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مقدمة: 

فـــــي االســـــبوع املـــــاضـــــي حـــــدث تـــــراشـــــق اعـــــالمـــــي بـــــني مـــــسؤولـــــيني مـــــن الـــــحكومـــــة 
الـــفدرالـــية وإدارة صـــومـــالـــالنـــد ادي إلـــى اصـــدار مجـــموعـــة مـــن الـــقرارات مـــن كـــال 
الـــجانـــبني، وبـــعد أن تـــكشفت زوايـــا " الـــقضية" نـــقف ونـــتسأل مـــن يـــقف وراء تـــأزم 
الـــعالقـــة املـــعّقدة بـــني الـــحكومـــة الـــصومـــالـــية وإدارة صـــومـــاالنـــد، وكـــذلـــك نســـتشرف 
مســــتقبل عــــالقــــات بــــينهم فــــي ضــــوء األحــــداث األخــــيرة الــــتى تســــببت فــــي تــــعكير 

األجواء وعمقت خالفات الالمنتهية بني الحكومة الصومال وادارة صومالالند.

خلفية الصراع الحالي بني الحكومة الفيدرالية وإدارة صومالالند :

بـعد إنـهيار حـكومـة املـركـزيـة فـي يـنايـر 26 مـن 1991م دخـلت الـصومـال فـي أتـون 
صــراع طــويــل، ولــم تــزل أثــاره مــوجــودة إلــى يــومــنا هــذا، وبــعد مــرور شهــريــن مــن 
ســـقوط الـــنظام ســـياد بـــري فـــي الـــصومـــال بـــالتحـــديـــد 18 مـــايـــو مـــن نـــفس الـــعام ،  
تــشكل نــظامــا جــديــدا فــي مــناطــق املســتعمرة الــبريــطانــية مــن الــصومــال، ونــاشــدوا 
املـجتمع الـدولـي بـاالعـتراف لـلدولـتهم الـولـيدة، ولـكن لـم تجـد اي صـدى حـتى يـومـنا 
هـــذا، وبـــعد مـــرور ربـــع قـــرن مـــن ســـقوط ســـياد بـــري لـــم تجـــد الـــصومـــال دولـــة قـــويـــة 

تحقق تطلعات الشعب الصوماليّ، الذي يعاني من أزمات خطيرة ومتجددة. 

لــــــم تــــــنتهي انــــــعقاد املــــــؤتــــــمرات فــــــي تــــــركــــــيا لــــــفك عــــــقدة الــــــخالف بــــــني الــــــصومــــــال 
وصــومــاالنــد الــتى تــصر إلــى فــك االرتــباط عــن الــدولــة الــصومــالــية نــهائــيا واعــتراف 
دولـــتها الـــتى اســـتمرت عـــقديـــن ونـــيف بـــدون اعـــتراف، وفـــي وجـــود هـــذه الـــخالفـــات 
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الـــجوهـــريـــة بـــني الـــصومـــال وصـــومـــاالنـــد بـــدأت األخـــيرة إلـــى تـــبني ســـياســـة إخـــراج 
األجـــانـــب مـــن أراضـــها، وتـــنفيذ مـــتطلبات تـــواجـــدهـــم فـــي داخـــل صـــومـــاالنـــدي، وقـــد 

اثارت هذه السياسة إلى ردود أفعال قوية في أوساط املجتمع الصومالي.

وفــي خــالل هــذا الــوضــع املــتأزم أعــلن عــبداهلل غــافــو محــمد مــديــر مــكتب الــجوازات 
والـجنسية والهجـرة خـطابـا أصـدره – حسـب قـولـه – مـن وزارة الـداخـليةيـطالـب مـن 
خـــــاللـــــه خـــــطابـــــه إلـــــى فـــــتح مـــــكتبا فـــــرعـــــي لـــــإلســـــتخراج الـــــجواز الـــــصومـــــالـــــيّ فـــــي 
هــرجــيسا، وفــور إعــالنــه تحــدث وزيــرة داخــليةصــومــالــالنــد  لــلوســائــل  االعــالم ونــفي 

بما جاء في الخطاب الذي قيل انه خرج من مكتبه.

