املرحلة الراهنة في الصومال
إصدار:

منحدى العالقات العربية والدولية
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من ذذن غر ذذرم الف ذذرماأ ل ذذد م ذذرع غبتي ذذة كامي ذذة جعاق ذذد ة ذذا موألا ذذو ق ذذرى م تي ذذة م حت ذذة ب ذذدا و ذذدلر يات ذذد
ذذرمرا اربذذرع الذذن و غحذذمثرا مدرمذذة م ألاذذد حذذياك ذذر ةذذا  1991ومذذرورا اربدرمذذات اة ذذدتة لذذارو الذ الك وال ذ ا ذذد
ثرةذذابد كوأ إقتيألايذذة غبألايذذا ا سربيذذا ولذذبح ا إلاسذذا

وذذد حذذالميير مذذو اة ذذاسد حذذالمية  2002ورئبسذذيد اةق ذذه ة ذ سد

شيخ شريف شيخ غمألاد الن اححتد مماليد ال الك ةا .2009
ول ذذد ش ذذير غ ت ذذرأ ح ذذقحألا ا ارب ذاملد ا حمت ذذد ال ذ الك م ذذو اةرمت ذذة ى حمالي ذذة ع ذذد م ذذا

ةس ذذيا وب ذذد م ذذو الم ذذرى قتيألاي ذذة

والدولية الداةألاة لتستثة المائألاة إملا مرمتة كائألاة.
لذذد بذذنا الحمريذذر ذذاوأ غر مذذد لت يذذة ةذذو اة ذذيد الفذذرماملد السيارذ الذرابو وغبذذد تذرا السياحذذية واةسذ بة ال ذ
ثؤرر ةتيو اإلضا ة إملا مرقف ترا

نقية اة حت ة منو.

ألاطراف السياسية في الصومال
أوال  :الحكومة الصومالية :
جعح ذذا اربدرم ذذة الف ذذرمالية اربالي ذذة ال ذ رغح ذذيا مس ذذو ش ذذيخ م ألا ذذرك م ذذو غ ذذرد ت ذرا السياح ذذية ل ذذد ال ذ الك .وث حت ذذف
اربدرمذة ارباليذة ةذذو حذا ماأسا ركسذا مدرمذذة كائألاذة عذذد ا إلاسذا اةرمتذة ى حماليذذة ال ذ احذحألارت لعمذذد و مححذاليير .وث ذذرأ
بذذنمل اةي ذذكو ل بدرم ذذة ارباليذذة ال ذذدلرأ ل ذذد معابذذدات واث اق ذذات كولي ذذة م ذ غت ذرا غ نقي ذذة لو ذذو لثررأسذذا ثوألا ذذو ل ذذد ح ذذر
اح ذذح دا ب ذذنمل الف ذذالميات م ذذو ق ذذم اةس ذذؤولير الف ذذرماليير ال ذذن و حم ذذرور إمل ذذا ار ذذاو ل ذذد م ذذاأ الحعام ذذم م ذ ال ذذدوأ
لرى.
وجعحألاذد اربدرمذذة اردد ذدو – سألاذذا ذار اربذذاأ لذد حذذا ماأسا -ة ذذا المذرو

ريميذذة رب ذم السذذال ) غميفذر س ال ذ جسذذيثر

ة ذذا اةم ذرات اربيري ذة ل ذذد ال ذ الك مس ذذم اةث ذذار واةين ذذا والمف ذذر الرئار ذ ل ذذد ممدر ذذر .وق ذذد م ذذرت ة ذذا ال ذ الك ذذاو ل ذذد ثو ذذو
اربدرمة جسيثر إال ة ا مناته م دوكو بنألاا ا د مية ال الك ث ض لسيثرو مرسة ش اع اة ابد و.
ي ذذا غر الرض ذ جكي ذذا ذذدم س ي ذذا من ذذن ذذدا ات العذذا اةاا ذ مي ذ اح ذذحعاكت اربدرمذذة الوسي ذذا م ذذو اةنذذاته ع ذذد إرباقي ذذا
بزيألا ذذة قاح ذذية ربرس ذذة ال ذ اع وبألاس ذذاةدو الم ذذرات

ريمي ذذة ال ذ جعح ذذا الم ذذرو اربميمي ذذة ة ذذا ر

وال ذ لي ذذا الدتألا ذذة

لياو لد اةسرح العسور .
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وقذذد ثذذد مذذؤلرا ج ذذويم مدرمذذة مفذذكرو ) مذذو ة ذذرو ودرا مذذجس ميذذاكو رئذذبح الذذردرا اردد ذذد ة ذذد شذذركور .وجعحألاذذد
ثردي اةناصب وغةضا ال اةار لد ال الك ة ا م اصفة ق تية محعار ةتيسا منذن ةذا  2000احذد ) (4.5وجعنذ الم ائذم
رب الو اى اإلضا ة إملا م ألارةة ق ائم صكياو غلرى.
ومسذب مذذا بذذر محذداوأ لذذدى وحذذاة الفذذرمالية مذد حذذابد إملذذا مذذد س يذا لذذد إ ذذاح الذذرئبح اربذاملد م ألارةذذة مذذو الذدوأ
و م ذزاع .ويألاوذذو دسذذر كور مذذا رعذذر

لذذد السذذامة الفذذرمالية و الذذد اردد ذذدو وبذذد ة ذذارو ةذذو نذذاح مق ذذه مذذو مرسذذة

صالح ) لرار اةستألاررس  .و ا د واضبة فألااأسد وكوربد لد ا ح اع الرئبح اردد ذد وبالحذاملد جعيذير رئذبح الذردرا
واربدرمة اةفكرو.
وة ذذا الذذر د مذذو غر الذذرئبح ال نخسذذب إملذذا ثيذذار و الذذد اردد ذذدو لونذذو رعح ذذا ممربذذا مذ سد وليذذد ال ضذذم لذذد وصذذرلو إملذذا حذذدو
اربود لد الفرماأ وبالحاملد ليد ثرريا س يا ة ا معظد قراراثو.
وبناك كوأ ةد دو حابألاد لد ثألاريم مألاتة الرئبح لوو ألاا غر الدوأ ال ث اك كليال ة ا دلك ألاو الفعب اردذز هسذنا
مر غو ار ر

لد غحألاا ثتك الدوأ .يا غر الدةد السيار

ار واضبا مو كوأ إقتيألاية وةربية وكولية.

