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 املقدمة

ظخبشش مخباًىت،ا ٌكالت سئِغ املحىمت الػلُا غً مىصبه سدود أفػاشاس سئِغ الجمهىسٍت باكأزاس 

حعب –ألن هزا اللشاس  ،والصائب سغم جأخشه ءي العُاظين بهزا اللشاس واصفين ئًاه بالجش بػع 

م إلغادة هُيلت املإظعاث اللظائُت املتره  طىة ئخ -وصفهم ن ئ ،زم  لت في البالدًجابُت جمهذ الطٍش

خجابت ملطالب الشػب الصىمالي الزي راق مشاسة الظلم والفعاد اظغفاء سئِغ املحىمت الػلُا جأحي ئ

  .واملحعىبُت

ُ   وهىاب في مجلغ الشػب،آخشون ن ظُاظُىن اأد في حين كشاس  ووصفىا ،ةجلً الخطى ىن وكاهىه

ه
 
صلحت الػلُا للبالد بلذسما ًخذم امل -سأيهم حعب–والًخذم  بامخُاص، كشاس ظُاس ي   الشئِغ بأه

حت هبيرة مً املوبين هإالء وأولئ اهخخابُت بحخت، -أحىذاث ظُاظُت جخمؼ بػًُذا غً املىظىس ً شٍش

 باللشاس صائوسأث  العُاس ي واملصلحي أبذث سأيها في املىطىع باإلًجاب،
ً
 في الىكذ املىاظب.  حاءا

ومً  هخخاباث امللبلت؟ًثيره اللشاس ًخػلم بأبشص جأزيراث هزا اللشاس غلى لا ٌ ؤ اعوغلى ول  حاٌ هىان ح

صذاس مً صذي إلا في هزا حاٌو الىصٌى ئلى إلاحابت غىه هزا ما ظىو ؟ املعخفُذ مً هزا اللشاس

 ظبىع.لا 

 أسباب إقالة رئيس املحكمة العليا

لشأن الذاخلي في خابػين لا باليعبت لىثير مً املشاس ئكالت سئِغ املحىمت الػلُا مفاحئً ك لم ًىً

 لشبه الفعاد التي ال طاغً في العً كالت سحل اف البالد،
ً
ًخمخؼ بعمػت طُبت لذي املىاطىين هظشا

هزا حلت الشاهىت لِغ معخغشبا، بل ئبلاؤه في املش ه اججاهاث ال جخماش ي مؼ مخطلباث لحامذ حىله، و 

هى املعخغشب، لىً ماهي لاظباب املػلىت حتى آلان إلكالخه غً  املىصب طُلت ول  هزه الفترة

 مىصبه؟
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لى جلً و . وأغذة غىامل أدث الى ئكالت سئِغ املحىمت الػلُا مً مىصبه في هزا الخىكُذ هىان

 الػىامل3

الٌعمح الذظخىس ا مىبِ ،غاما 11جلذمه في العً حُث ًبلغ سئِغ املحىمت امللاٌ مً الػمش -1

لُه في مشظىم وهزا الػامل مشاس ئ ،56هى فىق ظً  ن ًخىلى سئاظت املحىمت الػلُا مًالحالي للبالد أ

 الشابؼ مً ماًى الجاسي.إلاكالت الزي أصذسه سئِغ الجمهىسٍت في 

وكذ أشاس  الفعاد إلاداسي واللظائي املعدششي الزي طاٌ حمُؼ املإظعاث اللظائُت في البالد، -2

ًذلى ذ ئلىحىف وحػُين الذهخىس ابشاهُم ئِغ الجمهىسٍت في ولمخه بمىاظبت ئكالت املحامي غُذًسئ

 
ً
له،حُث كاٌ "ئن ئكالت سئِغ املحىمت ًأحي اظخجابت ملطالب الشػب الصىمالي الزي  ظلُمان خلفا

 ."لتزام بلىاهين الػذالتاملإظعاث اللظائُت هدُجت لػذم لاغاوى مً فعاد ئداسي ًطاٌ حمُؼ 

ي جىسطهم في كظاًا الفعاد م فاتهلا غُذًذ ممً ٌشاس الُه بأصابؼ عدشاس لى رلً وان املًظاف ئ

ً مً مشجابذسحت أ هثيرا بعمػت  ش  طأ ،مماحخماعيدي مىخذًاث الخىاصل لا هه وان محل جىذس الىثيًر

 اللظاء الصىمالي.

