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 مسرية البحث عن الدولة وسط صراع سياسي معقد  الصومال:

 حممود يوسف موسى * 

 ملخص 

التنافس على املوارد الطبيعية مثل األراضي  ونة األخرية تقلبات  تشهد الصومال  يف اآل وصراعات سياسية معقدة، تدور جلها حول  

بني  والسلطة وسوء الفهم واملفاهيم اخلاطئة وعدم املساواة املالية والتنموية والتنوع القبلي والثأر وعدم وضوح معامل رؤية سياسية موحدة  

يف هناية املطاف اىل انقسام البلد اىل دولتني مجهورية  أرض الصومال ودولة    الطريق  املناطق واملقاطعات والتمييز والتهميش واليت  مهدت  

م، حيث انقسم اجلنوب بدوره اىل دويالت إقليمية متنافسة متصارعة حول النفوذ والثروة، وبوصول الرئيس حممد  1991جنوب الصومال  

ياسيا جديدا . وتذكر بعض التحاليل السياسية يف املنطقة إن  م دخلت الصومال منعطفا س2017عبد هللا فرماجو ايل السلطة عام  

امكانية قيام دولة صومالية مبعناها التقليدي ذات عاصمة واحدة والسلطة املركزية تبدو صعبة يف ظل الظرف اجليوسياسي اليت متر هبا  

ومال وغرقها يف احلروب املتنوعة ، وتغلغل الغرب ودول  املنطقة الصومالية يف الوقت احلايل ، والثابت أن الوضع املأساوي اليت متر هبا الص

الفيدرالية   احلكومة  بني  األزمة  فإن  القاتل  وابء كوروان  بتفشي  العامل  انشغال  و  الغائب،  الصومالية  الساسة  والوعي  أراضيها  يف    اجلوار 

الوضع السياسي الراهن فيما يتعلق ابملناطق املختلفة  واألحزاب املعارضة ستزداد ضراوة مما يزيد الطني بلة . هتدف هذه الدراسة إىل تقييم  

 م.     2021والقبائل وأسباب الصراعات واحلساابت املتوقعة يف ظل االنتخاابت املزمع عقدها 
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 لتطورات يف اجملال السياسيا

مد عبدهللا فرماجو واحلكومات اإلقليمية اخلمسة يف اجلنوب  اخلالف بني احلكومة الفيدرالية الصومالية برائسة حم األخرية يشتدونة يف اآل 

حول النفوذ السياسي والثروة، حيث تسعى احلكومة الفيدرالية جاهدة استئصال جذور اجلماعات اجلهادية من جنوب الصومال وبسط  

 بسبب الصراعات الداخلية.     دةاصبحت مهد أن احلكومة الفيدرالية والراجح نفوذها يف العاصمة مقديشو واملناطق احمليطة هبا.  

األروقة الدولية وكونت يف نفس الوقت حلفا سياسيا    ملحوظا يفو من انحية أخرى، حققت حكومة حممد فرماجو انجاحا دبلوماسيا   

خرية بناء دولة صومالية  متينا ممثال يف تركيا وقطر، واالحتاد األورويب وأتييدا نوعيا من الوالايت املتحدة األمريكية واليت هتتم يف األونة األ

موحدة، كما عفى البنك الدويل والبنك اإلفريقي للتنمية الديون اليت أثقلت كاهل الصومال ردحا من الزمن. ويبدوا أن احلكومة حممد  

  الواحدة تلو أخرى. وبدأت تؤرق أجفان أمحد مدويب رئيس  اإلقليميةفرماجو بدأت تقليص النفوذ السياسي والعسكري للحكومات  

احلكومة الكينية وحول جل نشاطه    والذي تساندهاحلكومة جواب الند اإلقليمية كربى احلكومات اإلقليمية املناؤة احلكومة الفيدرالية،  

 (.  1وحتركاته السياسية اىل دوبلي الواقعة يف احلدود بني كينيا والصومال حتسبا أي طارئ سياسي يف كيسمايو)

م خماوفا وشكوكا جتاه احلكومة الفيدرالية  2020جنوب الصومال واليت اجتمعت يف استنبول فرباير  وتبدي األحزاب السياسية يف  هذا  

