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الموقف األمريكي-السوفيتي من النزاع األثيوبي-الصومالي حول أوغادين
()4691-4691
-دراسة تاريخية-

موفق هادي سالم الدفاعي
ملخص البحث
برزت أهمية مشاكل الحدود بشكل كبيرر بدرد حصرول الردول ع رس اسرها،ل ا
فكانررت من ررق الارررا ارفريارري مررا برريا ه رر ،المنررا ق اسرريما أليوبيررا والصررومال
احهدمت ه ه المشاكل لس صراعات بيا ال رفيا وه ه الصراعات بدأت هشغل برال
الرردول الكبرررم المهمل ررة بررالا بيا الرميسرريا وهمررا الوايررات المهحرردا ارمريكيررة وااهحرراد
السوفيهي .
ا المواق ررأل ارمريكي ررة-الس رروفيهية هج رراه النر رزاو الح رردودي ارلي رروبي الص ررومالي
حررول أودرراديا قررد برردأ بررالك ور بشرركل كبيررر فرري سرربدينيات الارررا الما رري

اه ر ت

الوايات المهحدا ارمريكيرة فري البدايرة موقرأل الحيراد بدرد أا كانرت ح ي راي لردم أليوبيرا

ولكا بك ور الن و السوفيهي في من اة الارا ارفرياي وهحرول ع،قاه را نحرو أليوبيرا

هاركة ح ي ه ا الصومال ه ا أدم ب بيدة الحرال لرس هبردل مواقر فري الاررا ارفرياري
حيررا كانررت روسرريا هررروم قيررام هحررالأل شرريوعي ب ررم أليوبيررا والرريما الجنرروبي وكرراا
هحرول الرروف فرري هحال را مرا الصررومال لرس اليوبيرا لسرربو م رم وكبيرر وهررو الحرد مررا
ك ررور الن ررو الصرريني فرري المن اررة والر ي قررد يررزلر فرري هروازا الارروم فرري من اررة م مررة
كمن اة البحر ارحمر ورهمية الارا ارفرياي فاد أرادت الدول الكبرم أا يكوا ل را
مررو د قرردم وأا هك رروا ل ررا ع،قررات مر ر بدررب الرردول الم ررة ع ررس البحررر ارحم ررر
لهأميا وصول الن

لس أوربا.
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المقدمة

هدرد مشراكل الحرردود مرا أعاررد المشراكل وأكلرهرا انهشررا اير بريا الرردول الهري هحرراول

اسه دام ا ك ريدة إلع،ا الحرو ع س ال رأل .وهر ا بردوره يرزدي لرس سرامر بشررية
ومادية يدف لمن ا شدوو رفي النزاو ل ل ،يجو ع رس الردول الهري هدراني مرا هكر ا
ن رروو م ررا المش ررك،ت ه ررو ي الحر ر ر واله ررأني ك رري اه ررزدي ه رر ،الا ررايا ل ررس عواق ررو
اهحمد عاباها.
ل ر ا فرررا د ارسررهنا ل موقررأل ارمريكرري والسرروفيهي عررا الن رزاو الحرردودي-ارليرروبي
الصررومالي حررول أودرراديا لررم يكررا مجرررد موقررأل دولرري هجرراه دولهرريا مهنررازعهيا ع ررس
أرب حدوديررة ل ررا ج ر ور هاري يررة بارردر مررا ههمه ر ب ر هرراهيا الرردولهيا مررا موق ر م ررم
ع ررس البحررر ارحمررر وال ر ي يدرررأل بررالارا ارفريارري وال ر ي كرراا ومررازال مح ر أنكررار

الرردول الكبرررم والهرري لدبررت دو اير كبي ر اير فرري هدميررق ال ،فررات مررا أجررل الحصررول ع ررس

مكاسو سياسية واقهصادية ع س حساو دماء ولروات الشدوو المهنازعة.

ورهميررة مرراجرم فرري الارررا مررا أح ررداا فرري سرربدينيات الارررا الما رري واله رري
أصر رربحت مسر رررحاي لهر ررد ،ت دولير ررة اسر رريما الواير ررات المهحر رردا ارمريكير ررة و ااهحر رراد

السوفيهي هحهم ع ينا براز ارهمية والدور ال ي لدب ك ،الا بيا.

يهكرروا بحلنررا مررا مادمررة ولرر،ا مباحررا هه وهررا اهمررة هنرراول المبحررا ارول
الج ور الهاري ية ل نزاو أما المبحرا اللراني فه ررق لرس الموقرأل ارمريكري والسروفيهي
م ررا المواج ررة الدس رركرية اله رري حصر ر ت ف رري أليوبي ررا والص ررومال ب رريا ع ررامي (-4694
 )4611أما المبحا اللالا فهحدا عا اله ورات الدسكرية بيا رفري النرزاو وألرهرا
ع ر ررس المواقر ررأل ارمريكير ررة والسر رروفيهية كمر ررا هنر رراول البحر ررا بدر ررب المواقر ررأل الدولير ررة
واإلق يمية ار رم.
مررا المشرراكل الهرري واج ررت الباحررا ع رردم هرروفر الولررامق ديررر المنشررورا واله رري
كانررت مررن ،ي يغهرررأل منر البرراحلوا المد ومررات الدقياررة والمداصررا ل حرردا ف ر،ي عررا
صدوبات الو

ارمني الهي كانت حام،ي دوا هوفرها.
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المبحث األول

الجذور التاريخية للنزاع األثيوبي-الصومالي حول أوغادين
هشرركل ق ررية الح رردود ارليوبي ررة-الص ررومالية أعا ررد مش رراكل الح رردود ف رري من ا ررة
الارررا ارفريارري وهررو ن رزاو هرراري ي اه ررحت م،مح ر فرري منهصررأل الارررا الدش رريا
وبري انيا ما أبرز الدول الكبرم الهي كاا ل ا بصرمات وا رحة فري رسرم هر ا النرزاو
ه ي ا ي اليا مرا حيرا الهرألير السياسري بينمرا لرم يكرا ل رنسرا الردور المرزلر فري لر،

وانما كانت هراقو ارحداا عا كلو(.)4

زاء ل ،يمكا همييز ل،ا مراحل ش دت ه ب بات الحدود بيا ال رفيا-:
 -4المرحلة األولى (:)4641-4991

هبدأ ه ه المرح ة ببداية الهوس اإلي الي في أرهيريا عام  4881وانه ت بوفاا

(من ير ،اللرراني) م ر ،أليوبيررا والر ي أكم ررت فري ع ررده صرورا الحرردود السياسرية رليوبيررا
المداصرا(.)1

كاا أهم مايميز هاريخ المن ارة فري ه ر ،ال هررا فررب الحمايرة البري انيرة ع رس
أجزاء ما الصرومال عرام  4884وسري را ي اليرا ع رس قسرم م رر مرا الصرومال عرام
 4886واعر رر،ا أرهيرير ررا كمسر ررهدمرا ي الير ررة عر ررام  4886وهمر ررت هسر ررمية الصر ررومال
البري رراني عررام  4861ف ر،ي عررا النرزاو ارليرروبي-اإلي ررالي حررول من اهرري أودرراديا

وهرر(.)3

أمررا أليوبيررا فاررد واص ر ت هوسررد ا نحررو الشرررق

اسررهولس الم رر ،من يرر ،اللرراني

ع ررس م ررارا ه رررر ع ررام  4881بمس رراعدا اإلي ررالييا ل ررم قام ررت أليوبير را ب ررم من ا ررة
أودرراديا الي ررا عررام  4886بدررد أا اشررهركت م ر الا روات البري انيررة فرري

مرراد اللررورا

الم ديررة فرري السرروداا .ومررا الجرردير بالر كر أا أليوبيررا هغا ررت عررا الهوسر اإلي ررالي
فرري أرهيريررا بسرربو ااناسررام الرردا ي برريا ارمرراء والنررب،ء وارسررر الكبرررم فرري ارقرراليم
وبيا الس ة المركزية في أليوبيا ه ا ف ،ي عرا هحرديات اله ديرد اإلسر،مي المجراور
ل ا(.)4

أمررام انشررغال الس ر ة المركزيررة فرري أليوبيررا ب ر ه الهحررديات الدا يررة وال ارجيررة
أ ر اإلي رراليوا عررام  4886يهحركرروا نحررو جنرروو أليوبيررا حيررا أسسررت ي اليررا عررام
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 4861شررركة عرفررت بشررركة شرررق أفريايررا إلدارا المنررا ق الدا يررة ل سرراحل ارفريارري
وفرري ال ارب ر والدش رريا مررا م ار عررام  4864هررم هوقي ر اه اقيررة ي اليررة-بري انيررة هحرردد
منا ق اله وق اإلي الي ما النيل ارزرق حهس سواحل البحر ارحمر(.)3

وفرري عررام  4864هوص ر ت بري انيررا واي اليررا لررس اه رراق مشررهر ،بشررأا الحرردود
بيا أ ار ي الصومال ال ا دة ل ما فسي رت بري انيا ع رس هررر وسري رت ي اليرا
ع س أوداديا .ولم هسهشر كل ما بري انيا واي اليا ارليوبييا والصرومالييا حرول هر ا
ااه رراق .وش ر د عررام  4863ان يررار الد،ق ررات ارليوبيررة-اإلي اليررة أدت لررس نش رروو
المواج ة المس حة بين ما في موقدة عدوا الش يرا هزمت الاوات اإلي الية ع س أيردي

أليوبيا(.)9

كانت موقدة عردوا كارلرة عسركرية بالنسربة إلي اليرا أجبره را ع رس اله ري عرا
الهوسر ر ااس ررهدماري لدا ررود ع رردا ول ر ر ا فا ررد شر ر دت الس ررنوات الهالي ررة لموقد ررة ع رردوا
م او ررات برريا الارروم المهنازعررة فرري الارررا ارفريارري ل،ه رراق حررول الحرردود برريا منررا ق

