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  الصالة�و�السالم�ع���رسول�هللا:و �سم�هللا�وا��مد���

  

آثار�ا�وتداعيا��ا�مختلفة�ومتواترة��عد�غزوة��امباال�املباركة����ا��ادي�عشر�من�يوليو،�جاءت�

� �أو��� �اإلفر�قية �البلدان �أو��� �الصومال �أو��� �أوغندا ��� �سواء �رأس�مالعالم الواليات��وع��

  املتحدة�األمر�كية.

  

  :وحيدين�فقطأمام�خيار�ن���انتتلك�الدول��وحسب�الدراسة�والتحليل�فإن

  

�أجزاء��- �ع�� �ال��سيطر�سوى �ال�� �الضعيفة �االنتقالية �ا���ومة �دعم �االستمرار��� إما

.محدودة�من�مقد�شيو�وما�س�نجم�عن�ذلك�من�تداعيات

-

ا��زام�ا�خل����الشأن�الصوما���و��ب�قوا��ا�من��ناك�و�التا���أو�التوقف�عن�التد�-

.���الصومالأمام�املجا�دين�

-  

�تقتضيھ�و  �ما �حسب �ف��ا �التفصيل �يتم �نقاط �ش�ل �ع�� �الغزوة �لتداعيات �سرد �ي�� فيما

ا��اجة،�مع�التن�يھ�إ���أن��ذه�التأث��ات�تم�رصد�ا�من�خالل�متا�عة�لألحداث�من��عد�تار�خ�

  .)2010أغسطس��11(�إ���تار�خ�كتابة��ذا�التقر�ر)�2010يوليو��11(الغزوة�

  

  .نبدأ��سم�هللا�و�بھ��ستع�ن.__
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  بداية�تداعيات�الغزوة����أوغندا:

  

�توقي��ا�- �و�ان �أوغندا، �قبل �من ��عرف�ا �لم �وال�لع �الرعب �من �حالة �الغزوة خلقت

ھ�والتفاتھ����ومتھ�وأ�داف�ا�ونتائج�ا�مناسبة�جدا�إليقاظ�الشعب�األوغندي�من�سبات

للنظر����قرارا��ا�وأعمال�ا.

�موسيفي���- �من �ومطالب��م �املعارضة �أحزاب ���وض ��انت �الشعبية �الردود �أبرز ومن

���ب�القوات�من�الصومال�فورا�قبل�أن��ستمر�ال��ديدات����تدم���مستقبل�أوغندا�

والزالت��ذه�األصوات��علو�وموسيفي���يدير�إل��ا�ظ�ره.�املوعود.
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�الص�نكم- �واملس�ثمر�ن �الغر�ي�ن �املس�ثمر�ن �ب�ن �ان�شر�القلق �سواءا �حد �ع�� ،�ي�ن

�الصومال �مع �اخ��اق�ا ��س�ل �حدود �ل�ما �وكي�يا �أوغندا �وأن املس�ثمرون��و�دأ.خاصة

�.�ع�ن�ا��ذر�إ���أوغنداينظرون�جميعا�

�عد�الغزوة.مقابل�الدوالر� UGXالشلن�األوغندي��انخفض-

الثأر�من��و�����ةل�ش�ث�بكر����ا��كم�وجد�لنفسھ�فرصة�ل���الرئ�س�يوري�موسيفي-

� ��� �األمن �وحفظ �الشباب �الذي�حركة �املوعود �النفط �مستقبل �مع �خاصة أوغندا،

�والذي��عت��ه�املحللون��دفا�م�ما�ملوسيفي��،��ر�ما�لن�يتخ���عنھن،�و ي�تظره�األوغندي

،�وتقديم���عحشد�التأييد�الش�ب�ل�القوى�املمكنة�وال���بدأ�بالفعل����العمل�عل��ا�مثل

�.�مش��كعدو�ك�"املتطرف�نما��سمو��م�"

آخر�ن�من��2000إرسال�بل�سارعت�برد�فعل�غاضب�وم��ور�أوغندا�لم����ب�قوا��ا�ب-

جنود�ا�تحت�إ�عاز�أمر��ي،�عدد�ض�يل�جدا�مقارنة�مع�امل�مة�املرجوة�م��م،�إضافة�إ���

�ا �لتقديم �اإلفر�قية �الدول �بقية �من �العسكري.توسل�ا �ف�لدعم القوى���د�موسيفي��

ي���ب�من�الصومال.س�ھمعھ�أو�أن�األفر�قية�األخرى�لتقاسم�العبء�العسكري 

�ناك�سالم���لو�و:��أثارت�التفج��ات�����امباال�سؤاال�أصبح�ي��دد�ع���لسان�الكث��ين-

ا.من�أصل��الصومال���مع���البعثة�����شك�ون�وأصبحوا�.�؟���الصومال�ل��فاظ�عليھ

-� �باب �بفتح �اإلنفجارات ��حول سمحت �األوغندية �القوات ����و تجاوزات �لألبر�اء قتل�ا

�تندد� �اإل�سان �وحقوق �اإل�سانية �ال�يئات �من �تقار�ر �عن ��سمع �فبدأنا الصومال،
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بالقصف�العشوا�ي�ع���األماكن�السكنية�ليل���ار�وكت�ت�املقاالت�و�شرت�التحليالت�

أو��عامل�ا�مع�املدني�ن�األوغندية����ضبط�القوات�بة�باملطالمن�ب�ن�طروحا��ا����جاءوال�

.�ا���ا��ا�من�الصومال

الشعب�األوغندي�يرغب��شدة������ب�ج�شھ�وقد��عالت�أصوات�العديدين�يرددون�-

."نر�د�أبناءنا�ليحمونا��نا����أوغندا�ول�س��ناك�ليحموا�أولئك�الصومالي�ن"

.ألطراف�املعنيةلم�سوم�أصبح�ال�دف�امل�شود�لأل ف�الدعم�يتكث-

  ثانيا�تداعيات�الغزوة����أمر��ا:

  

�وماكرة- �سر�عة ��انت �أو�اما �فعل �تفاجأ�ردة �وأنھ�قد �و�دا �فر�قا�ف، �عاجل ��ش�ل أرسل

من�محققي�ال����أي�إي�لتو���التحقيق����التفج��ات.

�أو�اما��عد�الغزوة��انت�تدل�ع���- السياسة��عدم�توازن الردود�وا��طابات�ال���ألقا�ا

�تخبط�ااأل  �ومدى �مر�كية �النقد �الكث���من �لقت �بتصر�حات �أد�� �وقد �األوساط�، ��

� �العالم، ��� �املحلل�ن ��عض �عند �نا�يك �أناس�األمر�كية ��م �القاعدة �أن �تص�يفھ م��ا

رفضا�عند���كي�ن�وقد�ال���ذلكعند�األمر ��ذا�االنطباععنصر�ون..���محاولة�إ���خلق�

.وا��م�بضعف�نظرهمعظم�م�
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ا�إ���استغالل�الظرف�ودفع�جميع�األطراف�إ���العمل�ع���إرسال�قوات�أك���سارع�أو�ام-

فالقادة�األفارقة��للصومال.�لكن�األمر�مع�القادة�األفارقة�مختلف�عنھ�من�قادة�الناتو.

�ع ��نعبارة �إ��مجرم�ن ��ي�تمون �ما�النوع �و�ذا �ي�ون �ما �كأ�شع �الظروف ��ستغل الذي

�ذه�املؤامرة.�منوا��زانة�األمر�كية�ي�تظر�أو�اما�

تقديم�الدعم�اللوجس���واملا�����نود�أم�سوم.القيام�ب-

الضغط�ع���بقية�البلدان�مثل�جنوب�إفر�قيا..-

كما�لوحظ��.واملسافر�ن�إ���الصومال�تكثيف�املراقبة�ع���ا��الية�الصومالية����أمر��ا-

�صوما �المرأت�ن ��انت �آخر�ا �أمر��ا، ��� �مؤخرا �االعتقاالت �اعداد �إحدا�ما�ارتفاع ليت�ن

دوالر�أمر��ي���ركة�الشباب.�8000سنة،�ا��متا�بإرسال��63عمر�ا�

ن��س��دفون�األبر�اء�من�م�����كرة�ر�ابي�إثارة�زو�عة�من�الدعاية�اإلعالمية����أن�اإل -

القدم.

