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  تمهيد

 بعد صوماليعتبر إقميم صوماليالند إقميما يتمتع بحكم ذاتي أعمن انفصالو عن باقي أقاليم ال
وكان اإلقميم  .1991اإلطاحة بالحكومة العسكرية بقيادة المواء الراحل دمحم سياد برى مطمع عام

أول المناطق في البالد التي اندلعت فييا المعارك بين الجبيات المعارضة المسمحة وبين 
المتمردين من الحركة الحكومة المركزية بقيادة سياد بري، وذلك عندما دار صراع عنيف بين 

 في نياية الثمانيات من القرن الماضي، مما والقوات الحكومية ((SNMالوطنية الصومالية 
. عشرات اآلالف من القتمى والجرحىأسفر عن 

 ، إال أن لدييا نظاما سياسيا مستقرا يعمل،وعمى الرغم من أنيا غير معترف بيا دوليا
ومؤسسات حكومية وقوات شرطة وعممة خاصة بيا، وىي بيذا نجت عن الكثير من الفوضى 

 1واالضطرابات والعنف السياسي التي شيدىا الكثير من األقاليم األخرى في الصومال

 الحياة السياسية في اإلقميم 

يشيد اإلقميم حالة من استقرار الحياة السياسية منذ انتخاب دمحم حاج إبراىيم عقال رئيسا ليا في 
 والذي استطاع إنياء الصراع بين العشائر المتقاتمة عمى السمطة ؛1993الخامس من شير مايو

 2.في اإلقميم لصالحو

                                                           
1  -http://www.bbc.com/news/world-africa-14115069\ Somaliland profile 

. بتصرف.. نفس المرجع- -  2
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ومنذ ذلك الحين وحتى كتابة ىذه السطور ال يزال اإلقميم يتمتع باستقرار نسبي ال يوجد لو مثيل 
في باقي أقاليم البالد، الميم إال ما كان من بونت الند التي تشيد حالة مشابية لحالة 

ن لم تكن إدارة انفصالية . صوماليالند، وا 

 عندما صوت الشعب لصالح الديمقراطية ونظام األحزاب القائم عمى التعددية 2001وفي عام 
أول "ُأوُدْب "السياسية تأسس الحزب الديمقراطي الشعبي المتحد، والمعروف اختصارا بـ الحزبية 

األحزاب السياسية القائمة في إدارة أرض الصومال، وقد خرج من المشيد السياسي كميا بعد 
، ولم يعد لو وجود سياسي في الساحة اآلن، ويميو من حيث 2010ىزيمتو في انتخابات عام 

" ُكْمِمِيو"ثم حزب التضامن " ُأوِعْد " التأسيس حزب العدالة والرعاية، والمعروف اختصارا بـ 
. الحاكم حاليا

 فييا األحزاب الثالث، تنافست أجريت أول انتخابات رئاسية حرة 2003وفي أبريل من عام 
الذي فاز " أودب"وعمي الرغم من التقارب الشديد في نتائج االنتخابات الرئاسية تمك بين حزب 

الذي كان ثاني أكبر حزب سياسي في اإلقميم، بينما " هكممي"زعيمو في االنتخابات وبين حزب 
 3.أضعف من الحزبين بكثير" ُأوِعْد " كان حزب 

 جرت في اإلقميم االنتخابات البرلمانية، وشاركت فييا األحزاب السياسية السالفة 2005وفي عام
: الذكر، وكانت النتيجة بين األحزاب كما يمي

                                                           
:  مختار عبدي عممي عمى الرابط التالي، كتبومقال-  3

http://somalilandlive.com/2017/06/16/falanqaynta-siyaasadda-xisbiyada-qaranka-somaliland-
iyo-sooyalkoda-taariikheed/ 
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  مقعدا، وحصل حزب التضامن33عمى " أودب"حصل الحزب الديمقراطي الشعبي المتحد
 مقعدا، وذلك من 21عمى  "أوعد" مقعدا، بينما حصل حزب العدالة والرعاية 28عمى" هكممي"

 مقعدا يتألف منيا مجمس النواب في إدارة أرض الصومال، وكما ىو 82مجموع المقاعد البالغة 
المرتبة الثالثة من بين األحزاب التي خاضت االنتخابات " أوعد"واضح فقد حل حزب 

 4.البرلمانية

  ظاهرة االنشقاقات الحزبية

نتيي ت غالبا ما ،كمما قرب موعد االستحقاق االنتخابي تشيد األحزاب السياسية خالفات
وجود أكثر من ثالثة أحزاب في آن واحد؛ فإن بباالنشقاقات، وبما أن الدستور ال يسمح 