ن و ها المهنازعة(.)1

وكان ررت أول ررس ه رر ،ااه اقي ررات ه رري مداه رردا الصر ر ي ب رريا أليوبي ررا واي الي ررا لد ررام
 4869واله رري أن ررت الح رررو بين م ررا واعهرف ررت باس ررها،ل أليوبي ررا ورس ررمت بموجب ررا
الحدود بيا ارهيريا وأليوبيا .وفي السادف عشر ما مايف عرام  4618عاردت مداهردا
أليوبيررة -ي اليررة جديرردا نصررت ع ررس أا هكرروا من اررة أودرراديا

ررما حرردود أليوبيررا

ولكررا ال رررفيا لررم يهمكنررا مررا ااه رراق ع ررس هرسرريم الحرردود لصرردوبة هحديررد ال ر الر ي
ي صل بيا أليوبيا عا ار ار ي الساح ية والهي هسمس بأ ار ي الابامل(.)8

 -1المرحلة الثانية (:)4691-4641
بدررد مرروت من يرر ،عررام  4643اعه ررس لريج ياسررو الحكررم مررا بدررده حيررا هوجررت
المرح ة اللانية بمجموعة ما الهغيرات الهي ش ده ا الحدود في من اة الارا ارفرياري
وما أبرز ه ه الهغيررات هوقير مداهردا الصرداقة اإلي اليرة-ارليوبيرة عرام  4618لرم
ااح رره،ل اإلي ر ررالي رليوبير ررا ع ررام  4633لر ررم سر رري را بري اني ررا همام ر راي ع ر ررس ارقر رراليم
الص ررومالية اله رري كان ررت مو ر ر ادع رراءات ب رريا الا رروم ااس ررهدمارية المهنافس ررة وه رر،
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ارقرراليم هشرركل  %6مررا ارقرراليم الهرري يا ن ررا الصرروماليوا ماعرردا جيبرروهي هر ا يدنرري
انكماش أليوبيا مرا أ رم وال السنوات  4634-4633بدرد الهوسر الر ي هحارق فري

ع د من ي ،اللاني(.)6

وفري عرام 4649

ر (لريج ياسررو) عرا عررش أليوبيررا لهحال ر مر المانيرا ألنرراء

الح رررو الدالمي ررة ارول ررس ونص رربت بد ررده (زوديه ررو) ابن ررة الم رر ،من ي رر ،الل رراني لهك رروا
امب ار ورا ع س عرش أليوبيا .ولكا بدد وفاا ه ه اامب ار رورا فري عرام  4631اعه رس
()41

الد رررش اإلمب ار ررور (ه رري ،س،س رري)

ف رري اللال ررا م ررا نيس رراا ع ررام  .4631وك رراا

الغزو اإلي الي رليوبيا في منهصأل الل،لينات هو قمة المواج ة ارليوبية-اإلي اليرة
()44

واسر رره او موسر رروليني

أا يد ر ررا

ر ررم أليوبير ررا لر ررس ي الير ررا فر رري ارول مر ررا مر ررايف

 4639ودمج من اة أوداديا في الصومال اإلي الي(.)41

وبايررام الحرررو الدالميررة اللانيررة ورجحرراا ك ررة الح رراء ان زمررت ي اليررا بررد ول
الاوات البري انية أديف أبابا عام  4644وو دت أودراديا هحرت اإلدارا البري انيرة
و

رردت أ ار رري الصررومال ل،حرره،ل الدسرركري البري رراني وكرراا ه ر ا مررا الدوامررل

المباشر ر ررا اله ر رري أياك ر ررت المش ر رراعر الاومي ر ررة ل ر رردم الص ر ررومالييا .وجر ر رراء الم او ر ررات
البري اني ررة-ارليوبي ررة عا رردت اه اقي ررة ب رريا ال رررفيا ف رري الح ررادي والل،ل رريا م ررا ك ررانوا
اللاني  4643نصت ع رس اعهبرار من ارة أودراديا جرزءاي من صر،ي عرا أليوبيرا ههرولس
الاوات الدسكرية البري انية داره ا(.)43

اقهرحت بري انيا فكرا الصومال الكبير لهرسيخ ن و ها هنا ،ول ر ا ررو وزيرر
ال ارجيررة البري رراني (أرنسررت ب رريغا) فكر ررا هجمي ر ارق رراليم الهرري يس رركن ا الص رروماليوا
وو ررد ا هحررت الوصرراية البري انيررة عررام  4649ا اا لرر ،ااقهرراو اقررس مدار ررة
شديدا مرا جانرو بدرب الردول ومرا بين را فرنسرا الهري البرت بدرودا الحكرم اإلي رالي
لررس الصررومال اإلي ررالي وكر ل ،اقهرراو الوايرات المهحرردا ارمريكيررة بو ر الصررومال
هحررت الوصرراية الدوليررة واسررهمر

رروو الصررومال ل ر دارا الدسرركرية اإلي اليررة حهررس

عر ررام  4646حير ررا ولر ررت الجمدير ررة الدامر ررة للمر ررم المهحر رردا ي الير ررا الوصر رراية ع ر ررس
رداء مرا اللراني مرا كرانوا ارول  4631وكانرت م مرة
المن اة لمردا عشرر سرنوات ابه ي
ي اليا الهم يد اسها،ل المن اة برشراأل مج ف اسهشاري هاب للمم المهحدا(.)44
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ونكر اير امهنرراو أليوبيررا عررا الهدرراوا مر ي اليررا فرري هديرريا الحرردود بين مررا وبرريا

الصررومال قامررت بري انيررا بااه رراق م ر أليوبيررا قبررل هس ر م الصررومال البري رراني لررس
اإلدارا اإلي الي ررة برس ررم ر ر الح رردود ب رريا الصر رومال وأليوبي ررا وأس ررمه (ال ر ر اإلداري
المزقت) وي هاي بحدود الصرومال البري راني سرابااي عنرد ر

رول لمراا واربدريا شررقاي

و ر عررب لمانيرة شرمااي وع رس بدررد ( )481مري،ي نحرو الردا ل مرا المحري ال نرردي.

وبينما قب ت بري انيا ه ا ال

بهح كات همكن ا ما عرادا النكرر فير

فررا أليوبيرا لرم

هدهرأل فيما بيا سنوات  4639-4631ب ل ،ال ر كحردود سياسرية داممرة بين را وبريا
الصومال(.)43

أمررا الصرروماليوا فهمسرركوا ب ر
شمااي را ال

ررول سررب واربدرريا شرررقاي و ر عرررب لمانيررة

جز أرب الصومال لس قسرميا وأردرم الكليرر مرا
اإلداري المزقت أ

الص ررومالييا مم ررا ك ررانوا م ررا الص ررومال اإلي ررالي الس ررابق ع ررس ال

رروو ل ررس اإلدارا

ارليوبية وار اءاي رليوبيا وقدت الس ات البري انية مد را فري الهاسر والدشرريا مرا

هشريا اللاني عرام  4634اه اقيرة هد ردت في را بري انيرا بسرحو حاكم را الدسركري مرا
من ا ررة ه ررود وج ررزء م ررا من ا ررة أود رراديا ع ررس أا هه ررولس الحكوم ررة ارليوبي ررة داره ررا
اعهبا اير ما اللاما والدشريا ما شربا عرام  4633وردرم مرا أكدهر هر ه ااه اقيرة مرا

حررق الابامررل فرري الم ارعرري ع ررس جررانبي الحرردود فاررد لررار الصرروماليوا واحهج روا ع ررس
و ر جررزء مررا ار ار رري الصررومالية هحررت سرري را أليوبيررا دوا موافاررة أهررالي الررب،د
أصحاو الحق الشرعي ب ا(.)49

وكانت أليوبيا ما أشد المدهر يا ع س الار اررات الهري أصردره ا ارمرم المهحردا
بشأا الصومال لرم قردمت أليوبيرا ادعراءات لهلبيرت أحايه را فري ار ار ري الصرومالية
فمررا الناحيررة الاانونيررة هزكررد أليوبيررا بأن ررا صرراحبة الحررق فرري ه ر ه ار ار رري بماه ررس
مداهداه ا م الدول اروربية وما الناحية الهاري ية ياول ارليوبيروا ان رم وصر وا لرس
بحيررا فكهوريررا جنوبراي ووصر وا حهررس ال ر رروم قبررل ديرررهم واا حارروق م هصررل لررس هر ا
المرردم ولكررا الحاياررة الهاري يررة هاررول ا ارصررول الصررومالية كانررت أقرردم وكانررت
ارسف الدرقية وال غوية والدينية والح ارية أهم الدوامل المشهركة بيا مكوناه ا(.)41
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بينما لرم هكرا رليوبيرا ماهلبرت ادعاءاه را اسريما الهري أع ن را رمريف وزرام را فري
اب ررا أمررام مررزهمر هأسرريف منكمررة الوحرردا ارفريايررة فرري عررام  4693والاررامم ع ررس
ماولررة هرردعي أا أليوبيررا كانررت مم كررة اسررهمرت ل،لررة ماأل عررام مررا الما رري واا
حدودها كانت همهد لس البحرر ارحمرر وسرواحل المحري ال نردي بينمرا لرم هكرا هنالر،
دولررة اسررم ا الصررومال ب بيدررة الحررال ه ر ا اادعرراء يملررل هانررة ل هرراريخ وهجنرري كبيررر
ع س الحاامق الهاري ية وهجاهل اجهماعي وديني(.)48

 -1المرحلة الثالثة (:)4691-4699
قبل أا هسهديد أليوبيا منا ق هوسرد ا السراباة فري هرود وأودراديا فري منهصرأل
ال مسر ررينيات همكنر ررت اامب ار ورير ررة ارليوبير ررة مر ررا الحر رراق أرهيرير ررا كر رررق يم داري عر ررام
 4691وهك ر ا همكنررت أليوبيررا باعهباره ررا دولررة دا يررة أا ه ررل ع ررس الس رواحل ل مر ررا
ارول ررس ف رري هاري ررا الوس رري والح ررديا وهحول ررت بر ر ل ،ل ررس دول ررة م ه ررة ارجن رراف
وأصبي الهنافر الدرقي وال غوي والديني ما السمات الرميسة في كياا الدولرة وهشرك ت
ب ل ،حدود جديدا لمن اة الارا ارفرياي برمه ا(.)46

