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 :املقدمة

دارة الوئايية لتشكيل ال تؤتم  الأسيسي ي املالكيفية التي تمت بها إدارة خالفات حول  نشبتشهور األخيرة الفي 

ران" مت أعيان منطقة "هيأعماله في مدينة "جوه "، وتقد  فأأح ا " الذيالويطىشبيلي يران" و ""ه ملحافظتي

يلية وض ورة رفع النسبة الأمث يها في املتؤتم بقلة عدد ممثلتأعلق  إلى الحكومة الفدرالية بشكوى ريمية

 نسحابئاابعد هذا توقف نهاييا املتؤتم  الذي  منلهتؤئاء األعيان الكلي  ائانسحاب به األم  الذي أعق، لقبايلهم

 .وإقناع الوفد املنسحب بالعودة من ايأئناف املتؤتم اتصائات ومساع للأمكين لأبدأ بعدها 

"هيران" ي فع زعماء القبايل اقنل محاولة إلى املنطقة فيزيارات مأأالية بال يسس حسن شيخ محمود  قامقد ف

ى اآلن، دون جدوى ولكن  والعودة إلى املتؤتم لأنازل عن موقفهم با  ن"في مدينة "بلدويكذلك يوجد حاليا حت 

اء وهناك أنبعبدال حمن محمد حسين "أديوا" قياة وزي  الداخلية السيد بحكومي وفد حاض ة محافظة هيران 

 فيو .بهذا الخصوص مدينة بلدوينالسيد عم  عبدال شيد ش مسركي إلى  ل يسس الوزراءم تقبة أخ ى عن زيارة 

املتؤتم  من  للسسناريوهات املحأملة ئانتشااقبايل هيران و ب لامطو  لخلفيات الخالفات ايأع اضهذه الورقة 

ى فيها  .الوهدة التي ت د 

 :خلفية الخالفات القائمة حول تشكيل اإلدارة

لفيدرالية ا اتدار ال " على غ ار ملنطقتي "هيران وشبيلي الويطى "فيدرالية"منذ أن بدأت مساعي تسيسس إدارة 

ة تجاه  الصومال، كان ثمة يوء تفاهم أثارهفي التي يبقتها  الأسيسي ي  إدارة ملف املتؤتم رؤية الحكومة الصومالي 

ن هذه علكن  األخيرة تغاضت لحكومة، شكوى ريمية إلى انطقة املقبايل  قدم بعضفي املنطقة، وقد لإلدارة 

 اح تلك القبايل ممثليهم في املتؤتم انتهت بسحب الشكوى إلى أن تطورت األحداث بصورة ي يعة 
ً
على ما أجاجا

الحكومة  أوراقت بذلك واخألط. أعمال املتؤتم على إث  ذلك  تتوقفحيث  .املش وعة ملطالبهماعأبروه تجاهال 

 الجديدةداة  يسس الجديد لإل اللـ "  لكى يتسنى املتؤتم  منذ يناي  املاض ي التى كانت ت يد أن ينأهيالفيدرالية 

  ايطنبول ومقديشو.ت في أن يشارك في املتؤتم ات القليمية والدولية التى انعقد املنبثقة عنه

 من ائاهأمام بو 
ً
يث املتؤتم ، ح منحبة سماع مطالب القبايل املنسقد أبدت الحكومة بعد هذا ائانسحاب قدرا

ل  سس متؤخ ا ال ياملنطقة  زار كما  .أكثر من م ةالقليم مكوكية في  عضاء من الحكومة الصومالية زياراتأسج 
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ا  ،حسن شيخ محمود يالصومال ع كل  مسوء الحظ ولكن ل .وزي  الداخلية حكومي يترأيهوفد  هايوجد فيوحاليًّ

 نوع من الأفاهم أو ائاتفاقإلى اآلن حتى  وصلم الألم يأالقضية من كل األط اف هذا الزخم الذي حظيت به 

 املتؤتم .انسحاب القبايل وتوقف أعمال دت إلى األيباب التى أحول 

وتحفظاتهم  يعزون إليها احأجاجاتهمالتى الحقيقية األيباب القبايل و  على مطالبفي هذه الورقة ز يركويسأم  الت

  .سيسي يفي املتؤتم  الأ

 :بين الحكومة وقبائل محافظة هيرانالقائم  ة املركزية في الخالفطالنق

أيايية يمكن  حول نقاط ملحافظتي هيران وشبيلي الويطىالفيدرالية دارة يأم كز الخالف القايم في تشكيل ال 