والرئبح ارباملد ر د غ و ممرع مو حالميير لونو ةر سش فية غ اك ألاية ةألاتد لد م ذاأ اة حألاذ اةذد أ .غمذا رئذبح
ودرائذو يذر ر ذم غةألاذاأ ولذد رعذر لذذو اث ذامل معذير لونذو محألاذا لذبح م سذذربا ة ذا حذالميير  .وربألاذا ذا جعيبنذو إلرضذذا
المرو اةألارلة ل بدرمة كر

الحرادر.

وم ذذو غب ذذد معارا ذ اربدرم ذذة اربالي ذذة مرس ذذة ش ذ اع اة اب ذذد و ال ذذن و ح ذذن رك لي ذذا م ذذررا مس ذذحمال .وم ذذا ة ذذدا دل ذذك ذذار
معارضذإلاسد ال جسذذخند إملذذا م ذذدغ غ ذذدلررد وإ ألاذذا ثذذرث ج حماحذذد اةناصذذب السذذياك ة وثرديعيذذا .ومذذا راذ ق يتذذة غو م ألارةذذة
ق ذذد ركض ذذب ذل ذذريو .ل ذذنا ا ذذو ةألاتي ذذا ال ثر ذذد معارض ذذة مميمي ذذة ل ذذد ب ذذنمل اةرمت ذذة والد ذذم ا حظ ذذار م ذذا ح ذذح ممو اربدرم ذذة
والدةد الن ححتمامل مو اة حألا الدوملد.
غم ذذا م ذذا حعت ذذه حر ي ذذات الش ف ذذيات الرئبس ذذة ل بدرم ذذة راض ذذق غكس ذذا راة ذذد الحراد ذذات الم تي ذذة والض ذذكرة الدولي ذذة ال ذ
ا ذذد ث ض ذذم إح ذذناك اربمائ ذذب اةيألا ذذة لش ف ذذيات ثونرقراتي ذذة وبالح ذاملد ال ركت ذذب ة ذذا غ

اص ذذيا ثي ذذار مع ذذير ر ذذد و ذذرك

فيات م سربة ة ا اردية ال وق د ورا إ اح الرئبح.
ثانيا  :أرض الصومال
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وهذذد اةسذذحعألارو ال ا ثا ي ذذة السذذا مة ال ذ ثم ذ ل ذذد ال ذذألااأ الفذذرماملد وال ذ ثرمذذدت م ذ الفذذرماأ ع ذذد مفذذرأ اردن ذذرع
وال ألااأ ىححمالأ مو اةسحعألارثير ريثا يا وإ ثاليا ةا  .1920وقد غةتند بذنمل الرال ذة ا فذاليا ةذو الفذرماأ عذد
اكسيذذار اربدرمذذة الفذذرمالية اةرسزيذذة  1991لو سذذا لذذد ث ذذم م ذ عر ذذر اة ذاا كوملذذد .وثحألاحذ غر

الفذذرماأ )ةاصذألاإلاسا

بر بساس اححمرار سب ممار ة اردنرع الفرماملد الن اجسد وضعو الحرثر لالأ العمد و اةاضيير.
وألر

اةذذم ة ذذا ر

الفذذرماأ ظذذا حيار ذ

) رةذذار ورئذذبح ومدرمذذةس ويذذحد ثذذداوأ السذذتثة

ذذدم حذذتح والحيذذا

ذلر رئبح ليا ةا  2010وبر غمألاد حيال ير.
وقذد قثعذذد غر

الفذذرماأ ةالقإلاسذا كاريذذة والسياحذذية مذ ممدر ذذر منذذن إةالكسذا ى فذذاأ لوذذو الذروا ج ذذير السذذدار

ما دالد قائألاة وثنرى غر

الفرماأ ن سيا ةو العألاتية السياحية اردارية لد ممدر ر.

إال غر ل دألايرريذة – اةعتنذذة مذذو ا ذذب وامذذد -م ذا م مذ
وحذذناو وهذذد منذذاته ثخ ذ

كرا يذذا ألر

ارأسذذا و ر حال ذذدو ميذ

خنذادع الثر ذذار ة ذذا م ذذا ظ حذذرأ

الفذذرماأ مسذذب لريثذذة ىحذذحعألاار ال ا ثذذا أ لوذذو غ تذذب حذذداكسا رعح ذذاور غكسذذد

قحألارر ة ائريا ل ر حال د.
وثحعامذذم غر

الفذذرماأ م ذ العذذالد ار ذذاررد ة ذذا غكسذذا كولذذة مسذذحمتة ر ذذد ركسذذا يذذا مع ا ذذة وثذذرث ج عالقذذات وريمذذة م ذ

النظا ىريربأ.
ثالثا  :بونتالند
وهد وال ة شذ يسة إملذا مذد مذا وغر

الفذرماأو وليذا موذد داجذأ شذ و مسذحمم لو سذا ث حتذف ةذو غر

الفذرماأ ركسذا لذد

جعتو ىححمالأ وهد غقم ثثررا حياحيا وإكاريا مو ارأسا.
ثرحسد ر حال د ةا  1991مياكو الرئبح الفرماملد الرامذم ة ذد ي رحذف غمألاذد .ول ر حال ذد ظذا حيارذ ) رةذار
ورئبح ومدرمةس وثحألاح اححمرار سب .
وج ذذارك ر حال ذذد ) ةاص ذألاإلاسا ذذرو س العألاتيذذة السياحذذية لذذد الفذذرماأ لوذذو لذذبح ليذذا ةالقذذة إكاريذذة م اشذذرو م ذ اربدرمذذة
اةرسزية .وهد غمد ترا اةرقعة ةا رعر
ولترال ذذة م ذذا م مدوك ذذة م ذ

ارتة الثريه الفرمالية ال غ ح د اربدرمة الفرمالية اربالية.

