
  

 :     20  يونيو  2020 
 

1 

   2020- 06-20 /التاريخ         اتــــــــــوث والدراســـــــو للبحــــمقديشركز ـــــم عن درــــــــصتية ـــــسبوعإلكترونية أ لةــــمج

 
ات مسار إلى  العودةالصومال وأرض الصومال ...  اوض    المف 

 

 

  

 
 

 

 

 جيبوتي القمة التشاورية في  

ــ المحت   ات  ــــويـ

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لة    مج 

سب وعي ة  األ  
 

 مجلة الحصاد  

، يسببببببعد  قاهرة ألسبببببب ا   عامنيمن كثر دام أل توقفبعد 
جملة احلصببباد صبببدا  إعادة إشبببر  ب ماف إيل القراء الكرزن نأ

 لالصببببببوماعن  وأخ ا ا حتل الت ومقاالت ةاملح ةاألسبببببب وع 
على ننبببببببا  يع أن ونسببببببببببببببببببببب ل ه، قيالقرن اإلفري منطقبببببببةو
مير تطلعات شببببع نا ال     تقاء إىل مسبببب و  ية واالسبببب  رااال
،  ير املواقفل ببو وتقببدال حمن  امزيببد ت طلبب رحلببة دق قببة مب

قل   ببة ة اإلت يف السبببببببببببببببباحببل طو ات واملسبببببببببببببب  ببداا ومواك ببة
 .والدول ة 
لكم وميكن  ، كبببة وال لببباعبببواملشبببببببببببببببببا إىل   ع القراءمج نبببدعو

شببببببببببببببو لل حو  قبببديم ركزص مل بببو ا بببااإلمي عربل واصبببببببببببببببببو ا
 .Info@mogadishucenter.com والد سات

  أدء الحكومة...لكن إستئناف المفاوضات نرحبغوليد :  لمرشح الرئاسي ا :   األخبار 

  ضعيفاكان 

س البرلمان العربي يثمن عالياً جهود الرئيس الجيبوتي لتحقيق المصالحة بين رئي 

 الصوماليين

 " كورونا " سفيرو  االت التعافي من ح ارتفاع ال: الصوم

   : تتحليل 

 النفط في الصومال؟  لماذا اإلندفاع نحو

 مسار المفاوضات..... العودة إلى الصومال وأرض الصومال

 :  مقاالت 

  األمومة في الصومال خوف وترقب!

 ماليلند في جيبوتي أضواء على اجتماع رئيسي الصومال وصو

 ة التشاورية في جيبوتي بين صوماليلند والصومال ؟ماذا يعني غياب تركيا عن القم 

 ( : اطللة على الخلفات المتكررة في المساجد الصومالية في المهجر٧خواطر دعوية )
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 .٢٠١٩بعد فشل مؤتمر النفط في لندن شهر فبراير  

