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 جذور ودالالت ألازمة ألامنية في والية بونتالند
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 تمهيد

تشيد والية بونت الند الصومالية ىذه األياـ تطورات أمنية متالحقة، لعل أبرزىا ىجمات 
مميشيات داعش والشباب في الفترة األخيرة عمى عدد مف األىداؼ الحيوية داخل مدينة 

بوصاصو الساحمية، والتي تعتبر شرياف الحياة االقتصادية في الوالية، وكاف آخر تمؾ اليجمات 
 .العممية االنتحارية التي استيدفت مقرا لمشرطة في مدينة بوصاصو شير أكتوبر الماضي

نما ليا جذور تمتد إلى  األحداث والتطورات األمنية األخيرة ليست جديدة في والية بونتالند، وا 
مرحمة ما قبل تأسيس الوالية نفسيا؛ حيث كانت ىناؾ جماعات مسمحة تنتمي إلى التيار 

السمفي الذي انثبقت منو أيضا حركة الشباب المرتبطة بتنظيـ القاعدة وفرع داعش في 
 .الصوماؿ

أهمية الموقع 

تقع والية بونتالند في شرؽ خارطة الصوماؿ الجغرافية،كما تشمل أجزاء مف وسط البالد، 
فالوالية يحدىا مف الغرب األقاليـ الشمالية ومف الشماؿ الشرقي خميج عدف، ومف الجنوب 
وبيذا . الشرقي المحيط اليندي ومف الجنوب األقاليـ الوسطى، ومف الجنوب الغربي دولة إثيوبيا

 21كـ2212.510تصل المساحة اإلجمالية لموالية 

                                                           
 :ماذا تعرؼ عف التاريخ العريق لبونت الند تحت الرابط التالي: تقرير بعنواف  1

http://www.allidamaale.com/maxaat-ka-taqaanaa-taariiqda-fog-ee-puntland-iyo-
madaxweynayaashii-soo-maray-puntland/ 
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ومف المعالـ اإلستراتيجية لمموقع المذكور وجود منافذ بحرية إستراتيجية ىامة، والتي نذكر منيا 
ميناء بوصاصو، والذي يعتبر الشرياف االقتصادي ألقاليـ الوالية، ويوفر الميناء لموالية عائدات 

وعمى الرغـ مف صغر مساحتو . كما ينافس بحركتو التجارية المواني األخرى في البالد كبيرة،
 سفينة، وعالوة عمى كوف الميناء المنفذ االستراتيجي 90 إلى 70إال أنو يستقبل شيريا ما بيف 

الميـ الستيراد البضائع فإنو يساىـ في تصدير الماشية والمنتجات المحمية األخرى إلى الخارج 
 2.وخاصة إلى الدوؿ الخميجية

ويعتبر الميناء أيضا معبرا رئيسيا لمقوارب التي تنقل المياجريف الصومالييف والقادميف مف دوؿ 
.  الجوار عبر خميج عدف، وىي عممية تتـ أحيانا بشكل غير قانوني إلى دوؿ الخميج العربي

صارت مدينة بوصاصو اليـو بوتقة انصيار كل مكونات القبائل مف مختمف أنحاء الصوماؿ 
 .مما جعميا مدينة تجارية مزدىرة

وتكمف األىمية اإلستراتيجية لمموقع في أنو يقع ضمف المناطق الساحمية التي تطل عمى سواحل 
المحيط اليندي وخميج عدف مما يضفي لمموقع أىمية، إلى جانب وجود سالسل جبمية وعرة 

يمكف أف تكوف سدا منيعا في حالة الحرب، األمر الذي شجع مقاتمي حركة الشباب وداعش في 
التحصيف بيا، يضاؼ إلى ذلؾ وجود قبائل ميمشة نوعا ما في تمؾ األقاليـ، وىي قبائل صغيرة 

ال تتمتع بنفس االمتيازات والحقوؽ التي تتمتع بيا القبائل الكبرى المستأثرة بالحكـ، وىذا مما 
يجعل القبائل الميمشة حاضنة شعبية كما ىو الحاؿ في بعض المناطق الجنوبية في الصوماؿ؛ 

 . حيث تستقوي القبائل غير المسمحة بحركة الشباب

 

                                                           
 :ميناء بوصاصو مف أىـ موانئ الصوماؿ تقرير شافعي دمحم عمى الرابط: نافذة عمى بونت الند: موقع قناة المياديف  2
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أرضية لألفكار المتطرفة 

