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دوافع متعددة
ــس  ــم املتحــدة ورئي ــام لألم ــل الخــاص لألمــن الع ــا املمث دع
ــس  ــال )UNSOM(، جيم ــاعدة الصوم ــة ملس ــة األممي البعث
ســوان، قــادة الصومــال إىل رضورة تنحيــة خالفاتهــم واالنتهــاء 
بشــكل عاجــل مــن االنتخابــات الربملانيــة والرئاســية مــن أجــل 
توجيــه بــؤرة الرتكيــز عــى التهديــدات األمنيــة املتفاقمــة. ويف 
هــذا الســياق ميكــن فهــم العقوبــات األمريكيــة األخــرة عــى 
عــدد مــن املســؤولن الصوماليــن، والتــي ترجــع إىل العوامــل 

التاليــة: 

1- بــطء مســار العمليــة االنتخابيــة: عــى الرغــم مــن انتهــاء 
عمليــة انتخــاب مجلــس الشــيوخ )الغرفــة الثانيــة مــن 
ــد أن  الربملــان الصومــايل(، والتــي تتشــكل مــن 54 عضــواً، بي
ــزال  ــة األوىل( ال ت ــعب )الغرف ــس الش ــاب مجل ــة انتخ عملي
تواجــه عقبــات متعــددة تؤثــر عــى وتــرة املســار االنتخــايب، 
ــذا  ــن ه ــواً م ــوى 153 عض ــاب س ــم انتخ ــى اآلن مل يت فحت

ــواً.  ــم 275 عض ــذي يض ــس ال املجل

ومل يتبــق ســوى أســبوع واحــد عــى املــدة التــي حددتهــا 
االتفاقيــة األخــرة التــي توصــل إليهــا املؤمتــر التشــاوري بــن 
ــر املــايض، والتــي تفــرتض  الفرقــاء الصوماليــن يف مطلــع يناي
ــر  ــل 25 فرباي ــعب قب ــس الش ــات مجل ــن انتخاب ــاء م االنته

الجــاري.

2- الشــك يف نزاهــة العمليــة االنتخابيــة: أشــارت العديــد مــن 
التقديــرات إىل وجــود شــبهات تتعلــق بالتزويــر والتأثــر عــى 
مســار العمليــة االنتخابيــة. فعــى ســبيل املثــال، أشــار تقريــر 
صــادر عــن موقــع “صومــايل جارديــان” إىل أن رئيــس جهــاز 
االســتخبارات الصوماليــة الســابق، فهــد ياســن، وحليــف 
ــة  ــوات مكثف ــذ خط ــو، اتخ ــه فرماج ــة واليت ــس املنتهي الرئي
ــت عــى أحــد  ــة التصوي ــر عملي خــالل الفــرتة األخــرة لتزوي

ــه للربملــان. مقاعــد مجلــس الشــعب لضــان دخول

كــا أملحــت تقاريــر أخــرى إىل أن الرئيــس الصومــايل 
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أعلــن وزيــر الخارجيــة األمريكــي، أنتونــي بلينكــن، فــي 9 فبرايــر 2022، عــن فــرض عقوبــات جديــدة علــى 
مســؤولين صومالييــن. تضمنــت هــذه العقوبــات تقييــد إصــدار التأشــيرات األمريكيــة لعــدد مــن المســؤولين 
الصومالييــن الحالييــن والســابقين، مــع التلويــح بإمكانيــة فــرض مزيــد مــن العقوبــات حــال االســتمرار فــي 
البرلمانيــة،  تقويــض المســار االنتخابــي وعــدم االلتــزام بالموعــد المحــدد لالنتهــاء مــن االســتحقاقات 

ــر الجــاري. والمقــرر االنتهــاء منهــا قبــل 25 فبراي

خطــوات تصعيديــة: دالالت العقوبــات األمريكيــة األخيــرة علــى مســؤولين صوماليــن، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1471، 23 فبرايــر 
2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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املنتهيــة واليتــه، محمــد عبداللــه فرماجــو، قــاد مســاٍع حثيثــة 
خــالل األيــام األخــرة للتأثــر عــى عمليــة التصويــت يف 
أحــد مقاعــد طوســمريب للحيلولــة دون فــوز زعيــم حــزب 
“ودجــر” املعــارض، عبدالرحمــن عبدالشــكور، بيــد أن هــذه 
التحــركات مل تتمكــن مــن إقصــاء األخــر، حيــث متكــن قائــد 

حــزب “ودجــر” مــن حســم املقعــد لنفســه. 

