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 املستقبل وآفاق التاريخي املأزق ..الكعيوغ في الصراع

 مقدمة

نة غالكعيو امتدادا للصراع في محافظة مدغ كبرى املحافظات الصومالية بوسط يمثل الصراع في مدي

اعية تعيشها الصومال، سياسية اجتم عنوان مصغر ألزمةوهي ضافة إلى محافظة غلغدود، إالصومال 

تسعى إعطاء املدينة وخريطتها صبغة عشائرية تعتمد على االنتماء القبلي كمعيار  قوى لكعيو غايتناطح في 

 .يد حدود املدينة وموقعها في االستحقاق الفيدراليلتحد

ويرى املراقبون بأن الصراع في الصومال بشكل عام امتدَّ من تلك املناطق، ويوصف سكان مناطق مدغ  

وغلغدود بأنهم أهل شدة وحرب وثأر،  وبالتالي فإن الصراع في املناطق الوسطى من الصومال يعتبر  أحد 

لصومال، حيث تقطن في اإلقليم قبائل متنوعة يتنازعون على الكإل واملاء جذور الحرب األهلية في ا

 والنفوذ.

ونظرا لالختالط النسبي للقبائل فإن معظم الحروب األهلية املتكررة تقع في إقليمي مدغ وغلغدود اللذين 

 .م، وهذا الجدول يوضح مديريات محافظة مدغ والقبائل القاطنة1972كانا إقليما واحدا قبل عم 
 

 غلدغب حررطيري  هوبيو جريبن غالكعيو

-عمر محمود -1

 مجيرتين

 -عمر محمود -1

 مجيرتين

 دارود -ليلكس ي  هبر غدر–سرور  -1 هبر غدر –سعد  -1

هبر  –سليمان  -2 در -قبيس  -2 هبر غدر –سعد -2

 غدر

 مجيرتين -بعيديهن - هبر غدر –عير  -2

هبر  –سليمان  -3  - دارود-ليلكس ي  -3

 غدر

 قبائل أخرى مجيرتين-

 - أبغال -وعيسلي  -4  - در -قبيس  -4

ددبلي محمود  -5  - لوبغي -شيخال  -5

 هراب

- 

 - هويه -وذالن  -6  - عرب صالح -6

 -   - مطبان -7

 والقبائل القاطنة: غلغدودمديريات محافظة  وهذا أيضا جدول يوضح
 

 عيل طير عيل بور  عذاذو عابدواق طوسمريب

 أبغال -وعيسلي  ددبلي -محمود هراب  هبر غدر –سليمان  دارود -مريحان  هبرغدر-ر عي-1



  هويه -مرسذي  در -فقي محمد  دارود -مريحان -2

    - در -فقي محمد  -3

    - هبرغدر -سليمان  -4
 

 جذور األزمة في غالكعيو:

كومة محمد سياد بري آيلة للسقوط عندما كانت ح -دخل الصومال أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات 

مرحلة جديدة من تنامي الصراع القبلي في الصومال، فقد كانت الحكومة العسكرية التي كانت تحارب  –

همةالجبهات الثورية املسلحة  بتكريس الدور القبلي في األرض، واضطهاد قبائل أخرى، وفي أواخر عام  متَّ

وجنوب الصومال وشمال الصومال بأن الثورة املسلحة م اعتبرت قطاعات كبيرة من سكان وسط 1990

 ليست فقط إلسقاط نظام سياد بري بل ملعاقبة قبيلة دارود بأكملها على ما حدث من القمع.

قامت مليشيات املسلحة بما يشبه إبادة في بعض املدن املختلطة مثل مقديشو وغيرها ضد القبائل و   

 هرب معظم أفرادها إلى الحدود الكينية والعاصمة نيروبي.الدارودية التي كانت تسكن تلك املدن، و 

لم تك مدينة غالكعيو بمنأ عن الصراعات القبيلة ألنها كانت مدينة مختلطة بين قبائل من دارود وهويه   

ودر وغيرها، فانتشر لهيب الحرب إليها أوائل التسعينات، وتبادل الطرفان باالستيالء على املدينة وحرق 

 األحياء األ 
 
 خرى، وكانت املليشيات التابعة لطرف

َّ
 ي الصراع تدخل املدينة تارة تطرد األخرى حتى وق

 
ي ع طرف

ا رئيسا، ووقع على بند   15ن من م اتفاقية للسالم في مدينة غالكعيو تتكوَّ 1993من يونيو  4النزاع في 

