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أوالً- مفهوم الفيدرالية. 

ــلـــفـــة حـــول أصـــل الـــفـــيـــدرالـــيـــة ومـــعـــنـــاهـــا, ويـــعـــتـــقـــد أن أصـــل الـــكـــلـــمـــة التـــيـــنـــي, وهـــي مـــشـــتـــقـــة مـــن كـــلـــمـــة  هـــنـــاك آراء مـــخـــتـ
 (Fides or Trust ) وتــعــنــي املــعــاهــدة أو االتــفــاق. ويــرى الــبــعــض اآلخــر بــأنــهــا مــشــتــقــة مــن كــلــمــة (Foedus)
ــمــــة  ــلــ ــكــ ــا آخــــرون أن أصــــل الــ ــا يــــراهــ ــمــ ــنــ ــيــ ــادلــــة بــــي األطــــراف, بــ ــبــ ــتــ ــقــــة املــ ــثــ ــلــــى الــ ــنــــي عــ ــبــ ــفــــاق املــ ــتــــي هــــي نــــوع مــــن االتــ الــ

(Foedus ) يوناني ومعناها عصبة أو اتفاق بي طرفي أو أكثر أو ميثاق(1). 

واـلفـيـدراـليـة ـنظـام سـيـاسـي ـيقـوم عــلى ـبـناء عـالقـات ـتكـامـل مـحـل عـالقـات ـتبـعـيـة ـبي عـدة دول ـيرـبطـهـا احتـاد مـركـزي,  
عــلــى أن يــكــون هــذا االحتــاد مــبــنــيــا عــلــى أســاس االعــتــراف بــوجــود حــكــومــة مــركــزيــة لــكــل الــدول االحتــاديــة, وحــكــومــة 



ذاتـيـة لــلواليـات أو املـقـاطـعـات الـتـي تـنـقـسـم إلـيـهـا الـدولـة, ويـكـون تـوزيـع الـســلطـات بـي احلـكـومـات اإلقــليـمـيـة واحلـكـومـة 
املركزية(2). 

والـدولـة الـفـيـدرالـيـة تـقـوم أصـالً لـلـتـوفـيـق بـي تـيـاريـن مـتـضـاديـن, أولـهـا هـو الـتـيـار االحتـادي الـنـاشـئ مـن عـوامـل تـدعـو 
إلــى الــوحــدة , وأمــا الــثــانــي فــهــو الــتــيــار االنــفــصــالــي الــنــاشــئ مــن عــوامــل تــســتــمــد مــن رغــبــة الــشــعــوب واجلــمــاعــات ف 

التمتع بأكبر قسط من االستقالل(3). 

وأهـم املـالمـح الـعـامـة لـألنـظـمـة الـفـيـدرالـيـة هـي : أن هـنـاك نـظـامـان حـكـومـيـتـان عـلـى األقـل لـكـل مـنـهـمـا اسـتـقـاللـيـتـه 
الـذاتـيـة, يـديـران شـئـون املـواطـنـي مـبـاشـرة, وتـوزيـع دسـتـوري لــلســلطـتـي الـتـشـريـعـيـة والـتـنـفـيـذيـة, وتـقـسـيـم مـوارد الـدخـل 
ـبي ـنظـم احلـكـومـة, ودســتور أعــلى ال ميـكـن ـتعـدـيـله مـن جـاـنب واحـد, وحـكـم مـرجـح أومـرجـع, وغـاـلبـا مـا ـيكـون مـحـكـمـة 

احتادية أو فيدرالية(4). 

وقـد ازدادت عـدد الـدول الـفـيـدرالـيـة ف الـعـالـم حـتـى أصـبـحـت 28 دولـة فـيـدرالـيـة, وتـضـم 40 % مـن سـكـان الـعـالـم(5) 
وهـي دول مــتعـددة اـلقـومــيات حتــتاج اجلـمـاعـات اـلقـومــية فــيهـا إـلى املـزـيد مـن االعــتراف ـبهـا واملـزـيد مـن احلـكـم اـلذاـتي 
ـلهـا(6), ومـن أكــبر اـلدول اـلفــيدراـلـية ف اـلعـاـلم: اـلوالـيات املــتحـدة األمـرـيكــية وكــندا واـلـبرازـيل وأملـاـنـيا واـلهــند , وـتصــنف 
ثـالث دول أفـريـقـيـة عـلـى أنـهـا أنـظـمـة فـيـدرالـيـة واضـحـة وهـي: نـيـجـيـرهـا وجـنـوب أفـريـقـيـا وإثـيـوبـيـا(7), كـمـا أن هـنـاك 

دول أخرى ما زالت ف طور التحول نحو النظام الفيدرالي. 

ثانيا- تطور نظام احلكم ف الصومال. 

عـاش الـشـعـب الـصـومـالـي تـاريـخـيـاً قـبـائـل رعـويـة ف دويـالت مـنـفـصـلـة, كـل قـبـيـلـة أودويـلـة مـسـتـقـلـة مبـجـالـهـا اجلـغـراف 
ومـراعـيـهـا وأبـار املـيـاه اخلـاصـة بـهـا, ولـم يـعـرف الـصـومـال حـكـمـا مـركـزيـا تـنـضـوي جـمـيـع الـقـبـائـل حتـت لـوائـه. وكـانـت 
الـسـلـطـات االسـتـعـمـاريـة اخملـتـلـفـة أول سـلـطـة مـركـزيـة تـخـضـع الـصـومـالـيـي حلـكـم مـركـزى, عـلـى الـرغـم مـن مـحـدوديـة 
الــتــأثــيــرات اإلجــتــمــاعــيــة الــتــى خــلــفــتــهــا تــلــك الــســلــطــات, نــظــراً لــطــبــيــعــة الــصــومــالــيــي الــرعــويــة الــقــائــمــة عــلــى اإلنــتــقــال 

والترحال الدائم مع املاشية بحثاً عن الكأل واملراعى واملياه. 

بـدأت مـالمـح الـدولـة الـصـومـالـيـة تـظـهـر بـفـرض الـوصـايـة اإليـطـالـيـة عــلى مـحـمـيـة الـصـومـال اإليـطـالـي ف اجلـنـوب ملـدة 
عـشـر سـنـوات (1950-1960) متـهـيـداً لـالسـتـقـالل, حـيـث ت تـقـسـيـم احملـمـيـة إداريـاً الـى سـت مـحـافـظـات, كـمـا انـتـخـب 

إدارة صومالية تعمل حتت إشراف سلطات الوصاية. 

وكـان مـيـالد الـدولـة الـصـومـالـيـة احلـديـثـة بـاسـتـقـالل مـحـمـيـة الـصـومـال الـبـريـطـانـي ف الـشـمـال فـى الـسـادس والـعـشـريـن 
مـن يـونـيـو, واحتـادهـمـا ف نـفـس الـيـوم, واسـتـقـالل الـصـومـال اإليـطـالـي ف اجلـنـوب بـعـده بـخـمـسـة أيـام فـى األول مـن 
يـولـيـو 1960, واحتـادهـمـا مـعـاً ف نـفـس الـيـوم. وجـاءت وحـدة اإلقــليـمـي بـعـد مـفـاوضـات جـرت بـي ممـثــلي لــلمـحـمـيـتـي 
أعـلـن عـلـى أثـرهـا عـن وحـدة مـركـزيـة انـدمـاجـيـة عـاصـمـتـهـا مـقـديـشـو, ونـظـام سـيـاسـي قـائـم عـلـى الـتـعـدديـة , وقـسـمـت 

اجلمهورية إلى ثماني محافظات (ست ف اجلنوب واثنان فى الشمال). 

ومـن املـالحـظ أن الـطـرفـي لـم يـدخـال مـفـاوضـات مـسـتـفـيـضـة ومـفـصـلـة حـول الـوحـدة والـدولـة الـولـيـدة, ورمبـا يـعـود 
ــهـــهـــا واضـــحـــة ف أذهـــان الـــقـــيـــادات  ذلـــك إلـــى أنـــه لـــم يـــكـــن شـــكـــل الـــدولـــة الـــولـــيـــدة واملـــشـــكـــالت الـــتـــى ميـــكـــن أن تـــواجــ
الـصـومـالـيـة الـتـى كـانـت ف تـلـك الـفـتـرة تـسـعـى أن تـكـون الـدولـة اجلـديـدة نـواة لـدولـة الـصـومـال الـكـبـيـر , كـمـا كـان حـلـم 

الصوماليي جميعاً فى تلك الفترة. 



ـلم ـيســتمـر عـرس اـلوحـدة وـتأســيس اجلـمـهـورـية طـوـيالً حــتى ـبرزت إـلى اـلسـطـح خـالل اـلســنوات األوـلى اـلـتاـلـية ـلـلوحـدة 
– عــدة مــشــكــالت, مــن بــيــنــهــا فــقــدان هــرجــيــســا - عــاصــمــة اإلقــلــيــم الــشــمــالــى - ثــقــلــهــا الــســيــاســى واإلدارى, وضــعــف 
االتـــصـــال بـــي مـــركـــز الـــدولـــة واألطـــراف بـــســـب غـــيـــاب الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لـــلـــبـــالد, والـــتـــبـــايـــن بـــي ســـقـــف الـــتـــوقـــعـــات لـــدى 
املـواطـنـي قـبـل االسـتـقـالل وحـقـائـق الـواقـع حتـت كـنـف الـدولـة, والـصـعـوبـات الـنـاجـمـة عـن تـبـايـن منـط االسـتـعـمـاريـن 
(الـبـريـطـانـي وااليـطـالـى) فـى االقـلـيـمـي املـتـحـديـن, ممـا أدى الـى تـذمـر بـعـض الـشـمـالـيـي مـن الـوحـدة مـنـذ وقـت مـبـكـر 
مــن عــمــر الــدولــة الــصــومــالــيــة. ورغــم ذلــك لــم يــنــفــجــر الــوضــع الــســيــاســي, حــيــث ســاهــمــت أجــواء احلــريــة والــتــعــدديــة 
والــتــداول الــســلــمــى لــلــســلــطــة واألمــل ف الــتــغــيــيــر مــن خــالل االنــتــخــابــات -الــتــى كــانــت جتــرى ف املــســتــويــات اخملــتــلــفــة 
لـلـدولـة فـى تـلـك املـرحـلـة (1960- 1969) - وتـعـامـل الـدولـة املـرن مـع املـواطـنـي مـن خـالل آلـيـات احلـوار واملـشـاركـة – 

فى تخفيف حدة التوتر وخيبة األمل التى أحسها املواطنون جتاه دولتهم الوليدة . 

