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 ممخص:ال

أدركت الواليات المتحدة األمريكية األىمية الحيوية لمقارة األفريقية، وما سيكوف 
ليا مف دور في مصائر نظاـ الرأسمالية العالمي، وليذا أخذت عمى عاتقيا وضع 

ف كانت سياستيا مبنية عمى أساس دراسة جدية لرسـ سياستيا تجاه دوؿ القارة، بعد أ
نظرية مؿء الفراغ. لذا بيف البحث الموقؼ األمريكي مف سياسة غينيا كوناكري تجاه 

أف الموقؼ األمريكي كاف إلى جانب البرتغاؿ،  ، لنثبتٜٗٚٔ -ٜٛ٘ٔغينيا بيساو 
 لكوف األخيرة أحد أىـ حفائيا في القارة األفريقية منذ دخوليا في حمؼ شماؿ األطمسي

North Atlantic Treaty Organization (NOTفي )ٕٗ ٜٜٗٔآب/اغسطس ،
أثناء ىجوميا عمى غينيا كوناكري مف جية،  اؿ دعميا استخباراتياا وعسكريا مف خال

لمنفوذ السوفيتي بالتغمغؿ في  -في ظؿ صراع حرب الباردة -وعدـ افساح المجاؿ
 رى.القارة األفريقية عموًما وغربيا خصوًصا مف جية أخ
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Abstract: 
The United States of America has realized the vital importance 

of the African continent and its role in the fate of the global capitalist 

system, and that is why it has taken it upon itself to develop a serious 

study to draw its policy towards the countries of the continent. 

After its policy was based on the theory of filling the gap, the 

research showed the American position on politics Guinea- Bissau 

1958-1974, to demonstrate that the American position was on the side 

of Portugal, The latter being one of its most important preserves on 

the African continent since its entry into North Atlantic Alliance 

(NOT) treaty organization on 14 August 2014, through its intelligence 

and military support during its attack on Guinea Conakry, on the one 

hand, and the lack of space- In light of the cold war conflict – for 

soviet influence penetration into the African continent in general and 

west, especially on the other side.   
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 المقدمة: 

 غينياقبؿ الحديث عف الموقؼ األمريكي مف سياسة غينيا كوناكري تجاه  
خيرة، وكيؼ تمكنت أف تناؿ األ ستقالؿولى البيساو، البد مف تتبع الخطوات األ

 استقالليا مف البرتغاؿ؟.

بدأ الوطنيوف في غينيا بيساو  ٜ٘ٗٔبعد انتياء الحرب العالمية الثانية عاـ 
ف األخيرة مثؿ الدوؿ االستعمارية األخرى بدأت إلبرتغاؿ، إال يطالبوف باالستقالؿ عف ا

تكثيؼ استغالليا لمستعمراتيا، وأصدر الزعيـ البرتغالي أنطونيو دي أوليفيرا  في
نياء المقاومة إ( أوامره بٜٛٙٔ–ٕٖٜٔ) Antonio de Oliveira Salazarساالزار 

فريقيا وىي غينيا بيساو وموزمبيؽ القارة األالوطنية في المستعمرات البرتغالية في 
وممكف أف  ،تعاني مف نقص الموارد الطبيعية وأنغوال، إلدراكو بأف بالده ممكف أف
  .(ٔ)يؤدي ذلؾ إلى تراجع مكانتيا الدولية

أماـ رياح التغيير التي انتشرت في العالـ،  الـ تستطع ىذه السياسة أف تصمد كثيرً 
الخمسينيات ليتحدوا السياسات  ومف بيف الزعماء الوطنييف األفارقة الذيف ظيروا في أواخر

 Amilcar Cabralحكـ البرتغالي في غينيا بيساو أميمكار كابراؿ ستعمارية لماال
 The African(، الذي أسس الحزب األفريقي الستقالؿ غينيا بيساو ـٖٜٚٔ-ٖٜٙٔ)

Party for The Independence of Guinea Bissau، ومعو ستوف  ٜٙ٘ٔ عاـ
ري والسنغاؿ، ا مف الرأس األخضر، والالجئوف الغينيوف في كؿ مف غينيا كوناكشخصً 

