
|1

منافسة حادة
شــهدت قاعــدة “أفســيوين” مبنطقــة مطــار مقديشــو عمليــة 
ــايل  ــس الصوم ــار الرئي ــى اختي ــان ع ــاء الربمل ــت أعض تصوي
الجديــد، بعــد نحــو 15 شــهراً مــن تأجيــل االســتحقاقات 
الرئاســية يف الصومــال، ويف هــذا الســياق، ميكــن عــرض أبعــاد 

ــايل: ــة عــى النحــو الت ــة االنتخابي العملي

1- تعــدد مرشــحي الرئاســة: تنافــس خــال هــذه االنتخابــات 
الرئاســية نحــو 36 مرشــحاً، منهــم ســيدة واحــدة، وذلــك 
ــة  ــن بداي ــباق م ــن الس ــحني م ــة مرش ــحب ثاث ــا انس بعدم
الجولــة األوىل، وهــو مــا ميثــل العــدد األكــرب الــذي يشــارك يف 

ــال.  ــخ الصوم ــية يف تاري ــتحقاقات الرئاس االس

ومتثلــت أبــرز األســاء املطروحــة عــى قامئــة املرشــحني يف 
كل مــن الرئيســني الســابقني للصومــال، حســن شــيخ محمــود، 
ورشيــف شــيخ أحمــد، ورئيــس الــوزراء الســابق، حســن عــي 
ــه دين،  ــد، ســعيد عبــد الل ــة بونتان خــري، وكــذا رئيــس والي

باإلضافــة إىل الرئيــس املنتهيــة واليتــه، محمــد عبــد اللــه 
فرماجــو.

2- حســم بعــد ثــاث جــوالت: يتــم اختيــار رئيــس الجمهورية 
ــان  ــاء الربمل ــق أعض ــن طري ــارشة ع ــر مب ــات غ ــرب انتخاب ع
ــدده 329  ــغ ع ــي الشــعب والشــيوخ( البال ــايل )مجل الصوم
نائبــاً، حيــث يحتــاج أي مرشــح للحصــول عــى الثلثــني لحســم 
املنافســة يف الجولــة األوىل، وإال يتــم إجــراء جولــة ثانيــة 
ــون عــى أعــى  ــة الحاصل ــحون األربع يتنافــس فيهــا املرش
نســب، ويف حــال عــدم حصــول أي منهــم عــى نســبة الثلثــني 
ــني  ــة ب ــة حســم ثالث ــم اللجــوء إىل جول ــة، يت يف هــذه الجول
الحاصلــني عــى املركزيــن األول والثــاين، بيــد أن الفائــز يف 

ــة البســيطة. ــزاً باألغلبي ــرب فائ ــة يعت ــة الحســم الثالث جول

ــبة  ــى النس ــحني ع ــن املرش ــول أي م ــدم حص ــراً لع ونظ
املطلوبــة يف الجولتــني األوىل، والثانيــة، تنافــس كل مــن حســن 
شــيخ محمــود وعبــد اللــه فرماجــو يف الجولــة الثالثــة، تكــرراً 

العدد 1546، 20 مايو 2022

فــاز الرئيــس الصومالــي الســابق، حســن شــيخ محمــود، باالنتخابــات الرئاســية فــي الصومــال، والتــي جــرت 
فــي 15 مايــو 2022، بعــد منافســة حــادة شــهدتها هــذه االســتحقاقات بيــن حوالــي 36 مرشــحًا، منهــم 

رؤســاء ووزراء ســابقون، باإلضافــة إلــى الرئيــس المنتهيــة واليتــه، محمــد عبداللــه فرماجــو.

خســارة فرماجــو: فــوز الرئيــس الصومالــي الســابق حســن شــيخ محمــود باالنتخابــات الصوماليــة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1546، 
20 مايــو 2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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للمشــهد يف عــام 2017، بيــد أن األول نجــح يف حســم الجولــة 
ــاً  ــى 214 صوت ــه ع ــر، بحصول ــوق كب ــه بتف ــة لصالح الثالث

ــل 110 لفرماجــو. مقاب

دالالت مهمة
ــية يف  ــات الرئاس ــود باالنتخاب ــيخ محم ــن ش ــوز حس ــل ف مثّ
الصومــال مفاجــأة لــدى الكثريــن، ومــن ثــم تعكــس هــذه 
النتائــج جملــة مــن الــدالالت املهمــة، والتــي ميكــن عرضهــا 

