تقديرات المستقبل Future Briefs

التمدد إقليميًا:
تصاعد هجمات حركة الشباب الصومالية داخليًا وخارجيًا
العدد  12 ،1612أغسطس 2022

شــهدت الصومــال مؤخــراً تصاعــداً ملحوظــاً فــي وتيــرة الهجمــات التــي تشــنها حركــة الشــباب اإلرهابيــة،
إذ لــم تعــد تقتصــر فقــط علــى الداخــل الصومالــي ،بــل باتــت تتجــه لتنفيــذ عمليــات إرهابيــة فــي القــرن
األفريقــي ،خاصــة إثيوبيــا وكينيــا.

مؤشرات التصعيد
تعــددت املــؤرشات التــي عكســت تصاعــد نشــاط الشــباب
الصوماليــة ،وهــو مــا ميكــن عرضــه عــى النحــو التــايل:
 -1تصعيــد داخــي :زادت حركــة الشــباب خــال األســابيع
األخــرة مــن وتــرة عملياتهــا ،إذ باتــت تشــن هجــات
بشــكل شــبه يومــي .وجــاء آخــر هــذه العمليــات يف 2
أغســطس الجــاري ،والتي اســتهدفت ســيارة عســكرية بوســط
العاصمــة مقديشــو مــن خــال لغــم أريض ،أســفر عــن مقتــل
مدنيــن وأصابــه آخريــن .وذلــك بالتزامــن مــع االشــتباكات
الحــادة التــي شــهدها إقليــم “هـران” بــن الجيــش الصومــايل
وعنــارص مــن الحركــة.
ويف  29يوليــو املــايض ،شـ ّنت الشــباب هجومـاً عــى بلــدة
“بيــدوة” ،أســفر عــن مقتــل وزيــر العــدل بواليــة جنــوب
غــرب الصومــال ،حســن إبراهيــم لوغبــور ،وهــي العمليــة
التــي جــاءت بعــد هجــوم نفذتــه الحركــة يف مدينــة جوهــر،
وأســفر عــن مقتــل عــدة أشــخاص ،منهــم عبــدي معلــم ،وزير

الصحــة ،وعائشــة خليــف ،وزيــرة املــرأة يف واليــة هريشــبييل.
 -2متــدد خارجــي :اتجهــت حركــة الشــباب مؤخ ـرا ً لتوســيع
نشــاطها ليشــمل دول القــرن األفريقــي ،إذ مل تكتــف الشــباب
بشــن هجــوم عــى قواعــد عســكرية تتمركــز فيهــا قــوات
خاصــة مــن الرشطــة اإلثيوبيــة يف بلــديت “ييــد” و”آتــو”
مبنطقــة “باكــول” الصوماليتــن عــى الحــدود املتاخمــة
إلثيوبيــا ،وقتــل نحــو  17رشطيــاً إثيوبيــاً ،ولكنهــا عمــدت
كذلــك إىل تنفيــذ هجــات يف العمــق اإلثيــويب عــر منطقــة
أفــدر ،حيــث متكنــت الحركــة مــن التغلغــل داخــل األرايض
اإلثيوبيــة بحــوايل  16ســيارة ،بعمــق بلــغ نحــو  70كيلومـرا ً،
يف ســابقة هــي األوىل مــن نوعهــا ،ويف هجــوم يعــد األكــر
الــذي تشــنه الشــباب داخــل األرايض اإلثيوبيــة منذ تأسيســها.
واســتهدفت الحركــة يف هــذا الهجــوم عــدة قــرى داخــل
اإلقليــم الصومــايل بإثيوبيــا ،واشــتبكت مــع القــوات اإلثيوبيــة
لثالثــة أيــام ،مــا أدى إىل مقتــل عــدد مــن أف ـراد الرشطــة،
فيــا أعلــن اإلقليــم متكنــه مــن صــد هجــات الحركــة
وتصفيــة أكــر مــن  100عنــر تابــع لهــا .كــا شـ ّنت الحركــة

