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املقدمة 
زاب السـياسـية املـعارضـة، وبـعض إدارات  تتّخـذ املـعارضـة السـياسـية يف الـصومـال شكلني رئيسـني هام: األحـ
الـواليـات الـفيدرالـية األعـضاء يف الـحكومـة االتّـحاديـة، إىل جـانـب هـذيـن القسمني، هـناك مـعارضـة تـتمثل يف 

السياسيني املستقلني الّذين لهم وزن سيايس ثقيل يف األوساط السياسية واالجتامعية الصومالية. 
وكغريها مـن املـعارضـة السـياسـية املـعروفـة يف الـعامل فـإن املـعارضـة السـياسـية الـصومـالـية تهـتم بتسـليط الـضوء 
عىل االخـفاقـات واألخـطاء السـياسـية والـقانـونـية الـتي ترتـكبها الـحكومـة خـالل إدارتـها لـشؤون الـبالد السـياسـية 
واألمـنية واالقـتصاديـة مبـا يف ذلـك طـبيعة عالقـاتـها مـع الـعامل الـخارجـي وكـيفية تـعامـلها مـع الـقضايـا الـدولـية الـتي 

لها تأثري يف عالقاتها الخارجية. 
وتـختلف طـبيعة مـعارضـة هـذه الـقوى لـلحكومـة الـصومـالـية، فـبعض هـذه الـقوى تـنتقد كـل خـطوة تـقوم بـها 
الـحكومـة مبجرد املـعارضـة، بينام الـبعض اآلخـر يـسعى إىل تـصحيح األخـطاء الكبرية الـتي تـؤثّـر يف بـقاء الـنظام 

اإلداري للبالد واستمراره بشكل سليم أو تهدد السلم اإلجتامعي يف البالد.  

أوال: خريطة املعارضة السياسية يف الصومال  
ميكن تقسيم أهم قوى املعارضة السياسية الصومالية إىل ما ييل: 

1-  الواليات الفيدرالية  
تـعّد بـعض إدارات الواليـات الـفيدرالـية قـّوة سـياسـية مـعارضـة ملامرسـات وسـياسـات الـحكومـة االتـحاديـة. وتـدور 
مـعارضـة هـذه اإلدارات لـلحكومـة يف املـواقـف السـياسـية والـقانـونـية املـتعلّقة بـنوعـية الـنظام الـفيدرايل الّـذي 
تـنتهجه الـصومـال، ومـدى الـتزامـها بـالـصالحـيات السـياسـية واالقـتصاديـة والـدسـتوريـة الـتي يـكفلها الـّدسـتور إلدارة 

الوالية الفيدرالية، وطبيعة العالقات املنظمة للتعاون بني الحكومة املركزية والواليات الفيدرالية. 
 ومن أهم اإلدارات الفيدرالية املعارضة للحكومة: 

