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ملخص
ته55دف ه ((ذه ال ((دراس ((ة إل ((ى ت ((قدي ((م رؤي ((ة اس ((تشراف ((ية ومس ((تقبلية ب ((خصوص ظ ((اه ((رة
ال((نزاع ال((عشائ((ري ف((ي ال((صوم((ال ،وذل((ك م((ن خ((الل رص((د أه((م م((الم((ح ه((ذه ال((ظاه((رة م((ن ح((يث
ال ((ضعف أو ال ((قوة ،ب ((اإلض ((اف ((ة إل ((ى م ((حاول ((ة ال ((وق ((وف ع ((لى أه ((م األس ((باب ال ((تي ت ((قف وراءه ((ا،
وط(بيعة امل(نطلقات ال(تي ت(عمل ع(لى ت(غذي(تها وت(أج(يجها .وم(ن ج(هة أخ(رى ت(سعى ال(دراس(ة إل(ى
ت(بصير ذوي ال(قرار ال(سياس(ي ف(ي ال(بالد ب(أه(م ال(طرق وال(وس(ائ(ل امل(تاح(ة ل(لتخفيف م(ن ح(دة
ال(صدام ال(عشائ(ري ب(ني ال(صوم(ال(يني ،وك(ذل(ك ت(بصيره(م ب(امل(آالت امل(توق(عة س(لبا ً وإي(جاب(ا ً ف(يما
يتعلق بالظاهرة محل الدراسة.

Abstract:
The aim of this study is to present a forward-looking and forward-looking view
of the phenomenon of tribal fighting in Somalia by monitoring the most
important features of this phenomenon in terms of weakness or strength, in
addition to identify the most important reasons behind it and the nature of the
starting points that feed and fuel it. On the other hand, the study seeks to
enlighten the political decision makers in the country on the most important
ways and means available to alleviate the tribal clash between the Somalis,
as well as enlighten them with the expected and negative mechanisms in
relation to the studied phenomenon.

الكلمات املفتاحية:

النزاع العشائري ــ العشائر الصومالية ــ االقتتال

في الصومال

مقدمة
ت5مثل ال(حال(ة ال(قبلية وال(عشائ(ري(ة ف(ي ال(صوم(ال خ(صوص(ية ك(بيرة ،رب(ما ال ت(وج(د ف(ي
ال ((كثير م ((ن ب ((لدان ال ((عال ((م؛ ذل ((ك أن مج ((مل ال ((فعال ((يات واألح ((داث ال ((تاري ((خية ال ((كبرى ف ((ي ه ((ذا
ال ((بلد ،ظ ((لت ــ وال ت ((زال ـــ م ((رت ((بطة وم ((ره ((ون ((ة ب ((ال ((توج ((هات ال ((ثقاف ((ية ،ال ((دي ((نية ،االج ((تماع ((ية ،
االق(تصادي(ة  ،وال(سياس(ية ،ل(لقبائ(ل وال(عشائ(ر ع(لى اخ(تالف م(شارب(ها وك(يفيات(ها وأح(جام(ها،
ب(ل ال ن(كون م(بال(غني ،إذا ق(لنا إن ت(لك ال(حال(ة ال(قبلية ت ّ
(شكل ض(مان(ة ح(قيقية ل(لحفاظ ع(لى ث(راء
ال(صوم(ال االج(تماع(ي ،وك(ذل(ك ع(لى ت(وازن(ه ال(وط(ني ض(د ت(يارات ال(هيمنة ال(فكري(ة امل(وج(هة ف(ي
ال ((داخ ((ل وال ((خارج؛ إذ" أن ال ((ترك ((يبة ال ((عرق ((ية وال ((قبلية ال ((تي ت ((ميز امل ((جتمع ال ((صوم ((ال ((ي ،ت ((مثل
س((دا ً م((تينا ً ف((ي وج((ه ال((نعرات ال((واف((دة وال((تيارات امل((ؤدل((جة ،وخ((اص((ة م((نذ فج((ر االس((تقالل ف((ي
ال(عام  1960وح(تى م(ا ب(عد ان(هيار ال(دول(ة امل(رك(زي(ة ف(ي 1991؛ ح(يث اكتس(بت األح(داث ف(ي
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ال(صوم(ال ط(اب(عا ً ق(بليا ً وج(غراف(ياً ،ش( ّكل م(الم(ح ال(تكتالت ال(سياس(ية واالج(تماع(ية ف(ي ال(بالد،
بحيث طغت السمة العشائرية على الواقع الصومالي وصارت املؤشر الرئيسي له"1
وإذا ك((ان((ت األم((ور ه((كذا ف((ي ال((صوم((ال ،ف((إن((ه م((ن غ((ير امل((مكن وامل((تصور أن ن((توق((ع
اس ( ((تقرارا ً ش ( ((ام ( (الً ف ( ((ي ال ( ((بالد ع ( ((لى ك ( ((اف ( ((ة املس ( ((توي ( ((ات األم ( ((نية وال ( ((سياس ( ((ية واالج ( ((تماع ( ((ة
واالق((تصادي((ة وغ((يره((ا ،دون ال((نظر إل((ى ط((بيعة ال((عالق((ات ال((قائ((مة ب((ني األع((راق وال((عشائ((ر ف((ي
ال ( ((بالد ،وم ( ((ا إذا ك ( ((ان ( ((ت ت ( ((لك ال ( ((عالق ( ((ات ق ( ((ائ ( ((مة ع ( ((لى أرض ( ((ية مش ( ((ترك ( ((ة م ( ((ن الس ( ((لم واألم ( ((ن
االجتماعيني ،أم على أساس من الصراع والصدام العرقي والطبقي؟!!
ول5عل االع((تبارات ال((ساب((قة ه((ي الس((ر ف((ي اخ((تيار ال((باح((ث م((وض((وع ه((ذه ال((دراس((ة،
خ((اص((ة ف((ي ظ((ل مس((تجدات ال((وض((ع ال((عشائ((ري ف((ي ب((عض امل((ناط((ق وامل((دن ب((وس((ط ال((صوم((ال
وج ((نوب ((ه ،وال ((تي ت ((شير م ((الم ((حها األول ((ية إل ((ى دخ ((ول ال ((عشائ ((ر واألع ((راق املس ((تقرة ف ((ي ت ((لك
امل((ناط((ق ،ف((ي ح((ال((ة اق((تتال أه((لي وص((دام ع((رق((ي ،ق((د ي((نذر ب((ان((دالع ع((دوى ال((فرق((ة وال((خالف
وال(صدام املس(لح ب(ني أب(ناء ال(وط(ن ال(واح(د ،األم(ر ال(ذي يس(تلزم ع(دة إج(راءات :أواله(ا ال(تأم(ل
ال((دق((يق ف((ي أس((باب دخ((ول ال((قبائ((ل ال((صوم((ال((ية ف((ي م((ثل ت((لك ال((حال((ة م((ن ال((صراع واالق((تتال،
وث(ان(يها ال(بحث وال(تفتيش ف(ي خ(فاي(ا األج(واء ال(سائ(دة ف(ي م(ناط(ق ال(صدام ال(قبلي مل(عرف(ة م(ا
ي ((دور ه ((ناك م ((ن أدوار خ ((فية ت ((لعب ع ((لى ال ((وت ((ر ال ((طائ ((في وال ((عرق ((ي ،وث ((ال ((ثها م ((حاول ((ة ال ((عودة
ب((ال((عشائ((ر وال((قبائ((ل امل((تنازع((ة إل((ى ح((دود االن((ضباط االج((تماع((ي وال((وف((اق اإلن((سان((ي مج((دداً،
م ((ن خ ((الل وض ((ع الح ((لول الج ((ذري ((ة ال ((حاس ((مة أو ش ((به ال ((حاس ((مة مل ((ا ت ((واج ((هه ت ((لك ال ((قبائ ((ل م ((ن
ص((عوب((ات وم((شكالت ،وه((و مج((مالً م((ا ت((حاول ه((ذه ال((دراس((ة ال((تطرق إل((يه م((ن خ((الل م((حاوره((ا
وت( ((فاص( ((يلها ،ل( ((تبصير ذوي ال( ((قرار ف( ((ي ال( ((بالد ،ب( ((مناط( ((ق ال( ((قصور والخ( ((لل ،وك( ((ذل( ((ك ب( ((طرق
االستدراك والعالج.
وف55يما ي ((تعلق ب ((منهج ه ((ذه ال ((دراس ((ة  ،ف ((قد اع ((تمد ال ((باح ((ث ع ((لى امل ((نهج ال ((وص ((في
االس ( ((تقرائ ( ((ي امل ( ((رت ( ((كز إل ( ((ى اس ( ((تيفاء امل ( ((تاح م ( ((ن ال ( ((بيان ( ((ات والتح ( ((ليالت واآلراء ال ( ((رس ( ((مية
وامل((تخصصة ف((ي م((وض((وع ال((ظاه((رة مح((ل ال((دراس((ة ،م((ع ال((ترك((يز ع((لى ت((حقيق اله((دف ال((عام
وال ((خاص م ((ن ال ((دراس ((ة ،وامل ((تمثل ف ((ي ال ((وص ((ول إل ((ى اس ((تنتاج ((ات م ((وث ((وق ((ة ب ((شأن امل ((نطلقات
واألس((باب ال((كام((نة وراء ت((كرار ال((نزاع((ات ال((عشائ((ري((ة ف((ي ال((صوم((ال ،إل((ى ج((ان((ب اس((تشراف
ال ((قادم امل ((جهول ب ((شأن ((ها ،م ((رورا ً ب ((رص ((د أه ((م الح ((لول امل ((مكنة وامل ((تاح ((ة للح ((د م ((ن ع ((نفوان ((ها
وأضرارها.

 1ان5ظر :إج5ناس5يو ج5وت5يري5ز  ،Ignacio Gutiérrez de Teránال5صوم5ال أو األزم5ة ال5تي ال ت5نتهي :ب5ني م5طرق5ة
ال5تدخ5ل األم5ري5كي وس5ندان اإلس5الم ال5سياس5ي ،م5قال م5ترج5م ع5ن مج5لة ال5تاي5م األم5ري5كية ح5ول ال5صوم5ال ،أب5ري5ل
 ،2007ت5اري5خ ال5زي5ارة له5ذا امل5وق5ع وامل5واق5ع ال5تال5ية ف5ي ه5ذه ال5دراس5ة  ،23/11/2018ص ص  ، 85 ،84م5لف ب5ي
دي إف م 5 5 5 5 5ت55 5اح ع 5 5 5 5 5ل55 5ىhttps://revistas.uam.es/index.php/reim/article/download/738/726 :
) بتصرف في العبارة(
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وق5د اس((تند ال((باح((ث إل((ى ج((ملة م((ن ال((فرض((يات واإلش((كال((يات ال((تي ي((مكن ت((لخيصها
في اآلتي:
• أن غ ( ((ال ( ((بية األس ( ((باب ال ( ((كام ( ((نة وراء ان ( ((دالع ال ( ((صراع ال ( ((عشائ ( ((ري وال ( ((عرق ( ((ي ف ( ((ي
الصومال ،هي أسباب اقتصادية وإنسانية أكثر منها سياسية وطائفية؟
• أن ث((مة أدوار خ((فية ت((لعبها ال((قوى ال((كبرى ال((عامل((ية ف((ي ال((صوم((ال ،م((ن أج((ل ت((حقيق
م(صال(ح اق(تصادي(ة وس(ياس(ية واس(ترات(يجية ،ي(عد ال(صراع ال(عرق(ي وال(عشائ(ري أح(د
أدواتها ووسائلها؟
• أن ت ((عزي ((ز روح ال ((فرق ((ة والتش ((رذم ب ((ني ال ((صوم ((ال ((يني ،إل ((ى ج ((ان ((ب ت ((وس ((يع ال ((هوة ب ((ني
ال ((دول ((ة ال ((صوم ((ال ((ية ووح ((دة أراض ((يها وأق ((ال ((يمها ،ي ((قعان ض ((من األه ((داف ال ((دائ ((مة
ألع( ((داء ال( ((صوم( ((ال ،ال( ((ذي( ((ن ي( ((ضعون ت( ((أج( ((يج االق( ((تتال ال( ((عرق( ((ي وال( ((عشائ( ((ري ب( ((ني
الصوماليني كأحد أولوياتهم لتحقيق تلك األهداف؟
وب5خصوص ه((يكل ال((دراس((ة وأرك((ان((ها ،ف((قد اس((تغرق ال((باح((ث م((وض((وع((ه ف((ي م((دخ((ل
وم((حوري((ن رئيس((ني؛ ح((يث ح((مل امل((دخ((ل ع((نوان) ف((ي ت((اري((خ ال((نزاع ال((عشائ((ري ف((ي ال((صوم((ال(
وت ((م ت ((خصيصه للح ((دي ((ث ع ((ن ت ((اري ((خ وط ((بائ ((ع ال ((نزاع ال ((عشائ ((ري ف ((ي ال ((صوم ((ال ،ب ((ينما ح ((مل
امل ((حور األول ع ((نوان) م ((نطلقات وأس ((باب ال ((نزاع ال ((عشائ ((ري امل ((عاص ((ر ف ((ي ال ((صوم ((ال( وف ((يه
ت(ناول(ت ال(دراس(ة ط(بيعة ال(وض(ع ال(عشائ(ري امل(تأزم ف(ي ب(عض امل(ناط(ق ال(صوم(ال(ية ،إل(ى ج(ان(ب
م ((الم ((ح امل ((نطلقات ال ((ظاه ((رة وال ((خفية له ((ذا ال ((وض ((ع ،وك ((ذل ((ك األس ((باب ال ((تي ت ((قف خ ((لفه ،وأه ((م
الح ((لول امل ((قترح ((ة ف ((ي ه ((ذا اإلط ((ار ،ف ((ي ح ((ني ح ((مل امل ((حور ال ((ثان ((ي واألخ ((ير ع ((نوان) م ((آالت
ال ((نزاع ال ((عشائ ((ري/ال ((قبلي ف ((ي ال ((صوم ((ال ب ((ني الس ((لب واإلي ((جاب( وم ((ن خ ((الل ه ((ذا امل ((حور
تس(تشرف ال(دراس(ة أه(م ال(توق(عات وال(سيناري(وه(ات امل(حتملة ب(شأن ص(راع ال(عشائ(ر/ال(قبائ(ل،
وذل ( ((ك ب ( ((ال ( ((نظر إل ( ((ى ال ( ((جوان ( ((ب اإلي ( ((جاب ( ((ية أو الس ( ((لبية امل ( ((حتملة .ث ( ((م ي ( ((لي ك ( ((ل ذل ( ((ك ج ( ((ملة
االستنتاجات والتوصيات فقائمة املراجع واملصادر ،ثم ثبت الهوامش واإلحاالت.
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مدخل
في تاريخ النزاع العشائري في الصومال
ي5عود ال((نزاع ال((عشائ((ري ف((ي ال((صوم((ال إل((ى ج((ذور ت((اري((خية ق((دي((مة ش( ّكلتها أط((ماع
االس ((تعمار ال ((غرب ((ي وت ((قسيمات ((ه 2ال ((تعسفية ف ((ي ال ((قارة اإلف ((ري ((قية ع ((موم( (اً ،وم ((نطقة ال ((قرن
اإلف(ري(قي ب(شكلها ال(حال(ي ،ع(لى وج(ه ال(خصوص؛ ف(قد " أس(هم املس(تعمرون األوروب(يون ف(ي
ت ((ثبيت ال ((نظام ال ((قبلي/ال ((عشائ ((ري ف ((ي ال ((صوم ((ال ،وذل ((ك م ((ن خ ((الل اس ((تخدام ش ((يوخ ال ((قبائ ((ل
وزع((ماء ال((عشائ((ر ك((أداة ل((تنفيذ س((ياس((ات((هم ف((ي امل((نطقة ،وإغ((رائ((هم بس((لطات واس((عة ل((م ت((كن
م(منوح(ة ل(هم س(ياس(يا ً واج(تماع(يا ً واق(تصادي(اً ،األم(ر ال(ذي أخ(ضع ال(كثير م(ن ه(ؤالء ال(شيوخ
وال ((زع ((ماء ل ((والء الس ((لطة االس ((تعماري ((ة وال ًء م ((طلقاً ،ت ((مخض ف ((ي ن ((هاي ((ة امل ((طاف ع ((ن إس ((اءة
اس ((تخدام الس ((لطة ال ((عشائ ((ري ((ة وت ((شوي ((ه ص ((ورت ((ها ،وك ((ذل ((ك ش ((يوع ظ ((اه ((رة امل ((صال ((ح ال ((قبلية
املح ((دودة ،ع ((لى ح ((ساب امل ((صال ((ح ال ((وط ((نية ،وم ((ن ث ((م ت ((أس ((يس ن ((ظام ق ((بلي اس ((تعالئ ((ي ب ((ني
الصوماليني"3
ول55يس امل ((قصود ه ((نا نس ((بة ال ((نظام ال ((قبلي أو ال ((عشائ ((ري إل ((ى ال ((دول االس ((تعماري ((ة
ب((اع((تباره((ا امل((ؤس((سة أو امل((وج((دة ل((ه ،ف((قبائ((ل ال((صوم((ال وع((شائ((ره((ا أق((دم ب((كثير م((ن ت((قسيمات
االس(تعمار وأط(ماع(ه ،إن(ما امل(قصود ه(نا أن االس(تعمار األوروب(ي س(اه(م إس(هام(ا ً ف(اع(الً ف(ي
زرع ب(ذور االن(شقاق(ات وال(خالف(ات وت(بادل ال(صدام املس(لح ب(ني ت(لك ال(قبائ(ل وال(عشائ(ر؛ ح(يث
تس((بب ف((ي ال((ظهور امل((ب ّكر مل((ا ي((مكن ت((سميته بــ)ص((راع ال((والء ل((ألق((وى( ب((ني ال((صوم((ال((يني؛ إذ"
ك ((ان ال ((والء للس ((لطة االس ((تعماري ((ة أح ((د امل ((ؤه ((الت ل ((إلب ((قاء ع ((لى امل ((ميزات امل ((منوح ((ة ل ((شيوخ
وزع(ماء ال(قبائ(ل/ال(عشائ(ر ،ب(ل وت(عظيمها إذا اس(تدع(ت ال(ظروف ذل(ك ،أو ت(حجيمها وت(قوي(ضها
إذا م((ا خ((رج((ت ت((لك ال((زع((ام((ات ع((ن الخ((ط امل((رس((وم ل((ها ،وه((و م((ات((رت((ب ع((ليه ت((صعيد ل((عناص((ر

 2أدى االس5تعمار إل5ى ت5قسيم ال5صوم5ال إل5ى ث5الث5ة أق5ال5يم ب5ني ك5ل م5ن ف5رن5سا وإي5طال5يا وب5ري5طان5يا؛ ح5يث ن5ص
مؤت 55مر ب 55رل 55ني ع 55ام  1885ع 55لى م 55نح ال 55صوم 55ال ال 55فرن 55سي) ج 55يبوت 55ي ح 55ال 55يا ً( ل 55فرن 55سا ،وال 55صوم 55ال ال 55جنوب 55ي
إلي55طال55يا ،ب55ينما ت55م م55نح ال55صوم55ال ال55شمال55ي)أرض ال55صوم55ال( وال55صوم55ال ال55غرب55ي)أوج55ادي55ن( وال55صوم55ال
الش5رق5ي)ن5فد( ل5بري5طان5يا  ،وه5و م5ا وض5ع ال5صوم5ال ك5كل ف5ي م5واج5هة ع5دائ5ية مس5تمرة م5ع ج5يران5ه ،ب5ل وأدى إل5ى
ان55شقاق55ات ح55ادة ب55ني ش55مال وج55نوب ال55صوم55ال اس55تمرت إل55ى م55ا ب55عد م55رح55لة االس55تقالل ال55رس55مي ع55ام ،1960
وذل5ك ع5لى خ5لفية ال5رغ5بة ال5صوم5ال5ية ال5حثيثة ف5ي ات5جاه إل5غاء ال5تقسيمات االس5تعماري5ة ال5ساب5قة ،وت5وح5يده5ا
ف5ي إط5ار ال5دول5ة ال5صوم5ال5ية امل5وح5دة)راج5عmoqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/HarbSomal/ :
(sec02.doc_cvt.htm
 3ان55ظر :خ55ال55د ب55ن س55لطان ب55ن ع55بد ال55عزي55ز ،الح55رب ف55ي ال55صوم55ال ،م55وس55وع55ة م55قات55ل م55ن الصح55راء  ،ال55نسخة
اإلل 55 5كترون 55 5ية ،ب 55 5دون ت 55 5رق 55 5يم ،م 55 5تاح ع 55 5لىhttp://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/ :
)HarbSomal/sec02.doc_cvt.htmبتصرف(
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ق((بلية وع((شائ((ري((ة غ((ير ج((دي((رة بتح((مل م((سئول((ية امل((ناص((ب ،األم((ر ال((ذي أف((رز ال((عداوات م((بكراً
داخل النسيج القبلي/العشائري بالصومال"4
ووف5قا ً ل(تأم(ل ال(ظاه(رة ال(قبلية/ال(عشائ(ري(ة ف(ي ال(صوم(ال م(قترن(ة ب(ال(نواي(ا وال(تقسيمات
االس(تعماري(ة ال(قدي(مة وامل(بكرة ف(ي امل(نطقة ،ف(إن(ه ي(مكن الج(زم ب(أن ال(عمل ع(لى تش(رذم ال(وح(دة
ال ((صوم ((ال ((ية وت ((فتيت ال ((نسيج امل ((جتمعي ال ((صوم ((ال ((ي ق ((بليا ً وع ((شائ ((ري( (اً ،ك ((ان أم ((را ً م ((قصوداً
وم(رح(با ً ب(ه م(ن ق(بل املس(تعمر األورب(ي؛ إذ س(عى ه(ذا املس(تعمر ب(كل ط(اق(ات(ه وإم(كان(ات(ه إل(ى"
ط(مس ال(هوي(ة ال(قوم(ية ال(صوم(ال(ية ،ووض(ع ال(حواج(ز ب(ني ال(عالق(ات ال(قراب(ية ،وإش(اع(ة ال(فروق(ات
وال ((تفضيالت واالس ((تعالءات ال ((قبلية/ال ((عشائ ((ري ((ة ،م ((ن خ ((الل ت ((فتيت ال ((صوم ((ال إل ((ى أج ((زائ ((ه
الخ(مسة :ال(صوم(ال ال(بري(طان(ي/اإلي(طال(ي/ال(فرن(سي/اإلث(يوب(ي/ال(كيني ،وت(شجيع امل(ؤس(سات
ال( ((قبلية/ال( ((عشائ( ((ري( ((ة ع( ((لى ح( ((ساب ق( ((يام األح( ((زاب التح( ((ري( ((ري( ((ة ،إل( ((ى ج( ((ان( ((ب إه( ((مال ال( ((تنمية
االق((تصادي((ة ،االج((تماع((ية ،وال((ثقاف((ية ،ل((يبق ع((لى أث((ر ذل((ك ت((مزق ال((كيان ال((صوم((ال((ي وال((تماي((ز
ال( ((قبلي وال( ((ضعف امل( ((ؤس( ((سي والتخ( ((لف ك( ((بذور م( ((بكرة أول( ((ى ل( ((لتناح( ((ر والح( ((رب األه( ((لية ف( ((ي
الصومال"5
وق5د ب(قيت اآلث(ار الس(لبية االس(تعماري(ة م(اث(لة ب(ني ال(صوم(ال(يني ح(تى ف(يما ب(عد م(رح(لة
التح ((رر واالس ((تقالل وس ((قوط ن ((ظام ال ((رئ ((يس س ((ياد ب ((ري ع ((ام 1991؛ إذ تجس ((دت ت ((لك اآلث ((ار
الس ( ((لبية ف ( ((ي ت ( ((وج ( ((ه أط ( ((ياف امل ( ((جتمع ال ( ((صوم ( ((ال ( ((ي ال ( ((كبير م ( ((مثلة ف ( ((ي ال ( ((تكتالت ال ( ((قبلية
وال(عشائ(ري(ة ،ن(حو ال(صدام واالح(تراب األه(لي داخ(ليا ً وإق(ليميا ً م(ع دول ال(جوار ،ب(فعل ال(عدي(د
م((ن ال((عوام((ل واألس((باب ،أه((مها" ت((باي((ن ال((تقال((يد االس((تعماري((ة ،ال((بري((طان((ية واإلي((طال((ية ال((تي
ورث ( ((ها أب ( ((ناء ال ( ((صوم ( ((ال ،وال ( ((تي أص ( ((بحت م ( ((صدرا ً ل ( ((لتوت ( ((ر ب ( ((ني ن ( ((خب إق ( ((ليمى ال ( ((صوم ( ((ال
ال(بري(طان(ي وال(صوم(ال اإلي(طال(ي ،م(ما ع(زز ال(خالف(ات ال(عشائ(ري(ة ب(ني ش(عبي اإلق(ليمني ،ك(ما
ق((اد ت((سييس ب((نية ال((عشيرة خ((الل ال((حكم االس((تعماري وب((عده ،إل((ى ت((عبئتها ف((ي ال((صراع م((ن
أجل السيطرة على السلطة السياسية واملوارد االقتصادية"6
وق5د تج(لى ع(نف اإلس(هام ال(قبلي وال(عشائ(ري م(ن ال(ناح(ية ال(سياس(ية وال(عسكري(ة ف(ي
ال(صوم(ال ب(فعل م(ا ت(عرض(ت ل(ه ال(بالد خ(الل ح(كم ال(رئ(يس س(ياد ب(ري ،م(ن اح(تقان وانس(داد
ع ((ام ،أدى إل ((ى" ظ ((هور ح ((رك ((ات ع ((شائ ((ري ((ة مس ((لحة ،وم ((حاوالت ل ((قلب ن ((ظام ال ((حكم ،إح ((داه ((ا
ك(ان(ت م(حاول(ة ف(اش(لة ق(اده(ا ض(باط م(ن ع(شيرة )امل(اج(رت(ني(ع(ام  1978ح(يث ت(أسس(ت)ال(جبهة
ال((دي((مقراط((ية إلن((قاذ ال((صوم((ال( ،ث((م ت((كون((ت)الح((رك((ة ال((وط((نية ال((صوم((ال((ية( ع((لى أي((دي امل((نفيني
 4املصدر السابق نفسه ) بتصرف(
 5انظر :خالد بن سلطان بن عبد العزيز ،مصدر سبق ذكره) بتصرف(
 6راج55ع :مح55مد ول55د امل55نى ،ص55راع55ات ال55صوم55ال ،ص55حيفة االت55حاد اإلم55ارات55ية  ،ب55تاري55خ  3م55ارس  ،2011ع55رض
تح55ليلي ل55كتاب)ال55صراع55ات ف55ي أق55ال55يم ال55صوم55ال( للمؤل55فني :س55ول55وم55ون دي55رس55و وب55يروك م55سفني ،م55تاح ع55لى:
) /https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/57857بتصرف يسير(
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م((ن ق((بيلة )اس((حاق( ع((ام  ،1981ليشه((د ع((ام  1990وق((وع أج((زاء م((ن ال((صوم((ال ف((ي أي((دي
ح(رك(ات امل(تمردي(ن ال(عشائ(ري(ني ،ث(م س(قوط ال(نظام ودخ(ول ال(عشائ(ر ف(ي ص(راع ع(لى الس(لطة،
ك(ان م(ن ن(تائ(جه انش(طار ال(عاص(مة م(قدي(شو إل(ى جبه(تني ب(عد س(قوط أك(ثر م(ن  14أل(ف ق(تيل
في ساحاتها"7
ووفق ال(ثاب(ت ت(اري(خياً ،ف(قد أف(ضت ح(االت ال(نزاع ال(عشائ(ري وال(قبلي ف(ي ال(صوم(ال
خ((الل ح((رب ال((عام  1991األه((لية وم((ا ب((عده((ا ،إل((ى ت((دم((ير امل((ؤس((سات ال((وط((نية ال((صوم((ال((ية،
ون(زوح م(ا ي(قرب م(ن م(ليون(ى ص(وم(ال(ي إل(ى امل(حيط اإلق(ليمي ،ب(اإلض(اف(ة إل(ى ال(نتيجة األس(وأ،
وه(ي س(قوط م(ا ي(قرب م(ن ن(صف امل(ليون ق(تيل ص(وم(ال(ي ف(ي ت(لك الح(رب ،8ل(يس ه(ذا فحس(ب،
ب((ل أدت ت((لك الح((رب إل((ى ت((حوالت م((ناط((قية وج((غراف((ية ب((ني امل((حاف((ظات ال((صوم((ال((ية ،ت((رت((كز ف((ي
ج((وه((ره((ا إل((ى ت((باي((ن ال((نفوذ ال((سياس((ي ب((ني ال((قوى امل((تصارع((ة ع((لى أس((اس ق((بلي/ع((شائ((ري؛
حيث تم تقسيم البالد إلى خمسة أجزاء هي:9
) (1امل 55حاف 55ظات الش ((رق ((ية وال ((وس ((طى م ((مثلة ف ((ي م ((ناط ((ق ب ((وص ((اص ((و ،دوس ((ا م ((أرب،
جلكاعيو ،في يد الجبهة الديمقراطية إلنقاذ الصومال.
) (2امل5حاف5ظات ال(جنوب(ية وال(جنوب(ية ال(غرب(ية ،م(مثلة م(ناط(ق ك(يسماي(و ،ب(اردي(را ،وج(نوب(اً
حتى الحدود الكينية ،في يد جناحى الجبهة القومية الصومالية.
) (3امل5حاف5ظات ال((شمال((ية ال((غرب((ية ،م((مثلة ف((ي م((ناط((ق ب((رب((رة ،ب((رع((و ،ه((يرج((سا ،ف((ي ي((د
الحركة الوطنية الصومالية.
) (4محافظة وهران ،شبيلي ومقديشو ،في يد جناحى املؤتمر الصومالي املوحد.
) (5امل5حاف5ظة ال((شمال((ية وع((اص((متها ب((ورام((ا) ع((لى الح((دود ال((جيبوت((ية( ،ف((ي ي((د الح((رك((ة
الديمقراطية الصومالية.
وه55كذا ،ي ((تبني ل ((نا ج ((ملة م ((ن ال ((حقائ ((ق ب ((شأن الج ((ذور ال ((تاري ((خية ل ((لنزاع واالق ((تتال
القبلي والعشائري في الصومال ،وهذه الحقائق يمكن تلخيص أهمها في اآلتي:
■ أن ال((بذور األول((ى ل((لعداوات ال((قبلية وال((عشائ((ري((ة ب((ني ال((صوم((ال((يني ك((ان((ت م((ن
ص ((نع امل ((حتل األوروب ((ي ،ب ((ل ك ((ان ((ت وس ((يلته ل ((ضمان ت ((حقيق ال ((سيطرة ع ((لى
امل( ((نطقة وال( ((سكان ،ل( ((يس ف( ((ي ال( ((صوم( ((ال فحس( ((ب ،ول( ((كن ف( ((ي ع( ((موم ال( ((قارة
اإلفريقية.
 7املصدر السابق نفسه ) بتصرف(
 8راج55 5 5 5 5ع http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=9165&article=264249#.W_h- :
 6 ،WJTXJ0wنوفمبر )2004بتصرف(
 9ان5ظر :ال5صائ5غ،ب5ان غ5ان5م ،الح5رب األه5لية ف5ي ال5صوم5ال وج5هود امل5صال5حة ال5وط5نية ،مج5لة ال5ترب5ية وال5علم،
امل 5 5ج 5 5 5 5 5ل55 5د) ،(16ال 5 5 5 5 5ع55 5دد) ،(1ل 5 5 5 5 5س 5 5ن55 5ة ،2009ص  ،40م 5 5 5 5 5ت55 5اح ع 5 5 5 5 5ل55 5ىhttps://www.iasj.net/iasj? :
)func=fulltext&aId=57445بتصرف يسير(
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■

