املمكن واملستحيل في احتواء جماعة الشباب
في الصومال ..مقاربات واحتماالت
ف""ي اآلون AAة األخ AAيرة ،ازدادت ال AAضرب AAات األم AAنية ال AAقاس AAية وامل AAوج AAهة إل AAى ال AAداخ AAل
ال AA Aصوم AA Aال AA Aي ،وخ AA Aاص AA Aة ف AA Aي ال AA Aعاص AA Aمة م AA Aقدي AA Aشو ،م AA Aن ق AA Aبل ج AA Aماع AA Aة الش AA Aباب
الAAصومAAالAAية ،بAAعد أن خAAفت وطAAأة هAAذه الAAضربAAات فAAترة مAAن الAAزمAAن داخAAل الAAعاصAAمة
املAذكAورة ،وهAو مAا يAثير الAعديAد مAن الAتساؤالت حAول أسAباب الAتدهAور الAطارئ فAي
م AA Aنظوم AA Aة األم AA Aن ال AA Aصوم AA Aال AA Aي ،وال AA Aذي تس AA Aبب م AA Aؤخ AA Aرا ً ف AA Aي ق AA Aيام ه AA Aذه الح AA Aرك AA Aة
ب AAاس AAتهداف ك AAاف AAة ش AAرائ AAح ال AAشعب ال AAصوم AAال AAي ب AAمن ف AAيها ب AAعض ال AAشخصيات
القيادية والسياسية واألمنية في البالد؟؟
وإل"ى جAAانAAب الAAتساؤالت املAAتعلقة بAAطبيعة الAAدور األمAAني الAAصومAAالAAي فAAي مAAواجAAهة
الAA AضربAA Aات األمAA Aنية املAA Aشار إلAA Aيها لجAA AماعAA Aة الشAA Aباب ،تAA AزدحAA Aم وسAA AائAA Aل الAA AتواصAA Aل
االجAA AتماعAA Aي عAA Aلى فAA Aيس بAA Aوك وتAA AويAA Aتر ومAA AنتديAA Aات الAA AدردشAA Aة الAA AخاصAA Aة بAA AالشAA Aباب
ال AAصوم AAال AAي ف AAي داخ AAل ال AAبالد وخ AAارج AAها ،ب AAتساؤالت أخ AAرى ع AAدي AAدة ح AAول ال AAقضية
األم AA Aنية ذات AA Aها ،وب AA Aطرق وص AA Aيغ وأف AA Aكار م AA Aختلفة ف AA Aي ط AA Aرح ال AA Aتساؤالت وإب AA Aداء
الخلفيات الفكرية والثقافية الكامنة وراء طرح تلك التساؤالت!!
ول""كن الAAالفAAت لAAلنظر مAAن بAAني جAAميع الAAتساؤالت تAAلك ،تAAساؤل يAAقول :ملAAاذا ال تAAقوم
الAحكومAة املAركAزيAة فAي مAقديAشو بAاحAتواء جAماعAة الشAباب واكAتساب ودهAا ،ومAن ثAم
تAجنب ضAربAاتAها األمAنية وشAرورهAا الAعسكريAة؟ إلAى جAانAب تAساؤل آخAر يAقول :ملAاذا
ال ت AAطبق ال AAحكوم AAة امل AAرك AAزي AAة ف AAي م AAقدي AAشو ال AAسياس AAات االح AAتوائ AAية ال AAتي اتخ AAذه AAا
رئAAيس الAAوزراء اإلثAAيوبAAي آبAAي أحAAمد تAAجاه الحAAركAAات املتشAAددة فAAي إثAAيوبAAيا ،والAAتي
أدت إلAAى تAAجنيب الAAبالد شAAرور هAAذه الحAAركAAات ،وإلAAى دمAAج الAAكثير مAAن عAAناصAAرهAAا
فAي املAنظومAة الAسياسAية والAوطAنية اإلثAيوبAية؟ إلAى غAير ذلAك مAن تAساؤالت مAشابAهة
تAAرتAAبط بAAشكل أسAAاسAAي بAAمسألAAة)االحAAتواء الAAرسAAمي والAAحكومAAي( لجAAماعAAة الشAAباب
وعناصرها املسلحة واملتشددة!!
وينطلق مAAضمون هAAذا الAAعرض مAAن أهAAم تAAلك الAAتساؤالت الAAشعبية والجAAماهAAيريAAة
املAطروحAة ،ويAطرح بAدوره مجAموعAة مAن الAتساؤالت املAوازيAة ،قAبل أن يAبحث ويAفتش

لAها ولAغيرهAا عAن إجAابAات أقAرب إلAى اإلقAناع والAعقالنAية ،وهAذه الAتساؤالت هAي :هAل
يAمكن لAلحكومAة الAصومAالAية فAي مAقديAشو احAتواء جAماعAة الشAباب؟ ومAا طAبيعة نAظرة
وتAAوجAAهات هAAذه الجAAماعAAة تAAجاه الAAحكم فAAي الAAصومAAال؟ ومAAا نسAAبة الAAنجاح املAAتوقAAعة
فAي احAتواء الحAركAات املسAلحة فAي الAقارة اإلفAريAقية؟ ومAا الAفارق بAني خAطوات آبAي
أحAمد فAي إثAيوبAيا والخAطوات املAشابAهة الAتي يAطالAب بAها الAبعض حAكومAة مAقديAشو
فAAي هAAذا اإلطAAار؟ وأخAAيرا ً مAAا املAAمكن واملسAAتحيل فAAي احAAتواء جAAماعAAة الشAAباب فAAي
الصومال؟
ول""إلج""اب""ة ع AAلى ه AAكذا ت AAساؤالت ،يس AAتغرق ه AAذا ال AAعرض م AAوض AAوع AAه ف AAي م AAدخ AAل
وثالثة محاور على النحو التالي:
مدخل :البنية الفكرية واأليديولوجية للجماعات املسلحة في القارة اإلفريقية
امل""حور األول :ج AAماع AAة الش AAباب ف AAي امل AAحيط اإلف AAري AAقي وال AAصوم AAال ..األه AAداف
والغايات
املحور الثاني :الحكومة املركزية وحركة الشباب بني االحتواء واملواجهة
املحور الثالث :املمكن واملستحيل في احتواء حركة الشباب ..نظرة مستقبلية
***

مدخل
ال AAبنية ال AAفكري AAة واألي AAدي AAول AAوج AAية للج AAماع AAات املس AAلحة ف AAي ال AAقارة
اإلفريقية
ع ""ند ال AAنظر إل AAى ط AAبيعة ال AAبناء ال AAفكري واألي AAدي AAول AAوج AAي ال AAذي ت AAقوم ع AAليه
م AAنطلقات وم AAكون AAات وتح AAرك AAات الج AAماع AAات املس AAلحة ف AAي ال AAقارة اإلف AAري AAقية ،ن AAلمح
تAAشابAAها ً كAAبيرا ً فAAي الAAتوجAAهات واألهAAداف ،بAAل وفAAي األسAAباب املAAباشAAرة املAAؤديAAة إلAAى
الAAنشأة والAAتكويAAن ،األمAAر الAAذي يAAؤكAAد أن األخAAطار الAAتي تAAنشأ عAAن وجAAود أو نAAشأة
أو تAAكويAAن أي مAAن هAAذه الجAAماعAAات فAAي أي بAAقعة مAAن بAAقاع الAAقارة اإلفAAريAAقية ،هAAي
ف AAي ح AAقيقتها أخ AAطار مه AAددة ل AAعموم ال AAدول اإلف AAري AAقية وال AAقارة ج AAمعاء ،ول AAيس ف AAقط
لAAلمحيط املحAAلي والAAجغرافAAي املحAAدود الAAذي نAAشأت ونAAمت فAAيه هAAذه الحAAركAAات ،ومAAن
هAذا املAنطلق يAمكن الAقول بAأن جAماعAة الشAباب فAي الAصومAال ،هAي نAفسها جAماعAة
بAوكAو حAرام فAي نAيجيريAا ،وكAالهAما يAؤديAان دورا ً يAتماس ويAتعاضAد مAع ذات األدوار
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األيAديAولAوجAية لAلتنظيمات املتشAددة الAدولAية كAتنظيمى داعAش والAقاعAدة وغAيرهAما مAن
التنظيمات املشابهة.
ووفق املAضمون الAسابAق ،فAإنAنا سنجAد إطAارا ً أيAديAولAوجAيا ً عAامAا ً يAغلف عAموم
هAذه الAتنظيمات  ،الAصغيرة مAنها والAكبيرة ،وخAاصAة فAي الAقارة اإلفAريAقية ،وهAو مAا
يتضح من جملة االعتبارات التالية:
• ن""شأت الج AAماع AAات املتش AAددة ع AAلى مس AAتوى ال AAقارة اإلف AAري AAقية ،ب AAاالرت AAكاز
إل AA Aى آل AA Aية ت AA Aوظ AA Aيف واس AA Aتغالل ت AA Aأزم األوض AA Aاع امل AA Aعيشية واالق AA Aتصادي AA Aة
وال AAسياس AAية ف AAي ق AAطاع ع AAري AAض م AAن دول إف AAري AAقيا ال AAسمراء ،وذل AAك ع AAبر
التسAلل الAديAموغAرافAي بAني الAقطاعAات الAسكانAية ،وإظAهار تAبني قAضايAاهAا
امل AAلحة وال AAضروري AAة ،األم AAر ال AAذي أدى إل AAى ت AAمدد ه AAذه الج AAماع AAات ،وإل AAى
وج AAود ح AAواض AAن س AAكان AAية م AAتعاط AAفة م AAعها ،وذل AAك ف AAي غ AAفلة م AAن ال AAرق AAاب AAة
ال AAحكوم AAية وال AAرس AAمية للس AAلطات املح AAلية واإلق AAليمية ل AAلقارة ،وه AAو م AAا ي AAدل
مج AAمالً ع AAلى أن ه AAذه الج AAماع AAات ت AAنشأ وت AAنمو" ف AAي ب AAيئات ج AAاذب AAة ،إذ ل AAم
تس AA A Aتطع الس AA A Aلطات امل AA A Aتعاق AA A Aبة ،م AA A Aنذ ح AA A Aقبة االس AA A Aتقالل والتح AA A Aرر م AA A Aن
االسAتعمار ،تAثبيت وتAوطAيد دعAائAم الAدولAة الAقويAة ،مAما سAمح بAانAتشار فAرق
وج AA Aماع AA Aات امل AA Aوت ،ال AA Aتي تس AA Aتغل ض AA Aعف األن AA Aظمة ال AA Aسياس AA Aية وع AA Aوام AA Aل
ال AAتهميش االق AAتصادي وال AAسياس AAي وال AAصراع AAات ال AAقبلية واإلث AAنية ،وت AAعقيد
الAتركAيبة االجAتماعAية وتAداخAالتAها ،وتAوسAع أطAر الAتداخAل بAني الAديAن والAقبيلة
واأليديولوجيا واإلثنية"1
• ت"ميل أغAAلب الحAAركAAات املتشAAددة  ،إلAAى بAAنية فAAكريAAة وأيAAديAAولAAوجAAية مAAجافAAية
ل AAألن AAظمة ال AAسياس AAية ال AAدي AAمقراط AAية ف AAي إف AAري AAقيا وال AAعال AAم ،وم AAن ث AAم ف AAإن
ال AA Aغال AA Aبية ال AA Aعظمى م AA Aن ه AA Aذه الج AA Aماع AA Aات ،ت AA Aنشأ ب AA Aعيدا ً ع AA Aن ح AA Aواض AA Aن
امل AAمارس AAات ال AAسياس AAية وامل AAدن AAية امل AAتعارف ع AAليها ف AAي ال AAبيئات امل AAتحضرة
والح AAري AAصة ع AAلى ت AAطبيق امل AAعاي AAير ال AAحقوق AAية؛ ل AAذا ف AAإن ت AAلك الح AAرك AAات ب AAما
فAيها الحAركAات الAناشAئة الجAديAدة فAي الAقارة اإلفAريAقية ،تAفتقد إلAى خAبرات
املAA AمارسAA Aة الAA AسياسAA Aية املAA AدنAA Aية والAA AديAA AمقراطAA Aية ،مAA AقابAA Aل تAA AراكAA Aم الAA Aخبرات
 1ان"ظر :الح"رك"ات اإلره"اب"ية ف"ي أف"ري"قيا  ..األب"عاد واالس"ترات"يجيات ،ال"كتاب ال"ثان"ي واألرب"عون ب"عد
امل ""ئة ،ع ""رض وت ""قري ""روإص ""دار :م ""رك ""ز املس ""بار ل ""لدراس ""ات وال ""بحوث ،دي ""سمبر  ،2018م ""تاح ع ""لى:
 ،https://www.almesbar.netمع البحث بالعنوان املذكور)بتصرف(
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الAA AراديAA AكالAA Aية الAA Aعنيفة ،وهAA Aو مAA Aا يAA Aؤدي فAA Aي الAA AنهايAA Aة إلAA Aى أن تAA Aكون هAA Aذه
الج AAماع AAات م AAتلذذة ب AAأع AAمال ال AAعنف وال AAقتل والتخ AAري AAب ،وراض AAية ت AAمامA Aاً
ب AAال AAتخندق خ AAلف م AAنهجيات AAها األي AAدي AAول AAوج AAية االن AAتقام AAية ،وخ AAلف زع AAام AAات AAها
ال AAروح AAية وال AAفكري AAة اإلق AAصائ AAية ،وه AAنا الب AAد ح AAقيقة م AAن ال AAتفري AAق ب AAني ك AAتل
امل AAعارض AAة ال AAسياس AAية م AAن ج AAهة ،وج AAماع AAات ال AAقتل والتخ AAري AAب م AAن ج AAهة
أخAرى؛ فAاألولAى)كAتل املAعارضAة( أثAبتت الAتجارب الAسياسAية والAديAمقراطAية
املAعاصAرة ،أنAها تAتعاطAى بAإيAجابAية مAع الAنواحAي الAسياسAية والAديAمقراطAية،
ع AAكس ال AAثان AAية؛ " ف AAعلى ال AAصعيد األي AAدي AAول AAوج AAي ال ي AAرى}امل AAعارض AAون ب AAمن
ف AAيهم م AAناص AAرو ال AAتيار اإلس AAالم AAي{ امل AAشارك AAون ف AAي ال AAعملية ال AAسياس AAية
غAضاضAة فAي قAبول آلAيات الAديAمقراطAية وانAتخاب الAقادة والAقيود املAفروضAة
عAAلى السAAلطة الAAتنفيذيAAة مAAن قAAبل الAAبرملAAان والسAAلطة الAAقضائAAية ،وحAAتى فAAي
إمAA A AكانAA A Aية اسAA A Aتبدال الAA A Aقادة فAA A Aي انAA A AتخابAA A Aات جAA A AديAA A Aدة}كAA A Aما أن كAA A AونAA A Aهم
يAAقبلون{ بAAحكم األمAAر الAAواقAAع بشAAرعAAية الAAدولAAةــ األمAAة الحAAديAAثةـــ يAAضع حAAداً
فAAاص Aالً }بAAينهم{ وبAAني الجAAماعAAات الAAراديAAكالAAية}الAAتي{ الزالAAت تAAعتبر الAAدولAAة
الحديثة ،وليس حكوماتها فقط ،ال شرعية"2
• تنطلق األس AAس األي AAدي AAول AAوج AAية امل AAهيمنة ع AAلى ال AAبناء ال AAفكري للج AAماع AAات
املتش AAددة ،ف AAي ال AAعدي AAد م AAن دول ال AAعال AAم ع AAمومA Aاً ،ودول ال AAقارة اإلف AAري AAقية
الAA A Aسمراء عAA A Aلى وجAA A Aه الAA A Aخصوص ،مAA A Aن تAA A Aفسيرات غAA A Aير مAA A Aكتملة الAA A Aفهم
واإلحAاطAة لAبعض الAنصوص الAديAنية؛ فAعلى مسAتوى الجAماعAات املAحسوبAة
زورا ً وبهAتانAا ً عAلى الAتيار اإلسAالمAي ،وهAو مAنها بAراء ،نجAد مAنطلقات الAبناء
الAAفكري واأليAAديAAولAAوجAAي لAAديAAها ،مAAتأثAAرة تAAأثAAرا ً شAAديAAدا ً بAAاالعAAتماديAAة)مAAغلوطAAة
الAAفهم(عAAلى الAAنصوص الAAديAAنية اإلسAAالمAAية املAAرتAAبطة بAAمفاهAAيم :الAAحاكAAمية،
ال AAجاه AAلية ،ال AAعصبة امل AAؤم AAنة ،ال AAجهاد ،إل AAى غ AAير ذل AAك م AAن امل AAفاه AAيم ال AAتي
تتخAذ أبAعادا ً مAغلوطAة لAدى ذهAنية هAذه الجAماعAات ،وكAذلAك عAند الAتطبيقات

