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استشراف مآالت انتخابات والية 

جنوب غرب الصومال

 لمقدمةا 

 1022نوفمبر  21وفي  ،قبل أربع سنوات

من  693اختار مندوبون يبلغ عددهم 

مختلف شرائح املجتمع في مدينة بيدوا 

اصمة املؤقتة لوالية جنوب غرب الع

لسياس ي البارز شريف حسن االصومال 

شيخ آدم بالتزكية لعدم وجود منافس 

 له،

الجاري كان من  1028نوفمبر  21وفي 

املفترض إجراء انتخابات حاكم الوالية 

في نفس املدينة من نواب برملان الوالية 

غير أن استقالة حاكم الوالية وأغلب 

ابات من بينهم رئيس أعضاء لجنة الانتخ

 تمن أعضائها ألق 26اللجنة ونائبه و

بظالل كثيفة حول إجراء الانتخابات في 

، علما أن الاستقالة كانت موعدها املقرر 

احتجاجا على ما سموه فرض الحكومة 

الفيدرالية ملرشحين واستدعاء أغلب 

عالوة على ذلك قرر و؛ النواب ملقديش

إلى  زعماء العشائر تأجيل الانتخابات

أجل غير مسمى على خلفية تأثير 

الحكومة الفيدرالية على سير 

الانتخابات، من ناحيتها أعلنت وزارة 

الداخلية والشؤون الفيدرالية 

إجراء  رسمي واملصالحة في بيان

ودعت  ،الانتخابات في موعدها املقرر 

املسؤولين في والية جنوب الغرب إلى 

 الوفاء بالتزاماتهم أمام الشعب.

الانتخابات في والية جنوب غرب  ى ستجر 

وهي معركة 1028ديسمبر ٥الصومال في 

حامية الوطيس يتنافس فيها  انتخابية

مرشحين يتداخل فيها جملة  20من  أكثر
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عوامل من أبرزها الخالف بين املركز 

والواليات والذي له جذور داخلية 

 بينها وأخرى خارجية يصعب الفصل

بالغيوم  وتفكيك املشهد السياس ي امللبد

والشكوك بين الفاعلين في الساحة 

الداخلية وأصدقائهم إلاقليميين 

والدوليين، وفي ما يلي نحاول فهم طبيعة 

ما يجري في بيدوا واستجالء الحقيقة 

املمكنة  تالسيناريوهاواستشراف 

للخروج من املأزق الحالي وفق معطيات 

 ومؤشرات واقعية.

  األوضاع في والية جنوب غرب

 الصومال

تعتبر محافظات والية جنوب غرب 

 ،لي السفلى، باييالصومال الثالث " شب

وبكول "من أكبر معاقل حركة الشباب 

املتمردة. وكان من املنتظر من إدارة 

 حاكم الوالية تحقيق ألامن والاستقرار

وتشكيل إلادارات وتوصيل الخدمات 

للمواطنين مثل التعليم والصحة 

بقي من  والخدمات ألاخرى، وتحرير ما

أراض ي جنوب غرب الصومال من 

إدارة شريف  سيطرة الحركة إال أن

فشلت في تحقيق املطلب ألاول  حسن

وهو  ،ألهالي والية جنوب غرب الصومال

واقتصرت إلادارة في  ،ألامن تحقيق

 ولم تلب    ،العاصمة املؤقتة بيدوا

طموحات الشعب في بسط ألامن 

والنظام وتقديم الخدمات، رغم ذلك 

شريف إعادة بناء  ولت إدارةحا

مؤسسات الوالية من الهيئات 

التشريعية والتنفيذية والقضائية، إال 

أن هذه املؤسسات عانت وال تزال تعاني 

من الهشاشة والضعف،كما أنها فشلت 

 ،في طرد حركة الشباب من محيط بيدوا

ومن املناطق التي تتواجد فيها الحركة 

فظات وتعتبر اليوم املحا ،في الوالية

الثالثة لوالية جنوب غرب الصومال من 

وتبادلت  ،في الصومال الساخنةاملناطق 

أطراف عشائرية وحركة الشباب 

والحكومة السيطرة عليها خالل ألاعوام 

املاضية، ويعاني املواطنون في والية 

جنوب غرب الصومال صعوبة كبيرة في 

التنقل بين مناطق الوالية خوفا من 

ضون إتاوات على مسلحين قبليين يفر 
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سيارات النقل العام وأخرى تابعة 

دفعهم يوهو ألامر الذي  ،لحركة الشباب

 وتحمل تكلفة باهظة ،إلى السفر جوا

للفرد  يأمريك دوالرا ٥00تصل أحيانا إلى 

 الواحد.

