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تنفجر صراعات العشائر الصومالية بسبب نزاعات للسيطرة على األراضي والملكيات ،إذ تعرضت السجالت والخرائط
للتلف والسرقة بعد سقوط الدولة المركزية ،ونمت ظاهرة تزوير المستندات والتالعب بالبيانات الحكومية في
قلب مقديشو

صراعات العشائر
الصومالية

اقتتال للسيطرة على األراضي والملكيات

مقديشو ـ أحمد جيسود

أن ـ ـج ـ ــز ج ـ ــام ـ ــع ح ـ ـسـ ــن عـ ـيـ ـس ــى،
ع ـضــو ل ـج ـنــة ح ــل ال ـخ ــاف ــات فــي
دائ ـ ــرة األراضـ ـ ــي ال ـتــاب ـعــة لبلدية
هرجيسا شمال الصومال ،وزمــاؤه عملهم
املتعلق ببحث نــزاع على ملكية مزرعة تقع
شمال شــرق املدينة ،بــن عشيرتي هـبــرأوال
وقرهاجي ،وصــار األمــر بيد القضاء والــذي
سـيـصــدر حكمه ال ـبــات فــي الـقـضـيــة املحالة
إليه في ديسمبر/كانون األول املقبل.
وت ـ ـطـ ــور ال ـ ـخـ ــاف ال ـ ـ ــذي بـ ـ ــدأ م ـط ـل ــع الـ ـع ــام
امل ــاض ــي ،إل ــى اش ـت ـبــاكــات ب ــن الـعـشـيــرتــن،
وزادت وت ـيــرتــه ب ـعــد ت ــدخ ــل ع ـضــو مجلس
مدينة هرجيسا ،تيما كادي ،ونعمان محمد
جامع ،قائد مركز شرطة حي الشيخ نور ،من
أجل دعم عشيرتهما ،في مقابل آل قرهاجي،
ما أدى إلى إصابة قائد الشرطة في اشتباك
وقــع في يناير/كانون الثاني املــاضــي ،وفق
عـيـســى ،والـ ــذي تــابــع ف ــي إف ــادت ــه لــ»الـعــربــي
الـجــديــد»« :ق ــوات الـشــرطــة تــورطــت وصــارت
جزءا من ذلك النزاع».
وت ـعــد الـقـضـيــة الـســابـقــة واحـ ــدة مــن بــن 90
ملفا ،تــم حــل  62منها بينما تــم تحويل 28
إلى املحاكم املختصة خالل العام املاضي من
قبل لجنة حل الخالفات في بلدية هرجيسا،
ومنذ بداية العام وحتى أغسطس/آب 2021
ج ــرى ح ــل  29ن ــزاع ــا وإح ــال ــة  9قـضــايــا إلــى
املحاكم.
وال ت ـت ــوق ــف الـ ـظ ــاه ــرة ع ـلــى ه ــرج ـي ـســا ،إذ
بلغت نسبة قـضــايــا ال ـنــزاع عـلــى األراض ــي
وامل ـن ـظ ــورة أمـ ــام مـحـكـمــة إق ـل ـيــم ب ـن ــادر في
مقديشو  %80من إجمالي القضايا املدنية
والـتــي بلغ عــددهــا  940قضية خــال العام
املاضي ،فيما بلغت النسبة بمحكمة والية
بونتالند  %60من بني  3810قضايا ،و%70
في محكمة والية غوباالند من إجمالي 410
قضايا ،و %40من إجمالي القضايا املدنية
البالغ عددها  740قضية في محاكم والية
ال ـج ـن ــوب ال ـغ ــرب ــي وفـ ــق م ــا ي ــؤك ــده رئـيــس
محكمة إقليم بـنــادر ،القاضي عبدالخضر
مـحـمــد ح ـســن ،عـبــر بـيــانــات تـقــريــر املــؤتـمــر
الـسـنــوي الـثــانــي للمؤسسة القضائية في
الصومال والتي صدرت في ديسمبر .2020

