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املقدمة:

فـــــي إطـــــار ســـــعيه املـــــتواصـــــل لـــــلوصـــــول إلـــــى حـــــل ســـــياســـــي فـــــيما يـــــتعلق بـــــنوع اإلنـــــتخابـــــات 
وانــطالقــا مــن الــقرار الــذي أصــدرتــه الــحكومــة الــفدرالــية، وحــظي بــتأيــيد مــن املــجتمع الــدولــي 
الـقاضـي بـأن تـكون الـصيغة املـتبعة فـي اخـتيار مجـلس الـنواب بـأنـموذج 4.5 عـلى ان يـكون 
اخــتيار املجــلس األعــلى "مجــلس الــشيوخ" عــلى أســاس املــديــريــات واألقــالــيم، وهــي الــفكرة 

التي عارضتها بونت الند بشدة، في حني وافقت باقي اإلدارات اإلقليمة،

 وإلقـناع الـكيانـات اإلداريـة فـي الـواليـات املـختلفة والـوقـوف عـلى آخـر املسـتجدات الـسياسـية 
عــــلى الــــصعيد املحــــلي قــــام مــــمثل األمــــني الــــعام لــــألمــــم املتحــــدة لــــشؤون الــــصومــــال الــــسفير 
مـايـكل كـتنج بـزيـارة مـكوكـية إلـى الـواليـات واإلدارت اإلقـليمية فـي الـبالد. وفـي هـذا اإلصـدار 
مــن صــدى األســبوع سنســلط الــضوء عــلى طــبيعة هــذه الــزيــارة وأهــدافــها ومــا نــتج عــنها مــن 

قرارات.

زيارة املبعوث إلى جوبا الند :  

كـانـت إدارة إقـليم جـوبـا النـد قـد أعـلنت سـابـقا أن  نـتائـج  املـؤتـمر أتـت بـضغوط مـن املـجتمع 
الـدولـي  واضـطرت إلـى االنـقياد لـها, ولـم تـكن مـعبّرة عـن رغـبة شـعب وإدارة جـوبـا النـدبـاملـرة, 
حــيث كــانــت رؤيــة جــوبــا النــد مــتفقة مــع رؤيــة حــليفتها بــو نــت النــد بــأن تــقوم االنــتخابــات عــلى 
أســــاس األقــــالــــيم واملــــديــــريــــات, مــــما اضــــطر املــــجتمع الــــدولــــي إلــــى الــــتدخــــل بــــعد االحــــتكاك 
الــالمــنتهي بــني الــقوى الــسياســية الــصومــالــية وفشــلهم فــي الــوصــول إلــى رؤيــة مــوحــدة حــول 

صيغة االنتخابات .

يـسعى املـجتمع الـدولـي إلـى تـعزيـز الـقرارات والـنتائـج الـتي صـدرت مـن املـنتدي الـوطـني فـي 
آخر شهر يناير املاضي, وإقناع األطراف  التي لم ترتض نتائج املؤتمر .

وفـــي هـــذا الـــسياق بـــدأت جـــولـــة املـــباحـــثات إلدارات األقـــالـــيم الـــتي أجـــراهـــا وكـــيل أمـــني عـــام 
األمـم املتحـدة إلـى الـصومـال مـايـكل كـتنج, بـالـزيـارة إلـى مـديـنة كـسمايـو حـاضـرة إدارة إقـليم 
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جــوبــا النــد  فــي الــرابــع مــن الشهــر الــجاري, ورافــق املــبعوث فــي جــولــته أعــضاء أخــرى مــن 
املـــجتمع الـــدولـــي, مـــن بـــينهم وكـــالء مـــنظمات االتـــحاد األوروبـــي واألفـــريـــقي وســـفراء الـــدول 

البريطانية واإليطالية واإلثيوبية .

الـــتقي وفـــد املـــبعوث األمـــمي رئـــيس إدارة جـــوبـــا النـــد أحـــمد مـــذوبـــي ومـــسؤولـــني آخـــريـــن مـــن 
اإلدارة، كـما الـتقي  زعـماء الـعشائـر ورجـال األعـمال و الـقطاع الـنسوي, وبـعد لـقاء سـاعـات 
طـــويـــلة بـــني الـــطرفـــني صـــرح الـــرئـــيس أحـــمد مـــذ وبـــي  بـــقبول إدارتـــه قـــرارات ونـــتائـــج املـــؤتـــمر 
تـنازال لـلمصلحة الـعامـة, وتـجنبا إلعـاقـة الـعملية الـسياسـية الـصومـالـية, مـؤكـداً أيـضا أن عـلي 
املــجتمع الــدولــي مــتابــعة تــنفيذ قــرارات  املــؤتــمر وصــيانــتوالحــذر عــليها مــن تــوظــيفها لــصالــح 

مصالح شخصية .

