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يُ َع ُد موضوع صراع دول القرن اإلفريقي خالل ىذه الفًتة ،موضوعا ىاما ألنو يتحدث عن طبيعة
ىذا الصراع يف منطقة البحر األمحر اليت تكتسي أمهية إسًتاتيجية كبرية ،وتتشكل ىذه ادلنطقة من
ومثل ىذا األخري أحد زلاور الصراع بني ىذه
عدة دول من إفريقيا واسيا تطل على البحر األمحرَ ،
كل ِمنها إىل حتقيق منافذ على سواحل البحر األمحر ،ل َكسب مصاحل سياسية
الدول يف سعيي ٌ
واقتصادية وأمنية ،وىذا الصراع كانت لو تداعيات خطرية على ادلنطقة بشكل عام ،وباألخص
دول القرن اإلفريقي ،اليت تأثرت يف كافة جوانبها احلضارية يف ظل الظروف الصعبة اليت كانت
زليطة هبا إقليميا ودوليا.

الكلمات الدالة البحر األمحر ،القرن اإلفريقي ،الصراع الدويل ،موقع اسًتاتيجي.
The conflict of the Horn of Africa during this period is important
because it speaks of the nature of this conflict in the Red Sea region,
which is of great strategic importance, and this region is composed of
several countries from Africa and Asia overlooking the Red Sea, and the
Abstrac: latter is one of the axes of conflict between these This conflict has had
serious repercussions for the region in general, especially the Horn of
Africa countries, which were affected in all aspects of civilization in the
difficult circumstances that were surrounding them regionally. And
internationally.
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 .1مقدمة:

تكتسي منطقة البحر األمحر أمهية إسًتاتيجية كبرية ،حيث تشمل عدة دول مطلة على
البحر األمحر يف قاريت أسيا وإفريقيا ،الذي كان أىم زلاور الصراعات اإلقليمية والدولية ،الىت
عرفتها ادلنطقة خالل الفًتة احلديثة وادلعاصرة ،ومن ضمنها صراع دول القرن اإلفريقي ،يف
سعيها لكسب مراكز إسًتاتيجية على البحر األمحر ،لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية
وأمنية .
يعد صراع دول القرن اإلفريقي يف جنوب البحر األمحر من أخطر الصراعات اليت كانت
ذلا آثار على منطقة البحر ،بني الفًتة ادلمتدة من  ،1978 1956وكان أىم زلاور ىذا
الصراع ىو األمهية اإلسًتاتيجية للبحر األمحر ،و تكمن أمهية ىذا ادلوضوع كونو يتناول ىذا
الصراع اإلقليمي يف فًتة حساسة ،عرفت أعلى درجات التوتر بني ادلعسكرين الشرقي والغريب،
وأيضا يف منطقة حساسة ىي منطقة البحر األمحر ،الذي يعد كممر حبري يربط بني دول
العامل .ومن ىذا ادلنطلق دتحورت إشكالية ىذا ادلوضوع حول البحر األمحر وأمهيتو اإلسًتاتيجية
كأحد احملاور ادلتصارع عليها بني دول القرن اإلفريقي بني سنة  ،1978/1956وأثر ىذا
الصراع على منطقة البحر األمحر بشكل عام ،يف ظل الصراع الدويل الذي ُعرف باحلرب الباردة
بني االحتاد السوفيييت والواليات ادلتحدة األمريكية.
.2الموقع الجغرافي لمنطقة البحر األحمر
 6.2البحر األحمر:
لقد عرف البحر األمحر عدة تسميات عرب التاريخ حيث مساه قدماء األوروبيون ببحر
العرب وحبر اخلليج ،نظرا للتجارة العربية عربه ،كما أطلق عليو اسم حبر القلزم من طرف
اجلغرافيني ادلسلمني ،ويرجع أغلب ادلؤرخني حديثا إىل أن سبب تسميتو بالبحر األمحر يعود
إىل وجود الطحالب ادلائية ذات اللون األمحر واليت تنمو بشكل كبري على سواحلو ،حيث
تغطي مساحات كبرية يف قاع البحر األمحر والرصيف القاري ،فالبحر األمحر ىو عبارة عن
حوض حبري مستطيل الشكل يربط قارة أسيا بقارة إفريقيا.
