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الملخص 

تعد الصراعات الدولیة من ابرز سمات القرن الماضي وجاء معظمها بعد جركات 
التحرر في دول العالم الثالث من السیطرة االستعماریة ، لذا اخذت تسعى الى تحریر 

، ومن تلك الصراعات على سبیل المثال الصراع ارج سیطرتهااالراضي المتبقیة خ
الذي استمر حتى ١٩٧٧االثیوبي حول اقلیم اوغادین في تموز من عام  –الصومالي 

، ولم یقتصر هذا الصراع على الدولتین االفریقتین فحسب ،انما ١٩٧٨اذار من عام 
، ) تحاد السوفیتي والصینالوالیات المتحدة االمریكیة واال(تدخلت فیه عدة قوى عظمى 

یهمنا في البحث هو التدخل الكوبي في تلك الحرب، اذ ساهمت تلك الدولة في اال أن ما
االثیوبیة –الحرب االفریقیة دعما للجانب السوفیتي، لذا أرتأینا دراسة الحرب الصومالیة 

یا ام بطلب هنا نطرح سؤال هل دخلت كوبا الحرب لمصالحها الخاصة في افریق. االفریقیة
من االتحاد السوفیتي ، ومن خالل البحث سنتطرق الى ذلك الصراع ودور القوى العظمى 
في تصاعدة وتیرة النزاع بین الدولتین ، كما سنشیر الى عالقة كوبا بالدولتین المتنازعتین 
وتدخلها في انغوال وارتیریا وسبب التوجه الكوبي نحو اثیوبیا بعد أن كانت تدعم 

، فضًال عن لحرب الى جانب االتحاد السوفیتي وسبب التدخل الكوبي في ا،الصومال
.   نتائج الصراع على السیاسة الخارجیة الكوبیة 
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Cuban intervention in the Ogaden War 1977-1978

Abstract

International conflicts are one of the most prominent
features of the last century, most of which came after the
liberation of Third World countries from colonial domination, so
they sought to liberate the remaining lands outside their control.
These conflicts included the Ethiopian-Somali conflict around the
Ogaden region in 1977, which
the two African countries is where the superpowers (the United
States, the Soviet Union and China) intervened. But what is
important to us is the Cuban intervention in the war. The Latin
American state contributed to the African war in support of the
Soviet side in Africa. To clarify the reasons for the Cuban
intervention in the African war  We will refer to the conflict and
the role of the great powers in the escalation of the conflict
between the two countries. We will also refer to Cuba's
relationship with the two countries, the intervention in Angola
and Eritrea, the Cuban orientation towards Ethiopia after
supporting Somalia, the Cuban intervention in the war alongside
the Soviet Union, On the results of the Cuban foreign policy
conflict

Assist . Dr. Muntaha Sabri Maula  Al.Mansory

College of Education for Women/ University of Basrah



٤٧٧)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد 

١٩٧٨- ١٩٧٧التدخل الكوبي في حرب اوغادین
:اهمیة البحث 

السوفیتي في جمیع انحاء –توضیح سیاسة الصراع االمریكي وتكمن اهمیة البحث في
العالم بعد اندالع الحرب الباردة بینهما انقسام العالم الى شطرین غربي وشرقي وتوجه االتحاد 

، السیما بعد حركات التحرر السوفیتي نحو دول العالم الثالث وجذبها نحو العالم الشیوعي
العالمیة ، لذا نجد أن كوبا التي حصلت على استقاللها اخذت تتجه نحو االتحاد السوفیتي بدأت 
تأخذ منحى السوفیت في التسع في اقریقیا بهدف نشر مبادئ ثورتها في العالم الثالث ردًا على 

الكوبیة ، السیما أن كوبا اخذت سیاسة الوالیات المتحدة االمریكیة في محاربة مبادئ الثورة 
. تسعى لتصدیر مبادئ ثورتها خارج امریكا الالتینة 

: فرضیة البحث 

تحاول الدراسة اختبار صحة أن التوجه الكوبي نحو القرن االفریقي جاء نتیجة لسیاستها 
یرة تنتهج في اتباع خطى االتحاد السوفیتي ، فعلى اثر الدعم السوفیتي للثورة الكوبیة نجد االخ

المبادئ السوفیتیة وتسعى لتصدیر ثورتها بعد خالفها مع الوالیات المتحدة االمریكیة ، إال أننا 
نجد أن سیاستها ما هي اال اتباع لسیاسة االتحاد السوفیتي واتباع خطاها في القرن االفریقي ، 

ثم ما ان وجدت أن والدلیل على ذلم انها انتهجت سیاسة السوفیت في التقارب مع الصومال أوالً 
مصالحها مع السوفیت التي اخذت بالتقارب مع اثیوبیا حتى تحولت هي االخرى للتقارب مع 

. اثیوبیا 

اهداف البحث
والدراسة التي نحن بصددها تهدف الى القاء الضوء على الظروف والعوامل التي مهدت 

االتحاد السوفیتي في نشر مبادئها لكوبا التوجه نحو القرن االفریقي واالستفادة من عالقاتها مع
حققته كوبا ن نتائج ایجابیة وسلبیة في تدخلها الى افي افریقیا ، كما تهدف الدراسة الى التوصل

وقسم البحث الى عدة محاور سیتم التطرق . الى جانب االتحاد السوفیتي في القرن االفریقي 
.  الیها 



)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد

منتهى صبري مولى المنصوري.د.م

٤٧٨

المقدمة 
وسیاسیة قابلة للصراع الدولي علیها اذ توفر إفریقیا تمتلك أفریقیا قیمة استراتیجیة

إستراتیجیا إمكانیة الوصول إلى الجهات البحریة الخارجیة  ، ومن خالل القرن االفریقي وحده 
ویقع في الطرف . یمكن الوصول إلى البحر األحمر وقناة السویس وحقول نفط الشرق األوسط

اذ تمكنت . من أعظم طرق الشحن في العالمالجنوبي للقارة ،  رأس الرجاء الصالح وهو
الحكومات األفریقیة من خالله االستفادة من الموقع الجغرافي والموارد االستراتیجیة التي جعلتها 

،اذ ان ) الوالیات المتحدة االمریكیة واالتحاد السوفیاتي والصین(محط تنافس القوى العظمى 
. )١(والمغنیز والنحاسأفریقیا غنیة بالنفط والماس والحدید والفضة

وتعد دول افریقیا من دول العالم الثالث التي عانت من ویالت االستعمار الغربي الذي 
تقاسم أراضیها المستعمرین ، وكان االستعمار السبب المباشر في ظهور مشكلة اقلیم اوغادین 

لى اإلقلیم الصومالي اإلثیوبي أحدهما جغرافي الذي ال یدل ع: تعریفان " أوغادین"انذاك ، ولكلمة 
بأكمله، بل یشیر إلى الجزء الذي تقطنه عشیرة أوغادین في اإلقلیم الصومالي من إثیوبیا وآخر 
تعریف عشائري قبلي یشیر إلى عشیرة أوغادین، وهي غیر مرتبطة بالحدود الجغرافیة، فنجدها 

جغرافیًا بالهضبة ادین المعروفیقع اقلیم اوغو )٢(موزعة بین كل من إثیوبیا وكینیا والصومال
في القرن األفریقي، وتحده الصومال شرقا، وٕاثیوبیا غربا وكینیا جنوبا، وجمهوریة -الصومالیة

٢الف كم٢٧٩یقدر عدد سكان إقلیم أوغادین الذي مساحته . جیبوتي والبحر األحمر شماال 
ئل باإلسالم الذي وصل إلى نحو سبعة مالیین نسمة ، یدین أغلب سكان اإلقلیم من هذه القبا
من خالل الموقع الجغرافي . )٣(المنطقة عن طریق التجار العرب وخصوصًا الحضارمة والیمنیین

لألقلیم یتضح اهمیته االستراتیجیة التي جعلته محط انظار القوى العظمى وتوجه االتحاد 
هو ما دفع كوبا لمساندة السوفیتي والوالیات المتحدة االمریكیة والصین نحو القارة األفریقیة و 

. حلیفها االتحاد السوفیتي في القارة 

.االفریقیة وأثرها في التوجه الكوبي نحو افریقیا –جذور العالقات السوفیتیة : إوالً 
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١٩٧٨- ١٩٧٧التدخل الكوبي في حرب اوغادین
انهیار االستعمار في أولها. أدت عوامل رئیسیة الى التوجه السوفیتي نحو أفریقیا

هو الصعوبات العامل الثانيثورة افریقیة شیوعیة ، امافقد كانت التوقعات جیدة لقیام ،أفریقیا
،لذا اتجهت نحو . التي عانت منها موسكو في العالقات مع حلفائها العرب في الشرق األوسط

١٩٥٨بین زاد التوجه الصیني نحو افریقیا ثالثاً افریقیا  فوجدت إفریقیا بدیل جید كحلیف لها ، 
، في الستینات ، بدأ االتحاد السوفییتي استخدام رابًعا، مما شجع السوفیت على ذلك،١٩٧٠و 

األدوات العسكریة كأداة رئیسیة للسیاسة الحصول على مواقف استراتیجیة وسیاسیة في 
مما .  ، بدأ االتحاد السوفیاتي في توسیع قواه في المحیط الهنديمن الناحیة االستراتیجیةف.أفریقیا

في جمیع أنحاء . ر في نشر ورصد القوات البحریة الغربیةساهم في قدرة موسكو على االستمرا
، برر االتحاد السوفییتي ذلك التدخل لدعم حركات التحریر الوطنیة من خالل خامساالعالم ، 

Nikitaفخالل عصر الرئیس السوفیتي نیكیتا خروتشوف. )٤(تزویدهم بالجیش
Khrushchev)أصبح التعامل السوفیتي مرنًا مع أنظمة دول العالم الثالث بهدف توسیع )٥ ،

قاعدة العالقات السوفیتیة معهم، إذ ان السوفییت افترضوا أن دول العالم الثالث لدیها القدرة على 
. )٦(الصمود وربما تخدم أهدافها السیاسیة ضد الغرب األمریكي

وعلى الرغم من أن االتحاد السوفیتي وجد من الصعب تحقیق تأثیر كبیر في المنطقة اال 
مواجهة الوالیات المتحدة االمریكیة الداعمة : أنه حصل على عاملین مهمین في افریقیا هما 

الثیوبیا انذاك ومكافحة الصین في المنطقة بشكل عام ، فقد وجد التخطیط العالمي السوفییتي 
. )٧(جاح سیاسته في أفریقیا قد تعزز من نفوذ موسكو في الشؤون العالمیةان ن

بدایة الحقیقیة للعالقات السوفیتیة مع دول ال، ١٩٦٠وتعتبر أزمة الكونغو قبل عام 
اال . أفریقیا رغم انه توجد عالقات طفیفة مع اثیوبیا المستقلة بالفعل ، والسودان ، وغانا ، وغینیا

