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 حكىمة جىباالهد الجديدة .. الفزص والتحديات

 مقدمة: 

م مً 15/8/2015زئِظا لىالًت حىباالهد في  (وبياهخخب الظُد أحمد محمد ئطالم )أحمد مر

ت اطخغسككد كلُم ، و إلاشغماء الػشائس في  املشيل غلى ًدىالًت الكبل بسملان  ُّ حشىُل ذ غمل

لت امخّد رحمد مالحيىمت مً أ  .ة أشهس غشس هثر مً ث ألوبي مدة ظٍى

هرا الخأخحر بالجهد الري ًبرله مً أحل جىطُؼ زكػت الدشاوز حمد مدوبي وكد أزحؼ أ

ت شسان الظُاس ي وئ
ّ
الظُاطُت  ةفئاث املجخمؼ واملثلفحن والظُاطُحن في غملُت املشاوز واف

 الهخخاب وشزاء حيىمخه الجدًدة .

هائبا للىشٍس ،  17وشٍسا و 17 مً وبيأحمد مر غلنها الظُدحشيلذ الحيىمت الجدًدة التي أو 

ذ شهس مً  الخاطؼوجمىىذ الحيىمت مً الحطٌى غلى زلت البرملان في  ًىهُى الجازي بػد جطٍى

 .أغلبُت البرملان غلى ئحاشتها

ن وظلغ ، هىد أشػب حىباالهد  ئشاء جعلػاثوهظسا للدوز الىبحر املىىط بالحيىمت الجدًدة 

والخحدًاث التي طخىاحهها خالٌ جأدًتها ملهامها  ،احة للىجدالضىء غلى فسص الحيىمت الجدً

 الدطخىزٍت.

 لحكىمة الجديدة* فزص هجاح ا

، م ومسوزها بمساحل غطِبت ومخىىغت2012مىر جأطِع والًت حىباالهد الطىمالُت في غام 

ٌ حمد مدوبي ججاوش هره املساحل الػطِبت و ذ الىالًت بلُادة السئِع الحالي أاطخعاغ  الىضى

لى فسص الىجاح التي ًمىً للحيىمت الجدًدة البىاء غليها ، لرا هىد أن وشحر هىا ئألامانئلى بّس 

 املهام املىىظت بها: مازها إلهجاش واطدث
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 . ملف املصالحة 1

 كعػذ الىالًت شىظا هبحر 
 
، حُث غلدث بحن الػشائس اللاظىت في حىباالهدفي مجاٌ املطالحت  ا

وميىهاث العُف اللبائل الظاهىت في الىالًت مخخلف  بحنمإجمساث للمطالحت في داخل الىالًت 

وكد ضسح زئِع الىالًت  مطالحاث حلُلُت في هره املىاظم. هجاش والتي اهبثم منها ئ، الظُاس ي

اها باهخمامه الىبحر باملطالحت في الىالًت وحػله  ًّ اجهطلم أزأض في ئ دازة جمىىذ ئ ، هماولٍى

باالهدماج في الػملُت الظُاطُت وئدازة  ن الظُاطُحنكىاع هثحر مً املػازضحت مً ئالىالً

حهاء الظُاطُحن كلُم والى د غلى هرا مإجمس املطالحت ألاخحر بحن حيىمت إلا، وخحر شاهلىالًتا

حان ئ ، وأشسض املػازضاث كلُماللبائل اللاظىت في إلاحدي املػازضحن املىخمحن ئلى كبُلت مٍس

ػّد  الًت دازة الى ً اهضمىا ئلى ئحد الظُاطُحن الرًزئِع الىالًت الحالي محمىد طُد أ هائب َو

 كلُم هظماًى.بػد هجاح مإجمس املطالحت ألاخحر املىػلد في حاضسة إلا

بحرا للحسان الظُاس ي للىالًت ، ملطالحت شخما هغلى ضػُد اهجاش ملمىض وكد أغعى جحلُم ئ

 إلدازة الىالًت بطدكُت هره املإجمساث والاهضمام ئليها. كىؼ الىثحر مً الظُاطُحن املػازضحنوأ

 بىاء الىالًت.الىالًت في جحلُم املطالحت بحن أ اطخىماٌ مشىاز  وجىحه الجمُؼ هحى 

جىطُػها واطدُػاب بلُت ، والخعلؼ هحى ن حظدثمس هجاح مإجمساث املطالحتلرا غلى الحيىمت أ

كلُم والػمل غلى آفاق حدًدة لظيان إلا ظعي هحى فخحاملػازضحن الظُاطُحن للىالًت وال

 اطخىماٌ وجىفُر ملسزاث مجالع ومإجمساث املطالحت في الىالًت.

