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Поштујући своју медијску традицију, "Исламска држава" званично се етаблирала у
Сомалији са једним видео-снимком који је 14. априла постављен на различитим
друштвеним мрежама, у којем је показана обука џихадиста у земљи на рогу Африке, коју
годинама мучи рат између владиних снага и милиције Ал Шабаб, која се већ поодавно
приклонила Ал Каиди.

  

Вођа "Исламске државе" у Сомалији изгледа да је Абдулкадер Мумин, који је прошле
године напустио Ал Шабаб како би се заклео на верност калифату, и који на
видео-снимку тврди како хоће да оствари агенду "Исламске државе" у бившој
италијанској колонији у источној Африци.

  

Камп за обуку је, по свој прилици, у Пунтленду, то јест у самосталном региону на северу
земље, а на видео-снимку се примећуу туце регрута који вежбају и потврђују своју
лојалност Абу Бакру ел Багдадију. После медијске представе, "Исламска држава" је 25.
aприла приписала себи први напад у Сомалији, са метом у Могадишу, помоћу
импровизоване експлозивне направе против конвоја снага афричке мировне мисије
(Amisom), које пружају подршку оронулој сомалијској војсци, и подносе велики део
терета војних операција у Сомалији.
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  Amisom је демантовао ову објаву, тврдећи како су за овај напад одговорни припаднициАл Шабаба, покрета који се протеклих месеци поцепао око верности "Исламској држави"на оне који би били спремни да прихвате глобалну џихадистичку агенду калифата и онекоји, насупрот томе, желе да ограниче властиту акцију само на Сомалију.  У ишчекивању процене о томе коју тежину може да има "Исламска држава" у Сомалији ида ли ће постати један проблем више за владине снаге или Ал Шабаб, овај покрет (АлШабаб) је у последње време увећао број војних операција (после једног раздобљасталних пораза) и освојио град Руниргуд у региону Средњи Шебели, где су џихадистиубили 22 владина војника.  

  У истом региону прошлог уторка у нападу владиних снага убијено је туце војника који супрема агенцији МЕНА, која цитира изворе сомалијске војске, припадали "Исламскојдржави". Истог дана у нападу Ал Шабаба пало је пет минобацачких граната по главномштабу Amisomа, у бази Халан, близу аеродрома у Могадишу, што потврђује да су борциовог покрета још добрано присутни у околини и унутар главног града.  Овај проблем безбедности треба да узима у обзир такође и европска мисија – ЕУТМСомалија – коју води Италија на челу са генералом Маурицијом Мореном, падобранцем иветераном бројних прекоморских мисија и трећим италијанским командатом ове мисије.  „Наша улога је у томе да обучимо део сомалијских оружаних снага и подупремо прекосаветника главни штаб и министарство одбране владе, која је међународно призната“,објаснио је Морена у недавном интервјуу. „Ми смо мисија малих димензија, око 200 особаиз 11 држава чланица ЕУ (Италија, Шпанија, Немачка, Шведска, Холандија, Мађарска,Португал, Велика Британија, Финска, Француска, Румунија) плус Србија која обезбеђујелекарску помоћ. Италијани су у незнатној већини, око 120 људи или 60% снага. Са тимомод око 20 тренера, обављамо специјалистичке курсеве, као на пример војно-полицијскеили војно-административне за команданте чета и батаљона“.  
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  Водећа улога Италије у овој европској војној мисији за обуку, потврђена је такође наполитичком нивоу, додељивањем места специјалног изасланика ЕУ амбасадору МикелеуЋервонеу де Урсу. На војном плану, крхка стабилност Сомалије остаје да зависи од 20хиљада афричких војника из Amisomа, мисије коју финансира Запад, која је присутна  уСомалији од 2007. године, и коју чине контигенти из Бурундија, Уганде, Џибутија, Кенијеи Етиопије.  Присуство које није лишено сумњи, било због оптужби за злоупотребе и насиље надстановништвом, било због случајева корупције, који су се тицали неких званичника изкенијског контигента, које сумњичи Transparency International да су потпомоглинедозвољену трговину  шећером и угљем у Сомалији за добит која је процењена наизмеђу 200  и 400 милиона долара, и за коју се претпоставља да је обогатила такође иАл Шабаб.  

Значај Сомалије у погледу стратегијске позиције и ресурса (од нафте до урана) који семогу искористити чим се земља стабилизује, привлачи пажњу многих држава. Од Турскекоја је инвестирала много милиона долара у Сомалију до Сједињених Држава, чије јеприсуство опипљиво, и Британаца, који су предузели значајне дипломатске иницијативекао подршку Могадишу и послали десетак војних лица, претходницу тима од 70 људи,који ће имати задатак да обучавају сомалијске снаге али мимо европске мисије коју водеИталијани.  Лондон намерава да делује сам, прикључујући своје војнике мисији Amisom, у оквируњеговог обновљеног интереса за Источну Африку, шаљући такође 300 војника у ЈужниСудан. У земљи која спада међу три најсиромашније државе света (са Нигером иАвганистаном), рату се придружује и корупција, ендемска рана Африке, која сигурно непомаже стабилизацији земље.  Протеклих година стотине сомалијских војника је дезертирало, прикључујући се АлШабабу, јермесецима нису примали плату од 100 долара месечно, док су, према ономешто објављује Transparency International, поједини високи официри продавали наслободном тржишту или чак ратницима ал Шабаба оружје које је добијено одмеђународне заједнице. Имајући у виду изборе, који би требало да се одрже у августу,барем на територијама које контролише влада, СБ УН најавио је посету Сомалији од 17.до 21. маја зарад подршке изборном процесу.  Превео са италијанског: Небојша Вуковић  Извор: http://www.lanuovabq.it/it/articoli-la-somalia-fa-gola-  ai-terroristi-ora-ce-anche-lisis-16055.htm&#160;
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