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 سومالی در گرا اسالم های گروه نقش بر نظری

 
  مسعودنیا حسین

 931 /7/8 :تاریخ دریافت *
 931 /  /1 :تاریخ پذیرش 1 فروغی عاطفه

 

 چکیده

ای از دیکتاتوری نظامی  سرگذاشتن دوره استعماری بریتانیا و ایتالیا به دوره کشور سومالی پس از پشت
در دوره جنگ سرد هم بهه دلیهم مویعیهت اسهترات یکی بهود بهه       . با الگوپذیری از شوروی، وارد شد

پهس از رروپاشهی شهوروی و دیکتهاتوری نظهامی در      . شد محلی برای ریابت شوروی و آمریکا تبدیم
ای، به صحنه جنگ دابلهی میهاق یبایهم بهرای      ، این کشور به دلیم سابتار سنتی یبیله(1771)سومالی 

های زیهادی بهرای تشهکیم دولهت ملهی و       لم متحد، تالشسازماق م. شد تصاحب یدرت سیاسی مبدل
مهر    و  در جنهگ و ههر   . اسهت   نداشهته   دنبال  اما مورقیت چندانی به  داده مرکزی در این کشور انجام

. بهورد  مهی   چشهم   های اسالمی بنیادگرا نیز به ای، نقش گروه های یبیله دابلی سومالی در کنار ابتالف
یارته و از این زمهاق بهه بعهد،      ه پس از رروپاشی دیکتاتوری زیادباره گسترشوی  ها به رعالیت این گروه

ههای   در سال. اند های دابلی و روابط بارجی سومالی داشته گرا نقشی عمده در تحول های اسالم گروه
ههای دابلهی ایهن     مهر  و ابهتالف   و  ابیر، رعالیت دزداق دریایی سومالی در بلیج عدق و تأثیر هر 

کرده، لزوم بریراری  ای را به بود جلب المللی و منطقه هور و گسترش این پدیده، توجه بینکشور بر ظ
المنهدب   نظم و ثبات در این کشور و به تبع آق، منطقه استرات یکی شاخ آرریقا، بلیج عدق و تنگه باب

دگرای ههای بنیها   هدف از نگارش مقالة حاضر، تبیهین علهم تکهوین گهروه     .است سابته را بیشتر نمایاق
گیهری دولهت    انهداز شهکم   ها با القاعده و دزداق دریهایی و چشهم   اسالمی در سومالی، ارتباط این گروه
 .مرکزی اسالمی در این کشور است

   
 .القاعده الشباب، اتحاد اسالمی، سومالی، بنیادگرایی،: گان کلیدی واژ

 ................................................................................................................................................................  
  Hmass2005@yahoo.com :نویسنده مسئول. اصفهان دانشگاه سیاسی علوم گروه استادیار.  1*

 سیاسی علوم ارشد کارشناس.   



 
 1331زمستان ، 3، شماره 1 ورهدن اسالم، مطالعات جهاپژوهشی  -فصلنامه علمی

 

 

 
79 

 

 مقدمه

یهم مویعیهت اسهترت یو بهود،     کشور سومالی در شاخ آرریقا ازجمله کشورهایی است کهه بهه دل  

ههای   دنبهال آق تهالش دولهت    داری در غهرب و بهه   تکوین نظام سهرمایه . است همیشه مورد توجه بوده

اروپایی برای سلطه بر دیگر نقاط جهاق، ازجمله آرریقا سهبب شهد تها کشهور سهومالی نیهز از توجهه        

پس از پایاق جنهگ  . شود تجزیههای استعماری آنها  های استعمارگر مصوق نمانده، بر اثر سیاست دولت

ررصت بهرای اسهتقالل سهومالی رهراهم      1791داری، اگرچه در سال  جهانی دوم و تکوین نظام سرمایه

شد، این کشور، همچناق به دلیم مویعیت استرات یو بود در دوراق جنگ سرد مورد توجه دو یهدرت  

ههای بهود را در    ن کشور، سیاسهت داشتند تا با سلطه بر ای آمریکا و شوروی بود و هر دو یدرت سعی

 .کنند شاخ آرریقا تعقیب

تهرین وی گهی    مههم . زماق با پایهاق نظهام دویطبهی بهود     سقوط دیکتاتوری زیادباره در سومالی، هم

است؛ امها آنچهه در    تحوالت سومالی از آق هنگام تاکنوق، ویوع جنگ دابلی و عدم ثبات سیاسی بوده

اسهت موضهوع رعالیهت دزداق دریهایی در      اببار سیاسهی یهرارداده  های ابیر، سومالی را در کانوق  سال

گرای رادیکال از نوع سهلیی   های اسالم بر ارتباط آنها با گروه سواحم این کشور و وجود شایعاتی مبنی

داشهته، امها اسهالم سهنتی در      هها نقهش   اگرچه اسالم در طول تاریخ در تحهول . است در این کشور بوده

کهه اسهالم سیاسهی مطهر  در سهومالی امهروز، از نهوع         است؛ درحالی بوده گری سومالی از نوع صوری

 .القاعده است

دههد کهه    مهی  ای، محور اصلی پ وهش حاضر را ایهن پرسهش تشهکیم    لذا با توجه به چنین پیشینه

انهداز   دارند؟ و چشم گری در حیات سیاسی سومالی چه نقشی وی ه با تیکر سلیی گرا به نیروهای اسالم»

 .«های این کشور چه بواهدبود؟ آتی تحول

تحلیلهی،   -شده به شیوه توصییی هدف از نگارش پ وهش حاضر، ارائه پاسخ به این پرسش مطر 

 .ای و اینترنتی است با استیاده از ابزار کتابخانه

 جغرافیای سیاسی سومالی -الف

ا جیبهوتی، از  کشور سومالی در شرق آرریقا و در شاخ این یاره یراردارد؛ ایهن کشهور از شهمال به    

بلیج عدق در شمال و اییانوس هند در جنوب . غرب با اتیوپی و از جنوب غربی با کنیا همسایه است
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که رابط میاق بلیج عهدق و  « المندب باب»الجیشی  تنگه سوق. اند و جنوب شریی این کشور یرارگررته

ورت دریهای سهرخ و   شدق این کشهور در مجها   وایع. دریای سرخ است، در شمال این کشور یراردارد

شد و بعدها ارتتا  کانال سوئز که دریهای مدیترانهه را    اییانوس هند، موجب مویعیت استرات یو آق می

این کشور بها  . سابت، بر اهمیت آق ارزود می از طریق دریای سرخ و تنگه عدق به اییانوس هند متصم

 .(1شکم)ا داراست ترین بط ساحلی را در یاره آرریق کیلومتر بط ساحلی، طوالنی 3331

 : مویعیت استرات یو سومالی از دو جنبه مهم است

 ؛به دلیم محارظت از مدبم دریای سرخ  -

 (.144و  143: 1391اندیشه تقریب،)نمایندگی دورترین نقطه جهاق اسالم در یلب آرریقا   -

 نقشه سومالی. 1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (سایت تحلیلی تریبون مستضعفین: )منبع

ههای رایهج آق سهومالیایی، عربهی، انگلیسهی و       به استقالل رسهید؛ زبهاق   1791این کشور در سال 

صادرات عمده آق، پشم و صنایع دستی، موز، شکر، مهاهی و ررت و واردات آق، دارو،  . ایتالیایی است
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ن کیلهومتر مربهع مسهاحت، چهلمهی     939919سومالی با . آالت صنعتی است های نیتی و ماشین رراورده

 .(11: 1391گلی زواره،)آید  می حساب کشور جهاق به

این کشور به لحاظ ررهنگی و مذهبی، پیوند سهنتی و  . هستند( شارعی)مردم سومالی، سنی مذهب 

مراکز مذهبی و اماکن مذهبی مکه و مدینه . است کرده های سوداق و مصر حیظ تاریخی بود را با حوزه

جایگهاه  « االزههر »صر مورد احترام مردم این سرزمین هسهتند و  علمای م. برای آنها اهمیتی باص دارد

ههای سهلیی در سهومالی و شهاخ آرریقها       میالدی، جریهاق  1791تا دهه . معنوی باالیی در سومالی دارد

وی ه بعد از انقالب ایراق، موجب  توجه نداشتند ولی سیاست مذهبی عربستاق سعودی به حضوری یابم

های مذهبی و علوم دینی عربستاق بهه جهذب و    در سومالی شد و دانشگاههای سلیی  گذاری کانوق پایه

  .(www.world66.com)آموزش جواناق سومالی پردابتند 

گرایی در سومالی رایج بود و رهبراق صوریه در سومالی  از یرق سیزدهم تا پانزدهم میالدی، صوری

« یادریهه، احمدیهه و صهالحیه   »ترین پایگهاه عقیهدتی و رکهر را داشهتند و بهه سهه بخهش عمهده          مهم

گری،  یارتن ارکار سلیی های ابیر و پس از شدت در سال( 149: 1391اندیشه تقریب، )شدند  می تقسیم

طور مجهدد در صهحنه    کردند، به می بطر رهبراق صوری بدین دلیم که از جانب رشد این ارکار احساس

 .مدندشده، در صدد مقابله با ارکار سلیی برآ سیاسی سومالی رعال

 سومالی در گذر تاریخ -ب

 از ورود اسالم تا سلطه استعمار -1

در کنار بلیج عهدق، بهه سهومالی،     در یرق اول هجری، بازرگاناق مسلماق از طریق بندر زیلغ، وایع

