مؤتمر االمارات العربية المتحدة لمكافحة القرصنة 4102

ورقة عمل

الجماعات اإلرهابية من مالي إلى الصومال:
جهود وأولويات مكافحة اإلرهاب
الدكتور ويليام رينو

أستاذ علوم سياسية ومدير برنامج الدراسات األفريقية
جامعة نورث ويسترن ،شيكاغو ،الواليات المتحدة األميركيَّة

تطرح دولتا مالي والصومال تحديات كبيرة أمام جهود مكافحة اإلراا

نرر لعدم التوافق بين طريقة حوكمتهما وأنواع
ًا

َّ
الرسمية التي تش ّكل أسس السياسات الفعالة لمكافحة اإلراا  .تستلزم عملية مكافحة اإلراا
اياكل الدولة

الفعالة

وجود حكومة تتمتَّع باإلرادة السياسيَّة والقدرة على إشراك المواطنين بشكل فعَّال في عملية جمع المعلومات وعزل
بد من وجود جهاز أمني وطني متماسك َّ
األاداف .كما وال َّ
يتمكن أقلُّه من التعاون مع شركاء أجان
بوسعه إدارة التهديدات اإلراابيَّة بمفرده .وبدون اذه الشروط ،ستقتصر جهود مكافحة اإلراا

إذا لم يكن

على قيام قوات أجنبية

بتنفيذ ضربات دوريَّة بدون أن تقوم بعمل ُيذ َكر لتغيير اذه الرروف التي ِّ
تشكل بيئة حاضنة لهذه التهديدات في المقام
األول.
َّ
إن شبه غيا

اياكل رسمية فعالة للدولة في جزء كبير من مالي والصومال ،فضالً عن منطق السياسات المحليَّة

المبني على اياكل القرابة يطرحان تهديدات خطيرة تطال االستراتيجيات المستدامة لمكافحة القرصنة .يسيطر اذا
مستمرة،
المنطق السياسي على دول أخرى مصابة باالنهيار ،حيث تقوم الق اررات السياسيَّة على جداالت ونقاشات
َّ
وسط انتشار انعدام األمن ورروف سياسيَّة َّ
متغيرة باستمرار ،ما يضطر القادة المحليين إلى توخي الحذر واالستعداد
السياسية .وخالل النزاعات القائمة في مالي (منذ العام  )2102وفي الصومال (منذ
لتغيير انحيازاتهم في المعارك
ّ
المتمردين والحكومة ،التآمر والدعم ،والمشروع وغير
تمت مواجهة صعوبة في التمييز بين
العام  ،)0990لطالما َّ
ِّ
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المشروع ،ألن األفراد يضطرون إلى تنويع والءاتهم ودوافعهم .اذا يعني أن السلطات السياسيَّة الفعليَّة في اذه البلدان
تؤمن مالذاً ألاداف عملية مكافحة القرصنة ،حتَّى َّإنها تفعل ذلك بالتزامن مع تعاونها مع الجهود األجنبية
غالباً ما ِّ
الرامية إلى تحديد تلك األاداف و ِّ
الحد من نفاذ اإلراابيين إلى مجتمعاتهم المحلية.
تطرح اذه األوضاع السياسية تحديات كبيرة أمام سياسة مكافحة اإلراا  .والضغط على تلك الحكومات لكي تعمل
بحسم ضد التهديدات اإلراابيَّة او مبالغة في تقدير أامية قدراتها على القيام بذلك ،ويكاد أن ينسف أركان السلطة
المؤسسية المحلية البسيطة التي تمتلكها .ويمكن للضغوطات أن تأتي بنتائج عكسية بطرق أخرى ،م ِّ
عززةً الجماعات
اإلراابية ،ال سيما وأن السلطات المحلية تلجأ إليها طلباً للحماية من الدولة وتتيح لها إمكانية الدخول مباشرةً إلى
المجتمعات المحليَّة .ويتمثَّل البديل بالتعامل مباشرةً مع اذه السلطات المحليَّة على الرغم من أن األمر ُيدخل الغري
ضد المشروع الطويل األمد الرامي
في التيارات المعاكسة المعقَّدة للسياسات المحلية ،ومن شأنه تمكين القادة المحليين ّ
إلى بناء مؤسسات دولة فعالة .وتشمل السياسة الفعالة لمكافحة اإلراا