المنشقين ينضمون إلى األحزاب المسموحة، وكان حزب العدالة والرعاية األكثر تعرضا لعواقب 
تمك الظاىرة، لما حدث من خالف بين قادتو الكبار حول كيفية تنظيم وعقد المؤتمر الرابع 

 التحاكم إلى المحكمة العميا،  إلى انشقاق داخل الحزب، األمر الذي أديتسبب فيلمحزب؛ مما 
وأسس القادة المنشقون حزبا جديدا تحت " ورابي"التي قضت ممكية الحزب لمميندس فيصل عمي 

وقد تأىل الحزب الجديد ألن يكون من بين األحزاب المعترفة بيا بعد أن حل محل " وطني"اسم 
 .5المنحل" أودب"حزب 

                                                           
. المرجع السابق، بتصرف يسير-  4

 2016 يوليو16حزب العدالة والرعاية تحت المجير، المنشور في الصومال الجديد بتاريخ :  بشير عمي نور كتبومقال-  5
 http://alsomal.net/archives/10567 :عمى الرابط التالي
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نشقت عنو مؤخرا مجموعة من القيادات، من بينيا ا النشقاق مماثل؛ حيث "أوعد "وتعرض حزب
 إلى وانضمت ىذه المجموعةالمرشح الرئاسي السابق لمحزب الميندس جمال عمي حسين؛ 

.  بحيث لم يعد بإمكانيم تأسيس حزب جديد الحاكم"هكممي"الحزب 

 التي أصابت باألحزاب ؛ من تمك االنشقاقات واالنشطارات الحاكم"هكممي"ولم يسمم حزب 
 أسوأ موجة لمخالفات السياسية داخل 2015السياسية ىناك، فقد شيد في بداية نوفمبر من عام 

 لالنتخابات الرئاسة؛ حيث  الحزبالحرب، وذلك أثناء االنتخابات الحزبية الداخمية لتحديد مرشح
 من القيادات الحزبية البارزين عدم ثقتيم بالمجنة التي عينيا الرئيس أحمد دمحم  أفردأعمن

سيالنيو، وكان من بين تمك القيادات وزير الخارجية السابق دمحم بيحي يونس وعبد العزيز 
التأكد من وجود أخطاء وطالب ىذه القياديات بسمالي ووزير الرئاسة السابق حرسي حاج عمي، 

ة التي يمكن عقد عاقالحاكم، وكذلك التأكد من ال" هكممي"شورى لحزب الداخل قوائم مجمس 
 . 6 فييااجتماع الحزب

والذي يعتبر " وطني"والجدير بالذكر أن ىذه القيادات انتيى بيا المطاف إلى االنضمام بحزب 
حاليا من بين أقوى األحزاب السياسية في إدارة أرض الصومال، األمر الذي يجعل االنتساب 

عمى أنو حزب الغد الصاعد وفق نظام التداول - مع اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية – إليو 
 .السممي بين القبائل

 

 
                                                           

-http://www.bbc.com/somali/war: وحول انضمام قيادات من حزب كممي إلى الحزب وطني يراجع-  6
37565734 

http://www.bbc.com/somali/war-37565734
http://www.bbc.com/somali/war-37565734
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  التداول السممي لمسمطة

 التداول  عمميةإدارة أرض الصومال عن باقي أقاليم الصومال بوجود شكل من أشكالتتميز 
ن كانت ذات طابع قبمي، وذلك منذ تأسيسيا  السممي لمسمطة بين األحزاب السياسية الثالثة، وا 

. 1991وا عالنيا االنفصال من طرف واحد بعد انييار الحكومة المركزية عام

وقد شيدت في مراحميا األولى فترة حرب أىمية بين القبائل القاطنة في إقميم توغطير وبين 
النظام، وىي حرب انتيت بالمصالحة والوفاق في نياية األمر بقيادة الرئيس األسبق 

لصوماليالند دمحم إبراىيم عقال، والذي كان سياسيا محنكا استطاع بكل جدارة أن يؤسس نظاما 
. قويا ميد الطريق أمام التداول السممي لمسمطة في مرحمة ما بعد الحرب

 وبعد وفاة ذلك الزعيم أصبح نائبو طاىر ريالي كاىن رئيسا مؤقتا لصوماليالند حسب الدستور، 
 نيسان أبريل من 15ثم خاض األخير انتخابات رئاسية حامية الوطيس جرت في اإلقميم في الـ 

. ، وفاز عمى منافسو الرئيس الحالي المنتيية واليتو أحمد سيالنيو2003عام

يذكر أن السيد ريالي لم يكن من القبائل الكبرى التي ترى لنفسيا األحقية قي االستئثار بمنصب 
 لكن الظروف االستثنائية التي كانت تمر بيا صوماليالند وقتئذ أقنعت معظم السياسيين ،الرئيس

