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اضطرابات متزايدة
ــش  ــة والجي ــوات الرشط ــن ق ــة ب ــات العنيف ــتمر املواجه تس
التابعــن لصوماليالنــد واملحتجــن املناهضــن للحكومــة يف 
مدينــة “الســعانود” بجنــوب رشق البــالد، عــى بعــد 500 
كيلومــر رشق عاصمــة صوماليالنــد هريجيســا، حيــث أعــادت 
هــذه االحتجاجــات تأجيــج األزمــة الســابقة يف املدينــة، والتــي 

ــايل:  ــا عــى النحــو الت ميكــن عــرض مالمحه

1- منطقــة متنــازع عليهــا: تشــكل مدينة الســعانود أحــد املدن 
الواقعــة يف املناطــق الحدوديــة الفاصلة بن صوماليالنــد، والتي 
ــام  ــذ ع ــال من ــن الصوم ــرد ع ــكل منف ــا بش ــت انفصاله أعلن
ــة الخمــس.  ــات الصومالي ــد، أحــد الوالي ــة بونتالن 1991، ووالي
ــذه  ــى ه ــررة ع ــات متك ــال يف رصاع ــد دخ ــان ق وكان الطرف

املدينــة وغريهــا مــن املناطــق الحدوديــة.

ويف ديســمرب 2022، قامــت بونتالنــد وصوماليالنــد بحشــد 

ــدة  ــد بل ــا، عن ــا بينه ــازع عليه ــدود املتن ــى الح ــا ع قواته
بوهــوديل مبنطقــة توغديــر، حيــث متكنــت قــوات صوماليالنــد 
مــن االســتيالء عــى هــذه املنطقــة التــي كانــت تســيطر عليهــا 
بونتالنــد ســابقاً، وذلــك بعــد أســابيع قليلــة من متكن هرجيســا 

مــن االســتيالء عــى بلــدة بوامــي، القريبــة مــن الســعانود. 

2- مطالبــة باالنفصــال: طالبــت االحتجاجــات يف الســعانود 
ــن  ــد، متهم ــح بونتالن ــة لصال ــن املدين ــد ع ــي صوماليالن بتخ
القــوات األمنيــة لهرجيســا بالفشــل يف تحقيق االســتقرار واألمن 
باملدينــة، خاصــًة يف ظــل سلســلة االغتيــاالت السياســية التــي 
شــهدتها املدينــة خــالل اآلونــة األخــرية، وكانــت االحتجاجــات 
ــال أحــد  ــع اغتي ــدأت، يف 27 ديســمرب املــايض، عــى وق ــد ب ق

السياســين مــن قبــل عنــارص مســلحة.

وأشــارت تقاريــر محليــة يف صوماليالنــد إىل أن القــوات 
القــوة ضــد املحتجــن،  الحكوميــة عمــدت إىل اســتخدام 
واعتقــال العــرشات منهــم، فضــالً عــن قطــع خدمــة اإلنرنــت 
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شــهدت مدينــة الســعانود، عاصمــة منطقــة ســول بجمهوريــة أرض الصومــال “صوماليالنــد” االنفصاليــة، 
ــر مــن 20  ــام األخيــرة، وهــو مــا أســفر عــن مقتــل أكث احتجاجــات واســعة ضــد حكومــة هرجيســا خــالل األي
شــخصًا وإصابــة العشــرات، وعلــى الرغــم مــن مناشــدة وزيــر اإلعــالم بــأرض الصومــال، صليبــان علــى كــور، 
للمتظاهريــن بوقــف االحتجاجــات والتفــاوض مــع الحكومــة، بيــد أن التصعيــد ال يــزال مســتمرًا فــي المدينــة.

