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 املقدمة

بيان الويتكون حسب نظاما ُسمي بإدارة "بكول العليا"  في مدينة عيل برديم 2015من ديسمبر  25يوم علن أ

. ويمثل هذا اإلعالن بداية لصراعات سياسية جديدة في إدارة  ثالث بلديات في محافظة بكول ه تالذي أصدر 

 م.2014م عاتأسيسها في  تم   والتي  ،الصومال جنوب غرب

حيثيات التى أدت الو  ،شائك في والية جنوب غرب الصومالالوضع ال سنتطرق إلىوفي خالل هذه الورقة 

زمع كسمايو املمؤتمر  على، ومدى تأثيرها في هذا التوقيت بالتحديده اإلدارة الجديدة ) بكول العليا( ببروز هذ

وكذلك ماهي  ،على مستوى دولة الصومال 2016ام نتخابات في عاإل املقبل إلكمال رؤية  عقدة في شهر فبراير

وقة صراعات في أر الوهل يعني أن  لإلدارة الجديدة،دالالت التى تحمل اعتراف إدارتي بونت الند وجوبا الند ال

 ؟ تلك املؤتمراتة من و ضراكثر أ م أخدت طابعا جديدا2016رؤية اإلنتخابات املؤتمرات التشاورية حول 

 ة جنوب غرب الصومالدار إواقع  حول قراءت 

 -باي ، بكول ، شبيلي الُسفلي  –م تم تأسيس إدارة جنوب غرب الصومال بثالثة محافظات 2014عام في نهاية 

ي ف -ممثلي القبائلكيفية تقسيم  عن معارضة ظهرتوقد  ،نتخابات الرئيس شريف حسن شيخ آدمإل وفاز في ا

بيلي إقليم ش، حيث وجد حافظاتاملبأن تكون على نظام  التى أتفق دارة الجديدةاإل في  - الوالئي البرملان

 والئيال برملانالممثال من  59وكذلك حصل اإلقليمي بكول وباي  ،املؤقت الوالئي ممثال من البرملان 36الُسفليي 

   م.إلقليا للقبائل القاطنة في االتقسم نظر   اهذاملمثلين على  هم الذين وزعوا املؤقت لإلدارة، وزعماء العشائر 

 واجه تعين ،عارض بعض من أبناء إدارة جنوب غرب الصومال طريقة التوزيع البرملان املؤقت لإلدارةوكما 

 واشتكت، مدينة عيل بردي ونواحيها  عوليهن الساكنة فيفخد –وغادين أقبيلة  من قبلوية الوزراء معارضة ق

ئي الوالء أكانت في عدد ممثليها في البرملان سوادارة الجديدة اإل  فيدورهم لوتقليص ممنهج هميش من تقبيلة ال

 . املؤقت الوزراءمجلس أو 
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عضاء من البرملان الصومالي أره ديعارضة إلى إقامة مؤتمر تشاوري ياملهذه  تانسلخ ،وبعد فترة من الزمن

ة اإلجتماع إدارة فيدرال اهذعن وتمخض  ،كول ب -ووزراء من إدارة جنوب غرب الصومال في مدينة عيل بردي ي 

الوزير املستقيل عن حمد مشروع " أ" أحمد محمد لحوس جديدة بإسم "إدارة بكول العليا" واختير رئيسا لها 

 .له وعبد هللا سهل نائبا ،حكومة جنوب غرب الصومال

قشة التى قصمت ظهر الرئيس شريف حسن شيخ آدم الذي هو املتسبب األول العالن كان بمثابة إل وهذا ا 

ن الرئيس شريف بأرة جنوب غرب الصومال اشأن إد في ناألزمة الجديدة، ويرى بعض املتابعيواألخير  في هذه 

تشاورية التى الؤتمرات املومساندة زميله الرئيس حسن محمود في م 2016حسن انشغل في صياغة رؤية 

رئيس إدارة غلمدغ  مع تحالفهبم 2016أقيمت في مقديشو، ويسعى لحصول كعكة كبيرة في انتخايات 

 ةحة لتهدأفرص املتاالع الداخلية وضي  نس ي شؤون واليته بينما رئيس حسن محمود  العبدالكريم غيوليد و 

شرخا في جدران  حدثتصرخة أعالن يمثل إ، وال شك أن هذا ناصب اإلداريةاملتقسيم  لعارضة صوات املأل ا

 ذلك الصمت الرهيب.

