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ماليني  7، ويقدر عدد سكاا بنحو ²كم637,000 الصومال  تبلغ مساحة  :تعريف بالصومال
ويتحدث الصوماليون باللغة  نسمة ،وعاصمتها مقديشو، وعملتها الرمسية الشلن الصومايل،

ملدجان،لذا ال يتكلمها بطالقه إال أفرادها الصومالية املكتوبة باحلرف الالتيين، وأساسها هلجة قبيلة ا
، باالضافه إىل العديد من اللهجات القبلية اخلاصة، وهناك أيضا اللغة العربية كلغة عامه مشتركه 

يف كل الصومال ، و كلغة خاصة يف مشاله ووسطه ، باالضافه إىل لغات أخرى بنسب اقل 
وماليني مجيعهم مسلمون سنيون على املذهب ، كما أن الص كالسواحليه و اإليطالية واإلنكليزية

     .من الصوماليني بالرعي ، واغلب الباقون بالزراعة% 75الشافعي، ويعمل حوايل 

  :تاريخ الصومال 

املؤرخني ان أول  وذكر.البشرية استوطنت يف عده بالد منها الصومال جرجي زيدان ان أوائل الشعوب يذكر :العصور القدمية
وقد عرف قدماء املصريني بالد  ".السامية احلامية من الساحل إىل الداخل " اجلاال "مث أبعدم قبائل  سكاا قبائل حاميه،

  .الصومال، اليت أطلقوا عليها اسم أرض العطور وجابوا سواحلها الشمالية جلمع البخور والنباتات العطرية

وقد كانت منطقه شرق إفريقيا من أول املناطق اليت وصل إليها املسلمون يف هجرم األوىل إىل احلبشة،   :العصر االسالمى
وبعد تثبيت أركان اإلسالم يف اجلزيرة العربية وتوحيدها وقيام الدولة اإلسالمية، انطلق املسلمون إىل شرقي إفريقيا حيث 

مية يف الساحل الشرقي للقارة اإلفريقية كان هلا دور بارز يف نشر اإلسالم نشروا اإلسالم يف تلك املناطق وأنشأوا إمارات إسال
  .يف تلك القارة

  .مثل مقديشو، ومالندي، وكلوة ومحبسة، وسقالة وغريها

تأسست خالل القرن السابع إمرباطورية زيلع، وبلغت أقصى اتساع هلا يف القرن الثالث عشر، فشملت  :إمرباطوريه زيلع
ويف القرن السادس عشر امليالدي انتقلت عاصمة . من خليج عدن إىل مدينة هرر وعرفت باسم إمرباطورية عدل املسافة املمتدة



م الذي جنح يف اجتياح إثيوبيا، 1543 - 1506اإلمرباطورية إىل هرر، وكان أشهر حكامها اإلمام أمحد بن إبراهيم ، 
اته، واستعان بالربتغاليني الذين استطاعوا هزمية قوات إمام إمرباطورية واضطر إمرباطور إثيوبيا أن يلجأ إىل اجلبال بعد هزمية قو

  .عدل مما أدى إىل اية اإلمرباطورية
بعد زوال إمرباطورية عدل، صارت زيلع وغريها من األقاليم اليت كان حيكمها زعماء صوماليون، تابعة  :احلكم العثماين

نية، وبالرغم من أن املناطق الساحلية كانت حتت حكم العثمانيني، إال أن لليمن، وبالتايل أصبحت جزًءا من الدولة العثما
  .األجزاء الداخلية كانت مستقلة حتت حكم زعماء صوماليني

ويف مطلع العصر احلديث تعرضت هذه البالد لالستعمار الربتغايل بعد جناح فاسكو داجاما يف الوصول   :االستعمار الربتغايل
  .إىل اهلند

أما اجلزء الشمايل من الساحل، ، فقد اكتفوا باالعتماد . غاليون يف ساحل إفريقيا الشرقي على اجلزء اجلنويب منهوارتكز الربت
لكن ساهم األتراك العثمانيون يف ختفيف الضغط على االمارت االسالميه، وحالوا دون حدوث ..على حمالفة شيوخ مالندي

