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 الرئيس الصومالي الجديد

وملفات  وعود انتخابية "
 "غير مستكملة

 :مقدمة

فاز الرئيس السابق والثامن للجمهورية  

حمود برئاسة الصومال حسن شيخ م

من جديد في االنتخابات التي جرت في 

؛ ليصبح الرئيس العاشر  2022مايو  15

للجمهورية، وأول رئيس سابق يعود 

للحكم في تاريخ الصومال،وُيكسرالعرف 

؛ 1960الذي استمر منذ االستقالل 

وفوز الرئيس الجديد له دالالت 

واضحةعلى نضج الصوماليين، 

السياسية والحزبية، واستقرار الحياة 

واختيار القيادات حسب الكفاءات 

 والخبرات، وذلك بعد سنوات من تجربة 

 

 

 

 

 

الوجوه الجديدة والوافدة في عالم 

 .السياسة والدوران في حلقة مفرغة

إن أهم االستحقاقات املطلوبة من إدارة 

الرئيس الجديد هي تحقيق األمن 

واالستقرار السياس ي وإنعاش االقتصاد 

ب أول تصريح لهعبر القسم حس

الصومالي إلذاعة صوت أمريكا،وترميم 

ما أفسدته الحمالت االنتخابية 

املسعورة، واستكمال بناء مؤسسات 

الدولة بهدف تفادي اندالع خالفات 

سياسية تقوض التقدم الذي تم 

إحرازه، والحفاظ على املكتسبات 

الوطنية التي تحققت في السنوات 
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لسياسية واألمنية األخيرة على الصعد ا

واالقتصادية واالجتماعية. والرئيس 

حسن شيخ محمود بخبرته وحنكته 

وحلمه قادر على قيادة الصومال في هذه 

املرحلة الحساسة بشعاره صومال 

متصالح مع نفسه ومتعايش مع العالم. 

وإن أول مهامه حسب الدستور الوطني 

املؤقت هي تسمية الوزير األول الذي 

حكومة قادرة على تنفيذ سيعين أعضاء 

على رؤية الرئيس في بناء صومال آمن 

ومزدهر وديموقراطي وعازمة على إخراج 

البالد من دوامة الفقر واالرهاب، 

وتستند على ثالثة مبادئ هي؛ جلب 

األمن، وتقديم الخدمات األساسية، 

 )]1[(.وبناء الثقة بين املواطنين

تقرير سنستعرض أهم وفي هذا ال

امللفات والوعود االنتخابية التي وردت في 

البرنامج االنتخابي للرئيس الجديد 

حسن شيخ محمود، وإلى أي مدى هو 

قادر على الوفاء بوعوده، وأهمها األمن، 

وإصالح الجهاز القضائي، واملصالحة، 

وتفويض السلطات في النظام الفيدرالي، 

سة وإنعاش االقتصاد، واتباع سيا

 .خارجية حكيمة

وُيذكر أن الرئيس يبدو أكثر حيوية 

ونشاطا في فترته الرئاسية الثانية؛ وذلك 

بالنظر إلى الخطوات والقرارات 

املتسارعة التي اتخذها منذ انتخابه حتى 

اآلن، وإذا نجح في اختيار رئيس وزراء 

مقبول شعبيا ومتوافق معه فكريا 

يتوقع املراقبون أن تشهد الساحة 

ياسية الصومالية استقرارا وهدوًءا الس

يمهدان الطريق ملرحلة جديدة، وبيئة 

سياسية تستوعب الجميع من دون 

إقصاء أو تهميش أي طرف على حساب 

طرف آخر وفق الشعار االنتخابي 

 .للرئيس الجديد وحزبه
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 أوال: املحور األمني 

