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 السمخص
يعج مػضػع عالقات الجسيػرية العخبية اليسشية باالتحاد الدػفيتي مغ السػضػعات الحيػية,      

نطخا لسا يسثّمو االتحاد الدػفيتي مغ قػة دولية عطسى, تػلت زماـ قيادة السعدكخ الذخقي في صخاع 
و مغ الحخب الباردة مع السعدكخ الغخبي بكيادة الػاليات الستحجة األمخيكية. فزال عغ ان

السػضػعات التي يجب تدميط الزػء عمييا لسا فييا مغ أحجاث ليا عالقة بسخحمة تاريخية ميّسة 
ضيػر بػادر الزعف واالنحالؿ عمى االتحاد  جالسيسا بع  مغ أحجاث العالع الستسثّمة بالحخب الباردة.

بمغت االضصخابات فيو حجا كبيخًا بدبب السخحمة االنتقالية التي  4891فابتجاء مغ العاـ الدػفيتي. 
وبصبيعة الحاؿ فأف ىحه التصػرات انعكدت كانت تتييأ ليا بعج وفاة الدعيع الدػفيتي بخيجشيف. 

بذكل او بأخخ عمى الداحة اليسشية , ال سيسا اف محاولة الحكػمة اليسشية مدتسخة في استغالؿ 
لحلظ ىجفت ىحه الجراسة إلى بياف مدار العالقات بيغ  لطخوؼ الجولية خجمة لسرالحيا .ا

الجسيػرية العخبية اليسشية وبيغ االتحاد الدػفيتي في ضػء الستغيخات الدياسية الجاخمية واإلقميسية 
ل تخاجعيا والجولية التي رافقت ىحه العالقات, والكذف عغ مخاحل تّصػرىا إرساًء وتحّدشًا, وعغ مخاح

, ومحاولة الػقػؼ عمى أىع السحجدات والتأثيخات التي وجيت ىحا السدار مغ الشػاحي الدياسية 
  والعدكخية واالقترادية والثقافية.

: الجسيػرية العخبية اليسشية , االتحاد الدػفيتي , اليسغ الذسالي , عمي عبج هللا الكمسات السفتاحية
 صالح , عالقات.
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Abstract 

         The issue of the relations of the Yemeni Arab Republic with the Soviet 

Union is a vital issue, given the great international power represented by the 

Soviet Union, which assumed the leadership of the eastern camp in the Cold 

War conflict with the western camp led by the United States of America. In 

addition, it is one of the topics that must be shed light on because of the 

events in it related to an important historical stage of the world's events 

represented by the Cold War. Especially that signs of weakness and 

dissolution began to appear on the Soviet Union. Starting in 1984, the unrest 

reached a large extent due to the transitional period that was preparing for it 

after the death of the Soviet leader Brezhnev. Of course, these developments 

were reflected in one way or another on the Yemeni arena, especially as the 

Yemeni government continues to exploit international conditions to serve its 

interests. Therefore, this study aimed to clarify the course of the relations 

between the Yemen Arab Republic and the Soviet Union in the light of the 

internal, regional and international political changes that accompanied these 

relations, and to reveal the stages of their development, establishment and 

improvement, and the stages of their decline, and an attempt to identify the 

most important determinants and influences that directed this path in terms 

of respect. political, military, economic and cultural. 

Keywords: Yemen Arab Republic, Soviet Union, North Yemen, Ali 

Abdullah Saleh, relations. 
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 السقدمة

بت العالقات اليسشية الدػفيتية أىسيّتيػا مػغ العالقة التاريخية التػي ربصت الذصخ الذسالي اكتد    
مغ اليسغ باالتحػاد الدػفيتي ، مشح الشرػف األوؿ مغ القخف العذخيغ . وتعّج ىحه العالقة مػغ أقػجـ 

 بيغ البمجيغ .عالقات االتحػاد الدػفيتي مع الجوؿ العخبية التي تسيدت بعسق الخوابط والسرالح 
, إذ لعبت الدياسة الخارجية الدػفيتية الججيجة تجاه حه العالقات في مشترف الخسديشياتوتخسخت ى

 األوسط الذخؽ  في العامة استخاتيجيتيا مغ كجدءالجوؿ العخبية بعج وفاة ستاليغ دوًرا رئيدًا في ذلظ. 
البخيصانية. وكانت السسمكة اليسشية مغ بيغ الجوؿ الحؼ وجو االتحاد الدػفيتي  الييسشة مغ لمتخمز

لتذّكل نقصة تحػؿ بارزة في تصػر  4891 اىتسامو لو , واقامة عالقات معو , تصػرت اكثخ بعج ثػرة
عالقات الشطاـ الجسيػرؼ الججيج باالتحاد الدػفيتي , الحؼ كاف أوؿ دولة كبخػ تعمغ اعتخافيا بيحا 

اتجو االتحاد الدػفيتي إلى إقامة عالقة دبمػماسية كاممة األركاف شطاـ بعج أربعة أياـ مغ اعالنو. و ال
الحكبة الجسيػرية بالسداىسة في مذاريع حيػية  سيػرؼ ، واستسخت جيػد الدػفيت فيمع الشطاـ الج

جسيػرية التي ولع يغفل االتحاد الدػفيتي عغ تقجيع دعع عدكخؼ لمحكػمة ال .في القصاعات كافة
 قامت في اليسغ الذسالي ايزا.

، 488١_ 4891يتشاوؿ ىحا البحث عالقات االتحاد الدػفيتي بالجسيػرية العخبية اليسشية لمسجة    
ركد السحػر اذ مخكدًا عمى الطخوؼ اإلقميسية والجولية التي تخكت اثخىا عمى شبيعة تمظ العالقات. 

 4891خفيغ التي جاءت تحجيجا لمسعاىجة السػقعة عاـ بيغ الص 4891األوؿ عمى تػقيع معاىجة 
بيشيسا وأثخىا عمى تعديد العالقات ، في حيغ بيغ السحػر الثاني مدار العالقات بعج اعالف االتحاد 
الدػفيتي لسا ُعخؼ بالبيخيدتخويكا والغالسشػست التي خففت مغ حجة الحخب الباردة وانعكاس ذلظ 

مع الجسيػرية العخبية اليسشية وعجد مغ دوؿ الخميج العخبي األخخػ. عمى عالقات االتحاد الدػفيتي 
أما السحػر الثالث فقج بحث مداعي الجسيػرية العخبية اليسشية نحػ تحقيق الػحجة مع الذصخ 
الجشػبي )جسيػرية اليسغ الجيسقخاشية الذعبية( ومػقف االتحاد الدػفيتي مغ تمظ السداعي,  ثع اثخ 

 .488١يغ الصخفيغ حتى تحقيق الػحجة بيغ شصخؼ اليسغ ذلظ عمى العالقات ب
 الجذور التاريخية لعالقات الجسيهرية العربية اليسشية باالتحاد الدهفيتي :اوال
محاولة 4841شيجت الدشػات التي تمت نجاح الثػرة البمذفية في روسيا الكيرخية عاـ           

مبكخة مغ جانب االتحاد الدػفيتي إلقامة عالقات مع االقصار العخبية , السيسا دوؿ شبو الجديخة 
خبي والبحخ العخبية, إذ َعَج االتحاد الدػفيتي شبو الجديخة العخبية بحجودىا السفتػحة عمى الخميج الع

االحسخ والسحيط اليشجؼ مخكد اتراؿ بحخؼ ميع . لحا بجأت التػجيات الدػفيتية إلقامة عالقات 
دبمػماسية مع دوؿ السشصقة وتػفخت فخصتيا مع السسمكة العخبية الدعػدية , ليكػف االتحاد الدػفيتي 
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, ثع  (4)4819عاـ  اوؿ دولة بادرت إلى إنذاء مثل ىحه العالقات في الدادس مغ كانػف الثاني
.وتع (1)  4819وقع االتحاد الدػفيتي معاىجة صجاقة وتجارة في األوؿ مغ تذخيغ الثاني عاـ 

, غيخ اف العالقات شيجت تخاجعا بعج 4899تججيج تمظ السعاىجة في الخابع مغ كانػف االوؿ عاـ 
دػفيتي بالتػاجج بدبب ضخوؼ الحخب العالسية الثانية. ثع سشحت الفخصة لالتحاد ال 4899عاـ 

, 4811اكثخ في اليسغ الذسالي اواخخ حكع الشطاـ االمامي , اذ استأنفت العالقات مخة اخخػ عاـ 
وعقجت عجة اتفاقيات مع الدػفيت دعسػا بسػجبيا الشطاـ االمامي عدكخيا واقتراديًا , وجخػ 

تبادؿ البعثات تع  4819. وفي عاـ 4811خالليا تججيج معاىجة صشعاء في تذخيغ الثاني عاـ 
في العاـ نفدو بديارة لسػسكػ , اسفخت عغ  (9)الجبمػماسية بيغ البمجيغ , وقاـ ولي العيج دمحم البجر

تدويج اليسغ بأسمحة سػفيتية وارساؿ بعثة عدكخية سػفيتية لتجريب الجير اليسشي , وفي تسػز 
قات جيجة بيغ البمجيغ الى حيغ تع التػقيع عمى اتفاقية اقترادية بيغ البمجيغ. واستسخت العال 4819

 . (1)واعالف الجسيػرية العخبية اليسشية 4891قياـ ثػرة الدادس والعذخيغ مغ ايمػؿ عاـ  
سارع االتحاد الدػفيتي إلى االعتخاؼ بالحكػمة الججيجة في اليسغ الذسالي ، وكاف أوؿ دولة       

,  4891لظ في األوؿ مغ تذخيغ األوؿ اوربية وثاني دولة بعج مرخ اعتخفت بالشطاـ الجسيػرؼ, وذ
وشيجت العالقات اليسشية الدػفيتية شيمة عقج الدتيشيات تصػرا متراعجا السيسا في السجاؿ 

.ولحلظ اولى االتحاد الدػفيتي اىسية بالغة لجعع الجسيػرية العخبية (1)االقترادؼ والتدميح العدكخؼ 
وعمى , 4899وبجاية عاـ  4891ياية عاـ اليسشية , ال سيسا في مقاومتيا لحرار صشعاء في ن

 4898الخغع مغ نذػء دولة ججيجة في الجشػب اليسشي اصبحت مػالية لالتحاد الدػفيتي بعج عاـ 
اال اف االخيخ لع يتخمى عغ ادامة عالقات جيجة مع الذصخ الذسالي , بيجؼ تػفيخ السديج مغ 

الجشػبي , واصبحت تسثل لو ورقة  االمغ لشفػذه ومرالحو التي تعاضست بذكل كبيخ في الذصخ
ضغط ميسة في صخاعو مع السعدكخ الغخبي في اشار الحخب الباردة . ومع مصمع الدبعيشيات 
حخصت الجسيػرية العخبية اليسشية عمى السحافطة عمى مدتػػ جيج مغ العالقات مع االتحاد 

والسعدكخ الغخبي , وتعديداً  الدػفيتي , عمى الخغع مغ تصػر عالقاتيا بالسسمكة العخبية الدعػدية 
, واكج خالؿ  4814لتمظ العالقات زار الخئيذ عبج الخحسغ االرياني مػسكػ في كانػف االوؿ عاـ

الديارة عمى التعاوف بيغ البمجية في السياديغ كافة. اال اف العالقات بجأ يذػبيا الفتػر مشح عاـ 
لجسيػرية العخبية اليسشية الخارجية عسا كانت سابقا , ألسباب عجة مشيا تغيخ سياسة ا 4811

والتػجو الى اقامة عالقات مع جسيع الجوؿ بسا فييا الجوؿ الغخبية وعمى رأسيا الػاليات الستحجة 
, فزال عغ استقالؿ اليسغ الجشػبي, وسيصخة (9)االمخيكية  , وىػ ما لع يخغب بو االتحاد الدػفيتي 

لمدػفيت حيث نقمػا دعسيع الى ىحه الجسيػرية , فزال الجبية القػمية بجشاحيا الساركدي السػالي 
عغ انذغاؿ الدػفيت بحخب فيتشاـ والذخؽ االوسط ,وىحا ما جعميع يبمغػف اليسشييغ بأف مداعجاتيع 



  4881-4894عالقات اجلنوورية العربية الينيية باالحتاد السوفييت 

 .د. إبراهيه فيجان صداوأ                                                        و. و. رغداء عبد االماو فايز

 

   و(2122كاىون االول  – 33العدد )  ةلة درااات ااريخيةجم 
242 

 

242 

بيغ شصخؼ اليسغ ,تخدد اليسغ الذسالي  4811سػؼ لغ تكػف كسا كانت سابقًا. وعشج انجالع حخب 
مزيق باب السشجب, خذية مغ تجخل سػفيتي الى جانب  في احتالؿ جديخة ميػف السديصخة عمى

اليسغ الجشػبي. ومع ذلظ لع يخفس الدػفيت شمب رئيذ وزراء الجسيػرية العخبية اليسشية محدغ 
العيشي , بذأف اعادة تدمح الجير اليسشي في عيج الخئيذ ابخاليع الحسجؼ, اال اف الزغط الدعػدؼ 

الحكع  (1)صيبة مع الدػفيت مشح تػلي عمي عبجهللا صالحافذل ىحه الخصػة . وعادت العالقات ال
,  4819, ال سيسا بعج التػتخ الحؼ رافق رفس الحسجؼ لرفقة الدالح الدػفيتي عاـ  4819عاـ

حيث استؤنف التعاوف العدكخؼ , وجخػ تدويج الجير اليسشي باألسمحة واالعتجة والحؼ وصل الى 
, وكانت 4894الدادس والعذخيغ مغ تذخيغ الثاني  حجود مميار دوالر , وزار صالح مػسكػ في

زيارة ناجحة حرل اليسغ الذسالي عمى السداعجات االقترادية , وبمغت العالقات اوجيا عاـ 
, عشجما وقعت معاىجة الرجاقة والتعاوف بيغ البمجيغ . غيخ اف ىحه العالقات بجأت بالتخاجع  4891

 .(9)يا بالدياسة الجاخمية والخارجية لالتحاد الدػفيتينتيجة اسباب عجة تعمق بعز 4891بعج العاـ 
      4895-4894ثانيًا: العالقات اليسشية الدهفيتية 

شيج الشطاـ الجولي تحػالت كبيخة أدت إلى ترعيج الحخب الباردة بيغ االتحاد الدػفيتي      
، فسشح بجاية عقج الثسانيشيات مغ القخف العذخيغ وحتى مشترف العقج (8)والػاليات الستحجة األمخيكية

تقخيبًا سعى كل مغ الجانبيغ الى تعديد روابصو االستخاتيجية مع الجوؿ الحميفة معو والقخيبة إليو في 
التػجيات , اذ شيجت تمظ السخحمة, تشافدًا دوليًا كبيخًا عمى السشصقة العخبية حيث قاـ االتحاد 

. (4١) بتقجيع الجعع الدياسي والعدكخؼ لمجوؿ التي استقصبيا ومشيا اليسغ الذسالي والجشػبي الدػفيتي
فقج سعى االتحاد الدػفيتي إلى تػسيع دوره في السشصقة ، ومػاجية الشذاط الدياسي والعدكخؼ 

دياسة الستدايج لمػاليات الستحجة االمخيكية ، وضساف وصػلو إلى نفط السشصقة. وبالتالي ، اصبحت ال
مكانة بارزة في كل  الجسيػرية العخبية اليسشيةالدػفيتية تجاه السشصقة أكثخ نذاًشا وحدًما . واحتمت 

ما تقخره مػسكػ. وادرؾ الدػفييت أف مػقفيع القػؼ في جشػب اليسغ والتحخؾ نحػ عالقات أوثق مع 
 .(44)اليسغ الذسالي سيسكشيع مغ تػسيع الشفػذ الدػفيتي بذكل كبيخ في السشصقة

مغ جانبو انتيج الخئيذ اليسشي عمي عبج هللا صالح في مصمع الثسانيشيات سياسة خارجية قائسة      
عمى التػازف وعجـ االنحياز بسا يخجـ مرمحة الجسيػرية العخبية اليسشية اوال واخيخا , ىجؼ مغ 

استقاللو الدياسي, والتداـ صشعاء بدياسة عجـ االنحياز والحياد اإليجابي . ولكي يشأػ  ورائيا اضيار
باليسغ الذسالي عغ الرخاع الجائخ بيغ السعدكخيغ االشتخاكي والخأسسالي أعمشت صشعاء مػقفيا عغ 

 "لدشا مع الغرب ضد الذرق وال مع الذرق ذلظ بػضػح حيشسا صخح الخئيذ عبج هللا صالح قائاًل: 
 عمى الحفاظ مغ صالح هللا عبج تسكغ عمي. وبحلظ (41)ضد الغرب بل نحن مع الحق ضد الباطل"
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وىحا يحدب الى حشكتو  .(49)  الباردة الحخب كبةح خالؿ السترارعيغ السعدكخيغ مع العالقات
 الدياسية التي استصاعت وضع القصبيغ أماـ األمخ الػاقع في تعاشييا الدياسي مع صشعاء.

