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إنهاء الجمود السياسي
شــهد امللــف الصومــايل جملــة مــن التطــورات املهمــة خــال 
الفــرة األخــرة، التــي وضعــت نهايــة لحالــة الجمود الســيايس 
ــذ نحــو عــام ونصــف،  التــي تهيمــن عــى املشــهد العــام من

والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل:

الحكومــة  متكنــت  الربملانيــة:  االســتحقاقات  إنجــاز   -1
الصوماليــة، برئاســة محمــد حســن روبــي، مــن االنتهــاء مــن 
عمليــة االنتخابــات الربملانيــة، وذلــك بعــد نحــو عــام ونصــف 
ــا يف  ــرض إجراؤه ــن املف ــي كان م ــا، والت ــر إجرائه ــن تع م

ديســمرب 2020.

وعقــدت أول جلســة للربملــان الصومــايل، يف محيــط مطــار 
مقديشــو الــدويل، والتــي أســفرت عــن انتخــاب شــيخ عــدن 
ــاً، وهــي  ــن أصــل 252 صوت ــادويب، إذ حصــل عــى 163 م م
ــد  ــدي حــايش عب ــي ســبقتها إعــادة انتخــاب عب الخطــوة الت

اللــه مــرة أخــرى رئيســاً ملجلــس الشــيوخ الجديــد.

ــال  ــواب خ ــس الن ــادويب مجل ــدن م ــرأس ع ــبق أن ت وس
الفــرة بــن 2007 و2010، كــا تــوىل منصــب القائــم بأعــال 
ــر 2009،  ــة يناي ــى نهاي ــاد يف ديســمرب 2008 وحت ــس الب رئي
وهــو ينحــدر مــن إحــدى القبائــل الكــربى يف الصومــال، وهــي 
عشــرة رحنويــن، وكان مــادويب عضــواً يف حــزب “هميلــو 
ــف  ــابق، رشي ــايل الس ــس الصوم ــه الرئي ــذي يتزعم ــرن” ال ق

شــيخ أحمــد.

ــس  ــى منصــب رئاســة مجل ــبعة مرشــحن ع ــس س وتناف
الشــعب، وفشــل ثاثــة منهــم يف االنتقــال إىل الجولــة الثانيــة 
مــن التنافــس، قبــل أن ينســحب اثنــان الحقــاً، ليخــوض 
مــادويب املنافســة يف الجولــة الثانيــة أمــام حســب عبدالنــور، 

ــادويب. ــل 163 مل ــاً، مقاب ــذي حصــل عــى 89 صوت وال

ــة  ــاءت عملي ــات: ج ــل االنتخاب ــو تعطي ــة فرماج 2- محاول
شــهدتها  حــادة  مواجهــات  أعقــاب  يف  مــادويب  انتخــاب 
مقديشــو بــن قــوات حفــظ الســام التابعــة لبعثــة االتحــاد 
األفريقــي االنتقاليــة يف الصومــال “أمتيــس”، وعنــارص الرشطــة 
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صــّوت أعضــاء مجلــس الشــعب الصومالــي فــي 28 أبريــل 2022 الختيــار شــيخ عــدن محمــد نــور، المعــروف 
بالشــيخ عــدن مادوبــي، رئيســًا للمجلــس الجديــد بعــد االنتهــاء مــن اختيــار غالبيــة أعضائــه، وذلــك بعــد 
يوميــن فقــط مــن اختيــار مجلــس الشــيوخ، الغرفــة الثانيــة فــي البرلمــان، عبــدي حاشــي عبداللــه رئيســًا 
لــه، ممــا عكــس مؤشــرات إيجابيــة بشــأن قــرب مــلء الفــراغ الدســتوري القائــم بســبب نهايــة فتــرة واليــة 

الرئيــس الحالــي، محمــد عبداللــه فرماجــو منــذ عــام ونصــف.

