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Investigation of the Role of History in Border Insecurities 
(Case: Colonization in the Horn of Africa)

[1] Issues of Asian and African countries [2] Postmodern cultural domination [3] Principles 
and concepts of geopolitic [4] The history of diplomacy and international relation from 
westphalia to today [5] The foundations of political geography [6] The preincipals of 
sociopolitical studies [7] Management of organizational behavior (concepts, theortes and 
applications) [8] The Horn of Africa and national security of Iran [9] Somalia [10] Ethiopia 
country handbook [11] Ethiopia (modern world nations series) [12] Beyond the fragile 
peace between Ethiopia and Eritrea: Averting new war [13] The Eritrea-Djibouti border 
dispute [14] Djibouti country handbook: A field-ready reference publication [15] Ethiopian-
Eritrean conflict: Security implications for the Horn of Africa [16] Conflict barometer 2008, 
Crises-Wars-Coups d’E´ tat Negotiations-Mediations-Peace Settlements [17] Kenya-Somalia 
border conflict analysis [18] Rainfall & migration: Somali-Kenyan conflict [19] Public 
administration: Understanding management, politics, and law in the public sector (Random 
house series in political science) [20] Does conflict explain Ethiopia’s backwardness? Yes! 
and significantly [21] Ethiopia and Eritrea: War or peace? [22] The causes of return to 
conflict and the geopolitical dynamics in the Horn of Africa: The Eritrean-Ethiopian border 
conflict [23] History, historical arguments and the Ethio-Eritrean conflict: between 
xenophobic approaches and an ideology of unity [24] The management of border disputes 
in African regional subsystems: Comparing west Africa and the Horn of Africa [25] 
Monitoring border conflict with satellite imagery: Djibouti and Eritrea-2008 [26] The rise 
of a mediated state in northern Kenya: The Wajir story and its implications for state-
building [27] Addressing Kenya-Somalia conflict and counter terrorism strategies, Africa at 
LSE blog [28] Pattern of recognizing geopolitical crises (with emphasis on Karabakh crisis)

The Horn of Africa includes four countries: Somalia, Ethiopia, Eritrea, and Djibouti. One of 
the problems in this region is the border and territorial conflicts and its insecurities in the 
border areas of the countries. Various factors are effective in creating this instability and border 
insecurity that history, historical mentalities, and the role of colonial history are significant. 
This research is a descriptive-analytical study that uses library resources to investigate the role 
of history in creating border insecurity with a case study of the role of colonialism in border 
insecurity in the Horn of Africa. The dependent variable of the research is border insecurity 
and independent variables are history, colonial history, and the Horn of Africa region. The main 
question is what is the role of history and historical changes in creating border insecurity in 
the Horn of Africa? In the Horn of Africa, the most important border conflicts and insecurities 
include border clashes between Ethiopia and Eritrea, Djibouti and Eritrea, and the insecurity 
has been caused by ethnic and tribal conflicts in the Somalia-Kenya border areas. Results show 
that the history, colonial history, and actions of the colonial powers in drawing the borders of 
the countries, especially in the Horn of Africa region, which is based on colonial interests and 
not local interests, it has played an important role in border disputes between countries and 
instability and insecurity in border areas.

A B S T R A C TA R T I C L E    I N F O

Article Type
Descriptive Study

Authors
Mirzaei Tabar M.*1 PhD

  Keywords  History, Colonialism, Insecurity, The Horn of Africa

*Correspondence
Address: Faculty of Humanities, Tar-
biat Modares University, Jalale Ale 
Ahmad, Nasr, Tehran, Iran.  Postal 
code: 139-14115
Phone: +98 (21) 82884698
Fax: -
m.mirzaeitabar@modares.ac.ir

1Geopolitical Department, African 
Studies Center, Tarbiat Modares Uni-
versity, Tehran, Iran

Article History
Received: June 15, 2020
Accepted: July 6, 2020
ePublished: October 4, 2020

How to cite this article
Mirzaei Tabar M. Investigation of 
the Role of History in Border 
Insecurities (Case: Colonization in 
the Horn of Africa). Political Spatial 
Planning. 2020;2(1):33-40.

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/840911
http://www.jccs.ir/article_3449_55d052a0dca600eb0179181b35b21d1b.pdf
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/790907
https://www.adinehbook.com/gp/product/9645516811
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3123749
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/637108
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1878885
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/18241/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-1381-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-6
https://books.google.com/books?id=qKp_EuS6ok8C&dq
https://info.publicintelligence.net/MCIA-EthiopiaHandbook.pdf
https://books.google.com/books?id=a7jhtVJg0L8C&dq=
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopia/defusing-ethiopias-latest-perilous-crisis
https://www.africaportal.org/publications/the-eritrea-djibouti-border-dispute/
https://info.publicintelligence.net/MCIA-DjiboutiHandbook.pdf
https://books.google.com/books/about/Ethiopian_Eritrean_Conflict.html?id=JmFCkgEACAAJ
https://hiik.de/conflict-barometer/bisherige-ausgaben/?lang=en
http://docplayer.net/21087500-Kenya-somalia-border-conflict-analysis.html
http://mandalaprojects.com/ice/ice-cases/somalia-rainfall.htm
https://www.ajol.info/index.php/ajia/article/view/99572
https://moam.info/does-conflict-explain-ethiopias-backwardness-yes_5bb6b3dc097c4723318b46c7.html
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopia/ethiopia-and-eritrea-war-or-peace
http://culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2012-07-iscda/The-Causes-of-Return-to-Conflict-and-The-Geopolitical-Dynamics-in-the-Horn-of-Africa-Meala-Tesfamicha.pdf
https://stichproben.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_stichproben/Artikel/Nummer22/22_Smidt.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-modern-african-studies/article/management-of-border-disputes-in-african-regional-subsystems-comparing-west-africa-and-the-horn-of-africa/8D6954C34080B21BFAC8396C97F930A3
https://www.aaas.org/sites/default/files/s3fs-public/reports/Djibouti%2520and%2520Eritrea.pdf
https://www.researchgate.net/publication/26569619
http://pfalfoundation.org/addressing-kenya-somalia-conflict-and-counter-terrorism-strategies/
https://www.gisoom.com/book/11221486


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تباریرزائیم ثمیم ۳۴

   ۱۳۹۸، زمستان ۱، شماره ۲وره د                                                                                                                                                                                  فضا یاسینامه آمايش سفصل

(مورد:  یمرز  یهایخ در ناامنینقش تار یبررس
  قا)یاستعمار در منطقه شاخ آفر

  

  PhD *تباریرزائیثم میم

  ت مدرس، تهران، ایرانیقا، دانشگاه تربیک، مرکز مطالعات آفریتیگروه ژئوپل
  
  دهیچک

را شامل  یبوتیتره و جی، اریوپی، اتیقا چهار کشور سومالیآفرمنطقه شاخ 
و  ینیو سرزم یمنطقه، منازعات مرز  ایناز مسائل موجود در  یکیشود. یم