 2ان"ظر :م"اري"نا أوت"اوي ،وع"مرو ح"مزاوي ،اإلس"الم"يون ف"ي ال"سياس"ة :دي"نام"يكيات امل"شارك"ة ،أوراق
م"رك"ز ك"ارن"يغي للس"الم ال"دول"ي)ب"رن"ام"ج الش"رق األوس"ط( ،ال"عدد  ،98دي"سمبر/ك"ان"ون األول  ،2008ص
 ،7م " " " " "ت" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " ""اح ع " " " " "ل" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " ""ىhttps://carnegieendowment.org/files/ :
) ، Islamists_in_Politics_Arabic.pdfبتصرف(
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الAعملية والحAركAية عAلى أرض الAواقAع 3وهAو مAا نجAده أيAضا ً لAدى الجAماعAات
املسAAلحة فAAي الAAقارة اإلفAAريAAقية ،واملAAحسوبAAة عAAلى الAAتيارات غAAير اإلسAAالمAAية
األخAAرى؛ فAAعلى سAAبيل املAAثال ،نAAشأ جAAيش الAAرب األوغAAندي ،والAAذي ال يAAزال
لAA Aه تحAA AركAA Aات عAA Aنيفة ومAA AدمAA Aرة فAA Aي أفAA AريAA Aقيا الAA AوسAA Aطى والAA AكونAA Aغو وجAA Aنوب
ال AAسودان ،4ع AAلى أس AAاس م AAفاه AAيم م AAغلوط AAة م AAن ال AAناح AAية ال AAدي AAنية؛" ف AAفي
ال AAثمان AAينيات اع AAتقدت ام AAرأة ت AAدع AAى الك AAوي AAنا أن ال AAروح امل AAقدس AAة خ AAاط AAبتها
وأمAAرتAAها بAAاإلطAAاحAAة بAAالAAحكومAAة األوغAAنديAAة ملAAا تAAمارسAAه مAAن ظAAلم وجAAور ضAAد
ال AAشعب ف AAتأس AAس ج AAيش ال AAرب ك AAمعارض AAة أوغ AAندي AAة م AAن ق AAبائ AAل األش AAول AAي
ع AAام 1986ع AAلى ي AAد ج AAوزي AAف ك AAون AAي ،ع AAبر ق AAناع AAة ث AAاب AAتة ل AAدى األخ AAير ب AAأن AAه
ورث الAروح املAقدسAة فAي مAهمة اإلطAاحAة بAالAحكومAة األوغAنديAة ،فAقام بخAطف
وت AAجنيد األط AAفال ،وت AAشوي AAه امل AAخال AAفني وذب AAحهم ،ع AAلى م AAدار أك AAثر م AAن 20
عAAامAا ً" 5ويAAتضح فAAي هAAذا اإلطAAار ،مAAا تAAمثله املAAفاهAAيم الAAديAAنية املAAغلوطAAة مAAن
ركAA AائAA Aز مAA AؤثAA Aرة وقAA AويAA Aة ضAA Aمن الAA Aبناء الAA Aفكري واأليAA AديAA AولAA AوجAA Aي للحAA AركAA Aات
والجAAماعAAات املتشAAددة الAAتي تAAنتهج مAAبدأ الAAتصفية الجسAAديAAة لAAلمعارضAAني
واملخالفني واألبرياء على السواء في عموم القارة اإلفريقية.
• ت"لعب الAتنظيمات الAدولAية األشهAر فAي عAالAم الAتطرف والAراديAكالAية كAتنظيم
ال AAقاع AAدة وت AAنظيم داع AAش ،دورا ً ك AAبيرا ً ف AAي ت AAقدي AAم ال AAنموذج األي AAدي AAول AAوج AAي
املAAلهم لAAلتنظيمات األصAAغر داخAAل الAAقارة اإلفAAريAAقية الAAسمراء ،األمAAر الAAذي
يس ّهAA A Aل ع AA Aلى األخ AA Aيرة م AA Aهمة اس AA Aتكمال امل AA Aالم AA Aح ال AA Aفكري AA Aة وال AA Aتنظيمية
امل AAساع AAدة ع AAلى ات AAخاذ م AAواق AAع وأب AAعاد دول AAية ض AAمن م AAنظوم AAة ال AAرادي AAكال AAية
اإلق AAليمية وال AAدول AAية ،وذل AAك ع AAبر إج AAراء ب AAسيط ج AAدا ً ت AAقوم ب AAات AAخاذه زع AAام AAات
 3ان" ""ظر :ع" ""يسى ،مح" ""مود ض" ""ياء ال" ""دي" ""ن ،ال" ""تنظيمات اإلره" ""اب" ""ية ف" ""ي ال" ""دول ال" ""عرب" ""ية ..وإج" ""راءات
مواجهتها ،مجلة)آفاق عربية( ،العدد ال–أول ،مارس  ،2017ص )15بتصرف(
 4راج""ع ت""قري""ر ص""حيفة)س""ودان ت""رب""يون( ت""حت ع""نوان :االت""حاد اإلف""ري""قي :ج""يش ال""رب ينش""ط ف""ي
ث""الث دول ب""ال""قارة ،ب""تاري""خ  7ي""ون""يو  ،2017م""تاح ع""لى ، http://www.sudantribune.net :م""ع
البحث بالعنوان املذكور)بتصرف(
 5راج"ع ت"قري"ر ص"حيفة ال"عرب ال"لندن"ية ،ت"حت ع"نوان) داع"ش وج"يش ال"رب األوغ"ندي :إره"اب"هم واح"د
ودي" " " ""ان" " " ""ات" " " ""هم ش" " " ""تى ،ال" " " ""سنة  37ال" " " ""عدد  ،9872ب" " " ""تاري" " " ""خ  ،30/3/2015م" " " ""تاح ع" " " ""لىhttps:// :
) ، i.alarab.co.uk/pdf/2015/03/30-03/p13.pdfبتصرف(
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ال AA A Aتنظيمات ال AA A Aصغيرة ،أال وه AA A Aو إع AA A Aالن االن AA A Aتماء ل AA A Aلتنظيمات ال AA A Aكبرى؛
فبحسAA Aب اإلحAA AصائAA Aيات الAA Aصادرة عAA Aن لAA Aجنة مAA AكافAA Aحة اإلرهAA Aاب الAA AتابAA Aعة
ملجAلس األمAن الAدولAي ،ومAؤشAر اإلرهAاب الAعاملAي ،واملAركAز األمAريAكي ملAراقAبة
امل AAواق AAع اإلل AAكترون AAية اإلره AAاب AAية ،ت AAم إح AAصاء ث AAمان AAية ج AAماع AAات متش AAددة
أسAاسAية فAي الAقارة اإلفAريAقية ،مAرتAبطة بAتنظيم الAقاعAدة وتAنظيم داعAش مAن
ب AAينها ج AAماع AAة الش AAباب ف AAي ال AAصوم AAال 6وف AAي ال AAحقيقة إن ال AAفترة ال AAتال AAية
ألحAA A Aداث الAA A Aحادي عشAA A Aر مAA A Aن سAA A Aبتمبر  2001فAA A Aي الAA A AواليAA A Aات املتحAA A Aدة
األم AAري AAكية ،وال AAتي ك AAان م AAن ت AAداع AAيات AAها ظ AAهور م AAا ي AAسمى بــ)ال AAتحال AAف
الAدولAي عAلى اإلرهAاب( ،شهAدت ظAهور الAعديAد مAن الAتنظيمات الAراديAكالAية
املتش AAددة وال AAعنيفة ف AAي ال AAقارة اإلف AAري AAقية ،م AAثل"ت AAنظيم ال AAقاع AAدة ،وج AAماع AAة
أنAصار الAديAن ،وحAركAة الAتوحAيد فAى النيجAر ،وحAركAة شAباب املAجاهAديAن فAى
الAAصومAAال ،حAAركAAة بAAوكAAو حAAرام)سAAلفية جAAهاديAAة( ،جAAماعAAة أنAAصار نAAيجيريAAا
اإلس AAالم AAية امل AAنشقة م AAن ب AAوك AAو ح AAرام وامل AAسماة ب AAطال AAبان ن AAيجيري AAا وه AAي
مجAAموعAAة طAAالب تAAركAAوا الAAدراسAAة وأقAAامAAوا قAAاعAAدة لAAهم فAAى مAAنطقة)كAAانAAامAAا(
بAA AواليAA Aة)يAA AوبAA Aا( شAA Aمال شAA Aرق نAA AيجيريAA Aا ،وعAA Aلى حAA Aدود دولAA Aة النيجAA Aر ،ومAA Aنذ
ت AAأس AAيس ه AAذه الج AAماع AAات ب AAدأت تس AAتخدم ه AAذه ال AAتنظيمات ال AAعنف وف AAقا
لتبريرات تتماشي مع رؤيتها وإيدولوجيتها"7
وخ"الص"ة الAAقول هAAنا ،إن الAAتوجAAهات الAAفكريAAة واأليAAديAAولAAوجAAية املAAعقدة واملAAتشابAAكة
لAAطبيعة الAAبناء املAAفاهAAيمي الAAكامAAن وراء انAAطالق وإنAAشاء الجAAماعAAات املتشAAددة فAAي
ال AAقارة اإلف AAري AAقية ع AAمومA Aاً ،وف AAي م AAنطقة ال AAقرن اإلف AAري AAقي وال AAصوم AAال ع AAلى وج AAه
ال AAخصوص ،ي AAجعل م AAن ال AAصعب ع AAلى ال AAعناص AAر امل AAنتمية له AAذه الج AAماع AAات ،س AAواء
الAAعناصAAر الAAدنAAيا أو الAAزعAAامAAات والAAقيادات الAAعليا ،أن تAAتعاطAAى بAAشكل إيAAجابAAي مAAع
 6ان"ظر :ص"اي"ج،م"صطفى ،الج"ماع"ات اإلره"اب"ية ف"ي غ"رب إف"ري"قيا :الخ"ري"طة ـ ال"تموي"ل ـ والتح"دي"ات،
مج" " " ""لة آراء ح" " " ""ول الخ" " " ""ليج ،ال" " " ""عدد  ،136م" " " ""اي" " " ""و  ،2015م" " " ""تاح ع" " " ""لىhttp://www.araa.ae/ :
i
n
d
e
x
.
p
h
p
?
option=com_content&view=article&id=4464:2018-05-13-13-12-33&catid=4003&It
) ، emid=172بتصرف(
 7راج""ع ت""قري""ر امل""رك""ز ال""عراق""ي األف""ري""قي ل""لدراس""ات االس""ترات""يجية ،ت""حت ع""نوان)خ""ري""طة ال""صراع""ات
ال"دي"نية ف"ي أف"ري"قيا( ب"تاري"خ  19م"اي"و  ،2018ن"قالً وت"رج"مة ع"ن :وك"ال"ة امل"خاب"رات األم"ري"كية ،2016
متاح على ، http://ciaes.net :مع البحث بالعنوان املذكور)بتصرف(
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أنAظمة الAحكم الحAديAثة ،ومAع مAنظومAة املAؤسAسات الAديAمقراطAية املAتعارف عAليها فAي
الAAدولAAة الحAAديAAثة ..هAAذا مAAن جAAهة ،ومAAن نAAاحAAية أخAAرى ،فAAإن اإلنAAصاف فAAي الAAتقييم،
يAحتم الAتأكAيد عAلى أن الAبناء الAفكري واأليAديAولAوجAي املAشار إلAيه ،ال يتحAمل وحAده
أسAAباب الAAتقاطAAع والAAتبايAAن الAAحادث بAAني هAAذه الجAAماعAAات وأنAAظمة الAAحكم الحAAديAAثة؛
ف AAهناك ال AAكثير م AAن ال AAدواف AAع امل AAعززة له AAذا ال AAتباي AAن ،وع AAلى رأس AAها "فش AAل ال AAنخب
الAAسياسAAية }والAAثقافAAية{ األفAAريAAقية فAAي إدارة الAAتنوع واملAAوارد ،وبAAناء الAAدولAAة وتAAحقيق
االن AAدم AAاج االج AAتماع AAي ،وت AAحقيق ط AAموح AAات ال AAشعوب األف AAري AAقية ب AAعد االس AAتقالل"8
إضAAافAAة إلAAى عAAوامAAل عAAديAAدة أخAAرى مAAنها :عAAدم قAAدرة الAAبيئات اإلفAAريAAقية الAAحاضAAنة
عAلى اسAتيعاب الAكثير مAن الAفئات الAشابAة ،إلAى جAانAب اتAساع الAفجوة بAني األغAنياء
والAفقراء وتAنامAي الAطبقية االجAتماعAية فAي ظAل الAتهميش والAبطالAة وصAراع األعAراق
امل AAختلفة ،ج AAنبا ً إل AAى ج AAنب م AAع ب AAعض ال AAعوام AAل امل AAؤث AAرة األخ AAرى؛ ك AAغياب ال AAحوار
الAAديAAمقراطAAي وافAAتقاد الAAقنوات الشAAرعAAية لAAلمشاركAAة الAAسياسAAية والAAتعبير عAAن اآلراء
واألفAAكار ،بAAاإلضAAافAAة إلAAى عAAامAAل آخAAر مAAؤثAAر ومAAهم ،يAAتمثل فAAي رعAAايAAة بAAعض الAAدول
واألنAظمة الAسياسAية لهAذه الجAماعAات املتشAددة عAلى املسAتوى الAدولAي ،األمAر الAذي
ي AA Aجعل م AA Aن م AA Aنها أداة ل AA Aتحقيق أه AA Aداف وغ AA Aاي AA Aات اس AA Aترات AA Aيجية داخ AA Aل ال AA Aقارة
اإلفريقية9

املحور األول
ج AAماع AAة الش AAباب ف AAي امل AAحيط اإلف AAري AAقي وال AAصوم AAال ..األه AAداف
والغايات
ب"تتبع مAراحAل الAتطور الAتاريAخي لAنشأة وتAكويAن جAماعAة الشAباب الAصومAالAية،
تظه AAر م AAالم AAح ال AAبنية األي AAدي AAول AAوج AAية له AAذه الج AAماع AAة ،ك AAما تظه AAر ط AAبيعة امل AAؤث AAرات
املAتناقAضة واملشAتبكة واملAعقدة ،الAتي شّ Aكلت الAنهج الAراديAكالAي الAعنيف واملAتنامAي
ل AAعناص AAره AAا ع AAبر م AAراح AAل م AAختلفة م AAن ال AAعمل ال AAجهادي داخ AAل وخ AAارج ال AAصوم AAال،
وضAد أطAراف عAدة مAنها املحAلي مAمثالً فAي الAداخAل الAصومAالAي ،واإلقAليمي مAمثالً
 8انظر :الحركات اإلرهابية في أفريقيا  ..األبعاد واالستراتيجيات ...،مصدر سابق)بتصرف يسير(
 9ان"ظر :ع"يسى ،مح"مود ض"ياء ال"دي"ن ،ال"تنظيمات اإلره"اب"ية ف"ي ال"دول ال"عرب"ية ،...م"صدر س"ابق ،ص
)13بتصرف كبير(
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فAي أعAداء الجAماعAة مAن الAدول اإلفAريAقية ،والAدولAي مAمثالً فAي بAعض الAقوى الAدولAية
الAAتي تAAحتل أولAAويAAات عAAدائAAية قAAصوى مAAن املAAنظور األيAAديAAولAAوجAAي للجAAماعAAة ،وعAAلى
رأس ه AAذه ال AAقوى ت AAتمرك AAز ال AAوالي AAات املتح AAدة األم AAري AAكية ب AAكاف AAة م AAؤس AAسات AAها داخ AAل
ال AA Aقارة وخ AA Aارج AA Aها إذا ل AA Aزم األم AA Aر ،ك AA Aما ي AA Aتضح م AA Aن امل AA Aنهج ال AA Aفكري والح AA Aرك AA Aي
للج AA Aماع AA Aة ،أن أه AA Aداف AA Aها وغ AA Aاي AA Aات AA Aها م AA Aن ال AA Aجهاد املس AA Aلح ،ل AA Aيس مج AA Aرد ت AA Aسجيل
االعAAتراض عAAلى مAAواقAAف أنAAظمة الAAحكم املAAتتابAAعة فAAي الAAصومAAال أوفAAي غAAيرهAAا مAAن
املAناطAق والAدول اإلفAريAقية املAتواجAدة فAي الAقرن اإلفAريAقي أو فAي الAقارة اإلفAريAقية
ك AAكل ،وإن AAما ت AAتجاوز ذل AAك ب AAكثير ،وه AAو م AAا س AAيتضح ب AAشكل ت AAفصيلي م AAن خ AAالل
النقاط التالية:
∗ س"اق"ت مAراحAل الAغربAلة الAفكريAة والحAركAية ،عAناصAر جAماعAة الشAباب إلAى مAرحAلة
م AAتأص AAلة ف AAي ال AAعنف وح AAمل الس AAالح ورف AAض الس AAلمية واالع AAتدال؛ ف AAمنذ ظ AAهور
امل AA Aواج AA Aهات امل AA Aتضادة ب AA Aني ح AA Aكوم AA Aة س AA Aياد ب AA Aري ،وق AA Aيادات ح AA Aرك AA Aة االت AA Aحاد
اإلسAAالمAAي خAAالل الAAثمانAAينيات ،وحAAتى بAAزوغ نجAAم)حAAركAAة الشAAباب املAAجاهAAديAAن(
ألول م AAرة خ AAالل ال AAعام  ،2006ك AAفصيل م AAقاوم وم AAداف AAع ع AAن ال AAصوم AAال ض AAد
االحAتالل اإلثAيوبAي ،ومAن ثAم قAيام عAناصAرهAا الAقياديAة والAعسكريAة الAشابAة تAحت
لAAواء اتAAحاد املAAحاكAAم اإلسAAالمAAية ،بAAالAAسيطرة عAAلى وسAAط وجAAنوب الAAصومAAال بAAما
فAAي ذلAAك الAAعاصAAمة مAAقديAAشو ،خAAالل تAAلك الAAفترة املAAشار إلAAيها ،تAAعرضAAت الAAبنية
ال AAفكري AAة والح AAرك AAية للج AAماع AAة ل AAتحوالت ج AAذري AAة ص AAارم AAة وع AAنيفة ،ن AAتيجة ت AAمرد
الAقيادات الAشابAة املتشAددة عAلى زعAماء الAتيار السAلفي املAعتدلAني ،األمAر الAذي
تAمخضت مAعه الAتوجAهات املAتصارعAة داخAل هAذا الAتيار فAي نAهايAة املAطاف عAن
ت AAفوق ال AAتوج AAه ال AAجهادي املتش AAدد وال AAداع AAي إل AAى ح AAمل الس AAالح ،ع AAلى ن AAظيره
امل AAعتدل ،وس AAاع AAد ع AAلى ذل AAك ،ان AAهيار ال AAحكوم AAة ال AAصوم AAال AAية ،وان AAفتاح املشه AAد
اإلف AAري AAقي ع AAلى ال AAتدخ AAالت اإلث AAيوب AAية ال AAعسكري AAة ف AAي األق AAال AAيم ال AAصوم AAال AAية م AAن
ج AAهة ،وظ AAهور ال AAنفوذ ال AAعسكري ل AAزع AAماء الح AAرب ف AAي ال AAداخ AAل ال AAصوم AAال AAي م AAن
جAAهة أخAAرى ،األمAAر الAAذي ه Aيّأ لAAلعناصAAر الAAجهاديAAة املتشAAددة مAAن الAAعسكريAAني
الشAAبان ،أجAAواء مAAواتAAية إلظAAهار أيAAديAAولAAوجAAيتهم الAAخاصAAة فAAي وجAAه أعAAدائAAهم مAAن
ال AAقوات اإلث AAيوب AAية وزع AAماء الح AAرب؛ إذ أن AAه" م AAع دخ AAول ال AAقوات اإلث AAيوب AAية إل AAى
األراضAA Aي الAA AصومAA AالAA Aية نAA AهايAA Aة عAA Aام  ،2006ودحAA AرهAA Aا لسAA Aلطة املAA AحاكAA Aم فAA Aي
م AAقدي AAشو ،أخ AAذت ح AAرك AAة الش AAباب امل AAجاه AAدي AAن ف AAرص AAة ق AAوي AAة إلث AAبات وج AAوده AAا
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ومAAبررات لAAفرض أجAAندتAAها الAAجهاديAAة ،ومAAن ثAAم اتخAAذت الحAAركAAة طAAريAAق املAAقاومAAة
وحAAرب الAAعصابAAات ضAAد الAAقوات اإلثAAيوبAAية الAAتي تAAكبدت خAAسائAAر فAAادحAAة ،حAAتى
اسAتغاث الAرئAيس اإلثAيوبAي مAليس زيAناوي بAاملAجتمع الAدولAي النAتشال قAواتAه مAن
املسAA Aتنقع الAA AصومAA AالAA Aي ،وبAA AذلAA Aك حAA Aظيت حAA AركAA Aة الشAA Aباب بAA Aشعبية كAA Aبيرة بAA Aني
الAصومAالAيني" ،10ولAم تAفلح مAنذ ذلAك الAحني وحAتى اآلن ،أيAة مAحاوالت فAي إثAناء
عAناصAر الحAركAة عAن نAهجهم الAراديAكالAي الAعنيف ،تAمامAا ً كAما فشAلت املAحاوالت
األول AA Aى ال AA Aتي شه AA Aده AA Aا ال AA Aعام  ،1996ع AA Aندم AA Aا " ق AA Aرر ق AA Aادة ح AA Aرك AA Aة االت AA Aحاد
اإلسAالمAي نAبذ السAالح وتAرك الAعمل الAعسكري والAتفرغ لAلعمل الAدعAوي ،وتAغيير
اسAم الحAركAة مAن االتAحاد اإلسAالمAي إلAى جAماعAة االعAتصام بAالAكتاب والAسنة،
لAيتناسAب مAع املAرحAلة الجAديAدة ،لAكن الAعقيدة الAجهاديAة كAانAت قAد تAرسAخت فAي
أذه AA Aان أك AA Aثر ش AA Aباب الح AA Aرك AA Aة ،وال AA Aذي AA Aن ق AA Aرروا م AA Aواص AA Aلة ال AA Aعمل ال AA Aعسكري،
وتAأسAيس كAيان جAهادي جAديAد عAام  1997مAن خAالل التسAلح وابAتعاث عشAرات
الش AAباب إل AAى أف AAغانس AAتان ل AAتلقي ال AAتدري AAبات ال AAعسكري AAة ال AAالزم AAة ،وم AAن ه AAؤالء
تبلورت فيما بعد)حركة الشباب املجاهدين(11
∗ يُ"فهم مAAن األدبAAيات املAAأثAAورة عAAن الحAAركAAة ،عAAمق الAAتوجAAه الAAعدائAAي الAAعنيف فAAي
أذهAان عAناصAرهAا ،تAجاه أطAراف عAديAدة فAي الAداخAل الAصومAالAي ،وفAي الAقارة
اإلف AAري AAقية وال AAعال AAم ،م AAمن تُ AAع ُّده AAم الح AAرك AAة م AAن ب AAني أع AAداء ال AAصوم AAال وش AAعب
الAAصومAAال ،وهAAو مAAا يAAتضح مAAن أحAAد املسAAتندات املAAأثAAورة عAAن الحAAركAAة ،والAAذي

