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الصومال :
جدل حول  

تسليح العشائر ضد حركة 
 الشباب

o مقدمة : 

توجيه العشائر  أن يعتبر البعض 

أمرا في  ها ضد حركة الشبابئوحشد أبنا

لدحر اإلرهاب  غاية األهمية

في ظل عدم  عمل مرحلية كاستراتيجية

الجيش الوطني للقيام بهذه جاهزية 

، املهمة وحده في الوقت الراهن

 القوات الصومالية افتقار باإلضافة إلى

املطلوب؛ وذلك لسالح والعتاد إلى ا

حظر استيراد األسلحة  استمراربسبب 

وفشل القوات ، املفروض على الصومال

 ،األفريقية بتحييد خطر حركة الشباب

 واستعداد العشائر لألخذ بثأرهم من

  ،حركة الشباب والتي تتآكل هيبتها

 

 

 

 

 

 ،ها الدينيؤ ويتعرى غطا ،وتفقد بريقها

لدماء أبناء الشعب  تعطشهاوينكشف 

اإلتاوات  العشائر الصومالي بعد رفض

  .هاواالنصياع ألوامر  ااملفروضة عليه

في املقابل يرى آخرون أن هذه 

وتنطوي على  ،االستراتيجية خاطئة

خطر حركة  ال يقل عن أمنيتهديد 

الشباب نفسها، فالعشائر ال تقاتل 

قد  جنبية بل صوماليين مثلهمأقوات 

وبالتالي  ،يكونون من العشيرة نفسها

أن ينفلت  يتمثل في فالخوف كل الخوف

لتبدأ مرحلة جديدة  ؛عقال ردع الشباب

تصفية  تنصب في خانة سلسلةتم
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حسابات عشائرية وعمليات انتقامية 

لسيطرة عليها مفتوحة يصعب ا قبلية

 عالوة على خطر اختراق ،مستقبال

من قبل حركة  لحراك العشائري ا

وقلب الطاولة على الحكومة  الشباب،

 . من الداخل الفيدرالية

يحاول هذا التقرير تسليط الضوء على 

الجدل القائم حول جدوى تسليح 

وذلك من  العشائر ضد حركة الشباب،

الوضع األمني خالل استعراض تطورات 

مليداني منذ بدء الحراك الشعبي ضد وا

وخاصة في واليتي  ،حركة الشباب

، مع مناقشة مدى هيرشبيلي وغاملودغ

انتصارات عسكرية في  تحقيقإمكانية 

مقاتلي حركة  هزيمةميادين القتال ل

الشباب وإخراجهم من معاقلهم 

ثوار أهالي  يحرص عليهكما  الرئيسية

 بوسط البالد. هيران وغلغدودمحافظتي 

حول هذه  اآلراء املتباينة يتم استعراضو 

 رؤيةلبلورة  املسائل املثيرة للجدل

وتستشرف  ،واقعية تواكب املرحلة

أخذ زمام  مستقبل الحراك األهلي الذي

بحسب  سبق التحرك الحكوميو املبادرة 

رؤية بعض املحللين وقادة الرأي العام 

 املحلي في الصومال.

o  أسبببببببببباب االنتفاضبببببببببة وببببببببببدايات

 الشعبيك حراال

يعود سبب تفجر انتفاضة األهالي ضد 

 ؛حركة الشباب إلى عوامل عدة مترابطة

 منحيث يعتبر األول امتعاض األهالي 

تجنيد اليافعين من على إجبارهم 

أبنائهم ومعاقبة من يرفض ذلك 

بالحبس ومصادرة أمواله دون وجه 

بينما  ،للتصفية الجسدية وصوال، حق

ركة الشباب يعد السبب الثاني تمادي ح

بفرض اإلتاوات على السكان متجاهلة 

صعوبة األوضاع املعيشية من الجفاف 

نفوق  ىلإ الذي ضرب البالد وأدي

 .املواش ي وتلف املحاصيل الزراعية

ويعزى السبب الثالث سقوط القناع 

الديني الذي طاملا رفعته الحركة شعارا 
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يستهوي قلوب الشعب الصومالي 