التمــدد إقليميـ ًـا :تصاعــد هجمــات حركــة الشــباب الصوماليــة داخليـ ًـا وخارجيـ ًـا ,العــدد  12 ،1612أغســطس  ،2022أبوظبــي :المســتقبل
لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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هجوم ـاً يف  2أغســطس  2022عــى قاعــدة للجيــش الكينــي
مبدينــة مانديــرا يف املحافظــة الشــالية الرشقيــة بكينيــا،
وأوقعــت عــدة إصابــات بالجيــش.
 -3اســتهداف القــوات األفريقيــة :كثفــت الشــباب مــن
هجامتهــا عــى قواعــد قــوات بعثــة االتحــاد األفريقــي
االنتقاليــة يف الصومــال “أمتيــس” يف مناطــق جنــوب ووســط
الصومــال .وكان آخرهــا الهجــوم الــذي شــ ّنته الحركــة ،يف
مطلــع أغســطس  ،2022عــى إحــدى قواعــد البعثــة األفريقية
يف منطقــة “غلويــن” بإقليــم شــبييل الســفىل ،والتــي كانــت
تضــم قــوات أوغنديــة .ويف مايــو املــايض ،فجــرت حركــة
الشــباب قاعــدة للقــوات األفريقيــة ،كانــت تضــم قــوات مــن
بورونــدي ،مــا أســفر عــن مقتــل أكــر مــن خمســن شــخصاً.