عمي عبج هللا صالح في نياية  غ تمقىجيمغ أجل تعديد وتػسيع العالقات وتشسيتيا بيغ البمو        
 (Yuri Andrapovمغ الخئيذ الدػفيتي الججيج يػرؼ انجروبػؼ )رسالة  4899كانػف االوؿ عاـ 

لديارة مػسكػ رسسيا ليتع التػقيع عمى معاىجة ججيجة لمرجاقة والتعاوف , الحؼ تزسشت دعػة  (41)
الكيادة الدػفيتية عمى  ىجؼ وكاف, (41)4894قج قجميا صالح خالؿ زيارتو لسػسكػ عاـ  كاف

األرجح تحديغ العالقات الدػفيتية اليسشية وجشي ميدة الجعاية مغ تججيج معاىجة الرجاقة التي 
 . (49)استسخت عذخيغ عامًا 

بيخًا بدبب السخحمة بمغت االضصخابات في االتحاد الدػفيتي حجا ك 4891ابتجاء مغ عاـ و      
. ففي (41)( Leonid Brezhnevاالنتقالية التي كاف يتييأ ليا بعج وفاة الدعيع الدػفيتي بخيجشيف)

, تػفي يػرؼ انجروبػؼ, وبأمخ مغ مػسكػ قجمت التعازؼ في الدفارات , 4891التاسع مغ شباط 
ء عبج الكخيع االرياني ورئيذ لحا قجـ عمي عبجهللا صالح تعازيو في مبشى الدفارة بخفقة رئيذ الػزرا

وبشاء عمى رغبة الحكػمتيغ اليسشية والدػفيتية في تعديد مجمذ الػزراء عبج العديد عبج الغشي. 
مجيخ دائخة  (   Yuri Rybakov) أواصخ العالقات بيشيسا, وصل الى صشعاء يػرؼ ريباكػؼ

, والكدشجر باريذيف   4891في مشترف شباط  الذؤوف القانػنية بػزارة الخارجية الدػفيتية
AlexanderParieshv) نائب مجيخ شؤوف الذخؽ االوسط , ليجخيا محادثات حػؿ معاىجة )

 ( .49)4891الرجاقة والتعاوف السدمع تػقيعيا بانتياء مجة معاىجة 
 وتعزيز العالقات بين الطرفين4894السعاىدة  اليسشية الدهفيتية :لثاً ثا

جخت السفاوضات بيشيسا وبيغ والكدشجر باريذيف  الى صشعاء ؿ يػرؼ ريباكػؼ بعج وصػ      
نائب وزيخ الخارجية احسج االرياني في مبشى وزارة الخارجية , وفي الدفارة الدػفيتية في صشعاء 
لغخض التػصل الى معاىجة صجاقة  . لع يكغ ىشاؾ اختالؼ حاد في وجيات الشطخ حػؿ معاىجة 

الؼ حػؿ مقجمة السعاىجة والسادة الخامدة , التي نرت عمى الشزاؿ ضج الرجاقة , سػػ اخت
سياسة الديصخة واالستعسار بجسيع اشكاليسا . وبالخغع مغ ذلظ استسخت السحادثات وتع االتفاؽ عمى 

" , الحؼ جاء في البشج الدادس مشيا 4891عقجىا , وتسيدت السعاىجة عغ سابقتيا السػقعة في عاـ 
, (48)ف في وجيات نظر الطرفين تكهن الشدخة العربية من االتفاقية ىي االساس" في حال االختال

اما السعاىجة الججيجة تزسشت وفق البشج الثاني عذخ اف السعاىجة تكػف "بالمغتيغ العخبية والخوسية 
وبعج انتياء السحادثات سافخ الػفج ومعيع ندخة مغ نز السعاىجة الجاىدة  ,وليسا فعالية واحجة"

 .(1١)قيع لمتػ 
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 رئاسة ىيئة بشاء عمى دعػة مغ مػسكػ صالح بديارة هللا عبج عمي استشادًا الى ذلظ قاـ       
, وجخت 4891 عاـ األوؿ تذخيغ مغ التاسع في والحكػمة الدػفيتية  األعمى الدػفيت مجمذ

العاـ لمجشة السخكدية  ( االميغKonstantin Chernenkoالسحادثات بيغ قدصشصيغ تذيخنشكػ)
لمحدب الذيػعي الدػفيتي )رئيذ ىيئة رئاسة مجمذ الدػفيت االعمى ( وبيغ عمي عبج هللا صالح, 

(, Nikolai Tikhonovشارؾ فييا عغ الجانب الدػفيتي ايزًا رئيذ مجمذ الػزراء ف.تيخػنػؼ )
الشائب االوؿ لػزيخ الخارجية والشائب االوؿ لخئيذ مجمذ الػزراء  ووزيخ الخارجية انجريو غخوميكػ و 

( . وقج مثل الجانب اليسشي في ىحه السحادثات , نائب الخئيذ G. Kornienkoغ.كػرنييشكػ)
وعزػ المجشة الجائسة لمسؤتسخ الذعبي العاـ عبج الكخيع العخشي, وعزػ السكتب االستذارؼ عبج 

 . (14)دمحم مكيالكخيع االرياني, ومدتذار الخئيذ وعزػ السجمذ االستذارؼ حدغ 
جخت السحادثات في جػ مغ الرجاقة والػد , وتع مشاقذة السدائل الستعمقة بتصػيخ العالقات      

 4819بيغ البمجيغ, واكج الجانباف التداميسا بسا جاء بالسعاىجتيغ السبخمتيغ بيغ البمجيغ في عامي 
تي والذصخ الذسالي مغ , المتيغ ارستا اسذ عالقات الرجاقة بيغ شعبي االتحاد الدػفي4891و

اليسغ . ورغبة مشيسا لتجديج وتأييج روح السعاىجتيغ الدابقتيغ , قخر الجانباف عقج معاىجة ججيجة 
لمرجاقة والتعاوف بيغ االتحاد الدػفيتي والجسيػرية العخبية اليسشية , ووقع السعاىجة كل مغ االميغ 

غ تذيخنشكػ, وعمي عبج هللا صالح رئيذ العاـ لمجشة السخكدية لمحدب الذيػعي الدػفيتي قدصشصي
الجسيػرية العخبية اليسشية. واعخب الجانباف عغ ارتياحيسا لمسدتػػ الحؼ وصمت اليو عالقات 
الرجاقة التقميجية الستيشة والتعاوف بيشيسا في مختمف السجاالت مؤكجيغ حخصيسا عمى استسخار 

لالتحاد الدػفيتي لسا قجمو وابجاه مغ دعع تعسيقيا وتصػيخىا, وعبخ عمي عبج هللا صالح عغ شكخه 
لجيػد حكػمة صشعاء الخامية الى تحقيق التشسية االقترادية وتعديد قجراتيا لحساية امشيا واستقالليا 
الػششي , واعخب الجانباف عغ رغبتيسا في مػاصمة تبادؿ اآلراء والسذاورات عمى مختمف السدتػيات 

 .(11) تجاه السدائل ذات االىتساـ السذتخؾ
 والجسيػرية الدػفيتي االتحاد بيغ السدتسخ والػئاـ الجائع الدالـ عمى السعاىجة ىحه نرت       
 السعاىجة , وتألفت والثقافي واالقترادؼ الدياسي التعاوف  تصػيخ بديادة رحبت كسااليسشية ,  العخبية

تشفيحىا, اذ  في مشدق بذكل لمتعاوف  خصط عمى التػقيع الصخفاف بجأ لحلظ ووفقا مغ اثشا عذخ مادة .
عالقات الرجاقة والتعاوف الذامل في السجاالت  اكجت السادة االولى عمى تعيج الصخفاف بتصػيخ

الدياسية واالقترادية والتجارية والفشية والعمسية والثقافية , بيشيسا عمى اساس مبادغ السداواة في 
مة االراضي وعجـ التجخل في الذؤوف الحقػؽ واحتخاـ الديادة واالستقالؿ الػششي ووحجة وسال

الجاخمية لبعزيسا البعس. واشارت السادة الثانية الى تذجيع البمجيغ عمى التعاوف بيغ الييئات 
االجتساعية والثقافية بيجؼ االشالع عمى حياة وعسل ومشجدات شعبي كاًل مغ البمجيغ. اما السادة 
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دياسة عجـ االنحياز التي انتيجتيا الجسيػرية الثالثة فقج اكجت عمى احتخاـ االتحاد الدػفيتي ل
العخبية اليسشية , مقابل احتخاـ الجسيػرية العخبية اليسشية التػجو الدمسي التحاد الجسيػريات 

. ونرت  االشتخاكية الدػفيتية , التي تيجؼ الى تػثيق الرجاقة والتعاوف مع جسيع البمجاف والذعػب
اىجة لعذخيغ عاـ , واذا لع يعمغ احج الصخفيغ قبل ستة اشيخ مغ السادة العاشخة عمى تججيج مجة السع

انقزاء السجة السحكػرة عغ رغبتو في انياء مفعػؿ السعاىجة , فأنيا تبقى سارية السفعػؿ لسجة خسذ 
سشػات اخخػ. وحخرت السعاىجة في مػسكػ بالمغتيغ العخبية والخوسية واالعتساد عمى كالىسا في 

 واتفاقية القشرمية لمعالقات اتفاقية عمى التػقيع تع وفي الػقت نفدو .( 19)حاؿ حجوث أؼ اختالؼ
 ).11)والتقشي االقترادؼ التعاوف  تصػيخ لديادة وذلظ تجارية
شابعًا ججيجًا في العالقات بيغ االتحاد الدػفيتي والجسيػرية العخبية  4891وأضفت معاىجة      

، تعيج الجانباف فييا بعجـ السذاركة في أؼ عسل 4891اليسشية ، وىي أساسا امتجاد لسعاىجة عاـ 
مػجو ضج بعزيسا البعس , وتزسشت السعاىجة خصابا مشاىزا لالستعسار بجسيع أشكالو . 

 .(11)التي كاف امجىا خسذ سشػات 4891جدت مجة السعاىجة بعذخيغ عاما عمى عكذ معاىجة وح
شكمت زيارة عمي عبجهللا صالح الى مػسكػ خصػة ميسة في شخيق تعديد وتصػيخ عالقات        

 الرجاقة والتعاوف , واشاد عمي عبجهللا صالح باالستكباؿ الحافل الحؼ قػبل بو ومخافقػه اثشاء اقامتيع
ووفق ما ذكختو وكالة السخابخات االمخيكية اف السعاىجة حققت لمخئيذ . (19)في االتحاد الدػفيتي 

صالح فػائج سياسية عجة ، فاجتساعو بالدعيع الدػفييتي قدصشصيغ تذيخنيشكػ وحفاوة االستكباؿ الحؼ 
غ أف اليسشييغ لكيو مغ الكيادة الدػفييتية ،  قج عدزت السػقف الدياسي لميسغ الذسالي , فزال ع

الذسالييغ شاىجوا  في تعامل مػسكػ في السعاىجة الججيجة تسيدًا  واىتساما متكخرا بحكػمة اليسغ 
الذسالي عسا ىػ عميو مع اليسغ الجشػبي . وفقا لسا  ذكخه السدؤولػف في الدفارة األمخيكية في 

يخ الدعػدؼ في اليسغ صشعاء, اف السعاىجة عالوة عمى انيا عجت بسثابة وسيمة لسجابية التأث
الذسالي ، اذ كانت الخياض تزغط باستسخار عمى صشعاء لتخسيع الحجود بيغ البمجيغ ، فانا تمظ 
السعاىجة دفعت صشعاء لمسقاومة بذجة لتدػية األمخ مع الدعػدية. وقج اعخب الدعػديػف عغ 

لدػفييتي في اليسغ استياءىع مغ التصػر الججيج ، ولكغ ىحا القمق الدعػدؼ مغ تدايج الحزػر ا
اما  الذسالي ، خجـ صشعاء في الحرػؿ عمى السديج مغ الجعع االقترادؼ والعدكخؼ مغ الخياض.

عمى الرعيج الدػفيتي فقج تدامغ تػقيع السعاىجة مع سعي  مػسكػ لتحديغ عالقاتيا مع اغمب 
جة في حسمة تحديغ الحكػمات العخبية السعتجلة ، وربسا كاف الكخمميغ يأمل أف تداعج تمظ السعاى

عمى العالقات الثشائية لع تخكد  السحادثات معمشًا اف,  (11) الرػرة الدػفييتية لجػ السعتجليغ اآلخخيغ
تشاولت في الجانب االخخ تعاونيسا عمى الرعيج الجولي , وبالجرجة االولى فيسا يخز  وانسافقط, 

شتقج دائسا سياسة الػاليات الستحجة احجاث الذخؽ االوسط  , السيسا واف االتحاد الدػفيتي كاف ي
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االمخيكية في الذخؽ االوسط  مغ خالؿ تحسيميا  سبب االزمات والشداعات في الذخؽ االوسط , وقج 
األمريكية , جعمت وبتعدف ,  " ان الهاليات الستحدةصخح بحلظ عمشا قدصشصيذ تذخنيشكػ بقػلو : 

عى عسميا لذيء واحد , ىه ان تفرض مشطقة الذرق االوسط ضسن مرالحيا الحيهية , فيي تد
وعمى الخغع مغ ترخيح  .(19)سيطرتيا ىشاك ,وىذا يسثل االستعسار نفدو وله في شكل جديد "

قدصشصيذ تذيخنشكخ الدابق الحكخ , اال اف مػسكػ عادت واعمشت اف السعاىجة  جاءت لتخسيخ 
اة الهضع في الذرق االوسط  "لسعافالعالقات الثشائية بيغ البمجيغ وليدت مػجية ضج احج وانسا 

واحالل الدالم العادل وليس ليا اية اغراض اخرى وليدت مهجية ضد بمدان اخرى انيا معاىدة 
 .(18)من اجل الدالم وليس من اجل الحرب 

وىحا يجؿ اف االتحاد الدػفيتي لع ييجؼ مغ عقج تمظ الى السعاىجة تػشيج العالقات مع صشعاء    
, بل  اراد مغ خالؿ صشعاء الشفاذ الى الجوؿ العخبية الذخؽ اوسصية  في السجاالت كافة  فحدب

 واالقتخاب مشيا بيجؼ الشيل مغ الشفػذ االمخيكي في مشصقة الذخؽ االوسط.
لمسعاىجة عمى انيا مجخد محاولة إلضفاء  األمخيكية ومغ جانبيا نطخت الػاليات الستحجة      

مة األمج التي تخبصيسا ، وىي معاىجة رمدية أكثخ مغ الرفة الخسسية عمى عالقات التعاوف الصػي
كػنيا واقعية ، فالسعاىجة جاءت لتؤكج السحافطة عمى العالقات الجيجة مع االتحاد الدػفيتي الحؼ 

مغ ناحية اخخػ كاف  .(9١)مثل ىجؼ أساسي ورئيدي في سياسة الجسيػرية العخبية اليسشية الخارجية 
ؼ الشفط عمى عالقاتيع برشعاء, ال سيسا واف سجل مػسكػ في الدػفييت قمقػف مغ تأثيخ اكتذا

