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مؤشرات التصعيد
ــي عكســت تصاعــد نشــاط الشــباب  تعــددت املــؤرشات الت

ــايل: ــة، وهــو مــا ميكــن عرضــه عــى النحــو الت الصومالي

ــابيع  ــال األس ــباب خ ــة الش ــي: زادت حرك ــد داخ 1- تصعي
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 
ــتباكات  ــع االش ــن م ــك بالتزام ــن. وذل ــه آخري ــن وأصاب مدني
الحــادة التــي شــهدها إقليــم “هــران” بــن الجيــش الصومــايل 

ــة. ــارص مــن الحرك وعن

ويف 29 يوليــو املــايض، شــّنت الشــباب هجومــاً عــى بلــدة 
ــوب  ــة جن ــدل بوالي ــر الع ــل وزي ــن مقت ــفر ع ــدوة”، أس “بي
ــة  ــي العملي ــور، وه ــم لوغب ــن إبراهي ــال، حس ــرب الصوم غ
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 هرشــبييل.

2- متــدد خارجــي: اتجهــت حركــة الشــباب مؤخــراً لتوســيع 
نشــاطها ليشــمل دول القــرن األفريقــي، إذ مل تكتــف الشــباب 
ــوات  ــا ق ــز فيه ــكرية تتمرك ــد عس ــى قواع ــوم ع ــن هج بش
خاصــة مــن الرشطــة اإلثيوبيــة يف بلــديت “ييــد” و”آتــو” 
املتاخمــة  الحــدود  عــى  الصوماليتــن  “باكــول”  مبنطقــة 
ــدت  ــا عم ــاً، ولكنه ــاً إثيوبي ــو 17 رشطي ــل نح ــا، وقت إلثيوبي
كذلــك إىل تنفيــذ هجــات يف العمــق اإلثيــويب عــر منطقــة 
ــة مــن التغلغــل داخــل األرايض  ــت الحرك ــث متكن ــدر، حي أف
اإلثيوبيــة بحــوايل 16 ســيارة، بعمــق بلــغ نحــو 70 كيلومــراً، 
ــر  ــد األك ــوم يع ــا، ويف هج ــن نوعه ــي األوىل م ــابقة ه يف س
الــذي تشــنه الشــباب داخــل األرايض اإلثيوبيــة منذ تأسيســها.

واســتهدفت الحركــة يف هــذا الهجــوم عــدة قــرى داخــل 
اإلقليــم الصومــايل بإثيوبيــا، واشــتبكت مــع القــوات اإلثيوبيــة 
ــل عــدد مــن أفــراد الرشطــة،  ــام، مــا أدى إىل مقت ــة أي لثاث
فيــا أعلــن اإلقليــم متكنــه مــن صــد هجــات الحركــة 
وتصفيــة أكــر مــن 100 عنــر تابــع لهــا. كــا شــّنت الحركــة 
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شــهدت الصومــال مؤخــرًا تصاعــدًا ملحوظــًا 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.

التمــدد إقليميــًا: تصاعــد هجمــات حركــة الشــباب الصوماليــة داخليــًا وخارجيــًا, العــدد 1612، 12 أغســطس 2022، أبوظبــي: المســتقبل 
لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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هجومــاً يف 2 أغســطس 2022 عــى قاعــدة للجيــش الكينــي 
مبدينــة مانديــرا يف املحافظــة الشــالية الرشقيــة بكينيــا، 

ــش.  ــات بالجي ــدة إصاب وأوقعــت ع

3- اســتهداف القــوات األفريقيــة: كثفــت الشــباب مــن 
هجاتهــا عــى قواعــد قــوات بعثــة االتحــاد األفريقــي 
االنتقاليــة يف الصومــال “أمتيــس” يف مناطــق جنــوب ووســط 
الصومــال. وكان آخرهــا الهجــوم الــذي شــّنته الحركــة، يف 
مطلــع أغســطس 2022، عــى إحــدى قواعــد البعثــة األفريقية 
يف منطقــة “غلويــن” بإقليــم شــبييل الســفى، 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، 