وآمد تجار مسلماق کشورهای عربی بهه بنهادر    ررت. وارد شده، اسالم را در آرریقای شریی انتشاردادند

در یهرق چههاردهم   . بخشهید  ا، نیور اسالم را در این یسمت از یهاره سهیاه رزونهی   سواحم شریی آرریق

ههایی از اتیهوپی    شهد کهه توانسهت بهر بخهش      میالدی، یو دولت یدرتمند اسالمی در سومالی تشکیم

بردند ولی یوای اتیوپی بها   در اوایم یرق شانزدهم میالدی، مسلماناق سومالی به اتیوپی حمله. استیالیابد

ها در یرق  پرتغالی(. 19: 1391گلی زواره،)کرد  این حمله را سرکوب 1141ها در سال  رتغالیحمایت پ

یارتند ولی مردم سومالی به کمو لشهکرهایی کهه امهام عمهاق بهه       شانزدهم میالدی به این منطقه دست

 .(144: 1391اندیشه تقریب، )کردند  ها را سرکوب کمو آنها ررستاد، پرتغالی

ههای نظهامی و    منظور سابتن پایگاه ها برای برید زمین به ها و ررانسوی ایتالیایی ها، سپس انگلیسی
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هها بهه    مردم سهومالی در برابهر اروپاییهاق از ورود مصهری    . اسکله به بررسی سواحم سومالی پردابتند

بگیرند که  کردند کنترل سواحم بود را دردست کردند و از طریق اتحاد با مصر سعی کشورشاق استقبال

. کنهد  گلستاق، مانع این امر شد و اصرارداشت که مناطق سومالی را میاق بیش از یو حکومت تقسهیم ان

یو ) 1/1طور تقریبی،  یارت و بخشی مهم از سومالی را که به بریتانیا بر سواحم شمالی سومالی سیطره

انگلهیس  . کهرد  مالحمایه بریتانیها بهود، منضه    مساحت آق بود، به همراه ساکنانش به کنیا که تحت( پنجم

نامید؛ ررانسه هم بخشی دیگر از سومالی را که در برابر تنگه « سومالی لند»بخش تحت سیطره بود را 

المنههدب یرارداشههت، تحههت سههیطره بههود درآورد و بههر سههر مرزهههای آق بهها انگلههیس و ایتالیهها  بههاب

بهوتی را در آق  شهد و ایهن کشهور، بنهدر جی     موسهوم « سهومالی ررانسهه  »رسید؛ این یسمت بهه   توارق به

 .(19: 1391گلی زواره،)کرد  تأسیس

کنهد و بهه مرزههای جنهوبی      پیمانی با بریتانیا توانست به بنادر سومالی پیشهروی  ایتالیا در نتیجة هم

بهه   حسهن  ...عبهدا  محمهدبن مردم سومالی به رهبری دینی رردی مذهبی بهه نهام   . سومالی، مسلط شود

دادند تا اینکه  تا جنگ جهانی دوم به نبرد بود ادامه 1711ا از سال آنه. مقابله با استعمارگراق پردابتند

در طول جنگ جهانی دوم، ایتالیا تضعیف و از سومالی بار  شد و بریتانیا آق بخش از سومالی را کهه  

، جمههوری متحهده سهومالی در    1791ژوئهن   9 کهرد؛ سهرانجام در    در کنترل ایتالیا بود به بود منضم

عنهواق   در جنوب این ناحیهه بهه  « موگادیشو»شد و  داشت، تشکیم یتالیا و بریتانیا تعلقهایی که به ا بخش

ههای   شد؛ آق بخش از سومالی هم که تحت سلطه ررانسهه بهود بها تشهکیم حکومهت      پایتخت برگزیده

، در مرز میاق اتیهوپی و سهومالی،   «اوگادق»شد و ناحیه  به جیبوتی و اتیوپی تبدیم 1791جدید در دهه 

؛ البتههه (141: 1391اندیشهه تقریهب،  )واق بخشهی از اتیهوپی مهورد ادعهای سهومالی یرارگررهت       عنه  بهه 

 .دارد های مرزی بر سر این ناحیه همچناق ادامه ابتالف

 از استقالل تا جنگ داخلی -2

، در سهومالی طهی رررانهدومی، حکهومتی پارلمهانی براسهاس مهدل        1791پس از اسهتقالل ژوئهن   

ای بهود و   ههای یبیلهه   شدت تحت تأثیر وابسهتگی  ر این زماق، سیاست بهگررت؛ د حکومتی اروپا شکم

شکاف میاق منارع محلی، شمال تحت کنترل بریتانیا و جنوب تحت کنترل ایتالیا، بر مشهکالت ارهزوده   

نیروههای سهنتی،   . نظهر وجودداشهت   بود؛ غیر از شکاف محلی، دروق نیروهای سیاسهی ههم، ابهتالف   

و ( در اتیهوپی و کنیها  )منارع ملی و بازگرداندق مناطق جداشده از سهومالی   بواستار تأکید بر مصالح و
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نیروهای نوگرا، بواستار تقدم توسعه اجتمهاعی و ایتصهادی و گسهترش روابهط بها سهایر کشهورهای        

بهود،   شهده  تحت حمایت بریتانیا تأسهیس  1743آرریقایی بودند؛ سرانجام، حزب جواناق سومالی که در 

 -97گیهرد؛ در ایهن دوراق    ای، کنترل سومالی را دردست های محلی و یبیله وابستگیتوانست با غلبه بر 

پلهیس و   1797در اکتبهر  . بخشید ای روابط بود را با کنیا و اتیوپی بهبود طور گسترده ، سومالی به1799

و گذاری  گررتند؛ آنها یدرت یانوق از طریق کودتا یدرت را دردست زیادباره ژنرالارتش تحت رهبری 

 بهاره  زیهاد اجرایی را به شورای عالی انقالب واگذارکردند که بیست عضو داشت و ریاست آق برعهده 

دهنده وابسهتگی ایهدئولوژیکی    کردند که نشاق می را دنبال 1«سوسیالیسم علمی»مشی  بود؛ این شورا بط

د کهه بهر   کهر  حکومت سومالی، سرویس امنیت ملی تأسهیس . و ایتصادی به اتحاد جماهیر شوروی بود

ترین  داشت و مجری چندین برنامه اجتماعی عمومی بود که مهم جریاق اطالعات و اببار، بسیار کنترل

 عنهواق بهط رسهمی بهرای زبهاق سهومالیایی بهود        آنها معررهی و گسهترش الیبها و بهط انگلیسهی بهه      

(www.world66.com). 

های عبور نیت،  المندب و راه سومالی به دلیم مویعیت بود در شاخ آرریقا و مجاورت با تنگه باب

کشورهای . کرد گری و رقر را در سومالی تقویت درگیر جنگ سرد شد؛ این مسئله نظامی 1791از دهه 

هایی از سومالی را جداکرده، در جنوب به کنیا، در غرب به اتیوپی و در شهمال بهه    استعمارگر، یسمت

ترین مسئله در سومالی درآمد  صورت اصلی ایی بهگر به همین دلیم از آغاز استقالل، ملی. جیبوتی دادند

گرایهاق   ویه ه اوگهادق و حمایهت از ملهی     ررته به های ازدست و حکومت موگادیشو بر استرداد سرزمین

ههای مخهالف دولهت مرکهزی در کنیها و اتیهوپی        جهوار و سهازماق  سومالیایی ساکن در کشورهای ههم 

 1791و  1791، 1794، 1793، 1791ههای   ی در سهال ها جنگ با اتیهوپ  کرد؛ نتیجه این سیاست تأکیدمی

منهد بهود و سهومالی بهرای دریارهت کمهو و        های آمریکا بههره  ها اتیوپی از حمایت بود؛ در این جنگ

 .( 3:  139ابواق زنجانی، )آورد  تجهیزات نظامی به کشورهای سوسیالیست روی

در « بربره»که براساس آق، بندر  امضارسید ، پیمانی نظامی میاق سومالی و شوروی به1794در سال 

ابتیار نیروهای شوروی یرارگررت و امکاناتی برای نیروی هوایی آق کشهور در سهومالی رهراهم شهد؛     

های سهنگین، مهین و    پوش و تانو، توپ ، انواع زره 1 و  17، 19درمقابم، شوروی هواپیماهای میگ 

ی بر سوسیالیسم، موجب پیدایش ایتصاد بها  تأکید شورو. های سبو را در ابتیار سومالی یرارداد سال 

ههای اطالعهاتی آلمهاق شهریی،      و سهازماق « ب.گ.ک»ریزی متمرکز در سومالی شد و با حمایت  برنامه

 ................................................................................................................................................................  
1 . Scientific Socialism 
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گرایاق  ارزایش امکانات نظامی سومالی، موجب شد که آنها از ملی. حکومتی پلیسی در سومالی برپا شد

بخش  منظور حمایت از جبهه آزادی کنند و به حمایت( دندتبار بو که سومالیایی)اوگادق در باک اتیوپی 

سومالی غربی به اوگادق و باک اتیوپی وارد شدند؛ اتیوپی و کنیا ههم کهه از ارهزایش یهدرت نظهامی      

هزار نیروی کوبایی هم به کمو سهومالی   1 داماق ایاالت متحده شدند؛  به سومالی نگراق بودند، دست