لتكون أول مؤشر على ١٩٦٠وجاءت أزمة الكونغو عام . وى الدبلوماسیة انها لم تصل لمست
المصالح الجدیدة لموسكو في الشؤون األفریقیة، وذلك عندما سعت الكونغو للتحرر من 

،  اذ قام الجیش الكونغوي بانقالب وطالب ١٩٦٠االستعمار البلجیكي  في الخامس من تموز 
ذلك عن طریق إرسال قواتها الحكومیة إلى الكونغو لحمایة وكان رد البلجیكیین على. باالستقالل

، وقد تم التدخل البلجیكي دون إذن من هناكالمواطنین البلجیكیین ومصالحها االقتصادیة
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والتي كان یرأسها الرئیس جوزیف كاسافوبو )٨(الحكومة المستقلة والمعترف بها حدیثًا في الكونغو
Joseph Cassavoاتریس لومومبا ورئیس الوزراء بPatrice Lumumba اللذان طلبا دعم

األمم المتحدة ضد التدخل البلجیكي، لذا عارض االتحاد السوفیت تدخل بلجیكا في الكونغو، 
طلًبا من الحكومة الكونغولیة المعترف بها المساعدة نیكیتا خروتشوفالسیما بعد تلقي

أزمة الكونغو وتوفیر المساعدات السوفییتة وبذلك عد خروشوف بالده ملزمة بشدة في 
.)٩(االقتصادیة والعسكریة لهم

، بزعامة فیدل كاسترو) ١٠(١٩٥٩كانت قد اندلعت الثورة الكوبیة عام، ذاته في الوقت 
fidel castro.)كانت نقطة تحول رئیسیة في تاریخ المجتمع الكوبي الثوري وفي تاریخ ،  و )١١

حدة وكوبا بشكل عام ،إذ تحولت كوبا الى التعاون مع االتحاد العالقات بین الوالیات المت
الكوبیة نتیجة لقیام الوالیات المتحدة بدعم المعارضین –السوفیتي بعد تأزم العالقات االمریكیة 

الكوبیین ضد كاسترو ذو التوجهات السوفیتیة ، وبالتالي توسع الخالفات بین الجانبین الكوبي 
سعت كوبا فضًال عن ذلك. )١٢(جه الكوبي نحو االتحاد السوفیتي الشیوعيواالمریكي مما زاد التو 

لكسر العزلة الدبلوماسیة واالقتصادیة المفروضة علیها من قبل الوالیات المتحدة من خالل 
مصادرة جمیع األمالك األمریكیة في كوبا والتقارب من االتحاد السوفیتي، اذ تركزت سیاسة كوبا 

الجانب االمریكي والتقارب مع العالم الشیوعي ، فضًال عن مساعیها الخارجیة على معارضة
ن خالل ، لذا بدأت الوالیات المتحدة سیاستها المعادیة اتجاه كوبا)١٣(لنشر مبادئ الثورة وتصدیرها

. ) ١٤(١٩٦١نیسان ١٩-١٥عملیة خلیج الخنازیر في 

الكوبیة -ات السوفیتیة كان من تداعیات فشل عملیة خلیج الخنازیر ان اخذت العالق
األهم من ذلك أعالن كاسترو في العام نفسه أن كوبا دولة اشتراكیة ، مقدمًا بالتقارب اكثر ، و 

طن من السكر الكوبي ) ٤٢٥،٠٠٠( ،كما وافق السوفییت على شراء لها الدعم االقتصادي 
السیما أن . االمریكیةدعمًا لألقتصاد الكوبي بعد العزلة التي فرضتها علیها الوالیات المتحدة

اذ استفادوا من قیمة كوبا . من الوصول إلى نصف الكرة الغربي من خالل كوبا السوفیت تمكنوا 
االستراتیجیة ضد الوالیات المتحدة االمریكیة من خالل استخدام القواعد الجویة العسكریة ، 

لمنطقة البحر الكاریبي، " مراقب"باإلضافة إلى ذلك تعد كوبا  . ومرافق التدریب للقوات البریة
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١٩٦١تم في رأس السنة لعام لذا . )١٥(وقدمت جمیع المعلومات االستخباریة  للسوفیت

االستعراض العسكري  بااالسلحة والدبابات السوفیتیة وبالتالي اصبحت كوبا ثاني اكبر دولة 
ازیر حتى توجه راؤل وما أن انتهت عملیة خلیج الخنمسلحة في امریكا الالتینیة بعد البرازیل،

شقیق فیدل كاسترو وقائد الجیش الكوبي الى االتحاد السوفیتي وهناك Raul Castroكاسترو 
تمت الموافقة الكوبیة على نشر الصواریخ السوفیتیة في كوبا ، االمر الذي اثار الوالیات المتحدة 

یة والتي انتهت بعد االمریكیة ودخلت الدولتین في ازمة جدیدة عرفت بأزمة الصواریخ الكوب
اسبوعین كادت الدولتین الدخول في حرب مباشرة ، فبعد اسبوعین قرر االتحاد السوفیتي سحب 

.)١٦(صواریخه من كوبا بعد تعهد الجانب االمریكي بسحب صواریخه من تركیا

، وكانت الجزائر من ضمن الدول سعت كوبا الى مساندة الثورات في جمیع أنحاء العالم
إلى ١٩٦٠فقد تمیزت الفترة  ، ة التي حصلت على دعم كوبا ضد االستعمار الفرنسي االفریقی
الى العدید من البلدان األفریقیة )١٧(Che Guevaraتشي جیفارا "ارنستو بزیارة ، ١٩٦١

وأصبحت كوبا عضو مؤسس لما یسمى حركة عدم االنحیاز ومن خالل هذه الرحلة ذلك قام 
. )١٨(ووضع األساس للكثیر من القرارات السیاسیة التي اتبعتها كوبابتأسیس اتصاالت"جیفارا 

،كما أرسل كاسترو طاقم طبي وأسلحة إلى جبهة التحریر الوطني في الجزائر وتم نشر القوات 
بدأت كوبا بأنشاء بعثات ١٩٦٢، وبعد استقالل الجزائر عام القتالیة الكوبیة لمساعدة الجزائریین

. )١٩(اتصاالت أخرىعسكریة فیها تالها 

لم یقتصر األمر على الجزائر أنما ساندت كوبا الحركة الوطنیة الكونغولیة ضد القوات 
كما البلجیكیة واالمریكیة ، وكان جیفارا على رأس الجیش الكوبي لمساعدة الكونغو ضد بلجیكا ، 

ازافیل بعد انقسام قامت كوبا بتشكیل مكتب استشاري كبیر للمهام العسكریة  في الكونغو بر 
الحكومة الكونغولیة، إذ استمر الدعم الكوبي لكونغو بسبب الدعم السوفیتي لها، فقد سافر جیفارا 

" وسرعان ما تبعه مائة من الجنود الكوبیین والضباط١٩٦٥في نیسان ) زائیر( سرًا إلى الكونغو 
هذه .)٢٠(ركات انفصالیةإلنشاء قوات معادي  لإلمبریالیة  وٕاجراء الحرب في الكونغو ضد ح

، بعدها بدأ كاسترو في ١٩٦٦المهمة التي ساعدت في ردع ثورة للجیش الكونغولي في حزیران 
كانت المساعدة لیس فقط . تقدیم المساعدات العسكریة إلى نظام أحمد سیكو توري رئیس غینیا
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دریب تقنیات وقام الكوبیین بإنشاء مراكز تخصصت في ت. في شكل أسلحة ولكن أیضا األفراد
.)٢١(حرب العصابات

١٩٦٦عقد جیفارا بعد عودته من الكونغو مؤتمرًا في هافانا عاصمة كوبا في كانون الثاني 
مع أمریكا الالتینیة  ،وعلى مدى  السنوات التسع انخفض التواجد لتضامن الشعوب األفریقیة

ولم . ناك بعض االاتصاالت بأفریقیاالعسكري الكوبي في افریقیا ولكن في بعض األحیان كانت ه
.)٢٢(تالحظ كوبا سوى القلیل من القرن اإلفریقي خالل مدة الستینیات

١٩٦٩االثیوبي حتى عام –خلفیة الصراع الصومالي : ثانیًا 

شهد إقلیم أوغادین العدید من التوترات السیاسیة بین الحكومات الصومالیة واإلثیوبیة 
فمنذ بدایة القرن جمهوریة الصومالیة التي كانت تعمل على استعادته  ،المتعاقبة منذ استقالل ال

الخامس عشر وصل البرتغالیین إلى منطقة السنغال وغینیا وغرب افریقیا واستمر االستعمار 
حتى القرن التاسع عشر ، وزاد االهتمام االوربي بمنطقة شرق افریقیا وباالخص االهتمام 

الذي قسم القارة االفریفیة بین ١٨٨٥-١٨٨٤یما بعد مؤتمر برلین الس.  )٢٣(الفرنسي البریطاني
القوى الكبرى انذاك ، فمن خالل ذلك المؤتمر حصلت بریطانیا على الساحل الشمالي في حین 

جیبوتي حالیا الذي یربط البحر االحمر بالمحیط الهندي، ) العیسى والعفر(حصلت فرنسا على 
الجنوبي ومن ضمنها الصومال الغربي اوغادین بعد احتالل بینما حصلت ایطالیا على الصومال 

نتیجة النزاع الصومالي االثیوبي انذاك ، اال ان الوضع لم یستمر ١٩٣٥ایطالیا الثیوبیا عام 
بعد هزیمة ایطالیا في الحرب العالمیة الثانیة ، اذ تم ضم اوغادین الى بریطانیا التي عقدت 

ت على بقاء اوغادین تحت الحمایة البریطانیة لمدة عشر نص١٩٤٤اتفاقیة مع اثیوبیا عام 
. ) ٢٤(سنوات بعدها تتنازل عنها الثیوبیا

) اوغادین(وبعد أن تنازلت بریطانیا عن مسؤولیة االشراف االداري القلیم الصومال الغربي
حاولت بریطانیا وضع الصومال تحت اشرافها الدولي اال انها فشلت في ١٩٤٨الثیوبیا عام 

وعلى العكس حصلت الوالیات المتحدة األمریكیة على موافقة الجمعیة العامة لالمم ،لكذ
على وضع الصومال تحت وصایة ایطالیا لمدة عشر سنوات ، وزاد ١٩٤٩المتحدة في عام 



٤٨٣)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد 

١٩٧٨- ١٩٧٧التدخل الكوبي في حرب اوغادین
التي نصت على تنازل بریطانیا ١٩٥٤االثیوبیة عام –االمر سوء بعد عقد االتفاقیة البریطانیة 

دین والهود الثیوبیا مع حفظ حق الصومالیین في االقلیم البریطاني واالیطالي عن اقلیم اوغا
یتضح من خالل سلسلة االستعمار المتجدد .)٢٥(١٩٤٤وتأتي هذه االتفاقیة تنفیذًا ألتفاقیة عام 

