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حركة ال�سباب المجاهدين في ال�سومال
ن�ساأتها وواقعها وم�ساراتها الم�ستقبلية
أﻧﻮر أﺣﻤﺪ ﻣﻴﻮ
باحث سياسي

 تناقش هذه الدراسة واقع ونشأة حركة الشباب املجاهدين يف الصومال:ملخص
واملسارات املستقبلية هلا يف ظل النشاط املتزايد للتيارات اجلهادية يف العامل واالهتامم

 ويركز الباحث عى،2001 العاملي هبذا النشاط بعد احداث احلادي عرش من سبتمر

 والوالءات،2004 التطورات التارخيية حلركة الشباب منذ نشأة نواهتا األوىل يف عام
املتأرجحة املوجودة يف داخلها والراعات بني أجنحتها املختلفة وأمهية متوضعها
 أما فيام، والفرص التي الحت هلا خالل الفرتة املاضية،يف منطقة القرن اإلفريقي
يتعلق بمستقبل حركة الشباب فإن الباحث يرى أن انتصارات احلركات اجلهادية
 وتنظيم القاعدة يف مايل متثل، وبوكو حرام يف نيجرييا، مثل داعش يف ليبيا،يف إفريقيا

.وحافزا عى استمرار احلركة
،عامل قوة
ً

Mujahideen Youth Movement in Somalia:
Future Paths, Reality and Inception
Anwar Ahmed Mayow

رؤية تركية
2015 - 16
147 - 135

ABSTRACT The study discusses the reality and the emergence Mujahideen Youth
Movement in Somalia and future paths in the light of the increasing activity of the
jihadist movements in the world and the global interest in this activity after the events
of 911/. The researcher focuses on the historical developments of the youth movement
since the first inception in 2004 swinging loyalties inside the movement conflicts
between different wings and the importance of location in the Horn of Africa and
the opportunities it had during the last period. As for the future of Mujahideen Youth
Movement the researcher believes that the victories of jihadist movements in Africa
such as ISIS in Libya Boko Haram in Nigeria and Al-Qaeda in Mali strengthen and
motivate the movement.
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مقدمة
من�ذ وق�وع هج�امت احل�ادي ع�رش
م�ن س�بتمر 2001م ازداد اهت�امم الع�امل
بالتي�ارات اجلهادي�ة ،وكث�رت الدراس�ات
ح�ول فكره�ا األيديولوج�ي ،وممارس�اهتا
العس�كرية ،وحتالفاهت�ا االجتامعي�ة ،وق�د
ش�هدت التط�ورات العس�كرية للجامعات
اجلهادي�ة يف الع�راق وس�وريا وليبي�ا ومايل
ونيجريي�ا والصوم�ال يف العام�ني املاضيني
ز ً
كب�ريا يف وس�ائل اإلع�الم املتنوع�ة،
مخ�ا ً
ومراك�ز البح�وث ،ودوائ�ر صن�ع الق�رار،
والس�يام بعد بروز تنظيم الدولة اإلس�المية
ّ
املعروف بداعش ،أق�وى التيارات اجلهادية
انتش�ارا يف الرشق األوسط وش�امل إفريقيا،
ً
وأصبح بمقدوره رضب أهداف إسرتاتيجية
يف كل من أوربا والس�عودية واخلليج.
وأصبح�ت الصومال من�ذ احلادي عرش
م�ن س�بتمر ً
أرض�ا خصبة لل�راع الدويل
ضد ما يس�مى باإلره�اب ،وبعد أن تس� ّلم
احت�اد املحاك�م اإلس�المية زم�ام األمور يف
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الب�الد وج�د التي�ار اجله�ادي املتمث�ل يف
حركة الش�باب فرصة للتجنيد والعس�كرة،
وس�عت بعد اهنيار حكم املحاكم اإلسالمية
إىل االعت�امد ع�ى قوهت�ا ،وتنظي�م نفس�ها
تتب�وأ منطقة
بوصفه�ا حركة جهادي�ة عاملية ّ
الق�رن اإلفريقي ،ووكيلة للجه�اد فيها نيابة
ع�ن املنظ�امت اجلهادي�ة الدولي�ة ،وحتظ�ى
باالهت�امماإلقليم�يوال�دويل.
إن املتانة التنظيمية للحركة ،واستمرارية
نش�اطاهتا وعملياهتا العس�كرية رغم تراجع
نفوذه�ا العس�كري واالقتص�ادي أدى إىل
اعتباره�ا أقوى ف�روع اجلهاديني يف إفريقيا،
وبخاص�ة يف الق�رن اإلفريق�ي ورشق
إفريقي�ا ،األم�ر ال�ذي أدى إىل ت�ورط دول
كثرية عس�كر ًّيا يف الصومال ،لتقويض البنية
التحتي�ة العس�كرية للحركة ،حت�ى ال هتدد
مصال�حتل�كال�دول.
ويف ه�ذه الدراس�ة نلف�ت النظ�ر إىل
بني�ة احلرك�ة التنظيمي�ة ،وتاري�خ نش�أهتا،
وتطوره�ا ،وم�دى متوضعه�ا يف املنطق�ة،

حركة ال�سباب المجاهدين في ال�سومال

ونس� ّلط الض�وء ع�ى ال�والءات املتأرجحة
ب�ني القاع�دة وداع�ش يف داخ�ل حرك�ة
الش�باب ،ونتن�اول مس�تقبل احلركة يف ظل
التط�ورات يف مي�دان التي�ارات اجلهادي�ة
والتطورات العس�كرية.