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ويتميز البحر األمحر بطول سواحلو حيث يبلغ طوذلا حوايل  3069ميل باحتساب
سواحل خليجي العقبة والسويس ،ويبلغ طولو من أقصى نقطة مشاال يف خليج السويس وأقصى
نقطة جنوبا يف مضيق باب ادلندب حنو 1200ميل ،أما مساحتو فتبلغ  178ألف ميل مربع،
ويصل أقصى اتساع لو إىل  190ميل بني ميناء مصوع االريًتي على الساحل اإلفريقي وجيزان
السعودي على الساحل األسيوي.
تطل على البحر األمحر رلموعة من الدول بسواحل متفاوتة الطول ،فمن اجلهة الشرقية
يف القسم األسيوي حتده كل من ادلملكة األردنية عرب ميناء العقبة ،وادلملكة العربية السعودية
عرب ميناءي ينبع وجدة واالحتالل اإلسرائيلي الذي أصبح لو منفذ عرب ميناء ايالت بعد
احتاللو لألراضي الفلسطينية ،ودولة اليمن عرب ميناء اجلديدة ،أما من اجلهة الغربية يف قارة
إفريقيا فتحده كل من مصر عرب موانئ أمهها الغردقة ،سفاجة ،القصري ،ودولة السودان مبيناء
بور سودان وسواكن ودولة اريًتيا مبيناءي عصب ومصوع ودولة جيبويت ،كما يعد البحر األمحر
ادلنفذ البحري الوحيد بالنسبة لبعض ىذه الدول ادلطلة عليو كالسودان واريًتيا واألردن وجي بويت
 2.2منطقة القرن اإلفريقي:
تقع من الناحية اجلغرافية يف الساحل الشمايل الشرقي إلفريقيا ،ادلطل على خليج عدن،
واحمليط اذلندي وادلداخل اجلنوبية للبحر األمحر ،وادلمتد حىت حدود إثيوبيا وكينيا والسودان
والصومال ،ويتميز القرن اإلفريقي مبوقعو االسًتاتيجي اذلام ،حيث يعترب كحلقة وصل بني
الوطن العريب يف قاريت أسيا وإفريقيا ،ويتحكم يف الطريق الدويل للتجارة والنفط بني منطقة
اخلليج العريب ودول أوروبا الغربية والواليات ادلتحدة  ،عرب بعض ادلراكز احليوية جنوب البحر
األمحر وىي :
 2.2مضيق باب المندب :
وىو ادلدخل اجلنويب للبحر األمحر يقع يف اجلهة اجلنوبية الغربية لشبو اجلزيرة العربية ،يف قارة
أسيا وشرق إفريقيا ،ويعترب مضيق باب ادلندب مهزة وصل بني البحر األمحر واحمليط اذلندي،
ويربط بني اخلليج العريب والقرن اإلفريق ي ،ويصل طولو إىل  50ميل ويبلغ عرضو  20ميال،
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ويتواجد يف مدخلو عدة جزر أمهها :جزيرة برمي واليت تقسم مدخل ادلضيق إىل ممرين شرقي
وغريب ،وتصلح ادلالحة يف ادلمر الغريب نظرا التساعو وعمقو  ،وىناك العديد من اجلزر اليت
تتحكم يف مضيق باب ادلندب أمهها جزيرة برمي وجزيرة حنيش وجزيرة سوقطرة اليمنية ،اليت
تقع يف احمليط اذلندي وىي تتحكم يف مدخلو اجلنويب ،وىي جزيرة آىلة بالسكان بلغ عددىم
حوايل  44ألف نسمة يف سنة . 2004

 2.2الج ــزر:
تعترب اجلزر من النقاط احليوية يف البحر األمحر ،حيث توجد فيو حوايل  379جزيرة
معظمها صغرية  ،ويقع أغلبها يف اجلهة اجلنوبية للبحر األمحر ،ومن أىم ىذه اجلزر نذكر جزيرة
برمي عند باب ادلندب وجزيرتا تريان وصنا فري عند مدخل خليج العقبة باإلضافة إىل جزر
جوبال عند خليج السويس ،وتكمن أمهية ىذه اجلزر كوهنا دتثل نقاط ترتكز عليها دول منطقة
البحر األمحر للسيطرة على ادلالحة البحرية ،كما تسهل من عملية ادلراقبة األمنية .