دخـل الـصـومـال مـرحـلـة سـيـاسـة حـسـَّاسـة بـعـد تـولـى اجلـيـش الـصـومـالـي مـقـالـيـد احلـكـم ف الـبـالد ف اكـتـوبـر1969م, 
وقـام الـعـسـكـر عـلـى الـفـور بـالـغـاء الـدسـتـور واملـؤسـسـات املـنـتـخـبـة, واعـتـقـلـوا الـقـادة الـسـيـاسـيـي, واغـلـقـوا الـصـحـافـة, 
وقـامـوا بـتـأمـيـم الـشـركـات واملـمـتـلـكـات اخلـاصـة, وقـسـمـت الـبـالد مـن الـنـاحـيـة اإلداريـة إلـى ثـمـانـيـة عـشـر مـحـافـظـة. 
وأضـافـت تـلـك اخلـطـوة الـتـى اتـخـذهـا الـعـسـكـر طـبـيـعـة املـركـزيـة اإلداريـة لـلـدولـة الـصـومـالـيـة بـقـبـضـة عـسـكريـة شـديـدة, 

لم يألف بها الشعب الصومالى فى مرحلتي ماقبل الدولة وبعد االستقالل. 

ونـتـيـجـة لــلظــلم واالسـتـبـداد الـذى مـارسـه الـنـظـام الـعـسـكـري, والـتـى تـصـطـدم مـع طـبـيـعـة الـشـعـب الـصـومـالـى املـيـَّالـة نـحـو 
احلــريــة واالســتــقــاللــيــة, إضــافــة إلــى الــتــأثــيــرات الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة لــلــحــرب الــصــومــالــيــة اإلثــيــوبــيــة فــى عــامــى 
77/1978 عـلـى الـبـالد, ونـشـأة اجلـبـهـات املـسـلـحـة املـدعـومـة مـن إثـيـوبـيـا ضـد احلـكـومـة املـركـزيـة(8) , ورد فـعـل الـنـظـام 
الــعــســكــرى الــقــاســى جتــاه اجلــبــهــات والــقــبــائــل املــتــعــاطــفــة مــعــهــا – أدت كــل هــذه الــعــوامــل إلــى تــقــلــص ســلــطــة الــدولــة 
املــركــزيــة تــدريــجــيًــا مــن األطــراف وانــحــصــارهــا فــى الــعــاصــمــة واملــنــاطــق احملــيــطــة بــهــا, وجنــحــت اجلــبــهــات فــى نــهــاية 

املطاف فى إسقاط النظام احلاكم فى يناير 199م. 

وكـان االقــتـتال اـلداخــلى اـلذى نـشـب بـي اجلـبـهـات املــتصـارعـة عــلى حـكـم اـلبـالد بـعـد عـام 1991م إيـذانـاً بـانـهـيـار اـلدوـلة 
الـصـومـالـيـة بـعـد ثـالثـة عـقـود مـن عـمـرهـا , وفـتـح اجملـال واسـعـاً أمـام دوَّامـة الـعـنـف الـداخـلـى واملـزيـد مـن الـتـدخـالت 
اخلــارجــيــة االقــلــيــمــيــة والــدولــيــة , ممــا جــعــل الــشــعــب الــصــومــالــى الــذى كــان منــوذجــاً فــريــداً فــى الــقــارة األفــريــقــيــة مــن 

حيث التجانس والوحدة هو نفسه مرة أخرى منوذجاً للفرقة والشقاق واالقتتال. 

وكـان قـرار اإلقــليـم الـشـمـالـى- أحـد ركـنـي االحتـاد الـذى تـشـكــلت مـنـه الـدولـة الـصـومـالـيـة - انـفـصـالـه  فـى مـايـو 1991م 
ــا عـــدا بـــعـــض  ــيـــة, ومـ ــالـ ــاريـــخ الـــدولـــة الـــصـــومـ ــاً ف تـ ــارقـ ــاً فـ ــانـــب واحـــد حـــدثـ ــهـــوريـــة أرض الـــصـــومـــال مـــن جـ ــمـ وإعـــالنـــه جـ
الــســيــاســيــي الــذيــن يــشــاركــون فــى الــعــمــل الــســيــاســى الــوحــدي, فــان إدارة أرض الــصــومــال لــم تــشــارك فــى املــؤمتــرات 
الـصـومـالـيـة لـلـمـصـاحلـة مـنـذ انـهـيـار الـدولـة الـصـومـالـيـة حـتـى اآلن, حـيـث أصـبـحـت اخلـريـطـة الـسـيـاسـيـة الـصـومـالـيـة 
تـضـم كـيـانـي سـيـاسـيـي مـنـفـصـلـي عـلـى أرض الـواقـع , شـمـال مـعـلـن لـالنـفـصـال ومـسـتـقـر وجـنـوب تـسـوده الـفـوضـى 

واالقتتال. 

انــحــصــر املــشــهــد الــســيــاســى الــصــومــالــى فــى فــتــرة الــتــســعــيــنــات مــن الــقــرن املــاضــى فــقــط فــى الــتــحــركــات الــســيــاســيــة 
والـدبـلـومـاسـيـة الـتـى تـقـوم بـهـا دول اجلـوار بـي احلـي واألخـرى لـكـسـر اجلـمـود ف مـسـار املـصـاحلـة الـوطـنـيـة, وكـانـت 
تــلــك املــؤمتــرات تــنــتــهــى بــعــقــد مــؤمتــر فــى إحــدى عــواصــم دول اجلــوار, وكــانــت فــى الــعــادة تــنــتــهــى بــخــالفــات بــي قــادة 



اـلفـصـاـئل فـى املـراحـل األوـلـية ـلـلحـوار حـول اـلقـضـاـيا اإلطـارـية ـلـلمـفـاوضـات, وـتفـشـل قــبل أن ـتصـل إـلى مـرحــلة اـلـتطـرق 
إلى القضايا اجلوهرية مثل صياغة ميثاق انتقالى أو االتفاق على شكل النظام السياسي املالئم للصومال(9). 

ومــثــل تــأســيــس إقــلــيــم بــونــت النــد (مــنــطــقــة حــكــم ذاتــى ) فــى أغــســطــس 1998م بــدايــة مــرحــلــة جــديــدة رســمــت مــســاراً 
مـخـتـلـفـاً لـبـنـاء الـسـالم مـن الـقـاعـدة بـدالً مـن الـقـمـة. وجـاء إعـالن تـشـكـيـل إدارة بـونـت النـد عـلـى خـلـفـيـة فـشـل مـؤمتـر 
الـقـاهـرة 1998م, وكـان انـسـحـاب عـبـدال يـوسـف رئـيـس جـبـهـة اخلـالص الـوطـنـي أنـذاك (الـتـى كـانـت تـسـيـطـر عـلـى 
إقـلـيـم الـشـمـالـى الـشـرقـى) مـن املـؤمتـر بـعـد اتـهـامـه احلـكـومـة املـصريـة بـانـحـيـازهـا ملـنـافـسـه حـسـي عـيـديـد وخـيـبـة أمـلـه 
مـن قـادة فـصـائـل مـقـديـشـو, والـغـمـوض الـذى اكـتـنـف عـمـومـا مـسـتـقـبـل املـصـاحلـة وإعـادة الـدولـة الـصـومـالـيـة – مـبـررات 
كافية لتفكير يوسف واألعيان من عشيـرته فى تأسيس منطقة حكم ذاتى تقدم اخلدمات الضرورية للمواطني ف 

غياب الدولة املركزية التى طال انتظارها. 

وإذا كــان تــأســيــس إقــلــيــم بــونــت النــد قــد مــثَّــل بــدايــة مــرحــلــة جــديــدة جلــهــود بــنــاء الــســالم والــدولــة مــن الــقــاعــدة فــإن 
مـؤمتـر عـرتـا ف جـيـبـوتـي عـام 2000م مـثـَّل مـسـاراً مـخـتـلـفـاً لـلـمـصـاحلـة الـصـومـالـيـة وبـنـاء الـدولـة املـركـزيـة, فـقـد أعـلـن 
رئـيـس جـيـبـوتـي إسـمـاعـيـل عـمـر جـيـلـَّى املـؤمتـر عـلـى مـنـهـجـيـة مـخـتـلـفـة, قـائـمـة عـلـى دعـوة زعـمـاء الـعـشـائـر واألعـيـان 
وقــادة اجملــتــمــع املــدنــي والــســيــاســيــي واملــثــقــفــي, بــاعــتــبــارهــم املــمــثــلــي احلــقــيــقــيــي لــلــشــعــب الــصــومــالــي بــدالً مــن قــادة 
اـلفـصـائـل املـســلحـة اـلذيـن فـشــلوا ف اـلتـوصـل إـلى اتـفـاق فـيـمـا بـيـنـهـم خـالل عـقـد اـلتـسـعـيـنـات مـن اـلقـرن املـاضـي, وجنـح 
املــؤمتــر ألول مــرة مــنــذ عــام 1991م ف الــتــوصــل إلــى اتــفــاقــيــة لــتــقــاســم الــســلــطــة عــلــى أســاس عــشــائــري, عــبــر مــيــثــاق 
اـنـتقـاـلي, عــلى أسـاسـه ت ـتعــيي أعـضـاء اـلـبرملـان, اـلذي اـنـتخـب ـبدوره رـئـيس اجلـمـهـورـية عــبد اـلقـاسـم صـالد حـسـن ف 

اغسطس 2000م. 

