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مقدمة :

بـــعد مـــنتديـــات مـــتنوعـــة عـــقدت فـــي عـــواصـــم مـــختلفة مـــنها عـــواصـــم أوروبـــية، 
يــــأتــــي مــــنتدى اســــطنبول خــــاتــــما لهــــذه املــــنتديــــات فــــفي 23 و 24 مــــن هــــذ 
الشهـــر، وانـــطلقت فـــعالـــيات مـــنتدى الشـــراكـــة الـــوزاري الـــرفـــيع املســـتوى مـــن 
أجــــل الــــصومــــال فــــي اســــطنبول الــــتركــــية, ويــــأتــــي هــــذا املــــنتدي فــــي مــــرحــــلة 
مـــفصلية يـــنتهي فـــيه فـــترة الـــحكومـــة الـــحالـــية, ويـــنتظر وقـــوع تـــحوالت كـــبيرة  
كــإجــراء انــتخابــات بــرملــانــية ورئــاســية فــي الــعام الــجاري, مــنتدى اســطنبول 
سيســــــــتعرض عــــــــلى جــــــــوانــــــــب عــــــــديــــــــدة وفــــــــي مــــــــجاالت  مــــــــختلفة ســــــــياســــــــية 
واقـتصاديـة, وأمـنية وإنـسانـية, ويـركـز بـشكل خـاص عـلى االنـتخابـات املـقبلة 
وكـــــيفية انـــــعقادهـــــا فـــــي وقـــــتها املحـــــدد, ويســـــتعرض اإلنـــــجازات والـــــتطورات 
الــتي حــصلت خــالل فــترة الــحكومــة الــحالــية, والــعقبات الــتي واجهــت الــدولــة 
ســواء  مــن جــانــب األمــن, والــسياســة  أو جــانــب االقــتصاد, نــحاول فــي هــذا 

الصدى الحديث عن منتدى اسطنبول والوقوف عليه من جميع جوانبه.

اقامة املنتدى في الخارج (االسباب والدواعي) 

تشهـد الـعاصـمة مـقديـشو تـحسنا أمـني مـشهود، وذلـك رغـم األحـداث املخـّلة 
لــألمــن الــتى حــدثــت وتحــدث فــي داخــل املــديــنة وأمــاكــنها الــحيويــة بــني فــينة 
وأخــــــرى، إالّ أن املــــــديــــــنة أبــــــت أن تــــــخضع فــــــى أجــــــندات مُـــــــدبــــــري األعــــــمال 
التخـريـبية، وصـمدت بـسنوات وسـنوات عـن تـلك االحـداث "املـؤملـة" واملـتكررة، 
وقـد عُــقد فـي داخـل الـعاصـمة مـؤتـمرات تـشارويـة ومـنتديـات رفـيعة املسـتوى 



الـــــــتى قـــــــد  شـــــــاركـــــــها وفـــــــود مـــــــن املـــــــجتمع الـــــــدولـــــــي ورؤســـــــاء فـــــــي االداراة 
الفيدرالية.

وفــــي ديــــسمبر املــــاضــــي عــــقد فــــي الــــعاصــــمة مــــقديــــشو الــــنسخة الــــخامــــس 
لــلمنتدى الشــراكــة الــرفــيع املســتوى كــأول مــرة تــسضيف الــعاصــمة مــؤتــمرا 
مـــن هـــذا قـــبيل، وحـــضر فـــي تـــلك فـــعالـــيات بـــعض مـــن دول الـــتى تهـــتم فـــي 

الشأن الصومالي.

 ولـكن فـي الـنسخة الـسادسـة مـن املـنتدى الـذي بـدأت فـعالـياتـه يـوم الـثالثـاء 
عــقد فــي الــخارج الــصومــال وبــاألخــص  فــي مــديــنة اســطنبول الــتركــية، فــي 
مشهـــد يـــوحـــى بـــأن ثـــمة خـــلّل أمـــنيُّ أدى إلـــى إنـــعقاد املـــنتدى فـــي الـــخارج 
الــــصومــــال، وكــــذلــــك بــــما أن تــــركــــيا لــــديــــها خــــطط اســــتراتــــجية طــــموحــــه فــــي 
مســتقبل الــصومــال الــقريــب والــبعيد انــعقد املــنتدى فــي أراضــيها، وتــماشــيا 
لهـذا املـؤتـمر اعـلنت دولـة تـركـية بحجـم اسـتثمارتـها فـي الـصومـال مـن خـالل 
الـــفترة املـــاضـــية الـــتى تـــصل إلـــى مـــئة مـــليون دورالر والـــعدد مـــرشـــح إلزديـــاد 

في سنوات القادمة.