ن�ساأة الحركة:
كان�ت قي�ادة تنظيم القاع�دة ت ِ
ُطل ُق عى
املتدربني اجلهاديني َعاد ًة اس�م (الشباب) يف
ِّ
أي ب َل ٍ�د ،ومن هنا فإن ش�يوع هذا املصطلح
ِّ
يف الصوم�ال من�ذ ُب�زوغ َفج�ر املحاك�م
اإلسالمية مل يكن َولِيد تلك الفرتة ،لكن مع
ذلك مل يكن اس�م (الشباب) ُّ
يدل عى تنظيم
ل�ه ه َي ِ
�اكل إدار َّي�ة يف الصوم�ال ،ب�ل َكانت
املتدربني،
هناك َخالي�ا َع ِديدة من الش�باب
ِّ
ي َّت ِس�ع ُ
نفوذه�م ،وتتنام�ى أ َنش�طتهم ،وه�و
�ت َأنظ�ار الوالي�ات املتح�دة
ال�ذي ل َف َ
األمريكي�ة ،وأ َّل َ�ب عليه�م زع�امء احل�رب
الذين كانوا–آنذاك– يف ِرصاع س�يايس مع
الرئي�س الصومايل االنتقايل الراحل عبد اهلل
يوسف أمحد ،وأ َمدَّ هتم َبعون مل متدَّ ه للرئيس
الصوم�ايل.
خلية
كانت خاليا الش�باب
َّ
تتك�ون ِمن َّ
الش�امل بقيادة أمحد عبدي غودين ،وإبراهيم
جام�ع ميع�اد األفغ�اينَ ،
وخ َّلي�ة اجلن�وب
بقي�ا َدة آدم ح�ايش ع�ريو ،وخمت�ار روبو أيب
منص�ور يف مقديش�و ،وبعد االس�تيالء عى
َم ٍ
�ال َض ْخ�م يف مدين�ة َو َج�ايل احلدودية مع
انضم�ت خلية الش�امل إىل معس�كر
إثيوبي�ا
َّ
()1
آ َدم عريو يف مقديش�و.

َي ِ
عتق�د أكثر ال َباحثني ع�ن تاريخ حركة
الش�باب َأ َّن ُنواهت�ا األوىل َّ
تش�ك َلت ع�ام
2004م ،واخت�ذت ُم َعس�كر َص�الح الدِّ ين
( َمقاب�ر اجلن�ود اإليطالي�ني بع�د َن ْب ِش�ها) يف
�را هل�ا ،وي�رى د .عب�د الرزاق
مقديش�و م َق ً
رس�ميا ع�ام
حمم�ود تك�ر أهن�ا ُأ ِّسس�ت
ًّ
2002م ،وب�دَ أ نش�اطها يف ع�ام 2003م،
حيث ش�اركت حركة الشباب يف استِ ْهدَ اف
ِ
ش�خص َّيات غ�ري صومالي�ة داخ�ل الش�امل
الصوم�ايل (أرض الصومال)� واس�تقطبت
األنظ�ار لدى مقت�ل األس�تَا َذين :ري ْت َش�ار ْد
وإينيد إينت�ون يف أكتوبر 2002م ،واهلجوم
ع�ى ِ
قافل�ة املس�اعدَ ات األملاني�ة يف ش�امل
()2
الصوم�ال ،يف م�ارس 2002م.

انتباها يف نش�اطات
إال أن األم�ر األكثر
ً
احلركة كان يف عام 2003م ،إذ ن ّفذ مسلحون
ينتم�ون إىل خاليا احلركة التي كانت التزال
أول هجوم عى مس�ؤويل
يف ط�ور التكوي�ن َّ
اجل�امرك اإلثيوبيني يف مدين�ة تُدعى وجايل،
الت�ي تقع ع�ى احلدود ب�ني إثيوبي�ا وأرض
الصوم�ال ،حي�ث نص�ب مخس�ة مس�لحني
كمينً�ا لقواف�ل حتمل أكثر م�ن  10مليارات
ري�ال إثي�ويب ،مجعها مس�ؤولو اجل�امرك من
حت�د أرض الصومال ،ونجحوا
املدين�ة التي ُّ
يف االس�تيالء عى امل�ال ،والتوجه إىل أرض
الصوم�ال م�ن دون أن يقتل�وا أح�دً ا ،ومن
دون أن يصيبه�م أذى.
ضبطت س�لطات أرض الصومال اثنني
َّ
البقية نجحت
م�ن هؤالء
املس�لحني ،إال أن َّ
يف اإلفالت م�ن الطوق األمني الذي ُن ِصب
هل�ا ،فأوصل�ت امل�ال إىل رؤس�ائها :أمح�د
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ت�سكل ـ ـ ــت الن ـ ـ ــواة االأول ـ ـ ــى لحرك ـ ـ ــة
ال�سب ـ ـ ــاب في ع ـ ـ ــام 2004م ،واتخذت
(مقابر الجنود
�سالح ِ ّ
الدين َ
ُم َع�سكر َ
االإيطاليين بعد َن ْب ِ�سها) في مقدي�سو
َ
مق ًرا لها
عب�دي غودين ،وإبراهيم ح�اج جامع ميعاد
املعروف بإبراهيم أفغاين ملش�اركته يف حرب
أفغانس�تان.

العملية أمحد غودين وزميله
ومحلت هذه
َّ
إبراهي�م أفغ�اين ع�ى الرحي�ل م�ن مدين�ة
هرجيس�ا ،حي�ث كان يعمل غودين حماس� ًبا
لدى رشكة االتص�االت الصومالية اخلاصة
وتوج�ه االثنان إىل مقديش�و،
«تيليص�وم».
َّ
َّ
لينض�ام إىل زمالئه�ام يف «الفك�ر» ،مثل عمر
ط�ريي امللقب ب�“أيب اجلب�ل“ ،الذي قتل يف
إثيوبي�ا يف ع�ام 2005م ،وآدم حايش عريو
امللقب ب�“أيب حمس�ن األنصاري“ الذي كان
حياول من جانبه إنش�اء ميليش�يات للحركة
يف معس�كر داخل مقديش�و ،وال�ذي ُقتل يف
هج�وم أمريك�ي يف األول م�ن أيار(ماي�و)
2008م يف مدين�ة طوس�مريب يف وس�ط
الصوم�ال.
كان�ت األم�وال الت�ي ُرسق�ت م�ن
اإلثيوبيني أكر مال َحصلت عليه احلركة يف
بداية نش�أهتا ،وفق رواية مس�ؤول شارك يف
التخطيط هلا ،وهبذا املال اس�تطاعت احلركة
دعم بواكري مرشوعاهتا العس�كرية كتدريب
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ش�باهبا ،وهو األمر الذي اضطلع به "عريو"
ونف�ذهيفالعاصم�ة.