  .حبشي ضدها –حتالف مسيحي برتغايل 
إىل ملقاومة شديدة من جانب سكانه املسلمني مبساعدة دولة اليعاربة يف    وقد تعرض االستعمار الربتغايل  :يناحلكم العما  

م أسطوالً حبريا إىل ساحل إفريقيا الشرقي، واستطاع أن يطرد 1698فقد أرسل اإلمام سيف بن سلطان عام . عمان
يها اآلسيوي واإلفريقي الربتغاليني من ممبسا، مث أخذت عمان تعمل لنشر نفوذها على الساحل،وظلت السلطنة العمانية بقسم

حينها حدث نزاع بني ابنيه على احلكم، وهنا تدخلت .. م1856   دولة واحدة حىت وفاه السيد سعيد بن سلطان، عام
بريطانيا يف الرتاع، فأصدرت حكمها بتقسيم السلطنة إىل دولتني حبيث يعني ماجد سلطانا على زجنبار وتوابعها اإلفريقية، وأن 

ا على اخلليج العريب يعني تويين سلطانا على عمان وملحقا.  

امتد نفوذ اإلدارة املصرية يف عهد اخلديوي إمساعيل على طول ساحل البحر األمحر الغريب وبعض أجزاء من :احلكم املصري 
     الصومال  بالد

ازدادت أمهية منطقة شرقي إفريقيا للدول الكربى االستعمارية بعد افتتاح قناة   :التنافس االستعماري وتقسيم الصومال
بني بريطانيا وفرنسا   الصومال لذا فإن الدول األوروبية تسابقت للسيطرة عليها ، وهكذا مت تقسيم. م1869السويس عام، 

الربيطاين ويشمل زيلع وبربرة والصومال  الصومال  ومسى كل قسم باسم الدولة املستعمرة، فهناك. وإيطاليا واحلبشة وكينيا
وأما احلبشة . ي ويشمل منطقة جيبويت؛ وهي أوبوك وتاجورا وأمياداإليطايل يشمل عصب وبنادر ومصوع والصومال الفرنس

وقد . مسي بالصومال الكيين  الصومال وأخذت كينيا جزًءا من أرض. فقد ضمت إقليم هرر ومنطقة األوجادين ومنطقة اهلود
     وقع يف نفوس املواطنني ، فظهرت حركات مقاومه عديدة أمهها  الصومالكان للسياسة االستعمارية ومتزيق

لتوحد ونبذ القبلية،ولقب مبهدي الصومال تشبيها م بقياده حممد عبدا هللا حسن، الذى دعي الصوماليني إىل ا1899ثورة عام 
  .له مبهدي السودان

اإليطايل السابق على استقالله يف   الصومال الربيطاين، كما حصل الصومال  م أعلن استقالل1960يونيو  20يف : االستقالل
وتال ذلك وحدة كل من الصوماليني الربيطاين واإليطايل، وأعلن عن قيام . م1960   األول من يوليو

م ملدة 1961يوليو  6   يف  الصومال  الدميقراطية، ومت انتخاب آدم عبدا هللا عثمان ليكون رئيسا جلمهورية  الصومال  مجهورية
عضوا يف هيئة األمم املتحدة، كما مت انضمامها إىل جامعة الدول  الصومال  م قُبلت1961سبتمرب  20ويف . ست سنوات



  .م1973فرباير عام  14   العربية، وصارت عضوا ا يف
بعد انتهاء مدة رئاسة آدم عبدا هللا عثمان انتخب الدكتور عبدالرشيد علي شريماركي رئيسا  :احلرب االهليه  

م قام انقالب عسكري برئاسة 1969أكتوبر  21ويف . م اغتيل شريماركي1969اكتوبر  15ويف .  الصومال جلمهورية
م حيث أطاحت 1991سياد بري الذي توىل احلكم وأصبح رئيسا للبالد منذ ذلك الوقت وحىت عام  حممد

بعد إبعاده ألعضاء من قبيليت اردين واإلسحاق من مواقع حكومية وإحالل  1981  اليت بدأت نشاطها عام   املعارضة   به
أدت إىل انقسامها إىل مجاعتني متنافستني   "الس الصومايل املوحد"إال أن الطبيعة القبلية للمعارضة .رموز من قبيلته املرحيان

