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ملخص 
تهــدف هـــذه الـــدراســـة إلـــى تـــقديـــم رؤيـــة اســـتشرافـــية ومســـتقبلية بـــخصوص ظـــاهـــرة 
الــنزاع الــعشائــري فــي الــصومــال، وذلــك مــن خــالل رصــد أهــم مــالمــح هــذه الــظاهــرة مــن حــيث 
الـــضعف أو الـــقوة، بـــاإلضـــافـــة إلـــى مـــحاولـــة الـــوقـــوف عـــلى أهـــم األســـباب الـــتي تـــقف وراءهـــا، 
وطـبيعة املـنطلقات الـتي تـعمل عـلى تـغذيـتها وتـأجـيجها. ومـن جـهة أخـرى تـسعى الـدراسـة إلـى 
تـبصير ذوي الـقرار الـسياسـي فـي الـبالد بـأهـم الـطرق والـوسـائـل املـتاحـة لـلتخفيف مـن حـدة 
الـصدام الـعشائـري بـني الـصومـالـيني، وكـذلـك تـبصيرهـم بـاملـآالت املـتوقـعة سـلباً وإيـجابـاً فـيما 

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
 تـمثل الـحالـة الـقبلية والـعشائـريـة فـي الـصومـال خـصوصـية كـبيرة، ربـما ال تـوجـد فـي 
الـــكثير مـــن بـــلدان الـــعالـــم؛ ذلـــك أن مجـــمل الـــفعالـــيات واألحـــداث الـــتاريـــخية الـــكبرى فـــي هـــذا 
الــــبلد، ظــــلت ــ وال تــــزال ـــ مــــرتــــبطة ومــــرهــــونــــة بــــالــــتوجــــهات الــــثقافــــية، الــــديــــنية، االجــــتماعــــية ، 
االقـتصاديـة ، والـسياسـية، لـلقبائـل والـعشائـر عـلى اخـتالف مـشاربـها وكـيفياتـها وأحـجامـها، 
بـل ال نـكون مـبالـغني، إذا قـلنا إن تـلك الـحالـة الـقبلية تـّشكل ضـمانـة حـقيقية لـلحفاظ عـلى ثـراء 
الـصومـال االجـتماعـي، وكـذلـك عـلى تـوازنـه الـوطـني ضـد تـيارات الـهيمنة الـفكريـة املـوجـهة فـي 
الـــداخـــل والـــخارج؛ إذ" أن الـــتركـــيبة الـــعرقـــية والـــقبلية الـــتي تـــميز املـــجتمع الـــصومـــالـــي، تـــمثل 
ســداً مــتيناً فــي وجــه الــنعرات الــوافــدة والــتيارات املــؤدلــجة، وخــاصــة مــنذ فجــر االســتقالل فــي 
الـعام 1960 وحـتى مـا بـعد انـهيار الـدولـة املـركـزيـة فـي 1991؛ حـيث اكتسـبت األحـداث فـي 
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الـصومـال طـابـعاً قـبلياً وجـغرافـياً، شـّكل مـالمـح الـتكتالت الـسياسـية واالجـتماعـية فـي الـبالد، 
1بحيث طغت السمة العشائرية على الواقع الصومالي وصارت املؤشر الرئيسي له"

وإذا كــانــت األمــور هــكذا فــي الــصومــال، فــإنــه مــن غــير املــمكن واملــتصور أن نــتوقــع 
اســــــتقراراً شــــــامــــــالً فــــــي الــــــبالد عــــــلى كــــــافــــــة املســــــتويــــــات األمــــــنية والــــــسياســــــية واالجــــــتماعــــــة 
واالقــتصاديــة وغــيرهــا، دون الــنظر إلــى طــبيعة الــعالقــات الــقائــمة بــني األعــراق والــعشائــر فــي 
الــــــبالد، ومــــــا إذا كــــــانــــــت تــــــلك الــــــعالقــــــات قــــــائــــــمة عــــــلى أرضــــــية مشــــــتركــــــة مــــــن الســــــلم واألمــــــن 

االجتماعيني، أم على أساس من الصراع والصدام العرقي والطبقي؟!! 
ولـعل االعــتبارات الــسابــقة هــي الســر فــي اخــتيار الــباحــث مــوضــوع هــذه الــدراســة، 
خــاصــة فــي ظــل مســتجدات الــوضــع الــعشائــري فــي بــعض املــناطــق واملــدن بــوســط الــصومــال 
وجــــنوبــــه، والــــتي تــــشير مــــالمــــحها األولــــية إلــــى دخــــول الــــعشائــــر واألعــــراق املســــتقرة فــــي تــــلك 
املــناطــق، فــي حــالــة اقــتتال أهــلي وصــدام عــرقــي، قــد يــنذر بــانــدالع عــدوى الــفرقــة والــخالف 
والـصدام املسـلح بـني أبـناء الـوطـن الـواحـد، األمـر الـذي يسـتلزم عـدة إجـراءات: أوالهـا الـتأمـل 
الــدقــيق فــي أســباب دخــول الــقبائــل الــصومــالــية فــي مــثل تــلك الــحالــة مــن الــصراع واالقــتتال، 
وثـانـيها الـبحث والـتفتيش فـي خـفايـا األجـواء الـسائـدة فـي مـناطـق الـصدام الـقبلي ملـعرفـة مـا 
يـــدور هـــناك مـــن أدوار خـــفية تـــلعب عـــلى الـــوتـــر الـــطائـــفي والـــعرقـــي، وثـــالـــثها مـــحاولـــة الـــعودة 
بــالــعشائــر والــقبائــل املــتنازعــة إلــى حــدود االنــضباط االجــتماعــي والــوفــاق اإلنــسانــي مجــدداً، 
مـــن خـــالل وضـــع الحـــلول الجـــذريـــة الـــحاســـمة أو شـــبه الـــحاســـمة ملـــا تـــواجـــهه تـــلك الـــقبائـــل مـــن 
صــعوبــات ومــشكالت، وهــو مجــمالً مــا تــحاول هــذه الــدراســة الــتطرق إلــيه مــن خــالل مــحاورهــا 
وتـــــفاصـــــيلها، لـــــتبصير ذوي الـــــقرار فـــــي الـــــبالد، بـــــمناطـــــق الـــــقصور والخـــــلل، وكـــــذلـــــك بـــــطرق 

االستدراك والعالج.
وفــيما يــــتعلق بــــمنهج هــــذه الــــدراســــة ، فــــقد اعــــتمد الــــباحــــث عــــلى املــــنهج الــــوصــــفي 
االســـــــتقرائـــــــي املـــــــرتـــــــكز إلـــــــى اســـــــتيفاء املـــــــتاح مـــــــن الـــــــبيانـــــــات والتحـــــــليالت واآلراء الـــــــرســـــــمية 
واملــتخصصة فــي مــوضــوع الــظاهــرة محــل الــدراســة، مــع الــتركــيز عــلى تــحقيق الهــدف الــعام 
والـــخاص مـــن الـــدراســـة، واملـــتمثل فـــي الـــوصـــول إلـــى اســـتنتاجـــات مـــوثـــوقـــة بـــشأن املـــنطلقات 
واألســباب الــكامــنة وراء تــكرار الــنزاعــات الــعشائــريــة فــي الــصومــال، إلــى جــانــب اســتشراف 
الــــقادم املــــجهول بــــشأنــــها، مــــروراً بــــرصــــد أهــــم الحــــلول املــــمكنة واملــــتاحــــة للحــــد مــــن عــــنفوانــــها 

وأضرارها. 

1 انـظر: إجـناسـيو جـوتـيريـز Ignacio Gutiérrez de Terán، الـصومـال أو األزمـة الـتي ال تـنتهي: بـني مـطرقـة 
الـتدخـل األمـريـكي وسـندان اإلسـالم الـسياسـي، مـقال مـترجـم عـن مجـلة الـتايـم األمـريـكية حـول الـصومـال، أبـريـل 
2007، تـاريـخ الـزيـارة لهـذا املـوقـع واملـواقـع الـتالـية فـي هـذه الـدراسـة 23/11/2018، ص ص 84، 85 ، مـلف بـي 
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( بتصرف في العبارة)
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وقـد اســتند الــباحــث إلــى جــملة مــن الــفرضــيات واإلشــكالــيات الــتي يــمكن تــلخيصها 
في اآلتي:  

أن غــــــالــــــبية األســــــباب الــــــكامــــــنة وراء انــــــدالع الــــــصراع الــــــعشائــــــري والــــــعرقــــــي فــــــي •
الصومال، هي أسباب اقتصادية وإنسانية أكثر منها سياسية وطائفية؟

أن ثــمة أدوار خــفية تــلعبها الــقوى الــكبرى الــعاملــية فــي الــصومــال، مــن أجــل تــحقيق •
مـصالـح اقـتصاديـة وسـياسـية واسـتراتـيجية، يـعد الـصراع الـعرقـي والـعشائـري أحـد 

أدواتها ووسائلها؟
أن تـــعزيـــز روح الـــفرقـــة والتشـــرذم بـــني الـــصومـــالـــيني، إلـــى جـــانـــب تـــوســـيع الـــهوة بـــني •

الــــدولــــة الــــصومــــالــــية ووحــــدة أراضــــيها وأقــــالــــيمها، يــــقعان ضــــمن األهــــداف الــــدائــــمة 
ألعـــــداء الـــــصومـــــال، الـــــذيـــــن يـــــضعون تـــــأجـــــيج االقـــــتتال الـــــعرقـــــي والـــــعشائـــــري بـــــني 

الصوماليني كأحد أولوياتهم لتحقيق تلك األهداف؟
وبـخصوص هــيكل الــدراســة وأركــانــها، فــقد اســتغرق الــباحــث مــوضــوعــه فــي مــدخــل 
ومــحوريــن رئيســني؛ حــيث حــمل املــدخــل عــنوان( فــي تــاريــخ الــنزاع الــعشائــري فــي الــصومــال) 
وتـــم تـــخصيصه للحـــديـــث عـــن تـــاريـــخ وطـــبائـــع الـــنزاع الـــعشائـــري فـــي الـــصومـــال، بـــينما حـــمل 
املـــحور األول عـــنوان( مـــنطلقات وأســـباب الـــنزاع الـــعشائـــري املـــعاصـــر فـــي الـــصومـــال) وفـــيه 
تـناولـت الـدراسـة طـبيعة الـوضـع الـعشائـري املـتأزم فـي بـعض املـناطـق الـصومـالـية، إلـى جـانـب 
مـــالمـــح املـــنطلقات الـــظاهـــرة والـــخفية لهـــذا الـــوضـــع، وكـــذلـــك األســـباب الـــتي تـــقف خـــلفه، وأهـــم 
الحــــلول املــــقترحــــة فــــي هــــذا اإلطــــار، فــــي حــــني حــــمل املــــحور الــــثانــــي واألخــــير عــــنوان( مــــآالت 
الــــنزاع الــــعشائــــري/الــــقبلي فــــي الــــصومــــال بــــني الســــلب واإليــــجاب) ومــــن خــــالل هــــذا املــــحور 
تسـتشرف الـدراسـة أهـم الـتوقـعات والـسيناريـوهـات املـحتملة بـشأن صـراع الـعشائـر/الـقبائـل، 
وذلـــــــك بـــــــالـــــــنظر إلـــــــى الـــــــجوانـــــــب اإليـــــــجابـــــــية أو الســـــــلبية املـــــــحتملة. ثـــــــم يـــــــلي كـــــــل ذلـــــــك جـــــــملة 

االستنتاجات والتوصيات فقائمة املراجع واملصادر، ثم ثبت الهوامش واإلحاالت.  
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مدخل
في تاريخ النزاع العشائري في الصومال 

يـعود الــنزاع الــعشائــري فــي الــصومــال إلــى جــذور تــاريــخية قــديــمة شــّكلتها أطــماع 
2االســــتعمار الــــغربــــي وتــــقسيماتــــه الــــتعسفية فــــي الــــقارة اإلفــــريــــقية عــــمومــــاً، ومــــنطقة الــــقرن 

اإلفـريـقي بـشكلها الـحالـي، عـلى وجـه الـخصوص؛ فـقد " أسـهم املسـتعمرون األوروبـيون فـي 
تـــثبيت الـــنظام الـــقبلي/الـــعشائـــري فـــي الـــصومـــال، وذلـــك مـــن خـــالل اســـتخدام شـــيوخ الـــقبائـــل 
وزعــماء الــعشائــر كــأداة لــتنفيذ ســياســاتــهم فــي املــنطقة، وإغــرائــهم بســلطات واســعة لــم تــكن 
مـمنوحـة لـهم سـياسـياً واجـتماعـياً واقـتصاديـاً، األمـر الـذي أخـضع الـكثير مـن هـؤالء الـشيوخ 
والــــزعــــماء لــــوالء الســــلطة االســــتعماريــــة والًء مــــطلقاً، تــــمخض فــــي نــــهايــــة املــــطاف عــــن إســــاءة 
اســــتخدام الســــلطة الــــعشائــــريــــة وتــــشويــــه صــــورتــــها، وكــــذلــــك شــــيوع ظــــاهــــرة املــــصالــــح الــــقبلية 
املحــــدودة، عــــلى حــــساب املــــصالــــح الــــوطــــنية، ومــــن ثــــم تــــأســــيس نــــظام قــــبلي اســــتعالئــــي بــــني 

3الصوماليني" 

ولــيس املـــقصود هـــنا نســـبة الـــنظام الـــقبلي أو الـــعشائـــري إلـــى الـــدول االســـتعماريـــة 
بــاعــتبارهــا املــؤســسة أو املــوجــدة لــه، فــقبائــل الــصومــال وعــشائــرهــا أقــدم بــكثير مــن تــقسيمات 
االسـتعمار وأطـماعـه، إنـما املـقصود هـنا أن االسـتعمار األوروبـي سـاهـم إسـهامـاً فـاعـالً فـي 
زرع بـذور االنـشقاقـات والـخالفـات وتـبادل الـصدام املسـلح بـني تـلك الـقبائـل والـعشائـر؛ حـيث 
تســبب فــي الــظهور املــبّكر ملــا يــمكن تــسميته بــ(صــراع الــوالء لــألقــوى) بــني الــصومــالــيني؛ إذ" 
كــــان الــــوالء للســــلطة االســــتعماريــــة أحــــد املــــؤهــــالت لــــإلبــــقاء عــــلى املــــميزات املــــمنوحــــة لــــشيوخ 
وزعـماء الـقبائـل/الـعشائـر، بـل وتـعظيمها إذا اسـتدعـت الـظروف ذلـك، أو تـحجيمها وتـقويـضها 
إذا مــا خــرجــت تــلك الــزعــامــات عــن الخــط املــرســوم لــها، وهــو مــاتــرتــب عــليه تــصعيد لــعناصــر 

2 أدى االسـتعمار إلـى تـقسيم الـصومـال إلـى ثـالثـة أقـالـيم بـني كـل مـن فـرنـسا وإيـطالـيا وبـريـطانـيا؛ حـيث نـص 
مؤتـــمر بـــرلـــني عـــام 1885 عـــلى مـــنح الـــصومـــال الـــفرنـــسي( جـــيبوتـــي حـــالـــياً) لـــفرنـــسا، والـــصومـــال الـــجنوبـــي 
إليــطالــيا، بــينما تــم مــنح الــصومــال الــشمالــي(أرض الــصومــال) والــصومــال الــغربــي(أوجــاديــن) والــصومــال 
الشـرقـي(نـفد) لـبريـطانـيا ، وهـو مـا وضـع الـصومـال كـكل فـي مـواجـهة عـدائـية مسـتمرة مـع جـيرانـه، بـل وأدى إلـى 
انــشقاقــات حــادة بــني شــمال وجــنوب الــصومــال اســتمرت إلــى مــا بــعد مــرحــلة االســتقالل الــرســمي عــام 1960، 
وذلـك عـلى خـلفية الـرغـبة الـصومـالـية الـحثيثة فـي اتـجاه إلـغاء الـتقسيمات االسـتعماريـة الـسابـقة، وتـوحـيدهـا 
moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/HarbSomal/ :فـي إطـار الـدولـة الـصومـالـية املـوحـدة(راجـع

(sec02.doc_cvt.htm

3 انــظر: خــالــد بــن ســلطان بــن عــبد الــعزيــز، الحــرب فــي الــصومــال، مــوســوعــة مــقاتــل مــن الصحــراء ، الــنسخة 
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/ :اإللـــــكترونـــــية، بـــــدون تـــــرقـــــيم، مـــــتاح عـــــلى

HarbSomal/sec02.doc_cvt.htm(بتصرف) 
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قــبلية وعــشائــريــة غــير جــديــرة بتحــمل مــسئولــية املــناصــب، األمــر الــذي أفــرز الــعداوات مــبكراً 
4داخل النسيج القبلي/العشائري بالصومال"

ووفـقاً لـتأمـل الـظاهـرة الـقبلية/الـعشائـريـة فـي الـصومـال مـقترنـة بـالـنوايـا والـتقسيمات 
االسـتعماريـة الـقديـمة واملـبكرة فـي املـنطقة، فـإنـه يـمكن الجـزم بـأن الـعمل عـلى تشـرذم الـوحـدة 
الــــصومــــالــــية وتــــفتيت الــــنسيج املــــجتمعي الــــصومــــالــــي قــــبلياً وعــــشائــــريــــاً، كــــان أمــــراً مــــقصوداً 
ومـرحـباً بـه مـن قـبل املسـتعمر األوربـي؛ إذ سـعى هـذا املسـتعمر بـكل طـاقـاتـه وإمـكانـاتـه إلـى" 
طـمس الـهويـة الـقومـية الـصومـالـية، ووضـع الـحواجـز بـني الـعالقـات الـقرابـية، وإشـاعـة الـفروقـات 
والــــتفضيالت واالســــتعالءات الــــقبلية/الــــعشائــــريــــة، مــــن خــــالل تــــفتيت الــــصومــــال إلــــى أجــــزائــــه 
الخـمسة: الـصومـال الـبريـطانـي/اإليـطالـي/الـفرنـسي/اإلثـيوبـي/الـكيني، وتـشجيع املـؤسـسات 
الـــــقبلية/الـــــعشائـــــريـــــة عـــــلى حـــــساب قـــــيام األحـــــزاب التحـــــريـــــريـــــة، إلـــــى جـــــانـــــب إهـــــمال الـــــتنمية 
االقــتصاديــة، االجــتماعــية، والــثقافــية، لــيبق عــلى أثــر ذلــك تــمزق الــكيان الــصومــالــي والــتمايــز 
الـــــقبلي والـــــضعف املـــــؤســـــسي والتخـــــلف كـــــبذور مـــــبكرة أولـــــى لـــــلتناحـــــر والحـــــرب األهـــــلية فـــــي 

5الصومال"

وقـد بـقيت اآلثـار السـلبية االسـتعماريـة مـاثـلة بـني الـصومـالـيني حـتى فـيما بـعد مـرحـلة 
التحـــرر واالســـتقالل وســـقوط نـــظام الـــرئـــيس ســـياد بـــري عـــام 1991؛ إذ تجســـدت تـــلك اآلثـــار 
الســـــــلبية فـــــــي تـــــــوجـــــــه أطـــــــياف املـــــــجتمع الـــــــصومـــــــالـــــــي الـــــــكبير مـــــــمثلة فـــــــي الـــــــتكتالت الـــــــقبلية 
والـعشائـريـة، نـحو الـصدام واالحـتراب األهـلي داخـلياً وإقـليمياً مـع دول الـجوار، بـفعل الـعديـد 
مــن الــعوامــل واألســباب، أهــمها" تــبايــن الــتقالــيد االســتعماريــة، الــبريــطانــية واإليــطالــية الــتي 
ورثــــــها أبــــــناء الــــــصومــــــال، والــــــتي أصــــــبحت مــــــصدراً لــــــلتوتــــــر بــــــني نــــــخب إقــــــليمى الــــــصومــــــال 
الـبريـطانـي والـصومـال اإليـطالـي، مـما عـزز الـخالفـات الـعشائـريـة بـني شـعبي اإلقـليمني، كـما 
قــاد تــسييس بــنية الــعشيرة خــالل الــحكم االســتعماري وبــعده، إلــى تــعبئتها فــي الــصراع مــن 

6أجل السيطرة على السلطة السياسية واملوارد االقتصادية"

وقـد تجـلى عـنف اإلسـهام الـقبلي والـعشائـري مـن الـناحـية الـسياسـية والـعسكريـة فـي 
الـصومـال بـفعل مـا تـعرضـت لـه الـبالد خـالل حـكم الـرئـيس سـياد بـري، مـن احـتقان وانسـداد 
عـــام، أدى إلـــى" ظـــهور حـــركـــات عـــشائـــريـــة مســـلحة، ومـــحاوالت لـــقلب نـــظام الـــحكم، إحـــداهـــا 
كـانـت مـحاولـة فـاشـلة قـادهـا ضـباط مـن عـشيرة (املـاجـرتـني)عـام 1978 حـيث تـأسسـت(الـجبهة 
الــديــمقراطــية إلنــقاذ الــصومــال)، ثــم تــكونــت(الحــركــة الــوطــنية الــصومــالــية) عــلى أيــدي املــنفيني 

4 املصدر السابق نفسه ( بتصرف) 

5 انظر: خالد بن سلطان بن عبد العزيز، مصدر سبق ذكره( بتصرف)

6 راجــع: محــمد ولــد املــنى، صــراعــات الــصومــال، صــحيفة االتــحاد اإلمــاراتــية ، بــتاريــخ 3 مــارس 2011، عــرض 
تحــليلي لــكتاب(الــصراعــات فــي أقــالــيم الــصومــال) للمؤلــفني: ســولــومــون ديــرســو وبــيروك مــسفني، مــتاح عــلى: 

https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/57857/ (بتصرف يسير) 
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مــن قــبيلة (اســحاق) عــام 1981، ليشهــد عــام 1990 وقــوع أجــزاء مــن الــصومــال فــي أيــدي 
حـركـات املـتمرديـن الـعشائـريـني، ثـم سـقوط الـنظام  ودخـول الـعشائـر فـي صـراع عـلى السـلطة، 
كـان مـن نـتائـجه انشـطار الـعاصـمة مـقديـشو إلـى جبهـتني بـعد سـقوط أكـثر مـن 14 ألـف قـتيل 

7في ساحاتها" 

ووفق الـثابـت تـاريـخياً، فـقد أفـضت حـاالت الـنزاع الـعشائـري والـقبلي فـي الـصومـال 
خــالل حــرب الــعام 1991 األهــلية ومــا بــعدهــا، إلــى تــدمــير املــؤســسات الــوطــنية الــصومــالــية، 
ونـزوح مـا يـقرب مـن مـليونـى صـومـالـي إلـى املـحيط اإلقـليمي، بـاإلضـافـة إلـى الـنتيجة األسـوأ، 
، لـيس هـذا فحسـب،  8وهـي سـقوط مـا يـقرب مـن نـصف املـليون قـتيل صـومـالـي فـي تـلك الحـرب

بــل أدت تــلك الحــرب إلــى تــحوالت مــناطــقية وجــغرافــية بــني املــحافــظات الــصومــالــية، تــرتــكز فــي 
جــوهــرهــا إلــى تــبايــن الــنفوذ الــسياســي بــني الــقوى املــتصارعــة عــلى أســاس قــبلي/عــشائــري؛ 

: 9حيث تم تقسيم البالد إلى خمسة أجزاء هي

املـــحافـــظات الشــــرقــــية والــــوســــطى مــــمثلة فــــي مــــناطــــق بــــوصــــاصــــو، دوســــا مــــأرب، (1)
جلكاعيو، في يد الجبهة الديمقراطية إلنقاذ الصومال.