دوافع متعددة
هنــاك جملــة مــن الدوافــع التــي رمبــا تفــر التصعيــد
الراهــن يف النشــاط اإلرهــايب لحركــة الصومــال اإلرهابيــة،
وهــو مــا ميكــن عرضــه عــى النحــو التــايل:
 -1الــرد عــى اس ـراتيجية الرئيــس الصومــايل :يــأيت تصعيــد
الشــباب للــرد عــى االسـراتيجية الجديــدة للرئيــس الصومــايل
الجديــد ،حســن شــيخ محمــود ،والتــي تســتهدف حشــد دعم
دويل وإقليمــي إلطــاق حــرب شــاملة ضــد حركــة الشــباب
إلضعافهــا ،بالتزامــن مــع محاولــة تجفيــف منابــع التمويــل
الرئيســة للحركــة ،متهيــدا ً للدخــول يف حــوار مــع الحركــة مــن
مركــز القــوة ،وهــو األمــر ذاتــه الــذي أكــده رئيــس الــوزراء
الصومــايل ،حمــزة عبــدي بــري ،والــذي لــ ّوح باســتعداد
حكومتــه لشــن عمليــة أمنيــة ضــد الشــباب ،ســوف تركــز
عــى عــدة قــرى يف جنــوب ووســط الصومــال.
ويف إطــار االســراتيجية الجديــدة ،أعلــن بــري ،يف 2
أغســطس  ،2022عــن تشــكيل حكومتــه ،والتــي ع ّينــت
القيــادي الســابق يف حركــة الشــباب ،مختــار روبــو ،وزيــرا ً
للشــؤون الدينيــة ،حيــث يعــد أحــد املؤسســن لحركــة
الشــباب الصوماليــة ،وشــغل ســابقاً املتحــدث باســم الحركــة،
قبــل أن ينشــق عــن الحركــة يف عــام  ،2013ويعلــن دعمــه
للحكومــة الصوماليــة يف  .2017وميكــن أن تســاعد هــذه
الخطــوة يف تعزيــز ســلطة القــوات الحكوميــة يف منطقــة
“باكــول” التــي باتــت الحركــة تســيطر عــى مســاحات
واســعة منهــا ،الســيام أن هــذه املنطقــة تعــد مســقط رأس
مختــار روبــو ،كــا ميكــن أن تشــجع هــذه الخطــوة مزيــدا ً
مــن عنــارص حركــة الشــباب لالنشــقاق عنهــا.
 -2التصعيــد يف مواجهــة االنخـراط األمرييك :شــهدت األشــهر
األخــرة عــودة القــوات الخاصــة األمريكيــة إىل مقديشــو،
2
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وتجــدد الرضبــات الجويــة األمريكيــة ضــد مواقــع الشــباب.
ففــي منتصــف يوليــو  ،2022متكنــت إحــدى الغــارات
األمريكيــة مــن قتــل اثنــن مــن العنــارص البــارزة يف الحركــة.
وال ت ـزال القــوات األمريكيــة تواصــل التنســيق مــع األجهــزة
األمنيــة الصوماليــة لتكثيــف الهجــات عــى حركــة الشــباب.
ولــذا ،فــإن الشــباب تســعى للــرد عــى دور األمريــي عــر
التأكيــد أن عملياتهــا ســوف تــزداد ،ولــن ترتاجــع.
 -3تبنــي الشــباب اس ـراتيجية جديــدة :كان قائــد الشــباب،
أحمــد ديــري ،أعلــن قبــل نحــو عــام أن مثــة توجهــات جديدة
للحركــة تتضمــن التوســع يف هجامتهــا اإلقليميــة خــارج
الصومــال ،واســتهداف املصالــح الغربيــة يف القــرن األفريقــي.
ورمبــا تســتغل الحركــة يف ذلــك انشــغال إثيوبيــا بالرصاعــات
الداخليــة الراهنــة ،فضـاً عــن تركيــز الحكومــة الكينيــة عــى
االســتعداد لالنتخابــات الرئاســة املقــرر لهــا أغســطس .2022
واتهمــت الحكومــة اإلثيوبيــة الشــباب مبحاولتهــا اخـراق
الداخــل اإلثيــويب ملســاعدة إحــدى املجموعــات املتمــردة
مــن عرقيــة األورومــو ،وهــي جيــش تحريــر أورومــو ،والتــي
كانــت متحالفــة مــع جبهــة تحريــر التيجـراي يف حربهــا ضــد
حكومــة أديــس أبابــا .وعــى الرغــم مــن اتجــاه رئيس الــوزراء
اإلثيــويب ،آيب أحمــد ،حاليـاً للحــوار مــع جبهــة التيجـراي ،بيــد
أنــه يبــدو متمســكاً بالحــل العســكري ضــد جيــش تحريــر
أورومــو والتــي تســعى إىل الحكــم الــذايت أو االنفصــال عــن
أديــس أبابــا .كــا تســعى الحركــة إىل الحصــول عــى نقــاط
ارتــكاز جديــدة يف املناطــق الجبليــة عــى الحــدود بــن
الصومــال وإثيوبيــا ،وذلــك لــي تســتخدمها كنقطــة انطــاق
لشــن هجامتهــا.
انعكاسات محتملة
يف إطــار النشــاط املتصاعــد لحركــة الشــباب الصوماليــة
وتنامــي تطلعاتهــا اإلقليميــة ،ميكــن رصــد التداعيــات التاليــة:
 -1تصاعــد التهديــدات للقــرن األفريقــي :حــذر قائــدة
القــوات األمريكيــة يف أفريقيــا “أفريكــوم” ،الج ـرال ســتفني
ناونســند ،مــن وجــود تطلعــات واضحــة لحركــة الشــباب
تســتهدف تصعيــد هجامتهــا داخــل األرايض اإلثيوبيــة خــال
الفــرة املقبلــة ،وهــو مــا يتســق مــع ترصيحــات مامثلــة
أطلقهــا رئيــس الــوزراء اإلثيــويب ،آيب أحمــد ،يف فربايــر املــايض.
وتســعى الشــباب كذلــك الســتهداف كينيــا ،نظـرا ً لوجــود
مخــاوف أن يرتتــب عــى االنتخابــات وقــوع رصاعــات
داخليــة عنيفــة ،تســتغلها الحركــة لتكثيــف هجامتهــا داخــل
األرايض الكينيــة ،ومحاولــة التغلغــل داخــل نــرويب .وحــذرت
تقديـرات مــن متــدد نشــاط الحركــة لخــارج القــرن األفريقــي