وذلك عندما ظهرت اشاعات توحي بتمديد فرتة احلكومة اىل حني تكتمل كل اإلجراءت اللوجستية املتعلقة ابالنتخاابت املزمع عقدها  

استشرى  بسبب وابء كروان املستجد يف العامل، اضافة اىل ذلك  خاوف الصحية ويتزامن هذا تردي األوضاع األمنية وامل  ، م2021يف عام  

األمم   احصائيات  الفساد حسب  من انحية  العامل  بلدان  أسوء  الصومال من  الدولة ،حيث حتتل  أروقة  رهيبة يف  بصورة  املايل  الفساد 

 .  (2)املتحدة

والثابت أن    تقوم دولة صومالية ونظام حكومة مستقرة يف اجلنوب؟ والشؤال الذي يطرح الكثري من صفوة الصومال هي هل ميكن أن  

، والكرامة االنسانية هي يف احلقيقة دليل ارشادي للدولة املأمولة اليت يسعى اليها الصوماليون إلجيادها  ، واحلرية، والعدالة االجتماعيةالعيش 

، وضيق  ، انعدام الثقة ، اخلالفات الشخصية با، احلروب اإلثنية املستدميةيف األونة اإلخرية ، وقد فشل الساسة والصفوة الصومالية طرح جان

واستعانة العدو اخلارجي. والزلزال السياسي اجلديد بني القوى السياسية يف مقديشو يدور حول االنتخاابت القادمة،    ، األفق السياسي
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ثلها مثل الرايح املتغرية االجتاهات ،ويصعب التنبؤ هبا مبا سيحدث  ورمبا يؤدي اىل انقسام احلكومة الفيدرالية، وذلك أن سياسة الصومال م

 يف املستقبل.      

يصعب بناء مؤسسات الدولة يف حال اهنيار الدولة املركزية العميقة، وقد بذل اجملتمع الدويل جهودا جبارة  بناء مؤسسات الدولة  و  هذا

ات  الصومالية على الرمال املتحركة بغض النظر إعطاء األولوية القصوى بناء املصاحلة السياسية بني اإلثنية املختلفة ،وبناء الثقة بني فئ

جنوب الصومال. ومن انحية أخري أن دميقراطية الواردة من الغرب التالئم اإلرث الثقايف الصومايل، فالصومال حتتاج منوذج    اجملتمع يف 

 سياسي يتوافق مع العادات ،والتقاليد، والقيم احمللية ، ومصاحلة كل األطياف العرقية والسياسية قبل بناء مؤسسات الدولة.  

توجد مؤسسات الدولة العميقة تقوم بوظائفها املنوط هبا، فاجليش والشرطة وغريمها من األشياء االساسية  ومن املشاكل االساسية، أنه ال

م ، ومل تستطع احلكومة بناء اجليش والشرطة، ومها النقاط  1991اهنارت متاما بعد سقوط احلكومة املركزية بقيادة اللواء حممد سياد بري 

، فأغلبية اجليش يف العاصمة وما حواليها ينتمي اىل قبيلة هوية ، ويبدوا أن حكومة فرماجو  اخلالف بني النخب السياسية الصومالية 

اقتنعت استحالة تكوين جيش صومايل يف الظرف الراهن ، واعتمدت اعتمادا كليا على القوات اإلفريقية املتعددة اجلنسيات، لذلك مل  

الح واملليشيات املسلحة على نطاق واسع . وعلى الصعيد اخلارجي لقيت  تعد احلكومة متلك حق فرض القوة ، وخباصة يف انتشار الس

يجية  األزمة الصومالية املستمرة اهتماما دوليا يف السنوات األخرية ، ومن املتوقع أن يستمر هذا يف السنوات القادمة ، وذلك ألمهية اسرتات

 (.  3عات اإلثنية السياسية على األمن واالستقرار اإلقليمي والعاملي)منطقة القرن اإلفريقي ابإلضافة اىل تزايد خطورة وأتثري هذه الصرا

م ، فإن التنافس ما بني القوى اإلثيوبية والكينية و الدولية  2006أما  يف الصعيد اإلقليمي فإن مرحلة ما بعد  اهنيار احملاكم اإلسالمية  