تشكيل و إعطاء الحكومة فرصة واستقاللية للقبائل القاطنة في املحافظتين لتقرير مصيرهم, في  إجمالها

فالقبايل يتشبثون بهذه النقطة التي ي ونها من الحقوق األيايية  التي ئا يمكن الأنازل عنها, الدارة بسنفسهم, 

 دور الحكومة كان قاصها و جاءت ب غبة أبنائ إنمابقا ايفي املنطقة ن الدارات التي تشكلت يحأجون بسو 
ً
على  ا

 كذلك , وئابد اطةويال
ً
 ملصلحتها. ونأايجه املتؤتم  وتوجيه مساربدئا من محاولة ف ض رؤيتها أن يكون اآلن أيضا

 فصل عنهاابات املقبلة التي ئا يغط الوقتي بسبب اقتراب موعد ائانأخكومة الصومالية مدفوعة بالضابسنما الح

مل الحكومة وهذا ما حمنطقأه التي ينحدر منها,  فيأزمة األمور إلى السيط ة على أطلع ال يسس ي, و إئا بضعة أشه 

دة الال منتهية  الأجاذبات القبلية الأدخل فيعلى 
 
ذه القبايل في فشل هولكن  ابتزاز القبايل،ئا تقصد أنها متؤك

 من الوقت لم يعن نسبة أل و  .مع أنه تم  إعطاؤهم الزمن الكافي من قبل الحكومةالأوصل إلى أي  تقدم 
ً
د مزيدا

م عليها أن النأظار, لهناك   املسسلة في أقل  وقت. وعلى هذا األياستأدخل بما يسهل حسم فإن  كل  ذلك يحأ 

كان مكونا من م، و LR.86   19/12/2015بأاريخ م يوما رياييا  بهذا الصدد أصدر ال يسس حسن شيخ محمود 

 : وأب ز ما جاء فيه ،أربعة نقاط

  أن تكون مدينة بولو ب دي إحدى مدي يات إقليم هيران عاصمة الدارة القليمية املتؤقأة ملحافظتي

 . هيران وشبيلي الويطى

 تسيسس الدارة شبيلي الويطي هي املسأضيفة ملتؤتم    وأن تكون مدينة جوه  عاصمة إقليم

 . هيران وشبيلي الويطى تيملحافظ  القليمية
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ي ن تكون مدينة بلدوين هالتي كانت تسعى إلى أقبايل المعارضة من قبل بعض امل يوم ال ياس ي هذا لقي 

بعد  وه بالذهاب إلى مدينة ج لكن ال يسس أقنعهم ،قليمالحاض ة لكونها كيل الدارة,  املسأضيفة ملتؤتم  تش

 .أن قام بزيارة إلي بلدوين

 علىل يثمالأنسب توزيع الداخلية قايمة وزارة ق املتؤتم , أعلنت الوفود املشاركة, وانطال  اكأمال توافدبعد 

معظم القبايل  تي عان ما انفج  الوضع وصاحو  ،قنبلةانفجار ال وقع العالن  لهذا كانو القبايل, 

ت هذه ولم تلبث أن تطور  ل والنصاف, ها  بمجانبة العدتلوم الحكومة وتتهم النوافذ العالمية, عبر املشاركة 

 ضاربة  ق ارهافي وال حيل متؤخ ا بعد أن تمادت الداخلية   ,لمتؤتم ل القبايلمن ة مقاطعالصيحات إلى 

 .ع ض الحايطليها ائانأقادات املوجهة إب

خلق  لعب دوره فياألجواء, و  الذي ثار بين القبايل والحكومة, والذي عك  هذه النقطة هي امل كزية في الخالف

 . األزمة ال اهنة

 :مطالب قبائل هيرانرؤيةو 

ك عموما بسنما تف قهم تفاصيل بعض تلاملحافظة هناك قضايا و مصالح تجمع قبايل  ةعيد املحافظصعلى و 

 :وهي هاتحقق همويهمقبايل محافظة هيران لدى كل  وتعأبر النقطأان اآلتسأان محل إجماع , املصالح

 إقليم الدارة الجديدة واحدة من مدن املحافظة  أن تكون عاصمة.  

 سكان و ال أكبر املحافظأين من حيث املساحةباعأبارها  حافظة هيرانملمنأميا   أن يكون ال يسس

حدودية وبمبمساحة ويكان أقل التي تأميز شبيلي الويطى مقارنة بمحافظة  لية.القبالأجمعات و 

  القبايل التي تسكنها.

