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 مأزق االنتخابات يف الصومال 

 "اتجاهات التصعيد وسيناريوهات الحل"

 :تمهيد 

بعد عقد من الفوض ى واالقتتال 

ن الصوماليون عام الداخلي تمك

صيغة مؤقتة  ىم من التوافق عل2000

لتشكيل نظام حكم انتقالي مبني على 

املحاصصة العشائرية للسلطة، هذه 

الصيغة التي كان من املفترض آن تكون 

صالحة ملدة ثالثة سنوات فقط ينتقل 

بعدها نظام الحكم في البالد إلى 

التعددية السياسية واالنتخابات 

حرك األنظمة املتعاقبة املباشرة لم تت

؛ على الحكم لتجاوز البالد هذه الصيغة

رغم نجاح البالد في إدارة  وذلك

االستحقاق االنتخابي والتداول السلمي 

 للسلطة أكثر من ثالث مرات منذ 

 

 

 

 

استعادة الصومال حضورها الدولي 

بصرف النظر عن  2000واإلقليمي عام 

 .العيوب التي رافقتها

الية الرئيس محمد عبد وقبيل انتهاء و 

هللا فرماجو، وبعد مناقشات 

ومباحثات مضنية بين الفاعلين 

السياسيين في البالد من حكام الواليات 

والحكومة الفيدرالية توصلوا إلى اتفاق 

الذي نص على  2020سبتمبر  17

استعاضة االنتخابات املباشرة 

بانتخابات غيز مباشرة شبيهة 

-2016باالنتخابات التي عقدت في 

وبالفعل تم تدشين االنتخابات  ،2017
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مجلس الشيوخ " الغرفة  واالنتهاء من

. عضوا 54 العليا للبرملان " املكون من

جنوب غرب الصومال  اوبدأت واليت

بإجراء انتخابات  غاملودوغووالية 

مجلس الشعب "الغرفة الدنيا " للبرملان 

عضوا إضافة إلى   275املكونة من 

في مقديشو؛ ولكن  النديممثلي صومال

تم انتهاك جميع البرتوكوالت الناظمة 

للنموذج االنتخابي واآلليات التنفيذية 

املتفق عليها من حيث تحديد شيوخ 

العشائر املخولين الختيار الهيئة 

الناخبة لكل مقعد برملاني في مجلس 

وتكرر بشكل ممنهج منع  ،الشعب

 ،بعض املرشحين من خوض السباق

شغلوا املنصب،  بعضهم كانوا ممن

جعل و أثار حفيظة الناس مما وهذا 

وتفقد ك املح ىالعملية االنتخابية عل

أو  املحليى املستو  ىالثقة سواء عل

 الدولي.

 

 تعقيدات الوضع املحلي

الوضع املحلي في الصومال دائما ما 

يتسم بتعقيداته االجتماعية 

والسياسية واألمنية، والتي تراكمت 

ياب أي رغبة بفعل عامل الزمن مع غ

ملحة ملواجهتها بسياسات وخطط 

نظمة ناجعة ملعالجتها من قبل األ 

السياسية املتعاقبة في حكم البالد منذ 

حيث  ؛االستقالل وحتى يومنا هذا

طغت مظاهر الفساد، وجشع الساسة 

وموظفي القطاع العام في نهب املال 

جل الثراء العاجل على أالعام من 

ظل هذه  وفي .حساب الوطن واملواطن

األوضاع فإن النظام الحالي املنتهية 

واليته يجبر الشعب بين خيارين 

قبول إعادة انتاج  ماوه ،أحالهما مر

النظام الحالي وفرضه بانتخابات 

معايير  ىصورية وهالمية ال تتسم بأدن

 ىالشفافية والنزاهة أو عودة البالد إل

املربع األول من االقتتال والتناحر 
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دته البالد في بداية القبلي الذي شه

 التسعينيات.

