
املمكن واملستحيل في احتواء جماعة الشباب 
في الصومال.. مقاربات واحتماالت

فــي اآلونـــة األخـــيرة، ازدادت الـــضربـــات األمـــنية الـــقاســـية واملـــوجـــهة إلـــى الـــداخـــل 
الــــــصومــــــالــــــي، وخــــــاصــــــة فــــــي الــــــعاصــــــمة مــــــقديــــــشو، مــــــن قــــــبل جــــــماعــــــة الشــــــباب 
الــصومــالــية، بــعد أن خــفت وطــأة هــذه الــضربــات فــترة مــن الــزمــن داخــل الــعاصــمة 
املـذكـورة، وهـو مـا يـثير الـعديـد مـن الـتساؤالت حـول أسـباب الـتدهـور الـطارئ فـي 
مــــــنظومــــــة األمــــــن الــــــصومــــــالــــــي، والــــــذي تســــــبب مــــــؤخــــــراً فــــــي قــــــيام هــــــذه الحــــــركــــــة 
بــــاســــتهداف كــــافــــة شــــرائــــح الــــشعب الــــصومــــالــــي بــــمن فــــيها بــــعض الــــشخصيات 

القيادية والسياسية واألمنية في البالد؟؟

وإلـى جــانــب الــتساؤالت املــتعلقة بــطبيعة الــدور األمــني الــصومــالــي فــي مــواجــهة 
الـــــضربـــــات األمـــــنية املـــــشار إلـــــيها لجـــــماعـــــة الشـــــباب، تـــــزدحـــــم وســـــائـــــل الـــــتواصـــــل 
االجـــــتماعـــــي عـــــلى فـــــيس بـــــوك وتـــــويـــــتر ومـــــنتديـــــات الـــــدردشـــــة الـــــخاصـــــة بـــــالشـــــباب 
الـــصومـــالـــي فـــي داخـــل الـــبالد وخـــارجـــها، بـــتساؤالت أخـــرى عـــديـــدة حـــول الـــقضية 
األمــــــنية ذاتــــــها، وبــــــطرق وصــــــيغ وأفــــــكار مــــــختلفة فــــــي طــــــرح الــــــتساؤالت وإبــــــداء 

الخلفيات الفكرية والثقافية الكامنة وراء طرح تلك التساؤالت!!

ولــكن الــالفــت لــلنظر مــن بــني جــميع الــتساؤالت تــلك، تــساؤل يــقول: ملــاذا ال تــقوم 
الـحكومـة املـركـزيـة فـي مـقديـشو بـاحـتواء جـماعـة الشـباب واكـتساب ودهـا، ومـن ثـم 
تـجنب ضـربـاتـها األمـنية وشـرورهـا الـعسكريـة؟ إلـى جـانـب تـساؤل آخـر يـقول: ملـاذا 
ال تـــطبق الـــحكومـــة املـــركـــزيـــة فـــي مـــقديـــشو الـــسياســـات االحـــتوائـــية الـــتي اتخـــذهـــا 
رئــيس الــوزراء اإلثــيوبــي آبــي أحــمد تــجاه الحــركــات املتشــددة فــي إثــيوبــيا، والــتي 
أدت إلــى تــجنيب الــبالد شــرور هــذه الحــركــات، وإلــى دمــج الــكثير مــن عــناصــرهــا 
فـي املـنظومـة الـسياسـية والـوطـنية اإلثـيوبـية؟ إلـى غـير ذلـك مـن تـساؤالت مـشابـهة 
تــرتــبط بــشكل أســاســي بــمسألــة(االحــتواء الــرســمي والــحكومــي) لجــماعــة الشــباب 

وعناصرها املسلحة واملتشددة!!

وينطلق مــضمون هــذا الــعرض مــن أهــم تــلك الــتساؤالت الــشعبية والجــماهــيريــة 
املـطروحـة، ويـطرح بـدوره مجـموعـة مـن الـتساؤالت املـوازيـة، قـبل أن يـبحث ويـفتش 



لـها ولـغيرهـا عـن إجـابـات أقـرب إلـى اإلقـناع والـعقالنـية، وهـذه الـتساؤالت هـي: هـل 
يـمكن لـلحكومـة الـصومـالـية فـي مـقديـشو احـتواء جـماعـة الشـباب؟ ومـا طـبيعة نـظرة 
وتــوجــهات هــذه الجــماعــة تــجاه الــحكم فــي الــصومــال؟ ومــا نســبة الــنجاح املــتوقــعة 
فـي احـتواء الحـركـات املسـلحة فـي الـقارة اإلفـريـقية؟ ومـا الـفارق بـني خـطوات آبـي 
أحـمد فـي إثـيوبـيا والخـطوات املـشابـهة الـتي يـطالـب بـها الـبعض حـكومـة مـقديـشو 
فــي هــذا اإلطــار؟ وأخــيراً مــا املــمكن واملســتحيل فــي احــتواء جــماعــة الشــباب فــي 

الصومال؟ 

ولــإلجــابــة عـــلى هـــكذا تـــساؤالت، يســـتغرق هـــذا الـــعرض مـــوضـــوعـــه فـــي مـــدخـــل 
وثالثة محاور على النحو التالي: 

مدخل: البنية الفكرية واأليديولوجية للجماعات املسلحة في القارة اإلفريقية 
املــحور األول: جــــماعــــة الشــــباب فــــي املــــحيط اإلفــــريــــقي والــــصومــــال.. األهــــداف 

والغايات 
املحور الثاني: الحكومة املركزية وحركة الشباب بني االحتواء واملواجهة 

املحور الثالث: املمكن واملستحيل في احتواء حركة الشباب.. نظرة مستقبلية 
 * * *
مدخل

الــــبنية الــــفكريــــة واأليــــديــــولــــوجــــية للجــــماعــــات املســــلحة فــــي الــــقارة 
اإلفريقية

عـــند الــــنظر إلــــى طــــبيعة الــــبناء الــــفكري واأليــــديــــولــــوجــــي الــــذي تــــقوم عــــليه 
مــــنطلقات ومــــكونــــات وتحــــركــــات الجــــماعــــات املســــلحة فــــي الــــقارة اإلفــــريــــقية، نــــلمح 
تــشابــهاً كــبيراً فــي الــتوجــهات واألهــداف، بــل وفــي األســباب املــباشــرة املــؤديــة إلــى 
الــنشأة والــتكويــن، األمــر الــذي يــؤكــد أن األخــطار الــتي تــنشأ عــن وجــود أو نــشأة 
أو تــكويــن أي مــن هــذه الجــماعــات فــي أي بــقعة مــن بــقاع الــقارة اإلفــريــقية، هــي 
فـــي حـــقيقتها أخـــطار مهـــددة لـــعموم الـــدول اإلفـــريـــقية والـــقارة جـــمعاء، ولـــيس فـــقط 
لــلمحيط املحــلي والــجغرافــي املحــدود الــذي نــشأت ونــمت فــيه هــذه الحــركــات، ومــن 
هـذا املـنطلق يـمكن الـقول بـأن جـماعـة الشـباب فـي الـصومـال، هـي نـفسها جـماعـة 
بـوكـو حـرام فـي نـيجيريـا، وكـالهـما يـؤديـان دوراً يـتماس ويـتعاضـد مـع ذات األدوار 
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األيـديـولـوجـية لـلتنظيمات املتشـددة الـدولـية كـتنظيمى داعـش والـقاعـدة وغـيرهـما مـن 
التنظيمات املشابهة.

ووفق املـضمون الـسابـق، فـإنـنا سنجـد إطـاراً أيـديـولـوجـياً عـامـاً يـغلف عـموم 
هـذه الـتنظيمات ، الـصغيرة مـنها والـكبيرة، وخـاصـة فـي الـقارة اإلفـريـقية، وهـو مـا 

يتضح من جملة االعتبارات التالية: 
نــشأت الجـــماعـــات املتشـــددة عـــلى مســـتوى الـــقارة اإلفـــريـــقية، بـــاالرتـــكاز •

إلــــــى آلــــــية تــــــوظــــــيف واســــــتغالل تــــــأزم األوضــــــاع املــــــعيشية واالقــــــتصاديــــــة 
والــــسياســــية فــــي قــــطاع عــــريــــض مــــن دول إفــــريــــقيا الــــسمراء، وذلــــك عــــبر 
التسـلل الـديـموغـرافـي بـني الـقطاعـات الـسكانـية، وإظـهار تـبني قـضايـاهـا 
املـــلحة والـــضروريـــة، األمـــر الـــذي أدى إلـــى تـــمدد هـــذه الجـــماعـــات، وإلـــى 
وجــــود حــــواضــــن ســــكانــــية مــــتعاطــــفة مــــعها، وذلــــك فــــي غــــفلة مــــن الــــرقــــابــــة 
الــــحكومــــية والــــرســــمية للســــلطات املحــــلية واإلقــــليمية لــــلقارة، وهــــو مــــا يــــدل 
مجـــمالً عـــلى أن هـــذه الجـــماعـــات تـــنشأ وتـــنمو" فـــي بـــيئات جـــاذبـــة، إذ لـــم 
تســـــــــتطع الســـــــــلطات املـــــــــتعاقـــــــــبة، مـــــــــنذ حـــــــــقبة االســـــــــتقالل والتحـــــــــرر مـــــــــن 
االسـتعمار، تـثبيت وتـوطـيد دعـائـم الـدولـة الـقويـة، مـما سـمح بـانـتشار فـرق 
وجــــــماعــــــات املــــــوت، الــــــتي تســــــتغل ضــــــعف األنــــــظمة الــــــسياســــــية وعــــــوامــــــل 
الـــتهميش االقـــتصادي والـــسياســـي والـــصراعـــات الـــقبلية واإلثـــنية، وتـــعقيد 
الـتركـيبة االجـتماعـية وتـداخـالتـها، وتـوسـع أطـر الـتداخـل بـني الـديـن والـقبيلة 

1واأليديولوجيا واإلثنية"

تـميل أغــلب الحــركــات املتشــددة ، إلــى بــنية فــكريــة وأيــديــولــوجــية مــجافــية •
لــــألنــــظمة الــــسياســــية الــــديــــمقراطــــية فــــي إفــــريــــقيا والــــعالــــم، ومــــن ثــــم فــــإن 
الــــــغالــــــبية الــــــعظمى مــــــن هــــــذه الجــــــماعــــــات، تــــــنشأ بــــــعيداً عــــــن حــــــواضــــــن 
املـــمارســـات الـــسياســـية واملـــدنـــية املـــتعارف عـــليها فـــي الـــبيئات املـــتحضرة 
والحـــريـــصة عـــلى تـــطبيق املـــعايـــير الـــحقوقـــية؛ لـــذا فـــإن تـــلك الحـــركـــات بـــما 
فـيها الحـركـات الـناشـئة الجـديـدة فـي الـقارة اإلفـريـقية، تـفتقد إلـى خـبرات 
املـــــمارســـــة الـــــسياســـــية املـــــدنـــــية والـــــديـــــمقراطـــــية، مـــــقابـــــل تـــــراكـــــم الـــــخبرات 

1 انـظر: الحـركـات اإلرهـابـية فـي أفـريـقيا .. األبـعاد واالسـتراتـيجيات، الـكتاب الـثانـي واألربـعون بـعد 

املـــئة، عـــرض وتـــقريـــروإصـــدار: مـــركـــز املســـبار لـــلدراســـات والـــبحوث، ديـــسمبر 2018، مـــتاح عـــلى: 
https://www.almesbar.net، مع البحث بالعنوان املذكور(بتصرف)
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الـــــراديـــــكالـــــية الـــــعنيفة، وهـــــو مـــــا يـــــؤدي فـــــي الـــــنهايـــــة إلـــــى أن تـــــكون هـــــذه 
الجــــماعــــات مــــتلذذة بــــأعــــمال الــــعنف والــــقتل والتخــــريــــب، وراضــــية تــــمامــــاً 
بـــالـــتخندق خـــلف مـــنهجياتـــها األيـــديـــولـــوجـــية االنـــتقامـــية، وخـــلف زعـــامـــاتـــها 
الــــروحــــية والــــفكريــــة اإلقــــصائــــية، وهــــنا البــــد حــــقيقة مــــن الــــتفريــــق بــــني كــــتل 
املــــعارضــــة الــــسياســــية مــــن جــــهة، وجــــماعــــات الــــقتل والتخــــريــــب مــــن جــــهة 
أخـرى؛ فـاألولـى(كـتل املـعارضـة) أثـبتت الـتجارب الـسياسـية والـديـمقراطـية 
املـعاصـرة، أنـها تـتعاطـى بـإيـجابـية مـع الـنواحـي الـسياسـية والـديـمقراطـية، 
عـــكس الـــثانـــية؛ " فـــعلى الـــصعيد األيـــديـــولـــوجـــي ال يـــرى{املـــعارضـــون بـــمن 
فــــيهم مــــناصــــرو الــــتيار اإلســــالمــــي} املــــشاركــــون فــــي الــــعملية الــــسياســــية 
غـضاضـة فـي قـبول آلـيات الـديـمقراطـية وانـتخاب الـقادة والـقيود املـفروضـة 
عــلى الســلطة الــتنفيذيــة مــن قــبل الــبرملــان والســلطة الــقضائــية، وحــتى فــي 
إمــــــــكانــــــــية اســــــــتبدال الــــــــقادة فــــــــي انــــــــتخابــــــــات جــــــــديــــــــدة{كــــــــما أن كــــــــونــــــــهم 
يــقبلون} بــحكم األمــر الــواقــع بشــرعــية الــدولــةــ األمــة الحــديــثةـــ يــضع حــداً 
فــاصــالً {بــينهم} وبــني الجــماعــات الــراديــكالــية{الــتي} الزالــت تــعتبر الــدولــة 

2الحديثة، وليس حكوماتها فقط، ال شرعية" 

تنطلق األســــس األيــــديــــولــــوجــــية املــــهيمنة عــــلى الــــبناء الــــفكري للجــــماعــــات •
املتشــــددة، فــــي الــــعديــــد مــــن دول الــــعالــــم عــــمومــــاً، ودول الــــقارة اإلفــــريــــقية 
الــــــــسمراء عــــــــلى وجــــــــه الــــــــخصوص، مــــــــن تــــــــفسيرات غــــــــير مــــــــكتملة الــــــــفهم 
واإلحـاطـة لـبعض الـنصوص الـديـنية؛ فـعلى مسـتوى الجـماعـات املـحسوبـة 
زوراً وبهـتانـاً عـلى الـتيار اإلسـالمـي، وهـو مـنها بـراء، نجـد مـنطلقات الـبناء 
الــفكري واأليــديــولــوجــي لــديــها، مــتأثــرة تــأثــراً شــديــداً بــاالعــتماديــة(مــغلوطــة 
الــفهم)عــلى الــنصوص الــديــنية اإلســالمــية املــرتــبطة بــمفاهــيم: الــحاكــمية، 
الــــجاهــــلية، الــــعصبة املــــؤمــــنة، الــــجهاد، إلــــى غــــير ذلــــك مــــن املــــفاهــــيم الــــتي 
تتخـذ أبـعاداً مـغلوطـة لـدى ذهـنية هـذه الجـماعـات، وكـذلـك عـند الـتطبيقات 

2 انـظر: مـاريـنا أوتـاوي، وعـمرو حـمزاوي، اإلسـالمـيون فـي الـسياسـة: ديـنامـيكيات املـشاركـة، أوراق 

مـركـز كـارنـيغي للسـالم الـدولـي(بـرنـامـج الشـرق األوسـط)، الـعدد 98، ديـسمبر/كـانـون األول 2008، ص 
https://carnegieendowment.org/files/ :مــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح عــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  ،7

Islamists_in_Politics_Arabic.pdf ، (بتصرف)
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3الـعملية والحـركـية عـلى أرض الـواقـع وهـو مـا نجـده أيـضاً لـدى الجـماعـات 

املســلحة فــي الــقارة اإلفــريــقية، واملــحسوبــة عــلى الــتيارات غــير اإلســالمــية 
األخــرى؛ فــعلى ســبيل املــثال، نــشأ جــيش الــرب األوغــندي، والــذي ال يــزال 
لـــــه تحـــــركـــــات عـــــنيفة ومـــــدمـــــرة فـــــي أفـــــريـــــقيا الـــــوســـــطى والـــــكونـــــغو وجـــــنوب 
، عــــلى أســــاس مــــفاهــــيم مــــغلوطــــة مــــن الــــناحــــية الــــديــــنية؛" فــــفي  4الــــسودان

