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املىصطم بطظث الى السطح دالفاث

امللدمة

وججاشباث سُاسُت ؽطكلذ مصازكت البرملان

ومؿ ئكتراب مىؽس إلاهخذاباث الؾامت في

ؽلى إلاجفاكُت،واملضيلت جىمً هىا في أن

البالز ًحاوٌ أؽظاء مجلس الىىاب الحالي

الىىاب أضازوا ئحطاء حؾسًالث ؽلى بؾع

إلاحخفاظ

بىىز إلاجفاكُت كبل الخصىٍذ ؽليها،وفؾال

ؽلى

ملاؽسهم

بصىضة

أوبادطي،هما ًىحس مً بُنهم مً ًحاوٌ

جم حؾسًل جلً البىىز التي واهذ محل

ؽطكلت مسيرة لاهخذاباث،وؽملُت إلاهخلاٌ

الخالف وازاضث حسال بين الىىاب،ومً أحل

السُاس ي بطمتها ؽبر مماطلت املصازكت ؽلى

الخىصل الى حل ًطض ى لاططاف املخجاشبت

الىمىشج إلاهخذابي الصي جم إلاجفاق ؽلُه

زون اللجىء الي حؾسًل جلً البىىز الخلي

في مىخسي اللُازة الىطىُت،هما ًحاوٌ

ضئِس الجمهىضٍت باللجىت البرملاهُت امليلفت

إلاهخلام مً الطئِس وضؤساء الىالًاث الصًً

ملطاحؾت إلاجفاكُت لىً زون حسوي.

ًطونهم بأنهم أسخحىشوا ؽلى مساض الؾملُت

تحالف من أجل التصعيد

إلاهخذابُت اللازمت بما ًذسم ملصالحم
السُاس ي..

وسط جلً لاحىاء املشحىهت بالخىجط
والتركب عهط في الساحت السُاسُت فجأة

إفتعال ألازمة

أصىاث جىازي بؾسم املصازكت ؽل ى جلً

مىص جلسًم ضئِس الىظضاء ؽمط ؽبس الطصُس

الاجفاكُت الجائطة حسب وصفهم ما لم

مذطحاث مىخسي اللُازة الىطني ملجلس

جخظمً أحس امطًٍ:

الىىاب للمصازكت ؽلى ئجفاكُت الىمىج
إلاهخذابي في 30مً صهط هِسان أبطٍل
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ؽضائط الهىٍت وداصت مجلس الىحسة

لاوٌ :جذصُص  8ملؾس مً ملاؽس مجلس

وإلاهلاش بطئاست محمس حسً حاز،وضؤساء

الضُىخ

املعمؿ حضىُله في إلاهخذاباث

بؾع الؾضائط البىازضٍت،وكامذ مغاهطاث

امللبلت للؾاصمت ملسٌضى

ئحخجاحُت ضافظت للمصازكت ؽلى الاجفاكُت

لامط الثاوي :الغاء جأسِس مجلس الضُىخ

ومىسزة بالىمىشج إلاهخذابي املططوح

نهائُا،ألهه الًمىً أن ًلبي ضغباث الضؾب

ومطالبت باؽطاء ملسٌضىا هصُبها مً

الصىمالي في هصه املطحلت،وٍمىً أن ًيىن

ملاؽس مجلس الضُىخ،ومتزحذ أصىاث

ؽبئا ئطافُا للسولت سىاء مً حُث

البرملاهُين املؾاضطين باإلجفاكُت ألغطاض

امليزاهُت،أو الىعُفُت،ولسي البالز مً

سُاسُت واهخلامُت بحخت بأصىاث صُىخ

املضىالث السُاسُت وجىاظؼ املإسساث

الؾضائط الصًً ًحسوهم لامل في لاسخحىاش

الدضطَؾُت والخىفُصًت ما المعٍس ؽلُه بحُث

ؽلى معٍس مً امللاؽس باسم محافغت بىازض.

