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شكر وتقدیر
  

ه الكــریم وعلــى ألــه وصــحبه اجمعــین الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم علــى رســول

اما وقد وفقني اهللا علــى انهــاء هــذه الرســالة فــان الوفــاء واالقــرار بالجمیــل لالیــادي الكریمــة كافــة 

واعــي التي امتدت لمساعدتي واســهمت فــي تمكینــي علــى انهــاء مرحلــة الماجســتیر ، وانــه لمــن د

العرفان ان ابدأ بتســجیل الثنــاء والتقــدیر والشــكر الســتاذتي المشــرفة علــى هــذه الرســالة الــدكتورة 

سحر عباس خضیر ، لما بذلته معي من جهد ومساعدة وسعة صدر ، فكان لتوجیهاتها السدیدة 

لتها الــى وارائها القویمة اثٌر فاعٌل في تعزیــز هــذه الرســالة ومتابعتهــا المتابعــة العلمیــة التــي أوصــ

  هذا المستوى .

والباحث مدین لالستاذ الكبیر الدكتور كمــال مظهــر احمــد ، لمــا قدمــه مــن رعایــة وعنایــة   

وتوجیه ولما تكبده من عناء قراءة  الفصل االول مــن الرســالة ، فضــًال عــن اعارتــه للباحــث كتبــًا 

ًال عــن مســاعدته عدیدة ومهمة من مكتبته العامرة، یعز الحصول علیها فــي وقتنــا الحاضــر، فضــ

في مجال الترجمة باللغة الروسیة ، فقد كــان بحــق اســتاذًا هادیــًا ومرشــدًا فاضــًال فجــزاُه اهللا عنــي 

  الجزاء االوفى ومد اهللا في عمره لیبقى طودًا علمیًا اشم یستفید من عمله الطلبة والدارسون .

الدكتور صباح مهدي كما اتوجه بالشكر ألساتذتي كافة في قسم التاریخ والسیما االستاذ  

رمیض رئیس القسم لما بذله من مساعدة وتوجیــه ، فضــًال عــن أســاتذتي فــي الســنة التحضــیریة 

والدكتور محمد توفیق، وهم االستاذ الدكتور محمد جاسم النداوي، والدكتور محمد نجم الجبوري، 

ابن رشد –سجل شكري لالستاذ الدكتور طارق نافع الحمداني معاون العمید في كلیة التربیة كما أ

  یهاته وٕاعارته لي بعض المصادر .لتوج

وكذلك ارفع شكري الى الدكتور مشحن حردان الدلیمي والدكتور مكي نومان الدلیمي فــي   

همــا لــي، وكــذلك اســجل شــكري جامعــة دیــالى لنصــحهما وتوجیه–كلیــة التربیــة –قسم اللغة العربیة 

لمــا بذلتــه مــن جهــود فــي ترجمــة فــي الكلیــة نفســهافــي قســم اللغــة االنكلیزیــةغــانممــیسالست

لنصوص االنكلیزیة ، وال یفوتني ان اشكر الست وداد في مركــز دراســات وبحــوث الــوطن العربــي ا

  في الجامعة المستنصریة العارتها لي بعض المصادر .

وال بد لي ان اقدم الشكر الوفیر الى كل من اعانني فــي تــذلیل المصــاعب التــي واجهتنــي   

ر وازهــار صــبري وصــباح واحمــد وسوســن وســماهثعبــان ومالئي في السنة التحضــیریةوخاصة ز 

  .وبهار وظافر و ربیعة

،ودهم الكریمة فــي طبــع هــذه الرســالةة لجهكر االخوة العاملین في مكتب الیقظواخیرًا اش  

جامعــــةال-والمكتبــــة المركزیــــةجامعــــة بغــــداد-المكتبــــة المركزیــــةجمیــــع العــــاملین فــــيوأشــــكر 

بة وزارة الخارجیة ومكتبة حركــة الوفــاق الــوطني ومكتبــة معهــد التــاریخ العربــيالمستنصریة ومكت



جامعــة دیــالى والمكتبــة -ومكتبة كلیة التربیــةواالشتراكیةیة العالي للدراسات القوممعهدالومكتبة 

كما اشكر كل من كان له دور فــي مســاعدتي وفــاتني ذكــر والمكتبة القادریةالمركزیة في بعقوبة

  اسمه وجزى اهللا الجمیع خیر جزاء .
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الخلفیة التاریخیة للنشاط السوفیتي في الیمن ومحمیات الجنوب 

  1962العربي حتى عام 

أوًال: النشاط السوفیتي في الیمن في عهد األمام یحیى بن حمید الدین 

1918-1948.  

  .1928معاهدة صنعاء -أ

  .1938السوفیتي في الیمن بعد عامانحسار النشاط -ب

الیمن في عهد اإلمام أحمد بن یحیى ثانیًا: النشاط السوفیتي في 

1948-1962.  

  .1955تجدید معاهدة صنعاء -أ

  مجاالت التعاون بعد تجدید المعاهدة.-ب

  المجال االقتصادي-1

  المجال العسكري-2

  المجال السیاسي-3

في عدن والجنوب الیمني وانتشارهاثالثاً: ظهور األفكار الماركسیة

  حتى مطلع الستینیات.

  



                    

  الیمن في عقد الستینیاتازاء شطريالسوفیتيالتوجه

1962-1970  

في الیمن 1962سبتمبر 26اوًال: موقف االتحاد السوفیتي من ثورة 

  الشمالي .

ثانیًا: النشاط االقتصادي والسیاسي السوفیتي في الیمن الشمالي 

)1962 -1967. (  

الملكي -من الصراع الجمهوريثالثًا: موقف االتحاد السوفیتي 

)1962 -1970. (  

  المصري العسكريموقف االتحاد السوفیتي من التدخل-1

)1962 -1967. (  

الثورة الیمنیة بعد االنسحاب المصري موقف االتحاد السوفیتي من -2

1967.  

  .1970- 1963رابعًا: النشاط السوفیتي في الجنوب الیمني 



  

  الیمن خالل السبعینیات شطري وفیتیة في النشاطات الس

  

أوًال : النشاط السوفیتي في الیمن الشمالي ( الجمهوریة العربیة 

  الیمنیة )

  1979ـ 1970

ثانیًا : النشاطات السوفیتیة في الیمن الجنوبي ( جمهوریة الیمن 

  1979ـ 1970الدیمقراطیة الشعبیة ) 

  النشاط السیاسي-1

  النشاط العسكري-2

  فيالنشاط الثقا-3

  النشاط االقتصادي-4

  

  

  



  

  المواقف العربیة والدولیة إزاء النشاط السوفیتي في الیمن 

  1979ـ 1962

  

  أوًال : المواقف العربیة

  موقف المملكة العربیة السعودیة–أ 

  موقف سلطنة ُعمان -ب

  موقف مصر-ج

  موقف االردن-د

  

  ثانیًا : المواقف الدولیة

  تحدة االمریكیةموقف الوالیات الم-أ

  موقف الصین-ب



                1

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  المقدمة

ال شك أن النشاط السوفیتي في الیمن من الموضوعات المهمة التي لم تنــل بعــد   

نصیبها من الباحثین الذین درسوا التاریخ الیمني الحدیث، ألنه یسلط الضوء على حقبة 

، إذ مثــل العــام1979-1962مــن تــاریخ الــیمن وتــاریخ امتنــا العربیــة والســیما الســنوات 

أیلول/ســـبتمبر ضـــد أســـرة حمیـــد الـــدین، ومثّـــل العـــام الثـــاني 26األول عـــام انـــدالع ثـــورة 

مجموعة أحداث داخلیة خطیرة في الیمن ارتبطــت بالنشــاط الســوفیتي هنــاك، مثــل حــرب 

، والتـــي كـــان للســـوفیت موقـــف منهـــا، كـــذلك عقـــد معاهـــدة الصـــداقة 1979الحـــدود عـــام 

، فضـــًال عـــن 1979شـــرین األول/أكتـــوبر والتحـــالف بـــین حكـــومتي عـــدن وموســـكو فـــي ت

استئناف العالقات العسكریة بین صنعاء وموســكو فــي آب/ أغســطس مــن العــام نفســه ، 

كــــان لهــــا تــــأثیر فــــي مجمــــل النشــــاط ) 1(كمــــا ارتــــبط هــــذا العــــام بأحــــداث اقلیمیــــة أخــــرى 

الســــوفیتي فــــي الــــیمن ، فضــــًال عــــن أن المرحلــــة التــــي تلتهــــا لــــم تشــــهد أحــــداثًا مرتبطــــة 

  .1979وضوع كما هو الحال في أحداث عام بالم

تمیز اإلطار الزمني للرسالة بامتداد تأثیرات الحرب الباردة  إلى المنطقة العربیة 

فــي تلــك المرحلــة ، و تعــدى األمــر إلــى إن تصــبح الــیمن بشــطریها الشــمالي والجنــوبي 

مــا كــان ســاحة مــن ســاحات الحــرب بالوكالــة ، مثلهــا مثــل منــاطق عدیــدة مــن العــالم ، ول

االتحــاد الســوفیتي یحــاول مــد نفــوذه الــى منطقــة الجزیــرة العربیــة ، ذات المــوارد النفطیــة 

الهائلة، وجد في الیمن ضــالته لموقعهــا االســتراتیجي فــي الجــزء الجنــوبي الغربــي للجزیــرة 

، التــي مثلــت فرصــة مؤاتیــه لــه 1962ســبتمبر 26العربیــة ، والســیما بعــد انــدالع ثــورة 

الجمهــوریین عــن طریــق مصــر ، والــذي دفــع االتحــاد الســوفیتي إلــى هــذا للتــدخل لصــالح 

  الموقف طموحه في منافسة مواقع الوالیات المتحدة األمریكیة في المنطقة العربیة .

