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چکیده

کشور سومالی پس از پشتسرگذاشتن دوره استعماری بریتانیا و ایتالیا به دورهای از دیکتاتوری نظامی
با الگوپذیری از شوروی ،وارد شد .در دوره جنگ سرد هم بهه دلیهم مویعیهت اسهترات یکی بهود بهه
محلی برای ریابت شوروی و آمریکا تبدیمشد .پهس از رروپاشهی شهوروی و دیکتهاتوری نظهامی در
سومالی ( ،)1771این کشور به دلیم سابتار سنتی یبیلهای ،به صحنه جنگ دابلهی میهاق یبایهم بهرای
تصاحب یدرت سیاسی مبدلشد .سازماق ملم متحد ،تالشهای زیهادی بهرای تشهکیم دولهت ملهی و
مرکزی در این کشور انجامداده اما مورقیت چندانی به دنبال نداشهته اسهت .در جنهگ و ههر و مهر
دابلی سومالی در کنار ابتالفهای یبیلهای ،نقش گروههای اسالمی بنیادگرا نیز به چشهم مهیبهورد.
رعالیت این گروهها به وی ه پس از رروپاشی دیکتاتوری زیادباره گسترشیارته و از این زمهاق بهه بعهد،
گروههای اسالمگرا نقشی عمده در تحولهای دابلی و روابط بارجی سومالی داشتهاند .در سالههای
ابیر ،رعالیت دزداق دریایی سومالی در بلیج عدق و تأثیر هر و مهر و ابهتالفههای دابلهی ایهن
کشور بر ظهور و گسترش این پدیده ،توجه بینالمللی و منطقهای را به بود جلبکرده ،لزوم بریراری
نظم و ثبات در این کشور و به تبع آق ،منطقه استرات یکی شاخ آرریقا ،بلیج عدق و تنگه بابالمنهدب
را بیشتر نمایاقسابتهاست .هدف از نگارش مقالة حاضر ،تبیهین علهم تکهوین گهروهههای بنیهادگرای
اسالمی در سومالی ،ارتباط این گروهها با القاعده و دزداق دریهایی و چشهمانهداز شهکمگیهری دولهت
مرکزی اسالمی در این کشور است.
واژگان کلیدی :سومالی ،بنیادگرایی ،اتحاد اسالمی ،الشباب ،القاعده.
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مقدمه
کشور سومالی در شاخ آرریقا ازجمله کشورهایی است کهه بهه دلیهم مویعیهت اسهترت یو بهود،
همیشه مورد توجه بودهاست .تکوین نظام سهرمایهداری در غهرب و بههدنبهال آق تهالش دولهتههای
اروپایی برای سلطه بر دیگر نقاط جهاق ،ازجمله آرریقا سهبب شهد تها کشهور سهومالی نیهز از توجهه
دولتهای استعمارگر مصوق نمانده ،بر اثر سیاستهای استعماری آنها تجزیهشود .پس از پایاق جنهگ
جهانی دوم و تکوین نظام سرمایهداری ،اگرچه در سال  1791ررصت بهرای اسهتقالل سهومالی رهراهم
شد ،این کشور ،همچناق به دلیم مویعیت استرات یو بود در دوراق جنگ سرد مورد توجه دو یهدرت
آمریکا و شوروی بود و هر دو یدرت سعیداشتند تا با سلطه بر این کشور ،سیاسهتههای بهود را در
شاخ آرریقا تعقیبکنند.
سقوط دیکتاتوری زیادباره در سومالی ،همزماق با پایهاق نظهام دویطبهی بهود .مههمتهرین وی گهی
تحوالت سومالی از آق هنگام تاکنوق ،ویوع جنگ دابلی و عدم ثبات سیاسی بودهاست؛ امها آنچهه در
سالهای ابیر ،سومالی را در کانوق اببار سیاسهی یهراردادهاسهت موضهوع رعالیهت دزداق دریهایی در
سواحم این کشور و وجود شایعاتی مبنیبر ارتباط آنها با گروههای اسالمگرای رادیکال از نوع سهلیی
در این کشور بودهاست .اگرچه اسالم در طول تاریخ در تحهولهها نقهشداشهته ،امها اسهالم سهنتی در
سومالی از نوع صوریگری بودهاست؛ درحالی کهه اسهالم سیاسهی مطهر در سهومالی امهروز ،از نهوع
القاعده است.
لذا با توجه به چنین پیشینهای ،محور اصلی پ وهش حاضر را ایهن پرسهش تشهکیممهیدههد کهه
«نیروهای اسالمگرا بهوی ه با تیکر سلییگری در حیات سیاسی سومالی چه نقشیدارند؟ و چشمانهداز
آتی تحولهای این کشور چه بواهدبود؟».
هدف از نگارش پ وهش حاضر ،ارائه پاسخ به این پرسش مطر شده به شیوه توصییی -تحلیلهی،
با استیاده از ابزار کتابخانهای و اینترنتی است.

الف -جغرافیای سیاسی سومالی
کشور سومالی در شرق آرریقا و در شاخ این یاره یراردارد؛ ایهن کشهور از شهمال بها جیبهوتی ،از
غرب با اتیوپی و از جنوب غربی با کنیا همسایه است .بلیج عدق در شمال و اییانوس هند در جنوب
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و جنوب شریی این کشور یرارگررتهاند .تنگه سوقالجیشی «بابالمندب» که رابط میاق بلیج عهدق و
دریای سرخ است ،در شمال این کشور یراردارد .وایعشدق این کشهور در مجهاورت دریهای سهرخ و
اییانوس هند ،موجب مویعیت استرات یو آق میشد و بعدها ارتتا کانال سوئز که دریهای مدیترانهه را
از طریق دریای سرخ و تنگه عدق به اییانوس هند متصممیسابت ،بر اهمیت آق ارزود .این کشور بها
 3331کیلومتر بط ساحلی ،طوالنیترین بط ساحلی را در یاره آرریقا داراست (شکم.)1
مویعیت استرات یو سومالی از دو جنبه مهم است:
 به دلیم محارظت از مدبم دریای سرخ؛ نمایندگی دورترین نقطه جهاق اسالم در یلب آرریقا (اندیشه تقریب 143 :1391،و .)144شکل  .1نقشه سومالی

منبع( :سایت تحلیلی تریبون مستضعفین)

این کشور در سال  1791به استقالل رسهید؛ زبهاقههای رایهج آق سهومالیایی ،عربهی ،انگلیسهی و
ایتالیایی است .صادرات عمده آق ،پشم و صنایع دستی ،موز ،شکر ،مهاهی و ررت و واردات آق ،دارو،
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رراوردههای نیتی و ماشینآالت صنعتی است .سومالی با  939919کیلهومتر مربهع مسهاحت ،چهلمهین
کشور جهاق بهحسابمیآید (گلی زواره.)11 :1391،
مردم سومالی ،سنی مذهب (شارعی) هستند .این کشور به لحاظ ررهنگی و مذهبی ،پیوند سهنتی و
تاریخی بود را با حوزههای سوداق و مصر حیظکردهاست .مراکز مذهبی و اماکن مذهبی مکه و مدینه
برای آنها اهمیتی باص دارد .علمای مصر مورد احترام مردم این سرزمین هسهتند و «االزههر» جایگهاه
معنوی باالیی در سومالی دارد .تا دهه  1791میالدی ،جریهاقههای سهلیی در سهومالی و شهاخ آرریقها
حضوری یابمتوجه نداشتند ولی سیاست مذهبی عربستاق سعودی بهوی ه بعد از انقالب ایراق ،موجب
پایهگذاری کانوقهای سلیی در سومالی شد و دانشگاههای مذهبی و علوم دینی عربستاق بهه جهذب و
آموزش جواناق سومالی پردابتند ).(www.world66.com
از یرق سیزدهم تا پانزدهم میالدی ،صوریگرایی در سومالی رایج بود و رهبراق صوریه در سومالی
مهم ترین پایگهاه عقیهدتی و رکهر را داشهتند و بهه سهه بخهش عمهده «یادریهه ،احمدیهه و صهالحیه»
تقسیممیشدند (اندیشه تقریب )149 :1391 ،در سالهای ابیر و پس از شدتیارتن ارکار سلییگری،
رهبراق صوری بدین دلیم که از جانب رشد این ارکار احساسبطرمیکردند ،بهطور مجهدد در صهحنه
سیاسی سومالی رعالشده ،در صدد مقابله با ارکار سلیی برآمدند.