ٍّ واجهته الحكومات 
يعد األمن أهم تحد 

رب األهلية، ويعد املتعاقبة بعد فترة الح

مفتاحا لحل األزمات األخرى في البالد 

مثل:املصالحة، تفش ي البطالة، وخاصة 

بين الفئات الشبابية الذين يقعون 

 .فريسة للجماعات اإلرهابية

 املصالحة 

سيعزز الرئيس املصالحة الوطنية بين 

أبناء البلد وسينظم مؤتمرات وجوالت 

مفاوضات وأنشطة ستصب في هذا 

، وسينخرط في مفاوضات جدية االتجاه

مع إدارة صوماليالند التي أعلنت 

انفصالها عن بقية البالد من طرف 

عقد 1991واحد في عام 
ُ
م،على أن ت

جوالت املفاوضات مرة في مقديشو 

وأخرى في هرغيسا بدون رعاية طرف 

أجنبي، كما بات واضحا أن مفتاح 

الوحدة في هرغيسا وبيد مقديشو قرار 

هذا فال مناص من االنفصال؛ ول

املفاوضات الحقيقية بين الجانبين 

وليس مجردالجوالت االستكشافية التي 

جرت في كل من دبي ولندن واسطنبول 

وجيبوتي ولم تسفر عن ش يء؛ إذ 

 .يتمسك كل طرف بوجهة نظره

فالحكومة الفيدرالية تعتبر التفريط 

بأي جزء من البالد خيانة عظمى 

قدم على وبمثابة انتحار سياس ي ملن ي

خطوة من هذا القبيل بينما ترى 

صوماليالند الوحدة خطا أحمر وشهادة 

وفاة سياسية ملسعى االستقالل والبحث 

 .)]2[(عن االعتراف الدولي

وسيسعى في إيجاد حلول جذرية ألزمة 

محافظة ِغُدو في والية جوباالند، وحل 

عة في مشكلة تنظيم أهل السنة والجما

والية غاملودوغ، وإطالق سراح السياس ي 

املنشق عن حركة الشباب واملرشح 

السابق لرئاسة والية جنوب الغرب 
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واملعتقل بطريقة غير قانونية ودمجه في 

املجتمع تدريجيا ليمارس نشاطه 

السياس ي دون مشاكل وفقا للقانون 

والدستور، ولتشجيع القيادات التي 

اء السالح تنشق عن حركة الشباب إللق

وتحقيق رغباتها السياسية عبر النضال 

املدني؛ وتجسدت هذه الرؤية في خطابه 

املقتضب عقب انتخابه مباشرة؛ حيث 

قال أننا كصوماليين ال يمكن أن ننس ي 

املآس ي واآلالم التي تعرضنا لها طيلة 

السنوات السابقة ولكن يمكننا أن نعفو 

ونصفح لينعم بلدنا باألمن واالستقرار؛ 

لذا علينا أن ال ننظر إلى املاض ي حتى 

نصنع غدا ومستقبال مشرقا لألجيال 

 .القادمة

 احتواء حركة الشباب 

تقوم رسالة وأدبيات حركة الشباب على 

استغالل الدين في أجندات سياسية 

بحتة، واملتمثلة في سعيها لحكم البالد 

بناًء على أفكار مغلوطة لتطبيق 

ألساس الشريعة اإلسالمية التي هي ا

للدستور الوطني، وتحاول إقامة 

الخالفة اإلسالمية على تفسيرها 

املنحرف، وعلى الحكومة أن تبذل 

جهودا أكبر في فتح قنوات اتصال مع 

الحركة وإنهاء الصراع سياسيا؛ ألن 

عقدا من الزمن أثبت عدم فعالية 

الخيار العسكري ألي من الطرفين، ولم 

إن ينجح أي جانب في إنهاء اآلخر، و 

حققت الحكومة بعض املكاسب 

امليدانية إال أن الحركة توحشت في 

فرض اإلتاوات على الشعب مع تكثيف 

الهجمات االنتحارية في اآلونة األخيرة ، 

وال تميز بين هدف عسكري ومدني ؛ 

والخاسر في كل األحوال الشعب 

الصومالي، فمن األفضل حل املعضلة 

باملفاوضات، وفي حال فشل الحوار 

لى الحكومة شن عمليات عسكرية فع

على أوكار هذه الجماعات الخارجة على 
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الدين والنظام واستئصال شأفتها 