إجراء تعديالت طارئة في الرروف المؤدية

إلى انهيار الدولة في مالي والصومال مع الميل إلى بناء سلطة مركزية أقوى قادرة على مراقبة الشعو

وتنريمها

وعلى التصدي للتسلُّل والتعاون مع الجماعات اإلراابية.
إن تقرير مكافحة اإلراا

يصور جيِّداً المشاكل التي تعترض اذه العملية في دولة منهارة ،فضالً عن
في الصومال
ِّ

ويشار إلى أن عملية مكافحة اإلراا
توصيات السياساتُ .

في مالي تواجه مشاكل مشابهة واَّنما على خلفية

استم اررية أكبر لهياكل الدولة الرسمية ،أقلُّه في العاصمة .وكذلك أيضاً ،إن الحلول الطارئة لمكافحة اإلراار تشير
إلى اعتبارات إضافيَّة يمكن استخدامها لتوجيه السياسات الفعالة .وفي كل حالة ،ترتكز توصيات السياسات على

مؤتمر االمارات العربية المتحدة لمكافحة القرصنة 4102

ورقة عمل

واقع كون فعاليتها أقل بكثير مما يمكن تحقيقه في دول أكثر قدرةً .غير أن المشاركة في بناء مثل اذه الدول تصل
إلى ما او أبعد من الحقائق السياسيَّة والماديَّة التي ِّ
توجه معرم استراتيجيَّات مكافحة اإلراا .
توفِّر الصومال بيئة مثاليَّة لدراسة استراتيجيات مكافحة اإلراا

في دول منهارة .في  0سبتمبر  ،2102نجحت

القوات األميركيَّة في قتل أحمد عبدي جودان ،زعيم حركة الشبا

تبنى تنفيذ عملية االعتداء على
الصومالية الذي ّ

مركز "ويستغايت" التجاري في نيروبي في كينيا ما أودى بحياة  76شخصاً من المدنيِّين وقوى األمن .كما وأشرف
جودان على تنفيذ العديد من المؤامرات َّ
ضد أجان

في منطقة شرق أفريقيا .لكن قبل اذه الضربة ،قامت القوات

األميركيَّة بمحاوالت َّ
عدة لقتلهَّ ،
تجمع عدد كبير من
مرة .وفي إحدى َّ
لكنه كان يسبقها ويلوذ بالفرار في كل َّ
المراتَّ ،
المدنيين لمالقاة القوات األميركيَّة باستياء ،فاضطرت اذه األخيرة إلى االنسحا

بدالً من إيقاع إصابات كبيرة في

صفوف المدنيِّين .من انا ،يتبيَّن أن الهدف كان يتلقَّى تحذيرات .ويعتقد الكثير من الصوماليِّين أن شبكات
االستخبارات المحليَّة ،بما في ذلك وكالة االستخبارات الوطنيَّة واألمن في الحكومة الصومالية تأوي مندسِّين.

وعلى غرار ذلك ،كشفت محاولة فرنسية فاشلة في يناير  2102إلنقاذ عميل استخباراتي محتجز لدى حركة الشبا
الصوماليَّة عن وجود أشخاص مندسِّين .فلقد كان الفرنسيون يحتاجون إلى معلومات من السلطات المحليَّة إلطالق
اجوم مباغت وبعثة إنقاذ َّ
لكنهم ،بدالً من ذلك ،وقعوا في الفخ حين اعترض مقاتلون تابعون لحركة الشبا
المهاجمين وأمسكوا بهم طوال ساعتَين وقتلوا عنصرين من الجيش الفرنسي.
اذه الحوادث ،على غرار حوادث أخرى َّ
عدة مماثلة ،تكشف عن وجود مشكلة تتمثَّل بأنماط محليَّة من التحالفات
والمعارضات في مجال تيسير تبادل المعلومات .فعلى سبيل المثال ،إن اتفاق اقتسام السلطة في العام  2112الذي
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لدس
أدى إلى إنشاء وكالة استخبارات ،أعطى المجموعات القبليَّة ،التي تعاونت مع اإلراابيين بشكل انتقائي ،فرصاً ِّ
عمالئها في الخدمات األمنيَّة واالستخباراتيَّة .فعلت اذه المجموعات ذلك اللتزام الحذر ،من خالل العمل مع كل
منطقية لحماية مصالح المجموعة القبلية أو األسرة التي ينتمون إليها،
األطراف إزاء انعدام االستقرار .وأعمالهم اذه
ّ
لكنها تؤدي أيضاً إلى استمرار حالة االستقرار األوسع نطاقاً التي تجعل من بناء مؤسسات الدولة أم اًر صعباً في
الصومال.