ب -سومالی در گذر تاریخ
 -1از ورود اسالم تا سلطه استعمار
در یرق اول هجری ،بازرگاناق مسلماق از طریق بندر زیلغ ،وایعدر کنار بلیج عهدق ،بهه سهومالی،
وارد شده ،اسالم را در آرریقای شریی انتشاردادند .ررتوآمد تجار مسلماق کشورهای عربی بهه بنهادر
سواحم شریی آرریقا ،نیور اسالم را در این یسمت از یهاره سهیاه رزونهیبخشهید .در یهرق چههاردهم
میالدی ،یو دولت یدرتمند اسالمی در سومالی تشکیمشهد کهه توانسهت بهر بخهشههایی از اتیهوپی
استیالیابد .در اوایم یرق شانزدهم میالدی ،مسلماناق سومالی به اتیوپی حملهبردند ولی یوای اتیوپی بها
حمایت پرتغالیها در سال  1141این حمله را سرکوبکرد (گلی زواره .)19: 1391،پرتغالیها در یرق
شانزدهم میالدی به این منطقه دستیارتند ولی مردم سومالی به کمو لشهکرهایی کهه امهام عمهاق بهه
کمو آنها ررستاد ،پرتغالیها را سرکوبکردند (اندیشه تقریب.)144 :1391 ،
سپس انگلیسیها ،ایتالیاییها و ررانسویها برای برید زمین بهمنظور سابتن پایگاهههای نظهامی و
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اسکله به بررسی سواحم سومالی پردابتند .مردم سهومالی در برابهر اروپاییهاق از ورود مصهریهها بهه
کشورشاق استقبالکردند و از طریق اتحاد با مصر سعیکردند کنترل سواحم بود را دردستبگیرند که
انگلستاق ،مانع این امر شد و اصرارداشت که مناطق سومالی را میاق بیش از یو حکومت تقسهیمکنهد.
بریتانیا بر سواحم شمالی سومالی سیطرهیارت و بخشی مهم از سومالی را که بهطور تقریبی( 1/1 ،یو
پنجم) مساحت آق بود ،به همراه ساکنانش به کنیا که تحتالحمایه بریتانیها بهود ،منضهمکهرد .انگلهیس
بخش تحت سیطره بود را «سومالی لند» نامید؛ ررانسه هم بخشی دیگر از سومالی را که در برابر تنگه
بههابالمنههدب یرارداشههت ،تحههت سههیطره بههود درآورد و بههر سههر مرزهههای آق بهها انگلههیس و ایتالیهها
بهتوارقرسید؛ این یسمت بهه «سهومالی ررانسهه» موسهومشهد و ایهن کشهور ،بنهدر جیبهوتی را در آق
تأسیسکرد (گلی زواره.)19: 1391،
ایتالیا در نتیجة همپیمانی با بریتانیا توانست به بنادر سومالی پیشهرویکنهد و بهه مرزههای جنهوبی
سومالی ،مسلط شود .مردم سومالی به رهبری دینی رردی مذهبی بهه نهام محمهدبن عبهدا ...حسهن بهه
مقابله با استعمارگراق پردابتند .آنها از سال  1711تا جنگ جهانی دوم به نبرد بود ادامهدادند تا اینکه
در طول جنگ جهانی دوم ،ایتالیا تضعیف و از سومالی بار شد و بریتانیا آق بخش از سومالی را کهه
در کنترل ایتالیا بود به بود منضمکهرد؛ سهرانجام در  9ژوئهن  ،1791جمههوری متحهده سهومالی در
بخشهایی که به ایتالیا و بریتانیا تعلقداشت ،تشکیمشد و «موگادیشو» در جنوب این ناحیهه بههعنهواق
پایتخت برگزیدهشد؛ آق بخش از سومالی هم که تحت سلطه ررانسهه بهود بها تشهکیم حکومهتههای
جدید در دهه  1791به جیبوتی و اتیوپی تبدیمشد و ناحیه «اوگادق» ،در مرز میاق اتیهوپی و سهومالی،
بههعنهواق بخشهی از اتیهوپی مهورد ادعهای سهومالی یرارگررهت (اندیشهه تقریهب)141 :1391،؛ البتههه
ابتالفهای مرزی بر سر این ناحیه همچناق ادامهدارد.

 -2از استقالل تا جنگ داخلی
پس از اسهتقالل ژوئهن  ، 1791در سهومالی طهی رررانهدومی ،حکهومتی پارلمهانی براسهاس مهدل
حکومتی اروپا شکمگررت؛ در این زماق ،سیاست بهشدت تحت تأثیر وابسهتگیههای یبیلههای بهود و
شکاف میاق منارع محلی ،شمال تحت کنترل بریتانیا و جنوب تحت کنترل ایتالیا ،بر مشهکالت ارهزوده
بود؛ غیر از شکاف محلی ،دروق نیروهای سیاسهی ههم ،ابهتالفنظهر وجودداشهت .نیروههای سهنتی،
بواستار تأکید بر مصالح و منارع ملی و بازگرداندق مناطق جداشده از سهومالی (در اتیهوپی و کنیها) و
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نیروهای نوگرا ،بواستار تقدم توسعه اجتمهاعی و ایتصهادی و گسهترش روابهط بها سهایر کشهورهای
آرریقایی بودند؛ سرانجام ،حزب جواناق سومالی که در  1743تحت حمایت بریتانیا تأسهیسشهدهبهود،
توانست با غلبه بر وابستگیهای محلی و یبیلهای ،کنترل سومالی را دردستگیهرد؛ در ایهن دوراق -97
 ،1799سومالی بهطور گستردهای روابط بود را با کنیا و اتیوپی بهبودبخشید .در اکتبهر  1797پلهیس و
ارتش تحت رهبری ژنرال زیادباره از طریق کودتا یدرت را دردستگررتند؛ آنها یدرت یانوقگذاری و

اجرایی را به شورای عالی انقالب واگذارکردند که بیست عضو داشت و ریاست آق برعهده زیهادبهاره
بود؛ این شورا بطمشی «سوسیالیسم علمی» 1را دنبالمیکردند که نشاقدهنده وابسهتگی ایهدئولوژیکی
و ایتصادی به اتحاد جماهیر شوروی بود .حکومت سومالی ،سرویس امنیت ملی تأسهیسکهرد کهه بهر
جریاق اطالعات و اببار ،بسیار کنترلداشت و مجری چندین برنامه اجتماعی عمومی بود که مهمترین
آنها معررهی و گسهترش الیبها و بهط انگلیسهی بهه عنهواق بهط رسهمی بهرای زبهاق سهومالیایی بهود
).(www.world66.com
سومالی به دلیم مویعیت بود در شاخ آرریقا و مجاورت با تنگه بابالمندب و راههای عبور نیت،
از دهه  1791درگیر جنگ سرد شد؛ این مسئله نظامیگری و رقر را در سومالی تقویتکرد .کشورهای
استعمارگر ،یسمتهایی از سومالی را جداکرده ،در جنوب به کنیا ،در غرب به اتیوپی و در شهمال بهه
جیبوتی دادند .به همین دلیم از آغاز استقالل ،ملیگرایی بهصورت اصلیترین مسئله در سومالی درآمد
و حکومت موگادیشو بر استرداد سرزمینهای ازدستررته بهویه ه اوگهادق و حمایهت از ملهیگرایهاق
سومالیایی ساکن در کشورهای ههمجهوار و سهازماقههای مخهالف دولهت مرکهزی در کنیها و اتیهوپی
تأکیدمیکرد؛ نتیجه این سیاستها جنگ با اتیهوپی در سهالههای  1791 ،1794 ،1793 ،1791و 1791
بود؛ در این جنگها اتیوپی از حمایتهای آمریکا بههرهمنهد بهود و سهومالی بهرای دریارهت کمهو و
تجهیزات نظامی به کشورهای سوسیالیست رویآورد (ابواق زنجانی.)3 :139 ،
در سال  ،1794پیمانی نظامی میاق سومالی و شوروی بهامضارسید که براساس آق ،بندر «بربره» در
ابتیار نیروهای شوروی یرارگررت و امکاناتی برای نیروی هوایی آق کشهور در سهومالی رهراهم شهد؛
درمقابم ،شوروی هواپیماهای میگ  17 ،19و  ، 1انواع زرهپوش و تانو ،توپهای سهنگین ،مهین و
سال های سبو را در ابتیار سومالی یرارداد .تأکید شوروی بر سوسیالیسم ،موجب پیدایش ایتصاد بها
برنامهریزی متمرکز در سومالی شد و با حمایت «ک.گ.ب» و سهازماقههای اطالعهاتی آلمهاق شهریی،
................................................................................................................................................................
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حکومتی پلیسی در سومالی برپا شد .ارزایش امکانات نظامی سومالی ،موجب شد که آنها از ملیگرایاق
اوگادق در باک اتیوپی (که سومالیاییتبار بودند) حمایتکنند و بهمنظور حمایت از جبهه آزادیبخش
سومالی غربی به اوگادق و باک اتیوپی وارد شدند؛ اتیوپی و کنیا ههم کهه از ارهزایش یهدرت نظهامی
سومالی نگراق بودند ،دستبهداماق ایاالت متحده شدند؛  1هزار نیروی کوبایی هم به کمو سهومالی
در اوگادق آمدند ولی در سال  ، 1799ارتش سهومالی نهاگزیر شهد بها میهانجیگری آمریکها اوگهادق را
ترککند (ابواق زنجانی.)33: 139 ،
حکومت هایله سالسی در اتیوپی در سال  1794سرنگوق شد و حکومهت جدیهد آدیهس آبابها از
ایاالت متحده دربواستکموکرد ولی این دربواست با توجه به گرایشهای سوسیالیسهتی حکومهت
هایله ماریام با پاسخ منیی آمریکا روبرو شد ،لذا دولت اتیوپی بهتدریج ،به سوی شوروی متمایم شهد؛
مسکو هم درپی شکست سومالی در  1799از موگادیشو راصلهگررت و به حمایت از اتیوپی پردابت،
ضمن اینکه شوروی میاق سومالی و اتیوپی به انتخاب دستزد و به دلیهم جمعیهت و وسهعت بیشهتر،
اتیوپی را برگزید؛ سومالی هم ،طی سالهای  1799و  1797به مهمترین ههمپیمهاق ایهاالت متحهده در
شاخ آرریقا تبدیمشد (دوره ریاستجمهوری ریگاق) با پایاق جنگ سرد ،آمریکا هم حمایتهای بود
را از سومالی یطعکرد و به سبب نقض حقوق بشر و نداشتن حکومت دموکراتیهو ،سهومالی را مهورد
انتقاد یرارداد (ابواق زنجانی.) 3 -37 : 139 ،
یدرت نظامی حکومت بر شرایط دابلی کشور بسیار ،تأثیرداشت .بربوردهای بشن با گروهههای
نوپای اسالمی آنها را با هم ضد زیادباره متحدکرد و او آق زمانی بود که رهبراق مسهلماق ،بواسهتار
اصال یانوق بانواده شدند و در پاسخ به آنها ،ده نیر از مهمترین اعضایشاق اعدام و بقیه تحت پیگرد
یانونی یرارگررتند؛ در مقابم این ایدامها ،رعالیتهای زیرزمینی ارزایشیارتند تا از ایماق و عقیده بهود
در برابر زیادباره ،بهعنواق یو سوسیالیست که به بدا ایماقندارد ،دراعکننهد .زیادبهاره حهدود بیسهت
سال یدرت را دردستداشت تا اینکه در سال  1771با شورشی گسترده که یبایهم آغهازگر آق بودنهد،
روبرو شد و مخالیاق او را به برو از کشور مجبورکردند ( )www.meforum.orgو سقوط حکومهت
او به جنگ دابلی و طوالنیشدق هر ومر و بینظمی در سومالی منجرشد که همچناق نیز ادامهدارد.
در جنگ یدرت بعد از سقوط حکومت زیادباره ،سومالی به سه بخش «جوبا لند ،1سومالی لنهد و
................................................................................................................................................................
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پانتلند »1تقسیمشد (حیدرپور )311 :1391 ،بخش شمالی کشور در سهال  1771اسهتقالل بهود را
بهعنواق سومالی لند اعالمکرد؛ اگرچه این اسهتقالل ،غیررسهمی بهود و ههی یهو از سهازماقههای
بینالمللی ،آق را نپذیررتند .در سال  ،1779تجزیهای دیگر در سهومالی و در منهاطق شهمال شهرق
رخداد و نام پانت لند را به بود ابتصاصداد؛ البته این ایالت از یصد بود بهرای شهرکت در ههر
نوع دولت آشتی در سومالی برای تشکیم یو دولت جدید مرکزی ببرداد؛ این نکته شایاق اشهاره
است که این ایالت بهدنبال تجزیه دائم از باک سومالی نبود؛ سومین تجزیهه در جهوالی  119بها
اعالم استقالل ایالت جوبالند اتیاق ارتاد که ایهن بخهش نیهز بواسهتار بودمختهاری کامهم نیسهت
).)http://fa.wikipedia.org/wiki
با توجه به تحولهای سیاسی سومالی ،نیروهای سیاسی رعال در این کشور را میتواق به گروهها و
جریاقهای مختم تقسیمکرد که توضیح درباره آنها بخش بعدی پ وهش حاضر را تشکیممیدهد.

