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تعریف المركز   
مؤسسة بحثیة إعالمیة وتعلیمیة أھلیة غیر ربحیة  
مستقلة ذات شخصیة إعتباریة تعمل علي تقدیم البحوث 
والدراسات السیاسیة واالجتماعیة والتنمویة للمجمتع 
الصومالي، وتنمیة شخصیة الفرد الصومالي وإعداد 
كوادر وطنیة قادرة على قیادة األمة والوطن. وھو مركز 
مستقل ال یتبع ألي جھة سیاسیة أو مذھبیة وقام 
بتأسیسھ مجموعة من الشباب من ذوى الثقافة العربیة 

في 01-082013م 
الرؤیة:  

أن یكون المركز البحثي األول في منطقة القرن األفریقي 
بحلول عام 2020م. 

الرسالة: 
 خلق بیئة بحثیة وتعلیمیة وإعالمیة راقیة ومتمیزة، 
وتقدیم دراسات نوعیة في كافة مجاالت الحیاة للمجتمع 
الصومالى ومنطقة القرن األفریقي عموما مع مراعات 

جودة الخدمات. 
األھداف •
إعداد البحوث والدراسات العلمیة المتعلقة بالجوانب •

التنمویة والفكریة والثقافیة واالجتماعیة والسیاسیة 
واإلقتصادیة والحضاریة لجمھوریة الصومال . 

رصد المواقف واآلراء واالتجاھات حیال أبرز القضایا •
الثقافیّة والسیاسیة واالجتماعیة  التي تشغل المواطن 

الصومالي. 
جمع المعلومات والبیانات المتعلقة بأبحاث السالم •

ووضعھا في خدمة الباحثین ومتخذي القرار. 
مد جسور التواصل مع الكفاءات العلمیة والفكریة •

الوطنیة الموجودة خارج أرض الوطن. 
تطویر كفاءة وفعالیة الجھاز اإلدارى للدولة والھیئات •

ومنظمات األعمال (العامة والخاصة) من خالل تنمیة 
وتطویر قدرات ومھارات مواردھا البشریة. 

االستثمار في البشر من خالل إعداد وتنمیة القیادات •
اإلداریة وتطویر مھاراتھا وقدراتھا فى مختلف 

مجاالت اإلنسانیة. 

ابداء المشورة والمعاونة في كافة المجاالت التنظیمیة •
واالداریة لوحدات الجھاز االداري للدولة، والھیئات 
ومنظمات االعمال وذلك من خالل دراسة كافة 
المشاكل االداریة بھا وتقدیم الحلول لھا ومتابعة 

تنفیذھا. 
اعداد وتنفیذ البرامج والدورات التدریبیة، والدبلومات •

المنھیة والتدریبیة، وحلقات البحث والندوات 
والمؤتمرات في ضوء سیاسة التنمیة اإلجتماعیة 

واالقتصادیة واالداریة. 
اعداد الدراسات والبحوث وتقدیم االستشارات •

التنظیمیة واالداریة. 
االھتمام بالبحث العلمي. •
المشاركة الفعالة في المؤتمرات والندوات العلمیة •

بھدف المساھمة في إثراء المعرفة العلمیة وتوجیھھا 
نحو خدمة المجتمع والوطن. 

تكوین وتوثیق الصالت الدائمة والعالقات العلمیة مع •
المراكز البحثیة المحلیة والخارجیة بما یساعد على 

تحقیق أھداف المركز . 
إیجاد التفاعل المستمر مع الباحثین والمثقفین •

الصومالیین وذلك بتوفیر وتھیئة مناخ بحثي متطور 
عبر شبكة العنكبوتیة.  

أنشطة المركز 
ینشر المركز أھم األخبارالمحلیة والعالمیة ویحللھا. 

ینتج المركز أبحاثًا وتقاریر، ویعقد مؤتمراٍت وورش 
عمل وتدریب وندوات موّجھة للمختّصین، وللرأي العامّ 
الصومالي، وینشر إصداراتھ باللغة العربیّة وباللغة 
الصومالیة حتي تعم الفائدة لجمیع فئات المجتمع 

الصومالى. 
یصدر المركز في المستقبل كتبًا ودوریات محّكمة في 
العلوم االجتماعیة واإلنسانیة والثقافة والفكر والعلوم 

السیاسیة. 
یعمل المركز على تدریب الباحثین لالرتقاء بأدوات 
البحث العلمي إلى المستویات العالمیة. ویتعاون مع 

المؤّسسات البحثیة واألكادیمیة في المنطقة والعالم.



