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SOMALIA: ISLAMISM 
OR BREAK UP? 

 

As the mandate of the 
Transitional Government of So-
malia, formed in late 2004, is 
set to expire in August 2009, 
further territorial turbulences 
threaten a territorial integrity of 
Somalia. Islamist insurgency, 
which looked as though it had 
been crushed in 2006 following 
intervention by the Ethiopian 
army, was now as strong as 
ever. In 2006, the Islamic 
Courts Union (ICU) formed a 
rival administration to the Tran-
sitional Government and it con-
trolled most of southern Soma-
lia and the vast majority of its 
population until the end of the 
year. In December 2006, ICU 
militias were attacked by So-
mali transitional government 
forces, backed by the Ethiopian 
troops. The ICU lost a consider-
able amount of territory after 
defeats at the December 20 – 
26 battles and its leaders re-
signed in a capitulation on De-
cember 27, 2006. Their top au-
thority, the Supreme Islamic 
Courts Council displayed its 
own flag (Fig. 1) and emblem 
(Fig. 2). Stripped of almost all 
their territory, the ICU pursued 
guerilla-style warfare against 
the government and its support-
ers. Their branch known as al-
Shabab now controls most of 
the country; members of al-
Shabab, who fight under flag as 
shown under Fig. 3, have con-
solidated their hold on southern 
Somalia.                              >>> 

 VYSVĚTLIVKY 
  
 SL Somaliland   MA   Maakhir 
 NL   Northland   PL    Puntland 
 GA   Galmudug   SO    Somálsko 
 BL Bakool    BY Baay 
 GE Gedoland    SH Dolní Shabelle 
 JD Střední Juba   JH Dolní Juba 

 



 

 

 
Navazujíc na naše předcházející informace z vexiINFO č. 69+ (2003) a 95+ (2008) 

nadále sledujeme fragmentaci státní moci v Somálsku a pozvolný rozpad jeho státního 
území. Neschopnost stávající prozatímní vlády, jejíž mandát skončí v srpnu 2009, vytvořit 
novou vládu, která by byla schopna vytvořit v duchu federalistických snah jednotlivých kme-
nů a jejich vůdců pevnou ústřední vládu, kontrolující celé území Somálska, však dává tušit, 
že dosavadní cestou prosazovanou mezinárodním společenstvím a založenou na potlačení 
vlivu islámského fundamentalismu, se to pravděpodobně nepodaří. 

 
Vstup etiopských vojsk, pozvaných slabou prozatímní vládou v r. 2006 do země, 

sice znamenal vytlačení centralizované moci tzv. Nejvyšší rady islámských soudů 
z hlavního města Mogadišo (28.12.) i jihosomálského přístavu Kismayo (31.12.2006), od-
kud vůdcové rady odjeli do spřátelené Eritreje, ale současně znamenal další impuls ke tříš-
tění země. Byl to totiž SVAZ ISLÁMSKÝCH SOUDŮ (The Islamic Courts Union), který si 
prosazováním islámského práva (šaríja) v zemi zmítané bezprávím a kmenovými válkami a 
výboji získával stále větší podporu veřejnosti, jež mu umožnila v roce 2006 dosáhnout 
značných územních zisků. Jakmile se islámské soudy, spojené v r. 2000 pod jednotné ve-
dení a vybavené vlastními ozbrojenými milicemi z příslušníků kmene Hawiye, začaly pova-
žovat za jediné vykonavatele spravedlnosti v zemi, dostaly se do konfliktu se světskými vá-
lečnickými kmenovými náčelníky, kontrolujícími hlavní město a přilehlé území. Ti v reakci 
na jejich rostoucí vliv na venkově a využívajíc strachu 
mezinárodního společenství ze spojení soudů 
s islamistickým terorismem vytvořili Alianci pro obnovení 
míru a proti terorismu (ARPCT), v níž spojili své dosud 
roztříštěné a navzájem se napadající síly. Během roku 
2006 se tyto dvě mocnosti opakovaně střetávaly, od 
května pak již přímo v ulicích Mogadiša. Dne 5.6.2006 
však získal Svaz islámských soudů kontrolu nad celým 
městem a o den později vyhlásil svou paralelní vládu nad 
městem a somálským územím ve vzdálenosti 100 km od 
města do vnitrozemí. V jejím čele stál významný islám-
ský činovník Hassan Dahir Aweys, zatímco předsedou 
výkonné složky se stal Sheikh Sharif Ahmed. Do 
25.12.2006 získaly soudy kontrolu nad celým územím 
„zbytkového“ Somálska od keňské hranice až po jižní 
část Puntlandu. Pouze při hranicích s Etiopií v oblastech 
Gedo a Bakool, kde byly od 20.8.2006 rozmístěny etiop-
ské intervenční síly, si udržovala vliv prozatímní vláda. 
Její síly, podporované etiopskou armádou, zaútočily na 
pozice Svazu islámských soudů 8.12.2006 a po význam-
ných teritoriálních ziscích mezi 20. a 26.12.2006 donutily 
islámskou vládu, aby se 27.12.2006 vzdala a následující-
ho dne opustila hlavní město a později i zemi. Vláda Nej-
vyšší rady islámských soudů vystupovala pod vlastními 
symboly – černou vlajkou s bílou šahádou „Není boha 
kromě Boha a Mohammed je prorokem Božím“ (obr. 1), 
zatímco státní znak tvořil modrý kruhový štít s bílou pěti-
cípou hvězdou podložený dvěma překříženými kopími a 
převýšený otevřenou knihou, vše lemováno modrozele-
nými olivovými ratolestmi, zavinutými dole do dvakrát 
přeložené stuhy s písmeny G.M.I.S. – iniciálami somál-
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ského názvu rady (obr. 2).1) Na stejné webové stránce můžeme najít i vlajku guerillové isla-
mistické organizace al-Šabáb (obr. 3), které se podařilo během let 2007-2008 konsolidovat 
moc náboženských sil v zemi tak, že opět kontrolují většinu země, upevnily své postavení 
na jihu země a dostaly se na předměstí hlavního města. Islamistické povstání, které se 
zdálo být v r. 2006 po zásahu etiopské armády v troskách, je opět silné jako kdysi. 