ــايل هــذا  ــوزراء الصوم ــس ال ويف هــذا الســياق، عقــد رئي
األســبوع اجتاعــاً مــع عــدد مــن الدبلوماســين األجانــب يف 
مقديشــو، لبحــث قضيــة نزاهــة العمليــة االنتخابيــة يف ظــل 

تعــدد االتهامــات املتعلقــة بهــذا األمــر.

3- التحذيــر مــن تصعيــد القمــع الداخــي: أشــارت الخارجيــة 
األمريكيــة أن العقوبــات تســتهدف أيضــاً أولئــك الذيــن 
ــة مــن خــالل العنــف  ــة االنتخابي شــاركوا يف تقويــض العملي
املــارس ضــد املتظاهريــن، أو االعتقــاالت غــر العادلــة، 
فضــالً عــن عمليــات الرتهيــب للصحفيــن وقــوى املعارضــة، 
ــات  ــب إزاء مارس ــي غاض ــف أمري ــس موق ــا يعك ــو م وه
فرماجــو، والعنــارص املواليــة لــه، خاصــًة بعدمــا منــع مؤخــراً 
محافــظ إقليــم بنــادر مجموعــة مــن املحتجــن مــن الخــروج 
يف تظاهــرات للتعبــر عــن رفضهــم لسياســات فرماجــو ودعــم 
ــوم  ــي تق ــات الت ــن املارس ــالً ع ــوزراء، فض ــس ال ــود رئي جه
ــة  ــوى املعارض ــد ق ــو ض ــة لفرماج ــة تابع ــارص أمني ــا عن به

ــن. والصحفي

كــا شــهدت مدينــة “بلدوينــي” مبحافظــة هــران أعــال 
ــد  ــة، الرائ ــد رشطــة املدين ــل قائ ــي أدت إىل مقت ــف، والت عن
محمــد حســن محمــود، يف 17 فربايــر الجــاري، وذلــك عــى 
خلفيــة تبــادل إطــالق نــار بــن رشطــة املدينــة وقــوات 
ــوات  ــذه الق ــل ه ــم نق ــد ت ــا. فق ــة يف تركي ــكرية مدرب عس

ــة. ــع املعارض ــي” لقم ــة “بلدوين ــراً إىل مدين مؤخ

ــة  ــدء عملي ــل ب ــة قب ــرات يف املدين وتتصاعــد حــدة التوت
التصويــت عــى مقاعــد هــذه املدينــة يف االنتخابــات الربملانية 
ــل  ــع أن يص ــذي يتوق ــت ال ــل، يف الوق ــبوع املقب ــالل األس خ
ــن،  ــد ياس ــابق، فه ــة الس ــرات الصومالي ــاز املخاب ــس جه رئي
ــام القليلــة املقبلــة مــن أجــل الرتشــح  إىل املدينــة خــالل األي
ــر التــي أملحــت إىل أن ياســن  للربملــان، وســط تعــدد التقاري
ــف  ــه مبختل ــت لصالح ــه التصوي ــه عملي ــى توجي ــل ع يعم

األدوات.

