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مشروع قانون يف ثغرات 
 الصومايل اجلديد االنتخاب

 " وتوصيات  توضيحات "

  امللخص 

يقدم التقرير ملحة موجزة عن مشروع 

 ،الجديد ومحتوياته االنتخاباتقانون 

منذ  نتخابيةاال ويشرح مسيرة القوانين 

 ،والقوانين املتعلقة به االستقالل

 االنتخاباتومدى موائمة قانون 

 ،املقترح مع الدستور الوطني املؤقت

 عن مدى تحقق تويطرح تساؤال 

في القانونية املطلوبة  واملعايير الشروط 

عرج التقرير إلى يو نفسه،  املشروع

األبعاد السياسية ملشروع القانون 

 عارضة حول والتي تثير شكوك امل

 

 

 

مساعي التمديد للبرملان والرئاسة في 

 ،العامة االنتخاباتحال تعذر تنظيم 

يحاول التقرير تقديم التوصيات كما 

واملشورة القانونية ليحقق مشروع 

القانون الغاية والغرض األساس ي من 

 الديمقراطيورائه في سياق التحول 

السلمي للسلطة وتحقيق  والتداول 

الشعب الصومالي  طموحات وتطلعات

 واالزدهار في األمن واالستقرار 

 .االقتصادي

 مقدمة 

املرحلة  بعد إسدال الستار على

 2000االنتقالية التي بدأت عام 

عاًما، ووضع الدستور  12رت واستم
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ت، وانتخاب الرئيس حسن شيخ قؤ امل

محمود بموجبه، واعتراف العالم بأول 

حكومة دستورية منذ انهيار نظام 

د بري العسكري في عام محمد زيا

، ارتفعت التطلعات الشعبية 1991

لتجاوز الواقع املرير، وتم وضع "رؤية 

"، وتعهد الرئيس السابق حسن 2016

في  شيخ محمود بإجراء انتخابات عامة

في نهاية واليته الرئاسية، ولكنه  البالد

ذلك ألسباب موضوعية، غير في فشل 

أن التحول السياس ي أخذ مجراه، 

مجلس القيادة الوطني الذي وشكل 

كان بمثابة مجلس رئاس ي والذي 

توصل إلى صيغة يتم فيها تنظيم 

انتخابات غير مباشرة تحظى برعاية 

املجتمع الدولي، وما أشبه اليوم 

بالبارحة، فبعد انتخاب الرئيس محمد 

 2017فبراير  8عبد هللا فرماجو في 

وارتفاع سقف التطلعات الشعبية 

كافة الصعد؛ ها هو  بإحراز تقدم على

ذات املسلسل يعود وسط قناعة 

شعبيه واسعة من الشعب الصومالي 

إجراء  باستحالةواملجتمع الدولي 

انتخابات عامة نظرا للظروف التي تمر 

 فيها البالد.

وافق مجلس الوزراء على مشروع 

مايو  2قانون االنتخابات الوطني في 

والذي أعدته وزارة الداخلية  2019

الفيدرالية واملصالحة،  والشؤون

وسيتم إحالته إلى مجلس ي البرملان 

الفيدرالي للموافقة ، أو التعديل ، أو 

ومن  ،إعادته إلى مجلس الوزراء

الواضح أن طرح قانون االنتخابات 

الوطني أتى في الوقت املناسب بالنظر 

املقبل  االنتخابي االستحقاقإلى قرب 

، و يعد قانون االنتخابات  2021في 
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حد أهم القوانين ملسيرة التحول أ

 .في البالد الديمقراطي

ينطلق التقرير من هذه األسباب 

املوضوعية ويناقش مشروع قانون 

الوطني الجديد، ويطرح  االنتخابات

 تساؤالت مهمة:

  هل يتوافق مشروع قانون

الذي أقره مجلس  االنتخابات

 الوزراء مع الدستور املؤقت؟

 ي ما هي الثغرات القانونية ف

 ؟االنتخاباتمشروع قانون 

  االنتخاباتهل ملشروع قانون 

 األهلية القانونية ؟

  ما هي األبعاد السياسية ملشروع

 القانون ؟

حملة عن مشروع قانون 
 الوطني االنتخابات

يتكون مشروع القانون الذي أعدته 

وزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية 

من  واملصالحة في الحكومة الصومالية

ن إحيث  ؛مادة 61ول و سبع فص

الفصل األول والذي هو بعنوان أحكام 

عامة يشرح املصطلحات األساسية 

للقانون والغرض من مشروع القانون 

ونطاقه، أما الفصل الثاني املعنون 

فيتناول سلطات  االنتخاباتبإدارة 

ومسؤوليات اللجنة الوطنية املستقلة 

 االنتخاباتومنها تنظيم  ،لالنتخابات

واملوظفين  االنتخابيةاللجان  وتحديد

، أما الفصل الثالث االنتخاباتوموعد 

فهو مخصص لتسجيل الناخبين ومنح 

وقواعد التصويت  االنتخابيةالبطاقة 

وحماية سرية االقتراع، والفصل الرابع 

للمرشحين والترشح وشروط الحملة 
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في حين يتحدث الفصل  االنتخابية

 لالنتخابات االستعداداتالخامس عن 

وإعداد  االنتخابيةوتوفير األجهزة 

مراكز االقتراع، بينما الفصل السادس 

يسلط الضوء على فرز األصوات 

واستالم الطعون والبت فيها وإعالن 

النتائج، وأخيرا فإن الفصل السابع 

يتحدث عن أحكام متفرقة تتعلق 

 .باالنتخابات

 االنتخاباتمسرية قانون 
 الوطني

ن نسلم بأن بادئ ذي بدء، من املهم أ

للجمهورية األولى بعد  1961دستور 

يعد املصدر الرئيس ي  االستقالل

والذي يعزز حرية  االنتخاباتلقانون 

، على سبيل واالنتخابالتعبير والتجمع 

و  8املثال ، يمكننا اإلشارة إلى املواد 

، 1961من دستور  70،  52،  12

بطريقة أو  االنتخاباتوكلها تعبر عن 

على هذه املواد  بأخرى وتستند

 االنتخاباتالدستورية جميع قوانين 

إلى يومنا  االستقاللالتي صدرت منذ 

 هذا.

بناءا على مواد أحكام الدستور التي 

، صدرت االنتخابأكدت على حق 

عدد من القوانين املختلفة املتعلقة 

باالنتخابات مثل الرئاسية والبرملانية أو 

حيث صدر أول  ؛االنتخابات املحلية

 19انون لالنتخابات هو القانون رقم ق

، والذي 1963أغسطس  14الصادر في 

يتناول االنتخابات البلدية، القانون 

الثاني صدر بعد عام من األول وكان 

الرئاسية  لالنتخاباتمخصصا 

، ثم بعد 1964والتشريعية في عام 

ذلك تم تعديل هذين القانونين في عام 

ا و 1968
ً
احدا ، واعتمد باإلجماع قانون

تحت مسمى قانون األحزاب السياسية 
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وقانون حقوق امللكية املعروف 

 .1968الصادر في يونيو  13بالقانون 

هذه القوانين هي أول القوانين وتعد 

 االنتخاباتاللبنة األساسية لقانون 

 وتدور حول نوعين من االنتخابات:

 .االنتخابات املحلية -أ

االنتخابات السياسية واملقصود  -ب

  .الرئاسية والتشريعية االنتخابات بها

القوانني ذات الصلة بقانون 
 االنتخابات الوطني

هناك العديد من القوانين التي لها 

تأثير مباشر على القانون االنتخابي ، 

ويتحتم أن يتم مراعاتها من أجل 

ضمان عدم تصادم هذه القوانين مع 

بعضها أو مخالفتها للدستور ، فيما 

 :وانين يلي أهم هذه الق

 الدستور الوطني املؤقت 

الدستور هو أهم قانون ينظم القضايا 

االنتخابية ، الباب الرابع من دستور 

جمهورية الصومال الفيدرالية 

لتمثيل الشعب وخاصة  واملخصص

الفصل الثاني من هذا الباب الذي 

يتحدث عن مسألة االنتخابات 

واألحزاب السياسية ، وكذلك املادة 

نفسه الذي ينص  من الدستور  22

عن املشاركة السياسية ، وهناك أيضا 

مواد دستورية أخرى مرتبطة 

الخاصة  58باالنتخابات ، مثل املادة 

 89بانتخاب أعضاء البرملان، واملادة 

املتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية. 