ال یخفى على أحد مدى الصعوبة التي تواجه الباحثین عند جمعهم مواد بحــثهم،   

ي للعـــراق فـــي نیســـان / أبریـــل إذ أحرقـــت الكثیـــر مـــن المكتبـــات بعـــد االحـــتالل األمریكـــ

، واتلفـــت كمیـــات كبیـــرة مـــن الوثـــائق والمصـــادر المهمـــة التـــي كـــان مـــن الممكـــن 2003

                                                          

،والغـزو السـوفیتي ألفغانسـتان فـي تشـرین الثـاني/ نـوفمبر 1979)مثل الثـورة اإلیرانیـة فـي شـباط / فبرایـر 1(

1979  .
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االستفادة منها، ونذكر على سبیل المثال وثــائق وزارة الخارجیــة التــي أحرقــت  معظمهــا، 

فضًال عن أعمال السلب والنهب التي طالت مكتبة الوزارة ولم یستطع الباحث الحصول 

على جزء قلیــل ومبعثــر منهــا محفــوظ فــي مكتبــة حركــة الوفــاق الــوطني العراقــي التــي إالّ 

كانــت ســابقًا مــن ممتلكــات مكتبــة مدرســة األعــداد الحزبــي التابعــة للقیــادة القومیــة لحــزب 

البعـــث العربـــي االشـــتراكي ، كمـــا واجـــه الباحـــث صـــعوبة فـــي الحصـــول علـــى المصـــادر 

باللغـــة الروســـیة ، فضـــًال عـــن شـــحة المصـــادر الروســـیة ، فضـــًال عـــن نـــدرة المتـــرجمین 

العربیة المتعلقة بالموضوع  سوى بعض النتف التي اســتطعت ان اجمــع مــا یتعلــق منهــا 

  بالنشاط السوفیتي في الیمن .

قســمت الرســالة علــى مقدمــة وأربعــة فصــول ، علــى وفــق اإلطــار الزمنــي وخاتمــة   

وكـــان الفصـــل األول  تمهیـــدًا تضـــمنت اهـــم االســـتنتاجات للرســـالة التـــي توصـــلت الیهـــا، 

تناول الخلفیة التاریخیة للنشاط الســوفیتي فــي الــیمن أیــام حكــم المملكــة المتوكلیــة الیمنیــة 

وتضمن ثالثة محاور بدءًا من النشاط السوفیتي في عهد األمام  یحیى حمید الدین   ( 

بالنشاط ) إذ شهدت هذه السنوات َبْدء النشاط السوفیتي في الیمن مروراً 1918-1948

)،الــذي 1962-1948الســوفیتي هنــاك فــي عهــد األمــام احمــد بــن یحیــى حمیــد الــدین ( 

تطور فیه التعاون بین الطرفین من تبادل تجاري إلى تعاون عسكري في الخمسینیات ، 

فضًال عن بعض التطورات الداخلیــة ، وانتهــاء بظهــور األفكــار الماركســیة وانتشــارها فــي 

  مطلع الستینیات .عدن والجنوب الیمني في 

وكـــّرس الفصـــل الثـــاني لدراســـة النشـــاط الســـوفیتي فـــي الـــیمن فـــي عقـــد الســـتینیات   

ســبتمبر، وعلــى النشــاط االقتصــادي 26مركــزًا علــى موقــف االتحــاد الســوفیتي مــن ثــورة 

) ثــم موقــف االتحــاد الســوفیتي 1967-1962والسیاســي الســوفیتي فــي الــیمن الشــمالي (

) واخیرًا النشــاط الســوفیتي فــي الجنــوب 1970-1962كي (المل-من الصراع الجمهوري

) وسلط هذا الفصل الضوء على النشاطات السوفیتیة فــي الــیمن 1970-1963الیمني (

  في الجنوب .1963أكتوبر14في الشمال و 1962سبتمبر 26بعد ثورتي 

وعــالج الفصــل الثالــث النشــاطات الســوفیتیة فــي الــیمن فــي عقــد الســبعینیات ومــا   

لك من تراجع النشاط السوفیتي في الیمن الشــمالي بعــد توجــه صــنعاء إلــى الغــرب رافق ذ

مقابل تطور النشاطات السوفیتیة في الیمن الجنوبي التي انقسمت علــى أربعــة نشــاطات 
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رئیســـة هـــي: السیاســـي والعســـكري والثقـــافي واالقتصـــادي ، وشـــغل كـــل جانـــب مـــن هـــذه 

الســبعینیات شــهدت ازدیــادًا ملحوظــًا فــي الجوانــب حیــزًا كبیــرًا مــن الفصــل لكــون مرحلــة 

  النشاط السوفیتي هناك. 

وتنــاول الفصــل الرابــع دراســة الموقــف العربــي والــدولي مــن النشــاط الســوفیتي فــي   

الـــیمن، ونظـــرًا لتعـــدد المواقـــف قســـمناها علـــى قســـمین:االول الموقـــف العربـــي، وتضـــمن 

مصـــر، واخیـــرًا موقـــف مواقـــف كـــل مـــن المملكـــة العربیـــة الســـعودیة، و ســـلطنة عمـــان، و 

األردن ، إمــا الموقــف الــدولي فتضــمن مواقــف كــل مــن الوالیــات المتحــدة األمریكیــة، ثــم 

  جمهوریة الصین الشعبیة من النشاط السوفیتي في الیمن.

اعتمدت الرسالة على جملة مــن المصــادر المتنوعــة جــاءت فــي مقــدمتها الوثــائق   

ني العراقـــي ، وشـــكلت هـــذه الوثـــائق غیـــر المنشـــورة المحفوظـــة فـــي مكتبـــة الوفـــاق الـــوط

مرجعـــــًا مهمـــــًا أعـــــان الباحـــــث علـــــى تغطیـــــة جـــــزء كبیـــــر مـــــن الرســـــالة والســـــیما مرحلـــــة 

الســـبعینیات وتضـــمنت هـــذه الوثـــائق تقـــاریر متنوعـــة عـــن األحـــداث السیاســـیة والعالقـــات 

الخارجیة والوضع السیاسي في كل مــن عــدن وصــنعاء ، فضــًال عــن بعــض وثــائق وزارة 

تــي عثــر علیهــا الباحــث فــي المكتبــة نفســها وشــكلت المــادة الوثائقیــة الرئیســة الخارجیــة ال

للرســالة ، كمــا اعتمــد الباحــث علــى بعــض المصــادر الوثائقیــة المنشــورة مثــل المجموعــة 

التــــي رتبهــــا احمــــد الرحــــومي بعنــــوان إســــرار ووثــــائق الثــــورة الیمنیــــة ، ومنشــــورات مركــــز 

بر ، وكـــــذلك حصـــــار صـــــنعاء دراســـــات ســـــبتم26الدراســـــات والبحـــــوث الیمنـــــي ، ثـــــورة 

الشــــرق العــــدائي ،سلســــلة وثــــائق وكــــر -وشــــهادات للتــــاریخ ، وكتــــاب االتحــــاد الســــوفیتي

الجاسوسیة ، فضًال عن الوثائق العربیة وسجل العــالم العربــي ، وقــد أمــدت هــذه الوثــائق 

بــین المنشورة الرسالة بتفاصیل مهمــة وضــروریة عــن الزیــارات الرســمیة والوفــود المتبادلــة 

  الجانبین الیمني والسوفیتي.

واعتمـــدت الرســـالة علـــى العدیـــد مـــن الرســـائل واالطـــاریح الجامعیـــة منهـــا رســـالة   

الماجســـتیر لطـــاهر فرحـــان قاســـم المعنونـــة الحـــزب االشـــتراكي الیمنـــي ودوره فـــي الحیـــاة 

السیاســـیة فـــي الـــیمن قبـــل الوحـــدة ، لمـــا ضـــمته مـــن معلومـــات قیمـــة عـــن نشـــأة  الجنـــاح 

1969یونیــو 22ي الجبهة القومیة وتكوینــه الــذي تســلم الحكــم عقــب انقــالب الشیوعي ف

الملكــي وابعــاده -فضًال عن أطروحة الــدكتوراه لعبــد الحمیــد البكــري ، الصــراع الجمهــوري
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26، إذ تناولــــت موقــــف االتحــــاد الســــوفیتي مــــن ثــــورة 1970-1962العربیــــة والدولیــــة 

بشـــرح واف ، إلـــى جانـــب عـــدد مـــن الملكـــي -ســـبتمبر وموقفـــه مـــن الصـــراع الجمهـــوري

  الرسائل العلمیة األخرى. 

وتكتسب المعلومات الواردة في الكتب العربیة والمعربة أهمیة كبیرة لكونهــا تشــیر   

إلــى بعــض جوانــب النشــاط الســوفیتي فــي الــیمن ، علــى الــرغم مــن محدودیــة إشــارتها ، 

وق الــیمن ومؤلفــات وابرز هذه المصادر كتاب احمــد عطیــة المصــري : الــنجم األحمــر فــ

د. صالح العقاد مثل كتاب المشرق العربي المعاصر، وكتاب جزیرة العرب في العصر 

بعنــوان الــیمن الجنوبیــة والتقدمیــة "السیاســة الدولیــة"الحدیث، والبحــث المنشــور فــي مجلــة 

-1571الرادیكالیـــة فـــي ظـــل القبلیـــة ، وكتـــاب اریـــك مـــایكرو ،المعنـــون الـــیمن والغـــرب 

ب لمجموعــــــة مــــــن المــــــؤلفین الســــــوفیت بعنــــــوان تــــــاریخ الــــــیمن الحــــــدیث ، وكتــــــا1962

  .1982-1917والمعاصر 

كذلك اعتمدت الرسالة على عدد مــن المصــادر األجنبیــة كــان مــن ضــمنها اثنــان   

باللغــة الروســیة ، تضــمنا معلومــات قیمــة عــن السیاســة الخارجیــة الســوفیتیة تجــاه الــدول 

یزیــة لســهولة الطبــع ، أمــا المصــادر األخــرى فكانــت العربیــةوتم ترجمتهــا الــى اللغــة االنكل

  -باللغة اإلنكلیزیة ضمن تفصیالت عدیدة عن خفایا التاریخ الیمني بشطریه منها:

Robin Bidwell, the two Yemen

Manfred w. Wenner, Modern Yemen وكتــابMark N. Katz Russia 

&Arabia.