َّ
ت�وىل ع�ريو تدري�ب الش�باب
وبين�ام
بنفس�ه ،كان الش�يخ إبراهيم أفغ�اين ،الذي
حيمل اجلنس�ية األمريكي�ة ،وكان يدرس يف
جامع�ة س�عودية لكن�ه مل يكم�ل دراس�ته-
َّ
يت�وىل مهم�ة ش�حذ مه�م املتدرب�ني .ويق�رأ
عليهم املنش�ورات والكت�ب اجلهادية ،مثل
«أخ�الق املجاه�د» ،و«العم�دة يف إع�داد
()3
الع�دة»وغريه�ا“.

وع�ى الرغ�م من ذلك كل�ه فإنه مل يكن
هن�اك تأس�يس رس�مي َ
جمموع�ات
خلالي�ا
َ
َّ
الش�باب يف الواق�ع حتى س�بتمر 2006م،
وذل�ك بع�د أن أحك�م احت�اد املحاك�م
اإلس�المية س�يطرته عى جنوب الصومال،
وأصبح القوة الرئيس�ة يف الصومال.

السية كان االتفاق
ويف أحد ال ِّلق�اءات ِّ
عى َت ِ
يشمل
كيان له َقرارته
َّ
اخلاصةَ ،
ش�كيل َّ
َّ
وجه س�لفي جهادي ،برشط أن
كل َم�ن له َت ُّ
غ�ري ُمع َل�ن ،ليك�ون من ضمن
يبق�ى األمر َ
(جمل�س املحاكم اإلس�المية يف الصومال)،
وش ِّ
ُ
�كلت (حركة الش�باب املجاهدين) ِمن
َ
َخاليا أمحد عبدي غدين ،وآدم حايش عريو،
وم�ن جمموعة َر ْأس كامبوين ،و َمن َمعها ِمن
ري الش�يخ عبد الرمحن
تنظي�م القاعدة ،واختِ َ
()4
ريا للحركة.
إس�امعيل عرايل أم ً

حجم التطورات التي لحقت
بحركة ال�سباب:
منذ فراير  2006بدأت املناوش�ات بني
حتال�ف مكافحة اإلرهاب ال�ذي كان يضم
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معظ�م زع�امء احل�رب يف مقديش�و وتدعمه
الوالي�ات املتح�دة للقضاء ع�ى اجلهاديني،
وب�ني احت�اد املحاك�م اإلس�المية اآلخ�ذ يف
التوس�ع بانض�امم كل م�ن له فكر إس�المي
أو وطن�ي إلي�ه ،ويف ب�ادئ األم�ر مل يكن يف
حس�بان قادة املحاكم خوض معارك دموية
وحاس�مة م�ع حتال�ف مكافح�ة اإلرهاب،
بل كان�وا ِّ
يفضلون عدم ب�دء املعارك وإهناء
األزم�ة بالتفاوض ،لكن مس� ّلحي الش�باب
(املجاهدي�ن) الذي�ن كان�وا يتطلع�ون إىل
حرب حاس�مة م�ع زعامء احل�رب أصبحوا
الن�واة األوىل لب�دء املع�ارك الرشس�ة يف
مقديش�و ،واس�تفادوا م�ن ه�ذا املن�اخ
لصاحلهم فعس�كروا املجتمع.

وبع�د االنتص�ار اخلاط�ف ع�ى زع�امء
احل�رب يف مقديش�و صي�ف ع�ام 2006م
هيم�ن املجاه�دون الش�باب ع�ى مس�رية
املحاك�م اإلس�المية ،وألغ�وا ّ
كل سياس�ة
ختتلف م�ع أجندهت�م وأيدولوجيته�م ،فقد
ح�اول املجتمع الدويل أن جيمع بني املحاكم
اإلس�المية واحلكومة االنتقالية يف اخلرطوم
ً
متهي�دا ل�والدة حكوم�ة وح�دة وطنية ،ألن
زع�امء احل�رب خرج�وا م�ن الس�احة بع�د
أن كان�وا أداة عقب�ة إلجي�اد نظ�ام فاع�ل يف
لك�ن َق ْص�د املجاهدي�ن مل يكن
الصوم�ال،
َّ
أي كي�ان صومايل آخ�ر مهام
االندم�اج م�ع ِّ
توجهاته ،بل كانت أجندهتم السيطرة
كانت ُّ
عى البلد بالقوة العس�كرية مهام كان الثمن،
ولذل�ك أخفق ّ
كل املحاوالت يف التس�وية،
وس�يطر الش�باب ع�ى كيس�اميو م�ن دون
موافقة جملس الش�وى للمحاكم اإلسالمية،

كام أن إع�الن احلرب عى إثيوبي�ا والتهديد
صادرا ال
باالس�تيالء عى أديس أبابا مل يكن
ً
م�ن املكتب التنفي�ذي (دائرة اإلعالم) ،وال
()5
من جملس الشورى للمحاكم اإلس�المية

بع�د ال َّتدَ ُّخ�ل العس�كري اإلثي�ويب يف
الصومال هناية عام 2006م إلس�قاط نظام
املحاكم اإلس�المية انفرط عقد اإلسالميني
يف الصوم�ال ،إذ مل يتو َّقع�وا أن هجو ًم�ا
كاس�حا س�يقي عى البنية
إثيوبيا
عس�كر ًّيا
ً
ًّ
العس�كرية للمحاكم اإلس�المية.