نفط ليتم تعديالت في قانون الأجرت وزارة البترول 

ن أومع  .تمريره في البرلمان بغرفتيه العليا والسفلي

دور الهيئة الصومالية للبترول قد تم توضيحه إال أن 

مقتنعة بالقانون، وقد ت غير والية بونتالند مازال

جلسة مناقشة خالل انسحب أعضائها في البرلمان 

 د ديني  عيس  وقد صرح رئيس والية بونتالند   .القانون

ن القانون  أدة بالقانون معلال بذلك  أن الوالية غير مؤي

  في البرلمان يتعارضان  هذاته والطريقة التي مرر ب 

 .مبادئ الفدرالية مع

في      ومع ذلك سارعت وزارة البترول إلى االنخراط

جولة منح التراخيص المتوقفة، معلنة باكتمال إنشاء  

 .التشريع الخاص بقطاع النفط

ونا، فقد تم تحويل الجلسة المزمع ئحة كوربسبب جا

تم  إلى عرض  بتكساس هيوستن  مدينة انعقادها في

م، ٢٠٢٠من شهر مايو    ١٢عن طريق االنترنت في  

ن جولة ترخيص النفط أ علن بصورة رسميةأحيث 

 .م٢٠٢٠الرابع من شهر أغسطس  أ في ستبد

هذا الموعد يتزامن مع نهاية المهلة الممنوحة النشاء 

يئة الصومالية للبترول، والتي نص عليها قانون اله

لجديد اكتمال انشائها في غضون ستة اشهر  البترول ا

 .ابتداء من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية القانون

ضتها لقانون  ومع أن والية بونت الند أعلنت معار

ن والية صوماليالند ما فتئت تعتبر نفسها أالنفط، و 

ئج االنتخابات في مستقلة عن الصومال، وأن نتا

واليات اقليمية اخرى ال تزال محل جدل، وال يزال 

و إمكانية  غموض يكتنف حول وضع القانون،ال

هو  الملح السؤال ، فإنشاء الهيئة الصومالية للبترول

في حال   ماذا سيكون وضع الهيئة الصومالية للبترول

 بعض من ممثلينأعضاء لجنتها التنفيذية ضم تلم 

 ص القانون، وما هي االجراءاتين كماالواليات 

 .في تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة المتبعة

تكمن وهناك قبول واسع بأن القانون اآلن قد اكتمل، 

ل المؤسسات الفعلية وبناء  همية في تفاصيل تشكياأل

فضال عن اهمية من سيتولى المواقع المهمة،  قدراتها

 ومالية للبترولخاصة عندما يتعلق األمر بالهيئة الص

ألن الشخصيات التي  .والشركة الصومالية للبترول

ستطيع تتتولى مواقع السيطرة لهاتين المؤسستين 

التأثير في القرارات المستقبلية في إصدار  

التراخيص، ومنح العقود، واالتفاقيات، والتشريع  

 .الخاص بالقطاع

ما لم يتم تعزيز المؤسسات الرقابية مثل المدقق العام، 

ء هؤال، فإن اللجان البرلمانية المختصة والقضاء

االشخاص قد يكتسبون نفوذا وقوة للسيطرة على 

تدفقات الموارد النفطية، وبالتالي التأثير على السوق  

 .السياسي الصومالي

  على  تركيزالومع أن الصومال تحتاج الي 

م كان من ٢٠٢٠االنتخابات في شهر ديسمبر 

ن الى موعد ن اآلالمفترض ان تستخدم الوقت م

بصورة تدريجية  ببناء المؤسسات االنتخابات 

قد يكون من الجدير انتظار   وتوضيح القضايا العالقة

المزيد من االستقرار، حيث قد تكتسب شركات النفط 

 .تقديم العطاءات للكتلبالمهتمة مزيدا من الثقة 
  

 يواكيم جونديل إعداد/

 مركز مقديشو   /ترجمة 

والتي  والمثيرة للجدلئيسية لرا األخرىلنقطة ا

 لشركة التزال قائمة هي اإلرث المستمر 

(SOMA OIL  التي )أعيدت تسميتها الحقا 

Coastline Exploration) ) وهي شركة نفط

تتخذ من بريطانيا مقرا لها ويرأسها زعيم سابق  

التي  و  Lord Howard لحزب المحافظين 

  بط تر  .م ٢٠١٥خضعت لتحقيقات بالفساد عام 

عالقة طويلة برئيس الوزراء الصومالي الحالي 

 SOMA Oil and ) ومثيرة للجدل مع شركة

Gas  )  باالضافة الى روابط محتملة مع مصالح

شكوك   محط  هذه العالقات ال تزال     .النرويج  لدولة

 رئيس الوزراء خيري  خصوم ومخاوف من قبل

تنازل علنا   هومع أن  ،السياسيين واإلدارات االقليمية

م  ٢٠١٧مليون عام  ٢ركة البالغة للش اسهمه  عن 

إال أن مخاوف تعارض المصالح ال تزال قائمة، 

مع  (  Soma oil ) منها اتفاقية وقعتها شركة

م إلجراء ٢٠١٣وزارة البترول الصومالية عام 

مسح زلزالي، والتي تعطي الشركة حق التفاوض 

 كتلة من اختيارها  ١٢مع 

التراخيص النفطية  يعتوزتبدو عملية بدء جولة 

متسرعة جدا وغير مبررة، وال تضع في االعتبار 

توصيات بحثين أجرتها منظمة آدم سميث والبنك 

على التوالي، والتي    ٢٠١٦م، و  ٢٠١٤الدولي عام  

نصت على عدم االستعجال في دخول عقود 

االستكشاف قبل التأكد من وجود القانون واإلطار 

  . ألساسيةالتنظيمي فضال عن المؤسسات ا

ن رئيسين  يعاملهناك  هذا والجدير باإلشارة إلى أن  

  منح قد يشرحان سبب االندفاع نحو بدء جولة 

   .ص النفطيةالتراخي

 Soma) تزال مصالح شركة العامل األول: ال

Oil  )  قائمة، وفقا إلعالن عقود التراخيص

وال يشمل ذلك   لشركةلكتل  ٧األخير، فقد تم منح 

 ة لها سابقاكتل الممنوح ١٤

األموال التي تم جمعها عن طريق العامل الثاني:  

دوالر مليون    ٢البالغة   "مكافأة التوقيع"  ـما سمي ب

 .لكل عقد

الدخل اإلضافي من تنقيب البترول قد يأخذ فترة 

تتراوح ما بين ثالث إلى أربع سنوات في أفضل 

بأن تلك األموال سيستخدم  المزاعم  .السيناريوهات

معظم   لبناء والتنمية تجافي الحقيقة ألنإلعادة ا

ال تقع تحت سيطرة الحكومة،   األراضي الصومالية

كن تق بالقرب من مقديشو لم حتى قعود بناء الطر

 .من الممكن تنفيذها

منح التراخيص من قد تم تأجيل بدء أول جولة ل

بسبب اعتراضات من   ٢٠١٩ /٢٠١٨النفطية عام  

حكومات والنواب، وال والشعبالمعارضة 

من أسباب ، ومية ومن الحكومة الفدرالية ذاتهااالقلي

 . التأجيل عدم مصادقة البرلمان على قانون النفط

وكذلك كانت تحتاج أن تعكس اتفاقية تقاسم الثروة 

م في  ٢٠١٨المتفق عليها في اجتماع بيدوا عام 

يضا توضيح أان من المفترض ، وك قانون النفط

 .رولمالية للبت دور الهيئة الصو

 

 

 

في  لماذا اإلندفاع نحو النفط 

 ؟الصومال
 

 

 

مع  سياسية أزمة في وقت تواجه الصومال 

االنتخابات المقرر اجراؤها في شهر ديسمبر 

   من أجل  الفيدرالية  وزارة البترول  ، تضغط  2020

 بحلولالتراخيص لشركات البترول  منح جولة بدء

أن المؤسسات ف ذلك معو  .2020أغسطس    ٤

وتنظيم قطاع البترول  إلدارةة المخولة الرئيسي

بناء الحكومات عملية ليست جاهزة بعد،وأن 

السؤال هو لماذا ف وبالتالي كتمل،تالفدرالية لم 

في وقت واالندفاع نحو النفط في الوقت الراهن 

 تشهد أسعار النفط انخفاضا حادا؟

  (Seismic surveys)تشير المسوحات الزلزالية 

كانت . وةومال كبيرفط في الصوجود الن  احتماليةأن  

جاهدة في بدء عملية تسعى الحكومة الصومالية 

التراخيص والذي بدوره   ومنحتنقيب النفط والغاز،  

سوق التنافس في ن يفتح ساحة لعب جديدة أيمكن 

النفط بالفعل  فتح ملف فقد .السياسي في الصومال

بين الصومال وكينيا حيث من المنتظر    ابحري  انزاع

 .محكمة العدل الدولية حكما بشأنه أن تصدر

وقع الرئيس الصومالي أخيرا مشروع قانون 

البترول ليصبح قانونا في الثامن من شهر فبراير 

  .الغرفة العليا للبرلمان عبر م، بعد تمريره ٢٠٢٠

كان القانون في طور االنشاء منذ فترة، وكان محل 

 .نزاع وجدال

دولة صومال  صبح ال يومع أن القانون يمهد الطريق ل

منتجة للبترول ، إال أن العديد من القضايا ال تزال  

بداية صراع نفطي  البترول مثليعالقة، ويمكن أن 

في الصومال، ويأتي رفض رئيس والية بونتالند 

 .الصومالية قانون النفط الجديد خير دليل على ذلك

 :القضايا العالقةتتمثل و

بادئ  يحترم م   قانون النفظ الجديدما إذا كان   .1

الدستور   التي نص عليهافدرالية ال

مركزية سلطة الى  درالي، أم يؤدى يالف

 .على قطاع النفطتسيطر 

والتفاصيل المتعلقة باتفاقيات  ،  دارةاإلكيفية   .2

 تقاسم الموارد 

 المالي والضريبي  النظام .3

 اإلنتاج النفطي، وإدارتها اتفاقية تقاسم   .4

تنفيذ ومراقبة الهيئة المنظمة وهي وكالة  .5

 البترول الصومالية 

ومع أن تلك القضايا العالقة لم تحل بعد، يبدو أن  

 يملك على من  في الوقت الحاليالتركيز منصب 

ق التفاوض والتوقيع على االمتيازات النفطية،  ح

 .للمواقع المسيطرة، وكيف هومن يتم ترشيح
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وزير الداخلية جيبوتي والخارجية  ير الوز

 جية أرض الصومالوزير خارو ،الصومالي

 الصومال منزعج من مشروع بربرة 

 

لصومال انزعاجه من مشروع بربرة  الذي يتوقع أن يحول أرض الصومال إلى مركز تجاري إقليمي،  أبدى ا

وحذر الرئيس فرماجو ، من دون ذكر أسماء ، الدول والشركات األجنبية من “تجاوز الحدود والتشكيك في 

 ”.سيادة الصومال

هر من توقيع اتفاقية ثالثية بين أرض  حمد باحترام سيادة الصومال بعد بضعة أشوعلى الرغم من  تعهد أبي أ

الصومال واإلمارات وإثيوبيا بشأن مشروع بربرة اال أنه  لم يبد أي إشارات دالة على استعداده للتخلي عن 

ضع عالمة مشروع بربرة وخاصة في ظل  العالقة الباردة مع جيبوتي منذ تقاربه مع إريتريا األمر الذي  و

 .بحري الرئيسي إلثيوبيا عبر جيبوتياستفهام  كبيرة على المنفذ ال

كيلومترا من مشروع طريق بربرة    12يونيو ، افتتح رئيس أرض الصومال موسى بيحي رسميًا أول  1في 

