قضـ ـ ـ ـا ا الس اسة في إفرق ا

اﻟمحور اﻷول :اﻟقضا ا اﻟس اس ة في إفر ق ا

يهتم التقرر السنو للقضا ا اﻹستراتيج ة الس اسة

وان سا

السﻼم الذ

نتاجها على واقع اﻹنسان اﻹفرقي  .و رصد هذا

إنتاج

عادلة ومستقرة وقادرة على نجاح

اﻹفرق ة النظر في القضا ا اﻷساس ة التي تقود

إلى تنم ة ورفاه واستقرار البلدان ،ومن ثم ينع س
التقرر نقا

التقدم التي حدثت

2015م ،ما يرصد نقا

في العام

الضعف في قضا ا

التوترات الس اس ة واﻻنقﻼ ات العس رة واﻹرهاب
واضطهاد اﻹنسان  .يناقش التقرر القضا ا

الس اس ة في محاور م ن تحديدها في :

 -1قضا ا التحول الد مقراط ة في إفرق ا
2015م

 -2اﻻنتخا ات الرئاس ة والمحل ة في إفرق ا
2015م

 -3الحرات العامة واﻹعﻼم ة وتطور
اﻻتصال الس اسي.

 -4المشار ة الس اس ة وتوج ه اتخاذ القرار.
 -5اﻻضط ار ات
العس رة .

اﻷمن ة

 -6العﻼقات الخارج ة اﻹفرق ة

واﻻنقﻼ ات

و ر ز التقرر هذا العام خاصة على

يهيئ الواقع اﻹفرقي

لحسن التعل م ،وق ام المؤسسات التعل م ة،

وتنم ة قدرات المجتمع على اﻹنتاج عﻼقات
اﻻستثمارات المحل ة واجتذب اﻻستثمارات

اﻷجنب ة .

اﻻستقرار الس اسي ببلد من

وعندما يتعل

البلدان فإنه أخذ في الحس ان عدة عناصر
تشير وتؤشر عل ه ،منها الحرات العامة في

التعبير ،واﻻنتقال  ،والعمل ٕ ،واحساس الفرد
المشار ة ال أر  ،وتقد م النصح والشور ،

و إحساسه أن ما قوله سيجد من يتفهمه.

و حدث اﻻستقرار الس اسي إذا أحس الفرد
أنه مواطن في بلده يتم التعامل معه

التساو ،

غض النظر عن لونه وجنسه

ودينه أو قبيلته ٕ ،وانما صوب النظر عطائه

للبلد الذ

ع ش ف ه  .وهذا اﻷمر عط ه

اﻹحساس الهو ة واﻻنتماء ،وﻻ يتسنى ذلك

إﻻ إذا ان هنالك س ادة لح م القانون ،فﻼ
توجد استنتاجات لجهو ات أو تر ي ات

اﻻستقرار الس اسي ،والتحول الد مقراطي،

عقد ة ،في ظل فصل

الح م الرشيد وتدرج مستو اته.

والمحاسب ة  .ل ذلك من شأنه أن قود

وتطور العﻼقات اﻹفرق ة الخارج ة .و نظر

التقرر لنقا

التقدم في ضوء مشروط ات

وتنظر جامعة إفرق ا العالم ة للرشد الس اسي

في ضوء الوسط ة وقبول اﻵخر ،وتشارك
قو

المجتمع في صناعة القرار الس اسي،
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القضائ ة

للمؤسس ة

والتشرع ة
والشفاف ة

امل للسلطات

والتنفيذ ة
والنزاهة

وس ادة

والرقا ة

للتداول السلمي للسلطة ،و منع اﻻحتراب

والقفز

على

السلطة

أساليب

ملتو ة،

اﻻنقﻼ ات العس رة ،والعص ان المدني،
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تعمل على استح ام م اد

والتنم ة والرفاه والرفعة بين اﻷمم.

المشروع ة

للرئ س جن س ساسو نغوسو الترش ح مجددا
في انتخا ات 2016م .هذا  ،وقد صرح

و عمل هذا التقرر على قراءة اﻷحداث

رمون أن الكنغو تمردا منظما ومنسقا أسفر

وقعت في حر هذا العام.

استق ار ار س اس ا ،وتعد خصما على التداول

الس اس ة في إفرق ا في ظل المؤشرات أعﻼه،

و عمل على تحليل المعلومات واﻷحداث التي
من

رصد التقرر في هذا العام عددا

عن قتل العديد من الش ان ،وجرح الكثيرن.

وتعتبر دولة الكنغو من الدول اﻹفرق ة اﻷقل
السلمي للسلطة ،حيث حظرت و ازرة الداخل ة

محاوﻻت اﻻنقﻼ ات العس رة التي حاولت

الكنغول ة ارتداء النقاب على المسلمات

العام انقﻼ ا مؤ داً للرئ س البور يني اﻷسب

في عدة أماكن في نيجيرا  .ومن ثم فإن

اﻻست ﻼء على السلطة .فقد عرفت بور ينا
فاسو في السا ع عشر من شهر سبتمبر هذا
بليز م ار

الذ

لدواعي أمن ة متعللة أن نساء نيجيرات قمن
بإخفاء متفجرات تحت أثوابهن لتفجير أنفسهن

أقصته انتفاضة شعب ة

أعراض عدم اﻻستقرار الس اسي ألقت

واست اقا لهذه اﻻنتخا ات قام رأس المخابرات

أعلن رئ س أر ان القوات

عن سدة الح م في العام 2014م ،وجاء
ح ومة انتقال ة هدفت ﻹجراء انتخا ات حرة،

في ح ومة بليز م ار  ،وتم ن من ح س
رئ س الوزراء اﻻنتقالي وح ومته ﻷكثر من

س ع أ ام حتى ساهمت الضغو

الدول ة

ظﻼلها على ح اة الناس الثقاف ة والصح ة

والمع ش ة .

وفي بوروند

المسلحة الجنرال ب ار م ليونغابو أن محاولة

اﻻنقﻼب التي نفذها الرئ س الساب

لجهاز

اﻻستخ ارات الجنرال غودمروا نيوم ا ار على

وتحرك تحالف دول غرب إفرق ا والمظاهرات

الرئ س ب ار ن ورنز از في اﻷول من مايو

في نها ة هذا العام ،إﻻ أن ما وقع يؤشر

تم إح اطها عد أن س طرت مؤقتا على مبنى

الداخل ة ﻹفشال اﻻنقﻼب  .و الرغم من تم ن

بور ينافاسو من المرور بتجرة انتخاب ة نزهة
عدم اﻻستقرار الس اسي في إفرق ا وطب عة

اﻷنظمة الس اس ة ،و عد هذا سا ع انقﻼب في
بور ينا فاسو خﻼل أر ع وخمسين عاما،

2015م قد فشلت  .وقال الجنرال نيوننقابو

في ب ان عبر اﻹذاعة الرسم ة إن المحاولة قد
رئاسة الجمهورة والقصر الرئاسي

وفي شمال شرق إفرق ا رفضت الح ومة

و عتبر نجاح انتخا ات بور ينا فاسو مؤش ار

اﻹرترة تقر اًر لﻸمم المتحدة شير إلى
ارتكاب الح ومة انتهاكات لحقوق اﻹنسان

وفي جمهورة الكنغو وقعت صدامات هذا

اﻻستقرار الس اسي في إرترا  .هذا ،وقد

مهما لدراسة الحلقات لمتتال ة من الح ومات

الح وم ة والد مقراط ة .

العام بين قوات اﻷمن الكنغول ة ومتظاهرن
معارضين ﻻستفتاء دستور

جر

ل سمح
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ش ل ممنهج وعلى نطاق واسع ،واصفة ذلك
اﻻتهامات المشينة التي ترمي إلى زعزعة

تداولت المواقع اﻻجتماع ة واﻹعﻼم الرقمي

ﻷ ام ثيرة هذا العام موت الرئ س اﻹرتر
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عاد للظهور على أجهزة

جنائ ة خﻼل محاوﻻت التهديد المسلح

أس اس أفورقي الذ

طفح في اﻷن اء تعرض

الس اسي حيث من المأمول أن ينجم عنه

اﻹعﻼم الرسم ة لتكذيب الشائعات التي قصد
منها أ ضا زعزعة اﻻستقرار الس اسي .ومن

ناح ة أخر

اﻻقتصاد اﻹرتر

لقرصنة في موارده

الدوﻻر؛ اﻷمر الذ

ان مراق ا من الح ومة

الصع ة

اﻹرترة

حيث تمت عمل ة ش راء العملة
من السوق مقابل أسعار مغرة

اﻹرترة التي نجحت في إلغاء النسخة
القد مة من عملتها واستبدلتها بنسخة جديدة
قتلت سعر النسخة القد مة ،فأص حت غير

ذات جدو  .وعلى الرغم من س طرت

الح ومة اﻹر ترة على اﻷحداث إﻻ أن ذلك

انع س سل ا على الشعب اﻹرتر
معاشهم.

وقد برزت وس

في

هذه اﻷلماحات السال ة

والمضرة اﻻستقرار الس اسي بإفرق ا هذا

العام 2015العديد من اﻹضاءات واﻹضافات

التي م ن أن تؤد

لﻼستقرار الس اسي في

جوانب عديدة من إفرق ا .ومن أبرز تلك

اﻷحداث الحوار الس اسي الواسع الذ
في

السودان

والمعارضة .

ومهما

بين

اﻷحزاب

يجر

الح وم ة

ن من مصداق ة نتائج الحوار فﻼ

شك أن ت ادل وجهات النظر أفضل من

للسلطة .و العموم فإن إجراء الحوار
مؤشرات

اﻻعتراف

ثيرة من مؤشرات اﻻستقرار

اﻵخر ،واحترام اﻵخر ،وهي من

أساس ات ثقافة السﻼم.

و حاول

هذا

هذا العام في إفرق ا ،حيث شهدت حوالي رع

أقطار إفرق ا انتخا ات من هذا القبيل  ،إذ
جرت ق ار ة الثﻼث عشرة عمل ة انتخاب ما
بين رئاسي و رلماني و لد ات ،من أقطار

إفرق ا ال الغة  54قط ار .وعلى الرغم من أن

إجراء اﻻنتخا ات في إفرق ا يثير سؤاﻻ مهما
عن مد

صﻼح ة الد مقراط ة الغر ة للح م

في إفرق ا ،إﻻ أنها مؤشرات جيدة لﻼستقرار

الس اسي والتناول السلمي ﻹدارة ال ﻼد

اﻹفرق ة.

وقرن ظاهرة ازد اد نس ة اﻷنظمة المنتخ ة
في الح م هو النزوع

و قوم حادث تنصيب العالمة المسلمة أمينة
غرب فق م رئ سا لجزر مورشص ،عد
تصدي

البرلمان على تعيينها ،فأص حت

بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب الرف ع في

الح ومة العفو عن المعتقلين الس اسيين،

اﻷح اء؛ مما

و حاول المتحاورون اﻵن استصدار عفوا عن
أولئك الذين صدرت في مواجهتهم أح ام
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القو

لد

الدول

اﻹفرق ة المتطورة للزهد في ق ادة الس اسيين،

اﻻقتتال ،ومنذ بدا ة الحوار فقد تخلت فرق
واندرجت في عمل ة الحوار .وقد أعلنت

التقرر

قراءة

اﻻنتخا ات

الس اس ة الرئاس ة وغير الرئاس ة التي جرت

ﻼدها.

من عض الحر ات المسلحة عن السﻼح،

ه

الط ع عد ملكات واد

النيل،

الكندادات ،في الماضي ال عيد  ،والجديد في

اﻷمر أنها احثة ومتخصصة في علوم
شير ل عدها من المجال

الس اسي ،وأن آخر منصب ان لها قبل
تولي الرئاسة انت عميدة لكل ة العلوم ،وقد
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سند ترش حها أنها حصلت على العديد من

المشار ة الس اس ة وهي من

والعلوم والثقافة " اليونس و"؛ مما شير إلى

أضحت النظم الس اس ة في إفرق ا تفسح

الجوائز واﻷوسمة ما في ذلك جائزة "لورال"
التي تمنحها منظمة اﻷمم المتحدة للتر ة
العم

أهم ة

العالمي في الشخص ات

العامة ،ول س ذلك

غرب على دولة

الحرات

اﻷساس ة في التنم ة الس اس ة وال شرة
واﻻقتصاد ة ،ونجيب عن سؤال إلى أ مد
مجاﻻ لتدرب الش اب على اﻻنخ ار

اﻷح زاب الس اس ة .

في

مورشص التي يبلغ عدد س انها  1.3مليون

ومن القضا ا التي سوف يتناولها هذا التقرر

ولعل هذا اﻻخت ار لهذه المرأة المسلمة قلل

من القضا ا

نسمة ومتوس

دوﻻر.

دخل الفرد فيها تسعة آﻻف

من اﻵثار السال ة لﻺسﻼموفو ا ،و عمل على

تصالح النوع في مجتمع أمومي ط عه؛ مما

يجعله مثﻼ إن لم يدرك فإنه فتح اب

اﻹم ان.

و تعرض

التقرر

السنو

اﻹستراتيجي

الس اسي في متنه للحرات العامة  ،و نظر
في المد الذ

ه اتسعت أو انحسرت  ،وﻻ

شك أن حرة التعبير ،هي أهم هذه الحرات،
يتنفس الناس بها عن مصاعب الح اة وما
صاحبها من عنت وفقر في ظل ارتفاع

معدﻻت اﻷو ئة واﻷمراض ووف ات ما قبل

الخامسة ،وتدني الح اة النوع ة ،وانسداد
اﻷف

أمام الش اب ،وغني عن القول إن

رسائل التواصل اﻻجتماعي في ارتفاع

متصل ،والسؤال الذ

يود التقرر اﻹجا ة

عنه يخص موقف اﻹعﻼم الرسمي والخاص

المسموع والمرئي والمقروء .و الط ع فإن
حرة العمل واﻻنتقال إذ لم تعان من العق ات

الس اس ة ،فإنها تعاني من المخاطر ونقص

التدر ب ،أضف إلى ذلك ضعف المشار ة
الس اس ة .وفي هذا التقرر ننظر لحرة
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الشفاف ة في اﻹدارات الس اس ة الح وم ة

والمد

الذ

بلغه الغموض والتستر والعمل

تحت الطاوﻻت والشفاف ة

الس اس ة المهمة التي توطيء لمبدأ المحاس ة

والرقا ة المجتمع ة ،وفي العقد اﻷول من
القرن العشرن تحسنت الس اسة أفضل من

ذ قبل قليل ،وفي السنوات اﻷولي من العقد
الثاني من اﻷلف ة الثالثة تطورت

عض

اﻹدارات الس اس ة في إفر ق ا من حيث
الشفاف ة ،ولكنه تحسن غير مؤثر وغير
ملحو

ماعدا في ثﻼثة أو أرعة بلدان

إفرق ة منها مورشص وجنوب إفرق ا و ين ا

ٕواثيو ا ،و حاول تقرر هذا العام القراءة ما
بين السطور اﻻنتكاس أو اﻻرتكاز أم التطور
في موضوع الشفاف ة.

و تناول التقرر العﻼقات الخارج ة اﻹفرق ة
اعت ار أن انع اسها ﻷ

بلد أو قارة إما

سل ا أو إيجا ا ،فالحصار اﻻقتصاد
والتضيي

واﻹحجام سال ة واﻻنفتاح وجذب

اﻻستثمار والتواف

مع المجتمع الدولي

ينع س رخاء وصحة وتعل مًا و نظر التقرر

في العﻼقات التر ة اﻹفرق ة والعﻼقات

اﻷور ة

اﻹفرق ة

والعﻼقات

اﻷمر ة

اﻹفر ق ة والعﻼقات العر ة اﻹفرق ةٕ ،والى أ
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مد

ساهمت مؤتمرات القمة المت ادلة بين

إفرق ا ومح طها العالمي في فتح حدود

اﻹم ان أمام الس اسة اﻹفرق ة ي تص ح

أكثر أو أقل تق ﻼ لﻶخر  ،و فتتح التقرر
رصده

التحوﻻت الد مقراط ة في إفر ق ا

اعت ارها جوهر القضا ا الس اس ة المدروسة.
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اﻟتحوﻻت اﻟد مقراط ة في إفر ق ا ﻟعام
2015م

اﻟبروفسور عبد اﻟرحمن أحمد عثمان
اﻟد تور .ما ار ع اس

د تور موسى طه تا ﷲ

مقدمة:

يتناول هذا الجزء من القرر الس اسي التحوﻻت

الد مقراط ة في إفرق ا لعام 2015م ،وهو ينقسم إلى

محورن المحور اﻷول يتناول التحوﻻت الد مقراط ة في

إفرق ا صورة عامة ،و تناول المحور الثاني اﻻنتخا ات
في إفرق ا لعام 2015م ،ثم الخاتمة.

ونقصد هنا التحول الد مقراطي :التداول السلمي للسلطة

والثروة بين افة المواطنين في إفرق ا ،دون التمييز
سبب الدين أو العرق الخ ...مثلما ان عل ه الحال في

عهد الممالك الوطن ة– أمثال :مملكة غانا ومالي

وصونغا

ومملكة هرر وزولو وسنار وأوغندا وغيرها

من الممالك الوطن ة في إفرق ا ،التي اتسمت نظام

ح مها بإدارة جيدة للعﻼقات اﻻجتماع ة ،واحترام
الشخص و رامته والع ش في سﻼم ووئام ،والتسو ة

السلم ة للنزاعات الطائف ة والعرق ة التي انت غال ًا تتم

تصفيتها عبر مجالس الشيوخ والهيئات اﻻستشارة.

وقد تحولت النظم الس اس ة واﻻجتماع ة في ثير من

البلدان اﻹفرق ة عد الحرب العالم ة الثان ة إلى نظام

الحزب الواحد ،مثل مصر في ظل ح م جمال عبد
الناصر ،ون روما في غانا ،ونيرر في تنزان ا ،وهوف ه

بوان ه في ساحل العاج ،وجومو ن اتا في ين ا وأحمد
س و تور في غين ا .و ان لد

هؤﻻء القادة ارزما

تجعلهم قادرن على تعبئة الجماهير ،والسير بهم نحو
تحقي

أهداف مشتر ة ،ومطلع التسعين ات من القرن

المنصرم أ

عد سقو

اﻻتحاد السوفيتي ،برزت
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مجموعة من التحوﻻت الس اس ة نحو الد مقراط ة شملت

معظم دول القارة حتى أسماها عض المحللين )ر ع

الد مقراط ة في إفر ق ا( ،بروز الوﻻ ات المتحدة

اﻷمر ة

قوة عالم ة لفرض النموذج الد مقراطي

الليبرالي الغري على دول العالم ،ما يجعل نموذجها

أمام العالم النموذج اﻷصلح في تسيير شؤون الح م
واﻻقتصاد ،ونموذجا مناس اً نم ح اة لكل الشعوب في

مقابل فشل النموذج اﻻشتراكي .وصارت المساعدات

اﻻقتصاد ة الغر ة مشروطة بإجراء تحوﻻت د مقراط ة
على أساس أن الفساد ،وسوء نظم الح م في تلك الدول

أد

إلى نشوء أزمات اقتصاد ة .و بهذا انت القارة

اﻹفرق ة ميدان ًا وجب عل ه التحول لمواك ة التحوﻻت
الس اس ة .؛ لينفتح المجال اﻻقتصاد

أمامه وف

المعايير الغر ة ،وتكون بذلك إفرق ا سوقا مفتوحة أمام

السلع الغر ة .و جانب هذه العوامل الخارج ة فقد

ساهمت العوامل الداخل ة في عمل ة التحول الد مقراطي
في إفرق ا ش ل أو آخر ،حيث ان اﻷفارقة عتقدون

أن الد مقراط ة هي العصا السحرة لتكون السبب أو
المخلص الشعوب من ل أش ال المعاناة على مختلف

المستو ات .وتعتبر القارة اﻹفرق ة اﻷكثر تضر ار مقارنة

ب اقي دول العالم الثالث من مختلف المشاكل ﻻ س ما

اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة منها ما عتبر الفقر منتش ار
ش ل بير فيها  .وهذا اﻻنتشار الشديد للفقر ان
مثا ة المحفز للتف ير في حلول للخروج من هذه الحالة

المزرة ،و لهذا ذهب فر

من المف رن إلى أن عمل ة

التنم ة ﻻ م ن تفعيلها إﻻ في إطار مناخ د مقراطي
وهذا ما تم إق ارره في وث قة الني اد التي تبنتها الدول

اﻹفرق ة والتي تر أن التنم ة ستحيل تحق قها في
غ اب الد مقراط ة الحق ق ة واحترام حقوق اﻹنسان

والسﻼم والح م الرشيد.
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وقد شهدت القارة اﻹفرق ة مجموعة من

العوامل المساعدة في عمل ة التحوﻻت الس اس ة:

أسماها عض المهتمين الشأن اﻹفرقي موجة

الغر ة

التحوﻻت الس اس ة والعس رة التي ألقت ظﻼلها
ّ
على مستقبل القارة ،شملت معظم دول القارة حتى
الد مقراط ة في إفر ق ا .وهذا أتي ضمن س اق

التحوﻻت الس اس ة والتي شملت معظم دول العالم
الثالث في ظل الظروف الداخل ة و الدول ة

المستجدة التي حاولت القو الكبر وضع هذه

الدول لفرض النموذج الد مقراطي الليبرالي الغري
على هذه اﻷنظمة.

نحاول في هذا التقرر معرفة أبرز

التحوﻻت التي شهدتها القارة اﻹفرق ة خﻼل

أهمها ال عد الدولي في التحوﻻت الس اس ة.

ما تزال هناك نزعة قو ة من المجتمع

الدولي نحو الد مقراط ة ،وتبني القو

لقضا ا الد مقراط ة وحقوق اﻹنسان للدفع نحو

التحول الد مقراطي ،سواء من حيث الضغو

الخارج ة أو من خﻼل تأثيراتها في الدول

اﻷخر  ،وصارت المساعدات اﻻقتصاد ة الغر ة
مشروطة بإجراء تحوﻻت د مقراط ة على أساس

أن الفساد وسوء نظم الح م في تلك الدول أد

إلى نشوء أزمات اقتصاد ة.

و هذا انت القارة اﻹفرق ة ميدانا يجب

الثﻼث سنوات اﻷخيرة في معظم دول القارة،

عل ه التحول مواك ة اﻷحداث ف انت عمل ة

إفرق ا غرب وجنوب الصحراء ثم اﻻنتقال إلى

اﻻقتصاد

المعايير الغر ة .وتكون بذلك

أ ضا أحدثت تحوﻻت جديدة في الخارطة

لممثلين عن اﻹدارة اﻷمر ة دليل واضح على

والدوافع لهذا الوضع الجديد ،حيث انت هناك

موجه من اﻻنقﻼ ات العس رة في عض دول
التداول السلمي للسلطة عبر اﻻنتخا ات ،وشهدت
دول شمال إفرق ا ثورات عرفت الثورات العر ة

الس اس ة للدول اﻹفرق ة و ان لها أثر بير على
معظم القارة.
في

وتناولت هذه الدراسة العوامل المساهمة

التحوﻻت

الس اس ة

ومقارنة

الممارسة

الد مقراط ة في الدول اﻹفرق ة ما بين اﻷعوام

الثﻼثة السا قة والعام الحالي 2015م ،وحجم
اﻻنقﻼ ات العس رة واﻻستقرار الس اسي الذ

أص حت تشهده ثير من دول القارة ،وتهدف

الدراسة إلى التعرف علي هذه التحوﻻت ومد

إسهامها في استقرار النظام الس اسي في الدول

اﻹفرق ة وعمل ة الممارسة الد مقراط ة والتحول
من نظام إلى آخر.
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التحول مفروضة من الخارج صفة بيرة ﻷنه
بتطب قها للد مقراط ة س فتح ذلك المجال لﻼنفتاح
وف

إفرق ا سوقا مفتوحة أمام السلع الغر ة ،و تعتبر
الزارات في اﻷرع أو الخمس سنوات السا قة

رغ ة هذه اﻷخيرة في ضرورة التحول الد مقراطي

التحوﻻت حلقة في
حسب زعمها .وتمثّل هذه
ّ
سلسلة عدم اﻻستقرار في القارة الطامحة للنهضة،

واﻻنعتاق من ماضي التخّلف ،والدمار ،والحروب
الو الة).(1

لكن هذا ﻻ ينفي بروز عوامل داخل ة قد

تكون ساهمت في عمل ة التحول ش ل أو آخر.

وتعتبر القارة السمراء اﻷكثر تضر ار مقارنة

ب اقي دول العالم الثالث من مختلف المشاكل ﻻ

س ما اﻻقتصاد ة و اﻻجتماع ة منها و عتبر

الفقر منتش ار ش ل بير في إفرق ا ،يوجد 32

دولة افر ق ة من بين 51دولة في العالم منخفضة
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الدخل و زداد عبء الفقر على س ان الر ف

مقارنة س ان الحضر وهذا اﻻنتشار الشديد للفقر
ان مثا ة المحفز للتف ير في حلول للخروج من

هذه الحالة المزرة.

ولهذا ذهب فر

من

ال احثين أن عمل ة التنم ة ﻻ م ن تفعيلها إﻻ

العس رة الظهور من جديد ،حيث شهدت القارة

عددا من اﻻنقﻼ ات خﻼل عامي 2012م و
2014م ،في ٍّل من مورتان ا ،وغين ا ب ساو،
ومدغشقر ،عﻼوة على انقﻼب مالي اﻷخير

و ور ينافاسو .شهدت

عض الدول اﻹفر ق ة

في إطار مناخ د مقراطي .وهذا ما تم إق ارره في

تحوﻻت س اس ة في نظام الح م خﻼل السنوات

الد مقراط ة الحق ق ة واحترام حقوق اﻹنسان

عرفت عض البلدان اﻹفرق ة نوعاً من

الحزب الواحد ،و قد برر أنصار النموذج

في مشاكل ﻻ حصر لها

وث قة الني اد التي تبنتها الدول اﻹفرق ة و التي
تر

أن التنم ة ستحيل تحق قها في غ اب

والسﻼم والح م الرشيد.

اﻹضافة إلى البيئة

الداخل ة للنظم الس اس ة اﻹفر ق ة ،و الذات نظام

السلطو إلى أن هناك تعارضا بين الد مقراط ة
والنمو اﻻقتصاد  ،ولكن هذا ال أر

صطدم أن

النظم السلطو ة في إفرق ا قد فشلت في إحداث
التنم ة اﻻقتصاد ة المنشودة .فقد شهدت القارة منذ
اﻻستقﻼل في منتصف القرن العشرن الماضي ما
قارب من  83انقﻼ اً عس ر اً ،شهدت على إثره

نحو  20دولة عدة انقﻼ ات عس رة ،بلغت في
عضها ستة انقﻼ ات ،مثلما حدث في نيجيرا،

أوغندا ،غانا ،بور ينافاسو ،و ينين ،ومور تان ا،

ف ما شهدت نحو  13دولة انقﻼ اً عس ر ًا واحداً.

الثﻼث الماض ة من مدني إلى عس ر والع س.
واﻗﻊ اﻟتحوﻻت اﻟد مقراط ة في إفر ق ا

اﻻنفتاح الس اسي واﻻقتصاد  ،غير أن هذا

الوضع لم يدم طو ﻼ فقد أخذت النظم الد مقراط ة

التي رأت النور تتخ

في عض الدول اﻹفرق ة ،وعادت عض النظم

الد تاتور ة من جديد ،ففي التقرر السنو عن

التنم ة ال شرة لعام 2002لبرنامج اﻷمم المتحدة
ﻻ تجد ذ ار ﻹفرق ا إﻻ في أسوأ الحاﻻت ،مع

رصد للتراجع الد مقراطي .و سجل تقرر اﻷمم

المتحدة أن عدد الدول اﻹفرق ة التي تقوم على
الحز ة بلغ 29بلدا من

اﻻنتخاب والتعدد ة

بين 42بلدا .و س ن في البلدان التي تنظم

اﻻنتخا ات 464مليون نسمة مثلون %77,2من
س ان بلدان جنوب الصحراء ،وأن البلدان التي

و تضح أن عمل ة التحول الد مقراطي

اتجهت إلى النظام الد مقراطي عرفت تراجعها،

العس رة حيث عادت مره أخر في ثير من

اﻹضافة إلى وقوع ثير منها في حروب أهل ة،

والتداول السلمي للسلطة التي شهدتها معظم دول

القارة اﻹفرق ة لم توقف ظاهرة اﻻنقﻼ ات
بلدانها ،وجاءت اﻵتي:

اﻟتحوﻻت اﻟس اس ة في فترة 2014 -2013م:
مع مطلع اﻷلف ة الجديدة والقرن الحاد

حدة الحروب اﻷهل ة،
والعشرن حدث تراجع في ّ
لكن سرعان ما عاودت ظاهرة اﻻنقﻼ ات
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

وذ ر التقرر اﻷممي أن هناك 13بلدا إفرق ا

تدخل فيها الج ش في الس اسة منذ عام1989

ولتراجع الد مقراط ة تراجعت التنم ة حيث مستو
الفقر اﻻقتصاد
بلغ330

مليونا

عام.1990

في إفرق ا جنوب الصحراء
عد

أن

ان242

مليونا
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في عام 2009م جرت اﻻنتخا ات الرئاس ة

ما ﻼح أن عض هؤﻻء الرؤساء تولى ح م ﻼده،

ل من :النيجر ،وأرض الصومال )غير معترف

ان زع ما "للجبهة الوطن ة الرواند ة"

في ل من :مورتان ا ،ومدغشقر ،وغين ا ب ساو،
والصومال .وفي عام ،2010جرت انتخا ات في

بها من ل الدول( ،والسودان ،وتوجو ،وساحل

العاج ،ورواندا ،و ور ينا فاسو ،وغين ا وناكر .

وفي عام ،2011جرت انتخا ات رئاس ة في ل
من:

زم ابو  ،ونيجيرا،

والسنغال،

والكاميرون،

وأفرق ا

والكونغو

وتشاد ،وزامب ا .ومن المﻼح

الوسطي،

الد مقراط ة،

أن عض الرؤساء

الذين فازوا في تلك اﻻنتخا ات وصلوا إلى الح م
عبر انقﻼ ات عس رة ،إﻻ أنهم تقدموا للترشح

ﻻنتخا ات الرئاسة ش ل مدني عد ذلك ،ومن

هؤﻻء :فرانسوا بوز ز ،الذ

سبب ق ادته لحر ات التمرد المسلحة ،مثل بول
اجامي  -الذ

ووضع حدا لعمل ات إ ادة التوتسي -حيث تولى الح م
في رواندا ،عد فوزه في اﻻنتخا ات الرئاس ة في 9

أغسطس من عام 2010م ،وشرف شيخ أحمد الذ

ان زع م "اتحاد المحاكم اﻹسﻼم ة" في الصومال ،قبل

أن ينتقل إلى المسار الس اسي ،و فوز في اﻻنتخا ات

الرئاس ة في أغسطس .2009و ذلك اﻷمر النس ة لكل
من الرئ س الراحل مل س زناو في إثيو ا ،وأس اسي

أفورقي في إرترا.
ومن المﻼح

أ ضاً أن غالب ة هؤﻻء الرؤساء ﻻ

أتى لسدة الح م في

يزالون مستمرن في الح م منذ فترة طو لة ،و التالي

ان قد استولى

ح م منذ  22عاما ،ودو سانتوس )ال الغ من العمر

أفرق ا الوسطي عام  ،2003عد انقﻼب عس ر

أطاح ف ه الرئ س الساب

إما سبب زعامته أو مشار ته في حر ات التحررٕ ،واما

مساعدة مرتزقة من

تشاد .أما ولد عبد العزز الذ

على الح م في مورتان ا ،عد انقﻼب عس ر على

ح م الرئ س ولد الشيخ عبد ﷲ في  6أغسطس عام
 ،2008فقد فاز في اﻻنتخا ات الرئاس ة التي

جرت في  18يوليو  ،2009بنس ة  ٪ 52من
أصوات الناخبين .وفي بور ينا فاسو ،حصل

الرئ س الساب بليز وم اور على نس ة ٪2.08في

اﻻنتخا ات التي جرت في نوفمبر  ،2010و ان قد
فاز قبلها ثﻼث مرات أعوام  1991و 1998
و ،2005عد أن وصل إلى الح م أ ضا انقﻼب

عس ر عام  .(1987وفي تشاد ،ح م الرئ س

إدرس ديبي منذ انقﻼب عس ر في عام ،1990
وفاز أخي ار فترة رئاس ة ار عة لمدة خمس سنوات في

انتخا ات  2011بنس ة .٪ 66.88
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تقدم بهم العمر ،حيث تتراوح أعمارهم بين الس عين
والثمانين ،وعلى سبيل المثال ،فإن الرئ س ال شير
 69عاما( ح م أنجوﻻ منذ  30عاما ،ورو رت

موجابي ﻻ يزال ح م زم ابو منذ  31عاما.

وفي المقابل ،فإن رؤساء آخرن استمروا طو ﻼ في

الح م دون إجراء انتخا ات ،مثل ماس ا نج ما،
رئ س غين ا اﻻستوائ ة ،الذ

استمر في الح م لمدة

 30سنة ،ودن س ساسو نجسو الذ

ح م الكونغو

ب ارزافيل منذ  30سنة ،والرئ س الكاميروني بول ب ا،
والرئ س التو غولي الساب أ اد ما ،الذ

م ث في

الح م  38عاماً ثم جاء نجله للسلطة ،ورئ س
مﻼو

اندا الذ عين نفسه رئ سا مد الح اة ،عد

أن أجر استفتاء حول قبول الشعب تطبي التعدد ة
الحز ة( .و انت ظاهرة تعديل الدساتير في الدول

اﻷفرق ة

قد استشرت ،سواء

لتلب ة طموحات

الرؤساء اﻷفارقة لل قاء في السلطة والترشح لفترات
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متعددة للرئاسة ،أو تمهيدا لعمل ة تورث الح م.

اﻻنتخاب ة فيها ،والتي ترمي إلى إرساء ح م مدني في

ومن الرؤساء الذين أجروا تعد ﻼت على دساتير

ال ﻼد ،عد أكثر من عام على اﻻنقﻼب الذ

انتخا ات عامة في ال ﻼد عام  ،2012وذلك أثناء

انتهت أزمة خطيرة نجمت عن رغبته في ال قاء في

ﻼدهم :السادات وم ارك في مصر ،ودوس

سانتوس في أنجوﻻ الذ

أعلن اعتزامه على إجراء

تصد قه على دستور جديد سمح له بتجديد ح مه

المستمر منذ ثﻼثة عقود ،و لغي إجراء انتخا ات

رئاس ة م اشرة ،منح المنصب لمن يتصدر قائمة

الحزب الفائز في أ

انتخا ات برلمان ة .وفي

زم ابو  ،ان رو رت موجابي رئ ساً للوزراء من
عام  ،1980ثم قام بتعديل الدستور عام 1987

نفذه

الج ش في فب راير عام 2010م ضد الرئ س الساب
مامادو تانجا ،الذ

ح م ال ﻼد لمدة عشر سنوات،

السلطة ،عد انتهاء وﻻيتين قانونيتين  .و ذلك انتخا ات
الرئاسة التي جرت في الصومال في يونيو 2010م،

التي فاز فيها أحمد ﷴ س ﻼنبو ،مرشح حزب ﻼم ه

المعارض ،والتي وصفها المراقبون الدوليون -

ومعظمهم من اﻻتحاد اﻷورو ي -أنها نزهة .أما في
زامب ا ،فإن ما حدث عد إعﻼن نتائج اﻻنتخا ات في

لينصب نفسه رئ سا ،وتم ن حزه من الفوز في

 32سبتمبر 2011نادر الحدوث في الدول اﻹفرق ة.

في فبراير  ،2000حيث

سا قاً لفترة رئاس ة مدتها خمس سنوات .وتقبل الرئ س

جم ع اﻻنتخا ات منذ اﻻستقﻼل في أبرل عام
 1980حتى مارس

استفتاء شعبي أجر

 ،2008وواجه أزمة خﻼل

رفض أغلب ة الناخبين التعد ﻼت التي ان موجابي
قد اقترحها شأن الدستور ،والتي تم نه من ال قاء

في السلطة ،عد انتهاء فترة رئاسته .لوح
وجود ارت ا

أ ضا

واضح بين نتائج اﻻنتخا ات الرئاس ة

والعصب ة الدين ة من جهة أخر  .ففي نيجيرا،

أبرزت نتائج اﻻنتخا ات التي جرت عام 2011
انقساما واضحا بين الشمال المسلم الذ
للرئ س الساب

صوت

للسلطة العس رة ﷴ بهار ،

والجنوب المس حي المؤ د لجوناثان .وأعقبت

اﻻنتخا ات موجات عنف في شمال ال ﻼد عد فوز
ولد جوناثان.

من جانب آخر ،ظهرت مﻼمح إيجاب ة في اﻻنتخا ات

الرئاس ة التي جرت في عض الدول ،مثل النيجر في

مارس2011م ،وأسفرت عن فوز المعارض ﷴ يوسف
 95عاما-

بنس ة  ٪ 58في الجولة الثان ة منها،

حيث أثنى المراقبون الدوليون على سير العمل ة
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فقد فاز مرشح المعارضة ،ما ل ساتا ،الذ

يناهز

عمره  47عاما ،وهو زع م الجبهة الوطن ة ،و ان وز اًر
الساب

روف ا اندا نتيجة اﻻنتخا ات ،بل وطالب

مؤ د ه بتأييد الرئ س المنتخب ،ممهدا ﻻنتقال سلمي
للسلطة.

و ين الظواهر السلب ة واﻷخر

اﻹيجاب ة ،شهدت

دول القارة حاﻻت لتقاسم السلطة ،اعت اره حﻼ

للخﻼفات والمش ﻼت الس اس ة والداخل ة في القارة،
جاء نتيجة عدم وجود نظم د مقراط ة حق ق ة في هذه

الدول .ففي ساحل العاج ،عندما حدثت أزمة س اس ة
سبب تمسك ل من مرشحي الرئاسة حقه في الفوز

في انتخا ات عام 2010م ،صرح وزر خارج ة

ساحل العاج ،بإم ان ة التوصل إلى اتفاق لتقاسم
السلطة ،اعت اره طرقا محتمﻼ للخروج من اﻷزمة،

وأن الرئ س وأنصاره مستعدون لكل المناقشات في

هذا الصدد .وفي مدغشقر ،توصل الزعماء

الس اسيون اﻷرعة الرئ سيون إلى تسو ة حول تقاسم
السلطة واﻻتفاق على إدارة المؤسسات اﻻنتقال ة،
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قضـ ـ ـ ـا ا الس اسة في إفرق ا

وتوزع الحصص في الح ومة والمؤسسات ،ما عني

أما عدد الدول التي اتخذت إجراءات ،تمهيداً لتورث

تقاسم السلطة بينه و ين رائﻼ أودينجا .وفي زم ابو ،

فترة طو لة أص ح من سمات نظم الح م في الدول

وجود رئ س توافقي وح ومة وحدة وطن ة .وفي عام

2008م ،وقع الرئ س ي اكي في نيرو ي اتفاق ة

وقع الرئ س رو رت موجابي اتفاقا لتقاسم السلطة مع
زع م المعارضة ،مورجان نجي ار  ،موج ه حتف

"موجابي"

منص ه رئ ساً لل ﻼد وس طرته على

الج ش ،في حين ص ح مورجان رئ سا للوزراء،

وتتولى المعارضة أجهزة الشرطة.
ظاهرة اﻟتور ث في إفر ق ا:

على الرغم من عدم وجود نظم ملك ة في الدول

اﻷفرق ة سو

اﻷفارقة عملوا

في المغرب ،فإن عض الرؤساء
ل السبل لتورث الح م ﻷبنائهم.

ومن أمثلة ذلك :اتخاذ الرئ س الساب

م ارك عدة

تدابير لتم ين ابنه من تولي الح م في مصر ،و ذلك

القذافي وابنه سيف اﻹسﻼم ،ورغ ة عبد ﷲ واد،
رئ س السنغال الساب  ،في المجيء ابنه ومستشاره
الخاص للسلطة ،في الوقت الذ

تطال ه ف ه

الح م أو تم التورث فعﻼً ،فبلغ أرع دول .فالظاهرة
بدأت وتكررت في أكثر من دولة .فال قاء في السلطة

اﻹفرق ة ،حتى إنه قال "إن التشبث السلطة حتى
آخر رم

موروث ثقافي في إفرق ا والعالم العري".

ووصل اﻷمر إلى درجة تهيئة الرئ س اﻷب أحد

أبنائه لتولي السلطة من عده ،أنه نظام ملكي .وﻻ
توجد سو حاﻻت قليلة ترك فيها الرؤساء السلطة
طواع ة .ومن أمثلة ذلك الرئ س السنغالي اﻷسب

"ليو ولد سنجور" ،الذ

ان أول رئ س إفرقي قرر

ترك الح م اخت ارا عام  ،1980ثم ت عه عد ذلك

"أحمد هيجو" ،رئ س الكاميرون سا قا عام ،2891
وقرار "نيلسون ماند ﻼ" ،رئ س جمهورة جنوب إفرق ا

اﻷسب  ،اخت ارا التنحي عن السلطة ،عد فترة رئاس ة
واحدة انتهت في يونيو1999ووضع في قائمة الشرف
عد ذلك ،والرئ س "أحمد تور " في مالي ،والذ

ان

قد ترك السلطة عد 41شه ار من الفترة اﻻنتقال ة عام

المعارضة التنحي وتجنب تورث السلطة ﻻبنه وقد

1982م وتنحي المشير عبد الرحمن سوار الذهب

الد مقراط ة بتنصيب جوزف اب ﻼ في الح م عد

السودان على استم ارره في الح م ،وقرر رئ س غانا

قوم الج ش بتنصيب أبناء الرؤساء في الح م ،عد

اغت ال أو موت اﻷب ،مثل ق ام الج ش في الكونغو

اغت ال والده لوران اب ﻼ عام2001م ،وقد فاز اب ﻼ

اﻻبن بدورة رئاس ة ثان ة في انتخا ات رئاس ة جرت
مارس 2010م .و النظر إلى حجم ظاهرة تورث

الح م وتعديل الدساتير في الدول اﻹفرق ة ،م ن

في السودان عن السلطة

سقو

عد فترة انتقال ة عقب

الرئ س النمير ز رغم إص رار اﻷحزاب في

اﻷسبق

"جير رولينجر"

عدم ترش ح نفسه،

والتخلي عن السلطة محض إ رادته عام 2000م،

و ذلك الجنرال "أبو

ر عبد السﻼم" ،رئ س اﻷر ان

سا قا ،والذ تولى الح م في نيجيرا عد وفاة الرئ س

القول أنها ل ست مستشرة بدرجة بيرة .فعدد الدول

"ساني أ اشه" عقب إجراء اﻻنتخا ات التعدد ة الحرة

الدستور عام 1971م في عهد السادات ،ثم في عهد

شهدت القارة اﻹفرق ة في العام المنصرم

اﻷفرق ة  54دولة ،بينما بلغ عدد الدول التي عدلت
فيها الدساتير س ع دول ،بدأت في مصر عندما عدل

م ارك ،وت ع ذلك تعد ﻼت للدساتير في

ق ة الدول
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عام 2000م ،وفوز "أو اسانجو" فيها .

اﻻنتخا ات في إفر ق ا ﻟعام 2015م:

2015م

مجموعة

من

اﻻنتخا ات

الرئاس ة
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والتشرع ة والمحل ة

اﻻنتخا ات

هي:

والدول التي أجر ت فيها

زامب ا،

وتوغو،

و ورند ،

والسودان ،ونيجيرا ،وغين ا ،و وت د فوار ،وتنزان ا،
واثيو إ ،وافرق ا الوسطى ،ومورشيوص ،و تسوانا،
والكونغو ب ارزافيل .وقد أدت نتائج اﻻنتخا ات إلى
تغيير جيو س اسي

لي أو نسبي في عض الدول

اﻷنجلوفون ة ،مثل :نيجيرا ،وتنزان إ ،واثيو ا .أما
الدول الفرن وفون ة مثل :توغو ،و ورند ،وغين ا،
و ود فوارٕ ،وافرق ا الوسطى فلم تأت نتائجها
مفاجأة ،ما سنراه ﻻحقاً.

-1اﻟتحول اﻟد مقراطي في إثيو ا:

أعلنت اللجنة القوم ة لﻼنتخا ات في إثيو ا نتائج

5م .هذا ،وقد جرت اﻻنتخا ات الخامسة في
إثيو ا منذ اﻻنتخا ات التي جرت في ال ار ع

م

الفائزون مقاعد المجلس القومي اﻹثيو ي

1
2

عام خمس مرات  ،مما يدل على انتظامها .

و ان قد فقدت إثيو ا قائدا تنفيذ ا من الدرجة

اﻷولي في آخر وﻻيته ال ار عة ،وتولي الجهاز
التنفيذ

الدولة خلفه دسالين هايلي مرم ،وعلى

الرغم من اﻷخير ل س من التق ار

أو اﻷمه ار إﻻ

أنه مثل توازنا ذ ا لمواراة سوءة القبل ة في إفرق ا.