الـــثمانـــينيات اعـــتقدت امـــرأة تـــدعـــى الكـــويـــنا أن الـــروح املـــقدســـة خـــاطـــبتها 
وأمــرتــها بــاإلطــاحــة بــالــحكومــة األوغــنديــة ملــا تــمارســه مــن ظــلم وجــور ضــد 
الـــشعب فـــتأســـس جـــيش الـــرب كـــمعارضـــة أوغـــنديـــة مـــن قـــبائـــل األشـــولـــي 
عـــام1986 عـــلى يـــد جـــوزيـــف كـــونـــي، عـــبر قـــناعـــة ثـــابـــتة لـــدى األخـــير بـــأنـــه 
ورث الـروح املـقدسـة فـي مـهمة اإلطـاحـة بـالـحكومـة األوغـنديـة، فـقام بخـطف 
وتـــجنيد األطـــفال، وتـــشويـــه املـــخالـــفني وذبـــحهم، عـــلى مـــدار أكـــثر مـــن 20 
5عــامــاً" ويــتضح فــي هــذا اإلطــار، مــا تــمثله املــفاهــيم الــديــنية املــغلوطــة مــن 

ركـــــائـــــز مـــــؤثـــــرة وقـــــويـــــة ضـــــمن الـــــبناء الـــــفكري واأليـــــديـــــولـــــوجـــــي للحـــــركـــــات 
والجــماعــات املتشــددة الــتي تــنتهج مــبدأ الــتصفية الجســديــة لــلمعارضــني 

واملخالفني واألبرياء على السواء في عموم القارة اإلفريقية.
تـلعب الـتنظيمات الـدولـية األشهـر فـي عـالـم الـتطرف والـراديـكالـية كـتنظيم •

الــــقاعــــدة وتــــنظيم داعــــش، دوراً كــــبيراً فــــي تــــقديــــم الــــنموذج األيــــديــــولــــوجــــي 
املــلهم لــلتنظيمات األصــغر داخــل الــقارة اإلفــريــقية الــسمراء، األمــر الــذي 
يسهّـــــــــل عـــــــلى األخـــــــيرة مـــــــهمة اســـــــتكمال املـــــــالمـــــــح الـــــــفكريـــــــة والـــــــتنظيمية 
املـــساعـــدة عـــلى اتـــخاذ مـــواقـــع وأبـــعاد دولـــية ضـــمن مـــنظومـــة الـــراديـــكالـــية 
اإلقـــليمية والـــدولـــية، وذلـــك عـــبر إجـــراء بـــسيط جـــداً تـــقوم بـــاتـــخاذه زعـــامـــات 

3 انــــظر: عــــيسى، محــــمود ضــــياء الــــديــــن، الــــتنظيمات اإلرهــــابــــية فــــي الــــدول الــــعربــــية.. وإجــــراءات 

مواجهتها، مجلة(آفاق عربية)، العدد ال–أول، مارس 2017، ص 15(بتصرف) 

4 راجــع تــقريــر صــحيفة(ســودان تــربــيون) تــحت عــنوان: االتــحاد اإلفــريــقي: جــيش الــرب ينشــط فــي 

ثــالث دول بــالــقارة، بــتاريــخ 7 يــونــيو 2017، مــتاح عــلى: http://www.sudantribune.net ، مــع 
البحث بالعنوان املذكور(بتصرف)

5 راجـع تـقريـر صـحيفة الـعرب الـلندنـية، تـحت عـنوان( داعـش وجـيش الـرب األوغـندي: إرهـابـهم واحـد 

https:// :وديــــــــانــــــــاتــــــــهم شــــــــتى، الــــــــسنة 37 الــــــــعدد 9872، بــــــــتاريــــــــخ 30/3/2015، مــــــــتاح عــــــــلى
i.alarab.co.uk/pdf/2015/03/30-03/p13.pdf ، (بتصرف) 
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الـــــــــتنظيمات الـــــــــصغيرة، أال وهـــــــــو إعـــــــــالن االنـــــــــتماء لـــــــــلتنظيمات الـــــــــكبرى؛ 
فبحســـــب اإلحـــــصائـــــيات الـــــصادرة عـــــن لـــــجنة مـــــكافـــــحة اإلرهـــــاب الـــــتابـــــعة 
ملجـلس األمـن الـدولـي، ومـؤشـر اإلرهـاب الـعاملـي، واملـركـز األمـريـكي ملـراقـبة 
املــــواقــــع اإللــــكترونــــية اإلرهــــابــــية، تــــم إحــــصاء ثــــمانــــية جــــماعــــات متشــــددة 
أسـاسـية فـي الـقارة اإلفـريـقية، مـرتـبطة بـتنظيم الـقاعـدة وتـنظيم داعـش مـن 
6بــــينها جــــماعــــة الشــــباب فــــي الــــصومــــال وفــــي الــــحقيقة إن الــــفترة الــــتالــــية 

ألحــــــــداث الــــــــحادي عشــــــــر مــــــــن ســــــــبتمبر 2001 فــــــــي الــــــــواليــــــــات املتحــــــــدة 
األمــــريــــكية، والــــتي كــــان مــــن تــــداعــــياتــــها ظــــهور مــــا يــــسمى بــ(الــــتحالــــف 
الـدولـي عـلى اإلرهـاب)، شهـدت ظـهور الـعديـد مـن الـتنظيمات الـراديـكالـية 
املتشـــددة والـــعنيفة فـــي الـــقارة اإلفـــريـــقية، مـــثل"تـــنظيم الـــقاعـــدة، وجـــماعـــة 
أنـصار الـديـن، وحـركـة الـتوحـيد فـى النيجـر، وحـركـة شـباب املـجاهـديـن فـى 
الــصومــال، حــركــة بــوكــو حــرام(ســلفية جــهاديــة)، جــماعــة أنــصار نــيجيريــا 
اإلســــالمــــية املــــنشقة مــــن بــــوكــــو حــــرام واملــــسماة بــــطالــــبان نــــيجيريــــا وهــــي 
مجــموعــة طــالب تــركــوا الــدراســة وأقــامــوا قــاعــدة لــهم فــى مــنطقة(كــانــامــا) 
بـــــواليـــــة(يـــــوبـــــا) شـــــمال شـــــرق نـــــيجيريـــــا، وعـــــلى حـــــدود دولـــــة النيجـــــر، ومـــــنذ 
تــــأســــيس هــــذه الجــــماعــــات بــــدأت تســــتخدم هــــذه الــــتنظيمات الــــعنف وفــــقا 

7لتبريرات تتماشي مع رؤيتها وإيدولوجيتها"

وخـالصـة الــقول هــنا، إن الــتوجــهات الــفكريــة واأليــديــولــوجــية املــعقدة واملــتشابــكة 
لــطبيعة الــبناء املــفاهــيمي الــكامــن وراء انــطالق وإنــشاء الجــماعــات املتشــددة فــي 
الــــقارة اإلفــــريــــقية عــــمومــــاً، وفــــي مــــنطقة الــــقرن اإلفــــريــــقي والــــصومــــال عــــلى وجــــه 
الـــخصوص، يـــجعل مـــن الـــصعب عـــلى الـــعناصـــر املـــنتمية لهـــذه الجـــماعـــات، ســـواء 
الــعناصــر الــدنــيا أو الــزعــامــات والــقيادات الــعليا، أن تــتعاطــى بــشكل إيــجابــي مــع 

6 انـظر: صـايـج،مـصطفى، الجـماعـات اإلرهـابـية فـي غـرب إفـريـقيا: الخـريـطة ـ الـتمويـل ـ والتحـديـات، 

http://www.araa.ae/ :مجــــــــلة آراء حــــــــول الخــــــــليج، الــــــــعدد 136، مــــــــايــــــــو 2015، مــــــــتاح عــــــــلى
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=172 ، (بتصرف)

7 راجــع تــقريــر املــركــز الــعراقــي األفــريــقي لــلدراســات االســتراتــيجية، تــحت عــنوان(خــريــطة الــصراعــات 

الـديـنية فـي أفـريـقيا) بـتاريـخ 19 مـايـو 2018، نـقالً وتـرجـمة عـن: وكـالـة املـخابـرات األمـريـكية 2016، 
متاح على: http://ciaes.net ، مع البحث بالعنوان املذكور(بتصرف)
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أنـظمة الـحكم الحـديـثة، ومـع مـنظومـة املـؤسـسات الـديـمقراطـية املـتعارف عـليها فـي 
الــدولــة الحــديــثة.. هــذا مــن جــهة، ومــن نــاحــية أخــرى، فــإن اإلنــصاف فــي الــتقييم، 
يـحتم الـتأكـيد عـلى أن الـبناء الـفكري واأليـديـولـوجـي املـشار إلـيه، ال يتحـمل وحـده 
أســباب الــتقاطــع والــتبايــن الــحادث بــني هــذه الجــماعــات وأنــظمة الــحكم الحــديــثة؛ 
فــــهناك الــــكثير مــــن الــــدوافــــع املــــعززة لهــــذا الــــتبايــــن، وعــــلى رأســــها "فشــــل الــــنخب 
الــسياســية {والــثقافــية} األفــريــقية فــي إدارة الــتنوع واملــوارد، وبــناء الــدولــة وتــحقيق 
8االنـــدمـــاج االجـــتماعـــي، وتـــحقيق طـــموحـــات الـــشعوب األفـــريـــقية بـــعد االســـتقالل" 

إضــافــة إلــى عــوامــل عــديــدة أخــرى مــنها: عــدم قــدرة الــبيئات اإلفــريــقية الــحاضــنة 
عـلى اسـتيعاب الـكثير مـن الـفئات الـشابـة، إلـى جـانـب اتـساع الـفجوة بـني األغـنياء 
والـفقراء وتـنامـي الـطبقية االجـتماعـية فـي ظـل الـتهميش والـبطالـة وصـراع األعـراق 
املــــختلفة، جــــنباً إلــــى جــــنب مــــع بــــعض الــــعوامــــل املــــؤثــــرة األخــــرى؛ كــــغياب الــــحوار 
الــديــمقراطــي وافــتقاد الــقنوات الشــرعــية لــلمشاركــة الــسياســية والــتعبير عــن اآلراء 
واألفــكار، بــاإلضــافــة إلــى عــامــل آخــر مــؤثــر ومــهم، يــتمثل فــي رعــايــة بــعض الــدول 
واألنـظمة الـسياسـية لهـذه الجـماعـات املتشـددة عـلى املسـتوى الـدولـي، األمـر الـذي 
يـــــــجعل مـــــــن مـــــــنها أداة لـــــــتحقيق أهـــــــداف وغـــــــايـــــــات اســـــــتراتـــــــيجية داخـــــــل الـــــــقارة 

9اإلفريقية 

املحور األول
جــــماعــــة الشــــباب فــــي املــــحيط اإلفــــريــــقي والــــصومــــال.. األهــــداف 

والغايات 
بـتتبع مـراحـل الـتطور الـتاريـخي لـنشأة وتـكويـن جـماعـة الشـباب الـصومـالـية، 
تظهــــر مــــالمــــح الــــبنية األيــــديــــولــــوجــــية لهــــذه الجــــماعــــة، كــــما تظهــــر طــــبيعة املــــؤثــــرات 
املـتناقـضة واملشـتبكة واملـعقدة، الـتي شـّكلت الـنهج الـراديـكالـي الـعنيف واملـتنامـي 
لـــعناصـــرهـــا عـــبر مـــراحـــل مـــختلفة مـــن الـــعمل الـــجهادي داخـــل وخـــارج الـــصومـــال، 
وضـد أطـراف عـدة مـنها املحـلي مـمثالً فـي الـداخـل الـصومـالـي، واإلقـليمي مـمثالً 

8 انظر: الحركات اإلرهابية في أفريقيا .. األبعاد واالستراتيجيات،... مصدر سابق(بتصرف يسير)

9 انـظر: عـيسى، محـمود ضـياء الـديـن، الـتنظيمات اإلرهـابـية فـي الـدول الـعربـية...، مـصدر سـابق، ص 

13(بتصرف كبير)
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فـي أعـداء الجـماعـة مـن الـدول اإلفـريـقية، والـدولـي مـمثالً فـي بـعض الـقوى الـدولـية 
الــتي تــحتل أولــويــات عــدائــية قــصوى مــن املــنظور األيــديــولــوجــي للجــماعــة،  وعــلى 
رأس هـــذه الـــقوى تـــتمركـــز الـــواليـــات املتحـــدة األمـــريـــكية بـــكافـــة مـــؤســـساتـــها داخـــل 
الــــــقارة وخــــــارجــــــها إذا لــــــزم األمــــــر، كــــــما يــــــتضح مــــــن املــــــنهج الــــــفكري والحــــــركــــــي 
للجــــــماعــــــة، أن أهــــــدافــــــها وغــــــايــــــاتــــــها مــــــن الــــــجهاد املســــــلح، لــــــيس مجــــــرد تــــــسجيل 
االعــتراض عــلى مــواقــف أنــظمة الــحكم املــتتابــعة فــي الــصومــال أوفــي غــيرهــا مــن 
املـناطـق والـدول اإلفـريـقية املـتواجـدة فـي الـقرن اإلفـريـقي أو فـي الـقارة اإلفـريـقية 
كــــكل، وإنــــما تــــتجاوز ذلــــك بــــكثير، وهــــو مــــا ســــيتضح بــــشكل تــــفصيلي مــــن خــــالل 

النقاط التالية:
سـاقـت مـراحـل الـغربـلة الـفكريـة والحـركـية، عـناصـر جـماعـة الشـباب إلـى مـرحـلة ∗

مـــتأصـــلة فـــي الـــعنف وحـــمل الســـالح ورفـــض الســـلمية واالعـــتدال؛ فـــمنذ ظـــهور 
املــــــواجــــــهات املــــــتضادة بــــــني حــــــكومــــــة ســــــياد بــــــري، وقــــــيادات حــــــركــــــة االتــــــحاد 
اإلســالمــي خــالل الــثمانــينيات، وحــتى بــزوغ نجــم(حــركــة الشــباب املــجاهــديــن) 
ألول مــــرة خــــالل الــــعام 2006، كــــفصيل مــــقاوم ومــــدافــــع عــــن الــــصومــــال ضــــد 
االحـتالل اإلثـيوبـي، ومـن ثـم قـيام عـناصـرهـا الـقياديـة والـعسكريـة الـشابـة تـحت 
لــواء اتــحاد املــحاكــم اإلســالمــية، بــالــسيطرة عــلى وســط وجــنوب الــصومــال بــما 
فــي ذلــك الــعاصــمة مــقديــشو، خــالل تــلك الــفترة املــشار إلــيها، تــعرضــت الــبنية 
الــــفكريــــة والحــــركــــية للجــــماعــــة لــــتحوالت جــــذريــــة صــــارمــــة وعــــنيفة، نــــتيجة تــــمرد 
الـقيادات الـشابـة املتشـددة عـلى زعـماء الـتيار السـلفي املـعتدلـني، األمـر الـذي 
تـمخضت مـعه الـتوجـهات املـتصارعـة داخـل هـذا الـتيار فـي نـهايـة املـطاف عـن 
تــــفوق الــــتوجــــه الــــجهادي املتشــــدد والــــداعــــي إلــــى حــــمل الســــالح، عــــلى نــــظيره 
املــــعتدل، وســــاعــــد عــــلى ذلــــك، انــــهيار الــــحكومــــة الــــصومــــالــــية، وانــــفتاح املشهــــد 
اإلفـــريـــقي عـــلى الـــتدخـــالت اإلثـــيوبـــية الـــعسكريـــة فـــي األقـــالـــيم الـــصومـــالـــية مـــن 
جـــهة، وظـــهور الـــنفوذ الـــعسكري لـــزعـــماء الحـــرب فـــي الـــداخـــل الـــصومـــالـــي مـــن 
جــهة أخــرى، األمــر الــذي هــيّأ لــلعناصــر الــجهاديــة املتشــددة مــن الــعسكريــني 
الشــبان، أجــواء مــواتــية إلظــهار أيــديــولــوجــيتهم الــخاصــة فــي وجــه أعــدائــهم مــن 
الــــقوات اإلثــــيوبــــية وزعــــماء الحــــرب؛ إذ أنــــه" مــــع دخــــول الــــقوات اإلثــــيوبــــية إلــــى 
األراضـــــي الـــــصومـــــالـــــية نـــــهايـــــة عـــــام 2006، ودحـــــرهـــــا لســـــلطة املـــــحاكـــــم فـــــي 
مــــقديــــشو ،أخــــذت حــــركــــة الشــــباب املــــجاهــــديــــن فــــرصــــة قــــويــــة إلثــــبات وجــــودهــــا 
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ومــبررات لــفرض أجــندتــها الــجهاديــة، ومــن ثــم اتخــذت الحــركــة طــريــق املــقاومــة 
وحــرب الــعصابــات ضــد الــقوات اإلثــيوبــية الــتي تــكبدت خــسائــر فــادحــة، حــتى 
اسـتغاث الـرئـيس اإلثـيوبـي مـليس زيـناوي بـاملـجتمع الـدولـي النـتشال قـواتـه مـن 
املســـــتنقع الـــــصومـــــالـــــي، وبـــــذلـــــك حـــــظيت حـــــركـــــة الشـــــباب بـــــشعبية كـــــبيرة بـــــني 
، ولـم تـفلح مـنذ ذلـك الـحني وحـتى اآلن، أيـة مـحاوالت فـي إثـناء  10الـصومـالـيني"