الذي يربط إثيوبيا بميناء بربرة على خليج عدن. وأن هذا الطريق ضمن مشروع يشمل على توسعة الميناء  

تقدر   اإلفريفي، ويمول المشروع شركة موانئ دبي بقيمة مالية تطويرها لتنافس نظيراتها في منطقة القرنو

 ..مليار دوالر أمريكي  442بـ 

 معنوي انتصار

مهتم بإستئناف المفاوضات مع أرض الصومال  أمال في أن يخفف الضغط السياسي الذي  الرئيس فرماجو

ية، ويحقق انتصارا معنويا رة من قبل المعارضة وبعض الحكومات اإلقليم تواجه حكومته في األوانة األخي

 .يساعده في إعادة إنتخابه

 

لكن البعض يعتقد أن الرئيس فرماجو يجب أوال أن يقوم بترتيب البيت الداخلي قبل التفكير في إضافة عضو  

 .آخر إلى عائلته المتصدعة

 

 اإلستقالل بحكم الواقع 

 

والسيما في هذه المرحلة التي ال تزال   حسم قضية أرض الصومال أمر في غاية الصعوبةيجب اإلشارة إلى أن   

األوضاع في جنوب الصومال غير مستقرة  والحكومة في مقديشو ضعيفة،  وأنه فيما يبدو سيضطر اإلقليم 

 إلى قبول االستقالل بحكم الواقع وليس بحكم القانون على األقل لفترة طويلة بحسب مراقبين 

 

  

 

 

 

  

لصومال وأرض الصومال… العودة إلى مسار  ا 

 المفاوضات

الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي،     استضاف

   ،   أول  لقاء علني ورسمي بين الماضي اليوم األحد

رئيس الصومال محمد عبد هللا فرماجو ورئيس اقليم  

الوزراء   أرض الصومال موسى بيحي بحضور رئيس

 .اإلثيوبي آبي أحمد

قال الرئيس اسماعيل عمر جيلي في تغريدة عبر  

جيبوتي ، سأترأس  حسابه على تويتر: “غداً في

اجتماعا بين الرئيس محمد عبد هللا فارماجو والرئيس  

 .”عة جهود الوساطة بين الزعيمينموسى بيحي لمتاب

وأضاف أنه دعا رئيس الوزراء  اإلثيوبي أبي أحمد  

 . إلى حضور اإلجتماع

ومن جهتها رحبت رئاسة الصومال  باللقاء المرتقب،  

من قبل  إدارة أرض  في حين لم يصدر أي بيان رسمي  

 .الصومال بخصوص االجتماع

ور وأوضح الناطق بإسم الرئيس الصومالي عبد الن

لجهود  محمد أن الرئيس فرماجو منفتح على جميع ا

 .التي تؤدي إلى مفاوضات مثمرة مع أرض الصومال

وأكد عبد النور أن اللقاء  يتماشي مع نهج الرئيس  

إزاء ديمومة رابط    فرماجو  التصالحي ، ويعزز  مواقفه

 .األخوة  بين الصوماليين

 وساطة دولية محايدة 

قت سابق إنه اتفق مع  قال الرئيس موسى بيحي في و

س فرماجو خالل لقاء  أديس أبابا في فبراير  الرئي

الماضي على مواصلة المفاوضات وإنهاء القضايا عبر  

الطرق السلمية، لكنه أكد في الوقت ذاته  على الحاجة  

 .لية محايدةإلى وساطة دو

جاء هذا التصريح في مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا  

ولفت بيحي   .يونيو الجاريمن  6قسم الصومال في 

إلى أن الحكومة اإلتحادية في مقديشو تمثل العقبة  

الرئيسية أمام حصول أرض الصومال على االستقالل 

وقال إننا نواجه أكبر معركة من . واإلعتراف الدولي

في مقديشو ، التي تستخدم اعترافها ودعمها  الحكومة  

عبر    الدوليين لمحاربة أرض الصومال ، سواء كان ذلك

ضغط اقتصادي أو التحريض على العنف داخل االقليم 

 .أو نشر حرب دعائية

 ضغوط إقليمية ودولية 

وبحسب مراقبين تتعرض الصومال وأرض الصومال 

ت المتحدة  ضغوطا من قبل االتحاد األوروبي  والواليا

من أجل استئناف المحادثات بينهما التي ظلت  متوقفه  

نبها إلى بيا تضغط بجاكما أن إثيو .2015منذ عام  

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الصومالية وإدارة  

أرض الصومال مما يساعدها على حماية مصالحها في 

الصومال وخصوصا فيما يتعلق بمشروع ميناء بربرة   

مهما لمسعى إثيوبيا االستراتيجي للوصول  الذي يعتبر 

إلى البحر، واستضاف رئيس الوزراء اإلثيوبي في  

ر الماضي ،  أول اجتماع مباشر بين  الرئيس  فبراي 

فرماجو  والرئيس موسى بيحي  في العاصمة  أديس 

 .ابا والذي كسر حاجز الشك بين الطرفينأب
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يونيو  14من المقرر ان ينطلق االحد

جمع كل من رئيس الصومال ء مهم ي لقا 2020

محمد عبدهللا فرماجو , ورئيس جمهورية 

صوماليالند )غير المعترف بها حتى االن( 

موسى بيحي عبدي في جيبوتي , بدعوة من 

 ، الرئيس الجيبوتي  اسماعيل عمر جيله 

وحضور رئيس الوزراء االثيوبي ابي احمد 

 .علي

يعتبر هذا االجتماع اختراقا مهما في 

للتواصل بين الطرفين منذ وصول كل ح قناة فت 

منهما الى الرئاسة باستثناء اللقاء العابر في 

اثيوبيا بين فرماجو وبيحي , عكس ما حدث في 

عهد رئيس صوماليلند السابق احمد محمد 

سيالنيو الذي اجتمع برئيسين للصومال هما 

والرئيس حسن شيخ  , شيخ شريف شيخ احمد

ركية ساطات ت محمود اكثر من مرة ,بو 

وجيبوتية , لكنها لم تتوصل الى الهدف الرئيسي 

لكال الطرفين بإعادة صوماليالند الى الوحدة 

الصومالية , او فك االرتباط واالعتراف 

  .باستقالل صوماليالند من قبل الصومال
 

 

 

 

   مقاالت   

   سعيد معيض /أضواء على اجتماع رئيسي الصومال وصوماليالند في جيبوتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــبة للقاء الرباعي المتوقع في جيبوتي , ليس  بالنس