اعـتـمـد مـيـثـاق عـرتـا ف جـيـبـوتـي الـتـقـسـيـم اإلداري لـلـصـومـال املـكـون مـن ثـمـانـيـة عـشـر مـحـافـظـة إداريـة لـلـدولـة, وهـو 
الــتــقــســيــم الــذي أنــشــأه نــظــام ســيــاد بــرى ( 1969-1991م) , ولــم يــتــضــمــن نــظــام الــفــيــدرالــيــة, رغــم اتــفــاق اجلــمــيــع ف 
حــيــنــهــا عــلــى ضــرورة تــوســيــع الــســلــطــات املــمــنــوحــة لــلــمــحــافــظــات واألقــالــيــم اإلداريــة. وقــاطــع كــل مــن إدارة بــونــت النــد 

وقادة الفصائل ف مقديشو املؤمتر, كما لم يعترفوا مبخرجاته على اإلطالق. 

قــاد فــشــل حــكــومــة عــبــد الــقــاســم صــالد إثــر مــعــارضــة قــادة فــصــائــل مــقــديــشــو وبــعــض دول اجلــوار لــهــا - إلــى مــؤمتــر 
جـديـد ف امـبـجـاتـي 2001م, الـذي أفـرز حـكـومـة عـبـد ال يـوسـف, ونـص املـيـثـاق االنـتـقـالـي -الـذي صـادقـه املـؤمتـر - 

الفيدرالية نظاما للحكم ف الصومال, بينما تُرِك التفاصيل للمراحل الالحقة . 

ومــنــذ ذلــك الــوقــت أصــبــحــت الــفــيــدرالــيــة نــصــاً دســتــوريــا وواقــعــاً عــلــى األرض, ولــم تــعــد بــونــت النــد الــكــيــان اإلقــلــيــمــي 
الـوحـيـد ف الـبـالد, بـل بـاتـت هـنـاك كـيـانـات أخـرى. وجتـري جـهـود احلـكـومـة الـفـيـدرالـيـة حـالـيـا بـالـتـعـاون مـع املـكـتـب 
الـسـيـاسـي لـألم املـتـحـدة ف الـصـومـال لـالنـتـهـاء مـن اسـتـكـمـال إنـشـاء احلـكـومـات اإلقـلـيـمـيـة ف جـمـيـع ربـوع الـصـومـال 

قبل انتهاء والية الرئيس حسن شيخ محمود ف أغسطس 2016م. 

وقـد جتـاوز اـلواقـع اـلصـومـاـلي حـاـليـا احلـديـث عـن مـدى صـالحـيـة اـلفـيـدراـليـة مـن عـدمـهـا, وإمنـا يـجـري احلـديـث حـول 
مـالمـح الـفـيـدرالـيـة الـصـومـالـيـة, ومـعـايـيـر تـنـفـيـذهـا عـلـى أرض الـواقـع, وعـدد األقـالـيـم الـي تـتـشـكـل مـنـهـا الـفـيـدرالـيـة 

الصومالية, وهذا ما سوف تنناوله بقية محاور الورقة. 

ثالثا- مبررات الفيدرالية ف الصومال 



يـنـقـسـم الـصـومـالـيـون حـيـال رؤيـتـهـم لـلـفـيـدرالـيـة -نـظـامـاً لـلـجـمـهـوريـة الـصـومـالـيـة - حـول مـعـارض مـتـخـوف مـنـهـا ومـؤيـد 
مـســتمــيت ف اـلدفـاع عــنهـا, وـبي هـذا وذاك مـؤـيد أو مـعـارض مــتحـفـظ عــلى ـبعـض مـعـطــيات اـلفــيدراـلـية, وـبغـض اـلـنظـر 
عــن رأي الــنــخــب الــســيــاســيــة واألكــادميــيــة الــصــومــالــيــة املــؤيــدة أو املــعــارضــة لــهــا ألســبــاب مــنــطــقــيــة, فــإن الــغــالــبــيــة مــن 
الـشـعـب مـن املـؤيـديـن واملـعـارضـي لـهـا عـلـى الـسـواء يـنـطـلـقـون مـن مـواقـف قـائـمـة عـلـى الـشـك والـتـخـوف مـن الـطـرف 

اآلخر, واستدعاء جتارب املاضي املرير مع الدولة املركزية, والتوجس من تكرار سيناريوهات احلرب األهلية. 

وإذا انــطــلــقــنــا مــن قــاعــدة (4.5) لــتــقــاســم الــســلــطــة ف الــصــومــال(10) املــقــررة بــاملــواثــيــق االنــتــقــالــيــة لــتــحــديــد املــؤيــديــن 
واملـعـارضـي لـلـفـيـدرالـيـة, فـإن ثـالثـة مـن الـقـبـائـل األربـعـة الـكـبـار (الـدارود ودجـل ومـرفـلـى وغـالـبـيـة قـبـائـل الـدر) عـلـى 
األقـل تـؤيـد الـفـيـدرالـيـة, وشـرعـت بـعـض الـقـبـائـل مـنـذ وقـت مـبـكـر ف بـنـاء مـؤسـسـات احلـكـم الـذاتـي ف املـنـاطـق الـتـي 
تـسـكـنـهـا, وتـعـيـش مـنـذ فـتـرة الـفـيـدرالـيـة واقـعـاً يـصـعـب تـغـيـيـره أو الـتـراجـع عـنـه. وتـكـثـر مـعـارضـة الـفـيـدرالـيـة ف أوسـاط 
قـبـيـلـة الـهـويـة. أمـا الـقبـائـل الـصـغـيـرة فـلـيـس لـديـهـا مـوقـف واضـح مـن الـفـيـدرالـيـة, ولـديـهـا شـكـوك ومـخـاوف مـن عـدم 

حصولها على حقوقها ف املستويات اخملتلفة للحكم. 

وتـقـوم مـبـررات الـفـيـدرالـيـة لـدى الـعـشـائـر املـؤيـدة لـهـا مـن تـخـوفـهـا مـن الـدولـة املـركزيـة ف مـقـديـشـو وخـطـورة سـيـطـرة 
عـــشـــيـــرة أو مـــجـــمـــوعـــة مـــعـــيـــنـــة مـــقـــالـــيـــد احلـــكـــم ومـــفـــاصـــل الـــدولـــة, ومـــا ميـــكـــن أن يـــحـــدثـــه ذلـــك مـــن أضـــرار بـــالـــغـــة عـــلـــى 
الـعـشـائـر األخـرى متـامـا مـثـلـمـا جـرى ف عـهـد الرئـيـس سـيـاد بـرى, كـمـا أنـهـا تـتـخـوف مـن أن يـؤدي الـنـظـام املـركـزي إلـى 

تركيز العاصمة واستئثارها ملعظم مخصصات التنمية, وتهميش احملافظات واألطراف. 

أمــا عــشــائــر الــهــويــة فــبــحــكــم كــونــهــا تــســكــن ف قــلــب الــدولــة الــصــومــالــيــة مــتــمــثــالً ف الــعــاصــمــة واملــنــاطــق احملــيــطــة بــها 
ومـحـافـظـات الـوسـط, فـإنـهـا تـتـخـوف مـن فـقـدان الـعـاصـمـة مـركـز الـدولـة أهـمـيـتـه ف حـالـة تـنـفـيـذ الـفـيـدرالـيـة ومـنـح 
بـعـض ســلطـات املـركـز لــلحـكـومـات اإلقــليـمـيـة. وتـكـمـن مـشـكــلة قـبـائـل الـهـويـة ف أنـهـا عــلقـت آمـالـهـا - مـنـذ انـهـيـار الـدولة 
الـصـومـالـيـة - ف احلـكـومـة املـركـزيـة, ولـم تـبـذل اجلـهـود الـكـافـيـة السـتـعـادة األمـن واالسـتـقـرار وتـنـمـيـة املـنـاطـق الـتـي 
تـسـكـنـهـا, وإقـامـة حـكـم مـحــلي لـهـا, وسـاهـمـت احلـروب والـصـراعـات الـشـديـدة الـتـي شـهـدتـهـا مـنـاطـق الـهـويـة - أكـثـر من 

غيرها - ف تخلف تلك املناطق وتأخر عملية بناء اجملتمعات احمللية فيها. 

وبـغـض الـنـظـر عـن االنـطـبـاع اإليـجـابـي أو الـسـلـبـي لـدى الـشـارع الـصـومـالـي جتـاه الـفـيـدرالـيـة, والـنـسـب الـرافـضـة أو 
املــؤيــدة لــهــا, فــإن مــبــررات الــفــيــدرالــيــة الــصــومــالــيــة, اســتــنــادا إلــى احلــقــائــق عــلــى األرض, واخلــبــرة املــوروثــة مــن ثــالث 
عـقـود مـن احلـكـم املـركـزي, وعـقـديـن مـن احلـرب األهـلـيـة, وخـبـرة الـبـلـدان الـفـيـدرالـيـة – قـائـمـة عـلـى خـمـس حـقـائـق 

رئيسية, هي: االنقسام احلالي للبالد, والتعددية القبلية, وواقع الفيدرالية, والتنمية احمللية, وغياب البديل. 