عمى دعـ كبير،  ٖٜٙٔسنة  االعسكرية التي شنيا كابراؿ رسميا وقد حصمت العمميات 
عندما أعمف الحزب  ٖٜٚٔوظيرت نتائجيا بعد عشر سنوات وبالتحديد في أيموؿ 

بيؿ ذلؾ في األفريقي استقالؿ غينيا بيساو مف جانب واحد عمى الرغـ مف اغتياؿ كابراؿ ق
 .(ٕ)نو لـ يكف ىناؾ شؾ حوؿ مكانتو كزعيـ روحي لالستقالؿإ ، إالٖٜٚٔأوائؿ عاـ 
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-ٜٛ٘ٔ) Ahmed Sekou Toureما ىو موقؼ أحمد سيكوتوري، فذإ
( مف تمؾ التطورات السياسية؟ وكيؼ تعامؿ معيا وما ىو رّد الفعؿ األمريكي ٜٗٛٔ

 الذي تبنتو تجاه سيكوتوري ودولتو؟.
وىكذا  ،لييمنة البرتغالية مّدة طويمةسعت حركة تحرير غينيا بيساو لمتخمص مف ا

سعت إلى توثيؽ عالقتيا مع الدوؿ اإلقميمية المجاورة ليا واالتصاؿ بالحركات الوطنية في 
 ٜٜ٘ٔ، فمنذ آب/ (ٖ)أفريقيا، ومنيا الحركة الوطنية في غينيا كوناكري بقيادة سيكوتوري
عمى اإلضراب، ولكف  دعـ الحزب األفريقي الستقالؿ غينيا بيساو عماؿ ميناء بيساو

 اكثر مف خمسيف شخصً أضراب بالقوة، وأسفر ذلؾ عف مقتؿ البرتغالييف اجيضوا اإل
وبعد ىذه الحادثة المعروفة باسـ مذبحة بيدجوتي، أمر كابراؿ حزبو  ،ومئات الجرحى

لتنظيـ نشاطيـ  الى غينيا كوناكري المستقمة حديثً بالتحوؿ إلى العمؿ السري واالنتقاؿ إ
ي ضد البرتغالييف مستفيديف مف دعـ سيكوتوري ليـ، ومف ثـ أعمف الحزب السياس

األفريقي الستقالؿ غينيا بيساو الكفاح المسمح، وغادر كابراؿ نفسو البرتغاؿ التي كاف 
، والذي نتج عنو نجاح حزب كابراؿ ٜٓٙٔيعمؿ بيا ووصؿ إلى كوناكري في أوائؿ عاـ 

 .(ٗ)غينيا بيساو مف البرتغاؿ في إعالف استقالؿ ٖٜٚٔبعد وفاتو عاـ 

يدلؿ ىذا عمى موقؼ سيكوتوري المساند لكابراؿ وحمفائو في نضاليـ مف 
أجؿ تحرير غينيا بيساو، كاف محؿ اىتماـ الكثير مف منشورات الصحؼ والمجالت 

مف سياسة غينيا كوناكري تجاه غينيا بيساو األمريكي الموقؼ  المحمية والدولية
 ـ. ٜٗٚٔ -ٜٛ٘ٔ

، لكوف سياسة البرتغاؿ تجاه غينيا بيساواألمريكية الواليات المتحدة دعمت 
الذي تمولو وتتحكـ في سياستو الواليات شماؿ األطمسي حمؼ البرتغاؿ عضو في 

عف تدريب العسكرييف البرتغالييف في الواليات المتحدة  المتحدة األمريكية، فضاًل 
مريكييف، كما سمحت الواليات المتحدة بواسطة خبراء أنفسيا أو في البرتغاؿ األمريكية 
لمجيش البرتغالي باستخداـ أنغوال وموزمبيؽ وغينيا بيساو كمناطؽ اختبار األمريكية 
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Napalm Bombsلقنابؿ النابالـ 
، والتي استخدمتيا الواليات المتحدة االمحظورة دوليا  