ارأس ذذا ال ذذألاالية غر

الف ذذرماأ سألا ذذا غش ذذر ا ح ذذا ما سألا ذذا لي ذذا م ذذا م مألاارت ذذة م ذ

ارأس ذذا

اردنربية و تألادوو سقب ثماحألايا السيثرو م ةاصألاة م ا ظة مدو الوعير.
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رابعا  :جلمدغ والية
وهذذد غ ضذذا وال ذذة د ذذدو غةتنذذد ج ذذويم إكارأسذذا اةسذذحمتة ق ذذم غةذذرا وةاص ذألاإلاسا ) اردذذز اردنذذربأ س مذذو مد نذذة ذذالوعير
مي جسيثر ر حال د اردز ال ألااملد مو ثتك اةد نة .و تألادو هد غقذم احذحمرارا ومسذامة مذو ر حال ذد وغر

الفذرماأ

لو سا اةتة حياحيا وهد غمد اةرقعير ر ارتة الثريه اةن ررو ذ ا.
ذذد ر اإلش ذذارو غر الماح ذذد اة ذ اك ذذير الويا ذذات السياح ذذية الس ذذا مة ب ذذر لض ذذرةيد ث ذذد الن ذذرد ى س ذذربأ ال ذذن ل ذذو
مألاستير لد روو وبر بسا.
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خامسا  :جوباالند
وه ذذد غ ض ذذا إكارو د ذذدو ذذحد ج ذذويتيا عر لد ذذأ ث ذذد ر اةن ذذاته اردنربي ذذة ال ذ ا ذذب د ة س ذذا مرس ذذة ش ذ اع اة اب ذذد و.
وثحتم ذذه ب ذذنمل الرال ذذة كةألا ذذا ورةا ذذة م ذذو ق ذذم سيقي ذذا ال ذ لي ذذا ن ذذرك يس ذذا م ذذاثترر مرس ذذة ال ذ اع الح ذذالف م ذ الم ذذرات
اربدرمية وم ألارةة راحوألا ر أ.
وثحثت بنمل كارو إملا لعب كور اةم لد اة يد السيار

سقب اةسامة الو ياو لألراا ال ثدعد غكسا ثألاستذو يذا غ ذو

مو السا ه ألوا و الحويو ةألاا حيدرر كوربا اةسحم د.
سادسا  :ثنظيم أهل السنة والجماعة
وبذذنا الحنظ ذذيد ر ذذد قت ذذة ود ذذو السيار ذ ) تذذرم ص ذذر يةس إال غ ذذو غم ذذد اةذذرقعير ل ذذد لارتذذة الثري ذذه الفذذرمالية و ذذار ل ذذو
مضرر لد م اة اورات وى حألااةات الفرمالية لد اةرمتة ى حمالية.
وقذ ذذد ا ضذ ذذد إليسذ ذذا عذ ذذا السياحذ ذذيير تألاعذ ذذا لذ ذذد اربفذ ذذرأ ة ذ ذذا مذ ذذرت قذ ذذد لذ ذذد ار ريثذ ذذة السياحذ ذذية ال حمذ ذذار اربرسذ ذذة و
الفر يةو  -ال ةر د عد لرضيا لد اة اأ السيار  -إملا ر اأ حياحة.
سألاذذا غر بنذذاك العد ذذد مذذو اةسذذألايات لذذرى ال ذ ج ذذدتد لذذالأ السذذنرات اةاضذذية لوذذو لذذبح ليذذا كور اةذذم ة ذذا ر .
ومذا ألايذذك ذذم بذذنمل الويا ذذات اةذذن ررو – مذا ةذذدا اربدرمذذة اةرسزيذذة -غر ذذم سيذذار ألاسذم وا يذذة لع ذذياو معينذذة كذذا النظذذر
ةو كر ة ثألاسيتيا.
سابعا  :حركة الاعتصام بالكتاب والسنة
وال ذ رغحذذيا الذذدسحرر

ذذيا صذذالك وهذذد ة ذذارو ةذذو الحيذذار السذذت أ الذذن وسذذيألاو ة ذذا اةسذذرح حذذالمأ والذذدةر الفذذرماملد

لوو ر ذد غر اربرسذة هذد سأذا غث اةذا ة ذا مسذحرى حذالميير لذد الفذرماأ إال غ ذو لذبح ليذا
غر

ذاة حيارذ متألاذر ة ذا

الراق وثق ج لد اة االت ى حألااةية والدةرية والحعتيألاية.

ثامنا  :حركة إلاصالح
وه ذذد مألاست ذذة ردألااة ذذة ل ذذرار اةس ذذتألاير وق ذذد ثر ذذق غم ذذد راكرب ذذا ال ذذدسحرر ة ذذدا ل ذذرمألاو ذذاك ر لترئاح ذذة ر ذذد معارض ذذة
اربرسة لو لوو اربم لد ال و .وهد لرى

ثة لد م اأ العألام

ازأ والحعتيم ولبح ليا

اة حيار

نسر.

ثاحعا  :و الد اردد دو
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وبر احد يا رحم ثته ة ا اردناح اةق ذه مذو مرسذة صذالح ويضذد لذد صذ ر و الوسيذا مذو الدذراكر وبذؤال ذار ليذد
ال ض ذذم ل ذذد وص ذذرأ ال ذذرئبح اردد ذذد إمل ذذا ح ذذدو اربو ذذد وج ذذويم اربدرم ذذة اربالي ذذة سألا ذذا دسر ذذا ح ذذا ما لدر ذذة غر ال ذ عا
ثته ةتيسا مدرمة والد اردد دو.
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الحركات املسلحة
 - 1حركة شباب املجاهدين
وه ذذد مرس ذذة ياك ذذة جعحألا ذذد ة ذذا ار ي ذذار اةس ذ ق ل ذذر

رليإلاس ذذا وث س ذذيابا ار ذذا

هس ذذا لت ذذريعة ح ذذالمية ة ذذا اة حألا ذ

الفرماملد .وث ابر اربرسة عالقإلاسا الحنظيألاية وال ورية م الماةذدو ميذ غةتنذد ة ذا اةذأل ا ضذألااميا لتماةذدو مألاستذة ليذا
لد المرر

ريمأ.

