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 حلول إجياد يف التارخيية مصر جهود
 20 القرن من الثاني النصف يف اإلفريقية للقضايا

" Egypt's efforts in finding Solutions to African issues in the second 

half of the 20th century" 

 (1) إسامعيل أمحد حممود أبوبكر: د

 

 -:الدراسة ملخص
 ،20 القرن من الثاين النصف يف اإلفريقية للقضايا حلول إجياد يف مرص جهود الدراسة تناولت

 القرن منطقة أمهية عىل والتعرف االجتاه، هذا يف مرص جهود عىل التعرف يف الدراسة أهداف وبرزت

عات النزاعات خلق يف ودورها االستعامرية، للدول بالنسبة اإلفريقي  والتعرف اإلفريقية، والرصا

 خالل من أدوارها وإبراز والدولية، اإلقليمية املنظامت بعض إنشاء يف املسامهة يف مرص جهود عىل

 مع متاشيا   اإلفريقية، للشعوب مرص قدمتها التي املسامهات عىل التعرف وأيضا   املنظامت، تلك

مية سياساهتا  التطوير، منصات اىل بيدها واألخذ املصري، تقرير حق الشعوب إعطاء مبدأ اىل الرا

: هي نتائج بعدة الدراسة وخرجت الوصفي، واملنهج التارخيي البحث منهج الدراسة واستخدمت

 اإلفريقي، القرن منطقة قضايا سيام ال اإلفريقية، القضايا لبعض حلول إجياد يف إجيابا   مرص مسامهة

 موطأ لنفسها مرص أوجدت وأيضا   احلكم، ونزاع املصري، تقرير وحق احلدودية، النزاعات خيص فيام

نها الذى األمر والدولية، اإلقليمية املنظامت بعض يف هلا قدم  اىل الوقوف يف رائد بدور القيام من مكَّ

 من اإلفريقية بالشعوب كبريا   اهتامما   مرص أظهرت كام املختلفة، قضاياها يف اإلفريقية الدول جانب

مية سياساهتا مع متاشيا   هلا، املساعدات خمتلف تقديم خالل  الشعوب منح عىل العمل اىل الرا

 يف كبرية جهودا   األوروبية الدول بذلت وأيضا   وتطويرها، وتدريبها، الذايت، حكمها حق اإلفريقية

قعها معابرها عىل السيطرة هبدف وتقسيمها عليها، واهليمنة األفريقية، البلدان عىل السيطرة  وموا

 واألوراق املؤمترات من مزيد إعداد: الدراسة هبا خرجت التي التوصيات ومن االسرتاتيجية،

 بعد إفريقيا يف مرص جهود حول الضوء من زيدم والقاء اإلفريقية، النزاعات طبيعة حول العلمية

 .اإلفريقية بالقضايا ُتعنى الكرتونية مكتبة وإنشاء م،1952 املرصية يوليو ثورة

                                                             

(( (السودان) سنار جامعة – الرتبية كلية – مشارك أستاذ. 
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Abstract: 

The study focused on Egypt's efforts in finding solutions to 

African issues in the second half of the 20th century. The objectives of 

the study were to identify Egypt's efforts in this direction, to recognize 

the importance of the Horn of Africa to the colonial countries and its 

role in creating African conflicts and conflicts. To contribute to the 

establishment of some regional and international organizations, to 

highlight their roles through these organizations, and also to recognize 

the contributions made by Egypt to the African peoples, in line with 

their policies aimed at giving peoples the right to self-determination; 

The study has a number of results: Egypt's contribution positively to 

finding solutions to some African issues, especially the issues of the 

Horn of Africa, with regard to border disputes, self-determination and 

the conflict of power. Egypt also established a foothold in the region. 

Which has enabled it to take a leading role in standing up to the 

African countries in their various issues. Egypt also showed great 

interest in the African people by providing them with various 

assistance, in line with their policies aimed at working to grant 

African peoples the right The European countries have exerted great 

efforts in controlling, dominating and dividing African countries with 

a view to controlling their strategic corridors and sites. Among the 

recommendations of the study were the preparation of more 

conferences and scientific papers on the nature of African conflicts, 

From the light on Egypt's efforts in Africa after the July 1952 

Egyptian Revolution and the establishment of an electronic library on 

African issues. 
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 :الدراسة أهمية
 خالل اإلفريقي القرن منطقة وىف األمحر البحر ساحل عىل مميز سيايس وجود ملرص كان

 القومي بأمنها الرتباطها ملرص بالنسبة بالغة أمهية املنطقة هذه ومثَّلت ،20القرن من الثاين النصف

 تغري ومع هبا، الرئيسية النيل منابع وجود وبسبب االسرتاتيجي، موقعها بسبب مبارشة بصورة

 من املنطقة هذه حترير يف الرغبة لدهيا مرص أصبحت م،1952 يوليو ثورة أعقاب يف مرص سياسات

 أن عىل مرص عملت لذلك أقطارها، مستقبل هيدد أجنبي نفوذ أي عىل والقضاء األورويب، االستعامر

عات والنزاعات القضايا من العديد حل يف أساسيا   رشيكا   تكون  لنفسها لتضع األفريقية والرصا

 اإلقليمية املنظامت من العديد يف مهام   عضوا   أصبحت أن بعد خاصة   األفريقية، القارة يف قدم موطأ

 .والدولية

 :الدراسة أهداف
 .20 القرن من الثاين النصف يف األفريقية للقضايا حلول إجياد يف مرص جهود عىل التعرف .1

 خلق يف ودورها االستعامرية، للدول بالنسبة اإلفريقي القرن منطقة أمهية عىل التعرف .2

عات النزاعات  .األفريقية والرصا

ز والدولية، اإلقليمية املنظامت بعض إنشاء يف املسامهة يف مرص جهود عىل التعرف .3  وإبرا

 .املنظامت تلك خالل من أدوارها

مية سياساهتا مع متاشيا   األفريقية، للشعوب مرص قدمتها التي املسامهات عىل التعرف .4  اىل الرا

 .التطوير منصات اىل بيدها واألخذ املصري، تقرير حق الشعوب إعطاء مبدأ

 :املوضوع اختيار أسباب
لت أن بعد الدراسة هبذه االهتامم الرضوري من كان  ملرص، بالغة أمهية أفريقيا منطقة شكَّ

 العاملية احلرب بعد والدويل اإلقليمي الصعيدين عىل املتغريات من الكثري حدوث بعد خاصة  

عات النزاعات من مجلة بدورها أوجدت والتي الثانية،  ذلك وأدى األفريقية، القارة داخل والرصا

 املتعاقبة احلكومات دفع الذى األمر والدولية، اإلقليمية االسرتاتيجية التحالفات من عدد ظهور اىل