مدينة  لىإإدارة جنوب غرب الصومال م نقل عاصمة ،  ملاذا لم يتتساؤالت ساخنةواضيع التى تثير املفمن  

  شبيلي الُسفليفى  – براوي 
ُ
وذلك لكى  ،جنوب غرب الصومال دارةتأسيس ي إل الؤتمر املى سابقا ف ططتالتى خ

 إدارة جنوب تموقعت، ولكن القادم حتياجات اإلدارة في املستقبلميناء  يغطي ا شبيلي الُسفلي –تكون براوي 

 حاضرة جنوب غرب الصومال. العاصمة املؤقتة في مدينة بيدوا احالي غرب الصومال

ساحة الانقسامات تهدد وجودها في من لحقيقي إلدارة جنوب غرب الصومال التى تعاني الواقع اهو فهذا 

ة تعلن عن انفصالها إو  ،الصومالالسياسية في  جسم الكبير من الوالية تفتح ال عنن بروز كيانات داخلي 

 ر قبائل أخرى في اإلقيلم وتعلن عن عدم قناعتهم في سياسة الرئيس شريف حسن شيخ آدم.الباب لكى تظه

ها  ظروف الصعبةالضبات و املهذه  في -اإلدارة  – لكي تتجاوز و   حسن  الرئيس شريف ىعل يجب حالياالتى تمر 

ف دتسته ةديفتح معهم مفاوضات جا ، وأنآدم أن يتجه نحو سياسة جديدة تستقطب كافة أبناء إدارته

، وكذلك أن ارته الداخلية قبل أي  ملف آخرهتماما كبيرا في سياسة إدان يعطي أو  ،حلحلة الوضع الراهن

 نوعة.بنائها وقبائلها املتأوسواعد  ةقو  لىإتستند  إدارة بناء  هميةأ وان يقنعهم إدارتهيستميل زعماء عشائر 
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 :مكونات اإلدارة الجديدةجدل في 

 حد مؤيديها فيأ ثا" بثالث بلديات في اقليم بكول كما تحدتأسيس ادارة "بكول العلي عن منذ أول يوم أعلن 

 “  وهل فعال بلدية ة عن مكونات اإلدارةسطح جدلي  السم خدمة الصومال برز إلى ق -هيئة اذاعة البيريطانية

رة داإكما يدعي رئيس  ينها في وقت الرئيس الراحل محمد سياد بري ي" بلديات تم تع Aato" آتو  " و   Yeedييد 

 بكول العليا.

أوهام ال هي محض قليم بكول إفي ثالث بلديات بمي ن ما ُس قال فيها :إ وفي تصريح لشريف حسن شيخ آدم

محمد سياد بري وهي : حدر   حكومة أربع بلديات حسب من كون تذي يقليم بكول الإأساس لها في خريطة 

ن أوجاس خليف أبينما ذكر  نائب البرملان الصومالي عبدالوهاب  ،وواجد وتيغلي وعيل بردي  حاضرة اإلقليم

ل الى  ل كانت بلدية، وفي أوساط السبعينات وقبل " وذلك كانت في أوريبُد ر  "مدينة " ييد " ُحو  عام ن تحو 

علن قبلها بعام مدينة "ييد" بلدية، أما مدينة "آتو"  تم تعينها أُحدر  و أسس إقليم بكول وعاصمته  1973

 م حسب قوله.1986ي نهاية حكم محمد سياد بري في عام كبلدية ف

ى إذا افترضنا وهذه جدلي   فهل هم  ،النظام الجديد هاعلي  ثمة ثالث بلديات يسيطرن  أة ليس لها أساس حت 

ب غرب الصومال، إدارة فيدرالية مستقلة عن جنو  -لثالثة من خالل هذه البلديات ا –ن يبنوا أيستطيعون 

ِصدن تأأ فاإلجابة معروفة مسبقا، ما يعني أن كلُّ ما في األمر 
ُ
رقة ضغط بأن تكون و  " فقط "  سيسها ق

 لوصول أهداف سياسية ليس إال.