■

■

■

أن ح ((ال ((ة االس ((تقرار ال ((قبلي وال ((عشائ ((ري ب ((ني ال ((صوم ((ال ((يني ت ((م اس ((تهداف ((ها
وت((شوي((هها م((ن ق((بل املس((تعمر األوروب((ي ،ع((بر اس((تقطاب ال((نفوس املس((طحة
امل((ري((ضة وال((طام((عة م((ن زع((ماء وش((يوخ ال((عشائ((ر وال((قبائ((ل ال((صوم((ال((ية ت((حت
مظلة الوالء للمحتل األقوى.
أن الخ((طط االس((تعماري((ة ال((هادف((ة إل((ى ت((فتيت ال((عالق((ات ال((قراب((ية وال((تماس((ك
ال ((قبلي/ال ((عشائ ((ري ب ((ني ال ((صوم ((ال ((يني ،ن ((جحت إل ((ى ح ((د ك ((بير ،ب ((عد ت ((مكني
ش ((يوخ وزع ((ماء ال ((قبائ ((ل املس ((تقطَبني م ((ن ال ((حصول ع ((لى س ((لطات س ((ياس ((ية
واج((تماع((ية واق((تصادي((ة واس((عة دون غ((يره((م ،س((اع((دت املس((تعمر ع((لى ب((لورة
ن ((ظام ق ((بلي/ع ((شائ ((ري ق ((معي ومس ((تبد ي ((منح والءه ل ((لمحتل وي ((ضرب ال ((وح ((دة
الوطنية للبالد في مقتل ،من أجل الثراء واملنصب!!
أن إه((مال ال((تنمية ال((شام((لة ب((ني ال((صوم((ال((يني ،ب((اإلض((اف((ة إل((ى ت((سييس ب((نية
ال((قبائ((ل/ال((عشائ((ر ع((لى ي((د االس((تعمار ،أف((ضى إل((ى ع((دة ن((تائ((ج ك((ارث((ية ف((ي
ال((بالد :أواله((ا اش((تعال ح((دة ال((صراع ال((تقليدي ب((ني ت((لك ال((قبائ((ل وال((عشائ((ر
ب ((فعل اإلف ((قار امل ((تعمد م ((ن ق ((بل امل ((حتلني وامل ((وال ((ني ل ((هم ،وث ((ان ((يها ظ ((هور ج ((يل
ي ((فتقر إل ((ى ال ((وع ((ي وال ((علم وال ((خبرات م ((ن ال ((صوم ((ال ((يني ،وث ((ال ((ثها ت ((هيئة ه ((ذا
ال((جيل امل((فتقر إل((ى ك((ل ش((يء ل((يكون مس((تعدا ً ل((الق((تتال واالح((تراب األه((لي،
ب ((فعل إق ((حام ((ه امل ((تعسف ف ((ي أت ((ون ال ((صراع ال ((سياس ((ي رغ ((م اف ((تقاره إل ((ى
ال ((وع ((ي وال ((خبرة ،وه ((و م ((ا ظه ((رت ن ((تائ ((جه ال ((كارث ((ية ب ((ني ال ((صوم ((ال ((يني ف ((ي
ال ((سنوات ال ((تال ((ية ل ((زوال االس ((تعمار؛ إذ ك ((ان له ((ذا ال ((جيل أك ((بر األث ((ر ف ((ي
تأجيج حدة الحروب األهلية فيما بعد.
أن األوض ((اع ال ((سياس ((ية امل ((تأزم ((ة ،واآلف ((اق االق ((تصادي ((ة امل ((غلقة ف ((ي عه ((د
ال ((رئ ((يس ال ((صوم ((ال ((ي س ((ياد ب ((ري ،أف ((رزت ن ((مطا ً ج ((دي ((دا ً م ((ن أن ((ماط ال ((صدام
واالق((تتال ال((قبلي وال((عشائ((ري ب((ني ال((صوم((ال((يني ،وه((و ال((نمط ال((ذي أص((بحت
ف ((يه ال ((قبيلة/ال ((عشيرة ال ((صوم ((ال ((ية م ((تطلعة ب ((شغف إل ((ى ق ((لب ن ((ظام ال ((حكم،
واالس ((تحواذ ــ دون غ ((يره ((ا ــ ع ((لى امل ((ناص ((ب ال ((سياس ((ية ال ((عليا ف ((ي ال ((بالد،
وه((و م((ا راح ض((حيته ق((راب((ة امل((ليون ون((صف امل((ليون ص((وم((ال((ي خ((الل ح((روب
العام 1991األهلية وما تالها.

املحور األول
منطلقات وأسباب النزاع العشائري املعاصر في الصومال
ع 55ند ال ( ((نظر ف ( ((ي م ( ((نطلقات وأس ( ((باب ال ( ((نزاع ال ( ((عشائ ( ((ري وال ( ((قبلي ف ( ((ي ال ( ((صوم ( ((ال
امل ((عاص ((ر ،الب ((د م ((ن اإلش ((ارة إل ((ى أن ح ((ال ((ة ه ((ذه ال ((نزاع ((ات ال ((داخ ((لية ع ((موم (ا ً ف ((ي ال ((صوم ((ال،
واح(دة م(ن ب(ني ح(االت ع(دي(دة ت(عج ب(ها ال(قارة اإلف(ري(قية ال(سمراء ،وه(ي ال(حاالت ال(تي ازدادت
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وت ((ضاع ((فت م ((نذ م ((رح ((لة م ((ا ب ((عد الح ((رب ال ((باردة" ف ((في ال ((نصف األول م ((ن ال ((تسعينيات دارت
ف(ي إف(ري(قيا ح(وال(ي ن(صف ال(نزاع(ات ال(داخ(لية ف(ي ال(عال(م ،ف(من ب(ني  35ن(زاع(ا ً داخ(ليا ً وح(رب(اً
أه(لية ك(ان(ت إف(ري(قيا مس(رح(ا ً ل(حوال(ي  16م(نها ،إم(ا بس(بب ع(وام(ل ع(رق(ية ،دي(نية ،إق(ليمية أو
اقتصادية ،أو عشائرية ،ما يعني عدم تفرد الصومال بهذه الظاهرة"10
وم55ن ج ((هة أخ ((رى ت ((رت ((بط ح ((دة ال ((نزاع ((ات ال ((عشائ ((ري ((ة ف ((ي ال ((صوم ((ال ب ((مدى ق ((وة أو
ض(عف ال(سيطرة ال(حكوم(ية ل(لدول(ة االت(حادي(ة وامل(رك(زي(ة ،ب(معنى أن(ه ك(لما ت(عرض(ت م(حاف(ظات
وم(دن ال(صوم(ال إل(ى م(ظاه(ر ال(فراغ ال(دس(توري واألم(ني وال(حوك(مة ال(رس(مية ،ي(زداد ح(ضور
ال((عنف ال((عشائ((ري ب((فعل ال((حاج((ة إل((ى م((لء ه((ذا ال((فراغ ،وم((ن ث((م ي((مكن ت((صور ح((دة ال((وض((ع
ال ((عشائ ((ري ف ((ي ال ((سنوات األخ ((يرة "وق ((د ت ((صدرت ال ((صوم ((ال م ((ؤش ((ر ال ((دول ال ((هشة ال ((سنوي
لست سنوات بني العامني  2008و11"2013
وب5تأم5ل م(الم(ح ال(نزاع ال(قبلي وال(عشائ(ري امل(ندل(ع ف(ي ال(دول(ة ال(صوم(ال(ية م(نذ ان(هيار
الدولة عام  1991وإلى اآلن ،يمكننا رصد نوعني من النزاعات:
األول :ن((زاع((ات ت((قليدي((ة ث((اب((تة ال((تكرار والح((دوث :وت((مثلها ال((صراع((ات ال((بينية بس((بب
الحصول على املياه واملراعي ومساحات األراضي والثأرات القبلية.
ال5ثان5ي :ن(زاع(ات س(ياس(ية م(تطورة ون(ام(ية :وت(مثلها ال(صراع(ات ال(بينية ع(لى املس(توى
القبلي/العشائري بسبب االعتبارات السياسية واملنافسات الحزبية واالنتخابية واملناطقية.
وع55لى ال ((رغ ((م م ((ن ص ((عوب ((ة ال ((فصل ب ((ني ال ((نوع ((ني ال ((ساب ((قني ع ((لى مس ((توى ال ((ترج ((يح
واألف(ضلية ،إال أن(ه ي(مكن ال(تأك(يد ع(لى أن ال(نوع األول ك(ان ه(و ال(سائ(د ف(ي ف(ترات س(اب(قة ب(ني
ال(صوم(ال(يني ،وخ(اص(ة ف(ي م(رح(لة م(ا ق(بل االس(تعمار ،ب(ينما ي(حتل ال(نوع ال(ثان(ي ف(ي امل(رح(لة
ال(راه(نة امل(رت(بة األول(ى م(ن ح(يث ال(هيمنة ع(لى مج(ري(ات ال(صراع ال(قبلي وال(عشائ(ري وال(وض(ع
ال(سياس(ي ال(عام ف(ي ال(بالد؛ ح(يث ت(حول(ت ال(قبيلة/ال(عشيرة ال(صوم(ال(ية م(ن ص(ورت(ها ال(بسيطة
ف(ي امل(راح(ل ال(ساب(قة ،إل(ى ص(ورت(ها امل(رك(بة وامل(عقدة ف(يما ب(عد س(قوط وان(هيار ال(دول(ة ،1991
ب(شكل أص(بحت ف(ي ال(عشائ(ر وال(قبائ(ل ه(ي امل(عنية ب(ال(تمثيل ال(سياس(ي والح(زب(ي وال(برمل(ان(ي
ب((اع((تباره((ا تجس((د ال((هوي((ة ال((سياس((ية مل((ا ت((حت س((يطرت((ها م((ن م((ناط((ق ج((غراف((ية وق((وى بش((ري((ة،
وع((موم (ا ً ي((متزج ه((ذان ال((نوع((ان وي((تأرج((حان دوم (ا ً ب((ني أب((ناء وه((وي((ات ه((ذا ال((بلد ،األم((ر ال((ذي
 10ان 55ظر :زي 55ان 55ي ك 55لثوم ،االت 55حاد اإلف 55ري 55قي وت 55سوي 55ة ال 55نزاع 55ات ،دراس 55ة م 55قدم 55ة ل 55نيل درج 55ة امل 55اجس 55تير ف 55ي
ال55دب55لوم55اس55ية وال55تعاون ال55دول55ي ،ك55لية ال55علوم ال55سياس55ية واإلع55الم ،ج55ام55عة الج55زائ55ر ،3ص  ،57م55لف ال55دراس55ة
م 5 5 5 5 5ت 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5اح ع 5 5 5 5 5ل 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5ىhttp://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/123456789/13790/1/ :
)ZIANI_KELTOUM.PDFبتصرف يسير(
 11راج55ع :أح55مد ع55لو ،ج55رح أف55ري55قيا امل55نسي ال55صوم55ال ،ت55قري55ر مج55لة ال55جيش ال55لبنان55ي اإلل55كترون55ية ،ال55عدد
،383آي55 5 5 5 5ار،2017م 5 5 5 5 5ت55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5اح ع 5 5 5 5 5ل55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5ىhttps://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%AC :
%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 6 % D 8 % B 3 % D 9 % 8 A%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
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أدى ب((ال((تبعية إل((ى دخ((ول ال((صوم((ال امل((عاص((ر ف((ي دوام((ة االق((تتال ال((قبلي/ال((عشائ((ري؛ ف((منذ
ان ((تهاء ح ((كم س ((ياد ب ((ري وإل ((ى اآلن" اب ((تلي ج ((نوب ووس ((ط ال ((صوم ((ال ع ((لى وج ((ه ال ((خصوص
ب ((نزاع مس ((لح ي ((قوم ع ((لى ال ((عداوات ال ((عشائ ((ري ((ة وال ((صراع ع ((لى امل ((وارد ال ((نادرة ،ن ((اه ((يك ع ((ن
الصراعات األيديولوجية واألنشطة اإلجرامية"12
وب 55نظرة إح ((صائ ((ية ل ((بعض ن ((تائ ((ج وت ((داع ((يات ال ((نزاع ((ات ال ((عشائ ((ري ((ة وال ((قبلية ف ((ي
محافظات الصومال املختلفة ،يمكننا رصد النتائج الكارثية التالية:
 (1إع 55اق 55ة اإلص 55الح 55ات ال 55دس 55توري 55ة :ف ((ال ت ((زال ال ((توج ((هات ال ((قبلية وال ((عشائ ((ري ((ة
امل(تناق(ضة وامل(تباي(نة ت(لقي ب(ظالل(ها ع(لى ال(حال(ة ال(دس(توري(ة ل(لبالد؛ إذ يتس(بب ص(راع
ال(عشائ(ر ف(ي "إف(شال ج(ميع مش(روع(ات ال(بناء ال(دس(توري وإق(ام(ة م(ؤس(سات ال(حكم،
وبس ((بب ال ((خالف ال ((قبلي وص ((راع امل ((يليشيات وع ((دم ث ((بات وج ((هات ال ((نظر ع ((لى رؤي ((ة
م ((وح ((دة ب ((خصوص ن ((ظام ال ((حكم وت ((وزي ((ع الس ((لطة وت ((خصيص امل ((يزان ((يات وت ((قسيم
ال((وظ((ائ((ف االس((ترات((يجية ف((ي امل((ؤس((سات امل((دن((ية وال((عسكري((ة ع((لى مس((توى ال((عاص((مة
واألق ((ال ((يم ،ل ((م ي ((بق خ ((ط واض ((ح ومس ((تمر ل ((دى ج ((ميع األط ((راف ال ((فاع ((لة ف ((يما ي ((تعلق
باملسار اإلصالحي والدستوري للبالد"13
 (2ت5نام5ي دع5وات االن5فصال وال5تقسيم :ف((قد أدت ال((خالف((ات ال((بينية ب((ني ال((عشائ((ر
وال((قبائ((ل ،وب((ينها وب((ني ال((حكوم((ات امل((تعاق((بة إل((ى زع((زع((ة ح((االت االس((تقرار النس((بي
ال((تي رب((ما ت((نعم ب((ها ال((بالد ف((ي ب((عض األوق((ات ،األم((ر ال((ذي ي((ؤدي غ((ال((با ً إل((ى" ت((فاق((م
ال ((صراع ال ((داخ ((لي املس ((لح وص ((عوده إل ((ى مس ((توي ((ات أك ((ثر ح ((دة وع ((نفاً ،ع ((الوة ع ((لى
ت ((قسيم ال ((بالد ف ((يما ب ((ني ك ((يان ((ات ان ((فصال ((ية وإق ((ليمية ،ف ((ضالً ع ((ن ت ((قسيم ال ((عاص ((مة
م((قدي((شو ف((يما ب((ني ق((ادة ال((فصائ((ل املس((لحة ،ن((اه((يك ع((ن ت((صعيب م((همة ال((حفاظ ع((لى
األم ((ن ودع ((م ال ((تسوي ((ات الس ((لمية ف ((يما ب ((ني ال ((فرق ((اء امل ((تحفزي ((ن ل ((لصدام ال ((عشائ ((ري
والقبلي ذاتياً ،ومع الجهات واملؤسسات الرسمية للدولة"14
 (3م5عضلة ال5تقسيم اإلداري وال5رس5مي :ح(يث ت(ؤدي ال(عراق(يل امل(تعاق(بة ال(تي ت(لقي
ب((ها ال((نزاع((ات ال((عشائ((ري((ة وال((قبلية أم((ام امل((سار اإلداري ل((لدول((ة ف((ي ال((صوم((ال ،إل((ى
تج ((ميد م ((حاوالت ال ((عدال ((ة اإلداري ((ة ب ((ني امل ((حاف ((ظات وامل ((ناط ((ق واألق ((ال ((يم ال ((صوم ((ال ((ية؛
ف((عندم((ا ت((بدأ م((حاوالت ج((ادة ل((لوق((وف ع((لى ت((قسيم ع((ادل وح((قيقي ألق((ال((يم ال((صوم((ال
 12ان5ظر :أط5فال ال5صوم5ال ف5ي م5رم5ى ال5نيران ،ت5قري5ر م5نظمة ال5عفو ال5دول5ية ،أب5ري5ل/ن5يسان  ،2011رق5م ال5وث5يقة
 ، AFR 2011/002/52ص  ،4م 55 5 5 5لف ال 55 5 5 5تقري 55 5 5 5ر م 55 5 5 5تاح ع 55 5 5 5لىhttps://www.amnesty.org/download/ :
Documents/AFR520022011ARABIC.PDF
 13ان 55 5 5ظر:خ 55 5 5ال 55 5 5د ب 55 5 5ن س 55 5 5لطان ب 55 5 5ن ع 55 5 5بد ال 55 5 5عزي 55 5 5ز ،م 55 5 5صدر س 55 5 5بق ذك 55 5 5ره ،م 55 5 5تاح ع 55 5 5لى ال 55 5 5راب 55 5 5طhttp:// :
)www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/HarbSomal/sec06.doc_cvt.htmبتصرف(
 14املصدر السابق نفسه) بتصرف(
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م ((ن ح ((يث ال ((عدد وامل ((ساح ((ة وال ((كثاف ((ة ال ((سكان ((ية ،ح ((ينها نج ((د أن" ك ((ل ع ((شيرة وك ((ل
ت(حال(ف ع(شائ(ري أو ع(سكري ي(بحث ع(ن م(وق(عه وق(يمته وت(أث(يره ف(ي ت(رك(يب ك(ل إق(ليم،
إل(ى ج(ان(ب ظ(هور ال(عداوات ال(تاري(خية ب(ني ال(قبائ(ل واألص(ول ال(كبرى ب(شكل ي(ؤث(ر ف(ي
ت ((لك امل ((حاوالت ب ((ال ((قبول أو ب ((ال ((رف ((ض ،ب ((اإلض ((اف ((ة مل ((ا ت ((مخضت ع ((نه ت ((عقيدات ال ((نزاع
املس( ((لح م( ((ن ق( ((يادات ج( ((دي( ((دة داخ( ((ل ال( ((بناء ال( ((عشائ( ((ري ال( ((تقليدي ،ت( ((طلب االع( ((تراف
ب ((وج ((وده ((ا وم ((صال ((حها وض ((مان مس ((تقبلها ،ل ((يس ف ((قط ف ((ي م ((ناط ((ق أو أح ((ياء ن ((ائ ((ية
وصغيرة ،ولكن في أحياء ومناطق ومدن العاصمة أيضا ً"15
 (4ت5ضخيم أع5داد ال5قتلى وال5ضحاي5ا األب5ري5اء :ف((من ب((ني أخ((طر ال((نتائ((ج امل((ترت((بة
ع( ((لى ح( ((دة ال( ((نزاع( ((ات ال( ((عشائ( ((ري( ((ة وال( ((قبلية ف( ((ي ال( ((صوم( ((ال ،ارت( ((فاع أع( ((داد ال( ((قتلى
وال(ضحاي(ا م(ن األب(ري(اء وم(ن ال ذن(ب ل(هم ،وبحس(ب ت(قري(ر م(كتب األم(م املتح(دة ل(حقوق
اإلن((سان ب((ال((تعاون م((ع ب((عثة األم((م املتح((دة ل((تقدي((م امل((ساع((دة ل((لصوم((ال ،وال((ذي ح((مل
ع ( ( ((نوان)ح ( ( ((ماي ( ( ((ة امل ( ( ((دن ( ( ((يني :ب ( ( ((ناء أس ( ( ((س الس ( ( ((الم واألم ( ( ((ن وح ( ( ((قوق اإلن ( ( ((سان ف ( ( ((ي
ال( ((صوم( ((الُ ،(2016/2017ق( ((تل م( ((ا ي( ((قرب م( ((ن  2.078ش( ((خصاً ،وأص( ((يب 2.507
آخ((ري((ن م((ن امل((دن((يني  ،بس((بب ال((نزاع املس((لح ف((ي ال((صوم((ال ،وق((د نس((ب م((ا ي((قرب م((ن
 %13م(ن ع(دد ال(قتلى ه(ؤالء إل(ى امل(يليشيات ال(عشائ(ري(ة ،ك(ما نس(ب ع(دد م(لحوظ م(ن
اإلص((اب((ات املسج((لة ب((ني امل((دن((يني ،ب((ما ف((ي ذل((ك م((قتل  251ش((خصا ً وإص((اب((ة 343
غ ((يره ((م ،إل ((ى ن ((فس امل ((يليشيات ال ((عشائ ((ري ((ة ،وخ ((اص ((ة ف ((ي امل ((ناط ((ق ال ((تي ي ((غيب ف ((يها
ت(واج(د ق(وات األم(ن ال(فيدرال(ية أو ال(حكوم(ية ع(لى ن(طاق واس(ع"16وك(ان م(ن ب(ني أح(دث
ال ( ((صدام ( ((ات ال ( ((عشائ ( ((ري ( ((ة ال ( ((راه ( ((نة ف ( ((ي ال ( ((صوم ( ((ال ،م ( ((ا ح ( ((دث ف ( ((ي إق ( ((ليم أرض
ال((صوم((ال)ص((وم((ال((ي الن((د( م((ن ق((تال ع((نيف ب((ني م((يليشيات ع((شائ((ري((ة م((تناف((سة ع((لى
ملكية األراضي ،ترتب عليه مقتل ما يزيد على  50شخصا ً17
 (5ت 55نام 55ي الهج 55رات وازدي 55اد ع 55دد ال 55الج 55ئني :ف( ((قد اض( ((طرت أع( ((داد ك( ((بيرة م( ((ن
ال(صوم(ال(يني امل(سامل(ني واملس(تضعفني ،إل(ى ت(رك ال(صوم(ال ،ب(فعل العج(ز ع(ن م(واج(هة
ص((راع ال((عشائ((ر وال((قبائ((ل ،وم((دى م((ا ي((مثله ذل((ك ال((صراع ل((هم م((ن ته((دي((د م((باش((ر أو
 15ان 55 5 5ظر:خ 55 5 5ال 55 5 5د ب 55 5 5ن س 55 5 5لطان ب 55 5 5ن ع 55 5 5بد ال 55 5 5عزي 55 5 5ز ،م 55 5 5صدر س 55 5 5بق ذك 55 5 5ره ،م 55 5 5تاح ع 55 5 5لى ال 55 5 5راب 55 5 5طhttp:// :
)www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/HarbSomal/sec06.doc_cvt.htmبتصرف(
 16راج55ع تح55ليل م55وق55ع م55كتب امل55فوض ال55سام55ي ل55حقوق اإلن55سان ب55األم55م املتح55دة ل55تفاص55يل ال55تقري55ر امل55ذك55ور،
ت55حت ع55نوان :ال55نزاع ف55ي ال55صوم55ال ي55كلف امل55دن55يني ث55منا ً ب55اه55ظا ً ،....م55تاح ع55لى https://www.ohchr.org/ :
 ، AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22520&LangID=Aوي 55 5 5 5مكن م 55 5 5 5راج 55 5 5 5عة
ال 5 5 5 5 5ت5ق5ري55 5 5 5 5ر ك55 5 5 5 5ام 5 5 5 5 5الً ب 5 5 5 5 5ل5غ5ت5ه األص 5 5 5 5 5ل5ي5ة ع 5 5 5 5 5ل5ى ال55 5 5 5 5راب55 5 5 5 5طohchr.org/Documents/Countries/SO/ :
) ReportProtectionofCivilians.pdfبتصرف(
 17راج55 5 5ع ص55 5 5حيفة ال55 5 5بيان اإلم55 5 5ارات55 5 5ية ع55 5 5لى ال55 5 5راب55 5 5طhttps://www.albayan.ae/one-world/arabs/ :
 ،1.3391405-24-10-2018بتاريخ 24أُكتوبر)2018بتصرف(
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غ((ير م((باش((ر؛ ووف((ق ب((عض اإلح((صاءات ف((قد" ه((اج((ر أك((ثر م((ن م((ليون ص((وم((ال((ي إل((ى
أوروب ((ا وأم ((ري ((كا ودول أخ ((رى ب ((عضها ع ((رب ((ية وأخ ((رى أف ((ري ((قية ،ح ((يث ت ((توزع ال ((جال ((ية
ال((صوم((ال((ية ع((لى أك((ثر م((ن م((ائ((ة ُق (طْر ف((ي أن((حاء ال((عال((م ،وه((و م((ا ق((د ي((كون ل((ه ت((أث((ير
م((باش((ر ع((لى ه((وي((ة ه((ؤالء ال((الج((ئني وامل((هاج((ري((ن ب((النس((بة ل((لتقال((يد وال((عادات وال((ثقاف((ة
واللغة وربما الدين أيضا ً"18
وخ5الص5ة ال(قول ،إن(نا أم(ام ج(ملة م(ن )امل(نطلقات( و)األس(باب( ال(تي ت(تعاض(د وت(جتمع ل(تنتج
لنا ظاهرة النزاع العشائري والقبلي في الصومال ،وهو ما يمكن رصده في اآلتي:

