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Abstract: Al-Shabaab is a branch of Islamic Courts Union(ICU), which was fragmented into several
smaller factions, after his defeat in 2006 by the Transitional Federal Government of Somalia (TFG) and allied
Ethiopians troops of TFG. The group describes itself as bearers of jihad against "enemies of Islam" and is engaged
in fighting against Federal Government of Somalia and the African Union Mission in Somalia (AMISOM).
Australia, Canada, UAE, UK and USA has been designated Al-Shabaab as a terrorist organization by. Since June
2012, the US State Department offers rewards for most of the senior commanders of the group.
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Religia instrument de politică internațională
Harakat al-Shabaab al-Mujahideen (arabă: ال مجاهدي ن ال ش باب حرك ة, Harakat ash-Shabab almujahedinii; somaleză: Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab, "Mișcarea tinerilor mujahedini"),
mai frecvent cunoscut sub numele de Al-Shabaab, este un grup terorist jihadist cu sediul în
Africa de Est.
În 2006, Al-Shabaab suferă o înfrângerea serioasă din partea Guvernului Federal de
Tranziție (GFT) și a aliaților militari etiopieni ai acestuia; după această înfrângere, structura se
fragmentează în mai multe fracțiuni mai mici.
În august 2011, trupele Guvernului Federal de Tranziție și a aliaților lor AMISOM au reușit
să captureze toți militantii Al-Shabaab din Mogadishu. O ruptură ideologică din cadrul
conducerii grupului de asemenea, a apărut și mai mulți comandanți superiori ai organizației au
fost asasinați. Din cauza rădăcinilor sale Wahhabi1, Al-Shabaab este ostil tradițiilor Sufi2, și de
multe ori a intrat în conflict cu grupul sufi militant Ahlu Sunna Waljama'a. Grupul a fost, de
asemenea, suspectat de a avea legături cu Al-Qaeda din Maghrebul islamic și Boko Haram. In
plus, ea a atras unii membri din țările occidentale, în special Samantha Lewthwaite și Abu
Mansoor Al-Amriki.

"un set de atitudini și comportamente, derivate din învățăturile unui reformator religios deosebit de sever, care a
trăit în centrul Arabiei, în mijlocul secolului al XVIII-lea" (Gilles Kepel).
2
Sufismul sau Tasawwuf, este definit ca dimensiunea mistică interioară a Islamului.
1
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Somalia – Hartă politică1

UN Chart, un.org (Accesat în 26.06.2016). Vezi Mărcău Flavius Cristian, “Security as a determining factor of
quality of life in a state from an insecure regional area,” Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, nr. 4/2015, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Editura „Academica Brâncuşi”, pp. 77-85.
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În 2012, structura teroristă ca ramură a Curți Uniunii Islamice (ATI) promite loialitate față
de organizația militantă islamistă Al-Qaeda. Grupul se descrie ca fiind purtătorii jihadului
împotriva "dușmanilor Islamului" și este angajat în luptă împotriva guvernului federal al
Somaliei și Misiunea Uniunii Africane în Somalia (AMISOM)1.
Din iunie 2012, Departamentul de Stat al SUA are recompense deschise pentru mai mulți
dintre comandanții superiori ai grupului.
În urma incursiunii trupelor terestre din Kenya în sudul Somaliei, cunoscută sub numele de
”Operația Linda Nchi”, Al-Shabaab înregistrează pierderi serioase. Pentru completarea
efectivelor serios subțiate, Al-Shabaab depune eforturile susținute de recrutare și păstrând
controlul asupra unui teritoriu semnificativ. Grupul își menține taberele de antrenament în zonele
din apropierea Kismayo, în regiunile sudice ale Somaliei; o tabără importantă este construită în
satul Laanta Bur aproape de Afgooye și de fostul aeroport K-50.
În 11 iulie 2012, trupele federale somaleze și aliații lor AMISOM recuceresc o zonă
importantă în sudul Somaliei de la militanții Al-Shabaab.2
În februarie 2013, mai mulți lideri grupului se ceartă cu Al-Qaida refuzând să aibă relații de
subordonare față de Al-Qaida; în consecință, Al-Shabaab pierde sprijinul logistic din partea AlQaida dar și controlul asupra unei părți semnificative a teritoriului controlat anterior ca urmare a
scăderii potențialului financiar și slăbiciunii logistice. Pierderea sprijinului financiar și logistic
afectează serios Al-Shabaab, pierzând controlul asupra orașelor mari ale statului până la sfârșitul
anului 2013 din cauza logisticii.
Al-Shabaab este considerată ca fiind o organizație teroristă de către Australia, Canada,
Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii.
În 2014, numărul trupelor de regulate Al-Shabaab este estimat între 7.000 până la 9.000 de
militanți. În luna august 2014, este lansată ”Operațiunea Oceanul Indian” condusă de guvernul
somalez pentru a curăța zonele rurale de insurgenți (zonele rurale sunt o sursă importantă de
finanțare a activităților Al-Shabaab).
În 1 septembrie 2014, un atac cu drone aparținând SUA și făcând parte dintr-o misiune de
mai mare amploare se soldează cu uciderea liderului Al-Shabaab Moktar Ali Zubeyr.3
Autoritățile americane consideră dispariția acestui lider drept o pierdere majoră simbolică și
operațională pentru Al-Shabaab; la rândul său, guvernul Somaliei declară o amnistie de 45 de
zile pentru toți membrii moderați ai grupului militant.
În 2015, grupul se retrage din toate orașele, controlând punctual câteva zone rurale.
Compoziția și organizarea Al-Shabaab
Compoziție Al-Shabaab este multietnică, cu pozițiile de conducere ocupate preponderent
de etnici somalezi și străini instruiți în Afghanistan și Irak. Conform Centrului Național de
Contraterorism, membrii cu funcții înalte în grup provin din grupuri locale dispersate, uneori
recrutați prin forță.4 Spre deosebire de cei mai mulți dintre liderii de top ai organizației, soldații
care stau la baza organizației sunt în primul rând preocupați de afacerile naționaliste și cele
Vezi si Flavius Cristian Marcau, Mihaela Andreea Ciorei, “The vision about international security at the biggining
of the XXI century”, in European Scientific Journal, april 2013 edition vol.9, no.11, 301-311
2
"Allied forces make advancements in southern Somalia". Garowe Online. 11 July 2012. (Accesat 25.07.2016).
3
Cunoscut și ca Ahmed Abdi Godane; Data nașterii - 10 iulie 1977; Data decesului - 1 septembrie 2014 (37 ani);
Naționalitate Somaleză. Garowe Online. 11 July 2012. (Accesat 25.07.2016).
4
Duţă Paul ș.a., Areale globale. Uniunea Europeană - Africa Subsahariană, Colecţia Studii europene nr.2, Editura
Tehno Media Sibiu, 2009, (ISBN 978-606-8030-15-9), pp. 29-37.
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legate de clan, mai puțin de ”jihad la nivel mondial.” Ei sunt, de asemenea, predispuși la
conflicte interne si alianțe schimbătoare1.
Conform Fundației Jamestown2, Al-Shabaab caută să exploateze aceste vulnerabilități prin
manipularea rețelelor din interiorul unui clan, în scopul de a păstra puterea. Grupul în sine nu
este în totalitate imun la politica locală. Mai recent, musulmani convertiți din țările vecine sunt
înrolați, de obicei, pentru a face muncile necalificate sau dificile.
Deși conducerea Al-Shabaab este supervizată de liderul Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri,
conducerea internă nu este pe deplin clară; existența luptătorilor străini complică și mai mult
structura sa, puternic descentralizată de altfel.
În decembrie 2007, Ahmed Abdi Godane3 este numit în mod public ca emir Al-Shabaab.
În august 2011, Godane este puternic criticat de co-fondatorul Al-Shabaab, Hassan Dahir
Aweys și alții pentru că nu a ajutat populația afectată de foamete din sudul Somaliei. Deși nu se
declară în mod oficial, Shabaab este divizată pe linie de conducere într-o "legiune străină",
condusă de Godane și o coaliție de facțiuni care formează o "legiune națională", posibil condusă
de Aweys. Acest din urmă grup, de multe ori, refuză în mod repetat să primească ordine de la
Godane, cele două grupuri comunicând cu greu unul cu altul.
În februarie 2012, Godane face Bay'ah (un jurământ de credință) față de Al-Qaeda, în
scopul recuperării și extinderii autorității sale în interiorul Al-Shabaab precum și pentru a
încuraja luptătorii străini să rămână sub conducerea sa. Această afiliere religioasă complică și
mai mult cooperarea cu "legiunea națională" Al-Shabaab.
În 1 septembrie 2014, Godane este ucis într-un raid de drone americane în Somalia.
În 6 septembrie 2014, Ahmad Omar este numit succesorul Godane; anterior, se crede că a
jucat anterior un rol în serviciu secret intern Al-Shabaab cunoscut sub numele de Amniya.
Se presupune că Al-Shabaab are mulți străini în rândurile sale, în special la nivelul
conducerii. Luptători din Golful Persic și jihadiștii internaționali sunt chemați să se alăture
războiului sfânt împotriva guvernului somalez și a aliaților săi din Etiopia. Cu toate că, somalezii
islamiștii nu au folosit inițial tactica atentatelor sinucigașe, elementele străine ale Al-Shabaab au
fost acuzate pentru mai multe atentate sinucigașe.4