 درة بكول العليا:إل إلستراتيجية همية ااأل 

ا مي أهمية استراتيجية تذكر، فكل أحدودي مع اثيوبيا ليس لها الشريط البلديات الثالث التى تقع في الفهذه 

وال يمكنهم استمالة ،يام القادمةفي األ  دارة جنوب غرب الُصومالإزات في امتيا على ن يحصلواهو أيسعون 

وجود نظام جنوب للكي يشكلوا تهديدا قويا  و محافظتي باي وشبيلي الُسفليأ بلديات في إقليم بكول بقية 

 برمته. لصومالا غرب
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عرقلة سير أعمال والية جنوب غرب الصومال بوعدم استطاعتهم  ،الوالية في  مناطق الوسط عنفبعدهم 

وه " بتهميش" من قبل مسأإدارة شريف حسن شيخ آدم لكي يتجاوز ما مع مفاوضات  في تجبرهم أن يدخلوا

 إدارة جنوب غرب الصومال.

 ب تأسيس إدارة " بكول العليا ":سباأ

 ن ضمن أساب تأسيس اإلدارة الجديدة: فم

 في إدارة جنوب  ءدي منذ تأسيس مجلس الوزارتهميش وعدم أخد شكواهم بشكل ِج الشعورهم ب

 غرب الصومال.

  جنوب غرب الُصومال إلدارة  الوالئينواب المجلس عدم قناعتهم بالحصة التى حصلوا عليها في 

 ب الُصومال.م جنوب غر إلقليزاري هيكل الو ال هم فيضعف تمثيل 

 :تأسيس إدارة " بكول العليا " منموقف الدولة 

ا عن  الحكومةصدر أ وضع املتأزم في جنوب غرب الصومال على لسان وزيرها الالفيدرالية خطابا رسمي 

وا" لل  حيث سم اللغة الصوماليةق-مريكاأوكان يتحدث في إذاعة صوت ، داخلية عبدالرحمن محمد حسين "أد 

دن الثالثة مدنا تابعة إل بن الدولة ال تعترف بتاتا وا" بأأشار  "أد  
ُ
نوب دارة جالنظام الجديد، وأنهم يعتبرون امل

 غرب الصومال.

وا"  جانبين إلنهاء ال مع صلون وسيت ،بكول فى  أن الدولة ستلعب دورا رياديا في حلحلة الوضع بوأردف "أد 

ة.  املشكلة الحالي 

 بسبب وجود  وذلك ،األزمة الحالية بين عشية وضحاهانتهى صعوبة بمكان أن تالن من فإ ،وكما يبدوا

بونت الند وجوبا الند مما يصعب  منمساندة إقليمية على بروز اإلدارة الجديدة وحصولها لى إراكمات أدت ت

 القادم. رفبرايفي فاوضات امل

)بكول العليا( من إدارة الصومال  قف إدارة جنوب غربمو   
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دراة فاإل  بصورة ال يمكن السكوت عليها، دارةب غرب الصومال معنية بهذه اإل رة جنو ادإن أمن الواضح جدا 

بع لوالية جنوب غرب الصومال ،فقد ابكول التإقليم ريات يرية من مديريتن ونصف مديالوليدة قامت على مد

من و ة بكول العليا مشاعر الغضب لدي قطاع عريض من سياسيي جنوب غرب الصومال،ار دإجج تشكيل أ

وقال وزير  نها غير شرعية وغير دستورية،أدارة الجديدة بة جنوب غرب الصومال اإل ار دإوصفت  جانبها

ل ينه من غير املمكن شرعا وعقال تشكإ :االعالم لوالية جنوب غرب الصومال حسن عبد محمد للصحفيين

جنوب غرب يتجزأ عن  قليم بكول الذي هو جزء الن عيل بردى تابعة إلأو ، خرى داخل الوالية أرة ادإ

ن إف ،قليمة خاصة بهاإة ار دإتشكيل  ةرية معينيعلنت كل قبيلة تسكن في مدأذا : إضاف قائال أو  ،الصومال

 حمد عقباها.ت لى فوض ى عارمة الإذلك يفض ى 

 دور بونت الند وجوبا الند في تشكيل بكول العليا

ند دارتي بونت ال ن على وجود دور ما إل يؤكدو  ،والعارفين بدهاليزهامالية كثير من املراقبين في السياسة الصو 

من  أبد،تحركات السياسية الدارتين كانت بادية منذ بداية ، وبصمات اإل دارةفي تشكيل هذه اإل  الندوجوبا