 الباحث لدى تولَّد لذا املنطقة، بتلك اهتاممها توجيه اىل السياسية اجتاهاهتا اختالف عىل مرص يف

 بصفة   اإلفريقي التاريخ إحياء باب من له والتوثيق عنه والكشف املوضوع هذا دراسة يف الرغبة

 .وتقويام   تسجيال   خاصة بصفة   مرص وتاريخ عامة،

 :الدراسة مشكلة
 تضع أن عىل االستعامرية الكربى األوروبية الدول حرصت عرش التاسع القرن أواخر منذ

 املعابر مستغلة   دينية، وربام واقتصادية سياسية العتبارات اإلفريقية القارة داخل قدم موطأ لنفسها

 أن بعد سوءا   األمر وازداد االسرتاتيجي، الشاميل والعمق األمحر البحر ساحل طول عىل املائية
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 الدول هيمنة حتت األفريقية البلدان بعض ووقعت أوزارها، الثانية العاملية احلرب وضعت

عات النزاعات من مجلة بدورها خلقت التي االستعامرية  القرن منطقة يف خاصة   األفريقية والرصا

 الذى األمر ،ةفارقاأل القادة بعض والء تكسب أن بذلك واستطاعت وجودها، لتثبيت اإلفريقي

 أمنها ملرص حفظت لطاملا التي باالتفاقيات يتعلق فيام خاصة واستقرارها، مرص أمن هيدد بات

 املرسح عىل السوفيتي الوجود بروز بعد تعقيدا   األمور وازدادت االسرتاتيجي، وعمقها واستقرارها

ئييل بوجود إرهاصات مع اإلفريقي،  .خفى اإلرسا

 :الدراسة منهج
 .الوصفي املنهج اىل إضافة   التارخيي، البحث منهج

 :الدراسة أسئلة
 األفريقية؟ القارة يف قدم موطأ لنفسها تضع أن مرص استطاعت كيف .1

عات النزاعات من احلد سبيل يف مرص قدمتها التي التارخيية اجلهود هي ما .2  األفريقية والرصا

 ؟20 القرن من الثاين النصف يف

 القارة يف أدوارها تقليص اىل هدف الذى األجنبي املخطط مواجهة مرص استطاعت كيف  .3

 األفريقية؟

 ؟20 القرن من الثاين النصف يف األوروبية والدول مرص بني العالقات سارت كيف .4

 اإلقليمية املنظامت يف وجودها خالل من اإلفريقية الشعوب خدمة مرص استطاعت كيف .5

 والدولية؟

 :الدراسة حدود
 .اإلفريقي القرن منطقة: مكانية حدود

 .20 القرن من الثاين النصف: زمانية حدود

 :متهيد
عات األفريقية القارة شهدت  أسباب عىل ارتكزت خمتلفة تارخيية فرتات خالل حملية رصا

عات تلك خترج ومل ودينية، وسياسية اقتصادية  أطراف تدخل أن غري املحىل، إطارها عن الرصا

عات تلك أكسبت خارجية فية الكشوف حركة عقب الربتغاليون عمل فقد أكرب، أمهية الرصا  اجلغرا

 وصل حتى اإلسالمية، معاملها من والنيل مرص، رضب هبدف املسيحية أثيوبيا مع التحالف عىل

 تلك إدراكهم دون حالت التي املامليك جهود لوال اإلسالمية، باملقدسات العبث حماولة اىل األمر

عات تلك اىل وأضيفت ،(1)األهداف  عرش التاسع القرن من الثاين النصف يف جديدة أسباب الرصا

                                                             

 ،م1980 ،القاهرة ،املعارصة الدولية والسياسة التاريخ يف األمحر البحر: الكريم عبد عزت أمحد (1)

 .277ص
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ء بعض اقتسام يف وإيطاليا وفرنسا بريطانيا بني االستعامري التنافس تسبب حيث بعده، وما  األجزا

 ألهلها، والدينية العرقية والروابط املنطقة، تلك شعوب لوحدة مراعاة أي دون األفريقية القارة من

ء   جرياهنا حساب عىل للتوسع أثيوبيا اليهم انضمت ثم  تلك مع بالتعاون أو القوة خالل من سوا

 القوى وتعاطف ادعاءات، مستخدمة   أخرى شعوب عىل السيطرة يف فنجحت االستعامرية، القوى

 .(1)األوروبية

 احلرب هناية وحتى عرش، التاسع القرن من الثاين النصف يف اإلفريقي القرن منطقة شهدت

 أن بعد اخلليج لنفط مهم بحرى كممر االمحر البحر أمهية تضاعفت حيث مهمة أحداثا   الثانية العاملية

 األمحر البحر مداخل أمهية لذلك تبعا   وتزايدت العاملي، النفط إنتاج يف اخلليج مسامهة تزايدت

 عىل أمريكا سيطرة بعد إال جلية بصورة تظهر مل األمهية تلك ولكن فيها، املتحكمة والسواحل

 عىل عملت واىل م،1952 سنة يوليو ثورة بعد التغيري يف الوضع بدأ فقد مرص يف أما العريب، اخلليج

فية الناحية من ملرص كربى أمهية له الذى اإلفريقي، القرن منطقة يف مصاحلها تدعيم  يتعلق فيام اجلغرا

 إسامعيل وتولية األتراك جميء وبعد ،(2)النيل بنهر املحيطة الدول ومع اجلوار، دول مع بعالقاهتا

 فقد اإلفريقي، القرن منطقة جتاه مرص سياسة يف جديدة مرحلة بدأت مرص، يف احلكم مقاليد باشا

 .(3)اأفريقي يف مرصية إمرباطورية تكوين يف طموحاته باشا إلسامعيل كان

 ساحل عىل املرصية العثامنية السيادة حقوق دعم مرص واجب من أن يرى باشا إسامعيل كان

 ومنع األمن حفظ بدوافع الطبيعية حدودها اىل املرصية الدولة المتداد مهمة كخطوة األمحر البحر

 نجح م1865 مايو وىف املنطقة، يف األورويب والتنصري األجنبي التدخل ومواجهة الرقيق، جتارة

 كلَّفت م1867 العام وىف مرص، اىل ومصوع سواكن بضم عثامين فرمان استصدار يف باشا إسامعيل

 البحر ساحل يف تفتيشية بجولة بالقيام مظهر باشا جعفر آنذاك السودان حكمدار املرصية احلكومة

 جتد ومل ،(4)الصومال شاطئ اىل ومنها اليمن اىل بعدها اجته ثم هناك، مرص نفوذ توطيد بغرض األمحر

 مرص بأن التذرع سوى املناطق تلك يف املكثَّف املرصي النشاط أزعجها التي األوروبية الدول

                                                             

(1) Albright,D,E: World politics and the Arab- Israeli conflict, New 

York,1979. 