إدارة جـوبـاالنـد: تأسـس الـنظام اإلداري يف جـوبـاالنـد رسـميا يف 15/مـايـو- أيـار/2013م عـندمـا تـم انـتخاب أحـمد •
مـذويب رئـيسا لواليـة جـوبـاالنـد املـكونـة مـن األقـالـيم الـثالثـة: جـوبـا الـوسـطى، جـوبـا السفىل، وغـذو. وقـد حـظي 
رة مـن مـيناء كساميو  هـذا الـنظام بـدعـم كـيني سـاعـده عىل مـحاربـة حركـة الشـباب يف هـذه االقـليم وتحـري
واليـة كـانـت بني الـفينة واألخـرى تـختلف مـع الـحكومـة املركـزيـة يف الـقضايـا  االسرتاتـيجي ، إالّ أن إدارة هـذا الـ
السـياسـية واالقـتصاديـة األسـاسـية لـلعالقـات فيام بينهام. وقـد وصـلت خـالفـات هـذه اإلدارة مـع الـحكومـة 
املركـزيـة إىل أبـعد حـدودهـا يف اآلونـة األخرية إذ تـحّولـت هـذه الـخالفـات إىل قـطيعة تـامـة بني املركـز وجـوبـاالنـد 
نـتيجة االخـتالف بني الـطرفني عىل إدارة االنـتخابـات الترشيعية والرئـاسـية يف جـوبـاالنـد، حـيث ارتـأت الـحكومـة 
أن إدارة االنـتخابـات الرئـاسـية والترشيعية يف الواليـات الـفيدرالـية يـقع عىل عـاتـق الـوزارة الـّداخـلية، بينام رأت 
إدارة جـوبـاالنـد أن تـنظيم هـذه االنـتخابـات مـن اخـتصاصـها مبوجـب مواد واضـحات يف الـّدسـتور، وامـتدت هـذه 
الـقطيعة حـتّى فرضـت إدارة جـوبـاالنـد عىل مـسؤويل الـحكومـة االتـحاديـة حـظرا ميـنعهم مـن دخول كساميو برا 
وبحرا وجوا حـتّى تنتهـي الـعمليات االنـتخابـية الـتي انتهـت يف 22/ أغسـطس- آب املـايض بـإعـادة انـتخاب فـوز 
رض حـصار جـوي عىل املـديـنة بهـدف مـنع  أحـمد مـذويب إال أن الـحكومـة مل تعرتف بـذلـك وردت بـدورهـا فـ
السـياسـيني الـصومـاليني املـعارضني لـها مـن الـسفر إىل كساميو لـلمشاركـة يف مراسـم تـنصيب أحـمد مـذويب، إالّ 
راسـم تـنصيب أحـمد مـذويب بـحضور عـدد  أنّـه يـبدو أن هـذه الخـطوة مل تـنجح يف تـحقيق هـدفـها، إذ متـت مـ
كبري مـن الـقوى السـياسـية املـعارضـة لـلحكومـة، مام يـعني كرس الـحصار املـفروض عىل املـديـنة أو تـخفيفه عىل 



األقـل . وبـناء عىل هـذه الـعالقـة املـتوترة  بني الـطرفني فـإن جـوبـاالنـد تـعّد مـن أشـد قوى املـعارضـة السـياسـية يف 
الصومال. 

إدارة بـونـتالنـد: تعترب أول إدارة فـيدرالـية تـنشأ يف األرايض الـصومـالـية بـعد سـقوط الـحكومـة الـعسكريـة إذ إن •
تـأسـيسها كـان يف 1/أغسـطس- آب/ 1998م. وتـتسم عالقـة بـونـتالنـد بـالـحكومـة املركـزيـة بـالـتقلّبات السـياسـية 
الكبرية، إالّ أنـها مل تـصل إىل حـّد الـقطيعة كام هـو الـحال مـع جـوبـاالنـد الـتي تـكون مـعها حـلفا سـياسـيا مـضادا 

للحكومة املركزية. 
2- األحزاب السياسية املعارضة 

انـطلقت األحزاب السـياسـية يف الـصومـال بكرثة مـنذ أن انتهـت الفرتة االنـتقالـية لـلحكومـات الـصومـالـية املـتعاقـبة 
عىل إدارة الـبالد فيام بني 2000 إىل 2012م، ورغمـ االنتـشار الـواسعـ لهذـه األحـزاب يف أرجاـء البالد لتـكون بدـيال 
عـن نـظام املـحاصـصة الـقبلية يف تـقاسـم السـلطة، إالّ أنـها يـبدو عـليها تـأثري الـنظام القبيل يف تـأسـيس هـذه 

األحزاب وتكوينها. 
وعىل الّرغم من ذلك فإن هذه األحزاب تدعوا إىل االنتقال إىل نظام األحزاب يف تداول السلطة يف الصومال.  
زاب السـياسـية املـعارضـة يف الـصومـال، كام تـتفاوت مسـتويـات مـعارضـتها لـلحكومـة، ومـن أشهـر  وتـتعّدد األحـ

األحزاب السياسية الصومالية املعارضة: 
حزب االتّـحاد مـن أجـل السالم والـتنمية (UPD): وهـو مـن األحزاب السـياسـية املـعارضـة ذات الـتأثري الـفعال •