، ارتش سهومالی نهاگزیر شهد بها میهانجیگری آمریکها اوگهادق را        1799در اوگادق آمدند ولی در سال 

  .(33:  139ابواق زنجانی، )کند  ترک

از  آبابها  آدیهس سرنگوق شد و حکومهت جدیهد    1794در اتیوپی در سال  سالسی هایلهحکومت 

های سوسیالیسهتی حکومهت    کرد ولی این دربواست با توجه به گرایش کمو ایاالت متحده دربواست

تدریج، به سوی شوروی متمایم شهد؛   با پاسخ منیی آمریکا روبرو شد، لذا دولت اتیوپی به ماریام ههایل

گررت و به حمایت از اتیوپی پردابت،  از موگادیشو راصله 1799مسکو هم درپی شکست سومالی در 

، زد و به دلیهم جمعیهت و وسهعت بیشهتر     ضمن اینکه شوروی میاق سومالی و اتیوپی به انتخاب دست

پیمهاق ایهاالت متحهده در     ترین ههم  به مهم 1797و  1799های  اتیوپی را برگزید؛ سومالی هم، طی سال

های بود  با پایاق جنگ سرد، آمریکا هم حمایت( ریگاقجمهوری  دوره ریاست)شد  شاخ آرریقا تبدیم

ا مهورد  کرد و به سبب نقض حقوق بشر و نداشتن حکومت دموکراتیهو، سهومالی ر   را از سومالی یطع

 .(  3 -37:   139ابواق زنجانی، )انتقاد یرارداد 

ههای   بربوردهای بشن با گروه. یدرت نظامی حکومت بر شرایط دابلی کشور بسیار، تأثیرداشت

متحدکرد و او  آق زمانی بود که رهبراق مسهلماق، بواسهتار    زیادبارهنوپای اسالمی آنها را با هم ضد 

ترین اعضایشاق اعدام و بقیه تحت پیگرد  پاسخ به آنها، ده نیر از مهم اصال  یانوق بانواده شدند و در

یارتند تا از ایماق و عقیده بهود   های زیرزمینی ارزایش ها، رعالیت گررتند؛ در مقابم این ایدام یانونی یرار

بیسهت  حهدود   زیادبهاره . کننهد  ندارد، دراع عنواق یو سوسیالیست که به بدا ایماق ، بهزیادبارهدر برابر 

با شورشی گسترده که یبایهم آغهازگر آق بودنهد،     1771داشت تا اینکه در سال  سال یدرت را دردست

و سقوط حکومهت  ( www.meforum.org)کردند  روبرو شد و مخالیاق او را به برو  از کشور مجبور

 .دارد امهنظمی در سومالی منجرشد که همچناق نیز اد ومر  و بی شدق هر  او به جنگ دابلی و طوالنی

و   سومالی لنهد  ،1جوبا لند»، سومالی به سه بخش زیادبارهدر جنگ یدرت بعد از سقوط حکومت 

 ................................................................................................................................................................  
1 . Juba land 
2 . somaliland 
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اسهتقالل بهود را    1771بخش شمالی کشور در سهال  ( 311: 1391حیدرپور، )شد  تقسیم« 1پانتلند

ههای  یهو از سهازماق   کرد؛ اگرچه این اسهتقالل، غیررسهمی بهود و ههی      عنواق سومالی لند اعالم به

ای دیگر در سهومالی و در منهاطق شهمال شهرق     ، تجزیه1779در سال . المللی، آق را نپذیررتند بین

داد؛ البته این ایالت از یصد بود بهرای شهرکت در ههر     داد و نام پانت لند را به بود ابتصاص رخ

اره نوع دولت آشتی در سومالی برای تشکیم یو دولت جدید مرکزی ببرداد؛ این نکته شایاق اشه 

بها   119 دنبال تجزیه دائم از باک سومالی نبود؛ سومین تجزیهه در جهوالی   است که این ایالت به

 ارتاد که ایهن بخهش نیهز بواسهتار بودمختهاری کامهم نیسهت        اعالم استقالل ایالت جوبالند اتیاق

http://fa.wikipedia.org/wiki)). 

ها و تواق به گروهل در این کشور را میهای سیاسی سومالی، نیروهای سیاسی رعابا توجه به تحول

 .دهدمیکرد که توضیح درباره آنها بخش بعدی پ وهش حاضر را تشکیمهای مختم تقسیمجریاق

 نیروهای سیاسی فعال در سومالی -پ

ای ایهن نیروهها و   اولین نکته در شنابت نیروهای سیاسی رعال در سومالی، توجه به ماهیت یبیلهه 

ای حاکم اسهت  توضیح اینکه در این کشور نظام یبیله. آنها براساس این مؤلیه است تبیین ررتار سیاسی

ای در سومالی تأثیرگذار است که بسیاری از پ وهشگراق، این کشور را سرزمین و این سابتار به اندازه

-شهنابته دیگر در سومالی، هویت هر ررد تنها با عضویت و وابستگی به یبیله عبارتاند؛ بهیبایم نامیده

ملهت   -است تا تکوین همبستگی ملی و درنهایت، تشهکیم دولهت  شود و همین موضوع سبب شدهمی

سابقه تهاریخی تشهکیم   . در این کشور، جز از طریق ررماندهاق نظامی یا مدابله بارجی ممکن نباشد

نهها  رسهد کهه ههر دو آ   مهی  3سهب و   سامالهای جمعیت سومالی و کلیه طوایف آق به دو برادر به نام

 ، 4طوایف عمده دیهر . بودندنهاده مسلماق بوده، برای تبلیغ دین اسالم به سرزمین سومالی امروزی پای

 سهامال دهنهد، بهود را ررزنهداق    میدرصد از سکنه سومالی را تشکیم 91که  9و هاویه 9اسحق ،1دارود

 ................................................................................................................................................................  
1 . Punt land 
2 . Samaal 
3 . Saab 
4 . Dir 
5 . Darood 
6 . Isaaq 
7 . Hawiye 
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درصهد از مهردم    1  شهمارند و مهی  سهب بود را وابسته بهه   ، و راهانوین 1مدانند اما طوایف دی یمی

 (.www.cimicweb.org )سومالی از این طوایف هستند 

بهر دو یبیلهه   عالوه. در شمال و مرکز و یبایم سب در جنوب کشور مستقرند سامالاغلب، طوایف 

در سواحم اییهانوس هنهد و نهواحی شهمالی     « ایریر»، یبایم معروف دیگری مانند سبو  سامالبزرگ 

« هایی مختلهف ازجملهه هبانتو   ها متیاوت است و به زباقباق آنها با سامالدارند که ررهنگ و زسکونت

« لیبرتهی »هها آنهها را   انهد ولهی ایتالیهایی   دادهلقهب « حبشهی »ها به این یبایهم  سومالیایی. کنندمیصحبت

بواندند و منظورشاق این بوده که این یبایم، بردگانی هستند کهه بهرای کسهب آزادی بهه سهومالی       می

؛ با توجهه بهه چنهین توضهیحی اکنهوق      ( 14: 1391اندیشه تقریب، )اند د و در آنجا مستقر شدهانآمده

، سومالی دچار جنگ دابلی شده زیادبارهچرا پس از سقوط دولت »یارت که تواق به این مهم اطالع می

 ؟اندیو از این یبایم، مورق به بریراری سلطه کامم بر سومالی نشدهو هی 

ای، نیروهای سیاسی رعال در سومالی را از منظهر رکهری و کهارکردی    ماهیت یبیلهنظر از اما صرف

 .کردتقسیم« گرایاقسنتی، مدرق و ملی»تواق به سه گروه می

گرایهاق صهوری و   دهند که بود به دو گروه اسهالم میگرایاق، جریاق سیاسی سنتی را تشکیماسالم

را  زیادبهاره اق وابسته به غهرب و بازمانهدگاق دولهت    شدند؛ نیروهای مدرق هم، نوگرایمیسلیی تقسیم

گرایی نیز به دلیم استقبال از سوی ارکهار عمهومی مهورد توجهه همهه      ضمن اینکه ملی. شوندشامم می

 .استهای سیاسی یرارگررتهجریاق

تأمهم در  . انهد نیروهای اسالمی در سومالی، همیشه نقشی رعال در صحنه سیاسی این کشور داشهته 

بهار، ایهن نیروههای اسهالمی بهه رهبهری       یاسی سومالی بیانگر این مهم است که برای نخستینتاریخ س

های پایانی یرق نوزدهم و آغاز یرق بیستم ضد استعمارگراق اروپایی بودند که در سال ...محمدبن عبدا

زدهم ؛ پیش از آق در یهروق سهیزدهم تها پهان    (141: 1391اندیشه تقریب، )کردند میدر سومالی مبارزه

مسهلو  اند؛ این نیروها بیشتر صهوری های سومالی داشتهمیالدی نیروهای اسالمی، نقشی مهم در تحول

ههای سهومالی، حساسهیت زیهادی     بصهوص تحهول  های صوریانه بهود در رغم گرایشاند ولی بهبوده

دولهت بهرای   ههای  ها همواره مخالف ایدام، این گروهزیادبارهکه در دوراق حکومت طوریاند؛ به داشته

 .اندکردق یوانین دینی بودهرنگاستقرار یوانین عرری و کم

 ................................................................................................................................................................  
1 . Digil 
2 . Rahanwein 
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تهدریج  های مالی و رکری دولهت عربسهتاق سهودی بهه    دنبال حمایتو به زیادبارهبا سقوط دولت 