ي يف الصومال، إال أن هناك تنافس بشكل ملحوظ إثيويب ـ كيين  حول النفوذ يف الصومال تزايد بشكل سريع، ورغم نفوذ اإلثيويب القو 

حول بعض املناطق يف الصومال،السيما يف املوانئ الصومالية مثل )ميناء كيسمايو وميناء مقديشو وميناء مركا(، إذ حياول كل طرف دعم  

أن مجيع السيناريوهات مفتوحة يف ظل تفاقم الصراع  (.  ويبدوا  4القبائل املتعاونة معه يف صراعه مع قوى اخلصم املوالية للطرف اآلخر) 

الذي مل يتوقف ولن يتوقف يف الوقت القريب بسبب متسك أطياف الصراع بتصفيات حساابهتم كما أن ضعف الدولة املركزية  قد يؤدي  

 . إىل تزايد انقسام البالد اىل دويالت صغرية، رمبا تؤدي اختفاء الصومال املوحد من اخلريطة السياسية 
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ولعل مثال مجهورية أرض الصومال جتربة حية لبناء املصاحلة العرقية والسياسية، ومؤسسات الدولة، مرت أرض الصومال خماضا عسريا بعد  

( بدا ابملصاحلة بني اجلماعات العرقية القاطنة  وبورما   بربرة، برعو،  م يف عدة مؤمترات يف املدن ) هرجيسا،1991-م1982احلرب األهلية  

،برد املمتلكات والعفو والتنازالت وأزيل االحتقان بني القبائل املتصارعة مما مهد الطريق لبناء الكيان الدويل. ويالحظ يف جتربة    يف املنطقة 

م مخسة رؤساء،  2020-م1991أرض الصومال خلو دور اجملتمع الدويل يف بناء مؤسسات الدولة. تعاقب يف رائسة أرض الصومال منذ  

ريدا يف نوعة، وهو دمج بني دميقراطية الغرب واإلرث التقليدي يف احلكم، اضافة اىل ذلك وضع دستور والشروع  ووضع منوذجا سياسيا ف

والقوانني املختلفة. وال تزال مجهورية أرض الصومال تبحث مناذج أخرى لبناء مؤسسات الدولة العميقة ظاهراي وجوهراي انتقاال من النمظ  

 منظ عصري يتوافق مع مبادئ وقيم اجملتمع، ويبدوا جليا ان هذا النمط بطئ وتدرجيي.   املبين علي السلطة التقليدية اىل 

ويرى بعض احمللليني سياسة أرض الصومال، أهنا تواجه أزمات سياسية يف األونة األخرية نتيجة اآلاثر السياسية واالحتقان اليت نتجت  

وتعثرت االنتخاابت جمالس البلدايت و الربملان    ، عاب جر احلبالوقد اصبحت سياسة أرض مثل أل   ، م2017عن االنتخاابت اإلخرية  

الثالثة )م عدة مرات  2020املزمع إجرائها يف   حزب احلاكم كلمي واحلزب الوطين والعدالة  بسبب اخلالفات بني األحزاب السياسية 

د انتخاابت جمالس البلدايت والربملان يف هناية  . وأخريا وضعت خارطة طريق سياسية لعقاملعارضان( مما أدى اىل تدخل االحتاد األوريب 

 (. 5م واليت يكتنفها الغموض والضبابية بسبب العراقل السياسية املصاحبة )2020العام اجلاري 

ويعتقد بعض املراقبني سياسة الصومال أن  احلكومة اإلقليمية الشبه املستقلة بونت الند متثل بؤرة املشاكل الصومالية السياسية. أسست  

م ونسخت النموذج السياسي جلمهورية أرض الصومال حبذافريها ولكنها مل تصل بعد التطورات  1998احلكومة اإلقليمية بونت النت   

  والتقدم السياسي اليت وصلت إليها أرض الصومال مثل انتخاابت جمالس البلدايت والربملان والرائسية احلرة. وتزعم بونتالند أهنا جزء من 

الفيدرالية وال تنوي إعالن االنفصال عن الصومال،و تتهم احلكومة الفيدرالية دوما بعرقلة النظام الفيدرايل يف البالد    مجهورية الصومال