 ،القاهرة ،اهلالل دار ،1ط ،واملستقبل املايض يف مياهه واستخدام نشأته النيل، هنر: سعيد رشدي (2)

 .245ص

 مطبعة ،(م1879 – م1863)األمحر البحر يف مرص لسياسة التارخيية الوثائق: اهلل عطا شوقي ،اجلمل (3)

 .29ص القاهرة، العريب، البيان

ز رجب السيد  (4)  ،القاهرة ،العربية والدراسات البحوث معهد ،ةاألريتريي للمشكلة التارخيية األصول: حرا

 .15ص  ،م1977
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 بتلك يقومون من معظم كان بينام مصوع، أهايل هبا يقوم التي الرقيق جتارة عن الطرف تتغاىض

 املناطق، تلك يف املرصي الوجود يف راغبة غري األخرى هي احلبشة وكانت األحباش، من التجارة

قعة األرايض كل بضم طالب الذى ثيودور احلبشة حاكم أطامع ظهور مع خاصة    بالده بني الوا

 .(1)سلطانه حتت السودانية سنار ومدينة

ع دار ثيودور األثيويب احلاكم موت أعقاب يف ر انتهى أثيوبيا يف السلطة حول رصا  باستقرا

 بني العالقات ساءت أن لبث ما ولكن مرص، مع طيبة عالقة عىل كان الذى الرابع ليوحنا األمور

 السودان يف املرصية لإلدارة التابعة السودانية التاكا مديرية عىل األحباش غارات تكرار مع البلدين

 إطالق باشا إسامعيل طلب الرابع يوحنا رفض أن بعد سوءا   األمور وازدادت م،1871 أوائل حتى

 تعرضت التي األرايض أن بزعم التاكا أهايل وتعويض احلبشة، لدى املرصيني األرسى رساح

 مرور منع م1873 يوليو يف مرص قررت البلدين بني التوتر زيادة ومع ،(2)حبشية أرايض للهجوم

 مصوع، حتصني اىل باشا إسامعيل عمد ثم وعصب، مصوع مينائي عرب احلبشة اىل األسلحة

 القرن من الثاين النصف يف املرصي السيايس النشاط ذروة وكانت األحباش، ملواجهة واالستعداد

 .(3)اإلفريقي القرن منطقة يف نفوذها لتوسيع مرص حماوالت شهد الذى عرش، التاسع

 :20 القرن من الثاني النصف يف األفريقية للقضايا حلول إجياد يف مصر جهود
 :الصومال قضية يف مصر جهود

 قضية وكانت مصريهم، تقرير يف سكانه حق عىل مرص موقف تركيز كان فقد للصومال بالنسبة

ء، عدة اىل ُمقسام   كان فالصومال تعقيدا ، أكثر الصومال  مصري سوى للنقاش مطروحا   يكن ومل أجزا

ء، هذه من واحد جزء  التي بريطانيا عليه سيطرت ثم إيطاليا، حتتله كانت الذى اجلزء وهو األجزا

ء لدمج تسعى كانت  الصومال سكان أن غري هلا، خيضع كبري صومال يف األخرى الصومال أجزا

ء أي اختاذ مرص مقدور يف يكن ومل أقلية، يصبحوا  ال حتى األمر هذا يرفضون كانوا  الربيطاين  إجرا

 . (4)املنطقة يف مصاحلها مع يتامشى ما بتنفيذ تنفرد كانت بريطانيا أن إذ األمر، ذلك يف للتدخل نافذ

 من عليها وصاية فرتة بعد استقالله الصومال منح م1949 نوفمرب يف املتحدة األمم قررت

 وكولومبيا والفلبني مرص من مكون استشاري جملس إنشاء وتقرر سنوات، عرش ملدة إيطاليا جانب

                                                             

 .298ص ،م1969 ،القاهرة ،2ج ،النيل وادى سودان تاريخ: اهلل عطا شوقي ،اجلمل (1)

 ،املعارف دار ،1ط ،م1899 اىل م1820 من الفرتة يف أفريقيا يف املرصي الوجود: نرصة يوسف السيد (2)

 .207ص ،(تاريخ بدون) القاهرة،

 .436ص ،م1965 ،مقديشو ،1ج ،وحديثا   قديام   الصومال: السيد محدي ،سامل (3)

 رقم ملف ،م20/11/1946 بتاريخ أبابا بأديس املرصية امللكية للمفوضية السيايس التقرير (4)

 .80رقم حمفظة ،1ج ،225/7/1
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 جلنة يف م1950 يناير يف املرصي املندوب شرتكا وقد اإليطالية، لإلدارة النصح تقديم بمهمة

 م1950 مارس وىف ،(1)إيطاليا وبني املتحدة لأُلمم التابع الوصاية جملس بني االتفاق مرشوع صياغة

 انتقل ثم اإلسكندرية، يف الثاين اجتامعه عقد ثم القاهرة، يف جلساته أوىل االستشاري املجلس عقد

 اإليطالية اإلدارة سلطة لقمع التصدي هو للمجلس عمل أول وكان م،1950 أبريل يف الصومال اىل

 املرصي املندوب وجه يف إيطاليا وقفت وقد ،(2)اإليطالية الوصاية عىل املعرتض الصومايل للشعب

 وظيفته أن من الرغم عىل الصومال، بأهايل االتصال عدم منه فطلبت الصومال، يف نشاطه من للحد

 يف املرصي املندوب تدخل عىل إيطاليا احتجت كام قضاياهم، عىل للتعرف هبم االتصال تقتىض

 .(3)بالقاهرة للدراسة املرشحني الصوماليني مسألة

 :االستقالل بعد الصومال جتاه مصر جهود
 نيله بعد أخرى، مرة   األوروبية التدخالت دائرة عن الصومال إبعاد عىل مرص عملت

 تعرضت مرص ولكن هلا، أثيوبيا اضطهاد من أريترييا ختليص ق بل من أيضا   حاولت كام االستقالل،

 عليها فرضتها التي االلتزامات يف متثَّلت وأريترييا، للصومال مساعداهتا من قللت عوامل لعدة

 أثيوبيا تبنت وقد تكوينها، يف كبري بقدر   أثيوبيا سامهت التي األفريقية، الوحدة منظمة يف مشاركتها

فت املجال، هذا يف مرص حركة قيدت التي اإلجراءات من العديد  الدول سيطرة من مرص وختوُّ

نها سوف ذلك أن رأت حيث باستقالهلا ورحبت إال الصومال، عىل الغربية  من التخلص من ُيمكِّ