املـحافـظات الـجنوبـية والـجنوبـية الـغربـية، مـمثلة مـناطـق كـيسمايـو، بـارديـرا، وجـنوبـاً (2)
حتى الحدود الكينية، في يد جناحى الجبهة القومية الصومالية.

املـحافـظات الــشمالــية الــغربــية، مــمثلة فــي مــناطــق بــربــرة، بــرعــو، هــيرجــسا، فــي يــد (3)
الحركة الوطنية الصومالية.

محافظة وهران، شبيلي ومقديشو، في يد جناحى املؤتمر الصومالي املوحد.(4)
املـحافـظة الــشمالــية وعــاصــمتها بــورامــا( عــلى الحــدود الــجيبوتــية)، فــي يــد الحــركــة (5)

الديمقراطية الصومالية.
وهــكذا، يــــتبني لــــنا جــــملة مــــن الــــحقائــــق بــــشأن الجــــذور الــــتاريــــخية لــــلنزاع واالقــــتتال 

القبلي والعشائري في الصومال، وهذه الحقائق يمكن تلخيص أهمها في اآلتي: 
أن الــبذور األولــى لــلعداوات الــقبلية والــعشائــريــة بــني الــصومــالــيني كــانــت مــن ■

صـــنع املـــحتل األوروبـــي، بـــل كـــانـــت وســـيلته لـــضمان تـــحقيق الـــسيطرة عـــلى 
املـــــنطقة والـــــسكان، لـــــيس فـــــي الـــــصومـــــال فحســـــب، ولـــــكن فـــــي عـــــموم الـــــقارة 

اإلفريقية. 

7 املصدر السابق نفسه ( بتصرف) 

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=9165&article=264249#.W_h- : راجــــــــــع  8

WJTXJ0w، 6 نوفمبر 2004(بتصرف) 

9 انـظر: الـصائـغ،بـان غـانـم، الحـرب األهـلية فـي الـصومـال وجـهود املـصالـحة الـوطـنية،  مجـلة الـتربـية والـعلم، 
https://www.iasj.net/iasj? :مــــــــــتــــاح عــــــــــلــــى ص 40،  املــــجــــــــــلــــد(16)، الــــــــــعــــدد(1)، لــــــــــســــنــــة2009، 

func=fulltext&aId=57445(بتصرف يسير)
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أن حـــالـــة االســـتقرار الـــقبلي والـــعشائـــري بـــني الـــصومـــالـــيني تـــم اســـتهدافـــها ■
وتــشويــهها مــن قــبل املســتعمر األوروبــي، عــبر اســتقطاب الــنفوس املســطحة 
املــريــضة والــطامــعة مــن زعــماء وشــيوخ الــعشائــر والــقبائــل الــصومــالــية تــحت 

مظلة الوالء للمحتل األقوى.
أن الخــطط االســتعماريــة الــهادفــة إلــى تــفتيت الــعالقــات الــقرابــية والــتماســك ■

الــــقبلي/الــــعشائــــري بــــني الــــصومــــالــــيني، نــــجحت إلــــى حــــد كــــبير، بــــعد تــــمكني 
شـــيوخ وزعـــماء الـــقبائـــل املســـتقطَبني مـــن الـــحصول عـــلى ســـلطات ســـياســـية 
واجــتماعــية واقــتصاديــة واســعة دون غــيرهــم، ســاعــدت املســتعمر عــلى بــلورة 
نـــظام قـــبلي/عـــشائـــري قـــمعي ومســـتبد يـــمنح والءه لـــلمحتل ويـــضرب الـــوحـــدة 

الوطنية للبالد في مقتل، من أجل الثراء واملنصب!!
أن إهــمال الــتنمية الــشامــلة بــني الــصومــالــيني، بــاإلضــافــة إلــى تــسييس بــنية ■

الــقبائــل/الــعشائــر عــلى يــد االســتعمار، أفــضى إلــى عــدة نــتائــج كــارثــية فــي 
الــبالد: أوالهــا اشــتعال حــدة الــصراع الــتقليدي بــني تــلك الــقبائــل والــعشائــر 
بـــفعل اإلفـــقار املـــتعمد مـــن قـــبل املـــحتلني واملـــوالـــني لـــهم، وثـــانـــيها ظـــهور جـــيل 
يـــفتقر إلـــى الـــوعـــي والـــعلم والـــخبرات مـــن الـــصومـــالـــيني، وثـــالـــثها تـــهيئة هـــذا 
الــجيل املــفتقر إلــى كــل شــيء لــيكون مســتعداً لــالقــتتال واالحــتراب األهــلي، 
بــــفعل إقــــحامــــه املــــتعسف فــــي أتــــون الــــصراع الــــسياســــي رغــــم افــــتقاره إلــــى 
الــــوعــــي والــــخبرة، وهــــو مــــا ظهــــرت نــــتائــــجه الــــكارثــــية بــــني الــــصومــــالــــيني فــــي 
الــــسنوات الــــتالــــية لــــزوال االســــتعمار؛ إذ كــــان لهــــذا الــــجيل أكــــبر األثــــر فــــي 

تأجيج حدة الحروب األهلية فيما بعد.
أن األوضــــاع الــــسياســــية املــــتأزمــــة، واآلفــــاق االقــــتصاديــــة املــــغلقة فــــي عهــــد ■

الـــرئـــيس الـــصومـــالـــي ســـياد بـــري، أفـــرزت نـــمطاً جـــديـــداً مـــن أنـــماط الـــصدام 
واالقــتتال الــقبلي والــعشائــري بــني الــصومــالــيني، وهــو الــنمط الــذي أصــبحت 
فــــيه الــــقبيلة/الــــعشيرة الــــصومــــالــــية مــــتطلعة بــــشغف إلــــى قــــلب نــــظام الــــحكم، 
واالســـتحواذ ــ دون غـــيرهـــا ــ عـــلى املـــناصـــب الـــسياســـية الـــعليا فـــي الـــبالد، 
وهــو مــا راح ضــحيته قــرابــة املــليون ونــصف املــليون صــومــالــي خــالل حــروب 

العام1991 األهلية وما تالها.
املحور األول

منطلقات وأسباب النزاع العشائري املعاصر في الصومال 
عـــند الــــــنظر فــــــي مــــــنطلقات وأســــــباب الــــــنزاع الــــــعشائــــــري والــــــقبلي فــــــي الــــــصومــــــال 
املـــعاصـــر، البـــد مـــن اإلشـــارة إلـــى أن حـــالـــة هـــذه الـــنزاعـــات الـــداخـــلية عـــمومـــاً فـــي الـــصومـــال، 
واحـدة مـن بـني حـاالت عـديـدة تـعج بـها الـقارة اإلفـريـقية الـسمراء، وهـي الـحاالت الـتي ازدادت 
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وتـــضاعـــفت مـــنذ مـــرحـــلة مـــا بـــعد الحـــرب الـــباردة" فـــفي الـــنصف األول مـــن الـــتسعينيات دارت 
فـي إفـريـقيا حـوالـي نـصف الـنزاعـات الـداخـلية فـي الـعالـم، فـمن بـني 35 نـزاعـاً داخـلياً وحـربـاً 
أهـلية كـانـت إفـريـقيا مسـرحـاً لـحوالـي 16 مـنها، إمـا بسـبب عـوامـل عـرقـية، ديـنية، إقـليمية أو 

10اقتصادية، أو عشائرية، ما يعني عدم تفرد الصومال بهذه الظاهرة"

ومــن جـــهة أخـــرى تـــرتـــبط حـــدة الـــنزاعـــات الـــعشائـــريـــة فـــي الـــصومـــال بـــمدى قـــوة أو 
ضـعف الـسيطرة الـحكومـية لـلدولـة االتـحاديـة واملـركـزيـة، بـمعنى أنـه كـلما تـعرضـت مـحافـظات 
ومـدن الـصومـال إلـى مـظاهـر الـفراغ الـدسـتوري واألمـني والـحوكـمة الـرسـمية، يـزداد حـضور 
الــعنف الــعشائــري بــفعل الــحاجــة إلــى مــلء هــذا الــفراغ، ومــن ثــم يــمكن تــصور حــدة الــوضــع 
الـــعشائـــري فـــي الـــسنوات األخـــيرة "وقـــد تـــصدرت الـــصومـــال مـــؤشـــر الـــدول الـــهشة الـــسنوي 

11لست سنوات بني العامني 2008 و2013"

وبـتأمـل مـالمـح الـنزاع الـقبلي والـعشائـري املـندلـع فـي الـدولـة الـصومـالـية مـنذ انـهيار 
الدولة عام 1991 وإلى اآلن، يمكننا رصد نوعني من النزاعات: 

األول: نــزاعــات تــقليديــة ثــابــتة الــتكرار والحــدوث: وتــمثلها الــصراعــات الــبينية بســبب 
الحصول على املياه واملراعي ومساحات األراضي والثأرات القبلية.

       الـثانـي:  نـزاعـات سـياسـية مـتطورة ونـامـية: وتـمثلها الـصراعـات الـبينية عـلى املسـتوى 
القبلي/العشائري بسبب االعتبارات السياسية واملنافسات الحزبية واالنتخابية واملناطقية.

وعــلى الـــرغـــم مـــن صـــعوبـــة الـــفصل بـــني الـــنوعـــني الـــسابـــقني عـــلى مســـتوى الـــترجـــيح 
واألفـضلية، إال أنـه يـمكن الـتأكـيد عـلى أن الـنوع األول كـان هـو الـسائـد فـي فـترات سـابـقة بـني 
الـصومـالـيني، وخـاصـة فـي مـرحـلة مـا قـبل االسـتعمار، بـينما يـحتل الـنوع الـثانـي فـي املـرحـلة 
الـراهـنة املـرتـبة األولـى مـن حـيث الـهيمنة عـلى مجـريـات الـصراع الـقبلي والـعشائـري والـوضـع 
الـسياسـي الـعام فـي الـبالد؛ حـيث تـحولـت الـقبيلة/الـعشيرة الـصومـالـية مـن صـورتـها الـبسيطة 
فـي املـراحـل الـسابـقة، إلـى صـورتـها املـركـبة واملـعقدة فـيما بـعد سـقوط وانـهيار الـدولـة 1991، 
بـشكل أصـبحت فـي الـعشائـر والـقبائـل هـي املـعنية بـالـتمثيل الـسياسـي والحـزبـي والـبرملـانـي 
بــاعــتبارهــا تجســد الــهويــة الــسياســية ملــا تــحت ســيطرتــها مــن مــناطــق جــغرافــية وقــوى بشــريــة، 
وعــمومــاً يــمتزج هــذان الــنوعــان ويــتأرجــحان دومــاً بــني أبــناء وهــويــات هــذا الــبلد، األمــر الــذي 

10 انـــظر: زيـــانـــي كـــلثوم، االتـــحاد اإلفـــريـــقي وتـــسويـــة الـــنزاعـــات، دراســـة مـــقدمـــة لـــنيل درجـــة املـــاجســـتير فـــي 

الــدبــلومــاســية والــتعاون الــدولــي، كــلية الــعلوم الــسياســية واإلعــالم، جــامــعة الجــزائــر3، ص 57، مــلف الــدراســة 
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/123456789/13790/1/ :مــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاح عــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى

ZIANI_KELTOUM.PDF(بتصرف يسير)

11 راجــع: أحــمد عــلو، جــرح أفــريــقيا املــنسي الــصومــال، تــقريــر مجــلة الــجيش الــلبنانــي اإللــكترونــية، الــعدد 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%AC :383،آيــــــــــار2017،مــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــاح عــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــى
%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 بــالــتبعية إلــى دخــول الــصومــال املــعاصــر فــي دوامــة االقــتتال الــقبلي/الــعشائــري؛ فــمنذ 
انـــتهاء حـــكم ســـياد بـــري وإلـــى اآلن" ابـــتلي جـــنوب ووســـط الـــصومـــال عـــلى وجـــه الـــخصوص 
بـــنزاع مســـلح يـــقوم عـــلى الـــعداوات الـــعشائـــريـــة والـــصراع عـــلى املـــوارد الـــنادرة، نـــاهـــيك عـــن 

12الصراعات األيديولوجية واألنشطة اإلجرامية"

وبـــنظرة إحــــصائــــية لــــبعض نــــتائــــج وتــــداعــــيات الــــنزاعــــات الــــعشائــــريــــة والــــقبلية فــــي 
محافظات الصومال املختلفة، يمكننا رصد النتائج الكارثية التالية:

 إعـــاقـــة اإلصـــالحـــات الـــدســـتوريـــة: فــــال تــــزال الــــتوجــــهات الــــقبلية والــــعشائــــريــــة 1)
املـتناقـضة واملـتبايـنة تـلقي بـظاللـها عـلى الـحالـة الـدسـتوريـة لـلبالد؛ إذ يتسـبب صـراع 
الـعشائـر فـي "إفـشال جـميع مشـروعـات الـبناء الـدسـتوري وإقـامـة مـؤسـسات الـحكم، 
وبســـبب الـــخالف الـــقبلي وصـــراع املـــيليشيات وعـــدم ثـــبات وجـــهات الـــنظر عـــلى رؤيـــة 
مــــوحــــدة بــــخصوص نــــظام الــــحكم وتــــوزيــــع الســــلطة وتــــخصيص املــــيزانــــيات وتــــقسيم 
الــوظــائــف االســتراتــيجية فــي املــؤســسات املــدنــية والــعسكريــة عــلى مســتوى الــعاصــمة 
واألقــــالــــيم، لــــم يــــبق خــــط واضــــح ومســــتمر لــــدى جــــميع األطــــراف الــــفاعــــلة فــــيما يــــتعلق 

13باملسار اإلصالحي والدستوري للبالد"

تـنامـي دعـوات االنـفصال والـتقسيم: فــقد أدت الــخالفــات الــبينية بــني الــعشائــر 2)
والــقبائــل، وبــينها وبــني الــحكومــات املــتعاقــبة إلــى زعــزعــة حــاالت االســتقرار النســبي 
الــتي ربــما تــنعم بــها الــبالد فــي بــعض األوقــات، األمــر الــذي يــؤدي غــالــباً إلــى" تــفاقــم 
الـــصراع الـــداخـــلي املســـلح وصـــعوده إلـــى مســـتويـــات أكـــثر حـــدة وعـــنفاً، عـــالوة عـــلى 
تـــقسيم الـــبالد فـــيما بـــني كـــيانـــات انـــفصالـــية وإقـــليمية، فـــضالً عـــن تـــقسيم الـــعاصـــمة 
مــقديــشو فــيما بــني قــادة الــفصائــل املســلحة، نــاهــيك عــن تــصعيب مــهمة الــحفاظ عــلى 
األمـــن ودعـــم الـــتسويـــات الســـلمية فـــيما بـــني الـــفرقـــاء املـــتحفزيـــن لـــلصدام الـــعشائـــري 

14والقبلي ذاتياً، ومع الجهات واملؤسسات الرسمية للدولة"

مـعضلة الـتقسيم اإلداري والـرسـمي: حـيث تـؤدي الـعراقـيل املـتعاقـبة الـتي تـلقي 3)
بــها الــنزاعــات الــعشائــريــة والــقبلية أمــام املــسار اإلداري لــلدولــة فــي الــصومــال، إلــى 
تجـــميد مـــحاوالت الـــعدالـــة اإلداريـــة بـــني املـــحافـــظات واملـــناطـــق واألقـــالـــيم الـــصومـــالـــية؛ 
فــعندمــا تــبدأ مــحاوالت جــادة لــلوقــوف عــلى تــقسيم عــادل وحــقيقي ألقــالــيم الــصومــال 

12 انـظر: أطـفال الـصومـال فـي مـرمـى الـنيران، تـقريـر مـنظمة الـعفو الـدولـية، أبـريـل/نـيسان 2011، رقـم الـوثـيقة 

https://www.amnesty.org/download/ :ص 4، مـــــــــلف الـــــــــتقريـــــــــر مـــــــــتاح عـــــــــلى ، AFR 2011/002/52
 Documents/AFR520022011ARABIC.PDF

http:// :13 انـــــــظر:خـــــــالـــــــد بـــــــن ســـــــلطان بـــــــن عـــــــبد الـــــــعزيـــــــز، مـــــــصدر ســـــــبق ذكـــــــره، مـــــــتاح عـــــــلى الـــــــرابـــــــط

www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/HarbSomal/sec06.doc_cvt.htm(بتصرف)

14 املصدر السابق نفسه( بتصرف)
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مــــن حــــيث الــــعدد واملــــساحــــة والــــكثافــــة الــــسكانــــية، حــــينها نجــــد أن" كــــل عــــشيرة وكــــل 
تـحالـف عـشائـري أو عـسكري يـبحث عـن مـوقـعه وقـيمته وتـأثـيره فـي تـركـيب كـل إقـليم، 
إلـى جـانـب ظـهور الـعداوات الـتاريـخية بـني الـقبائـل واألصـول الـكبرى بـشكل يـؤثـر فـي 
تـــلك املـــحاوالت بـــالـــقبول أو بـــالـــرفـــض، بـــاإلضـــافـــة ملـــا تـــمخضت عـــنه تـــعقيدات الـــنزاع 
املســـــلح مـــــن قـــــيادات جـــــديـــــدة داخـــــل الـــــبناء الـــــعشائـــــري الـــــتقليدي، تـــــطلب االعـــــتراف 
بـــوجـــودهـــا ومـــصالـــحها وضـــمان مســـتقبلها، لـــيس فـــقط فـــي مـــناطـــق أو أحـــياء نـــائـــية 

15وصغيرة، ولكن في أحياء ومناطق ومدن العاصمة أيضاً"

تـضخيم أعـداد الـقتلى والـضحايـا األبـريـاء: فــمن بــني أخــطر الــنتائــج املــترتــبة 4)
عـــــلى حـــــدة الـــــنزاعـــــات الـــــعشائـــــريـــــة والـــــقبلية فـــــي الـــــصومـــــال، ارتـــــفاع أعـــــداد الـــــقتلى 
والـضحايـا مـن األبـريـاء ومـن ال ذنـب لـهم، وبحسـب تـقريـر مـكتب األمـم املتحـدة لـحقوق 
اإلنــسان بــالــتعاون مــع بــعثة األمــم املتحــدة لــتقديــم املــساعــدة لــلصومــال، والــذي حــمل 
عـــــــــنوان(حـــــــــمايـــــــــة املـــــــــدنـــــــــيني: بـــــــــناء أســـــــــس الســـــــــالم واألمـــــــــن وحـــــــــقوق اإلنـــــــــسان فـــــــــي 
الـــــصومـــــال2016/2017)، قُـــــتل مـــــا يـــــقرب مـــــن 2.078 شـــــخصاً، وأصـــــيب 2.507 
آخــريــن مــن املــدنــيني ، بســبب الــنزاع املســلح فــي الــصومــال، وقــد نســب مــا يــقرب مــن 
13% مـن عـدد الـقتلى هـؤالء إلـى املـيليشيات الـعشائـريـة، كـما نسـب عـدد مـلحوظ مـن 
اإلصــابــات املسجــلة بــني املــدنــيني، بــما فــي ذلــك مــقتل 251 شــخصاً وإصــابــة 343 
غـــيرهـــم، إلـــى نـــفس املـــيليشيات الـــعشائـــريـــة، وخـــاصـــة فـــي املـــناطـــق الـــتي يـــغيب فـــيها 
وكـان مـن بـني أحـدث  16تـواجـد قـوات األمـن الـفيدرالـية أو الـحكومـية عـلى نـطاق واسـع"

الـــــــصدامـــــــات الـــــــعشائـــــــريـــــــة الـــــــراهـــــــنة فـــــــي الـــــــصومـــــــال، مـــــــا حـــــــدث فـــــــي إقـــــــليم أرض 
الــصومــال(صــومــالــي النــد) مــن قــتال عــنيف بــني مــيليشيات عــشائــريــة مــتنافــسة عــلى 

17ملكية األراضي، ترتب عليه مقتل ما يزيد على 50 شخصاً

تـــنامـــي الهجـــرات وازديـــاد عـــدد الـــالجـــئني: فـــــقد اضـــــطرت أعـــــداد كـــــبيرة مـــــن 5)
الـصومـالـيني املـساملـني واملسـتضعفني، إلـى تـرك الـصومـال، بـفعل العجـز عـن مـواجـهة 
صــراع الــعشائــر والــقبائــل، ومــدى مــا يــمثله ذلــك الــصراع لــهم مــن تهــديــد مــباشــر أو 

http:// :15 انـــــــظر:خـــــــالـــــــد بـــــــن ســـــــلطان بـــــــن عـــــــبد الـــــــعزيـــــــز، مـــــــصدر ســـــــبق ذكـــــــره، مـــــــتاح عـــــــلى الـــــــرابـــــــط

www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/HarbSomal/sec06.doc_cvt.htm(بتصرف)

16 راجــع تحــليل مــوقــع  مــكتب املــفوض الــسامــي لــحقوق اإلنــسان بــاألمــم املتحــدة لــتفاصــيل الــتقريــر املــذكــور، 

https://www.ohchr.org/ : تــحت عــنوان: الــنزاع فــي الــصومــال يــكلف املــدنــيني ثــمناً بــاهــظاً....، مــتاح عــلى
AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22520&LangID=A ، ويـــــــــمكن مـــــــــراجـــــــــعة 
ohchr.org/Documents/Countries/SO/ :الــــــــــتـقـريــــــــــر كــــــــــامــــــــــالً بــــــــــلـغـتـه األصــــــــــلـيـة عــــــــــلـى الــــــــــرابــــــــــط

ReportProtectionofCivilians.pdf (بتصرف)

https://www.albayan.ae/one-world/arabs/ :17 راجــــــع صــــــحيفة الــــــبيان اإلمــــــاراتــــــية عــــــلى الــــــرابــــــط

2018-10-24-1.3391405، بتاريخ24 أُكتوبر2018(بتصرف)
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غــير مــباشــر؛ ووفــق بــعض  اإلحــصاءات فــقد" هــاجــر أكــثر مــن مــليون صــومــالــي إلــى 
أوروبـــا وأمـــريـــكا ودول أخـــرى بـــعضها عـــربـــية وأخـــرى أفـــريـــقية، حـــيث تـــتوزع الـــجالـــية 
الــصومــالــية عــلى أكــثر مــن مــائــة قُـــطْر فــي أنــحاء الــعالــم، وهــو مــا قــد يــكون لــه تــأثــير 
مــباشــر عــلى هــويــة هــؤالء الــالجــئني واملــهاجــريــن بــالنســبة لــلتقالــيد والــعادات والــثقافــة 

18واللغة وربما الدين أيضاً"

وخـالصـة الـقول، إنـنا أمـام جـملة مـن (املـنطلقات) و(األسـباب) الـتي تـتعاضـد وتـجتمع لـتنتج 
لنا ظاهرة النزاع العشائري والقبلي في الصومال، وهو ما يمكن رصده في اآلتي: 

: منطلقات النزاع العشائري في الصومال: أوالً
املنطلق الـوجـودي: ونــعني بــه هــنا أن كــل قــبيلة مــن قــبائــل الــصومــال أو (1)

عـــــشيرة مـــــن عـــــشائـــــرهـــــا، تـــــفكر دومـــــاً فـــــي الـــــحفاظ عـــــلى وجـــــودهـــــا وكـــــيانـــــها 
ومــــالمــــحها املــــميزة بــــني بــــاقــــي نــــظرائــــها، وهــــذا املــــنطلق يــــمثل أمــــراً فــــطريــــاً 
وغــريــزيــاً مــثله مــثل حــب الــبقاء لــدى اإلنــسان؛ ومــن ثــم فــغالــباً مــا يحــرك هــذا 
املــنطلق نــوازع الــدفــاع عــن الــقبيلة أو الــعشيرة لــدى أفــرادهــا املــنتمني إلــيها، 
كـلما تـطلب األمـر ذلـك؛ إذ" تـشير الـدراسـات األنـثروبـولـوجـيا إلـى أن الـقبيلة 
تــقيم انــتماءهــا إلــى حــد مشــترك يــميزهــا عــن مجــموعــات أخــرى مــماثــلة لــها، 
ويــفصلها عــن غــيرهــا بــحيث تــكون الــعالقــات بــني الــطرفــني عــالقــات تــعارض 

