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 بونتالند إدارةنشأة 

تأسست بونتالند كرد فعل مباشر ملؤتمر القاهرة للمصالحة الصومالية الذي ُعقد نهاية عام 

 للفصائل والقوى السياسية، وسط 1997
ً
عه ثمانية وعشرون ممثال

َّ
، وأطلق بيان القاهرة، ووق

هللا يوسف أحمد "الذي أصبح فيما  مقاطعة اثنين من أبرز قادة الفصائل، وهما: العقيد عبد

رئيًسا للصومال"، وكذلك الجنرال آدم جبيو "وزير الدفاع السابق لحكم محمد  2004بعد عام 

سياد"، وكانا يطرحان فكرة أن مؤتمر القاهرة ينحاز لقبيلة معينة دون املكونات األخرى للبالد، 

، غياب الدعم اإلقليمي للمبادرة، بل وانتهت مقررات مؤتمر القاهرة بالفشل، ألسباب ليس أقلها

همت إثيوبيا بوضع استراتيجية إلفشال الدور العربي للقضية الصومالية خاصة  على العكس، اتُّ

 .1الدور املصري الذي ال تسمح أديس أبابا بأن يكون له تأثير قوي على امللف الصومالي

مدينة غرووي حاضرة محافظة وبعد العودة من مؤتمر القاهرة للمصالحة الصومالية أقيم في 

مؤتمر تأسيس ي لتكوين إدارة في مناطق الشمال الشرقي )بونتالند( على غرار  1998نجال في عام 

تشكيل إدارة أرض الصومال في مناطق الشمال الغربي التي تمخضت عن مؤتمر تأسيس ي عقد في 

يس إدارة بونتالند م. وكان الهدف الجوهري لتأس1991مدينة برعو حاضرة محافظة تغدير عام 

ملء الفراغ الناجم من غياب الحكومة املركزية واملحافظة على األمن في مناطق الشمال الشرقي 

 .2وتقديم خدمات أساسية للمجتمع هناك

عضوا من أشهر شيوخ العشائر، وأستعرضوا  29وشارك في املؤتمر التأسيس ي إلدارة بونتالند 

انت تمر بها البالد في ذلك الوقت، وإمكانية انعكاستها على خالل املؤتمر األوضاع الخطيرة التي ك
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أقاليمهم وكيفية احتواء األزمة الصومالية، وتم اإلتفاق على ضرورة إنشاء كيان إدري مسلح 

 .3حسب ما روى العقيد عبد هللا يوسف في مذكراته

ؤتمر مل فعل مباشرجاء كرد  وعلى الرغم من أن بعض التقارير تشير إلى أن تأسيس إدارة بونتالند

، إال أنه كان هناك في الوقت نفسه هاجس يؤرق مضاجع شيوخ للمصالحة الصومالية القاهرة

العشائر وقتئذ، وهو انتشار الفوض ى وعد االستقرار في ربوع البالد ومحاولة بعض القبائل 

رته على السيطرة على املناطق االستراتيجية، كما كانت تجربة االتحاد االسالمي ومحاولة سيط

املنافذ البحرية إلقليم بري )الشرق( و الحروب التي دارت بين مليشياته وبين مليشيات كان 

 يقودها العقيد عبد هللا يوسف ال تزال ماثلة في اذهانهم.

 تأثير القبائل

يعد املجتمع الصومالي من املجتمعات القبلية التي تعانى من إشكالية العشائرية وأزمة الحكم، 

بكل ما لها من تعقيدات اجتماعية وتنظيمية كيان عضوي يؤثر بشكل أو بآخر على فالقبلية 

نظام الحكم سواء كان في مستوباته العليا "النظام االتحادي أو على مستوى اإلدارات اإلقليمية"، 

فإدارة بونت الند تعتبر جزؤا ال يتجزؤ عن الحالة الصومالية،ويمكن أن يقال عنها انها نظام قبلي 