ً
ً
وخارجيا
داخليا
تصاعد هجمات حركة الشباب الصومالية

يف ظــل اتجــاه الحركــة لدعــم ومتويــل بعــض املجموعــات
اإلرهابيــة األخــرى يف القــارة األفريقيــة ،عــى غـرار التنظيامت
اإلرهابيــة يف نيجرييــا وموزمبيــق.
 -2ترتيبــات إقليميــة محتملــة :يرجــح أن تدفــع تهديــدات
الشــباب للقــرن األفريقــي إىل بلــورة ترتيبــات أمنيــة جديــدة
وتنســيق أوســع بــن دول املنطقــة ملحــارصة نفــوذ الشــباب.
ويف املقابــل ،فــإن غيــاب التنســيق حــول هــذه التحــركات
قــد يــؤدي إىل تصاعــد التوتــر بــن دول املنطقــة ،فقــد أعلــن
رئيــس اإلقليــم الصومــايل يف إثيوبيــا ،مصطفــى عمــر ،االتجــاه
إلنشــاء “منطقــة أمنيــة عازلــة” داخــل الحــدود الصوماليــة
ملواجهــة هجــات الشــباب املتصاعــدة ،غــر أن هــذا املوقــف
أثــار قلــق بعــض املســؤولني اإلقليميــن يف الصومــال ،والذيــن
اتهمــوا إثيوبيــا بالتوســع داخــل األرايض الصوماليــة ،وهــو
مــا دفــع أديــس أبابــا إىل إرســال وفــد مــن كبــار املســؤولني
العســكريني اإلثيوبيــن إىل الصومــال ،بقيــادة رئيــس قســم
االنتشــار بقــوات الدفــاع اإلثيوبيــة ،تســفاي أيالــو ،إلجــراء
مباحثــات مــع املســؤولني يف مقديشــو.
 -3التمهيــد للحــوار مــع حركــة الشــباب :أشــارت بعــض
التقاريــر الغربيــة إىل أن حركــة الشــباب باتــت تســيطر عــى
نحــو  %70مــن جنــوب ووســط الصومــال ،حيــث تنحــر
ســلطة الحكومــة الصوماليــة عــى العاصمــة مقديشــو
وعواصــم األقاليــم بشــكل أســايس ،بينــا تتحكــم الحركــة يف
غالبيــة املناطــق الريفيــة ،كــا أضحــت حركــة الشــباب أكــر
تكيفــاً مــع املتغــرات والجهــود املختلفــة ملحارصتهــا.

ويف ضــوء الوضــع الســبق أعلــن الرئيــس حســن شــيخ
محمــود يف مطلــع يوليــو املــايض أن القضــاء عــى الحركــة
عــر اآلليــة العســكرية وحدهــا غــر ممكــن ،لــذا أملــح
شــيخ محمــود إىل أن إدارتــه منفتحــة عــى البدائــل كافــة
يف التعامــل مــع الشــباب ،مبــا يف ذلــك الحــوار معهــا ،مش ـرا ً
إىل متســك حكومتــه بالوصــول إىل حــل ســلمي عــر مزيــج
مــن االسـراتيجيات األمنيــة واملفاوضــات مــع حركــة الشــباب.
ورمبــا تســعى مقديشــو ،يف البدايــة ،إىل محاولــة إحــكام
الخنــاق عــى التدفقــات املاليــة للحركــة بالتنســيق مــع رشكاء
الصومــال اإلقليميــن والدوليــن لوضــع الحركــة يف موقــف
ضعــف قبــل بــدء عمليــة الحــوار.
ويشــر تقريــر صــادر عــن مركــز “أفريــكا كونفيدنشــيال”
( )Africa Confidentialإىل أنــه عــى الرغــم مــن تقلــص
النفــوذ القطــري يف امللــف الصومــايل بعــد خســارة الرئيــس
الصومــايل الســابق ،محمــد عبــد اللــه فرماجــو ،فــإن الدوحــة
ال ت ـزال تســعى الســتعادة نفوذهــا ،وذلــك عــر طــرح دور
الوســاطة يف الحــوار بــن الحكومــة الصوماليــة وحركــة
الشــباب.
ويف الختــام ،تضاعفــت وتــرة الهجــات التــي تقــوم بهــا
الشــباب خــال الفــرة مــا بــن  2015و ،2021ويبــدو أنهــا
تتجــه ملزيــد مــن التصعيــد خــال الفــرة املقبلــة ،وهــو مــا
يجعــل مــن الصعــب هزميتهــا بــاألدوات التقليديــة ،وبالتــايل
فثمــة حاجــة ملحــة لبلــورة اس ـراتيجية شــاملة ،بالتنســيق
مــع دول املنطقــة والــركاء الدوليــن ملواجهــة تهديــدات
الشــباب.
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المستقبل

لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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