كبير ـكإـعادة المتوقع ان ينتج عـنه اتـفاق         من

ــومـال , او االعتراف  ــومـاليالنـد الى الصــ صــ

ــين بيحي  ــتقاللهـا , وال يملـك كال الرئيســ بـاســ

اعة للموافقة على طلب وفرماجو الســلطة والشــج

االخر ,لكن من الممكن ان يتم االتفاق على قضايا 

ـــيب  اـقل اهمـية مـثل المســــاـعدات اـلدولـية ونصــ

ــوـماليالـند منـها , والطيران وغيرـها ,كـما من  صــ

المتوقع ان يتم االتـفاق على اجتـماـعات اخرى اذا 

ــتقبال الى حلول ,  ــل مسـ كان هناك بوادر للتوصـ

اء ة اللـق ا تكمن اهمـي ــر الجمود بين  وربـم في كســ

الطرفين منذ وـصول فرماجو وبيحي الى الـسلطة 

ة ابـي داف انتـخ اك اـه د يكون هـن ذا      , وـق وراء ـه

م اللقاء, والبحث عن شــعبية لثالثة من الزعماء ه

فرـماجو حـيث من المقرر انطالق االنتـخاـبات بـعد 

اشهر , وكذلك ابي احمد حيث اقتربت االنتخابات 

ــبب كورونا ــماعيل  ,وتم تأجيلها بســ ,وكذلك اســ

د ان  ه بـع ــعبيـت ــعى لرفع شــ ذي يســ ه اـل عمر جيـل

تعرض هو ونظامه خالل االسـابيع الماضـية الى 

ــة  مظاهرات وحمالت مركزة من قبل المعارضــ

ــة و ــعــب الجيبوتي الجيبوتي  .قطــاعــات من الشــ
 

بقي ان نشير هنا الى نقطة مهمة هي ان جيبوتي  

المستقرة منذ استقاللها لها مساهمات مهمة في 

التصالحات في القرن االفريقي رغم صغر 

حجمها وضعف اقتصادها , فقد جمعت سابقا 

رئيس الصومال السابق محمد سياد بري مع 

ال مريام عام الرئيس االثيوبي السابق منجستو هي

عاما , حيث  11دامت بعد قطيعة  1988

م اثر حرب 1977انقطعت العالقات بينهما عام 

اوغادين بين الصومال واثيوبيا , برعاية رئيس  

جيبوتي السابق حسن جوليد,كما قامت جيبوتي 

باستضافة مؤتمر عرته للصلح بين الصوماليين 

, وبعد اشهر من االجتماعات نتج عن  2000عام  

بين قبائل اتفاق مهم على تقاسم السلطة  ذلك

,والذي الزال معموال 4.5الصومال الشهير ب 

به حتى االن. كما تمت عدة اجتماعات بين رئيس 

صوماليالند احمد سيالنو  ورئيسي الصومال 

السابقين شريف شيخ احمد , وخليفته حسن شيخ 

محمود.ختاما من غير المتوقع ان ينتج عن هذا 

ج مصيرية لرؤية كل طرف ,  االجتماع نتائ 

ها قد تكون فاتحة لسلسلة من المحادثات ولكن

المستقبلية, ووضع خارطة طريق لحلحلة  

 .المشاكل العويصة بينهما

م وقفت على وفاة ثالث سيدات صوماليات وهن في وضع والدة بشكل مفاجئ ومن دون 2020خالل أسبوع واحد فقط من شهر يونيو لعام 

اة ثالث سيدات باحتمالية وفاتهن او تدهور صحتهن ، بل كان كل شيء على ما يرام إلى أن جاء ما لم يكن بالحسبان ، وف أعراض سابقة تُنبئ

م  يعني وفاة سيدة صومالية واحدة مقابل 2019م و2018م و 2016الصادرة في عام  (UNFP) بحسب تقارير صندق األمم المتحدة للسكان

تيجة ( يوماً او حتى وفاتها  قبل الوصول إلى مرحلة الوالدة  ن42والدة او بعد انتهاء من الوالدة  خالل ) إثناء عشر سيدة صومالية  في وضع

 لمضاعفات الحمل ، وهذه النسبة من الوفيات واإلصابات و األخطاء الطبية في الوالدة  ترتفع بشكل كبير لدى االمهات الصوماليات  اآلتي 

(  و بحسب التقارير األممية ذاتها ال يوجد فرق كبير بين المناطق الصومالية في 29-25ما بين عمر)يكن في ذروة سنين إنجابهن خاصة 

وفاة االمهات  لكن هناك فرق ُمعتبر في معدل وفيات االمهات  يرجع إلى مكان إقامة األم من مدينة او بادية او ريف ويكون هذا الفرق  معدل

 . لصالح األم الٌمقيمة في المدينة

 

لى االسباب التي قد تقف خلف ذا النسبة المرتفعة من وفيات  دفعت العديد من الجهات المهتمة عمل بحوث مسحية يحاولون فيها الوقوف عوه 

استمرار نسبة الوفيات من االمهات  ، فخلُصت البحوث إلى سبب رئيسي تنطوي تحته كل المسببات األخرى وهو تدني مستوى الرعاية 

ية ،او على م سواء كان هذا تدني على مستوى العنصر البشري من األطباء او القابالت إلى أصغر فرد في الرعاية الطبالصحية المقدمة لأل

يف مستوى الخدمات الطبية األخرى من سرعة التدخل و جاهزية أماكن الوالدة ، و توفر المستلزمات الطبية االزمة لألم ، او على مستوى التثق

اإلداري  الصحية  الكافية المقدمة لألم و سيطرت الثقافة الصحية الشعوبية على األم و المجتمع، او على المستوىالصحي من غياب التوعية 

من ضعف السياسيات الصحية و وعدم كفاءة القائمين به و غياب نظم المحاسبة والمالحقة للمتسببين بتهور صحة األمهات ، وهذا الغياب 

ي عدم استشعار المسؤول الصومالي سواء على المستوى المواطن العادي او المواطن المسؤول  بفداحة النظمي القانوني بالتحديد ساهم ف

اء الطبية و إمكانية تحقيق العدالة للضحية ، وبالتالي ساعد بدون وعي منه على استمرار هذه نسبة المرتفعة من والوفيات الوالدات ، األخط

خصوصاً بأن ثقافة اإلنجاب متأصلة في وجدان المجتمع الصومالي ، والمرأة الصومالية هي ايضاً  وهذا بحد ذاته مصيبة مالم يتم التدارك  

خصوبة عالية جداً مقارنةً بمثيالتها في العالم حيث يبلغ متوسط إنجاب األم الصومالية في بونت الند سبعة أطفال للسيدة الواحدة في تتمتع ب

ي بقيت ربوع الوطن ، فنحن إذا أمام مجتمع والد بدون رؤية والدية واضحة لسنوات ، واستمرار ( والدات لألم الصومالية ف6.4المقابل  )

 من الالمباالة المجتمعية دون ثورات صحية عاجلة هو استمرار الموت لالم الصومالية.هذه حالة 

حوششيخ محمد  مة طفا !األمومة في الصومال خوف وترقب  
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بد الباسط شيخ إبراهيمكتور عالد  

