
ــال  ــة خ ــن« الصومالي ــباب املجاهدي ــة »ش ــعت حرك س
ــام  ــايت عــر القي ــد نشــاطها العملي الفــرة األخــرة إىل تصعي
ــتهدف  ــي مل تس ــة، الت ــة النوعي ــات اإلرهابي ــض العملي ببع
مــن خالهــا قــوات الرشطــة والجيــش فقــط، وإمنــا ركــزت 
أيًضــا عــى بعــض مؤسســات الدولــة عــى غــرار الرملــان، إىل 
جانــب إحــدى القواعــد العســكرية التابعــة لقــوات االتحــاد 
ــم  ــي تض ــوم« الت ــال »أميص ــودة يف الصوم ــي املوج األفريق
جنــود كينيــن وبورونديــن وأوغنديــن، والتــي تعترهــا 
الحركــة رمــزًا لاحتــال األجنبــي للبــاد، بشــكل دفعهــا 
ــي تســعى الحركــة إىل  ــا عــى قمــة األهــداف الت إىل وضعه

ــا. ــة ضده ــات إرهابي ــذ عملي تنفي

يف  امللحــوظ  التصعيــد  هــذا  فــإن  شــك،  دون  ومــن 
العمليــات اإلرهابيــة التــي تنفذهــا الحركــة، ال ينفصــل 
ــوى  ــح الق ــادة ملصال ــات مض ــه رضب ــعيها إىل توجي ــن س ع
املعنيــة بالحــرب ضــد اإلرهــاب، خاصــة بعــد مقتــل زعيمهــا 
الســابق أحمــد غــودان بواســطة طائــرة أمريكيــة مــن دون 
طيــار، يف ســبتمر 2014. كــا أنــه ال يبــدو بعيــًدا عــن 
ــد  ــوى ض ــك الق ــنها تل ــي تش ــات الت ــدة العملي ــد ح تصاع
ــرشق  ــة ال ــاء منطق ــة أنح ــة، يف مختلف ــات اإلرهابي التنظي
األوســط، بــدًءا مــن الحــرب ضــد تنظيــم »داعــش« يف 
ســوريا والعــراق، مــروًرا بالحــرب ضــد تنظيــم »القاعــدة يف 
ــو حــرام« يف غــرب  ــة »بوك ــاد املغــرب اإلســامي«، وحرك ب
أفريقيــا، وانتهــاء بحركــة »شــباب املجاهديــن« يف الصومــال.

دالالت هامة:
ــا  ــي قامــت به ــة الت ــة املتتالي ــات اإلرهابي تطــرح العملي
الصوماليــة  حركــة »شــباب املجاهديــن« داخــل األرايض 
خــال األشــهر األخــرة، بعــد أن كان هنــاك تراجــع ملحــوظ 
يف قــوة ونشــاط الحركــة داخليًّــا خــال العــام املــايض، 
داللتــن هامتــن: ترتبــط األوىل، بنوعيــة العمليــات اإلرهابيــة 
ــي اعتمــدت فيهــا عــى  ــا الحركــة مؤخــرًا، والت ــي نفذته الت
الســيارات  اســتخدام  املتفجــرات بشــكل ملحــوظ، عــر 

املفخخــة والعمليــات االنتحاريــة.

ــة إىل  ــك اآللي ــي تل ــال تبن ــن خ ــة م ــعى الحرك إذ تس
زيــادة عــدد الضحايــا، مبــا يشــر إىل أن الحركــة تهــدف إىل 
توجيــه رســالة للقــوى املعنيــة بالحــرب ضدهــا بــأن تصعيــد 
حــدة الضغــوط الداخليــة واإلقليميــة ضدهــا ســوف يدفعهــا 
يف املقابــل إىل رفــع مســتوى العمليــات التي تقــوم بتنفيذها، 
ــا  ــة، وإمن ــداف األمني ــى األه ــط ع ــز فق ــد ترك ــي مل تع والت
ــع  ــل دف ــن أج ــة، م ــداف املدني ــا إىل األه ــد أيًض ــت متت بات

تلــك القــوى إىل عــدم فــرض مزيــد مــن الضغــوط عليهــا.