أقنع بعض والذي  ،املعروف بتدينه

األهالي بأن هدف الحركة هو تطبيق 

الشريعة اإلسالمية ليتبين لهم أنهم 

وأنها حركة مارقة ال تمت  ،ن و مخدوع

 ؛وال يمت الدين لها بصله ة،للدين بصل

وإنما هي مجرد عصابات تاجرت بالدين 

وانفضح  ،لتحقيق مصالها الخاصة

مجازرها الوحشية ضد  أمرها بعد تكرر 

 إلتاوات.الرافضين لدفع ا

إن انحسار حركة الشباب وتراجعها في 

تجنيد واجتذاب عناصر جديدة وفشل 

آلتها اإلعالمية في كسب معركة العقول 

والقلوب وعواطف الناس بعد أن 

تستغل الدين في أجندات  اكتشفوا أنها

إضافة إلى آثار وطأة أزمة  سياسية بحتة

الجفاف التي ضربت البالد على 

العوامل  السكان، أدت كل هذه

تضافرة إلى رفض العشائر دفع امل

الضرائب التي تفرضها عليهم الحركة 

وهو ما جعل حركة  ،تحت مسمى الزكاة

وتتوحش في رد  الشباب تخرج عن طورها

فعلها تجاه هذه العشائر خوفا من 

فقدان هيبتها وتمرد مزيد من العشائر 

لذلك قامت بمذابح وحشية ضد  ؛عليها

   )1) سر إرادتهمتك حتى عشائر هيران

الشباب إن تمرد العشائر ضد حركة 

حركة  بدأتليس األول من نوعه فقد 

في محافظة  2018عام تمرد كبيرة 

أخذت اسم ، و شبيلي الوسطى

 س  يو  ع  "م  
 
رعاة اإلبل الذين  ومعناه ي "ل

يرتدون اإلزار إال أن حركة الشباب 

نجحت في إخماد هذه الثورة بالقوة 

ستفردت بهم العسكرية بعد أن ا

 ،حمايتهمعن وتقاعست الحكومة 

التفاوض مع  بدورها وحاولت الحركة

وجهاء العشائر واستمالتهم وشراء 

 ال يثوروا عليها من جديد. حتى ذممهم
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o  انتفاضة هيران وحراك

 غلغدود

وا ذرعا ما ضاققرر األهالي بعد 

وانفصالها عن  ،بتصرفات الحركة

 ،قةن الرحمة والشفموتجردها  ،الواقع

وتعطشها لدماء األبرياء من أبنائهم 

ملجرد اعتراضهم على أوامر الحركة 

مواجهتها بالسالح بعد اتضح  (قرروا)

