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 مقدمة: 

جراء االنتخابات العامة كما تم اتفاقها في أعلنت الدولة الفيدرالية في فشل إي يوليو/ تموز املاض ي ف

حزاب لى نظام تعدد األ إ 4.5نظام املحاصصة القبيلية  من نتقالاال ينص كان  الذي 2و  1وي و مؤتمر جر 

وقد ،لى تحقيق نظام االنتخابات العامةإمهد الطريق ي   مما ،دارات فيدرالية جديدةإواستكمال تأسيس 

خالفات الداخلية بين الرئيس و الب هالاغش، ولكن اننجاحهوجدت الدولة الفيدرالية فرصة سانحة ل 

 حرجةبمرحلةفي دت الى ولوج الدولة أو ، لى ضياع األهداف العليا للدولة ىإدأةكثر من مرّ أفي  رئيس وزرائه

 حللين الصومالين.املحّيرت 

إلى  وصول الألجل  قامت الدولة منتديات تشاورية على مستوى األقاليم الفدرالية أفترة املاضية الوففي 

األمم دخل إلى ت دىأواختالفات حادة مما تجادبات بينهم  توقد حدث،م2016نتخابات صيغة توافقية ال 

 .وجهات النظر  بين لتقريبلاملتحدة 

واقع وسيناريوهات املستقبل " عن وسنركز في هذه الورقة " املنتدى التشاوري الوطني بين تحديات ال

 فاستشر مع ا األخير دارات الفيدرالية في املنتدي التشاوريورؤية ال املختلفة بعادة خالف وأسباب الأ

 الدولة الفيدرلية.مستقبل 

 :جراء االنتخابات العامةإفشل الحكومة في 

االنتقالّية في الصومال  الحكومةوانتهاء م 2012بعد انتخاب حكومة حسن الشيخ محمود في نهاية 

ق الشعب الصوما ،سدة الحكم رئيس " مدني " إلىووصول
ّ
، و الرئيس حسن شيخ محمودبماله يل آعل

صورة عامة كان " وب ستالكان سّماها " رؤية األر  لرئاسة في تنفيذ رؤيةاقد تعهد الرئيس فور وصوله 

 رئيسية:  نقاطتتمحمور في ثالث كانت ن تحققها حكومته األجندات التى يجب أكبر أمن 

 ة الدستور مراجع. 

  دارات الفيدراليةاستكمال تشكيل ال. 



 
4 

  وتحقيق االنتقال السلمي للسلطة عبر انتخابات عامة في عام ترسيخ العملية الديمقراطية

 م.2016

علن الرئيس حسن شيخ محمود فشل حكومته في ،أن شارفت فترته الرئاسية باالنتهاءأبعد لكن و 

املعروفة " برؤية رؤيته عدم تحقيقه لوكذلك  "حزابتعدد األ "تحقيق االنتخابات العامة عبر نظام 

 ات داريدفعها ال مناالحتماالت ت عدد بروز لىإالساحة السياسة في الوطن  " مما مهد ستالركان األ 

جلسات طويلة لتحديد إلى عقد دى أمما  ،مصالحهم الخاصةمن االقليمية الحالية وهم ينطلقون 

 .على النحو املنتظر إدارتهافي  م بعد فشل الدولة2016جراء االنتخابات إمصير الدولة الحالية وكيفية 

قبال الدولة الصومالية إحللين السياسين في الشأن الصومالي بفشل الحكومة و املوقد توقع كثير من 

 مر كما نرى في أروقة املنتديات التشاورية وماوقد حدث هذ األ تخبط السياس ي . وفعال ، الفترة من على 

 لب املشهد السياس ي رأسا على عقب.قد  تقغ توافقية يمن ص عنهاتمخض ي

 :على كافة االصعدة املختلفةفعال ردود األ 

ثارت أ،في يوليو العام الجاري  عامة انتخاباتعن عدم امكانية تنظيم الصومالية عالن حكومة إفور 

، وقد حّمل الشعب الصومالي ما يدارات الفيدرالية واملجتمع الدولاأفعال متباينة في مستوى الردود 

 التى تباطأت في تحقيق تطلعات الشعب الصومالي.حسن شيخ محمود الرئيس جرى من فشل على دولة 

بونت الند  والية دراةإالفيدرلية كإداراتالواليات بعض  معدة عالقات جيّ من إقامة  لدولةتتمكن اولم 

قطاع، ولكن نحج وكيل نجوبا الند التى اتسمت في فترة الرئيس حسن  شيخ محمود بالفتور واال إدارة و 