،وتتصرف وكأهنا سلطة عليا تراقب مسار احلكومة الفيدرالية، كما تعارض املفاوضات بني احلكومة الفيدرالية وأرض الصومال، وهتدد  

  لفيدارايل إذا مل تلب احلكومة املركزية مطالبها.   دوما االنسحات من النظام ا
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 الصراع اجليوسياسي يف الصومال 

يف الصومال.    أضافت الصراعات السياسية القائمة بني الدول األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي تطوراً جديداً وخطرياً  يف عدم االستقرار 

الصومالية  جهة، وقطر، وابلتايل تركيا، من جهة أخرى إىل مفاقمة النزاعات الصومالية  لقد أدت املنافسة بني اإلمارات العربية املتحدة، من  

الداخلية القائمة منذ زمن طويل؛ خاصة بني الفصائل املوجودة يف العاصمة؛ وبني مقديشو واألقاليم؛ وبينها وبني مجهورية أرض الصومال  

لٌّ من حكومة اإلمارات وحكومة مجهورية أرض الصومال اتفاقية من أجل  م وقَّعت ك2016ويف أواخر عام    اليت تعترب نفسها مستقلة.

فرباير    التعاون األمين بينهما إلقامة قاعدة عسكرية يف بربرة مع متركز القوات اإلماراتية يف أرض الصومال، وقد أقرَّ برملان أرض الصومال يف 

نة بربرة. وهلذا تدهورت عالقات أبو ظيب مع حكومة الرئيس حممد عبد  م ابملوافقة على قرار إنشاء قاعدة عسكرية إماراتية يف مدي2017

هللا فرماجو؛ فحكومته تتهم اإلماراتيني بتمويل خصومها وحتريض املعارضة، خصوصاً يف احلكومات اإلقليمية، أما دولة اإلمارات من  

 (.  6جانبها فتتهم  الرئيس فرماجو ابلوقوع حتت نفوذ الدوحة وأنقرة )

وكانت الصومال    ،حيث اختفى دور مصر يف الصومال   ،ة أخرى ترسم دول اجلوار السياسية الصومالية والسيما إثيوبيا وكينيا ومن انحي 

متثل سابقا يف كل احلكومات اليت مرت مصر جزاء ال يتجزأ من سياسة مصر وورقة ضغط تستخدمها ضد إثيوبيا لضمان انسياب مياه  

ت ضمان حصة مصر يف مياه النيل، ولكن دور املصر اإلقليمي والعريب والعاملي تالشى تدرجييا  يف  النيل حنو مصر ومحاية يف نفس الوق 

اىل ذلك جتدد الصراع اإلثيويب املصري حول سد النهضة    أضفظل الظروف السياسية الداخلية اليت متر هبا احلكومة املصرية احلالية.  

حىت يتسىن هلا توليد الطاقة الكهرابئية الالزمة لالستهالك احمللي وتصدير الفائض،    تالذي بنته إثيوبيا وتسعي مللئه يف غضون ثالث سنوا

% من الشعب اإلثيويب يعيشون بدون كهرابء، وإن بالدهم حباجة ماسة إىل العائدات اليت ستجنيها  70املسؤولون يف أديس أاباب إن    ويكرر

(. واستخدمت  7مليار مرت مكعب )  55.5ها من مياه هنر النيل البالغة  من تصدير الكهرابء، وسط خماوف مصرية من أن يؤثر على حصت

ة   مصر كل السبل الدبلوماسية يف أروقة الوالايت املتحدة األمريكية عرب اللويب اإلسرائيلي اضافة اىل أوراق ضغط كثرية وسياستها احملوري

بدعوى من احلكومة املصرية لبت موفق الدول العربية من  م اجتمعت جامعة الدول العربية يف مصر  2020يف املنطقة. ويف شهر مارس  

املؤيدة   الدول  إثيوبيا. ويف  السد، وأيدت معظم األعضاء موفق مصر، ومن ضمن  الصومال وجيبويت واليت اصبحت صفعة يف جبني 
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احلكومة  2020مارس  18 أدخل  مما  موقفها  االستفسار  الصومالية  احلكومية  من  اإلثيوبية  احلكومة  طالبت  وحرية   م  ركبة  الصومالية 