الخالف والتنازع على سيطرة المساجد والتحكم في 

إدارتها ليس منحصرا في الجالية الصومالية وحدها 

بل هي موجودة في الجاليات األخرى ولو بصورة  

 . أقل وأكثر تحضرا في لملمة خالفاتهم وحلها

قلّما تجد تنازعا واختالفا عند لون دائما الناس يتساء

بداية تأسيس المسجد أو المركز ، بل الحماس 

وحث الناس على التبرع   والغيرة على حب الخير 

والتفاني في جمع التبرعات شعور ال يوصف ، 

ولكن المشكلة تبدأ بعد إقامة الصرح وفتح أبوابه  

 للعبادة والدعوة والتعليم والتدريس ، ومن الناذر 

جدري للخالف ، وينتهي غالبا بانشطار إيجاد حل 

المتخاصمين إلى فرقتين أو أكثر وانسحاب إحداهما 

من المسجد والسعي لتأسيس مسجد آخر قد ال يبعد 

عن األول إال بضعة أمتار ، وال يتوقف األمر عند  

هذا الحد بل ينقسم جمهور المسجد إلى مجموعات، 

النزاع ، كل مجموعة تقف وتنتصر ألحد طرفي 

غالب هذا التأييد ليس معناه بأن هذا الطرف مظلوم  و

يجب الوقوف معه أو ذاك ظالم يجب اإليقاف عند 

حده ، بل من باب وما أنا إال من غزية إن غوت 

غويت وإن ترشد غزية أرشد ، ألن المجتمع 

الصومالي مجتمع قَبَلي إذا ُمّس أحد من أفراد قبيلته 

لدين ويتصرف  م الشرع واولو كان ظالما ينسى تعالي

 .كتصرف الجاهلية قبل اإلسالم إال من رحم ربك

ويستطرد الناس كثيرا األسباب والمالبسات التي  

الخالفات المتكررة والموجودة في  تقف وراء هذه 

في المهجر ،  داخل المراكز اإلسالمية الصومالية 

فمنهم من يرجعها إلى تنافس حركي أو اختالف في 

قَبلي أو السيطرة على   رب أو نزاعالمنهج والمش

ميزانية المركز والتصرف بها بدون رقيب وال 

سؤال أو تحقيق مصالح شخصية أو البحث عن جاه 

وشرف أو غير ذلك من أسباب خفية ال تستطيع 

األطراف المتنازعة فيها البوح بها أو ذكرها خوفا 

كل طرف بأن خالفه  من االفتضاح ، ولذلك يجادل  

الطريقة األمثل ألداء المركز يدور حول   اآلخر   مع  

رسالته بطريقة شفافة يشارك الكل في تقويمه  

 وتصحيحه 

قلت : سبب الخالف يمكن حصره في نقطة واحدة . 

، وما عدا ذلك فهو أمر ثانوي تَولد وُوجد بعد إختفاء 

األمر األول ، فإذا ما عاد مجددا واستعاد عافيته فكل 

وميسرة ، يقة سهلة المشاكل ستنحل تلقائيا بطر

 تعالى هللا تعظيم من القلب خلو : ” والسبب هو

، ألن القلب إذا َقسى  ” ونهيه  وأمره  شعائره  وتعظيم

وجفّت عروقه وهو في داخل بيت هللا تعالى ، ال 

واعظ المسجد   ينفعه وعد وال وعيد ، وقد يكون

النزاع والخالف ، وقد يُلبس القضية    جزءا من هذا

ات هللا تعالى وهو بَريٌء من  ة على حرمبلباس الغير

إدعاآته كبراءة الذئب من دم إبن يعقوب عليهما  

 ، السالم 

 بناء في ودورهم المهجر يف ليونلصوماا

ينتشر أعداد كبيرة من المغتربين  : المساجد

ا الشمالية وأوروبا وأستراليا  الصوماليين في أمريك

والجزئي الجنوبي والشرقي في أفريقيا ، وقد بدلوا  

جهودا جبارة في تأسيس وتشييد مساجد ومراكز 

تقدم خدمة جليلة للجالية المسلمة ، فجزى  إسالمية  

كل من ساهم وشارك في هذا العمل   خيرا هللا

 . العظيم
 ما كنت أريد الخوض فيما يجري داخل:  راعتذا

المساجد والمراكز التابعة للجالية الصومالية في  

المهجر من نزاع وخالف وشقاق ، لو بقي في 

اطاره الطبيعي ولم يخرج إلى العلن كما كان سابقا 

بل بدأت منذ   ، ألن الخالفات لم تكن وليدة اليوم

عشرات السنين ، ولم تكن تخرج إلى العلن إال في 

ألمور إلى ، ولكن بعدما وصلت ا حاالت نادرة 

حدّ غير مقبول ، وانتشرت أخبار الخالف 

بالصوت والصورة في وسائل التواصل 

االجتماعي ، ونقلت بعض الصحف ووكاالت 

األنباء عن الخالفات الدائرة بين لجان المساجد ، 

المتخاصمون أبواب المحاكم ومحافر  وطرق

الشرطة ، ودُفع تكاليف المحامين من تبرعات  

جمع التبرعات من أجل مناصرة   المساجد ، كما تم

أبناء القبيلة الذين يخوضون حربا شعواء من أجل  

السيطرة والتحكم على المساجد ومقدراتها، وظهر 

للعلن بأن بعض المنتسبين إلى الدعوة 

بدور إبليس في إذكاء نار الكراهية    يقومون والعلم  

والعنصرية والقبلية بين أبناء الجالية ومرتادي  

أجل بقائهم في مناصبهم وضمان  المساجد من 

استمرار مرتباتهم العالية ، واألنكى من ذلك بأن  

إلى  ال يسمح للدعاة والعلماء الذين ال ينتمون 

القبائل المتنازعة على المساجد المشاركة أو 

همة في حلحلة الخالف وتقريب وجهات المسا

النظر بين الفرقاء ، بل يتم استدعاء أفراد ممن ال 

بالدعوة والعلم ولكنهم ينتسبون إلى   عالقة لهم

القبائل التي ينتمي إليها المتنازعون ، من أجل 

تسوية القضية في إطار قَبَلي وعشائري ، مما يدل 

 . نةزريبة قبائل معي ُحول إلى  على أن المسجد 
وأعتقد أن هذا الكالم ال يعجبه كثير من الذين  