19وتنافس وصراع"

املنطلق الـــغريـــزي: ونـــــعني بـــــه هـــــنا االنـــــدفـــــاع الـــــفطري والـــــغريـــــزي لـــــدى (2)
الـــقبيلة مـــمثلة فـــي أفـــرادهـــا، نـــحو تـــأمـــني حـــاجـــاتـــها الـــغريـــزيـــة والـــفطريـــة مـــن 
مــــــأكــــــل ومشــــــرب ومــــــلبس، وهــــــو مــــــا يــــــقتضي بــــــالــــــضرورة الــــــدفــــــاع عــــــن تــــــلك 
الـــحاجـــات وعـــن لـــوازمـــها ومـــتعلقاتـــها مـــن األراضـــي الـــزراعـــية ومـــنابـــع املـــياه 
وبـــيئة الـــعمل وغـــيرهـــا، وبـــالـــتطبيق عـــلى الـــصومـــال، فـــإن هـــذا املـــنطلق يـــدفـــع 
بــاتــجاه صــراع عــشائــري مــريــر يــسمى( صــراع الــندرة) أو( صــراع املــوارد 
الـــنادرة)، فـــي بـــلد يـــعانـــي أوالً مـــن الـــفقر والـــجفاف ونـــدرة املـــوارد، ويـــتصف 

18 راجـع: صخـري محـمد، قـراءة فـي أوضـاع الـصومـال فـي الـقرن اإلفـريـقي واثـرهـا عـلى األمـن فـي إقـليم البحـر 

http:// :األحــمر، املــوســوعــة الجــزائــريــة لــلدراســات الــسياســية واالســتراتــيجية، 11 ديــسمبر 2017، مــتاح عــلى
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/(بتصرف يسير)

19 انــظر: بــاشــا،عــمر عــلي، الــسياســة والــقبيلة فــي الــصومــال .. دراســة ســيسيولــوجــيا ســياســية، مــدونــة نــافــذة 

/https://omrbasha.wordpress.com/2014/03/13 :فـــــكريـــــة عـــــلى اإلنـــــترنـــــت، 13/3/2014، مـــــتاح عـــــلى
(بتصرف يسير)
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ثــانــياً بــأنــه الــبلد الــذي تــمثل فــيه الــقبلية والــعشائــريــة مــحوراً مــن أهــم مــحاور 
20املسار االجتماعي واإلنساني

املنطلق الــثقافــي/الــهويــاتــي: ونــــقصد بــــه هــــنا تــــلك املــــفاهــــيم الــــفكريــــة (3)
واأليــديــولــوجــية الــدافــعة إلــى تــبني وجــهات نــظر قــبلية وعــشائــريــة يــكون مــن 
شــأنــها تــعظيم االنــتماء الــقبلي والــعشائــري الــخاص، عــلى حــساب االنــتماء 
الـوطـني الـعام، وهـو مـنطلق لـه تـأثـيره الـكبير جـداً بـني الـصومـالـيني، خـاصـة 
بـعد مـرور الـبالد بمحـطات عـديـدة مـن القهـر الـطبقي واملـعانـاة االجـتماعـية، 
األمــر الــذي أدى إلــى انــعدام الــثقة بــاملــفاهــيم الــقومــية واالنــتماءات الــوطــنية، 
فـــي اتـــجاه الـــتقوقـــع واالحـــتماء بـــأحـــضان الـــقبيلة أو الـــعشيرة، وتـــعد مـــرحـــلة 
الحـــــرب األهـــــلية فـــــي الـــــصومـــــال هـــــي املـــــثال الـــــصارخ والـــــدال عـــــلى مـــــالمـــــح 
الـــــــتأثـــــــيرات الجـــــــذريـــــــة لهـــــــذا املـــــــنطلق؛ فـــــــعندمـــــــا" تفجـــــــرت الحـــــــرب األهـــــــلية 
الـــــصومـــــالـــــية عـــــام 1988، بـــــرز االحـــــتماء بـــــالـــــنظام الـــــقبلي وخـــــلع الـــــشعور 
بـاملـصلحة الـعامـة لـلدفـاع عـن مـصالـح فـئويـة وعـشائـريـة ضـيقة، وتـزايـدت حـدة 
الــصراع بــني الــنظام الــحاكــم والــقوى املــعارضــة لــه، إلــى حــد رفــض شــرعــية 
الـــــدولـــــة ذاتـــــها وســـــلطاتـــــها، والـــــنكوص إلـــــى األطـــــر االجـــــتماعـــــية الـــــتقليديـــــة، 
كــــالــــعشيرة والــــقبيلة، كــــأبــــنية لــــلتنظيم االجــــتماعــــي بــــمعناه الــــواســــع، وهــــي 
االعـــــــــتبارات الـــــــــتي ال تـــــــــزال بـــــــــعض أصـــــــــدائـــــــــها حـــــــــاضـــــــــرة إلـــــــــى اآلن بـــــــــني 

21الصوماليني" 

املنطلق الـــــسياســـــي: ونـــــــــعني هـــــــــنا جـــــــــملة الـــــــــتحوالت اإلدراكـــــــــية الـــــــــتي (4)
اســـتحوذت عـــلى الـــعقلية الـــقبلية والـــعشائـــريـــة الـــصومـــالـــية، لـــتنتقل بـــها مـــن 
مجـرد االكـتفاء بـتطبيق الـصورة الـنمطية الـحاكـمة فـي الـداخـل الـقبلي، إلـى 
الـــــــــتطلع إلـــــــــى تـــــــــوســـــــــيع دائـــــــــرة هـــــــــذا الـــــــــتطبيق لـــــــــيشمل االنخـــــــــراط الـــــــــقبلي 
والـــعشائـــري فـــي املـــؤســـسات الـــرســـمية لـــلدولـــة كـــالـــبرملـــان واألحـــزاب وبـــاقـــي 
املـؤسـسات الـسياديـة، وذلـك بـفعل املـتغيرات الـسياسـية الـعامـة الـحادثـة فـي 

20 يــعانــي الــصومــالــيون مــن مــخاطــر مــركــبة ومــزمــنة، وعــلى رأس ذلــك الــجفاف وانــعدام األمــن الــغذائــي وســوء 

الـرعـايـة الـصحية وعـدم الـحصول عـلى الخـدمـات األسـاسـية وسـبل الـعيش، كـما يسجـل الـصومـالـيون املـعدالت 
األعــلى عــاملــياً مــن حــيث وفــيات األمــومــة والــطفولــة، ويــحتاج أكــثر مــن خــمسة مــاليــني صــومــالــي ملــساعــدات 
إنــسانــية فــي ظــل تــصاعــد نســبة الــفقر املــتعدد األبــعاد، والــتي تــصل ألكــثر مــن 80% بــالــتزامــن مــع الــتعرض 
لــكوارث الــفيضانــات وضــعف الخــدمــات الــصحية والــبيئية وتــلوث املــياه(راجــع: الــبوابــة الــعربــية لــلتنمية عــلى 
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 الـــــــــــــــــــــــرابـــــــــــــــــــــــط: /

D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%/ بتصرف)

21 انــظر: عــثمان،الــسيد عــوض، بــناء الــدولــة أزمــة املــصالــحة الــصومــالــية، مــركــز األهــرام لــلدراســات الــسياســية 

واالســتراتــيجية، ســلسلة كــراســات اســتراتــيجية ، الــعدد 147، الــسنة الــخامــسة عشــرة، الــقاهــرة 2005، ص 92، 
متاح على: http://www.mafhoum.com/press9/254P3.htm(بتصرف يسير) 
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الـــــبناء الـــــقبلي والـــــعشائـــــري خـــــالل مـــــرحـــــلة االســـــتعمار، وفـــــيما بـــــعد مـــــرحـــــلة 
التحــرر مــن االســتعمار؛ إذ" خــضعت الــقبيلة/الــعشيرة الــصومــالــية لــتحوالت 
22عــديــدة صــادمــة فــرضــتها الــدولــة الحــديــثة، والــنظم الــسياســية املــعاصــرة" 

وهــو مــا ســاعــد عــلى قــيام الــقبائــل/الــعشائــر بــاســتحضار الــحس الــسياســي 
الــــــتقليدي، ومــــــن ثــــــم تــــــطويــــــره لــــــيناســــــب الــــــعصر وفــــــق املــــــنطلق الــــــسياســــــي 
الـخاص، أو كـما هـو مـفهوم مـن" دراسـة الـوضـع الـسياسـي لـلقبيلة عـند ابـن 
خــــلدون، والــــذي يــــعتبر أن الــــعمل الــــسياســــي يــــنبثق مــــن داخــــل الــــقبيلة مــــن 

23الصراع على الهيمنة والتنافس على املوارد ومصادر العيش"

ثانياً: أسباب النزاع العشائري في الصومال:
بـالـنظر إلــى األوضــاع املــتشابــكة واملــعقدة عــلى املســتويــات الــسياســية واالجــتماعــية 
واالقـــتصاديـــة واإلنـــسانـــية فـــي الـــصومـــال، تـــتعدد األســـباب املـــؤديـــة إلـــى تـــأجـــيج حـــدة الـــنزاع 
الـعشائـري والـقبلي، والـتي يـمكن تـصنيفها إلـى أسـباب مـباشـرة وأخـرى غـير مـباشـرة، وذلـك 

على النحو التالي: 
أـــ األسباب املباشرة: 

وهـي األسـباب الـتي تـؤدي إلـى تحـريـك الـنزاعـات الـعشائـريـة/الـقبلية تحـريـكاً مـباشـراً 
وقوياً، ويمكن تفصيلها في نقاط العرض التالية: 

الـــتقسيمات االســـتعماريـــة الـــقديـــمة: وهــــــي الــــــتقسيمات الــــــتي عــــــملت 1.
بــشكل مــبكر عــلى تــفتيت وحــدة الــصومــالــيني الــجغرافــية والــقومــية، فــأقحــمت 
الـــقبائـــل/الـــعشائـــر الـــصومـــالـــية فـــي أتـــون االضـــطرابـــات الحـــدوديـــة واإلقـــليمية 
كحــــرب األوجــــاديــــن بــــني الــــصومــــال وإثــــيوبــــيا بــــني عــــامــــى 1977/1978، ثــــم 
االحــــتراب األهــــلي الــــداخــــلي فــــي الــــثمانــــينيات والــــتسعينيات، ومــــن ثــــم فــــقد" 
فشــل نــموذج الــدولــة الــصومــالــية الــذي تــم إعــالنــه مــنذ الســتينيات بســبب بــناء 
هــذا الــنموذج عــلى أســاس مــيراث الــتقسيم االســتعماري الــذي رســمه مــؤتــمر 
بـــرلـــني الـــشهير، ولـــسوء الحـــظ، فـــقد تـــحول هـــذا الـــتقسيم بـــمرور الـــوقـــت إلـــى 

22 انظر: باشا،عمر علي، السياسة والقبيلة في الصومال، مصدر سبق ذكره ( بتصرف)

23 املصدر السابق نفسه( بتصرف)
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حـــدود ســـياســـية تـــعبر عـــن ســـيادة الـــدولـــة، بـــاعـــتبارهـــا حـــدوداً مـــعتمدة دولـــياً 
24وإقليمياً"

صـراع الـندرة وقـلة املـوارد: فـمن بـني األسـباب املـباشـرة لـتأجـيج الـصدام 2.
الـــقبلي/الـــعشائـــري فـــي الـــصومـــال، مـــا تـــعانـــيه أغـــلبية الشـــرائـــح والـــقطاعـــات 
االجــتماعــية فــي الــبالد مــن الــفقر والــعوز، األمــر الــذي يــدفــع الجــميع بــاتــجاه 
الـــصدام الـــجبري مـــن أجـــل انـــتزاع الـــضروريـــات الـــحياتـــية الـــنادرة؛ وبحســـب 
خـبراء االقـتصاد فـإن تـكالـيف املـعيشة فـي الـبالد ازدادت بـشكل مـخيف فـي 
ظــــل ارتــــفاع مــــعدالت التضخــــم إلــــى 5.2% عــــام 2017، بــــجانــــب الــــتراجــــع 
املــلحوظ لــنمو الــناتــج املحــلي مــن2.4%عــام2016، إلــى 1.8%عــام2017، 
25وبنســــــبة فــــــقر بــــــني الــــــصومــــــالــــــيني بــــــلغت 80% وفــــــي ظــــــل هــــــذه األوضــــــاع 

االجـتماعـية واالقـتصاديـة املـترديـة، تـهيمن الخـريـطة الـقبلية والـعشائـريـة عـلى 
الــشعب الــصومــالــي مــمثلة فــي الــقبائــل الــرئــيسية، إلــى الــدرجــة الــتي فــيها  " 
يـتعاظـم الـتداخـل الـقبلي فـي مـناطـق اإلقـامـة والـرعـي، مـن املـنافـسة والـصراع 
26عـــلى مـــوارد املـــياه والـــرعـــي، إلـــى الـــتنافـــس عـــلى تـــوزيـــع الســـلطة والـــثروة" 

وبـاإلضـافـة إلـى كـل ذلـك، تـؤدي الهجـرات الـيومـية لـلصومـالـيني خـارج الحـدود 
بــــدافــــع الــــبحث عــــن الــــطعام إلــــى صــــدامــــات عــــشائــــريــــة وقــــبلية ذات أســــباب 

24 انـظر: جـيدي،عـبد الـقادر مـعلم محـمد، أزمـة الـصومـال: إشـكالـية الـدولـة وآفـاق إعـادة الـبناء، مجـلة دراسـات 

http://publications.iua.edu.sd/ :إفــريــقية، الــعدد45، يــونــيو 2011، ص 203، مــلف الــدراســة مــتاح عــلى
i u a _ m a g a z i n e s / % D 8 % A F % 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%
20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
% D 9 % 8 2 % D 9 % 8 A % D 8 % A 9 % 2 0 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 9 % D 8 % A F

D8%AF45.pdf-5.pdf%(بتصرف)

25 راجــع : تــقريــر الجــزيــرة نــت لحــلقة بــرنــامــج (االقــتصاد والــناس) لــيوم الســبت 17/3/2018، عــن تــصريــحات 

الــخبير االقــتصادي الــصومــالــي يــحيى عــامــر، عــنوان الحــلقة( هــل يســتحق الــصومــال تــصنيفه أكــثر الــبلدان 
فساداً؟)، متاح على: http://www.aljazeera.net،مع البحث بالعنوان املذكور(بتصرف)

26 انـظر: جـوزيـف رامـز، االنـتخابـات الـرئـاسـية فـي الـصومـال، مجـلة آفـاق إفـريـقية، املجـلد الـثالـث عشـر، الـعدد 

20AFRICIA%http://www.sis.gov.eg/UP/AFAQ :الــــــــسادس واألربــــــــعني 2017، ص 54، مــــــــتاح عــــــــلى
2 0 4 6 / % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 6 % D 8 % A A % D 8 % A E %
% D 8 % A 7 % D 8 % A 8 % D 8 % A 7 % D 8 % A A
2 0 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 1 % D 8 % A 6 % D 8 % A 7 % D 8 % B 3 % D 9 % 8 A %
% 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%

pdf.203%0(بتصرف يسير)
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مـــــختلفة؛ حـــــيث" يـــــعبر أكـــــثر مـــــن 2000 صـــــومـــــالـــــي الحـــــدود بـــــاتـــــجاه كـــــينيا 
27وإثيوبيا كل يوم بحثاً عن املساعدات"

الـــصراع الـــسياســـي والـــتمثيل الحـــزبـــي والـــبرملـــانـــي: فـــــمن أخـــــطر 3.
األســـباب املـــباشـــرة املـــؤديـــة لـــلصراع بـــالـــصومـــال، ارتـــباط حجـــم الـــقبيلة وعـــدد 
أفـــرادهـــا بـــطبيعة الـــتمثيل الـــبرملـــانـــي أو االنخـــراط فـــي املـــؤســـسات الـــرســـمية 
والــسياديــة لــلدولــة وفــق الــتقييم الــسياســي/الــقبلي/الــعشائــري، وال يــزال هــذا 
الــربــط، يــلقي بــظاللــه املــخيفة عــلى اســتقرار الــصومــال الــسياســي فــي جــميع 
الـتجارب االنـتخابـية الـبرملـانـية والـرئـاسـية، وفـي أحـدث انـتخابـات بـرملـانـية فـي 
الـبالد عـلى سـبيل املـثال" انـتُِخَب أعـضاء الـبرملـان وفـقاً لـنظام يـعطي الـشيوخ 
املــــنتمني إلــــى الــــعشائــــر األربــــع الــــرئــــيسية صــــوتــــاً كــــامــــالً لــــلشخص الــــواحــــد، 
والـــشيوخ مـــن عـــشائـــر األقـــليات نـــصف صـــوت لـــكل مـــنهم، وأدى هـــذا الـــنظام 
فــــعلياً إلــــى حــــرمــــان الشــــبان، والــــنساء، والــــرجــــال مــــن عــــشائــــر األقــــليات مــــن 

28املساواة في حقوق التصويت"

عـــنفوان املؤثـــر الـــخارجـــي والـــتدخـــالت الـــدولـــية واإلقـــليمية: فـــــمن 4.
يـــنظر إلـــى الـــحالـــة الـــصومـــالـــية، يـــدرك حجـــم الـــتدخـــالت الـــخارجـــية واإلقـــليمية 
املــؤديــة إلــى تــوظــيف الــقبائــل/الــعشائــر فــي ضــرب اســتقرار الــدولــة، أوتــحقيق 
األهـــداف االســـتراتـــيجية والـــسياســـية الـــخاصـــة مـــن مـــنطلق األهـــمية الـــحيويـــة 
والـــجيوســـتراتـــيجية لـــلصومـــال فـــي مـــنطقة الـــقرن اإلفـــريـــقي، ويـــكفي اإلشـــارة 
هــنا إلــى الــدور األمــريــكي فــي تــوظــيف الــقوى الــقبلية املــحيطة بــالــصومــالــيني 
مـن أجـل املـصالـح والـتوجـهات االسـتراتـيجية والـسياسـية الـخاصـة بـاألمـريـكان 
فـي الـصومـال، ومـن ذلـك مـثالً، قـيام الـواليـات املتحـدة بـدعـم تـأسـيس تـحالـفات 
ووجهــت بــانــتقادات حــادة فــي الــداخــل الــصومــالــي، األمــر الــذي حــرك صــدمــاً 
مســــلحاً فــــي شــــوارع مــــقديــــشو راح ضــــحيته مــــا يــــقرب مــــن 200 قــــتيل فــــي 
جـولـتني مـن املـعارك خـالل شهـر واحـد فـقط، وذلـك فـي إطـار سـعي األمـريـكان 

https:// :27 انــــظر: أطــــباء بــــال حــــدود، الــــعدد 14، يــــونــــيو/تــــموزـ ســــبتمبر/ أيــــلول 2011، ص1، مــــتاح عــــلى

2011-Q3-ar.pdf-www.msf-me.org/sites/default/files/content/withoutborders/ar/Issue-14

28 راجــع تــقريــر مــنظمة الــعفو الــدولــية( حــقوق اإلنــسان فــي الــعالــم/ الــصومــال 2017/2018)، ص 2015عــلى 

/https://www.amnesty.org/ar/countries/africa/somalia/report-somalia :الرابط
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نــحو اســتقطاب الــقبائــل الــصومــالــية وإقــناعــها بــرفــع الحــمايــة عــن مــناهــضي 
29سياساتهم وتدخالتهم السافرة في الشأن الصومالي" 

املــيول والــتوجــهات االنــفصالــية: وهــــذه األخــــرى تــــعد إحــــدى األســــباب 5.
املحـــركـــة لـــلصدام الـــقبلي والـــعشائـــري؛ إذ يـــؤدي اتـــساع الـــهوة بـــني املـــواطـــن 
الـــصومـــالـــي وبـــني االنـــتماء الـــكامـــل والـــخالـــص لـــألرض والـــوطـــن بـــفعل عـــوامـــل 
كــــــــثيرة أكــــــــثرهــــــــا اجــــــــتماعــــــــي واقــــــــتصادي وإنــــــــسانــــــــي، إلــــــــى تــــــــوســــــــيع رقــــــــعة 
االســتقطاب الــقبلي، وتــنامــي رغــبات االنــفصال والتجــزئــة، األمــر الــذي يــعّمق 
الـــعداوات بـــني الـــصومـــالـــني مـــن ذوي الـــتوجـــهات الـــوطـــنية تـــجاه نـــظرائـــهم مـــن 
دعـــاة االنـــفصال والـــفرقـــة، ولـــعل مـــا يحـــدث مـــراراً وتـــكراراً بـــني إدارتـــى (بـــونـــت 
النـــد)و(أرض الـــصومـــال) مـــن نـــزاعـــات دائـــمة عـــلى مـــناطـــق صـــومـــالـــية ــ رغـــم 
وحـــــدة الـــــهويـــــة بـــــينهما ــ يـــــوضـــــح طـــــبيعة الـــــعداوات الـــــقائـــــمة بســـــبب دعـــــوات 
االنـــفصال، خـــاصـــة وأن" مـــناطـــق سُـــــــوْل وسَـــــــنَاغْ وعَــــني مـــناطـــق مـــتنازع عـــليها 
بسـبب ازدواجـية مـواقـف مـسؤولـي تـلك املـناطـق؛ حـيث تـميل بـعض أفـخاد تـلك 
الـعشائـر إلـى نـظام أرض الـّصومـال، وأخـرى تـميل إلـى بـونـت النـد، فـي حـني 
يــسعى آخــرون إلــى تــكويــن نــظام مــواز لــلنّظامــني يــتمتع بــنفس املســتوى مــن 

30التّمثيل الّسياسيّ، والتّعامل اإلقليمي، والخارجي" 

ضــبابــية الحــرب عــلى اإلرهــاب: إذ تــؤدي االســتقطابــات األمــريــكية فــي 6.
دول الــقرن اإلفــريــقي ومــنها الــصومــال، فــيما يــعرف بــ(الحــرب الــدولــية عــلى 
اإلرهـــاب) تـــحت الـــقيادة األمـــريـــكية، إلـــى انـــتشار حـــروب بـــالـــوكـــالـــة تـــقوم بـــها 
أطـــراف إقـــليمية فـــي الـــداخـــل الـــصومـــالـــي، ويحـــدث هـــذا بـــالـــتزامـــن مـــع عـــدم 
وجـــود مـــفهوم واضـــح ومحـــدد لـــلمقصود مـــن اإلرهـــاب، وكـــذلـــك مـــع عـــدم وجـــود 
آلـيات تـطبيقية ومـيدانـية تـحفظ حـياة املـدنـيني اآلمـنني فـي إطـار تـلك الحـرب، 
ويــزيــد األمــر ســوءاً عــندمــا تــشارك عــناصــر مــن الــجيش األمــريــكي فــي شــن 
هجـمات مـفاجـئة فـي بـعض مـناطـق الـصومـال، األمـر الـذي يـترتـب عـليه سـقوط 
أعـداد كـبيرة مـن املـدنـيني الـصومـالـيني األبـريـاء مـمن ال عـالقـة لـهم بـأي شـيء 
يـــخص اإلرهـــاب وقـــضايـــاه، وهـــو مـــا حـــدث مـــؤخـــراً بـــالـــفعل "فـــبعد شهـــر مـــن 
مــوافــقة الــرئــيس األمــريــكي دونــالــد تــرامــب عــلى تــصعيد الــعمليات الــعسكريــة 