 .وبعدها يختلف البتة  عن اإلدارات االقليمية األخرى التي تاسست على أساس قبلي قبلهاال 

ولعبت القبائل القاطنة في بونتالند دورا كبيرا في بقاء اإلدارة ككيان على الساحة السياسية، 

ها وذلك من خالل تقديم الدعم لها والوقوف إلى جانبها لتجاوز العقبات والعراقيل التي كانت تأتي

من الداخل والخارج بين الحين واآلخر. أما فيما يتعلق بالسلطة السياسية، فالقبائل تتفاوت من 

في مؤسسات اإلدارة بناء على تأثيرها السياس ي. وهناك عشائر كبرى من  وتمثيلها حيث حصتها
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فحسب قبيلة مجيرتين تستاثر املنصب الرئاس ي منذ تاسيس اإلدارة، وهذا األمر ليس في بونتالند 

بل في كل األقاليم الصومالية بحيث تستأثر القبائل الكبرى املراكز املهمة في األنظمة على 

 املستويين الفيدرالي واإلقليمي.

 تأثير اإلسالميين

املقصود باالسالميين هنا تيارات اإلسالم السياس ي بمختلف توجهاتها ومشاربها، وجماعة 

ثر جماعات اإلسالم السياس ي تأثيرا على النظام هي أك ،االعتصام بالكتاب والسنة السلفية

السلفية التنظيمية املنتمية الى ما يسمي السياس ي واالقتصادي في بونتالند، وهي من الجماعات 

م بعد االندماج بين 1996باإلسالم السياس ي فى البالد، وتأسست الجماعة فى مؤتمر السعانود عام

مود عيس ى، وجماعة التجمع اإلسالمي لالنقاذ التي جماعة االتحاد اإلسالمي برئاسة الشيخ مح

تقول الجماعة  .كان يترأسها آنذاك الداعية االسالمي املعروف مصطفى حاج اسماعيل هارون

نها جماعة إسالمية دعوية سلفية صومالية، وأنها االمتداد الطبيعي والوريث إعن نفسها 

 .4رها على نصف قرن من الزمانالحقيقي للّصحوة اإلسالمية فى الصومال التي ينيف عم

وتنشط جماعة االعتصام في والية بونت الند، ولها تأثير في الحياة االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية في تلك االقاليم، فالجماعة حسب بعض التقارير، لها برنامج ممنهج وتأثير سياس ي، 

ين لها أومواليين لها في عضاء منتميتمثل في اشتراك أ  يمتد الى املؤسسات الدستورية والتنفيذية،

الحياة السياسية في اإلدارة، فالحركة تعتبر املمول الرئيس ي ألعضاء البرملان  في اال نتخابات 

. أما الحركات االسالمية االخرى  5التشريعية وفق ما سماه تقرير  االستثمار السياس ي للجماعة
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تأثيرها ال يرقي الى مستوى تأثير االعتصام  مثل حركة االصالح، لها وجود في مناطق اإلدارة لكن

 السالف الذكر.

 االنجازات 

حققت والية بونتالند منذ تأسيسها انجازات على الساحة السياسية واألمنية، وهو ما يتناول  

 الحديث عنه في املحاور االتية:

 استقرار نظام الحكم •

جازات التي حققتها إدارة بونتالند استقرار نظام الحكم هو العنوان األبرز عند الحديث عن االن

خالل مسيرتها، فبرملان بونتالند يؤدي وظيفته ويمارس أنشطته التشريعية بصورة طبيعية، على 

عكس البرملانات في اإلدارات املشابهة لها غير إدارة أرض الصومال التي تسعى إلى االنفصال. 