 10راج""ع :ع""بد ال""رح""يم ع""لي ،ح""رك""ة الش""باب امل""جاه""دي""ن ،ت""قري""ر ب""واب""ة الح""رك""ات اإلس""الم""ية ،ب""تاري""خ
اإلثنني  3ديسمبر  ،2018متاح علىhttp://www.islamist-movements.com/2372 :
 11ان""ظر :ع""بداهلل،مح""مد أح""مد ،ح""رك""ة الش""باب امل""جاه""دي""ن ف""ي ال""صوم""ال  ..إل""ى أي""ن؟ ،ت""قري""ر م""رك""ز
الج"زي"رة ل"لدراس"ات ،ب"تاري"خ األح"د  14أك"توب"ر  ،2012م"تاح ع"لىhttp://studies.aljazeera.net/ :
) ، ar/reports/2012/10/2012101473613127317.htmlبتصرف(
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يُظهAAر مAAحتواه أن الحAAركAAة ُتهAAدر دم أعAAدائAAها 12مAAن األفAAارقAAة والAAغربAAيني عAAلى
ال AAسواء ،وت AAقول بح AAل وش AAرع AAية ق AAتل وس AAرق AAة غ AAير املس AAلمني ،ودون ت AAفرق AAة ب AAني
امل AAدن AAيني وال AAعسكري AAني م AAنهم؛ ت AAقول ال AAوث AAيقة امل AAنقول AAة ع AAن الح AAرك AAةُ ":ي AAعام AAل
ال AAفرن AAسيون واإلن AAكليز م AAعام AAلة م AAتساوي AAة ،وي AAكون ح AAالالً س AAفك دم AAائ AAهم ونه AAب
أمAوالAهم حAيثما يAتواجAدون ،وال يAجوز ألي مسAلم ،فAي أي قAطر كAان ،الAتعاون
مAعهم بAأي طAريAقة كAانAت ...وإال أصAبحوا مAن الAكفار واملAرتAديAن عAن اإلسAالم،
ويAتلقى اإلثAيوبAيون والAكينيون واألوغAنديAون والAبورونAديAون املAعامAلة ذاتAها الAتي
ي AAتلقاه AAا ال AAفرن AAسيون واإلن AAكليز ،ألن AAهم اج AAتاح AAوا دول AAة ال AAصوم AAال اإلس AAالم AAية
وشنُّوا حربا ً على اإلسالم واملسلمني"13
∗ ال ت"قف األهAAداف والAAغايAAات املAAتأصAAلة فAAي املAAنهج الAAفكري والحAAركAAي لجAAماعAAة
الشAباب عAند الحAدود الAدنAيا مAن األهAداف والAغايAات الAسياسAية أو االجAتماعAية
أو ال AAدي AAنية ،ك AAتجسيد م AAبدأ امل AAعارض AAة ال AAسياس AAية أو ت AAحقيق ن AAجاح AAات ف AAي
املAAعارك االنAAتخابAAية والحAAزبAAية أو مAAا أشAAبه ،ولAAكن تAAتجاوز هAAذه الAAغايAAات وتAAلك
األه AAداف ه AAذا ال AAنطاق ب AAكثير؛ ف AAعلى مس AAتوى ال AAداخ AAل ال AAصوم AAال AAي" ته AAدف
الح AAرك AAة إل AAى اإلط AAاح AAة ب AAال AAحكوم AAة ف AAي م AAقدي AAشو ،وإق AAام AAة دول AAة وف AAق م AAنهجها
الAAفكري املتشAAدد" 14وهAAو الهAAدف الAAذي تAAالقAAت مAAعه أيAAديAAولAAوجAAيات الحAAركAAة مAAع
 12تج""در اإلش""ارة ه""نا إل""ى أن ح""رك""ة الش""باب املتش""ددة ال ت""تردد ف""ي ات""خاذ ال""قرارات ال""صادرة ب""شأن
ت"صفية أع"دائ"ها ،ح"تى ول"و ك"ان هؤالء األع"داء م"ن ب"ني األع"ضاء ال"ساب"قني ب"ها ،ب"دل"يل م"وق"ف الح"رك"ة
مؤخ"را ً وخ"الل  2018م"ن ال"قيادي ال"سابق ب"ها واملنشق ع"ليها ح"ال"يا ً) روب"و أب"و م"نصور( وال"ذي ك"ان
ف""ي ال""سابق ن""ائ""ب زع""يم الح""رك""ة واملتح""دث ال""رس""مي ب""اس""مها؛ ح""يث اع""تبرت الج""ماع""ة أن ق""يام روب""و
ب"تغيير ان"تمائ"ه ووالئ"ه ،ث"م ان"ضمام"ه ل"لحكوم"ة امل"رك"زي"ة ف"ي م"قدي"شو ،ي"مثل خ"روج"ا ً ع"لى الش"ري"عة
وخ""ذالن "ا ً ل""ها ون""صرة ل""لكاف""ري""ن ،وم""ن ث""م ق""ام""ت الح""رك""ة ب""إه""دار دم""ه)ي""راج""ع :م""رك""ز م""قدي""شو ل""لبحوث
وال""دراس""ات) ،ح""رك""ة الش""باب ته""در دم ال""قيادي روب""و أب""و م""نصور(  ،ب""تاري""خ  16ي""ناي""ر  ،2018م""تاح
على ، http://mogadishucenter.com :مع البحث بالعنوان املذكور /بتصرف(
 13ان"ظر :س"يث ج.ج"ون"ز ،آن"درو م.ل"يبمان ،ن"اي"ثان ت"شان"دل"ر ،اس"ترات"يجية م"كاف"حة اإلره"اب وال"تمرد
ف ""ي ال ""صوم ""ال)ت ""قييم الح ""ملة ض ""د ح ""رك ""ة الش ""باب( ،م ""طبوع ""ات مؤس ""سة  ،RANDس ""ان ""تا م ""ون ""يكا،
ك" ""ال" ""يفورن" ""يا ،2016 ،ص  ،3م" ""تاح ع" ""لىhttps://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/ :
) ، research_reports/RR1500/RR1539/RAND_RR1539z1.arabic.pdfبتصرف(
 14راج"ع :إح"سان ال"فقيه ،ب"دء ان"سحاب ال"قوات اإلف"ري"قية م"ن ال"صوم"ال والخ"طر ال"قادم ،م"وق"ع وك"ال"ة
األن"اض"ول ال"ترك"ية ب"ال"لغة ال"عرب"ية ،ب"تاري"خ  ،10/10/2018م"تاح ع"لىhttps://www.aa.com.tr/ar :
 ،مع البحث بالعنوان املذكور)بتصرف يسير(
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األيAAديAAولAAوجAAيات الحAAركAAية لAAلتنظيمات املAAشابAAهة عAAلى املسAAتوى الAAدولAAي كAAتنظيم
ال AAقاع AAدة ،وه AAذا ال AAتنظيم األخ AAير ارت AAبطت ب AAه ج AAماع AAة الش AAباب ب AAفعل ت AAقارب
األف AAكار؛ ف AAقد"اس AAتمرت ت AAلك ال AAعالق AAة ب AAينهم ح AAتى ع AAام  2009ح AAيث أع AAلنت
حAA AركAA Aة الشAA Aباب الAA Aوالء لAA AلقاعAA Aدة بAA Aشكل رسAA Aمى ،وفAA Aى عAA Aام  2011قAA Aام أبAA Aو
ال AA Aزب AA Aير)زع AA Aيم الح AA Aرك AA Aة ف AA Aى ه AA Aذه ال AA Aفترة( بتج AA Aدي AA Aد ال AA Aوالء وامل AA Aباي AA Aعة ألي AA Aمن
الAAظواهAAرى ،الAAزعAAيم الAAحالAAى لAAتنظيم الAAقاعAAدة" 15وبAAصفة عAAامAAة" تAAنطلق حAAركAAة
الشAA Aباب مAA Aن عAA Aدة مAA Aنطلقات أسAA AاسAA Aية تAA AميزهAA Aا عAA Aن غAA AيرهAA Aا مAA Aن الAA AفصائAA Aل
اإلس AAالم AAية املس AAلحة وغ AAير املس AAلحة ف AAي ال AAصوم AAال ،أه AAمها :س Aِّ Aري AAة الح AAرك AAة
وال AAتنظيم ووض AAوح األف AAكار واأله AAداف ال AAتي ي AAأت AAي ع AAلى رأس AAها ال AAرغ AAبة ف AAي
إعAادة صAياغAة املAجتمع سAياسAيا ً واقAتصاديAا ً وإعAادة تAشكيل الAقيم املAجتمعية
وفق صياغة جذرية ال تقبل أنصاف الحلول"16
∗ تُظه""ر ال AAهيكلية ال AAتنظيمية لح AAرك AAة الش AAباب ،ب AAاإلض AAاف AAة ل AAإلج AAراءات ال AAعملية
والAتطبيقية لAها ،وخAاصAة فAي املAناطAق الAواقAعة تAحت سAيطرتAها ،مAالمAح الAبنية
االج AAتماع AAية امل AAنشودة مس AAتقبالً ف AAي ت AAلك امل AAناط AAق وف AAي غ AAيره AAا ،ح AAال ن AAجاح
الحAAركAAة فAAي تAAحقيق أهAAدافAAها الAAكامAAلة؛ فAAمن حAAيث الAAهيكل الAAتنظيمي" تAAتمتع
حAAركAAة الشAAباب بAAقوة تAAنظيمية بAAني قAAواتAAها وأفAAرادهAAا الAAبالAAغ عAAددهAAم مAAا بAAني 3
إلAى  7آالف مAقاتAل ،وتAحافAظ دائAما عAلى التسAلسل الهAرمAى فAى إدارتAها ،كAما
ي AAحاف AAظ ك AAل أف AAراد الح AAرك AAة ع AAلى ال AAتبعية امل AAطلقة ل AAألم AAير ال AAذى ه AAو وح AAده م AAن
يAديAر املAلفات الAحساسAة مAثل اإلعAالم واألمAن والAعمليات الAنوعAية ،وهAناك شAبه
ات AAفاق ع AAلى وج AAود أرب AAعة أج AAنحة أس AAاس AAية للح AAرك AAة ،ه AAي :مج AAلس ال AAشورى
بAAرئAAاسAAة أمAAير الحAAركAAة ،ولAAه الAAسيطرة الAAكامAAلة ،والAAجناح الAAدعAAوى ويهAAتم بنشAAر
م AAفاه AAيم الح AAرك AAة ،ث AAم ج AAناح الحس AAبة وه AAو ن AAوع م AAن الش AAرط AAة ال AAدي AAنية مل AAراق AAبة
ت AAنفيذ أح AAكام الش AAري AAعة ،وأخ AAيرا ً ال AAجناح ال AAعسكرى امل AAسئول ع AAن ال AAتكوي AAن
 15راج""ع :س""ال""ي ي""وس""ف ،ح""رك""ة ش""باب امل""جاه""دي""ن ال""صوم""ال""ية ال""وج""ه اآلخ""ر ل""لقاع""دة ،ت""قري""ر م""وق""ع
ج " ""ري " ""دة ال " ""دس " ""تور امل " ""صري " ""ة)أم " ""ان( ،ب " ""تاري " ""خ األرب " ""عاء  18ي " ""ول " ""يه  ،2018م " ""تاح ع " ""لىhttps:// :
www.aman-dostor.org/12302
 16ان ""ظر :ع ""مر،مح ""مد ،الش ""باب امل ""جاه ""دي ""ن ف ""ي ال ""صوم ""ال ..ف ""ن ال ""عالق ""ات وص ""راع ال ""بقاء ،ب ""دون
م"علوم"ات إض"اف"ية ،ن"قالً ع"ن م"وق"ع إس"الن أون"الي"ن ،م"لف مس"تقل م"تاح ع"لى م"وق"ع وك"ال"ة امل"خاب"رات
ع " " " " "ل" " " ""ى ال" " " " ""راب" " " " ""طlibrary/abbottabad-compound// :
امل" " " " ""رك" " " " ""زي" " " " ""ة األم" " " " ""ري " " " " "ك " " " "ي" " " ""ة CIA
_79/79FBDE168788840034ED6EA5F77D2B5Cاألخبار_والتقارير) ،pdf.بتصرف(
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وال AAتدري AAب وت AAنفيذ ال AAعمليات ،وه AAذه ال AAهيكلية اس AAتطاع AAت م AAعها الج AAماع AAة أن
ت AAتوس AAع ع AAسكري AAا ،وأن ت AAسيطر ع AAلى ت AAسع م AAناط AAق ح AAيوي AAة م AAن أص AAل ث AAمان AAى
عشAA Aرة مAA Aنطقة مAA Aن جAA AمهوريAA Aة الAA AصومAA Aال" 17كAA Aما"أسسAA Aت الحAA AركAA Aة واليAA Aات
إسAالمAية فAي مAعظم مAناطAق وسAط وجAنوب اﻟﺼﻮﻣﺎل ،وخAضع لAسيطرتAها ثAلثا
مAAساحAAة أحAAياء الAAعاصAAمة مAAقديAAشو مAAن  2009وحAAتى أواخAAر عAAام 18"2011
وأمAا مAن حAيث الAتطبيقات الAعملية واملAيدانAية لAلمفاهAيم الAديAنية والAفكريAة ،فAإن
جAماعAة الشAباب ــ وفAق بAعض الAرؤى والAتقديAرات ـــ مAتهمة بAالAشكلية الAديAنية
الAAضيقة عAAلى حAAساب الAAرؤيAAة اإلسAAالمAAية الAAشامAAلة ،وهAAو مAAا يAAتضح مAAن اتAAهام
الAAبعض لهAAذه الجAAماعAAة" بAAانAAها ال تAAملك تAAصورا ً مAAتكام Aالً لAAنهضة األمAAة؛ حAAيث
ت AAختزل AAها ف AAي أم AAور م AAثل إق AAام AAة الح AAدود ،وإج AAبار ال AAرج AAال ع AAلى ال AAصالة ف AAي
املسجAد ،وإطAالق الAلحية ،وبAالAتالAي ،لAيس لAديAها فAكرة عAن كAيفية إقAامAة نAظام
إسAالمAي ،ربAما بAفعل مAرحAلة الAتأسAيس الAتي مAرت بAها الحAركAة ومAا عAانAته مAن
شح الكوادر"19
وال"خالص"ة هAAنا ،أن جAAماعAAة الشAAباب تAAملك أيAAديAAولAAوجAAية تAAوسAAعية كAAامAAلة ومAAعقدة
وم AAتشاب AAكة م AAن ح AAيث األه AAداف وال AAغاي AAات ،س AAواء ف AAي ال AAداخ AAل ال AAصوم AAال ،أو ف AAي
م AAنطقة ال AAقرن اإلف AAري AAقي ،أو ح AAتى ف AAي ع AAموم ال AAقارة اإلف AAري AAقية وال AAعال AAم؛ وه AAو م AAا
يAAتضح مAAن تAAالقAAي هAAذه األهAAداف والAAغايAAات مAAع الAAتوجAAهات الAAفكريAAة واأليAAديAAولAAوجAAية
ل AAلتنظيمات املس AAلحة واملتش AAددة ال AAدول AAية ك AAتنظيم ال AAقاع AAدة ،ك AAما ت AAؤك AAد ال AAتوج AAهات
ال AAفكري AAة ال AAصارم AAة وال AAعنيفة ل AAدى الح AAرك AAة ف AAيما ي AAتعلق ب AAمفاه AAيمها ح AAول األن AAظمة
والAAحكومAAات محAAليا ً وإقAAليمياً ،صAAعوبAAة إيAAجاد أرضAAية مشAAتركAAة يAAمكن الAAبناء عAAليها
لAAتحقيق نAAتائAAج مAAحققة فAAي احAAتواء هAAذه الجAAماعAAة ،ولAAكن هAAل يسAAتحيل إيAAجاد هAAذه
األرضية؟ هذا ما سنحاول إيضاحه خالل السطور القادمة.