 (.   8)سياسية

 الدور اإلثيويب اجلديد يف القرن اإلفريقي 

خطورة  تعقيدا و   ي اإلثيويب، فإنه ليس أبحسن حاالً من الوضع السياسي  يف الصومال، بل لعل هذا الوضع أكثر أما الوضع  السياس

يئة لتكسري  ابلنظر إىل تبعاته وتداعياته احمللية واإلقليمية؛ إذ أن القيادة اإلثيوبية اجلديدة، بزعامة رئيس الوزراء آيب أمحد، اختذت سياسة جر 

منذ  وائق واملوانع السياسية التقليدية اليت حتول بينها وبني دول اجلوار خاصة إريرتاي؛ ومن مث فقد يبدوا رئيس الوزراء الشاب  اإلثيويب  الع

؛ ومن انحية  ، منفتحا سياسيا على البحث عن إجياد حلول ملشكالت القرن اإلفريقي 2018جميئه إىل منصب رائسة الوزراء يف أبريل  

راح آيب أمحد يرتب البيت اإلثيويب من جديد من خالل خطوات سياسية جريئة ، كان من أمهها اطالق سراح مجيع السجناء  أخرى  فقد  

إىل جانب وضع سياسة خارجية فاعلة إلثيوبيا  كوسيط إجيايب فاعل ومؤثر يف حل    السياسيني ورفع القيود عن املعارضة داخليا وخارجيا، 

الصومالية    م استطاع آيب أمحد عقد لقاء بني رئيس احلكومة2020(. ويف يناير  9قي مبفهومه الواسع والكبري)مشكالت منطقة القرن اإلفري 

الفيدرالية حممد عبد هللا فرماجو ورئيس مجهورية أرض الصومال موسى بيحي عبدي على هامش مؤمتر احتاد املنظمة اإلفريقية يف أديس  

سى بيحي بقبول زايرة رئيس الوزراء اإلثيويب آيب أمحد ورئيس احلكومة الصومالية الفيدرالية  أاباب، وحث رئيس مجهورية أرض الصومال مو 

حممد عبد هللا فرماجو ألرض الصومال لبناء حسن نوااي ولتمهيد الطريق ملفاوضات حقيقية حلل القضااي السياسية بني الطرفني، ولكن  

حزاب املعارضة ،والذين روؤا أن هذه السياسة متس استقاللية مجهورية أرض  الرئيس بيحي لقي معارضة من الربملان وجملس الشيوخ وأ

 الصومال وسيادهتا وختلق يف نفس الوقت اشكالية دستورية خطرية. 

هذا ويواجه آيب أمحد مشاكل سياسية داخلية ؛ حيث يتعرض املسار اإلصالحي السياسي  يف إثيوبيا إىل حتدايت جديدة توشك أن   

ثيويب الكبري يف هذه املنطقة احلبلى ابألحداث اإلقليمية والدولية، وهذه املرة يتجدد النزاع العرقي اإلثين جمدداً  يف بلد  تطيح ابلدور اإل

قومية ولغة  تشرف عليها    77مليون نسمة وأكثر من  110يوجد به تسع مناطق مقسمة على أساس عرقي،وعدد سكان يبلغ حوايل  

الذين يشّكلون حوايل    -ويشتكي األورومو  بقيادة رئيس وزارء من قومية أرومو ألول مرة يف اتريخ إثيوبيا.  احلكومة االحتادية يف أديس أاباب
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ظلماً وقع عليهم عرب السنني املاضية يف اتريخ إثيوبيا، حيث إهنم استُبعدوا من العملية السياسية يف البالد، وُحرموا من    - ثلث السكان

 (. 10عوائد التنمية االقتصادية )

ال تقف تطورات الوضع اإلثيويب احلايل عند حدود النزعات اإلثنية القومية ، وإمنا أصبحت هذه التطورات تزداد سخونة من الناحية  و 

ت القومية االنتخاابت املزمع إجراؤها أغسطس  ابالسياسة والعسكرية واألمنية يف البالد يف األونة األخرية ، حيث أجلت جلنة االنتخا 