تعتبر بونتالند مف األقاليـ التي ينتشر فييا الفكر الوىابي السفمي، كما توجد تيارات اإلسالـ 
ف كانت بصورة أقل مف السمفية، وىي مع ذلؾ مف  السياسي األخرى ذات الطابع اإلخواني وا 

. المكونات اإلسالمية المؤثرة في الحياة العامة في الوالية

- ومعمـو أف الجماعات المسمحة مثل داعش والقاعدة تشترؾ مع التيارات اإلسالمية األخرى 
مفاىيـ وأدبيات ومنطمقات فكرية قامت عمى أساسيا ىذه - خاصة السمفية التنظيمية واإلخواف 

الجماعات المسمحة، بحيث إف الحركات المسمحة في العالـ اإلسالمي تولدت مف رحـ تزواج 
الفكر السمفي واإلخواني، ومثميا في ذلؾ مثل الفكر التكفيري الذي يعتبر المغذي الرئيسي 

 .الستمرار الجماعات المسمحة في نيجيا الدموي 

حركة االتحاد اإلسالمي 

فالمنطقة ليا تاريخ طويل لوجود الفكر اإلسالمي القائـ عمى القتاؿ واالستحواذ ومحاولة السيطرة 
وكانت حركة . بل واإلعالف عف تطبيق الحكـ اإلسالمي حتى قبل ظيور داعش والشباب

قد سيطرت بعيد انييار - االعتصاـ الحقا - االتحاد اإلسالمي ذات التوجو السمفي التنظيمي
الحكومة المركزية عمى مدينتي بوصاصو والسُقوَري الساحميتيف، وآلت إلييا إدارة ميناء 

. بوصاصو الشرياف االقتصادي لإلقميـ

 وخاضت الحركة حربا ضروسة في سبيل الحفاظ عمى مواقعيا اإلستراتيجية مع مميشيات 
والتي كاف يقودىا العقيد الراحل عبد هللا يوسف  SSDF الجبية الديمقراطية إلنقاذ الصوماؿ

.  أحمد



5 

 

وقد منيت الحركة باليزيمة بعد مقتل أحد زعمائيا والميندس الحقيقي وراء فكرة إقامة إمارة 
الشيخ عبد العزيز فارح، وانسحاب مقاتمي " بونتالند"إسالمية عمي أرض ما بات يعرؼ الحقا بػ

. الحركة المنحدريف مف جنوب الصوماؿ بقيادة حسف طاىر أويس وعودتيـ إلى مقديشو

وعمى الرغـ مف تغير المسار الفكري لحركة االتحاد بعد تأسيس حركة االعتصاـ، إال أف بقايا 
المحاربيف القدامى مف الحركة والمتأثريف بأفكار الزعماء ورواد الجيادييف في اإلقميـ دوف إعالف 
موقفيـ الرسمي يشكل بيئة خصبة النتشار أفكار الجماعات القتالية التي تشكل خطرا وجوديا 

. عمى بنتالند بل والصوماؿ بصورة عامة

 الفشل في تأسيس قاعدة انطالق 

قبل ظيور داعش في الصوماؿ كانت ىناؾ عناصر مف مميشيات حركة الشباب المرتبطة 
بتنظيـ القاعدة ترابط في جباؿ غاؿ غاال، وكانت المجموعة بقيادة دمحم سعيد أتـ القيادي المنشق 

. عف الحركة المقيـ في دولة قطر حاليا

وكانت أكبر محاولة لحركة الشباب لمتسمل إلى داخل بنتالند، وتكويف قاعدة عسكرية كبيرة، تمؾ 
 عند ما نقمت حركة الشباب مقاتميف تابعيف ليا 2016التي جرت في شير مارس آذار مف عاـ 

بقوارب إلى سواحل محافظة نوغاؿ وتحصف المقاتموف بعد اكتشاؼ خطتيـ وادي سوجي الواقع 
في محافظة نوغاؿ؛ حيث " ديف غري " كيمو مترا شرؽ قرية غرماؿ مف مدرية 20عمى بعد 

 3.اندلعت مواجيات عنيفة بيف وحدات مف قوات بنت الند والعناصر المختبئة ىناؾ

                                                           
حوؿ محاولة حركة الشباب إلدخاؿ مقاتميف ليا إلى مناطق بنت الند ومعارؾ وداى سوجي وغرماؿ ينظر ىرسيد ميديا عمى   3