Robertوكتــاب ,Tom Little,south Arabiaوكتــاب  W.stooky, Yemen, 

The politcs of Yemen Arab Republic.

واعتمدت الرسالة على عدد غیر قلیل من البحــوث والدراســات المنشــورة كــان فــي   

الـــذي تتبـــع مســـار العالقـــات "2000-1918الروســـیة -العالقـــات الیمنیـــة"مقـــدمتها بحـــث 

ـــ-الیمنیـــة د وفیـــرة ، لـــم یجـــدها الســـوفیتیة فـــي مراحلهـــا كافـــة ، والـــذي أمـــد الرســـالة. بفوائ

الباحــث فــي المصــادر األخــرى ، وهنــاك بحــوث ودراســات أخــرى منشــورة فــي عــدد مــن 

وغیرهمــا تضــمنت "المســتقبل العربــي"ومجلــة "دراسات یمنیة"المجالت العلمیة مثل مجلة 

معلومـــــات تاریخیـــــة أســـــهمت فـــــي إكمـــــال الرســـــالة. ورفـــــدت شـــــبكة المعلومـــــات الدولیـــــة 

الة بما قدمته من فوائد تتصل باألحداث التاریخیة للرسالة ومن (االنترنیت) مباحث الرس
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أهــم المواقــع التــي اســتفادت منهــا الرســالة موقــع مركــز الحــرمین لألعــالم اإلســالمي علــى 

فضــــًال عــــن مصــــادر أخــــرى یمكــــن     WWW. Alharamain. Co UKالموقع:

  االطالع علیها في قائمة المصادر.

ت لما یرضــي اهللا ســبحانه وتعــالى وقــدمت مــا وفي  الختام أرجو إن أكون قد وفق

یفید طلبة العلم ، وأخر دعوانا ان الحمــد هللا رب العــالمین والصــالة والســالم علــى محمــد 

  خاتم األنبیاء والمرسلین.
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  -:1948-1918)1(ألمام یحیى حمید الدینأوًال: النشاط السوفیتي في عهد ا

) إلــى نشــوب ثــورة أكتــوبر 1918-1914أدت ظــروف الحــرب العالمیــة األولــى (  

، وكانـــت أول خطـــوة )2(والتـــي ســـیطر فیهـــا البالشـــفة علـــى الحكـــم بزعامـــة لینـــین1917

نــوفمبر 20، فــي )4(فیمــا یتعلــق بالشــرق األوســط)3(قامــت بهــا حكومــة روســیا الســوفیتیة

، بنشــرها جمیــع االتفاقیــات الســریة المحفوظــة فــي الخارجیــة القیصــریة المعقــودة 1917

بــین روســیا القیصــریة والــدول االســتعماریة  وعلــى رأســها بریطانیــا وفرنســا ، وكــان ذلــك 

  .) 5(مؤشرًا على ظهور قوة جدیدة منافسة ومتحدیة لهما في المنطقة

                                                          

فـاة أبیــه ، اسـتمر علــى               ، بعـد و 1904، وبویـع ملكــًا علـى الـیمن عــام 1868) ولـد األمـام یحیــى فـي صـنعاء عــام 1(

نهــج والــده بمقاومــة العثمــانیین ، ثــم تمكــن مــن إجبــارهم علــى الجــالء عــن الــیمن ، الــذي تــزامن مــع هــزیمتهم فــي 

. شـهد عهـده انفتاحـًا 1918الحرب العالمیة األولى ، وبعد ذلك أسس االمام یحیـى المملكـة المتوكلیـة الیمنیـة عـام 

،على الرغم من تمیزه باالنغالق والتوجس من األجانب ، خرج علیه صـهره عبـد اهللا الـوزیر نسبیًا على دول العالم

، وقتلـــه مـــع رئـــیس وزرائـــه القاضـــي العمـــري ، ینظـــر: ســـید مصـــطفى ســـالم، تكـــوین الـــیمن 1948فـــي ثـــورة عـــام 

بیـة المیسـرة ؛ محمـد شـفیق غربـال ، الموسـوعة العر 1963، القـاهرة ، 1948-1904الیمن واألمام یحیى-الحدیث

  .1979، ص 1965، دار النهضة ، بیروت ، 1ج

)مؤســــس حــــزب العمــــال الــــدیمقراطي االشــــتراكي الروســــي (الحـــــزب 1924-1870) فالدیمــــر ایلیــــتش ایلیــــانوف (2(

مـن 1891أوجد ما یعرف بالماركسیة اللینینیة ، حصل على شهادة الحقوق عـام 1898الشیوعي فیما بعد) عام 

وتـــوفي 1917اســـمًا مســـتعارًا هـــو لینین،قـــاد البالشـــفة فـــي ثـــورة 1901رغ ، اتخـــذ عـــام جامعـــة ســـان بطـــرس بـــو 

    -،ینظر:1924
  Encyclopeadia Britaninica ,VoL5, chicago, Oxford, University press, 1982,pp-312-316.  

م الدولـة بموجــب الدســتور ثــم تغیـر اســ1923) أطلـق اوًال علــى االتحـاد الســوفیتي اســم روسـیا الســوفیتیة حتـى عــام 3(

1991إلى الجمهوریات السوفیتیة االشتراكیة وعرف اختصارًا باسم االتحاد السوفیتي حتى انهیـاره فـي اواخـر عـام 

) ترجمــة: احمــد نجیــب هاشــم وودیــع 1950-1789، ینظــر: هـــ.أ.ل .فیشــر ، تــاریخ أوربــا فــي العصــر الحــدیث (

؛ ش.م.د،محمـــــد ســـــعید القدال،الجـــــذور 598-591قـــــاهرة ، ص الضـــــبع ، الطبعـــــة السادســـــة ، دار المعـــــارف، ال

  التاریخیة النهیار االتحاد السوفیتي،بحث على الموقع:  

                                    www.rezgar.com  

) یقصد بالشرق االوسـط عـادًة جمیـع أقطـار القسـم الغربـي مـن آسـیا والقسـم الشـمالي مـن افریقیـا فضـال عـن تركیـا، 4(

من الجدیر بالذكر إن البریطانیین هم أول من استعمل مصطلح الشرق االوسـط ، وذلـك فـي القـرن الثـامن عشـر و 

، ینظر: د. كمال مظهر احمد ، اضواء علـى قضـایا دولیـة فـي الشـرق األوسـط ، وزارة الثقافـة والفنـون ، بغـداد ، 

  .10، ص1978

نقلـــه إلـــى العربیـــة لجنـــة مـــن األســـاتذة الجـــامعیین ، المكتـــب ) والترالكـــور ، االتحـــاد الســـوفیتي والشـــرق االوســـط ،5(

.   37، ص1959التجاري للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ،
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حــدیث والمعاصــر للعــالم ، عــدت ثــورة أكتــوبر نقطــة تحــول مهمــة فــي التــاریخ ال  

بعدما أسهمت في بدء مرحلة جدیدة لحركات الشعوب المعادیة لالستعمار ، ومنذ األیام 

، وبوصــفها اول دولــة اشــتراكیة 1917األولــى لقیــام الدولــة الروســیة  الجدیــدة فــي العــام 

ة علــى فــي العــالم ، ُأعلــَن عــن المبــادئ الجدیــدة للسیاســة الخارجیــة للدولــة الفتیــة والقائمــ

اساس التعایش السلمي بین الدول ذات األنظمة االجتماعیة المختلفة في سیاق المساواة 

بــین الشــعوب ، وحــق تلــك الشــعوب فــي اختیــار وســائل تطورهــا الالحــق  وتحدیــد طبیعــة 

)1(نظمهــا السیاســیة واالجتماعیــة واالحتــرام المتبــادل وعــدم التــدخل فــي الشــؤون الداخلیــة

ر عالقات مبكرة ،ذات طابع خــاص بــین ذلــك النظــام و الــیمن إذ مما مهد الطریق لظهو 

خـــاض شـــعبها نضـــاًال مســـتمیتًا ودؤوبـــًا ضـــد الحكـــم العثمـــاني ، وبفعـــل ذلـــك النضـــال ، 

، وقد عانت المملكــة المتوكلیــة 1918فضًال عن ظروف الحرب ، نالت استقاللها عام 

صـــعوبات داخلیـــة وتحـــدیات بعـــد االســـتقالل السیاســـي عـــن االدارة العثمانیـــة)2(الیمنیـــة

خارجیة ، كان ابرزها السیاسة االستعماریة البریطانیة إذ كانــت بریطانیــا تحتــل محمیــات 

،وكانــت تطمــح الــى الســیطرة علــى الــبالد باكملهــا ، وعلــى الــرغم مــن ) 3(الجنــوب الیمنــي

                                                          