لى العطح جلً الخالفاث جطفىا ئبىادس بذأث كذ و  3تالخالفاث املخىشسة بِىه وبين سئاظت الجمهىسٍ-3

وصف غُذًذ حُث  ،في الػام املاض ي لجىت خذمت الػذالتأغظاء  سئِغ الجمهىسٍت بػذ ئكالت

الزًً اغخبروا جلً هصاسه ُظت الشئِغ وأأزاس حف مما غير الذظخىسٍت،ىة بالياحىف جلً الخط

حاث ا تالخصٍش خ لم جىً  غالكت سئِغ املحىمت ،ظخفضاٍص  الػلُا بالشئاظت غالكت ود   ومىز رلً الخاٍس

شئِغ املدشىجت للً املىاكف العُاظُت لى رالخىافش واللطُػت، ًظاف ئ بل واهذ ٌشىبها ت،ومحب  

ىمت الػلُا هما جاه اللظاًا العُاظُت الشاهىت. وغلى الشغم مً اظخلاللُت املحج املحىمت الػلُا

ولت لاخشي طشوسة أظاظُت عاث الذ  جلاسب الشؤي بين سئِعها ومإظ ن  فا ًىص غلُه دظخىس البالد

ه مً الحشب لاهلُت،في بلذ والصىما ججاه املحىمت الػلُا املغاًشة ال أن مىاكف سئِغ بُذ ٌ خاسج لخى 

 لى ئكالخه.أهم الػىامل املإدًت ئ وججاصاجه املخىشسة للذظخىس هي مًاظت الشئِغ، ظُ
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ولزا أبذي  ،املحاهم املذهُت في البالد غً مجشي الػذالت في وان الشػب الصىمالي مخزمشا وغير ساض

 .ي اجخزها سئِغ الجمهىسٍتاسجُاحه لإلحشاث لاخيرة الت

 دستورية إلاقالة حول  جدل

ٍ   خش آحذٌ  هىان  ،مىصبهغً ت ئكالت سئِغ الجمهىسٍت سئِغ املحىمت الػلُا ًذوس حٌى دظخىس

ُ  ح، وهي ئأن املحىمت الػلُا في البالد هي أغلى مإظعت كظائُت اهفحى  ت ذي امليىهاث لاظاظ

 للذولت، وفلا ملبذ
 
وبما أن املحىمت الػلُا هُان لطاث الزي ًىص غلُه دظخىس البالد. فصل الع أ

ئغفاء سئِغ املحىمت  غاث الذظخىسٍت واللاهىهُت التي جمىح سئِغ الجمهىسٍت حم  ماهي املعى   معخلل  

 تهى الجهت املخىل انممجلغ الشُى( ومً الىاضح هزلً أن املجلغ لاغلى للبرمل ،الػلُا غً مىصبه

ن مجلغ الشُى( هى هما وأ اتها ئكالت اللظاة،لدشىُل لجىت الػذالت التي ًيىن مً بين اخخصاص

هما هى مىضح في البىذ العابؼ  ًً ٌػُنهم الشئِغزسؤظاء املحاهم الغلى صادكت املاملعإوٌ غً 

ً مً الذظخىس   . والػشٍش

ة بل سبما هي غً كشاس سئِغ الجمهىسٍت أدلت وبشاهين  مؼ املذافػين وغلى الجاهب آلاخش  ال جلل  كى 

م فالٌػلل حػلُم  مجلغ الشُى( لم ٌشيل بػذ،الزي ًذًً رلً اللشاس منها أن  أكىي مً أدلت الفٍش

خاصت وأن سئِغ املحىمت الػلُا ججاوص العً اللاهىوي  يها الظشوف الىطىُت،جملىاملصالح آلاهُت التي 

اط في هزا الظشف الػصِبلشغل هزا املىصب  لى الفعاد إلاداسي واللظائي الزي ئطافت ئ ،الحع 

 ت لهزه املشىالث املتراهمت،لزا وان لضاما غلى الشئِغ ئًجاد حلٌى غاحل ،حػاوى مىه محاهم البالد

 جحشن وفم املعإولُت الذظخىسٍت واللاهىهُت ولاخالكُت.حُث 
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 دون صوبػت املعدشاس غُذًذ ًىدع املىخب

ُت فهُ وأبذي امخػاطػه الشذًذ مً كالخه غً مىصبه،غُذًذ كشاس ئ عدشاس أدان امل خههاحُمً 

 لم ًخم ئخطاسه باللشاس كبل ا ، حُثئغفائه
 
 أهه   -حعب كىله  – خارهج

ً
كالخه ئ يبألم ًخطش بمظُفا

 كبل أن ٌعمػه مً 
 
ملحىمت م سئاظت اوظائل إلاغالم، لىىه في نهاًت لامش أرغً للمشظىم الشئاس ي وظل

لصىماالهذ الىُان الزي أغلً لخلفه الذهخىس ئبشاهُم ظلُمان ئًذلى والزي وان املذعي الػام 