جرت اﻻنتخا ات اﻹثيو ة في تسعة أقال م بإدارة
في مدينتين لتأكيد س ادة الشعب العل ا حسب ما
أدلى

ه الناط

الرسمي .وقد جرت هذه

اﻻنتخا ات ﻻخت ار أعضاء المجلس القومي

والمجالس الوﻻئ ة  .وقد جاءت النتائج النهائ ة

التي أعلنت في الثاني والعشرن من يونيو
2015م -وقد جاءت النتيجة على النحو التالي:

التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

الجبهة الد مقراط ة الثورة للشعب

اﻹثيو ة ) الحزب الحاكم(

القومي

3

الحزب الد مقراطي لبني شنقول

 9مقاعد

4

الحزب العفر القومي الد مقراطي

 8مقاعد

5
6
7

الحزب

الصومالي

الد مقراط ة

 500مقعد
 24مقعد

والعشرن من مايو  201سقو نظام الدرق في

أوائل التسعينات من القرن الماضي في عشرن

الح ـ ـ ـ ـ ـ ــزب

عدد المقاعد

والقمز

الحر ة

الد مقراط ة

لشعب القم ﻼ

ال ار طة القوم ة ﻷبناء هرر
المنظمة

المتحدة

مقعد واحد

لشعب

مقعد واحد

مجموع المقاعد في المجلس

 546مقعدا

اﻷرقو ا

الد مقراط ة

 3مقاعد

القومي اﻹثيو ي

الفائزون مقاعد الوﻻ ات حسب اﻷحزاب

م

1
2

اﻷحـ ـ ـ ـ ـ ـزاب

جبهة تحرر التق ار

عدد

المقاعد
152

الحزب

الد مقراطي

القومي

93

3

المنظمة

الد مقراط ة

لشعب

3

4

الحر ة

الد مقراط ة

لتحرر

294

5

المنظمة

الد مقراط ة

لشعب

537

6

الحزب القومي الد مقراطي لشعب

273

7

الحزب الد مقراطي لشعوب بني

99

العفر

اﻷرقو ا

اﻷمه ار

اﻷورومو

الصومال
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شنقول والقمز

والنافذة ودورها في إحﻼل السلم واﻷمن اﻹقل م

والقارة.

8

الحر ة

الد مقراط ة

لشعوب

345

9

الحر ة

الد مقراط ة

المتحدة

155

لشعب

18

استقﻼلها في عام 1957م حيث تولى الح م عد

1989

حتى العام 1966م حيث وقع انقﻼب عس ر

جنوب إثيو ا

لشعوب القم ﻼ

 10المنظمة

اﻷورومو

الد مقراط ة

 11ال ار طة القوم ة الهررة

 -2اﻟتحول اﻟد مقراطي في بور ينا فاسو

شهدت دولة بور ينافاسو

أن طل

18

مجموع المقاعد الوﻻئ ة

غرب إفرق ا ما م ن

عل ه أول انتخا ات رئاس ة حرة منذ

اﻻستقﻼل السيد مورس يوموقو ،الذ

استمر

حتى إعﻼن اﻻستقﻼل وأعيد تكل فه في 1960م
ق ادة الجنرال أبو

ر سانغولي ﻻميزانا واستقر

هذا ،و بدو أن النظام اﻹثيو ي متماسك وقو ،

الوضع إﻻ من تجاذ ات س اس ة داخل المجموعة

لها ،وتعمل على خل صورة ذهن ة حسنة لﻺدارة

الجنرال السيد زرو ،و ّون اللجنة العس رة
لﻺصﻼح من أجل التقدم الوطني ،واستمر حتى

ولم يؤثر ف ه غ اب القائد  ،علما أن خططه
الس اس ة ونظامه الفيدرالي تسير وف

الح وم ة اﻹثيو ة ،اﻷمر الذ

ما خط

حفز الرئ س

اﻷمر ي اراك أو اما لزارة العاصمة اﻹثيو ة

أد س أ ا ا وخاطب شعوب القارة اﻹفرق ة من
هناك.

الحاكمة.

وفي عام 1980م وقع انقﻼب عس ر

ق ادة

العام 1982م .وقد أعق ه جم اتست ودراقوا الذ

استمر أقل من عام ) 8أشهر( ،و نى في هذه
الفترة الوجيزة مجلس اﻹنقاذ الشعبي حيث طغت

هذا ،وقد أعدت الح ومة اﻹثيو ة ميزان ة ق اس ة

الرغ ة في التغيير الس اسي للتوجهات اﻻشتراك ة

 %20تقر ا عن العام الساب  .ومن المأمول أن

س ما مش لة ديون إفرق ا ،واستمر سن ار في

للتنم ة بلغت أحد

عشر مل ار دوﻻر للسنة

المال ة التي تبدأ الثامن من يوليو 2015م بزادة
ينمو اﻻقتصاد اﻹثيو ي نحو  %10.5حسب

تقديرات

البنك

الدولي.

وهذه

المعلومات

بدعم من العقيد معمر القذافي الذ

ان في

عداء مستح م مع الس اسات الغر ة بإفرق ا ﻻ

الح م حتى العام 1987م.

في عام 1987م و عد نها ة الحرب ال اردة وفي

اﻻقتصاد ة تدل على قوة س ادة ح م القانون عدم

بدا ة اﻷحاد ة القطب ة جاءت فرنسا انقﻼب من

 ،و ل هذا من أبجد ات الح ومة والح م الرشيد .

الدستور البور ينابي لكي ي قي في السلطة أطول

وجود استثناءات ﻷ

من الو ازرات لعدم اﻻلتزام

ه ،ما أن هنالك رقا ة صارمة على المال العام

هذا ،وقد تحسنت صورة إثيو ا الذهن ة

ثي ار

العالم الخارجي للقوانين اﻻستثمارة العادلة
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الكابتن بليز م اور الذ

قي في الح م س عة

وعشرن عاما ،عد أن عدل المادة  37من
زمن مم ن ،و الفعل قي بها حتى العام 2014م

 ،حيث قامت ثورة شعب ة أجبرته على التنحي من

الح م  .ولم قتنع أنصاره من ق ادات الحرس
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الوطني اﻷمر الواقع  ،فانقلبوا على الثوار

الفرنسي ومن المحتمل أن

الح ومة اﻻنتقال ة لتسيير دفة ال ﻼد حتى

وتأتي التوجهات الجهو ة والعرق ة في المقام الثاني

والذين

لم يدم وجودهم في السلطة أكثر من

أسبوع حيث تدخل جنراﻻت الج ش ﻹعادة
انتخا ات  29نوفمبر 2015م

وفي التاسع والعشرن من نوفمبر 2015م جرت
انتخا ات حرة راقبتها اﻷمم المتحدة واﻻتحاد
اﻹفرقي واﻹ واس واﻻتحاد اﻷوري ومنظمات

المجتمع المدني المحل ة والعالم ة ،وتنافس فيها

شهد المجتمع

البرو ينابي انفتاحا في العﻼقات اﻷمر ة

شجاعة الليبرال ة اﻷمر ة .

ل

مؤث ار المشهد الد مقراطي حيث تتقاسم بور ينفاسو

ثﻼث ق ائل رئ س ة هي الموسي والديوﻻ

والفوﻻني بنسب متفاوتة حيث تستأثر القبيلة

اﻷولي ) الموسي حوالي  %46من الشعب
البور ينابي ثم تأتي الديوﻻ في المرت ة الثان ة وهي

أرعة عشر مرشحا منهم رؤساء أحزاب ومستقلون

حوالي  %16و نال الفوﻻني نفس النس ة %16

ابور  ،وقد ان مدعوماً من قبل أمر ا التي

الطوارق والق ائل المجاورة من دول الجوار وواضح

وفاز فيها مرشح حزب الحر ة الشعب ة من أجل
ق ادة روك مارك

التقدم بنس ة %53.49

أرادت أن تلقي ه سهما لها غرب إفرق ا خلخلة

للنفوذ الفرنسي و نتمي الرئ س الفائز "الحالي"
لقبيلة موسي اكبر قبيلة ببور ينافاسو وتﻼه
الترتيب السيد زفر  ،وهو ينتمي لقبيلة الب سا

وهي قبيلة قليلة العدد وهو فرنسي التوجه و قود

حزب اﻹتحاد من أجل التقدم والتغيير ونال
 %29.69من اﻷصوات ونال ذلك قائده زفر

دي ابو

وجاء الترتيب الثالث حزب النهضة

الوطن ة الذ

ق ادة السيد

حصل على  %3.9من اﻷصوات
وﻻشك أن هنالك

طاهر ار

عناصر أساس ة تلعب دو ار في التحول الد مقراطي

أهمها القو العالم ة التي ترغب في الس طرة على
زمام اﻷمور بإفرق ا الغر ة

فالرئ س الفائز

استطاع فضل الدعم اﻷمر ي ان يوزع أرعمائة
دراجة نارة على مؤ د

حزب الحر ة الشعب ة

ون النفوذ اﻷمر ي

قد أحل محل النفوذ

من اجل التقدم التي تستقو

وتناد

الش اب والطﻼب

الليبرال ة واﻻقتصاد التنافسي .

و ذلك
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أما ق ة الشعب البور ينابي فيتكون من ال سامو
والقورنسي اﻹضافة لق ائل أخر مستضافة مثل

أن القبل ة ل س لها القول الفصل المجتمع

البور ينابي ،إذا تواجد عض الرافعات الس اس ة

اﻷخر بديل أن الفائز المرت ة الثان ة قبيلة ﻻ
تش ل أكثر من  %5من الشعب .

وتغيب عن بور ينافاسو اﻷيدلوج ات الدين ة

وتأثيرها حيث لم حصد المسلم الوحيد أكثر من
 3.9من اﻷصوات وحل ثالثا على الرغم من أن

قبيلته تمثل  %16من الشعب

-3اﻟتحول اﻟد مقراطي في اﻟسودان :2015

شهد السودان في العام 2015م انتخا ات برلمان ة
ورئاس ة حصد المؤتمر الوطني بها الغالب ة

العظمى من اﻷصوات،

ما حصلت اﻷحزاب

الس اس ة المتحالفة مع المؤتمر الوطني عددًا
مقد اًر من المقاعد  ،وفاز المستقلون ق ار ة الخمس
في المائة من أصوات الناخبين  ،مما اعتبر دل ﻼ

على حرة الترش ح والتعبير الس اسي في ظاهرة

لم تبرز منذ العام 1989م.
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ومن ناح ة أخر فاز الرئ س المنته ة

وﻻيته

 ، %66,01تلتها الوﻻ ة الشمال ة بنس ة ،58,46

واستحقاقه اﻻنتخابي الرئ س عمر حسن ال شير

ثم وﻻ ة نهر النيل بنس ة  57,5في حين جاءت

من عض منسو ي المؤتمر الوطني والحر ة

المعارضة اﻷساس ة قد قاطعت اﻻقتراع على

أرعة وتسعين في المائة من أصوات الناخبين

في انتخا ات قل اﻹق ال عليها من الجماهير حتى
اﻹسﻼم ة .واعتبرت اﻷوسا الس اس ة أن ال شير

الذ

تم ترش حه من قبل المؤتمر الوطني أصﻼ

لم ن ل عتمد عل ه وحده ،فقد ان مرشحا لغالب ة

أحزاب التحالف الح ومي وللقوات النظام ة

و عض المستقلين.

أقل نس ة مشار ة في وﻻ ة الخرطوم بنس ة

. %34,48وجدير الذ ر أن عض أحزاب

اعت ار أن الظروف غير مناس ة لتنظ م انتخا ات

حرة ونزهة .

و ذ ر أنه قد نشب خﻼف بين اﻹسﻼميين منذ
أوائل القرن عندما نحى زع م الجبهة القوم ة

اﻹسﻼم ة عن إدارة اﻷمور في أوائل العقد اﻷول

حيث حصل الرئ س ال شير على 5,250,000

من اﻷلف ة الثالثة ،حيث سطع نجم نائ ه المحامي

صوت .وقد شارك في انتخا ات الرئاسة ما قارب

نافع علي نافع وعوض الجاز وصﻼح قوش

صوتا بينما جاء في المر ز الثاني مرشح حزب
الحق قة الليبرالي الذ

ستة مﻼيين ناخب.
ومن ناح ة أخر

حصل على 79,000

أعلنت المفوض ة القوم ة

الضل ع على عثمان ﷴ طه ومجموعة من
اﻹسﻼميين ذو

النفوذ والحن ة الس اس ة ،منهم

و مال عبد اللطيف ،وفي وقت ما في بدا ة عام
2013م تم تغييرهم ،وفتح ال اب أمام الش اب من

لﻼنتخا ات السودان ة يوم اﻻثنين 2015/4/27م

اﻹسﻼميين وغيرهم لتسل م المناصب الوزارة .وفي

السودان ة ،مؤ دا أن الناخبين المسجلين الدوائر

أعلن الرئ س السوداني تش يلته الوزارة الجديدة،

عن نتائج اﻻنتخا ات الرئاس ة والتشرع ة ،والتي

بلغت نس ة المشار ة  %46,4في اﻻنتخا ات

اﻻنتخاب ة مختلف الوﻻ ات بلغ عددهم  13مليونا
و 126ألفا و 989ناخ ا ،وأن عدد المقترعين

هذه اﻹثناء لمع نجم وزر الخارج ة إبراه م غندور
أحد أعمدة المؤتمر الوطني.

إذ قلص فيها عض أعمدة النظام القد م ،ورشح
أن تمثيل المؤتمر الوطني الح ومة الجديدة ﻻ

الذين أدلوا أصواتهم في تلك اﻻنتخا ات بلغ 6

يتجاوز الثﻼثين المائة ولكنه السلطة العم قة

 18وﻻ ة من الوﻻ ات السودان ة.

لحزب س اسي حاكم قبل انتهاء وﻻ ة الرئ س

مﻼيين و 91ألفا و 416ناخ ا من خﻼل 6911
مر از انتخاب ا و 1942لجنة اقتراع موزعة في

وقال اﻷصم " إن اﻻنتخا ات العامة ال ﻼد أشرف
عليها  60ألف موظف و 400مراجع ب انات،
مشي ار على أن نسب المشار ة في الوﻻ ات

السودان ة تفاوتت من وﻻ ة ﻷخر  ،حيث جاءت
أعلى نس ة مشار ة في وﻻ ة

سﻼ بنس ة
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)الدولة العم قة( ﻻ قلون عن  80المائة ،وفي
هذا الصدد ﻻ ينتظر أن تخف ق ضة المؤتمر

الحالي في العام 2020م وحتى إذا فقدت هذه

المجموعة مراكزها التنفيذ ة فإنهم س ش لون
مجموعة ضغ قو ة .

و ان الرئ س قد أعلن في
برنامجه اﻻنتخابي الذ

بدا ة عام 2014م

قوم على بناء السﻼم
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عن طر

الحوار واﻻرتكاز على المرجع ات

الثقاف ة السودان ة.

السودان ٕوايران من دخول أمر ا إﻻ عد الفحص
وأخذ تأشيرات معتمدة من السفارات اﻷمر ة في

و الفعل قدم الدعوة لﻸحزاب المعارضة للحوار

دول غرب أورا .واعتبر هذا نوع من الضغ في

وتش ك عضها ،وامتنع قليل من أحزاب ال سار

فاز مرشح السلطة في زامب ا وزر الدفاع ادغار لونغو

حول جملة من القضا ا الس اس ة واﻻقتصاد ة
والثقاف ة ،وقد وافقت العديد من اﻷحزاب الكبر

والحر ات المسلحة عن اﻻلتئام مع المتحاورن.

وقد تش لت آل ات الحوار التي من المحتمل أن
ترسي فلسفة الدولة وتبني دستو ار دائما لل ﻼد

وتعمل على توس ع دائرة المشار ة ،إﻻ أنه لم
يتضح حتى اﻵن أن وة ما قد انفتحت في الجسم

المصمت ،إﻻ أنه من غير المست عد أن حدث
ذلك في ظل الوضع اﻻقتصاد

 -4زامب ا:

اﻻنتخا ات الرئاس ة ،التي جرت في  20يناير

2015م ،حسب ما أعلنت اللجنة اﻻنتخاب ة .وحصل

السيد لونغو مرشح الجبهة القوم ة على  %48,33في
حين حصل خصمه هاكايند

ه شيل ما مرشح حزب

الوحدة والتنم ة الوطني على  %46,67من اﻷصوات
في اﻻنتخا ات .واستقبل أنصار

لونغو ) 58عاما(

جراء

إعﻼن رئ سة اللجنة اﻻنتخاب ة ايرن مامبيل ما فوزه

ومن ناح ة أخر أحدث نظام ال شير خرقا في

 52عاما و خوض اﻻنتخا ات الرئاس ة للمرة ال ار عة،

الحصار الخان

اﻹنتاج المحلي.

المترد

اتجاه تحج م العﻼقات السودان ة اﻷور ة .

من قبل الدول الغر ة ،وضعف

جدار العﻼقات الخارج ة المصمت

انضمام

السودان لعاصفة الحزم ،وأحدث ذلك تقارا مع

الرئاسة

الهتافات والرقص .أما خصمه فقد ندد

النتائج .واتهم ه شيلما وهو رجل أعمال يبلغ من العمر

خصمه سرقة فوزه.

وس ح م الرئ س الجديد هذا البلد في إفرق ا الجنو ة

المملكة العر ة خاصة عد إرسال ضع آﻻف

حتى سبتمبر  2016أ حتى نها ة وﻻ ة الرئ س ما ل

شهدت العﻼقات السودان ة والمصرة

توغو تدعى رسمًا الجمهورة التوغو ل ة وهي
دولة تقع في غرب إفرق ا وتحدها من الغرب غانا

من المحارين لل من  .و الط ع فقد استصحب هذا

التحسن دول الخليج إلى جانب تر ا ،في الوقت

الذ

واﻹيران ة نوعا من البرود  ،نتج ذلك من حتم ة

المشادات اﻹقل م ة وتناقض المصالح مع حلفاء
السودان

الجدد في القارة اﻹفر ق ة )إثيو ا(

وخارجها )تر ا والمملكة العر ة السعود ة

وقطر(.

وغني عن القول فإن العﻼقات السودان ة الغر ة

تعاني من سوء الصورة الذهن ة والضغو

اﻷمر ة التي أعلنت في أول د سمبر من عام

2015م منع دخول اﻷوريين الذين يزورون
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

ساتا الذ توفي في أكتو ر 2014م.
-5توغو

و نين من الشرق و ور ينا فاسو من الشمال .تمتد

جنوًا إلى خليج غين ا حيث تقع العاصمة لومي.
تبلغ مساحة توغو حوالي  57,000يلومتر مرع

و بلغ عدد س انها حوالي  6.7مليون نسمة .واللغة

الرسم ة فيها الفرنس ة ،هناك العديد من اللغات

اﻷخر المستخدمة في توغو ،ﻻ س ما تلك من أسرة
لغات الجبي.
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و عود تارخها الس اسي في عام  ،1884حيث

النتائج ،على غرار ما حصل في انتخا ات

توغو استقﻼلها عن فرنسا في عام  .1960وفي

وتح م عائلة غناس غبي توغو منذ خمسين عاما ،وخلف

أعلنت ألمان ا توغوﻻند محم ة عد الحرب العالم ة

اﻷولى ،ومن ثم انتقلت الس طرة إلى فرنسا .اكتسبت

عام  ،1967قاد غناسينغبي إ اد ما انقﻼًا عس رًا
ناجحا ل ص ح رئ ًسا لل ﻼد وحين وفاته في عام
ً
 ،2005ان إ اد ما الزع م اﻷطول خدمة في تارخ

 2005التي خلفت مئات القتلى ،حسب منظمات

حقوق ة.

فور غناس غبي والده غناس غبي إ اد ما في الرئاسة إثر

وفاته عام  2005عد أن ح م ال ﻼد .ووفقا للهيئة
المستقلة لﻼنتخا ات في هذا البلد ،فقد رشح خمس

عاما.
أفرق ا الحديث ،عد أن ان رئ ًسا لمدة ً 38
في عام  ،2005انتخب نجله فور غناسينغبي رئ ًسا

غناسينغبي ،وزع م المعارضة جون بيير فابر ،وآ مي

أعلنت مفوض ة اﻻنتخا ات في توغو فوز

التوغولي الجديد" ،المعارض ،وﷴ تشاسونا تراور من

لل ﻼد.

اﻻنتخا ات اﻟرئاس ة 2015م

الرئ س المنته ة وﻻيته فور غنا س غبي بوﻻ ة

رئاس ة ثالثة التي أجرت في ال ﻼد  15أبرل

2015م بنس ة أصوات بلغت  ،%58.75بينما

حصل زع م المعارضة جون ب ار فابر على نس ة
 .%34.95وجاءت إعﻼن فوز الرئ س المنته ة

وﻻيته وس

تش ك من المعارضة واتهامات

عمل ات تزو ر واسعة .وقد بلغ عدد المسجلين في

السجل اﻻنتخابي في توغو  3.5مﻼيين ناخب

توجه ما بين  %53و %55من بينهم إلى

صنادي اﻻقتراع ،وهي نس ة أقل من تلك المسجلة
في انتخا ات  2010التي شهدت مشار ة %65
من الناخبين .واعتبرت الرئاسة التوغول ة هذا
الفوز "فوز الشعب التوغولي الذ

ينتظر مع

الرئ س فور غناس غبي مواصلة التقدم نحو
اﻻزدهار والسﻼم" ،في حين لم صدر تعلي عن

المعارضة .و انت المعارضة طالبت

بتعلي

اﻹعﻼن عن النتائج الوقت ة تنديدا ما وصفتها

عمل ات تزو ر واسعة .و ان يخشى المراقبون من

اندﻻع أعمال عنف تراف

اﻻحتجاجات على

التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

مرشحين للس اق الرئاسي ،من بينهم الرئ س فور

غوغ النائب عن حزب "تحالف الد مقراطيين من أجل

تنم ة شاملة" المعارض ،و وماند غا من حزب "اﻻلتزام

حر ة "مواطن من أجل الد مقراط ة والتنم ة" .و ان ق مة

مرشح لهذا اﻻستحقاق
الضمان المالي الذ دفعه ّل ّ
اﻻنتخابي ،مبلغ ما عادل  20مليون فرنك افرقي )40
ألف دوﻻر أمر ي(" ،ف ما حدد المبلغ اﻹجمالي للتمو ل

مرشح ،ق مة
لكل ّ
العمومي للحملة اﻻنتخاب ة الرئاس ة ّ
 600مليون فرنك إفرقي ) 1.2مليون دوﻻر( ،إضافة

إلى أح ام وشرو توزع هذا المبلغ
 .6بوروند :

نظمت بورند اﻻنتخا ات الرئاس ة في يوم 21

يوليو 2015م ،رغم ل التحذيرات والمناشدات

اﻹقل م ة والدول ة والمقاطعة الداخل ة ،و عد تأجيل
ﻷكثر من شهر ،حيث أصرت الح ومة على

إجرائها ٕواعﻼن نتيجتها قبل انتهاء المدة الدستورة
للرئ س "ب ار ن ورونز از " يوم  26أغسطس
2015م ،حتى ﻻ

ون هناك فراغ دستور من

وجهة نظرها .وقد فاز فيها الرئ س المنته ة وﻻيته
عد انسحاب معظم المرشحين أمامه احتجاجا

على إص ارره على الترشح رغم عدم دستورة ذلك

من وجهة نظرهم ،تماما ما فاز حزه "المجلس
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الوطني للدفاع عن الد مقراط ة" بـ %77من

هذه المرة في ال ﻼد ،وأن الخﻼف ﻻ يتعل بتوزع

أ ضا .ونتيجة لهذه اﻻنتخا ات الرئاس ة والتشرع ة

أن

مقاعد البرلمان في اﻻنتخا ات التي أجرت يوم
 29يونيو 2015م ،وس

مقاطعة

بيرة لها

فقد أص ح الحزب الحاكم يه من على المؤسستين
التنفيذ ة والتشرع ة ،ما ضمن له حالة من
اﻻنسجام الس اسي بين المؤسستين.

وتعود بدا ة اﻷزمة التي اندلعت في ال ﻼد إلى

أبرل الماضي  ،2015عندما أعلن الحزب
الحاكم ترش ح الرئ س في اﻻنتخا ات الرئاس ة
على اعت ار أن هذه هي الدورة الثان ة له موجب

المادة  96من الدستور والتي تنص على

اﻻنتخاب الم اشر للرئ س ،و التالي فإن الدورة
اﻷولى عام  2000ل ست محسو ة ﻷنه لم ينتخب

من الشعب م اشرة ولكن من قبل البرلمان ،بينما

تش ل انتخا ات  2005الدورة اﻷولى ،وهو ما

استندت إل ه المح مة الدستورة التي قضت أن
ترشحه لوﻻ ة ثالثة "ﻻ ينتهك الدستور".

في

المقابل رفضت المعارضة هذا الترش ح لمخالفته

البند السا ع من الدستور الذ

ينص على أن

لمة الفصل تعود إلى الشعب ،سواء عبر ممثل ه

في البرلمان أو اﻻنتخاب الم اشر ،و رون أن
تول ه الح م عام  2005هو وﻻيته الثان ة.

وتعمقت اﻷزمة منذ ذلك الوقت عد تنظ م قو

الحصص الس اس ة بين اﻹثنيتين ما ان الحال
منذ استقﻼل ال ﻼد عام  ،1962ولكن الخﻼف

هذه المرة حول ترشح الرئ س لوﻻ ة ثالثة ،أ

الخﻼف حول قض ة س اس ة تنقسم شأنها اﻹثن ة
الواحدة .فالفر

منافسه في اﻻنتخا ات أغاثون رواسا )هوتو( )قائد

أحد أجنحة جبهة التحرر الوطن ة التي ﻻ تحظى
اعتراف السلطات( ،وألكس س سيندوهيج )توتسي(

رئ س حزب الحر ة من أجل التضامن ،وجون
ميناني )هوتو( رئ س حزب الجبهة من أجل

الد مقراط ة ببوروند

وفي المقابل ضم الفر
ازوم ان از

)توتسي(

ن اميتو )هوتو( ،ورئ س الحزب الرئاسي اس ال
ن ابيندا )هوتو( ،فضﻼ عن حزب أو رونا ذ

اﻷغلب ة التوتس ة والذ

محاولة انقﻼب فاشلة ضده انت مؤش ار على

وجود حالة من اﻻنقسام الس اسي ول س اﻹثني
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

عد حليف الحزب الحاكم

في إدارة ال ﻼد منذ مشار ته في انتخا ات 2005

سع ا للحفا

على موقعه في السلطة حسب ما

ينص عل ه اتفاق أروشا .و النس ة للج ش

والمؤسسة اﻷمن ة ،ﻼح أن هناك انقساما ٕ -وان

وجرح .في هذه اﻷثناء وخﻼل وجود الرئ س في

تنزان ا للت احث اﻹقل مي حول هذه اﻷزمة ،وقعت

النائب

اﻷول

لرئ س

الجمهورة ،والمستشار اﻷول للرئاسة و لي

عد يوم واحد فق

عنف شديد أسفر عن سقو

المؤ د لترشحه وزر

الداخل ة إدوارد ندوو مانا )توتسي( و ورسبير

المعارضة مظاهرات في مختلف أنحاء ال ﻼد
المئات بين قتيل

)معارضة( ،فضﻼ عن

الكن سة الكاثول ة ومنظمات المجتمع المدني.

لم

اعتراضا على ترشح الرئ س ،وقد قابلتها الشرطة

المعارض لترشح الرئ س ضم

فر

ن ظاه ار بوضوح -داخل الج ش الذ

قاد

منه محاولة انقﻼب في مايو الماضي

2015م ،مقابل فر

آخر هو الذ

أعاد الرئ س

من المحاولة ،و التالي فقد

فضل الج ش التزام الح اد في أزمة الترشحٕ ،وان
انت حالة اﻻنقسام ف ه غير خاف ة .أما مؤسسة

الشرطة ،فهي منحازة صورة بيرة إلى الرئ س،
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لمظاهرات

 ،%53.95في حين حصل )جوناثان( مرشح

ظهر

ما

في

م ن القول أن الموقف الخارجي -سواء

على  15مليونا و 424ألفا و 921صوتا مقابل

على الترشح ،ولكن على إجراء اﻻنتخا ات

التقارر أن ﷴ بخار فاز في  21وﻻ ة من

المعارضة.

قمعها

الموقف الخارجي:

العنيف

اﻹقل مي أو الدولي -ساهم صورة أو أخر في
استمرار اﻷزمة في بورند ٕ ،واصرار الرئ س ل س

فق

الحزب الد مقراطي الشعبي على  %44.96من
إجمالي أصوات الناخبين ،عني حصل بخار

 12مليونا و 853ألفا و 162صوتا لصالح

غودﻻك جوناثان ،الذ

أقر بهزمته  .وأكدت

وعدم تأجيلها ،وذلك سبب عدم اتخاذ إجراءات

أصل  36وﻻ ة في ال ﻼد ،وخصوصاً في وﻻ ة
)بورنو( )شمال شرق( التي تعد معقل حر ة

على

النيجير ؛ سبب خلفيته العس رة ،ﻻس ما وأن

قو ة ضده ،بل ان التر يز اﻹقل مي تحديدا على
حيث ﻻ تتجاوز المدة

إرجاء اﻻنتخا ات

)بو و حرام( اﻹسﻼم ة التي ترتكب أعمال العنف

الدستورة المقررة يوم  26أغسطس 2015م دون

واﻹرهاب ،و توقع أن حظى احترام الج ش

جهود لتسو ة

التي مني بها في السنوات اﻷخيرة من قبل

التطرق إلى أساس المش لة ،وهو الضغ

ساهم في

الرئ س لعدم ترشحه ،اﻷمر الذ
إغضاب المعارضة ،ورفضها أ

اﻷزمة لعدم اشتمالها على إثناء الرئ س عن

خوض اﻻنتخا ات.
 -7ن حير ا:

اﻟمشهد اﻟس اسي في نيجير ا:

الج ش شعر بإح ا

جماعة بو و حرام.

شديد من الهزائم المتكررة

وتشير التقارر إلى أن بخار

شعب ة بيرة في الشمال ذ

ان حظى

الغالب ة المسلمة؛ بينما

انت شعبيته أقل في مناط المس حيين الذين ينتابهم

تعد نيجيرا من أكثر البلدان اﻷفرق ة

الخوف من صرامته العس رة وانتمائه الديني ،علما أن

الدولة النيجيرة إلى الح م المدني عام 1999م

ح مه س اسة محارة الفساد ،وتعهد بخار قبل بدء

والتهم ش

اﻻقتصاد ؛ حيث قال أمام آﻻف من أنصاره إن ﻼده

تعدادا

للس ان،

حيث

يبلغ

عدد

س انها

) (177,155,754مليون نسمة .وقد اتجهت

عد مجموعة من الصراعات الس اس ة والطائف ة،

أدت لتصاعد وتيرة العنف والعمل المسلح و ان
نتيجتها

اﻻقتصاد

الفقر

والفساد

وال طالة

والعزلة والتف ك اﻻجتماعي ،و ر

المحللون أن فوز ﷴ بخار

في اﻻنتخا ات

الرئاس ة التي أجرت في  28من شهر مارس
الماضي 2015م .وف
أعلنت

عنها

المفوض ة

النتائج الرسم ة التي
الوطن ة

لﻼنتخا ات أن بخار ) 72عاماً(

المستقلة

اﻻنط اع السائد عنه لد

ثير من المراقبين أنه من

أنظف ساسة نيجيرا وجنراﻻتها ،وقد أعلن في فترة
س اق اﻻنتخا ات الرئاس ة معالجة أكبر ثﻼث مش ﻼت

تواجه ال ﻼد ،وهي انعدام اﻷمن ،والفساد ،والتفاوت
تعاني من ثﻼث مش ﻼت رئ س ة ..اﻷولى انعدام

اﻷمن ،والثان ة التفاوت في اﻻقتصاد ،والثالثة الرشوة
والفساد.

فاز بنس ة

التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014
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اﻟعوامل اﻟتي ساهمت في فوز ﷴ بخار في اﻻنتخا ات
اﻟرئاس ة

هناك عامﻼن ساهما صورة رئ سة في فوز ﷴ

بخار  ،وهما :

النيجير

وحدثًا

تارخً ا

حق ق ًا

للد مقراط ة

مخلصا
وست قى برطان ا شر ً ا
النيجيرة.
ً
لنيجيرا ﻷنها تدرك قوتها اﻻقتصاد ة الضخمة بلد
أفرقي وﻷنها تعمل على معالجة اﻹرهاب في

 .1الوضع العام في نيجيرا في ظل الرئ س

المنطقة" و ظهر من التصرحات أن اﻹنجليز

في عموم ال ﻼد ،فالثروة الناتجة عن صناعة

وسيلة لتعزز قوتهم .وتجدر اﻹشارة إلى أن

والذ

الساب

تميز بتفشي الفساد المالي

واﻹدار  ،وانعدام اﻷمن ،حيث انتشر الفساد

النف

في ال ﻼد والتي تقدر بنحو مليوني

ش ل رئ سي هو النف النيجير الذ س ستخدمونه

مؤثر .وتخشى
الوجود اﻷمر ي في نيجيرا ما زال ًا
برطان ا أن تتدخل أمر ا في شؤون الرئ س الجديد

برميل نف يوم ًا لم تصل إلى عامة الناس إﻻ
نادرا ،و هذا فقد فشل الرئ س جوناثان في
ً
توزع ثروة ال ﻼد على شع ه .و ذلك أص ح

تجدر اﻹشارة إلى أن فوز الرئ س ﷴ بخار في

الضخمة في عهد ح م الرئ س جوناثان ،وذلك

للنيجيرين في ظل ظروف اقتصاد ة صع ة للغا ة،

الكثير من قادة الفصائل المسلحة في منطقة

دلتا النيجر الغن ة النف من أصحاب الثروات

سبب رعا ة الح ومة لهم وتعاقدها معهم،

فال عض من هؤﻻء القادة حصلوا على عقود

أمن ة لحراسة المنشآت النفط ة .لذلك فقد
اعا أن جوناثان
أوجدت هذه اﻷحداث انط ً
يدير أعمال الح ومة لتستفيد منها جماعته
العرق ة.

 .2القو العالم ة وخاصة برطان ا :انت

جدا على مراق ة اﻷوضاع في
برطان ا حرصة ً
نيجيرا قبل هذه اﻻنتخا ات و عدها ،وذلك ﻷن ﷴ
بخار

فضلون بخار  ،و بدو أن أكثر ما ير زون عل ه

عتبر من رجاﻻتها في نيجيرا .فبر طان ا

وشؤون ح ومته.

اﻻنتخا ات الرئاس ة يلخص في عدة عوامل منها:

 .1نزاهة تارخه الس اسي والعس ر جعلته ارقة أمل
وهو في نظرهم الرجل القادر على وضع حد

للخسائر الفادحة في ثروات ال ﻼد ،خاصة مع

انخفاض أسعار البترول ،المورد اﻷكبر للتمو ل،
شدة خﻼل الفترة الماض ة مما أثر طب عة الحال

على انخفاض العمل ة المحل ة واﻷجنب ة معاً.
.2

ما أن حالة الفوضى ،وانعدام اﻻستقرار

واﻷمن التي تشهدهما نيجيرا انا عاملين مؤثر ن

وفاعلين

في نجاح الجنرال ﷴ بخار برئاسة

ال ﻼد ،حيث ان عتقد ثير من النيجيرين أنه
قادر على إعادة بناء الج ش حتى ص ح مؤهﻼ

هي من ساعدته في الق ام انقﻼب عام 1983

لمواجهة جماعة بو و حرام المسلحة شمال شرق

اميرون قوله " :أتقدم أحر

عضاً من اﻵمال التي علقها عل ه

على ح م شيخو شقار الذ

دام ح مه لعامين.

و عد أن أُعلن عن فوز بخار  ،هنأه رئ س الوزراء

البرطاني د فيد

جديدا
التهاني إلى الجنرال بخار ﻻنتخا ه رئ ًسا
ً
فخر للشعب
ًا
لل ﻼد .لقد انت هذه اﻻنتخا ات
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

ال ﻼد ،و ذلك وقف اﻷعمال التي ترتكبها
المل ش ات المس ح ة ،و توقع من الرئ س بخار

أن حق

الشعب النيجير للقضاء على المش ﻼت التي

تواجه ال ﻼد وخاصة اﻹرهاب ،والفسادٕ ،واذا تم ن
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من حل هاتين المش لتين فإن مستقبل نيجيرا

وﻻس ما المسلمين يتحسن أكثر؛ حيث إن تقليل

الفساد والقضاء على اﻹرهاب الذ

تمثله جماعة

)بو و حرام( والجماعات المسلحة ،يتوقع أن
حسن الحالة اﻻقتصاد ة لل ﻼد؛ ﻷن نيجيرا

تتمتع العديد من الموارد اﻻقتصاد ة التي تؤهلها
أن تكون عمﻼقاً اقتصاد اً في إفرق ا إذا تم
استخدام هذه الموارد الطرقة الصح حة ،وتم

فإن

قطع دابر الفساد ،ومن هذا المنطل

المسلمين الذين مثلون اﻷغلب ة في هذا البلد
ونون أكبر المستفيدين من هذه التنم ة المرهونة

اﻻستقرار الس اسي واﻻجتماعي.

و تصور اتب التقرر أن هناك جملة من

اﻷمور سوف تحظي اﻻهتمام من قبل الرئ س
المنتخب ﷴ بخار  ،وهي:

أوﻻ– إنشاء حر ات ش اب ة تساهم في بناء

الدولة والمشار ة في معترك الس اسة

ل السلم ة

مع اﻻبتعاد عن التطرف الديني والعرق ة والقبلي.

ثان ا -تفعيل دور النقا ات المهن ة والعمال ة

وغيرها وتنظ مها وترتيبها لتواكب الحدث والتطور

حتى تنتهي الفوضى في البلد وعدم اﻻنض ا .

ثاﻟثا -تفعيل دور منظمات المجتمع المدني

حتى ساهم في إثراء العمل المجتمعي في الصحة
والتعل م والتنم ة والبن ة التحت ة واﻹرشاد اﻷسر .

را عا -نشر روح الوطن ة عن طر

الندوات

 -8غين ا،

لمة غين ا تعني بلغة صوصو )المرأة( ،وتوجد

على سطح اﻷرض أرع دول تسمى غين ا ،ثﻼث

منها ضاف إليها صفة تميزها عن غيرها .تقع

غين ا على الشاطئ الغري من القارة في نصف

الكرة الشمالي بين خطي عرض (14-6 ) :شماﻻً،
وخطي طول )  (15-7غر اً ،تحدها شماﻻً

السنغال ،وشرقًا مالي وساحل العاج ،وجنو ا ليبيرا
وسيراليون ،وغر اً المح اﻷطلسي ،وتبلغ مساحتها
تقر اً245.857

م ،²و قدر عدد س انها حوالي

) (10مﻼيين نسمة ،ينتمون إلى سﻼﻻت عرق ة

مختلفة .أبرزها الماند و والفﻼنين والصوصو،
عتن

أكثرهم اﻹسﻼم إذ يبلغ معتنقوه حوالي

)(%85

من

والوثنيين ).(%1

الس ان،

اﻟح اة اﻟس اس ة في غين ا

والمس حيين

)(%10

برزت الح اة الس اس ة في غين ا في العصر الحديث

في عهد الرئ س أحمد س و تور ،(1984-1958) ،

حيث نالت غين ا استقﻼلها المجيد في فترة ح مه في
 29 -28من أكتو ر 1958م ،فقد ان الرئ س أحمد

س و تور

شخص ة وطن ة مناضلة ،برزت على

استفتاء على مشروع
المسرح الس اسي عندما رفض
ً
دستور موج ه ت قى غين ا ضمن المجموعة الفرنس ة –
اﻹفرق ة ،و ان ديجول قد استقبل حفاوة في ل من
مدغشقر والكونغو برازفيل ،وساحل العاج ،وعلى ع س

والحوا ارت المجتمع ة في الجامعات والكل ات والمعاهد

ذلك فقد لقي فتو ًار ظاه اًر في غين ا في لقاء مصير

الش اب والفت ات.

أمام حضور قدر حوالي مائة ألف مواطن ،وأطل

في ر وع الوطن.

خامسا -إثراء روح العمل التطوعي في نفوس
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جمع بين ديجول مرتد ًا زه الرسمي مزّنا شعار )فرنسا
الحرة( وس وتور مرتد اً زه الوطني اﻷب ض الناصع

س وتور ص حته المشهورة )ﻻ( !.إنها مسألة الشرف

والكرامة ،إن فرنسا قهرت غين ا واستغلتها ولن نفر في
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حقنا الطب عي والمشروع في اﻻستقﻼل ،نحن نفضل

يتم ن إلى حد ما من تحقي

قرار الشعب الغيني ولكنها سوف تتخذه على أساس

نظام النقيب موسى داد س ما ار الذ

الفقر مع الحرة ،على الغنى مع العبود ة ،وجاء رد
ديجول في ع ارات مفعمة التأثر :إن فرنسا لن تعرقل
النتائج التي تراها ،و انت آخر لمات ديجول للرئ س

الغيني )حظًا سعيداً لغين ا( ثم غادر ،وفي  29سبتمبر
 1958انسحبت فرنسا وعلقت جم ع مساعداتها الفن ة
واﻹدارة ،ما دمرت ل خطو اﻷجهزة حتى قض ان

الس ك الحديد ة انتزعوها ،وأمرت جم ع مواطنيها

وموظفيها مغادرة غين ا في مدة أقصاها ) (48ساعة؛
وذلك بهدف إذﻻل غين ا الفت ة وتأديب رئ سها لرفضه
ال قاء داخل المجموعة الفرنس ة – اﻹفرق ة .أحدثت هذه
الحادثة صد

في جم ع أنحاء غرب إفرق ا وقادت إلى

هدم الجماعة الفرنس ة التي صممها ديجول ،ولم مض

عامان إﻻ و انت ل المستعمرات قد طالبت استقﻼلها

عن فرنسا .وتوفي الرئ س الراحل أحمد س و تور في

شهر أبرل 1984م.

بدا ة اﻟجمهور ة اﻟثان ة2008-1984:

التنم ة اﻻقتصاد ة

واﻻجتماع ة ،خاصة في العقد اﻷخير من فترة ح مه،

حيث أصاب اﻻقتصاد الوطني الشلل التام .و ان أمل
استلم الح م إثر

رحيل الجنرال ونتي في  23د سمبر عام 2008م ،في

معالجة سلب ات الماضي ،والتر يز على ما هو مفيد

للشعب الغينى و سهم في تحقي

الوحدة الوطن ة وفتح

ال ﻼد نحو الد مقراط ة ،وتوفير فرص التعل م ،والصحة،

ٕوايجاد عمل للخرجين لضمان مستقبل مشرق لﻸج ال
المقبلة.
توفي إلى رحمة ره الجنرال ﻻنسنا

ونتي في

2008/12/23م إثر علة ﻻزمته منذ العقد اﻷخير من
فترة ح مه لل ﻼد.

و عد رحيله استولى الج ش على السلطة )المجلس

الوطني للد مقراط ة والتنم ة( ) (CNDDق ادة النقيب
موسى داد س ما ار .و ر المحللون أن عمل ة التغيير

السلس للنظام الذ

قام ه المجلس الوطني للد مقراط ة

والتنم ة عد ساعات من إعﻼن وفاة الرئ س ﻻنسنا

عد أسبوع من رحيل الرئ س أحمد س و تور ،

ونتي ،ان نقطة مهمة في التحول الد مقراطي في

تمهيداً لم ﻼد الجمهورة

ومجموعة اﻻتصاﻻت الدول ة ،وممثلي اﻷمم المتحدة،

أستولى الج ش على السلطة )اللجنة العس رة لﻺصﻼح

الوطني( في  3أبرل 1984م ق ادة العقيد ﻻنسنا
ونتي – طيب ﷲ ثراه-

الثان ة وتجنيب ال ﻼد الغرق في حمامات الدم ،ما جاء
في ب ان قائد الج ش العقيد ﻻنسنا ونتي ،وقد اعتمدت

ح ومة الجنرال ونتي النظام الليبرالي والملك ة الحرة،
خﻼفاً للس اسات اﻻقتصاد ة التي ان يت عها سلفه أحمد

س و تور  .ما استمر على س اسة سلفه أحمد س و

تور في عض الجوانب خاصة س اسة اﻻنفتاح على
العالم العر ي واﻹسﻼمي ،إذ حافظت غين ا في عهده
على عﻼقاتها الجيدة مع الدول العر ة واﻹسﻼم ة ،وفي

الجانب المالي واﻻقتصاد

يبدو أن الرئ س ونتي لم
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ال ﻼد ،حيث أكد في اجتماعه مع فعال ات المجتمع
المدني،

الس اس ة،

واﻷح زاب،

ونقا ات

العمال،

واﻻتحاد اﻷورو ي ومنظمة الفران فون ة ،والمجموعة

اﻻقتصاد ة لدول غرب إفرق ا ،في قصر الشعب يومي
) (17-16فبراير2009م أكد التمسك بإجراء انتخا ات

رئاس ة و رلمان ة حرة وشفافة وذات مصداق ة لتعزز
ثقافة الد مقراط ة من خﻼل مشار ة المواطنين والتح م
من جانب المجتمع الدولي ،وقد تمخضت عن تلك

اﻻنتخا ات الرئاس ة
ٍ
صوت في  24من أصل  28دائرة انتخاب ة
و 474ألف
في ال ﻼد ،أ

فوز

بنس ة

السيد ألفا وند

مليون

52ر % 52من أصوات
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ٍ
صوت أ
الناخبين ،مقابل مليون و 333ألف

بنس ة

 %47‘5من اﻷصوات لمنافسه الحاج سيلو دلن جالو
رئ س الوزراء الساب

وزع م حزب اﻹتحاد )القو

الد مقراط ة غين ا(  .((UFDGوفقا للمفوض ة القوم ة

لﻼنتخا ات فقد بلغت نس ة المشار ة في اﻻنتخا ات

حوالي  .%67و ان سيلو دلن جالو قد تقدم على
منافسه ألفا

وند

زع م حزب تجمع الشعب

الغيني)) RPGفي الجولة اﻷولى من اﻻنتخا ات
الرئاس ة التي أجر ت في  27يونيو 2010م بنس ة
 %43مقابل  .%18وفي أول تصرح أدلى ه عد
إعﻼن فوزه في اﻻنتخا ات الرئاس ة وصف بروفسور

ألفا وند ال الغ من العمر  72عاما فوزه مثا ة "لحظة
تارخ ة" ٕواعﻼن عن بدا ة حق ة جديدة لغين ا ،ومد يده
إلى منافسه سيلو دالن د الو قائﻼ " :إلى أخي الصغير

المناط

ﻷن أنصار

المذ ورة ،و ان صاحب ح

حلفائه صوتوا له .ومن ضمن العوامل التي ساعدت ألفا
وند

في اكتساح منطقة غين ا السفلى شعار "صوتوا

ﻻبن أخ م" .وفقا للمعلومات فان أصل والدته تنحدر
من هذه المنطقة ،اﻷمر الذ

جعله حظى تعاطفا من

أبناء هذه المنطقة ،و ان دائماً يتحدث إليهم

بلغتهم)،صوصو( ،و شار هم في اﻻحتفاﻻت اﻻجتماع ة

وغيرها .ثالثاً استخدم السيد ألفا وند
المساعدة وتخفيف غﻼء اﻷسعار ا

للمواطنين ،حيث استوردوا

م ات

وحلفاؤه س اسة

بيرة من اﻷرز

)الغذاء الرئ س لغين ا( و اعوه سعر زاهيد حوالي 20
ألف فرنك غيني لك س اﻷرز)خمسين يلو( ما عادل 5

دوﻻرات أمر ة ،وهذا أقل 15مرة أو  20مرة مقارنة

سعر السوق ،هذا الموقف اﻹنساني ان له وقع طيب

من أجل بناء غين ا موحدة ومزدهرة ،مؤ داً أنه س ون

عبر المواطنون عن امتنانهم للسيد ألفا
لد الشعب ،وقد ّ
وند قائلين" :الذ منحك اثنين ليو غرام من اﻷرز

وغال ا على حساب ح اتهم وهم يتألمون من أجل

فوز السيدر ألفا وند في اﻻنتخا ات الرئاس ة 2010م

لكسب تلك اﻻنتخا ات 2010م وتمثلت في اﻵتي :أوﻻً:

أعلنت المح مة الدستورة مساء يوم السبت 31

سيلو دالين د الو ،أوجه تهنئتي الحارة وأمد يد ﱠ أخو ة
رئ س التغيير لمصلحة الجم ع ورئ س المصالحة

الوطن ة والتقدم ،ما أهد فوزه إلى جم ع الذين ناضلوا
الد موقراط ة في غين ا -وفقاً للمحللين  -فإن السيد ألفا
وند

ان ملك الكثير من نقا القوة التي انت تؤهله

ان فتخر

ونه الوحيد الذ

لم يتعامل مع اﻷنظمة

المتعاق ة في غين ا أو يدخل معها في صفقة منذ
استقﻼل غين ا عن فرنسا عام 1958م ،و هذه الميزة
ان عتقد غالب ة الشعب الغيني أن السيد ألفا وند

مثل التغيير الحق قي الذ ظل الشعب حلم ه.