نجر ررد اا أليوبير ررا قب ر ررت فر رري ن ر ررف الوقر ررت ال ر ر اإلداري المزقر ررت ال ر ر ي كانر ررت
بري انيررا قررد و ررده عررام  4631ل صررل برريا حرردود أليوبيررا وأ ار رري الصررومال الهرري
كانررت هحررت الوصرراية لررس أا هسرروم مشررك ة الحرردود وبدررد اسررها،ل الصررومال عررام
 4691اعهبررت ار يررا اا واجب را الارومي ياه ري مسراعدا الصرومالييا عبرر الحرردود
بالهأييررد المررادي والمدنرروي فرري حرريا اعهبرررت أليوبيررا وكينيررا وفرنسررا ه ر ه السياسررة مررا
جانو الصومال عم،ي عدامياي وهرد ل فري الشرزوا الدا يرة بجاراه را اإلق يميرة برالردم
ما اا ه ه الحدود في الواق حدود دير بيدية ودير بشرية ان ا حردود هندسرية فري

مدكم ررا يه

اه ررا الرع رراا الص رروماليوا دا ررل جم وري ررة الص ررومال ردر رراب الرع رري

ارمر ال ي جدل من اة الحدود ه ه هش د هصديداي في الحوادا والمواج رات المسر حة

بيا الصومال وأليوبيا(.)11
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المبحث الثاني

الموقف األمريكي-السوفيتي من اندالع النزاع ()4611-4691
 -4بداية المواجهة العسكرية األثيوبية-الصومالية (:)4611-4691

ا مررا ال بيدرري عنرردما حصر ت الصررومال ع ررس اسررها،ل ا السياسرري فرري همرروز

 4691اا هه

الس اسهكمال وحردا هراب را ول ر ا نصرت المرادا السادسرة مرا دسرهور

الدولة الجديد ع س هحايق وحردا ار ار ري الصرومالية وكراا هر ا يدنري م البرة أليوبيرا
برررق يم أودرراديا وم البررة كينيررا برراإلق يم الشررمالي الشرررقي وم البررة فرنسررا برررق يم (ع ررر
وعيسرس) ع ررس أسرراف اا المنررا ق الررل،ا هسركن ا قبامررل صررومالية .وفرري ات الوقررت
هكرروا حررزو صررومالي فرري اإلق رريم الشررمالي الشرررقي فرري كينيررا والر ي الررو بان صررال
اإلق ر رريم وان ر ررمام الر ررس الصر ررومال كانر ررت الد،قر ررات بر رريا الصر ررومال وأليوبير ررا م ر ر ا
بالهدهور السري

وفي المنا ق المهنازو ع ي ا أوداديا وهود فكانرت الاروات ارليوبيرة

في حالة هأهو نهيجة هحرشات جرت ع س الحردود وفري المردا مرابيا 4693-4694

كاا الهأزم يهصاعد بيا الدولهيا وس حم،ت اعية وصح ية(.)14

وفي دمرا حم،ت ال جوم اإلع،مية بيا الجانبيا قامت الحرو ع رس الحردود
ارليوبيررة الصررومالية فرري كررانوا اللرراني  4694وس ر اه امررات مهبادلررة مررا الجررانبيا
وفري الوقرت ن سر أفرادت البيانرات ارليوبيررة اا الاروات الصرومالية الجويررة قرد ا هرقررت
المجررال الجرروي ارليرروبي فرري ال ارب ر عشررر والسررادف عشررر مررا كررانوا اللرراني 4694
وجرت اشهباكات في مدينرة (جيجيرا) واا الاروات الصرومالية شرنت هجومراي فري السراب

والداش ررر م ررا ش رربا م ررا الد ررام المر ر كور ع ررس م رردينهي (هوج ررا وديبر ر ار جوري ررالس) ع ررس
الحرردود نجررد أا حكومررة مااديشررو قررد اه مررت الا روات ارليوبيررة بشررا هجرروم بررري ع ررس
المر رردا الص ر ررومالية ود ر ررول مدين ر ررة (فرف ر ررر) واحر رره،ل ق ر رررم قبر ررل أا هص ر رردهم الار ر روات
الصومالية(.)11

ولم هدم ه  ،الحرو أكلر مرا شر ريا حهرس سررم وقرأل

ر،ق النرار باسرهلناء

بدررب اانه اكررات ع ررس الحرردود و الررو وزراء ارجيررة الرردول ارفريايررة بداررد مررزهمر
في دار الس،م عاصمة هنزانيا ما اللاني عشر الرس ال رامف عشرر مرا شربا 4694
برريا الحكررومهيا الصررومالية وارليوبيررة والشررروو فرري جرراء م او ررات مررا أجررل هسرروية
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الن ر رزاو بر رريا ال ر رررفيا ولر ررم همر ررب أير ررام ع ر ررس عار ررد المر ررزهمر حهر ررس هر ررم هوقي ر ر اه اقير ررة
ال ر رروم والهرري نصررت ع ررس انسررحاو قروات الجررانبيا ع ررس بدررد ( )43-41كررم ع ررس
الح ر رردود ومنر ر ر ل ر رر ،اله ر رراريخ اه ر ر ر الص ر ررومال أسر ر ر وو اله ر رراوب لهحاي ر ررق م البر ر ر
اإلق يمية(.)13

وفرري شرربا  4698هشررك ت لجنررة أليوبيررة-صررومالية مشررهركة هجهم ر كررل ل،لررة
شر ر ور ل دم ررل ع ررس ح ررل مش رراكل الحر ردود ب رريا الج ررانبيا وق ررد همكن ررت منكم ررة الوح رردا
ارفرياية في ه ه المرا ما احهواء ه ه ارزمة جزميراي ع رس ارقرل ع رس الرردم مرا باراء

الصرومال مهمسركاي بحرق هاريرر المصرير ل سركاا فري من ارة الاررا ارفرياري كر ل ،فاررد

كانررت هنالرر ،عوامررل ارجيررة سرراعدت منكمررة الوحرردا ارفريايررة ع ررس احهررواء الص رراو
لمدا ما الزما وما أهم ه  ،الدوامل الهغيرات الدولية الهي سادت فري السرهينيات لرم
هكررا هسررمي بشررا أي صرراو برريا أي دولهرريا فاررد جرررت حرررو ارودررادييا ارولررس فرري
الوق ررت الر ر ي أص رربحت فير ر الاوه رراا الكبريه رراا هه د رراا ال ررس كي ي ررة الح ررد م ررا الح رررو

الباردا الهي قامت ،ل ه  ،الحابة في أوربا(.)14

ف ،ي عما كر هنا ،عامل م ر ي األ هو عدم هابل المنرا الردولي لبرروز

أي ص رراو دولرري حررول الحرردود برريا دولهرريا أف رريايهيا وينحصررر ه ر ا الدامررل فرري أا
الو ر الدسرركري ل صررومال لررم يكررا يسررمي بمواص ر ة الحرررو

برررزت سرراحة الاهررال

مدم ه وق الجيش اامب ار وري ارليوبي مرا حيرا الهردريو والهسر يي وب

ارمريكية(.)13

رل المدونرة

لاررد ك رررت عوامررل جديرردا أدت الررس حرردوا هغيررر فرري ه روازا الارروم والررس ه ازيررد
الصراو في من اة الارا ارفرياي ف ي اللالرا مرا شربا عرام  4696اعه رس السر ة

في الصومال الجنرال محمد سياد بري(.)19

أمر ررا فر رري أليوبير ررا فر رريمكا حصر ررر الدوامر ررل الهر رري اسر ررهجدت عر ررا الص ر رراو ع ر ررس
مجموعة عوامل الدامرل ارول هصراعد الاهرال فري أرهيريرا وفارداا الحكومرة ارليوبيرة
الار رردرا الدسر رركرية ع ر ررس جم ر ر الحركر ررة الهحررير ررة اررهيرير ررة ولاني ر راي هر رردهور أو ر رراع ا
الدا ية كاا مرا نهيجرة حردوا انار،و عسركري أليروبي فري اللراني عشرر مرا هشرريا
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ارول  4614وال ر ي أدم الررس عررزل اإلمب ار ررور هرري ،س،سرري واقامررة حكررم لرروري

هولس قياده (مانجسهو هي ي ماريام) ليصبي رميساي ل ب،د(.)11

أما الدامل اللالا ال ي أزم الصراو بريا الب رديا وهرو النا رة المهد ارة برالن

فمنر عررام  4611شرررعت شررركة ن ر أمريكيررة فرري أعمررال ح ررر ع ررس الجانررو ارليرروبي
مرا الحردود فرري ق ريم اودراديا وكرراا مرا نهيجررة ه ر ،ارعمرال اكهشرراأل الرن

بكميررات

هام ررة ف رري ح رردم الم رردا اله رري هار ر ع ررس بد ررد ل،ل رريا م رري،ي م ررا الح رردود الص ررومالية

و ررماناي رمررا ه رر ،المن اررة حشرردت الحكومررة ارليوبيررة قواه ررا ع ررس الحرردود وردت
الص ررومال بالمل ررل ول ررم ه ررنجي المحادل ررات اله رري ج رررت ب رريا الحك ررومهيا رر،ل شر ر ري

كررانوا ارول  4613وكررانوا اللرراني  4614فرري ه دمررة الو ر برريا الب ررديا

اصررة

وأا الار روات ارليوبي ررة ق ررد حرمر رت الب رردو الرح ررل الص ررومالييا م ررا اله ررزود بالمي رراه م ررا
اإلق يم(.)18