للصومال واثیوبیا ان سبب النزاعات بین الدولتین ما هو اال اثر التقسیمات االستعماریة الرضاء 
.  دول الكبرى على حساب الشعوب االفریقیة مطامع ال

وهكذا جاءت السیاسة االستعماریة المتعاقبة على الدولتین في اشعال فتیل النزاع 
،إذ  اخذت االخیرة برئاسة ادم ١٩٦٠االثیوبي بعد استقالل الصومال في تموز –الصومالي 

للوزراء تسعى لتحریر اراضیها كرئیس، ومعه عبد الرشید علي شارماركي)٢٦(عبد اهللا عثمان دار
في اوغادین وكینیا وجیبوتي ، لذا رفعت شعار حق الشعوب في تقریر مصیرها واخذت تسعى 

الى jumu kiniaatana،االمر الذي دفع الرئیس الكیني جومو كیناتیا) ٢٧(لتوحید االقالیم الثالثة
سبق وان اجرت استفتاء لشعوب عقد اتفاق مع اثیوبیا لمواجهة الصومال ، السیما ان بریطانیا

تلك المناطق في حقها بتقریر المصیر وكانت النتیجة رغبتها باالنضمام للصومال ، االمر الذي 
اثار اثیوبیا التي وقعت اتفاقیة الدفاع مع كینیا ضد الصومال تجنبا النفصال اقلیم اوغادین ، 

اوغادین لالنضمام فضًال عن تجاهل بریطانیا لمطالب شعوب الصومال في كینیا و 
ومن خالل تلك السیاسة البریطانیة في تجاهل مطالب الشعب الصومالي في كینیا . )٢٨(للصومال

واوغادین یتضح لنا سیاسة الغرب في اثارة الخالفات بین الدولتین الصومالیة واالثیوبیة وتأجج 
.   الصراع بین الدولتین بسبب سیاسة التقسیم الغربي

لحدود المصطنعة من قبل االستعمار ال تمثل الحدود الجغرافیة اكدت الصومال ان ا
االساسیة بین الدولتین ، السیما ان معظم القبائل الصومالیة تعیش بین الصومال واثیوبیا اي في 
اقلیم اوغادین، لذا ال یمكن اعتبار تلك الحدود الخط الرسمي بین البلدین ، في حین رفضت 

ة مشیرة الى ما قدمته اثیوبیا من تضحیات ضد االیطالیین اثیوبیا االداعاءات الصومالی
والبریطانیین الستعادة تلك االراضي وضمها لبالدهم ، كما اكدت ان الصومالیین في األقلیم ما 
هم اال أقلیة محدودة ، وأن تلك االداعاءت االثیوبیة دفعت الصومال الى محاولة الحصول على 

یم اوغادین ، اال ان منظمة الوحدة االفریقیة رفضت المطالب االعتراف الدولي باحقیتها في اقل
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، كما رفض مؤتمر القمة العربیة االول في القاهرة في كانون الثاني ١٩٦٣الصومالیة عام 
المطالب الصومالیة قبل قیام المنظمة بذلك، لذا ادركت االخیرة انه لم یتبَق لها سوى ١٩٦٤

اثیوبیا والمقصود بها اقلیم اوغادین والعفر والعیسى من الحل العسكري الستعادة اراضیها في 
. )٢٩(فرنسا واالقلیم الشمالي الشرقي من كینیا

االثیوبي على الساحة –ساهمت تلك التطورات في بروز قضیة النزاع الصومالي 
االفریقیة باعتبارها اهم قضایا خلفها االستعمار االوربي على القارة انذاك ، كما یعتبر نزاع

تحرر ولیس نزاع حدودي بسبب ضم اثیوبیا الراضي صومالیة ، السیما ان معظم االتفاقیات 
التي عقدت وقسمت من خاللها االراضي االفریقیة تعد اتفاقیات غیر شرعیة بسبب كونها ناتجة 
عن االحتالل واالستعمار االجنبي الراضي الصومال ، وهكذا ساءت االوضاع على الحدود 

ثیوبیة التي تبادلت فیها الدولتان االتهامات فیما بینهما ، فقد اكد الجانب االثیوبي اال-الصومالیة
ان القوات الجویة الصومالیة هي من اخترقت المجال الجوي االثیوبي مع شن هجوم على المدن 
االثیوبیة ، في حین ادعت الصومال العكس مما ادى الى اندالع قتال بین الطرفین استمر لمدة 

حققت فیه الصومال تقدم في اقلیم ) االثیوبیة االولى–بالجولة الصومالیة (ُعرف شهرین 
اوغادین ، اال ان تدخل منظمة الوحدة االفریقیة في مؤتمر لوزراء خارجیة المؤتمر ساهم في  

وتوقیع اتفاقیة الخرطوم في اذار من العام نفسه نص على ١٩٦٤وقف اطالق النار في شباط 
اثیوبیة –كم داخل حدودهما ، كما تقرر تشكیل لجنة صومالیة ١٥ولتین الى انسحاب قوات الد

دون ١٩٦٩واستمر عمل اللجنة حتى عام . تجتمع كل ثالثة اشهر لحل المشكلة الحدودیة 
وقد تزامنت تلك االحداث مع تصارع الكتلتین الغربیة . )٣٠(التوصل إلي نتیجة ایجابیة للدولتین

عم كال الدولتین لحلفائهما في القارة ، فقد كانت الوالیات المتحدة تدعم والشرقیة في العالم ود
اثیوبیا ، في حین سعى االتحاد السوفیتي لمساندة الصومال انذاك ، اال ان تلك السیاسة اخذت 
تتغیر تدریجیا نهایة الستینات ومطلع السبعینات بسبب سیاسة الوفاق الدولي واالنفراج بین 

. سنتطرق له خالل المحاور القادمة من البحث العمالقین وهو ما 
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١٩٧٨- ١٩٧٧التدخل الكوبي في حرب اوغادین
واثره في السیاسة الكوبیة تجاه افریقیا١٩٦٩انقالب : ثالثُا 

نصت ١٩٦٣زاد التوجه السوفیتي نحو دول افریقیا فعقدت الصومال اتفاقیة معه عام 
ورغم ،)٣١(على تدریب الجیش الصومالي وتجهیزه باالسلحة الحدیثة من قبل الجانب السوفیتي

ذلك بقیت غیر قادرة على مواجهة ضد اثیوبیا بسبب الدعم االمریكي مما دفع الصومال الى 
–، خاصة مع اندالع الحرب العربیة )٣٢(انتهاج سیاسة التقارب والمصالحة مع كینیا واثیوبیا

التي دفعت الصومال إلى تغییر سیاستها اتجاه اثیوبیا من خالل اقامة١٩٦٧االسرائیلیة عام 
عالقات مستقرة معها ومع جیرانها كینیا؛ بسبب اغالق قناة السویس التي تعد القناة االساسیة 
لتصدیر الموز الصومالي الى اوربا مما أثر على االقتصاد الصومالي وساد ركود اقتصادي في 
البالد األمر الذي دفع الصومال لعدم الدخول في صراعات مع كینیا واثیوبیا ، كما ساهمت تلك 

. )٣٣(االسرائیلیة في عقد اتفاقیات تجاریة بین الدولتین االفریقیتین–الحرب العربیة 

وعلى الرغم من سیاسة المصالحة بین الدولتین الصومالیة واالثیوبیة إال أن االنقالب 
، أسفر عن اسقاط حكومة عبد ١٩٦٩عام / الصومالي في الحادي والعشرین من تشرین االول 

مما )٣٤(وتسلم الجنرال محمد سیاد بري١٩٦٩-١٩٦٧اركي الذي حكم للمدة الرشید علي شارم
أدى الى توتر العالقات من جدید بین الدولتین ، فقد أعلن الزعیم الصومالي الجدید عن نیته 

. )٣٥(لبناء مجتمع اشتراكي ، ووضع روابط وثیقة مع الكتلة السوفیتیة

تموز ١٩دبلوماسیة مع الصومال اال في وازاء ذلك لم تتمكن كوبا من اقامة إعالقات
عندما اصبحت كوبا عضوًا كامًال بمجلس المساعدة االقتصادیة المتبادلة ومقره في ١٩٧٢

اكدوا ١٩٧٢اب  ١٧االتحاد السوفیتي ، إذ بعدها اعلنت هافانا ومقادیشو بیان مشترك  في 
هدفه الرئیسي هو توحید جمیع فیه  الدعم الكوبي الرسمي لسیاد بري، واشار البیان الى ان 

الشعوب الصومالیة العرقیة ، المنتشرة في جیبوتي ، في الشمالكینیا  وكثیر من أثیوبیا ، 
باإلضافة إلى الصومال، وفي البیان اشارت كوبا عن دعمها للشعب الصومالي لحل النزاعات 

. )٣٦(اإلقلیمیة مع جیرانها
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فقد شهدت اثیوبیا تطورات ١٩٦٩بعد انقالب الصومال أما فیما یتعلق بالوضع االثیوبي
١٩٦٢هامة خالل تلك الفترة ، فقد تصاعد القتال بینها وبین ارتیریا التي تم ضمها الثیوبیا عام 

حتى اصبحت عاجزة عن قمع الحركات )٣٧(إال ان الشعب االرتیري استمر في نضاله ضد اثیوبیا
الى ضعف السلطة الداخلیة ، فضًال عن تأزم عالقاتها مع االنفصالیة في اریتریا وبالتالي ادت

الصومال بعد قیام شركة امریكیة بالحفر عن النفط في الجانب االثیوبي من اقلیم اوغادین ، التي 
اسفرت عن وجود ابار نفطیة هائلة بالقرب من حدود الصومال ، االمر الذي دفع اثیوبیا لتأمین 

ها على الحدود ، تلك االجراءات دفعت الصومال ألتخاذ نفس تلك المناطق من خالل نشر جیوش
االجراءات بنشر وتحشید جیوشها ، األمر الذي ساهم في تصعید التوتر بین الدولتین ، ولم تسهم 

في تهدئة االوضاع بین الجانبین بسبب ١٩٧٤كانون الثاني –١٩٧٣محادثات كانون االول 
، وكادت الحرب ان تقع بین )٣٨(من التزود بالمیاه من االقلیمقیام اثیوبیا بمنع البدو الصومالیین 

الذي انتهى باسقاط الحكومة ١٩٧٤الدولتین لوال حدوث التمرد العسكري في اثیوبیا في ایلول 
للسلطة الذي ساهم في )٣٩(االثیوبیة  حكومة هیال سیالسي وتسلم الجنرال أمان میكائیل عندوم

أرسل بعد ذلك كاسترو بعثات عسكریة جدیدة إلى .)٤٠(طرق سلمیةتسویة النزاع بین الدولتین ب
وكان تشي جیفارا قد ساهم .١٩٧٥، والى الجزائر في عام ١٩٧٤سیرالیون والصومال في عام 

