
                                        التنافس القب,+ :  دراسة تا4عة للصراع القب,+ *( الصومال  

ثمت سؤال مشروع وCو : ملا ذا نتحدث دائما عن دور القبيلة $# أى حديث عن السياسة $# 

الصومال ؟ ورغم مشروعية Cذ السؤال إال اننا قد ال نجد لھ جوابا مقنعا وموضوعيا ، فOل االمم 

والشعوب $# العالم تمارس السياسىة $# أطر تنظيمية kاألحزاب والfg عادة ما dستقطب والءا`_ا 

وأعضاx_ا عvw أفOارCا وuرامجtا ذات الصلة بمصاrs األفراد والشعوب  ، وتمتد املمارسات السياسية 

أحيانا إ�~ قوالب أخرى kالنقابات و إتحادات الطالب وغ}Cvا ، إذ يzتطم األفراد عادة  $# مؤسسة معينة 

توحدCم املصاrs واالCداف املش�vكة ، وقد تمارس $# قالب التيارات الفكر�ة كذلك ملا يجمع املن�سب}ن 

ال�_ا من مبادى وافOار ومص}v مش�vك ، وkلtا أدوات مفtومة ومتعارفة عل�_ا عامليا ب}ن األمم والشعوب 

املتحضرة . غ}v أن األطر القبلية ال�س�سيغtا أى إ�سان متحضر kوعاء ملمارسة السياسة ال�_ا تدل  

ب�ساطة ع�# التخلف ومفاCيم عصور ماقبل التار�خ  ،وفقدان املبادئ ،وغ}v ذلك من املثالب . ومع ذلك 

 fgالوحدة السياسية واأللية ال fا وعاء وأدوات سوى القبيلة ف�tنجد $~ الصومال أن السياسة ل�س ل

يتقاسم من خاللtا السلطة ، والOل ي��أ إل�_ا $# الوصول إ�# املناصب سواء kانت سيادية او تنفيذية او 

 vwا يتم عtة إال أن تقاسم�dشر�عية. ومعظم املناصب الدستور�ة العليا وإن وجدت إنتخابات صور

محاصصات عشائر�ة معروفة، اليمكن اإلطالق عل�_ا باإلنتخابات $# املعاي}v العاملية أو حfg مقارنة بتلك 

الfg تحدث $~ الدول ا¢�اورة .  

 البzية القبلية $# الصومال dشOل حقيقة إث¤vبولوجية وخاصية سوسولوجية ،  ورغم ماشtدتھ 

الصومال من مظاCر  التطورواs¦داثة $# مناطق كث}vة $# اs¦قب التار�خية ا¢¥تلفة ، إال أن القبلية 

والبzية القبلية مازالت تحافظ ع�# كيا�_ا كبzية نفسية وثقافية تؤطر أنماط السلوط بما $# ذلك السلوك 

السيا¬»f ولtا نفوذ ع�# الثقافة السياسية وتؤثر عادة $# القرارات املص}vية ، وقد زاد ا¢�تمع $~ ذلك 

إ�غماسا اثناء اs¦رب األCلية ومرحلة اO¦sومات اإلنتقالية وحقبة الدولة الtشة، وذلك kلھ س�ب 

dسي�س القبيلة وأ ثzنة السياسة إذا جاز Cذا التعب}v . ولألجابة ع�# سؤال ملا ذا نتحدث دائما عن دور 

القبيلة $# أى حديث عن السياسة $# الصومال ؟   يقال : أى حديث عن السياسة $# الصومال لن يOون 

بمعزل عن حديث القبيلة وقديما قال عض علماء السالالت األورuية مثل" Inrico " واى م لو�س : اذا 

 ( 1اردت ان تفtم السياسة الصومالية فال بد ان تفtم قبلtا النظام العشائرى والقرابة $# الصومال (

1 . محمد یوسف موسى : القبلیة وأثرھا فى السیاسة الصومالیة 1960 / 1997م . (الخرطوم: مركز البحوث والدراسات االفریقیة ، دار جامعة 

أفریقیا العالمیة للطباعة والنشر ، 2000) ، ص : 182. 