وتتعلــق الثانيــة، براجــع األولويــات، ففــي الوقــت الــذي 
ــة،  ــاحة الداخلي ــى الس ــة ع ــات الحرك ــه عملي ــد في تتصاع
وتحديــًدا ضــد قــوات الجيــش واملنشــآت الحيويــة يف البــاد 
مثــل الرملــان والقــوات األفريقيــة، فــإن هنــاك تراجًعــا 
ملحوظًــا يف نشــاطها الخارجــي، حيــث مل تقــم الحركــة 
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بــأي عمليــات إرهابيــة خارجيــة ذات أهميــة خــال األشــهر 
األخــرة، باســتثناء الهجــوم الــذي اســتهدف مبنــى ســكنيًّا يف 
شــال رشق كينيــا يف 6 أكتوبــر 2016، حيث ُوجهــت اتهامات 
عديــدة للحركــة بتنفيــذه، إال أنهــا مل تعلــن مســئوليتها عــن 
ــة،  ــرة املاضي ــال الف ــع، خ ــت تض ــا كان ــن أنه ــك، يف ح ذل
تنفيــذ عمليــات خارجيــة عــى قمــة أولوياتهــا، وهــو مــا يبدو 
جليًــا يف الهجــوم الــذي نفذتــه عــى مركــز التســوق التجــاري 
»ويســتغيت« بالعاصمــة نــرويب يف ســبتمر 2013، والهجــوم 
ــذي  ــل 2015، وال ــة يف أبري ــيا« الكيني ــة »غاريس ــى جامع ع
ــا  ــة يف كيني ــذه الحرك ــوم تنف ــرز هج ــس أب ــر خام كان يعت

ــة عــرش الســابقة. خــال الشــهور الثاني

ــة  ــام الحرك ــد اهت ــر إىل تزاي ــا يش ــك رمب ــم أن ذل ورغ
الفــرة  بدعــم نفوذهــا عــى الســاحة الداخليــة خــال 
يكــون  أن  احتــال  اســتبعاد  أنــه ال ميكــن  إال  الحاليــة، 
يف  اإلرهابيــة  عملياتهــا  مواصلــة  عــن  الحركــة  عــزوف 
الخــارج، وتحديــًدا يف كينيــا، مرتبطًــا براجــع قدراتهــا يف 
ــة  ــوات األفريقي ــا الق ــي توجهه ــة الت ــات القوي ــل الرضب ظ
املوجــودة يف الصومــال، فضــا عــن القــوات األمريكيــة 
ــادات  ــي نجحــت يف اســتهداف نحــو عــرشة قي الخاصــة الت
أو بواســطة  الحركــة مــن خــال عمليــات خاصــة  مــن 

طائــرات مــن دون طيــار. 

أهداف متعددة:
وعــى ضــوء ذلــك، ميكــن تحديــد أهــم أهــداف الحركــة 

مــن التصعيــد األخــر، عــى النحــو التــايل:

ــة خــال  ــل الحرك ــوذ واالنتشــار: تعم ــتعادة النف ١- اس
الفــرة األخــرة عــى توســيع نفوذهــا مــن جديــد، ال ســيا 
يف منطقــة الخــط الســاحيل التــي متتــد مــن مدينــة مومباســا 
ــم،  ــراتيجي مه ــع اس ــز مبوق ــيو، وتتمي ــة إىل مقديش الكيني
خاصــة أنهــا تضــم بعــض املوانــئ االســراتيجية املطلــة عــى 

املحيــط الهنــدي، والقريبــة مــن مضيــق بــاب املنــدب.

وبالتــوازي مــع ذلــك، ســيطرت الحركــة، يف مــارس 2016، 
عــى مينــاء صغــر يف واليــة بــاد بنــط شــبه املســتقلة، وذلك 
بهــدف تكويــن بــؤرة جديــدة لهــا يف هــذه املنطقــة تكــون 
ــاد،  ــايل الب ــة ش ــق الجبلي ــن« باملناط ــل اآلم ــة »البدي مبثاب
بهــدف تأمــن قياداتهــا مــن الغــارات الجويــة التــي تاحقهــا 

جنــوب ووســط البــاد التــي تعتــر مناطــق مكشــوفة.