وهنررا ،عامررل م ررر ي رراأل لررس الدوامررل السرراباة وهررو الماا دررة الدربيررة الهرري
جرت ،ل حرو أكهوبر عام  4613والهي أبرزت أهمية
ما من اة ال يج الدربي وايراا لس أوربا(.)16

ماا ريرق الرن

ونا ر

 -1الموقف األمريكي:

لاد ألارت السياسة الهي اهبده ا الوايرات المهحردا ارمريكيرة فري الاررا ارفرياري

في سبدينيات الارا الما ي هسازات كليرا بسبو ما اكهن ت ه ه السياسرة دمو راي

كبي ر ر اير وهناق ر راي وا ر ررحاي أدم لر ررس مر ررف مدر ررالم الرزير ررة الوا ر ررحة أمر ررام الم ر رراقبيا
السياسررييا وهج ررت ه رر ،السياسررة بررالموقأل الس ر بي فرري أزمررة كانررت هدهبررر مررا أ

ارزمات وأهم ا هرألي اير ع رس ميرزاا الاروم الردولي

ررر

ك رت ه ارقرو ارحرداا عرا كلرو

هر ر ا أدم ب بيدر ررة الح ررال لر ررس هم ي ررد ال رير ررق ل هغ غ ررل السر رروفيهي ف رري من ار ررة حيوير ررة
كمن اة الارا ارفرياي(.)31

نجد أا النكرا ارمريكية ل و

قد هغيرت بهغير ارحداا في الارارا ارفريايرة

فبد ررد أا اس ررهار الو ر ر لموس رركو ف رري أليوبي ررا أص رربي ه ررو الموجر ر لسياس رره ا وهك ر رل
برعررادا ه

رري شرررق أفريايررا ومحاولررة ه ري ررغ من اررة الصررومال الغربرري مررا س رركان ا
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و ررردهم بديررداي عررا أ ار رري الصررومال ف ر،ي عررا محاولررة الررروف لبسر ن ررو هم مررا
أليوبيررا حهررس مشررارأل موريهانيررا لررس جانررو أحررداا ال ررل فرري ه روازا الارروم فرري شررب

الجزي ررا الدربيررة ويررد ل فرري ه ر ا اإل ررار ه ررور الد،قررات برريا دولهرري الرريما الشررمالي

والجنوبي(.)34

وهك ا وجدت الوايرات المهحردا مبرر اير اسرهدادا وجودهرا فري المن ارة بدرد هرور

موسرركو ك رررأل مباشررر فرري الصرراو لوجررود هبررايا فرري الموقررأل ارمريكرري ف رري كانررت
هرفب مايحدا فري جب رة أودراديا ع رس انر عردواا صرومالي ع رس أليوبيرا هر ا مرا
جانو وما جانو م ر كانرت هحر ر الرروف مرا ا هرراق حردود الصرومال الدوليرة مرا
قبررل أليوبيررا ه ر ا الموقررأل ارمريكرري ألررار هحسررف وحي ررا الصررومال الهرري كانررت هصرربو
لس المساعدا ارمريكية ويملل ه ا ااعهبرارات الهري أع نه را سياسرة الوفراق بدرد هبردل
المواق بيا موسكو وواشن ا في كل مرا أليوبيرا والصرومال لريف هر ا فحسرو برل اا
الواي ررات المهح رردا ارمريكي ررة ق ررد ح ررت مح ررل ال ررروف ف رري المواقر ر الم ررزلرا ف رري الش رررق

اروس (.)31

ا اا ل رر ،ايدن رري اا المس رراعدات ارمريكي ررة رليوبي ررا ق ررد هوق ررت حي ررا اا
المسرراعدات ارمريكيررة رليوبيررا برردأت عررام  4631ومن ر لرر ،الهرراريخ وحهررس الل،لرريا
مررا حزي رراا  4698ب غررت المسرراعدات ارمريكيررة ماقيمه ر  433م يرروا دوار ارمررر
ال ي ي سر سر ااههمام ارمريكي بالمن اة بشكل عام وأليوبيا بشكل اص(.)33
لم يكا ال ،أل الصومالي-ارليوبي يشكل ما وج رة النكرر ارمريكيرة

رورا

كبير ررا ع ررس أليوبي ررا را اقاه ررا المادير رة والبشر ررية واس ررهدداداه ا الدس رركرية أكل ررر م ررا
الصررومال واسررهمرت الوايررات المهحرردا ارمريكيررة ع ررس هح ك ررا وهجاه ررت الم رراوأل
ارليوبي ررة م ررا الغ ررزو الص ررومالي حي ررا ق ررام الر ررميف ارلي رروبي مانجس ررهو ه رري ،مري ررام
بمناورا سياسية فألغس اه اقيرة الردفاو المشرهر ،مر الوايرات المهحردا وفري

روء لر،

هرردهورت الد،قررات ب رريا الوايررات المهح رردا وأليوبيررا م ررا ج ررة وه رردهور الد،قررات ب رريا
ااهحاد السوفيهي والصومال ما ج ة أ رم(.)34

 -1الموقف السوفيتي:
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لاررد برررز الرردور السرروفيهي فرري ص رراعات الارررا ارفريارري فرري

رروء الن رزاو

ارليوبي-الصرومالي حرول أودراديا منر اسرها،ل الصرومال  4691حيرا ركرز

الس رروفيت ع،ق رراه م ف رري الا رررا ارفريا رري ع ررس الص ررومال مهم ررل،ي بدا ررد اه اقي ررة
عس رركرية مد ررا ع ررام  4611له رردريو وهج ي ررز قواه ررا المسر ر حة مااب ررل اس رره دام

السر رروفيت الهس ر ر ي،ت البحرير ررة فر رري مينر رراء برب ر ررا الصر ررومالي الواق ر ر ع ر ررس
عدا(.)33

ر رريج

وبدررد اعرره،ء محمررد سررياد بررري الس ر ة فرري الصررومال عررام  4696كررل

الن ررو الس رروفيهي قوير راي وهب ررور ل رر ،ع ررام  4611م ررا رر،ل زي ررارا وزي ررر ال رردفاو

السوفيهي (اندري جريهشكو) لمااديشو وقد الهزم الرروف فري هر ه ال هررا بمسراعدا

الص ررومال عس رركرياي ون ررهج ع ررا ل رر ،وص ررول  3911مسهش ررار س رروفيهي ل ررس
الصومال عام .)39(4614

ولكا بدد اانا،و الدسكري ال ي حصل في أليوبيا عام  4614باعه،ء

مانجسهو هي ،مريرام السر ة فري أليوبيرا بردأ السروفيت فري هحسريا ع،قراه م مر

حر رراكم أليوبير ررا الجدير ررد وهك ر ر ا هأص ر ر ت ب ر ر ور ال ر رر،أل بر رريا ااهحر رراد السر رروفيهي

والصومال لاد كاا الهواجد السوفيهي في الصومال واسداي

كاا يه رما ممر اير

جوياي لنال المساعدات والمدونات الدسكرية ف ،ي عا مركز اهصاات و زانات

وقود ومنصات صواريخ(.)31

ا عم ي ررة ها ررارو ااهح رراد الس رروفيهي نح ررو أليوبي ررا وم رردها بالس رر،و بد ررد
فهر ررور الد،قر ررات السر رروفيهية-الصر ررومالية جر رراء لدر رردا اعهبر ررارات من ر ررا ردبر ررة
ااهحاد السوفيهي في قيام اهحاد فيدرالي بريا أليوبيرا وارهيريرا واق ريم أودراديا

أو قي ررام اهح رراد في رردرالي أكب ررر ي ررم ال رردول الماركس ررية حي ررا يش ررمل أليوبي ررا

والصومال واليما الجنوبي وحهس جيبوهي(.)38

واشرهركت الاروات الروسرية وح ي ه ررا الكوبيرة مر الاروات ارليوبيرة فري دحررر

الصررومالييا فرري أودرراديا وكانررت السياسررة هسررهغل حاجررة دول المن اررة (الارررا
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ارفريا ر رري) ل مسر ر رراعدا الدس ر رركرية وااقهصر ر ررادية لهحص ر ررل من ر ر ررا ع ر ررس امهير ر ررازات
وهس ر ي،ت وقواعررد عسرركرية

كانررت هرسررل ارس ر حة لررس أليوبيررا وهرري ما ازلررت

هه اررس المسرراعدات ااقهصررادية مررا الوايررات المهحرردا ارمريكيررة .وبوجر عررام فرررا

السياس ررة الروس ررية هسر ردس داممر راي ل وص ررول ل ررس أه ررداف ا مه

ي ررة دوا ل ررارا كاف ررة

الدوامق ومهو ية في ات الوقت عدم ااص دام بالمشاعر الاومية والو نية(.)36
المبحث الثالث

التطورات العسكرية وأثرها في المواقف األمريكية-السوفيتية ()4691-4611
 -4المواجهة العسكرية األثيوبية-الصومالية (:)4691-4611
أدت جمي ر اله ررورات الهرري اسررهجدت ع ررس المسرررو الرردولي لررس ق ررو الم روازيا
الهرري هارروم ب ررا الرردول الكبرررم فرري من اررة الارررا ارفريارري سرررعاا مرراأدم لررس انررداو
المواج ررة اللانيررة برريا الصررومال وأليوبيررا ف رري بدايررة عررام  4611أع نررت فرنسررا عررا
اسررهددادها لمررني ااسررها،ل إلق رريم (ع ررر وعيسررس) فأعربررت حكومررة أديررف أبابررا عررا
ه وف ررا م ررا أا يغ ررزو الص ررومال اإلق رريم بد ررد اانس ررحاو ال رنس رري وك رراا هر ر ا يدن رري
د رر،ق من ر ر ه ررام ع ررس البح ررر رليوبي ررا مم ررل،ي ف رري مين رراء جيب رروهي وق ررد ردت حكوم ررة

