
أسباب ضعف اللغة العربیة في الصومال: 
دراسة حالة  اقلیم بونت الند  

نبذة تاریخیة عن شرق الصومال 
تـقع جـمھوریـة الـصومـال فـي شـرق إفـریـقیا، فـیما یـعرف بـالـقرن اإلفـریـقي، وھـو أقـصى امـتداد 
إلفـریـقیا صـوب الشـرق. وكـان ھـناك اتـصال بـین الـصومـالـیین والـعرب قـبل اإلسـالم، إذ انـتفع 
الـتجار والـتجار الـعرب مـن الـریـاح الـموسـمیة الـتي تھـب عـلى الـمناطـق الـمطلة والـقریـبة مـن 
)، وكـانـت ھـذه االتـصاالت الـقدیـمة مـنذ آالف  1الـمحیط الـھندي فـي االتـصال بـالـسواحـل الشـرقـیة(

الـسنین تـرتـبط بـین الـشاطـئین، حـیث عـبر الـعرب مـضیق بـاب الـمندب، واكـتشفوا الـبالد الـتي تـقع 
فـي الـجنوب مـنھ، فـكانـوا بـذلـك أول مـن عـرفـوا واكـتشفوا إفـریـقیة الشـرقـیة، واتـصلوا بـالجـماعـات 

 .( 2التي تقطن ھذه البقاع ومن بینھم الصومال عموما؛ حیث أقاموا معھم عالقات تجاریة(

ھـذا تـعریـف بسـیط كـمدخـل إلـى الـموضـوع؛ والـذي یـھم الـباحـث ھـنا شـرق الـصومـال فحسـب. 
واآلن یسمى والیة بنتالند. 

بـعد انھـیار الـحكومـة الـمركـزیـة فـي الـصومـال عـام 1991، انـقرط عـقد الـصومـال وانـقسمت الـقبائـل 
والـنفوذ، فـبعد ذلـك قـام زعـماء الـقبائـل لـإلنـقاذ عـلى مـنطقة بـونـتالنـد، تـأسسـت عـام 1998 والیـة 
بـونـتالنـد، مـعلنة إنـشاء سـلطة ذاتـیة لـكن دون إعـالن االنـفصال بسـبب اسـتمرار الحـرب والـصراع 

  .( 3في الجنوب(

والیـة بـنتالنـد ھـي مـنطقة تـقع شـمال شـرق الـصومـال، وفـي عـام 1998 أعـلن زعـماؤھـا بـأنـھا والیـة 
ذاتیة في منطقة نوجال، ال تطلب والیة بنتالند االنفصال من الصومال صراحةً.  

  .( 4مساحتھا حوالي 000 2012 كم2، وعدد سكانھا التقریبي 3,900,000 نسمة عام (

الـتاریـخ : ذكـر اسـم بـنتالنـد فـي الـعدیـد مـن الـمراجـع الـتاریـخیة بـاسـم "بـالد الـبنط" فـي إشـارة إلـى 
الـصومـال حـیث كـانـت الـتجارة مـزدھـرة بـینھا وبـین الـعدیـد مـن الـبلدان عـبر البحـر خـاصـة 
الـمصریـین الـقدامـى. أخـذ اسـم "بـنتالنـد" مـن حـضارة الـبنط الـقدیـمة، والـتي ذكـرت فـي سـجالت 

 .( 5المصریین القدماء، ویعتقد بأنھا كانت موجودة في المنطقة نفسھا الصومال الحالیة (

1() الشرق هو شرق الصومال، وهو الذي نتحدث عنه.

2() سعد بدير الحلواني، التاريغ اإلفريقي الحديث، ط1(بدون ، ت) ص:19.
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) فـي شـمال شـرق الـصومـال، یحـدھـا مـن الـغرب أرض الـصومـال  6الـموقـع : تـقع والیـة بـونـتالنـد(

ومـن الـشمال خـلیج عـدن، ومـن الـجنوب الشـرقـي الـمحیط الـھندي بـینما تحـدھـا إثـیوبـیا مـن الـجنوب 
الغربي ووالیة جلمدغ من الجنوب.  