مــن جــانــبه رحــب املــبعوث كــينتينج بــموقــف إدارة جــوبــا النــد, وذكــر أن الــصومــالــيني يــأمــلون 
إيـجاد سـلم دائـم و كـيان صـومـالـي قـوي مـما يـتطلب مـنهم الـصبر واملـثابـرة, وإبـداء تـنازالت 
كــثيرة فــي ســبيل تــحقيق هــذا االمــر ,وأوضــح أن شــكل االنــتخابــات املــقبلة  ســيكون مــغايــرا 

النتخابات  عام 2012, حيث يخطط لتوسيع دائرة املشاركني في انتخاب املجلسني. 

جولة مبعوث األمم املتحدة في بونت الند: 

فـــي الـــيوم الـــتاســـع مـــن فـــبرايـــر الـــجاري قـــام وفـــد مـــن املـــجتمع الـــدولـــي بـــقيادة مـــبعوث األمـــم 
املتحـــدة الجـــديـــدفـــي الـــصومـــال ميشـــل كـــيتنج ويـــرافـــقه اعـــضاء آخـــرون مـــن املـــجتمع الـــدولـــي 
يــرافــقه وفــد مــن ســفراء مــن دول االتــحاد األوربــي واالتــحاد األفــريــقي، ودول االيــغاد وســفير 
ايـــطالـــيا لـــدى الـــصومـــال ومـــندوب اتـــحاد األوربـــي لـــدى الـــصومـــال وكـــل مـــن ســـفراء الـــواليـــات 

املتحدة األمريكية واململكة املتحدة وأثيوبيا. 

تــمثل هــذه أول زيــارة يــقوم بــها املــبعوث األمــمي الجــديــد فــي مــنطقة بــونــت النــد الــتى تــتمتع 
بــإدارة إقــليمية مــنذ أكــتوبــر مــن عــام 1998م، ضــمن زيــارات مــكوكــية قــام بــها الــسيد ميشــل 

كيتنج في الصومال.
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وقـــد أعـــلنت إدارة بـــونـــت النـــد – وســـط تـــأيـــيد شـــعبي ملـــوقـــفها فـــي بـــونـــت النـــد – عـــن رفـــضها 
مخــرجــات املــؤتــمر الــتشاوري األخــير الــذي عــقد فــي الــعاصــمة الــصومــالــية ، وســعى مــندوب 
األمــم املتحــدة إلــى إعــادة املــياه إلــى مــجاريــها، وتحــدث مــع حــكومــة بــونــت النــد واعــضاء مــن 
املــجتمع املــدنــي فــي بــونــت النــد، إال ان الــجهود الــتي قــام بــها املــندوب خــالل زيــارتــه األخــيرة 
تـصادمـت مـع ادارة بـونـت النـد ولـم تـنجح فـي تـقريـب وجـهات الـنظر املـختلفة بـني إدارة بـونـت 

الند والحكومة الفيدرالية.

و وعــقب الــلقاءات تحــّدث كــيتينج لــوســائــل اإلعــالم وعــبّر عــن ســعادتــه هــو والــوفــد املــرافــق لــه 
بـزيـارة بـونـت النـد، مـشيداً بـالـتقديـر الـذي تـكنه إدارة بـونـت النـد لـلمجتمع الـدولـي ودورهـا فـي 
تـــرســـيخ مـــفهوم "الـــفيدرالـــية" فـــي الـــصومـــال، وقـــسم مخـــرجـــات لـــقاءاتـــهم فـــي بـــونـــت النـــد إلـــى 

نقطتني:

مـوقـف شـعب بـونـت النـد فـي اجـراء االنـتخابـات عـلى أسـاس نـظام املـحاصـصة •
القبلية املعروف " أربعة فاصل خمسة 4.5 "

العالقة بني إدارة بونت الند وحكومة الصومال.•

وأعـــرب الـــسيد ميشـــل كـــيتنج عـــن قـــلقه إزاء تـــأخـــر اســـتحقاقـــات االنـــتخاب 2016م فـــي ظـــل 
الــوضــع املــعقد حــالــيا، وإنــهم يــقدرون رؤيــة وإرادة شــعب بــونــت النــد، وذكــر أخــيراً أن نــتائــج 
لـقاءاتـهم فـي بـونـت النـد سـتقّدم إلـى الـحكومـة الـصومـالـيّة لـتقوم بـالـنظر فـي شـكاوى مـجتمع 
يــونــت النــد ســواء فــي اســتحقاقــات انــتخابــات 2016م وتــعديــالت الــدســتور الــفيدرالــيّ الــتى 

طرأت في فترة الرئيس الحاليّ وكيفية تقسيم الثروات الطبيعية في الصومال. 