 االنتخابات واملنعطف الزلق

االنتخابات في الصومال كانت دوما 

تقاذفها تمصحوبة بسحب من املخاطر 

ن أالرياح السياسية واألمنية في البالد، و 

أول أزمة في البالد تعزي لالنتخابات 

التشريعية في نهاية ستينيات القرن 

ياة رئيس املاض ي التي كلفت البالد بح

لتلك الجمهورية الذي ذهب ضحية 

وما  هافي خضم تداعياتواالنتخابات 

حجم فاقت عمليات تزوير  شابها من

 .بلد وليد مثل الصومال

هي  عقود ها ةوبعد أكثر من خمس

الصومال تشهد مخاضا عسيرا النتقال 

سلمي للسلطة عبر املعادلة العشائرية 

التي كان من املفترض أن تنتهي 

وال يزال  .م2003ها بحلول عام صالحيت

القلق ينتاب أبناء هذ البلد تجاه 

املستقبل في ضوء معطيات املشهد 

تجاذب تو  السياس ي الحالي الذي يتهادى

دفتيه أطراف تنعدم فيها الثقة وقنوات 

حيث أن  فيما بينها؛ التواصل الفعالة

سلطة استنفدت واليتها هناك 

ة الدستورية وتكمل عامها األول كحكوم

تصريف أعمال، وتسعى جاهدة البقاء 

في السلطة لوالية ثانية وبأي ثمن حتى 

لو افض ي األمر القيام بتزوير فاضح 

، وفي املقابل لالنتخابات وفي وضح النهار

معارضة ترى استفزازات السلطة هناك 

بمثابة استباحة لكرامتها وحقوقها 

الدستورية، وأن حمل السالح في وجه 

بعد الوحيد  خيارهذه السلطة هو ال

بقية الخيارات السلمية  استنفاد

 .املتاحة
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 خريطة الفاعلين السياسيين 

يتجاذب في املشهد السياس ي الصومالي 

عدد من الفاعلين، وهذه األطراف هي: 

رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، 

وحكام الواليات، واملعارضة، وتتفاوت 

تأثيرات هذه األطراف حسب ما يملكه 

 .من أوراق ووسائل ضغط كل طرف

 أوال: رئيس الجمهورية

م انتخب 2017في شهر فبراير عام 

البرملان الصومالي محمد عبدهللا محمد 

رئيسا للجمهورية ملدة أربع  "فرماجو"

سنوات على أن تذهب البالد بعدها 

انتخابات تعددية مباشرة، لكن هذه 

السنوات األربعة انقضت في وقت لم 

من املتطلبات  يتحقق الحد األدنى

األمنية والفنية والسياسية لالنتخابات 

وكان فرماجو الغامض الذي لم  .العامة

يكن الصوماليون يعرفون عنه كثيرا ما 

عدا أنه تولى رئاسة الحكومة لفترة 

وكان النظام  ،م2011محددة من عام 

نذاك قيد آالحكومي في البالد 

هذا  "فرماجو"استثمر وقد  التأسيس،

حين غفلة مع نخبة  الغموض في

سياسية تسببت بخيبات أمل للشعب 

وكانت بمثابة محاكمة علنية  ،الصومالي

وكنتيجة لهذه النخبة السياسية، 

فاز فرماجو بمنصب طبيعية لذلك 

واستبشر الصوماليون في  ،الرئيس

الداخل والخارج به، لكن نشوة 

 وبدأ الغموض ينجلي ،االحتفال تبددت

ل سحابة ويتالش ى شيئا فشيئا مث

، امحتوم اأمر  هاصيف كان انقشاع

وظهر  ،انتهت فترة التمسكنوبالتالي 

تعطش الرجل للسلطة إلى العيان، 

وبدال من تنفيذ بعض من وعوده 

االنتخابية بدأ فرماجو يخطط كيف 

يبقى في سدة الحكم ألطول فترة ممكنة 
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وبأي ثمن، وتجسد هذا الطمع في عدد 