وتعرضت البالد حلرب .واألخرى يتزعمها علي مهدي حممد ) م1996مث ابنه بعد وفاته (إحدامها يتزعمها حممد فرح عيديد 
قبيل االستقالل استقالال أعلنت أرض الصومال اليت كانت حتت احلماية الربيطانية ) 1991اى عام(ذات العام    وىف.أهلية

وصلت قوات البحرية األمريكية ضمن قوات حفظ سالم  1992وىف عام .منفردا عن الصومال بعد انزالقه يف حرب أهلية
وقد استطاع تنظيم احملاكم االسالميه بقياده  .بعد فشلها يف مهمتها 1995لألمم املتحدة الستعادة النظام لكنها رحلت يف 

، لكن مت دحره 1995عام    شيخ امحد من السيطرة على مقديشيو وأجزاء كبريه من الصومال شيخ عويس وشيخ شريف
بواسطة القوات االثيوبيه بدعم من الواليات املتحدة اليت كانت تظن ان هلذا التنظيم صله بتنظيم القاعدة، إال ان الواليات 

بينما أعلن شيخ عويس احلرب عليه بدعم من املتحدة عادت وساعدت ىف تنصيب شيخ شريف شيخ امحد رئيسا للصومال 
وهكذا فقد فشلت كل احملاوالت لتحقيق اتفاق بني اجلماعات السياسية الصومالية إلعادة النظام . تنظيم شباب ااهدين

وتشكيل حكم وطين ائتاليف، نتيجة الصراع بني هذه اجلماعات على السلطة، وتدخل كل من إثيوبيا والواليات املتحدة يف 
  .الشئون الداخلية للصومال

وقد أدت احلرب األهلية إىل الشلل التام لكل أدوات اإلنتاج،وشيوع الدمار و الفقر واجلوع ، وانتشار األوبئة 
  .متعاقبة من الفيضانات او اجلفاف   واألمراض،خاصة مع دورات

إذا كان تاريخ الصومال يؤكد انه جتاوز قد األطوار القبلية والشعوبية ، فارتقى إىل وطن  :الصراع القبلي ومشكله االنتماء
هو الصومال الكبري، وجزء من أمه هي االمه العربية املسلمة، مع بقاء القبائل والشعوب كوحدات تكوين اجتماعي، اى 

، ومرجعه )تضمن لتخلف النمو الوطين والقوميامل(النمو االجتماعي    قد عاىن من ختلف   كجزء من كل هو الوطن، إال انه
متفاعلة ،فحال هذا التخلف دون أن يربز الوطن كرابط مشترك بني القبائل ) االستعمار(وموضوعيه) أمهها القبلية(عوامل ذاتيه

ية ووحدة تفتت الواليات املتحدة األمريك(وكما يرى الدكتور عصمت سيف الدولة يف مقال له بعنوان . والشعوب املكونة له
غري انه منذ الستينات . فانه بعد التحرر الصومال كانت أوىل احلريات اليت فرضت ذاا كانت حرية االنتماء) األمة العربية

حدود " [الدولية" اجتمعت جمموعة من قاده القارة و اختذوا قرار بقطع الطريق على االنتماء بأن قرروا اإلبقاء على احلدود 
فاستقلت القبائل جمزأة يف كل دولة، فلبت كل القبائل يف كل دولة نداء االنتماء إىل . االستعمار األوريباليت أقامها ] الدول

و ما حالة الصومال إال مثال ملأساة حرمان الناس من احلياة مع من . جمتمعها املوزع تعسفا بني الدول، و بدا الصراع و مل يزل
ولة حكومة الصومال إعادة االتصال و الوحدة مع الصوماليني يف أوجادين و فقد هزمت الدول األوربية حما. ينتمون إليهم

  .فعادوا مجيعا إىل الصراع القبلي . شعب الصومال   ثبتت التجزئة، فهاجر ماليني من أوجادين إىل حيث ينتمون،

 