ما الذي يختلف منتدى اسطنبول عن املنتديات السابقة؟

يختلف هذا املنتدى عن املنتديات السابقة في عدة أمور أهمها :

يــــــختلف كــــــونــــــه آخــــــر املــــــنتديــــــات بــــــمختلف املســــــتويــــــات, حــــــيث بــــــدأت •
انـطالقـتها  فـي عـام 2013م , وهـذا املـنتدي هـو الـثالـث عـلى مسـتوى 
الـوزاري, بـدءا مـن املـنتدى الـوزاري الـذي انـعقد فـي كـوبـن هـيغن فـي 

عام 2014م  , واملنعقد أيضا في مقديشو في عام 2015م .



يـــــتميز عـــــن نـــــظراءه بـــــالـــــتزايـــــد املـــــلحوظ فـــــي األعـــــداد املـــــشاركـــــة لهـــــذا •
املــنتدى ســواء مــن جــانــب الــصومــالــيني أومــن جــانــب املــجتمع الــدولــي, 
شــارك فــيه 46 دولــة, و 11 مــنظمة وهــيئة دولــية وإقــليمية,  لــوحــظ فــي 
املـــنتدي الشـــراكـــة الـــوزاري  املـــنعقد فـــي اســـطنبول اإلقـــبال الـــعربـــي 
الـــــكثيف حـــــيث شـــــاركـــــت املـــــنتدي وفـــــود عـــــربـــــية مـــــن مـــــختلف األقـــــطار 
الـــعربـــية وبـــالـــذات الخـــليجية, وتـــوحـــي ذلـــك االهـــتمام الخـــليجيالـــالحـــق  

في الصومال .

أنــه يــأتــي فــي مــرحــلة مــفصلية , وفــي وقــت حــساس جــدا تــنتهي فــيه •
فــــترة الــــحكومــــة الــــحالــــية, حــــيث ركــــز  عــــلى الــــتحوالت  املــــنتظرة  فــــي 
الــعام الــجاري 2016م, وأيــد بــشكل واضــح عــلى الــنظام االنــتخابــي 
املـتفق عـليه محـليا ودولـيا بـاسـتثناء بـو نـت النـد والـصادر مـن املـنتدى 
الـــتشاوري الـــوطـــني, وأوضـــح أنـــه ســـيساهـــم إجـــراء االنـــتخابـــات فـــي 

وقتها املحدد .

 يــــأســــس املــــنتدى  خــــارطــــة طــــريــــق و قــــواعــــد أســــاســــية  مــــتفق عــــليها •
مسـبقا والـتي سـتجري عـليها الـدولـة املـقبلة فـي الـسنوات الـثالثـة بـني 

عامي 2017 إلى عام 2020م . 

 يـــختلف هـــذ املـــنتدى عـــن غـــيرهـــبغياب بـــعض األطـــراف املـــشاركـــة فـــي •
املــنتديــات الــسابــقة, حــيث قــاطــعت بــونــت النــد بــمشاركــة هــذا املــنتدى 
عــــــلى خــــــلفية الــــــخالف مــــــع الــــــحكومــــــة الــــــفيدرالــــــية فــــــي شــــــأن نــــــوعــــــية  
االنتخابات, وهذه سلبية يتميز  هذا املنتدى عن املنتديات السابقة. 



 كـان هـناك مـؤتـمرات هـامـشية فـي جـانـب املـنتدى والـتي كـانـت  تـتعلق •
بــــاملــــرأة والشــــباب  وهــــذه أيــــضا مــــما يــــختلف املــــنتدي عــــن غــــيره مــــن 

املنتديات السابقة .