أوالً :منطلقات النزاع العشائري في الصومال:
) (1املنطلق ال5وج5ودي :ون((عني ب((ه ه((نا أن ك((ل ق((بيلة م((ن ق((بائ((ل ال((صوم((ال أو
ع( ((شيرة م( ((ن ع( ((شائ( ((ره( ((ا ،ت( ((فكر دوم ( (ا ً ف( ((ي ال( ((حفاظ ع( ((لى وج( ((وده( ((ا وك( ((يان( ((ها
وم ((الم ((حها امل ((ميزة ب ((ني ب ((اق ((ي ن ((ظرائ ((ها ،وه ((ذا امل ((نطلق ي ((مثل أم ((را ً ف ((طري( (اً
وغ((ري((زي(ا ً م((ثله م((ثل ح((ب ال((بقاء ل((دى اإلن((سان؛ وم((ن ث((م ف((غال((با ً م((ا يح((رك ه((ذا
امل((نطلق ن((وازع ال((دف((اع ع((ن ال((قبيلة أو ال((عشيرة ل((دى أف((راده((ا امل((نتمني إل((يها،
ك(لما ت(طلب األم(ر ذل(ك؛ إذ" ت(شير ال(دراس(ات األن(ثروب(ول(وج(يا إل(ى أن ال(قبيلة
ت((قيم ان((تماءه((ا إل((ى ح((د مش((ترك ي((ميزه((ا ع((ن مج((موع((ات أخ((رى م((ماث((لة ل((ها،
وي((فصلها ع((ن غ((يره((ا ب((حيث ت((كون ال((عالق((ات ب((ني ال((طرف((ني ع((الق((ات ت((عارض
وتنافس وصراع"19
) (2املنطلق ال 55غري 55زي :ون( ((عني ب( ((ه ه( ((نا االن( ((دف( ((اع ال( ((فطري وال( ((غري( ((زي ل( ((دى
ال ((قبيلة م ((مثلة ف ((ي أف ((راده ((ا ،ن ((حو ت ((أم ((ني ح ((اج ((ات ((ها ال ((غري ((زي ((ة وال ((فطري ((ة م ((ن
م ( ((أك ( ((ل ومش ( ((رب وم ( ((لبس ،وه ( ((و م ( ((ا ي ( ((قتضي ب ( ((ال ( ((ضرورة ال ( ((دف ( ((اع ع ( ((ن ت ( ((لك
ال ((حاج ((ات وع ((ن ل ((وازم ((ها وم ((تعلقات ((ها م ((ن األراض ((ي ال ((زراع ((ية وم ((ناب ((ع امل ((ياه
وب ((يئة ال ((عمل وغ ((يره ((ا ،وب ((ال ((تطبيق ع ((لى ال ((صوم ((ال ،ف ((إن ه ((ذا امل ((نطلق ي ((دف ((ع
ب((ات((جاه ص((راع ع((شائ((ري م((ري((ر ي((سمى) ص((راع ال((ندرة( أو) ص((راع امل((وارد
ال ((نادرة( ،ف ((ي ب ((لد ي ((عان ((ي أوالً م ((ن ال ((فقر وال ((جفاف ون ((درة امل ((وارد ،وي ((تصف

 18راج5ع :صخ5ري مح5مد ،ق5راءة ف5ي أوض5اع ال5صوم5ال ف5ي ال5قرن اإلف5ري5قي واث5ره5ا ع5لى األم5ن ف5ي إق5ليم البح5ر
األح55مر ،امل55وس55وع55ة الج55زائ55ري55ة ل55لدراس55ات ال55سياس55ية واالس55ترات55يجية 11 ،دي55سمبر  ،2017م55تاح ع55لىhttp:// :
www.politics-dz.com/community/threads/qra-fi-uday-alsumal-fi-alqrn-al-friqi-u-thrxa-yl)/al-mn-fi-qlim-albxhr-al-xhmr.10308بتصرف يسير(
 19ان55ظر :ب55اش55ا،ع55مر ع55لي ،ال55سياس55ة وال55قبيلة ف55ي ال55صوم55ال  ..دراس55ة س55يسيول55وج55يا س55ياس55ية ،م55دون55ة ن55اف55ذة
ف 55 5كري 55 5ة ع 55 5لى اإلن 55 5ترن 55 5ت ،13/3/2014 ،م 55 5تاح ع 55 5لى/https://omrbasha.wordpress.com/2014/03/13 :
)بتصرف يسير(
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ث((ان((يا ً ب((أن((ه ال((بلد ال((ذي ت((مثل ف((يه ال((قبلية وال((عشائ((ري((ة م((حورا ً م((ن أه((م م((حاور
املسار االجتماعي واإلنساني20
) (3املنطلق ال55ثقاف55ي/ال55هوي55ات55ي :ون ((قصد ب ((ه ه ((نا ت ((لك امل ((فاه ((يم ال ((فكري ((ة
واألي((دي((ول((وج((ية ال((داف((عة إل((ى ت((بني وج((هات ن((ظر ق((بلية وع((شائ((ري((ة ي((كون م((ن
ش((أن((ها ت((عظيم االن((تماء ال((قبلي وال((عشائ((ري ال((خاص ،ع((لى ح((ساب االن((تماء
ال(وط(ني ال(عام ،وه(و م(نطلق ل(ه ت(أث(يره ال(كبير ج(دا ً ب(ني ال(صوم(ال(يني ،خ(اص(ة
ب(عد م(رور ال(بالد بمح(طات ع(دي(دة م(ن القه(ر ال(طبقي وامل(عان(اة االج(تماع(ية،
األم((ر ال((ذي أدى إل((ى ان((عدام ال((ثقة ب((امل((فاه((يم ال((قوم((ية واالن((تماءات ال((وط((نية،
ف ((ي ات ((جاه ال ((تقوق ((ع واالح ((تماء ب ((أح ((ضان ال ((قبيلة أو ال ((عشيرة ،وت ((عد م ((رح ((لة
الح( ((رب األه( ((لية ف( ((ي ال( ((صوم( ((ال ه( ((ي امل( ((ثال ال( ((صارخ وال( ((دال ع( ((لى م( ((الم( ((ح
ال ( ((تأث ( ((يرات الج ( ((ذري ( ((ة له ( ((ذا امل ( ((نطلق؛ ف ( ((عندم ( ((ا" تفج ( ((رت الح ( ((رب األه ( ((لية
ال( ((صوم( ((ال( ((ية ع( ((ام  ،1988ب( ((رز االح( ((تماء ب( ((ال( ((نظام ال( ((قبلي وخ( ((لع ال( ((شعور
ب(امل(صلحة ال(عام(ة ل(لدف(اع ع(ن م(صال(ح ف(ئوي(ة وع(شائ(ري(ة ض(يقة ،وت(زاي(دت ح(دة
ال((صراع ب((ني ال((نظام ال((حاك((م وال((قوى امل((عارض((ة ل((ه ،إل((ى ح((د رف((ض ش((رع((ية
ال( ((دول( ((ة ذات( ((ها وس( ((لطات( ((ها ،وال( ((نكوص إل( ((ى األط( ((ر االج( ((تماع( ((ية ال( ((تقليدي( ((ة،
ك ((ال ((عشيرة وال ((قبيلة ،ك ((أب ((نية ل ((لتنظيم االج ((تماع ((ي ب ((معناه ال ((واس ((ع ،وه ((ي
االع ( ( ((تبارات ال ( ( ((تي ال ت ( ( ((زال ب ( ( ((عض أص ( ( ((دائ ( ( ((ها ح ( ( ((اض ( ( ((رة إل ( ( ((ى اآلن ب ( ( ((ني
الصوماليني"21
) (4املنطلق ال 55 5سياس 55 5ي :ون ( ( ((عني ه ( ( ((نا ج ( ( ((ملة ال ( ( ((تحوالت اإلدراك ( ( ((ية ال ( ( ((تي
اس ((تحوذت ع ((لى ال ((عقلية ال ((قبلية وال ((عشائ ((ري ((ة ال ((صوم ((ال ((ية ،ل ((تنتقل ب ((ها م ((ن
مج(رد االك(تفاء ب(تطبيق ال(صورة ال(نمطية ال(حاك(مة ف(ي ال(داخ(ل ال(قبلي ،إل(ى
ال ( ( ((تطلع إل ( ( ((ى ت ( ( ((وس ( ( ((يع دائ ( ( ((رة ه ( ( ((ذا ال ( ( ((تطبيق ل ( ( ((يشمل االنخ ( ( ((راط ال ( ( ((قبلي
وال ((عشائ ((ري ف ((ي امل ((ؤس ((سات ال ((رس ((مية ل ((لدول ((ة ك ((ال ((برمل ((ان واألح ((زاب وب ((اق ((ي
امل(ؤس(سات ال(سيادي(ة ،وذل(ك ب(فعل امل(تغيرات ال(سياس(ية ال(عام(ة ال(حادث(ة ف(ي
 20ي55عان55ي ال55صوم55ال55يون م55ن م55خاط55ر م55رك55بة وم55زم55نة ،وع55لى رأس ذل55ك ال55جفاف وان55عدام األم55ن ال55غذائ55ي وس55وء
ال5رع5اي5ة ال5صحية وع5دم ال5حصول ع5لى الخ5دم5ات األس5اس5ية وس5بل ال5عيش ،ك5ما يسج5ل ال5صوم5ال5يون امل5عدالت
األع55لى ع55امل55يا ً م55ن ح55يث وف55يات األم55وم55ة وال55طفول55ة ،وي55حتاج أك55ثر م55ن خ55مسة م55الي55ني ص55وم55ال55ي مل55ساع55دات
إن55سان55ية ف55ي ظ55ل ت55صاع55د نس55بة ال55فقر امل55تعدد األب55عاد ،وال55تي ت55صل ألك55ثر م55ن  %80ب55ال55تزام55ن م55ع ال55تعرض
ل55كوارث ال55فيضان55ات وض55عف الخ55دم55ات ال55صحية وال55بيئية وت55لوث امل55ياه)راج55ع :ال55بواب55ة ال55عرب55ية ل55لتنمية ع55لى
ال 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5راب 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5ط h t t p : / / a r a b d e v e l o p m e n t p o r t a l . c o m / a r / c o u n t r y / :
 /%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84بتصرف(
 21ان55ظر :ع55ثمان،ال55سيد ع55وض ،ب55ناء ال55دول55ة أزم55ة امل55صال55حة ال55صوم55ال55ية ،م55رك55ز األه55رام ل55لدراس55ات ال55سياس55ية
واالس55ترات55يجية ،س55لسلة ك55راس55ات اس55ترات55يجية  ،ال55عدد  ،147ال55سنة ال55خام55سة عش55رة ،ال55قاه55رة  ،2005ص ،92
متاح على)http://www.mafhoum.com/press9/254P3.htm :بتصرف يسير(
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ال( ((بناء ال( ((قبلي وال( ((عشائ( ((ري خ( ((الل م( ((رح( ((لة االس( ((تعمار ،وف( ((يما ب( ((عد م( ((رح( ((لة
التح((رر م((ن االس((تعمار؛ إذ" خ((ضعت ال((قبيلة/ال((عشيرة ال((صوم((ال((ية ل((تحوالت
ع((دي((دة ص((ادم((ة ف((رض((تها ال((دول((ة الح((دي((ثة ،وال((نظم ال((سياس((ية امل((عاص((رة"22
وه((و م((ا س((اع((د ع((لى ق((يام ال((قبائ((ل/ال((عشائ((ر ب((اس((تحضار ال((حس ال((سياس((ي
ال ( ((تقليدي ،وم ( ((ن ث ( ((م ت ( ((طوي ( ((ره ل ( ((يناس ( ((ب ال ( ((عصر وف ( ((ق امل ( ((نطلق ال ( ((سياس ( ((ي
ال(خاص ،أو ك(ما ه(و م(فهوم م(ن" دراس(ة ال(وض(ع ال(سياس(ي ل(لقبيلة ع(ند اب(ن
خ ((لدون ،وال ((ذي ي ((عتبر أن ال ((عمل ال ((سياس ((ي ي ((نبثق م ((ن داخ ((ل ال ((قبيلة م ((ن
الصراع على الهيمنة والتنافس على املوارد ومصادر العيش"23

ثانيا ً :أسباب النزاع العشائري في الصومال:
ب5ال5نظر إل((ى األوض((اع امل((تشاب((كة وامل((عقدة ع((لى املس((توي((ات ال((سياس((ية واالج((تماع((ية
واالق ((تصادي ((ة واإلن ((سان ((ية ف ((ي ال ((صوم ((ال ،ت ((تعدد األس ((باب امل ((ؤدي ((ة إل ((ى ت ((أج ((يج ح ((دة ال ((نزاع
ال(عشائ(ري وال(قبلي ،وال(تي ي(مكن ت(صنيفها إل(ى أس(باب م(باش(رة وأخ(رى غ(ير م(باش(رة ،وذل(ك
على النحو التالي:
أـــ األسباب املباشرة:
وه5ي األس(باب ال(تي ت(ؤدي إل(ى تح(ري(ك ال(نزاع(ات ال(عشائ(ري(ة/ال(قبلية تح(ري(كا ً م(باش(راً
وقوياً ،ويمكن تفصيلها في نقاط العرض التالية:
 .1ال 55تقسيمات االس 55تعماري 55ة ال 55قدي 55مة :وه ( ((ي ال ( ((تقسيمات ال ( ((تي ع ( ((ملت
ب((شكل م((بكر ع((لى ت((فتيت وح((دة ال((صوم((ال((يني ال((جغراف((ية وال((قوم((ية ،ف((أقح((مت
ال ((قبائ ((ل/ال ((عشائ ((ر ال ((صوم ((ال ((ية ف ((ي أت ((ون االض ((طراب ((ات الح ((دودي ((ة واإلق ((ليمية
كح ((رب األوج ((ادي ((ن ب ((ني ال ((صوم ((ال وإث ((يوب ((يا ب ((ني ع ((ام ((ى  ،1977/1978ث ((م
االح ((تراب األه ((لي ال ((داخ ((لي ف ((ي ال ((ثمان ((ينيات وال ((تسعينيات ،وم ((ن ث ((م ف ((قد"
فش((ل ن((موذج ال((دول((ة ال((صوم((ال((ية ال((ذي ت((م إع((الن((ه م((نذ الس((تينيات بس((بب ب((ناء
ه((ذا ال((نموذج ع((لى أس((اس م((يراث ال((تقسيم االس((تعماري ال((ذي رس((مه م((ؤت((مر
ب ((رل ((ني ال ((شهير ،ول ((سوء الح ((ظ ،ف ((قد ت ((حول ه ((ذا ال ((تقسيم ب ((مرور ال ((وق ((ت إل ((ى

 22انظر :باشا،عمر علي ،السياسة والقبيلة في الصومال ،مصدر سبق ذكره ) بتصرف(
 23املصدر السابق نفسه) بتصرف(
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ح ((دود س ((ياس ((ية ت ((عبر ع ((ن س ((يادة ال ((دول ((ة ،ب ((اع ((تباره ((ا ح ((دودا ً م ((عتمدة دول ((ياً
وإقليميا ً"24
 .2ص5راع ال5ندرة وق5لة امل5وارد :ف(من ب(ني األس(باب امل(باش(رة ل(تأج(يج ال(صدام
ال ((قبلي/ال ((عشائ ((ري ف ((ي ال ((صوم ((ال ،م ((ا ت ((عان ((يه أغ ((لبية الش ((رائ ((ح وال ((قطاع ((ات
االج((تماع((ية ف((ي ال((بالد م((ن ال((فقر وال((عوز ،األم((ر ال((ذي ي((دف((ع الج((ميع ب((ات((جاه
ال ((صدام ال ((جبري م ((ن أج ((ل ان ((تزاع ال ((ضروري ((ات ال ((حيات ((ية ال ((نادرة؛ وبحس ((ب
خ(براء االق(تصاد ف(إن ت(كال(يف امل(عيشة ف(ي ال(بالد ازدادت ب(شكل م(خيف ف(ي
ظ ((ل ارت ((فاع م ((عدالت التضخ ((م إل ((ى  %5.2ع ((ام  ،2017ب ((جان ((ب ال ((تراج ((ع
امل((لحوظ ل((نمو ال((نات((ج املح((لي م((ن%2.4ع((ام ،2016إل((ى %1.8ع((ام،2017
وبنس ( ((بة ف ( ((قر ب ( ((ني ال ( ((صوم ( ((ال ( ((يني ب ( ((لغت  25%80وف ( ((ي ظ ( ((ل ه ( ((ذه األوض ( ((اع
االج(تماع(ية واالق(تصادي(ة امل(تردي(ة ،ت(هيمن الخ(ري(طة ال(قبلية وال(عشائ(ري(ة ع(لى
ال((شعب ال((صوم((ال((ي م((مثلة ف((ي ال((قبائ((ل ال((رئ((يسية ،إل((ى ال((درج((ة ال((تي ف((يها "
ي(تعاظ(م ال(تداخ(ل ال(قبلي ف(ي م(ناط(ق اإلق(ام(ة وال(رع(ي ،م(ن امل(ناف(سة وال(صراع
ع ((لى م ((وارد امل ((ياه وال ((رع ((ي ،إل ((ى ال ((تناف ((س ع ((لى ت ((وزي ((ع الس ((لطة وال ((ثروة"26
وب(اإلض(اف(ة إل(ى ك(ل ذل(ك ،ت(ؤدي الهج(رات ال(يوم(ية ل(لصوم(ال(يني خ(ارج الح(دود
ب ((داف ((ع ال ((بحث ع ((ن ال ((طعام إل ((ى ص ((دام ((ات ع ((شائ ((ري ((ة وق ((بلية ذات أس ((باب

 24ان5ظر :ج5يدي،ع5بد ال5قادر م5علم مح5مد ،أزم5ة ال5صوم5ال :إش5كال5ية ال5دول5ة وآف5اق إع5ادة ال5بناء ،مج5لة دراس5ات
إف55ري55قية ،ال55عدد ،45ي55ون55يو  ،2011ص  ،203م55لف ال55دراس55ة م55تاح ع55لىhttp://publications.iua.edu.sd/ :
iua_magazines/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9/45/%D8%AF%
20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF
)%D8%AF45.pdf-5.pdfبتصرف(
 25راج55ع  :ت55قري55ر الج55زي55رة ن55ت لح55لقة ب55رن55ام55ج )االق55تصاد وال55ناس( ل55يوم الس55بت  ،17/3/2018ع55ن ت55صري55حات
ال55خبير االق55تصادي ال55صوم55ال55ي ي55حيى ع55ام55ر ،ع55نوان الح55لقة) ه55ل يس55تحق ال55صوم55ال ت55صنيفه أك55ثر ال55بلدان
فساداً؟( ،متاح على،http://www.aljazeera.net :مع البحث بالعنوان املذكور)بتصرف(
 26ان5ظر :ج5وزي5ف رام5ز ،االن5تخاب5ات ال5رئ5اس5ية ف5ي ال5صوم5ال ،مج5لة آف5اق إف5ري5قية ،املج5لد ال5ثال5ث عش5ر ،ال5عدد
ال55 5 5 5سادس واألرب55 5 5 5عني  ،2017ص  ،54م55 5 5 5تاح ع55 5 5 5لى20AFRICIA%http://www.sis.gov.eg/UP/AFAQ :
2046/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%
% D 8 % A 7 % D 8 % A 8 % D 8 % A 7 % D 8 % A A
20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%
% D 9 % 8 0 % D 8 % A 9 % 2 0 % D 9 % 8 1 % D 9 % 8 A
20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%84%2%
)0%203.pdfبتصرف يسير(
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م( ((ختلفة؛ ح( ((يث" ي( ((عبر أك( ((ثر م( ((ن  2000ص( ((وم( ((ال( ((ي الح( ((دود ب( ((ات( ((جاه ك( ((ينيا
وإثيوبيا كل يوم بحثا ً عن املساعدات"27
 .3ال 55صراع ال 55سياس 55ي وال 55تمثيل الح 55زب 55ي وال 55برمل 55ان 55ي :ف( ((من أخ( ((طر
األس ((باب امل ((باش ((رة امل ((ؤدي ((ة ل ((لصراع ب ((ال ((صوم ((ال ،ارت ((باط حج ((م ال ((قبيلة وع ((دد
أف ((راده ((ا ب ((طبيعة ال ((تمثيل ال ((برمل ((ان ((ي أو االنخ ((راط ف ((ي امل ((ؤس ((سات ال ((رس ((مية
وال((سيادي((ة ل((لدول((ة وف((ق ال((تقييم ال((سياس((ي/ال((قبلي/ال((عشائ((ري ،وال ي((زال ه((ذا
ال((رب((ط ،ي((لقي ب((ظالل((ه امل((خيفة ع((لى اس((تقرار ال((صوم((ال ال((سياس((ي ف((ي ج((ميع
ال(تجارب االن(تخاب(ية ال(برمل(ان(ية وال(رئ(اس(ية ،وف(ي أح(دث ان(تخاب(ات ب(رمل(ان(ية ف(ي
ال(بالد ع(لى س(بيل امل(ثال" ان(ت ُ ِ
ب أع(ضاء ال(برمل(ان وف(قا ً ل(نظام ي(عطي ال(شيوخ
خ َ
امل ((نتمني إل ((ى ال ((عشائ ((ر األرب ((ع ال ((رئ ((يسية ص ((وت( (ا ً ك ((ام( (الً ل ((لشخص ال ((واح ((د،
وال ((شيوخ م ((ن ع ((شائ ((ر األق ((ليات ن ((صف ص ((وت ل ((كل م ((نهم ،وأدى ه ((ذا ال ((نظام
ف ((عليا ً إل ((ى ح ((رم ((ان الش ((بان ،وال ((نساء ،وال ((رج ((ال م ((ن ع ((شائ ((ر األق ((ليات م ((ن
املساواة في حقوق التصويت"28
 .4ع 55نفوان املؤث 55ر ال 55خارج 55ي وال 55تدخ 55الت ال 55دول 55ية واإلق 55ليمية :ف( ((من
ي ((نظر إل ((ى ال ((حال ((ة ال ((صوم ((ال ((ية ،ي ((درك حج ((م ال ((تدخ ((الت ال ((خارج ((ية واإلق ((ليمية
امل((ؤدي((ة إل((ى ت((وظ((يف ال((قبائ((ل/ال((عشائ((ر ف((ي ض((رب اس((تقرار ال((دول((ة ،أوت((حقيق
األه ((داف االس ((ترات ((يجية وال ((سياس ((ية ال ((خاص ((ة م ((ن م ((نطلق األه ((مية ال ((حيوي ((ة
وال ((جيوس ((ترات ((يجية ل ((لصوم ((ال ف ((ي م ((نطقة ال ((قرن اإلف ((ري ((قي ،وي ((كفي اإلش ((ارة
ه((نا إل((ى ال((دور األم((ري((كي ف((ي ت((وظ((يف ال((قوى ال((قبلية امل((حيطة ب((ال((صوم((ال((يني
م(ن أج(ل امل(صال(ح وال(توج(هات االس(ترات(يجية وال(سياس(ية ال(خاص(ة ب(األم(ري(كان
ف(ي ال(صوم(ال ،وم(ن ذل(ك م(ثالً ،ق(يام ال(والي(ات املتح(دة ب(دع(م ت(أس(يس ت(حال(فات
ووجه((ت ب((ان((تقادات ح((ادة ف((ي ال((داخ((ل ال((صوم((ال((ي ،األم((ر ال((ذي ح((رك ص((دم(اً
مس ((لحا ً ف ((ي ش ((وارع م ((قدي ((شو راح ض ((حيته م ((ا ي ((قرب م ((ن  200ق ((تيل ف ((ي
ج(ول(تني م(ن امل(عارك خ(الل شه(ر واح(د ف(قط ،وذل(ك ف(ي إط(ار س(عي األم(ري(كان