لجماعات بعد ذلؾ في حرب فيتناـ، كما أنيا كانت تدعـ بشكؿ متسؽ ااألمريكية 
ارج عمى حد سواء، وذلؾ شخاص في الداخؿ والخأوالقوى الموالية ليا مف جماعات و 

إذ قدمت مميارات  ؛شماؿ األطمسي وغيره مف آليات المعونة األجنبيةعبر حمؼ 
 .(٘)الدوالرات لحماية البرتغالية

تناقض كبير بيف إلى المتبعة األمريكية دى ذلؾ التبايف في الرؤى والسياسات أ
تجاه الحركة الوطنية في غينيا األمريكية والسياسة  ،Conakryياسة غينيا كوناكريس

بيساو، بيف دولة تدعـ الحركات الوطنية وبيف دولة تدعـ القوة االستعمارية الموالية ليا 
تجاه غينيا كوناكري بعد تضامف األمريكية في غينيا بيساو، ويبقى السؤاؿ ما رد الفعؿ 

 الوطنية في غينيا بيساو؟األخيرة مع الحركة 

، ٜٛ٘ٔعاـ  فرنسااستقالؿ مف ح غينيا كوناكري في الحصوؿ عمى بعد نجا
سيكوتوري بمساعدة خدمات مؤامرات متتالية إلسقاط الرئيس  تشارؾ في األخيرة بقيت

ومف أبرز ىذه  ،التجسس مف ألمانيا الغربية والبرتغاؿ والواليات المتحدة األمريكية
تشريف  ٕٕكادت أف تطيح بنظاـ سيكوتوري ىي مؤامرة المؤامرات التي 

ة الوطنية في ، والتي ُترجع أسبابيا لمساعدة سيكوتوري لمحركٜٓٚٔ/نوفمبرالثاني
عالميا غينيا بيساو سياسيا  ا، حتى االستقالؿ في نياية شير وماديا  اريا وعسك اا وا 

 .(ٙ) ـٜٗٚٔ اغسطس/آب

ذلؾ التأييد المؤسس عمى فمسفة ، جة لتأييد غينيا كوناكري لكابراؿنتي
، فربما يكوف مف الميـ القوؿ عمى انو بدوف الدعـ السياسي واالقتصادي (ٚ)سيكوتوري

والموجيستي لمقاتمي الحزب األفريقي الستقالؿ غينيا بيساو والسماح ليـ بتأسيس مركز 
قيادة في كوناكري ومعسكرات لمتدريب، لـ تنجح حركة المقاومة التي ارعبت 

إلى األمريكية لجأت األخيرة تساندىا فرنسا والواليات المتحدة  ، ومف ثـ(ٛ)رتغالييفالب
أكثر المحاوالت الجدية لزعزعة استقرار نظاـ غينيا كوناكري، بشف عدواف مسمح عمييا 
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كما قامت بتشجيع وتدريب عدد مف الغينييف  (ٜ)ٜٓٚٔ/نوفمبرتشريف الثاني ٕٕفي 
 ٕٕفقد أذاعت صحؼ غينيا كوناكري في  نيا بيساوميف عمى سيكوتوري في غيالناق

باالشتراؾ مع  مرتزقة برتغالييف مف غينيا بيساوبأف  ٜٓٚٔ/نوفمبرتشريف الثاني
 .(ٓٔ)منفييف مف غينيا كوناكري قاموا باليجـو عمى األماكف الرئيسة في كوناكري

العاـ  ، وىذا ما ذكره األميف(ٔٔ)نتج عف ىذا اليجوـ خسارة كبيرة في األرواح
( في مؤتمر ٕٜٚٔ -ٜٗٙٔ) Diallo Tillyلمنظمة الوحدة األفريقية ديالو تيممي 

صحفي بأف أربعمائة شخص قتموا في كوناكري بينيـ العديد مف األوروبييف، وأكد عمى 
، ونجاة الرئيس سيكوتوري  احتراؽ القصر الرئاسي في الساعات األولى مف اليجـو

عبر الحدود الغينية مع الدوؿ المجاورة، وشنوا وذكر أف المياجميف ضربوا القصر 
، ونقاط رئيسة في العاصمة مثؿ القصر الرئاسي والمطار (ٕٔ)اليجمات عمى الساحؿ