، ص 1972) مجید خدوري ، االتجاهات السیاسیة في العالم العربي ، الدار المتحـدة للنشـر ، بیـروت ، 1(

عامــــًا مــــن الصــــداقة والتعــــاون،61والــــیمن ؛ ســــلطان عبــــد العزیــــز المعمــــري ، االتحــــاد الســــوفیتي 121
، 1990(مجلة ) ، صـنعاء ،العـدد أربعـون ، مركـز الدراسـات والبحـوث الیمنـي ، أبریـل "دراسات یمنیة "

  . 95ص 

) اسسها االمام یحیى حمید الدین الملقب بالمتوكل على اهللا ، فنسبت الیه ، اطلق االمام یحیى فـي البـدء 2(

، واصـبحت دولتـه منـذ ذلـك 1926عقد معاهدة صداقة وتجارة مع ایطالیـا عـام على نفسه لقب ملك بعد

، عنـــدما أطـــیح 1962الحــین تســـٍمى بالمملكــة المتوكلیـــة الیمنیـــة التــي حكمهـــا اوالده مــن بعـــد حتـــى عــام 

بأخر األئمة من بیت حمیـد الـدین وهـو االمـام محمـد البـدر بـن االمـام احمـد بثـورة قادهـا ضـباط الجـیش ، 

-ســید مصــطفى ســالم ، المصــدر الســابق ، شــاكر محمــود خضــر ، الحركــة الوطنیــة فــي الــیمن ینظــر :

ـــطر الشـــــمالي (  ــــة واالشــــــتراكیة ، 1962-1918الشــ ــــتیر ، معهـــــد الدراســــــات القومیـ ـــالة ماجسـ ) ، رســـ

  . 33، ص1981الجامعة المستنصریة ، 

هدات حمایة مع أمرائها ، أطلقـوا علیهـا ) وهي النواحي المحیطة بمدینة عدن والتي عقد البریطانیون معا3(

1947بعد ذلك اسم "مسـتعمرة عـدن ومحمیاتهـا " وسـمیت كـذلك " بـالنواحي التسـع " ، وظهـرت فـي سـنة 

تســمیة اخــرى هــي " الجنــوب العربــي " واســتعملت القــوى الوطنیــة الداعیــة الــى الوحــدة مــع الشــمال تســمیة 

  ي كرست االنفصال، ثم أضیفت ألیها =      "الجنوب الیمني " كرّد فعل على التسمیات الت
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علــى الــیمن أال انــه وجــد نفســه مضــطرًا )1(سیاســة العزلــة التــي فرضــها النظــام االمــامي 

إلى فك تلك العزلة باقامة عالقات سیاســیة مــع عــدد مــن الــدول ممــن لــم تكــن علــى وئــام 

  . ) 2(مع بریطانیا ، ومنها روسیا السوفیتیة التي رحبت باقامة مثل هذه العالقة

كــان لبریطانیــا تــاثیر كبیــر فــي سیاســة األمــام یحیــى الخارجیــة، واتضــح ذلــك فــي   

ل ، إذ كان یخاف النفوذ والقوى االجنبیة بكل نص المعاهدات التي وقعها مع باقي الدو 

صورها واشكالها، وكانت بریطانیا صورة حیة تمثل أمام عینیه كل ما هو أجنبي، ولكــن 

فـــي الوقـــت نفســـه كـــان یحتـــاج الـــى قـــوى اجنبیـــة تســـانده فـــي مقاومتـــه لبریطانیـــا فـــي نیـــل 

ان یشعر في الوقــت مطالبه منها، فكأنه كان في الحقیقة یخاف النفوذ األجنبي ، لكنه ك

نفســه ، بالحاجــة الیــه ، ولعــل ذلــك كــان مــن اهــم االســباب التــي دفعتــه القامــة العالقــات 

السیاسیة مع روسیا السوفیتیة . وحرص األمام یحیى عند توقیعه على المعاهــدات علــى 

ان تكـــون محـــدودة للغایـــة ، وتخـــدم الـــیمن فـــي اغـــراض معینـــة ، وتخضـــع موادهـــا عنـــد 

ره هـــو ، وطبقـــًا لمـــا یـــراه فقـــط ، ممـــا قلـــل فـــي النهایـــة مـــن اهمیتهـــا ، التنفیـــذ لوجهـــة نظـــ

  .)  3(واضعف  في النتیجة من مدى استفادة بالده منها

الســوفیتیة ، -كانــت هنالــك ، أذن ، أهــداف سیاســیة وراء اقامــة العالقــات الیمنیــة  

ة تشــجیع فاالمام یحیى ، الذي حاول تقویة مملكته الجدیدة وجد أّن مــن الحكمــة السیاســی

                                                          

=كلمة المحتل للداللة على واقع االحتالل ، فأصبحت تسمى " الجنوب الیمني المحتـل " وهـي التسـمیة التـي 

یمیل الیها معظـم البـاحثین فـي شـؤون الـیمن ، ینظـر : فـاروق عثمـان اباظـة ، عـدن والسیاسـة البریطانیـة 

؛ عبــد الواســع 23، ص1976الهیئــة المصــریة للكتــاب ، القــاهرة ، ، 1918-1839فــي البحــر االحمــر 

یحیى الواسعي ، تاریخ الیمن المسمى فرجة الهموم والحـزن فـي حـوادث وتـاریخ الـیمن ، المطبعـة السـلفیة 

  .      337-336،ص1925، القاهرة ،

ام زیـد بـن علـي بـن الحسـین هو نظام أقامته فـي الـیمن اسـرة حمیـد الـدین الهاشـمیة التـي تنتسـب إلـى اإلمـ)1(

بــن علــي بــن أبــي طالــب ( علــیهم الســالم ) ومــن هــذا النســب اســتمد األئمــة مــن بیــت حمیــد الــدین شــرعیة 

ــادئ الزیدیــــة وعلــــى مــــدى حقبــــة تاریخیــــة طویلــــة  ینظــــر: أمــــین  ــي الــــیمن علــــى المبــ ــم للمســــلمین فــ حكمهــ

  . 142-100، ص ص 1951الریحاني، ملوك العرب ، الجزء األول ، الطبعة الثالثة ، بیروت 

"بحــث غیــر منشــور،مركز البحــوث والمعلومــات ،صــنعاء ، 2000-1918الروســیة -العالقــات الیمنیــة) "2(

  .5، ص 2002

  . 336) سید مصطفى سالم ، المصدر السابق ، ص 3(
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االتفاقیــات الرامیــة الــى االعتــراف بحكمــه الناشــئ وتركیــز اســتقالله السیاســي دولیــًا ، فــي 

  حین وجد حكام روسیا السوفیتیة ببلوغهم اقاصي شبه الجزیرة العربیة أّن الیمن هي

الخصـــم التـــاریخي البلـــد العربـــي الوحیـــد الـــذي لـــم یخضـــع منـــذ تـــاریخ مبكـــر للعثمـــانیین،

  .) 1(فهم من القیاصرة الروس والتقلیدي ألسال

ومــن الجــدیر بالــذكر فـــي هــذا الصــدد ان الســـوفیت ، وكــذلك المــراقبین الغـــربیین 

كــانوا یعلقــون أهمیــة كبیــرة علــى االثــر الــذي كــان یمكــن أن یؤدیــاه كــل مــن األمــام یحیــى  

) آنـــذاك فـــي الجزیـــرة العربیـــة،حتى ان أحـــد 1953-1880()2(وعبـــد العزیـــز  ال ســـعود

األمــر )3("المحــرر األعظــم للــبالد العربیــةلسوفیت اطلق على االمام یحیى لقــب"الزعماء ا

،وال شــــك فــــي ان )4(الــــذي انعكــــس فــــي المؤلفــــات العربیــــة المعنیــــة بصــــیاغات مشــــابهة

رجــًال -علــى عكــس مــا ذهبــوا الیــه-السوفیت بالغوا في وصفهم لألمام یحیى الذي كــان 

ب او أجنبــي یــدخل بالده،ولــم یســَع إلــى منغلقًا على نفسه ، یتــوجس الخیفــة مــن أي غریــ

تطـــویر الـــیمن وال إلـــى بنـــاء جـــیش حـــدیث یؤهلـــه الداء أي دور ملمـــوس علـــى الســـاحة 

االقتصــادیة اولــى ثمــار تحســن العالقــات بــین 1928. كانــت معاهــدة صــنعاء )5(العربیــة

  المملكة المتوكلیة الیمنیة واالتحاد السوفیتي .