التشريعية والتنفيذية والرئاسية، وكذلك ال توجد عقبات ومشكالت تذكر عند انتقال السلطات 

فاالنتخابات التشريعية والرئاسية ومجالس البلديات جرت بشكل نزيه، وارسلت رسائل ايجابية 

للداخل والخارج، مفادها بأن بونتالند قطعت شوطا البأس به في تجربة نظام الحكم اإلقليمي، 

تلك الخطوة أزمة سياسية في  وعندما سحب البرملان الثقة عن مجلس الوزراء مؤخرا لم تسبب

ي مجال فأن بونتالند حققت انجازا ملموسا االقليم، مما يؤكد صحة ما يذهب إليه التقرير من 

 . نظام الحكماستقرار 

بونتالند ودورها السياس ي في الصومال املنشور في موقع مؤسسة الصوال الجديد  :وُيرجع تقرير

الحكم في املنطقة إلى الطبيعية الديمغرافية واالنتماء لإلعالم والبحوث والتنمية استقرار نظام 

القبيلّي الواحد لسكان تلك املنطقة، ويشير التقرير إلى أن ذلك ساهم بشكل أو بآخر في وصول 

 ،م2014بونتالند إلى مرحلة النضج السياس ي الذي اتضح في االنتخابات التى وقعت في يناير 

غاس بفارق صوت واحد على منافسه الرئيس السابق حينما فاز الرئيس الحالّي عبد الولي 



عبدالرحمن شيخ محمد فرولي، وقد حظيت تلك االنتخابات بمباركة من املجتمع الصومالي 

 .6والدولي باعتبارها تجربة جديدة في الساحة السياسية في الصومال

 االستقرار األمني في املدن •

الند، اال نها حققت في الوقت نفسه نجاحا في بونت هاتحديات أمنية تواجه هناك على الرغم من أن

مدينة غروى عاصمة اإلدارة، وهذا االستقرار في تحقيق األمن واإلستقرار في املدن الكبرى وخاصة 

األمني يأتي بعد العمل الجاد الذي تقوم به األجهزة األمنية ألستتابه ووقوف سكان املنطقة دائما 

حتاجه من الوسائل الداعمة لها في تعزيز األمن واالستقرار الى جانب اإلدارة ومساندتها بكل مات

 الداخلي، أضف الى ذلك رفض املجتمع هناك للجماعات املزعزعة لألمن واألستقرار. 

فعلى كل يعتبر االستقرار النسبي الذي تشهده بونتالند عموما واملدن الكبرى على وجه الخصوص 

 ذه اإلدارة.من االنجازات التي تضاف الى سجل إنجازات ه

 نجاح مشروع الفيدرالية •

يعرف املتابعون للشأن الصومالي أن إدارة بونتالند من أشد املطالبين بالنظام الفيدرالي، وفي 

الذي ُعقد في كينيا اشترطت بونتالند تغيير اسم الجمهورية الصومالية  2002مؤتمر املصالحة في 

املتبع في الدستور املؤقت ساري املفعول حتى إلى الجمهورية الفيدرالية الصومالية، وهو االسم 

. وكانت الفيدرالية تعتبر مجرد حلم يراود السياسيين املنحدرين من بونتالند قبل أخذها 7اللحظة

ي انتهى بتشكيل ذ؛ الكنظام سياس ي معمول به في البالد في مؤتمر أمبغاتي للمصالحة في كينيا

 .2004حكومة مؤقتة عام
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  التحديات:

ونتالند تحديات سياسية وأمنية ثالثية املحاور، كما ذكر رئيس إدارة بونتالند عبد الولي تواجه ب

غاس في خطابه األخير الذي ألقاه في مناسبة ذكرى التاسع عشر من تأسيس بونتالند الذي عقد 

في مدينة جروي في الواحد من شهر أغسطس الجاري، وأشار غاس إلى أن بونتالند تطل على 

عدن وتتعرض ألي تهديد من قبل تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، قبل املناطق ساحل خليج 

الصومالية األخرى، كما تربط بونتالند بين أقاليم شمال الصومال وجنوبه في إشارة إلى أرض 