 .(ٖٔ)ومحطة الكيرباء ومحطة اإلذاعة، بعد انزاؿ بحري مف نحو عشر سفف

( وىو ٜ٘ٙٔ-ٜٗٙٔ) Jean Schrammeكما صرح تيممي بقياـ جاف شرامي 
إلى بؽ في الكونغو بتنظيـ القوة التي قاتمت الثوار ىناؾ، بعد ذىابو قائد بمجيكي سا

في إعداد غزو غينيا كوناكري، وأعمف تيممي بأف العديد مف  اذ ساىـ شخصيا إ ؛لشبونة
قوات الدوؿ األفريقية في نيجيريا والجزائر وليبيا ومصر والسوداف كانوا عمى أىبة 

، في حيف صرح (ٗٔ)كومة الغينية لمساندتيـاالستعداد في انتظار أوؿ إشارة مف الح
( أف ٜٗٛٔ-ٕٜٚٔ) Ismail Toureالغيني إسماعيؿ توري االقتصاد والمالية وزير 
مف المرتزقة البيض والسود ىبطوا مف عشر سفف بحرية وأحرقوا القصر  ٖٓ٘حوالي 

الصيفي لمرئيس سيكوتوري واحتؿ الغزاة معسكريف ومحطة كيرباء، وأطمقوا سراح 
، ولكف القوات الغينية مف رجاؿ الشرطة والجيش ومسمحي (٘ٔ)سجونيف السياسييفالم

الحزب األفريقي الستقالؿ غينيا كوناكري استطاعوا سحؽ الغزو بشكؿ حاسـ بعد 
ـ  في Kindiaوصوؿ بعض التعزيزات مف كينديا   .(ٙٔ) ٜٓٚٔتشريف الثاني/نوفمبر  ٕٕيو
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 U Thantـ لألمـ المتحدة ُيو ثَاْنْت بعدئذ أرسؿ سيكوتوري برقية لألميف العا
(، مفادىا أف بالده تعرضت لعدواف مسمح مف البرتغاؿ، وأف قوات ٜٔٚٔ-ٜٔٙٔ)

ى عدة نقاط في المدينة، ىبطت في العاصمة كوناكري، وشنت غارات بالقنابؿ عم
األمـ المتحدة إرساؿ قوات جوية لمتعاوف مع الجيش الغيني لصد العدواف،  وناشد ىيئة

في المنطقة، حينئذ عارضت مجموعة غينية معارضة في األمف فظ السالـ و ولح
"إن الحكومة الغينية طمبت قوات تابعة لألمم باريس تصرؼ الحكومة الغينية بقوليا: 

المتحدة في محاولة لتجديد ما حصل لمكونغو في غينيا كوناكري، من أجل حماية 
شتراؾ المعارضة الغينية عمى ا. وىذا دليؿ دامغ (ٚٔ)سمطة سيكوتوري المهزوزة"

، ودعميـ مف الدوؿ الغربية سواء كانت فرنسا أـ  المنفية بالخارج في ىذا اليجـو
 أـ البرتغاؿ.األمريكية الواليات المتحدة 

تشريف  ٕ٘لميوـ الرابع عمى التوالي أكدت أذاعو كوناكري في 
 ،ؿ وتـ صد العدوافأف قوات العدو حاولت غزو البالد خالؿ المي ٜٓٚٔالثاني/نوفمبر

وكرر سيكوتوري أف سفف العدو كانت تدعميا غواصات تعمؿ قبالة سواحؿ غينيا 
إجراء حرب استنزاؼ ضد البالد، واحتالؿ المناطؽ الحدودية مع إلى كوناكري، ىدفت 

كرر سيكوتوري مرة أخرى  ا والسنغاؿ وغينيا بيساو، ومف ثـساحؿ العاج وليبيري
األممية لمقضاء عمى الخطر الذي يشكمو وجود السفف بمساعدة القوات  مطالبو

األجنبية في المياه اإلقميمية الغينية، ووجو النداء لمحصوؿ عمى مساعدة الدوؿ 
األفريقية وغير األفريقية عمى الفور، السيما أولئؾ الذيف مف حقيـ التصويت في 