فمعرفة dسلسل النظام القب�# $~ الصومال ومناطق نفوذ kل قبيلة  يقرب لك الفtم $# اs¥ارطة السياسة  

والتجاذبات اs¦اصلة ف�_ا والfg تلعب ا¢¦اصصات العشائر�ة ف�_ا دور األحزاب السياسية . ونظام القبيلة 

$# الصومال ال يمثل kلھ س�ئات، اذ يجب التمي}« ب}ن القبيلة والقبلية حيث  حيث  تدل األو�# منطومة 

قيم ورابط ب}ن ا�sماعة يوفر لtا اs¦ماية واملصاrs  وقد أفادت للمجتمع الصومال كث}vا $# حل خالفاتھ 

عC vwذه املنطومة . ب�نما الثانية ¿# املع¾f األخر للعص�ية أوالعنصر�ة ولtا مدلول Cو�وى . بمع¾f ا�_ا 

dعطى الفرد الذى يzتÂÃ إل�_ا إحساسا أو إدراkا با�_ا dشOل لھ Cو�ة قد تطÁ# ع�# الtو�ات األخرى بماف�_ا 

الtو�ة الوطنية .  

تلعب القبيلة أدوارا مtما $# تقاسم السلطة $# الصومال ، كما تلعب دورا اليقل أCمية عن ذلك 

$# الصراعات الÂg تقوم من أجل األ راÂ«Å أو اs¦صول ع�~ إمتيازات في��أ  الفرد غالبا إ�# قبيلتھ  s¦مايھ 

 Âgطر و¿~ الضمان لھ ح¥sاجة وعند ا¦sانت العائلة عند الصوما�~ حماية $~ وقت اk ھ ، ولذلك¦sمصا

اليحد نفسھ يواجھ تقلبات اs¦ياة وحيدا منفردا .  ففي ظل شروط الدفاع واملعونة املتباذلة لعب النظام 

األسرى دورا Cاما للغاية $# اs¦ياة الصومالية . ومن السمات الرئ�سية ¢�تمع البدوا الدية الÂg يدفعtا 

أقرuاء الÊ¥ص ا�sا�ي متضامن}ن dعو�ضا من الدم . ففي أى نزاع يحدث شأن املاء واملراÈ~ تتحد kل 

). Cذه األمثلة  2مجموعة متضامنة $~ دفع الدية متحمل}ن مسؤولية مش�vكة تجاه ا�sماعات األخري(

وغ}Cvا أعطت النظام العشايري أCمية خاصة $~ ا¢¦تمع الصوما�# ، ورuما �غ}v الفرد أحيانا إن�سابھ 

لقبيلة معينة إ�# أخرى أك¤v تأث}vا وقدرة $#  توف}v اs¦ماية لھ ، و�حدث ذلك غالبا عند األنتقال من 

 v¤افة ولكن بدرجات متفاوتة ، فقد تكk وع الصومالuذه املمارسات $~ رC منطقة معينة إ�# أخرى . توجد

$# ا�sنوب أك¤v من الشمال ، وCو مايتطابق مع نطر�ة إبن خلدون الذى �عتvw أن رابطة الzسب التنحصر 

$~ نطاق القرابة وحدCا ألن الفرد قد ينفصل عن �سبھ األص�# و�zتظم $~ �سب أخر، و�حدث Cذا 

ألسباب عديدة ، وuحسب نطر�ة إبن خلدون مÍ_ا :القرابة ،اs¦لف، والوالء والzسب ، ولtذا يوسع بن 

خلدون مفtوم الzسب من معناه الضيق و�شملھ اs¦لف والوالء حfg أنھ �ستحدث dعب}v �سب الوالء 

  . (‑ )3

 يوجد $# ا¢�تمع الصوما�~ إيضا ظاCرة التعصب  القب�~  ولو بدرحات متفاوتة كذلك ،  وقد ذكر بن 

خلدون :ان العص�ية توجد $# ا¢�تمع البدوي كما توجد لدى ا¢�تمع اs¦ضرى ، غ}v ان ا¢�تمع البدوى 
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يحتاج إل�_ا أك¤v من ا¢�تمع اs¦ضري ، وأن مصدر العص�ية ¿# اs¦ياة البدو�ة وما �عان�_ا أفرادCا من 

‑) . واذا طبقنا Cذه  4حالة القساوة والشدة وطبيعة اs¦ياة الfg تتم}« بالعنف والصراع من أجل البقاء (