پ -نیروهای سیاسی فعال در سومالی
اولین نکته در شنابت نیروهای سیاسی رعال در سومالی ،توجه به ماهیت یبیلههای ایهن نیروهها و
تبیین ررتار سیاسی آنها براساس این مؤلیه است .توضیح اینکه در این کشور نظام یبیلهای حاکم اسهت
و این سابتار به اندازهای در سومالی تأثیرگذار است که بسیاری از پ وهشگراق ،این کشور را سرزمین
یبایم نامیدهاند؛ بهعبارتدیگر در سومالی ،هویت هر ررد تنها با عضویت و وابستگی به یبیله شهنابته-
میشود و همین موضوع سبب شدهاست تا تکوین همبستگی ملی و درنهایت ،تشهکیم دولهت -ملهت
در این کشور ،جز از طریق ررماندهاق نظامی یا مدابله بارجی ممکن نباشد .سابقه تهاریخی تشهکیم
جمعیت سومالی و کلیه طوایف آق به دو برادر به نامهای سامال و سهب 3مهیرسهد کهه ههر دو آنهها
مسلماق بوده ،برای تبلیغ دین اسالم به سرزمین سومالی امروزی پاینهاده بودند .طوایف عمده دیهر، 4

دارود ،1اسحق 9و هاویه 9که  91درصد از سکنه سومالی را تشکیممیدهنهد ،بهود را ررزنهداق سهامال
................................................................................................................................................................
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میدانند اما طوایف دی یم 1و راهانوین  ،بود را وابسته بهه سهب مهیشهمارند و  1درصهد از مهردم
سومالی از این طوایف هستند (.) www.cimicweb.org
اغلب ،طوایف سامال در شمال و مرکز و یبایم سب در جنوب کشور مستقرند .عالوهبهر دو یبیلهه
بزرگ سامال و سب ،یبایم معروف دیگری مانند «ایریر» در سواحم اییهانوس هنهد و نهواحی شهمالی
سکونتدارند که ررهنگ و زباق آنها با سامالها متیاوت است و به زباقهایی مختلهف ازجملهه هبانتو»
صحبتمیکنند .سومالیاییها به این یبایهم «حبشهی» لقهبدادهانهد ولهی ایتالیهاییهها آنهها را «لیبرتهی»
می بواندند و منظورشاق این بوده که این یبایم ،بردگانی هستند کهه بهرای کسهب آزادی بهه سهومالی
آمدهاند و در آنجا مستقر شدهاند (اندیشه تقریب)14 : 1391 ،؛ با توجهه بهه چنهین توضهیحی اکنهوق
میتواق به این مهم اطالعیارت که «چرا پس از سقوط دولت زیادباره ،سومالی دچار جنگ دابلی شده
و هی یو از این یبایم ،مورق به بریراری سلطه کامم بر سومالی نشدهاند؟
اما صرفنظر از ماهیت یبیلهای ،نیروهای سیاسی رعال در سومالی را از منظهر رکهری و کهارکردی
میتواق به سه گروه «سنتی ،مدرق و ملیگرایاق» تقسیمکرد.
اسالمگرایاق ،جریاق سیاسی سنتی را تشکیممیدهند که بود به دو گروه اسهالمگرایهاق صهوری و
سلیی تقسیممیشدند؛ نیروهای مدرق هم ،نوگرایاق وابسته به غهرب و بازمانهدگاق دولهت زیادبهاره را
شامم میشوند .ضمن اینکه ملیگرایی نیز به دلیم استقبال از سوی ارکهار عمهومی مهورد توجهه همهه
جریاقهای سیاسی یرارگررتهاست.
نیروهای اسالمی در سومالی ،همیشه نقشی رعال در صحنه سیاسی این کشور داشهتهانهد .تأمهم در
تاریخ سیاسی سومالی بیانگر این مهم است که برای نخستینبهار ،ایهن نیروههای اسهالمی بهه رهبهری
محمدبن عبدا ...بودند که در سالهای پایانی یرق نوزدهم و آغاز یرق بیستم ضد استعمارگراق اروپایی
در سومالی مبارزهمیکردند (اندیشه تقریب)141 :1391 ،؛ پیش از آق در یهروق سهیزدهم تها پهانزدهم
میالدی نیروهای اسالمی ،نقشی مهم در تحولهای سومالی داشتهاند؛ این نیروها بیشتر صهوریمسهلو
بودهاند ولی بهرغم گرایشهای صوریانه بهود دربصهوص تحهولههای سهومالی ،حساسهیت زیهادی
داشتهاند؛ بهطوریکه در دوراق حکومت زیادباره ،این گروهها همواره مخالف ایدامههای دولهت بهرای
استقرار یوانین عرری و کمرنگکردق یوانین دینی بودهاند.
................................................................................................................................................................
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با سقوط دولت زیادباره و بهدنبال حمایتهای مالی و رکری دولهت عربسهتاق سهودی بههتهدریج
اسالم رادیکال و سلیی در سومالی شروع به رشد کرد؛ این گروههها همهاقطورکهه در یسهمت بعهدی
پ وهش توضیحدادهمیشود با تأکید بر استقرار نظم و امنیت و اجرای شریعت اسالمی بهتدریج مورهق
شدند پایگاه بود را گسترشدهند و امروز به یکی از جریاقهای تأثیرگذار در سومالی تبدیمشدهاند.
نیروهای سیاسی مدرق در سومالی به دو گهروه نوگرایهاق و تکنهوکراتههای وابسهته بهه غهرب و
دیگری بازماندگاق دولت زیادباره تقسیممیشوند؛ توضیح اینکه نوگرایاق سومالی ،میراث سیاستههای
استعماری در این کشور هستند؛ این عده توسعه سیاسی و اجتماعی را بر هر موضوعی مقهدم دانسهته،
بر این اعتقادند که باید از طریق نزدیکی به غرب و ایجاد نهادهایی به سبو غربی در سومالی وحهدت
ملی ایجادکرد؛ پیشتاز این جریاق رکری ،حزب جواناق سومالی بود که بها حمایهت دولهت بریتانیها در
سال  1743در این کشور تشکیمشد و حتی در مقطعی ( )1797-1799توانست یدرت را در سهومالی
درابتیارگررته ،بر وابستگیهای محلی و یبیلهای غلبههیابهد ) .(www.world66.comالزم بهه یهادآوری
است که این نیروها ،راه نجات سومالی را وابستگی به غرب ،بهوی ه آمریکا ،میدانند.
جریاق سیاسی مدرق دیگر در سومالی را میراث زیادباره تشکیممیدهد .حکومت زیادباره با بهیش
از دو دهه حکومت و با تأکید بر بطمشی سوسیالیسم علمی و ایتصاد متمرکز که البته با مورقیتهایی
نیز همراه بود ،سبب شد تا پس از سقوط او ،بعضی نیروهای سیاسی همچناق از بطمشهی او پیهروی-
کنند؛ آنچه اهمیت این نیروها را درحالحاضر در سومالی ارزایشمیدهد ،تالش روسهیه بهرای احیهای
نیور بود در مناطق استرت یو شاخ آرریقاست.
جریاق سیاسی سوم در سومالی را ناسیونالیستها و ملیگرایاق تشکیممیدهند .به هنگام اسهتقالل
سومالی در سال  ،1791با مدابله دولتهای بارجی و نه با ییام مردمهی ،بخهشههایی از ایهن کشهور
منتزع و در جنوب به کنیا ،در غرب به اتیوپی و در شمال به جیبوتی دادهشد؛ از آق زماق تاکنوق ،یکهی
از بواستههای اصلی نخبگاق سیاسی و مردم ،اعاده مناطق جداشده از این کشور اسهت .ریشهه اصهلی
منازعات میاق سومالی و همسایگانش بهوی ه اتیوپی را باید در همین نکته جسهتجوکرد .اعهاده منهاطق
تجزیهشده به اندازهای اهمیتدارد که در سالهای ابیر گروههای اسالمگهرای رادیکهال و سهلیی نیهز
برای جلب ارکار عمومی از این مسئله حمایتکردهاند.
در جمعبندی کلی میتواق نیروهای سیاسی رعال در سومالی را در جدول زیر نمایش داد:
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جدول  .1نیروهای سیاسی فعال در سومالی
اهداف سیاسی