(أ) االـنقـسـام احلـاـلي ـلـلـبالد: إذا نـظـرنـا إلـى اخلـريـطـة الـسـيـاسـيـة لـلـصـومـال جنـد أنـه غـيـر مـوحـد سـيـاسـيـا, فـهـنـاك 
عــدة كــيــانــات ســيــاســيــة, بــعــضــهــا غــيــر مــعــتــرفــة بــاحلــكــومــة الــفــيــدرالــيــة كــمــا هــو احلــال ف إقــلــيــم (أرض الــصــومــال), 
وبـعـضـهـا اآلخـر يـتـصـرف قـادتـهـا كـمـا لـو أن هـذه األقـالـيـم دول مـسـتـقــلة ذات سـيـادة كـمـا يـحـدث ف بـونـت النـد, إضـافـة 
إلـى املـنـاطـق الـتـي تـقـع خـارج سـيـطـرة احلـكـومـة املـركـزيـة واحلـكـومـات اإلقـلـيـمـيـة. وإذا كـانـت هـذه احلـواجـز الـسـيـاسـيـة 
عــلى األرض فـإن احلـواجـز اـلـنفــيسـة واالجــتمـاعــية اـلـتي خــلفــتهـا احلـرب األهــلـية مـازاـلت مـوجـودة ف أذهـان اـلكــثـير مـن 

أفراد الشعب الصومالي وقياداته. 

وعـلـى هـذا األسـاس فـإن الـنـظـام الـفـيـدرالـي الـذي يـوفـر مـسـتـويـي مـن احلـكـم رمبـا يـكـون مـالئـمـا ملـعـاجلـة االنـقـسـام 
وإعـادة تـوحـيـد الـبـالد, ومتـثـل الـفـيـدرالـيـة تـدابـيـر وقـائـيـة ملـنـع تـفـكـك الـبـالد, وإقـنـاع الـشـعـب الـصـومـالـي ف إقــليـم أرض 



الـصـومـال - املـعــلن لـالنـفـصـال - بـاسـتـقـالل حـكـم مـنـطـقـتـهـم وإدارة شـؤونـهـم اخلـاصـة, مـع االسـتـفـادة مـن مـزايـا احلـكـم 
اـلفــيدراـلي واملـشـاركـة اـلفـعـَّاـلة ف املـؤسـسـات اـلفــيدراـلـية, واحلــيـلوـلة دون أن ـتصـل األمـور ف مــناطـق أخـرى إـلى مـرحــلة 

اليأس, ومن ثمَّ االقتناع باالنفصال عن جسم الدولة الصومالية نهائيا. 

(ب) واـقع اـلـفـيدراـلـية: ـلقـد جتـاوز اـلواقـع اـلذي ـيعــيشـه اـلصـومـال حـاـلـيا مـرحــلة احلـدـيث عـن مـدى مـالـئمـة اـلفــيدراـلـية 
لـلـصـومـال مـن عـدمـهـا, فـهـنـاك حـكـومـات إقـلـيـمـيـة ف مـعـظـم املـنـاطـق الـصـومـالـيـة لـهـا بـرملـانـاتـهـا ودسـاتـيـرهـا وأعـالمـهـا 
وأنـاشـيـدهـا الـوطـنـيـة, فـحـكـومـة بـونـت النـد اإلقــليـمـيـة احـتـفــلت ف أغـسـطـس املـاضـي ذكـرى تـأسـيـسـهـا الـسـادسـة عـشـر, 
وـيرى قـادـتهـا أن وضـع اإلقــلـيم اـلقـاـئم عــلى أسـاس اـلفــيدراـلـية إمنـا متــثل منـوذجـا فـرـيداً ـلـلـتوازن ـبي مـوقـفـي مــتـباـيـني, 
بــي مــركــزيــة مــقــديــشــو وانــفــصــالــيــة أرض الــصــومــال(11). وتــعــيــش أرض الــصــومــال واقــعــا انــفــصــالــيــا مــنــذ عــام 1991م, 

ويبدو أن الشعب الصومال ف اإلقليم لن يقبل العودة إلى أحضان الوحدة فيما دون الفيدرالية على األقل. 

ولـيـس الـنـظـام الـفـيـدرالـي ف الـصـومـال واقـعـاً عـلـى األرض فـقـط وإمنـا هـو أيـضـا واقـع دسـتـوري, فـمـنـذ أن ت إقـراره 
ف املــيـثاق االـنـتقـاـلي اـلذي أقـره مـؤمتـر امــبجـاـتي ف كــيـنـيا – قــبل أكــثر مـن عـقـد مـن اـلزمـان حــتى اآلن – ال ـيزال مـادة 
دسـتـوريـة لـم تـخـضـع لـلـتـعـديـل, ولـم تـصـل األصـوات املـعـارضـة لـلـفـيـدرالـيـة حـداً تـصـبـح فـيـه واقـعـاً يـفـرض مـنـاقـشـتـهـا ف 

مؤسسات الدولة مبا فيها البرملان الفيدرالي. 

ومـن الـصـعـوبـة مبـكـان تـغـيـيـر ذلـك الـواقـع الـسـيـاسـي والـدسـتـوري الـذي جتـذر خـالل تـلـك املـدة, وتـأسـيـس واقـع جـديـد 
مـخـتـلـف عـمـا هـو عـلـيـه اآلن, فـتـرسـيـخ ذلـك الـواقـع وإجـرا الـتـعـديـالت الـضـروريـة لـه عـبـر احلـوار ف كـافـة املـسـتـويـات, 
والــوصــول إلــى حــلــول وســط أســهــل بــكــثــيــر مــن تــغــيــيــره, واحــالل نــظــام ســيــاســي واداري جــديــد لــلــدولــة الــصــومــالــيــة ف 

املرحلة الراهنة. 

(جـ) الـنـتـمـيـة احملـلـيـة: مــن أهــم مــبــررات الــفــيــدرالــيــة ف الــصــومــال حتــقــيــق الــتــنــمــيــة احملــلــيــة, حــيــث يــتــوقــع أن يــؤدي 
تـقـريـب احلـكـم إلـى املـواطـنـي – الـذي هـو أحـد أهـداف الـفـيـدرالـيـة – عـبـر احلـكـومـات اإلقـلـيـمـيـة إلـى زيـادة إحـسـاس 
املـواطـنـي بـأن إدارة شـؤونـهـم اخلـاصـة بـأيـديـهـم, بـدال مـن انـتـظـار املـركـز(12). ويـعـتـمـد دور احلـكـومـات اإلقـلـيـمـيـة ف 
الـتـنـمـيـة احملــليـة ف قـدرتـهـا عــلى تـنـفـيـذ الـسـيـاسـات االقـتـصـاديـة عــلى األرض بـشـكـل أكـثـر فـعـالـيـة وشـفـافـيـة وتـأثـيـرا مـن 
حـكـومـة مـركـزـية ـبعـيـدة ف عـاصـمـة اـلبـالد(13). وكـمـا ـتسـاهـم اـلفـيـدراـليـة ف حتـقـيـق اـلـتـنمـيـة احملــليـة فـإـنهـا ـتسـاهـم أـيضـا 
ف خـلـق اقـتـصـاد الـوفـرة االنـتـاجـيـة مـن خـالل الـدمـج بـي األقـالـيـم واملـدن والـبـلـدات الـصـغـيـرة, وف حتـقـيـق الـتـوازن 

املطلوب بي املركز واألقاليم(14). 

وـيدعـى اـلـبعـض ـبأن اـلـنظـام اـلفــيدراـلي ـيكــلف أكــثر مـن اـلـنظـام اـلوحـدوي املـركـزي ـبســبب كــثرة اإلدرات واملـؤسـسـات ف 
املـســتوـيات اخملــتـلفـة ـلـلحـكـم, وهـذا غـيـر دقـيـق, فـقـد ـتكـون احلـكـومـات مـعـقـدة ومــتعـددة املـســتوـيات واـلطـبـقـات ف اـلدول 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة, ولـــكـــن ذلـــك يـــنـــظـــبـــق أيـــضـــا عـــلـــى بـــعـــض الـــدول الـــتـــي لـــديـــهـــا مـــســـتـــويـــات مـــتـــعـــددة مـــن احلـــكـــومـــات احملـــلـــيـــة 
واالقــليـمـيـة والـبــلديـات, والـفـرق اجلـوهـري بـي الـنـظـامـي - ف تــلك احلـالـة - يـكـمـن فـقـط ف االسـتـقـاللـيـة الـدسـتـوريـة 

التي تتمتع بها بعض املستويات احلكومية ف النظام الفيدارلي(15). 

(د) اـلـتـعددـية اـلـقـبـلـية: إذا كـانـت الـتـعـدديـة اإلثـنـيـة والــلغـويـة أحـد مـبـررات الـفـيـدرالـيـة لـدى الـكـثـيـر مـن دول الـعـالـم فـإن 
اـلـتعـدديـة اـلقـبــليـة ف اـلصـومـال تـعـد مبــثابـة اـلـتعـدديـة اإلثـنـيـة واـلـلغـويـة, وتـقـوم اـلقـبـائـل بـنـفـس وظـيـفـة اـلقـومـيـات, ويـعــتبـر 
اـليـمـن أقـرب اـلـنمـاذج إـلى اـلصـومـال مـن حـيـث اـلبــناء اإلجــتمـاعـي ودور اـلقـبـيــلة اـلسـيـاسـي واالجــتمـاعـي ف اـلبــلدـين(16), 

وقد تكون ليبيا غير بعيدة عن هذا اإلطار. 