                                                          

، 1988،صــنعاء، زیــد بــن علــي الوزیر،محاولــة لفهــم المشــكلة الیمنیــة ، الطبعــة الثانیة،منشــورات العصــر الحدیث) 1(

    .255ص 

،واشــتهر بلقــب ابــن ســعود ،التجــأ مــع أفــراد 1880ولــد عبــد العزیــز بــن عبــد الــرحمن ال ســعود فــي الریــاض ســنة ) 2(

، اسـتقر فـي الكویـت 1891أسرته الى الكویت بعد ان طردهم من نجد األمیر عبد اهللا ال رشید امیـر حائـل عـام 

مــن اســتعادة ســلطان اســرته مــن ال رشــید، والحــق بهــم وبــالجیش )، وتمكــن 1902-1891نحــو احــد عشــرعامًا( 

، ثــم ضــم الــى ســلطانه 1921العثمــاني هــزائم متكــررة ، ومــد نفــوذه علــى عمــوم نجــد وازال إمــارة ال رشــید عــام 

، واطلــق علیهــا اســم 1932واخیــرًا ضــم أمــارة عســیر الــى مملكتــه التــي وحــدها عــام 1925مملكــة الحجــاز عــام 

، ینظــر: بنــو میشــان ، عبــد 1953نوفمبر/تشــرین الثــاني 9الســعودیة ، تــوفي فــي الطــائف فــي المملكــة العربیــة

،احمـــد 43العزیـــز ال ســـعود ، ســـیرة بطـــل ومولـــد مملكـــة، تعریـــب عبـــد الفتـــاح یاســـین ، دار الكاتـــب العربـــي،ص

  1971عسة،معجزة فوق الرمال،الطبعة الثالثة، بیروت،المطابع األهلیة اللبنانیة ، 

، 1989) ، یولیـو 14ق األسود ، االتحاد السوفیتي والوحدة العربیة "المنار" (مجلة)، السنة الثانیـة ، العـدد () صاد3(

  .82ص 

  .225) ینظر على سبیل المثال: زید بن علي الوزیر ، المصدر السابق ، ص 4(

  . 45، شاكر محمود خضر ، المصدر السابق،ص 336)سید مصطفى سالم ، المصدر السابق ، ص5(
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  1928معاهدة صنعاء -أ

فتقــــدمت إلــــى حكومــــة )1(االتحــــاد الســــوفیتي الحكومــــات األوربیــــةســـبقت حكومــــة 

  ).2(صنعاء مبدیة رغبتها في إنشاء افضل صالت الود والصداقة معها

، عــن 1926بدأ االتصال بین المملكة المتوكلیة الیمنیة واالتحاد السوفیتي عام 

ُیعــرف ، وكــان1923الذي أسسه السوفیت في جدة عــام )3(طریق مكتب القنصل العام

، إذ كــــان الســــوفیت آنــــذاك مــــرتبطین بعالقــــات )4(باســــم "الوكالــــة" ، برئاســــة حكیمــــوف

ملـــك الحجـــاز ، واتصـــل رجـــال هـــذه الوكالـــة بإمـــام ) 5(دبلوماســـیة مـــع الحســـین بـــن علـــي

الــیمن وتــرّددوا علیــه، ولكــن اإلمــام كــان ناقمــًا علــى البریطــانیین فــي جنــوب الــیمن الــذین 

تمرار بــالده ،فكــانوا یقصــفون القــرى والمــدن الیمنیــة جــوًا لكونــه كانت طائراتهم تهاجم باس

                                                          

، وعلـى الـرغم مـن أّن السـوفیت 1926) نستثني منهـا ایطالیـا التـي اسـتطاعت عقـد معاهـدة مـع األمـام یحیـى عـام 1(

ســـبقوا اإلیطـــالیین بطلـــب عقـــد معاهـــدة ، أال إن اإلیطـــالیین بحكـــم تواجـــدهم الـــدائم فـــي البحـــر األحمـــر والصـــومال 

یطانیا ، ینظـر: بونـدا رفسـكي ، سیاسـتان إزاء العـالم وصلوا بالط اإلمام بسهولة لیستفید منهم في ضغطه على بر 

  . 296العربي ، ترجمة: دار التقدم ، موسكو ، د.ت ،ص 

) أمین سعید ، الیمن تاریخه السیاسي منذ استقالله في القـرن الثالـث الهجـري ، الطبعـة الثانیـة ، دار إحیـاء الكتـب 2(

  .275، ص 1959العربیة ، القاهرة ، 

المكتــب بــدعوة مــن الشــریف حســین بــن علــي الــذي وافــق علــى فــتح القنصــلیة للســوفیت فــي جــدة عــام ُأنشــَئ هــذا) 3(

ــاج الســـوفیت المســـلمین بالظـــاهر ولنشـــر الدعایـــة ضـــد 1923 ، وكانـــت وظیفـــة المكتـــب ، العنایـــة بشـــؤون الحجـ

   WWW.Alharamain.co.ukالبریطانیین في الباطن ینظر: ش.م.د،مكتبة الحرمین على الموقع :              

) كـــان حكیمـــوف یعمـــل صـــانع أقفـــال فـــي صـــباه ، وهـــو مســـلم مـــن أصـــول روســـیة، وكـــان یـــتكلم اللغـــات الروســـیة 4(

والتركیـــة والفارســـیة، وعنـــدما عـــین قنصـــًال عامـــًا فـــي جـــدة لقـــب نفســـه بلقـــب خـــان ،اســـتقبله الشـــریف حســـین حـــین 

لبریطـــانیین ، وكـــان حكیمـــوف یضـــطلع اســـتقباًال اثـــار تســـاؤالت ا1924آب/أغســـطس 8وصـــوله  جـــدة فـــي یـــوم 

بمهمة الممثل العام لمؤسسة تجاریة حكومیة متخصصة تأسست فیمـا بعـد فـي موسـكو بغیـة تطـویر العالقـات مـع 

الــیمن ، وكــان قــد دخــل مكــة المكرمــة والمدینــة المنــورة بحریــة حــرم منهــا الممثلــین األجانــب غیــر المســلمین  ینظــر 

  .299-298لمصدر السابق ،  صالمصدر نفسه ؛ بوندا رافسنكي ، ا

، فــي أثنـاء إقامــة والــده هنـاك ، وانتقــل منهــا 1853) ولـد الحســین بـن علــي بــن محمـد بــن عـون فــي األســتانة عـام 5(

،  1855إلى مكة المكرمة مع أسرته وهو في الثانیة من عمره، وذلك عنـدما أسـند منصـب الشـرافه إلـى جـده عـام 

الدین والفروسـیة والصـید ، لـه أربعـة أوالد هـم علـي وعبـد اهللا وفیصـل وزیـد ، حـدث تعلم القراءة والكتابة والفقه في

خالف بینه وبین عمه حول منصـب الشـرافة ذهـب علـى أثـره إلـى األسـتانة وبقـي هنـاك خمسـة عشـر عامـًا ، عـاد 

ن نفسـه بعـد ، وأعلـ1916شریفًا لمكة بعد وفاة عمـه وأعلـن ثورتـه علـى العثمـانیین فـي حزیران/یونیـو 1908عام 

دراسـة فـي األوضـاع 1925-1916نجاح الثورة ملكًا على الحجاز ، ینظر: طالب محمد وهـیم ، مملكـة الحجـاز 

؛ ســـعید عـــوض بـــاوزیر ، معـــالم تـــاریخ 18-12، ص1982السیاســـة ،مركـــز دراســـات الخلـــیج العربي،البصـــرة، 

.125، ص 1966الجزیرة العربیة ، الطبعة الثانیة،عدن، 
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لـــم یعتـــرف بشـــرعیة الوجـــود البریطـــاني فـــي جنـــوب الـــیمن، وطالـــب بضـــم الجنـــوب الـــى 

. وهكـــذا أســـهم )1(المملكـــة المتوكلیـــة ،لـــذلك لـــم یجـــد الســـوفیت صـــعوبة فـــي التفـــاهم معـــه

لــى اإلمــام یحیــى فــي موقفــه احتالل البریطانیین لجنوب الــیمن وفرضــهم حصــارًا بحریــًا ع

األخیر المتمثل ببحــث عقــد معاهــدة بــین بــالده و االتحــاد الســوفیتي للتعــاون االقتصــادي 

  . )2(والتجاري

عانــت الــیمن مــن التكالــب االســتعماري علیهــا ، لموقعهــا الجغرافــي المطــل علــى 

اتیجیة البحر االحمر ، وكان زعماء االتحاد السوفیتي یدركون بعمــق أهمیــة عــدن االســتر 

، وأدركــوا أن عقــد معاهــدة مــع الــیمن سیســهل علــى بالدهــم إیجــاد أســواق   لمنتجاتهــا ، 

فضـــًال عـــن أهمیـــة العالقـــات التجاریـــة مـــع الـــیمن بســـبب تجـــارة الـــبن التـــي كـــان التجـــار 

  .)  3(الغربیون یجنون من ورائها أرباحًا طائلة

ن الطـــرفین مفاوضـــات بـــی1928جـــرت بـــین ایار/مـــایو وحزیران/یونیـــو مـــن عـــام 

السوفیتیة ، ومارست بریطانیــا فــي الشــهر نفســه ضــغوطًا -بشأن تطویر العالقات الیمنیة

علـــى اإلمـــام یحیـــى لمنعـــه مـــن التقـــارب مـــن الســـوفیت ، إذ تكـــررت بـــین الحـــین واالخـــر 

غارات جویــة للطــائرات البریطانیــة علــى المــدن القــرى الیمنیــة ، فضــًال عــن منــع المملكــة 

م میناء عدن او استیراد البضائع عن طریقه ، واطلع اإلمــام یحیــى المتوكلیة من استخدا

برســالة بعثهــا الــى الحكومــة الســوفیتیة محــاوالت بریطانیــا الضــغط علــى مملكتــه للتخلــي 

.وأخیــــرًا وّقعــــت معاهــــدة بــــین المملكــــة المتوكلیــــة الیمنیــــة واالتحــــاد )4(عــــن المفاوضــــات

، 1928ن توقیعهــــا ، فــــي نــــوفمبر ، وفقــــًا لمكــــا) 5(الســــوفیتي ســــمیت بمعاهــــدة صــــنعاء

وجــاءت نصوصــها علــى اســاس حریــة الشــعوب فــي تقریــر مصــیرها ، وعــدم التــدخل فــي 

                                                          

ــــة للطباعــــة والنشــــر ، ) محمـــد صــــا1( ــــو عافیــــة ،اضــــواء علـــى ثــــورة الــــیمن ، الـــدار القومی دق عقــــل وهیـــام اب