بارسال المستشارین والمساعدات ١٩٧٤على إقامة عالقة جیدة مع أفریقیا ، اذ بدء عام 
. )٤١(للصومال

١٩٧٦- ١٩٧٥أثرها في دخول كوبا للقرن االفریقي الحرب األنغولیة و : رابعًا 

كان في انغوال منذ الستینات من القرن الماضي ثالث فصائل او حركات سیاسیة 
تصارعت على السلطة فیما بینها للسیطرة على الحكم ، تلك الحركات هي الحركة الشعبیة 

شیوعیة تلقت دعمها وهي غیر) FNAL(والجهة الوطنیة لتحریر انغوال ) MPLA(لتحریر انغوال
، وتعتبر ١٩٦٦الذي تأسس عام ) UNTIA(من الشعب، واالتحاد الوطني لتحریر كامل انغوال 

ندمجت في وا١٩٦٥الحركة الشعبیة لتحریر انغوال من اقدم لحركت الثالث اذ تأسست عام 
، ومنذ تأسیسهت كرست جهودها لتحقیق االستقالل السیاسي الحزب الشیوعي االنغولي



٤٨٧)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد 

١٩٧٨- ١٩٧٧التدخل الكوبي في حرب اوغادین
قصادي في ظل حكومة دیمقراطیة اشتراكیة ، وقد تعهدت كوبا واالتحاد السوفیي لتقدیم واال

.)٤٢(الدعم لتلك الحركة

سیاسة مبنیة على إیدیولوجیتها األساسیة في انتشار الثورة ١٩٧٥اتبعت كوبا قبل عام 
یًا بقدر ما كان اما هدف االتحاد السوفییتي لم یكن أیدیولوج. ودعم الحركات التقدمیة اللیبرالیة

فمن الناحیة السیاسیة  رأى االتحاد السوفییتي أن نجاح حكومة الحركة . استراتیجیًا وسیاسیاً 
في أنغوال التي تمتلك الماركسیة ، سیكون مفیدا لالتحاد MPLAالشعبیة لتحریر انغوال 

االتحاد أعطیت االعتقاد بأنMPLAبناء على ذلك، المساعدات المقدمة للفصیل . السوفیاتي
السوفیتي سیكون له بعض النفوذ السیاسي في أنغوال في حال نجاح الحركة الشعبیة لتحریر 

. )٤٣(NPLAانغوال 

منذ أن UNTIAوأعضاء MPLAقامت كوبا في البدایة بتدریب ودعم كل من أعضاء 
UNITAكان كال الفصیلین یقاتلون ضد االستعمار البرتغالي، بعدها أوقفت كوبا دعمها 

باعتبارها الحركة التي یجب أن تأخذ السلطة الرئیسیة في البالد ، كما MPLAوحافظت على 
حصلت الجبهة الشعبیة على الدعم السوفیتي منذ البدایة من حیث المساعدة العسكریة واألسلحة 

. )٤٤(والتدریب والتعلیم في المؤسسات السوفیتیة

إحضار ١٩٧٥كانون الثاني ٥-٣من وحاول الرئیس الكیني جومو كینیاتا في الفترة
معًا للعمل على اتفاق من شأنه أن یمنع حرب ) نیتو ، روبرتو ، وسافیمبي(قادة الحركة الثالثة 

،اذ دعا ١٩٧٥كانون الثاني  ١٥وفي هذا لقاء توصلوا إلى اتفاق للتعاون في . أهلیة في أنغوال
جل من كل حركة ، في حین حصلت إلى تشكیل حكومة انتقالیة تتكون من ثمانیة االف ر 

FNLAهذه المساعدات سمحت لـ . على الدعم من الوالیات المتحدة والصینFNLA بتحقیق
التي تتألف ". لجنة إدارة األزمات"، فقد استخدمت الوالیات المتحدة " األولویة العسكریة الظاهرة"

اللجنة "هذه اللجنة باسم كانت تعرف.من كبار صانعي السیاسة لإلشراف على العملیات السریة
.)٤٥("األربعین
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٤٨٨

اال انها تفتقر MPLAعلى الرغم من توفر األسلحة السوفیتیة المقدمة لجبهة التحریر 
بدأ التدریب المكثف من أجل. إلى التدریب والخبرة الالزمة لتشغیل هذه األسلحة السوفیتیة

، وقد ادعى السوفییت أن FNLAورفع القوات إلى مستوى التكافؤ العسكري مع MPLAتجهیز 
كان لتزویدهم باألسلحة الكافیة MPLAدعمهم المتزاید إلى الحركة الشعبیة لتحریر انغوال 

وأیضا لمواجهة دعم الوالیات المتحدة االمریكیة والصین من FNLA/ UNITAلمواجهة تحالف 
FNLA وفي مؤتمر قمة منظمة الوحدة األفریقیة ،)OAU (حاولة التوفیق جرت محاولة أخرى لم

على أمل أن تتمكن منظمة الوحدة األفریقیة من إقناع الحركات الثالث . بین الحركات الثالث
وبالتالي ، لذا فإن االتحاد السوفیتي لم یعید . التي تفاوضت على التسویات في مصلحة الجمیع

. ) ٤٦(١٩٧٥تشرین االول –تجربة دعمه لألسلحة حتى ایلول 

بیة االتحاد السوفیتي زیادة الدعم العسكري لها اال ان االخیر تردد من طالبت الجبهة الشع
ذلك خشیة الصدام مع الوالیات المتحدة االمریكیة ، وأصبحت الحركة الشعبیة لتحریر انغوال 
متشككة بشكل متزاید من التزام االتحاد السوفیاتي للمساعدات العسكریة لها في حال قیام 

تحاد السوفیاتي كان یخشى من أن إرسال القوات سوف تؤدي إلى ویبدوا ان اال. )٤٧(الحرب
. )٤٨(تدهور الوفاق مع الوالیات المتحدة االمریكیة

وهكذا ، تحول طلب المساعدة  االنغولیة إلى فیدل كاسترو ، وكان تحالف كوبا المبكر 
حریصین "فقد كانوا . مع الحركة الشعبیة لتحریر انغوال قائًما في المقام األول ألسباب إیدیولوجیة

على اللعب دور قیادي في العالم الثالث، وكانت  مشاركة كوبا العسكریة في أنغوال خمسة أدوار 
:منفصلة

بتعاون سوفیتي كوبي الحركة الشعبیة لتحریر انغوال تدریب وتسلیح-١

.تقدیم مستشارین للحركة ذاتها في داخل أنغوال -٢

في أربعة مواقع أنغولیة ؛إنشاء مراكز تدریب عسكریة-٣

.تزوید الحركة الشعبیة لتحریر انغوال قوات مقاتلة ودماجها في وحدانها -٤
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١٩٧٨- ١٩٧٧التدخل الكوبي في حرب اوغادین
ارسال وحدات عسكریة سلیمة ومدّربة للقتال إلى جانب الحركة الشعبیة لتحریر -٥

.)٤٩(انغوال

فقد ١٩٧٦، واذار ١٩٧٥كاسترو  المزید من القوات الكوبیة بین تشرین الثاني  أرسل
وهكذا حققت الجبهة . من القوات الكوبیة المقاتلة الى انغوال٣٦،٠٠٠و ١٨،٠٠٠وصل ما بین 

الكوبیة التي –الشعبیة االنتصار على الفصائل االخرى ، االمر الذي وتر العالقات االمریكیة 
فورد ، لذا صرح  الرئیس االمریكي جیرالد)٥٠(كانت تسیر بتحسن قبل التدخل الكوبي في انغوال

jayaralid fwrdعمل الحكومة الكوبیة في "حول التدخل الكوبي بقوله ، )٥١(١٩٧٧-١٩٧٤
إرسال القوات المقاتلة ألنغوال یدمر أي فرصة لتحسین العالقات مع الوالیات المتحدة عالوة على 
ذلك ، رفضت الوالیات المتحدة االعتراف بالنظام في لواندا ، وسعت إلى عزل الحكومة 

غولیة من قروض البنك الدولي أو المساعدات الخارجیة األمریكیة أو غیرها من األن
وهكذا من خالل تدخل كوبا غي انغوال اخذت السیاسة الكوبیة تتجه بنحو اكبر . )٥٢(المساعدات

. نحو القرن االفریقي وهذا ما سیتضح من خالل حرب اوغادین

الموقف الكوبي من حرب اوغادینالتوجه السوفیتي نحو اثیوبیا واثره في :خامسًا 

یرجع تاریخ المشاركة الروسیة في إثیوبیا بشكل أوسع بكثیر من الوالیات المتحدة ،او 
الصین ، أو كوبا ، والسؤال هنا ما سبب التحول من التحالف مع الصومالیین إلى اإلثیوبیون ، 

لذا كانت هذه ١٨٩٦م فقد شارك المستشارون العسكریون الروس في هزیمة الجیش االیطالي عا
الروابط واألهمیة االستراتیجیة إلثیوبیا احد االسباب التي دفعت السوفییت للتوجه نحو اثیوبیا فیما 
بعد، السیما التزامهم المشترك بالمسیحیة األرثوذكسیة الشرقیة ، فقد حافظت الدولتان على 

كما بدأ السوفییت االهتمام أكثر في أواخر  الخمسینات وأوائل الستینات،. العالقات الدبلوماسیة
. )٥٣(فأكثر بأفریقیا كحلیف للعالم الثالث

في الوقت الذي اتجه فیه االتحاد السوفیتي نحو الصومال فیما بعد اتجهت اثیوبیا نحو 
تتضمن تزوید الوالیات ١٩٥٣عام " اتفاقیة صداقة خاصة"الغرب ووقعت مع والوالیات المتحدة 

في إریتریا Kagnewیوبیا المساعدة للوصول إلى االتصاالت في محطة المتحدة االمریكیة اث
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٤٩٠

، تم اإلطاحة بالدیمقراطیة شبه العسكریة ) ٥٤(١٩٦٩لمدة خمسة وعشرون سنة ، وفي عام 
، وبالتالي تدفقت الصومالیة من قبل االنقالب العسكري بقیادة رئیس أركان الجیش سیاد بري

ى المنطقة بسرعة أكبر من السابق وتم إرسال مستشارین المساعدات العسكریة السوفیتیة إل
، تمكن السوفیت من الوصول إلى البحریة ١٩٧٠وفي أوائل . سوفییت اضافیین للمساعدة

كان الدعم السوفیاتي . البربریة ومقدیشو ومرافق المیناء وكان هناك وجود سوفیاتي في الصومال
. )٥٥(مریكیة الداعمة الثیوبیا انذاكللصومال وسیلة لمواجهة الوالیات المتحدة اال

تغیر الموقف السوفیتي الداعم للصومال مع مطلع السبعینات من القرن العشرین ، السیما 
، ١٩٧١مع تطور االحداث في القرن االفریقي بعد انسحاب بریطانیا من الخلیج العربي عام 