وقـد آن األوان الـذي يـعـتـرف فـيـه الـصـومـالـيـون بـالـتـعـدديـة الـعـشـائـريـة واقـعـاً ال ميـكـن جتـاهـلـه, بـل يـجـب الـعـامـل مـعـه, 
واعـتـرفـت بـعـض الـدول الـفـيـدرالـيـة الـنـاجـحـة ف الـعـالـم ( مـثـل كـنـدا وسـويـسـرا) بـالـتـنـوع اإلثـنـي والــلغـوي, وتـعـَّرف دولـهـا 
عــلى أنـهـا فـيـدرالـيـات إثـنـيـة ولـغـويـة(17), وف احلـقـيـقـة تـخــلى الـكـثـيـر مـن الـدول عـن فـكـرة اسـتـيـعـاب اجلـمـاعـات الـقـومـيـة 

أو اللغوية أو الدينية, واقتنعت بدالً من ذلك ف نهاية املطاف بالتعايش معها(18). 

وـيرفـض اـلبـعـض اـلـنظـام اـلفـيـدراـلي ـبحـجـة أـنه ـيرسـخ احلـدود اـلفـاصــلة ـبي اـلقـبـائـل, وـيكـرّس اـلقـبــليـة, ممـا ـيحـول دون 
االنــدمــاج الــوطــنــي, ويــخــلــق صــراعــات قــبــلــيــة ال تــنــتــهــي, وف املــقــابــل يــعــتــقــد آخــرون أن الــفــيــدرالــيــة ســوف تــؤدي إلــى 
تــنــافــس بــي األقــالــيــم اجلــغــرافــيــة الــتــي تــضــم قــبــائــل مــتــعــددة, بــدال مــن الــتــنــافــس الــقــائــم بــي الــقــبــائــل حــالــيــا(19), ومــن 
املـؤكـد - اسـتـنـادا إلـى خـبـرة الـدول الـتـي تـضـم مـواطـنـي مـن جـمـاعـات مـخـتـلـفـة – أن الـصـراعـات بـي اجلـمـاعـات لـن 
تـنـتـهـي, ولـكـن يـتـم إدارتـهـا بـآلـيـات مـقـررة دسـتـوريـا ف الـدول الـفـيـدرالـيـة الـدميـقـراطـيـة بـدالً مـن انـفـجـارهـا ف أوضـاع 

متوترة(20) . 

ــبـــررات أن  ــلـــك املـ ــلـــفـــة, ومـــن تـ ــتـ ــبـــررات مـــخـ ــيـــة ف الـــغـــالـــب بـــحـــجـــج ومـ ــيـــدرالـ ــلـــفـ (ه) غــيــاب الــبــديــل : يـــطـــرح املـــعـــارضـــون لـ
الـفـيـدرالـيـة مـن صـنـع دول اجلـوار (إثـيـوبـيـا وكـيـنـيـا), وتـهـدف إلـى تـقـسـيـم الـبـالد, وأن الـبـرملـان الـذي أقـره مـعـي وغـيـر 
مـنـتـخـب, ومـن ثـمَّ يـجـب إجـراء اسـتـفـتـاء عـام عـلـى الـنـظـام الـفـيـدرالـي قـبـل أن يـتـم تـنـفـيـذه عـلـى أرض الـواقـع(21). وجنـد 
أن بـعـض املـعـارضـي لـلـفـيـدرالـيـة ف احلـقـيـقـة ال يـعـارضـون الـفـيـدرالـيـة ذاتـهـا وإمنـا يـعـارضـون طـريـقـة تـقـسـيـم األقـالـيـم 
وإنـشـاء الـبـعـض اآلخـر مـنـهـا , وبـعـضـهـم يـتـحـفـظ عــلى حـدود بـعـض األقـالـيـم احلـالـيـة. وف احلـقـيـقـة ال يـطـرحـون بـدائـل 

عملية قابلة للتنفيذ. 

إن غـــيـــاب الـــبـــديـــل الـــعـــمـــلـــي لـــلـــنـــظـــام الـــفـــيـــدرالـــي ف الـــوقـــت احلـــالـــي يـــعـــد مـــن أهـــم املـــبـــررات العـــتـــمـــادهـــا ف الـــصـــومـــال, 
بـاعـتـيـارهـا واقـعـاً ومـنـصـوصـاً عـلـيـهـا ف الـدسـتـور , وتـؤيـدهـا األغـلـبـيـة مـن الـقـبـائـل الـصـومـالـيـة, وعـلـى هـذا األسـاس 
يـنـبـغـي أن يـكـون الـتـركـيـز ف هـذه املـرحـلـة الـنـقـاش حـول شـكـل الـفـيـدرالـيـة, ومـعـايـيـر تـشـكـيـل اإلدارات اإلقـلـيـمـيـة , وأن 

يكون النقاش حول التشريعات املنظمة للعالقة بي احلكومة الفيدرالية واحلكومات اإلقليمية. 

!
!

رابعاً- مالمح الفيدرالية الصومالي 

 لـيـسـت الـفـيـدرالـيـة نـظـامـا جـامـداً عــلى منـط واحـد يـنـاسـب كـل دولـة, ويـتـم وضـعـه ف قـوالـب مـعـيـنـة, وإمنـا هـي قـواعـد 
مـرـنة ـتكـيّـف كـل دوـلة اعــتبـاراـتهـا اـلسـيـاسـيـة واالجــتمـاعـيـة ـلـتـتمـاشـا مـعـهـا, وعــندمـا ـيـتم ـتـنفـيـذ اـلفـيـدراـليـة ف ـبيــئة مـعـيــنة 
يـكـون املـنـتـج منـوذجـاً مـخـتــلفـاً لـه مـالمـحـه اخلـاصـة بـه, وعــلى هـذا األسـاس يـطــلق عــلى الـواليـات املـتـحـدة األمـريـكـيـة – 
 Laboratories of ) ــيـــة ــقـــراطـ ــامـــل الـــدميـ ــعـ ــا مـ ــهـ ــأنـ ــالـــم – بـ ــعـ ــيـــات ف الـ ــيـــدرالـ ــفـ ــا واحـــدة مـــن أقـــدم الـ ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ

  .(22)(Democracy

وانــطــالقــا مــن ذلــك فــإن لــلــفــيــدرالــيــة الــصــومــالــيــة مــالمــحــهــا اخلــاصــة بــهــا نــوجــزهــا ف ثــالث مــالمــح رئــيــســيــة هــي : 
فـيـدرالـيـة طـوعـيـة غـيـر مـفـروضـة مـن سـلـطـة مـركـزيـة قـويـة, وهـي أيـضـا فـيـدرالـيـة تـفـكـيـك وإعـادة الـتـوحـيـد مـن جـديـد, 



وأخـيـرا فـيـدراـليـة ميــثل اجلــتمـع اـلدوـلي فـيـهـا- عـبـر املـكــتب اـلسـيـاسـي ـلألم املــتحـدة ف اـلصـومـال- طـرفـا أسـاسـيـاً ف 
تنفيذها. 

(أ) ـفـيدراـلـية طـوـعـية : تـتـمـيـز الـفـيـدرالـيـة الـصـومـالـيـة بـأنـهـا فـيـدرالـيـة طـوعـيـة اخـتـيـاريـة, ولـيـسـت هـنـاك ســلطـة مـركـزيـة 
قــويــة تــفــرض الــنــظــام الــفــيــدرالــيــة مــن الــقــمــة عــلــى الــوحــدات املــكــونــة لــهــا كــمــا جــرى ف بــعــض الــدول الــفــيــدرالــيــة, مــع 
اعـتـرافـنـا بـأهـمـيـة وجـود ســلطـة مـركـزيـة تـوازن الـنـزعـات االنـفـصـايـة وحـمـايـة الـوحـدة.  وإذا كـانـت الـوحـدة األولـى الـتـي 
متـــت بـــي احملـــمـــيـــتـــي الـــصـــومـــالـــيـــتـــي اإليـــطـــالـــيـــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة ف األول مـــن يـــولـــيـــو 1960م  الـــتـــي أنـــتـــجـــت الـــدولـــة 
, فـإن إعـادة  الـصـومـالـيـة- وحـدة طـوعـيـة, جـاءت تـعـبـيـراً صـادقـاً عـن رغـبـة الـشـعـب الـصـومـالـي ف الـوحـدة والـعـيـش مـعـاً
ــاطـــق  ــنـ ــيـــع مـ ــمـ ــعـــب ف جـ ــا إال بـــرضـــى الـــشـ ــكـــون أيـــضـ ــيـــدرالـــي - لـــن يـ ــفـ ــام الـ ــنـــظـ ــبـــر الـ ــومـــال مـــن جـــديـــد -عـ ــيـــد الـــصـ تـــوحـ

اجلمهورية, ولن يأتي ذلك إال بالتفاوض والتنازل املتبادل والوصول إلى حلول وسط. 

 ومـن املـؤكـد أن األـنظـمـة اـلفـيـدراـليـة اـلـتي ـتـنشـأ ـبصـورة طـوعـيـة ـلديـهـا فـرص أكـبـر ف اـلبـقـاء واالســتمـرار مـن مــثيـالـتهـا 
الـقـائـمـة عـلـى الـقـوة واإلكـراه, كـمـا أن األنـظـمـة الـتـي تـأسـسـت تـنـيـجـة مـفـاوضـات بـي مـكـونـاتـهـا اخملـتـلـفـة حتـظـى عـلـى 
الشرعية لدى املواطني, ولديها القدرة على نشر قيم التسامح والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعايش بي مواطنيها(23), وفشلت بعض 
الـفـيـدرالـيـات الـشـكـلـيـة املـفـروضـة مـن الـقـمـة بـالـقـوة وانـهـارت مـع مـرور الـوقـت كـمـا جـرى ف أنـظـمـة االحتـاد الـسـوفـيـتي 
ويـوغـسـالفـيـا وتـشـوســلوفـاكـيـا اـلسـابـقة(24), وبـعـضـهـا اآلخـر املـتـبـقـي مـنـهـا مـا زال قـائـمـا بـفـضـل قـوة الـسـالح ـلدى الـدوـلة 

املركزية ف صراع مع الزمن للبقاء. 