و  یثباتیب اینکشورها است. در وقوع  یاز آن در مناطق مرز  یناش یهایناامن
خ، یتارآنها  انیگذار است که در متاثیر  ی، عوامل مختلفیمرز  یهایناامن
 اینحاکم قابل توجه است.  یخ استعمار یو نقش تار یخیتار یهاتیذهن

، در یاکتابخانه منابع از یر یگبهره با که است یلیتحل -یفیتوص نوع از پژوهش
 یبا مطالعه مورد یمرز  یهایخ در وقوع ناامنینقش تار یابیو ارز یبررس یپ

 پژوهش، وابسته ریاست. متغقا یشاخ آفر یمرز  یهاینقش استعمار در ناامن
و منطقه شاخ  یاستعمار  خیتار خ،یتار مستقل، یرهایمتغ و یمرز  یهایناامن
 چه یخیتار تحوالت و خیتار مولفه که است این یاصل سئوال. قا استیآفر
قا یدر شاخ آفر دارد؟ قایآفر شاخ منطقه در یمرز  یهایناامن وقوع در ینقش
 و یوپیات انیم یمرز  یهایر یدرگ شامل یمرز  یهایمنازعات و ناامن ترینمهم
 مناطق در قبایل و اقوام منازعات از یناش یناامن و ،ترهیار و یبوتیج ،ترهیار

خ، یتار مولفهدهد که یج پژوهش نشان مینتا .بوده است ایکن و یسومال یمرز 
ان یم یم مرزهایاستعمارگر در ترس یو اقدامات کشورها یخ استعمار یتار

انجام شده و  یمنافع استعمار  بر اساسکه (قا یخصوصًا در شاخ آفرکشورها 
در  ی، نقش مهم)شهروندان در نظر گرفته نشده است یمصالح و منافع محل

در مناطق  یو ناامن یثباتیجاد بیان کشورها و ایم یبه منازعات مرز دادن شکل
  داشته است.  یمرز 

  قا یشاخ آفر، منطقه یخ، استعمار، ناامنیتار :هاکلیدواژه
  
  ۲۶/۰۳/۱۳۹۹ افت:یخ دریتار
  ۱۶/۰۴/۱۳۹۹ رش:یخ پذیتار

  m.mirzaeitabar@modares.ac.irسنده مسئول: ینو*

  
  مقدمه
از  ییفضا -یاسیس ی، خطوط جداکننده واحدهایاسیس یمرزها
ط و به یبه تناسب شرا ین خطوط مرز ییوه تعیگر هستند. شیکدی

 - یاسیس یواحدها ترینمهمرسد. یمختلف به انجام م یهاروش
مشخص و  یران آن برای، کشورها هستند که حاکمان و مدییفضا
ه و یهمسا یهانیخود از سرزم یتیمحدوده حاکمکردن زیمتما

، از مرزها استفاده ینیسرزم یبر فضا یاسیت سیریاعمال مد
ان کشورها و یم یهایبر مرزبند یکنند. عوامل مختلفیم

ها یها و نوع مرزگذار یوه مرزبندیهستند. شگذار تاثیر ها نیسرزم
کشورها بوده  یت در مناطق مرز یجاد ثبات و امنیا برای یهم عامل
 یکننده در فضاهاساز و ناامنثباتیزا، بتنش یامولفهو هم 
  شوند.یمحسوب م یمرز  ییایجغراف
جاد یدر ا موثراز عوامل  یکی یخیتار یخ و تحوالت و ادعاهایتار

خصوصًا  ییفضا -یاسیس یان واحدهایم یاسیس یهایمرزبند
ن و دو یان طرفیکه م یعامل در صورت اینکشورها بوده است. 

همراه با اجماع و اتفاق نظر باشد،  یاسیس یواحدها یمرزها یسو

و  بوده و هر جا که با اختالف یت مرز یامن تامینعامل ثبات و 
در  یو ناامن یثباتیان دو طرف همراه شده، بیم ینیسرزم یادعا

 یاشهیعلل راز  یکیداشته است. در واقع،  یرا در پ یمنطقه مرز 
ان یم یاس ملیدر سطح و مق یمرز  یهایر یو درگ یوقوع ناامن

ان یم یو سنت یخیکشورها، موضوع ادعاها و اختالفات تار
 یاجتماع یهاکشورها و گروه ینیسرزم یساکن در فضا یهاملت

 ییاروپا یکشورها یچارچوب، دوران استعمارگر ن یاست. در هم
 یخیاز تحوالت تار یادآور دورانیجهان،  یهار مناطق و قارهیدر سا
جاد مرزها یآن، ا یدهاینآاز بر  یکیاست که  یگرانه و استبدادسلطه
منافع درنظرگرفتن و تنها  یمنافع و مصالح محلدرنظرگرفتن بدون 

  استعمارگران بوده است. 
خ یرا از تار تاثیرن یشتریاست که ب ییهااز قاره یکیقا یآفر

، موضوع تاثیراز جوانب  یکیرفته است که یپذ یاستعمار 
 یادهیپد یمرز  یثباتیو ب یان کشورها است. ناامنیها میمرزبند
پژوهش  اینقا است. یشاخ آفر یکشورها یع در مناطق مرز یشا

 یدر کشورها یمرز  یهایو ناآرام یناامن یدرصدد است تا با بررس
 ایندر وقوع  یاستعمار  یخیخ و تحوالت تاریقا، نقش تاریشاخ آفر
  قرار دهد. یابیو ارز یها را مورد بررسیناامن

  

  هاابزار و روش
از  یر یگاست که با بهره یلیتحل -یفیحاضر از نوع توص پژوهش
 یهاشامل مقاله، کتاب، گزارش یکیو الکترون یاکتابخانه منابع
ر وابسته پژوهش، یده است. متغیبه انجام رسو غیره  معتبر یعلم
و  یاستعمار  خیخ، تاریتار مستقل، یرهایمتغ و یمرز  یهایناامن

خ و یتار مولفهاست که  این یاصل سئوالقا است. یمنطقه شاخ آفر
در منطقه  یمرز  یهایدر وقوع ناامن یچه نقش یخیتحوالت تار
  قا دارد؟  یشاخ آفر

  
  پژوهش ینظر  یمبان

 یفیدرباره استعمار، تاکنون تعار: یخ استعمار یاستعمار و تار
 یات علمیو مرسوم در ادب یکل یشده است. در نگاه ارایه یمختلف
 کی در که است یاقتصاد و یاسیس میرژ استعمار«، یاسیو س
 برقرار ،یخارج دولت) چند ای( کی طرف از کشور، این یسرزم
 در را ینظام ،یخارج) یهادولت ای( دولت رهگذر، این از و شودیم
آنان  بر خارج از مردم تیرضا بدون هک سازندیم مستقر نیسرزم آن
 آنان عمال و انیخارج منافع تامین آن یاصل هدف و شده لیتحم
 یکیزیف مستعمره حضور در گرسلطه قدرت استعمار، در .»]1[است
 مردم که دیآیم وجودبه یزمان یاستعمار  رابطه. کندیم دایپ

