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رئيس وزراء جديد
أعلــن الرئيــس الصومــايل الجديــد، حســن شــيخ محمــود، 
ــري  ــدي ب ــزة عب ــو الجــاري، تســمية حم منتصــف شــهر يوني
رئيســاً جديــداً للــوزراء، وهــو مــا أقــره الربملــان الصومــايل خالل 
ــد  ــلفه، محم ــك س ــف بذل ــاري، ليخل ــو الج ــة 25 يوني جلس

ــايل: ــى النحــو الت ــك ع ــح ذل ــن توضي ــي، وميك حســن روب

1- ســيايس مخــرم مــن جوباالنــد: أصبــح حمزة بــري، الرئيس 
الواحــد والعرشيــن للحكومــة الصوماليــة، منــذ اســتقالل 
ــن املناصــب  ــد م ــري العدي ــوىل ب ــث ت ــام 1960، حي ــالد ع الب
السياســية واألكادمييــة، كان آخرهــا انتخابــه يف ديســمرب 2021، 
يف االســتحقاقات الربملانيــة األخــرة نائبــاً عــن واليــة جوباالنــد، 
ــو يف 2014،  ــدة مقديش ــاراً لعم ــل مستش ــبق أن عم ــا س ك
ــن  ــرة م ــالل الف ــتورية خ ــؤون الدس ــوزارة الش ــاراً ل ومستش
2015 إىل 2019، فضــالً عــن عملــه أمينــاً عامــاً لحــزب “الســالم 
ــايل الحــايل، حســن  ــس الصوم ــه الرئي ــذي يتزعم ــة” ال والتنمي

شــيخ محمــود، خــالل الفــرة مــا بــن 2011 و2017، باإلضافــة 
ــتقلة يف  ــدود املس ــات والح ــة االنتخاب ــاً ملفوضي ــه رئيس لعمل

جوباالنــد يف 2019.

ــايل  ــوزراء الصوم ــس ال ــد رئي ــي: عق ــة روب ــة حكوم 2- نهاي
املنتهيــة واليتــه، محمــد حســن روبــي، اجتاعــاً أخــراً ألعضــاء 
حكومتــه يف مقــر رئاســة الــوزراء الصوماليــة، يف 21 يونيــو 
الجــاري، حيــث قــدم الشــكر ألعضــاء حكومتــه ومطالبــاً إياهم 
ــة  ــي رئاس ــوىل روب ــدة. وت ــة الجدي ــم للحكوم ــم الدع بتقدي
الحكومــة يف ســبتمرب 2020، خلفــاً لحســن عــى خــري، حيــث 
متكــن مــن إنجــاز االســتحقاقات الربملانية والرئاســية بعد أشــهر 
مــن تعطلهــا، كــا نجــح يف تجنــب مقديشــو االنجــراف نحــو 

حــرب أهليــة وشــيكة.

دالالت اختيار بري
ــال  ــد للصوم ــة جدي ــس حكوم ــار رئي ــوة اختي ــت خط عكس
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وافــق البرلمــان الصومالــي، فــي 25 يونيــو 2022، علــى منــح الثقــة لحمــزة عبــدي بــري، رئيســًا جديــدًا 
للــوزراء فــي مقديشــو، حيــث حصــل علــى إجمــاع نحــو 220 مــن أصــل 275 يتشــكل منهــم مجلــس الشــعب 
ــري اليميــن الدســتورية أمــام البرلمــان، ليبــدأ فــي مرحلــة تشــكيل حكومتــه التــي  الصومالــي، وقــد أدى ب

ــات الداخليــة والخارجيــة. ــد مــن التحدي ســتواجه العدي

خليفــة روبلــي: دالالت تعييــن حمــزة بــري رئيســًا جديــدًا للــوزراء فــي الصومــال، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1580، 27 يونيــو 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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جملــة مــن الــدالالت املهمــة، والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحو 
التــايل:

1- التــايش مــع املصالحــة الداخليــة: يــأيت حســن شــيخ 
محمــود للربملــاين، حمــزة بــري، النائــب عــن واليــة جوباالنــد 
ذات الحكــم الــذايت ليعكــس ســعي الرئيــس الجديــد للمــي 
قدمــاً يف ملــف املصالحــة الداخليــة، مــن خــالل حــل الخالفات، 
ــة  ــة املركزي ــن الحكوم ــو ب ــرة فرماج ــان ف ــبت إب ــي نش الت
وحكومــات الواليــات اإلقليميــة، ويف مقدمتهــا واليــة جوباالنــد.