دت أل تقريب وجهات النظر  بعد ردود اة نيكوالس كي في م املتحداأل 
ّ
عالن الحكومة في إفعال القوية التى ول

 انتخابات العامة للبلد.فشل 
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 مصالح مختلفة ومواقف متباينة 

ج ر الخالف في هذا الشأن هو اختالف املصالح بين القيادات السياسية املختلفة،ونتيبرز مايثأولعل من 

في املواقف،فكل زعيم يبني رؤيته بما يتوافق مع طموحاته د ديتباين شذلكبعن اختالف املصالح 

ما أي في املرتبة الثانية،أتاملنطقة التي يمثلها تمصالح و ة،ويحقق له القدر الكافي من مصالحه الشخصي

يام،وكل هذه الرؤى املتنباينة مردها املصالح العليا للبالد فال ذكر لها في القاموس السياس ي في هذه األ 

رين وهذا ما ال خيريد فرض رؤيته السياسية على ال  صالح بين املكونات السياسية،فكل زعيماختالف امل

 .يمكن فعله في هذه املرحلة

 :م 2016 رؤية الدولة في انتخابات

ي في العاصمة مقديشو، وتسوق نفسها على أنها محايدة في تحتضن الدولة النقاشات الحادة التى تجر 

والحقيقة أن الدولة وكبار مسئؤليها يفضلون نظام  ،م2016االنتخابات في عام نظام كيفية اختيار  

في العاصمة  التشاوري األخير شاركين في املؤتمر املتضغظ لهذا ، و  4.5املحاصصة القبلية املعروف بـ ـ

رب الدولة رؤية االدارتين جلمدغ وجنوب غ مع  تفقيو القادمة، نتخابات ال ا لمقديشو على اختيار رؤيته

ساس، ولكن لم تفصح الدولة بصورة قاطعة عن رؤيتها في النتخابات املزمع عقدها هذا األ الصومال في 

راف طرؤية الدولة من األ يفهم بشكل واضح  ية دهاليز السياسة الصوماللولكن املتابع  ،في العام القادم

 التى تساند الدولة.

 م: 2016في انتخابات  الواليات الفيدراليةرؤية 

د صدر  قواملجتمع الدولي ؤتمر الشتاوري في شهر أكتوبر  على مستوى األقاليم و الدولة املد انتهاء بع

لكي تتسنى لهم املعرفة في ما يجول في  ات تشاورية في األقاليم الفيدراليةمؤتمر  ةضرورة إقامبقرار  

املؤتمرات ، وسوف نستعرض   هذه قامةاليم في إ، وقد بدأت ادارات االقخاطر املجتمع الصومالي

 م.2016رؤيتهم  في انتخابات 
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 سئلة :أربعة أوكان النقاش يدور حول  

  م على مستوى الوطن2016أن تكون انتخابات. 

 أن تكون االنتخابات على نظام األقاليم املحلّية. 

  الوطن مناطقأن تكون االنتخابات على أساس. 

 4.5القبلية املعروف بـ س املحاصصة اأن تبنى االنتخابات على أس 

  ت الند في االنتخابات: ادارة بونرؤية 

مت م في ست مدن مختلفة، وقّد 2016نتخابات اوري لرؤية اال تشؤتمر الاملدارة بونت الند قامت إأ

يومين ت دام اتوبعد نقاش،مشارك 600 وقد شارك في املؤتمر التشاوري املقترحات  األربعة للمجتمع، 

من نوفيمبر عن رؤيتها في االنتخابات ، وقد اتفق  21املجتمع ، أصدرت في يوم  فئاتكافة شاكت فيها

 .أن تكون االنتخابات على نظام األقاليم املحلّيةجميع املشاركين في 

 :رؤية إدارة جوبا الند في االنتخابات 

وقد ،حاضرتها كسمايو املؤتمرات التشاورية ب في األربعة ليم نقاشها  بنودالدراة جوبا الند بإوقدمت 

مستوى األقاليم  علىأن تكون االنتخابات الذي ينص على بند الذلك املؤتمر املوافقة في  عنتمخض 

 دارة بونت الند.إرة جوبا الند و بهذا توافق بين إدااملحلّية ، وحصل 

 :رؤية إدارة جلمدغ في االنتخابات 

      
 
وقد ،م 2016لرؤية  اتشاوريا مؤتمر  –لمدغ دارة جعاصمة مؤقته ل ال–قيم في مدينة عدادو وا

وقد شارك في ؤتمر التشاوري في مقديشو، املالتى تم اختيارها في بنو د األربعة اللمجتمع لدارة قدمت ال 

