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abstract:
The Sudanese-Congolese relations are characterized by good relations and the principles and
resolutions of the United Nations and other international organizations, although sometimes they
are divided and sometimes divided.
The Sudan was one of the leading countries that had established relations with the newly
independent State of the Congo and defended them in international forums in its struggle with white
mercenaries and foreign interventions. The Congo had witnessed many events and developments
through the period of independence, national movements, the period of civil war, A game after
independence in 1960 until Mobutu took power in 1965.
The relations between the two countries ranged from strong and strong relations to weak relations
and volatile and tainted by some tensions due to conflicts and interference in internal affairs. Sudan
is associated with the Congo neighborhood and tribal ties, which helped deepen relations between
the two countries.
After Congo's independence, many problems emerged in the Congo itself, thus affecting the
relations between the two countries. Relations with the Congolese forces became more complicated
with the Sudanese forces that were part of the United Nations security forces. The situation was
further complicated by the horrific killing of Lumumba, which increased pressure The Sudanese
government, which has changed its neutrality towards the issue of the Congo to support Lumumba
rebels against the usurped power in the Congo, which eventually led to strained relations between
the two countries and support each other's secessionist movements in both countries.
key words: Sudan،Congo ،Lumumba،Mobutu،Zandi،Team Aboud, The Samba Rebels.
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الممخص
تعد العبلقات السكدانية الككنغكلية مف العبلقات الخارجية المميزة كالتي تمثمت في حسف الجكار كأتباع مبادئ
كق اررات األمـ المتحدة كالمنظمات الدكلية األخرم ،كاف شابيا كتخممتيا بعض الخبلفات في بعض األحياف.
ككاف السكداف مف الدكؿ الرائدة التي أقامت عبلقات مع دكلة الككنغك حديثة االستقبلؿ كما دافعت عنيا في
المحافؿ الدكلية في صراعيا مع المرتزقة البيض كفي التدخبلت الخارجية.
ككانت الككنغك قد شيدت أحداثنا كتطكرات كثيرة مرك انر بمرحمة االستقبلؿ كالحركات الكطنية مدة الحرب األىمية
كالصراعات عمى الحكـ كاالضطرابات الداخمية التي حدثت مبارة بعد االستقبلؿ عاـ َُٔٗ حتي استيبلء
مكبكتك عمى السمطة في ُٓٔٗ.
كتراكحت العبلقات بيف الدكلتيف ما بيف عبلقات قكية كمتينة إلى عبلقات ضعيفة كفاترة كمشكبة ببعض التكترات
بسبب الصراعات كالتدخبلت في الشؤكف الداخمية ،كترتبط السكداف بالككنغك بركابط الجكار كالقبمية مما ساعد
ىذا في تعميؽ العبلقات بيف البمديف.
كبعد استقبلؿ الككنغك ظيرت العديد مف المشكبلت في الككنغك نفسيا أثرت بالتالي في العبلقات بيف البمديف
تعقيدا مع ىجكـ القكات الكنكغكلية عمى القكات السكدانية التي كانت ضمف قكات األمـ
كازدادت العبلقات
ن

تعقيدا مع مقتؿ لكمكمبا بطريقة بشعة ،مما أدم إلى إزدياد الضغكط
المتحدة لحفظ األمف ىناؾ ،كازدادت األمكر
ن
عمى الحككمة السكدانية التي عممت عمى تغيير مكاقفيا الحيادية تجاه مسألة الككنغك إلى دعـ ثكار لكمكمبا ضد

السمطة المغتصبة في الككنغك ،األمر الذم أدم في النياية إلى تكتر العبلقات بيف البمديف كدعـ كبل منيما
لحركات االنفصاؿ في كبل البمديف.
الكممات المفتاحية :السكداف ،الككنغك ،لكمكمبا ،مكبكتك ،الزاندم ،الفريؽ عبكد ،ثكار السمبا.
المقدمة
اقعا تحت االحتبلؿ
السكداف دكلة حديثة االستقبلؿ خبلؿ المدة (ُٔٓٗ – ُْٔٗ) ،كما أف الككنغك كاف ك ن

البمجيكي كلذا نجد أف العبلقة في تمؾ المدة لـ تنضج مف حيث التمثيؿ الخارجي كاقامة عبلقات دبمكماسية ،كقد
بدأت السياسية مع الككنغك منذ حركب التحرير ضد االحتبلؿ في القارة األفريقية ،إذ قدـ السكداف الدعـ المعنكم
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كالمادم لحركة باتريس لكمكمبا ،إال أف العبلقات السياسية مرت بمدة مف التكتر خبلؿ حكـ شكمبي مكيس ،إذ
(ُ)

أنشأت حركة التمرد األكلي معسكرات ليا لتدريب الجنكبييف لحمؿ السبلح.

أكال -العبلقات السكدانية الككنغكلكية خبلؿ فترة الحكـ العسكرم األكؿ (ُٖٓٗ)ُْٗٔ-
استكلي الفريؽ ابراىيـ عبكد عمى السمطة في السكداف السابع عشر مف نكفمبر عاـ ُٖٓٗـ ،اذ أشار في بياف
لو أف السياسة الخارجية السكدانية سكؼ تعمؿ عمى دعـ القضايا العربية كاألفريقية(ِ) ،ككاف بداية التعاكف
السكداني لمككنغك يتمثؿ في افتتاح السفارة السكدانية في الككنغك حيف قاـ القائـ باألعماؿ السكداني محمد عبد
الماجد بتاريخ ُّ َُٗٔ/ٕ/بمقابمة رئيس كزراء جميكرية الككنغك باتريس لكمكمبا في كاشنطف ،كحدثو عف
ضركرة المكافقة عمى فتح سفارة لمسكداف بالككنغك ،كقد رحب لكمكمبا بفتح السفارة كخطكة ىامة في طريؽ تحقيؽ
التماسؾ المنشكد ،كبعد استقبلؿ الككنغك في عاـ َُٔٗـ فتح السكداف سفارتو في مدينة ايسرك ،كىي امتداد
لمتعاكف بيف البمديف كالذم بدأ قبؿ االستقبلؿ.
كمع بداية االضطرابات الداخمية في الككنغك طالب الككيؿ الدائـ لكزارة الداخمية بالسكداف بفتح اعتماد مالي
لمكاجية المكقؼ مف جميع النكاحي ،كقد أصدر الحاكـ العسكرم في السكداف العديد مف المبلحظات مكجية
لمبلحظي البكليس كالسبلطيف المجاكريف لمحدكد ،كفييا ما يمي :التبيو عمى السبلطيف أال يقبمكا باألشخاص
لمجرد فرارىـ مف اإلشاعات كيمكنيـ قبكؿ مف تضطرىـ االضطرابات لمجكء إلى السكداف ،اختيار استراحات
مرض ذبابة التسي تسي لتككف معسكرات لبلجئيف بعد إدخاؿ بعض التحسينات بيا ،إصدار التعميمات لكؿ
السبلطيف بتسجيؿ جميع أسماء البلجئيف في دفاتر خاصة كارساليـ لمكشؼ الطبي بمجرد دخكليـ لؤلراضي
السكدانية ،االتفاؽ مع مفتش طبي لبدء حممة التطعيـ ضد مرض الجدرم كالحمي الصفراء ،كقد سمح لممياجريف
طبقنا لمقرار الذم صدر في اجتماع جكبا يكـ ُْ َُٗٔ/ٓ/بالسكف مع أقاربيـ(ّ) ،ككاف معظميـ مف قبيمة