مذاريع التشسية في الجسيػرية العخبية اليسشية  كاف ضعيفًا, وأف مدؤولي التشسية اليسشييغ غيخ 
راضيغ عغ حالة السذاريع الدػفيتية. ومع ذلظ ، استسخ صالح في مشح الدػفييت جدًءا مغ مذاريع 

 .(94)ر عمى السعجات الدػفيتيةالتشسية نطًخا العتساد الجي
وعشجما عاد عمي عبجهللا صالح  الى بالده ادلى بترخيح اشار فيو الى أف السباحثات اليسشية       

الدػفيتية قج عكدت روح التفاىع , وتصابق اآلراء في القزايا ذات االىتساـ السذتخؾ مذيجًا 
التي تمقاىا والػفج السخافق لو اثشاء الديارة, واف زيارتو كانت ناجحة "بالحفاوة الكبيرة والرعاية البالغة" 

ومػفقة وحققت االغخاض السخجػة مشيا والستسثمة في سعي الجسيػرية العخبية اليسشية في الحرػؿ 
عمى دعع خارجي لمسداعجة في مداعييا نحػ التشسية الذاممة وبشاء وتصػيخ اقترادىا, وبيغ اف 

يسيغ تفيسا كامال لمقزايا التي كانت محل البحث والستعمقة بالعالقات والتعاوف الدػفيت كانػا متف
الثشائي , مؤكجًا أف الدػفيت سيقػمػف وبالتعاوف مع صشعاء في انذاء مذاريع مذتخكة مسثمة في 
شق وتعبيج الصخؽ وبشاء عجد مغ الدجود وتػسيع بعس السذاريع التي تع تشفيحىا مع االتحاد 

 .  (91)شع اسسشت باجل وتصػيخ الصاقة في ميشاء الحجيجةالدػفيتي كسر
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, وبعث عمي عبج هللا تذيخنشكػتػفي الدعيع الدػفيتي   4891وفي الحادؼ عذخ مغ اذار      
وعبخ بكمسة لو في مقخ الدفارة صالح بخقية تعدية الى قادة االتحاد الدػفيتي في اليػـ نفدو, 

عغ حدنو العسيق  4891ػفيتي بتاريخ الثاني عذخ مغ اذار الدػفيتية في صشعاء بػفاة الدعيع الد
في الحفاظ عمى الدالـ واألمغ الجولييغ وتخفيف حجة السجابية بيغ ، مذيجا بجيػده  تذيخنشكػلػفاة 

الى مداىستو اإليجابية في تصػيخ التعاوف بيغ الجسيػرية العخبية اليسشية مذيخا  الكتمتيغ الجوليتيغ ,
وخاصة بالتػقيع عمى معاىجة الرجاقة والتعاوف بيغ البمجيغ في شيخ تذخيغ  واالتحاد الدػفيتي

" لقد لسدشا فيو الحشكة والحكسة المتين , مکشتاه من خالؿ زيارتو لسػسكػ بقػلو  4891االوؿ عاـ 
قيادة االتحاد الدهفيتي بشجاح كبير في خزم التيارات الدولية الستزاربة وحقق لبالده انجازات 

وأكج صالح عمى استسخار العالقات الػدية بيغ البمجيغ بقػلو  , وعزز الرالت بين البمدين" . عظيسة
"  انشا في الجسيهرية العربية اليسشية سشهلي العالقات الهدية القائسة بين بالدنا واالتحاد الدهفيتي 

قدم والرخاء في كل االىتسام خدمة لسرالح الذعبين في البمدين الرديقين ولتطمعاتيسا من اجل الت
وفي اليػـ نفدو . (99)سبيل عالم يظممو الدالم واألمن وتتهطد بين شعهبو عرى الخير والسحبة"

( بسشاسبة Mikhai Gorbachev ) (91)بعث ببخقية تيشئة الى الدعيع الدػفيتي ميخائيل غػرباتذػؼ
 . (91)انتخابو اميشًا عاما لمجشة السخكدية لمحدب الذيػعي الدػفيتي

وكاف وصػؿ ىحا االخيخ إلى الدمصة في وقت كاف فيو االتحاد الدػفيتي يعاني مغ اضصخابات     
داخمية وضغػشات خارجية، مسا أدػ بالخئيذ الججيج لمتفكيخ في إيجاد حل لتمظ األزمة بعج تحجيج 

جتسع مدبباتيا وذلظ بإقخار سياسة إصالحية يحاوؿ مغ خالليا إصالح األوضاع العامة وابخاز الس
الدػفييتي في أحدغ صػرة , وبحلظ بجأ في االتحاد الدػفيتي عيج ججيج , اشمق عميو عيج 

 البيخيدتخويكا.
 4881-4895تطهر العالقات اليسشية الدهفيتية : رابعاً 
ميخائيل غػرباتذػؼ  إلى مشرب الدكختيخ العاـ لمحدب الذيػعي الدػفيتي في مثل وصػؿ      
في الػقت الحؼ كانت فيو البالد تذيج   (99)فييا االحجاث بذكل سخيع ، مخحمة تػالت 4891 اذار

تجىػرًا في اوضاعيا الجاخمية في شتى السجاالت الدياسية واالقترادية واالجتساعية , ذلظ لسا 
إخفاؽ اقترادؼ أدػ إلى في الدشػات االخيخة مغ حكع بخيجشيف مغ االتحاد الدػفيتي  اصاب

بمغت االضصخابات في االتحاد الدػفيتي حجًا كبيخًا ابتجاًء , اذ  (91)يشاتحجوث ركػد مع بجاية الثسان
بدبب السخحمة االنتقالية التي كانت البالد تتييأ ليا بعج عيجيغ مؤقتيغ قريخؼ   4891مغ عاـ 

االمج كاف خالليسا مخض االميغ العاـ لمحدب الذيػعي الدػفيتي يذغل انحاء البالد كافة , فزال 
. وفي مثل ىحه الطخوؼ وصل األميغ عغ السأزؽ اال فغاني الحؼ كاف يدداد ضخاوة يػما بعج يـػ

، إذ صاحب تػليو الدمصة (99) 4891العاـ الدػفيتي ميخائيل جػرباتذػؼ إلى الدمصة في عاـ 
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( ) إعادة البشاء( (Perestroika(98)تغيخات كبخػ في الدياسة الدػفيتية تحت عشػاني البيخوستخويکا
()الذفافية(, وىي تغييخات أفزت في الشياية إلى خمق نسط ججيج glasnost) والغالسشػست

.  وعمى وفق ىحه الدياسات  (1١)ومختمف لمعالقات الجولية عسا كاف سائجا شػاؿ أربعة عقػد سابقة 
الججيجة أعخب غػرباتذػؼ مخاًرا عغ نيتو تغييخ اتجاه الدياسة الخارجية الدػفيتية ، ال سيسا في 

ثالث, وتذيخ التغييخات إلى أف غػرباتذػؼ أعصى أولػية عالية في أجشجة الدياسة الخارجية العالع ال
والغخب بذكل عاـ والحمػؿ الدياسية  األمخيكية الدػفيتية لتحديغ العالقات مع الػاليات الستحجة

 تحجةلمسذاكل العدكخية في العالع الثالث, ولع يعج الدػفييت يخفزػف بفطاضة مصالب الػاليات الس
, واصبح الدمػؾ الدػفييتي األكثخ ترالحية في العالع الثالث شخشًا مدبقًا لعالقة  األمخيكية

 . (14)سػفييتية أمخيكية أكثخ استقخاًرا
اما الػضع في الجسيػرية العخبية اليسشية , حيشسا جاء ميخائيل غػرباتذػؼ لمحكع في مػسكػ,      

يغ التشسػؼ والسعيذي, اذ تع استخخاج الشفط ألوؿ مخة، كاف قج شخأ عميو تحدغ ممحػظ عمى الرعيج
كسا تع بشاء القػات السدمحة واألمغ عمى أسذ حجيثة وقػية. وكانت الحياة الدياسية أكثخ استقخارًا، 
والسعشػيات عالية لجػ السػاششيغ في الذصخ الذسالي, وتحدشت العالقات مع االتحاد الدػفيتي 

 العالقات استسختوعمى ىحا االساس . (11)حجة مع الجشػب مصخوحة بذكل ممحػظ ، وكانت ورقة الػ 
 مدتػػ  عمى الثسانيشات مغ الثاني الشرف في واالتحاد الدػفيتي اليسشية الجسيػرية بيغ الجبمػماسية

 .(19)االتحاد الدػفيتي في الرعب الجاخمي الدياسي الػضع مغ بالخغع جيج
الججيجة لالتحاد الدػفيتي افاؽ ججيجة نحػ اقامة  فزال عغ ذلظ , فتحت الدياسة االصالحية    

عالقات خارجية اكثخ شسػلية دوليًا ومغ ضسشيا مشصقة الخميج العخبي , فقج كاف لحلظ أثخًا واضحًا 
عمى عالقتيا مع الجسيػرية العخبية اليسشية , اذ تخاجعت اىسية صشعاء بالشدبة لسػسكػ , وىحا القى 

عاوف بيغ البمجيغ, اذ تسكشت الدياسة الخارجية الدػفيتية في عيج بزاللو عمى مختمف اشكاؿ الت
غػرباتذػؼ اف تحقق نرخ دبمػماسي كبيخ في مشصقة الخميج العخبي , فسغ جانب تسكشت مغ 
تجعيع عالقات دبمػماسية مع بمجيغ مغ بمجاف مجمذ التعاوف الخميجي  حيث اعمغ في الدادس 

عالقات دبمػماسية مع دولة االمارات العخبية الستحجة ,  عغ قياـ 4891والعذخيغ مغ ايمػؿ عاـ 
وسمصشة عساف  , وكاف ىحا مفاجئة لمغخب السيسا مع سمصشة عساف التي اتيست االتحاد الدػفيتي 
بالتجخل في شؤونيا الجاخمية. وعمى صعيج اخخ دخمت العالقات الدػفيتية الدعػدية مخحمة التعاوف 

 . (11)اتيا بجولة الكػيت ايزًا الػدؼ , وتسكشت مغ تجعيع عالق
يبجو اف االتحاد الدػفيتي راػ في عالقاتو الججيجة مع دوؿ الخميج العخبي فائجة اكثخ مغ شصخؼ     

اليسغ , ال سيسا انيا دوؿ نفصية واف العالقة معيا غيخ مكمفة , في الػقت الحؼ يعاني ىػ مغ 
 اقترادية تعيق استسخاره في تقجيع السداعجات الخارجية . ازمات
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وعمى الخغع مغ ذلظ فاف مػسكػ سعت الى عجـ تعخض عالقتيا مع صشعاء الى التخاجع      
والحفاظ عمى استسخارىا عمى الػتيخة نفديا , فعشجما انجلعت االشتباكات في عجف في الثالث عذخ 

يخ الدػفيتي في صشعاء مػعجا مع الخئيذ عمي عبجهللا ,  شمب الدف(11) 4899مغ كانػف الثاني 
، بعج مزي يػميغ عمى انجالع االشتباكات في   4899صالح في الخامذ عذخ مغ كانػف الثاني 

اليسغ الجشػبي  , وسمسو رسالة رسسية مغ مػسكػ يؤكج مزسػنيا أف الدػفيتي ال عالقة ليع بسا 
" نشرحكم بقهة بعدم صشعاء. وجاء في الخسالة :  يجور في عجف ، وأنيع فػجئػا كسا فػجئت بو

لسا قد يؤدي التدخل الى اضفاء مزيد من التعقيد عميو  التدخل في شؤون الجشهب الداخمية 
, فأيقغ صالح عشجئح أف مػسكػ ابتعجت عغ عمي ناصخ ، وأف ويؤدي الى وضع ال يحسد عقباه"

القػػ الخارجية ، وعمى رأسيا االتحاد  التجخل إلنقاذه يدتجعي مػاجية الدػفيتي . ولع تشجح
الدػفيتي ، بػضع حج لمقتاؿ ، ووجيت مػسكػ تححيخًا صخيحًا لمػاليات الستحجة األميخكية ولرشعاء  
خاصة ، بعجـ التجخل في الذؤوف الجاخمية لعجف ، وكاف الدػفيت يعخفػف أف عالقتيع االستخاتيجية 

الصخؼ السشترخ في السعارؾ ,  وكاف مػقف صشعاء باليسغ الجشػبي لغ تتغيخ ، بغس الشطخ عغ 
.وكاف االتحاد (19)دقيقًا لمغاية ، فيي تعخؼ أف نتائج األحجاث ستشعكذ عمييا ، سمبا أو إيجابا

، يزغط عمى صالح لبجء سجاد ديػنو العدكخية,  4899الدػفيتي قبل االنقالب في اليسغ الجشػبي 
في اليسغ الذسالي, غيخ انو  اتخح مػقًفا أكثخ مالءمة  ومحاواُل شق شخيقو إلى نذاط تصػيخ الشفط

 .(11)مع صشعاء بعج االنقالب 
استسخ التعاوف في وسع العالقات اليسشية الدػفيتية بدسة خاصة , اذ سعت مػسكػ في عجد مغ      

الحفاظ عمى استسخارىا , وكانت تدتغل أية ذكخػ في سبيل السشاسبات الى محاولة تشسية عالقاتيا و 
, فعمى سبيل السثاؿ بسشاسبة احتفاالت الذعػب الدػفيتية بالحكخػ بياف تسدكيا بتستيغ ىحه العالقة 
(سفيخ االتحاد Benjamin Babov, عقج بياميغ بابػؼ ) 4841الدبعػف لثػرة اكتػبخ االشتخاكية 
تحجث فيو عغ انصالقة  4891حفيا  في االوؿ مغ تذخيغ الثاني  الدػفيتي في صشعاء مؤتسخًا ص

ثػرة أكتػبخ االشتخاكية واالنترارات التي حققتيا وتأثيخىا عمى حخكات التحخر في العالع , وتشاوؿ 
ايزا التغيخات الجحرية التي شيجىا االتحاد الدػفيتي في ضل التػجيات الججيجة لمكيادة الدػفيتية , 

:" اليسشية الدػفيتية وعشجما وجو لو الدؤاؿ عغ تقييسو لمعالقات اليسشية الدػفيتية قاؿ والى العالقات 
نحن مرتاحين لمسدتهى الذي وصمت اليو العالقات الدهفيتية اليسشية , ونعتز بتمك الروابط 
والرداقة والتعاون التي تقهم عمى االسس الراسخة من معاىدة الرداقة والتعاون التي وقعت في 

, ونحن في الجانب الدهفيتي والقيادة الدهفيتية نهلي ىذه العالقات كبير االىتسام , 4894عام 
 . (19)وندعى لتطهير ىذه العالقات في جسيع السجاالت"
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العاـ)الحدب الحاكع في الجسيػرية  الذعبي السؤتسخحدب  وفج شارؾ 4891 نياية عاـ وفي       
 لالحتفاؿ الدػفيتي االتحاد بديارة قامت التي والحخكات األحداب اجتساعات في العخبية اليسشية(

 العخبية في الجسيػرية الحاكع الحدب يحافع لع ذلظ مغ الخغع وعمى . أكتػبخ لثػرة الدبعيغ بالحكخػ 
 مغ تساماً  العكذ عمى ذلظ وكاف ,الدػفيتي الذيػعي الحدب مع مشتطسة عالقات عمى اليسشية
 .(18)الذعبية الجيسقخاشية اليسغ لجسيػرية اليسشي االشتخاكي الحدب
-ارضحرمت الجسيػرية العخبية اليسشية عمى بصارية صػاريخ 4899 تذخيغ االوؿ عاـ وفي     

مغ االتحاد الدػفيتي , فزال عغ تدمسيا اربع مشرات اشالؽ لمرػاريخ (SS21) ارض شخاز 
ارض بعيجة  –الي عمى صػاريخ ارض السعشية , وتمظ ىي السخة االولى التي يحرل فييا اليسغ الذس

السجػ , كسا وانيا السخة االولى التي تجخل فييا مثل ىحه الرػاريخ الجقيقة الى مشصقة جشػب الجديخة 
العخبية , وىحا ما يذيخ الى انفتاح سػفيتي عمى مج الجسيػرية العخبية اليسشية  باألسمحة الستصػرة 