كـانـت هـناك مـنح دولـية لـكن الـالفـت لـلنظر املـنحة الـتي مـنحتها تـركـيا •
والـتي يـبلغ قـدرهـا بـ 400,000,000 مـليون دوالر  , والـدولـة الـتركـية 
تــتميز عــن غــيرهــا مــن أعــضاء املــجتمع الــدولــي بــالجــديــة فــي الــتكاتــف 
مـع املـجتمع الـصومـالـي, وهـذه الـسمة تسـرع فـي الـحصول عـلى هـذه 
املـــنحة الـــتركـــية لـــلشعب الـــصومـــالـــي , إمـــا عـــن طـــريـــق تـــنفيذ خـــدمـــات 
إضـــــافـــــية ســـــتنفذهـــــا الـــــدولـــــة الـــــتركـــــية فـــــي أرض الـــــواقـــــع أو أي طـــــرق 
أخــــرى , وهــــذه مــــيزة يــــختلف هــــذا املــــنتدي عــــن نــــظراءه, حــــيث كــــانــــت 
وعـــود ومـــنح املـــنتديـــات الـــسابـــقة لـــدول غـــير جـــاديـــن فـــي الـــتكاتـــف مـــع 

الشعب الصومالي .

مقاطعة بو نت الند فى املنتدى .

قـــاطـــعت بـــو نـــت النـــد بـــاملـــشاركـــة فـــي مـــنتدى الشـــراكـــة الـــرفـــيع املســـتوى مـــن 
أجـــــل الـــــصومـــــال  املـــــنعقد فـــــي اســـــطنبول, وذلـــــك عـــــلي خـــــلفية خـــــالفـــــها مـــــع 
الـــحكومـــة الـــفيدرالـــية فـــي شـــأن نـــوعـــية االنـــتخابـــات الـــتي ســـتنعقد فـــي شهـــر 
أوغســـطس الـــقادم, فـــي حـــني تـــرى إدارة بـــو نـــت النـــد إجـــراء االنـــتخاب عـــلي 
أســـاس املـــديـــريـــات واألقـــالـــيم خـــالفـــا لـــلقرار الـــصادر مـــن املـــنتدى الـــوطـــني  
والـذي اتـفق عـليه الـحكومـة الـفيدرالـية وإدارات األقـالـيم األخـرى املـتعلق فـي 
إجـــــراء االنـــــتخاب املـــــقبلة  عـــــلى أســـــاس نـــــظام املـــــحاصـــــصة الـــــقبلية 4,5 , 



فشـلت كـل املـحاوالت املحـلية واالقـليمية والـدولـية  إلـى اآلن  إلقـناع إدارة بـو 
نـت النـد بـالـتنازل عـن مـوقـفها الـرافـض,  وهـذه الخـطوة الـتي اتخـذتـها إدارة 
بــــو نــــت النــــد تــــعبر عــــن مــــبلغ الــــذي بــــلغ حــــدة الــــتوتــــر بــــينها وبــــني الــــحكومــــة 
الــفيدرالــية  , وأثــر غــيابــها فــي مشهــد املــنتدى حــيث وجــه بــيان الــصادر مــن 
املــــنتدى الــــحكومــــة وإدارات األقــــالــــيم األخــــرى  بــــبذل كــــل الــــجهود النــــضمام 
إدارة وشـعب بـو نـت النـد وإقـناعـها بـموافـقة نـظام االنـتخاب , وبـني الـرئـيس 
الـــــصومـــــالـــــي حـــــسن شـــــيخ محـــــمود أن حـــــكومـــــته تـــــبذل كـــــل طـــــاقـــــاتـــــها لـــــفور 
رجــوعــهم مــن املــنتدى ملــفاوضــة إدارة بــو نــت النــد والجــلوس مــعها واســتماع 

وجهة نظرها .

قــــادة إدارة بــــو نــــت النــــد يــــأتــــيهم الــــضغط األكــــبر مــــن قــــبل الــــشعب حــــيث ال 
يســتطيع الــقادة  اتــخاذ مــوقــف لــوحــدهــم فــهناك نــوع مــن املــراقــبة واملــحاســبة 
فــــــي بــــــو نــــــت النــــــد  بــــــخالف اإلدارات األقــــــالــــــيم األخــــــرى املــــــوجــــــودة , حــــــيث 
الــقرارات واألمــور الــفيصلية بــيد رئــيس إدارة اإلقــليم لــوحــده وبــالــتالــي فــإن 

الحكومة الفيدرالية أمامها مهمة صعبة إلقناع شعب بو نت الند  .