الزاندم(ْ).

في عاـ ُٖٓٗ شارؾ لكمكمبا في مؤتمر التضامف اآلسيكل كاألفريقى الذل عقد فى أك ار عاصمة غانا كقد
التقيت في ذلؾ الكقت بالرئيس الغاني نكركما ،الذم رحب بو كبمكاقفو الشجاعة ضد االستعمار البمجيكي(ٓ)،
ليذا نجد أف الرئيس الغاني أرسؿ برسالة إلى الرئيس السكداني الفريؽ عبكد يطمب فيو أف تكافؽ الحككمة
السكدانية عمى استخداـ مطار الخرطكـ مف قبؿ الطائرات الغانية التي تحمؿ الحاجات الممحة لتكفير المكاد
الغذائية كالمكازـ الطبية لمذىاب بيا إلى الككنغك(ٔ).
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خاصة بعد

تقارب الفريؽ عبكد مع مصر بتكقيع اتفاؽ ترتيب أكضاع مياه النيؿ عاـ ُٗٓٗ ،ثـ زيارة الرئيس جماؿ عبد
الناصر عاـ َُٔٗ لمسكداف ،اذ اتجيت السكداف بعد تمؾ الزيارة إلى تكطيد عبلقاتيا مع المعسكر االشتراكي،
كبالرغـ مف ذلؾ ال تشير الكثائؽ مف قريب أك بعيد إلى تغيير في مكقؼ الحككمة السكدانية العسكرية تجاه ثكار
(ٖ)

لكمكمبا.

كمع تككيف أكؿ حككمة كطنية لمككنغك برئاسة باتريس لكمكمبا كانتخاب جكزيؼ كازافكبك أكؿ رئيس لمجميكرية
لـ تمض أسبكع كاحد عمى إعبلف االستقبلؿ حتى نشب النزاع بينيما فأعمف رئيس الجميكرية فصؿ رئيس
(ٗ)

الكزراء بينما أعؿ رئيس الكزراء فصؿ رئيس الجميكرية ،كدخؿ الككنغك مرحمة مظممة مف تاريخو.

عقد اجتماع في سفارة جميكرية السكداف بالككنغك يكـ الثالث عشر مف أغسطس عاـ َُٔٗ بيف كؿ مف ممثمي
جميكرية السكداف ابراىيـ أحمد عمر مدير العمميات الحربية ،كمحمد أحمد ياجي سفير السكداف بالككنغك،
كممثمي جميكرية الككنغك ،القائد العاـ لكندكال فكتكر ،ككزير الدكلة لمشؤكف العامة مستر جريفث كالقائـ مقاـ سيؿ
بكتكما جبرائيؿ ،كذلؾ بغرض الدراسة كالكصكؿ إلى نكع مف المساعدات التي تنتظرىا حككمة الككنغك ،كما
يمكف لحككمة السكداف أف تقدمو.

(َُ)

كنتيجة مباشرة مف تجاكر الككنغك لمسكداف ،تأثر البمداف باألكضاع التي تحدث في كبل مف البمديف ،كبالرغـ مف
متيما
العديد مف المشاكؿ الداخمية أك االقتصادية أك السياسية بكبل البمديف إال أف الجانب السكداني كاف
ن
بالتجارة ،حيث عقدت العديد مف االجتماعات في مدة الستينيات مف القرف الماضي لمناقشة الكضع في الككنغك

بيف الجانبيف ،حيث عقدت االجتماعات أياـ ُْ ِّ ،ُِ ،ُٖ ،مف مايك َُٔٗ برئاسة الحاكـ العسكرم مع
مفتش مركز الزاندم ،كممثمي المصالح في يامبيك ،كالحكاـ العسكرييف لممديريات في جكبا ،كمبلحظي البكليس،
كالسبلطيف المجاكريف لحدكد الككنغك العطائيـ التعميمات كاببلغيـ بما تـ اتخاذه مف الجانب السكداني لمكاجية
الكضع عند استقبلؿ الككنغك المرتقب في الثبلثيف مف يكنيك َُٔٗ مف بمجيكا ،اذ أف ىذا األمر سيؤثر عمى
األمف بالحدكد الجنكبية السكدانية ،حيث أف السكداف يتكقع نزكح عدد كبير مف البلجئيف لمسكداف ،كلمكاجية ىذا
األمر مف قبؿ الجانب السكداني عقدت االجتماعات بيف ك ازرة الداخمية السكدانية كالجيش لتأميف الحدكد كاستقباؿ
(ُُ)

البلجئيف كايكائيـ في مخيمات كاطعاميـ.