ومن المرجح أن تستمر سياسة مكافحة اإلراا

بتضمن ضربات على الزعماء اإلراابيِّين ،بما في ذلك
في الصومال
ُّ

ضربات منسَّقة من خالل خدمات االستخبارات واألمن التابعة للدولة .وقد حاولت جهات فاعلة خارجيَّة تعزيز
استقالليَّة اذه السياسات عن التيارات المتضاربة في السياسات المحليَّة .فعمدت إلى البحث عن متعاقدين خاصين
أجان

يقومون بتدري

عمالء محليين ومراقبتهم .األمر الذي ُّ
يحد من تبادل المعلومات ويمنح الجماعات القبلية

المخولة القيام بهذه الخدمات مزيداً من الثقة لكي تحصر تعاونها بالمؤسسات االستخباراتية واألمنية التابعة للحكومة
َّ
بدالً من محاولة المراوغة جميع األطراف .وفيما تزيد اذه الخطوة من فعالية اذا الذراع من أذرع الدولة ،يمكن لها أن
ت دفع الجماعات القبلية األخرى إلى االشتباه باستخدام اذه الجماعات سلطتها لخدمة مصالحها الضيقة وللسيطرة على
اؤالء الذين ال تربطهم عالقة بأصحا

النفوذ .ويالحر المراقبون أن القبائل المفضَّلة تحصل على أفضلية الحصول

على عقود األمن الخاص التي يدفع األجان

ثمنها .إن تركيز السلطة ضمن شبكات القرابة التي يتم فيها لع

السياسات الحقيقة للصومال تخي ف بعض المسؤولين الحكوميين الذين يخشون أن تكتس
االستقاللية فتتحدى أنرمتهم.

اذه الخدمات المزيد من
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وترهر أنماط مماثلة في بونتالند ،واي حكومة شبه مستقلة في شمال شرق الصومال .اناك ،كانت شركة خاصة
للخدمات العسكرية ُّ
تمد القوى األمنية التابعة للحكومة اإلقليمية بالمراقبة الجوية والدعم الناري في العمليات ضد
تحول البعض منهم إلى
مقاتلي حركات الشبا  .وفيما كان بعض اؤالء األاداف مقاتلين فعليين في حركة الشبا َّ ،
منافسين للمسؤولين الحكوميين والمقاتلين الذين كانوا يحاولون التمسك باألرض التي أراد المسؤولون الحكوميون
تخصيصها لصالح قبائلهم.
وفي مالي ،ترهر معضالت مماثلة .فعلى الرغم من أن اياكل الدولة فيها لم تتأثر بقدر ما فعلت اياكل الدولة
الصومالية ،تعتمد حكومة مالي إلى حد كبير على نحو  0111جندي فرنسي وصلوا في يناير  2102لمحاربة
مسلَّحين على ارتباط باعتداءات إراابية في أنحاء المنطقة َّ
شنتها جماعات مثل تنريم القاعدة في بالد المغر  .وقد
أعلن المسؤولون الفرنسيون أنهم يمألون "الفراغ األمني" الذي يهدد بزعزعة استقرار المزيد من الدول المنهارة مثل ليبيا
وتشاد وحكومة أفريقيا الوسطى.