 .2الوضع السياسي لمنطقة القرن اإلفريقي قبل سنة 6591م:

إن األمهية اإلسًتاجتية دلوقع القرن اإلفريقي ادلطل على البحر األمحر ،جلبت الكثري من
ادلخاطر إىل دول ادلنطقة ،ألهنا كانت زلط أنظار وتنافس الدول األوروبية االستعمارية ،خاصة
بعد فتح قناة السويس ،وقد وصل التنافس بني الدول االستعمارية الربيطانية والفرنسية
وااليطالية على منطقة البحر األمحر ،إىل حدتو مع مطلع القرن العشرين ،حيث كانت تسيطر
بريطانيا على مشال البحر األمحر عند قناة السويس ،وعلى جنوبو بسيطرهتا على عدن ،واليت
جعلت منها قاعدة للتوسع يف ادلنطقة ،كما احتلت جزء من الساحل اإلفريقي للبحر األمحر
باحتالذلا للصومال الربيطاين ،ومل جتلوا عن ىذه ادلستعمرات حىت سنة 1967م ،كما
استخدمت بريطانيا ىذه ادلواقع اإلسًتاجتية لصاحلها خالل احلربني العادليتني األوىل والثانية .
أما فرنسا فقد رسخت تواجدىا يف الساحل اإلفريقي للبحر األمحر ،باحتالذلا جليبويت
.

وحتكمها يف موانئها ،ومل تنل جيبويت استقالذلا حىت سنة1977
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لقد لقيت كل من بريطانيا وفرنسا منافسة شديدة من طرف ايطاليا ،اليت كانت ذلا
مستعمرات يف منطقة البحر األمحر ،منذ القرن التاسع العشر ،باحتالذلا دلينائي عصب ومصوع
يف اريًتيا ،كما احتلت أيضا جزء من منطقة الصومال مسيت بالصومال االيطايل ومل دتانع
بريطانيا من تواجد ايطاليا يف ادلنطقة ،خوفا من تعاون ايطايل فرنسي ضد مصاحلها يف القرن
اإلفريقي  ،كما عرفت ىذه ادلنطقة صراع ايطايل اجنليزي خالل احلرب العادلية الثانية ،وبقيت
ىذه ادلستعمرات حتت اإلدارة االجنليزية ،مث الوصاية الدولية إىل غاية استقالل الصومال عام
 ،1960باحتاد بني الصومال الربيطاين والصومال االيطايل ،وتشكيل دولة مجهورية الصومال

احلديثة ودولة اريًتيا .

وبعد رحيل القوى االستعمارية من ادلنطقة بعد احلرب العادلية الثانية ،وجدت الدول
احلديثة االستقالل يف منطقة البحر األمحر نفسها ،يف صراعات كبرية نتيجة ما خلفو
االستعمار األوريب ،من عناصر التفرقة بني شعوب ىذه الدول دتهيدا لالستعمار اجلديد ،حيث
ظهرت يف القرن اإلفريقي ،دول جديدة حسب النمط االستعماري الذي كان سائدا يف تلك
ادلنطقة  ،ألن الدول االستعمارية أقامت احلدود يف مستعمراهتا وفقا دلصاحلها ومل تراعي
اخلصوصية اجلغرافية ،والروابط االجتماعية والثقافية لسكان ىذه ادلنطقة ،كما أن ىذه احلدود
يف غالبها كانت ومهية ومل تقام على أرض الواقع ،وىو ما أدى إىل نزعات وحروب حدودية
بني ىذه الدول احلديثة.
كما عمد االستعمار األورويب إىل زرع كيان جديد يف ادلنطقة العربية وىو الكيان
الصهيوين الذي نال دعما كبريا من طرف االستعمار الربيطاين الن ذلك يضمن مصاحلها
وتواجدىا الدائم يف منطقة البحر األمحر اإلسًتاجتية ،وكان دعمها بدايتا بوعد بلفور ،1916
وصوال إىل االعًتاف الدويل بالكيان اإلسرائيلي ،كدولة يهودية على أرض فلسطني سنة
.1948
وبدأ بالتوسع على األراضي الفلسطينية .وكان من بني أىداف الكيان اإلسرائيلي إجياد
منفذ يف خليج العقبة ،عن طريق احتالل قرية أم الرشراش سنة  ،1949واليت أنشئ فيها ميناء
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ايالت  1952من أجل ضمان ادلالحة اإلسرائيلية يف البحر األمحر واالتصال بدول القرن
اإلفريقي واذلند .