 . (1١)لتدميحية بيغ البمجيغ بعج مجة مغ الجسػد الشدبي في العالقات ا
عمى ما يبجو اف االتحاد الدػفيتي في ذلظ الػقت كاف يجرؾ اف العالقات بيغ شصخؼ اليسغ     

ذالبة باتجاه تدػية خالفاتيسا السيسا بعج اتفاقيات الػحجة والديخ في شخيق اعالنيا , فزال  عغ اف 
مع الػاليات الستحجة االمخيكية نحػ  اىسية اليسغ بجأت تشخفس ال سيسا بعج اف اتجيت عالقاتو

 االنفخاج .لحا لع يخػ اف ىشاؾ ضيخ مغ تدويج اليسغ الذسالي بأسمحة متصػرة.
 الدػفيتي واالتحاد اليسشية العخبية الجسيػرية احتفمت 4899 عاـ  الثاني تذخيغ أوائل وفي      

 وتدامغ 4819لعاـ  الدػفيتي واالتحاد اليسغ بيغ والتجارة الرجاقة معاىجة لتػقيع الدتيغ بالحكخػ 
  الدػفيتي االتحاد في االشتخاكية أكتػبخ لثػرة والدبعيغ الحادية بالحكخػ  االحتفاؿ مع الحجث ىحا

 المحيغ وأفخيكيا آسيا شعبي انترار في اسياـ الثػرة  وركد القادة الدػفيت خالؿ االحتفاؿ عمى 
 األنباء وكالة بيغ تعاوف  اتفاقية عمى التػقيع نفدو تعوفي العاـ .(14) االستعسار نيخاف تحت كانػا

واستقبل عمي عبج هللا صالح في  ).ТАСС(11  تاس الدػفيتية األنباء ووكالة سبأ اليسشية الخسسية
( رئيذ جسعية Pavel Viercoresبافيل فييخكػريذ ) 4898الحادؼ والثالثيغ مغ كانػف الثاني 

الرجاقة الدػفيتية اليسشية عزػ المجشة السخكدية لمحدب الذيػعي الدػفيتي ,استعخضا خالؿ السقابمة 
 .(19)جػانب العالقات والتعاوف الثقافي بيغ البمجيغ 

لع يبج االتحاد  4898في الدادس عذخ مغ شباط  (11)وعشج تأسيذ مجمذ التعاوف العخبي     
, ألنو لع تكغ ىشاؾ مرمحة سػفيتية ما في التأييج الرخيح أو السعارضة   الدػفيتي اىتساما يحكخ

السعمشة لو , فسجمذ التعاوف العخبي لع تكغ تقػده إحجػ القػػ الثػرية في السشصقة ، رغع عزػية 
العخاؽ فيو , الف االخيخ لع يكغ لو اليج الصػلى في قيادة ىحا التجسع , الحؼ كاف ذو تػجو عاـ أكثخ 

إلى الغخب ، اذ كانت األردف ومرخ حميفيغ استخاتيجييغ لمػاليات الستحجة ، عالوة عمى اف ميال 
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االتحاد الدػفيتي شيج تجىػرًا اقتراديًا حادا ، وصخاعات سياسية بيغ أجشحة الشخبة الحاكسة آنحاؾ 
ية عامة ، ، فخضت نفديا عمى أولػيات الكيادة الدػفيتية ، وتخاجع معيا االىتساـ بالقزايا الخارج

ومشيا القزايا العخبية . فزال عغ إف ىحه السجمذ جاء لتحقيق أىجاؼ اقترادية واضحة ، ولع 
يكغ ذو صبغة قػمية أو أيجيػلػجية ، كسا لع يخؽ إلى مدتػػ التحالفات العدكخية االستخاتيجية ، 

ثيخ مباشخ في وإنسا غمب عميو الجانب التقشي الجدئي ، فزاًل عغ اف ىحا التجسع لع يكغ لو تأ
تػازنات القػػ في السشصقة مغ وجية الشطخ الدػفيتية ، والتي ال تيجد مرالحيا عمى نحػ مباشخ 

(11). 
ممحػضًا  الدػفيتية مع الجسيػرية العخبية اليسشية تخاجعاً  توفي اواخخ الثسانيشات شيجت العالقا      

 العخبية الجسيػرية فكانت ، البمجيغ مغ كالً  في الجاخمية الدياسية الحالة تػتخ إلى ويعػد ذلظ,  
 اليسغ قيادة استشفحت وقج ، الذعبية الجيسقخاشية اليسغ جسيػرية مع الػحجة إلى شخيقيا في اليسشية

 وحجة فقج كانت الدػفيتي االتحاد أما . الػحجة معارضي لسحاربة والصاقة الجيج مغ الكثيخ الذسالي
 فمع ، تشيار عاما 1١ مشح والقائسة جسيػرية خسذ عذخة مغ السكػنة الدػفيتي االتحاد جسيػريات

 العالقات ضمت الػقت نفدو في لكغ ، الخارجية لعالقاتو الفخصة الجاخمية الدياسية مذاكمو ُتعصي
   .(19)بالػد تتدع اليسشية العخبية والجسيػرية الدػفيتي االتحاد بيغ

 مداعي الهحدة اليسشية واثرىا عمى العالقات الدهفيتية اليسشية :خامداً 
لقج كانت فكخة الػحجة بيغ شصخؼ اليسغ الجشػبي والذسالي قائسة ومػجػدة دائسًا, لكشيا عانت         

، أنذأت لجاف 4899مغ االنتكاسات السيسا بدبب الرخاعات بيغ الذصخيغ , ففي مصمع عاـ 
في الداس لمتشديق في السجاالت االقترادية او الكسخكية والسالية، لكشيا ضمت غيخ قابمة لمتصبيق. و 

، أجخت الحكػمتاف اتراالت إلنذاء اتحاد فيجرالي, وفي الثالث 481١والعذخيغ مغ تذخيغ الثاني 
، اقتخحت حكػمة الذساؿ تصبيع العالقات, غيخ اف انجالع حخب الدادس 4811مغ نيداف 

عخقمت ىحه السداعي, وادت وساشة مغ 4811والعذخوف مغ أيمػؿ إلى الخابع مغ تذخيغ األوؿ 
عة الجوؿ العخبية بعجىا الى سمدمة مغ االتفاقات , اذ وقع اتفاؽ القاىخة السبـخ في الثامغ جام

, واشمق عميو اسع "اتفاقية الػحجة" , وفي الثامغ والعذخوف مغ 4811والعذخوف مغ تذخيغ األوؿ 
خ تع التػقيع عمى اتفاؽ شخابمذ, ثع جاء البياف السذتخؾ الرادر عغ مؤتس 4811تذخيغ الثاني 

وسسح لمجشة السذتخكة السذكمة في القاىخة  4819القسة في الجدائخ الحؼ عقج في الخابع مغ أيمػؿ 
الباب  4818بسػاصمة عسميا في الػقت السحجد . وفتح وقف إشالؽ الشار في الخابع مغ آذار

لقسة في التفاقات ججيجة, بعج حخب استسخت ثالثة اسابيع, واعاد اتفاؽ الكػيت  الحؼ اعتسجه مؤتسخ ا
بجء عسمية الػحجة. ووضعت المجشة الجستػرية الريغة الشيائية  4818التاسع والعذخوف مغ آذار 

لسذخوع الجستػر في غزػف أربعة أشيخ, ثع تست السػافقة عميو مغ قبل رئيدي الذصخيغ، مغ 
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قبة عسل خالؿ استفتاء تذخؼ عميو لجشة مذتخكة بيغ الػزارات, عمى اف يجتسع الخئيداف شيخيا لسخا
، حجا 4894المجاف. ووضعت اتفاقات عجف  التي اعتسجىا مؤتسخ القسة في الثاني مغ كانػف األوؿ 

لألعساؿ العجائية والتجخالت. ونطع "اتفاؽ تصػيخ التعاوف والتشديق بيغ الجانبيغ اليسشييغ" بذكل 
, وعسمت مغ أجل  4899ممسػس واجتسعت المجاف التقشية السذتخكة بانتطاـ في وقت مبكخ مغ عاـ 

 .)11)في محادثات قرج تػحيج البمجيغ  4891الػحجة , وشخع الصخفاف مشح نيداف 
أفخزت تصبيقات عسمية "إعادة الييكمة" الدياسية واالقترادية لالتحاد الدػفيتي، التي جاء بيا     

الع الثالث غػرباتذػؼ بآثار مباشخة وغيخ مباشخة عمى تجارب سياسية وفكخية لمعجيج مغ بمجاف الع
وعجد مغ البمجاف العخبية، مغ بيشيا التجخبة الدياسية والفكخية لميسغ الجشػبي فتقمز حجع الجعع 
الدياسي العدكخؼ واالقترادؼ الدػفيتي, وأضحى االتحاد الدػفيتي أقل اىتساما باليسغ الجشػبي 

كػ وعجف في االضسحالؿ الحؼ لع يعج يعشي أىسية استخاتيجية، حيث بجأت العالقات السسيدة بيغ مػس
  ).19)تجريجيا
وعمى اثخ ذلظ عسل الخئيذ عمي سالع البيس رئيذ جسيػرية اليسغ الجيسقخاشية الذعبية        

مداعي  4899-4891عمى تحقيق الػحجة مع الجسيػرية العخبية اليسشية . وكانت السجة ما بيغ 
بيغ قيادات الذصخيغ أىسيا كاف لقاء  حكيكية وجادة لتشذيط مباحثات الػحجة أفزت الى عقج لقاءات

بيغ الخئيذ عمي سالع البيس والخئيذ عمي عبج هللا  4899صشعاء في الثالث والخابع مغ أيار عاـ 
وفي العاـ .(18)صالح وتع االتفاؽ عمى نقاط مذتخكة لتسييج الصخيق لتحقيق الػحجة بيغ الذصخيغ

سذتخؾ لمسشصقة الشفصية الػاقعة عمى الحجود نفدو تػصل الجانباف إلى اتفاؽ يقزي باالستغالؿ ال
 . )9١)السذتخكة وتجخيجىا مغ الدالح

بعج قخار  4898نياية عاـ ونتيجة التحػالت الدخيعة التي شيجتيا السشطػمة االشتخاكية في       
الكيادة الدػفيتية الحؼ أصجرتو إلى جسيػرياتيا أف تيتع كل جسيػرية بذؤونيا . وتخؾ مذكالت 

واألنطسة الذيػعية االشتخاكية في العالع الثالث , بسا فييا الحدب االشتخاكي اليسشي , تعتسج  األحداب
عمى ذاتيا أو تالفي مريخىا , مسا ادػ ذلظ إلى إضسحالؿ الذيػعية في العالع ومغ ثع تأثخ كل 

, ومشيا الشطاـ الذيػعي الساركدي في اليسغ الجشػبي الحؼ  (94)مغ كاف مختبصًا بيا مغ بمجاف العالع
فقج سشجه الجولي والعقائجؼ. وقج عدزت تمظ التحػالت الجولية قشاعة الحدب االشتخاكي في اليسغ 

, وادركت قيادة الذصخ الجشػبي أنو إذا كاف غػرباتذػؼ  (91)الجشػبي بفكخة الػحجة مع اليسغ الذسالي
ى الساركدية في أوروبا الذخقية ، فمغ يفعل الكثيخ إلنقاذىا في اليسغ غيخ راغب في الحفاظ عم

وعشجما لسدت الكيادة الججيجة لجسيػرية اليسغ الجيسقخاشية الذعبية السأزؽ االقترادؼ  .)99)الجشػبي
واالجتساعي الحؼ وججت نفديا فيو جخاء تخفيس االتحاد الدػفيتي التداماتو تجاىيا قجرت السػقف 

وجخػ إعادة تفعيل اتفاؽ الػحجة  4898لحلظ اجتسعت األمانة العامة في شباط  , (91) بذكل عسمي 
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، ومغ ثع تع التػقيع عمى معاىجة الػحجة في عجف في  4811الحؼ كاف قج ابـخ في القاىخة عاـ 
,  ليتع فيو التػقيع عمى مذخوع دستػر دولة الػحجة , وعمى   4898الثالثيغ مغ تذخيغ الثاني  

. وبحمػؿ بجاية عاـ )91)جوؿ زمشي مجتو عاـ , الستكساؿ ما تبقى مغ وثائق دولة الػحجة تحجيج ج
مميػف دوالر سشػًيا  1١١أوقفت  مػسكػ السداعجات االقترادية ، التي كانت تقجميا بسعجؿ  488١

و ، وىػ ما كاف يذكل عبئا إضافيا عمى ميدانية االتحاد الدػفيتي، الحؼ لع يعج قادرا عمى تحسم(99)
في ضل استفحاؿ أزمتو الجاخمية، أو باألحخػ لع يعج ىشاؾ ما يبخر استسخار تجفق السداعجات 

.لحلظ خفزت  (91) الدػفيتية عمى اليسغ الجشػبي وغيخه مغ البمجاف العخبية السعتسجة عمى مػسكػ
سافخ وفج يسشي جشػبي مغ قيادات . وعشجما (99) بذكل كبيخ السداعجات العدكخية لجشػب اليسغ

الحدب االشتخاكي إلى مػسكػ لسقابمة غػرباتذػؼ في محاولة لمحرػؿ مشو عمى دعع اقترادؼ 
"إن الظروف قد تغيرت ، وان مهسكه لن تفعل شيًئا وعدكخؼ لمشطاـ في الذصخ الجشػبي. ابمغيع : 

ذعخت , ف(98) "لسعارضة الهحدة اليسشية, ولم يعد اليسن الجشهبي ذو أىسية حيهية لالتحاد الدهفيتي
 الكيادة في اليسغ الجشػبي بعجدىا عغ معالجة السذاكل الجاخمية الستفاقسة وضعف الجعع الخارجي

, فبجأت تعمغ االعتجاؿ وتحاوؿ تقجيع خصاب سياسي وإعالمي مخف ومعتجؿ, ولجأت إلى التحخؾ ( 1١)
تتخل عشو ,  باتجاه دوؿ الخميج لتحديغ صػرتيا مع االحتفاظ بشيجيا ومعتقجىا الساركدي الحؼ لع

وعمى .(14) ولع تشجح الكيادة االشتخاكية في ىحه السيسة حيث كاف البخود الخميجي تجاىيا واضحاً 
الخغع مغ اف البيخيدتخويكا، كانت سببًا في تحخيظ العجمة باتجاه الػحجة اليسشية لكشيا ليدت وليجتيا، 

يغ , ومػضػعية تسثمت في دور بل ثسة مداعي ومحاوالت سابقة ذاتية نابعة مغ إرادة ورغبة الصخف
الجامعة العخبية في لع شسل العائالت السفخقة مشح ما يديج عغ عذخوف سشة, واستسخت الجيػد مغ 

عمى اتفاؽ الػحجة اليسشية 488١الثاني والعذخيغ مغ ايار التػقيع في اجل انجاز الػحجة الى اف تع 
اكي اليسشي عمي سالع البيس وتع رفع عمع بيغ الخئيذ عبج هللا صالح واألميغ العاـ لمحدب االشتخ 

 .(11)الػحجة في عجف وإعالف الجسيػرية اليسشية
 بالخصػات عمع عمى الدػفيتي االتحاد وكافكانت عسمية الػحجة قج تست بػتائخ سخيعة , 

  (Viamine Popov )بػبػؼ فيشياميغ لحجيث ووفقا اليسشية ، الػحجة لتحقيق اتخاذىا يجخؼ  التي
 حػؿ الدػفيتي االتحاد في ومتشاقزة مختمفة نطخ وجھات ھشاؾ كانت الدػفيتي في صشعاء، الدفيخ
 البعثات أعساؿ في واضحاً  كاف التشاقس وھحا واحجة، دولة في اليسغ شصخؼ  تػحيج مدألة

. اذ كانت الػحجة مفاجئة حتى بالشدبة  (19)وعجف صشعاء في الدػفيتي لالتحاد الجبمػماسية
الدػفيت , لحا قامت بعس الذخريات والجوائخ الدياسية الخارجية لالتحاد الدػفيتي لمسدتعخبيغ 