وقد أصبحت اذه الجهود أيضاً خاضعة للتيارات السياسية المحلية المعاكسة .ففي مايو  ،2102على سبيل المثال،
ااجمت القوات التابعة للحكومة بلدة خاضعة لسيطرة ثالث جماعات لها سجل حافل بتغيير انحيازاتها لكنها تعاونت
بشكل انتقائي مع القوات الفرنسية .وفضالً عن مقتل  01عنص اًر من الجنود التابعين للحكومة واحتجاز عدد مساو من
الراائن ،أدى الهجوم إلى إضعاف قوى الحكومة ألن األطراف العسكرية التي كانت لها شبكات مشتركة مع األاداف
سارعت إلى حماية مصالحها ،ما أدى إلى إضعاف مؤسسات الدولة القائمة.
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تجسِّد مالي والصومال مدى خطورة المعضالت التي تواجه استراتيجيات مكافحة اإلراا

في الدول المنهارة .وال يمكن

للجهات الفاعلة األجنبية االعتماد على مؤسسات الدولة ل َّ
تمداا بالمعلومات الالزمة ولتتعاون معها الستهداف
اإلراابيين ،وبالتالي ليس باستطاعتها معالجة الرروف التي ِّ
تمكن اإلراابيين من إيجاد مالذ آمن في أراضيها.
َّ
المطلعون فعالً على ما يجري على األرض يجاادون إلرساء األمن في مجتمعاتهم ،وبالتالي لتبادل
واألشخاص
عدة بما في ذلك الجماعات اإلراابيَّة ِّ
المعلومات .إن تسلُّلهم وتعاونهم مع جماعات َّ
تمكنهم من توخي الحذر ،لكنها
َّ
منطقيةً لهذه المشكلة ببناء
تجعلهم أيضاً شركاء إشكاليين في عمليات مكافحة اإلراا  .ويتمثَّل الحل الفوري األكثر
منرمات أمنية واستخباراتيَّة أقوى ،حتى إذا لزم األمر أن يتم ذلك من خالل متعاقدين خاصين أجان

وضد مصالح

مسؤولين في الحكومة المعترف بها.

في نهاية المطاف ،تنطوي المشكلة على مخاطر تحبط المعنويات .فكلما ساعدت الجهات الفاعلة الخارجية الشركاء
المحليين على أن يصبحوا أكثر فعالية كشركاء في عمليات مكافحة اإلراا  ،زاد احتمال تمكين الجهات الفاعلة
الخارجية شركاءاا المحليين من السعي وراء مصالح أخرى تساام في تعزيز الرروف التي تجعل اذه األماكن جذابة
ُّ
التمكن من القيام بمشاريع شاملة لبناء قدرات
حل اذه المعضلة في المدى المنرور ،نر ًار لعدم
لإلراابيين .ال يمكن ّ
الدولة .وبالتاليِّ ،
تشكل السياسة المحليَّة أفضل ما يمكن القيام به .ويتمثَّل التعديل الحقيقي الذي يج
المدى القصير بفهم السياسات المحلية قدر اإلمكان بغية ُّ
تجن
تعتمد عمليات مكافحة اإلراا

التالع

القيام به على

سر المعلومات .وفي المدى الطويل،
وت ُّ

الفعالة في اذه الدول على بناء جهاز أمن متخصص ومقبول محلياً ،مع أن المشاكل

في الصومال ترهر مدى صعوبة تحقيق ذلك.
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تنشر اذه المادة من قبل مؤسسة الشرق األدنى والخليج للتحليل العسكري اينغما في اطار المؤتمر الرابع لدولة االمارات
العربية المتحدة حول مكافحة القرصنة البحرية ،الح ا
ومجابهة عد اال تقرار ع ى الياب ة
بتاريخ

-

أكتوبر،

ع ى تعافي الدولة من

ل ا تدامة الجهود ال عالة في البحر

زرة الخارجية االماراتية بالشراكة مع موان
الذي تنرمه و ا

دبي العالمية في دبي

ان ا راء الواردة في اذه الورقة اي خاصة بالمؤلف فقط ،وال تعكس آراء أو مواقف

منرمي المؤتمر قد يكون تم تعديل المضمون ألغراض تشكيلية
لللمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع المؤتمر على الرابط التالي www.counterpiracy.ae