29 راجــع: رضــا عــبد الــودود، بتخــطيط أمــريــكي وتــنفيذ أمــراء الحــرب: الــصومــال فــي طــريــقها للحــرب األهــلية!، 

مــوقــع مــداد، بــتاريــخ 8/11/2007، مــتاح عــلى : http://midad.com/article/217204/، مــع الــبحث بــالــعنوان 
املذكور( بتصرف)

30 راجـع: بـشير نـور عـلي، الـصراع بـني أرض الـصومـال وبـونـت النـد، تـقريـر مـوقـع الـصومـال الجـديـد، بـتاريـخ 

الثالثاء 27/2/2018، متاح على: http://alsomal.net، مع البحث بالعنوان املذكور(بتصرف)
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األمـريـكية فـي الـصومـال، تسـبب الـجنود األمـريـكان فـي شـقاق بـني الـحكومـة 
الــــصومــــالــــية وإحــــدى الــــعشائــــر ذات الــــنفوذ، بســــبب قــــيامــــهم بــــقتل عــــدد مــــن 

31املزارعني األبرياء خالل إحدى الغارات"

جــماعــات الــعنف املســلح: فــــفي الــــصومــــال، تــــعمل الــــتكتالت الــــسياســــية 7.
والــديــنية املســلحة فــي الــبالد وعــلى رأســها جــماعــة الشــباب وتــنظيم الــقاعــدة 
ومــــؤخــــراً تــــنظيم داعــــش عــــلى اســــتغالل األوضــــاع االقــــتصاديــــة املــــترديــــة بــــني 
املـــواطـــنني الـــصومـــالـــيني فـــي كـــافـــة ربـــوع املـــحافـــظات الـــصومـــالـــية الســـتقطاب 
أكــبر عــدد مــن الــعناصــر الــشابــة بــمن فــيهم أطــفال الــقبائــل والــعشائــر، هــذا 
بـــاإلضـــافـــة لـــدور تـــلك الجـــماعـــات فـــي الـــتالعـــب بـــالـــنسيج الـــقبلي/الـــعشائـــري 
الـــصومـــالـــي تـــارة بـــالـــقتل واالغـــتيال، وتـــارة أخـــرى بـــتأجـــيج الـــعداوات وإمـــداد 
بـعض الـقبائـل بـالسـالح وخـطط مـواجـهة الـحكومـة املـركـزيـة؛ فجـماعـة الشـباب" 
تـحتفظ بـوجـود قـوي فـي أجـزاء مـن جـنوب ووسـط الـبالد، بـينما يـتمدد فـصيل 
تــــابــــع لــــتنظيم داعــــش بــــعد أن تــــزايــــد عــــدد عــــناصــــره مــــن بــــضع عشــــرات عــــام 
201632، لــيتجاوز حــاجــز الــ 200 مــقاتــل فــي الــوقــت الــراهــن" ومــما يــزيــد 

األمــور خــطورة، أن غــالــبية الشــرائــح الــقبلية والــعشائــريــة مــكونــة مــن عــناصــر 
شـــابـــة وطـــموحـــة نـــحو الـــتمرد والـــصدام واملـــواجـــهة، األمـــر الـــذي يـــمنح فـــرصـــاً 
مـــواتـــية لجـــماعـــات الـــعنف املســـلح لـــتلعب لـــعبتها مـــع هـــذه الشـــرائـــح الـــشابـــة، 
خــــاصــــة مــــع ظــــهور متجــــدد لــــداعــــش والــــقاعــــدة فــــي الــــصومــــال، وأيــــضاً مــــع 
تحــليالت دولــية تــؤكــد" أنــه بــالــرغــم مــن تــبديــد جــهود حــركــة الشــباب فــي الــفترة 
املــــمتدة مــــن 2011 إلــــى 2016، إال أنــــها لــــم تنهــــزم عــــلى اإلطــــالق، بــــل قــــد 

33تستعيد قواها"

الــتورط املؤســسي فــي الــقتل: فــــعلى مــــدار الــــسنوات املــــاضــــية، وحــــتى 8.
اللحـــظة، تشهـــد املـــحافـــظات الـــصومـــالـــية، الـــكثير مـــن عـــمليات الـــعنف والـــقتل 
ضـد املـدنـيني األبـريـاء فـي عـموم الـقبائـل/الـعشائـر الـصومـالـية، وهـذه الـعمليات 
تـــأتـــي غـــالـــباً فـــي إطـــار رســـمي مـــعلن، لـــكن لـــألســـف الشـــديـــد تـــتداخـــل مـــعها 

31 راجــع: إرم نــيوز، عــلى الــرابــط: https://www.eremnews.com/news/arab-world/972067،بــتاريــخ 

30 أغسطس 2017(بتصرف) 

32 راجـع: عـبد األمـير رويـح، أمـريـكا كـيف تـغذي الـعنف فـي الـصومـال؟، تـقريـر شـبكة الـنبأ املـعلومـاتـية، الـعراق، 

بتاريخ 10/1/2018، متاح على: https://annabaa.org/arabic/print/14054(بتصرف يسير)

33 انـظر: سـيث ج. جـونـز، وآخـريـن، اسـتراتـيجية مـكافـحة اإلرهـاب والـتمرد فـي الـصومـال.. تـقييم الحـملة ضـد 

https:// :ســــانــــتا مــــونــــيكا، كــــالــــيفورنــــيا، ص10، مــــتاح عــــلى ، RAND حــــركــــة الشــــباب، إصــــدارات مؤســــسة
www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1500/RR1539/

RAND_RR1539z1.arabic.pdf(بتصرف يسير)
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وخــاللــها عــناصــر فــاســدة ونــافــذة فــي املــؤســسات األمــنية والــعسكريــة، تــرتــكب 
أخــطاًء فــادحــة تتحــملها ســمعة الــدولــة الــصومــالــية وســمعة الــجيش فــي أعــني 
الـضحايـا والجـماهـير، األمـر الـذي يـوطّن لـعداوات حـادة وخـطرة بـني الـقبائـل/
الــــعشائــــر وبــــني الــــعناصــــر األمــــنية، ومــــما يــــزيــــد األمــــور خــــطورة، مــــا تشهــــده 
الــــصومــــال مــــن مــــعوقــــات حــــادة تــــمنع إصــــالح وتــــكويــــن وتــــطويــــر الــــجيش فــــي 
الـبالد، فـي ظـل خـروج مسـتقبلي وشـيك لـقوات حـفظ السـالم الـتابـعة لـالتـحاد 
اإلفــــــريــــــقي، إضــــــافــــــة لــــــبدء تخــــــلي املــــــانــــــحني الــــــدولــــــيني واإلقــــــليميني لــــــلجيش 
الــصومــالــي نــتيجة الــيأس مــن إصــالحــه، وبــصفة عــامــة، تــوجــد أخــطاء كــارثــية 
فـي هـذا اإلطـار" مـنها اسـتغالل الـجيش فـي قهـر الـقبائـل؛ إذ اتّـُهمت الـقوات 
الــعسكريــة بــتهجير املــواطــنني وتــقتيلهم بــاســم الــدولــة، كــما حــدث فــي شــبيلي 
الـوسـطى وشـبيللي الـسفلى، ثـم هـناك إشـكالـية حـقوق اإلنـسان كـاالغـتصاب 
الجــماعــي لــلنازحــات، وقــطع الــطريــق أمــام بــاصــات الــنقل الــعام ألخــذ أتــاوى 

34غير شرعية"

صـــراع الـــثروة واألرض: فــــمن بــــني أهــــم األســــباب املــــباشــــرة املــــؤديــــة إلــــى 9.
االقــــــتتال الــــــعشائــــــري والــــــقبلي فــــــي الــــــصومــــــال، مــــــا تــــــسعى إلــــــيه األطــــــراف 
والــــفصائــــل جــــميعها نــــحو االســــتحواذ عــــلى األرض والــــهيمنة عــــلى الــــثروات؛ 
فـلديـنا مـثالً صـراع مـريـر بـني (أرض الـصومـال) و( بـونـت النـد) حـول الـثروات 
الـنفطية، وهـناك صـراع األقـالـيم مـع الـحكومـة املـركـزيـة لـالسـتحواذ عـلى قـطع 
مـن األراضـي تـتمتع بـالـخصوبـة الـزراعـية والـثراء فـي املـعادن، إلـى غـير ذلـك 
مـن صـراعـات يـشملها وسـط وجـنوب الـبالد، وتـؤدي إلـى الـنزاع واالقـتتال فـي 
صــراع هــو فــي حــقيقته" صــراع مــن أجــل الــوصــول إلــى الســلطة الــعليا فــي 

35الدولة واالستحواذ على كل شيء في يد اآلخرين"

ب ـــ األسباب غير املباشرة: 
وهـــي األســــــباب الــــــتي تــــــكون بــــــمثابــــــة الــــــعامــــــل املــــــساعــــــد عــــــلى تحــــــريــــــك الــــــنزاعــــــات 

العشائرية/القبلية تحريكاً بطيئاً متنامياً، ويمكن إجمالها في النقاط التالية:

34 انــظر: ســمية عــبد الــقادر شــيخ محــمود، إشــكالــية بــناء جــيش وطــني مــوحّـــد فــي مــجتمع مــنقسم مــناطــقياً، 

omran.dohainstitute.org/ar/ :ربــــيع 2017،ص 155، مــــتاح عــــلى ، Issue 20/5مجــــلة (عــــمران) ، الــــعدد
20Mahmud.pdf%20Sheikh%20Abdulkadir%issue020/Documents/Sumaya(بتصرف يسير)

35 راجــع: عــبداهلل الــفضلي، كــل هــذه الــصراعــات مــن أجــل الســلطة والــثروة؟!!!، صــحيفة أخــبار الــيوم  الــيمنية، 

http://akhbaralyom-ye.net/articles.php? :مــــــــــتـــــاح عــــــــــلـــــى ديــــــــــســـــمـــــبـــــر 2008،  األحــــــــــد 14 
 lng=arabic&id=57219
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الـترهـل والـفراغ الـفدرالـي: حـيث يـؤدى عـدم اسـتقرار املـالمـح األسـاسـية 1)
لــــنظام الــــحكم فــــي الــــصومــــال، إلــــى ضــــبابــــية كــــبيرة فــــي وضــــعية املــــباشــــرة 
الــــــرســــــمية ألســــــس الــــــرعــــــايــــــة االجــــــتماعــــــية واالقــــــتصاديــــــة واإلنــــــسانــــــية بــــــني 
الــصومــالــيني، األمــر الــذي يــعني تــخبط الــنظام الــفدرالــي وعــدم قــدرتــه عــلى 
تـحقيق الـتوازن الـوطـني املـطلوب لـترقـية األبـعاد الـقبلية/الـعشائـريـة إلـى حـدود 
املـــــواطـــــنة الـــــكامـــــلة والـــــنزيـــــهة، وهـــــو مـــــا يـــــعني بـــــبساطـــــة" أن اإلصـــــرار عـــــلى 
اعـتماد الـفيدرالـية كـأسـاس لـبناء الـدولـة فـي الـصومـال سـيقود فـي املـحصلة 
الــنهائــية إلــى تــكريــس الــعدائــية الــقبلية، وتــشكيل كــنتونــات أو دويــالت قــبلية 
تــفتقر تــمامــاً إلــى أبســط مــقومــات الــبقاء والــتماســك فــي ظــل مــجتمع قــوامــه 

36االقتصادي الرعي والزراعة"

التسـليح خـارج الـقانـون: وهــذا عــامــل مــساعــد آخــر عــلى تــسهيل مــهمة 2)
االقـتتال الـقبلي والـعشائـري بـني الـصومـالـيني فـي أي وقـت مـن لـيل أو نـهار؛ 
فــباإلضــافــة إلــى أن مــنطقة الــقرن اإلفــريــقي" هــي األعــلى عــاملــياً مــن حــيث 
، فــــــــإن الــــــــداخــــــــل  37اســــــــتحواذ ســــــــكانــــــــها عــــــــلى قــــــــطع األســــــــلحة الــــــــصغيرة"

الـــصومـــالـــي عـــلى وجـــه الـــخصوص " يُـــقدر عـــدد األســـلحة الـــصغيرة فـــي يـــد 
قـبائـله وعـشائـره بـما يـزيـد عـلى نـصف املـليون قـطعة، وذلـك ألسـباب مـختلفة 
أهــــمها طــــبيعة الــــحياة الــــبدويــــة الــــتي تــــجعل الــــقبائــــل/الــــعشائــــر عــــلى أهــــبة 
االسـتعداد دائـما لـلدفـاع عـن مـا يـربـونـه مـن حـيوانـات مـن السـرقـة، ثـم الحـرب 
األهــــلية الــــتي اســــتمرت عــــلى مــــدى 14 عــــامــــا حــــيث انتشــــرت األســــلحة فــــي 
كــــافــــة ربــــوع الــــبالد، وأخــــيرا بــــنية الــــنظام الــــعشائــــري الــــتي ال تــــعرف الــــثقة 
38بـــأحـــد" ومـــن جـــهة مـــقاربـــة، فـــإنـــه" ال يـــزال تـــجار الســـالح يسهـــلون تـــجارة 

الســــــالح غــــــير املــــــنظمة فــــــي أجــــــزاء مــــــن مــــــقديــــــشو؛ حــــــيث تُظهــــــر األدلــــــة أن 
األســــــلحة غــــــير الشــــــرعــــــية الــــــتي تــــــباع فــــــي الــــــسوق الــــــسوداء هــــــناك تــــــشمل 

36 راجـع: عـبداهلل إبـراهـيم عـلمي، التجـربـة الـفيدرالـية فـي الـصومـال:إعـادة إنـتاج الـنظام الـقبلي بـتولـيفة جـديـدة، 

صـحيفة الـعرب الـلندنـية، بـتاريـخ األحـد 5/11/2017، مـتاح عـلى: https://alarab.co.uk، مـع الـبحث بـالـعنوان 
املذكور( بتصرف يسير)

37 راجــع تــقريــر صــحيفة الــريــاض الــسعوديــة تــحت عــنوان( حــكم الســالح يــسيطر عــلى الــحياة فــي الــصومــال 

http://www.alriyadh.com/ :وطــريــقة دخــولــه غــير مــعروفــة)، بــتاريــخ اإلثــنني 21 فــبرايــر 2005، مــتاح عــلى
40956(بتصرف يسير)

38املصدر السابق نفسه( بتصرف يسير)
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اإلمـــــدادات الـــــحكومـــــية، والـــــتي يُـــــعتقد أن بـــــعضاً مـــــنها تـــــم تســـــريـــــبه بـــــشكل 
39متعمد"

تــهميش شــيوخ الــعشائــر: فـــبدالً مـــن أن تـــعمل الـــدولـــة الـــصومـــالـــية عـــلى 3)
االرتــقاء بــالــواقــع الــقيادي والــوعــي الــوطــني لــشيوخ الــعشائــر والــقبائــل، فــإن 
الـــــعكس هـــــو الـــــذي يحـــــدث، حـــــيث يـــــتم تـــــهميش الـــــكثير مـــــنهم، األمـــــر الـــــذي 
يُعجـــزهـــم مـــجبريـــن أو مـــختاريـــن، عـــن امـــتالك الـــقدرة عـــلى ضـــبط االنـــفالت 
الــقبلي/الــعشائــري وقــت حــدوثــه، بــل ويــسمح بــالــقفز عــلى أدوارهــم الــحكيمة، 
مـن قـبل بـعض الـسياسـيني املـتنفذيـن مـن ذوي الـنفعية واالنـتهازيـة، مـا يـؤدي 
فـــي الـــنهايـــة إلـــى تـــأجـــيج الـــصراعـــات والـــصدامـــات بـــني األطـــراف املـــتنازعـــة، 
خــــــاصــــــة مــــــع تــــــخندق شــــــيوخ الــــــعشيرة، وحــــــاجــــــتهم املــــــاســــــة إلــــــى الــــــخبرات 
الــــوطــــنية، فــــي ظــــل نــــظام عــــشائــــري أصــــبح فــــيه شــــيخ الــــعشيرة" هــــو رئــــيس 
الحــزب الــذي يــورث مــنصبه الحــزبــي ألبــنائــه، دون أي مــحتوى فــكري مــقنع 

40غير التعصب"

الحـمائـية الـطبقية/الـعنصريـة: وهـي تـمتع الـقبائـل/الـعشائـر ذات الـنفوذ 4)
بـــــكل مـــــميزات الـــــرعـــــايـــــة والحـــــمايـــــة الـــــرســـــمية لـــــلدولـــــة مـــــن الـــــناحـــــية األمـــــنية 
واالجـتماعـية واالقـتصاديـة والـسياسـية، فـي مـقابـل إهـمال الـقبائـل/الـعشائـر 
الـضعيفة وقـليلة الـعدد، وهـو مـا يـساعـد عـلى تحـريـك الـضغائـن واألحـقاد بـني 
طــــبقات املــــجتمع الــــصومــــالــــي، فيمهــــد لــــصدامــــات دفــــينة ال تــــلبث أن تظهــــر 
لــــلعلن مــــع مــــرور الــــوقــــت؛ فــــوفــــق الــــثابــــت تــــاريــــخياً فــــي الــــصومــــال "تســــتأثــــر 
الــقبائــل األربــعة الــكبرى(الــطارود، الــهويــة،الــدر،الــرحــنويــن) بــنصيب األســد 
فـي السـلطة، بـينما يـنال بـاقـي الـقبائـل حـصة ضـئيلة مـن السـلطة؛ إذ يـنص 
الـقانـون عـلى أن بـقية قـبائـل وعـشائـر الـصومـال تـبقى لـها حـصة تـبلغ نـصف 
41فـي املـائـة مـن جـميع الـوزارات واملـؤسـسات والـبرملـان" فـي حـني تـم اخـتفاء 

قـــانـــون آخـــر كـــان يجـــرّم الـــعنصريـــة بـــني الـــصومـــالـــيني، وهـــو مـــا عـــادت مـــعه 
مـظاهـر الـتمييز الـعنصري فـي الـبالد، خـاصـة تـجاه بـعض الـقبائـل/الـعشائـر 

http:// :39 راجـــــــع تـــــــقريـــــــر مـــــــسح األســـــــلحة الـــــــصغيرة ، الـــــــعدد 61، فـــــــبرايـــــــر 2017، ص 2، مـــــــتاح عـــــــلى

www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-Research-Note-61-
ARA.pdf

http:/ /www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/HarbSomal/ :40 راجــــــــــع

sec02.doc_cvt.htm

41 راجـع: عـبد الـقادر فـودي، قـبائـل الـصومـال املـهمشة.. تـمييز مـجتمعي عـلى أسـاس املـهنة، صـحيفة الـعربـي 

https://www.alaraby.co.uk/investigations/ :الجـــــــديـــــــد الـــــــلندنـــــــية، 1 أكـــــــتوبـــــــر 2017، مـــــــتاح عـــــــلى
fdcc486b-9987-4bb0-87bf-8bd56372e7a6(بتصرف)
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الـــعامـــلة فـــي مـــهن حـــرفـــية ويـــديـــويـــة مـــتواضـــعة كـــالـــدبـــاغـــة والـــحالقـــة والـــصيد 
والــبناء؛ حــيث" تــتمتع الــقبائــل الــكبيرة بــاحــترام كــامــل وســط املــجتمع، فــيما 

42تعاني القبائل الصغيرة واملساملة من االضطهاد املجتمعي والتهميش"

قــصور مــركــب/مــتنوع: وبــــاإلضــــافــــة إلــــى جــــملة األســــباب غــــير املــــباشــــرة 5)
الـسابـقة، هـناك مجـموعـة عـوامـل أخـرى تـضاف فـي هـذا اإلطـار أيـضاً، ومـن 
أهــمها: قــصور الــوعــي الــقبلي عــن اســتيعاب مــقتضيات الــعقد االجــتماعــي 
الـــوطـــني فـــي الـــدول الحـــديـــثة واملـــتطورة، وهـــو مـــا يـــقف بـــالـــصومـــالـــيني عـــند 
الحـــدود الـــدنـــيا مـــن الـــوعـــي الـــسياســـي والـــدبـــلومـــاســـي والـــقومـــي، ثـــم هـــناك 
الـقصور الـرسـمي الـكبير فـي مـراعـاة الـتراث الـحضاري والـديـني والـروحـي 
لــــلشعب الــــصومــــالــــي، مــــن خــــالل إقــــحام الــــصومــــالــــيني وإخــــضاعــــهم لخــــطط 
وافــــــدة وقســــــريــــــة ال تــــــتناســــــب وطــــــبيعة الــــــتركــــــيبة االجــــــتماعــــــية واإلنــــــسانــــــية 
خـــــاصـــــتهم، فـــــي ظـــــل قـــــصور ســـــائـــــد مـــــن نـــــوع آخـــــر، هـــــو انـــــصراف الـــــنخبة 
الـــــصومـــــالـــــية املـــــثقفة والـــــخبيرة، وانـــــكبابـــــها عـــــلى نـــــفسها، بـــــعيداً عـــــن الـــــقيام 
بــالــدور املــنوط بــها مــن إحــداث الــتغيير الــتوعــوي املــنشود بــني الــصومــالــيني، 
وخــاصــة بــني الــقبائــل/الــعشائــر املــتنازعــة واملــتقاتــلة، وأخــيراً تــعاظــم الــتقصير 
الـرسـمي والـحكومـي فـي مـتابـعة بـنود االتـفاقـيات واملـصالـحات املـنعقدة بـني 
الــــــــعشائــــــــر/الــــــــقبائــــــــل املــــــــتنازعــــــــة، األمــــــــر الــــــــذي يــــــــفضي إلــــــــى تــــــــفكيك هــــــــذه 

املصالحات، ومن ثم عودة أطرافها إلى النزاع واالقتتال مجدداً.
حلول ومقترحات

ال شــك أن أيـــة مـــقترحـــات تســـتغرقـــها هـــذه الـــدراســـة ألهـــم مـــشكالت الـــنزاع الـــقبلي/  
الــعشائــري فــي الــصومــال، ســتكون فــي نــجاحــها أو فشــلها، مــرهــونــة بــطبيعة األزمــات املــركــبة 
الـتي يـعانـيها املـجتمع الـصومـالـي فـي كـافـة مسـتويـاتـها الـسياسـية واالقـتصاديـة واالجـتماعـية 
واألمــنية، لــكن بــصفة عــامــة البــد مــن الــتطرق إلــى هــذه املــقترحــات بــالــذكــر عــلى ســبيل وضــع 
املــسئولــني الــصومــالــيني أمــام مــسئولــياتــهم فــي تــبني تــلك الحــلول واملــقترحــات، وفــق مــا تــسمح 
بـه ظـروف الـبيئة الـصومـالـية الـشامـلة فـي وقـتها الـراهـن، وقـد خـلصت الـدراسـة إلـى جـملة مـن 
مــقترحــات الحــل، الــتي تــبنتها مــن خــالل الــنظر إلــى أهــم األســباب املــباشــرة وغــير املــباشــرة 

 : 43الستمرار النزاع العشائري/القبلي في الصومال، وهذه املقترحات هي

42 املصدر السابق نفسه(بتصرف)

43 هــذه املــقترحــات خــالــصة لــلباحــث بــالــنظر إلــى تحــليل األســباب املــباشــرة وغــير املــباشــرة لــلنزاع الــقبلي/