رئـيس الـصومـايل الـسابـق حـسن شـيخ محـمود يرتأس هـذا الحزب  يف الـساحـة السـياسـية الـصومـالـية، إذ إّن ال
السـيايس الّـذي يـسعى إىل تـحقيق فـوز يف انـتخابـات 2021م، ويـعّد هـذا الحزب مـن أشـد األحزاب السـياسـية 
مـعارضـة لـلنظام الـقائـم. ويـنتمي إىل هـذا الحزب سـاسـة صـومـالـيون مـشهورون مـن بـينهم مـسؤولـون سـابـقون 
يف الـنظام اإلداري الـصومـايل، ونواب يف الربملان الـفيدرايل بـغرفـتيه الشـيوخ والـشعب، ومـن هؤالء: أبرش بـخاري 
الـنائـب األول لرئـيس مجـلس الشـيوخ يف الربملان الـصومـايل، الـنائـب واملرشـح الرئـايس لـغلمذغ ووزيـر الـداخـلية 
الـصومـايل الـسابـق يف عهـد رئـاسـة حـسن شـيخ محـمود لـلبالد السـيد عـبدالرحـمن أوذواي، وغريهم مـمن لـهم 
تـأثري يف السـياسـة الـصومـالـية ولـديـهم رغـبة قـويـة يف تـحقيق حـزبـهم فـوزا كـاسـحا يف االنـتخابـات الـعامـة املـقبلة 
لـعام 2021م. ويـتمتع هـذا الحزب بـعالقـات داخـلية وخـارجـية ال بـأس بـها وخـاصـة مـع تركـيا الـتي تـعّد حـليفا 

اسرتاتيجيا للصومال يف هذه املرحلة. 
حزب هـميلو قرن: وهـو حزب سـيايس يـتزعـمه الرئـيس الـصومـايل األسـبق رشيف شـيخ أحـمد، كام أن محـمد •

عثامن جواري الرئـيس املسـتقيل للربملان الـصومـايل مـن أهـم مـسؤويل هـذا الحزب. وقـد كـانـت سـياسـة الحزب 
مـعتدلـة فيام يـتعلّق مبـعارضـة الـنظام الـقائـم، بـل كـان يـتّهم مـن قـبل أطراف بـأنـه عىل تـعاون مـع الـحكومـة 
الـحالـية إىل أن جـاءت لحـظة مـنع رئـيسه رشيف شـيخ أحـمد مـن الـسفر إىل كساميو يف 23 مـن سـبتمرب/ أيـلول 
املـايض لـلمشاركـة يف حـفل تـنصيب أحـمد مـذويب، إذ كـانـت هـذه الخـطوة كـفيلة بتغيري نربته املـعتدلـة يف 
مـعارضـة الـحكومـة حـتّى أصـبح الحزب يـتزعـم ويسـتضيف يف مـقره اجتامعات األحزاب املـعارضـة الـتشاوريـة 
حـول األوضاع الـعامـة يف الـبالد. ويحـظى هـذا الحزب بـدعـم جـامهـريي مـلحوظ، ولـعّل ذلـك راجـع إىل الـتأيـيد 
زب إعـادة  المـية ثـم لحـ الـشعبي الـذي كـان يـتمتع بـه رشيف شـيخ أحـمد مـنذ أن كـان رئـيسا لـلمحاكـم اإلسـ
تحـريـر الـصومـال املـناهـض لـلوجود اإلثـيويب يف الـصومـال ثـم كونـه رئـيسا للجـمهوريـة يف الفرتة مـا بني 2009 إىل 
2012م. كام أنـه يحـظى بـعالقـات طـيبة مـع دول يف الـعامل الـخارجـي سـواء يف املـحيط اإلقـليمي الـجغرايف أو 

املحيط اإلقليمي العريب. 
حزب ودجـر: وهـو حزب سـيايس يـتزعـمه السـيايس الـصومـايل عـبدالرحـمن عـبدالـشكور ورسـمي املرشـح الرئـايس •

الـسابـق النـتخابـات 2017، ووزيـر التخـطيط والـتعاون الـدويل الـسابـق يف عهـد رئـاسـة رشيف شـيخ أحـمد 
لـلحكومـة االنـتقالـية الـصومـالـية. يـعّد حزب ودجـر مـن أشـّد األحزاب السـياسـية انـتقادا لـلحكومـة ولحـلفائـها إن 