ــايل: عــى النحــو الت

1- دعــم داخــي وخارجــي واســع: يعــد حســن شــيخ محمــود 
أكادميــي صومــايل يقــود حــزب “االتحــاد مــن أجــل الســام 
والتنميــة”، وهــو ينتمــي إىل عشــرة “الهويــة”، إحــدى أكــرب 
القبائــل الصوماليــة، وذلــك نظــراً لحصولــه عــى دعــم املرشــح 
الرئــايس ورئيــس واليــة بونتانــد، ســعيد دين، يف الجولــة 
الثالثــة، كــا متكــن شــيخ محمــود مــن حشــد عــدد كبــر مــن 
ــف  ــا يكش ــو م ــري، وه ــن خ ــع، حس ــح الراب ــوات املرش أص

عــن حــدوث توافقــات بينهــا خــال الفــرة املاضيــة.

ومــن ناحيــة أخــرى، أملحــت بعــض التقاريــر إىل أن 
ــود يف  ــيخ محم ــن ش ــاه حس ــذي تبن ــي ال ــاب التصالح الخط
حشــد أصــوات الكثــر مــن الحلفــاء الســابقني لفرماجــو، 
خاصــًة مــن عشــريت “راهانويــن” و”ديــر”. كذلــك، يبــدو أن 
هنــاك دعــاً إقليميــاً ودوليــاً واســعاً لشــيخ محمــود، حيــث 
أملحــت بعــض التقديــرات إىل أن مثــة عاقــات واســعة تربــط 
األخــر ببعــض القــوى العربيــة واألفريقيــة التــي رمبــا تكــون 
لعبــت دوراً كبــراً يف تعزيــز فــرص حســمه املنافســة، فضــاً 
ــات املتحــدة  ــة الواســعة، خاصــًة بالوالي ــه الدولي عــن عاقات

ــرب. والغ

ــيايس  ــال الس ــب امل ــيايس: مل يلع ــال الس ــع دور امل 2- تراج
دوراً حاســاً يف هــذه االنتخابــات، عــى الرغــم مــن حصــول 
فرماجــو عــى أمــوال واســعة مــن قطــر لدعــم حملتــه 
ــكا  ــز “أفري ــن مرك ــادر ع ــر ص ــار تقري ــد أش ــة، فق االنتخابي
هــذه  أن  إىل   )Africa Confidential( كونفيدينشــيال” 
ــوات  ــراء أص ــوال ل ــع أم ــن دف ــو م ــت فرماج ــوال مكّن األم
بعــض النــواب، بلــغ بعضهــا 150 ألــف دوالر للبعــض، فيــا 
ــف دوالر،  ــني 10 – 20 أل ــراوح ب ــا ي حصــل آخــرون عــى م

ــل. ــغ أق ــى مبال ــرون ع ــل آخ ــا حص بين

3- تحديــات عديــدة قامئــة: هنــاك العديــد مــن التحديــات 
التــي ســيواجهها الرئيــس الصومــال الجديــد، يتعلــق بعضهــا 
أفرزتهــا  والتــي  الراهنــة،  السياســية  االنقســامات  مبلــف 
الرصاعــات التــي نجمــت عــن متســك الرئيــس الســابق، محمد 
عبــد اللــه فرماجــو، بالســلطة، خاصــًة أن هــذه االنقســامات 

ــا املختلفــة.  ــة وأجهزته ــاكل الدول امتــدت لهي

ــات الدولــة تتضمــن الكثــر مــن  ــت مؤسس كــا أضح
أي  تهــدد  أن  والتــي ميكــن  لفرماجــو،  املواليــة  العنــارص 
سياســات يســعى شــيخ محمــود لتنفيذهــا، فضــاً عــن 
التحديــات املتعلقــة بالتصاعــد املســتمر يف نشــاط حركــة 
الشــباب. وكــذا التحديــات الخاصــة بالسياســة الخارجيــة 
للصومــال، ومحاولــة تحســني عاقــات الصومــال مــع الــدول 
ــة فرماجــو. ومــن  ــراً يف ظــل والي ــرت كث ــي تأث ــة، الت األجنبي
ــال  ــس الصوم ــا تواجــه الرئي ــي رمب ــات أيضــاً الت ــني التحدي ب
ــوى  ــني الق ــق ب ــق التواف ــى تحقي ــه ع ــدى قدرت ــد م الجدي

السياســية املتنافســة.