  لجنة االنتخابات 

 قبل تم تشكيل لجنة الانتخابات من

رئيس البرملان في والية جنوب غرب 

هي و ،  1028أكتوبر  12الصومال في 

أصدرت وبدورها  ،عضوا 11مكونة من 

لجنة الانتخابات الالئحة الانتخابية 

وشروط ألاهلية لخوض السباق 

الانتخابي لحاكم والية جنوب غرب 

الصومال استنادا إلى الدستور الوطني 

 ،من دستور الوالية 23املؤقت و املادة 

 والتي تضمنت الشروط التالية:

ثال لتعاليم ممت أن يكون مسلما .2

 .الدين إلاسالمي

ينحدر  اصومالي اأن يكون مواطن .1

 ،من والية جنوب غرب الصومال

 .وغير متزوج من أجنبي

 .ن أربعين عامام عمرهأن ال يقل  .6

معرفة وخبرة تليق  هلديأن تكون  .2

 .لتولي املنصب

 .سليم العقلأن يكون  .٥

حكم أال يكون قد صدر بحقه  .3

 .محكمة مختصةقضائي عن 

من جميع املناصب  تقيلأن يس .1

 .الاستقالةالسابقة ويقبل 

يجب أن يدفع رسوم التسجيل  .8

ألف دوالر للذكور و  10البالغة 

 .ناثلل آالف20

أن يقر بقبوله اللوائح ومدونة  .9

 .السلوك التي أصدرتها اللجنة

عضوا من  2٥وكما سبق إلاشارة إليه أن

اللجنة استقالوا على خلفية اتهام 

على  بالتأثير ة الحكومة الفيدرالي

مما أدى إلى تأجيل  ؛الانتخابات
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وقد  ،الانتخابات عن موعدها املقرر 

يلين أكمل برملان الوالية ألاعضاء املستق  

 نوفمبر  21عقدها في  جلسةفي 

،وقد صادق البرملان على نفس الجاري 

صدرتها اللجنة أاللوائح والشروط التي 

ومنح اللجنة  ،السابقة في ذات الجلسة

الستكمال الترتيبات الالزمة  أيام 20

الانتخابات، ويتعين على اللجنة  إلجراء

إصدار الجدول الزمني في غضون أيام 

إلجراء انتخاب حاكم الوالية الجديد 

 . 1028قبل نهاية شهر نوفمبر 

  عوامل المصداقية والشفافية 

يمكن استخدام وتطبيق آلاليات  ال

الانتخابية املعروفة بسهولة بين عشية 

حاها، السيما في بلد كالصومال وض

للفساد  الذي أصبح ُيضرب به مثال

والحروب ألاهلية، وقد ذاق مرارة 

الانقسامات القبلية، وبات فريسة 

للتدخالت ألاجنبية البائسة، وشهد 

 .أبشع أنواع إلارهاب الدولي

ومع أن حديث الانتخابات في الصومال 

يتمحور في الغالب حول أبجديات 

ب العقبات والعراقيل التي الانعقاد بسب

تعترض طريقها، إال أن الالفت للنظر 

ا هو استمرار التحول الديمقراطي  حاليًّ

الذي بات يتطور من حين آلخر رغم كل 

القصور والتشوهات التي تشوبه، وهو 

ما يجعل انتخابات الوالية حامية 

ويترقب الشعب الصومالي  ،الوطيس

لي، ومع نتيجتها كما يراقبها املجتمع الدو 

إجراء الانتخابات في عدد من الواليات 

والتي شابتها الكثير من الخروقات 

والتالعب واستخدام النفوذ واملال 

 بأصابعالسياس ي فإن البعض يشير 

كيفية تشكيل لجنة  إلى الاتهام

علن عنها مؤخًرا من 
ُ
الانتخابات، التي أ

بل رئيس برملان والية جنوب غرب  ق 

وعدم  ه باملحاباةالصومال، متهمين إيا

لدور  ةالحيادية.وأيضا هناك تهمة موجه

الحكومة الفيدرالية ممثلة بوزارة 

الداخلية والشؤون الفيدرالية 

 بأنها تفرض بعض املرشحين واملصالحة

وال  ،لوالية جنوب غرب الصومال
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تقتصر على دور إلاشراف واملراقبة 