ــايل: ــو الت ــى النح ــه ع ــن عرض ــا ميك ــو م وه

ــد  ــأيت تصعي ــايل: ي ــس الصوم ــرد عــى اســراتيجية الرئي 1- ال
الشــباب للــرد عــى االســراتيجية الجديــدة للرئيــس الصومــايل 
الجديــد، حســن شــيخ محمــود، والتــي تســتهدف حشــد دعم 
ــة الشــباب  دويل وإقليمــي إلطــاق حــرب شــاملة ضــد حرك
ــل  ــع التموي ــف مناب ــة تجفي ــا، بالتزامــن مــع محاول إلضعافه
الرئيســة للحركــة، متهيــداً للدخــول يف حــوار مــع الحركــة مــن 
مركــز القــوة، وهــو األمــر ذاتــه الــذي أكــده رئيــس الــوزراء 
الصومــايل، حمــزة عبــدي بــري، والــذي لــّوح باســتعداد 
ــز  ــوف ترك ــباب، س ــد الش ــة ض ــة أمني ــن عملي ــه لش حكومت

عــى عــدة قــرى يف جنــوب ووســط الصومــال.

 2 يف  بــري،  أعلــن  الجديــدة،  االســراتيجية  إطــار  ويف 
أغســطس 2022، عــن تشــكيل حكومتــه، والتــي عيّنــت 
ــراً  ــو، وزي ــار روب ــباب، مخت ــة الش ــابق يف حرك ــادي الس القي
للشــؤون الدينيــة، حيــث يعــد أحــد املؤسســن لحركــة 
الشــباب الصوماليــة، وشــغل ســابقاً املتحــدث باســم الحركــة، 
ــن دعمــه  ــام 2013، ويعل ــة يف ع ــل أن ينشــق عــن الحرك قب
للحكومــة الصوماليــة يف 2017. وميكــن أن تســاعد هــذه 
الخطــوة يف تعزيــز ســلطة القــوات الحكوميــة يف منطقــة 
“باكــول” التــي باتــت الحركــة تســيطر عــى مســاحات 
ــة تعــد مســقط رأس  ــا، الســيا أن هــذه املنطق واســعة منه
ــداً  ــو، كــا ميكــن أن تشــجع هــذه الخطــوة مزي ــار روب مخت

ــا. ــقاق عنه ــباب لانش ــة الش ــارص حرك ــن عن م

2- التصعيــد يف مواجهــة االنخــراط األمرييك: شــهدت األشــهر 
األخــرة عــودة القــوات الخاصــة األمريكيــة إىل مقديشــو، 

وتجــدد الرضبــات الجويــة األمريكيــة ضــد مواقــع الشــباب. 
الغــارات  إحــدى  متكنــت   ،2022 يوليــو  منتصــف  ففــي 
األمريكيــة مــن قتــل اثنــن مــن العنــارص البــارزة يف الحركــة. 
وال تــزال القــوات األمريكيــة تواصــل التنســيق مــع األجهــزة 
األمنيــة الصوماليــة لتكثيــف الهجــات عــى حركــة الشــباب. 
ــر  ــي ع ــى دور األمري ــرد ع ــباب تســعى لل ــإن الش ــذا، ف ول

ــن تراجــع.  ــزداد، ول ــا ســوف ت ــد أن عملياته التأكي

3- تبنــي الشــباب اســراتيجية جديــدة: كان قائــد الشــباب، 
أحمــد ديــري، أعلــن قبــل نحــو عــام أن مثــة توجهــات جديدة 
للحركــة تتضمــن التوســع يف هجاتهــا اإلقليميــة خــارج 
الصومــال، واســتهداف املصالــح الغربيــة يف القــرن األفريقــي. 
ورمبــا تســتغل الحركــة يف ذلــك انشــغال إثيوبيــا بالراعــات 
الداخليــة الراهنــة، فضــاً عــن تركيــز الحكومــة الكينيــة عــى 
االســتعداد لانتخابــات الرئاســة املقــرر لهــا أغســطس 2022.