(، USC/SNAيس )(، ومحمد فارح عيديد رئSSDFاالتفاقية كل من عبد هللا يوسف أحمد رئيس جبهة )

 (.SNDUوعلي إسماعيل رئيس جبهة )

روها وكانت هذه االتفاقية بداية مرحلة جديدة ملدينة غالكيعو حيث عاد الناس إلى املدينة املهجورة  ، وعمَّ

في تلك املنطقة، تنشط فيها التجارة والفنادق  إلى مدينة تجارية مهمةاملدينة من مدينة أشباح وتخطت 

 يش الناس فيها بالتعايش السلمي إلى حد بعيد.، يعوالسوق الكبير

هبرغدر، وكانت تحدث –مجيرتين، وسعد  –إال أن املدينة كانت مقسمة بين نفوذ قبليتي عمر محمود  

 .راعات التي سرعان ما يتم تداركهابعض الخروقات واالغتياالت والتصفيات والص

 الكعيو:الند غلمدغ وتأثيرها على الوضع في غ نشأة كل من بونت

م أعلنت القبائل التي تنتسب إلى هرتي دارود أنها تؤسس أول كيان صومالي 1998في أغسطس من عام 

فيدرالي داخل جمهورية الصومال باسم )بونتالند(، وأصبح العقيد عبد هللا يوسف أحمد الذي كان رئيسا 

غالكعيو  يتطلب ضم املدينة  ( رئيسا لإلدارة الجديدة بونتالند، وكان وضعSSDFلجبهة الخالص الوطني )



هبرغدر هويه وقبائل أخرى رفضت ذلك، قبيلة إلى النظام الجديد إال أن عشيرة سعد التي تنتمي إلى 

وبالفعل انقسمت املدينة إلى شطرين، الشطر  الشمالي الذي تديره إدارة بونتالند، وتشمل األحياء التي 

خارج عن الجنوبي الشطر الين مع قبيلة ليلكس ي، و من عشائر مجيرت هامر محمود وغير عتسكنها عشائر 

 إدارة بونتالند.

ه الشطر  الجنوبي، ومنذ م أعلنت عشيرة سعد هبرغذر تأسيس إدارة غلمدغ، ومقر  2006وفي أغسطس 

ثمان سنوات تعايش اإلدارتان في املدينة على الرغم من توترات عديدة حول أراض وممتلكات عامة منها 

 حواجز األمنية وغيرها، إال أن الطابع السلمي كان طاغيا منذ ذلك الحين.مطار غالكعيو وال

م سعت الحكومة الفيدرالية إلى تشكيل إدارة موحدة للمناطق الوسطى التي تقطنها القبائل 2015وفي عام 

املتنوعة املتناحرة، إال أنها اصطدمت بواقع مرير وهو سيطرة بونتالند على الجزء الشمالي من محافظة 

 في وسط الصومال. يهاتشكليتم مدغ، ورفضها التنازل عن تلك الجزئية ألي إدارة 

كانت بونتالند يجري في مدينة عدادو ومنذ أن كان املؤتمر  التشاوي حول تشكيل إدارة وسط الصومال 

ية، تصدر بيانات استنكار لهذا املؤتمر، وتتهم الحكومة الفيدرالية بإنشاء إدارة غير شرعية وغير دستور 

حيث أن الدستور ينص على أن األقاليم الفيدرالية البد وأن تتشكل من محافظتين فأكثر، وأعلنت 

بونتالند قطع عالقاتها مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو بحجة أنها تشكل إدارة تهدد وجود بونتالند 

 ومصالحها في محافظة مدغ.

وهو تقسيم محافظة مدغ بين بونالند وغلمدغ، وأن  قبلت الحكومة الفيدرالية أخيرا على الواقع الجديد

 تصبح غلمدغ تتكون من جنوب مدغ ومحافظة غلغدود.