وتسهيل إلاجراءات فقط بل تحاول 

من  الانتخابيةلعملية ل على سير االتغو  

 خالل محاولة إبعاد بعض املرشحين

وتقديم الدعم املادي واملعنوي آلخرين، 

وبالتالي، فإن هناك عدم ثقة متزايدة 

لدى بعض ألاطراف املشاركة في 

 أما.الانتخابات تجاه نزاهة اللجنة

التدخالت ألاجنبية في سير العملية 

الانتخابية املرتقبة فهي أقل بالنسبة 

نتخابات املاضية ربما نتيجة تغيرات لال 

إستراتيجية شهدتها املنطقة استدعت 

عدم التدخل في شؤون الصومال 

واحترام إرادة الصوماليين ومن 

 .ينتخبونهم

 األمني التحدي 

يات والعقبات التي تواجه   
إن التحد 

العملية الانتخابية في والية جنوب غرب 

الصومال في هذا العام ال تقتصر فقط 

ى جانب معين في حد ذاته، وإنما عل

 ومن أهمها ،هناك جوانب متعددة

، ويذكر أنه مع وجود التحدي ألامني

في الوالية  هاحققتقد نسبية  نجاحات

تثبيت ألامن والاستقرار في مدينة بيدوا 

إال أن التحديات ألامنية ما  ؛حيهااونو 

ل تهديًدا خطيًرا على   
 
زالت تشك

مباشر؛ حيث الانتخابات القادمة بشكل 

في وسط مدينة  قبل نحو شهر وقعت

متتالية ملحاولة زعزعة  بيدوا تفجيرات

الاستقرار وخلط ألاوراق، وهذا يبعث 

أن حركة الشباب  برسالة قوية مفادها

على ضرب ألاهداف املدنية  قادرة

وعرقلة العملية الانتخابية في الوالية، 

باتخاذ  مما يستدعي قيام ألاجهزة ألامنية

ير أمنية استباقية لتأمين تداب

الانتخابات. وبالتالي، فإن املخاوف 

ألامنية ستظل تحدًيا خطيًرا أمام هذه 

الانتخابات ما لم تكن هناك ترتيبات 

جديدة وعمليات نوعية لتفادي أية 

مخاطر أمنية محتملة، والتي من شأنها 

ر صفو ألاجواء الانتخابية. في   
 
أن تعك

ولهذا  ،والية جنوب غرب الصومال

 ألامن قوات وجهاء املدينة السبب ناشد

بتشديد ألاوضاع ألامنية قبل حلول 
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موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في 

 .الجاري  نوفمبر نهاية شهر 

  السابقأسباب استقالة حاكم الوالية 

يعد حاكم الوالية املستقيل السياس ي 

املخضرم السيد/شريف حسن شيخ 

لساحة آدم، من أبرز السياسيين على ا

لعب أدوارا مهمة ؛ حيث الصومالية

 وتحالف مع أطراف سياسية ضد أخرى 

منذ انخراطه في املسرح السياس ي عام 

وفوزه بمقعد في البرملان  ،1002

لذلك كان الورقة الرابحة ، و الفيدرالي

لكل رئيس صعد إلى سدة الرئاسة كما 

أنه كان السبب في استقالة وفقدان 

فال غرو  بالتالي،و آلخرينبالنسبة النفوذ 

الجمهور عن استقالته  يتساءلأن 

وخروجه من املشهد السياس ي حتى 

 .إشعار آخر

  أهم المحطات السياسية لشريف

 حسن شيخ آدم

قبل أربع سنوات تولى شريف حسن 

بعد  لالصوماجنوب غرب  حكم والية

شابتها الكثير من  انتخاباتإجراء 

لكن إدارة  ؛ألاخطاء كغيرها من الواليات

لرئيس السابق حسن شيخ محمود ا

شريف حسن شيخ آدم  اعترفت بالسيد

كحاكم لوالية جنوب غرب الصومال،، 

على عدد من نقاط القوة  ورغم امتالكه

 
 
