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مبكر،  وقت  منذ  ا�فريقية  القارة  مستوى  ع�  تعقيدا  القضايا  أبرز  إحدى  الصومالية  الحالة  شكلت 

لحساسية وأهمية موقعها الرابط ب� القارة ا�فريقية ومنطقة جنوب غرب آسيا وقربه من الخليج العر�  

وا§ضايق  والخلجان ا�س¤اتيجية جنوب البحر ا¢حمر، بساحل يصل إ¡ ث�ث آ�ف كلم طو�، ما جعل 

فرنسا  ب�  مقس©  الصومال  أصبح  حيث  مستعمرات  ا¡  وتقسمه  نحوه  تتدافع  ا�ستع©رية  القوى 

وبريطانيا وإيطاليا، قبل ان تضم إثيوبيا وكينيا إقليم� ليحمل الصوماليون ليس هويات مختلفة ولكن 

أيضا نزوعا شديدا ومي� قويا إ¡ ا�ستق�لية والزعامة ما أثر ع� تشكيل الواقع ا§عقد بسبب التجاذبات 

ا§تعددة ا�تجاهات وا¢هداف والنوايا.

À ٢٠١١ ُعقد ا�جت©ع التشاوري ا¢ول تحت رعاية ا¢مم ا§تحدة حول إنهاء ا§رحلة ا�نتقالية بحضور 

أصحاب ا§صلحة السياسي� À الصومال لرسم خارطة طريق �نهاء السلطة ا�نتقالية أطلق عليه ا�جت©ع 

التشاوري ا¢ول، ووضع نهاية ا§رحلة ا�نتقالية التي اتفق ع� أهم ث�ث معايÃ لنجاحها وتجاوزها وهي: 

ا�تفاق ع� دستور جديد  •

اختيار بر§ان جديد  •

انتخاب رئيس جديد  •

ا¢قاليم نحو  نزوع  لتجاوز مسالة  فيديرا�  تبنى هيكل  ا�تفاق عليها هي  تم  التي  القضايا  أهم  وكان 

ا�ستق�ل الكامل ك© حدث À أرض الصومال.

À سبتمË ٢٠١٢ تم تشكيل حكومة كاملة À الصومال و¢ول مرة منذ أربعة عقود من الفراغ الدستوري 

وشهد الصومال ¢ول مرة أداء اليم� الدستورية وتو¡ الرئيس الحا� حسن شيخ محمود رئاسة الصومال، 

ليخطوا الصومال الخطوة ا¢و¡ À العودة إ¡ بناء الدولة من جديد.

À ف¤ته ا¢و¡ حقق حسن شيخ عددا من ا�نجازات ا§همة ويأÀ Í مقدمتها اع¤اف ا§جتمع الدو� 

 Ãا يزيد ع� ثلث قرن من الزمان، ك© عمل ع� تصف§ Ïالفو À بالصومال كدولة بعد أن كان غارقا

التي  القوان�  معالجة   Ëع الداخلية  ا§صالحات   À معتËا  جهدا  وبذل  الصومال  جوار  مع  ا§شك�ت 

السلطة   À الدماء  تجديد  إ¡  إضافة  ا¢سلحة  استÃاد  ع�  الحظر  وفك  القبائل  بعض  عليها  تحفظت 

التنفيذية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وإحياء التعليم الرسمي إ¡ غÃه من ا�نجازات التي تحسب 

له.

ا�نتقال ا¢ول: بداية التاريخ
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Ô يتحقق للصومالي� ما كانوا يحلمون به وهو ا�نتقال إ¡ تأسيس أحزاب عابرة للقبائل والعشائر وبناء 

اقتصاد قوي يوظف قدرات الصومال الكبÃة وع�قات إقليمية ودولية طبيعية ودولة تحتكم إ¡ دستور 

البناء   À ة من الصومالي� ا§هاجرين إ¡ ب�دهم وا�سهامÃيتفق عليه الصومالي� وعودة ا¢عداد الكب

وا�ع©ر

 À الثقة Ùلوصف الحالة الصومالية الراهنة إذ ما تزال عنا Ëما تزال الهشاشة هي العنوان ا¢ك  •

أدÚ مستوياتها ب� ا§كونات ا§ختلفة.

حالة ا�نتقال هي السمة ا¢برز ع� الرغم من التخطيط À و�ية الرئيس الحا� السابقة ل�نتقال   •

إ¡ ا¢حزاب السياسية واعت©د نظام انتخا� جديد يتجاوز معادلة ٤٫٥. 