مشخصه فکری

انیعال سیاسی و در

تأکید بر جنبههای

صورت لزوم ارشاد

زهدگرایانه اسالم

تشکیم حکومت اسالمی،
اجرای احکام دینی و
اعالق جهاد
تقدم توسعه ایتصادی و
اجتماعی
تاکید بر سوسیالیسم علمی
و ایتصاد دولتی
اعاده سرزمینهای
تجزیهشده از سومالی

نام

جریان سیاسی

اسالمگرایاق صوری
سنتی

اسالمگرایاق سلیی

متمایم به وهابیت و

(اتحاد اسالمی-اتحادیه دادگاههای

القاعده

شریعت-الشباب)

متمایم به غرب

نوگرایاق و تکنوکراتها

متمایم به چپ

بازماندگاق زیادباره

ناسیونالیستها

ائتالری از نیروهای مختلف سیاسی

مدرق

ملیگرا

منبع( :نگارندگان)

تأمم در حوادث و رویدادهای سهال ههای ابیهر سهومالی ،بیهانگر ایهن مههم اسهت کهه نیروهها و
جریاقهای اسالمگرا ،بهوی ه با تیکر سلییگری بر سهایر نیروههای سیاسهی تیهوقدارنهد؛ ازایهنرو در
بخش بعدی پ وهش ،مهمترین گروههای اسالمگرای سلیی رعال در صحنه سیاسی سومالی تبیینشده،
کارکرد آنها تشریحمیشود.

ت -اسالمگرایان سلفی در سومالی
از زماق سقوط حکومت زیادباره ،گروههای اسالمی در صحنه سیاسی سومالی ،نقشهی پررنهگتهر
یارتهاند؛ در این میاق ،سه گروه مهم حضوردارند :اتحاد اسالمی (االتحاداالسالمی) ،اتحادیه دادگاههای
(شریعت) اسالمی و الشباب که در ادامه به معرری هریو از آنها و رعالیتهایشاق میپردازیم.

 -1اتحاد اسالمی( 1االتحاد االسالمی)
برای تشکیم این گروه ،تاریخی مشخص ارائهنشده امها بیشهترین تأکیهد بهر سهال  1771در لنهدق
................................................................................................................................................................
)1 . Islamic Union (IU
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است؛ این گروه با ایم یا یبیلهای باص وابستگیندارد و از همه گروهها و ایشار عضومیپهذیرد؛ ایهن
گروه از مراکز اسالمگرایاق در مصر ،کنیا و اوگادق و بهوی ه از سوداق کمودریارتمیکنهد و تعهدادی
از اعضای آق در جنگهای ارغانستاق شرکتکهرده ،آمهوزشدیهدهانهد (ابهواق زنجهانی)34 : 139 ،؛
اعضای این گروه معتقدند که اسالم سیاسی ،تنها راه برای رهایی کشورشاق از رهبهری راسهد اسهت و
دو هدف اصلی را دنبالمیکنند:
اول .مقابله با رژیم زیادباره و جایگزینی آق با دولت اسالمی؛
دوم .اتحاد و یکپارچگی آنچه سومالی بزرگ میبواندند ،یعنی شمال شریی کنیا ،ناحیهه اوگهادق
اتیوپی و جیبوتی و انضمام آنها بهه یلمهروی رعلهی سهومالی .در سهال  1771پهس از آنکهه نیروههای
شورشی به رهبری محمد رهر عیدیهد و بها همکهاری علهی مههدی محمهد ،دیکتهاتوری زیادبهاره را
سرنگوقکردند ،درگیری میاق کودتاچیاق برای تصاحب یدرت ،سهومالی را بهه صهحنه جنهگ بهونین

تبدیمکرد؛ شمال موگادیشو ،پایتخت سومالی ،به حهوزه یهدرت رئهیسجمههور مویهت (علهی مههدی
محمد) و جنوب آق ،حوزه یدرت محمد رر عیدید بود؛ میاق این دو منطقه ،منطقهه سهبز بهیطهرف
یرارگررتهبود؛ هر دو طرف هم از یمن ،مصر ،کنیا و آرریقای جنوبی سال دریارتمیکردنهد؛ سهازماق
ملههم و ایههالت متحههده هههم بهها هههدف رعالیههتهههای انسههاقدوسههتانه بههه سههومالی نیههرو اعههزامکردنههد
).(www.meforum.org
در این شرایط ،اتحاد اسالمی شروعکرد به گسترشدادق دامنه رعالیت بویش و کنترل منهاطقی در
نزدیکی مرز اتیوپی و کنیا را دردسهتگررهت؛ آنهها در ایهن منهاطق ،یهوانین «شهریعت» را بها اعمهال
مجازاتهایی مانند یطعکردق اعضای بدق اجرامیکردند؛ اجهرای یهوانین شهرعی بهرای اسهالمگرایهاق
سومالی ،میید وایع شد و در شرایط هر ومر دابلی ،این مناطق را امنتر از سایر شهرهای سهومالی
کرد؛ اما مجاورت این منطقه با اتیوپی و کنیا هم مهم بود زیرا هدف اتحاد اسهالمی بهرای رسهیدق بهه
سومالی بزرگ همچناق مورد توجه بود؛ این گروه بهطهور مشهخص بهه اوگهادق توجههداشهتند چهوق
جمعیت زیادی از مردم سومالیاییتبار در ایهن بخهش از بهاک اتیهوپی سهاکن بودنهد.اتحهاد اسهالمی
تجزیه طلباق اوگادق را ضد اتیوپی و برای الحاق به سومالی تشویقمیکرد؛ حتی در سهالههای -1779
 1779اتیوپی در این منطقه با یو رشته یتم و آدمکشی و بمبگذاری از سوی اتحهاد اسهالمی روبهرو
بود؛ در پاسخ به این ایدامهای تجزیهطلبانه ،نیروهای اتیوپی به باک سومالی ،وارد شهده ،پایگهاهههای
اتحاد اسالمی را نابودکردند .اتیوپی از دوستاق و همپیماناق آمریکا در آرریقاست .رهبری این کشور بها
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وجود جمعیت زیاد مسلماناق ،در ابتیار مسیحیاق است و آنها از نیور اموا اسالمگرایهی ارراطهی بهه
کشورشاق نگراق هستند؛ نگرانی دیگر اتیوپی ،نزدیکی و همکهاری اریتهره (بههعنهواق دشهمن دیرینهه
اتیوپی) با این گروههای ارراطی در سومالی است .در سال  1779هم سیارت آمریکا در نایروبی (کنیها)
و هتم اسرائیلی در بندر مومباسا مورد حمله یرارگررتند که توجه غرب بهوی ه آمریکا را به بطر رو به
رشد گروههای اسالمگرای ارراطی در سومالی و شاخ آرریقا جلهبکردنهد .اتحهاد اسهالمی ،راهکهاری
بلندمدت را مبتنیبر ایجاد شوراهای محلی و مدارس اسهالمی ،دادگهاهههای اسهالمی و مراکهز بیریهه
دنبالمیکرد.