: مـن مـالمـح الـفـدرالـيـة الـصـومـالـيـة أنـهـا فـيـدرالـيـة تـفـكـيـك وإعـادة الـتـوحـيـد  (ب ) ـفـيدراـلـية اـلـتفــكـيك واـلـتوحــيد مــعاً
, فـالـفـيـدرالـيـا ف الـعـالـم عـادة مـا تـتـم عـبـر احـدي طـريـقـتـي, األول هـو: تـفـكـيـك وحـدة مـركـزيـة قـائـمـة إلـى وحـدات  مـعـاً
إقــليـمـيـة عـبـر مــنح ـبعـض ســلطـات وصـالحـيـات املـرز ـلألقـاـليـم. واـلـثاـني هـو: احتـاد عـدة دول مـســتقــلة ف األسـاس عــلى 
نـظـام فـيـدرالـي مـوحـد عـن طـريـق تـنـازل تـلـك الـدول عـن بـعـض صـالحـيـاتـهـا الـسـيـاديـة لـلـدولـة الـفـيـدرالـيـة. والـفـيـدرالـيـة 
الـصـومـالـيـة احلـالـيـة هـو تـفـكـيـك لـلـوحـدة والـدولـة ملـركـزيـة الـصـومـالـيـة الـتـي تـأسـسـت عـام 1960م, ومـن نـاحـيـة أخـرى 
متــثــل احتــاداً جــديــداً بــي مــكــونــات الــدولــة الــصــومــالــيــة املــركــزيــة الــتــي تــفــكــكــت خــالل الــعــقــديــن املــاضــيــي مــن احلــرب 
األهــلــيــة إلــى أجــزاء مــتــنــاثــرة ومــتــقــطــعــة ال يــجــمــعــهــا حــكــم مــركــزي فــعــلــي عــلــى أرض الــواقــع  وإن لــم تــأخــذ بــعــد شــكــل 

الدول املستقلة التي تتمتع بالصفة القانونية لالستقالل . 

 وعــلــى هــذا االســاس يــنــبــغــي أن يــدرك الــصــومــالــيــون جــمــيــعــا قــيــادة وشــعــبــا أن مــركــزيــة الــدولــة الــصــومــالــيــة الــشــديــدة 
بـاملـسـحـة الـعـسـكريـة الـدكـتـاتـوريـة لـم جتـد نـفـعـا, وفـشـلـت ف احلـفـاظ عـلـى وحـدة الـبـالد, وبـنـفـس الـدرجـة فـإن حـالـة 
االنـقـسـام والـتـشـرم الـتـي عـاشـهـا الـصـومـالـيـون خـالل مـرحـلـة احلـرب األهـلـيـة ومـحـاولـة فـرض نـظـام أحـادي مـن طـرف 
واحــد لــن تــعــيــد الــدولــة الــصــومــالــيــة ولــن تــوحــد الــشــعــب الــصــومــالــي مــن جــديــد, لــذا يــنــبــغــي أن نــســتــفــيــد مــن جتــربــة 
املـرحــلتـي ونـسـتـخــلص مـنـهـمـا الـدروس, ونـدرس جتـارب الـدول الـفـيـدرالـيـة الـتـي متـت عـن طـريـق الـتـفـكـيـك أو الـتـوحـيـد 

إلعادة كيان الدولة الصومالية من جديد على أسس مختلفة وعلى عقد إجتماعي جديد. 

(جـ ) ـفـيدراـلـية ـبرعـاـية دوـلـية : تـنـفـرد الـفـيـدرالـيـة الـصـومـالـيـة عـن بـعـض مـثـيـالتـهـا ف الـدول األخـرى أنـهـا فـيـدرالـيـة 
بـرعـايـة وإشـراف دولـي, ولـيـسـت شـأنـا داخـلـيـا يـخـص األطـراف الـصـومـالـيـة وحـدهـا, فـاالعـتـبـارات الـسـيـاسـيـة الـنـاشـئـة 
عـن ظـروف احلـرب األهـلـيـة, وانـهـيـار الـدولـة الـصـومـالـيـة واألوضـاع االنـسـانـيـة الـنـاجتـة عـنـهـا, وعـدم قـدرة الـصـومـال 
الـقـيـام بـسـئـولـيـاتـه أمـام مـواطـنـيـه وأمـام اجملـتـمـع الـدولـي كـدولـة - أدي إلـى تـدخـل اجملـتـمـع الـدولـي ف شـأن الـصـومـال 



, ووضــع الــصــومــال ف حــالــة شــبــه وصــايــة عــلــيــه تــشــبــه الــوصــايــة الــدولــيــة الــتــي وضــع فــيــهــا قــبــيــل  عــســكريــا وســيــاســيــاً
االستقالل ف الفترة ما بي (1950-1960م ). 

وتـعـيـش احلـكـومـات الـصـومـالـيـة مـنـذ عـام 2000م ف أحـضـان املـنـظـمـات الـدولـيـة , ويـقـوم كـل مـن املـكـتـب الـسـيـاسـي 
لــألم املــتــحــدة ف الــصــومــال ومــنــظــمــة اإليــجــاد واالحتــاد األفــريــقــي – مــن خــالل قــوات حــفــظ الــســالم األفــريــقــيــة ف 
الـصـومـال – بـدور الـراعـي واملـشـرف لــلعـمــليـة الـسـيـاسـيـة بـرمـتـهـا, ويـقـوم مـبـعـوث األم املـتـحـدة لــلصـومـال بـدور املـرجـع 
ف حـل اخلـالفـات اـلســياسـة ـبي األطـراف اـلصـومـاـلـية , كـمـا ـيوقـع االـتفـاقــيات ـبي األطـراف اـلصـومـاـلـية ـبصـفــته طـرفـا 

أصيالً ف العملية. 

خامسا – التحديات أمام الفيدرالية الصومالية:  

عــلى اـلرغـم مـن أنـه ـليـس أمـام اـلصـومـاـليـي حـاـليـا مـن خـيـار آخـر سـوى اـلسـيـر قـدمـا ـلـتنـفـيـذ اـلنـظـام اـلفـيـدراـلي, إال أن 
الـطـريـق نـحـو إعـادة بـنـاء الـدولـة الـصـومـالـيـة عـبـر الـنـظـام الـفـيـدرالـي وعـر وشـائـك, وأمـام الـصـومـالـيـي حتـديـات جـسـام 

تتطلب قدراً كبيراً من الصبر والشجاعة والوضوح, وبذل املزيد من اجلهود, وتعاون اجلميع للتغلب عليها.  

ومـن أهـم تــلك اـلعـقـبـات: املـهـمـة املـزدوجـة واـلصـعـبـة ـلـلحـكـومـة الـفـيـدراـليـة, ونـقـص املـوارد املـالـيـة, ومـعـضــلة الـتـوقـيـع بـي 
ــيــــاســــات دول اجلــــوار  ــيــــي, وســ ــالــ ــومــ ــيــــة ف أذهــــان الــــصــ ــيــــدرالــ ــفــ ــيــــم, وعــــدم وضــــوح الــ ــالــ ــيــــة وحــــدود األقــ ــلــ ــبــ ــقــ احلــــدود الــ

ومحاوالتها ليتماشى نظام الفيدالية ف الصومال مع مصاحلها القومية. 

 (أ) امـلـهـمة امـلزدوجـة ـلـلحــكوـمة اـلـفـيدارـلـية: يـعـتـبـر مـهـمـة احلـكـومـة الـفـيـدرالـيـة حـالـيـا مـزدوجـة وصـعـبـة لـلـغـايـة, وتـلـقـي 
عـبـئـا سـيـاسـيـا واقـتـصـاديـا ثـقـيـال عــليـهـا, حـيـث تـأتـي اـلعـمــليـة اـلسـيـاسـيـة احلـاـليـة بـعـد حـرب أهــليـة طـال أمـدهـا, ودمـرت 

فيها مؤسسات الدولة بصورة كلية.  

وتـكـمـن الـصـعـوبـة ف عـمـل احلـكـومـة الـفـيـدرالـيـة مـن نـاحـيـة, عـلـى إعـادة بـنـاء مـؤسـسـات الـدولـة وإعـداد الـتـشـريـعـات 
الـالزمـة لـتـنـفـيـذ الـفـيـدرالـيـة, وإعـادة بـنـاء اجلـيـش الـصـومـالـي وبـاقـي مـؤسـسـات الـدولـة, ومـن جـانـب آخـر, عـلـيـهـا أن 
تـعـمـل مـع احلـكـومـات اإلقـلـيـمـيـة واجملـتـمـعـات احملـلـيـة ف تـأسـيـس األقـالـيـم وتـشـكـيـل اإلدارات اخملـتـلـفـة لـهـا, ممـا ميـثـل 

حتديا كبيرا أمام املؤسسات الفيدرالية الهشة. 

(ب) ـنـقص اـلـتمـوـيل اـلالزم ـلـبـناء اـلـنظـام اـلـفـيدراـلي: وميـثـل نـقـص املـوادر املـالـيـة الـكـافـيـة لـدى احلـكـومـة الـفـيـدرالـيـة 
لــبــنــاء املــؤســســات ف ظــل غــيــاب الــدعــم الــدولــي احلــقــيــقــي لــلــصــومــال حتــديــا آخــر تــواجــه عــمــلــيــة إعــادة بــنــاء الــدولــة 

الصومالية ف مرحلة التأسيس الصعبة والدقيقة.  