 هم کنار در ناخوانده افراد با یاگونهبه ،یناآرام با ، هر چندیبوم
 و یاسیس حقوق خصوص این که در است یهیبد. کنند یزندگ
  . ]2[بود خواهد ابهام از یاهاله در یبوم افراد تیوضع
گفته  یاآن به دوره یدر موضوع سنت یا دوره استعمار یخ یتار
را در  یادیز یهانیها و سرزم، ملتییاروپا یهاشود که قدرتیم
ها دند و مدتیم خود کشیر سلطه مستقیکا به زیا و آمریقا، آسیآفر
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. ]3[قرار دادند یبردار را مورد بهره آنها فرمان راندند و منابعآنها  بر
شروع شد، در  یالدیاز قرن شانزدهم م یطلبان توسعهیجر این

مه یافت و در نیادامه  یتر میجدهم با آهنگ مالیقرن هفدهم و ه
دوره استعمار  .]4[به خود گرفت یاسابقهیدوم قرن نوزدهم شدت ب

تا اواسط قرن  ییایجغراف یر فضاهایبر سا ییاروپا یهاقدرت
  .]3[ستم ادامه داشتیب

 که هستند یقرارداد و یاعتبار  یخطوط ،یمرز  خطوطمرز: 
 مشخص نیزم یرو یاسیس واحد کی حدود دیتحد منظوربه
به  یالمللنیب یخاص مرزها طوربهمرز و  ی. کارکردها]5[شوندیم

  ر است:یشرح ز
ت، دو ی، دو حاکمیاسین دو نظام سیب ،: مرزهایجداکنندگ -

  اندازند.یم ییفرهنگ و دو ملت جدا
هستند که افراد  ییسازنده چارچوب و فضا ،: مرزهایکپارچگی -

  شوند.یکپارچه میخته و یملت درون آن آم
، سطح توسعه یکیزی، فییفضا یتفاوت تجل ،: مرزهایتفاوت ساز  -

  دهند.یدو کشور را نشان م یاسیو س یاقتصاد
ب و یرق یهاها و ملتکشمکش: مرزها کانون برخورد دولت -

، یو فرهنگ یا تضاد قومیگرند. وجود تفاوت یکدیمتخاصم مجاور 
 ،ی، تصرف خاک، امکانات حمل و نقل و منافع اقتصادینید

و جنگ را در منطقه  یر یتواند آتش درگیادعاها و مانند آن، م
  ه برافروزد.یان دو همسایم یمرز 

 یهاها در عرصهها و دولتکانون ارتباط ملت ،ارتباط: مرزها -
 اینگرند. یکدیبا  غیره و ی، ارتباطی، فرهنگی، اقتصادیاجتماع
مختلف برقرار  یهانهیو در زم یررسمیو غ یرسم صورتبهارتباط 

به نام گمرک و ارتباط  یق نقاط مرز یاز طر یشود. ارتباط رسمیم
 . ]6[شودمیبرقرار  یاز منافذ مرز  یررسمیغ
است كه فرد  یطیجاد شرایت، ایمنظور از امن: یت و ناامنیامن

 حال و یرونیاز عوامل ب یچ ترسیبتواند در آن آزادانه رشد كند و ه
از به حفاظت از ین ی، ارضایطین شراینداشته باشد که در چن آینده

 تامیناز وحشت و اضطراب،  ییاز به رهای، نآینده خود در حال و
ت یجاد امنیفرد ا یبرا یاساس یازهایت از نیو عدم محروم یجان
 یت به آرامش، قرار و تعادل عناصر ساختار ی. مفهوم امن]7[كندیم

شود. یانسان مربوط م یازهایکننده نتامینستم یس یو کارکرد
ازها ین تامیند، روند ید آیستم و تعادل آن پدیکه خلل در س یزمان

ا یق نقصان یب از طرید و آسیو تهدشود میدچار اختالل و چالش 
ت از یرد. به دنبال آن مفهوم امنیگیازها شکل مین تامینفقدان 
ازها ین تامینکه معرف خلل در روند  یناامن یعنیق فقدان آن یطر

هم  ؛دارد یت وجوه مختلفیامن ایند. بنابر یآید میاست، پد
ر یتداب«و » ساز و کار«و هم » طیشرا«و » حالت«توان آن را یم

است که  یت مفهومیاست که امن اینت یواقع یدانست. ول» الزم
انسان است که  یاز اساسین یعنیرد. یگیها را در بر ماینهمه 

 یبا کارکردها یمرکب از عناصر ساختار  یمحصول ساز و کار 
د ینه پدیت بهیریر الزم و مدیق اتخاذ تدابیکه از طر استهماهنگ 

 یت عبارت است از حفظ تعادل کارکردیدر مجموع، امن .]3[دیآیم

انسان  یو جمع یفرد یازهایت و نیموجودکننده نیستم تضمیس
و ترس  یجاد نگرانیکه مانع از ا ینحوبهت، یجمله خود امناز 

ت، با عنوان یمخالف روند امن یفرآیند . وقوع هر اتفاق و]7[شود
  شود.یم یت معرفیا عدم امنی یناامن

واقع  یامنطقه یمعرف یبرا یقا عنوانیشاخ آفر: قایمنطقه شاخ آفر
به  یکه از شرق و جنوب شرق یامنطقهقا است. یدر شرق قاره آفر

 یایبه در یج عدن و از شمال شرقیانوس هند، از شمال به خلیاق
 ،یوپیات ،یسومال کشور چهارقا یشاخ آفر .]8[شودیاه محدود میس
   .]9[ردیگیم بر در را یبوتیج و ترهیار
  

  هاافتهی
  قایدر منطقه شاخ آفر یمرز  یهایخچه ناامنیتار

ها و دهه قا دریدر منطقه شاخ آفر یمرز  یهایها و ناامنیناآرام
 ،ترهیو ار یوپیات یدر مناطق مرز  یر شامل ناامنیاخ یهاسال
  ا بوده است.یو کن یتره و سومالیار و یبوتیج

تره در سال یپس از استقالل ار: ترهیو ار یوپیات یمرز  یهایناامن
کشور در  ایناز  ینسبت به مناطق یوپی، حکومت اتیالدیم ۱۹۹۳
ت کرد. تداوم اختالفات، منجر یمالک یبادمه و زاالمبسا ادعا شهر

شد که با گذشت  یالدیم ۱۹۹۸ سال دو کشور در یبه جنگ مرز 
 هایو ناامن یر یمتحد، درگ ملل سازمان نظارت با و میدو سال و ن