ــه  ــا تتج ــدة: رمب ــل جدي ــادر متوي ــن مص ــث ع ٢- البح

الحركــة إىل محاولــة اســتخدام املناطــق الجديــدة التــي 

ســيطرت عليهــا يف تنفيــذ عمليــات قرصنــة ضــد بعــض 

ــل  ــة يف ظ ــدول، خاص ــض ال ــة لبع ــة التابع ــفن التجاري الس

الضغــوط التــي تعرضــت لهــا، والتــي أدت إىل تقليــص 

مصــادر التمويــل التــي متكنــت مــن توفرهــا خــال الفــرة 

األخــرة. إال أن هــذا التحــرك املحتمــل رمبــا يواجــه عقبــات 

عديــدة، يتمثــل أبرزهــا يف تصاعــد اهتــام القــوى الدوليــة 

ــك  ــر تل ــر ع ــي مت ــة الت ــفنها التجاري ــن س ــة بتأم واإلقليمي

املناطــق، مــن خــال وجــود عســكري متزايــد بالقــرب منهــا، 

ــويت. ــة يف جيب خاص

ــن«  ــباب املجاهدي ــة »ش ــعى حرك ــراغ: تس ــلء الف ٣- م

مــن خــال التصعيــد العمليــايت األخــر إىل مــلء الفــراغ الذي 

ــة  ــوات اإلثيوبي ــة والق ــوات الحكومي ــحاب الق ــه انس يفرض

ــى  ــن بعــض املناطــق، ع ــظ الســام م ــوات حف ــة لق التابع

ــذي  ــران ال ــم ه ــراتيجية بإقلي ــان االس ــة هالغ ــرار مدين غ

ــة يف  ــا الحرك ــيطرت عليه ــي س ــال، والت ــط الصوم ــع وس يق

ــا. ــوات منه ــك الق ــد انســحاب تل ــر 2016، بع أكتوب

والافــت يف هــذا الســياق، هــو أن هــذه هــى املــرة 

ــة  ــة واإلثيوبي ــوات الحكومي ــا الق ــوم فيه ــي تق ــة الت الثالث

باالنســحاب مــن بعــض املناطــق، بشــكل هيــأ املجــال أمــام 

ــق،  ــك املناط ــل تل ــا داخ ــرش عنارصه ــل ن ــن أج ــة م الحرك

عــى غــرار مــا حــدث يف مدينــة موقوكــوري وقريــة العــيل 

يف أكتوبــر 2016.

٤- تحجيــم النفــوذ »الداعــي« يف الصومــال: تبــدي 

قلًقــا واضًحــا تجــاه تصاعــد نشــاط  حركــة »الشــباب« 

تنظيــم »داعــش« يف الصومــال، ال ســيا بعــد إعــان فصيــل 

منشــق عــن الحركــة مكــون مــن حــوايل 600 عنــر بقيــادة 

ــش«. ــم »داع ــه لتنظي ــن مبايعت ــادر مؤم عبدالق

ــع مســتوى نشــاطها  ــة إىل رف ــا، تســعى الحرك ــن هن وم

العمليــايت يف الداخــل مــن جديــد مــن أجــل الحفــاظ عــى 

موقعهــا باعتبارهــا التنظيــم األكــر نفــوًذا يف الصومــال، 

ــي  ــكرية الت ــات العس ــدة العملي ــد ح ــد تصاع ــيا بع ال س

تشــنها بعــض القــوى واألطــراف املحليــة والدوليــة ضــد 

ــوريا. ــراق وس ــش« يف الع »داع
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ــس  ــم التناف ــه رغ ــل، أن ــي يف املقاب ــك ال ينف ــن ذل لك
ــي أن  ــك ال ينف ــم، إال أن ذل ــة والتنظي ــن الحرك ــح ب الواض
ــات  ــار العملي ــة يف إط ــة نهائي ــر بصف ــى األخ ــاء ع القض
الحاليــة ال  الفــرة  التــي تتصاعــد ضــده يف  العســكرية 
يتوافــق مــع مصالــح الحركــة، باعتبــار أن ذلــك معنــاه 
ــز  ــة بالحــرب ضــد اإلرهــاب إىل الركي عــودة القــوى املعني
ــا  ــاء عليه ــا القض ــا ورمب ــص نفوذه ــتهدافها وتقلي ــى اس ع

ــا. نهائيً

ويف النهايــة ميكــن القــول أن هــذه العمليــات ال تنفــي 
أن الحركــة مــا زالــت غــر قــادرة عــى اســتعادة نفوذهــا 
البرشيــة  خســائرها  اســتمرار  بســبب  ســواء  الســابق، 
واملاديــة، يف ظــل العمليــات التــي تقــوم بهــا قــوات حفــظ 
ــة الخاصــة ضدهــا، أو بســبب  الســام أو القــوات األمريكي
ــذي  ــا، وال ــن قياداته ــة ب ــات الداخلي اتســاع نطــاق الخاف
بــدا جليًــا يف انشــقاق أحــد فصائلهــا وإعــان مبايعتــه 
لتنظيــم »داعــش«، بشــكل يوحــي بــأن الحركــة رمبــا تواجــه 
اختبــارات صعبــة خــال املرحلــة القادمــة، يف حالــة مــا إذا 
ســعت القــوى املعنيــة بتحقيــق االســتقرار يف الصومــال إىل 

ــد. ــا العســكرية ضدهــا مــن جدي ــد عملياته تصعي
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرشق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرشق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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