ساس م على أ2016النتخابات القادمة في ن بأن تكون او شاركالتفق م، وامشارك 200املؤتمر  

  4.5املحاصصة القبلية املعروفة بـ 
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  :رؤية إدارة جنوب غرب الصومال في النتخابات 

ن و شارك فيه ممثل اتشاوريكدلك أقيم في مدينة بيدوا حاضرة إدارة جنوب غرب الصومال مؤتمر ا و 

واختار  ، م2016دارة رؤيتها تجاه االنتخابات في عام صدرت ال أكافة مكونات الشعب ، وبعد نقاش  من

على غرار    4.5ساس املحاصصة القبلية املعروفة بـتخابات على أنجنوب الغربي بأن تكون اال الجتمع امل

 دارة جلمدغ.إ

 م: 2016زاب السياسية في انتخابات رؤية األح

بـ " االنموذج الشامل  م وما سموها 2016نتخابات رؤيتهم حول احزاب السياسية مقترحا عن ت األ قدم

 : )حسب قولهم( م" ومن مميزات هذا املقترح2016نتخابات ال 

 أربعة قبائل كبيرة ومجموع القبائل  4.5وهو   القائم  املحاصصة القبيلية  أنه يحتفظ بنظام(

 قبيلة كبيرة(الما تحصل عليه مالصفيرة تأخذ نسبة نصف 

 .يعطي حصة للواليات األعضاء في الحكومة االتحادية 

  التمثيل في النظام الفيدرالي.لعاصمة القومية )مقديشو( للحصول على ليوفر حصة خاصة 

 شيوخ العشائر أن يلعبوا دورا هاما في تشكيل النظام البرملاني القادم.  يمنح 

 .يتيح الفرصة للمواطن العادي بالتصويت للمرة األولي منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن 

 ذا النموذج وفي طل ه ،يخلق لألحزاب السياسية فرصة الظهور في املسرح السياس ي في الصومال

 ستتنافس بطريقة ديمقراطية مما سيؤدي إلى ممارسة سياسية أساسها النظام الديمقراطي.

  هذا النموذج يقلل بشكل كبير إمكانية حدوث الفساد السياس ي عن طريق املال أثناء العملية

 االنتخابية، ويوفر فرص التمثيل العادل، ويحقق الشفافية بصورة مقبولة

  أعضاء البرملان بنظام األحزاب فإن النواب سينتخبون رئيس الجمهورية.إذا ما تم انتخاب 

  يعطي هذا النموج أكبر األحزاب السياسية أو ائتالف األحزاب حق ترشيح رئيس الوزراء ما يقود

 الصومال إلى استقرار سياس ي مقارنة بالفترة السابقة.
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 فئات املجتمع مثل العشائر  وأخيرا هذا النموذج شامل بحيث أنه يوفر مساحات سياسية لكل

 1، والنساء والشباب، والعلماء، واملثقفيين والسياسين الخ

رح هذا املقتلي استجابة أولكن لم تعطي الدولة واالطراف املشاركة في املنتدى التشاوري بنسخته األخيرة

لن ي فيما يجرى اأي ر أن االحزاب السياسية ليس لديهم أ، ولم ترد عن امكانية اخذ هذا املقترح، ويبدو 

 نظام تعدد األحزاب. علىروقة السياسة في البلد طاملا لم يصادق البرملان الفيدرالي أفي 

 : 2016رؤية املجتمع الدولي في انتخايات  

 ،و يسعون الىم 2016يمثل املجتمع الدولي املرجع األخير  لحل الخالفات الجارية في رؤية االنتخابات 

فهم هو الحصول على بيئة دوه،  بين ممثلين صومالين في املؤتمر التشاوري النظروجهات تقريب 

ث أي شكل من االشكال ، وأتوافقية في  بين  خالفي أن تنتهى االنتخابات وفق رؤية واحدة ، و ال يحد 

ن املجتمع الدولي لديه مصلحة أخرى ، ومما ال شك فيه قليمية من جهة أدارات االالدولة من جهة وال 

ن تخرج الصومال أم سواء أكانت اقتصادية أو سياسية ، وبالتالي يريدون 2016في االنتخابات  خاصة

 الفات.خالحروب و المن هذه الدوامة  من

 بعاد األزمة الراهنةأسباب الخالف و أ

دراتي بونت الند وجوبا الند ليس وليد الظرف السياس ي الراهن،كما إالخالف بين الحكومة الفدرالية و 

ا عن القاعدة كما يتصوره البعض،ولكن املتابع بملف العالقات بين الحكومة ذاثتثاء وشذو  نه ليسأ