"غافو " ودوره في افتعال األزمة:

ذكــر الــسيد عــبد اهلل غــافــو محــمد مــديــر إدارة الــجوازات والــجنسية والهجــرة  فــي 
وزارة الــداخــلية بــالــحكومــة الــفيدرالــية فــي مــؤتــمر صــحفيّ عــقده فــي مــقدشــو أنّــه 
وصــل إلــيهم طــلب مــن حــكومــة صــومــالــالنــد بــفتح مــكتب فــرعــي الســتخراج الــجواز 
الـصومـالـي فـي هـرجـيسا لـتسهيل اسـتخراجـه عـلى مـواطـني صـومـالـالنـد" وأضـاف 
غـافـو: إنـهم لـم يـقّدمـوا بـعد رؤيـتهم فـي قـبول هـذا الـطلب أو رفـضه، مـشيراً إلـى أن 
املــكتب يــصرف جــواز الــسفر ألبــناء صــومــالــالنــد عــبر مــكتبه الــرئــيسي فــي مــقدشــو 

ومكاتبه الفرعية في جرووي وبوصاصو بوالية بونت الند أوعبر اإلنترنت.

 وقــــد عــــرض غــــافــــو عــــلى الــــصحفيني صــــورة مــــن الخــــطاب املــــتضّمنة لهــــذا الــــطلب 
والـصادرة – بحسـب غـافـو - مـن وزارة الـداخـلية فـي حـكومـة صـومـالـالنـد والـحامـلة 
لـتوقـيع الـسيد عـلي محـمد ورنـعدي والـتي تـالهـا فـي وقـت سـابـق فـي مـقابـلة لـه مـع 

قسم اللغة الصومالية بإذاعة صوت أميركا. 
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مــن جــانــبه ســارع الــسيد عــلي محــمد ورن-عــدي إلــى نــفي وجــود الــورقــة املــذكــورة 
ووصــفها بــالــدعــايــة الــرخــيصة الــتي تــروج لــها حــكومــة حــسن شــيخ محــمود، وقــال 
فـــي مـــقابـــلة لـــه عـــلى قـــسم الـــلغة الـــصومـــالـــية مـــن إذاعـــة صـــوت أمـــيركـــا: إن حـــديـــث 
رئــيس مــكتب الــجوازات عــن طــلب فــتح مــكتب فــرعــي فــي هــرجــيسا لــصرف الــجواز 

الصومالي مثير لالشمئزاز.

 وبــعد تــبادل هــذه الــتصريــحات الــناريــة بــني الــجانــبني عــّلقت الــحكومــة الــصومــالــية 
جـميع الـرحـالت الـجويـة بـني هـرجـيسا ومـقدشـو فـي تـصريـح اصـدره الـسيد عـبداهلل 
غـافـو محـمد. وأمهـل الخـطوط الـجويـة الـعامـلة عـلى هـذا الخـط 21 يـومـا. حـيث يـبدأ 
بـــعدهـــا مـــفعول األمـــر بـــالســـريـــان بـــدءا مـــن يـــوم 22 فـــبرايـــو 2016م، وقـــال مـــديـــر 
مــكتب الــجنسية والــجوازات:" اتخــدنــا هــذا الــقرار بــعد أن بــدأت إدارة صــومــاالنــد 
فـي الـتضيق عـلى املـواطـنني الـصومـالـيني فـي اإلقـليم ومـعامـلتهم كـأجـانـب، مـجبرة 
إيـاهـم عـلى حـمل أوراق ثـبوتـة أو تـأشـيرات فـيزا لـدخـول صـومـاالنـد واإلقـامـة فـيها. 
وأكـــد أنـــهم لـــن يـــتراجـــعوا عـــن هـــذا الـــقرار مـــا لـــم تـــغير صـــومـــالـــالنـــد ســـياســـتها فـــي 

استهذاف الصوماليني املنحدرين من  الجنوب واملقيمني في الشمال".