 17راجع :سالي يوسف ،حركة شباب املجاهدين الصومالية الوجه اآلخر للقاعدة ،مصدر
سابق)بتصرف(
 18راج""ع :ع""بد ال""رح""يم ع""لي ،ح""رك""ة الش""باب امل""جاه""دي""ن ،ت""قري""ر ب""واب""ة الح""رك""ات اإلس""الم""ية ،م""صدر
سابق)بتصرف يسير(
 19ان"ظر :ع"مر،مح"مد ،الش"باب امل"جاه"دي"ن ف"ي ال"صوم"ال ..ف"ن ال"عالق"ات وص"راع ال"بقاء ،م"صدر س"بق
ذكره)بتصرف(
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املحور الثاني
الحكومة املركزية وحركة الشباب بني االحتواء واملواجهة
ب"ال"نظر إلAAى واقAAع الAAصومAAال امللتهAAب دومAا ً مAAنذ االسAAتقالل وإلAAى اآلن ،لAAم
تAتمكن الAحكومAات املAنتخبة فAي الAبالد ،مAن تAحقيق االنAسجام الAكامAل بAني أطAرافAها
وأقAالAيمها ،وخAاصAة فAي ظAل مAا تAشي بAه الAبيئة الAصومAالAية والAواقAع الAصومAالAي مAن
تAAبايAAن شAAديAAد فAAي الAAتوجAAهات والAAرغAAبات ،خAAاصAAة فAAيما يAAتعلق بAAالAAقضايAAا املAAعيشية
واألمAنية واالقAتصاديAة ،وقAبلها الAقضايAا الAسياسAية ذات األبAعاد املشAتبكة واملAعقدة،
وه AAو ب AAدوره م AAا س AAاه AAم ف AAي ان AAفتاح املشه AAد األم AAني ال AAعام ل AAلبالد ،ع AAلى ن AAوع م AAن
التشAظي والAعشوائAية مAن جAهة ،وانAشغال الAحكومAات املAركAزيAة بAلملمة أشAالء الAواقAع
الAAصومAAالAAي وانAAتشالAAه مAAن الAAسقوط والAAردة فAAي أحAAضان الAAعنف الAAطائAAفي والAAقبلي
والحرب األهلية من جهة ثانية.
وف"ي ظAAل الAAوضAAعية الAAسابAAقة ،والAAتي اسAAتمرت بAAعض مAAالمAAحها قAAائAAمة إلAAى
الAAيوم ،لAAم تAAكن الAAفرص مAAواتAAية أبAAدا ً إلطAAالق أيAAة مAAبادرات رسAAمية أو وطAAنية إلجAAراء
ح AAوار م AAن أي ن AAوع ب AAني ال AAحكوم AAة امل AAرك AAزي AAة وج AAماع AAات ال AAعنف املس AAلح ف AAي ال AAبالد
وعAلى رأسAها جAماعAة الشAباب ،وقAد زاد مAن صAعوبAة املAهمة فAي هAذا اإلطAار جAملة
مAن االعAتبارات يAمكنها أن تAجيب لAنا عAلى الAسؤالAني الAتالAيني :هAل يAمكن لAلحكومAة
الAصومAالAية فAي مAقديAشو احAتواء جAماعAة الشAباب؟ ومAا طAبيعة نAظرة وتAوجAهات هAذه
الحركة تجاه الحكم في الصومال؟ وهي االعتبارات التي نرصدها في اآلتي:
• ي"حول اسAAتمرار الAAضربAAات والخAAروقAAات األمAAنية املAAوجAAعة واملAAوجAAهة مAAن جAAماعAAة
الشAAباب تAAجاه الAAداخAAل الAAصومAAالAAي ،وخAAاصAAة فAAي الAAعاصAAمة مAAقديAAشو ،والAAتي
تسAA Aببت فAA Aي مAA Aقتل الAA AعديAA Aد مAA Aن الAA Aشخصيات الAA Aبارزة والAA Aنسمات الAA AسكانAA Aية
الAA AبريAA Aئة إلAA Aى جAA AانAA Aب تAA AدمAA Aير الAA Aبنية الAA Aتحتية لAA AألبAA Aنية واملAA AرافAA Aق واملAA AؤسAA Aسات
الAAصومAAالAAية واإلفAAريAAقية والAAغربAAية بAAفعل هAAذه الخAAروقAAات والAAضربAAات الAAتدمAAيريAAة
ال AAقات AAلة ،ي AAحول دون ب AAلورة أي ت AAعاط AAف رس AAمي أو ح AAكوم AAي م AAع ع AAناص AAر ه AAذه
الجAماعAة؛" فAوفAقا لAتقريAر األمAم املتحAدة الAصادر بAتاريAخ  13يAولAيو 2013م،
فAAإن الحAAركAAة تAAملك كAAميات كAAبيرة مAAن األسAAلحة والAAذخAAيرة ،مAAوزعAAة فAAي كAAل مAAن
جAنوب ووسAط الAصومAال ،لAشن هAجوم مAتعدد الAجبهات ضAد الAحكومAة الAفدرالAية
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الAصومAالAية ومAيليشياتAها الحAليفة واإلدارات املحAلية ،وطAبقا لAلتقريAر ذاتAه ،فAإن
عAAدد الهجAAمات الAAعسكريAAة الشهAAريAAة للحAAركAAة فAAي جAAنوب ووسAAط الAAصومAAال مAAنذ
بAAدايAAة )2013بAAما فAAيها الAAكمائAAن واالشAAتباكAAات والهجAAمات بAAاألسAAلحة الAAثقيلة(
زاد بنسAبة  ،% 11.42وأمAا الAعبوات الAناسAفة فAقد ازدادت بـنسAبة ،%54.5
واالغ AAتياالت بنس AAبة 20"%20.9وخ AAالل س AAتة أشه AAر ف AAقط " وب AAالتح AAدي AAد ف AAي
الAAفترة مAAا بAAني أكAAتوبAAر  2017وأبAAريAAل  ،2018اسAAتطاعAAت الحAAركAAة شAAن 418
هAجومAا ً فAي ،ولAم تAعد هجAماتAها تAتركAز عAلى الAعاصAمة مAقديAشو ونAواحAيها ،الAتي
شهAدت  125هAجومAا ً فAي  6أشهAر ،بAل اسAتطاعAت الAوصAول إلAى وسAط وجAنوب
ال AA Aبالد ،وب AA Aلدات وم AA Aناط AA Aق ب AA Aعيدة ع AA Aن ال AA Aعاص AA Aمة ،ي AA Aسيطر ع AA Aليها ال AA Aجيش
ال AAصوم AAال AAي وال AAقوات األف AAري AAقية ،ون AAفذت ف AAيها  277ه AAجوم Aا ً21وم AAؤخ AAراً ،ق AAام AAت
الحAركAة بــــ" نAحو  15عAملية إرهAابAية خAالل شهAر يAنايAر 2019م فAي الAداخAل،
بAينما قAامAت بAنحو  3هجAمات إرهAابAية خAارج حAدود الAبالد ،وتحAديً Aدا فAي دولAة
كAA Aينيا ،بAA AاإلضAA AافAA Aة الغAA Aتيال ثAA AالثAA Aة عAA AناصAA Aر مAA Aن الAA Aقوات الAA AبورونAA AديAA Aة ضAA Aمن
Aصب
قAAوات)أمAAيصوم( فAAي مAAنطقة بAAورنAAي فAAي إقAAليم شAAبيلي الAAوسAAطى ،كAAما نَ A
مAقاتAلو الحAركAة كAمينًا لAلقوات الAجيبوتAية الAتابAعة لAلقوات ذاتAها فAي مAنطقة فAيدو
الAتي تAقع عAلى بAعد  50كAيلو مAترا مAن مAنطقة جAوهAر عAاصAمة واليAة هAيرشAبيلي،
كAAما هAAاجAAمت الشAAباب قAAافAAلة مAAن الAAقوات اإلثAAيوبAAية ضAAمن بAAعثة أمAAيصوم ،مAAما
أسفر عن خسائر كبيرة في صفوف القوات اإلثيوبية"22
• تتس"بب الAنظرة الAفوقAية واالسAتعالئAية للحAركAة تAجاه املAحيط املحAلي واإلقAليمي
والAدولAي ،فAي قAطع خAط الAرجAعة عAلى الAعناصAر الAوسAيطة املAعتدلAة)بAما فAي ذلAك
اإلسAالمAيني املAعتدلAني فAي الAصومAال( الAتي يAمكنها أن تAلعب دورا ً إيAجابAيا ً فAي
‑

 !20راج""ع :ع""بد ال""رح""يم ع""لي ،ح""رك""ة الش""باب امل""جاه""دي""ن ،ت""قري""ر ب""واب""ة الح""رك""ات اإلس""الم""ية ،م""صدر
سابق)بتصرف(
 21راج"ع :خ"ال"د ي"اي"موت ،الش"باب ال"صوم"ال"ية  ..ت"مدد ت"نظيمي وج"غراف"ي ت"حت الهج"مات ،ص"حيفة
الش""رق األوس""ط ال""سعودي""ة ،ب""تاري""خ  1أك""توب""ر  ،2018م""تاح ع""لىhttps://aawsat.com/home/ :
 ، article/1412181/مع البحث بالعنوان املذكور)بتصرف(
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تAكويAن حAوار فAاعAل وبAناء وإيAجاد أرضAية مشAتركAة للحAل الAوطAني ،بAني الAجهات
الAAرسAAمية والAAقيادة الحAAركAAية للجAAماعAAة؛ فAAقد بAAاتAAت سAAلوكAAيات الجAAماعAAة مAAكروهAAة
ل AAدى أغ AAلبية ال AAشعب ال AAصوم AAال AAي ،وخ AAاص AAة ف AAي م AAناط AAق ع AAمليات AAها امل AAدم AAرة
كAAالAAعاصAAمة مAAقديAAشو وأرض الAAصومAAال وبAAونAAت النAAد  ،بAAل األكAAثر مAAن ذلAAك أنAAها
أصAAبحت مAAنبوذة ومAAكروهAAة لAAدى الAAفصائAAل اإلسAAالمAAية األخAAرى) بAAما فAAي ذلAAك
الح AAزب اإلس AAالم AAي ال AAذي يش AAبهها ف AAي الح AAرب ض AAد ال AAحكوم AAة وق AAوات ح AAفظ
السAالم اإلفAريAقية( والAتى أصAبحت تAنظر إلAى الحAركAة بAاعAتبارهAا" أخAطر شAيء
عAAلى مAAصير الAAصومAAال" 23وهAAذه الAAنظرة اإلقAAصائAAية اآلخAAذة فAAي الAAتنامAAي لAAدى
ط AAوائ AAف ال AAشعب ال AAصوم AAال AAي ت AAجاه ح AAرك AAة الش AAباب ي AAغذي AAها" ط AAبيعة الح AAرك AAة
االس AAتعالئ AAية ،واع AAتماده AAا ع AAلى أس AAلوب االغ AAتياالت ض AAد امل AAخال AAفني ف AAي ال AAرأي
م AA Aن ال AA Aساس AA Aة وال AA Aصحفيني ،وال AA Aعنف ال AA Aلفظي بخ AA Aلع ص AA Aفات ال AA Aردة وال AA Aكفر
والAعمالAة إلAى آخAر قAامAوس الجAماعAة مAن ألAفاظ الAقدح إلسAقاط عAدالAة اآلخAريAن
تمهيدا ً لتصفيتهم جسديا ً"24
• ت""قف ج AAماع AAة الش AAباب م AAوق AAفا ً س AAلبيا ً م AAن أس AAس وم AAكون AAات وم AAنطلقات ال AAعمل
الAAوطAAني الAAصومAAالAAي بAAشكل إجAAمالAAي ،األمAAر الAAذي يAAق ّلص فAAرص الAAتفكير فAAي
مج AAرد امل AAبادرة ب AAإج AAراء ح AAوار م AAعها أو اح AAتوائ AAها م AAن ق AAبل ال AAجهات ال AAرس AAمية
ل AAلدول AAة ال AAصوم AAال AAية؛ ف AAهي ت AAري AAد ت AAغيير ك AAل ش AAيء ف AAي ال AAصوم AAال وف AAق رؤي AAتها
الAخاصAة ،كAما أنAها تAرفAض مجAمل املAالمAح والAثوابAت الAوطAنية املAعمول بAها فAي
الAAوقAAت الAAحالAAي ،وهAAو مAAا يAAتضح مAAن أمAAور كAAثيرة ،مAAنها" إعAAالنAAها املAAتكرر فAAي
وسAAائAAل اإلعAAالم أن الAAرايAAة الAAسوداء الAAتي تحAAمل شAAعار الAAتوحAAيد هAAي الجAAديAAرة
وحAA A AدهAA A Aا أن تAA A Aخفق فAA A Aي سAA A Aماء الAA A AصومAA A Aال دون الAA A Aعلم األزرق ذي النجAA A Aمة
الخAAماسAAية الAAبيضاء ،إلAAى جAAانAAب تAAمردهAAا عAAلى اإلجAAماع الAAوطAAني الAAذي يAAؤمAAن
بAصومAال ذي حAدود دولAية مAعترف بAها ،ولAه الAعلم والAنشيد الAوطAني ،والAدسAتور،
وي AAراع AAي م AAشاع AAر دول ال AAجوار ،وامل AAجتمع ال AAدول AAي ،وق AAبول AAه ع AAضوا ً ف AAي أس AAرة

 23ان ""ظر :ع ""مر،مح ""مد ،الش ""باب امل ""جاه ""دي ""ن ف ""ي ال ""صوم ""ال ..ف ""ن ال ""عالق ""ات وص ""راع ال ""بقاء ،م ""صدر
سابق)بتصرف يسير(
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دولAية كAبيرة ،كAل هAذا تAرفAضه الحAركAة" 25بAاإلضAافAة إلAى املAوقAف السAلبي الAعام
للجAماعAة تAجاه املAصالAح الAغربAية فAي الAصومAال ،والAذي يAضع الAجهات الAرسAمية
وال AAبالد ك AAكل ف AAي م AAوق AAف دول AAي ح AAرج" ول AAذل AAك أص AAبح ت AAأي AAيد الح AAرك AAة ،ص AAعب
التكاليف ،خصوصا ً على من يكون في موقع السياسة والشأن العام"26
• ت""نظر ال AAحكوم AAة ال AAصوم AAال AAية إل AAى ح AAرك AAة الش AAباب ب AAاع AAتباره AAا أح AAد مه AAددات
االسAتقرار الAخاص والAعام فAي الAبالد؛ فAعلى املسAتوى الAخاص تAؤدي عAمليات
الح AAرك AAة إل AAى زع AAزع AAة اس AAتقرار ال AAوض AAع األم AAني وم AAن ث AAم ت AAعري AAض ال AAحكوم AAة
الAAصومAAالAAية ورئAAيسها لAAالنAAتقادات الشAAديAAدة عAAلى املسAAتوى املحAAلي واملسAAتويAAني
اإلق AA Aليمي وال AA Aدول AA Aي ،وع AA Aلى املس AA Aتوى ال AA Aعام ،تُح AA Aدث ع AA Aمليات الح AA Aرك AA Aة أزم AA Aة
اسAAتقرار عAAام فAAي الAAبالد ،مAAن خAAالل إظAAهار الAAداخAAل الAAصومAAالAAي غAAير مسAAتقر
وقAابAالً النAفجار وشAيك ،وهAو مAا يAساهAم فAي ازديAاد واتAساع الAهوة بAني الAحكومAة
وبAA Aني الحAA AركAA Aة ،خAA AاصAA Aة وأن" الAA AوضAA Aع الAA AداخAA Aلي لAA Aلبلد واالنAA AقسامAA Aات الAA Aقبلية
وال AAعشائ AAري AAة ،وك AAذل AAك ال AAخالف AAات ب AAني ال AAحكوم AAة ال AAفيدرال AAية وح AAكام ال AAوالي AAات
الAصومAالAية ،كAلها عAوامAل تسAتغلها حAركAة الشAباب لAصالAحها ،خAاصAة مAع الAدعAم
ال AAقوي ال AAذي ي AAقدم AAه ل AAها ت AAنظيم ال AAقاع AAدة؛ وال AAذي ي AAرغ AAب بش AAدة ف AAي اس AAتعادة
مAوقAعه فAي الAصومAال ،وجAعل الAبلد قAاعAدة حAقيقية لAتنظيم أيAمن الAظواهAري فAي
القرن األفريقي"27
وال""خالص""ة ه AAنا ،أن ال AAرادي AAكال AAية ال AAصارم AAة لح AAرك AAة الش AAباب ،ورغ AAبتها ال AAقاط AAعة
والAعنيفة فAي تAغيير الAواقAع الAصومAالAي وفAق رؤيAتها الAخاصAة املتشAددة ،إلAى جAانAب
رفAضها عAموم الAثوابAت الAوطAنية لAلدولAة الAصومAالAية ،ومAحاولAة تAدمAير هAذه الAثوابAت مAن
خ AA Aالل ال AA Aعمل ال AA Aعسكري واس AA Aتهداف ال AA Aشخصيات م AA Aن ق AA Aيادي AA Aني وس AA Aياس AA Aيني
وصAAحفيني ،جAAنبا ً إلAAى جAAنب مAAع اسAAتهداف املAAصالAAح الAAغربAAية فAAي الAAبالد ،كAAل هAAذا
ي AAوض AAح م AAوق AAف الح AAرك AAة م AAن ال AAدول AAة ال AAصوم AAال AAية ،وي AAجيب ع AAلى ال AAتساؤل امل AAطروح

 25املصدر نفسه)بتصرف يسير(
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ب AAشأن م AAدى ق AAدرة ال AAحكوم AAة ال AAصوم AAال AAية ع AAلى اح AAتواء أو امل AAبادرة ب AAاح AAتواء ه AAذه
الجماعة.