وليس الوئام -ن الخالف والتباين أواالدارتين يدرك تماما مدى اتساع هوة الخالف بين الجانبين،و 

 هو األصل والقاعدة. -والوفاق

                                                      

1-ttp://mogadishucenter.com/blog/2015/12/15/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%ADh

-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8%

/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A3-D9%81%D9%8A% 

http://mogadishucenter.com/blog/2015/12/15/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A3/
http://mogadishucenter.com/blog/2015/12/15/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A3/
http://mogadishucenter.com/blog/2015/12/15/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A3/
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ساسا أن الخالف أحقيقة مهمة وهي ن نذكر  هنا أسباب الخالف ينبغى ألى حصر إن  نتطرق  أوقبل  

دارة الرئيس حسن إسست في ظل أن جوبا الند التى أدارته وبين بونت الند، و إيدور بين الرئيس الحالي و 

سباب الخالف كثيرة ومتشعبة واليمكن حصرها أشيخ وبشكل مخالف للدستور دخلت على الخط؟...  و 

 لى مستويات.تقسيمها إ ويكمنولكننا نشير هنا بعضا منها، ،في هذا املقام

 دارة بونت الندإول: وهو املستوى الشخص ي بين رئيس الدولة ورئيس املستوى األ 

هلت الرئيس حسن شيخ للفوز بمقد الرئاسة أفان من بين االصوات التى  ،فكما هو معلوم لدى الجميع

جولة الثانية صوات النواب املؤيدين لعبد ولي غاس والذي قرر في نهاية الأ  2012في انتخابات

فر حظا و االنسحاب من سباق الرئاسة لصالح الرئيس الحالي،وقد كان بينهما اتفاق يقض ي بمساندة األ 

ن يعينه رئيسا أال وفى "غاس" بوعده،وكان ينتظر من الرئيس بعد فوزه عفي الجولة االولى،وفمنهما 

ا من هذا أو ذاك ئالوزراء،ولكن شين يستشيره في اختيار رئيس أقل من أن لم يكن هذا فال إللوزراء،و 

دارة ورئاسة الجمهورية بونت الند لم تكن العالقة بين ال  إرارة لم يحدث،وعندما فاز عبد ولي برئاسة

 ر وتدهورت بشكل رهيب.على مايرام فقد ـتأزمت العالقة بين الجانبين أكثر فاكث

 داري ني: هو املستوى ال املستوى الثا

قليمة والحكومة دارة الالخالفات بين ال  ثارةوادارية كانت سببا لهناك عدة ملفات سياسية 

 هم هذه امللفات:االتحادية،ومن أ

شكال الدعم أمن جوباالند التي كانت تساندها بونت الند بكل  أدارات القليمية بدملف تشكيل ال  – 1

مور إلى األ تحادية  كانت تنظر دارة جوبا،بينما كانت الحكومة االإنجاح مؤتمر تشكيل املادي واملعنوي ل 

دراة فيدرالية في منطقة وادى جوبا إرادت من تشكيل أمن زاوية مختلفة،وفعال نجحت بونت الند فيما 

ذات االستراتيجية املتخمة بالخالفات والنزاعات القبلية،كما نجحت في تكوين شراكة وتحالف مع 

تقديرها للموقف  ء فالحكومة االتحادية بسو. حمد محمد اسالن "مدوى" أالكيان الجديد برئاسة 
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نها أعارضت الرجل املدعوم من قبل القوى املؤثرة على املشهد السياس ي في البالد،وعلى الرغم من 

 في وقت متأخر. تنها جاءأ يقاد،االت معها برعاية اثيوبيا نيابة عن إتداركت املوقف وتصالح

بونتالند  تشكيلها بقوة  بين الجانبين،فقد عارضتأما تشكيل ادارة جلمدغ فقد عمقت هوة الخالف 

التزال صدى هذه املعارضة تتردد في املنتديات التشاورية حتى كتابة هذه السطور،والخالف حول و 

دارتين بحيث قليم مدغ املنقسم بين ال إحول  ر بونت الند يتمحو  ةدار إو  االتحادية جلمدغ بين الحكومة

ال اقليم إ -والحالة هذه–لي بونت الند،فاليبقى لجلمدغ إدارته إيخضع الجزء الشمالي من 

ونصف،وتلك مخالفة صارخة للدستور الفدرالي،بينما ترفض الحكومة جملة وتفصيال طرح هذا 

طراف،قد اليكون إلى حل يرض ى األ ن ترك هذه املعضلة دون الوصول أاملوضوع للنقاش،لكننا نالحظ 