عـناصـر الحـركـة عـن نـهجهم الـراديـكالـي الـعنيف، تـمامـاً كـما فشـلت املـحاوالت 
األولــــــى الــــــتي شهــــــدهــــــا الــــــعام 1996، عــــــندمــــــا " قــــــرر قــــــادة حــــــركــــــة االتــــــحاد 
اإلسـالمـي نـبذ السـالح وتـرك الـعمل الـعسكري والـتفرغ لـلعمل الـدعـوي، وتـغيير 
اسـم الحـركـة مـن االتـحاد اإلسـالمـي إلـى جـماعـة االعـتصام بـالـكتاب والـسنة، 
لـيتناسـب مـع املـرحـلة الجـديـدة، لـكن الـعقيدة الـجهاديـة كـانـت قـد تـرسـخت فـي 
أذهــــــان أكــــــثر شــــــباب الحــــــركــــــة، والــــــذيــــــن قــــــرروا مــــــواصــــــلة الــــــعمل الــــــعسكري، 
وتـأسـيس كـيان جـهادي جـديـد عـام 1997 مـن خـالل التسـلح وابـتعاث عشـرات 
الشـــباب إلـــى أفـــغانســـتان لـــتلقي الـــتدريـــبات الـــعسكريـــة الـــالزمـــة، ومـــن هـــؤالء 

11تبلورت فيما بعد(حركة الشباب املجاهدين)

يُـفهم مــن األدبــيات املــأثــورة عــن الحــركــة، عــمق الــتوجــه الــعدائــي الــعنيف فــي ∗
أذهـان عـناصـرهـا، تـجاه أطـراف عـديـدة فـي الـداخـل الـصومـالـي، وفـي الـقارة 
اإلفـــريـــقية والـــعالـــم، مـــمن تُـــعدُّهـــم الحـــركـــة مـــن بـــني أعـــداء الـــصومـــال وشـــعب 
الــصومــال، وهــو مــا يــتضح مــن أحــد املســتندات املــأثــورة عــن الحــركــة، والــذي 

10 راجــع: عــبد الــرحــيم عــلي، حــركــة الشــباب املــجاهــديــن، تــقريــر بــوابــة الحــركــات اإلســالمــية، بــتاريــخ 

 http://www.islamist-movements.com/2372 :اإلثنني 3 ديسمبر 2018، متاح على

11 انــظر: عــبداهلل،محــمد أحــمد، حــركــة الشــباب املــجاهــديــن فــي الــصومــال .. إلــى أيــن؟، تــقريــر مــركــز 

http://studies.aljazeera.net/ :الجـزيـرة لـلدراسـات، بـتاريـخ األحـد 14 أكـتوبـر 2012، مـتاح عـلى
ar/reports/2012/10/2012101473613127317.html ، (بتصرف) 
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12يُظهــر مــحتواه أن الحــركــة تُهــدر دم أعــدائــها مــن األفــارقــة والــغربــيني عــلى 

الـــسواء، وتـــقول بحـــل وشـــرعـــية قـــتل وســـرقـــة غـــير املســـلمني، ودون تـــفرقـــة بـــني 
املــــدنــــيني والــــعسكريــــني مــــنهم؛ تــــقول الــــوثــــيقة املــــنقولــــة عــــن الحــــركــــة:" يُــــعامــــل 
الـــفرنـــسيون واإلنـــكليز مـــعامـــلة مـــتساويـــة، ويـــكون حـــالالً ســـفك دمـــائـــهم ونهـــب 
أمـوالـهم حـيثما يـتواجـدون، وال يـجوز ألي مسـلم، فـي أي قـطر كـان، الـتعاون 
مـعهم بـأي طـريـقة كـانـت... وإال أصـبحوا مـن الـكفار واملـرتـديـن عـن اإلسـالم، 
ويـتلقى اإلثـيوبـيون والـكينيون واألوغـنديـون والـبورونـديـون املـعامـلة ذاتـها الـتي 
يــــتلقاهــــا الــــفرنــــسيون واإلنــــكليز، ألنــــهم اجــــتاحــــوا دولــــة الــــصومــــال اإلســــالمــــية 

13وشنُّوا حرباً على اإلسالم واملسلمني"  

ال تـقف األهــداف والــغايــات املــتأصــلة فــي املــنهج الــفكري والحــركــي لجــماعــة ∗
الشـباب عـند الحـدود الـدنـيا مـن األهـداف والـغايـات الـسياسـية أو االجـتماعـية 
أو الــــديــــنية، كــــتجسيد مــــبدأ املــــعارضــــة الــــسياســــية أو تــــحقيق نــــجاحــــات فــــي 
املــعارك االنــتخابــية والحــزبــية أو مــا أشــبه، ولــكن تــتجاوز هــذه الــغايــات وتــلك 
األهـــداف هـــذا الـــنطاق بـــكثير؛ فـــعلى مســـتوى الـــداخـــل الـــصومـــالـــي" تهـــدف 
الحـــركـــة إلـــى اإلطـــاحـــة بـــالـــحكومـــة فـــي مـــقديـــشو، وإقـــامـــة دولـــة وفـــق مـــنهجها 
14الــفكري املتشــدد" وهــو الهــدف الــذي تــالقــت مــعه أيــديــولــوجــيات الحــركــة مــع 

12 تجــدر اإلشــارة هــنا إلــى أن حــركــة الشــباب املتشــددة ال تــتردد فــي اتــخاذ الــقرارات الــصادرة بــشأن 

تـصفية أعـدائـها، حـتى ولـو كـان هؤالء األعـداء مـن بـني األعـضاء الـسابـقني بـها، بـدلـيل مـوقـف الحـركـة 
مؤخـراً وخـالل 2018 مـن الـقيادي الـسابق بـها واملنشق عـليها حـالـياً( روبـو أبـو مـنصور) والـذي كـان 
فــي الــسابق نــائــب زعــيم الحــركــة واملتحــدث الــرســمي بــاســمها؛ حــيث اعــتبرت الجــماعــة أن قــيام روبــو 
بـتغيير انـتمائـه ووالئـه، ثـم انـضمامـه لـلحكومـة املـركـزيـة فـي مـقديـشو، يـمثل خـروجـاً عـلى الشـريـعة 
وخــذالنــاً لــها ونــصرة لــلكافــريــن، ومــن ثــم قــامــت الحــركــة بــإهــدار دمــه(يــراجــع: مــركــز مــقديــشو لــلبحوث 
والــدراســات، (حــركــة الشــباب تهــدر دم الــقيادي روبــو أبــو مــنصور) ، بــتاريــخ 16 يــنايــر 2018، مــتاح 

على: http://mogadishucenter.com ، مع البحث بالعنوان املذكور/ بتصرف)

13 انـظر: سـيث ج.جـونـز، آنـدرو م.لـيبمان، نـايـثان تـشانـدلـر، اسـتراتـيجية مـكافـحة اإلرهـاب والـتمرد 

فـــي الـــصومـــال(تـــقييم الحـــملة ضـــد حـــركـــة الشـــباب)، مـــطبوعـــات مؤســـسة RAND، ســـانـــتا مـــونـــيكا، 
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/ :كــــالــــيفورنــــيا، 2016، ص 3، مــــتاح عــــلى

research_reports/RR1500/RR1539/RAND_RR1539z1.arabic.pdf ، (بتصرف) 

14 راجـع: إحـسان الـفقيه، بـدء انـسحاب الـقوات اإلفـريـقية مـن الـصومـال والخـطر الـقادم، مـوقـع وكـالـة 

 https://www.aa.com.tr/ar :األنـاضـول الـتركـية بـالـلغة الـعربـية، بـتاريـخ 10/10/2018، مـتاح عـلى
، مع البحث بالعنوان املذكور(بتصرف يسير)
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األيــديــولــوجــيات الحــركــية لــلتنظيمات املــشابــهة عــلى املســتوى الــدولــي كــتنظيم 
الــــقاعــــدة، وهــــذا الــــتنظيم األخــــير ارتــــبطت بــــه جــــماعــــة الشــــباب بــــفعل تــــقارب 
األفــــكار؛ فــــقد"اســــتمرت تــــلك الــــعالقــــة بــــينهم حــــتى عــــام 2009 حــــيث أعــــلنت 
حـــــركـــــة الشـــــباب الـــــوالء لـــــلقاعـــــدة بـــــشكل رســـــمى، وفـــــى عـــــام 2011 قـــــام أبـــــو 
الــــــزبــــــير(زعــــــيم الحــــــركــــــة فــــــى هــــــذه الــــــفترة) بتجــــــديــــــد الــــــوالء واملــــــبايــــــعة أليــــــمن 
15الــظواهــرى، الــزعــيم الــحالــى لــتنظيم الــقاعــدة" وبــصفة عــامــة" تــنطلق حــركــة 

الشـــــباب مـــــن عـــــدة مـــــنطلقات أســـــاســـــية تـــــميزهـــــا عـــــن غـــــيرهـــــا مـــــن الـــــفصائـــــل 
يــــة الحــــركــــة  اإلســــالمــــية املســــلحة وغــــير املســــلحة فــــي الــــصومــــال، أهــــمها: ســــرِّ
والـــتنظيم ووضـــوح األفـــكار واألهـــداف الـــتي يـــأتـــي عـــلى رأســـها الـــرغـــبة فـــي 
إعـادة صـياغـة املـجتمع سـياسـياً واقـتصاديـاً وإعـادة تـشكيل الـقيم املـجتمعية 

16وفق صياغة جذرية ال تقبل أنصاف الحلول"

تُظهــر الـــهيكلية الـــتنظيمية لحـــركـــة الشـــباب، بـــاإلضـــافـــة لـــإلجـــراءات الـــعملية ∗
والـتطبيقية لـها، وخـاصـة فـي املـناطـق الـواقـعة تـحت سـيطرتـها، مـالمـح الـبنية 
االجـــتماعـــية املـــنشودة مســـتقبالً فـــي تـــلك املـــناطـــق وفـــي غـــيرهـــا، حـــال نـــجاح 
الحــركــة فــي تــحقيق أهــدافــها الــكامــلة؛ فــمن حــيث الــهيكل الــتنظيمي" تــتمتع 
حــركــة الشــباب بــقوة تــنظيمية بــني قــواتــها وأفــرادهــا الــبالــغ عــددهــم مــا بــني 3 
إلـى 7 آالف مـقاتـل، وتـحافـظ دائـما عـلى التسـلسل الهـرمـى فـى إدارتـها، كـما 
يـــحافـــظ كـــل أفـــراد الحـــركـــة عـــلى الـــتبعية املـــطلقة لـــألمـــير الـــذى هـــو وحـــده مـــن 
يـديـر املـلفات الـحساسـة مـثل اإلعـالم واألمـن والـعمليات الـنوعـية، وهـناك شـبه 
اتــــفاق عــــلى وجــــود أربــــعة أجــــنحة أســــاســــية للحــــركــــة، هــــي: مجــــلس الــــشورى 
بــرئــاســة أمــير الحــركــة، ولــه الــسيطرة الــكامــلة، والــجناح الــدعــوى ويهــتم بنشــر 
مـــفاهـــيم الحـــركـــة، ثـــم جـــناح الحســـبة وهـــو نـــوع مـــن الشـــرطـــة الـــديـــنية ملـــراقـــبة 
تــــنفيذ أحــــكام الشــــريــــعة، وأخــــيراً الــــجناح الــــعسكرى املــــسئول عــــن الــــتكويــــن 

15 راجــع: ســالــي يــوســف، حــركــة شــباب املــجاهــديــن الــصومــالــية الــوجــه اآلخــر لــلقاعــدة، تــقريــر مــوقــع 

https:// :جـــــريـــــدة الـــــدســـــتور املـــــصريـــــة(أمـــــان)، بـــــتاريـــــخ األربـــــعاء 18 يـــــولـــــيه 2018، مـــــتاح عـــــلى
www.aman-dostor.org/12302

16 انـــظر: عـــمر،محـــمد، الشـــباب املـــجاهـــديـــن فـــي الـــصومـــال.. فـــن الـــعالقـــات وصـــراع الـــبقاء، بـــدون 

مـعلومـات إضـافـية، نـقالً عـن مـوقـع إسـالن أونـاليـن، مـلف مسـتقل مـتاح عـلى مـوقـع وكـالـة املـخابـرات 
library/abbottabad-compound// :عــــــــــلــــــــى الــــــــــرابــــــــــط  CIA األمــــــــــريــــــــــكــــــــيــــــــة املــــــــــركــــــــــزيــــــــــة 

79/79FBDE168788840034ED6EA5F77D2B5C_األخبار_والتقارير.pdf، (بتصرف)

 !11

https://www.aman-dostor.org/12302


والــــتدريــــب وتــــنفيذ الــــعمليات، وهــــذه الــــهيكلية اســــتطاعــــت مــــعها الجــــماعــــة أن 
تـــتوســـع عـــسكريـــا، وأن تـــسيطر عـــلى تـــسع مـــناطـــق حـــيويـــة مـــن أصـــل ثـــمانـــى 
17عشـــــرة مـــــنطقة مـــــن جـــــمهوريـــــة الـــــصومـــــال" كـــــما"أسســـــت الحـــــركـــــة واليـــــات 

إسـالمـية فـي مـعظم مـناطـق وسـط وجـنوب الصومال، وخـضع لـسيطرتـها ثـلثا 
18مــساحــة أحــياء الــعاصــمة مــقديــشو مــن 2009 وحــتى أواخــر عــام 2011" 

وأمـا مـن حـيث الـتطبيقات الـعملية واملـيدانـية لـلمفاهـيم الـديـنية والـفكريـة، فـإن 
جـماعـة الشـباب ــ وفـق بـعض الـرؤى والـتقديـرات ـــ مـتهمة بـالـشكلية الـديـنية 
الــضيقة عــلى حــساب الــرؤيــة اإلســالمــية الــشامــلة، وهــو مــا يــتضح مــن اتــهام 
الــبعض لهــذه الجــماعــة" بــانــها ال تــملك تــصوراً مــتكامــالً لــنهضة األمــة؛ حــيث 
تـــختزلـــها فـــي أمـــور مـــثل إقـــامـــة الحـــدود، وإجـــبار الـــرجـــال عـــلى الـــصالة فـــي 
املسجـد، وإطـالق الـلحية، وبـالـتالـي، لـيس لـديـها فـكرة عـن كـيفية إقـامـة نـظام 
إسـالمـي، ربـما بـفعل مـرحـلة الـتأسـيس الـتي مـرت بـها الحـركـة ومـا عـانـته مـن 

19شح الكوادر"  

والـخالصـة هــنا، أن جــماعــة الشــباب تــملك أيــديــولــوجــية تــوســعية كــامــلة ومــعقدة 
ومـــتشابـــكة مـــن حـــيث األهـــداف والـــغايـــات، ســـواء فـــي الـــداخـــل الـــصومـــال، أو فـــي 
مـــنطقة الـــقرن اإلفـــريـــقي، أو حـــتى فـــي عـــموم الـــقارة اإلفـــريـــقية والـــعالـــم؛ وهـــو مـــا 
يــتضح مــن تــالقــي هــذه األهــداف والــغايــات مــع الــتوجــهات الــفكريــة واأليــديــولــوجــية 
لـــلتنظيمات املســـلحة واملتشـــددة الـــدولـــية كـــتنظيم الـــقاعـــدة، كـــما تـــؤكـــد الـــتوجـــهات 
الـــفكريـــة الـــصارمـــة والـــعنيفة لـــدى الحـــركـــة فـــيما يـــتعلق بـــمفاهـــيمها حـــول األنـــظمة 
والــحكومــات محــلياً وإقــليمياً، صــعوبــة إيــجاد أرضــية مشــتركــة يــمكن الــبناء عــليها 
لــتحقيق نــتائــج مــحققة فــي احــتواء هــذه الجــماعــة، ولــكن هــل يســتحيل إيــجاد هــذه 

األرضية؟ هذا ما سنحاول إيضاحه خالل السطور القادمة. 