ِل له نفسه العبث 
ليرتدع كل من تسو 

 .بأمن البالد ومصالح العباد

 استكمال بناء القوات املسلحة 

إن اإلشكالية التي تواجه البالد هي 

افتقاره ملنظومة أمنية موحدة مرهونة 

ة سياسية تدفع باتجاه إصالح إلراد

املؤسسة األمنية. وانطالقا من هذه 

الحقيقة فإن البالد تعج بقوات مختلفة 

التوجهات والتدريب والعتاد تبعا 

للجهات الداعمة، وهو ما يدق ناقوس 

 .الخطر على أمن وسيادة البالد

حسب مخرجات مؤتمر لندن في مايو 

نصت الوثيقة التي صدرت  2017

ومة األمن الوطني مع إلصالح منظ

الشركاء الدوليين على توحيد مختلف 

األجهزة األمنية وتأمين الدعم الالزم من 

املجتمع الدولي ككتلة واحدة بدال من 

تشابك املصالح بين الدول وتأثيرها 

السلبي على بلد يمر بمرحلة ما بعد 

النزاعات، ولكن لألسف لم يتم التحرك 

ة في باتجاه تنفيذ وثيقة لندن وخاص

توحيد هيكل منظومة بناء القوات 

 :املسلحة الصومالية، والتي تشمل

 افق السياس ي  .التو

 تحقيق منظومة األمن الشامل. 

 تأمين الدعم الدولي. 

  خروج قوات حفظ السالم

 .األفريقية

  تولي القوات الصومالية مسؤولية

 .األمن

وهناك فرصة سانحة مع انتخاب 

يذ الرئيس الجديد في املسارعة بتنف

االلتزامات الواردة في تلك الوثيقة 

والضغط على املجتمع الدولي للوفاء 

بتعهداته وخاصة الدول العربية حلفاء 

الصومال التقليديين مثل اإلمارات 
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والسعودية ومصر والجزائر وغيرها من 

  .)]3[(الدول العربية الشقيقة

 تأمين خروج آمن لقوات  ATMIS 

وعلى مدار أكثر من  2007منذ نهاية عام 

عاًما ، ظلت بعثة القوات األفريقية  15

 20حاضرة في الصومال بتعداد قوامه 

ألف جندي وبتفويض من مجلس األمن 

الدولي لحماية مرافق الدولة الحيوية 

من تمرد حركة الشباب، وتقترب هذه 

املهمة إلى االنتهاء مع إعطاء هذه القوات 

ن لتسليم املسؤوليات أقل من عامي

األمنية إلى الجيش الوطني الصومالي 

 ATMIS واالنسحاب من البالد، وتتمتع

بصالحيات هجومية أكثر من سابقتها 

وتدعو إلى تولي الجيش وقوة الشرطة 

الصومالية لألمن بحلول نهاية عام 

2024. 

ويقول محللون إن التقدم السياس ي 

 سيعطي دفعة معنوية إلنجاز قوات

ATMIS  مهمتها بعد إسدال الستار على

االنتخابات الرئاسية مما يمكن الوصول 

لتسوية سياسية بين املركز والواليات 

)األعضاء( بشأن التوافق السياس ي على 

املنظومة األمنية ضرورًيا أيًضا لتحقيق 

 .هذه النتائج

وتقول خبيرة الشؤون األمنية سميرة 

قايد إن تسليم األمن للصومال ربما 

تغرق "في أفضل األحوال خمس سيس

سنوات وربما عشر سنوات ولكنها قد 

تتقلص كثيرا بالنظر إلى الحماس 

وااللتزام الذي يبديه الرئيس 

 .")]4[(الجديد

 ثانيا: املحور القضائي 

إن الدستور الفيدرالي الصومالي املؤقت 

يتوقف عليه إصالح الجهاز القضائي؛ 

ضع للمراجعة والتنقيح منذ حيث يخ

إقراره عبر جمعية تأسيسية مكونة من 

مندوبا من كافة شرائح املجتمع في  825
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م، وبعد انتهاء هذه 2012أغسطس 