ات ع موجادية واداراة بونتد فقط بل يكون سببا في اندال سببا الستمرا الخالف بين الحكومة االتح

 مسلحة بين جلمدغ وبونت الند

دارة بونت إملف مراجعة الدستور،وهذه من القضايا التى سببت الخالف بين الحكومة االتحادية و  -2

لى إرئاسة اللجنة د ااسنالند،فادراة بونتالند غير مقتنعة باللجنة الوطنية ملراجعة الدستور،ورغم 

سباب وصفتها بالفنية،لكن أنها استقالت عن املنصب أل ال إشهر سياسيها عائشة جللى ديريه أسيدة من 

دارة بونت الند التى تتهم الحكومة باتها تجرى تعديالت على أنها تعرضت للضغوط من قبل إمن الواضح 

 لدستور األمر الذي تنفيه الحكومة.بعض املواد في ا

 السناريوهات املستقبلية على ضوء مخرجات املنتدى التشاوري 

،فانهم 2016انتخابات عام نظاملى حل جذري في مسألة إن القادة عندما لم يستطيعوا التوصل أيبدوا 

معنت النظر في بنود االتفاق الواردة في البيان الختامي تدرك أذا إخرى أكثر غموضا،فألجأو الى حيلة 

نهم تعرضوا لضغوط مارستها عليهم جهات لم واجهت مسار املفاوضات،كما اي مدى الصعوبات الت

عالن عن ور بدل ال لى صيغة ما تكون مدخال الستمرار التشاأن ينفض املؤتمر دون التوصل إترغب 

 في البيان الختامي : تدكما ور بنود الفشل،واليكم ال
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 والية املؤسسات العليا للدولة.يرفض منتدى التشاور الوطني أي تمديد بعد انتهاء فترة  -1

النتخابي لعام   ضمن املسار الغرفة العليا )مجلس الشيوخ ( والبرملان تشكيل   أن يكون  -2

 م2016

أن تكون انتخابات غرفتي البرملان عبر نظام مختلط يجمع بين صيغة املحاصصة املناطقية  -3

 4,5وصيغة املحاصصة القبلية 

فيها ممثلون عن مختلف   الدارات االقليمية و يشارك تعقد انتخابات البرملان في عواصم -4

مكونات املجتمع الصومالي، مع ضمان مشاركة ممثلين عن املرأة، والشباب، ومنظمات املجتمع 

 املدني

 تخصيص معاقد معينة من غرفتي البرملان للمرأة، وتعزيز تمثيل الشباب واألقليات. -5

 2016ل تنفيذ املسار االنتخابي لعام سب  االتفاق على خطة عمل سياسية واضحة تشرح -6

 .2020وخطة أخرى توضح سبل اجراء انتخابات مباشرة عبر تصويت شعبي خالل عام 

بعد عودة قيادات البالد الي مناطقهم للمزيد من التشاور، يجب االتفاق على التفاصيل النهائية  -7

  شهر يناير املقبل.من 10في مؤتمر كسمايو الذي يعقد في  2016للصغية االنتخابية لعام 

 الخاتمة

وبعد هذه الجولة السريعة على مراحل تطور العملية السياسية،و ابراز معالم الخالف وتباين وجهات  

املقترحة واملطروحة على بساط  والبدائلالفدرالية،والرؤى  تدار االنظر بين الحكومة وبعض ال 

يام في العاصمة أاستمرت ثالثة البحث،وماتم االتفاق عليه بعد مداوالت ومباحثات صعبة 

 ن:ألى إسناريوهات املحتملة نخلص اليشو،و مقد

ن تجاوز تلك املرحلة بسالم تتطلب أقد تكون أخطر من سابقتها،و  ةالبالد على موعد مع مرحلة جديد

لى إتتطب من التنازل وتقديم مصلحة البالد على املنافع الشخصية والقبلية والجهوية،كما  امزيد

 .دالء برأيه في القضايا املصيريةل مكونات الشعب الصومالي فرصة ال عطاء كإدائرة املشاركة و توسيع 

ن البالد ستخرج من أؤكد،نه من املإرادة من صناع القرار السياس ي في البالد فتوفرت العزيمة وال ذا ماإو 

 .سالمالمن و أل لى بر اإاملظلم  نفقهذا ال
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،وكذا بقية دول انجاح مخرجات املنتدى التشاوري األخيرالة في تبدو ضرورة املشاركة العربية الفعو 

 رض الواقع.علىأن تطبق مخرجات املنتدي التشاوري أبدونهم ال يمكن العلم والذين 

 

 انتهى
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