واتهمــت الحكومــة اإلثيوبيــة الشــباب مبحاولتهــا اخــراق 
الداخــل اإلثيــويب ملســاعدة إحــدى املجموعــات املتمــردة 
مــن عرقيــة األورومــو، وهــي جيــش تحريــر أورومــو، والتــي 
كانــت متحالفــة مــع جبهــة تحريــر التيجــراي يف حربهــا ضــد 
حكومــة أديــس أبابــا. وعــى الرغــم مــن اتجــاه رئيس الــوزراء 
اإلثيــويب، آيب أحمــد، حاليــاً للحــوار مــع جبهــة التيجــراي، بيــد 
ــر  ــش تحري ــدو متمســكاً بالحــل العســكري ضــد جي ــه يب أن
أورومــو والتــي تســعى إىل الحكــم الــذايت أو االنفصــال عــن 
ــا. كــا تســعى الحركــة إىل الحصــول عــى نقــاط  أديــس أباب
ارتــكاز جديــدة يف املناطــق الجبليــة عــى الحــدود بــن 
الصومــال وإثيوبيــا، وذلــك لــي تســتخدمها كنقطــة انطــاق 

لشــن هجاتهــا.

انعكاسات محتملة
يف إطــار النشــاط املتصاعــد لحركــة الشــباب الصوماليــة 
وتنامــي تطلعاتهــا اإلقليميــة، ميكــن رصــد التداعيــات التاليــة:

1- تصاعــد التهديــدات للقــرن األفريقــي: حــذر قائــدة 
ــا “أفريكــوم”، الجــرال ســتفن  ــة يف أفريقي القــوات األمريكي
ــباب  ــة الش ــة لحرك ــات واضح ــود تطلع ــن وج ــند، م ناونس
تســتهدف تصعيــد هجاتهــا داخــل األرايض اإلثيوبيــة خــال 
ــة  ــات ماثل ــع تريح ــق م ــا يتس ــو م ــة، وه ــرة املقبل الف
أطلقهــا رئيــس الــوزراء اإلثيــويب، آيب أحمــد، يف فرايــر املــايض. 

وتســعى الشــباب كذلــك الســتهداف كينيــا، نظــراً لوجــود 
رصاعــات  وقــوع  االنتخابــات  عــى  يرتــب  أن  مخــاوف 
داخليــة عنيفــة، تســتغلها الحركــة لتكثيــف هجاتهــا داخــل 
األرايض الكينيــة، ومحاولــة التغلغــل داخــل نــرويب. وحــذرت 
تقديــرات مــن متــدد نشــاط الحركــة لخــارج القــرن األفريقــي 
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ــات  ــض املجموع ــل بع ــم ومتوي ــة لدع ــاه الحرك ــل اتج يف ظ
اإلرهابيــة األخــرى يف القــارة األفريقيــة، عــى غــرار التنظيات 

ــق. ــا وموزمبي ــة يف نيجري اإلرهابي

ــدات  ــع تهدي ــة: يرجــح أن تدف ــة محتمل ــات إقليمي 2- ترتيب
الشــباب للقــرن األفريقــي إىل بلــورة ترتيبــات أمنيــة جديــدة 
وتنســيق أوســع بــن دول املنطقــة ملحــارصة نفــوذ الشــباب. 
ــركات  ــذه التح ــول ه ــيق ح ــاب التنس ــإن غي ــل، ف ويف املقاب
قــد يــؤدي إىل تصاعــد التوتــر بــن دول املنطقــة، فقــد أعلــن 
رئيــس اإلقليــم الصومــايل يف إثيوبيــا، مصطفــى عمــر، االتجــاه 
ــة  ــة” داخــل الحــدود الصومالي ــة عازل ــة أمني إلنشــاء “منطق
ملواجهــة هجــات الشــباب املتصاعــدة، غــر أن هــذا املوقــف 
أثــار قلــق بعــض املســؤولن اإلقليميــن يف الصومــال، والذيــن 
ــو  ــة، وه ــل األرايض الصومالي ــع داخ ــا بالتوس ــوا إثيوبي اتهم
مــا دفــع أديــس أبابــا إىل إرســال وفــد مــن كبــار املســؤولن 
ــم  ــس قس ــادة رئي ــال، بقي ــن إىل الصوم ــكرين اإلثيوبي العس
ــراء  ــو، إلج ــفاي أيال ــة، تس ــاع اإلثيوبي ــوات الدف ــار بق االنتش