تا حداقل دو سال  البته مناقشات بر سر مرز؛ ]10[گرفت انیپا
آغاز  یالدیم ۱۹۹۸که در سال  یگذشته همچنان ادامه داشت. جنگ

همراه بود و  یوپین به اتیسنگ یلطمات اقتصادآمدن شد با وارد
و  یهزار نظام۱۲۰هزار تا ۷۰ن یز بیکشور ن این یهاتعداد کشته

 اینگر، در ید یبرآوردها بر اساس .]11[ن زده شدیتخم یرنظامیغ
 از نسل کی و نفر آواره ونیلیم کی کشته، نفر هزار۱۰۰ جنگ حدود

 مذاکرات دوره کی از محروم شدند. پس توسعه یهافرصت
 اینتره، یبا حمله به ار یالدیم ۲۰۰۰ یدر ماه مِ  یوپیات جه،ینتیب

 ۱۹۹۸شده سال از مناطق تصرف ینینشعقب به مجبور کشور را
بس انجام شد و ژوئن آتش حمله، در ماه این از پس. الدی کردیم

 توافق نیطرف ر،یالجزا یگر یانجیدسامبر با م ماه در سپس
گذشته، همچنان  یهادر سال. ]12[رساندند امضارا به  یالمللنیب

 ۱۶تداوم داشت اما در  ترهیار و یوپیات یدر مرزها یو ناامن یر یدرگ
  د. یرس امضاان دو کشور به یالدی توافق صلحی میم ۲۰۱۸سپتامبر 
 باً یتقر یبوتیج و ترهیار: ترهیو ار یبوتیج یها در مرزهایناامن
 یمرز  یناآرام ،۱۹۹۶ لیآور در. مرز مشترک دارند طول لومتریک۱۱۰

 یمدع یبوتیج سال، اینش رفت. در یپ دو کشور تا وقوع جنگ
را را مورد اصابت خمپاره یرأس دوم یمرز  یتره روستایشد که ار

ق یتعل یتره برایبر تالش ار یز مبنین ییهاقرار داده است و گزارش
جانبه مجدد مرز و الحاق منطقه کیم یدو کشور و ترس یمرز  نقشه

 اینب یاما با تکذ ؛مورد مناقشه دو کشور به خود منتشر شد
با وجود . ]13[شد یر یتره، از وقوع جنگ جلوگیرخدادها توسط ار

 یوپیتره و اتیار جنگ از تره پسیو ار یبوتی، تنش در روابط جاین
تره یحمله به ار یبرا یبوتیج بندر از یوپیات آغاز شد. ۱۹۹۸ سال در
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و اقدام  یوپیات از تیرا به حما یبوتیز جین ترهیاستفاده کرد و ار
قطع و  ترهیار با یبوتیج روابط آن یکرد و در پ تره متهمیه اریعل

 یالدیم ۲۰۰۸. تا سال ]14[دو کشور آغاز شد یمرز  یهاتنش
 یاما تنش جد ،دو کشور نسبت به هم ادامه داشت یهاینیبدب

تره یار یها مانند اختالفات مرز و تنش ینیبدب اینشه یرخ نداد. ر
 یبوتیج یقلمرو شمال که کردیتره ادعا میبود که ار این یوپیو ات

دا کرده یپ یا توسعه ارضیتالیا یاستعمار  یهانقشه بر اساس
ز یآمخشونت یبه نزاع و ناامن ۲۰۰۸ها در سال . تنش]15[است
تره اقدام به ساخت مقر یسال، ار اینل یل شد. در آوریتبد یمرز 
دو کشور کرد.  یرا در منطقه مرز یرأس دوم یدر روستا ینظام
تره و تجاوز به قلمرو خود یار یاقدام را توسعه ارض این یبوتیج

ل نشست دوجانبه یآور ۲۴رفت. در یتره آن را نپذیاعالم کرد اما ار
 یبوتیجز نبود و یآمتیموفق یمرز  نقشه ینیبازب یدو کشور برا

نشدن واقع موثران در مرز دو کشور کرد. با یاقدام به استقرار نظام
ها به ژوئن تنش ۱۰ها، در رفع تنش یبرا یالمللنیب یهاتالش

کشته و  یبوتیج ینظام ۳۵آن  یل شد و طیتبد یجنگ مرز 
  . ]16[شدند یز زخمین یشمار 
ا یدر شرق با کن یسومال :ایو کن یسومال یها در مناطق مرز یناامن

 یسومال یت ساکن در منطقه مرز یت جمعیمرز مشترک دارد. اکثر
ت یاز جمع یمیحدود ن یهستند. در سومال ییا، روستایو کن

داران و کشاورزان کشاورز در طول رودخانه جوبا سکونت دارند. گله
ل یرا تشک یسومال یت مناطق مرز یجمع %۳۰دار حدود گله
کوچک در طول  یمانده، ساکن شهرهایت باقیجمع %۲۰دهند. یم

شهر منطقه  ترینبزرگو یسمایک یرودخانه جوبا هستند. شهر بندر 
بخش شامل بارد  این یر شهرهایاست و سا یسمت سومال یمرز 
ا بلو هاوا است که در منطقه گدو قرار دارند. یر، لوک، ِبِلد هاوا یه

ت یاکثر ،یبا سومال یا در منطقه مرز یکن یدر استان شمال شرق
ست. امنطقه  اینشهر  ترینبزرگسا یدار هستند. گارت، گلهیجمع

 اینمنطقه هستند. در  این یهار بخشیز سایر نیماندرا و واج
در منطقه  ز قرار دارند.ین یآوارگان از سومال یهامنطقه، اردوگاه

، گروه غالب است. اما یسومال یا، گروه قومیو کن یسومال یمرز 
در شمال منطقه  خصوصاً  یقوم یهار گروهیسا یاز اعضا یشمار 

ل گاره، یها، از قبگروه ایناز  یار یا ساکن هستند. بسیکن یمرز 
توان آنها را یمبهم هستند و نم یت قومیل از نظر هویگابرا و رند

 یگر یا هر گروه دی، اورومو یسومال یقوم یهاق به گروهیدق طوربه
ه یاول یهاادباره و از سالیپس از سقوط دولت ز. ]17[مربوط دانست

ز در منطقه یآمخشونت یهایر یها و درگی، ناامنیالدیم ۱۹۹۰دهه 
 اینمنازعات در  ترینمهما شدت گرفته است. یو کن یسومال یمرز 

 -۱۹۹۳ یهار در طول سالیا در بخش واجیمنطقه و شمال شرق کن
 ۱۹۹۸-۲۰۰۰ یهاسا در سالی، در گاریالدیم ۲۰۰۱-۲۰۰۰و  ۱۹۹۲
در . ]18[رخ داده است یالدیم ۲۰۰۴و در مانِدرا در سال  یالدیم