إشــكالية الســعانود: فــرص نجــاح صوماليالنــد فــي اســتيعاب احتجاجــات المعارضــة, العــدد 1729، 10 يناير 2023، أبوظبي: المســتقبل 
لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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والهاتــف عــن املدينــة، وأســفرت املارســات الحكوميــة عــن 
ــة أرض  ــس جمهوري ــوح رئي ــل، ل ــرشات. ويف املقاب ــل الع مقت
الصومــال االنفصاليــة، مــوىس بيهــي عبــدي، يف 3 ينايــر الجاري، 
بــأن قــوات صوماليالنــد مســتعدة لصــد أي هجــات محتملــة 

ــة الســعانود. ــد املجــاورة ملدين ــل قــوات بونتالن مــن قب

3- تنديــد داخــي وخارجــي: نــددت قــوى املعارضــة يف أرض 
ــعانود،  ــن يف الس ــد املحتج ــي ض ــف الحكوم ــال بالعن الصوم
ومــن ذلــك ترصيحــات رئيــس حــزب الــوداين املعــارض، عبــد 
ــمرب  ــه يف 31 ديس ــك إىل أن ــار كذل ــذي أش ــرو، وال ــن ع الرحم
2022 فقــط قُتــل أكــر مــن عــرشة أشــخاص، فضــالً عــن إصابــة 
ــه  ــرّب عن ــذي ع ــه ال ــف ذات ــن، وهــو املوق ــن 50 آخري ــر م أك

نائــب رئيــس واليــة بونتالنــد، أحمــد علمــي عثــان كــرش.

أصــدرت مجموعــة دول “رشكاء  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
الصومــال الدوليــن” بيانــاً مشــركاً، يف مطلــع ينايــر 2023، 
ــة  ــات الراهن ــغ إزاء االضطراب ــم البال ــن قلقه ــه ع ــربوا خالل ع
ــط النفــس  ــة بضب ــوا األطــراف كاف ــد، وطالب بــرشق صوماليالن
ــن الحكومــة يف هرجيســا بــرورة  ــد، مطالب ــب التصعي وتجن
منــع العنــف وحايــة املدنيــن، والعمــل عــى حلحلــة األزمــة 
ــال  ــة دول رشكاء الصوم ــم مجموع ــوار، وتض ــالل الح ــن خ م
بعثــة االتحــاد األفريقــي يف الصومــال واألمــم املتحــدة واالتحــاد 
األورويب وهيئــة اإليجــاد وجامعــة الــدول العربيــة، إىل جانــب 
ــات املتحــدة  ــوى الدوليــة، عــى غــرار الوالي عــدد مــن الق
والصــن وروســيا واململكــة املتحــدة، وكــذا عــدد مــن القــوى 

ــا. ــا وإثيوبي ــا وقطــر وكيني ــة، كمــرص وتركي اإلقليمي

متغيرات مهمة
يــأيت التصعيــد الراهــن مبدينــة الســعانود يف إطــار جملــة مــن 
ــرة  ــي شــهدتها مقديشــو وهرجيســا خــالل الف املتغــريات الت

األخــرية، والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل: 

1- توتــر بــن الحكومــة واملعارضــة: نظمــت املعارضــة يف 
صوماليالنــد احتجاجــات يف أغســطس 2022، ضــد عبــدي، 
اعراضــاً عــى قــراره بتأجيــل االنتخابــات الرئاســية املقــرر لهــا 
نوفمــرب 2022. والتــزال التوتــرات قامئــة بــن حــزيب املعارضــة، 
ــة” الحاكــم  “أوعــد” و”الوطنــي” مــن جانــب، وحــزب “كلمي
يف هرجيســا مــن جانــب آخــر، خاصــة مــع إعــالن املعارضــة 
عــدم اعرافهــا برشعيــة عبــدي املنتهيــة واليتــه بعــد نهايــة فرة 

ــرب 2022. ــه يف 13 نوفم حكم

وعــى الرغــم مــن إعــالن األخــري، يف ديســمرب 2022، بــدء 
تســجيل الناخبــن اســتعداداً لالســتحقاقات الرئاســة يف اإلقليــم، 

ــن  ــرات ب ــإن التوت ــو 2023، ف ــا يف يوني ــع اجراؤه ــي يتوق والت
ــزال قامئــة، مــع  حــزيب املعارضــة والحكومــة يف هرجيســا ال ت

عــدم اســتبعاد تصاعــد حدتهــا خــالل الفــرة املقبلــة.