 الغربية املخططات كشف عىل مرص وعملت نشاطها، وعىل عليها تفرضها إيطاليا كانت التي القيود

ه احلديثة، األفريقية الدول عىل للسيطرة  شديد خطابا   فوزى حممود املرصي اخلارجية وزير فوجَّ

رهم م،1961 مطلع يف األفريقية الدول اىل اللهجة  من شؤوهنا يف األوروبية التدخالت من فيها حذَّ

 . (4)واالقتصادية الفنية املساعدات خالل

فا   الغربية الدول أكثر األمريكية املتحدة الواليات كانت  الشأن يف املرصي النفوذ تغلغل من ختوُّ

 بسبب األفريقية القارة جتاه السوفيتية األطامع أمام مواربا   الباب ذلك يفتح ألن حتسبا   اإلفريقي،

 يف كبري حد   اىل الغربية املرصية العالقات حتُسن من الرغم عىل السوفيتية، املرصية العالقات توطُّد

                                                             

 ،م1958 يوليو ،التاسع العدد أفريقيا، هنضة جملة االستقالل، سبيل يف الصومال: عبده حممد خملوف، (1)

 .52ص

(2) Tripodi,P: Italian Administration and Somalia,s Independence , African 

Journal , Historical Studies,Vol,32,No.213,P.359. 

 رقم ملف م،23/8/1950 بتاريخ ،الصومال عن املتحدة األمم هليئة التابع االستشاري املجلس تقرير  (3)

 .1596 رقم حمفظة ،139/69/1

 387 - 386ص ،2ج ،سابق مرجع: سامل  (4)
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 أهداف حقيقة ألمريكا يوِضح أن َقبل من النارص عبد مجال املرصي الرئيس حاول وقد الفرتة، تلك

 م،1960 سبتمرب يف إيزهناور األمريكي الرئيس مع لقائه منذ األفريقية القارة يف املرصية السياسة

 أي ومقاومة الباردة، احلرب شبح عن وإبعادها األفريقية، الدول استقالل ضامن يف تتلخص والتي

 حققتها التي املكاسب عىل احلفاظ عىل مرص عملت األهداف لتلك وحتقيقا   ،(1)فيها استعامري تأثري

 لأُلمم االستشاري املجلس عضوية يف دورها خالل من الصومال عىل الغربية الوصاية فرتة خالل

 ماديا ، الصوماليني دعم عىل والعمل ،االستقالل نيل بعد الصومال يف الغريب النفوذ لتقليص املتحدة

 النارص عبد مجال املرصي الرئيس فساعد الصوماليني، عىل للتأثري أدواته أهم الغرب يفقد حتى

 عبد كان إذ ،االقتصادية املساعدات عىل للحصول السوفيتي باالحتاد االتصال عىل الصوماليني

 تأتى التي الغربية املعونات عكس عىل رشوط، دون تأتى السوفيتي االحتاد معونات أن يرى النارص

 .(2)جمحفة رشوط وفق

 يف مرص جهود توضيح هبدف مقديشو يف إعالمي مكتب مرص افتتحت م1961 أوائل يف

ر عن فضال   األجنبي، املستعمر ومقاومة الشعوب، واستقالل الوطني التحرر قضايا مساندة  استمرا

 يف املرصية النظر بوجهة الصومايل الشعب تعريف هبدف دورها تأدية يف القاهرة من املوجهة اإلذاعة

 الغرب، دعايات عىل والرد اإلسالمي، الدين وقيم بمبادئ والتعريف األفريقية، القضايا خمتلف

 جر النارص عبد يشأ مل ذلك من الرغم وعىل ،(3)واإلسالمي واإلفريقي العريب مرص انتامء وإبراز

 تتهيأ وحتى داخليا ، عودها وينمو مراسها يقوى أن اىل العربية اجلامعة اىل االنضامم اىل الصومال

م أن رضورة يرى النارص عبد فكان األفريقية، القارة يف اخلطوة لتلك املناسبة الظروف  ُتدعِّ

نيا خاصة   إفريقيا رشق بدول أوال   عالقاهتا الصومال  اىل االنضامم يف ثانيا   تفكر ثم وكينيا، تنزا

يد من خوفا   العربية، اجلامعة  . (4)سياسية عزلة شبه يف تعيش كانت الصومال ألن متاعبها، تزا

 :األثيوبي الصومالي النزاع فى مصر جهود
ء توحيد اىل تطلَّعت الصومال استقلت عندما  أو إقليمي اليها تضم جديدة دولة يف البالد أجزا

 م1961 عام الصومال دستور نص وقد هلا، تبعيتهام اعتبار عىل كينيا، يف وانفدى أثيوبيا يف جادين

 عرب ذلك يتم أن نفسها مُتنِى الصومال وكانت تقسيمها، وعدم البالد مصري تقرير حق مبدأ عىل

                                                             
(1) 

Ismael,T: The United Arab Republic in Africa , P.181. 

 ،عودة امللك وعبد سليامن حممود أمحد. ترمجة ،إفريقيا دراسات سلسلة ،اإلفريقية اجلامعة: كولن ،ليحوم (2)

 .159ص ،م1977 ،القاهرة ،والرتمجة للتأليف املرصية الدار

 مركز ،التارخيي واملرياث والسياسة التنمية ثالثية ،املرصية السياسة يف النيل مياه: سامل السيد أيمن (3)

م واالسرتاتيجية السياسية الدراسات  .276ص ،م2004 ،القاهرة ،باألهرا

 .32ص ،م1982 ،القاهرة ،املستقبل دار ،اإلفريقية والثورة النارص عبد: حممد حممد ،فائق (4)
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 كله ذلك من وأبعد لذلك، يسعى ال الغرب أن اكتشفت ما رسعان ولكنها الغرب، دول مع حتالفها

د أمريكا كانت  توحيد يف ترغب كانت فقد مرص أما ،(1)الصومال مواجهة يف بالسالح أثيوبيا ُتزوِّ

ء مية اسرتاتيجيتها مع متاشيا   الغرب أطامع عن بعيدا   الصومال أجزا  يف السالم عملية دفع اىل الرا

ل اعتبار عىل األفريقية القارة ربوع  اعتبار وعىل الفرتة، تلك خالل أفريقيا يف حدث الذى التحوُّ

 الصوماليني إقناع مرص فحاولت املجاالت، كافة يف بمرص الصومال تربط التي الوثيقة الروابط

 . (2)انفدى بإقليم املتعلقة لقضيتهم كسبا   كينيا مع عالقتهم بتحسني

 أهدافها لتحقيق األفريقية والشعوب الدول تعاطف كسب اىل الصومالية احلكومة سعت

 يف انعقد الذى الثالث األفريقية الشعوب مؤمتر انعقاد فرصة فاستغلت قضيتها، نجاح وضامن