 -2اتحادیه دادگاههای (شریعت) اسالمی

1

از سال  1771و با شروع جنگ دابلی در سومالی ،محاکم و دادگاههایی شهکمگررتنهد کهه ههدف
آنها مجازات و بربورد با دزداق ،یاتالق ،راهزناق و آدمربایاق و ایجاد امنیت بود؛ اولین دادگاه در سهال
 1774تشکیمشد که جنگساالراق ،به دربواست آمریکاییها آق را ازبینبردند و چند ماه بیشهتر دوام-
نیاورد .پس از چند سال ،گروهی از دانشآموبتگاق سومالیایی که در دانشهگاهههای بهار از کشهور
تحصیمکردهبودند دوباره به تأسیس این دادگاهها ایدامکردند که در رأس آنها شیخ شریف شیخ احمد،
رارغالتحصیم دانشگاه سوداق و شیخ حسن طاهر عویس ،سرهنگ سابق ارتش سومالی که در عربستاق
سعودی تحصیمکردهبود ،یرارداشتند .در سال  119بهیش از  73دادگهاه شهرعی در سراسهر سهومالی
وجودداشتند که رؤسای آنها ،شورای اتحاد محاکم اسالمی را تشکیممیدادند؛ این شورا متشکم از 99
نیر بود و در رأس آق شیخ حسن طاهر عویس یرارداشت؛ زیرمجموعه این شورا یو شورای اجرایهی
بود که شیخ شریف ریاست آق را بهعهدهداشت (اندیشه تقریب.)111-114 : 1391 ،
تا اوابر سال  119این گروه ،کنترل بخشهای مهم سومالی را بههعههدهداشهت و بههطهور مهؤثر،
حکومت انتقالی ردرال تحت حمایهت سهازماق ملهم را احاطههکهردهبهود؛ در ایهن زمهاق در سهومالی
اردوگاه های آموزش نیروهای تروریستی هم وجودداشت که صدها نیهر از چچهن ،عهراق ،پاکسهتاق و
عربستاق برای آموزش در آنها حضور داشتند؛ در همهاق سهال ،گهروه نهاظر سهازماق ملهم در سهومالی
گزارشداد که نیروهای داوطلب بارجی به سومالی وارد شدهاند و برای جنگ و مأموریتههای ویه ه
آموزشمیبینند .در ژوئن  ، 119هم اسامه بن الدق ،طی پیامی به تمام کشورها دربصوص اعزام نیرو
................................................................................................................................................................
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به سومالی برای همراهی با آمریکا هشدارداد)www.meforum.org( .
وی گیهای سازمانی ،تأکید بر الگوی جهادیسم جهانی و نیور القاعده سبب شهد تها اتحادیههههای
دادگاههای شریعت به اندازهای توانایی کسبکنند که در ژوئن  119موگادیشهو ،پایتخهت سهومالی را
تصرفکنند و حتی کنترل شهرهای بندری مهمی مانند کیسمایو -یکی از پایگاههای دزداق دریایی -را
بهدستآورند .یدرت روزارزوق دادگاههای اسالمی بهه دو دلیهم سهبب بهروز نگرانهیههایی در سهطح
بینالمللی شد:
اول .ایدئولوژی گروه ،هدرش تأسیس حکومت اسالمی در سومالی بود.
دوم .رهبر گروه ،شیخ حسن طاهر عویس ،در گذشته یکی از رهبراق اتحاد اسالمی بود و ارتباط او بها
القاعده آشکار شدهبود (.)www.meforum.org
در همین زماق ،محاکم اسالمی با تبلیغات کشورهای غربی و انتقاد سازماقهای بینالمللهی روبهرو
شدند و به همین منظور در  1ژوئن  ، 119طی نامهای هر نوع بشونتطلبی و همکاری با القاعهده را
ردکرده ،هدف بود را بهبود شرایط سومالی اعالمکردند (شکیبا.)4 : 1399 ،

اجرای یوانین سخت دینی ،موجب بریراری امنیت شدهبود و استقبال مردم را بههمراهداشت .شهیخ
طاهر اعالمکردهبود که میبواهد اسالم و ناسیونالیسم سومالی را با ههم اجراکنهد .تأکیهد بهر ثبهات و
حاکمیت یانوق توجه تجار و بازرگاناق را جلبکرد زیهرا یهوانین سهخت ،هزینههههای امنیتهی آنهها را
کاهشمیداد؛ تا پیش از آق ،بازرسیهای حکومت انتقالی ردرال میلیوقها دالر هزینه بهرای بازرگانهاق
بهدنبالداشت اما حذف این بازرسیها تا حدود زیادی از هزینههای بازرگاناق کمکردهبود؛ شهرونداق و
مردم عادی هم از بریراری نظم و امنیت ،بسیار بشنود بودند (.)www.meforum.org
از سال  1771به بعد ،این اولینبار بود که برای مدتزمانی کوتاه ،امنیت بریرارشدهبهود .البتهه الزم
به رکر است که در این دوره ،حکومت انتقالی ردرال به رهبری عبدا  ...یوسف ،تحت حمایت سازماق
ملم بهعنواق دولت سومالی شنابتهمیشد .در اوابر سال  ، 119شهر بایدوا -آبرین پایگاه حکومت
ردرال انتقالی توسط نیروهای محاکم اسالمی محاصره شد و بسیاری از نیروههای دولتهی نیهز بهه آنهها
ملحق شدند .در همین زماق اتیوپی بهعنواق بازوی آمریکا در منطقه برای حمایت از حکومهت انتقهالی
عبدا ...یوسف به سومالی ،وارد شد .نیروهای اتیوپی ،یویتر از نیروهای محاکم اسهالمی بودنهد و بهه-
وی ه محاکم ،تواق مقابله با نیروی هوایی اتیوپی را نداشتند؛ آمریکا هم که در ارغانستاق و عراق درگیهر
بود با حمایت تسلیحاتی از نیروهای اتیوپی ،آنها را تقویتکرد.
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دولت اتیوپی با بیاق این مطلب که گروه اسالمگرای دادگاههای اسالمی سومالی به دلیم حاکمیهت
گروه تندروی نظامی به رهبری شیخ طاهر عویس ،تهدیدی آشکار ضد منارع اتیوپی بهشهمارمیرود و
با استناد به مقوله حق دراع مشروع مندر در منشور سازماق ملم متحد کهه ایهدام کشهورها در جههت
دراع از بود را به رسمیت شنابتهبود با رراهمآوردق زمینههای یانونی و روانی یو حملهه بهرقآسهای
نظامی در دابم و بار از کشور ،در عرض یو هیته ،شکستی سخت به دادگاههای اسالمی واردکرد
(حسینی.)31 :1399 ،
پس از بمباراق دو ررودگاه سومالی بهمنظور جلوگیری از کمورسانی به محاکم اسالمی ،اتیهوپی و
حکومت انتقالی سومالی ،موگادیشو را در ابتیار بود گررتنهد و بههسهرعت تمهام تأسیسهات محهاکم
اسالمی را ویراقکردند .هی برنامه منسجم و مشخصی برای بریراری ثبهات در کشهور وجودنداشهت.
شیخ شریف ،رهبر شورای اجرایی محاکم اسالمی ،ررماق جهاد صادرکرد و شرایط برای اینکه سومالی
به وضعیتی شبیه عراق ،وارد شود رراهم شدهبود .دادگاههای اسالمی بهرغهم اینکهه توانسهتهبودنهد بها
توجه به بربی زیرسابتها ررهنگی و اجتماعی ،ارکار عمومی را جلبکنند ،تنهها شهش مهاه بهر سهر
یدرت بودند و با حمله نظامی از سوی اتیوپی بهسرعت ررو پاشیدند .دالیم شکست آنها را مهیتهواق
چنین برشمرد (حسینی:)314 :1399 ،
 عدم تحکیم پایههای حکومت نوپای اسالمی :این گروه تهالشکهرد تها بربهی تجربیهات نهامورقحکومت طالباق در ارغانستاق نظیر تحمیم عقاید براری و تندروانهای مانند تعطیلی سینماها ،تنبیهه
اررادی که به تماشای مسابقات روتبال میررتند و  ...را بهطور مجدد تکرارکند؛ این موضوع ،شائبه
ایجاد حکومتی طالبانی را در سومالی تقویتکرد درحالیکه جامعه سنتی و یبیلهای سومالی نسبت-
به این موضوع بهشدت واکنشنشاقمیدادند.
 عدم پرهیز از ایجاد حساسیت بیمورد دربصوص همسایگاق :این گروه تجربه اداره و زمامهداریرا در سطح گسترده نداشت و با غرهشدق به پیهروزیههای متهوالی بهود در تسهلط بهر شههرهای
مختلف ،بهجای تحکیم پایههای حکومت بویش ،به تحریو اتیوپی پردابت؛ اتیوپی هم پیشتهر
از ناحیه گروه اتحاد اسالمی آسیبدیدهبود و بهدنبال بهانهای برای تالری ایدامهای مسهلحانه ایهن
گروه بود (حسینی.)311 :1399 ،
 عدم ظرریتسازی برای مقابله تمامعیار با طرف مقابم :پیروزیههای مقطعهی در جنهوب سهومالیسبب شد تا گروه دادگاههای اسالمی از ایجهاد ظرریهتههای الزم بهرای مقابلهه بها تهدیهد ریبها و
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مخالیانش غیلتکنند .آنها از چارهاندیشی برای مشکالت ناشهی از ضهمیمهکهردق سهومالی لنهد و
پانت لند و محم استقرار دولت مویت در بایدوا غیلتکردند و نتوانستند زمینههای مقاومهت مهؤثر
در برابر حمالت نظامی اتیوپی را رراهمکنند (حسینی.)319 :1399 ،
در پایاق سال  ، 119محاکم اسالمی و گروههای رییب آنها در نشستی در پایتخت اریتره (اسهمره)
شرکتکردند تا به شرایط جنگی در سومالی باتمهدهند؛ شرکتکنندگاق در این نشست «اتحهاد بهرای
بازسازی سومالی» 1را تشکیممیدادند .نتیجه «کنیرانس اسمره» انتخاب شیخ شریف شیخ احمد ،رهبهر
شورای اجرایی محاکم اسالمی بهعنواق رئیسجمهور دولهت انتقهالی تحهت حمایهت سهازماق ملهم و
آمریکا بود؛ پس از این نشست و مشخصشدق نتیجه آق ،گروه الشباب بهعنواق یو گهروه ناررمهاق و
معترض به این کنیرانس در سومالی ظاهر شد.
شیخ طاهر عویس ،رئیس اتحادیه دادگاههای اسالمی سومالی به این نشست اعتراض و اعهالمکهرد
که شیخ شریف بدوق مشورت با او در این کنیرانس شرکتکردهاست؛ او دولت انتقالی تحت حمایهت
غرب در موگادیشو را پر از بائن نامید (.)www. isna.ir