لهم أنهم عصابات إجرامية ال تراعي 

 ،حرمة الدماء واألموال واألعراض

بدأ األهالي بتنظيم صفوفهم في بالتالي و 

صدي ونجحوا في الت ،هيرانمحافظة 

في  ى أخر  مة تلوهزي هاللحركة وإلحاق

صدى شكل مما  ؛أكثر من موقع ومعركة

 ،على البالد كلها اإيجابي اووقع اواسع

إيذانا بأن أيام الحركة باتت صار و 

معدودة، واستشعرت الحركة بأنها 

لذلك طلبت  ؛وقعت في املحظور 

تعزيزات كبيرة ملحاولة إخماد ثورة أهالي 

ذلك في  هيران كما دأبت على

دة لها في السابق، ملضااالنتفاضات ا

تحديها مرة  وحتى ال يجرؤ أحد على

عشائر هيران انتفضت عن  لكن ى؛أخر 

بكرة أبيهم لحماية بيضتهم مع محافظ 

هيران السيد علي جيتي الذي استنجد 

بالجيش الوطني الذي دخل املعركة مما 

حال دون عودة الشباب للمواقع التي 

ألهمت هذه االنتصارات قد و  ،فقدتها

محافظة شبيلي الوسطى املجاورة أهالي 

لالنتفاضة من جديد بعد إخماد ثورتهم 

نتيجة لتجاهل الحكومة في  2018في 

دعمهم في ذلك الوقت. وكان ملحافظة 

غلغدود قصب السبق في محاربة حركة 

الشباب عبر ذراع فصيل أهل السنة 

وفي الحملة  ،2007والجماعة منذ 

الحالية نجح أهالي املحافظة في طرد 

املناطق التي كانت تخضع  الحركة من

وتتزايد العشائر التي تنضم  ،لهم

يتم حاليا عمل أكبر و  ،للحراك الشعبي

أحد  "عيل بور "لتحرير مدينة  حشد

معاقل الحركة االستراتيجية في والية 

 غاملودوغ .
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o  جدل حول استراتيجية دعم

 العشائر

النائب بمجلس ذكر في برنامج حواري 

"عيل طير" الشعب عن مديرية 

 بمحافظة غلغدود بوالية غاملودوغ

عبد الرزاق ورسمة آدم املعروف بـ  السيد

" حول جدوي تسليح العشائر ل  س  "ح  

بأنها خطر داهم ال يدرك خطورته 

الناس حاليا بدافع الحماسة والعاطفة 

 ،والرغبة في االنتقام من حركة الشباب

نه يجب أن تقود الدولة "إ قائال وأضاف

ألن  ؛ت ضد حركة الشبابأي عمليا

تسليح هذه املجاميع العشائرية 

، سينطوي على عواقب ال تحمد عقباها

وأثارت تصريحات النائب موجة من 

وبعضها  ،ردود الفعل بعضها مستنكرة

وجاء أكثر الردود إثارة  ،مؤيدة لطرحه

من محافظ هيران الذي اتهم النائب 

باالنتماء لحركة الشباب وبخس دماء 

وانكار حقهم في  ،األبرياء الضحايا

الدفاع عن نفسهم وأموالهم وأعراضهم 

ضد عدوان حركة الشباب، مما دفع 

النائب إلى إعطاء توضيحات بأن 

وأنه  ،وأس يء فهمه ،تصريحه تم اجتزائه

  
ثوار ر تضحيات مجاميع يقد 

ويتفهم حقهم في الدفاع عن  "سلييمعو "

ولكنه يقصد االستفادة من  ،نفسهم

ال تذهب سدى كما حدث  حتى جهودهم

في مديرية "عيل طير" 2008عام ذلك 

التي يمثلها عندما تصدى األهالي لحركة 

ولكن الحركة نجحت في  ،الشباب

واالنقضاض  ،امتصاص االنتفاضة

 عليهم دون أن يحرك أحد ساكنا.

وفي السياق ذاته يعتقد الكاتب 

و أن 
 
ل ح 

 
الصومالي األستاذ يحيى ط

ائر في محاربة استراتيجية حشد العش

وهو  ،الشباب تذكرة باتجاه واحد

، الرغبة في االنتقام دون التفكير باملاالت

 عنهاوطرح األسئلة التي ينبغي اإلجابة 

كيفية استيعاب تلك املجاميع  حول 

 يرى أيضاو  ،املسلحة وتأهيلها في املجتمع

بحسب منشور نشره في صفحته على 
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 أن التفكير العاطفي دائماالفيس بوك "

وال يدرك  ،يتجاهل عن األسئلة امللحة

ثم  ،العواقب إال بعد فوات األوان

 .يصحو فجأة بعد أن ينقلب املركب

التاريخ في  وهناك من األمثلة الكثير 

 وفي املقابل !..الصومالي القريب والبعيد

تعتقد الكاتبة الصومالية هبة شوكري 

أن الشعب الصومالي كالغريق الذي 

ومن  ،بكل أمل يراهويتمسك  ،ينزف دما

وهو حق أصيل  ،حقه الدفاع نفسه

تقول الدكتورة هبة ، و كفلته كل الشرائع

شوكري في تغريدة نشرتها مؤخرا ما 

كل من يغمز في هذا الحراك معناه إن 

الشعبي يناصر حركة الشباب من حيث 

، فهو من اإلرهابيين يدري أو ال يدري 

بالسالح  االنتفاضة هيجب دعم هذأنه و 

ال وكل ما من شأنه هزيمة حركة وامل

الشباب التي لم يعد لها مكان في 

واملالحظ أن الكل يريد هزيمة  الصومال.