ويف منتص�ف ع�ام 2007م يف دول�ة
�ادات ِم�ن املحاك�م
إرتريي�ا َأ ّسس�ت ق َي
ٌ
إلس�المية ،وم�ن َ
ا ٍ
املنش ِّ�قني ع�ن برمل�ان
حكومة عبد اهلل يوس�ف الرافضني للتدخل
وقي�ادات ِم�ن املجتم�ع امل�دَ ين
اإلثي�ويب،
ٌ
َ
(حتال�ف إع�ادة
واملغرتب�ني الصومالي�ني-
حتري�ر الصوم�ال) ،إال أن حرك�ة الش�باب
املجاهدي�ن َن َأ ْت بنفس�ها عن َه�ذا التحالف
وعز َزت َس�يطرهتا
الذي وصفت�ه بالعلامينَّ ،
ع�ى جن�وب الصوم�ال ووس�طها ،هل�ذا
ب�ر َزت احلرك�ة يف الس�احة بوصفه�ا حركة
َ
ُ
ِ
ِ
ُ
جهادي�ة واس�عة هل�ا أطره�ا التنظيمي�ة ،ومل
َ
َت ُك�ن للجامه�ري الش�عبية تعرفه�ا م�ن ُ
قبل،
الن�اس ي�ُم ِّيزوهن�ا ع�ن املحاكم
ب�ل مل يك�ن
ُ
()6
اإلس�المية التي كانت َس ْ�ق ًفا للجميع.
َ
وأ ْع َلن�ت احلرك�ة يف ي�وم الس�ب�ت

املواف�ق
1428/12/12ه��
ل��2007/12/22م َع�ن َأ ِمريه�ا َ
اجلدي�د
َأمح�د عب�دي غ�ودين -واس�مه التنظيم�ي
(خمت�ار عب�د الرمح�ن امللق�ب ب�أيب الزبري)-
خ َل ًف�ا لقائده�ا الس�ابق الس�يد عب�د الرمحن
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إس�امعيل ع�رايل ال�ذي ُأ ْل ِق�ي القب�ض عليه
يف جيب�ويت منتص�ف ع�ام 2007م ،وهو يف
طريق�ه إىل إريرتي�ا ،ث�م َأعلن�ت الوالي�ات
املتح�دة األمريكي�ة إدراج حرك�ة الش�باب
املجاهدي�ن يف قائم�ة املنظ�امت اإلرهابي�ة
يف 2008/3/13م بس�بب ارتباطه�ا
وترد َد اس�م حركة ش�باب
بتنظي�م القاعدةَّ ،
املجاهدي�ن َبو ٍ
ترية عالي�ة يف َ
وكاالت األنباء
املحلي�ة والعاملية ،وهو م�ا َأ َ
عطى ز ً
ريا
مخا كب ً
عملي ِ
ات�ه�ا العس�كر َّية ِّ
ض�د حكوم�ة عي
يف
َّ
حمم�د َغ ِ
والق�وات اإلثيوبية التي
يدي آنذاك
َّ
س�اندهتا.
وع�ى الصعي�د املي�داين ح َّق َقت احلركة
بس َ
�طت
َم َكاس�ب ع�ى األرض ،حي�ث َ
َس�يطرهتا ع�ى ُم َ
عظ�م مناط�ق ُجنُ�وب
وأس َس�ت ِوالي�ات
الصوم�ال ووس�طهاَّ ،
إِس�المية يف معظ�م ه�ذه املناط�قَ ،
وخ َضع
ِ
العاصم�ة
مس�احة َأحي�اء
لس ْ�ي َطرهتا ُث ُلث�ا َ
َ
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مقديش�و م�ن 2009م حت�ى أواخ�ر ع�ام
الر َصاص�ات َّ
الطائش�ة
2011م ،وكان�ت َّ
حتصدُ األرواح
ملقاتِي الش�باب املجاهدي�ن ُ
()7
اح�ةال َق�رالرئ�ايس".
يف َب َ

لصال�ح حرك�ة
تس َ
�ارعت األح�داث َ
َ
الش�بابَ ،
وخ َضع ُمعظم جن�وب الصومال
لس�يطرهتا مدَّ ة طويل�ة ،ويف فراير 2012م
َأعلن َأمري احلركة خمتار أبو الزبري يف َت ِ
سجيلٍ
له َعن والء حركته لتنظيم القاعدة ،ومبايعة
زعيم�هأيم�نالظواه�ري.

اجه�ت احلرك�ة
ومن�ذ ع�ام 2013م َو َ
حتدِّ ٍ
ي�ات كب�ريةِ ،م�ن بينه�ا ا ُهل ُج�وم الكب�ري
ق�وات االحت�اد اإلفريق�ي
ال�ذي ش� َّنته َّ
والق�وات الصومالية َع َى معاقلها،
أميصوم
َّ
فانس�حبت ِم�ن مجيع املدن ُ
�رى الكبرية
والق َ
الت�ي كان�ت تس�يطر عليه�ا من�ذ أكث�ر م�ن
َعامني يف وس�ط وجنوب الصومال.

حركة ال�سباب المجاهدين في ال�سومال

ونشبت اخلالفات الدَّ ِ
اخلية بني ق َيادات
احلرك�ة ،حيث اهت�م الرجل اجلهادي األول
إبراهي�م األفغاين أم�ري احلركة أمح�د عبدي
غ�ودين (أبا الزب�ري) بالديكتاتورية ،وقال يف
ب�(إين أنا
رس�الة إىل أيمن الظواهري عنوهنا ّ
النذي�ر العري�ان)" :إن األمري ي�امرس حر ًبا
قذرة ضد كل من يتمثل بأمر الرشع بالنصح
له ولغريه وذلك بمامرسة كل الضغوط التي
ختيلها ،م�ن اإلش�اعات الكاذبة،
ال يمك�ن ّ
إىل تش�ويه الص�ورة ،إىل إغ�داق األم�وال،
وهناك س�جون رسية تابع�ة لألمري الداخل
هل�ا مفقود واخلارج منه�ا مولود وهي أنواع
س�مح للعلامء وال للقادة
متعددة وكثرية ال ُي َ
زيارهتا ومراقبتها وما حيدث فيها من انتهاك
حلقوق السجناء يشيب هلا الولدان إهنا أمور
مل يأمر هبا رشع وال دين ،واهلل املس�تعان ،إن
األمري يبتعد عن هنج الش�ورى كنهج إلدارة
()8
دف�ةاألم�ورداخ�لاحلرك�ة".