 -3الشباب (جوانان)
ایهن گهروه در اواسهط سههال  114بههعنهواق بههازوی نظهامی دادگهاههههای اسهالمی شهکمگررههت
( .(www.time.com/0,8599,1945855,00شکاف میهاق گهروه الشهباب و سهایر گهروهههای اسهالمی
سومالی در اوابر سال  119رویداد .زمانی که محاکم اسالمی و سایر گروههای سومالی در کنیرانس
اسمره شرکتکردند و شیخ شریف شیخ احمد بهعنواق رئهیسجمههور دولهت انتقهالی سهومالی مهورد
حمایت سازماق ملم و آمریکا یرارگررت .گروه الشهباب ایهن کنیهرانس را محکهومکهرد و رهبهراق آق
واکنشهایی تند ضد این نشست نشاقدادند و معتقد بودند کهه شهرکتکننهدگاق در ایهن کنیهرانس از
ایدئولوژی جهادیسم جهانی عدولکردهاند.
از اوابر سال  ، 119جنگ میاق دولت انتقالی و الشباب آغازشد؛ زمهانی کهه نیروههای اتیهوپی در
سال  117سومالی را ترککردند ،جنگجویاق وابسته بهه الشهباب ،جهای آنهها را گررتنهد و الگوههای
سختگیرانهای از شریعت را در این مناطق بهاجرادرآوردند؛ ایهن گهروه جلهوهای دیگهر از جهادیسهم
جهانی را ارائهمیدادند؛ آنها هم مانند اتحاد اسالمی و دادگاههای اسالمی معتقدند که حکومت اسالمی
................................................................................................................................................................
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و مذهبی تنها راهحم مشکالت سومالی است؛ اما الشباب ،التزام به یانوق اسالمی را ابزاری برای تمهایز
بود از سایر گروهها میداند و دلیم اعتراض به کنیرانس اسمره را اسالمینبودق دولت اریتره میدانهد.
به نظر آنها همکاری با کیار ،اندیشه جهاد را راسدمیکند .به نظر آنها هدف اریتره این است که گهروه-
های اسالمی را به سیاست واردکند تا از مقاومتشاق دستبردارند و به این ترتیب ،کنتهرل آنهها را بهه-
دستمیگیرد و آنها را از مسیر اصلی بود منحرفمیکند .گهروه الشهباب از یبایهم مختلهف سهومالی
عضو دارد و با آنها همکاریمیکند؛ همچنین این گروه ،هدف بود را جهانی و شامم تأسیس بالرت
اسالمی در سراسر جهاق می داند .آمریکا در سال  ، 119این گروه را در رهرست گروههای تروریست
بارجی یراردادهاست (.(www.time.com/0,8599,1945855,00
آنها بهطور واضح اعالمکردهاند که از ایدئولوژی القاعده پیرویمیکنند و مختار روبو ،رهبهر ارشهد
الشباب بواستار اتحاد با القاعده است؛ او حتی از تصمیم الشهباب بهرای اعهزام نیهرو بهه یمهن بهرای
پیوستن به القاعده ببردادهاست .به گیته او ،این نیروها برای مقابله با صلحباناق اتحادیه آرریقا و دولت
ردرالی انتقالی در سومالی ،آموزشهای الزم را پشتسرگذاشتهاند و برای رسیدق به یمن کهاری اسهت
از بلیج عدق عبورکرده ،به جمع نیروهای القاعده در یمن بپیوندند ( .)www.jamejamonline.ir
القاعده هم گیتههای گروه الشباب را ردنکردهاست و حتی پس از حمله اتیوپی به سومالی در سال
 ، 119ایمن الظواهری در پیامی ویدئویی از مسلماناق بواست تا با اتیوپی وارد جنگ شهوند؛ او یهو
سال بعد در سال  119در پیام ویدئویی دیگری سومالی را بهعنواق پایگاه سوم مجاهدین القاعهده در
کنار عراق و ارغانستاق معرریکرد؛ در سال  117هم ،بن الدق در پیامی ویدئویی بهه تأییهد و تشهویق
الشباب و تقبیح شیخ شریف پردابت؛ به نظر بن الدق ،شیخ شریف مرتد شده ،بایهد جهایگزین شهود.
زیرا حاضر شده تا یانوق کیهار را بها شهریعت اسهالمی ترکیهبکنهد و حکهومتی ملهی تشهکیمدههد
).(www.meforum.org
گروه الشهباب در سهومالی ،اردوگهاه ههایی بهرای تربیهت نیروههای جههادی دارد و مهرداق جهواق
سومالیاییتبار برای آموزش نظامی از ایاالت متحده ،کانادا ،اروپا و عربستاق به سومالی ،وارد میشوند.
در سال  ، 119الشباب ،پنج بمبگذاری در شمال سومالی انجهامداد کهه یکهی از بمهبگهذاراق یهو
شهروند آمریکایی سومالیتبار بود ). (www.meforum.org
درحالحاضر ،این گروه بر جنوب سومالی حاکم است و مقر آنها در شهر کیسمایو یهراردارد؛ آنهها
در این منطقه ،نظام اجرایی و اداری وی های را اعمالمیکننهد کهه شهامم کمیتههای از رؤسهای امنیهت،
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اطالعات ،امور مالی و وعظ و بطابه است .آنها سینماها را در این منطقه تعطیم و موسهیقی و پخهش
آق را ممنوعکردهاند .مجازات ههای سهنگین و سهخت مجرمهاق را نیهز در مهالا عهام انجهاممهیدهنهد
( . (www.time.com/0,8599,1945855,00مردم نواحی تحت کنترل الشباب ،اعمهال سهختگیرانهه و
بشن آنها را به دلیم بریراری نظم و مقابله با دزدی و آدمربایی میپذیرند.