ومــا يؤكــد ذلــك عقد حســن شــيخ محمــود مؤخــراً اجتاعاً 
ــي،  ــة الخمــس، وبحضــور روب ــات الفيدرالي مــع زعــاء الوالي
والــذي أكــد خاللــه التزامــه باملصالحــة السياســية، حيــث تــم 
االتفــاق عــى تنظيــم مصالحــة سياســية واجتاعيــة يف البــالد، 
والدفــع نحــو بنــاء مؤسســات الدولة وهيكلــة األجهــزة األمنية، 
ــة  ــل مكافح ــز ع ــم، والركي ــتور دائ ــع دس ــى وض ــل ع والعم

الجاعــات اإلرهابيــة.

2- إنهــاء الــراع عــى قمــة الســلطة: يــأيت اختيــار بري لرئاســة 
الحكومــة الصوماليــة الجديــدة ليقلــل مــن احتــاالت حــدوث 
تصدعــات عــى رأس الســلطة يف الصومــال، بــن رئيــس الدولــة 
ورئيــس وزرائــه، عــى غــرار مــا حــدث بــن فرماجــو، ورئيــس 

وزرائــه، محمــد حســن روبــي.

فقــد شــهدت فــرة رئاســة روبــي للحكومــة تصاعــداً حــاداً 
ــرة  ــد ف ــر متدي ــاول األخ ــا ح ــو، بعدم ــع فرماج ــرات م للتوت
ــات  ــل املؤسس ــامات داخ ــذي أدى إىل انقس ــر ال ــه، األم واليت
الصوماليــة وأجهــزة األمــن املختلفــة، بــل ودخــول هــذه 
األجهــزة يف مواجهــات مســلحة يف بعــض األوقــات، وهــو مــا 
أثــر عــى قدرتهــا عــى مواجهــة التهديــدات األمنيــة املرتبطــة 

ــباب. ــة الش بحرك

ويبــدو أن مثــة توافقــات كبــرة بــن حســن شــيخ محمــود، 
ــام  ــري، خاصــًة يف ظــل عمــل األخــر يف الســابق كأمــن ع وب
لحــزب “الســالم والتنميــة” الــذي يتزعمــه الرئيــس الصومــايل 
الحــايل، كــا يتالقــى الرجــالن يف الخلفيــة األكادمييــة املشــركة 

لــكل منهــا. 

ــات  ــوب خالف ــة نش ــى يف حال ــه حت ــري أن ــد ب ــك، أك كذل
ــة  ــاد آلي ــم إيج ــوف يت ــايل، فس ــس الصوم ــع الرئي ــية م سياس
لحلحلــة هــذه الخالفــات دون أن يتصاعــد األمــر إىل توتــر 
ســيايس، مؤكــداً أن هدفــه تشــكيل حكومــة تركــز عــى تحقيق 

ــيايس. ــتقرار الس االس

3- ترســيخ سياســة املحاصصــة القبليــة: ينتمــي حمــزة بــري 
إىل عشــرة أوجاديــن التابعــة لقبائــل دارود، وهــو مــا يعكــس 
أحــد مالمــح سياســة املحاصصــة القبليــة الســائدة يف الصومال، 

ــربى  ــل الك ــن القبائ ــلطة ب ــم الس ــدة لتقاس ــل قاع ــي متث والت
هنــاك.