 
Odchod islámských soudů z politické scény vedl k dalšímu územnímu tříštění So-

málska. Kromě již dříve zmíněného vzniku autonomního státu Galmudug při jižní hranici 
Puntlandu (14.8.2006) a Maakhirské republiky na dalším sporném území Puntlandu, tento-
kráte se Somalilandem (1.7.2007), o jejichž symbolech jsme psali minule, vykazovalo jižní 
Somálsko, obsazené po vytlačení islamistů vládními a etiopskými vojsky 5.3.2007 i mírový-
mi silami mise Africké unie AMISOM,  zdánlivý klid. Separatistické Jihozápadní Somálsko 
de facto neexistovalo, plány na jeho obnovu však přetrvávají dále. Zatímco nejsevernější 
oblasti tohoto zaniklého útvaru – Baay a Bakool – zůstávají dosud pod vlivem prozatímní 
vlády, resp. ji podporujících etiopských či meziafrických intervenčních vojsk, zbývající čtyři 
usilují o obnovení určité autonomie. Pozice tzv. GEDOLANDU, zahrnující území dosavadní 
oblasti Gedo s hlavním městem Garbahaarrey, je sice víceméně neznámá, jeho symbol 2) 
navozuje však podobu vlajky zaniklého Jihozápadního Somálska a tak by mohl symbolizo-
vat i stejné ambice – obnovení jednotného, tentokráte však federalizovaného Somálska. 
Vlajku Gedolandu o poměru stran 1:2 má tvořit tři vodorovné pruhy – zelený, modrý, červe-
ný - s pěti bílými pěticípými hvězdami, seřazenými v prostředním světlomodrém pruhu 
(obr. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr. 4                                                                   obr. 5 
 