وطاملا أن الدستور أعلى قانون في 

البالد كما تنص عليه املادة الرابعة 

ور يجب أن تكون من هذا الدست

جميع القوانين مستمدة وتتوافق مع 

روح الدستور، ويحق للمحكمة 

الدستورية إلغاء أي قانون ال يتوافق 
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مع نص وروح الدستور حسب املادة 

86 . 

  قانون تشكيل اللجنة الوطنية

 لالنتخاباتاملستقلة 

 لالنتخاباتاللجنة الوطنية املستقلة 

الصادر  4تم تأسيسها بالقانون رقم 

وهو تشريع  2015أبريل  02بتاريخ 

مهم ينظم عمل ومهام اللجنة الوطنية 

، ومن القضايا لالنتخاباتاملستقلة 

الرئيسية التي يحددها هذا القانون 

ال  امسؤوليات وواجبات اللجنة، ولهذ

يجب أن ال يتعارض مشروع قانون 

 ،انون االنتخابات الوطني مع هذا الق

وينبغي أال يكرر القضايا التي نظمها 

 بشكل صحيح . 4القانون رقم 

 قانون األحزاب السياسية 

 19يعد قانون األحزاب السياسية رقم 

أحد أهم  2016يونيو  27لتاريخ 

القوانين ذات الصلة بالسياسة والتي 

لها تأثير خاص على قضايا االنتخابات 

، وينظم هذا القانون على وجه 

د عدًدا من القضايا املتعلقة التحدي

 باالنتخابات مثل:

 .الحق في املشاركة السياسية -ا

 .تسجيل األحزاب السياسية -ب

آلية اختيار ممثلي األحزاب  -ت

 .االنتخاباتاملشاركة في 

لذلك ، فإن أي ترتيب تشريعي 

منصوص عليه في قانون األحزاب 

السياسية من الضروري أن نأخذ في 

ابة قانون االنتخابات االعتبار عند كت

 الوطني أمرين:

الحذر من إصدار قوانين ينقض  -

 .بعضها اآلخر
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تجنب الحشو والتكرار اململ  -

 لقواعد تم تنظيمها بقوانين نافذة.

مدى موائمة مشروع قانون 
مع الدستور  االنتخابات

 الوطني املؤقت

 :سؤالالفي محاولة لإلجابة على هذا 

طني الو  االنتخاباتهل مشروع قانون 

يتماش ى مع الدستور الوطني املؤقت 

لجمهورية الصومال الفيدرالية ؟ من 

الواضح أن القانون يحتوي على عدد 

من املواد التي تتصادم مع الدستور 

من هذا  12حيث إن املادة  ؛مباشرة

من  89املادة  القانون تخالف

 الدستور.

إذا شرحنا هذه املسألة بإيجاز، فقد 

دستور من ال 89وضحت املادة 

إجراءات انتخاب رئيس جمهورية 

الصومال الفيدرالية وكيفية فرز 

من قبل  االنتخابيةاألصوات والجوالت 

أعضاء مجلس ي البرملان الفيدرالي، 

من مشروع قانون  12واملادة 

االنتخابات الوطني الذي أجازه مجلس 

الوزراء تقض ي بأن مرشح حزب 

األغلبية البرملانية سيتولى منصب 

 12جمهورية، ولهذا فاملادة رئيس ال

تخالف الدستور بشكل واضح وصريح 

، وأيضا يتناقض مشروع القانون مع 

من الدستور من حيث عدد  72املادة 

 ولهذا أحال األمر إلى ؛املقاعد وتوزيعها

 قانون خاص يصدره البرملان .

هل ملشروع القانون اإلطار 
 القانوني املطلوب

بغض النظر لعدم توافق مشروع 

لقانون مع الدستور الوطني املؤقت ا
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فإن مشروع القانون ليس لديه اإلطار 

القانوني عندما ننظر في مضمون 

املشروع نستطيع أن نقول أنه ال 

يوجد إطار قانوني يتوافق مع 

 املتطلبات القانونية لألسباب التالية:

من مشروع هذا القانون  4املادة  

تنص على توضيح صالحيات 

نة الوطنية املستقلة ومسؤوليات اللج

، مع العلم أن واجبات  لالنتخابات

وصالحيات اللجنة مبينة بالتفصيل في 

بشأن إنشاء لجنة  4القانون رقم 

وطنية مستقلة لالنتخابات الصادر في 

، وكان يكفي اإلشارة إلى هذا 2015

القانون في نص مشروع قانون 

 الوطني. االنتخابات

من  10 و  9و  8و  7و  6كما أن املواد 

و  14و  7هذا القانون هي نفس املواد 

، وهذا دليل  4من القانون رقم  17

على أن هذا تكرار غير مبرر وال طائل 

منه. باإلضافة إلى ذلك ال يعالج 

مشروع القانون جملة أمور منها 

عملية تسجيل القوات املسلحة 

املرابطة في ثكناتها، واملواطنين في 

البعثات الخارج وطريقة التصويت في 

الدبلوماسية في السفارات 

بشأن  53والقنصليات العامة، واملادة 

الطعون بنتائج االنتخابات غير واضحة 

ما إذا كانت تتعلق باالنتخابات 

 الرئاسية أو التشريعية أو كالهما.

األبعاد السياسية ملشروع 
 القانون

ذي صادق تضمن مشروع القانون ال

لجدل عليه مجلس الوزراء مادة مثيرة ل

 56وهي املادة  ،تمهد الطريق للتمديد

ر إجراء 
ّ
ه في حال تعذ

ّ
التي ينص أن

االنتخابات العامة تحت ظروف قاهرة 

فإن اللجنة الوطنية املستقلة 
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 االنتخاباتيحق لها تأجيل  لالنتخابات

الرئيس والبرملان في  العامة وسيستمر

أداء مهامهم حتى يتسنى إجراء 

اقبون أن ، ويعتقد املر االنتخابات

الحكومة الفيدرالية قد تستغل هذه 

املادة إلطالة مدتها غير أن آخرين 

يستبعدون ذلك ويرون أنها جادة على 

عامة وعدم الرجوع  انتخاباتتنظيم 

 غير املباشرة االنتخاباتألن  ؛إلى الوراء

أثارت استياء شعبيا وسخطا عاما في 

 أوساط املثقفين والنخب السياسة. 

بيعيّ 
ّ
د هذه الفقرة  من الط

ّ
ول

ُ
أن ت

الكثير من السياسيين  انزعاج

املعارضين الذين يتحّينون مواسم 

و مكان املغادرين  االنتخابات
ّ
ليحل

للسلطة، ولألسف ال يفهمون بأّن 

وسيلة وليست غاية بحد  االنتخابات

ذاتها، وأن تحقيق الّصالح العام ودفع 

أولى وأجدر من  واالقتصادعجلة األمن 

وطنهم من  وانتشالس ي لعبة الكرا

كرس ي  اعتالءالقاع أفضل لهم من 

م الفعلّي في 
ّ
صورّي ال يتيح لهم الّتحك

 فيما قّل وندر. إن 
ّ

مجريات البلد إال

عامة يفتح الطريق على  انتخاباتعقد 

 4.5إلغاء قاعدة املحاصصة 

إلى  االنتقالالبغيضة، ويساهم في 

مرحلة تأسيس دولة مدنية ذات 

صلحة األجيال مؤسسات راسخة مل

 القادمة.

 اخلامتة
 2016أجريت االنتخابات في نهاية 

في كل مراكز الواليات في  2017وبداية 

الند التي -البالد ما عدا والية صومال

أعلنت انفصالها من جانب واحد عن 

بقية أجزاء الصومال، ؛ ما عزز 

على الرغم من أنها كانت  –مصداقيتها 

 -االنتخاب أقرب إلى االختيار منها إلى 

التي كان القرار  2012مقارنة بدورة 
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فيها بيد رجل واحد هو شيخ العشيرة، 

مما كان سهل إمكانية عملية شراء 

الذمم، واتهامات تزوير األصوات، 

ولهذا من املتوقع أن يتم تالفي األخطاء 

التي شابت  االنتخابيةواملخالفات 

، لهذا  2016السابقة في  االنتخابات

 االنتخاباتتجيب قانون ينبغي أن يس

الجديد مع متطلبات املرحلة ويكون 

على قدر التوقعات، وهذه الخطوة إذا 

تجعل العملية االنتخابية  اتخاذهاتم 

أكثر شفافية من سابقتها، ولكن ال 

تضمن نزاهتها عن تأثير املال السياس ي 

والتدخل األجنبي، وما يعكر صفوها، 

ى مثل غياب املراقبين املستقلين، عل

 
َ
الرغم من دعم املجتمع الدولي عملية

التحول السياس ي واالستحقاق 

 االنتخابي.