حركة الشباب ولكن تختلف اآلراء حول 

للوصول إلى هذا  االستراتيجية الناجعة

؛ فالفريق األول يري أن انخراط الهدف

 سيعزز  العسكرية العشائر في العمليات

وربما  ،ائري العش والتعصب الهوية

جوالت من االقتتال  إلى نا ذلكسيقود

بينما يرى الفريق الثاني أنه  ،العشائري 

ال بد من مشاركة العشائر في الجهد 

ألنهم يعرفون بيئة املنطقة  ؛العسكري 

إلى جانب الجيش الوطني، وعلى كل فإن 

الشعب الصومالي قادر على إلحاق 

 نصر وأن بوادر ،الهزيمة بحركة الشباب

 ر تلوح في األفق.كبي

إن بروز العشائر كواجهة عسكرية 

عملية محفوفة باملخاطر ومع ذلك قد 

وعلى  ،تكون ضرورية في الظرف الراهن

املدي املنظور في ظل الهجمات 

الوحشية التي تقوم بها الحركة ضد 

أوامرهم  بعض العشائر التي تمردت على

ورفضت دفع اإلتاوات في محافظة 

هيران في والية هيرشبيلي ومحافظة 

غلغدود في والية غاملودوغ مما يستلزم 

 والدعم دعم العشائر بالسالح والذخائر
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الوقود واملؤن جنبا إلى جنب ك  اللوجستي

وذلك ملا تملكه  ؛مع القوات الحكومية

العشائر من خبرة بالطبيعة الجغرافية 

ق القتال وإمكانية دمج بعضهم في مناط

 القوات الحكومية. في مستقبال 

ذكر أنه  تجربة  يمكن االستفادة منوي 

في العراق  "الصحوات العشائرية"

وذلك  ؛واستخالص الدروس منها

تحرير سريع  لتعظيم املكاسب مثل

لألراض ي التي تتواجد فيها أفراد حركة 

 وتقليل املخاطر مثل اختراق ،الشباب

صر الشباب في القوات بعض عنا

الحكومية أو نقل العتاد والسالح لحركة 

 الشباب أو غيرها من املخاطر املحتملة.

o بة في أريتريالقوات املدرَّ دور ا 

تفقد رئيس الجمهورية، حسن شيخ 

محمود وحدات من الجيش الصومالي 

 ،إريتريا دولة في انوعيا تدريب املدربة

 ،جندي 5000ويقدر عددها بنحو 

الرئيس من الوحدات املدربة  وتلقى

التحية العسكرية في استعراض 

وتفقد أوضاعهم  ،عسكري مهيب

املعيشية، واستمع إلى تقارير من بعض 

الضباط والجنود وسط شائعات كاذبة 

بأن هؤالء الجنود شاركوا في الحرب في 

شمال إثيوبيا بين الجيش الفيدرالي 

قتل العديد مو  ،وقوات جبهة تيغراي

ليتبن زيف هذه  ؛تلك الحربمنهم في 

 . األخبار

أمام ألقاها وتحدث الرئيس في كلمة 

الجنود عن خطط إدارته في بسط أمن 

البالد بشكل عام وتحرير املناطق التي ما 

اإلرهابيين من حركة  تزال تحت سيطرة

الشباب الذين وصفهم بأنهم أعداء 

للشعب الصومالي وذلك لتنمية البالد 

لدولة، ويتوقع على وتسريع جهود بناء ا

نطاق واسع أن يضطلع الجنود املدربون 

في إرتيريا بدور حاسم في تحرير محافظة 

جوبا الوسطى في والية جوباالند املركز 

 ،الرئيس ي لحركة الشباب وعقر دارهم

ولهذا أكد الرئيس أن الجنود سيعودون 
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 ؛رع وقت ممكنسأرض الوطن في أ إلى