مل يـكن أشـدهـا مـعارضـة عىل اإلطالق. ويـسعى هـذا الحزب إىل تـحقيق فوز يف انـتخابـات 2021م، كام أنّـه أيـضا 
زب ودجـر  رشـح كامل طـاهـر حـسن جـوتـايل يـنتمي إىل حـ مـن الـساعني إىل نـيل رئـاسـة غـلمذغ حـيث إن املـ

املعارض. 
حزب إلـيس: وهـو حزب سـيايس مـعارض يـتزعـمه الـنائـب عـبدالـقار عيل عسـبيل رئـيس لـجنة الـشؤون الـخارجـية •

يف الربملان الـفيدرايل. يـعّد هـذا الحزب مـن املـعارضـة املـعتدلـة، إالّ أّن هـذا الحزب لـه حـضور قـوي يف مـعظم 
االجتامعات املشرتكة لألحزاب السياسية املعارضة. 

إىل جـانـب هـذه األحزاب هـناك أحزاب سـياسـية أخرى كثرية مـن بـينها حزب الـتقدم الـوطـني وحزب السالم، •
زب املـواطـن الـصومـايل،  زب سـيايس جـديـد تـم تـشكيله قـريـبا تـحت مـسمى حـ هـذا بـاإلضـافـة إىل ذلـك حـ
ويـتزعـمه رئـيس الـوزراء الـصومـايل األسـبق الربوفـسور عيل محـمد غـيدي الّـذي يـعد مـن السـياسـيني املـوالني 

للحكومة االتحادية الحالية. 

3-  املستقلون 
 يـوجـد يف الـصومـال تـيار قـوى آخـر وهـو السـياسـيون املسـتقلون. يـتمتع هـذا الـتيار قـبوال كبريا داخـل املـجتمع 
الـصومـايل والسـيام داخـل الـقيادات االجتامعية ونـقابـات رجـال األعامل، وال يـنتمون يف الـوقـت الـحايل إىل أي مـن 
زاب السـياسـية املـوجـودة يف الـساحـة ، لـكنهم يف ذات الـوقـت يـسعون إىل املـشاركـة يف السـباق االنـتخايب،  األحـ
مـثل  عـبد الـكريـم جـولـيد رئـيس جـلمدغ األسـبق وطـاهـر محـمود جييل وزيـر اإلعالم الـسابـق،  ويـرى كثريون 
بـأنـهم لـديـهم حـظوظ قـويـة يف الـفوز بـاالنـتخابـات الرئـاسـية املـقبلة وذلـك لسـببني رئيسـيني، أوالهـا أنـها ألول مرة 

تنافسون لهذا املنصب ، والثاين عالقاتهم القوية داخل مراكز صنع الحكام يف البالد.  