الحيغ يسارسػف نذاشاتيع في اليسغ الجشػبي بسقاومة عسمية الػحجة قجر استصاعتيع , غيخ انيع لع 
يتسكشػا مغ وضع عخاقيل فعمية في وجييا ولع يكغ بػسعيع اقامتيا , ذلظ اف قياـ يسغ مػحج قج ندع 
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لعبء االيجيػلػجي والدياسي الحؼ اصبح نطاـ اليسغ الجشػبي يسثمو , مع االخح بالحدباف ا
السحافطة عمى عالقات الرجاقة عمى السدتػػ الحكػمي مع كال الذصخيغ , ويسكغ عج التدييالت 
العدكخية التي تستع بيا االتحاد الدػفيتي في عجف قج فقجت اىسيتيا في ضخوؼ وقف الحخب الباردة 

 الدائجة الشطخ وجھة كانت الشھاية وفي.(11)واىسمت مػسكػ بكل بداشة ما كاف يقػـ بو الذصخيغ, 
 وجاء اليسغ تػحيج تجاه متعاشفاً  مػقفاً  دػفيتيلاالتحاد ا اتخح 488١ ففي عاـ. (11)الػحجة دعع ھي
الثاني  في الرادر (RIA Novosti) ريا نػڤػستيالخسسية  الدػفيتية األنباء وكالة تقخيخ في

 حدث اليسن تهحيد وأن اليسشية الجسيهرية بقيام ترحب مهسكه أن"488١عاـ أيمػؿ غ مغوالعذخي
 حداب عمى تتحقق لم اليسشية الهحدة وأن ألوروبا بالشدبة ألسانيا تهحيد عن أىسية يقل ال تاريخي

 .  19) )"الدولتين من لكل والديسقراطي الستكافئ باالندماج تتحقق بل آخر بمد
 واالتحاد ( 11)الستحجة , وكانت الػاليات الػحجة خصػات الجسيع ودعع دػفيتيلاالتحاد ا أيج وىكحا   

 التأثيخ العطسيتيغ القػتاف لسػقف وكاف الػحجة، ھحه دعست التي الخارجية القػػ  مقجمة في الدػفيتي
 سمبياً  مػقفا مشھع أحج يتخح ولع الجولي، السجتسع في اآلخخيغ األعزاء رأؼ عمى إيجابية األكثخ
 .(19)االنقداـ عمى لمحفاظ
 اليسشيتيغ مع وبالحات شبو الجديخة العخبية مشصقة في الدػفيتية العالقة تاريخ استعخاض عشج     
,  السشصقة لتمظ االستخاتيجية لألىسيةليا  نفػذ مخكد ايجاد ىػ رئيذ عامل عمى تختكد أنيا سشخػ 
 مػقف قياس يسكغ السبجأ ذلظ وبشفذ . مػسكػ تبجيو الحؼ االىتساـ مقجار يكػف  أساسيا عمى التي

 نفع مغ لو يعػد قج بسا مقارنة وما يكمفو ذلظ ,شصخؼ اليسغ بيغ الػحجة مغ الدػفيتي االتحاد
,  الباردة الحخب في كقصب مػقفو تقػية في ما بشدبة مشو االستفادة كعشرخ يسكغ يدخخه أف يدتصيع

مخحمة . فقبل  كل في يختأيو الحؼ باالتجاه التأثيخ محاولة مع ثابت يكغ لع مػقفو اذ نخػ اف
حاؿ كانت ضسغ االشار الحؼ يخغب بو ويجعمو  في الػحجة مػضػع لجعع يدعى البيخيدتخويكا كاف

 لإلصالح مػسكػ فييا اتجيت بعج البيخيدتخويكا التي أما. السشصقة في وسيصخة حزػر أكثخ
 برػرة واليسشية عامة برػرة السشصقة دوؿ مع العالقات عمى أثيخىات شسلو  والخارجي, الجاخمي
 الشفػذ بسشاشق اىتساميا , مسا اضعف اإلصالحات عمى اىتساميا الدػفيتية وركدت الكيادة .  خاصة

يذكل اىسيو كبيخة لو , ال سيسا بعج تغييخ سياستو اتجاه الػاليات  بذصخيو اليسغ يعج لع لحلظ , 
الستحجة  الػاليات مع الخؤػ  تقارب فشتيجة ,ايزا , وانعكذ ذلظ عمى الػحجة االمخيكيةالستحجة 
  دػفيتيال السػقف يكغ لع وبحلظ الػحجة مػضػع عمى تأييج دولي إجساعىشاؾ    أصبح األمخيكية

 .االمخيكي السػقف مع تساشيا كاف األغمب عمى بل خاص مػقف
   4881-4894سادسًا : العالقات االقترادية والثقافية  
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 ، 4891 عاـ األوؿ تذخيغ الثانية في العاشخ مغ لمسخة مػسكػ صالح هللا عبج عمي زيارة اثشاء     
 لمسعاىجات والسػاد األحكاـ السعاىجة تزع , لع 4891 عاـ والتعاوف السػقعة الرجاقة معاىجة لتججيج
في  التصػر مغ لسديج آفاؽ إيجاد إلى أيزا سعت بل مػضع التشفيح فحدب,سابقا  عمييا السػقع

الدػفيتية وتعسيق التعاوف , انصالقًا مغ تػفخ االمكانيات الكبيخة في ىحه السخحمة  اليسشية العالقات
لمسديج مغ تػسيع وتعسيق ىحا التعاوف ليذسل السجاالت االقترادية والثقافية والفشية والرحية , عمى 

وعشجما  .) 18)س االحتخاـ الستبادؿ وعجـ التجخل في الذؤوف الجاخمية وخجمة السرالح السذتخكة  اسا
 والجسيػرية الدػفيتي االتحاد حكػمتي بيغ التجارؼ  االتفاؽ ممحق تع تػقيع 4891وقعت معاىجة 

الحؼ تزسغ احجػ عذخة مادة تزسشت التعاوف والتبادؿ  4891 األوؿ تذخيغفي  اليسشية العخبية
" مهافقة الطرفان الستعاقدان عمى اتخاذ جسيع  نرت السادة االولى عمى اذ,التجارؼ بيغ البمجيغ 

في مادتو  التجارؼ  االتفاؽ ممحقواحتػػ التدابير السسكشة بغرض تهسيع التبادل التجاري بيشيسا". 
التبادل التجاري عمى اساس جدولين )أ,ب(  يبيشان البزائع التي "ان يتم الثالثة التي نرت عمى 

يردرىا كل من الطرفين الستعاقدين, يذير الجدول )أ( الى البزائع التي يردرىا االتحاد 
الدهفيتي الى الجسيهرية العربية اليسشية, ويذير جدول ) ب ( الى البزائع التي تردرىا 

" تحل ونرت السادة الحادية عذخ مشيا عمى اد الدهفيتي"  .الجسيهرية العربية اليسشية الى االتح
 4856ىذه االتفاقية محل االتفاق التجاري السعقهد بين البمدين السؤرخ في الثامن من اذار 

 .) 9١)اعتبار من تاريخ وضع ىذه االتفاقية مهضع التشفيذ" 
 ومائة مالييغ بعذخة اليسشية العخبية والجسيػرية الدػفيتي االتحاد بمغ حجع التبادؿ التجارؼ بيغ     
 وقتيا السعجؿ كاف حيث 4891 مع عاـ بالسقارنة 4891عاـ دوالر(44.1١١.١١١)روبل  ألف

 العخبية الجسيػرية الدػفيتي االتحاد زود. كسا  دوالر(9.99١.١١١روبل ) ونرف مالييغ ثالث
الخاصة  والديارات البشاء ومػاد الرشاعية والسعجات لمسػاصالت ووسائل ومعجات بآالت اليسشية

 دوالر( حتى19.9١١.١١١) روبل مميػف   تدع وثالثػف  نحػ وغيخىا, وزاد معجؿ التبادؿ التجارؼ 
 قيسو , وبمغت488١روبل )خسدػف مميػف دوالر(عاـ  مميػف  خسدة واربعيغ نحػ , وبمغ 4891 عاـ

 4891 عاـ نياية حتى اليسشية خبيةالع الجسيػرية إلى السسشػحة الدػفيتي لالتحاد البشكية القخوض
 حػالي 488١عاـ نياية مشيا التجارية القخوض شكمت , كسا ممياراف وواحج وخسدػف مميػف دوالر

,  األجشبية القخوض جسيع مغ % 18 يسثل ما مميار وخسدسائة وستة عذخ مميػف دوالر وىػ
 السجة في السثاؿ سبيل ,عمى مشخفزة فائجة وأسعار األجل شػيمة بذخوط الدػفيتية القخوض تسيدتو 
 ثالثة وعذخوف  اليسشية العخبية الجسيػرية الدػفيتي االتحاد مشح 488١-4819 بيغ سشػات ما

  %5 بفائجة كاف فقط واحج وقخضا % 1 إلى 1 مغ بفائجة والباقي , فػائج تدعة بجوف  مشيع قخضا
بفائجة  بالخوبل متسيدة اليسشية قخوضا العخبية الدػفيتي لمجسيػرية االتحاد . فزال عغ ذلظ قجـ(94)
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بعج  سشػياً  السائة في1- 9 و  489١ عاـ حتى سشػياً  السائة في 1 -١تتخاوح بيغ 
 .(91)بديػلة لمتحػيل القابمة بالعسمة الدجاد مع سشة 41 حتى 1 مغ يتخاوح باستحقاؽ4891عاـ

 أؼ لمعخب, الدػفيتية والسداعجات السعػنات حجع تزاءؿ الثسانيشيات أوائل في , عامة وبرػرة     
 الرعػبات الى التخاجع ويعػد ،(99)الدمصة إلى غػرباتذػؼ ميخائيل الدػفيتي الخئيذ وصػؿ قبل

 فا عغ فزال مغخية. بأسعار عجيجة قخوض بسشح لمدػفييت تدسح ال التي الجاخمية االقترادية
 عالقة خيػط ندج الى تؤد لع العدكخؼ  والتعاوف  االقترادية االتفاقيات أف ادرؾ الدػفيتي االتحاد
 نفديا دشةال وخالؿ ،4891 عاـ مشح االتجاه ىحا وتدايج .(91)الستمكية الجوؿ مغ والصاعة التبعية
 4891في عاـ ف , الدػفيتي االتحاد والى مغ اليسشية العخبية الجسيػرية وواردات صادرات تغيخت

% بػاقع ١.8احتمت اليسغ السختبة الحادؼ عذخة مغ الجوؿ العخبية السرجر لالتحاد الدػفيتي وبمغت 
ستة مميػف دوالر, اما بالشدبة لمػاردات فقج بمغت صفخ. وىحا يػضح مجػ تخاجع العالقات 

,  التجارؼ  التبادؿ حجع شخا بعس التحدغ في 4899 عاـ اال انو في. (91)االقترادية بيغ البمجيغ
 العخبية الجسيػرية بتدويج الدػفيتي االتحاد , وقاـ مميػف دوالر(44روبل ) مميػف   4١٫4 اذ بمغ
 ).99) البشاء ومػاد الرشاعية واآلالت السػاصالت وبعس وسائل والسعجات بعجد مغ الديارات اليسشية

وربسا يعػد ىحا التحدغ لترجيخ الجسيػرية العخبية اليسشية لذحشات محجودة مغ الشفط , مسا كاف لو 
 االثخ الػاضح عمى الجانب االقترادؼ.

اما في إشار التعاوف الثقافي وسعيا مغ البمجيغ في تصػيخ وتعديد الرجاقة والتعاوف بيشيسا ,       
الجسيػرية العخبية اليسشية واالتحاد الدػفيتي الجانب  شسمت خصط التعاوف الثقافي والعمسي بيغ

وقعت وزاتا التعميع العالي في كال البمجيغ  بخوتػكػاًل ثقافيًا وافق االتحاد  4891التعميسي , ففي اب 
( مشحة سشػيا لصمبة الجراسات العميا , وعمى تحديغ مدتػيات 41١الدػفيتي بسػجبو عمى تقجيع  )

ورات التجريبية والشجوات والسؤتسخات العمسية, كسا اكج البخوتػكػؿ عمى اف الخخيجيغ عغ شخيق الج
الصمبة اليسشييغ الحيغ سيجرسػف في االتحاد الدػفيتي سيشالػف الخجمات الصبية بجوف مقابل , وتشطع 
ليع السعاىج والجامعات التي يجرسػف بيا رحالت سياحية ومعدكخات صيفية لمخاحة وزيارة مرحات 

 . (91)يخ سكغ شالبي مشاسب في مجف جامعية, مع تػف
عمي عبج   وازداد التعاوف الثقافي بيغ البمجيغ واستسخ في التصػر وتعدزت اواصخه  بعج زيارة      

التي اعقبتيا زيارة وزيخ التعميع  4891األوؿ  تذخيغ مغ هللا صالح الى االتحاد الدػفيتي في التاسع
رية العخبية اليسشية . حيث تع التػقيع في صشعاء عمى بخوتػكػؿ العالي والعاـ الدػفيتي الى الجسيػ 

 في التبادؿ بذأفالصخفاف   عمى اتفاؽ نز لمتعاوف الثقافي والعمسي بيغ وزارتي التعميع في البمجيغ ،
الصمبة  السجاؿ. وعمى اثخ تػقيع ىحا البختػكػؿ تدايجت اعجاد ذلظ في والستخرريغ الخبخات

 الدػفيتي االتحاد , واحتل 4891-4891الجارسيغ في السعاىج والجامعات الدػفيتية خالؿ االعػاـ 
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, اذ  جامعاتو في لمجراسة اليسشية العخبية الجسيػرية مغ الصمبة تقبل التي الجوؿ بيغ األولى السختبة
و تخخج مغ لجكتػراه (, شالب )البكالػريػس والساجدتيخ وا 4191شالب الى  1١١ارتفع  العجد مغ 

الجامعات والسعاىج الدػفيتية ثساف وثسانيغ شالبا يسشيا مغ الجسيػرية العخبية اليسشية ما بيغ عامي 
شالبًا  191حػالي  4899في االختراصات العمسية السختمفة , كسا التحق في عاـ  4891-4899

 .(99)يسشيًا شساليًا في الجامعات الدػفيتية
شالب مغ السؤسدات التعميسية الدػفيتية مغ  41١تخخج  4891-4899لجراسي وفي العاـ ا      

 دراسية مشح الدػفيتي قجـ االتحاد 4899-4891  اما في العاـ الجراسي ،)98)مختمف التخررات 
ودورات تجريبية لػزارة التخبية   ، سشػياً  دراسية مشحة مئتي عمى يديج ما مشح اذ ، اليسشي لمجانب

واليسشييغ, واربع وثالثػف مشحة  الدػفيت العمساء مغ وفػد لتبادؿ دعػة البخنامج وتزسغوالتعميع 
    .(8١)دراسية لجيات اخخػ 

عالوة عمى ذلظ فقج تع قبػؿ الصمبة اليسشييغ عبخ مشطسة اتحاد الذبيبة الجيسقخاشية اليسشية        
بػاقع أربعيغ  4899 -4891لمجراسة بالجامعات والسعاىج الدػفيتية في العاـ الجراسي  )اشجؼ( ايزا

شالبا وشالبة تع قبػليع في العجيج مغ التخررات التصبيكية والشطخية , كسا قجمت مشطسة الذبيبة 
 (مداعجات مادية وتشطيسية وفشية ألتحاد الذبيبة الجيسقخاشيةKomsomolالدػفيتية  )الكسدػمػؿ( )

اليسشية )اشجؼ( مشيا عمى سبيل السثاؿ القبػؿ الدشػؼ لعجد معيغ مغ أعزائو وأنراره لمجراسة 
السشيجية بالسجرسة العميا لمكػادر الذبابية بسػسكػ والتي أنيصت بيا مياـ إعجاد وتأىيل قيادات 