  .267؛ محمد عبد الواحد المیتمي ، المصدر السابق ، ص73دمشق،د.ت ،ص

،ترجمــة محمــد علــي البحــر ، 1982-1917) مجموعــة مــن المــؤلفین الســوفیت ، تــاریخ الــیمن المعاصــر 2(

  . 44، ص 1990القاهرة ،مكتبة مدبولي ، 

  . 10" ، ص2000-1918الروسیة -)  "العالقات الیمنیة3(

دراســات یمنیــة" ، ’الســوفیتیة،–) محمــد عبــد الواحــد المیتمــي ، ســتة عقــود علــى مــرور العالقــات الیمنیــة 4(

  . 265،ص 1988، صنعاء ،34(مجلة )، العدد

  ) .1) نص المعاهدة في الملحق رقم (5(
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الشؤون الداخلیة ، واالحترام المتبادل ، وتكونت فقرات هذه المعاهدة مــن مقدمــة وخمســة 

مواد وخاتمة ، وحددت صالحیتها بعشر سنوات یتم تجدیدها اذا رغب الطرفان في ذلك 

، وعــن ) 1(عــن الجانــب الیمنــي وزیــر الخارجیــة القاضــي محمــد راغــب بیــكوقعهــا، وقــد

  .)2(الجانب السوفیتي استاخوف

، 1929صـــــدق الجانـــــب الســـــوفیتي علـــــى المعاهـــــدة فـــــي كـــــانون االول/دیســـــمبر

.ووصــلت فــي العــام نفســه الــى مینــاء )3(1929وصدق الجانب الیمنــي علیهــا فــي یونیــو 

احل الیمنــي فــي البحــر األحمــر ، أول بــاخرة ســوفیتیة محملــة الحدیدة الذي یقع علــى الســ

بالكیروســین والزیــت والســكر والكبریــت وغیرهــا مــن البضــائع االســتهالكیة ، معلنــًة بــذلك 

.وبعــد توقیــع المعاهــدة  بمــدة وجیــزة غمــرت األســواق ) 4(الســوفیتیة-بــدء العالقــات الیمنیــة

معـــارض دائمـــة لـــآلالت الزراعیـــة فـــي الیمنیـــة البضـــائع الســـوفیتیة ، كمـــا أقـــام الســـوفیت 

الحدیــدة وصــنعاء ، واســتوردت الــیمن مــن االتحــاد الســوفیتي كمیــات كبیــرة مــن الحبــوب 

أقــام صــناعیان ســوفیتیان فــي الحدیــدة بشــكل دائــم 1930والسكر والصابون ، ومنذ سنة 

لإلشـــراف علـــى معـــرض كـــان یحتـــوي علـــى قطـــع االثـــاث المنزلـــي والملبوســـات والعطـــور 

. وحــددت الخارجیــة الســوفیتیة اهــداف السیاســة الســوفیتیة )5(ة الســوفیتیة الصــنعواألحذیــ

الجـوانب االساسیة یتلخص احدفي الیمن بعد توقیع هذه المعاهدة على النحو االتي : "

  لسیاستنا ازاء الیمن في كوننا سنقدم المسـاعدة

  .)2("الیها من حیث توسیع االعتراف الدولي والحقوقي بالدولة المستقلة

                                                          

اول فـــي ســـفارة الدولـــة اً ، عـــین ســـكرتیر عـــدةدرس فـــي اوربـــا وكـــان یجیـــد لغـــات) یمنـــي مـــن اصـــل تركـــي 1(

،اســتبقاه 1918بعــد ذلــك فــي الــیمن وبعــد خــروج العثمــانیین مــن الــیمن عــام ثــم عــینَ العثمانیــة فــي روســیا

حتـى وفاتـه ، ینظـر: "العالقـات نصـب ماإلمام یحیى في خدمة دولته وعینـه وزیـرًا للخارجیـة وشـغل هـذا ال

  .5" ، ص 2000-1918الروسیة -ةالیمنی

  ) خالد محمد القاسمي ،الخلیج العربي ، مكتبة الحرمین على الموقع : 2(
   WWW. Alharamain .Co .Uk  

  .5" ، ص 2000-1918الروسیة -) "العالقات الیمنیة3(

  .265) محمد عبد الواحد المیتمي ، المصدر السابق ، ص 4(

، نقلــه الـــى العربیـــة وعلـــق علیــه حســـین عبـــد اهللا العمـــري 1962-1571) اریــك مـــایكرو ،الـــیمن والغـــرب 5(

  . 221دمشق ،دار الفكر ،ص 

  .299نقًال عن بوندرافسكي ، المصدر السابق ، ص ) 1(
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" الســوفیتیة البرافــداوبعــد المصــادقة الســوفیتیة علــى المعاهــدة ، كتبــت صــحیفة " 

إّن الهدف من عقد المعاهدة تعزیــز الوضــع مقاًال جاء فیه " 1929نوفمبر 27بتاریخ 

ال یسعى إلــى أیــة -خالفًا للدول اإلمبریالیة -الدولي للیمن ، وان االتحاد السوفیتي 

  .")1(أهداف اغتصابیة

كانت هنــاك أســباٌب عدیــدة وراء عقــد اإلمــام یحیــى معاهــدة صــنعاء مــع الســوفیت 

  -من بینها :

مواجهة األخطار البریطانیة ، إذ إن المملكــة المتوكلیــة الیمنیــة ، بعــد اسـتـــقاللها عــن -1

الدولة العثمانیة كانــت تواجــه التحــدي البریطــاني فــي جنــوب الــیمن ، وكانــت بریطانیــا 

لهــا لمحمیــات الجنــوب الیمنــي ، تحــوك المــؤامرات ضــد النظــام فــي الــى جانــب احتال

الشمال ،وٕازاء هذه التحدیات فكر اإلمام بالخروج من العزلة واقامــة عالقــات مــع دول 

كبــــرى كانــــت مصــــالحها تتقــــاطع مــــع بریطانیــــا ولهــــا مصــــالح فــــي المنطقــــة ، بهــــدف 

الشــمال ، أو علــى الضغط علیها لوقف عدوانها المستمر على المملكة المتوكلیــة فــي

الـــذي كانـــت الـــدول الغربیـــة وعلـــى –األقـــل التفـــاهم معهـــا ، وكـــان االتحـــاد الســـوفیتي 

في مقدمة –رأسها بریطانیا تسعى إلى محاصرته وعرقلة تواجده في المنطقة العربیة 

. وقد أثار تطویر العالقات السیاسیة )3(الدول التي فكر بها اإلمام یحیى بعد ایطالیا

دیة بـــــین االتحـــــاد الســـــوفیتي والـــــیمن اســـــتیاًء لـــــدى األوســـــاط الحاكمـــــة فـــــي واالقتصـــــا

، و أذاعــــت صــــحافة وزارة المحــــافظین البریطانیــــة إن االتحــــاد الســــوفیتي )4(بریطانیـــا

للنشاط الدعائي في منطقة الجزیرة مع الــیمن " 1928یستخدم معاهدة صنعاء لعام 

ــد ومصــر ــة والهن فیتي تبعــة التــوتر فــي العالقــات " والقیــت علــى االتحــاد الســو العربی

  .)5(الیمنیة-البریطانیة

اإلیطالیــة فــي وقــف االعتــداءات واألطمــاع البریطانیــة : كــان       -فشل المعاهدة الیمنیة-2

الـــى إیجـــاد 1926اإلمــام یحیـــى یطمــح مـــن خــالل توقیـــع المعاهـــدة مــع ایطالیـــا عــام 

                                                          

،رسـالة 1962-1948) نقًال عن ، عصام نجـم الشـاوي ، السیاسـة الخارجیـة الیمنیـة فـي عهـد اإلمـام احمـد2(

  .16، ص 1996بي والتراث العلمي ،ماجستیر ،معهد التاریخ العر 

  .6" ،ص 2000-1918الروسیة -) "العالقات الیمنیة3(

  .300) بوندرافسكي ، المصدر السابق ، ص 4(

.300) المصدر نفسه ، ص 5(



                
  

14  

مــن شــأنه كــبح جمــاح بریطانیــا ، ) 1(توازن في صــراع المصــالح بــین بریطانیــا وٕایطالیــا

ووقـــــف عـــــدوانها علـــــى الشـــــمال إال إّن ذلـــــك لـــــم یحصـــــل ، وهكـــــذا أصـــــبحت لإلمـــــام 

ـــوفیتي عـــــام للمـــــرة 1926معاهـــــدتان دولیتـــــان مـــــع ایطالیـــــا عـــــام  ــــع االتحـــــاد الســ ومـ

، مـــع التأكیـــد ان اإلمـــام لـــم یكـــن ُیعنـــى بالناحیـــة الدولیـــة اال عنایـــة )2(1928االولـــى

كـــن ینظـــر الیهـــا اال وســـیلة لحـــل مشـــاكله وتـــدعیم مركـــزه دون ضـــئیلة للغایـــة ، ولـــم ی

االلتفــات الــى فوائــدها األخــرى فــي تطــویر بــالده وتحــدیثها ،وهــذا یعنــي أنــه لــم یعقــد 

هـــاتین المعاهـــدتین إال تحـــت ضـــغط ظـــروف معینـــة دون إیمـــان منـــه بضـــرورة إقامـــة 

  .)3(عالقات دبلوماسیة مع البلدان األخرى

كانـــت هنالـــك دوافـــع إقتصـــادیة الـــى جانـــب الـــدوافع السیاســـیة الـــدوافع األقتصـــادیة :-3

لتوقیع المعاهدة مع االتحاد السوفیتي ، إذ كانت مصالح الیمن االقتصادیة والتجاریــة 

المعتمـــدة علـــى المعونـــة معرضـــة للخطـــر فـــي ظـــل الصـــراع القـــائم بـــین االمـــام یحیـــى 