ثانيا -إرساؿ القكات السكدانية في إطار عممية حفظ السبلـ بالككنغك عاـ َُٔٗ:
ن
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أرسؿ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة داج ىمرشكلد لمفريؽ عبكد في فبراير ُُٔٗ يطمب منو مشاركة قكات سكدانية
في حفظ السبلـ بالككنغك بسبب األزمة التي نشأت بيف رئيس الكزراء كرئيس الجميكرية ،كاليدؼ مف تمؾ القكات
حفظ األمف كاالستقرار ،كمنع نشكب حرب أىمية في الككنغك(ُِ) ،كتذكر الصحؼ السكدانية أف حككمة السكداف
ميندسا ميكاني نكا لمككنغك ،ككانت بمجيكا قد اعترضت عمى مشاركة قكات سكدانية في
قررت إرساؿ ثبلثيف
ن
الككنغك بحكـ عبلقة الجكار كالركابط الكثيقة بيف البمديف التي يمكف أف تضر بمصالح البمجيكييف كالغربيف

مستقببلن ،كصمت القكات السكدانية إلى الككنغك يكمي الثبلثاء كاألربعاء ُٕ ،َُٗٔ/ٖ/ُٔ،كقد استقبؿ الشعب
الككنغكلي القكات السكدانية بترحاب بالغ ،كما استطاعت أف تكسب خبلؿ ثبلثة أياـ فقط ثقة ىيئة األمـ كحككمة
كشعب الككنغك ،كما أشاد القائد العاـ لجيش الككنغك عمى مظيرىا كحسف أدائيا(ُّ) ،ككاف قد أقيـ يكـ ِٔ مف
يناير ُُٔٗ طابكر شرؼ مف الكتيبة السكدانية ،كتـ فيو تكزيع الميداليات مف قبؿ القائد األعمى لقكات األمـ
المتحدة.

(ُْ)

كبعد انتياء ميمة الدفعة األكلي في الككنغك أرسمت السكداف الدفعة الثانية ،كلكنيا تعرضت لمكقؼ حرج بسبب
قمة عدتيا كتعاظـ الدكر المككؿ ليا ككاف تسميحيا أقؿ األسمحة كفاءة ،كقد خصصت لمكحدات السكدانية الجديدة
مكاقع حيكية بالنسبة لدكلة الككنغك ،كقد حدثت حادثة غيرت كثير مف األحداث ،كتتخمص أطبلؽ أحد أفراد
الحرس السكداني النار عمى الجندم الككنغكلي الذم اعترض السيارة التي تقؿ القائـ مقاـ عبد الحميد خير السيد
إلى داخؿ المطار ،كنتيجة لذلؾ حدثت ردكد فعؿ انتقامية عمى الكحدات السكدانية ،اذ كانت خسائر السكداف
كبيرة ،فآثرت الكحدة السكدانية االنسحاب كتـ أسر باقي الجنكد السكدانييف ،كتكصمت الدبمكماسية السكدانية إلى
اتفاؽ استطاعت مف خبللو اقناع ككيؿ ك ازرة الدفاع الككنغكلي بإطبلؽ سراح السجناء العسكرييف السكدانييف
ىجكما عمى القكات السكدانية أسفر عنيا قتؿ جندياف
كترحيميـ إلى العاصمة ،كقد شنت القكات الككنغكلية
ن
(ُٓ)
سكدانياف كجرح ضابط كثبلثة مف ضباط الصؼ.
ككسط تمؾ األجكاء أشاعت بعض الدكائر الصحفية كاإلذاعية بالككنغك أف السكداف ينكم سحب قكاتو مف األمـ
المتحدة لكي يستعد لغزك الككنغك ،مما أعمف قائد الجيش الككنغكلي مكبكتك إلطبلؽ تصريحو الشيير كالذم ىدد
فيو بقطع مياه النيؿ عف مصر كالسكداف.

(ُٔ)

ثالثنا -انقبلب مكبكتك األكؿ كاعبلف المرحمة االنتقالية في الككنغك َُٔٗ:
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أعمف مكبكتك عبر إذاعة ليكبكلدفيؿ في سبتمر َُٔٗ بأف الجيش قرر االستيبلء عمى السمطة كالنظاـ لمدة
انتقالية تنتيي باستقرار األكضاع في الككنغك كأكد أف استيبلء الجيش عمى السمطة ال يتعارض مع بقاء كازافكبك
كرئيس لمجميكرية كجكزيؼ ايميك كرئيس لمكزراء ،كقد اتجو الجنراؿ مكبكتك بقكاتو إلى اإلقميـ االستكائي الذم
تسطير عميو قكات لكمكمبا(ُٕ).
خطابا إلى الفريؽ عبكد في
أرسؿ جاستف يكمبكك نيابة عف جكزيؼ كازافكبك رئيس جمميكرية الككنغك
ن

ُُ ُُٗٔ/ِ/ذكر فيو أف تدخؿ قكات األمـ المتحدة في الككنغك سيعارض بالقكة ،كاف إرساؿ الكتيبة السكدانية
ضمف قكات األمـ المتحدة لـ يكف لشف حرب عمى الجيش الككنغكلي ،كاف اليدؼ منو كاف مساعدة حككمة
(ُٖ)

الككنغك التي شرعت في التعاكف مع السكداف.

ممحا
أرسؿ السكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة داج ىمرشكلد برقية في ُُ ُُٗٔ/ّ/إلى الفريؽ عبكد تحكم
رجاء ن
ن
ألف تمغي جميكرية السكداف قرار سحب الكتيبة السكدانية ،كما تتضمف أسفو لتحرش القكات الككنغكلية بيا،

كسكؼ تضع قيادة األمـ المتحدة اعتبارىا بعدـ تكرار تمؾ األحداث.

(ُٗ)

