سرزمین پدری من در چنگ الشباب
نویسنده :اسد حسن

بعدازظهری در ماه آگوس��ت در اردوگاه غبارآلود
پناهندگان دادب ،در صحرای ش��رقی کنیا ،سوار
کامیونی کهنه شدم که پنجاه مایل تا مرز سومالی
فاصله دارد؛ کامیون برای حمل بار مواد خوراکی
و بذر لوبیا عازم موگادیش��و بود و راننده با اشتیاق
از این فرصت برای کسب درآمد اضافی حدود 60
دالر برای س��وار کردن  4زن و  8مرد استفاده کرد
زنها کنار راننده نشس��تند و م��ا مردها در میان
توده بار.
من هیجان خاصی داشتم پدر و مادرم از هنگام فرار

از جنگ داخلی س��ومالی در سال 1991به مدت
 10سال در کمپ دادب زندگی کرده بودند و تنها
امس��ال بود که پدر خوددار من برای نخستین بار
در مورد کودکیاش در شهر لوک در جنوب غربی
سومالی و دوران سربازی اش در موگادیشوی دهه
 70میالدی با من حرف زد.
من  22س��ال پی��ش در کم��پ دادب میان یک
چهارم میلیون پناهجوی سومالیایی به دنیا آمدم؛
کمپی که به تدریج تبدیل به شهری خزنده شد و
تنها امس��ال بود که باالخره پدر و مادرم به ایاالت
متحده آمریکا رفتند تا به خواهرم ملحق ش��وند و
من به این نتیجه رس��یدم که باید به موگادیش��و
سفرکنم.

شهر جوانیهای پدرم و به دنبال ردپای خاطرات
و داس��تانهایی ک��ه از آغاز جن��گ داخلی ،روی
کار آم��دن نظامیان ی��ا چریکه��ای افراطگرا و
بمبگذاریهای کامیون��ی مانند آنچه در  12ماه
اکتبر امس��ال رخ داد و منجر به کشته شدن 300
نفر ش��د را ببین��م و از همه مهم ت��ر دریافتن این
نکته که ت��ا چه حد خودم را متعلق به س��رزمین
اجدادیام میدانم.
پس از چند ساعت ما به شیباح رسیدیم؛ دهکدهای
بس��یار آرام؛ چنان آرام که من فک��ر میکردم آیا
آدمها در اینجا زندگی میکنند؟ پرچم سیاهی که
ت کنار جاده آویزان بود ،نشان میداد
از یک عالم 
که دهکده تحت کنترل الشباب است؛ گروه شبه

نظامیافراطگرایی که با دولت فدرال سومالی در
جنگ است .گذش��تن از سرزمین الشباب قوانین
خود را دارد.
گ الشباب را میبینید
هر زمان که پرچم سیاه رن 
باید بایس��تید ،به ایس��تگاه بازرسی که میرسید
باید مبلغی را بپردازید که به شما اجازه میدهد از
زمینهای آنها بگذرید و در برابر پرداخت این مبلغ
رسیدی دریافت میکنید که نشانگر آن است که
شما جاسوس یا روزنامه نگار نیستید وگرنه محکوم
به مرگ هستید.
هی��چ م��ردی در آن دورو ب��ر دی��ده نمیش��د،
تنه��ا زن��ان و ک��ودکان باقی مان��ده بودن��د .به
من گفت��ه ش��د مردها ی��ا ب��ه الش��باب ملحق
ش��دهاند یا به س��فری دریایی برای رس��یدن به
اروپا رفتهاند.
اما ب��ه نظر میآمد که در اینج��ا نوعی نظم حاکم
است؛ میدانس��تی انتظار چه داشته باشی و چه

مبلغی پرداخت کنی .الش��باب با رش��وه خواری
مخالف است و نقاشی کشیدن و موسیقی را حرام
میداند .بیش��تر س��ومالیاییها قوانین الشباب را
قبول دارند حتی اگر پیرو آن قوانین نباش��ند چرا
که از این راه آزادیهای خود را میدهند و به جای
آن امنیت میگیرند.
فردای آن روز ما به نق��اط تحت کنترل نیروهای
دولتی رس��یدیم ،ش��هری به نام آنگویی با مزارع
سرسبز ،ساختمانهای مدرن و جدید و مغازههای
لوکس که در آن پسران جوان با یونیفرم دولتی در
خیابانها گشت میزدند.
اینجا اجازه اس��تفاده از تلفن همراهم را داش��تم
و میتوانس��تم موس��یقی گوش کن��م و هر آنچه
میخواهم بپوشم.
اینجا درست نقطه مقابل مناطق الشباب بود؛ اینجا
آزادی داشتم اما احساس امنیت خیر.
منبع :نیویورک تایمز
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سربازان به بندرگاه تخریبشده
موگادیشو نگاه میکنند