2- وســاطة مطروحــة بــن مقديشــو وهرجيســا: أجــرى وفــد 
نرويجــي – تــريك زيــارة إىل صوماليالنــد، مطلع ديســمرب 2022، 
التقــى خاللهــا بالرئيــس عبــدي، وذلــك لتســهيل إجــراء جولــة 
جديــدة مــن املفاوضــات مــع الحكومــة الصوماليــة. وأعلنــت 
هريجيســا يف أعقــاب هــذه الزيــارة ترحيبهــا باملفاوضــات مــع 
مقديشــو، لكنهــا وضعــت جملة مــن الــرشوط املســبقة، والتي 
ــد هــذه املفاوضــات باعتبارهــا  تتضمــن أن تدخــل صوماليالن
دولــة مســتقلة ذات ســيادة، مــع رضورة وجــود وســيط دويل 

ملراقبــة عمليــة تنفيــذ أي اتفــاق يتــم التوصــل إليــه.

قــد  الصومــايل، حســن شــيخ محمــود،  الرئيــس  وكان 
التقــى مطلــع ديســمرب 2022، بعبــدي يف جيبــويت، عــى 
ــر  ــاعيل عم ــويت، اس ــس جيب ــة رئي ــاق ابن ــل زف ــش حف هام
جيــي، وهــو اللقــاء األول بينهــا منــذ وصــول شــيخ محمــود 
للســلطة منتصــف العــام املــايض، وهــو مــا عــزز مــن احتاليــة 
اســتئناف املفاوضــات بــن مقديشــو وهريجســيا، الســيا مــع 
إعــالن الرئيــس الصومــايل جديتــه إعــادة املفاوضــات مــع أرض 
الصومــال، وإن كانــت مطالــب بيهــي تقــف عائقــاً أمــام ذلــك 

ــارب.  التق

3- توتــرات بشــأن التنقيــب عــن النفط: تجــددت التوترات بن 
مقديشــو وهرجيســا خــالل األيــام األخــرية، عــى خلفيــة تحذير 
الحكومــة الصوماليــة لرشكــة “جــرال إنرجــي” الربيطانيــة مــن 
التنقيــب عــن النفــط يف صوماليالنــد االنفصاليــة، بعــد إعالنهــا 
التوصــل إىل اتفــاق للتنقيــب هنــاك، فيــا نــددت وزارة البرول 
يف مقديشــو بــرشوع الرشكــة الربيطانيــة بالتنقيــب عــن النفــط 
يف هرجيســا، كونهــا مل تحصــل عــى تراخيــص مــن الحكومــة 
الصوماليــة، يف ظــل عدم اعــراف األخرية باســتقالل صوماليالند، 

واعتبارهــا جــزءاً مــن جمهوريــة الصومــال الفيدرالية.

مسارات محتملة
يف إطــار اســتمرار االحتجاجــات يف رشق صوماليالنــد، بالتــوازي 
ــظ أن  ــا، يالح ــو وهرجيس ــة يف مقديش ــريات الراهن ــع املتغ م
هنــاك جملــة مــن املســارات املحتملــة، والتــي ميكــن عرضهــا 

عــى النحــو التــايل:

1- تصعيــد محتمــل للتوتــرات يف هرجيســا: تشــري كثــري مــن 
التقديــرات إىل تزايــد احتــاالت تصاعــد التوتــر يف صوماليالنــد، 
مــع ترجيــح محاولــة حــزيب املعارضــة توظيــف االحتجاجــات 
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الراهنــة يف مدينــة الســعانود إلعــادة تنظيــم احتجاجــات 
جديــدة ضــد عبــدي، األمــر الذي ينــذر بتأجيــج عدم االســتقرار 

يف هرجيســا.

وعــى املنــوال ذاتــه، تنــذر التوتــرات الحدوديــة املتكــررة 
بــن صوماليالنــد وبونتالنــد باحتاليــة تصاعــد املواجهــات بــن 
الطرفــن، ال ســيا مــع االضطرابــات الداخليــة يف كل منهــا، إذ 
إن بونتالنــد تشــهد هــي األخــرى تصعيــداً مــن جانــب قــوى 
ــد  ــه، ســعيد عب ــة واليت ــة املنتهي ــس الوالي املعارضــة ضــد رئي
اللــه دينــي، ورمبــا تنعكــس االضطرابــات السياســية الداخليــة 
ــا يف  ــد بينه ــز التصعي ــى تحفي ــد ع ــد وبونتالن يف صوماليالن
املناطــق الحدوديــة املتنــازع عليهــا لــرصف االنتبــاه بعيــداً عــن 

املشــاكل الداخليــة. 