وقد ثرحسد اربرسة – مسب ما بذر معذرو – ةذا  2001ميذاكو غك ما ذ ةيذاو الذن ا حالحذو المذرات مريويذة لذد
ةا  2001ألاد نة ترحألاريب وحذج الفذرماأ .وقذد ا ذد اربرسذة ذز مذو ثنظذيد اة ذاسد حذالمية الذن داع صذبحو
لذذد الفذذرماأ ةذذا  2002والذذن موذذد منذذاته اردنذذرع الفذذرماأ ةذذدو حذذحة غشذذير ق ذذم غر ثثي ذذو المذرات ى سربيذذة ال ذ
اححعا د هسا اربدرمة الفرمالية مياكو الرئبح ة د ي رحف غمألاد.
رذذد ا فذذتد اربرسذذة ةذذو اة ذذاسد عذذد غر شذذدم رئذذبح اة ذذاسد شذذيخ شذذريف شذذي ا ث ال ذذا واحذذعا احذذد وث ذذالف إةذذاكو
ث رير الفرماأو لد غحألارا ةا  . 2002وبررت اربرسة ا باهسا مو اة اسد رر لذد صذ ر الح ذالف اردد ذد ةتألاذا يير
لذذد إشذذارو إملذذا ةضذذا اةق ذذمير مذذو ال اةذذار الفذذرماأ ارذذر ى حيذذاح ريذذربأ الذذن و شذذدترا مذ شذذريف ث ذذالف الح ريذذر لذذد
غحألارا.
وج ذذدم العناص ذذر – ي ذذا الف ذذرمالية -العم ذذم اة ذذد ر لعألاتي ذذات اربرس ذذة لو ذذو معظ ذذد قياكاأس ذذا اةعتن ذذة واةيدا ي ذذة ه ذذد م ذذو
الفرماليير .وقد غكلتد اربرسة رما ة ى ح ار والح ياات ال ث فد اةئات مو
وي ذذكةد اربرس ذذة غمألا ذذد ةبذ ذ ذذد أ ودميت ذذو إ ذ ذرابيد

ريا احد اردياك.

ك ذذا أ وسالبألا ذذا ا ذذا ل ذذد غ كا س ذذحار ميذ ذ رعحم ذذد غكسألا ذذا ث ذذدربا ل ذذد

معسورات الماةدو .وجسحألاد اربرسة غ دلر يإلاسا مو الماةدو وشيرليا ال غةتند اربرسة غسأا مو مرو وال با ليد.
وقذذد مذذرت اربرسذذة ةفذذربا الذذنبب لذذالأ ةذذرا اةاضذذية ةنذذدما ا ذذد ثقسذذج ردبذذا ة ذذا معظذذد اةنذذاته اردنربيذذة ألاذذا
يسا العاصألاة – ما ةدا مناته ثرا د المرات

ريمية -لوو رد اربرسة ثرا

لالأ العذا اربذاملد ميذ

مذدت ذلذر

معاقتيذ ذذا ) سس ذ ذذألاا رس ق ذ ذذم غش ذ ذذير ع ذ ذذد مع ذ ذذارك ي س ذ ذذا وب ذ ذذير ث ذ ذذالف مد ذ ذذرر م ذ ذذو الم ذ ذذرات الويقي ذ ذذة والف ذ ذذرمالية ومعس ذ ذذور
راحوألا ر أ.
ولاضد مرسذة ال ذ اع معذارك كاميذة ضذد ذم تذرا لذد الفذرماأ السياحذية والعسذورية ذد اربدرمذات الفذرمالية
اةحعاق ة ) مدرمة ة د ي رحف وشيخ شريف وارباليةس ومرورا اة اسد حالمية ال

ا ذد اربرسذة غمذد مؤحسذيسا
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واربذذزع حذذالمأ الذذن ث ذذالف معيذذا إ ذذار ج ذذويم شذذريف ل بدرمذذة  2009ولذذبح ا إلاسذذا ذذالمرات اربدرميذذة و ريميذذة
وق تيا ى سربية.
وقد اححثاةد اربرسة اححمثاع عال مو ال اع الفرماليير الن و ا ضألارا إملا ص ر يا ألحذ اع م حت ذة وسسذقد
الوسيا إملا ص ر يا غرنا قحاليا ضد المرات ى سربية ال امحا د ال الك ةا .2002
وث قذ ذذد اربرسذ ذذة ةذ ذذدكا مذ ذذو الح ي ذ ذاات اةروةذ ذذة لذ ذذد الفذ ذذرماأ وى حيذ ذذاالت سألاذ ذذا اصذ ذذقد اربرسذ ذذة العذ ذذدا لدذ ذذم تيذ ذذا
السياحذذية وال وري ذذة ألاذذو يس ذذا الحيذذار الس ذذت أ ال ذذن لر ذذد اربرس ذذة مذذو رمألا ذذو .وق ذذد اأسألاذذد اربرس ذذة مذذؤلرا -لذذد ث مي ذذه
مسذذحمم -ا حيذذاأ الذذدسحرر غمألاذذد اربذذاو ة ذذد الذذرمألاو و ذذار غمذذد رمذذرد الفذذبرو حذذالمية ) السذذت يةس ومؤحذذح امعذذة
شرم إ ريميا رصاصر.
 2مجموعة راسكمبوني
وهذذد مرسذذة مس ذ بة غحسذذيا ال ذذي مسذذو ثر ذذأ لذذد اردنذذرع الفذذرماملد رذذد ا ضذذألاد إملذذا اة ذذاسد حذذالمية وبعذذد ا ذراة
ةمد اة اسد حالمية ا د إمدى ال فائم ال شدتد اربزع حالمأ لد الفرماأ.
وبعد

رع الفراع اةس ق ير مرسة ال ذ اع واربذزع حذالمأ احذحمتد راحذوألا ر أ م ذدكا وثذرملا قياكأسذا ال ذيخ غك

مدوبأ الن شدم رغ

اربربة ضد مرسة ال اع لد منثمة ربا الح الف م المرات الويقية ال ثدةد مرسحو.