فریتز اسکپ و کریستین ورنر

گروه بینالملل جامعه فردا  :موگادیشو ،پایتخت
سومالی ،شهر آش��فته و بیقانونی است که مورد
هج��وم بیداد و خش��ونت قرار گرفت��ه ،اما برخی
ساکنان آن از جنگی که بر شهر سایه انداخته نفع
میبرند؛ کسبوکار آنها وحشت جاری در شهر را
تقویت میکند.
در کلوب محلی موگادیش��و ،همه مش��غول غذا
خوردن بودند که پیکار شروع شد50 .مهمان شامل
تاجران و مقامات سیاسی ،دور میز نشسته بودند
و ناهار میخوردند .ناگهان خودروی بمبگذاری
ش��دهای جلوی ورودی کلوب منفجر شد؛ نتیجه
آنکه بخشی از حصار فروریخت ،طبقه دوم آوار شد
و قسمت پیشین ساختمان از بین رفت.
چهار مب��ارز ،محافظان مس��تقر در کل��وب را به
رگبار بس��تند ،محافظان هم دست بهکار شدند.
در اثر گلولهباران آنها رس��تورانی که در آن حوالی
بود کامال نابود ش��د 12 .ساعت بعد وقتی آخرین
جنگجو کشته شد ،س��ه مرد مسلح و  16مهمان
جان باخته بودند.
حاال ششهفته گذشته و دیگر هیچ اثری از حمله
باقینمانده اس��ت .منار مولی��ن ،صاحب کلوب،
که در انتظار مش��تری بهس��ر میبرد ،به تماشای
خودروهای مجهزی نشسته که اطراف حصارهای
سیمانی پرسه میزنند ،محافظان تا دندان مسلح
هستند و آسوده در سایه دیوار کلوب لم دادهاند.
حاال دیواری س��یمانی دور کلوب احداثش��ده و
همهچیز به روز اول بازگش��ته است .کلوب محلی
موگادیشو ،چیزی بین کوشک ،قلعه نظامی و کلبه
چوبی است ،اما مهمتر از همه پایگاه امن مقامات
بلندپایه دولتی ،تاجران و ثروتمندان شهر است.
اینجا نامعمولترین مکان موگادیش��و ،پایتخت
بداقبالترین دولتهاس��ت 27 .سال میگذرد و
این کشور هنوز رنگ یک دولت منسجم و مقتدر
را به خود ندیده است.
س��رکردگان جنگی و تاجرانی که خود را همیشه
درخط��ر میبینن��د ،در این ش��هر ح��رف اول را
میزنند .عالوه بر آنها الش��باب ،متحدین القاعده
که مس��ئول مرگ  4200نفر در س��ال گذش��ته
بودن��د ،در این منطقه حضور دارند .آخرین حمله
که در نیمه اکتبر رخ داد و بیش از  300کشته بهجا
گذاشت از سوی یک گروه تروریستی طراحی شده
بود .هنوز صدای غرش و انفجار در موگادیش��و به
گوش میرسد .این شهر مقر ترس و وحشت است
و بینظمی پیشبرنده کسبوکار در آن است.
منار مولین میگوید« :اینجا همیشه همین وضع
را دارد ».مولین گذش��ته موفقیتآمیزی داشته،
متولد موگادیشو ،بزرگشده ایتالیا و درسخوانده
انگلس��تان اس��ت .وقتی مادرش به موگادیش��و
برگش��ت ،او هم تصمیم گرفت برگردد .اوایل در
رفتوآمد بوده اما بعد از مدتی ماندگار میشود و
سهس��ال پیش یعنی در سال  2014این کلوب را
در اینجا راه میاندازد .در موگادیش��و کسی بدون
حام��ی دوام نمیآورد اما مولین هیچ پش��تیبانی