دالالت مهمة
مســؤولن  عــى  األخــرة  األمريكيــة  العقوبــات  تعكــس 
ــدالالت املهمــة، والتــي ميكــن  ــة مــن ال صوماليــن عــن جمل

ــايل:  ــو الت ــى النح ــا ع عرضه

1-صعوبــة انهــاء االنتخابــات يف موعدهــا: عكســت العقوبات 
األمريكيــة إدراك واشــنطن بصعوبــة االلتــزام باملوعــد املحــدد 
ــا  ــو م ــاري، وه ــر الج ــات يف 25 فرباي ــن االنتخاب ــاء م لالنته
انعكــس يف االجتــاع االفــرتايض الــذي عقــده رئيــس الــوزراء 
ــوى  ــن الق ــدد م ــع ع ــي، م ــن روب ــد حس ــايل، محم الصوم
ــوم  ــد ي ــك بع ــة، وذل ــات الفيدرالي ــاء الوالي ــية ورؤس السياس
ــه  ــي وإعالن ــة األمري ــر الخارجي ــات وزي ــن ترصيح ــد م واح
ــن،  ــؤولن الصومالي ــض املس ــى بع ــات ع ــرض عقوب ــن ف ع
حيــث تضمــن هــذا االجتــاع محاولــة بحــث كيفيــة اإلرساع 
عقوبــات  لتجنــب  الشــعب،  مجلــس  انتخابــات  بوتــرة 

ــدة. ــة جدي أمريكي

ــات املتحــدة عــن  ــن الوالي ــي: مل تعل ــي لروب 2- دعــم أمري
ــات  ــم العقوب ــن طالته ــن الذي ــؤولين الصومالي ــاء املس أس
األخــرة، وهــو مــا يحمــل مــؤرشات مهمــة بشــأن احتاليــة 
ــادات صوماليــة حاليــة مدرجــة عــى قامئــة هــذه  وجــود قي
ــات يف  ــراء االنتخاب ــود إج ــة جه ــا يف عرقل ــات لتورطه العقوب

ــو.  مقديش

كــذا جســدت العقوبــات األمريكيــة األخرة دعم واشــنطن 
ــايل، محمــد حســن  ــوزراء الصوم ــس ال ــود رئي ــي لجه الضمن
روبــي، املتعلقــة بإجــراء االنتخابــات، خاصــًة أن األخــر عمــد 
إىل عقــد لقــاء مــع الســفر األمريــي الجديــد لــدى مقديشــو، 

الري أندريــه، يف أعقــاب اإلعــالن عــن العقوبــات األمريكيــة.

3- التأكيــد عــى حــزم املوقــف األمريي: تأيت هــذه العقوبات 
بعــد أيــام قليلــة مــن وصــول أندريــه إىل مقديشــو، يف نهايــة 
ينايــر املــايض، وهــو مــا يعكــس رغبــة الواليــات املتحــدة يف 
إضفــاء الطابــع الجــاد عــى الجهــود التــي ســيقودها ســفرها 
الجديــد يف الصومــال، مــن أجــل الضغــط عــى األطــراف 

الصوماليــة التــي تســعى لعرقلــة االنتخابــات.

كــا أشــار توقيــت اإلعــالن عــن العقوبــات األمريكيــة بعد 
وصــول ســفر واشــنطن الجديــد يف مقديشــو إىل أن الواليــات 
ــدالً مــن  ــال، ب ــارش يف الصوم ــا املب املتحــدة ســتعزز انخراطه
ــد  ــن، بي ــوكالء اإلقليمي سياســاتها الســابقة املعتمــدة عــى ال
أن هــذا ال يعنــي التخــي كليــاً عــن وكالء واشــنطن اإلقليميــن 

عــى غــرار كينيــا. 

4- ترتيبــات إقليميــة محتملــة: مثــة مســاع أمريكيــة حثيثــة 
مــن أجــل صياغــة ترتيبــات إقليميــة تســهم يف تعزيــز املصالح 
ــذا  ــد. ويف ه ــي املتصاع ــوذ الصين ــة النف ــة ومواجه األمريكي
ــرض  ــة ف ــة ملحاول ــات أمريكي ــاك توجه ــدو أن هن ــار، يب اإلط
األمــن واالســتقرار يف الصومــال، والحيلولــة دون تصاعــد حــدة 