وثحرا د ةناصر اربرسة لد الرقد ارباملد لد مد نة سسألاا ر ال حيثر ةتيسا ث الف مدرر مذو اربرسذة والمذرات الويقيذة
والفرمالية.
وقد اححتد غك مدوبأ دما

مرر لد سسألاا ر م دكا وال ذ ذار ماسألايذا غ ذا اة ذاسد حذالمية واحذحعاكت راحذوألا ر أ

ردبا لد منثمة ربا عد غةرا قض ةناصربا م رك و كالم سيقيا عد ترك ال اع ليا مو اةنثمة.
 - 3ثنظيم أهل السنة والجماعة
وبذذر ة ذذارو ةذذو ةناصذذر نخسذذب معظألايذذا لتثذذرم الفذذر ية وبذذدغ

ذذاتيا ق ذذم غةذذرا ةنذذدما قامذذد مرسذذة ال ذ اع ال ذ

ا ذذد جسذذيثر اةنذذاته اردنربيذذة هسذذد مذذزارات وغضذذرمة جعذذرك لعتألاذذا مذذو الثذذرم الفذذر ية ميذ

ذذدغت اربرسذذة الفذذر ية

– ال ذ ةر ذذد ا حعاكب ذذا ة ذذو الق ذذاة السيار ذ والعس ذذور – خنظ ذذيد ص ذ ر يا ذذدةد م ذذو النظ ذذا ى س ذذربأ .ويس ذذيثر
ثنظيد غبم السنة عا اةناته لد الرحج الفرماملد.
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ألاطراف ألاجنبية
منن غر كلم الفرماأ لد كوامة ال را وىم ااع الدال د ار الحدلم

نب واضبا لتعيار مي ث رلذد السذامة

الفذذرمالية مسذذرما م امذذا لدذذم مذذو بذذب وكع .ومذذو ذذير الالة ذذير لذذد السذذامة الفذذرمالية كوأ إقتيألايذذة ومنظألاذذات كوليذذة
ومو ي سا:
 - 1الحكومة الايثوبية
وهد كولة م اورو لتفرماأ وقد ا د ي سا وبذير الفذرماأ مذروع تامنذة غبألايذا مذرع  1922ة ذا لت يذة الفذراع ة ذا
منثمة الفرماأ الكربأ [غو اك و] الن جسيثر ةتيو اربدرمة ى سربية وجسذو سا ال يذة صذرمالية .ولع ذد ا سربيذا كورا
س ياا لد إحماة اربدرمة اةرسزية مي

ا د منثته اربر ات الم تية ال غتامد نظا م ألاد حياك ر .

وبعد اكسيار اربدرمة الفرمالية ةا  1991و دت ا سربيا رصذة دب يذة لتحذدلم لذد السذامة الفذرمالية ميذ ث وألاذد
زةألا ذذا ارب ذذرع وحذ ذ بإلاسد

ذذدم مس ذذحألار .وةن ذذدما ج ذذدتد مدرم ذذة ةرث ذذا ل ذذد ة ذذا  2000ةارض ذذد ا سربي ذذا

ذذدو إمل ذذا غر

ثألاونذذد مذذو شذذتيا سألاذذا لع ذذد كورا س ي ذاا لذذد ج ذذويم مدرمذذة ام كذذاجأ -سيقيذذا -ةذذا  2004ميذذاكو ة ذذد ي رحذذف غمألاذذد
غمد مت ائسا والن اححمد قراأسا لإلتامة نظا اة اسد حالمية.
وبعد ا باع المرات ى سربية مو نرع الفرماأ احذحألار الن ذرد

سذربأ مذو لذالأ السياحذيير وغمذرا اربذرع الذن و

ثدةألايد ألاو يسد ثنظيد غبم السنة سألاا اححألارت ا حياماأسا العسورية لد اةناته اربدوك ة لدةد مت ائسا.
وال سربيا و رك ةسور لد مناته مدوك ة ةدو مو غبألايا م ا ظة ا وةاصألاإلاسا يدوا ال ثدلتد قراأسا بنا العا .
وق ذذد غصذ ذ د ا سربي ذذا ق ت ذذة السياح ذذيير الف ذذرماليير وال محفذ ذر ردب ذذا ة ذذا اربدرم ذذة اةرسزي ذذة م ذذج وإ ألا ذذا ألاح ذذد إمل ذذا
الرال ات لرى مسم غر

الفرماأ وبر حال د و يابألاا سألاا غر ليا ذردا واحذعا ة ذا العد ذد مذو غمذرا اربذرع اةسذ بير

لدأ جساو غ ة مدرمة صرمالية.
وقذذد مرصذذد ا سربيذذا غر ال ثدذذرر لذذد الفذذرماأ مدرمذذة قريذذة مذذو شذذركسا أسد ذذد مفذذاربيا .ومذذو ال ذذاي لذذد الفذذرماأ غر غ
رئبح ال ألاونو غر رعير رئبح ودرا كور غر حتمه ضر غلضر مو غكرح غ ا ا.
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 - 2كينيا
وهد مو الدوأ اةؤررو ة ا اةسرح السيارذ الفذرماملد ركسذا كولذة م ذاورو  .وقذد اقحفذر ردبذا ة ذا اةسذحرى السيارذ
لو سا غ ضا كلتد وبمرو لد اة اأ العسور ةندما د د قراأسا لذد نذرع الفذرماأ نريعذة م اربذة مرسذة ال ذ اع ال ذ
نت ةدكا مو العألاتيات لد غراضيسا.
وقذذد ةر ذذد سيقي ذذا ن ذذر