س�اند ع�دد م�ن قي�ادات احلرك�ة ثورة
إبراهي�م األفغ�اين ،وطالب�وا بالتصحي�ح،
فأم�ر أمري احلرك�ة باعتقال ه�ؤالء مجيعهم،
أو تصفيته�م إذا رفض�وا ،ف�كان اغتي�ال
إبراهي�م األفغ�اين ومع�ه معل�م بره�ان،
وفر الش�يخ حس�ن طاه�ر أوي�س إىل معقل
عشريته بوس�ط الصومال ،وبعدها استسلم
للحكومة الصومالية ،واحتمى الشيخ خمتار
روب�و أبو منص�ور –الناطق الس�ابق باس�م
احلرك�ة– بقبيلته يف بادي�ة حمافظة بكول ،أما
زكريا إس�امعيل –املسؤول األمني السابق-
فاستس�لم للحكومة الصومالية ،وأعلن عن
تراجع�هع�نفك�رهاجله�ادي.

األول ِم�ن س�بتمر 2014م ُقتِ�ل
ويف َّ
م�ري احلركة أمح�د عبدي غ�ودين (خمتار أبو
َأ ُ
الزب�ري) يف غارة جوية أمريكي�ة ُ
بالق ِ
رب ِمن
مدين�ة ب�راوه جن�وب الصوم�ال ،ك�ام ُقتِ�ل
مس�ؤول املخاب�رات عبد الش�كور هتليل يف

منذ �سيطرة حركة ال�سباب على جنوب وو�سط ال�سومال عام
ً
متزايدا من القيادات الجهادية في
2010م لقيت اهتما ًما
العالم ،فقد منحتها عملياتها الميدانية والنوعية ،وهجماتها
وو�سفت باأنها
المميتة على كينيا واأوغندا �سهرة وق ّوةِ ،
الحركة الجهادية االأكثر اأهمية في القرن االإفريقي
غ�ارة ُأخ�رى يف جوبا الوس�طى أواخر عام
2014م.
أعلن�ت احلرك�ة اختي�ار َأمريه�ا اجلديد
وتعه�دَ ت بمواصلة
حمم�د عم�ر أبا عبي�دةَّ ،
اجله�اد ض�د الق�وات األجنبي�ة واحلكوم�ة
ش�ن هج�امت
الصومالي�ة،
واس�تمرت يف ِّ
َّ
كب�رية مس�تهدفة األماك�ن املهم�ة للدول�ة
وق�واتأميص�وماإلفريقي�ة.

مدى تمو�سع الحركة في (القرن
االأفريقي):
منذ س�يطرة حركة الش�باب عى جنوب
ووسط الصومال عام 2010م لقيت اهتام ًما
متزاي�دً ا م�ن القي�ادات اجلهادي�ة يف الع�امل،

فق�د منحته�ا عملياهت�ا امليداني�ة والنوعي�ة،
وهجامهت�ا املميتة ع�ى كينيا وأوغندا ش�هرة
ِ
ووصف�ت بأهن�ا احلرك�ة اجلهادي�ة
وق�وة،
ّ
األكث�رأمهي�ةيفالق�رناإلفريق�ي.
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حرك ـ ـ ــة ال�سب ـ ـ ــاب ت�ست ـ ـ ــرك مع داع� ـ ـ ــس في كل
اأدبياتها واأفكارها المنهجي ـ ـ ــة والفكرية ،اإ�سافة
اإل ـ ـ ــى اأ�ساليب القت ـ ـ ــال حيث التراع ـ ـ ــي الحركة
ال�سوابط ال�سرعية اأثناء تنفيذها الهجمات ،بل
عدوّها
هدفها هو الو�سول اإلى ِ
تطور
تطور احلرك�ة بالتزامن مع ّ
وج�اء ّ
مماث�ل لتنظي�م "بوك�و ح�رام" يف نيجريي�ا،
وتنظي�م "الدول�ة اإلس�المية" (داع�ش) يف
الرشق األوس�ط ،وفروعه يف شامل إفريقيا،
تط�ور م�ن ش�أنه رف�د خالي�ا تل�ك
وه�و
ّ
التنظي�امت بج�رأة إضافي�ةّ ،
جت�ى بعضها يف
عملي�اتع�دةح�ولالع�امل

وإذا كان تنظي�م "داع�ش" وتنظي�م
توس�ع
"بوك�و حرام" بات�ا
خطرا أكيدً ا مع ّ
ً
ّ
كل منه�ام يف نطاق�ه اجلغ�رايف ،ف�إن دور
"حرك�ة الش�باب " –كام ي�رى الكاتب بيار
عقيقي -يبدو مش�ا ًهبا ،من ناحية اإلمس�اك
يس�تجر ذلك من
بالق�رن اإلفريقي ،م�ع ما
ّ
توس�يع رقعة الراع ،وإغ�راق بلدان عدة
يف املس�تنقع الصوم�ايل ،وبخاص�ة إثيوبي�ا
وكيني�ا.
وإذا كانت احل�رب "التقليدية" هي التي
ً
وحتدي�دا بع�د
س�يطرت يف العق�د امل�ايض،
أح�داث 11س�بتمر/أيلول  ،2001ف�إن
مراح�ل "التطوي�ر" الت�ي ّ
دش�نها "داع�ش"
عبدت
يف يونيو/حزي�ران من الع�ام املايض ّ
الطري�ق أم�ام "بوك�و ح�رام" و"حرك�ة
الش�باب" ل�"تطوير" متددمها اجلغرايف.
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فاخت�ار "بوك�و ح�رام" التم�دد يف
عم�ق اجل�زء األعى م�ن جن�وب الصحراء
اإلفريقي�ة ،ال�ذي يبدأ م�ن نيجريي�ا ويصل
وهي�دد ليبي�ا والس�ودان ،يف
إىل تش�اد،
ّ
مس�عى لتكري�س إم�ارة موالي�ة ل�"داعش"
يف وس�ط إفريقي�ا ،أم�ا "حرك�ة الش�باب"،
ف�إن انتقاهل�ا النوع�ي يف عملياهت�ا ،س�واء
يف الداخ�ل الكين�ي أم يف الصوم�ال ،يؤرش
إىل مرحل�ة جدي�دة م�ن ال�راع ،س�تعمد
م�ن خالل�ه احلرك�ة إىل العم�ل ع�ى حس�م
الوض�ع يف جن�ويب الصومال ،مس�تغ ّلة عدم
التورط أكثر يف
ق�درة االحتاد اإلفريقي ع�ى
ّ
الب�الد بفع�ل األزم�ات املتالحق�ة يف القارة
السمراء ،مما سيضع كينيا وإثيوبيا –بحسب
حتليل عقيق�ي -أمام ّ
التدخل
حل واحد هو
ّ
املب�ارش.