ها در یر یو درگ ی، عمده ناامنین سومالیسمت سرزم یمنطقه مرز 
واک موسوم واک، ِبِلد هاوا، منطقه جنوب المانِدرا، ال یهابخش
  .]17[است یبه دوبل

  قایمنطقه شاخ آفر یمرز  یهایخ استعمار در ناامنینقش تار
 یمختلف دالیل :ترهیار و یوپیات یمرز  یهاینقش استعمار در ناامن

تره ذکر شده است یو ار یوپیات یو منازعات مرز  یوقوع ناامن یبرا
و مربوط به اقدامات  یخیتار دالیلآنها،  ترینمهماز  یکیاما 

تره یاست. ار یاشهیساز و رنهیعامل زم عنوانبه یاستعمار 
ا به حساب یتالیشکل گرفته است و محصول استعمار ا یاستعمار 

بود. در سال  یوپیات از یبخش ترهیار ،یخیتار از نظر. ]19[دیآیم
به  یوپیسازمان ملل متحد، ات یپرسهمه یبا برگزار  یالدیم ۱۹۵۲
به مدت سه  یالدیم ۱۹۶۰ل شد. پس از آن، از سال یون تبدیفدراس

تره یکه اکنون ار ینیمحدوده سرزمطلبانه در ییدهه مبارزه جدا
تره ی، اریالدیم ۱۹۹۳که در سال اینافت تا یشود، ادامه یده مینام
تره، دو کشور در صدد یپس از استقالل ار. ]20[جدا شد یوپیاز ات

را  یو تجار  یبرآمدند تا روابط دوجانبه خصوصًا در امور اقتصاد
خود  یتیو امن یاسیتوسعه دهند و به حل و فصل اختالفات س

مرز مورد اختالف دو کشور  مسالهچارچوب  اینبپردازند. در 
درباره  یمختلف یهارها و برداشتیهمچنان مسکوت بود و تفس

به  یمنته یهاجاد شد. در سالیمناطق ا اینت شهروندان بر یمالک
 یت بر منطقه مرز یدرباره حاکم یمتناقض یجنگ، دو کشور ادعاها

ز به یآمکیتحر ینظام یانورهامشترک خود مطرح کردند و م
جنگ آغاز  یالدیم ۱۹۹۸ ید و در ماه مِ یها انجامد تنشیتشد
 و ایتالیشده اامضا معاهدات قیطر از ترهیار و یوپیات . مرز]21[شد

 یهاو نقشه نییتع یالدیم ۱۹۰۰در دهه  یوپیات سابق سلطنت
 بود. شده نوشته) یسیانگل و ییایتالیا ،یآمهار ( زبان سه به یاصل
هنگام . شد مرز سر بر مشاجره یاصل نقطه هاترجمه در رییتغ

 و ییایتالیبه زبان ا شدهنوشته یهانقشه ،یسیانگل زبان به ترجمه
کسان ی یهایژگیاشکال و و یبرا یمتفاوت یهاواژه ،یآمهار 

بر سر  یجاد سردرگمیها باعث اتفاوت این. استفاده کرده بودند
ق طول یابهام بر سر محل دق .]10[شد یکیزیف مرز یهایگذار نشانه

تره عنوان یو ار یوپیوقوع منازعه ات ین عامل برایترمرز، برجسته
و  زیرحاصلخیخشک، غ نسبتاً  یطوالن منطقه امتداد اینشود. یم

 و یاساس خدمات ها،رساختیت زیمحدود با ت کم پراکنده،یجمع
عبور،  یبرا جز چند نقطه ثابتمرز به ایناست. در  دولت حضور
 یهارمه یچرا یوجود ندارد و مردم برا یکیزیف یچ نشانه مرز یه

 اینکنند. در واقع، یاشتغال از آن عبور م یا در پیخود، تجارت و 
از ابهامات در  یوپیتره و اتینشده بود. ار یگذار مرز هرگز نشانه

ر یتفاس یالدیم ۱۹۰۸و  ۱۹۰۲، ۱۹۰۰ یهاسال یمعاهدات استعمار 
قرار گرفته بود که دو  یطرفیداشتند و مرز در منطقه ب متفاوت

 مرز از یادیز یها. بخش]21[کشور بر سر نفوذ به آن رقابت داشتند
 یفرع یهاشاخه و هابا رودخانه یقطع صورتبه یوپیات و ترهیار

مرز  یشرق بخش ،یوپیات و ایتالیا است. معاهدات شده فیآن تعر
 یبوتیج مرز موازات به و ساحل از) یلیما۳۷(لومتر یک۶۰را به طول 

در شهر  یکوچک یروستاها به مربوط یمرز  اختالفات .ن کردییتع
 در رودخانه ِتِکزه .است مرکز در و سوِرنا و زاالمبسا غرب در بادمه
آن  انشعابات ان دارد ویجر ترهیار و یوپیات مرز یغرب بخش امتداد
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ک یشود. یم میشهر بادمه تقس جنوب در یمساو بخش دو به
 یوپیچد و به داخل اتیپیانشعاب رودخانه به طرف جنوب م

ان دارد یز به سمت شمال جریگر آن نیکند، شاخه دیدا میان پیجر
کند که در یتره ادعا میشود. اریو به رودخانه ِمرِب متصل م

ده شده از یم کشیان خط مستقیجر ی، رویاصل یمعاهده مرز 
ق شهر بادمه از شمال یِتِکزه از طررأس انشعاب در رودخانه 

است که  یمدع یوپیدر مقابل، ات رودخانه ِمرِب توافق شده است.
 یهامرز از انشعاب در طول شاخه به سمت شمال است. مکان

مرز قرار دارند، اما  یم رویمستق طوربهتره در بادمه یار یمورد ادعا
 ید ادعامور  یهاکه مکان یکشور هستند؛ در حال ایندر کنترل 

 یل) در درون مرزهایما۳لومتر (یک۴٫۸ک به یدر بادمه نزد یوپیات
  .]10[کشور و در کنترل آن هستند این

در روابط دو کشور بود.  یو آشفتگ یاز سردرگم یه کوچکینآبادمه 
ز در یبود و ساکنان آن ن یوپیقبل از جنگ، اداره بادمه با ات

کرد که یتره ادعا میکردند. اریکشور شرکت م این انتخابات
اند که بادمه متعلق به وضوع نشان دادهمعاهدات دوره استعمار به

 در مرز خود سر تره بریو ار یوپیات مشابه، طوربه. ]21[تره استیار
 نامدرنظرگرفتن  با ژهیوبه و زاالمبسا سوِرنا یروستاها یکینزد

