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حدة  عتوق   ية  والواليات المت بان فيحركة األمريك   فبراير 29 طال

 أن ت بعض ب ودهفي أفغانسللتان  تنللم   مالسللال إلحالل ااتفاق 2020

سللللللالميللة جمللاةللات اإلوال ،القللاةللدة ت ظيمقللة مع لبللان العالطللاتقطع 

رسللالة واةللحة بون أوللذ الييك يشللكدون ت ديدا ترسلل  المتشللددة ، و

 ،ليس ل م مكللان في أفغللانسللللللتللان ألمك الواليللات المتحللدة وحدفللا  للا

ب عاونوا مع الجماةات أو األفراد اوتصلللللللدر تعديمات ألفراد ا  ال يت

  .الييك ي ددون أمك الواليات المتحدة وحدفا  ا 

الجماةات المسللدحة  أنشللطةةدى  الفتاأثرا  ترك  فيما يبدو ف يا التع د

ةموملا والصللللللوملال ةدى و ل  لت ظيم القللاةلدة في  أفريقيللا التللابعللة 

 الخصوص.

وال سيما  ية في الصومالارحاالنفجارات وال جمات االنتش دت لقد  

 بيك الواليات المتحدة وحركةع االتفاق توقيم ي   وفي العاصمة مقديش

ار ابية وظا، ولم تسللللللج  حواد  فاةللللللا مدحخان ن في الدوحةطالبا

اض، فخما أثار تساؤالت حول أسباب  يه اإلن، ذلذ الحيكتيكر   م ي 

 الصلللومالية في الحكومة  أدخدت اف    اء بسلللبإل اإلصلللالحات التي 

مة  خطةوالالقطاع األم ى  عاصلللللل ية لتحقيق اإلسللللللتقرار في ال األم 

 المدي ةقطع الشللللللوارع الر يسللللللية في  مقديشللللللو والتي ترك ت ةدى

الكثيف  األم ي  نتشلللارإلوا، والسلللواتر الترابيةالخرسلللانية  ألحجاربا

 .الم مةفي  معظم التقاطعات 

بللوح حللال مك   يمككالتلل  أن  لليا العللاملل   ريم أ مين وكثيرد يعتقلل 

 جمات حركة  ترا عوراء   ومباشللرا ابا ر يسللسللبأن يكون  األحوال

 البصللورة ةامة  في العاصللمة مقديشللو إلن الوةللع األم يالشللباب ، 

 ال مستشريا الي  ال  شا  وةعيفا  وقابال لإلختراق، وكيلذ الفسادي
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مللا يسلللللل لل  في  ميع الللدوا ر الحكوميللة بمللا في للا القطللاع األم ى 

ةدى  م اطق شللللاسللللعة في   وب  تسلللليطرلتي ا الجماةات المسللللدحة

بت فيي  جمات انتحارية ةلللد الم شللللات والمرافق الحيوية  الصلللومال

قديشللللللو والم اطق األخر  تالي   في م بال بد مك و م  ال  و ود ةوا

أخر  أكثر أ مية سللللا مت في انخفاض معدالت ال جمات اإلر ابية 

 . الصومالفي 

فاض  جمات حركة انخ وراء يسللللللبإل الر يسللللللالآخرون أن ير   

يعود إلى ةمديللات الطللا رات األمريكيللة بللدون طيللار التي  الشللللللبللاب 

مواقع   جمات ا ةدىوكثفت  في السلللللل وات األخيرة ت اتيرت ودازدا

ست داف ت ظيم شباب وا شخصيات ل المتكرر  اال ة في زالبارالميدانية  د

األمر اللليح أد  إلى ا م  لل ايتيللال ةللدد كبيرمك وتمك للت ت ظيم ال

الق للابلل  إةللداد  ةكيك يقللدرة قيللادات الت ظيم  المسلللللل ول افأةللللللعلل

،  حركلللةالو التخطيطاإلنتحلللارييك وإرسلللللللللال م إلى الملللدن ةدى و

العمديللات وال جمللات لت فيللي مكللانيللات الالزمللة والحصللللللول ةدى اإل

 . اإلنتحارية

جوية ةدى ال  الجيش األمريكي يارات كثف، 2017 ةامع مطد وم ي 

الصللومال الييك يتخيون مك   وب  المجا ديك قيادات حركة الشللباب

في ة ديدالشلللللللتحافظ ةدى قبنللللللت ا  لحركةامقرا ل م حيث ما زالت 

  بعض الم اطق.

 في دطةلسلللللللى اإترامإل الر يس  أن  اءم ي   يكيالجيش األمر نفي 

 طا رة بدون طيار أو يارات  وية  145ما ال يق  ةك ،  2017ي اير 

ا ألرقام مك مكتإل الصحافة االستقصا ية والجيش ، وفقالصومالفي 

 األمريكي.
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في  توسللا م نوةا ما النللربات كانت نا حة تدذن إ البعض يقول  

في مختدف الم اطق   أنشللللطت اوترا ع  حركة الشللللباب قوة تقويض 

وفا مك ختفاء خحتماء واإلالصلللومالية ودفعت ا بدال مك ال جوم إلى اإل

أكثر مك مرة ةك معانات ا  تبعض قيادات ا تحدث وكيلذاإلسلللت داف، 

يادات ا  عد أن قنللللللى ةدد كبير مك ق قار ا إلى كوادر مدربة ب وافت

 راء  جملللات ويلللارات الطلللا رات  نحب م ك البلللارزيكيياندالميللل

 األمريكية بدون طيار. 