تحالف الرئيس السابق محمد عبدهللا فرماجو مع رئيس الوزراء ا�ثيو� أ� احمد والرئيس ا�رتري إسياس 

أفورقي الذين يتبنيان مركزية الحكم وحاول ال¤اجع عن الحكم الفيدرا� م© أدخله À خ�فات عميقة 

مع حكام ا¢قاليم كادت أن تعصف بكل ما تحقق من تقدم À إعادة بناء الدولة وا§صالحات الداخلية 

التي أساسها التوافق وال¤اà، كان هذا مدخ� أساسيا لعدد من ا§شك�ت التي تفاقمت � حقا لتشكل 

تحديات يصعب معالجتها À دولة كالصومال:

خ�فات ا§ركز وا¢قاليم ويعتË القنبلة ا§وقوتة التي ãكن ان تبعâ الجغرافيا الصومالية.  •

äدد حركة الشباب À الصومال وغÃها من ا§نظ©ت ا§تشددة   •

التجاذبات ا�قليمية التي تعقد مåوع بناء الدولة وتخلق حالة اصطفافات سلبية داخليا.  •

حالة عدم ا�ستقرار À دو�ب الحكومة ( الخ�ف ب� الرئيس ورئيس الوزراء).  •

انعدام ثقة ا§جتمع الدو� بالحكومة لعدم استك©ل بناء ا¢حزاب السياسية äهيدا ل�نتقال إ¡   •

نظام صوت واحد لشخص واحد.

تجاوزها  التي  ا§شك�ت  من  عددا  أثار  ما  مختلفة  ذرائع  تحت  حكمه  ف¤ة  äديد  محاولة   •

الصوماليون منذ الف¤ة ا�نتقالية.

إ¡ غÃها من ا§شك�ت التي كان ãكن تجنبها بقليل من الحكمة ولكن ãكن وصف هذه ا§رحلة çرحلة 

التجاذبات ا�قليمية البالغة وهو ما سيضع الرئيس حسن شيخ امام تحديات ليست سهلة.

توجهات الرئيس فرماجو À الحكم وآثارها

الصومال بعد عقد من الف¤ة ا�نتقالية
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بقي الرئيس حسن شيخ محمود À الصومال يراقب الوضع عن كثب ويقيم ا¢وضاع ما يتيح له تحديد 

وعند  والخارجية،  الداخلية  ا¢سبقيات  معالجة  وتكتيكات  ا¢ساسية  التوجهات  واس¤اتيجيات  أولوياته 

استقراء شعار ف¤ته الحالية ãكن قراءته ع� النحو التا�:

إعادة بناء الثقة  وتعزيز نهج ا§صالحة الوطنية وتدارك أخطاء الف¤ة السابقة واستئناف مåوع   •

ع�قاته  خ�ل  من  ميزه  الذي  النهج  وهو  طويلة،  لعقود  العبثية  الحروب  مزقته  الذي  الصومال  بناء 

ا�يجابية مع الجميع ما يتيح له فرص القبول وبالتا� ا§ساهمة À البناء بد� من استمرار حالة ال¤اشق 

والتخندق والرفض ¢ي رأي يطرح من أطراف الخ�ف.

الصومال   À الوضع  ع�  يؤثرون  الذين  الفاعل�  مستوى  ع�  ا�قليمي  ا�ستقطاب  حالة  إنهاء   •

وإص�ح ما أفسدته ف¤ة حكم الرئيس فرماجو À منطقة القرن ا�فريقي. 

خلق حالة من التوازن À الع�قات الخارجية للصومال من خ�ل الحياد À التعامل مع ا¢طراف   •

ا§تناقضة من زاوية النظر وال¤كيز ع� ا§صالح الصومالية وهو أمر بحاجة إ¡ درجة عالية من الذكاء 

والدهاء وا§ناورة.

إعادة الع�قات مع ا§جتمع الدو� وا§انح�، وهم رعاة ا�نتقال وداعميه ما ãنح الصومال فرصة   •

لتعزيز ا�نتقال وصو� إ¡ ا�ستقرار ومن ثم عودته الكاملة عضوا فاع� À ا§جتمع الدو� ك© كان.

هي أجندة � شك أنها ستسهم À وضع الصومال ع� الطريق الصحيح وتعيد له هيبته ومكانته وبالتا� 

تعيد  ثقة  الصومالي�  À  أمل ان  يكون  لهم وطن  وشخصية  واح¤ام،  ك© انها أجندة  يتداخل فيها 

هشاشة ا¢وضاع ا¢منية À الب�د فبعد انحسار الحركات ا§تشددة توسع نفوذها À ف¤ة فرماجو   •

وصارت تحديا حقيقيا.

تعدد ا§ليشيات العاملة À الب�د وتسييسها ما يعد تعميقا لحالة ا�نقسام ومعيقا لحل ا§شك�ت   •

ا§توارثة.