مااديش ر ر ررو بأن ر ر ررا س ر ر ررهحهرم رادا الش ر ر رردو ف ر ر رري اإلق ر ر رريم كم ر ر ررا س ر ر ررهرحو ب ر ر ررأي
ل،ن مام(.)41

ر ر ررو

وب ردأت المواج ررة الدسرركرية باه ام ررات أليوبيررا ل ص ررومال برردعم الدص ررابات ف رري
أوداديا وكر ل ،دعرم اللرورا اررهيريرة ف ر،ي عرا دعرم الدناصرر المناه رة ل حكومرة

ارليوبيررة .وازداد الموقررأل اشررهدااي بشررأا جيبرروهي فاررد اه ررم كررل رررأل ا
م ا لي

وقد ه ورت ه ه المواج ة لس حرو واسدة(.)44

ررر بمحاولررة

وبرردأت عم يررة الهدبمررة الدسرركرية برريا ال رررفيا و اصررة فرري ق رريم هرررر ارليرروبي
المه ررا م لجيب رروهي وف رري من ا ررة أود رراديا ع ررس الح رردود ارليوبي ررة-الص ررومالية وم ررا
الج رردير بالر ر كر اا هنال رر ،مايا ررارو م ررا مس ررة ماأل جن رردي فرنس رري موج رروديا ف رري
جيبوهي والهي حص ت ع س اسها،ل ا في الساب والدشرريا مرا حزيرراا  4611كمرا
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كانرت حام ررة ال رامرات (نوشرري) وع رس ك رهررا سرت ول،لرروا رامرا ولمررانوا مرا مشرراا
البحرية موجودوا في ميناء جيبوهي(.)41

وفي الوقت ن س كانت هنال ،مدار ،قرد دارت فري بدرب المردا ارليوبيرة بريا
الار ر روات الحكومي ر ررة وب ر رريا رج ر ررال المااوم ر ررة ارليوبي ر ررة م ر ررا أع ر رراء حرك ر ررة ااهح ر رراد
قامرت الحكومرة

الديما ار ي ارليوبي المناه ة ل حكومرة الدسركرية فري أديرف أبابرا

باسهيداو ه ا الموقأل بدد أا أصدر المج ف الدسركري ارليروبي قر ار اير بررع،ا الد رو
الدررام ع ررس كررل المروا نيا ارليرروبييا ال رراربيا لررس الرردول المجرراورا وانر سرروأل يسررمي

لكر ررل ال ر ر يا يس ر ر موا أن س ر ر م رقر رررو مركر ررز عسر رركري ألير رروبي بر ررالدودا لر ررس منر ررازل م
واسهدادت ممه كاه م الهي هركوها كاا هدف السي را ع س الو

ل مواج ة ال ارجية(.)43

في الدا ل واله يرز

وقد ح ر الرميف الصومالي ما أا اسهمرار هدفق ارس حة ال ي رة لرس أليوبيرا
يش رركل مص رردر

ررر ع ررس أمر را الص ررومال وأ رراأل اا ب رر،ده ه رردرف مش ررك ة الا رررا

ارفرياي بدناية قبل أا يه

ق ارره الحاسم(.)44

وجراء الاهال المسهمر بيا جب ة هحرير درو الصرومال والاروات ارليوبيرة فارد
أع ن ررت الجب ررة ان ررا ح ررررت حر روالي  %91م ررا أ ار رري ق رريم أود رراديا بينم ررا قام ررت
الحكومة ارليوبية بهجنيد
وفي

با

ياريا أوربييا لايادا امراه ا(.)43

م ه  ،ارحداا أكرد وزيرر ال ارجيرة الصرومالي عبرد الررحما جامايرار

في برقية أرس ا لس وليام أهيكري سركرهير عرام منكمرة الوحردا ارفريايرة اا الصرومال
لم ه راجم أليوبيرا ولرا ه راجم أي ب رد م رر واا الحكومرة الصرومالية هررفب ااه امرات
ارليوبيررة اله رري ه ررزعم اا الصررومال هاجم ررت ق رريم أودرراديا ف رري أليوبي ررا وأ رراأل أا
أليوبيررا هحرراول اا ه رري ال رزامم الهرري ألحاه ررا ب ررا جب ررة هحريررر درررو الصررومال واا
ه ه ااه امات ماهي ا مادمات لشا هجوم

د الصومال(.)49

كمررا سرري رت جب ررة هحريررر درررو الصررومال ع ررس لرر،ا مرردا رميسررة فرري ق رريم
أوداديا هي (ديرداواا وهرر وجيجيكا) و كرت مصادر دب وماسرية فري مااديشرو برأا
ااهح رراد الس رروفيهي ح رراول أا ي ررغ ع ررس الص ررومال لوق ررأل مس ررانده ا لار روات جب ررة
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هحري ررر د رررو الص ررومال كم ررا ه رراجم وزي ررر ارجي ررة أليوبي ررا في ي رر ،جي رردلي الص ررومال
واه م ا بالددواا المس ي ع س ق يم اوداديا ومحاولة

م ر ار ي ا(.)41

وفرري هص رريي ل ررميف الصررومالي أكررد في ر اا برر،ده سرروأل ههررد ل فرري الن رزاو
الاررامم فرري أودرراديا

ا مااشررهر ،جنررود أجانررو فرري المدركررة وأ رراأل انر اصرربي مررا

الوا رري أا أليوبيررا هسررهدد لغررزو الصررومال واسرره رد قررام،ي "اا هررد ل أي قرروم أجنبيررة

فري الشررزوا الدا يرة رفريايررا هانرة لمنكمررة الوحرردا ارفريايرة وعررار ع رس أليوبيررا" كمررا
أكررد ع ررس موقررأل حكومه ر مررا ل روار أودرراديا وارهيريررا فاررال " ا ع رراء الشرردوو الهرري
هنا ل ما أجل اسها،ل ا حهس هارير المصير الحل الوحيد ل اهيا المشك هيا(.)48

حر رت الصررومال مررا هرردويل الصرراو الرردامم حررول ق رريم أودرراديا ممررا قررد ي رردد
نشرروو حرررو عالميررة فرري من اررة الارررا ارفريارري مررا رر،ل مررا قررام ب ر نكررام أليوبيررا
الدس رركري بج ررو قر روات أجنبي ررة لمس رراعده

واا الص ررومال م ررا جانبر ر س رريحه ك بح ررق

ل رردفاو عررا حرردوده وحمايررة جب ررة هحريررر درررو الصررومال وفرري الوقررت ن س ر أع ررا
رميف دولة الغابوا (عمر نونجو) ورميف منكمة الوحدا ارفرياية من ا ،انر قرد يهجر
ل ررس ها ررديم

ارفرياي(.)46

ررو ل ررس مج ررف ارم ررا إلرس ررال قر روات لح ررك الس رر،م ف رري من ا ررة الا رررا

ونهيج ر ررة المسر ر رراندا الدسر ر رركرية رليوبير ر ررا م ر ررا قبر ر ررل السر ر رروفيت والا ر ر روات الكوبير ر ررة

اسه اعت ما هحايق نصر كاسي ع س الصومالييا(.)31

لكا في همروز عرام  4681هجرددت المواج رات الدسركرية بريا ال ررفيا عنردما
أع نررت و ازرا الرردفاو الصررومالية اا قروات أليوبيررة قامررت بغررزو قريررة (جررالجودوو) فرري

وسر ر الص ررومال( .)34بد ررد ل رر ،ال ررو الر ررميف الص ررومالي منكم ررة الوح رردا ارفرياي ررة
بالهر ررد ل لوقر ررأل الدر رردواا ارلي ر رروبي وح ر ر ر أليوبير ررا م ر ررا م ر ررا ر الدر رردواا وأك ر ررد اا
الصررومال لررم هاررأل مكهوفررة اريرردي أمررام هر ا الدرردواا بررل سررهداف عررا وحرردا أ ار رري ا
م ررا ج ررة أ رررم ك رررت وكال ررة ارنب رراء الص ررومالية الرس ررمية اا ال ررامرات ارليوبي ررة
قصر ت م اركررز هجمدررات الارروا الصررومالية فرري قريرة (بالنرردال) عررا الحرردود برريا الب ررديا
وأك رردت الوكال ررة اا الاه ررال م ررازال مس ررهم اير ب رريا قر روات المش رراا ارليوبي ررة والار روات البري ررة
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الص ررومالية ع ررس الح رردود الش رررقية الص ررومالية لص ررحراء أود رراديا اله رري هس رري ر ع ي ررا

أليوبيا(.)31

كم ررا قام ررت ررامرهيا ما رراه هيا ه ررابديا ل نكر رام ارلي رروبي باإلد ررارا ع ررس مدين ررة
(بالكررايو) عاصررمة ق رريم (مررردو ) الصررومالي ا اا المااومررات ارر ررية الصررومالية
همكنت ما ساا

حدم ال امرهيا وأجبرت ار رم ع س الارار(.)33

وف رري ك ررل المواج ررة الدس رركرية وجر ر الر ررميف الص ررومالي ف رري هم رروز م ررا ع ررام
 4681نداءاي لس رميف منكمرة الوحردا ارفريايرة (دانيرال أراو مروي) ورمريف جم وريرة

كيني ررا منر ر ا ،يب غر ر ب

ررورا الموق ررأل وي البر ر باله ررد ل م ررا أج ررل و ر ر ح ررد ل مد ررار،

الصومالية -ارليوبية(.)34

ما جانو م ر أع ا الررميف الصرومالي ع رس اسرهدداد بر،ده إلجرراء محادلرات
م أليوبيا رجل يجاد حرل سر مي ل ،فرات بريا الب رديا حرول ق ريم أودراديا واعررو
عررا اسررهدداده ل ر ر هاو لررس أي مكرراا إلجر رراء ح روار م ر النك ررام ارليرروبي حررول م ررني