ارتدادات داخلية وخارجية
مــن الواضــح أن فرماجــو تعــرض لضغوطــات دوليــة واســعة 
لتســليم الســلطة لشــيخ محمــود، وهــو مــا ســتكون لــه 
ــى  ــا ع ــن تفصيله ــة ميك ــة وخارجي ــعة داخلي ــات واس تداعي

ــايل: النحــو الت

1- إعــادة إحيــاء سياســة تصفــر املشــكات: اتســمت فــرة 
الواليــة األوىل للرئيــس الصومــايل الجديــد، حســن شــيخ 
ــتقرار  ــني 2012 و2017، باالس ــا ب ــرة م ــال الف ــود، خ محم
الســيايس لحــد كبــر، وكذلــك تعزيــز النظــام الفيــدرايل 
ــة  ــاط حرك ــة نش ــف مكافح ــى مل ــز ع ــال والركي يف الصوم
الشــباب اإلرهابيــة، األمــر الــذي متخــض عنــه تحريــر مناطــق 
ــات  ــن شــبكة العاق ــة، فضــاً ع ــن ســيطرة الحرك واســعة م
ــود. ــيخ محم ــجها ش ــح يف نس ــي نج ــعة الت ــة الواس الخارجي

الرئيــس  يعيــد  أن  املرجــح  مــن  الســياق،  هــذا  ويف 
الصومــال الجديــد تفعيــل سياســة تصفــر املشــكات داخليــاً 
ــى  ــينعكس ع ــا س ــو م ــة، وه ــرة املقبل ــال الف ــاً خ وخارجي
العاقــة مــع إقليــم “غــدو” بواليــة جوباالنــد، والــذي شــهد 
ــة وفرماجــو، حيــث عمــد  ــني إدارة الوالي مواجهــات حــادة ب
بــاإلدارة  اإلقليــم لإلطاحــة  قــوات إىل  إرســال  األخــر إىل 
ــف تطــرح  ــدأت إرهاصــات هــذا املل ــد. وب ــة لجوباالن التابع
نفســها بشــكل رسيــع، مــن خــال ترصيحــات وزيــر اإلعــام 
يف واليــة جوباالنــد، ســليان محمــد محمــود، والــذي طالــب 

ــكالية. ــذه اإلش ــل له ــاد ح ــد بإيج ــس الجدي الرئي

التســاؤل حــول  يثــار  2- غمــوض العاقــة مــع روبــي: 
الرئاســة، والــذي مثّــل قــوى  اتحــاد مرشــحي  مســتقبل 
ــات  ــون العاق ــع أن تك ــو، ويتوق ــة لفرماج ــة الرئيس املعارض
ــاء  ــد أعض ــه أح ــر إىل كون ــة بالنظ ــس وثيق ــني الرئي ــه وب بين
االتحــاد، ولــذا، فمــن املرجــح أن ينضــم جانــب منــه إىل 

هيــاكل الســلطة الجديــدة.

مبــدى  تتعلــق  شــكوك  هنــاك  التــزال  املقابــل،  ويف 
ــويل شــيخ محمــود  ــد ت ــة بع اســتمراريته عــى رأس الحكوم
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وهنــاك اتجاهــان يف هــذا اإلطــار، يــرى األول أن الرئيــس 
نظــراً  تعيــني حكومــة جديــدة،  إىل  يلجــأ  الجديــد رمبــا 
ــا  ــي رمب ــي، والت ــا روب ــى به ــي يحظ ــعة الت ــات الواس للعاق
تخصــم مــن نفــوذ شــيخ محمــود، بيــد أن هنــاك اتجــاه آخــر 
ــي،  ــة بروب ــات قوي ــط بعاق ــأن شــيخ محمــود يرتب يرجــح ب
ــات  ــربات وعاق ــن خ ــتفادة األول م ــة اس ــن إمكاني ــاً ع فض
ــه  ــج عن ــد تنت ــا ق ــعبة، م ــة املتش ــة والخارجي ــاين الداخلي الث
ــني تعــزز مــن قــوة الســلطة السياســية  ــني الرجل توافقــات ب

واألمنيــة يف مقديشــو.