  كما يلي:لكل قبيلة خصوصية هناك مطالب فأما في الصعيد القبلي 

  .فيها من حيث العدد وائانتشار الجغ افيأكبر القبايل في محافظة هيران  لي:بيلة حوادال: قاو  

 الأالي: تنحص  مطالب القبيلة في 
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  بمنصب ريسس إدارة القليم ويأصدر هذا املطلب أجندة لقاءاتها مع الحكومة, وتبرر ذلك حأفا  ائا

ل األغلبية في  هاأنحجة ب
 
. مما نالسكاعدد و ورقعة ائانتشار ة حاملحافظة من حيث مساالكبرى وتشك

 .قةتسأحق عليه ائاحأفا  بسعلى منصب في إدارة املنط

 -باعأبارها حاض ة القليم. أن تكون بلدوين هي املسأضيفة ملتؤتم  تشكيل الدارة  

 الوئائي وف  من املقاعد بمعنى ان تكون أكثر القبايل حصصا في مقاعد البرملانأخذ حظ أ.   

  ,وهذا  .ينم تواملادية السيايية في حصصها يعني الزيادة مما تقسيم محافظة هيران إلى محافظأين

طاملا وجد بعض املحافظات التي قسمت أغلب القبايل القاطنة في املحافظة,  مطلب يتشارك فيه

 
ً
 ا

 
 زالت باقية على كونها محافظة واحدة منذ ائايأقالل. مافي حين أن  هيران إلى محافظأين أو أكثر متؤخ

هذا أم  بدأ و ها بعد. أن املحافظة لم يأم تقسيم, و كثرتم تقسيم بقية املحافظات إلى إقليمين أو أقد و 

هد الحكومات ائانأقالية, وفي عهد ال يسس ش يف أصدر م يوم بأقسيمها, إئا أن منذ عه السعي في

وص تعيين لفترة ائانأقالية بخصكل امل اييم التي صدرت في الالحكومة الفيدرالية ئا تعطي أية اعأبار 

 قاليم واملدي يات .األ

 املعارضينهي من أكبر القبايل حضورا في محافظة هيران, و  :لجعلثانيا: قبيلة غا
يل الدارة   تشكملتؤتم أشد 

 :الأالي.  وتنحص  مطالبها في جوه  في

  حضورا أا املحافظأينكلالقاطنة في القبايل أكثر وف  من مقاعد البرملان, مادامت  من أخذ النصسب األ. 

ل يقايمة توزيع مقاعد الأمثيل بين القبايل في للقبيلة الفيدرالية الداخلية  أن ما خصصأهت ى و 
 
مث

 .ني مقومات العدالة والنصافديفأقد أ، و في حق القبيلة ج يمة

  بسحد منصبي ريسس إدارة القليم أو ريسس البرملان  ائاحأفا 

 أن يكون الأوزيع علي أياس املحاصصة القبلية ئا على أياس املدي يات. 

 : تنحص  مطالب هاتين القبيلأين بالأالي (باذ عدي وقبيلة ججيليبي ) قبيلة قبائل غغنطثالثا: 

 اهيم حمد علي إب  مظلة غغنطبي كما ص ح بذلك الدكأور م يلة حصتها علي حدتها, ئا تحتأخذ كل قب

 قبيلة باذ عدي .القايد السياس ي في 
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 . أن تكون مدي ية بولو ب دي عاصمة إدارة القليم 

  من مقاعد البرملان يتساوى مع القبايل األخ ى . نصسب كافأخذ 

  إدارة القليمفي عليا ية حيو  ناصبمالحصول على. 

تبدي عدم و ل الحكومة الفيدرالية بمصادرة حقوقها, ايتتهم القب  قبائل جرير ويني ) مكني و ر ير شبيلي ( :رابعا: 

 لب بالأالي :اوتطط يقة توزيع  الداخلية نسب املمثلين من القبايل, ب هاعاقأنا

 ست انهأ التي تشأكى القبيلة من 4.5ع وفة ب أن ئا يكون الأوزيع على أياس املحاصصة القبلية امل  ك  

 .ظلمها

 :تهتداعياو  أسباب تأخر حسم الخالفات القائمة

 الطابع القبلي مع الطابع الفئوي  دافعتاوئا: 

من األيباب التي أدت إلى تسخ  حسم الخالفات  واألزمة القايمة حول تشكيل الدارة ملحافظتي هيران وشبيلي, 

والتي  ةصالح القبلية مع املصالح الفئوياملكل من الحكومة والقبايل, بسبب  تصادم من قبل عدم إبداء الليونة 