املحور الثالث
املمكن واملستحيل في احتواء حركة الشباب ..نظرة مستقبلية
وفق املAAعطيات الAAسابAAقة مجAAملة ،والAAتي يAAتضح مAAن خAAاللAAها صAAعوبAAة الAAتالقAAي
فAي الAتوجAهات واآللAيات واألهAداف والسAلوكAيات ،بAني الAجهات الAرسAمية الAصومAالAية
م AAن ج AAهة ،وح AAرك AAة الش AAباب املتش AAددة م AAن ج AAهة أخ AAرى ،ف AAإن AAه ي AAتوج AAب ال AAقول ب AAأن AAنا
أم AA Aام م AA Aعضلة ح AA Aقيقية ي AA Aعان AA Aي م AA Aنها ال AA Aصوم AA Aال ك AA Aبلد ك AA Aبير ل AA Aه خ AA Aصوص AA Aيته
االسAA AتراتAA Aيجية والAA AجيوسAA AياسAA Aية فAA Aي مAA Aنطقة الAA Aقرن اإلفAA AريAA Aقي خAA AاصAA Aة ،والAA Aقارة
اإلفAريAقية بAصفة عAامAة ،ولAكن املAنطق الAحكيم يAؤكAد أنAه عAلى الAرغAم مAن وجAود هAذه
املAA Aعضلة ،إال أن إمAA AكانAA Aية الAA Aبحث عAA Aن الحAA Aلول ال يAA Aجب أن تAA Aغيب هAA Aي األخAA Aرى،
خ AAاص AAة وأن امل AAسأل AAة ت AAتعلق ب AAأم AAن واس AAتقرار ال AAصوم AAال ،وب AAمصيره ف AAي امل AAحيطني
اإلقAليمي والAدولAي؛ لAذا يAجب طAرح الAسؤال مAرة أخAرى :مAا املAمكن واملسAتحيل فAي
احAتواء جAماعAة الشAباب فAي الAصومAال؟ وقAبل اإلجAابAة عAلى هAذا الAسؤال ،البAد مAن
لفت االنتباه إلى االعتبارات التالية:
▪ أن نس AAبة ال AAنجاح ال AAدول AAية ف AAي اح AAتواء الح AAرك AAات املس AAلحة واملتش AAددة ،ه AAي
نسAAبة ضAAئيلة لAAلغايAAة عAAلى املسAAتوى الAAعاملAAي ،فAAما بAAالAAنا بAAمقدار هAAذه النسAAبة
فAA A Aي إطAA A Aار الAA A Aقدرات اإلقAA A Aليمية واملحAA A Aلية املحAA A Aدودة ،وخAA A AاصAA A Aة فAA A Aي الAA A Aقارة
اإلفAA AريAA Aقية ،وتحAA AديAA Aدا ً فAA Aي الAA AصومAA Aال!! ووفAA Aق أحAA Aد التحAA Aليالت الAA AسياسAA Aية
واالسAتراتAيجية ملعهAد واشAنطن لAسياسAة الشAرق األدنAى ،فAإنAه عAلى الAرغAم مAن
الAAقيام" بAAتقييد الAAجهاد الAAعابAAر للحAAدود ،إال أن الحAAرب ضAAده لAAم تُAAحقق سAAوى
نAA Aجاح نسAA Aبي ،حAA Aيث إن الAA Aقضاء عAA Aلى املAA Aشكلة بAA AالAA AكامAA Aل يAA Aتطلب هAA Aندس A Aةً
اجتماعي ًة واسعة النطاق في العديد من البلدان"28
▪ أن ال AA Aغال AA Aب األع AA Aم ف AA Aي م AA Aواق AA Aف ال AA Aدول ع AA Aلى املس AA Aتوى املح AA Aلي واإلق AA Aليمي
والAA AدولAA Aي ،تAA Aجاه الجAA AماعAA Aات املتشAA Aددة ذات الAA Aتطرف الAA Aعنيف ،أنAA Aها تAA Aتسم
 28ان""ظر :ب""اراك م""ندل""سون ،مس""تقبل ال""تعاون اإلق""ليمي ف""ي الح""رب ع""لى اإلره""اب ،معه""د واش""نطن
ل " " " " "س"ي"اس" " " " ""ة ال"ش" " " " ""رق األدن" " " " ""ى ،ب " " " " "ت"اري" " " " ""خ 19أي " " " " "ل"ول/س " " " " "ب"ت"م"ب"ر  ،2018م " " " " "ت"اح ع " " " " "ل"ىhttps:// :
www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-future-of-regional) ، cooperation-in-the-war-on-terrorبتصرف يسير(
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بAتفوق الحAلول واملAواجAهات األمAنية املAضادة لهAذه الجAماعAات ،دون بAذل جAهود
م AAوازي AAة وم AAماث AAلة ف AAي إي AAجاد ح AAلول م AAوازي AAة ل AAلمشكالت ال AAتي ن AAشأت بس AAببها
الAتوجAهات الAراديAكالAية املتشAددة فAي بAنية املAجتمع املحAلية؛ فAفي ظAل"مAواجAهة
الAتطرف الAعنيف ،الAذي هAو ذو أهAمية بAالAغة ولAكنه فAي غAايAة الAصعوبAة ،تAكون
ال AAدول أك AAثر اس AAتعدادا ً إلط AAالق م AAبادرات خ AAاص AAة ب AAمكاف AAحة ال AAتطرف ال AAعنيف
مAAثل وجAAهات الAAنظر املAAضادة واجAAتثاث الAAتطرف ،خAAاصAAة عAAندمAAا تAAدرك وجAAود
ته AAدي AAد ،ل AAكنها ن AAادرا ً م AAا ت AAواف AAق ع AAلى ت AAنفيذ امل AAبادرات ذات ال AAصلة ب AAمكاف AAحة
التطرف العنيف مثل اإلصالحات االقتصادية وتحسني سيادة القانون"29
▪ أن الس AAلطات واألن AAظمة ال AAحاك AAمة ف AAي ع AAموم ال AAقارة اإلف AAري AAقية ،ت AAتراخ AAى م AAن
حAيث تAحقيق االهAتمام الAجاد بAاحAتواء الAتيار الAديAني ،والAقيام بAتدشAني حAوار
ف AAكري ب AAناء وإي AAجاب AAي ،ومس AAتمر مل AAناق AAشة ق AAضاي AAاه وت AAوج AAهات AAه ،األم AAر ال AAذي
يAA Aسمح بAA Aمرور الAA AوقAA Aت بAA AاغAA Aتراب الAA AعاطAA Aفة الAA AديAA Aنية ،وشAA AعورهAA Aا بAA AالAA Aتهميش
واإلقAA Aصاء ،ومAA Aن ثAA Aم تظهAA Aر الAA AرغAA Aبة فAA Aي االرتAA Aماء فAA Aي أحAA Aضان مAA AتعاطAA Aفني
آخAريAن ،مAهما كAانAت تAوجAهاتAهم وأيAديAولAوجAيتهم ،خAاصAة مAع مAا تAعانAيه الAبيئة
اإلفAريAقية مAن املAشكالت املAؤديAة إلAى تAفاقAم الAصراعAات الAديAنية ،والAتي يAأتAي
ع AAلى ٍراس AAها ":غ AAياب ال AAحكم ال AAرش AAيد وس AAوء اإلدارة ال AAسياس AAية ،أزم AAة ت AAوزي AAع
السAA Aلطة والAA Aثروة وضAA Aعف األداء االقAA Aتصادي ،الAA Aتخوم الAA Aتي ورثAA Aتها الAA Aدول
اإلفAAريAAقية مAAن االسAAتعمار ،الAAعرق والAAفوارق االقAAتصاديAAة والAAديAAنية واملAAصالAAح
ال AAثقاف AAية واالج AAتماع AAية امل AAعقدة ،وأخ AAيرا ً ال AAصراع ع AAلى الس AAلطة والج AAماع AAات
املAعاديAة ،وهAي األمAور الAتي أدت فAيما أدت ،إلAى أن تAبلغ" تAكلفة الAصراعAات
الAسياسAية والAديAنية عAلى مسAتوى الAقارة األفAريAقية ،أعAلى مAعدل مAن املAتوسAط
الAعاملAى ،مAن حAيث حجAم الAصراعAات؛ فAوفAق تAقديAرات الAعام  ،2014سAاهAمت
ال AAقارة األف AAري AAقية بـــ  %16م AAن حج AAم ال AAزي AAادة ال AAسكان AAية ف AAى ال AAعال AAم ،وب AAها
 %52مAAن الAAصراعAAات املAAرتAAبطة بAAالAAبيئة الAAسياسAAية والAAديAAنية واإلثAAنية ،بسAAبب
عدم االستقرار السياسي"30
 29املصدر السابق نفسه :تحليالت ستيفن تانكل)بتصرف يسير(
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▪ أن أغAلب اآللAيات الAتي تAعتمد عAليها الAجهات الAرسAمية فAي الAداخAل اإلفAريAقي
ملAواجAهة الجAماعAات والAعناصAر الAراديAكالAية املتشAددة ،تAرتAكز بAشكل كAبير إلAى
مAAنطق املAAنهجية الAAغربAAية فAAي املAAواجAAهة والAAحسم ،وهAAي املAAنهجية الAAتي تAAنطلق
فAAي كAAثير مAAن األحAAيان ،مAAن ثAAقافAAة مAAحايAAدة وبAAعيدة كAAل الAAبعد عAAن فAAهم الAAبنية
الAديAنية ،وخAاصAة اإلسAالمAية مAنها ،فAي نAفوس األفAارقAة ،وهAو مAا يAتمخض فAي
ال AA Aنهاي AA Aة ،ع AA Aن ت AA Aبني م AA Aنهج م AA Aشاب AA Aه إن ل AA Aم ي AA Aكن م AA Aطاب AA Aقاً ،ل AA Aنفس امل AA Aنهج
الAAراديAAكالAAي الAAعنيف الAAذي تAAتبناه الجAAماعAAات املتشAAددة نAAفسها فAAي الAAتعامAAل
مAA Aع اآلخAA Aر املAA Aختلف ،وهAA Aذا يُAA Aفهم مAA Aثالً ،مAA Aن أحAA Aد الAA AتصريAA Aحات املAA AنسوبAA Aة
ملAؤسAسة رانAد األمAريAكية ،وهAي إحAدى املAؤسAسات الAفكريAة الAكبرى فAي مAيزان
ص AA Aناع AA Aة ال AA Aقرار األم AA Aري AA Aكي ،ي AA Aقول ال AA Aتصري AA Aح متح AA AدثA A Aا ً ع AA Aن الج AA Aماع AA Aات
املتش AAددة ":ي AAجب م AAحارب AAتهم وال AAقضاء ع AAليهم ،وأف AAضلهم ه AAو م AAيتهم ،ألن AAهم
يAA Aعادون الAA AديAA AمقراطAA Aية والAA Aغرب ،ويAA Aتمسكون بAA AالAA Aجهاد وبAA AالAA Aتفسير الAA AدقAA Aيق
ل AAلقرآن ،وأن AAهم ي AAري AAدون أن ي AAعيدوا ال AAخالف AAة اإلس AAالم AAية ،وي AAجب الح AAذر م AAنهم
ألنAهم ال يAعارضAون اسAتخدام الAوسAائAل الحAديAثة والAعلم فAي تAحقيق أهAدافAهم،
وهAم ذوو تAمكن فAي الAحجة واملAجادلAة" 31وهAذه الAعمومAية الAواضAحة فAي طAرح
آل AAية امل AAواج AAهة ،وإن ك AAان AAت ص AAال AAحة ف AAي ب AAعض األح AAيان ،ل AAكنها ب AAال AAتأك AAيد ل AAن
تAAكون صAAالAAحة فAAي كAAل األحAAيان؛ فAAليس كAAل مAAتمسك بAAالAAجهاد أو مAAعاد لAAلغرب
تAAجب مAAحاربAAته والAAقضاء عAAليه ،لAAذا يAAجب الحAAذر مAAن االنAAسياق األعAAمى خAAلف
اآلل AAيات ال AAغرب AAية امل AAعتمدة ف AAي امل AAواج AAهة وال AAحسم ،واع AAتماد آل AAيات ن AAاب AAعة م AAن
ال AA Aفهم ال AA Aعميق ل AA Aألي AA Aدي AA Aول AA Aوج AA Aيات امل AA Aحيطة ،وط AA Aبيعة مس AA Aتوي AA Aات AA Aها ودرج AA Aات
راديAAكالAAياتAAها وتAAطرفAAها وفAAق املAAنظور الAAقريAAب جAAدا ً مAAن مAAوقAAع األحAAداث ،ولAAيس
مAAن مAAنظور اآللAAيات الAAغربAAية املAAرتAAكزة إلAAى الحAAل األمAAني فAAقط؛ إذ يAAجب" عAAدم
اقAتصار مAحاربAة التشAدد عAلى الAبعد األمAني والAعسكري فAقط ،ولAكن تشAتمل

 31ان""ظر:ح""مدان،ح""سن مح""مد ،س""ياس""ة اح""تواء الح""رك""ات اإلس""الم""ية ف""ي االس""ترات""يجية األم""ري""كية،
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أي AAضا ً ع AAلى ال AAبعدي AAن ال AAتنموي واالج AAتماع AAي ،وب AAما ي AAضمن اج AAتثاث التش AAدد
من جذوره"32
▪ أن اعAتبار الAجهود اإلثAيوبAية األحAدث فAي مAواجAهة األفAكار املتشAددة عAلى يAد
رئAAيس الAAوزراء الجAAديAAد آبAAي أحAAمد ،مAAقياس Aا ً لAAتقييم جAAهود الAAحكومAAة املAAركAAزيAAة
فAي مAقديAشو فAي اإلطAار ذاتAه ،يAنطوي عAلى مAبالAغة كAبيرة وقAياس غAير عAادل؛
إذ أن أكAAبر الAAنجاحAAات الAAتي حAAققها آبAAي أحAAمد فAAي هAAذا اإلطAAار ،كAAانAAت مAAع
أط AAراف ي AAغلب ع AAليها ط AAاب AAع امل AAعارض AAة ال AAسياس AAية أك AAثر م AAن ط AAاب AAع امل AAواج AAهة
املس AAلحة م AAع ال AAدول AAة وته AAدي AAد األم AAن ال AAقوم AAي ل AAلبالد؛ ف AAجبهة تح AAري AAر أوروم AAو
الAديAمقراطAية ،وحAركAة تحAريAر أوجAاديAن ،وجAبهة إثAيوبAيا الAوطAنية وغAيرهAا ،كAلها
ج AAبهات م AAعارض AAة م AAن ال AAناح AAية ال AAسياس AAية ،ح AAملت الس AAالح ب AAفعل اإلق AAصاء
ال AAسياس AAي واالض AAطهاد اإلن AAسان AAي ،وظ AAلت ق AAيادات AAها م AAتمسكة ب AAاالس AAتعداد
ل AAترك الس AAالح واالنخ AAراط ف AAي ال AAصف ال AAوط AAني ،إذا ت AAواف AAر امل AAناخ امل AAناس AAب
ل AAذل AAك ،وه AAو م AAا ق AAام ب AAه آب AAي أح AAمد ،ل AAكن األم AAر م AAختلف ب AAالنس AAبة لج AAماع AAة
الشAAباب ،فAAهي تAAرفAAض جAAملة وتAAفصيالً تAAرك السAAالح ،وال تAAبدي شAAروط Aا ً مAAرنAAة
وق AAاب AAلة ل AAلتحقيق ع AAلى امل AAدي AAني ال AAقري AAب وامل AAتوس AAط ع AAلى األق AAل ،لتنخ AAرط ف AAي
الAصف الAوطAني؛ لAذا فAإنAه مAن غAير املAتوقAع أن تAقوم الحAركAة بAمثل مAا قAامAت بAه
الجAماعAات الAسياسAية املAعارضAة فAي إثAيوبAيا ،حAتى مAع افAتراض قAيام حAكومAة
م AAقدي AAشو ب AAات AAخاذ إج AAراءات م AAماث AAلة ل AAنفس اإلج AAراءات ال AAتي اتخ AAذه AAا آب AAي
أحAمد؛ إذ الAفارق هAنا فAي اخAتالف األيAديAولAوجAية الحAركAية مAن حAيث األهAداف
والAوسAائAل؛ لAذا ال يAمكن قAياس مAعارضAي إثAيوبAيا بجAماعAة الشAباب مAن قAريAب
أو مAAن بAAعيد ،ولAAكن رغAAم كAAل ذلAAك ال مAAانAAع مAAطلقا ً مAAن االسAAتفادة بتجAAربAAة آبAAي
أحمد ،وفق ما سنذكره بعد قليل.
واآلن ،ل""نطرح السؤال مج""ددا ً ول""كن ب""طري""قة أخ""رى :ه""ل ه""ناك م""مكن
ومس ""تحيل ف ""ي اح ""تواء ج ""ماع ""ة الش ""باب؟ واإلج ""اب ""ة ه ""ي ن ""عم ه ""ناك
م"مكن وه"ناك مس"تحيل ،ول"تفصيل ذل"ك س"نزاوج ب"ني ذك"ر املس"تحيالت
أوالً ثم نتبعها بما يقابلها من ممكنات بديلة:
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 oم ""ن بAA Aني املسAA Aتحيالت تAA Aحقيق االنAA Aتصار السAA AريAA Aع عAA Aلى جAA AماعAA Aة الشAA Aباب أو
هAزيAمتها الهAزيAمة الAكامAلة مAن خAالل املAواجAهة الAعسكريAة املAباشAرة ،خAاصAة فAي
ظ AAل ت AAفوق الح AAرك AAة ف AAيما ي AAعرف ب AAأس AAلوب ح AAرب ال AAعصاب AAات ال AAقائ AAم ع AAلى ال AAكر
وال AAفر وف AAق ت AAوق AAيتات واس AAترات AAيجيات خ AAاص AAة وم AAفاج AAئة ،ل AAذا ف AAإن الح AAل ال AAبدي AAل
واملAAمكن لهAAذه املAAشكلة هAAو اعAAتماد حAAزمAAة مAAن اإلجAAراءات املAAؤديAAة إلAAى تAAقليص
ح AAري AAة الح AAرك AAة ف AAي اس AAتهداف ال AAداخ AAل ال AAصوم AAال AAي ب AAال AAعمليات ،وم AAن ه AAذه
اإلجAAراءات :تAAبادل املAAعلومAAات األمAAنية مAAع املAAحيط اإلقAAليمي حAAول أيAAة تحAAركAAات
مش AAبوه AAة ،وال AAعمل م AAع ه AAذه ال AAدول ع AAلى ام AAتالك آل AAيات ردع ت AAتمكن خ AAالل AAها
ال AAصوم AAال م AAن ت AAأم AAني امل AAجتمع وت AAحصينه ض AAد ض AAرب AAات الح AAرك AAة وخ AAروق AAات AAها
املAAتكررة ،تAAكثيف عAAمليات الAAتأمAAني لAAلمنشآت الAAحيويAAة والAAشخصيات والAAبعثات
ال AAدب AAلوم AAاس AAية ،ت AAوف AAير ال AAدع AAم امل AAادي وامل AAعنوي ل AAرج AAال األم AAن ،وت AAكثيف ح AAمالت
ال AAتوع AAية اإلع AAالم AAية ل AAزي AAادة ال AAحس األم AAني ل AAدى امل AAواط AAنني ،وأخ AAيرا ً م AAحاول AAة
االنAAتقال بAAاألجهAAزة األمAAنية الAAصومAAالAAية مAAن حAAالAAة رد الAAفعل إلAAى حAAال املAAبادرة
بAAالAAفعل ،وذلAAك مAAن خAAالل مAAمارسAAة ضAAغوط عAAلى الحAAركAAة فAAي مAAناطAAق تAAمركAAزهAAا،
عAبر ضAربAات مAفاجAئة حAتى وإن كAانAت خAاطAفة ،إال أنAها سAتحيل الحAركAة إلAى
م AA Aرح AA Aلة رد ال AA Aفعل ،وه AA Aنا ي AA Aجب االس AA Aتفادة م AA Aن ب AA Aعض ال AA Aتجارب ك AA Aالتج AA Aرب AA Aة
الجAزائAريAة مAع الAتنظيمات املتشAددة ،فAقد تAركAت الجAزائAر الAطريAقة الAكالسAيكية
املAAتمثلة فAAي تAAوزيAAع وظAAيفة مAAحاربAAة املتشAAدديAAن لAAفرق أمAAنية عAAاديAAة مAAن شAAرطAAة
وجAA Aيش ودرك ،واعAA Aتمدت بAA Aدالً مAA Aن ذلAA Aك عAA Aلى إسAA Aناد هAA Aذه املAA Aهمات لAA AوحAA Aدات
القوات الخاصة التابعة للجيش الشعبي الوطني33
 oم AAن ب AAني املس AAتحيالت إق AAناع ج AAماع AAة الش AAباب ب AAتغيير أي AAدي AAول AAوج AAيتهم ال AAفكري AAة
الAAقائAAمة عAAلى نAAبذ الAAعنف وتAAرك السAAالح واالنخAAراط فAAي الAAصف الAAوطAAني ،وذلAAك
لتج AAذر ه AAذه األي AAدي AAول AAوج AAية ال AAفكري AAة ف AAي ن AAفوس ع AAناص AAره AAا م AAنذ ال AAنشأة وإل AAى
اآلن ،وك AAذل AAك ب AAفعل االرت AAباط ال AAفكري له AAذه ال AAعناص AAر ،ب AAال AAنماذج ال AAتنظيمية
املAلهمة كAتنظيم الAقاعAدة؛ لAذا فAإن الحAل الAبديAل هAنا هAو تAدشAني جAهاز إعAالمAي
وط AAني ل AAتعري AAة ال AAصورة امل AAغلوط AAة مل AAمارس AAات الح AAرك AAة ب AAاس AAم اإلس AAالم ،وب AAيان