-https://horseedmedia.net/2016/03/16/wasiirka-warfaafinta-puntland-oo :الرابط التالي
goordhow-ka-warbixin-doona-xaalada-dagaalka-suuj/ 

https://horseedmedia.net/2016/03/16/wasiirka-warfaafinta-puntland-oo-goordhow-ka-warbixin-doona-xaalada-dagaalka-suuj/
https://horseedmedia.net/2016/03/16/wasiirka-warfaafinta-puntland-oo-goordhow-ka-warbixin-doona-xaalada-dagaalka-suuj/
https://horseedmedia.net/2016/03/16/wasiirka-warfaafinta-puntland-oo-goordhow-ka-warbixin-doona-xaalada-dagaalka-suuj/
https://horseedmedia.net/2016/03/16/wasiirka-warfaafinta-puntland-oo-goordhow-ka-warbixin-doona-xaalada-dagaalka-suuj/
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وانتيت تمؾ المحاولة بالفشل، وأسفر المواجيات بيف الطرفيف عف خسائر فادحة في صفوؼ 
 35 مف المقاتميف كما تـ إلقاء القبض عمى 71مميشيات حركة الشباب المتسممة؛ حيث قتل 

آخريف مف مميشيات الحركة، وقد عرضت إدارة بونتالند في مدينة غروى عاصمة الوالية عمى 
 13 و37الصحفييف العناصر المعتقميف مف حركة الشباب الذيف كانت تتراوح أعمارىـ ما بيف

 4.سنة

وأظير السكاف في بونتالند أثناء تمؾ المعارؾ تضامنا مع قيادات الوالية، كما حدث تالحـ كبير 
بيف الجيش والسكاف مما أفشل مخططات الحركة في تكويف قواعد عسكرية تكوف ليا بمثابة 

. نقطة انطالقة ليا في بونتالند

دالالت التطورات األخيرة 

تشيد بونتالند في ىذه األياـ تطورات أمنية ممفتة واستيمت حركة الشباب ىجماتيا ىذا العاـ 
كمـ 105الواقعة عمى بعد " أؼ ُأُررْر "باليجـو الذي وقع عمى معسكر لقوات الدراويش في قرية 

جنوب غرب بوصاصو في محافظة الشرؽ، وأسفر اليجـو الذي كاف مف أكثر اليجمات دموية 
 5. جنديا مف أفراد الدراويش في الوالية61عف مقتل ما يقارب 

                                                           

4   https://www.voasomali.com/a/3248564.html 

 :اليجمات الدامية عمى معسكر أرر ينظر موقع ىيراف حوغ عمى الرابط 5
http://hiiraanxog.net/2017/06/08/faah-faahin-maamulka-puntland-oo-50-askari-looga-dilay-

dagaalkii-af-urur 

https://www.voasomali.com/a/3248564.html
http://hiiraanxog.net/2017/06/08/faah-faahin-maamulka-puntland-oo-50-askari-looga-dilay-dagaalkii-af-urur
http://hiiraanxog.net/2017/06/08/faah-faahin-maamulka-puntland-oo-50-askari-looga-dilay-dagaalkii-af-urur
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أؼ "وتاله في شير يونيو الماضي ىجـو آخر بمدافع الياوف تبنتو حركة الشباب عمى بمدة 
 شخصا، 12كما انفجرت قنابل زرعت في سوؽ القات، وأسفر ذلؾ اليجـو عف مقتل " أرر

 6.خمسة منيـ مف قوات بونتالند والباقي كانوا مدنييف مف أىل القرية

وشيدت بعد ذلؾ مدينة بوصاصو العاصمة االقتصادية والتجارية لبونتالند عددا مف اليجمات 
التي تبنتيا حركتا الشباب وداعش، كاف آخرىا االنفجار الذي وقع بالقرب مف مخفر لمشرطة بعد 
أف فجر نفسو انتحاري كاف يقود عربة يد في مكاف قريب بالمدخل الرئيسي  لمركز شرطي في 

. المدينة في شير أكتوبر الماضي

وتحمل ىذه اليجمات والتطورات في طياتيا دالالت أمنية، لعل أبرزىا استمرار ىجمات حركة 
الشباب وتنظيـ داعش في بنتالند ضد األىداؼ العسكرية والمدنية، وأنيا ال تزاؿ نشطة رغـ ما 

تعرضت لو وتتعرض مف ىجـو منظـ مف قبل القوات الحكومية في بونتالند، إضافة إلى 
الغارات الجوية التي تنفذىا الطائرات بدوف الطيار لمواليات المتحدة األمريكية، والتي كاف آخرىا 

في جباؿ عمي برى في المنطقة " بقو"الغارة التي استيدفت معسكرا تابعا لداعش في منطقة 
. الشرقية خالؿ شير نوفمبر الجاري 