ة ، إن الغللارات الجويلل"أفريكوم "وتقول القيللادة األمريكيللة اإلفريقيللة 

سلللالئ ر يسلللي ةلللد حركة الشلللباب ، لكك م ظمة العفو الدولية تقول 

 إن ا تست دف المدنييك ةك طريق الخطو.

باب في ربما ور ثالث ةام   و  اك يات ت ظيم الشلللللل اء ترا ع ةمد

م  يتمث الصللللللومال، و عا ية و ود   يا ال خالفات داخ   في امكان

والحديث  في ال جمات التي ت في ا،  قتدى نييكمد وقوع بشللونالحركة 

ت  أكثر عد مق ك  الفت ب قد ازداد بشلللللل دذ الخالفات   100 مك ةك ت

 موظفيكاسللللت دف شللللخظ معظم م مك المدي يك في  جوم انتحارح 

  وب العاصللمة مقديشللو في  "ك ترول -إكس"نقطة تفتيش في  أتراك

التي  ة المدغومة الشللللاح حادثة انك قبد ا،  و2019ديسللللمبر ةام  28

ما ال يق  مقت  إلى ما أد   "بيزو"في م طقة   2017ةام  انفجرت

ة مسلللل وليت ا كرلم تعدك الح. و. د م مك المدنييك شللللخظ 600 ةك

 مسلللللل وليت ا ةك  يا ال جوم توخر اةالنما  بي ،خيرال جوم األ ةك

 حول ا بو ود خالفات بيك قيادات خر يا التو البعض فسللللللر، و األول

 . ياة المدنييكودح بحالتي تال جمات  مث  تدذ ل الحكم الشرةي
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كيس أ"انفجار م ي لم تشللل د مقديشلللو ة مدي  ر باإلشلللارة إلى أنالجديو

يك في يك وموظفيك مدنيسلللو  ايتياالت تسللل دف مسللل ول كونترول"

 .الحكومة

أن القنية  حنر العوام  السالفة اليكر اال أن ا  ميةأ  ةدى الريم مك

قويا ولدي  القدرة ةدى ت فيي  أكبر مك ذلذ وأن ت ظيم الشلللباب ال ي ال

في الصلللللومال وفي  الع يفة جمات  قرر تعديق  لك    جمات انتحارية

بيك الواليات المتحدة  اليح  ر تفاق إلرما لاحت م طقة شللرق إفريقيا

 . طالبان حركةاألمريكية و

فاق و قاةدة  احتفى ب يا اإلت يان نحك نعدم أن ت ظيم ال ت ظيم الوكان ب

بع وان “إنا  2020مارس  12بقيادة أيمك الظوا رح، الصلللللللادر في 

اإلنجاز "ن ةدى افتح ا لذ فتحا مبي ا”، تنللللللمك “ت  لة” لقيادة طالب

، معتبرا التوص  إلى اتفاق سالم مع واش طك نصرا تاريخيا "العظيم

 في ت ظيم القاةدة ا، وأن  مادام حركة الشلللللباب ةنلللللولت ظيم القاةدة

 فمك البدي ي أينا أن بومير الم ميك،د ا وتصف قا طالبان  وبايعت 

 ذلذ  حيصلللر تريإل في تالو فيما يبدلكك  بدور ا  يا اإلتفاق رحإلت

بيك فات خال و ود بسلللبإل حفاظا ةدى تماسلللك ا ربما بشلللك  رسلللمي

 .الشرةي وتوصيد  اإلتفاققيادات ا حول 

فاق  أةللللللف إلى ذلذ بان بقطع ةالقات ا مع ديأن االت  م حركة طال

، تطرفللة ارخر مالت ظيمي القللاةللدة وداةش وسللللللللا ر الت ظيمللات 

م ب يا االتفاق أو تعدك أمام حركة الشلللباب اال أن تدت  ىيبق وبالتالي ال

 .البانذ ارتباط ا مع طفو ت ظيم األم القاةدة انفصال ا ةك

 ةك الشباب حركة قياداتتعدك  أن  ال نستبعدك ذلكوةدى العكس مك 

تا  م جمات ا في الصللللللومال  تعديق بدء مفاوةلللللللاتق يدا ل مع  تم 
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بيك طالبان  المفاوةاتبرةاية قطرية ةدى يرار  و حكومة الحاليةال

 بسللللللبإل قيادات ا بيك د  انشللللللقاقاتأو ةدى األق  إلى أن يح وأمريكا

  .الدوحة تفاقا

ست شيخ ةدي ورسمي بعدا شباب مفاو ال ةات امكانية دخول حركة ال

ا قسم إذاةة صوت أمريكمع  في مقابدة سالم مع الحكومة الصومالية

د حأ يح  وال شيخ ورسميال ، وقال مارس الماةي 3في  الصومال

ردا ةدى س ال مباشر حول  يالمي السدفم اإلتحاد اإلسيظت  سيم س

"ال، ال أتوقع أن يحد   اتبدء مفاوةللللبإذا ما كانت الحركة سللللتقب  

ب  ومك  أن ةدى   م كدا، " يا الجماةة ارن أكثر تطرفا مك ذح ق

   يير المر ح أن تقب  بتسوية تفاوةية.

شللللل ون الجماةات ومتخصلللللصلللللون بن ودمحدف  اك في المقاب  لكك 

مع حركة الشلللللباب أمر فاوض التيعتقدون أن اإلسلللللالمية المتشلللللددة 

 مكك.م
 

 