مخرجات منتدى اسطنبول :

عــــــقد فــــــي اســــــطنبول الــــــتركــــــية  يــــــومــــــي 23و24 مــــــن هــــــذا الشهــــــر  مــــــنتدى 
الشــراكــة الــرفــيع املســتوى مــن أجــل الــصومــال, وشــاركــه مــا يــقارب خــمسني 
دولـــــــة ومـــــــا يـــــــزيـــــــد عـــــــن عشـــــــر  هـــــــيئات ومـــــــنظمات دولـــــــية وإقـــــــليمية, مـــــــنتدى 
اسـطنبول سيسـتعرض عـلى جـوانـب عـديـدة وفـي مـجاالت  مـختلفة سـياسـية 
واقــــتصاديــــة , وأمــــنية وإنــــسانــــية , ويــــركــــز بــــشكل خــــاص عــــلى االنــــتخابــــات 



املــــــــقبلة وكــــــــيفية انــــــــعقادهــــــــا فــــــــي وقــــــــتها املحــــــــدد , ويســــــــتعرض اإلنــــــــجازات 
والــــتطورات الــــتي حــــصلت خــــالل فــــترة الــــحكومــــة الــــحالــــية , والــــعقبات الــــتي 
واجهـــــــــت الـــــــــدولـــــــــة ســـــــــواء  مـــــــــن جـــــــــانـــــــــب األمـــــــــن , والـــــــــسياســـــــــة  أو جـــــــــانـــــــــب 
االقــــتصاد,وفــــي خــــتام املــــنتدى أصــــدر  بــــيانــــا مــــوســــعا تــــكلم فــــيه عــــن كــــافــــة 

املجاالت واألصعدة 

وأبرز ما جاء في هذا البيان :

علي الصعيد السياسي : 

1)تــــأيــــيد قــــرارات املــــنتدى الــــتشاوري الــــوطــــني الــــذي انــــعقد فــــي مــــقديــــشو 
16ديــسمبر 2015م,وبــالــذات الــقرار املــتعلق بــاالنــتخابــات املــقبلة فــي شهــر 
أغســطس الــقادم.فــي الــفقرة الــرابــعة مــن بــيان مــنتدى الشــراكــة املــنعقد فــي 
اســطنبول يــؤكــد عــلي أهــمية عــام 2016 والــذي يــرجــى فــيه وقــوع  تــحوالت 
كـبيرة.ويـؤكـد أيـضا عـلي ضـرورة انـعقاد انـتخابـات فـي شهـر أغسـطس مـن 

هذا العام الجاري,وعدم تمديد الفترة للمؤسسات الحالية.

2)مــما جــاء فــي بــيان املــنتدى  الــشعور املــوجــه فــي غــياب إدارة بــو نــت النــد 
عــن املــنتدى, ووجــه الــحكومــة الــفيدرالــية وإدارات األقــالــيم بــذل الجهــد بــقدر 
اإلمــــكان النــــضمام إدارة وشــــعب بــــو نــــت النــــد كــــي تــــتمكن صــــيرورة  نــــظام 

االنتخاب في عام 2016 م  مجمع عليه.

3)أكــــد الــــبيان عــــلي ضــــرورة الــــبحثبانــــتخابــــات شــــعبية فــــي عــــام 2020م, 
والــــتجاوز مــــن الــــنظام الــــحالــــي فــــي تــــوزيــــع الســــلطات انــــطالقــــا مــــن الــــرغــــبة 
الـــقويـــة لـــلشعب الـــصومـــالـــي كـــما أكـــد الـــبيا ن أهـــمية إيـــجاد رؤيـــة ســـياســـية 



واضـحة وخـارطـة مـتبعة لـتحقيق هـذه الـرؤيـة,وعـلي أهـمية وجـود خـطة ثـنائـية 
الــطرفــمتفق عــليها تــؤيــد الــوصــول إلــى انــتخابــات حــرة يــساهــم فــيها مجــلس 

وطني لالنتخابات, وأن املجتمع الدولي مستعد لتأييد هذه املسيرة  .