 :نهاوالتي م ،من الخطوات قام بها

الدعاية االعالمية وتضليل الرأي  .1

 العام

الرأسمال الوحيد لفرماجو هو اعتماده 

تضليل الرأي العام ودغدغة  ىعل

عواطف البسطاء بوطنية زائفة، 

مجموعة من نشطاء بحاطة نفسه إو 

املواقع االجتماعية الذين مهتهم كانت 

الترويج للرجل والهجوم على بقية 

وأساليب  السياسيين والنيل منهم بطرق 

 .غير أخالقية وغير قانونية

وتجميد  تطويع مجلس الشعب .2

قصاء حكام إمجلس الشيوخ و 

 الواليات

وفي إطار سياساته التسلطية قام 

تطويع مجلس فرماجو في وقت مبكر ب

وتجميد مجلس الشيوخ  الشعب

وذلك من أجل ؛ قصاء حكام الوالياتإو 

 حيث إزاحة العقبات في طريق حلمه،

جلس الشعب وإفراغ سكات مإب قام

مضمونه من أي دور رقابي على السلطة 

رغام رئيس مجلس إالتنفيذية، فتم 

الشعب محمد عثمان جواري على 

على الفور استبداله ، وتم االستقالة

لى املقومات القيادية إبشخصية تفتقر 

لتحمل مسئولية بهذا الحجم، وتجاهل 

ش رئيسه في وهم   دور مجلس الشيوخ

ح للدستور الوطني خرق فاضح وواض

إعالن الحرب على قام املؤقت، وكذلك 

رغامهم على مغادرة إحكام الواليات و 

املنصب بطريقة مهينة من أجل 

تنصيب حكام صوريين يقدمون الوالء 

ونجح في استبدال  .املطلق لفرماجو

حكام ثالثة واليات )هيرشبيلي، جنوب 

غ(. وقد و دو ملاالصومال وغ بغر 

 هي بيدواخاضت قوات فرماجو ف

وطوسامريب مواجهات مسلحة أدت إلى 
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سقوط قتلى مدنيين، وفي واليتي 

بونتالند وجوباالند اللتان استعصت 

على محاوالت فرماجو كان يتم التعامل 

معهم عبر شيطنة حكام تلك الواليات، 

لى جانب إوتجييش الرأي العام ضدهم، 

فرض حصار جوي ومنع الرحالت 

كسمايو  الدولية واملحلية من وإلى

املركز املؤقت لوالية جوباالند، ونقل 

مئات من القوات الحكومية الى 

 
 
فصلها من سلطة بهدف و د  محافظة غ

 .الوالية

تأجيل االنتخابات والسعي  .3

 للتمديد

الرئيس األول في القصر بدأ  يومهمنذ 

جعل من أجل العمل املنتهية واليته 

التمديد له خيارا ال مفر منه، فتبنى 

خابية غريبة ومبرمجة من صيغة انت

أجل ضمان فوزه، ال هي انتخابات 

تعددية مباشرة يشارك فيها جميع 

هي انتخابات برملانية  املواطنين، وال

تعطي السلطة لحزب األغلبية في 

البرملان، وعند ما وجد أن الطريق 

مسدود أمام هذه املحاولة انتزع من 

مجلس الشعب املنتهية واليته تمديدا 

ان والحكومة ملدة سنتين له وللبرمل

، مما جعل النزاع املسلح يطل إضافيتين

رأسه من جديد، ويجد فرماجو نفسه 

ن على يومجلسه التشريعي مرغم

التراجع عن قرارات التمديد وإعالن 

تفويض سلطاته وصالحياته بشأن 

االنتخابات واألمن لرئيس حكومة 

تصريف األعمال، لكن بما أنه كان 

بارات ووالء بعض يملك جهاز االستخ

حكام الواليات،فإنه كان يعرف أنه ما 

زال يتحكم في املشهد السياس ي في 

 ومن خالل هذه الخطوات فرض. البالد

واقعا له مخرجان فقط،  فرماجو

لى إمخرج سرقة االنتخابات والعودة 

السلطة، أو مخرج الخالفات وتعقيد 
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األجواء مما يجعله يبقي في القصر 

 .ضافيإلوقت 

 ا: رئيس الحكومةثاني

محمد حسين روبلي وجه جديد السيد 

ومغترب يحمل  ،في السياسة الصومالية

الجنسية السويدية عمل سابقا 

مهندسا في املشاريع االنشائية في 

ثم لدى منظمة العمل  ،الصومال

الدولية، وفي شهر سبتمبر من عام 

م تم تعيينه رئيسا للحكومة خلفا 2020

خيري الذي حسن علي رئيس الوزراء ل

مجلس الشعب الصومالي حكومته  أقال

في شهر يوليو من نفس العام بعد أن 

التماش ي مع الحلقات على فقد الصبر 

لبقاء في لاألخيرة من طبخة فرماجو 

حسن "ها علي س، وهي طبخة كر  السلطة

في  عندما كان وقته جل   "علي خيري 

  السلطة.