ثان اً :نجح في اخت ار استراتيج ة م نته من

اكتساح منطقة غين ا السفلى والغا ات ،حيث استطاع
عقد الروا

والتحالفات الس اس ة مع معظم اﻷحزاب

الرئ سة والخاسرة في الجولة اﻷولى من أبناء هذه
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دون أن

ون في السلطة منحك

س أرز عندما

ون في السلطة" .وفي هذا الس اق ير المحللون أن

ان متوقعا لﻸس اب المذ ورة.

اﻻنتخا ات اﻟرئاس ة 2015م

د سمبر  2014النتائج الرسم ة النهائ ة لﻼنتخا ات
الرئاس ة التي أجرت في ال ﻼد  11أكتو ر  2015م،
وأكدت أن الرئ س الغيني المنته ة وﻻيته البروف سور ألفا

وند  ،حصل على اﻷغلب ة المطلقة في الدورة اﻷولى

من اﻻنتخا ات الرئاس ة التي جرت في أكتو ر الجار .

وتعطى حصيلة هذه النتائج للرئ س

وند

نحو

 2.284.827مليون صوت بنس ة  %57.84من

أصل ما قارب  92المائة من أصوات الناخبين
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المسجلين ،وتؤمن له تلك النتائج اﻷغلب ة المطلقة.

س انها حوالي خمسة عشر مليون ) (15نسمة

الد مقراط ة الغين ة المعارض الحاج سيلو دالن جالو،

بدأت تتوسع في أراضيها منذ النصف اﻷول من

ووصلت نس ة المشار ة نحو  66المائة

وجاء في المرت ة الثان ة زع م حزب وحدة القو
والذ

حصل على  1.624.236صوت بنس ة

وتتكون من ستين جماعة عرق ة .وقد خضعت
وت د فوار لمدة طو لة لﻼستعمار الفرنسي الذ

القرن التاسع عشر أ  1258) :ه 1842 -م(

 %31.45ثم جاء في المرت ة الثالثة زع م الحزب

واستمرت في زحفها نحو الممال ك اﻹسﻼم ة في

المرحلة الخامسة المعارض ا ا ولي روما ،وحصل

1893م( استمر اﻻستعمار حتى ستين ات القرن

الوحدة الجمهور بنس ة %6.1

ثم جاء في المرحلة

ال ار عة المعارض ف ا ميلي مونو %1.39وجاء في

الشمال ة والتي قاومت هذا الغزو ،ولم تستسلم
لﻼستعمار الفرنسي إﻻ في سنة) 1310ه ـ ـ

على نس ة  %1.38وفي المرت ة السادسة المعارض

العشرن وقد نالت ساحل العاج استقﻼلها في 7

وجاءت في المرحلة الثامنة واﻷخيرة المعارضة مادلين

ساحل العاج ) وت د فوار( خﻼل س عين ات القرن

الحسن و اتي  ،%1.16وجاء في المرت ة السا عة

المعارض السيد غاند

تن ارتا وحصل على %0.50

جو اتي ،وحصلت على نس ة  .%0.23وأعلنت

المح مة الدستورة أن نس ة المشار ين في اﻻنتخا ات
بلغت .% 68.43

اﻟتحد ات اﻟتي ستواجه اﻟرئ س اﻟمنتخب اﻟجديد

أﻟفا وند

تنتظر الرئ س ألفا وند

معقدة أبرزها:

تحد ات جس مة وملفات

 -الحفا على الوحدة الوطن ة في ظل التوترات العرق ة

واﻹثن ة المتزايدة.

 -بناء اقتصاد الدولة والقضاء على الفساد المالي

واﻻنه ار اﻹدار  ،فغين ا هي إحد

أقل دول العالم

تنم ة ،وعﻼوة على انتشار اﻷم ة فيها ،وس ادة نم

اﻹنتاج الرفي ،فإن ضعف البن ة التحت ة مثل
عائقاً بي اًر في وجه التنم ة والتطور.

 -9وت د فوار )ساحل اﻟعاج(

تقع ساحل العاج ) وت د فوار( في منطقة

غرب إفرق ا ،وهي تنتمي إلى تجمع دول غرب

إفرق ا ،تبلغ مساحتها  322.462م ،²وتبلغ عدد
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أغسطس  1960على يد الرئ س المؤسس للدولة

العاج ة الحديثة فل س هوفي ه بوني ه ،وقد تميزت

الماضي حالة من اﻻستقرار الس اسي وأص حت
تعرف اﻻستثناء في منطقة غرب إفرق ا التي انت

آنذاك حافلة اﻻضط ار ات في البلدان الجوار ،وقد

انع ست تلك اﻷوضاع العاج ة المستقرة إيجا ا على
التنم ة حيث عرفت البلد الذ
التوازن اﻻقتصاد

مثل -ثقﻼ في

للمنطقة وجيرانه -ـ في تلك

اﻵونة نموا اقتصاد ا بلغ معدل  %6سنو ا.

ومع رحيل الرئ س فل س هوفي ه بوني ه في سنة

 ،1993دخل البلد في حالة مضطرة من الصراعات

واﻷزمات الس اس ة واﻻجتماع ة ،انت م لفة للدولة

والمجتمع و دأت تتطور تلك المشاكل وتتخذ المنحى
العرقي والديني ،واشتدت خﻼل عهد الرئ س الساب

لوران اغبوا ) (2010 - 2000حيث عرف البلد في

تلك المرحلة حرا أهل ة ان دمو ا راحت مئات من

المواطنين ضحا ا لتلك الصراعات التي أخذت الطا ع

العرقي والديني بين الق ائل النافذة في السلطة والمقرين
من الرئ س و ين اﻷعراق اﻷخر التي مورس عليها

التهم ش واﻹقصاء منذ سنوات عديدة ،وخاصة ساكنة
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اﻷقال م الشمال ة والتي ترتفع فيها نس ة المسلمين من
ق ائل الجوﻻ والفﻼّنين.

وتتجلى عض صور الظلم واﻹقصاء اﻻقتصاد

أعلنت اللجنة الوطن ة المستقلة لﻼنتخا ات في

ساحل العاج أن  33شخصاً قدموا ملفاتهم

لخوض اﻻنتخا ات الرئاس ة من بينهم ثﻼثة نسوة.

والس اسي التي مورس على مواطني الشمال في حرمان

ومن أبرز المرشحين لهذه اﻻنتخا ات الرئاس ة:

داخل اﻷوسا الس اس ة العاج ة ونقطة خﻼف بينهم.

أجل الد مقراط ة والسﻼم ) (RHDPعد أن تم

العديد منهم واست عادهم من الترشح لﻼنتخا ات بدعو

أنهم من أصول أجنب ة ،وقد ش ل ذالك جدﻻ واسعا
اﻻ نتخا ات اﻟرئاس ة :2010

شهدت وت د فوار أزمة س اس ة في 29

نوفمبر 2010

عد إعﻼن نتائج اﻻنتخا ات

 1ـ الرئ س المنته ة وﻻيته الحسن عبد الرحمن

واترا ،حيث تم تقد مه مرشح موحد للتكتل من

إعادة اخت اره مرشحا رسم ا من قبل حزه في 22

مارس  .2015وتجدر اﻹشارة إلى أن "التكتل من

أجل الد مقراط ة والسﻼم" هو تحالف مجموعة من

الرئاس ة التي أدت إلى فوز الرئ س الحسن واتا ار

اﻷح زاب الس اس ة العاج ة ،تم تأس سه في 18

وقتها الرئ س الفائز الحسن واتا ار مرسوم رقم

.2010

اختصا ار ب (FRCI) :و تحالف مع القوات

التحالف الوطني للتغيير ) (CNCالذ

على لوان

اغبوا الرئ س الساب -ـ وتطورت

الصراع سرعة إلى مواجهات مسلحة ،وأصدر
 200بتارخ  17مارس وعلى ضوء ذلك انطلقت
القوات المسلحة لجمهورة الكوت د فوار المعروفة

المسلحة للقوات الجديدة ) (FAFNأ

قوات

المتمردين السا قين وقررت مجتمعة مواجهة
القوات التي سمت نفسها قوات الدفاع واﻷمن
) (FDSالتا عة للرئ س الساب

لوران اغبوا من

أجل إعادة السﻼم والد مقراط ة في البلد .استمرت

اﻷزمة ما يزد على أرعة أشهر وخلفت خسائر
ماد ة و شرة حيث بلغ عدد القتلى حسب

اﻹحصائ ات الرسم ة أكثر من  3000آﻻف

شخص .وانتهت أزمة ما عد اﻻنتخا ات هذه في
 11ابرل  2011عندما تم الق ض على الرئ س

الساب لوران اغبوا.

إعادة انتخاب اﻟرئ س اﻟحسن وت ار في

اﻻ نتخا ات اﻟرئاس ة 2015م
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مايو  .2005وقد التفت هذه اﻷحزاب جم عا وراء

الحسن واتا ار خﻼل الدورة الثان ة في انتخا ات
 2ـ شارل

ونان بوني مرشح الحزب

الد مقراطي لكوت د فار ) ،(PDCI.وعضو
ضم

مجموعة من اﻷحزاب الس اس ة اﻹ فوارة ،وقد
تقلد شارل بوني مناصب مهمة

داخل البلد

وزر أول في عهد
وخارجها ،حيث تم تعيينه
اً

الرئ س اغبوا خﻼل الفترة ) - 2005ـ ،( 2007

و ان وال ا سا قًا للبنك المر ز لدول غرب إفرق ا
" ،"BCAOوقد عينه الرئ س واتا ار على رأس
لجنة الحوار والمصالحة التي أنشئت خﻼل سنة
.2011

 3ـ ـ أما حزب الجبهة الشعب ة اﻹ فوارة ) (FPIـ

حزب الرئ س الساب الرئ س اغبوا  -ـ فقد قدم اس ال

أف غوسان ـ ـ الوزر اﻷول الساب في سنة - 2003
مرشحا له في اﻻنتخا ات الرئاس ة أكتو ر 2015م.

 - 4مامادو ولي الي أستاذ اﻻقتصاد والرئ س

الساب للجمع ة الوطن ة في سنة  ،2001مرشح حزب
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تم

ومواصلة مد الش ة الكهرائ ة في ال ﻼد ٕوانشاء بنى

الحرة والد مقراط ة

للجمهورة

ساحل العاج الحسن وتا ار بوﻻ ة ثان ة من خمس سنوات

طرحه في استفتاء مؤ دا أن ”هذا س سمح اجتثاث ل

تأس سه في يوليو .2011

) (Liderوالذ

وقد أعلنت اللجنة الوطن ة لﻼنتخا ات فوز رئ س

من الدورة اﻷولى لﻼنتخا ات الرئاس ة التي جرت في
 25أكتو ر 2015م،

اﻷصوات.

محر اًز نس ة  %83,66من

وجاء في المرحلة الثان ة اس ال غوسان رئ س

الجبهة الشعب ة العاج ة التي أسسها غ اغبو والذ
بنس ة  %9,29من اﻷصوات.

تحت ة جديدة.

وعلى الصعيد الس اسي وعد بإصﻼح دستور يتم

المشاكل المسب ة للنزاع في الدستور الحالي“.

مما تقدم ذ ره أن الرئ س الحسن عبد الرحمن وات ار

استطاع و ش ل بير التغلب على العديد من المشاكل

التي عانت منها جمهورة ساحل العاج ) وت د فوار(،
في السنوات اﻷخيرة ،وذلك خﻼل فترة زمن ة وجيزة،

و ظهر ذلك من خﻼل إعادة س طرة ح ومته على

و انت مجموعة من الجبهة الشعب ة العاج ة قد

أراضي الدولة و دعم من الس ان والمجتمع الدولي،

بهولندا محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم

لجماعات عرق ة إما من الجنوب أو من الشمال ،وأ ضا

دعت إلى اﻻمتناع عن التصو ت تحت شعار الوفاء

لغ اغبو الغائب اﻷكبر عن اﻻنتخا ات والذ ينتظر في
زنزانة في ﻻها

ضد اﻹنسان ة أمام المح مة الجنائ ة الدول ة.

وحل النائب واديو ونان بيرتان الوجه ال ارز في

الح اة الس اس ة في ساحل العاج في المرت ة الثالثة
حصوله على نس ة  %3,88من اﻷصوات ف ما لم

صل المرشحون الس عة اﻵخرون الذين انسحب ثﻼثة

منهم رغم إدراج أسمائهم على ال طاقات اﻻنتخاب ة الى
نس ة واحد في المئة.

و انت نس ة المشار ة قد بلغت  %54,63أ

ثﻼثة مﻼيين و 330ألف ناخب من أصل  6مﻼيين

و 301الف ،أحد الرهانات الرئ س ة في اﻻنتخا ات
عدما دعا ثﻼثة مرشحين وقسم من المعارضة إلى

المقاطعة واصفين اﻻقتراع أنه ”مهزلة انتخاب ة“.
و ان معس ر وتا ار الواث

من فوزه بوﻻ ة جديدة

عنصر حاسم ًا من أجل مصداق ة
ًا
اعتبر نس ة المشار ة

اﻻنتخا ات.

و ان وتا ار قد أكد قبل انتخا ه عزمه على مواصلة

عمله اﻻقتصاد واعدا صورة خاصة الحد من ال طالة
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

حيث انت في وقت قرب عض هذه اﻷراضي بؤ ار

للتوتر والصراعات وتحت نفوذ الملش ات التا عة
تم اتخاذ خطوات جادة في مجال توطيد الوحدة الوطن ة

من خﻼل حل مش لة اﻹرث اﻹنساني والتقليل من حدة

اﻻنقسامات العرق ة عن طر

وضع حد للدور الذ

ان يلع ه جهاز الدولة في دعم أعمال العنف العرق ة،

و رجع السبب في تلك اﻹنجازات التي تحققت في العهد

اﻷول من ح م وات ار إلى نتيجة التر يز على القضا ا

المهمة والجوهرة السالفة الذ ر التي انت تشغل ال
المواطن في ساحل العاج وفي مقدمتها اﻷمن واﻻستقرار

واﻻقتصاد ،حيث تم ن من وضع تصورات وحلول
عاجلة لها على الرغم من الوضع المتأزم الذ

الدولة غارقة ف ه عد انتخا ات .2010

انت

والتحد ات التي تواجه الرئ س وت ار على الصعيد

الداخلي والخارجي هي:

على المستو الداخلي سيواجه الرئ س وت ار ملفات

عديدة في مختلف المجاﻻت تتطلب مواصلة إصﻼحها،

وﻻ س ما الملف المتعل

الجانب اﻷمني .حيث إن

برنامج نزع سﻼح المدنيين الذ

أطلقه لم

تمل عد،
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وهو ما يوحي حتى اﻵن بوجود مجموعات مسلحة

و عد ثماني سنوات من اﻻتحاد بين البلدين اغتيل

اﻷوضاع اﻻقتصاد ة

تم دمج حزب اتحاد تنجان قا

عضها من  -أنصار الرئ س الساب لوران اغبوا -ـ قد

تهدد أمن واستقرار البلد في أ وقت.
أما التحد

الثاني فيتعل

للبلد والتي تتطلب المزد من اﻹصﻼح ومحارة الفساد
والفقر وتحسين اﻷوضاع المع ش ة للمواطنين.

أما على الصعيد الخارجي فس ون رهان الرئ س

القادم هو مواصلة العمل من أجل استرجاع الدور

اﻹقل مي لساحل العاج على مستو

القارة اﻹفرق ة

صفة عامة ،وعلى اﻷخص على مستو منطقة غرب

إفرق ا وخاصة من خﻼل "تجمع اﻻ واس" )المجموعة

اﻻقتصاد ة لدول غرب إفر ق ا( عد أن تراجع هذا الدور
في السنوات اﻷخيرة سبب الصراعات واﻷزمات الداخل ة
التي انت تشعل هذا البلد.
 -10تنزان ا:

رئ س زنج ار أس اب غير واضحة المعالم وغير
معروفة.

وفي عام1977

الوطني اﻹفرقي مع حزب زنج ار وهو حزب اﻷفرو-
شيراز وتأسس) حزب تنزان ا الثور (

وفي عام  1979أط ح بنظام الحاج عيد

أمين

رئ س أوغندا عد حرب شرسة أكلت اﻷخضر وال ا س
بين تنزان ا وأوغندا عد أن توغلت القوات اﻷوغند ة في

عم

لوﻻ

اﻷراضي التنزان ة ودخلت تنزان ا في مأزق شديد
التدخل الغري الم شوف الذ

غير الموازن

وجعل اللع ة لصالح نيرر ﻷس اب أيديولوج ة.

وفي عام  1983-1981حلت بتنزان ا مجاعة وتدنى
معدل اﻹنتاج المحلي وخﻼل هذه الفترة وقع انقﻼب
فاشل فأدرك نيرر أن تمس ه بزمام اﻷمور يزد الطين

تنزان ا قطر بير في شرق إفرق ا وهي ع ارة عن

بلة وتنحى عن منص ه لكنه ان يراقب مجرات اﻷمور

الخﻼ ة والح اة الفطرة الغن ة و ع ش فيها م بيرة من

لل ﻼد وهو زنج ار وحصل على نس ة % 95,68من

اتحاد بين

تنجان قا

وجز رة زنج ار

ذات الطا ع

المعمار العر ي اﻹسﻼمي .وتشتهر تنزان ا طب عتها

اﻷف ال والزراف واﻷسود والحمر الوحش ة وتتمتع أراض

خص ة و رة و وجد في شمال ال ﻼد جبل لمنجارو
وهو أعلى قمة في افرق ا وفيها حيرات غن ة

حيرة

تنجان قا و حيرة ف تورا .نالت تنزان ا استقﻼلها عام

 1961برئاسة الرئ س جوليوس نيرر .

اﻟخلف ة اﻟتار خ ة ﻟلتطورات اﻟس اس ة في تنزان ا

توحدت زنج ار مع تنجان قا بدمج اﻻسمين تحت

اسم تنزان ا فأص ح نيرر رئ سا لل ﻼد وعبيد رومي
نائ ا له ورئ سا لزنج ار التي تتمتع ح م ش ه ذاتي لها

رئ سها ومجلس النواب ورئ س للوزراء وح ومة ودستور

لكن الح ومة اﻻتحاد ة هي التي تدير س استها

الخارج ة والدفاع واﻷمن والتعل م والمال ة.
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عن ثب.

في عام  1985اختير علي حسن مونيي رئ سا

اﻷصوات ،وتولى رئاسة زنج ار سنة قبل اخت اره رئ سا

لتنزان ا .أقر الرجل الكثير من الخط

التنمو ة وحاول

أقصى جهده إخراج البلد من عن الزجاجة ٕواصﻼح ما
أفسده سلفه  .وفي عام  1992انتعشت الس اسة
التن ازن ة سماح الرئ س ومصادقة البرلمان على التعدد ة
الحز ة عد س طرة الحزب الواحد على السلطة منذ

اﻻستقﻼل

وفي عام  1990اعيد انتخاب مونيي وحصل

على نس ة  %97.79من اﻷصوات
م ا ا على قمة السلطة.

وفي عام  1995انتخب بنجامين م ا ا وحصل

علي  %61.82من اﻻصوات وهو –مس حي -اختير
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عد انتهاء الفترة الرئاس ة لعلي حسن فرتين متتاليتين

مدتها  10سنوات حيث ﻻ سمح له الدستور التنزاني
الترشح لجولة رئاس ة ثالثة وجعل م ا ا اﻷسواق حرة
اﻻقتصاد التنزاني نوعا من اﻻنتعاش .وفي

وحق

عام 1996جعل مدينة

دودوما الواقعة وس

ال ﻼد

عاصمة رسم ة لتنزان ا .وأص حت مقر البرلمان التنزاني
بدﻻ من دار السﻼم التي هي رمز للحضارة العرقة

للمسلمين وما زالت وهي القلب النا ض لتنزان ا رغم

الم ائد ضدها وتس نها الح ومة حتى اﻵن ،ما استغل

م ا ا تفجير السفارة اﻷمر ة في دار السﻼم وزعم أن

ال ﻼد تحولت إلى مأو لما وصفه اﻹرهاب والجماعات
المتطرفة فأصدر البرلمان قانون م افحة اﻹرهاب و ان

غرض م ا ا الرئ سي من وراء ذلك هو زادة الضغو

على المنظمات اﻹغاث ة اﻹسﻼم ة الموجودة في
اﻷراضي التنزان ة التي عملت على إنشاء مدارس
إسﻼم ة حققت نجاحات ﻻس ما في اتجاه م افحة

اﻷم ة.

وفي عام  2000أعيد انتخاب م ا ا لفترة رئاس ة ثان ة

وحصل على نس ة  % 71.74من اﻷصوات لكن هذه

اﻻنتخا ات زعزعت اﻻستقرار في ال ﻼد عد أن اتهمت
الح ومة بتزو ر اﻻنتخا ات في زنج ار لصالح أماني
رومي الذ

ينتمي للحزب الثور التنزاني الحاكم ولم

قبل حزب الجبهة الشعب ة المتحدة المعارض نتائج

اﻻنتخا ات وأد

ذلك إلى أعمال عنف راح ضحيتها

الصﻼت بين تنزان ا والعالم اﻹسﻼمي عبر اﻹعﻼن عن
تقدمه

طلب انضمام

ﻼده إلى منظمة المؤتمر

اﻹسﻼمي ٕوانشاء محاكم شرع ة لﻸغلب ة المسلمة وهو

اﻷمر الذ

فجر غضب اﻷقل ة النصران ة وأعلنت

رفضها الصرح لهذه المساعي.

ومن الواضح أن مسألة ضم تنزان ا إلى منظمة المؤتمر

اﻹسﻼمي مسألة وقت ﻻ أكثر في ظل إصرار الرئ س
و تي على هذه الخطوة وتأييد اﻷغلب ة الكاسحة من

الشعب لها.

واختير

و تي الشهر المنصرم

لمدة رئاس ة

ثان ة مدتها  5سنوات وحصل على نس ة  % 61من

اﻷصوات ،ونر

أن اﻷصوات التي أحرزها في

اﻻنتخا ات اﻷخيرة أقل من اﻷصوات التي أحرزها عام

 2005والسبب أن المس حيين تخلو عنه لكنه مازال

متقدما على منافس ه فضل الجمهور الذ

قف إلى

جان ه واخت اره خطوة إيجاب ة ستط ع من خﻼلها إكمال

مشارعه العمﻼقة التي بدأها و تم ن من إزالة عهود

من الظلم والتهم ش اللذين تعرضت لهما اﻷغلب ة من

الشعب التنزاني.

نتائج انتخا ات 2015م

فاز الحزب الحاكم في تنزان ا في اﻻنتخا ات الرئاس ة،

ملحقا الهزمة بتحالف المعارضة ،الذ

ان أمل في

إنهاء ق ضة الحزب على السلطة منذ خمسة عقود،

حس ما أعلنت لجنة اﻻنتخا ات في ال ﻼد .و حسب

 23شخصا ونزح ثيرون إلى شتى قاع اﻷرض حتى

المصادر اﻹعﻼم ة ،فقد فاز السيد جون ماغوفولي،

و تي وحصل علي

من حزب )تشاد ما( المدعوم من  3أحزاب أخر على

هاجر عضهم إلى الصومال وهذا يدل على حجم
المعاناة التي ع شها الشعب الزنج ار .
في عام  2005اختير

نس ة ،80.28من أصوات الناخبين وانشأ العديد من

المدارس والمشافي وأنهى عقودا من التهم ش الس اسي
واﻻقتصاد .

ما تبنى برنامجا طموحا ﻻستعادة

التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

مرشح حزب وتشا مابيندوز شاما )الحزب الثور (،
بنس ة  %58من اﻷصوات ،ف ما حصل إدوارد لواسا

 %40من اﻷصوات ،حس ما

اﻻنتخا ات.

أعلن

رئ س لجنة
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وعمل ماغوفولي وز ار لﻸشغال العامة في ح ومة

الموزمب قي "أرماندو غيبو از" وﻻيته الرئاس ة الثان ة ،عد

إلى الحزب الحاكم ،لكنه انش عنه عد أن فشل في أن

حدد عدد الوﻻ ات الرئاس ة بوﻻيتين

الرئ س المنته ة وﻻيته جاكا ا

و تي ،و ان لواسا

الذ عمل رئ سا للوزراء من  2005إلى  ،2008ينتمي
ون مرشحه الرئاسي.

وجمع ﻼ المرشحين الحشود خﻼل الحمﻼت في أنحاء

ال ﻼد ،و انت اﻻنتخا ات اﻷكثر تنافس ة في ال ﻼد.

وقال لواسا ،في تصرحات صحف ة ،إنه ش ك في
عض النتائج و رد إعادة فرز اﻷصوات ،واتهم لجنة

اﻻنتخا ات بنشر
ماغوفولي.

عض النتائج المزفة لصالح

ما أعلن رئ س لجنة اﻻنتخا ات في

زنج ار ،طﻼن نتائج اﻻنتخا ات الرئاس ة التي أجرت

في مجموعة الجزر التا عة لتنزان ا سبب مزاعم بوقوع
مخالفات .دون اﻹشارة إلى موعد إجراء انتخا ات

جديدة .و انت التوترات قد ازدادت في زنج ار منذ
زعمت الجبهة المدن ة المتحدة ،وهي حزب المعارضة

الرئ سي ،أن مرشحها فاز في اﻻنتخا ات قبيل أ ام من
إعﻼن النتائج الرسم ة ،وأكد مال م سيف حمد ،مرشح

الجبهة للرئاسة ،فوزه في اﻻنتخا ات أكثر من % 52
من اﻷصوات ،ولم علن ب انه يف توصل إلى النتائج.

يذ ر أن ”أرخبيل زنج ار“ جزء يتمتع ح م ش ه ذاتي
من جمهورة تنزان ا المتحدة.

وخﻼل فترة اﻻستعداد لﻼنتخا ات اتهمت المعارضة

الحزب الحاكم

استغﻼل مؤسسات الدولة لتزو ر

اﻻنتخا ات وترهيب أنصارها وهو ما نفته الح ومة.
وحذر الرئ س التنزاني المنته ة وﻻيته "غاكا ا

و تي"

من العنف خﻼل فترة اﻻستعداد لﻼنتخا ات .وترك

الرئ س

و تي منص ه عد قضاء فترتين رئاسيتين.

 -8موزمبي :

نظمت دولة موزمبي انتخا ات عامة "رئاس ة وتشرع ة

وجهو ة" في  15أكتو ر 2015م .و نهي الرئ س
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 10سنوات أمضاها في الح م ووجد نفسه خارج

حسا ات المنافسة على رئاسة ال ﻼد موجب الدستور

الموزمب قي الذ

فق

 .في اﻷثناء يواصل حزب "جبهة التحرر

الموزمب ق ة" مسك زمام السلطة في ال ﻼد منذ استقﻼل

ال ﻼد عام 1975م.

 -10ناميب ا:

من المنتظر أن تجر اﻻنتخا ات في هذا البلد في 29

نوفمبر2015م ،وهي تش ل فرصة موات ة للمعارضة

لفرض مبدأ التناوب على السلطة في ظل ه منة املة
لحزب "تنظ م الشعب الجنوب غرب إفرقي" الحاكم في

ال ﻼد منذ  1990أساليب غير "د مقراط ة" أح انا ما
ان عل ه الحال في انتخا ات .2009
-11ساو تومي و رنسيب:

نظمت الجز رة الصغيرة المطلة على المح

اﻷطلنطي

انتخا ات

تشرع ة

في

12

أكتو ر2015م في تزامن مع اﻻنتخا ات المحل ة
والجهو ة .

 -12بتسوانا:

أعلنت اللجنة اﻻنتخاب ة المستقلة أن الحزب
الد مقراطي في بوتسوانا ،الحاكم منذ  38عاما ،فاز

أكثرة المقاعد في البرلمان ،مما عني وﻻ ة ثان ة

لزع مه فستوس موغا

في رئاسة ال ﻼد .وقد فاز

الحزب الد مقراطي أكثرة المقاعد الـ  57في
اﻻنتخا ات العامة التي أجرت في هدوء يوم
السبت .وخﻼل احتفال قصير في البرلمان ،أعلن

جول ان نغانونو رئ س القضاة انتخاب موغا

رئ سا .وأضاف موجب الدستور ،يتعين على رئ س

القضاة أن علن اسم الرئ س إذا ما فاز حزب مرشح

في اﻻنتخا ات الرئاس ة على أكثر من نصف
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المقاعد في الجمع ة الوطن ة .وهذا الشخص هو
فخامة الرئ س فستوس موغا  .و بلغ موغا

من

العمر  65عاما و ح م ال ﻼد منذ  ،1998وهو

ﻷكثر من ثﻼثة عقود عد اﻻستقﻼل ُح ﱠ ام غير
منتخبين تولوا السلطة القوة .عقدت انتخا ات

د مقراط ة متعددة اﻷحزاب ﻷول مرة في عام

الرئ س الثالث لبوتسوانا عد سيرستي اما 1966

 ،1993مع المعونة من الموارد التي تقدمها

المر ز في بوتسوانا .وجعل من م افحة اﻹيدز

إلى السلطة ،لكنه خسر الدعم الشعبي خﻼل فترة

 1980 -و يتوميل ماسير .1998 - 1980

وموغا
الذ

خبير اقتصاد

وحاكم ساب

للبنك

صيب  %37.3من البوتسوانيين ،أبرز

أولو اته.

وتعتبر بوتسوانا الواقعة بين جنوب أفرق ا وناميب ا
وزم ابو  ،المنتج العالمي اﻷول للماس الخام ،ونموذجا

د موقراط ا في القارة اﻷفرق ة.
 -13أفر ق ا اﻟوسطى:

الجهات المانحة في ال ﻼد و مساعدة من اﻷمم

المتحدة .أتت اﻻنتخا ات أنجي فيل س اتاس ه

رئاسته و أط ح ه في عام  2003من قبل الجنرال
ذهب إلى الفوز في انتخا ات

فرانسوا بوزز  ،الذ

د مقراط ة في مايو  [3].2005عدم

قدرة ح م

بوز زه دفع العاملين في القطاع العام إلى إض ار ات
في عام  ،2007والذ

جديدة في 22

أد

ه إلى تعيين ح ومة

انون الثاني  ،2008برئاسة

تقف اعت ارات مال ة وس اس ة و عضها صح ة أمام

فوستين أرشانج توادي ار .في فبراير َ ،2010وﱠق َع
فرانسوا بوززه مرسوما رئاس ا حدد  25أبرل

الشمال الشرقي ،وجنوب السودان في الشرق

بوز زه وحزه  .على الرغم من حفاظه على قليل

مرع

علني ضد ح ومته .وقاد التمرد تحالف من فصائل

تنفيذ ثﻼث  3مواعيد انتخاب ة حدد انعقادها رسم ا
في إفرق ا الوسطي ،وهي بلد غير ساحلي في

وس أفرق ا ،تحدها تشاد في الشمال والسودان في
وجمهورة الكونغو الد مقراط ة وجمهورة الكونغو

في الجنوب و الكاميرون في الغرب .و هي تغطي

مساحة

حوالي

620،000

يلومتر

 2010موعدا لﻼنتخا ات الرئاس ة .تم تأجيل هذا،

ولكن جرت انتخا ات في يناير  ،2011فاز فيها
من اﻻستقرار ،ان عاني ح م بوززه من الفساد

والمحسو ة والسلطو ة ،اﻷمر الذ

أد

إلى تمرد

) 240،000ميل مرع ( ،و قدر عدد س انها ب

المعارضة المسلحة المعروفة اسم تحالف سيل ا

أطلقت فرنسا على مستعمرتها التي اقتطعتها في

في النها ة إلى اﻹطاحة ه يوم  24مارس .2013

حوالي  4,4مﻼيين اعت ا ار من عام . 2008
العاصمة هي انغي.

خﻼل الحرب اﻷهل ة في جمهورة إفرق ا الوسطى
) (2007-2004ونزاع  .2013-2012هذا أد

هذه المنطقة أو انغي  -شار  ،حيث تقع معظم

نتيجة لﻼنقﻼب والفوضى الناتجة عن ذلك ،والح م

الجمهورة الفرنس ة في عام  1958ومن ثم دولة

الفوضى ،و غير التا عة للدولة [4]".استقال ل من

هذه اﻷراضي في أحواض نهر أو انغي و شار .

أص ح إقل ماً يتمتع ح م ش ه ذاتي في ظل
مستقلة في  13آب عام  ،1960فاتخذت اسمها

الحالي .و انت تُح َ م جمهورة أفرق ا الوسطى
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

في جمهورة أفرق ا الوسطى قد اختفي و قال

رئ س الوزراء ن وﻻ  Tiangayeال ﻼد هو "

الرئ س ورئ س الوزراء في يناير انون الثاني عام
 ،2014لتحل

محلهما زع مة الح ومة المؤقتة،
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وتتولى ح ومة انتقال ة في إفرق ا الوسطى تسيير

إيبوﻻ في ال ﻼد ،على خلف ة إجراء الحد من حرة

اﻻنتخا ات اﻟرئاس ة 2015م

 -16ﻟﻛونغو ب ارزافيل :نظمت المفوض ة القوم ة

أمور ال ﻼد لحين إجراء اﻻنتخا ات الرئاس ة
والبرلمان ة.

التنقل لم افحة الو اء الذ أقرته اللجنة اﻻنتخاب ة.

انتخا ات محل ة تمهيدا ﻟلرئاس ة:

حدد موعد اﻻنتخا ات في إفرق ا الوسطى في 18

لﻼنتخا ات في الكونغو استفتاء شعب ا على دستور

اﻻنتخا ات في أفرق ا الوسطى أنه سيتم إجراء جولة

عام  2002وهو حدد عدد الفترات الرئاس ة فترتين

 14جزر اﻟقمر :ما زال الشك يخ م على انعقاد

للكونغو "دين س ساسو نغ سو .و انت الهيئة الرئاس ة

فبراير  ،2015غير أن أعمال العنف أدت الى تأجيلها
الى  13د سمبر 2015م  .واعلن متحدث اسم لجنة

اﻹعادة النس ة لﻼنتخا ات الرئاس ة إذا لزم اﻷمر في
ال ار ع والعشرن من يناير .2016

ال ﻼد لتم ين الرئ س الحالي "دين س ساسو نغ سو ،من
الترشح ﻻنتخا ات 2016م .وتم سن الدستور الكونغولي

اثنتين ،ما حدد سن المترشحين س عين سنة أقصى
حد للترشح ،وهما شرطان ﻻ يتوفران في الرئ س الحالي

اﻻنتخا ات التشرع ة والبلد ة بتارخ  2و  16نوفمبر

قد أعر ت عن نيتها إدخال تحو ل على دستور ال ﻼد

حسب قانون المال ة المعدل لعام  2014ب 7.8

الد مقراط ة في إفرق ا ما ت زال في أطوارها

الخصوص( ،تجد الح ومة صعو ات لتأمين لفة هذه

السال ة يجب أﻻ تجعلنا نفقد اﻷمل ،بل يجب

2015م

ومن المتوقع أن متد إلى  ،2016سبب

مشاكل إدارة ومال ة .وتقدر لفة اﻹجراءات اﻻنتخاب ة
مليون دوﻻر .وعلى الرغم من تكفل عض الجهات
المانحة بتسديد جزء من المبلغ )اﻻتحاد اﻷورو ي

اﻻستحقاقات.

لتم ين "نغ سو" من الترشح ﻻنتخا ات .2016
خاتمة:

اﻷولى ،حيث لم تنضج التجرة الد مقراط ة عد،
مثلما حدث في الدول الغر ة .ف ثرة المظاهر

علينا

تشج ع الممارسة

الصح حة

لضمان

 -15مصر :تتعرض مصر لنفس العراقيل حيث لم

الد مقراط ة ،فالدول الغر ة خاصة فرنسا ظلت

أتت وسائل اﻹعﻼم المصرة والدول ة على ذ ر سينارو

جعلت الح ام والمح ومين في نها ة المطاف

تؤ د السلطات المصرة إجراء اﻻنتخا ات البرلمان ة
التي من المفترض أن تنتظم مع نها ة هذا العام .وقد

التأجيل.وأشارت تقارر صحف ة إلى أن أس اب هذا
التأجيل المحتمل ،س اس ة حتة ،وهي ترت

بخل

سنوات طو لة حتى أرست النظم الد مقراط ة وقد
س قت تلك السنوات اضط ار ات وثورات شعب ة

تسبون الوعي الجماهير واحترام حقوق اﻹنسان

وقبول اﻵخر.

الظروف الموات ة أمام الرئ س المصر " عبد الفتاح

و ر المحللون في الشؤون اﻹفرق ة أن العوامل

ﻟيبر ا :من المحتمل أن يتم تأجيل اﻻنتخا ات الجزئ ة

اﻷول :مجيء معظم الرؤساء اﻷفارقة للح م ،إثر

الس سي" إلى س ه منته الس اس ة على ال ﻼد لضمان
عدم حصول اﻹخوان المسلمين على مقاعد برلمان ة.

لمجلس الشيوخ في ليبيرا التي ان من المقرر إجراؤها

في  14أكتو ر2015م ،وذلك سبب انتشار فيروس
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

التي تعوق ممارسة الد مقراط ة والتداول السلمي
للسلطة في إفرق ا ،م ن إجمالها في عاملين:

انقﻼ ات عس رة ،وعدم قدرتهم على المواءمة
بين البيئة الواقع ة محل ا ودول ا ،والبيئة النفس ة
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عملون ف ه .و الثاني :عوامل

المدروسة ورغم أن العام الحالي لم شهد انقﻼ اً

اﻹفرق ة تبني الس اسات واﻻستراتيج ات التي

شعر عدم التغيير الثور إذا ان الج ش أو

في المح

الذ

محل ة ودول ة .ولكي تتحق

الد مقراط ة صورة

م ن أن تسهم في خل

الوحدة الوطن ة،

مثلى في إفرق ا يتعين على الشعوب والح ومات
واﻻستقرار في النسيج اﻻجتماعي ،وذلك من

خﻼل إعﻼء الق م اﻷساس ة ومبدأ قبول الطرف
اﻵخر عند اﻷطفال في المدارس وداخل اﻷسر
وفي الشوارع.

وسجل تقرر اﻷمم المتحدة أن

عددا الدول اﻹفرق ة التي أخذت بنظام س اسي
قوم على اﻻنتخاب والتعدد ة بلغ29

بلدا من

بين 53بلدا تتوافر عنها معلومات بهذا الصدد.

و س ن البلدان التي توجد فيها نظم تقوم علي
اﻻنتخاب 464مليون نسمة مثلون  %77,2من

س ان بلدان جنوب الصحراء)يبدو هذا الوضع من

الدول العر ة ﻷن نس ة الس ان الذين ع شون في

و دأت مفاه م التداول السلمي للسلطة تترسخ في

عض بلدان القارة السمراء ،و دا المواطن اﻹفرقي

اﻻنتفاضة والتجارب التي حدثت في الثورات التي

اجتاحت المنطقة العر ة وشمال إفرق ا لم تحق

أهدافها المرجوة بل نجحت في تغيير اﻷنظمة لكن
لم ن لها رؤ ة لما عد التحول الجديد.
ونﻼح

أن عض البلدان اﻹفرق ة عرفت

نوع من اﻻنفتاح الس اسي واﻻقتصاد  ،غير أن

هذا الوضع لم يدم طو ﻼ فقد أخذت النظم

الد مقراط ة التي رأت النور تتخ

في مشاكل ﻻ

حصر لها ،وعادت عض الد تاتورات لتعشعش
من جديد ،وفي التقرر السنو

عن التنم ة

ال شرة لبرنامج اﻷمم المتحدة ﻻ تجد ذ ار ﻹفر ق ا

إﻻ في أسوأ الحاﻻت ،مع رصد للتراجع

بلدان عر ة ذات نظام قوم علي اﻻنتخا ات ﻻ

الد مقراطي حيث الد مقراط ة وسيلة ﻻ غا ة في

اﻷممي أن هناك 13بلدا إفرق ا تدخل فيها الج ش

اكتسب معرفة نافعة وان حصل علي الموارد التي

يزد علي (%48,5وأن البلدان التي اتجهت إلي

النظام الد مقراطي عرفت تراجعها ،وذ ر التقرر

في الس اسة منذ عام 1989اﻹضافة إلى وقوع
ثير منها في حروب أهل ة ،ولتراجع الد مقراط ة

تراجعت التنم ة حيث مستو

الفقر اﻻقتصاد

في إفرق ا جنوب الصحراء بلغ 330مليونا عد أن
ان 242مليونا عام.1990

وه ذا ،يتضح مما سب

أن المشهد الراهن

في إفرق ا يتسم حالة من الض اب ة ،وأن ّل
السيناروهات محتملة ،والصورة المستقبل ة لهذه

المنطقة توحي

ﱠ
أنها
مرشحة لتكون مسرحاً

تسرع
لتحوﻻت لن تنتهي ،خصوصاً عد
ّ
اﻻنتفاضات والثورات واﻻنقﻼ ات العس رة غير
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

حد ذاتها ،والغا ة أن يتوصل المرء إلي أن ع ش

أطول مدة ،متمتعا صحة جيدة عدما
تم نه من أن ع ش في مستو

وأن

ون قد

ضمن له الكرامة

ساهم في الح اة الجماع ة ،ولتعثر

الد مقراط ة تعثرت التنم ة في الدول اﻹفرق ة.

يبدو أن عمل ة التحوﻻت الس اس ة في

إفرق ا لم

تب لها النجاح في ثير من اﻷح ان،

فحسب المحللين فإن مجموعة من العوامل

المتداخلة والمعقدة عرقلت ش ل رئ سي هذا

التحول ،فلم تتش ل البيئة اﻷول ة على اﻷقل

الممهدة لهذه العمل ة.
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اﻟمراجﻊ اﻟتي اعتمد عليها هذا اﻟتقر ر:


ما ار ع اس ،القضا ا اﻹفرق ة في ظل



التقرر اﻻستراتيجي اﻹفرقي ،اﻹصدار

المتغيرات الدول ة ،منشورات جامعة إفرق ا

العالم ة 2010م.

الثاني ،2002-2001تحرر السيد فل فل
وآخرون معهد ال حوث والدراسات اﻹفرق ة،




جامعة القاهرة.

التقرر السنو للبنك اﻹسﻼمي للتنم ة عام
2007م.

أوراق منتد
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د .بدر حسن شافعي :هل فتح انقﻼب

مالي الطر أمام »الر ع اﻹفرقي«؟،

الدول ة،

http://www.siyassa.org.eg/News

العﻼقات

الخارج ة في المر ز اﻹفرقي للتنم ة

اﻻنقﻼب والتقس م ،مر ز اﻷهرام للدراسات

مجلة الس اسة

الس اس ة -ـ جامعة ﷴ الخامس الرا ،
المغر ة-

أميرة ﷴ عبد الحل م :مالي بين مخاطر

http://acpss.ahramdigital.org.eg/

 .7آمد ممدو جالو  -احث في العلوم
م لف
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الس اس ة واﻹستراتيج ة.

2006

العﻼقات العر ة ٕواستراتيج ة مقارتها ،مجلة

إفرق ا ،مجلة الب ان – العدد  ،81رمضان
1423هـ  /د سمبر 2002م ،ص ،60

اﻹفرق ة ،المجموعة اﻷولى ،تحرر مال
2004م .

ران ا حسين ،خلف ات الحروب اﻷهل ة في







Content/2/100/2287

مر ز الجز رة للدراسات .2013

موقع قراءات افرق ة 2 ،نوفمبر 2014م.

موقع و بيد ا.

ج مس دورسى  ،الجيوش والتحوﻻت

الس اس ة في آس ا والشرق اﻷوس وشمال
أفرق ا 6 ،يوليو  2015م.

 -1ران ا حسين ،خلف ات الحروب اﻷهل ة
في إفرق ا ،مجلة الب ان – العدد ،81
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رمضان 1423هـ  /د سمبر 2002م ،ص

،60

http://www.meshkat.net/node/14
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 -2أميرة ﷴ عبد الحل م :مالي بين

مخاطر اﻻنقﻼب والتقس م ،مر ز اﻷهرام
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مر ز الجز رة للدراسات .2013
موقع قراءات افرق ة 2 ،نوفمبر

موقع و بيد ا.