ن جهــة أخــرى، فقــد مــ)4(وبریطانیــا مــن جهــة ، وبــین االمــام یحیــى ، وعلــي االدریســي

ـــانت  % مــن تجــارة الصــادرات والــواردات الــى مملكــة اإلمــام تعتمــد علــى مینــاء 90كــ

عــدن ، ولــم یكــن مــن شــأن توقیــع اتفاقیــة التعــاون مــع االتحــاد الســوفیتي التــي شــكل 

اخراج اإلمام من حلقــة الضــغط البریطانیــة فحســب -التعاون االقتصادي اهم بنودها 

سلعة رائجــة لهــم ، وكــانوا یحققــون مــن ورائــه نســبة كبیــرة مــن بل كانت كسر الحتكار 

                                                          

باتفــاق عــرف باســم  1927) ال بــد إن نــذكر أنَّ الــدولتین االســتعماریتین ایطالیــا وبریطانیــا اتفقتــا ســرًا عــام 1(

رومـــا  ضـــمن بموجبـــه الطرفـــان حریـــة النشـــاط فـــي البحـــر األحمـــر ممـــا احـــبط آمـــال اإلمـــام یحیـــى اتفـــاق 

  .297باإلیقاع بینهما  ینظر: المصدر نفسه ، ص

  . 341) سید مصطفى سالم ، المصدر السابق ص 2(

  .8" ، ص 2000-1918الروسیة -) " العالقات الیمنیة3(

احمــد بــن ادریــس فــي دنقلــة فــي بــالد النوبــة مــن ام ســودانیة ) ولــد علــي بــن محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن 4(

، ینتســب والــده الــى أســرة االدارســة ،  ضــعفت دولــة االدارســة فــي عهــده بعــد اســتیالء اإلمــام 1905عــام 

یحیــى علــى مینــاء الحدیــدة ، وضــمه للعدیــد مــن منــاطق اإلمــام االدریســي ، فتنــازل علــي االدریســي لعمــه 

، تشـبه الــى حــد مـا معاهــدات الحمایــة 1927زیـز ابــن ســعود معاهـدة عــام الحسـن الــذي عقـد مــع عبــد الع

التــي عقــدها ســالطین المحمیــات فــي جنــوب الــیمن مــع بریطانیــا ،نصــت علــى دخولــه فــي حمایــة المملكــة 

، رسالة =1932-1876العربیة السعودیة . ینظر صباح مهدي رمیض األموي ، إمارة عسیر 
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األربــاح ،أي إن دخــول االتحــاد الســوفیتي منافســًا لهــم كــان یعــود بالفائــدة الكبیــرة علــى 

  .)1(الیمن والسوفیت معا

لــم یســتطع التجــار الغربیــون احتكــار تجــارة الــیمن مــع وجــود الشــركات الســوفیتیة   

فس تجــار الــبن وتشــتریه باســعار مرتفعــة مــن المــزارعین للنقــل البحــري ، التــي أخــذت تنــا

الشــركةالمحلیــین ، ممــا قضــى علــى احتكــار التجــار الغــربیین لهــذه التجــارة ، وبــدأت " 

تنــافس تجــار الــبن -هكــذا كــان یــدعى الوفــد الســوفیتي فــي الــیمن -" التجاریة الروســیة

لبن مباشرًة من القــرویین وغیرهم من التجار بشتى البضائع ، اذ كان وكالؤهم یبتاعون ا

وهــم یحملــون معهــم شــیئًا مــن الســلع المختلفــة كالســكر واالرز والــدقیق والكــاز والخشــب 

واألقمشــة الــى غیــر ذلــك مــن البضــائع الكثیــرة لبیعهــا فــي اســواق الــیمن ، ممــا قــاد الــى 

تثبیــت اثمــان الحاجیــات بعــد مــا كــان التجــار یتالعبــون بهــا كیفمــا شــاءوا ، وقــد  ُعنیــت 

كومــة الســوفیتیة كثیــرًا بــأمر الــیمن ، وبــدأت البــواخر تبحــر مــن مینــاء اودیســیا علــى الح

البحر االسود الى البحر االحمر وترسو بالحدیدة وكانت تنقل البضائع والحجــاج بأثمــان 

بخســة ،وال تــأتي ســفینة الــى مینــاء الحدیــدة إال وهــي محملــة بشــتى البضــائع والحاجیــات 

  .)2(لود والبنوتعود من الحدیدة مألى بالج

، انهـــــا لـــــم تحقـــــق المصـــــالح السیاســـــیة 1928یالحـــــظ علـــــى معاهـــــدة صـــــنعاء   

واالقتصــــادیة المرجــــوة للطــــرفین ، اذ فشــــل اإلمــــام فــــي محاصــــرة النفــــوذ البریطــــاني فــــي 

)4(معهم. مما اضطره الى تقدیم تنازالت للبریطانیین بعد عقد معاهدة صلح  )3(الجنوب

نهایة الثالثینیــات والنصــف االول مــن الخمســینیات شــهدت . ولكن السنوات األخیرة بین

  نوعًا مغایرًا من النشاط السوفیتي في الیمن .

                                                          

وما بعدها .   145، ص 1990شد ، جامعة بغداد ،ابن ر -= ماجستیر ، كلیة التربیة

  .8" ، ص 2000-1918الروسیة -) " العالقات الیمنیة1(

،مطبعة عیسى البابي الحلبي ، القـاهرة ، د.ت 1) نزیه مؤید العظم ،رحلة في البالد العربیة السعیدة ، ج2(

  .80،ص 

سعید الغز ، المكتب التجـاري للطباعـة والنشـر ) جان جاك بیربي ، جزیرة العرب ، تعریب نجدة هاجر ،و 3(

  .138، ص 1960، بیروت ، 

،ومن أهم بنودها اعتراف بریطانیا باإلمام یحیى حاكمًا مستقًال على=1934معاهدة صنعاء )سمیت 4(
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  -:1938انحسارالنشاط السوفیتي في الیمن بعد عام -ب

تضافرت عــدة عوامــل ادت الــى ضــعف النشــاط الســوفیتي فــي الــیمن بحلــول عــام   

، وتزایــد 1934البریطــانیین عــام ، منها المعاهدة التــي عقــدها اإلمــام یحیــى مــع 1938

الشــــركة التجاریــــة النشــــاط االیطــــالي فــــي البحــــر االحمــــر فضــــًال عــــن تقلــــص نشــــاط " 

) واعتقــاد الســوفیت 1945-1939" ، بسبب مقدمات الحــرب العالمیــة الثانیــة (الروسیة 

، فســـحب الســـوفیت الشـــركة )1(طوكیـــو-رومـــا-ان اإلمـــام كـــان یمیـــل الـــى محـــور بـــرلین

، وقطعوا عالقتهم باإلمام یحیى علــى الــرغم مــن أن الــیمن حاولــت 1938التجاریة عام

  .)2(اال إن الظروف السابقة حالت دون ذلك1939تجدید المعاهدة عام 

انزعج الكرملین عندما بدأ اإلمام یحیى سیاسة االنفتاح على العالم وال ســیما وأّن 

یكیة وشمل االنفتاح الیمني على هذا االنفتاح صاحبه تنامي نفوذ الوالیات المتحدة االمر 

  الخارج عدة محاور اهمها :

  ، وكانت حكومة موسكو1945مشاركة الیمن في تأسیس الجامـعة العربیة عام -1

  ترى في الجامعة العربیة مؤسسة غربیة برعایة بریطانیة .   

  ، وكانت حكومة موسكو ترى1946توقیع اتفاقیة صـداقة مع مصـر في مایو -2

                                                          

ــــة بــــین  ــداقة بـــین الجــــانبین، وٕاقامــــة عالقـــات طیب =  الـــیمن ،والمحافظــــة علـــى العالقــــات وعــــودة الســـلم والصــ

عـلــى أســـاس االحتـــرام التبـــادل ، مـــع اعتـــراف اإلمـــام یحیـــى بـــالوجود البریطـــاني فـــي الجنـــوب ، الطـــرفین 

وتأجیل البت في مسألة الحدود الیمنیة الى أن تتم مفاوضـات تجـري بینهمـا قبـل إنهـاء مـدة هـذه المعاهـدة 

عامـًا ، ینظـر: بما یتفق الفریقان المتعاهدان السامیان علیه بصـورة ودیـة ،وحـددت مـدة المعاهـدة بـأربعین 

، أطروحــــة 1945-1918صــــباح مهــــدي رمــــیض االمــــوي ، التطــــورات السیاســــیة فــــي الجنــــوب الیمنــــي 

؛جیلیـان كیـنج ، أهـداف االسـتعمار 139، ص 1997ابن رشد ،جامعـة بغـداد ، -دكتوراه ، كلیة التربیة

  . 126ص 1965في عدن ، تعریب : خیري حماد ، القاهرة 

بـــین هتلـــر وموســـولیني ، وفیـــه اتفقـــا علـــى تحدیـــد منـــاطق التغلغـــل 1936ن ) تمـــت صـــیاغته فـــي حزیـــرا1(

لــدولتیهما فــي جنــوب شــرقي أوربــا ،وبعــد مــرور شــهر واحــد عقــدت المانیــا اتفاقیــة مشــابهة مــع الیابــان ، 

وتضمن االتفاق ملحقًا سریًا اكد ضـرورة تعـاون الـدولتین ضـد االتحـاد السـوفیتي ،للتفاصـیل ینظـر: فیشـر 

  . 651لسابق ، ص ، المصدر ا

ــاد ، المشـــرق العربـــي المعاصـــر ، مكتبـــة االنجلـــو المصـــریة ، القـــاهرة ،2( ؛ 28،ص 1983) صـــالح العقـ

  .169جان جاك بیربي ، المصدر السابق ، ص 
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  .)1(في ذلك الوقت صدیقة للغربمصر    

  وشملت عالقات الیمن الخارجیة الجدیدة فضـًالعن بـریطانیا والوالیات المتحدة -3

  كًال من فرنسا وبلجیكا .    