وفـي سـياق مـتصل ذكـر وزيـر الـنقل والـطيرانـفي الـحكومـة الـفيدرالـية الـسيد/عـلي 
أحـــمد جـــامـــع" جـــنغلى:"  أن الـــحكومـــة الـــصومـــالـــية لـــم تُـــعلِق خـــطوط الـــطيران بـــني 
مــقديــشو وهــرجــيسا وإن مــا قــالــه رئــيس مــكتب الــجوازات والــجنسية والهجــرة عــبد 
اهلل غــافــو محــمد لــم يــكن خــطابــا رســميا صــادرا مــن الــدولــة الــصومــالــية، بــل كــان 
"خـطابـا" خـاصـا ملـكتبه، لـذا نـعلن أن الخـطوط الـجويـة بـني املـديـنتني مـفتوحـة، ولـن 
تــتأثــر بــما قــالــه الــسيد غــافــو"، وذكــر نــائــب وزيــر األمــن إلدارة صــومــالــالنــد محــمد 
مـــوســـى ديـــري فـــي اذاعـــة صـــوت امـــريـــكيا-قـــسم الـــلغة الـــصومـــالـــية:" بـــأنـــهم دولـــة 
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مســتقلة ويــتعامــلون الــصومــالــيني عــلي اســاس أنــهم اجــانــب مــن دولــة  أجــنبية كــما 
نــتعامــل مــع االثــيوبــني الــذيــن تــم إخــرجــهم مــن صــومــالــالنــد، وأضــاف نــايــب  الــوزيــر 

انهم – اصال – ال يحبذون بأن تكون بيننا وبينهم خطوط جوية".

ونـتسائـل كـيف يـمكن ان يـأخـذ قـرارا يـتعلق فـي خـطوط املـالحـة الـجويـة الـسيد عـبد 
اهلل غــافــو محــمد فــي ظــل وجــود وزيــر الــنقل والــطيران الــذي تــنتدرج تــحت مــهامــه 
إدارة الخـطوط "مـلف" املـالحـة الـجويـة لـلوطـن. وعـلي اي اسـاس بـني قـراره لـتعليق 
خـــطوط الـــجويـــة بـــني املـــديـــنتني، وكـــيف يـــعقل ان يـــأخـــذ قـــرارا مـــا لـــم تـــكن الـــحكومـــة 

الصومالية على علم في الحيثيات التى بنيت في هذا القرار!.

بـــصورة أو بـــأخـــرى ســـاهـــم الـــسيد " غـــافـــو" فـــي تـــأجـــيج الـــصراع وذلـــك مـــن خـــالل 
تـصريـحاتـه فـي الـوسـائـل االعـالم الـتى إتـسمت بـطابـع "هـجومـى" ولـم تـكن خـطوة 
مـدروسـة، وكـان مـن االجـدر ان يـترك املـلف لـلحكومـة الـصومـالـية الـتى مـن واجـباتـها 
ان تــــأخــــذ قــــرارا نــــهائــــيا عــــن تــــلك األحــــداث املتجــــددة فــــي مــــلف صــــومــــاالنــــد وعــــن 
قـــراراتـــها األخـــيرة لـــترحـــيل الـــصومـــالـــيني مـــن أرضـــها، وإن طـــلبت صـــومـــاالنـــد فـــتح 
مـكتب فـرعـي لـإلدارة الـجنسية والـجوازات كـان مـن املـفروض ان تسـثمر "الـحكومـة 
الــصومــالــية" إلــى تــقريــب صــومــاالنــد فــي حــاضــنة الــدولــة الــصومــالــية، ولــكن لــلسوء 

الحظ استفحل الوضع حتى وصل إلى طريق مشدود.

قرارات اعتباطية وغياب البوصلة:

فـــي خـــضم هـــذه االجـــراءات الـــتعسفية الـــتى اخـــذهـــا كـــال الـــجانـــبني، ال شـــك انـــها 
تُــصعب الــعالقــة الــهشة بــني الــحكومــة الــصومــالــية وادارة صــومــالــالنــد، وفــي بــدايــة 
األمــر كــان مــن املــفروض ان تــقبل الــدولــة الــصومــالــية فــتح مــكتب فــرعــي لــلجوازات 
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والــجنسية فــي هــرجــيسا، لــكي تــكون خــطوة تــدفــع إلــى وصــول تــفاهــم فــي قــضايــا 
الـجوهـريـة الـعالـقة بـينهم، ولـكن مـالبـسات عـرض الخـطاب الـتى بـعثت صـومـاالنـد –
إن كــانــت صــحيحة - إلــى وســائــل اعــالم فــي ظــل الــوضــع املــتأزم، لــم تــكن خــطوة 
مـــوفـــقة اصـــال، حـــيث زادت الـــطني بـــلة، ومـــن ثـــم تـــبايـــن الـــقرارات الـــتى تـــأتـــي مـــن 
مــسؤولــني مــن الــدولــة الــصومــالــية تــدل عــلى مــدى الــتخبط" الــسياســي" الــذي تــمره 
الــدولــة الــصومــالــية، كــيف يــعقل ان يــصدر قــراريــن مــختلفني فــي خــالل 48 ســاعــة 

يبطل يناقض أحدهما اآلخر. 