ًيىن املجلس لاؽلى(أو مجلس الضُىخ)

وبين هإالء واولئً جلاطؿ مصالح أملخه

مإسست حضطَؾُت أؽلى مً مجلس الىىاب،

الغطوف السُاسُت الطاهىت،وبؾُسا ؽً

وشها بسوض ًإزط ؽلى أزاء مجلس الىىاب،

وإلاهخصاض

وهىان زوٌ هثيرة وان ؽىس ها مثل جلً

والهعٍمت،والحم والباطل فان هصا الخحالف

املجالس الاأنها كامذ بالغائها الحلا هما

وان مً أحل الخصؾُس بهسق ئفضاٌ

ًلىٌ بؾع هىاب البرملان الفُسضالي

الؾملُت إلاهخذبُت بطمتها.

الطافظين لدضىُل مجلس الضُىخ.

ميزان

الطبح

والخساضة

واهظم ئلى حمىؼ الطافظين لبىىز الاجفاكُت
سُاسُىن
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حؾسًالث ؽلى بىىز الاجفاكُت ،وهصا

التصعيد املضاد

الخصؾُس مؿ ؽىامل أدطي وان سببا في

ولئن وان هسف الخصؾُس الصي كام به

حسم الخجاشاث السُاسُت ؽلى الىحى الصي

سُاًىن وبطملاهُىن في ملسٌضى ئزاضة ضجت

ضأًىا ًىم أمس بؾس ما جسدل ضئِس

هبري لؾطكلت مسيرة إلاهخذاباث،فان

الجمهىضٍت إلنهاء الخالف السُاس ي املفخؾل

جصؾُس مجلس الىظضاء في والًت بىهذ الهس

الصي واز أن ٌؾصف بمسيرة الؾملُت

في حلسخه لاديرة في مسًىت حطوي ًىم

إلاهخذابُت بطمتها لى جصطف الطئِس بحىم

الخمِس املاض ي وان أصس ططاوة وأهثر

في الىكذ املىاسب لىطؿ حس لؾبث بؾع

حسما وأكىي لهجت بحُث أؽطب ؽً أسفه

الىىاب والسُاسين املىجىضًٍ ممً الًحمىن

الؾمُم ئظاء محاولت مجلس الىىاب

الىطً والًحمىن الصماض.

الفسضالُت في ئحطاء حؾُالث ؽلى بىىز

املخاوف الدولية من الفشل

الاجفاكُت ،وئشا أكسم البرملان في حؾسًل
الىمىشج إلاهخذابي املخفم ؽلُه،فأن حمُؿ

وبِىما واهذ الخجاشباث السُاسُت في أوحها

إلاجفاكاث السابلت التي أبطمتها بىهذ الهس

وان املجخمؿ السولي ًطاكب الىطؿ ؽً

مؿ

هثب،ولم جخىكف إلاجصاالث مؿ املسإلُين

الحيىمت

الفسضالُت

سخنهاض

فؾال،وسِخحمل مجلس الىىاب الفسضالي

في السولت،وصل الى البالز أزىاء جلً الفترة

مسإلُت إلانهُاض جلً.

وفىز أممُت ؽطبذ للمسإلين ؽً كللها
البالغ بمسلبل البالز ئشاما فضلذ ئحطاء

وألحل هصه ًمىً اللىٌ بأن والًت بىهذ

الغىخذاباث في مىؽسها امللطض في آب

الهس واهذ واضحت ئلى حس ما حُث ؽبرث

/أغسطس امللبل،وزؽذ الىفىز أؽظاء

ؽً ضفظها الخام ملحاولت البرملان إلحطاء
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إهتهاء الجلسة ألاخيرة دون التصويت

مجلس الىىاب املصازكت ؽلى ئجفاكُت
الىمىشج إلاهخذابي التي جم الخىصل اليها في

ئهتهذ حلست أوٌ أمس زون أن جصىث

مإجمط مىخس اللُازة الىطني في 12مً

لالجفاكُت،ووان البرملان الفُسضالي مسخؾس

هِسان/أبطٍل املىصطم زون ئحطاء أي حؾسًل

للخصىٍذ ؽلى الخؾسًالث التى أكترحتها
اللجىت

امليلفت

للىغط

الى

ؽلى بىىزها.