 الوقت أن ترى مرص وكانت فائدة، دون ولكن قضيتها، رشح وحاولت م1961 مارس يف القاهرة

 إتِّباعها هو الصومال قضية لنجاح الطرق أفضل وأن الصوماليني، مطالب لتحقيق مناسب غري

 التي العزلة من واخلروج اقتصادها، وتطوير األفريقية، املنطقة يف وجودها وتدعيم السلمية، للطرق

قفها عليها تفِرضها  وأثيوبيا الصومال وتبادلت أوجادين، إقليم يف األحداث وتصاعدت ،(3)موا

 هتدئة ىف مهم بدور مرص وقامت ،األثيويب اجليش أفراد ضد فدائية عمليات وظهرت ،االهتامات

 من كل   بمراسلة النارص عبد مجال املرصي الرئيس وسارع التصعيد، لوقف والتوصل األمور

 ونقل التصعيد لوقف رشماركى الرشيد عبد الصومايل والرئيس هيالسالسى األثيويب الرئيس

 منعا   املتحدة األمم اىل األمر تصعيد عدم مرص رأى وكان األفريقية، الوحدة منظمة اىل اخلالف

 . (4)الغربية الدول لتدخل

 يف األفريقية الدول خارجية وزراء اليه توصل اتفاق بعد والصومال أثيوبيا بني القتال توقف

نيا، السالم دار يف اجتامعهم  مع مكثفة واتصاالت بجهود االجتامع خالل من مرص وفد وقام بتنزا

 مرة   جتدد القتال أن غري النار، إطالق وقف التفاق التوصل تم حتى وأثيوبيا الصومال وفدى

 لوقف للوساطة مرص جهود استمرت وقد ،(5)االتفاق بخرق االهتامات الدولتان وتبادلت أخرى،

 إثر وعىل النار، إطالق لوقف آخر التفاق التوصل تم حتى بنيجرييا، الجوس مؤمتر خالل القتال

                                                             

 .318ص ،م1982 ،القاهرة ،1ط ،وأريرتيا واحلبشة الصومال عن وثائق: ماح برخت أمحد (1)

م (2)  .28ص ،م1961أكتوبر ،148العدد ،السيايس التقرير: االقتصادي األهرا
(3)

 Lewis,I,M: Pan Africanism and Pan Somalism , P.160 

 ،13العدد ،الدولية السياسة جملة ،السلمية بالطرق وتسويتها األفريقية املنازعات :غاىل بطرس طرس (4)

 .129ص م،1968أكتوبر

 ،م1978 ،54العدد ،الدولية السياسة جملة ،الصومالية – اإلثيوبية املسلحة املواجهات: نبيه ،األصفهاين (5)

 .24ص
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 القتال، وقف تثبيت عىل للعمل م1964 اخلرطوم مؤمتر يف أخرى بجهود مرص قامت القتال توقف

 خارجية وزيري اجتامع فاستضافت وأثيوبيا، الصومال بني للتوفيق جمهوداهتا يف مرص واستمرت

 هنائية تسوية إجياد لبحث األفريقية القمة مؤمتر انعقاد قبيل م1964 يوليو يف القاهرة يف البلدين

 . (1)للمشكلة

 عيل قيودا   بذلك لتضع األفريقية، الوحدة ملنظمة مقرا   أبابا أديس تصبح أن عىل مرص وافقت

 من رؤياها يف مرص نجحت وقد موقعها، بحكم الغرب وراء االنسياق من تتمكن ال حتى إثيوبيا

 التحرر حلركات املؤيدة املنظمة اختذهتا التي القرارات بعد األفريقية الوحدة منظمة مؤمتر خالل

 األفريقية الدول موافقة عىل احلصول يف أيضا   مرص ونجحت ،االستعامر مواجهة يف األفريقية

 الغربية الدول حماولة من الرغم عىل ،التايل العام يف للمنظمة األول للمؤمتر القاهرة الستضافة

ئيل  األفريقية، الدول جتاه اخلارجية سياساهتا بمراجعة مرص وقامت األمر، ذلك عرقلة وإرسا

ء بعض مع النارص عبد مجال املرصي الرئيس فاجتمع  عثامن ومنهم األفريقية الدول يف مرص سفرا

 مرص سياسات هلم ليُوِضح الصومال يف مرص سفري توفيق ومصطفى أثيوبيا، يف مرص سفري توفيق

 عام األثيويب الرئيس حماوالت تنجح ومل ،(2)اجلديدة املنظمة إنشاء بعد اإلفريقية القارة جتاه اجلديدة

 قضايا جتاه سياساهتا تغيري عىل إلجبارها مرص عىل للضغط السوفيتي االحتاد كسب يف م1959

 التعُسفية األثيوبية املامرسات مواجهة يف األريترييني دعم يف مرص نشاط ازداد فيام اإلفريقي، القرن

 كاملة، بصورة   أريترييا لضم متهيدا   الفيدرايل االحتاد عىل القضاء هبدف األريتريي الشعب ضد

 حق يف قضيتها بعدالة منها اقتناعا ألريترييا، واملعنوية املادية املساعدات من الكثري مرص وقدمت

 . (3)األفريقية التحرر حلركات الداعمة مرص سياسة مع متاشيا   مصريها، تقرير

 :جيبوتي استقالل دعم يف مصر جهود
 االسرتاتيجية االمهية م1975 يونيو يف السويس قناة وفتح املرصية أكتوبر حرب أعادت

 استقالل دعم يف املرصي الدور ازداد وقد األمحر، والبحر اهلندي املحيط عىل املتميز ملوقعها جليبويت

 واالقتصادية والسياسية العسكرية املجاالت يف بفرنسا مرص ربطت التي اجليدة العالقات يف جيبويت

 منذ جيبويت باستقالل فرنسا إلقناع مساعيها مرص بدأت العربية الدول جامعة خالل ومن والثقافية،

 السياسية األحزاب وكانت ،(4)الغرض هلذا عربية دول عدة من جلنة بتشكيل فقامت م،1970 أبريل

                                                             

 ،القاهرة ،م1983 اىل م1963 األفريقية الوحدة منظمة وقرارات توصيات: املرصية اخلارجية وزارة (1)

 .29ص ،وأثيوبيا الصومال بني احلدود حول النزاع عن قرارات ،1985

 .87 -86ص ،سابق مرجع: فائق (2)

 .65ص ،سابق مرجع: كولني ،ليحوم (3)

م مركز ،التحديات عرص يف القومي مرص أمن: حافظ حممد ،إسامعيل (4)  ،القاهرة ،والنرش للرتمجة األهرا