كيبدك أف اعتذار الجيش السكداني كالحككمة السكدانية عف إرساؿ الضباط كالكتيبة إلى الككنغك ضمف قكات
األمـ المتحدة جاء نتيجة لمكضع الذم اقحمت فيو ككقكعيا داخؿ الصراع الككنغكلي كمياجمة القكات الككنغكلية
ليا كيعد ذلؾ بمثابة احتجاج عمى ما حدث لمكتبية السكدانية ،كفي رد فعؿ عمى قرار حككمة السكداف مف جانب
األمـ المتحدة نجد رفض األمـ المتحدة قبكؿ عشرة آالؼ طف مف الذرة تبرعت بيا السكداف لمشعب الككنغكلي،
كىذا الرفض بمثابة تحييد لمكقؼ حككمة السكداف مف الصراع الدائر في الككنغك.
ابعا -مكقؼ السكداف مف الصراع عمى السمطة في الككنغك:
.ر ن
إف االتصاؿ السيؿ الميسكر بيف غرب االستكائية بالسكداف كالككنغك الديمقراطية (زائير) كاف لو أكبر األثر في
تدفؽ البلجئيف عبر البمديف في عيد الفريؽ عبكد ،ثـ إقامة قكاعد لثكار لكمكمبا بعد قياـ ثكرة أكثكبر ُْٔٗ،
قميبل إلى الكراء بعد استقبلؿ السكداف مباشرة مف الحكـ البريطاني كمع انتشار اإلرساليات التبشيرية
كعندما نعكد ن
في الجنكب ككجكد االضطرابات في تكريت عاـ ُٓٓٗ في كجكد حككمة األزىرم نجد أف الحككمة السكدانية
اتخذت العديد مف المكاقؼ القكية لمقضاء عمى تمرد تكريت الذم كاف سببو إىماؿ الجنكب كاإلرساليات
التبشيرية ،كؿ تمؾ األحداث أثرت في العبلقات مع الككنغك عف طريؽ فرار كليـ دينج مساعد مفتش مركز كبكيتا
في الجنكب السكداني إلى الككنغك زائير مع مف فركا إلى الككنغك كشكمكا رابطة السكداف المسيحية كاالتحاد
ِْٓ
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الكطني لممناطؽ المغمقة بالسكداف األفريقي كالمعركؼ باسـ ساكدنك ،اذ تبنى ذلؾ التنظيـ مسألة االستقبلؿ
الكامؿ لجنكب السكداف(َِ) ،كقد تغير اسمو بعد ذلؾ إلى االتحاد الكطني السكداني األفريقي (سانك) ظؿ مقره في
ليكبكلد فيؿ بالككنغك(ُِ) ،ثـ تككنت جميعة جيش تحرير األنيانيا في عاـ ُّٔٗـ ،اذ شنت العديد مف اليجمات
عمى الحدكد السكدانية مف الجنكب ،االمر الذم دفع القكات السكدانية نحك حدكد الككنغك زائير في
ُٖ ُْٗٔ/ٓ/لتصفية معسكر األنيانيا في مدينة أبا.
طمب ثكار السمبا مف الرئيس عبكد أف تسمح ليـ الحككمة السكدانية بقكاعد انطبلؽ يقيمكنيا داخؿ األراضي
السكدانية لشف ىجماتيـ عمى ثكار مكبكتك ،كأف تسمح السكداف لمدكؿ المكالية ليـ بإرساؿ شحنات األسمحة
كالذخائر كالمساعدات مف خبلؿ المطارات السكدانية ،فما كاف رد كزير خارجية السكداف أحمد خير أف سياسة
السكداف الخارجية ممتزمة باألعراؼ كالمكائيؽ الدكلية ،التي تقتضي بعدـ التدخؿ المباشر في الشؤكف الداخمية
ىجكما
لآلخريف ،كرعام عبلقات االحتراـ كحسف الجكار ،كنتيجة ليذا المكقؼ مف حككمة عبكد شف ثكار السمبا
ن

قكيا عمى الحككمة السكدانية كاتيمتيا بأنيا مسؤكلة عف ذلؾ المصير الذم انتيي إليو زعيميـ الشييد لكمكمبا
ن
غدر لمكيس تشكمبي.
يكـ سممتو نا

(ِِ)

كضح مكقؼ حككمة الفريؽ عبكد في المشاركة المعتدلة خبلؿ أزمة الككنغك عف طريؽ المجتمع الدكلي ،كقد
رفضت حككمة عبكد أم تدخؿ في الشؤكف الداخمية لمككنغك ،كتعرضت السكداف لمعديد مف الضغكط لمساعدة
ثكار لكمكمبا إلمدادىـ باألسمحة كالذخائر كلكنيا رفضت القياـ بذلؾ ،فتـ كصفيا برجؿ أفريقيا المريض ،اذ
رفضت مركر المساعدات العسكرية مف الجميكرية العربية المتحدة ،كالمساعدات الطبية كاإلنسانية مف الصميب
األحمر السكفياتي إلى اإلقميـ الشرقي في الككنغك لدعـ أنصار لكمكمبا ،مع تعرض حككمة عبكد لكثير مف
االنتقادات إزاء ذلؾ المكقؼ نجد أف الكاليات المتحدة األمريكية أبدت ارتياحيا إزاء حياد السكداف لمكقفيا مف
(ِّ)

أزمة الككنغك.

كاجيت السكداف العديد مف االنتقادات الشديدة مف قبؿ الرأم العاـ السكداني نتيجة لحياد حككمة عبكد إزاء أزمة
الككنغك ،بؿ أف االنتقادت امتدت إلى الصحافة العربية كاألفريقية ،كاتيمت بالتخمي عف مساعدة كنصرة الثكار،
كقد التزـ الفريؽ عبكد بحياده كتطبيؽ ق اررات مؤتمر بادكنج عاـ ُٓٓٗ.

(ِْ)

كقؼ باتريس لكمكمبا يدعك إلى كحدة الككنغك ،في المقابؿ كانت بمجيكا تدعـ كازافكبك لميكلو االنفصالية،
لتحقيؽ أىدافيا التي تتمثؿ في إضعاؼ الدكلة حديثة االستقبلؿ كمف ثـ السيطرة عمى مكاردىا المعدنية كأىميا
ِٓٓ
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اليكرانيكـ كالككبالت(ِٓ) ،كفي النياية تـ اغتياؿ لكمكمبا بطريقة بشعة ،كىنا خرجت الصحؼ اليكمية السكدانية
تندد كترفض ذلؾ العمؿ المشيف(ِٔ).
بعد مقتؿ لكمكمبا تغير مكقؼ الحككمة السكدانية ،اذ أدركت أبعاد المؤامرة الغربية ،كقد أدانت السكداف مقتؿ
لكمكمبا كحمؿ األمـ المتحدة مسؤكلية التقصير في حمايتيا(ِٕ) ،كقد بدأت مظاىر التغيير في سياسة عبكد مف
خبلؿ رسالتو إلى الرئيس السكفياتي نيكيتا خركتشكؼ في ُّ أبريؿ ُُٔٗ ،كاقتراحو بانياء عمميات األمـ
المتحدة في الككنغك كتككيف لجنة مف الدكؿ األفريقية تحؿ محميا ،كأكد عمى قرار سحب القكات السكدانية مف
(ِٖ)

الككنغك

كمع حدكث ثكرة أكتكبر ُْٔٗ بالسكداف كتعيف السيد سر الختـ خميفة رئيس مؤقت لمسكداف تغيرت مكاقؼ
الحككمة السكدانية تجاه ثكار السمبا ،اذ أمر بفتح المكانئ كالمطارات كالحدكد لكصكؿ المساعدات سكاء كانت
الغذائية أك العسكرية لثكار السمبا ،كنتيجة ليذا تدفقت جمكعيـ عمى المديريات الجنكبية السكدانية كأخذت تشارؾ
أىميا في طعاميـ ،كمما أثار السخط بشكؿ عاـ ىبكط خمس طائرات حربية في مطار جكبا محممة بالعديد مف
األسمحة قادمة مف مصر كالجزائر كالصيف كاالتحاد السكفيتي كتشيككسمكفاكيا ،كمع كصكؿ ىذه األسمحة بدا
اضحا تفكؽ ثكار السمبا بسبب كجكد األسمحة المتطكرة في ذلؾ الكقت
ك ن

(ِٗ).