4)أشـــــــار الـــــــبيان إلـــــــى الـــــــحاجـــــــة فـــــــي اســـــــتكمال مشـــــــروع تـــــــشكيل اإلدارة 
ملـــحافـــظتي هـــيران وشـــبيلي الـــوســـطى, والـــحاجـــة فـــي وصـــول االتـــفاق عـــلى 

تحديد مقام محافظة بنادر .

5)حــث الــبيان بــإســراع اســتكمال إعــادة نــظر الــدســتور وبــالــذات الــفصول 
ذات األهــــمية, وعــــلي ضــــرورة مــــشاركــــة هــــذ األمــــر جــــميع الــــشعب بــــمختلف 

مناطقهم, وأن تحقيق ذلك يقود إلى هدوء سياسي يشمل الصومال .

على الصعيد األمني واإلنساني :

6)اعــترفــالــبيان بــالــتقدم الــحاصــل فــي إعــادة األمــن والســالم الــدائــم لــعموم 
الـــصومـــال, وأعـــرب الـــبيان عـــن قـــلقه املـــوجـــه فـــي حـــالـــة األمـــن الـــحالـــية وأنـــها 
تـــعيق الـــتقدم الـــذي خـــطاه مـــؤســـسات الـــدولـــة واملـــجتمع الـــصومـــالـــي, وهـــي 
الســــــــبب لــــــــلحاجــــــــة فــــــــي اإلغــــــــاثــــــــة اإلنــــــــسانــــــــية الــــــــواســــــــعة واملــــــــوجــــــــودة فــــــــي 
الـصومـال,كـما أوضـح الـبيان إلـى أن 4,7 مـليون شـخص بـحاجـة إلـى إغـاثـة 
إنـــسانـــية عـــاجـــلة ومســـتمرة , وأن 3,2 مـــليون بـــحاجـــة إلـــى خـــدمـــات صـــحية 
عـــاجـــلة, وأن أكـــثر مـــن 300,000طـــفل, أعـــمارهـــم دون الـــخامـــسة  يـــعانـــون 

من سوء التغذية.

7)أشـــاد الـــبيان الـــدور املـــلتبس بـــالـــشجاعـــة  الـــذي يـــبذلـــه الـــقوات اإلفـــريـــقية 
والـــقوات الـــصومـــالـــية للحـــرب ضـــد حـــركـــة الشـــباب, ويـــوجـــه الـــشكر الـــخاص 



لجــميع الــدول املــوجــودة قــواتــها فــي الــصومــال, كــما وجــه الــشكر إلــى الــدول 
الــداعــمة بــاســتمرار لــعمليات الــقوات اإلفــريــقية وطــلب مــنهم مــواصــلة الــدعــم 

حتي تتحقق األهداف املرجوة .

8)أشــار الــبيان إلــى الــحاجــة املــاســة لــدعــم قــوات الشــرطــة لجــميع اإلدارات 
اإلقليمية وتوفيرهم األدوات الالزمة لتحقيق األمن والسالم .

علي الصعيد االجتماعي:

9)كــــما أشــــار الــــبيان إلــــى أهــــمية  تــــوفــــير الخــــدمــــات االجــــتماعــــية املــــختلفة 
لــــلمجتمع الــــصومــــالــــي , ويــــتوعــــد املــــجتمع الــــدولــــي والــــحكومــــة الــــصومــــالــــية 
بـــــــإعـــــــطاء االعـــــــتبار,بـــــــتمويـــــــل وتـــــــنفيذ الخـــــــدمـــــــات االجـــــــتماعـــــــية كـــــــالـــــــتعليمية 

والصحية , وحماية املجتمع وفقا للشروع واألنظمة املهمة .

10)نـــبه الـــبيان إلـــى تـــطويـــر االســـتراتـــيجية الـــوطـــنية للشـــباب ألخـــذهـــم دورا 
كـبيرا  فـي السـالم , ورحـب اسـتراتـيجية األمـم املتحـدة للشـباب الـصومـالـي, 

كما رحب بناء صندوق مخصص لدعم الشباب الصومالي .