  

امل��ايد��وأنھ�ترجمة�للتأث�� �ال��ك���ع���أن�الفعل�نا�ع�من�تأث���أفراد�من�تنظيم�القاعدة.-

الشباب.حركة�جانب�داخل�تل�ن�األ للمقا

-�� �تصو�ر�الشباب �و�أمحاولة �إفر�قيا �ع�� �ينقض �أن �ير�د �األخضر�واليا�س�وحش �ل

و��م�ش�القتل�املتعمد�لألوغندي�ن�للمسلم�ن.�بدون�س�ب�فقط�ألجل�القتل.
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ز�ادة�القلق�اتجاه�الشباب�بات�متجليا.-

معظم�ا�دبلوماسية،�سياسية�واستخباراتية.�انت����التحر�ات�األمر�كية�-

  ثالثا�تداعيات�الغزوة����دول�إفر�قيا:

  

-� �الدول �سياس��ا�أبرز �ع�� �ا���ومة �مل�اجمة �املثقفون ��رع �حيث �بورندي ��� تأثرا

�ل��ا��� �اعتقال �حصلت �كما �ا���ومة ��ذه �نزا�ة �حول �األصوات �و��عالت ا��اطئة

ي�للتصدي�ل��وم�مثل���وم��امباال.بورند�درةمدى�قعن�فيھ���ساءل�س�ب�مقال�

�بقية�- �خيفة �وتوجس �وإثيو�يا، �وكي�يا �و�ورندي �أوغندا ��� �األمنية �اإلجراءات تضاعفت

بلدان�إ�غاد.

خضعت�غي�يا�و�جيبو�ي�للضغوط�واملساومات����قبول�إرسال�قوات�تقدر�بكتي�ت�ن�من�-

،�ب�نما�رفضت�بقية�)أي�الواحدة�ف��ا�حوا���األلف�جندي�،(كال�ما�حوا���ألف�ن�جندي

�ب �مثل �الرضوخ �من �األعضاء �وانسو�البلدان �ا...ب�نما �يتخذ�يبقى �لم �إفر�قيا قرار�جنوب

�عد.

�فالقادة�- �الطر�ق، �نفس �ع�� �ل�سوا �اإلفر�قية �والشعوب �القادة �أن �املحللون كشف

�شعو��م.� �أبناء �حساب �ولو�ع�� �األمر�كية �املساومات �وقبول �مصا���م �خدمة ير�دون

خ����املوت�والدمار����بالد�ا.والشعوب�ت
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ضد�ا���ومة�ال�شة�الصوما���الشعب�تحف����إ��أي�تصرف�من�أن�يؤدي��ا��وف�تنامي-

.وأعوانا�ا

  

  را�عا�تداعيات�الغزوة����الصومال:

  

مما�أثار�حفيظة�ل��ركة�ز�ادة�الدعم�الشع���والتعاطف�من�قبل�املسلم�ن����الصومال�-

���عدة�مناسبات.�ذلك�ا�عنأعر�و قد�األمر��ان�واملراقب�ن�و 

ز�ادة�القوة�والوزن�اإلقلي���ل��ركة�و�دأ�الكفار�يحسبون�ل�ا�ألف�حساب.-

.وإ�عاز�ذلك�لإلرتباط�بالقاعدة�ا��ديث�عن�التطور�والتوسع���ركة�الشباب-

  

�املال�- ��عض �ع�� �ل��صول �التوسل �أجل �من �للوضع �الصومالية �ا���ومة استغالل

ز�ادة�الرعب����صفوف�ا���ومة�االنتقالية.�إضافة�إ���.�العادة�والدعم

�أجور�م�- �برفع �إدار��م �وقيام �الصومال ��� �املتواجدين �ا��نود �صفوف ��� �الرعب ز�ادة

دوالر�لل��ص�الواحد�ح���تكمم�األفواه.�750دوالر�إ����500من�

��ل�- �باملثل �وعاملت �مسلم �وصوما�� �مرتد �صوما�� �ب�ن �تفرق �لم �األوغندية القوات

�ترك�الصومالي� �من �وم��م �الصومالية �القوات ��� �ا��نود ��عض �أثار�حفيظة �مما ن

�وطالبوا� �األبيض �الب�ت �ساسة �أمر�أثار�ا�تمام ��رب، �من �وم��م �واس�سلم السالح
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�قوا��م� �يفقدوا �ال �ح�� �بالتصرف �االنتقالية �ا���ومة �ومن �باالنضباط األوغندي�ن

الضعيفة�باألصل.

أجل�رفع�املعنو�ات.�إرسال�دعم�و�أموال�إضافية�للقوات�من-

  نقصت�وت��ة�القصف�اليومي�عما��انت�عليھ�قبل�تفج��ات��امباال،�وإن��انت�ال�تزال.-

التفتت�األنظار�أك���للقضية�الصومالية.-

-���� �العسكري �التدخل �بدل �واملصا��ة �السيا��� �با��وار �املطالب�ن �أصوات �عالت

الصومال.