 .(84)سياسية وتشطيسية وجساىيخية لسشطسات الذبيبة في االتحاد الدػفيتي
سدػمػؿ السرجر األوؿ في إعجاد وتأىيل الجدء األكبخ مغ قيادات اتحاد الذبيبة وكاف الك     

الجيسقخاشية اليسشية) أشجؼ ( الدياسية والتشطيسية والجساىيخية ، وكػادره الثقافية والعمسية الػششية 
غ الستخررة أكاديسيًا في الكثيخ مغ فخوع العمػـ الصبيعية واإلندانية , بحيث وصل عجد الستخخجي

مغ جامعات ومعاىج االتحاد الدػفيتي مسغ أبتعثيع اتحاد الذبيبة الجيسقخاشية اليسشية ) اشجؼ ( حتی 
أكثخ مغ خسدة أالؼ شالب وشالبة , مسا يعشي أف مدألة إبتعاث مػاششيغ مغ  ۸۸۱۱العاـ الجراسي 

سط الدػفيتية مشح الجسيػرية العخبية اليسشية لمجراسة في مؤسدات التعميع العالي والتخرري والستػ 
لع تعج محرػرة بالسؤسدات الحكػمية لمجولة في اليسغ ، وإنسا  ۸۸۱۸وحتى العاـ  4899العاـ

أصبح يذاركيا اتحاد الذبيبة الجيسقخاشية اليسشية ) اشجؼ ( وغيخه مغ مشطسات السجتسع السجني 
 .(81)العاممة حيشحاؾ في الجسيػرية العخبية اليسشية

قجـ االتحاد 4898-4899وفي االشار نفدو تع تػقيع بخنامج لمتعاوف الثقافي والعمسي لألعػاـ     
الدػفيتي بسػجبو لمجسيػرية العخبية اليسشية مائتي مشحة دراسية جامعية وعذخيغ مشحة لخفع كفاءة 



  4881-4894عالقات اجلنوورية العربية الينيية باالحتاد السوفييت 

 .د. إبراهيه فيجان صداوأ                                                        و. و. رغداء عبد االماو فايز

 

   و(2122كاىون االول  – 33العدد )  ةلة درااات ااريخيةجم 
258 

 

258 

االتحاد الدػفيتي خخيجي الجامعات والسعاىج الدػفيتية, ومشحتيغ في مجاؿ التخبية البجنية , كسا كاف 
 .   (89)يشطع  دورات قريخة لخخيجي الجامعات والسعاىج مغ اليسشييغ  لخفع كفاءتيع في مجاؿ الصب

 نزالحؼ  ، 488١- 4899  لمسجة والعمسي الثقافي التعاوف  بخنامج وفي الذأف ذاتو وقع البمجاف   
 أيزا نز كسا ، اليسشية العخبية ةالجسيػري مغ مبةلص دراسية مشح بتقجيع الدػفييتي الجانب قياـ عمى
  .(81) والتعميسي الثقافي السجاليغ في الثشائي التعاوف  تصػيخ ضخورة عمى
لتػريج  4898وفي سياؽ التعاوف بيغ البمجيغ تع التػقيع عمى اتفاقية في الثالث عذخ مغ شباط     

, وذلظ بيغ كل مغ وزارة  488١-4898خسدة وثالثػف الف مقعج مجرسي مددوج لمعاـ الجراسي 
( بمغت قيستيا خسدة عذخ مميػف رياؿ Litmixالتعميع اليسشية وشخكة ليتسكذ الدػفيتية )

 .(81)دوالر(4.11١.١١١)
وكاف ىشاؾ تعاوف بيغ حكػمة اليسغ واالتحاد الدػفيتي بتعميع الذباب وتأىيميع عمسيًا , واحتمت      

قزيتي الذباب والخياضة مكانا ممحػضا في العالقات اليسشية الدػفيتية وفي الرالت الثقافية 
بادؿ الػفػد والعمسية, فحدب نرػص الخصط والبخوتػكػالت الدشػية لمتعاوف الثقافي والخياضي تع ت

الذبابية والخياضية والخبخاء الخياضييغ , وكحلظ إقامة السباريات الخياضية والسدابقات الثقافية بيغ 
الذباب في البمجيغ وتدويج الػفػد الذبابية اليسشية والدػفيتية , أثشاء الديارات الستبادلة مغ وإلى البمج 

حياة ونذاط الذباب في كال البمجيغ ، وتػافخ اآلخخ , بالكتب الثقافية والدياسية والسعمػمات عغ 
إمكانات واستعجادات لجػ الصخفيغ الدػفيتي واليسشي لتصػيخ التعاوف في مجاؿ الخياضة البجنية 
واأللعاب الخياضية األخخػ ، كسا تع تػسيع شبكة تبادؿ الػفػد الذبابية والخياضية وتبادؿ الخبخاء 

ات الخياضية والسدابقات الثقافية وتقػية الرالت بيغ شبيبة والسجربيغ الخياضييغ ، وتشطيع المقاء
 .(89)البمجيغ
ولتحقيق مديج مغ تػسيع وتصػيخ التعاوف الثشائي الثقافي والخياضي بيغ البمجيغ في ىحه      

 العخبية لمجسيػرية التابعة 4899 عاـ في والخياضة لمذباب األعمى السجمذ لجشة وقعتالسجاالت 
 الثقافي لمتعاوف  بخوتػكػؿ عمى الدػفيتي لالتحاد التابعة والخياضية البجنية التخبية لجشة مع اليسشية

 العخبية السداعجات  لمجسيػرية الدػفيتي االتحاد يقجـ أف تقخر لمبخوتػكػؿ ووفقا ، مػسكػ في
 كػادر تجريب في اليسشي لمجانب الكامل الجعع تقجيع عغ فزال ، والثقافة الخياضة مجاؿ في اليسشية
  .(81) .والخياضة الذباب مع لمتعامل مؤىمو تكػف 
لمتعاوف الخياضي والذبابي بيغ  وقع في صشعاء بخوتػكػؿ ججيج ۸۸۱۱وفي العاشخ مغ تسػز      

السجمذ األعمى لمذباب والخياضة في الجسيػرية العخبية اليسشية والمجشة الحكػمية لمتخبية البجنية 
, وتع خالؿ ىحيغ العاميغ  تبادؿ الصخفيغ ۸۸۱۱ - ۸۸۱۱والخياضية في االتحاد الدػفيتي لعامي 

ة الدمة وكخة القجـ ، وفخؽ ألعاب القػؽ ، وإرساؿ الفخؽ الخياضية في ألعاب تشذ الصاولة ، وكخ 
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فزال عغ تقجيع السداعجة الفشية والخبخات البذخية ، واآلالت والسػاد الخياضية لمجانب اليسشي . اذ 
أرسمت المجشة الحكػمية لمتخبية البجنية والخياضية عمى نفقتيا مجربا لمذصخنج ومجربا لمسرارعة ، 

اضة اليسشي بأدوات وأجيدة رياضية خاصة بخياضة كساؿ وزودت السجمذ األعمى لمذباب والخي
األجداـ, واستقبمت وفجًا لمعامميغ بالسجمذ األعمى لمذباب والخياضة بالجسيػرية العخبية اليسشية عاـ 

, لالشالع والتعخؼ عمى نطع التخبية البجنية والذبابية في االتحاد الدػفيتي , ووفج مغ  ۸۸۱۱
الفعاليات واألنذصة الثقافية والخياضية األخخػ التي نطستيا المجشة الرحفييغ شاركػا في تغصية 

الحكػمية لمتخبية البجنية والخياضية في االتحاد الدػفيتي كسا تبادؿ الجانباف اليسشي والدػفيتي 
األخبار والسعمػمات ذات الرمة بالذباب والخياضة ونذخىا في وسائل اإلعالـ خالؿ فتخة سخياف 

 4898 عاـ حديخاف في.و (89)سائل اإلعالـ السقخوءة والسدسػعة والسخئية في البمجيغالبخوتػكػؿ في و 
 السخكدية والمجشة اليسشية العخبية في الجسيػرية  والخياضة لمذباب األعمى السجمذ لجشة وقعت

, بيشيسا العالقات تعديد ضخورة عمى نز بخوتػكػؿ عمى الدػفيتي باالتحاد الخاصة كسدػمػؿلم
 مغ واألشفاؿ والصالبية الذعبية الػفػد بيغ تبادؿ الديارات إلى دعػة البخوتػكػؿ نز تزسغ كسا
 ).88)الجانبيغ كال

مسا تقجـ نمسذ بذكل واضح مغ خالؿ التعاوف االقترادؼ والثقافي بيغ الجسيػرية العخبية       
االيجيػلػجية مغ خالؿ ىحا اليسشية واالتحاد الدػفيتي اف مػسكػ سعت الى تحقيق جانب مغ اىجافيا 

, فقج اضحت   لتحقيق غايات سياسيةالشػع مغ العالقات , التي عجتيا كأحج ادوات الدياسة الخارجية 
تمظ العالقات اداة لبشاء الشفػذ وتخسيخ العالقات بيغ الجوؿ لزساف الجعع الدياسي. ومغ الدبل 

يد مكانتو داخل البالد , وعشرخ ميع في الشاجحة في التأثيخ بذكل مباشخ في السجتسع اليسشي وتعد 
, لحا حافطت عمييا في العجيج مغ ىحه البمجاف ، مغ خالؿ تقجيع السداعجات تخسيخ اواصخ الرجاقة

والتعاوف في السجاؿ الثقافي, غيخ اف السدعى االخيخ كثيخًا  ما كاف يرصجـ بسعػقات االقترادية , 
وبغس الشطخ عغ ضيػر بعس الرعػبات  .ستعربعجة اىسيا شبيعة السجتسع اليسشي القبمي ال

 التي الكبيخة السالية التكاليف مػسكػ وعجت والسذكالت , اال اف التعاوف استسخ بجرجة مقبػلة ,
 الدياسية لمعالقات مكسال يعج الثقافية العالقات تصػيخ واف .سياسية لتػجياتيا خجمة تكبجىات
 . االقتراديةو 
 
 

 الخاتسة
نمخز شكل العالقات الدػفيتية اليسشية اثشاء حكع عمي عبج هللا صالح حيث نخػ اف  يسكغ اف    

مجة تػليو لخئاسة الجسيػرية العخبية اليسشية تدامشت مع الكثيخ مغ االحجاث الجاخمية والخارجية التي 
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تخكت صجاىا عمى شخيقة اداء صالح في مسارسة الحكع , حيث اضيخ حشكتو الدياسية في احتػاء 
مب السػاقف التي يسكغ اف تعج االصعب في تاريخ اليسغ , السيسا قجرتو عمى مػازنة عالقاتو مع اغ

السعدكخيغ الذخقي والغخبي , وحاوؿ االتحاد الدػفيتي مغ جانبو السحافطة عمى عالقتو مع اليسغ 
ع الذسالي وعجـ تعخيزيا الى التجىػر مغ خالؿ تقجيسو السداعجات العدكخية واالقترادية رغ

ضعفيا, لكشيا ذات تدييالت افزل , ألنو كاف يجرؾ اف تقريخه في تقجيع ىحا الشػع مغ السداعجات 
, سيؤدؼ برشعاء الى شخؽ ابػاب اخخػ , السيسا اف الخياض والػاليات الستحجة االمخيكية  كانت 

جعل تتصمع الى اؼ خمل في عالقتو مع صشعاء حتى تدتثسخه في احتػاىا والتغمغل عبخىا, مسا 
الخياض ومغ بعجىا الػاليات الستحجة االمخيكية  تتحخؾ باستسخار الستغالؿ االمخ بتقجيع السداعجات 
حتى ال تكػف اليسغ الذسالي سػفيتية مصمقة. وفي خزع ذلظ حاوؿ صالح اف يعصي لشفدو صػرة 

بل كاف  الخط السدتقل القائع عمى بشاء عالقات مع كل االتجاىات , لكغ ىحا لع يكغ امخا ىيشاً 
يحتاج الى تشاغع السػاقف بيغ االشخاؼ كافة وىحا بالزبط الحؼ اتبعو صالح. وفي الػقت نفدو 
اتجو االتحاد الدػفيتي الى االلتداـ بديادة اواصخ عالقاتو مع الجسيػرية العخبية اليسشية  , ليكػف لو 

كل  ستفادة العمسية الػاسعة.تأثيخ مباشخ عمى السجتسع اليسشي ومحاولة مشو في تقارب الثقافات واال
 ما سبق كاف تأثيخه واضحا عمى تصػر العالقات بيغ البمجيغ , وعمى رسع سياساتيسا .

 
 اليهامش

                                                           

, 4899, نيداف 44١الدياسية العخبية الدػفياتية , مجمة السدتقبل العخبي , العجد احسج يػسف احسج , العالقات (4)
 .19ص

, إذ التقى القاضي أحسج دمحم األندي, مبعػث اإلماـ يحيى بسسثمي 4819وكاف ليحا األمخ مبادرات مشح عاـ  (1)
, ونقل إلييع رغبة اليسغ في إقامة عالقات دبمػماسية بيغ البمجيغ, ولع تكغ تمظ رغبة الحكػمة الدػفيتية في انقخة

:"نرغب أن نعقد معاىدة تجارية مع اإلمام الجانب اليسشي وحجه فقج عبخ أحج أعزاء الػفج الدػفيتي حيشيا قائاًل 
لخارجي مغمقة في وجهىشا , فشحن يحيى, إذ ال يخفى عميكم أن بالدنا واسعة, ومحرهالتشا كثيرة وأبهاب العالم ا

.  ندعى إليجاد أسهاق جديدة, وىذه البالد من جسمة الدول التي يسكن أن نعسل معيا ونجد فييا أسهاقًا تجارية"
, وقعيا عغ الجانب اليسشي القائع 4819وبعج سمدمة مغ السباحثات تع تػقيع السعاىجة في األوؿ مغ تذخيغ الثاني 

السداعج التشفيحؼ إلدارة الذخؽ مسثل اإلماـ يحيى دمحم راغب , وعغ الجانب  الدػفيتي بأعساؿ وزيخ الخارجية 
( . وسسيت ىحه السعاىجة بسعاىجة صشعاء, (Georgy Astakhovجػرجي أستاخػؼ  األقرى لمذؤوف الخارجية

المغة العخبية, وتتكػف مغ مقجمة وخسذ مػاد وخاتسة, وصالحيتيا لسجة عذخ سشػات, وحخرت في ندختيغ أصميتيغ ب
تججد بخغبة الصخفيغ. جاء في السادة األولى مشيا اعتخاؼ االتحاد الدػفيتي باستقالؿ اليسغ, أما السادة الثانية فقج 
تعيج الصخفاف بتدييل السبادالت التجارية بيغ البمجيغ, فزاًل عغ أمػر قشرمية أخخػ جاءت في بشػد السعاىجة. 