تطور احلرك�ة من خالل
ويمك�ن ق�راءة ّ
تط�ور دوره�ا وهيكليته�ا م�ن "االحت�اد
ّ
اإلس�المي" ( ،)2006-1994إىل"احت�اد
املحاك�م اإلس�المية" (يونيو/حزي�ران
 2006ديس�مر/كانون األول ،)2006ً
وص�وال إىل تركيبته�ا احلالي�ة ،التي ظهرت
بالتزام�ن م�ع التغي�ريات املامثل�ة للتنظيامت
التابع�ة ل�"القاع�دة" يف الع�راق ،وش�به
اجلزي�رة العربي�ة ،وش�امل إفريقي�ا ،وم�ن
املرج�ح أن تس�تعيد "حرك�ة الش�باب" دور
ّ
"حرك�ة طالبان" يف أفغانس�تان وباكس�تان،
لك�ن بطريق�ة أكث�ر "إفريقي�ة" ،وإن كان
عن�را "القبلي�ة "و"الدي�ن" س�يبقيان
طاغي�ني ،وم�ن املؤك�د أن احلرك�ة ليس�ت
جم�رد تنظيم عابر ،ق�د ينتهي قري ًب�ا ،بل هي
ّ

حركة ال�سباب المجاهدين في ال�سومال

"مرشوع" واضح ،لن يتوقف قبل السيطرة
()9
ع�ىالق�رناإلفريق�ي.

ال�والءات املتأرجح�ة ألعض�اء احلركة
ب�ني القاع�دة م�ن جه�ة وتنظي�م الدول�ة
"داع�ش"م�ن جه�ة أخ�رى:

إن األم�ر األكث�ر تعقي�دً ا يف هذا الش�أن
ه�و م�دى تالق�ي أو تص�ادم املصال�ح ب�ني
تنظي�م "القاع�دة" الذي تنتم�ي إليه "حركة
الش�باب" ،وتنظي�م الدول�ة اإلس�المية
خصوص�ا أن "القاع�دة" باتت
"داع�ش"،
ً
حارضة يف الس�واحل اجلنوبية لشبه اجلزيرة
العربي�ة ،وع�ى مش�ارف الق�رن اإلفريقي،
ً
حارضا يف الرشق
فيام بات تنظي�م "داعش"
األوس�طوش�املإفريقيا.

وتب�دو "نقطة االلتق�اء" امليداين األقرب
بينه�ام يف ش�به اجلزي�رة العربي�ة ،وه�و م�ا
س�يحدد صدامه�ام أو تالقيه�ام ،لذلك يبدو
وضوحا من
أن دور "حركة الشباب" ،أكثر
ً
دور "بوك�و حرام" ،وأكثر ج�رأة يف املرحلة
()10
املقبل�ة.

ويرى األس�تاذ عبد الرمحن سهل اخلبري
يف اجلامع�ات اجلهادي�ة أن حرك�ة الش�باب
تش�رتك مع داع�ش يف كل أدبياهتا وأفكارها
املنهجي�ة والفكري�ة ،إضاف�ة إىل أس�اليب
القت�ال حي�ث التراع�ي احلرك�ة الضواب�ط
الرشعي�ة أثناء تنفيذها اهلج�امت ،بل هدفها
عدوها ،ولو كان يف أماكن
ه�و الوصول إىل ِّ
مزدمح�ة أو يف الطرق�ات ،ك�ام تك ِّف�ر احلركة
كل م�ن خيالفها وهت�در دمه ،وتقت�ل العلامء
واملثقف�نيواألعي�ان.

النقط�ة األخ�رى أن حرك�ة الش�باب
متج�د بطوالت وهنج أيب مصعب الزرقاوي
ّ
األردين ،وه�و املؤس�س احلقيق�ي ملدرس�ة
داع�ش قب�ل أن يظه�ر ه�ذا االس�م ،حيث
ابتك�ر وس�ائل جديد أكث�ر عن ًف�ا ،واختلف
م�ع قي�ادات تنظي�م القاعدة يف أفغانس�تان،
�م فإن حرك�ة الش�باب ت�وايل تنظيم
وم�ن َث ّ
القاع�دة إدار ًّي�ا ،غ�ري أن مرشوعه�ا العمي
()11
يلتق�يم�عم�رشوعداع�ش.

ال�سراع داخل حركة ال�سباب بين
الوالءات المتاأرجة:
يف الف�رتة القريب�ة املاضية نش�ب رصاع
دا ٍم ب�ني موال�ني لداع�ش وموال�ني لتنظي�م
القاع�دة داخ�ل حرك�ة الش�باب ،وب�دأت
القص�ة عندما ظهر الش�يخ عبدالقادر مؤمن
أه�م منظري
يف أكتوب�ر امل�ايض –وه�و من ّ
الفك�ر اجلهادي يف الصوم�ال وعضو حركة
الش�باب -يف تس�جيل صويت تداوله أنصار
تنظي�م الدول�ة يق�ول في�ه :إن�ه ”طاع�ة هلل
ولرس�وله ،ولل�زوم توحيد ص�ف اجلامعة،
نعلن نح�ن جمموعة من جماه�دي الصومال
بيعتن�ا للخليف�ة إبراهي�م بن عواد احلس�يني
القري�ي (أيب بك�ر البغدادي) عى الس�مع
والطاع�ة“.