العملية ستتضح املهام والصالحيات 

لكل من الهيئات الفيدرالية والوالئية، 

وترسم خطوط عريضة بين هذه 

الهيئات للحد من الخالفات الدستورية 

ي تنشب بين الهيئات الفيدرالية وبينها الت

وبين الواليات األعضاء في الدولة 

 :الفيدرالية، وأهم هذه املهام هي

 تشكيل مجلس خدمة القضاء 

أعضاء، ويناط به  9يتكون املجلس من 

توظيف وتسريح أعضاء السلك 

القضائي، وأهم أعضائه رئيس قضاة 

املحكمة الدستورية التي لم تر النور 

 .بعد

 ديد وتوضيح سلطات املركز تح

 واألطراف

من شأن مراجعة الدستور فك 

االشتباك إلى حد ما بين صالحيات رئيس 

الجمهورية ورئيس الحكومة التي تتسبب 

في نشوب األزمات السياسية، وتهدر 

الجهود واألموال في إسقاط الحكومات 

وتشكيلها، كما ستحدد بشكل قاطع 

أربعة مدى صالحيات الواليات في ما عدا 

شؤون، هي: الدفاع، والسياسة 

الخارجية، والسياسة النقدية، وشؤون 

الهجرة والجنسية والجوازات التي 

 .تستأثر بها الحكومة الفيدرالية

  موائمة الدستور الوطني مع

 مواثيق الواليات

من األمور املهمة موائمة الدستور 

الوطني مع مواثيق الواليات إلجراء 

ات في تواريخ انتخابات هيئات الوالي

متزامنة؛ سواًء املجالس النيابية 

 . للواليات أو حاكم الوالية
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 وضع العاصمة 

وضع العاصمة يثير الكثير من الجدل 

من الدستور  9السياس ي، وتشير املادة 

إلى أن البرملان الفيدرالي سيصدر قانونا 

يحسم وضع العاصمة من بين ثالث 

خيارات هي عاصمة اتحادية مثل 

أو والية من الواليات أو  واشنطن

 .عاصمة في والية

 توزيع الثروات 

باستثناء "تفاهم بيدوا" بشأن تقاسم 

الثروات تحت سطح البحر لم يتم 

التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تقاسم 

الثروات في ما بين مستويات الدولة 

الثالث سواء على املستوى الفيدرالي أو 

 .الوالئي أو املحلي

 

 

 الدستور  االستفتاء على 

قبل االستفتاء عليه البد من حسم 

املفاوضات مع صوماليالند سواء 

 .بالوحدة أو فك االرتباط

 ثالثا : املحور االقتصادي 

  إنجاز إعفاء الديون 

تواصل الحكومة إحراز تقدم في عملية 

اإلعفاء من الديون عن طريق مبادرة 

البلدان الفقيرة املثقلة بالديون، وُيتوقع 

د لنقطة اإلنجاز بإعفاء أن تصل البال 

مليارات  5% من ديونها البالغة 90

؛ وذلك بفضل 2023بحلول منتصف 

اإلصالحات املالية التي قامت بها 

فيها زيادة  الحكومة الصومالية بما

اإليرادات املحلية ، وتعزيز اإلدارة املالية 

العامة ، وتعميق قدرة البنك املركزي ، 

وتعزيز الحوكمة على الرغم من 

الصدمات التي واجهها االقتصاد 
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الصومالي، مثل: جائحة كورونا 

وتداعياتها السلبية، والتغيرات املناخية 

، وارتفاع أسعار السلع الضرورية، 

االنتخابات، األمر الذي فاقم  وطول أمد

الضغوط على األمن الغذائي بسبب 

الزيادة في أسعار الغذاء والطاقة 

 .العاملية

ر نمو  وحسب صندوق النقد الدولييُقد 

٪ 2إجمالي الناتج املحلي الحقيقي بنسبة 

، وسيصل التضخم إلى  2021في عام 

، ومن املتوقع  2022في املائة في عام  8.5

في املائة  0.6جز املالي إلى أن يتقلص الع

من الناتج املحلي اإلجمالي ، مع تعافي 

اإليرادات ومنح امليزانية. تشمل املخاطر 

على املدى القريب تطور الوباء ، 

والجفاف الطويل أو الصدمات املناخية 

الجديدة ، وعودة انتشار الجراد 

الصحراوي ، واملخاطر األمنية ، 

الغذاء  والضغوط اإلضافية على أسعار

والطاقة العاملية. كما أن النقص أو 

التأخير في صرف منح دعم امليزانية من 

شأنه أن يخلق مخاطر للميزانية 

 .)]5[(والبرنامج

 