مخاطــر قائمــة: تأثيــر انتخــاب مادوبــي علــى الصــراع علــى الســلطة فــي الصومــال، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1537، 09 مايــو 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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الصوماليــة املواليــن للرئيــس فرماجــو، حيــث حاولــت األخرة 
منــع نــواب الربملــان مــن الوصــول إىل مقــر عمليــة التصويــت 

ــد. ــار رئيــس مجلــس الشــعب الجدي الختي

وكان روبــي، قــد طلــب مــن أمتيــس تــويل عمليــة تأمــن 
ــاب  ــك يف أعق ــعب، وذل ــس الش ــس مجل ــار رئي ــة اختي عملي
قيــام قــوات تابعــة لفرماجــو، مبهاجمــة غرفــة مجلــس 
الشــعب يف مقــر الربملــان، وإجبــار املوظفــن املوجوديــن 

ــادرة.  ــى املغ ــاك ع هن

وأعلــن رئيــس لجنــة تنظيــم االنتخابــات برئاســة مجلــس 
الشــعب، عبــد الــرازق محمــد عمــر، أن قائــد األمــن يف القرص 
ــرال  ــة، الج ــة الفيدرالي ــد الرشط ــع قائ ــاون م ــايس بالتع الرئ
ــوم  ــذا الهج ــن ه ــؤوالن ع ــا مس ــار كان ــن حج ــدي حس عب
ــعب  ــس الش ــس مجل ــاب رئي ــة انتخ ــل عملي ــرض تعطي بغ

ــه. ونواب

كذلــك، أعلــن الرئيــس املؤقــت للربملــان الصومــايل، عبــد 
الســام حاجــي ليبيــان، أن عنــارص تابعــة لفرماجــو، حاولــت 
ــارص  ــن عن ــتوري لـــ 16 م ــن الدس ــة أداء اليم ــة عملي عرقل
ــم  ــم انتخابه ــد ت ــن كان ق ــد، والذي ــايل الجدي ــان الصوم الربمل
مؤخــراً يف مدينــة عيــل واق بإقليــم جيــدو، وذلــك يف 25 
أبريــل الجــاري، كــا دعــا قائــد الرشطــة الصوماليــة، عبــدي 
حســن حجــار، إىل تأجيــل انتخابــات مجلــس الشــعب بدعوى 

ــة. وجــود تخوفــات أمني

ويف هــذا الســياق، أعلــن وزيــر األمــن الداخــي الصومــايل، 
ــل الجــاري، عــن إيقــاف  ــور، يف 27 أبري ــه محمــد ن ــد الل عب
حجــار، بســبب محاولتــه عرقلــة عمليــة انتخــاب رئيــس 
ــال  ــه يف أع ــو، وتورط ــن فرماج ــاز م ــعب بإيع ــس الش مجل
تهــدد ســامة كبــار املســؤولن الحكوميــن وغرهــم مــن 
السياســين يف البــاد. كــا أصــدر وزيــر األمــن العــام أوامــره 
لــكل مــن جهــازي الرشطــة واملخابــرات باالمتنــاع عــن 

التدخــل يف االنتخابــات.

ــوباً  ــادويب محس ــد م ــو: ال يع ــدة لفرماج ــة جدي 3- انتكاس
عــى أي مــن طــريف الــرصاع الراهــن عى رأس الســلطة، ســواء 
ــة  ــات وثيق ــط بعاق ــد أن األول يرتب ــي، بي ــو، أو روب فرماج
بقــوى املعارضــة الصوماليــة، وهــو مــا يعكــس انتكاســة كبــرة 
بالنســبة لفرماجــو، إذ إن هــذا األمــر يعنــي تراجــع احتــاالت 
إعــادة انتخابــه لفــرة جديــدة يف ظــل الركيبــة الحاليــة 

ــد. للربملــان الصومــايل الجدي

4- ترحيــب دويل: أصــدر رشكاء الصومــال الدوليــون بيانــاً 
ــه عــن ترحيبهــم بانتخــاب  ــوا في ــل الجــاري، أعلن يف 26 أبري
ــب  ــه، وطال ــايل ونواب ــس الشــيوخ الصوم ــد ملجل ــس جدي رئي
للتوتــرات  الســاح  بعــدم  الصوماليــة  األطــراف  البيــان 