§ا  وفقا  ا§حلية  الو�ءات  خلق  ع�  يعمل  والذي  وا§شاريع  ا¢قطاب  ا§تعدد  ا�قليمي  النفوذ   •

تقتضيه مصاله وليس ما تقتضيه مصلحة الصومال والصومالي�.

ضعف مؤسسات الدولة وäدد حالة ا�ستقطابات والìاعات الداخلية إليها وتوظيفها لصالح طرف   •

ع� حساب طرف. 

ما ذا تحمل أجندة الرئيس À شعار ا§صالحة À الداخل والخارج
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ما يستدعي جملة من  وقابلة، وهو  بيئة مهيأة  ا§ختلفة، مع  ا§ستويات  ا�ستقطاب بشكل كبÃ ع� 

التدابÃ كبÃة ومستوى متقدم من الوعي والتكتيك وا§صانعة، وقدرة ع� احت©ل التعامل مع ا¢وضاع 

سياسات  بخلق  كفيلة  ذاتها  والتجربة  سابقا  الحكومة  مفاصل  من  الرئيس  قرب  أن  ونعتقد  ا§تقلبة، 

متوازنة تع� ع� انجاز مåوع تأسيس وإعادة ا�عتبار للدولة الصومالية ع� ا§دي� ا§توسط والبعيد.

يتضح للمراقب لسياق التطورات الصومالية ب� الصعود والهبوط والتقدم وال¤اجع والدفع وال¤دي جملة 

 À الدولة وغيابا تاما ¢جهزتها وبالتا� فراغ عريض À فش� Úبلد عا À من ا§عطيات التي تعكس الواقع

كل ïء ليصبح البديل البديهي الفوÏ والفاعل� الغÃ رسمي� وتوالد ا§نظ©ت والنظم البديلة لتشكل 

الثابت الوحيد وليخضع الجميع لقوانينها رغم أنوفهم.

القبيلة À الصومال فوق كل ïء، فوق الدولة وا¢حزاب السياسية أو أي أيديولوجيا وهو ا�عتبار   •

.Ãنصف القرن ا¢خ À الصومال À الذي يحكم سياق التطورات

ترتفع نسبة ا¢مية À الصومال بسبب تطاول حالة عدم ا�ستقرار وطبيعة غالبية ا§جتمع الريفي   •

البدوي الذي ãثل ٨٠٪  والذي � ãيل إ¡ التعليم الرسمي، وÔ تتح لهم الفرص بسبب عدم ا�ستقرار.

 À غياب هيبة الدولة وأجهزتها لف¤ة تق¤ب من ٤٠ سنة وما تزال تلقي بظ�ل كثيفة ع� الوضع  •

الب�د، �نعدام الضوابط والقانون.

٢)  òيتجاوز مليو الشتات   À الصومالي� بأن عدد  ا§صادر  تقدر بعض  الهجرة وا�غ¤اب: حيث   •

.Ãمليون) شخص بين© ترى بعض التقارير أن ا¢رقام تتجاوز ذلك بكث

أرضها  ع�  حساباته  يصفي  وبعضها  أرضه  ع�  تتزاحم  الصوما�  الشأن   À الخارجية  التدخ�ت   •

.âوبعضها يتنافس ع� ا§ستوى الدو� ما يزيد تعقيد ا¢مر أك

هشاشة الوضع ا�قتصادي وهروب رؤوس ا¢موال وا�ستث©رات إ¡ خارج الصومال وانتشار الفقر   •

والبطالة، وسيطرة القطاع الخاص واعت©د الب�د ع� ا§انح�,

أجندة الرئيس وا¢ولويات الصومالية ا§لحة:
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رçا يكون الرئيس حسن شيخ حالة À تاريخ الصومال ذلك ¢ن الصومالي� Ô ينتحبوا رئيسا مرت� وهو 

ما يضيف عبئا آخر À مصفوفة التوقعات، ونعتقد أنه والفريق الذي حوله يدركون هذا جيدا، وك© أنه 

دخله  الذي  ا§زمن  التوهان  نفق  من  بهم  اôمن  الخروج   À وحنكته  قيادته   À الصومالي�  ثقة  يعزز 

الصومال منذ ١٩٩١، يُتوقع أن يضيف رصيدا جديدا إ¡ ما بداه À دورته ا¢و¡ ويستفيد منها çعالجة 

أخطاءه السابقة وسلة ا¢خطاء التي ورثها من عهد الرئيس السابق محمد عبدهللا فرماجو.