يسبهون  يير املتؤتم  ينطلقون من مصالحهم الفئوية وئاأدت إلى الأدافع بينهما, فال يسس وأعوانه املخولون في تس

التي يصعب تحقيقها من خالل ائانصياع ملطالب القبيلة,  لقبيلة فهمهم الوحيد هو السيط ة على أزمة األمور ل

وباملقابل الطابع القبلي املترسخ والذي يأصف بالذاتية, وعدم قبول الدونية, أدى إلي عدم خضوع  القبايل 

 .للقبايللية وائايأقالإعطاء ائاعأبار والأمسك بمطلب حكومة وأجندتها في هيران وشبيلي الويطى, لسياية ال

 رة األعمال الجانبية لدى الحكومةكثثانيا: 

 الحكومة الصومالية في تسيسس وئاية "فيدرالية" جديدة  ش عتلم 
 
وقتها  نا شع ت أفي وقت مأسخ ، حينمإئا

ة  ةاملف وض أن تباش ها الحكومعمال األ من أكبر  فدرلة الصومالت نوكا ،القانوني أوشك على نهايأه الصومالي 

ة من املناطق الجنوبيالنظام الفيدرالي  في  ت تسجيالت في بثحصل م، ولكن2012منذ ديسمبر  في بداية تشكيلها

 ي ائاعأبارف الحسابات القبليةأخذ دون يسس الوئاية الجديدة تسالصومالية أن تم ر  حكومة، وقد أردات الالبالد
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إدارات بين الحكومة الفيدرالية و وظ ف ينعدم فيه الأفاهم منعطف يياس ي خطير، بالبالد فيه م  في وقت ت

 م. 2016ائانأخابات املزمع عقدها في حول إقليمية أخ ى 

ة كا املالحظ أن الحكومةومن  نة الأسيسي ي في مدياملتؤتم   هاافأأاحنت في قمة ائانشغال عشية الصومالي 

في نفس الوقت الذي كان على موعد آخ  فأأاح م ايم ائا  خ محموديحسن ش ال يسس حيث حض  جوه ،

عمالها يواء كل  أحاض ا في والعجلة الس عة  عنص ، وكان في كسمايو تؤتم  التشاوري في ذلك اليوماملفأأاح ئا 

  ارات الحايمة التىوالقأ، تسيسس الدارةبها الحكومة الصومالية ق ار التى اتخذت  س عة القياييةالمن 

ى زعماء القبايل في املنطقأين  دون أن تستشير اتخدتها الحكومة مع  ةنظ  مأقاطعإلى ب وز وجهات مما أد 

  ورؤيتها في تسيسس الدارة. مساعي الحكومة

ة في يباق أعمالاملط وحة في جدول األعمال تكاث ت شهور األخيرة الوفي  أحقاق يمع ائا  الحكومة الصومالي 

ى األيابيع وقأا طويال، ربما يس ملف " هيران " املسأعص ي يسسأغ ق نأخابي، ويبدو أن ائا  ألخيرة اسأم   حت 

الحكومة و إلى ما بعد ائانأخابات إن لم يأسخ   .في مساعيها لبناء إدارة وئاييةالنجاح لها للحكومة الحالية إن كأب 

 التي يأنبثق عنها. يدةالجد

   .م األعمال على الحكومة وانشغالها باألعمال الجانبيةكا  ت يدل علىكل  ذلك 

 ؟ن املساعي الحكومية لتسوية الخالفات حول تشكيل اإلدارةلذي تحقق ماما 

ي القايم حول تشكيل الدارة ملحافظت مع أن الحكومة الفيدرالية اتجهت نحو تهدية األوضاع, وتسوية الخالف

 أن   ,ل املقاطعة باملشاركة في املتؤتم قامت بعدة محاوئات لقناع القبايوأنها هيران وشبيلي الويطى, 
 
إئا

 الجلوس مع الوفد الوزاري  ت فضتقدم لحلحلة األزمة القايمة, وأن القبايل عدم إح از أي  تفيد املعلومات 

أفاوض عن ال, وأنها تعالت ش يكة أيضا في الياءة إلى القبايلوزارة الداخلية جة أن بحبقيادة وزي  الداخلية 

 مور.ثناء وجودهم في جوه , ملعالجة األ أعال األزمة, أمعهم فور اش

ض والأدخل الف  يياية الحكومة بوقف  ات منضمانأقديم ملشاركة في املتؤتم , بلقبولها اتشترط القبايل و 

نة جوه . الذهاب م ة أخ ي إلى مديدون ذلك فإن القبايل ت فض وبلقبايل, مثلي اائايأقاللية ملإعطاء الأعهد بو 

ل ومحاوئات ف ض الق ار من الحكومة الفيدرالية السيايية في البالد  املماريةوبالنظ  إلى طبيعة 
 
فإن الأدخ
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ل غير مباش يألجس إلى ربما بل إن  الحكومة  .مهما تم  الأوافق على وقفهالن تأوقف 
 
 صا على ، حأياليب تدخ

 تحقيق ما يأوافق مع مصلحتها في تسيسس هذه الوئاية.