القاعدة ع�# الصومال سنجد ان التعصب للقببلة تزداد kلما إتجtنا إ�# الشمال وتقل درجة تأثرÏ_ا kلما 

إتجtنا ا�# ا�sنوب ومرد ذلك أن كث}v من القرى $# ا�sنوب قد تمدنت وف�_ا من التنوع العرÐ# واإلث¾f ما 

يؤCلtا ملقومات املدنية من التعا�ش وقبول األخر $# ح}ن ال تجد ذلك القدر من التنوع العرÐ# $# الشمال 

 #$ f«¬ا السياCالقبيلة ونفوذ v{فت س�ب تأث�وشمال الشرق والوسط ، إضافة ا�# أن املدن الكب}vة قد تر

اتخاذ القرارات املص}vبة للمجتمع. 

التنافس الذي حصل ب}ن القبائل الصومالية أثناء اs¦رب األCلية أخذ أك¤v من منÒ# ولكن جلھ ان لم 

يكن kلھ ي�شابھ من حيث التنافس ع�# السلطة وال¤vوة  وإقضاء األخر و يمكن أن نقسمھ إ�# مراحل:  

أوال: مرحلة التصادم :  

للتصادم أسبابھ املوضوعية كظاCرة شعوuية لكن اs¦الة الصومالية قد تOون  كث}vة ومتداخلة وتتفاوت 

حسب املراحل، ولكن منذ ظtور الدولة اs¦ديثة $# الصومال مع مطلع الست�نات $# القرن املنصرم kان 

حضور السلطات الرسمية ضعيفا $# األر�اف  والقرى النائية وكذا عض  املدن ، وقد حل محلtا النظام 

القب�# السائد فيھ مبدأ الصراعات  الfg تقوم ب}ن الفينة واألخرى من أجل الكالء واملاء  ، بجانب غياب 

الوÈ# الذى يقتÂ«Ó التعا�ش والتعاون تحت وطن واحد ، Cذه املشكالت وغ}Cvا من عدوي الصراعات، 

إنتقلت إ�~ النظم اs¦ديثة الحقا لتدخل أى قبيلة مواجtات مس�¦ة مع القبائل ا¢�اورة Ô_دف إقصاx_م 

أو اs¦صول ع�# مز�د من اإلمتيازات لدى تقاسم السلطة وال¤vوة .  وÕعد أن سقطت اO¦sومة املركز�ة $# 

الصومال عام 1991م بدأ اs¥الف يدب $# جسم وCياkل  اÖ¦s_ات الÂg شاركت $# إسقاط النظام املركزى 

لتتطور الحقا أ�~ نوع من التصادم فيما بيÍ_م . kان عدد Cذه اÖ�s_ات املس�¦ة ذات املل�شيات القو�ة $# 

بداية األزمة أو بالتحديد قبل إسقاط النظام ، وإندالع اs¦رب األCلية ال يتجاوز عدد أصاع اليد 

الواحدة ، حيث kانت تملك kل قبيلة من القبائل أو مجموعة القبائل الرئ�سية ج�_ة واحدة فقط ،ثم 

حدثت إنقسامات داخلية وإ�شطارات حادة داخل kل جÖ_ة من ا��s_ات الرئ�سية الk fgانت ثمثل القبائل 

الرئ�سية مثل : (USC) املمؤتمر الصوما�# املوحد الذى kان يمثل قبائل Cو�ة ، واs¦ركة الوطنية 

الصومالية (SNM) الk fgانت ثمثل قبائل اÞ¦ق ، واÖ�s_ة الديمقراطية لإلتقاذ الوط¾f (SSDF)الk fgانت 

4! المرجع نفسھ:  ص : 505 . 



)، إ�~  5تمثل قبائل دارود،  واs¦ركة الديمقراطية الصومالية (SDM) الk fgانت ثمثل قبائل دجل ومرف�# (

أن وصلت األ�شطارت درجة اليطاق .  

kانت مالمح Cذه املرحلة ال�س�r واملواجtا ت العنيفة ب}ن اÖ¦s_ات املمثلة للقبائل Ô_دف السيطرة 

ع�# أراf«Å واسعة من شأ�_ا أن ترفع شأن القبيلة $# موقفtا التفاوf«Å $# حاالت ال�سو�ة ب}ن القبائل 

واs¦صول ع�# إمتيازات $# السلطة وال¤vوة .  ففى الشمال مثال :  شtدت Cذه املنطقة  إش�باkات عنيفة 

فيماب}ن العشائر اإلÞ¦اقية س�ب اs¥الف ع�# املوارد والسلطة ، جيث وقعت Cذه اإلش�باkات مرت}ن ، 

األو�# $# أكتوuر 1991م ، والثانية $# عامى 1994- 1995م .  