 .ولي حتى آلانغتراف املجخمؼ الذ  اب ، ولم ًحظاهفصاله مً طشف واحذ

 في مخػاض سئِغ املحىمت الػلُا وحشىُىه الشغم مً محاولت بػع العُاظين لاظخفادة مً اوغلى 

حاث ملصالحهم وئا ومحاولتهمدظخىسٍت ئكالخه  زاسة صوبػت ظُاظُت مً خالٌ ظدثماس جلً الخصٍش

الأن مىافلخه غلى حعلُم املىصب للشئِغ ئ ،مجلغ الىىاب الفُذساليحلعاث  املىطىع في طشح 

م أمام ذالجذًذ دون اللجىء الى أظالُب املماوػت واملشاوغت كطػ  خططهم. الطٍش

 الفعادب اواهلهمثلال  ولتأسوان الذ   ف املحىمت الػلُا أحذ أهم  لياحىوهىزا غادس املعدشاس غُذًذ ئ

هابػذ أسبؼ ظىىاث مً جشبػه غلى داسي واللظائي إلا   زلُال وملفاث غاللت جاسوا وساءه ئسزا هشظي 

شيل الخػامل ظلذ حبِعت لادساج  ومتراهمت ا ًيخظش ا همػخالٌ جلً الفترة، َو ًً وجىحيهها جحذ 

ؼ ئلُه لِغ با ،الشئِغ الجذًذ
 
خطل ممً أحػبتهم مشاحػت  أصحاب جلً اللظاًالعهل هما ًخصىسه ٍو

ومػظم جلً امللفاث جخػلم  هائي في شأنها،لى هدُجت البذ الن  سحاء الىصٌى ئ جلً امللفاث أمام املحاهم

ت باألمالن   .مً املىاٌص ولاساض ي.الػلاٍس
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 قزارال  هذا من املستفيد من

املعألت مً مىظىس ئحشائي ئداسي ئلى ٌ مً هزا اللشاس ئراما هظشها و  الشػب الصىمالي هى املعخفُذ لا 

واهدشاس الفعاد  ،ظخجابت ملطالب الشػب املخظشس بعبب غُاب الػذالت، وكلىا ئن اللشاس حاء ابحذ

بحُث ان الخغير وان  هزا صحُح الى حذ ماو  ،في البالد غمىما واملحعىبُت في املإظعاث اللظائُت

ا الىظش في املشهذ العُاس ي الصىماليلىىىا ئر ،ىبالمط ول  وما ًصاحبه مً صج   املػلذ ا أمػى 

هذسن سادتها، بمحع ئ  في هزا املجاٌطىاغُت اهخشاطها هي  مإظعاث الذولت في مجاٌ العُاظت أو

وان سئِغ املحىمت الػلُا ٌشيل غلبت  فاغلت ن املعخفُذ مً هزا اللشاس مجمىغت ظُاظُتأجماما 

العُاظُت  اط،ومىاكفهلعُاس ي أو طمىحاتها هحى العلطت بحىم مىكػه الحع  أمام مششوغها ا

 .منهااملخػىخت 

 وأخير 
ً
 في غذهم وماأهثرهم!  ء املعدشاس غُذًذ،اأغذ ؛ا

ً
ظىاء كالخه مً كشاس ئ اد املعخفُذًًأًظا

غبىن في والخاظش امل ،ومىظفين في ظلً اللظاءأهىابا في البرملان الفذسالي أو كظاة  واهىا ظُاظين أو

 ًشاهىىن غلى وحىده في سئاظت املحىمت الػلُا، اهزا اللشاسا ظُاظُىن وهىاب في البرملان الفذسلي واهى 

ت واملالُت واللظائُت.ئطافت ئلى ول الفاظذً واللظاة املحعىبىن غلُه،  ً في املىاكؼ إلاداٍس

 
م
 نتخاباتحتملة على لا ثأثيراتها امل

ت، الت غُذًذ أن  اللشاس ظُاس ي مً بين دغاوي املحخجين غلى كشاس ئك  ُ ًخذم أحىذاث ظُاظُت اهخخاب

كذ ًيىن مػهم بػع الحم  في أن  اللشاس ًخذم أحىذاث اهخخابُت، بغع  الىظش غً أن  هزا فلط 

ذ أن ًصىسه املحخجىن، وظىاء وان ملصىدا أم غير  وان ول  الهذف مً وساء كشاس إلاكامت هما ًٍش

ن لهزا اللشاس جأزيراث في لاهخخاباث اللادمت، ورلً مً حُث ئن  ملصىد فان  مً املمىً أن ًيى 

باليعبت  وهي مهمت ،ذظخىس الحعب ًخلاض ى ئلُه  املحىمت الػلُا هي أغلى حهاص كظائي في البالد