دول  تبــدي  الصومــال:  مــن رشكاء  محتملــة  تحــركات   -2
أوروبيــة والواليــات املتحــدة وبعــض القــوى اإلقليميــة اهتامــاً 
بهرجيســا، ولذلــك يرجــح أن تشــهد الفــرة املقبلــة مزيــداً مــن 
التحــركات الدوليــة لالنخــراط يف األزمــة الراهنــة يف صوماليالند 
ــاك، خاصــة  ــة والسياســية هن ــم األوضــاع األمني ــب تفاق لتجن
مــع حــرص الواليــات املتحــدة عــى تعزيــز الحضــور يف القــارة 

األفريقيــة. 

ويف هــذا الســياق، أصــدر الرئيــس األمريــي، جــو بايــدن، 
ــمرب 2022،  ــة ديس ــي، يف نهاي ــاع الوطن ــض الدف ــون تفوي قان
والــذي مبوجبــه ســتتمكن صوماليالنــد، ألول مرة، من املشــاركة 
ــز التعــاون  ــم تعزي ــة، ومــن ث يف الربامــج العســكرية األمريكي
األمنــي بــن واشــنطن وهرجيســا، وهــو مــا يحمــل مــؤرشات 

مهمــة بشــأن مــدى االهتــام الغــريب واألمريــي بصوماليالنــد، 
ــة يف  ــاع األمني ــط األوض ــى ضب ــرب ع ــرص الغ ــم ح ــن ث وم

هرجيســا.

3- تعطــل مفاوضــات مقديشــو وهرجيســا: عــى الرغــم 
مــن املــؤرشات اإليجابيــة التــي عكســتها ترصيحــات الرئيــس 
الصومــايل، حســن شــيخ محمــود، بشــأن االســتعداد الســتئناف 
التفــاوض مــع صوماليالنــد، فضــالً عــن التحــركات الراهنــة مــن 
ــج، للوســاطة  ــا والروي ــل بعــض األطــراف، عــى غــرار تركي قب
ــة  ــد أن غالبي ــدء املفاوضــات، بي ــن هرجيســا ومقديشــو لب ب
التقديــرات ترجــح احتاليــة اســتمرار تعطــل هــذه املفاوضات 
ــذ  ــي انطلقــت من ــة الســابقة الت عــى غــرار الجــوالت الثاني
ــع  ــتمرار الوض ــن يف اس ــة كال الطرف ــل رغب ــام 2012، يف ظ ع
ــم أي  ــن تقدي ــادة مقديشــو م ــن تخــوف ق ــم، فضــالً ع القائ
تنــازالت لهرجيســا تؤثــر عــى موقفهــم الداخــي، ناهيــك عــن 
املوقــف الداخــي املــأزوم الــذي يواجهــه رئيــس صوماليالنــد.

ــن  ــد م ــار صوماليالن ــن اعتب ــم م ــى الرغ ــام، ع ويف الخت
ــإن  ــبي، ف ــتقرار النس ــن االس ــة م ــهد حال ــي تش ــق الت املناط
التوتــرات التــي تشــهدها خــالل الفــرة األخــرية تنــذر بتأجيــج 
ــهد الداخــي، يف ظــل االضطرابــات السياســية الراهنــة  املش
والتصعيــد مــن قــوى املعارضــة السياســية هنــاك، فضــالً عــن 
ــذا  ــد، ل ــع بونتالن ــة م ــرات الحدودي ــد املضطــرد يف التوت التزاي
فــإن املعطيــات الحاليــة تدفــع نحو ترجيــح ســيناريو التصعيد، 
مــا مل تتمكــن الجهــود الدوليــة واإلقليميــة مــن تجنــب هــذا 
الســيناريو والعمــل عــى تســوية الخالفــات السياســية واألمنية.
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