آخر بسبب مرض الكروان املستجد ؛ وذلك يدل إىل حجم الرتبص املتنامي بشخصية رئيس الوزراء احلايل آيب  م حلني اشعار  2020

م بعدة اغتياالت سياسية، داخل اإلقليم أمهرا  2019أمحد، والذي متخضت األحداث املتتالية عندما قامت جمموعة مسلحة بنهاية عام  

 الضحااي حاكم اإلقليم أمهرا )أمباتشو مكونن(، ورئيس األركان اجليش اإلثيويب )سعري  ويف العاصمة أديس أاباب ابلتزامن، وكان من بني

أنه حماولة    مكونن(،  اإلثيوبية على  ما فسرته رائسة الوزراء  العام ابإلقليم )ميغبارو كبدي(، وهو  أبرا(، والنائب  املتقاعد)غزاي  واجلنرال 

)أسامنيو تسيجي(، هبدف التخلص من احلاكم احمللي لإلقليم، األمر الذي دفع    مهراانقالب فاشلة، قام بتدبريها رئيس جهاز األمن يف أ

(. ومن انحية أخرى يذكر بعض احملللني لسياسة إثيوبيا  11آيب أمحد إىل أخذ تدابري جديدة يثبت فيها األمن ألول مرة منذ توليه احلكم )

لكبح مجاح التجرى املسيطر مقاليد اجليش والسياسة اإلثيوبية يف السنوات  أن احلكومة الفيدرالية هي وراء هذه التصفيات السياسية وذلك  

 اإلخرية.

وعلى صعيد آخر صعد االهتمام الدويل واإلقليمي مبنطقة الصومال بصفة خاصة يف السنوات األخرية بصورة ملحوظة وذلك يف إطار  

لدولية، وابعتبارها تشرف على مناطق إنتاج ونقل البرتول وألسباب  أمهية الصومال جغرافياً وإسرتاتيجياً ابعتبارها منطقة ربط للتجارة ا

أخرى سياسية ومعدنية إذ تعج منطقة هوبيو يف وسط الصومال ابليورانيوم الغالية حسب التقارير الدولية اجلديدة ، وهلذا تسعى الوالايت  

كرية اخلامسة األجنبية يف الصومال . أعطت الوالايت املتحدة  املتحدة األمريكية بناء قاعدة عسكرية يف هذه املنطقة ،وتكون القاعدة العس

يوقعوا اتفاقيات حول تنقيب البرتول مع أي جهة دون إخطارها ومنع بناء قاعدة عسكرية     خطا أمحرا أبال  األمريكية  للرؤساء الصومال

 (. 12لصني يف الصومال )
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اصة، فهي اليت متتلك أكرب ساحل على احمليط اهلندي، يف حني أن إثيوبيا  وعموما القرن اإلفريقي شديد األمهية، ولكن للصومال أمهية خ

ال متتلك أي منافذ حبرية،  ومن مث فإن اهتمام الوالايت املتحدة بتحقيق نوع من النفوذ يف الصومال قفز إىل مرحلة متقدمة يف األونة  

 خرية وذلك بعد التغلغل الرتكي والتطلع الصيين يف الصومال. األ

 

 لصيين يف القرن اإلفريقيا  يس األمريكالتناف

كوراي  بنت أمريكا العديد من القواعد العسكرية حول العامل، والسيما يف الدول احلليفة مثل )الياابن، أسرتاليا، إيطاليا، الربتغال، تركيا،  

ث تسعى من خالل كلِّّ قاعدٍة منهم إىل  اجلنوبية، والبحرين ، السعودية ، قطر، اإلمارات العربية املتحدة وأخريا جيبويت وغريها(؛ حي

لعسكرية  حتقيق العديد من األهداف االسرتاتيجية من أبرزها ردع األعداء ؛ فالقواعد العسكرية األمريكية يف أورواب هتدف إىل حد مُنُّو القوة ا

اصرة دور إيران السياسي والعسكري يف  واالقتصاد الروسي املتصاعدان، والقواعد العسكرية يف منطقة اخلليج العريب وتركيا هتدف إىل حم

املنطقة، كما أهنا  أقامت قاعدة عسكرية يف جيبويت لسيطرة على مضيق ابب املندب البحري واملتحكم يف ثلث جتارة النفط العاملية،  