ندارد .کلوبش بارها زیر آتش گلولههای نظامیان
قرار گرفته ی��ا قربانی دعواهای طایفهای ش��ده،
خودش را بارها تهدید و خوار کردهاند یا اثاثیهاش
را بهس��رقت بردهاند .حتی چندبار نوک اس��لحه
را روی پیش��انی خود حس کرده اس��ت 12 .ماه
زمان برده تا از قوانین حاکم بر اینجا سردربیاورد.
میگوید« :آزادی ،آرامش و سالمتیام را از دست
توآمد و نوع پوش��ش خودم را
داده ام .اختیار رف 
ندارم .در قلعهای زندگی میکنم که جرأت ندارم
ترکش کنم ».ب��ا اینهمه هیچ تمایلی به عزیمت
از اینجا ندارد.
باره��ا فرزندانش ،ش��وهر و برادرش درخواس��ت
کردهاند به آنها در امارات متحده بپیوندند اما زیر
بار نمیرود ،چون میخواهد بهبود وضع سرزمین
مادریاش را به چش��م ببیند .میگوید« :در حال
حاضر آنقدر که به اصول شخصی خودم پایبندم،
چندان به پول فکر نمیکنم».
اما پول ،یکی از عوامل مهمی است که باعث شده
کلوبش مورد حمالت پیدرپی قرار بگیرد .به گفته
خود او یکی از دالیلش آن اس��ت ک��ه پولی برای
حفظ جان و مال خودش پرداخت نمیکند .دلیل
دیگر اینکه تاجران اطراف ،خواستهاند کلوبش را
تصاحب کنند و آن را مقر نظامی سربازان الشباب
کنند ولی او مقاومت کرده است.
کشوری که دیگر کشور نیست

بعد از ش��ورش علیه محمد زیادباره و س��رنگونی
این دیکتاتور در س��ال  ،1991تعدادی دس��ته و
گروه چریکی قدرت گرفتند و الش��باب هم پیرو
آنها شدند .تقریبا  2.5میلیون نفر از مردم سومالی
بیخانمان شدند و حدود یکمیلیون نفر خاک این
کش��ور را ترک کردند 1.5 .میلیون نفر در جریان
جنگ و تباهی جان خود را از دست دادند که اغلب
آنها مردم بیگناه بودند .کش��ور به قلمرو دزدی،
گروگانگیری ،حمالت تروریستی و قحطی تبدیل
شد .انگار سومالیای دیگر در کار نیست؛ دستکم
در آنچه بهجا مانده نه ردی از تش��کیالت دولتی و
قضایی به چش��م میخورد و نه نشانی از نیروهای
پلیس و حتی نظام مالیاتی دیده میشود.
اما از بهار س��ال جاری ،دول��ت جدیدی روی کار
آمده و دیپلماتهای اروپایی درباره «روزنه امید»
حرف میزنند؛ گرچه برگزاری انتخابات در اینجا
معادل عوض شدن شیوههای تطمیع و رشوهدهی
است .یک صندلی در پارلمان تا  1.3میلیون دالر
هزینه بهبار میآورد .حتی اگر مردم نباش��ند که
رأی دهند ،دس��تکم  14.025نماینده این کار را
میکنند و حتی اگر موگادیشو تنها شهری باشد
که دولت کمترین نظارتی ب��ر آن اعمال میکند
بخش عمده مناطق کشور همچنان تحت کنترل
الشباب قرار دارد.
ششسال پیش افراطگرایان از موگادیشو بیرون
رانده شدند .اما ش��هر دوباره رنگ آرامش به خود
ندید .فقط میش��ود گفت مرگومیر کمتر شده
است .درحالحاضر خودروهای بمبگذاریشده
بزرگتری��ن خط��ر هس��تند .حوم��ه و نواح��ی
اطراف هنوز ویران ماندهاند؛ نمای س��اختمانها