ــن املســار  ــة م ــل املراحــل النهائي ــة بتعطي السياســية واألمني
االنتخــايب، وحثــوا قــادة مقديشــو عــى ضبــط النفــس وحــل 

ــل. ــد محتم ــب أي تصعي ــلمية وتجن ــرف س ــات بط الخاف

دالالت مقلقة للصومال
عكــس انتخــاب الربملــان الجديــد، وفشــل فرماجــو يف عرقلــة 
ــى  ــا ع ــن عرضه ــي ميك ــدالالت، والت ــن ال ــدداً م ــاده ع انعق

ــايل: النحــو الت

1- اســتمرار الــراع الســيايس: عكســت املواجهــات األخــرة 
ــن  ــرصاع ب ــدة ال ــد ح ــس تصاع ــو وأمتي ــوات فرماج ــن ق ب
فرماجــو وروبــي. ويكشــف بيــان الــرشكاء الدوليــن الســابق 
ــة  ــركات محتمل ــن أي تح ــة م ــات الدولي ــم التخوف ــن حج ع
قــد يقــوم بهــا فرماجــو خــال الفــرة املقبلــة لتعطيــل إجــراء 
ــة  ــه حزم ــن أن يتبع ــذي ميك ــر ال ــية، األم ــات الرئاس االنتخاب
جديــدة مــن العقوبــات األمريكيــة والغربيــة عــى فرماجــو.

2- توظيــف محتمــل للشــباب: تصاعدت العمليــات اإلرهابية 
لحركــة الشــباب يف اآلونــة األخــرة، فقــد شــّنت، يف 18 أبريــل 
الجــاري، هجومــاً عــى مقــر الربملــان الصومــايل املؤقــت، 
وذلــك أثنــاء انعقــاد إحــدى جلســات الربملــان لجديــد، والــذي 
ــواب  ــر ن ــن غ ــى م ــن الجرح ــدد م ــقوط ع ــه س ــض عن متخ
الربملــان، كــا شــّنت الحركــة يف 25 أبريــل الجــاري، هجومــاً 
واســعاً مــن خــال قذائــف الهــاون عــى قاعدتــن عســكريتن 

للجيــش الصومــايل يف محافظــة شــبيي الســفى.

ومتكنــت الشــباب مــن الســيطرة عــى بلــدة ماتبــان 
تكــرار  لذلــك  ويضــاف  الصومــال،  بوســط  االســراتيجية 
اســتهداف حركــة الشــباب لقــوات أمتيــس، والتــي كان آخرهــا 
يف محافظــة شــبيي الوســطى، يف 28 أبريــل الجــاري، أســفرت 

ــوات. ــذه الق ــن له ــن تابع ــل جندي ــن مقت ع

ــة،  ــات اإلرهابي ــذا العملي ــن ه ــدة ب ــر ع ــت تقاري وربط
وبــن محــاوالت فرماجــو عرقلــة إجــراء االنتخابــات الرئاســية. 
كــا أشــار بعضهــا إىل تــورط املستشــار األمنــي للرئيــس 
فرماجــو، فهــد ياســن، يف فتــح املجــال أمــام الشــباب لتوســيع 
ــرة،  ــة متوت ــة داخلي ــق بيئ ــة لخل ــا اإلرهابي ــاق عملياته نط
تحــول دون إجــراء االنتخابــات الرئاســية. ومــا يدعــم صدقيــة 
ــه  ــد الل ــايل، عب ــن الصوم ــر األم ــام وزي ــر اته ــذه التقاري ه
محمــد نــور، يف أبريــل، فرماجــو بأنــه ســيعمل عــى تســليم 
ــه يف  ــن حظوظ ــل يف تأم ــباب إذا فش ــة الش ــاد إىل حرك الب