للحصول على قواعد األمر الذي جعل القوى العظمى تتسابق نحو منطقة المحیط الهندي
عسكریة لها هناك ، اذ اصبح القرن االفریقي موقع استراتیجي للقوى العظمى وباالخص فرنسا 
التي تمتلك قواعد عسكریة في العیسى والعفر ، كما أن اعالن العرب حظر النفط كسالح في 

خلیج دفع الدول الى االعتماد على نقل النفط من دول ال١٩٧٣المعركة خالل حرب تشرین 
وایران الى اوربا عبر اقلیم ارتیریا ، كما اصبحت جزر دریاك االثیوبیة المنطقة االساسیة 
لالشراف الدولي على طریق البحر االحمر وباب المندب وسواحل المحیط الهمدي ، تلك 
التطورات التي جعلت القرن االفریقي محط انظار القوى العظمى ساهمت في تغییر استراتیجة 

حول عالقاتها مع دول القرن االفریقي ، وبالتالي دفعت تلك الدولتین االفریقیتین الى تلك الدول
الدخول بحرب او صراع دولي حول اقلیم صحراء اوغادین فیما بعد وهو ما غیر الموقف الكوبي 

.   )٥٦(أیضاً 

وجد السوفییت فرصة ألختراق اثیوبیا اذ ظهرت  شخصیة متطرفة اسمه  ١٩٧٤في عام 
كقائد للجنة عسكریة استبدادیة ذات . )٥٧(Mengistu Haile Mariamیتسو هیال مریم منغ

. قاعدة ضیقة تطمح ألیصال إثیوبیا من اإلقطاع إلى االشتراكیة في فترة قصیرة من الزمن
وهكذا ، رأى السوفییت هذه الفرصة كوسیلة مباشرة لضرب الوالیات المتحدة االمریكیة والغرب "

خالل دعم الماركسیة الجدیدة في اثیوبیا وربما الحصول على أقوى موطئ قدم في اثیوبیا من
االثیوبیة تعود الى عهد القیاصرة –استراتیجي في القرن االفریقي، السیما أن العالقات السوفیتیة 
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١٩٧٨- ١٩٧٧التدخل الكوبي في حرب اوغادین
الروس بحكم كون اثیوبیا مسیحیة ارثوذكسیة شرقیة إال أن العالقات بین اثیوبیا والوالیات 

عد السوفیت والكوبیین وصول . )٥٨(االثیوبیة–مریكیة عائقًا أمام العالقات السوفیتیة المتحدة األ
. منغستو للسلطة انتصار الثیوبیا وبذلك توقف الجانبان من دعم الصومال واتجها نحو اثیوبیا 

أنها قد تتحول الى نظام اشتراكي ننا عده االتحاد ١٩٧٤اعلنت اثیوبیا مع نهایة عام 
االثیوبیة األمر الذي اادى –أنتصارًا له ، وعلى أثر ذلك توسعت العالقات السوفیتیة السوفیتي

السوفیتي نحو منطقة القرن االفریقي ، أذ اتضح للغرب –الى تحول الصراع االمریكي 
والسوفیت ما تمتلكه القارة االفریقیة من نفط ورؤس اموال والمعادن المهمة وطرق المالحة 

عى القوى العظمى للسیطرة علیها انذاك ، السیما أن الصراع السوفیتي كان البحریة التي تس
مستمر في مواجهة الوالیات المتحدة االمریكیة والصین ،  واتضح الدور السوفیتي االمریكي في 

وما تضمنه من دور كوبي داعم ١٩٧٦- ١٩٧٥النزاع حول افریقیا من خالل الحرب االنغولیة 
اعتراف كوبا باثیوبیا وایقاف دعمها لجبهة تحریر ١٩٧٥شهد عام كما، لحلفائهم للسوفیت

.)٥٩(ارتیریا

، صفقة أسلحة مع منغیتسو مقابل مائتي ١٩٧٦عقد االتحاد السوفیتي في كانون االول 
، كما إلغى منغیتسو اتفاقیة األسلحة مع الوالیات المتحدة ١٩٧٧وفي ایار . ملیون دوالر

مما ادى إلى . اسة اثیوبیا من الغرب الى الشرق السوفیتي االشتراكي االمریكیة وبذلك تحولت سی
إنهاء العالقات بین الوالیات المتحدة وٕاثیوبیا  في وقت الحق تم عقد اتفاقیة المعونة العسكریة 

. )٦٠(وكان هذا االتفاق الثاني لبرنامج المساعدات العسكریة. الثانیة بین منغیتسو والسوفییت

عن رغبتها واستعدادها في منح العفر والعیسى ١٩٧٧مطلع عام اعلنت فرنسا مع
االستقالل االمر الذي اثار مخاوف الجانب االثیوبي خشیة من قیام الصومال بغزو اقلیم 
اوغادین بعد االنسحاب الفرنسي ، سیما ان االقلیم یعتبر المنفذ االساسي إلثیوبیا على البحر 

بعد اعالن الصومال عن احترام ارادة الشعب في االقلیم االحمر ممثًال في میناء جیبوتي، و 
، خالل تلك )٦١(ورغبتهم في االنضمام ألي دولة یرغبون بها هدأت االوضاع بین الجانبین

االحداث سعت الوالیات المتحدة االمریكیة الى التقارب من الصومال وانغوال لجعلهما حلیفین لها 



)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد

منتهى صبري مولى المنصوري.د.م

٤٩٢

وزیر خارجیة الوالیات المتحدة االمریكیة Cyrus Vanceواكد سایروس فانس ضد السوفیت 
عن ١٩٧٧من خالل مذكرة ارسلها للرئیس االمریكي جیرالد فورد في الخامس من نیسان 

ملیون دوالر من ١٢,٥خالل عرض تقدیم ما قیمته تحسین العالقات االمریكیة مع انغوال من 
كما قدموا مبالغ . األمم المتحدةفي المائة من هدف٢٥المواد الغذائیة ، وهو ما یمثل حوالي 

من المساعدات اإلنسانیة من خالل المفوضیة العلیا لالجئین ) ملیون دوالر٢-١(متواضعة 
، إال أن القتال في ارتیریا الخاضعة الثیوبیا اخذ یتزاید انذاك حتى )٦٢(األنغولیین في زائیر

وضع وطالبت خالل انعقاد عجزت اثیوبیا عن قمع الحركات التمردیة فأستغلت الصومال ال
بضم ارتیریا ١٩٧٧مؤتمر وزراء خارجیة منظمة المؤتمر االسالمي في طرابلس في ایار 

للصومال ، السیما مع تزاید نشاط ثوار جبهة تحریر الصومال الغربي في اقلیم اوغادین ، تلك 
مطالبتها المطالبات الصومالیة دفعت اثیوبیا الى اتهام الصومال بتمویل تلك الحركات و 

واالنفصال في االقلیم، لذا وجد سیاد بري بضرورة ضم االوغادین للصومال بشكل نهائي بسبب 
.  )٦٣(االنقسامات التي مزقت اثیوبیا

١٩٧٧دفعت تلك االحداث اثیوبیا الى عقد اتفاقیة مع االتحاد السوفیتي وكوبا في ایار 
ة بین االتحاد الوسوفیتي ودول العالم تضمنت االتفاقیة التي عدت من اكبر الصفقات العسكری

ملیون دوالر وأن تبقى ساریة المفعول لمدة ٤٥٠الى ٣٥٠الثالث على صفقة اسلحة تقدر بین 
الكوبیة بعد لقاء رؤال كاسترو –، فضًال عن ذلك توسعت العالقات االثیوبیة )٦٤(اربع سنوات

،في ایار من العام )٦٥(L.Brezhnevلیونید بریجینیف شقیق فیدل كاسترو بالزعیم السوفیتي 
نفسه اي تزامن مع عقد االتفاقیة العسكریة  وكانت المقاالت الكوبیة تشید بالثورة االثیوبیة انذاك 

االثیوبیة واستبعاد اندالع حرب –رغم أن الهدف السوفیتي كان تهدأت الخالفات الصومالیة 
.)٦٦(بینهما

لالتحاد السوفیتي انما توجه في ایار من العام لم یقتصر األمر على زیارة رؤال كاسترو 
نفسه فیدل كاسترو الى الصومال ثم توجه الى اثیوبیا والتقى بمغنستو بهدف التوسط بین 
الدولتین ألنهاء خالفاتهما ومنع اندالع حرب بین الدولتین ، كما أنه توجه مع مغنستو الى 

، وعلى اثر رفض الصومال للمطالب ١٩٧٧الصومال والتقیا بالرئیس سیاد بري سرًا في ایار 



٤٩٣)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد 

١٩٧٨- ١٩٧٧التدخل الكوبي في حرب اوغادین
االثیوبیة بأنهاء الخالفات بوساطة كوبیة سوفیتیة ورفض اعتراف الصومال باحقیة اثیوبیا باقلیم 

، اال ان سیاد )٦٧(قدمت كوبا مقترح باقامة اتحاد فیدرالي بین دول البحر االحمر. اوغادین 
من خالل . )٦٨(قبل تكوین نظام اشتراكيرفض المقترح أیضًا واشترط استقالل ارتیریا واوغادین

زیارة رؤال كاسترو الى موسكو ومقابلته مع بریجینیف یتضح أن المحرك االساسي للتوجه 
.    الكوبي نحو القرن االفریقي هو االتحاد السوفیتي 

وهكذا مع تطور االحداث بین الدولتین وما تعانیه اثیوبیا من انقسامات وحركات انفصالیة 
، بینما احتل ثوار جبهة تحریر ) الدرج(یب منغستو هیال رئیس للمجلس االداري الحاكم تم تنص

عشرات القرى والمدن في اقلیم اوغادین وتعد ١٩٧٧الصومال الغربي في الثالث عشر من تموز 
تلك الشرارة االولى الندالع حرب اوغادین ، كما عمدوا الى تخریب المرافق المدنیة في االقلیم 

ر ، فضًال عن ذلك عمد افراد الجیش الصومالي بعد انضمامهم لجبهة تحریر الصومال كالجسو 
كما ارسل سایروس فانس مذكرة للرئیس االمریكي )٦٩(الغربي الى غزو اقلیم اوغادین بدعم غربي

إلى أن احتمال نشوب صراع مسلح بین البلدین قد زاد خالل الـثمان في الیوم ذاته مؤكدًا 
وهاجم متمردو أوغادین  المدعومین من قبل الصومال ، سلسلة من . ة الماضیةواالربعین ساع

اثیوبیة ومؤكدًا ضرورة –المواقع العسكریة اإلثیوبیة الرئیسیة ُمشیرًا الى اندالع حرب صومالیة 
.)٧٠(الدعم العسكري للصومال

حدة االمریكیة ومن خالل تزوید الصومال باالسلحة الحدیثة المتطورة من قبل الوالیات المت
التي كانت تراقب التحركات الكوبیة،فقد ارسل مساعد شؤون االمن القومي االمریكي بریجنسكي 