 (. 13ن واليمن )وذلك على الرغم من إعالهنا الدائم أن هذه القاعدة هي من أجل حماصرة احلركات اجلهادية يف الصومال والسودا

الصني الدخول يف جمال املنافسة يف القرن اإلفريقي من خالل إنشاء قواعد عسكرية يف املناطق احليوية حول    وعلى صعيد آخر بدأت

م أعلنت الصني عن أول قاعدة عسكرية هلا يف العامل بدولة جيبويت يف منطقة القرن اإلفريقي، ابإلضافة  2017العامل؛ ففي أغسطس عام  

عاًما، وذلك على الرغم من الوعود    99التسهيالت اليت حصلت عليها الصني من خالل استئجار ميناء هامبانتواي يف سريالنكا ملدة    إىل 

م أشارت العديد من التقارير إىل أن  2018فرباير    9السرييالنكية للهند أبهنا لن تسمح ابستخدام امليناء يف األغراض العسكرية،  ويف  

اء قاعدة عسكرية يف ابكستان، وهو ما أاثر العديد من املخاوف بشأن اخلطة الصينية االسرتاتيجية طويلة األمد يف  الصني تسعى إلنش

احمليط اهلندي، وتشري التقارير إىل أن الصني بدأت ابلفعل يف تطوير مطار جيواين يف ابكستان حىت يصبح مالئًما الستقبال الطائرات  

 (. 14الصينية الكبرية )
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 م واحلساابت املتوقعة 2021الصومال يف ظل االنتخاابت القادمة يف    مستقبل
، أطلقت    2017م سيكون خمتلًفا على السياسة الصومالية ويف ديسمرب  2021يكرر املسؤولون الصوماليون واالحتاد اإلفريقي أن عام  

اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة خطة مخاسية لصياغة القوانني االنتخابية، والتخطيط لتسجيل الناخبني ، والعمل على وضع اآلليات  

إلجراء  ، سجل    املناسبة  احلني  ذلك  ومنذ  اآلن كل    22االنتخاابت.  توضع حىت  ومل  الشكلية  اإلجراءات  واكتملت  سياسيا.  حزاب 

ا  اإلجراءات اللوجستية والفنية. وصرح سيبريوميب كيسينزيغو ، املسؤول السياسي البارز يف بعثة االحتاد اإلفريقي يف الصومال )ندرك مجيعً 

االنتخاابت على مدار اخلمسني عاًما املاضية هلذا إن جوهر التخطيط والتنسيق ووضع اإلسرتاتيجية هو  أن الصومال مل جتر هذا النوع من  

 (.  15ما نعمل عليه اآلن لتفادي التأجيل( )

م وقع رئيس الصومال قانون االنتخاابت والذي ميهد الطريق  إجراء أول انتخاابت حرة منذ نصف قرن  اليت طال  2020ويف شهر فرباير  

  ظارها.  ومن املتوقع أن حيل القانون حمل النموذج القائم على العشائر وتقاسم السلطة ، والذي مينح العشائر الرئيسية يف البالد متثياًل انت

متساواًي يف احلكومة. ويرى بعض احملللني لسياسة الصومال أبن اجراء انتخاابت حرة ونزيهة عرب صناديق االقرتاحات صعبة نظرا للوضع  

من الئحة االنتخاابت  قلق أحزاب املعارضة ، واليت تنص على أن االنتخاابت    53ي واألمين احلايل. وعلى صعيد آخر، تثري الفقرة  السياس

سيتم أتجيلها يف حالة وقوع كارثة وطنية مثل الفيضاانت أو اجملاعة أو الصراع املسلح ،حيث يرون أهنا آلية ميكن للحكومة استخدامها  

 وتزامن هذا مع انتشار وابء الكروان يف العامل ،والذي شل حركة الطريان العامل، وسبب تدهور اقتصاد العامل.  لتمديد واليتها. 