بعــض  اإلقليميــة: كانــت  التحالفــات  إعــادة هيكلــة   -3
ــات  ــة تســعى إىل فــوز فرماجــو يف االنتخاب األطــراف اإلقليمي
الرئاســية األخــرة، أبرزهــا إثيوبيــا وإريريــا، بســبب العاقــات 
ــع هــذا  ــا. واتســاقاً م ــي نســجها فرماجــو معه ــة الت الوثيق
الطــرح، أشــارت بعــض التقاريــر إىل أن العاقــات التــي تربــط 
ــة  ــورة حقب ــد بل ــا يعي ــراي رمب ــة التيج ــود بجبه ــيخ محم ش
ــا، وذلــك  جديــدة مــن العاقــات بــني مقديشــو وأديــس أباب
يف مقابــل احتــاالت تعزيــز العاقــات الصوماليــة – الكينيــة 

ــراً خــال فــرة فرماجــو. والتــي كانــت تراجعــت كث

وعــزز مــن صحــة هــذه التقديــرات الترصيحــات األخــرة 
ــراي،  ــر التيج ــعبية لتحري ــة الش ــم الجبه ــن زعي ــادرة ع الص
ديربتســيون جربميايــكل، والــذي أملــح إىل أنــه يتطلــع لتعزيــز 

التعــاون املشــرك مــع شــيخ محمــود.

الخارجيــة:  الصومــال  عاقــات  يف  محتملــة  تغــرات   -4
يعتــرب شــيخ محمــود رئيــس توافقــي، فهــو يرتبــط بعاقــات 
ــة  ــه يحظــى بصــات قوي ــه يف الوقــت ذات ــا، لكن ــة بركي قوي
مــع القــوى العربيــة الرئيســة يف املنطقــة، وهــو مــا ســيفتح 
املجــال أمــام توســيع أشــكال التعــاون بــني الصومــال ومحيطه 
العــريب، ومــن ثــم إعــادة تحســني العاقــات بعدمــا تدهــورت 

كثــراً فــرة حكــم فرماجــو.

ــال  ــو خ ــد مقديش ــح أن تعم ــرى، يرج ــة أخ ــن ناحي وم
إدارة الرئيــس الجديــد إىل تعزيــز ارتباطهــا بالغــرب والواليــات 
ــد  ــو ق ــي كان فرماج ــوات الت ــاب الخط ــى حس ــدة، ع املتح
اتخذهــا مؤخــراً للتقــارب مــع الصــني، ورمبــا يفــر هــذا األمر 
القــرار الريــع الــذي اتخذتــه إدارة الرئيــس األمريــي، جــو 
ــال،  ــي يف الصوم ــكري األمري ــود العس ــودة الوج ــدن، بع باي
مــن خــال إعــادة نر نحــو 500 جنــدي أمريي يف مقديشــو. 
وقــدم الرئيــس الصومــايل الجديــد الشــكر للواليــات املتحــدة 
عــى قــرار إعــادة الوجــود العســكري إىل مقديشــو ملكافحــة 

حركــة الشــباب.

ــيخ  ــح ش ــباب: نج ــة الش ــاط حرك ــل لنش ــع محتم 5- تراج
ــرد  ــابق، يف ط ــال، يف الس ــاً للصوم ــا كان رئيس ــود حين محم
والبلــدات  املناطــق  مــن  العديــد  مــن  الشــباب  حركــة 
الصوماليــة، فضــاً عــن الدعــم الــدويل الواســع الــذي يحظــى 
ــع مــن  ــذي انعكــس يف القــرار الري ــه شــيخ محمــود، وال ب
قبــل اإلدارة األمريكيــة بعــودة الحضــور العســكري لواشــنطن 
يف مقديشــو، فمــن املرجــح أن تفــرز هــذه املتغــرات تراجعــاً 
ــاالت  ــع احت ــباب، وتراج ــة الش ــايب لحرك ــاط اإلره يف النش
توســيع نطــاق انتشــارها يف مزيــد مــن املناطــق بالبــاد، 
وهــو األمــر الــذي كان مرجحــاً خــال الفــرة املاضيــة يف ظــل 

ــدة. ــة املتزاي ــية واألمني ــامات السياس االنقس

ويف الختــام، متثــل خطــوة إجــراء االنتخابــات الرئاســية يف 
ــات  ــن خــال وضــع حــد لألزم ــة خاصــة، م ــال أهمي الصوم
السياســية واألمنيــة الداخليــة، فضــاً عــا متثلــه مــن نقطــة 
تحــول يف عاقــات مقديشــو اإلقليميــة والدوليــة، بيــد أن 
هــذا ال يعنــي عــدم وجــود العديــد مــن التحديــات السياســية 
واالقتصاديــة واألمنيــة التــي ســتواجه الرئيــس الصومــايل 
الجديــد، والتــي تحتــاج إىل توافقــات داخليــة ودعــم خارجــي 

واســع.
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