وبـاإلضـافـة إلـى ذلـك فـإن تـفـاوت املـوادر االقـتـصـاديـة بـي األقـالـيـم, وعـدم قـدرة الـدولـة املـركـزيـة ف سـد الـفـجـوة بـي 
تـلـك األقـالـيـم بـعـد اسـتـكـمـال انـشـائـهـا للـوصـول إلـى احلـد األدنـى مـن الـتـنـمـيـة احملـلـيـة – سـوف تـزيـد األمـور تـعـقـيـدا, 
وقـد واجـهـت بـعـض الـدول الـفـيـدرالـيـة كـالـهـنـد والـفــلبـي مـشـكـالت مـن هـذا الـقـبـيـل(25), كـمـا أن الـيـمـن الـذي يـسـعـى إلـى 

التحول نحو الفيدرالية لديه نفس الهاجس(26). 

(جـ) ـمـعضــلة اـلـتوـفـيق ـبي احلـدود اـلـقـبـلـية وحـدود األـقاـلـيم: إن ـتقـسـيـم اـلصـومـال حـاـليـا إـلى أقـاـليـم حـسـب اـلدســتور 
الـصـومـالـي قـائـمـة عـلـى حـدود احملـافـظـات الـثـمـانـيـة عـشـر الـتـي أنـشـأهـا نـظـام سـيـاد بـري (1969-1991) دون تـغـيـيـر, 
حـــيـــث ت عـــلـــى أســـاســـهـــا إنـــشـــاء خـــمـــســـة أقـــالـــيـــم, إضـــافـــة إلـــى إقـــلـــيـــم (أرض الـــصـــومـــال) املـــعـــلـــن لـــالنـــفـــصـــال مـــن جـــانـــب 



واحــد(27), وهــو ف وضــع خــاص يــتــم الــتــفــاوض مــعــه الســتــعــادة وحــدة اجلــمــهــوريــة, وتــضــم األقــالــيــم اخلــمــســة الــقــائــمــة 
حاليا قبائل مختلفة, وال تتطابق حدود تلك األقاليم مع حدود القبائل.  

ومتـــكـــن املـــعـــضـــلـــة ف رغـــبـــة كـــل قـــبـــيـــلـــة (الـــقـــبـــائـــل الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى األقـــل) أن تـــكـــون لـــهـــا إقـــلـــيـــمـــهـــا اخلـــاص, كـــمـــا أن بـــعـــض 
األقـالـيـم الـتـي تـتـمـتـع بـاحلـكـم الـذاتـي والـتـي أنـشـئـت عـلـى أسـاس عـشـائـري قـبـل أن وضـع الـدسـتـور, والـتـي تـؤثـر عـلـيـهـا 
املـعـايـيـر الـتـي يـضـعـهـا الـدسـتـور إلنـشـاء األقـالـيـم كـمـا هـو حـال إقـلـيـم بـونـت النـد,تـريـد أن تـبـقـى كـمـا هـي, ومتـثـل مـديـنـة 
جـالـكـعـيـو منـوذجـا لـتـلـك املـعـضـلـة فـهـي مـقـسـمـة حـالـيـا بـي إقـلـيـم بـونـت النـد وجـلـمـدغ, واملـديـنـة إداريـا عـاصـمـة إقـلـيـم 
مـدغ, ولـهـذا الـسـبـب فـإن حـكـومـة بـونـت النـد تـعـارض إنـشـاء إقـلـيـم جـلـمـدغ الـذي يـشـمـل مـحـافـظـتـي مـدغ وجـلـجـذود, 
حـيـث تـصـبـح املـديـنـة عــلى هـذا األسـاس جـزءا مـن إقــليـم جــلمـدغ, ومـن املـسـتـحـيـل إعـطـاء كـل قـبـيــلة إقــليـمـا مـعـيـنـا, ومـن 

املتوقع أن تثير بعض القبائل الكبيرة التي جتد نفسها إقلية ف بعض األقاليم. 

 ولــيــس هــذه املــشــكــلــة خــاصــة بــالــصــومــال, وإمنــا هــي مــشــكــلــة قــدميــة واجـــهــتــهــا, مــعــظــم الــدول الــفــيــدرالــيــة مــتــعــددة 
اإلثـنـيـات والـلـغـات صـعـوبـة ف الـتـوفـيـق بـي املـعـضـلـتـي, مـنـهـا الـهـنـد والـفـلـبـي(28), وجتـنـبـت الـواليـات احلـدوديـة عـنـد 
رسم حدود والياتها حلظة التأسيس أن تتطابق مع رغبة بعض اجلماعات التي كانت تسعى لتحقيق ذلك الهدف. 

(د) ســياسـة دول اجلـوار جتـاه اـلـفـيدراـلـية: ـيعــتبـر اـلصـراع اـلصـومـاـلي-اإلـثيـوـبي اـلكـيــني ف املـاضـي أكـبـر مـحـدد ـلعـالقـة 
اـلصـومـال مـع جـارـيـتيـه األفـرـيقـيــتي إـثيـوـبيـا وكـيــنيـا, وـيقـوم ذـلك اـلصـراع حـول مــنطـقــتي أوجـادـين وأـنفـدي, ومــثل اـنهـيـار 
الـدولـة الـصـومـالـيـة عـام 1991 لـلـدولـتـي فـرصـة ثـمـيـنـة السـتـغـالل الـوضـع وانـهـاء الـصـراع لـصـاحلـهـمـا, بـل والـتـحـكـم ف 
مـصـيـر الـصـومـال نـفـسـه, والـتـمـدد عـلـى األراضـي الـصـومـالـيـة, ومـلـئ الـفـراغ الـذي خـلـفـتـه الـدولـة الـصـومـالـيـة املـركـزيـة, 
وذـلك عـبـر اســتحـواذ مــلف املـصـاحلـة اـلصـومـاـليـة, وخــلق أصـدقـاء مـقـرـبي ـلهـمـا, واملـشـاركـة ف ـتشـكـيـل إدارات مـحــليـة, 
وأخيرا املشاركة بقواتهما ف عملية حفظ السالم األفريقية ف الصومال ضمن البعثة العسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية لالحتاد 

األفريقي ف جنوب الصومال.  

ولــدى الــصــومــالــيــي نــتــيــجــة لــذلــك, مــخــاوف مــن اســتــغــالل الــدولــتــي – عــن طــريــق نــفــوذهــمــا ف األقــالــيــم وقــادتــهــا – 
لـلـنـظـام الـفـيـدرالـي احلـالـي, حـيـث يـتـخـوف أن تـؤدي مـنـح اسـقـالل دسـتـوري لـبـعـض األقـالـيـم ضـمـن اإلطـار الـفـيـدرالـي 
إلـــى زيـــادة ارتـــبـــاط بـــعـــض األقـــالـــيـــم مبـــركـــزي أديـــس أبـــابـــا ونـــيـــروبـــي أكـــثـــر مـــن ارتـــبـــاطـــهـــا مبـــقـــديـــشـــو مـــركـــز الـــدولـــة 
الـصـومـالـيـة(29), ممـا يـتـطـلـب وقـتـا طـويـال وحـنـكـة سـيـاسـيـة السـتـعـادة قـوة الـدولـة الـصـومـالـيـة, والـسـيـطـرة الـفـعـلـيـة عـلـى 

حدودها وممارسة سيادتها الوطنية على أراضيها. 

(ه) غـمـوض مــفـهمـوم اـلـفـيدراـلـية ـلدى اـلرأي اـلـعام اـلصـومـاـلي: مـن أكـبـر الـتـحـديـات الـتـي تـواجـه الـدولـة الـصـومـالـيـة 
حـالـيـا الـصـورة الـذهـنـيـة املـسـبـقـة اخلـاطـئـة عـن الـفـيـدرالـيـة لـدى املـواطـنـي املـؤيـديـن واملـعـارضـي عـلـى الـسـواء, ومـن ثـم 

تأييد مطلق لها دون إدارك التحديات التي تواجه النظام الفيدرالي, أو رفض مطلق دون طرح بدائل مناسبة لها.  

وحتـدد أسـبـاب ذلـك إلـى الـتـصـورات اخلـاطـئـة لـدى بـعـض املـؤيـديـن الـذيـن يـعـتـقـدون أن الـفـيـدرالـيـة سـوف متـنـحـهـم حـق 
اسـتـقـالل الـثـروات الـطـبـيـعـيـة,  وأن األقـالـيـم سـيـكـون مـن حـقـهـا تـوقـيـع الـعـقـود مـع الـشـركـات األجـنـبـيـة, واحلـصـول عــلى 

العوائد املالية, وأنهم من يقرر النسب املقررة للحكومة الفيدرالية من تلك الثروات(30).  

كــمــا يــعــتــقــد الــطــرف اآلخــر أن الــفــيــدرالــيــة مــا هــي إال مــؤامــرة قــبــلــيــة أو إقــلــيــمــيــة لــتــقــســيــم الــصــومــال والــقــضــاء عــلــى 
الـسـلـطـة املـركـزيـة ف مـقـديـشـو دون وضـع االعـتـبـار لـلـمـطـالـب املـشـروعـة لـدى الـكـثـيـر مـن اجملـمـوعـات الـصـومـالـيـة الـتـي 
تـعـبـر عـن رغـبـتـهـا لـلـفـيـدرالـيـة نـظـامـا لـلـحـكـم ف الـبـالد. وتـزداد انـتـشـار الـصـورة اخلـاطـئـة واملـضـلـلـة عـن الـفـيـدرالـيـة 



بـسـبـب االسـتـقـطـاب احلـاد واملـزايـدات الـسـيـاسـيـة, وعـزف بـعـض الـسـيـاسـيـي وتـر الـقـبـلـيـة واإلقـلـيـمـيـة احلـسـاس ف 
أوقـات األزمـات الـسـيـاسـيـة, واالتـهـامـات املـتـبـادلـة بـي الـقـادة السـيـاسـيـي, ممـا يـشـحـن املـواطـن الـعـادي ضـد احلـكـومـة 

الفيدرالية او إقليما معينا.  