 یهابه زبان یمحل قبایل .دارند نظر اختالف یمحل یهاشاخه
 یبرا یمتفاوت یهانام اینبنابر  ؛کنندیصحبت م یمختلف
 اینکنند. یتره قرار دارند، عنوان میو ار یوپین اتیکه ب یانشعابات
 ۱۹۰۲مان یکه توسط پ ییهاانیباعث شده است تا جر مساله
 بر اساساند، نامشخص باشد. مرز در نظر گرفته شده عنوانبه
تره و در شمال مرز و زاالمبسا یارتره، سوِرنا در یدگاه حکومت ارید

کند که هر دو یادعا م یوپیو در جنوب مرز قرار دارد. ات یوپیدر ات
دگاه بر سر یاند. تفاوت دم در مرز واقع شدهیمستق طوربهشهر 

از  یرفتن بخشدستجه آن از یاما نت ،است یلیموضوع چند ما
 یمرز  شهر سر بر اختالف شرق، تره است. دریار ین از سویسرزم
 در .است فاصله یر یگاندازه یهاروش سر بر توافق عدم دلیلبه بور

 در و موازات به"را  یمرز  موقت طوربهمعاهده  شهر، این اطراف
 ف و به اجرا گذاشته است کهیتعر "ساحل از یلومتر یک۶۰ فاصله
لومتر چگونه یک۶۰ ایناست و مشخص نشده که  مبهم یفیتعر
 یلومتر یک۶۰ از یر یگکشورها با شروع اندازهشده است.  یر یگاندازه

ل یما کی صرفاً  تفاوت. دارند نظر اختالف ساحل از) یلیما۳۷(
از دست  ترهیار یبرا ینیاز محدوده سرزم یبخش است اما

منازعه دو کشور در اطراف شهر بادمه که به سراسر  .]10[رودیم
 یدار براشهیت و ریک منازعه با اهمیافت، یگسترش  یمناطق مرز 

به  یمرز  یر یگر را متهم کردند. اما درگیکدیدو کشور بود که هر دو 
ت یبر سر حاکم مسالهست بلکه یمورد اختالف ن مسالهخود  یخود

ار یپرستانه بس، رهبران دو کشور، حس وطنایناست. عالوه بر 
و  یخیتار یهانهیگر، زمیدهند. به عبارت دیخود نشان م از یقو
ستو ید و نحوه غلبه بر حکومت منگیتره به استقالل رسیکه ار یراه
در منازعات امروز دو کشور است. دولت  یدیاز عوامل کل یوپیدر ات
د اشغال، نقض استقالل یتره همواره کشور خود را در معرض تهدیار

 یوپیداند و اتیم یوپیات یاز سو یدر خشکماندن خود و محصور
 از صحبت. ]22[کندیخاک خود متره را متهم به تجاوز به یز ارین
 اختالفات گفتن ازسخن یمعنابه یوپیات و ترهیار در خیتار
نه یزم ایندر  یخیمباحث تار از یادیز شمار ک است.یدئولوژیا

 سه مهم که از اریاما بس ساده عبارات از یکی .ز استیبرانگبحث
 در بعدها و ترهیار استقالل یبرا مبارزه انیجر تاکنون در شیپ دهه
 ترهی"ار که بود اینشد، یده میتره شنیو ار یوپیات جنگ زمان
جمله  ایندر نقطه مقابل،  .است" بوده یوپیات از یبخش شهیهم
 یچ اساسیکه ه نبوده است" یوپیاز ات یتره هرگز بخشی"ار که است
تره بخش یتصور که ار این یکیدئولوژیا یژگیخ ندارد. ویدر تار
ن یاز خشونت در چند یکل یتواند نمایم ،است یوپیات یعیطب

در  را نشان دهد. یوپیتره و شمال اتیامروز ار یمنطقه پادشاه
 نقش یخیتار یهااستدالل تره،یو ار یوپیات جنگ زمان مجموع، از

 هااستدالل اینبا گذشت زمان . اندکرده فایدر منازعه ا یمهم
 یخیتار شهیر که خود جنگ، یاگونهافتند، بهی یشتر یت بیاهم
  .]23[منازعه شده است از یدیجد

در : ترهیو ار یبوتیج یها در مرزهاینقش استعمار در وقوع ناامن
ا یره یبر سر رأس جز یبوتیتره و جیار یمرز  یهایارتباط با ناامن

د در یرا با یاشهیل رین دلیتریرا، اصلیرأس دوم یروستا
در منطقه شاخ  ییاروپا یکشورها یمات و اقدامات استعمار یتصم
  قا ذکر کرد.یآفر

تا بوده ین سابق راهینشاز سلطان یرا بخشیرأس دوم یروستا
پس از استقالل  یبوتیتره و جیار یاست. اختالف و منازعه مرز 

آمد.  وجودبهتا ین راهینشاز سلطان یبر سر بخش یوپیتره از اتیار
شود اما یمحسوب م یبوتیاز ج جزییمنطقه در حال حاضر  این
ا، یتالیا یاستعمار  یهاکند که با استناد به نقشهیتره ادعا میار

 ترهیار مرز. ]24[تره استیتا متعلق به ارین راهینشاز سلطان یبخش
 ساحل و ترهیار ییایتالیا سابق مستعمره نیب مرزهمان  یبوتیج و

پس از بروز اختالف  بارنیاول یبرااست که  فرانسه سابق یسومال
 مرُ  در پروتکل کی یبا امضا ۱۹۰۰ سال در، یالدیم ۱۸۹۸در سال 
ان یم ۲۰۰۸ یمرز  یر ی. درگ]13[ن شدییتع ایتالیا و فرانسه توسط
 ۱۹۰۰شه در دوران استعمار خصوصًا پروتکل یر یبوتیتره و جیار
 ییایتالیلند فرانسه و مستعمره ایان سومالیشده ممنعقد یالدیم
سرخ  یایرا در دریرأس دومن نقطه یتره دارد که مرز را از دورتریار

را مشخص کرده یر رأس دومیالجزابه سمت غرب در حوضه مجمع
 ییایتالیره را به دو بخش شمال منطقه ایجزقرارداد، شبه ایناست. 