كمع كجكد كؿ تمؾ األسمحة في أيدم ثكار السمبا الذم كاف مقرىـ في الجنكب السكداني نجد أف تأثيرىـ امتد
إلى السكدانييف أنفسيـ عف طريؽ حدكث العديد مف االضطرابات في الجنكب السكداني بسبب كصكؿ األسمحة
إلى المتمرديف السكدانييف ،اذ كانت تأتييـ عف طريؽ مقايضتيـ مع ثكار السمبا المكاد الذائية كالمعمكمات
المضممة ،كبالرغـ مف ذلؾ لـ تكف تنكر أك تجيؿ الدكؿ التي كانت تبذؿ السبلح كالعكف لثكار السمبا حقائؽ ما
يجرم في الجنكب السكداني.

(َّ)

خامسا -مشكمة البلجئيف الككنغكلييف:
ن
جاء البلجئيف الككنغكلييف إلى السكداف بعد تفجر الثكرة الككنغكلية عاـ ُّٔٗ نتيجة لخيبة األمؿ التي أصابت
المكاطنيف بعد الحصكؿ عمى ا الستقبلؿ ،كما فتحت الحدكد السكدانية إباف عيد شكمبي ،كقد فرت أعداد كبيرة
منيـ إلى السكداف بعد انقبلبو عمى لكمكمبا(ُّ).
كانت قرل كمدف جنكب السكداف ،كالسيما االستكائية منيا تكتظ بأفكاج مف الككنغكلييف ،ككانكا يطمقكف عمى
أنفسيـ ثكار السمبا بدال مف البلجئيف ،كىـ يعدك مف أنصار باتريس لكمكمبا يحشدكف جمكعيـ كيتدربكف عمى
ِٔٓ
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استعدادا الستعادة سمطة الحكـ في الككنغك مف يد مكبكتك كمكيس تشكمبي ،ككانت ىذه
فنكف القتاؿ الحديثة
ن
المجمكعة تتمقي دعميا ليس مف السكداف فحسب بؿ مف مصر كالجزائر كاالتحاد السكفيتي كالصيف الشعبية(ِّ).

كانت حككمة الخرطكـ تنظر إلى ثكار السمبا بعيف الرضا كاإلعجاب كتصنفيـ في عداد الثكار المناضميف ،في
المقابؿ نظرت الحككمة الككنغكلية إلى الثكار عمى أنيـ مرتزقة ،كقد انتشر ثكار السمبا في أقاليـ الككنغك الشرقي
كالشمالية كأخذكا يياجمكف عمى مؤسسات الدكلة كمرافقيا مف بنكؾ كشركات كانتشر العنؼ كالقتؿ راح ضحيتيا
طمبا لمعكف(ّّ).
المئات مف أىؿ الببلد الذيف لجؤا إلى الدكؿ المجاكرة ن
كعندما تـ تعيف المكاء أحمد الشريؼ حبيب مياـ القيادة العميا في القيادة الجنكبية ،نجد أنو أخضع عممية إمداد
ثكار السمبا باألسمحة إلى الرقابة كاإلشراؼ المباشر ،كعمؿ عمى تنظيـ حاميات الجنكب كاإلقميـ االستكائي،
كأصدر أمر بتكزيع قكات مدعة عمى حاميات جكبا كتكريت كمريدم كيام ،ككانت مدينة يام مكتظة بأعداد
كبيرة مف ثكار السمبا ،كحددت ليـ أماكف في المدينة لمتمركز كالمدارس كالمرافؽ الحككمية الشاغرة كالمياديف
المسكرة ،فأقامكا فييا معسكرات ثابتة كمنقكلة ،كبالرغـ مف كؿ ىذا نجد أف قكاتيـ المقاتمة ال تتجاكز األلفيف
شخص في المقبؿ بحكزتيـ أسمحة تكفي لعشريف ألؼ شخص.

(ّْ)

في أغسطس ُْٔٗ بدأ بعض السياسيف ككبار العسكرييف مف ثكار الككنغك بزيارة المديرية االستكائية في
طريقيـ إلى القاىرة كالصيف كالجزائر ،كلـ تعترؼ بيـ الحككمة العسكرية القائمة في السكداف ،كلكف المسؤكليف
في جكبا كانكا يقابمكنيـ بمكدة نتيجة مساعدتيـ ليـ في قضية انفصاليـ عف السكداف(ّٓ).
بعد تغير مكقؼ الحككمة مف ثكرة الككنغك بعد مقتؿ لكمكمبا كاف الثكار الككنغكلييف يجدكف كؿ التسييبلت مف
ك ازرة الخارجية باعتبارىـ الجئيف تنطبؽ عمييـ ق اررات كشركط المجكء ،فكانت ك ازرة الخارجية السكدانية تمنحيـ
أذكنات لمسفر لدكؿ العالـ األخرل ،كنتيجة لؤلحداث الجارية في الككنغك دؿ السكداف في ِ ُْٗٔ/ٖ/ثبلثة مف
يكنانيا كايطالي مع أسرىـ في أربع عربات صغيرة كشاحنة ،كذلؾ خكفنا عمى
البمجيكييف في عربة خاصة ،كِّ
ن

أركاحيـ(ّٔ).