 27ان55 5ظر :أط55 5باء ب55 5ال ح55 5دود ،ال55 5عدد  ،14ي55 5ون55 5يو/ت55 5موزـ س55 5بتمبر /أي55 5لول  ،2011ص ،1م55 5تاح ع55 5لىhttps:// :
2011-Q3-ar.pdf-www.msf-me.org/sites/default/files/content/withoutborders/ar/Issue-14
 28راج55ع ت55قري55ر م55نظمة ال55عفو ال55دول55ية) ح55قوق اإلن55سان ف55ي ال55عال55م /ال55صوم55ال  ،(2017/2018ص 2015ع55لى
الرابط/https://www.amnesty.org/ar/countries/africa/somalia/report-somalia :
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ن((حو اس((تقطاب ال((قبائ((ل ال((صوم((ال((ية وإق((ناع((ها ب((رف((ع الح((ماي((ة ع((ن م((ناه((ضي
سياساتهم وتدخالتهم السافرة في الشأن الصومالي"29
 .5امل55يول وال55توج55هات االن55فصال55ية :وه ((ذه األخ ((رى ت ((عد إح ((دى األس ((باب
املح ((رك ((ة ل ((لصدام ال ((قبلي وال ((عشائ ((ري؛ إذ ي ((ؤدي ات ((ساع ال ((هوة ب ((ني امل ((واط ((ن
ال ((صوم ((ال ((ي وب ((ني االن ((تماء ال ((كام ((ل وال ((خال ((ص ل ((ألرض وال ((وط ((ن ب ((فعل ع ((وام ((ل
ك( ( ((ثيرة أك( ( ((ثره( ( ((ا اج( ( ((تماع( ( ((ي واق( ( ((تصادي وإن( ( ((سان( ( ((ي ،إل( ( ((ى ت( ( ((وس( ( ((يع رق( ( ((عة
(عمق
االس((تقطاب ال((قبلي ،وت((نام((ي رغ((بات االن((فصال والتج((زئ((ة ،األم((ر ال((ذي ي( ّ
ال ((عداوات ب ((ني ال ((صوم ((ال ((ني م ((ن ذوي ال ((توج ((هات ال ((وط ((نية ت ((جاه ن ((ظرائ ((هم م ((ن
دع ((اة االن ((فصال وال ((فرق ((ة ،ول ((عل م ((ا يح ((دث م ((رارا ً وت ((كرارا ً ب ((ني إدارت ((ى )ب ((ون ((ت
الن ((د(و)أرض ال ((صوم ((ال( م ((ن ن ((زاع ((ات دائ ((مة ع ((لى م ((ناط ((ق ص ((وم ((ال ((ية ــ رغ ((م
وح( ((دة ال( ((هوي( ((ة ب( ((ينهما ــ ي( ((وض( ((ح ط( ((بيعة ال( ((عداوات ال( ((قائ( ((مة بس( ((بب دع( ((وات
س( ْ
وس (نَاغْ و َع((ني م ((ناط ((ق م ((تنازع ع ((ليها
(ول َ( (
االن ((فصال ،خ ((اص ((ة وأن" م ((ناط ((ق ُ (
بس(بب ازدواج(ية م(واق(ف م(سؤول(ي ت(لك امل(ناط(ق؛ ح(يث ت(ميل ب(عض أف(خاد ت(لك
(صوم(ال ،وأخ(رى ت(ميل إل(ى ب(ون(ت الن(د ،ف(ي ح(ني
ال(عشائ(ر إل(ى ن(ظام أرض ال ّ
ي((سعى آخ((رون إل((ى ت((كوي((ن ن((ظام م((واز ل((لنّظام((ني ي((تمتع ب((نفس املس((توى م((ن
التّمثيل السياسيّ ،والتّعامل اإلقليمي ،والخارجي"30
ّ
 .6ض55باب55ية الح55رب ع55لى اإلره55اب :إذ ت((ؤدي االس((تقطاب((ات األم((ري((كية ف((ي
دول ال((قرن اإلف((ري((قي وم((نها ال((صوم((ال ،ف((يما ي((عرف بــ)الح((رب ال((دول((ية ع((لى
اإلره ((اب( ت ((حت ال ((قيادة األم ((ري ((كية ،إل ((ى ان ((تشار ح ((روب ب ((ال ((وك ((ال ((ة ت ((قوم ب ((ها
أط ((راف إق ((ليمية ف ((ي ال ((داخ ((ل ال ((صوم ((ال ((ي ،ويح ((دث ه ((ذا ب ((ال ((تزام ((ن م ((ع ع ((دم
وج ((ود م ((فهوم واض ((ح ومح ((دد ل ((لمقصود م ((ن اإلره ((اب ،وك ((ذل ((ك م ((ع ع ((دم وج ((ود
آل(يات ت(طبيقية وم(يدان(ية ت(حفظ ح(ياة امل(دن(يني اآلم(نني ف(ي إط(ار ت(لك الح(رب،
وي((زي((د األم((ر س((وءا ً ع((ندم((ا ت((شارك ع((ناص((ر م((ن ال((جيش األم((ري((كي ف((ي ش((ن
هج(مات م(فاج(ئة ف(ي ب(عض م(ناط(ق ال(صوم(ال ،األم(ر ال(ذي ي(ترت(ب ع(ليه س(قوط
أع(داد ك(بيرة م(ن امل(دن(يني ال(صوم(ال(يني األب(ري(اء م(من ال ع(الق(ة ل(هم ب(أي ش(يء
ي ((خص اإلره ((اب وق ((ضاي ((اه ،وه ((و م ((ا ح ((دث م ((ؤخ ((را ً ب ((ال ((فعل "ف ((بعد شه ((ر م ((ن
م((واف((قة ال((رئ((يس األم((ري((كي دون((ال((د ت((رام((ب ع((لى ت((صعيد ال((عمليات ال((عسكري((ة
 29راج55ع :رض55ا ع55بد ال55ودود ،بتخ55طيط أم55ري55كي وت55نفيذ أم55راء الح55رب :ال55صوم55ال ف55ي ط55ري55قها للح55رب األه55لية!،
م55وق55ع م55داد ،ب55تاري55خ  ،8/11/2007م55تاح ع55لى  ،/http://midad.com/article/217204 :م55ع ال55بحث ب55ال55عنوان
املذكور) بتصرف(
 30راج5ع :ب5شير ن5ور ع5لي ،ال5صراع ب5ني أرض ال5صوم5ال وب5ون5ت الن5د ،ت5قري5ر م5وق5ع ال5صوم5ال الج5دي5د ،ب5تاري5خ
الثالثاء  ،27/2/2018متاح على ،http://alsomal.net :مع البحث بالعنوان املذكور)بتصرف(
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األم(ري(كية ف(ي ال(صوم(ال ،تس(بب ال(جنود األم(ري(كان ف(ي ش(قاق ب(ني ال(حكوم(ة
ال ((صوم ((ال ((ية وإح ((دى ال ((عشائ ((ر ذات ال ((نفوذ ،بس ((بب ق ((يام ((هم ب ((قتل ع ((دد م ((ن
املزارعني األبرياء خالل إحدى الغارات"31
 .7ج55ماع55ات ال55عنف املس55لح :ف ((في ال ((صوم ((ال ،ت ((عمل ال ((تكتالت ال ((سياس ((ية
وال((دي((نية املس((لحة ف((ي ال((بالد وع((لى رأس((ها ج((ماع((ة الش((باب وت((نظيم ال((قاع((دة
وم ((ؤخ ((را ً ت ((نظيم داع ((ش ع ((لى اس ((تغالل األوض ((اع االق ((تصادي ((ة امل ((تردي ((ة ب ((ني
امل ((واط ((نني ال ((صوم ((ال ((يني ف ((ي ك ((اف ((ة رب ((وع امل ((حاف ((ظات ال ((صوم ((ال ((ية الس ((تقطاب
أك((بر ع((دد م((ن ال((عناص((ر ال((شاب((ة ب((من ف((يهم أط((فال ال((قبائ((ل وال((عشائ((ر ،ه((ذا
ب ((اإلض ((اف ((ة ل ((دور ت ((لك الج ((ماع ((ات ف ((ي ال ((تالع ((ب ب ((ال ((نسيج ال ((قبلي/ال ((عشائ ((ري
ال ((صوم ((ال ((ي ت ((ارة ب ((ال ((قتل واالغ ((تيال ،وت ((ارة أخ ((رى ب ((تأج ((يج ال ((عداوات وإم ((داد
ب(عض ال(قبائ(ل ب(الس(الح وخ(طط م(واج(هة ال(حكوم(ة امل(رك(زي(ة؛ فج(ماع(ة الش(باب"
ت(حتفظ ب(وج(ود ق(وي ف(ي أج(زاء م(ن ج(نوب ووس(ط ال(بالد ،ب(ينما ي(تمدد ف(صيل
ت ((اب ((ع ل ((تنظيم داع ((ش ب ((عد أن ت ((زاي ((د ع ((دد ع ((ناص ((ره م ((ن ب ((ضع عش ((رات ع ((ام
 ،2016ل((يتجاوز ح((اج((ز الــ  200م((قات((ل ف((ي ال((وق((ت ال((راه((ن" 32وم((ما ي((زي((د
األم((ور خ((طورة ،أن غ((ال((بية الش((رائ((ح ال((قبلية وال((عشائ((ري((ة م((كون((ة م((ن ع((ناص((ر
ش ((اب ((ة وط ((موح ((ة ن ((حو ال ((تمرد وال ((صدام وامل ((واج ((هة ،األم ((ر ال ((ذي ي ((منح ف ((رص (اً
م ((وات ((ية لج ((ماع ((ات ال ((عنف املس ((لح ل ((تلعب ل ((عبتها م ((ع ه ((ذه الش ((رائ ((ح ال ((شاب ((ة،
خ ((اص ((ة م ((ع ظ ((هور متج ((دد ل ((داع ((ش وال ((قاع ((دة ف ((ي ال ((صوم ((ال ،وأي ((ضا ً م ((ع
تح((ليالت دول((ية ت((ؤك((د" أن((ه ب((ال((رغ((م م((ن ت((بدي((د ج((هود ح((رك((ة الش((باب ف((ي ال((فترة
امل ((متدة م ((ن  2011إل ((ى  ،2016إال أن ((ها ل ((م تنه ((زم ع ((لى اإلط ((الق ،ب ((ل ق ((د
تستعيد قواها"33
 .8ال55تورط املؤس55سي ف55ي ال55قتل :ف ((على م ((دار ال ((سنوات امل ((اض ((ية ،وح ((تى
اللح ((ظة ،تشه ((د امل ((حاف ((ظات ال ((صوم ((ال ((ية ،ال ((كثير م ((ن ع ((مليات ال ((عنف وال ((قتل
ض(د امل(دن(يني األب(ري(اء ف(ي ع(موم ال(قبائ(ل/ال(عشائ(ر ال(صوم(ال(ية ،وه(ذه ال(عمليات
ت ((أت ((ي غ ((ال ((با ً ف ((ي إط ((ار رس ((مي م ((علن ،ل ((كن ل ((ألس ((ف الش ((دي ((د ت ((تداخ ((ل م ((عها
 31راج55ع :إرم ن55يوز ،ع55لى ال55راب55ط،https://www.eremnews.com/news/arab-world/972067 :ب55تاري55خ
 30أغسطس )2017بتصرف(
 32راج5ع :ع5بد األم5ير روي5ح ،أم5ري5كا ك5يف ت5غذي ال5عنف ف5ي ال5صوم5ال؟ ،ت5قري5ر ش5بكة ال5نبأ امل5علوم5ات5ية ،ال5عراق،
بتاريخ  ،10/1/2018متاح على)https://annabaa.org/arabic/print/14054 :بتصرف يسير(
 33ان5ظر :س5يث ج .ج5ون5ز ،وآخ5ري5ن ،اس5ترات5يجية م5كاف5حة اإلره5اب وال5تمرد ف5ي ال5صوم5ال ..ت5قييم الح5ملة ض5د
ح55 5رك55 5ة الش55 5باب ،إص55 5دارات مؤس55 5سة  ، RANDس55 5ان55 5تا م55 5ون55 5يكا ،ك55 5ال55 5يفورن55 5يا ،ص ،10م55 5تاح ع55 5لىhttps:// :
w w w. r a n d . o r g / c o n t e n t / d a m / r a n d / p u b s / r e s e a r c h _ r e p o r t s / R R 1 5 0 0 / R R 1 5 3 9 /
)RAND_RR1539z1.arabic.pdfبتصرف يسير(
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وخ((الل((ها ع((ناص((ر ف((اس((دة ون((اف((ذة ف((ي امل((ؤس((سات األم((نية وال((عسكري((ة ،ت((رت((كب
أخ((طا ًء ف((ادح((ة تتح((ملها س((معة ال((دول((ة ال((صوم((ال((ية وس((معة ال((جيش ف((ي أع((ني
ال(ضحاي(ا والج(ماه(ير ،األم(ر ال(ذي ي(وطّن ل(عداوات ح(ادة وخ(طرة ب(ني ال(قبائ(ل/
ال ((عشائ ((ر وب ((ني ال ((عناص ((ر األم ((نية ،وم ((ما ي ((زي ((د األم ((ور خ ((طورة ،م ((ا تشه ((ده
ال ((صوم ((ال م ((ن م ((عوق ((ات ح ((ادة ت ((منع إص ((الح وت ((كوي ((ن وت ((طوي ((ر ال ((جيش ف ((ي
ال(بالد ،ف(ي ظ(ل خ(روج مس(تقبلي وش(يك ل(قوات ح(فظ الس(الم ال(تاب(عة ل(الت(حاد
اإلف ( ((ري ( ((قي ،إض ( ((اف ( ((ة ل ( ((بدء تخ ( ((لي امل ( ((ان ( ((حني ال ( ((دول ( ((يني واإلق ( ((ليميني ل ( ((لجيش
ال((صوم((ال((ي ن((تيجة ال((يأس م((ن إص((الح((ه ،وب((صفة ع((ام((ة ،ت((وج((د أخ((طاء ك((ارث((ية
ف(ي ه(ذا اإلط(ار" م(نها اس(تغالل ال(جيش ف(ي قه(ر ال(قبائ(ل؛ إذ اتُّ(همت ال(قوات
ال((عسكري((ة ب((تهجير امل((واط((نني وت((قتيلهم ب((اس((م ال((دول((ة ،ك((ما ح((دث ف((ي ش((بيلي
ال(وس(طى وش(بيللي ال(سفلى ،ث(م ه(ناك إش(كال(ية ح(قوق اإلن(سان ك(االغ(تصاب
الج((ماع((ي ل((لنازح((ات ،وق((طع ال((طري((ق أم((ام ب((اص((ات ال((نقل ال((عام ألخ((ذ أت((اوى
غير شرعية"34
 .9ص 55راع ال 55ثروة واألرض :ف ((من ب ((ني أه ((م األس ((باب امل ((باش ((رة امل ((ؤدي ((ة إل ((ى
االق ( ((تتال ال ( ((عشائ ( ((ري وال ( ((قبلي ف ( ((ي ال ( ((صوم ( ((ال ،م ( ((ا ت ( ((سعى إل ( ((يه األط ( ((راف
وال ((فصائ ((ل ج ((ميعها ن ((حو االس ((تحواذ ع ((لى األرض وال ((هيمنة ع ((لى ال ((ثروات؛
ف(لدي(نا م(ثالً ص(راع م(ري(ر ب(ني )أرض ال(صوم(ال( و) ب(ون(ت الن(د( ح(ول ال(ثروات
ال(نفطية ،وه(ناك ص(راع األق(ال(يم م(ع ال(حكوم(ة امل(رك(زي(ة ل(الس(تحواذ ع(لى ق(طع
م(ن األراض(ي ت(تمتع ب(ال(خصوب(ة ال(زراع(ية وال(ثراء ف(ي امل(عادن ،إل(ى غ(ير ذل(ك
م(ن ص(راع(ات ي(شملها وس(ط وج(نوب ال(بالد ،وت(ؤدي إل(ى ال(نزاع واالق(تتال ف(ي
ص((راع ه((و ف((ي ح((قيقته" ص((راع م((ن أج((ل ال((وص((ول إل((ى الس((لطة ال((عليا ف((ي
الدولة واالستحواذ على كل شيء في يد اآلخرين"35
ب ـــ األسباب غير املباشرة:
وه 55ي األس ( ((باب ال ( ((تي ت ( ((كون ب ( ((مثاب ( ((ة ال ( ((عام ( ((ل امل ( ((ساع ( ((د ع ( ((لى تح ( ((ري ( ((ك ال ( ((نزاع ( ((ات
العشائرية/القبلية تحريكا ً بطيئا ً متنامياً ،ويمكن إجمالها في النقاط التالية:

5وح55د ف55ي م55جتمع م55نقسم م55ناط55قياً،
 34ان55ظر :س55مية ع55بد ال55قادر ش55يخ مح55مود ،إش55كال55ية ب55ناء ج55يش وط55ني مّ 5
مج55 5لة )ع55 5مران(  ،ال55 5عدد ، Issue 20/5رب55 5يع ،2017ص  ،155م55 5تاح ع55 5لىomran.dohainstitute.org/ar/ :
)20Mahmud.pdf%20Sheikh%20Abdulkadir%issue020/Documents/Sumayaبتصرف يسير(
 35راج55ع :ع55بداهلل ال55فضلي ،ك55ل ه55ذه ال55صراع55ات م55ن أج55ل الس55لطة وال55ثروة؟!!! ،ص55حيفة أخ55بار ال55يوم ال55يمنية،
األح55 5 5 5 5د  14دي 5 5 5 5 5س5 5 5م5 5 5ب 55 5ر  ،2008م 5 5 5 5 5ت 55 5اح ع 5 5 5 5 5ل 55 5ىhttp://akhbaralyom-ye.net/articles.php? :
lng=arabic&id=57219
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 (1ال5تره5ل وال5فراغ ال5فدرال5ي :ح(يث ي(ؤدى ع(دم اس(تقرار امل(الم(ح األس(اس(ية
ل ((نظام ال ((حكم ف ((ي ال ((صوم ((ال ،إل ((ى ض ((باب ((ية ك ((بيرة ف ((ي وض ((عية امل ((باش ((رة
ال ( ((رس ( ((مية ألس ( ((س ال ( ((رع ( ((اي ( ((ة االج ( ((تماع ( ((ية واالق ( ((تصادي ( ((ة واإلن ( ((سان ( ((ية ب ( ((ني
ال((صوم((ال((يني ،األم((ر ال((ذي ي((عني ت((خبط ال((نظام ال((فدرال((ي وع((دم ق((درت((ه ع((لى
ت(حقيق ال(توازن ال(وط(ني امل(طلوب ل(ترق(ية األب(عاد ال(قبلية/ال(عشائ(ري(ة إل(ى ح(دود
امل( ((واط( ((نة ال( ((كام( ((لة وال( ((نزي( ((هة ،وه( ((و م( ((ا ي( ((عني ب( ((بساط( ((ة" أن اإلص( ((رار ع( ((لى
اع(تماد ال(فيدرال(ية ك(أس(اس ل(بناء ال(دول(ة ف(ي ال(صوم(ال س(يقود ف(ي امل(حصلة
ال((نهائ((ية إل((ى ت((كري((س ال((عدائ((ية ال((قبلية ،وت((شكيل ك((نتون((ات أو دوي((الت ق((بلية
ت((فتقر ت((مام (ا ً إل((ى أبس((ط م((قوم((ات ال((بقاء وال((تماس((ك ف((ي ظ((ل م((جتمع ق((وام((ه
االقتصادي الرعي والزراعة"36
 (2التس5ليح خ5ارج ال5قان5ون :وه((ذا ع((ام((ل م((ساع((د آخ((ر ع((لى ت((سهيل م((همة
االق(تتال ال(قبلي وال(عشائ(ري ب(ني ال(صوم(ال(يني ف(ي أي وق(ت م(ن ل(يل أو ن(هار؛
ف((باإلض((اف((ة إل((ى أن م((نطقة ال((قرن اإلف((ري((قي" ه((ي األع((لى ع((امل((يا ً م((ن ح((يث
اس( ( ((تحواذ س( ( ((كان( ( ((ها ع( ( ((لى ق( ( ((طع األس( ( ((لحة ال( ( ((صغيرة" ،37ف( ( ((إن ال( ( ((داخ( ( ((ل
ال ((صوم ((ال ((ي ع ((لى وج ((ه ال ((خصوص " يُ ((قدر ع ((دد األس ((لحة ال ((صغيرة ف ((ي ي ((د
ق(بائ(له وع(شائ(ره ب(ما ي(زي(د ع(لى ن(صف امل(ليون ق(طعة ،وذل(ك ألس(باب م(ختلفة
أه ((مها ط ((بيعة ال ((حياة ال ((بدوي ((ة ال ((تي ت ((جعل ال ((قبائ ((ل/ال ((عشائ ((ر ع ((لى أه ((بة
االس(تعداد دائ(ما ل(لدف(اع ع(ن م(ا ي(رب(ون(ه م(ن ح(يوان(ات م(ن الس(رق(ة ،ث(م الح(رب
األه ((لية ال ((تي اس ((تمرت ع ((لى م ((دى  14ع ((ام ((ا ح ((يث انتش ((رت األس ((لحة ف ((ي
ك ((اف ((ة رب ((وع ال ((بالد ،وأخ ((يرا ب ((نية ال ((نظام ال ((عشائ ((ري ال ((تي ال ت ((عرف ال ((ثقة
ب ((أح ((د" 38وم ((ن ج ((هة م ((قارب ((ة ،ف ((إن ((ه" ال ي ((زال ت ((جار الس ((الح يسه ((لون ت ((جارة
الس ( ((الح غ ( ((ير امل ( ((نظمة ف ( ((ي أج ( ((زاء م ( ((ن م ( ((قدي ( ((شو؛ ح ( ((يث تُظه ( ((ر األدل ( ((ة أن
األس ( ((لحة غ ( ((ير الش ( ((رع ( ((ية ال ( ((تي ت ( ((باع ف ( ((ي ال ( ((سوق ال ( ((سوداء ه ( ((ناك ت ( ((شمل

 36راج5ع :ع5بداهلل إب5راه5يم ع5لمي ،التج5رب5ة ال5فيدرال5ية ف5ي ال5صوم5ال:إع5ادة إن5تاج ال5نظام ال5قبلي ب5تول5يفة ج5دي5دة،
ص5حيفة ال5عرب ال5لندن5ية ،ب5تاري5خ األح5د  ،5/11/2017م5تاح ع5لى ،https://alarab.co.uk :م5ع ال5بحث ب5ال5عنوان
املذكور) بتصرف يسير(
 37راج55ع ت55قري55ر ص55حيفة ال55ري55اض ال55سعودي55ة ت55حت ع55نوان) ح55كم الس55الح ي55سيطر ع55لى ال55حياة ف55ي ال55صوم55ال
وط55ري55قة دخ55ول55ه غ55ير م55عروف55ة( ،ب55تاري55خ اإلث55نني  21ف55براي55ر  ،2005م55تاح ع55لىhttp://www.alriyadh.com/ :
)40956بتصرف يسير(
38املصدر السابق نفسه) بتصرف يسير(
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اإلم( ((دادات ال( ((حكوم( ((ية ،وال( ((تي ُي( ((عتقد أن ب( ((عضا ً م( ((نها ت( ((م تس( ((ري( ((به ب( ((شكل
متعمد"39
 (3ت55هميش ش55يوخ ال55عشائ55ر :ف ((بدالً م ((ن أن ت ((عمل ال ((دول ((ة ال ((صوم ((ال ((ية ع ((لى
االرت((قاء ب((ال((واق((ع ال((قيادي وال((وع((ي ال((وط((ني ل((شيوخ ال((عشائ((ر وال((قبائ((ل ،ف((إن
ال( ((عكس ه( ((و ال( ((ذي يح( ((دث ،ح( ((يث ي( ((تم ت( ((هميش ال( ((كثير م( ((نهم ،األم( ((ر ال( ((ذي
ُيعج ((زه ((م م ((جبري ((ن أو م ((ختاري ((ن ،ع ((ن ام ((تالك ال ((قدرة ع ((لى ض ((بط االن ((فالت
ال((قبلي/ال((عشائ((ري وق((ت ح((دوث((ه ،ب((ل وي((سمح ب((ال((قفز ع((لى أدواره((م ال((حكيمة،
م(ن ق(بل ب(عض ال(سياس(يني امل(تنفذي(ن م(ن ذوي ال(نفعية واالن(تهازي(ة ،م(ا ي(ؤدي
ف ((ي ال ((نهاي ((ة إل ((ى ت ((أج ((يج ال ((صراع ((ات وال ((صدام ((ات ب ((ني األط ((راف امل ((تنازع ((ة،
خ ( ((اص ( ((ة م ( ((ع ت ( ((خندق ش ( ((يوخ ال ( ((عشيرة ،وح ( ((اج ( ((تهم امل ( ((اس ( ((ة إل ( ((ى ال ( ((خبرات
ال ((وط ((نية ،ف ((ي ظ ((ل ن ((ظام ع ((شائ ((ري أص ((بح ف ((يه ش ((يخ ال ((عشيرة" ه ((و رئ ((يس
الح((زب ال((ذي ي((ورث م((نصبه الح((زب((ي ألب((نائ((ه ،دون أي م((حتوى ف((كري م((قنع
غير التعصب"40
 (4الح5مائ5ية ال5طبقية/ال5عنصري5ة :وه(ي ت(متع ال(قبائ(ل/ال(عشائ(ر ذات ال(نفوذ
ب( ((كل م( ((ميزات ال( ((رع( ((اي( ((ة والح( ((ماي( ((ة ال( ((رس( ((مية ل( ((لدول( ((ة م( ((ن ال( ((ناح( ((ية األم( ((نية
واالج(تماع(ية واالق(تصادي(ة وال(سياس(ية ،ف(ي م(قاب(ل إه(مال ال(قبائ(ل/ال(عشائ(ر
ال(ضعيفة وق(ليلة ال(عدد ،وه(و م(ا ي(ساع(د ع(لى تح(ري(ك ال(ضغائ(ن واألح(قاد ب(ني
ط ((بقات امل ((جتمع ال ((صوم ((ال ((ي ،فيمه ((د ل ((صدام ((ات دف ((ينة ال ت ((لبث أن تظه ((ر
ل ((لعلن م ((ع م ((رور ال ((وق ((ت؛ ف ((وف ((ق ال ((ثاب ((ت ت ((اري ((خيا ً ف ((ي ال ((صوم ((ال "تس ((تأث ((ر
ال((قبائ((ل األرب((عة ال((كبرى)ال((طارود ،ال((هوي((ة،ال((در،ال((رح((نوي((ن( ب((نصيب األس((د
ف(ي الس(لطة ،ب(ينما ي(نال ب(اق(ي ال(قبائ(ل ح(صة ض(ئيلة م(ن الس(لطة؛ إذ ي(نص
ال(قان(ون ع(لى أن ب(قية ق(بائ(ل وع(شائ(ر ال(صوم(ال ت(بقى ل(ها ح(صة ت(بلغ ن(صف
ف(ي امل(ائ(ة م(ن ج(ميع ال(وزارات وامل(ؤس(سات وال(برمل(ان" 41ف(ي ح(ني ت(م اخ(تفاء
ق ((ان ((ون آخ ((ر ك ((ان يج ( ّ(رم ال ((عنصري ((ة ب ((ني ال ((صوم ((ال ((يني ،وه ((و م ((ا ع ((ادت م ((عه
م(ظاه(ر ال(تمييز ال(عنصري ف(ي ال(بالد ،خ(اص(ة ت(جاه ب(عض ال(قبائ(ل/ال(عشائ(ر
 39راج 55 5 5ع ت 55 5 5قري 55 5 5ر م 55 5 5سح األس 55 5 5لحة ال 55 5 5صغيرة  ،ال 55 5 5عدد  ،61ف 55 5 5براي 55 5 5ر  ،2017ص  ،2م 55 5 5تاح ع 55 5 5لىhttp:// :
www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-Research-Note-61ARA.pdf
 40راج55 5 5 5 5عhttp://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia 2/HarbSomal/ :
sec02.doc_cvt.htm
 41راج5ع :ع5بد ال5قادر ف5ودي ،ق5بائ5ل ال5صوم5ال امل5همشة ..ت5مييز م5جتمعي ع5لى أس5اس امل5هنة ،ص5حيفة ال5عرب5ي
الج 55 5 5دي 55 5 5د ال 55 5 5لندن 55 5 5ية 1 ،أك 55 5 5توب 55 5 5ر  ،2017م 55 5 5تاح ع 55 5 5لىhttps://www.alaraby.co.uk/investigations/ :
)fdcc486b-9987-4bb0-87bf-8bd56372e7a6بتصرف(
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ال ((عام ((لة ف ((ي م ((هن ح ((رف ((ية وي ((دي ((وي ((ة م ((تواض ((عة ك ((ال ((دب ((اغ ((ة وال ((حالق ((ة وال ((صيد
وال((بناء؛ ح((يث" ت((تمتع ال((قبائ((ل ال((كبيرة ب((اح((ترام ك((ام((ل وس((ط امل((جتمع ،ف((يما
تعاني القبائل الصغيرة واملساملة من االضطهاد املجتمعي والتهميش"42
 (5ق55صور م55رك55ب/م55تنوع :وب ((اإلض ((اف ((ة إل ((ى ج ((ملة األس ((باب غ ((ير امل ((باش ((رة
ال(ساب(قة ،ه(ناك مج(موع(ة ع(وام(ل أخ(رى ت(ضاف ف(ي ه(ذا اإلط(ار أي(ضاً ،وم(ن
أه((مها :ق((صور ال((وع((ي ال((قبلي ع((ن اس((تيعاب م((قتضيات ال((عقد االج((تماع((ي
ال ((وط ((ني ف ((ي ال ((دول الح ((دي ((ثة وامل ((تطورة ،وه ((و م ((ا ي ((قف ب ((ال ((صوم ((ال ((يني ع ((ند
الح ((دود ال ((دن ((يا م ((ن ال ((وع ((ي ال ((سياس ((ي وال ((دب ((لوم ((اس ((ي وال ((قوم ((ي ،ث ((م ه ((ناك
ال(قصور ال(رس(مي ال(كبير ف(ي م(راع(اة ال(تراث ال(حضاري وال(دي(ني وال(روح(ي
ل ((لشعب ال ((صوم ((ال ((ي ،م ((ن خ ((الل إق ((حام ال ((صوم ((ال ((يني وإخ ((ضاع ((هم لخ ((طط
واف ( ((دة وقس ( ((ري ( ((ة ال ت ( ((تناس ( ((ب وط ( ((بيعة ال ( ((ترك ( ((يبة االج ( ((تماع ( ((ية واإلن ( ((سان ( ((ية
خ( ((اص( ((تهم ،ف( ((ي ظ( ((ل ق( ((صور س( ((ائ( ((د م( ((ن ن( ((وع آخ( ((ر ،ه( ((و ان( ((صراف ال( ((نخبة
ال( ((صوم( ((ال( ((ية امل( ((ثقفة وال( ((خبيرة ،وان( ((كباب( ((ها ع( ((لى ن( ((فسها ،ب( ((عيدا ً ع( ((ن ال( ((قيام
ب((ال((دور امل((نوط ب((ها م((ن إح((داث ال((تغيير ال((توع((وي امل((نشود ب((ني ال((صوم((ال((يني،
وخ((اص((ة ب((ني ال((قبائ((ل/ال((عشائ((ر امل((تنازع((ة وامل((تقات((لة ،وأخ((يرا ً ت((عاظ((م ال((تقصير
ال(رس(مي وال(حكوم(ي ف(ي م(تاب(عة ب(نود االت(فاق(يات وامل(صال(حات امل(نعقدة ب(ني
ال( ( ((عشائ( ( ((ر/ال( ( ((قبائ( ( ((ل امل( ( ((تنازع( ( ((ة ،األم( ( ((ر ال( ( ((ذي ي( ( ((فضي إل( ( ((ى ت( ( ((فكيك ه( ( ((ذه
املصالحات ،ومن ثم عودة أطرافها إلى النزاع واالقتتال مجددا ً.