 .، كما يعتقده المحممون المنحدرين من العشائر الكبرى بتوليو السمطة

ن كان إ و،وقد أشاد معظم المراقبين الدوليين بتمك االنتخابات التي فاز بيا ريالي عمي سيالنيو
ن شابتيا بعض المخالفات  الفارق بينيما بسيطا، ووصفوىا بأنيا كانت نزيية وحرة، وا 

 بحسب بعض المراقبين، وبذلك يمكن اعتبار السيد ريالي المؤسس الحقيقي ،والتجاوزات البسيطة
. لمنظام الديمقراطي السائد اآلن في إدارة أرض الصومال
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والذين كان من -  كان صبر السياسيين المعارضين 2010وعندما حان موعد انتخابات عام 
في ذلك الوقت " هكممي"قد نفد نيائيا؛ حيث كان زعيم حزب - النيو يبينيم الرئيس الحالي س

يتوعد النظام بالويل والثبور وعظائم األمور إذا لم يفز ىو في االنتخابات الرئاسية، وىو ما 
الذي حقق إنجازات لم يستطع كل رؤساء " ريالي"تفيَّمو الناخب المحمي؛ حيث لم يصوت لـ 

صوماليالند السابقين، ومن ذلك بناؤه نظاما سياسيا مستقرا لإلقميم، واسترجاعو كل األراضي 
.  إلى تحت سيطرة النظامةالتي كانت ضمن المحمية البريطاني

تجدر اإلشارة إلى أن التداول السممي الذي نتحدث عنو اآلن شكل من أشكال الممارسة 
 لكن مرجعيتو ىنا تسند إلى النظام القبمي القائم، ،السياسية في النظم الديمقراطية المعاصرة

والذي استطاع الحفاظ عمى ىذه المظاىر السممية النتقال السمطة، فتمديد الفترة الرئاسية عمى 
 رغم معارضة األحزاب ،سبيل المثال تقميد ال يتعارض مع المصالح القبمية وال النظام المتبع

السياسية المعارضة لو، وبالتالي فإن التناقضات في ىذا المقام ال يمكن فيميا بمعزل عن 
وشائج  في  تشترك الالممارسة السياسية الديمقراطية القبمية التي تحمييا سمطة القبائل التي

نما في المحافظة عمى النظام الذي بذلت فقط،القربى والرحم  من أجمو الغالي والنفيس؛  القبائل وا 
ن لم يحع باعتراف المجتمع الدولي؛ ألنو يحقق ليا  مما يبعث التشبث بو والدفاع عنو حتى وا 

مصالح ذاتية أىميا األمن واالستقرار في حين تنغمس باقي األقاليم البالد في بحر من الفوضى 
 .السياسية حتى بعد تشكيل الواليات الفدرالية فييا
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  الدروس المستفادة

كما أسمفنا فإن إدارة أرض الصومال عندىا تجربة ناجحة إلى حد اآلن في مجال انتقال السمطة 
ن كانت ال تخمو من عيوب وانتقادات، وىناك دروس ،وتطبيق بعض األسس الديمقراطية  وا 

: مستفادة من تمك التجربة السياسية، ويمكن حصرىا فيما يمي

ن لم يحصل عمى اعتراف من المجتمع الدولي ألسباب موضوعية ال - إن اإلقميم  .1 وا 
أثبت لمجميع بما ال يدع مجاال لمشك بأنو نموذج - يمكن استعراضيا في ىذا المقام 

يمكن االقتداء بو في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة يدلي بيا الشعب صوتو، 
وىذه التجربة الفريدة شّجعت العالم عمى االحترام بيذا النظام االنفصالي والتعامل معو 

. بشكل إيجابي
إن المعارك االنتخابية واالتيامات المتبادلة بين الحكومة وأقطاب المعارضة في الموسم  .2

االنتخابي ال تعدو كونيا مظيرا من مظاىر الممارسة الحزبية، وىدفيا ىو التأثير عمى 
مجريات األحداث، وستجري عمى  أي حال من األحوال فيالناخبين، وال يؤثر 

االنتخابات في موعدىا المقرر، ويضاف إلى ذلك جاىزية النخب السياسية لمتنازل 
. والتحاكم إلى صوت العقل عند بروز خالفات تمس بالمصالح العميا لإلقميم

 وليست البرنامج السياسية والوعود ،حدد الرئيس المقبلت التيالقبيمة والوالء ليا ىي  .3
 كانت 2010المقدمة من قبل المرشح وحزبو، عمى سبيل المثال في انتخابات عام 