كما دخؿ السكداف مف الككنغك كيمي ركفائيؿ كزير الداخمية في منطقة بكليس بمقاطعة أكرنتاؿ كأسرتو كثبلثكف
شخصا آخركف(ّٕ).
ن
كلقد دخؿ السكداف في أكاخر عاـ ُْٔٗ عدد مف البلجئيف الككنغكلييف عمى إثر فشؿ ثكرتيـ ضد شكمبي ،كلقد
ظمت مسألة ىؤالء البلجئيف مف المسائؿ الحساسة التي تؤدم إلى تعكير جك العبلقات بيف البمديف ،كما أف
ِٕٓ
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الظركؼ التي سادت جنكب السكداف مف عدـ استقرار لؤلمف كالنظاـ سببت كجكد المتمرديف الذم أخذكا يندسكف
في صفكؼ البلجئيف السكدانييف كيبثكف بينيـ دعايتيـ عمى إثاة القبلقؿ ضد الحككمة السكدانية(ّٖ) ،التي أدت
في النياية إلى انفصاؿ جنكب السكداف ،اذ عدت ىذه األمكر مف العكامؿ األساسية في قضية االنفصاؿ.
كيبمغ العدد الكمي لبلجئيف الككنغكليف بالسكداف في ذلؾ الكقت سبعة آالؼ منيـ حكالي خمسة آالؼ أصبلن في
عاـ ُٓٔٗ ،كدخؿ الباقكف في أكائؿ عاـ ُٖٔٗ ،كيتكاجدكف ىؤالء في منطقة طمبرة كجكبا كيام كميدم كيامبك
بالمديرية االستكائية ،كقد انقسـ االجئيف أك الثكار الككنغكليف إلى ثبلثة فرؽ تنافس بعضيا البعض في اثبات
أحقيتيـ بأمكاؿ ثكار لكمكمبا في السكداف(ّٗ).
سادسا -تغيير مكقؼ الحككمة السكدانية مف ثكار السمبا:
ن
خبلؿ مدة الستينيات مف القرف الماضي حدث إلتقاء في كجيات النظر بيف الجنراؿ عيدم أميف عندما كاف
الرجؿ الثاني في الجيش األكغندم ،كقادة القيادة الجنكبية كضباط الحامية في مدينة يام التي كانت مكطف ثكار
السمبا في السكداف ،كقد جرم التعاكف بيف االستخبارات األكغندية كضباط الحامية حكؿ ممارسات المتمرديف
كمراكز تجمعيؾ كنشاطيـ التخريبي كالجيات التي تدعـ قكاتيـ ،كفي إطار تعزيز التعاكف كجو عيدم أميف
الدعكة لضابط الحامية كاإلقميـ لزيارة كمباال مف أجؿ التفاكر حكؿ الشؤكف األمنية كالتعاكف العسكرم بيف
البمديف ،كتبادؿ الخبرات بؿ كتنسيؽ الجيكد المشتركة لمكاجية التمرد ككسر شككتيـ ،كقد تـ بالفعؿ التعاكف بيف
المخابرات السكدانية كالمخابرات األكغندية في تبادؿ المعمكمات االستخبارية ،كقد نجحت تمؾ العممية بشكؿ كبير
في كشؼ ثكرة حدثت مف قبؿ متمردم السمبا كالكنيسة ىناؾ في مقاطعة اليام كنتيجة ليذا دخمت القكات
الكنغكلية إلى األراضي السكدانية لتعقب ثكار السمبا الجتثاث جذكرىـ كداىمة مكاقعيـ(َْ).
كنتيجة ليذا اليجكـ قاـ قائد القيادة الجنكبية في الجنكب السكداني بتقديـ طمب إلى القيادة العامة إلقناع حككمة
الخرطكـ بكقؼ دعميا لنشاط ثكار السمبا ،إال أف الحككمة لـ تكف ترل أك تسمع شيئان مف شعارات الثكرة التقدمية
كالنضاؿ اإلفريقي ،كلكف ارتفعت العديد مف األصكات داخؿ مجمس الكزراء تطالب باتخاذ قرار يراعي مصالح
الببلد كأمنيا كسبلمة القكات المسمحة(ُْ).
كقد صدر قرار مف رئيس الكزراء السكداني لمسيد محمد جبارة كزير الشؤكف الرئاسية بتكميفو بزيارة معسكرات
البلجئيف في يام كالتعرؼ عمى مكقعيـ العسكرم كالسياسي كما ينتج عنو مف آثار أمنية ،ككتابة تقرير مفصؿ
لمجمس الكزراء التخاذ اإلجراء المناسب بشأنيـ ،كتعتبر ىذه الزيارة نقطة تحكؿ في اتجاه حككمة الخرطكـ ،كقد
ِٖٓ
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أصدر المقدـ تاج السر أكامره بحصر ثكار الككنغك داخؿ معسكرىـ بكامؿ أسمحتيـ كذخائرىـ ليقؼ الكزير عمى
حجـ ما لدييـ مف سبلح كعتاد مقارننا بعدد األفراد المقاتميف منيـ إلثبات حقيقة تسرب السبلح إلى أيدم

المتمرديف السكدانييف في الجنكب(ِْ).

ذىؿ كزي ر الشؤكف الرئاسية لما كجد مف أحكاؿ قائمة كأكضاع مخزية كغادر الكزير جكبا ليتكجو منيا إلى كاك
عاصمة بحر الغزاؿ لمتعرؼ عمى األحكاؿ األمنية كالعسكرية ككضع الممسات األخيرة في تقريره الخطير إلى
حككمة الببلد ،كلكف قبؿ االنتياء مف ميمتو في بحر الغزاؿ جاء نبأ عزلو مف منصبو ،كنتيجة لذلؾ حدثت
العديد مف االضطرابات بيف قادت أحزاب الكسط كالحككمة كرئيس كزرائيا السيد سر الختـ خميفة رئيس الكزراء،
كقد خرجت جمكع حزب األمة في مككب شعبي إلى رئاسة مجمس الكزراء بالخرطكـ لممطالبة باالستقالة الفكرية
ئيسا لحزب األمة
لرئيس الكزراء ،كفي النياية تمت استقالة السيد سر الختـ خميفة كتعيف السيد الصادؽ الميدم ر ن