 دارة،عالن عن تشكيل اإل حداث حتى اإل شراف على مجريات األ التخطيط والتمويل وتنظيم املؤتمر واإل 

وهذا األمر كان متوقعا منهما منذ  ر بشكل علني وصريح،دارتين رحبا بما تمخض عن املؤتمإل فا

الهدف منها زعزعة شريف حسن الذي كان  ،كثر ما تكون مشابهة بدراما سياسيةأالبداية،فالعملية برمتها 

موضوع تشكيل برملان جوبا وحصة قبائل رحنوين القاطنة في اقاليم جوبا بيعارض أحمد مدوبي فيما يخص 

ن تهز أنت ألى شريف حسن رسالة مفادها كما تريد إصل و ن يأ رادأحمد محمد أوبا رة جادإفرئيس  وجدو،

ننا كذلك موجودون في والية جنوب غرب إفة، خرى تار أيين تارة وخلق بالبل و كياننا بمطالبة حقوق الرحن

بدى أوفعال وصلت هذه الرسالة،وشريف حسن  ،قليم بكول إداخل صمارعتك في وبامكاننا  ،الصومال

 لحل االزمة. تهيجاهز 

ال االنتقام من شريف حسن الذي عارض وبشدة مقترح بونت الند حول إفهي ال تريد  ،رة بونت الندادإما أ

 2016ات عام  انتخاب

على مؤتمر كسمايو القادم  الجديدة دراةعالن اإل إانعكاسات   
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 زمة السياسية الرهنة الشكأل ا دارة،فق بعد تأسيس هذه اإل أزمة سياسية جديدة تلوح في األ  بوادرن أال شك 

في  -والية جوبا -حاضرة-نها تلقى بظاللها على مؤتمر املنتدى التشاوري املزمع انعقاده في مدينة كسمايوبأ

 دارة جنوب غرب الصومال املؤتمر ما لم تنحل مشكلة بكول العليا،إن تقاطع أومن املتوقع  فبراير املقبل،

سباب دارة وأل ن املستهدف من خالل تأسيس هذه اإل نه كاأمن دارة جنوب غرب الصومال إويرى رئيس 

ى نه من املحتم علإففعال، ود األ دقع السياسة الصومالية القائم على ر امن و  وانطالقا سياسية ال مبرر لها،

ركاؤها الدوليون يحاولون وربما الحكومة الفدرالية وش شريف حسن مقاطعة مؤتمر املنتدى التشاري،

جانب وبين جنوب غرب الصومال من جانب آخر،ولكن  لسياسية بين جوبا الند وبونت الند منزمة احلحلة األ 

 نجاح مؤتمر املتندى التشاوري الوطني.إن تكون عقبة كأداء في طريق أمكانها إنه بإزمة فإذا طال عمر اال 

 الخاتمة 

شار التى بدأت تر ظاهرة االندارة جنوب غرب الصومال وبوادإمور في يعة على مجريات األ السر  تناءوبعد قرا

لى عتها املستقبلية اساومآالتها وانعك " بكول العليا"بــدارة مابات يعرف إعالن تشكيل إفق بعد تلوح في األ 

صحاب املصالح من صناع أوخاصة قضايا ذات االهتمام املشتركة بين  ،وضاع السياسية في البالدمجمل األ 

اسة عليا ليس ضربا من ضروب املظاهرة السياسية في بلد لم تعد للسين بكول الالى إنخلص  ،القرار السياس ي

 ،هي مناورات سياسية فيه قواعد وقونين تتبع،فهي ليست خطوات جادة نحو االنفصال عن الوالية بقدر ما

حداث بلبلة إنواع أنها نوع من أكبر قدر من املكاسب السياسية،كما أالهدف من وراءها الحصول على 

 ففى اتخاذ مواق آدمجبار الرئيس شريف حسن شيخ الصومال إل  ياسية لوالية جنوب غربواضطرابات س

 . 2016  ليونة تجاه رؤية  كثرأ

 

 

 مركز مقديشو للبحوث والدراسات
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 إلصدار اخلامسا -صدى األسبوع

www.mogadishucenter.com 

 

 عنوان املركز: 

 الصومال  –مقديشو  –تقاطع بنادر بإتجاه مستشفى دغفير  –دن حي ُه 
info@mogadishucenter.commail : -E 
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