Ina Raluca Tomescu, Will terrorism advance new world order?, Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” TgJiu, seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Supliment, nr. 1/2017, pp. 81-88.
2
Fundația Jamestown este un institut cu sediul la Washington DC, pentru cercetare și analiză, fondată în 1984 ca o
platformă pentru a sprijini dezertorii sovietici. În prezent, misiunea sa declarată este de a informa și educa factorii de
decizie politică cu privire la evenimente și tendințe, pe care le consideră ca fiind de o importanță strategică actuală
pentru Statele Unite ale Americii. "Somalia welcobadicames US government's removal of al-Shabaab Defector from
the Rewards for Justice List". Garowe Online. 8 March 2015. (Accesat 25.07.2016).
3
10.07.1977-1.09.2014, de asemenea, cunoscut sub numele de Abu Mukhtar Zubair, a fost Emir (lider) al AlShabaab. "Somalia welcomes US government's removal of al-Shabaab Defector from the Rewards for Justice List".
Garowe Online. 8 March 2015. (Accesat 25.07.2016).
4
Duţă Paul, „The African routes of economic migration” în International Scientific Conference Strategies XXI”,
Volume I, 2016 “Carol I” National Defense University, Romania, pp.120-133.
1
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Kenya – Harta politică1
Fostă organizație predominant naționalistă, Al-Shabaab se reprofilează ca un grup militant
islamist, care a atras, de asemenea, un număr important de militanți islamiști occidentali.
Începând din 2011, strategia de recrutare externă a grupului este activă și în Statele Unite
concentrată pe recrutarea de militanți din comunitățile musulmane locale. Conform unui raport
de investigație de către Comitetul SUA pentru Securitate Internă, Al Shabaab a recrutat peste 40
de musulmani americani numai în 2007.
În 2010, New York Times preciza că, după ce mai mult de o duzină de americanii au fost
uciși în Somalia, succesul de recrutare al organizației a scăzut în SUA.2 Acești recruți americani
și străini au jucat un rol dublu în cadrul organizației, servind ca mercenari și ca instrument de
propagandă ai radicalizării și recrutării. Aceste persoane, printre care Omar Hammami, a apărut
în videoclipuri de propagandă postate în forumuri on-line pentru a face apel la tinerii musulmani
nemulțumiți și îi îndeamnă să se alăture luptei islamiste.