ثانيا: قوى املعارضة يف الصومال …. نقاط الضعف والقوة 
1-  نقاط الضعف 

االبـتعاد عـن هـموم املـواطـن: تـضع قـوى املـعارضـة كـل ثـقلها عىل املـجال السـيايس. تـتصدر تـغريـداتـهم •
وراسـائـلهم عىل صـفحاتـهم يف مواقـع الـتوصـل االجتامعي ، الـقضايـا السـياسـية، وإبرار اخـفاقـات وفشـل الرئـيس 
محـمد عـبد الـله فرمـاجـو ورئـيس الـوزراء خريي يف إدارة الـبالد وخـصوصـا عىل الـعالقـات الـداخـلية و الـخارجـية 
نـاسـني قـضايـا أخرى أكرث أهـمية متـس حـياة املواطـن الـعادي واحـتياجـاتـه الـيومـية، قلام توجـد سـيايس مـعاريض 
يـناضـل مـن أجـل لـقمة عـيش املـجتمع الـصومـايل ويرفـع شـعارات قـويـة وجـديـة مـطالـبة بـايـجاد حـلول لـلمشاكـل 
راهـنة يف الـبالد والـتي فشـلت الـحكومـة يف ضـبطها ومـعالـجتها وميـارس ضـغوطـا  اإلجتامعية واالقـتصاديـة الـ
شـديـدا عىل الـوزارات املـسؤولـة لـلتنهض بـواجـباتـها ومـسؤولـياتـها ازاء تحسـني الـظروف املعيشـية لـدافـعي 
الرضائـب واملواطـن البسـيط الـذي ال يـهم سوى ضامن عـيش كـريـم لـنفسه وألبـنائـه. فرتكيز قوى املـعارضـة عىل 
األزمـات السـياسـية فـقط فوتـهم فرصـة كبرية لـدغـدغـة مـشاعـر املواطـنية وكسـب تأيـيدهـم والـذب بـات يف هـذه 
املرحلـة  أمـرا رضورياـ  للـوصـول إىل كـريس الـرئاـسةـ  ونيـل رشف خدـمةـ الشـعب، وعـرضهـم إلنتـقادات بأـنهـم ال 
يـختلفون كثريا عـن الـحكومـة الـحالـية وأنـهم لـيس لـديـهم مرشوع دولـة قـادر عىل ايـجاد حـلول شـامـلة لـألزمـات 
الـجامثـة عىل صـدر الـشعب نـحو ثـالثـة عـقود وامنـا هـم يحـملون أجـندات خـاصـة ال تـتجاوز تـحقيق شـهوات  
راهـن يف الـبالد وطـرح مـشاريـع سـياسـية واجتامعية  للسـلطة واملـال عـاجـزيـن عـن فـهم حـقيقة الـواقـع الـ
واقـتصاديـة وأمـنية بـديـلة تالمـس هـذا الواقـع ويـشعر بـها املواطـن الـعادي يف بـيته وربـعه. رمبـا يـعقتد كثري مـن 
رمـوز وقـيادات قـوى املـعارضـة السـياسـية يف الـصومـال أن الـطريـق إىل القرص الرئـايس يف مـقديـشو ال ميـر عرب 
املواطـن الـعادي وأن لـيس مـصدر  السـلطات، وانـطالقـا مـن تـجاربـهم السـياسـية خـالل الـسنوات املـاضـية وبـناء 



عىل الـنظام االنـتخايب القبيل املـعمول يف الـبالد يـرون أن املـوطـن ال نـاقـة لـه والجـمل يف شـؤون السـياسـية وأن 
مـساهامت بسـيطة وغري مؤثرة وتقترص فـقط عىل ابـداء االنزعاج والـغضب  وبـالـتايل يركزون عىل  الـبحث عـن 
مـصادر أخرى برأيـهم أكرث أهـمية  وأكرث تـأثريا وحزمـا وخـصوصـا فيام يـتعلق مبسـتقبل السـيايس يف الـبالد، مـثل 
راشـاة زعامء الـعشائـر ومـاليـنتهم طـمعا يف  املـال وبـناء شـبكة الـعالقـات السـياسـية الـداخـلية والـخارجـية ومـ

تأييدهم خالل االنتخابات املقبلة. 
الرصاع الـخفي: رغـم إعـالن عـدد مـن الـقوى تـشكيلهم ائـتالفـات وتـحالـفات واعـالن نـيتهم حـول التنسـيق يف •

جمـيع املجاالت السيـاسيـة باـلبالد اال أنهـ مؤـرشات عىلـ وجوـد اختالفات يف الرـؤى بنيـ تلـك القـوى وأنهـ ال 
يجـمعهم سـوى مـعارضـتهم لـلنظام الـحايل ولـسانـهم حـالـهم أوال نـسقط هـذا الـنظام يف االنـتخابـات املـقبلة 

وبعدها لكل حادث حديث وحتى هناك احتامل يف حدوث انشاقات داخلها قبيل االنتخابات 2021. 
 االنتامء القبيل: تـنتمي رمـوز وقـيادات األحزاب املـعارضـة السـياسـية يف الـصومـال وكـذلـك اإلدارات الـفيدرالـية •

إىل قـبائـل بـينها رصاعـات قـبلية تعترب عـامـال لـالنـقسام واالخـتالف بني هـذه الـقوى يف املسـتقبل وعنرصا قـد 
يخفض سقف توقعات املواطن من تلك القوى. 