العشائري في الصومال
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فـــيما يــــتعلق بــــمشكل الــــتقسيمات االســــتعماريــــة الــــقديــــمة واملســــتقرة حــــالــــياً *
كحـدود سـياديـة مـعترف بـها دولـياً وإقـليمياً لـلدولـة الـصومـالـية، فـإنـه لـيس أمـام 
الـــــحكومـــــات الـــــصومـــــالـــــية املـــــتتابـــــعة بـــــما فـــــيها الـــــحكومـــــة الـــــحالـــــية، إال الـــــقيام 
بــإجــرائــني اثــنني بــالــتزامــن مــعاً؛ األول تحســني عــالقــات الــجوار عــبر الــتخفف 
مـــــن أثـــــقال الـــــنزاعـــــات اإلقـــــليمية، مـــــع اإلجـــــراء الـــــثانـــــي وهـــــو تـــــعزيـــــز االنـــــتماء 
الـــوطـــني لـــدى الـــشعب الـــصومـــالـــي مـــن خـــالل تـــطبيق عـــادل لـــلحكم الـــرشـــيد 
حـافـظ لـلحقوق، مُــلزم لـلواجـبات دون تـفريـط أو مـبالـغة، ودون تـمييز قـبلي أو 
عـشائـري، إلـى جـانـب إفـراغ الـدعـوات االنـفصالـية مـن مـحتواهـا املـدمـر، عـبر 
احـــتضان كـــافـــة األطـــياف الجـــماهـــيريـــة والـــشعبية، وعـــدم املـــساس بـــالـــحقوق 
الــضروريــة حــتى مــع الــداعــني إلــى االنــفصال لــحني اســتثمار الــجهود الــرامــية 
إلـى إقـناعـهم بـالـعدول عـن أفـكارهـم االنـفصالـية، وشـعورهـم بـاألمـان فـي كـنف 

الدولة الوطنية وكافة املؤسسات الرسمية التابعة لها.
وبــخصوص مـــا يـــتعلق بـــصراع الـــندرة وقـــلة املـــوارد، فـــإنـــه البـــد مـــن إيـــجاد *

آلـيات فـاعـلة إلنـعاش االقـتصاد الـقومـي الـصومـالـي، وإزالـة الـعراقـيل األمـنية 
الــــتي تــــحول دون وصــــول املــــنح الــــدولــــية إلــــى الــــقبائــــل والــــعشائــــر األقــــل فــــقراً 
واألكــثر مــعانــاةً، مــع إلــزام املــؤســسات الــرســمية فــي الــدولــة بــالــتوزيــع الــعادل 
للمسـتحقات املـالـية والـعينية، إلـى جـانـب تـقديـم الـدعـم واملـسانـدة الـلوجيسـتية 
ملـن يـحتاجـها مـن الـقبائـل/الـعشائـر املـأزومـة، دون تـمييز بـينها وبـني غـيرهـا مـن 
الـقبائـل ذات الحـظوة الـسياسـية أو األمـنية أو االقـتصاديـة، وهـو مـا سـيخفف 

من حدة الصراع البيني على املوارد النادرة والقليلة.
وعـلى مسـتوى صـراع الـقبائـل/الـعشائـر الـسياسـي والحـزبـي والـبرملـانـي فـي *

الـــــصومـــــال، فـــــإنـــــه يـــــجب تجـــــريـــــد الـــــعمليات االنـــــتخابـــــية مـــــن ظـــــاهـــــرة الـــــتمييز 
الــسياســي عــلى أســاس قــبلي/عــشائــري، واعــتماد آلــيات عــادلــة فــي الــتمثيل 
الــــنيابــــي والــــبرملــــانــــي والــــسياســــي عــــمومــــاً بــــني الجــــميع، مــــع تــــغليب الــــنزاهــــة 
الــــــعلمية واملــــــوضــــــوعــــــية فــــــي اخــــــتيار نــــــواب الــــــشعب ومــــــمثليهم فــــــي الــــــدوائــــــر 
واملـــؤســـسات الـــرســـمية لـــلدولـــة، ووضـــع اشـــتراطـــات عـــلمية وثـــقافـــية وأكـــاديـــمية 
لـــخوض االقـــتراعـــات االنـــتخابـــية عـــلى املـــناصـــب الـــحكومـــية، وهـــو مـــا ســـيعمل 
تـلقائـياً عـلى فـرز األركـان الـرئـيسة لـلهيكل الـبنائـي الـرسـمي لـلدولـة، وذلـك مـن 
كــافــة الــنواحــي البشــريــة والــتنظيمية واإلداريــة؛ إذ ســتنجح الــعناصــر األكــثر 
كـــفاءة فـــي اتـــخاذ أمـــاكـــنها فـــي الســـلك الهـــرمـــي لـــلدولـــة، حـــتى ولـــوكـــانـــت مـــن 
الـــــفروع الـــــفقيرة واملـــــتواضـــــعة، كـــــما ســـــتتأخـــــر الـــــعناصـــــر األقـــــل كـــــفاءة إلـــــى 
وضــعياتــها املــناســبة لــها فــي الســلم الــوظــيفي أو االجــتماعــي أو الــسياســي، 
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حـتى ولـو كـانـت مـن الـقبائـل األكـثر غـنى وثـراًء، وسـاعـتها سـتنجح الـبالد حـتماً 
فــي االنــطالق نــحو مــسيرة الــتطويــر والتحــديــث واالزدهــار الــشامــل واملــتوازن، 
وتــــــذويــــــب الــــــتمييز الــــــطبقي وإزاحــــــته عــــــن املــــــسارات الحــــــزبــــــية والــــــبرملــــــانــــــية 

والحكومية في البالد.
أمـــا إشـــــكالـــــية عـــــنفوان املـــــؤثـــــر الـــــخارجـــــي والـــــتدخـــــالت الـــــدولـــــية فـــــي الـــــشأن *

الـــــصومـــــالـــــي، والـــــتي يـــــترتـــــب عـــــليها قـــــيام أطـــــراف دولـــــية وإقـــــليمية بـــــتوظـــــيف 
الــنزاعــات الــعشائــريــة والــقبلية لــضرب االســتقرار الــداخــلي لــلبالد، مــن أجــل 
تــحقيق مــصالــح خــاصــة اســتراتــيجية أو نــوعــية أخــرى، فــإنــه بــدايــة يــجب عــلى 
الــــدولــــة املــــركــــزيــــة تــــعريــــة هــــذه األدوار أمــــام الــــرأي الــــعام املحــــلي واإلقــــليمي 
والـدولـي، لـكشف أيـة مـؤامـرات تسـتهدف الـصومـالـيني شـعباً ودولـة، لـيس هـذا 
فحســـــب، إنـــــما يـــــجب تـــــفكيك الـــــرؤيـــــة االســـــتراتـــــيجية الـــــخاصـــــة بـــــالـــــسياســـــة 
الــــصومــــالــــية إقــــليمياً ودولــــياً، لــــلوقــــوف عــــلى مــــناطــــق الخــــلل والــــعوار، ومــــعرفــــة 
اآلفــــاق املــــتاحــــة لــــلمناورات الــــسياســــية مــــع األعــــداء املــــحتملني، وخــــاصــــة مــــن 
يُظهـــر مـــنهم نـــفسه فـــي صـــورة الـــصديـــق الـــصدوق، أو الـــناصـــح األمـــني، مـــن 
الــقوى الــكبرى فــي الــعالــم، ومــن جــهة أخــرى فــإنــه يــجب تــقديــم وتــبنّي الــرؤيــة 
األمـنية الـخاصـة بـالـدولـة الـصومـالـية فـيما يـخص الـداخـل الـصومـالـي املحـلي 
وكـذلـك اإلقـليمي، عـلى حـساب الـرؤيـة األمـنية األمـريـكية املـقابـلة؛ ألنـه عـلى مـا 
يــبدو أن الــرؤيــة األخــيرة تــعانــي الــضبابــية وعــدم الــوضــوح، نــاهــيك عــن كــونــها 
تُقحـــم الـــداخـــل الـــصومـــالـــي فـــي أتـــون االحـــتراب األهـــلي الـــقبلي/الـــعشائـــري، 
مــــن خــــالل ضــــربــــاتــــها األمــــنية الــــعشوائــــية الــــتي يــــسقط خــــاللــــها الــــكثير مــــن 

، وفي املثل يقولون( أهل مكة أدرى بشعابها). 44املدنيني األبرياء

ومــن جــــهة تــــنامــــي املــــيول والــــتوجــــهات االنــــفصالــــية، وضــــبابــــية الحــــرب عــــلى *
اإلرهــــاب، وانــــتشار جــــماعــــات الــــعنف املســــلح، والــــعداوات الــــقبلية الــــداخــــلية 
واإلقـــــليمية، فـــــإن كـــــل هـــــذه اإلشـــــكالـــــيات املـــــركـــــبة واملـــــعقدة، بـــــإمـــــكان الـــــقيادة 
الـصومـالـية تـفكيكها وإفـراغ مـحتواهـا السـلبي الـضار بـني الـصومـالـيني، مـن 
خـالل مجـموعـة مـن اإلجـراءات الـدائـمة واملسـتمرة، وعـلى رأسـها: الجـديـة فـي 

44 "أجــرت الــحكومــة األمــريــكية ســراً تــغييرات عــلى قــواعــدهــا الــخاصــة بــاســتخدام الــقوة املــميتة فــي عــمليات 

مـكافـحة اإلرهـاب، وأدرجـت الـصومـال ضـمن املـناطق الـتي اعـتبرتـها مـناطق /عـمليات حـربـية نشـطة/ ويـعني هـذا 
فــعلياً أن بــوســع الــقوات األمــريــكية اســتهداف األشــخاص الــذيــن يُــعتََقد أنــهم مــن مــقاتــلي حــركــة الشــباب أيــنما 
رُصِــــــُدوا، وبــغض الــنظر عــما إذا كــانــوا يــمثلون تهــديــداً وشــيكاً لــحياة أفــراد، ودون الــحصول عــلى تــصريــح مــن 
ســلطات رفــيعة املســتوى، ووفــقاً ملــكتب الــصحافــة االســتقصائــية، وهــو مــنظمة غــير حــكومــية مــقرهــا فــي املــملكة 
املتحـــدة، قُـــِتَل مـــدنـــيون فـــي 31 هـــجومـــاً أمـــريـــكياً اســـتُخِدمَـــت فـــيها طـــائـــرات الســـالح الـــجوي وطـــائـــرات بـــال 

(/https://www.amnesty.org/ar/countries/africa/somalia/report-somalia :راجع)"طيار
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احـــتضان ودعـــم املـــواطـــن املحـــلي، وإشـــعاره بـــأن حـــضن الـــدولـــة بـــالنســـبة لـــه 
ســـيكون أولـــى وأفـــضل مـــن حـــيث االســـتقرار واألمـــان، مـــن حـــضن الـــقبيلة أو 
الـــــعشيرة، وبـــــأن االنـــــضمام املـــــعلن إلـــــى جـــــيش بـــــالده أولـــــى لـــــه مـــــن االنـــــتماء 
الســــــّري إلــــــى جــــــماعــــــة الشــــــباب والــــــقاعــــــدة وتــــــنظيم داعــــــش أو أي تــــــنظيمات 
مســلحة أخــرى تســتهدف أمــن املــواطــنني األبــريــاء، وبــاإلضــافــة إلــى ذلــك البــد 
بـــاملـــقابـــل مـــن تـــحييد الـــوحـــدات الـــعسكريـــة املـــتورطـــة أو املـــتهمة بـــالـــتورط فـــي 
الـنزاعـات الـقبلية واالقـتتال الـعشائـري، حـتى يـمكن اسـتعادة الـوجـه األبـيض 
الـنقي لـعناصـر الـجيش املحـلي الـصومـالـي الـذي يـواجـه صـعوبـات مـريـرة مـن 
أجــــل تــــكويــــنه وإعــــادة هــــيكلته، كــــما أنــــه يــــجب الخــــروج الــــفوري مــــن مــــنزلــــق 
املــفهوم املــراوغ ملــصطلح(اإلرهــاب)، وضــبط الســلوك الــعسكري فــي مــواجــهة 
قــضايــاه املــعلنة؛ حــيث إنــه غــالــباً مــا يــتم تــفسير هــذا املــفهوم بــأشــكال وآلــيات 
مـــــختلفة ومـــــتبايـــــنة فـــــي كـــــثير مـــــن األحـــــيان، وخـــــاصـــــة مـــــن الـــــناحـــــية األمـــــنية 
والـــــعسكريـــــة، وهـــــو مـــــا يـــــؤدي إلـــــى نـــــتائـــــج عـــــكسية عـــــلى املســـــتوى الـــــشعبي 
واألمـني والـسياسـي، ومـن ثـم يـجب تـفكيك هـذا املـفهوم املـراوغ لـلوقـوف عـلى 
مـــعاٍن محـــددة بـــشأنـــه، تـــفاديـــاً لـــلوقـــوع فـــي أخـــطاء فـــادحـــة لـــألجهـــزة األمـــنية 
والــعسكريــة فــي الــدولــة، فــي حــق الــشعب الــصومــالــي عــلى اخــتالف أطــيافــه 

وانتماءاته الوطنية.
ومـن أجــل تــحقيق االســتقرار الــقبلي/الــعشائــري بــعيداً عــن الــصدام املســلح *

الـذي يـلوح فـي األفـق مـن حـني إلـى آخـر، ال تـملك الـدولـة تـجاه ذلـك فـي الـوقـت 
الـحالـي، سـوى مجـموعـة مـن اإلجـراءات الـوقـائـية السـريـعة، الـتي يـأتـي أولـها 
وأوالهــا بــاالهــتمام: اإلســراع فــي نــزع أســلحة الــفصائــل، والــتطويــق األمــني 
والجـماهـيري لـتملك السـالح غـير الشـرعـي بـني الـفئات والشـرائـح االجـتماعـية 
املـختلفة وعـلى رأسـها الـقبائـل والـعشائـر األقـرب إلـى الـنزاع الـدائـم والـصدام 
الـــوشـــيك، ولـــكن شـــريـــطة أن يـــتم هـــذا اإلجـــراء بـــشكل واعٍ وحـــكيم مـــن خـــالل 
الـحوار الـودي مـع الجـميع ، وعـبر مجـموعـة مـن املـحفزات واإلغـراءات املـتاحـة 
واملـمكنة بحسـب مـا تـراه الـجهات الـسياديـة الـعليا فـي الـدولـة، مـع األخـذ فـي 
االعــــتبار ضــــرورة إيــــجاد مــــتنفس قــــانــــونــــي وشــــرعــــي الحــــتواء روح الــــجنديــــة 
املـــسيطرة عـــلى نـــفوس شـــباب الـــقبائـــل والـــعشائـــر فـــي الـــبالد؛ إذ أن شـــريـــحة 
الشـباب بـني الـصومـالـيني، هـي الشـريـحة الـغالـبة، ومـعظم هـؤالء لـديـهم طـاقـات 
وثــــابــــة نــــحو الــــجنديــــة والــــصدام، فــــلماذا ال تــــبحث الــــحكومــــة الــــصومــــالــــية عــــن 
وســـيلة فـــعالـــة الســـتقطاب هـــؤالء جـــميعاً لـــالنخـــراط فـــي الـــجيش الـــصومـــالـــي، 
ومـــن ثـــم إشـــراكـــهم فـــي عـــمليات الـــتدريـــب الـــقتالـــي والـــتأهـــيل الحـــربـــي، بـــعد 
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انـتقائـهم وفـرزهـم وإحـكام الـسيطرة اآلمـنة عـليهم، وفـي حـقيقة األمـر إن ذلـك 
لــن يــكون فــي مــقدور الــدولــة الــصومــالــية، إال بــعد اســتعادة الــثقة بــينها وبــني 
أبـنائـها جـميعاً بـال اسـتثناء، مـن خـالل دعـم أواصـر الـوحـدة، وتـغليب املـصالـح 

الوطنية، وتحقيق العدالة والشفافية.
وملـواجـهة مـظاهـر الـتمييز الـعنصري عـلى أسـس مـهنية وحـرفـية وطـبقية بـني *

الــصومــالــيني، يــتوجــب عــلى املــؤســسات املــعنية فــي الــدولــة، أن تحــرر نــفسها 
أوالً مـــــــن أســـــــر املـــــــفاهـــــــيم الـــــــطبقية والـــــــنظرات الـــــــفوقـــــــية، وتـــــــصنيف الـــــــقبائـــــــل 
والــعشائــر الــصومــالــية بحســب عــدد أفــرادهــا كــثرة أو قــلة، أو تــصنيفهم وفــق 
مــــوقــــعهم مــــن الــــغنى والــــثراء أو الــــعوز والــــفقر، فــــلم تــــعد مــــثل هــــذه املــــفاهــــيم 
والـــتصنيفات مجـــديـــة لـــتحقيق أمـــن املـــجتمع وأمـــن أفـــراده ومـــؤســـساتـــه، وإذا 
كـــــانـــــت الـــــدولـــــة الـــــصومـــــالـــــية تـــــريـــــد أن تـــــحقق نـــــجاحـــــات حـــــقيقية فـــــي سجـــــل 
االسـتقرار األمـني واالجـتماعـي، فـإنـه يـتوجـب عـليها شـمولـية الحـمايـة الـوطـنية 
والــــعسكريــــة لــــكافــــة الشــــرائــــح والــــطبقات دون انــــتقاء أو تــــمييز، وهــــنا تجــــدر 
اإلشــــارة إلــــى أهــــمية إطــــالق الــــعنان للجــــماعــــات األهــــلية الــــنزيــــهة، لــــبث روح 
الـوحـدة والـتآلـف بـني الجـميع، مـن خـالل الـنهوض بـالـوعـي الـقبلي/الـعشائـري، 
واالرتـــقاء بـــالـــثقافـــات الـــوطـــنية األم فـــي الـــبالد، وإعـــادة اإلنـــسان الـــصومـــالـــي 
إلــى جــذوره املــوحــدة وقــومــيته املــتماســكة، والبــد وأن تحــذر الــدولــة وهــي تــطبق 
هـذه اآللـيات، مـن االنـسياق وراء الخـطط الـتنمويـة أو الـتوعـويـة املسـتوردة مـن 
الـخارج، أو الـوافـدة مـن رحـم الـثقافـات واملـفاهـيم املـضادة لـلتراث الـحضاري 
املـــتني لـــلشعب الـــصومـــالـــي؛ إذ ســـيؤدي ذلـــك إلـــى نـــتائـــج عـــكسية وخـــيمة، قـــد 
يــدفــع ثــمنها الجــميع بــال اســتثناء، ومــن جــهة أخــرى فــإنــه يــجب إلــزام الــنخبة 
الـصومـالـية املـثقفة والـسياديـة مـن أن تـقوم بـواجـباتـها فـي إعـادة بـناء اإلنـسان 
الــصومــالــي بــعيداً عــن الــعنف وحــمل الســالح، وذلــك مــن خــالل تــرك مــساحــة 
لهـــذه الـــنخبة لـــتقوم بـــدورهـــا الـــتثقيفي دون تـــدخـــالت خـــاطـــئة أو ســـافـــرة مـــن 

الشخصيات املتنفذة والفاسدة في كافة املؤسسات املعنية.
 وأخــيراً، ومــن أجــل تــحقيق أكــبر قــدر مــن االســتقرار األمــني واالجــتماعــي *

بـني الـقبائـل/الـعشائـر بـالـصومـال، يـجب أن تحـرص كـل الـحكومـات الـصومـالـية 
الــحالــية واملســتقبلية، عــلى تــكويــن وحــدات خــاصــة ســريــعة وخــفيفة، عــسكريــة 
واجــتماعــية، لــتطويــق أيــة تحــركــات عــدوانــية بــني الــقبائــل/الــعشائــر، وهــنا يــجب 
التحـرك وفـق آلـيتني؛ آلـية عـسكريـة لـحفظ األمـن والـفصل بـني املـتنازعـني، وآلـية 
اجــتماعــية الســتعادة نــاصــية الــوفــاق والــتآلــف بــني هــؤالء املــتنازعــني مجــدداً، 
وهـــنا يـــجب الحـــذر مـــن الـــسماح بـــتدخـــل أطـــراف خـــارج الـــعشائـــر، واالكـــتفاء 
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بــــحصر إيــــجاد الحــــلول فــــي مــــثل هــــذه الــــخالفــــات عــــلى الــــعشائــــر وشــــيوخــــها 
املـتواجـديـن فـي مـنطقة الـنزاع املحـلية، مـع املـنع الـوقـائـي ألي تـدخـل مـن قـبل 
الـسياسـيني أو نـواب الـبرملـان مـن ذوي املـصالـح الـخاصـة واملـتبايـنة، طـبعاً مـع 
ضــرورة الــتزام الــدولــة بــمتابــعة بــنود االتــفاقــيات املــبرمــة بــني الــقبائــل/الــعشائــر 
املــــتنازعــــة، وعــــدم إهــــمال تــــلك املــــتابــــعة، خــــاصــــة وأن هــــناك تــــجارب لــــنزاعــــات 
عـــشائـــريـــة وقـــبلية عـــديـــدة تـــبنّت الـــدولـــة إبـــرام مـــصالـــحاتـــها، لـــكنها لـــألســـف لـــم 
تـلتزم بـدوام املـتابـعة لـتطبيق بـنود تـلك املـصالـحات، ومـن ثـم فـقد أدى ذلـك إلـى 
عــودة الــنزاعــات مجــدداً، بــل واســتفحال خــطرهــا فــي ظــل اإلهــمال الــرســمي 

في املتابعة والحسم.

املحور الثاني
مآالت النزاع العشائري في الصومال بني السلب واإليجاب

عـند مــحاولــة الــوصــول إلــى تــصور مــقنع وحــقيقي حــول مســتقبل الــنزاع الــعشائــري 
فـي الـصومـال، وخـاصـة بـالـنظر إلـى الـتطورات املحـلية واإلقـليمية والـدولـية الـراهـنة، فـإنـه يـجب 

أن نأخذ في االعتبار جملة من املالحظات املبدئية نوجزها في اآلتي:
أن الـصومـال لـديـها خـطة إصـالحـية طـموحـة مسـتمرة فـي الـقيام بـها رغـم الـصعوبـات •

والتحــديــات، وذلــك مــنذ انــتخاب الــرئــيس الــحالــي محــمد عــبداهلل فــرمــاجــو، وهــي خــطة 
تضع إنهاء الصراع العشائري/القبلي ضمن أولوياتها الناجزة. 

أن تــــطويــــق صــــراع الــــعشائــــر/الــــقبائــــل فــــي الــــصومــــال، ال يــــمكن تحــــميله عــــلى عــــاتــــق •
الـحكومـة الـفيدرالـية املـركـزيـة وحـدهـا فـي مـقديـشو، وإنـما يـقع فـي جـزء كـبير مـنه عـلى 
عــاتــق الــواليــات اإلقــليمية ورؤســائــها املــعنيني، مــع ضــرورة اســتعداد جــميع األطــراف 
وعـــلى رأســـهم الـــحكومـــة املـــركـــزيـــة، ورؤســـاء الـــواليـــات اإلقـــليمية، والـــقبائـــل/الـــعشائـــر، 

لتقديم تنازالت من أجل الصالح الوطني العام.
أن ثـــمة انـــفراجـــات حـــادثـــة فـــي عـــالقـــات الـــصومـــال اإلقـــليمية، خـــاصـــة الـــعالقـــات مـــع •

إثـيوبـيا وإريـتريـا، وهـو مـا يُـتوقـع مـعه حـدوث انـفراجـات أكـثر عـلى املسـتوى اإلقـليمي 
فـــي قـــادم األيـــام، إلـــى جـــانـــب احـــتمالـــيات كـــبيرة لـــتخفيف وطـــأة األزمـــات االجـــتماعـــية 
واالقـــــتصاديـــــة وتـــــقليص أســـــباب الـــــصراع الـــــقبلي املحـــــلي واإلقـــــليمي بـــــفعل الحـــــراك 
األمــني والــتجاري والــسياســي املشــترك بــني الــصومــال وإثــيوبــيا وإريــتريــا مــن جــهة، 

وباقي دول القرن اإلفريقي من جهة أخرى.
أن األدوار الـــسياســـية، االقـــتصاديـــة، االجـــتماعـــية، األمـــنية، واالســـتراتـــيجية الـــفاعـــلة •

والـــخفية مـــن قـــبل الـــقوى الـــكبرى فـــي مـــنطقة الـــقرن اإلفـــريـــقي والـــصومـــال، ال تـــزال 
تــلقي بــدلــوهــا فــي تحــريــك الــكثير مــن األمــور واالعــتبارات عــلى كــافــة املســتويــات فــي 
الــــداخــــل املحــــلي الــــصومــــالــــي، واملــــحيط اإلقــــليمي فــــيما بــــني دول الــــقرن اإلفــــريــــقي، 
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وخــــاصــــة مــــا يــــتعلق بــــاألبــــعاد الــــسياســــية واالســــتراتــــيجية املــــرتــــبطة بــــالــــطيف الــــقبلي 
والعشائري في هذه الدول مجتمعة!!