حلول ومقترحات
ال ش55ك أن أي ((ة م ((قترح ((ات تس ((تغرق ((ها ه ((ذه ال ((دراس ((ة أله ((م م ((شكالت ال ((نزاع ال ((قبلي/
ال((عشائ((ري ف((ي ال((صوم((ال ،س((تكون ف((ي ن((جاح((ها أو فش((لها ،م((ره((ون((ة ب((طبيعة األزم((ات امل((رك((بة
ال(تي ي(عان(يها امل(جتمع ال(صوم(ال(ي ف(ي ك(اف(ة مس(توي(ات(ها ال(سياس(ية واالق(تصادي(ة واالج(تماع(ية
واألم((نية ،ل((كن ب((صفة ع((ام((ة الب((د م((ن ال((تطرق إل((ى ه((ذه امل((قترح((ات ب((ال((ذك((ر ع((لى س((بيل وض((ع
امل((سئول((ني ال((صوم((ال((يني أم((ام م((سئول((يات((هم ف((ي ت((بني ت((لك الح((لول وامل((قترح((ات ،وف((ق م((ا ت((سمح
ب(ه ظ(روف ال(بيئة ال(صوم(ال(ية ال(شام(لة ف(ي وق(تها ال(راه(ن ،وق(د خ(لصت ال(دراس(ة إل(ى ج(ملة م(ن
م((قترح((ات الح((ل ،ال((تي ت((بنتها م((ن خ((الل ال((نظر إل((ى أه((م األس((باب امل((باش((رة وغ((ير امل((باش((رة
الستمرار النزاع العشائري/القبلي في الصومال ،وهذه املقترحات هي:43

 42املصدر السابق نفسه)بتصرف(
 43ه55ذه امل55قترح55ات خ55ال55صة ل55لباح55ث ب55ال55نظر إل55ى تح55ليل األس55باب امل55باش55رة وغ55ير امل55باش55رة ل55لنزاع ال55قبلي/
العشائري في الصومال

!22

* ف 55يما ي ((تعلق ب ((مشكل ال ((تقسيمات االس ((تعماري ((ة ال ((قدي ((مة واملس ((تقرة ح ((ال ((ياً
كح(دود س(يادي(ة م(عترف ب(ها دول(يا ً وإق(ليميا ً ل(لدول(ة ال(صوم(ال(ية ،ف(إن(ه ل(يس أم(ام
ال( ((حكوم( ((ات ال( ((صوم( ((ال( ((ية امل( ((تتاب( ((عة ب( ((ما ف( ((يها ال( ((حكوم( ((ة ال( ((حال( ((ية ،إال ال( ((قيام
ب((إج((رائ((ني اث((نني ب((ال((تزام((ن م((عاً؛ األول تحس((ني ع((الق((ات ال((جوار ع((بر ال((تخفف
م( ((ن أث( ((قال ال( ((نزاع( ((ات اإلق( ((ليمية ،م( ((ع اإلج( ((راء ال( ((ثان( ((ي وه( ((و ت( ((عزي( ((ز االن( ((تماء
ال ((وط ((ني ل ((دى ال ((شعب ال ((صوم ((ال ((ي م ((ن خ ((الل ت ((طبيق ع ((ادل ل ((لحكم ال ((رش ((يد
ح(اف(ظ ل(لحقوقُ ،م((لزم ل(لواج(بات دون ت(فري(ط أو م(بال(غة ،ودون ت(مييز ق(بلي أو
ع(شائ(ري ،إل(ى ج(ان(ب إف(راغ ال(دع(وات االن(فصال(ية م(ن م(حتواه(ا امل(دم(ر ،ع(بر
اح ((تضان ك ((اف ((ة األط ((ياف الج ((ماه ((يري ((ة وال ((شعبية ،وع ((دم امل ((ساس ب ((ال ((حقوق
ال((ضروري((ة ح((تى م((ع ال((داع((ني إل((ى االن((فصال ل((حني اس((تثمار ال((جهود ال((رام((ية
إل(ى إق(ناع(هم ب(ال(عدول ع(ن أف(كاره(م االن(فصال(ية ،وش(عوره(م ب(األم(ان ف(ي ك(نف
الدولة الوطنية وكافة املؤسسات الرسمية التابعة لها.
* وب55خصوص م ((ا ي ((تعلق ب ((صراع ال ((ندرة وق ((لة امل ((وارد ،ف ((إن ((ه الب ((د م ((ن إي ((جاد
آل(يات ف(اع(لة إلن(عاش االق(تصاد ال(قوم(ي ال(صوم(ال(ي ،وإزال(ة ال(عراق(يل األم(نية
ال ((تي ت ((حول دون وص ((ول امل ((نح ال ((دول ((ية إل ((ى ال ((قبائ ((ل وال ((عشائ ((ر األق ((ل ف ((قراً
واألك((ثر م((عان((اةً ،م((ع إل((زام امل((ؤس((سات ال((رس((مية ف((ي ال((دول((ة ب((ال((توزي((ع ال((عادل
للمس(تحقات امل(ال(ية وال(عينية ،إل(ى ج(ان(ب ت(قدي(م ال(دع(م وامل(سان(دة ال(لوجيس(تية
مل(ن ي(حتاج(ها م(ن ال(قبائ(ل/ال(عشائ(ر امل(أزوم(ة ،دون ت(مييز ب(ينها وب(ني غ(يره(ا م(ن
ال(قبائ(ل ذات الح(ظوة ال(سياس(ية أو األم(نية أو االق(تصادي(ة ،وه(و م(ا س(يخفف
من حدة الصراع البيني على املوارد النادرة والقليلة.
* وع5لى مس(توى ص(راع ال(قبائ(ل/ال(عشائ(ر ال(سياس(ي والح(زب(ي وال(برمل(ان(ي ف(ي
ال( ((صوم( ((ال ،ف( ((إن( ((ه ي( ((جب تج( ((ري( ((د ال( ((عمليات االن( ((تخاب( ((ية م( ((ن ظ( ((اه( ((رة ال( ((تمييز
ال((سياس((ي ع((لى أس((اس ق((بلي/ع((شائ((ري ،واع((تماد آل((يات ع((ادل((ة ف((ي ال((تمثيل
ال ((نياب ((ي وال ((برمل ((ان ((ي وال ((سياس ((ي ع ((موم( (ا ً ب ((ني الج ((ميع ،م ((ع ت ((غليب ال ((نزاه ((ة
ال ( ((علمية وامل ( ((وض ( ((وع ( ((ية ف ( ((ي اخ ( ((تيار ن ( ((واب ال ( ((شعب وم ( ((مثليهم ف ( ((ي ال ( ((دوائ ( ((ر
وامل ((ؤس ((سات ال ((رس ((مية ل ((لدول ((ة ،ووض ((ع اش ((تراط ((ات ع ((لمية وث ((قاف ((ية وأك ((ادي ((مية
ل ((خوض االق ((تراع ((ات االن ((تخاب ((ية ع ((لى امل ((ناص ((ب ال ((حكوم ((ية ،وه ((و م ((ا س ((يعمل
ت(لقائ(يا ً ع(لى ف(رز األرك(ان ال(رئ(يسة ل(لهيكل ال(بنائ(ي ال(رس(مي ل(لدول(ة ،وذل(ك م(ن
ك((اف((ة ال((نواح((ي البش((ري((ة وال((تنظيمية واإلداري((ة؛ إذ س((تنجح ال((عناص((ر األك((ثر
ك ((فاءة ف ((ي ات ((خاذ أم ((اك ((نها ف ((ي الس ((لك اله ((رم ((ي ل ((لدول ((ة ،ح ((تى ول ((وك ((ان ((ت م ((ن
ال( ((فروع ال( ((فقيرة وامل( ((تواض( ((عة ،ك( ((ما س( ((تتأخ( ((ر ال( ((عناص( ((ر األق( ((ل ك( ((فاءة إل( ((ى
وض((عيات((ها امل((ناس((بة ل((ها ف((ي الس((لم ال((وظ((يفي أو االج((تماع((ي أو ال((سياس((ي،
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ح(تى ول(و ك(ان(ت م(ن ال(قبائ(ل األك(ثر غ(نى وث(را ًء ،وس(اع(تها س(تنجح ال(بالد ح(تماً
ف((ي االن((طالق ن((حو م((سيرة ال((تطوي((ر والتح((دي((ث واالزده((ار ال((شام((ل وامل((توازن،
وت ( ((ذوي ( ((ب ال ( ((تمييز ال ( ((طبقي وإزاح ( ((ته ع ( ((ن امل ( ((سارات الح ( ((زب ( ((ية وال ( ((برمل ( ((ان ( ((ية
والحكومية في البالد.
* أم 55ا إش( ((كال( ((ية ع( ((نفوان امل( ((ؤث( ((ر ال( ((خارج( ((ي وال( ((تدخ( ((الت ال( ((دول( ((ية ف( ((ي ال( ((شأن
ال( ((صوم( ((ال( ((ي ،وال( ((تي ي( ((ترت( ((ب ع( ((ليها ق( ((يام أط( ((راف دول( ((ية وإق( ((ليمية ب( ((توظ( ((يف
ال((نزاع((ات ال((عشائ((ري((ة وال((قبلية ل((ضرب االس((تقرار ال((داخ((لي ل((لبالد ،م((ن أج((ل
ت((حقيق م((صال((ح خ((اص((ة اس((ترات((يجية أو ن((وع((ية أخ((رى ،ف((إن((ه ب((داي((ة ي((جب ع((لى
ال ((دول ((ة امل ((رك ((زي ((ة ت ((عري ((ة ه ((ذه األدوار أم ((ام ال ((رأي ال ((عام املح ((لي واإلق ((ليمي
وال(دول(ي ،ل(كشف أي(ة م(ؤام(رات تس(تهدف ال(صوم(ال(يني ش(عبا ً ودول(ة ،ل(يس ه(ذا
فحس( ((ب ،إن( ((ما ي( ((جب ت( ((فكيك ال( ((رؤي( ((ة االس( ((ترات( ((يجية ال( ((خاص( ((ة ب( ((ال( ((سياس( ((ة
ال ((صوم ((ال ((ية إق ((ليميا ً ودول ((ياً ،ل ((لوق ((وف ع ((لى م ((ناط ((ق الخ ((لل وال ((عوار ،وم ((عرف ((ة
اآلف ((اق امل ((تاح ((ة ل ((لمناورات ال ((سياس ((ية م ((ع األع ((داء امل ((حتملني ،وخ ((اص ((ة م ((ن
ُيظه ((ر م ((نهم ن ((فسه ف ((ي ص ((ورة ال ((صدي ((ق ال ((صدوق ،أو ال ((ناص ((ح األم ((ني ،م ((ن
ال((قوى ال((كبرى ف((ي ال((عال((م ،وم((ن ج((هة أخ((رى ف((إن((ه ي((جب ت((قدي((م وت((بنّي ال((رؤي((ة
األم(نية ال(خاص(ة ب(ال(دول(ة ال(صوم(ال(ية ف(يما ي(خص ال(داخ(ل ال(صوم(ال(ي املح(لي
وك(ذل(ك اإلق(ليمي ،ع(لى ح(ساب ال(رؤي(ة األم(نية األم(ري(كية امل(قاب(لة؛ ألن(ه ع(لى م(ا
ي((بدو أن ال((رؤي((ة األخ((يرة ت((عان((ي ال((ضباب((ية وع((دم ال((وض((وح ،ن((اه((يك ع((ن ك((ون((ها
تُقح ((م ال ((داخ ((ل ال ((صوم ((ال ((ي ف ((ي أت ((ون االح ((تراب األه ((لي ال ((قبلي/ال ((عشائ ((ري،
م ((ن خ ((الل ض ((رب ((ات ((ها األم ((نية ال ((عشوائ ((ية ال ((تي ي ((سقط خ ((الل ((ها ال ((كثير م ((ن
املدنيني األبرياء ،44وفي املثل يقولون) أهل مكة أدرى بشعابها(.
* وم55ن ج ((هة ت ((نام ((ي امل ((يول وال ((توج ((هات االن ((فصال ((ية ،وض ((باب ((ية الح ((رب ع ((لى
اإلره ((اب ،وان ((تشار ج ((ماع ((ات ال ((عنف املس ((لح ،وال ((عداوات ال ((قبلية ال ((داخ ((لية
واإلق( ((ليمية ،ف( ((إن ك( ((ل ه( ((ذه اإلش( ((كال( ((يات امل( ((رك( ((بة وامل( ((عقدة ،ب( ((إم( ((كان ال( ((قيادة
ال(صوم(ال(ية ت(فكيكها وإف(راغ م(حتواه(ا الس(لبي ال(ضار ب(ني ال(صوم(ال(يني ،م(ن
خ(الل مج(موع(ة م(ن اإلج(راءات ال(دائ(مة واملس(تمرة ،وع(لى رأس(ها :الج(دي(ة ف(ي

" 44أج55رت ال55حكوم55ة األم55ري55كية س55را ً ت55غييرات ع55لى ق55واع55ده55ا ال55خاص55ة ب55اس55تخدام ال55قوة امل55ميتة ف55ي ع55مليات
م5كاف5حة اإلره5اب ،وأدرج5ت ال5صوم5ال ض5من امل5ناطق ال5تي اع5تبرت5ها م5ناطق /ع5مليات ح5رب5ية نش5طة /وي5عني ه5ذا
ف55عليا ً أن ب55وس55ع ال55قوات األم55ري55كية اس55تهداف األش55خاص ال55ذي55ن يُ55عتَ َقد أن55هم م55ن م55قات55لي ح55رك55ة الش55باب أي55نما
ص5دُوا ،وب55غض ال55نظر ع55ما إذا ك55ان55وا ي55مثلون ته55دي55دا ً وش55يكا ً ل55حياة أف55راد ،ودون ال55حصول ع55لى ت55صري55ح م55ن
ُر ِ 5 5
س55لطات رف55يعة املس55توى ،ووف55قا ً مل55كتب ال55صحاف55ة االس55تقصائ55ية ،وه55و م55نظمة غ55ير ح55كوم55ية م55قره55ا ف55ي امل55ملكة
املتح 55دةُ ،قِ 5 5ت َل م 55دن 55يون ف 55ي  31ه 55جوم5 5ا ً أم 55ري 55كيا ً اس5 5ت ِ
م 55ت ف 55يها ط 55ائ 55رات الس 55الح ال 55جوي وط 55ائ 55رات ب 55ال
ُخد َ
طيار")راجع(/https://www.amnesty.org/ar/countries/africa/somalia/report-somalia :
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اح ((تضان ودع ((م امل ((واط ((ن املح ((لي ،وإش ((عاره ب ((أن ح ((ضن ال ((دول ((ة ب ((النس ((بة ل ((ه
س ((يكون أول ((ى وأف ((ضل م ((ن ح ((يث االس ((تقرار واألم ((ان ،م ((ن ح ((ضن ال ((قبيلة أو
ال( ((عشيرة ،وب( ((أن االن( ((ضمام امل( ((علن إل( ((ى ج( ((يش ب( ((الده أول( ((ى ل( ((ه م( ((ن االن( ((تماء
الس ( ( ّ(ري إل ( ((ى ج ( ((ماع ( ((ة الش ( ((باب وال ( ((قاع ( ((دة وت ( ((نظيم داع ( ((ش أو أي ت ( ((نظيمات
مس((لحة أخ((رى تس((تهدف أم((ن امل((واط((نني األب((ري((اء ،وب((اإلض((اف((ة إل((ى ذل((ك الب((د
ب ((امل ((قاب ((ل م ((ن ت ((حييد ال ((وح ((دات ال ((عسكري ((ة امل ((تورط ((ة أو امل ((تهمة ب ((ال ((تورط ف ((ي
ال(نزاع(ات ال(قبلية واالق(تتال ال(عشائ(ري ،ح(تى ي(مكن اس(تعادة ال(وج(ه األب(يض
ال(نقي ل(عناص(ر ال(جيش املح(لي ال(صوم(ال(ي ال(ذي ي(واج(ه ص(عوب(ات م(ري(رة م(ن
أج ((ل ت ((كوي ((نه وإع ((ادة ه ((يكلته ،ك ((ما أن ((ه ي ((جب الخ ((روج ال ((فوري م ((ن م ((نزل ((ق
امل((فهوم امل((راوغ مل((صطلح)اإلره((اب( ،وض((بط الس((لوك ال((عسكري ف((ي م((واج((هة
ق((ضاي((اه امل((علنة؛ ح((يث إن((ه غ((ال((با ً م((ا ي((تم ت((فسير ه((ذا امل((فهوم ب((أش((كال وآل((يات
م( ((ختلفة وم( ((تباي( ((نة ف( ((ي ك( ((ثير م( ((ن األح( ((يان ،وخ( ((اص( ((ة م( ((ن ال( ((ناح( ((ية األم( ((نية
وال( ((عسكري( ((ة ،وه( ((و م( ((ا ي( ((ؤدي إل( ((ى ن( ((تائ( ((ج ع( ((كسية ع( ((لى املس( ((توى ال( ((شعبي
واألم(ني وال(سياس(ي ،وم(ن ث(م ي(جب ت(فكيك ه(ذا امل(فهوم امل(راوغ ل(لوق(وف ع(لى
م( ٍ
(عان مح ((ددة ب ((شأن ((ه ،ت ((فادي (ا ً ل ((لوق ((وع ف ((ي أخ ((طاء ف ((ادح ((ة ل ((ألجه ((زة األم ((نية
وال((عسكري((ة ف((ي ال((دول((ة ،ف((ي ح((ق ال((شعب ال((صوم((ال((ي ع((لى اخ((تالف أط((ياف((ه
وانتماءاته الوطنية.
* وم5ن أج((ل ت((حقيق االس((تقرار ال((قبلي/ال((عشائ((ري ب((عيدا ً ع((ن ال((صدام املس((لح
ال(ذي ي(لوح ف(ي األف(ق م(ن ح(ني إل(ى آخ(ر ،ال ت(ملك ال(دول(ة ت(جاه ذل(ك ف(ي ال(وق(ت
ال(حال(ي ،س(وى مج(موع(ة م(ن اإلج(راءات ال(وق(ائ(ية الس(ري(عة ،ال(تي ي(أت(ي أول(ها
وأواله((ا ب((االه((تمام :اإلس((راع ف((ي ن((زع أس((لحة ال((فصائ((ل ،وال((تطوي((ق األم((ني
والج(ماه(يري ل(تملك الس(الح غ(ير الش(رع(ي ب(ني ال(فئات والش(رائ(ح االج(تماع(ية
امل(ختلفة وع(لى رأس(ها ال(قبائ(ل وال(عشائ(ر األق(رب إل(ى ال(نزاع ال(دائ(م وال(صدام
ال ((وش ((يك ،ول ((كن ش ((ري ((طة أن ي ((تم ه ((ذا اإلج ((راء ب ((شكل واع ٍ وح ((كيم م ((ن خ ((الل
ال(حوار ال(ودي م(ع الج(ميع  ،وع(بر مج(موع(ة م(ن امل(حفزات واإلغ(راءات امل(تاح(ة
وامل(مكنة بحس(ب م(ا ت(راه ال(جهات ال(سيادي(ة ال(عليا ف(ي ال(دول(ة ،م(ع األخ(ذ ف(ي
االع ((تبار ض ((رورة إي ((جاد م ((تنفس ق ((ان ((ون ((ي وش ((رع ((ي الح ((تواء روح ال ((جندي ((ة
امل ((سيطرة ع ((لى ن ((فوس ش ((باب ال ((قبائ ((ل وال ((عشائ ((ر ف ((ي ال ((بالد؛ إذ أن ش ((ري ((حة
الش(باب ب(ني ال(صوم(ال(يني ،ه(ي الش(ري(حة ال(غال(بة ،وم(عظم ه(ؤالء ل(دي(هم ط(اق(ات
وث ((اب ((ة ن ((حو ال ((جندي ((ة وال ((صدام ،ف ((لماذا ال ت ((بحث ال ((حكوم ((ة ال ((صوم ((ال ((ية ع ((ن
وس ((يلة ف ((عال ((ة الس ((تقطاب ه ((ؤالء ج ((ميعا ً ل ((النخ ((راط ف ((ي ال ((جيش ال ((صوم ((ال ((ي،
وم ((ن ث ((م إش ((راك ((هم ف ((ي ع ((مليات ال ((تدري ((ب ال ((قتال ((ي وال ((تأه ((يل الح ((رب ((ي ،ب ((عد
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ان(تقائ(هم وف(رزه(م وإح(كام ال(سيطرة اآلم(نة ع(ليهم ،وف(ي ح(قيقة األم(ر إن ذل(ك
ل((ن ي((كون ف((ي م((قدور ال((دول((ة ال((صوم((ال((ية ،إال ب((عد اس((تعادة ال((ثقة ب((ينها وب((ني
أب(نائ(ها ج(ميعا ً ب(ال اس(تثناء ،م(ن خ(الل دع(م أواص(ر ال(وح(دة ،وت(غليب امل(صال(ح
الوطنية ،وتحقيق العدالة والشفافية.
* ومل5واج5هة م(ظاه(ر ال(تمييز ال(عنصري ع(لى أس(س م(هنية وح(رف(ية وط(بقية ب(ني
ال((صوم((ال((يني ،ي((توج((ب ع((لى امل((ؤس((سات امل((عنية ف((ي ال((دول((ة ،أن تح((رر ن((فسها
أوالً م ( ((ن أس ( ((ر امل ( ((فاه ( ((يم ال ( ((طبقية وال ( ((نظرات ال ( ((فوق ( ((ية ،وت ( ((صنيف ال ( ((قبائ ( ((ل
وال((عشائ((ر ال((صوم((ال((ية بحس((ب ع((دد أف((راده((ا ك((ثرة أو ق((لة ،أو ت((صنيفهم وف((ق
م ((وق ((عهم م ((ن ال ((غنى وال ((ثراء أو ال ((عوز وال ((فقر ،ف ((لم ت ((عد م ((ثل ه ((ذه امل ((فاه ((يم
وال ((تصنيفات مج ((دي ((ة ل ((تحقيق أم ((ن امل ((جتمع وأم ((ن أف ((راده وم ((ؤس ((سات ((ه ،وإذا
ك( ((ان( ((ت ال( ((دول( ((ة ال( ((صوم( ((ال( ((ية ت( ((ري( ((د أن ت( ((حقق ن( ((جاح( ((ات ح( ((قيقية ف( ((ي سج( ((ل
االس(تقرار األم(ني واالج(تماع(ي ،ف(إن(ه ي(توج(ب ع(ليها ش(مول(ية الح(ماي(ة ال(وط(نية
وال ((عسكري ((ة ل ((كاف ((ة الش ((رائ ((ح وال ((طبقات دون ان ((تقاء أو ت ((مييز ،وه ((نا تج ((در
اإلش ((ارة إل ((ى أه ((مية إط ((الق ال ((عنان للج ((ماع ((ات األه ((لية ال ((نزي ((هة ،ل ((بث روح
ال(وح(دة وال(تآل(ف ب(ني الج(ميع ،م(ن خ(الل ال(نهوض ب(ال(وع(ي ال(قبلي/ال(عشائ(ري،
واالرت ((قاء ب ((ال ((ثقاف ((ات ال ((وط ((نية األم ف ((ي ال ((بالد ،وإع ((ادة اإلن ((سان ال ((صوم ((ال ((ي
إل((ى ج((ذوره امل((وح((دة وق((وم((يته امل((تماس((كة ،والب((د وأن تح((ذر ال((دول((ة وه((ي ت((طبق
ه(ذه اآلل(يات ،م(ن االن(سياق وراء الخ(طط ال(تنموي(ة أو ال(توع(وي(ة املس(توردة م(ن
ال(خارج ،أو ال(واف(دة م(ن رح(م ال(ثقاف(ات وامل(فاه(يم امل(ضادة ل(لتراث ال(حضاري
امل ((تني ل ((لشعب ال ((صوم ((ال ((ي؛ إذ س ((يؤدي ذل ((ك إل ((ى ن ((تائ ((ج ع ((كسية وخ ((يمة ،ق ((د
ي((دف((ع ث((منها الج((ميع ب((ال اس((تثناء ،وم((ن ج((هة أخ((رى ف((إن((ه ي((جب إل((زام ال((نخبة
ال(صوم(ال(ية امل(ثقفة وال(سيادي(ة م(ن أن ت(قوم ب(واج(بات(ها ف(ي إع(ادة ب(ناء اإلن(سان
ال((صوم((ال((ي ب((عيدا ً ع((ن ال((عنف وح((مل الس((الح ،وذل((ك م((ن خ((الل ت((رك م((ساح((ة
له ((ذه ال ((نخبة ل ((تقوم ب ((دوره ((ا ال ((تثقيفي دون ت ((دخ ((الت خ ((اط ((ئة أو س ((اف ((رة م ((ن
الشخصيات املتنفذة والفاسدة في كافة املؤسسات املعنية.
* وأخ55يرا ً ،وم((ن أج((ل ت((حقيق أك((بر ق((در م((ن االس((تقرار األم((ني واالج((تماع((ي
ب(ني ال(قبائ(ل/ال(عشائ(ر ب(ال(صوم(ال ،ي(جب أن تح(رص ك(ل ال(حكوم(ات ال(صوم(ال(ية
ال((حال((ية واملس((تقبلية ،ع((لى ت((كوي((ن وح((دات خ((اص((ة س((ري((عة وخ((فيفة ،ع((سكري((ة
واج((تماع((ية ،ل((تطوي((ق أي((ة تح((رك((ات ع((دوان((ية ب((ني ال((قبائ((ل/ال((عشائ((ر ،وه((نا ي((جب
التح(رك وف(ق آل(يتني؛ آل(ية ع(سكري(ة ل(حفظ األم(ن وال(فصل ب(ني امل(تنازع(ني ،وآل(ية
اج((تماع((ية الس((تعادة ن((اص((ية ال((وف((اق وال((تآل((ف ب((ني ه((ؤالء امل((تنازع((ني مج((دداً،
وه ((نا ي ((جب الح ((ذر م ((ن ال ((سماح ب ((تدخ ((ل أط ((راف خ ((ارج ال ((عشائ ((ر ،واالك ((تفاء
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ب ((حصر إي ((جاد الح ((لول ف ((ي م ((ثل ه ((ذه ال ((خالف ((ات ع ((لى ال ((عشائ ((ر وش ((يوخ ((ها
امل(تواج(دي(ن ف(ي م(نطقة ال(نزاع املح(لية ،م(ع امل(نع ال(وق(ائ(ي ألي ت(دخ(ل م(ن ق(بل
ال(سياس(يني أو ن(واب ال(برمل(ان م(ن ذوي امل(صال(ح ال(خاص(ة وامل(تباي(نة ،ط(بعا ً م(ع
ض((رورة ال((تزام ال((دول((ة ب((متاب((عة ب((نود االت((فاق((يات امل((برم((ة ب((ني ال((قبائ((ل/ال((عشائ((ر
امل ((تنازع ((ة ،وع ((دم إه ((مال ت ((لك امل ((تاب ((عة ،خ ((اص ((ة وأن ه ((ناك ت ((جارب ل ((نزاع ((ات
ع ((شائ ((ري ((ة وق ((بلية ع ((دي ((دة ت ((بنّت ال ((دول ((ة إب ((رام م ((صال ((حات ((ها ،ل ((كنها ل ((ألس ((ف ل ((م
ت(لتزم ب(دوام امل(تاب(عة ل(تطبيق ب(نود ت(لك امل(صال(حات ،وم(ن ث(م ف(قد أدى ذل(ك إل(ى
ع((ودة ال((نزاع((ات مج((دداً ،ب((ل واس((تفحال خ((طره((ا ف((ي ظ((ل اإله((مال ال((رس((مي
في املتابعة والحسم.