من من ليلبوا واجب الوطن في حماية األ 

والدفاع عن  أعداء الداخل اإلرهابيين

السيادة الوطنية وسالمة ووحدة 

 (2) األراض ي الصومالية.

o  تجربة فصيل أهل السنة

 والجماعة

تعتبر الطريقة القادرية أقدم وأشهر 

التي  الصومال الطرق الصوفية في

ب إليها فصيل أهل السنة ينتس

، وتقوم أديباتها على توقير والجماعة

ورعاية أنصارها، ونشر  شيوخها

تعاليمها بين مريديها، واإلعداد الروحي 

لهم، وتلقينهم مبادئ الدين اإلسالمي 

وتعاليمه عبر قوالب معينة وتقاليد 

ا فروع كثيرة انبثقت مرعية، ويوجد له

واألويسية، والربيعية،  منها كالزيلعية

والعلية، والبارديرية، والسمنترية 

والرفاعية، وهذه الفروع متفاوتة في 

وتوجد إلى  .وجغرافية االنتشار حجمها،

جانب القادرية الطريقة األحمدية 

)اإلدريسية( ومنها الصالحية في 

، وتذكر بعض املصادر الصومال شمال

وجود طرق أخرى مثل الرفاعية، 

والختمية، والدندرية، ولكنها ضئيلة ال 

ويرى  .يهتدي املراقب إلى ممثلين لها

أغلب املراقبين أن التيار الصوفي تراجع 

الحياة العامة في الصومال منذ دوره في 

الستينيات والسبعينيات من القرن 

املاض ي، بعد مزاحمته من الحركات 

 اإلسالمية املعاصرة، ويسعى اآلن

 (3.(الستعادة مكانته السابقة

يعد فصيل أهل السنة والجماعة الذي 

ينشط في وسط الصومال الجناح 

 ،املسلح للطرق الصوفية في الصومال

آالف  3صره ما يناهز ويقدر عدد عنا

والذي برز في وسائل  ،عنصر مسلح

االعالم والساحة السياسية في الصومال 

كواجهة من واجهات التيار الصوفي التي 

 ،استشعرت خطر وجودي عليها

وكافحت حركة الشباب منذ العام 

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
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 ونجحت في التصدي لها ومنعها 2007

من التمدد في وسط الصومال لرفض 

ق الشريعة نهج الحركة في تطبي

ووصفتهم بأنهم خوارج ، اإلسالمية

العصر الحديث وذلك لتكفيرهم كل من 

وملا ، ال يوافق مقاربتهم للدين اإلسالمي

اعتبر استفزازا من حركة "الشباب" التي 

هدمت العديد من األضرحة التي يتبرك 

بها الصوفية في بعض املدن في جنوب 

وإعالنها الحرب على كل ما يمت ، البالد

صوفية بصلة في املدن التي سيطرت لل

 .عليها في جنوب البالد

وخاض التنظيم معارك طاحنة مع 

 ،حركة الشباب في وسط الصومال

ي ر و غ"وخاصة حول معقله في مدينة 

والتي أسفرت عن مقتل املئات  "عيل

وانتهت بهزيمة  ،2008 عام بداية من

نكراء لحركة الشباب برغم أن هذا 

الفصيل لم يتلق دعما من الحكومة 

وقد أشارت  الصومالية في ذلك الوقت،

التقارير إلى أن إثيوبيا رعت هذا 

 كرأس حربة لكسر شوكة الفصيل

اإلرهابيين، وعزز هذا االتجاه تصريحات 

رئيس الوزراء اإلثيوبي الراحل ملس 

حكومته تساعد العشائر في  زيناوي بأن

 وسط الصومال التي تحارب الشباب.