وانـطالقـاً مـن جـملة املـالحـظات الـسابـقة، يـمكن لهـذه الـدراسـة أن تسـتشرف مـآالت 
ومســتقبليات الــنزاعــات الــقبلية/الــعشائــريــة فــي مــحافــظات الــصومــال املــختلفة، تــبعاً لــعامــلى 

اإليجاب والسلب، وذلك من خالل رصد وتفصيل السيناريوهات املحتملة التالية:
* السيناريو األول: سيناريو اإليجابيات

ووفق هــــذا الــــسيناريــــو املــــتفائــــل واملــــتعلق أكــــثر بــــجانــــب اإليــــجابــــيات وغــــلبتها عــــلى 
السـلبيات، فـإن الـتوقـعات تـشير إلـى أن املسـتقبل عـلى األمـداء الـقريـبة واملـتوسـطة والـبعيدة، 
يحـــمل بـــني طـــياتـــه مـــؤشـــرات تـــحّسن صـــومـــالـــي كـــبير فـــي الـــعالقـــات االجـــتماعـــية الـــقائـــمة بـــني 
الـقبائـل/الـعشائـر الـصومـالـية بـفعل وجـود عـوامـل إيـجابـية كـثيرة يـمكن إيـجاز أهـمها فـي نـقاط 

العرض التالية:
انـحسار الــرغــبات الــقبلية/الــعشائــريــة فــي االقــتتال والــصدام نــتيجة املــعانــاة الــكبيرة –

الـــتي شهـــدهـــا الـــصومـــالـــيون جـــراء الحـــروب األهـــلية املـــتكررة الـــتي مـــروا بـــها، والـــتي 
فـــــقدوا فـــــيها الـــــغالـــــي والـــــنفيس وأكـــــثر مـــــن مـــــليون ونـــــصف املـــــليون قـــــتيل، مـــــن خـــــيرة 
شـــبابـــهم وأطـــفالـــهم وذويـــهم؛ لـــذا تـــؤكـــد بـــعض اآلراء املـــختصة بـــالـــشأن الـــصومـــالـــي، 
وجـــود فـــتور كـــبير راهـــن فـــي الحـــماس الـــقبلي بـــفعل تـــلك الـــتجارب املـــريـــرة الـــسابـــقة، 
ووفـــق هـــذه اآلراء، فـــإن الحـــماس الـــقبلي/الـــعشائـــري" كـــان فـــي أشـــده بـــدايـــة انـــهيار 
الـدولـة، وكـل قـبيلة كـانـت تـحس أنـها بـالـحسم الـعسكري سـتصل إلـى مـا تـريـد، وكـان 
الجهـل بـأضـرار الـقبيلة والـقبلية مـتفشيا، لـذا كـان مـن السهـل حشـد الجـماهـير بـاسـم 
الـقبيلة، وكـان يـسيرا عـلى الـجبهات أن تجـد الـدعـم املـالـي واملـباركـة الـكامـلة مـن شـيوخ 
الــقبائــل، بــينما الــيوم ازداد الــوعــي بــأضــرار الــقبلية ومــواردهــا املهــلكة، فــقلت نســبتها 
ومــــنسوبــــها، وانكمشــــت الحــــماســــة الــــشعبية لــــلقبيلة، وال ســــيما فــــي املــــدن، ويــــسعى 
الـناس حـالـياً، إلـى االسـتقرار واألمـان، أكـثر مـن سـعيهم إلـى الحـرب، حـتى املـثقفون 
بـاتـوا يـتحاشـون االتـهام بـالـقبلية رغـم عـدم انـتفائـها بـالـكامـل لـديـهم؛ لـذا فـمن الـصعب 

45اآلن حشد الناس باسم القبيلة"

تشهــد مــنطقة الــقرن اإلفــريــقي الــكثير مــن الــتغيرات اإليــجابــية الــحالــية بــني دولــها، –
والـــتي لـــها ارتـــباطـــات مـــتماســـة جـــداً مـــع الـــداخـــل الـــصومـــالـــي عـــلى كـــل املســـتويـــات، 
وخــاصــة تــلك الــتغيرات اإليــجابــية الــطارئــة عــلى الــعالقــات اإلثــيوبــية/اإلريــتريــة، والــتي 
بـموجـبها انتهـت عـداوات وحـروب مـزمـنة بـني الـطرفـني مـنذ الـعام 1950؛حـيث تـم فـتح 
الحـدود الـبريـة بـني الـطرفـني ألول مـرة مـنذ إغـالقـها عـلى مـدار عـقديـن مـن الـزمـان، وهـو 

45 راجــع:محــمد األمــني الــهادي، اإلســالمــيون فــي الــصومــال والــقبلية، مــركــز املســبار لــلدراســات والــبحوث، 19 

ابريل 2018، متاح على: https://www.almesbar.net ، مع البحث بالعنوان املذكور(بتصرف)
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مــــا يُــــتوقــــع مــــعه امــــتداد تــــلك الــــتأثــــيرات بــــاإليــــجاب إلــــى الــــداخــــل الــــقبلي/الــــعشائــــري 
الــصومــالــي عــامــة مــن الــنواحــي األمــنية؛ إذ ســتؤدي هــذه املــصالــحة الــتاريــخية إلــى" 
خـلق تـوازنـات إقـليمية جـديـدة فـي مـنطقة الـقرن اإلفـريـقي تـترك آثـارهـا اإليـجابـية عـلى 
مـعالـجة وحـلحلة كـثير مـن الـقضايـا املـزمـنة ومـنها اسـتقرار وأمـن الـصومـال وفـتح آفـاق 

46جديدة للتعاون بني البلدان الثالثة بما يخدم مصالح شعوبهم"

تـصب مجـمل الـتوقـعات املسـتقبلية لـعدد مـن األقـالـيم الـفيدرالـية بـالـصومـال، وخـاصـة –
كـل مـن (إقـليم غـرب الـصومـال)، و( إقـليم بـونـت النـد)، و( جـوبـاالنـد)، و(غـملدغ)، فـي 
صـالـح حـدوث تـغييرات إيـجابـية وشـيكة، تـدعـم سـيطرة الـحكومـة الـفيدرالـية عـلى هـذه 
األقــالــيم، مــا يــمنح فــرصــاً واعــدة لكســب املــزيــد مــن الــوفــاق الــوطــني الــعام، والــقضاء 
عــــــلى الــــــخالفــــــات املتجــــــددة بــــــني مــــــقديــــــشو وبــــــاقــــــي األقــــــالــــــيم عــــــلى خــــــلفية تــــــداخــــــل 
الـصالحـيات بـينهما فـي الـدسـتور املـؤقـت لـلبالد؛ إذ تـوجـد هـناك تـرجـيحات الحـتمالـية 
أن تــــــفضي االنــــــتخابــــــات الــــــرئــــــاســــــية اإلقــــــليمية الــــــقادمــــــة فــــــي هــــــذه األقــــــالــــــيم خــــــالل 
2018/2019، إلــــى" فــــوز مــــوالــــني لــــلحكومــــة مــــن شــــأنــــه أن يــــقوي عــــضد الــــحكومــــة 
املــركــزيــة، ويــقضي عــلى الــرؤســاء الــحالــيني لــألقــالــيم ، ومــن ثــم يــتم حــسم الــخالفــات 

47التي تشل إنجازات الحكومة في جميع األصعدة، بما فيها األمن"

تؤكـد املـؤشـرات الـعامـة لـلدولـة الـصومـالـية، مـنذ تـولـي الـرئـيس الـحالـي محـمد عـبداهلل –
فــــرمــــاجــــو، وإعــــالنــــه رئــــيساً لــــلبالد فــــي الــــثامــــن مــــن فــــبرايــــر 2017، وإلــــى اآلن، أن 
الــــصومــــال قــــد بــــدأ عهــــداً جــــديــــداً مــــن عــــهود اإلصــــالح وتــــصحيح املــــسار، وأن خــــطة 
اإلصـالح الـتي تعهـدت بـها الـقيادة الـصومـالـية الجـديـدة لـلدول املـانـحة، واملـرتـكزة إلـى 
خـــمسة أهـــداف اســـتراتـــيجية، عـــلى رأســـها" تـــعزيـــز الســـالم واملـــصالـــحة الـــوطـــنية بـــني 
املــناطــق الــصومــالــية واملــواطــنني، وتــعزيــز تــحقيق اإليــرادات بــطرق شــفافــة وخــاضــعة 
48لــلمساءلــة وتــوزيــع وتــقاســم املــوارد الــعامــة بــشكل عــادل" تــسير بخــطى واثــقة نــحو 

الـوصـول إلـى الـفاعـلية الـكامـلة، األمـر الـذي يبشـر بـاملـزيـد مـن االسـتقرار االجـتماعـي 
الـعام فـي الـبالد، ومـن بـينه االسـتقرار الـقبلي/الـعشائـري، ويـكفي ــ وفـق هـذه الـرؤيـة 
ــ أن الـــصومـــال" تـــوقـــف عـــن أن يـــكون أزمـــة لـــلجوار ولـــلعالـــم؛ فـــلم تـــعد هـــناك قـــرصـــنة 

46 راجـع: صـفاء عـزب، الـصومـال ..هـل تـكون الـفائـز األكـبر مـن املـصالـحة بـني إريـتريـا وإثـيوبـيا؟، تـقريـرمؤسـسة 

الــصومــال الجــديــد لــإلعــالم والــبحوث والــتنمية، بــتاريــخ 17/11/2018، مــتاح عــلى: http://alsomal.net، مــع 
البحث بالعنوان املذكور(بتصرف يسير)

47 راجـع: نـور جـيدي، بـني حـكومـة الـصومـال وأقـالـيمها .. خـالفـات أشـعلها الـدسـتور، تـقريـر وكـالـة األنـاضـول 

الــتركــية بــالــلغة الــعربــية، بــتاريــخ 7/11/2018، مــتاح عــلى: https://www.aa.com.tr، مــع الــبحث بــالــعنوان 
املذكور(بتصرف)

48 انظر: جوزيف رامز، االنتخابات الرئاسية في الصومال، مصدر سبق ذكره، ص 56(بتصرف يسير) 
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بحـريـة وسـواهـا مـن املـشكالت الـعابـرة للحـدود، األمـر الـذي يـمثل بـشائـر لـلصومـال ذو 
األهـــمية االســـتراتـــيجية الســـتقرار الـــقرن اإلفـــريـــقي واملـــنطقة الـــعربـــية؛ إذ الـــواقـــع أن 
هــــــذا الــــــبلد يــــــتجه نــــــحو االســــــتقرار وإن كــــــان بــــــبطء وصــــــعوبــــــة فــــــي ســــــبيل اســــــتعادة 

49الدولة"

* السيناريو الثاني: سيناريو السلبيات
ووفق هـــذا الـــسيناريـــو املـــتشائـــم، واملـــتعلق أكـــثر بـــغلبة الســـلبيات عـــلى اإليـــجابـــيات، 
فــإن الــتوقــعات تــشير إلــى أن كــالً مــن املــدى الــقريــب، واملــدى املــتوســط، يحــمالن بــني طــياتــهما 
املــزيــد مــن الــنزاعــات الــقبلية/الــعشائــريــة فــي الــصومــال، أو عــلى األقــل بــقاء االقــتتال الــقبلي/
الــعشائــري كــظاهــرة مســتمرة مــن ظــواهــر الــدولــة الــصومــالــية، وهــو مــا يــعني تــوقــع املــزيــد مــن 
الــضحايــا والــقتلى بــمرور األيــام والــسنوات، ويــرتــكز أصــحاب هــذا الــسيناريــو إلــى جــملة مــن 

املؤشرات التي يرونها مؤكدة لرؤيتهم املتشائمة، وأهم هذه املؤشرات يتمثل في اآلتي: 
حــالــة االتـــهامـــات املـــتبادلـــة بـــني الـــحكومـــة املـــركـــزيـــة فـــي مـــقديـــشو مـــن جـــهة، ورؤســـاء –

األقـالـيم والـواليـات مـن جـهة أخـرى، والـتي تـنذر مـؤشـراتـها بـاحـتدام الـفرقـة والـخالف، 
وذهــــاب كــــل طــــرف إلــــى اســــتقطاب مــــناصــــريــــن وتحــــريــــض مــــناوئــــني، وهــــو مــــا يــــعني 
احـــتمالـــية الـــعودة إلـــى املـــربـــع األول مجـــدداً، والـــدخـــول فـــي حـــالـــة احـــتراب أهـــلي أو 
قـبلي أو عـشائـري مـحتملة، خـاصـة مـع تـربـص كـل طـرف مـن هـذه األطـراف بـالـطرف 
اآلخـــــر، وخـــــاصـــــة رؤســـــاء األقـــــالـــــيم والـــــواليـــــات، ومـــــثال ذلـــــك، مـــــا يحـــــدث بـــــواليـــــة غـــــرب 
الـصومـال مـن قـيام مـرشـحي الـرئـاسـة بـها بـالـتنازل عـن حـق الـترشـح، دعـماً لـلقيادي 
الـــسابـــق املـــنشق مـــن حـــركـــة الشـــباب(مـــختار روبـــو) لـــلفوز بـــانـــتخابـــات الـــواليـــة املـــقبلة، 
50عـلى حـساب(عـبد الـعزيـز حـسن محـمد) املـدعـوم مـن الـحكومـة الـصومـالـية املـركـزيـة 

ويـرى أصـحاب هـذه الـرؤيـة، أن هـذه الـحالـة، سـيكون لـها تـأثـيرات سـلبية كـبيرة عـلى 
الـــحالـــة األمـــنية فـــي الـــواليـــات واألقـــالـــيم والـــبالد كـــكل؛ خـــاصـــة إذا خســـرت الـــحكومـــة 
املـــركـــزيـــة هـــذه املـــنافـــسات االنـــتخابـــية فـــي األقـــالـــيم" فـــربـــما يعجـــل ذلـــك بـــنهايـــة قـــادة 
الـحكومـة املـركـزيـة الـحالـيني، ويـنال مـن فـرص اسـتمرارهـم فـي الـحكم، عـقب انـتخابـات 

51عامة مرتقبة في 2020"

49 املصدر السابق نفسه، الصفحة نفسها( بتصرف يسير)

50 راجــع تــقريــر مؤســسة الــصومــال الجــديــد لــلتنمية والــبحوث والــدراســات، تــحت عــنوان(تــنازل5 مــرشــحني 

لــرئــاســة واليــة غــرب الــصومــال لــصالــح مــختار روبــو)، 26/11/2018، مــتاح عــلى: http://alsomal.net، مــع 
البحث بالعنوان املذكور(بتصرف)

51 راجع: نور جيدي، بني حكومة الصومال وأقاليمها، مصدر سبق ذكره
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اســـتمرار حـــــالـــــة االرتـــــباط الـــــتاريـــــخية بـــــني الـــــعديـــــد مـــــن قـــــبائـــــل/عـــــشائـــــر الـــــصومـــــال –
املســـتضعفة واملـــهمشة والـــباحـــثة عـــن االســـتقواء والحـــمايـــة، بـــاالرتـــماء فـــي أحـــضان 
جـماعـات الـعنف الـسياسـي والـديـني فـي الـداخـل املحـلي والـخارج اإلقـليمي، وعـلى 
رأســــها جــــماعــــة الشــــباب، وهــــي الــــحالــــة الــــتي تــــؤكــــد عــــمق الــــبعد الــــقبلي/الــــعشائــــري 
املتجـذر صـومـالـياً مـن جـهة، وقـابـلية تـحويـل الـقبائـل املـهمشة واملسـتضعفة إلـى قـنابـل 
مـــوقـــوتـــة فـــي أيـــدي جـــماعـــات اإلرهـــاب والـــعنف املســـلح تـــلقيها مـــتى تـــشاء فـــي وجـــه 
الـــدولـــة، مـــن جـــهة أخـــرى، خـــاصـــة فـــي ظـــل تـــردي األوضـــاع االقـــتصاديـــة واملـــعيشية، 
واســــــتئثار قــــــبائــــــل الــــــنفوذ والســــــطوة بــــــكل املــــــميزات والــــــثروات عــــــلى حــــــساب قــــــبائــــــل 
الــضعف واألقــلية، ومــن الــشواهــد الــتي يــسوقــها أصــحاب هــذه الــرؤيــة، مــا حــدث فــي 
مــــقديــــشو ســــابــــقاً عــــندمــــا دخــــلت الــــقوات اإلثــــيوبــــية الــــصومــــال، مــــن "انــــضمام أبــــناء 
عـــــــــشيرة مـــــــــرورســـــــــدي إلـــــــــى حـــــــــركـــــــــة الشـــــــــباب رداً عـــــــــلى قـــــــــيام أكـــــــــبر قـــــــــبيلتني فـــــــــي 
الـــــعاصـــــمة(أبـــــغال، هـــــبرجـــــذر) بـــــتهميش دورهـــــا، وكـــــذلـــــك تـــــفعل الـــــكثير مـــــن الـــــقبائـــــل 
املـهضومـة الـحق واألقـليات؛ إذ يـمكنهم مـن خـالل انـتمائـهم لحـركـة الشـباب أن يـفعلوا 

52الكثير باسم الحركة"

ازديـاد حجـم التحـديـات الـتي تـواجـهها الـحكومـة املـركـزيـة فـيما يـتعلق بـإعـادة هـيكلة –
الــجيش الــصومــالــي، واســتعادة تــكويــنه عــلى أســس مــواكــبة لــصورة الــجيوش الــدولــية 
الحـديـثة، وذلـك فـي ظـل تـفشي الـفساد بـني عـناصـره ومـؤسـساتـه، هـذا إلـى جـانـب مـا 
يحـــمله املســـتقبل الـــقريـــب مـــن تـــعاظـــم تـــلك التحـــديـــات بـــفعل قـــرب خـــروج قـــوات حـــفظ 
السـالم الـتابـعة لـالتـحاد اإلفـريـقي مـن الـصومـال بحـلول 2020 خـروجـاً كـامـالً، إلـى 
جـــانـــب املـــعضلة األكـــبر، وهـــي تخـــلي املـــانـــحني عـــن دعـــم الـــهيكلة والـــتطويـــر والـــدعـــم 
لـلمؤسـسة الـعسكريـة الـصومـالـية والـجيش، وعـلى رأسـهم الـواليـات املتحـدة األمـريـكية 
الـتي" قـررت تـعليق مـساعـدات غـذائـية وشـحنات وقـود ملـعظم وحـدات الـقوات املسـلحة 
الـصومـالـية بسـبب مـخاوف تـتعلق بـالـفساد مـما يـوجـه ضـربـة لـلجيش فـي وقـت بـدأت 
فــيه قــوات حــفظ الســالم اإلفــريــقية جــدولــة انــسحابــها مــن أمــاكــنها فــي الــبالد؛ حــيث 
أظهـرت وثـائـق أرسـلتها الـبعثة األمـريـكية فـي الـصومـال إلـى الـحكومـة الـصومـالـية أن 
املـــسئولـــني األمـــريـــكيني يـــشعرون بـــإحـــباط مـــتزايـــد لعجـــز الـــجيش عـــن تـــوضـــيح قـــنوات 

53صرف املساعدات"

صــعوبــة التحــــديــــات الــــشامــــلة الــــتي تــــواجــــه الــــقيادة الــــحالــــية لــــلبالد، والــــتي تــــعوق –
التحـرك الـفاعـل لـضبط حـركـة الـقبائـل/الـعشائـر الـصومـالـية، فـي ظـل تـكدس األسـلحة 

52 راجع:محمد األمني الهادي، اإلسالميون في الصومال والقبلية، مصدر سبق ذكره( بتصرف يسير)

53 راجع: عبد األمير رويح، أمريكا كيف تغذي العنف في الصومال؟، مصدر سبق ذكره(بتصرف)
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الـــصغيرة واملـــتوســـطة والـــكبيرة فـــي يـــد أبـــنائـــها؛ إذ" مـــا زال الـــصومـــال يـــحتاج إلـــى 
إعـــادة بـــناء املـــؤســـسات األمـــنية، وتـــقديـــم الـــوالء الـــوطـــني عـــلى الـــوالء الـــقبلي، والـــعمل 
عـــلى تـــدريـــب أفـــراد األمـــن والـــجيش وتـــزويـــدهـــم األســـلحة الحـــديـــثة ملـــواجـــهة املـــخاطـــر 
األمـنية والجـماعـات املـتطرفـة، نـاهـيك عـن تـأمـني املـرتّـبات، ومـواجـهة مـشاكـل الـجفاف 
واملـــــجاعـــــة، وانـــــخفاض مســـــتوى املـــــعيشة وارتـــــفاع نســـــبة الـــــبطالـــــة بـــــنحو 60% بـــــني 
الشـباب، وتـخفيف حـّدة الـفقر ونسـبته الـعالـية بـني الـسكان، بـاإلضـافـة إلـى مـشكالت 
إقـــليمية ودولـــية، مـــنها الـــنزاع مـــع كـــينيا حـــول مـــلكية بـــعض حـــقول الـــنفط والـــغاز فـــي 
املـحيط الـهندي، وحـول إقـليم أنـفدي، وقـضية األوغـاديـن املـتنازع عـليها مـع الـحبشة، 
إلـــى جـــانـــب مـــا تـــواجـــهه الـــصومـــال مـــن أزمـــة ثـــقة مـــع املـــجتمع الـــدولـــي تـــجعل جـــميع 

54املانحني في حالة توجس وريبة تجاه خطط صرف املنح واملساعدات"

* السيناريو الثالث: رؤية خاصة
وبـني تــفاؤل املــتفائــلني، وتــشاؤم املــتشائــمني خــالل الــسيناريــو األول فــالــثانــي، تــرى   
هـــذه الـــدراســـة أن كـــال الـــفريـــقني والـــوجهـــتني، يـــتوجـــب االهـــتمام بـــه والـــبناء عـــليه، فـــال شـــك أن 
الــــصومــــال اســــتطاع خــــالل هــــذه الــــفترة الــــوجــــيزة الــــتي ال تــــكاد تــــتجاوز الــــعامــــني مــــن حــــكم 
الــرئــيس محــمد فــرمــاجــو، أن يــضع قــدم الــدولــة عــلى الــطريــق الــصحيح نــحو إنــهاء االنــقسام 
الــداخــلي واســتقطاب املــانــحني مــن أجــل الــتطويــر والتحــديــث، إضــافــة إلــى تحســني عــالقــات 
الــجوار وفــتح آفــاق إقــليمية أوســع وأرحــب لــلشعب الــصومــالــي مــع بــاقــي شــعوب دول الــقرن 
اإلفــريــقي كــإثــيوبــيا وإريــتريــا بــعد تــوتــرات دامــت عــقوداً ســابــقة، وفــي كــل األحــوال ال يــمكن 
تــصور حــدوث تــغييرات جــذريــة بــني عــشية وضــحاهــا، والبــد مــن أن يــأخــذ الــرجــل وقــته الــكافــي 