طورکهه در یسهمت بعهدی    هها همهاق  اسالم رادیکال و سلیی در سومالی شروع به رشد کرد؛ این گروه

تدریج مورهق  با تأکید بر استقرار نظم و امنیت و اجرای شریعت اسالمی بهشود میدادهپ وهش توضیح

 .اندشدههای تأثیرگذار در سومالی تبدیمدهند و امروز به یکی از جریاقشدند پایگاه بود را گسترش

ههای وابسهته بهه غهرب و     نیروهای سیاسی مدرق در سومالی به دو گهروه نوگرایهاق و تکنهوکرات   

ههای  شوند؛ توضیح اینکه نوگرایاق سومالی، میراث سیاستمیتقسیم زیادبارهدولت  دیگری بازماندگاق

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  

ایجادکرد؛ پیشتاز این جریاق رکری، حزب جواناق سومالی بود که بها حمایهت دولهت بریتانیها در     ملی 

توانست یدرت را در سهومالی  ( 1797-1799)شد و حتی در مقطعی در این کشور تشکیم 1743سال 

 الزم بهه یهادآوری  . (www.world66.com)یابهد  ای غلبهه های محلی و یبیلهدرابتیارگررته، بر وابستگی

 .دانندوی ه آمریکا، میاست که این نیروها، راه نجات سومالی را وابستگی به غرب، به

با بهیش   زیادبارهحکومت . دهدمیتشکیم زیادبارهجریاق سیاسی مدرق دیگر در سومالی را میراث 

یی هامشی سوسیالیسم علمی و ایتصاد متمرکز که البته با مورقیتاز دو دهه حکومت و با تأکید بر بط

-مشهی او پیهروی  نیز همراه بود، سبب شد تا پس از سقوط او، بعضی نیروهای سیاسی همچناق از بط

دهد، تالش روسهیه بهرای احیهای    میحاضر در سومالی ارزایشکنند؛ آنچه اهمیت این نیروها را درحال

 .نیور بود در مناطق استرت یو شاخ آرریقاست

به هنگام اسهتقالل  . دهندمیگرایاق تشکیمها و ملیستجریاق سیاسی سوم در سومالی را ناسیونالی

ههایی از ایهن کشهور    های بارجی و نه با ییام مردمهی، بخهش  ، با مدابله دولت1791سومالی در سال 

شد؛ از آق زماق تاکنوق، یکهی  منتزع و در جنوب به کنیا، در غرب به اتیوپی و در شمال به جیبوتی داده

ریشهه اصهلی   . سیاسی و مردم، اعاده مناطق جداشده از این کشور اسهت  های اصلی نخبگاقاز بواسته

اعهاده منهاطق   . وی ه اتیوپی را باید در همین نکته جسهتجوکرد منازعات میاق سومالی و همسایگانش به

گهرای رادیکهال و سهلیی نیهز     های اسالمهای ابیر گروهدارد که در سالای اهمیتشده به اندازهتجزیه

 .اندکردهر عمومی از این مسئله حمایتبرای جلب ارکا

  :تواق نیروهای سیاسی رعال در سومالی را در جدول زیر نمایش دادبندی کلی میدر جمع
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 نیروهای سیاسی فعال در سومالی. 1جدول 

 اهداف سیاسی مشخصه فکری جریان سیاسی نام

 سنتی

 گرایاق صوریاسالم
های کید بر جنبهأت

 زهدگرایانه اسالم

سیاسی و در  عالیان

 صورت لزوم ارشاد

 گرایاق سلییاسالم

های اتحادیه دادگاه-اتحاد اسالمی)

 (الشباب-شریعت

متمایم به وهابیت و 

 القاعده

 تشکیم حکومت اسالمی،

اجرای احکام دینی و 

 اعالق جهاد

 مدرق

 متمایم به غرب هانوگرایاق و تکنوکرات
تقدم توسعه ایتصادی و 

 اجتماعی

 متمایم به چپ بارهدگاق زیابازماند
تاکید بر سوسیالیسم علمی 

 و ایتصاد دولتی

 هاناسیونالیست ائتالری از نیروهای مختلف سیاسی گراملی
های اعاده سرزمین

 شده از سومالی  تجزیه

 (نگارندگان: )منبع

ههای ابیهر سهومالی، بیهانگر ایهن مههم اسهت کهه نیروهها و          تأمم در حوادث و رویدادهای سهال 

رو در دارنهد؛ ازایهن  گری بر سهایر نیروههای سیاسهی تیهوق    وی ه با تیکر سلییگرا، بههای اسالم ریاقج

شده، های اسالمگرای سلیی رعال در صحنه سیاسی سومالی تبیینترین گروهبخش بعدی پ وهش، مهم

 .شودمیکارکرد آنها تشریح

 گرایان سلفی در سومالیاسالم -ت

تهر  های اسالمی در صحنه سیاسی سومالی، نقشهی پررنهگ  ، گروهدبارهزیااز زماق سقوط حکومت 

های ، اتحادیه دادگاه(االتحاداالسالمی)اتحاد اسالمی : اند؛ در این میاق، سه گروه مهم حضوردارندیارته

 .پردازیمهایشاق میاسالمی و الشباب که در ادامه به معرری هریو از آنها و رعالیت( شریعت)

 (االتحاد االسالمی) 1میاتحاد اسال -1

در لنهدق   1771نشده امها بیشهترین تأکیهد بهر سهال      برای تشکیم این گروه، تاریخی مشخص ارائه

 ................................................................................................................................................................  
1 . Islamic Union (IU) 
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پهذیرد؛ ایهن   ها و ایشار عضومیندارد و از همه گروهای باص وابستگیاست؛ این گروه با ایم یا یبیله

کنهد و تعهدادی   میدریارتاز سوداق کمو وی هگرایاق در مصر، کنیا و اوگادق و بهگروه از مراکز اسالم

؛ (34:   139ابهواق زنجهانی،   )انهد  دیهده کهرده، آمهوزش  های ارغانستاق شرکتاز اعضای آق در جنگ

اعضای این گروه معتقدند که اسالم سیاسی، تنها راه برای رهایی کشورشاق از رهبهری راسهد اسهت و    

 :کنندمیدو هدف اصلی را دنبال

 و جایگزینی آق با دولت اسالمی؛ زیادبارهرژیم مقابله با   .اول

بواندند، یعنی شمال شریی کنیا، ناحیهه اوگهادق   اتحاد و یکپارچگی آنچه سومالی بزرگ می  .دوم

پهس از آنکهه نیروههای     1771در سهال  . اتیوپی و جیبوتی و انضمام آنها بهه یلمهروی رعلهی سهومالی    

را  زیادبهاره ، دیکتهاتوری  علهی مههدی محمهد   و بها همکهاری    عیدیهد  رهر   محمدشورشی به رهبری 

کردند، درگیری میاق کودتاچیاق برای تصاحب یدرت، سهومالی را بهه صهحنه جنهگ بهونین       سرنگوق

علهی مههدی   )جمههور مویهت   کرد؛ شمال موگادیشو، پایتخت سومالی، به حهوزه یهدرت رئهیس    تبدیم
طهرف  منطقه، منطقهه سهبز بهی    بود؛ میاق این دو محمد رر  عیدیدو جنوب آق، حوزه یدرت ( محمد

کردنهد؛ سهازماق   میبود؛ هر دو طرف هم از یمن، مصر، کنیا و آرریقای جنوبی سال  دریارتیرارگررته

 کردنههددوسههتانه بههه سههومالی نیههرو اعههزامهههای انسههاقملههم و ایههالت متحههده هههم بهها هههدف رعالیههت

(www.meforum.org).   

دادق دامنه رعالیت بویش و کنترل منهاطقی در  گسترشکرد به در این شرایط، اتحاد اسالمی شروع

را بها اعمهال   « شهریعت »گررهت؛ آنهها در ایهن منهاطق، یهوانین      نزدیکی مرز اتیوپی و کنیا را دردسهت 

گرایهاق  کردند؛ اجهرای یهوانین شهرعی بهرای اسهالم     کردق اعضای بدق اجرامیهایی مانند یطع مجازات

تر از سایر شهرهای سهومالی  ومر  دابلی، این مناطق را امنسومالی، میید وایع شد و در شرایط هر 

کرد؛ اما مجاورت این منطقه با اتیوپی و کنیا هم مهم بود زیرا هدف اتحاد اسهالمی بهرای رسهیدق بهه     

داشهتند چهوق   طهور مشهخص بهه اوگهادق توجهه     سومالی بزرگ همچناق مورد توجه بود؛ این گروه به

اتحهاد اسهالمی   .بار در ایهن بخهش از بهاک اتیهوپی سهاکن بودنهد      تجمعیت زیادی از مردم سومالیایی

 -1779ههای  کرد؛ حتی در سهال میطلباق اوگادق را ضد اتیوپی و برای الحاق به سومالی تشویق تجزیه

گذاری از سوی اتحهاد اسهالمی روبهرو    کشی و بمباتیوپی در این منطقه با یو رشته یتم و آدم 1779

ههای  طلبانه، نیروهای اتیوپی به باک سومالی، وارد شهده، پایگهاه  های تجزیهبود؛ در پاسخ به این ایدام