Brzezinski مذكرة الى فانس ُمشیرًا  إلى أن االنغولیین بدأو بكره الكوبیین المتغطرسین وعلى
.)٧١(الوالیات المتحدة االمریكیة استغالل تلك الفرصة لجعل انغوال حلیفة للغرب

سیطرت الصومال وبدعم امریكي على غرب وشرق االقلیم مستغلین تدهور االوضاع 
، األمر الذي دفع )٧٢(الداخلیة الثیوبیا بعد ان شنت ارتیریا حربها ضد اثیوبیا للمطالبة باالنفصال

، في الساعة ١٩٧٧تموز ٢٣یبلغ أنه اعتبارا من مغنستو الى ارسال مذكرة الى وزارة الخارجیة 
بتوقیت جرینتش ، عبرت القوات المسلحة الصومالیة الحدود وبدأت حرب واسعة النطاق ٠٣٠٠



)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد

منتهى صبري مولى المنصوري.د.م

٤٩٤

منذ عدة أشهر ، كما تسللت القوات الصومالیة وهاجمت القوات النظامیة في إثیوبیا . ضد إثیوبیا
تهام الصومال بغزو االقلیم في اثیوبیا إال أن إثیوبیا نجحت في صد هذه القوات و .  الشاملة

عالوة على ذلك ، . امت حتى اآلن بأعمال إرهابیة وتخریبیة شاملة في شرق وجنوب إثیوبیاقو 
هاجمت هذه القوات الصومالیة المدججة بالسالح المواقع االستیطانیة اإلثیوبیة بالقرب من 

على . دوجوب وتوجوتشالي وٕایلجیرسیل وألیبیدي وٕانیغوهان ودیبیغوري وفیرفر وٕالكورین ودودوب
ن أن هذه الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الصومالیة تشكل انتهاكات  للسالمة الرغم م

اإلقلیمیة إلثیوبیا ، فإن حكومة إثیوبیا ، التي تمارس أقصى درجات ضبط النفس وال ترغب في 
تصعید الموقف إلى مواجهة عسكریة مباشرة بین القوات المسلحة للبلدین ، قد اتخذت اجراءاتها 

، عن أراضیها داخل حدودها الدولیة ونجحت في صد القوات الصومالیة المتسللةفي الدفاع
وعلى الرغم من انكار الصومال لألمر ، إال أن منظمة الوحدة االفریقیة أكدت سیطرة الصومال 

. )٧٣(على مائة قریة في االقلیم

إذ ارسل القائم باعمال استمرت الوالیات المتحدة االمریكیة في مراقبة الحرب في اوغادین 
أن الصومالیین وزارة الخارجیة كریستوفر في اثیوبیا مذكرة الى الحكومة االمریكیة اشار فیها إلى 

بالنظر إلى عملیات النشر العسكریة الصومالیة . باتوا یسیطرون اآلن على حوالي ثلثي أوغادین
ي اإلثیوبیین لیست في خطر وشیك ، الحالیة ، فإن البلدات الرئیسیة الثالث التي ما زالت في أید

ومع ذلك . كما اكد أن قوات المتمردین الصومالیة تواصل جهودها لقطع االتصاالت فیما بینها
تحركت القوات النظامیة المتمركزة  في شمال الصومال عبر الحدود بهدف السیطرة على 

.)٧٤(البلدات

إلى اعالن االستنفار لمواجهة ١٩٧٧ب دفعت تلك التطورات اثیوبیا في الخامس عشر من ا
الصومالیین ، كما أعلنت في ایلول عن قطع العالقات بین البلدین وجاء الرد الصومالي بالمثل 
على الرغم من عدم اعالن الحرب بشكل رسمي في ذلك الوقت ، إال أنه في منتصف ایلول 

مریكي للصومال التي كانت أصبح سقوط االقلیم وشیكًا بید الصومال ، السیما مع الدعم األ
تخلف االسلحة االمریكیة في المناطق التي تحتلها ، األمر الذي دفع االتحاد السوفیتي لمحاولة 

.  )٧٥(حل االزمة سلمیًا بهدف تعزیز الدور السوفیتي في منطقة القرن االفریقي



٤٩٥)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد 

١٩٧٨- ١٩٧٧التدخل الكوبي في حرب اوغادین
فسعى االثیوبي –ومن جانب اخر ، كان االتحاد السوفیتي یخشى من التقارب الصیني 

الى التقارب من اثیوبیا بالرغم من ان معظم منشأته في القارة االفریقیة تنحصر في الصومال ، 
وبسبب رفض الصومال لمقترحات السوفیت فقد ابتعد االخیر عنها وتوقفت جمیع المساعدات 

، لذا السوفیتیة له، واخذ یثبت اقدامه في اثیوبیا التي ستساهم في تقویة نفوذه في المحیط الهندي
ما أن تزایدت الحرب حتى صرح االتحاد السوفیتي االبتعاد عن الحیاد واعالنه االنحیاز الى 
جانب اثیوبیا مدعیًا سعیه ألنهاء الحرب بشكل سلمي اال ان رفض الصومال اجبره للدخول الى 

.)٧٦(صالح اثیوبیا بینما تزایدت المساعدات العسكریة االمریكیة والصینیة للصومال

وبعد أن رفض السوفیت تزوید الصومال ١٩٧٧وهكذا اصبحت الحرب ُمعلنة رسمیًا 
١٩٧٧اجتمعت اللجنة المركزیة للحزب االشتراكي الصومالي في تشرین االول . بالسالح 

واعلنت طرد الخبراء السوفیت والغاء جمیع االتفاقیات بین الدولتین ، كما اعلنت عن قطع 
وبا حلیفة االتحاد السوفیتي في القارة ، األمر الذي دفع السوفیت العالقات الدبلوماسیة مع ك

ألرسال شحنات عسكریة ألثیوبیا عن طریق الجو ، وبالتالي بدأت حرب الشوارع بین الجانبین 
بعد اقتحام القوات الصومالیة لمدینة هرر ، األمر الذي دفع كوبا الى التدخل المباشر الى جانب 

.     )٧٧(اثیوبیا وهو ما سنوضحه

حرب اوغادیناسباب التدخل الكوبي في : سادسًا 

قلیال ولعدة سنوات كان لدى كوبا ١٩٧٦كان التورط الكوبي في القرن األفریقي قبل عام 
مدربون عسكریون في الصومال لتدریب الجیش الصومالي الذي كان السوفییت یدعمهم انذاك ، 

الحصول على منشآت عسكریة في القرن ولم تكن كوبا  تمتلك أي رغبة إستراتیجیة في
ولم تطمح للحصول على میزة اقتصادیة من مساعداتها العسكریة والتقنیة في ،االفریقي

فضًال عن ذلك جاء التعاون الكوبي مع الصومال بطلب من االخیرة بعد رفض . الصومال
ا هو محاولة حل السوفیت تقدیم المساعدات لها انذاك، لذا عند اندالع الحرب كان موقف كوب

كانت وجهة نظر كاسترو في هذه الفكرة . النزاع بطرق سلمیة من خالل تشكیل اتحاد اشتراكي 



)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد

منتهى صبري مولى المنصوري.د.م

٤٩٦

الفیدرالیة أكثر توافقًا مع ذلك رفض الصومالیین واالثیوبیین التنازل  او الموافقة على المقترح 
.)٧٨(الكوبي

فیدرالي اضطر الكوبیین وبسبب موقف الصومال الرافض للمقترح الكوبي بتشكیل اتحاد 
للدخول في الحرب دعمًا لحلیفهم الجانب السوفیتي اال ان الموقف اختلف عن حرب انغوال 
فهناك كان دور الكوبیین یسیطرون على الوضع، بینما في حرب اوغادین ساهمت القوات 

ساهموا في الكوبیة الى جانب االثیوبیین تحت قیادة الجنراالت السوفیت ،  السیما ان الكوبیین 
، )٧٩(انهاء الحرب االرتیریة ، لذا ادرك السوفیت ضرورة الدعم الكوبي لهم في حرب اوغادین

وعلى أثر تقدم القوات الصومالیة في حربها ضد اثیوبیا والدخول الى مدینة هرر في اوغادین 
م منغستو عمدت كوبا الى ارسال الخبراء العسكریین الكوبیین بعد ان قا. واندالع حرب الشوارع 

بزیارة كوبا بعدها توجه الى موسكو لتهنئتهم باالحتفال الوطني للثورة السوفیتیة التي تزامنت مع 
احتفال الصومال باستقاللها، لذا عندما ارسل بریجینیف تهنئة للصومال حذر رئیسها السوفیت 

ا بالخبراء العسكریین من مغبة التعاون مع اثیوبیا ،اال ان ذلك لم یثِن السوفیت الذي دعموا اثیوبی
الكوبیین والسوفیت واقاموا جسر جوي لنقل االسلحة والتي ساهمت في رفع معنویات الجیش 

١٩٧٧، كما انزلوا المعدات العسكریة  في میناء عدن ومن تشرین الثاني )٨٠(االثیوبي المنهزم
لسوفیت والكوبیین على وتوافدت االعداد الكبیرة من الطیارین والخبراء ا١٩٧٨الى أواخر اذار  

خبیر ومقاتل الذین كان یتم ١٥٠٠اثیوبیا لدعمها في حربها ضد الصومال ، فقد ارسلت كوبا 
١١،٠٠٠نقلهم الى االتحاد السوفیتي ومنها الى للقتال إلى جانب القوات االثیوبیة ، كما وصل 

ة الكوبیة لدعم اثیوبیا جندي كوبي لدعم اثیوبیا ومع استمرار القتال وصلت الطائرات السوفیتی
، فقد كان االتحاد السوفیتي قد استثمر خمسة عشر عاًما في )٨١(وهو ماحول الهزیمة الى نصر

ملیون دوالر من المساعدات العسكریة ٢٨٥بناء دولة مخلصة له في الصومال وانفق أكثر من 
تمتلك سكاًنا اكبر تسع مرات ، إثیوبیاأوالً اال ان تحوله الثیوبیا جاء لعدة اسباب اخرى  . للبالد

ورابعا، كان . ، تمتلك إثیوبیا طبیعیة أكبر مصادر معدنیةثانیاً أكبر من سكان الصومال  
إلثیوبیا تأثیر أكبر على منطقة جنوب الصحراء رغم تمرد ارتیریا الذي انتهى بتزعم منغستو ، 

. )٨٢(وفیتيلذا كان التحول الكوبي نحو أثیوبیا دعمًا لحلیفها االتحاد الس



٤٩٧)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد 

١٩٧٨- ١٩٧٧التدخل الكوبي في حرب اوغادین
على ایة حال ، ساهمت التدخالت السوفیتیة الكوبیة في تحویل الهزیمة االثیوبیة الى 
انتصار ، السیما أن من یقود العملیات العسكریة هم نفس القادة السوفیت الذین سبق وأن قاموا 