حس�ان حس�ني ّ
املنظر
ك�ام ألقى الش�يخ َّ
اجله�ادي املقيم يف العاصم�ة الكينية نريويب
لضم
ٌ
وع�دد م�ن الدعاة والك�وادر بثقله�م ّ
الش�باب إىل داع�ش ،حي�ث دع�وا احلرك�ة
إىل مبايع�ة تنظيم الدولة اإلس�المية داعش،
وبعد ذلك نش�ب رصاع مسلح خاطف بني
الداعش�يني املرابط�ني بجن�وب الصوم�ال
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وب�ني حرك�ة الش�باب املوال�ني للقاع�دة يف
ق�رى بمحافظ�ة جوب�ا الوس�طى بجن�وب
الصوم�ال ،ولقل�ة ع�دد الداعش�يني كانت
الغلب�ة للقاعد ّي�ني (احلرك�ة األم) ،وه�رب
الداعش�يون إىل األدغال يف املحافظة.

ويرى األس�تاذ عبد الرمحن سهل -وهو
رئي�س مرك�ز اإلرش�اد للح�وار الفكري يف
مقديش�و– أن ال�راع احل�ايل ب�ني داع�ش
واحلرك�ة يف الصوم�ال رصاع نف�وذ إداري
وس�يايس ومي�داين فق�ط ،ال رصاع دين�ي
فكري ،إال أن القيادة العليا للحركة ال تزال
متمس�كة بوالئها وبيعتها أليمن الظواهري
واألم�ر الث�اين ه�و ارتب�اط حركة الش�باب
بالقاع�دة يف اليم�ن ،وه�ي عالق�ة عضوي�ة
وإس�رتاتيجية ،ومن َث ّم فإن حركة الش�باب
قد ال تس�تغني عن تنظي�م القاعدة يف اليمن
بس�بب حصوهلا عى معونات عدة.
إال أن هناك مررات ودوافع تس�هم يف
انتش�ار داعش يف الصومال ،منها:

وعامليت�ه،
جاذبي�ة اس�م اخلالق�ة
1َّ
َّ
لكوهن�ا حلم كل من يش�رتك مع ه�ذا التيار
اجله�ادي.
 2االنتصارات العس�كرية التي حققهاتنظي�م داعش يف س�وريا والع�راق ،ومتدُّ ده
يف أورب�ا وإفريقيا وآس�يا ،ورضبه أهدا ًفا يف
ع�ددم�ندولالع�امل.
 3الرتاج�ع املي�داين حلرك�ة الش�بابيف الصوم�ال من�ذ انس�حاهبا م�ن مقديش�و
العاصمة يف أغس�طس 2011م ،وانسحاهبا
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م�ن املدن اإلس�رتاتيجية يف جنوب ووس�ط
الصومال يف الس�نوات التي تلتها.
 4ش�ح اإلمكاني�ات املادي�ة ل�دىاحلركة ،بس�بب اس�تيالء اجلي�ش الصومايل
بدع�م م�ن الق�وات اإلفريقي�ة ع�ى امل�دن
الس�احلية واملوانئ ،مثل :كيس�اميو وبراوي
وم�ركا.
 5ش�عور قيادات ميداني�ة بالتهميش،أو هتميش�ها عم�دً ا وإبعاده�ا ع�ن مواق�ع
النفوذ والقرار ،والتصفي�ات الداخلية التي
صاحب�تذل�ك.
وبن�ا ًء عى ذلك يضيف س�هل أن أنصار
احلركة م�ن الصف الث�اين والثالث يرحبون
بداع�ش ...وما ينق�ص داعش يف الصومال
حاليا هو شح اإلمكانات املالية واألسلحة،
ًّ
وم�ن املتوق�ع تعاظ�م دوره�ا ،وخوضه�ا
مع�ارك رشس�ة ض�د احلرك�ة ،واألخ�رية
مستعدة ً
أيضا حلسم مسألة داعش عسكر ًّيا،
ولك�ن قد يك�ون هذا بعيد املن�ال يف الوقت
املنظ�ور.
أم�ا احلدي�ث عن مص�ري التجاذبات بني
احلرك�ة وداع�ش يف الصوم�ال فإن�ه س�ابق
ألوانه ،إذ إن للحركة خرة عسكرية وأمنية،
وحاهل�ا أفضل من حال داعش ،ألن احلركة
تس�يطر عى مدن وق�رى وبل�دات صغرية،
وه�ي قادرة ع�ى التعبئ�ة واحلش�د .ملطاردة
عنارص تنظيم داعش قبل أن يس�تفحل أمره
يفالصوم�ال.

أم�ا مص�ري تنظي�م داع�ش يف الصومال
فمرتب�طبثالث�ةعوام�ل،ه�ي:

حركة ال�سباب المجاهدين في ال�سومال

 .1حصول�ه ع�ى دع�م م�ايل ضخم من
داع�شاألم.

 .2وص�ول عن�ارص خارجية من داعش
لنق�لخرهت�مإىلالصوم�ال.
 .3مس�توى قي�ادة داع�ش يف الصومال
اإلداري والعس�كري والس�يايس.