 طبع عملة وطنية 

يتعامل الصوماليون بعملة وطنية يعود 

م مما جعل هذه 1991طبعها إلى عام 

حة للتداول؛ العملة مهترئة وغير صال

حيث يتعامل الناس بالدوالر، وهو ما 

يضعف السيادة واالنتماء الوطني، وقد 

حاولت الحكومات املتعاقبة طبع عملة 

وطنية، ووصلت مبادرة إدارة الرئيس 

شيخ شريف شيخ أحمد إلى مراحل 

متقدمة لطبع العملة الجديدة، ولكن 

تم تجميد املشروع الفتقاره للمعايير 

ن تغير الوضع، وقد تم الدولية؛ واآل 

التي  27استيفاء جميع الشروطالـ 

اشترطها صندوق النقد الدولي لطرح 

عملة صومالية جديدة في السوق، والتي 
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ستحل محل العملة الحالية التي تتكون 

 .من فئة األلف شلن فقط

ويواجه املواطنون صعوبات كبيرة في 

التعامل معها؛ حيث إن الدوالر الواحد 

ألف شلن، وهذا ما  26قارب يعادل ما ي

يعني إذا صرفت مائة دوالر فلن تكون 

قادرا على حملها إال بشق األنفس، ولحل 

هذه املشكلة تحتم طبع عملة جديدة، 

وتختلف عن العملة القديمة املتداولة 

حاليا في األسواق من حيث تعدد 

خياراتها ، وتتكون من ست فئات بدءا 

من فئة األلف شلن وألفين شلن 

خمسة آالف وعشرة آالف وعشرون و 

ألف وانتهاء بخمسين ألف شلن، إضافة 

إلى ذلك ستسهم هذه الخطوة في دعم 

العملة الصومالية أمام الدوالر، 

وستؤدي إلى استقرار أسعار الصرف 

 .التي باتت هم املواطنين في األيام األخيرة

 رابعا: املحور االجتماعي والخدمي

 توفير الخدمات األساسية 

ول الحكومة إعادة الخدمات العامة تحا

كالتعليم والصحة واملاء والكهرباء 

وغيرها من الخدمات األساسية، ففي 

مجال التعليم قامت بإنشاء مدراس 

كثيرة لتلبية احتياجات املواطنين 

املتزايدة وبتطبيق لتوصيات املؤتمر 

الوطني لشؤون التعليم الذي أوص ى 

د بوضع سياسة تعليمية حكومية وتوحي

املناهج الدراسية؛أما في مجال الصحة 

العامة نجحت الحكومة في إعادة فتح 

عدة مستشفيات حكومية كمستشفى 

بنادر ومستشفى املدينة، وتسعى 

الحكومة لتقديم خدمات صحية 

مجانية للمواطنين كاإلسعافات األولية 

فضال عن دعم مستشفيات القطاع 

ـرد
 
 .الخاص التي تنمو بشكل ُمط
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ومة لتحسين الخدمات تسعى الحك