إن الحلول السياسية التي تلجأ إليها النخب دون دراسة الواقع دراسة متعمقة � تصيب نجاحات داöا، 

ا§وارد  وقسمتها Ùاعات  ا�ستع©ر  مزقها  مجتمعات  ازمات  أصلها   À إفريقيا  تعانيها  التي  فا¢زمات 

وطموحات النخب وامراض التخلف والفقر، والصومال يعتË مثا� حيا لكل ا§شك�ت ا§تصلة بالìاعات 

ا�ثنية وما يتفرع عنها وما يضاف إليها، ونعتقد أن هذه ا¢ولوية تعتË مفتاحا لغالب ا§شك�ت التي 

يعانيها الصومال وهي كذلك من ا§دركات البديهية لكن يقفز عليها البعض من أجل ا§كاسب اôنية 

ا§حلية أو التي لها صلة ببعض الفاعل� الخارجي�، ومنح هذه ا¢ولوية ما تستحق من جهد ووقت ومال 

يسهل ما يزيد ع� ٧٠٪ من ا§شك�ت ا¢خرى

إن إعادة و�ية الدولة ع� مواطنيها وفق ما يقتضيه الدستور أمر øوري وحتمي وإذا äكن الصوماليون 

من عقد ا§صالحات وتصفÃ سجل الحروب ا¢هلية فإن الخطوة التالية هو ا�ستمرار À ترسيخ ما تم 

ا�تفاق عليه سابقا من هياكل الحكم الكفيلة çشاركة الجميع، وهو ما سيع� ع� بناء ا¢جهزة التي 

تضع القوان� موضع التنفيذ، وتعيد للدولة هيبتها واعتبارها بوصفها من ãثل ا¢مة الصومالية À ا§حافل 

ا§ختلفة، وحينها فقط سيختفي الحديث عن ا§ليشيات الخاصة وا§نظ©ت ا§تطرفة ونزعات ا�نفصال 

لدي بعض اليائس� من عودة الدولة، وجيوش التدخ�ت الخارجية التي تأÍ تحت مسميات مختلفة مثل 

يونيتام يونوصوم وأميصوم وقاصوم واخÃا أäيس.

كيف يجب أن يرتب الرئيس أجندته

ا¢ولوية ا¢و¡: ا§صالحة ا§جتمعية وبناء الثقة

ا¢ولوية الثانية: استك©ل الدستور 
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يشكل الشتات الصوما� نسبة مهمة من حيث الكم والكيف أما من حيث الكم فهو يزيد ع� ا§ليون� 

ع� اقل التقديرات، ومن حيث الكيف والقدرات فيعتË متقدما سواء ع� مستوى ا§هاجرين بحثا عن 

ا¢مان ا�جت©عي أو الذين خرجوا بحثا عن م�ذات آمنة ¢موالهم وك� الصنف� ناشط À تطوير الذات، 

وليس أدّل ع� ذلك من وصول الصومالي� إ¡ مواقع متقدمة À الدول الكËى كالو�يات ا§تحدة وكندا 

الناشط� À ا§جا�ت ا�قتصادية À إفريقيا ولديهم إسهامات كبÃة À عدد من  أو  وبريطانيا وغÃها، 

 À صدارة ا¢ولويات وم© � شك فيه أن مساهمتهم À كان وضعهمç البلدان، نعتقد أنه من ا¢همية

إعادة الصومال إ¡ وضعه الطبيعي سيكون كبÃا وسيقلل من فجوة اللجوء إ¡ ا§انح� الذين يؤثرون ع� 

القرارات واستق�ليتها والتوجهات واصالتها، إضافة إ¡ نقل الخËات وا§هارات وا§عارف ا§تقدمة التي 

ãكن ان تحقق قفزات تختì للصومالي� طول معاناتهم ا§متدة,

   قد تËز هنا أو هناك أجندات تفصيلية مستعجلة تتقدم بعض الüء ع� ما ذهبنا إليه مثل معالجة 

آثار الجفاف الحالية ولكن نعتقد أن ا¢جندة الث�ث تحمل حلو� لكل التفاصيل التي تشكل مصفوفة 

التحديات التي تواجه الصومال منذ اختفاء الدولة الرسمية من ع� خارطة الدول بوظائفها ا§عروفة.

إن توفر ا�رادة الصومالية الخالصة ýط �زم للوصول إ¡ حلول للمشك�ت ا§¤اكمة وهو ما تسعفه 

الخËة با§عاناة ا§تطاولة، ولعل ما يبعث ع� التفاؤل هو قناعة الصومالي� بأن الحوار والتفاه©ت ه© 

سبيل تحقيق ذلك، بالرغم من ا§حيط الساخن من حوله، وا§طلوب ان يبادر الجميع با§ساهمة الفاعلة، 

فهل سيتحقق  وأوانه،  مكانه   À ءï الجميع وتضع كل قدرات  توظف  الواعية هي من  القيادة  وإن 

للرئيس حسن شيخ محمود ما يتطلع إليه من خ�ل شعاره  س�م À الداخل والخارج.

ا¢ولوية الثالثة: الشتات الصوما�

خاäة
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