تغذية صراعات العشائر
ي ـتــألــف املـجـتـمــع ال ـصــومــالــي م ــن مـجـمــوعــة
م ـت ـن ــوع ــة مـ ــن ال ـع ـش ــائ ــر الـ ـت ــي ي ـغ ـل ــب عـلــى
منتسبيها ال ـ ــوالء واالن ـت ـم ــاء امل ـط ـلــق ،وفــق
ســالــم سـعـيــد ســالــم ،الـعـمـيــد الـســابــق لكلية
الحقوق جامعة والية بونتالند والــذي عمل
ســابـقــا مــديــرا لـلـمـشــاريــع فــي بــرنــامــج األمــم
املـتـحــدة االن ـمــائــي ،ويــوضــح ســالــم أن ــه بعد
سقوط الدولة املركزية في الصومال في عام
 ،1991أصـبـحــت الـعـشـيــرة والقبيلة بمثابة
الدولة واملالذ اآلمن في الحرب والسلم.
وتعد القيمة العالية لــأراضــي فــي املناطق
الحضرية ،مثل (مقديشو ،بيدوة ،بوصاصو
وه ــرج ـي ـس ــا وب ـ ــرب ـ ــرة) م ـ ـصـ ــدرا ل ـل ـت ــوت ــرات
ال ـش ـخ ـص ـي ــة والـ ـقـ ـبـ ـلـ ـي ــة» ،ب ـح ـس ــب ت ـق ــري ــر
«الصومال :توسيع املــدن كتحليل للتنمية»
الصادر عن البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
فــي عــام  ،2020وال يبدو األمــر أكثر خطورة
فــي أي مـكــان ،مما هــو عليه الـحــال فــي املــدن
ال ـصــومــال ـيــة ب ـمــا ي ـخــص إص ـ ــدار تــراخـيــص
امللكية وإدارة املنازعات ،وفق التقرير.
وت ـس ـعــى ال ـع ـشــائــر وال ـق ـبــائــل املـسـلـحــة إلــى
توسيع نفوذها مــن خــال االسـتـحــواذ على
األراضـ ــي ،حسبما يـقــول عـبــدالـعــزيــر قــاســم،
الــرئـيــس الـســابــق لــدائــرة األراضـ ــي واألم ــاك
ف ــي بـلــديــة بــوصــاصــو ل ــ»ال ـعــربــي ال ـجــديــد»،
وي ـك ـمــل ال ـب ــروف ـي ـس ــور ي ـح ـيــى ش ـيــخ عــامــر،
أسـ ـت ــاذ االقـ ـتـ ـص ــاد ف ــي ال ـج ــام ـع ــة الــوط ـن ـيــة
الصومالية الخاصة ،قائال إن ظاهرة النزاع
على األراضي بدأت بالتفاقم منذ عام ،2010
وتابع لـ«العربي الجديد»« :النزاعات تتزايد
ف ــي املـ ـ ــدن الـ ـت ــي ت ـش ـهــد ت ـ ـطـ ــورات ع ـمــران ـيــة
واقتصادية وخدمية» .وهو ما يؤيده محمد
ب ــرى إبــراه ـيــم أح ـمــد ،ال ـقــاضــي فــي املحكمة
الـعـلـيــا بـمــديـنــة كـسـمــايــو ،مــؤكــدا لــ»الـعــربــي
الجديد» على وقوع «حروب» مصغرة بسبب
ال ـن ــزاع ــات عـلــى األراضـ ـ ــي ،خــاصــة ف ــي امل ــدن
الكبرى ،وأهمها مقديشو ،وكسمايو جنوب
شرق الصومال ،وجالكعيو وواليات غلمدغ
وسط ،وبونتالند شمال شرق ،ووالية جنوب
غرب الصومال ،وفق توثيق معد التحقيق.
وتــؤدي النزاعات بني العشائر إلى تداعيات
خـ ـطـ ـي ــرة ،وم ـ ــن ذل ـ ــك مـ ــا وق ـ ــع بـ ــن قـبـيـلـتــي
الـعــورامـلــي ومــاجــرتــن عـلــى أرض فــي قرية

فاقمت نزاعات
الملكية من أعداد
ضحايا اقتتال
العشائر الصومالية
 % 80من إجمالي
القضايا المدنية
بالعاصمة تتعلق
بنزاعات الملكية

ً
كيلومترا مــن مدينة كيسمايو)
دلـســن (30
في إبريل /نيسان  ،2020ما أسفر عن مقتل
 20شخصا ،وفق أحمد محمود يوسف أحد
زعماء العوراملي ،مؤكدا على التوصل لحل
يقضي بوقف إطالق النار عبر الوسطاء ،لكن
ملكية األرض ،ما تزال محل نزاع حتى اآلن.
«وت ـس ـتــولــي ال ـج ـمــاعــات واألفـ ـ ــراد األق ــوي ــاء،
غ ــال ـ ًـب ــا م ــن ال ـع ـشــائــر ع ـلــى األراض ـ ـ ــي بشكل
غير قــانــونــي ويـجــرى أخــذهــا مــن الـفـقــراء أو
األقليات أو الفئات الضعيفة األخرى الذين ال
حول لهم وال قوة .وفي بعض الحاالت ،يقوم
امل ـســؤولــون الـحـكــومـيــون بتسليم األراض ــي
إلـ ــى األف ـ ـ ــراد دون ال ـت ـش ــاور م ــع امل ــال ـك ــن أو
إعـطــاء معلومات مسبقة لـهــم» ،وفــق تقرير
«مـســارات ومؤسسات حل نزاعات األراضــي
في مقديشو :برنامج توسيع الــوصــول إلى
الـعــدالــة فــي الـصــومــال» ( )EAJال ـصــادر عن
الوكالة األميركية للتنمية الدولية في يناير
.2020