 33ان ""ظر :ع ""يسى ،مح ""مود ض ""ياء ال ""دي ""ن ،ال ""تنظيمات اإلره ""اب ""ية ف ""ي ال ""دول ال ""عرب ""ية ..وإج ""راءات
مواجهتها ،مصدر سابق ،ص )27بتصرف(

!21

املAAآالت املAAدمAAرة مAAن الAAناحAAية االجAAتماعAAية والAAديAAنية والAAثقافAAية لهAAذه املAAمارسAAات،
وه AA A A Aنا ي AA A A Aمكن ت AA A A Aوظ AA A A Aيف ال AA A A Aتيار الس AA A A Aلفي امل AA A A Aعتدل وع AA A A Aلى رأس AA A A Aه ق AA A A Aادة
ح AAرك AAة)االع AAتصام( وال AAذي AAن" ال ي AAترددون ف AAي وص AAف ح AAرك AAة الش AAباب ب AAأن AAها م AAن
جAAنس الAAخوارج ،وأن خAAطورتAAها ال تAAكمن فAAي املAAجال الAAسياسAAي فحسAAب ،بAAل
إنAA Aها تAA Aقضي عAA Aلى مكتسAA Aبات الAA Aصحوة اإلسAA AالمAA Aية ،وتخAA Aلق الAA AكراهAA Aية ضAA Aد
تAA Aطبيق الشAA AريAA Aعة ،وتAA Aفسح املAA Aجال أمAA Aام عAA AلمانAA Aية مAA AتطرفAA Aة كAA Aنتيجة طAA Aبيعية
ل AAقيام AAها ب AAتنفيذ أح AAكام الش AAري AAعة اإلس AAالم AAية ب AAصورة اس AAتعجال AAية ق AAاص AAرة"34
وإلAى جAانAب ذلAك ،يAمكن أيAضا ً االسAتفادة الAقصوى مAن املAنشقني عAلى الحAركAة
لAAتحقيق هAAذه الAAغايAAة ،بAAل بAAاإلمAAكان مAAن خAAالل املAAنشقني عAAلى الحAAركAAة اكAAتساب
الAA Aكثير مAA Aن األسAA Aرار والAA Aخبرات الAA Aتي يAA Aمكن تAA AوظAA Aيفها فAA Aي تAA Aحقيق الهAA AزيAA Aمة
ال AA Aفكري AA Aة وال AA Aتنظيمية للح AA Aرك AA Aة ،ب AA Aحيث ي AA Aنفرط ع AA Aقده AA Aا وت AA Aعان AA Aي امل AA Aزي AA Aد م AA Aن
االن AA A Aشقاق AA A Aات ،وف AA A Aي ه AA A Aذا اإلط AA A Aار الب AA A Aد م AA A Aن أن تتح AA A Aلى األجه AA A Aزة األم AA A Aنية
واالسAA AتخباراتAA Aية الAA AصومAA AالAA Aية بAA AاملAA AرونAA Aة لAA Aفتح الAA Aباب أمAA Aام" مAA AراجAA Aعة الAA Aنفس
واالستسالم للسلطات األمنية ملن يبدي توبته"35
 oم ""ن املس AA Aتحيل إق AA Aناع امل AA Aتعاط AA Aفني م AA Aع ح AA Aرك AA Aة الش AA Aباب م AA Aن ب AA Aعض ال AA Aفئات
الAAصومAAالAAية ،بAAترك هAAذا الAAتعاطAAف بAAني لAAيلة وضAAحاهAAا ،فAAلألسAAف الشAAديAAد سAAمح
اإلهAمال الAحكومAي لAبعض املAناطAق الAصومAالAية ،بAوقAوع هAذه املAناطAق وسAكانAها
تAحت إدارة وسAيطرة الحAركAة ،وهAو مAا مAكنها عAبر أسAالAيب نAاعAمة حAيناً ،ورادعAة
أحAيانAاً ،مAن احAتواء هAؤالء الAسكان عAبر بAعض املAنح والAعطايAا املAعيشية واملAاديAة
الAتي هAم فAي أمAس الAحاجAة إلAيها بAفعل الAتهميش الAحكومAي ،وبAالAتالAي تAمكنت
الحAAركAAة مAAن تحسAAني صAAورتAAها وتAAشويAAه صAAورة الAAنظام الAAحاكAAم فAAي الAAبالد فAAي
أع AAني امل AAتواج AAدي AAن ف AAي ه AAذه امل AAناط AAق ،ب AAحيث أت AAاح" االح AAتكاك امل AAباش AAر م AAع
الحAركAة عAمل مAقارنAات بAينها وبAني أمAراء الحAرب أو الAحكومAة الAتي تAقوم بAعض
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م AAيليشيات AAها غ AAير امل AAسئول AAة ب AAاإلس AAاءة ل AAلمواط AAنني" 36والح AAل ال AAبدي AAل ه AAنا ،ه AAو
تAقويAة أواصAر املAودة والAصداقAة واالحAتواء اإليAجابAي مAن قAبل الAحكومAة املAركAزيAة
وعAAموم أجهAAزتAAها ومAAؤسAAساتAAها فAAي مAAقديAAشو ،بAAالAAقبائAAل الAAصومAAالAAية وبAAزعAAمائAAها
املAعتدلAني ،وذلAك لAتقليل الAهوة الAشاسAعة بAني الAنظام الAحاكAم وبAني هAذه الAقبائAل
مAن جAهة ،وكAشف وتAعريAة مAمارسAات الحAركAة مAن الخAداع االجAتماعAي مAن جAهة
ثAAانAAية ،إلAAى جAAانAAب الAAتمهيد لAAتوظAAيف أخAAطاء الحAAركAAة الAAفادحAAة فAAي حAAق بAAعض
الAAقبائAAل الAAصومAAالAAية لAAتأكAAيد حAAقيقة هAAذه املAAمارسAAات ،ومAAن ذلAAك مAAثالً " حAAادثAAة
بAلدويAن عAام  2009والAتي راح ضAحيتها وزيAر األمAن الAصومAالAي الAعقيد عAمر
حAاشAي آدم ،وعشAرات الAضباط واملAسئولAني ووجAهاء عAشيرة حAوادلAي مAما فجAر
م AAعارض AAة ه AAذه ال AAقبيلة ض AAد الح AAرك AAة" 37وف AAي واق AAع األم AAر ،ف AAإن ه AAناك ف AAرص Aاً
واع AAدة له AAزي AAمة ح AAرك AAة الش AAباب ق AAبليا ً وع AAشائ AAريA Aاً ،وه AAو أم AAر م AAره AAون ب AAحسن
تAAصرف الAAحكومAAة املAAركAAزيAAة تAAجاه الAAعشائAAر والAAقبائAAل الAAصومAAالAAية ،خAAاصAAة وأن
حAAركAAة الشAAباب" تAAعتبر فAAي الAAغالAAب بAAعيدة عAAن الAAقبيلة ،كAAما أن الAAبنية الAAقياديAAة
ف AAيها وف AAي ت AAشكيالت AAها ب AAعيدة ع AAن ال AAقبلية ،وذل AAك رغ AAم زج ال AAنظام ال AAقبلي ف AAي
اعتباراتها الحركية والتنظيمية أحيانا ً"38
 oم"ن املسAAتحيل مAAنع وصAAول األسAAلحة واملAAعدات الAAعسكريAAة والAAلوجيسAAتية أليAAدي
جAAماعAAة الشAAباب وعAAناصAAرهAAا املنتشAAريAAن هAAنا وهAAناك ،بAAشكل كAAامAAل ،فAAالحAAركAAة
ت AAمتلك أس AAلحة ث AAقيلة غ AAير ت AAقليدي AAة ك AAقذائ AAف ال AAهاون وال AAصواري AAخ ،ول AAكن ه AAناك
بAدائAل أخAرى يAمكن مAن خAاللAها تAضييق وتAقليص فAرص الحAركAة فAي الAحصول
عAAلى األسAAلحة ،ومAAن هAAذه الAAبدائAAل تAAعزيAAز الAAحوكAAمة واألمAAن فAAي مAAنطقة جAAنوب
الAAوسAAط الAAصومAAالAAية ،والAAتي تAAتدفAAق فAAيها األسAAلحة غAAير الشAAرعAAية ،عAAلى خAAلفية
صAراع الAسيطرة والAهيمنة الAقائAم بAني بAعض املAيليشيات الAقبلية ،وهAذه املAنطقة
تحAA AديAA Aدا ً تAA AعانAA Aي ضAA Aعفا ً أمAA Aنيا ً صAA Aارخ A Aاً ،األمAA Aر الAA Aذي يAA Aمنح حAA AركAA Aة الشAA Aباب
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الAAفرصAAة " لAAنقل األسAAلحة واسAAتالمAAها مAAن مAAواقAAع مAAتعددة فAAي املAAنطقة ذاتAAها،
إل AAى ج AAان AAب امل AAناط AAق امل AAجاورة ف AAي أرض ال AAبنط وأرض ال AAصوم AAال ،وف AAي ظ AAل
ال AAوض AAع األم AAني امل AAتده AAور ال AAحال AAي ،ف AAإن آل AAيات ح AAكوم AAة ال AAصوم AAال االت AAحادي AAة
ل AAتنظيم ح AAرك AAة اس AAتخدام األس AAلحة ف AAي امل AAنطقة امل AAذك AAورة ل AAيس ل AAها أه AAمية ف AAي
ال AAغال AAب"39ك AAما أن AAه ي AAتوج AAب ع AAلى ال AAحكوم AAة م AAواج AAهة م AAشكلة أخ AAرى خ AAطيرة،
ت AA Aتمثل ف AA Aي ت AA Aصاع AA Aد ح AA Aدة ع AA Aمليات ال AA Aفرار م AA Aن الخ AA Aدم AA Aة ب AA Aني ق AA Aوات األم AA Aن
الAصومAالAية؛ حAيث" تAراجAعت نسAب بAقاء قAوات الشAرطAة والAجنود املAدربAني لAتصل
فAي بAعض األوقAات إلAى  ،%20مAع هAروب مAزودي األمAن الAسابAقني بAاألسAلحة
والذخيرة والزي العسكري التابعني للحكومة"40
 oم ""ن املسAA Aتحيل مAA Aنع حAA AركAA Aة الشAA Aباب مAA Aن تAA AوظAA Aيف الAA AتكنولAA AوجAA Aيا فAA Aي تAA Aحقيق
ال AAجان AAب ال AAدع AAائ AAي للح AAرك AAة وألنش AAطتها امل AAختلفة ف AAي ال AAداخ AAل املح AAلي وامل AAحيط
اإلق AAليمي؛ ف AAالح AAرك AAة وف AAق م AAا ن AAقله ق AAسم امل AAتاب AAعة ب AAموق AAع ال AAبي ب AAي س AAي ن AAيوز
الAعربAي ،تAجيد تAوظAيف الAتكنولAوجAيا ووسAائAل الAتواصAل االجAتماعAي فAي تAحقيق
أهAدافAها الAدعAائAية الAناعAمة والAخشنة عAلى الAسواء؛ إذ "تAمتلك الحAركAة ــ وفAق مAا
يAAذكAAر املAAوقAAع ــ محAAطتها اإلذاعAAية الAAخاصAAة بAAاسAAم إذاعAAة األنAAدلAAس ،إلAAى جAAانAAب
سAA AيطرتAA Aها عAA Aلى نAA Aحو سAA Aت محAA Aطات إذاعAA Aية ،عAA Aن طAA AريAA Aق مAA AداهAA Aمة محAA Aطات
خ AAاص AAة م AAثل)ال AAقرن األف AAري AAقي( و)ال AAقرآن ال AAكري AAم( و)ه AAيئة اإلذاع AAة ال AAعامل AAية(،
واالس AAتيالء ع AAلى م AAعدات AAها ،ب AAما ف AAي ذل AAك ب AAعض م AAعدات م AAكتب ب AAي ب AAي س AAي،
ف AAي ح AAني ت AAملك الج AAماع AAة  50ص AAحفيا ي AAعملون ف AAي إذاع AAة األن AAدل AAس ،حس AAبما
أورد مAAوقAAع )أخAAبار كAAيسمايAAو( فAAي عAAام  ، 2013ويهAAدف املAAحتوى اإلعAAالمAAي
للحAركAة عAمومAا ً إلAى مAقاومAة جAهود الAقضاء عAلى الجAماعAة الAتي تAبذلAها الAحكومAة