وقد kانت اإلش�باkات املس�¦ة األو�# $# جمtور�ة أرض الصومال إثر خمسة أشtر فقط من إعالن 

إنفصال إقليم شمال الصومال ، ومرد ذلك اإلختالف حول السلطة، إذ اشتأثرت عشائر معينة $# 

_ا $# قيادة اs¦ركة الوطنية ، والصراع ع�# موارد ميناء برuرة  v̀¤ا وكCاملناصب القيادية للدولة بحكم وجود

الذى kان يخضع لسيطرة عش}vة vwC أول . وuدأت االش�باkات عد أن رفضت "عش}vة vwC اول" تقاسم 

حصيلة ا�sمارك اs¥اصة بامليناء مع العشائر األخرى ، أل�_ا تمثل بالzسبة لtم مصدر دخل مtم ووحيد .  

ولذلك قامت القوات املوالية للسيد : عبد الرحمن تور "عشائر جر�æس"  بمtاجمة امليناء $# اكتوuر 

1991م ، ب�çة أ�_م  يتصرفون ملص�¦ة الدولة الوليدة . ومtما يكن من أمر kان من املمكن أن تتطور 

Cذه اإلش�باkات إ�# حرب أCلية شاملة $# الشمال غ}v أن عددمن العوامل ساعدت ل�¦د مÍ_ا :  

األو�# : أن اs¦ركة الوطنية الصومالية kانت حسنة التنظيم وقادرة ع�# إحتواء مثل Cذه الصراعات 

بخالف اÖ�s_ات $# ا�sنوب ، كما kانت تحظى بتأييد قوى من الشرائح الشعبية $# الشمال .  

 الثانية: ماساعد كذلك $# إحتواء الصراع الذى �شب ب}ن العشائر تفعيل األليات التقليدية ل�سو�ة 

الصراعات والfg تأسس ع�# التقاليد ا¢¦لية . إذ قام شيوخ العشائر بتكثيف جtودCم من أجل وقف 

Cذا الصراع . عد أن قامو ب�نظيم مجلس كب}v $~ مدينة الشيخ $~ سي�تمvw 1992م ، ونé¦وا $~ إبرام 

  .  ( 6إتفاق لوقف إطالق النار ب}ن ا�sانب}ن(

 أما شمال شرق الصومال : فقدنجت من اs¦رب األCلية املدمرة ألسباب مÍ_ا أن  املنطقة متجا�سة عرقيا 

وkانت اÖ¦s_ة الديمقراطية s¥الص الصومال ¿# النتظيم الوحيد املوجود $~ الساحة، حيث فرضت 

نفوذCا مباشرة ع�# املنطقة وحالت دن وقوعtا $# أسر الفوf«Å .  ولكن مع ذلك  ¿# األخرى الfg لم dسلم 

من الصراعات ب}ن العشائر تارة $# التنافس ع�# موارد ميناء بوصاصوا الشر�ان اإلقتصادى لوالية بونت 

5 . ابراھیم الدسوقى : مرجع سابق  ص 32 .  
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الند ، وتارة $# املفاوضات الfg اختلفت حولtا كث}vا لبناء إدارة للوالية إ�# أن تم إ�شاx_ا فعليا$# عام 

1998م،  كمنطقة حكم ذاdى $# شرق ووسط البالد.  