بـعدمـا تـمزقـت الـصومـال عـام 1991 إثـر الحـروب األھـلیة، عـندھـا أعـلن زعـماء قـبائـل الـصومـالـیة 
مـناطـقھم، وكـذلـك أعـلن زعـماء مـناطـق بـنتالنـد مـناطـقھم كـوالیـة مسـتقلة واقـعیاً، لـم یـعلن أٌي مـنھم 

ذلك حتى عام 1998، بعد مرور أعوام على الحروب األھلیة.  
) فـي شـمال شـرق الـصومـال  7فـي یـولـیو مـن الـعام نـفسھ، تـم إعـالن والیـة بـنتالنـد فـي مـنطقة نـوجـال(

). صـرح الـعقید بـأن  8كـدولـة ذات سـلطة حـكومـیة بـواسـطة حـاكـمھا، الـعقید عـبد هللا یـوسـف أحـمد(

ذلـك كـان إجـراًء مـؤقـتاً، وسـوف تـخضع والیـة بـنتالنـد لـحكومـة صـومـالـیة جـدیـدة حـینما یحـل السـالم 
فـي الـمنطقة. مـنذ ذلـك الـحین اسـتمرت والیـة بـنتالنـد مـع الـدول الـصومـالـیة الـوسـطى "الـمركـزیـة" 

في اإلستعداد لالستقرار األمني.  
انـتخب عـبد هللا یـوسـف أحـمد -الـذي تـولـى رئـاسـة الـصومـال الحـقا- زعـیما لـإلقـلیم الـولـید. وشـاركـت 
حـكومـتھا فـي مـعظم الـمؤتـمرات والـلقاءات الـتي تـناولـت الـقضیة الـصومـالـیة كشـریـك فـاعـل، 
وكـانـت أحـد األطـراف الـتي وقـعت خـریـطة الـطریـق الـتي نـتجت عـنھا الـحكومـة الـصومـالـیة الـحالـیة 

بقیادة الرئیس محمد عبدهللا فرماجو. 
تـسمى عـاصـمتھا "جـروي" وتـقدر مـساحـتھا بـأكـثر مـن 212 ألـف كـیلومـتر مـربـع، وتـشكل ثـلث 

مساحة الصومال تقریبا. 
السكان: سكانھا صومالیون، ال یمیزھم عن باقي سكان الصومال خصوصیة عرقیة أو ثقافیة.  
الـدیـن والـلغة : یـدیـنون بـاإلسـالم الـسني عـلى الـمذھـب الـشافـعي المھـیمن فـي مـنطقة الـقرن 

اإلفریقي، ویتكلمون اللغة الصومالیة إلى جانب اللغتین العربیة واإلنجلیزیة. 
 .( 9الموارد : والیة بنتالند غنیة بالماشیة وتربى فیھا اإلبل واألغنام من الضأن والمعز(

وأھـم الـمحاصـیل الـزراعـیة فـي شـرق الـصومـال الـحبوب بـأنـواعـھا وتـنمو أشـجار الـلبان فـي شـرق 
الصومال.  

وتـعد مـن أكـبر دول الـعالـم فـي إنـتاجـھ، كـما تـنمو أشـجار بـعض أنـواع أشـجار الـنخیل. وأخـیرا  
تعتمد مناطق شرق الصومال اعتماداً كبیراً على الثروة الحیوانیة والمیناء، والمطارات.  
المناخ : ویمكن تمییز أربعة فصول مناخیة سنویاً بالصومال، اثنین منھما ممطران ھما: 

.1 ً الـربـیع (غـو): وھـو فـصل الـمطر الـمھم، ویسـتمر مـن شھـر مـارس إلـى مـایـو وأحـیانـا
یونیو.  

6() یكتب ھكذا Punt-land  وھي كلمة مركبة من كلمتین.

(Garoe) 7() جرووى

8() كان رئيس دولة الصومالية االنتقالية  قبل الرئيس / شريف شيخ أحمد الرئيس األسبق.