, االفاؽ لمصباعة والشذخ ,صشعاء 1١١١-48١١رؼ, الجبمػماسية اليسشية لمسديج يشطخ عمي عبج القػؼ الغفا
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(, دار 4819-4198؛ حديغ عبج هللا العسخؼ, اليسغ بيغ عيجيغ )والية عثسانية ودولة متػكمية 19,ص1١١4,
 .141, ص 1١41الفكخ, دمذق, 

الحكػاـ مػغ بيػت القاسػع بػغ دمحم , ىػػاكبخ ابشػاء االمػاـ احسػج  دمحم البجر: ىػ دمحم بغ احسج حسيػج الػجيغ آخػخ االئسػة (9)
, تمقى تعميسو الػجيشي عمػى يػج مجرسػييغ خرػصػييغ , وفػي مخاىقتػو بػجأ يسيػل الػى الكتػب 4818بغ يحيى  , ولج عاـ 

لبشػػاف  والسجػػالت الحجيثػػة , ومػػغ خالليػػا تبشػػى االفكػػار الميبخاليػػة , وفػػي االربعيشيػػات تػػخؾ الػػيسغ فػػي رحمػػة شػيمػػة الػػى
ومرخ .تمقى في مرخ دورة في أكاديسية عدػكخية , كػل ذلػظ عػدز نطختػو الميبخاليػة وجعمتػو عازمػا عمػى فعػل أقرػى 
ما في وسعو لتحجيث اليسغ.بعج تػلي االماـ احسج الدمصة عيغ البجر نائبا لمسمػظ فػي الحجيػة . وفػي بجايػة الخسدػيشات 

أصػػبح البػػجر نائبػػا لػػخئيذ الػػػزراء ووزيػػخ لمػػجفاع  4811عػػاـ رسػػخت سػػسعتو كػػأميخ مدػػتشيخ ذؼ عقميػػة حجيثػػة , وفػػي 
. احسج جابخ عفيػف , 4891لسجة اسبػع لحجوث ثػرة  4891والذؤوف الخارجية . تػلى االمامة بعج وفاة والجه االماـ 

 .194, ص1١١9, مؤسدة العفيف الثقافية ,صشعاء ,1السػسػعة اليسشية, السجمج االوؿ , ط
ي, روسيا واليسغ سػبعة عقػػد مػغ الرػجاقة والعالقػات الستصػػرة والتعػاوف الثشػائي السذػتخؾ, مجمػة دمحم صالح اليالل (1)

 .89, ص 4888صشعاء, اذار –ابحاث سياسية, العجد الثالث , وزارة الخارجية 
 .19عمي عبج القػؼ الغفارؼ, السرجر الدابق, ص (1)

 .94,ص1١١١-4849قات اليسشية الخوسية ( الجسيػرية اليسشية , مخكد البحػث والسعمػمات , العال(9
             وتمقػػى تعميسػػو , فػي مجيشػػة سػشحاف فػػي صػشعاء 4811ولػج عمػػي عبػج هللا صػػالح فػي الخػػامذ عذػخ مػػغ تسػػز عػػاـ (1)

                                                وىػػ فػي سػغ الدادسػة عذػخ ثػع التحػق بسجرسػة ضػباط الرػف       4819                                  في الكتاتيب التػي غادرىػا لمجػير عػاـ        االولي
     ّ         ليتخّرػز فػي حػخب       4891                             ، والتحق بسجرسة السجرعات عػاـ     4891                               وشارؾ في ثػرة سبتسبخ/أيمػؿ عاـ       489١    عاـ 

وشارؾ في رفع الحرار الحؼ داـ سبعيغ يػًما في صشعاء. بعج ذلظ تػػلى قيػادة لػػاء تعػد وقائػجا لسعدػكخ  .        السجرعات
انتخػب رئيدػًا لمجسيػريػة والقائػج األعمػى لمقػػات  4819(, في الدابع عذػخ مػغ تسػػز 4819-4811خالج بغ الػليج )

ًشا عاًما لسؤتسخ الذعب العاـ ، وفػي الثالػث انتخبو مجمذ الذعب التأسيدي أمي 4891السدمحة. في الثالثػف مغ اب 
ـ. اصػبح رئػيذ الجسيػريػة والقائػج العػاـ لمقػػات السدػمحة. وانتخبػو مجمػذ الذػػرػ فػي الدػابع  4899عذخ مػغ ايػار 
أعمػغ  488١رئيدًا لمجسيػرية والقائج األعمى لمقػات السدمحة. وفي الثاني والعذخوف مغ ايار  4899عذخ مغ تسػز 
يسغ وفػػػي اليػػػـػ نفدػػػػو تػػػع انتخابػػػػو رئيدػػػًا لمػػػبالد. انتخبػػػػو مجمػػػذ الشػػػػاب فػػػػي االوؿ مػػػغ تذػػػػخيغ االوؿ عػػػغ تػحيػػػج الػػػػ

انتخػب رئيدػًا فػي أوؿ انتخابػات رئاسػية فػي  4888رئيدا لمجسيػرية اليسشية. وفي الثالػث والعذػخوف مػغ ايمػػؿ 4881
-4819ه في الدياسة الجاخميػة مػغ عػاـ اليسغ. يشطخ : خالج عبجه حدغ الحبذي , الخئيذ عمي عبج هللا صالح ودور 

 ومابعجىا.49, ص1١١8-1١١9, رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة , كمية االداب , جامعة ذمار , اليسغ , 488١
-4849رعج محسػد البخىاوؼ, الشطاـ الدياسي في اليسغ )مغ االماـ يحيى الى الخئيذ عبػج ربػو مشرػػر ىػادؼ  (9)

 .41١-418ص, 1١49 , دار السعتد لمشذخ, االردف,1١41
في نياية سبعيشيات القخف العذخيغ حجث تصػر مؤثخ عمى الرعيج الجولي يتسثل بالتجخل الدػفيتي في افغاندتاف ( 8)

ستحالفػػة معػػو فػػي كػػابػؿ وىػػحا مػػا شػػكل خصػػخًا عمػػى السرػػالح الغخبيػػة واألمخيكيػػة فػػي مشصقػػة الخمػػيج إلسػػشاد الحكػمػػة ال
لشفػػػذ الدػػػفيتي مػغ خصػػخ فقػػج كػاف لػػحلظ رد فعػػل كبيػػخ مػغ الػاليػػات الستحػػجة التػػي العخبػي والذػػخؽ األوسػػط لسػا يسثمػػو ا

قامػػت بالعسػػل بسػػا يعػػخؼ بسبػػجأ كػػارتخ وإتخػػاذ العجيػػج مػػغ اإلجػػخاءات مشيػػا تأجيػػل البػػت فػػي معاىػػجة تحجيػػج اسػػتعساؿ 
فػػي أفغاندػػتاف مػػع االتحػػاد الدػػػفيتي, كسػػا قامػػت بتذػػجيع حخكػػات مزػػادة لألخيػػخ  SALT 2األسػػمحة اإلسػػتخاتيجية 
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ونيكػػاراغػا وبػلشػػػجا ودعسيػػػا، وقػػجمت الػػػجعع والسدػػػاعجات العدػػػكخية بذػػكل عاجػػػل إلػػػى باكدػػتاف كسػػػا عػػػدزت واشػػػشصغ 
وجػدىا في الخميج العخبي ومشصقة الذخؽ األوسط بذكل عاـ , وقامت اإلدارة األمخيكية بسشع بيع التكشػلػجيا الستقجمػة 

لتسػيل بيػع القسػح لمدػػفييت كسػا مشعػت رياضػيييا مػغ السذػاركة فػي  بيمػف دوالر كانت مخررة 1لسػسكػ وجسجت 
، يشطػخ: روبػخت ماكشسػارا، مػا بعػج الحػخب البػاردة، تخجسػة: دمحم حدػشيغ 489١األولسبياد التي اقيسػت فػي مػسػكػ عػاـ 

 .11-19، ص4884يػنذ، دار الذخؽ، عساف، 
شالب , الػحجة اليسشية )دراسات في عسميات التحػؿ مغ التذصيخ الى الػحػجة(, مخكػد دراسػات الػحػجة  حدغ ابػ(4١)

 .419-411،  ص4881العخبية, بيخوت , 
(11) CIA ,National Foreign Assessment Center ,The USSR and the Yemens: Moscow's 

Foothold on the Arabian Peninsul, 16 July 1981,P12. 
 .99-91، السرجر الدابق، ص1١١١-4849العالقات اليسشية الخوسية ( 41)

(13)Наталья Сергеевна Мирошниченко , Российско-Йеменские Отношения И 
Международная Политика На Ближнем Востоке 1926 - 2004 Гг. ,доктор 
исторических наук,Санкт-Петербургский Государственный университет, 
Петербургский, 2004,с80.  

سياسي ورجل دولة سػفييتي، انتدب لمحدب الذيػعي الدػفييتي في وقت مبكخ وبخز في تشطيساتو الذبابية   (9(
ثع أصبح مدؤوؿ العالقات مع البمجاف  4811 - 4819وتجرج في السشاصب الحدبية . أصبح سفيخًا لػجػ ىشغاريا 

وفي  4894انتخب عزػًا في المجشة السخكدية لمحدب الذيػعي الدػفييتي مشح  4891 - 4811الذيػعية األخػخػ 
 4891انتخب عزػًا في سكختارية المجشة السخكدية ورشح لعزػية السكتب الدياسي لمجشة السخكدية   4891عاـ 

وحاز عمى جائدة  4891. تخأس لجشة أمغ الجولة )السخابخات( مشح 4819وأصبح عزػًا في السكتب الدياسي عػاـ 
.يشطخ الشار والجميج , السرجر 4891لغاية شباط  4891ليشيغ مختيغ . ثع رئاسة الجولة مغ تذخيغ الثاني عاـ 

 .81الدابق , ص
( أوليػػغ بيخيدػػبيكيغ, الػػيسغ واليسشيػػيغ فػػي ذكخيػػات دبمػماسػػي روسػػي, تخجسػػة اسػػكشجر كفػػػرؼ وأخػػخوف, دار مكتبػػة 49(

 . 991, ص1١١1اليالؿ, بيخوت, 
(41) Stephen Page, The Soviet Union And The Yemen's Influence In Asymmetrical 
Relationships, Praeger Publishers , New York, 1985, P.198. 

 .14, السرجر الدابق  , ص  1١١١-4849العالقات اليسشية الخوسية   ( 41)
 . 991(  اوليغ بيخيبدكيغ, السرجر الدابق , ص (49

 .9, مػسكػ , ص 4891تذخيغ االوؿ ,  19(,  94١)19صحيفة انباء مػسكػ , العجد   ( 48)
 .991اوليغ بيخيدبيبكغ, السرجر الدابق  , ص   ( 1١)

تذػػخيغ  19(,  94١)19صػػحيفة انبػػاء مػسػػكػ , عػػغ زيػػارة عمػػي عبػػجهللا صػػالح لالتحػػاد الدػػػفيتي , العػػجد   ( 14)
 .1, مػسكػ , ص 4891االوؿ , 
 السرجر نفدو.  ( 11)
 ( ,  السرجر الدابق..94١)19صحيفة انباء مػسكػ , العجد   ( 19)



  4881-4894عالقات اجلنوورية العربية الينيية باالحتاد السوفييت 

 .د. إبراهيه فيجان صداوأ                                                        و. و. رغداء عبد االماو فايز

 

   و(2122كاىون االول  – 33العدد )  ةلة درااات ااريخيةجم 
263 

 

263 

                                                                                                                                                                            

(24(Мохаммед Ахмед Мохаммед Аль-Саяги ,Объединение Северного И Южного 
Йемена И Йеменско-Российские Отношения (1960-2009 Гг.),Доктор 
Исторических Наук, Москва-2010,c127. 
(25 ) C.I.A , Directorate of Intelligence, Ussr-North Yemen:  Treaty of  Friendship and 
Cooperation,   Washington. DC 20505 , 23 October 1984, P.2. 

 ( ,  السرجر الدابق. 94١)19العجد  صحيفة انباء مػسكػ ,  ( 19)
(27 ) Ussr-North Yemen:  Treaty of  Friendship and Cooperation, OP. Cit.  ,  P.4. 

 .9, مػسكػ , ص 4891تذخيغ االوؿ ,  14(,  9١8)11, العجد صحيفة انباء مػسكػ   ( 19)
 السرجر نفدو.  ( 18)

(30 ) Ussr-North Yemen:  Treaty of  Friendship and Cooperation,OP.Cit.  ,  P.1-6. 
(30) CI A, Directorate Of Intelligence , North Yemen: 0il Update, Washington,  
March 1986, p1. 

, نقػال 49/8/4891ترخيح  الخئيذ عمي عبج هللا صالح عقب عػدتو مػغ زيارتػو لالتحػاد الدػػفيتي  بتػاريخ   ( 91)
حاديػث الرػحفية لمػخئيذ عمػي عبػج هللا صػالح , عغ الجسيػرية العخبيػة اليسشيػة ,وزارة االعػالـ والثقافػة, الخصابػات واال

 .19, ص4891السجمج الخامذ , 
,  فػي سػجل التعػازؼ 49/8/4891كمسة  الخئيذ عمي عبج هللا صالح بػفاة الدعيع الدػفيتي تذػيخنشكػ بتػاريخ  ( 99)

لح , السرػػجر فػػي الدػػفارة الدػػػفيتية فػػي صػػشعاء نقػػال عػػغ الخصابػػات واالحاديػػث الرػػحفية لمػػخئيذ عمػػي عبػػج هللا صػػا
 .441الدابق, ص 

فػػي االتحػػاد الدػػػفيتي أكسػػل  ـ فػػي قخيػػة بخيفػلشػػػؼ بسقاشعػػة سػػتافخوبػؿ4894ولػػج فػػي الثػػاني مػػغ آذار عػػاـ  ( 91)
ـ ثػع تػػلى العجيػج 4811ـ بتفػؽ ثع التحق بكمية الحقػؽ في جامعة مػسكػ وتخػخج مشيػا عػاـ 481١دراستو فييا عاـ 

ـ 4818مغ السدؤوليات التشطيسية في الحدب الذيػعي الدػفيتي وتجرج في السشاصب حتى أصبح وزيخًا لمدراعػة عػاـ 
ـ بعػج الػخئيذ قدػصشصيغ تذػيخنيشكػ، حػاوؿ إحػجاث تغييػخات وإصػالحات 4891تي عػاـ ثع تػلى رئاسػة االتحػاد الدػػفي

داخميػػػة وخارجيػػػة فػػػي االتحػػػاد الدػػػػفيتي عػػػغ شخيػػػق سياسػػػة الغالسػػػشػس )العالنيػػػة والذػػػفافية( والبيخوسػػػتخويكا )إعػػػادة 
, اشخوحػػة دكتػػػراه 4884عسػػار خالػػج رمزػػاف الخبيعػػي, غػرباتذػػػؼ ودوره فػػي الدياسػػة الدػػػفيتية حتػػى عػػاـ  .البشػػاء(

 .1١4١غيخ مشذػرة , كمية اآلداب , جامعة البرخة, 
 .148صيػميات  الخئيذ عمي عبج هللا صالح  , السرجر الدابق,  ( 91)
رياض عديد ىادؼ , البيخيدتخويكا ومدتقبل الشطاـ الدياسي الدػػفيتي, مجمػة افػاؽ عخبيػة , العػجد الخػامذ  ,  ( 99)

 .18ص, 488١العخاؽ , ايار 
, رسػالة 4898-4811سعجؼ عائذة ، مطاىخ الرخاع األيجيػلػجي بيغ السعدػكخ الذػخقي والسعدػكخ الغخبػي  ( 91)

، 2014 ماجدػػتيخ غيػػخ مشذػػػرة ، كميػػة العمػػـػ االندػػانية واالجتساعيػػة ,جامعػػػة محسػػػػػج خيزػػػػػخ _ بدكػػػػػػػػخة , الجدائػػخ,
 .89ص

 .14صالدابق,  , السرجر 1١١١-4849الخوسية –العالقات اليسشية ( 99)
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,  اإلصػالح أو البشيػات تججيػج أو الييكمػة إعػادة وكػحلظ.البشػاء إعػادة العخبيػة لمغػة بالتخجسػة تعشػي روسػية كمسػة(98)
 بػالحدب السخكديػة لمجشػة العامػة األمانػة قيػادة "غػرباتذػػؼ ميخائيػل" تػػلي مشػح الدياسػي لمقػامػس كسرػصمح دخمػت

 .والخػارج الػجاخل فػي والجولػة لمحدب اتيجيةخ كإست  4891إقخارىا في نيداف تع حيث ،4891 في الدػفييتي الذيػعي
 التزحية تعشي أنيا كسا واالقترادية االجتساعية التشسية تعخقل التي لمعكبات وحازمة جحرية إزالة تعشي والبيخوستخويكا

الجػحور ,أمػا السعشػى االصػصالحي لمكمسػة فػاسػع ومتعػجد . ومػغ ذلػظ : أنيػا تعشػي " القزػاء  انصالؽ أجل مغ بالفخوع
الحاـز عمى عسميات الخكػد " و تعشي " خمق أولية مزسػنة وفاعمة لتدخيع التصػر االقترادؼ واالجتساعي ،  ومشحو 

" و " التصػػػػيخ الستعػػػجد االتجاىػػػات  قػػػجرًا اكبػػػخ مػػػغ الجيشاميكيػػػة " , وتعشػػػي " االعتسػػػاد عمػػػى اإلبػػػجاع الحػػػي لمجسػػػاىيخ
لمجيسقخاشيػػة واإلدارة الحاتيػػة لالشػػتخاكية " وتعشػػي " االحتػػخاـ الخفيػػع لكػػيع الفػػخد وكخامتػػو " ,وتعشػػي " وحػػجة مشجػػدات الثػػػرة 
 العمسيػػة ، والتقشيػػة واالقترػػاد السبػػخمج ووحػػجة القػػػؿ والفعػػل ، ووحػػجة الحقػػػؽ والػاجبػػات " . والبيخيدػػتخويكا تعشػػي لػػجػ

 دور؛زليخػػة معمػػع ,  94لمسديػػج يشطػػخ: عسػػار خالػػج رمزػػاف الخبيعػػي, السرػػجر الدػػابق, صغػرباتذػػػؼ " الثػػػرة " .
, رسػػالة ماجدػتيخ غيػػخ مشذػػرة , كميػػة العمػػـػ 4884-4891الدػػفييتي االتحػػاد سػػقػط فػػي غػرباتذػػػؼ ميخائيػل

 .91ص, 1١41-1١41بدكخة /الجدائخ, -االندانية واالجتساعية , جامعة دمحم خيزخ
 .419صحدغ ابػ شالب , السرجر الدابق,  ( 1١)

(41) Melvin A. Goodman, Gorbachev and Soviet Policy in The third World ,the Institute 
for National Strategic   , Studies National Defense University ,Washington,  1990,P.5 

ريػاض الػخيذ لمكتػب   ،     4881-    488١        العخبيػة        الجديػخة   فػي      ودوره      الػيسغ       الجشػػب      ريػاح،       الػخيذ      نجيػب     ريػاض  (11)
 .11, ص     4889،صشعاء، والشذخ

 (43) Mark N. Katz, Yemeni Unity and Saudi Security, Middle East Policy 1:1 
(1992),.P.23. 