o متوقعة وصراعات اتخالف 

يخش ي الخبراء من تكرار تجربة تنظيم 

أهل السنة والجماعة الذي أصبح 

شوكة في حلقة الحكومة في مسعاها 

لبناء مؤسسات الدولة في والية 

، وبالتالي يتحفظ البعض من غاملودوغ

حشد و  عبيالتعاطي مع الحراك الش

وتسليحهم ضد حركة  العشائر

 املسار ؤول؛ وذلك خشية أن يالشباب

في النهاية إلى خلق كيان آخر مواز 

دولة داخل  ، والذي سيصبحللدولة

هذا معتقدين أن  حسب رأيهم، الدولة

الكيان سيشتبك مع الحكومة 

الفيدرالية إن عاجال أو آجال كما حدث 

 تماما مع فصيل أهل السنة والجماعة

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=2008
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الذي يعد من أنجح املجاميع العسكرية 

التي قاتلت الشباب وانتصرت عليهم في 

 ؛كل املواجهات التي جرت بين الجانبين

وذلك المتالك التنظيم عقيدة قتالية 

نهم يقاتلون خوارج ومبنية على أواضحة 

  .وأن قتالهم شهداء ،العصر

بين فصيل  السابق وبالعودة للخالف

 لحكومةأهل السنة والجماعة وا

 قد أن التنظيم  يشار إلى الصومالية
 
ع وق

اإلدارات  مععددا من االتفاقيات 

كل هذه  ؛ حيث حاولتاملتعاقبة

اإلدارات استمالة التنظيم لدورهم 

الحاسم في محاربة حركة الشباب إال أن 

يتحقق على أرض لم اتفاقا واحدا 

وذلك لتعنت التنظيم وبعده  الواقع؛

البعض أنه ال  يري و  ،عن منطق الدولة

؛ وكانت من حركة الشباب يقل تطرفا

حكومة  نجحت املحاولة األقرب عندما

( في دمج 2020 -2017حسن علي خيري )

التنظيم في الهيكل السياس ي واإلداري 

بوالية غاملودوغ عبر اتفاقية جيبوتي في 

، بعد تسوية أعطت زعيمه 2018

بالوالية في بداية  منصب رئيس الحكومة

، نجحت 2019ثاني من عام النصف ال

الحكومة مرة أخرى في استيعاب مسلحي 

التنظيم في الجيش، األمر الذي ساعد 

في بسط سيطرتها على  والية غاملودوغ

املناطق التي كانت تخضع لسيطرة 

  .التنظيم

يبدو أن عملية دمج مسلحي التنظيم في و 

في انحسار نفوذ  ساهمت الجيش

قهم، الجماعة وفقدان قياداتها لبري

األمر الذي دفعها ملحاولة معاودة 

تخلى من خالل  استعادة النفوذ

وافقاته السابقة مع ت عن التنظيم

في سبتمبر/أيلول  ىسعقد الحكومة، و 

مدينة في املاض ي إلى استعادة النفوذ 

"غوري عيل" في والية غاملودوغ إال أن 

والية رفضت استيالء التنظيم إدارة ال

مواجهات مسلحة على املدينة، واندلعت 

دامية انتهت بانسحاب التنظيم من 



 