األساسية وخاصة توفير الكهرباء بتكلفة 

ميسورة لتحريك عجلة التنمية والحد 

من الفقر زيادة دخل األسر، وتحسين 

مناخ األعمال، وخلق فرص العمل 

بالتعاون مع املؤسسات الدولية مثل 

البنك الدولي، ويعد الحصول على 

الكهرباء شرطا أساسيا لتوفير خدمات 

ليمية مناسبة، وكذلك صحية وتع

لالستجابة بفعالية للطوارئ واألوبئة 

واملشكالت املستقبلية، لذلك يهدف 

مليون دوالر إلى  150املشروع البالغ إلى

تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية من 

منشأة  205خالل توفير الكهرباء لـ 

مدرسة، وتعتبر تكلفة  380صحية و

الطاقة في الصومال من بين أعلى 

عدالت في العالم وفقاللبنك الدولي، امل

ويعتمد تصميم املشروع على 

في دعم املؤسسات  البنك الدولي "خبرة

املحلية في البلدان املتضررة من 

الهشاشة والصراع والعنف، بهدف 

تعزيز املعرفة والقدرة املحلية لتحسين 

تقديم الخدمات وإعادة البناء بشكل 

أفضل باستخدام حلول صديقة للبيئة 

ومرنة"، بحسب إيريك فيرنستروم، 

مدير ممارسات البنك الدولي للبنية 

التحتية في جنوب وشرق أفريقيايرى 

البنك الدولي إن الحكومة الصومالية 

ا في مبادرة القرن 
ً
بصفتها عضًوا نشط

األفريقي مؤهلة لالستفادة من الفرص 

التي يوفرها التكامل اإلقليمي لتخطي 

ساسية للنقل إنشاء البنية التحتية األ 

والحصول على كهرباء متنوعة 

  .)]6[ (ومنخفضة التكلفة

ولالستجابة للحالة اإلنسانية الطارئة 

ملوجة الجفاف والقحط التي ضربت 

البالد عين الرئيس حسن شيخ محمود، 

السيد عبد الرحمن عبد الشكور مبعوثا 

رئاسيا خاصا بالشؤون اإلنسانية 

إغاثة املتضررين من الجفاف و 
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للتخفيف من وطأة هذه األزمة امللحة، 

وإطالق نداء ومناشدة للداخل والخارج 

 .وتنسيق الجهود في هذا الشأن

خامسا: املحور السياس ي 

 :والدبلوماس ي

 تعزيز الديموقراطية 

ــلة  ـــة فاشـــ مــــع أن الصـــــومال يوصـــــف بدولــ

ــــي  ــ ــ ــ ـــه فــ ــ ــ ــ ـــة إلخفاقــ ــ ــ ــ ـــايير الدوليـــ ــ ــ ــ ــــب املعــ ــ ــ ــ حسـ

ــــن واال  ــ ــ ــ ــ ـــق األمـ ــ ــ ــ ــ ــــ ي تحقيــ ــ ــ ــ ــ ــــتقرار السياســ ــ ــ ــ ــ سـ

واالزدهــــار االقتصــــادي للمــــواطنين طيلــــة 

ــــام  ــ ــ ــ ــ ــار النظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد انهيــ ــ ــ ــ ــ ــــرة بعــ ــ ــ ــ ــ ــــود األخيــ ــ ــ ــ ــ العقـ

م ؛ إال أنـــه نجـــح 1991العســـكري فـــي عـــام 

فـــي التـــداول الســـلمي للســـلطة  2000عـــام 

ـــة علــــى التــــوالي؛ وذلــــك مـــــع  ـــرة الخامسـ للمـ

ــا  مـــيالد الجمهوريـــة الثالثـــة فـــي مدينـــة عرتــ

لـــك بجيبــوتي الشــقيقة، ورغـــم مــا شــاب ذ

مــــن عيــــوب إال أنــــه يحــــق للصــــوماليين أن 

ــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد متطلبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق أحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــروا بتحقيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يفتخـــ

ــــج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيط يعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي محـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الديموقراطيــ

ــــديكتاتوريات، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك  بالــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وسيتمســ

الصوماليون بتطوير ديموقراطيتهم التـي 

فـي اختيـار قيـادتهم  تنبع من حبهم للحرية

مـا يحــين موعـد اســتحقاق ومحاسـبتهم كل

 .انتخابي

وإجراء صالح املنظومة السياسية إإن 

أول انتخابات شعبية مباشرة مطلب 

شعبي لم يتحقق منذ الستينيات، 

وحسب خارطة الطريق التي تم التوصل 

قبل عام حول أهم  2021مايو  27لها في 

االستحقاقات ووضع القادة جداول 

أعوام حتى ينتخب  4-2زمنية تتراوح بين 

الشعب ممثليه في اقتراع شعبي مباشر 

غير املباشرة التي بدال من االنتخابات 

تستند للمحاصصة العشائرية وشراء 

 .الذمم باالمتيازات واملال السياس ي

ويعتزم الرئيس الجديد إطالق تجربة 

الجمعيات السياسية عبر املفوضية 

الوطنية املستقلة لالنتخابات والتي 
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سيجدد لها التفويض بعد انتهاء واليتها 