تمتعت والية بونت الند بأستقرار سيا¬»f وأم¾f حfg أغسطس عام 2000م ، وkان لtا حOومة وuرملان 

إقليfÃ وقوة شرطة ومؤسسات إدار�ة نوعاما مقبولة إال أن نزاعا سياسيا انفجر ف�_ا عند ماعقد مؤتمر 

_ا جرووي ، وأخت}v العقيد : جامع ع�# جامع خلفا للOونيل : عبد هللا يوسف الذى انî_ت  قب�# $# حاض̀ر

ف�vة واليتھ أنذاك . وCو األمر الذى رفضھ األخ}v معتvwا العملية kلtا محاولة إنقالب ضده متمسOا بأن 

برملان الوالية جدد لھ ف�vة الرئاسة ملدة ثالث سنوات أخري.  وÕعد ما حصلت Cذه املواقف املتباينة، أدت 

Cذه التطورات إ�# إنقسام الوالية ب}ن الطرف}ن وتطورت إ�# حرب مدمرة صارت الغلية للعقيد املتمرس $# 

اs¦رب السيد : عبد هللا يوسف الذى تمكن فعليا من إجtاض محاوالت خصمھ بل وحسمھ عسكر�ا وثم 

). و�ضاف إ�~ املواجtات الfg جرت $~ بونت الند تلك الfg حصلت ب}ن جماعة اإلتحاد  7طرده من املنطقة (

اإلسالمي  وقوات اÖ�s_ة الديمقراطية لإلتقاذ الوطن»Â وuقيادة العقيد عبد هللا يوسف  الÂg انî_ت Ô_ز�مة 

األو�# لتOون الغلبة للثانية.  

أما الوسط : فقد شtد نوعا من اs¦رب األCلية الfg بدت وkأ�_ا إمتدادا للصراعات القبلية التقليدية ب}ن 

القبائل القاطنة $# املنطقة السيما ب}ن قبيلة " vwCجدر"  وقبيلة "مجر�ت}ن " عد أن تم dغذيتھ بطعم 

سيا¬»Â $~ اs¥الف الدائر $# العاصمة حول مستقبل الدولة ونص�ب kل طرف $~ الكعكة،  ولكن سرعان 

ما تم dسو�î_ا عvw مفاوضات ب}ن شيوخ العشائر قد أفضت إ�# وقف اطالق النار.  

العاصمة: فقد شtدت حروب مدمرة ، ففى 17 نوفمvw 1991م ، تطورت Cذه اs¥الفات إ�# حرب شاملة 

ب}ن مل�شيات اvñ�sال عيديد (vwC جدر) ومل�شيات ع�# مtدى (ابجال )داخل العاصمة مقد�شوا .  

استمر القتال ب}ن الطرف}ن  $# العاصمة قرابة ارÕعة اشtر وحصد خاللtا حياة ماب}ن 25ز000،- 30,000 

�سمة ، إضافة ا�~ مئات األالف من اإلصابات العقلية والنفسية والبدنية ، ونزح اك¤v من ثلfô سOان 

العاصمة إ�# املناطق الر�فية والبدو�ة لتنقسم العاصمة عدCا إ�# منطقت}ن :جنوب العاصمة الfg تخضع 

لسيطرة اvñ¦sال عيديد وشمال العاصمة الfg تخضع لسيطرة ع�# مtدى . ال�سو�ات حول إيقاف Cذه 

املوااجtات الدامية kانت كث}vة ، وÕعد شtر من إندالع اs¦رب $# العاصمة صدر أول نداء من منظمة 

الوحدة األفر�قية تدعوا أطراف الصراع $# العاصمة إ�# وفف اs¦رب ، و$~ 21 د�سمvw ناشدت املنظمة 

ا¢�تمع الدو�# أن يتدخل $# الشئون الصومالية.  وملم تتوقف اs¦رب إال عقب وساطة من  األمم املتحدة 

الfg تمكنت من إقناع الزعم}ن املتصارع}ن $# العاصمة ع�# توقيع اتفاقية وقف إطالق النار $# 3 مارس 

 .( 19928م (

7 المرجع نفسھ : ص 199.

8 . محمد أحمد شیخ على : التدخل الدولي في الصومال األھداف والنتائج : مركز الراصد للدراسات ، الخرطوم:  2005م ، ص 14. 