 39ان" ""ظر :ك" ""ريس" ""توف" ""ر ك" ""ارل" ""سون ،م" ""الح" ""ظات ب" ""حثية م" ""سح األس" ""لحة ال" ""صغيرة ،رق" ""م  ،61ف" ""براي" ""ر
)2017ق"ياس ت"دفق األس"لحة غ"ير الش"رع"ية :ال"صوم"ال( ،ص م"لف ال"تقري"ر ب"ال"لغة ال"عرب"ية م"تاح ع"لى:
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS) ، Research-Note-61-ARA.pdfبتصرف(
 40املصدر السباق نفسه ،ص )2بتصرف يسير(
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ال AA Aصوم AA Aال AA Aية وح AA Aلفاؤه AA Aا" 41وال AA Aبدي AA Aل امل AA Aمكن ه AA Aنا ،ه AA Aو أن ت AA Aقوم ال AA Aحكوم AA Aة
الAصومAالAية بAاسAتخدام نAفس اآللAية ،أي تAدشAني آلAة إعAالمAية فAاعAلة فAي الAداخAل
الAAصومAAالAAي وفAAي الAAخارج أيAAضا ً بAAني الAAجالAAيات الAAصومAAالAAية املAAهاجAAرة ،لAAكشف
وتAA AعريAA Aة املAA AمارسAA Aات الAA Aعنيفة واملتشAA Aددة للحAA AركAA Aة ،وكAA Aيف أنAA Aها تحAA Aل لAA Aنفسها
اسAتخدام الAتكنولAوجAيا ،بAينما تحAرمAها عAلى عAموم الAصومAالAيني الAواقAعني تAحت
س AAيطرت AAها ،ب AAل إن AAه ب AAاإلم AAكان ت AAوظ AAيف امل AAقاط AAع ال AAعنيفة وال AAوح AAشية امل AAصورة
واملAرئAية الAتي تAبثها الحAركAة عAبر قAنواتAها املAختلفة عAلى الAيوتAيوب وغAيره ،إلظAهار
الAواقAع الAحي والAعملي لAلتطبيقات الAعملية واملAيدانAية لAلمفاهAيم الAديAنية املAغلوطAة
واملAAهيمنة عAAلى الAAذهAAنية الAAفكريAAة واأليAAديAAولAAوجAAية لAAها ،هAAذا بAAالAAتزامAAن مAAع الAAقيام
ب AAتقليم أظ AAاف AAر اآلل AAة اإلع AAالم AAية للح AAرك AAة م AAا أم AAكن إل AAى ذل AAك س AAبيالً ،ب AAل ي AAجب
ال AA Aعمل ع AA Aلى ام AA Aتالك األجه AA Aزة الح AA Aدي AA Aثة ال AA Aقادرة ع AA Aلى ال AA Aتشوي AA Aش وال AA Aرص AA Aد
واملتابعة لكل ما يتعلق بإعالم الحركة من أجل تطويقه وتبديده.
 oم"ن املسAAتحيل االعAAتماد الAAكلي عAAلى الAAدعAAم األمAAريAAكي والAAغربAAي فAAي الAAقضاء
ع AAلى ح AAرك AAة الش AAباب أو ت AAقليص ن AAفوذه AAا ف AAي ال AAصوم AAال وال AAقرن اإلف AAري AAقي،
خAAاصAAة وأن اسAAتراتAAيجية مAAشاركAAة الAAواليAAات املتحAAدة فAAي مAAواجAAهة اإلرهAAاب فAAي
ال AAصوم AAال" ت AAقوم ع AAلى م AAبدأ ت AAقليل ال AAتواج AAد األم AAري AAكي ال AAعسكري ه AAناك؛ ف AAال
يAA Aزال صAA Aناع الAA Aقرار األمAA AريAA Aكيون مAA AتأثAA AريAA Aن بAA Aحادث)بAA Aالك هAA Aوك داون( عAA Aام
 ،1993وذل AA Aك به AA Aدف ال AA Aتقليل م AA Aن امل AA Aخاط AA Aر وال AA Aتكال AA Aيف امل AA Aال AA Aية؛ ل AA Aذا ت AA Aقوم
االس AAترات AAيجية األم AAري AAكية ف AAي ال AAصوم AAال ف AAي ه AAذا ال AAسياق ع AAلى نش AAر ع AAدد
صAAغير مAAن قAAوات الAAعمليات الAAخاصAAة بهAAدف تAAنفيذ الAAضربAAات املAAوجAAهة ،وتAAوفAAير
امل AA Aعلوم AA Aات االس AA Aتخبارات AA Aية ،وب AA Aناء ق AA Aدرات ق AA Aوات الش AA Aرك AA Aاء املح AA Aليني ل AA Aتنفيذ
الAAعمليات الAAبريAAة مAAن خAAالل دعAAم الAAجيش الAAصومAAالAAي الAAوطAAني وبAAعثة االتAAحاد
األف AAري AAقي وق AAوات ال AAعشائ AAر ال AAتي ت AAشارك ف AAي ع AAمليات م AAكاف AAحة اإلره AAاب"،42
 41راج"ع :ن"يل ه"ودج ،ك"يف ي"حسن مس"لحو ح"رك"ة الش"باب ال"صوم"ال"ية ص"ورت"هم؟ ،م"وق"ع ال"بي ب"ي
س"ي ن"يوز ال"عرب"ي ،ب"تاري"خ  6ي"ون"يو/ح"زي"ران  ،2014م"تاح ع"لىhttp://www.bbc.com/arabic/ :
) ، middleeast/2014/06/140606_shabab_somalia_mediaبتصرف(
 42ان"ظر :أم"يرة ع"بد الح"ليم ،س"ياس"ات م"كاف"حة اإلره"اب ف"ي ال"صوم"ال ،ت"قري"ر م"رك"ز األه"رام ل"لدراس"ات
ال" ""سياس" ""ية واالس" ""ترات" ""يجية ،ب" ""تاري" ""خ  ،19/2/2018م" ""تاح ع" ""لىhttp://acpss.ahram.org.eg/ :
) ، News/16544.aspxبتصرف يسير(
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ومAAن ثAAم فAAإن هAAذه االعAAتماديAAة الAAتي تAAتبناهAAا الAAجهات الAAرسAAمية الAAصومAAالAAية فAAي
أح AAيان ك AAثيرة ،ت AAأت AAي ب AAنتائ AAج ع AAكسية ت AAكون غ AAال AAبا ً ف AAي ص AAال AAح الح AAرك AAة وف AAي
صAالAح تAعظيم نAفوذهAا فAي املAنطقة والAداخAل املحAلي الAصومAالAي؛ إذ تAؤدي هAذه
االع AAتمادي AAة إل AAى ال AAتراخ AAي ال AAحكوم AAي ف AAي ح AAسم ال AAعدي AAد م AAن امل AAلفات األم AAنية
املAA Aهمة السAA Aتقرار الAA Aبالد ،وعAA Aلى رأسAA Aها مAA Aلف تAA AكويAA Aن الAA Aجيش الAA AصومAA AالAA Aي
الAوطAني والAقوات األمAنية الAحكومAية ،لAذلAك فAإن الAبديAل هAو تAدشAني اسAتراتAيجية
وط AAنية ص AAوم AAال AAية مل AAواج AAهة ه AAذه الح AAرك AAة ،ت AAرت AAكز إل AAى م AAنح امل AAلف األم AAني ف AAي
الAAبالد األولAAويAAة الAAقصوى لAAلمضي قAAدم Aا ً فAAي إعAAداد وتAAكويAAن املAAنظومAAة األمAAنية
الAA AصومAA AالAA Aية وفAA Aق أحAA Aدث اإلعAA Aدادات والتحAA AديAA Aثات وعAA Aلى رأس ذلAA Aك اإلعAA Aداد
البشAري لAفرد األمAن أو فAرد الAجيش الAصومAالAي ،والAصومAال يAملك مAن اآللAيات
االقAAتصاديAAة مAAا يAAعينه عAAلى اسAAتجالب املAAنح الAAعينية واملAAالAAية الAAداعAAمة لAAتحقيق
هذه املنظومة.
وال"خالص"ة ،أن"ه إذا ك"ان"ت ب"عض املس"تحيالت ت"حيط ب"مسأل"ة اح"تواء
ح""رك""ة الش""باب ع""لى امل""دي""ني ال""قري""ب وامل""توس""ط ب""النس""بة ل""لحكوم""ة
ال"صوم"ال"ية ،ف"إن ه"ذه املس"تحيالت ي"قاب"لها ال"كثير م"ن امل"مكنات ال"تي
ي ""مكن أن ت ""ساه ""م ف ""ي ت ""قليص ن ""فوذ ه ""ذه الح ""رك ""ة ف ""ي م ""ناطق ه ""ذا
ال"نفوذ ،وف"ي ب"اق"ي ع"موم امل"ناطق ال"صوم"ال"ية ،وي"مكن أن ن"ضيف إل"ى
املمكنات املشار إليها جملة اإلجراءات التالية:
▪ م""حاول""ة االس AAتفادة بتج AAرب AAة آب AAي أح AAمد االح AAتوائ AAية ف AAي إث AAيوب AAيا ،ع AAبر ح AAوار
ثAAنائAAي فAAاعAAل وإيAAجابAAي مAAع الAAقيادة اإلثAAيوبAAية املAAنفتحة ،لAAلوصAAول إلAAى أفAAضل
اآللAيات املAمكنة واملAتاحAة والAتي يAمكنها تAكويAن مAبادرة صAومAالAية رسAمية لAلعفو
عAAن الAAعناصAAر املتشAAددة شAAريAAطة انخAAراطAAها اإليAAجابAAي والسAAلمي فAAي الAAصف
الAAوطAAني ،وهAAي مAAبادرة حAAتى وإن كAAانAAت قAAليلة الAAنتائAAج ،إال أن مجAAرد وجAAودهAAا،
رب AAما س AAيتيح ان AAشقاق AAات م AAؤث AAرة ف AAي ص AAفوف الح AAرك AAة ،ك AAما سيظه AAر ال AAنظام
ال AAحاك AAم ف AAي ص AAورة م AAن ي AAمد ال AAيد الن AAتشال متش AAددي ال AAصوم AAال م AAن ع AAواق AAب
تشAA AددهAA Aم ،كAA Aما سيظهAA Aر الAA AرافAA Aضني لAA Aلمبادرة مAA Aن عAA AناصAA Aر الحAA AركAA Aة بمظهAA Aر
الAخارجAني عAلى الAصف الAوطAني فAي أعAني جAميع الAصومAالAيني ،وهAو مAا سAيدفAع
املتعاطفني مع الحركة إلى إعادة النظر في تعاطفهم.
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▪ الش"روع فAي تAدشAني مAبادرة صAومAالAية داخAلية لAألمAن الAفكري فAي الAبالد بAني
ش AA Aباب ال AA Aصوم AA Aال ف AA Aي ال AA Aداخ AA Aل وال AA Aخارج ،ت AA Aنفتح م AA Aن خ AA Aالل AA Aها ال AA Aحكوم AA Aة
الAصومAالAية عAلى طAوائAف الAشعب فAي عAموم الAصومAال ،وتسAتمع لAهم بAإيAجابAية
وس AAعة ص AAدر ،دون ال AAتضييق ع AAلى ح AAري AAة ال AAحوار وإب AAداء اآلراء ،ف AAإن ذل AAك م AAن
شAأنAه تحAريAر الAعقلية الAصومAالAية مAن أسAر األفAكار واأليAديAولAوجAيات املتشAددة،
كAما أن مAن شAأنAها أن تAفتح الAباب أمAام ظAهور أفAكار خAالقAة وجAديAرة بAاالهAتمام
والAتبني ملAواجAهة هAذه الحAركAة ومAواجAهة كAافAة الAتنظيمات املتشAددة األخAرى بAني
الAصومAالAيني ،والشAك أن مAثل هAذه املAبادرات يAمكنها أن تAؤتAي ثAمارهAا بAقوة إذا
م AAا اق AAترن AAت ب AAإج AAراءات إص AAالح AAية ح AAقيقية وب AAعيدة ع AAن ال AAدي AAكوري AAة وال AAشكلية،
تستهدف الفئات األكثر حاجة إلى الدعم واإلصالح.
▪ ال"عمل الAفوري عAلى حAل مAشكلة الAبطالAة بAني الشAباب الAصومAالAي ،مAع مAراعAاة
االه AAتمام ب AAال AAطفل ال AAصوم AAال AAي ،الن AAتشال ه AAذه ال AAفئات م AAن ال AAوق AAوع ف AAي أس AAر
ال AAتجنيد القس AAري ل AAدى ح AAرك AAة الش AAباب ،ج AAنبا ً إل AAى ج AAنب م AAع ت AAعزي AAز االن AAتماء
ال AA Aوط AA Aني ع AA Aبر ت AA Aحقيق ح AA Aضان AA Aة رس AA Aمية ف AA Aاع AA Aلة وإي AA Aجاب AA Aية م AA Aن ق AA Aبل ال AA Aدول AA Aة
الAصومAالAية تAجاه كAافAة الAطبقات واألعAراق الAقبلية والAعشائAريAة واالجAتماعAية فAي
الAبالد؛ فهAذا مAن شAأنAه تAكويAن حAاضAنة وطAنية لAكافAة فAئات الAشعب الAصومAالAي
ب AAال اس AAتثناء أو ت AAمييز ،وه AAو م AAا س AAيصب ح AAتما ً ف AAي ت AAراج AAع ف AAاع AAلية الح AAرك AAات
املتشددة والعنيفة.
▪ تح ""دي ""ث الAA AوعAA Aي الAA AصومAA AالAA Aي الAA Aعام بجAA Aدوى الAA Aحياة املAA AدنAA Aية الAA Aبعيدة عAA Aن
الAصراع الAقبلي والAعرقAي والAعشائAري ،وتAكثيف الAجهود اإلصAالحAية والAتوعAويAة
فAAي املAAناطAAق الAAريAAفية والAAنائAAية فAAي عAAموم األقAAالAAيم الAAصومAAالAAية ،وهAAذا لAAن يAAكلف
الAحكومAة سAوى بAرامAج صAغيرة ال تAتطلب تAمويAالً معجAزاً ،لAكن الAنتائAج غAالAبا ً مAا
س AAتكون ق AAوي AAة وم AAعتبرة م AAن ح AAيث ال AAقدرة ع AAلى ان AAتشال اإلن AAسان ال AAصوم AAال AAي
امل AAهمش م AAن ال AAوق AAوع ت AAحت س AAيطرة الج AAماع AAات املتش AAددة ع AAبر غ AAسيل األدم AAغة
واألفكار العنيفة واملؤدلجة.

استنتاجات
ومن خالل ما تقدم  ،يمكننا بعد النظر والتدقيق ،استنتاج اآلتي:
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∗ال""قوة ال AAتي ت AAتمتع ب AAها ج AAماع AAة الش AAباب ال ي AAمكن ت AAفسيره AAا ب AAال AAبنية ال AAفكري AAة
واأليAديAولAوجAية والAتنظيمية للحAركAة فAقط ،وإنAما هAي تAعود فAي جAزء كAبير مAنها
إل AAى ض AAعف ال AAوض AAع األم AAني ال AAعام ف AAي ال AAصوم AAال ،ووق AAوع ال AAصوم AAال ت AAحت
ض AA Aغوط ح AA Aظر األس AA Aلحة ال AA Aدول AA Aي ،إل AA Aى ج AA Aان AA Aب ض AA Aعف األجه AA Aزة األم AA Aنية
الAAصومAAالAAية ومحAAدوديAAة الAAدعAAم األمAAريAAكي ،بAAالAAتزامAAن مAAع االعAAتماديAAة الAAراجAAحة
على الحلول األمنية فقط.
∗ ال" ""قضاء ع AA Aلى ن AA Aفوذ ح AA Aرك AA Aة الش AA Aباب ف AA Aي ال AA Aصوم AA Aال وإي AA Aقاف ع AA Aمليات AA Aها
ال AAعسكري AAة وض AAرب AAات AAها األم AAنية ،ل AAيس ف AAي م AAقدور ال AAحكوم AAة امل AAرك AAزي AAة ف AAي
م AAقدي AAشو وح AAده AAا ،وف AAق ال AAظروف وامل AAعطيات ال AAحال AAية ،ل AAذا ي AAحتاج األم AAر إل AAى
دع AAم ال AAصوم AAال AAيني ج AAميعا ً م AAن ج AAهة ،ودع AAم امل AAجتمع ال AAدول AAي م AAن ج AAهة ث AAان AAية،
وتAكاتAف الAدول اإلفAريAقية فAي مAنطقة الAقرن اإلفAريAقي وعAموم الAقارة اإلفAريAقية
من جهة ثالثة.
∗ال""تعاط""ف ال AAشعبي والج AAماه AAيري م AAع ح AAرك AAة الش AAباب ي AAتآك AAل ي AAوم Aا ً ب AAعد ي AAوم،
بAAفعل األسAAالAAيب االسAAتعالئAAية للحAAركAAة واعAAتمادهAAا عAAلى مAAبدأ اإلقAAصاء والAAقتل
وال AA Aتنكيل ب AA Aال AA Aخصوم ،إل AA Aى ج AA Aان AA Aب أخ AA Aطائ AA Aها ال AA Aفادح AA Aة ف AA Aي ح AA Aق ال AA Aقبائ AA Aل
والAAعشائAAر الAAصومAAالAAية عAAبر تهAAديAAد األمAAن املAAجتمعي وتAAعريAAض أرواح األبAAريAAاء
م AAن أب AAناء ه AAذه ال AAقبائ AAل وال AAعشائ AAر ل AAلقتل والتش AAري AAد م AAن خ AAالل ال AAتفجيرات
والعمليات العسكرية والتدميرية للحركة.
∗رف ""ض م AA Aكون AA Aات وأرك AA Aان ال AA Aعمل ال AA Aوط AA Aني ال AA Aصوم AA Aال AA Aي ،ومح AA Aدودي AA Aة األف AA Aق
ال AAتنظيمي مل AAفهوم ال AAدول AAة اإلس AAالم AAية وامل AAجتمع اإلس AAالم AAي م AAن وج AAهة ن AAظر
الحAA AركAA Aة ،إلAA Aى جAA AانAA Aب عAA Aدم االعAA Aتراف بAA AمالمAA Aح ومAA AؤسAA Aسات وكAA Aيان الAA AدولAA Aة
الAAصومAAالAAية الحAAديAAثة ،بAAالAAتزامAAن مAAع مAAعاداة املAAصالAAح الAAغربAAية فAAي الAAصومAAال،
واع AA Aتباره AA Aا م AA Aصال AA Aح ل AA Aلكفرة وال AA Aخارج AA Aني ع AA Aلى ال AA Aدي AA Aن ،ه AA Aي أب AA Aرز أس AA Aباب
ال AAصعوب AAات ال AAتي ت AAحول دون وج AAود م AAبادرة وط AAنية ص AAوم AAال AAية ت AAجاه االح AAتواء
والتصالح وإجراء حوار مع قادة الحركة.
∗تج"رب"ة آبAAي أحAAمد فAAي احAAتواء املAAعارضAAة اإلثAAيوبAAية ،ال تAAصلح لAAلقياس عAAليها
بAAالنسAAبة ملAAوقAAف الAAقيادة الAAصومAAالAAية مAAن جAAماعAAة الشAAباب ،فAAاملAAوقAAف اإلثAAيوبAAي
أغAAلبه مAAبني عAAلى اعAAتبارات سAAياسAAية يAAمكن حAAلها ،بAAينما املAAوقAAف الAAصومAAالAAي
مAAبني عAAلى اعAAتبارات أيAAديAAولAAوجAAية وفAAكريAAة يAAصعب تAAجاوزهAAا بمجAAرد إصAAدار
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الAAعفو أو الAAتقدم بAAمبادرة لAAالحAAتواء والAAتصالAAح .مAAع إمAAكانAAية اسAAتفادة الAAقيادة
الصومالية من املوقف اإلثيوبي على كل حال.
∗ال""عوام""ل االق AAتصادي AAة وال AAترب AAوي AAة واالج AAتماع AAية ف AAي ال AAصوم AAال ،ت AAلعب دوراً
خ AAطيرا ً ف AAي ت AAقوي AAة أو إض AAعاف ن AAفوذ ج AAماع AAة الش AAباب ف AAي ال AAبالد ،ون AAجاح
خAطط اإلصAالح الAشامAل فAي الAبالد كAفيل بAتطويAق الحAركAة بAني أبAناء الAشعب
ال AAصوم AAال AAي ع AAبر" دراس AAة ظ AAاه AAرة اإلره AAاب ف AAي س AAياق AAات م AAغاي AAرة ألس AAال AAيب
الAفهم الAتقليدي ،فAأنشAطة الحAركAات اإلرهAابAية ال تAقتصر عAلى تAنفيذ األجAندة
ال AA Aدي AA Aنية وال AA Aسياس AA Aية ،إذ ت AA Aتقاط AA Aع م AA Aع ت AA Aعقيدات ال AA Aترك AA Aيبة ال AA Aقبلية وفش AA Aل
سAياسAات االنAدمAاج االجAتماعAي ،وغAياب قAدرة الAحكومAات عAلى تحAديAث الAبنى
املجتمعية ،مما يساعد على تفجر الصاعق اإلرهابي وانتشار جماعاته"43

توصيات
وفي الختام ،نوصي باآلتي:
• ق"يام الAصومAال بAمطالAبة االتAحاد اإلفAريAقي بAتكويAن تAحالAف إفAريAقي إقAليمي
ضAAد الجAAماعAAات املتشAAددة ،فAAي عAAموم الAAقارة اإلفAAريAAقية يسAAتمد آلAAيات عAAمله
م AAن ال AAقوان AAني وال AAبنود ال AAدف AAاع AAية امل AAتضمنة ف AAي م AAيثاق االت AAحاد ،وال AAخاص AAة
ب AAآل AAيات م AAواج AAهة األخ AAطار األم AAنية ال AAتي ت AAتعرض ل AAها ال AAدول األع AAضاء ف AAي
االت AAحاد ،ل AAيكون ه AAذا ال AAتحال AAف م AAمثالً ف AAي ق AAوة ع AAسكري AAة إف AAري AAقية ج AAام AAعة،
تAAحقق الAAدور الAAبديAAل لAAقوات األمAAيصوم عAAند خAAروجAAها الAAكامAAل مAAن الAAصومAAال
بحلول .2030
• ق"يام الAصومAال بAمطالAبة املAجتمع الAدول تAأجAيل إخAراج قAوات األمAيصوم مAن
الAAصومAAال فAAي املAAرحAAلة الAAراهAAنة وعAAلى امAAتداد سAAنوات قAAادمAAة ،لAAحني تحسAAني
الAA AوضAA Aع األمAA Aني الAA AصومAA AالAA Aي ووضAA Aع الAA Aلبنات األولAA Aى لAA AتأسAA Aيس الAA Aجيش
الAA AصومAA AالAA Aي املAA AوحAA Aد ،واسAA Aتعادة املAA AنظومAA Aة األمAA Aنية الAA AصومAA AالAA Aية عAA AافAA Aيتها
ال AAلوجيس AAتية والبش AAري AAة وال AAخبرات AAية ،ج AAنبا ً إل AAى ج AAنب ،م AAع م AAطال AAبة امل AAجتمع
الدولي برفع حظر السالح عن الصومال أسوة بدول مجاورة.
• ت"وظ"يف املAنشقني عAلى حAركAة الشAباب مAن قAياداتAها الAسابAقني ،فAي تAكويAن
مAنظومAة صAومAالAية حAديAثة لAألمAن الAفكري ،مAع عAدم إغAفال مAحاوالت مAن هAنا
 43انظر :الحركات اإلرهابية في أفريقيا  ..األبعاد واالستراتيجيات ،مصدر سابق)بتصرف يسير(
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وهAناك وفAق اإلمAكانAيات املAتاحAة ،السAتقطاب مAنشقني جAدد مAن هAذه الحAركAة،
مAAع فAAتح الAAباب لAAلرجAAوع إلAAى الAAصف الAAوطAAني الAAصومAAالAAي ألي مAAن الAAعناصAAر
املتش AAددة ،ب AAال AAتزام AAن م AAع أخ AAذ ال AAحيطة والح AAذر ال AAالزم م AAن ال AAناح AAية األم AAنية
والتنظيمية.
• امل""تاب""عة ال AAدق AAيقة ل AAآلل AAة اإلع AAالم AAية ال AAخاص AAة ب AAالح AAرك AAة ،وم AAحاول AAة ت AAوظ AAيفها
ل AAالس AAتفادة ب AAها ف AAي ت AAطوي AAق الح AAرك AAة والح AAد م AAن خ AAطورت AAها ع AAلى االس AAتقرار
األم AAني وامل AAجتمعي ب AAني ال AAصوم AAال AAيني ،ول AAبيان أوج AAه امل AAخال AAفات الش AAرع AAية
امل AAتضمنة ف AAي س AAلوك AAيات ع AAناص AAر الح AAرك AAة م AAن خ AAالل ت AAلك اآلل AAة اإلع AAالم AAية،
بAالAتزامAن مAع واقAعية اإلصAالح الAحكومAي بAني الAصومAالAيني حAتى تAؤتAي هAذه
ال AAجهود ث AAماره AAا ف AAي ت AAقليص ت AAمدد أف AAكار الح AAرك AAة ب AAني ال AAقطاع AAات ال AAشاب AAة
واملAهمشة ،كAل هAذا إلAى جAانAب قAيام الAصومAال بAإطAالق قAنوات دعAائAية مAرئAية
وم AAسموع AAة ل AAلرد ع AAلى امل AAخال AAفات الش AAرع AAية للح AAرك AAة ،ول AAبيان أوج AAه ال AAتطبيق
الصحيح من وجهة النظر الفقهية واإلسالمية املعتدلة وغير املتشددة.
• ق ""يام ال AA Aحكوم AA Aة ال AA Aصوم AA Aال AA Aية ف AA Aي م AA Aقدي AA Aشو ب AA Aال AA Aعمل ع AA Aلى ت AA Aجنب ك AA Aاف AA Aة
الAAصراعAAات الAAداخAAلية بAAينها وبAAني األقAAالAAيم الAAصومAAالAAية ،ومAAحاولAAة احAAتواء أيAAة
خ AA Aالف AA Aات ت AA Aخص ال AA Aقضاي AA Aا االق AA Aتصادي AA Aة واالج AA Aتماع AA Aية وامل AA Aعيشية ألب AA Aناء
ال AA Aصوم AA Aال ،م AA Aع ال AA Aعمل ج AA Aنبا ً إل AA Aى ج AA Aنب ع AA Aلى ت AA Aطوي AA Aر ال AA Aنظام ال AA Aقبلي
وال AAعشائ AAري م AAن خ AAالل دم AAجه ف AAي امل AAنظوم AAة ال AAوط AAنية والح AAزب AAية وم AAنظمات
املAجتمع املAدنAي ملAمارسAة حAقوقAه الAسياسAية بAشكل مشAروع بAعيدا ً عAن الAرغAبة
واالضAطرار إلAى االلAتحاق بAالجAماعAات املتشAددة كجAماعAة الشAباب ،ولAلتدلAيل
عAAلى أن الAAحاضAAنة الAAوطAAنية الAAصومAAالAAية أقAAدر مAAن غAAيرهAAا عAAلى احAAتواء أبAAناء
الصومال على اختالف انتماءاتهم وتوجهاتهم.
• م""واص""لة تAAوجAAيه الAAنصح لAAعناصAAر حAAركAAة الشAAباب املتشAAددة بAAضرورة تAAرك
الس AAالح ،واالن AAضمام ل AAلصف ال AAوط AAني ،والتخ AAلي ع AAن األه AAداف وال AAغاي AAات
ال AAتي ال ت AAتفق وج AAوه AAر اإلس AAالم ال AAحنيف ،وذل AAك م AAن خ AAالل م AAنظوم AAة األم AAن
الفكري املشار إليها سابقا.