11 

املدينة عبر وساطة قام بها أحد رجال 

 .(4)األعمال في املنطقة

o الخاتمة 

إن صحوة العشائر ضد حركة الشباب 

؛ وبالتالي فرصه ذهبيه سانحه للدولة

الثورة الشعبية إن صح استثمار  عليها

املذابح األخيرة التي قامت التعبير ضد 

وتعد أيضا فرصه  ،الشباب بها حركة

حتى كبيره للتجار ورجال األعمال 

 ،من ابتزازات الحركةنهائيا  يتخلصوا

ورفع العبء االقتصادي املفروض 

جهود الدولة وليكونوا جزءا من  ،عليهم

الستئصال الرامية  الشعبية والثورة

ها اتشأفة الحركة والقضاء على تهديد

 .في هذا البلد األمنية

الحركة قد انهارت ن حصو  وبما أن 

 املطلوب من الدولةفبعزيمة العشائر 

توظيف هذه الورقة لتعظيم هو 

ومعالجة األخطاء املصاحبة  املكاسب

وهو دور يمكن أن يكون  .لهذه العمليات

 خالل األشهر
ً
  املقبلة. فعاال

 ونظرا ملحدودية القدرات القتالية 

املعروفين بـ العشائر"  "مقاتليـل

تقارهم لهرمية القيادة في واف" سلييمعو "

الحركة املدربة ملثل  مواجهة عناصر

هذه العمليات فإن الحركة تعول على 

ولهذا فإن  ،عامل الوقت لتعاود الكرة

الجيش الوطني هو الوحيد القادر 

 الحركة على محاربة هذه واملدرب

املرتبطة بتنظيم القاعدة. وال يعني ذلك 

أن الجيس يستغني من قوات العشائر 

إال أنه يجب أن يضع في االعتبار أن 

في األمد  امفيد وإن كان الحراك الشعبي

ينبغي مراعاتها  القريب إال أن له محاذير

اإلطار القانوني  افتقادهفي ضوء 

وانتشار السالح وإمكانية االنزالق إلى 

أتون حرب أهلية بين العشائر من جهة 

كما  في املستقبلأو العشائر والحكومة 

 (5)هات مشابهة.يو ينار حدث في س
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ومن املؤكد أنه ال يمكن هزيمة حركة 

الشباب عسكريا في امليدان دون هزيمتها 

ليس ألنها قوية  ، وهذااقتصاديا وفكريا

عسكريا ولكن لطبيعة بنيتها وتركيبها 

تمكنها من االختفاء في حالة و املرن 

الهجوم عليها ولجوئها لتكتيك حرب 

 ، ومعروف أن القواتالعصابات

في  نتشاراال من  عليها يصعب املسلحة

 ،طول وعرض املناطق الشاسعة

في إدارة  تفشلكذلك الشرطة املحلية 

ولهذا ال بد من  ،املناطق املحررة

 بعيدا عناستراتيجية متكاملة 

االنسياق وراء العواطف التي ال تسمن 

 وال تغني في دحر هذه الحركة املتمردة.

o التوصيات  

على املستوى األمني نظرا ألولوية امللف 

، وبناء على التطورات الشعبي والحكومي

امليدانية املتسارعة على األرض وانتفاضة 

 الشعب السباقة للخطة العسكرية

حركة الشباب يجب  ملواجهة الرسمية

 االستفادة من هذا الزخم واملزاج الشعبي

حتى ال  ؛ وذلكاملواتي على أحسن وجه

حققت تحدث انتكاسة للمكتسبات التي ت

ينبغي العمل عليه في األشهر السابقة، و 

 على: 

قيادة الجيش الصومالي أن يتولى  .1

ضد  والهجمات العسكرية العمليات

زمام ، وبذلك يـأخذ حركة الشباب

" ويتم سلييمعو "املبادرة من مقاتلي 

 حسم املعركة بقيادة الجيش الوطني.

طالق عمليات متزامنة على كامل إ .2

وشل  ،حركةالجبهات لتشتيت شمل ال

 .قدرتها على شن الهجمات االنتحارية

قطع مصادر تمويل الحركة من الفحم  .3

 وتهريب البضائع وغيرها من املصادر.

تجفيف منابع الفكر املنحرف الذي  .4

يغذي استمرار تجنيد الحركة ملزيد 

 .من الشباب

o  رفع حظر استيراد األسلحة املفروض

على الصومال لدحر اإلرهاب 

ردة الخارجة على والجماعات املتم

 .القانون 
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