املحور الثاني
مآالت النزاع العشائري في الصومال بني السلب واإليجاب
ع5ند م((حاول((ة ال((وص((ول إل((ى ت((صور م((قنع وح((قيقي ح((ول مس((تقبل ال((نزاع ال((عشائ((ري
ف(ي ال(صوم(ال ،وخ(اص(ة ب(ال(نظر إل(ى ال(تطورات املح(لية واإلق(ليمية وال(دول(ية ال(راه(نة ،ف(إن(ه ي(جب
أن نأخذ في االعتبار جملة من املالحظات املبدئية نوجزها في اآلتي:
• أن ال(صوم(ال ل(دي(ها خ(طة إص(الح(ية ط(موح(ة مس(تمرة ف(ي ال(قيام ب(ها رغ(م ال(صعوب(ات
والتح((دي((ات ،وذل((ك م((نذ ان((تخاب ال((رئ((يس ال((حال((ي مح((مد ع((بداهلل ف((رم((اج((و ،وه((ي خ((طة
تضع إنهاء الصراع العشائري/القبلي ضمن أولوياتها الناجزة.
• أن ت ((طوي ((ق ص ((راع ال ((عشائ ((ر/ال ((قبائ ((ل ف ((ي ال ((صوم ((ال ،ال ي ((مكن تح ((ميله ع ((لى ع ((ات ((ق
ال(حكوم(ة ال(فيدرال(ية امل(رك(زي(ة وح(ده(ا ف(ي م(قدي(شو ،وإن(ما ي(قع ف(ي ج(زء ك(بير م(نه ع(لى
ع((ات((ق ال((والي((ات اإلق((ليمية ورؤس((ائ((ها امل((عنيني ،م((ع ض((رورة اس((تعداد ج((ميع األط((راف
وع ((لى رأس ((هم ال ((حكوم ((ة امل ((رك ((زي ((ة ،ورؤس ((اء ال ((والي ((ات اإلق ((ليمية ،وال ((قبائ ((ل/ال ((عشائ ((ر،
لتقديم تنازالت من أجل الصالح الوطني العام.
• أن ث ((مة ان ((فراج ((ات ح ((ادث ((ة ف ((ي ع ((الق ((ات ال ((صوم ((ال اإلق ((ليمية ،خ ((اص ((ة ال ((عالق ((ات م ((ع
إث(يوب(يا وإري(تري(ا ،وه(و م(ا ُي(توق(ع م(عه ح(دوث ان(فراج(ات أك(ثر ع(لى املس(توى اإلق(ليمي
ف ((ي ق ((ادم األي ((ام ،إل ((ى ج ((ان ((ب اح ((تمال ((يات ك ((بيرة ل ((تخفيف وط ((أة األزم ((ات االج ((تماع ((ية
واالق( ((تصادي( ((ة وت( ((قليص أس( ((باب ال( ((صراع ال( ((قبلي املح( ((لي واإلق( ((ليمي ب( ((فعل الح( ((راك
األم((ني وال((تجاري وال((سياس((ي املش((ترك ب((ني ال((صوم((ال وإث((يوب((يا وإري((تري((ا م((ن ج((هة،
وباقي دول القرن اإلفريقي من جهة أخرى.
• أن األدوار ال ((سياس ((ية ،االق ((تصادي ((ة ،االج ((تماع ((ية ،األم ((نية ،واالس ((ترات ((يجية ال ((فاع ((لة
وال ((خفية م ((ن ق ((بل ال ((قوى ال ((كبرى ف ((ي م ((نطقة ال ((قرن اإلف ((ري ((قي وال ((صوم ((ال ،ال ت ((زال
ت((لقي ب((دل((وه((ا ف((ي تح((ري((ك ال((كثير م((ن األم((ور واالع((تبارات ع((لى ك((اف((ة املس((توي((ات ف((ي
ال ((داخ ((ل املح ((لي ال ((صوم ((ال ((ي ،وامل ((حيط اإلق ((ليمي ف ((يما ب ((ني دول ال ((قرن اإلف ((ري ((قي،
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وخ ((اص ((ة م ((ا ي ((تعلق ب ((األب ((عاد ال ((سياس ((ية واالس ((ترات ((يجية امل ((رت ((بطة ب ((ال ((طيف ال ((قبلي
والعشائري في هذه الدول مجتمعة!!
وان5طالق5ا ً م(ن ج(ملة امل(الح(ظات ال(ساب(قة ،ي(مكن له(ذه ال(دراس(ة أن تس(تشرف م(آالت
ومس((تقبليات ال((نزاع((ات ال((قبلية/ال((عشائ((ري((ة ف((ي م((حاف((ظات ال((صوم((ال امل((ختلفة ،ت((بعا ً ل((عام((لى
اإليجاب والسلب ،وذلك من خالل رصد وتفصيل السيناريوهات املحتملة التالية:

* السيناريو األول :سيناريو اإليجابيات
ووفق ه ((ذا ال ((سيناري ((و امل ((تفائ ((ل وامل ((تعلق أك ((ثر ب ((جان ((ب اإلي ((جاب ((يات وغ ((لبتها ع ((لى
الس(لبيات ،ف(إن ال(توق(عات ت(شير إل(ى أن املس(تقبل ع(لى األم(داء ال(قري(بة وامل(توس(طة وال(بعيدة،
(حسن ص ((وم ((ال ((ي ك ((بير ف ((ي ال ((عالق ((ات االج ((تماع ((ية ال ((قائ ((مة ب ((ني
يح ((مل ب ((ني ط ((يات ((ه م ((ؤش ((رات ت ( ّ
ال(قبائ(ل/ال(عشائ(ر ال(صوم(ال(ية ب(فعل وج(ود ع(وام(ل إي(جاب(ية ك(ثيرة ي(مكن إي(جاز أه(مها ف(ي ن(قاط
العرض التالية:
– ان5حسار ال((رغ((بات ال((قبلية/ال((عشائ((ري((ة ف((ي االق((تتال وال((صدام ن((تيجة امل((عان((اة ال((كبيرة
ال ((تي شه ((ده ((ا ال ((صوم ((ال ((يون ج ((راء الح ((روب األه ((لية امل ((تكررة ال ((تي م ((روا ب ((ها ،وال ((تي
ف( ((قدوا ف( ((يها ال( ((غال( ((ي وال( ((نفيس وأك( ((ثر م( ((ن م( ((ليون ون( ((صف امل( ((ليون ق( ((تيل ،م( ((ن خ( ((يرة
ش ((باب ((هم وأط ((فال ((هم وذوي ((هم؛ ل ((ذا ت ((ؤك ((د ب ((عض اآلراء امل ((ختصة ب ((ال ((شأن ال ((صوم ((ال ((ي،
وج ((ود ف ((تور ك ((بير راه ((ن ف ((ي الح ((ماس ال ((قبلي ب ((فعل ت ((لك ال ((تجارب امل ((ري ((رة ال ((ساب ((قة،
ووف ((ق ه ((ذه اآلراء ،ف ((إن الح ((ماس ال ((قبلي/ال ((عشائ ((ري" ك ((ان ف ((ي أش ((ده ب ((داي ((ة ان ((هيار
ال(دول(ة ،وك(ل ق(بيلة ك(ان(ت ت(حس أن(ها ب(ال(حسم ال(عسكري س(تصل إل(ى م(ا ت(ري(د ،وك(ان
الجه(ل ب(أض(رار ال(قبيلة وال(قبلية م(تفشيا ،ل(ذا ك(ان م(ن السه(ل حش(د الج(ماه(ير ب(اس(م
ال(قبيلة ،وك(ان ي(سيرا ع(لى ال(جبهات أن تج(د ال(دع(م امل(ال(ي وامل(بارك(ة ال(كام(لة م(ن ش(يوخ
ال((قبائ((ل ،ب((ينما ال((يوم ازداد ال((وع((ي ب((أض((رار ال((قبلية وم((وارده((ا امله((لكة ،ف((قلت نس((بتها
وم ((نسوب ((ها ،وانكمش ((ت الح ((ماس ((ة ال ((شعبية ل ((لقبيلة ،وال س ((يما ف ((ي امل ((دن ،وي ((سعى
ال(ناس ح(ال(ياً ،إل(ى االس(تقرار واألم(ان ،أك(ثر م(ن س(عيهم إل(ى الح(رب ،ح(تى امل(ثقفون
ب(ات(وا ي(تحاش(ون االت(هام ب(ال(قبلية رغ(م ع(دم ان(تفائ(ها ب(ال(كام(ل ل(دي(هم؛ ل(ذا ف(من ال(صعب
اآلن حشد الناس باسم القبيلة"45
– تشه55د م((نطقة ال((قرن اإلف((ري((قي ال((كثير م((ن ال((تغيرات اإلي((جاب((ية ال((حال((ية ب((ني دول((ها،
وال ((تي ل ((ها ارت ((باط ((ات م ((تماس ((ة ج ((دا ً م ((ع ال ((داخ ((ل ال ((صوم ((ال ((ي ع ((لى ك ((ل املس ((توي ((ات،
وخ((اص((ة ت((لك ال((تغيرات اإلي((جاب((ية ال((طارئ((ة ع((لى ال((عالق((ات اإلث((يوب((ية/اإلري((تري((ة ،وال((تي
ب(موج(بها انته(ت ع(داوات وح(روب م(زم(نة ب(ني ال(طرف(ني م(نذ ال(عام 1950؛ح(يث ت(م ف(تح
الح(دود ال(بري(ة ب(ني ال(طرف(ني ألول م(رة م(نذ إغ(الق(ها ع(لى م(دار ع(قدي(ن م(ن ال(زم(ان ،وه(و
 45راج55ع:مح55مد األم55ني ال55هادي ،اإلس55الم55يون ف55ي ال55صوم55ال وال55قبلية ،م55رك55ز املس55بار ل55لدراس55ات وال55بحوث19 ،
ابريل  ،2018متاح على ، https://www.almesbar.net :مع البحث بالعنوان املذكور)بتصرف(
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م ((ا ُي ((توق ((ع م ((عه ام ((تداد ت ((لك ال ((تأث ((يرات ب ((اإلي ((جاب إل ((ى ال ((داخ ((ل ال ((قبلي/ال ((عشائ ((ري
ال((صوم((ال((ي ع((ام((ة م((ن ال((نواح((ي األم((نية؛ إذ س((تؤدي ه((ذه امل((صال((حة ال((تاري((خية إل((ى"
خ(لق ت(وازن(ات إق(ليمية ج(دي(دة ف(ي م(نطقة ال(قرن اإلف(ري(قي ت(ترك آث(اره(ا اإلي(جاب(ية ع(لى
م(عال(جة وح(لحلة ك(ثير م(ن ال(قضاي(ا امل(زم(نة وم(نها اس(تقرار وأم(ن ال(صوم(ال وف(تح آف(اق
جديدة للتعاون بني البلدان الثالثة بما يخدم مصالح شعوبهم"46
– ت5صب مج(مل ال(توق(عات املس(تقبلية ل(عدد م(ن األق(ال(يم ال(فيدرال(ية ب(ال(صوم(ال ،وخ(اص(ة
ك(ل م(ن )إق(ليم غ(رب ال(صوم(ال( ،و) إق(ليم ب(ون(ت الن(د( ،و) ج(وب(االن(د( ،و)غ(ملدغ( ،ف(ي
ص(ال(ح ح(دوث ت(غييرات إي(جاب(ية وش(يكة ،ت(دع(م س(يطرة ال(حكوم(ة ال(فيدرال(ية ع(لى ه(ذه
األق((ال((يم ،م((ا ي((منح ف((رص (ا ً واع((دة لكس((ب امل((زي((د م((ن ال((وف((اق ال((وط((ني ال((عام ،وال((قضاء
ع ( ((لى ال ( ((خالف ( ((ات املتج ( ((ددة ب ( ((ني م ( ((قدي ( ((شو وب ( ((اق ( ((ي األق ( ((ال ( ((يم ع ( ((لى خ ( ((لفية ت ( ((داخ ( ((ل
ال(صالح(يات ب(ينهما ف(ي ال(دس(تور امل(ؤق(ت ل(لبالد؛ إذ ت(وج(د ه(ناك ت(رج(يحات الح(تمال(ية
أن ت ( ((فضي االن ( ((تخاب ( ((ات ال ( ((رئ ( ((اس ( ((ية اإلق ( ((ليمية ال ( ((قادم ( ((ة ف ( ((ي ه ( ((ذه األق ( ((ال ( ((يم خ ( ((الل
 ،2018/2019إل ((ى" ف ((وز م ((وال ((ني ل ((لحكوم ((ة م ((ن ش ((أن ((ه أن ي ((قوي ع ((ضد ال ((حكوم ((ة
امل((رك((زي((ة ،وي((قضي ع((لى ال((رؤس((اء ال((حال((يني ل((ألق((ال((يم  ،وم((ن ث((م ي((تم ح((سم ال((خالف((ات
التي تشل إنجازات الحكومة في جميع األصعدة ،بما فيها األمن"47
– تؤك5د امل(ؤش(رات ال(عام(ة ل(لدول(ة ال(صوم(ال(ية ،م(نذ ت(ول(ي ال(رئ(يس ال(حال(ي مح(مد ع(بداهلل
ف ((رم ((اج ((و ،وإع ((الن ((ه رئ ((يسا ً ل ((لبالد ف ((ي ال ((ثام ((ن م ((ن ف ((براي ((ر  ،2017وإل ((ى اآلن ،أن
ال ((صوم ((ال ق ((د ب ((دأ عه ((دا ً ج ((دي ((دا ً م ((ن ع ((هود اإلص ((الح وت ((صحيح امل ((سار ،وأن خ ((طة
اإلص(الح ال(تي تعه(دت ب(ها ال(قيادة ال(صوم(ال(ية الج(دي(دة ل(لدول امل(ان(حة ،وامل(رت(كزة إل(ى
خ ((مسة أه ((داف اس ((ترات ((يجية ،ع ((لى رأس ((ها" ت ((عزي ((ز الس ((الم وامل ((صال ((حة ال ((وط ((نية ب ((ني
امل((ناط((ق ال((صوم((ال((ية وامل((واط((نني ،وت((عزي((ز ت((حقيق اإلي((رادات ب((طرق ش((فاف((ة وخ((اض((عة
ل((لمساءل((ة وت((وزي((ع وت((قاس((م امل((وارد ال((عام((ة ب((شكل ع((ادل" 48ت((سير بخ((طى واث((قة ن((حو
ال(وص(ول إل(ى ال(فاع(لية ال(كام(لة ،األم(ر ال(ذي يبش(ر ب(امل(زي(د م(ن االس(تقرار االج(تماع(ي
ال(عام ف(ي ال(بالد ،وم(ن ب(ينه االس(تقرار ال(قبلي/ال(عشائ(ري ،وي(كفي ــ وف(ق ه(ذه ال(رؤي(ة
ــ أن ال ((صوم ((ال" ت ((وق ((ف ع ((ن أن ي ((كون أزم ((ة ل ((لجوار ول ((لعال ((م؛ ف ((لم ت ((عد ه ((ناك ق ((رص ((نة
 46راج5ع :ص5فاء ع5زب ،ال5صوم5ال ..ه5ل ت5كون ال5فائ5ز األك5بر م5ن امل5صال5حة ب5ني إري5تري5ا وإث5يوب5يا؟ ،ت5قري5رمؤس5سة
ال55صوم55ال الج55دي55د ل55إلع55الم وال55بحوث وال55تنمية ،ب55تاري55خ  ،17/11/2018م55تاح ع55لى ،http://alsomal.net :م55ع
البحث بالعنوان املذكور)بتصرف يسير(
 47راج5ع :ن5ور ج5يدي ،ب5ني ح5كوم5ة ال5صوم5ال وأق5ال5يمها  ..خ5الف5ات أش5علها ال5دس5تور ،ت5قري5ر وك5ال5ة األن5اض5ول
ال55ترك55ية ب55ال55لغة ال55عرب55ية ،ب55تاري55خ  ،7/11/2018م55تاح ع55لى ،https://www.aa.com.tr :م55ع ال55بحث ب55ال55عنوان
املذكور)بتصرف(
 48انظر :جوزيف رامز ،االنتخابات الرئاسية في الصومال ،مصدر سبق ذكره ،ص )56بتصرف يسير(
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بح(ري(ة وس(واه(ا م(ن امل(شكالت ال(عاب(رة للح(دود ،األم(ر ال(ذي ي(مثل ب(شائ(ر ل(لصوم(ال ذو
األه ((مية االس ((ترات ((يجية الس ((تقرار ال ((قرن اإلف ((ري ((قي وامل ((نطقة ال ((عرب ((ية؛ إذ ال ((واق ((ع أن
ه ( ((ذا ال ( ((بلد ي ( ((تجه ن ( ((حو االس ( ((تقرار وإن ك ( ((ان ب ( ((بطء وص ( ((عوب ( ((ة ف ( ((ي س ( ((بيل اس ( ((تعادة
الدولة"49

* السيناريو الثاني :سيناريو السلبيات
ووفق ه ((ذا ال ((سيناري ((و امل ((تشائ ((م ،وامل ((تعلق أك ((ثر ب ((غلبة الس ((لبيات ع ((لى اإلي ((جاب ((يات،
ف((إن ال((توق((عات ت((شير إل((ى أن ك(الً م((ن امل((دى ال((قري((ب ،وامل((دى امل((توس((ط ،يح((مالن ب((ني ط((يات((هما
امل((زي((د م((ن ال((نزاع((ات ال((قبلية/ال((عشائ((ري((ة ف((ي ال((صوم((ال ،أو ع((لى األق((ل ب((قاء االق((تتال ال((قبلي/
ال((عشائ((ري ك((ظاه((رة مس((تمرة م((ن ظ((واه((ر ال((دول((ة ال((صوم((ال((ية ،وه((و م((ا ي((عني ت((وق((ع امل((زي((د م((ن
ال((ضحاي((ا وال((قتلى ب((مرور األي((ام وال((سنوات ،وي((رت((كز أص((حاب ه((ذا ال((سيناري((و إل((ى ج((ملة م((ن
املؤشرات التي يرونها مؤكدة لرؤيتهم املتشائمة ،وأهم هذه املؤشرات يتمثل في اآلتي:
– ح55ال55ة االت ((هام ((ات امل ((تبادل ((ة ب ((ني ال ((حكوم ((ة امل ((رك ((زي ((ة ف ((ي م ((قدي ((شو م ((ن ج ((هة ،ورؤس ((اء
األق(ال(يم وال(والي(ات م(ن ج(هة أخ(رى ،وال(تي ت(نذر م(ؤش(رات(ها ب(اح(تدام ال(فرق(ة وال(خالف،
وذه ((اب ك ((ل ط ((رف إل ((ى اس ((تقطاب م ((ناص ((ري ((ن وتح ((ري ((ض م ((ناوئ ((ني ،وه ((و م ((ا ي ((عني
اح ((تمال ((ية ال ((عودة إل ((ى امل ((رب ((ع األول مج ((دداً ،وال ((دخ ((ول ف ((ي ح ((ال ((ة اح ((تراب أه ((لي أو
ق(بلي أو ع(شائ(ري م(حتملة ،خ(اص(ة م(ع ت(رب(ص ك(ل ط(رف م(ن ه(ذه األط(راف ب(ال(طرف
اآلخ( ((ر ،وخ( ((اص( ((ة رؤس( ((اء األق( ((ال( ((يم وال( ((والي( ((ات ،وم( ((ثال ذل( ((ك ،م( ((ا يح( ((دث ب( ((والي( ((ة غ( ((رب
ال(صوم(ال م(ن ق(يام م(رش(حي ال(رئ(اس(ة ب(ها ب(ال(تنازل ع(ن ح(ق ال(ترش(ح ،دع(ما ً ل(لقيادي
ال ((ساب ((ق امل ((نشق م ((ن ح ((رك ((ة الش ((باب)م ((ختار روب ((و( ل ((لفوز ب ((ان ((تخاب ((ات ال ((والي ((ة امل ((قبلة،
ع(لى ح(ساب)ع(بد ال(عزي(ز ح(سن مح(مد( امل(دع(وم م(ن ال(حكوم(ة ال(صوم(ال(ية امل(رك(زي(ة50
وي(رى أص(حاب ه(ذه ال(رؤي(ة ،أن ه(ذه ال(حال(ة ،س(يكون ل(ها ت(أث(يرات س(لبية ك(بيرة ع(لى
ال ((حال ((ة األم ((نية ف ((ي ال ((والي ((ات واألق ((ال ((يم وال ((بالد ك ((كل؛ خ ((اص ((ة إذا خس ((رت ال ((حكوم ((ة
امل ((رك ((زي ((ة ه ((ذه امل ((ناف ((سات االن ((تخاب ((ية ف ((ي األق ((ال ((يم" ف ((رب ((ما يعج ((ل ذل ((ك ب ((نهاي ((ة ق ((ادة
ال(حكوم(ة امل(رك(زي(ة ال(حال(يني ،وي(نال م(ن ف(رص اس(تمراره(م ف(ي ال(حكم ،ع(قب ان(تخاب(ات
عامة مرتقبة في 51"2020

 49املصدر السابق نفسه ،الصفحة نفسها) بتصرف يسير(
 50راج55ع ت55قري55ر مؤس55سة ال55صوم55ال الج55دي55د ل55لتنمية وال55بحوث وال55دراس55ات ،ت55حت ع55نوان)ت55نازل 5م55رش55حني
ل55رئ55اس55ة والي55ة غ55رب ال55صوم55ال ل55صال55ح م55ختار روب55و( ،26/11/2018 ،م55تاح ع55لى ،http://alsomal.net :م55ع
البحث بالعنوان املذكور)بتصرف(
 51راجع :نور جيدي ،بني حكومة الصومال وأقاليمها ،مصدر سبق ذكره
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– اس 55تمرار ح( ((ال( ((ة االرت( ((باط ال( ((تاري( ((خية ب( ((ني ال( ((عدي( ((د م( ((ن ق( ((بائ( ((ل/ع( ((شائ( ((ر ال( ((صوم( ((ال
املس ((تضعفة وامل ((همشة وال ((باح ((ثة ع ((ن االس ((تقواء والح ((ماي ((ة ،ب ((االرت ((ماء ف ((ي أح ((ضان
ج(ماع(ات ال(عنف ال(سياس(ي وال(دي(ني ف(ي ال(داخ(ل املح(لي وال(خارج اإلق(ليمي ،وع(لى
رأس ((ها ج ((ماع ((ة الش ((باب ،وه ((ي ال ((حال ((ة ال ((تي ت ((ؤك ((د ع ((مق ال ((بعد ال ((قبلي/ال ((عشائ ((ري
املتج(ذر ص(وم(ال(يا ً م(ن ج(هة ،وق(اب(لية ت(حوي(ل ال(قبائ(ل امل(همشة واملس(تضعفة إل(ى ق(ناب(ل
م ((وق ((وت ((ة ف ((ي أي ((دي ج ((ماع ((ات اإلره ((اب وال ((عنف املس ((لح ت ((لقيها م ((تى ت ((شاء ف ((ي وج ((ه
ال ((دول ((ة ،م ((ن ج ((هة أخ ((رى ،خ ((اص ((ة ف ((ي ظ ((ل ت ((ردي األوض ((اع االق ((تصادي ((ة وامل ((عيشية،
واس ( ((تئثار ق ( ((بائ ( ((ل ال ( ((نفوذ والس ( ((طوة ب ( ((كل امل ( ((ميزات وال ( ((ثروات ع ( ((لى ح ( ((ساب ق ( ((بائ ( ((ل
ال((ضعف واألق((لية ،وم((ن ال((شواه((د ال((تي ي((سوق((ها أص((حاب ه((ذه ال((رؤي((ة ،م((ا ح((دث ف((ي
م ((قدي ((شو س ((اب ((قا ً ع ((ندم ((ا دخ ((لت ال ((قوات اإلث ((يوب ((ية ال ((صوم ((ال ،م ((ن "ان ((ضمام أب ((ناء
ع ( ( ((شيرة م ( ( ((رورس ( ( ((دي إل ( ( ((ى ح ( ( ((رك ( ( ((ة الش ( ( ((باب ردا ً ع ( ( ((لى ق ( ( ((يام أك ( ( ((بر ق ( ( ((بيلتني ف ( ( ((ي
ال( ((عاص( ((مة)أب( ((غال ،ه( ((برج( ((ذر( ب( ((تهميش دوره( ((ا ،وك( ((ذل( ((ك ت( ((فعل ال( ((كثير م( ((ن ال( ((قبائ( ((ل
امل(هضوم(ة ال(حق واألق(ليات؛ إذ ي(مكنهم م(ن خ(الل ان(تمائ(هم لح(رك(ة الش(باب أن ي(فعلوا
الكثير باسم الحركة"52
– ازدي5اد حج(م التح(دي(ات ال(تي ت(واج(هها ال(حكوم(ة امل(رك(زي(ة ف(يما ي(تعلق ب(إع(ادة ه(يكلة
ال((جيش ال((صوم((ال((ي ،واس((تعادة ت((كوي((نه ع((لى أس((س م((واك((بة ل((صورة ال((جيوش ال((دول((ية
الح(دي(ثة ،وذل(ك ف(ي ظ(ل ت(فشي ال(فساد ب(ني ع(ناص(ره وم(ؤس(سات(ه ،ه(ذا إل(ى ج(ان(ب م(ا
يح ((مله املس ((تقبل ال ((قري ((ب م ((ن ت ((عاظ ((م ت ((لك التح ((دي ((ات ب ((فعل ق ((رب خ ((روج ق ((وات ح ((فظ
الس(الم ال(تاب(عة ل(الت(حاد اإلف(ري(قي م(ن ال(صوم(ال بح(لول  2020خ(روج(ا ً ك(ام(الً ،إل(ى
ج ((ان ((ب امل ((عضلة األك ((بر ،وه ((ي تخ ((لي امل ((ان ((حني ع ((ن دع ((م ال ((هيكلة وال ((تطوي ((ر وال ((دع ((م
ل(لمؤس(سة ال(عسكري(ة ال(صوم(ال(ية وال(جيش ،وع(لى رأس(هم ال(والي(ات املتح(دة األم(ري(كية
ال(تي" ق(ررت ت(عليق م(ساع(دات غ(ذائ(ية وش(حنات وق(ود مل(عظم وح(دات ال(قوات املس(لحة
ال(صوم(ال(ية بس(بب م(خاوف ت(تعلق ب(ال(فساد م(ما ي(وج(ه ض(رب(ة ل(لجيش ف(ي وق(ت ب(دأت
ف((يه ق((وات ح((فظ الس((الم اإلف((ري((قية ج((دول((ة ان((سحاب((ها م((ن أم((اك((نها ف((ي ال((بالد؛ ح((يث
أظه(رت وث(ائ(ق أرس(لتها ال(بعثة األم(ري(كية ف(ي ال(صوم(ال إل(ى ال(حكوم(ة ال(صوم(ال(ية أن
امل ((سئول ((ني األم ((ري ((كيني ي ((شعرون ب ((إح ((باط م ((تزاي ((د لعج ((ز ال ((جيش ع ((ن ت ((وض ((يح ق ((نوات
صرف املساعدات"53
– ص55عوب55ة التح ((دي ((ات ال ((شام ((لة ال ((تي ت ((واج ((ه ال ((قيادة ال ((حال ((ية ل ((لبالد ،وال ((تي ت ((عوق
التح(رك ال(فاع(ل ل(ضبط ح(رك(ة ال(قبائ(ل/ال(عشائ(ر ال(صوم(ال(ية ،ف(ي ظ(ل ت(كدس األس(لحة
 52راجع:محمد األمني الهادي ،اإلسالميون في الصومال والقبلية ،مصدر سبق ذكره) بتصرف يسير(
 53راجع :عبد األمير رويح ،أمريكا كيف تغذي العنف في الصومال؟ ،مصدر سبق ذكره)بتصرف(
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ال ((صغيرة وامل ((توس ((طة وال ((كبيرة ف ((ي ي ((د أب ((نائ ((ها؛ إذ" م ((ا زال ال ((صوم ((ال ي ((حتاج إل ((ى
إع ((ادة ب ((ناء امل ((ؤس ((سات األم ((نية ،وت ((قدي ((م ال ((والء ال ((وط ((ني ع ((لى ال ((والء ال ((قبلي ،وال ((عمل
ع ((لى ت ((دري ((ب أف ((راد األم ((ن وال ((جيش وت ((زوي ((ده ((م األس ((لحة الح ((دي ((ثة مل ((واج ((هة امل ((خاط ((ر
األم(نية والج(ماع(ات امل(تطرف(ة ،ن(اه(يك ع(ن ت(أم(ني امل(رتّ(بات ،وم(واج(هة م(شاك(ل ال(جفاف
وامل( ((جاع( ((ة ،وان( ((خفاض مس( ((توى امل( ((عيشة وارت( ((فاع نس( ((بة ال( ((بطال( ((ة ب( ((نحو  %60ب( ((ني
الش(باب ،وت(خفيف ح( ّدة ال(فقر ونس(بته ال(عال(ية ب(ني ال(سكان ،ب(اإلض(اف(ة إل(ى م(شكالت
إق ((ليمية ودول ((ية ،م ((نها ال ((نزاع م ((ع ك ((ينيا ح ((ول م ((لكية ب ((عض ح ((قول ال ((نفط وال ((غاز ف ((ي
امل(حيط ال(هندي ،وح(ول إق(ليم أن(فدي ،وق(ضية األوغ(ادي(ن امل(تنازع ع(ليها م(ع ال(حبشة،
إل ((ى ج ((ان ((ب م ((ا ت ((واج ((هه ال ((صوم ((ال م ((ن أزم ((ة ث ((قة م ((ع امل ((جتمع ال ((دول ((ي ت ((جعل ج ((ميع
املانحني في حالة توجس وريبة تجاه خطط صرف املنح واملساعدات"54

* السيناريو الثالث :رؤية خاصة
وب5ني ت((فاؤل امل((تفائ((لني ،وت((شاؤم امل((تشائ((مني خ((الل ال((سيناري((و األول ف((ال((ثان((ي ،ت((رى
ه ((ذه ال ((دراس ((ة أن ك ((ال ال ((فري ((قني وال ((وجه ((تني ،ي ((توج ((ب االه ((تمام ب ((ه وال ((بناء ع ((ليه ،ف ((ال ش ((ك أن
ال ((صوم ((ال اس ((تطاع خ ((الل ه ((ذه ال ((فترة ال ((وج ((يزة ال ((تي ال ت ((كاد ت ((تجاوز ال ((عام ((ني م ((ن ح ((كم
ال((رئ((يس مح((مد ف((رم((اج((و ،أن ي((ضع ق((دم ال((دول((ة ع((لى ال((طري((ق ال((صحيح ن((حو إن((هاء االن((قسام
ال((داخ((لي واس((تقطاب امل((ان((حني م((ن أج((ل ال((تطوي((ر والتح((دي((ث ،إض((اف((ة إل((ى تحس((ني ع((الق((ات
ال((جوار وف((تح آف((اق إق((ليمية أوس((ع وأرح((ب ل((لشعب ال((صوم((ال((ي م((ع ب((اق((ي ش((عوب دول ال((قرن
اإلف((ري((قي ك((إث((يوب((يا وإري((تري((ا ب((عد ت((وت((رات دام((ت ع((قودا ً س((اب((قة ،وف((ي ك((ل األح((وال ال ي((مكن
ت((صور ح((دوث ت((غييرات ج((ذري((ة ب((ني ع((شية وض((حاه((ا ،والب((د م((ن أن ي((أخ((ذ ال((رج((ل وق((ته ال((كاف((ي
لإلنجاز ،ومن ثم يكون التقييم الصحيح لحجم نجاحاته وإخفاقاته تاليا ً لذلك.
وم55ن ج ((هة أخ ((رى ،ف ((إن ((ه ال ي ((جب م ((طلقا ً اإلس ((راف ف ((ي ال ((تفاؤل ،إل ((ى ال ((درج ((ة ال ((تي
ت(نسينا حج(م التح(دي(ات ال(كبيرة ال(تي ي(واج(هها امل(جتمع ال(صوم(ال(ي ش(عبا ً وح(كوم(ة ،ك(ما أن(ه
ال ي((جب أب((دا ً أن ن((غرق أن((فسنا ــ ن((حن ال((صوم((ال((يني ــ ف((ي ب((حور ال((يأس وال((تشاؤم واس((تبعاد
إم(كان(ية ت(حقيق الح(لم ال(كبير وال(تطلعات األك(بر ب(وج(ود وط(ن ص(وم(ال(ي واح(د وك(بير ،ت(نضوي
ت ((حت ج ((ناح ((يه ك ((اف ((ة أط ((ياف ال ((شعب ال ((صوم ((ال ((ي ع ((لى اخ ((تالف ق ((بائ ((له/ع ((شائ ((ره خ ((اص ((ة أن
األص((ل ف((ي ه((ذا ال((شعب ه((و ال((وح((دة وال((تماس((ك ،ب((ينما التش((رذم وال((تفكك ال ي((عدو س((وى أن
يكون عرضا ً زائالً أو قابالً للزوال مع الجد والعمل ومواصلة اإلصالح وقبول التحدي!!
وب5نا ًء ع(لى م(ا ت(قدم ،ت(رى ه(ذه ال(دراس(ة وج(وب ت(بني ال(سيناري(وه(ني ال(ساب(قني م(عا ً ،
ول ((كن وف ((ق آل ((يات إي ((جاب ((ية ال س ((لبية؛ ب ((معنى أن ال ((سيناري ((و األول ي ((منح ال ((ثقة وي ((دف ((ع إل ((ى
ت((حقيق امل((زي((د م((ن اإلن((جاز رغ((م ال((بطء وال((عثرات ،ب((ينما ال((سيناري((و ال((ثان((ي ،ي((منح الح((ذر م((ن