اGHنوب وuطبيعتھ ا�sذابة  والتنوع العرÐ# اs¦اصل فيھ ظل مسرحا للتنافس القب�# السيما ب}ن القبائل 

ذات النفوذ األوسع $# الصراعات الصومالية الصومالية ، مما جعلھ $# حالة حرب دائم ال �ستقر األمر 

لفصيل مع}ن ، اولقبيلھ عيÍ_ا وإنما �شتد اإلحتدام ب}ن القبائل وفقا للتقاطعات $# املصاrs والصيغ $# 

التحالفات وخ}v مثال لذلك ماحصل $# مدينة كسمايوا من صراعات صفر�ة ب}ن الفصائل الصومالية 

بدرجة أن أصبح األمر ان املل�شيات الفالنية تحكمtا يوما و�تم طردCا لتحل محلtا اليوم التا�~ مل�شيات 

أخرى تاعة لقبيلة عالن و�توا�# املسلسل . فاملناطق ا�sنوuية املمتدة ماب}ن مقد�شو حfg اs¦دود 

الكيzية ¿# املناطق األك¤v تأزما $# الصومال ، إذ ظلت تفتقر إ�# سلطة سياسية مركز�ة ، وظلت مقسمة 

فيما ب}ن فصائل متصارعة ، وCو ما dس�ب $# غياب القانون واألمن وشيوع السلب والÍ_ب واإلختطاف من 

أجل اs¦صول ع�~ فدية ،وقطع الطر�ق وسرقة املركبات وإستمرار عمليات إرCاب وتخو�ف السOان 

واملنظمات الدولية القليلة الfg ظلت باقية Cناك . وkانت مناطق ا�sنوب ¿# الÂg عانت من ا¢�اعة 

املروعة عام 1992م ، و¿# الÂg شtدت تدخال دوليا خالل الف�vة 1992م -1994م ، لتعود مجددا إ�# حالة  

  .( 9الفراغ السيا¬»f $# ف�vة ما عد التدخل الدو�# (

 من املناطق الfg تأثرت كذلك بالصراعات املتكررة منطقةجنوب غرب الصومال خاصة منطقfg باى 

_ا أك¤v من جÖ_ة ، سقطت تارة تحت سيطرة القوات  املوالية للرئ�س ا¢¥لوع  وOuول إذ تناوب $# سيط̀ر

سيادبرى والÂg عاثت $~ األرض فسادا، وتارة تحت  سيطرة اs¦ركة الديمقراطية إ�# ان إستقر األمر 

للقوات التاعة ل��vñال محمد فارح عيديد والfg أدارت املنطقة عvw مل�شيات لم يكن Cمtا سوي القتل 

والعنف وإشاعة الفوf«Å واللصوصية الر�عية ، مما أثار حفيظة أCا�# Cذه املنطقة والfg قررت عدم 

الرضوخ لتلك املل�شيات ملا مارست عل�_م من عمليات �_ب وسطو وفرض أتاوات ع�# املواطن}ن ليOّونو 

بدورCم مقاومة عرفت الحقا بج�ش الرحنو�ن للمقاومة .  

ثمت أسباب كث}vة جعلت منظقة جنوب غرب الصومال مسرحا لألحداث طيلة اs¦رب األCلية ومÍ_ا 

ضعف ال�س�r وميل Cذه العشائر إ�# السلمية ملtنî_م الزراعية وكرtCم لثقافة العنف إضافة  إل»Â غياب 

رؤ�ة وقيادة موحدة ال»Â أن ظtرت جÖ_ة املقاومة الرحنو�zية RRA)) وuقيادة حسن محمدنور شاdى جدود 

_م اإل�ü¦اب من مدينة بيدوا $# عام 1999م .  Cذه ا��s_ة  v̀wأج fgقاتلت مل�شيات حس}ن عيديد ح fgال

kانت تمثل بالدرجة األو�# قبائل "مرف�# أو الرحنو�ن" وتطلعا`_م رغم أ�_ا خدمت وuالشك لOل تطلعات 

مجموعات دجل ومرف�# ، ومايقوى مثل Cذه النظر�ة أ�_ا رفضت مواصلة القتال حfg تحر�ر إقليم ش�ي�# 

السف�# املtم  واs¦يوي إلقتصاد جنوب غرب الصومال من قبضة مل�شيات حس}ن عيديد ، متذرعة 

بýþç واCية خاصة عندما ألتقت مع قادة قبائل "دجل" الذين kانوا �عتvwون ا��s_ة بأ�_ا ثورة أCل دجل 

ومرف�# kلھ لرفع املظالم عÍ_م . وع�# مستوى التصر�حات ظلت قيادة اÖ�s_ة تصرح بأ�_ا لن dساوم $# 

9 . أحمد إبراھبم: الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة ، مرجع سابق ، ص: 200 . 