.2صراع دول القرن اإلفريقي وأثاره على منطقة البحر األحمر:

عرفت منطقة القرن اإلفريقي صراعات كبرية ،بني الدول احلديثة االستقالل بسبب
االختالفات السياسية واالجتماعية ،بني شعوب ىذه ادلنطقة ،وزاد من حدة ىذه الصراعات
تلك احلدود ادلوروثة عن االستعمار األورويب ،الذي قام بتقسيم ادلنطقة حسب مصاحلو ،دون
مراعاة االختالفات القومية لشعوب ادلنطقة ،وىذا ما أدى إىل الصراع بني الدول احلديثة
االستقالل ،وأخطر ىذه الصراعات ىو الصراع اإلثيويب الصومايل ،واإلثيويب االريًتي ،حيث
كان لو تداعيات كبرية على منطقة البحر األمحر .
 6.2الصراع الصومالي اإلثيوبي:
يتمحور الصراع اإلثيويب الصومايل حول إقليم أوجا دين ،الذي تقطنو أغلبية صومالية
وكان ىذا اإلقليم حتت سيطرة إثيوبيا ،منذ أواخر القرن التاسع عشر ،بعد أن استفادت من
تقسيم الدول االستعمارية األوروبية للمنطقة ،حيث دتركزت كل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا
على سواحل القرن اإلفريقي ،وتركوا للمملكة اإلثيوبية األراضي الصومالية الداخلية ،وبعد
احلرب العادلية الثانية ،أصبح الصومال االيطايل مبا فيو إقليم أوجادين حتت اإلدارة الربيطانية،
حىت سنة  ،1954قامت بتسليمو إىل إثيوبيا باعتبارىا دولة مسيحية ،حليفة للواليات ادلتحدة
األمريكية ،كما سعت إثيوبيا إىل السيطرة ،على السواحل االريًتية والصومالية ،باعتبارمها جزء
من أراضي اإلمرباطورية اإلثيوبية القدمية.
من األسباب كذلك تغري الوضع الداخلي للصوماليني ،يف ىذه الفًتة ،يف الصومال
االيطايل والصومال الربيطاين ،بطهور أحزاب وطنية طالبت باستقالل الصومال وتوحيده ،ومن
أبرز ىذه األحزاب حزب صوماليا الكربى يف الصومال االيطايل ،حيث طالب بتعجيل
االستقالل عن اإلدارة االيطالية ،بالرغم من زلاولة اإلدارة االيطالية القضاء على ىذا احلزب
وتأجيل االستقالل ،إال أنو استطاع بث الوعي القومي للشعب الصومايل ،وإثارتو ضد ادلستعمر
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االيطايل وقام أيضا بطرح قضيتو على ادلؤدترات الدولية ،فاضطرت اإلدارة االيطالية إىل منحو
االستقالل يف جويلية  ،1960كما أنشئت أحزاب أخرى يف الصومال الربيطاين ،نادت
باالستقالل عن اإلدارة الربيطانية ،أبرزىا حزب الرابطة الوطنية ،فاضطرت بريطانية إىل إجراء
انتخابات عامة ،الختيار اجمللس التشريعي ،يف 27فيفري  ،1960وفاز هبا حزبني صوماليني
تكونت منهما احلكومة الصومالية ادلستقلة .