 . ملف العالقات الطيبة مع الحكىمة الفيدرالية2

غىد  حىباالهد بمساحل مً الشّد والجربمسث الػالكت بحن الحيىمت الفُدزالُت وحيىمت والًت 

احُث للُذ ئدازة ، جأطِع الىالًت  كىٍّ
 
مً كبل الحيىمت  الىالًت بلُادة أحمد مروبي زفضا

 بحن العسفحن بحُث ، وطاءث الػالكتً حشىُل الىالًتغلىذ غدم زضائها غالفُدزالُت التي أ
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غدم شسغُت غالن البرملان الفُدزالي جاّم للػالكاث بُنهما بػد ئلى كعؼ وضلذ في بػض ألاحُان ئ

الىطاظاث الحمُدة مً كبل بػض الاظساف  حظً وحغحر بفضل، ئال أن ول ش يء جلىالًتبسملان ا

ُّ الطّ  ُّ ت والّد ىمال ًت والحيىمت الفُدزالُت بسمذ الىال ألاشمت. والتي اهتهذ ئلى أن أت لحلحلت ول

م، اغترفذ بمىحبها الحيىمت الفُدزالُت 2013غظعع مً الػام أدٌع أبابا في أفي اجفاكُت 

 مً هىغمىر ذلً شهدث الػالكت بحن الجاهبحن ، و وبيدة أحمد مربحيىمت الىالًت بلُا
 
ا

ا ًُّ هحى الػالكت املخِىت بحن العسفحن. ئلى الدزحت التي باجذ مػها  الخحظً والخفاهم جعىز جدًج

مً كبل  املػدةحلظاث املىخدي الىظني للدشاوز وبػض املإجمساث حظخضُف مدًىت هظماًى 

الػالكاث بحن  املخاهت التي وضلذ ئليهامدي الػمم و مما ًدٌ غلى  ،الحيىمت الفُدزالُت

، حُث ً الػالكاث بحن الجاهبحنشخظ أحمد مروبي دوزا هبحرا في جحظلػب ، هما الجاهبحن

لطالح الحيىمت غبر الىثحر مً الخىاشالث  هاوالخفاهم مػزالُت دمً الحيىمت الفُلخلسب ل طعى

ا بمسحلت الػالكاث ً وضفهلى مسحلت ًمىى وضلذ الػالكاث بحن العسفحن ئحت .الفُدزالُت

 ت بحن العسفحن.الحمُم

طدظاهم هره الػالكاث العُبت بحن الجاهبحن في مظاغدة الحيىمت الجدًدة للىالًت في جأدًت 

 مهامها والخىاضل مؼ الحيىمت الفُدزالُت والخػاون الىزُم بحن الجاهبحن.

 . حجم التمثيل وهىعيته للحكىمة الجديدة3

ُّ  هّم هرا مً أ ٌػّد  مخخلف الشسائح  نها حظخىغب، حُث ئت للىالًتهلاط الحيىمت الحال

هد طُاطُت هبحرة لها زللها داخل مىاظم حىباال  ازمىش  جضّم و  ،الظُاطُت واملجخمػُت لجىباالهد

وكد أمىً ، كلُم الىالًتملػظم الػشائس اللاظىت في ئ ، هما جحلم الخمثُلوفي الطىماٌ غمىما

 17خيىن مً لخ في الحيىماث الظابلتغشسة وشزاء فلغ ذلً بفضل جىطُؼ الحيىمت مً 
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لىحىه الظُاطُت الىبحرة للبائل الظاهىت في إلاكلُم واا ، مىشغت غلىا للىشٍسهائب 17وشٍسا و

 .هفُ

غلى  ، مما ًدٌكلُمػا مً كبل اللبائل اللاظىت في إلاوكد للُذ الحيىمت الجدًدة جسحُبا واط

 حجم الخمثُل الىبحر للحيىمت الجدًدة  للىالًت.

 القيادية وبيشخصية أحمد مذ. 4

جاوش الىالًت م في ج2012وبي لىالًت حىباالهد مىر جأطِظها في غام طاهمذ كُادة أحمد مر

حمد مدوبي ولػبه دوزا هبحرا الظُاطُت أل ػطامُت الدزاًت و الحىىت و ملساحل غطِبت بفضل ال

حل جحلُم الخطالح والخىافم مؼ ه وضىالجه مً أ، وحىالجاملطالحت في حىباالهدفي جحلُم 

حمد مدوبي ت البراغماجُت الظُاطُت مً كبل أالحيىمت الفُدزالُت وظهىز الشخطُ

، وظهىزه بالشخطُت الىظىُت خالٌ املإجمساث الطىمالُت الظُاطُحن فُاطخلعاب مػازضُه

 ئ جه مً أحلداشاملىػلدة في الىظً ومى
ّ
غاث ألاخسي غالء اللغت الطىمالُت وجفضُلها غلى الل

 ملىخدي الىظنيه لػلم الىظً في كاغت مإجمساث اغالم الىالئُت وزفػداخل الىظً وجىىِظه لل 

الجمُؼ احترامه والخطالح للدشاوز املىػلد في هظماًى مما أهظبه شخما وشخطُت فسضذ غلى 

 والخىافم واملظاًسة مػه.