على قدر املرحلة  "روبلي"لم يأت 

عاتقه؛ وليس  ىية امللقاة علواملسوول

الزمن والظروف لصالحه، ال هو 

محسوب على فرماجو وجوقته وال 

وبالتالي عالقته مع املعارضة جيدة، 

أمامه  الذي لطريق الوحيدفإن ا

لضمان تركه إرث جميل في ذاكرة 

 جانبالصوماليين هو أن ينحاز إلى 

وأن يركزعلى  املواطن الصومالي،

، لكن شخصية االنتخابات ونزاهتها

محمد روبلي املتسمة باالنفعالية 

الى الحنكة السياسية تجعل  املفتقرةو 

حيث راوحت ؛ جميع تحركاته غير متزنة

بين انتهاج سياسة مواجهة فرماجو بكل 

عزيمة والقيام بخلط األوراق عليه 

حينا، وبين التراجع واالرتماء في أحضانه 

و يبدو أن دوره اقتصر  واالستسالم له،

صدار إتقمص دور املجتمع الدولي و  في

مناشدات وتحذيرات دون تحرك فعلي 

 .في املشهد
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 ثالثا: حكام الواليات

هروبا من تجربة مريرة تحت حكم 

عسكري مركزي اتفق املشاركون في 

مؤتمر املصالحة الصومالية عام 

م في كينيا على اعتماد الفيدرالية 2004

 كنظام للحكم في البالد، نقلة كبيرة لم

تحظ بتمهيد األرضية الفنية والقانونية 

ومنذ ذلك الحين تشكلت في  ،الالزمة لها

املناطق املعروفة سابقا بالصومال 

يطالي خمسة أقاليم تشكل نواة اإل 

النظام الفيدرالي، في الوقت الذي 

مناطق الصومال البريطاني سابقا تعلن 

انفصالها عن بقية الصومال باسم 

  "جمهورية أرض الصومال".

املتشكلة ومستوى  هذه الواليات

تناغمها مع سياسات فرماجو متفاوتتة 

 كما تناولنا سابقا بين ثالثة واليات

وبين واليتين ال  فرماجو ىمحسوبة عل

قاومان أطماع الرجل بشكل تزاالن ت

ميت، وهناك تفاوت في ملحوظ في مست

مدى تناغم الواليات املحسوبة مع 

 افواليت ؛سياسيات القصر الرئاس ي

في الوسط وجنوب الغرب في املودوغ غ

الجنوب تتماهي مع توجهات فرماجو 

بشكل حرفي بينما والية هيرشبيلي في 

لديها من مشاكل  وسط البالد ملا

وانقسامات داخلية أظهرت براعة 

إدارة انتخابات مجلس  وحكمة في

إذ نجح حاكم الوالية أن  ؛الشيوخ

يسابق الزمن من أجل مسك العصا من 

الوسط لضمان البقاء على رأس الهرم 

في ظل أطماع فرماجو من جهة 

والحسابات املحلية للعشائر من جهة 

 "غودالوي السيد علي"أخرى، أدار 

االنتخابات بشكل ال يضعه تحت نيران 

قت ذاته ال تضعه في وفي الو ، العشائر

مواجهة مع فرماجو، ولهذا ال يزال 

كثيرون يراهنون على أن االنتخابات 

شراف علي غودالوي حاكم والية إتحت 
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هيرشبيلي قد تكون أقل تالعبا مقارنة 