في يوليو العام املاض ي لتسجيل هذه 

يات واستكمال اإلجراءات الجمع

الخاصة في هذا الشأن وخوضها االقتراع 

الشعبي على أن تتحول الجمعيات 

السياسية التي تحتل املراتب األربع 

العليا في التصويت الشعبي إلى أحزاب 

سياسية رسمية تخوض االنتخابات 

البرملانية والرئاسية على املستوى 

 .)]7[(الفيدرالي ملدة عشر سنوات

 السياسة الخارجية 

يتوقع املراقبون أن يتبنى الرئيس 

الجديد سياسة خارجية قائمة على 

مبادئ احترام السيادة وحسن الجوار 

والتعاون والتكامل االقتصادي مع دول 

الجوار العربي واألفريقي التي تشكل 

العمق اإلستراتيجي للصومال، وستكون 

ن سياسة هذه السياسة بعيدة ع

املحاور؛ألن الصومال بحاجة لألصدقاء 

أكثر من أي دولة في العالم، كما انتهج 

ذلك الرئيس الجديد في إدارته السابقة؛ 

 .حيث كان الصومال صديقا للكل

ومن هذا املنطلق يرى املراقبون أن 

العالقات مع اإلمارات ستزدهر بعد 

سنوات من التوتر والفتور في إدارة 

، وستتطور العالقات الرئيس فرماجو

مع جمهورية مصر العربية وذلك للزيارة 

التي قام بها الرئيس حسن شيخ محمود 

ملصر عندما كان مرشحا، وإلقائه 

محاضرة في مركز األهرام للدراسات 

اإلستراتيجية فضال عن تعزيز العالقات 

التي لم تهتز مع اململكة العربية 

السعودية التي نقلت سفارتها ملقديشو 

تعاون املشترك في مجاالت التنمية لل

واالستثمار في القطاعات الواعدة في 

الصومال. أما العالقات مع كل من 

عالقات استراتيجية هي إثيوبيا وكينيا ف

تنبع من ضرورة الجغرافيا 

والديموغرافيا وستظل عالقات جوار 
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تمليها املصالح املشركة والتكامل 

 االقتصادي والتجاري. والجدير بالذكر

أن العالقة مع دولة معينة لن تكون على 

 .حساب دولة أخرى بالضرورة

 الخاتمة 

على الرغم من أن الرئيس الجديد يتمتع 

بدعم كبير من بعض النخب السياسية 

واملالية والتعليمية في الصومال على 

اختالف مشاربهم وانتماءاتهم الحزبية 

والعشائرية، وُينظر إليه كرجل دولة 

ز، ويتوصف بالحنكة وسياسة بامتيا

السياسية التي أهلته للحكم من جديد، 

ونظًرا لخطاباته الهادئة ؛ ومع إنجازاته 

املشهودة في واليته األولى، ومنها تشكيل 

الواليات، وتكريس النظام الفيدرالي في 

الصومال، وتطوير عالقة الصومال مع 

العالم في فترة رئاسته إال أن تحديات 

 .وسياسيا واقتصادياكبيرة تواجهه أمنيا 

إن امللفات التي تنتظر إدارة الرئيس 

كبيرة وجسيمة، وأهمها استكمال بناء 

املنظومة األمنية وتعزيز قدرات بناء 

جيش يحمل عقيدة قتالية وطنية وقادر 

م املهام األمنية من بعثة 
ُّ
على تسل

االتحاد اإلفريقي في املوعد املحدد عام 

الدستور م، وتسريع وتيرة مراجعة 2024

الوطني املؤقت وحسم القضايا املؤجلة 

ألكثر من عشر سنوات باإلضافة 

إلنعاش االقتصاد وخلق فرص عمل 

للشباب الصومالي الذي يشكل نحو 

% من الشعب، وتهيئة مناخ مناسب 70

لجلب االستثمار األجنبي في البالد لرفع 

اإلمكانات االقتصادية، األمر الذي قد 

عتماد البالد على يسهم في تقليل نسبة ا

املساعدات الخارجية التي تناهز نصف 

 .)]8[(موازنة الدولة

ويعتقد معارضو الرئيس املحظوظ أنه 

لن يتمكن من إنجاز أي ش يء من 

امللفات املذكورة، وإنما سينشغل هو 
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ورفاقه بجمع املال العام من أجل ضمان 

عين العودة إلى الحكم مجددا راف

عون فيها أنهم بحاجة  شعارات فارغة يدَّ

قة غير 
َّ
إلى استكمال ملفات معل

 .مستكَملة

وبعيدا عن النقد بأشكاله املختلفة فإن 

توجه الرئيس الجديد سيتضح أكثر بعد 

انتهاء نصف فترته الرئاسية الثانية بعد 

 .عامين من اآلن
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