تى بتدریب الجیش الصومالي ، لذا كانوا مطلعین على الخطط والنظام العسكري الصومالي ، ح
بهزیمة الصومال ، ومع ذلك استمرت اثیوبیا ١٩٧٧انتهت الحرب المیدانیة في كانون االول 

التي انهكت ١٩٧٨بقصف على المدن الحدودیة واستمرت الحرب حتى التاسع من  اذار 
الجیش الصومالي في معركة جیجیكا التي كانت تحت قیادة الطیارین الكوبیین الذین حطموا 

وانسحبت اخر وحدة صومالیة من تى اعلنت اثیوبیا استعادت اقلیم اوغادینالجیش الصومالي ح
ویمكن القول أن حرب اوغادین لم تكن هزیمة .)٨٣(١٩٧٨اوغادین في الخامس عشر من اذار 

للصومال فقط التي خسرت اكبر اقلیم لها وانما خسر الشعب الصومالي الهویة الصومالیة في 
ت المتحدة االمریكیة تلك الحرب امام االتحاد السوفیتي الذي لوال االقلیم ، كما خسرت الوالیا

.  الدعم الكوبي لما سیطر على الوضع في القارة االفریقیة انذاك 



)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد

منتهى صبري مولى المنصوري.د.م

٤٩٨

: الخاتمة 

أن كوبا ربما ال تصبح أبدا شریكا اقتصادیا  للسوفیت ، اال ١٩٧٠ادارك كاسترو أوائل عام -١
بیة مع الصومال النهاء االزمة بعد زیارته لموسكو یتضح ان انه من خالل المفاضات الكو 

التدخل الكوبي جاء كبدیل لالتحاد السوفیتي في تلك الحرب ، فضًال عن رغبتها للبروز كقوى 
عظمى في امریكا الالتینیة  خاصة في نیكاراغوا والسلفادور وأن تدخلهم الى جانب السوفیت في 

. اهم في دعم السوفیت لهم في امریكا الالتینیة الصومالیة سیس–الحرب االثیوبیة 

لم یقتصر االمر على ذلك ، فقد كان هناك تقارب حقیقي للمصالح بین االتحاد السوفیاتي -٢
هناك عامالن أساسیان . وكوبا التي جعلت من السهل على البلدین للتعاون مع بعضها البعض

أوال ، التنسیق العسكري بین . ي هذه الحالةیستمران في وضع الشك فیما یتعلق باستقالل كوبا ف
ثانیا ، دون وجود الدعم . ١٩٧٦كوبا واالتحاد السوفیاتي كان واضحا بعد األول كانون الثاني  

السوفیتي  والكوبي لم تكن انغوال او اثیوبیا قادرة على تحقیق انتصاراتها، اال ان االختالف في 
جاء تدخلها بدون توجیهات سوفیتیة انما كان التدخل نابع الدعم الكوبي لدول افریقیا  ففي انغوال 

من السیاسة الخارجیة لكوبا في دعم دول العالم الثالث والنهوض بها للتحرر كما فعلت كوبا، 
بینما في اثیوبیا جاء التدخل الكوبي بتوجیهات سوفیتیة لدعم اثیوبیا ، وعلى مایبدو أن سبب 

ثیوبیا هو ألیجاد موطئ قدم لها في القرن االفریقي ، التعاون الكوبي مع السوفیت لدعم ا
.وللحصول على دعم السوفیت لها في امریكا الالتینیة 

واخیرًا یمكن القول ان التدخل الكوبي في القرن االفریقي جاء نتیجة لسیاستها المعادیة -٣
كوبا تابعة وتوجهها نحو االتحاد السوفیتي ، االمر الذي جعل ١٩٥٩للغرب بعد ثورة كوبا 

للسوفیت في تحركاتهم في القارة االفریقیة لهدفین ، االول الحصول على الدعم السوفیتي لهم ، 
والثاني نشر مبادئ الثورة الكوبیة في دول العالم الثالث ، فضًال عن رغبتها في تطویر اقتصادها 

صومال وتقدم لهم في القارة لما تمتلكه من موقع استراتیجي بحري مهم ، لذا نجدها تحالف ال
الدعم ضد اثیوبیا التابعة للغرب ، كما قدمت الدعم الرتیریا في نضالها ضد اثیوبیا ، وما أن 

للنظام االشتراكي حتى تخلت كوبا حلفائها كما فعل السوفیت ١٩٧٥تحولت اثیوبیا عام 
. ن وتوجهت نحو اثیوبیا حفاظًا على مصالحها وبالتالي دعمت اثیوبیا خالل حرب اوغادی
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١٩٧٨- ١٩٧٧التدخل الكوبي في حرب اوغادین
الهوامش

(1)Gerald J. Bender, "Angola, the Cubans, and American Anxieties," Foreign
Policy no. 31 (Summer 1978): P. 3.

،٥مجدي حماد ، المواجهة العسكریة على الحدود الصومالیة االثیوبیة ، السیاسة الدولیة ،العدد)٢(
.١٨٥-١٨٤، ص١٩٧٧القاهرة ، 

االثیوبي حول اقلیم –حمزة العابد ، دور االتحاد السوفیتي في النزاع الصومالي عمار فاضل)٣(
. ١٩٦، ص٢٠١٠، كانون االول ٢، مجلة اداب ذي قار ، العدد١٩٧٨- ١٩٧٧اوغادین 

(4) The  Soviet Union and  the  Third World: The Military Dimension," The
Soviet Union and the Third World: The Last Three Decades, eds.,  Andrzej
Korbonski and Francis Fukuyama  (Ithaca New York: Cornell University Press
1987),.  P.  48.

الواقعة كورسكبمقاطعة كالینكوفازعیم شیوعي ورجل دولة سوفییتي، ولد  في : نیكتیا خروشوف )٥(
عمل في البدایة راعیًا ثم . المناجم، من عائلة یعمل أفرادها في وأوكرانیاروسیاعلى الحدود الفاصلة بین 

الحرس وحارب إلى جانب ١٩١٨عام الحزب الشیوعيوالصلب، وانتسب إلى الحدیدعامًال في مصانع 
، وبعد أن استتب السالم بانتصار الثورة، اشتغل كعامل مناجم وانتسب إلى الحرب األهلیةأثناء األحمر

حیث أصبح أمین سر خلیة شیوعیة فیها، وبعد أن أنهى دراسته في ١٩٢٢الجامعة العمالیة عام 
من االتحاد السوفییتيحكم . معة العمالیة تفرغ للعمل السیاسي في الحزب الشیوعي األوكرانيالجا

وبإرساء الدعائم األولى لسیاسة االنفراج للستالینیةاة الشدیدة وتمیز حكمه بالمعاد١٩٦٤إلى ١٩٥٣
ار لثقافة للمزید یراجع ، نیكیتیا خروشوف حیاته ومصیره ، مقاالت مختارة ، د: الدولي والتعایش السلمي

/                  https://ar.wikipedia.org/wikiوایضًا . ١٩٩٠الجدیدة ، 
(6) Gerald J. Bender, Op.Cit. P.3
(7) Hilene Charles, The Soviet Union and Africa, The History of Involvement,
ed., Jo Fisher (Washington, D.C.: University Press of America, Inc., 1980),
p. 148.
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(8)David E. Albright, Soviet Policy Toward Africa Revisited 6 (Washington,
D.C.: The Center for Strategic and International Studies, 1987), p. 13.
;Melvin A.  Goodman,  Op.Cit.  P.  48.
(9)Ian Greig, The Communist Challenge to Africa, An Analysis of
Contemporary Soviet, Chinese and Cuban Policies (Groswell, England:
Foreign Affairs Publishing Co. Ltd., 1977), pp. 42-43.

وأسقطوا الدیكتاتوریة فیدل كاستروبرئاسة هافانااكتسح رجال حرب العصابات : الثورة الكوبیة )١٠(
CIAوتمویلها لباتیستا ولعمالء الـ الوالیات المتحدةهذا برغم تسلیح حكومة . العسكریة لفولجنسیو باتیستا

ولم یكن معهم سوى ثمانین الیخت غرانماعلى ظهر كوبادخل الثوار . داخل جیش عصابات كاسترو
وجیفارا، ولكن هذا الهجوم الفاشل " ؤولرا"رجال فقط، بینهم كاسترو وأخوه ١٠رجال لم یبق منهم سوى 

أكسبهم مؤیدین كثیرین خاصة في المناطق الریفیة، وظلت المجموعة تمارس حرب العصابات لمدة 
كان خطاب كاسترو سببًا في إضراب شامل، . سنتین وخسروا نصف عددهم في معركة مع الجیش

لكوبیة تمكن الثوار من دخول العاصمة وبواسطة خطة جیفارا للنزول من جبال سییرا باتجاه العاصمة ا
على رأس ثالثمائة مقاتل، لیبدأ عهد جدید في حیاة كوبا بعد انتصار الثورة ١٩٥٩هافانا في ینایر 

https://ar.wikipedia.org/wiki".:          باتیستا"وٕاطاحتها بحكم الدیكتاتور 
بشرى محمود صالح الزوبعي ، التجربة الكوبیة في امریكا الالتینیة دراسة تاریخیة ، مجلة كلیة التربیة 

٣٢٨، ص٢٠١٢، ٧٦االساسیة ، العدد 
علـى أثر انقالب قام ١٩٥٢، مارس مهنة المحاماة ، وسجن عام ١٩٢٦ولد عام . سیاسي كوبي )١١(

تمكن من اإلطاحة بحكم األخیر ،وفي عهده توترت العالقات ١٩٥٩به ضد حكومة باتیستا، وفي عام 
مسعد عریبد ، ماذا تبقى من غیفارا ، وكالة :١٩٦٢األمریكیة على اثر أزمة الصواریخ الكوبیة –الكوبیة 

. ٢٠١٧الصحافة العربیة  ، 
(12)Andrew Sinclair, Che Guevara (New York: The Viking Press, 1970), p.
51.