بنظيراتها في بقية الواليات األربعة وأمانة 

نقطة جديرة  كهناو العاصمة، 

وهي أن مقاومة واليتي  ،باالشارة

ند وبونتالند ألطماع فرماجو ال جوباال 

تعني بالضرورة أنهما واحتين 

حيث أثبتت انتخابات  ؛ديمقراطيتين

مجلس الشيوخ األخيرة أنه ال صوت 

ولهذا يمكن . يعلو على إرادةالحاكم

وصف دور حكام الواليات بأنه وعاء 

واحد يجمع في داخله العلقم والبلسم 

 .معا

ان لى جانب مجالس البرملإقاليم األ 

االتحادي يمثلون طرفي التوازن في 

املعادلة السياسية مع السلطة 

التنفيذية االتحادية، من أجل ضمان 

عدم تمركز السلطة والثروة في يد 

السلطة االتحادية، لكن عند ما ال 

تمثل الواليات إرادة شعب الوالية أو 

 مع القصر الرئاس يتتماهي مع أطماع 

ط عند ذلك تنعدم املوازنات وتختل

األوراق وتصبح البالد على فوهة 

 .البركان

 رابعا: املعارضة 

املعارضة ممثلة في اتحاد املرشحين 

تعاني من استباحة في حقها في ظل 

غياب أي وسائل ضغط سلمية تخدم 

لصالحها، مشكلتها أن ضعفها يكمن في 

قوتها، هي معارضة من العيار الثقيل 

فيها رؤساء جمهورية ورؤساء حكومات 

م واليات ووزرء وبرملانيون وحكا

لى إسابقون، لكنهم في بلد ينظر 

السياسيين السابقين كأنهم أشياء قابلة 

بعدها  ،ستخدام ملرة واحدة فقطلال 

تنتهي صالحيتها، فأول رئيس للصومال 

هللا عثمان فشل في الفوز  آدم عبد

م، وأصبحت 1967لوالية ثانية عام 

بعدها قاعدة لم يشذ عنها رئيس حاول 

وكان آخرهم  ،الترشح لوالية ثانية
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 تحسن شيخ محمود الذي خسر 

 مساعيه للوالية الثانية أمام محمد عبد

هللا فرماجو، وهذا األخير يعي جيدا 

لذا يحاول أن يخالف  ؛هذه القاعدة

جميع مسارات أسالفه للعقود الستة 

املاضية لعله يصبح أول رئيس صومالي 

ما يفوز بوالية ثانية ولو على خراب 

 تبقى من النظام الحكومي الهش.

وبناء على هذه املقدمة فإن الرؤساء 

والحكام السابقين الذين يرجحون وزن 

وثقل املعارضة يجسدون أيضا أزمة 

املعارضة وسبب تردد الداخل والخارح 

ألنهم في األمس  ؛للوقوف معها بكل عزم

رثا إالقريب كانوا في السلطة ولم يتركوا 

إليهم املواطن  طيبا بسببه يحنوا

الصومالي واملراقب الدولي، كما أن 

غياب أي رؤية قيادية تنطلق من عملية 

مؤسساتية تفصل بين أهمية الرئيس 

السابق كشخصية قيادية لها مكانتها في 

املشهد السياس ي والذي يدير الحزب أو 

ويقدم عددا من  ،التحالف من بعيد

الوجوه الجديدة التي تتنافس للترشح 

التحالف في السباق  لحزب أوباسم ا

الرئاس ي القادم، وبين النزعة الفردية 

التي هي سيدة املوقف في توجهاتهم 

السياسية وتفاعلهم مع التطورات 

امليدانية تثبت أن غياب رؤية 

استراتيجية ملواجهة طغيان فرماجو هو 

ما يعطي األخير حرية التصرف 

أنهم حاصروه،  ن ومباغتتهم كلما يظنو 

يش املعارضة في الصومال في ولهذا تع

وضع ال تحسد عليها، وفرماجو ال يترك 

لها خيارا سوى حمل السالح ويجعلها 

 الصعب والخيار األصعب. بين الخيار

 تراجع الدور الدولي

بعد انهيار الحكومة املركزية في البالد 

وانطالق محاوالت للم الشمل والبحث 

عن مخرج لألزمة الصومالية كان 

دولي يقدم تسهيالت مالية املجتمع ال
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ستمرار جهود الصوماليين في وفنية ال 

استعادة نظام مؤسسات الحكم 

وهيئات املرافق الخدمية، كما أن 

املجتمع الدولي كان يلعب دور الراعي 

الذي لديه أدوات الضغط والوعيد لكل 

من تسول له نفسه عرقلة جهود 

وكان دائما  ،املصالحة وبناء الدولة

ما يبذله من أموال طراف باأل  يربط بين

تقدم  في إطار تحقيقودعم لوجيستي 

ووفاق سياس ي، وكانت هذه الضغوطات 

بمثابة العصا والجزرة التي تحافظ على 

التوازن وعدم خروج األمور عن 

لكن في األونة األخيرة هناك  ؛السيطرة

تراجع ملموس لدور املجتمع الدولي 

وتأثيرات ضغوطه في املشهد السياس ي 

 صومالي ألسباب منها:ال

o لم يعد تراجع الدور األمريكي :