ه -دزدان دریایی در سومالی و ارتباط آنها با گروههای اسالمگرا
زمانی که جنگ دابلی ،آبرین حکومت رسمی در سومالی را در سال  1771سرنگوقکهرد3331 ،
کیلومتر بط ساحلی این کشور توسط کشتیهای بارجی مورد غارت یرارگررت .در گزارش سهازماق
ملم در سال  119آمدهاست که در غیاب گارد سهاحلی ،آبههای سهومالی بههصهورت آبههای آزاد
درآمدهاست و ماهیگیری سایر کشورها با ابزارهای پیشررته و در مقیاس وسیع ،مهاهیگیراق سهومالی را
که از روشها و ابزار سنتی استیادهمیکنند با مشکم مواجهکردهاست؛ بر اسهاس ایهن گهزارش ،سهاالنه
حدود  311میلیوق دالر مواد غذایی دریایی از سواحم سهومالی غهارتمهیشهود و در مقابلهه بها ایهن
وضعیت ،سومالیاییها که از راه دریا زندگیمیکنند ،مجبور شهدهانهد از حقهوق بهود از طریهق بنهادر
«ایههم»« ،کیسههمایو» و «هههاراردیر» حیاظههتکننههد؛ ایههن بنههادر بهههعنههواق پایگههاههههای دزداق دریههایی
شنابتهمیشهوند ( .)www.time.com/0,8599,1892376,00بنهدر کیسهمایو در جنهوب سهومالی و در
منطقه تحت کنترل گروه الشباب یراردارد.
اولین گروه دزداق دریایی در دهه  1771بهمنظور حیاظت در مقابم کشتیهای ماهیگیری بهارجی
شکمگررت .آنها بود را «گارد ساحلی داوطلبانه سومالی» 1مینامیدنهد و ایهن عنهواق ،پوششهی بهرای
انگیزههای اصلی و بعدی آنها بود .سواحم سومالی ،منبع ماهی تن ،ساردین و سایر آبزیهاق سهودمند و
گراقییمت مانند کوسه و البستر است .بربالف سایر یسمتهای اییانوس هنهد کهه مهاهیگیراق بهرای
شکار این نوع آبزیاق به ابزارهای مختلف و پیشررته نیازدارند ،در سواحم سومالی و شاخ آرریقا صهید
این جانداراق بهراحتی انجاممیشود .کشتیهای ماهیگیری سایر کشهورها ماننهد کهره جنهوبی ،ژاپهن و
اسپانیا بدوق مجوز و غیریانونی به سواحم سومالی میآیند و پرچم کشورهایی نظیهر بحهرین را مهورد
استیاده یرارمیدهند؛ این روش به آنها امکاق ررار از یوانین و جریمهشدق را میدهد .درحالیکه ویتی،
همین کشتیها مورد حمله دزداق دریایی وایع میشوند به دلیم اینکه شناسایینشوند و مورد جریمه و
................................................................................................................................................................
1 . National Volunteer Coastguard
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بازبواست کشور بود یرارنگیرند با پردابت مبالغ هنگیت به دزداق ،کشتیهها را آزادمهیکننهد؛ ایهن
ررتار آنها سودی مطلوب برای دزداق بهدنبالدارد و آنها را تشویقمیکنهد .غیهر از مهاهیگیری و صهید
غیریانونی ،کشورهای مختلف برای درع زبالههای سمی و اتمی در سواحم سومالی مورد اتههام یهرار-
دارند .گزارش برنامه محیط زیست سازماق ملم متحد در سال  111وجود اورانیوم و سایر مواد اتمی
را در سواحم سومالی تأییدکردهاست .ساکناق سواحم سومالی نیز بهه بیمهاریههای تنیسهی و پوسهتی
مبتال شدهاند؛ بر پایه این گزارش ،تخلیه این زبالهها برای یو شرکت اروپایی در شاخ آرریقا  /1دالر
در هر تن است درحالیکه هزینه نابودی و تخلیه پاک آنها  11دالر در ههر تهن محاسهبهشهدهاسهت.
ماجرای درع زبالههای اتمی در سواحم سومالی بهطور باص ،پس از ویهوع سهونامی در سهال 114
مورد توجه یرارگررت زیرا اموا حاصم از این پدیده ،زبالهها را از اعماق دریها بهه سهواحم سهومالی
منتقمکردهبودند (.(www.time.com/0,8599,1892376,00
بسیاری از مردم سومالی ،رعالیت دزداق دریایی را نوعی دراع ملی تلقیمیکنند و معتقدند مقامهای
رسمی در موگادیشو و منطقه پانتلند از ماهیگیراق بارجی و دزداق دریایی رشوه دریارهتمهیکننهد در
سالهای  111و  ، 119سازماق ملم ،پیشنهاد تحهریم مهاهیگیری در آبههای سهومالی را داد کهه از
سوی شورای امنیت رد شد .درحالحاضر ،دزدی دریایی به صنعتی سودآور و رو به رشد در سهومالی
تبدیمشدهاست (.(www.time.com/0,8599,1892376,00
توجه ارکار عموعی و دولتها به ارتباط دزداق دریایی با گروه الشباب در آوریم  117جلبشهد

که یو کشتی بازرگانی آمریکایی در اییانوس هند بهوسیله دزداق دریایی ربودهشهد و ریچهارد ریلیهپ
کاپیتاق کشتی گروگاقگررتهشد تا اینکه سرانجام با کشتهشدق سه دزد دریهایی توسهط نیهروی دریهایی
آمریکا ،کاپیتاق کشتی آزاد شد (.) www.magiran.com =1836874
شواهد نشاقمیدهند که دزداق دریایی در بندر کیسمایو ،بیشتر رعالیتهای بود را با گروه الشباب
که کنترل جنوب سومالی را دردستدارد ،هماهنگمیکننهد و دزداق دریهایی  1تها  11درصهد از همهه
پولهای جمعآوریشده را به دلیم پشتیبانی به آنها مهیپردازنهد .در صهورت آمهوزش دزداق و تهأمین
بودجه عملیات ،سهم الشباب ممکن است تا  11درصد نیز برسد ). (www.al-shorfa.com
درعینحال ،دزداق دریایی هم در یاچاق نیروی نظامی و تسلیحات از طریق اییانوس هند و بلهیج
عدق با گروه الشباب همکاریدارند؛ همچنین همکاری با طالباق ارغانستاق برای یاچاق مهواد مخهدر از
طریق شاخ آرریقا نیز یابمتوجه است.
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ث -عوامل تأثیرگذار بر فعالیت گروههای اسالمی در سومالی
ررتار سیاسی گروههای بنیادگرا در کشورهای مختلف متیاوت است ،بهگونهایکه در بربی مناطق،
گروههای اسالمگرا در ررتار سیاسی بود بر آموزههای دموکراتیو تأکیددارنهد؛ حهال آنکهه در بربهی
کشورها ررتار سیاسی گروههای اسالمگرا توأم با بشونت است؛ علم این ابهتالف در ررتهار سیاسهی

گروههای اسالمگرا از موضوعهایی است که توجه پ وهشگراق را به بهود جلهبکهرده .دکتهر حمیهد
احمدی در مدل زیر ،ابتالف ررتار گروههای بنیادگرا را دربصوص دو دسته متغیرهای تسههیمکننهده
و کنترلکننده تبیینمیکند .منظور از متغیرها تسهیمکننده عواملی است که رویکهرد بهه بشهونت را در
میاق گروههای اسالمگرا ترغیبمیکنند و متغیرهای کنترلکننهده عهواملی هسهتند کهه مهانع از اعمهال
بشونتآمیز میشوند .عوامم تسهیمکننده ،شامم توجیههای ارزشهی و هنجهاری ،سهنتهها و سهوابق
تاریخی ،ایتدار سازمانی و نهادی ،سکوالریسم ،سرکوب و رشار و مدابله بارجی است کهه میهم بهه
بشونت را تقویتمیکنند؛ عوامم کنترلکننده هم ،متغیرهای مشارکت سیاسهی ،اصهالحات و توسهعه
سیاسی ،سیاستهای وحدتگرایانه و مسئله رلسهطین را دربرمهیگیرنهد کهه میهم بهه تعهادل و ررتهار
مسالمتآمیز را تقویتمیکنند (احمدی( ،)99: 1399،شکم ).
متغیرهای تسهیلکننده -ت

مدابلة
بارجی

سکوالریسم

سرکوب
و رشار

1ت-

9ت-

اقدام جمعی
قهرآمیز
یا

ایتدار
سازمانی
و نهادی
4ت-

3ت-

سنتها و
سوابق
تاریخی
ت-

توجیهات
ارزشی و
هنجاری

نظام سیاسی

1ت-

اقدام جمعی اسالمگرایانه

؟

اقدام جمعی

1ک-

4ک-

مسالمتآمیز
مسئله
رلسطین

3ک-

ک-
اصالحات
توسعه
ایتصادی

سیاستهای
وحدت
گرایانه

مشارکت
سیاسی

نظام عقاید اسالمی

متغیرهای کنترلکننده -ک

شکل  .2چارچوب نظری تبیین اقدام جمعی اسالمگرایانه (احمدی)11 :1711،
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بهنظرمیرسد هماقطورکه در ادامه توضیحدادهبواهدشد ،سومالی ازجمله مناطقی است که وجهود
متغیرهای تسهیمکننده رویکرد به اعمال بشونت را در میاق گروههای بنیادگرا تشویقمیکند.
سرکوب و رشار :مردم و گروههای مختلف در سومالی ،تجربهه سهرکوب و رشهار را ههم در دوره
استعمار و هم در دوره دیکتاتوری زیادباره دارند؛ از سال  1771به بعد نیز بهه بهانهه بریهراری نظهم و
امنیت و باموشکردق شعله جنگ دابلی و جلهوگیری از گسهترش آق بهه کشهورهای همسهایه ،ایهن
سرکوب از سوی نیروهای نظامی کشورهای همسایه یا نیروهای نظامی کشورهای غیرآرریقهایی بهرای
تأمین امنیت منطقه استرات یو شاخ آرریقا اعمالشدهاست؛ لهذا مقابلهه بها ایهن وضهعیت ،گهروهههای
بنیادگرا را به استیاده از بشونت تشویقکردهاست چراکه آنها به این نتیجه رسیدهاند که امکاق رسهیدق
به یدرت از طریق آموزههای دموکراتیو ممکن نیست.
سومالی ،مدابله بارجی را در دوره استعماری مدابله انگلستاق و ایتالیا در شمال و جنهوب ایهن
کشور تجربهکردهاست .در دوره جنگ سرد و ابتدای حکومهت زیادبهاره بها اتخهار روش سوسیالیسهم

علمی ،مدابله شوروی و پس از شکست از اتیوپی در سال  1799حمایت آمریکا از حکومت زیادباره
چشمگیر بود .زیادباره ،امتیاز مطالعات ،استخرا و بهرهبرداری از نیت را به چههار شهرکت آمریکهایی
واگذارکرد که این روند ،پس از سقوط او نیز تا به امروز ادامهیارتهاست .وجود ربهایر نیهت در بهاک
سومالی و یرارگررتن در مسیر عبور نیتکشها در بلیج عدق و تنگه بابالمندب ،موجب حساسهیت
زیاد آمریکا بر این منطقه و درنتیجه مدابله در امور ایهن کشهور شهدهاسهت (حیهدرپور)317 :1391 ،
حضور و مدابله نیروهای بارجی ازجملهه عوامهم مهؤثر در انتخهاب ررتهار بشهونتآمیهز از سهوی
گروههای بنیادگرا بودهاست.
سکوالریسم :در سومالی تا پیش از ورود استعمارگراق و حتی بعهد از آق ،تجربهه اسهالم صهوریانه
وجودداشت و رریه ههای صهوریه و رهبهراق آنهها در میهاق مهردم ،جایگهاهی ویه ه داشهتند؛ در دوراق