وكــذلــك تــعامــل "صــومــالــالنــد" لــلصومــالــني املــنتمني إلــى جــنوب الــصومــال وتــرحــيلهم 
قســرا أدت الــى امــتعاض الــشعب الــصومــالــي مــن تــلك الخــطوة، ووصــف مــراقــبون 
لـوضـع األقـليم بـأنـه قـرار اعـتباطـي وسـياسـي وال داعـي بـإصـداره فـي ظـل الـوضـع 

القائم.

وفــــي ظــــل هــــذه الخــــطوات الــــتصعيديــــة بــــني الــــدولــــة الــــصومــــالــــية مــــن جــــهة وإدارة 
صـــومـــاالنـــد مـــن جـــهة أخـــرى ســـيعانـــي الـــشعب الـــصومـــالـــيّ نـــتيجة تـــلك الـــقرارات 
اإلعـــتباطـــية الـــتى صـــدرت مـــن الـــجانـــبني، وســـيدفـــع ثـــمنا بـــاهـــظا فـــى حـــالـــة مـــا اذا 
واصـلت ادارةصـومـاالنـد فـي  تـنفيذ سـياسـتها الـرامـية الـى تـرحـيل الـصومـالـني مـن 
الــشمال إلــى مــقديــشو واملــناطــق الــجنوبــية، وهــذه الخــطوة وانــعكاســاتــها ســتعرقــل  

ال حقا املفاوضات املستقبلية بني الدولة الصومالية وإدارة صوماالند.

صومالالند والترحيل القسري للصومالني:

تــــتصرف إدارة أرض الــــصومــــال تــــجاه قــــضية تــــهجير مــــا "يــــسمى االجــــانــــب"بــــصورة تــــثير 
اإلشـــمئزاز ،حـــملة تـــرحـــيل األجـــانـــب والـــتي طـــالـــت كـــثيرا مـــن األجـــانـــب الســـيما األومـــيني لـــها 
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مـبراتـها عـند اإلدراة،وخـاصـة عـندمـا يـأتـى الحـديـث عـن األمـن واإلخـالل بـه وبـأالداب الـعامـة  
فـــان لـــإلدراة حـــقا فـــي تـــرحـــيلهم،لـــكن الحـــملة هـــذه لـــم تـــقتصر عـــلى األرومـــيني وانـــما شـــملت 
الــــــنازحــــــني مــــــن الــــــجنوب الــــــذيــــــن لــــــجئو الــــــى املــــــناطــــــق الــــــشمالــــــية أو مــــــناطــــــق مــــــايــــــعرف ب 
"صـــومـــالـــالنـــد" وطـــلب اإلدارة مـــن املـــواطـــنني الـــصومـــالـــني مـــن الـــجنوب تـــصحيح أوضـــاعـــهم 
واســــــــتصدار مــــــــا يشــــــــبه تــــــــصاريــــــــح االقــــــــامــــــــة أو مــــــــغادرة األقــــــــالــــــــيم الــــــــشمالــــــــية كــــــــان أمــــــــرا 
مســـــتفزا،أغـــــاظ الـــــكثير مـــــن الـــــسياســـــني والـــــقيادات املـــــجتمعية فـــــي الـــــشمال والـــــجنوب عـــــلى 

السواء .

فــــاإلدارة االنــــفصالــــية بــــدأت فــــعال طــــرد أعــــداد غــــفيرة مــــن املــــواطــــنني، عــــن طــــريــــق التهــــديــــد 
واصـدار قـوانـني تـعسفية ضـدهـم ووصـل بـعض األسـر الـى مـخيمات الـنازحـني فـي غـاروى –

عاصمة- والية بونت الند.

تحـدث كـثير مـن الـنازحـني بسـبب هـذه األزمـة عـن تهـديـدات مسـتمرة بـالـترحـيل أو دفـع مـبالـغ 
مـــالـــية مـــقابـــل بـــطاقـــات تـــوفـــر لـــهم  الســـلطات املحـــلية شـــريـــطة ان يـــدفـــعوا إتـــاوات للســـلطات 
املحـــــلية،وهـــــذه الخـــــطوة الـــــتصعيديـــــة جـــــاءت نـــــتجية لـــــلتخبط الـــــسياســـــيي واالداري،فـــــاالدارة 
بسـبب مـشاكـلها الـداخـلية تـحاول صـرف انـتباه املـواطـنني عـن املـشاكـل الـداخـلية الـى قـضايـا 

الالجئن والنازحني.وهي قضية مسيسية من البداية الى النهاية.