مسألة إقليم ش�ي�# السف�# بيد ا�_ا باتت مجرد تصر�حات $~ وسائل اإلعالم  التمث صلة بالواقع ، ليظtر 

عد $~ إقليم ش�ي�# السف�#  حراك أخر سfÃ بجtة " انقاذ دجل DSA))" وuقيادة العقيد :السيد ع�# عبد 

القادر ،  قاتلت Cذه اÖ¦s_ة شراسة املل�شيات القبلية $# محافطات عدة $#  قر�و�~ ، ومنطقة أوطيغ�~ 

وكذا مركة . وقد صرح املتحدث بأسم اÖ�s_ة $# مداخالت لھ $# إذاعة Õى Õى ¬»f القسم الصوما�~ بأن 

اÖ�s_ة ثمثل مجموعة "دجل القاطنة $# اإلقليم " وا�_ا إذ تحارب فالقصد من وراء ذلك Cو تحر�ر Cذه 

املناطق من قبضة املل�شيات املس�¦ة التاعة لفصيل حس}ن عيديد .  

أما مدينة كسمايوا  وميناx_ا kانت ع�# مدار الصراعات القبلية  وجtا يتج�# فيھ بوضوح التنافس القب�~ 

_ا الفصائل الصومالية شOل جعل أحياx_ا خنادق للمواجtات األمامية  املشؤوم اذ تنافست ع�~ سيط̀ر

ب}ن األطراف املتصارعة  و فرت مÍ_ا القبائل املستضعفة كقبائل الباجون  والبانتو  حيث �sأو ا�~ مدن  

المو وممباسا $# كيzيا .  

ثانيا : مرحلة الKشرذم:  

اÖ�s_ات الÂg اسقطت النظام املركزى $# الصومال ، لم dستطع سد الفراغ إلقامة  نظام بديل يتمتع 

بقبول شعfÿ  بل شtدت إ�شطارت أدت بدورCا ا�# تمزق الكيان الواحد إ�# كيانات مش�تة ، وuمجرد أن 

شtدت  ا��s_ات املس�¦ة إ�شطارات $# صفوفtا حدثت تقاطعات ما ب}ن Cو سيا¬»f وما Cو قب�# ، 

وuطبيعة اs¦ال ألت الن�يجة تصاعد أزمة الصومال وdعقدCا وتدو�لtا الحقا. قد تOون سياسة االنقسام 

واالستقطاب أفضل وصف لالضطراب السيا¬»Â الذي حدث $~ عام 1991 . و$~ اs¦قيقة فقد ا¢�تمع 

الصوما�# تماسكھ االجتماÈ~, وأصبح فر�سة سtلة لتالعب مل�شيات أمراء اs¦رب والعصابات. كما 

أصبحت البالد مقسمة إ�# إقطاعيات صغ}vة تخضع تماما لسيطرة مل�شيات العشائر و ع�# وجھ 

اs¥صوص  املناطق الر�فية. وuالتا�~ أصبحت Cو�ة العش}vة أو القبيلة الصيغة املtيمنة، مما يطÁ# ع�# 

 ~$ Â¾ة الالزمة مللء الفراغ األم�أي مع¾f للtو�ةالوطنية. ولم تتمكن أي عش}vة من حشد الطاقات ال�شر

).  إختلفت خصائص التطور السيا¬»f واإلقتصادى واألم¾f فيما ب}ن مناطق الصومال عقب  10البالد(

سقوط نظام سياد بري ، حيث اليمكن إطالق توصيف عام وشامل �sميع Cذه املناطق . ففي شمال 

الصومال تم إعالن قيام دولة مستقلة �عرف " جمtور�ة أرض الصومال " وذلك $# مايوا عام 1991م . أما 

مناطق شرق شمال الصومال ققد اتجtت تحو تأس�س حكم وال!ى يتمتع بحكم ذاdي  ولكنھ تحت لواء 

10 عبدى عوالة جامع : المستقبل السیاسي في الصومال 134 سلسلة محاضرات اإلمارات ، مركز اإلمارات للبحوث والدراسات األستراتیجبة ، 

ص: 7. 