از رد گلولهه��ا سوراخس��وراخ اس��ت؛ م��ردم در
خرابهه��ا زندگی میکنند .ام��ا در کنار خانههای
مخروبه ،ساختمانهای تازهای احداث میشوند
و چرخ معامالت ملک��ی خوب میگردد .هتلها و
رستورانها دایر شدهاند و تاکسیرانی و بانکداری
آغ��از به کار کردهان��د .در س��الهای اخیر حدود
100هزار سومالیایی به وطن بازگشتهاند.
اوای��ل بعدازظهر اس��ت و لندکروزرهای بیش��تر
و بیش��تری از راه میرس��ند تا به کل��وب محلی
وارد ش��وند .مولین جلوی در ورودی ایس��تاده و
به مهمانانش که اعضای پارلم��ان ،تجار و عوامل
تلویزیون دولتی هستند ،خوشامد میگوید .صدای
تیراندازی همچنان به گوش میخورد اما هیچکس
اهمیت نمیدهد .مهمانان در کلوب مینشینند و
غذا سفارش میدهند .صدای اهللاکبر موذن شنیده
میشود ،اما بازهم کسی اهمیت نمیدهد .کلوب
محلی فضای امن این ش��هر اس��ت که بیخ گوش
جنگ و مذهب استوار شده است.
مولین میگوید« :مردم س��ومالی در طول جنگ
خیلی چیزها از دست دادند ،آنها از روحشان تهی
شدند .تنها چیزی که بهجا ماند اراده عریان برای
بقاست».
در موگادیشو کسبوکار است که یکهتازی
میکند

در کلوب ،مردی با لهجه آمریکایی سر میز نشسته،
او مش��اور فرماندار س��ومالی جنوبی است .نامش
محمد اس��ت .از هم��ه زی روبم دولت خب��ر دارد و
میگوید« :هنوز هم سرکردگان مبارز بر موگادیشو
حکمرانی میکنند ».بهگفته وی سرکردگان امروز
دیگر آن افراد ملبس به رختهای نظامی و فانوسقه
نیستند که به بچهسربازها فرمان میدادند ،بلکه
تاجران هس��تند که در راس امور ق��رار دارند .اما
آنها هم ش��یوههای مش��ابهی را بهکار میگیرند؛
اس��لحه و بمبهای مخصوص خ��ودرو در اختیار
دارند ،گروگان گیری میکنند و هرکه را بخواهند
گردن میزنند.
محم��د میگوی��د ،ه��دف از معام�لات تجاری
در موگادیش��و کمک به تش��دید جنگ نیس��ت،
همانطور ک��ه در پیش��برد ای��ن بحرانها هیچ
ایدئولوژیای در کار نبوده اس��ت .برعکس ،روی
جنگ سرمایهگذاری میشود تا رونق کسبوکار
حفظ ش��ود .اینبار صدای تیران��دازی از خیابان
اصلی به گوش میرس��د .اعضای دارودس��تهای
بانفوذ در اعتراض به محکومیت یکی از نیروهای
لوقال راه انداختهاند.
خود ،قی 
محمد که در پارلمان قانونگذار اس��ت ،میگوید:
«البته هنوز امید هس��ت .دول��ت جدید عمدتا از
تکنوکراتهای متحد تشکیل شده ،آنها ارتباطات
طایفهای ندارند .اما یک مش��کل هم وجود دارد و
آن اینکه مردم هیچ احترامی برای تحصیلکردگان
آمریکایی و نروژی و انگلیس��ی قائل نیستند .ولی
قدرت حقیقی در دست دولت نیست .افرادی که
بر سازمانهای بزرگی چون مخابرات ،نیروگاه برق
و سازمان آب نظارت دارند ،گردانندگان اصلی شهر
هستند و همه آنها با الشباب روابط نزدیکی دارند».