 54راجع :أحمد علو ،جرح أفريقيا املنسي الصومال ،مصدر سبق ذكره)بتصرف(
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اإله((مال وال((تراخ((ي ،ورغ((م ق((ناع((ة ال((دراس((ة بج((دوى اإلف((ادت((ني م((عاً ،إال أن((ها ت((تبنى ال((سيناري((و
األول؛ ألن ال(نتائ(ج امل(تحققة ع(لى ك(ل األص(عدة  ،ج(دي(رة ب(ال(ثناء وال(تقدي(ر ،ال م(ن ب(اب امل(جام(لة
وال ((تطبيل ،وإن ((ما م ((ن ب ((اب ال ((قناع ((ة ال ((تام ((ة ب ((أن م ((ا ت ((م إن ((جازه ع ((لى ص ((عيد اس ((تقرار ال ((دول ((ة،
وت(حجيم ج(ماع(ات ال(عنف املس(لح واإلره(اب ال(دول(ي كج(ماع(ة الش(باب وال(قاع(دة وداع(ش ،وف(تح
ب((اب التحس((ني ال((فعلي ل((عالق((ات ال((جوار م((ع إث((يوب((يا وإري((تري((ا ،ه((ي خ((طوات إص((الح((ية ق((وي((ة
ت( ( ((حققت ف( ( ((ي ف( ( ((ترة وج( ( ((يزة ال ت( ( ((تجاوز ال( ( ((عام( ( ((ني ،ب( ( ((ل ه( ( ((ي خ( ( ((طوات ي( ( ((صلح ال( ( ((بناء ع( ( ((ليها
وم((ضاع((فتها ،ش((ري((طة اس((تمرار ال((عمل وت((رك ال((خصوم((ة وت((قدي((م ت((نازالت ج((ادة وح((قيقية م((ن
أج ((ل م ((صلحة ه ((ذا ال ((بلد؛ ل ((كل ذل ((ك ت ((راه ((ن ه ((ذه ال ((دراس ((ة مس ((تقبأل وف ((ى األم ((داء ال ((قري ((بة
وامل ((توس ((طة وال ((بعيدة ،ع ((لى ت ((عاظ ((م وت ((يرة اإلص ((الح ال ((عام وال ((شام ((ل ف ((ي ال ((صوم ((ال؛ فخ ((روج
ق(وات ح(فظ الس(الم ل(ن ي(فت ف(ي ع(ضد ال(جيش ال(صوم(ال(ي وال(دول(ة ،ب(ل ع(لى ال(عكس س(يعزز
م ((ن وض ((عية ال ((جيش ال ((وط ((ني ال ((صوم ((ال ((ي ،وس ((يؤس ((س ل ((جهود ف ((اع ((لة وح ((ثيثة ن ((حو اس ((تكمال
ه(يكلته وت(طوي(ره ب(اع(تباره امل(الذ ال(وح(يد ل(دع(م اس(تقرار ح(قيقي وح(ماي(ة مس(تمرة ،وف(يما ي(تعلق
ب((ال((صراع امل((حتدم ب((ني ال((فرق((اء وال((قبائ((ل وال((عشائ((ر ،ت((وج((د مبش((رات م((حتملة ومس((تقبلية ،ق((د
تح(مل امل(زي(د م(ن ع(وام(ل ال(وح(دة ال(وط(نية ،وت(منع اح(تماالت ت(نام(ي ال(صدام ال(قبلي/ال(عشائ(ري
(سهم ك ((ثيرا ً ف ((ي
ف ((ي رب ((وع امل ((حاف ((ظات ال ((صوم ((ال ((ية امل ((ختلفة؛ إذ " ث ((مة ع ((ام ((ل أس ((اس ((ي ق ((د يُ ( ْ
إن((جاح امل((صال((حة ال((وط((نية ال((صوم((ال((ية وه((و ت((بني ن((ظام ف((رم((اج((و م((بدأ امل((حاص((صة واق((تسام
الس ((لطة؛ ف ((ذل ((ك األم ((ر م ((ن ش ((أن ((ه أن ي ((وفِّ ((ر الح ((دود ال ((دن ((يا م ((ن ال ((رض ((ا وال ((قبول ل ((دى م ((ختلف
القبائل الصومالية"55

استنتاجات الدراسة
وب5عد اس(تيفاء م(ادت(ها وم(وض(وع(ها ،ي(مكن له(ذه ال(دراس(ة م(ن خ(الل م(ا ت(وص(لت إل(يه،
أن تطمئن إلى جملة االستنتاجات التالية:
■ ج55 5ذور ال ( ((نزاع ( ((ات ال ( ((قبلية/ال ( ((عشائ ( ((ري ( ((ة ف ( ((ي ال ( ((صوم ( ((ال ت ( ((عود إل ( ((ى ال ( ((تقسيمات
االس ((تعماري ((ة امل ((بكرة ب ((ني ال ((صوم ((ال ((يني ،ول ((يس إل ((ى س ((مات أص ((يلة ف ((ي امل ((جتمع
الصومالي ،ويعد مؤتمر برلني عام  1885الباب األول لهذه التقسيمات.
■ ث5مة ت(حوالت ج(ذري(ة ك(بيرة ف(ي ط(بيعة وم(نطلقات وأس(باب ال(نزاع ال(عشائ(ري/ال(قبلي
ف((ي ال((صوم((ال ف((يما ب((ني امل((رح((لة ال((ساب((قة ع((لى االس((تعمار ،وم((رح((لة م((ا ب((عد س((قوط
ال(نظام ع(ام 1991؛ إذ ات(صفت امل(رح(لة األول(ى ب(صراع ع(شائ(ري ت(قليدي ع(لى امل(اء
وامل ((رع ((ى واألرض ،ب ((ينما ات ((صفت امل ((رح ((لة ال ((ثان ((ية ب ((غلبة ال ((صراع ب ((داف ((ع ال ((عوام ((ل
واملنطلقات واألسباب السياسية.
 55راج55ع :ج55هاد ع55مر الخ55طيب ،م55اذا ي55نتظر ال55نظام ال55سياس55ي ال55صوم55ال55ي ب55قيادة ف55رم55اج55و:دراس55ة ف55ي ب55يئة
ال5نظام وم5عضالت5ه ،م5رك5ز ال5بدي5ل للتخ5طيط وال5دراس5ات االس5ترات5يجية 22 ،دي5سمبر  ،2017م5تاح ع5لىhttps:// :
 ،elbadil-pss.orgمع البحث بالعنوان املذكور
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■

■

■

■

■

ت 55عد م ( ((نطلقات ال ( ((نزاع ال ( ((عشائ ( ((ري/ال ( ((قبلي م ( ((ن مس ( ((لمات وب ( ((دي ( ((هيات ال ( ((عالق ( ((ات
البش(ري(ة ،وه(ي م(وج(ودة ف(ي امل(جتمع ال(صوم(ال(ي م(ثلها م(ثل ب(اق(ي م(جتمعات ال(عال(م،
وخ ((اص ((ة امل ((جتمعات اإلف ((ري ((قية ال ((سمراء ،ل ((كن مس ((ببات ه ((ذا ال ((نزاع ت ((ظل م ((ره ((ون ((ة
ب((مدى ق((درة أو عج((ز ال((حكوم((ات ال((صوم((ال((ية امل((تتاب((عة ف((يما ي((تعلق ب((آل((يات اح((تضان
واح((تواء أب((ناء ال((وط((ن دون ت((مييز أو إق((صاء أو ت((هميش؛ إذ ي((رج((ع ك((ثير م((ن م((ظاه((ر
ال((صراع ال((قبلي إل((ى ح((اج((ة ال((قبائ((ل/ال((عشائ((ر للح((ماي((ة ،م((ا ي((دف((عها ل((لتمترس خ((لف
االع ((تبارات ال ((قبلية وت ((رك االن ((تماء ل ((لدول ((ة ،وم ((ن ث ((م االت ((جاه ن ((حو االن ((تماء ألع ((دائ ((ها
املتربصني بها.
ت55وس55يع دائ ((رة ال ((تدخ ((ل ف ((ي ال ((صراع ((ات ال ((قبلية/ال ((عشائ ((ري ((ة ،ب ((عيدا ً ع ((ن ح( (يّزه ((ا
امل(ناط(قي ،ي(ؤدي إل(ى ت(أج(يج ت(لك ال(صراع(ات ،وت(ضخيم حج(مها ،وخ(اص(ة إذا ك(ان
أط( ((راف ال( ((تدخ( ((ل س( ((ياس( ((يني أو ب ( (رمل( ((ان( ((يني ون( ((واب م( ((ن ذوي امل( ((صال( ((ح ال( ((سياس( ((ية
الخاصة.
ال5صراع ال((سياس((ي ،ال((تمثيل الح((زب((ي وال((برمل((ان((ي ،امل((يول وال((توج((هات االن((فصال((ية،
ال(تدخ(الت ال(دول(ية واإلق(ليمية ،ض(باب(ية الح(رب ع(لى اإلره(اب ،وال(تورط امل(ؤس(سي ف(ي
ال( ((قتل وال( ((عنف :أه( ((م األس( ((باب امل( ((باش( ((رة ل( ((صراع ون( ((زاع ال( ((قبائ( ((ل/ال( ((عشائ( ((ر ف( ((ي
الصومال.
ال55دس55تور امل((ؤق((ت ،ال((فراغ ال((فيدرال((ي ،ت((هميش ال((عشائ((ر/ال((قبائ((ل ،التس((ليح خ((ارج
ن(طاق ال(قان(ون ،الح(مائ(ية ال(طبقية ،ق(صور ال(وع(ي ال(قبلي/ال(عشائ(ري ،م(خال(فة ال(تراث
ال ((حضاري وال ((دي ((ني ل ((لشعب ال ((صوم ((ال ((ي ،ت ((قوق ((ع ال ((نخبة ال ((صوم ((ال ((ية ،وال ((تقصير
ال ((حكوم ((ي ف ((ي امل ((تاب ((عة :أه ((م األس ((باب غ ((ير امل ((باش ((رة ل ((صراع ال ((قبائ ((ل/ال ((عشائ ((ر
واقتتالها املتكرر في الصومال.
تحس5ني ع((الق((ات ال((جوار ،إن((عاش االق((تصاد ال((قوم((ي ،إذاب((ة ال((طبقية وال((تمييز ب((ني
ال ((صوم ((ال ((يني ،ت ((عري ((ة األدوار ال ((خفية ل ((لقوى ال ((كبرى ،دع ((م أواص ((ر ال ((وح ((دة وت ((غليب
امل((صال((ح ال((وط((نية ،ع((دم ال((فتك ب((امل((عارض((ني ،وض((بط الس((لوك ال((عسكري ف((ي م((واج((هة
ق ((ضاي ((ا اإلره ((اب ف ((ي ال ((داخ ((ل ال ((صوم ((ال ((ي :أه ((م الح ((لول امل ((تاح ((ة ال ((حال ((ية مل ((شكلة
تنامي النزاعات القبائلية/العشائرية.

توصيات الدراسة
وفي صفحاتها األخيرة  ،توصي الدراسة باإلجراءات التالية:
■ ت55أس55يس ه ((يئة ص ((وم ((ال ((ية رس ((مية ي ((تول ((ى ق ((يادت ((ها ش ((يوخ ال ((عشائ ((ر ال ((صوم ((ال ((يني
واملس ((تقلني ب ((ال ((تناوب ودون ت ((مييز ط ((بقي ب ((ينهم ،مل ((تاب ((عة ق ((ضاي ((ا ال ((نزاع ((ات ال ((قبلية
وال(عشائ(ري(ة ب(عيدا ً ع(ن ال(دوائ(ر ال(قضائ(ية والش(رط(ية وال(عسكري(ة ،وب(إش(راف م(باش(ر
من السلطة الحاكمة في البالد,
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■

■

■

■

■

■

اإلس55راع ف ((ي اس ((تعادة ث ((قة امل ((ان ((حني ب ((ال ((جيش ال ((صوم ((ال ((ي وامل ((ؤس ((سة ال ((عسكري ((ة
ب( ((أك( ((ملها ،ع( ((بر ات( ((خاذ إج( ((راءات إص( ((الح( ((ية س( ((ري( ((عة وخ( ((اط( ((فة ل( ((تطوي( ((ق ال( ((عناص( ((ر
ال(فاس(دة وامل(تورط(ة ف(ي ال(فساد وال(قتل وت(أج(يج ن(يران ال(فتنة ال(قبلية/ال(عشائ(ري(ة م(ن
املتعاونني سرا ً مع جماعات اإلرهاب اإلقليمي والدولي.
اس55تغالل دع ((وة ال ((رئ ((يس ال ((صوم ((ال ((ي مح ((مد ف ((رم ((اج ((و رؤس ((اء ال ((والي ((ات اإلق ((ليمية
ل ((لتحاور ب ((شأن إش ((كال ((يات ال ((دس ((تور امل ((ؤق ((ت وال ((نظام ال ((فيدرال ((ي ف ((ي ال ((عاص ((مة
م(قدي(شو ،ل(لتوص(ل الس(ري(ع وال(حاس(م ل(صيغة ات(فاق ش(ام(ل وم(لزم ي(حفظ أم(ن ال(بالد
واستقرارها ووحدتها أيضا ً.
دع5وة ال(نخبة ال(صوم(ال(ية امل(ثقفة س(ياس(يا ً واج(تماع(يا ً واق(تصادي(ا ً ل(إلس(هام ال(فعلي
ف ((ي امل ((سار اإلص ((الح ((ي ل ((لدول ((ة ال ((صوم ((ال ((ية ،وف ((ي رف ((ع ال ((وع ((ي ال ((قبلي/ال ((عشائ ((ري
وت(ثقيف ال(عشائ(ر بج(دوى االن(تماء ال(وط(ني وخ(طورة ال(نزاع(ات امل(تبادل(ة ب(ني ال(قبائ(ل/
ال ((عشائ ((ر ع ((لى مس ((تقبل ال ((دول ((ة ،م ((ع ت ((رك م ((ساح ((ة م ((رن ((ة له ((ذه ال ((نخبة ك ((ي تس ((تطيع
مباشرة عملها بحرية.
دع55م ال ((توج ((هات ال ((سياس ((ية ال ((جارب ((ة ب ((شأن ت ((وس ((يع دائ ((رة امل ((صال ((حة اإلق ((ليمية م ((ع
ج ((يران ال ((صوم ((ال ،ع ((لى غ ((رار امل ((صال ((حات ال ((راه ((نة م ((ع ك ((ل م ((ن إث ((يوب ((يا وإري ((تري ((ا،
وت( ((بنّي م( ((بادرات أح( ((ادي( ((ة وت( ((نازالت وازن( ((ة ل( ((تشجيع دول ال( ((جوار ع( ((لى ح( ((ل وح( ((سم
املشكالت العالقة ،ولتكن البداية الجديدة مع كينيا في أسرع وقت ممكن.
م55واص55لة خ ((طط ال ((نهوض ب ((ال ((واق ((ع األم ((ني ال ((صوم ((ال ((ي ،م ((ن خ ((الل زي ((ادة ال ((ضغط
ع((لى ج((ماع((ة الش((باب ،ون((زع س((الح ال((فصائ((ل ،وت((طوي((ق أس((واق األس((لحة ال((صغيرة
للح(د م(ن ام(تالك ال(قبائ(ل/ال(عشائ(ر للس(الح ب(امل(خال(فة ل(لقان(ون ،م(ع االع(تدال وال(توازن
في كل ذلك.
ال5سعي الع(تماد م(فهوم مح(دد وواض(ح ل(إلره(اب ب(ني ال(صوم(ال(يني ،ب(حيث ت(تناس(ب
آل((يات م((واجه((ته م((ع ط((بيعة امل((جتمع ال((صوم((ال((ي ،وي((تم ب((موج((بها ح((فظ دم((اء األب((ري((اء
من املدنيني.

خاتمة
ان5طالق5ا ً م((ن ه((ذه ال((دراس((ة ،وم((ا ت((واف((ر ل((ها م((ن تح((ليالت ،رؤى ،ن((تائ((ج ،وت((وص((يات،
نخ ((لص إل ((ى أن ال ((نزاع ال ((عشائ ((ري/ال ((قبلي ف ((ي ال ((صوم ((ال ،ل ((يس أص ((يالً ب ((ني ال ((صوم ((ال ((يني،
وإن ((ما ه ((و دخ ((يل ب ((ينهم ب ((فعل ع ((وام ((ل ع ((دي ((دة أك ((ثره ((ا ال ي ((رت ((بط ب ((طبيعة أه ((ل ال ((صوم ((ال ،ب ((ل
ب((مؤام((رات دف((ينة وس((عاي((ات خ((فية ت((تواله((ا ال((قوى ال((طام((عة ف((ي ث((روات ه((ذا ال((بلد ،وف((ي م((وق((عه
االس(ترات(يجي ،وال(جيوس(ياس(ي ،ف(ي م(نطقة ال(قرن اإلف(ري(قي؛ ل(ذل(ك ي(توج(ب ع(لى ال(صوم(ال(يني
ج(ميعاً ،ت(وظ(يف ح(ال(ة االس(تقرار النس(بي ال(عام وال(راه(ن ب(ينهم ،ل(دع(م وح(دة وت(ماس(ك ال(قوم(ية
ال ((وط ((نية ال ((جام ((عة ،وت ((رك م ((جاالت ال ((خالف وال ((تناب ((ذ ،ح ((يث ت ((عد امل ((رح ((لة ال ((حال ((ية ،م ((ن أخ ((طر

!35

امل(راح(ل االن(تقال(ية ال(تي ي(مر ب(ها ه(ذا ال(بلد ،ن(حو ط(ري(قه ل(لصعود امل(تنام(ي ف(ي ات(جاه ت(حقيق
االزده(ار وال(رف(اه ألب(نائ(ه ،وه(و م(ا يس(تلزم م(واص(لة ال(عمل ،وال(صبر ع(لى التح(دي(ات وال(صعاب،
وم((ن ث((م ي((جب التح((لي ب((ال((تروي واألن((اة ،ودع((م ال((نظام ال((حال((ي ل((يتمكن م((ن ت((حقيق األه((داف
ال ((صوم ((ال ((ية ال ((كبرى ،ال ((تي ت ((وش ((ك أن ت ((لوح ف ((ي األف ((ق ،وه ((و م ((ا ت ((ؤك ((ده مس ((تقبليات إي ((جاب ((ية
ق(ادم(ة ،رغ(م ب(طء اإلص(الح وت(عاظ(م ال(عقبات ،وم(ا ت(راه ه(ذه ال(دراس(ة ف(ي خ(الص(ات(ها ال(نهائ(ية،
أن ال ((نزاع ((ات ال ((عشائ ((ري ((ة/ال ((قبلية ف ((ي ال ((صوم ((ال ،ه ((ي إل ((ى زوال ،ول ((كن ش ((ري ((طة اس ((تمرار
اإلصالح الشامل ،ودوام األنظمة املستقرة والناجحة.

ثبت املصادرواملراجع
 (1إج5ناس5يو ج5وت5يري5ز  ،Ignacio Gutiérrez de Teránال5صوم5ال أو األزم5ة ال5تي ال ت5نتهي:
ب55ني م55طرق55ة ال55تدخ55ل األم55ري55كي وس55ندان اإلس55الم ال55سياس55ي ،م55قال م55ترج55م ع55ن مج55لة ال55تاي55م
األم 55 5ري 55 5كية ح 55 5ول ال 55 5صوم 55 5ال ،أب 55 5ري 55 5ل  ،2007م 55 5تاح ع 55 5لىhttps://revistas.uam.es/ :
index.php/reim/article/download/738/726
 (2أح55مد ع55لو ،ج55رح أف55ري55قيا امل55نسي ال55صوم55ال ،ت55قري55ر مج55لة ال55جيش ال55لبنان55ي اإلل55كترون55ية،
ال 5 5 5 5 5ع5دد ،383آي55 5 5 5 5ار،2017م 5 5 5 5 5ت5اح ع 5 5 5 5 5ل5ىhttps://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/ :
%D8%AC%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A
 % D 9 % 8 2 % D 9 % 8 A % D 8 % A 7%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
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 (3أخ 5 5 5 5 5ب5ار ال 5 5 5 5 5ي5وم  ،ص 5 5 5 5 5ح5ي5ف5ة ي 5 5 5 5 5م5ن5ي5ة ،م 5 5 5 5 5ت5اح ع 5 5 5 5 5ل5ىhttp://akhbaralyom-ye.net/ :
articles.php?lng=arabic&id=57219
 (4إرم ن55 5يوز ،م55 5وق55 5ع ع55 5لى ال55 5راب55 5طhttps://www.eremnews.com/news/arab-world/ :
972067
 (5أط 55باء ب 55ال ح 55دود ،ال 55عدد  ،14ي 55ون 55يو/ت 55موزـ س 55بتمبر /أي 55لول  ،2011م 55تاح ع 55لىhttps:// :
www.msf-me.org/sites/default/files/content/withoutborders/ar/
2011-Q3-ar.pdf-Issue-14
 (6أط5فال ال5صوم5ال ف5ي م5رم5ى ال5نيران ،ت5قري5ر م5نظمة ال5عفو ال5دول5ية ،أب5ري5ل/ن5يسان  ،2011رق5م
ال 55 5وث 55 5يقة ، AFR 2011/002/52م 55 5تاح ع 55 5لىhttps://www.amnesty.org/download/ :
Documents/AFR520022011ARABIC.PDF
 (7ال 55 5بواب 55 5ة ال 55 5عرب 55 5ية ل 55 5لتنمية ع 55 5لى ال 55 5راب 55 5طhttp://arabdevelopmentportal.com/ar/ :
/country/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
 (8ال5بيان اإلم5ارات5ية ،ص5حيفة ع5لى ال5راب5طhttps://www.albayan.ae/one-world/arabs/ :
1.3391405-24-10-2018
 (9ال5صائ5غ،ب5ان غ5ان5م ،الح5رب األه5لية ف5ي ال5صوم5ال وج5هود امل5صال5حة ال5وط5نية ،مج5لة ال5ترب5ية
وال55 5علم ،املج55 5لد) ،(16ال55 5عدد) ،(1ل55 5سنة ،2009م55 5تاح ع55 5لىhttps://www.iasj.net/iasj? :
func=fulltext&aId=57445
 (10الصومال الجديد ،موقع ،متاح على ،http://alsomal.net :مع البحث بالعنوان املذكور
 (11العرب اللندنية ،صحيفة ،متاح على،https://alarab.co.uk :
 (12ب5اش5ا،ع5مر ع5لي ،ال5سياس5ة وال5قبيلة ف5ي ال5صوم5ال  ..دراس5ة س5يسيول5وج5يا س5ياس5ية ،م5دون5ة
ن55 5 5 5 5اف55 5 5 5 5ذة ف 5 5 5 5 5ك 55ري55 5 5 5 5ة ع 5 5 5 5 5ل 55ى اإلن 5 5 5 5 5ت 55رن55 5 5 5 5ت ،13/3/2014 ،م 5 5 5 5 5ت 55اح ع 5 5 5 5 5ل 55ىhttps:// :
/omrbasha.wordpress.com/2014/03/13
 (13تح5ليل م5وق5ع م5كتب امل5فوض ال5سام5ي ل5حقوق اإلن5سان ب5األم5م املتح5دة  ،ت5حت ع5نوان :ال5نزاع
ف5ي ال5صوم5ال ي5كلف امل5دن5يني ث5منا ً ب5اه5ظا ً ،....م5تاح ع5لى https://www.ohchr.org/AR/ :
، NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22520&LangID=A
وي 55مكن م 55راج 55عة ال 55تقري 55ر ك 55ام5 5الً ب 55لغته األص 55لية ع 55لى ال 55راب 55طohchr.org/Documents/ :
Countries/SO/ReportProtectionofCivilians.pdf
 (14ت55 5قري55 5ر م55 5سح األس55 5لحة ال55 5صغيرة  ،ال55 5عدد  ،61ف55 5براي55 5ر  ،2017ص  ،2م55 5تاح ع55 5لىhttp:// :
www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SASResearch-Note-61-ARA.pdf
 (15ت55قري55ر م55نظمة ال55عفو ال55دول55ية) ح55قوق اإلن55سان ف55ي ال55عال55م /ال55صوم55ال  ،(2017/2018ع55لى
ال55 5 5 5 5راب55 5 5 5 5طhttps://www.amnesty.org/ar/countries/africa/somalia/report- :
/somalia
 (16ج5وزي5ف رام5ز ،االن5تخاب5ات ال5رئ5اس5ية ف5ي ال5صوم5ال ،مج5لة آف5اق إف5ري5قية ،املج5لد ال5ثال5ث عش5ر،
ال 55 5 5عدد ال 55 5 5سادس واألرب 55 5 5عني  ،2017م 55 5 5تاح ع 55 5 5لىhttp://www.sis.gov.eg/UP/AFAQ :
2046/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%20AFRICIA%
% D 8 % A E % D 8 % A 7 % D 8 % A 8 % D 8 % A 7 % D 8 % A A
20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%
% D 9 % 8 0 % D 8 % A 9 % 2 0 % D 9 % 8 1 % D 9 % 8 A
20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%80%D9%80%D8%
%A7%D9%84%20%203.pdf
 (17ج5يدي،ع5بد ال5قادر م5علم مح5مد ،أزم5ة ال5صوم5ال :إش5كال5ية ال5دول5ة وآف5اق إع5ادة ال5بناء ،مج5لة
دراس 55ات إف 55ري 55قية ،ال 55عدد ،45ي 55ون 55يو  ،2011ص  ،203م 55لف ال 55دراس 55ة م 55تاح ع 55لىhttp:// :
publications.iua.edu.sd/iua_magazines/%D8%AF
% D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % D 8 % B 3 % D 8 % A 7 % D 8 % A A
20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%
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%D8%A9/45/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%
%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF45.pdf-5.pdf
 (18خ55ال55د ب55ن س55لطان ب55ن ع55بد ال55عزي55ز ،الح55رب ف55ي ال55صوم55ال ،م55وس55وع55ة م55قات55ل م55ن الصح55راء ،
ال55 5 5 5نسخة اإلل55 5 5 5كترون55 5 5 5ية ،ب55 5 5 5دون ت55 5 5 5رق55 5 5 5يم ،م55 5 5 5تاح ع55 5 5 5لىhttp://www.moqatel.com/ :
openshare/Behoth/Siasia2/HarbSomal/sec02 .doc_cvt.htm
 (19زي5ان5ي ك5لثوم ،االت5حاد اإلف5ري5قي وت5سوي5ة ال5نزاع5ات ،دراس5ة م5قدم5ة ل5نيل درج5ة امل5اجس5تير ف5ي
ال55دب55لوم55اس55ية وال55تعاون ال55دول55ي ،ك55لية ال55علوم ال55سياس55ية واإلع55الم ،ج55ام55عة الج55زائ55ر ،م55تاح
ع 5 5 5 5 5ل 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5ىhttp://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/123456789/13790/1/ :
ZIANI_KELTOUM.PDF
5وح55د ف55ي م55جتمع م55نقسم
 (20س55مية ع55بد ال55قادر ش55يخ مح55مود ،إش55كال55ية ب55ناء ج55يش وط55ني م5ّ 5
م 5 5 5 5 5ن5اط 5 5 5 5 5ق5ي5اً ،م5ج 5 5 5 5 5ل5ة )ع 5 5 5 5 5م5ران(  ،ال 5 5 5 5 5ع5دد ، Issue 20/5رب 5 5 5 5 5ي5ع  ،2017م 5 5 5 5 5ت5اح ع 5 5 5 5 5ل5ى:
20Abdulkadir%omran.dohainstitute.org/ar/issue020/Documents/Sumaya
20Mahmud.pdf%20Sheikh%
 (21س55يث ج .ج55ون55ز ،وآخ55ري55ن ،اس55ترات55يجية م55كاف55حة اإلره55اب وال55تمرد ف55ي ال55صوم55ال ..ت55قييم
الح5ملة ض5د ح5رك5ة الش5باب ،إص5دارات مؤس5سة  ، RANDس5ان5تا م5ون5يكا ،ك5ال5يفورن5يا ،م5تاح
ع 5 5 5 5 5ل55 5 5 5 5ىhttps://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/ :
RR1500/RR1539/RAND_RR1539z1.arabic.pdf
 (22ش55 5بكة ال55 5نبأ امل55 5علوم55 5ات55 5ية ،ال55 5عراق ،م55 5تاح ع55 5لىhttps://annabaa.org/arabic/print/ :
14054
 (23صخ5ري مح5مد ،ق5راءة ف5ي أوض5اع ال5صوم5ال ف5ي ال5قرن اإلف5ري5قي واث5ره5ا ع5لى األم5ن ف5ي إق5ليم
البح55ر األح55مر ،امل55وس55وع55ة الج55زائ55ري55ة ل55لدراس55ات ال55سياس55ية واالس55ترات55يجية 11 ،دي55سمبر
 ،2017م 5 5 5 5 5ت5اح ع 5 5 5 5 5ل5ىhttp://www.politics-dz.com/community/threads/qra-fi- :
uday-alsumal-fi-alqrn-al-friqi-u-thrxa-yl-al-mn-fi-qlim-albxhr-al-xhmr.
/10308
 (24ع 55ثمان،ال 55سيد ع 55وض ،ب 55ناء ال 55دول 55ة أزم 55ة امل 55صال 55حة ال 55صوم 55ال 55ية ،م 55رك 55ز األه 55رام ل 55لدراس 55ات
ال55سياس55ية واالس55ترات55يجية ،س55لسلة ك55راس55ات اس55ترات55يجية  ،ال55عدد  ،147ال55سنة ال55خام55سة
عشرة ،القاهرة  ،2005متاح علىhttp://www.mafhoum.com/press9/254P3.htm :
 (25مح5مد ول5د امل5نى ،ص5راع5ات ال5صوم5ال ،ص5حيفة االت5حاد اإلم5ارات5ية  ،ب5تاري5خ  3م5ارس ،2011
ع 55رض تح 55ليلي ل 55كتاب)ال 55صراع 55ات ف 55ي أق 55ال 55يم ال 55صوم 55ال( للمؤل 55فني :س 55ول 55وم 55ون دي 55رس 55و
وبيروك مسفني ،متاح على/https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/57857 :
 (26مداد ،موقع  ،متاح على /http://midad.com/article/217204 :