يتحكمون في إدارات المساجد ويقتادون من 

عاته بدون وجه شرعي ، وقد يُوجه إلى كل من تبر

يرفع عقيرته في التحذير من مغبة االستمرار في 

هذا الطريق المعوج المخالف للخلق السوي سهام 

ن أجل من التَشهير والتَخوين واالفتراء عليه م

تشويه سمعته ، وهو أمر معروف ومالحظ لكل 

من له دراية في هذا الشأن ، وأن من لم يستحي 

ساءة إلى بيوت هللا تعالى ويسعى إلى جعلها بؤر اإل

فساد وظلم ليس عنده مشكلة في اتهام غيره بما هو 

 . بريء منه 

والقصد من تسطير هذه الكلمات هو من باب 

إِلى َربُِّكم َولَعَلَُّهم يَتَّقوَن ﴾   المعذرة ﴿ قالوا َمعِذَرةً 

يكن هناك   ول قائل ألم  ، وحتى ال يق١٦٤األعراف  

ق جرس التحذير والتنبيه حتى ال تصل من يد

 . األمور إلى ما وصلت إليه

مساجد أحب البقاع إلى هللا تعالى ، وقد ورد في ال

تشييدها وبنائها ليرتفع   التنزيل الحض على 

فِي بُيُوٍت أَِذَن ّللّاُ أَن   اتها )صوت الحق من جنب

ّو تُْرفََع َويُْذَكَر فِيَها اْسُمهُ يَُسبُّح لَهُ فِيَها بِاْلغُدُ 

َجاٌل الّ تُْلِهيِهْم تَِجاَرةٌ َوالَ بَْيٌع َعن رِ   َواالََصاِل ،

ِذْكِر ّللّاِ َوإِقَاِم الّصالَةِ َوإِيتَآِء الّزَكـاةِ يََخافُوَن يَْوماً  

 فِيِه اْلقُلُوُب َواألْبَصاُر ، ِليَْجِزيَُهُم ّللّاُ أَْحَسَن تَتَقَلّبُ 

َمن يََشآُء   َما َعِملُواْ َويَِزيدَُهْم ّمن فَْضِلِه َوّللّاُ يَْرُزقُ 

وأهل اإليمان فقط  .٣٨- ٣٦بِغَْيِر ِحَساٍب ( النور 

هم من يعمرون ويتعاهدون عليها ) إِنََّما يَْعُمُر 

َمَن بِاّلّلِ َواْليَْوِم اآلِخِر َوأَقَاَم الصَّالَةَ َمَساِجدَ ّللّاِ َمْن آ

َكاةَ َولَْم يَْخَش إِ  ن الَّ ّللّاَ فَعََسى أُْولَـئَِك أَ َوآتَى الزَّ

 .١٨( التوبة   يَُكونُواْ ِمَن اْلُمْهتَِدينَ 

وارتياد المسجد والتعلق به من صفات وعالمات 

أهل اإليمان ) إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد 

اشهدوا له باإِليمان ( ، وفي سنده خالف ولكن ف

معناه صحيح وتعضده اآليات واألحاديث  

 . في فضل اتيان المسجدالصحيحة 

انة رفيعة بين المسلمين ، ويمثل  ويحتل المسجد مك

جامعة كبيرة للحياة ، فهو مكان العبادة والتأله، 

والعلم والتفقه ، والوعظ واإلرشاد ، وهو مأوى 

قراء والمحتاجين والمعوزين ، وهو ومساعدة الف

ومجلس  منبر االنتصار للضعفاء والمظلومين ، 

القضاء واإلصالح، وغير ذلك من األعمال التي 

 . صالح المجتمعتصب في 

أولئك الذين يحاولون  وقد حذّر القرءان الكريم 

تعطيل وظيفة المسجد وتحويل مساره بغير ما 

ْن َمنََع ) َوَمْن أَظْ  أسس له فقال تعالى :  لَُم ِممَّ

ِ أَْن يُْذَكَر فِيَها اْسُمهُ َوَسعَى فِي َخَرابَِها  َمَساِجدَ ّللاَّ

ي ئَِك َما َكاَن لَُهْم أَْن يَْدُخلُوَها إِالَّ َخائِِفيَن لَُهْم فِ أُولَ 

الدُّْنيَا ِخْزٌي َولَُهْم فِي اآْلِخَرةِ َعذَاٌب َعِظيٌم ( البقرة 

١١٤. 

دا ريم عن أناس بنوا مسجفقد تحدث القرءان الك

وتظاهروا بأنهم فعلوا ذلك من أجل الضعفاء وابن 

السبيل ، ولكن هللا تعالى فضحهم على رؤوس 

األشهاد بسوء قصدهم وشناعة فعلتهم ، وكان 

وكرا للمؤامرة وإساءة للمؤمنين هدفهم أن يكون 

، فقال تعالى في شأنهم ﴿ َوالَّذيَن اتََّخذوا َمسِجدًا 

ُكفًرا َوتَفريقًا بَيَن الُمؤِمنيَن َوإِرصادًا  ِضراًرا وَ 

َ َوَرسولَهُ ِمن قَبُل َولَيَ  حِلفُنَّ إِن أََردنا ِلَمن حاَرَب ّللاَّ

ُ يَشَهدُ إِنَُّهم لَكا ِذبوَن ، ال تَقُم فيِه إِالَّ الُحسنى َوّللاَّ

ِل يَوٍم أََحقُّ  َس َعلَى التَّقوى ِمن أَوَّ أَبَدًا لََمسِجدٌ أُّسِ

ُ أَن  تَقوَم فيِه فيِه ِرجاٌل يُِحبّوَن أَن يَتََطهَّروا َوّللاَّ

ريَن ﴾ التوبة  فكل من  . ١٠٨-١٠٧يُِحبُّ الُمطَّّهِ

حاول صرفه عن وظيفته الحقيقية فاألية تجره 

لمسجد بيت كل مؤمن ، يتساوى فيه كل ا . بذيلها 

الناس فال طبقية وال عنصرية في داخله إذا كان 

لوب ويسعى إلى اختيار الباقية اإليمان يملء الق

 . دون الفانية

 ( : اطاللة على الخالفات المتكررة في المساجد الصومالية في المهجر٧خواطر دعوية )



: 2020يونيو   20  الحصاد  
 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

أخبار وحكايات وعاظ وعلماء كانوا أول   وقد حفظ لنا التاريخ

المخالفين لمواعظهم وكلماتهم المجلجلة للمنابر وانقادوا لتعليمات  

 . وأوامر النفس الشريرة األمارة بالسوء

لى جال في عاله فال يرى بأسا في عندما يخلو القلب من تعظيم المو

تعطيل المساجد أو التصرف في أموالها بغير وجه شرعي أو يعمل 

من أجل إيقاع  العداوة والشحناء بين المصلين أو تقسيمهم إلى 

جماعات وفرق ، أو أن يقرب بعضهم ويبعد آخرين من أجل تحقيق 

ة يمنع  بعض الدعاة المشاركة في األنشط مصالح شخصية أو أن 

الدعوية بسبب   قبلي وحزبي أو يُقيد أسماء أقاربه في ملكية المسجد 

أو يتسلم راتبا وهو غائب عن عمله في داخل المسجد ، أو يدير 

المسجد عن بُعد ، بَعد أن سلم اإلدارة  إلى من يثق به وال يرده له 

ينهم وبين المسجد آالف قوال، أو يفضل استضافة دعاة يفصل ب

كلف المسجد أمواال طائلة مع وجود داعية قد يكون الكيلومترات ويُ 

مجاورا للمسجد ، من أجل أن األول تربطه عالقة قرابة أو حركة أو 

مصلحة وغير ذلك من التصرفات واألخالقيات المنافية للدين والخلق 

 . الحسن

 

ا الناس همسا حول هناك أخبار وحكايات يندى لها الجبين يتداوله

ين على إدارات المساجد ال عالقة لها ممارسات بعض المتسلط

 . بمصلحة المسجد والدعوة

 

تعظيم المساجد من أعظم عرى اإليمان وال يتأتى ذلك إال إذا امتأل 

القلب إيمانا وإسالما ، وال يسئ إلى المسجد ورسالته إال من ضعف 

إيمانه ، وآثر العاجلة على اآلجلة ، ونسي أو تناسى بأن المسجد 

ة ، وغفل بأن تضييع األمانة من أمارات آخر الزمان ، والدعوة  أمان

عتقد بأنه يحسن صنعا ، وقد ورد في الحديث ) يقال الرجل ومع ذلك  ي

ما أعقلَه ، وما أطرافَه ،وما أجلدَه ، وما في قلبه مثقال حبة خردل من 

 . إيمان ( البخاري

 