17 راجع: سالي يوسف، حركة شباب املجاهدين الصومالية الوجه اآلخر للقاعدة، مصدر 

سابق(بتصرف)

18 راجــع: عــبد الــرحــيم عــلي، حــركــة الشــباب املــجاهــديــن، تــقريــر بــوابــة الحــركــات اإلســالمــية، مــصدر 

سابق(بتصرف يسير)

19 انـظر: عـمر،محـمد، الشـباب املـجاهـديـن فـي الـصومـال.. فـن الـعالقـات وصـراع الـبقاء، مـصدر سـبق 

ذكره(بتصرف)
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املحور الثاني
الحكومة املركزية وحركة الشباب بني االحتواء واملواجهة 

بـالـنظر إلــى واقــع الــصومــال امللتهــب دومــاً مــنذ االســتقالل وإلــى اآلن، لــم 
تـتمكن الـحكومـات املـنتخبة فـي الـبالد، مـن تـحقيق االنـسجام الـكامـل بـني أطـرافـها 
وأقـالـيمها، وخـاصـة فـي ظـل مـا تـشي بـه الـبيئة الـصومـالـية والـواقـع الـصومـالـي مـن 
تــبايــن شــديــد فــي الــتوجــهات والــرغــبات، خــاصــة فــيما يــتعلق بــالــقضايــا املــعيشية 
واألمـنية واالقـتصاديـة، وقـبلها الـقضايـا الـسياسـية ذات األبـعاد املشـتبكة واملـعقدة، 
وهــــو بــــدوره مــــا ســــاهــــم فــــي انــــفتاح املشهــــد األمــــني الــــعام لــــلبالد، عــــلى نــــوع مــــن 
التشـظي والـعشوائـية مـن جـهة، وانـشغال الـحكومـات املـركـزيـة بـلملمة أشـالء الـواقـع 
الــصومــالــي وانــتشالــه مــن الــسقوط والــردة فــي أحــضان الــعنف الــطائــفي والــقبلي 

والحرب األهلية من جهة ثانية.

وفـي ظــل الــوضــعية الــسابــقة، والــتي اســتمرت بــعض مــالمــحها قــائــمة إلــى 
الــيوم، لــم تــكن الــفرص مــواتــية أبــداً إلطــالق أيــة مــبادرات رســمية أو وطــنية إلجــراء 
حـــوار مـــن أي نـــوع بـــني الـــحكومـــة املـــركـــزيـــة وجـــماعـــات الـــعنف املســـلح فـــي الـــبالد 
وعـلى رأسـها جـماعـة الشـباب، وقـد زاد مـن صـعوبـة املـهمة فـي هـذا اإلطـار جـملة 
مـن االعـتبارات يـمكنها أن تـجيب لـنا عـلى الـسؤالـني الـتالـيني: هـل يـمكن لـلحكومـة 
الـصومـالـية فـي مـقديـشو احـتواء جـماعـة الشـباب؟ ومـا طـبيعة نـظرة وتـوجـهات هـذه 

الحركة تجاه الحكم في الصومال؟ وهي االعتبارات التي نرصدها في اآلتي:
يـحول اســتمرار الــضربــات والخــروقــات األمــنية املــوجــعة واملــوجــهة مــن جــماعــة •

الشــباب تــجاه الــداخــل الــصومــالــي، وخــاصــة فــي الــعاصــمة مــقديــشو، والــتي 
تســـــببت فـــــي مـــــقتل الـــــعديـــــد مـــــن الـــــشخصيات الـــــبارزة والـــــنسمات الـــــسكانـــــية 
الـــــبريـــــئة إلـــــى جـــــانـــــب تـــــدمـــــير الـــــبنية الـــــتحتية لـــــألبـــــنية واملـــــرافـــــق واملـــــؤســـــسات 
الــصومــالــية واإلفــريــقية والــغربــية بــفعل هــذه الخــروقــات والــضربــات الــتدمــيريــة 
الـــقاتـــلة، يـــحول دون بـــلورة أي تـــعاطـــف رســـمي أو حـــكومـــي مـــع عـــناصـــر هـــذه 
الجـماعـة؛" فـوفـقا لـتقريـر األمـم املتحـدة الـصادر  بـتاريـخ  13 يـولـيو 2013م، 
فــإن الحــركــة تــملك كــميات كــبيرة مــن األســلحة والــذخــيرة، مــوزعــة فــي كــل مــن 
جـنوب ووسـط الـصومـال، لـشن هـجوم مـتعدد الـجبهات ضـد الـحكومـة الـفدرالـية 
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الـصومـالـية ومـيليشياتـها الحـليفة واإلدارات املحـلية، وطـبقا لـلتقريـر ذاتـه، فـإن 
عــدد الهجــمات الــعسكريــة الشهــريــة للحــركــة فــي جــنوب ووســط الــصومــال مــنذ 
بــدايــة 2013(بــما فــيها الــكمائــن واالشــتباكــات والهجــمات بــاألســلحة الــثقيلة) 
زاد بنسـبة 11.42 %، وأمـا الـعبوات الـناسـفة فـقد ازدادت بـنسـبة %54.5، 
‑ وخــــالل ســــتة أشهــــر فــــقط " وبــــالتحــــديــــد فــــي  20واالغــــتياالت بنســــبة%20.9"

الــفترة مــا بــني أكــتوبــر 2017 وأبــريــل 2018، اســتطاعــت الحــركــة شــن 418 
هـجومـاً فـي، ولـم تـعد هجـماتـها تـتركـز عـلى الـعاصـمة مـقديـشو ونـواحـيها، الـتي 
شهـدت 125 هـجومـاً فـي 6 أشهـر، بـل اسـتطاعـت الـوصـول إلـى وسـط وجـنوب 
الـــــــبالد، وبـــــــلدات ومـــــــناطـــــــق بـــــــعيدة عـــــــن الـــــــعاصـــــــمة، يـــــــسيطر عـــــــليها الـــــــجيش 
ومـــؤخـــراً، قـــامـــت  21الـــصومـــالـــي والـــقوات األفـــريـــقية، ونـــفذت فـــيها 277 هـــجومـــاً

الحـركـة بــــ" نـحو 15 عـملية إرهـابـية خـالل شهـر يـنايـر 2019م فـي الـداخـل، 
بـينما قـامـت بـنحو 3 هجـمات إرهـابـية خـارج حـدود الـبالد، وتحـديـًدا فـي دولـة 
كـــــينيا، بـــــاإلضـــــافـــــة الغـــــتيال ثـــــالثـــــة عـــــناصـــــر مـــــن الـــــقوات الـــــبورونـــــديـــــة ضـــــمن 
قــوات(أمــيصوم) فــي مــنطقة بــورنــي فــي إقــليم شــبيلي الــوســطى، كــما نــَصب 
مـقاتـلو الحـركـة كـمينًا لـلقوات الـجيبوتـية الـتابـعة لـلقوات ذاتـها فـي مـنطقة فـيدو 
الـتي تـقع عـلى بـعد 50 كـيلو مـترا مـن مـنطقة جـوهـر عـاصـمة واليـة هـيرشـبيلي، 
كــما هــاجــمت الشــباب قــافــلة مــن الــقوات اإلثــيوبــية ضــمن بــعثة أمــيصوم، مــما 

22أسفر عن خسائر كبيرة في صفوف القوات اإلثيوبية"

تتسـبب الـنظرة الـفوقـية واالسـتعالئـية للحـركـة تـجاه املـحيط املحـلي واإلقـليمي •
والـدولـي، فـي قـطع خـط الـرجـعة عـلى الـعناصـر الـوسـيطة املـعتدلـة(بـما فـي ذلـك 
اإلسـالمـيني املـعتدلـني فـي الـصومـال) الـتي يـمكنها أن تـلعب دوراً إيـجابـياً فـي 

20! راجــع: عــبد الــرحــيم عــلي، حــركــة الشــباب املــجاهــديــن، تــقريــر بــوابــة الحــركــات اإلســالمــية، مــصدر 
سابق(بتصرف)

21 راجـع: خـالـد يـايـموت، الشـباب الـصومـالـية .. تـمدد تـنظيمي وجـغرافـي تـحت الهجـمات، صـحيفة 

https://aawsat.com/home/ :الشــرق األوســط الــسعوديــة، بــتاريــخ 1 أكــتوبــر 2018، مــتاح عــلى
/article/1412181 ، مع البحث بالعنوان املذكور(بتصرف)

22 راجـــع: محـــمد رجـــب، كـــينيا وأمـــيصوم وحـــركـــة الشـــباب 3 أزمـــات تهـــدد حـــكومـــة فـــارمـــاجـــو فـــي 

https:// :الــــــــصومــــــــال، صــــــــحيفة فــــــــيتو املــــــــصريــــــــة، بــــــــتاريــــــــخ 22 فــــــــبرايــــــــر 2019، مــــــــتاح عــــــــلى
www.vetogate.com/3425057
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تـكويـن حـوار فـاعـل وبـناء وإيـجاد أرضـية مشـتركـة للحـل الـوطـني، بـني الـجهات 
الــرســمية والــقيادة الحــركــية للجــماعــة؛ فــقد بــاتــت ســلوكــيات الجــماعــة مــكروهــة 
لــــدى أغــــلبية الــــشعب الــــصومــــالــــي، وخــــاصــــة فــــي مــــناطــــق عــــملياتــــها املــــدمــــرة 
كــالــعاصــمة مــقديــشو وأرض الــصومــال وبــونــت النــد ، بــل األكــثر مــن ذلــك أنــها 
أصــبحت مــنبوذة ومــكروهــة لــدى الــفصائــل اإلســالمــية األخــرى( بــما فــي ذلــك 
الحــــزب اإلســــالمــــي الــــذي يشــــبهها فــــي الحــــرب ضــــد الــــحكومــــة وقــــوات حــــفظ 
السـالم اإلفـريـقية) والـتى أصـبحت تـنظر إلـى الحـركـة بـاعـتبارهـا" أخـطر شـيء 
23عــلى مــصير الــصومــال" وهــذه الــنظرة اإلقــصائــية اآلخــذة فــي الــتنامــي لــدى 

طــــوائــــف الــــشعب الــــصومــــالــــي تــــجاه حــــركــــة الشــــباب يــــغذيــــها" طــــبيعة الحــــركــــة 
االســـتعالئـــية، واعـــتمادهـــا عـــلى أســـلوب االغـــتياالت ضـــد املـــخالـــفني فـــي الـــرأي 
مــــــن الــــــساســــــة والــــــصحفيني، والــــــعنف الــــــلفظي بخــــــلع صــــــفات الــــــردة والــــــكفر 
والـعمالـة إلـى آخـر قـامـوس الجـماعـة مـن ألـفاظ الـقدح إلسـقاط عـدالـة اآلخـريـن 

24تمهيداً لتصفيتهم جسدياً"

تــقف جـــماعـــة الشـــباب مـــوقـــفاً ســـلبياً مـــن أســـس ومـــكونـــات ومـــنطلقات الـــعمل •
الــوطــني الــصومــالــي بــشكل إجــمالــي، األمــر الــذي يــقّلص فــرص الــتفكير فــي 
مجـــرد املـــبادرة بـــإجـــراء حـــوار مـــعها أو احـــتوائـــها مـــن قـــبل الـــجهات الـــرســـمية 
لـــلدولـــة الـــصومـــالـــية؛ فـــهي تـــريـــد تـــغيير كـــل شـــيء فـــي الـــصومـــال وفـــق رؤيـــتها 
الـخاصـة، كـما أنـها تـرفـض مجـمل املـالمـح والـثوابـت الـوطـنية املـعمول بـها فـي 
الــوقــت الــحالــي، وهــو مــا يــتضح مــن أمــور كــثيرة، مــنها" إعــالنــها املــتكرر فــي 
وســائــل اإلعــالم أن الــرايــة الــسوداء الــتي تحــمل شــعار الــتوحــيد هــي الجــديــرة 
وحــــــــدهــــــــا أن تــــــــخفق فــــــــي ســــــــماء الــــــــصومــــــــال دون الــــــــعلم األزرق ذي النجــــــــمة 
الخــماســية الــبيضاء، إلــى جــانــب تــمردهــا عــلى اإلجــماع الــوطــني الــذي يــؤمــن 
بـصومـال ذي حـدود دولـية مـعترف بـها، ولـه الـعلم والـنشيد الـوطـني، والـدسـتور، 
ويــــراعــــي مــــشاعــــر دول الــــجوار، واملــــجتمع الــــدولــــي، وقــــبولــــه عــــضواً فــــي أســــرة 

23 انـــظر: عـــمر،محـــمد، الشـــباب املـــجاهـــديـــن فـــي الـــصومـــال.. فـــن الـــعالقـــات وصـــراع الـــبقاء، مـــصدر 

سابق(بتصرف يسير)

24 املصدر السابق نفسه(بتصرف)
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25دولـية كـبيرة، كـل هـذا تـرفـضه الحـركـة" بـاإلضـافـة إلـى املـوقـف السـلبي الـعام 

للجـماعـة تـجاه املـصالـح الـغربـية فـي الـصومـال، والـذي يـضع الـجهات الـرسـمية 
والــــبالد كــــكل فــــي مــــوقــــف دولــــي حــــرج" ولــــذلــــك أصــــبح تــــأيــــيد الحــــركــــة، صــــعب 

26التكاليف، خصوصاً على من يكون في موقع السياسة والشأن العام"

تــنظر الــــحكومــــة الــــصومــــالــــية إلــــى حــــركــــة الشــــباب بــــاعــــتبارهــــا أحــــد مهــــددات •
االسـتقرار الـخاص والـعام فـي الـبالد؛ فـعلى املسـتوى الـخاص تـؤدي عـمليات 
الحــــركــــة إلــــى زعــــزعــــة اســــتقرار الــــوضــــع األمــــني ومــــن ثــــم تــــعريــــض الــــحكومــــة 
الــصومــالــية ورئــيسها لــالنــتقادات الشــديــدة عــلى املســتوى املحــلي واملســتويــني 
اإلقــــــليمي والــــــدولــــــي، وعــــــلى املســــــتوى الــــــعام، تُحــــــدث عــــــمليات الحــــــركــــــة أزمــــــة 
اســتقرار عــام فــي الــبالد، مــن خــالل إظــهار الــداخــل الــصومــالــي غــير مســتقر 
وقـابـالً النـفجار وشـيك، وهـو مـا يـساهـم فـي ازديـاد واتـساع الـهوة بـني الـحكومـة 
وبـــــني الحـــــركـــــة، خـــــاصـــــة وأن" الـــــوضـــــع الـــــداخـــــلي لـــــلبلد واالنـــــقسامـــــات الـــــقبلية 
والــــعشائــــريــــة، وكــــذلــــك الــــخالفــــات بــــني الــــحكومــــة الــــفيدرالــــية وحــــكام الــــواليــــات 
الـصومـالـية، كـلها عـوامـل تسـتغلها حـركـة الشـباب لـصالـحها، خـاصـة مـع الـدعـم 
الـــقوي الـــذي يـــقدمـــه لـــها تـــنظيم الـــقاعـــدة؛ والـــذي يـــرغـــب بشـــدة فـــي اســـتعادة 
مـوقـعه فـي الـصومـال، وجـعل الـبلد قـاعـدة حـقيقية لـتنظيم أيـمن الـظواهـري فـي 

27القرن األفريقي"

والــخالصــة هـــنا، أن الـــراديـــكالـــية الـــصارمـــة لحـــركـــة الشـــباب، ورغـــبتها الـــقاطـــعة 
والـعنيفة فـي تـغيير الـواقـع الـصومـالـي وفـق رؤيـتها الـخاصـة املتشـددة، إلـى جـانـب 
رفـضها عـموم الـثوابـت الـوطـنية لـلدولـة الـصومـالـية، ومـحاولـة تـدمـير هـذه الـثوابـت مـن 
خـــــــالل الـــــــعمل الـــــــعسكري واســـــــتهداف الـــــــشخصيات مـــــــن قـــــــياديـــــــني وســـــــياســـــــيني 
وصــحفيني، جــنباً إلــى جــنب مــع اســتهداف املــصالــح الــغربــية فــي الــبالد، كــل هــذا 
يـــوضـــح مـــوقـــف الحـــركـــة مـــن الـــدولـــة الـــصومـــالـــية، ويـــجيب عـــلى الـــتساؤل املـــطروح 

25 املصدر نفسه(بتصرف يسير)

26 نفس املصدر(بتصرف يسير)

27 راجـــع: محـــمد رجـــب، كـــينيا وأمـــيصوم وحـــركـــة الشـــباب 3 أزمـــات تهـــدد حـــكومـــة فـــارمـــاجـــو فـــي 

الصومال، مصدر سالق(بتصرف يسير)

 !16



بــــشأن مــــدى قــــدرة الــــحكومــــة الــــصومــــالــــية عــــلى احــــتواء أو املــــبادرة بــــاحــــتواء هــــذه 
الجماعة. 