 ثانية يفوز بوالية كانت قد تؤهله ألن

اختار بشكل مفاجئ الاستقالة وعدم 

إلى ما  ألاسبابوتعزى  ،خوض السباق

 :يلي

عم الشعبي أوال: إحساسه بانحسار الد

 80يحظى به وذلك بقبول نحو  الذي

نائبا دعوة الحكومة الفيدرالية في 

في طعنة لم يتوقعها حاكم  مقديشو

الوالية الذي طاملا رقص على رؤوس 

ونجا من لدغاتها بشكل أثار  ،ألافاعي

املحبين واملبغضين على حد  إعجاب

 .سواء

ثانيا: أراد تفويت الفرصة على  

ن على الحكومة املرشحين املحسوبي

املجال للمرشحين  بإفساحالفيدرالية 
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آلاخرين مما قد يرفع من أسهمهم 

ويسحب البساط من الحكومة 

الفيدرالية التي أسقط في أيديها بحسب 

 بعض املراقبين. 

ثالثا : طول مكثه في الساحة السياسية 

وتصدره املشهد السياس ي خلق له 

على املستوى الوطني بصفة  تعداوا

على مستوى والية جنوب غرب عامة و 

ألنهم يرونه  ؛الصومال بصفة خاصة

 عقبة في تحقيق طموحاتهم السياسية.

كل هذه ألاسباب وغيرها حتمت على  

الانسحاب من املشهد  "شريف حسن"

السياس ي ولو مؤقتا على الرغم من أن 

 ،عدد النواب املوالين له ليس بالقليل

 ،وهو ما يدل على قدراته السياسية

ت من خالل مسيرته السياسية 
َّ
والتي تجل

إلي يومنا هدا، وهو ما  1002عامذ من

ُيبرز قدرته على إحداث مفاجآت 

سياسية وتشتيت جهود معارضيه قبل 

خروجه من املشهد  بسببالانتخابات 

وقلب الطاولة عليهم، ويعتبر خروج 

شريف حسن نكسة ملجلس تعاون 

 الواليات لفقدان عمود إستراتيجي قوي 

 املعركة السياسية بين يخوض معهم

  .الاتحاديةالواليات والحكومة 

 حظوظ أبرز المرشحين للسباق 

مختار علي الشيخ من أبرز املرشحين 

القيادي إلاسالمي  أبو منصور  و  روب  

عبد العزيز حسن  والسيداملعروف، 

 بـ محمد امللقب 
 
 "ل

 
 ف
 
 ت

 
ين" وزير الطاقة ر  اغ

دم والذي ق ،واملياه في الحكومة

والسيد ،استقالته لخوض السباق

 
 
 غ  ر  محمد آدم ف

ُ
و وزير املالية يت

السابق،والسيد حسين عثمان حسين 

والسيدة  ،مدير الجهاز ألامني السابق

آمنة محمد مرسل التي تعد السيدة 

 ، وهي مماالوحيدة التي تخوض السباق

بعيد  ىيجعل الحسم من الجولة ألاول

 حيث سيقوم أعضاء مجلس ؛املنال

نائبا  229برملان الوالية البالغ عددهم 

حاكم جديد يتولى حكم الوالية  بانتخاب

ن أي مرشح إألربع سنوات قادمة،و 

سيحصل على ثلثي ألاصوات في الجولة 
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ألاولى أو الثانية سيكون الفائز 

 الانتخاباتباالنتخابات كما أعلنت لجنة 

من شهر  في الثالثفي بيانها الصادر 

الذي حددت فيه و  نوفمبر الجاري،

اللوائح الانتخابية ومدونة السلوك 

 الانتخابية.