س ذذيا ة ذذو الح ذذدلم ل ذذد ال ذذؤور الف ذذرمالية

ذذدم م اش ذذر لو ذذو م ذذر جكي ذذا ع ذذد غر رغت ارثيس ذذا

غو ندا وا سربيا زكاكار ردا لد الفرماأ دلتد ة ا ار ج مرو.
وثمذ ذذر عر ألا اولذ ذذة ج ذ ذذويم إكارو لذ ذذد اةنذ ذذاته اردنربيذ ذذة ال ذ ذ تذ ذذركت م سذ ذذا مرسذ ذذة ال ذ ذ اع مي ذ ذ ةمذ ذذدت ةذ ذذدكا مذ ذذو
ى حألااةذذات لتحر يذذه ذذير الع ذذائر الماتنذذة لذذد منثمذذة ربذذا لالث ذذام ة ذذا ج ذذويم إكارو .ومذذو اةعذذرو غر سيقيذذا كةألاذذد
معسور راحوألا ر أ مياكو غك مدوبأ و ار مح ال ا معيا ضد ال اع.
 - 3أوغندا
وهد كولة لبسد ليا مدوك لد الفرماأ لوو ليا ذال اردنرك الن و ألارر اةنذاته اربساحذة لذد الفذرماأ مسذم اةثذار
والمفر الرئار واةينا  .وقد مرت او لد ثوو اربدرمة الفرمالية جسيثر إال لد ممرات ثرا د المرات و ند ة.
ولع ذذد غو ن ذذدا كورا س ي ذاا ل ذذد إكس ذذا اةرمت ذذة ى حمالي ذذة ة ذذو تري ذذه ثنب ذ لارت ذذة الثري ذذه الف ذذرمالية ال ذ ث ذذد ثرقيعي ذذا ل ذذد
العاصذذألاة و ند ذذة سألا ذذاال .وجسذذحألاد غو نذذدا ردبذذا مذذو لذذالأ و ركبذذا ة ذذا راا ذ الفذذرمالية مي ذ ثذذر ر اربألاا ذذة
لتألاسؤولير الفرماليير واةؤحسات اربدرمية.
 - 4ثركيا
لمذذد شذذدم كلذذرأ ثرسيذذا ة ذذا السذذامة الفذذرمالية مذذرو ح ذذا لت ذذعب الفذذرماملد الذذن ةذذا ه مذذو بألاذذاأ ذذاو مذذو الذذزمو
سألاذا غمذدذ م ا ذذرو لذدى الالة ذذير قتيألايذير والذذدوليير وال رقذا الفذذرماليير ة ذا مذذد حذرا  .اسيذذا الفذاةدو حياحذذيا
واقحفذذاك ا وضذذعد ذذم رمتيذذا ل ذذد م اولذذة ال خ ذذاأ الفذذرماأ م ذذو س رثذذو و ا ذذد مماربإلاسذذا م حت ذذة ةذذو ذذم اة ذذاكرات ال ذ
ةر يا الفرماأ.
وقد ثر ألاد ةألاتيا ة ا ر

رليإلاسا اةحألاستة لد اةزاو ة ير العألاذم ى ذازأ اربميمذأ وال سذر

ه ذذد ومل ذذا م ذذو رةي ذذا ل ذذد الف ذذرماأ ميذ ذ

ال قيذة الح يذة لذد حذا مة

ذذثد ألاعياأس ذذا ار يا ذذة ل ذذد م يألا ذذات الال ئ ذذير وق ذذدمد ذال

تن ذذار م ذذو

اةساةدات .
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سألاا غرحتد ة رات ت ا الن و لد محفذر ةألاتيذد لذد العاصذألاة ذم ثذرا معظذد اةنذاته الفذرمالية ألاذا يسذا الرال ذات
الف ذذرماأ مألا ذذا غسس ذذب ام اام ذذا ل ذذدى ةام ذذة الن ذذا

اةس ذذحمرو مس ذذم ر حال ذذد وغر

لاص ذذة وغر اةس ذذاةدات ال اسي ذذة ثألا ذذد

ئشرا وثن ين مؤحسات ثرسية م امة عيدا ةو ال ساك اةسخ ر لد السألااحرو الفرماليير والييئات اةس ادقة .
ومذذا ألايذذك اة ذذاكرو ال اسيذذة غكسذذا لذذد ثوذذو م ذذرك مسذذاةدات نائيذذة وت يذذة ر ذذد غبألايإلاسألاذذا ذذم ا ذذد بنذذاك ر ذذة لذذد ج ذذبيد
ال قية الح ية اةدمرو منن ةمذرك وال ذ لذد وذر غمذد يسذا

ذدغت قنذا اةسخ ذ يات واةذدار ووةذدت خن يذن م ذاري

ةألاالقة مو شركسا غر جعيد الفرماأ إملا مظياو العالد اةحألادر.
رذذد غث عذذد بذذنا تذذو ذذد ثربيذذم ذذاكر ةتم ذ مي ذ

ح ذذد اردامعذذات ال اسيذذة غ راهسذذا لتثذذالع الفذذرماليير الذذن و مفذذم

اةئذذات مذ سد من ذذا امعيذذة ة ذذا مسذذاع ثرسيذذا لذذد م اولذذة م سذذا إل ذذاك يذذم د ذذد ألاذذم السما ذذة ال اسيذذة ويسذذابد لذذد نذذا
مسحم م الفرماأ.
ولذذد ثمذذف ةنذذد بذذنا اربذذد ذذم قامذذد شذذرسة الثي ذاار ال اسيذذة ذذربج الفذذرماأ العذذالد لحدذذرر غوأ شذذرسة ةاةيذذة أس ذ ج لذذد
مثذار ممدر ذذر اةردذذرر لحنلذ ذذنلك ار را ذذة السذذائدو اةحألاستذذة الدولذذة ال اشذذتة سأذذا لثذذررو ة ذذا مسذذحرى العذذالد وال ذ
ح ا

اردألاي ىق ااع م سا.

و ذذار رئذذبح الذذردرا ال ا ذذأ ر ذذب تيذذب غورك ذذار غر ذ مسذذئرأ ثثذذر قذذدمامل ة ذذا غر

الفذذرماأ منذذن ا ذذزالم بذذنا ال تذذد إملذذا

باوية ال را ق م ةمد و.
 - 5قوات أميصوم
وهد قرات م ذم السذال ال ذ غرحذتيا ىث ذاك

ريمذأ و ذار مذو اة ذا

غر ال ثضذد كوال م ذاورو سذقب اربساحذيات

ذذير الفذذرماأ وبذذير ثتذذك الذذدوأ لوذذو بذذنا مذذر لذذد ذذحد ىل ذكا ذذو .وبذذنا المذذرات وإر ا ذذد ذذز مذذو ذذرد الذذدوأ غرحذتإلاسا
إال غر ليا ردا لاصا مي

حد الخ اور م قاكو ثتك الدوأ لد دمات السياحية ال ثرا و اةسؤولير الفرماليير.