ــدة. ــة جدي ــه لوالي ــادة انتخاب إع

3- تصاعــد محــاوالت االغتيــاالت: شــهدت األســابيع األخــرة 
ــد،  ــان الجدي ــواب الربمل ــت ن ــررة طال ــال متك ــاوالت اغتي مح
وكذلــك عــدد كبــر مــن املســؤولن الحكوميــن وبعــض 
ــن  ــا كل م ــرض له ــي تع ــك الت ــا تل ــين. وكان أبرزه السياس
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ــي  ــام حاج ــد الس ــايل، عب ــان الصوم ــت للربمل ــس املؤق الرئي
ــد  ــد الســعيد محم ــايل، عب ــة الصوم ــر الخارجي ــان، ووزي ليبي
عــي، باإلضافــة إىل عضــو مجلــس الشــعب الســابق، إليــاس 
ــج املشــهد الداخــي يف  ــدد بتأجي ــا يه عــي حســن، وهــو م

ــية. ــات الرئاس ــل االنتخاب ــو، وتعطي مقديش

مسارات محتملة:
يثــر الحــراك الراهــن يف الداخــل الصومــايل حالــة مــن القلــق 
الداخــي والخارجــي بشــأن املســارات التــي ميكــن أن تــؤول 
إليهــا األمــور خــال الفــرة املقبلــة، وميكــن عــرض أبــرز هــذه 

املســارات عــى النحــو التــايل:

الرئاســية يف موعدهــا: يتوقــع أن  إنجــاز االنتخابــات   -1
ــا  ــية، يف موعده ــات الرئاس ــراء االنتخاب ــي إلج ــط روب يضغ
املقــرر يف 17 مايــو املقبــل، وذلــك لضــان اســتمرار الحصــول 
عــى دعــم امليزانيــة مــن صنــدوق النقــد الــدويل، حيــث مــن 
املفــرض أن تنتهــي تلقائيــاً حزمــة املســاعدات التــي تحصــل 
ــغ  ــي تبل ــدويل، والت ــد ال ــدوق النق ــن صن ــا مقديشــو م عليه
ــنوات، يف  ــاث س ــدة ث ــون دوالر مل ــوايل 400 ملي ــا ح قيمته
منتصــف مايــو املقبــل مــا مل تكــن هنــاك حكومــة جديــدة يف 

ــذ اإلصاحــات املخططــة. ــال تنف الصوم

ــة  ــة الرامي ــك الضغــوط الدولي ورمبــا يدعــم روبــي يف ذل
إىل إنجــاز االنتخابــات الرئاســية يف موعدهــا مــن أجــل التفرغ 
لعمليــة صــد هجــات حركــة الشــباب املتصاعــدة، يف وقــت 
بــدأت الواليــات املتحــدة تعيــد التفكــر مــرة أخــرى يف إعــادة 
نــرش قواتهــا الخاصــة التــي كانــت قــد ســحبتها إدارة الرئيــس 

الســابق دونالــد ترامــب يف مطلــع 2020.

2- تأجيــل محــدود لالنتخابــات: ميكــن أن يتــم تأجيــل 
ــد  ــاً بتصاع ــرة، ارتباط ــرة قص ــو لف ــية، ول ــات الرئاس االنتخاب
ــرصاع  ــن ال ــاً ع ــباب، فض ــة للش ــدات اإلرهابي ــرة التهدي وت

ــي. ــو وروب ــن فرماج ــدم ب املحت

ــد  ــن تصاع ــابقة ع ــورات الس ــف التط ــة، تكش ويف النهاي
احتــاالت أن يســعى فرماجــو لعرقلــة االنتخابــات الرئاســية، 
وتوظيــف القــوات املواليــة لــه يف ذلــك، وهــو مــا ينــذر 
بتفــكك األجهــزة األمنيــة يف مقديشــو، خاصــة يف ظــل انقســام 
والءاتهــا بــن فرماجــو وروبــي، كــا قــد يعمــد فرماجــو إىل 
االســتعانة ببعــض القــوى الدوليــة واإلقليميــة لدعــم موقفــه، 
املقابــل، ســوف يعتمــد روبــي عــى دعــم أمتيــس  ويف 
واملجمتــع الــدويل إلنجــاز هــذا االســتحقاق، وهــو مــا يعنــي 
أن الفــرة املقبلــة قــد تشــهد تصاعــداً يف وتــرة االضطرابــات 

ــية.  السياس
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