وتـقـوم وسـائـل اإلعـالم اخملـتـلـفـة دورا كـبـيـراً ف تـضـلـيـل الـرأي الـعـام الـصـومـالـي جتـاه الـفـيـدرالـيـة, وتـرسـيـخ املـفـاهـيـم 
اخلـــاطـــئـــة عـــنـــهـــا, واملـــالحـــظ ف وســـائـــل اإلعـــالم اخملـــتـــلـــفـــة غـــيـــاب الـــبـــرامـــج احلـــواريـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تـــرســـم املـــعـــالـــم 
الـواضـحـة لـلـفـيـدرالـيـة وتـبـرز سـلـبـيـاتـهـا واملـآخـذ عـلـيـهـا, وتـوضـح لـرأي الـعـام أنـهـا لـيـسـت حـال سـحـريـا, وإمنـا هـي آلـيـة 
مـن آـليـات احلـكـم ميـكـن إسـاءة اســتخـدامـهـا, أو تـنـطـبـق طـبـقـا ملـعـايـيـر مـعـيـنـة ـلـتجـاوز االنـقـسـام اـلذي يـعـانـي مـنـه اـلشـعـب 

الصومالي. 

سادساً- عوامل مساعدة لنجاح الفيدرالية 

هـل كـتـابـة الـدسـتـور وإجـراء بـعـض الـتـعـديـالت عـلـيـه, وإنـشـاء الـوحـدات املـكـونـة لـلـفـيـدرالـيـة ومـنـحـهـا بـعـض الـسـلـطـات 
كـفـيـلـة بـأن تـقـف الـدولـة الـصـومـالـيـة عـلـى الـطـريـق الـصـحـيـح, وتـتـغـيـر أحـوال الـشـعـب الـصـومـالـي الـبـائـسـة مـنـذ عـقـديـن 
مـن الـزمـن إلـى األفـضـل? هـنـاك فـرق كـبـيـر بـي الـتـنـظـيـر والـتـطـبـيـق , بـي مـا هـو ف الـدسـاتـيـر أو ف مـخـيــلة الـنـاس ومـا 
يـنـفـذ عـلـى األرض,  فـكـمـا أن جتـانـس الـشـعـب الـصـومـالـي مـن حـيـث الـتـاريـخ املـشـتـرك والـلـغـة والـثـقـافـة واملـعـتـقـدات لـم 
تـؤدي تــلقـائـيـا إلـى حتـقـيـق وحـدة وطـنـيـة تـقـود نـحـو االسـتـقـرار ومتـاسـك الـنـسـيـج االجـتـمـاعـي والـرفـاهـيـة – فـإن اعـتـمـاد 
الـفـيـدرالـيـة نـظـامـا سـيـاسـيـا لـلـحـكـم غـيـر كـاف لـتـحـقـيـق االسـتـقـرار والـتـنـمـيـة والـتـعـايـش الـسـلـمـي مـا لـم تـصـاحـب تـلـك 

اخلطوة خطوات وعوامل أخري ضرورية لنجاح الفيدرالية. 

وأولـى تـلـك الـعـوامـل تـتـمـثـل ف ضـرورة أن تـكـون هـنـاك ممـارسـة حـقـيـقـيـة لـلـدميـقـراطـيـة عـلـى األرض الــتــي تــعــنــي 
املـشـاركـة واحملـاسـبـة وسـيـادة الـقـانـون ف املـسـتـويـات اخملـتــلفـة لــلحـكـم والـتـعـاون بـي اجلـمـيـع, والـنـظـام الـفـيـدرالـي  يـعـنـي 
(مـن بـي مـا يـعـنـي) املـشـاركـة ف احلـكـم , كـمـا يـعـنـي متـامـا احلـكـم الـذاتـي, ويـالحـظ أن املـشـاركـة الـشـعـبـيـة حـالـيـاً ف 
تـنـفـيـذ الـنـظـام الـفـيـدرالـي وف تـأسـيـس الـوحـدات املـكـونـة لـلـفـيـدرالـيـة ضـعـيـف, وعـادة مـا تـقـرر الـنـخـب الـسـيـاسـيـة غـيـر 
املـنـتـخـبـة ف غـرف مـغـلـقـة مبـنـأى عـن الـقـواعـد الـشـعـبـيـة مـسـتـقـبـل الـصـومـال الـسـيـاسـي, وهـو أمـر ال يـبـشـر بـاإلطـمـئـنـان 

ويجب إدراك خطورته. 

وـيـنـبغـي أن ـيكـون هــناك اـلوعـي اـلكـاف ـلدى املـواطــني ف إدراك مــتطــلـبات املـرحــلة, وأن ـتكـون هــناك مـحـاســبة حـقــيقــية 
لــلــمــســئــولــي, وخــاصــة مــســئــولــي األقــالــيــم بــعــد أن أصــبــحــت لــديــهــم الــصــالحــيــات الــكــامــلــة واملــســئــولــيــة املــبــاشــرة أمــام 
املـواطـنـي خلـدمـتـهـم, وأال يـسـمـح لـهـم بـإثـارة املـشـكـالت بـي املـركـز واألقـالـيـم, والـعـزف عـلـى وتـر الـقـبـلـيـة واإلقـلـيـمـيـة 
لـصـرف األنـظـار عـن اخـفـاقـاتـهـم أو الـتـنـصـل مـن مـسـئـولـيـاتـهـم, كـمـا يـجـب أن يـكـون هـنـاك تـعـاون تـام بـي اجلـمـيـع, وأال 
تـكـون املـصـالـح الـعــليـا لــلشـعـب الـصـومـالـي ومـصـيـره الـسـيـاسـي مـجـاالً لــلمـزايـدات واملـنـاورات بـي الـقـادة عـنـد املـنـاسـبـات 

السياسية. 

وـلـنجـاح اـلفــيدراـلـية مـن اـلضـرروري أن ـتـكون هــناك خـطـط إلـقامـة ـبـنـية حتــتـية ـتـتمــثل إلـنشـاء طـرق سـرـيـعة لـدعـم 
الـوحـدة واالنـدمـاج الـوطـنـي وربـط املـركـز بـاألقـالـيـم, وبـي األقـالـيـم نـفـسـهـا, ولـتـسـريـع وتـيـرة الـتـنـمـيـة املـتـوازنـة ف الـبـالد 
وتـسـهـيـل حـركـة الـبـشـر والـبـضـائـع. ويـعـتـبـر إعـادة بـنـاء الـطـريـق الـقـدي الـذي يـربـط بـي اجلـنـوب والـشـمـال مـاراً بـوسـط 
الـبـالد ضـرورة مـلـحـة ملـرحـلـة إعـادة بـنـاء الـدولـة الـصـومـالـيـة عـبـر الـفـيـدرالـيـة, ومـن املـهـم أن يـكـون لـكـل إقـلـيـم مـيـنـاء 
خـاص لـه , وأن تـكـون هـنـاك طـرق عـرضـيـة تـربـط بـي املـوانـي وعـواصـم األقـالـيـم أو الـواليـات, وسـوف تـكـون احلـاجـة 



مـــاســـة ف املـــســـتـــقـــبـــل الـــقـــريـــب النـــشـــاء طـــريـــق ســـاحـــلـــي ميـــر مبـــوازات الـــســـاحـــل الـــصـــومـــالـــي الـــطـــويـــل, وانـــشـــاء خـــطـــوط 
مواصالت بحرية بي املدن املمتدة على الساحل(31). 

وـمن اـلـعواـمل امـلـهة ـلـنجـاح اـلـفـيدراـلـية ف اـلصـوـمال اـلـعـمل ـعـلى إـيجـاد أحـزاب ـقوـمـية تـتـخـطـى حـدود األقــليـم وتـنـجـح 
ف كـسـب مـؤيـديـن لـهـا ف جـمـيـع أقـالـيـم اجلـمـهـوريـة, وهـو أمـر يـسـاعـد عـلـى تدعـيـم الـوحـدة الـوطـنـيـة وإزالـة احلـواجـز 
اإلقــليـمـيـة واـلقـبــليـة, وكـان مـن جنـاح جنـاح ـبعـض اـلفـيـدراـليـات ف اـلعـاـلم مــثل كــندا وسـوـيسـرا وجـود مــثل ـتـلك األحـزاب 
ــيـــطـــرة حـــزب املـــؤمتـــر  ــا مـــن سـ ــنـــد جتـــاوزهـ ــهـ ــيـــدرالـــة الـ ــبـــاب جنـــاح فـ ــا كـــان أحـــد أسـ ــمـ ــغـــات(32), كـ ــلـ ــعـــددة الـ ــتـ ــيـــة املـ ــنـ الـــوطـ
الــتــقــلــيــديــة عــلــى احلــكــم لــفــتــرة طــويــلــة إلــى نــظــام مــتــعــدد األحــزاب بــعــد أن اســتــطــاع حتــالــف أحــزاب صــغــيــرة مــتــعــددة 

هزميته والوصول إلى احلكم(33). 

وأخــيراً  يـجـب أن يـدرك الـصـومـالـيـون أن الـطـريـق الـذي يـنـتـظـرهـم إلعـادة بـنـاء دولـتـهـم املـنـهـارة لـيـس سـهـال ويـتـطـلـب 
ـلوصـول ـنهـاـيـته اـلكــثـير مـن اـلـتضـحــيات, إن مـشـكــلـتـنا ـلـيسـت مـع شـكـل ـنظـام احلـكـم اـلســياسـي أو اإلداري اـلذي ـنخــتاره, 
ولـكـن مـشـكـلـتـنـا احلـقـيـقـيـة تـكـمـن ف عـدم اسـتـعـدانـا بـعـد لـلـعـيـش املـشـتـرك واملـواطـنـة املـتـسـاويـة والـشـراكـة احلـقـيـقـيـة, 

رغم توفر األساس واملقومات لذلك, فهل حان األوان لتحقيق ذلك. 
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