محتوى الورقة: 

 مقدمة  1.

أسباب األزمة  2.

رؤیة الحكومة اإلتحادیة  3.

خیارات الوالیات اإلقلیمیة 4.

الحلول المطروحة 5.
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النقاط األساسیة في الورقة 

 یتركز الخالف بین الحكومة اإلتحادیة والوالیات االقلیمیة على مفھوم نظام الحكم في •
البالد، وآلیات العمل بینھما وخصوصا فیما یتعلق بالدستور واإلنتخابات والدعم الخارجي 

تواجھ الصومال تحوال سیاسیا قد یعید صیاغة النظام السیاسي في البالد وتوجیھھ نحو •
وجھتین ال ثالث لھما 

 أبرز أوجھ الصراع بین الطرفین: •
اشكالیة تقاسم السلطة والثروة -
أزمة الثقة  -
ھاجس اإلنتقام لدى بعض رؤساء اإلدارات االقلیمیة -
من بین المسارات التي قد تنتھجھا الحكومة إلدارة األزمة ما یلي :  •
 مزید المشاورات مع رؤساء الوالیات  اإلقلیمیة -
التلویح بورقة العقوبات االقتصادیة   -
نقل الصراع إلي داخل اإلدارات االقلیمیة  -
اقامة عالقات قویة مع دول الجوار كجیبوتي ، وإثیوبیا، وكینیا، وأوغندا، والسودان -
خیارات رؤساء الوالیات اإلقلیمیة: •
  مقاطعة الحكومة ووضع العصي في دوالیب  المشروعات االستراتیجیة التي تنوي -

الحكومة تنفیذھا، مثل:  مراجعة الدستور المؤقت،  وتنظیم االستفتاء على الدستور، 
ووضع االطار القانوني والتشریعي واللوجستي إلنتخابات  عام 2021. 

استخدام ورقة ممثلیھم في البرلمان والحكومة  -
اللعب بوتر القبیلة -
  الخیار السلمي الوحیدة المطروح حالیا في الساحة ھو أن یخطو كل طرف خطوة إلى •

الوراء وتأجیل المعركة إلى األعوام المقبلة إلعادة احیاء المجلس الوطني االستشاري 
وھذا الحل ال یمكن ان تقبلھا الحكومة االتحادیة، ألنھا تكون كالباحث عن حتفھ بظلفھ 
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مقدمة 
عقب بیان رؤساء الوالیات االقلیمیة حول األزمة الخلیجیة وإعالن تضامنھم مع المملكة 
العربیة السعودیة ودولة اإلمارات العربیة المتحدة وقطع عالقاتھم مع دولة قطر خالفا 
للموقف الحیادي التي اتخذتھ الحكومة االتحادیة، طفا على السطح  خالفات حادة حذر منھ 
البعض ان تؤدي إلى انزالق نحو منعطف خطیر في ظل تنامي خطر تنظیم الشاب الذي 
بات یشكل تھدیدا حقیقیا على الحكومة المركزیة والوالیات االقلیمیة على حد سواء، 

واستمرار أزمة المجاعة ومعاناة المنكوبین جراء سنون الجفاف. 

یتجھ معظم رؤساء اإلدارات المحلیة في الصومال إلى إعالن معارضتھم بشكل رسمي 
لسیاسات الرئیس محمد عبد هللا فرماجو سواء على الصعیدین الداخلي والخارجي وتجرى 
حالیا مشاورات سریة وعلینة بین ھؤالء الحكام لبلورة موقف موحد تجاه الحكومة االتحادیة 
واالتفاق على خارطة طریق سیاسیة استعدادا لجوالت من المواجھة المحتملة بین الطرفین 
وأن ھناك وجھات نظر متقاربة حول استحالة أن یكون وئام ووفاق مع الحكومة االتحادیة 
في ظل اصرار الحكومة االتحادیة على حصر السلطة بید الدولة ممثلة برئیس الجمھوریة 

ورئیس الوزراء. 