11)أشــاد الــبيان إلــى الــدور الــفعال لــلمرأة الــصومــالــية فــي مــجاالت الــحياة  
االقــتصاديــة , والــسياســية, واالجــتماعــية, ورحــب قــرار الــحكومــة الــفيدرالــية 
فـــــي تـــــخصيص املـــــرأة الـــــصومـــــالـــــية لنســـــبة 30% مـــــن مـــــقاعـــــد انـــــتخابـــــات 
2016, كــــــما رحــــــب قــــــرار إدارة إقــــــليم جــــــنوب غــــــرب فــــــي تــــــخصيص املــــــرأة  

لنسبة 21% من مقاعد برملان إدارة اإلقليم .

علي الصعيد االقتصادي :



12) أشـار الـبيان إلـى األهـمية فـي تـطويـر الـجوانـب االقـتصاديـة املـهمة فـي 
الـصومـال لـتوفـير فـرص لـلعيش الـدائـم , ونـبه إلـى الـحاجـة املـاسـة فـي إدارة 

الثروات الطبيعية بشكل جيد مما تساهم النمو االقتصادي في البالد .

رؤية االحزاب في مخرجات املنتدى  

بـعد إنـتهاء فـعالـيات املـنتدى فـي مـديـنة اسـطنبول أقـام االحـزاب الـسياسـية 
فــي الــصومــال مــؤتــمرا صــحفيا فــي فــندق الــصحفي، وفــي بــدايــة خــطابــهم 
رحــــبوا فــــي دور الــــتركــــي إلنــــجاح فــــعالــــيات املــــنتدى الــــرفــــيع املســــتوى، وان 
تـركـيا تـقيم هـذه الـفعالـيات لـحسن الـنية وحـبها لـنهوض الـشعب الـصومـالـي 
بــينما نجــد ان وفــود الــصومــالــني الــذيــن شــاركــوا فــي املــنتدى ال يــمتلكون اي 
حـــــس وطـــــني وال يحـــــملون مشـــــروعـــــا وطـــــنيا إلنـــــهاض الـــــشعب الـــــصومـــــالـــــيّ 
املــنكوب، وكــذلــك ادانــوا فــي غــياب الــرئــيس والــرئــيس الــوزراء والــناطــق بــاســم 
الـبرملـان فـي الـوطـن وسـفرهـم إلـى الـخارج فـي ظـل األوضـاع الـحالـكة الـتى 
يـــمر الـــبلد، وبـــالـــتالـــي ارســـلوا رســـالـــة إلـــى املـــجتمع الـــدولـــى وخـــاصـــة الـــدولـــة 
تـــركـــيا بـــأن ال يـــغتروا فـــي كـــالم املـــعسول الـــذي يـــكرره الـــرئـــيس حـــسن شـــيخ 
محــمود حــينما يتحــدث عــن أوضــاع األمــنية واالقــتصاديــة لــلصومــال، بــل إنــه 

يكذب لتمويل حملة االنتخابية.

وفـي سـياق حـديـثهم عـن مخـرجـات املـنتدى حـذروا  لـلمجتع الـدولـي عـن مـغبة 
اتـفاقـيات الـتى تـسانـد لـلمجتمع الـصومـالـي ذلـك ألن الـوضـع الـحالـيّ لـلوطـن 
ال يـــــــسمح لـــــــذلـــــــك، وان تـــــــلك االتـــــــفاقـــــــيات واملـــــــشاريـــــــع الـــــــتى تـــــــكون الـــــــدولـــــــة 



الـــصومـــالـــية طـــرف مـــنها قـــد تـــظف ألغـــراض شـــخصية مـــما يـــؤجـــج الـــوضـــع 
األمني في الصومال ويولد تفككا اجتماعيا للشعب الصومالي.

وجـديـر بـالـذكـر أن نـظام تـعدد األحـزاب فـي الـوطـن لـم يـصدقـه الـبرملـان بـعد، 
وال يـوجـد فـي نـية لـتصديـق هـذا الـنظام، وذلـك ألن الـدولـة الـصومـالـية أخـذت 

نظام التقليدي إلقامة االستحقاق االنتخابي في 2016م.