الهوامش واإلحاالت
(1

ان""ظر :الح""رك""ات اإلره""اب""ية ف""ي أف""ري""قيا  ..األب""عاد واالس""ترات""يجيات ،ال""كتاب ال""ثان""ي
واألرب ""عون ب ""عد امل ""ئة ،ع ""رض وت ""قري ""روإص ""دار :م ""رك ""ز املس ""بار ل ""لدراس ""ات وال ""بحوث،
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دي " ""سمبر  ،2018م " ""تاح ع " ""لى ،https://www.almesbar.net :م " ""ع ال " ""بحث ب " ""ال " ""عنوان
املذكور)بتصرف(
ان""ظر :م""اري""نا أوت""اوي ،وع""مرو ح""مزاوي ،اإلس""الم""يون ف""ي ال""سياس""ة :دي""نام""يكيات
امل""شارك""ة ،أوراق م""رك""ز ك""ارن""يغي للس""الم ال""دول""ي)ب""رن""ام""ج الش""رق األوس""ط( ،ال""عدد ،98
دي " " " " "س " " "م " " "ب" " ""ر/ك" " " " ""ان" " " " ""ون األول  ،2008ص  ،7م " " " " "ت" " ""اح ع " " " " "ل" " ""ىhttps:// :
، carnegieendowment.org/files/Islamists_in_Politics_Arabic.pdf
)بتصرف(
ان ""ظر :ع ""يسى ،مح ""مود ض ""ياء ال ""دي ""ن ،ال ""تنظيمات اإلره ""اب ""ية ف ""ي ال ""دول ال ""عرب ""ية..
وإج" " ""راءات م" " ""واجه" " ""تها ،مج" " ""لة)آف" " ""اق ع" " ""رب" " ""ية( ،ال" " ""عدد ال–أول ،م" " ""ارس  ،2017ص
)15بتصرف(
راج"ع ت"قري"ر ص"حيفة)س"ودان ت"رب"يون( ت"حت ع"نوان :االت"حاد اإلف"ري"قي :ج"يش ال"رب
ينش " ""ط ف " ""ي ث " ""الث دول ب " ""ال " ""قارة ،ب " ""تاري " ""خ  7ي " ""ون " ""يو  ،2017م " ""تاح ع " ""لىhttp:// :
 ، www.sudantribune.netمع البحث بالعنوان املذكور)بتصرف(
راج"ع ت"قري"ر ص"حيفة ال"عرب ال"لندن"ية ،ت"حت ع"نوان) داع"ش وج"يش ال"رب األوغ"ندي:
إره""اب""هم واح""د ودي""ان""ات""هم ش""تى ،ال""سنة  37ال""عدد  ،9872ب""تاري""خ  ،30/3/2015م""تاح
على) ، https://i.alarab.co.uk/pdf/2015/03/30-03/p13.pdf :بتصرف(
ان"ظر :ص"اي"ج،م"صطفى ،الج"ماع"ات اإلره"اب"ية ف"ي غ"رب إف"ري"قيا :الخ"ري"طة ـ ال"تموي"ل ـ
والتح""دي""ات ،مج""لة آراء ح""ول الخ""ليج ،ال""عدد  ،136م""اي""و  ،2015م""تاح ع""لىhttp:// :
? w w w . a r a a . a e / i n d e x . p h p
option=com_content&view=article&id=4464:2018-05-13-13-12-33&catid=4
) ، 003&Itemid=172بتصرف(
راج"ع ت"قري"ر امل"رك"ز ال"عراق"ي األف"ري"قي ل"لدراس"ات االس"ترات"يجية ،ت"حت ع"نوان)خ"ري"طة
ال""صراع""ات ال""دي""نية ف""ي أف""ري""قيا( ب""تاري""خ  19م""اي""و  ،2018ن""قالً وت""رج""مة ع""ن :وك""ال""ة
امل ""خاب ""رات األم ""ري ""كية  ،2016م ""تاح ع ""لى ، http://ciaes.net :م ""ع ال ""بحث ب ""ال ""عنوان
املذكور)بتصرف(
ان" ""ظر :الح" ""رك" ""ات اإلره" ""اب" ""ية ف" ""ي أف" ""ري" ""قيا  ..األب" ""عاد واالس" ""ترات" ""يجيات ...،م" ""صدر
سابق)بتصرف يسير(
ان""ظر :ع""يسى ،مح""مود ض""ياء ال""دي""ن ،ال""تنظيمات اإلره""اب""ية ف""ي ال""دول ال""عرب""ية،...
مصدر سابق ،ص )13بتصرف كبير(
راج" ""ع :ع" ""بد ال" ""رح" ""يم ع" ""لي ،ح" ""رك" ""ة الش" ""باب امل" ""جاه" ""دي" ""ن ،ت" ""قري" ""ر ب" ""واب" ""ة الح" ""رك" ""ات
اإلس ""الم ""ية ،ب ""تاري ""خ اإلث ""نني  3دي ""سمبر  ،2018م ""تاح ع ""لىhttp://www.islamist- :
movements.com/2372
ان""ظر :ع""بداهلل،مح""مد أح""مد ،ح""رك""ة الش""باب امل""جاه""دي""ن ف""ي ال""صوم""ال  ..إل""ى أي""ن؟،
ت"قري"ر م"رك"ز الج"زي"رة ل"لدراس"ات ،ب"تاري"خ األح"د  14أك"توب"ر  ،2012م"تاح ع"لىhttp:// :
، studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/10/2012101473613127317.html
)بتصرف(
تج ""در اإلش ""ارة ه ""نا إل ""ى أن ح ""رك ""ة الش ""باب املتش ""ددة ال ت ""تردد ف ""ي ات ""خاذ ال ""قرارات
ال ""صادرة ب ""شأن ت ""صفية أع ""دائ ""ها ،ح ""تى ول ""و ك ""ان هؤالء األع ""داء م ""ن ب ""ني األع ""ضاء
ال""ساب""قني ب""ها ،ب""دل""يل م""وق""ف الح""رك""ة مؤخ""را ً وخ""الل  2018م""ن ال""قيادي ال""سابق ب""ها
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واملنشق ع"ليها ح"ال"يا ً) روب"و أب"و م"نصور( وال"ذي ك"ان ف"ي ال"سابق ن"ائ"ب زع"يم الح"رك"ة
واملتح""دث ال""رس""مي ب""اس""مها؛ ح""يث اع""تبرت الج""ماع""ة أن ق""يام روب""و ب""تغيير ان""تمائ""ه
ووالئ""ه ،ث""م ان""ضمام""ه ل""لحكوم""ة امل""رك""زي""ة ف""ي م""قدي""شو ،ي""مثل خ""روج "ا ً ع""لى الش""ري""عة
وخ""ذالن "ا ً ل""ها ون""صرة ل""لكاف""ري""ن ،وم""ن ث""م ق""ام""ت الح""رك""ة ب""إه""دار دم""ه)ي""راج""ع :م""رك""ز
م"قدي"شو ل"لبحوث وال"دراس"ات) ،ح"رك"ة الش"باب ته"در دم ال"قيادي روب"و أب"و م"نصور( ،
ب ""تاري ""خ  16ي ""ناي ""ر  ،2018م ""تاح ع ""لى ، http://mogadishucenter.com :م ""ع ال ""بحث
بالعنوان املذكور /بتصرف(
ان ""ظر :س ""يث ج.ج ""ون ""ز ،آن ""درو م.ل ""يبمان ،ن ""اي ""ثان ت ""شان ""دل ""ر ،اس ""ترات ""يجية م ""كاف ""حة
اإلره"اب وال"تمرد ف"ي ال"صوم"ال)ت"قييم الح"ملة ض"د ح"رك"ة الش"باب( ،م"طبوع"ات مؤس"سة
 ،RANDس " " ""ان " " ""تا م " " ""ون " " ""يكا ،ك " " ""ال " " ""يفورن " " ""يا ،2016 ،ص  ،3م " " ""تاح ع " " ""لىhttps:// :
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م""وق""ع وك""ال""ة األن""اض""ول ال""ترك""ية ب""ال""لغة ال""عرب""ية ،ب""تاري""خ  ،10/10/2018م""تاح ع""لى:
 ، https://www.aa.com.tr/arمع البحث بالعنوان املذكور)بتصرف يسير(
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ان"ظر :ع"مر،مح"مد ،الش"باب امل"جاه"دي"ن ف"ي ال"صوم"ال ..ف"ن ال"عالق"ات وص"راع ال"بقاء،
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)بتصرف(
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مصدر سابق)بتصرف(
راج" ""ع :ع" ""بد ال" ""رح" ""يم ع" ""لي ،ح" ""رك" ""ة الش" ""باب امل" ""جاه" ""دي" ""ن ،ت" ""قري" ""ر ب" ""واب" ""ة الح" ""رك" ""ات
اإلسالمية ،مصدر سابق)بتصرف يسير(
ان"ظر :ع"مر،مح"مد ،الش"باب امل"جاه"دي"ن ف"ي ال"صوم"ال ..ف"ن ال"عالق"ات وص"راع ال"بقاء،
مصدر سبق ذكره)بتصرف(
راج" ""ع :ع" ""بد ال" ""رح" ""يم ع" ""لي ،ح" ""رك" ""ة الش" ""باب امل" ""جاه" ""دي" ""ن ،ت" ""قري" ""ر ب" ""واب" ""ة الح" ""رك" ""ات
اإلسالمية ،مصدر سابق)بتصرف(
راج ""ع :خ ""ال ""د ي ""اي ""موت ،الش ""باب ال ""صوم ""ال ""ية  ..ت ""مدد ت ""نظيمي وج ""غراف ""ي ت ""حت
الهج"مات ،ص"حيفة الش"رق األوس"ط ال"سعودي"ة ،ب"تاري"خ  1أك"توب"ر  ،2018م"تاح ع"لى:
 ، https://aawsat.com/home/article/1412181/م" " " " ""ع ال " " " " "ب" "ح ""ث ب" " " " ""ال " " " " "ع" "ن ""وان
املذكور)بتصرف(
راج"ع :مح"مد رج"ب ،ك"ينيا وأم"يصوم وح"رك"ة الش"باب  3أزم"ات ته"دد ح"كوم"ة ف"ارم"اج"و
ف"ي ال"صوم"ال ،ص"حيفة ف"يتو امل"صري"ة ،ب"تاري"خ  22ف"براي"ر  ،2019م"تاح ع"لىhttps:// :
www.vetogate.com/3425057
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ان"ظر :ع"مر،مح"مد ،الش"باب امل"جاه"دي"ن ف"ي ال"صوم"ال ..ف"ن ال"عالق"ات وص"راع ال"بقاء،
مصدر سابق)بتصرف يسير(
املصدر السابق نفسه)بتصرف(
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واش ""نطن ل ""سياس ""ة الش ""رق األدن ""ى ،ب ""تاري ""خ 19أي ""لول/س ""بتمبر  ،2018م ""تاح ع ""لى:
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-future-of) ، regional-cooperation-in-the-war-on-terrorبتصرف يسير(
املصدر السابق نفسه :تحليالت ستيفن تانكل)بتصرف يسير(
راج"ع ت"قري"ر امل"رك"ز ال"عراق"ي األف"ري"قي ل"لدراس"ات االس"ترات"يجية ،ت"حت ع"نوان)خ"ري"طة
الصراعات الدينية في أفريقيا( ،مصدر سابق) بتصرف(
ان"ظر:ح"مدان،ح"سن مح"مد ،س"ياس"ة اح"تواء الح"رك"ات اإلس"الم"ية ف"ي االس"ترات"يجية
األم""ري""كية ،امل""وس""وع""ة الج""زائ""ري""ة ل""لدراس""ات ال""سياس""ية واالس""ترات""يجية ،ب""تاري""خ 17
م " " ""ارس  ،2018م " " ""تاح ع " " ""لىhttps://www.politics-dz.com/community/threads/ :
sias-axhtua-alxhrkat-al-slami-fi-alastratigi-al-mriki.13085/
ان ""ظر :ع ""يسى ،مح ""مود ض ""ياء ال ""دي ""ن ،ال ""تنظيمات اإلره ""اب ""ية ف ""ي ال ""دول ال ""عرب ""ية..
وإجراءات مواجهتها ،مصدر سابق
ان ""ظر :ع ""يسى ،مح ""مود ض ""ياء ال ""دي ""ن ،ال ""تنظيمات اإلره ""اب ""ية ف ""ي ال ""دول ال ""عرب ""ية..
وإجراءات مواجهتها ،مصدر سابق ،ص )27بتصرف(
ان"ظر :ع"مر،مح"مد ،الش"باب امل"جاه"دي"ن ف"ي ال"صوم"ال ..ف"ن ال"عالق"ات وص"راع ال"بقاء،
مصدر سابق)بتصرف(
ان ""ظر :ع ""يسى ،مح ""مود ض ""ياء ال ""دي ""ن ،ال ""تنظيمات اإلره ""اب ""ية ف ""ي ال ""دول ال ""عرب ""ية..
وإجراءات مواجهتها ،مصدر سابق ،ص )26بتصرف يسير(
ان"ظر :ع"مر،مح"مد ،الش"باب امل"جاه"دي"ن ف"ي ال"صوم"ال ..ف"ن ال"عالق"ات وص"راع ال"بقاء،
مصدر سابق)بتصرف(
املصدر السابق نفسه)بتصرف يسير(
راج"ع ت"قري"ر م"يدل إيس"ت أون"الي"ن ،ت"حت ع"نوان) ال"صوم"ال ..ت"فاع"ل ال"قبيلة والح"رك"ات
اإلس" " ""الم" " ""ية( ،ب" " ""تاري" " ""خ الج" " ""معة  ،20/4/2018م" " ""تاح ع" " ""لىhttps://middle-east- :
 ، online.comمع البحث بالعنوان املذكور)بتصرف(
ان""ظر :ك""ريس""توف""ر ك""ارل""سون ،م""الح""ظات ب""حثية م""سح األس""لحة ال""صغيرة ،رق""م ،61
ف ""براي ""ر )2017ق ""ياس ت ""دفق األس ""لحة غ ""ير الش ""رع ""ية :ال ""صوم ""ال( ،ص م ""لف ال ""تقري ""ر
ب"ال"لغة ال"عرب"ية م"تاح ع"لىhttp://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H- :
) ، Research_Notes/SAS-Research-Note-61-ARA.pdfبتصرف(
املصدر السباق نفسه ،ص )2بتصرف يسير(
راج ""ع :ن ""يل ه ""ودج ،ك ""يف ي ""حسن مس ""لحو ح ""رك ""ة الش ""باب ال ""صوم ""ال ""ية ص ""ورت ""هم؟،
م""وق""ع ال""بي ب""ي س""ي ن""يوز ال""عرب""ي ،ب""تاري""خ  6ي""ون""يو/ح""زي""ران  ،2014م""تاح ع""لى:
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) ، 2014/06/140606_shabab_somalia_mediaبتصرف(
 (42ان""ظر :أم""يرة ع""بد الح""ليم ،س""ياس""ات م""كاف""حة اإلره""اب ف""ي ال""صوم""ال ،ت""قري""ر م""رك""ز
األه" ""رام ل" ""لدراس" ""ات ال" ""سياس" ""ية واالس" ""ترات" ""يجية ،ب" ""تاري" ""خ  ،19/2/2018م" ""تاح ع" ""لى:
) ، http://acpss.ahram.org.eg/News/16544.aspxبتصرف يسير(
 (43ان " ""ظر :الح " ""رك " ""ات اإلره " ""اب " ""ية ف " ""ي أف " ""ري " ""قيا  ..األب " ""عاد واالس " ""ترات " ""يجيات ،م " ""صدر
سابق)بتصرف يسير(
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