وبرنامجو االنتخابي أقوى بكثير من برنامج منافسو " ريالى"الشعارات التي يرفعيا 
بريقو، وممل الشعب " ريالي"برئاسة " ُأوُدب"إال أن العامل القبمي وفقدان حزب " سيالنيو"

حكم اإلقميم في أطول فترة أدى إلى خسارتو أمام منافسو ت ت كانتيمن قيادة الحزب ال
. الرئيس الحالي أحمد سيالنيو
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رغم كل ما يوجو لألحزاب السياسية من انتقادات، وخاصة اتياميا بممارسة القبمية  .4
 االنتخابات؛ ألن عمى إال أن ذلك ال يؤثر ،واستخداميا عندما تأتي مواسم االنتخابات

القبيمة مكون أساسي في اإلدارة، وتسييسيا أمر طبيعي في المجتمعات القبمية، وىي 
سمة بارزة تشترك معيا اإلدارات اإلقميمية األخرى التي لم تصل إلى مستواىا بعد في 

 .النضج واالستقرار
 يقود صوماليالند إلى مزيد من ، مماإجراء االنتخابات بسالم ودون حدوث مشاكل أمنية .5

 مفادىا أن ، رسائل إيجابية لممجتمع الدولي ذلكاالزدىار واالستقرار السياسي، كما يرسل
. إدارة أرض الصومال في طريقيا نحو الديمقراطية الحقيقية

ن االنتخابات والعرس الديمقراطي الذي تشيده ىذه اإلدارة االنفصالية ال يقودىا فإ وعمى ما يبدو
 من المستبعدإلى االعتراف الدولي، وأن الرئيس القادم ميما كانت خبرتو في مجال الدبموماسية 

 .، كما يراه بعض المراقبينأن يجمب لصوماليالند االعتراف الدولي

 تكهنات 

 نوفمبر إن إدارة أرض الصومال عمى موعد مع انتخابات رئاسية في الثالث عشر من شير
 كان آخرىا في ، ويعقبيا االنتخابات البرلمانية، وقد تأجمت ىذه االنتخابات عدة مراتالمقبل،

. شير آذار مارس من ىذا العام، وذلك بسبب موجة الجفاف التي ضربت باإلقميم مؤخرا

ويرى كثيرون من المراقبين أن ىذا الموسم االنتخابي يكون األصعب منذ تأسيس الجميورية 
الحزبي، – االنفصالية حتى اآلن؛ ألسباب تعود إلى احتدام الصراع السياسي والتنافس القبمي

. وانعدام الثقة بين األطراف، وخاصة أنيا تأتي بعد تأجيالت متكررة
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ويقول المحممون أن االنتخابات القادمة ستكون عالمة فارقة في تاريخ ىذه الجميورية غير 
المعترف بيا، مؤكدين أنو إذا ما نجت ىذه المرة فستكون دليال دامغا عمى نضجيا السياسي، 

 .ويقوي ذلك أيضا مكانتيا في المنطقة

ن لم تكن ىذه ،ثمة تفاىمات بين القبائل الكبرى في اإلقميم بشأن تداول السمطة فيما بينيا  وا 
عبد الرحمن " وطني"إمكانية فوز زعيم حزب  التفاىمات مكتوبة ومعمنة، ولذا تشير التكينات إلى

 ،عبد هللا ِعْرُرو في رئاسة اإلقميم، وىذه التكينات تستند إلى مرتكزات واقعية قوية عمى األرض
من بينيا ارتفاع شعبية الحزب، وانضمام قيادات من ذوي الخبرة الواسعة إليو، إضافة إلى 

االعتقاد السائد لدى كثير من سكان اإلقميم بأن االستحقاق ىذه المرة لعشيرة ىبر يونس التي 
 ."ِعْرُرو"ينحدر منيا 

وىناك من يتيم ِعْرُرو بأنو يحمل توجيات وحدوية؛ لكن برزت ىذه االتيامات إلى السطح في 
. غمار التنافس االنتخابي، مما يجعميا ضعيفة ال تصمد طويال أمام الحقائق حول الرجل

 حسب  لصوماليالند عبد الرحمن ِعْرُرو الرئيس القادم فمن المتوقع أن يصبحوميما يكن األمر
 غير أنو ليس من المستبعد في الوقت نفسو أن تأتي التكينات واالستطالعات غير الرسمية،

 ومن المحتمل أن يشيد اإلقميم بعد االنتخابات .النتائج عمى عكس ما ذىبت إليو ىذه التكينات
المقبمة مزيدا من اليدوء واالستقرار الذي يتمتع بو اآلن، مما يشجع المجتمع الدولي عمى دعم 

. المؤسسات الدستورية إلدارة أرض الصومال بشكل أكثر فعالية

 

 