, العػػجد  41, الدياسػػة الدػػػفيتية تجػػاه الخمػػيج فػػي عيػػج غػرباتذػػػؼ , السدػػتقبل العخبػػي , السجمػػج حدػػغ العمكػػيع(11)
 . 491-494، ص4898لبشاف ,  411
وليجة المحطة وانسا جاءت نتيجة تخاكسات , كانت بجاياتيا  4899لع تكغ احجاث الثالث عذخ مغ كانػف الثاني  (11)

بدػػالع ربيػػع عمػػي , وتػػػلي عبػػج الفتػػاح اسػػساعيل رئاسػػة الجولػػة , وبعػػج اكثػػخ مػػغ عػػاميغ  االولػػى , عشػػجما تػػع االشاحػػة
تعخض عبج الفتاح اسساعيل الى ضغػشات مغ جانب جساعة عمي ناصخ دمحم , وتع ابعاده  واقرػي مػغ كافػة ميامػو 

والتػػػػتخات  و تحالفػػػو مػػػع عمػػػي عشتػػػخ , فحػػػجثت  الخالفػػػات 4891, وذىػػػب الػػػى مػسػػػكػ , الػػػى اف عػػػاد  فػػػي شػػػباط 
والرخاعات الدياسية بيغ الجانبيغ حػؿ الدػمصة  , وانفجػخت الػى حػخب اىميػة بػيغ جشػاحي الحػدب االشػتخاكي واليسشػي 
السعتجؿ بكيادة الخئيذ عمي ناصخ دمحم , والخاديكالي بكيادة عبج الفتاح اسساعيل. بػجأ االمػخ بعػج وفػػد أعزػاء السكتػب 

مجشة السخكدية وبعج وصػؿ عمي سالع البيس وجج أف الستػاججيغ ىشاؾ ىع فقط الدياسي لمحدب االشتخاكي إلى مقخ ال
مغ السعارضيغ لجشاح الخئيذ عمي ناصػخ دمحم وفػي تمػظ االثشػاء دخػل حػخاس االخيػخ وقػاـ أحػجىع بػإشالؽ الشػار عمػى 

بعخبػة مجرعػة  كل مغ كاف في القاعػة مسػا أدػ إلػى مقتػل عػجد مػشيع كسػا اصػيب عبػج الفتػاح اسػساعيل , وبعػج إخالئػو
تعػػخض لقحيفػػة مزػػادة  واصػػيب بحػػخوؽ قيػػل انػػو لقػػي حتػػف عمػػى اثخىػػا. وبػػحلظ بػػجأت صػػجامات مدػػمحة بػػيغ جشػػاحي 

 49الحدب االشتخاكي ادت إلى حجوث مجازر وخدائخ بذخية ومادية عجيجة وصمت إلى تدعة آالؼ شخز وإصػابة 
لمػػخئيذ ناصػػخ وعػػدؿ االخيػػخ واعػػتالء حيػػجر ابػػػ بكػػخ اخػػخيغ جميػػع مػػغ السػػجنييغ وانتيػػى االمػػخ بيديسػػة الجشػػاح السؤيػػج 
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، 4881العصػػاس الخئاسػػة بذػػكل مؤقػػت. لمسديػػج يشطػػخ:  شػػاكخ الجػػػىخؼ، الرػػخاع فػػي عػػجف، مكتبػػة مػػجبػلي، القػػاىخة، 
, 4881؛ سػػػػسيخ دمحم احسػػػػج العبػػػػجلي, الػحػػػػجة اليسشيػػػػة والشطػػػػاـ االقميسػػػػي العخبػػػػي, مكتبػػػػة مػػػػجبػلي, القػػػػاىخة , 919ص
                 فػػػي الػػػيسغ والسػقػػػف       4899                                                         ػد عبػػػج الخشجػػػخ , ابػػػخاليع فشجػػػاف االمػػػارة, أحػػػجاث كػػػانػف الثػػػاني        شػػػخوؽ سػػػع؛ 411ص

  ,  1                                                                                                       الدػػػفيتي مشيػػػا, مجمػػة ابحػػػاث البرػػػخة لمعمػػـػ االندػػػانية , كميػػػة التخبيػػة لمعمػػػـػ االندػػػانية  , جامعػػة البرػػػخة , العػػػجد
  .  91-  99   , ص    1١14  ,   19       السجمج 

؛ 419، ص4888، دار الججيػػج، بيػػخوت،  4881 4891لػحػػجة ،فيرػل جمػػػؿ ، الثػرتػػاف ، الجسيػريتػػاف ، ا ( 19)
 .14وكالة االنباء اليسشية )سبأ(, السرجر الدابق , ص

(45) CI A, Directorate Of Intelligence , North Yemen: 0il Update, Washington, March 
1986, p1. 

 , صشعاء.1/41/4891(, 191سبتسبخ , العجد )19( صحيفة  (19
(49)Наталья Сергеевна Мирошниченко , Указ. Соч., с80. 

 .8, ص4899, تذخيغ االوؿ 49(  مجمة الحػار ,صػاريخ سػفيتية في اليسغ الذسالي ,  العجد  (1١
(51)Aреф мукбиль обейд , исторический опыт сотрудничества йемена, ссср и 
российской федерации (1964-1999 годы) ,доктор исторических наук ,российский 
университет дружбы народов, москва, 2010, с47. 
(52(мохаммед ахмед мохаммед аль-саяги, Указ. Соч., c127. 

 , صشعاء.4/1/4898(, 1411( صحيفة  الجسيػرية , العجد ) (19
فػػي بغػػجاد مػػغ اربػػع دوؿ وىػػي العػػخاؽ ومرػػخ واالردف  4898تأسػػذ فػػي الدػػادس عذػػخ مػػغ  شػػباط مػػغ عػػاـ   ( (11

والجسيػريػة العخبيػػة اليسشيػػة. واعمػػغ السؤسدػػػف اف االتحػػاد يعسػػل فػي نصػػاؽ الجامعػػة العخبيػػة، كسػػا أشػػارت لػػحلظ السػػادة 
لكػل دولػة عخبيػة تخغػب باالنزػساـ اليػو, وجػاء األولى مغ االتفاقية. وفي إشػار السػادة الخابعػة تكػػف العزػػية مفتػحػة 

التكامل االقترادؼ بيغ دولو كأولػية حاكسو ألىجافو. وتع اختيار عساف عاصسة األردف مقخا لألمانة العامة .لكغ ىحا 
. لمسديػػج يشطػػخ: 488١, اذ سػػخعاف مػػا  تػقػػف بدػػبب االحػػتالؿ العخاقػػي لمكػيػػت السجمػػذ لػػع يكتػػب لػػو الحيػػاة شػػػيال 

 .914, بيخوت , ص4889-4898سات الػحجة العخبية , يػميات ووثائق الػحجة العخبية مخكد درا
11)   ) , نػرىػاف الذػػيخ, مػقػف االتحػػاد الدػػفيتي وروسػػيا مػغ الػحػػجة العخبيػة مشػػح الحػخب العالسيػػة األولػى حتػػى اليػػـػ

 . 991, ص1١49مخكد دراسات الػحجة العخبية, بيخوت, 
(56)Наталья Сергеевна Мирошниченко , Указ. Соч., с81.  

 .لمسديج عغ تصػرات الػحجة اليسشية يشطخ: حدغ ابػ شالب , السرجر الدابق  (11)
دمحم , التحػػػالت الدياسػػية فػػي االتحػػاد الدػػػفيتي واثخىػػا عمػػى الػػجوؿ العخبيػػة )الػششيػػة(, رسػػالة ماجدػػتيخ  بمخيػػخة  (19)

 .119, ص1١١1-1١١9غيخ مشذػرة , كمية العمـػ الدياسية والعالقات الجولية , جامعة الجدائخ, 
الدياسػية الجاخميػة فػي شػصخؼ (نعسة اسساعيل جاسػع العيدػاوؼ , مػقػف السسمكػة العخبيػة الدػعػدية مػغ التصػػرات 18)

 .189، ص1١49, اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة , كمية اآلداب , جامعة االنبار , 4881-481١اليسغ 
 191, صالسرجر الدابقبمخيخة دمحم ,  (9١)
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نعسػػػة إسػػػساعيل جاسػػػع خسػػػيذ العيدػػػاوؼ, مػقػػػف السسمكػػػة العخبيػػػة الدػػػعػدية مػػػغ التصػػػػرات الدياسػػػية ......، (94)
 .189ص

 .18, ص 4881(سسيخ دمحم احسج العبجلي, الػحجة اليسشية والشطاـ االقميسي العخبي, مكتبة مجبػلي, القاىخة , 91)
 191, صالسرجر الدابقبمخيخة دمحم ,    (99)

اليكدػي فاسػمييف, روسػيا فػي الذػخقيغ االدنػى واالوسػط )مػغ الخسػػلية الػى البخغساتيػة (,تخجسػة السخكػد العخبػي  ( 91)
 .111ص, 4889ذخ , مكتبة مجبػلي , القاىخة , لمرحافة والش

, العػجد 1١١1مييػب غالب احسج , الػحػجة اليسشيػة وتحػجيات الشذػػء , السجمػة العخبيػة لمعمػـػ الدياسػية , السجمػج (91)
 .91,ص1١١1, لبشاف , تسػز 41

 (66) Mark N. Katz, Yemeni Unity and Saudi Security, Middle East Policy 1:1 
(1992).P.23. 

 194بمخيخة دمحم , السرجر الدابق, ص (91)
 (68) Mark N. Katz, Yemeni Unity and Saudi Security, Middle East Policy 1:1 

(1992).P.23. 
 . 19( رياض نجيب الخيذ، السرجر لدابق، ص98)
الدياسػػػية ......،  نعسػػػة إسػػػساعيل جاسػػػع خسػػػيذ العيدػػػاوؼ, مػقػػػف السسمكػػػة العخبيػػػة الدػػػعػدية مػػػغ التصػػػػرات(1١)

 .189ص
 . 19( رياض نجيب الخيذ، السرجر لدابق، ص14)
 .488١أيار  11، القاىخة , 91199صحيفة األىخاـ ، العجد ( 11)

(73)Абдулвахаб м.а. аль - раухани, история международных отношений 
 международные и историческиепредпосылки йеменского объединения, вестник 
рудн . Серия  международные отношения , № 1 ( 8 ) , москва ,2007,c62. 

 .119صاليكدي فاسمييف , السرجر الدابق,  ( 11)
(75)Абдулвахаб м.а. аль - раухани, Указ. Соч ,c62. 
(76)Ареф Мукбиль Обейд  , Указ. Соч, с82.         

 ھجفت مكثفة خارجية واتراالت واسعًا، سياسياً  نذاشاً  488١ عاـ مغ األولى األشھخ شھجت عجف اتفاقية بعج (11)
 بعػج شػباط فػي صػالح هللا عبػج عمػي الػخئيذ وأعمػغ محتسمػة، ودوليػة إقميسيػة معارضة أؼ مغ الػحجة حخكة تأميغ إلى

الاهطن  وحادة الساتعادة بخطهاتشاا األمريكاان أصادقاءنا أبمغشاا"  مػايمي واشػشصغ فػي األب جػػرج بػػش بػالخئيذ لقائػو
 لميسن وحدھا " داخمية مدألة القزية ھذه أن معتبرين ألنھم يدعسهنشا، أنھم والحظشا اليسشي ،

Абдулвахаб м.а. аль - раухани, Указ. Соч ,c62. 
(78)Абдулвахаб м.а. аль - раухани, Указ. Соч ,c62. 

 .4١1سمصاف عبج العديد السعسخؼ , السرجر الدابق , ص  (18)
(80)  United Nations , Treaty Series , Nations Unies Vol. 1404,1-23476 , Recueil des 
Traités No. 23476, 1985. 
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(81)Абдуракиб Мухамед Ахмед , Советско-йеменское международное сотрудничество и 
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 .418, 4881الجبمػماسي , وزارة لخارجية , صشعاء,
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 .44، ص1١44,  41والتصبيكية, العجد , مجمة بحػث جامعية, تعد , سمدمة اآلداب والعمـػ اإلندانية 4898
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 .418( عمي دمحم الشريخؼ , السرجر الدابق,  (89
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 , صشعاء.41/1/4898(, 1499(  صحيفة  الجسيػرية , العجد ) (81

 .1١الثقافية والعمسية , السرجر الدابق، صسمصاف عبج العديد السعسخؼ، مكانة السدألة ( 89)
(97)Наталья Сергеевна Мирошниченко , Указ. Соч., с80.  
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سػػػػعجؼ عائذػػػػة ، مطػػػػاىخ الرػػػػخاع األيػػػػجيػلػجي بػػػػيغ السعدػػػػكخ الذػػػػخقي والسعدػػػػكخ الغخبػػػػي  .4
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 الكتب العربية والسعربة
حدػػغ ابػػػ شالػػب , الػحػػجة اليسشيػػة )دراسػػات فػػي عسميػػات التحػػػؿ مػػغ التذػػصيخ الػػى الػحػػجة(,  .4

 .4881مخكد دراسات الػحجة العخبية, بيخوت , 
االمػػاـ يحيػػى الػػى الػػخئيذ عبػػج ربػػو رعػػج محسػػػد البخىػػاوؼ, الشطػػاـ الدياسػػي فػػي الػػيسغ )مػػغ  .1

 .1١49, دار السعتد لمشذخ, االردف, 1١41-4849مشرػر ىادؼ 
روبػػخت ماكشسػػارا، مػػا بعػػج الحػػخب البػػػاردة، تخجسػػة: دمحم حدػػشيغ يػػػنذ، دار الذػػخؽ، عسػػػاف،  .9

4884. 
  ،     4881-    488١        العخبيػة        الجديػخة   فػي      ودوره             الجشػػب الػيسغ     ريػاح،       الػخيذ      نجيػب     ريػاض .1

 .    4889، صشعاء، لمكتب والشذخرياض الخيذ 
سػػسيخ دمحم احسػػج العبػػجلي, الػحػػجة اليسشيػػة والشطػػاـ االقميسػػي العخبػػي, مكتبػػة مػػجبػلي, القػػاىخة ,  .1

4881. 
 .4881شاكخ الجػىخؼ، الرخاع في عجف، مكتبة مجبػلي، القاىخة،  .9
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