املحور الثالث
املمكن واملستحيل في احتواء حركة الشباب.. نظرة مستقبلية 

وفق املــعطيات الــسابــقة مجــملة، والــتي يــتضح مــن خــاللــها صــعوبــة الــتالقــي 
فـي الـتوجـهات واآللـيات واألهـداف والسـلوكـيات، بـني الـجهات الـرسـمية الـصومـالـية 
مـــن جـــهة، وحـــركـــة الشـــباب املتشـــددة مـــن جـــهة أخـــرى، فـــإنـــه يـــتوجـــب الـــقول بـــأنـــنا 
أمـــــــام مـــــــعضلة حـــــــقيقية يـــــــعانـــــــي مـــــــنها الـــــــصومـــــــال كـــــــبلد كـــــــبير لـــــــه خـــــــصوصـــــــيته 
االســـــتراتـــــيجية والـــــجيوســـــياســـــية فـــــي مـــــنطقة الـــــقرن اإلفـــــريـــــقي خـــــاصـــــة، والـــــقارة 
اإلفـريـقية بـصفة عـامـة، ولـكن املـنطق الـحكيم يـؤكـد أنـه عـلى الـرغـم مـن وجـود هـذه 
املـــــعضلة، إال أن إمـــــكانـــــية الـــــبحث عـــــن الحـــــلول ال يـــــجب أن تـــــغيب هـــــي األخـــــرى، 
خـــاصـــة وأن املـــسألـــة تـــتعلق بـــأمـــن واســـتقرار الـــصومـــال، وبـــمصيره فـــي املـــحيطني 
اإلقـليمي والـدولـي؛ لـذا يـجب طـرح الـسؤال مـرة أخـرى: مـا املـمكن واملسـتحيل فـي 
احـتواء جـماعـة الشـباب فـي الـصومـال؟ وقـبل اإلجـابـة عـلى هـذا الـسؤال، البـد مـن 

لفت االنتباه إلى االعتبارات التالية: 
أن نســــبة الــــنجاح الــــدولــــية فــــي احــــتواء الحــــركــــات املســــلحة واملتشــــددة، هــــي ▪

نســبة ضــئيلة لــلغايــة عــلى املســتوى الــعاملــي، فــما بــالــنا بــمقدار هــذه النســبة 
فــــــــي إطــــــــار الــــــــقدرات اإلقــــــــليمية واملحــــــــلية املحــــــــدودة، وخــــــــاصــــــــة فــــــــي الــــــــقارة 
اإلفـــــريـــــقية، وتحـــــديـــــداً فـــــي الـــــصومـــــال!! ووفـــــق أحـــــد التحـــــليالت الـــــسياســـــية 
واالسـتراتـيجية ملعهـد واشـنطن لـسياسـة الشـرق األدنـى، فـإنـه عـلى الـرغـم مـن 
الــقيام" بــتقييد الــجهاد الــعابــر للحــدود، إال أن الحــرب ضــده لــم تُــحقق ســوى 
نـــــجاح نســـــبي، حـــــيث إن الـــــقضاء عـــــلى املـــــشكلة بـــــالـــــكامـــــل يـــــتطلب هـــــندســـــةً 

28اجتماعيًة واسعة النطاق في العديد من البلدان" 

أن الــــــغالــــــب األعــــــم فــــــي مــــــواقــــــف الــــــدول عــــــلى املســــــتوى املحــــــلي واإلقــــــليمي ▪
والـــــدولـــــي، تـــــجاه الجـــــماعـــــات املتشـــــددة ذات الـــــتطرف الـــــعنيف، أنـــــها تـــــتسم 

28 انــظر: بــاراك مــندلــسون، مســتقبل الــتعاون اإلقــليمي فــي الحــرب عــلى اإلرهــاب، معهــد واشــنطن 

https:// :لــــــــــسـيـاســــــــــة الـشــــــــــرق األدنــــــــــى، بــــــــــتـاريــــــــــخ 19أيــــــــــلـول/ســــــــــبـتـمـبـر 2018، مــــــــــتـاح عــــــــــلـى
www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-future-of-regional-

cooperation-in-the-war-on-terror ، (بتصرف يسير)

 !17

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-future-of-regional-cooperation-in-the-war-on-terror


بـتفوق الحـلول واملـواجـهات األمـنية املـضادة لهـذه الجـماعـات، دون بـذل جـهود 
مـــوازيـــة ومـــماثـــلة فـــي إيـــجاد حـــلول مـــوازيـــة لـــلمشكالت الـــتي نـــشأت بســـببها 
الـتوجـهات الـراديـكالـية املتشـددة فـي بـنية املـجتمع املحـلية؛ فـفي ظـل"مـواجـهة 
الـتطرف الـعنيف، الـذي هـو ذو أهـمية بـالـغة ولـكنه فـي غـايـة الـصعوبـة، تـكون 
الـــدول أكـــثر اســـتعداداً إلطـــالق مـــبادرات خـــاصـــة بـــمكافـــحة الـــتطرف الـــعنيف 
مــثل وجــهات الــنظر املــضادة واجــتثاث الــتطرف، خــاصــة عــندمــا تــدرك وجــود 
تهـــديـــد، لـــكنها نـــادراً مـــا تـــوافـــق عـــلى تـــنفيذ املـــبادرات ذات الـــصلة بـــمكافـــحة 

29التطرف العنيف مثل اإلصالحات االقتصادية وتحسني سيادة القانون"

أن الســـلطات واألنـــظمة الـــحاكـــمة فـــي عـــموم الـــقارة اإلفـــريـــقية، تـــتراخـــى مـــن ▪
حـيث تـحقيق االهـتمام الـجاد بـاحـتواء الـتيار الـديـني، والـقيام بـتدشـني حـوار 
فـــكري بـــناء وإيـــجابـــي، ومســـتمر ملـــناقـــشة قـــضايـــاه وتـــوجـــهاتـــه، األمـــر الـــذي 
يـــــسمح بـــــمرور الـــــوقـــــت بـــــاغـــــتراب الـــــعاطـــــفة الـــــديـــــنية، وشـــــعورهـــــا بـــــالـــــتهميش 
واإلقـــــصاء، ومـــــن ثـــــم تظهـــــر الـــــرغـــــبة فـــــي االرتـــــماء فـــــي أحـــــضان مـــــتعاطـــــفني 
آخـريـن، مـهما كـانـت تـوجـهاتـهم وأيـديـولـوجـيتهم، خـاصـة مـع مـا تـعانـيه الـبيئة 
اإلفـريـقية مـن املـشكالت املـؤديـة إلـى تـفاقـم الـصراعـات الـديـنية، والـتي يـأتـي 
عـــلى رٍاســـها:" غـــياب الـــحكم الـــرشـــيد وســـوء اإلدارة الـــسياســـية، أزمـــة تـــوزيـــع 
الســـــلطة والـــــثروة وضـــــعف األداء االقـــــتصادي، الـــــتخوم الـــــتي ورثـــــتها الـــــدول 
اإلفــريــقية مــن االســتعمار، الــعرق والــفوارق االقــتصاديــة والــديــنية واملــصالــح 
الـــثقافـــية واالجـــتماعـــية املـــعقدة، وأخـــيراً الـــصراع عـــلى الســـلطة والجـــماعـــات 
املـعاديـة، وهـي األمـور الـتي أدت فـيما أدت، إلـى أن تـبلغ" تـكلفة الـصراعـات 
الـسياسـية والـديـنية عـلى مسـتوى الـقارة األفـريـقية، أعـلى مـعدل مـن املـتوسـط 
الـعاملـى، مـن حـيث حجـم الـصراعـات؛ فـوفـق تـقديـرات الـعام 2014، سـاهـمت 
الـــقارة األفـــريـــقية بـــ 16% مـــن حجـــم الـــزيـــادة الـــسكانـــية فـــى الـــعالـــم، وبـــها 
52% مــن الــصراعــات املــرتــبطة بــالــبيئة الــسياســية والــديــنية واإلثــنية، بســبب 

30عدم االستقرار السياسي"

29 املصدر السابق نفسه: تحليالت ستيفن تانكل(بتصرف يسير)

30 راجـع تـقريـر املـركـز الـعراقـي األفـريـقي لـلدراسـات االسـتراتـيجية، تـحت عـنوان(خـريـطة الـصراعـات 

الدينية في أفريقيا)، مصدر سابق( بتصرف)
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أن أغـلب اآللـيات الـتي تـعتمد عـليها الـجهات الـرسـمية فـي الـداخـل اإلفـريـقي ▪
ملـواجـهة الجـماعـات والـعناصـر الـراديـكالـية املتشـددة، تـرتـكز بـشكل كـبير إلـى 
مــنطق املــنهجية الــغربــية فــي املــواجــهة والــحسم، وهــي املــنهجية الــتي تــنطلق 
فــي كــثير مــن األحــيان، مــن ثــقافــة مــحايــدة وبــعيدة كــل الــبعد عــن فــهم الــبنية 
الـديـنية، وخـاصـة اإلسـالمـية مـنها، فـي نـفوس األفـارقـة، وهـو مـا يـتمخض فـي 
الـــــــنهايـــــــة، عـــــــن تـــــــبني مـــــــنهج مـــــــشابـــــــه إن لـــــــم يـــــــكن مـــــــطابـــــــقاً، لـــــــنفس املـــــــنهج 
الــراديــكالــي الــعنيف الــذي تــتبناه الجــماعــات املتشــددة نــفسها فــي الــتعامــل 
مـــــع اآلخـــــر املـــــختلف، وهـــــذا يُـــــفهم مـــــثالً، مـــــن أحـــــد الـــــتصريـــــحات املـــــنسوبـــــة 
ملـؤسـسة رانـد األمـريـكية، وهـي إحـدى املـؤسـسات الـفكريـة الـكبرى فـي مـيزان 
صـــــــناعـــــــة الـــــــقرار األمـــــــريـــــــكي، يـــــــقول الـــــــتصريـــــــح متحـــــــدثـــــــاً عـــــــن الجـــــــماعـــــــات 
املتشــــددة:" يــــجب مــــحاربــــتهم والــــقضاء عــــليهم، وأفــــضلهم هــــو مــــيتهم، ألنــــهم 
يـــــعادون الـــــديـــــمقراطـــــية والـــــغرب، ويـــــتمسكون بـــــالـــــجهاد وبـــــالـــــتفسير الـــــدقـــــيق 
لـــلقرآن، وأنـــهم يـــريـــدون أن يـــعيدوا الـــخالفـــة اإلســـالمـــية، ويـــجب الحـــذر مـــنهم 
ألنـهم ال يـعارضـون اسـتخدام الـوسـائـل الحـديـثة والـعلم فـي تـحقيق أهـدافـهم، 
31وهـم ذوو تـمكن فـي الـحجة واملـجادلـة" وهـذه الـعمومـية الـواضـحة فـي طـرح 

آلـــية املـــواجـــهة، وإن كـــانـــت صـــالـــحة فـــي بـــعض األحـــيان، لـــكنها بـــالـــتأكـــيد لـــن 
تــكون صــالــحة فــي كــل األحــيان؛ فــليس كــل مــتمسك بــالــجهاد أو مــعاد لــلغرب 
تــجب مــحاربــته والــقضاء عــليه، لــذا يــجب الحــذر مــن االنــسياق األعــمى خــلف 
اآللـــيات الـــغربـــية املـــعتمدة فـــي املـــواجـــهة والـــحسم، واعـــتماد آلـــيات نـــابـــعة مـــن 
الــــــفهم الــــــعميق لــــــأليــــــديــــــولــــــوجــــــيات املــــــحيطة، وطــــــبيعة مســــــتويــــــاتــــــها ودرجــــــات 
راديــكالــياتــها وتــطرفــها وفــق املــنظور الــقريــب جــداً مــن مــوقــع األحــداث، ولــيس 
مــن مــنظور اآللــيات الــغربــية املــرتــكزة إلــى الحــل األمــني فــقط؛ إذ يــجب" عــدم 
اقـتصار مـحاربـة التشـدد عـلى الـبعد األمـني والـعسكري فـقط، ولـكن تشـتمل 

31 انــظر:حــمدان،حــسن محــمد، ســياســة احــتواء الحــركــات اإلســالمــية فــي االســتراتــيجية األمــريــكية، 

املــوســوعــة الجــزائــريــة لــلدراســات الــسياســية واالســتراتــيجية، بــتاريــخ 17 مــارس 2018، مــتاح عــلى: 
https://www.politics-dz.com/community/threads/sias-axhtua-alxhrkat-al-slami-

 fi-alastratigi-al-mriki.13085/
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أيـــضاً عـــلى الـــبعديـــن الـــتنموي واالجـــتماعـــي، وبـــما يـــضمن اجـــتثاث التشـــدد 
32من جذوره" 

أن اعـتبار الـجهود اإلثـيوبـية األحـدث فـي مـواجـهة األفـكار املتشـددة عـلى يـد ▪
رئــيس الــوزراء الجــديــد آبــي أحــمد، مــقياســاً لــتقييم جــهود الــحكومــة املــركــزيــة 
فـي مـقديـشو فـي اإلطـار ذاتـه، يـنطوي عـلى مـبالـغة كـبيرة وقـياس غـير عـادل؛ 
إذ أن أكــبر الــنجاحــات الــتي حــققها آبــي أحــمد فــي هــذا اإلطــار، كــانــت مــع 
أطـــراف يـــغلب عـــليها طـــابـــع املـــعارضـــة الـــسياســـية أكـــثر مـــن طـــابـــع املـــواجـــهة 
املســــلحة مــــع الــــدولــــة وتهــــديــــد األمــــن الــــقومــــي لــــلبالد؛ فــــجبهة تحــــريــــر أورومــــو 
الـديـمقراطـية، وحـركـة تحـريـر أوجـاديـن، وجـبهة إثـيوبـيا الـوطـنية وغـيرهـا، كـلها 
جــــبهات مــــعارضــــة مــــن الــــناحــــية الــــسياســــية، حــــملت الســــالح بــــفعل اإلقــــصاء 
الـــسياســـي واالضـــطهاد اإلنـــسانـــي، وظـــلت قـــياداتـــها مـــتمسكة بـــاالســـتعداد 
لــــترك الســــالح واالنخــــراط فــــي الــــصف الــــوطــــني، إذا تــــوافــــر املــــناخ املــــناســــب 
لــــذلــــك، وهــــو مــــا قــــام بــــه آبــــي أحــــمد، لــــكن األمــــر مــــختلف بــــالنســــبة لجــــماعــــة 
الشــباب، فــهي تــرفــض جــملة وتــفصيالً تــرك الســالح، وال تــبدي شــروطــاً مــرنــة 
وقــــابــــلة لــــلتحقيق عــــلى املــــديــــني الــــقريــــب واملــــتوســــط عــــلى األقــــل، لتنخــــرط فــــي 
الـصف الـوطـني؛ لـذا فـإنـه مـن غـير املـتوقـع أن تـقوم الحـركـة بـمثل مـا قـامـت بـه 
الجـماعـات الـسياسـية املـعارضـة فـي إثـيوبـيا، حـتى مـع افـتراض قـيام حـكومـة 
مــــقديــــشو بــــاتــــخاذ إجــــراءات مــــماثــــلة لــــنفس اإلجــــراءات الــــتي اتخــــذهــــا آبــــي 
أحـمد؛ إذ الـفارق هـنا فـي اخـتالف األيـديـولـوجـية الحـركـية مـن حـيث األهـداف 
والـوسـائـل؛ لـذا ال يـمكن قـياس مـعارضـي إثـيوبـيا بجـماعـة الشـباب مـن قـريـب 
أو مــن بــعيد، ولــكن رغــم كــل ذلــك ال مــانــع مــطلقاً مــن االســتفادة بتجــربــة آبــي 

أحمد، وفق ما سنذكره بعد قليل. 
واآلن، لــنطرح السؤال مجــدداً ولــكن بــطريــقة أخــرى: هــل هــناك مــمكن 
ومســـتحيل فـــي احـــتواء جـــماعـــة الشـــباب؟ واإلجـــابـــة هـــي نـــعم هـــناك 
مـمكن وهـناك مسـتحيل، ولـتفصيل ذلـك سـنزاوج بـني ذكـر املسـتحيالت 

أوالً ثم نتبعها بما يقابلها من ممكنات بديلة:

32 انـــظر: عـــيسى، محـــمود ضـــياء الـــديـــن، الـــتنظيمات اإلرهـــابـــية فـــي الـــدول الـــعربـــية.. وإجـــراءات 
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o مـــن بـــــني املســـــتحيالت تـــــحقيق االنـــــتصار الســـــريـــــع عـــــلى جـــــماعـــــة الشـــــباب أو
هـزيـمتها الهـزيـمة الـكامـلة مـن خـالل املـواجـهة الـعسكريـة املـباشـرة، خـاصـة فـي 
ظـــل تـــفوق الحـــركـــة فـــيما يـــعرف بـــأســـلوب حـــرب الـــعصابـــات الـــقائـــم عـــلى الـــكر 
والـــفر وفـــق تـــوقـــيتات واســـتراتـــيجيات خـــاصـــة ومـــفاجـــئة، لـــذا فـــإن الحـــل الـــبديـــل 
واملــمكن لهــذه املــشكلة هــو اعــتماد حــزمــة مــن اإلجــراءات املــؤديــة إلــى تــقليص 
حــــريــــة الحــــركــــة فــــي اســــتهداف الــــداخــــل الــــصومــــالــــي بــــالــــعمليات، ومــــن هــــذه 
اإلجــراءات: تــبادل املــعلومــات األمــنية مــع املــحيط اإلقــليمي حــول أيــة تحــركــات 
مشــــبوهــــة، والــــعمل مــــع هــــذه الــــدول عــــلى امــــتالك آلــــيات ردع تــــتمكن خــــاللــــها 
الـــصومـــال مـــن تـــأمـــني املـــجتمع وتـــحصينه ضـــد ضـــربـــات الحـــركـــة وخـــروقـــاتـــها 
املــتكررة، تــكثيف عــمليات الــتأمــني لــلمنشآت الــحيويــة والــشخصيات والــبعثات 
الـــدبـــلومـــاســـية، تـــوفـــير الـــدعـــم املـــادي واملـــعنوي لـــرجـــال األمـــن، وتـــكثيف حـــمالت 
الــــتوعــــية اإلعــــالمــــية لــــزيــــادة الــــحس األمــــني  لــــدى املــــواطــــنني، وأخــــيراً مــــحاولــــة 
االنــتقال بــاألجهــزة األمــنية الــصومــالــية مــن حــالــة رد الــفعل إلــى حــال املــبادرة 
بــالــفعل، وذلــك مــن خــالل مــمارســة ضــغوط عــلى الحــركــة فــي مــناطــق تــمركــزهــا، 
عـبر ضـربـات مـفاجـئة حـتى وإن كـانـت خـاطـفة، إال أنـها سـتحيل الحـركـة إلـى 
مــــــرحــــــلة رد الــــــفعل، وهــــــنا يــــــجب االســــــتفادة مــــــن بــــــعض الــــــتجارب كــــــالتجــــــربــــــة 
الجـزائـريـة مـع الـتنظيمات املتشـددة، فـقد تـركـت الجـزائـر الـطريـقة الـكالسـيكية 
املــتمثلة فــي تــوزيــع وظــيفة مــحاربــة املتشــدديــن لــفرق أمــنية عــاديــة مــن شــرطــة 
وجـــــيش ودرك، واعـــــتمدت بـــــدالً مـــــن ذلـــــك عـــــلى إســـــناد هـــــذه املـــــهمات لـــــوحـــــدات 

33القوات الخاصة التابعة للجيش الشعبي الوطني

o مـــن بـــني املســـتحيالت إقـــناع جـــماعـــة الشـــباب بـــتغيير أيـــديـــولـــوجـــيتهم الـــفكريـــة
الــقائــمة عــلى نــبذ الــعنف وتــرك الســالح واالنخــراط فــي الــصف الــوطــني، وذلــك 
لتجـــذر هـــذه األيـــديـــولـــوجـــية الـــفكريـــة فـــي نـــفوس عـــناصـــرهـــا مـــنذ الـــنشأة وإلـــى 
اآلن، وكــــذلــــك بــــفعل االرتــــباط الــــفكري لهــــذه الــــعناصــــر، بــــالــــنماذج الــــتنظيمية 
املـلهمة كـتنظيم الـقاعـدة؛ لـذا فـإن الحـل الـبديـل هـنا هـو تـدشـني جـهاز إعـالمـي 
وطـــني لـــتعريـــة الـــصورة املـــغلوطـــة ملـــمارســـات الحـــركـــة بـــاســـم اإلســـالم، وبـــيان 

33 انـــظر: عـــيسى، محـــمود ضـــياء الـــديـــن، الـــتنظيمات اإلرهـــابـــية فـــي الـــدول الـــعربـــية.. وإجـــراءات 

مواجهتها، مصدر سابق، ص 27(بتصرف)
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املــآالت املــدمــرة مــن الــناحــية االجــتماعــية والــديــنية والــثقافــية لهــذه املــمارســات، 
وهـــــــــــــنا يـــــــــــــمكن تـــــــــــــوظـــــــــــــيف الـــــــــــــتيار الســـــــــــــلفي املـــــــــــــعتدل وعـــــــــــــلى رأســـــــــــــه قـــــــــــــادة 
حـــركـــة(االعـــتصام) والـــذيـــن" ال يـــترددون فـــي وصـــف حـــركـــة الشـــباب بـــأنـــها مـــن 
جــنس الــخوارج، وأن خــطورتــها ال تــكمن فــي املــجال الــسياســي فحســب، بــل 
إنـــــها تـــــقضي عـــــلى مكتســـــبات الـــــصحوة اإلســـــالمـــــية، وتخـــــلق الـــــكراهـــــية ضـــــد 
تـــــطبيق الشـــــريـــــعة، وتـــــفسح املـــــجال أمـــــام عـــــلمانـــــية مـــــتطرفـــــة كـــــنتيجة طـــــبيعية 
34لـــقيامـــها بـــتنفيذ أحـــكام الشـــريـــعة اإلســـالمـــية بـــصورة اســـتعجالـــية قـــاصـــرة" 

وإلـى جـانـب ذلـك، يـمكن أيـضاً االسـتفادة الـقصوى مـن املـنشقني عـلى الحـركـة 
لــتحقيق هــذه الــغايــة، بــل بــاإلمــكان مــن خــالل املــنشقني عــلى الحــركــة اكــتساب 
الـــــكثير مـــــن األســـــرار والـــــخبرات الـــــتي يـــــمكن تـــــوظـــــيفها فـــــي تـــــحقيق الهـــــزيـــــمة 
الــــــفكريــــــة والــــــتنظيمية للحــــــركــــــة، بــــــحيث يــــــنفرط عــــــقدهــــــا وتــــــعانــــــي املــــــزيــــــد مــــــن 
االنـــــــــشقاقـــــــــات، وفـــــــــي هـــــــــذا اإلطـــــــــار البـــــــــد مـــــــــن أن تتحـــــــــلى األجهـــــــــزة األمـــــــــنية 
واالســـــتخباراتـــــية الـــــصومـــــالـــــية بـــــاملـــــرونـــــة لـــــفتح الـــــباب أمـــــام" مـــــراجـــــعة الـــــنفس 

35واالستسالم للسلطات األمنية ملن يبدي توبته"  

o مـــن املســــــتحيل إقــــــناع املــــــتعاطــــــفني مــــــع حــــــركــــــة الشــــــباب مــــــن بــــــعض الــــــفئات
الــصومــالــية، بــترك هــذا الــتعاطــف بــني لــيلة وضــحاهــا، فــلألســف الشــديــد ســمح 
اإلهـمال الـحكومـي لـبعض املـناطـق الـصومـالـية، بـوقـوع هـذه املـناطـق وسـكانـها 
تـحت إدارة وسـيطرة الحـركـة، وهـو مـا مـكنها عـبر أسـالـيب نـاعـمة حـيناً، ورادعـة 
أحـيانـاً، مـن احـتواء هـؤالء الـسكان عـبر بـعض املـنح والـعطايـا املـعيشية واملـاديـة 
الـتي هـم فـي أمـس الـحاجـة إلـيها بـفعل الـتهميش الـحكومـي، وبـالـتالـي تـمكنت 
الحــركــة مــن تحســني صــورتــها وتــشويــه صــورة الــنظام الــحاكــم فــي الــبالد فــي 
أعــــني املــــتواجــــديــــن فــــي هــــذه املــــناطــــق، بــــحيث أتــــاح" االحــــتكاك املــــباشــــر مــــع 
الحـركـة عـمل مـقارنـات بـينها وبـني أمـراء الحـرب أو الـحكومـة الـتي تـقوم بـعض 

34 انـــظر: عـــمر،محـــمد، الشـــباب املـــجاهـــديـــن فـــي الـــصومـــال.. فـــن الـــعالقـــات وصـــراع الـــبقاء، مـــصدر 

سابق(بتصرف)

35 انـــظر: عـــيسى، محـــمود ضـــياء الـــديـــن، الـــتنظيمات اإلرهـــابـــية فـــي الـــدول الـــعربـــية.. وإجـــراءات 
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36مـــيليشياتـــها غـــير املـــسئولـــة بـــاإلســـاءة لـــلمواطـــنني" والحـــل الـــبديـــل هـــنا، هـــو 

تـقويـة أواصـر املـودة والـصداقـة واالحـتواء اإليـجابـي مـن قـبل الـحكومـة املـركـزيـة 
وعــموم أجهــزتــها ومــؤســساتــها فــي مــقديــشو، بــالــقبائــل الــصومــالــية وبــزعــمائــها 
املـعتدلـني، وذلـك لـتقليل الـهوة الـشاسـعة بـني الـنظام الـحاكـم وبـني هـذه الـقبائـل 
مـن جـهة، وكـشف وتـعريـة مـمارسـات الحـركـة مـن الخـداع االجـتماعـي مـن جـهة 
ثــانــية، إلــى جــانــب الــتمهيد لــتوظــيف أخــطاء الحــركــة الــفادحــة فــي حــق بــعض 
الــقبائــل الــصومــالــية لــتأكــيد حــقيقة هــذه املــمارســات، ومــن ذلــك مــثالً " حــادثــة 
بـلدويـن عـام 2009 والـتي راح ضـحيتها وزيـر األمـن الـصومـالـي الـعقيد عـمر 
حـاشـي آدم، وعشـرات الـضباط واملـسئولـني ووجـهاء عـشيرة حـوادلـي مـما فجـر 
37مـــعارضـــة هـــذه الـــقبيلة ضـــد الحـــركـــة" وفـــي واقـــع األمـــر، فـــإن هـــناك فـــرصـــاً 

واعــــدة لهــــزيــــمة حــــركــــة الشــــباب قــــبلياً وعــــشائــــريــــاً، وهــــو أمــــر مــــرهــــون بــــحسن 
تــصرف الــحكومــة املــركــزيــة تــجاه الــعشائــر والــقبائــل الــصومــالــية، خــاصــة وأن 
حــركــة الشــباب" تــعتبر فــي الــغالــب بــعيدة عــن الــقبيلة، كــما أن الــبنية الــقياديــة 
فـــيها وفـــي تـــشكيالتـــها بـــعيدة عـــن الـــقبلية، وذلـــك رغـــم زج الـــنظام الـــقبلي فـــي 

38اعتباراتها الحركية والتنظيمية أحياناً" 

o مـن املســتحيل مــنع وصــول األســلحة واملــعدات الــعسكريــة والــلوجيســتية أليــدي
جــماعــة الشــباب وعــناصــرهــا املنتشــريــن هــنا وهــناك، بــشكل كــامــل، فــالحــركــة 
تـــمتلك أســـلحة ثـــقيلة غـــير تـــقليديـــة كـــقذائـــف الـــهاون والـــصواريـــخ، ولـــكن هـــناك 
بـدائـل أخـرى يـمكن مـن خـاللـها تـضييق وتـقليص فـرص الحـركـة فـي الـحصول 
عــلى األســلحة، ومــن هــذه الــبدائــل تــعزيــز الــحوكــمة واألمــن فــي مــنطقة جــنوب 
الــوســط الــصومــالــية، والــتي تــتدفــق فــيها األســلحة غــير الشــرعــية، عــلى خــلفية 
صـراع الـسيطرة والـهيمنة الـقائـم بـني بـعض املـيليشيات الـقبلية، وهـذه املـنطقة 
تحـــــديـــــداً تـــــعانـــــي ضـــــعفاً أمـــــنياً صـــــارخـــــاً، األمـــــر الـــــذي يـــــمنح حـــــركـــــة الشـــــباب 

36 انـــظر: عـــمر،محـــمد، الشـــباب املـــجاهـــديـــن فـــي الـــصومـــال.. فـــن الـــعالقـــات وصـــراع الـــبقاء، مـــصدر 

سابق(بتصرف)

37 املصدر السابق نفسه(بتصرف يسير)

38 راجـع تـقريـر مـيدل إيسـت أونـاليـن، تـحت عـنوان( الـصومـال.. تـفاعـل الـقبيلة والحـركـات اإلسـالمـية)، 

بـــــتاريـــــخ الجـــــمعة 20/4/2018، مـــــتاح عـــــلى: https://middle-east-online.com ، مـــــع الـــــبحث 
بالعنوان املذكور(بتصرف)
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الــفرصــة " لــنقل األســلحة واســتالمــها مــن مــواقــع مــتعددة فــي املــنطقة ذاتــها، 
إلــــى جــــانــــب املــــناطــــق املــــجاورة فــــي أرض الــــبنط وأرض الــــصومــــال، وفــــي ظــــل 
الـــوضـــع األمـــني املـــتدهـــور الـــحالـــي، فـــإن آلـــيات حـــكومـــة الـــصومـــال االتـــحاديـــة 
لـــتنظيم حـــركـــة اســـتخدام األســـلحة فـــي املـــنطقة املـــذكـــورة لـــيس لـــها أهـــمية فـــي 
كــــما أنــــه يــــتوجــــب عــــلى الــــحكومــــة مــــواجــــهة مــــشكلة أخــــرى خــــطيرة،  39الــــغالــــب"

تــــــتمثل فــــــي تــــــصاعــــــد حــــــدة عــــــمليات الــــــفرار مــــــن الخــــــدمــــــة بــــــني قــــــوات األمــــــن 
الـصومـالـية؛ حـيث" تـراجـعت نسـب بـقاء قـوات الشـرطـة والـجنود املـدربـني لـتصل 
فـي بـعض األوقـات إلـى 20%، مـع هـروب مـزودي األمـن الـسابـقني بـاألسـلحة 

40والذخيرة والزي العسكري التابعني للحكومة"

o مـــن املســـــتحيل مـــــنع حـــــركـــــة الشـــــباب مـــــن تـــــوظـــــيف الـــــتكنولـــــوجـــــيا فـــــي تـــــحقيق
الـــجانـــب الـــدعـــائـــي للحـــركـــة وألنشـــطتها املـــختلفة فـــي الـــداخـــل املحـــلي واملـــحيط 
اإلقـــليمي؛ فـــالحـــركـــة وفـــق مـــا نـــقله قـــسم املـــتابـــعة بـــموقـــع الـــبي بـــي ســـي نـــيوز 
الـعربـي، تـجيد تـوظـيف الـتكنولـوجـيا ووسـائـل الـتواصـل االجـتماعـي فـي تـحقيق 
أهـدافـها الـدعـائـية الـناعـمة والـخشنة عـلى الـسواء؛ إذ "تـمتلك الحـركـة ــ وفـق مـا 
يــذكــر املــوقــع ــ محــطتها اإلذاعــية الــخاصــة بــاســم إذاعــة األنــدلــس، إلــى جــانــب 
ســـــيطرتـــــها عـــــلى نـــــحو ســـــت محـــــطات إذاعـــــية، عـــــن طـــــريـــــق مـــــداهـــــمة محـــــطات 
خـــاصـــة مـــثل(الـــقرن األفـــريـــقي) و(الـــقرآن الـــكريـــم) و(هـــيئة اإلذاعـــة الـــعاملـــية)، 
واالســـتيالء عـــلى مـــعداتـــها، بـــما فـــي ذلـــك بـــعض مـــعدات مـــكتب بـــي بـــي ســـي، 
فـــي حـــني تـــملك الجـــماعـــة 50 صـــحفيا يـــعملون فـــي إذاعـــة األنـــدلـــس، حســـبما 
أورد مــوقــع (أخــبار كــيسمايــو) فــي عــام 2013 ، ويهــدف املــحتوى اإلعــالمــي 
للحـركـة عـمومـاً إلـى مـقاومـة جـهود الـقضاء عـلى الجـماعـة الـتي تـبذلـها الـحكومـة 

39 انــــظر: كــــريســــتوفــــر كــــارلــــسون، مــــالحــــظات بــــحثية مــــسح األســــلحة الــــصغيرة، رقــــم 61، فــــبرايــــر 

2017(قـياس تـدفق األسـلحة غـير الشـرعـية: الـصومـال)، ص مـلف الـتقريـر بـالـلغة الـعربـية مـتاح عـلى: 
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-

Research-Note-61-ARA.pdf ، (بتصرف)

40 املصدر السباق نفسه، ص 2(بتصرف يسير)
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41الــــــصومــــــالــــــية وحــــــلفاؤهــــــا" والــــــبديــــــل املــــــمكن هــــــنا، هــــــو أن تــــــقوم الــــــحكومــــــة 

الـصومـالـية بـاسـتخدام نـفس اآللـية، أي تـدشـني آلـة إعـالمـية فـاعـلة فـي الـداخـل 
الــصومــالــي وفــي الــخارج أيــضاً بــني الــجالــيات الــصومــالــية املــهاجــرة، لــكشف 
وتـــــعريـــــة املـــــمارســـــات الـــــعنيفة واملتشـــــددة للحـــــركـــــة، وكـــــيف أنـــــها تحـــــل لـــــنفسها 
اسـتخدام الـتكنولـوجـيا، بـينما تحـرمـها عـلى عـموم الـصومـالـيني الـواقـعني تـحت 
ســــيطرتــــها، بــــل إنــــه بــــاإلمــــكان تــــوظــــيف املــــقاطــــع الــــعنيفة والــــوحــــشية املــــصورة 
واملـرئـية الـتي تـبثها الحـركـة عـبر قـنواتـها املـختلفة عـلى الـيوتـيوب وغـيره، إلظـهار 
الـواقـع الـحي والـعملي لـلتطبيقات الـعملية واملـيدانـية لـلمفاهـيم الـديـنية املـغلوطـة 
واملــهيمنة عــلى الــذهــنية الــفكريــة واأليــديــولــوجــية لــها، هــذا بــالــتزامــن مــع الــقيام 
بــــتقليم أظــــافــــر اآللــــة اإلعــــالمــــية للحــــركــــة مــــا أمــــكن إلــــى ذلــــك ســــبيالً، بــــل يــــجب 
الــــــعمل عــــــلى امــــــتالك األجهــــــزة الحــــــديــــــثة الــــــقادرة عــــــلى الــــــتشويــــــش والــــــرصــــــد 