9(املوسوعة العربية العاملية، ص22 من (املكتبة الشاملة). ( 



وفــصل الخــریــف (َداْیــر)، وھــو أقــل مــطراً مــن الــربــیع ویســتمر مــن ســبتمبر إلــى 2.
) وعـلى الـرغـم مـن أن الـصومـال تـتعرض لھـبوب الـریـاح الـموسـمیة الـشمالـیة  10نـوفـمبر(

الشـرقـیة فـي فـصل الشـتاء، والـموسـمیة الـجنوبـیة الـغربـیة فـي الـصیف، إال أن ھـذه الـریـاح 
تھـب بـموازة الـساحـل ولھـذا یـكون تـأثـیرھـا قـلیالً وأمـطارھـا قـلیلة كـذلـك. وتُـعد الـصومـال 
إحــدى الــدول الــقلیلة فــي الــعالــم الــتي تــنتج الــبخور والــُمرِّ والــلُّبان فــي شــمال شــرق 

 .( 11الصومال(

نـظام الـحكم : لـوالیـة بـونـتالنـد نـظام سـیاسـي مسـتقل عـن الـحكومـة الـصومـالـیة الـفدرالـیة بـرئـیس 
ینتخبھ البرلمان وعدد البرلمان "66"عضوا، وحكومة محلیة وشرطة وجیش. 

وھي على: 
مجلس الحكومة وعلى رأسھم الرئیس عبدهللا سعید دني . 1.
مجلس البرلمان وعلى رأسھم عبدالرشید جبریل الملقب بـ(الشاعر). 2.
مجلس محكمة العلیا وعلى رأسھم محمود حسن عثمان. 3.

قائمة رؤساء والیة بنتالند في شرق شمال الصومال: 
23 یولیو 1998 - 30 یونیو 2001: عبد هللا یوسف أحمد. 1)
1 یولیو 2001 - 14 نوفمبر 2001: یوسف حاجي نور. 2)
14 نوفمبر 2001 - 8 مایو 2002: جامع علي جامع. 3)
(4 .( 812 مایو 2002 - أكتوبر 2004: عبد هللا یوسف أحمد(

أكتوبر 2004 - 8 ینایر 2005: محمد عبدي حاشي. 5)
8 ینایر 2005 - : محمود موسى حرسي(عدى موسى). 6)
8 ینایر 2009- 1/8/2014 عبدالرحمن محمد محمود(فرولي). 7)
8 ینایر 2014- :/12019/8  عبدالولي محمد علي(غاز). 8)
8 ینایر 2019- اآلن : سعید عبدهللا(دني). 9)

ھـذا دلـیل عـلى عـدم االسـتقرار السـیاسـي، وكـل واحـد مـنھم یـزیـل مـا فـعلھ مـن قـبلھ صـغیرة أو 
ن دولة جدیدة، وبعضھم لیس لھم شيء یُذكر أي نطام یذكر.   كبیرة، ویكوِّ

ومـن أھـم الـمدن الـمشھورة  لـمناطـق شـرق الـصومـال حسـب الـدسـتور نـظام الـحكومـة الـمركـزیـة 
   ( 13(نظام محمد سیاد بري رئیس الصومال األسبق)(

مایأي : 
مدینة جرووى، وھي عاصمة المركزیة لوالیة بنتالند. 1.
مدینة بوصاصو، وھي أكبر مدینة تجاریة في المناطق الشرقیة. 2.

10(نفس املصدر ص7.( 

11(املوسوعة العربية العاملية، ص9، من (املكتبة الشاملة). ( 

12() أصبح رئيس الدولة الصومالية االنتقالية  قبل الرئيس / شريف شيخ أحمد الرئيس األسبق.

13()  نظام الثورة ما بني 1970 – 1991م.



بـوصـاصـو ھـي مـن كـبرى مـدن الـصومـال، وفـیھا الـمیناء الـرئیسـي فـي الـصومـال مـنذ بـدایـة 
الحروب األھلیة في الصومال في 1991 م.  

وتـقع عـلى الـساحـل الـجنوبـي لخـلیج عـدن، وھـي الـعاصـمة مـنطقة بـاري (فـي والیـة بـنتالنـد)، كـانـت 
 .(Bandar-qaasimل)تعرف سابقا باسم بندر قاسم

 _____________________
عبدالقادر محمود علي جیالني 

دكتوراة في التربیة 