 .430ص ،م1987
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 ووصل ،استقالله نيل يف اجليبويت الشعب مساعدة يف مهم دور مرص تلعب أن اىل تتطلع جيبويت يف

 الدول من عددا   شملت جولة ضمن مرص لزيارة جيبويت يف الشعبية األفريقية الرابطة حزب من وفد

 إلقامة فرنسا وختطيط ،جليبويت الفرنيس االحتالل قسوة مدى املرصية للحكومة الوفد ونقل العربية،

ئيلية الرشكات إحدى وأن املندب، باب ملضيق اجلنويب املدخل عند أوبوك يف جوية قاعدة  اإلرسا

 . (1)بتنفيذها ستقوم

فقته دستان جسكار فلرجيس الفرنيس الرئيس أعلن م1975 هناية يف  جيبويت منح عىل موا

 الوجود استمرار برشط ،استفتاء بعدها جُيرى ثم عامني، خالل يف ذلك يتم بأن املرشوط استقالهلا

ر عىل حفاظا   الرشوط هذه عىل مرص تعرتض ومل ،الفرنيس العسكري  من وخوفا   ،جيبويت استقرا

ع حدوث  مايو يف جيبويت مصري حول االستفتاء وُأجِرى ،(2)جيبويت حول وأثيوبيا الصومال بني رصا

 يف رغبتها مرص وأبدت ،جيبويت استقالل نتائجه من كان والذى العامني، فرتة انقضاء بعد م1977

 الدول جلامعة لضمها متهيدا   وتدريبه، له األسلحة وتوفري ،وطني جيش إنشاء يف جيبويت مساعدة

 يف جيبويت يف سفارهتا بفتح وقامت ،االستقالل احتفاالت يف املشاركني أول مرص وكانت العربية،

 . (3)م1977يوليو

 :األمحر البحر أمن يف مصر جهود
 اإلفريقي القرن منطقة أمهية ازدادت م1975 يونيو يف السويس قناة إفتاح إعادة مع

ل مع خاصة   هبا، مرص أمهية وازدادت ،االسرتاتيجية ع اىل املنطقة تلك حتوُّ  القوتني بني رصا

 اهتاممات وتركزت املنطقة، يف املوجودة املحلية القوى مع وتشابكهام وفرنسا، بريطانيا العظميتني

 ومقاومة الصومال، يف السوفيتي النفوذ ومقاومة مصاحلها، محاية عىل اإلفريقي القرن منطقة يف مرص

ئيل مع املتعاونة أثيوبيا سياسة ر هو الفرتة تلك يف مرص انتباه أثار ما أول وكان ،(4)إرسا  إرصا

 بمدها ألمريكا طلب وتقديم السالح، بقوة األريتريية املشكلة حل عىل األثيوبية العسكرية احلكومة

 األثيويب الرئيس اضطر دعوهتا، تلبية األمريكية املتحدة الواليات تشأ مل وملًّا السالح، من بمزيد

ئيل، مغازلة اىل مريام هيال منجستو  ودها ليكسب األثيويب اجليش وحدات بناء اىل فدعاها إرسا

ئيل فسارعت ومعونتها،  خاصة قوات ووحدات جديدة، أثيوبية كتائب فتشكلت دعوته، بتلبية إرسا

 عن إثيوبيا إثناء مرص فيه حاولت الذى الوقت يف ،األريتريية الثورة عىل القضاء يف املساعدة هبدف

 . (5)األريتريية القضية حلل القوة استخدام
                                                             

 ،1ط، اهلندي املحيط يف اجلديدة اإلمربيالية االسرتاتيجية يف دراسة، أفريقيا قرن عىل عاصفة: جمدى، نصيف (1)

 .68ص، م1977 ،القاهرة
 .20ص، م1977، القاهرة، األمحر البحر أمن جيبويت: محدي، الطاهري (2)
 .114ص، م1982، القاهرة، مرص هنضة مطبعة، دولة مولد جيبويت مجهورية: فرح جواد (3)
 .128ص، م1992، بريوت، حزم ابن دار، الراهنة املأساة وجذور الصومال: أبوبكر أمحد الشيخ عىل (4)

(5) Shams,F,B: Conflict in the Home of Africa in current 

History,Vol.73,No.432,1977,P.202 
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 جهوده يبذل أن األثيويب العسكري املجلس السادات أنور حممد آنذاك املرصي الرئيس ناشد

 أثيوبيا مكانة حلفظ القوة اىل اللجوء وعدم سلميا ، املشكلة حلل متهيدا   أريرتيا يف الدماء حلقن

ير يف املرصي اخلارجية وزير فهمى إسامعيل اجتمع كام مرص، مع عالقاهتا عىل واحلفاظ الدولية،  فربا

 والسودان مرص البلدين بني اجلهود لتنسيق آنذاك السوداين اخلارجية وزير صالح أمحد مع م1976

 يف مرص وفد شارك وأيضا   ،األريتريية التحرير وجبهات أثيوبيا بني للوساطة مشرتكة خطة وتقديم

 وكانت ،(1)النار إطالق لوقف اجلهود لبذل أبابا أديس يف اإلفريقية الدول خارجية وزراء اجتامعات

ئيل تقوم أن يف التفكري هو مرص خماوف أثار ومما النزاع، طريف بني املصاحلة عىل حريصة مرص  إرسا

 تنفيذ يف األثيوبية احلكومة ومضت ألريترييا، تسيريها أثيوبيا تنوى التي الفالحني محلة بتدريب

 يونيو يف مرص اىل األثيويب العسكري املجلس عضو بايو برهانو وأوفدت العسكرية، خمططاهتا

 ،األثيويب التصعيد عن تتحدث التي لألنباء صحة ال أنه املرصية للحكومة أكد حيث م،1976

فقا   وكان أريترييا، جتاه بالده موقف عن السادات املرصي الرئيس فأعلن  احلكومة رؤية مع متوا

 كبرية أعداد لفرار ونتيجة   ،(2)األثيوبية الدولة إطار يف الذايت احلكم أريرتيا منح وهى املعلنة األثيوبية

 ذلك حتى السودان وكان املشكلة، من جزءا   السودان أصبح السودان، اىل األريترييني املرشدين من

 فأعلن السودانية، احلكومة جانب اىل مرص ووقفت وأريترييا، أثيوبيا بني الوساطة بدور يقوم الوقت

 مرص نظرت وقد السوفيتية، اهليمنة حتت السودان وقوع متنع أن الرئيسية مرص أولويات أن السادات

 . (3)النيل مياه مصدر هي أثيوبيا وأن خاصة   هلا، مبارش هتديد أنه عىل للسودان أثيوبيا هتديد اىل