ئيسا لمسمطة بعد ذلؾ(ّْ).
ثـ أصبح بعد ذلؾ ر ن

في قمة نيركبي مارس ُٔٔٗ أجريت مباحثات كدية بيف الجنراؿ مكبكتك رئيس الككنغك كرئيس الكزراء السكداني
محمد أحمد المحجكب فيما يتعمؽ بقضايا البلجئيف كقضايا الحدكد في أفريقيا ،كقد كافقا عمى العفك عف
البلجؤكف السياسيكف الككنغكليكف في السكداف كعكدتيـ إلى الكطف(ْْ).
انتصار عظيما
نا
أما فيما يختص بأمكاؿ ثكار لكمكمبا في السكداف يذكر مسؤكؿ سكداني أف ثكار السمبا أحرزكا
عمى حككمة الككنغك ،فعبركا بأسبلبيـ كغنمائيـ إلى حدكد السكداف حيث أكدعكىا حراسة حاميات مريدم كيام
كجكبا ،كقد تـ االيداع بمكافقة الحككمة السكدانية في الخرطكـ ،ثـ شاطرىـ ىذا األمر بعض الضباط السكدانييف
ممف ترككا الخدمة العسكرية مف قبؿ فأصبحكا بيف عشية كضحاىا ضباط عظاـ بيف ثكار السمبا ،كلما تـ تكقيع
ا التفاقية الثنائية لتسكية مشكمة البلجئيف بيف السكداف كالككنغك في فبراير ُٔٔٗ اعتبرت الحككمة السكدانية
الثكار الككنغكلييف عمى أنو الجئيف ال ثكار كيخضعكف لشركط المجكء كما يحددىا القانكف الدكلي(ْٓ).
مف ناحية أخرم تقدمت سفارة جميكرية الككنغك الديمقراطية بالخرطكـ بمذكرة إلى ك ازرة الخارجية السكدانية أدعت
فييا أف األمكاؿ كالممتمكات التي يطالب بيا البلجئيف الككنغكليكف ىي في األصؿ أمكاؿ كممتمكات نيبيا بعض
ىؤالء البلجئيف مف أصحابيا الحقيقيف مف المكاطنيف بالككنغك ،كتطمب حككمة الككنغك أف تحتفظ حككمة
السكداف بتمؾ األمكاؿ المتمكات إلى أف يحيف الكقت لمدخكؿ في مباحثات بيف الدكلتيف بصددىا الكصكؿ إلى
(ْٔ)

اتفاؽ يحدد كيفية التصرؼ فييا.

ِٗٓ
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كبيف عامي ُٔٗٗ حتي ََِّ حدث الصراع في جميكرية الككنغك الديمقراطية ككاف مكقؼ الحككمة
السكدانية مع قكات مكبكتك في المقابؿ نجد أف الجيش الشعبي لتحرير السكداف ( )SPLAكقفت إلى جانب
المعارضة المتمثمة في القكات الديمقراطية مف أجؿ تحرير الككنغك

Forces Démocratiques pour la

(ْٕ)

 )AFDL( Libération du Congoكقدمت الدعـ المالي كالمعنكم ليا.

تقدـ تحالؼ القكل الديمقراطية لتحرير الككنغك ( )AFDLباتجاه الغرب مف الككنغك كالشماؿ حيث استكلكا عمى
كيسانغاني كبكيندم كمبانداكا كفي الجنكب ،اذ تـ االستيبلء عمى باككانغا ككيككيت(ْٖ) ،كحاكلت حككمة
الخرطكـ بالسكداف التنسيؽ مع فمكؿ القكات المسمحة الزائيرية التي كانت تتراجع شماالن لميركب مف تحالؼ القكل
الديمقراطية لتحرير الككنغك  -زائير .كاف ىذا لمنع زائير مف أف تصبح مبلذا آمنا لمجيش الشعبي لتحرير
السكداف كحمفائو ،الذيف كانكا يقاتمكف الحككمة السكدانية في الحرب األىمية السكدانية الثانية في ذلؾ الكقت .غير
أف القكات المكالية لممكفكتية كانت تنيار بسرعة ،بحيث لـ يكف بكسعيا منع الجيش الشعبي لتحرير الككنغك -
زائير كجيش تحرير السكداف كقكات الجيش األكغندم مف احتبلؿ شماؿ شرقي زائير .كقد أجبرت جماعات
المتمرديف األكغندية المتحالفة مع السكداف ،كالتي كانت متمركزة في المنطقة ،عمى التراجع إلى جنكب السكداف
إلى جانب القكات المسمحة الزائيرية التي لـ تستسمـ بعد كعدد أقؿ مف جنكد القكات المسمحة السكدانية .حاكلكا
الكصكؿ إلى قاعدة القكات المسمحة السكدانية في يي ،كىـ ال يعرفكف أف الجيش الشعبي لتحرير السكداف قد
تجاكزىـ بالفعؿ .كقد نصب الجيش الشعبي لتحرير السكداف في ُِ مارس ُٕٗٗ طابكر مككف مف قرابة
َََْ مقاتؿ كعائمتيـ كدمر معظميـ ؛ قيتؿ َََِ شخص ،كأكثر مف َََُ أيسركا .ىرب الناجكف إلى
جكبا(ْٗ) ،كفي الكقت نفسو كصؿ تحالؼ القكل الديمقراطية لتحرير الككنغك  -زائير إلى كينشاسا بحمكؿ
منتصؼ أيار  /مايك .استكلت مجمكعة أخرل مف تحالؼ القكل الديمقراطية لتحرير الككنغك  -زائير عمى
لكبكمباشي في ُٗ أبريؿ كانتقمت جكان إلى كينشاسا .ىرب مكبكتك مف كينشاسا في ُٔ مايك ،كدخمت القكل
الديمقراطية العاصمة دكف مقاكمة جدية(َٓ).
كطكاؿ تقدـ المتمرديف كانت ىناؾ محاكالت مف جانب المجتمع الدكلي لمتفاكض عمى تسكية ،كمع ذلؾ فإف
تحالؼ القكل الديمقراطية لتحرير الككنغك  -زائير لـ يأخذ ىذه المفاكضات عمى محمؿ الجد ،كلكف بدالن مف ذلؾ
فعميا في تقدمو
استغميا لتجنب االنتقادات الدكلية لعدـ رغبتو في محاكلة التكصؿ إلى حؿ دبمكماسي بينما يستمر ن

المطرد.