 الصراع األخير ...الهشة التي قصمت ظهر البعير:

ألقت الصراعات املريرة بين برئاسة عبد الكريم حسين غوليد بعد تشكيل النسخة الجديدة إلدرة غلمدغ 

وبين إدارة غلمدغ التي مقرها االنتقالي مدينة عذاذو ألقت بظاللها على  -التي ال تعترف بغلمدغ  -بونتالند 

مدينة غالكعيو التي كانت تعج باألزمات القبلية والصراعات القبيلة، وأصبحت املشاريع التطويرية التي 

رتين، السيما املرافق الهامة مثل مطار غالكعيو والطرق املعبدة شهدتها املدينة محل تسابق بين اإلدا

، وكان إنشاء مطار آخر لغالكعيو تابع لغلمدغ من القنابل املوقوتة في نشوب صراع كبير بين وغيرها

 .الجانبين

نوفمبر  املاض ي قتل فيها بضعة أشخاص وأصيب  22ونشبت اشتباكات مريرة بين الجانبين صباح يوم 

، ومنذ ذلك التاريخ كانت الكعيوغ مدينة في شارع تعبيد حول  اإلدارتين بين نزاع لى خلفيةعشرات، ع



واإلدارات اإلقليمية  االشتباكات تتكرر يوما ويتم وقفها، وبعد جهود كبيرة بذلتها الحكومة الفيدرالية

عاألخرى 
َّ
 إدارة رئيس ليدغو  حسين الكريم وعبد الند، بونت إدارة رئيس غاس علي محمد الولي عبد وق

 :هي نقاط أربع من تتكون  الفيدرالي الوزراء رئيس صاغها التي االتفاقية على لمدغغ

 الجنان أو بالكالم كانت سواء أشكالها بكافة العدائية واألعمال النار إلطالق كامل وقف. 1

 الحرب اندالع قبل القديمة ثكناتها إلى وإعادتها املدينة، داخل من اإلدارتين جيش ي سحب. 2

 وتساهم رعايتهم، في اإلنسانية التسهيالت كافة ودفع ممكن، وقت أقرب في ديارهم إلى النازحين إعادة. 3

 .التسهيالت تلك في تساهم الفيدرالية الحكومة

 اللجنة أداء وبعد اإلقليمية، واإلدارات الفيدرالية الحكومة من تتكون  جالكعيو أزمة إلنهاء لجنة تكوين. 4

 .نهائي بشكل الخالفات إلنهاء عام سالم مؤتمر إقامة سيتم مهامها

 الحلول املطروحة:

حلول سحرية إلنهاية أزمة غالكعيو التي تعتبر من املعضالت الرئيسية في البالد، فالتركيبة ليس هناك 

ان على اي حلول  القبلية في املدينة وعدم تنازل كل من اإلدارتين أن تّتحدا في نظام واحد هما عصيَّ

 ، فالثقة منعدمة بين العشيرتين الرئيسيتين في املدينة منذ عقود من الزمان.روحةمط

رافق املمسيطرا على  من املدينة ظل الشطر الشمالييقول الكاتب واملحلل السياس ي سالم سعيد سالم: " 

املناوشات على  خر بعضال كانت املدينة تشهد بين الحين و و   ،املطار والطريق الرئيس ي منهافي املدينة  املهمة

رات قبلية لكن سرعان ما كان وجهاء العشائر ورجال األعمال ينزعون فتيل األزمة ويحفظون على أأساس ث

 .القائم الهّش الوضع 

الرئيسين كانا كل من  ماحيثتحالفة سياسيا مع بونتالند مقبل مؤتمر عدادو القديمة كانت إدارة غلمدغ و 

لكن القشة  ، شيخ أحمد إبان خارطة الطريقشريف السابق رئيس الفي صف واحد ضد  يعالم وفرول

 ".العالقة بين الجانبين هي تأسيس إدارة غلمدغ الجديدة في عدادوبالتي قصمت ظهر البعير فيما يتعلق 

وفي املقابل إدارة غلمدغ  ،إدارة غير شرعية وال يمكن التعامل معهاغلمدغ ترى الند واضاف سالم: " بونت 

وغير قابل  اسمسيَّ كونه جج الصراع الحالي لأوهذا ما  ،وتراه استفزازيامنها الند  ترفض موقف بونت

ا للمقاربات السابقة عم غلمدغ لت على د  م  كونها ع  لبل بونت الند مة من ق  ه  متَّ فهي الحكومة الفدرالية ، أمَّ

اب بونت على تحقيق مكاسب على حس اوتساندهإقليم ونصف،  مننظامها املشكل دستورية  عدممع 

 ب غالكعيو األخيرة.حر درالية في مشاركة يقوات فوزير اإلعالم في بونت الند  اتهمو  ،الند