 رمـوز األنـظمة الـسابـقة: يـتصدر املشهـد السـيايس لـدى املـعارضـة السـياسـية يف الـصومـال عـددا مـن رؤسـاء •
األنـظمة الـسابـقة وقـيادتـهم وهـذا أعـطى انـطباعـا بـأن الـوضـع لـن يـختلف عام هـو عـليه اآلن مـادم تـم تجـربـة 

تلك القيادات  وفشلت يف قيادة البالد وايجاد حلول ملشاكله املستعصية. 

2- نقاط القوة 
أما فيام بنقاط القوة تتمثل يف:  

 الرؤيـة السـياسـية الواضـحة : ترفـع قوى املـعارضـة السـياسـية يف الـصومـال شـعارات مـهمة وتـتبى آراءا سـياسـية •
جـذابـة سواء عىل الـصعيد الـداخـيل والـخارجـي ، فهـي ترفـع شـعارات املـصالـحة ورضوة تـقاسـم السـلطة والرثوة 
ودون اقـصاء أحـد، بـإالضـافـة قرارهـم بـعدم االنجرار وراء خـطط الـحكومـة الـحالـية لـدفـعهم نـحو الحرب وعـدم 
الـلجوء إىل الـعنف، وكـذلـك سـياسـاتـهم الرصـينة تـجاه عالقـة الـصومـال مـع الـدول املـؤثرة يف الـقضايـا االقـليمية 

والدولية .   
الـعالقـة الـقويـة مـع الـقوى االجتامعية الـفعالـة: تـتمتع  املـعارضـة السـياسـية يف الـصومـال عـالقـات قـويـة مـع •

مـؤسـسات ومنظامت املـجتمع املـدين والسـيام مـع رجـال األعامل والـقيادات الـتقليديـة وتحـظى تـأيـديـهم األمـر 
الـذي قـد يـساهـم يف تـعزز فرص فـوزهـم يف االنـتخابـات املـقبلة وهـذا مـا ال يـتوفـر لـدى حـكومـة الرئـيس محـمد 

عبد الله فرماجو الذي بات يعتمد أكرث عىل املال والسياسة االقصائية. 
 الـعالقـة املـتوازنـة مـع الـعامل الـخارجـي : عـكس الـحكومـة االتـحاديـة، فـعالـبية قـوى املـعارضـة السـياسـية يـتبنون •

نـهجا سـياسـا خـارجـية مـختلفا وال يـؤيـد فـكرة االنـبطاح واألرمتـاء إىل أحـضان قـوى أقـليمة واحـدة ويـدعـون إىل 
االنتهاج بسياسة خارجية مستقلة تقوم عىل االحرتام املتبادل ودعم العمل االقليمي املشرتك. 

ثالثا: املستقبل السيايس لقوى املعارضة 
مبـا أن السـياسـة الـصومـالـية لـيس لـها قـواعـد ثـابـتة، إالّ أن الـعرف السـيايس يف اآلونـة األخرية يربهن أنـه مـن 
الـصعوبـة عـودة رمـوز الـنظام الـسابـق -بـعضهم أو كـلّهم- إىل سـّدة الـحكم، وإن حـدث  أن وصـل الـبعض مـنهم 
فـلن يسـتمر طـويـال يف مـنصبه كام حـدث مـع محـمد عثامن جـواري الّـذي تـقلّد مـنصب رئـيس الربملان لفرتتني 



مـتتاليتني إالّ أنـه اسـتقال عـن مـنصبه قـبل أن ينهـي دورتـه الـثانـية بسـبب الـضغوطـات السـياسـية الـتي واجهـته مـن 
قبل الحكومة الجديدة. 

اع الـعامـة يف  وبـناء عىل ذلـك فـإن قـوى املـعارضـة يـنتظرهـا مسـتقبل سـيايس واعـد إذا أحـسنت اسـتغالل األوضـ
الـبالد، خـاصـة أن السـياسـات الـتعّسفية والـقمعية الـتي تـنتهجها الـحكومـة املركـزيـة إىل جـانـب سـمعة بـعض 
أقـطاب املـعارضـة يف أوسـاط الـشعب تـساهـم يف شـكل غري مـبارش ازديـاد شـعبية الـقوى املـعارضـة وتـنامـيها مام 