 :20القرن أواخر فى الداخلية الصومالية األزمة جتاه مصر جهود
 حتقيق هبدف الصومال يف املتنازعة الداخلية بالفصائل االتصال يف مرص جهود استمرت

 من وذلك م،1993 يف مقديشو يف املرصية السفارة عىل االعتداء حادثة بعد حتى الوطنية، املصاحلة

 عام خالل مرص واستقبلت أبابا، وأديس ونريويب وباريس روما من كل   يف املرصية السفارات خالل

 لقاءات ذلك بعد تال ثم املصاحلة، مؤمتر انعقاد ُقبيل الصومالية الفصائل قيادات من عددا   م1993

 الشامل جبهات وبعض الصومالية، الوطنية واجلبهة ،الصومايل الوطني التحالف ممثيل مع

 هامش عىل الصومالية الفصائل مع ُمكثفة بمشاورات املرصية اخلارجية وزارة وقامت الصومالية،

 مؤمتر يف املُشارك املرصي الوفد أجرى كام م،1993 مارس 15و يناير 4 يف أبابا أديس مؤمتري

                                                             

ع: أبوبكر عثامن حممد (1)  اإلفريقي القرن يف السوفيتي واالحتاد األمريكية املتحدة الواليات بني الرصا

ر دول وموقف  .328ص ،(تاريخ بدون) ،م1978 – م1974 من الفرتة يف منه القريبة اجلوا

 .398ص ،م1976 ،1ج ،48املجلد ،األزهر جملة ،أريترييا مأساة: حممد ،نعيم (2)

 يناير ،51 العدد ،الدولية السياسة ،م1976 يوليو 15 والسودان مرص بني املشرتك الدفاع اتفاقية (3)

 .75ص ،م1978
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 الفصائل بني املُكثفة االتصاالت من عددا   م1993 مارس يف للصومال اإلنسانية املساعدات

 م1993 يونيو 29ىف انعقد الذى اإلفريقي القمة مؤمتر خالل من مرص وأكدت املتنازعة، الصومالية

  .(1)الصومالية األزمة جتاوز رضورة عىل

 خالهلا ومن م،1994 – م1993 االنعقاد دورة يف اإلفريقية الوحدة منظمة مرص ترأَّست

 املتحاربة، الفصائل بني الوساطة بدور للقيام زيناوى ميليس اإلثيويب الرئيس مع بالتنسيق قامت

 وزارة عقدت م1994 فرباير وىف الفصائل، بني الصلح يف املنحاز غري دورها عىل مرص وأكدت

ل بينها من صومالية فصائل تسعة قادة مع لقاءات املرصية اخلارجية  جبهة رئيس أبرش حممد اجلنرا

 حزب رئيس حممد مهدى وعىل املتحد، الصومايل احلزب رئيس حاشى وحممد الصومالية، اإلنقاذ

 الرئيس اىل برسائل مبارك حسنى حممد آنذاك املرصي الرئيس وبعث املوحد، الصومايل املؤمتر

 حثَّهم األفارقة، الرؤساء باقي واىل الصومالية، األزمة ملف بمتابعة املُكلف بصفته زناوى األثيويب

 والتغريات التحوالت يف الرائد دورهم من انطالقا الصلح، مشاورات يف الفاعلة املشاركة عىل فيها

 كل يضم إنقاذ جملس إنشاء اىل املحادثات وتوصلت األخرية، الفرتة شهدهتا التي األفريقية السياسية

 قادة مع القاهرة يف حمادثات موسى عمرو املرصي اخلارجية وزير وأجرى الصومالية، الفصائل

 الدور واستمر الصوماليني، الزعامء بني النظر وجهات تقريب بغرض الصومايل واجلنوب الشامل

 طالبت التي القرارات لبعض األمن جملس استصدار وراء مرص وكانت ،(2)م1996 طوال املرصي

 أن اىل م،1997 يناير يف سودرى مؤمتر إعقاب يف ذلك وحتقق السالح، تصدير وحظر القتال بإهناء

 وخرج مرص، من بدعوة م،1997 ديسمرب 22 اىل نوفمرب 12 من الفرتة يف املصاحلة مؤمتر جاء

 .(3)األزمة حل يف إجيابا   سامهت واألمني العسكري الصعيدين عىل مهمة بقرارات املؤمتر

 :اخلامتة
 عامة بصفة   اإلفريقية القارة ربوع يف واالستقرار األمن بث يف املسامهة عىل مرص حرصت

 التي الفرتة يف خاصة   االسرتاتيجية، املنطقة بأمهية منها إيامنا خاصة بصفة   اإلفريقي القرن ومنطقة

نت والتي م،1945 – م1938 الثانية العاملية احلرب هناية أعقبت  األورويب التحالف دول فيها متكَّ

 التي واإلقليمية السياسية التغرُيات بعد اإلفريقية، واملناطق الدول بعض عىل سلطاهنا تبسط أن

 بعض مواقف مع موقفها تعارض يف املرصي احلرص هذا تسبب وقد نفسها، احلرب أوجدهتا

 األفريقية، املنطقة يف مصاحلها يف تعاُرض مرص تدخل يف رأت التي واألوروبية اإلفريقية الدول

                                                             

 .م1993 ،القاهرة ،االسرتاتيجي التقرير ،الصومالية األزمة يف املرصية اخلارجية السياسة (1)

م ،األثيويب العريب والتفاهم الصومال: امللك عبد ،عودة (2) م مؤسسة ،االقتصادي األهرا  ،القاهرة ،األهرا

 .م1996 ديسمرب

عات (3)  البحوث معهد ،األفريقية للدراسات السنوي املؤمتر أعامل: أفريقيا يف األهلية واحلروب الرصا

 .م1999 ،القاهرة ،القاهرة جامعة ،األفريقية والدراسات



 )إصدار خاص(               م                     2018ديسمرب  -األول العدد                  كلية السياسة واالقتصادجملة               

32 

 الوحدة كمنظمة والدولية اإلقليمية املنظامت بعض يف تواجدها خالل ومن مرص فاستطاعت

 تضع أن األخرى املنظامت وبعض املتحدة، األمم ومنظمة العربية، الدول وجامعة األفريقية،

عات القضايا من للعديد حلول إجياد يف تساهم وأن قدم، موطأ لنفسها  اإلفريقية والنزاعات والرصا

 .األفريقية املنطقة يف الرائد التارخيي دورها منطلق من املستعمر أوجدها التي

 :النتائج
 :اآلتية النتائج اىل الدراسة توصلت

 القرن منطقة قضايا سيام ال األفريقية، القضايا لبعض حلول إجياد يف إجيابا   مرص سامهت .1