 -7ج مس دورسى  ،الجيوش والتحوﻻت

الس اس ة في آس ا والشرق اﻷوس وشمال
أفرق ا 6 ،يوليو  2015م.

اﻟحر ات اﻟصحف ة في إفر ق ا دراسة
مقدمـــة

)مقارنه مابين 2012م2015 -م(

أ.ﷴ اﻟحسن عبد اﻟرحمن اﻟفاضل



تعد الصحافة أداة من اﻷدوات التي تعبر
ّ
عن تطلعات المجتمع من خﻼل مناقشة القضا ا

التي تهم الجمهور ،ما لها أثر في إحداث عمل ة

الق م اﻻجتماع ة والثقاف ة والموروث

التوع ة

الحضار  .وما حققته الصحافة الغر ة نتاج لتقدم

الشعوب في مجال حرة العمل اﻹعﻼمي والتعبير
والنقد ولكن اﻷجهزة اﻹعﻼم ة

وقبول ال أر

مختلف وسائلها المسموعة والمرئ ة والمقرؤة في

قارة إفرق ا تعاني من ثرة العقو ات والقوانين،

المقيدة لحرة العمل الصحفي التي تفرضها

اﻷنظمة الحاكمة لمصادرة حرة الصحافة
والتعبير ،واعتقال اﻹعﻼميين تحت ما سمى
الخطو

الحمراء التي ﻻ م ن ﻷ

في اﻹعﻼم أن يتجاوزها.

من عمل

لذلك ظلت الصحافة في القارة السمراء ﻻ

تستط ع أن تقوم بدورها الحق قي في مجال التوع ة

والتثقيف ،ونقد مؤسسات الدولة ،سب القوانين

المقيدة لوظ فتها ،مما أد
المجتمع

بدوره إلى تخلف

عدم وصوله للمعلومات الصح حة

وتغييب الحقائ

التي تح

بهم والوضع الراهن

حيث ﻻ توجد مقارنة بين حرات التعبير في

الدول الغر ة ٕوافرق ا.

تناول ت هذه الدراسة واقع

الحرات

الصحف ة في إفرق ا خﻼل الثﻼث سنوات
الماض ة مقارنة مع العام 2015م ،حيث تقف


التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

ل ة اﻹعﻼم – جامعة إفر ق ا اﻟعاﻟم ة
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على الهامش المسموح ه في حرة التعبير عن

استغلت هذا الحادث من أجل إيجاد تشرعات

اﻹعﻼم ة مختلف مجاﻻتها وضرو ها وخاصة

عد حادث مسرح موس و من قبل المقاتلين

الر وحرة ممارسة العمل اﻹعﻼمي ،و ستعرض
أ

التحسن أو التراجع الذ
الحرات الصحف ة.

حدث في الحرات

واﻗﻊ اﻟصحافة في اﻟعاﻟم:

جاء في قائمة الدول الخمسين اﻷولى في

الترتيب العالمي لحرة الصحافة لهذا العام

2015م على حسب التقرر الذ

نشرته منظمة

"مراسلون ﻼ حدود" ،وهو أول ترتيب عالمي في
هذا المجال أن وستار ا تأتي في مرت ة أفضل
من الوﻻ ات المتحدة ،بينما تأتي دولة بنين من

إفرق ا في مرت ة أفضل من إ طال ا ،على أن

الحق قة اﻷساس ة التي يبرزها هذا الترتيب هو أن
الحرات الصحف ة مهددة في مختلف أنحاء
العالم ،حيث أن الدول العشرن اﻷخيرة في

الترتيب تشمل دوﻻً من قارات آس ا ٕوافرق ا وأمير ا
وأورا مثلما شير السيد رو ير مينار )اﻷمين
العام لمنظمة مراسلون ﻼ حدود(.
وحسب الترتيب الذ

وضعته المنظمة

للحرات الصحف ة يتبين أن الدول العشرن

اﻷخيرة في الترتيب تنتمي إلى جم ع القارات

جديدة ٕواجراءات جديدة ،من أجل تكم م الصحافة،
وآخر مثال على ذلك هو الرئ س )بوتين( الذ

الش شان أن يهاجم الصحفيين وأن قيد حرتهم.
هذا الترد

في حالة الصحافة ل س ح اًر على

قارة معينة ٕوانما دول ثيرة وفي العشرن اﻷخيرة
من هذه الدول هناك دول آسيو ة مثل بوتان

والصين و ورا الشمال ة ،ولكن أ ضاً دول أورو ة
مثل تر منستان و لوروس ا ..روس ا الب ضاء أو

دول من الدول العر ة واﻹفرق ة).(1

ومن بين البلدان واﻷقال م وعددها 197

التى تم تقي مها خﻼل عام  ،2012تم تصنيف
 63دولة ) (% 32حرة ،و  70دولة )(% 36

صنفت حرة جزئ ا ،و 64دولة ) (% 32صنفت
غير حرة .وقد تبين من التحليل أن أقل من 14
 %من س ان العالم ع شون في البلدان التي

تتمتع صحافة حرة ،في حين أن  % 43من

الس ان يتمتعون صحافة حرة جزئ ا ،بينما ع ش
 % 43في بيئة غير حرة.

تقدم مراسلون ﻼ حدود مؤشرات تحمل في

ط اتها حقائ

ﻻ غ ار عليها .فقد شهد عام

هو أخطر مؤشر على تدهور الحرات الصحف ة،

 2014تقهق اًر مهوﻻً على مستو حرة اﻹعﻼم،
حيث ان ِسجل ثلثي المئة وثمانين دولة التي

في حالة الصحافة في العالم ما لم ن هناك عدد

ع س شدة اﻻنتهاكات ضد حرة اﻹعﻼم في

ول س إلى آس ا أو إفرق ا فق  ،فهل عتبر أ هذا

أ

اتساع نطاق اﻻنتهاكات إلى جم ع أنحاء

العالم؟ نعم ،الط ع منذ سنتين تقر ًا هناك ترد

أكبر من الصحفيين في السجون حال اً ،ولكن
هناك أ ضاً تراجع في حر ة الصحافة وخاصة منذ

الحاد

عشر من سبتمبر وأحداث نيو ورك

وواشنطن ،فهناك الكثير من اﻷنظمة التي
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

شملها تصنيف 2015م ،أسوأ من أدائها في

النسخة السا قة ،إذ وصل المؤشر السنو الذ

العالم إلى سقف  3719نقطة ،أ

بزادة قدرها

 ٪8مقارنة مع عام  2013وما قرب من ٪10

منذ عام  ،2012علماً أن هذا التراجع شمل
جم ع القارات دون استثناء.
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جدول يوضح حجم اﻟتراجﻊ في اﻟحر ات
اﻟصحف ة

الد مقراطي وترصد الوضع القانوني للحرة في
جم ع أنحاء العالم وتناصر دعاة الد مقراط ة
وحقوق اﻹنسان وترصد الوضع القانوني للحرة
حول العالم ".تقرر حرة الصحافة" ،الذ

صدر

خﻼل هذا العام انخفضت نس ة س ان العالم الذين

ع شون في ظل صحافة حرة تماما إلى أدنى

مستو لها على مد

التدهور العام الذ

لح

في دول مثل مالي

عشر سنوات .وقد لوح

حرة الصحافة العالم ة

واليونان وزادة القيود

المفروضة على الصحافة في أمر ا الﻼتين ة.

وتفاوتت القيود المفروضة على حرة الصحافة
و ؤ د المؤشر السنو

حسب الجدول أعﻼه الذ
تراجعًا مهوﻻً في ح

اﻷخ ار ،على المستو

لحرة الصحافة ،على
أُطل

عام ،2013

اﻹ ﻼغ والحصول على

العالمي ،حيث ارتفع

المؤشر من  3395إلى  3456نقطة )،(61+

أ

بزادة قدرها  %1.8مما ع س تدهو اًر طف فًا

على صعيد حرة اﻹعﻼم بين نسختي 2013
و 2014و2015من التصنيف العالمي.
هي

و قوم هذا التصنيف على س عة مؤشرات
مستو

التجاوزات،

وانتشار

التعدد ة،

واستقﻼل ة وسائل اﻹعﻼم ،والبيئة ،والرقا ة

الذات ة ،واﻹطار القانوني ،والشفاف ة ،والبنى
التحت ة .وخلصت المنظمة إلى أن "حرة

الصحافة ) (...في تراجع في القارات الخمس"،
مؤ دة أن مؤشراتها "قاطعة.

واﻗﻊ اﻟحر ات اﻟصحف ة في إفر ق ا:

ط قاً لما ورد في تقرر مؤسسة بيت

الحرة وهي منظمة مستقلة تراقب وتدعم التغيير
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

في الشرق اﻷوس وشمال إفرق ا ،حيث احتفظت

ل من تونس وليب ا الم اسب التي حققوها في

عام  2011في الوقت الذ

شهدت ف ه مصر

بير .و رجع هذا التدهور لﻸحداث التي
تدهو اًر
اً

شهدتها مصر عقب عزل الرئ س الساب

ﷴ

مرسي في  30يونيو العام 2013م ،مما قاد بدوره

إلى

بت الحرات والتضيي

واﻹعﻼميين.
وقد

على الصحفيين

شف تقرر حرة الصحافة لعام

 2013أنه الرغم من التطورات اﻹيجاب ة التي

شهدتها أجزاء من غرب أفرق ا ،إﻻ أن اﻻنتكاسة
انت اﻻتجاه السائد في تلك ال ﻼد .وترجع أس اب

ذلك التدهور إلى تزايد وسائل القمع المتطورة

الموجهة إلى الصحافة المستقلة واﻹعﻼم الجديد

الذ

تمارسه اﻷنظمة اﻻستبداد ة إضافة إلى

اﻵثار المترت ة على اﻷزمة اﻻقتصاد ة اﻷور ة
والتحد ات التي تواجه اﻻستدامة المال ة لﻺعﻼم
المطبوع ،إضافة إلى التهديدات الحال ة من جانب

اﻷطراف

غير الح وم ة ،والتى تتمثل في
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الت ارات اﻹسﻼم ة المتطرفة ومجموعات الجرمة

الصحافة خاصة الصحافة المستقلة  .وتتضمن

الحرة أنه " عد عامين من اﻻنتفاضات التي

المخدرات

المنظمة.

ور

د فيد رمر ،رئ س مؤسسة بيت

شهدها الشرق اﻷوس  ،ﻻ نزال نر جهوداً م ثفة
من قبل الح ومات اﻻستبداد ة في جم ع أنحاء

العالم لتضيي

الخناق على الحوار الس اسي

المفتوح ،سواء على اﻹنترنت أو خارج اﻹنترنت".

مؤشر
ما ير أن " هذا التدهور العام عتبر
اً

مقلقاً لحال الد مقراط ة على الصعيد العالمي،

و ع س الحاجة الماسة إلى ال قظة والتن ه لتعزز
وحما ة الصحافة المستقلة" .

تدهور مقلقاً في مصر
وقد سجل التقرر
اَ

وغين ا ب ساو ،والتي تراجعت إلى تصنيف الدول

غير الحرة .وفي الوقت نفسه ،عانت مالي أكبر
تدهور منذ  10سنوات سبب اﻻنقﻼب العس ر

اﻷخير ،واﻻست ﻼء على النصف الشمالي من

ال ﻼد من قبل اﻹسﻼميين.

وتقع ل من غين ا اﻻستوائ ة ٕوارترا ضمن
أسوأ  8دول من حيث تصنيف حرة الصحافة
على مستو العالم  .ففي تلك الدول ﻻ يوجد

تلك اﻵثار المدمرة ان ماش اﻻقتصاد العالمي

واﻷطراف غير الرسم ة التي لها مصلحة قو ة في
تكم م

الصحافة

مثل

والجماعات المصنفة إرهاب ة.
دول غرب إفر ق ا:

مهر ي

واصلت دول غرب إفرق ا تأمين بيئة

أفضل لﻺعﻼم

الرغم من التدهور الملحو في

مالي وغن ا ب ساو .وقد حققت العديد من الدول

في غرب إفرق ا الكثير من الم اسب منها وت

د فوار والسنغال ،حيث أظهرت الح ومات الجديدة
احترامًا أكبر لحرة الصحافة ،وخفضت من
مضا قتها الماد ة والقانون ة للصحفيين وذلك على
ع س الح ومات السا قة .وفي دول مثل ليبرا

ومورتان ا ازداد تنوع وسائل اﻹعﻼم ما في ذلك

زادة اﻹذاعات الخاصة التي تمتعت القدرة على

اﻻنتقاد .وقد أدت تلك التغيرات إلى جعل تلك
الدول مثا ة قعة مضيئة في ذلك اﻹقل م خﻼل

العام 2014م  .و رجع ذلك لﻼستقرار الس اسي

الذ

شهدته معظم هذه الدول خﻼل هذه السنوات

اﻷخيرة ،ونجاح التجارب الد مقراط ة عد أن انت

إعﻼم مستقل أو نجد أن وسائل اﻹعﻼم المستقلة

اﻻنقﻼ ات العس ر ة السمة ال ارزة فىها.

على معلومات غير متحيزة ،محدودة للغا ة.

تلك اﻷسوأ في العالم في عام ٕ 2012والى اﻵن،
ولوح ر ود أو تراجع في الغالب ة العظمى من

غير قادر على العمل فيها ،وتعمل الصحافة
بوق للنظام ،ما أن إم ان ة حصول المواطنين

وط قاً لما أعلنه السيد ارن ارل ار ،مدير

مشروع حرة الصحافة مؤسسة بيت الحرة " أن

القمع القانوني والماد

الذ

تمارسه

الح ومة

ضد الصحفيين غال اً ما يتصدر عناو ن
الصحف .ومع ذلك ،هناك عدد من القضا ا اﻷقل

شهرة لكنها لها تأثير خطير ،أد إلى تآكل حرة
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

دول شمال إفر ق ا:

ظل مستو حرة اﻹعﻼم في شمال القارة

بلدان تلك المنطقة ،في حين أن اثنين من بلدان

الر ع العري هما ليب ا وتونس نجحا في الحفا

على م اسب بيرة لهما عن العام 2011م ،نتيجة

لﻼستقرار النسبي الذ

حدث ،ولكن تراجعت

حرة الصحافة عد أحداث

 30يونيو ،وعزل
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الرئ س مرسي .وهذا التراجع السبب الرئ سي ف ه

تساهم في تحسين تصنيف هذه البلدان أ

وتحول الوضع في دول مثل ليب ا إلى حرب ش ه

اﻹخوان المسلمين إلى السلطة في صيف 2012

عدم اﻻستقرار الس اسي في ثير من هذه الدول
واستمرار حالة اﻻنتفاضة ضد اﻷنظمة الحاكمة

أهل ة.

دول إفر ق ا جنوب اﻟصحراء اﻟﻛبر :

عانت المنطقة انخفاض متواضع في

شل

من اﻷش ال.

وفي مصر ) ،(0 ،159تزامن وصول

مع تصاعد موجة اﻻعتداءات على الصحفيين

ٕواخضاع وسائل اﻹعﻼم لسلطة الجماعة ش ل
منهجي ،إلى أن توقف ذلك عد عام .لكن

حرة الصحافة في عام  2012م نتيجة للتدهور

»اضطهاد اﻹخوان « منذ عودة الج ش إلى

حرة .ومع ذلك ،انت اﻻتجاهات في المناط

سواء .و دورها ،تشهد دول الخليج – وخاصة

التي حدثت في مالي التي تراجعت لتص ح حرة

جزئ اً ،وغين ا ب ساو التي تراجعت إلى فئة غير

السلطة ات شغل ال الصحفيين المصرين

ونظرائهم اﻷتراك والفلسطينيين والسورين على حد

اﻷخر من القارة إيجاب ة ،مع تحسينات بيرة في

اﻹمارات العر ة المتحدة ) –(3-،118موجة من

تدهور طف فاً نتيجة القيود
شهدت جنوب إفرق ا
اً

في عدد من البلدان ،تكون الجماعات اﻷهل ة

وت د فوار،وماﻻو ،وتحر ات إيجاب ة أصغر

في ليبيرا ،ومورتان ا ،والسنغال ،وزم ابو  .وقد

التي تم فرضها على التغط ة اﻹعﻼم ة أثناء

اﻻعتقاﻻت

والمحاكمات

في

ح

الفاعلين

اﻹعﻼميين بتهمة اﻻنتماء إلى اﻹخوان).(3

غير الح وم ة هي مصدر التهديد الرئ سي ﻷمن

اﻹض ار ات العشوائ ة في مناجم التعدين في

الصحفيين .فالميل ش ات التي تعمل على استت اب

اﻟحر ات اﻟصحف ة في إفر ق ا 2014-2013م:

القاعدة هي المرآة التي تع س خصخصة العنف

شهر أغسطس وسبتمبر  .2012لكن ظل قانون
حما ة معلومات الدولة مسألة مثيرة للقل ).(2

على حسب التصنيف العالمي للحرات

الفوضى في ليب ا الجديدة ) (5-،137أو

الجماعات ال من ة المسلحة ذات الصلة بتنظ م

على هذا النحو .أما القاسم المشترك بين حر ة

الصحاف ة من قبل المنظمات المهتمة بهذا الشأن

الش اب في الصومال ) (0 ،176وحر ة M23

) (22- ،122وجمهورة إفرق ا الوسطى )،109

ما أن الجماعات الجهاد ة ،مثل جبهة النصرة

على مستو

العالم ،جاءت القارة اﻹفرق ة في

مرت ة متدن ة للعام 2014م .حيث تراجعت مالي
 ،(34-فالحروب المفتوحة على مختلف الجبهات

واﻻشت اكات التي تزعزع استقرار جمهورة الكونغو

الد مقراط ة

)،(8-،151

و ذلك

العصا ات والجماعات اﻹرهاب ة في

مناورات
ل من

الصومال ) (0 ،176ونيجيرا ) (4 ،112ﻻ

التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

في جمهورة الكونغو الد مقراط ة )(8- ،151

فيتمثل في اعت ار الصحفيين أعداء ش ل مطل .

والدولة اﻹسﻼم ة في العراق والشام )داعش(،
تهاجم عنف الفاعلين في الحقل اﻹعﻼمي رغ ة

منها في الس طرة أ
تحررها «.

ثمن على المناط التي »

صح ح أن عام  2013شهد تراجعاً في

أعداد الصحفيين القتلى مقارنة العام الساب ،
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ان مثا ة مجزرة ﻷهل القطاع اﻹعﻼمي،

الذ

بيد

شهد

أنه

اﻻعتداءات

عض البلدان .وقد صنف التقرر السنو ،2015

حرة الصحافة ،أن العام 2014

المغرب في المرت ة  ،130من أصل  180بلدا،

الجماعات المتطرفة ،وأعرت اللجنة عن قلقها

وتقدم المغرب في تصنيف هذه السنة ست

والتهديدات).(4

ارتفاعاً

في

القا ضة ،وضعف عمل ة التحول الد مقراطي في

وأكدت لجنة حما ة الصحفيين في تقررها

السنو المتعل

عد أكثر الفترات دمو ة وخطورة

النس ة

للصحفيين الذين عملوا في المناط التي تكثر بها

ح ال الصعو ات التي تواجه العمل موضحة أن
أكثر عشر دول بها صعو ات في هذا الشأن في
إفرق ا ،هي :إر ترإ ،واثيو ا ،و عض البلدان
اﻷخر في أنحاء القارة).(5

من جهته ،ينساق جنوب السودان )- ،125

 (6في دوامة أش ه ما تكون الحرب اﻷهل ة ما
ينزل نحو حافة اﻻستقطاب المتطرف ،وما يترتب

عل ه من تضيي

على وسائل اﻹعﻼم ،مما أد

الذ

تعده منظمة مراسلون ﻼد حدود حول

وضع ة حرة الصحافة في العالم ،حيث جاء

ل حتل مراكز متأخرة مقارنة معظم الدول اﻹفرق ة

اﻷخر .

مراكز عن تصنيف السنة الماض ة ،وموزمبي

التي احتلت المرت ة  ،131ف ما تقدمت العديد من

الدول حيث احتلت مورتان ا المرت ة  ،55والجزائر
 ،119وتونس (6).126

والدول اﻹفرق ة اﻷخر  ،فهي ما تزال في

المراتب المتدن ة الرغم من التقدم الذ

أحرزته

ساحل العاج ) 86بتقدم  15مرت ة( .وخسر
الكونغو  25مرت ة ) (107وليب ا  17مرت ة

ه إلى التراجع في سلم الترتيب .و انت مراسلون

).(154

الدولة أن حرة الصحافة معلقة في ال ﻼد إلى

الشيوخ قانوناً مقيداً لحرات الصحفيين ،بينما

ﻼ حدود قد أشارت في تقرر أصدرته شهر يوليو

 2014مناس ة الذ ر السنو ة الثالثة لق ام هذه
أجل غير مسمى ” سبب النزاع“ .وأدت اﻷوضاع
غير المستقرة وعدم وجود استقرار س اسي واشتداد

الصراع المسلح بين م ونات الجنوب إلى تدهور

وتضيي

أد

بير على الصحفيين واﻹعﻼميين ،مما

وسجلت مالي وجمهورة إفرق ا

الوسطى أكبر تراجع سبب حاﻻت الصراع التي

دارت في ال ﻼد .وفي بوروند  ،ﱠ
سن مجلس
بدأت الحملة اﻻنتخاب ة الرئاس ة تلوح في اﻷف .

ومن جهتها ،شهدت ين ا ) ،(18- ،90موجة
انتقادات عارمة ضد السلطات التي تعاملت قمع
شديد مع التغط ة اﻹعﻼم ة لهجوم و ست جيت،

بدوره لهبوض دولة جنوب السودان مراتب

عﻼوة على الخطوات الخطيرة التي اتخذها

ما تزال الحرات الصحف ة في القارة

خاصة للبت في القضا ا المتعلقة القطاع السمعي

اﻷوضاع الس اس ة غير المستقرة نسب ا ،واﻷنظمة

المظاهرات على أشدها في المرحلة اﻻنتخاب ة،

متدن ة في التصنيف العالمي للحرات الصحف ة.
واﻗﻊ اﻟحر ات اﻟصحف ة في إفر ق ا 2015م:

اﻹفرق ة تعاني الكثير من الصعو ات في معظم
دولها .و رجع ذلك للعديد من اﻷس اب منها:

التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

البرلمان في اﻵونة اﻷخيرة ،وعلى رأسها اعتماد

قانون – في أواخر  – 2013يت ح تش يل مح مة

ال صر .

وفي

غين ا

)،102

،(15-

حيث
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يجد الصحفيون أنفسهم عالقين بين مطرقة القمع

على المعلومات خاص ة أساس ة من خصائص

عدد منهم أو ُجرح خﻼل المظاه ارت .ما أد
تشديد تدابير الرقا ة والحجب ضد المواقع

منذ سنوات ،وتتذيل منطقة شمال أفرق ا ،ترتيب

الح ومي وسندان الغضب الشعبي ،مما يجعل

ظروف عملهم صع ة وخطيرة للغا ة ،حيث هوجم

اﻹخ ارة في زامب ا ) (20- ،93إلى تقهقر هذا

البلد عدما ان قد أحرز تقدم ًا ملموسًا خﻼل
السنوات السا قة.

وفي البلدان التي تع ش تحت وطأة

ح ام ستفردون السلطة منذ مدة طو لة ،حيث
طغى عليهم الخوف من اندﻻع موجة تطالب

بتغيير النظام ،لوح تزايد في الس اسات التقليد ة

القائمة على التشديد ضد الصحفيين من خﻼل
محاكمات تعسف ة في تشاد ) (17- ،139أو

إ قاف عدد من المؤسسات اﻹعﻼم ة في
الكاميرون )(10- ،131

من جهتها ،ارتقت

وت د فوار

تلك الح ومات ،فإنها لم تدخر جهداً في عام

 2014لتضيي الخناق على الصحافة التي تترنح

احترام حرة اﻹعﻼم ،عدما شهد هذا العام ظهور
"ثقوب سوداء" على المستو اﻹعﻼمي.

الذ

ورصد التقرر السنو

للحرات الصحف ة

أصدرته منظمة "فردوم هاوس" اﻷمر ة

غير الح وم ة في نها ة إبرل  ،2015أن حرة

اﻹعﻼم العالمي في عام  " 2014ما تزال في
أدنى مستو اتها منذ  ،"1999وذ رت أن إفرق ا
ما تزال تعاني من التضيي
الصحافة)(10

على حرة

مقارنة ﻟلحر ات اﻟصحف ة بين اﻟعام -2013

2015م:

إذا نظرنا لﻸعوام السا قة مقارنه العام

2015م نﻼح

أن هناك تراجعاً في الحرات

) (15+إلى المر ز  86مواصلة إفﻼتها من

الصحف ة القارة اﻹفرق ة ،على حسب ما جاء في

أهل ة عام  .2010ومع ذلك ،فإن التناقض

المختلفة.

عن

الزجاجة

عد

اﻷزمة

الس اس ة

واﻻجتماع ة التي أغرقت ال ﻼد في حرب
ما يزال ط ع الوضع العام في بلد ينتظر
تحرر القطاع خﻼل عام  ،2015ناه ك

تقر ر المنظمات الدول ة التي تهتم التصنيف

الدولي لحرة العمل اﻹعﻼمي في بلدان العالم

يتضح أن هذا التراجع العام في الحرات

الصحف ة في إفرق ا خﻼل هذا العام ،رغم قلة

عن المخاوف شأن الرقا ة المؤسس ة).(8

عدد الصحفيين الذين تم اعتقالهم مقارنه اﻷعوام

بين الدول في احترامها لحرة الصحافة).(9

عدد من اﻷنظمة الس اس ة

وعلى حسب منظمة مراسلون ﻼ حدود لسنة
2015م ،احتل السودان المرت ة قبل اﻷخيرة
و حسب التصنيف العالمي لحرة الصحافة

لمنظمة مراسلون ﻼ حدود الصادر في فبراير
 2015تع ش عض بلدان إفرق ا تحت وطأة

أنظمة د تاتورة ٕواذا ان فرض س طرة مطلقة
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

السا قة التي شهدت خﻼلها القارة السمراء عددًا

من اﻻنقﻼ ات العس رة في عض دولها وثورات

احتجاج ة ٕواسقا

وخاصة في شمال القارة ،هنالك تدهور وهبو

وتضيي

للحرات ،سبب حالة عدم اﻻستقرار

الس اسي في ثير من البلدان والنزاعات المسلحة

بين الح ومات والحر ات المتمردة في ثير من
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دول القارة ،واﻷوضاع اﻻقتصاد ة المتدهورة
والممارسات

الح وم ة

ضد

عض

اﻷفراد

والجماعات المتطرفه ،قادت هذه اﻷس اب اﻷنظمة

لتكم م اﻷفواه.

و تضح على حسب هذا التصنيف الوارد

في الجدول الساب ،

الحرات الصحف ة

أن نس ة تراجع وتدهور
ارتفع مقارنة

اﻷعوام

2013و 2014و2015م ،حيث بلغ المعدل في
 (3395)2013و (3719)2015حالة انتهاكات

صحف ة ،أ

بزادة بيرة في حجم اﻻعتداءات

وخاصة في الدول اﻹفرق ة التي تعتبر أكثر

انتهاكاً للحرات.

وذ ر تقر ر مراسلون ﻼ حدود أن أرترا

سبب هذه التهديدات أو س اسات

ومهنيته

إقصائ ة.

و واجه اﻹعﻼميون في إفرق ا مشاكل جمة

تمثلت في قمع الحرات ،وفرض قوانين وس اسات

حجبت النشر في عض القضا ا تحت مسم ات

الرقا ة ،ومﻼحقة
جانب تضيي

اشفي رؤوس الفساد ،إلى

الخناق الذ

عض

تفرضه

الح ومات اﻹفرق ة من قيود أمن ة وس اس ة تحت

ذرعة ما سمى حما ة اﻷمن القومي ومواجهة

اﻹرهاب .

ونﻼح

أن هناك تراجعًا في الحرات

الصحف ة في منطقة إفرق ا ٕوافرق ا جنوب

الصحراء وغرها مقارنة اﻷعوام السا قة منذ العام

و ين ا وأوغندا وزم ابو وتشاد وجمهورة الكنغو

2015 -2013م ،حيث ازدادت الرقا ة الح وم ة

للصحفيين .مع أن "جم ع هذه الدول وّقعت على

تت ح مساحة من حرة التعبير من دول المنطقة،

الد مقراط ة ونيجيرا وجامب ا وساحل العاج

وليبرا،

هي

من

الدول

اﻷكثر

استهدافا

مجموعة من المعاهدات التي تهدف لضمان

الحرات المدن ة والس اس ة" .ولكن التقرر يثني
على عض الدول مثل مورتان ا التي وفت بوعدها

وحرصت على توفير حرة الصحافة .و ذلك أشاد

التقرر بدول أخر

مثل ناميب ا ،و وتسوانا،

ومورشيوس ،وموزمبي  ،التي حافظت على

"مستو مقبول من حرة الصحافة في ﻼدهم".

اﻟخاتمة:

مما تقدم

يتضح أن حرة الصحافة

ملموسا حسب »
اجعا
واﻹعﻼم قد شهدت تر ً
ً
التصنيف العالمي لحرة الصحافة« لعام
2015م ،وتراجعاً ملحوظاً في الدول اﻹفرق ة

التي تعاني صراعات أمن ة وتهديدات إرهاب ة
ساهمت وما تزال في تراجع العمل الصحفي
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

على الصحف والصحفيين حتى بلغت ذروتها

خﻼل هذا العام 2015م ،لكن ظلت عض الدول

و رجع ذلك التدهور

إلى عدم وجود استقرار

س اسي والن زاعات القبل ة والحروب اﻷهل ة وعدم
ترسيخ ق م التحول الد مقراطي لشعوب وح ومات

هذه المناط .
اﻟمصادر :

 1425/11/28هـ -

 -1الجز رة نت ،قطر،

2005/1/10م)حوار مع مدير منظمة مراسلون
ﻼ حدود ،حول حرة الصحافة في العالم(.

 -2منظمة
-3

بيت

الحرة،

الصحف ة للعام 2012م(.
المؤشر

2013م.

السنو

لحرة

)تصنيف

الحرات

الصحافة،

لعام

freedomhouse.org/article/freedom- -4
of-the-press-2013
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حرة

 -5تقرر لجنة حما ة الصحفيين المتعل
الصحافة ،العام 2014م.

http://ar.yabiladi.com/articles/detail -6
s

 -7منظمة "فردوم هاوس" الوﻻ ات المتحدة

اﻷمر ة) ،تصنيف الحرات الصحف ة لعام

2015م(.

 -8العري

الجديد،

 2015/04/30م .

القدس،

الخم س

 -9تقرر منظمة مراسلون ﻼحدود للعام 2015م.
 -10تقرر لجنة حما ة الصحفيين لعام .2015

تطورات اﻷوضاع اﻟس اسيـــة واﻷمن ة في

اﻟـصـومـال ومستقبل مسار اﻟدوﻟة اﻟصوماﻟ ة

2016م
الدكتور  /عبدا لقادر محمود ع )جول ( اتب و احث
ﺳﻴا متخصص الدراﺳات فرقﻴة
مراجعة د .عبد الو اب الطﻴب ش
تمهيد

إن الص ـراع الــدولي بــين القــو اﻻســتعمارة الغر ــة
م ــن جه ــة والمقاوم ــة اﻹس ــﻼم ة العر ــة م ــن جه ــة

أخــر ص ـراع قــد م منــذ الــزمن ،لقــد خــاض العــرب
واﻹفرقيـ ــون فاحـــا مشـــتر ا لتحر ـ ــر شـ ـواطئ هـــذه

المنطق ــة م ــن ش ــرق إفرق ــا م ــن الغ ــزو البرتغ ــالي،

ونتيجــة للمح ــاوﻻت الدائ ــة الت ــي ب ــذلها البرتغ ــاليون

ﻻستعادة سـ طرتهم قـدر سـ ان سـاحل شـرق إفرق ـا

أهم ـ ـ ــة التجـ ـ ــائهم إلـ ـ ــى عمـ ـ ــان حيـ ـ ــث تـ ـ ــم وضـ ـ ــع

اﻷســاس لح ــم عر ــي إفر قــي امتــد إلــى جــزء بيــر
من سواحل شرق إفرق ا.

لق ــد ان ــت رغ ــة ال ــدول اﻷورو ــة تسـ ــل ح

إثيو ا تسل حا امﻼ وحرمان الصومال من أ ة قوة
و ـذلك لــم ــن أمـام الصــومال مــا يؤهلـه لبنــاء ح ــم

مس ــتقر وم ــنظم لم ــا ع ــانى الش ــعب الص ــومالي ــه

من انع اسات الصراع اﻷورو ي في المنطقة .

فالحق قـ ـ ـ ـ ــة أن هـ ـ ـ ـ ــذه الوضـ ـ ـ ـ ــع ة فرضـ ـ ـ ـ ــت

تأثيراتهــا عل ــى عمل ــة بن ــاء الدول ــة الص ــومال ة من ــذ

اﻻس ــتقﻼل وم ــن ث ــم توحي ــد الش ــمال والجن ــوب ف ــي

يوليــو عــام 1960م  ،وتكــو ن جمهور ــة الصــومال
مـ ـ ــرو ار فت ـ ـ ـرة الح ومـ ـ ــة الوطن ـ ـ ــة والح ـ ـ ــم المـ ـ ــدني

والح ومــة العس ـ رة وحتــى تفجــر انــدﻻع الحــروب

اﻷهل ــة الت ــي مثل ــت ف ــي الص ــومال اخت ــا ار قاسـ ـ ا
لشـ ــعب الصـ ــومالي وح ومتـ ــه وعلـ ــى مـ ــد خمـ ــس

وعش ــرن س ــنة عان ــت الص ــومال م ــن و ــﻼت ه ــذه
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الحــروب اﻷهل ــة وﻻ ت ـزال تعــاني ،ودفــع ثمــن ذلــك

وفي هذا الصدد نود أن نتناول في هذا التقرر

الشــعب الصــومالي  ،ونتيجــة لجملــة اعت ــارات ت ازيــد

اﻻستراتيجي تطورات اﻷوضاع الس اس ة واﻷمن ة

الشـ ــعور المص ـ ــلحة العام ـ ــة لل ـ ــدفاع عـ ــن مصـ ــالح

مستقبل الدولة الصومال ة.

حدة الصراع بين أبناء الوطن الواحـد فـي الصـومال

و ـ ــرزت ظ ـ ــاهرة اﻻحتم ـ ــاء النظ ـ ــام القبل ـ ــي وخل ـ ــع
فئو ــة وعشــائرة أو جهو ــة ضــع فة  ،حيــث توقفــت

عجلة الح اة والتعل م والتنم ة  ،وعاش الناس عهـدا
مــن تســل الجبهــات المســلحة التــي انــدرجت تحــت

الق ائــل والفصــائل المختلفــة أو مــا طلقــون عليهــا

الفص ـ ــائل المتن ـ ــاحرة و ل ـ ــغ ع ـ ــددها أكث ـ ــر م ـ ــن 24
فص ـ ﻼ ت ــولى ق ــادة ــل فصــيل قائــد عس ـ ر مــن
أبنــاء القبيلــة و هــذا انتهــى حلــم القوم ــة الصــومال ة
وحدة واحدة .

عتبر هذا التناقض مدخل ال حث في

الم ون الصومالي ومد

أهم ة التجانس العرقي

في الصومال قراءة في أهم اﻷحداث الس اس ة عام

2015م ،لنق أر في ما وراء السطور ونستشرف

وقد جاء حسن شيخ محمود الرئ س الصومالي

الحالي في أكتو ر 2012م أول رئ س منتخب

لفترة رئاس ة رسم ة تكون مدنها أرعة سنوات
منه ا

بذلك متوال ات الح ومات اﻻنتقال ة التي

ﻻزمت الدولة الصومال ة  ،ومثلت سب ا رئ سا في

عدم استقرار الح م في الصومال تهدف الصومال

في حوالي  12عاما ثﻼث ح ومات انتقال ة

وعمل ات تعيين وتفسير لخوالي  5رؤساء وزراء،

هي ح ومة عبدالقاسم صﻼد حسن -2000
 2003بثﻼثة رئ س وزراء وح ومة

عبد ﷲ

لبناء الدولة؟ حيث عتبر الصومال مثاﻻً جيداً

يوسف 2008 -2004م بثﻼثة رؤساء وزراء

والجماعة الوطن ة الصومال ة " تمتلك دينا ولغة

ﻹنهاء مراحل

للجماعة الوطن ة المتجانسة إذ تصل نس ة
التجانس في الصومال إلى أكثر من ،%92

وثقافة مشتر ة وتارخاً واحداً وتطلعات مشتر ة ،
ووحدة طرقة

سب الع ش  ،وﻻ توجد دولة

إفرق ة تتميز التجانس العرقي الذ

تتميز ه

الصومال والتي تتميز بوحدة العرق والدين واللغة
والعادات والتقاليد .على الرغم من هذا عاني

الصومال من اﻻنقسامات العشائرة الحادة فمع
التجانس العرقي الذ

ميز الصومال ،أدت

العشائرة إلى انه ار الدولة في الصومال اﻷمر
الذ

لم حدث في الدول اﻷخر التي تعاني من

مشاكل عرق ة أكثر حدة وتعقيداً،

مما يثير

التساؤل حول اﻷس اب التي قادت إلى هذه الحالة

المتأزمة في الصومال.
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وح ومة شيخ شرف بثﻼثة رؤساء وزراء ،وقد
مهدت ح ومة شيخ شرف للتحول الد مقراطي في

الصومال بإعداد

خارطة طر

الح ومات اﻻنتقال ة بإعداده ﻷول انتخا ات

رئاس ة مرة تجر من داخل الصومال نمن 45
عاما ،فأهم وأميز إنجازات الرئ س الساب

شرف شيخ أحمد وال1ذ

شيخ

قبل التنازل عن

السلطة حيث ان هو المنافس للرئ س الحالي
حسن شيخ محمود.

وجدت ح ومة حسن شيخ محمود ترحي ا وقبوﻻ

إقل م ا ودول ا غير مسبوقا ﻻعت ارات مشروعيتها،
ولذلك وجدت الدعم والمساعدة أمﻼ في استقرار

الصومال واﻹقل م.

ولكن سرعان ما دخل الرئ س في أول أزمانه
الس اس ة بخﻼفه مع رئ س وزرائه عبد

فارح
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شردون مساعد الزود  2003والذ

تمت إقالته

سحب الثقة منه وتعيين رئ س وزراء جديد هو
تهت

عبد المولي شيخ أحمد 2014م ،والذ

إقالته ﻻختﻼفات س اس ة وعيني بدﻻ منه عمر
عبدالرشيد على شارمار ي 2015م ،رئ س

الوزراء الحالي ،ل عجز حسن شيخ محمود عن
الخروج الصومال حتى تقف دوامة وأزمة مش لة
رئ س الوزراء ،لتص ح عمل ة الخﻼفات بين

لم

ن اجتماع وزراء خارج ة ا قاد في مقد شو

خطوة رمزة فحسب،

أمس

ان الصومال

الحاجة إليها في هذه المرحلةٕ ،وانما ان أ ضا

اجتماعا تارخ ا تم اﻻتفاق خﻼله على ق اررات

وتوص ات

مهمة

حددت

المسار

الس اسي

للصومال خﻼل الفترة المقبلة ،انت الق اررات التي
توصل

إليها

المؤتمرون

وخصوصا ف ما تعل

واضحة وصرحة

مساندة ودعم رؤ ة الح ومة

الرئ س الصومالي ورؤساء وزرائه احد السمات

الصومال ة تجاه التحول الس اسي في ال ﻼد

)ﻗراءة ف ما وراء اﻟسطور(

 2016التي من المقرر أن تشهد إجراء انتخا ات

والد اجات ال ارزة في الس اسة الصومال ة.

أهم اﻷحداث اﻟس اس ة واﻷمن ة عام 2015م،

اجتماع وزراء خارج ة »إ قاد« في مقد شو -

حدث تارخي مهم ومرحلي من تارخ ال ﻼد-

والتداول السلمي للسلطة ،حيث شدد الوزراء على

استعداد المنظمة لدعم الصومال في تطبي رؤ ة
عامة وم اشرة ﻷول مرة منذ أكثر ٤٥عاما.

تعهد الوزراء في ب ان أصدروه عقب اﻻجتماع،

ﻷول مرة منذ أكثر من عقدين اجتمع بدا ة هذا

الوقوف إلى جانب الح ومة الصومال ة في

وم افحة التصحر لدول شرق إفرق ا ».«IGAD

أمام عودة اﻷمن واﻻستقرار إلى ال ﻼد ،منددين

العام  2015\01\10في العاصمة الصومال ة

مقد شو وزراء خارج ة الهيئة الح وم ة للتنم ة
وهذا الحدث التارخي ان خطوة جرئة اتخذتها
منظمة اﻹ قاد ي تضع صمة واضحة ومتميزة

على الجهود الجارة ﻹيجاد حل للمش لة

الصومال ة التي استعصت على ثير من الحلول
إذ إن البدائل المتاحة لحل اﻷزمة اتت محدودة

جدا و الع س تتكاثر فيها المصالح المتعارضة

وأطماع القادة الس اس ة من جانب ومن جانب

آخر التدخﻼت الخارج ة ،ودور الطرف الثالث
في اﻷزمة ،ونفوذ الدول العظمى وتضارب

مصالح دول الجوار الجغرافي ل هذا وغيره جعل

ال ﻼد مسرحا لصراع دائم ونزاع مستمر
العقود الثﻼثة الماض ة.

طوال
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مساعيها للنهوض ال ﻼد والقضاء على حر ة

الش اب المجاهدين التي تعتبر التحد

الرئ سي

الهجمات اﻷخيرة التي شنتها الحر ة على القاعدة

اﻹفرق ة والمواقع المدن ة في مقد شو.

فقد اثنى ب ان الوزراء أ ضا على قدرة الق ادات
العل ا لل ﻼد على حل مشاكلهم الطرق السلم ة
وعبر القنوات الدستورة وتجاوز تلك المرحلة

المفصل ة من تارخ الصومال ،مشيدا اﻹنجازات

الكبيرة التي تحققها الح ومة في جم ع اﻷصعدة

والتي اعترفت بها اﻷمم المتحدة ومنظمة اﻻتحاد

اﻹفرقي وجامعة الدول العر ة.

ما أعلن وزراء خارج ة إ قاد في ب انهم عن

قبول دعوة الصومال ﻻستضافة قمة رؤساء دول

اﻻ قاد المقرر عقدها العام الجار .
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فدﻻﻻت مجيء الوفد اﻹفرقي إلى مقد شو ش ل

شاملة تضم جم ع اﻷطراف لبناء السﻼم و ناء

علني والمبيت فنادق مقد شو وعقد اجتماعاتهم

الدولة في الصومال ،أشاد في ب ان أصدره في

اعت اره حدثا س اس ا عابرا ،بل هو دليل واضح

واﻻقتصاد  ،مشددا على ضرورة وضع خطة

إجماع دولي في مقد شو على غرار و نهاجن

شعبي م اشر نها ة العام المقبل.

في اليوم التالي فندق بير وس

المدن ة وفي

وضح النهار أمر ﻻ م ن إخفاؤه ،وﻻ م ن
على التقدم المحرز على افة اﻷصعدة والتغير
الكبير الذ ط أر على وعي المجتمع الصومالي .
الدنمار ة من أجل حدوث انتقال س اسي في

الصومال حلول عام ٢٠١٦م

جدد المجتمع الدولي التزامه بدعم عمل ة التحول

ختام أعماله اﻹنجازات التي تحققت حتى اﻵن

سواء

على

الس اسي

الصعيد

واﻷمني

شاملة لعمل ة اﻻنتقال الس اسي في ال ﻼد

وخصوصا

عد إعﻼن استحالة إجراء انتخاب

وفي لمة للرئ س حسن شيخ محمود أكد أن
مستقبل الصومال مرت

الطر

الوحيد

التحول الد مقراطي وأن

لضمان

ذلك

هو

تحقي

الد مقراطي في الصومال المستندة إلى قرار

مبدأ الشراكة ،والتنوع ،والمساواة في الحصول

 .٢٠١٦وفي هذا الس اق جاء ذلك في ختام

يختار الموطن فيها ق ادته ش ل م اشر.

مجلس اﻷمن رقم  ٢٢٣٢الذ

طالب ضمان

حدوث انتقال س اسي نزه للسلطة في عام
منتد

عقد

الشراكة الوزار رف ع المستو الذ

قاعدة »آف سيوني« الجو ة في مقد شو برئاسة

اﻷمم المتحدة والح ومة الصومال ة و مشار ة
ممثلين من  30دولة ،وقادة من المجتمع المدني،
واﻹدارات اﻹقل م ة رغم مقاطعة إدارتي بونت

ﻻند وجو اﻻند.
ناقش المنتد

على مد

يومي ) ٢٩و ٣٠من

يوليو( العديد من القضا ا المتعلقة

مستقبل

الصومال وخصوصا الرؤ ة الس اس ة الشاملة
لﻼنتقال إلى مرحلة ما عد  ٢٠١٦مع التر يز

على التزام الح ومة الصومال ة م اد المساءلة،
والشفاف ة  ،والشراكة والتمثيل العادل اﻹضافة إلى

مراجعة التقدم المحرز على المستو

الس اسي

واﻷمني واﻻقتصاد خﻼل السنوات الماض ة.
أشاد المنتد

الذ

يهدف إلي توفير دعم دولي

لبرنامج الح ومة الرامي إلى تحقي عمل ة س اس ة
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

على الد مقراط ة ،مؤ دا على صعو ة تحقي هذه

الم اد

السام ة إﻻ في ظل انتخا ات حرة ونزهة

وأوضح الرئ س

أن إجراء اﻻنتخا ات على

أساس ”رجل واحد ،صوت واحد« هو الخ ار
اﻷفضل لنقل السلطة الس اس ة في المستقبل إﻻ

أنه يجب التأكد من أن ذلك يتم دون اﻹضرار
مستقبل ال ﻼد في إشارة إلى أهم ة قرار الح ومة

والبرلمان بإلغاء اﻻنتخا ات الشعب ة المقرر

إجراؤها في .٢٠١٦

ومن جان ه ،أشاد الممثل الخاص لﻸمم المتحدة
في الصومال ن وﻻس أ

التقدم الهائل الذ

أحرز في الصومال خﻼل اﻷشهر الستة

الماض ة ،لكنه شدد على ضرورة الق ام مزد من
المشاورات والمداوﻻت للمحافظة على الم اسب

التي تحققت الفعل.