وج دم غميفر المرو الضاربة ال ذ رعذرك إليسذا ال ضذم لذد إربذام اليزيألاذة رسذة ال ذ اع لذد ممدر ذر لذنا ذار اربدرمذة
الفذرمالية ال ألاوذو غر ث مذه غو جسذحألار ذدور مألاا ذذة المذرات

ريميذة .إال غر الفذرماليير مرلذرر إر المذرات

جعيه ج ويم قرو صرمالية معح او مي ثنبب إليسا معظد مراأ ال

ريميذذة

مدميا اةح اةرر.
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 - 6منظمات ألامم املتحدة
وال ذ ذ مركبذ ذذا م عذ ذذرذ مذ ذذير العذ ذذا ار ذ ذذا

الفذ ذذرماأ مابيكذ ذذا غو سذ ذذحبنا وبذ ذذر الر ذ ذذم ثتذ ذذه ةتيذ ذذو اربذ ذذاسد ال ع ذ ذذد

لتف ذذرماأ .ول ذذالأ الع ذذريو ةام ذذا اةاض ذذية ثزا ذذدت ذذرد اةنظألا ذذات الدولي ذذة ذذم غص ذ د ثت ذذك اةنظألا ذذات ثألاس ذذم الدول ذذة
ال عتية ة ا ر .
وثحتمذذه اةنظألاذذات مال ذذير الذذدوالرات مذذو الذذدوأ اةح اةذذة احذذد الفذذرماأ ميذ

ح ذذدذ الذ عا ةذذو احذذح اكأسا مذذو دمذذة

الف ذذرمالية .وق ذذد وص ذذف غم ذذد ال ذذردرا ق ذذم غش ذذير الرص ذذا ة ال ذ ث رض ذذيا منظألا ذذات م ذذد اةح ذذدو ة ذذا الف ذذرماأ ر ذذو و
اححعألاارو.
إال غر ثت ذذك اةنظألا ذذات ثح ذذنرع كائألا ذذا ذذرر الساح ذذة الف ذذرماليير لبس ذذد ل ذذدوسد ش ذ ا ية ا ي ذذة .وق ذذد اأس ذذد المي ذذاكو العتي ذذا
الفرمالية الحال اةال ير مو مراأ اةح اع هسا مؤلرا.
 -7الواليات املتحدة
نذ ةذو الحعريذف كور غمريدذا لذد العذالد وهذد ال ثحراصذم مذ الفذرماأ م اشذرو .وة ذا مذا ذدوا ذار غمريدذا ومنذن غر منذ
هسذذا

ذذم دري ذ لذذد ثذذدلتيا ةذذا  1993يألاذذا ذذار رعذذر

عألاتيذذة و إةذذاكو مذذمو ضذذتد غر دذذرر ثذذدلتيا يذذا م اشذذر ة ذذا

وسالئسذذا قتيألايذذير .ألاذذسال ذذدعد غمريدذذا ا سربيذذا لتحذذدلم لذذد الفذذرماأ إلتامذذة اة ذذاسد حذذالمية ةذذا  .2002سألاذذا ثمذذر
غمريدا ير ينة وغلرى عألاتيات قفف مو لالأ تائراأسا العسورية ألبدا ثمرأ إكسا و إربا يةو.
ومس ذذب اةح ذذا عير لت ذذرر الف ذذرماملد ذذار غمريد ذذا لبس ذذد معني ذذة ال ذذدلرأ ل ذذد ث اص ذذيم العألا ذذم السيارذ ذ الف ذذرماملد ألر
وسال با مرمرر اةثترع يا ة ة سا .ومسم غمريدا ىث اك وروبأ الن ثرجأ منو غمراأ سسياو لوو ثذرريامل يذا معتذو ة ذا
اربدرمات الفرمالية.
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مواقف ثجاه الحكومة
لمد ثد ال اميب ا ح اع الرئبح مسو شيخ م ألارك لد ممدر ر لد حا مة هد وملذا مذو رةيذا مذو ق ذم الذدوأ النا ذنو
لد العالد مسم الرال ات اةح دو وىث اك وربأ ابيك ةو الدوأ

ريمية و قتيألاية والعربية.

يذذا غر اربدرمذذة الفذذرمالية ث حذذاو إملذذا مذذا بذذر غسأذذا مذذو ال اميذذب الت ظذذأ الذذن ال مذذد وال ذذؤلر مذذا لذذد مذذرر ر عذذاأ
مميمية ثنخ م الفرماأ مو س رثو.
وغبد ما ث حا و اربدرمة لبح الدةد السيار وإ ألاا الدةد اةاملد الن مو شذر و غر رسذاةد اربدرمذة ارباليذة ال سذر
ال تذذد وإلرا ذذو مذذو الن ذذه اةظتذذد الذذن مذذأ يذذو لع ذذريو ةامذذا سذذقب إبألاذذاأ اة حألاذ الذذدوملد ليذذنا ال ذذعب الذذن ذذردح
ث د اربرع وال مر وال را .
ومذا لذذد مذذد العذذالد  -ولاصذذة العذذالد العربذأ -مذذو الرقذذر إملذذا ا ذذب اربدرمذذة ارباليذة لذذبح كذذر

ذذر

ردبذذا وإ ألاذذا

هسد إلراو الفرماأ مو م نحو ار بنمل اربدرمة لو درر مفيابا غ ضذم مذو مسذا ماأسا ال ذ ا ذد كسا اأسذا ال ذم
و ل ام.
ويألاو ذذو الم ذذرأ إر اةراق ذذف ال سائي ذذة لت ذذدوأ  -عي ذذدا ة ذذو اة ذذامالت والإلاس ذذا أ وال امي ذذب  -ل ذذد ثخ ت ذذرر ع ذذد ويألاو ذذو قرا أس ذذا
دم صبي لاصة م الدوأ قتيألاية والدولية ةندما ثحضذق رليذة اربدرمذة سذيا وثر ياأسذا وث ذدغ العألاذم اربميمذأ
ةا ر

ألر الدوأ ةاكو ال ث ن مراق يا ة ا ى ث اةات ولرية والنرا ا اربسنة.