فاملحىمت الػلُا لها لاخخصاص في بذ طػىن  وخاصت حاٌ غُاب املحىمت الذظخىسٍت، ،هخخاباثلال 
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 رااف باالهخخاباث، لُه في اللظاًا راث الػالكتمت الػلُا مً ًخحاهم ئفشئِغ املحى هخخاباث،لا 

جيىن الجهت املخىلت  ُالفاملحىمت الػ ةواهذ املحىمت الذظخىسٍت املخخصت بهزا الشأن غير مىحىد

 .ً املهمتللخ

ىسٍت مذ املحىمت الذظخاحشاءاث ئكالت الشئِغ مادئى املحىمت الػلُا مهام الىظش في وهزلً جخىل"

ٌ   مً الذظخىس  22غطتها املادة أتي ال  .1"الشئِغ غير مىحىدة املإكذ اخخصاص الىظش في غض

حشءاجه ًىً ًىافم الشئِغ في أطشوحاجه وئ هزلً وسئِغ املحىمت الػلُا لم وان لامش راوئ

 
 
بخفاهماث وصفلاث وفم ن ًيىن سئِغ املحىمت الجذًذ حاء ه مً غير املعدبػذ أالعُاظُت فاه

حخماع وهىان أهباء جشددث حٌى ئحشاء ا بِىه وبين الشئاظت حعب بػع املشاكبين، حىذاث مػُىتأ

ا ، ووان مً بين اللظاًالىصساءسئِغ الجمهىسٍت و  املحىمت الػلُا الجذًذ وسئِغسئِغ  طم  مغلم 

خمذًذ للمإظعاث الامياهُت ب احث حىلها في هزا الللاء كظُت لاهخخاباث وظط جىهىاثالتي جم الخب

  ُ  .2تالحال

إظعاث أو حتى غلى لاكل جأحُل حلم جمذًذ امل لُمهباء وجم جحجأهذ صذق هزه لا  فارا ما

أولها ولى بشيل ظلبي غلى  حيإ ذ جلياحىف كئئكالت املعدشاس غُذًذ  غذها فانهخخاباث غً مى لا 

ب.  املذي اللٍش

                                                           
1
 من شهر ماٌو الجاري على الربط5أنظرمقال:ماهً اسباب أالطاحة برٌس المحكمة العلٌا المنشور على موقع مركز مقدٌشو بتارٌخ 

http://mogadishucenter.com/2016/05/05/ 

 

2
 xog:maxaakasoobaxay Xassan CC iyo Dr Ibraahim Idle أنظر مقال 

على الرابط6142ماٌو 41فً موقع العاصمة بتارٌخ  

http://caasimadda.com/ 

 

http://mogadishucenter.com/2016/05/05/
http://mogadishucenter.com/2016/05/05/
http://caasimadda.com/
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هزا فُما  ،شئاظتمإظعت ال سٍت في الذفاع غًلػب أدواس محى  م ان دوس سئِغ املحىمت الجذًذ هىز

 هخخاباث.جأحُل لا  كشسث البلاء أو رائ

 الخالصة:

ػت  حٌى مالبعاث ئكالت سئِغ املحىمت الػلُا وما صاحبها مً حذٌ حٌى دظخىسٍتها، بػذ كشاءة ظَش

 وجأ في هزا اللشاس  ةولاطشاف املعخفُذة والخاظش 
 
 ًلى3 لى ماص ئزيراجه املحخملت هخل

ً  اللاهىوي  أزير حٌى ئكالت سئِغ سغم ول ما  1 املحىمت الػلُا مً مىصبه فان معألت ججاوصه الع

ل  .لشغل هزه املىصب هى املخىفل لشد ول ما أزير حٌى ئكالخه مً أكاٍو

لألظلىب حاءث بػذ مػاسطت  غلى مغادسة املىخب وئنلياحىف مىافلت املعدشاس غُذًذ ئ -2

 
 
هزا الخُاس، ئال  ٌػذ أمام الشحل غير لٌى لم ن ًوللائل أ أنها جإهذ غلى كاهىهُت إلاحشاء،والحُثُت ئال

ن ًدشبث باملىصب ولى حاٌو أ حل والىطً.ش ن الحلُلت هي وان هزا الخُاس هى لاوعب ولاصلح للأ

 ليان مصيره املحاهمت والسجً.

وأن  ،سئِغ الجمهىسٍت وأهصاسه غلى اخخالف في صىس لاظخفادة املعخفُذ لاهبر مً هزا اللشاس هى 3

 .هخخاباث اللادمتها أزش مباشش في لا ًذ ظُيىن لئكالت غُذ

 عى بظلا  يذص

 عشز عساتلاإلاصدار 

 ثاظاس ذلاو  رى حبلل ىشٌذلم ضهش م
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