رهبری این کشور بها  . پیماناق آمریکا در آرریقاستاتیوپی از دوستاق و هم. اتحاد اسالمی را نابودکردند
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 گرایهی ارراطهی بهه   وجود جمعیت زیاد مسلماناق، در ابتیار مسیحیاق است و آنها از نیور اموا  اسالم

عنهواق دشهمن دیرینهه    بهه )کشورشاق نگراق هستند؛ نگرانی دیگر اتیوپی، نزدیکی و همکهاری اریتهره   

( کنیها )هم سیارت آمریکا در نایروبی  1779در سال . های ارراطی در سومالی استبا این گروه( اتیوپی

ا را به بطر رو به وی ه آمریکو هتم اسرائیلی در بندر مومباسا مورد حمله یرارگررتند که توجه غرب به

اتحهاد اسهالمی، راهکهاری    . کردنهد گرای ارراطی در سومالی و شاخ آرریقا جلهب های اسالمرشد گروه

ههای اسهالمی و مراکهز بیریهه     بر ایجاد شوراهای محلی و مدارس اسهالمی، دادگهاه  بلندمدت را مبتنی

 .کردمیدنبال

1اسالمی( شریعت) هایاتحادیه دادگاه -2
 

گررتنهد کهه ههدف    هایی شهکم و با شروع جنگ دابلی در سومالی، محاکم و دادگاه 1771از سال 

ربایاق و ایجاد امنیت بود؛ اولین دادگاه در سهال  آنها مجازات و بربورد با دزداق، یاتالق، راهزناق و آدم

-وامبردند و چند ماه بیشهتر د ها آق را ازبینساالراق، به دربواست آمریکاییشد که جنگتشکیم 1774

ههای بهار  از کشهور    آموبتگاق سومالیایی که در دانشهگاه پس از چند سال، گروهی از دانش. نیاورد

، شیخ شریف شیخ احمدکردند که در رأس آنها ها ایدامبودند دوباره به تأسیس این دادگاهکردهتحصیم

ه در عربستاق ، سرهنگ سابق ارتش سومالی کشیخ حسن طاهر عویسالتحصیم دانشگاه سوداق و رارغ

دادگهاه شهرعی در سراسهر سهومالی      73بهیش از   119 در سال . بود، یرارداشتندکردهسعودی تحصیم

 99دادند؛ این شورا متشکم از میوجودداشتند که رؤسای آنها، شورای اتحاد محاکم اسالمی را تشکیم

یو شورای اجرایهی  مجموعه این شورا یرارداشت؛ زیر شیخ حسن طاهر عویسنیر بود و در رأس آق 

 .(111-114:  1391اندیشه تقریب، )داشت عهدهریاست آق را به شیخ شریفبود که 

طهور مهؤثر،   داشهت و بهه  عههده های مهم سومالی را بهه این گروه، کنترل بخش 119 تا اوابر سال 

بهود؛ در ایهن زمهاق در سهومالی     کهرده حکومت انتقالی ردرال تحت حمایهت سهازماق ملهم را احاطهه    

های آموزش نیروهای تروریستی هم وجودداشت که صدها نیهر از چچهن، عهراق، پاکسهتاق و      ردوگاها

داشتند؛ در همهاق سهال، گهروه نهاظر سهازماق ملهم در سهومالی        عربستاق برای آموزش در آنها حضور

ههای ویه ه   اند و برای جنگ و مأموریتداد که نیروهای داوطلب بارجی به سومالی وارد شدهگزارش

، طی پیامی به تمام کشورها دربصوص اعزام نیرو اسامه بن الدق، هم 119 در ژوئن . بینندمیزشآمو

 ................................................................................................................................................................  
1 . Islamic Courts Union  (ICU) 
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 (www.meforum.org) .به سومالی برای همراهی با آمریکا هشدارداد

ههای  های سازمانی، تأکید بر الگوی جهادیسم جهانی و نیور القاعده سبب شهد تها اتحادیهه   وی گی

موگادیشهو، پایتخهت سهومالی را     119 کنند که در ژوئن ای توانایی کسبزههای شریعت به اندادادگاه

را  -های دزداق دریایییکی از پایگاه -کنند و حتی کنترل شهرهای بندری مهمی مانند کیسمایوتصرف

ههایی در سهطح   های اسالمی بهه دو دلیهم سهبب بهروز نگرانهی     یدرت روزارزوق دادگاه. آورنددستبه

 :المللی شد بین

 .ایدئولوژی گروه، هدرش تأسیس حکومت اسالمی در سومالی بود .اول

، در گذشته یکی از رهبراق اتحاد اسالمی بود و ارتباط او بها  شیخ حسن طاهر عویسرهبر گروه،  .دوم

 .(www.meforum.org) بودالقاعده آشکار شده

المللهی روبهرو   های بینقدر همین زماق، محاکم اسالمی با تبلیغات کشورهای غربی و انتقاد سازما

طلبی و همکاری با القاعهده را  ای هر نوع بشونت، طی نامه119 ژوئن  1شدند و به همین منظور در 

 .( 4: 1399شکیبا، )کردند ردکرده، هدف بود را بهبود شرایط سومالی اعالم

شهیخ  . داشتههمرابود و استقبال مردم را بهاجرای یوانین سخت دینی، موجب بریراری امنیت شده
تأکیهد بهر ثبهات و    . بواهد اسالم و ناسیونالیسم سومالی را با ههم اجراکنهد  بود که میکردهاعالم طاهر

ههای امنیتهی آنهها را    کرد زیهرا یهوانین سهخت، هزینهه    حاکمیت یانوق توجه تجار و بازرگاناق را جلب

ها دالر هزینه بهرای بازرگانهاق   قهای حکومت انتقالی ردرال میلیوداد؛ تا پیش از آق، بازرسیمیکاهش

بود؛ شهرونداق و کردههای بازرگاناق کمها تا حدود زیادی از هزینهداشت اما حذف این بازرسیدنبالبه

 .(www.meforum.org)مردم عادی هم از بریراری نظم و امنیت، بسیار بشنود بودند 

البتهه الزم  . بهود ی کوتاه، امنیت بریرارشدهزمانبار بود که برای مدتبه بعد، این اولین 1771از سال 

، تحت حمایت سازماق یوسف... عبدا به رکر است که در این دوره، حکومت انتقالی ردرال به رهبری 

آبرین پایگاه حکومت  -، شهر  بایدوا 119 در اوابر سال . شدمیعنواق دولت سومالی شنابتهملم به

می محاصره شد و بسیاری از نیروههای دولتهی نیهز بهه آنهها      ردرال انتقالی توسط نیروهای محاکم اسال

عنواق بازوی آمریکا در منطقه برای حمایت از حکومهت انتقهالی   در همین زماق اتیوپی به. ملحق شدند

-تر از نیروهای محاکم اسهالمی بودنهد و بهه   نیروهای اتیوپی، یوی. به سومالی، وارد شد یوسف... عبدا

با نیروی هوایی اتیوپی را نداشتند؛ آمریکا هم که در ارغانستاق و عراق درگیهر   وی ه محاکم، تواق مقابله

 .کردبود با حمایت تسلیحاتی از نیروهای اتیوپی، آنها را تقویت
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های اسالمی سومالی به دلیم حاکمیهت  گرای دادگاهدولت اتیوپی با بیاق این مطلب که گروه اسالم

رود و شهمارمی ، تهدیدی آشکار ضد منارع اتیوپی بهر عویسشیخ طاهگروه تندروی نظامی به رهبری 

با استناد به مقوله حق دراع مشروع مندر  در منشور سازماق ملم متحد کهه ایهدام کشهورها در جههت     

آسهای  های یانونی و روانی یو حملهه بهرق  آوردق زمینهبود با رراهمدراع از بود را به رسمیت شنابته

های اسالمی واردکرد کشور، در عرض یو هیته، شکستی سخت به دادگاهنظامی در دابم و بار  از 

  (. 31: 1399حسینی، )

رسانی به محاکم اسالمی، اتیهوپی و  منظور جلوگیری از کموپس از بمباراق دو ررودگاه سومالی به

سهرعت تمهام تأسیسهات محهاکم     حکومت انتقالی سومالی، موگادیشو را در ابتیار بود گررتنهد و بهه  

. هی  برنامه منسجم و مشخصی برای بریراری ثبهات در کشهور وجودنداشهت   . کردندالمی را ویراقاس

، رهبر شورای اجرایی محاکم اسالمی، ررماق جهاد صادرکرد و شرایط برای اینکه سومالی شیخ شریف

دنهد بها   بورغهم اینکهه توانسهته   های اسالمی بهدادگاه. بودبه وضعیتی شبیه عراق، وارد شود رراهم شده

کنند، تنهها شهش مهاه بهر سهر      ها ررهنگی و اجتماعی، ارکار عمومی را جلبتوجه به بربی زیرسابت

تهواق  دالیم شکست آنها را مهی . سرعت ررو پاشیدندیدرت بودند و با حمله نظامی از سوی اتیوپی به

 (:314: 1399حسینی، )چنین برشمرد 

کهرد تها بربهی تجربیهات نهامورق      این گروه تهالش : های حکومت نوپای اسالمیعدم تحکیم پایه   -

ای مانند تعطیلی سینماها، تنبیهه  حکومت طالباق در ارغانستاق نظیر تحمیم عقاید براری و تندروانه