غما تذرا الدالتيذة ألاذا ةذدا مرسذة ال ذ اع ال ذ غةتنذد مرهسذا ة ذا اربدرمذة ث ذااوح مذراق يد ذير ال اميذب وى حظذار.
ويألاوو المرأ إر الكالب ةتيسد بر ى حظار م ثحضق ار ريثة السياحذية ومذا إدا حذحدرر اربدرمذة ال عذم اةتذة ة ذا
ر

ة ا غ ال.
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سيناريوهات املستقبل
ال ألاوو الحق ؤ ألاذا ث ألاتذو

ذا الماكمذة لاصذة وغر الفذرماأ تذد بذ

وم حذرح ة ذا ذم الحذدلالت

نقيذة ميذ مذو

الس ذذيم لد ذذم اة ا ف ذذير الني ذذم من ذذو وم ذذو ش ذذع و .لونن ذذا س ذذحثي الم ذذرأ غر بن ذذاك ث ذذالال س ي ذاا وذم ذذاال ةريض ذذة رعت ذذه ةتيس ذذا
الفرماليرر ة ا اربدرمة اربالية لوو شريثة ثر ر ةرامم معينة مو غبألايا:
غوال  :وقف الحدلالت

نقية والست يةو لاصة مو الدوأ اة اورو ال ذ ليذا مفذارق محضذاربة لذد الفذرماأ .وة ذا حذقيم

اةسذذاأ ذذار المذذرى العسذذورية اةر ذذركو ة ذذا ر

لذذد الفذذرماأ ال ثذذرثألار ذذرمر اربدرمذذة ذذم هذذد ال ذ ث ذذر

شذذروتيا ة ذذا

اربدرمذذات الفذذرمالية اةحعاق ذذة .و ذذرع مذذو بذذنا غر ثتذذك المذذرى ثحتمذذه غوامربذذا مذذو يذذات محعذذدكو وغميا ذذا محناقضذذة
اةفارق.
را ي ذذا  :ث ذذر يا كة ذذد مميم ذذأ ل بدرم ذذة الف ذذرمالية لاص ذذة م ذذو ال ذذدوأ العربي ذذة .وة ذذا ح ذذقيم اةس ذذاأ ذذار اربدرم ذذة اربالي ذذة
نقيذة اةذن ررو غةذالمل ألكسذا يذا قذاكرو ة ذا ك ذ رواثذب نركبذا .والذدوأ اةا ذة جكذدم ة ذا المذرات

جعحألاد ة ا المذرات

ريميذذة بنألاذذا ال ثمذذد شذذبئا ذذنسر لذذد حذذقيم إةذذاكو نذذا اردذذب

الذذرتن مألاذذا عذذم غ ذة مدرمذذة ربذذو ث اد ذذات المذذرو

اةحن نو.
رالسذذا :اربفذذرأ ة ذذا رمذذة ال ذذعب الفذذرماملد الذذن مذذم مذذو اةناس ذذات الش فذذية ذذير اةسذذؤولير .ومذذو اةؤحذذف المذذرأ إر
ثفذذر ات الساحذذة الفذذرماليير عتذذد الكال يذذة السذذاممة مذذو اةذذراتنير ربثذذرر ذذم مذذا لذذو ةالقذذة اربدرمذذة و ال سذذاك
والرشرو وكسب مراأ والعألاالة وىححعداك ل ي ال الك ررلص رألاارو.
ي ذذنمل الف ذذررو النألاثي ذذة ذذب غر ثحكي ذذا ل ذذبح ة ذذا ش ذذعارات ر ا ذذة ال جس ذذألاو وال جكن ذ م ذذو ذذرع ذذم ذذال سر
الفرماأ و ر

مذو وإةذاكو نذا ال قيذة الح يذة وث ميذه غمذا أ اةذراتو القسذيج م ذ رعذب

اربميم ذذأ

ميذاو سريألاذة غحذرو كيذامل

مو مراتنير 9العالد.
وبدور ثر ر بنمل العرامم ار اربدرمة اربالية ححدرر رقألاا إضا يا لد ةداك اربدرمات ال اشتة ال ذ ةر يذا الفذرماأ
لد ةألار م نحو ال ث اودت العمد و.
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وجوه املستقبل
ة ذذا ةوذذح ذذم العذذالد ئ ذذو مذذو الف ذذعربة ألاد ذذار ق ذرا و2و وض ذذاع الفذذرمالية ال ذ ث ذذحتج يسذذا ورام ويحع ذذدك يس ذذا
الالة رر .ألاو منا ار حرق ل يخ شريف شذيخ غمألاذد غر خ ذرغ ممعذد الرئاحذة لذد الفذرماأ ومذو ذار حرقذ غر فذ
غمألاذذد ذذد أ غميذذا مرسذذة ال ذ اع مذذو غسأذذا النذذا ثذذررياا ة ذذا مسذذحرى ال ذ اع اةحذذد و .اة ذذيد الفذذرماملد اةحمتذذب م ذذد
اة ا آت.
لو ذذو اربميمي ذذة غر بن ذذاك وةي ذذا م كا ذذدا ل ذذدى ةام ذذة الن ذذا

ض ذذرورو إ ذراد

ف ذذيات دات ح ذذألاعة ل ذذدى اة حألا ذ لاص ذذة

الق ثير لد م االت لدمة العألام الحثرعد و سا أ والن و ةر را الح ا أ و لال .
لذذنا ا ذذو ألاوذذو المذذرأ غر ةيذذد غم ذرا اربذذرع حذذرا ذذا را ق تيذذير غ منخس ذ ير إملذذا الحيذذار حذذالمأ قذذد ا حل ذ وبذذدغ ةيذذد
د ذذد د ذذرر اةس ذذحم م لش ف ذذيات ق ذذدمد لتألا حألا ذ ل ذذدمات مألاي ذذكو .وق ذذد د ذذرر ا ح ذذاع ال ذذرئبح اردد ذذد مس ذذو ش ذذيخ
م ألارك الماك مو مؤحسة غ اك ألاية دا ة لينا النرع مو الش فيات.
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