.٧٤١، ص١٩٦٦حافظ حمدي، المشكالت المعاصرة ،القاهرة ،)١٣(
. على اثر السیاسة الكوبیة المعادیة للوالیات المتحدة االمریكیة والتقارب مع االتحاد السویتي )١٤(

عمدت المخابرات االمرالیكیة على تدریب المعارضین الكوبیین لحكم كاسترو  أذ وافق الرئیس اداویت 
كان مخطط العملیة یقوم لى تدریب المعارضیین الكوبیین للقیام بانقالب ضد حكومة كاسترو اینهاور ع
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١٩٧٨- ١٩٧٧التدخل الكوبي في حرب اوغادین
على البدء بضرب أهم القواعد الجویة الكوبیة قبل یومین من عملیة اإلنزال بطائرات تحمل إشارة الطیران 

بیحة یوم الحربي الكوبي ویقودها طیارون كوبیون، وتوجه ضربة ثالثة لهذه القواعد الجویة في ص
اإلنزال، بهدف شل حركة الطیران الكوبي وتمهید الطریق للتدخل، ومن ثم ضرب الجسور البریة 

قاء بعیدة عن أضواء العملیة، فضلت أمریكا في تلك الفترة الب. والمناطق المجاورةهافاناوالحدیدیة في 
١٥وفي .والتظاهر بأن العملیة منظمة من قبل القوات المسلحة الكوبیة ولیست بتوجیه من الخارج

بدأ تنفیذ العملیة بحملة قصف جوي شنتها طائرات أمیركیة الصنع یقودها متمردون ١٩٦١نیسان 
:نیسان التي انتهت بالفشل ١٧بري یوم كوبیون واستهدفت القواعد الجویة الكوبیة، ثم أتِبعت بهجوم

للمزید یراجع نجالء مكاوي ، الحرب .٧٤١، ص١٩٦٦حافظ حمدي، المشكالت المعاصرة ،القاهرة ،
.  ١٩٢٩، ص٢٠١٣الباردة في امریكا الالتینیة ، المركز العربي لالبحاث والدراسات السیاسیة ، 

(15)H.  Michael Erisman, Cuba's International Relations, The Anatomy of a
Nationalistic Foreign Policy (Boulder:  Westview Press, 1985),  P.  17

واثرها في العالقات ١٩٦٢امیرة  رشك لعیبي الزبیدي ، ازمة الصواریخ الكوبیة عام : للمزید )١٦(
،  ٢٠٠٧كلیة االداب ، –صرة السوفیتیة ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة الب–االمریكیة 

.٣٣-١٧ص
وقائد عسكري حرب العصاباتالمولد، وهو طبیب وكاتب وزعیم أرجینتینيماركسيكوبيثوري)١٧(

أصبحت صورته المنمقة منذ وفاته رمزًا في كل . الثورة الكوبیةورجل دولة عالمي وشخصیة رئیسة في 
بجامعة بوینس سافر جیفارا عندما كان طالبًا في كلیة الطب . مكان وشارة عالمیة ضمن الثقافة الشعبیة

على ألبیرتو غرانادو، إلى جمیع أنحاء أمریكا الالتینیة مع صدیقه ١٩٥٣، التي تخرج منها عام آیرس
أمریكا متن دراجة ناریة وهو في السنة األخیرة من الكلیة، وكونت تلك الرحلة شخصیته وٕاحساسه بوحدة 

على المزارع الالتیني البسیط، وتغیر داخلیًا بعد مشاهدة اإلمبریالیینوبالظلم الكبیر الواقع من الجنوبیة
في قراره بمواءمة كوبا مع ، جیفارا من الماركسیین اللینین بشدة تأثر كاسترو .  الفقر المتوطن هناك

بعد الثورة ، أصبح واحدا من المستشارین الرئیسیین لكاسترو وشغل منصب . غیرها الدول الشیوعیة
بعد . في وقت الحق أصبح وزیر الصناعة كذلك. ١٩٦١-١٩٥٩رئیس المجلس الوطني بنك كوبا من 

انطوان وحید نعیم ، المناضل : أربع سنوات ، أصبح جیفارا استاء وشوقا لشن قضیة ثوریة مرة واحدة
. ٦٠ص٢٠٠٩الثورة النضال ، الفداء ، المنهل ، : الثوري العظیم جیفارا 

(18)Analúcia Danilevicz Pereira, CUBA’S FOREIGN POLICY TOWARDS
AFRICA: IDEALISM OR PRAGMATISM, Brazilian Journal of African Studies



)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد

منتهى صبري مولى المنصوري.د.م

٥٠٢

e-ISSN 2448-3923 | ISSN 2448-3915 | v.1, n.2, Jul./Dec. 2016 | p.106-
117
(19)W. Raymond,  Duncan, The Soviet Union and Cuba: Interests and
Influence
(New York: Praeger Publishers, 1985), pp. 40-45.
(20)William E. Ratliff, Follow the Leader in the Horn:The Soviet-Cuban
Presence in East Africa, P.6 ; Piero Gleijeses1, Havana’s Policy in Africa,
1959-76: New Evidence from Cuban Archives, P.6;

محمد انس العلي ، الحرب الباردة بین القوى العظمى ، فترة بعد الحرب العالمیة الثانیة، المنهل ، 
.٦٥، ص٢٠١٦

(21)Bruce D. Larkin, China and Africa, 1949-1970: The Foreign Policy of the
People's Reoublic of China (Berkeley: University of California Press, 1971), p.
45. ;Analúcia Danilevicz Pereira,Op.Cit.P.110.
(22)Michael A. Samuels, et al., eds.,  Implications of Soviet and Cuban
Activities in  Africa for U.S. Policy, (Washington، D.C.: The  Center for
Strategic and  International  Studies (CSIS),  Georgetown University, 1979),
P.  44
(23)Kurt M. Campbell, "Southern Africa in Soviet Foreign Policy," Adelphi
Papers no. 227 (Winter 1987/88):P. 6 ; Melvin A.  Goodman,  "Op.Cit  P.
48

االثیوبي، –واجهات الصراع الصومالي ) اوغادین(سعد شخیر سوادي ، اقلیم الصومال الغربي )٢٤(
. ٩واسط ، كلیة التربیة ، ص

. ١٩٨عمار فاضل العابد ، المصدر السابق ، ص)٢٥(
تنحدر عائلته من . وسط جنوب الصومال بلدوینفي مدینة ١٩٠٨سیاسي صومالي، ولد عام )٢٦(

، وهي ١٩٤٤في بدایاتها األولى عام ) SYL(عصبة الشبیبة الصومالیةقبیلة الهویه ، انضم  إلى 
وتدرج فیها سریعا حت أصبح . یطاليمنظمة قومیة هدفت إلى استقالل الصومال من االستعمار اإل
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١٠، و١٩٦٠یولیو ١رئیس فرعها في بلدوین مسقط رأسه ، وهو أول رئیس للصومال في الفترة بین 

.  ٥٧، ص٢٠١٧رائد حسنین ، السیاسة االسرائیلیة في افریقیا ، ابن رشد ، .:١٩٦٧یونیو 
، الموسوعة الصحفیة العربیة ، ؛ عودات حسین١٩٨، المصدر السابق ، صعمار فاضل العبد)٢٧(

١٩٩٠،
، القاهرة ، لدولیة، مجلةالكیني ، السیاسة ا–االثیوبي –بطرس بطرس غالي ، الخالف الصومالي)٢٨(

.  ٣٨-٣٦، ص١٩٧٠ینایر / ، كانون الثاني ١٩مؤسسة االهرام ، العدد 
، ٢٢٦، صحیفة عدد رام االقتصادياالثیوبي، االه–ومال والتفاهم العربي عبد الملك عودة ، الص)٢٩(

؛ ٩٦، بطرس بطرس غالي ، المصدر السابق ، ص. ١٩٩٦/ ٢٠/١٢بتاریخ 
. ١٩٩عمار فاضل حمزة العابد ، المصدر السابق ، ص)٣٠(

(31)Donald Kagan, The Ethiopian Revolution War in the Horn of Africa, Yale
University Press, 2009, P.15.

. ٢٠٠عمار فاضل حمزة العابد ، المصدر السابق ، ص
. ٢٣٢-٢٣١، ص١٩٩٨،بیروت ،١٩٩٥- ١٩٤٥، النزاعات االقلیمیة في نصف قرن علي صبح)٣٢(
. ١٩٩عمار فاضل حمزة العابد ، المصدر السابق ، ص)٣٣(
الي ، تسلم منصب قائد للجیش الصوم١٩١٩محمد سیاد بري ، سیاسي صومالي ، ولد عام )٣٤(

بالدكتاتوریة ، شهد عهده ١٩٩١، تمیز عهده الذي استمر حتى عام ١٩٦٩وعمد الى قیادة انقالب 
نجدة فتحي صفوة ، هذا الیوم في التاریخ ، المجلد : الكثیر من االنقالبات وحركات التمرد للمزید یراجع 

، ٣ریة ، ج؛ فراس البیطار ، الموسوعة السیاسیة العسك. ٢٠١٨االول كانون الثاني ، 
. ٩٧٦ص٢٠٠٣

، ٤٥مجدي حماد ، الحرب والسالم في القرن االفریقي ، السیاسة الدولیة ، مجلة ، القاهرة ، العدد)٣٥(
. ٦٥، ص١٩٧٨یولیو /تموز

(36)William E. Ratliff, Op.Cit., P.6 ; Michael A. Samuels, et al.,
eds.,Op.Cit.P.50.
(37)Jorge I. Dominguez, To Make a World Safe for Revolution, Cuba's
Foreign Policy (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1989),
pp. 131-132.
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(38)Daniel S. Papp, "The Soviet Union and Cuba in Ethiopia," Current History,
March 1979, P. 111;Lefor Rene, Ethiopie : La revolution Heretig Maspero ,
Paris , 1981, P.111-112.

وكان . بعد االطاحة بالحكم االمبراطوريإثیوپیاأول من تسلم  منصب رأس دولة :امان عندوم)٣٩(
وقد عـُیـِّن في هذا المنصب في أعقاب . إرتریافي حماسینفي محافظة تسازگاة إرتري األصل من قری

، وشغل المنصب حتى مصرعه ١٩٧٤سبتمبر ١٢في هایله سالسياالنقالب الذي أطاح باالمبراطور 
لقبه الرسمي كان رئیس المجلس االداري العسكري المؤقت . في اطالق نار من مؤیدین سابقین له

، وقد تولى منصب رأس الدولة بصفة مؤقتة إذ أن النظام العسكري كان )درگوالذي كان ُیعرف بإسم (
وهو المرسوم الذي ألغاه الدرگ " (المعّین-الملك"هو أصفاو وسنقد أعلن رسمیًا أن األمیر ولي العهد 

الحقًا، ولم یعترف األمیر حتى الیوم بشرعیة اإلطاحة بوالده أو تعیینه هو امبراطورًا أو إلغاء ذلك التعیین 
/https://www.marefa.org.)                   الحقاً 

مایس، /، ایار ١٨عبد الملك عودة ، نهایة النظام االمبراطوري في اثیوبیا ، السیاسة الدولیة ،عدد )٤٠(
١٩٧٤ .

(41)William E. Ratliff, Op.Cit, P.7;  -Wayne  S.  Smith,  "Castro's  Cuba:
Soviet  Partner or Nonaligned?" The Cuba Reader: The Making of a
Revolutionary Society, eds.,  Phillip Brenner, William M. LeoGrande,  Donna
Rich,  and Daniel Siegel,  (New  York: Grove Press,  1989),P .377.

(42)Jhon Marcum, The Angola Revolution , Cambridg, 1978. , P.10.
(43)Wayne  S.  Smith,  "Castro's  Cuba, Op.Cit. P.378.
(44)Oleg Ignatyev,  Secret Weapon in  Africa, trans.  David Fidlon  (Moscow:
Progress Publishers, 1977),  P. 7.
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