ــايل،  ــل الصوم ــربى يف الداخ ــب الك ــيم املناص ــم تقس ويت
ــام 2000،  ــا يف ع ــم التوصــل إليه ــي ت ــاً لقاعــدة 4.5، والت وفق
ومبوجبهــا يتــم إعطــاء حصــة كاملــة للقبائــل األربعــة الكــربى، 
ــل  ــا تتقاســم القبائ ــي، بين ــل مريف ــة ودارود ودر وديغ هوي
ــارة إىل أن هــذا النظــام  ــة نصــف حصــة. وتجــدر اإلش املتبقي
ميثــل أيضــاً القاعــدة الرئيســة الحاكمــة لالنتخابــات الربملانيــة 

ــال. يف الصوم

ــك  ــة، ولذل ــة الهوي ــود لقبيل ــيخ محم ــن ش ــي حس وينتم
اختــار رئيــس وزراء مــن قبيلــة دارود، بينــا تــوىل رئاســة 
ــة  ــذي ينتمــي إىل قبيل ــور )مــدويب(، ال الربملــان، آدم محمــد ن

ــي. ــل مريف ديغ

سياسات جديدة
ميكــن القــول إن الحكومــة الصوماليــة الجديــدة ســوف تقــوم 
بتبنــي السياســات التاليــة عــى املســتوين الداخــي واإلقليمي: 

1- اســتيعاب الخالفــات مــع بونتالنــد: يالحــظ أن خطــوة 
اختيــار حمــزة بــري رئيســاً للــوزراء رمبــا تثــر بعــض الخالفــات 
الداخليــة، وهــو مــا انعكــس يف موقــف إقليــم بونتالنــد، والتــي 
أملحــت إىل انزعاجهــا مــن اختيــار رئيــس وزراء مــن خارجهــا، 
ملوحــة إىل احتــاالت إنهــاء التعــاون مــع الحكومــة الفيدرالية.

وعــرّب عــن هــذا املوقــف بوضــوح وزيــر الطاقــة باإلقليــم، 
ــد  ــم بونتالن ــى أن ســلطات إقلي ــد ع ــث أك ــد، حي أريش محم
ــة،  ــة الفيدرالي ــاء الدول ــود بن ــن املشــاركة يف جه ــتتوقف ع س
ــي،  ــم، ســعيد دين ــم اإلقلي ــام مــن إعــالن حاك ــك بعــد أي وذل
عــن أســفه بشــأن تعيــن حمــزة بــري، رئيســاً للــوزراء، وهنــاك 
تحــركات راهنــة يقــوم بهــا الرئيــس الصومــايل الجديد لتســوية 
ــف  ــاح مل ــاعيه إلنج ــار مس ــد، يف إط ــع بونتالن ــات م الخالف
املصالحــة الداخليــة، خاصــًة يف ظــل الدعــم الغــريب واألمريــي 

لهــا.

2- انفراجــة مــع صوماليالنــد: هنــاك مــؤرشات إيجابيــة بــدأت 
تتكشــف فيــا يتعلــق بالحــوار بــن مقديشــو وهرجيســا، وهو 
ــدي،  ــوىس عب ــد، م ــس صوماليالن ــوح رئي ــه بوض ــرّب عن ــا ع م
والــذي أكــد أن عــودة الرئيــس الصومايل، حســن شــيخ محمود، 

للحكــم متهــد الطريــق أمــام إجــراء محادثــات بــن الجانبــن.

كــا أملــح حمــزة بــري، أن حكومتــه ســتعمل عــى وضــع 
اســراتيجية جديــدة مــن أجــل إحــداث تقــارب بــن الصومــال 
وصوماليالنــد وتجنــب أي تباعــد بــن الطرفــن، مشــراً إىل أنــه 

بصــدد االســتعداد إلعــادة إحيــاء املباحثــات بــن الطرفــن.
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3- جدليــة الحــوار مــع الشــباب: تدفــع بعــض التقديــرات إىل 
رضورة إجــراء الحكومــة الصوماليــة لحــوار مــع حركــة الشــباب 
ــف  ــود والتكي ــى الصم ــة ع ــدرة الحرك ــل ق ــة، يف ظ اإلرهابي
ــاء  ــتهدفت القض ــي اس ــة الت ــة والدولي ــود الداخلي ــع الجه م
عليهــا، وهــو مــا انعكــس يف التقريــر الصــادر عــن “مجموعــة 
األزمــات الدوليــة”، والــذي دعــا ملواصلــة العمليات العســكرية 
مــع بحــث إمكانيــة إرشاك حركــة الشــباب داخــل املحادثــات 
السياســية، واستكشــاف خطــوات بنــاء الثقــة، األمــر الــذي رمبــا 

يقلــل مــن مســتويات العنــف.