 :ن املأزق الحالي  ة للخروج ماملحتمل هاتسيناريو ال

ة للخ وج مساعي األ امل" و انهير لف "ة مل اجعهذه املمن خالل  لب اطق الحالي ومن املسز خيرة للحكومة الصومالي 

ف السسنار  "هيرانفي منطقة "زعماء القبايل 
 
قص  غم ر  تلك املساعيتتؤول إليها أن  حأمليهات التى و يتأكش

 :، ويمكن إجمالها في تصورينأبقي للحكومة الفيدراليةالوقت امل

  ية امللف، األخيرة لتسو  هامساعي أص ت الحكومة الصومالية على املض ي في في حالة : السسناريو األول

ل يسس أو امن الحكومة الصومالية كاملسأوى  يرفيع بمستؤوليناملشاركة في العملية الأفاوضية و 

وء سبب في يتالذي ي ى القبايل أنه هو املوحده وزي  الداخلية ئا يترك األم  لريسس الوزراء، و 

أن  ويبدون عدم رغبتهم في ، ويمأنع أعيان القبايل عن مقابلأه لهذا السببالأفاهم الذي حصل

إذا أدارت الحكومة الفدرالية امللف بهذه الط يقة في امل حلة يأواصلوا معه حول املسزق الحالي، 

يغة صوالوصول مع ممثلي القبايل إلى ف ص نجاح املساعي الحكومية لتسوية امللف املقبلة فإن  

و امل جح رياهذا هو السسنو  .تكون أكثراملدة املأبقية للحكومة الحالية  قبل أن تنأهىتوافقية 

 .املسزق واألكثر واقعيةمن خ وج لل

  :ت التفاهم حول قضايا العالقة في امللف  وفي حالة لم يحصل أي  السسناريو الثاني حكومة وايأم  

ي بالحكومة إلى تسيسس نظام فإن   على ييايتها من الأدخل والمالءالفيدرالية  ش غير هذلك يتؤد 

ام الية، وييكون هذا النظحول تسيسس الوئاية الفيدر على رؤيتها  –ياس في األ  –يعأمد مكأمل ،

 في منطقة محدودة 
ً
 ومحاص ا

ً
 للقدرة منعزئا

ً
على بسط نفوذه على مدي يات املحافظأين الأين فاقدا

نان  ة م العالقةات قادم األيام إقامة متؤتم  جديد لتسوية الخالفوجب في إدارته، مما يسأتكو    

 .أخ ى 

ة" هي التى بإمكانها أن تقدم رؤية جديدة لقناع  ندرك السسناريوهين نومن خالل هذي أن "الحكومة الصومالي 

ول وشاملة ح ، وتقديم آلية جديدةوايتشارتها لقبايل "هيران" وذلك من خالل تفعيل إش اك افي القبايل 

 تؤتم  الأسيسي ي في "جوه ".امل
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 الخاتمة: 

الأسيسي ي في الجوه  والأداعيات التى أدت إلى ب وز الخالفات الحالية، ن خالل ق اءتنا أليباب تعثر املتؤتم  وم

أن الحكومة  نجد ن املسزق ال اهنالسسناريوهات املحأملة للخ وج مو  القاطنة في املنطقة ومطالب بعض القبايل

ن ايأجابة مليم ورقة أخ ى معدلة دالصومالية بإمكانها تق لحكومة ل، ومن الجيد القبايلوى الب وشكاطتأضم 

 كيكاملشكلة وتف لحلحلة الوزراء يسس وريسس الالدولة ك وليكبار مستؤ على مسأوى ، و الأعجيل بالأح ك

مع  يلفي ص اع طو سمح لها بسن تدخل للحكومة الحالية ئا يالوقت املأبقي من الهامش خاصة وأن   تعقيداتها

 زعماء العشاي .

 

 

 

 ائاصدار ال ابع عش  –صدى األيبوع 

 والدرايات للبحوث م كزمقديشو

www.mogadishucenter.com 

Email: info@mogadishucenter.com 
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