 . احلكم ونزاع املصري، تقرير وحق احلدودية، النزاعات خيص فيام اإلفريقي،

نها الذى األمر والدولية، اإلقليمية املنظامت بعض يف هلا قدم موطأ لنفسها مرص أوجدت .2  مكَّ

 .املختلفة قضاياها يف اإلفريقية الدول جانب اىل الوقوف يف رائد بدور القيام من

 هلا، املساعدات خمتلف تقديم خالل من اإلفريقية بالشعوب كبريا   اهتامما مرص أظهرت .3

مية سياساهتا مع متاشيا    ،الذايت حكمها حق اإلفريقية الشعوب منح عىل العمل اىل الرا

 . وتطويرها وتدريبها،

 عليها، واهليمنة األفريقية، البلدان عىل السيطرة يف كبرية جهودا   األوروبية الدول بذلت .4

قعها معابرها عىل السيطرة هبدف وتقسيمها  .االسرتاتيجية وموا

 التوصيات
 :باآليت الدراسة أوصت

 .املوضوع حول الدراسات من مزيد إعداد .1

 . اإلفريقية النزاعات طبيعة حول العلمية واألوراق املؤمترات من مزيد إعداد .2

 .م1952 املرصية يوليو ثورة بعد أفريقيا يف مرص جهود حول الضوء من مزيد إلقاء .3

 .اإلفريقية بالقضايا ُتعنَى شاملة وثائقية الكرتونية مكتبة إنشاء .4

  



 )إصدار خاص(               م                     2018ديسمرب  -األول العدد                  كلية السياسة واالقتصادجملة               

33 

 املالحق
 

 

 اإلفريقي القرن منطقة
 

 

 الصومايل األثيويب النزاع مناطق



 )إصدار خاص(               م                     2018ديسمرب  -األول العدد                  كلية السياسة واالقتصادجملة               

34 

 واملراجع املصادر
 :والتقارير واملجالت واملراجع املصادر: أوال  

 القاهرة، املعارصة، الدولية والسياسة التاريخ يف األمحر البحر: الكريم عبد عزت أمحد.1

 .م1980

 .م1982 القاهرة، ،1ط وأريرتيا، واحلبشة الصومال عن وثائق: ماح برخت أمحد.2

 الدولية، السياسة جملة الصومالية، – األثيوبية املسلحة املواجهات: نبيه األصفهانى،.3

 .م1978 ،54العدد

 .م1961أكتوبر ،148العدد ،السيايس التقرير: االقتصادي األهرام.4

 ،51 العدد الدولية، السياسة م،1976 يوليو 15 والسودان مرص بني املشرتك الدفاع إتفاقية.5

 .م1978 يناير

 – م1863)األمحر البحر يف مرص لسياسة التارخيية الوثائق: اهلل عطا شوقي اجلمل،.6

 .القاهرة ،العريب البيان جلنة مطبعة ،(م1879

 .م1969 القاهرة، ،2ج النيل، وادى سودان تاريخ: اهلل عطا شوقي اجلمل،.7

 والنرش، للرتمجة األهرام مركز التحديات، عرص يف القومي مرص أمن: حافظ حممد إسامعيل،.8

 .م1987 القاهرة،

 والدراسات البحوث معهد ،األريتريية للمشكلة التارخيية األصول: حراز رجب السيد.9

 .م1977 القاهرة، العربية،

 ،1ط م،1899 اىل م1820 من الفرتة يف أفريقيا يف املرصي الوجود: نرصة يوسف السيد.10

 (.تاريخ بدون)القاهرة، املعارف، دار

 .م1993 القاهرة، ،االسرتاتيجي التقرير الصومالية، األزمة يف املرصية اخلارجية السياسة.11

 .م1977 القاهرة، األمحر، البحر أمن جيبويت: محدي الطاهرى،.12

 معهد اإلفريقية، للدراسات السنوي املؤمتر أعامل: أفريقيا يف األهلية واحلروب الرصاعات.13

 .م1999 القاهرة، القاهرة، جامعة اإلفريقية، والدراسات البحوث

 ملف م،20/11/1946 بتاريخ أبابا بأديس املرصية امللكية للمفوضية السيايس التقرير.14

 .80رقم حمفظة ،1ج ،225/7/1 رقم

 التارخيي، واملرياث والسياسة التنمية ثالثية املرصية، السياسة يف النيل مياه: سامل السيد أيمن.15

 .م2004 القاهرة، باألهرام، واالسرتاتيجية السياسية الدراسات مركز

 الدولية، السياسة جملة السلمية، بالطرق وتسويتها األفريقية املنازعات :غاىل بطرس بطرس.16

 .م1968أكتوبر ،13العدد
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 بتاريخ الصومال، عن املتحدة األمم هليئة التابع االستشاري املجلس تقرير.17

 .1596 رقم حمفظة ،139/69/1 رقم ملف م،23/8/1950

 .م1982 القاهرة، مرص، هنضة مطبعة دولة، مولد جيبويت مجهورية: فرح جواد.18

 اهلالل، دار ،1ط واملستقبل، املايض يف مياهه واستخدام نشأته النيل، هنر: سعيد رشدى.19

 .القاهرة

 .م1965 مقديشو، ،1ج وحديثا ، قديام   الصومال: السيد محدي سامل،.20

هنة، املأساة وجذور الصومال: أبوبكر أمحد الشيخ عىل.21  .م1992 بريوت، حزم، ابن دار الرا

 مؤسسة ،االقتصادي األهرام ،األثيويب العريب والتفاهم الصومال: امللك عبد عودة،.22

 .م1996 ديسمرب القاهرة، ،األهرام

 .م1982 القاهرة، ،العريب املستقبل دار األفريقية، والثورة النارص عبد: حممد حممد فائق،.23

 أمحد. ترمجة ،9رقم دراسة أفريقيا، دراسات سلسلة األفريقية، اجلامعة: كولني ليحوم،.24

 .م1977 القاهرة، والرتمجة، للتأليف املرصية الدار عودة، امللك وعبد سليامن حممود

ع: أبوبكر عثامن حممد.25  القرن يف السوفيتي واالحتاد األمريكية املتحدة الواليات بني الرصا

 (.تاريخ بدون) م،1978 – م1974 من الفرتة يف منه القريبة اجلوار دول وموقف اإلفريقي

 يوليو التاسع، العدد أفريقيا، هنضة جملة ،االستقالل سبيل يف الصومال: عبده حممد خملوف،.26

 .م1958

 ىف اجلديدة اإلمربيالية االسرتاتيجية يف دراسة أفريقيا، قرن عىل عاصفة: جمدى نصيف،.27

 .م1977 القاهرة، ،1ط ،اهلندي املحيط
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