دیکتاتوری زیادباره هم تجربه حکومت سوسیالیستی و غیردینی وجودداشت .پس از سهقوط زیادبهاره
نیز سازماق ملم ،آمریکا و کشورهای همسایه سهومالی یعنهی کنیها و اتیهوپی ،نسهبتبهه رویکارآمهدق
حکومتی اسالمی و دینی در سومالی حساس بودهاند و تالش گروههای مختلف برای ایجهاد حکومهت
اسالمی با شکست مواجهشدهاست؛ لذا گسترش سکوالریسم ،زمینههسهاز رویکردههای بشهونتآمیهز
بودهاست.
ایتدار سازمانی و نهادی :گروههای اسالمی که پس از سال  1771مورق شدهاند ،کنترل بخشههایی
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از باک سومالی را بهدستآورند بهمنظور ازبینبردق ناامنی و جرائمی کهه در نبهود حکومهت مرکهزی
گسترشیارتهبودند ،به تأسیس دادگاهها و مدارس و بنیادهای بیریه ایهدامکردنهد و بها اجهرای یهوانین
سخت و مجازاتهای سنگین با توجیه دینی و اسالمی توانسهتند نظهم و امنیهت را بهه نهواحی تحهت
کنترل بود بازگردانند؛ این ایدام آنها با استقبال شهرونداق روبرو شده ،آنها را بهرای ادامهه ایهدامههای
بود تشویقمیکرد .بقایای وجود چنین سهازماقههایی گهروهههای بنیهادگرا را در سهازماندهی اعمهال
بشونتآمیز یاریمیکند.
توجیهات ارزشی و هنجاری :گروههای اسالمگرا بود و پیروانشاق را مجاهد و مخالیانشاق را کارر
میدانند و از کلماتی مانند طاغوت و شیطاق دربصوص آنها استیادهمیکنند و مقابله بها آنهها را جههاد
در راه بدا و وظییه شرعی بود میدانند؛ وجود چنین اعتقادهایی در میاق گروههای بنیهادگرا ،مشهوق
آنها در اتخار ررتارهای بشونتآمیز است.
سوابق و سنتهای تاریخی :این مسئله که مردم سومالی نسب بود را به یبیله یریش و بنهیهاشهم
میرسانند و تاریخ ورود اسالم به این منطقه را با تاریخ مهاجرت گروههایی از بنیهاشم به این منطقهه
مقارقمیدانند میتواند در تقویت گروههای اسالمی مؤثر باشد؛ درعینحهال ،رهبهراق مبهارزات مهردم
سومالی در برابر استعمارگراق بهعنواق نمونه و الگو توسط گروههای اسالمگرا به مردم معرریمیشوند.
در این شرایط ،نقش عوامم کنترلکننده یعنهی مشهارکت سیاسهی ،اصهالحات و توسهعه سیاسهی،
سیاستهای وحدتگرایانه و مسئله رلسطین کمرنگ دیدهمیشود .وجهود مشهارکت سیاسهی وایعهی،
انتخابات آزاد و ریابت گرایشها و احزاب سیاسی و به عبارتی ،وجود جامعه مدنی پویا و رعال ،سطح
بشونت را در ایدام جمعی اسالمگرایاق کاهشمیدهد .سیاستههای ایتصهادی مبتنهیبهر تهأمین ررهاه
اجتماعی از سوی دولتها و تالش آنها برای کاهش راصله میاق رقیر و غنی ،رقداق رسهاد مهالی میهاق
نخبگاق حاکم و توزیع عادالنه منابع و ثهروت عمهومی ،تهأثیر زیهادی بهر کهاهش ایهدامههای جمعهی
بشونتآمیز دارد اما رسیدگی به این امور از وظایف دولت مرکزی مستقم و یدرتمند است و ایهن در
حالی است که در سومالی ،حکومت انتقالی تحت حمایت سازماق ملم وجهوددارد و جنهوب سهومالی
نیز در کنترل گروه الشباب است.

نتیجهگیری
سومالی ازجمله کشورهای مسلماق در شاخ آرریقاست کهه بهه دلیهم مویعیهت اسهترات یو بهود،
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همواره مورد توجه بودهاست .بازرگاناق ،اسالم را به این کشور واردکردند و بهتدریج ،مسلماناق مورهق
شدند دولتی اسالمی را در این منطقه تشکیمدهند .ویوع انقالب صنعتی در غرب و بهدنبال آق ،تکوین
دورانی جدید از روابهط بهین الملهم بها ماهیهت امپریالیسهتی سهبب توجهه اسهتعمارگراق اروپهایی بهه
سرزمین های دیگر ازجمله آرریقا شد؛ سومالی نیز ازجمله مناطقی بود کهه مهورد توجهه اسهتعمارگراق
یرارگررت و بر اثر سیاستهای استعماری تجزیهشد.
تحولهای جهانی پس از جنگ جهانی دوم بهتدریج زمینه استقالل ایهن کشهور را در سهال 1791
رراهم کرد اما از هماق ابتدا ،تجزیه بخشهایی از این کشهور و واگهذاری آق بهه کشهورهای همسهایه
همراه با ریابتهای یبیلهای ،بیانگر این مهم بود که شکمگیری همبستگی ملی در سومالی با مشکالتی
رراواق مواجه است .در دوراق جنگ سرد ،ریابت یدرتهای بزرگ آمریکا و شوروی ،بهرای نیهور در
این منطقه بر مشکالت مردم سومالی ارزود ولی بهرغم همه این مشهکالت ،دولهت زیادبهاره از طریهق
نزدیو شدق به شوروی توانست در مدت زمهانی بهیش از دو دههه ،ثبهات سیاسهی را در ایهن کشهور
بریرارکند.
سقوط حکومت زیادباره در سال  1771همراه با احیای منازعات یبیلهای در سومالی ،همهراه بهود.
ریابتهای یبیلهای ،ازمیاقررتن نظم و امنیت همراه با حمایهتههای مهالی و رکهری دولهت عربسهتاق
سعودی ،ررصتی مناسب برای شکمگیری گروههای اسالمگرا با تیکر سهلیی در سهومالی رهراهمکهرد؛
تأکید این گروهها بر بریراری نظم و امنیت ،اجرای احکام اسالمی و اعاده سرزمینهای تجزیه شهده از
این کشور سبب شد تا این گروهها در بربی مناطق با استقبال عمومی مواجه شوند و حتی در مقاطعی
کوتاه در یسمتهایی از سومالی ،یدرت سیاسی را دردست بگیرند .وی گی اصلی گهروهههای اسهالم-
گرای سلیی در سومالی تأکید آنها بر ررتار بشونتآمیز است .نهوع برداشهت آنهها از اسهالم ،مدابلهه
بارجی همراه با وی گیهای محیطی در سومالی از مهمترین دالیم رویکهرد ایهن گهروههها بهه ررتهار
بشونتآمیز است؛ این ررتار در بربی مناطق به گونهای مورد استقبال یرارگررتهاست که حتی امهروز،
دزداق دریایی در سواحم سومالی بود را به گروههای اسالمی منتسب میکنند.
اما بهرغم مورقیتهای مقطعی بهنظرمیرسد به دلیم مخالیت نیروهای سیاسی دابم بهوی ه
اسالمگرایاق سنتی با گرایشهای صوریانه ،مخالیتهای منطقهای بهوی ه از جانب اتیوپی و مخالیتهای
جهانی بهبصوص از سوی دولت آمریکا ،با توجه به تجربه حکومت طالباق در ارغانستاق ،تشکیم یو
دولت رادیکال اسالمگرای متمایم به القاعده در سومالی دستکم در چشمانداز نزدیو غیرممکن باشد.
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Abstract
Putting behind a colonial period under Great Britain and Italy, Somalia
experienced an age of military dictatorship that enforced former Soviet Union
model of administration. During the Cold War, Somalia turned to be a field of
competition for the Soviet Union and the United States because of its geopolitical
situation. Upon the fall of the Soviet Union in 1991, Somalia became the scene of
bloody civil war for political power because of its traditional tribal structure. The
United Nations made many initiatives to establish a national and central
government in this country, but all its efforts were in vain. Fundamentalist Islamic
groups in Somalia, too, have a role in the commotions, tribal disputes and the civil
war for power. The Islamic groups boosted political activities ever since the
collapse of the Soviet Union so that today, they have a key role in domestic
developments and foreign policy of Somalia. During the recent years, Somalia has
become the focus of mass media because of the Somali pirates in the Gulf of Eden
and the civil war that has attracted regional and international attention. Given the
above, it is necessary to establish peace and security in this country and
consequently in the strategic Horn of Africa, Gulf of Eden, and Bab el Mandeb.
This paper intends to clarify reasons behind formation of Islamic
fundamentalist groups in Somalia, their relationship with Al-Qaeda and the
pirates, as well as hopes and prospects for formation of a central Islamic
government in this African country.
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