وبـعد رجـوع الـسيد ميشـل كـيتنج خـالـي الـوفـاض مـن مـديـنة جـرووي يـبدو أن املـندوب الجـديـد 
ســيواجــه صــعوبــة فــي تــقريــب وجــهات الــنظر الــسياســية فــي الــصومــال فــي الــفترة الــحالــيّة، 
خــاصــة وأنــه ال يــتمتع بــنوع مــن الــكاريــزمــا الــتى كــان يــتمتع بــها املــندوب الــسابــق لــدى االمــم 
املتحـدة فـي الـصومـال الـسيد نـيكالس كـي الـذي يـوصـف بـقدراتـه الـفائـقة فـي حـلحلة املـلفات 

الصعبة  التى يعجز الصوماليون عن حلها لوحدهم.
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زيارة املبعوث الدولي الي جنوب غرب الصومال:

وفـــــي إطـــــار جـــــولـــــته هـــــذه الـــــي اإلدارات اإلقـــــليمية فـــــي الـــــبالد تـــــوجـــــه املـــــبعوث الـــــدولـــــي الـــــي 
الــــصومــــال الــــسفير مــــايــــكل كــــتننج الــــي مــــديــــنة بــــيدوا الــــعاصــــمة املــــؤقــــتة إلدارة جــــنوب غــــرب 
الـصومـال فـي الـرابـع عشـر مـن شـباط/فـبرايـر الـجاري،وكـان يـرافـقه وفـد مـن سـفراء مـن دول 
االتـــــحاد األوربـــــي واالتـــــحاد األفـــــريـــــقي، ودول االيـــــغاد وبـــــعض دول الـــــجوار مـــــثل جـــــيبوتـــــي 
واثـــيوبـــيا وكـــينيا،وكـــان فـــي اســـتقبالـــه فـــي مـــطار بـــيدوا رئـــيس ادارة جـــنوب غـــرب الـــصومـــال 

شريف حسن شيخ وعدد من الوزراء واعضاء البرملان .

وفــــي اجــــتماع مــــوســــع عــــقد فــــي الــــقصر الــــرئــــاســــي فــــي بــــيدوا تــــم الــــتباحــــث حــــول قــــضايــــا 
االنـتخابـات عـام 2016 والـصيغة املـناسـبة ورؤيـة إدارة جـنوب غـرب الـصومـال حـول الـنموذج 

األمثل لالنتخابات املزمع إجراؤها في شهر أغسطس من هذا العام، 

وأكـد شـريـف حـسن فـي كـلمته عـن جـاهـزيـة الـواليـة لـلمساهـمة فـي الـتغير الـجاري فـي الـبالد 
كـــما أعـــلن عـــن اســـتعداد إدارتـــه لـــلتعاون مـــع شـــركـــائـــهم الـــصومـــالـــيني واملـــجتمع الـــدولـــي فـــي 
تـجاوز هـذه املـرحـلة، وأعـرب عـن تـأيـيده لـقرار الـحكومـة الـصومـالـية بـشأن صـيغة االنـتخابـات 
والــذي يحــظى أيــضا بــتأيــيد املــجتمع الــدولــي، وهــو مــا تــعارضــه بشــدة إدارة بــونــت النــد،وان 

تنازلت إدارة جوبا الند لصالح املصلحة العامة والوفاق.

مـن جـانـبه عـبر املـبعوث األمـمي عـن سـعادتـه وامـتنانـه لـزيـارة بـيدوا والـتي كـانـت هـي األولـي 
مـن نـوعـها مـنذ تـعيينه لهـذا املـنصب، ووصـف زيـارتـه بـأنـها كـانـت مـن أجـل الـوقـوف عـلى رأي 
املـمثلني فـي واليـة جـنوب غـرب الـصومـال لـيس فـقط عـلى صـعيد انـتخابـات عـام 2016 وكـيفية 
إجــرائــها واألســلوب األمــثل بــل الســتطالع رؤيــتها فــي مــرحــلة مــا بــعداالنــتخابــات وحــتى عــام 
2020،وأضــــاف ان املــــجتمع الــــدولــــي ال يــــفضل أنــــموذجــــاً عــــلى آخــــر  بــــقدر مــــا يــــركــــز عــــلى 
مـــواصـــلة الـــتفاهـــم الـــسياســـي واألمـــني واالجـــتماعـــي واالقـــتصادي واملـــحافـــظة عـــلى مـــا تـــم 
إحـــرازه مـــن الـــتقدم عـــلى جـــميع األصـــعدة وان اآلراء الـــتي تـــم االســـتماع الـــيها مـــن ســـكان 
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هـــذه األقـــالـــيم فـــي غـــايـــة األهـــمية بـــالنســـبة لـــلعملية الـــسياســـية فـــي الـــصومـــال فـــي الـــفترات 
املقبلة.