اممة، كما طمب مجمس األمف، أو الذيف أدانوا العدواف عمى غينيا كوناكري إدانة ك
األمف طائرات مف نوعي القاذفات والمقاتالت، في الوقت نفسو صوت مجمس 

وقؼ جميع اليجمات المسمحة ضد غينيا كوناكري إلى  دعاباإلجماع عمى قرار 
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رساؿ بعثة لتقصي الحقائؽاب وانسح  .(ٛٔ)جميع القوات األجنبية منيا، وا 
سيادة عضو في المنظمة  ياؾاتيـ سيكوتوري حمفاء البرتغاؿ بالعمؿ عمى انت

رساؿ قوات مسمحة لحماية أراضي غينيا إفشاؿ مساعي نيـ تحركوا إلأالدولية و 
ألف المنظمة الدولية لـ توافؽ  ؛. وعبر عف أسفو(ٜٔ)كوناكري مف االعتداء األجنبي

مف ذلؾ  عمى طمب الحصوؿ عمى قوة مسمحة لقتاؿ الغزاة الذيف انتيكوا أراضيو، وبداًل 
( رسالة ٜٗٚٔ-ٜٜٙٔ) Richard Nixonريتشارد نيكسوفاألمريكي رئيس أرسؿ ال

مميوف دوالر لسد نقص الطعاـ، فرد  ٚ.ٗتعاطؼ ودعـ لغينيا كوناكري ومنحيا 
 .(ٕٓ)سيكوتوري بإعرابو عف امتناف حكومتو وشعبو العميؽ لتمؾ المبادرة

ية بعد دة اقتصادنيكسوف مف ىذه المعونة حفظ ماء وجييا، بمساعإدارة سعت 
ـ المساعدات العسكرية لغينيا كوناكري لمدفاع عف نفسيا وعف أراضييا، االمتناع عف تقد

سقاط إفبعد الفشؿ في  ،باتجاىات مختمفةاألمريكي الرئيس إدارة وىذا يدؿ عمى عمؿ 
نظاـ سيكوتوري رغبت بعدـ الوصوؿ لمقطيعة مع نظاـ سياسي امتمؾ شعبية في 

في اتخاذىا األمريكية دارة في الخارج ممكف أف تخسره اإل اودوليا  اإقميميا  انفوذً و  ،الداخؿ
منو بعد دعميا لما فعمتو البرتغاؿ؛ اللتزاميا الصمت، وعدـ المشاركة  اا متزمتً موقفً 

، كما طالبت السنغاؿ حميفة غينيا كوناكري مف مجمس  الفاعمة في شجب ىذا اليجـو
غينيا إلى صدار قرار بإرساؿ لجنة إرحة قوات األممية عمى الفور، مقتتدخؿ الاألمف 

 .(ٕٔ)كوناكري لدراسة الموقؼ، وبالفعؿ تمت الموافقة باإلجماع عمى ىذا القرار

تشريف  ٕٕوالصادر في  ٜٓٚٔلسنة  ٜٕٛرقـ األمف لقرار مجمس  اوطبقً 
وبعد مشاورات بيف أعضاء المجمس تمت الموافقة عمى تشكيؿ ، ٜٓٚٔالثاني/نوفمبر

ا وعضوية كؿ مف ضمت النيباؿ رئيسً  ٜٓٚٔ/ديسمبرنوف األوؿكا ٖفي لجنة 
تشريف  ٕ٘غينيا كوناكري فيإلى وصمت المجنة كولومبيا وفنمندا وبولندا وزامبيا، 

، مف جانبيا أعمنت اإلذاعة الغينية عف وصوؿ خمسة مبعوثيف ٜٓٚٔالثاني/نوفمبر
المجنة عشرة  كوناكري لمتحقيؽ في اليجوـ وعقدتإلى الدولي األمف مف مجمس 
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اجتماعات مع خمسة مف الوزراء الغينييف، واستمعوا لمبيانات الشفيية والمكتوبة مف 
عف االستماع لحزب االستقالؿ  في غينيا كوناكري، فضاًل  ايا دبموماس تسع عشرقبؿ 