من قانون االنتخاابت أيضا  إذا أعلنت جلنة االنتخاابت القومية أهنا غري قادرة على إجراء االنتخاابت يف الوقت احملدد    53وتنص املادة  

و يعرض    ايل سيمدد . ويرى بعض اخلرباء لسياسة الصومال أن ذلك سيضر ابلتقدم السياسي يف الصومال،، فإن فرتة والية الربملان احل

شرعية احلكومة الفيدرالية للخطر ويفتح الباب مصراعيه أمام التمديدات املستقبلية. وتواصل جلنة االنتخاابت  استعدادها حىت مع تعمق  

ضاء اإلقليمية واألحزاب املعارضة  ورمبا تكون هذه االستعدادات جعجعة بدون طحني وجمرد  اخلالف بني احلكومة الفيدرالية والدول األع 

 (. 16عرض لدرء شكاوى اجملتمع الدويل )

جح أن النظام الصومايل القائم على العشائر هو احملدد الرئيسي صيغة االنتخاابت القادمة ، ومنذ تكوين احلكومة الفيدرالية عقد  اوالر 

م فرصة  2021وتشكل انتخاابت   ، يف نظام قائم على العشائر . 2017و  2012و  2009ائسية بني األعوام ، ثالث انتخاابت ر 
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كبرية للدميقراطية الصومالية ، ولكنها تشكل أيًضا هتديًدا حمتمالً ،وستكون هذه االنتخاابت معقدة وستتطلب التعاون بني جمموعات  

 الصومالية  وأصحاب املصاحل الدوليني.  متنوعة من املؤسسات احمللية واجلهات الفاعلة 

إذا مت     6400البالغ تعدادها    ومن انحية أخرى هدد الرئيس األوغندي يوويري موسيفيين إبخراج مجيع اجلنود األوغنديني من الصومال

متويل بعثة االحتاد اإلفريقي    ختفيض رواتب قواته أو مت ختفيض عدد اجلنود، وصرح الرئيس البوروندي بيري نكورونزيزا نفس التهديد. ويعتمد 

جملس األمن التابع لألمم املتحدة تقليص العملية نظرا    يف الصومال بشكل كبري على أموال املاحنني القادمة عرب األمم املتحدة ، ويلوح

د اإلفريقي من الصومال،  للظروف االقتصادية العاملية بسبب وابء الكروان املستجد يف العامل . وحذربعض املراقبني  أن سحب بعثة االحتا

ميكن أن يؤدي اىل فوضى وكارثة  سياسية يف الصومال اليت ال متتلك جيشا قواي يثبت األمن حىت يف العاصمة مقديشو ، كما أنه يوفر  

 (. 17فرصة جلماعات اجلهادية والقبائل املتنافسة على السلطة والثروة الستغالل االنقسامات يف املشهد السياسي للبالد )

م شهدت جوالت وصوالت مل أتثر أتثرياً  2020-م1991تاما إن املراحل التارخيية اليت مرت هبا الصومال اجلنويب خالل السنوات  وخ

مباشراً يف بنية مؤسسات الدولة، وأدت إىل ختبط  صعود وهبوط يف احلياة السياسية واالجتماعية؛ لكن بقي الشئ األهم لكل هذه  

 انتماءها إىل حميطها اإلفريقي والعريب شكليا. املراحل اسم الصومال  فقط و 

وأخريا من خالل هذه الدراسة والعرض ملسرية وضع الصومال السياسي الراهن ودراسة عوامل التشابك وتداخل املصاحل اإلقليمية والدولية   

وتنعدم الرؤية  واألفق السياسي لغالبية  فيها نصل إىل نتيجة مفادها أن الصومال ال متتلك خنبة سياسة قادرة جر البالد اىل بر األمان   

األحزاب السياسية الناشئة ويستحيل بناء دولة دولة صومالية موحدة يف ظل اجليوساسي الراهن، وستدور العملية السياسية ابملربع اإلثين  

القرن اإلفريقي . ويبدوا واضحا أن  الضيق ردحا من الزمن، ويتزامن هذا أيضا مع ازدايد اهتمام اجملتمع الدويل يف شؤون الصومال وقضااي  

م ستأجل بسبب وابء الكروان املستجد يف العامل، وأن الدول األوروبية وأمريكا واملنظمات العاملية املناحة رمبا  2021االنتخاابت القادمة  

 الجتد دعما هلا نتيجة لتدهور اقتصاد العامل.    
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