طور مجدد تکرارکند؛ این موضوع، شائبه را به... ررتند و اررادی که به تماشای مسابقات روتبال می

-ای سومالی نسبتکه جامعه سنتی و یبیلهکرد درحالیی تقویتایجاد حکومتی طالبانی را در سومال

 . دادندمینشاقشدت واکنشبه این موضوع به

این گروه تجربه اداره و زمامهداری  : مورد دربصوص همسایگاقعدم پرهیز از ایجاد حساسیت بی   -

شههرهای   ههای متهوالی بهود در تسهلط بهر     شدق به پیهروزی را در سطح گسترده نداشت و با غره

تهر  های حکومت بویش، به تحریو اتیوپی پردابت؛ اتیوپی هم پیشجای تحکیم پایهمختلف، به

های مسهلحانه ایهن   ای برای تالری ایدامدنبال بهانهبود و بهدیدهاز ناحیه گروه اتحاد اسالمی آسیب

 .(311: 1399حسینی، )گروه بود 

ههای مقطعهی در جنهوب سهومالی     پیروزی: طرف مقابم عیار باسازی برای مقابله تمامعدم ظرریت   -

ههای الزم بهرای مقابلهه بها تهدیهد ریبها و       های اسالمی از ایجهاد ظرریهت  سبب شد تا گروه دادگاه
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کهردق سهومالی لنهد و    اندیشی برای مشکالت ناشهی از ضهمیمه  آنها از چاره. کنندمخالیانش غیلت

های مقاومهت مهؤثر   کردند و نتوانستند زمینهغیلتپانت لند و محم استقرار دولت مویت در بایدوا 

 .(319: 1399حسینی، )کنند در برابر حمالت نظامی اتیوپی را رراهم

( اسهمره )های رییب آنها در نشستی در پایتخت اریتره ، محاکم اسالمی و گروه119 در پایاق سال 

اتحهاد بهرای   »در این نشست  کنندگاقدهند؛ شرکتکردند تا به شرایط جنگی در سومالی باتمهشرکت

، رهبهر  شیخ شریف شیخ احمدانتخاب « کنیرانس اسمره»نتیجه . دادندمیرا تشکیم 1«بازسازی سومالی

جمهور دولهت انتقهالی تحهت حمایهت سهازماق ملهم و       عنواق رئیسشورای اجرایی محاکم اسالمی به

عنواق یو گهروه ناررمهاق و   بهشدق نتیجه آق، گروه الشباب آمریکا بود؛ پس از این نشست و مشخص

 .معترض به این کنیرانس در سومالی ظاهر شد

کهرد  های اسالمی سومالی به این نشست اعتراض و اعهالم ، رئیس اتحادیه دادگاهشیخ طاهر عویس

است؛ او دولت انتقالی تحت حمایهت  کردهبدوق مشورت با او در این کنیرانس شرکت شیخ شریفکه 

 .(www. isna.ir)ر از بائن نامید غرب در موگادیشو را پ

 (جوانان)الشباب  -3

گررههت هههای اسهالمی شهکم  عنهواق بههازوی نظهامی دادگهاه   بهه  114 ایهن گهروه در اواسهط سههال    

((www.time.com/0,8599,1945855,00 .     ههای اسهالمی   شکاف میهاق گهروه الشهباب و سهایر گهروه

های سومالی در کنیرانس المی و سایر گروهزمانی که محاکم اس. دادروی 119 سومالی در اوابر سال 

جمههور دولهت انتقهالی سهومالی مهورد      عنواق رئهیس به شیخ شریف شیخ احمدکردند و اسمره شرکت

کهرد و رهبهراق آق   گروه الشهباب ایهن کنیهرانس را محکهوم    . حمایت سازماق ملم و آمریکا یرارگررت

کننهدگاق در ایهن کنیهرانس از    د کهه شهرکت  دادند و معتقد بودنهایی تند ضد این نشست نشاقواکنش

 .اندکردهایدئولوژی جهادیسم جهانی عدول

، جنگ میاق دولت انتقالی و الشباب آغازشد؛ زمهانی کهه نیروههای اتیهوپی در     119 از اوابر سال 

کردند، جنگجویاق وابسته بهه الشهباب، جهای آنهها را گررتنهد و الگوههای       سومالی را ترک 117 سال 

ای دیگهر از جهادیسهم   اجرادرآوردند؛ ایهن گهروه جلهوه   ای از شریعت را در این مناطق بهگیرانهسخت

های اسالمی معتقدند که حکومت اسالمی دادند؛ آنها هم مانند اتحاد اسالمی و دادگاهمیجهانی را ارائه

 ................................................................................................................................................................  
1 . Alliance  for Reliberation of Somalia (ARS) 
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ری برای تمهایز  حم مشکالت سومالی است؛ اما الشباب، التزام به یانوق اسالمی را ابزاو مذهبی تنها راه

. دانهد نبودق دولت اریتره میداند و دلیم اعتراض به کنیرانس اسمره را اسالمیها میبود از سایر گروه

-به نظر آنها هدف اریتره این است که گهروه . کندبه نظر آنها همکاری با کیار، اندیشه جهاد را راسدمی

-ردارند و به این ترتیب، کنتهرل آنهها را بهه   بهای اسالمی را به سیاست واردکند تا از مقاومتشاق دست

گهروه الشهباب از یبایهم مختلهف سهومالی      . کندمیگیرد و آنها را از مسیر اصلی بود منحرفمیدست

کند؛ همچنین این گروه، هدف بود را جهانی و شامم تأسیس بالرت میعضو دارد و با آنها همکاری

های تروریست ، این گروه را در رهرست گروه119 ل آمریکا در سا. اسالمی در سراسر جهاق می داند

  .www.time.com/0,8599,1945855,00))است بارجی یرارداده

، رهبهر ارشهد   مختار روبوکنند و میاند که از ایدئولوژی القاعده پیرویکردهطور واضح اعالمآنها به

ای اعهزام نیهرو بهه یمهن بهرای      الشباب بواستار اتحاد با القاعده است؛ او حتی از تصمیم الشهباب بهر  

باناق اتحادیه آرریقا و دولت به گیته او، این نیروها برای مقابله با صلح. استپیوستن به القاعده ببرداده

اند و برای رسیدق به یمن کهاری اسهت   سرگذاشتههای الزم را پشتردرالی انتقالی در سومالی، آموزش

 .( www.jamejamonline.ir)قاعده در یمن بپیوندند از بلیج عدق عبورکرده، به جمع نیروهای ال

است و حتی پس از حمله اتیوپی به سومالی در سال های گروه الشباب را ردنکردهالقاعده هم گیته

در پیامی ویدئویی از مسلماناق بواست تا با اتیوپی وارد جنگ شهوند؛ او یهو    ایمن الظواهری، 119 

عنواق پایگاه سوم مجاهدین القاعهده در  ویی دیگری سومالی را بهدر پیام ویدئ 119 سال بعد در سال 

در پیامی ویدئویی بهه تأییهد و تشهویق     الدق بنهم،  117 کرد؛ در سال کنار عراق و ارغانستاق معرری

. مرتد شده، بایهد جهایگزین شهود    شیخ شریف، بن الدقپردابت؛ به نظر  شیخ شریفالشباب و تقبیح 

 دههد  کنهد و حکهومتی ملهی تشهکیم    ق کیهار را بها شهریعت اسهالمی ترکیهب     زیرا حاضر شده تا یانو

(www.meforum.org). 

ههایی بهرای تربیهت نیروههای جههادی دارد و مهرداق جهواق        گروه الشهباب در سهومالی، اردوگهاه   

. شوندتبار برای آموزش نظامی از ایاالت متحده، کانادا، اروپا و عربستاق به سومالی، وارد میسومالیایی

گهذاراق یهو   داد کهه یکهی از بمهب   گذاری در شمال سومالی انجهام ، الشباب، پنج بمب 119 در سال 

 .(www.meforum.org) تبار بود شهروند آمریکایی سومالی

حاضر، این گروه بر جنوب سومالی حاکم است و مقر آنها در شهر کیسمایو یهراردارد؛ آنهها   درحال

ای از رؤسهای امنیهت،   کننهد کهه شهامم کمیتهه    میای را اعمالوی ه در این منطقه، نظام اجرایی و اداری
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آنها سینماها را در این منطقه تعطیم و موسهیقی و پخهش   . اطالعات، امور مالی و وعظ و بطابه است

دهنهد  مهی ههای سهنگین و سهخت مجرمهاق را نیهز در مهالا عهام انجهام        مجازات. اندکردهآق را ممنوع

((www.time.com/0,8599,1945855,00  .  گیرانهه و  مردم نواحی تحت کنترل الشباب، اعمهال سهخت

 . پذیرندربایی میبشن آنها را به دلیم بریراری نظم و مقابله با دزدی و آدم

  گراهای اسالمدزدان دریایی در سومالی و ارتباط آنها با گروه -ه

 3331کهرد،  سرنگوق 1771زمانی که جنگ دابلی، آبرین حکومت رسمی در سومالی را در سال 

در گزارش سهازماق  . های بارجی مورد غارت یرارگررتکیلومتر بط ساحلی این کشور توسط کشتی

ههای آزاد  صهورت آب ههای سهومالی بهه   است که در غیاب گارد سهاحلی، آب آمده 119 ملم در سال 