سكاا أوداديا حق هارير المصير وايجاد حل له  ،المشك ة(.)33

ولكررا جرراء ال جمررات المهواصر ة مر الاروات ارليوبيررة ع ررس المنررا ق الحدوديررة
مر الصررومال أع ررا الررميف الصررومالي حالررة ال روارى ع ررس حرردود الررب،د مر أليوبيررا
ومررني وزيررر الرردفاو والاررادا الدسرركرييا الصررومالييا جمير الصرر،حيات الممكنررة ل رردفاو
ع ررا ال ررب،د وأع ن ررت الص ررومال ان ررا قه ررت أكل ررر م ررا ممه رري و مس رريا جن رردياي أليوبير راي

وجرح ر ررت أكل ر ررر م ر ررا مس ر رريا م ر ر رريا ف ر رري قه ر ررال عني ر ررأل ف ر رري من اه ر رري (دال ر رردونوو
وباميال)(.)39

وفي جراء دعامي كرت اعة مااديشو الرسرمية اا مدردات وأسر حة أمريكيرة
قد هم يصال ا لس الصومال عبر جسرر جروي بريا واشرن ا ومااديشرو لمواج رة الغرزو

ارليوبي(.)31

ورجل يااأل الغرزو ارليروبي ع رس الصرومال ناشرد وزيرر ال ارجيرة الصرومالي
(عبد الرحما جام بري) كل الدول الصدياة بمساندا اسها،ل الصومال وأ

وزيرر

الرردفاو اإلي ررالي (ليبررو انجررورني) فرري رومررا ع ررس الموقررأل الصررومالي ازاء ال جمررات
المهكررا ل اوات ارليوبية ع س أ ار ي ا(.)38
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ول ا يدهبر كل ما حاا المجهم الصرومالي فري أودراديا هرجمرة حيرة وشر ادا
صادقة رن اسه او في السنوات ار يرا أا ي ررب ويدرزز اسرها،ل الح راري عرا
أليوبيررا وأا يلبررت هويه ر الدربيررة اإلسرر،مية بحيررا لررم يبررق ل ر سرروم هسررجيل سررياده
الاانونيررة ع ررس ه ارب ر

ويدررد ه ر ا بحررد اه ر انهصررا اير قوي راي بالايرراف لررس حجررم الهحررديات

و دأل اإلمكانيات وق ة المساعدات والمساندات(.)36
 -1الموقف األمريكي:

ع س الردم مرا قيرام الصرومال فري اللالرا عشرر مرا شربا عرام  4611برلغراء
مداهدا الصداقة والهداوا م موسكو ا اا الوايات المهحردا ارمريكيرة امهندرت عرا
هسر يي الصرومال لدردا أسررباو من را أا هأمرل أمريكررا فري اسرهدادا أليوبيررا مرا فادهر مررا
أ ار ر رري بر ررالردم مر ررا لغ ر راء أدير ررف أبابر ررا لمداهر ررداه ا م ر ر واشر ررن ا وادر رر،ق الاواعر ررد
ارمريكية والسبو ا

ر اا الوايات المهحدا ارمريكية اهزيد هجزمة أليوبيا(.)91

ف رري ال ررامف عش ررر م ررا مو  4681عا رردا الواي ررات المهح رردا ارمريكي ررة مر ر
الصررومال مداهرردا حص ر ت بموجب ررا ع ررس امهيررازات فرري قاعرردا (برب ررا) البحري رة الهرري
سرربق أا بناهررا الررروف ألنرراء وجررودهم فرري الصررومال ماابررل مسرراعدا هارردم ا واشررن ا
ل صرومال اههجرراوز أربدريا م يرروا دوار هارردم ع رس شرركل مسراعدات عسرركرية دفاعيررة
مش رررو ة بد رردم اس ررهدمال ا ف رري حرب ررا ف رري أود رراديا وم ررا الص ررومال يمك ررا ل واي ررات
المهحدا ارمريكية أا ه دد منرا ق الن رو السروفيهية فري أليوبيرا والريما الجنروبي حيرا
امهد نشا ا ليشرمل كافرة دول الاررا ارفرياري وأفريايرا الشررقية والجنوبيرة بمرا فري لر،

الدول الم ة ع س البحر ارحمر(.)94

لر ر ا نج ررد اا ااه رراق ارمريك رري-الص ررومالي ق ررد أل ررار كر ر،ي م ررا ال رريما الجن رروبي

وأليوبي ررا ال ه رريا اعهبره ررا ن س رري ما مدنيه رريا باله دي ررد الن رراهج ع ررا الوج ررود ارمريك رري ف رري
الصومال .وصرو س ير اليما الجنوبي في أديف أبابرا ر،ل احه اليرة أقيمرت بمناسربة

هوقي اه اقية صداقة وهداوا بيا الدولهيا فري أي رول  4681لمردا عشرريا عامراي قرام،ي
"اا الر رردولهيا همر ررا ال ر رردفاا الماصر رروداا بااه ر رراق ارمريكر رري الص ر رومالي واا لر رردي ما
أصدقاء أقوياء هم مجموعة الدول ااشهراكية و اصة ااهحاد السوفيهي"(.)91
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وق ر ررت الواير ررات المهحر رردا ارمريكير ررة هجر رراه الن ر رزاو ارلير رروبي-الصر ررومالي حر ررول
أوداديا موق اي محايداي مما جدل الصومال يشدر ب يبة أمل كبيرا جراء هر ا الموقرأل

ومما يبرر ه ا الموقأل ل وايات المهحدا ان ا لم هسه

أا هساعد دولة هدرد عه را مرا

أجررل انه ررا ،المبررادى ارساسررية لميلرراق منكمررة الوحرردا ارفريايررة بالماابررل اا الوايررات
المهحرردا ارمريكيررة لررم هه ر موق راي حازم راي مررا أداه ر الصررومال عنرردما د ررت أودرراديا

ل ل ،ن،حك أا الموقأل ارمريكي هجاه أحداا الارا ارفرياي بدأ يأ ر فري ااعهبرار

اهجاهات السياسة ارمريكية في ه ه المن اة والهي مرت بم ارحرل عديردا بردءاي بمرح رة
الحياد ومرو اير بمرح ة محاولرة أمريكرا حرل ارزمرة دب وماسرياي عرا ريرق منكمرة الوحردا
ارفرياير ررة لر ررم الحر ررد مر ررا ال سر ررامر بدر ررد فش ر ر ا فر رري احه ر رواء ارزمر ررة وانه ر رراءاي باله دير ررد

ارمريكي ل روف والكوبييا لهد

م في عموم أفرياياي(.)93

ومما يلير الدهشة هري الهصرريحات ارمريكيرة فري هحر ير موسركو مرا اسرهمرار
هور م في أفريايا و رورا بااء أفريايا بديدا عا ح بة الصراو بيا الشررق والغررو
واا أف ررل الوسررامل لحررل المشرراكل ارفريايررة هررو عرردم هررد ل الارروم الدكمررس فرري حررل
ه ه المشاكل(.)94

 -1الموقف السوفيتي:
ف رري أوا ررر ع ررام  4619عا ررد الص رروماليوا اه اقر راي مر ر الس رروفيت س ررمي بموجبر ر

ل حكومر ررة السر رروفيهية برقامر ررة قاعر رردا جوير ررة سر رروفيهية قر رررو مااديشر ررو واسر ررهمر الوفر رراق
السرروفيهي-الصررومالي قامم راي حهررس عررام  4611الدررام ال ر ي قررام ب ر الصرروماليوا ب رررد
ال برراء الررروف ارمررر الر ي دفر الررروف لداررد مداهرردا صررداقة مر أليوبيررا وسرربق أا

حرراول الررروف قبررل ان يررار ع،قرراه م م ر الصررومال أا ياند روا الصررومال وأليوبيررا ببرردء
مرح ة ما الهدايش والهداوا بين ما واا يشك ،م اليما الجنوبي مل لاي مواليراي ل رروف
فرري البح ررر ارحمررر دي ررر اا الص ررومال رف ررت ل رر ،را هر ر ا الوفرراق س رريكوا ع ررس
حساو الحاوق الصومالية في أوداديا(.)93

ونهيجة لهوقأل الهداوا السوفيهي-الصومالي قام ااهحاد السوفيهي بهركيز لا ر
لس جانو أليوبيرا يردعمون ا فري حرب را مر الصرومال حيرا أقراموا جسر اير جويراي لهزويرد
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أديررف أبابررا بالمرردرعات والص رواريخ واا ل،لررة عشررر ررامرا روسررية هب ررت فرري قاعرردا

(ديري زيت) جنوو أديف أبابا(.)99

سرراهمت المس رراعدات الروس ررية رليوبي ررا ف رري ان رردحار الص ررومالييا ف رري أود رراديا
وحصررول الررروف ع ررس امهيررازات عديرردا فرري ار ار رري والاواعررد ارليوبيررة مررا

ررمن ا

حق اسهدمال الاواعد البحرية والجوية من ا قاعدا (ده ر )،البحريرة كااعردا رميسرة فري
من اررة البحررر ارحمررر والمحرري ال نرردي .وكرراا مررا أبرررز سررمات السياسررة الهرري اهبد ررا
السرروفيت فرري البحررر ارحمررر عرردم قيام ررا ع ررس أسررف أيديولوجيررة واعهمادهررا ارسر وو
اانه ررازي فرري محاولررة ل حصررول ع ررس المكاسررو بكافررة السرربل حهررس ولررو هدار ررت مر
مبادم ررا ونكرياه ررا اايديولوجيررة ولاررد اسررهاب ت أليوبيررا أعررداداي هام ررة مررا المسهشرراريا
وال نييا الرروف ل مسراعدا فري م ه رأل الا اعرات الدسركرية ولهارديم المشرورا فري سربيل

مااومة اللورا اارهيرية ولورا درو الصومال في أوداديا(.)91

ل ا يمكا الاول اا السوفيت ردبروا بالم را را بكسرو عرداء الصرومال ابهغراء
الحصرول ع رس ح يرأل أكبررر وأكلرر ن رو اي حينمررا اهج روا لرس الرردفاو عرا أليوبيرا وان ررم