1

Enciclopedya britanica.
Schmitt, Eric (June 6, 2010). "Al Shabab Recruits Americans for Somali Civil War". The New York Times.
(Accesat 25.07.2016).
2
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Înafara strategiei ”de sus în jos” în forumurile online, o altă strategiei prin agenții de
islamiști încearcă să folosească moscheile și întreprinderile legale ca o acoperire pentru
recrutarea de militanți dar și pentru strângerea de fonduri pentru operațiuni în SUA și în
străinătate. Până la mijlocul anului 2013, Congresul SUA a raportat că la acest tip de strategie de
recrutare de militanți pare să se fi renunțat.1
Cei mai mulți dintre membrii străini Al-Shabaab provin din Yemen, Sudan, Coasta
Swahili, Afganistan, Arabia Saudită, Malaezia, Pakistan și Bangladesh.
În 2012, grupul atrăgea un număr semnificativ de mare de convertiți non-somalezi din
Kenya, o țară predominant creștină în regiunea Marilor Lacuri Africane.
În 2014, estimările privind luptătorii proveniți din Kenya sunt de aproximativ 25% din
forțele totale Al-Shabaab. Denumiți "Kenya Mujahideen" de către membrii de bază Al-Shabaab,
convertiții sunt de obicei tineri și prea zeloși. Sărăcia le-a făcut ținte mai ușoare pentru
activitățile de recrutare ale grupului. Insurgenții din Kenya se pot amesteca cu populația generală
din Kenya, iar aceștia sunt de multe ori mai greu de urmăriți.
Rapoartele sugerează că, Al-Shabaab încearcă să formeze o nouă generație multi-etnică
semnificativă de luptători din regiune. Un astfel de convertit, care a participat la executarea
atentatelor cu bombă de la Kampala, dar a trecut de partea poliției din Kenya, este de părere că
grupul încearcă să folosească kenyeni locali pentru a face ei "munca murdară" pentru ea, în timp
ce membri proprii de bază au mâinile curate. Potrivit diplomaților, zonele musulmane din Kenya
de coastă și Tanzania, cum ar fi Mombasa și Zanzibar, sunt deosebit de vulnerabile pentru
recrutare.2
Străinii din Afganistan și Irak, precum și somalezii instruiți de către afgani, joacă un rol
important în conducerea grupului datorită experienței lor de luptă. Aducând cu ei competențe de
specialitate, acești comandanți conduc adesea îndoctrinarea noilor angajați și oferă instruire în
pregătirea și executarea atentatelor cu bombă controlate de la distanță pe principalele căi de
acces rutiere, tehnici de atac suicidar, precum și organizarea de asasinate și răpiri de oficiali
guvernamentali, jurnaliști, lucrători umanitari și membri ai societății civile.3
Deși Al-Shabaab a reprezentat anterior vârful de lance a mișcării de tineret militant din
cadrul Curții Uniunii Islamice (ICU), la ora actuală este apreciată ca un grup dizident extremist
al ICU. Totuși, după destrămarea ICU, distincția dintre mișcarea de tineret și așa-numita
organizație succesoare la ICU - PRM este destul de neclară.
Al-Shabaab promovează în mod constant campanii de încurajare a întregii societăți
somaleze, inclusiv bătrânii, să intre în rândurile lor. În februarie 2012, Fu'ad Mohamed Khalaf
Shongole, șeful ideologic Al-Shabaab, declara că "În acest stadiu al jihadului, tații și mamele
trebuie să trimită fetele lor necăsătorite să lupte alături de militanți (de sex masculin)". Atragerea
de bătrâni și fete tinere marchează o lărgire a bazei de recrutare a militanților islamiști, anterior
fiind vizați doar bărbați, în special băieții tineri.4
Nucleul Al-Shabaab este format din veteranii care au luptat și au învins liderii seculari ai fracțiunii
Mogadishu ai Alianței pentru restaurarea păcii și al luptei împotriva terorismului (ARPCT), în a doua
bătălie de la Mogadishu. Originile lor nu sunt cunoscute în mod clar, dar foştii membri spun Hezbollahul
Shabaab a fost înfiinţată încă din 2004.
1

"Militant Recruitment Of Somali-American Youth Appears Halted, Says US Congressman". VOA. 10 April 2013.
(Accesat 25.07.2016).
2
"Special Report: In Africa, a militant group's growing appeal". (Accesat 25.07.2016).
3
"Al Shabaab tries to take control in Somalia". fpri.org. Arhivă din originalul din 06.01.2011. (Accesat
25.07.2016).
4
"Al-Shabaab Wants Girls to Join Warfront Against Govt". All Africa. (Accesat 25.07.2016).
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Au calitatea de membru al Al-Shabaab, de asemenea, și luptători străini din întreaga lume, potrivit
unui extremist islamic Mukhtar Robow "Abu Manssor".1

În ianuarie 2009, forțele etiopiene se retrag din Somalia permițând ca Al-Shabaab să
desfășoare lupte împotriva fostului său aliat și liderul ICU, președintele Sharif Ahmed, fost șef al
Guvernului Federal de Tranziție.
În 26 ianuarie 2009, Al-Shabaab înregistrează un oarecare succes în campania sa împotriva
Guvernului Federal de Tranziție, prin ocuparea Baidoa, locația Parlamentului Federal de
Tranziție.
În 3 decembrie 2009, sunt omorâți trei miniștrii ai guvernului într-un atac sinucigaș cu
bombă cu ocazia unei ceremonie de absolvire la o școală medicală.2
Înainte de seceta din 2010, Somalia, inclusiv zonele controlate de către Al-Shabaab,
înregistrează cea mai bună recoltă din ultimii șapte ani. Al-Shabaab pretinde unele de beneficii
pentru succes, spunând că reducerea de către organizație a importurilor de produse alimentare
ieftine supradimensionate, a permis obținerea unei producții proprii de cereale a Somaliei record,
ca bază pentru un recoltele viitoare și mai mari. În plus, ei subliniau că politica lor are ca efect
trecerea veniturilor din mediul urban spre zonele rurale, de la grupurile cu venituri medii la
grupuri cu venituri mici, precum și de la fermieri de peste mări spre fermierii locali.
În iulie 2011, ca răspuns la seceta accentuată din acest an, Al-Shabaab anunță că își ridică
restricțiile impuse împotriva agenților umanitari internaționali.3
În 2011, potrivit șefului diviziei de combatere a pirateriei a ONU, colonelul John Steed, AlShabaab încearcă insistent să coopereze cu alte organizații criminale și bande de pirați datorită
diminuării fondurilor și a resurselor. Totuși, col. John Steed recunoaște că nu are nicio dovadă
certă a legăturilor operaționale dintre militanții islamiști și pirați. Pirați aflați în detenție declară
oficialilor UNODC că au desfășurat anumite acțiuni de cooperare cu militanții Al-Shabaab, în
cazul mai multor raiduri maritime în zonele din sudul Somaliei controlate de grupul insurgent.
Membrii Al-Shabaab au cerut ”taxe de protecție” piraților și forțând liderii bandei pirat din
Harardhere să predea peste 20% din veniturile viitoare rezultate din capturi și din răscumpărări.4
În ciuda expulzărilor repetate, atacării și hărțuirii agenților umanitari internaționali, AlShabaab permite unor agenții să lucreze în zonele aflate sub controlul său. La nivelul conducerii
teritoriului controlat, Al-Shabaab implementează un sistem de reglementare a ajutoarelor oferite
de către agențiile umanitare, a fiscalității și supraveghere a activităților umanitare. În cazul în
care agențiile umanitare sunt autorizate să opereze, acest lucru este subordonat interesului AlShabaab de a acumula capital politic prin furnizarea de ajutor umanitar și servicii medicale.
Totuși, reprezentanții agențiilor umanitare au respins cu fermitate acuzațiile potrivit cărora, au
stabilit cu Al-Shabaab locațiile și grupurile țintă, iar agenții umanitari din zonele controlate de
Al-Shabaab susțin că au negociat direct doar cu comunitățile aflate în criză umanitară.5
Al-Shabaab proliferează propaganda religioasă radicală printr-o diversitate mijloace media
moderne; astfel, grupul deținea propriul post de radio, Radio Andalus, având la dispoziție stații
1