Poslední tři oblasti bývalého Jihozápadního Somálska – od severu na jih to jsou 

Dolní Shabelle (Shabeellaha Hoose), Střední Jubba (Jubbadda Dhexe) a Dolní Jubba 
(Jubbada Hoose) - se rozkládají při moři a vyhlásily plán na vytvoření STÁTU FEDEROVA-
NÉHO VENKOVA (Federated Hinterland State). Ten se má stát součástí federativního So-
málska a uznává svou podřízenost prozatímní vládě; hlavním městem nové autonomie má 
být Brava. Podle návrhu ústavy uvažovaného autonomního státu, zveřejněného na webové 
stránce „The Voice of Somali Maay Population“ 3), její článek 5 „Státní vlajka“ stanoví, že 
vlajku tohoto území tvoří obdélník sestávající ze tří barev – odspoda zelené, černé a červe-
né – ve stejné šíři, jakož i z bílé pěticípé hvězdy, doplněné menšími bílými hvězdami umís-
těnými ve stejné vzdálenosti od ní dolů, východním (napravo) a západním (vlevo) směrem. 
Emblém na zmíněné webové stránce v podobě vlajky ukazuje, že hvězdy jsou umístěny 
v horním červeném pruhu (obr. 5). Ústava rovněž vysvětluje symboliku vlajky – její zelená 
barva připomíná úrodnou přírodu oblasti, černá barva odkazuje na skutečnost, že Federo-
vaný venkov je africkým státem v rámci Somálské federativní republiky. Červená barva při-
pomíná krveprolití, kterému bylo vystaveno obyvatelstvo státu během občanské války 
v Somálsku a jeho závazek ukončit je jakýmikoliv prostředky. Symbolika hvězd není 
v ústavě zmíněna, lze však mít za to, že velká hvězda představuje jednotné Somálsko, za-
tímco tři menší oblasti spojené v budoucí autonomii. O tom, že červená a zelená barva na-
vazují na barvy kmenů Rahanwein a Digil, jak je známe z vlajky Jubalandu (1998-2001), 
ani nemluvě. 
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Další tříštění Somálska se však jenom neplánuje, ono dál 
pokračuje. Zatímco oblast Sanaag, ležící na sporném území mezi 
Somalilandem a Puntlandem, ustavila autonomii klanu Warsan-
gali kmenového společenství Daarood v podobě tzv. Maakhirské 
republiky již 1.7.2007, oblasti Sool a Cayn se vymanily z područí 
Puntlandu až v r. 2008.  „Osvobodil“ je další z klanů společenství 
Daarood, Dulbahante, který 1.5.2008 vyhlásil autonomní stát SE-
VERNÍ KRAJ SOMÁLSKA (Northland State of Somalia) v okolí 
hlavního města Soolu Las Anod. Vznik nového státu je výsled-
kem územního sporu mezi Somalilandem a Puntlandem, eskalo-
vaným ozbrojenými srážkami 15.10.2007, kdy se Somalilandem 
spojená a jím vojensky podporovaná klanová skupina Dulbahante 
obsadila Puntlandu nakloněné velení v Las Anodu. Nový auto-
nomní stát se patrně hlásí k somálským symbolům – bílé pěticípé 
hvězdě na modrém listu a státnímu znaku Somálské demokratic-
ké republiky.4) 

Na závěr připomeňme, že v r. 2007 vyhlášená Maakhirská 
republika byla v r. 2008 přejmenována na MAAKHIRSKÝ STÁT 
SOMÁLSKO (Maakhir State of Somalia), aby se tak lépe vyjádřila 
její oddanost myšlence federovaného Somálska. Označení 
„republika“ totiž používá jedině Somaliland, který již nechce na 
federativním Somálsku participovat. Hlavní prvek dosavadní vlaj-
ky – černá domorodá loď pod bílou plachtou na pozadí vycházejí-
cího oranžového slunce – byl umístěn na bílo-modře rozdělené 
pole státního znaku, lemované dvěmi zelenými olivovými ratolest-
mi, mezi něž byla vložena modrá pěticípá hvězda, a které je pod-
loženo dvěmi zkříženými kopími svázanými červenou stuhou 
(obr. 6). Novou vlajku Maakhiru naopak tvoří státní vlajka Somál-
ska, doplněná při spodním okraji bílým a černým pruhem v celé 
délce listu (obr. 7). Nová vlajka je známa od května 2008.5) 

Jaroslav Martykán 

       obr. 6                                    obr. 7 
 

Prameny:   
 
(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Courts_Union 
(2) http://www.allgedo.com/Tempe 
(3) http://maayland.com/ 
(4) http://en.wikipedia.org/wiki/Darwiishland 
(5) http://en.wikipedia.org/wiki/Maakhir_state 

Their influence seemed to stay 
behind secessionist tendencies in 
now-defunct Southwestern So-
malia. There exist a plan to cre-
ate a separate autonomy in four 
regions of former self-governing 
state – that of Gedo (known as 
Gedoland – Fig. 4) and the Fed-
erated Hinterland State (Fig. 5) 
as a union of Lower Shabelle, 
Lower Jubba and Middle Jubba 
Somali regions. Whilst we do not 
know symbolism of the Gedo-
land’s flag resembling that of 
Southwestern Somalia, that of 
the Federated Hinterland State’s 
flag is even given in its proposed 
Constitution – green colour indi-
cates the fertile nature of the 
state, the black colour its African 
character and the red colour re-
fers to bloodshed inflicted to the 
population by the Somali civil 
war. The Northland State of So-
malia is another autonomous 
state in the disputed Sool region 
between the self-declared Re-
public of Somaliland and the 
Autonomous states of Puntland 
and Maakhir. Established on May 
1, 2008 this new autonomous 
unit endorses official Somali sym-
bols – a white five pointed star in 
the centre of a blue flag and the 
state arms of Somalia. The So-
mali National flag became a ba-
sis of a new flag of the former 
Republic of Maakhir renamed to 
the Maakhir State of Somalia in 
2008. It consists of the Somali 
flag completed by adding of two 
stripes of white and black to the 
bottom edge (Fig. 7). The basic 
elements of the previous Ma-
akhiri flag have appeared in the 
State arms of this territory (Fig. 
6). 

Translated by author. 