یگیراق سهومالی را  است و ماهیگیری سایر کشورها با ابزارهای پیشررته و در مقیاس وسیع، مهاه درآمده

است؛ بر اسهاس ایهن گهزارش، سهاالنه     کردهکنند با مشکم مواجهمیها و ابزار سنتی استیادهکه از روش

شهود و در مقابلهه بها ایهن     مهی میلیوق دالر مواد غذایی دریایی از سواحم سهومالی غهارت   311حدود 

نهد از حقهوق بهود از طریهق بنهادر      اکنند، مجبور شهده میها که از راه دریا زندگیوضعیت، سومالیایی

هههای دزداق دریههایی پایگههاه عنههواقکننههد؛ ایههن بنههادر بههه حیاظههت« هههاراردیر»و « کیسههمایو»، «ایههم»

بنهدر کیسهمایو در جنهوب سهومالی و در     (. www.time.com/0,8599,1892376,00)شهوند   می شنابته

 .منطقه تحت کنترل گروه الشباب یراردارد

های ماهیگیری بهارجی  منظور حیاظت در مقابم کشتیبه 1771ی در دهه اولین گروه دزداق دریای

نامیدنهد و ایهن عنهواق، پوششهی بهرای      می 1«گارد ساحلی داوطلبانه سومالی»آنها بود را . گررتشکم

سواحم سومالی، منبع ماهی تن، ساردین و سایر آبزیهاق سهودمند و   . های اصلی و بعدی آنها بودانگیزه

های اییانوس هنهد کهه مهاهیگیراق بهرای     بربالف سایر یسمت. کوسه و البستر است ییمت مانندگراق

شکار این نوع آبزیاق به ابزارهای مختلف و پیشررته نیازدارند، در سواحم سومالی و شاخ آرریقا صهید  

های ماهیگیری سایر کشهورها ماننهد کهره جنهوبی، ژاپهن و      کشتی. شودمیراحتی انجاماین جانداراق به

آیند و پرچم کشورهایی نظیهر بحهرین را مهورد    انیا بدوق مجوز و غیریانونی به سواحم سومالی میاسپ

که ویتی، درحالی. دهدشدق را میدهند؛ این روش به آنها امکاق ررار از یوانین و جریمهاستیاده یرارمی

وند و مورد جریمه و نششوند به دلیم اینکه شناساییها مورد حمله دزداق دریایی وایع میهمین کشتی

 ................................................................................................................................................................  
1 . National Volunteer Coastguard 
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کننهد؛ ایهن   هها را آزادمهی  بازبواست کشور بود یرارنگیرند با پردابت مبالغ هنگیت به دزداق، کشتی

غیهر از مهاهیگیری و صهید    . کنهد میدارد و آنها را تشویقدنبالررتار آنها سودی مطلوب برای دزداق به

-در سواحم سومالی مورد اتههام یهرار  های سمی و اتمی غیریانونی، کشورهای مختلف برای درع زباله

وجود اورانیوم و سایر مواد اتمی  111 گزارش برنامه محیط زیست سازماق ملم متحد در سال . دارند

ههای تنیسهی و پوسهتی    ساکناق سواحم سومالی نیز بهه بیمهاری  . استرا در سواحم سومالی تأییدکرده

دالر   /1ها برای یو شرکت اروپایی در شاخ آرریقا اند؛ بر پایه این گزارش، تخلیه این زبالهمبتال شده

. اسهت شهده دالر در ههر تهن محاسهبه    11 که هزینه نابودی و تخلیه پاک آنها در هر تن است درحالی

 114 طور باص، پس از ویهوع سهونامی در سهال    های اتمی در سواحم سومالی بهماجرای درع زباله

ها را از اعماق دریها بهه سهواحم سهومالی     این پدیده، زباله مورد توجه یرارگررت زیرا اموا  حاصم از

  .www.time.com/0,8599,1892376,00))بودند کردهمنتقم

های کنند و معتقدند مقاممیبسیاری از مردم سومالی، رعالیت دزداق دریایی را نوعی دراع ملی تلقی

کننهد در  مهی ق دریایی رشوه دریارهت رسمی در موگادیشو و منطقه پانتلند از ماهیگیراق بارجی و دزدا

ههای سهومالی را داد کهه از    ، سازماق ملم، پیشنهاد تحهریم مهاهیگیری در آب  119 و  111 های سال

حاضر، دزدی دریایی به صنعتی سودآور و رو به رشد در سهومالی  درحال. سوی شورای امنیت رد شد

 .www.time.com/0,8599,1892376,00))است شدهتبدیم

شهد  جلب 117 ها به ارتباط دزداق دریایی با گروه الشباب در آوریم ارکار عموعی و دولتتوجه 

 ریچهارد ریلیهپ  شهد و  وسیله دزداق دریایی ربودهکه یو کشتی بازرگانی آمریکایی در اییانوس هند به

یهایی  شدق سه دزد دریهایی توسهط نیهروی در   شد تا اینکه سرانجام با کشتهگررتهکاپیتاق کشتی گروگاق

 .(www.magiran.com =1836874 )آمریکا، کاپیتاق کشتی آزاد شد 

های بود را با گروه الشباب دهند که دزداق دریایی در بندر کیسمایو، بیشتر رعالیتمیشواهد نشاق

درصهد از همهه    11تها   1کننهد و دزداق دریهایی   میدارد، هماهنگکه کنترل جنوب سومالی را دردست

در صهورت آمهوزش دزداق و تهأمین    . پردازنهد شده را به دلیم پشتیبانی به آنها مهی آوریهای جمعپول

 .(www.al-shorfa.com) درصد نیز برسد  11بودجه عملیات، سهم الشباب ممکن است تا 

حال، دزداق دریایی هم در یاچاق نیروی نظامی و تسلیحات از طریق اییانوس هند و بلهیج  درعین

دارند؛ همچنین همکاری با طالباق ارغانستاق برای یاچاق مهواد مخهدر از   اریعدق با گروه الشباب همک

 .توجه استطریق شاخ آرریقا نیز یابم
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 های اسالمی در سومالیعوامل تأثیرگذار بر فعالیت گروه -ث

که در بربی مناطق، ایگونههای بنیادگرا در کشورهای مختلف متیاوت است، بهررتار سیاسی گروه

های دموکراتیو تأکیددارنهد؛ حهال آنکهه در بربهی     گرا در ررتار سیاسی بود بر آموزهاسالمهای گروه

گرا توأم با بشونت است؛ علم این ابهتالف در ررتهار سیاسهی    های اسالمکشورها ررتار سیاسی گروه

حمیهد  دکتهر  . کهرده هایی است که توجه پ وهشگراق را به بهود جلهب  گرا از موضوعهای اسالمگروه

کننهده  های بنیادگرا را دربصوص دو دسته متغیرهای تسههیم در مدل زیر، ابتالف ررتار گروه دیاحم

کننده عواملی است که رویکهرد بهه بشهونت را در    منظور از متغیرها تسهیم. کندمیکننده تبیینو کنترل

انع از اعمهال  کننهده عهواملی هسهتند کهه مه     کنند و متغیرهای کنترلمیگرا ترغیبهای اسالممیاق گروه

هها و سهوابق   های ارزشهی و هنجهاری، سهنت   کننده، شامم توجیهعوامم تسهیم. شوندآمیز میبشونت

تاریخی، ایتدار سازمانی و نهادی، سکوالریسم، سرکوب و رشار و مدابله بارجی است کهه میهم بهه    

حات و توسهعه  کننده هم، متغیرهای مشارکت سیاسهی، اصهال  کنند؛ عوامم کنترلمیبشونت را تقویت

گیرنهد کهه میهم بهه تعهادل و ررتهار       گرایانه و مسئله رلسهطین را دربرمهی  های وحدتسیاسی، سیاست

 .( شکم)، (99:  1399احمدی،)کنند میآمیز را تقویتمسالمت
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بواهدشد، سومالی ازجمله مناطقی است که وجهود  دادهطورکه در ادامه توضیحرسد هماقنظرمیبه

 .کندمیهای بنیادگرا تشویقکننده رویکرد به اعمال بشونت را در میاق گروهمتغیرهای تسهیم

های مختلف در سومالی، تجربهه سهرکوب و رشهار را ههم در دوره     مردم و گروه: سرکوب و رشار

به بعد نیز بهه بهانهه بریهراری نظهم و      1771دارند؛ از سال  زیادبارهدیکتاتوری استعمار و هم در دوره 

کردق شعله جنگ دابلی و جلهوگیری از گسهترش آق بهه کشهورهای همسهایه، ایهن       امنیت و باموش

سرکوب از سوی نیروهای نظامی کشورهای همسایه یا نیروهای نظامی کشورهای غیرآرریقهایی بهرای   

ههای  است؛ لهذا مقابلهه بها ایهن وضهعیت، گهروه      شدهرات یو شاخ آرریقا اعمالتأمین امنیت منطقه است

اند که امکاق رسهیدق  است چراکه آنها به این نتیجه رسیدهکردهبنیادگرا را به استیاده از بشونت تشویق

 . های دموکراتیو ممکن نیستبه یدرت از طریق آموزه

بله انگلستاق و ایتالیا در شمال و جنهوب ایهن   سومالی، مدابله بارجی را در دوره استعماری مدا

بها اتخهار روش سوسیالیسهم     زیادبهاره در دوره جنگ سرد و ابتدای حکومهت  . استکردهکشور تجربه