ً
سياسيا
مرشوعا
مثال ،هل تطرح داعش
ً
ًّ
ً
مرتبطا
خمتل ًف�ا ع�ن م�رشوع احلرك�ة يك�ون

بالشعب ،مثل الرضائب والزكاة ،والتعامل
مع القات ،وشكل احلكم ومشاركة الشعب
()12
في�ه؟.
الف�رص الت�ي مه�دت ل�روز حرك�ة
الش�باب:

من�ح دخ�ول الق�وات اإلثيوبي�ة هناي�ة
عام 2006م يف الصومال ،ودحرها س�لطة
املحاك�م يف مقديش�و -حرك�ة الش�باب

املجاهدي�ن فرص�ة قوي�ة للظه�ور وإثب�ات
مس�وغات لف�رض
الوج�ود ،وخلق�ت
ّ
أجندهتا اجلهادية ،وه�ذه الفرصة تتمثل يف:
 .1جل�وء قي�ادات املحاك�م اإلس�المية
إىل أريرتي�ا ،وال�رشوع يف دخ�ول حتالف�ات
سياسية مع قوى وطنية يتهمها معظم شباب
املحاك�م بالعلامني�ة واالرتب�اط بالغرب؛ يف
وق�ت ق�ررت في�ه قي�ادات حركة الش�باب
املجاهدين البق�اء يف الداخل ،وملء الفراغ
وروحي�ا ل�دى املقاتل�ني
ميداني�ا
القي�ادي
ًّ
ًّ
اإلس�الميني ،وهذه النقط�ة جعلت خطاب
حركة الش�باب املجاهدين أكث�ر ً
قبوال لدى
فئة الش�باب احلاملني للس�الح.

 .2يقول رئيس علامء الصومال الش�يخ
بش�ري أمح�د ص�الد :إن حرك�ة الش�باب
اس�تفادت م�ن فرص كث�رية ،منه�ا أن البلد
مدم�را ،ومل تك�ن في�ه إدارة قوي�ة،
كان
ً
145 2015 AÉà°T

المقاالت  -الدرا�سات
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مرتع�ا خص ًب�ا للتدخ�الت اخلارجي�ة
وكان ً
والتأثريات اإلقليمية والعاملية ،فاس�تطاعت
أن تس�لط الض�وء ع�ى ه�ذه األم�ور ،وأن
جتن�د الكث�ري من الش�باب بناء ع�ى أن البلد
مس�تهدف وحت�ت االحت�الل اإلثي�ويب ،كام
اس�تفادت احلرك�ة من ع�دم وج�ود برامج
تس�تقطب فئ�ة الش�باب ،وتوف�ر هل�م م�ا
حيتاجون�ه من وظائ�ف وتعليم ،مع انتش�ار
البطال�ةواجله�ل.
 .3ت َُع�دّ الصوم�ال بيئة مناس�بة خلطاب
حركة الش�باب املجاهدين بسبب ما تعرض
ل�ه الش�عب الصوم�ايل خ�الل العقدي�ن
املاضيني من ح�روب أهلية ،وغياب الدولة
املركزي�ة ،وموجات اجلف�اف ،واملجاعات،
واحلرم�ان م�ن التعلي�م والرعاي�ة الصحي�ة
كليا
الالزمة ،وجهل أبن�اء البلد ،والتخلف ًّ
وبخل�و الس�احة من أي
ع�ن ركب احلي�اة،
ّ
وطنيا
إس�الميا أم
خط�اب آخر س�واء أكان
ًّ
ًّ
س�يبقى اخلط�اب اجله�ادي البدي�ل الوحيد
املتوف�ر.
هل�ذه األس�باب وغريه�ا أثبت�ت حرك�ة
الش�باب املجاهدي�ن حضورها عى املش�هد
الصوم�ايل يف وق�ت قي�ايس ،وخاض�ت
معارك عنيفة جدًّ ا ضد احلكومات االنتقالية
()13
املتعاقب�ة.

م�ستقبل حركة ال�سباب:
هن�اك تس�اؤالت ح�ول م�دى الق�وة
العس�كرية الت�ي تتمت�ع هب�ا احلرك�ة عق�ب
تراجعها خالل انتكاس�ات عس�كرية منيت
هبا يف األع�وام  2012و 2013و2014م،
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يف ظ�ل اهلج�امت التي تش�نها عليه�ا قوات
االحت�اد اإلفريق�ي (أميص�وم) م�ع القوات
الصومالي�ة ،والغارات الناجحة التي ن ّفذهتا
ضده�ا طائرات أمريكية ب�دون طيار ،وكل
ذل�ك أدى إىل تراج�ع احلرك�ة ،وانحص�ار
نفوذه�ا يف اجلن�وب ،إال أن احلرك�ة عادت
وتبن�ت أس�لوب اهلج�امت ،ال املواجه�ة
الش�املة مع القوات املهامجة.

وكش�فت اهلجامت الت�ي ش�نتها احلركة
عى أه�داف كبرية وإس�رتاتيجية يف كل من
مقديش�و وم�دن أخ�رى أن احلرك�ة التزال
ق�ادرة ع�ى البق�اء لف�رتة أط�ول ،وأن�ه من
الصع�بإهن�اءوجوده�ايفالصوم�ال.
كام يظهر ش�ن هج�امت حركة الش�باب
ع�ى كيني�ا وجيب�ويت وأوغن�دا يف األع�وام
القليلة املاضية مدى متوضع حركة الش�باب
يف الق�رن اإلفريقي ،وارتدائه�ا عباءة إمارة
اجله�اد يف املنطقة ،بعد كل تلك اجلهود نحو
مكافحة ما يس�مى باإلرهاب.

ومتث�ل انتصارات احل�ركات اجلهادية يف
إفريقي�ا ،مث�ل داعش يف ليبي�ا ،وبوكو حرام
يف نيجريي�ا ،وتنظيم القاعدة يف مايل -عامل
ق�وة ،وحاف�زً ا يف اس�تمرار احلرك�ة ،ويف
حصوهل�ا ع�ى عن�ارص لدهي�ا قابلي�ة لتب ّن�ي
أفكاره�ا املتطرف�ة ،وع�ى ه�ذا األس�اس
ف�إن حت�ركات أتب�اع القاع�دة سيس�تمر يف
الصوم�ال حتى قيام نظ�ام قادر عى ردعهم
وحتجيمه�م وحب�س أنفاس�هم ،ك�ام ه�و
أمنيا
احلال بالنس�بة للدول القوية املتامس�كة ًّ
واجتامعيا.
وعس�كر ًّيا واقتصاد ًّيا
ًّ

حركة ال�سباب المجاهدين في ال�سومال
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