Somalia: Foreigners fighters in the network of Al-ShabaabArchived February 3, 2009, (Accesat 25.07.2016).
"Three ministers killed in Somalia attack, December 3, 2009". Newvision.co.ug. December 3, 2009. Archived
from the original on January 6, 2010. (Accesat 25.07.2016).
3
United Nations (July 13, 2011). "Aid effort for drought-hit Horn of Africa must include long-term measures". UN
News Centre. (Accesat 25.07.2016).
4
Lough, Richard (July 6, 2011). "Piracy ransom cash ends up with Somali militants". Reuters. (Accesat
25.07.2016).
5
Ahsley, Jackson (March 2014). "Humanitarian negotiations with armed non-state actors: key lessons from
Afghanistan, Sudan and Somalia." (Accesat 25.07.2016).
2
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de releu dar și echipamente confiscate de la posturile de radio private, inclusiv de la BBC.
Prezentatorii difuzează emisiunile în somaleză, arabă, swahili și engleză.
În afară de radio, Internetul este cel mai puternic utilizat de Al-Shabaab deoarece este cel
mai simplu și cel mai rentabil mod de a ajunge la un public larg. Deoarece internetul este
deosebit de popular în rândul tinerilor, Al-Shabaab foloseşte forumuri on-line și camere de chat
pentru a recruta tineri adepți. Site-ul oficial al-Shabaab, care a fost șters între timp, prezenta
posturi, clipuri video și declarații oficiale în limba engleză, arabă și somaleză, precum și săli de
clasă on-line pentru a educa militanții săi.
În perioada 2010-2011, până la expulzarea Al-Shabaab din Mogadishu (la jumătatea anului
2011), Al-Shabaab a utilizat, de asemenea, postul de televiziune de propagandă Al-Kataib.
Programul-pilot al canalului difuza mărturisirile lui Ahmed Kisi, un pretins spion CIA care a fost
executat.1
În plus, Al-Shabaab folosește, de asemenea, muzica pentru a influența și a recruta noi
militanți. Potrivit lui Robin Wright, "până în 2010, aproape opt din zece soldați din forțele rebele
din Somalia au fost copii", influențați în special de mesajele transmise de muzica modernă.
În 9 aprilie 2009, unul dintre liderii Al Shabaab cu cetățenie non-somaleză, născut
american Omar Hammami alias Abu Mansoor al-Amriki, debutează online cu melodia "Send Me
a Cruise,"2 dobândind notorietate semnificativă după un film în care cânta despre jihad.
În octombrie 2013, Al-Shabaab difuzează videoclip ca răspuns la un film cu mai mulți
musulmani britanici care au vorbit împotriva extremismului islamist, unii dintre ei în mod
explicit împotriva uciderii lui Lee Rigby. Videoclipul cere jihadiștilor din Marea Britanie să
urmeze exemplul ucigaşilor lui Rigby, să se înarmeze dacă este necesar, cu cuțite de la B&Q.
În februarie 2015, Al-Shabaab lansează un alt film de propagandă prin care îndeamna la
atacuri teroriste asupra unor mall-uri din Statele Unite, Canada si Marea Britanie (West
Edmonton Mall din Alberta, Canada și Mall of America din Bloomington, Minnesota, SUA).
Aceste îndemnuri nu sunt specifice practicii grupului, de a efectua atacuri doar pe teritoriul
Africii de Est; serviciile de securitate ale ambelor mall-uri au răspuns prompt, Poliția Regală din
Canada precizând că nu a existat nicio dovadă a vreunei amenințări iminente.3
În 7 decembrie 2011, Al-Shabaab începe să folosească rețeaua de socializare media
Twitter. Mutarea este considerată a fi o încercare contracarare a tweet-urilor oficialilor adversari,
dar și ca modalitate de difuzare de informațiilor privind presupusele victime precum și o
modalitate de a interacționa cu presa. Contul HSMPress a atras peste opt mii de adepți.4 De
exemplu, după ce Chirchir a dojenit Al-Shabaab pentru că nu lasă femeile din zonele aflate sub
controlul lor să poarte sutien, HSMPress a replicat "Ca și bombardarea de măgari!" Replica se
referea la un anunț publicat anterior de Chirchir că orice mare grup de măgari încărcați cu
materiale poate fi considerat o țintă. "Strategia voastră excentrică de luptă a atras atenția
grupurilor pentru protecția animalelor, în mod serios." Mai târziu, răspunzând la revendicarea
Chirchir că Kismayo a fost capturat de KDF, HSMPress declara că kenyenii "băieții sunt o
parodie grotescă a unei armate! Ei pot surclasa de departe alergătorii tăi de talie mondială. Într1

"mg.co.za". mg.co.za. February 5, 2011. (Accesat 30.07.2016).
"A Song by Omar Hammami: "Send Me A Cruise"" (PDF). NEFA Foundation. Archived from the
original (PDF) on May 19, 2012. (Accesat 30.07.2016).
3
Lisa Gray (19 October 2013). "Extremism opponent targeted on terrorist hit list". Manchester Evening News.
(Accesat 30.07.2016).
4
"Al Shabaab Launches Apparent Twitter Campaign". Anti-Defamation League. December 20, 2011. (Accesat
30.07.2016).
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adevar, ei 'aleargă ca un kenyan' ". Contul arată o latură mai puțin beligerantă cu alții,
răspunzând unui oficial al ONU, care a întrebat "este bine atunci când extremiști sau extremiști
percepuți ies să vorbească [..] putem avea o cafea cu ei?" că "un caramel macchiato ar face!"1
Cu toate că nu se poate proba fără dubii proprietatea și controlul Al-Shabaab asupra
contului HSMPress, atât oficiali occidentali și cât ai UA consideră că responsabilitatea aparține
acestui grup. Contul HSMPress transmite informații privire acțiunile de luptă, uneori, mai
precise decât ale adversarilor săi; de asemenea, postează imagini cu cărțile de identitate autentice
a unor oficiali AMISOM, despre care se considera a fi fost uciși probabil în luptă. Contul de sine
este operat de un om cu numele de război Sheik Yoonis, care în trecut a răspuns la întrebări în
timpul interviurilor telefonice cu "accent britanic".
Cele mai multe dintre mesajele Al-Shabaab pe Twitter sunt în limba engleză, ceea ce
sugerează că acestea sunt destinate unui public extern și potențialilor recruți din Occident.
Oficialii din Statele Unite, în cazul mesajelor Twitter, explorează modalități legale de a închide
acest cont, cunoscând că la ora actuală acest lucru ar putea ridica probleme legate de libertatea de
comunicare. Pe de altă parte, contul Chirchir comenta într-un tweet al lui, că închiderea contului
ar fi contraproductivă.2
În ianuarie 2013, Twitter suspendă contul Al-Shabaab în engleză. Aceasta a fost aparent un
răspuns amenințările cu moartea împotriva francezului "Denis Allex" proferate de contul
HSMPress; postarea ulterioră ale fotografiilor cadavrului lui Bulo Marer după încercarea
nereușită de a-l salva, precum și încurajările de pe Twitter pentru uciderea ostaticilor din Kenya
pot sta la baza deciziei de închidere a contului.
În 4 februarie 2013, Al-Shabaab deschide un nou cont de Twitter.
În 3 septembrie, grupul insurgent folosește contul de Twitter pentru a revendica
responsabilitatea pentru o tentativă nereușită de ambuscade împotriva unui convoi care îl
transporta pe președintele Somaliei Hassan Sheikh Mohamud. De asemenea, militanții au postat
pe Twitter după atac că nu mai au niciun cont Twitter activ în limba engleză și a avertizat
utilizatorii împotriva conturilor false. Grupul de insurgenți, de asemenea, a transmis că: "data
viitoare, nu vei fi la fel de norocos," prin încălcarea evidentă a politicilor utilizatorilor Twitter
împotriva amenințărilor de violență care emite și utilizarea serviciului în scopuri sau activități
ilicite. Cu toate acestea, contul arab Al-Shabaab rămâne deschis.
În 6 septembrie 2013, Twitter închide și acest cont nespecificând motivele.
În 11 septembrie 2013, Grupul relansează contul său Twitter în engleză.3
În septembrie 2013, Twitter suspendă cel puțin șase conturi Al-Shabaab dupa ce a
ridiculizat comunicatul guvernului kenyan privind atacul Mall-ului Westgate din Nairobi, un atac
revendicat de Al-Shabaab.
În decembrie 2013, grupul redeschide un cont de Twitter cu explicația că "scopul este de a
contesta viguros rapoartelor defăimătoare în mass-media, prin prezentarea unui portret corect a
stării actuale a Jihadului în Somalia și combaterea mașinilor de propagandă occidentale,
sponsorizate de stat care sunt plătite pentru a demoniza mujahedinii."
Un purtător de cuvânt al guvernului somalez a declarat că autoritățile somaleze s-au opus
prezenței Al-Shabaab pe site-ul social media, deoarece grupul "nu ar trebui să aibă platformă
pentru a induce în eroare tinerii."1
1