وتــأتــي هــذه الــزيــارة ضــمن جــولــة املــبعوث الــدولــي الــي الــواليــات واإلدارات الــفدرالــية بهــدف 
الـــتعرف عـــلى وجـــهات الـــنظر لـــدي الـــفعالـــيات الـــرســـمية والـــشعبية كـــما كـــان يهـــدف الـــي فـــهم 

مواقفهم من القضايا الكبرى مثل الدستور واالنتخابات واألمن واالستقراروغيرها. 

هــــــذا، وقــــــد أشــــــاد املــــــبعوث األمــــــمي بــــــالــــــجهود الــــــتي بــــــذلــــــتها اإلدارة فــــــي مــــــجاالت األمــــــن 
واستكمال املؤسسات اإلدارية.

زيارة املبعوث االممي إلى إدارة إقليم غلمدغ:

ضــمن ســلسلة الــجوالت واملــباحــثات مــع رؤســاء إدارات األقــالــيم اتــجه املــبعوث األمــمي إلــى 
مـديـنة عـدادو املـقر املـؤقـت إلدارة جـلمدغ, بـالـتزامـن مـع إعـالن الـحكومـة الـصومـالـية  انـعقاد  

مؤتمر في تركيا  قريبا لتدشني وتوقيع نتائج مؤتمر املنتدي التشاوري الوطني . 

 الـــزيـــارة الـــتي يـــقوم بـــها مـــندوب األمـــم املتحـــدة لـــدى الـــصومـــال ومـــرافـــقوه غـــرضـــها تـــقريـــب 
وجهات نظر قادة اإلدارات  اإلقليمية التي التزال منقسمة حول نتائج  املؤتمر .

فــي هــذا الــسياق زار املــبعوث األمــمي إلــى إدارة غــلمدج يــوم الــثالثــاء املــاضــي ,بــعد زيــارتــه 
الـتي قـام بـها إلـي كـل مـن إدارة جـنوب غـرب و إدارة بـو نـت النـد وجـوبـا النـد , لـيتعرف عـلى 
املـوقـف الـنهائـي إلدارة إقـليم جـلمدغ وشـعبها تـجاه نـتائـج مـؤتـمر املـنتدي الـوطـني بـخصوص 

صيغة االنتخابات املزمع إجراؤها في شهر أوغسطس من هذالعام .

الــــتقى وفــــد املــــندوب األمــــمي مــــع رئــــيس إدارة اإلقــــليم عــــبد الــــكريــــم حســــني جــــولــــيد ,وبــــعض 
مــسؤولــي اإلدارة  كــما الــتقى مــع قــطاعــات مــختلفة مــن مــجتمع جــلمدغ ,وتــباحــث الــجانــبان 
حــول نــتائــج مــؤتــمر املــنتدى الــتشاوري الــوطــني, وأعــرب رئــيس جــلمدغ عــن تــأيــيدهــم لــنتائــج 

املؤتمر, وملواصلة مسيرة العملية السياسية الصومالية بشكل يرتضيه الجميع.
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كــان مــوقــف جــلمدغ مــتضامــنا  قــبل وبــعد املــؤتــمر مــع مــوقــف الــحكومــة الــصومــالــية املــتعلق 
بــإجــراء االنــتخابــات عــلى أســاس نــظام املــحاصــصة الــقبلية 4.5، وخــاصــة أّن رئــيس إدارة 
جــلمدغ عــبد الــكريــم جــولــيد يــعّد مــن الــشخصيات املــتحالــفة مــع الــرئــيس الــصومــالــي حــسن  
شـــيخ محـــمود مـــنذ مـــا قـــبل تـــولـــيه إدارة اإلقـــليم, حـــيث تـــربـــط الـــرجـــالن رابـــطة حـــزبـــية مـــتينة, 
ورابـــطة صـــداقـــة قـــديـــمة, وشـــغل مـــنصبي وزيـــر األمـــن والـــداخـــلية قـــبل تـــولـــيه مـــنصب رئـــاســـة 
جـلمدغ ,وفـي طـريـقه لـتولـي هـذا املـنصب أخـذ الـدور األكـبر الـرئـيس الـصومـالـي حـسن شـيخ 
حــــيث أمــــده بــــاملــــال والــــتأيــــيد, وبــــالــــتالــــي فــــمن الــــطبيعي أن يــــكون الــــرجــــل دومــــا  فــــي صــــف 

الرئيس.