مدى تأثير املنتدى في عملية السياسية للصومال( االنتخابات)

ذكــر فــي بــيان األخــير مــن املــنتدى الــرفــيع املســتوى بــأن املــجتمع الــدولــي – 
بــمختلف دولــهم - يــباركــون مخــرجــان املــؤتــمر الــتشاوري األخــير الــذي عــقد 
فــي الــعاصــمة مــقديــشو، وأن نــظام االنــتخابــي املــتفق عــليه –  أربــعة نــقطة 
خـــمسة 4.5  - هـــو الـــذي املـــعتد فـــي االنـــتخابـــات املـــزمـــع عـــقدهـــا فـــي هـــذا 

العام.

وأن الـــدولـــة الـــصومـــالـــية تـــبحث عـــن ســـبل حـــصول دعـــم مـــالـــي مـــن املـــجتمع 
الــــــدولــــــي إلدارة اإلنــــــتخابــــــات 2016م، وهــــــذا املــــــنتدى كــــــانــــــت بــــــوابــــــة مــــــهمة 
لـحصول هـذا الـدعـم، وتـم تـأكـيد لـلدولـة الـصومـالـية بـأنـهم سـيحصلون بـكافـة 

الدعم املاليّ التى تحتاجها في اإلنجاح اإلنتخابات 2016م.

وقــد طــلب املــشاركــني مــن املــجتمع الــدولــي بــالــضرورة ارجــاع بــونــت النــد فــي 
مســرح الــسياســي الــحالــيّ، وتــقديــم حــلول لــنقاط الــتى ال تــأيــدهــا بــونــت النــد 
مـن عـملية الـسياسـية، وقـد صـرح الـرئـيس حـسن شـيخ محـمود فـي لـقائـه مـع 
احـــــد الـــــقنوات الـــــصومـــــالـــــية بـــــأن غـــــياب بـــــونـــــت النـــــد فـــــي املـــــنتدى جـــــاء اثـــــر 
امــتعاضــها بمخــرجــات املــؤتــمر الــتشاوري األخــير، وال يــمثل غــيابــها كــونــها 



غــير راضــية فــي املــنتدى الــرفــيع املســتوى وقــد أكــد انــهم ســيبدلــون قــصارى 
جهـدهـم إلقـناع بـونـت النـد فـي مخـرجـات املـؤتـمر الـتشاوري. وكـل تـلك الـنقاط 
الــتى ذكــرنــاهــا فــي ثــنايــا هــذه الجــزئــية تــمثل عــن تــأثــير املــنتدى فــي الــعملية 

السياسية في الصومال.

الخاتمة

بــــعد هــــذه وقــــفات عــــن مخــــرجــــات املــــنتدى الــــرفــــيع املســــتوى الــــخامــــس فــــي 
اســـطنبول ووضـــع األمـــني املـــتدهـــور فـــي الـــعاصـــمة، الـــذي يـــنعكس بـــمجى 
فشـــــل األجهـــــزة األمـــــنية الـــــتابـــــعة لـــــلدولـــــة فـــــي عـــــملياتـــــها لـــــتثبيت األمـــــن فـــــي 
الـعاصـمة، نـرى ان الـصومـال ليسـت جـاهـزة حـتى االن فـي لـعب دور حـيوي 
فـــــي تـــــنفيذ أجـــــندات املـــــنتدى واملـــــنتديـــــات الـــــسابـــــقة الـــــتى عـــــقدت فـــــي هـــــذا 
الـــشأن،  مـــا يـــعني الـــدولـــة لـــم تـــقم أي تـــقدم يـــذكـــر فـــي صـــعيد األمـــني فـــي 
الــــعاصــــمة الــــتى أصــــبحت مــــلجأ فــــي االنــــفجارت املــــدبــــرة الــــتى تــــأتــــي مــــن 
تخــطيط الحــركــة الشــباب، وكــيف يــعقد فــي الــنسخة الــخامــسة مــن املــنتدى 

ولم نرى مخرجات املنتديات السابقة في أرض الواقع.

إن اسـتفادة تـلك املـنتديـات مـرهـونـة بـالـقيادة الـصومـالـية ومـدى جـديـتهم فـي 
تـنفيذ مخـرجـات تـلك املـنتديـات، ال يـزيـد شـيء بـحضور تـلك املـؤتـمرات مـا لـم 
تــبدأ عــملية الــتصحيح مــن قــيادة الــصومــالــية بــأنــفسهم ومــن ثــم تــنتقل إلــى 

كآفة األجهزت التابعة للدولة.
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