 في خضم هذه ألاجواء وتزايد عددا

ملترشحين لخوض السباق نحو حكم 

الوالية، وفي ظل تعدد غايات وأهداف 

املرشحين وتضارب وتقاطع مصالحهم 

فيما بينهم من جهة، وتباين رغبات 

الدول إلاقليمية واملجاورة من جهة 

واختالف وجهات النظر بين ثانية، 

ألاطراف الدولية تجاه املرشحين من 

وتوسع الخالفات الحادة بين  ،جهة ثالثة

الحكومة الفيدرالية ومجلس التعاون 

 الانتخاباتوالتنسيق بين الواليات، تأتي 

لتعكس التنافس الشديد بين املركز 

وليست مجرد انتخابات  ،والواليات ككل

صومال والية جنوب غرب الب خاصة

ألن نتيجة هذه الانتخابات  ؛وذلك

ستكون لها تداعيات على مجمل املشهد 

وفي الاستحقاق  ،السياس ي في البالد

" فيال  ةالانتخابي نحو قصر الرئاس

صوماليا"في الانتخابات الرئاسية 

 .م1012و  1010والبرملانية القادمة في 

أبرز الوجوه  وفيما يلي نستعرض

والية نتخابات وحظوظهم في ااملتنافسة 

 :جنوب غرب الصومال

و علي أبو وب  الشيخ مختار ر   .1
 منصور

شيخ مختار في قرية أبل الولد املرشح 

ر ُد بمديرية ُح  كيلومتر 6٥على بعد 

 
ُ
م، 2939أكتوبر  20 ول  محافظة بك

 
 
سان، درس القرآن ي  وينحدر من عشيرة ل

املساجد الكريم وعلوم الدين في 

حيث  ؛يشوالخالوي، ثم انتقل إلى مقدو 

أكمل دراسة العلوم الشرعية. وفي بداية 

التسعينيات انتقل إلى العاصمة 

السودانية الخرطوم لدراسة الشريعة 

 مؤسس ييعد أحد  إلاسالمية، ورغم أنه

في عز انخراطه في  إال أنه حركة الشباب

 الحركة كانت له بصمات إيجابية
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كانت تختلف تماما  وتصرفات حكيمة

في العنف وعدم  عن أبجديات الحركة

من رصيده الشعبي  ذلك رفع،و التسامح

منذ سبع  الحركة نشق عن إنهابل 

  ،سنوات
َّ
م نفسه للحكومة وسل

بعد مفاوضات  الفيدرالية قبل عام

 .طويلة

وكانت الواليات املتحدة ألامريكية قد  

 ،رفعت عنه الحظر املفروض عليه

 املحظورين لديها، وأخرجته من قوائم

شعبية واسعة في الوالية ب ويتمتع روبو

من خالل قراءتنا التحليلية لواقع 

والية جنوب غرب في  الانتخابات

يبرز أن شيخ مختار روبو علي  ،الصومال

مرشح للرئاسة  كأقوى  أبو منصور يعتبر

نظرا لحجم العوامل املؤهلة لفوزه في 

املرتقبة إجراؤها، ألامر الذي  الانتخابات

تباره حاكم دفع الكثير من املحللين الع

جنوب غرب الصومال القادم، وهذا 

ألامر غير مستبعد وقريب إلى الواقع نظرا 

خبايا وأروقه ما يجري  خبراءلتقييم 

 .خلف الكواليس

ورغم إصدار وزارة ألامن في الحكومة 

الفيدرالية بيانا أكدت فيه خرق روبو 

، الاتفاق املبرم مع الحكومة الفيدرالية

الية إال أن وذلك بترشحه لحاكم الو 

لجنة الانتخابات في والية جنوب غرب 

الصومال التي استقال معظم أعضائها 

لم تر عائقا قانونيا يمنعه من خوض 

وذلك لعدم وجود حكم  ،السباق

 أن ورأت ،محكمة مختصة أو أمر بذلك

أبا منصور له الحق في خوض 

 الانتخابات الرئاسية في الوالية نهاية

ار اللجنة الشهر الجاري، ويحسم قر 

جدال بشأن مشاركة مختار روبو في 

الانتخابات الرئاسية في والية جنوب 

غرب الصومال بعد إصدار الحكومة 

الفيدرالية قرارا بمنعه من املشاركة في 

تلك الانتخابات الذي لم يستند في ما 

 .يبدو على أساس دستوري

نه الرجل الوحيد الذي اكتسب ثقة إ

معظم شعب والية جنوب غرب 

الصومال؛ حيث قام عدة حمالت 
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لفتت انتباه املحليين  انتخابيةومناورات 