ـ أثناء اليجـو اسيرً فرع كوناكري، وسبعة مف السبعيف أ األفريقي لغينيا بيساو ـ أسرى  .(ٕٕ)الذيف ت
كانوف  ٙالدولي في مجمس األمف إلى قدمت المجنة تقريرىا 

، قامت ـٜٓٚٔتشريف الثاني/نوفمبر ٕٕأنو في إلى وتوصمت  ،ـٜٓٚٔاألوؿ/ديسمبر
مسمح، تـ تجميعيـ في غينيا بيساو مكونة مف وحدات  ٓٓٗ -ٖٓ٘قوة تتراوح ما بيف 

يؽ مع المعارضة بحرية وعسكرية مدعومة مف القوات المسمحة البرتغالية وبالتنس
الغينية المنفية خارج البالد، لغزو غينيا كوناكري وحددوا ثالثة أىداؼ ىي إسقاط 

 وضرب مقر حزب االستقالؿ األفريقي استبداليا بالعناصر المنشقة أواًل الحكومة و 
طالؽ سراح السجناء البرتغالييف الذيف غزوا غينيا  ،الغينيا بيساو فرع كوناكري ثانيا  وا 

لكف ، و اوتـ اعتقاليـ مف قبؿ الحزب األفريقي الستقالؿ غينيا بيساو ثالثً كوناكري 
كانوف  ٚة األمـ المتحدة في رسالة في البرتغاؿ رفضت تقرير بعثة ىيئ

. ولكف (ٖٕ)ووصفتيا عمى انيا غير محايدة وأنيا أحادية الجانب ٜٓٚٔاألوؿ/ديسمبر
 ٕٕىمة فعالة في أحداث أف السمطات البرتغالية ساىمت مساإلى الحقائؽ تشير 

التي زودتيا األمريكية ، بتشجيع ومساندة الواليات المتحدة ٜٓٚٔتشريف الثاني/نوفمبر
وىذا ما أكده كذلؾ بياف رسمي مف منروفيا  ،المعدات الالزمة لعممية الغزوو باألسمحة 

يفيد بأف السمطات الميبيرية لدييا ما يؤكد أف مرتزقة الجيش  -عاصمة ليبيريا-
، إذ سقط في مياه ليبيريا أحد تشريف الثاني/نوفمبر ٕٕرتغالي ساىموا في أحداث الب

واعترؼ بيذا  Francesco Gomezالجنود البرتغالييف ويدعى فرانشسكو كوميز 
 .(ٕٗ)األمر والتقطتو باخرة ىولندية

 ٛالذي صدر في  ٜٓٚٔلعاـ ٜٕٓرقـ األمف ا قرار مجمس يؤكد ذلؾ أيضً 
، بإدانتو لمبرتغاؿ لقياميا بعدواف مسمح عمى غينيا ٜٓٚٔكانوف األوؿ/ديسمبر

األخيرة، وطمب إلى كوناكري، وصدؽ عمى النتائج التي تضمنيا تقرير البعثة الخاصة 
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مف حكومة البرتغاؿ دفع تعويض كامؿ لغينيا كوناكري لما أدى إليو اليجوـ المسمح 
نداء لجميع الدوؿ لمنح والغزو مف خسائر فادحة في األرواح والممتمكات، ووجو ال

غينيا كوناكري معونات مادية ومعنوية تتيح ليا دعـ استقالليا ووحدة ترابيا والدفاع 
ا خطيرً  افي القارة األفريقية يشكؿ تيديدً عنيما، وأعمف أف وجود االستعمار البرتغالي 

روندي ، وصدر ىذا القرار بناء عمى اقتراح مف بو وأمف الدوؿ األفريقية المستقمة لسالـ
مى ىذا القرار، واعُتمد عاألمف ووافؽ مجمس  ،والنيباؿ وسيراليوف وسورية وزامبيا

مقابؿ ال شيء، وامتناع أربع دوؿ عف التصويت وىي  احد عشر عضوً بأغمبية أ
، ُيستنبط مف قرارات مجمس (ٕ٘)سبانياأوفرنسا وبريطانيا و األمريكية الواليات المتحدة 

