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  :أواألطروحةعنوان الرسالة 

 (م3494-3491والتنظيمات السياسية في الصومال ) األحزاب

 :األطروحةأوملخص الرسالة 

األحزاب والتنظيمات السياسية في الصومال، والظروف التي مهدت لنشأة األحزاب تناولت هذه الدراسة   
القبائل الصومالية والمتمثمة بالنظام القبمي الصومالي والتغمغل االستعماري وما خمف من التفرقة والتقسيم بين 

والذي ادى الى ظهور الحركات الوطنية المسمحة والسيما ثورة الدراويش بقيادة محمد عبد اهلل بن حسن، 
والتي كانت لها صداها لظهور أولى األحزاب والتنظيمات السياسية في الصومال القومية والقبمية اإلقميمية ، 

دورًا مهمًا في السياسة الصومالية من الحرب العالمية والسيما حزب وحدة الشباب الصومالي، والذي لعب 
الثانية و فترة الوصاية االيطالية وحتى الستينات ومجي المواء سياد بري الذي قاد باالنقالب العسكري وأنهى 

 تجربة التعددية الحزبية ودخول البالد في نظام الحزب الواحد  .
 

  

 

Abstract of thesis: 

 

        This study deals with the Political organizations and Parties in Somalia and 

the Conditions that lead to the establishment of the parties exemplified by the 

Somalian tribal system and the colonial penetration which consequently led to 

the separation and division of the Somaliantribes . This led to the appearance of 

armed national movements especially AL Daraweesh revolution lead by 

Muhammad Abdullah Bin Hasan . this affected in the appearance of the first 

political orqanizations and parties in regional , tribal and national Somalia 

especially the Samalian Youth Unian Party which played avital role in Somalian 

politics from the second World War and the period of Italian wardship up to 

1960 and the caming of the general Siad Bari who led the military coup and 

ended the multiple party experience and entered the party in to the singular 

party sestem . 
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