ون ّه “السفير ي ” إلى ضرورة اﻻلتزام قرار
مجلس اﻷمن رقم  ٢٢٣٢حول الصومال

والقاضي عدم تمديد فترة وﻻ ة المؤسسة التنفيذ ة
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والتشرع ة ،مؤ دا على أهم ة تنفيذ هذا اﻻلتزام

منـ ــذ اﻻسـ ــتقﻼل  ،وأدت فـ ــي نها ـ ــة المطـ ــاف إلـ ــى

واﻟتحد ات )مستقبل اﻟح م في اﻟصومال(

ح ومة  TFGالمنبثقة من مؤتمر عرتا فتـرة رئاسـة

من خﻼل عمل ة س اس ة شاملة.

إش اﻟ ة انتخا ات عام 2016م اﻟمحددات

انه ار الدولة الصومال ة وتف ها .

ومـن ثـم بـدأت جولـة الح ومـات اﻻنتقال ـة بـدءا مـن

أص حت ظاهرة تأزم السلطة الس اس ة

عبدالقاســم صــﻼد حســن مــرو ار فتــرة دولــة ال ـرئ س

ما أن توقف الدول

عمل ة خارطة الطر والتي انت تهدف إلـى بنـاء

في إفرق ا عموما والصومال خصوصا ٕواش ال ة
تداول السلطة ات معلما ار از من معالم الس اسة

اﻹفرق ة والعالم الثالث

اﻹفرق ة عن نموها الطب عي وفشلها في الحفا
على التراث الس اسي واﻹدار

الذ

خلفه

المستعمر وعجزها عن إيجاد حلول موضوع ة
ﻷزمة الح م فيها نال حظا واف ار من اهتمام

اﻷكاد ميين وال احثين.

عبدﷲ يوسف وانتهاء في فترة دولة الـرئ س شـرف

الش ـ ــيخ أحم ـ ــد ف ـ ــي أواخ ـ ــر ع ـ ــام  2012م ب ـ ــدأت

المؤسسـ ــات)التشـ ــرع ة والتنفيذ ـ ــة والقضـ ــائ ة( فـ ــي
الص ــومالٕ ،واعـ ــادة ه ل ــة بن ــاء الدول ــة الص ــومال ة
الحديث ـ ــة وانته ـ ــاء فتـ ـ ـرة الح ومـ ـ ـات اﻻنتقال ـ ــة من ـ ــذ

انه ــار الح وم ــة المر ز ــة ف ــي الص ــومال ف ــي 26
يناير عام 1991م عند مـا أطـ ح بنظـام سـ اد بـر

شـ ــهدت الصـ ــومال العديـ ــد مـ ــن التحـ ــوﻻت الثقافـ ــة

إثر انتفاضة شعب ة.

المنطق ــة ب ــدءا م ــن اﻻســتعمار الثﻼث ــي البر طــاني

شارك فيها جم ع أفراد الشعب ،في ﻼد مزقتها

الس اس ة وجملـة مـن التغيـرات الجذر ـة علـى مـد

القـ ـ ــرن الماضـ ـ ــي ،نتيجـ ـ ــة لتح ـ ــوﻻت جوهر ـ ـ ــة فـ ـ ــي

واﻹ ط ـ ــالي والفرنس ـ ــي م ـ ــرو ار النض ـ ــال م ـ ــن أج ـ ــل

اﻻس ـ ــتقﻼل والت ـ ــي قادهـ ــا علم ـ ــاء ومش ـ ــايخ الط ـ ــرق

الصــوف ة وزعمــاء العشــائر ،وصــوﻻ إلــي اﻻســتقﻼل

ومن هنا تبلورت مرحلة بناء الدولة برؤ ة جديدة
تتمثل في إم ان ة إجراء انتخا ات حرة ونزهة

الحروب والصراعات القبلة.

اﻟح ومة اﻟصوماﻟ ة تصرح بــصعو ة إجراء
انتخا ات شعب ة )(One man one vote

ومـ ـ ـ ـ ﻼد جهور ـ ـ ــة الصـ ـ ـ ــومال وتوحي ـ ـ ــد اﻷ ارضـ ـ ـ ــي

قررت الح ومة الصومال ة في  14يوليو

والعلمان ـ ـ ــة اﻹضـ ـ ـ ــافة إل ـ ـ ــى الفس ـ ـ ــاد والمحسـ ـ ـ ــو ة

حيث نشرت الح ومة الصومال ة نص القرار

الشـ ــمال ة والجنو ـ ــة،وق ام دولـ ــة مدن ـ ــة د مقراط ـ ــة
ورثهـ ـ ــا اﻻسـ ـ ــتعمار أسـ ـ ــلوب الح ـ ـ ــم م ـ ـ ـن الحداثـ ـ ــة
والنعـ ـرات القبل ــة إل ــى أن ج ــاء اﻻنقــﻼب العسـ ـ ر

فسـ ـ ـ ــرعان مـ ـ ـ ــا طمـ ـ ـ ــس هو ـ ـ ــة اﻷم ـ ـ ــة الصـ ـ ـ ــومال ة

اﻹســﻼم ة فح ــم الحديــد والنــار إلــى أن ورثنــا مــن

الد تاتورة العس رة انه ـار الح ومـة المر ز ـة فـي

مطل ــع 1991م  .و ــان لهـ ــذه التح ــوﻻت الس اس ـ ـ ة

ت ــأثير بي ــر عل ــى بن ــاء الدول ــة الصــومال ة الحديث ــة
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2015م ،عدم إم ان إج راء اﻻنتخا ات في ال ﻼد

في عام 2016م ما ان متفقا ومقر ار عل ه،

حسب اﻵتي :

1

 -1عدم إم ان إجراء انتخا ات في ال ﻼد في

عام  2016ما ان مقر ار لعدم اكتمال

اﻹج راءات واﻵل ات الﻼزمة ﻹجرائها.

 -1بﻴان ا ومة الصومالﻴة ،حول عدم إم انﻴة إجراء
نتخابات البﻼد عام 2016م  14 ،ﻳولﻴو 2015م
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 -2فإن تحديد المصير الس اسي لل ﻼد ﻻ
يتم إﻻ عبر مشاورات تشارك فيها جم ع

المؤسسات الدستورة ٕوادارات اﻷقال م
ومختلف شرائح المجتمع.

 -3استمرار المشاورات حتى نها ة العام
الجار 2015م.

والتدخل الس اسي والعس ر الواضح في الشأن

الصومالي ،حسب ما يراه المجلس وذ ر اﻷستاذ
عبدا لقادر برنامج رئ س حزب لن ومتحدث اسم
مجلس اﻷحزاب الصومال ة " ندعو البرلمان إلى

إدارة مشروع سحب الثقة عن الرئ س ش ل مواف

للدستور ،وندعو رئ س البرلمان إلى وقف صناعة

ولكن مجلس اﻷحزاب الصومال ة عارض شدة

المعضﻼت الس اس ة التي أدخلها في البرلمان

عام 2016م ٕوام ان ة إجراء التغيير الس اسي عبر
اﻷحزاب
انتخا ات حرة ونزهة ،و قرر المنتد

ف ة العمل ات

قرار الح ومة الصومال ة و حمل الح ومة الفشل
ما ير إم ان إجراء اﻻنتخا ات في ال ﻼد في

الس اس ة الصومال ة ما يلي:

• رفض ومعارضة أ

2

تمديد للمؤسسات الح وم ة

الحال ة إﻻ عبر تنظ م انتخا ات حرة ونزهة.

• هناك تعطيل متعمد حول إقرار مسودة قانون

اﻷحزاب الوطن ة وهو جاهز ،و مد المنتد

أصا ع اللوم واﻻتهام إلى مجلس الوزراء وو ازرة
الداخل ة ،لعدم رغ ة الق ادة الصومال ة في أ تقدم

في العمل ة الس اس ة ،بل

لعدم رغ ة ال ﻼد

ولتشبثهم السلطة ،والهروب من تنظ م انتخا ات
حرة وعادلة تشارك فيها اﻷحزاب الس اس ة.

ير مجلس اﻷحزاب الصومال ة أن ال ﻼد تمر

أسوأ مراحلها منذ ثﻼث سنوات وتتمثل في فترة

رئاسة حسن شيخ محمود ،وقد واجه الشعب

الصومالي خي ة أمل ٕواح اطا بي ار نتيجة انتقاص
س ادته و رامته ،وذلك لضعف الق ادة الصومال ة
 -2بﻴان مجلس حزاب الصومالﻴة – مقد شو ،حد

 27ﺳ تم 2015م
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وذلك لمصلحة ال ﻼد .أما اﻷم صوم ودول الجوار

لندعوهم إلى الكف عن التدخﻼت والتجاوزات غير

اﻹنسان ة تجاه الشعب ،ونرفض
سوة
العس رة لﻸم صوم الم ﱠ

ممارسة القتل

المتعمد ضد أبراء ﱠ
عزل ،وندعو إلى وضع خطة

إستراتيج ة ﻻنسحاب القوات اﻹفرق ة من ال ﻼد،

وتخط

الح ومة ﻹعادة تأهيل الج ش الوطني

وس طرته على أمن ال ﻼد  ،ما نشعر أن ال ﻼد
تخرج من مصير أهلها إلى أحضان القو

اﻷجنب ة ،وهو أمر ين غي التن ه له ش ل جيد".
اﻟتحد ات حول اﻻنتخا ات في عام 2016م:

3

ما تزال ال ﻼد تعاني من تمزق النخ ة الس اس ة

واﻻستقطاب القبلي الحاد ،مع وجود اقتصاد في

غا ة الهشاشة ،وتعتمد الح ومة

اعتماداً ش ه

الدعم الخارجي ،وتعاني فسادًا متجذ ًار
امل على ّ
في جم ع المؤسسات.

 -1ضعف اﻷجهزة اﻷمن ة في الصومال

رغم المحاولة الجادة و السعي الحثيث من

قبل الح ومة الصومال ة لتأس س وتطو ر اﻷجهزة

اﻷمن ة الفعالة القادرة علي أداء مهامها المنو

على أكمل وجه ،فإن المؤسسات اﻷمن ة القائمة لم
 -3بﻴان مجلس حزاب الصومالﻴة – مقد شو ،حد
 27ﺳ تم 2015م
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عد العنا ة الكاف ة ولم يتم إعادة بنائها

تح

طرقة فعالة ومتطورة لتتم ن في تحقي

اﻻستقرار ٕواعادة اﻷمن في ال ﻼد.

إن مواجهة المش ﻼت اﻷمن ة عموما و صفة

خاصة اﻷعمال اﻹجرام ة التي تقوم بها عض
الش ات تحتاج إلى عمل ات استخ اراتي عال ة
تحول

دون

الرئاسي الذ

وقوع

حق

مثل

القصر

هجوم

نصر معنو ا للعدو .وﻻ

ين غي اﻻكتفاء بإت اع اﻷساليب التقليد ة للقضاء
علي الش ات اﻹجرام ة .

تتمثّل اﻹش ال ة اﻷمن ة في ال ﻼد ٕواجراء

اﻻنتخا ات في عام 2016ف ا يلي:
 .1انسحاب

القوات

الح وم ة

اﻹفرق ة من عض المناط

تحت س طرتهم مثل نتوار
وغيرها في شبيلى السفلى.

والقوات

التي انت
وقريولي

 .2تطورات نوع ة في تنفيذ الهجمات التي
تنفذها حر ة ش اب المجاهدين مثال

هجوم قصر الرئاسة والفنادق المؤمنة

اﻷمور اﻷمن ة بيد قوات حف
اﻹفرق ة.

السﻼم

 .5استمرار دور زعماء الميل ش ات ورؤساء

العشائر في تر ي ة اﻷطراف المتصارعة
على الح م في الصومال ،حيث له

انع اسات سلب ة على إجراء اﻻنتخا ات
في موعدها المحدد.

ٍ
تحد ينتظر
ومن هنا ون الوضع اﻷمني أصعب ّ
إجراء اﻻنتخا ات في ال ﻼد في عام2016م إن
وجدت أصﻼ أسس لﻼنتخا ات المفقودة في أرض

الواقع و أننا نعل اﻵمال على أحﻼم .
 -2حر ة الش اب المجاهدين

لما تزال حر ة ش اب المجاهدين في الصومال
تمثل أكبر عق ة أمام أ

تحرك للح ومة

الصومال ة ،وهذه الحر ة منذ سنوات ﻻ تفتأ

تحارب الح ومة التي تر أنها صناعة أمر ة

وتشن عليها ش ل دائم هجمات نوع ة لزعزعة
اﻻستقرار ٕوافشال الخط

اﻷمن ة التي تحاول

الح ومة الصومال ة تنفيذها علي أرض الواقع.

و عض قواعد القوات حف السﻼم بتكت ك

ما أنها تستفيد من المعارضة غير المسلحة التي

تس طر على جم ع التراب الصومالي

في تحقي

مآرهم اﻻ أنهم ينجحون في تشتيت

س اسات الح ومة ومن هنا يتعذر ض

 -3انتشار السﻼح غير الشرعي في أوسا

عال وتنفيذ مح م.

 .3عدم وجود ج ش وطني فعال في ال ﻼد
حيث تس طر على عض المناط حر ة

الش اب

ومل ش ات

سير اﻻنتخا ات.

معارضة

على

ومجهزة قادرة
مدر ة
 .4عدم وجود شرطة ّ
ّ
على ض اﻷمن الداخلي أثناء إجراء
اﻻنتخا ات ،وت عاً لذلك ستظل مقاليد
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ظهرت في اﻵونة اﻷخيرة وتشمل س اسيين

ومسؤولين سا قين في الح ومة .رغم فشل هؤﻻء

جهود الح ومة في بناء مؤسسات أمن ة قادرة على
تحمل مسؤول اتها تجاه الوطن والمواطن.

المجتمع
السﻼح

ل أنواعه وأش اله في أيد

المواطنين،

حيث إن ل فصيل س اسي أو ل قبيلة تمتلك

أسلحة نوع ة  ،وهناك أسواق داخل مقد شو ي اع

فيها اﻷسلحة ،و م ن أن تحصل على مختلف
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أنواع اﻷسلحة الخف فة والثقيلة ما أن ثير من

التوترات اﻷمن ة في اﻵونة اﻷخيرة تعود إلى

المؤسسات الح وم ة ومسؤولي اﻹدارات لها

التغيرات العس رة التي طالت عض ق ادات

واﻻستقرار ،و جعل للخارجين على القانون بيئة

التي

ن ثير من الشعب العداء تجاهها إلى

اﻷجهزة اﻷمن ة هو انتشار اﻷزاء العس رة في

الحديثة في الصومال

حراسة ش ه مستقلة من اﻷجهزة اﻷمن ة وهو اﻷمر
الذ

اعتبره ال عض مظاهر مخلة

اﻷمن

صالحة لتنفيذ أهدافهم وتحميهم من المحاس ة.

لكن الغير الذ

ألقى ظﻼﻻً من الشك على نزاهة

اﻷسواق حتى اتت في متناول الجم ع الصالح
والطالح .أل س هذا دل ﻼ واضحاً على تور

عض المسؤولين الح وميين في الحوادث اﻷمن ة

التي تقع في العاصمة مقد شو.

 -4اﻻنقسام الس اسي الحاد داخل الح ومة

الفيدرال ة حال ا

إن حالة اﻻنقسام الس اسي والصراعات داخل

اﻷجهزة اﻷمن ة وطرد عدد من عناصر القوات

المسلحة

اﻹضافة إلى انضمام القوات اﻹثيو ة

عثة القوة اﻹفرق ة لحف السﻼم في الصومال.

-6

القبل ة والعشائرة الس اس ة و ناء الدولة

إن النظام القبلي في الصومال أقو حال ا من
جهاز الج ش والشرطة واﻷجهزة اﻷمن ة اﻷخر

ما أشار الرئ س الصومالي في خطا ه عقب

الهجوم الذ

تعرض له للقصر الرئاسي ،حيث

دعا زعماء العشائر واع ان م ونات المجتمع وقف
طرقة غير قانون ة عن

وساطتهم لﻺفراج

السجناء المتهمين أ عمال إجرام ة .في هذا

الح ومة الصومال ة لعبت وﻻ تزال تلعب دو ار

اﻹطار تشير عض التقارر إلى مشار ة عناصر

والمسؤول على حد سواء.

الصومال ة في إقل مي شبيلي السفلى والوسطى

بي ار في زادة حدة المش ﻼت اﻷمن ة وتفاقمها

وش لت حالة من الرعب وعدم الشعور اﻷمان
لد

المواطن العاد

من القوات المسلحة بزها العس ر وعتادها في

اﻻشت اكات المسلحة

التي دارت بين الق ائل

فانشغال المسؤولين حل الصراعات والخﻼفات

وهو اﻷمر الذ

أمن ا وأعطت فرصة لحر ة الش اب في تخط

المل ش ات القبل ة ٕواعادته علي أيد
الح وم ة وتدرب القوات الح وم ة عقيدة اﻻنتماء

الس اس ة وتغيير المسؤولين ش ل دائم بدﻻ من

متا عة ومراق ة ادء أعمالهم واج اتهم حلقت فراغا

وتنفيذ هجمات نوع ة الذ
الماض ة.

حدث يوم الجمعة

 -5اﻻعتماد الكامل علي القوات اﻷجنب ة
)أم صوم(:

إن غالب ة تحر ات القوات الصومال ة تشارك معها
القوات اﻹفرق ة ولديها أسلحة وتقن ات متطورة ﻻ
تتوافر لد قواتنا البواسل مما أد
ثقة قدراتها .وهناك من ير

إلى ضعف

أن سبب زادة
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استدل ه ثير من المحللتين

على أن مصلحة القبل ة ﻻ تزال فوق ل المصالح

الوطن ة لذلك يجب نزع اﻷسلحة من أيد

إلى الوطن.

القوات

ثان ا :إش اﻻت الفيدرال ة و اﻹدارات

الوﻻئ ة:

أوﻻ :إن معظم اﻹدارات الوﻻئ ة ﻻ تس طر
على جم ع المناط

المنضو ة تحت إدارتها

مثال :جو اﻻند وجلمدغ ،وجنوب غرب

الصومال إﻻ أن لديهم شرع ة معترفاً دول اً،
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وهناك إدارات قو ة تتمتع الس طرة ش ه التامة
على اﻷرض ،مثل بونت ﻻند.

ثالثا  :المجتمع الدولي:

فالجهات المانحة تتولى دفع رواتب الموظفين في

الح ومة واللجان اﻻنتخاب ة حيث ﻻ تستط ع

الح ومة الصومال ة الس طرة على موظفيها ،ومن
هنا يتعذر إجراء انتخا ات نزهة في ال ﻼد.
ار عا  :دول الجوار الجغرافي :

خامسا  :الوضع اﻻقتصاد المترد :

اﻷمر الذ

س ضع استقﻼل ة الح ومة وس ادتها

مؤتمر ارلين عام 1885م الذ

قسم المنطقة

ش ل

إلى خمسة أجزاء ،لكن ظهر اﻻهتمام

جلي ومجدد في السنوات العشر اﻷخيرة حيث زاد

التنافس الدولي واﻹقل مي ح ال الصومال ﻷس اب

اقتصاد ة وعس رة وس اس ة ،وأمر ا جزء من

القوة الغر ة المتعطشة لنهب وسلب خيرات الدول
.وخير

دليل

ذلك

على

عﻼقة

الوﻻ ات

المتحدة مع الدول المبن ة على قاعدة )الكيل
الم الين(.

وفي إطار أهم ة

ﻼد الصومال جغراف ا

على محك ٕواج راء انتخا ات حرة ونزهة وتجهيز
الم اتب اﻻنتخاب ة ٕواعطاء رواتب اللجان

و أنها تشرف على مناط

الخارج ،وهو ما يجعل الح ومة تعتمد ل اً على

السا قة مادلين أولبرايت عدة زارات للمنطقة و ذا

اﻷورو ة.

إطار جعل الصومال منطقة نفوذ أمر ة حتة ،

اﻻنتخاب ة الوضع اﻻقتصاد

المترد

في ال ﻼد،

ما أن برنامج تمو ل اﻻنتخا ات تأتي لها من

ظل تراجع
المساعدة الخارج ة ،وُنذر الخطر في ّ
اقتصاد ات الدول المانحة ،وتصاعد أزمة الديون

أزمــة الفيدرال ــة واﻹدارات اﻹقل م ــة تســود المواقــف
عام 2015م

منتـ ـ ـ ـ ــد التشـ ـ ـ ـ ــاور الـ ـ ـ ـ ــوطني ) 21-19سـ ـ ـ ـ ــبتمبر
2015م(

مشـ ــروع س ـ ــحب الثق ـ ــة م ـ ــن ال ـ ـرئ س حسـ ــن الشـ ــيخ
محم ــود يه ــز ن ــاقوس الخط ــر والع ــودة فــي المر ــع

اﻷول

إش ال ة انتخا ات عام 2016م المحددات

والتحد ات )مستقبل الح م في الصومال(

الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة في الصومال وس اسة
الكيل م الين

صعد اﻻهتمام العالمي في منطقة القرن اﻹفرقي

صورة عامة والصومال صفة خاصة إثر انعقاد

التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

واستراتيج ا اعت ارها منطقة ر

للتجارة الدول ة

إنتاج ونقل البترول ،

ولهذا اهتمت الوﻻ ات المتحدة لتحقي

نوع من

النفوذ في الصومال ،وقامت وز رة الخارج ة

الرئ س اﻷمر ي اﻷسب بل لينتون عدة زارات

ل حل محل النفوذ الفرنسي واﻹ طالي هناك وفي

ومن أجل حصار مصر والسودان والشمال

اﻹفرقي ،مما عني حصار الدول العر ة من

أجل تبديد مخاوف إثيو ا تجاه تكو ن تحالف
إسﻼمي م ون من هذه الدول .

ولهذا فإن منطقة القرن اﻹفر قي تتمتع أهم ة
قصو  ،وخصوصا للصومال مما جعلها مح

أنظار القو

العالم ة وذلك لكونها تطل على

ي تحق

أطماعها قامت الوﻻ ات المتحدة

ثاني أطول ساحل في إفرق ا وخليج عدن ،في

حين إثيو ا ﻻ تملك أ منافذ حرة..

اﻷمر ة عام 1993م

استصدار قرار من

مجلس اﻷمن السماح لقواتها الدخول

الصومال بدعو

إلى

إنسان ة والقضاء على أمراء
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الحرب والمل ش ات التي انت تح م الصومال إثر

سقو نظام س اد بر .

حصلت الوﻻ ات المتحدة تفو ضاً امﻼً لمحارة
المل ش ات وزعماء الحرب ،ولكنها فشلت في
حر ها أمام الثورة المناهضة ﻷمر ا عد ق ام قوات
عيديد بإسقا

طائرتين عموديتين أمر يتين في

1993/10/3م ،وقتل 18جند أ أمر اً ٕواصا ة
 84آخرن بل وأكثر من ذلك سحب جثة أحد

الجنود المقتولين في شوارع مقد شو،وانتشرت تلك
الصور على نطاق واسع في اﻹعﻼم مما ش ل
فض حة

بر

للعس رة اﻷمر ة التي جعلت

الرئ س اﻷمر ي الساب

بل لينتون علن نيته

اﻻنسحاب من ﻼد الصومال.

هذا الفشل الذر ع أثار دهشة العالم ومراكز صنع

القرار اﻷمر ي الذ

قرر اﻻنسحاب فو اًر من

الصومال عام 1994/1/31م وتغير إستراتيج ة

الوﻻ ات المتحدة تجاه الصومال والجنوح نحو

اﻷمر ة في نيرو ي قال له و صرح الع ارة )إن

أمر ا تساند الفوضى في الصومال(ولذلك ﻻ
عجب أن دعمت أمر ا ل أنواع بؤرة اﻷزمات
يهمهم إﻻ ِملء
والمشاكل وزعماء الحرب الذين ﻻ ُ
جيو هم الخاو ة .

الس اسة اﻷمر ة وتطورها تجاه الصومال

اﻷهم ة اﻹستراتيج ة للمنطقة من المنظور
اﻷمر ي

إن المتغيرات الدول ة التي سارت تجاه العولمة
اﻷمر ة أدت إلى إعادة توج ه الس اسة اﻷمر ة

تجاه شرق إفرق ا وخاصة عد تفجير سفارتيها في
ين ا وتنزان ا عام 1998م ،و م ن أن تعز

اﻻهتمام اﻷمر ي شرق إفر ق ا إلى اﻷس اب

اﻵت ة :ـ  -Iالوجود اﻹسﻼمي القو في المنطقة،
حيث توجد دول إسﻼم ة مثل الصومال وجيبوتى

والسودان ،فضﻼً عن تكتﻼت إسﻼم ة قو ة في

دول مثل ين ا وتنزان ا ،ونظ اًر لهشاشة بناء الدولة

إستراتيج ة جديدة تحمل دوافع انتقام ة تستهدف

في هذه المجتمعات فان القو اﻹسﻼم ة عادة ما

الرغ ة اﻹثيو ة التي أص حت قاعدة للدعم

اﻻحتواء

تف ك الصومال ومنع الق ام بنظام إسﻼمي عيد
التوازن للصومال من جديد،وهذا ما يتواف

مع

واﻻعتماد اﻷمر ي وﻹسرائيلي بدﻻً من إرترا التي

تتجاوز البناء الرسمي للسلطة.

 -IIأهم ة دول معينة في شرق إفرق ا ضمن

اﻹستراتج ة

اﻷمر ة

الخاصة

والمحاصرة للنظم غير الموال ة وﻻس ما في

شعرت بتخلي الوﻻ ات المتحدة ٕواسرائيل عنها قف ًاز
إلى المعس ر اﻷخر .

على دول مثل ين ا ،وتنزان ا ،وجيبوتي  -III .من

استقرار في الصومال ،و انت

،وﻻ س ما )إسرائيل( فثمه عﻼقات وفقاً لﻼعتقاد

ومما ظهر جل ًا أن أمر ا فضلت التحالف مع

إثيو ا لتحقي نوع من النفوذ في الصومال ،ومنعا
من تحقي

إستراتيجيتها فإما أن تقوم هناك ح ومة عميلة
ﻷمر ا أو ال قاء في الفوضى.

وفي هذا الس اق يرو الرئ س الصومالي اﻷسب

عبدالقاسم صﻼد حسن أن مندو ا من السفارة
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

السودان وليب ا ومن هنا تر ز اﻹدارة اﻷمر ة

الناح ة اﻷمن ة تمثل المنطقة تهديدًا محتمﻼً

للمصالح اﻷمر ة ومصالح الدول الحل فة لها

اﻷمر ي بين التنظ مات اﻹسﻼم ة في عض
دول المنطقة و ين تنظ م القاعدة .ولتحقي

اﻷهداف والمصالح اﻷمر ة سعت الوﻻ ات
المتحدة إلى انتهاج الوسائل اﻵت ة :ـ  /1محاولة
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إنشاء بن ة أساس ة تر

ما بين شرق إفرق ا

ومنطقة ال حيرات العظمى في وس

إفرق ا وهو

ما سمى في الف ر اﻻستراتيجي اﻷمر ي اسم
)القرن اﻹفرقي الكبير( وهو ما سهل س

اله منة اﻷمر ة وس طرته على مناط

الثروة

الطب ع ة و شجع اﻻستثمارات اﻷمر ة في هذا
المجال  /2 .التر يز على جيل من القادة الجدد

الذين يدافعون ش ل م اشر أو غير م اشر عن

المصالح اﻷمر ة في المنطقة /3 .الوجود

العس ر في المنطقة ،وقد بدأت الوﻻ ات المتحدة

بجيبوتي التي تعد أكبر قاعدة فرنس ة في شرق

إفرق ا ورما

ون اخت ار جيبوتي ﻻ يخلو من

أكثر من مغز ودﻻلة واحدة فهي من الناح ة

الجيو وليتك ة قر ة من اب المندب ،وتتح م في
عض الجزر المهمة مثل سي ا موليلة ما أنها

تصلح

قاعدة لﻺبرار العس ر

فيد الوجود

أوﻻً :طب عة الس اسة اﻷمر ة تجاه الصومال

لقد

حدد

والتر

Kansteiner

انستنر

الس رتير

H.

المساعد
ُ

Walter
ِ
للشؤون

اﻹفرق ة الخارج ة اﻷمر ة ،في شهادته أمام
لجنة العﻼقات الخارج ِة الفرع ّ ِة الخاصة الشؤو ِن
اﻹفرق ة مجلس الشيو َخ في  6فبراير،2002 ،
أهداف
أن الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة َلها ثﻼثة
ُ
تَتعّل ْ س استها في الصومال:

الموجودة في
التهديدات اﻹرهاب ة
 .1القضاء على
َ
َ
الصومال ،والحيلولة دون استعمال الصومال
قاعدة إرهاب ة حسب التصنيف اﻷمر ي.
طور ِ
ات اﻷوضاع في الصومال ِم ْن أن
َ .2م ْنع تَ َ ّ
مي.
تصل إلى تَهديد السﻼ ِم واﻻستقرار اﻹقل ِ

 .3اَلتغلّ ُب على التحد ات التي تواجه نظام الح ِم
القائم على المد الطو ل ،ومن ذلك محاوﻻت

العس ر اﻷمر ي في منطقة الخليج ثم هي أخي اًر

اﻹرهابيين َج ْعل الصومال قاعدة لهم.
فضﻼً عن ذلك فإن اﻹدارة اﻷمر ة تر أنه في
ومة المر ِ
ظل فقدان الح ِ
زة في الصومال

 /4التعاون أﻻستخ اراتي مع دول المنطقة ،وذلك

مناس ة ﻷن تكون الصومال ملجأً لﻺرهابيين

تتمتع قدر نسبى من اﻻستقرار الس اسي ،حيث

لم تشهد أ

تغيرات عن فة في بن ة السلطة

الحاكمة منذ اﻻستغﻼل عن فرنسا عام 1977م.
حجة محارة اﻹرهاب ،وعادة ما يتم الر

بين

حر ة اﻻتحاد اﻹسﻼمي الصومال ة و ين تنظ م

القاعدة /5 .وضع تصور أمر ي لتسو ة

الصراعات والتوترات التي تشهدها المنطقة وقد
وضح ذلك بجﻼء في التدخل الم ثف في الشأن

السوداني من خﻼل تعيين م عوث خاص أمر ي
للسودان ،وتأييد م ادرة )اﻹيجاد(على حساب

الم ادرة المصرة الليب ة ،وأخي اًر دعم الجهود

الكين ة في رعا ة المفاوضات السودان ة في
)مشاكوس(.
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ٕواقل مها اﻷرضي غير المس طر عل ه وشرطها
ِ
الم ْح ُ وم ،فإن الظروف تكون
الساحلي
غير َ

ِ
اﻷصوليين.
ومصد ًار لتنامي نفوذ اﻹسﻼميين

ور

أحد الخبراء اﻷمر يين أن اﻹرهابيين

ِ
صلون في ظل هذا الوضع على
اﻹسﻼميين ْح ُ
ِ
ردونه وهو الشر الساحلي غير
ل شيء ُي ُ
ؤد
المراقب لمدة طو لة ،فالحدود غير المراق ة تُ ّ
ِ
اﻷهداف الكبي ِرة ،ثم البلد
ابتداء إلى تحقي

اﻹسﻼمي ووجود حر ة أصول ة ،مع انتشار
القح  Immiserationوال أس ،و ِ
ِ
اﻷمن
يئة
الفوضو ِة لدولة ُم ْن َهارة ،والموقع اﻻستراتيجي
لمنطقة تمر ز لﻸهداف والمصالح الغر ة ،ل
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هذا في مجموعه بيئة ومناخ مناسبين لق ام

تنظ مات إرهاب ة مؤثرة .لقد قامت الصومال بدور

عبور لﻺر ِ
ِ
هاب .فالمو ِ
انئ
رئ س إذ انت نقطة
ِ
ِ
اﻵمنة،
غير المراق ة ،و ِمئات المها ِ غير
والحدود َمع ل من ين ا ٕواثيو ا ،ل ذلك يجعل
من الصومال محطًا ل ِ
نقل لﻺرهابيين .وتدف

للرجال ،واﻷموال ،والعتاد من الصومال إلى شرق
إفرق ا للق ام العمل ِ
ات اﻹرهاب ِة .واستخدمت
الصومال ملجأ لﻺرهابيين الهاَرين ِم ْن ين ا،
وعندما ُف ّجرت سفارتا الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة
استُ ْخدمت
في نيرو ي ودار السﻼم عام ْ ،1998

لصنع القنابل نقلت
معدات وتجهيزات عس ر َة
ّ
َ
انت المحطة
عبر الصومال .ما أن الصومال َ ْ
الثان ًة قصيرة اﻷمد لﻺرهابيين الذين هاجموا

النزعة الدين ة المس ح ة وهذا النوع من التش ك
واﻻرت اب

م ن أن يلح

الضرر

الج ِ
هود
ُ

دت
زو ْ
اﻷمر ة هناك .ما أن المعلومات التي ّ
بها الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة ِمن جانب لوردات
الحرب الصوماليين ين غي التش ك في صحتها

السهل
وصدقها ،خصوصًا وأنها شفو ة ،ومن ّ
ِ
علومات خارج الس ِ
اق الحق قي
إس ْاءة فهم تلك الم
َ
لها ،ورما تتر ز على هدف واحد عنيهم وهو ما
ِ
هاب .منذ
يتعل المصالحة وَل َس م افحة اﻹر َ
عام  1993وفي أعقاب تفجير المروح ة
ان

اﻷمر ة ومقتل العس رين اﻷمر يين،

أسلوب معالجة الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة للوضع
في الصومال هو نوع مما م ن وصفه اﻹهمال

الحميد“ ،“Benign Neglectأو افتقاد الرؤ ة “

اﻷهداف اﻷمر ة واﻹسرائيل َة في ين ا.
َ
و ﻼح أنه منذ الحاد عشر من سبتمبر 2001

”A Lack of Visionأو“ انعدام التنسي َ “ No
 .“Coordinationأو هو راه ة اﻹدارة اﻷمر ة

الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة ،واعتمدت في هذا
ِ
المصادر
الشأن على اﻻستخ ارات الواردة ِم ْن
ِ
الصوماليين .ولكن
اﻷثيو ِة ولوردات الحرب

العس رِ في م افحة اﻹر ِ
هاب ،فيبدو أن الوﻻ ات

وعندما بدأت جد اً جهود م افحة اﻹر ِ
هاب
ُ
حت الصومال محور تر يز واهتمام
اﻷمر ة أص ْ

التدخل من جديد في الصومال.
القو ة ﻹعادة
ّ
ومع تعاظم التوجه اﻷمر ي لضرورة تر يز الجهد
المتحدة اﻷمر ة تتحرك قوة نحو ترك مهمة هذا

اﻷمر لجيوش دول في المنطقة.

معظم معلومات هؤﻻء ان مش و اً فيهاُ ﻷن

ثان ًا :تطور الس اسة اﻷمر ة تجاه الصومال:

بدولة جديدة في الصومال .فمن ناح ة فإن إثيو ا

الماضي)] ،([1إﻻ أن نشوب الحرب اﻷهل ة في

ست متطا ق َة تطا قاً موثوقًا ف ه
مصالحهم َل ْ
َ
ِ
اﻷولو ات اﻷمر ة ،ومن نوا اها ف ما يتعل
رما ﻻ عنيها أمر الدولة الصومال ة ومن ثم فهي

ل ست محل اهتمامها ،إﻻ ما يتف

وتحقي

أهدافها ومصالحها في المنطقة .ومن ناح ة أخر

فإن هناك ارت ا اً صومال اً تجاه ل من الوﻻ ات

المتحدة اﻷمر ة ٕواثيو ا ،حس ان أن التحالف
ِ
تحالف تغلب عل ه
بينهم تحالف تقليد  ،وهو
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

على الرغم من وجود عﻼقات تقليد ة بين الوﻻ ات

المتحدة اﻷمر ة والصومال منذ س عين ات القرن
الصومال في عام  1991وفي أعقاب اﻹطاحة
بنظام ﷴ س اد بر  ،دفع الوﻻ ات المتحدة

اﻷمر ة إلى التور في أحداث الصومال تحت
شعارات مثل” :استعادة اﻷمل“ و“التدخل العس ر

اﻹنساني“ ،فقد أرسلت إدارة جورج بوش )اﻷب(
قوات عس رة إلى الصومال في د سمبر ،1992
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و ما تزعم اﻹدارة اﻷمر ة أن هذا حدث بناء

ينطو عل ه ت اطؤ المهمة ،عندما خفضت إدارة

يدعو إلى إنشاء بيئة آمنة تمثل شرطاً حتم اً

ونتيجة للمهمة الجديدة ،اندلع قتال أسفر عن

اﻹنسان ة ،غير أن ما لم يؤخذ في الحس ان هو

وتبين أنه في حين رأت الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة

على طلب صرح من اﻷمين العام لﻸمم المتحدة،
مدعوماً بتصو ت إجماعي في مجلس اﻷمن

لﻸمم المتحدة لتوفير مساعدة إنسان ة والتشج ع
على المصالحة الوطن ة والتخفيف من المعاناة
ف ة إنجاز المهمة و ف ة الخروج من هناك في

حالة إتمامها أو عدم إتمامها.

و عد تولي ”بيل لينتون“ الرئاسة في الوﻻ ات
المتحدة اﻷمر ة توسعت المهمة اﻷمر ة من

حف السﻼم إلى صنع له اﻻستناد إلى صﻼح ة
التنفيذ موجب ميثاق اﻷمم المتحدة ،وقد تطلب

لينتون الجديدة عدد القوات اﻷمر ة العاملة

هناك من ثمان ة وعشرن ألفاً إلى أرعة آﻻف،
مقتل عدد من الجنود اﻷمر يين في أكتو ر

 .1993فسحبت القوات اﻷمر ة المت ق ة فجأة

أن رفع المعاناة اﻹنسان ة في الصومال ستح

تضح ات مال ة واقتصاد ة ،إﻻ أنها لم تكن

مستعدة لبذل أرواح أمر ة ،وهو التعرف العملي

لحدود المصلحة اﻹنسان ة ﻷمر ا في الصومال.
ثالثاُ :التعامل اﻷمر ي مع الصومال

ﻼح

أنه في نها ة عام  1992ان برنامج

ذلك نزع أسلحة اﻷطراف المتصارعةٕ ،واعادة

تدخل اﻷمم المتحدة في الصومال الذ وضعه د.

مجلس اﻷمن وحسب تحديد الوﻻ ات المتحدة

 .1نزع سﻼح الميل ش ات.

تكو ن المؤسسات اﻹقل م ة واﻹدارة المدن ة في

ال ﻼد أسرها .وحسب ما ورد في نص قرار

اﻷمر ة للهدف في الصومال وفقا لتحديد السفيرة
اﻷمر ة لد

اﻷمم المتحدة في ذلك الحين

مادلين أولبرايت فهو التالي” :يتعين علينا اﻹ قاء
على المسار والمساعدة في دفع البلد وشع ه من

فئة الدول العاجزة إلى دولة د مقراط ة ناشئة“.

وجاءت الجهود الهادفة إلى تكو ن سلطة مر زة
في الصومال وذات طا ع د مقراطي ،ضد الحق قة

التارخ ة التي تفيد أن الصومال في ذلك الوقت

ن دولةٕ ،وانما مجموعة من الق ائل
لم
المتحارة ،وأنه عندما أضيف بناء الدولة إلى
جدول اﻷعمال تطلبت اﻷهداف الس اس ة للتدخل

في الصومال ،مجهوداً عس ر اً رئ ساً ومستم اًر ﻻ
م ن تحق قه بدون اﻻستعداد ﻻحتمال التعرض

لﻺصا ات ،ولهذا ظهر عدم إدراك واشنطن لما
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

طرس غالي اﻷمين العام لﻸمم المتحدة في ذلك

الحين يتمثل ف ما يلي:

 .2دعوة المؤتمر الوطني لﻼجتماع.

 .3إعادة توحيد البلد تحت سلطة تنفيذ ة مؤقتة
تضم الجمهورة التي أعلنت عن تسميتها
بجمهورة أرض الصومال.

ومنذ البدا ة عارضت الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة
عدداً من نقا

هذه الخطة .فجورج بوش)رئ س

أمر ا في ذاك الوقت( لم يتحرك إﻻ ﻷس اب
تتصل الس اسة الخارج ة؛ إذ ان يهدف إلى منع

الكونجرس من خفض الميزان ة العس رة .لذلك

رفض نزع سﻼح الميل ش اتٕ .وان أعقب ذلك
التدخل اﻷمر ي في الصومال ،و ر هنر
سنجر وزر الخارج ة اﻷمر ي اﻷسب

أن

التدخﻼت اﻹنسان ة العس رة المختلفة التي قامت
بها الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة في منطقة القرن
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القرن

ورما النف أ ضا .ول س خاف ا على أحد أن دوﻻ

بناء
قرار صادر عن مجلس اﻷمن ،وانطلقت ً
على طلب م اشر من اﻷمين العام لﻸمم المتحدة،

فل س من قبيل الصدفة أن ستشف خبراء ثيرون

اﻹفرقي،

وخصوصاً

منذ

تسعين ات

الماضي حظيت بدرجات متفاوتة من القبول

الدولي ،فقد استندت الحملة في الصومال إلى

ومن ثم لم تثر مسألة المبدأ حول ما إذا ان من

ثيرة ،ما فيها الوﻻ ات المتحدة ،انخرطت اليوم

في الصراع من أجل ثروات إفرق ا ومواردها.

من وراء تش يل الق ادة اﻹفرق ة ”أفر وم“ قبل
ضع سنوات رغ ة الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة

المم ن فرض الحل العس ر أحاد اً أو بواسطة
مجموعة من الدول بدون قرار دولي ،إﻻ أن

تنو

عمل ة لصنعه ،ومن اﻹشراف على الفرقاء الذين

ار عاً :التعامل اﻷمر ي اﻹثيو ي مع الصومال

تﻼشي اﻹجماع الدولي في هذه المسألة حدث

نتيجة تحول المهمة من عمل ة لحف

السﻼم إلى

قبلوا بها إلى فرض نتيجة على طرف واحد أو

أكثر القوة.

وعلى الرغم من اﻻنسحاب اﻷمر ي من

ل س في ضمان اﻷمن في القارة اﻹفرق ة قدر ما

ترسيخَ مواقعها في هذه المنطقة الغن ة

الموارد ،و ذلك مواجهةَ المنافسين المحتملين

هناك ،وتخص صاً الصين.

أعطيت
ات اﻷثيو َة الصومال،
ْ
عندما َد ْ
خلت القو َ
دعماً ضمن َاً من جانب الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة
َ

 ،ثم تحول إلى دعم علني مفتوح في 26

الصومال عام  1994في أعقاب أحداث مقد شو

د سمبر  .2006وتقوم إستراتيج ة الوﻻ ات

الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة إلى الصومال مسألة

ِ
الجيوش في إفر ق ا
ج شها عد واحدا من أفضل

عد مقتل ثمان ة عشر جند ا أمر اً والتمثيل بجثة

أحدهم ،ير

الكثير من المراقبين أن عودة

وقت .خاصة وان واشنطن طرحت أكثر من مرة،

على مستو اﻷمم المتحدة ،ف رة إرسال قوة دول ة

لحف

السﻼم في الصومال تكون نواتها الط ع

من القوات اﻷمر ة  .وقد ﻻ تكون م افحة تنظ م

القاعدة والقراصنة الهدف الوحيد ،بل ول س حتى

الهدف الرئ س لﻸمر يين في القرن اﻹفرقي.
فللصومال أطول ساحل بين جم ع اﻷقطار

اﻹفرق ة ،وهو قفل من الجنوب مداخل ال حر
اﻷحمر من جهة المح
مضي

الهند  .ومعروف أن

اب المندب مفتاح طر

البترول ،حيث

عبره يوم ا أكثر من  3مﻼيين و  500ألف

برميل من النف  .و ذلك تنطو

طون اﻷرض

في الصومال على ثروات طب ع ة منها اليورانيوم،
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

الم َش َارَ ة َمع
المتحدة اﻷمر ة الرام ة إلى ُ
الح ومة اﻹثيو ة ﻷنه قودها المس حيون ،وأن
ذات اﻹعداد الجيد ،وأن تحالفها مع إثيو ا في

الجهوِد اﻷمر ة لم افحة اﻹر ِ
هاب ماثل التحالف
ُ
رت الوﻻ ات
طو ْ
الغري في أفغانستان ،ومن ثم فقد ّ
المتحدة اﻷمر ة حالفها الوثي مع إثيو ا ،أن

جعلت لنفسها حل فاً م ن اﻻعتماد عل ه سواء في
َج ْمع المعلومات اﻻستخ ارات ة ،أو في المهام التي
تطلب إرسال قوات أمر ِة ،ما أن إثيو ا

استفادت من عمل ات تدرب م افحة اﻹر ِ
هاب،
ِ
اﻷسلحة
ومن وراء إقراضها من أجل ِشراء
والتجهيزات العس ِ
رة.