لإلنجاز، ومن ثم يكون التقييم الصحيح لحجم نجاحاته وإخفاقاته تالياً لذلك. 
ومــن جـــهة أخـــرى، فـــإنـــه ال يـــجب مـــطلقاً اإلســـراف فـــي الـــتفاؤل، إلـــى الـــدرجـــة الـــتي 
تـنسينا حجـم التحـديـات الـكبيرة الـتي يـواجـهها املـجتمع الـصومـالـي شـعباً وحـكومـة، كـما أنـه 
ال يــجب أبــداً أن نــغرق أنــفسنا ــ نــحن الــصومــالــيني ــ فــي بــحور الــيأس والــتشاؤم واســتبعاد 
إمـكانـية تـحقيق الحـلم الـكبير والـتطلعات األكـبر بـوجـود وطـن صـومـالـي واحـد وكـبير، تـنضوي 
تـــحت جـــناحـــيه كـــافـــة أطـــياف الـــشعب الـــصومـــالـــي عـــلى اخـــتالف قـــبائـــله/عـــشائـــره خـــاصـــة أن 
األصــل فــي هــذا الــشعب هــو الــوحــدة والــتماســك، بــينما التشــرذم والــتفكك ال يــعدو ســوى أن 

يكون عرضاً زائالً أو قابالً للزوال مع الجد والعمل ومواصلة اإلصالح وقبول التحدي!!
وبـناًء عـلى مـا تـقدم، تـرى هـذه الـدراسـة وجـوب تـبني الـسيناريـوهـني الـسابـقني مـعاً ، 
ولــــكن وفــــق آلــــيات إيــــجابــــية ال ســــلبية؛ بــــمعنى أن الــــسيناريــــو األول يــــمنح الــــثقة ويــــدفــــع إلــــى 
تــحقيق املــزيــد مــن اإلنــجاز رغــم الــبطء والــعثرات، بــينما الــسيناريــو الــثانــي، يــمنح الحــذر مــن 
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اإلهــمال والــتراخــي، ورغــم قــناعــة الــدراســة بجــدوى اإلفــادتــني مــعاً، إال أنــها تــتبنى الــسيناريــو 
األول؛ ألن الـنتائـج املـتحققة عـلى كـل األصـعدة ، جـديـرة بـالـثناء والـتقديـر، ال مـن بـاب املـجامـلة 
والـــتطبيل، وإنـــما مـــن بـــاب الـــقناعـــة الـــتامـــة بـــأن مـــا تـــم إنـــجازه عـــلى صـــعيد اســـتقرار الـــدولـــة، 
وتـحجيم جـماعـات الـعنف املسـلح واإلرهـاب الـدولـي كجـماعـة الشـباب والـقاعـدة وداعـش، وفـتح 
بــاب التحســني الــفعلي لــعالقــات الــجوار مــع إثــيوبــيا وإريــتريــا، هــي خــطوات إصــالحــية قــويــة 
تــــــــحققت فــــــــي فــــــــترة وجــــــــيزة ال تــــــــتجاوز الــــــــعامــــــــني، بــــــــل هــــــــي خــــــــطوات يــــــــصلح الــــــــبناء عــــــــليها 
ومــضاعــفتها، شــريــطة اســتمرار الــعمل وتــرك الــخصومــة وتــقديــم تــنازالت جــادة وحــقيقية مــن 
أجــــل مــــصلحة هــــذا الــــبلد؛ لــــكل ذلــــك تــــراهــــن هــــذه الــــدراســــة مســــتقبأل وفــــى األمــــداء الــــقريــــبة 
واملـــتوســـطة والـــبعيدة، عـــلى تـــعاظـــم وتـــيرة اإلصـــالح الـــعام والـــشامـــل فـــي الـــصومـــال؛ فخـــروج 
قـوات حـفظ السـالم لـن يـفت فـي عـضد الـجيش الـصومـالـي والـدولـة، بـل عـلى الـعكس سـيعزز 
مـــن وضـــعية الـــجيش الـــوطـــني الـــصومـــالـــي، وســـيؤســـس لـــجهود فـــاعـــلة وحـــثيثة نـــحو اســـتكمال 
هـيكلته وتـطويـره بـاعـتباره املـالذ الـوحـيد لـدعـم اسـتقرار حـقيقي وحـمايـة مسـتمرة، وفـيما يـتعلق 
بــالــصراع املــحتدم بــني الــفرقــاء والــقبائــل والــعشائــر، تــوجــد مبشــرات مــحتملة ومســتقبلية، قــد 
تحـمل املـزيـد مـن عـوامـل الـوحـدة الـوطـنية، وتـمنع احـتماالت تـنامـي الـصدام الـقبلي/الـعشائـري 
فـــي ربـــوع املـــحافـــظات الـــصومـــالـــية املـــختلفة؛ إذ " ثـــمة عـــامـــل أســـاســـي قـــد يُـــْسهم كـــثيراً فـــي 
إنــجاح املــصالــحة الــوطــنية الــصومــالــية وهــو تــبني نــظام فــرمــاجــو مــبدأ املــحاصــصة واقــتسام 
ــر الحـــدود الـــدنـــيا مـــن الـــرضـــا والـــقبول لـــدى مـــختلف  الســـلطة؛ فـــذلـــك األمـــر مـــن شـــأنـــه أن يـــوفّـِ

55القبائل الصومالية"  

استنتاجات الدراسة
وبـعد اسـتيفاء مـادتـها ومـوضـوعـها، يـمكن لهـذه الـدراسـة مـن خـالل مـا تـوصـلت إلـيه، 

أن تطمئن إلى جملة االستنتاجات التالية: 
جــــذور الـــــــنزاعـــــــات الـــــــقبلية/الـــــــعشائـــــــريـــــــة فـــــــي الـــــــصومـــــــال تـــــــعود إلـــــــى الـــــــتقسيمات ■

االســــتعماريــــة املــــبكرة بــــني الــــصومــــالــــيني، ولــــيس إلــــى ســــمات أصــــيلة فــــي املــــجتمع 
الصومالي، ويعد مؤتمر برلني عام 1885 الباب األول لهذه التقسيمات. 

ثـمة تـحوالت جـذريـة كـبيرة فـي طـبيعة ومـنطلقات وأسـباب الـنزاع الـعشائـري/الـقبلي ■
فــي الــصومــال فــيما بــني املــرحــلة الــسابــقة عــلى االســتعمار، ومــرحــلة مــا بــعد ســقوط 
الـنظام عـام 1991؛ إذ اتـصفت املـرحـلة األولـى بـصراع عـشائـري تـقليدي عـلى املـاء 
واملــــرعــــى واألرض، بــــينما اتــــصفت املــــرحــــلة الــــثانــــية بــــغلبة الــــصراع بــــدافــــع الــــعوامــــل 

واملنطلقات واألسباب السياسية.
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تـــعد مــــــنطلقات الــــــنزاع الــــــعشائــــــري/الــــــقبلي مــــــن مســــــلمات وبــــــديــــــهيات الــــــعالقــــــات ■
البشـريـة، وهـي مـوجـودة فـي املـجتمع الـصومـالـي مـثلها مـثل بـاقـي مـجتمعات الـعالـم، 
وخـــاصـــة املـــجتمعات اإلفـــريـــقية الـــسمراء، لـــكن مســـببات هـــذا الـــنزاع تـــظل مـــرهـــونـــة 
بــمدى قــدرة أو عجــز الــحكومــات الــصومــالــية املــتتابــعة فــيما يــتعلق بــآلــيات احــتضان 
واحــتواء أبــناء الــوطــن دون تــمييز أو إقــصاء أو تــهميش؛ إذ يــرجــع كــثير مــن مــظاهــر 
الــصراع الــقبلي إلــى حــاجــة الــقبائــل/الــعشائــر للحــمايــة، مــا يــدفــعها لــلتمترس خــلف 
االعـــتبارات الـــقبلية وتـــرك االنـــتماء لـــلدولـــة، ومـــن ثـــم االتـــجاه نـــحو االنـــتماء ألعـــدائـــها 

املتربصني بها.
تــوســيع دائــــرة الــــتدخــــل فــــي الــــصراعــــات الــــقبلية/الــــعشائــــريــــة، بــــعيداً عــــن حــــيّزهــــا ■

املـناطـقي، يـؤدي إلـى تـأجـيج تـلك الـصراعـات، وتـضخيم حجـمها، وخـاصـة إذا كـان 
أطـــــراف الـــــتدخـــــل ســـــياســـــيني أو بـــــرملـــــانـــــيني ونـــــواب مـــــن ذوي املـــــصالـــــح الـــــسياســـــية 

الخاصة. 
الـصراع الــسياســي، الــتمثيل الحــزبــي والــبرملــانــي، املــيول والــتوجــهات االنــفصالــية، ■

الـتدخـالت الـدولـية واإلقـليمية، ضـبابـية الحـرب عـلى اإلرهـاب، والـتورط املـؤسـسي فـي 
الـــــقتل والـــــعنف: أهـــــم األســـــباب املـــــباشـــــرة لـــــصراع ونـــــزاع الـــــقبائـــــل/الـــــعشائـــــر فـــــي 

الصومال. 
الــدســتور املــؤقــت، الــفراغ الــفيدرالــي، تــهميش الــعشائــر/الــقبائــل، التســليح خــارج ■

نـطاق الـقانـون، الحـمائـية الـطبقية، قـصور الـوعـي الـقبلي/الـعشائـري، مـخالـفة الـتراث 
الــــحضاري والــــديــــني لــــلشعب الــــصومــــالــــي، تــــقوقــــع الــــنخبة الــــصومــــالــــية، والــــتقصير 
الــــحكومــــي فــــي املــــتابــــعة: أهــــم األســــباب غــــير املــــباشــــرة لــــصراع الــــقبائــــل/الــــعشائــــر 

واقتتالها املتكرر في الصومال. 
تحسـني عــالقــات الــجوار، إنــعاش االقــتصاد الــقومــي، إذابــة الــطبقية والــتمييز بــني ■

الـــصومـــالـــيني، تـــعريـــة األدوار الـــخفية لـــلقوى الـــكبرى، دعـــم أواصـــر الـــوحـــدة وتـــغليب 
املــصالــح الــوطــنية، عــدم الــفتك بــاملــعارضــني، وضــبط الســلوك الــعسكري فــي مــواجــهة 
قــــضايــــا اإلرهــــاب فــــي الــــداخــــل الــــصومــــالــــي: أهــــم الحــــلول املــــتاحــــة الــــحالــــية ملــــشكلة 

تنامي النزاعات القبائلية/العشائرية. 

 توصيات الدراسة
وفي صفحاتها األخيرة ، توصي الدراسة باإلجراءات التالية:

تــأســيس هــــيئة صــــومــــالــــية رســــمية يــــتولــــى قــــيادتــــها شــــيوخ الــــعشائــــر الــــصومــــالــــيني ■
واملســـتقلني بـــالـــتناوب ودون تـــمييز طـــبقي بـــينهم، ملـــتابـــعة قـــضايـــا الـــنزاعـــات الـــقبلية 
والـعشائـريـة بـعيداً عـن الـدوائـر الـقضائـية والشـرطـية والـعسكريـة، وبـإشـراف مـباشـر 

من السلطة الحاكمة في البالد, 
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اإلســراع فـــي اســـتعادة ثـــقة املـــانـــحني بـــالـــجيش الـــصومـــالـــي واملـــؤســـسة الـــعسكريـــة ■
بـــــأكـــــملها، عـــــبر اتـــــخاذ إجـــــراءات إصـــــالحـــــية ســـــريـــــعة وخـــــاطـــــفة لـــــتطويـــــق الـــــعناصـــــر 
الـفاسـدة واملـتورطـة فـي الـفساد والـقتل وتـأجـيج نـيران الـفتنة الـقبلية/الـعشائـريـة مـن 

املتعاونني سراً مع جماعات اإلرهاب اإلقليمي والدولي. 
اســتغالل دعــــوة الــــرئــــيس الــــصومــــالــــي محــــمد فــــرمــــاجــــو رؤســــاء الــــواليــــات اإلقــــليمية ■

لــــلتحاور بــــشأن إشــــكالــــيات الــــدســــتور املــــؤقــــت والــــنظام الــــفيدرالــــي فــــي الــــعاصــــمة 
مـقديـشو، لـلتوصـل السـريـع والـحاسـم لـصيغة اتـفاق شـامـل ومـلزم يـحفظ أمـن الـبالد 

واستقرارها ووحدتها أيضاً. 
دعـوة الـنخبة الـصومـالـية املـثقفة سـياسـياً واجـتماعـياً واقـتصاديـاً لـإلسـهام الـفعلي ■

فـــي املـــسار اإلصـــالحـــي لـــلدولـــة الـــصومـــالـــية، وفـــي رفـــع الـــوعـــي الـــقبلي/الـــعشائـــري 
وتـثقيف الـعشائـر بجـدوى االنـتماء الـوطـني وخـطورة الـنزاعـات املـتبادلـة بـني الـقبائـل/
الـــعشائـــر عـــلى مســـتقبل الـــدولـــة، مـــع تـــرك مـــساحـــة مـــرنـــة لهـــذه الـــنخبة كـــي تســـتطيع 

مباشرة عملها بحرية. 
دعــم الـــتوجـــهات الـــسياســـية الـــجاربـــة بـــشأن تـــوســـيع دائـــرة املـــصالـــحة اإلقـــليمية مـــع ■

جـــيران الـــصومـــال، عـــلى غـــرار املـــصالـــحات الـــراهـــنة مـــع كـــل مـــن إثـــيوبـــيا وإريـــتريـــا، 
وتـــــبنّي مـــــبادرات أحـــــاديـــــة وتـــــنازالت وازنـــــة لـــــتشجيع دول الـــــجوار عـــــلى حـــــل وحـــــسم 

املشكالت العالقة، ولتكن البداية الجديدة مع كينيا في أسرع وقت ممكن.
مــواصــلة خـــطط الـــنهوض بـــالـــواقـــع األمـــني الـــصومـــالـــي، مـــن خـــالل زيـــادة الـــضغط ■

عــلى جــماعــة الشــباب، ونــزع ســالح الــفصائــل، وتــطويــق أســواق األســلحة الــصغيرة 
للحـد مـن امـتالك الـقبائـل/الـعشائـر للسـالح بـاملـخالـفة لـلقانـون، مـع االعـتدال والـتوازن 

في كل ذلك. 
الـسعي العـتماد مـفهوم محـدد وواضـح لـإلرهـاب بـني الـصومـالـيني، بـحيث تـتناسـب ■

آلــيات مــواجهــته مــع طــبيعة املــجتمع الــصومــالــي، ويــتم بــموجــبها حــفظ دمــاء األبــريــاء 
من املدنيني.

خاتمة
انـطالقـاً مــن هــذه الــدراســة، ومــا تــوافــر لــها مــن تحــليالت، رؤى، نــتائــج، وتــوصــيات، 
نخـــلص إلـــى أن الـــنزاع الـــعشائـــري/الـــقبلي فـــي الـــصومـــال، لـــيس أصـــيالً بـــني الـــصومـــالـــيني، 
وإنـــما هـــو دخـــيل بـــينهم بـــفعل عـــوامـــل عـــديـــدة أكـــثرهـــا ال يـــرتـــبط بـــطبيعة أهـــل الـــصومـــال، بـــل 
بــمؤامــرات دفــينة وســعايــات خــفية تــتوالهــا الــقوى الــطامــعة فــي ثــروات هــذا الــبلد، وفــي مــوقــعه 
االسـتراتـيجي، والـجيوسـياسـي، فـي مـنطقة الـقرن اإلفـريـقي؛ لـذلـك يـتوجـب عـلى الـصومـالـيني 
جـميعاً، تـوظـيف حـالـة االسـتقرار النسـبي الـعام والـراهـن بـينهم، لـدعـم وحـدة وتـماسـك الـقومـية 
الـــوطـــنية الـــجامـــعة، وتـــرك مـــجاالت الـــخالف والـــتنابـــذ، حـــيث تـــعد املـــرحـــلة الـــحالـــية، مـــن أخـــطر 
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املـراحـل االنـتقالـية الـتي يـمر بـها هـذا الـبلد، نـحو طـريـقه لـلصعود املـتنامـي فـي اتـجاه تـحقيق 
االزدهـار والـرفـاه ألبـنائـه، وهـو مـا يسـتلزم مـواصـلة الـعمل، والـصبر عـلى التحـديـات والـصعاب، 
ومــن ثــم يــجب التحــلي بــالــتروي واألنــاة، ودعــم الــنظام الــحالــي لــيتمكن مــن تــحقيق األهــداف 
الـــصومـــالـــية الـــكبرى، الـــتي تـــوشـــك أن تـــلوح فـــي األفـــق، وهـــو مـــا تـــؤكـــده مســـتقبليات إيـــجابـــية 
قـادمـة، رغـم بـطء اإلصـالح وتـعاظـم الـعقبات، ومـا تـراه هـذه الـدراسـة فـي خـالصـاتـها الـنهائـية، 
أن الــــنزاعــــات الــــعشائــــريــــة/الــــقبلية فــــي الــــصومــــال، هــــي إلــــى زوال، ولــــكن شــــريــــطة اســــتمرار 

اإلصالح الشامل، ودوام األنظمة املستقرة والناجحة.
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www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-
 Research-Note-61-ARA.pdf

تــقريــر مــنظمة الــعفو الــدولــية( حــقوق اإلنــسان فــي الــعالــم/ الــصومــال 2017/2018)، عــلى 15)
https://www.amnesty.org/ar/countries/africa/somalia/report- :الــــــــــرابــــــــــط

/somalia
جـوزيـف رامـز، االنـتخابـات الـرئـاسـية فـي الـصومـال، مجـلة آفـاق إفـريـقية، املجـلد الـثالـث عشـر، 16)

http://www.sis.gov.eg/UP/AFAQ :الـــــــعدد الـــــــسادس واألربـــــــعني 2017، مـــــــتاح عـــــــلى
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
جـيدي،عـبد الـقادر مـعلم محـمد، أزمـة الـصومـال: إشـكالـية الـدولـة وآفـاق إعـادة الـبناء، مجـلة 17)

http:// :دراســـات إفـــريـــقية، الـــعدد45، يـــونـــيو 2011، ص 203، مـــلف الـــدراســـة مـــتاح عـــلى
p u b l i c a t i o n s . i u a . e d u . s d / i u a _ m a g a z i n e s / % D 8 % A F
% D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % D 8 % B 3 % D 8 % A 7 % D 8 % A A
2 0 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 1 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 2 % D 9 % 8 A %
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http://akhbaralyom-ye.net/articles.php?lng=arabic&id=57219
https://www.eremnews.com/news/arab-world/972067%D8%8C%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR520022011ARABIC.PDF
http://arabdevelopmentportal.com/ar/country/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584/
https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-10-24-1.3391405
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=57445(%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81
http://alsomal.net
https://alarab.co.uk
https://omrbasha.wordpress.com/2014/03/13/(%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22520&LangID=A
http://www.sis.gov.eg/UP/AFAQ%2520AFRICIA%252046/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25A6%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2580%25D8%25A9%2520%25D9%2581%25D9%258A%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%2585%25D9%2580%25D9%2580%25D8%25A7%25D9%2584%2520%25203.pdf(%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81


%D8%A9/45/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
2 0 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 1 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 2 % D 9 % 8 A %

%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF45.pdf-5.pdf
خــالــد بــن ســلطان بــن عــبد الــعزيــز، الحــرب فــي الــصومــال، مــوســوعــة مــقاتــل مــن الصحــراء ، 18)

http://www.moqatel.com/ :الــــــــنسخة اإللــــــــكترونــــــــية، بــــــــدون تــــــــرقــــــــيم، مــــــــتاح عــــــــلى
openshare/Behoth/Siasia2/HarbSomal/sec02  .doc_cvt.htm

زيـانـي كـلثوم، االتـحاد اإلفـريـقي وتـسويـة الـنزاعـات، دراسـة مـقدمـة لـنيل درجـة املـاجسـتير فـي 19)
الــدبــلومــاســية والــتعاون الــدولــي، كــلية الــعلوم الــسياســية واإلعــالم، جــامــعة الجــزائــر، مــتاح 
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/123456789/13790/1/ :عــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــى

ZIANI_KELTOUM.PDF
ســمية عــبد الــقادر شــيخ محــمود، إشــكالــية بــناء جــيش وطــني مــوحّــــد فــي مــجتمع مــنقسم 20)

مــــــــــنـاطــــــــــقـيـاً، مـجــــــــــلـة (عــــــــــمـران) ، الــــــــــعـددIssue 20/5 ، ربــــــــــيـع 2017، مــــــــــتـاح عــــــــــلـى: 
20Abdulkadir%omran.dohainstitute.org/ar/issue020/Documents/Sumaya

 20Mahmud.pdf%20Sheikh%
ســيث ج. جــونــز، وآخــريــن، اســتراتــيجية مــكافــحة اإلرهــاب والــتمرد فــي الــصومــال.. تــقييم 21)

الحـملة ضـد حـركـة الشـباب، إصـدارات مؤسـسة RAND ، سـانـتا مـونـيكا، كـالـيفورنـيا، مـتاح 
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/ :عــــــــــلــــــــــى

RR1500/RR1539/RAND_RR1539z1.arabic.pdf
(22https://annabaa.org/arabic/print/ :شــــبكة الــــنبأ املــــعلومــــاتــــية، الــــعراق، مــــتاح عــــلى

14054
صخـري محـمد، قـراءة فـي أوضـاع الـصومـال فـي الـقرن اإلفـريـقي واثـرهـا عـلى األمـن فـي إقـليم 23)

البحــر األحــمر، املــوســوعــة الجــزائــريــة لــلدراســات الــسياســية واالســتراتــيجية، 11 ديــسمبر 
http://www.politics-dz.com/community/threads/qra-fi- :2017، مــــــــــتـاح عــــــــــلـى
uday-alsumal-fi-alqrn-al-friqi-u-thrxa-yl-al-mn-fi-qlim-albxhr-al-xhmr.