واملتابعة لكل ما يتعلق بإعالم الحركة من أجل تطويقه وتبديده.
o مـن املســتحيل االعــتماد الــكلي عــلى الــدعــم األمــريــكي والــغربــي فــي الــقضاء

عــــلى حــــركــــة الشــــباب أو تــــقليص نــــفوذهــــا فــــي الــــصومــــال والــــقرن اإلفــــريــــقي، 
خــاصــة وأن اســتراتــيجية مــشاركــة الــواليــات املتحــدة فــي مــواجــهة اإلرهــاب فــي 
الـــصومـــال" تـــقوم عـــلى مـــبدأ تـــقليل الـــتواجـــد األمـــريـــكي الـــعسكري هـــناك؛ فـــال 
يـــــزال صـــــناع الـــــقرار األمـــــريـــــكيون مـــــتأثـــــريـــــن بـــــحادث(بـــــالك هـــــوك داون) عـــــام 
1993، وذلــــــك بهــــــدف الــــــتقليل مــــــن املــــــخاطــــــر والــــــتكالــــــيف املــــــالــــــية؛ لــــــذا تــــــقوم 
االســــتراتــــيجية األمــــريــــكية فــــي الــــصومــــال فــــي هــــذا الــــسياق عــــلى نشــــر عــــدد 
صــغير مــن قــوات الــعمليات الــخاصــة بهــدف تــنفيذ الــضربــات املــوجــهة، وتــوفــير 
املــــــعلومــــــات االســــــتخباراتــــــية، وبــــــناء قــــــدرات قــــــوات الشــــــركــــــاء املحــــــليني لــــــتنفيذ 
الــعمليات الــبريــة مــن خــالل دعــم الــجيش الــصومــالــي الــوطــني وبــعثة االتــحاد 
 ، 42األفـــريـــقي وقـــوات الـــعشائـــر الـــتي تـــشارك فـــي عـــمليات مـــكافـــحة اإلرهـــاب"

41 راجـع: نـيل هـودج، كـيف يـحسن مسـلحو حـركـة الشـباب الـصومـالـية صـورتـهم؟،  مـوقـع الـبي بـي 

http://www.bbc.com/arabic/ :سـي نـيوز الـعربـي، بـتاريـخ 6 يـونـيو/حـزيـران 2014، مـتاح عـلى
middleeast/2014/06/140606_shabab_somalia_media ، (بتصرف) 

42 انـظر: أمـيرة عـبد الحـليم، سـياسـات مـكافـحة اإلرهـاب فـي الـصومـال، تـقريـر مـركـز األهـرام لـلدراسـات 

http://acpss.ahram.org.eg/ :الــــسياســــية واالســــتراتــــيجية، بــــتاريــــخ 19/2/2018، مــــتاح عــــلى
News/16544.aspx ، (بتصرف يسير)
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ومــن ثــم فــإن هــذه االعــتماديــة الــتي تــتبناهــا الــجهات الــرســمية الــصومــالــية فــي 
أحــــيان كــــثيرة، تــــأتــــي بــــنتائــــج عــــكسية تــــكون غــــالــــباً فــــي صــــالــــح الحــــركــــة وفــــي 
صـالـح تـعظيم نـفوذهـا فـي املـنطقة والـداخـل املحـلي الـصومـالـي؛ إذ تـؤدي هـذه 
االعـــتماديـــة إلـــى الـــتراخـــي الـــحكومـــي فـــي حـــسم الـــعديـــد مـــن املـــلفات األمـــنية 
املـــــهمة الســـــتقرار الـــــبالد، وعـــــلى رأســـــها مـــــلف تـــــكويـــــن الـــــجيش الـــــصومـــــالـــــي 
الـوطـني والـقوات األمـنية الـحكومـية، لـذلـك فـإن الـبديـل هـو تـدشـني اسـتراتـيجية 
وطـــنية صـــومـــالـــية ملـــواجـــهة هـــذه الحـــركـــة، تـــرتـــكز إلـــى مـــنح املـــلف األمـــني فـــي 
الــبالد األولــويــة الــقصوى لــلمضي قــدمــاً فــي إعــداد وتــكويــن املــنظومــة األمــنية 
الـــــصومـــــالـــــية وفـــــق أحـــــدث اإلعـــــدادات والتحـــــديـــــثات وعـــــلى رأس ذلـــــك اإلعـــــداد 
البشـري لـفرد األمـن أو فـرد الـجيش الـصومـالـي، والـصومـال يـملك مـن اآللـيات 
االقــتصاديــة مــا يــعينه عــلى اســتجالب املــنح الــعينية واملــالــية الــداعــمة لــتحقيق 

هذه املنظومة. 
والـخالصـة، أنـه إذا كـانـت بـعض املسـتحيالت تـحيط بـمسألـة احـتواء 
حــركــة الشــباب عــلى املــديــني الــقريــب واملــتوســط بــالنســبة لــلحكومــة 
الـصومـالـية، فـإن هـذه املسـتحيالت يـقابـلها الـكثير مـن املـمكنات الـتي 
يـــمكن أن تـــساهـــم فـــي تـــقليص نـــفوذ هـــذه الحـــركـــة فـــي مـــناطق هـــذا 
الـنفوذ، وفـي بـاقـي عـموم املـناطق الـصومـالـية، ويـمكن أن نـضيف إلـى 

املمكنات املشار إليها جملة اإلجراءات التالية:
مــحاولــة االســـتفادة بتجـــربـــة آبـــي أحـــمد االحـــتوائـــية فـــي إثـــيوبـــيا، عـــبر حـــوار ▪

ثــنائــي فــاعــل وإيــجابــي مــع الــقيادة اإلثــيوبــية املــنفتحة، لــلوصــول إلــى أفــضل 
اآللـيات املـمكنة واملـتاحـة والـتي يـمكنها تـكويـن مـبادرة صـومـالـية رسـمية لـلعفو 
عــن الــعناصــر املتشــددة شــريــطة انخــراطــها اإليــجابــي والســلمي فــي الــصف 
الــوطــني، وهــي مــبادرة حــتى وإن كــانــت قــليلة الــنتائــج، إال أن مجــرد وجــودهــا، 
ربــــما ســــيتيح انــــشقاقــــات مــــؤثــــرة فــــي صــــفوف الحــــركــــة، كــــما سيظهــــر الــــنظام 
الـــحاكـــم فـــي صـــورة مـــن يـــمد الـــيد النـــتشال متشـــددي الـــصومـــال مـــن عـــواقـــب 
تشـــــددهـــــم، كـــــما سيظهـــــر الـــــرافـــــضني لـــــلمبادرة مـــــن عـــــناصـــــر الحـــــركـــــة بمظهـــــر 
الـخارجـني عـلى الـصف الـوطـني فـي أعـني جـميع الـصومـالـيني، وهـو مـا سـيدفـع 

املتعاطفني مع الحركة إلى إعادة النظر في تعاطفهم. 
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الشـروع فـي تـدشـني مـبادرة صـومـالـية داخـلية لـألمـن الـفكري فـي الـبالد بـني ▪
شـــــــباب الـــــــصومـــــــال فـــــــي الـــــــداخـــــــل والـــــــخارج، تـــــــنفتح مـــــــن خـــــــاللـــــــها الـــــــحكومـــــــة 
الـصومـالـية عـلى طـوائـف الـشعب فـي عـموم الـصومـال، وتسـتمع لـهم بـإيـجابـية 
وســـعة صـــدر، دون الـــتضييق عـــلى حـــريـــة الـــحوار وإبـــداء اآلراء، فـــإن ذلـــك مـــن 
شـأنـه تحـريـر الـعقلية الـصومـالـية مـن أسـر األفـكار واأليـديـولـوجـيات املتشـددة، 
كـما أن مـن شـأنـها أن تـفتح الـباب أمـام ظـهور أفـكار خـالقـة وجـديـرة بـاالهـتمام 
والـتبني ملـواجـهة هـذه الحـركـة ومـواجـهة كـافـة الـتنظيمات املتشـددة األخـرى بـني 
الـصومـالـيني، والشـك أن مـثل هـذه املـبادرات يـمكنها أن تـؤتـي ثـمارهـا بـقوة إذا 
مـــا اقـــترنـــت بـــإجـــراءات إصـــالحـــية حـــقيقية وبـــعيدة عـــن الـــديـــكوريـــة والـــشكلية، 

تستهدف الفئات األكثر حاجة إلى الدعم واإلصالح.  
الـعمل الـفوري عـلى حـل مـشكلة الـبطالـة بـني الشـباب الـصومـالـي، مـع مـراعـاة ▪

االهــــتمام بــــالــــطفل الــــصومــــالــــي، النــــتشال هــــذه الــــفئات مــــن الــــوقــــوع فــــي أســــر 
الـــتجنيد القســـري لـــدى حـــركـــة الشـــباب، جـــنباً إلـــى جـــنب مـــع تـــعزيـــز االنـــتماء 
الــــــوطــــــني عــــــبر تــــــحقيق حــــــضانــــــة رســــــمية فــــــاعــــــلة وإيــــــجابــــــية مــــــن قــــــبل الــــــدولــــــة 
الـصومـالـية تـجاه كـافـة الـطبقات واألعـراق الـقبلية والـعشائـريـة واالجـتماعـية فـي 
الـبالد؛ فهـذا مـن شـأنـه تـكويـن حـاضـنة وطـنية لـكافـة فـئات الـشعب الـصومـالـي 
بـــال اســـتثناء أو تـــمييز، وهـــو مـــا ســـيصب حـــتماً فـــي تـــراجـــع فـــاعـــلية الحـــركـــات 

املتشددة والعنيفة.
 تحـــديـــث الـــــوعـــــي الـــــصومـــــالـــــي الـــــعام بجـــــدوى الـــــحياة املـــــدنـــــية الـــــبعيدة عـــــن ▪

الـصراع الـقبلي والـعرقـي والـعشائـري، وتـكثيف الـجهود اإلصـالحـية والـتوعـويـة 
فــي املــناطــق الــريــفية والــنائــية فــي عــموم األقــالــيم الــصومــالــية، وهــذا لــن يــكلف 
الـحكومـة سـوى بـرامـج صـغيرة ال تـتطلب تـمويـالً معجـزاً، لـكن الـنتائـج غـالـباً مـا 
ســـتكون قـــويـــة ومـــعتبرة مـــن حـــيث الـــقدرة عـــلى انـــتشال اإلنـــسان الـــصومـــالـــي 
املـــهمش مـــن الـــوقـــوع تـــحت ســـيطرة الجـــماعـــات املتشـــددة عـــبر غـــسيل األدمـــغة 

واألفكار العنيفة واملؤدلجة. 
استنتاجات

ومن خالل ما تقدم ، يمكننا بعد النظر والتدقيق، استنتاج اآلتي: 
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الــقوة الـــتي تـــتمتع بـــها جـــماعـــة الشـــباب ال يـــمكن تـــفسيرهـــا بـــالـــبنية الـــفكريـــة ∗
واأليـديـولـوجـية والـتنظيمية للحـركـة فـقط، وإنـما هـي تـعود فـي جـزء كـبير مـنها 
إلـــى ضـــعف الـــوضـــع األمـــني الـــعام فـــي الـــصومـــال، ووقـــوع الـــصومـــال تـــحت 
ضـــــــغوط حـــــــظر األســـــــلحة الـــــــدولـــــــي، إلـــــــى جـــــــانـــــــب ضـــــــعف األجهـــــــزة األمـــــــنية 
الــصومــالــية ومحــدوديــة الــدعــم األمــريــكي، بــالــتزامــن مــع االعــتماديــة الــراجــحة 

على الحلول األمنية فقط.
 الــــقضاء عــــــلى نــــــفوذ حــــــركــــــة الشــــــباب فــــــي الــــــصومــــــال وإيــــــقاف عــــــملياتــــــها ∗

الــــعسكريــــة وضــــربــــاتــــها األمــــنية، لــــيس فــــي مــــقدور الــــحكومــــة املــــركــــزيــــة فــــي 
مـــقديـــشو وحـــدهـــا، وفـــق الـــظروف واملـــعطيات الـــحالـــية، لـــذا يـــحتاج األمـــر إلـــى 
دعـــم الـــصومـــالـــيني جـــميعاً مـــن جـــهة، ودعـــم املـــجتمع الـــدولـــي مـــن جـــهة ثـــانـــية، 
وتـكاتـف الـدول اإلفـريـقية فـي مـنطقة الـقرن اإلفـريـقي وعـموم الـقارة اإلفـريـقية 

من جهة ثالثة. 
الــتعاطــف الـــشعبي والجـــماهـــيري مـــع حـــركـــة الشـــباب يـــتآكـــل يـــومـــاً بـــعد يـــوم، ∗

بــفعل األســالــيب االســتعالئــية للحــركــة واعــتمادهــا عــلى مــبدأ اإلقــصاء والــقتل 
والــــــتنكيل بــــــالــــــخصوم، إلــــــى جــــــانــــــب أخــــــطائــــــها الــــــفادحــــــة فــــــي حــــــق الــــــقبائــــــل 
والــعشائــر الــصومــالــية عــبر تهــديــد األمــن املــجتمعي وتــعريــض أرواح األبــريــاء 
مــــن أبــــناء هــــذه الــــقبائــــل والــــعشائــــر لــــلقتل والتشــــريــــد مــــن خــــالل الــــتفجيرات 

والعمليات العسكرية والتدميرية للحركة.
رفـــض مــــــكونــــــات وأركــــــان الــــــعمل الــــــوطــــــني الــــــصومــــــالــــــي، ومحــــــدوديــــــة األفــــــق ∗

الــــتنظيمي ملــــفهوم الــــدولــــة اإلســــالمــــية واملــــجتمع اإلســــالمــــي مــــن وجــــهة نــــظر 
الحـــــركـــــة، إلـــــى جـــــانـــــب عـــــدم االعـــــتراف بـــــمالمـــــح ومـــــؤســـــسات وكـــــيان الـــــدولـــــة 
الــصومــالــية الحــديــثة، بــالــتزامــن مــع مــعاداة املــصالــح الــغربــية فــي الــصومــال، 
واعــــــتبارهــــــا مــــــصالــــــح لــــــلكفرة والــــــخارجــــــني عــــــلى الــــــديــــــن، هــــــي أبــــــرز أســــــباب 
الـــصعوبـــات الـــتي تـــحول دون وجـــود مـــبادرة وطـــنية صـــومـــالـــية تـــجاه االحـــتواء 

والتصالح وإجراء حوار مع قادة الحركة. 
تجـربـة آبــي أحــمد فــي احــتواء املــعارضــة اإلثــيوبــية، ال تــصلح لــلقياس عــليها ∗

بــالنســبة ملــوقــف الــقيادة الــصومــالــية مــن جــماعــة الشــباب، فــاملــوقــف اإلثــيوبــي 
أغــلبه مــبني عــلى اعــتبارات ســياســية يــمكن حــلها، بــينما املــوقــف الــصومــالــي 
مــبني عــلى اعــتبارات أيــديــولــوجــية وفــكريــة يــصعب تــجاوزهــا بمجــرد إصــدار 
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الــعفو أو الــتقدم بــمبادرة لــالحــتواء والــتصالــح. مــع إمــكانــية اســتفادة الــقيادة 
الصومالية من املوقف اإلثيوبي على كل حال. 