الصومال االنفصالية والحكومة املركزية، وتتأثر بما يحدث فيهما، مشيرا إلى أن ما أسماه بأعداء 

 (.8الذين يأتونها من كل الجهات ال يمكن التغلب عليهم إال بالوحدة ) بونتالند

 تدهور العالقات مع األقاليم املجاورة •

شهدت عالقات إدارة بونتالند مع اإلدارات املجاورة لة حالة من التدهور طيلة السنوات املاضية، 

في صراعات عسكرية وهذا ما يشكل تحديا سياسيا وأمنيا على بونتالند، وقد دخلت بونتالند 

دامية مع اإلدارتين املجاورتين لها، وهما: أرض الصومال الواقعة في شمال البالد وجلمدج في 

 وسط الصومال.

تتنازع إدارتا بونتالند وأرض الصومال على محافظتي سول وسناج، وتدعى   أوال أرض الصومال:

ة، بينما تجادل أرض الصومال التي بونتالند أن هاتين املحافظتين  جزء من إدارتها ألسباب قبلي

تسيطر على معظم مناطق هاتين املحافظتين بأنهما تابعة لها بناء على الحدود بين املستعمرتين 

 اإليطالية والبريطانية في الصومال. 

سول  محافظةخاصة وقد شكل سكان تلك املناطق املتناع عليها بين بونتالند وأرض الصومال 

برئاسة علي خليف غلير رئيس الوزراء الصومالي   تسمي بإدارة خاتموإدارة محلية خاصة بهم 
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، إال أن هذه اإلدارة واجهت تحديات كبيرة من بونتالند وأرض 2012األسبق، وذلك في عام 

مفاوضات مباشرة مع إدارة أرض الصومال،  2016الصومال، وبدأت في وقت متأخر من عام 

، وهذا ما 9لحوظا وتقاربا بين الجانبين في الفترة األخيرة.وحققت املفاوضات بين الجانبين تقدما م

 يشكل تحديا سياسيا على بونتالند.

في مدينة جالكعيو وسط  خاضت بونتالند معارك عنيفة مع جارتها جلمدج ثانيا جلمدج:

يرجع املحللون األزمة القائمة في  .2016، وآخر الصراعات بين الجانبين كانت في عام الصومال

جالكعيو إلى التنافر بين قبيلتي دارود وهوية القاطنتين في املدينة، وهو األمر الذي جعل مدينة 

شطري املدينة منفصلين عن بعضهما البعض، حيث تدير بونتالند شمال مدينة جالكعيو، كما 

 تدير جلمدج الشطر الجنوبي للمدينة.

الند وجلمدج هو صراع بين واليتين والحقيقة التي ال يمكن تجاهلها هي أن الصراع بين إدارتي بونت

في الظاهر ولكنه في الحقيقة صراع ذو طابع قبلي، علما بأن القبيلتين املتصارعتين في جالكعيو، 

عاما صراعات دامية في إقليم مدغ،  25كانت بينهما منذ سقوط الحكومة املركزية الصومالية قبل 

ء تشكيل اإلدارات اإلقليمية في إطار تطبيق إال أن مدينة جالكعيو كانت تنعم بهدوء نسبي قبل بد

النظام الفيدرالي في البالد، وبدأت األزمة بين القبليتين تتصاعد من جديد بعد تشكيل إدارة 

 10جلمدج املكونة حاليا من إقليم جلجذود وجزء من إقليم مدج

 أحمد دعاله ويالحظ في اآلونة األخيرة تقارب بين إدراتي بونتالند وجلمدج، وذلك بعد انتخاب

حاف رئيسا لألخيرة في شهر مايو  املاض ي، بحيث قامت اإلدارتان بتشكل قوات ائتالفية منهما 

 للحفاظ على أمن مدينة جالكعيو والحيلولة دون وقوع مزيد من الصراعات بينهما.
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 الخالفات مع الحكومة املركزية •