 صیاغة النظام السیاسي  
في ضوء ھذه المتغیرات، فأن الخالف بین الحكومة اإلتحادیة واإلدارات االقلمیة مصیري 
وأن األزمة  الخلیجیة لم تكن سوى القشة التي قصمت ظھر البعیر، فالخالف بین الجانبین 
یتركز أساسا على مستقبل النظام السیاسي في البالد وآلیات العمل بین الحكومة االتحادیة 
والحكومات المحلیة وخصوصا فیما یتعلق بالدستور واالنتخابات المقبلة واالتفاقیات 
الخارجیة والدعم الخارجي وبالتالي فكل طرف یعد العدة لتحول سیاسي قادم قد یعید صیاغة 

النظام السیاسي في البالد وتوجیھ بوصلتھ نحو وجھتین ال ثالث لھما:  
الوجھة األولى: نحو تعزیز ثنائیة السلطة، سلطة الوالیات االقلیمیة وسلطة الحكومة 
اإلتحادیة على أن تكون األخیرة صوریة منزوعة السیادة والصالحیات غیر قادرة على 

ممارسة سلطاتھا بكامل صالحیات واتخاذ قرارات دون موافقة السلطات االقلیمیة. 

 الوجھة الثانیة: ایجاد سلطة اتحادیة مركزیة تمارس سلطاتھا في اطار ما یسمح لھا 
الدستور.  
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لكن الطریق إلي الوجھة الثانیة فیما یبدو محفوف بمخاطر جمة ویحتم إلى مواجھة مبكرة 
وبالتالي اختار الرئیس محمد عبد هللا فرماجو اإلصطدام مع رؤساء اإلدارات االقلیمیة  في 
بدایة فترة والیتھ وعدم تأجیلھا إلي نھایاتھا مادامت المواجھة محسومة وقادمة وال مفر منھا 

  .

 أوجھ الصراع  
 فالصراع بین الحكومة اإلتحادیة والحكومات المحلیة  كان أمرا ال بد منھ وال یتعلق  فقط 
بشخصیة الرئیس محمد عبد هللا فرماجو أو رئیس وزرائھ حسن علي خیري وأنھ لیس اال 
جولة من جوالت صراع بدأت أثناء االنتخاب الرئاسیة مطلع ھذا العام ، ویعود أصل ھذا 

الصراع إلى ثالثة أسباب رئیسیة: 

اشكالیة تقاسم السلطة بین الحكومة االتحادیة والحكومات اإلداریة، حیث ظلت 1.
العالقة بین الطرفین على مر السنین الماضیة  متوترة وغیر مستقرة وذلك على 
خلفیة تباین مواقفیھما حیال حجم ودور الوالیات االقلیمیة في القرارات السیادیة التي 
تتخذھا الحكومة االتحادیة وخاصة فیما یتعلق بالعالقات الخارجیة وطریقة توزیع 

المساعدات المالیة التي تحصل علیھا الدولة.  
أزمة الثقة. ینظر  حكام  الوالیات عادة إلى رؤساء الحكومة االتحادیة في مقدیشو 2.

بعین الریبة والشك ویعتقدون أنھا لن تتخلى عن تقلیل نفوذھم السیاسي وفرص 
تحقیق مصالحھم، بینما تبدي الحكومة االتحادیة عادة شكوكھا في نویا وخطط حكام 
اإلدارات المحلیة تجاه سلطتھا وتراھم سیاسیین ال یؤتمن جانبھم، بل تعتقد أنھم لن 
یتوقفوا عن مساعیھم في الحصول على مزید من النفوذ من خالل عرقلة عمل 
الحكومة عبر تحریض نواب البرلمان على تأجیل مصادقة المشروعات القانونیة أو 
على طرح مقترحات لمسائلة الوزراء أو سحب الثقة عن رئیس الوزراء أو الرئیس 
نفسھ، وبالتالي صار الوضع معقدا وعلى رأي المثل العربي انت تئق وانا مئق فمتى 

نتفق .  
ھاجس االنتقام: إن رؤساء الحكومات االقلیمیة لم تكن ترغب في انتخاب “فرماجو” 3.

رئیسا للبالد على اإلطالق، وبعضھم وقفوا بقوة إلي جانب الرئیس السابق حسن 
شیخ محمود أو على األقل لم یقفوا موقف الحیاد، وعلى ھذا األساس ال نبالغ إذا قلنا 
إن حكام  األقالیم لن یتركوا الرئیس فرماجو یؤدي واجباتھ الدستوریة بحریة مطلقة 
وال یمكن االستبعاد أن ما جرى ویجري حالیا  في المشھد السیاسي الصومالي بدءا 
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من قضیة  تسلیم القیادي في جبھة  تحریر أغادین المعارضة  عبد الكریم شیخ 
موسي “ قلب طح “ إلى السلطات اإلثیوبیة وما تبعھا من إعالن موقف الصومال 
ازاء األزمة الخلیجیة وانتھاء بما حدث في إدارة جلمدغ ما ھو اال جزء من 
استراتیجیة رؤساء الحكومات االقلیمة لتقلیم أظافر الحكومة االتحادیة، وتشتییت 
التفكیر السیاسي للرئیس فرماجو، وفتح جبھات متعددة  مستغلین من عالقتھم القویة 
مع دول الجوار حتى یذعن إلرادتھم أو على االقل یتصالح معھم كما فعل الرئیس 
السابق حسن شیخ محمود عندما قبل بإنشاء مجلس استشاري یضم رئیس الحكومة 