ٍّ سواء
 .والدوليين على حد 

يتمتع روبو خبرة عسكرية وهو الرجل 

الوحيد الذي يستطيع إلحاق هزيمة 

بحركة الشباب وتحرير ما بقي من  كبيرة

الحركة،  أراض ي الوالية تحت سيطرة

ما تمَّ ربما ينال ثقة الشعب إذا  وبالتالي

مباشرة نظًرا  إجراء انتخابات شعبية

للشعبية الجارفة التي يتمتع بها الرجل، 

وهذا ما يجعل السيد روبو من أقوى 

املرشحين لشعبيته ولقدراته الفائقة في 

التأثير على املشهد السياس ي على غرار 

املرحلة التي تولى فيها نائب أمير حركة 

قبل انشقاقه، ويقول محللون  الشباب

إن دخوله السباق قد يسهل تغيير 

 .مجري السياسة في الوالية

العزيز حسن محمد  عبد .2
 "ين  ر  اج  ت  ف  "ل  

 املياهوزير  ،عبد العزيز حسن محمدهو 

وعضو في البرملان  ،والطاقة في الحكومة

استقال من املنصبين معا  ،وقدالفيدرالي

ليخوض السباق، وينتمي إلى عشيرة 

واسع في  ذبنفو التي تتمتع  ين  ر  ح  

هي نفس القبيلة التي ، و اي  محافظة ب  

   RRA  وقائد جبهة ينتمي إليها الزعيم كان

 العقيد حسن محمد نور "شاتي غدود"

ومن نقاط قوته  ،وهو رجل أعمال سابق

حيث  ؛تبني الحكومة الفيدرالية حملته

يحظى بدعم مالي ومعنوي من قبل 

إلى رصيده  باإلضافة الاتحاديةالحكومة 

حيث تولي الرجل عدة ؛ياس ي السابقالس

مناصب مختلفة وآخرها وزير الطاقة 

 التداول ، ويتم الاتحاديةواملياه للحكومة 

على نطاق واسع أنه املرشح املدعوم من 

ومع  الحكومة الفيدرالية في مقديشو،

في الانتخابات  هفإن حظوظ ذلك

القادمة ال تعد مضمونة؛ ألنه قد يفقد 

 معظم يدفي الوقت الراهن تأي

 لجنوب غرب السياسيين املنتمين

حيث يتهمونه بأنه يعمل  الصومال؛

،وأنه بأجندات الحكومة الفيدرالية

 املادي واملعنوي  ايحظى دعمه

من  كثيرا الذي جعل ألامر  الالمحدود،

الوالية  ءأعضاء البرملان الفيدرالي ووجها
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مرشح  ، وأنهخطرا داهمايعتبرونه 