/10308
عـــثمان،الـــسيد عـــوض، بـــناء الـــدولـــة أزمـــة املـــصالـــحة الـــصومـــالـــية، مـــركـــز األهـــرام لـــلدراســـات 24)

الــسياســية واالســتراتــيجية، ســلسلة كــراســات اســتراتــيجية ، الــعدد 147، الــسنة الــخامــسة 
 http://www.mafhoum.com/press9/254P3.htm :عشرة، القاهرة 2005، متاح على

محـمد ولـد املـنى، صـراعـات الـصومـال، صـحيفة االتـحاد اإلمـاراتـية ، بـتاريـخ 3 مـارس 2011، 25)
عـــرض تحـــليلي لـــكتاب(الـــصراعـــات فـــي أقـــالـــيم الـــصومـــال) للمؤلـــفني: ســـولـــومـــون ديـــرســـو 

 /https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/57857 :وبيروك مسفني، متاح على
(26/http://midad.com/article/217204 : مداد، موقع ، متاح على

ثبت الهوامش واإلحاالت
انــظر: إجــناســيو جــوتــيريــز Ignacio Gutiérrez de Terán، الــصومــال أو األزمــة الــتي ال (1)

تـنتهي: بـني مـطرقـة الـتدخـل األمـريـكي وسـندان اإلسـالم الـسياسـي، مـقال مـترجـم عـن مجـلة 
الـتايـم األمـريـكية حـول الـصومـال، أبـريـل 2007، تـاريـخ الـزيـارة لهـذا املـوقـع واملـواقـع الـتالـية 
https:// :فـــي هـــذه الـــدراســـة 23/11/2018، ص ص 84، 85 ، مـــلف بـــي دي إف مـــتاح عـــلى
revistas.uam.es/index.php/reim/article/download/738/726 ( بــــــــــتـصـرف فــــــــــي 

العبارة)
أدى االســـتعمار إلـــى تـــقسيم الـــصومـــال إلـــى ثـــالثـــة أقـــالـــيم بـــني كـــل مـــن فـــرنـــسا وإيـــطالـــيا (2)

وبــريــطانــيا؛ حــيث نــص مؤتــمر بــرلــني عــام 1885 عــلى مــنح الــصومــال الــفرنــسي( جــيبوتــي 
حــالــياً) لــفرنــسا، والــصومــال الــجنوبــي إليــطالــيا، بــينما تــم مــنح الــصومــال الــشمالــي(أرض 
الــصومــال) والــصومــال الــغربــي(أوجــاديــن) والــصومــال الشــرقــي(نــفد) لــبريــطانــيا ، وهــو مــا 
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http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/HarbSomal/sec02.doc_cvt.htm(%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81)
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/123456789/13790/1/ZIANI_KELTOUM.PDF(%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1500/RR1539/RAND_RR1539z1.arabic.pdf(%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://annabaa.org/arabic/print/14054(%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81
http://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/(%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81
http://www.mafhoum.com/press9/254P3.htm(%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/57857/
http://midad.com/article/217204/
https://revistas.uam.es/index.php/reim/article/download/738/726


وضــع الــصومــال كــكل فــي مــواجــهة عــدائــية مســتمرة مــع جــيرانــه، بــل وأدى إلــى انــشقاقــات 
حــادة بــني شــمال وجــنوب الــصومــال اســتمرت إلــى مــا بــعد مــرحــلة االســتقالل الــرســمي عــام 
1960، وذلــــك عــــلى خــــلفية الــــرغــــبة الــــصومــــالــــية الــــحثيثة فــــي اتــــجاه إلــــغاء الــــتقسيمات 
االســــتعماريــــة الــــسابــــقة، وتــــوحــــيدهــــا فــــي إطــــار الــــدولــــة الــــصومــــالــــية املــــوحــــدة(راجــــع: 
(moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/HarbSomal/sec02.doc_cvt.htm

انـظر: خـالـد بـن سـلطان بـن عـبد الـعزيـز، الحـرب فـي الـصومـال، مـوسـوعـة مـقاتـل مـن الصحـراء (3)
http://www.moqatel.com/ :الـــــــنسخة اإللـــــــكترونـــــــية، بـــــــدون تـــــــرقـــــــيم، مـــــــتاح عـــــــلى ،

openshare/Behoth/Siasia2/HarbSomal/sec02.doc_cvt.htm(بتصرف) 
املصدر السابق نفسه ( بتصرف) (4)
انظر: خالد بن سلطان بن عبد العزيز، مصدر سبق ذكره( بتصرف)(5)
راجـع: محـمد ولـد املـنى، صـراعـات الـصومـال، صـحيفة االتـحاد اإلمـاراتـية ، بـتاريـخ 3 مـارس (6)

2011، عـرض تحـليلي لـكتاب(الـصراعـات فـي أقـالـيم الـصومـال) للمؤلـفني: سـولـومـون ديـرسـو 
 /https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/57857 :وبـــــــــيروك مـــــــــسفني، مـــــــــتاح عـــــــــلى

(بتصرف يسير) 
املصدر السابق نفسه ( بتصرف) (7)
(8)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 راجــــــــــــــــــع : ?

issueno=9165&article=264249#.W_h-WJTXJ0w، 6 نوفمبر 2004(بتصرف) 
انـظر: الـصائـغ،بـان غـانـم، الحـرب األهـلية فـي الـصومـال وجـهود املـصالـحة الـوطـنية،  مجـلة (9)

https:// :الـــــــتربـــــــية والـــــــعلم، املجـــــــلد(16)، الـــــــعدد(1)، لـــــــسنة2009، ص 40، مـــــــتاح عـــــــلى
www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=57445(بتصرف يسير)

انـــظر: زيـــانـــي كـــلثوم، االتـــحاد اإلفـــريـــقي وتـــسويـــة الـــنزاعـــات، دراســـة مـــقدمـــة لـــنيل درجـــة (10)
املــاجســتير فــي الــدبــلومــاســية والــتعاون الــدولــي، كــلية الــعلوم الــسياســية واإلعــالم، جــامــعة 
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/ :الجـــــزائـــــر3، ص 57، مـــــلف الـــــدراســـــة مـــــتاح عـــــلى

bitstream/123456789/13790/1/ZIANI_KELTOUM.PDF(بتصرف يسير)
راجــــع: أحــــمد عــــلو، جــــرح أفــــريــــقيا املــــنسي الــــصومــــال، تــــقريــــر مجــــلة الــــجيش الــــلبنانــــي (11)

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/ :اإللـــــكترونـــــية، الـــــعدد 383،آيـــــار2017،مـــــتاح عـــــلى
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-
% 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
انــظر: أطــفال الــصومــال فــي مــرمــى الــنيران، تــقريــر مــنظمة الــعفو الــدولــية، أبــريــل/نــيسان (12)

https:// :ص 4، مـــــلف الـــــتقريـــــر مـــــتاح عـــــلى ، AFR 2011/002/52 2011، رقـــــم الـــــوثـــــيقة
 www.amnesty.org/download/Documents/AFR520022011ARABIC.PDF

(13)http:// :انـــظر:خـــالـــد بـــن ســـلطان بـــن عـــبد الـــعزيـــز، مـــصدر ســـبق ذكـــره، مـــتاح عـــلى الـــرابـــط
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.htm(بتصرف)
املصدر السابق نفسه( بتصرف)(14)
(15)http:// :انـــظر:خـــالـــد بـــن ســـلطان بـــن عـــبد الـــعزيـــز، مـــصدر ســـبق ذكـــره، مـــتاح عـــلى الـــرابـــط

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.htm(بتصرف)

راجــع تحــليل مــوقــع  مــكتب املــفوض الــسامــي لــحقوق اإلنــسان بــاألمــم املتحــدة لــتفاصــيل (16)
الــتقريــر املــذكــور، تــحت عــنوان: الــنزاع فــي الــصومــال يــكلف املــدنــيني ثــمناً بــاهــظاً....، مــتاح 
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx? : عـــــــلى
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http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/HarbSomal/sec02.doc_cvt.htm(%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81)
https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/57857/
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=9165&article=264249%23.W_h-WJTXJ0w
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=57445(%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/123456789/13790/1/ZIANI_KELTOUM.PDF(%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR520022011ARABIC.PDF
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22520&LangID=A


NewsID=22520&LangID=A ، ويــــمكن مــــراجــــعة الــــتقريــــر كــــامــــالً بــــلغته األصــــلية عــــلى 
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 الـــــــــــــــــــــــــرابـــــــــــــــــــــــــط: /

ReportProtectionofCivilians.pdf (بتصرف)
(17)https://www.albayan.ae/one-world/ :راجــع صــحيفة الــبيان اإلمــاراتــية عــلى الــرابــط

arabs/2018-10-24-1.3391405، بتاريخ24 أُكتوبر2018(بتصرف)
راجـع: صخـري محـمد، قـراءة فـي أوضـاع الـصومـال فـي الـقرن اإلفـريـقي واثـرهـا عـلى األمـن (18)

فــي إقــليم البحــر األحــمر، املــوســوعــة الجــزائــريــة لــلدراســات الــسياســية واالســتراتــيجية، 11 
http://www.politics-dz.com/community/threads/ :ديــــــسمبر 2017، مــــــتاح عــــــلى
qra-fi-uday-alsumal-fi-alqrn-al-friqi-u-thrxa-yl-al-mn-fi-qlim-albxhr-al-

xhmr.10308/(بتصرف يسير)
انـظر: بـاشـا،عـمر عـلي، الـسياسـة والـقبيلة فـي الـصومـال .. دراسـة سـيسيولـوجـيا سـياسـية، (19)

https:// :مــــــــــدونــــــــــة نــــــــــافــــــــــذة فــــــــــكريــــــــــة عــــــــــلى اإلنــــــــــترنــــــــــت، 13/3/2014، مــــــــــتاح عــــــــــلى
omrbasha.wordpress.com/2014/03/13/(بتصرف يسير)

يــعانــي الــصومــالــيون مــن مــخاطــر مــركــبة ومــزمــنة، وعــلى رأس ذلــك الــجفاف وانــعدام األمــن (20)
الـغذائـي وسـوء الـرعـايـة الـصحية وعـدم الـحصول عـلى الخـدمـات األسـاسـية وسـبل الـعيش، 
كـــما يسجـــل الـــصومـــالـــيون املـــعدالت األعـــلى عـــاملـــياً مـــن حـــيث وفـــيات األمـــومـــة والـــطفولـــة، 
ويـحتاج أكـثر مـن خـمسة مـاليـني صـومـالـي ملـساعـدات إنـسانـية فـي ظـل تـصاعـد نسـبة الـفقر 
املــتعدد األبــعاد، والــتي تــصل ألكــثر مــن 80% بــالــتزامــن مــع الــتعرض لــكوارث الــفيضانــات 
وضــعف الخــدمــات الــصحية والــبيئية وتــلوث املــياه(راجــع: الــبوابــة الــعربــية لــلتنمية عــلى 
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 الــــــــــرابــــــــــط: /

D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%/ بتصرف)
انـظر: عـثمان،الـسيد عـوض، بـناء الـدولـة أزمـة املـصالـحة الـصومـالـية، مـركـز األهـرام لـلدراسـات (21)

الــسياســية واالســتراتــيجية، ســلسلة كــراســات اســتراتــيجية ، الــعدد 147، الــسنة الــخامــسة 
http://www.mafhoum.com/ :مــــــــــتــاح عــــــــــلــى ص 92،  الــــــــــقــاهــــــــــرة 2005،  عــشــــــــــرة، 

press9/254P3.htm(بتصرف يسير) 
انظر: باشا،عمر علي، السياسة والقبيلة في الصومال، مصدر سبق ذكره ( بتصرف)(22)
املصدر السابق نفسه( بتصرف)(23)
انـظر: جـيدي،عـبد الـقادر مـعلم محـمد، أزمـة الـصومـال: إشـكالـية الـدولـة وآفـاق إعـادة الـبناء، (24)

http:// :مجـلة دراسـات إفـريـقية، الـعدد45، يـونـيو 2011، ص 203، مـلف الـدراسـة مـتاح عـلى
p u b l i c a t i o n s . i u a . e d u . s d / i u a _ m a g a z i n e s / % D 8 % A F
% D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % D 8 % B 3 % D 8 % A 7 % D 8 % A A
2 0 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 1 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 2 % D 9 % 8 A %
%D8%A9/45/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
2 0 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 1 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 2 % D 9 % 8 A %
% D 8 % A 9 % 2 0 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 9 % D 8 % A F

D8%AF45.pdf-5.pdf%(بتصرف)
راجـع : تـقريـر الجـزيـرة نـت لحـلقة بـرنـامـج (االقـتصاد والـناس) لـيوم السـبت 17/3/2018، عـن (25)

تـــصريـــحات الـــخبير االقـــتصادي الـــصومـــالـــي يـــحيى عـــامـــر، عـــنوان الحـــلقة( هـــل يســـتحق 
الـــصومـــال تـــصنيفه أكـــثر الـــبلدان فـــساداً؟)، مـــتاح عـــلى: http://www.aljazeera.net،مـــع 

البحث بالعنوان املذكور(بتصرف)
انـظر: جـوزيـف رامـز، االنـتخابـات الـرئـاسـية فـي الـصومـال، مجـلة آفـاق إفـريـقية، املجـلد الـثالـث (26)

http://www.sis.gov.eg/ :عشـــر، الـــعدد الـــسادس واألربـــعني 2017، ص 54، مـــتاح عـــلى
2 0 A F R I C I A % U P / A F A Q
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https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22520&LangID=A
https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-10-24-1.3391405
http://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/(%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://omrbasha.wordpress.com/2014/03/13/(%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81
http://arabdevelopmentportal.com/ar/country/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584/
http://www.mafhoum.com/press9/254P3.htm(%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81
http://www.aljazeera.net%D8%8C%D9%85%D8%B9
http://www.sis.gov.eg/UP/AFAQ%2520AFRICIA%252046/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25A6%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2580%25D8%25A9%2520%25D9%2581%25D9%258A%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%2585%25D9%2580%25D9%2580%25D8%25A7%25D9%2584%2520%25203.pdf(%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81


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.pdf%(بتصرف يسير)
انــظر: أطــباء بــال حــدود، الــعدد 14، يــونــيو/تــموزـ ســبتمبر/ أيــلول 2011، ص1، مــتاح عــلى: (27)

https://www.msf-me.org/sites/default/files/content/withoutborders/ar/
2011-Q3-ar.pdf-Issue-14

راجـع تـقريـر مـنظمة الـعفو الـدولـية( حـقوق اإلنـسان فـي الـعالـم/ الـصومـال 2017/2018)، ص (28)
https://www.amnesty.org/ar/countries/africa/somalia/ :2015عـــــــــلى الـــــــــرابـــــــــط

/report-somalia
راجــع: رضــا عــبد الــودود، بتخــطيط أمــريــكي وتــنفيذ أمــراء الحــرب: الــصومــال فــي طــريــقها (29)

http://midad.com/ : للحــــرب األهــــلية!، مــــوقــــع مــــداد، بــــتاريــــخ 8/11/2007، مــــتاح عــــلى
article/217204/، مع البحث بالعنوان املذكور( بتصرف)

راجــع: بــشير نــور عــلي، الــصراع بــني أرض الــصومــال وبــونــت النــد، تــقريــر مــوقــع الــصومــال (30)
الجــــديــــد، بــــتاريــــخ الــــثالثــــاء 27/2/2018، مــــتاح عــــلى: http://alsomal.net، مــــع الــــبحث 

بالعنوان املذكور(بتصرف)
(31)https://www.eremnews.com/news/arab-world/ :راجــــع: إرم نــــيوز، عــــلى الــــرابــــط

972067،بتاريخ 30 أغسطس 2017(بتصرف) 
راجــع: عــبد األمــير رويــح، أمــريــكا كــيف تــغذي الــعنف فــي الــصومــال؟، تــقريــر شــبكة الــنبأ (32)

https://annabaa.org/arabic/ :املــعلومــاتــية، الــعراق، بــتاريــخ 10/1/2018، مــتاح عــلى
print/14054(بتصرف يسير)

انــظر: ســيث ج. جــونــز، وآخــريــن، اســتراتــيجية مــكافــحة اإلرهــاب والــتمرد فــي الــصومــال.. (33)
تـقييم الحـملة ضـد حـركـة الشـباب، إصـدارات مؤسـسة RAND ، سـانـتا مـونـيكا، كـالـيفورنـيا، 
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/ :مــــــــــتـــــــــــاح عــــــــــلـــــــــــى ص10، 
research_reports/RR1500/RR1539/RAND_RR1539z1.arabic.pdf(بــــــــــتــــصــــرف 

يسير)
انـــظر: ســـمية عـــبد الـــقادر شـــيخ محـــمود، إشـــكالـــية بـــناء جـــيش وطـــني مـــوحّــــد فـــي مـــجتمع (34)

مــنقسم مــناطــقياً، مجــلة (عــمران) ، الــعددIssue 20/5 ، ربــيع 2017،ص 155، مــتاح عــلى: 
20Abdulkadir%omran.dohainstitute.org/ar/issue020/Documents/Sumaya

%20Mahmud.pdf%20Sheikh(بتصرف يسير)
راجــع: عــبداهلل الــفضلي، كــل هــذه الــصراعــات مــن أجــل الســلطة والــثروة؟!!!، صــحيفة أخــبار (35)

http://akhbaralyom-ye.net/ :الــــيوم  الــــيمنية، األحــــد 14 ديــــسمبر 2008، مــــتاح عــــلى
 articles.php?lng=arabic&id=57219

راجـع: عـبداهلل إبـراهـيم عـلمي، التجـربـة الـفيدرالـية فـي الـصومـال:إعـادة إنـتاج الـنظام الـقبلي (36)
https:// :بـتولـيفة جـديـدة، صـحيفة الـعرب الـلندنـية، بـتاريـخ األحـد 5/11/2017، مـتاح عـلى

alarab.co.uk، مع البحث بالعنوان املذكور( بتصرف يسير)
راجـع تـقريـر صـحيفة الـريـاض الـسعوديـة تـحت عـنوان( حـكم السـالح يـسيطر عـلى الـحياة (37)

فـي الـصومـال وطـريـقة دخـولـه غـير مـعروفـة)، بـتاريـخ اإلثـنني 21 فـبرايـر 2005، مـتاح عـلى: 
http://www.alriyadh.com/40956(بتصرف يسير)

املصدر السابق نفسه( بتصرف يسير)(38)
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http://www.sis.gov.eg/UP/AFAQ%2520AFRICIA%252046/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25A6%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2580%25D8%25A9%2520%25D9%2581%25D9%258A%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%2585%25D9%2580%25D9%2580%25D8%25A7%25D9%2584%2520%25203.pdf(%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81
http://midad.com/article/217204/
http://alsomal.net
https://www.eremnews.com/news/arab-world/972067%D8%8C%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://annabaa.org/arabic/print/14054(%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1500/RR1539/RAND_RR1539z1.arabic.pdf(%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81
http://akhbaralyom-ye.net/articles.php?lng=arabic&id=57219
https://alarab.co.uk
http://www.alriyadh.com/40956(%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81


(39)http:// :راجـع تـقريـر مـسح األسـلحة الـصغيرة ، الـعدد 61، فـبرايـر 2017، ص 2، مـتاح عـلى
www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-

Research-Note-61-ARA.pdf
(40)http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/HarbSomal/ :راجــــــــــع

sec02.doc_cvt.htm
راجــع: عــبد الــقادر فــودي، قــبائــل الــصومــال املــهمشة.. تــمييز مــجتمعي عــلى أســاس املــهنة، (41)

https:// :صــــــــحيفة الــــــــعربــــــــي الجــــــــديــــــــد الــــــــلندنــــــــية، 1 أكــــــــتوبــــــــر 2017، مــــــــتاح عــــــــلى
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-8bd56372e7a6(بتصرف)
املصدر السابق نفسه(بتصرف)(42)
هـذه املـقترحـات خـالـصة لـلباحـث بـالـنظر إلـى تحـليل األسـباب املـباشـرة وغـير املـباشـرة لـلنزاع (43)

القبلي/العشائري في الصومال
"أجـرت الـحكومـة األمـريـكية سـراً تـغييرات عـلى قـواعـدهـا الـخاصـة بـاسـتخدام الـقوة املـميتة (44)

فــي عــمليات مــكافــحة اإلرهــاب، وأدرجــت الــصومــال ضــمن املــناطق الــتي اعــتبرتــها مــناطق /
عـمليات حـربـية نشـطة/ ويـعني هـذا فـعلياً أن بـوسـع الـقوات األمـريـكية اسـتهداف األشـخاص 
الــذيــن يُــعتََقد أنــهم مــن مــقاتــلي حــركــة الشــباب أيــنما رُصِــــــُدوا، وبــغض الــنظر عــما إذا كــانــوا 
يـــمثلون تهـــديـــداً وشـــيكاً لـــحياة أفـــراد، ودون الـــحصول عـــلى تـــصريـــح مـــن ســـلطات رفـــيعة 
املســـتوى، ووفـــقاً ملـــكتب الـــصحافـــة االســـتقصائـــية، وهـــو مـــنظمة غـــير حـــكومـــية مـــقرهـــا فـــي 
املــملكة املتحــدة، قُــِتَل مــدنــيون فــي 31 هــجومــاً أمــريــكياً اســتُخِدمَــت فــيها طــائــرات الســالح 
https://www.amnesty.org/ar/countries/africa/ :الـجوي وطـائـرات بـال طـيار"(راجـع

(/somalia/report-somalia
راجــع:محــمد األمــني الــهادي، اإلســالمــيون فــي الــصومــال والــقبلية، مــركــز املســبار لــلدراســات (45)

والـــــبحوث، 19 ابـــــريـــــل 2018، مـــــتاح عـــــلى: https://www.almesbar.net ، مـــــع الـــــبحث 
بالعنوان املذكور(بتصرف)

راجـع: صـفاء عـزب، الـصومـال ..هـل تـكون الـفائـز األكـبر مـن املـصالـحة بـني إريـتريـا وإثـيوبـيا؟، (46)
تـقريـرمؤسـسة الـصومـال الجـديـد لـإلعـالم والـبحوث والـتنمية، بـتاريـخ 17/11/2018، مـتاح 

على: http://alsomal.net، مع البحث بالعنوان املذكور(بتصرف يسير)
راجــع: نــور جــيدي، بــني حــكومــة الــصومــال وأقــالــيمها .. خــالفــات أشــعلها الــدســتور، تــقريــر (47)

https:// :وكــــالــــة األنــــاضــــول الــــتركــــية بــــالــــلغة الــــعربــــية، بــــتاريــــخ 7/11/2018، مــــتاح عــــلى
www.aa.com.tr، مع البحث بالعنوان املذكور(بتصرف)

انــــظر: جــــوزيــــف رامــــز، االنــــتخابــــات الــــرئــــاســــية فــــي الــــصومــــال، مــــصدر ســــبق ذكــــره، ص (48)
56(بتصرف يسير) 

املصدر السابق نفسه، الصفحة نفسها( بتصرف يسير)(49)
راجـع تـقريـر مؤسـسة الـصومـال الجـديـد لـلتنمية والـبحوث والـدراسـات، تـحت عـنوان(تـنازل5 (50)

مــرشــحني لــرئــاســة واليــة غــرب الــصومــال لــصالــح مــختار روبــو)، 26/11/2018، مــتاح عــلى: 
http://alsomal.net، مع البحث بالعنوان املذكور(بتصرف)

راجع: نور جيدي، بني حكومة الصومال وأقاليمها، مصدر سبق ذكره(51)
راجــــــع:محــــــمد األمــــــني الــــــهادي، اإلســــــالمــــــيون فــــــي الــــــصومــــــال والــــــقبلية، مــــــصدر ســــــبق (52)

ذكره( بتصرف يسير)
راجــــع: عــــبد األمــــير رويــــح، أمــــريــــكا كــــيف تــــغذي الــــعنف فــــي الــــصومــــال؟، مــــصدر ســــبق (53)

ذكره(بتصرف)
راجع: أحمد علو، جرح أفريقيا املنسي الصومال، مصدر سبق ذكره(بتصرف)(54)
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https://www.alaraby.co.uk/investigations/fdcc486b-9987-4bb0-87bf-8bd56372e7a6
http://alsomal.net
https://www.aa.com.tr
http://alsomal.net


راجــــــع: جــــــهاد عــــــمر الخــــــطيب، مــــــاذا يــــــنتظر الــــــنظام الــــــسياســــــي الــــــصومــــــالــــــي بــــــقيادة (55)
فــــرمــــاجــــو:دراســــة فــــي بــــيئة الــــنظام ومــــعضالتــــه، مــــركــــز الــــبديــــل للتخــــطيط والــــدراســــات 
االســــتراتــــيجية، 22 ديــــسمبر 2017، مــــتاح عــــلى: https://elbadil-pss.org، مــــع الــــبحث 

بالعنوان املذكور
انتهى
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https://elbadil-pss.org