تغاؿ الفعمية بتمويؿ مف القوى الغربية وعمى رأسيا الواليات السابقة مشاركة البر األمف 
في اليجوـ عمى غينيا كوناكري، نكاية لسيكوتوري الذي كاف يدعـ األمريكية المتحدة 

 الحركة الوطنية في غينيا بيساو.
أما عف موقؼ الدوؿ األفريقية مف ذلؾ الغزو، فقد تفاجأ الغرب مف الموقؼ 

إذ قدمت تنزانيا عمى  ؛مرحمة األفعاؿإلى مرحمة األقواؿ  األفريقي، الذي انتقؿ مف
 -مميوف دوالر أمريكي( ٖٚٙٚ.ٖٗٗ) أي ما يعادؿ -مالييف شمف تنزاني  عشرالفور 

لغينيا كوناكري، ووضعت نيجيريا قوات جيشيا في حالة تأىب، ومصر رغـ مواجيتيا 
وقدمت الصوماؿ  لمجيش اإلسرائيمي أخبرت سيكوتوري أف جيشيا مستعد لمساعدتو،

والكونغو برازافيؿ مساعدات مماثمة، كما ساعدت سيراليوف عف طريؽ إغالؽ حدودىا 
ىناؾ، ومف ثـ قامت بحماية الجزء الجنوبي مف إلى مع غينيا كوناكري وحركت قواتيا 

الجيش الغيني مف خطر الغزو، بؿ حتى ساحؿ العاج والسنغاؿ المتيف استضافت لمدة 
 .(ٕٙ)مريف رأوا أنو مف الحكمة إدانة الغزوطويمة ىؤالء المتآ

وزير خارجية  Magana Njoroge Mungaiقاؿ ماجانا نجوروجي مونغاي 
"إن نيروبي مستعدة لتقديم المال والقوات  :( أماـ البرلمافٜٗٚٔ-ٜٜٙٔكينيا )

... وأن الوقت حان لمقتال ضد .العسكرية لحماية استقالل غينيا كوناكري
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تعمارية البرتغالية من أجل تحرير غينيا بيساو وموزمبيق الديكتاتورية االس
، كما كانت ىناؾ مظاىر إيجابية ممتمئة بالمشاعر المؤيدة لمغينييف في (ٕٚ)وأنغوال"

المؤتمر الطارئ لمنظمة الوحدة األفريقية في دورتيا السابعة غير العادية التي عقدت 
، ٜٓٚٔكانوف األوؿ/ديسمبر ٕٔ-ٜلممدة بيف  -اعاصمة نيجيريا سابقً  -في الجوس 

ف المؤتمر إدة عميا أفريقية، إال فعمى الرغـ مف أف ىذا المؤتمر لـ يسفر عف تشكيؿ قيا
عرض المساعدات والقوات في حالة الضرورة مف جميع أنحاء القارة، بؿ حتى 

 -ٜٓٙٔ) Felix Houphouet Boignyالمنتقديف القدامى مثؿ فيميكس ىوفويت بواني
مجموعة المتعاطفيف مع غينيا إلى جميورية ساحؿ العاج انضـ ( رئيس ٖٜٜٔ
ف غينيا كوناكري لـ تكف معزولة مثمما حاوؿ االمريكيوف أ، نالحظ (ٕٛ)كوناكري

 والفرنسيوف والبرتغاليوف تصوير ذلؾ لمرأي العاـ السيما األفريقي.
ي حرب عماؿ اإلجرامية التي قاـ بيا البرتغاليوف فأسفر المؤتمر عف إدانة األ

ؿ الكبرى اإلبادة التي شرعوا فييا ضد أنغوال وموزمبيؽ وغينيا بيساو، وأداف الدو 
شماؿ األطمسي التي ساندت البرتغاؿ في عدوانيا عمى األعضاء في منظمة حمؼ 

كوناكري، وذلؾ عبر دعميا المستمرة، كما طالبيـ المؤتمر الكؼ عف معوناتيـ 
الستقالؿ غينيا بيساو معونة مالية ومادية  لمبرتغاؿ، وضرورة منح الحزب األفريقي