كومة املركزية طيلة السنوات العشر خيمت حالة من التوتر على العالقات بين إدارة بونتالند والح

املاضية، ويعتقد البعض أن تأثير والية بونتالند على الساحة السياسية في الصومال أخذ يتالش ى 

بالنسبة إلى عهد الرئيس األسبق  2009بعد انتخاب شريف شيخ أحمد رئيسا للجمهورية في عام 

ن مرة قطع عالقاتها مع الحكومة عبدهللا يوسف أحمد، مما أدى إلى إعالن بونتالند أكثر م

 .11املركزية، إال أن الخالفات بين الجانبين كانت تنتهي بواسطة املفاوضات في حين آلخر

وفي فترة الرئيس السابق حسن شيخ محمود ازدادت العالقات بين الحكومة املركزية وإدارة 

تحصل عليها في املرحلة بونتالند تدهورا؛ حيث فقدت األخيرة كثيرا من االمتيازات التى كانت 

االنتقالية. وتسببت الخالفات املشتعلة بين الجانبين في إعالن رئيس والية بونتالند السابق قطع 

العالقات مع الحكومة املركزية، كما لوح أكثر من مرة باالنفصال عن بقية املناطق الصومالية، 

الشركات األجنبية دون الرجوع إلى  وكان من أبرز القضايا الخالفية بين الطرفين توقيع العقود مع

  12الحكومة الفيدرالية التي ترى أن ذلك من اختصاصها .

 واحدا من العوامل املثيرة والجدير بالذكر أن التعديالت حول مسودة الدستور الصومالي تعتبر

 لخالف بين الطرفين، حيث كانت بونتالند تتهم الحكومة بتعديل بعض البنود املهمة من الدستور ل

 اإلنتقالي، وتأخذ تلك الخالفات أبعادا سياسية وادارية وربما قبلية في بعض األحيان، واستمرار

تلك الخالفات مع الحكومات املتعاقبة هو التحدى األكبر في وجه بونتالند يشغلها عن التركيز على 

 القضايا الداخلية.
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 التحديات األمنية من داعش والقاعدة •

تحديات أمنية كبيرة من خاليا تابعة لتنظيم داعش تتمركز في مناطق بإقليم تواجه والية بونتالند 

بري )الشرق(، وكذلك من عناصر تابعة لحركة الشباب، وتخوض اإلدارة في صراعات عسكرية 

مع هاتين املجموعتين. وكانت قوات والية بونتالند تكبدت خسائر فادحة جراء هجوم عنيف 

سكرية لقوات بونتالند في منطقة "أف أرر" في إقليم بري شنته حركة الشباب على قاعدة ع

)الشرق( ببونتالند شهر يونيو املاض ي، مما أسفر عن مقتل عشرات من الجنود. وكذلك هناك 

هجمات تشنها عناصر تنظيم داعش على مدن بونتالند في حين آلخر. وفي شهر مايو املاض ي تبنى 

ال، ووقع ذلك الهجوم في نقطة تفتيش في مدينة تنظيم داعش أول هجوم انتحاري له في الصوم

بوصاصو في بونتالند، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص غالبيتهم من املدنيين. ونشرت وكالة 

 .13”سترة ناسفة”املرتبطة بالتنظيم بيانا أكدت فيه تبني الهجوم، الذي نفذ بـ” أعماق“

رزة في املجتمع في مدينة وهناك سلسلة عمليات اغتياالت طالت مسؤولين وشخصيات با

 بوصاصو عاصمة إقليم بري )الشرق( بإدارة بونتالند، وآخر هذه األحداث اغتيال مسؤولين

ضابط أمني في مدينة بوصاصو خالل شهر أغسطس الجاري، ويشير مسؤولو  ا، أحدهماثنين

 بونتالند بأصابع االتهام إلى كل من حركة الشباب وتنظيم داعش.
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