بىىز

الاجفاكُت،وهصه اللجىت امليىهت مً 22

هما أملح إلاجحاز لاوضوبي ؽً أمياهُت كطؿ

ؽظىا مً أؽظاء مجلس الىىاب الفسضالي

ؽالكاجه مؿ البالز ئشالم ججطي إلاهخذاباث

لم جحاوٌ ئهلاش املىكف،بل كامذ

بمىؽسها امللطض،وجأحي هصه الخلمُحاث جأحي

بالدسىٍف واملمماطلت،ومما ًسٌ ؽلى

في حين كلص الاجحاز الاوضوبي %20باملائت

جىاطئها أنها صطحذ أهثر مً مطة لىسائل

مً ضواجب كىاث حفػ السالم الخابؾت

إلاؽالم املحلُت بأهمُت الخؾسًالث التي

لبؾثت

في

أزضحها في بىىز إلاجفاكُت،وواهذ زضحت

الصىماٌ"لامُصىم".

الخيسُم بين السُاسُين املؾاضطين وبين

ولم ٌؾير أؽظاء مجلس الىىاب بخلً

بؾع أؽظاء البرملان ؽالُا.

املذاوف أي ئهخمام حُث واصل في

وهُفما وان لامط فأن ئؽالن ضئِس البرملان

مساوالجه أمس الىلاش حىٌ الخؾسًالث

محمس صُر ؽثمان حىاضي أمس ؽً ئهتهاء

امللترحت ؽلى جلً إلاجفاكُت للخصىٍذ ؽليها

حلست البرملان زون الخصىٍذ ؽلى الاجفاكُت

وزون ئبساء أي هغط ملا ًترجب ؽلى جلً

وجأحُلها ضٍثما ًيخهي ئحخماؼ اللُازة

إلاحطاء.

الىطىُت وان كطاضا صائبا بغع الىغط ؽً
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رئيس الجمهورية يحسم الخالف

مىاكف الشخصُت لطئِس البرملان ،وكس

ويصادق على الاتفاكية

حامذ حىله صيىن في آلاوهت لادير داصت
في ًخؾلم بالىمىشج إلاهخذابي الصي ٌؾطي

بؾس فضل البرملان في الخىصل الى حل حىٌ

لطؤساء لىالًاث زوضا هاما في إلاهخذاباث

الخجاشباث السُاسُت،واسخغطق في جفاصُل

امللبلت مماٌؾطض ملسخلبله ومسخلبل هثير

أدطي غير مجسًت مثل مسألت مجلس
الضُىخ

مً أؽظاء مجلس الىىاب الحالي لخطط

املحسىمت سلفا وٍىص ؽليها

ماحم،وٍطي بؾع املحللُين أن ضئِس

زسخىض البالز وان لعما ؽلى ضئِس البالز

البرملان ئسخاء مً الىُفُت التي أزًط بها

ئهلاش البلس مً مصير مجهىٌ في حالت ما

مىخسًاث الدضاوض الىطني السابم،ووان

لىضفع البرملان املصازكت ؽلى الىمىشج

ًىافم كطاضاجه ومذطحاجه ؽلى مظع ضغم

إلاهخذابي ،فأصسض مطسىما ضئاسُا ًلض ى

جىكُؾه ؽليها،فالطحل مؿ ول ماكُل وٍلاٌ

املصازكت ؽلى الىمىشج إلاهخذابي،وهصه

ؽىه وؽً أطماؽه السُاسُت وؽسم ضطاءه

الخطىة الجطٍئت واملسإلت مً الطئِس وئن

ؽً مجطٍاث لاحسار ئال أن جصطفه لادير

حاءث في وكذ مخأدط الا أنها حسمذ

حىٌ جأحُل الخصىٍذ ؽلى اجفاكُت

الخالف واهحاظث للمصلحت الؾلُا للبالز

الىمىشج إلاهخذابي أزبذ حساضجه في ئزاضة

هما وان مً صأنها طمأهتسيان الؾاصمت

لاظماث السُاسُت.