الصومال املوحد ، وقد حققت Cذه املنطقة نوعا من اإلستقرار الzسfÿ عد أن عانت من الصراعات 

العنيفة  ع�# السلطة ب}ن السيد : عبد هللا يوسف أول رئ�س لوالية بونت الند وu}ن معارضيھ . وCذ 

اإلستقرار الذى تتمتع بھ الوالية عز ع�# اv{�sان بدأمن الوسط وانî_اء با�sنوب ، اذ بات األخ}v مسرحا 

). كن�يجة لل�شرذم واال�شطارات الÂg ضرuت $#  11للفوf«Å واإلش�باkات املستمرة ب}ن الفصائل املتناحرة (

مفاصل جميع الفصائل املتنافسة $# إدارة املدن الtامة و املوارد واملنافذ البحر�ة ، وCو وجھ من أوجھ 

طبيعة الصراع القب�~ $# الصومال حيث يبدأ ف»Â أول وCلة بدائرة كب}vة kأن يبدأ ب}ن قبيلت}ن رئ�سي}ن ثم 

يضمر بصورة سر�عة ،  و�تحول عد ذلك إ�# صراع داخ�# ب}ن عشائر kل قبيلة وu}ن األفخاذ أشد عنفا 

وفتOا من السابق . و�تم Cذا الصراع عvw ثالث دوائر :  

الدائرة األو�# : تتم عندما dشعر القبيلة بالظلم واإل"¦اف السيا¬»f من قبل قببلة أخرى تتOاتف Cذه 

القبيلة ملواجtة Cذا اs¥طر ا¢¦دق Ô_ا ، وdشتد درجة تماسكtا وترتفع غ}vة العص�ية والذود عن 

بيضةالقيبلة kل ما إشتد الصراع ، ولكن Cذ التحالف يÍ_ار بصورة سر�عة عند زوال اs¥طر وإنî_اء 

 . v{ون الن�يجة عدذلك اإلختالف $# أدارة املصOمة . لت�الصراع سواء بالنصر اوالtز

الدائرة الثانية: تحدث عند زوال اs¥طر األكvw الذى Ï_دد الكيان الكب}v للقبيلة ، يتحول الî_ديد اs¥ار#~ 

ا�~ `_ديد داخ�# ، فتبدأ االفخاذ الكب}vة بتلو�ح الع$»f إلخضاع األفخاذ الصغ}vة لطاعî_ا واإلنقياد 

لسياسا`_ا تجاه جميع املواضيع املتعلقة بالقبيلة .  

الدائرة الثالثة: إمتدادا للصراعات السابقة dشtد kل فخيذة صراعا داخليا إ�# أن تvwز فخيذة قيادية 

اليكن حسم األمر بدو�_ا ، وال يمكن أن يتم Cذا األمر بالتفاوض وال بال�vاf«Å ، بل ال بد من إستخدام 

 .( 12القوة إ�# ان �س�سلم اs¥صم عسكر�ا (

ثالثا: مرحلة الالغالب والمغلوب : 

عد عقد من الصراعات الصفر�ة واs¦روب العب%ية  ب}ن القبائل الصومالية ، أدرك ا�sميع أن 

القبيلة بامOا�_ا اs¦اق الtز�مة لقببلة أخرى . ولذلك بدأ السياسيون  إستغالل القبيلية كمراكز قوى  

فقط ، وkانت Cذه القناعات ناعة عن التجارب الfg حصلت ب}ن القبائل إذا استطاعت مثال أن `_زم 

11 . أحمد ابراھیم محمود : مرجع سابق ، ص : 197. 
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فبيلة معينة فبيلة أخرى، فسرعانما تبدأ املtزومة إقامة تحالفات من خاللھ تحقق مOاسب عسكر�ة أو 

سياسية، ورuما تخوض حرب عصابات مما بجvw الطرف املنتصر أن يتفاوض لتبدأ بذلك مرحلة  تداخل 

السياسة بالقبيلة أو مابمكن أن �سÂÃ توظيف القبيلة لصاrs السياسة . وuذلك فقدت  القبلية بر�قtا 

وملعا�_ا رغم وجود القبيلة والñ«عة ال�_ا أحيانا .  