وفي إطار التنسي

اﻷمر ي ـ اﻹثيو ي داخل

منطقة القرن اﻹفرقي رما

ون من المناسب

اﻹشارة إلى أن الغزو اﻹثيو ي للصومال ،خﻼل
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شهر يناير  ،2007قد تم بدعم من الوﻻ ات

المتحدة اﻷمر ة  ،التي ترغب وتتحرك جد اً
للحضور في جم ع دول القرن اﻹفرقي ،وتغض
الطرف عن التجاوزات غير الد مقراط ة التي

تمارس داخل الدولة اﻹثيو ة ما دام هناك التزام
من جانبها بتقد م الدعم الكامل المطلوب منها

للجانب اﻷمر ي ف ما ُ ّسمى

الحرب ضد

اﻹرهاب .ولذلك فقد نال ميلس زناو

رئ س

الوزراء اﻹثيو ي على ثناء من الرئ س اﻷمر ي

بيل لينتون اعت اره نموذجًا لـ »الجيل الجديد«
من الزعماء اﻷفارقة ،ثم نال ثناء آخر من الرئ س

اﻷمر ي ”جورج بوش )اﻻبن(“ الذ

وصفه أنه

من »أقو أصدقاء أمر ا« .ووصف أحد الكتاب

اﻷمر يين زناو

أنه يجمع بين الثقافة

واﻻستقامة ،وأنه لم طعن في أمانته طاعن ،ولم

توجه إلى ح ومته إﻻ اتهامات محدودة الفساد.
وعلى الرغم من جم ع انتهاكاته الدستورة

المحاكم اﻹسﻼم ة ،وهو ما دفع واشنطن إلى أن

تتجه إلى ”ميل س زناو “ لكي يثبت تعهده .وقد
ون اللقاء الذ

جمع بين الجنرال ”جون آبي

زد“ و ين ”ميل س زناو “ ،في أوائل د سمبر
 ،2006قد تضمن إعطاءه الضوء اﻷخضر للق ام
التدخل في الصومال .وذلك على الرغم من وجود

معارضة من جانب عض اﻹثيو يين له ،والذين
يرون أن الصومال ﻻ تمثل تهديدا ﻹثيو ا .ما

أن الصوماليين لم يهاجموا إثيو ا فلماذا
تهاجمهم؟ ،وعلى الجانب اﻵخر فإن أغلب

الصوماليين يرون أن الغزو اﻹثيو ي ل ﻼدهم

مثل تحو ﻼً لﻸنظار ،فهو النس ة لبوش تحو ل

لﻸنظار عن ما يدور في العراق ،و النس ة لميل س

تحو ل للمراق ة الدول ة عن شؤونه الداخل ة،

خاصة ما يتصل

س اساته وممارساته تجاه

حر ات المعارضة الس اس ة وحر ات المعارضة

المسلحة المناوئة له ،وعن س اساته وممارساته

والس اس ة واﻹنسان ة ،ﻻ يزال زناو صد قاً لنا

أ ضاً على الحدود مع إر ترا .وفي حين يبدو أن

من عام  2006بتقد م مشروع قانون ﻹ قاف

أن تتم ن الح ومة اﻻنتقال ة ـ المدعومة أمر ا

نحن اﻷمر يين“ .وتجدر اﻹشارة إلى أنه عندما

تقدم النائ ان رس سميث ودونالد ايني في يول ه

المعونات العس رة اﻷمر ة ﻹثيو ا ما لم ينته

القمع الس اسي فيها .فقد تعطل المشروع بإ عاز
من الجمهورين المنفذين لس اسة بوش.
وهو اﻷمر الذ

فسر تعهد ”ميل س ز ناو “

بتأييد حرب الرئ س اﻷمر ي بوش ضد اﻹرهاب.

ولم تف التأييد ،ولكنه انتقل إلى مجال التطبي

التدخل لحساب مصالح اﻹدارة اﻷمر ة في

الصومال،

عدما اتضح أن أمراء الحرب

الصوماليين الممولين من الوﻻ ات المتحدة
اﻷمر ة عاجزون عن إلحاق الهزمة اتحاد
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

مغامرة بوش قد فشلت ،فالقوات اﻹثيو ة تنسحب،

والمحاكم اﻹسﻼم ة تتجمع ،واﻷمل ضعيف في

والم ونة من جمع من أمراء الحرب ـ من الس طرة
على الصومال .أما النس ة لميل س ،فلم

ن

الصومال مخاطرة ،حيث ان هناك احتمال في

فقدان الدعم اﻷمر ي ،ولكن مغامرة الصومال
ساعدت في عدم حدوث ذلك.

إن الوﻻ ات المتحدة ﻻ تكتفي س اسة التدخل
السافر في الشؤون الداخل ة الصومال ة منذ سنوات

طو لة ،من طر

م اشر وغير م اشر ؛ إذ إنها

تدرس إم ان إنشاء قاعدة جو ة في مطار

هرج س ا ،وتطو ر ميناء بر رة في صومال اﻻند،
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في محاولة لغرس الوجود اﻷمر ي في المنطقة

م ثفة وأنها دخلت مرحلة صع ة ،عندما دارت

 9يون ه  2006الدول المعن ة الصراع إلى

الصومال .وتتمثل نقا

الخﻼف تلك ،في نظرة

لمساعدة مؤسسات الح ومة الصومال ة على تولي

زمام المسؤول ة الخاصة بنشر السﻼم واﻻستقرار

للس طرة على ال ﻼدٕ ،واقامة ح م إسﻼمي متشدد
على غرار نظام حر ة طال ان اﻷفغان ةٕ ،وايواء

التدخل اﻹثيو ي العس ر في الصومال ـ للترحيب

عشائرة تهدف للقضاء على الفوضى العارمة في

املها وتثبيته.

و انت الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة قد دعت ،يوم
المشار ة في اجتماع بهذا الخصوص في نيو ورك
منتصف يون ه  2006لﻺسراع الجهود الساع ة
دفع

في ال ﻼد ،علي حد زعمها .وهو اﻷمر الذ

اتحاد المحاكم اﻹسﻼم ة في الصومال ـ وقبل

حول نقا الخﻼف اﻷساس ة ،وخاصة حول نظرة
ل منهما تجاه المحاكم اﻹسﻼم ة ودورها في

الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة إلى ق ادات المحاكم

اﻹسﻼم ة على أنها شخص ات شر رة تسعى
عناصر إرهاب ة تنتمي إلى تنظ م القاعدة ،بينما
تر

الق ائل الصومال ة في المحاكم تجمعات

م ادرة الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة المتضمنة أ ضًا

ال ﻼد .وتتهم الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة قادة

”تهدئة اﻷوضاع في الصومال .جاء ذلك في

وتنزان ا عام  .1998ورما أتت المفاوضات

تش يل مجموعة اتصال دول ة ﻹجراء مفاوضات
مع الجماعات الصومال ة المتناحرة ،وللعمل على

الوقت الذ

أجر

ف ه مسؤولون في الح ومة

الصومال ة اﻻنتقال ة مفاوضات مع اتحاد المحاكم
في مسعى ﻹنهاء الصراع المسلح ال ﻼد .وأعرب

الشيخ شرف شيخ أحمد رئ س اتحاد المحاكم

اتحاد المحاكم بإيواء ثﻼثة من أخطر عناصر
تنظ م القاعدة منفذ

اﻷمر ة

و هذه

حادثتي سفارتي

الكثافة

واﻹلحاح

ين ا

عقب

اﻻنتصارات التي حققها قادة المحاكم اﻹسﻼم ة
في المواجهات المسلحة مع ”التحالف ﻹرساء

السلم وم افحة اﻹرهاب“ الذ

ضم أمراء حرب

اﻹسﻼم ة في مؤتمر صحفي العاصمة مقد شو

والمدعوم من أمر اً في ثﻼث جوﻻت مقد شو،

جماعة

مقد شو انا تحت إمرة التحالف ،و جر عبرهما

يوم  10يون ه  2006عن ترحي ه الم ادرة

اﻷمر ة ،وأشار الشيخ شرف إلى أن اﻻتحاد
مستعد للدخول في محادثات مع أ

تسعى لنشر السﻼم واﻻستقرار في الصومال.

وعلى الرغم من ذلك فقد ذ ر في  18مايو

 ،2006أن الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة أجرت

مفاوضات رسم ة في العاصمة الكين ة نيرو ي مع
ممثلين من أكبر قبيلة صومال ة داعمة ﻻتحاد

المحاكم اﻹسﻼم ة ،وذلك غرض إقناعها برفع
دعمها عن اﻻتحاد والتعاون مع اﻷمر يين ضده.

وأشارت المصادر إلى أن المحادثات استمرت
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

فقد التحالف خﻼلها مناط

هامة منها مطارن

أحدهما في جنوب العاصمة ،وآخر في شمال
ترحيل اﻹسﻼميين وتسل مهم إلى سلطات الوﻻ ات

المتحدة.

تصاعد العنف في الصومال ،حين أقدمت إثيو ا

على احتﻼل العديد من المناط

والمدن

الصومال ة ومنها العاصمة مقد شو ،بدعم واضح
من الوﻻ ات المتحدة ،وهو اﻷمر الذ

عطي

مزداً من اﻻنط اعات السيئة عن الوﻻ ات المتحدة

اﻷمر ة في العالم الخارجي ،وقد عللت إثيو ا
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ذلك بدفع التهديدات عن مح طها اﻹقل مي ،و دا

الدعم اﻷمر ي سفر عن نفسه ،عندما حاولت

َسر فازول ﷴ
الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة أ ْ
 Fazulواثنين آخرن بزعم أنهم من ار القادة
المنتمين إلى تنظ م القاعدة ،و أنهم متورطون في
قصف سفارتي الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة في ل

من ين ا وتنزان ا شرق إفرق ا في  ،1998وذلك
عن طر عمل ة عس ِ
رة في جنوب الصومال

خﻼل شهر يناير عام  .2007وفي الحق قة فإن
عﻼقة إثيو ا الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة م ن

وصفها أنها ارت ا
وثي .

مصلحي نفعي ٕواستراتيجي

خامساً :التعامل اﻷمر ي مع ين ا وجيبوتي ف ما
يتعل

تشارك

الصومال

ين ا أ ضاً بجهد

بير في التعاو ِن

وتشارك أنشطة
العس رِ مع الوﻻ ات المتحدة،
ُ
استخ ارات ة مع اﻷمر يين وتقوم ُسفن القوة

ال حرة اﻷمر ة بدورﱠات على السو ِ
طع
احل لَق ْ
ِ
ِ
المنطقة وتدفقهم
هروب أﻹرهابيين من
الطر ِق أمام
الجهود التي تبذل في هذا الشأن
إليها .وتوضح ُ
ِ
التعاون بين الوﻻ ات المتحدة
المستو العالي ِم ْن
ِ
وحلفائها اﻹقل ِ
ميين وخصوصًا إثيو ا،
اﻷمر ة

ستعملت القاعدة
ما أنه وللمرة اﻷولى فقد ا َ
ات العس ِ
اﻷمر ة في جيبوتي ﻹجراء العمل ِ
رة
ْ
موني Camp
المنطقة .ما قوم معس ِر الل ِ
 Lemonierفي جيبوتي منذ  ،2002والذ

تتمر ز ف ه القوة اﻷمر ة القرن اﻹفرقي والتي

تتكون من  1.500عنصر من العس رين

اﻷمر يين ،الق ام مهام وأنشطة عس رة ومنها
الجيوش اﻹقل م َة على ج ِ
هود م افحة
در ُب
َ
تُ ّ
ُ
اﻹر ِ
هاب.
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سادساً :تقي م التدخل اﻷمر ي في الصومال

في عام 1992م حرصت الوﻻ ات المتحدة

اﻷمر ة على المشار ة الفعل ة في عمل ة اﻷُمم

المتّحدة  UNOSOMوادعت أنها تحاول تقد م
ِ
ِ
شعب الصومال المتضرر
المساعدة اﻹنسان ِة إلى
من الحرب اﻷهل ِة التي بدأت عام  .1991ما

تزعم الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة أن اﻷُمم المتّحدة
تدخﻼً من جانبها عن طر عمل ِة استعادة
َ
لبت ّ
ط ْ
ِ
وتوزع
اﻷمل ﻻحتواء المجاعة ،ولضمان إرسال
ِ
ِ
الغذاء ،و عد ِ
فشل عمل ِة استعادة اﻷمل ،انسحبت

الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة من الصومال و دأت

عمل ة اﻷُمم المتّحدة الثّان ة  UNOSOM2في
ظل غ اب أمر ي واضح عن المشار ة في تلك

العمل ة .ورما

ون السبب الجوهر لذلك يتمثل

شل الكبير الذ
في َ
الف َ
الصومال.

لح

بتدخلها في

وعلى الرغم من أن التطورات التي مرت بها

الصومال ،وحتى الراهنة منها ،من الصعب أن
تمثل تهديداً للوﻻ ات المتّ ِ
حدة ولمصالحها الدول ة.
وهو اﻷمر الذ

ان من المفترض أن يجعل من

ِ
للتدخ ِل اﻷمر ي الواسع
النطاق َل س
أ محاولة
ّ
التدخل اﻷمر ي في أوائل
محتمﻼً ،إﻻ أن
ّ
التسعين ات من القرن الماضي مثل حالة أو

مظه اًر من مظاهر ما َ ْعَد الحرب ال اردة ،ورما
فسر الفشل في الصومال عام  1993حالة تردد

الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة عن المشار ة الفعل ة
والم اشرة في أحداث الصومال الجارة .ما أن

سهم في
ّ
التدخل اﻷمر ي في العراق وأفغانستان ُ ُ
ِ
المحتمل للتََد ﱡخل في الصومال.
التردِد اﻷمر ِي
ّ
ومع ذلك ظلت الصومال حاضرة دائماً في أذهان
صانعي ومتخذ

القرار والس اسة في اﻹدارات
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اﻷمر ة المتعاق ة ،ومن ثم فإن الفشل الذ

منيت ه من قبل لم منع هؤﻻء من ترديد أن

للتَد ﱡخل
الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة َق ْد تُرَغ ُم أدب اً َ
ﻷن دورها وم انتها ”عالم اً“ ملي عليها التعامل
مع مخاوَفها اﻷخﻼق َة المتعلقة ضرورة ضمان
ِ
الحدود
حقو ِق اﻹنسان ،واﻹ قاء على سﻼم َة
المساعدة اﻹنسان ًة “ حس ان أن
اﻹقل م ة ،وتقد م
ً
ِ
لحقوق اﻹنسان في
هناك انتهاكات شاملة

الصومال ،وأن س ادة الصومال موضع تساؤل في

الوقت الراهن ،وأن الشعب الصومالي في حاجة
ِ
المساعدة اﻹنسان ِة ،وأن هذا الوضع
ماسة إلى
ّ
موقع شاذ
في
ة
اﻷمر
المتحدة
ات
ﻻ
الو
يجعل
ِ

أدب اً ،وأن اﻷزمة في الصومال تتَ ْ
لب انت اهاً
ط ُ
أمر اً ،لكن بواقع ة ،و دون ترج ح أو احتمال
ان

للتدخل الم اشر .حتى ٕوان
ﻷ ة محاولة
ّ
ِ
عج َل بإيجاد َح ّل
التدخل اﻷمر ي ُ ْم ُن أ ْ
َن ُ ّ
سلمي لﻸزمة في الصومال وجلب السﻼ ِم
للمنطقة.

إن المزاعم التي تروج لها الوﻻ ات المتحدة

اﻷمر ة حول التحر ات المتنوعة والموسعة
ِ
القاعدة في المنطقة ،والدعم والتأييد
معاقل
ﻹزالة
َ
المتعاظم لﻺثيو يين لتصعيد هجماتهم وعمل اتهم
العس رة في الصومال ،جاء في الوقت الذ

المحاكم اﻹسﻼم َة من استعادة
تم نت ف ه قوات
َ
قدر من اﻷمن واﻻستقرار في العديد من المناط

ط ْرد ومﻼحقة أمراء
المضطرة ،ما تم نت من َ
ِ
الحرب اﻷقو ِ
اء في الم ِ
العاصمة
دن الرئ س ة )
ُ
التقليد ِة مقد شو والميناء الجنو ي اﻹستراتيجي
عت بدع ِم وتأييد
سمايو  ،(Kismayuولذلك تَمتّ ْ
غالب الصوماليين ،أما السلوك اﻷمر ي
واﻹثيو ي الذ

جاء سرعاً وفي أعقاب تلك
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التطورات و ادعاء طردهم ومﻼحقتهم لﻺسﻼميين،
ِ
العنف والصراعات في
فلن يترتب عل ه سو زادة
المنطقة وتعم قها .ولذلك فإن التساؤل الذ

فرض نفسه في ظل هذا الوضع هو لماذا هذا

الدعم اﻷمر ي لما تقوم ه إثيو ا في الصومال؟

صم ُم؟
وﻷ غرض ُ ّ
إن تلك الح ِ
ِ
الجديدة نولت إثيو ا
ومة الصومال ِة
تنصيبها

.2007

الح وم َة
ِ
ارزن
ال

المراقبين

رسم اً في الح م م اشرًة قبل بدا ة عام
وهي تعمل بدعم مستمر منهاّ .وتتكون
ِ
اسيين
في الغالب ِم ْن الﻼجئين الس
ِم ْن الصوماليين ،و نظر الكثير من
إليها ثير من الش وك إلى مد

مشروعيتها

القانون ة

والدستورة،

وشرعيتها

الس اس ة ممثلة للشعب الصومالي وتعبر وتعمل
من أجل مصالحه ومصالح الدولة الصومال ة

العل ا .ﻻ س ما أن هذه الح ومة في أر

الصوماليين إنما هي صن عة إثيو ة

غالب

شل

أساسي وم اشرـ وصن عة أمر ة ش ل غير

م اشر .لقد ادعى رئ ُس وزراء إثيو ا مل س
زناو في أعقاب غزوه للصومال قواته المسلحة
ِ
الخُروج
أمام أعضاء البرلمان في ﻼده أنه َي ّ
تمنى ُ
من الصومال في ضعة أساب ع ،بينما الح ومة
الصومال ة المؤقتة والتي ل س لها أ ة س طرةُ فعل ة
على ال ِ
ﻼد حتى في وجود القوات اﻹثيو ة
المدافعة عنها ،تشير إلى ضرورة قاء اﻷثيو يين

ِ
شهور على اﻷقل.
لعدة

إذن فالوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة ف ما يتعل
الصومال ظلت ومازالت بين أمرن

صعب النس ة لها:

ﻼهما

 .1ضرورة اﻻستفادة من تجارب التدخل السا قة

سواء في الصومال ذاتها ،أو في ل من العراق
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وأفغانستان ،والتي تنطو على ثير من التور
والفشل أكثر من تحقي أهداف ومصالح محددة.

 .2مخاوف اﻻبتعاد عن الصومال ما تمثله من

مقد شو«  ،حسب أوردوغان سيتم تنفيذ مشروع

مبنى السفارة التر ة الجديدة والذ

مساحة واسعة على شاطئ مقد شو

س شغل
منحتها

ثقل يرجع لموقعها اﻻستراتيجي المتفرد في منطقة

الح ومة الصومال ة لتر ا.

العالم ة ،ومنها تنظ م القاعدة ،ومن ثم فإن الفراغ

نظيره الصومالي حسن شيخ ثﻼث مذ رات تعاون

القرن اﻹفرقي ،وﻷنها من ناح ة أخر تمثل مﻼذا

آمنًا للجماعات التي تش ل تهديداً لها ولمصالحها

الصومالي مثل هاجساً أمام اﻹدارة اﻷمر ة ،
ولذلك فهي حرصة على الحيلولة دون ملء هذا

الفراغ من جانب تلك الجماعات أو أ ة جماعات
متعاطفة معها .ولذلك فقد شجعت الوﻻ ات

المتحدة اﻷمر ة حل فتها إثيو ا على الق ام بدور
الن ا ة عنها في الصومال في محاولة لملء هذا

الفراغ ولتبديد أ ة مخاوف أمر ة من خﻼل قوات

لها هناك تعمل دائ ة من أجل إنهاك جماعات
المقاومة للتدخل اﻷمر ي واﻹثيو ي هناك .ولعل
هذا فسر التشج ع والدعم الكبير الذ

تقدمه

الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة ﻹثيو ا على الرغم من
اﻹخفاقات التي تعرضت لها.

الصومال وتر ا … نحو بناء عﻼقة شراكة
طو لة اﻷمد

اتفاق ات تعاون مشترك

وجاء هذا اﻹعﻼن أثناء توق ع الرئ س التر ي مع

لدعم

مشروعات

في

قطاعات

حيو ة،

الموصﻼت ال حرة والطاقة والصحة والتي من

تغير وجه الصومال أمام العالم.
المتوقع أن ّ
عد إنجاز مشروعي توسعة المطار وترم م

الشوارع الرئ س ة في مقد شو ،تعهد أرودغان

مضاعفة المساعدات التر ة ﻻستمرار دفع

التنم ة في الصومال ،معلنا عن تدشين مشروع
س ني ستهدف

بناء  10آﻻف وحدة س ن ة

لل سطاء وللط قة المتوسطة في مقد شو وسيتم

إنجازه خﻼل عامين وتصم م ش ل عمراني جديد

لمقد شو والذ

س غيير ش ل المدينة  ،ما وعد

أردوغان بتوس ع ميناء مقد شو الدولي وتزو دها
معدات وأجهزة حديثة م نها من استق ال السفن

العمﻼقة وشحن وتفرغ الحاو ات منها ش ل

أعلن الرئ س التر ي رجب طيب اردوغان في

سرع ،وزادة الرحﻼت الجو ة لخطو

الطيران

مقد شو والتي تكون ضمن مشارع تعتزم تر ا

أهم ة تلك القطاعات التي وصفها

الواعدة،

الخامس والعشرن من شهر يناير 2015م عن
بناء واحدة من أكبر السفا رات التر ة في العالم

تنفيذها في الصومال خﻼل العامين المقبلين،

مقلﻼ من شأن السفارات اﻷجنب ة اﻷخر

في

مقد شو  ،وقال أردوغان في هذا الصدد »توجد

في الصومال سفارات م اتبها داخل حاو ات

و جرون اجتماعات يوم ة من دون معنى ،بينما
نحن نعمل على إنشاء أكبر سفارة تر ة في العالم
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

التر ة إلى الصومال ،من  3رحﻼت في
اﻷسبوع ،إلى رحلة يوم ا  ،وأكد أردوغان على
مطال ا المجتمع الدولي إلى »الوفاء بتعهداته

ٕواعطاء القض ة الصومال ة مجاﻻ واسعا في
المؤتمرات الدول ة«.
طب عة المساعدات التر ة

لم تتر ز اهتمامات تر ا غيرها من الدول الشق قة

والصد قة على المساعدات اﻹنسان ة والمشارع
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القصيرة اﻷمد والتي ﻻ تترك أث ار بي ار على ح اة

الصومال ة

وتحديد عﻼقاته المستقبل ة مع العالم.

اﻻستراتيجي« لتر ا في المنطقة.

الصوماليين لكنها اختارت أن تساهم و ش ل قو

وفعال في إعادة ص اغة مستقبل الصومال

وقفت تر ا أمس إلى جانب الصوماليين في
محنة المجاعة وقدمت

لهم ل أش ال الدعم

والمواساة ،وتحاول اليوم أن ترك صمة واضحة

في مجال ح اة الصوماليين في حين ينشغل غيرها
في إطﻼق وعود ل س لها أثر على أرض الواقع.

فالقطاعات التي تعتزم الح ومة التر ة استثمارها
في هذه المرحلة لها طا ع اقتصاد

الجان ان على المد

ستفيد منها

الطو ل وﻻ س ما الصومال

التي تر الدور التر ي أ ضا فرصة لجذب أنظار
العالم .واﻻستثمار الخارجي الذ

من الوضع اﻷمني في ال ﻼد الذ

بيد

مخاوفه

يخوض حرا

شرسا مع حر ة الش اب المرت طة بتنظ م القاعدة.

وتتر ز المشارع التر ة في مقد شو على ثﻼثة
قطاعات حيو ة مهمة

وهي الميناء والمطار

والصحة والتي بدأت تدر عائدات تزد عن

١٠٠مليون دوﻻر سنو اً .وهذه العائدات تغطي
نس ة بيرة من ميزان ة الدولة التي تقدر أكثر من

 ٢٠٠مليون دوﻻر سنو ا.

تعز ز دور تر ا في منطقة اﻟقرن اﻹفر قي

إن اهتمام تر ا

القطاعات اﻻقتصاد ة في

الصومال ل س إﻻ جزء

من إستراتيج ة عامة

تجاه منطقة القرن اﻹفرقي في ظل س اق دولي
محموم نحو الثروات الطب ع ة في تلك المنطقة
اعت ار أن الصومال بلد خام غني موارد طب ع ة

هائلة لم تم اﻻستفادة منها خﻼل العقود الثﻼثة

الماض ة

خﻼل

و التالي

تسعى

تر ا

من

اﻻتفاق ات التي تبرمها مع الح ومة
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طو لة

الس اسي

إلى

عﻼقة

بناء

إستراتيج ة

اﻷمد مع الصومال على المستو
ل ون

واﻻقتصاد

»الحليف

اﻟدور اﻹماراتي اﻟمتصاعد في اﻟصومال

تشهد العﻼقات الصومال ة اﻹمارات ة في اﻵونة

اﻷخيرة
جد

تطو ار ملحوظا ،و تجه البلدان ش ل

نحو توثي

العﻼقة ،وفتح آفاق جديدة

للتعاون الثنائي في شتى المجاﻻت وخصوصا في

المجال

اﻹنساني

والس اسي

واﻻقتصاد .

مﻼمح تطور العﻼقة

والعس ر

 -1ازد اد عدد المشارع اﻹنسان ة والتنمو ة التي

تنفذها دولة اﻹمارات في الصومال .احتل

الصومال خﻼل عام  2013المرت ة  ١١في قائمة

الدول الـ  25اﻷكثر تلق ا للمساعدات الخارج ة
لدولة اﻹمارات إذ

بلغت المساعدات اﻹمارات ة

المدفوعة للصومال  92.32مليون درهم.
-2

الحماد

إعﻼن سعادة السفير ﷴ أحمد عثمان
سفير اﻹمارات مقد شو في لمة ألقاها

في  ١٢مايو الجار

مناس ة افتتاح احد

المشروعات اﻹمارات ة الطموحة في مقد شو أن

العﻼقات الطي ة التي تر

بين البلدين هي التي

أدت إلى الدعم السخي الذ

للشعب الصومالي.

تقدمة اﻹمارات

 -3استضافة اﻹمارات خﻼل اﻷعوام الثﻼثة

الماض ة أكثر من ثﻼثة مؤتمرات دول ة ٕواقل م ة

ل حث قضا ا تتعل

الصومال وعلى رأسها مش لة

القرصنة ،واﻻستثمار ،وحل الخﻼفات بين الفرقاء

الصوماليين.
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 -4اللقاءات واﻻجتماعات المشتر ة بين مسؤولي

مشروع ﻻستخراج الم اه في شمال ال ﻼد و ناء

المجاﻻت ذات ال عد اﻻستراتيجي.

المساعدات اﻹمارات ة المدفوعة للصومال ما بين

البلدين في أبو ظبي ،والتطور النوعي الذ تشهده
اﻻتفاق ات المبرمة بين البلدين وخصوصا في
 -5المساهمة اﻹمارات ة المميزة في جهود إعادة
بناء

المؤسسات

في الصومال.

عامي 2013 -2011

الوطني

تلقت الصومال خﻼل عام  2013مبلغ 92.3

عندما ضرت المجاعة أجزاء واسعة من

 ٪من إجمالي التمو ل اﻹماراتي المقدم خﻼل عام

الصومالي.

اﻷمن ة

النشا اﻹماراتي في الصومال

والج ش

أطول خ

لنقله إلى الس ان في منطقة هرج سا

مليون درهم )  25مليون دوﻻر أمر ي( من 11

جهة مانحة إمارات ة ،و مثل هذا الرقم نس ة 0.43

الصومال منتصف عام  ،٢٠١١هبت دول ثيرة

 2013ما مثل ارتفاعا بنس ة  ٪ 15.49عن

العر ة المتحدة التي تحر ت في اتجاهين لدعم

الش ل : 1المساعدات الخارج ة المدفوعة

لنجدة الصوماليين المتضررن نتيجة المجاعة،

و انت في طل عة تلك الدول دولة اﻹمارات

الصومال:

اﻻتجاه اﻷول :المساعدات اﻹنسان ة

لم تتردد دولة اﻹمارات فور حدوث المجاعة في

التمو ل خﻼل عام  .2012وزادة بنس ة
 ٪11.05عن ما سب تقد مه خﻼل .2011

للصومال:

الصومال منم إرسال مساعدات عاجلة إلى

المحتاجين في المناط

المن و ة جراء الجفاف

والمجاعة ،وفتحت جس ار جو ا و حرا مع

العاصمة مقد شو ،لنقل المساعدات اﻹنسان ة التي

شملت مختلف صنوف اﻷغذ ة واﻷدو ة إلى

المناط

المتضررة ،حيث قدمت اﻹمارات خﻼل

عامي  ،2012و ،2013مساعدات تتجاوز 283
مليون درهم للصومال اﻹضافة إلى  50مليون

دوﻻر تعهدت بتقد مها للشعب الصومالي خﻼل
مؤتمر لندن الثاني الذ

. 2013

عقد في شهر مايو عام

الجهات المانحة:

الجهة المانحة المبلغ

ما حاولت اﻹمارات تخفيف معاناة الصوماليين

جراء قلة الم اه المشرو ة حيث نفذت المنظمات
اﻹغاث ة اﻹمارات ة مطلع العام الحالي مشار ع
طموحة لفتح اﻵ ار

في الصومال من بينها
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النس ة

من

إجمالي
التمو ل

هﻼل اﻷحمر

31.4

للصومال
33.97

عدد

المشروعات

 40مشروعا
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اﻹماراتي

مليون

درهم ا

)8.2

اﻹنسان ة

٪

واﻻغاث ة

في حاﻻت

مليون

جمع ة دار

البر

دوﻻر(

 39مشروعا

19.0
مليون

درهم

إماراتي
مﻼيين

دوﻻر

أمر ي(

فئات

المساعدات

مساعات

تنمو ة

المبلغ

من

إجمالي

التمو ل
44.9

للصومال

32.17

مليون درهم ) ٪
2 .12

مليون دوﻻر

أمر ي(

المساعدات 29.7 .19

الخيرة

النس ة

مليون درهم

إماراتي

) 8.0مﻼيين

32.17
٪

دوﻻر(

المساعدات

17.7

٪19.21
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اماراتي

) 4.8مليون

دوﻻر

أمر ي(

انواع المساعدات :

انواع

المساعدات

)5.2

فئات المساعدات :

الطوار

مليون درهم

المبلغ

المشروعات 52.5

التي يتم

مليون

م اشر

)14.3

تنفذها
ش ل

درهم

النس ة من
إجمالي

التمو ل

للصومال

٪ 56.92

إماراتي

مليون

دوﻻر

أمر ي(

المساهمات 40.44 37.3 1

الممنوحة

للمنظمات

غير

الح وم ة

مليون
درهم

إماراتي

٪

)10.2

مليون

دوﻻر

أمر ي(

الش ل(6) 2

اﻻتجاه الثاني :مساعدات تنمو ة
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وفي أثناء حملة إغاثة المتضررن المجاعة

و عدها،

انت اﻹمارات تقوم

بنشاطات ذات طا ع تنمو

القصر

ش ل مواز

والشخص ات

ﻻحتواء خطر

المهمة في

المجاعة مستق ﻼ ،وتعزز الجهود الدول ة في بناء

الصومال .ال اقي

المؤسسات الح وم ة ،لتتم ن من النهوض

وهم  66جند اً
سينهون تدر اتهم

مهامها والق ام مسؤول اتها تجاه هذا البلد الذ

مزقته الحرب وأنه ته الف ضانات والمجاعات،
اﻹضافة إلى المساهمة في إعادة بناء المؤسسات

اﻷمن ة والدفاع ة ورفع قادرات و فاءة العاملين في

قطاعاتها المختلفة.

المشارع التنمو ة اﻹمارات ة التي نفذت في
الصومال ما بين عامي ٢٠١٥ -٢٠١١

قطاع اﻷمن والدفاع
نوع

المشروع
ندوات

المستهدفين

التفاصيل

محارة

أرع مرات

ومؤتمرات

القرصنة

تدرب ة

الصوماليين و٢٠١٤

دورات

م ثفة في
مر ز

الدبلوماسيين مرتين عام ٢٠١١

أبو ظبي

من نوع

ب ك أب

و 15س ارة
مصفحة

الدولة

الفيدرال ة

أكثر من  5قوات اﻷمن
آﻻف قطعة والج ش
من الز

العس ر

إعادة تأهيل قوات خفر
م اتب

السواحل

ومراكز

وال حوث

تدرب ة في

عس رة

قوات حرس

الجمهورة

انو  210جند

وض ا تلقوا

تدر ات فائقة.

اشر  144منهم

مهامهم في حراسة
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مقبلين

ار في

المديرات

للدراسات
دورات

 10س ارات مسؤولون

إعادة تأهيل مقرات

اﻹمارات

اﻹستراتيج ة

في غضون شهرن

الشرطة

قطاع الصحة:

قطاع

الصحة

المدينة

مديرات أفجو

ومر ة وجوهر

و سمايو و يدوة
وغير

التفاصيل

مستشفى مقد شو\ ستقبل يوم اً أكثر من
 200مصاب يتلقون
ميداني حي
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عبد

ع ادة

صح ة
ع ادة

صح ة
ع ادة

صح ة
ع ادة

صح ة
ع ادة

صح ة

العزز
أفجو

العﻼج الﻼزم مجانا
تشارف اﻻنتهاء

افجو

تشارف اﻻنتهاء

أفجو

تشارف اﻻنتهاء

مر ة

تشارف اﻻنتهاء

بيدوة

تشارف اﻻنتهاء

لخل

توازن بين القو اﻹقل م ة في منطقة القرن

اﻹفرقي التي انت وﻻ تزال على مر العصور
مسرحا لصراع محتدم بين القو الدول ة واﻹقل م ة

على مصادر النف وحقول البترول العري وعلى

التح م في مراكز نقله وطرق عبوره ،ما فيها
الممرات

والمضاي

والمتح مة .و التالي

اﻹسترتيج ة
ا

الحاكمة

م ن تلخ ص اﻷ عاد

اﻹستراتيج ة للدور اﻹماراتي في الصومال في ما

الصومالي ﷴ عمر هدل ة في مقابلة مع صح فة

اﻻتحاد اﻹمارات ة في شهر ابرل المنصرم إلى أن

هناك ثﻼثة أوجه للتعاون بين البلدين أولها دعم

الخارج ة اﻹمارات ة لنظيرتها الصومال ة وتعزز
التفاهم الموجود بين الدولتين ،عﻼوة على

العﻼقات الرام ة إلى فرض اﻷمن والسلم
واﻻستقرار في الصومال ودعم الجهات اﻷمن ة

الصومال ة المختلفة التي تعمل من أجل تحقي

إلى جانب ذلك م ن القول :إن صناع القرار في
عد قراءتها

للمتغيرات الجارة على الساحة اﻹقل م ة والدول ة
ش ل صح ح،

ونه ثاني

م ن ان يلع ه الصومال في المستقبل المنظور

لقد أشار وز ر الخارج ة ووزر اﻻستثمار

وخاصة في منطقة الشرق اﻷوس

الخليج العري ح م موقعه الجغرافي المطل على

أطول ساحل إفرقي ،إضافة إلى الدور الذ

اﻷ عاد اﻹستراتيج ة للدور اﻹماراتي

دولة اﻹمارات العر ة المتحدة

استراتيجي ﻷمن الدول العر ة وﻻ س ما منطقة
اب المندب وخليج عدن ،وتمتعه

الجداول3

هذه اﻷهداف.

الصومال ،والتحرك نحوه ،لما مثله من عم

وشرق إفرق ا

ان ﻻ بد من اﻻهتمام

التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

يلي:

أوﻻ :ال عد اﻹنساني

ل س هناك مجال للشك أن اﻹماراتيين تألموا ثي ار
عندما أروا المجاعة تفتك أجساد اﻷطفال والنساء

في الصومال ودغدغت تلك الحالة المزرة

مشاعرهم وحر ت عواطفهم وقلو هم مما دفع ق ادة

دولة اﻹمارات إلى التحرك لتلب ة نداءات اﻻستغاثة

التي تأتي من الصومال انطﻼقا من حديث
ِ
احمهم
الرسول ﷺ ) َمثَ ُل المؤمنين في تََو ّادهم وتر ُ
مثل الجسدِ ،إذا اشتكى منه عضو:
وتعا ُ
طفهمُ :
الح ِّمى( وتجسيدا
سائر الجسد ﱠ
تََد َ
الس َه ِر و ُ
اعى له ُ
ﻹ مان اﻹماراتيين أن خير الثروة هي التي تعم

اﻷصدقاء واﻷشقاء(ٕ ،واظها ار لمعدن اﻹمارات

التي عرفت منذ نشأتها أنها عنوان للخير ،ورمز
للعطاء وتقد م يد العون إلى ل محتاج في ل
ر ن من أر ان العالم ،من دون تفرقة لون و

جنس ودين وعرق .وأن اﻷعمال الخيرة التي
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تقدمها المنظمات اﻹغاث ة اﻹمارات ة للصوماليين،

من تجرة اﻹمارات .فقد قال وزر الخارج ة

ومﻼيين الدراهم التي أنفقتها ح ومة اﻹمارات في

وتشج ع اﻻستثمار الصومالي ﷴ عمر هدل ة في

ثان ا :ال عد الس اسي واﻷمني

وأص حت نموذجا للتطور التي تحققها في مختلف

مجاﻻت التنم ة في الصومال خير دليل على هذا
النبل وتلك الشهامة.

تتلخص اﻷ عاد الس اس ة واﻷمن ة ف ما يلي:

 -١تحاول اﻹمارات لعب دور إيجابي في

ص اغة المستقبل الس اسي للصومال الجديد ٕوابراز
دورها

ﻼعب س اسي قو

في منطقة شرق

إفرق ا قادر على خل

توازن بين القو اﻹقل م ة

مستفيدة من الفراغ الذ

تر ته الدول العر ة في

والدول ة التي تقا ض هذه اﻷ ام استقﻼل القرار

الس اسي الصومالي على مشارع ه منة جديدة،
تلك الساحة.

 -2دعم ل جهود وأهداف الح ومة الصومال ة
ﻹعادة بناء المؤسسات الوطن ة ،والوقوف إلى

جانب الشعب الصومالي حتى حق

المشروعة نحو السﻼم واﻻزدهار.

 -3وف ما يتعل

مطال ه

محارة القرصنة ومواجهة خطر

حر ة الش اب ،تؤمن اﻹمارات أن العمل على

ترسيخ اﻻستقرار والرفاه ة في الصومال س علب
دو ار هاما في القضاء على النشاطات التي تش ل

تهديدا لحر ة التجارة العالم ة في المنطقة مثل

القرصنة والصيد غير المشروع ،واﻻتجار ال شر

وتهرب المخدرات ،وحر ة الش اب المرت طة
بتنظ م القاعدة.

 -4سعى اﻹماراتيون من خﻼل تطو ر عﻼقاتهم
مع الصومال إلى نقل تجارهم الناجحة في

مجاﻻت اﻻقتصاد والطاقة النظ فة ٕوارساء دعائم

التسامح إلى الصوماليين ،و أروا أن الصوماليون

مرحبون بهذا المسعى ،و تطلعون إلى اﻻستفادة
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

حواره مع صح فة اﻻتحاد اﻹماراتي »إن اﻹمارات
شهدت تطو ار ونهضة في وقت قصير جدا

المجاﻻت ،منها الطاقة المتجددة والنظ فة وذلك
في إطار استخدام عائدات النف

ش ل سل م،

ﻻفتا إلى أنه م ن أن تتعلم الصومال من تجرة

اﻹمارات«.

 -5اﻹمارات تهتم

ثي ار بإعادة بناء الج ش

الصومالي ل ون ر نا أساس ا لمهمة حما ة الحزام
اﻷمني لدول البترول؛ حيث وقع الصومال اتفا ًقا
مع دولة اﻹمارات في مجال التعاون العس ر

نها ة العام الماضي في حين حاز قطاع اﻷمن

والدفاع في الصومال النصيب اﻷكبر من

المساعدات اﻹمارات ة المقدمة للصومال.
ثالثا :ال عد اﻻقتصاد

أتي اﻻقتصاد على رأس أولو ات العﻼقات بين

الصومال واﻹمارات حيث ش ل البلدان أهم ة

إستراتيج ة بيرة في الجانب اﻻقتصاد

سواء من

حيث إم انات وفرص التعاون في مجال

المشروعات واﻻستثمارات المشتر ة وفتح أسواق
جديدة للسلع اﻹمارات ة أو الع س.

إن الصادرات من اﻹمارات إلى الصومال تزد

على مل ار دوﻻر سنو ا عﻼوة على أرقام م الغ

التحو ﻼت التي ترد من المغترين الصوماليين في

اﻹمارات والتي تز د على  1.5مل ار دوﻻر سنو ا،

ٕوان هناك ما بين  ٨٠إلى  ١٠٠ألف صومالي
قومون في اﻹمارات العر ة المتحدة و ش لون

أكبر الجال ات المهاجرة .في حين يتر ز عدد من

بير من الشر ات التي ملكها الصوماليون في
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حي الديرة بدبي وعدد بير من هؤﻻء يتولون إدارة

القرصنة ق الة سواحل الصومال والمدعومة من

أعمال استيراد وتصدير وشر ات طي ارن صومال ة

قبل اﻷمم المتحدة.وطرحت في الفصل اﻷخير في

المحملة ال ضائع بين الصومال ومواني في خور
ّ
دبي وعجمان والشارقة وهي تحمل مجموعة

تقن ة المعلومات واﻻتصاﻻت تمثل جزءا من

تتخذ دبي مق ار لها.

و ذلك في اﻹمارات ت حر الم اركب الشراع ة
واسعة من السلع اﻻستهﻼك ة تشمل الخشب
والزوت

وقطع

والدواليب

غ ار

الماكينات

الورقة قض ة دعم القطاعات اﻻقتصاد ة الرئ س ة

في الصومال ،حيث إن الموانئ والمطارات وقطاع

المستقبل طو ل اﻷمد

ما أن الزراعة وصيد

اﻷسماك عتبران من القطاعات ذات اﻹم انات
القادرة على إحداث تأثير على المد

القصير،

والس ارات ومواد غذائ ة مصنعة واﻻلكترون ات

بينما تعتبر قطاعات البنى التحت ة والطاقة

إلى جنوب الصومال.

للبترول« التا عة لشر ة »الم ادلة للتنم ة« توق ع

وسلع معمرة .وتش ل دواليب الس ارات والشاحنات
من حيث الحجم أكبر أنواع ال ضائع المشحونة

ضرورة للوصول إلى بيئة أعمال مجد ة

 -٢في  18يوليو  2014أعلنت »م ادلة

وتأكيد لرغ ة دولة اﻹمارات في بناء عﻼقة

اتفاق ة تعاون مع و ازرة البترول والثروة المعدن ة

واﻻتفاق ات الموقعة بين اﻹمارات والصومال خﻼل

القوة في الو ازرة الصومال ة ودعم جهود

اقتصاد ة قو ة مع الصومال ،فقد انت المؤتمرات
التي

نظمها

اﻷعوام الماض ة

اﻹماراتيون

اقتصاد  ،وأهمها:

-١

لدعم

الصومال

انت معظمهما ذات طا ع

نظمت موانئ دبي العالم ة ،مشغل

المحطات ال حرة العالمي 8 ،إبرل ) ن سان(

العام الماضي في دبي ،ندوة رف عة المستو حول
”بيئة اﻷعمال واﻹصﻼح التنظ مي والقطاعات

اﻻقتصاد ة الرئ س ة لﻼستثمار في الصومال“،
تناولت عدداً من الموضوعات المهمة منها

فة

في جمهورة الصومال اﻻتحاد ة .وتهدف

اﻻتفاق ة إلى ت ادل الخبرات بين الجهتين وتعزز
نقا

موظفيها ومن ثم – في مراحل ﻻحقة – تطو ر

الفرص في مجال التنقيب واﻹنتاج في الصومال.

 -٣في  06مايو  2013وقعت مجموعة برد

اﻹمارات مذ رة تفاهم

مقر اﻻتحاد البرد

العالمي ”يو بي يو“ في العاصمة السو سرة برن،
لمساعدة الصومال على استئناف خدماتها البرد ة

عد توقف دام  23عاما  .وسيتم موجب مذ رة

التفاهم مع البرد الصومالي تحديد إمارة دبي

دعم الصومال ٕواعادة بناء اقتصاده ،وجذب
اﻻستثمارات اﻷجنب ة وخل فرص العمل وتأس س

ف ه الصومال استئناف خدمات البرد ة.

و في  16مايو  2014نشرت موانئ دبي

واستق ارره ،و مثل نقلة نوع ة في العﻼقات بين

مستقبل واعد للش اب

القرصنة.

بديل عن امتهانهم

العالم ة في نيو ورك »الورقة الب ضاء« على
هامش لقاء مجموعة اﻻتصال الخاصة م افحة
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مر ز رئ سي ﻻستق ال البرد الصومالي لتستعيد

الخﻼصة

إن دور اﻹمارات عامل هام لنهضة الصومال

البلدين الشق قينٕ ،وانه حظى قبول واسع في
أوسا

المجتمع الصومالي ،اعت اره يتمتع م از ا
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ثيرة خل قة التقدير واﻹشادة؛ المزة اﻷولى:

الدعم الذ

تقدمه

الصومالي غير مشرو

دولة اﻹمارات للشعب
وغير مرت

أجندات

إقل م ة ودول ة والتي يجب على الصومال أن يدفع
ثمنها ال اه

في المستقبل بخﻼف عض الدول

التي تدعي أنها مهتمة الشأن الصومالي وخائفة
على مستقبله .المزة الثان ة إنه أتي من منطل

الواجب العر ي واﻹسﻼمي واﻹنساني الذ

اﻟمشروع اﻹثيو ي في اﻟصومال

اﻟخلف ة

اﻟصومال:

اﻟتار خ ة

ﻟلمشروع

في

اﻹثيو ي

جذور العﻼقة العدائ ة بين أثيو ا مع الصومال
تعود إلى القرن التاسع عشر ،عندما أرسل ملك
ل من برطان ا

الح شة )منل ك( رسائل إلى

وفرنسا عام 1885م ،يدعوهما ف ه إلى تسل حه

ومساعدته لما اعتبره تخل ص المس حيين من ظلم

اضطلعت ه اﻹمارات ووضعنه على عتقها خلفا

المسلمين في القرن اﻹفرقي وهو اﻷمر الذ وجد

البلدين ،وتلب ة لنداء )حي على العطاء( .والثالثة

ألف بندق ة و  100ألف خوذة و  13ألف مسدس

عن سلف ،حتى صارت عاصمة الخير والعطاء،

ومن منطل

العﻼقات التارخ ة التي تر

أنه أتي في ظل مرحلة عز فيها الصدي

بين

وقل

تجاو ا ودعما من الكن سة الغر ة وصناع القرار

الس اسي في هاتين الدولتين وأرسلت فرنسا 40
للمشاة ،ف ما حين أرسلت برطان ا م ات بيرة

الناصر ،وتخلى العرب عن أخوانهم الصوماليين

من اﻷسلحة والعتاد إلى إثيو ا.