تداعيات مستمرة النهيار
الحكومة المركزية
بعد انهيار الحكومة املركزية في الصومال،
ت ـ ـعـ ــرضـ ــت سـ ـ ـج ـ ــات األراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وامل ـ ـبـ ــانـ ــي
والـخــرائــط القديمة والـتــي تـعــود إلــى حقبة
االح ـ ـتـ ــال اإليـ ـط ــال ــي وم ـ ــا ب ـع ــد االس ـت ـق ــال
للتلف والسرقة ،ما شجع على تزوير وثائق
ملكيات األراضي وغيرها من املستندات ،كما
يقول موسى أحمد عيسى ،الخبير القانوني
في الجامعة الوطنية الصومالية لـ«العربي
الجديد».
وي ـ ـتـ ــورط م ــوظـ ـف ــون ومـ ـهـ ـن ــدس ــون ب ــدوائ ــر
التخطيط في البلديات في عمليات االستيالء
على األراضي ،إذ يعملون في الجهة املخولة
بتحديد مساحة األرض وشكلها وجهتها
وتــرقـيـمـهــا وب ـن ــاء ع ـلــى ذل ــك تـعـطــى رخــص
مـلـكـيــة ،بـحـســب أح ـم ــد ش ـيــخ ع ـل ــي ،الـنــائــب
السابق ملدير دائرة األشغال العامة والطرق
فـ ــي بـ ـل ــدي ــة مـ ـق ــديـ ـش ــو ،وتـ ــابـ ــع لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
الجديد»« :بعض املوظفني يصدرون وثائق
ملكية لألراضي تستعمل في عملية اإلثبات
أمام القضاء ،بتأثير من زعماء القبائل».
ويقر املهندس عبدالله عيسى صبري ،والذي
عمل فــي دائ ــرة التخطيط العمراني ببلدية
مقديشو ،بإمكانية وقوع عمليات تالعب في
مساحة األرض وشكلها وجهتها وترقيمها
في سجالت البلدية ،أو تسجيلها مرة أخرى
ب ــاس ــم ش ـخــص آخـ ــر ،وف ــق ق ــول ــه ل ــ«ال ـعــربــي
الجديد».
وت ـن ـق ـس ــم األراض ـ ـ ـ ـ ــي امل ـ ـت ـ ـنـ ــازع ع ـل ـي ـه ــا فــي
ال ـ ـصـ ــومـ ــال إل ـ ــى أراضـ ـ ـ ـ ــي دولـ ـ ـ ـ ــة ،ت ـ ــم ب ـســط
ال ـس ـي ـطــرة عـلـيـهــا واالن ـت ـف ــاع ب ـهــا م ــن خــال
الـسـكــن أو الـتــأجـيــر ألش ـخــاص أخــريــن بعد
انـهـيــار الـحـكــومــة املــركــزيــة ،وال ـن ــوع الـثــانــي
أراض س ـك ـن ـيــة وزراعـ ـ ـي ـ ــة خ ــاص ــة ،بـحـســب
سعيد سالم والذي يقول« :العديد من املالك
فقدوا مستنداتهم ووثائقهم بسبب الحرب
األهلية وال ـنــزوح إلــى أمــاكــن آمـنــة ومــا رافــق
ذلك من مشاكل».
وم ــع ب ــداي ــة عـ ــودة ال ـنــازحــن إل ــى مـنــازلـهــم
ومـمـتـلـكــاتـهــم ،اشـتـعـلــت ال ـخــافــات بــن من
يـسـتــولــي عـلــى األراضـ ـ ــي ،مــدعـيــا ملكيتها
وب ـ ــن أص ـح ــاب ـه ــا األصـ ـلـ ـي ــن ،وف ـ ــق أح ـمــد

شـ ـي ــخ ع ـ ـلـ ــي ،مـ ــؤكـ ــدا أن ضـ ـع ــف م ــؤه ــات
وقـ ــدرات ك ــوادر الـبـلــديــات اإلداري ـ ــة ،يساهم
ف ــي اس ـت ـم ــرار ه ــذه الـ ـن ــزاع ــات .وبــاإلضــافــة
إل ــى مــا سـبــق يعيد زكــريــا يــوســف مــوســى،
الـبــاحــث فــي ش ــؤون الـصــراعــات العشائرية
وأسـتــاذ القانون بكلية الشريعة والقانون
في جامعة والية بونتالند الحكومية ،سبب
تفاقم الظاهرة وما ترتب عليها من انتشار
الفوضى والعنف والقتل ،إلى ضعف النظام
القضائي والقوانني املنظمة مللكية العقارات
واألراضي.