االتحادیة ورؤساء اإلدارات االقلیمیة والذي كان یدیر البالد بشكل غیر مباشر . 

مسارات الحكومة االتحادیة والوالیات االقلیمیة إلدارة الصراع  
 في البدیة یجب أن نؤكد صعوبة حصول توافق بین الحكومة االتحادیة ورؤساء الوالیات 
االقلیمیة في ظل الدستور الحالي الذي ینص سلطات الجانبین بشكل مفصل وواضح وفي 
ظل غیاب المحكمة الدستوریة وذلك لألسباب التي أشرنا إلیھا وكذلك من المستبعد أن ینتھي 
الصراع على مبدأ ال غالب وال مغلوب وعلى المثل العربي باءت عرار بكحل وبالتالي ال 

بد أن یغلب طرف على الطرف اآلخر وان كان ھذا النصر مؤقتا.  

خیارات الطرفین: 
أوال: الحكومة االتحادیة: 

 فیما یبدو فموقف الحكومة االتحادیة حاسم وأن التزامھا بالصمت حتى اآلن إزاء خطوات 
رؤساء الحكومة االقلیمیة التصعیدیة یشبھ الھدوء الذي یسبق العاصفة وأنھا مستعدة لتحدي  
ما یسمیھ البعض بـ” فزاعة رؤساء الحكومات االقلیمیة “ قبل فوات اآلن وقبل أن یبلغ 
السكین العظم؛ ألنھا تعقتد مواجھة تحدث في المرحلة األخیرة أو في الوقت بدل الضائع 
فشل في التخطیط ومآلھا الخسران، وتعول الحكومة على تماسك جبھتھا الداخلیة، وامتعاض 
المواطنین من الدور السلبي لإلدارات االقلیمیة والدعم الخارجي باعتبارھا الحكومة 

الشرعیة والمعترفة بھا دولیا. 
 ومن خالل قراءتنا في التحركات السیاسیة للحكومة االتحادیة داخلیا وخارجیا یبرز أنھا 
ستركز في حال فشلت محاوالتھا السریة الحتواء طموح رؤساء إدارات االقلیمیة بشكل 

سلمي على انتھاج خمسة مسارات: 
 المسار األول:  العقوبات االقتصادیة 
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 یتوقع أن تفرض الحكومة االتحادیة عقوبات اقتصادیة على اإلدارات االقلیمیة عبر ایقاف 
مساھماتھا في میزانیة ھذه اإلدارات والتي تقدر بـ150  ألف دوالر شھریا ، وتحویل ھذه 
األموال إلى المشاریع االنمائیة في األقالیم علھا تلعب ذلك دورا كبیرا في  أن یقوم رؤساء 
الوالیات اإلقلیمیة  بمراجعة سیاساتھم تجاه الحكومة االتحادیة واالعتراف بحجمھم 

الطبیعي.  

المسار الثاني:  تشكیل جبھة وطنیة قویة تسلط الضوء اعالمیا على فزاعة رؤساء 
اإلدارات المحلیة  والضرورة  الملحة لتغییر سلوكھا وإلحتواء طموحاتھا للھیمنة على 
القرار السیاسي في البالد ولوضع حد لتصرفاتھا المعرقلة لجھود الحكومة في تحسین 

خدماتھا للشعب. 

المسار الثالث: تحصین جبھتھا الداخلیة من خالل ضمان أغلبیة مریحة مؤیدة لھا في 
مجلسي الشعب والشیوخ، ایمانا منھا بأن نقاط االختالف مع الوالیات االقلیمیة دستوریة  
وأن میدان الصراع سیكون في نھایة المطاف داخل المؤسسات الدستوریة، مثل المحكمة 

الدستوریة والبرلمان بمجلسیھ الشعب والشیوخ. 