متطمبات المرحمة  

ف استمرار ىجمات حركة الشباب  مما الشؾ فيو أف بونتالند تواجو تحديات أمنية جمة، وا 
عمى بونتالند التي لـ تعد قادرة - كما أسمفنا-وتنظيـ داعش عمى ىذا النحو يشكل خطرا وجوديا 

عمى مواجية ىذه اليجمات المتكررة بمفردىا؛ حيث تعاني مف أزمة اقتصادية وأخرى أمنية، 
                                                           

-https://www.garoweonline.com/so/news/puntland/fahfaahin :ينظر غروى أونالي تحت الرابط   6
khasaaraha-weerarkii-af-urur-oo-kordhay-akhri-inta-dhimatay 

https://www.garoweonline.com/so/news/puntland/fahfaahin-khasaaraha-weerarkii-af-urur-oo-kordhay-akhri-inta-dhimatay
https://www.garoweonline.com/so/news/puntland/fahfaahin-khasaaraha-weerarkii-af-urur-oo-kordhay-akhri-inta-dhimatay
https://www.garoweonline.com/so/news/puntland/fahfaahin-khasaaraha-weerarkii-af-urur-oo-kordhay-akhri-inta-dhimatay
https://www.garoweonline.com/so/news/puntland/fahfaahin-khasaaraha-weerarkii-af-urur-oo-kordhay-akhri-inta-dhimatay


8 

 

وبالتالي ىناؾ جممة مف المتطمبات واآلليات البد منيا في ىذه المرحمة الصعبة، نذكر منيا 
: عمى سبيل المثاؿ

توحيد الجيود الرامية إلى القضاء عمى تيديدات الجماعات المسمحة مع اإلدارات  .1
اإلقميمية بما فييا بونتالند، وحسـ موضوع الخالؼ بيف بونتالند وجارتيا أرض الصوماؿ 

. فيما يتعمق باألراضي المتنازع عمييا
التنسيق مع الحكومة الفيدرالية وخاصة وزارة الدفاع الصومالية فيما يخص بالتدريب  .2

. والتأىيل وا عداد القوات الخاصة
فيما يخص بتقاسـ السمطة والثرة واالستماع  (الشرؽ )إقناع القبائل القاطنة في إقميـ  بري  .3

إلى شكاوييا ورفع الحيف والظمـ عنيا لكي ال يشكموا حاضنة شعبية لجماعتي داعش 
والشباب، إضافة إلى العمل عمى محاربة التطرؼ واإلرىاب عف طريق إنشاء مركز 

. لتأىيل فئات الشباب وتوفير فرص عمل لمعاطميف

 مستقبل ما يسمي بالحركات الجهادية

مستقبل ما يسمي بالحركات الجيادية في والية بونتالند يتوقف عمى مستقبميا في الصوماؿ 
عموما؛ وبالتالي فال يمكف الحديث عف نياياتيا بمعزؿ عف أخواتيا في جنوب الصوماؿ، رغـ 
احتمالية نياية ىذه الحركات عمى أرض الواقع عسكريا، سواء كاف في الجنوب أوالوسط أو في 
مناطق بونتالند في الشرؽ، ومع أف ىذا يتطمب حممة عسكرية وطنية عامة، ولكنيا في نفس 
الوقت مرتبطة باستجابة القوى الدولية الفاعمة في أرض الواقع، وعمى ىذا األساس قد ال تتوقع 

ويعتقد أنو إذا . نياية قريبة ألفكار الحركات الجيادية في بونتالند أو في الصوماؿ عموما
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انتيت ىذه الحركات عسكريا وتنظيميا فمف يزوؿ فكرىا المنتشر بشكل سريع لعوامل كثيرة، مف 
. بينيا وجود مدارس ومفكريف ينظروف ليذه األفكار بكل حرية في كل المدف الصومالية

ويضاؼ إلى ذلؾ أف داعش فقدت سيطرتيا عمى مناطق في كل مف العراؽ وبالد الشاـ؛ حيث 
يتوقع بعض الخبراء إمكانية فرار بعض المقاتميف إلى جباؿ غاؿ غاال في شرؽ الصوماؿ، وىو 

احتماؿ وراد؛ إذا عممنا قرب الموقع إلي الجزيرة العربية، ووجود مرافئ بحرية يمكف أف ترسو 
 .فييا القوارب الصغيرة

ومف المحتمل أف تكوف جباؿ غاؿ غال في بونتالند آخر المعاقل التي يمجأ إلييا مقاتمو داعش 
. والشباب رغـ و جود الخالؼ اإلداري بيف المجموعتيف

 

 