التهديــدات اإلرهابيــة هنــاك. 
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ورمبــا ميثــل االتفــاق األخــر بــن كينيــا وإثيوبيــا إلطــالق 
عمليــة مشــرتكة ضــد حركــة الشــباب املســلحة يف الصومــال 
أحــد مالمــح هــذه الرتتيبــات التــي تقودهــا الواليــات املتحدة 
ــالري  ــة، هي ــة الكيني ــس الرشط ــن رئي ــد أعل ــة. فق يف املنطق
موتامبــاي، أنــه اتفــق مــع نظــره اإلثيــويب، عــى تعزيــز 
التعــاون والتنســيق املتبــادل يف إطــار مكافحــة اإلرهــاب 

ــي. ــرن األفريق ــة الق ــدود يف منطق ــر للح العاب

ــات: جــاءت هــذه التطــورات  ــد اإلرهــايب لالنتخاب 4- التهدي
يف ظــل تــردي األوضــاع األمنيــة، إذ شــهدت األســابيع األخــرة 
ــا  ــي تنفذه ــة الت ــات اإلرهابي ــدة الهج ــرة يف ح ــادة كب زي
حركــة الشــباب يف الداخــل الصومــايل، مــع تركيــز هــذه 
ــة،  ــش األمني ــاط التفتي ــة ونق ــز الرشط ــى مراك ــات ع الهج
ــة.  ــات الربملاني ــاركن يف االنتخاب ــتهدافها املش ــن اس ــالً ع فض

شــهدته  مــا  اإلرهابيــة  العمليــات  هــذه  آخــر  وكان 
العاصمــة مقديشــو، يف 16 فربايــر الجــاري، مــن إطــالق نــار 
مكثــف وانفجــارات اســتهدفت بعــض مراكــز الرشطــة، حيــث 
ــات  متكنــت عنــارص حركــة الشــباب مــن الســيطرة عــى آلي
ــوا  ــا متكن ــي اســتهدفتها، ك ــع الت ــن هــذه املواق وأســلحة م
مــن الســيطرة عــى مركــز رشطــة واحــد عــى األقــل يف 

ــدة”. ــة “الكه منطق

ــر الجــاري،  ــة أخــرى، يف 10 فرباي ــارشة عملي وســبقتها مب
اســتهدفت إحــدى الحافــالت التــي تقــل منــدويب االنتخابــات 
عــن أرض الصومــال والذيــن قدمــوا إىل العاصمة للمشــاركة يف 
عمليــة االنتخابــات، ولكنهــا مل تصــب أي مــن ركاب الحافلــة. 
ويف 9 مــن الشــهر ذاتــه، أســفر هجــوم آخــر عــى مركــز اقرتاع 
يف “بــاروي” يف شــبيي الســفى عــن ســقوط أربعــة ضحايــا، 
بالتــوازي مــع حادثــة أخــرى يف بونتالنــد أســفرت عــن وقــوع 

ثالثــة قتــى ونحــو ســبعة جرحــى آخريــن.

ويف النهايــة، عــى الرغــم مــن وجــود عــدد مــن املــؤرشات 
ــال،  ــة يف الصوم ــات الربملاني ــراء االنتخاب ــأن إج ــة بش اإليجابي
ــد  ــزام باملوع ــة االلت ــة تعكــس صعوب ــات الراهن ــإن املعطي ف
املحــدد لالنتهــاء مــن هــذه االنتخابــات، فضــالً عــن تصاعــد 
احتــاالت توظيــف العنــف بالتــوازي مــع التصويــت يف 
انتخابــات مجلــس الشــعب للتأثــر عــى مســارها، وهــو مــا 
ــرة النشــاط اإلرهــايب  ــد امللحــوظ يف وت ــع التصاع ــن م يتزام
ــذي أضحــى بحاجــة  ــذي تقــوده حركــة الشــباب، األمــر ال ال
إىل جهــود أكــر رصامــة مــن قبــل الــرشكاء الدوليــن للصومال، 
ويف مقدمتهــم الواليــات املتحــدة لدعــم مســار االنتهــاء مــن 

ــات. االنتخاب
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