HSMPress (December 16, 2011). "Twitter / @MajorEChirchir Your boys are a ...".Twitter. (Accesat 31.07.2016).
HSMPress (December 15, 2011). "Twitter / @alykhansatchu @HSMPress The US is ...". Twitter. (Accesat
31.07.2016).
3
"Somalia's al-Shabaab back on Twitter after suspension". ANI. 11 September 2013. (Accesat 31.07.2016).
2

„ACADEMICA BRÂNCUȘI”PUBLISHER

70

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Letter and Social Science Series, Supplement 2/2017

În urma secetei din 2011 din Africa de Est, Al-Shabaab își adaptează strategia de
propagandă la efectele secetei. În unele cazuri, membrii grupului acordă ajutor umanitar ca
modalitate de recrutare, folosind ajutorul umanitar ca mită și ca stimulent pentru recrutarea de
militanții, al căror număr scădea datorită pierderilor umane cauzate cu luptele cu AMISON și
forțele guvernamentale dar și dezertărilor.
Membrii grupului resping rapoartele ONU privind situația de criză/foamete ce se înregistra
în diverse regiuni, considerându-le ca fiind extrem de exagerate și interzicând organizațiilor
umanitare să acorde de ajutor acelor regiuni.
În iulie 2011, prim-ministrul somalez Abdiweli Mohamed Ali numește un comitet național
de luptă împotriva secetei severe care afecta partea de sud a țării, iar în luna următoare anunță
crearea unei forțe de securitate formată din 300 de persoane pentru a asista personalul Uniunii
Africane, respectiv pentru protejarea convoaielor umanitare de confiscarea acestora de către
rebelii Al-Shabaab, precum și pentru asigurarea pazei și securității taberelor de refugiați, atunci
când sunt distribuite livrările de ajutoare.
Al-Shabaab și al-Qaeda - amenințări globale
SUA afirmă că al-Shabaab și al-Qaeda reprezintă o amenințare globală2. Secretarul
Apărării Leon Panetta a declarat că "operațiunile SUA împotriva Al-Qaida sunt acum
concentrate asupra grupurilor-cheie din Yemen, Somalia și Africa de Nord."
Plângerile formulate împotriva grupului includ atacurile sale asupra lucrătorilor umanitari
și de aplicare dură a legii Sharia. Potrivit jurnalistului Jon Lee Anderson, ”numărul de persoane
din Somalia, care sunt dependente de ajutorul alimentar internațional sa triplat din 2007, la o
valoare estimată 3,6 milioane. Dar nu există nici o prezență străină permanentă în sudul
Somaliei, deoarece Al-Shabaab a declarat război ONU și organizațiilor non-guvernamentale
occidentale. Ajutoarele internaționale sunt transportate cu avionul sau expediate în țară și
distribuite, ori de câte ori este posibil, prin intermediul lucrătorilor umanitari locali. Insurgenții
îi atacă și îi omoară, de asemenea, în mod regulat; patruzeci și doi au fost uciși în ultimii doi
ani.”3
Al-Shabaab persecută micile minorități creștine din Somalia, uneori, aplicarea etichetei de
persoane suspecte de a lucra pentru Centrul de Informații Etiopiene.
Grupul prin interpretarea strictă a legii islamice profanează mormintele musulmanilor
proeminent sufi, susținând că practicile sufi intră în conflict cu legea islamică, profanări care
generează confruntări cu grupurile armate sufi organizate sub stindardul Ahlu Sunna
Waljama'a.4
Strategia Al-Shabaab de trecere de la o luptă naționalistă la una cu pretexte religioase, este
puternic sprijinită propagandistic, subliniindu-se această schimbare din ce în ce mai pregnant.
Prin adoptarea retoricii religioase, Al-Shabaab încearcă să recruteze și să radicalizeze potențialii
candidați, să demoralizeze inamicii religioși, să domine dialogul în ambele medii - național și
internațional.
1