 زیادبارهحمایت آمریکا از حکومت  1799علمی، مدابله شوروی و پس از شکست از اتیوپی در سال 

برداری از نیت را به چههار شهرکت آمریکهایی    و بهره ، امتیاز مطالعات، استخرا زیادباره. چشمگیر بود

وجود ربهایر نیهت در بهاک    . استیارتهواگذارکرد که این روند، پس از سقوط او نیز تا به امروز ادامه

المندب، موجب حساسهیت  ها در بلیج عدق و تنگه بابکشسومالی و یرارگررتن در مسیر عبور نیت

( 317: 1391حیهدرپور،  )اسهت  جه مدابله در امور ایهن کشهور شهده   زیاد آمریکا بر این منطقه و درنتی

آمیهز از سهوی   حضور و مدابله نیروهای بارجی ازجملهه عوامهم مهؤثر در انتخهاب ررتهار بشهونت      

 .استهای بنیادگرا بوده گروه

در سومالی تا پیش از ورود استعمارگراق و حتی بعهد از آق، تجربهه اسهالم صهوریانه     : سکوالریسم

ههای صهوریه و رهبهراق آنهها در میهاق مهردم، جایگهاهی ویه ه داشهتند؛ در دوراق          شت و رریهداوجود

 زیادبهاره پس از سهقوط  . هم تجربه حکومت سوسیالیستی و غیردینی وجودداشت زیادبارهدیکتاتوری 

کارآمهدق  بهه روی نیز سازماق ملم، آمریکا و کشورهای همسایه سهومالی یعنهی کنیها و اتیهوپی، نسهبت     

های مختلف برای ایجهاد حکومهت   اند و تالش گروهاسالمی و دینی در سومالی حساس بوده حکومتی

آمیهز  سهاز رویکردههای بشهونت   است؛ لذا گسترش سکوالریسم، زمینهه شدهاسالمی با شکست مواجه

 . استبوده

ی ههای اند، کنترل بخشمورق شده 1771های اسالمی که پس از سال گروه: ایتدار سازمانی و نهادی
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بردق ناامنی و جرائمی کهه در نبهود حکومهت مرکهزی     منظور ازبینآورند بهدستاز باک سومالی را به

کردنهد و بها اجهرای یهوانین     ها و مدارس و بنیادهای بیریه ایهدام بودند، به تأسیس دادگاهیارتهگسترش

نهواحی تحهت    های سنگین با توجیه دینی و اسالمی توانسهتند نظهم و امنیهت را بهه    سخت و مجازات

ههای  کنترل بود بازگردانند؛ این ایدام آنها با استقبال شهرونداق روبرو شده، آنها را بهرای ادامهه ایهدام   

ههای بنیهادگرا را در سهازماندهی اعمهال     ههایی گهروه  بقایای وجود چنین سهازماق . کردمیبود تشویق

 .کندمیآمیز یاریبشونت

گرا بود و پیروانشاق را مجاهد و مخالیانشاق را کارر مهای اسالگروه: توجیهات ارزشی و هنجاری

کنند و مقابله بها آنهها را جههاد    میدانند و از کلماتی مانند طاغوت و شیطاق دربصوص آنها استیادهمی

های بنیهادگرا، مشهوق   دانند؛ وجود چنین اعتقادهایی در میاق گروهدر راه بدا و وظییه شرعی بود می

 .آمیز استهای بشونتآنها در اتخار ررتار

هاشهم  این مسئله که مردم سومالی نسب بود را به یبیله یریش و بنهی : های تاریخیسوابق و سنت

هاشم به این منطقهه  هایی از بنیرسانند و تاریخ ورود اسالم به این منطقه را با تاریخ مهاجرت گروهمی

حهال، رهبهراق مبهارزات مهردم     اشد؛ درعینهای اسالمی مؤثر بتواند در تقویت گروهدانند میمیمقارق

 .شوندمیگرا به مردم معرریهای اسالمعنواق نمونه و الگو توسط گروهسومالی در برابر استعمارگراق به

کننده یعنهی مشهارکت سیاسهی، اصهالحات و توسهعه سیاسهی،       در این شرایط، نقش عوامم کنترل

وجهود مشهارکت سیاسهی وایعهی،     . شودمیدیدهرنگ گرایانه و مسئله رلسطین کمهای وحدتسیاست

ها و احزاب سیاسی و به عبارتی، وجود جامعه مدنی پویا و رعال، سطح انتخابات آزاد و ریابت گرایش

بهر تهأمین ررهاه    ههای ایتصهادی مبتنهی   سیاست. دهدمیگرایاق کاهشبشونت را در ایدام جمعی اسالم

کاهش راصله میاق رقیر و غنی، رقداق رسهاد مهالی میهاق    ها و تالش آنها برای اجتماعی از سوی دولت

ههای جمعهی   نخبگاق حاکم و توزیع عادالنه منابع و ثهروت عمهومی، تهأثیر زیهادی بهر کهاهش ایهدام       

آمیز دارد اما رسیدگی به این امور از وظایف دولت مرکزی مستقم و یدرتمند است و ایهن در  بشونت

دارد و جنهوب سهومالی   تحت حمایت سازماق ملم وجهود  حالی است که در سومالی، حکومت انتقالی

 .نیز در کنترل گروه الشباب است

 گیرینتیجه

سومالی ازجمله کشورهای مسلماق در شاخ آرریقاست کهه بهه دلیهم مویعیهت اسهترات یو بهود،       
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ورهق  تدریج، مسلماناق مبازرگاناق، اسالم را به این کشور واردکردند و به. استهمواره مورد توجه بوده

دنبال آق، تکوین ویوع انقالب صنعتی در غرب و به. دهندشدند دولتی اسالمی را در این منطقه تشکیم

الملهم بها ماهیهت امپریالیسهتی سهبب توجهه اسهتعمارگراق اروپهایی بهه          دورانی جدید از روابهط بهین  

اسهتعمارگراق  های دیگر ازجمله آرریقا شد؛ سومالی نیز ازجمله مناطقی بود کهه مهورد توجهه     سرزمین

 .شدهای استعماری تجزیهیرارگررت و بر اثر سیاست

 1791تدریج زمینه استقالل ایهن کشهور را در سهال    های جهانی پس از جنگ جهانی دوم بهتحول

هایی از این کشهور و واگهذاری آق بهه کشهورهای همسهایه      کرد اما از هماق ابتدا، تجزیه بخش رراهم

گیری همبستگی ملی در سومالی با مشکالتی ، بیانگر این مهم بود که شکمایهای یبیلههمراه با ریابت

های بزرگ آمریکا و شوروی، بهرای نیهور در   در دوراق جنگ سرد، ریابت یدرت. رراواق مواجه است

از طریهق   زیادبهاره رغم همه این مشهکالت، دولهت   این منطقه بر مشکالت مردم سومالی ارزود ولی به

زمهانی بهیش از دو دههه، ثبهات سیاسهی را در ایهن کشهور        ی توانست در مدت شدق به شورونزدیو 

 .بریرارکند

. ای در سومالی، همهراه بهود  همراه با احیای منازعات یبیله 1771در سال  زیادبارهسقوط حکومت 

ههای مهالی و رکهری دولهت عربسهتاق      ررتن نظم و امنیت همراه با حمایهت ای، ازمیاقهای یبیلهریابت

کهرد؛  گرا با تیکر سهلیی در سهومالی رهراهم   های اسالمگیری گروهررصتی مناسب برای شکمسعودی، 

شهده از   های تجزیهها بر بریراری نظم و امنیت، اجرای احکام اسالمی و اعاده سرزمینتأکید این گروه

قاطعی ها در بربی مناطق با استقبال عمومی مواجه شوند و حتی در ماین کشور سبب شد تا این گروه

-ههای اسهالم  وی گی اصلی گهروه . بگیرند هایی از سومالی، یدرت سیاسی را دردستکوتاه در یسمت

نهوع برداشهت آنهها از اسهالم، مدابلهه      . آمیز استگرای سلیی در سومالی تأکید آنها بر ررتار بشونت

ا بهه ررتهار   هه ترین دالیم رویکهرد ایهن گهروه   های محیطی در سومالی از مهمبارجی همراه با وی گی

است که حتی امهروز،  ای مورد استقبال یرارگررتهآمیز است؛ این ررتار در بربی مناطق به گونهبشونت

 .کنندمی های اسالمی منتسبدزداق دریایی در سواحم سومالی بود را به گروه

ه وی رسد به دلیم مخالیت نیروهای سیاسی دابم بهمینظرهای مقطعی بهرغم مورقیتاما به

های وی ه از جانب اتیوپی و مخالیتای بههای منطقههای صوریانه، مخالیتگرایاق سنتی با گرایش اسالم

بصوص از سوی دولت آمریکا، با توجه به تجربه حکومت طالباق در ارغانستاق، تشکیم یو جهانی به

 .نزدیو غیرممکن باشد اندازکم در چشمگرای متمایم به القاعده در سومالی دستدولت رادیکال اسالم
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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. 

 
Keywords: Somalia, fundamentalism, Islamic Sharia Courts, Islamic Union, Al-

Shabab, Al-Qaeda, Pirates 

 ................................................................................................................................................................  
1* . Assistant Professor of Political Sciences, Isfahan University. 

(Corresponding Author: Hmass2005@yahoo.com) 

2 . M.A. in Political Sciences 