بعد استقالل األقاليم الصومالية اليت كانت حتت االستعمار الربيطاين وااليطايل ،أعلنت
ىذه األحزاب ،عن قيام اجلمهورية الصومالية الدميقراطية ،باحتاد الصومال الربيطاين وااليطايل،
ومن منطلق القومية الصومالية ،سعت احلكومة الصومالية إىل إقامة الصومال الكبري ،جلمع
الشعب الصومايل الذي كان موزعا يف منطقة القرن اإلفريقي ،ومن ىذه ادلناطق منطقة
اوجادين اليت غالبية سكاهنا صوماليني ،اليت كانت تسيطر عليها إثيوبيا ،وىذه األخرية تعتربه
إقليم حتت سيادهتا منذ الفًتة االستعمارية ،ومن بني ادلناطق الصومالية كذلك جيبويت اليت
تعتري جزء من الصومال الفرنسي ،كانت أيضا زلور الصراع بعد إعالن فرنسا عن قرب موعد
استقالذلا والذي كان سنة .1977
يعترب الصوماليني أن السيطرة اإلثيوبية على إقليم أوجادين ،ىو مبثابة استعمار وليس
صراع حدود بني دولتني ،الن إثيوبيا كانت طرف يف التقسيم االستعماري للمنطقة ،وبناءًا
على ىذه األسباب ،فقد نشبت بينهما مواجهات عديدة ،كان أخطرىا سنة  ،1977حيث
قامت احلكومة الصومالية ،بدعم اجلبهة الصومالية الثورية يف إقليم أوجادين ،اليت استغلت توتر
الظروف الداخلية إلثيوبيا ،وقامت مبعارك واسعة يف ىذا اإلقليم ،سيطرت هبا على جزء كبري
من األراضي ،لكن النظام اإلثيويب دتكن من استعادة اإلقليم واحتاللو من جديد ،بعد الدعم
العسكري الذي تلقاه من االحتاد السوفيييت ،وكذلك ادلساعدات العسكرية الكوبية ،وجاء
الدعم السوفييت إلثيوبيا ،بعد أن انتهجت حكومتها النظام الشيوعي ،على عكس ما كانت
عليو إثيوبيا يف عهد اإلمرباطور ىيالسيالسى  ،ادلوايل للمعسكر الغريب ،والذي أزيح اثري
انقالب عسكري سنة .1974
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 2.2الصراع اإلثيوبي االريتري:
لقد كانت اريًتيا مستعمرة ايطالية ،لكن بعد احلرب العادلية الثانية ،قررت الدول الكربى
إدراج ادلستعمرات االيطالية ،يف جدول ىيئة األمم ادلتحدة ،وكانت الدول الغربية تسعى إىل
منح إثيوبيا منفذ على ساحل البحر األمحر ،بتقسيم الشعب االريًتي حسب الديانة ليدخل
ادلسحيني حتت السيادة اإلثيوبية ،لكن اختالف الدول الكربى على ىذا القرار ،جعل األمم
ادلتحدة ترسل بعثة سنة  ،1949للتحقيق حول رغبة سكان اريًتيا ،لكن ىذه اللجنة كانت
موالية يف قراراهتا للدول االستعمارية ،لذلك مت إقامة حكم فيدرايل بني إثيوبيا واريًتيا سنة
 ،1950دون مراعاة دلطالب االريًتيني ،اليت جتاىلتها األمم ادلتحدة .وكان ىذا احلكم الفدرايل
حكما شكليا فقط ،ألن احلكومة اإلثيوبية ،قامت يف  14نوفمرب ،1962بدمج اريًتيا يف
اإلمرباطورية اإلثيوبية ،مبوافقة الربدلان ،الذي كان وجوده صوريا ،ألن معظم أعضاءه كانوا
عمالء لدى النظام اإلثيويب .
أدت ىذه األوضاع إىل تفجري الثورة يف اريًتيا بقيادة جبهة التحرير االريًتية ،اليت
تشكلت منذ ،1961وطالبت باالنفصال عن إثيوبيا ،حيث قامت بشن حرب العصابات
وانتشرت يف األرياف ،وقد لقيت سندا عربيا منذ البداية ،حبيث تدرب معظم قادهتا يف الدول
العربية كالسودان ومصر والسعودية ،كما تلقت يف بدايتها دعما سوفييتيا ،يف حني كانت
إثيوبيا تتلقى دعما من الواليات ادلتحدة وإسرائيل ،ضمانا لعدم سيطرة العرب على جنوب
البحر األمحر ،وبعد 1974حرص النظام اجلديد يف إثيوبيا على التخلص من اجلبهة
االنفصالية يف اريًتيا ،فاستغل اجملاعة للتضييق على الثورة  ،لكن ذلك أدى إىل انتشار
الفوضى ،كما صادف ذلك ،اذلجوم الصومايل على غرب إثيوبيا ،وىو ما ساعد القوات
االريًتية على حترير معظم ادلدن ،وزلاصرة القوات اإلثيوبية يف أمسرة ومصوع.