سيؤّهلها لتحقيق مكاسب سياسية كبرية يف االنتخابات املقبلة. 
هـذا إىل جـانـب تحرّكـات قـوى املـعارضـة الـساعـية إىل تـوحـيد جـهودهـا ملـواجـهة الـحكومـة الـتي "التـعرف مـعنى 
زامـها أمـامـهم" كام  الـتنازل والـتفاوض، وال يسـتقيم الـتعامـل مـعها إال بـتحقيقها النرص عىل مـعارضـيها أو بـانهـ
المـها الـسابـق السـيد طـاهـر محـمود جيليل الـذي اسـتقال عـن مـنصبه بسـبب جـفاء سـياسـة  وصـفها وزيـر إعـ

الحكومة للتعامل مع القوى املعارضة لها حسب قوله. 
وإذا كـان سـائـدا يف األوسـاط السـياسـية الـصومـالـية، وخـاصـة يف أوسـاط قـوى املـعارضـة الـتقليديـة، بـتكويـن 
تـحالـفات ضـد الـنظام الـقائـم هـدفـها الـعمل عىل عـدم عـودة رمـوز هـذا الـنظام مرّة أخرى إىل سـّدة الـحكم، فـإن 
األمـر اآلن قـد تـطّور بـحيث بـدأت جـهود تـشكيل هـذه الـتحالـفات يف وقـت مـبّكر، وبـصورة أكرب، ومـا مـنتدى 
األحزاب الوطـنية الّـذي تـم تـشكيله قـريـبا يف مـقديـشو والـذي يـضم أحزابـا سـياسـية كبرية إال خـطوة أولـية لـتوحـيد 

الجهود السياسية املنتقدة ألداء الحكومة. 
ومام يـعزز فرص املسـتقبل السـيايس لـقوى املـعارضـة اسـتمرار الترصّفات الـقمعية الـحكومـية، حـيث إن الـحكومـة 
يف سـبيل سـعيها إىل إنـشاء حـكومـة مركـزيـة قـويـة تـقوم بـقمع املـعارضـة السـياسـية مام أدى إىل تـقهقر شـعبيتها يف 
رحـمن عـبدالـشكور ومـقتل بـعض أفراد مـن حرسـه وإصـابـته  األوسـاط االجتامعية، إذ إن مـداهـمة مـنزل عـبدالـ
بجـروح واعـتقالـه بسـبب مـواقـفه السـياسـية، بـاإلضـافـة إىل ذلـك اسـتمرار إغـالق الـطرق يف الـعاصـمة مـقديـشو، 
وسـياسـة تـعامـلها مـع الـواليـات الـفيدرالـية املـبنية عىل مـبدأ "إمـا أن تـكون مـعنا أو ال تـكون" كام ظهـر ذلـك 
واضـحا جـليا يف املشهـد االنـتخايب األخري يف واليـة جـنوب غرب الـصومـال، وفرض حـصار عىل جـوبـاالنـد، ومـنع 
الرئـيس الـصومـايل األسـبق رشيف شـيخ أحـمد الّـذي كـان يـعّد مـن املـعارضـة املـعتدلـة أو الـقريـبة مـن الـحكومـة 
مـن الـسفر إىل كساميو، كـّل هـذا وغريه أدى إىل تراجـع الـتأيـيد الـشعبي لـلحكومـة، وبـاملـقابـل، كـان ذلـك بـصورة 
غري مـبارشة إفـساح املـجال لـقوى املـعارضـة الـتي مـن بني أقـطابـها مـسؤولـون سـابـقون لـهم إنـجازات ومـواقـف 

سياسية محمودة تشفعهم لخوض منافسة رشيفة ضّد النظام القائم وتحقيق نرص سيايس عليه. 
هـذا وأثـبتت الوقـائـع واألحـداث السـياسـية يف الـصومـال أن أّي تـحالـف سـيايس ضـّد أي نـظام قـائـم يف الـبالد يـنهار 
بـإسـقاط ذلـك الـنظام، لـيبدأ بـذلـك فـصل جـديـد مـن فـصول الرصاع السـلمي عىل السـلطة بني أصـدقـاء األمـس 
ورفـقاء دربـه، مام يـعني أن قـوى املـعارضـة بـعد تـحقيقها النرص السـيايس يف االنـتخابـات املـقبلة ال تـلبث أن 
تـتصّدع إىل تـكتّالت سـياسـية أخرى تـعارض رأس الـنظام الـقائـم واملـقّربني مـنه وتـلك مـن األلـعاب السـياسـية الـتي 