حساب استقﻼل الصومال ووحدة ت ار ه وتماسك

عد اﻷخر والتي لم ستطع الط ع الدفاع عن

يواجهون مصيرهم أمام أيد

قو إقل م ة ودول ة

ﻻ ترحم وﻻ تهمها سو مصالحها ٕوان انت على

شع ه.

لكن ﻻ بد أن نضع عين اﻻعت ار العق ات التي
م ن أن تعتر طر

تعزز وتطو ر العﻼقات

بين البلدين ،وأبرزها الوضع الس اسي واﻷمني
غير المستقر في الصومال والمزاج الس اسي

الصومالي المتقلب وهما ش ﻼن أكبر عق ة أمام
تدف

الدعم اﻹماراتي للصومال .ف الرغم من

و عد أن أعد )منل ك( عدته العس رة ،قام
اﻻنقضاض على اﻷراضي الصومال ة الواحدة

نفسها ،وانتهى الوضع إلى وقوع معظم المناط

واﻷقال م الصومال ة تحت ح م ملك الح شة الذ

تضخمت أراض ه ما سمح له اﻹعﻼم عن وﻻدة

دولة أثيو ا.

الدولة اﻹثيو ة الجديدة تضخمت مساحتها صورة
بيرة إلى الدرجة التي أزعجت القو اﻻستعمارة

الغر ة التي خشيت من نشوء قوة استعمارة

تراجع حدة العنف ،ووجود نظام س اسي فيدرالي

إفرق ة ،فقامت فرنسا من جهتها اقتطاع الساحل

الس اسي واﻷمني  ،وضعف المؤسسات الح وم ة

وسمحت بر طان ا ﻹ طال ا أن تأخذ الساحل

معترف ه دول ا ،فإن ال ﻼد ﻻ يزال يواجه

تحد ات

بيرة -تتمثل في هشاشة اﻻستقرار

التي ش ك ثيرون في قدرتها على تنفيذ اتفاق اتها

الدول ة غير أن اﻵمال معقودة على التغيير الذ

م ن أن حدث في الصومال خﻼل عام .٢٠١٦
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الشمالي للصومال الذ

ان

سمى )رأس

جيبوتي( ،وأخذت برطان ا الساحل الشرقي،

الجنو ي والذ

ف ه مقد شو و سمايو حتى حدود

ين ا ،وسمحت برطان ا وفرنسا ﻷثيو ا اﻻحتفا

اﻹقل م الصومالي الخاضع اﻵن تحت ح مها.
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وظلت اﻷمور هادئة نوعا ما حتى عام 1960م
الذ

تكون

شهدت ف ه وﻻدة الصومال الحديث الذ
من

والبرطاني(.

الصومال

إقل مي

)اﻹ طالي

و ان التدخل العس ر اﻹثيو ي اﻷكبر في تارخ
المنطقة

عندما اجتاز ت الحدود بين البلدين

آﻻف من قواتها إلى الصومال في نها ة عام
 2006م ﻹسقا

نظام المحاكم اﻹسﻼم ة في

وفي عام 1964م حدثت أول مواجهة عس رة

الصومال التي س طرت على أجزاء واسعة من

الصومال الغر ي المعروف ب )أوغادين( غير أن

2009م.

بين دولة الصومال الوليدة ٕواثيو ا نجحت ف ه
الصومال من خﻼله استعادة عض من إقل م
منظمة الوحدة اﻹفرق ة سرعان ما تدخلت

جنوب ووس

الصومال ،حيث قيت القوات

اﻹثيو ة في الصومال إلى يناير /انون الثاني
وفي أواخر عام  2009خرجت القوات اﻹثيو ة

وأصدرت ق ار ار بوقف إطﻼق النار وانسحاب

من الصومال ،عد اتفاق ة جيبوتي المبرمة مع

أما جولة الحرب الثان ة فقد دارت رحاها بين

اﻟمشروع اﻹثيو ي في اﻟصومال:

التي س طرت

القوات الصومال ة من المناط
عليها.

عامي  1977و1978م ،وانتهت

انسحاب

الصوماليين من المعر ة سبب الدعم العس ر

الشيوعي لنظام )منجستو ها ﻼ مرام( في أد س
أ ا ا).(1

وفي  19من أكتو ر

سنة 1996م دخلت

إثيو ا إلى اﻷراضي الصومال ة حيث س طرت
على مدينة )لوق( الصومال ة التي انت تحت

س طر ة اﻻتحاد اﻹسﻼمي في الصومال مساعدة
مل ش ات الجنرال عمر حاج مسلي.

وفي أواخر يونيو/حز ران عام 1999م شنت

إثيو ا

واسعا

داخل

العم

هجوما

)حسين

عيديد(،

و ان

الصومالي حتى س طرت على مدينة )بيدوا(
التي

انت معقﻼً لقوات التحالف الوطني

الصومالي

ق ادة

الهدف اﻷساسي في الهجوم طرد متمرد
تحرر أورومو( التي

)جبهة

انت متمر زة بجنوب

الصومال خاصة منطقة ا .
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ق ادات المحاكم والح ومة اﻻنتقال ة ،و ان ذلك
عد استقالة الرئ س عبد ﷲ يوسف).(2

أوﻻً :اﻟمشروع اﻟس اسي:
المشروع الس اسي اﻹثيو ي

في

الصومال

والممارسات الس اس ة الثابتة لها تجاه الصومال
عبر التارخ تتمر ز ف ما يلي :

 .1ر

شراكة وعﻼقات قو ة مع اﻷقال م القائمة في

ال ﻼد مثل صومالي ﻻند و ونتﻼند وغرب
الصومال وجو ﻼند لتأمين مصالحها.

 .2التقو ض على أ

وحدة صومال ة تهدف إلى

استعادة ف رة الصومال الكبير.

 .3إنشاء

انات منقسمة ومف ة على أساس

عشائر والنظام الفيدرالي الحالي رما يخدم هذه

الس اسة.

 .4عرقلة أ بروز منافس قو لها في المنطقة.
ثان اً :اﻟمشروع اﻷمني:

المشروع

اﻷمني

اﻹثيو ي

يتر ز في محورن رئ سيين هما:

في

الصومال

المحور اﻷول :الهجمات اﻻست اق ة )أحسن وسيلة
للدفاع هي الهجوم(
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أن التداخﻼت اﻹثيو ة داخل اﻷراضي الصومال ة

ليرتفع عدد قوات حف

اﻹسرائيل ة التي فحواها أن أحسن وسيلة للدفاع

وفي 16سبتمبر  2015م ،أعلنت إثيو ا أنها

وخوضها معارك شرسة أح انا ضد الك انات

المخالفة لس اساتها
هي الهجوم .

أتي في س اق القاعدة

وتعتمد الس اسات اﻷمن ة اﻹثيو ة في الصومال
ف ما يلي:

 .1التوغل في الحدود الصومال ة عند استشعار أ
خطر على أمنها الداخلي.

 .2اكتساب خبرة عس رة لج شها .

 .3نشر ش ات التجسس داخل الصومال
 .4معرفة

الطب عة

الجغراف ة

لجم ع

مناط

الصومال ،حتى سهل عليها اﻷمر إذا حدثت
معر ة بينها و ين الصومال في المستقبل .

المحور الثاني :التدخل العس ر
الشرع ة الدول ة واﻹقل م ة:

تحت غطاء

في د سمبر /انون اﻷول سنة 2006م انضمت

إلى إثيو ا إلى قوات حف

السﻼم اﻹفر ق ة

)أم صوم( التي تش لت من عدة بلدان أفرق ة،

أبرزها وأوغندا ،و ين ا ،وجيبوتي وأخي ار إثيو ا.

وفي  23من د سمبر في سنة  2014م أعرت

اﻹفرقي في الصومال إلى أكثر من 22126
جند ًا.

نشرت  600جند

تصرح للواء حسن إبراه م ،مدير مر ز ”تدرب

قوات حف السﻼم اﻷفر ق ة-اﻹثيو ة“ التا ع لو ازرة

الدفاع اﻹثيو ة ،وأوضح المسؤول اﻹثيو ي ”أن

قوات ﻼده التي ستنتشر في الصومال ،ستحل
محل القوة السي راليون ة التي غادرت ال ﻼد ،في

د سمبر /انون أول سنة 2014م ،خوفاً من
مرض ”إيبوﻻ“ ،الذ انتشر في سيراليون قبل

ذلك ،و هذا أص ح إجمالي عدد القوات اﻹثيو ة
العاملة في )أم صوم(  12ألف جند  ،منتشرن
في الصومال). (3

ثاﻟثاً:

اﻟمشروع

اﻟصوماﻟي:

مثل بر ار و راو ،ومر ا ،و وصاصو ،في خدمة

اقتصادها ،وأن ميناء جيبوتي الذ

لم يتم إرسال قوات بديلة عنها خوفاً من فيروس

بديل يذ ر.

إيبوﻻ.

ولكن انضمت القوات اﻹثيو ة رسمًا لمهمة حف
السﻼم لﻼتحاد اﻹفرقي في الصومال في 22
يناير /انون الثاني  2014عد موافقة مجلس

اﻷمن التا ع لﻸمم المتحدة ق ارره  2124الذ
ِأذن لقوة إضاف ة تبلغ أكثر من  4000جند
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اﻻﻗتصاد

اﻹثيو ي

في

تسعى إثيو ا لجعل الموانئ الصومال ة الكبيرة

إثيو ا عن استعدادها لنشر قواتها في الصومال

انسحاب القوات السيراليون ة من الصومال والتي

ضمن قوات حف

السﻼم

اﻹفرق ة )أم صوم( ،في الصومال .جاء ذلك في

الوحيد الذ

ضمن قوات حف السﻼم في الصومال لتعو ض

السﻼم في عثة اﻻتحاد

ان الميناء

تستعمله إثيو ا أص ح تحت س طرة

الصين التي لها مصالح بيرة في المنطقة وهو ما

يجعل اﻻقتصاد اﻹثيو ي في خطر محدق دون
مستقبل اﻟوجود اﻹثيو ي في اﻟصومال

وفقا لمتا عة اﻷحداث التي وقعت منذ دخول
القوات اﻹثيو ة إلى الصومال ضمن قوات حف

السﻼم في الصومال فقد ارتكبت أعماﻻ وحش ة
ﻻ م ن غض الطرف عنها وتنم عن العداء

الشديد التي تكنه إثيو ا للشعب الصومالي
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والعقيدة العس رة الراسخة لد

قواتها والمعاد ة

للعنصر الصومالي و التالي ﻻ م ن ﻹثيو ا أن
تحق

التال ة:

أهدافها في المستقبل القرب نظ ار لﻸمور

 .1قتل القوات اﻹثيو ة على المدنيين اﻷبراء
طرق شعة ما حدث في قرة هلجن ومناط

أخر في ال ﻼد خﻼل الشهور الماض ة يوق
مشاعر العداء التارخي بين إثيو ا والصومال.

 .2احتفا

حر ة الش اب على قوتها العس رة

مع الخارج ،وهو ما يؤثر مستق ﻼً الوجود

اﻹثيو ي في الصومال .

 .4ضعف الح ومة الصومال ة وحاجتها من حميها
من خطر حر ة الش اب وأنه ﻻ يوجد على

المد

فضﻼ عن المنظور القرب

المتوس

ج ش صومالي قو

قوم مقام الج ش اﻹثيو ي،

وخاصة في ظل إثارة النعرات اﻹقل م ة وزادة

التف ك

الفيدرال ة.

العشائر

تحت

مسمى

الك انات

وتطور قد راتها القتال ة وتهديدها المتزايد على

و ناء على هذا أن استمرار الوجود اﻹثيو ي

الصومال.

اﻻتحاد ة في مقد شو وتغيير نظرتها العدائ ة إلى

المناط

الصومال ة وخصوصا المناط

التي

تس طر عليها إثيو ا القر ة من حدودها مع

 .3زادة القاعدة الشعب ة لحر ة الش اب ونجاحها
في تجنيد الصوماليين وخاصة فئة الش اب

ضمن أم صوم في الصومال مرهون

استعداد إثيو ا لتحسين عﻼقتها مع الح ومة

الصوماليين ومد استعدادها اتخاذ خطوات جادة
تهدف إلى بناء جسر الثقة بين الشعبين

الغاضبين من ممارسات القوات اﻷجنب ة وﻻس ما

المتجاورن.

ﻻ يوجد هناك حديث عن سحب القوات اﻹثيو ة

اﻻستقﻼل:

اﻹثيو ة منها وانتهاكاتها ضد الشعب اﻷعزل.

خﻼصة اﻟقول-:

من الصومال في الوقت القرب ،وﻻ عني هذا أن
الفرص مه أة أمام الوجود اﻹثيو ي في الصومال
وأن هناك جملة من التحد ات تنتظر الوجود

اﻹثيو ي في الصومال من بينها:

 .1أن حر ة الش اب التي تواجهها إثيو ا في
الصومال مستعدة لحرب طو لة المد .

 .2من التحد ات أ ضا –ولو على المد

الطو ل-

حدوث تحول في الس اسة الدول ة ،وتغير مي ازن

القو

ظهور ﻻعبين جدد لهم تأثير في رسم

الس اسة اﻹقل م ة مثل الصين وغيرها.

 .3اهتمام الكبير للمجتمع الدولي في الصومال

وتكو ن أولو ات قبل ة قو ة لها العﻼقة الم اشرة
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

مد

المشروع الكيني في الصومال )(1

جذور أزمة اﻟعﻼﻗات اﻟصوماﻟ ة اﻟﻛين ة ﻗبل
بدأت العﻼقات الصومال ة الكين ة المضطرة

البر ة وال حرة قبل وﻻدة
النزاعات الحدود ة ّ
الدولة الكين ة الحال ة ،وأص حت مش لة المناط

المتداخلة بين الشعبين ُجرحا في الوئام الس اسي
والدبلوماسي بين البلدين الجارن ،ورغم أن هذا

الصراع الس اسي بين البلدين لم يتحول إلى حرب
ﱠ
مسلحة.

فقد واجهت برطان ا التي انت تستعمر شرق
إفرق ا ما فيها أوغندا وتنزان ا و ين ا مش لة

المسألة الصومال ة في المقاطعات الشمال ة
الشرق ة من

ين ا خﻼل الكفاح المسلح الذ

قادته ق ادات من المجتمع الصومالي الساكن في
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المقاطعة

والذ

انتهى

قمع

البرطانيين

واﻹ طاليين هذه الثورة ،وفي عام  1924قامت
برطان ا اقتطاع جزء من ”أنفد “ الذ

ان

شمل منطقة )جو اﻻند( و ان حدود مستعمرتي

إ طال ا و رطان ا هو نهر جو ا ،إﻻ أن برطان ا
ﻹ طال ا م افأة لها على

منح ْت جو اﻻند
َ
اشتراكها في الحرب العالم ة اﻷولي بجانب
برطان ا اﻹضافة إلى مشار تها في قمع الثورة

الصومال ة في أنفد  ،وأص ح خ

 41من

ﻼ بين منطقة
خطو الطول الجغراف ة حداً فاص ً

جو اﻻند التي انضمت للمستعمرة اﻹ طال ة،
ومنطقة أنفد

في ين ا(1).

)مقاطعة الحدود الشرق ة الشمال ة(

اﻻحتﻼل اﻷجنبي واﻻستعمار  ،ومنها المقاطعة

الشرق ة الشمال ة ”أنفد “ ،،والصومال الغري
الذ

ان تحت نظام ه ﻼسﻼسي حاكم إثيو ا،

والمحم ة الفرنس ة )جيبوتي(.

و عد نحو عام من استقﻼل الصومال وتحديدا في
 11نوفمبر عام 1961م وافقت الجمع ة الوطن ة

الصومال ة اﻹجماع على اقتراح بتأييد مطالب

شعب

”أنفد “

إلى

اﻻنضمام

الجمهورة

الصومال ة الوسائل السلم ة والقانون ة ،و ناء على

ذلك طالب وفد من )أنفد ( ان في لندن بتقرر
مصير

المنطقة

واﻻنضمام

إلى

جمهورة

الصومال إﻻ أن السلطات البرطان ة رفضت هذه
المطالب،

وقرر

وزر

مستعمراتها

مستر

و سرعان ما فرضت برطان ا حصا ار لمقاطعة

ساندرز في تصرح في نيرو ي في  8مارس

نجح إلى حد بير في تأليب

ونتج عن هذا القرار ردود أفعال صومال ة بيرة،

”أنفد “ لمنع تسرب النهضة القوم ة التي بدأت

في الصومال خاصة في الشمال ق ادة السيد ﷴ

عبد ﷲ حسن ،الذ

الق ائل الصومال ة على المحم ة البرطان ة في
أرض الصومال ،وتنظ م المقاومة الوطن ة ٕواح اء
ف رة القوم ة الصومال ة على أساس ديني،

مستلهما من ثورات مماثلة ضد القو اﻻستعمارة
في العالم اﻹسﻼمي والعري.

ﻗض ة ”أنفد “ عد م ﻼد جمهور ة اﻟصومال:

1963م أن مقاطعة إنفد

لكين ا له إدارته الخاصة.

ستص ح اﻹقل م السا ع

وعمت المظاهرات أرجاء الوطن الصومالي،

وقررت الح ومة الصومال ة قطع العﻼقات
الدبلوماس ة

مع

برطان ا

ٕوالغاء

اﻻتفاق ات

العس رة والمدن ة في  15مارس 1963م ،ومن
جانبهم قاطع زعماء ”أنفد “ عد اجتماعهم في
مدينة وجير اﻻنتخا ات العامة في ين ا ،وقرروا

و عد احتفال ة استقﻼل الصومال اﻹ طالي في

عدم اﻻعتراف الح ومة الكين ة المقبلة واﻹدارة

الصومال ة ،وسعت الق ادات الوطن ة الصومال ة

شأن “ أنفد “ بين الصوماليين والكينيين

الجنوب والصومال البرطاني في الشمال عام
1960م تصاعدت مشاعر النهضة القوم ة
ما فيها اﻷحزاب الس اس ة وعلماء الدين

والس اسيين في داخل جمهورة الصومال وخارجها

إلى السعي لضم جم ع اﻷراضي التي تس نها

اﻷغلب ة الصومال ة والتي

انت ترزح تحت
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البرطان ة.

واضطرت برطان ا إلى تكو ن لجنة للمفاوضات

والبرطانيين في  15أغسطس 1963م مدينة
روما اﻹ طال ة ،ولم تقدم اللجنة مقترحات واضحة

تتعل

ح تقرر مصير الصوماليين في أنفد ،

إﻻ أن عمل ة تقرر المصير لم تحدث ،واستمرت
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المفاوضات بين

ين ا والصومال عن طر

منظمة الوحدة اﻹفرق ة في دار السﻼم ونيرو ي

اﻷحزاب الس اس ة ،وعارض الق اد

في حزب

) (SYLالحاكم في الصومال آنذاك عبد الرزاق

والقاهرة بدو جدو في ما بين عام -1963

حاج حسين اﻻتفاق ة ،ونشبت خﻼفات بيرة في

وفي غضون هذه اﻷزمة تم اﻹعﻼن عن استقﻼل

انت ترطه عﻼقة وث قة مع حل فه الرئ س عبد

الدستور يلغي اﻻستقﻼل الذاتي لمنطقة “ أنفد “،

شرمأر ي ورئ س الوزراء ﷴ إبراه م عغال

1966م.

اﻟعﻼﻗات اﻟثنائ ة عد استقﻼل ين ا:

ين ا في  12د سمبر 1963م ،و عد عام تقدم

الرئ س الكيني جومو ين اتا مشروع قانون لتعديل

داخل أد

إلى انشقاقه إلى جناحين ،جناح انش

عن الح ومة الصومال ة آنذاك بزعامة عغال الذ

الرشيد شرمأر ي.

وقد عزز الرئ س الصومالي آنذاك عبد الرشيد

وحل اﻷحزاب الس اس ة ،وفرض حالة الطوار في
ّ
”أنفد “ اﻷمر الذ ﱠ
ولد توترات بيرة في اﻹقل م،

و ذلك توقفت حرب العصا ات في “ أنفد “،

بدأت حرب العصا ات بين ين ا و ين المقاومة

ﻻسعانود في  15أكتو ر 1969م ٕواطاحة الج ش

وأعلن الصومال حشد قواته في الحدود بين

البلدين ،واستنجدت ين ا حلفائها.

الصومال ة في ”أنفد “ في مدن وجير وغارسا،
واستخدمت ين ا التي وجدت دعما من بر طان ا

ٕواثيو ا افة أنواع التعذيب لقمع الثورة الصومال ة،

وتم قتل العديد من المدنيين في غارسا و عض
الرعاة الصوماليين العزل في المحافظة(3).

وف

اتفاق ة سﻼم تقدمت ه منظمة الوحدة

اﻹفرق ة في مؤتمرها في

ينساشا

الكنغو

الد مقراط ة في سبتمبر 1967م
وتوس شخصي
ﱡ

موقعهما في تأييد اﻻتفاق ة )اتفاق ة عروشا(،

ودخل الصومال في أتون صراعات س اس ة ﱠأدت
إلى اغت ال الرئ س الصومالي شرمأر ي في
الصومالي الح ومة في  21أكتو ر 1969م).(4

طب عة اﻟعﻼﻗات بين اﻟبلدين في فترة اﻟح ومة
اﻟعس ر ة:

و عد دخول الصومال في الح م العس ر من
1991-1969م انت العﻼقات بين الصومال

و ين ا تتصف الجمود الس اسي ،والعداء بين
البلدين ،ولكن الرئ س الصومالي اﻷسب
ﷴ س اد بر

لم حاول الهجوم على

آنذاك

ين ا

من زع م إثيو ا ه ﻼ سﻼسي ت ﱠم التوق ع على
ِ
سميت
اتفاق ة سﻼم مع ين ا في عروشا بتنزان ا ّ
اتفاق ة عروشا في أكتو ر عام 1967م وقعها

مع إثيو ا وحررت المناط الصومال ة في إثيو ا

خﻼلها س ادة ين ا على مقاطعة ”أنفد “ وعلى

العالم.

رئ س الوزراء الصومالي اﻷسب السيد ﷴ إبراه م

عغال ورئ س ين ا جومو ين ا اعترفت الصومال
الحل السلمي لهذه القض ة.

نشبت مظاهرات بيرة في مقد شو على خلف ة هذه

اﻻتفاق ة

في داخل البرلمان الصومالي وفي
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ﻻستعادة “ أنفد “ ،ما فعله في إثيو ا في عام
1977م عندما اجتاحت القوات الصومال ة الحدود

قبل أن تضطر إلى اﻻنسحاب عد ما وجد النظام

اﻹثيو ي دعما عس را من الدول الشيوع ة في

وقد منحت الصومال ح

اللجوء الس اسي

للعس ر الكيني المخضرم من أصل صومالي
آدم عبد ﷲ غبيو ،عندما هرب من ين ا عام

73

قضـ ـ ـ ـا ا الس اسة في إفرق ا

1970م ف عيﱠنه النظام العس ر

في الصومال

مدرا في معس ر حلني في ضاح ة مقد شو،
وعندما

الحزب

تأسس

الثور

اﻻشتراكي

الصومالي عام 1976م أص ح الجنرال آدم غبيو

عضوا فاعﻼ ف ه ،وفي عام 1979م منحه الرئ س

س اد بر درجة اللواء ،وأص ح نائ ا لوز ر الدفاع
الصومالي).(5

من جانبها منحت ين ا أول لجوء س اسي ﻷول

معارضي الح م العس ر في الصومال عبد ﷲ
يوسف أحمد في عام 1978م  ،وسمحت لهم

تأس س جبهة معارضة غير مسلحة في ين ا،

ولم تسمح لهم عمل أ

نشا

عس ر

ضد

الصومال انطﻼقا من أراضيها مما اضطر عبد
ﷲ يوسف و ار مؤسسي جبهة الخﻼص الوطني
) (SSDFاﻻنتقال إلى إثيو ا لبدء العمل المسلح

ضد نظام س اد بر .

اﻟخﻼصة:

م ن القول إن الوضع اﻻستعمار في المنطقة

صﻼح الدين حاف  ،صراع اﻟقو اﻟعظمى حول اﻟقرن

اﻹفر قي  ، ،سلسلة عالم المعرفة ) ،الكو ت ع ،49

 ( 1982ص.63

عبدالعزز المهنا  ،اﻟصومال بين ح اتين بناء اﻟدوﻟة
وح اة القبيلة ، 1 ،د.ن  ،1992 ،ص.9-8

عبدالقادر محمود على " اﻷ عاد اﻟس اس ة ﻟلمصاﻟحة

اﻟوطن ة في اﻟصومال"رسالة ماجستير في العلوم الس اس ة
في مر ز ال حوث والدراسات اﻹفرق ة ) حث غير

منشور(2011م ص

بهاء الدين م او " تسو ة اﻟنزاعات في اﻟسودان ن فاشا

نموذجا " مر ز الراصد للدراسات )،الخرطوم ،مطا ع
السودان للعملة المحدودة 2006 ،م ( ص . 27

ب ان الح ومة الصومال ة ،حول عدم إم ان ة إجراء

اﻻنتخا ات في ال ﻼد في عام 2016م  14 ،يوليو

2015م

ب ان مجلس اﻷحزاب الصومال ة – مقد شو،اﻷحد 27
سبتمبر 2015م

ب ان مجلس اﻷحزاب الصومال ة – مقد شو،اﻷحد 27
سبتمبر 2015م

ما قبل استقﻼل البلدين والنهضة القوم ة التي

ظهرت في بدا ة الستين ات ٕواصرار منظمة الوحدة

اﻹفرق ة على اﻹ قاء على الحدود اﻻستعمارة
تفاد ا من نشوب صراعات ﻻ نها ة لها في إفرق ا

خلقت حالة من العﻼقات المضطرة بين
الصومال و ين ا منذ اﻻستقﻼل حتى انه ار الح م

المر ز

في

الصومال

الصوماليين إلى ين ا.

وتدف

المراجع التي اعتمد عليها هذا التقرر:

الﻼجئين

حسن م ي ﷴ أحمد اﻟس اسات اﻟثقاف ة في اﻟصومال

اﻟﻛبير )ﻗرن إفر ق ا(  1986/1887م )الخرطوم  ،دار

المر ز اﻹسﻼمي للط اعة والنشر 1410 ،هـ 1990/م ،
إصدارة  (6ص28 :
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تطورات اﻷوضاع في دوﻟة جنوب اﻟسودان
ومتجهات اﻟدوﻟة اﻟمستقبل ة

د .عبدالوهاب الطيب ال شير

والسرطان ة

ﻷن الجزء المبتور متأثر الكل

المت قي وهو وأكثر من ذلك فهي متأثرة أمراض

الس اسة لدول الجوار الجنو ي أوغندا و ين ا

أدت مآﻻت النزاع بين السودان وجنوب السودان

ٕواثيو ا والكنغو إفرق ا الوسطي ،وشواهد ذلك أن
دولة جنوب السودان ولدت وهي تعاني و شرة حل

مصيره والذ بدأ استفتاء ين ا  9يناير 2005م

الس اسي

والذ

استمر حوالي خمسون عاما منذ 1955م

وحتى التوق ع على اتفاق ة ن فاشا

ين ا  9يناير
تقرر

2005م والتي أعطت الجنو يين ح

والتي أعطت الجنوب ح تقرر مصيره والذ بدأ
استفتاء الجنو يين في 2011/1/9م والذ اكتمل

بإعﻼن انفصال واستقﻼل دولة جنوب السودان

في 2011/7/9م.

وجدد دولة جنوب السودان ضمن خارطة الدول

اﻹفرق ة ،وفي مستو آخر ضمن خرائ نظم.

وجود دولة جنوب السودان مفروضات موقعها

الجغرافي ،وم ونات بيئتها اﻹستراتيج ة الداخل ة

التارخ ة

واﻻجتماع ة

واﻻقتصاد ة

والثقاف ة

والس اس ة واﻷمن ة العس رة ضمن خرائ

إقل م ة متعددة ومتداخلة أد

نظم

إلي إحداث العديد

من التغيرات المرحل ة والتحوﻻت اﻹستراتيج ة

الكبر .

فدولة جنوب السودان

وحسا ات جغرافيتها

الس اس ة فهي محسو ة على دول النظام اﻹقل مي

لدول شرق إفرق ا ،وفي زاو ة أخر ضمن دول
النظام اﻹقل مي للقرن اﻹفرقي ،وفي تداخل آخر

النظام اﻹقل مي لدول ال حيرات ،و درجة أخر

ضمن دول حوض النيل ،ولعل هذا الوضع للدولة
الجديدة جعلها تؤثر وتتأثر بتفاعﻼت بيئتها

اﻹستراتيج ة الداخل ة واﻹقل م ة والدول ة .

ولكن يبدو أن دولة جنوب السودان ولدت وهو
وهي

حاملة

ﻷمراض

الس اسة

السودان ة

التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

الصراعات اﻹثن ة ،وتسي س اﻹثن ة ،ونزاعات
الوارد والص ارع
والمل ش ات

واﻻقتصاد .

علي السلطة ،والتمردات

العس رة،

والفساد

عد انفصال جنوب السودان واستقﻼله دولة ان

من المتوقع أن تمر دولة الجنوب العديد من

التغيرات السرعة والتحوﻻت الكبر  ،وعل ه رما

عتبر أن بدا ة التحوﻻت الكبر ومن أهمها على

صعيد البيئة اﻹستراتيج ة الداخل ة لدولة جنوب
السودان هو اصدر الرئ س سلفاكير في
2013/7/24م ق ار ار حل ل الح ومة ما فيها
نائ ه راك مشار ،وقرار آخر بتكو ن لجنة تحقي

مع اﻷمين العام للحر ة الشعب ة

اقان أموم عد

أن أساء للح ومة أمام اﻷجهزة اﻹعﻼم ة.

إقالة الح ومة عني إ عاد أهم الرموز التارخ ة
للحر ة على رأسهم اقان أموم -او ا

اجاك – ر ا بنادين
إليهم تع ان دين

الذ

دين

– راك مشار فقد انضم
أقيل من منصب حاكم

وﻻ ة الوحدة التي تتمتع بإنتاج ثلث نف الجنوب .

منذ ذلك الحين بدأ الحراك المضاد للرئ س داخل

الحزب الحاكم و هذا فقد الرئ س الذ ينتمي لقبيلة

الدين ا حر الغزال وﻻ ة واراب ،أكد حليف
عس ر وس اسي له وهو قبيلة النو ر الذ

ينتمي

إل ه راك مشار وﻻ ة انتيو فاختار الرئ س تجمع
ق ائل اﻻستوائ ة لتكون حل فا بدﻻ لقبيلة النو ر مما

أجبره عد مرور شهر لتعيين ج مس واني أ قا
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عشر مطعمون قل ﻼ

نائ ا له بدﻻ عن راك مشار وهو من قبيلة ال ارا

و ان عددهم ) (11احد

الجديد خال ة من الرموز التارخ ة للحر ة الشعب ة

اشتد القتال في ثﻼثة وﻻ ات ) انتيو– جونقلي–

اﻻستوائ ة في 2013/8/23م ،عد أ ام قليلة

اكتملت الش ل النهائي لح ومة الجنوب ش له
فبدأ الحراك الس اسي داخل مؤسسات الدولة

خاصة البرلماني الذ

انضم غل ه راك مشار

بجد ة فظلوا عارضون ق اررات الرئ س الفحص

الدقي

ﻷوراق المعينين في المناصب الدستورة

مما عرقل العمل التنفيذ

للرئ س دعي عدها

الدين ا مثل أر ا ن ا دين

أرملة جون قرن

(

و وستي موني ا وهو من اﻻستوائ ة.

المالي( قتل موج ه اﻵﻻف وشرد المﻼيين.

عد الضغو اﻹقل م ة والعالم ة تم إطﻼق سراح
من

جزء

هؤﻻء

المعتقلين

وأخي ار

في

2014/4/24م قرار رئاسي بإطﻼق سراح فاقان

اموم واو ا

وآخرون عد أن ظل أوراقهم أمام

للتجهيز لمؤتمر الحزب الحاكم في أقرب وقت

المح مة لعدة جلسات  ،نقلوا فو ار إلي العاصمة

خﻼلها تحرك أنصار المعارضة في اﻻتجاه

في النزاع ﻷنهم ينتمون لحزب الحر ة الشعب ة

فشاءت الظروف أن صادف 2013/12/14مك
العاصمة جو ا.

المضاد مستعينة في ذلك القوة العس رة الكبيرة

التي يتمتع بها قبيلة النو ر في صفوف الج ش
الشعبي ففي اليوم التالي للمؤتمر الذ

واف

 2013/12/15في تمام الساعة العاشرة مساء

بدأ العص ان العس ر في الق ادة الجنو ة الذ
س طر عل ه الحرس الجمهور

التا ع للرئ س

الكين ة نيرو ي ل تمل عددهم إلي ) (11احد

عشر مرة أخر خارج الوطن مش لون طرف ثالث
لهم .

دخلت الحرب مرحلة خطيرة جدا واخذ الطا ع

القبلي بين النو ر والدين ا ففي 2014/4/24م تم

إقالة رئ س هيئة أر ان الج ش الشعبي ج مس
هوت مالي وهو من قبيلة النو ر و ستبدل ب فول

ملون

الذ

ان شغل والي شمال حر الغزال

واشت وا مع العناصر المعارضة ل متد القتال في

وس

ق ادات النو ر من الهرب وعلى رأسهم راك مشار

2012/1/24م قرار جمهور بوقف تدف

تلك الليلة إلي الق ادة الشمال ة )بلفام( واستمرت

اﻻشت اكات حتى ص اح اليوم التالي ليتم ن معظم

وتع ان دين
اﻷمور.

عد أن س طرت الح ومة على زمام

عندها انتقلت الحرب إلي انتيو وجونقلي ثم
ملكال إلي وﻻ ات أعالي النيل الكبر

الوﻻ ات التي تنتج النف في دولة الجنوب.

وهي

اعتقل الكثير من الس اسيين الذين لم يهر وا أمثال
اقان أموم أو ا

دين

وهم من قبيلة الشلك

وموﻻنا جون لوك جولو من قبيلة نو ر )جونقلي(
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

أن اء أن هناك تعامل بين رئ س هيئة

اﻷر ان المقال مع أفراد قبيلة ف ان ذلك واضحا
خﻼل خطا ه يوم تسلمه المهام لخلفه الجديد.

نف

الجنوب عبر الشمال وفي 2013/9/2م أول زارة

لسلفاكير الخرطوم منذ انفصال الجنوب وفي
2013/9/4م تم استئناف تدف

النف

عبر

الشمال عد سلسلة طو لة من اﻻتفاق ات بين

البلدين.

بخصوص النف

فقد تم تعيين است فن ذيو واو

وهو من دين ا ملو تلك المقاطعة التا عة لوﻻ ة
أعالي النيل وهي التي تنتج ثلثي إنتاج نف دولة
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جنوب السودان فهو الذ استشار الرئ س وأكد له

أما بخصوص المفاوضات فقد ناد

لكن ح م أن البرلمان يتكون من أكثر من %96

ف م تقدر المنظمة في مراق ة مجرات اﻷوضاع

أن الشمال قوم بنهب البترول عبر أنابيب جانب ة

فقرر الرئ س قفل النف

دون دراسة مستف ضة

من أعضاء الحر ة الشعب ة فقد دخلت دولت

جنوب السودان في نف مظلم تم موج ه تقل ص

مرت ات العاملين في الدولة خاصة الدستورين

ودخلت الدولتين شمال وجنوب السودان في أول
حرب مواجهة عد اﻻنفصال في منطقة هجليج
قرب وﻻ ة انتيو وتم نت قوات الحر ة الشعب ة
من الث ات في المنطقة ثم اﻻنسحاب الطوعي

وف

قرار رئاسي بذلك عد ذلك عادة العﻼقات

ب عض الوساطة اﻹقل م ة خاصة اﻹثيو ة
مراجعة إعادة ضخ النف .

أما النس ة لحجم الفساد فهو بير جدا حسب
التقرر الذ

أوردته ليد دانج مستشار الرئ س

اﻷمر ي في 2012/8/22م إن الفساد في
مؤسسات دولة الجنوب الحديثة تجاوز  30ثﻼثون

مليون دوﻻر أ خﻼل عام واحد منذ اﻻستقﻼل .

القبل ة المتفش ة في ل مؤسسات الدولة حال دون
س

المراق ة والمحاس ة والمراجعة للمال العام

فنجد إ اح ة التﻼعب المال العام سنة من سنن

الح اة في الدولة  .فنجد أن العاصمة تفقد أ س

متطل ات الح اة مثل الم اه والكهراء .اﻹضافة
لتدخل الغير معقول من اﻷجانب من دول الجوار

خاصة أوغندا – الصومال – إثيو ا فهم مارسون

التجارة من خﻼل تقد م خدمات )الم اه – الوقود(
وأنشطة تجارة أخر .

اﻟمصاﻟح اﻹﻗل م ة :

اﻵن أص ح دول الجوار مثل السودان ٕواثيو ا

تقف مع التمرد أما أوغندا فهي تقف مع الح ومة،
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

دول منظمة

اﻹ قاد فور اندﻻع الصراع فقد حاولت رأب
الصدع لكن لكونها مش لة قبل ة وأص حت تتعم

في الطب عة رغم دخول الفرقاء في مفاوضات غير

م اشرة لكن في

2014/11/8م جلس سلفاكير وراك مشار في

أد س أ ا ا ووقعا اتفاق سﻼم نص علي اﻟعديد
من اﻟبنود أهمها :

 -1إنشاء منصب رئ س الوزراء صﻼح ات
اف ة .

 -2تقل ص

الجمهورة.

عض

صﻼح ات

رئ س

 -3موقف ج ش المعارضة ) أما اﻻندماج
في الج ش الوطني أم ال قاء منفصﻼ(.

 -4يجب اﻻتفاق حول فترة الح ومة
اﻻنتقال ة .

 -5اﻹسراع في تكو ن ح ومة انتقال ة شاملة
 -6خل

آلة فن ة من الطرفين لمراق ة

ومتا عة عائدات النف

 -7اﻷعداد

الجيد واﻷشمل

الرئاس ة المقبلة

لﻼنتخا ات

 -8تش ل الح ومة المتوقعة عدد الوزراء
يتراوح بين  29 -24وز ار شمل

الح ومة – المعارضة -مجموعة اقان

اموم – اﻷحزاب الس اس ة المعارضة .

 -9الوضع الراهن في الجنوب مرشح للتصعيد

ﻷن أبناء اﻻستوائ ة يتفقون مع المعارضة في
تطبي

الفيدرال ة نظام

أمثل اﻵن ﻹدارة

مؤسسات دولة الجنوب مؤتمر فنجاك بوﻻ

جونقلي  12 -6د سمبر 2014م
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عقدت المعارضة مؤتمرها الثاني منطقة

فنجاك بوﻻ ة جونقلي عد المؤتمر الذ
عقده في الناصر

تم

خﻼل اﻷشهر القليلة

الماض ة ف انت توص اتها مش لة الحدود بين

المقاطعات والوﻻ ات بدولة جنوب السودان
خاصة بين مقاطعات وﻻ ة أعالي النيل و
وﻻ ة جونقلي .

الح ومة اﻻنتقال ة .

تعو ضات الخسائر ال شرة والماد ة اﻷخر
بوﻻ ات أعالي النيل الكبر .

علما ان الح ومة تحارب قبيلة النو ر لكن

العجب في ذلك الح ام الثﻼثة للمناط

المتضررة ) انتيو  +بور  +ملكال( الح ام
فيهم حتى اﻵن من قبيلة النو ر  -0فنجد أن

عدد

بير من أبناء النو ر موجودين مع

الح ومة و حارون في خندق واحد مع
الح ومة ضد المعارضة إضافة لعودة عض

المعارضين من صفوف المعارضة واﻻنضمام

إلي الح ومة ف ل ذلك فوض معادلة الص راع
مما يجعله
المعارضة .

طول رغم شح إم ان ات

إذ لم تتدخل المجتمع الدولي سرعة لحسم

هذا اﻷمر فإن التعاون بين دولة جنوب

السودان وجمهورة الصين يجعل اﻷول
سب أسلحة لتقو ة جان ه العس ر

مجلس اﻷمن الدولي فرض عقو ات على

الفرقاء عد أن فرضت عقو ات قبل أرعة
شهور على

عض القادة الميدانيين من

الطرفين ،فرما تكون العقو ات المرة المقبلة
مؤثرة على الح ومة والمعارضة ﻹرغامهم

على تنفيذ ما اتفقوا عل ه ٕواﻻ أن منظمة
اﻹ قاد ومجلس اﻷمن الدولي سوف يرسما
خارطة طر

فرض على الطرفين لوقف

نزف الدم بهذه الدولة الحديثة .
 -استئناف

المحادثات

2014/12/18م

يوم

العاصمة اﻹثيو ة

تحت رعا ة منظمة اﻹ قاد وس

دولي.

الخم س
ترقب

 علما ان المجموعة التي أطلقت سراحهمأخي ار اخت اره اقان اموم الناط الرئ سي

وممثلها لتضيي

شد الخﻼف بين

الح ومة والمعارضة ح م أنهم

لهم

حر ة شعب ة وسبب الصراع اﻷساسي
نا ع من داخل الحزب الحاكم.

 المعارضة تراعي أن ت قي ج شها فيمواقعها طيلة الفترة اﻻنتقال ة اﻷمر الذ
ترفضه الح ومة

2014/5/8 -م قرار رئاسي فتح السفارة

–

أعدادا بيرة منهم إلي العاصمة

دولة جنوب السودان خاصة في المجال

قوم ه

الرئ س وأعوانه من قبيلة دين ا حر الغزال
جو ا

خﻼل جلسة اﻷسبوع القادم سوف

اﻹس رائيل ة رسم ا بجو ا ،إسرائيل تحمل

إضافة إلي التعبئة القبل ة الذ

فقد تدف

قوم

مارسون أعمال مهينة للمواطنين إن

انوا من النو ر أو من الق ائل اﻷخر مما

أكسبهم رما واسع النطاق .

التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

إستراتيج ة خاصة تجاه دول الشرق

اﻷوس

الزراعي.

وقد وقع عدة بروتكوﻻت مع

 اﻷمم المتحدة و رطان ا – النرو ج تلكالدول الثﻼثة هي التي وقفت وظلت تقف
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مع دولة جنوب السودان في تمو لها في

اتفــاق وقــف القتــال الــدائر بينهمــا تمهيــدا ﻹيجــاد حــل

السودان عن تمو ل المعارضين من

اتفاق ـ ــة وقـ ــف العـ ــدائ ات تـ ــدعوا إلـ ــى وقـ ــف الدعا ـ ــة

افة المجاﻻت خاصة التدرب ة،

 عدم تخلي دولتي السودان وجنوبالطرفين لم يؤد

على المد ال عيد.

تم اﻻتفاق والتوق ع على وث قـة مصـفوفة زمن ـة لتنفيـذ

إلي استقرار الدولتين

السال ة في وسائل اﻹعﻼم وتسهيل عمل المنظمات

تعد ﻼت في

ق ـ ـ ـوات حر ـ ـ ــة العـ ـ ــدل والمسـ ـ ــاواة وفصـ ـ ــائل الج ـ ـ ـ ش

 اعتماد دولة جنوب السودان علىعائدات النف فقد دون إ

إنتاجه وتسو قه عبر السودان يجبر

ح ومة جنوب السودان أن يرضخ
لس اسة السودان اﻻقتصاد ة .

 است اء الش اب من س اسات و ازرتيالتعل م العالي والخدمة العامة ل س هناك
خط

نهائي لﻼزمة .

واضحة لمواصلة الدراسة في

الجامعة طرقة منظمة مما أد

إلي

تراكم أعداد بيرة من الدفعات الدراس ة
مع عدم توظيف المتخرجين.

 أخي ار الحالة النفس ة التي وصلت عل هقبيلتي )النو ر والدين ا( صعب عليهم

اﻻندماج والعمل سو ا ما
في المجال العس ر

ان خاصة

اﻹنسـ ــان ة واحت ـ ـرام حقـ ــوق اﻹنسـ ــان ووقـ ــف عمل ـ ــات
حشــد وتجنيــد المــدنيين و انســحاب قـوات الحلفــاء مــن

الشـ ـ ــعبي قطـ ـ ــاع الش ـ ـ ــمال والقـ ـ ـ ـوات اﻷوغند ـ ـ ــة م ـ ـ ــن

المناط التي تنتشر فيها قوات آل ة الحما ـة والرصـد

والتحقي ـ التا ع ــة لﻺ ق ــاد ع ــد سـ ـ عة أ ــام مــن توق ــع

اﻻتفاق بجانب

شف انتشار قواتهما وتسم ة أسماء

القادة ونوابهم للبدء في عمل ة اﻻرت ا .

وافقــت المعارضــة المســلحة التــي قودهــا مشــار علــى
جــدول الصــﻼح ات الــذ شــمل صــﻼح ات للـ ـرئ س

وأخ ــر لـ ـرئ س ال ــوزراء وص ــﻼح ات أخ ــر مش ــتر ة
بــين اﻻثنــين ،إﻻ أنهــا لــم تتفقــا علــى تشـ يل الح ومــة
خ ــﻼل الفتـ ـرة اﻻنتقال ــة حي ــث ت ــر الحر ــة الش ــعب ة

المعارض ــة ض ــرورة وج ــود رئـ ـ س ورئـ ـ س وزراء ف ــي

ق ـ ــادة الح ومـ ــة بينمـ ــا ت ـ ــر الح ومـ ــة وجـ ــود رئ ـ ـ س

مع اقتراب فترة

ونائـ ــب رئ ـ ـ س ورئ ـ ـ س وزراء وثـ ــﻼث ن ـ ـواب لـ ـ ـرئ س

اتفاق  9نوفمبر ب حر دار اﻻثيو ة بين طرفى

صارمة على أ طرف ينتهك اﻻتفاق مشيرة إلـى أن

اﻻنتخا ات الرئاس ة المفترض أن
في ابرل 2015م المقبل .