بعد أن فقدت إثيوبيا معظم األراضي يف اريًتيا ،قام االحتاد السوفيييت مبساندة النظام
اإلثيويب ،الذي أعلن حتولو إىل ادلعسكر الشرقي ،وختلى عن دعمو للصومال واريًتيا بعد
رفضهما القًتاحو بتكوين احتاد سوفيييت يضم دول القرن اإلفريقي ،كما ساعدت كوبا النظام
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اإلثيويب ب  17ألف جندي ،باإلضافة إىل األسلحة السوفييتية من طائرات ودبابات ،هنيك عن
الدعم اإلسرائيلي ادلتواصل إلثيوبيا ،رغم تبنيها للشيوعية .فتمكن النظام اإلثيويب هبذا الدعم مع
بداية سنة  ،1980من اسًتداد أجزاء كبرية من اريًتيا ،ماعدا بعض األماكن اليت تركزت فيها
حرب العصابات ،من طرف اجلبهة االريًتية .
 2.2أث ــر صراع دول القرن اإلفريقي على منطقة البحر األحمر:
لقد ترتب عن صراع دول القرن اإلفريقي خالل ىذه الفًتة عدة اثأر ،مست مجيع
اجملاالت يف ادلنطقة ،فمن الناحية السياسية حدوث انقالبات عسكرية يف كل من إثيوبيا
والصومال ،أدى إىل انتشار الفوضى ولألمن ،فبالرغم من حتقيق إثيوبيا ذلدفها ،وإعادة سيطرهتا
على موانئ اريًتيا ادلطلة على البحر األمحر ،إال أهنا مل تستطع فرض األمن يف كل ادلناطق ،بعد
انتشار ثوار جبهة حترير اريًتيا يف األرياف واجلبال ،وقيامهم حبرب العصابات ،واألمر كذلك
بالنسبة للصوماليني يف إقليم أوجادين .

كما نتج ىذا الصراع استنزاف موارد ىذه الدول ادلادية والبشرية ،حبيث مت صرف مداخل
الدولة على شراء األسلحة وتكاليف احلرب ،حيث كلفت ىذه احلرب أكثر من ثلثي مداخل
إثيوبيا ،باإلضافة إىل اخلسائر البشرية الكبرية ،حيث أقدمت القوات اإلثيوبية على إقامة مناطق
عازلة وخالية من السكان ،على احلدود مع السودان ،حبجة دعم السودان لالريًتيني ،فنتج عن
ذلك ،إبادة أكثر من ألفي نسمة بدون دتييز ،وتزايد عدد الالجئني ،حيث وصل عدد
االريًتيني الالجئني يف السودان إىل أكثر من  70ألف الجئ ،باإلضافة إىل انتشار مظاىر
التخلف االجتماعي والطبقية ،وتفكيك الروابط القبلية ،وانتشار اإلمراض بسبب اخنفاض
.
ادلستوى ادلعيشي ونقص الرعاية الصحية
أدى صراع دول القرن اإلفريقي ،إىل هتديد أمن البحر األمحر ،بانتقال الصراع العريب
اإلسرائيلي الغري ادلباشر ،من مشال البحر األمحر إىل جنوبو ،حيث كانت الدول العربية
كالسودان ،مصر والسعودية واليمن ،تدعم استقالل اريًتيا والصومال ،لتتمكن بذلك حرمان
إثيوبيا والكيان اإلسرائيلي ،من االمتياز االسًتاتيجي للسواحل االريًتية والصومالية جنوب
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البحر األمحر ،يف حني كان الكيان اإلسرائيلي يدعم إثيوبيا ،ليحول دون جعل البحر األمحر،
حبرية عربية باعتبار إثيوبيا دولة مسيحية غري عربية ،ميكنها منافسة العرب يف السيطرة على
ادلدخل اجلنويب للبحر األمحر ،حيث اتفقت إثيوبيا مع الكيان اإلسرائيلي سنة  ،1970على
وضع قوات إسرائيلية يف اجلزر االريًتية ،وقد كثف الكيان اإلسرائيلي نشاطو يف جنوب البحر
األمحر ،هبدف وضع قواعد عسكرية يف ادلنطقة ،ليتمكن من تأمني ادلالحة لسفنو يف حالة
نشوب حرب مع الدول العربية مستقبال.