Mohamed, Hamza (16 December 2013). "Al-Shabab say they are back on Twitter". Al-Jazeera. (Accesat
31.07.2016).
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Ina Raluca Tomescu, Power and terrorism, Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” Tg-Jiu, seria Litere şi
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Jon Lee Anderson, Letter from Mogadishu, "The Most Failed State," The New Yorker, December 14, 2009, p.
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Propaganda religioasă Al-Shabaab încearcă să intensifice starea conflictuală locală și
regională, prin prezentarea situației ca o expresie a luptei între creștini și musulmani. Gruparea
decapitează, de obicei, pe cei care au îmbrățișat creștinismul sau idealurile occidentale. Militanții
plasează pe lângă cadavrele decapitate biblii și crucifixe, în scopul intimidării populației locale.
"În aprilie 2010, Al Shabaab anunță că interzice emisiunile anumitor posturi de radio,
precum BBC și Vocea Americii, susținând că susțin o propagandă creștină contrară legii
islamice. Prin închiderea anumitor posturi de radio și controlul general asupra mass-mediei din
Somalia, grupul urmărește cenzurarea știrilor nefavorabile referitoare la activitățile sale.”1
În anul 2009, Al-Shabaab înregistrează un număr important de dezertări din rândurile
luptătorilor săi, inclusiv dezertări ale mai multor lideri provinciali, în favoarea Guvernului
Federal de Tranziție din Somalia. În noiembrie 2009, Sheikh Mohamed Abdullahi (cunoscut sub
numele de "Sheikh Bakistani"), comandantul Brigăzii Maimana declara pentru Vocea Americii
(VOA)/Serviciul Somalez că nu mai suportă misiunile sinucigașe și execuțiile comandate de AlShabaab. De asemenea, el a indicat că tatăl său, un bine-cunoscut lider religios local, l-a vizitat
de mai multe ori și l-a convins să dezerteze. Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al AlShabaab a negat că Sheikh Bakistani a fost membru al grupului.
În aceeași lună, într-un interviu cu Agence France-Presse (AFP), în Villa Somalia aranjate
de către guvernul federal somalez, un fost luptător Al-Shabaab a raportat că este deziluzionat de
direcția în care se îndrepta grupul, indicând faptul că a intrat în luptă în 2006 "pentru a da afară
invadatorii etiopieni" și că a dezertat cu o lună înainte (de interviu), "dezgustat de interpretările
false ale Al-Shabaab date Islamului".
În mod similar, un fost comandant al Hizbul Islam a dezertat în favoarea Guvernului
Federal de Tranziție din Somalia; unul dintre membrii familiei sale (un alt comandant Hizbul
Islam) este ucis de militantii Al-Shabaab ca pedeapsă pentru că a escortat un convoi ONU. El
spunea într-un interviu VOA că "nu doresc să mai lupt, nu are nici un rost. De asta am renunţat".
În decembrie 2009, Sheikh Ali Hassan Gheddi, comandant adjunct al militanților AlShabaab din regiunea Orientului Shabele, dezertează în favoarea guvernului, precizând că a fost
obligat de "cruzimile Al-Shabaab împotriva oamenilor m-au obligat să trec de partea guvernului.
Ei storc bani de la oameni pentru a se folosii de ei împotriva învățăturilor Islamului." Un alt
motiv al dezertării au fost interdicțiile Al-Shabaab privind Programul ONU Alimentar Mondial
(PAM) care afectau în mod direct pe civili.2
Datorită scăderii veniturilor curente, Al-Shabaab se îndreaptă către mai multe grupuri
militante islamice pentru obținerea de sprijin extern. Al-Shabaab realizează o serie de contacte și
legături strategice atât cu Al-Qaeda cât și cu AQAP în Yemen. De asemenea, Al-Shabaab începe
să fluture banner-ul Al-Qaeda-Irak, la unele dintre mitingurile sale pentru a demonstra legăturile
între aceste structuri.
Există indicii că militanții Al-Shabaab învață din metodele de propagandă al-Qaeda.
"Propaganda Shabaab este din ce în ce lubrifiată până să semene cu mesajele produse de AlQaida; As-Sahab (Norii) aripa media și revista Inspire AQAP, inclusiv prin difuzarea melodiilor
rap ale lui Omar Hammami sunt elocvente în acest sens." Totuși, nu este clar modul în care
moartea liderului AQAP, Anwar al-Aulaqi și dar și a altor lideri AQAP afectează sprijinul
logistic acordat în favoarea Al-Shabaab.
1

"AL-Shabaab uses terror to stop local stations from retransmitting BBC and VOA". Reporters Without Borders.
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În decembrie 2010, datorită scăderii efectivele din cauza dezertărilor și a pierderilor umane
în urma luptelor cu forțele AMISOM are loc fuziunea foștilor rivali - Hizb-ul-Islam cu AlShabaab.1
În iunie 2012, purtătorul de cuvânt al lui Omar Osman GFT Abdirahman anunță că
aproximativ 500 de militanți au dezertat de la Al-Shabaab pentru a se alătura forțelor
guvernamentale. El a adăugat că se înregistrează în continuare zilnic dezertări, în special după ce
forțele GFT au capturat orașul Afgooye, locație de importanță strategică pentru grupul insurgent.
În același timp, purtătorul de cuvânt al AMISOM declară că misiunea constată creșterea
numărului de dezertări, "un semn că Al-Shabab își pierde coeziunea și controlul asupra propriilor
efectivele."
Ca răspuns la creșterea dezertărilor, Al-Shabaab adoptă reguli din ce în ce mai stricte,
pedepse aspre, execută fără discernământ asasinate și trece recrutarea obligatorie forțată a
tinerilor bărbați și băieți, măsuri extreme care în loc să descurajeze încurajează dezertările din
rândurile forțelor sale.2
În 5 septembrie 2012, 200 de militanți Al-Shabaab și câțiva comandanți superiori din
Afmadow se predau forțelor coaliției. Dezertările sunt interpretate ca o consecință a intensificării
acțiunilor ofensive desfășurate de forțele AMISON.
În 22 septembrie 2012, peste 200 de insurgenți Al-Shabaab din orașul Garsale aproape de
Jowhar se predau trupelor aliate, cu toate că anterior avuseseră loc lupte interne între militanții
rivali Al-Shabaab (soldate opt morți, inclusiv doi comandanți). AMISOM anunță într-un
comunicat de presă, că se așteaptă ca numărul total de dezertări Al-Shabaab din zonă, să ajungă
la 250 de oameni.
În august 2014, sunt înregistrați peste 700 de militanți Al-Shabaab care se predau
Guvernului Federal de Tranziție din Somalia.3
În 27 decembrie 2014, un ofițer de informații din Somalia anunță că, Zakariya Ismail
Ahmed Hersi ("Zaki") - comandant superior Al-Shabaab - s-a predat poliției locale din sud-vestul
provinciei Gedo. Potrivit oficialului, Hersi pare a se fi predat după ce se declarase împreună cu
alți membri ai Al-Shabaab, loial liderului grupului Godane.
În 8 martie 2015, guvernul SUA îl scoate oficial pe Hersi de pe Lista Justiției pentru
recompense. Decizia este luată în urma negocierilor dintre guvernul federal somalez și
autoritățile americane, în baza concluziei că fostul comandant al insurgenților nu mai este asociat
cu grupul militant. Hersi a dezavuat în mod public legăturile cu Al-Shabaab, a renunțat la
violență și se angajează să participe la procesul de pace.4
În 17 ianuarie 2015, comisarul de poliție din districtul Luq Siyad Abdulkadir Mohamed
anunță că Sheikh Osman Sheikh Mohamed, comandantul miliției Al-Shabaab în zona Luq, s-a
predat autorităților federale. Potrivit oficialului poliției, în continuare membri ai Al-Shabaab
intenționează să dezerteze. De asemenea, el a indicat că guvernul federal salută toți foștii
insurgenți care abdică de la utilizarea violenței și se angajează să ia parte la procesul de pace.
În 7 martie 2015, administrația Dhuusamarreeb anunță că expertul pirotehnic Al-Shabaab,
Mohamed Abdullahi ("Madoobe") s-a predat forțelor guvernamentale staționate în oraș. Potrivit
1