أساءت وأخيرا يجب على األمة جمعاء الوقوف أمام هذه المهزلة التي  

الدعاة إلى حرمة المساجد ورسالتها ، وجعلت الناس يفقدون ثقتهم ب

والعلماء ويرمونهم عن قوس واحد ، معتقدين بأن التدين الذي يتظاهر 

به هؤالء الناس ما هو إال وسيلة للنصب واالحتيال ، إعماال وتطبيقا 

لوصية النبي صلى هللا عليه وسلم في عدم المسايرة مع من يتعدون 

 ى حدود هللا تعالى ِعلما وعدوانا وإصرارا وإال سيكونون مشتركينعل

معهم في اإلثم ، فقد روى أبو داود والترمذي بإسناد حسن عن عبد 

 ِ ُ عنه قال، قال َرُسول ّللاَّ : ) إن أول ما  ملسو هيلع هللا ىلصهللا بن مسعود رضي ّللاَّ

دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا 

على   اتق ّللاَّ ودع ما تصنع فإنه ال يحل لك ، ثم يلقاه من الغد وهوهذا  

حاله فال يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ، فلما فعلوا ذلك 

ضرب ّللاَّ قلوب بعضهم ببعض ( ثم قال : ﴿ لُِعَن الَّذيَن َكفَروا ِمن 

 بِما َعَصوا إِسرائيَل َعلى ِلساِن داوودَ َوعيَسى ابِن َمريََم ذِلكَ  يبَن

نَكٍر فَعَلوهُ لَبِئَس ما كانوا  َوكانوا يَعتَدوَن ، كانوا ال يَتَناَهوَن َعن مُ 

يَفعَلوَن ، تَرى َكثيًرا ِمنُهم يَتََولَّوَن الَّذيَن َكفَروا لَبِئَس ما قَدََّمت لَُهم 

ُ َعلَيِهم َوفِي العَذاِب ُهم خاِلدوَن ، َولَو  طَ أَنفُُسُهم أَن َسخِ  كانوا  ّللاَّ

ِ َوالنَّبِّيِ َوما أُنِزَل إِلَيِه   َما اتََّخذوُهم أَوِلياَء َولِكنَّ َكثيًرا ِمنُهم يُؤِمنوَن بِاّللَّ

) كال وهللا لتأمرن بالمعروف ، . ثم قال :  ٨١-٧٨فاِسقوَن ﴾المائدة 

على يد الظالم ولتأطرنه على الحق  ذنولتنهّون عن المنكر، ولتأخ

الحق قصراً ، أو ليضربن َّللاه بقلوب بعضكم أطراً ، ولتقصرنه على  

ُ   كما لعنهم (  على بعض ثم ليلعنكم . وإن لم يفعلوا ما أمروا به ﴿ َوّللاَّ

 .٢١غاِلٌب َعلى أَمِرِه َولِكنَّ أَكثََر النّاِس ال يَعلَموَن ﴾ يوسف 

 

ِ َعلَيِه  وختاما ﴿ إِن أُريدُ إِالَّ اإِلصالَح َما استََطعُت َوما تَوفيقي إِاّل بِ   اّللَّ