الدور األمريكي حاسما ورادعا كما 

كان سابقا بل هناك مؤشرات ترقى 

دعم واضح وانحياز السفير  ىإل

االمريكي السابق دونالد ياماموتا 

هللا  لصالح الرئيس محمد عبد

فرماجو في أكثر من مناسبة أثناء 

مريكي واليته إبان إدارة الرئيس األ 

ترامب الذي لم يكن يهتم بامللفات 

الخارجية والديموقراطية في 

صرارا إالعالم، مما منح لفرماجو 

على أطماعه في السلطة، ورغم أن 

إدارة بايدن اتخذت مسارا مختلفا 

ولكن يبدو أنها عاجزة على التأثير 

في الوضع إيجابا بعد التغييرات 

والتحديات التي فرضتها تداعيات 

 كورونا في العالم.جائحة 

o التي  الدبلوماسية القطرية

مارست ضغوطا متنوعة على 

أطراف فاعلة في املجتمع الدولي 

لغض الطرف عن تجاوزات نظام 

فرماجو الذي وقف معها طيلة 

 .أزمتها مع جيرانها في الخليج
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o  ثيوبيا في نزاعات داخليةإدخول 

مستنزفة مما جعل املجتمع الدولي 

بي الذي كان ثيو يفتقد الدور اإل

يقوم بمهام الشرطي الدولي في 

 .الصومال

o  الذي شتت  ١٩أزمة وباء كوفيد

الجهود الدولية وجعل التركيز عليه 

 .أهم القضايا الدولية امللحة

o  ححححححححححححححححححححححي محححححححححححححححححححححححن االنسححححححححححححححححححححححححا  األ مريكح

ألقىى بظىالل قاتمىة علىى  أفغانستان

املشىىىىهد الصىىىىومالي وتسىىىىاؤالت دوليىىىىة 

زمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة حىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىول مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدى اسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتمرار األ 

جىىدوى بىىذل مزيىىد مىىن الصىىومالية، و 

 الجهود واملوارد فيها.

كل هذه األسباب أو بعضها جعلت دور 

املجتمع الدولي مشلوال بحيث يكتفي 

بمناشدات خجولة بين الفينة واألخرى، 

وأعطت بدورها الرئيس املنتهية واليته 

الجرأة بلعب وتر السيادة الوطنية 

الستفزاز  والتدخل في الشأن الصومالي

ي وطرد سفراء األمم املجتمع الدول

املتحدة واالتحاد االفريقي الذين ال 

 يمنحون الغطاء إلخفاقاته.

 اتجاهات التصعيد 

 وسيناريوهات الحل

مفترق طرق  ىيقف الصومال عل

االستمرار  ىولحظة دقيقة قد تضعه عل

في مسار التعافي واستعادة روحه أو قد 

أسوأ مما كان عليه في العقود ى ترجعه إل

خيرة، وهناك ثالثة الثالثة األ 

 سيناريوهات محتمله :

 تصحيح مسار االنتخابات .1

وهو ما يتبناه رئيس الحكومة وحاكم 

بونتالند ولكن يشكك املراقبون من 

وهذا  ا،وصدق نواياهم امدى جديتهم

التخوف يبدو مشروعا ألن رئيس 

الحكومة لم يتخذ الخطوات املطلوبة 
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لضمان نزاهة االنتخابات، أما حكام 

وجوباالند فقد  الغربوجنوب  ودوغغامل

انتخابات مجلس الشعب دون بباشروا 

توضيح البرتكوالت الناظمة للنموذج 

في حين أن  ،االنتخابي موضع النزاع

حاكم والية بونتالند صرح بأن الخيارات 

مستقبل  ىاألخرى خطر داهم عل

في إشارة إلى رفضه تعليق  ، وذلكالبالد

من  االنتخابات التي أثارت موجة

 السخط والرفض الشعبي والدولي.

صدقت  حاليعد هذا السيناريو في 

النوايا ولم يكن تكتيكا لكسب بعض 

راه تالوقت أفضل الخيارات، وقد 

خيار على أنه من املعارضة  أطراف

صعب لكنه أقل خطورة من العودة إلى 

 الوراء.