حُث شهط الطئِس في املطسىم ططوضة
حضىُل مجلس الضُىخ ؽلى أن ًظمً
مضاضهت حمُؿ لاكالُم بما فيها محافغت
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املماضساث اللبلُت اللصضة التي عهطث أزىاء

بىازض،هما أصاض الى ططوضة حل الضياوي

هصه لاظمت املفخؾلت.

املخؾللت في مىخسي اللُازة الىطني امللبل.

أما البرملان فلس جابُيذ ضزوزه حسب حؾسز

ردود أفعال متباينة

الىالءاث والاهلساماث املىحىزة زادل

أزاض كطاض ضئِس الجمهىضٍت ضزوة أفؾاٌ

مجلس الضؾب،فاملؾاضطىن ومفخؾلىا هصه

مخباًىت،حُث ضحب حماهير ؽطٍظت مً

لاظمت أزاهىا باللطاض،ووصفىه بالخاطئ وغير

الضؾب الصىمالي الصي وان وال ًعاٌ ٌؾاوي

زسخىضي هما صطح للخسمت الصىمالُت

مً الخالفاث والخجاشباث السُاسُت.

لهُئت الشاؽت البرًطاهُت الىائب ؽبس هللا
غىزح بطي وهىمً الىىاب املؾطوفين

وال ٌسخطُؿ أن ًخحمل ملعاًساحسُاسُت

بمؾاضطتهم للطئِس الجمهىضٍت،لىىه أهس في

ًسفؿ فاجىضتها الباهغت مً مىدسباجه

جصطٍحه أنهم الًمليىن دُاضا آدط غير

وملسضاجه التى بىاها بؾس حهس حهُس،وٍأحي

ئصساض بُان ًىضحىن فُه ؽسم زسخىضٍت

الخأًُس الضؾبي لهصه اللطاضاث ألنها جمثل
املذطج

هصا إلاحطاء.

الىحُس

لألظمت

السُاسُت

الطاهىت،داصت وأن الضؾب وان ًطاكب

مً حاهب آدط ضحب ؽسز مً هىاب مجلس

املهعلت السُاسُت التي وان ججطي في أوضكت

الضؾب هصا اللطاض واصفُين ئًاه باإلًجابي

مجلس الضؾب في لاسابُؿ الللُلت املاطُت،
والتي وان ممثلىلها مضاغبىن مؾطوفىن ّ
مل

واملفُس واملىلص للبالز،وأن ضئِس كام
بىاحبه ججاه الىطً،فُخحخم ؽلى الطئِس في

الضؾب

مثل هصه الحاالث اللجىء الى ئسخذسام

مً

مماضساتهم

وسُاساتهم

الخاطئت،هما طاق الضؾب شضؽا مً

صالحُخه إلهلاش البالز.
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الطئِس ؽلى هصا اللطاض" هما ض ّحب لاجحاز

أما ؽلى الصؾُس املجخمؿ السولي فلس القى
اللطاض جطحُبا ّ
حاض مً وهُل إلامين الؾام

باللطاض.

لألمم املخحسة الخاص بالصىماٌ السفير

وؽلى صؾُس السوٌ ضحب باللطاض ول مً

مُيل هخىغ حُث كاٌ" للس وان مً

لافطٍلي ومىغمت إلا ٌغاز،وإلاجحاز لاوضبي

لاحسً لى جمذ املصازكت بططٍلت أدطي ئال

هُيُا وازُىبُا والسىٍس واًطالُا واململىت

أن الخالف بين أؽظاء مجلس الىىاب أحبر

واملخحسة والىالًاث املخحسة لامطٍىُت .

صسي لاسبىؼ

إلاصدار العشرون
مطهع ملسٌضى للبحىر والسضاساث
websed: www.mogadishucenter.com
E-mail: info.mogadishucenter.com
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