وجر رردوا اا مص ر ررالح م ع ر ررس الم ر رردم البدي ر ررد هاه ر رري بال ر رردعم الكامر ررل رليوبي ر ررا ول ر رريف
الصررومال .وكرراا سرربو لرر ،يرج ر هررو ي

ررر الهاررارو الصرريني -ارليرروبي بدرردما

ه ي ررأت ك ررروأل كلير ررا قر رد ه ررزدي ل ررس ها رردم الص رريا نح ررو م ررلء ال ر ر ار ارمريك رري ف رري
أليوبيا(.)98

ا حرررو ارودررادييا برريا الصررومال وأليوبيررا اهشرركل مررا وج ررة نكررر الدرررأل
الرردولي حربراي ع نيررة قاممررة برريا دولهرريا هر ا بررالردم مررا كافررة ااه امررات المهبادلررة برريا

الحكررومهيا المدنيهرريا بالص رراو بررل أن ررا أشررب بحركررة ان صررالية هجررري دا ررل أليوبيررا

ومررا ج ررة أ رررم فرررا هصرراعد الحرررو فرري المن اررة قررد جرررم فرري كررل عررام يا همررا
اا هي ررار الروس رري ل ورق ررة ارليوبي ررة ع ررس حس رراو الص ررداقة مر ر الص ررومال م ررا ج ررة
أ رم والهاارو ار ير ال ي جرم بيا ه ا ار ير والردول الدربيرة وكر ل ،الغررو مرا
ج رة أ رررم اا هر يا الدرام يا أ ر يا سررمات مميرزا ع ررس الحرررو الجاريررة وجدرر ،مررا
ساحة الاهال مسرحاي ل هنافف الجاري بيا الدولهيا الدكمهيا(.)96
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وفيما يهد ق بهس يي الجيش ارليوبي فاد عادت أليوبيا اه اقاي سررياي مر ااهحراد

السوفيهي

هسر مت أليوبيرا بموجرو هر ا ااه راق أسر حة روسرية بايمرة مسريا م يروا

دوار ومررا برريا ه رر ،ارسر حة ررامرات (مرريج  )14وصرواريخ (أرب-جررو) كمررا جرراء
ف ر رري ااه ر رراق زي ر ررادا ع ر رردد ال بر ر رراء الدس ر رركرييا والمسهش ر رراريا ال ر ررروف الد ر ررام يا ف ر رري

أليوبيا(.)11

وممررا هجرردر لي ر اإلشررارا اا ااهحرراد السرروفيهي قررد قرردم الكليررر مررا المسرراعدات
ال وجسهية رليوبيا

هزايد عدد ال براء الروف ف ،ي عا ال براء الكروبييا مرا ل،لرة

ماأل لررس مسررة ماأل بيررر كمررا كرراا هنالرر ،الدشررات مررا ال برراء الهشيكوسر وفا،

وارلماا الشرقييا كانوا قد شاركوا في هدريو الاوات ارليوبية(.)14
 -1مواقف دولية واقليمية اخرى

أ -الدول الغربية:

ينب اههمام دول أوروبا الغربية بمن ارة الاررا ارفرياري مرا أا المن ارة هشررأل
ع ررس البح ررر ارحم ررر وم رريق ب رراو المن رردو ف ر ر،ي ع ررا قرب ررا م ررا ال رريج الدرب رري

والمح رري ال ن رردي وه رري المس ررارات اله رري يه رردفق م ررا ،ل ررا ال ررن

الدرب رري ل ررس أورب ررا

الغربية عبر البحر المهوسر  .لرم يكرا موقرأل دول أوربرا الغربيرة يجابيراي هجراه الم الرو

الص ررومالية حي ررا اهس ررم الموق ررأل ارورب رري بالحر ر ر وال رروأل م ررا اله ررور ف رري النر رزاو
واندك ررف ل رر ،ف رري ه ررردد ك ررل م ررا فرنس ررا وبري اني ررا وألماني ررا الغربي ررة منر ر ا ،ف رري م ررداد
الصومال بارس حة بل أا هر ه الدولرة قامرت فري ن ايرة عرام ( )4611بهأييرد الوايرات
المهح رردا ارمريكي ررة ومش رراركه ا ف رري منر ر رس ررال ارسر ر حة ل ررس الص ررومال .وهأك ررد هر ر ا
الموقررأل فرري اجهمرراو الرردول الغربيررة فرري واشررن ا فرري كررانوا اللرراني ( )4618وال ر ي
أصدر بياناي عبر في عرا حررص الردول الغربيرة ع رس عردم الهرور فري النرزاو وه

ريل

ناررل الا ررية برمه ررا لررس منكمررة الوحرردا ارفريايررة لههررولس مدالجه ررا .وك ررت ه ر ه هرري
الم،مرري الدامررة ل موقررأل الغربرري الهرري هب ررورت بو رروو فرري مررزهمر الامررة لرزسرراء دول
وحكومات السوق اروروبية المشهركة المنداد في نيسراا ( )4618حيرا كراا ااهجراه
الدام لموقأل الدول الغربية يهحدد باعهماد اسهراهيجية اله دمرة ل ه يرأل مرا حردا النرزاو

ومحاولة الوصول لس حل دامم عا ريق الوسا ة(.)11
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كرراا هبريررر الموق ررأل الس ر بي لرردول أورب ررا الغربيررة هجرراه مس ررألة الن رزاو ارلي رروبي
الصومالي ع س أن ا مسألة مورولة من ع د ااسرهدمار ويدنري هر ا اسرهجابة موقرأل
دول أورب ررا الغربي ررة م ررابق ل موق ررأل ارمريك رري الم ررهح ك ف رري دع ررم الص ررومال عس رركرياي
شية حدوا مواج ات حادا م الروف .دير أا الموقرأل الغربري لرم يكرا ع رس وهيررا

واحرردا حيررا رجررت فرنسررا عررا هر ا الموقررأل ع ررس اعهبررار أا المصررالي ااسررهراهيجية
ال رنسررية فرري من اررة الارررا ارفريارري كانررت ل ررا نوعراي مررا ال صوصررية را فرنسررا هرري

الرردول اروروبيررة الغربيررة الوحيرردا الهرري همه رر ،وجرروداي فد يراي فرري من اررة الارررا ارفريارري

ف ،ي عا وجودها الدسكري في جيبوهي(.)13

أما فيما يهد ق بالنزاو في الارا ارفرياي فارد أكرد وزيرر ارجيرة فرنسرا (لرودي

جرينج روا) أا حكومررة برر،ده ع ررس اسررهدداد ل نكررر فرري هاررديم ارس ر حة لررس الصررومال
ولكن ررا سرروأل هاهصررر ع ررس ارس ر حة الدفاعيررة فا ر  .كرراا ه ر ا فرري المررزهمر الصررح ي
ال ي عاد في الداصمة الكينية نيروبي في مو (.)14()4611

كم ررا أك رردت فرنس ررا رر،ل م ررزهمر الام ررة الر ر ي عادهر ر ف رري ب رراريف ف رري حزير رراا
 4618أا فشل سياسة (كسنجر) فري الارارا ارفريايرة وهرردد حكومرة (كرارهر) قرد أدم
لررس

ررق مواج ررة م ر الررروف والكرروبييا ل ر ل ،هب ررورت ال ،فررات فرري وج ررات النكررر

برريا فرنسررا والرردول الغربيررة ار رررم بشررأا هركيررز ه ر ه الرردول عررا الحاجررة لررس هنرراول
اله ديد الروسي الكوبي بشكل جمالي بداي ما الهدامل م كل ق ية ع س حدا(.)13

ب -منظمة الوحدة األفريقية:
ما أولرس ارعمرال الهري اههمرت ب را منكمرة الوحردا ارفريايرة بدرد هأسيسر ا هري
مشررك ة الحرردود برريا الصررومال وأليوبيررا حيررا أا الب ررديا حرراوا فرري المررزهمر الهأسيسرري
ل منكمررة فرري أديررف أبابررا فرري أوا ررر مررايف ( )4693قنرراو الرردول ار رررم بحارروق كررل
من ما في نزاو الحردود .ومرا المبرادى الهري هبنه را المنكمرة هري مبردأ عردم الهرد ل فري
الشرزوا الدا يرة ومبردأ احهررام الحردود السياسررية الااممرة .وهر ا يدنري الهمسر ،بالحرردود
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المورولة مبنياي ع س أسف عرقية ودينية وقب ية هجدرل مرا الصردو هغييرر الحردود الهري

و ررده ا الرردول ااسررهدمارية ديررر أا الصررومال اعهر ررت ع ررس مبرردأ الحرردود الااممررة
ووص ر ت موقررأل المنكمررة بان ر ان ازمرري ي هاررر لررس الشررجاعة فرري مواج ررة المشررك،ت
ارفرياية(.)19

وبناء ع س ل ،فاا منكمة الوحدا ارفرياية ألزمرت دول را ب ررورا الباراء ع رس
ي
الو ر الاررامم فيمررا يهد ررق بالحرردود والدمررل ع ررس حررل مشرراك ا بررال رق الس ر مية وقررد
أنشد ج راز راص ل ر ه المشراكل عرا ريرق اله راوب هري (لجنرة الوسرا ة والهوفيرق
والهحايررق) لكررا لرريف ل ر ه ال جنررة ص ر ة ق ررامية وا قرروا ل رررب الداوبررات بررل أن ررا
هسررهمد قوه ررا مررا رادا ارع رراء ول ر ا ي،ح ررك أا موقررأل منكم ررة الوحرردا ارفرياي ررة
يساند موقأل أليوبيا وي الأل سياسة الصومال(.)11