 یبوتیکه بعدًا ج( یو جنوب منطقه فرانسو )تره شدیکه بعدًا ار(
 از یبوتیج مرز شرق شمال بخش، ی. به عبارت]25[م کردیتقس )شد
 قیطر از سرخ یایدر ساحل دررا یدوم سأر  ن بخشیتریشمال
 امتداد در سپس و لومتریک۱۵ حدود یبرا رهیجزشبه طولدر  حوضه

 یهاکناره در رویدیسیب به غرب جنوب سمت به میمستق خط کی
نامه موافقت این. در ]13[ف شده استیما تعریوِ  رودخانه
در قسمت رأس آن در را یت دومیا و فرانسه، وضعیتالیا یاستعمار 

ف شود ین تکلییبخش چپ نامشخص ماند که مقرر شد بعدًا تع
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، در توافق یالدیم ۱۹۳۵در سال  .]25[اما مورد غفلت واقع شد
از خاک قلمرو مورد بحث به  یا بخشیتالیان فرانسه و ایم یگر ید

توافق هرگز در فرانسه به  اینتره واگذار شد. یار ییایتالیحکومت ا
منکر آن شد و مفاد  یالدیم ۱۹۳۸ا در سال یتالید و ایب نرسیتصو

تره یدر واقع، ار .]13[د بودییهمچنان مورد تا یالدیم ۱۹۰۰پروتکل 
 ی، فرانسه با اعطایالدیم ۱۹۳۵قرارداد  بر اساساست که  یمدع
 تاکید یبوتیا موافقت کرده است اما جیتالیرا به ایره رأس دومیجز

فرانسه  یب مجلس ملینامه به تصوموافقت ایندارد که چون 
و  یخیسابقه تار این. ]25[از اعتبار ساقط است اینده، بنابر ینرس

ان یم یمرز  یو ناآرام یمنشاء وقوع ناامن یاقدامات استعمار 
  تره بوده است. یو ار یبوتیج

ک ی: ایکن و یسومال یمرز  مناطق در یناامن نقش استعمار در
در  یا و سومالیکن یدر مناطق مرز  یو ناامن یر یشه وقوع درگیر

ان یم یر یاست. قدمت تنش و درگ یمات استعمار یارتباط با تصم
ا به یقا یقاره آفر یم خودسرانه و استبدادیبه تقس یا و سومالیکن

باز  ییاروپا یهاقدرت یالدیم ۱۹۱۴مات سال ی، تصمیعبارت
 متفاوت مستعمره دو به یسومال و ایکن زمان این. در شودمی
 بخش و( جنوب وا یتانیدر کنترل بر یشمال بخش. شدند میتقس
 در موارد از یار یبس مانند .قرار گرفت هاییایتالیاار یدر اخت )تربزرگ
و  مردمم یباعث تقس و خودسرانه یاستبداد یمرز  خطوط قا،یآفر
برخوردار  یمشترک یتیو هو یزبان یهاشهیشد که از ر یقبایل

 شهیر شرق شمال منطقه در ایکن جامعه از یبخش امروز، بودند.
ز حال، منازعات ا اینبا  .اندکرده حفظ یسومالقوم  عنوانبه را خود
ع یشا قبایلان یگذشته با عنوان منازعه بر سر قلمرو م یهازمان

ز بر سر کنترل منابع آب، مراتع و ین یبوده است. منازعات مهم
  .]18[اندر منابع محدود داشتهیسا
 ،یوپیات ،یسومال مرز در یسرحد و دورافتاده ،عیوس مناطق ایکن در

 استعمار هرگز از پس ای یاستعمار  یهادوره در اوگاندا و سودان
 ایکن دولتت یقرار نداشته و حاکم دولت کنترل تحت کامل طوربه

. ]26[ت بوده استیعدم حاکم تا فیضع، یرامونیپ یدر قلمروها
 سطح ه قرار دارند.یر و در حاشیا، فقیو کن یسومال یمناطق مرز 

 و ادیز اریبس مرز دو کشور در یافتگیهتوسععدم  و یکار یب فقر،
ک یاز  یموضوع که ناش این. ]27[است عیسر ،تیجمع شیافزا

حکومت و دولت در  یتیضعف حاکم یعنیمزمن  یخیمعضل تار
به  یناامن یهاشهیاز ر یکیا است، یو کن یسومال یمناطق مرز 
  د. یآیحساب م
 عمدتاً  ،یسومالقوم  یهالهیقب از ین شمار یبخش ب اینر، یدر واج

 را خودم شده است. مردم آجوران یا و اوگادن تقسیآجوران، ِدگود
از  و دانندیممنطقه  یهانیزم از یار یبسدر " یاصل" ساکنان
 ریجاو غرب به یدسترسا در یتانیبر یاستعمار  ستمیست یحما
 و درازمدت مهاجرت فشار با آنها استقالل، زمان ازاند. مند بودهبهره
ا روبرو یِدگود ژهیوبه ،یربغ گانیهمسا یسو از یتیجمع رییتغ
 و ییروستا کامل طوربه باً یتقر یخیتار لحاظ از بخش ایناند. بوده

 یهانیزم رب یمهاجرت یفشارهااست.  بوده محل پرورش دام

 یداخل جنگ از یناش یالهیقب تیجمع رییتغ با ریجاو یمرتع
له بر یقب سه انیم یبوم یهاتنشوقوع  به منجر و دیتشد یسومال

  .]26[است شده آب یهاچاه واستفاده از مراتع  حقوقسر 
  

  یر یگجهیو نت بحث
 زد،یخیبرم آن از نزاع که یخیتار حافظه با ینیسرزم منازعات
 و مناسبات یفرهنگ یساختاربند عتیطب. دارد یادیز یهمبستگ
 منازعات درآوردنحرکتبه در موارد از یار یبس در یخیتار خاطرات

 صورت اینبه  .است بوده موثر یقوم و ینیسرزم منازعات ژهیوبه
 دارد، یخیتار تیذهن در شهیر که یخصومت بحرانبودن موجه که
 هاملت نیب جنگ موجب مهم، یدادهایرو وقوع از قبل یحت
 یاخصمانه عمل خود یخود به یخیتار یدشمن یعنی شود؛یم

 آتششدن برافروخته موجب بحران، وقوع با است که همزمان
 عتیطب بر زیآمخصومت یخیتار تیذهن که یزمان شود.یم جنگ
 تیحما با هاملت نیب تنفر و خصومت افکند،یم هیسا بحران
 نامتعارف نیطرف یهاخواسته است. همراه یعموم افکار قاطع
 یسع. ستندین شانیهاخواسته درباره مذاکره به حاضر یحت و است
 را خود یهااستیس و رفتار ،یالمللنیب نیمواز به استناد با دارند
   .]28[دهند جلوه موجه

تره و ی، اریوپی، اتیقا در بردارنده چهار کشور سومالیمنطقه شاخ آفر
خ تحوالت یدر تار یاسیس یهایژگیاز و یکیاست.  یبوتیج

آنها  بودن ر، مواجهیاخ یهاها و دههمنطقه در سال این یکشورها
از آن  یناش یهایو ناامن یثباتیو ب ینیو سرزم یبا اختالفات مرز 
و  یثباتیاز منابع ب یکیقا، یاست. در شاخ آفر یدر مناطق مرز 

 ،ترهیو ار یبوتیج ،ترهیو ار یوپیان اتیم یمرز  یهایر ی، درگیناامن
 یسومال یدر مناطق مرز  قبایلاز منازعات اقوام و  یناش یو ناامن
  ا بوده است. یو کن
برخوردار  ین واحدیاز سرزم یالدیم ۱۹۹۳تره تا سال یو ار یوپیات