"Shabaab al-Mujahideen Announces merger with Hizb-ul-Islam" (PDF). NEFA Foundation. Archived from the
original (PDF) on May 19, 2012. (Accesat 30.07.2016).
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comisarului districtual local, Abdirahman Ali Mohamed ("Geeda-Qorow") și comandantului
poliției Abdullahi Garar, specialistul pirotehnic este preluat în custodia sa. În cadrul unei
conferințe de presă, Mohamed anunță ruperea legături cu Al-Shabaab, denunțând ideologia
extremistă și îndemnând tinerii luptători din cadrul acestui grup extremist să-i urmeze exemplul.
În 30 martie, ofițerul superior Al-Shabaab, Ali Hassan Bashaan ("Mohamed Ali") se predă
oficialilor Armatei Naționale Somaleze din Xuddur; liderul militant a activat în Bakool și
Shabelle de Jos, provincii contingente grupului. Comandantul Armatei Naționale Somaleze
Bakool Abdirahman Mohamed Osman ("Tima-Adde") subliniază într-o conferință de presă că
trădarea Ali Hassan Bashaan ("Mohamed Ali") este un eșec major pentru Al-Shabaab și
conducerea sa. 1
Al-Qaeda. În 9 februarie 2012, Mukhtar Abu al-Zubair ("Godane") anunță într-un mesaj
video de cincisprezece minute transmis de Al-Shabaab că grupul se alătura organizației militante
islamiste al-Qaeda, sub conducerea lui Ayman al-Zawahiri, declarând: "În numele soldaților și
comandanților din Al-Shabaab, ne angajăm loialitatea față de tine. Deci, condune pe calea
jihadului și martiriului, urmând pe imamul nostru, martirul Osama."
La rândul său, Al-Zawahiri într-un mesaj video de 15 minute aprobă și salută poziția AlShabaab de structură afiliată ”Al-Qaeda din Somalia (AQS), declarând "Astăzi, am vești bune
pentru Ummah musulman, care vor bucura pe credincioși și vor îngrijora pe necredincioşi,
aderarea Mișcării Shabaab al-Mujahideen în Somalia la Al-Qaeda Al-Jihad pentru a sprijini
unitatea jihadului împotriva campaniei Zio-cruciate și a susținătorilor lor.”
Totuși, după aderare potrivit unor rapoarte are loc o răcire a relațiilor între cele două
conduceri atât datorită luptelor interne pentru putere din cadrul Al Shabaab dar și din cauza 500
de luptători Al Shabaab care părăsesc sudul Somaliei pentru a participa la conflictul din Yemen,
urmare a intensificării operațiunilor ramurei Al Qaeda, AQAP odată cu preluarea mandatului de
către noul președinte yemenit.
Guvernul federal de tranziție din Somalia recunoaște oficial cele două grupuri islamiste ca
un singur grup radical.2
În aprilie 2012, un sondaj realizat de către o compania internatională de cercetare de piață
YouGov asupra opiniei rezidenților din regiunea Orientului Mijlociu și Nordul Africii (MENA)
privind aderarea Al-Shabaab la Al-Queda constată un sentiment de insecuritate majoritar legat
de această aderare. Astfel, 42% consideră că uniunea Al-Shabaab-Al-Queda este un motiv de
alarmă pentru comunitatea internațională; 23% din persoanele interogate au simțit foarte puternic
în sens negativ impactul acestui binom. 45% dintre respondenți consideră că o viitoare
colaborare între aceste două grupuri va spori tentativele Al-Qaeda pentru recrutarea de noi
agenți, 12% consideră că aderarea va consolida capacitățile Al-Shabaab iar 11% consideră că
această colaborare va duce la mai multe atacuri teroriste asupra continentului. Un procent de
55% din cei chestionați nu au știut cum reacționează conducerea somaleză la aderarea AlShabaab, deși 36% au sugerat că această afiliere va obliga armata somaleză la o atitudine mult
mai fermă împotriva Al-Shabaab. 34% dintre respondenți au indicat faptul că anunțarea afilierii
este gest propagandistic menit să asigure o vizibilitate internațională mai mare pentru cele două
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grupuri islamiste, în timp ce 30% din cei interogați care consideră că decizia de a afiliere arată că
atât Al-Shabaab cât și Al-Qaeda sunt într-o pierdere de viteză în ceea ce privește susținătorii.1
Ca urmare a anunțului făcut de Godane cu privire la schimbarea numelui și la aderarea AlShabaab la Al-Qaeda, toți liderii de top din Al-Shabaab organizează o conferință în Baidabo. În
cadrul acestei conferințe, ei refuză să adopte noul nume (Al-Qaeda din Africa de Est) și convin
asupra unei noi politici concentrate în întregime pe probleme interne și fără să se menționeze
vreun obiectiv de luptă pe plan internațional.
O semnificativă poziție de refuz al aderării și de schimbare a denumirii Al-Shabaab se
înregistrează prin propunerea de constituire a Shura național, structură independentă alcătuită din
clerici islamici, ceea ce înseamnă, o atitudine independentă față de al-Qaeda. În plus, se încearcă
eliminarea obstacolelor pentru o colaborare cu adversarii lor sufiți și evitarea motivelor de a fi
vizați de către atacurile cu drone SUA. Aweys, a declarat mai târziu că: "Al-Shabaab și al-Qaeda
sunt pur și simplu o mică parte a grupului islamic mai mare și ideologia al-Qaeda nu ar trebui să
fie considerată ca fiind singura cale dreaptă pentru Islam."2
Această revoltă deschisă împotriva afilierii la Al-Qaeda a generat frământări semnificative
în interiorul Al-Shabaab, facțiuni cu poziții contrare conturând o coeziune devenită debilă.
În 23 februarie 2012, după ce Al-Shabaab pierduse controlului asupra mai multor regiuni,
Radio Magadishu anunță că 120 de liderii și adepții au fugit din Kismayo în Yemen. Aweys este
numit comandant militar în Kismayo și în sudul Somaliei.
În 2013, luptele interne din Al-Shabaab se transformă într-un război între facțiunea
condusă de Godane și cele ale altor lideri din organizație; în iunie 2013, patru înalți comandanți
din Al-Shabaab sunt executați la ordinele lui Godane. Unul dintre acești comandanți, Ibrahim AlAfgana se plângea de stilul de conducere al lui Godane într-o scrisoare către Ayman al-Zawahiri;
alții șaisprezece lideri sunt arestați, iar Aweys reușeste să fugă de prigoana lui Godane ajungând
în custodia forțele guvernamentale somaleze din Mogadiscio.