ون

اﻟصراع في جنوب اﻟسودان

أعل ــن بي ــر وس ــطاء الهيئ ــة الح وم ــة )إ ق ــاد( س ــيوم
مسفن بتـارخ 2014 /11/9م ومـن خـﻼل م احثـات

أجر ـ ــت ف ـ ــي العاص ـ ــمة اﻹثيو ـ ــة أد ـ ــس أ ا ـ ــا من ـ ــذ

2014/11/7م س ـ ـ قتها أر ـ ــع جـ ــوﻻت مـ ــن توصـ ــل
طرف ــا النـ ـزاع ف ــي جن ــوب الس ــودان إل ــى اتف ــاق لتنفي ــذ
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الوزراء.

ج ـ ــاء ف ـ ــي اﻻتف ـ ــاق ـ ــأن اﻹ ق ـ ــاد س ـ ــتفرض عقو ـ ــات

"الطرفين يلتزمان بوقف غير مشـرو و امـل وفـور

لكــل العمل ــات القتال ــة ٕوانهــاء الحــرب و أعلنــت لجنــة
مراق ــة وقــف الع ــدائ ات اســتئناف عمله ــا اعت ــا اًر م ــن
الثالـ ــث عشـ ــر م ـ ــن نـ ــوفمبر  2014لمراق ـ ــة الوق ـ ــف
الدائم ﻹطﻼق النار.

وفى خطوة تشـير لرغ ـة الطرفـان مواصـلة الم احثـات
قــام ــل مــن الح ومــة والمعارضــة المســلحة بتســم ة
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ستة من الق ادات العسـ رة للمشـار ة فـي مفاوضـات

فـي الحـوار و التوصــل إلـى اتفـاق ســﻼم شـامل عــالج

قـوة الحـرس الرئاسـي وقــد اسـتدعت رئاسـة اﻹ قـاد فــي

أصــحاب العمــل فــي جو ــا التقــدم الــذ أحــرزه الطرفــان

عاد وفد الح ومة المفاوض إلـى جو ـا متفـائﻼً بإنهـاء

أدان مجلــس اﻷمــن الــدولي انــدﻻع القتــال بــين الح ومــة

القضــا ا الخﻼف ــة و شــف وز ــر اﻹعــﻼم ــأن موقــف

الماضـ ــي والثـ ــاني مـ ــن نـ ــوفمبر الجـ ــار وأن ذلـ ــك عـ ــد

لمناقشـ ــة تنفي ـ ــذ اتفـ ــاق الترتي ـ ــات اﻷمن ـ ــة وموض ـ ــوع
فصــل القـ ـوات وتحديــد الق ـوات التــي ستشــارك ضــمن

أد س رئ س عثة اﻹ قاد وقائد قوات اﻹ قاد في جو ا
لمشاورتهم في ف ة تنفيذ اتفاق الترتي ات اﻷمن ة .

اﻷزمـ ــة وأبـ ــد ارت احـ ــه لمـ ــا تـ ــم التوصـ ــل إل ـ ــه وأكـ ــد
عودته إلى أد ـس لمواصـلة الحـوار والمشـاورات حـول

الح وم ـ ــة ـ ــأن ـ ــون هنال ـ ــك رئـ ـ ـ س ونائ ـ ــب رئـ ـ ـ س

اﻷس اب الجذرة للصراع .

رحــ ــب تحـ ـ ــالف منظمــ ــات المجتمـ ـ ــع المـ ـ ــدني و إتحـ ـ ــاد

فـ ــي المفاوضـ ــات واﻻلت ـ ـزام بتنفيـ ــذ وقـ ــف إطـ ــﻼق النـ ــار
طالبوا احترام اﻻتفاق ة والسعي لتحقي السﻼم .

والمتمردين بوﻻيتي الوحدة وأعالي النيل وقال في ب ـان

أنـ ــه قل ـ ـ مـ ــن انـ ــدﻻع الحـ ــرب ـ ــالوﻻيتين فـ ــي أكتـ ــو ر
انتهاك ــا لﻼتفاق ــات الموقع ــة ب ــين الط ــرفين .وأن ــه ثب ــت

ورئ ـ ـ س وزراء وث ـ ــﻼث ن ـ ـواب ل ـ ـرئ س الـ ــوزراء بينم ـ ــا

ع ــدم التـ ـزام الط ـرفين عمل ــة الســﻼم والعمل ــة الس اسـ ـ ة

ل ـرئ س الــوزراء و يتــولى رئ ـ س ال ـوزراء إدارة اﻷمــور

تجددت اﻻشت اكات بين قوات الطرفين لكن عد يـومين

أوض ـ ــح تع ـ ــان دينـ ـ ـ رئـ ـ ـ س وف ـ ــد الحر ـ ــة الش ـ ــعب ة

الح وم ـ ــة مهاجم ـ ــة ق ـ ـوات مش ـ ــار لمنطق ـ ــة دوك ودوك

لـ ـ ـرئ س ال ـ ــوزراء وص ـ ــﻼح ات أخ ـ ــر مش ـ ــتر ة ب ـ ــين

وأعالي النيل وقصف قواتها في وﻻ ة جونقلى .

يتمســك المتمــردين مــوقفهم ــأن ــون هنالــك رئ ـ س

ورئ ـ ـ ـ س وزراء وﻻ وجـ ـ ــود لنائـ ـ ــب ال ـ ـ ـرئ س أو ن ـ ـ ـواب

ف ـ ــي ح ـ ــال غ ـ ــاب رئـ ـ ـ س الجمهور ـ ــة وج ـ ــدد م ـ ــو

تمس هم اﻻ ملك رئ س الوزراء صﻼح ات تنفيذ ة.

المعارضـ ــة ق ـ ــادة مش ـ ــار أنه ـ ــم وافق ـ ـوا علـ ــى ج ـ ــدول

الصــﻼح ات الــذ شــمل صــﻼح ات ال ـرئ س وأخــر

اﻻثن ــين و أك ــد ع ــدم اتف ــاقهم عل ــى ق ــادات الح وم ــة
خــﻼل الفت ـرة اﻻنتقال ــة وأضــاف ــأنهم قــدموا تنــازﻻت
مـ ــن أجـ ــل التوصـ ــل إلـ ــى اتف ــاق س ــﻼم قبـ ــولهم ب قـ ــاء

سلفاكير رئ سا للجمهورة خﻼل الفترة اﻻنتقال ة .
ردود اﻟفعل اﻟدوﻟ ة تجاه اﻻتفاق :

أشاد اﻷمين العام لﻸمم المتحدة موقـف رؤسـاء دول

في ال ﻼد.

خرق اﻻتفاق :

م ــن توق ــع اﻻتف ــاق وسـ ـ اتهام ــات مت ادل ــة وان ــدلعت
مواجهـ ــات عس ـ ـ رة فـ ــي عـ ــدة جبهـ ــات حيـ ــث ادعـ ــت

ش ــمال ش ــرقي الرن ــك بينمـــا اتهمـ ــت المعارضـ ــة الق ـ ـوات

الح وم ـة شـن هجمـات علـي قواتهـا فـي وﻻيتـي الوحــدة
موﻗف اﻟح ومة من اﻻتفاق :

مــن الواضــح أن تنفيــذ اﻻتفــاق ســيواجه عق ــات قــد

تـ ــؤد إلـ ــى إفشـ ــاله وذلـ ــك نتيجـ ــة لتنصـ ــل وت ارجـ ــع

مواقف الح ومة حوله و رز ذلك من اﻵتي :

بت ــارخ  11/9ف ــي أول تن ــو ر للـ ـرئ س س ــلفاكير لق ــادة

العم ــل التنفي ــذ والس اسـ ــي الدول ــة عق ــب عودت ــه مـ ــن

مجموع ــة اﻹ قـ ــاد وأعـ ــرب ع ــن تفاؤلـ ــه ن ــة اﻷطـ ـراف

القم ـ ــة أك ـ ــد ـ ــان ال ـ ــدﻻئل تش ـ ــير إل ـ ــى أن المفاوض ـ ــات

اﻷطـ ـراف بتعه ــداتها المعلن ــة تجــاه الس ــﻼم واﻻنخـ ـ ار

معه ـ ــم ش ـ ــب ه اتفاق ـ ــة الس ـ ــﻼم الش ـ ــامل ٕوانه ـ ــم ير ـ ــدون

وقــف اﻷعمــال العدائ ــة والتوصــل إلــى اتفــاق لتقاســم

الس ــلطة ف ــي غض ــون خمس ــة عش ــر يوم ــا وأن تلت ــزم

التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

الجار ــة لــن تكل ــل النجــاح س ــبب مطالــب المتم ــردين

التعجيز ــة وق ــال ــأنهم ير ــدون أن يجعل ـوا م ــن اﻻتف ــاق
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تحقيـ ـ م اس ــب اكب ــر م ــن حجمه ــم الطب ع ــي والس ــبيل

الوحيد للتعامل معهم هو الحسم العس ر .

أشـ ــار ال ـ ـرئ س سـ ــلفاكير ـ ــان تهديـ ــدات مجلـ ــس اﻷمـ ــن
فرض عقو ات في حال المضي في خ ار الحـرب أكـد

أنــه ﻻ يخــاف العقو ــات و علــى الجم ــع عــدم الخــوف

من العقو ات وضرب مثل ح ومة السـودان حيـث قـال

الموق ــف الح ــالي ينس ــحب تج ــاه المعارض ــة وﻻ س ــت عد
تف ي ــر الـ ــدول الكبـــر مـــن دع ــم المعارضـــة عبـــر دول

اﻹقلـ ـ ـ م م ـ ــا يـ ــؤد إل ـ ــى رض ـ ــوخ الـ ـ ـرئ س سـ ــلفاكير أو
إعﻼن تنح ة عن سدة الح م .

اتفاق فرﻗاء اﻟحر ة اﻟشعب ة بجنوب اﻟسودان

بتار خ 2015/1/31م

ان ح ومة السودان ظلت تحـت العقو ـات منـذ 1989

في اﻷول من فبراير الحالي خﻼل جلسة م احثات

أجـ ــاب وز ـ ــر اﻹع ـ ــﻼم الجنـ ــو ي م ـ ــو ح ـ ــول تلـ ــو ح

مجلـ ــس اﻷمـ ــن الـ ــدولي فـ ــرض عقو ـ ــات علـ ــى طرفـ ــي

الكيني ووزر خارج ة ين ا ٕواثيو ا ووزر دفاع أوغندا
وممثلين عن السودان وجيبوتي والصومال والشر اء

وف ـ ــى ذات السـ ـ ـ اق قال ـ ــت الح وم ـ ــة أنه ـ ــا ل ـ ــن ترض ـ ــخ

راك مشار لمص ه نائب أول للرئ س

وان العقو ــات لــم تســفر عــن إســقاطها أو إج ارهــا علــى
تغير مواقفها.

النزاع حال عدم توصلهما ﻻتفاق سـﻼم ـان هـذا حـديث
غير موف .

لمطال ـ ــب المعارض ـ ــة المس ـ ــلحة بإلغ ـ ــاء منص ـ ــب نائ ـ ــب

الـ ـرئ س و اس ــتبداله بـ ـرئ س ال ــوزراء .حي ــث ق ــال وز ــر
شــؤون مجل ــس ال ــوزراء ،م ــارتن إل ــا أن ــه ل ــم ي ــتم طــرح

اﻻقتـ ـراح للح وم ــة أو الوس ــطاء عل ــى طاول ــة محادث ــات

عقدتها وساطة اﻹ قاد مع طرفي النزاع في دولة جنوب

السودان و حضور رئ س الوزراء اﻹثيو ي والرئ س

الغريين تم التوق ع على اتفاق لتقاسم السلطة

ون

موج ه الرئ س سلفاكير رئ ساً لح ومة الجنوب و عود

نائ ه الساب

و تم اخت ار نائب ثاني لﻼستوائيين ثم ش ل مجلس
الوزراء من الرئ س والنائب اﻷول و 27وز اًر .

تم اﻻتفاق على أن تكون نس ة تقاسم السلطة %60

للح ومة و %30للمعارضة ق ادة راك مشار و%10

السﻼم ووفد الح ومة لم يتل اﻻقتراح من اﻹ قاد وأنهـم

نصيب المعتقلين المفرج عنهم واﻷحزاب الس اس ة

واتهامهــا للمعارضــة الســعي لتحقيـ مطالــب اكبــر مــن

الحالي ضاف إل ه  68عضوًا جديداً يتم تقس مهم وف

ف أروه في تقارر وسائل اﻹعﻼم .

ت ارج ـ ــع الح وم ـ ــة لتحدي ـ ــد ص ـ ــﻼح ات رئ ـ ـ ـ س ال ـ ــوزراء

حجمهـ ــم الطب عـ ــي والتن ــر لـ ــم تـ ــم مـ ــن اتفـ ــاق مؤشـ ــر

واض ــح ﻻتج ــاه ﻹفش ــال اﻻتف ــاق والتحاي ــل ع ــدم تنفي ــذه

اﻷمر ال1ذ س قود المجتمـع الـدولي والوسـطاء لخ ـار
تشديد العقو ات على الدولة ومسؤوليها .

تحــد الـرئ س للمنظمــات الدول ــة واســتمرار تعنتــه قــود

إل ــى مز ــد م ــن ت ارج ــع اﻷسـ ـرة الدول ــة واﻷص ــدقاء م ــن

مســاندة الح ومــة والعمــل علــى تشــديد الضــغو ﻹ عــاد

الرئ س وح ومته عن سدة الح م .
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اﻷخر

ما تم اﻻتفاق على أن تتكون الجمع ة الوطن ة

)البرلمان( من  400عضو مع اﻹ قاء على البرلمان

نس ة اﻻتفاق و اتخاذ الق اررات ف ه التواف

وفى حال

الفشل ون موافقة  %80من اﻷعضاء وتعطى أحق ة

للترتيب للفترة اﻻنتقال ة ﻻ تتجاوز ثﻼثة أشهر لتنفيذ
اﻻتفاق وتسهيل عمل ة المصالحة الوطن ة ووضع

الدستور ٕواصﻼح الح م .
توالت ردود اﻷفعال على اﻻتفاق و رزت مخاوف
ل عض الجهات الس اس ة والم ونات الداخل ة في الدولة

مع بدا ة الم احثات اﻷخيرة أبد

اﻻستوائيين موافقتهم

على التنازل عن المنصب بإعﻼن ج مس وانى إ قا
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خﻼل اجتماعه ق ادات وح ام وأعضاء البرلمان القومي

رفض ح ام وﻻ ات حر الغزال الكبر اقتراح إقالة

شغله د .راك مشار على أن يتولى إ فاء منصب

وقال حاكم شمال حر الغزال الم لف أن المقترح زرع

عن الوﻻ ات اﻻستوائ ة الثﻼثة موافقتهم على مقترح

اﻹ قاد بإنشاء منصب نائب أول لرئ س الجمهورة
نائب الرئ س ،لكن عدد من الحضور رفضوا المقترح
وأعلنوا إصرارهم على اﻻحتفا

وأعلنوا حملة تعبئه

وس

المنصب لﻼستوائيين

اﻻستوائيين وتنو رهم

المفاوضات ومقترح الوسطاء ومحاوﻻت سلب م اسبهم

الس اس ة وتوجه

وفد رسمي من ق ادات الوﻻ ات

اﻻستوائ ة الثﻼث إلى إثيو ا لﻺعﻼن عن موقفهم
وتمس هم المنصب .

عد توق ع اﻻتفاق رفضت ق ادات ح وم ة تعيين مشار

نائب أول للرئ س وسحب المنصب من اﻻستوائيين

نائب الرئ س ج مس واني إ قا حجة أن المقترح حال

تنفيذه سيؤد

إلى انقسامات داخل ة و خل است اء عام

مخاوف عديدة خاصة لد

اﻻستوائيين وقال حاكم

غرب اﻻستوائ ة أن اﻻتفاق وتنحى إ قا لصالح مشار

سيؤد إلى انقسامات جديدة في الحزب الحاكم .

وفي ذات الس اق صرح و يل و ازرة الخارج ة عابدون
تار واك خﻼل تنو ره ﻷعضاء ال عثات الدبلوماس ة

بجو ا أن منصب نائب الرئ س هو منصب اﻻستوائ ة
الكبر وﻻ يجب حل مش لة المعارضة أخر وأشار
أن ذلك سيؤد

إلى تمرد اﻻستوائيين و طالب

الدبلوماسيين السعي لتحقي

السﻼم في ﻼده و قال

حيث أعلن الد تور مارتن ايل ا وزر مجلس الوزراء

أن المساعي الجارة حال اً تهدف إلى تغيير الح ومة
وأنهم س عملون على إجراء اﻻنتخا ات حال فشل

شوت المقترح وقال أن مجلس وزراء ح ومته قرر

بين اﻷطراف المتصارعة الرغم من أجواء التفاؤل

أنهم لن قبلوا م افأة التمرد واعتبر المنصب هو

منصب اﻻستوائيين ول س منصب لشخصي ج مس

التوصل إلى تسو ة ﻹنهاء اﻷزمة

واني ا قا ما انتقد حاكم وﻻ ة ال حيرات اللواء متور

على الصعيد الميداني تواصلت المناوشات العس رة

لقرار ح ام الوﻻ ات اﻻستوائ ة الثﻼثة برفض تنحي

اﻻلتزام اﻻتفاق وخرق لوقف العدائ ات حيث قامت

رفض إسناد المنصب للد تور راك مشار وأكد تأييدهم

ج مس واني ا قا وأشار ان راك مشار ﻻ ستح

بتوق ع اتفاق وقف العدائ ات .في مؤشر واضح لعدم
القوات الح وم ة مهاجمة مناط

س طرة المتمردين

التكرم وشغل هذا المنصب ﻷنه تسبب في المآسي

الموالين لرام مشار في وﻻ ة الوحدة في مناط وشوك

بجو ا أن تعيين زع م المعارضة المسلحة راك مشار

تمرد جديد في غرب اﻻستوائ ة تحت مسمي الحر ة

المعاناة التي مرت بها ﻼدهم.

تراجع الرئ س سلفاكير عن اﻻتفاق وقال في تصرحات

نائ اً أول للرئ س غير دستور لكن م ن أن شغل أ

وظ فة أخر

حجة أن الدستور اﻻنتقالي حتو على

منصب نائب رئ س واحد وأنه غير مستعد ﻻنتهاك

الدستور وأضاف أن ح ومته ضد م افأة الذين تمردوا

ل حصلوا على مقاعد في ح ومة منتخ ة.
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و وث وفى وﻻ ة جونقلى في منطقة ايدت ومث ان
تزامن ذلك بنشا

عس ر لﻼستوائيين بإعﻼن ق ام

الثورة لﻺنقاذ الوطني ق ادة الرائد ﻻسو ا لودورو

وتنفيذها لهجوم على قوات الج ش الشعبي في مرد

ينى قائد التمرد بوﻻ ة شرق

ٕواعﻼن اللواء مارتن
اﻻستوائ ة انضمامه لقوات المعارضة
مشار.

ق ادة راك
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على المستو الدولي أعرب اﻷمين العام لﻸمم المتحدة

التوصل إلى حلول نهائ ة لﻼزمة .ما فشلت دولة

ص غة مقبولة لتقاسم السلطة وقال أنه من الضرور

بها مطلع هذا العام في الخرطوم.

ان ي مون في ب ان عن أسفه لعدم تقد م الرئ س

سلفا ير ونائب الرئ س الساب

الد تور راك مشار

في

واﻹدارة

التوصل ﻻتفاق على سﻼم شامل وجامع
اﻹصﻼحات

اﻷساس ة

المؤسس ة

عالج

الصين من إحداث تقارب لوجهات النظر بين

اﻷطراف المتصارعة من خﻼل الم ادرة التي قامت

فشلت جهود دول اﻹقل م من خﻼل الم ادرة التي

قادها الحزب الحاكم بدولة تنزان ا في مدينة اروشا

اﻻقتصاد ة والمصالحة ،والمساءلة عن الجرائم التي

لمعالجة اﻷزمة اعت ار أن توحيد الحزب ومعالجة

ما رحبت

التهم ضدهم والعودة إلى

ارتكبت منذ بدا ة الصراع ودعا الطرفين إلى اﻻلتزام
على اتفاق وقف اﻷعمال العدائ ة و اﻻستعداد للجولة

القادمة من المحادثات ﻹنهاء الصراع

الصين اﻻتفاق .وقال المتحدث اسم و ازرة الخارج ة
ان الصين تقدر جهود هيئة اﻹ قاد و ان الصين

نشطت في تعز ز عمل ة السﻼم في جنوب السودان .

أعر ت دول الترو ا في ب ان مشترك أصدرته الخارج ة

اﻷمر ة عن خي ة أملها من فشل قادة جنوب السودان
في التوصل ﻻتفاق شامل خﻼل المحادثات اﻷخيرة

ودعت اﻷطراف لتقد م مزد من التنازﻻت وتش يل

ح ومة انتقال ة.

إش اﻻته وخﻼفاته تقود لحل اﻷزمة صورة جذرة

رغم قبول مجموعة العشر بتوص ات اروشا وموافقة

الح ومة على إسقا

مواقعهم في الحزب عد رفض مجموعة مشار من

التوق ع على توص ات الم ادرة .

 .عد فشل تلك المحاوﻻت قام المجتمع الدولي

الضغ على اﻷطراف المتصارعة وتدخل شر اء

اﻹ قاد )دول الترو ا عدد خمس دول من اﻹقل م(
تحت مسمى )اﻹ قاد (+وتقدم

اﻷطراف على قبولها الضغ

م ادرة لحث

و التلو ح عقو ات

وتم التوق ع على مسودة اﻻتفاق الجديد بتارخ

تأتي خطوة تدخل المجتمع الدولي واﻹقل مي في

2015/8/26م.

نتجت عنها إف ارزات أمن ة ٕوانسان ة انزلقت إلى

تقدمت وساطة اﻹ قاد مقترح جديد ﻻتفاق سﻼم تم

التدخﻼت اﻹقل م ة والدول ة لها أثار سال ة على

اﻷخر تتضمن اﻵتي :

دولة الجنوب نتيجة لفشل حزب الحر ة الشعب ة

في إدارة الدولة عد اﻻنفصال وخل

أزمة داخل ة

حرب شاملة وأص حت تش ل تهديداً لﻸمن
واﻻستقرار في المنطقة ولمصالح الدول الغر ة.

المنطقة خاصة السودان وذلك لخلف ة العﻼقة
المتوترة بين البلدين ووجود تهديدات على اﻷمن

القومي السوداني انطﻼقا من دولة الجنوب.

جهود معاﻟجة اﻷزمة:

فشلت مجموعة دول اﻹقل م ممثلة في وساطة
اﻹ قاد عد عقدها لحوالي تسع قمم للرؤساء من

التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني 2015-2014

ابرز تفاصيل اﻻتفاق:

التوق ع عل ه من قبل اﻷطراف المتنازعة في

الح ومة والمعارضة والمعتقلين السا قين واﻷحزاب
 تقترح الوث قة نموذج لتقس م السلطة
والشراكة بنسب بين الح ومة والمعارضة

المسلحة ق ادة مشار ومجموعة المعتقلين

السا قين واﻷحزاب اﻷخر .

 منح اﻻتفاق الح ومة ح

اﻻحتفا

اﻷغلب ة في البرلمان القومي الذ
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توس عه من  332إلى  400عضو و تم

تمثيل المعارضة المسلحة

عدد 50

عضواً واﻷحزاب اﻷخر بـ  17عضو

إضافي وعضو واحد من المعتقلين



الس اسيين السا قين.

ون منصب الرئ س لصالح الح ومة

واستحداث منصب النائب اﻷول للرئ س

والذ

س ون من نصيب الحر ة الشعب ة

في المعارضة ٕواعادة اﻷعضاء الذين تم
فصلهم من عضو ة البرلمان إلى مواقعهم

 إنشاء لجنة للمراق ة والتقي م من أطراف
أجنب ه لمتا عة تنفيذ اﻻتفاق ة .

ردود اﻷفعال اﻟمحل ة واﻹﻗل م ة واﻟدوﻟ ة تجاه

اﻻتفاق:

تراجع موقف الح ومة المتشدد عد توق عها على

الوث قة و دأت في تبرر موقفها وقبولها

للوث قة

وانخر الرئ س سلفاكير في لقاءات تنو رة وأشار
إلى استجابته للضغو

مصلحتهم الجنوح للسﻼم

الخارج ة وان من
رغم تحفظاتهم على

عض البنود وأعلن أنه ل س من مصلحتهم

السا قة و تم تنفيذ المقترح في مدة أقصاها

مواجهة المجتمع الدولي وعليهم فق الضغ للنظر

المجموعات اﻷرع المتفاوضة ٕواجراء

زع م المعارضة انتقاده لتصرحات الرئ س

 33شه ار عن طر

وطن ة انتقال ة

تش يل ح ومة وحدة

قاعدة عرضة تضم

إصﻼحات تنتهي انتخا ات عامة.

توﻗيتات اﻟتنفيذ:

 تضمن اﻻتفاق ترتي ات أمن ة تتمثل في
مغادرة القوات اﻷجنب ة لدولة جنوب

السودان في فترة 45

يوم )اﻷوغند ة

إلى مﻼحظاتهم في الوث قة و اصدر ق ار اًر أعلن
ف ه وقف شامل ﻹطﻼق النار.

أبد

سلفاكير عقب توق عه لﻼتفاق على تحفظاته
ووصفها أنها تثير الش وك حول صدقه والتزامه
اﻻتفاق .

س اس ا رحبت القو

الس اس ة

وصف الحزب الحاكم اﻻتفاق

اﻻتفاق حيث

أنه انتصار على

والحر ات المسلحة اﻷجنب ة( ٕواخﻼء

المؤامرة واﻻستعمار اﻷجنبي  ،وأعتبر حزب

 72ساعة.

التغيير الد مقراطي أنه البدا ة المهمة في تارخ

العاصمة من الوجود العس ر والبدء في
تنفيذ وقف دائم ﻹطﻼق النار في غضون

 تؤول الق ادة العس رة في الفترة اﻻنتقال ة

لق ادة قوات جنوب السودان و عد 30
شهر يتم إعادة تش يل الج ش ودمج

القوات بجانب إعادة
الشرطة.

تش يل اﻷمن و

 تش يل ح ومة وحدة وطن ة انتقال ة في

غضون  90يوم تمهد الوضع الداخلي

ﻹجراء انتخا ات عامة .
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الجبهة الد مقراط ة المتحدة اﻻتفاق أنه تارخي
وس حقن الدماء ،واعتبره حزب الحر ة الشعب ة

جنوب السودان ﻹنهاء المعاناة.
برزت

مواقف

مناهضة

لﻼتفاق

ل عض

المجموعات القبل ة الموال ة للح ومة فقد أبدت
ق ادات النو ر عدم رضاءهم عن اﻻتفاق خاصة

الفر

ج مس هوث والمستشار توت قلواك و

أشاروا انهم نو ر بل لن سمحوا لنو ر اللير على
ح م مناطقهم و ذلك أعلن مجتمع دين ا افيدن

عن رفضهم اﻻتفاق ة وأشاروا بتصعيد مطالبهم
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للرئ س سلفاكير حال موافقته الح ومة على

اﻻستمرار في اﻻتفاق المطال ة بوﻻ ة جديدة في
شمال أعالي النيل تضم ابيى واﻹشراف على تأمين
مناط

البترول و ذلك أعلن دين ا غرب حر

الغزال خﻼل مؤتمر جين

ورغبتها في إعادة بناءه مرة أخر
الحال ة حيث ﻼح

عد أزمته

أن معظم العقو ات التي يتم

التلو ح بها فرد ة ﻻ تش ل هاجسا للدولة .

اهتمت الوﻻ ات المتحدة

اﻷمر ة

التلو ح

رفضهم للوث قة

عقو ات حظر اﻷسلحة وتجميد اﻷرصدة ومنع

رحبت معظم دول اﻹقل م اﻻتفاق.حيث أكد رئ س

اليون مسس وتعديل تفو ضها لدعم تنفيذ اﻻتفاق في

ﻷخذ اتفاق ة السﻼم بجد ة ورفض العودة للحرب .

ه مر ز المجموعة الدول ة لﻼزمات لﻸ حاث

واستهدافهم لمؤ د اﻻتفاق .

اﻟموﻗف تجاه اﻻتفاق :

الوزراء اﻹثيو ي هايلي مارام ان ﻼده ستواصل
العمل لضمان إحﻼل سﻼم دائم داع ا الطرفين

دعا الرئ س موسفيني الرئ س سلفاكير ونائ ه

الساب راك مشار قفل فصل النزاع والتر يز علي
تنم ة ال ﻼد وازدهار المواطنين ووصف الحرب في

دولة جنوب السودان الجائرة وغير الواقع ة و أنها

حدثت في الم ان الخطأ والوقت الخطأ .

وصف

اﻷوغند

وزر

المال ة

والتخط

اﻻتفاق ة انها تطور

اﻻقتصاد اليوغند

بير سينعش

وقدر حجم الخسارة التي

تكبدتها يوغندا بـ 2ر2

اندﻻع الحرب.

اﻻقتصاد

ترليون شلن سنو ا منذ

وصف الرئ س الكيني اوهورو

ن اتا

التوق ع

اللحظة التارخ ة في تارخ جنوب السودان داع ا

الطرفين للتخلي عن تحفظاتهما والتطلع للسﻼم
والوحدة .

رحبت الدول الغر ة مجتمعة بتوق ع اﻻتفاق ما

الزارة.

اتخذ مجلس اﻷمن الدولي تدابير ﻻستكمال وﻻ ة
خطوة لدعم اﻻستقرار الداخلي للدولة .

حظر لﻸسلحة ونشر قوة إقل م ة وهو طلب تقدم

للرئ س أو اما .مثل تعزز و دا ة لتدخل الدولي
في الدولة أو اله منة عليها .

اقترحت وساطة اﻹ قاد عد التقرر الذ

قدمته

لجنة او سانغو على إنشاء محاكم مختلطة من
قضاة دوليين وسلطات جنوب السودان للتحقي في

تلك الجرائم ،أو إحالة القض ة إلى مح مة

الجنا ات الدول ة .

إجراء محاس ات ومﻼحقات جنائ ة لمرتكب الفظائع
وقد طالبت المنظمات الدول ة الحقوق ة خاصة
منظمة ه من ار س واتش ومنظمات أخر

المحاس ة الجنائ ة لتجاوزات القوات الح وم ة

والمل ش ات المتحالفة لق امها انتهاكات إنسان ة

وجرائم ضد اﻹنسان ة.

تحد ات تنفيذ اﻻتفاق :

عدم قناعة اﻷطراف اﻻتفاق حيث جاء توق ع

اعتبرته و ازرة الخارج ة الروس ة انه خطوة عمل ة

الرئ س سلفاكير على مسودة ومقترحات اﻹ قاد

تتجه الدول الغر ة لفرض عقو ات غير مؤثرة

الرئ س أو اما خﻼل لقاءه قادة رؤساء اﻹ قاد في

تمهد الطر

لسﻼم متين ووفاق وطني شامل.

اﻟعقو ات اﻟمتوﻗعة حال تعثر تنفيذ اﻻتفاق:

على الدولة وذلك لدورها الساب في فصل الجنوب
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الموسعة نتيجة الضغو

الخارج ة وتهديدات

وتحذيرات الوﻻ ات المتحدة خاصة تلك التي أطلقها

إثيو ا وتحذيرات

وزر الخارج ة جون
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بوث

معالجة وتسيير أمور الدولة الداخل ة وهذا بدوره

الم عوث

وضغو

اﻷمر ي

دونالد

فرضت مجموعة دول اﻹ قاد ودول الترو ا

والمجموعات المتمردة على راك مشار والم ونات

ومجهودات السفيرة اﻷمر ة فى جو ا وم عوث
اﻻتحاد اﻹفرقي عمر الفا ونار .
اﻻتفاق ة على اﻷطراف

المتصارعة تحت وطأة

التلو ح العقو ات والقانون الجنائي الدولي لذا جاء

التوق ع غير مرح ا ه من جانب الج ش الشعبي
والح ومة الس اس ة والمجموعات المنشقة من

المعارضة المسلحة و عض المجموعات القبل ة من
اﻻستوائيين ودين ا بور و حر الغزال .

يؤد إلى تعم قا الخﻼفات بين الم ونات الداخل ة.

عدم است عاب اﻻتفاق ة للم ونات الداخل ة اﻷخر

التي لديها مطالب س اس ة

اﻻستوائيين وق ائل

الفراتيت وغيرها من المجموعات الصغيرة ل ذلك

يؤد إلى تعقيدات داخل ة تهدد اﻻتفاق.

اﻟسينار وهات اﻟمحتملة ﻟدوﻟة جنوب اﻟسودان:

 تأس سا على طب عة وش ل تسلسل اﻷحداثالسا قة على اﻷقل خﻼل فترة الخمس سنوات

تجاهل الوسطاء للتحفظات التي أبدتها الح ومة

اﻷخيرة 2015 -2010م وما م ن أن حدث

وتقاسم السلطة اﻷمر الذ يؤد إلى عدم صموده

عدة استنتاجات تعتبر عن توصيف وتحليل

والمعارضة معا خاصة المتعلقة بوضع ة الج شين

وخلو العاصمة و عض المدن من الوجود العس ر

أمام ذلك
الدولة.

للتدخل العس ر

وفرض قيود على

عد فشل جهود توحيد الحر ة الشعب ة خﻼل

م احثات أروشا وتراجع الح ومة عن اﻻستمرار

فيها عقب توق ع مجموعة العشر على مسودة

اﻹ قاد

ون الحر ة الشعب ة قد انقسمت إلى أرع

ت ارات واندثار م اد
يدعو لها جون قرن

السودان.

الحر ة اﻷولى التي ان

وهذا حسب لصالحنا في

تداع ات اﻷحداث وتطورها يؤد

إلى تعزز

اﻻنقسامات والتحالفات وس اﻻثن ات والق ائل على

في السنوات القادمة من سيناروهات محتملة

في دولة جنوب السودان رما ظهرت هناك

حالة دولة الجنوب ٕوام ان ة التنبوء من ولو

للمستقبل الغرب وهي:

ارتفاع درجات حالة التسي س اﻻثني أو القبلي
ومؤشر ذلك حالة الحرب اﻷهل ة ذات الطا ع

القبلي بين الدين ا والنو ر ودخولها في س اق

وصراع اﻻستقطاب لق ائل اﻷقل ات اﻷخر خاصة

الشلك ومجموعة الق ائل اﻻستوائ ة .

ظاهرة قبل ة الج ش والنزاعات المس ح ة والتي
تعني اعتماد دولة الجنوب على الوﻻء القبلي في

اﻻنضمام للج ش وهي مسألة حتم ة

مح ومة

طب عة الصراع التارخي بن النو ر والدين ا والتي

أسس جهو ة وقبل ة خاصة وس مجموعات الدين ا

أخذت مراحل ٕواعادة جديدة عد تكو ن الدولة
اﻷمر الذ جعل مثلت السلطة والج ش والقبيلة

الدور الخارجي في معالجة اﻷزمة ينسحب على

حالة عدم اﻻستقرار الس اسي واﻷمني واستمرار

والنو ر واﻻستوائيين ما شير إلى أن تكو ن و ناء
الدولة مؤسساتها على أسس هشة

عزز تهديد

لدولة موحدة و عزز روح اﻻنفصال مرة أخر .

قدرة القادمين الجدد في اﻻستقﻼل برأيهم في
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هو الذ

السودان.

حدد مسار ومستقبل دولة جنوب

الحرب اﻷهل ة والنزاعات القبل ة التي تع شها دولة
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الجنوب رما تعجل بوضعه تحت الوصا ة

-11

ساوتومي

الس اس ة والعس رة في ح ومة جنوب السودان

-14

بور ينافاسو

الدول ة.
تعمي

حالة الص راعات والنزاعات بين الق ادات

والمعارضة الجنو ة و خاصة الق ادات الكبر
سلفاكير وراك مشار.

رما تقوم ح ومة جنوب السودان

س اسات واستراتيج ات أمن ة وس اس ة

انتهاج
أ عاد

تسي س إثني للتم ين على السلطة بدولة جنوب

السودان.

تزايد تأثير التدخﻼت اﻹقل م ة والدول ة في الشؤون

الداخل ة لدولة جنوب السودان.
خاتمــــة اﻟتقر ر اﻟس اسي:

هدف التقرر الس اسي ﻹفرق ا لمعرفة مد

اﻻستقرار الس اسي الذ

-12
-13
-15

مورشص
بتسوانا

إثيو ا

وجد التقرر أن هذه اﻻنتخا ات غيرت في

المجموعات الحاكمة في عض البلدان ،ما
هو الحال في بور ينافاسو الذ

فاز رئ سها

المنتخب بنس ة  %53من اﻷصوات،

ونيجيرا التي فاز رئ سها بنس ة ،%53.96

وزامب ا التي فاز رئ سه بنس ة .%46.67
وأكدت عض اﻻنتخا ات جدارة مجموعات
وتحالفات حاكمة على اﻻستمرار تحت لواء

رئ سي له استحقاق دستور

في انتخا ات

أحدثته السنوات،

نفسه مثل ما جر في غين ا وناكر  ،حيث

سلم وعدل هو لب العمل ة الس اس ة .وناقش

 ،%83.66وفي تنزان ا أعيد انتخاب رئ س

وتجلى في شهور العام 2015م  .وغني عن
القول إن اﻻستقرار الس اسي وما فرزه من
التقرر التحوﻻت الد مقراط ة في إفرق ا.

رصد التقرر اﻻنتخا ات التي تمت في العام

2015م والتي جرت في ل من:

 -1زامب ا.
 -2توغو

فاز الرئ س ألفا

وند

ب ،%57.84

والحسن وت ار في ساحل العاج بنس ة
الحزب المنته ة وﻻيته ،وقد حصل السيد

جون ماغوفولي بنس ة  .%58وفي زنج ار
فاز سيف حمد بنس ة  ،%52ما أن هنالك

انتخا ات فاز بها الحزب الحاكم بنسب بيرة

تدعو للتش ك في المسار الد مقراطي حيث لم

يتغير الرئ س أو الحزب الحاكم  .و ناءا عل ه

 -3بورند

 -4السودان

وترتي ا يخلص التقر ر إلى أن التداول السلمي

 -7ساحل العاج

الصحراء جرت بها انتخا ات في العام

 -5نيجيرا
 -6غين ا

 -8تنزان ا

 -9موزمبي
-10

ناميب ا
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للسلطة في إفرق ا سجل ارتفاعا ملحوظا فإن

أكثر من ثلث الدول اﻹفرق ة جنوب
2015م .وهذا شير إلى قبول عام لد

الس اسيين اﻹفرقيين مبدأ اﻻحتكام للصنادي

اﻻنتخاب ة .و الط ع إن تطور هذا اﻷمر
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سينع س إيجا ا على السنوات القادمة.

والقنوات واﻹذاعات الخاصة  .وقد أشارت

الس اس ة قصرها ،إذ اندفعت أغلب الدول

الرغم من التدهور الملحو في مالي وغين ا

و طب عة الحال تثبت الوقائع اﻹفرق ة
لعمل ات

الد مق ارط ة

في

اﻹفرق ة نحو الد مق ارط ة

عض

النظم

سبب عوامل

خارج ة ،إﻻ أن مفهوم السﻼم اﻻجتماعي
اد يترسخ فعل التجمعات اﻹقل م ة

ما

حدث في بور ينا فاسو حيث عمل تجمع

اﻷكواس على تهديد اﻻنقﻼبيين؛ اﻷمر الذ

أعاد اﻷمور إلى نصابها ،وتمت عمل ات

انتخاب ة ذات مصداق ة عال ة ،و مقارنة

عض التقارر أن دول غرب إفرق ا قد

واصلت تأمين بيئة أفضل لﻺعﻼم ،على

ب ساو .وقد حققت العديد من الدول في غرب

إفرق ا الكثير من الم اسب منها وت د فوار
والسنغال حيث أظهرت الح ومات الجديدة

احتراما أكبر لحرة الصحافة  .ما ازداد
تنوع وسائل اﻹعﻼم في دول مثل ليبيرا

ومورتان ا ،ذلك بزادة اﻹذاعات الخاصة التي
تتمتع قدر من التعرف على اﻻنتقاد .وتر

اﻷوضاع الس اس ة في إفرق ا العالم العري

التقارر العالم ة أن اﻻتجاهات في ثير من

السﻼح من أجل إث ات شرعيتها.

وليبيرا وزم ابو .

نجد أن إفرق ا قد قطعت شوطا عيدا حيث

ما يزال العالم العري تتطاحن شرائحه قوة

وجد التقرر أن من أكثر النقا إضاءة هي
تحسين عﻼقات القارة الخارج ة ،فالعديد من

المؤتمرات الرئاس ة حيث جرت في هذا العام

دول إفرق ا جنوب الصحراء إيجاب ة مع
تحسينات

بيرة في

وت د فوار ومﻼو

و وجد اضطراب واضح في التقارر الدول ة
للحرات اﻹعﻼم ة حيث صنف السودان
الدولة قبل اﻷخيرة في الحرات اﻹعﻼم ة،

 ،وأسفرت عن اتفاقات ثنائ ة واستثمارات

ومن جهة أخر تشير عض التقارر إلى أن

اﻹفرقي ،ومؤتمر القمة الصيني اﻹفرقي،

وعلى العموم فإن التقرر اﻹستراتيجي

خارج ة ،وقد عبرت زارة أو اما لكل من
ين ا ٕواثيو ا اهتماما أمر ا القارة السمراء.
هذا ،اﻹضافة لمؤتمر القمة السوفيتي

ومؤتمر القمة الهند

اﻹفرقي ،ومؤتمر

العﻼقات التر ة اﻹفرق ة ،ومؤتمر القمة

اﻷور ة اﻹفرق ة وﻻ شك أن قبول إفرق ا
عالم ا قد ارتفع .وهذا يدل على رغ ة العالم
في اﻻستثمار بإفرق ا .وتشارك اﻻستفادة

والفائدة المت ادلة .

وجد التقرر أن هنالك انفتاحا إعﻼم ا إيجاب ا
من خﻼل وسائ

اﻻتصال اﻻجتماع ة
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اﻷسوأ إفرق ا في هذا المجال هي إفرق ا

الوسطى ٕوارترا وجنوب السودان والصومال
ومالي وغين ا وناكر .
اﻹفرقي وجد أن منظمة مراسلون ﻼ حدود
تحدد الدول اﻷسوأ في إفرق ا إعﻼم ا وعداوة

تجاه الصحفيين هي إرترا  ،و ين ا،

و وغندا ،وزم ابو  ،وشاد ،وجمهورة إفرق ا
الوسطى ،والكنغو الد مقراط ة ،نيجيرا،

وقامب ا .وعلى الرغم أن تقار ر أخر
صنفت

قد

وت د فوار من أحسن الدول

اﻹفرق ة فإن تقرر مراسلون ﻼ حدود قد
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وضعها ضمن قائمة اﻷسوأ ،ولم أت ذ ر

و ور ينا فاسو حيث استتب اﻷمن وجرت

أن العديد من المؤشرات تشير إلى تحسين

في الرع اﻵخير من العام 2015م  ،ولكنها

و ثرة

على أحداث فندق مالي ،وهي أقل شأنا

مصر والسودان .ونخلص مما توافر لدينا من

معلومات و قراءة متكاملة للتقارر الس اس ة
مستو ات اﻹعﻼم في إفرق ا اعتمادا على

الزادة المتواترة في عدد المدونين على

ش ات

اﻻجتماعي،

التواصل

أتاح

الح ومات المنتخ ة في هذا العام ،الذ

حرة اﻻنتقاد في أكثر من خمس عشرة دولة

إفرق ة .

وقرن اﻹعﻼم وتمل ك المعلومة عن الفساد
وانعدام الشفاف ة إذ ظلت إفرق ا تحتل مؤخرة

الدول العالم ة في الفساد وانعدام الشفاف ة،
إﻻ أن العديد من التغييرات التي وقعت في

انتخا ات آمنة .وفي جنوب السودان توصلت

اﻷطراف إلى تسو ات لوقف إطﻼق النار
لم تنجح في وقف العدائ ات بين اﻷطراف

المتحا ة في جنوب السودان ،وتمت الس طرة
التمرد في اﻷعوام السا قة ،ووضع الرئ س

النيجير المنتخب بهار خطة جيدة للتقليل
من هجمات بو و حرام .و الط ع فإن الواقع

اﻹفرقي ل س أحسن ما م ن ولكنه أفضل
مما سب .

اﻷحزاب الحاكمة قد شف المزد من الفساد،
وأزاح القناع عن الغموض الذ استولى على
تصرفات اﻷجهزة التنفيذ ة في العالم .هذا،

وقد بذلت جهود مقدرة من الح ومات

المنتخ ة حديثا في محارة الفساد واﻹرهاب
ما هو الحالي في نيجيرا

ومجهودات

الح ومة

اﻻنتقال ة

بخار

في

بور ينافاسو وتعزز ح م القانون بإثيو ا،
اﻹضافة إلى اﻷنظمة الحاكمة في جنوب

إفرق ا ومورشص

وزم ابو ومﻼو ؛ مما

يجعلنا قادر ن على التأكيد أن تحسنا طف فا
قد سجلته العديد من الدول اﻹفرق ة في هذا

المجال.

وفي مجال اﻻضط ار ات اﻷمن ة واﻻنقﻼ ات
العس رة فقد أظهر العام 2015م

شيئاً من

التحسن ،فقد خفت حدة النزاع في دارفور
غرب السودان ،وقلت المجازر في بوروند
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