نتائج زيارة املبعوث:

أهــمية جــولــة وفــد املــبعوث األمــمي تــتركــز عــلى إدارة بــو نــت النــد تحــديــدا ألنــها هــي الــطرف 
الـرافـض رفـضا قـاطـعا لـقرارات نـتائـج املـؤتـمر. ويـسعى وفـد املـبعوث األمـمي إلقـناع إدارة بـو 
نـت النـد بـاملـوافـقة عـلى الـقرارات الـتي اتخـذتـهامـعاً الـحكومـة الـصومـالـية واملـجتمع الـصومـالـي 

وبعض اإلدارات اإلقليمية في شأن صيغة االنتخابات .

 ويـــــــبدوا أن إدارة بـــــــو نـــــــت النـــــــد إلـــــــى اآلن ال تـــــــزال مـــــــتمسكة بـــــــموقـــــــفها الـــــــرافـــــــض لـــــــصيغة 
االنتخابات املقبلة، 

لـــــم يـــــتوقـــــف املـــــجتمع الـــــدولـــــي عـــــن ســـــعيه جـــــاهـــــدا إليـــــجاد رؤيـــــة مـــــوحـــــدة يـــــقتنع بـــــها جـــــميع 
الـــصومـــالـــيني , وبـــالـــتالـــي هـــذه املـــساعـــي ممهـــدة لـــلمؤتـــمر املـــزمـــع انـــعقاده فـــي تـــركـــيا بهـــذا 

الخصوص.

ومـن نـاحـية أخـرى نسـتطيع الـقول أن جـولـة املـبعوث األمـمي تـمحورت حـول مـعرفـة الخـريـطة 
الـسياسـية فـي الـصومـال لـكونـها أول زيـارة يـقوم بـها وكـيل األمـم املتحـدة لـدى الـصومـال إلـى 
اإلدارات اإلقـليمية لـلصومـال، ولـم يـتوصـل إلـى اآلن إلـى نـتيجة مـلموسـة حـول تهـدئـة الـوضـع 
املــتوتــر بــني إدارة بــونــت النــد وحــكومــة الــصومــال، وســتكشف األيــام الــقادمــة عــن مــدى قــدرة 
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الـسيد ميشـل كـيتنج عـلى تـفكيك طـالسـم سـياسـة الـصومـال الـتى تـمر بـأخـطر مـراحـلها مـنذ 
عقد من الزمن.

الخاتمة:  

بــعد أســبوع مــن جــولــة مــبعوث األمــم املتحــدة فــي الــصومــال والــوفــد املــرافــق لــه فــي املــناطــق 
األداريـة فـي الـصومـال رجـع املـندوب إلـى مـقره فـي كـينيا-نـيروبـي لـكى يـراجـع املـلفات الـتى 
أثـــارتـــها اإلدارات اإلقـــليمية فـــي إطـــار جـــولـــته األخـــيرة. وبـــما أن الـــجولـــة هـــي األولـــى لـــه فـــلم 

يتوصل إلى نتائج ملموسة ولم تقدم اي إضافة على الصعيد السياسي في الصومال.

ومــن األيــام الــقادمــة ســنالحــظ مــدى قــدرة املــبعوث األمــمي الجــديــد عــلى تــقديــم رؤيــة تــقاربــية 
فـي مـلف اإلنـتخابـات فـي 2016م الـذي اثـار جـدال كـبيرا بـني حـكومـةالـصومـال وإدارة بـونـت 
النــــد ومــــلفات أخــــرى تــــنبثق مــــن هــــذا املــــلف كــــملف الــــتعديــــالت الــــدســــتوريــــة، وكــــيفية تــــقسيم 

الثروات  الطبيعية في الوطن.

مركزمقديشو للبحوث والدراسات

صدى األسبوع – االصدار الثاني عشر

www.mogadishucenter.com

Email: info@mogadishucenter.com

http://www.mogadishucenter.com