مركز تزوير الوثائق
يعد مركز عبد الله شديه بسوق بكارو في
مقديشو واح ــدا مــن املناطق الـتــي يقصدها
الباحثون عن وثائق ملكية مزورة ،وتتفاوت
قـيـمــة امل ـب ـلــغ م ــن وث ـي ـقــة إل ــى أخ ـ ــرى ،حسب
ال ـق ـي ـمــة املـ ـق ــدرة ل ــأراض ــي وم ــوق ـع ـه ــا ،ف ــإذا
ك ــان ــت األراضـ ـ ــي ت ـقــع ب ــاألح ـي ــاء ال ــراق ـي ــة في
مديريات جنوب وشــرق مقديشو ،قــد تصل
قيمة تزوير مستند امللكية إلى  6آالف دوالر
أم ـيــركــي ،وف ــق تــوثـيــق مـعــد الـتـحـقـيــق الــذي
تــواصــل مــع سمسار يعمل فــي املـجــال عرف
ن ـف ـســه ب ــاس ــم م ـح ـمــد ع ـل ــي ،ق ــائ ــا« :وث ــائ ــق
امل ـل ـك ـيــة م ـن ـهــا ن ــوع ــان األول ق ــدي ــم (تـسـمــى
محليا دمـيــال  ،Damiyaaleص ــدرت مــن قبل
الحكومة املركزية الصومالية مــا بــن 1960
و 1991وترتفع قيمة هــذا الـنــوع مــن األرض
في الـشــوارع الرئيسية ملقديشو ،إذ يتراوح
سعر قطعة األرض البالغ مساحتها عشرين
في عشرين مترا ،ما بني  120و 500ألف دوالر
أميركي حسب موقعها.
ّ
ملكية انـتـقــالـ ّـيــة أصــدرتـهــا
والـثــانـيــة وثـيـقــة
ال ـب ـل ــدي ــات ب ـع ــد ع ـ ــام  2000ت ـس ـمــى مـحـلـيــا
منشيبيال  ،minishibiyaaleوتسمح لحاملها
بــالـسـكــن واالن ـت ـف ــاع ب ـ ــاألرض ل ـف ـتــرة زمـنـيــة
ُ
م ـع ـي ـنــة ،وي ـم ـكــن ل ـل ــدول ــة أن تـ ـص ــادره ــا إذا
تتطلب األمر ذلك ،وهي أقل قيمة ،إذ يتراوح
سـعــر األرض عـلــى أطـ ــراف مــديـنــة مقديشو
(من أكثر املناطق التي تحدث فيها النزاعات
بني املواطنني) التي تبلغ مساحتها عشرين
في عشرين مترا ما بني  60و 100ألف دوالر،
حسب موقعها كما يقول علي.
ويؤكد أحمد شيخ علي لـ«العربي الجديد»
أن ظاهرة التزوير أصبحت واحدة من أخطر
امل ـش ـكــات ال ـتــي ت ـهــدد اس ـت ـق ــرار ال ـصــومــال،
إذ يمكن ألي شخص تــزويــر وثــائــق امللكية
وخاصة التي صدرت بعد عام  ،2000مقارنة
بالوثائق ال ـصــادرة أيــام الحكومة املركزية.
ويـسـتـخــدم املـ ـ ــزورون آل ــة الـطـبــاعــة الـيــدويــة
(كانت تستخدم في طباعة الوثائق الرسمية
بما فيها مستندات امللكية) لتزوير وثائق
ملكية األراضـ ــي ،وكــذلــك مــاكـيـنــات الطباعة
ال ـح ــدي ـث ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ت ـق ـل ـيــد ال ـن ـقــوش
وال ــرس ــوم والـتــواقـيــع عـلــى الــوثــائــق ،بعدها
ي ـم ـك ــن نـ ـق ــل م ـل ـك ـي ــات األراض ـ ـ ـ ـ ــي دون عـلــم
أصحابها األصليني ،وفق تأكيد محمد برى
إبــراه ـيــم أح ـم ــد ،ال ـقــاضــي بــاملـحـكـمــة العليا
فــي مــديـنــة كـسـمــايــو ،م ـحــذرا مــن آث ــار تطور
إم ـك ــان ـي ــات املـ ــزوريـ ــن م ـمــن ي ـع ـت ـمــدون على
التكنولوجيا الحديثة في التالعب بامللكيات
ومن ثم انتشار أوسع للظاهرة وتداعياتها
الخطرة في مختلف أرجاء الصومال.