تعليق العملية االنتخابية  .2

 وتشكيل مجلس انتقالي

ح جزء كبير من يتبنى هذا الطر 

فيما إذا املعارضة، لكنهم يختلفون 

نتقالية تشمل فرماجو اال رحلة امل كانت

أم األمر ينحصر في التضحية ورئاسته 

وهو توجه يتبناه رئيس  ،حكومة روبليب

عبد الرشيد الحكومة األسبق عمر 

يدعو إلى  آخر توجه هناككي، و أر شرم

تجاو فرماجو ونظامه وتشكيل مجلس 

تبناه توهونهج  ،يدانتقالي جد

شخصيات بارزة من اتحاد املرشحين ، 

ن أوقد أشارت بعض املعلومات إلى 

ركي قد حظى بترحيب مبدئي أطرح شرم

من القصر الرئاس ي وبعض أقطاب 

ولكن هذه الطبخة لم تتبلور  ،املعارضة

بعد، والوقت هو الكفيل بكشف 

خيوطها ومدى نجاعتها في حل املأزق 

 ت إليه البالد.االنتخابي الذي وصل



 

15 

 انزالق البالد لحر  أهلية  .3

في حال لم ينجح السيناريو األول 

والثاني ال قدر هللا فإن البالد ستتجه 

 ،إلى حرب أهلية تأكل األخضر واليابس

، وهذا ليس في وهو أسوأ الخيارات

صالح أي طرف بمن فيهم الرئيس 

الحالي الذي سينضم رسميا إلى نادي 

 أمراء الحرب.

 الخاتمة  

إن مسىىىىىىىىىىىىىىيرة الديموقراطيىىىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىىىىىىىبالد 

تواجىىىىىىىىىىىىىىىىىىه خطىىىىىىىىىىىىىىىىىىرا داهمىىىىىىىىىىىىىىىىىىا بعىىىىىىىىىىىىىىىىىىد انتهىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء 

الواليىىىىىىىىىىىىىىىة الدسىىىىىىىىىىىىىىىتورية للىىىىىىىىىىىىىىىرئيس محمىىىىىىىىىىىىىىىد 

 2020فبرايىىىىىىىىىىىىر  7عبىىىىىىىىىىىد هللا فرمىىىىىىىىىىىىاجو فىىىىىىىىىىىىي 

والىىىىىىىىىىىىىىىىىذي فشىىىىىىىىىىىىىىىىىل كأسىىىىىىىىىىىىىىىىىالفه فىىىىىىىىىىىىىىىىىي قيىىىىىىىىىىىىىىىىىادة 

الىىىىىىىىىىىىىىىىىىبالد إلىىىىىىىىىىىىىىىىىىى أجىىىىىىىىىىىىىىىىىىواء تسىىىىىىىىىىىىىىىىىىمح بىىىىىىىىىىىىىىىىىىإجراء 

انتخابىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات مباشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرة كمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنص 

عتقىىىىىىىىىىىىىىىىد الدسىىىىىىىىىىىىىىىتور الىىىىىىىىىىىىىىىىوطني املؤقىىىىىىىىىىىىىىىىت . وي 

د تكىىىىىىىىىىون فشىىىىىىىىىىل أن العالمىىىىىىىىىىة الفارقىىىىىىىىىىة قىىىىىىىىىى

النظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام الحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالي فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي إجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراء حتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 

انتخابىىىىىىىىىىات غيىىىىىىىىىىر مباشىىىىىىىىىىرة الىىىىىىىىىىذي تحىىىىىىىىىىول 

دون تنفيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ خارطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة الطريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىق 

 ،املسىىىىىىىىىىتقبلية لبنىىىىىىىىىىاء مؤسسىىىىىىىىىىات الدولىىىىىىىىىىة

وأهمهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا اسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتكمال الدسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتور 

الفيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدرالي املؤقت،بنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء القىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوات 

املسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلحة، تحقيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىق املصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالحة 

الوطنيىىىىىىىىىىىىىىىىة، حسىىىىىىىىىىىىىىىىم وضىىىىىىىىىىىىىىىىع العاصىىىىىىىىىىىىىىىىمة، 

عفىىىىىىىىىىىاء إاملفاوضىىىىىىىىىىات مىىىىىىىىىىع صىىىىىىىىىىىوما لالنىىىىىىىىىىد، 

الىىىىىىىىديون وعقىىىىىىىىد االنتخابىىىىىىىىىات العامىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي 

تفىىىىىىىىىىىىادي انىىىىىىىىىىىىدالع بهىىىىىىىىىىىدف  ؛ وذلىىىىىىىىىىىىكالىىىىىىىىىىىبالد

الخالفىىىىىىىىىىىىىىىىات السياسىىىىىىىىىىىىىىىىية التىىىىىىىىىىىىىىىىي تقىىىىىىىىىىىىىىىىوض 

حتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى اآلن تقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدم تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم إحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرازه أي 