  

�بالسماح- �التخطيط �حد �إ�� �االق��احات �ا��كم��حاليا�وصلت �باستالم �الشباب ��ركة

�بإ �العمل �ثم �الشعب��سقاط�اومن �استغالل �طر�ق �عن �أخرى �بطر�قة �م��ا واستالمھ

الصوما��.

�داخ���- �اقتتال �قضية �الصومالية �القضية �أن ��� �اإلدعاءات ��امباال�ز�ف �غزوة كشفت

�الرئ�س �األطراف �و و�رزت �الصلي�ية �أمر��ا �الصراع: ��� �واية �ج�ة �من ملجا�دين�أعوا��ا

،�ح������عيون��عض�النصارى�واألحباش.والشعب�الصوما���من�ج�ة�أخرى 
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  خامسا�تداعيات�الغزوة����العالم:

رفضت�األمم�املتحدة�مسك�زمام�األمور�بنفس�ا�و��ر�ت�من�املسؤولية.-

رفضت�منح�صالحيات�قتالية���ومية��(كما�يزعمون)�لصا���جنود�أم�سوم.-

-� ��� �القوات �سقف �متوفر�لكن�و�قي �ا��نود �من �العدد �يقولون �ا����اء �فبعض تراوح،

الدعم�املا���واللوجس���غ���متوفر.

جندي�كدفعة�أو���متوقع�وصول�م����ش�ر�س�تم���مع�دفع�فوات���م�من�قبل��2000ـال-

خز�نة�الب�ت�األبيض.

�األمر��- �وال��اء �الت��عات ��ل �رغم �مالية ��ع��ات ��ناك �ولكن �ب��ت�ب �تأ�ي ي�البقية

املزعوم.

�أثار�غضب�الكث��ين�- خرجت�القضية�الصومالية�ل��ارج�وتضررت�سمعة�أم�سوم�مما

.ممن��عملون�ع���تلميع�سمعة��ذه�القوات����ا��ارج

�واملتا�ع�- �املحلل�ن �من �للعديد �مرجعا ��انت �الكتائب ��عاب���إصدارات �استخدموا �وقد ن

اصدارا��ا�مثل"�الصلي�يون�األفارقة".
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  ا��الصة:�

  أصبح�الوضع��التا��:�

،�ب�ن�رفض��عض�الدول�إلرسال�بصعو�ة�تحاول�قوات�أم�سوم�ا��صول�ع���مدد�ل�ا-

�املادي� �الدعم �ع�� �تحصل �ر�ثما �املوافقة �اآلخر�وانتظار�الدول �البعض �و�تردد قوا��ا

� �يبدو�فقط �فكما �املوعود، �ش�ر�س�تم����2000واللوجس�� �للسفر��� �جا�ز�ن جندي

)�يتج�زون...وأوغندا�ال�تر�د�أن�تجد�نفس�ا�وحيدة����الصومال�أخرون�2000والبقية�(

مع�بورندي...

أمر��ا�تركز�إستخبارا��ا�ع���امل�اجر�ن�للصومال�والصومالي�ن����أرض�ا.-

أمر��ا�تقوي�استخبارا��ا����املنطقة�وخاصة�كي�يا.-

ابات�النتخة����الداخل�قو�ة�ومتحدة،�واأوغندا�تطلب�من�البقية�تقاسم�الع���واملعارض-

.)االنتقام�من�الشباب�(�وراقأو���يده��موسيفي���يجمع�ملنافسيھ�ب�نماأصبحت�قر�بة�

-� �كب��ة �دائر��ا �وأصبحت �املعركة �ساحة �توسعت �العالم، ��� �بلد �أي �إ�� وال�يمكن�تصل

� ��� �مقد�شو حصر�ا �فقط�العاصمة �أين�، �يلتفتون �وأصبحوا �األعداء �قوى ��ش�ت اآلن

.الضر�ة�القادمة

�اإلفر�قيةاإلقتص- �الكب���للدول ��و�ال�اجس �واملال �عظيماـ�اد ��عت�����ديدا �بھ �واملساس

�.ول�ذا�رفعت�حالة�التأ�ب�ل��فاظ�ع����ذا�القطاع�خاصة
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ا���اد�العال���مصط���أصبح�حقيقة.-

.__2010يوليو��11__.انت���م��ص�تداعيات�غزوة��امباال�

  ن�شاء�هللا)(أي�إضافات�ذات�قيمة�س�تم�إدراج�ا��ش�ل�م��ق�إ

.وا��مد���رب�العامل�ن.

  ||||�2010أغسطس���11ـ�املوافق�لـ�����1431رمضان��1تم����|||| 