ثبت الهوامش واإلحاالت
) (1ان55ظر :إج55ناس55يو ج55وت55يري55ز  ،Ignacio Gutiérrez de Teránال55صوم55ال أو األزم55ة ال55تي ال
ت5نتهي :ب5ني م5طرق5ة ال5تدخ5ل األم5ري5كي وس5ندان اإلس5الم ال5سياس5ي ،م5قال م5ترج5م ع5ن مج5لة
ال5تاي5م األم5ري5كية ح5ول ال5صوم5ال ،أب5ري5ل  ،2007ت5اري5خ ال5زي5ارة له5ذا امل5وق5ع وامل5واق5ع ال5تال5ية
ف 55ي ه 55ذه ال 55دراس 55ة  ،23/11/2018ص ص  ، 85 ،84م 55لف ب 55ي دي إف م 55تاح ع 55لىhttps:// :
 ) revistas.uam.es/index.php/reim/article/download/738/726ب 5 5 5 5 5ت5ص5رف ف55 5 5 5 5ي
العبارة(
) (2أدى االس 55تعمار إل 55ى ت 55قسيم ال 55صوم 55ال إل 55ى ث 55الث 55ة أق 55ال 55يم ب 55ني ك 55ل م 55ن ف 55رن 55سا وإي 55طال 55يا
وب55ري55طان55يا؛ ح55يث ن55ص مؤت55مر ب55رل55ني ع55ام  1885ع55لى م55نح ال55صوم55ال ال55فرن55سي) ج55يبوت55ي
ح55ال55يا ً( ل55فرن55سا ،وال55صوم55ال ال55جنوب55ي إلي55طال55يا ،ب55ينما ت55م م55نح ال55صوم55ال ال55شمال55ي)أرض
ال55صوم55ال( وال55صوم55ال ال55غرب55ي)أوج55ادي55ن( وال55صوم55ال الش55رق55ي)ن55فد( ل55بري55طان55يا  ،وه55و م55ا
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وض55ع ال55صوم55ال ك55كل ف55ي م55واج55هة ع55دائ55ية مس55تمرة م55ع ج55يران55ه ،ب55ل وأدى إل55ى ان55شقاق55ات
ح55ادة ب55ني ش55مال وج55نوب ال55صوم55ال اس55تمرت إل55ى م55ا ب55عد م55رح55لة االس55تقالل ال55رس55مي ع55ام
 ،1960وذل55 5ك ع55 5لى خ55 5لفية ال55 5رغ55 5بة ال55 5صوم55 5ال55 5ية ال55 5حثيثة ف55 5ي ات55 5جاه إل55 5غاء ال55 5تقسيمات
االس55 5تعماري55 5ة ال55 5ساب55 5قة ،وت55 5وح55 5يده55 5ا ف55 5ي إط55 5ار ال55 5دول55 5ة ال55 5صوم55 5ال55 5ية امل55 5وح55 5دة)راج55 5ع:
(moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/HarbSomal/sec02.doc_cvt.htm
) (3ان5ظر :خ5ال5د ب5ن س5لطان ب5ن ع5بد ال5عزي5ز ،الح5رب ف5ي ال5صوم5ال ،م5وس5وع5ة م5قات5ل م5ن الصح5راء
 ،ال 55 5 5نسخة اإلل 55 5 5كترون 55 5 5ية ،ب 55 5 5دون ت 55 5 5رق 55 5 5يم ،م 55 5 5تاح ع 55 5 5لىhttp://www.moqatel.com/ :
)openshare/Behoth/Siasia2/HarbSomal/sec02.doc_cvt.htmبتصرف(
) (4املصدر السابق نفسه ) بتصرف(
) (5انظر :خالد بن سلطان بن عبد العزيز ،مصدر سبق ذكره) بتصرف(
) (6راج5ع :مح5مد ول5د امل5نى ،ص5راع5ات ال5صوم5ال ،ص5حيفة االت5حاد اإلم5ارات5ية  ،ب5تاري5خ  3م5ارس
 ،2011ع5رض تح5ليلي ل5كتاب)ال5صراع5ات ف5ي أق5ال5يم ال5صوم5ال( للمؤل5فني :س5ول5وم5ون دي5رس5و
وب 55 5 5 5يروك م 55 5 5 5سفني ،م 55 5 5 5تاح ع 55 5 5 5لى/https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/57857 :
)بتصرف يسير(
) (7املصدر السابق نفسه ) بتصرف(
) (8راج55 5 5 5 5 5 5 5 5ع h t t p : / / a r c h i v e . a a w s a t . c o m / d e t a i l s . a s p ? :
 6 ،issueno=9165&article=264249#.W_h-WJTXJ0wنوفمبر )2004بتصرف(
) (9ان5ظر :ال5صائ5غ،ب5ان غ5ان5م ،الح5رب األه5لية ف5ي ال5صوم5ال وج5هود امل5صال5حة ال5وط5نية ،مج5لة
ال 55 5 5ترب 55 5 5ية وال 55 5 5علم ،املج 55 5 5لد) ،(16ال 55 5 5عدد) ،(1ل 55 5 5سنة ،2009ص  ،40م 55 5 5تاح ع 55 5 5لىhttps:// :
)www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=57445بتصرف يسير(
)(10ان 55ظر :زي 55ان 55ي ك 55لثوم ،االت 55حاد اإلف 55ري 55قي وت 55سوي 55ة ال 55نزاع 55ات ،دراس 55ة م 55قدم 55ة ل 55نيل درج 55ة
امل55اجس55تير ف55ي ال55دب55لوم55اس55ية وال55تعاون ال55دول55ي ،ك55لية ال55علوم ال55سياس55ية واإلع55الم ،ج55ام55عة
الج 55 5زائ 55 5ر ،3ص  ،57م 55 5لف ال 55 5دراس 55 5ة م 55 5تاح ع 55 5لىhttp://biblio.univ-alger.dz/jspui/ :
)bitstream/123456789/13790/1/ZIANI_KELTOUM.PDFبتصرف يسير(
)(11راج55 5ع :أح55 5مد ع55 5لو ،ج55 5رح أف55 5ري55 5قيا امل55 5نسي ال55 5صوم55 5ال ،ت55 5قري55 5ر مج55 5لة ال55 5جيش ال55 5لبنان55 5ي
اإلل 55 5كترون 55 5ية ،ال 55 5عدد ،383آي 55 5ار،2017م 55 5تاح ع 55 5لىhttps://www.lebarmy.gov.lb/ar/ :
 c o n t e n t / % D 8 % A C % D 8 % B 1 % D 8 % A D%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
)(12ان55ظر :أط55فال ال55صوم55ال ف55ي م55رم55ى ال55نيران ،ت55قري55ر م55نظمة ال55عفو ال55دول55ية ،أب55ري55ل/ن55يسان
 ،2011رق 55 5م ال 55 5وث 55 5يقة  ، AFR 2011/002/52ص  ،4م 55 5لف ال 55 5تقري 55 5ر م 55 5تاح ع 55 5لىhttps:// :
www.amnesty.org/download/Documents/AFR520022011ARABIC.PDF
)(13ان 55ظر:خ 55ال 55د ب 55ن س 55لطان ب 55ن ع 55بد ال 55عزي 55ز ،م 55صدر س 55بق ذك 55ره ،م 55تاح ع 55لى ال 55راب 55طhttp:// :
w w w. m o q a t e l . c o m / o p e n s h a r e / B e h o t h / S i a s i a 2 / H a r b S o m a l /
)sec06.doc_cvt.htmبتصرف(
)(14املصدر السابق نفسه) بتصرف(
)(15ان 55ظر:خ 55ال 55د ب 55ن س 55لطان ب 55ن ع 55بد ال 55عزي 55ز ،م 55صدر س 55بق ذك 55ره ،م 55تاح ع 55لى ال 55راب 55طhttp:// :
w w w. m o q a t e l . c o m / o p e n s h a r e / B e h o t h / S i a s i a 2 / H a r b S o m a l /
)sec06.doc_cvt.htmبتصرف(
)(16راج55ع تح55ليل م55وق55ع م55كتب امل55فوض ال55سام55ي ل55حقوق اإلن55سان ب55األم55م املتح55دة ل55تفاص55يل
ال55تقري55ر امل55ذك55ور ،ت55حت ع55نوان :ال55نزاع ف55ي ال55صوم55ال ي55كلف امل55دن55يني ث55منا ً ب55اه55ظا ً ،....م55تاح
ع 55 5 5لى https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx? :
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 ، NewsID=22520&LangID=Aوي55 5مكن م55 5راج55 5عة ال55 5تقري55 5ر ك55 5ام 5 5الً ب55 5لغته األص55 5لية ع55 5لى
ال 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5راب 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5ط o h c h r . o r g / D o c u m e n t s / C o u n t r i e s / S O / :
) ReportProtectionofCivilians.pdfبتصرف(
)(17راج55ع ص55حيفة ال55بيان اإلم55ارات55ية ع55لى ال55راب55طhttps://www.albayan.ae/one-world/ :
 ،1.3391405-24-10-arabs/2018بتاريخ 24أُكتوبر)2018بتصرف(
)(18راج5ع :صخ5ري مح5مد ،ق5راءة ف5ي أوض5اع ال5صوم5ال ف5ي ال5قرن اإلف5ري5قي واث5ره5ا ع5لى األم5ن
ف55ي إق55ليم البح55ر األح55مر ،امل55وس55وع55ة الج55زائ55ري55ة ل55لدراس55ات ال55سياس55ية واالس55ترات55يجية11 ،
دي55 5 5سمبر  ،2017م55 5 5تاح ع55 5 5لىhttp://www.politics-dz.com/community/threads/ :
qra-fi-uday-alsumal-fi-alqrn-al-friqi-u-thrxa-yl-al-mn-fi-qlim-albxhr-al)/xhmr.10308بتصرف يسير(
)(19ان5ظر :ب5اش5ا،ع5مر ع5لي ،ال5سياس5ة وال5قبيلة ف5ي ال5صوم5ال  ..دراس5ة س5يسيول5وج5يا س5ياس5ية،
م55 5 5 5 5دون55 5 5 5 5ة ن55 5 5 5 5اف55 5 5 5 5ذة ف55 5 5 5 5كري55 5 5 5 5ة ع55 5 5 5 5لى اإلن55 5 5 5 5ترن55 5 5 5 5ت ،13/3/2014 ،م55 5 5 5 5تاح ع55 5 5 5 5لىhttps:// :
)/omrbasha.wordpress.com/2014/03/13بتصرف يسير(
)(20ي55عان55ي ال55صوم55ال55يون م55ن م55خاط55ر م55رك55بة وم55زم55نة ،وع55لى رأس ذل55ك ال55جفاف وان55عدام األم55ن
ال5غذائ5ي وس5وء ال5رع5اي5ة ال5صحية وع5دم ال5حصول ع5لى الخ5دم5ات األس5اس5ية وس5بل ال5عيش،
ك 55ما يسج 55ل ال 55صوم 55ال 55يون امل 55عدالت األع 55لى ع 55امل 55يا ً م 55ن ح 55يث وف 55يات األم 55وم 55ة وال 55طفول 55ة،
وي5حتاج أك5ثر م5ن خ5مسة م5الي5ني ص5وم5ال5ي مل5ساع5دات إن5سان5ية ف5ي ظ5ل ت5صاع5د نس5بة ال5فقر
امل55تعدد األب55عاد ،وال55تي ت55صل ألك55ثر م55ن  %80ب55ال55تزام55ن م55ع ال55تعرض ل55كوارث ال55فيضان55ات
وض55عف الخ55دم55ات ال55صحية وال55بيئية وت55لوث امل55ياه)راج55ع :ال55بواب55ة ال55عرب55ية ل55لتنمية ع55لى
ال55 5 5 5 5راب55 5 5 5 5طh t t p : / / a r a b d e v e l o p m e n t p o r t a l . c o m / a r / c o u n t r y / :
 /%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84بتصرف(
)(21ان5ظر :ع5ثمان،ال5سيد ع5وض ،ب5ناء ال5دول5ة أزم5ة امل5صال5حة ال5صوم5ال5ية ،م5رك5ز األه5رام ل5لدراس5ات
ال55سياس55ية واالس55ترات55يجية ،س55لسلة ك55راس55ات اس55ترات55يجية  ،ال55عدد  ،147ال55سنة ال55خام55سة
ع 5ش55 5 5 5 5رة ،ال 5 5 5 5 5ق55اه55 5 5 5 5رة  ،2005ص  ،92م 5 5 5 5 5ت55اح ع 5 5 5 5 5ل55ىhttp://www.mafhoum.com/ :
)press9/254P3.htmبتصرف يسير(
)(22انظر :باشا،عمر علي ،السياسة والقبيلة في الصومال ،مصدر سبق ذكره ) بتصرف(
)(23املصدر السابق نفسه) بتصرف(
)(24ان5ظر :ج5يدي،ع5بد ال5قادر م5علم مح5مد ،أزم5ة ال5صوم5ال :إش5كال5ية ال5دول5ة وآف5اق إع5ادة ال5بناء،
مج5لة دراس5ات إف5ري5قية ،ال5عدد ،45ي5ون5يو  ،2011ص  ،203م5لف ال5دراس5ة م5تاح ع5لىhttp:// :
publications.iua.edu.sd/iua_magazines/%D8%AF
% D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % D 8 % B 3 % D 8 % A 7 % D 8 % A A
20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%
%D8%A9/45/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%
%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF
)%D8%AF45.pdf-5.pdfبتصرف(
)(25راج5ع  :ت5قري5ر الج5زي5رة ن5ت لح5لقة ب5رن5ام5ج )االق5تصاد وال5ناس( ل5يوم الس5بت  ،17/3/2018ع5ن
ت 55صري 55حات ال 55خبير االق 55تصادي ال 55صوم 55ال 55ي ي 55حيى ع 55ام 55ر ،ع 55نوان الح 55لقة) ه 55ل يس 55تحق
ال 55صوم 55ال ت 55صنيفه أك 55ثر ال 55بلدان ف 55ساداً؟( ،م 55تاح ع 55لى،http://www.aljazeera.net :م 55ع
البحث بالعنوان املذكور)بتصرف(
)(26ان5ظر :ج5وزي5ف رام5ز ،االن5تخاب5ات ال5رئ5اس5ية ف5ي ال5صوم5ال ،مج5لة آف5اق إف5ري5قية ،املج5لد ال5ثال5ث
عش 55ر ،ال 55عدد ال 55سادس واألرب 55عني  ،2017ص  ،54م 55تاح ع 55لىhttp://www.sis.gov.eg/ :
2 0 A F R I C I A % U P / A F A Q
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2046/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%
% D 8 % A 7 % D 8 % A 8 % D 8 % A 7 % D 8 % A A
20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%
% D 9 % 8 0 % D 8 % A 9 % 2 0 % D 9 % 8 1 % D 9 % 8 A
20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%80%D9%80%D8%
)%A7%D9%84%20%203.pdfبتصرف يسير(
)(27ان55ظر :أط55باء ب55ال ح55دود ،ال55عدد  ،14ي55ون55يو/ت55موزـ س55بتمبر /أي55لول  ،2011ص ،1م55تاح ع55لى:
https://www.msf-me.org/sites/default/files/content/withoutborders/ar/
2011-Q3-ar.pdf-Issue-14
)(28راج5ع ت5قري5ر م5نظمة ال5عفو ال5دول5ية) ح5قوق اإلن5سان ف5ي ال5عال5م /ال5صوم5ال  ،(2017/2018ص
2015ع 55 5 5 5لى ال 55 5 5 5راب 55 5 5 5طhttps://www.amnesty.org/ar/countries/africa/somalia/ :
/report-somalia
)(29راج55ع :رض55ا ع55بد ال55ودود ،بتخ55طيط أم55ري55كي وت55نفيذ أم55راء الح55رب :ال55صوم55ال ف55ي ط55ري55قها
للح55 5رب األه55 5لية! ،م55 5وق55 5ع م55 5داد ،ب55 5تاري55 5خ  ،8/11/2007م55 5تاح ع55 5لى http://midad.com/ :
 ،/article/217204مع البحث بالعنوان املذكور) بتصرف(
)(30راج55ع :ب55شير ن55ور ع55لي ،ال55صراع ب55ني أرض ال55صوم55ال وب55ون55ت الن55د ،ت55قري55ر م55وق55ع ال55صوم55ال
الج55 5دي55 5د ،ب55 5تاري55 5خ ال55 5ثالث55 5اء  ،27/2/2018م55 5تاح ع55 5لى ،http://alsomal.net :م55 5ع ال55 5بحث
بالعنوان املذكور)بتصرف(
)(31راج55 5ع :إرم ن55 5يوز ،ع55 5لى ال55 5راب55 5طhttps://www.eremnews.com/news/arab-world/ :
،972067بتاريخ  30أغسطس )2017بتصرف(
)(32راج55ع :ع55بد األم55ير روي55ح ،أم55ري55كا ك55يف ت55غذي ال55عنف ف55ي ال55صوم55ال؟ ،ت55قري55ر ش55بكة ال55نبأ
امل55علوم55ات55ية ،ال55عراق ،ب55تاري55خ  ،10/1/2018م55تاح ع55لىhttps://annabaa.org/arabic/ :
)print/14054بتصرف يسير(
)(33ان55ظر :س55يث ج .ج55ون55ز ،وآخ55ري55ن ،اس55ترات55يجية م55كاف55حة اإلره55اب وال55تمرد ف55ي ال55صوم55ال..
ت5قييم الح5ملة ض5د ح5رك5ة الش5باب ،إص5دارات مؤس5سة  ، RANDس5ان5تا م5ون5يكا ،ك5ال5يفورن5يا،
ص ،10م 5 5 5 5 5ت 55 5 5 5 5اح ع 5 5 5 5 5ل 55 5 5 5 5ىhttps://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/ :
)research_reports/RR1500/RR1539/RAND_RR1539z1.arabic.pdfب 5 5 5 5 5ت 5 5ص55 5رف
يسير(
5وح55د ف 55ي م 55جتمع
)(34ان 55ظر :س 55مية ع 55بد ال 55قادر ش 55يخ مح 55مود ،إش 55كال 55ية ب 55ناء ج 55يش وط 55ني م 5ّ 5
م55نقسم م55ناط55قياً ،مج55لة )ع55مران(  ،ال55عدد ، Issue 20/5رب55يع ،2017ص  ،155م55تاح ع55لى:
20Abdulkadir%omran.dohainstitute.org/ar/issue020/Documents/Sumaya
)20Mahmud.pdf%20Sheikh%بتصرف يسير(
)(35راج55ع :ع55بداهلل ال55فضلي ،ك55ل ه55ذه ال55صراع55ات م55ن أج55ل الس55لطة وال55ثروة؟!!! ،ص55حيفة أخ55بار
ال55 5يوم ال55 5يمنية ،األح55 5د  14دي55 5سمبر  ،2008م55 5تاح ع55 5لىhttp://akhbaralyom-ye.net/ :
articles.php?lng=arabic&id=57219
)(36راج5ع :ع5بداهلل إب5راه5يم ع5لمي ،التج5رب5ة ال5فيدرال5ية ف5ي ال5صوم5ال:إع5ادة إن5تاج ال5نظام ال5قبلي
ب5تول5يفة ج5دي5دة ،ص5حيفة ال5عرب ال5لندن5ية ،ب5تاري5خ األح5د  ،5/11/2017م5تاح ع5لىhttps:// :
 ،alarab.co.ukمع البحث بالعنوان املذكور) بتصرف يسير(
)(37راج5ع ت5قري5ر ص5حيفة ال5ري5اض ال5سعودي5ة ت5حت ع5نوان) ح5كم الس5الح ي5سيطر ع5لى ال5حياة
ف5ي ال5صوم5ال وط5ري5قة دخ5ول5ه غ5ير م5عروف5ة( ،ب5تاري5خ اإلث5نني  21ف5براي5ر  ،2005م5تاح ع5لى:
)http://www.alriyadh.com/40956بتصرف يسير(
)(38املصدر السابق نفسه) بتصرف يسير(
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)(39راج5ع ت5قري5ر م5سح األس5لحة ال5صغيرة  ،ال5عدد  ،61ف5براي5ر  ،2017ص  ،2م5تاح ع5لىhttp:// :
www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SASResearch-Note-61-ARA.pdf
)(40راج55 5 5 5 5عhttp://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/HarbSomal/ :
sec02.doc_cvt.htm
)(41راج55ع :ع55بد ال55قادر ف55ودي ،ق55بائ55ل ال55صوم55ال امل55همشة ..ت55مييز م55جتمعي ع55لى أس55اس امل55هنة،
ص55 5 5 5حيفة ال55 5 5 5عرب55 5 5 5ي الج55 5 5 5دي55 5 5 5د ال55 5 5 5لندن55 5 5 5ية 1 ،أك55 5 5 5توب55 5 5 5ر  ،2017م55 5 5 5تاح ع55 5 5 5لىhttps:// :
w w w . a l a r a b y . c o . u k / i n v e s t i g a t i o n s /
)fdcc486b-9987-4bb0-87bf-8bd56372e7a6بتصرف(
)(42املصدر السابق نفسه)بتصرف(
)(43ه5ذه امل5قترح5ات خ5ال5صة ل5لباح5ث ب5ال5نظر إل5ى تح5ليل األس5باب امل5باش5رة وغ5ير امل5باش5رة ل5لنزاع
القبلي/العشائري في الصومال
ً
)"(44أج5رت ال5حكوم5ة األم5ري5كية س5را ت5غييرات ع5لى ق5واع5ده5ا ال5خاص5ة ب5اس5تخدام ال5قوة امل5ميتة
ف55ي ع55مليات م55كاف55حة اإلره55اب ،وأدرج55ت ال55صوم55ال ض55من امل55ناطق ال55تي اع55تبرت55ها م55ناطق /
ع5مليات ح5رب5ية نش5طة /وي5عني ه5ذا ف5عليا ً أن ب5وس5ع ال5قوات األم5ري5كية اس5تهداف األش5خاص
ص 5دُوا ،وب55غض ال55نظر ع55ما إذا ك55ان55وا
ال55ذي55ن يُ55عتَ َقد أن55هم م55ن م55قات55لي ح55رك55ة الش55باب أي55نما ُر ِ 5 5
ي 55مثلون ته 55دي 55دا ً وش 55يكا ً ل 55حياة أف 55راد ،ودون ال 55حصول ع 55لى ت 55صري 55ح م 55ن س 55لطات رف 55يعة
املس 55توى ،ووف 55قا ً مل 55كتب ال 55صحاف 55ة االس 55تقصائ 55ية ،وه 55و م 55نظمة غ 55ير ح 55كوم 55ية م 55قره 55ا ف 55ي
امل55ملكة املتح55دةُ ،ق ِ 5ت َل م55دن55يون ف55ي  31ه55جوم 5ا ً أم55ري55كيا ً اس 5ت ِ
م55ت ف55يها ط55ائ55رات الس55الح
ُخد َ
ال5جوي وط5ائ5رات ب5ال ط5يار")راج5عhttps://www.amnesty.org/ar/countries/africa/ :
(/somalia/report-somalia
)(45راج55ع:مح55مد األم55ني ال55هادي ،اإلس55الم55يون ف55ي ال55صوم55ال وال55قبلية ،م55رك55ز املس55بار ل55لدراس55ات
وال 55 5بحوث 19 ،اب 55 5ري 55 5ل  ،2018م 55 5تاح ع 55 5لى ، https://www.almesbar.net :م 55 5ع ال 55 5بحث
بالعنوان املذكور)بتصرف(
)(46راج5ع :ص5فاء ع5زب ،ال5صوم5ال ..ه5ل ت5كون ال5فائ5ز األك5بر م5ن امل5صال5حة ب5ني إري5تري5ا وإث5يوب5يا؟،
ت5قري5رمؤس5سة ال5صوم5ال الج5دي5د ل5إلع5الم وال5بحوث وال5تنمية ،ب5تاري5خ  ،17/11/2018م5تاح
على ،http://alsomal.net :مع البحث بالعنوان املذكور)بتصرف يسير(
)(47راج55ع :ن55ور ج55يدي ،ب55ني ح55كوم55ة ال55صوم55ال وأق55ال55يمها  ..خ55الف55ات أش55علها ال55دس55تور ،ت55قري55ر
وك55 5ال55 5ة األن55 5اض55 5ول ال55 5ترك55 5ية ب55 5ال55 5لغة ال55 5عرب55 5ية ،ب55 5تاري55 5خ  ،7/11/2018م55 5تاح ع55 5لىhttps:// :
 ،www.aa.com.trمع البحث بالعنوان املذكور)بتصرف(
)(48ان55 5ظر :ج55 5وزي55 5ف رام55 5ز ،االن55 5تخاب55 5ات ال55 5رئ55 5اس55 5ية ف55 5ي ال55 5صوم55 5ال ،م55 5صدر س55 5بق ذك55 5ره ،ص
)56بتصرف يسير(
)(49املصدر السابق نفسه ،الصفحة نفسها) بتصرف يسير(
)(50راج5ع ت5قري5ر مؤس5سة ال5صوم5ال الج5دي5د ل5لتنمية وال5بحوث وال5دراس5ات ،ت5حت ع5نوان)ت5نازل5
م55رش55حني ل55رئ55اس55ة والي55ة غ55رب ال55صوم55ال ل55صال55ح م55ختار روب55و( ،26/11/2018 ،م55تاح ع55لى:
 ،http://alsomal.netمع البحث بالعنوان املذكور)بتصرف(
)(51راجع :نور جيدي ،بني حكومة الصومال وأقاليمها ،مصدر سبق ذكره
)(52راج55 5 5ع:مح55 5 5مد األم55 5 5ني ال55 5 5هادي ،اإلس55 5 5الم55 5 5يون ف55 5 5ي ال55 5 5صوم55 5 5ال وال55 5 5قبلية ،م55 5 5صدر س55 5 5بق
ذكره) بتصرف يسير(
)(53راج55 5ع :ع55 5بد األم55 5ير روي55 5ح ،أم55 5ري55 5كا ك55 5يف ت55 5غذي ال55 5عنف ف55 5ي ال55 5صوم55 5ال؟ ،م55 5صدر س55 5بق
ذكره)بتصرف(
)(54راجع :أحمد علو ،جرح أفريقيا املنسي الصومال ،مصدر سبق ذكره)بتصرف(
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)(55راج55 5 5ع :ج55 5 5هاد ع55 5 5مر الخ55 5 5طيب ،م55 5 5اذا ي55 5 5نتظر ال55 5 5نظام ال55 5 5سياس55 5 5ي ال55 5 5صوم55 5 5ال55 5 5ي ب55 5 5قيادة
ف55 5رم55 5اج55 5و:دراس55 5ة ف55 5ي ب55 5يئة ال55 5نظام وم55 5عضالت55 5ه ،م55 5رك55 5ز ال55 5بدي55 5ل للتخ55 5طيط وال55 5دراس55 5ات
االس55 5ترات55 5يجية 22 ،دي55 5سمبر  ،2017م55 5تاح ع55 5لى ،https://elbadil-pss.org :م55 5ع ال55 5بحث
بالعنوان املذكور

انتهى
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