În 12 septembrie 2013, Omar Hammami care a părăsit grupul din cauza dezacordurilor
semnificative cu Godane, este ucis de forţele Al-Shabaab. Focurile de armă din Mall-ul Westgate
din luna septembrie au fost conform spuselor lui Simon Tisdall o reflectare a luptei pentru putere
din cadrul grupului de insurgenți.3
AQIM și Boko Haram. În iunie 2012, potrivit generalului american Carter Ham, AlShabaab, Al-Qaeda din Maghrebul Islamic (AQIM) și Boko Haram (BH, Nigeria) încearcă să își
sincronizeze și coordoneze activitățile în ceea ce privește fondurile de partajare, formare și
explozibili. Ham consideră colaborarea AQIM cu BH o amenințare atât pentru securitatea din
SUA cât și pentru autoritățile locale.
Cu toate acestea, în conformitate cu specialistul în lupta împotriva terorismului Rick
Nelson de la Centrul de la Washington pentru Studii Internaţionale Strategice, există puține
dovezi că cele trei grupuri - Al-Shabaab, AQIM și BH - au potențialul de a acționa în SUA,
fiecare structură fiind interesată în stabilirea administrațiilor fundamentaliste în regiunile în care
acționează.
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"Somali observers: internal divisions widening within al-Shabaab". Sabahionline.com. 5 April 2012. (Accesat
31.07.2016).
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În mai 2014, membrul senior Al-Shabaab Fuad Shongole declara că luptătorii AlShabaab răspândesc jihadul, sau războiul sfânt, în Kenya și Uganda "și după aceea, cu voia lui
Dumnezeu, în America."1
Hizbul Islam. În 24 septembrie 2012, purtătorul de cuvânt al Hizbul Islam Mohamed
Moallim anunța că grupul său întrerupe asocierea sa cu Al-Shabaab, mai ales că legăturile lor
existau numai la nivelul intențiilor.
Moallim a enumerat schimbările semnificative politice care au loc în Somalia, precum și
mesajele propagandistice ale Al-Shabaab împotriva Hizbul Islam ca motivele principale pentru
decizia grupului său de a părăsi coaliția. El a adăugat că organizația sa nu împărtășește filosofia
politică Al-Shabaab și consideră grupul militant considerabil "slăbit". Moallim, de asemenea, a
indicat faptul că Hizbul Islam a fost deschis pentru discuții cu actori politici din țară care
lucrează pentru un scop comun.2
Statul Islamic din Irak și Levant. Începând din 2015, Statul Islamic din Irak și Levant
(ISIL) lansează online o serie de clipuri video adresate Al-Shabaab solicitând acestui grup să se
dezafilieze de la Al-Qaeda și să nu se subordoneze conducătorilor acestei structuri.
În septembrie 2015, Al-Shabab emite un memoriu intern care vizează elemente pro-ISIL în
rândurile sale, afirmând că politica grupului este de a continua afilierea față de Al-Qaida,
interzicând orice discuție referitoare la ISIL. De asemenea, sunt reținuți unii dintre luptătorii săi,
care își exprimaseră sprijin pentru ISIL.3
În octombrie 2015, comandantul senior din Al-Shabaab Abdiqadir Mumin și circa 20 dintre
subordonații săi din regiunea Puntland își declară opțiunea pentru ISIL. Au loc câteva dezertari
din rândurile al-Shabaab în regiunea de graniță dintre Somalia și Kenya de Nord.
În noiembrie 2015, un comandant pro-ISIL Hussein Abdi Ghedi este ucis într-o ambuscadă
împreună cu cel puțin 9 subordonați în luptele dintre cele două facțiuni – pro-Al-Queda și proISIL. Comandantul senior din Al-Shabab din regiunea Shabelle de Jos, Abu Abdalla susține întrun interviu că toți membrii pro-ISIL ar trebui să părăsească grupul sau să fie uciși.4
Eritrea.
Somaliland. În 2010, rapoartele relevă legătura între guvernul secesionist din regiunea din
nord-vest - Somaliland - cu extremiştii islamisti aflați război împotriva guvernului federal de
tranziție și a aliaților săi din Uniunea Africană. Asociația Internațională de Studii Strategice
(ISSA) publică mai multe rapoarte la scurt timp după alegerile prezidențiale din 2010 din
Somaliland, acuzând enclava noului președinte ales Ahmed M. Mahamoud Silanyo de a avea
legături puternice cu grupări islamiste, sugerând că partidul său politic Kulmiye a câștigat
alegerile în mare parte datorită sprijinului oferit de o largă rețea bazată pe islamiști, inclusiv AlShabaab. ISSA, de asemenea, îl descrie pe Dr. Mohamed Abdi Gaboose, noul ministru de Interne
al Somaliland, ca un islamist cu "legături personale puternice cu Al-Shabaab" și precizând că
grupul militant ar fi, în consecință, extremist.5
În ianuarie 2011, Puntland acuză Somaliland că oferă un refugiu sigur pentru Mohamed
Said Atom, un traficant de arme considerat a fi aliat cu Al-Shabaab. Somaliland neagă cu
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vehemență acuzaţiile, numindu-le o ”perdea de fum pentru a distrage atenția de la activitățile
proprii ale Puntlandului”.1

Împărțirea de facto a Somaliei2
Atom și oamenii lui au fost raportați că se ascund și că primesc asistență medicală în
Somaliland după ce au fost urmărițit de către forțele Puntland la sfârșitul anului 2010.
Intelligence Agency Puntland, de asemenea, a susținut că peste 70 de soldați din Somaliland au
luptat alături de miliţienii lui Atom, inclusiv un oficial cunoscut care a murit în luptă.

1
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Mass-media a raportat că reprezentantul Atom a solicitat asistență militară din partea
autorităților Somaliland, și că el a negat că miliția lui Atom a fost legată de Al-Shabaab.
Documente guvernamentale aparținând Puntland susțin că milițiile lui Atom au fost
utilizate ca agenți de proxy în 2006. Aceștia acuză Somaliland de a oferi asistență financiară și
militară pentru a destabiliza Puntland și de a distrage atenția de la încercările de a ocupa
provincia Sool obiectul unui litigiu prelungit.1
Forțele din Kenya sunt principala forțe din regiune care duc greul luptelor din războiul
împotriva Al Shabaab. Numărul total al victimelor pentru Al-Shabaab este 1,392 începând cu
2015.
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