كما استقطبت دول القرن اإلفريقي ،مبواقعها اإلسًتاجتية للبحر األمحر ،تنافس ادلعسكرين
الشرقي والغريب ،حيث لقيت إثيوبيا يف عهد اإلمرباطور ىيالسيالسى ،دعما عسكريا كبريا من
الواليات ادلتحدة األمريكية ،ومقابل ذلك وفرت إثيوبيا قواعد عسكرية للبحرية األمريكية يف
ميناء مصوع االريًتي ،هبدف التخلص من التمركز السوفيييت يف ىذه ادلنطقة ،كما أنشأت
الواليات ادلتحدة أكرب مقر استخبارايت يف ادلنطقة ،قرب أمسرة عاصمة اريًتيا احملتلة ،لرصد كل
التحركات يف البحر األمحر واحمليط اذلندي ،وبنقيض ذلك قام االحتاد السوفيييت بدعم الصومال
واريًتيا عسكريا ،دلنافسة الواليات ادلتحدة يف منطقة إسًتاتيجية ،تتحكم يف نقل النفط
اخلليجي إيل ادلعسكر الغريب ،ومل مينع تغيري النظام اإلثيويب لتوجهو سنة  ،1974من ادلعسكر
الغريب إىل ادلعسكر الشرقي ،من دتركز ادلعسكرين ،حيث قاما بتبادل األدوار ،يف دعمهم
العسكري ،لدول القرن اإلفريقي ادلتصارعة .
.9خاتمة:
إضافة إىل ذلك أن ىذه التداعيات استمرت طيلة السنوات الالحقة للفًتة ادلدروسة
ومازالت مستمرة يف القرن الواحد والعشرين بأشكال أخرى أكثر خطورة على منطقة البحر
األمحر بشكل عام و دول القرن اإلفريقي بشكل خاص ،فدول القرن اإلفريقي تعيش يف وضع
سياسي مكهرب ،حيث العصابات ادلسلحة واالنقالبات العسكرية ،واقتصاد ضعيف ومنهك
الثروات يصعب تطوره يف جو ألألمن ،وظروف اجتماعية قاىرة كالفقر واجملاعة والبطالة
والتعصب العرقي والقبلي والديين .
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.1الهوامش:

القلزم :ىو اسم دلدينة مصرية قدمية كان فيها ميناء يعترب منطلقا للمالحة يف البحر األمحر ،فسمي البحر
األمحر ببحر القلزم نسبة إىل ىذه ادلدينة ادلصرية القدمية .للمزيد ينظر :عبد اهلل عبد احملسن السلطان ،البحر
األمحر والصراع العريب -اإلسرائيلي التنافس بني إسًتاجتيتني ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،2بريوت،
 ،1984ص . 27 ،26
2عبد العزيز سيد سامل ،البحر األمحر يف التاريخ اإلسالمي ،مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية،1993 ،
ص.4،3
3عبد اهلل عبد احملسن السلطان ،ادلصدر السابق ،ص . 27 - 25
4ادليل :وحدة قياس الطول يف النظام االجنليزي ويعادذلا يف النظام الفرنسي  1.6كلم.