سومالیلند...
کشوری که وجود ندارد

محم��د به برنامهای اش��اره میکند که از س��وی
دولت طراحی ش��ده بود و طب��ق آن هرکس که
به الش��باب مالیات میداد ،باید تنبیه میشد .اما
کاسبان اعتراض کردند و نتیجه آن شد که دولت
طرح خود را پس گرفت .محمد میگوید هرکس
به الش��باب مالیات ندهد ،مثل مولین خودش را
به دردس��ر میاندازد .میخندد و ادامه میدهد:
«وقت��ی دولت نمیتواند امنی��ت الزم را تضمین
کند ،مجب��وری برای حفظ ج��ان و مال خودت
مالی��ات بدهی .در این ش��هر همهچیز با داللی و
کاسبی حل میشود».
مهمتری��ن اتف��اق در ای��ن کش��ور کمکه��ای
بینالمللی اس��ت .بهگزارش سازمان ملل متحد،
س��االنه ب��ه ارزش  1.2میلی��ارد دالر کمکهای
بشردوستانه به سومالی س��رازیر میشود ،اما در
جنوب این کش��ور هیچ نه��اد بینالمللی ناظری
استقرار ندارد و همهچیز تحتنظر الشباب است.
«انجیاو»های محلی ،کمکهای خود را در میان
مرد ِم آنجا توزی��ع میکنند .بهگفته محمد در آن
مناطق از پول خبری نیست.
صدای بمب کالم محم��د را قطع میکند ،اما بعد
از مکث بلن��دی پی حرفش را میگی��رد« :اغلب
سرکردههای نظامی سابق ،حاال روحانی شدهاند.
چ��ون از این طریق بهتر میتوانن��د جوانان را که
70درصد جمعیت را تش��کیل میدهن��د ،به راه
ب آنها
دلخواه خود هدایت کنند .این جوانان که اغل 
بیسواد هستند ،مایلند نقشی در اجتماع داشته
باشند و الش��باب ،بهجای دولت ،این خواسته آنها
را برآورده میکند».
لوهراس
الگوی کسبوکار بر مبنای هو 

قوانین رفتوآمد در ش��هر مش��خص اس��ت؛ اگر
محافظانی قوی داشته باشی ،جانت در امان است؛
ساعات شلوغی خطرناک هستند چون ممکن است
در معرض گلوله قرار بگیری .شهر ناآرام است و در
هر گوشه و کناری حملهای از سوی الشباب صورت
میگیرد .سربازان هرکس را که به فرمانهایشان
توجه نشان ندهد ،با گلوله از پا درمیآورند.
در هتل��ی ب��ه فاصل��ه  6کیلومتر از کل��وب ،مرد
55س��الهای که قبال از سرکردگان الشباب بوده و
زنان و مردان زیادی را سر بریده یا زیر رگبار گرفته،
میگوید ،اکتبر سال گذشته وقتی از نبرد میان دو
دسته معارض الشباب جان سالم بهدر برد ،با دولت
معاملهای ک��رد :آزادی در ازای اطالعات .این مرد
از آن زمان در موگادیش��و بهسر میبرد .میگوید
الش��باب خوره معامله و کس��بوکار اس��ت .آنها
مالیات جمع میکنند و از تجار و مقامات سیاسی
موگادیشو اخاذی میکنند .اغلب تجار و مقامات
هم برای حفظ جان و مال خود پول میدهند.
«آنها در دل همه وحشت میاندازند ،چون وحشت
پایه و اساس کسبوکار آنهاست».
«الش��باب حتی در خیابان از مردم باج میگیرد و
در جنوب کشور همراه ارتش کنیا ،بر قاچاق زغال
چوب و ش��کر نظارت دارد .حتی در قاچاق عاج و
شاخ کرگدن هم سهیم است».
این مرد مدعی اس��ت ،الش��باب نهتنه��ا از منافع

داخلی بلکه از پشتیبانی دولتهای خارجی چون
عربستان سعودی و قطر نیز برخوردار است .بهگفته
او الشباب حتی از کمکهای بشردوستانه هم سهم
میبرد .بهطوریک��ه بهگزارش کارگزار عالیرتبه
سازمان ملل ،امس��ال الشباب خواستار 10درصد
بودج��ه کمکهای انس��انی ش��د تا اج��ازه دهد
کمکهای این سازمان بین محرومان توزیع شود؛
این درحالی است که حدود 800هزار بیخانمان
در روستاهای خود از قحطی رنج میبرند.
اما معلوم نیس��ت این توزی��ع در مناطق محروم
بهدرستی صورت میگیرد یا نه؛ آن هم در کشوری
که گرسنگی ،یک منبع درآمد بهشمار میرود.