وبدررد ه رراقم ال رر،أل الحرردودي برريا ال رررفيا هررم بحل ر فرري اجهماعررات مج ررف
وزراء المنكمة المندارد فري دار السر،م عاصرمة هنزانيرا فري شربا ( )4694ولرم يه ر
أي جراء يجابي ع س الرردم مرا صردور قررار بوقرأل

ر،ق النرار ا أا هر ا الاررار

لم يد ل حيرز الهن ير وعنردما هجرددت الحروادا بريا ال ررفيا

رو ممل روا الصرومال

ما المنكمة فري م ار ( )4693رسرال لجنرة لبحرا موقرأل ال،جمريا الر يا رردوا مرا
أليوبيررا ا أا المنكمررة لررم هبحررا هر ا المو رروو .وفرري المررزهمر الر ي عاررد فرري أديررف
أبابررا عررام ( )4613وبح ررور ال ررميف الصررومالي وال ر ي

ررو ب رررورا بحررا مسررألة

الحرردود ب رريا الصررومال وأليوبي ررا بهك ررويا لجنررة لبح ررا هر ر ه المشررك ة ا أا ال جن ررة ل ررم
هجهم سوم مرا واحدا نهيجة ه جرر الموقرأل مرا جديرد بريا ال ررفيا فري أودراديا عرام
(.)18()4611

ما أجل يجاد حرل م رر له ر ،المشرك ة بردأت منكمرة الوحردا اافريايرة بهوجير
نيه ررا ف رري نش رراء ق رروا أم ررا أفرياي ررة وأا ه رر ،ال كر ررا ألي رررت ف رري ب ررادى ارم ررر وازدادت
أهميه ررا مررا رر،ل اسررهمرار الص رراو المس ر ي فرري الارررا ارفريارري وممررا سرراعد ع ررس
هب ررور ه ر ه ال ك ررا هنررا ،نصرروص ميلرراق المنكمررة الهرري اكرردت قامررة قرروا أمررا أفريايررة
ل رردفاو عررا الاررارا اافريايررة .لكررا أليرررت بدررب الهح كررات بشررأا هشرركيل ه رر ،الارروا
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حيررا ادعررت بدررب الرردول ارفريايررة أا ه ر ه الارروا هديررد شرربي ااسررهدمار الجديررد مرررا
أ رم(.)16

وفرري مررزهمر الامررة ارفريارري المنداررد فرري نيروبرري (عاصررمة كينيررا) مررا  14لررس
 18همرروز ( )4684اه ر ر ت فير ر الوفررود المش رراركة قر ر ار اير اكرردت فير ر ع ررس اا من ا ررة
ارودر رراديا جر ررزيء مهكر ررام،ي مر ررا أليوبير ررا ولكر ررا فر رري عر ررام ( )4681هجر ررددت المواج ر ررة
الدسكرية مرا أ رم واكه ت منكمة الوحدا اافريايرة بهوجير نرداء لرس ال ررفيا لوقرأل

الاهررال .ل ر ا لررم هسرره ي المنكمررة الايررام برردور فدررال فرري الهاريررو برريا الرردولهيا ع ررس
الررردم مررا الج ررود الهرري قررام ب ررا بدررب رزسرراء الرردول مررن م ال ررميف السرروداني جد ررر

نميري عام  4681لحل النزاو بال رق الس مية(.)81

ول ر ا يمكررا الاررول أا منكمررة الوحرردا اافريايررة لررم هسرره

أا هحررد مررا الن رزاو

المس ي بريا ال ررفيا الصرومالي وااليروبي كمرا أا عردم اقهنراو الصرومال بمبردأ وحردا
ار ار ي وقدسية الحدود وه اما الدديد ما الدول اإلس،مية مر الموقرأل الصرومالي
ف ،ي عا اسهمرار هد ل الاوم الدكمس في من اة الارا ارفرياي قد أ دأل هماسر،

المنكمة وهدد وحده ا(.)84
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الخاتمة:

ا ن ازعر ررات الحر رردود بر رريا الر رردول ومر ررا حم ر ررت بر رريا ياه ر ررا مر ررا مشر رراكل لر رريف
باإلمك رراا أا هكر رروا ولير رردا الصر رردفة ب ررل قر ررد همهر ررد ج ر ر ورها ل ررس فه ر ررات بدير رردا وه ر ر ه
الن ازعررات قررد ه ارري بك،ل ررا ع ررس مجمررل ارو رراو السياسررية وااقهصررادية وااجهماعيررة
فري المنررا ق المهنرازو ع ي ررا فكانرت المواقررأل مهبرايا هجرراه هر ا النرزاو بحيرا اصرربي
الشدو س دة رامجة في سوق السياسات الدالمية .
ورهميررة من اررة الارررا ارفريارري رأت الرردول الكبرررم أا يكرروا ل ررا مررو د قرردم
في ررا وأا هكرروا ل ررا ع،قررات م ر بدررب الرردول الم ررة ع ررس البحررر ارحمررر لهررأميا
وصول الن

لس أوربا ولهشررأل وهسري ر مرا ر،ل هر ا الموقر ع رس من ارة الشررق

اروس .
ول ا نسهنهج ما بحلنا ه ا ما ي ي:
 4لر-رم يكررا لرر ،الن رزاو حررديلاي بررل كرراا قررديماي نهيجررة اإلرا ااسررهدماري ال ر ي

هر

بدب الدول الهي كانت هسي ر ع س من اة الارا ارفرياي.

 1ه-ب رردل مواق ر ر الار رروم فر رري الار رررا ارفريار رري بر رريا الر رردول الكبر رررم

أصر رربي ااهحر رراد

الس رروفيهي يم ررد أليوبي ررا بالس رر،و بد ررد أا كان ررت ح ي ر راي ل ص ررومال فاهج ررت الواي ررات
المهحدا ارمريكية لس الصومال وفق مبدأ هوازا الاوم.

ق رروأل بد ررب ال رردول ااش ررهراكية من ررا كوب ررا ل ررس جان ررو ااهح رراد الس رروفيهي ع ررس 3و
اعهبار أا نكام الحكم في أليوبيا أصبي جم ورياي اشهراكياي بدد أا كاا م كياي.

- 4أحاي ررة م ال ررو الص ررومال ب رررق يم أود رراديا ع ررس اعهب ررار أا أد ررو س رركان ا مر ررا
الصومالييا.
 3ك-رراا لجب ررة هحريررر درررو الصررومال فرري أودرراديا الرردور الكبيررر فرري صررد هجمررات
الاوات ارليوبية.
 9ال-ر رردعم الكبي ر ررر الر ر ر ي ه اهر ر ر جب ر ررة هحري ر ررر د ر رررو الص ر ررومال م ر ررا قب ر ررل الحكوم ر ررة
الصومالية.
- 1فشل منكمة الوحدا ارفرياية في يجاد حل س مي له  ،المشك ة.
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- 8اه رري اا اهجرراه وان هرراو الشرردو الصررومالي كرراا فرري الغالررو نحررو الدررالم الدربرري
حال حال الشردو اارهيرري بينمرا كراا ااهجراه ال د ري ل سر ات االيوبيرة نحرو الاروم
اامبريالية.
اهميررة البحررر ارحمررر ااسررهراهيجية سرردت الدديررد مررا الرردول اامبرياليررة ايجرراد 6و
موقر قرردم ل ررا فرري المن اررة (الارررا اافريارري) وكانررت الحركررات اللوريررة فرري الصررومال
وارهيريرا هدرقرل الكليرر مرا ه ر ،المسراعي اامرر الر ي زاد مرا هارارو النكرام االيروبي
بامريكا وحهس م الكياا ااسرامي ي.
 - 41سرردت اليوبيررا الررس ال يمنررة ع ررس المحرري ال نرردي وجيبرروهي واجرزاء مررا السرروداا
واليما ف  ،عا عا سدي ا ل سي را ع س مناب ن ر النيل و ل ،لهشركل قروا مرزلرا
دا ل الاارا اافرياية.
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الددد .4618 34
 3م-جر رردي حمر رراد المواج ر ررة الدسر رركرية ع ر رس الحر رردود ارليوبير ررة الصر ررومالية مج ر ررة
السياسة الدولية الددد .4611 31
 4م-جرردي حمرراد ااهحرراد السرروفيهي والارررا ارفريارري مج ررة السياسررة الدوليررة الدرردد
.4618 34
- 3نبي ة ارص اني المواج ة المس حة ارليوبية الصومالية مج ة السياسرة الدوليرة
الددد .4618 34

رابعا -الصحف:

- 4جريدا ارهرام المصرية هموز .4611
- 1جريدا اللورا الدراقية هموز .4681
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 عبدالوهاو الكيالي الموسوعة السياسية المزسسة الدربيرة ل د ارسرات والنشرر.4689 ال بدة اللاللة بغداد
: ارجنبية- و
- The New Encyclobedia , Bratannica, Volum, 12, U.S.A. ,
1988.

Abstract
The importance of the boundary problems greatly after the
independence of the countries where the African Horn region was
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among those regions, especially Ethiopia and Somalia in that these
problems were heightened to conflicts between both parties. These
conflicts occupied the mind of the Great Powers represented by the
main poles, i.e. the United States of America and the Soviet Union.
American-Soviet situations towards the boundary EthiopianSomali conflict over Ogden started to emerge greatly in the
seventieth of the last century where USA took at the beginning the
neutral stand after it was an ally to Ethiopia, but with the appearance
of the Soviet influence in the region of the African Horn and the
shift of its relationships towards Ethiopia leaving its ally Somalia.
Consequently, this led to an alteration of locations in the African
Horn where Russia was intending to make a Communist coalition by
annexing Ethiopia and the Southern Yemen. Russia shift in its
coalition from Somalia to Ethiopia for an important and big reason,
i.e. restricting the emergence of Chinese influence in the region
which might affect the balance of powers in an important region as
the Red Sea region. Due to the importance of the African Horn, the
Great Powers wanted to have their own foothold and relationships
with some States looking upon the Red Sea to ensure the oil arrival
to Europe.
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