سي  هى  مالي أن طبب هجاح السئِعحث الطى الفخاح هىز أشىس  الياجب والبا طخاذ غبدألا ٍو

ُف اللبلي والاحخماعي لظيان ومحاولت لّم شمل ألىان الع اللُادًت الثاكبت، زؤٍخه

مىحها الىثحر مً الفسص الظُاطُت الظاهحت.حىبا م أمام حيىمخه، ٍو  الهد،وهى ما ًمّهد العٍس
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 الجديدة: مام الحكىمةالتحديات املاثلة أ* 

أن هىان غلباث  الا هجاح الحيىمت في والتي طدظاغد  ليها طابلائشسها زغم الفسص التي أ

، خالٌ مدتها الدطخىزٍتوضػىباث حمت جيخظس مً الحيىمت الجدًدة حلحلتها وججاوشها 

مىً إلا   مام الحيىمت الجدًدة فُما ًأحي:ئلى الخحدًاث املازلت أشازة ٍو

 . امللف ألامني1

الطىمالُت  هم املدنغاضمت الىالًت هظماًى وحػلها مً أجمىىذ حىباالهد مً الظُعسة غلى 

، حُث جلل فيها الػملُاث التي جحدر داخل املدًىت مً والاطخلسازالتي حشهد حالت مً ألا 

، الى حاهب هرا اطخعاع بُذ الاطخلساز والامً في املدًىتحُث اطخعاغذ اللىاث الامىُت جث

زُىبُت املىضىٍت جحذ مظلت كىاث الاجحاد بالخػاون مؼ اللىاث الىُيُت وإلا هدحِش حىباال 

لي لحفظ الظالم في  غلى بػض املدن املهمت في  بظغ طُعسجه الطىماٌ ) أمُطىم(الافٍس

حاوا  ئكلُمي حىبا الظفلى مثل أفمرو وظىبالي، وفي ئكلُم حدو مثل حسبهازي ولىق وبلد

 وبازظحري.

 أ
ّ

هد ب املجاهدًً ما شالذ حظُعس وجخىاحد بىثافت وبلىة في مىاظم حىباال ن حسهت الشبائال

بت مً غاضمت الىالًت وغلى وامل ئ مما  ،كلُم حىبا الىطعىحُث حظُعس غلى اللسي اللٍس

ا هبحرا في والًت ٌػعي الحسه كعؼ  بحُث اطخعاغذ الحسهت، حىباالهدت شخما وجىاحدا غظىٍس

هره اللىاث  مً الطػىبت غلى  حىباالهد، ئذ طُعسة ئدازةالىاكػت جحذ الخىاضل بحن املدن 

اث كى فيها خىاحد التي جزض ي فُما بُنها هظسا لخىاحد الحسهت بحن املدن واللسي الخىاضل ألا 

لُت.حىباالهد وكىاث حفظ الظالم ألا   فٍس
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س  ّن حػّهده بأحمد مدوبي مسازا وجىسازا وكد هسز أ اكػت مىاظم الى للالىالًت طخلىم بػملُت جحٍس

 بجحذ كبضت حسهت الشبا
ّ

 ، مما ٌظخدعى حهىدن هرا لم ًحدر بػد أ، ئال
 
 هبحرة مً ا

حسهت الشباب املجاهدًً، الحيىمت الجدًدة للظُعسة غلى ألاماهً الىاكػت جحذ طُعسة 

شيل هرا امللف  حل بظغ طُعستها غلى وافت والًت جحدًا هبحرا للحيىمت الجدًدة مً أَو

ُّ حا  حىباالهد املخلعػت  ا.ل

 الصعىبات الاقتصادية. 2

، حُث ئن مداد الىالًت بمحزاهُت هبحرةئبُػُت وبثرواث هائلت حظخعُؼ جخمخؼ حىباالهد بخحراث ظ

 مُىاء هبحر الىالًت جمخلً 
 
ُّ املىاوئ الطّ  هّم مً أ ٌػّد  ا دزّ ىمال دخال هبحرا  ت في حىىب الطىماٌ ٍو

 ُّ مطادز الدخل  ولي أحدمعاز هظماًى الّد معاز حُىّي هى للىالًت  ا ، هرلًللىالًت حال

ل الاكخطادي اليافي لجمُؼ احخُاحاث ، ئال ان هرا ال ًىفي مً ألىالًتالاكخطادي ل حل الخمٍى

 الىالًت.