بطريقة خاصة في الدستور القادم مثل جعلها  -على حسب رأي سالم  –قد يمكن معالجتها فالحل أما 

مثل مدينة ، صةولها لوائح تنظيمية وإدارية خا، مدينة ذات إدارة مستقلة يتناوب في حكمها الطرفان

مقاربة  وأي   ،قد يكون الحل الجذري هذا ، و مما يستبعد تجاذبات األقاليم الفدرالية في إثيوبيا ديريردوا

 .خرى ستكون مسكنة ال تعالج جذور املشكلةأ

املصالحة والقبول على حتمية على تركيز الالحل يكمن  في أما الكاتب الصحفي محمد عبد هللا فيرى أن 

ألمور من الطرفين لم يستطع خالل العقود من الصراع أن يحسم ا اا إلى جنب، فإن أي  يش جنباالتع

البد من استيعاب الدروس من الصراعات التي شهدتها هذه و خر الرحيل، لصالحه ويجبر على الطرف ال 

  ،املدينة
َّ
 .فت ورائها من قتلى وجرحى ونازحين دون أن تتغير مواقع أطراف الصراعوكم خل

وال تتبع أّي جهة أخرى يقول  لها وضع خاص وإدارة خاصةالحل يكمن في أن تصبح املدينة  وعن كون 

" هذا هو الحل األنسب، لكنه غير فعال في الوقت الحاضر، ألن الحكومة املركزية األستاذ محمد عبد هللا: 

ال  !،؟والكعيغفكيف تستطيع تولي مشكلة  ،غير قادرة حاليا على تجاوز التحديات األمنية في العاصمة

ألوانه، والحل املرحلي للوصول إلى  الذا يكون هذا الحل سابق ،ل هذه املسئوليةأظن أن بمقدورها تحم  

الفريقية لحفظ السالم حدات من القوات اونقل و   ،هذا الحل يكمن في ترسيم الحدود بين شطري املدينة

 .املدينة"الكعيو وتمركزها في النقاط الحدودية بين شطري غإلى مدينة 

غالكعيو  هو سيناريو لتعميق أزمة الصومال وشرعية  مدينة في أجنبية قوات نشروهناك من يرى أن 

ومنهم أحمد فقهي أمين عام حزب  –قوات أجنبية على أرضه ملدة طويلة، وبالتالي فقد حذر كثيرون وجود 

، وهو عبارة عن الكعيوغ مدينة في الجوار دول  إحدى من قوات لنشر محاوالت هناك نأمن  –دلجر 

 تأزيم الوضع.

 مستقبل الصراع في غالكعيو

ملف  لقد أبرزت الصراعات األخيرة في غالكعيو ضرورة وحتمية حل الصراع في غالكعيو قبل تسوية أّي 

آخر، ألن النظام الفيدرالي الذي يتم تطبيقه في الصومال البد وأن ال يكرر سيناريو  صراعات وحروب 

ا ما صرح به رئيس إدارة جوباالند حمد مدوبي بأن حل قضية غالكعيو أهم من قبلية أخرى، وهذ

 م2016 عام رؤيةاملشاورات حول 

لصالح غلمدغ التي ستحصل على اعتراف واقعي على األقل كان  األخير في املدينة والخالصة أن الصراع 

موقف أفضل غلمدغ في صبح أوبعد املواجهة  ،غاسعبد الولي يتهرب منه كان وهذا ما ، من بونت الند

ع معها اتفاقية حسب رؤية األستاذ ى جلوس معها ضطر إلاألنه على األقل خصمها 
َّ
في نهاية املطاف ووق

 سالم.



ر بونت الند في البدء بتسليح نفسها والبحث عن حلفاء محتملين للدفاع عن 
ّ
وهذا يتطلب في أن تفك

لن تسمح بتحييد املدينة وإلحاقها بالنظام الفيدرالي في مصالحها في مدغ وشمال مدينة غالكعيو، كما أنها 

مقديشو، ألسباب كثيرة أهمها أن العشيرة التي تسيطر على سياسات بونت الند تقطن في غالكعيو وبها 

 أهم مؤسساتها التجارية واالقتصادية.

للتغلب على  كبيرة ية حال فإن اللجنة التي تم تفويضها بمصالحة حقيقة في غالكعيو لديها تحدياتوعلى أ

 العقبات الكبيرة التي تنتظرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