السناريوهات املستقبلية:

ومــن خــالل مــتابــعتنا لــألحــداث الــراهــنة والــتي تــطورت الحــقا الــى حــرب كــالمــية شــعواء بــني 
الـــحكومـــة الـــفدرالـــية وادارة صـــومـــلالنـــد الـــتي أعـــلنت االنـــفصال عـــن بـــاقـــى الـــوطـــن مـــن طـــرف 
واحــــد، ومــــا تــــبعها مــــن تــــراشــــقات وردود وتــــصريــــحات غــــير مــــنضبطة عــــبر وســــائــــل اإلعــــالم 
املحـلية و والـعاملـية،وخـاصـة تـلك الـتي دارت بـني وزيـر داخـلية اإلدارة  عـلي محـمد "ورنـعدى" 
وبـني مـديـر ادارة الـجوازات والـجنسية والهجـرة الـجنرال املـشاغـب عـبد اهلل غـافـو محـمد عـلى 
خـــلفية تـــلك األحـــداث،واعـــالن الـــجنرال عـــن وقـــف الـــراحـــالت الـــيومـــية بـــني مـــقديـــشو وهـــرغـــيسا 
ابـتداء مـن21 شـباط/فـبرايـر الـجاري،ولـكن بـعد انـفجار  طـائـرة الـركـاب الـتابـعة لشـركـة دالـلو 
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لــــلطيران اتــــضح ان املــــتضرر هــــم ســــكان الــــجنوب ،ولــــيس الــــشمال الــــذي يــــتمتع بــــاســــتقرار 
نسـبي مـنذ تـسعينيات الـقرن املـاضـي،يـبدوا مـن تـلك املـتابـعة ان األمـور تـأخـذ عـبر املـسارات 

اآلمنة.

ومن السناريوهات املستقبلية:

الـجنوح نـحو التهـدئـة هـو الـسناريـو األقـرب،وخـاصـة كـل املـؤشـرات تـشير الـى امـكانـية •
بـعد ان صـرح وزيـر  الـنقل والـطيران لـوسـائـل املحـلية بـان الـحكومـة ال عـالقـة لـها بـقرار 
جـــــنرال غـــــافـــــو،وان الـــــقرار اتخـــــذه مـــــديـــــر ادارة الـــــجوازات والـــــجنسية والهجـــــرة بـــــشكل 
أوحـــــادى،وهـــــذا الـــــتصريـــــح الـــــتصالـــــحي املـــــسؤول مـــــن وزيـــــر الـــــنقل والـــــطيران بـــــمثابـــــة 
االعـــالن عـــن املـــوقـــف الـــرســـمي لـــلحكومـــة الـــفدرالـــية،وقـــد يـــتجاوب مـــسؤولـــو ادارةأرض 
الــصومــال مــع هــذا الــطرح الــذي يــصب فــي خــانــة املــصلحة الهــليا لــلشعب الــصومــالــي 
فــــي اإلقــــليمني مــــعا. وهــــذا الــــسناريــــو الــــحتمي هــــو الحــــل األمــــثل لــــلوضــــع الــــسياســــي 
املـتأزم،وربـما يـكون مـفتاحـا لـالسـتئناف املـفاوضـات املتجـمدة مـنذ فشـل لـقاء اسـتنبول 

في العام املنصرم. 

االنـــــسياق وراء األصـــــوات الـــــتصعيديـــــة،وهـــــذا الـــــسناريـــــو غـــــير وارد خـــــاصـــــة فـــــي هـــــذا •
الـظرف الـعصيب،فـاالحـتكام الـى صـوت الـعقل وتـقديـم املـصالـح الـعامـة عـلى الـخاصـة 
املـبنية بـنزوات شـخصية هـي مـاتـحتم  بـه الـطرق الـحكيمة لـلسياسـة الـراهـنة،وهـونـلمس 

من القيادة العليا في البالد في تصريحاتهم األخيرة.
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مركز مقديشو للبحوث والدراسات

صددىى ااألسبووعع- ااإلصدداارر االعاشرر 

www.mogadishucenter.com 

Email: info@mogadishucenter.com 

http://www.mogadishucenter.com