ال تنتهي. 
رابعا: االستنتاجات  

 توصلنا خالل متابعتنا لنشاطات أحزاب املعارضة السياسية يف الصومال االستنتاجات التالية: 
أن قوى املعارضة السياسية يف صورتها الحالية ال تقوم عىل أساس راسخ وال تزال يف طور النشأة والتشكل  1.
تـفتقر  قـوى املـعارضـة إىل أفـكار ومـشاريـع سـياسـية قـويـة تـقودهـا إىل تـجاوز الـعقبات الراهـنة وعرض نـفسها عىل 2.

أنها البديل األمثل والخيار األفضل  
تـعاين مـن رصاع داخـيل خـفي نـتيجة الـثقة املـفقودة بني عـنارصها ورمـوزهـا وأن الرابـط الوحـيد الـتي يجـمعها  برأي 3.

البعض ويوحد صفوها هو معارضة النظام الحايل 
راهـن عىل الـنظام االنـتخايب املـبني عىل نـظام املـحاصـصة الـقبلية الـذي 4. زاب السـياسـية يف الـصومـال تـ  مـعظم األحـ

يجعل نتائجها مفتوحة لكل االحتامالت 



تـقوم املـعارضـة السـياسـية يف الـصومـال سواء عىل مسـتوى األحزاب السـياسـية أو اإلدارات الـفيدالـية عىل أسـاس قبيل 5.
ويغلب يف أعضاؤها أفراد ينحذرون من عشرية وحدة األمر الذي يعرضها لالنتقاد ويثري الشكوك حولها 

يـوجـد يف املـعارضـة السـياسـية أعـضاء مسـتقلون يـتمتعون بـتقديـر واحرتام كبريين يف أوسـاط املـجتمع الـصومـايل 6.
مبـختلف رشائـحة وأن حـظوط تـلك الـشخصيات قـويـة وميـكن  أن  تـحقق نـتائـج مـفاجـئة خـالل االنـتخابـات 

املقبلة   
تـتصدر املـعارضـة السـياسـية يف الـصومـال رؤسـاء سـابـقون مل يـحققوا انـجازات مـلموسـة خـالل فرتة رئـاسـتهم  وأن 7.

وجـود تـلك الـشخصيات داخـل املـعارضـة يـقلل  فرصـها يف كسـب تـأيـيد الـشعب وأصـوات أعـضاء الربملان 
املقبل. 

أن دور بعـض قوـى املعارضةـ يف الحـياة االجتـامعيـة ضعـيفة وعالقتهم باـملواطنـ العـادي البسيـط شبـه مقـطوعةـ وال 8.
يعطون من انشطتهم السياسية حيزا كبريا لهمومه وهواجسه 

 بـعض قـوى املـعارضـة تحـط نـفسها يف مـواقـع حـرجـة وتنجـر وراء اسـتفزازات شـخصيات داخـل الـنظام الـحايل 9.
وتستخدم ألفاظا غري الئقة تعكس مستواها وتشوة سمعة املعارضة   

 الخامتة 
الوضـع السـيايس يف الـصومـال يف هـذه املرحـلة مـعقد وبـالـتايل يـنبغي عىل الـقوى املـعارضـة أن تغري سـلوكـياتـها وتـعمل مـن أجـل 
إنـشاء تـيار سـيايس قوي قـادر عىل مـنافـسة الـحكومـة الـحالـية ولـتحقيق ذلـك يـجب أوال  تـنظيم  مؤمتـر عـام جـامـع لـكافـة الـقوى 
اع السـياسـية واالقـتصاديـة واالجتامعية يف الـبالد، وصـياغـة خـارطـة طـريـق تحـظى  السـياسـية املـعارضـة بهـدف بـحث األوضـ
بـإتـفاق جـميع الـقوى السـياسـية ووضـع مـثياق رشف بني تـلك الـقوى لرتتقي إىل مسـتوى حجـم التحـديـات الراهـنة وتقرتب أكرث 

من هموم الوطن واملواطن.