المسار الرابع:  اقامة عالقات قویة مع دول الجوار وتسویق برنامجھا تجاه اإلدارات 
المحلیة اقلیمیا ودولیا وخاصة لدى الدول الداعمة للصومال في محاولة لتحفیف الضغوط 
التي قد تأتي من قبل المجتمع الدولي ، ووفقا لمصدر مطلع فأن ھذا المسعى  كان ضمن 
اجندات الرئیس محمد عبد هللا فرماجو ورئیس الوزراء حسن علي خیري خالل زیارتیھما 
األخیرة إلى كل من مصر، والسعودیة، والسودان،  والوالیات المتحدة وزیارات متوقعة إلى 

أدیس أبابا ، ونیروبي. 
المسار الخامس: نقل الصراع إلي داخل اإلدارات االقلیمیة والعمل من أجل تغییر رؤسائھا 
عبر القنوات الدستوریة أذا لم تنجح المسارات السابقة في اقناع رؤساء الوالیات بااللتزام  

بالدستور. 

ثانیا: الوالیات االقلیمیة:  
ال بد أن نعرف قبل أن نتحدث عن خیارات الحكومات االقلیمیة أن بعض رؤساء ھذه 
الحكومات انتابھم شعور باإلقصاء عندما انتخب محمد عبد هللا  فرماجو رئیسا للبالد ناجم 
عن دوھم  في حملة إقالتھ لما كان رئیسا للوزراء عام 2011، وباتوا یعیشون تحت وطأة 
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ھاجس اإلنتقام ، ولذلك بدؤوا في وقت مبكر بتحركات وخطوات سریعة لخلق ازمات جدیدة 
بھدف الحیلولة دون أن یجد الرئیس فرصة لالنقضاض علیھم.  

 لم یعد أمام رؤساء اإلدارات االقلیمیة سوى أربع أوراق:  

الورقة  األولى :  مقاطعة الحكومة ورفض المشاركة في مؤتمرات الوطنیة العام حول 
مستقبل البالد وخاصة المؤتمرات التي تناقش القرارت المصیریة والتي تعتبر ضمن أبرز 

ما تعھد الرئیس فرماجو بتحقیقھا خالل سنوات حكمھ، مثل: 
 مراجعة الدستور المؤقت  1.
تنظیم االستفتاء على الدستور 2.
وضع االطار القانوني والتشریعي واللوجستي إلنتخابات  عام 2021. 3.

 الورقة الثانیة: استخدام ممثلیھم في المؤسسات الحكومیة ، للقیام بـ:  
عرقلة المشروعات القانونیة المطروحة أمام البرلمان للمصادقة علیھ. 1.
 دفع بعض الوزراء إلى االستقالة 2.
طرح مشروع لسحب الثقة من رئیس الجمھوریة أو الوزراء أو رئیس البرلمان 3.

 الورقة الثالثة: توتیر العالقة بین الحكومة االتحادیة والشعب من خالل: 
 اللعب على وتر القبلیة 1.
ترویج فزاعة انھیار اإلدرات االقلیمیة 2.
إتھام الرئیس فرماجو بإحیاء نظام الرئیس الراحل محمد سیاد بري السلطوي مستغلة من 3.

انتمائھ  إلى عشیرة بري 
ال یستبعد أن یتحالف رؤساء الوالیات االقلیمیة مع القوى المعارضة  األخرى لتحقیق 4.

ھذا الھدف.  

الحلول المطروحة : 
یرى البعض أن ممثلي المؤسسات الدولیة وسفراء الدول األجنبیة في مقدیشو قد یتدخلون 
إلنھاء الخالف بین الطرفین كما جرت العادة ، لكن فیما یبدو أن الحلول الممكنة محدودة 
وخاصة بعد نتائج مؤتمر كسمایو لرؤساء الوالیات االقلیمیة والتي اعتبرھا البعض انقالبا 
على الشرعیة،  وتصریحات أحمد دعالي حاف رئیس إدارة جلمدغ وسط البالد والخطوات 
التي اتخذھا من قبیل منع الطائرات القادمة من مقدیشو من الھبوط على  مطار عدادو، 
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وبالتالي فان الخیار السلمي الوحید المطروح حالیا في الساحة ھو أن یرجع  كل طرف 
خطوة إلى الوراء وتأجیل المعركة إلى اإلعوام المقبلة وإلعادة إحیاء المنتدى الوطني 
االستشاري. وھذا الحل ال یمكن على االطالق ان تقبلھا الحكومة االتحادیة، بل یصعب 

علیھا استساغھ، ألنھا تكون في قبولھا لھذا المقترح كالباحث عن حتفھ بظلفھ. 
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