والحفىىىىىىىىىىىىاظ علىىىىىىىىىىىىىى املكتسىىىىىىىىىىىىىبات الوطنيىىىىىىىىىىىىىة 

التىىىىىىىىىىىىىي تحققىىىىىىىىىىىىىىت فىىىىىىىىىىىىىي السىىىىىىىىىىىىىىنوات األخيىىىىىىىىىىىىىىرة 

علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعد السياسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىية واألمنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 واالقتصادية واالجتماعية.
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 :املراجع

التشاوري مؤتمر مقديشو  -1

افق على النموذج االنتخابي  والتو

 https://somaliacenter.com/

-مقديشو-مؤتمر/2020/09/26

افق-التشاوري ، ال/-على-والتو

مركز الصومال للبحوث ودراسة 

 السياسيات

ت تنفيذية وخارطة التوصل آلليا -2

 طريق القتراع مباشر في الصومال 

 https://somaliacenter.com/

-آلليات-التوصل/2021/05/27

 ,الق/-طريق-وخارطة-تنفيذية

مركز الصومال للبحوث ودراسة 

 السياسيات

ع دور املجتمع الّدولي تراج -3

وتأثيراته على األوضاع السياسية 

 واألمنية في الصومال

 https://alsomal.net/تراجع-

-وتأثيراته-الّدولي-املجتمع-دور 

 الصومال الجديد ،ع/

4- As Farmaajo digs in with 

Qatari backing, Somalia’s 

election crisis grows worse 

 https://www.mei.edu/publi

-digs-cations/farmaajo

-somalias-backing-qatari

worse-grows-crisis-election  

الصومال في مأزق سياس ي وأمني  -5

جديد،ُمستجّدات وُرؤى 

 سويسرّية،

 https://www.swissinfo.ch/ar

a/%D8%A7%D9%84%D8%B

5%D9%88%D9%85%D8%A7

-D9%84%

-D9%81%D9%8A%

D9%85%D8%A3%D8%B2%

-D9%82%

https://somaliacenter.com/2020/09/26/مؤتمر-مقديشو-التشاوري-والتوافق-على-ال/
https://somaliacenter.com/2020/09/26/مؤتمر-مقديشو-التشاوري-والتوافق-على-ال/
https://somaliacenter.com/2020/09/26/مؤتمر-مقديشو-التشاوري-والتوافق-على-ال/
https://somaliacenter.com/2021/05/27/التوصل-لآليات-تنفيذية-وخارطة-طريق-لاق/
https://somaliacenter.com/2021/05/27/التوصل-لآليات-تنفيذية-وخارطة-طريق-لاق/
https://somaliacenter.com/2021/05/27/التوصل-لآليات-تنفيذية-وخارطة-طريق-لاق/
https://alsomal.net/تراجع-دور-المجتمع-الدّولي-وتأثيراته-ع/
https://alsomal.net/تراجع-دور-المجتمع-الدّولي-وتأثيراته-ع/
https://alsomal.net/تراجع-دور-المجتمع-الدّولي-وتأثيراته-ع/
https://www.mei.edu/publications/farmaajo-digs-qatari-backing-somalias-election-crisis-grows-worse
https://www.mei.edu/publications/farmaajo-digs-qatari-backing-somalias-election-crisis-grows-worse
https://www.mei.edu/publications/farmaajo-digs-qatari-backing-somalias-election-crisis-grows-worse
https://www.mei.edu/publications/farmaajo-digs-qatari-backing-somalias-election-crisis-grows-worse
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/46930898
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/46930898
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/46930898
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/46930898
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/46930898
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/46930898
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/46930898
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D8%B3%D9%8A%D8%A7%

-D8%B3%D9%8A%

D9%88%D8%A3%D9%85%

-D9%86%D9%8A%

D8%AC%D8%AF%D9%8A%

D8%AF/46930898% 

 ةحديث االنتخابات الصومالي -6

 https://www.alaraby.co.uk/opin

ion/%D8%AD%D8%AF%D9%8A

-D8%AB%

7%D9%84%D8%A7%D9D8%A%

%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7

-D8%A8%D8%A7%D8%AA%

D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%

%88%D9%85%D8%A7%D9%84

D9%8A%D8%A9% 

 

https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/46930898
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/46930898
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/46930898
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/46930898
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/46930898
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/46930898
https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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