  . ٨٨تََوكَّلُت َوإِلَيِه أُنيُب ﴾ هود 

م، ُعقد في مدينة جيبوتي عاصمة جمهورية 2020حزيران/  -/يونيو14في 

يللي رئيس جيبوتي الشقيقة اجتماعا تشاوريا برئاسة السيد إسماعيل عمر غ

س الصومالي محمد عبدهللا فرماجو جيبوتي، وضم هذا اللقاء كلاّ من الرئي

ووفدا فيدراليا كان برفقته، ورئيس صوماليلاند السيد موسى بيحي عبده مع 

 .وفد مرافق له، وبحضور رئيس وزراء إثيوبيا الّدكتور آبي أحمد

على عّدة بنود من  وكان من نتائج هذا الاجتماع التشاوري أن اّتفق الطرفان

نة من الجانبين، لمواصلة عملية المفاوضات بينها: تشكيل لجنة فنية مكوّ 

بينهما، كما كان من بنود الاتفاق أيضا عدم تسييس المساعدات التنموية 

 .والاستثمارية

الملفت للنظر في هذه القمة هو غياب أي دور لتركيا سواء من حيث التحضير 

بصفة مراقب، مما يدعو إلى البحث عن معرفة للقمة أو المشاركة فيها 

ب غياب تركيا التي لعبت دورا كبيرا في عملية المفاوضات بين الطرفين أسبا

والتي استضافت عددا من الاجتماعات التي جمعت وفود الطرفين كان آخرها 

 .م2015اجتماع اسطنبول في يناير/كانون الثاني/

يبوتي يرجع إلى تشكيك صوماليلاند إن غياب تركيا عن القمة التشاورية في ج

وساطة التركية، فوفقا لما ذكرته مصادر تابعة لوزارة الخارجية في نزاهة ال

م 2019فبراير/ –/شباط 9والتعاون الدولي في صوماليلاند حضرت في 

اجتماع السيد موسى بيحي عبدي مع أولغان بيكار المبعوث التركي الخاص 

والصومال، جاء فيه بأن الرئيس بيحي أبلغ  بشأن المحادثات بين صوماليلاند

بعوث التركي بأّن غياب مستوى من التوازن في الاستثمارات التركية، في الم

كل من الصومال وصوماليلاند دليل كاٍف لاعتبار تركيا طرفاً غير محايد في 

 .الخلاف بين الطرفين

ن الجمود وبناء على ذلك، وبما أن هذه القمة التشاورية جاءت بعد فترة م

الجانبين، فإنه من الممكن أن طالبت  اّلذي ساد عملية سير المفاوضات بين

الحليف الاستراتيجي للحكومة –صوماليلاند المجتمع الدولي بإبعاد تركيا 

أو على الأقل تحييد دورها في التأثير على ما يتعلق بانعقاد هذه  -الفيدرالية

ن المجتمع الدولي يبدو أنه يولي القمة، وهو كما يبدو ما تم بالفعل، حيث إ

را لاستئناف المفاوضات بين الطرفين، مهما كّلف ذلك من ثمن، اهتماما كبي

 .سواء بالضغط على أطراف المفاوضات أو المؤثرين في سيرها وانعقادها

إّن غياب تركيا عن مشهد القمة التشاورية في جيبوتي بين صوماليلاند 

هة لحكومة فرماجو التي ترتبط مع تركيا والصومال يعتبر صفعة قوية موجّ 

قات تعاونية متنوعة ومتعّددة، كما يمّثل هذا الغياب انتصارا قويّا بعلا

لسياسة صوماليلاند تجاه محادثاتها مع الصومال، وهو ما يعطيها الجرأة على 

المطالبة بأكثر من هذا، وهذا ظاهر على قائمة أعضائها المشاركين في 

ختيار فاراتون يير أعمال المفاوضات بين الطرفين، حيث تم االلجنة الفنية لتس

وزير الخارجية في صوماليلاند رئيسا لأعضاء صوماليلاند في اللجنة الفنية 

المشتركة بين الجانبين، مما يوحي إلى أنها تودّ أن تبدو في هذه المفاوضات 

 !وأنها تتحاور مع دولة نّدية

لعربية المتحّدة عن الإعداد والتحضير ومع ذلك، فإن غياب دولة الإمارات ا

القمة، ربما جاء إرضاء للحكومة الفيدرالية وتطييب خاطرها، إذ إنها  لهذه

م أزمة دبلوماسية مع دولة الإمارات العربية 2018أيار/ –تعيش منذ إبريل 

 .المّتحدة التي تكّون علاقات طيبة مع إدارة صوماليلاند الانفصالية

ي لم تكن إن القمة التي جمعت بين الطرفين في جيبوتمهما يكن من أمر؛ فو

لتحقق أكثر مما حققت، إذ إنه من الصعب أن يتوصل قادة الطرفين وحدهم 

إلى قرار الوحدة أو الانفصال بعيدا عن تأثيرات شعوب الشمال والجنوب في 

القضية، وكذلك لا يمكن الوصول إلى تسوية شاملة غير متأّثرة بمطالب 

صح على كلا الطرفين ولي والمؤسسات الإقليمية، وعليه فإنه ُينالمجتمع الد

بممارسة التفاوض الجدي والعميق مع تغليب المصلحة العامة على الخاصة، 

وإيثار الجانب الاجتماعي للقضية على الجانب السياسي منها، للوصول إلى 

حّل شامل ينهي فترة من التجاذبات والخلافات السياسية حول تحديد نوع 

 .العلاقات التي ستكون بين الطرفين

ماذا يعني غياب تركيا عن القمة التشاورية في جيبوتي 

 بين صوماليلاند والصومال ؟

حمد معلم  حسنم عمر  
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ي رئيس البرلمان  ثمن الدكتور مشعل بن فهم السُّلم

عالياً مبادرة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس  العربي 

جمهورية جيبوتي برعاية واستضافة مؤتمر الوساطة 

 .بين جمهورية الصومال الفيدرالية وأرض الصومال

 

وعبر السلمي في بيان له عن دعم ومساندة البرلمان 

العربي لجهود رئيس جمهورية جيبوتي المقدرة لتحقيق  

ليين ودعم األمن الحة بين األشقاء الصوماالمص

واالستقرار في منطقة القرن اإلفريقي تعزيًزا لألمن 

 .القومي العربي

 

واعتبر رئيس البرلمان العربي أن هذه الخطوة اإليجابية  

من شأنها أن تدفع بجهود تثبيت دعائم االستقرار  

والمصالحة ودفع عجلة التنمية في الصومال وعموم 

 .ن األفريقيمنطقة القر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــد   ــة ـجـلم ــد رـئـيس والي ـــين ـغوـلي ــد اـلـكرـيم حســ ــب ـعب رح

ال باـستئناف المفاوـضات بين الـصومال وأرض الـصوم األـسبق  

ــالم  ــيدا بدور الحكومة الجيبوتية في عملية السـ في جيبوتي، مشـ

ــي ــقـــ ــريـــ ــرن اإلفـــ ــقـــ ــة الـــ ــقـــ ــطـــ ــنـــ ــمـــ  .  بـــ

ــدم رب ـغولـ ـلـكن أعـ  ــدم اـحراز ـتق ــه إزاء ع ــة أـمل ــد ـعن ـخـيب ي

ــات  فــــــــــــي  .الــــــــــــمــــــــــــفــــــــــــاوضـــــــــــــ

ــابة في توتير   بعد   ــرها عبر حسـ  5وقال غوليد في تغريدة نشـ

بين الصـــومال وأرض  ســـنوات ، أن تتراوح اليوم المحادثات 

أمر مؤـسف للغاية ، مـشيرا إلى فـشل الحكومة  ومال مكانها الصـ 

ة في مســــار  ة في اتـخاذ خطوة إضــــافـي  .المـفاوضــــاتالـحالـي

“من المؤســـف أن تأخذ المفاوضـــات زخما شـــعبيا  وأضـــاف  

ــميا كبيرا، وتكون نتائجها ذات النتيجة التي تحققت قبل   6ورســ

 .ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات

رادة ونواـيا حقيـقة الحكوـمة إلى إـبداء التـفاهم، واإل ودـعا غولـيد  

 .  بــــــــهــــــــدف انــــــــجــــــــاح الــــــــحــــــــوار

 

 

 

 

 ارـــــــاألخب

 

جهود الرئيس الجيبوتي لتحقيق المصالحة يثمن عاليًا رئيس البرلمان العربي 

 بين الصوماليين 

أدء الحكومة  ن كانلك ...إستئناف المفاوضاتبالمرشح الرئاسي  غوليد : نرحب 

 ضعيفا



: 2020يونيو   20  الحصاد  
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 ارتفاع حالات التعافي من  "كورونا" في الصومال

 ارتف ععن    2020ي تي     19  يةة الصححححححححححححح   لوزارة الصححححححححححححح    تعلنأ 
محح  حح  ، حيححت تك رونحح     عم ا الد  س و  ير   ن تعحح   الححح    

والعشححححححر ن   ل السحححححح ع   ا ر  خ   للشححححححف    سو فير  لب ب  صحححححح    39
 . ن رأبيكر  ة الص ة   ز ةب سب وز ر ، الم ضية
 حتى اآلن 19-  يحح ك  رض  نا لححنين تعحح    محح ل  عحح   ااج و لغ 
 شخص . 724

 ن  جح يح ةحح     23أنح  ت  تسحححححححححححححح يح       ز حة  ضحححححححححححححح  حت ال ز رةوأ 
    4أرض الصحححححححح   ل و  اقلي     نه      19 ،ة ب لمرضاإلصحححححححح ب

 ك رون   سو فير الع   اإلجم ل  للمصححح بين ب   ي ع         ظة بن  ر
 88ا نتي ححة الفيروس     تبلغ عحح   الححنين ،    حين ححح لححة  2719
 .شخص 

 ن اإلصححح بة ي ة أي ح    ج    يسححح  يت  تل  ير ب لنكر أن  ل  او  
 .س عة الم ضية 24خ ل  رون بفيروس ك  

 

فوزية أبيكر  ة الصحةوزير  

برعاية جيبوتية،  وقعت  الصــومال وأرض الصــومال، أمس األربعاء،  على مذكرة تفاهم لبناء الثقة وللمضــي قدما في 

المذكرة التي قرأها وزير الخارجية الجيبوتي محمود على يوســـف   للصـــحفيين   وتتضـــمن   .ينالمفاوضـــات بين الجانب

 :خمسة بنود

 

 .االتفاق على القواعد السلوكية التي توجه المفاوضات المستقبلية لتكون جادة وهادفة •

 بناء الثقة بين الطرفين •

ستثمارات ، وتم االتفاق على تشكيل لجنة الخارجية واالتنفيذ اإلتفاقيات السابقة مثل اإلتفاقيات المتعلقة بالمساعدات   •

 يوما في جيبوتي لمناقشة هذا الملف 15فنية تجتمع في غضون 

ــون   • ــومالي، وتبدأ اللجنة اجتماعاتها في غضـ ــكيل لجنة فنية  لحل ملف إدارة المجال الجوي الصـ يوما في   15تشـ

 .جيبوتي

 يوما في جيبوتي 15ل جتمع أيضا خالتشكيل لجنة فنية تبحث القضايا األمنية،  وهي ت •

هذا وتم االتفاق على أن تعقد  اللجنة الوزارية المشــــتركة التي تضــــم وزارء من الصــــومال واقليم أرض الصــــومال  

ــون   ــف، اجتماعا في غضـ ــافة إلى الوزير الجارجية الجيبوتي محمود علي يوسـ يوما في جيبوتي لتقييم نتائج   45باإلضـ

 .المشتركة اجتماعات اللجان الفنية

 

 

 

 

 

برز بنود مذكرة التفاهم بين الصومال وأرض الصومالأ    