ــات مــع املســؤولن يف مقديشــو. مباحث

3- التمهيــد للحــوار مــع حركــة الشــباب: أشــارت بعــض 
التقاريــر الغربيــة إىل أن حركــة الشــباب باتــت تســيطر عــى 
ــر  ــث تنح ــال، حي ــط الصوم ــوب ووس ــن جن ــو 70% م نح
مقديشــو  العاصمــة  عــى  الصوماليــة  الحكومــة  ســلطة 
وعواصــم األقاليــم بشــكل أســايس، بينــا تتحكــم الحركــة يف 
غالبيــة املناطــق الريفيــة، كــا أضحــت حركــة الشــباب أكــر 

ــا. ــة ملحارصته ــود املختلف ــرات والجه ــع املتغ ــاً م تكيف

ــيخ  ــن ش ــس حس ــن الرئي ــبق أعل ــع الس ــوء الوض ويف ض
ــة  ــى الحرك ــاء ع ــايض أن القض ــو امل ــع يولي ــود يف مطل محم
عــر اآلليــة العســكرية وحدهــا غــر ممكــن، لــذا أملــح 
ــة  ــل كاف ــى البدائ ــة ع ــه منفتح ــود إىل أن إدارت ــيخ محم ش
يف التعامــل مــع الشــباب، مبــا يف ذلــك الحــوار معهــا، مشــراً 
ــج  ــر مزي ــلمي ع ــل س ــه بالوصــول إىل ح إىل متســك حكومت
مــن االســراتيجيات األمنيــة واملفاوضــات مــع حركــة الشــباب. 
ورمبــا تســعى مقديشــو، يف البدايــة، إىل محاولــة إحــكام 
الخنــاق عــى التدفقــات املاليــة للحركــة بالتنســيق مــع رشكاء 
ــف  ــة يف موق ــع الحرك ــن لوض ــن والدولي ــال اإلقليمي الصوم

ــة الحــوار. ــدء عملي ــل ب ضعــف قب

ويشــر تقريــر صــادر عــن مركــز “أفريــكا كونفيدنشــيال” 
ــص  ــن تقل ــم م ــى الرغ ــه ع )Africa Confidential( إىل أن
ــف الصومــايل بعــد خســارة الرئيــس  النفــوذ القطــري يف املل
الصومــايل الســابق، محمــد عبــد اللــه فرماجــو، فــإن الدوحــة 
ــرح دور  ــر ط ــك ع ــا، وذل ــتعادة نفوذه ــعى الس ــزال تس ال ت
وحركــة  الصوماليــة  الحكومــة  بــن  الحــوار  يف  الوســاطة 

الشــباب.

ويف الختــام، تضاعفــت وتــرة الهجــات التــي تقــوم بهــا 
ــا  ــدو أنه ــن 2015 و2021، ويب ــا ب ــرة م ــال الف ــباب خ الش
تتجــه ملزيــد مــن التصعيــد خــال الفــرة املقبلــة، وهــو مــا 
يجعــل مــن الصعــب هزميتهــا بــاألدوات التقليديــة، وبالتــايل 
ــاملة، بالتنســيق  ــورة اســراتيجية ش ــة حاجــة ملحــة لبل فثم
ــدات  ــة تهدي ــن ملواجه ــرشكاء الدولي ــة وال ــع دول املنطق م

الشــباب.
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