يعتقد املتابعون أن االستحقاق 

االنتخابي القادم قد يغير مجرى 

األحداث في الصومال؛ إذ من املرجح 

أن يحتدم السباق بين اإلسالميين 

وغيرهم من جهة؛ ومن جهة أخرى بين 

ا حكم كتلتين قبليتين طاملا احتكرت

الصومال، يدل هذا على أن 

التجاذبات السياسية والعشائرية، 

ها  دَّ
ُ

والتحالفات االنتخابية، بلغت أش

بين الكتلتين املتنافستين. ومن الجدير 

بالذكر أن هذه االستقطابات بدأت 

منذ ما قبل االستقالل، وهي 

استقطابات ال تعيد تشكيل املشهد 

السياس ي فحسب، بل تعكس أيًضا 

التنافس املحموم بين الكتل  مقدار 

العشائرية املختلفة التي تكّوِّن النسيج 

 االجتماعي في الصومال.
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ك أن اوفي كل األحوال يجب إدر 

توقعات جماهير الشعب واملهتمين 

تجاه عملية  بالشأن الصومالي

انتخابية شفافة ونزيهة وفي وقتها وفق 

 الجدول الزمني تعد أمرا مشروعا

أو ممكنة التحقيق ولكنها غير واقعية 

دفعة واحدة على األمد القريب، فمع 

وتكاتف الجهود  واإلصرار الصبر 

األهلية والحكومية تضيق الفجوة 

شيئا فشيئا بين الواقع واملتوقع إلى أن 

يتحقق الهدف املنشود في تحول 

سياس ي سلس، يفرز قيادة قادرة 

والنمو  واالستقرار تحقيق األمن 

 االقتصادي .

 توصيات  

هذه الدراسة الضوء على  قتأل

التحديات الرئيسية ملشروع قانون 

الوطني الذي اعتمده  االنتخابات

، ومن أهم هذه مجلس الوزراء

الثغرات عدم التوافق مع الدستور 

الوطني املؤقت، وكذلك أغلب 

أحكامه نقوالت من قوانين أخرى 

وبالتالي  ،باالنتخاباتذات صلة 

 وص ي الدراسة بما يلي:ت

 .د املواد املخالفة للدستور استبعا .1

إزالة القضايا التي عولجت في  .2

 قوانين أخرى .

إشراك الواليات في املشاورات  .3

 .السياسية

وضع مشروع القانون للتشاور  .4

  .الجماهيري 
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أن ينقح البرملان بمجلسيه مشروع  .5

القانون لتصحيحه وتالفي العيوب 

 القانونية.

 
ً
ة ، آمل أن تكون هذه الدراسأخيرا

مشروع  ثغرات في معالجةمفيدة 

، وأن يكون جميع األطراف القانون 

املعنية على مستوى التحدي 

 .واملسؤولية

 املراجع 

 .الدستور الوطني املؤقت  .1

 .1961دستور الصومال لعام  .2

 .، بشأن انتخابات البلديات 1963أغسطس  14الصادر  19القانون رقم  .3

 ,نتخابات العامةبشأن اال  1964يناير  22الصادر في  4القانون رقم  .4

 .1968العامة واالنتخابات البلدية الصادر في يونيو  االنتخاباتقانون  .5

الصادر بتاريخ  4، القانون رقم  لالنتخاباتالقانون املؤسس للجنة الوطنية املستقلة  .6

02/04/2015 

 27/06/2016الصادر  19قانون األحزاب السياسة رقم  .7

 .صومالالندل االنتخاباتإبراهيم حاش ي جامع: قانون  .8

في الصومال ..تطلعات  واالنتخابيعبد الرحمن عيس ى ، قراءة في املشهد السياس ي  .9

 وتوقعات

 -https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS

ocument_3A130184.pdfPDFDocumentLibrary/d 

 

https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/document_3A130184.pdf
https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/document_3A130184.pdf
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