 .(ٜٕ)لدعـ صموده أماـ التحدي الجديد لمقوى االستعمارية

بأف  Jeune Afriqueجوف أفريؾ صرح سيكوتوري لممجمة الفرنسية األسبوعية 
 غرب غينيا كوناكري مف البوكسيتفي  استثماراتياىدؼ ىذه المؤامرة اإلطاحة بو، وتأميف 

قاموا األمريكية لمانيا الغربية وفرنسا والواليات المتحدة بيض مف أ ف رجااًل والحديد وذكر أ
لمانيا الغربية قدمت مى غزو غينيا كوناكري، وأضاؼ أف أبتدريب مرتزقة في غينيا بيساو ع

قاعدة لتجنيد المنفييف ف البرتغاؿ استخدمت غينيا بيساو بعدىا مف المرتزقة، وأ ٓٓ٘
 .(ٖٓ)عدادات تمت بالقرب مف حدود غينيا كوناكريالغينييف وأوضح أف االست

إذ  ؛أكدت تقارير المنفييف الغينييف أف النية كانت اإلطاحة بسيكوتوري ونظامو
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عمى تأييد ب كانوا يتوقعوف أنو بمجرد إطالؽ النار واشارة التغيير سيحصؿ االنقال
لمحاربيف مف متعمد لقدامى اشعبي كاسح، معتمديف عمى أخطاء سيكوتوري بإقصائو ال

كوناكري مف الساعة ، فعمى الرغـ مف أف المتمرديف أعمنوا االستيالء عمى جيشو
ذ إ ؛ىدافيـأ، ولكف محاولة الغزو فشمت، ولـ تحقؽ اا حتى الثامنة صباحً الثانية صباحً 

سر بعض المياجميف، وصدرت ألحكومية والشعبية القضاء عمييا و استطاعت القوات ا
جف مدى الحياة لممتآمريف الذيف تورطوا في غزو غينيا عقوبات باإلعداـ والس

، كما بدأت حممة تطيير وتحقيقات التي كشفت عف أف ممف تعاونوا مع (ٖٔ)كوناكري
 ةربعأو مف كبار موظفي مجمس الوزراء  اموظفً  عشر ةربعأو ، اوزيرً  عشر ةستالغزاة 
، وأخطر ما أسفرت عف عدد كبير مف العماؿ والموظفيف المدنييف فضاًل  امحافظً  عشر

األمريكية عنو التحقيقات أف السفيريف السابقيف لغينيا كوناكري في الواليات المتحدة 
 Keita Moryكيتا موري ( و ٜٔٚٔ-ٜٜٙٔ) Kari Bangouraكريـ بانجورا 

التي قامت بدور مستتر في األمريكية ( كانا متعاونيف مع المخابرات ٕٜٚٔ–ٜٔٚٔ)
جراه أأنو عمى الرغـ مف التطيير الذي  حيفة النيويورؾعممية الغزو، وىكذا كتبت ص

فإنو تفادى بميارة أف يوجو أي اتياـ ضد  ،سيكوتوري ضد المتآمريف االستعمارييف
 .(ٕٖ)بنحو عاـاألمريكية دارة اإل
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 الخاتمة:

سبؽ أف ىذا اليجوـ البرتغالي عمى غينيا كوناكري نتج عف سياسة وتبيف مما 
، االجديد معً االستعمار األمريكي و القديـ الستعمار البرتغالي سيكوتوري المناىضة ل

لدعـ غينيا بيساو، فرغـ تيديد سيادة بالده إال أف سيكوتوري لـ يقؼ موقؼ المتفرج 
دعـ الدوؿ األفريقية المناىضة تجاه الحركات الوطنية في القارة األفريقية، بؿ أيد و 

في الكونغو كما  سواء في غينيا بيساو أوبي ورواد الحركات الوطنية و ستعمار األور لال
حبر  شعارات جوفاء أوإلى ، أراد سيكوتوري مف ذلؾ أف ال تتحوؿ القومية اأسمفنا سابقً 

/ آبؿ والحرية في نياية شير عمى ورؽ، بيذا تمكنت غينيا بيساو مف نيؿ االستقال
 .ـٜٗٚٔ غسطسأ
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