ل محزاهُلرا غلى الحيىمت الجدًدة أن حظعى مً أحل ئ ، وطىف ت الىالًتًجاد مطادز لخمٍى

ل ئضافُت مً أحل  اء حس املدّمسة ت ُّ املسافم الحيىم ئغماز جحخاج الحيىمت ئلى مطادز جمٍى

ومظخحلاث مىظفي ، وجىفحر زواجب لُت التي حدزذ في مىاظم حىباالهدهالحسوب والجزاغاث ألا 

مىاظم الىالًت بلُت اث املطالحت وبظغ طُعسة الحيىمت غلى واطخىماٌ ملّف وغاملي الىالًت، 

ت التي جلىم بها الىالًت خازج طُعستها،  ل الػملُاث الػظىٍس ػل مما ًج بهرا الخطىص،وجمٍى

ل مً أ  هم الهىاحع التي جىاحه الحيىمت الجدًدة.مهمت الخمٍى

 . كفاءة الىسراء3

حشىُل حيىمت جسض ي  ي حىباالهد أن زئِع الىالًت زهص غلىمً املساكبحن للىضؼ فًسي هثحر 

ت هره الحيىمتهخكلُم دون الا لظُاطُحن واللبائل الظاهىت في إلاا ُّ ، حُث مام بىفاءة وفاغل
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ىفسون غلى مظخىي حػلُمي الئم، وال ًحملىن حتى ال ًخممً حن مػظم الىشزاء الحالُن ئ

غلى هُفُت جأدًتهم للمهام  مما ًىػىع ،شهاداث الدزحت الجامػُت ألاولى ) البيالىزٍىض(

 .اوادًمُت مثلفت ضمً كائمت الحيىمت الحالُتن وان هرا ال ًمىؼ جىاحد وىادز وئ، املىىظت بهم

 ومثلفحن ومهىُحن للىشازاثهفاء ن زئِع الىالًت أحمد مدوبي حػهد بخػُحن وهالء أوزغم أ
ّ

 ، ئال

حل الخػاون غلى جأدًت الحيىمت في الىالًت والىشزاء مً أن هرا ًخعلب حهدا هبحرا مً زئاطت أ

ت غلى الىحه املعلى ألا  ت ذوي الطبغت غماٌ الىشاٍز ب مؼ الىهالء وزؤطاء ألاكظام الىشاٍز

ن الهُئاث والخػاون الىزُم بح ،داء الىشازي للحيىمت، وغلى جحظحن ألا وادًمُتالثلافُت وألا

 حظً وحه ممىً.الحيىمُت للىالًت غلى أ

 الشبابوسط  البطالة .  4

ُت ، ئلىال الهُئاث الحيىمُت اً الشباب داخل غداد هبحرة مجىحهذ والًت حىباالهد ئلى حشغُل أ

حشغُل الشباب  ولُت مً أحل مظاغدتها غلىوجخللى الىالًت دغما مً كبل بػض املىظماث الّد 

 .همومظخحلات همواللىي الػاملت في الىالًت ودفؼ زواجب

 
ّ

د مً الشباب  أّن ئال فسص الدشغُل ، هظسا لػدم ًتفي الىال  ٌػاهىن مً حالت البعالت هىان املٍص

غُل ء غملُت حش، وبغث الحيىمُت في الىالًت بػداطخىماٌ بىاء الهُئاابهم وغدم الطدُػ

 والشغل في الىالًت.الدشغُل مس الشباب مً كبل اللائمحن غلى أ

اللضاء غلى بعالت الشباب وجىفحر فسص غمل لرا غلى الحيىمت الجدًدة أن حظعى مً أحل 

ا لخىاحد أغداد وهظس  ،خالٌ الػلدًً املىطسمحنت الشباب الطىمالي الضائؼ ُّ هّم هظسا ال لهم،  

الساغبحن في الػمل والىظُفت دون أن لى هره املىاظم هبحرة مً املثلفحن وألاوادًمُحن املىخمحن ئ

 .ًحطلىا غليها
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 وفي ألاخحر هلٌى ئ
ّ
فسضها للىجاح والطػىباث املازلت ن جىاشن بحن ه غلى الحيىمت الجدًدة أه

ججاوش الطػىباث حػمل غلى ن دة مً هره الفسص لخحلُم الىجاح وألى الاطخفاأمامها وحظعى ئ

علػاث شػب حىباالهد ماوي وجألامان وجحلُم أ لى بسّ دًاث واملػىكاث للىضٌى بالىالًت ئوالخح

لى جلبُت حاحاث بحيىمت ذاث مطداكُت غالُت حظعى ئ والخمخؼ في الػِش في أمان وزفاهُت،

 .هممجخمػ

 

 ألاسبىع صدي

 العشزونالثاوي و  إلاصدار

 والدراسات للبحىث مقديشى مزكش
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