عکس :کریستین وارنر/
اشپیگل

منفعتطلبان خارجی

بس��یاری از کارکنان سازمان ملل بهطور پوشیده
معترف هستند که اگر دستههای سیاسی مختلف
تا ای��ن حد در پی کس��ب درآم��د نبودند ،جنگ
تا حاال تمام ش��ده ب��ود .حتی یک��ی از آنها اظهار
میکند س��ازمانهای امنیتی که برای س��ازمان
ملل کار میکنند ،در ازای پرداخت پول از الشباب
میخواهند دست به حمالت بیشتری بزنند ،تا از
ن طریق بتوانند مزایای بیشتری مطالبه کنند.
ای 
بنابراین همه از این فضای ناامن سود میبرند.
آنها معتقدند همهچیز تنها زمانی متحول میشود
ک��ه کمکها متوقف ش��وند ،چون پ��ول فقط به
تخریب و تزلزل بیشتر دامن میزند.
دو مرد ترک در یکی از آالچیقهای کلوب مولین
نشس��تهاند و حرفی نمیزنند .اص�لا چه حرفی
دارند بزنن��د .آخر ترکها در این منطقه نقش��ی
منحصربهف��رد ب��ازی کردهاند .در س��ال 2011
رجب طیباردوغ��ان ،نخس��تین رئیسجمهور
غیرآفریقایی بود که در طول بیستسال گذشته
از این پایتخت آفریقایی دیدن کرد .ش��رکتهای
ترک ،جادهها را آسفالت و بیمارستان و فرودگاهی
بنا کردند.
تحقیقات نشان میدهد که سومالی ذخایر نفتی
بینظیری دارد و ترکها مترصد آن هستند که از
این ذخایر نفع ببرند .برای همین است که ترکیه
در دامنهه��ای موگادیش��و به اح��داث پایگاهی
نظامی مشغول اس��ت .در محافل سیاسی چنین
ادعا میش��ود که بناس��ت س��االنه  1000سرباز
سومالیایی در آنجا آموزش ببینند و تحت نظارت
ترکیه باشند .براساس گزارشهای موثق سازمان
ملل ،هواپیماهای ترکیهای بودجههای سنگینی
را به این کش��ور حمل میکنند تا ضمن تضمین
برق��راری امنیت ،دامنه اختیارات خ��ود را در آن
افزایش دهند.
منار مولین میگوید« :ترکه��ا میخواهند این
کشور را قبضه کنند».
مک ،یکی از مش��تریان کلوب مولین ،که خود را
تاجر معرفی میکند ،میگوید« :سومالی کشوری
تباهشده است ،در این مملکت هیچ سامانی وجود
ندارد و این بهترین پیشش��رط برای کسبوکار
اس��ت ».بعد کمی فکر میکن��د و اینطور نتیجه
میگیرد« :از این بهتر نمیشود».
منبع :پایگاه اینترنتی هفتهنامه اشپیگل
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هنگام��ی که کلمه س��ومالیلند را در تارنمای
ویکیپدیا مینویسید ،اطالعات کاملی از یک
کشور برای ش��ما ظاهر میشود؛ پرچم ،سرود
ملی ،پول ملی با نام «ش��لن سومالی» و حتی
یک نظ��ام حکومتی و ی��ک پارلم��ان که امر
قانونگ��ذاری را برعهده دارد .قانون اساس��ی
سومالیلند که در سال  ۲۰۰۱نوشتهشده و طی
رفراندومی به تصویب مردم نیز رس��یده ،شیوه
حکومت را جمهوری اعالم کرده اس��ت .با این
وجود کشوری بهنام سومالیلند توسط سازمان
ملل متحد بهرسمیت شناخته نمیشود و هیچ
کش��وری با آن روابط سیاسی ندارد .زندگی در
این «کش��ور» بهرغم خشکس��الی و مشکالت
اقتصادی بهصورت عادی ادامه دارد .داستان اما
چیس��ت و در میان این همه بیثباتی و ظهور و
سقوط متوالی دولتها و گسترش دزدی دریایی
و در یک کالم «بیدولتی» ،چه عاملی موجب
آن شده که شرایط متفاوتی در اینجا پدید آید.
نزدیک به س��هدهه است که اهالی سومالیلند
س��فره خود را از بخشهای دیگر کشور متحد
سومالی جدا کردهاند؛ از همان زمان که محمد