(ُٓ)

كانت القكات المسمحة الزائيرية ضعيفة طكاؿ الكقت كغير قادرة عمى فرض أم مقاكمة جدية عمى

تحالؼ القكل الديمقراطية لتحرير الككنغك  -زائير القكل كالرعاة األجانب لو(ِٓ).
َِٔ
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كانت الحككمة السكدانية بقيادة نميرم تتابع منذ عاـ ُٗٔٗ سياسة خارجية تركز عمى التعاكف .فقد كضعت
االعتماد عمى المفاكضات كالتعاكف بدالن مف المكاجية كالصراع الذم شكه عبلقات السكداف مع الدكؿ المجاكرة
في الماضي .كخبلؿ إحدل زياراتو إلى أديس أبابا ،التقى كزير الخارجية السكداني بسفير الككنغك كشرح الرغبة
في تبادؿ السفراء .نتيجة لذلؾ ،تـ تأسيس العبلقات الدبمكماسية عمى مستكل السفراء بيف السكداف كالككنغك(ّٓ).
منذ منتصؼ الثمانينات خاضت الخرطكـ ككمباال حرنبا غير معمنة ،ككاف مصدر ذلؾ الصراع ىك مساعدة
الرئيس مكسيفيني إلى الجيش الشعبي لتحرير السكداف كزعيمو جكف قرنؽ لمسعي إلى انفصاؿ جنكب السكداف
عف الشماؿ ،ككذلؾ دعمت السكداف لمنافس مكسيفيني كجيش التحرير الكطني األكغندم ،بالنسبة لزعماء
السكداف(ْٓ).
قدمت الفكضى في جميكرية الككنغك الديمقراطية خبلؿ النصؼ األخير مف تسعينات القرف العشريف ساحة
عددا مف الجماعات المتمردة
معركة مثالية لمكاصمة الصراع السكداني األكغندم ،اذ رعت الحككمة في الخرطكـ ن
األكغندية كسرعاف ما تحركت السكداف لتزكيدىـ بالدعـ العسكرم كالسياسي .قاـ السكداف بتيسير مساعدة إضافية
لنظاـ كابيبل خبلؿ حرب الككنغك الثانية مف خبلؿ دفع تشاد إلرساؿ قكات إلى جبية القتاؿ مف جانبيا(ٓٓ) ،لقد
قدمت كمباال مساعدة متزايدة لمحركة الشعبية لتحرير السكداف ،كفي بعض األحياف عبرت القكات األكغندية
الحدكد لمقتاؿ دعما لحمفائيا في الحركة الشعبية لتحرير السكداف.
االمر الذم جعؿ العقمية الكاقعية لمسكداف ىك التحالؼ مع الدكؿ باإلضافة إلى الجماعات المتمردة ،في محاكلة
لزعزعة استقرار منافسيا في كمباال.
الخاتمة:
أمنيا فيما بينيما ،لذلؾ عممت الدكلتاف عمى اإلبقاء عمى
اتيجيا ك ن
إف السكداف كجميكرية الككنغك يمثبلف عمقنا استر ن

الحدكد في مأمف مف النزاعات كالتدخبلت األجنبية ،فكاف التبادؿ القنصمي كانشاء السفارات بيف البمديف منذ فجر
االستقبلؿ يدالف عمى الرغبة المستمرة في تطكير العبلقات الثنائية كتدعيميا لمنيكض بالمصالح المشتركة التي

تخدـ البمديف.
أما عف القبائؿ الحدكدية فإنيا تكيفت مع األحداث الداخمية كالخارجية التي حدثت كتكيفت مع سبؿ المعيشة
المتاحة ليا ،كما أنيا استطاعت أف تنشئ عبلقات مترابطة فيما بينيا ،ككبل البمديف لـ يدخبل في حرب مباشرة
ُِٔ
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فيما عدا التكتر في العبلقات الذم حدث بيف البمديف إباف مدة عمؿ القكات العسكرية السكدانية ضمف قكات األمـ
المتحدة عاـ ُُٔٗ أك بسبب المتمرديف في كبل البمديف.
تمثمت أكجو الشبة بيف الدكلتيف بأنيما مركا بمراحؿ النضاؿ ضد الغزك كاالحتبلؿ األكركبي ،كنمك اإلحساس
باالستقبلؿ ،كقد ناضؿ كبل مف البمديف مف أجؿ الحصكؿ عمى االستقبلؿ ،كمع االستقبلؿ برزت خبلؿ تمؾ
المدة العديد مف المشكبلت منيا مشاكؿ البلجئيف كمحاكلة الدكلتيف إيجاد حمكؿ ليا عف طريؽ االتفاقيات
المشتركة كحثيـ عمى العكدة الطكعية ،كقد عاني كبل البمديف مف اآلثر السمبي لمجكء.
كاتبع عبكد خبلؿ مدة الحكـ العسكرم لمسكداف في بادئ األمر سياسة عدـ االنحياز كالحياد ،اال اف القكل بعد
مقتؿ باتريس لكمكمبا نتيجة لمضغط الجماىيرم عمى عبكد ،مف مظاىرات ككسائؿ إعبلـ ،ليذا اتجيت السياسة
السكدانية إلى مناصرة الثكار الككنغكلييف ،كقد دخمت السكداف في العديد مف المشكبلت بسبب مساعدة ثكار
الككنغك باألمكاؿ كتمرير األسمحة األمر الذم جعميا تنتقد مف المعسكر الغربي كاتياميا بالشيكعية.
ردا
كمع مناصرة ثكار لكمكمبا ظيرت حركات االنفصاؿ في جنكب السكداف التي دعمتيا الككنغك بشكؿ نا
كبير ن
عمى دعـ السكداف لثكار لكمكمبا ،كىنا تبادلت االتيامات فيما بيف البمديف داخؿ المحافؿ الدكلية.
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ُُ مايك َُٔٗ كحقؽ كؿ مف لكمكمبا ككازافكبك مف حزب األباكك ككالكنجى انتصارات ممحكظة كبالفعؿ تشكمت أكؿ حككمة ككنغكلية فى َُ يكنيك

َُٔٗ كحمت محؿ اإلدارة البمجيكية ،فتكلى كازافكبك منصب رئيس الجميكرية فى ِْ يكنيك َُٔٗ كأصبح لكمكمبا رئيسان لمكزراء ككزي ارن لمدفاع ،كقد
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حدث خبلؼ بيف لكمكمبا كالكاليات المتحدة ليذا اتجو إلى طمب الدعـ مف االتحاد السكفيتي مما أثار ضيؽ حككمة أيزنياكر ككاف قد أعطي الضكء

األخضر لمتخمص منو ،كنتيجة ليذا انقسمت السمطة في الببلد إلى ثبلثة السمطة المركزية فى ليكبكلدفيؿ ،كىى مدعكمة مف األمـ المتحدة كالبمداف
الغربية ،كسمطة حككمية مكالية لمكمكمبا كيدعميا اإلتحاد السكفيتى كالبمداف األفريقية الثكرية ،حككمة كاتنجا التى لـ تكف تتمتع بأل اعتراؼ رسمى

كلكنيا مدعكمة مف قبؿ الرأسمالية العالمية ،كنتيجة ليذه االضطرابات تـ اغتيالو بأكامر مف الكاليات المتحدة األمريكية في يناير ُُٔٗ ،.لممزيد أنظر
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