الــعوامــل االقــــتصاديــــة والــــتربــــويــــة واالجــــتماعــــية فــــي الــــصومــــال، تــــلعب دوراً ∗
خــــطيراً فــــي تــــقويــــة أو إضــــعاف نــــفوذ جــــماعــــة الشــــباب فــــي الــــبالد، ونــــجاح 
خـطط اإلصـالح الـشامـل فـي الـبالد كـفيل بـتطويـق الحـركـة بـني أبـناء الـشعب 
الـــصومـــالـــي عـــبر" دراســـة ظـــاهـــرة اإلرهـــاب فـــي ســـياقـــات مـــغايـــرة ألســـالـــيب 
الـفهم الـتقليدي، فـأنشـطة الحـركـات اإلرهـابـية ال تـقتصر عـلى تـنفيذ األجـندة 
الــــــديــــــنية والــــــسياســــــية، إذ تــــــتقاطــــــع مــــــع تــــــعقيدات الــــــتركــــــيبة الــــــقبلية وفشــــــل 
سـياسـات االنـدمـاج االجـتماعـي، وغـياب قـدرة الـحكومـات عـلى تحـديـث الـبنى 

43املجتمعية، مما يساعد على تفجر الصاعق اإلرهابي وانتشار جماعاته"

توصيات 
وفي الختام، نوصي باآلتي: 

قـيام الـصومـال بـمطالـبة االتـحاد اإلفـريـقي بـتكويـن تـحالـف إفـريـقي إقـليمي •
ضــد الجــماعــات املتشــددة، فــي عــموم الــقارة اإلفــريــقية يســتمد آلــيات عــمله 
مــــن الــــقوانــــني والــــبنود الــــدفــــاعــــية املــــتضمنة فــــي مــــيثاق االتــــحاد، والــــخاصــــة 
بـــآلـــيات مـــواجـــهة األخـــطار األمـــنية الـــتي تـــتعرض لـــها الـــدول األعـــضاء فـــي 
االتـــحاد، لـــيكون هـــذا الـــتحالـــف مـــمثالً فـــي قـــوة عـــسكريـــة إفـــريـــقية جـــامـــعة، 
تــحقق الــدور الــبديــل لــقوات األمــيصوم عــند خــروجــها الــكامــل مــن الــصومــال 

بحلول 2030. 
قـيام الـصومـال بـمطالـبة املـجتمع الـدول تـأجـيل إخـراج قـوات األمـيصوم مـن •

الــصومــال فــي املــرحــلة الــراهــنة وعــلى امــتداد ســنوات قــادمــة، لــحني تحســني 
الـــــوضـــــع األمـــــني الـــــصومـــــالـــــي ووضـــــع الـــــلبنات األولـــــى لـــــتأســـــيس الـــــجيش 
الـــــصومـــــالـــــي املـــــوحـــــد، واســـــتعادة املـــــنظومـــــة األمـــــنية الـــــصومـــــالـــــية عـــــافـــــيتها 
الـــلوجيســـتية والبشـــريـــة والـــخبراتـــية، جـــنباً إلـــى جـــنب، مـــع مـــطالـــبة املـــجتمع 

الدولي برفع حظر السالح عن الصومال أسوة بدول مجاورة. 
تـوظـيف املـنشقني عـلى حـركـة الشـباب مـن قـياداتـها الـسابـقني، فـي تـكويـن •

مـنظومـة صـومـالـية حـديـثة لـألمـن الـفكري، مـع عـدم إغـفال مـحاوالت مـن هـنا 

43 انظر: الحركات اإلرهابية في أفريقيا .. األبعاد واالستراتيجيات، مصدر سابق(بتصرف يسير)

 !29



وهـناك وفـق اإلمـكانـيات املـتاحـة، السـتقطاب مـنشقني جـدد مـن هـذه الحـركـة، 
مــع فــتح الــباب لــلرجــوع إلــى الــصف الــوطــني الــصومــالــي ألي مــن الــعناصــر 
املتشـــددة، بـــالـــتزامـــن مـــع أخـــذ الـــحيطة والحـــذر الـــالزم مـــن الـــناحـــية األمـــنية 

والتنظيمية. 
املــتابــعة الـــدقـــيقة لـــآللـــة اإلعـــالمـــية الـــخاصـــة بـــالحـــركـــة، ومـــحاولـــة تـــوظـــيفها •

لـــالســـتفادة بـــها فـــي تـــطويـــق الحـــركـــة والحـــد مـــن خـــطورتـــها عـــلى االســـتقرار 
األمــــني واملــــجتمعي بــــني الــــصومــــالــــيني، ولــــبيان أوجــــه املــــخالــــفات الشــــرعــــية 
املـــتضمنة فـــي ســـلوكـــيات عـــناصـــر الحـــركـــة مـــن خـــالل تـــلك اآللـــة اإلعـــالمـــية، 
بـالـتزامـن مـع واقـعية اإلصـالح الـحكومـي بـني الـصومـالـيني حـتى تـؤتـي هـذه 
الـــجهود ثـــمارهـــا فـــي تـــقليص تـــمدد أفـــكار الحـــركـــة بـــني الـــقطاعـــات الـــشابـــة 
واملـهمشة، كـل هـذا إلـى جـانـب قـيام الـصومـال بـإطـالق قـنوات دعـائـية مـرئـية 
ومــــسموعــــة لــــلرد عــــلى املــــخالــــفات الشــــرعــــية للحــــركــــة، ولــــبيان أوجــــه الــــتطبيق 

الصحيح من وجهة النظر الفقهية واإلسالمية املعتدلة وغير املتشددة.
قـــيام الــــــحكومــــــة الــــــصومــــــالــــــية فــــــي مــــــقديــــــشو بــــــالــــــعمل عــــــلى تــــــجنب كــــــافــــــة •

الــصراعــات الــداخــلية بــينها وبــني األقــالــيم الــصومــالــية، ومــحاولــة احــتواء أيــة 
خــــــالفــــــات تــــــخص الــــــقضايــــــا االقــــــتصاديــــــة واالجــــــتماعــــــية واملــــــعيشية ألبــــــناء 
الـــــــصومـــــــال، مـــــــع الـــــــعمل جـــــــنباً إلـــــــى جـــــــنب عـــــــلى تـــــــطويـــــــر الـــــــنظام الـــــــقبلي 
والــــعشائــــري مــــن خــــالل دمــــجه فــــي املــــنظومــــة الــــوطــــنية والحــــزبــــية ومــــنظمات 
املـجتمع املـدنـي ملـمارسـة حـقوقـه الـسياسـية بـشكل مشـروع بـعيداً عـن الـرغـبة 
واالضـطرار إلـى االلـتحاق بـالجـماعـات املتشـددة كجـماعـة الشـباب، ولـلتدلـيل 
عــلى أن الــحاضــنة الــوطــنية الــصومــالــية أقــدر مــن غــيرهــا عــلى احــتواء أبــناء 

الصومال على اختالف انتماءاتهم وتوجهاتهم. 
مــواصــلة تــوجــيه الــنصح لــعناصــر حــركــة الشــباب املتشــددة بــضرورة تــرك •

الســــالح، واالنــــضمام لــــلصف الــــوطــــني، والتخــــلي عــــن األهــــداف والــــغايــــات 
الــــتي ال تــــتفق وجــــوهــــر اإلســــالم الــــحنيف، وذلــــك مــــن خــــالل مــــنظومــــة األمــــن 

الفكري املشار إليها سابقا. 
الهوامش واإلحاالت

انــظر: الحــركــات اإلرهــابــية فــي أفــريــقيا .. األبــعاد واالســتراتــيجيات، الــكتاب الــثانــي 1)
واألربـــعون بـــعد املـــئة، عـــرض وتـــقريـــروإصـــدار: مـــركـــز املســـبار لـــلدراســـات والـــبحوث، 
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الـــصادرة بـــشأن تـــصفية أعـــدائـــها، حـــتى ولـــو كـــان هؤالء األعـــداء مـــن بـــني األعـــضاء 
الــسابــقني بــها، بــدلــيل مــوقــف الحــركــة مؤخــراً وخــالل 2018 مــن الــقيادي الــسابق بــها 
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واملنشق عـليها حـالـياً( روبـو أبـو مـنصور) والـذي كـان فـي الـسابق نـائـب زعـيم الحـركـة 
واملتحــدث الــرســمي بــاســمها؛ حــيث اعــتبرت الجــماعــة أن قــيام روبــو بــتغيير انــتمائــه 
ووالئــه، ثــم انــضمامــه لــلحكومــة املــركــزيــة فــي مــقديــشو، يــمثل خــروجــاً عــلى الشــريــعة 
وخــذالنــاً لــها ونــصرة لــلكافــريــن، ومــن ثــم قــامــت الحــركــة بــإهــدار دمــه(يــراجــع: مــركــز 
مـقديـشو لـلبحوث والـدراسـات، (حـركـة الشـباب تهـدر دم الـقيادي روبـو أبـو مـنصور) ، 
بـــتاريـــخ 16 يـــنايـــر 2018، مـــتاح عـــلى: http://mogadishucenter.com ، مـــع الـــبحث 

بالعنوان املذكور/ بتصرف)
انـــظر: ســـيث ج.جـــونـــز، آنـــدرو م.لـــيبمان، نـــايـــثان تـــشانـــدلـــر، اســـتراتـــيجية مـــكافـــحة 13)

اإلرهـاب والـتمرد فـي الـصومـال(تـقييم الحـملة ضـد حـركـة الشـباب)، مـطبوعـات مؤسـسة 
https:// :ســـــــانـــــــتا مـــــــونـــــــيكا، كـــــــالـــــــيفورنـــــــيا، 2016، ص 3، مـــــــتاح عـــــــلى ،RAND
www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1500/RR1539/

RAND_RR1539z1.arabic.pdf ، (بتصرف) 
راجـع: إحـسان الـفقيه، بـدء انـسحاب الـقوات اإلفـريـقية مـن الـصومـال والخـطر الـقادم، 14)

مــوقــع وكــالــة األنــاضــول الــتركــية بــالــلغة الــعربــية، بــتاريــخ 10/10/2018، مــتاح عــلى: 
https://www.aa.com.tr/ar ، مع البحث بالعنوان املذكور(بتصرف يسير)

راجــع: ســالــي يــوســف، حــركــة شــباب املــجاهــديــن الــصومــالــية الــوجــه اآلخــر لــلقاعــدة، 15)
تـقريـر مـوقـع جـريـدة الـدسـتور املـصريـة(أمـان)، بـتاريـخ األربـعاء 18 يـولـيه 2018، مـتاح 

https://www.aman-dostor.org/12302 :على
انـظر: عـمر،محـمد، الشـباب املـجاهـديـن فـي الـصومـال.. فـن الـعالقـات وصـراع الـبقاء، 16)

بــدون مــعلومــات إضــافــية، نــقالً عــن مــوقــع إســالن أونــاليــن، مــلف مســتقل مــتاح عــلى 
library/abbottabad-/ :عـلى الـرابـط CIA مـوقـع وكـالـة املـخابـرات املـركـزيـة األمـريـكية
c o m p o u n d /
 ،pdf.79/79_األخــــــــبار_والــــــــتقاريــــــــرFBDE168788840034ED6EA5F77D2B5C

(بتصرف)
راجــع: ســالــي يــوســف، حــركــة شــباب املــجاهــديــن الــصومــالــية الــوجــه اآلخــر لــلقاعــدة، 17)

مصدر سابق(بتصرف)
راجــــع: عــــبد الــــرحــــيم عــــلي، حــــركــــة الشــــباب املــــجاهــــديــــن، تــــقريــــر بــــوابــــة الحــــركــــات 18)

اإلسالمية، مصدر سابق(بتصرف يسير)
انـظر: عـمر،محـمد، الشـباب املـجاهـديـن فـي الـصومـال.. فـن الـعالقـات وصـراع الـبقاء، 19)

مصدر سبق ذكره(بتصرف)
راجــــع: عــــبد الــــرحــــيم عــــلي، حــــركــــة الشــــباب املــــجاهــــديــــن، تــــقريــــر بــــوابــــة الحــــركــــات 20)

اإلسالمية، مصدر سابق(بتصرف)
راجـــع: خـــالـــد يـــايـــموت، الشـــباب الـــصومـــالـــية .. تـــمدد تـــنظيمي وجـــغرافـــي تـــحت 21)

الهجـمات، صـحيفة الشـرق األوسـط الـسعوديـة، بـتاريـخ 1 أكـتوبـر 2018، مـتاح عـلى: 
بــــــــــالــــــــــعـــنـــوان  الــــــــــبـــحـــث  مــــــــــع   ،  https://aawsat.com/home/article/1412181/

املذكور(بتصرف)
راجـع: محـمد رجـب، كـينيا وأمـيصوم وحـركـة الشـباب 3 أزمـات تهـدد حـكومـة فـارمـاجـو 22)

https:// :فـي الـصومـال، صـحيفة فـيتو املـصريـة، بـتاريـخ 22 فـبرايـر 2019، مـتاح عـلى
www.vetogate.com/3425057
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انـظر: عـمر،محـمد، الشـباب املـجاهـديـن فـي الـصومـال.. فـن الـعالقـات وصـراع الـبقاء، 23)
مصدر سابق(بتصرف يسير)

املصدر السابق نفسه(بتصرف)24)
املصدر نفسه(بتصرف يسير)25)
نفس املصدر(بتصرف يسير)26)
راجـع: محـمد رجـب، كـينيا وأمـيصوم وحـركـة الشـباب 3 أزمـات تهـدد حـكومـة فـارمـاجـو 27)

في الصومال، مصدر سالق(بتصرف يسير)
انـظر: بـاراك مـندلـسون، مسـتقبل الـتعاون اإلقـليمي فـي الحـرب عـلى اإلرهـاب، معهـد 28)

واشـــنطن لـــسياســـة الشـــرق األدنـــى، بـــتاريـــخ 19أيـــلول/ســـبتمبر 2018، مـــتاح عـــلى: 
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-future-of-

regional-cooperation-in-the-war-on-terror ، (بتصرف يسير)
املصدر السابق نفسه: تحليالت ستيفن تانكل(بتصرف يسير)29)
راجـع تـقريـر املـركـز الـعراقـي األفـريـقي لـلدراسـات االسـتراتـيجية، تـحت عـنوان(خـريـطة 30)

الصراعات الدينية في أفريقيا)، مصدر سابق( بتصرف)
انـظر:حـمدان،حـسن محـمد، سـياسـة احـتواء الحـركـات اإلسـالمـية فـي االسـتراتـيجية 31)

األمــريــكية، املــوســوعــة الجــزائــريــة لــلدراســات الــسياســية واالســتراتــيجية، بــتاريــخ 17 
https://www.politics-dz.com/community/threads/ :مـــــــارس 2018، مـــــــتاح عـــــــلى

 sias-axhtua-alxhrkat-al-slami-fi-alastratigi-al-mriki.13085/
انـــظر: عـــيسى، محـــمود ضـــياء الـــديـــن، الـــتنظيمات اإلرهـــابـــية فـــي الـــدول الـــعربـــية.. 32)

وإجراءات مواجهتها، مصدر سابق
انـــظر: عـــيسى، محـــمود ضـــياء الـــديـــن، الـــتنظيمات اإلرهـــابـــية فـــي الـــدول الـــعربـــية.. 33)

وإجراءات مواجهتها، مصدر سابق، ص 27(بتصرف)
انـظر: عـمر،محـمد، الشـباب املـجاهـديـن فـي الـصومـال.. فـن الـعالقـات وصـراع الـبقاء، 34)

مصدر سابق(بتصرف)
انـــظر: عـــيسى، محـــمود ضـــياء الـــديـــن، الـــتنظيمات اإلرهـــابـــية فـــي الـــدول الـــعربـــية.. 35)

وإجراءات مواجهتها، مصدر سابق، ص 26(بتصرف يسير)
انـظر: عـمر،محـمد، الشـباب املـجاهـديـن فـي الـصومـال.. فـن الـعالقـات وصـراع الـبقاء، 36)

مصدر سابق(بتصرف)
املصدر السابق نفسه(بتصرف يسير)37)
راجـع تـقريـر مـيدل إيسـت أونـاليـن، تـحت عـنوان( الـصومـال.. تـفاعـل الـقبيلة والحـركـات 38)

https://middle-east- :اإلســــــالمــــــية)، بــــــتاريــــــخ الجــــــمعة 20/4/2018، مــــــتاح عــــــلى
online.com ، مع البحث بالعنوان املذكور(بتصرف)

انــظر: كــريســتوفــر كــارلــسون، مــالحــظات بــحثية مــسح األســلحة الــصغيرة، رقــم 61، 39)
فـــبرايـــر 2017(قـــياس تـــدفق األســـلحة غـــير الشـــرعـــية: الـــصومـــال)، ص مـــلف الـــتقريـــر 
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H- :بـالـلغة الـعربـية مـتاح عـلى

Research_Notes/SAS-Research-Note-61-ARA.pdf ، (بتصرف)
املصدر السباق نفسه، ص 2(بتصرف يسير)40)
راجـــع: نـــيل هـــودج، كـــيف يـــحسن مســـلحو حـــركـــة الشـــباب الـــصومـــالـــية صـــورتـــهم؟،  41)

مــوقــع الــبي بــي ســي نــيوز الــعربــي، بــتاريــخ 6 يــونــيو/حــزيــران 2014، مــتاح عــلى: 
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h t t p : / / w w w . b b c . c o m / a r a b i c / m i d d l e e a s t /
shabab_somalia_media_2014/06/140606 ، (بتصرف) 

انــظر: أمــيرة عــبد الحــليم، ســياســات مــكافــحة اإلرهــاب فــي الــصومــال، تــقريــر مــركــز 42)
األهــــرام لــــلدراســــات الــــسياســــية واالســــتراتــــيجية، بــــتاريــــخ 19/2/2018، مــــتاح عــــلى: 

http://acpss.ahram.org.eg/News/16544.aspx ، (بتصرف يسير)
انـــــظر: الحـــــركـــــات اإلرهـــــابـــــية فـــــي أفـــــريـــــقيا .. األبـــــعاد واالســـــتراتـــــيجيات، مـــــصدر 43)

سابق(بتصرف يسير)
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