زیاد باره [بهعربی محمد س��یاد ب��ری] پس از
20سالحکومتخودکامهازکشورسومالیفرار
کرد و این کش��ور دیگر هیچگاه روی آرامش را
به خود ندید .از سال  ۱۹۹۱که شورش نظامیان
با ایجاد پیمانی قبیلهای و با حمایت غربیها بر
مگادیشو چیره ش��دند و به دوران دیکتاتوری
زیادباره پایان دادند ،هیچ حکومتی نتوانس��ت
هژمونی خود را بر کل کشور بسط دهد؛ سهل
اس��ت که حتی مگادیش��و بهطورکامل تحت
تسلط دولت نبود .منازعات مسلحانه از همان
آغاز اینقدر شدت یافت که شورای امنیت را به
دخالت در بحران کشاند .فردای صدور قطعنامه
شورایامنیت،آمریکاشتابزدهتفنگدارانخودرا
در این کشور پیاده کرد .در غیاب قدرت شوروی،
چنان تصور میش��د که هیچ مانعی برای یک
نمایش تمامعیار قدرت آمریکا وجود نداش��ته
باش��د .کافی بود که چند دا رودس��ته محلی با
نیروی قاهرانه مارینز کنترل شوند تا کل منطقه
ش��اخ آفریقا و تنگه بابالمندب تحت کنترل
بیرقیب ابرقدرت غرب درآید .دو سال اما بیشتر
طول نکشید تا معلوم شود سومالی لقمه آسانی
برای تفنگداران آمریکایی نیست .طی دو دهه
بعد چند کنفرانس بینالمللی برای حل معضل
سومالی تشکیل شد و دو دولت انتقالی نیز برسر
کار آمدند اما حیطه ق��درت آنها غالبا از حوالی
پایتخت فرات��ر نمیرفت .در خ��ارج از قدرت،
تشکلهای عمدتا اسالمی شکل گرفته و رشد
یافتند و گاه بر بخشی از کشور یا تمام آن چیره
شدند .تشکل «دادگاههای شرعی» برای چند
س��الی کنترل پایتخت را نیز در دس��ت گرفت
و توانست آرامش نس��بی برقرار کند اما عوامل
متعددی موجب شکست و س��قوط آنان شد.
دیگر تشکل مهم تشکل اس�لامی «الشباب»
است که تاکنون هم حضور فعالی دارد و چندین
سال است که علیه دولت مرکزی قدرتنمایی
میکند.
قبایل بخش سومالیلند که یکی از بخشهای
پنجگانه س��ومالی محس��وب میش��ود و در
ش��مال آن واقع اس��ت ،هیچگاه نخواستند در
ماجرای منازعات داخلی وارد ش��وند .این بود
که از همان سال  ۱۹۹۱استقالل خود را بهطور
یکجانبه اعالم کردند .اگرچه این اس��تقالل از
سوی سازمان ملل به رس��میت شناخته نشد
اما این کشور بهصورت دوفاکتو به عنوان بخش
خودمختار با بس��یاری از کش��ورهای جهان و
خصوصا همسایگان مراودات متعددی دارد.
باید حدود یک سده به گذشته برگردیم .در آن
زمان سومالی از سوی دو کشور استعماری وقت
یعنی انگلستان و ایتالیا مورد تهاجم قرار گرفت؛
انگلیس��یها در بخش ش��مالی یعنی همین
سومالیلند فعلی و ایتالیاییها در بخش جنوبی
مستقر شدند .با اوجگیری مقاومت سرسخت
مردم سومالیلند بهرهبری محمد عبداهلل که
انگلیسیها او را به «مالی مجنون» ملقب کرده
بودند .آرمان وحدتخواهی س��ومالیها در آن
زمان سرانجام در همان سال  ۱۹۶۰تحقق پیدا
کرد و کشور واحد سومالی به پایتختی مگادیشو
تشکیل ش��د .این وحدت اما خصوصا در دوران
حکوم��ت خودکامه زیادباره ،کامال ش��کننده
بود .سال  ۱۹۸۰شورش گستردهای در بخش
سومالیلند ش��کل گرفت که با سرکوب شدید
دولت زیادباره روبهرو شد.
ش��اید همین مس��ئله موجب ش��ده باشد که
مردمان س��ومالیلند پس از دس��تیافتن به
آزادی ،دیگ��ر حاضر نش��دند خ��ود را درگیر
منازعات بیپایان کشور بزرگ شاخ آفریقا کنند.