5صالح الدين حافظ ،صراع القوى العظمى حول القرن اإلفريقي ،اجمللس الثقايف والفنون ،الكويت،
 ،1982ص .60 ،59
6محيد سعيد ادلوعد ،أمن ادلمرات ادلائية العربية ،منشورات احتاد الكتاب العرب ،دمشق ،1999 ،ص
.11
7جالل الدين زلمد صاحل «،القرن اإلفريقي أمهيتو اإلسًتاتيجية وصراعاتو الداخلية» ،رللة قراءات افريقية،
ادلنتدى اإلسالمي  ،الرياض ،العدد األول ،اكتوير ،2004ص . 1
8باب ادلندب  :ىو مصطلح عريب يرتبط بالندب والدموع والبكاء ،ومسي مضيق باب ادلندب بسبب
ادلخاطر والعواصف اليت كانت تعًتض الصيادين والتجار العرب وحتطم قوارهبم ،فأطلقوا عليو اسم باب
ادلندب ويسمى أيضا بباب الدموع .للمزيد ينظر :محيد سعيد ،ادلرجع السابق ،ص . 10
9ادلرجع نفسو ،ص .15-10
10زلمود توفيق زلمود« ،البحر األمحر يف اإلسًتاتيجية الدولية» ،رللة السياسة الدولية ،العدد  ،57القاىرة
 ،1979ص . 29 ،28
11محيد سعيد ادلوعد ،ادلرجع السابق ،ص .15 ،14
12ظالل جواد كاظم" ،األمهية اإلسًتاتيجية جلزيرة سقطري/اليمن" ،أطروحة دكتوراه ،حتت إشراف ،عبد
على حسن اخلفاف ،جامعة الكوفة ،العراق ،كلية اآلداب ،قسم اجلغرافيا ،2012 ،ص .16
13زلمود توفيق زلمود ،ادلصدر السابق ،ص .30
14زلمود نعناعو ،إسرائيل والبحر األمحر ،مكتبة اخلاجني ،القاىرة ،1974 ،ص .8
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 15زلمد علي حوات  ،مضيق باب ادلندب أمهيتو اإلسًتاجتية وتأثريىا على األمن القومي العريب ،مكتبة
مدبويل ،القاىرة ،1997 ،ص.30
16إبراىيم زلمد حسن ،البحر األمحر يف احلرب العالية األوىل  ،1918 - 1914عني الدراسات
والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ،ط ،1998 ،1ص . 73،77
17زلمد علي حوات ،ادلرجع السابق ،ص .31،32
18عبد اهلل عبد احملسن السلطان ،ادلصدر السابق ،ص .57 ،56
19جعفر نوري مرزة ،ادلنازعات اإلقليمية يف ضوء القانون الدويل ادلعاصر ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية،
اجلزائر1992 ،

ص .24 ،25

20إمساعيل أمحد ياغي ،تاريخ العامل العريب ادلعاصر ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،2000 ،ص.159
21صالح الدين حافظ ،ادلرجع السابق ،ص .89 ،82
22زلمد فريد السيد حجاج ،صفحات من تاريخ الصومال ،دار ادلعارف ،القاىرة ،1983 ،ص،90 ،87
.98
23صالح الدين حافظ ،ادلرجع السابق ،ص .82
24ىيالسيالسى  )1976 Haile selassie(1892إمرباطور إثيويب مسيحي ،حكم إثيوبيا ألكثر
من  40عام بداية من عام  ،1930ساىم يف التخلص من االستعمار االيطايل لبالده بدعم من بريطانيا،
ودتكن من توسيع إمرباطوريتو بعد احلرب العادلية الثانية ،بضمو إلقليم اريًتيا سنة  ،1962ودتت إزاحتو عن
احلكم بانقالب عسكري سنة ،1974وبقي زلجوزا يف إحدى القصور إىل أن تويف سنة  .1976أنظر عبد
الوىاب الكيايل ،ادلوسوعة السياسية ،ج ،7ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ط ،2بريوت ،1990 ،ص
.234 ،233
25توفيق ادلديين ،تاريخ الصراعات السياسية يف السودان والصومال ،اذليئة السورية العامة للكتاب ،دمشق،
 ،2012ص . 154 ،153
26زلمود شاكر ،اريًتيا واحلبشة ،ادلكتب اإلسالمي ،ط ،2بريوت ،1973 ،ص . 95 91
27زلمد صادق صبور ،مناطق الصراع يف إفريقيا ،دار األمني ،القاىرة ،2006 ،ص .97 ،96
28جبهة التحرير االريًتية ،زلمود حسب زلمد قائد وشهيد ،مكتب حركات التحرر ،العراق ،2009 ،ص
.60،61
29زلمد صادق صبور ،ادلرجع السابق ،ص . 95
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30عثمان صاحل سيب ،تاريخ اريًتيا ،دار الكنوز األدبية ،ط ،2بريوت  ،1974 ،ص .223
31شوقي اجلمل ،عبد اهلل عبد الرزاق إبراىيم ،تاريخ إفريقيا احلديث وادلعاصر ،دار الزىراء ،ط ،2الرياض،
 ،2002ص .361
32أمحد أبوسعدة ،حرب اجلياع ،دار العلم ،دمشق ،2003 ،ص .71 ،68
 33ادلرجع نفسو ،ص .23 ،22
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