ــز  ــرورة تعزي ــادي ب ــة رأي آخــر ين ــل، مث ولكــن يف املقاب
متاســك الجبهــة الداخليــة عــرب املصالحــة، بالتــوازي مــع 
اســتمرار الضغــط العســكري املنظــم عــى حركــة الشــباب. ويف 
ظــل هذيــن وجهتــي النظــر، اليــزال موقــف رئيــس الحكومــة 
الصوماليــة الجديــد غــر واضــح بشــأن هــذا امللــف، ســواء كان 
ســيدعم فكــرة التشــاور مــع حركــة الشــباب، أم أنــه ســيلجأ إىل 

مواصلــة الضغــط عليهــا مــن خــالل األداة العســكرية.

4- إعــادة هيكلــة التحالفــات اإلقليميــة: يتوقــع أن تتغــر 
ــزءاً  ــال ج ــت الصوم ــي كان ــة الت ــات اإلقليمي ــبكة التحالف ش
منهــا، فبينــا كانــت الحكومــة الســابقة متحالفــة مــع إثيوبيــا 
وإريريــا، فــإن الحكومــة الجديــدة تســعى إىل تحالــف يتضمن 

ــا. الصومــال وكيني

ــع أن  ــن املتوق ــك، إذ م ــى ذل ــؤرشات ع ــدة م ــاك ع وهن
ــرويب،  ــة ن ــة الكيني ــارة إىل العاصم ــود بزي ــيخ محم ــوم ش يق
لتمثــل املحطــة الخارجيــة الثانيــة لــه، بعــد الزيــارة الخارجيــة 

ــن  ــالً ع ــدة، فض ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــه إىل دول األوىل ل
إعــالن املتحــدث باســم الرئاســة الصوماليــة، عبدالكريــم عــي 
كار، أن شــيخ محمــود يعتــزم إعــادة آالف الجنــود الصوماليــن 
ــالهم رساً خــالل إدارة  ــم إرس ــد ت ــن كان ق ــا، والذي ــن إريري م
ــدو أن  ــا يب ــكرية، ك ــات عس ــى تدريب ــوى تلق ــو، بدع فرماج

ــرويب. ــن مقديشــو ون ــاً للتقــارب ب ــاك دعــاً أمريكي هن

ــس وزراء  ــار رئي ــك اختي ــأيت مــن ضمــن املــؤرشات كذل وي
صومــايل مــن إقليــم جوباالنــد، التــي تحظــى بعالقــات قويــة 
ــادات  ــة بقي ــات وثيق ــع بعالق ــري يتمت ــا أن ب ــا، ك ــع كيني م

ــا. ــس أباب ــة ألدي ــة التيجــراي، املناوئ جبه

ونظــراً للتنافــس الــدويل الحــاد يف منطقــة القــرن األفريقي، 
ــا  ــة الســتقطاب أديــس أباب ــة راهن ــاك جهــود أمريكي فــإن هن
بعيــداً عــن الصن وروســيا، حيــث تجري محاوالت لضــم إثيوبيا 
لهــذا التحالــف الجديــد الــذي يجري تشــكيله يف املنطقــة، وهو 
مــا قــد تدعمــه الزيــارة األخــرة لرئيــس الــوزراء اإلثيــويب، آيب 
ــل إىل  ــؤرشات التوص ــي م ــن تنام ــالً ع ــا، فض ــد، إىل كيني أحم

تفاهــات بــن حكومــة آيب أحمــد وجبهــة التيجــراي.

ــتيعاب  ــة إىل اس ــة الصومالي ــعى الحكوم ــام، تس ويف الخت
ــدة يف  ــي سياســات جدي ــن تبن ــة، فضــالً ع ــات الداخلي الخالف
ــا  ــى كيني ــال ع ــاح الصوم ــع انفت ــة م ــي، خاص ــرن األفريق الق
عــى حســاب إثيوبيــا وإريريــا، وهــو مــا يتزامــن مــع تصاعــد 
خريطــة التنافــس الــدويل، الســيا بــن الواليــات املتحــدة 
ــا،  ــا يف إريري ــدة له ــاء قاع ــكو إلنش ــه موس ــيا، إذ تتج وروس

ــال. ــى الصوم ــاٍم ع ــي متن ــز أمري ــل تركي مقاب
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