که امروز  ینیبودند اما تداوم اختالفات و مطالبه مردم در سرزم
تره از ی، اریالدیم ۱۹۹۳شود، سبب شد تا در سال یده میتره نامیار
و  یوپیتره از اتیاعالم استقالل کند. استقالل مردم ار یوپیات

ها و آغاز صلح و ثبات نبود. یثباتیان بیل کشور مستقل، پایتشک
صورت گرفت که  یطیاز عوامل و شرا متاثران دو کشور یم یمرزبند
دو کشور  یدر منطقه مرز  یو ناامن یثباتیساز وقوع منازعه، بنهیزم

 شهر در ترهیاز ار ییهان مالک بخشخود را همچنا یوپیشد. ات
 یثباتیتره با بیادعا و مخالفت ار ایندانست. یم زاالمبسا و بادمه
همراه شد که ثمره آن، کشتار هزاران شهروند  یمرز  یو ناامن

وقوع  یاز علل اصل یکیبود.  یخسارات مادآمدن گناه و واردیب
مات و یو تصم یخ استعمار ی، تاریمرز  یر یو درگ یناامن این

ان ین مرزها مییا در موضوع معاهدات تعیتالیا یاقدامات استعمار 
با  یمعاهدات استعمار  اینتره بود. یار ین کنونیو سرزم یوپیات
، یق خطوط مرز ین دقییاز ابهام در تع یراثیجاگذاشتن مبر 
 یدر مناطق مرز  یو ناامن یثباتیمنازعه دو کشور و ب یبرا یانهیزم

 یالدیم ۲۰۱۸تره شد که تا سال یدو کشور پس از استقالل کامل ار
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  ادامه داشته است.
کشور  یگیتره در سمت جنوب خود در همساین ارتباط، اریدر هم
 یمرز  یر یقرار دارد. روابط دو کشور پس از درگ یبوتیوسعت جکم
 یبوتیاز خاک ج یوپیاستفاده اتشدن و مطرح یوپیتره و اتیار
ز با ین یالدیم ۲۰۰۸د و از سال ییگرا یتره به سردیحمله به ار یبرا

را یرأس دوم یمرز  یدر روستا یتره در ساخت مقر نظامیاقدام ار
 یهایها و ناامنداند، تنشیآن را متعلق به خود م یبوتیکه ج

 یمرز  یثباتیمنازعه و ب این یشه اصلیک ریشدت گرفت.  یمرز 
استعمارگر  ییاروپا یکشورها یر مات و اقدامات استعمایبه تصم

مبهم و  یجاد مرزبندیکه با اگردد ا و فرانسه برمییتالیا یعنی
به  یبوتیتره و جیار یرا برا یمرز  یق، اختالفات و ناامنیدقر یغ
 یمعتقدند که حکومت استعمار  یاترهیراث گذاشتند. مقامات اریم

حال حاضر در ا اعطا کرده است و در یتالیرا را به ایفرانسه رأس دوم
است که  یدر حال این ؛ردیگیتره قرار میار یتیمحدوده حاکم

 نامهرفته و اعالم کرده است که موافقتیموضوع را نپذ یبوتیج
ب در یعدم تصو دلیلبهرا یرأس دوم یاعطا یا برایتالیفرانسه و ا

  مجلس فرانسه، فاقد اعتبار است.
 دلیلبهها یثباتیو ب هایز ناامنیا نیو کن یسومال یدر مناطق مرز 
دار و کشاورز در گله قبایلاقوام و  میانو منازعات  یر یوقوع درگ
ها در ظاهر به موضوع تنش این دالیلاز  یکیمرز است.  یدو سو

 اینشه یاما در بطن و رگردد آب و چراگاه برمی رقابت بر سر منابع
منطقه و  ایننه تحوالت یشیخ و پیها، عامل تاریو ناامن یر یدرگ

ا در یتالیا و ایتانیشود. بریده میاستعمارگر د ینقش کشورها
دو مستعمره خود قرار دادند،  عنوانبهرا  یا و سومالیکه کن یامیا

درنظرگرفتن خودسرانه و بدون  یمات و اقدامات استعمار یبا تصم
مرز  یرا در دو سو قبایل، مردم و یو زبان یقوم یتیعناصر هو

و منازعه  یبعد ین عامل سبب طرح ادعاهایهمم کردند و یتقس
در  یجاد ناامنیت مشترک، بر سر منابع و به تبع آن، ایبا هو قبایل

  شده است. یمناطق مرز 
ان کشورها یم یمرز  یهاینه منازعات و ناامنیشواهد در زم یبررس

 ایناز  یناش یهایثباتیدهد که بیقا نشان میدر منطقه شاخ آفر
علل، نقش  یابیشهیاما در ر ؛است یعوامل مختلفده، معلول یپد

مات یاز اقدامات و تصم یناش یخیتار یتحوالت و ادعاها
و  یاستبداد یهایدر مرزبند ییاستعمارگر اروپا یکشورها

 یهات خود بر مستعمرهیل در اعمال حاکمیتسه یخودسرانه برا
ا، قیدر شاخ آفر ی، قابل توجه است. اقدامات استعمار ییقایآفر

را شکل داده که تحوالت و  یقیردقیناعادالنه و غ یهایمرزبند
ها، ان مردم و مقامات کشوریاز آن در م یناش یخیت تاریذهن

در  ینیاحقاق حق و حقوق سرزم یها براباعث خلق ادعاها و تالش
چهار کشور  عنوانبه یو سومال یبوتیتره، جی، اریوپیات

که هر  ییموضوع از آنجا اینقا شده است. یدهنده شاخ آفرلیتشک
در آمدن دو طرف خود را صاحب حق دانسته و حاضر به کوتاه

جاد یساز رقابت، تنش و انهیستند، زمیع حق خود نییمقابل تض
خ و یشود. موضوع تاریکشورها شده و م یدر مناطق مرز  یناامن

ت یو سلب مالک یخیک حق تاریع ییاز تض یکه ناش یتیذهن
رد، یگیا شهروندان در جوامع شکل میک ملت یاز  ینیسرزم
ها نسبت به مکان و انسان یحس و تعلق ذاتبودن واسطه باالبه

و  یپوشها قابل چشمقرن یها و حتست خود، سالیمحل ز
ها و تنشماندن باعث زنده مسالهن یست. همینشدن رنگکم

ها در مناطق مورد مناقشه و تالش یو ناامن یثباتیتداوم ب
  شود. یدن به حق خود میرس یها براشهروندان و حکومت

در  یو ناامن یثباتیجاد بیاز عوامل مهم در ا یکیدر مجموع، 
و اقدامات  یخیت تاریخ، ذهنیان کشورها عامل تاریم یمناطق مرز 
 یدر کشورها و مناطق است که زمان یمات استعمار یو تصم
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