 ومةمن قبل الحك عليهم مفروض

من الحكومة  اوطلبو  الاتحادية،

الوقوف على مسافة واحدة  الاتحادية

جميع املرشحين لحاكم جنوب غرب  من

 .الصومال

 محمد آدم فرغيتي .3

  يعتبر محمد آدم
 
وزير املالية  ييت  غ  ر  ف

، وهو ةالفيدراليفي الحكومة  السابق

وإداري متمرس، درس في  اقتصاديخبير 

وية مع كما أن له عالقات ق،ماليزيا

الهيئات واملنظمات إلاقليمية والدولية 

لدى بعض  ألاكثر قبوال  همما يجعل

إضافة  ،الجهات املهتمة بشأن الصومال

لحاكم والية  اسابق اكونه مرشحإلى 

والذي أعلن  ،جنوب غرب الصومال

في جنوب  الانتخابات لخوض ترشحه

ووعد بإنشاء إدارة قوية ،غرب الصومال

وتحسين  منعلى تحقيق ألا  وقادرة

 وخلق فرص عمل ألاوضاع املعيشية

للمواطنين والعمل من أجل الوحدة 

 و وه،الوطنية واملساواة وتطوير التعليم

من أقوى املرشحين الرئاسيين في 

الانتخابات املرتقبة، ولعل ما يؤكد قوته 

 :منها ا،كمرشح أمور 

وهو من  ،خلفيته السياسية وألاسرية

حل عبد أقرباء الزعيم السياس ي الرا

وبي، كما أن له دم ُس آالقادر محمد 

شبكة عالقات عامة واسعة مع جميع 

شرائح الوالية والشعب الصومالي بشكل 

هذه العالقات املتميزة مع املجتمع  ،عام

 بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية. 

وطبيعته الهادئة وثقافته الواسعة قد 

عالوة على رهانه  ،تؤهله لسدة الحكم

مما قد يزيد من فرصه؛ ألن  ألاسري؛

هو ألاكثر حسًما في أية  العامل العشائري 

إلى أن عملية انتخابية تتم في الصومال 

إلغاء صيغة املحاصصة العشائرية  يتم

وانعقاد انتخابات ، 2.٥ ـاملعروف ب

  .شعبية مباشرة
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 : حسين عثمان حسين .4

سياس ي بارز وعضو البرملان الفيدرالي 

من  اتقلد عدد ،ألربع دورات متتالية

الوزارات قبل أن يتم تعيينه على رأس 

والذي استقال عنه  ،الجهاز ألامني

ويعد من  ،لخوض سباق حاكم الوالية

املرشحين املدعومين من الحكومة 

الفيدرالية، ال يعتقد املراقبون أن له 

وجود  ،منها :فرصة كبيرة لعوامل عدة

مرشحين أقوى منه في املمارسة 

وربما  ،نتماء العشائري السياسية والا 

كمرشح لزيادة  اسمهيسعى إلى تثبيت 

حدث تومن يدري ربما  ،رصيده السياس ي

 مفاجئة مدوية.

 :مرسل محمد آمنة .5

 ،سابق في الحكومات الفيدرالية وزير

واملرشح ألانثى والوحيدة، ال أحد يتحدث 

ألامر محسوم  ، على اعتبار أنعن فرصها

د للذكور وحكر عليهم رغم عدم وجو 

ملثل هذا  املرأةنص دستوري يمنع تولي 

 جرأتهاحسب لها ولكن يُ ،املنصب

لخوض السباق وكسر التقاليد 

املجتمعية الراسخة التي ال تتصور املرأة 

 في مثل هذه املناصب .

  نسحاب جماعي واتطورات 

انسحب من السباق  تطور مفاجئوفي 

مرشحين متحدين في مظلة  2الانتخابي 

" وذلك في مؤتمر صحفي بحضور "تغييرين

املرشح ألابرز مختار روبو علي، وأعزوا 

خطوتهم هذه إلى ضغط الحكومة 

الفيدرالية التي تسعى لفرض مرشح بعينه 

الذي يسمح واستبعاد املرشح مختار روبوا 

له الدستور الفيدرالي بحقه في الترشح 

والانتخاب كما يعطي الدستور شعب 

الوالية في انتخاب قيادته بشكل حر ونزيه 

دون فرض من أي جهة داخلية أو 

خارجية،  وتفاديا لذلك قرروا تخليهم عن 

خوض السباق، وأعلنوا عن دعمهم 

للمرشح مختار وذلك استجابة لرغبة 

ية جنوب غرب الصومال الشارع في وال 

 بحسب تصريحاتهم.
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نشير إلى أنه مهما تسفر نتيجة  وأخيرا،

انتخابات حاكم الوالية عن نتيجة يجب 

أن تدفع قدما التحول 

الديمقراطي،وتشيع ثقافة التسامح 

وقبول آلاخر املختلف ومبدأ التداول 

ألاساس ي السلمي للسلطة؛ إذ أن الهدف 

من الانتخابات ليس فوز فالن أو عالن 

وإنما خدمة البالد والعباد وفق شرع هللا 

وما ينص عليه الدستور من قواعد 

إجرائية وتنظيمية لتحقيق طموحات 

 املواطنين في العيس بأمن وسالم وازدهار

. 

.
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