وصـــل تـــردي العالقـــات بـــین الـــیمن واالتحـــاد الســـوفیتي الـــى الحـــد الـــذي هـــّم فیـــه 

، أال 1947ة أواخــر عــام االخیر بالتصویت ضد الیمن في االنضمام الى االمم المتحــد

انه بعد المشاورات بین الوفــد الیمنــي والوفــد الســوفیتي وافــق االخیــر علــى انضــمام الــیمن 

ســـبتمبر 3الـــى االمـــم المتحـــدة ، وصـــوت الـــى جانـــب انضـــمامها فأصـــبحت عضـــوًا یـــوم 

1947)2(.  

فـــي اعقـــاب الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة علـــى )3(بـــرزت الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة  

ة المنافسة الدولیة ،ولما كان الوطن العربي واحدًا من المناطق الحساسة في العــالم ساح

، بادرت اإلدارة األمریكیة الى طلب إقامة العالقات الدبلوماسیة مع بلدانه ومــن ضــمنها 

الیمن، فوصلت الى الیمن بعثة دبلوماسیة أمریكیة ، وبعد مفاوضات طویلة نجحت فــي 

حیى ، وقعت بعدها اتفاقیة منح قــرض الــى الــیمن بمبلــغ ملیــون عقد معاهدة مع اإلمام ی

األمــــر الــــذي اثــــار حكومــــة موســــكو ،وعلــــى الــــرغم مــــن أّن 1947دوالر أمریكــــي عــــام 

االتفاقیات بین اإلمام یحیى واالدارة األمریكیة لم تستمر ، لعــدم جدیــة االخیــرة فــي تقــدیم 

الســـوفیتیة فـــي تلـــك -الیمنیـــةالقـــرض الـــى الـــیمن أال إن ذلـــك أســـهم فـــي تغیـــر العالقـــات

  .)4(المرحلة

، خالل سنوات حكمه الطویلة قد اولى مسألة بناء الدولة )5(كان جوزیف ستالین

الســــوفیتیة معظــــم اهتمامــــه ، اكبــــر مــــن اهتمامــــه بالسیاســــة الخارجیــــة ورأى ان الهــــدف 

                                                          

  .33) عصام نجم الشاوي ، المصدر السابق ،ص1(

  .19-18" ،ص ص 2000-1918الروسیة   -) "العالقات الیمنیة 2(

ب ذلــك ان الــدول الكبــرى مثــل بریطانیــا وفرنســا واالتحــاد الســوفیتي قــد انهكتهــا الحــرب العالمیــة ) كــان ســب3(

الثانیـــة واضـــعفت اقتصـــادیاتها ، مقابـــل تنـــامي القـــوة االقتصـــادیة للوالیـــات المتحـــدة فضـــال عـــن امتالكهـــا 

الكبیــر فــي حســم االســلحة غیــر التقلیدیــة وبــدء انشــاء برنامجهــا لغــزو الفضــاء الخــارجي ، وال ننســى أثرهــا

  الحرب العالمیة الثانیة لصالح الحلفاء واحتضانها لمقر االمم المتحدة واسباب اخرى المجال لذكرها.

  .18" ، ص2000-1918الروسیة –) "العالقات الیمنیة 4(

  في جورجیا ، التقى بلینین وانضم الى الحزب =1879دیسمبر 21) ولد جوزیف ستالین في 5(
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ســوفیتیة الجوهري للسیاسة الخارجیة لالتحاد السوفیتي كان الحفاظ على ســالمة الدولــة ال

الســوفیتیة واســتمر التــأثیر حتــى -وكــان تــأثیر ذلــك كبیــرًا علــى العالقــات الیمنیــة)1(وأمنهــا

  .)2(1953وفاته عام 

وبعــد وفــاة اإلمــام یحیــى اســتمر انقطــاع العالقــات بــین الــیمن واالتحــاد الســوفیتي   

  حتى منتصف الخمسینیات . 

  1962-1948)3(دثانیًا: النشاط السوفیتي في الیمن في عهد اإلمام احم

استأنف االتحاد السوفیتي نشاطه في الوطن العربي ، بعد نهایة الحرب العالمیة   

الثانیــة ، وتمثــل ذلــك النشــاط بتشــجیع انتشــار األفكــار الشــیوعیة التــي مثلــت فــي حینهــا 

إن الشــیوعیة ســتعمل القائلة : ")4(" وفقًا لنظریة كارل ماركسالعالم الموحدأیدلوجیة " 

" . وبعـــد توقـــف النشـــاط احـــة السیاســـات الوطنیـــة وبنـــاء نظـــام عـــالمي موحـــدعلـــى از 

السوفیتي في الیمن منذ نهایة الثالثینیات عاد من جدید ولكن في منتصف الخمســینیات  

                                                          

1917روسي ،أصبح عضوا في اللجنة المركزیة للحزب الذي قاد ثورة أكتـوبر االشـتراكیة عـام = الشیوعي ال

انتخــب ســتالین ســكرتیرًا عامــًا للحــزب الشــیوعي الســوفیتي بعــد صــراع 1922نیســان / ابریــل 23، وفــي 

ز عنیــف دار فــي اللجنــة المركزیــة بینــه وبــین معارضــیه وعلــى رأســهم تروتســكي . ســعى ســتالین الــى تركیــ

كــل الســلطات بیــده ، وكــان حازمــًا وحاســمًا ودمویــًا ، تمكــن مــن نقــل االتحــاد الســوفیتي مــن طــور الزراعــة 

االقتصــادي الــى طــور التصــنیع والتقــدم العلمــي ، ومــع ذلــك شــجب الحــزب الشــیوعي الســوفیتي والتخلــف

ظر  ، ووصفه بالطغیان واالنحراف على مبادئ اللینینیة. ین1953سیاسته بعد وفاته عام 
Encyclopeadia Britaninica ,VoLll,p. 205.  

) علـــى الـــرغم مـــن ذلـــك أتاحـــت الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة لالتحـــاد الســـوفیتي فرصـــة التواجـــد مـــن جدیـــد فـــي 1(

الوطن العربي بعد انضمامه الى دول الحلفاء وأقام عالقات دبلوماسیة مع كـل مـن مصـر وسـوریا ولبنـان 

  . 82د ، المصدر السابق ، ص، ینظر: صادق االسو 1944عام 

) عبــــد القــــادر محمــــد فهمــــي ، الخلــــیج العربــــي فــــي المنظــــور االســــتراتیجي الســــوفیتي " العلــــوم السیاســــیة 2(

  . 312، ص 1987والقانونیة "  (مجلة) ، العدد االول والثاني ، المجلد الخامس ، مطبعة العاني ، 

المــام یحیــى حمیــد الــدین ، كــان زعیمــًا دینیــًا ورجــل ، كــان االبــن االكبــر ل1895) ولــد فــي صــنعاء عــام 3(

،بعــد اخمــاد ثــورة اطاحــت بوالــده فــي العــام 1948دولــة ، عــرف بقــوة الشــكیمة ، تــولى امامــة الــیمن عــام 

ــاس 1955نفســــه ، اتخــــذ مدینــــة تعــــز عاصــــمة لــــه ، اخمــــد انقــــالب عــــام  ــدم اخویــــه عبــــد اهللا والعبــ ، واعــ

، متـــأثرًا بجروحــه جـــراء عملیـــة اغتیـــال تعـــرض لهـــا فـــي 1962ســـبتمبر 19لمشــاركتهما بهـــا ، تـــوفي فـــي 

ومــا بعــدها؛ 37،  ینظــر : عصــام نجــم الشــاوي ، المصــدر الســابق ، ص1961مستشــفى الحدیــدة عــام 

  .317عبد اهللا الشماخي ، الیمن االنسان والحضارة ، دار الهنا للطباعة ، د.ت ، ص

  یة في العصر الحدیث بعد هیغل ، حرر المنغستو=) فیلسوف الماني، یعد ثاني اشهر منظري الشیوع4(
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إذ شــهدت تلــك المرحلــة عــودة العالقــات بــین البلــدین نتیجــة االنفتــاح النســبي الــذي ســاد 

  .)1(لداخلیة للمعارضة الیمنیةالسیاسة الخارجیة الیمنیة بسبب الضغوط ا

  -:1955تجدید معاهدة صنعاء -أ

جــاء اإلمــام احمــد بــن یحیــى حمیــد الــدین الــى الســلطة فــي ظــل ظــروف داخلیــة   

، التــي قضــت علــى )3(. بقیــادة عبــد اهللا الــوزیر) 2(1948صــعبة ومعقــدة مــن بینهــا ثــورة 

بائــل الموالیــة لوالــده للقضــاء والده ، واستعمل االمام احمد القــوة والــبطش واعتمــد علــى الق

على حكومة عبد اهللا الوزیر،  واعدم قــادة الثــورة، ثــم ســعى الــى مطــاردة قــوى المعارضــة 

  وفرض سیطرته على البالد ، لذلك لم تشـهد عالقاته مع السـوفیت أي 

  .)4(تطور في بدء عهده

العزلــة أدرك اإلمام احمد مــع بدایــة النصــف الثــاني مــن الخمســینیات أن اســتمرار   

السیاســیة للــیمن ال تصــب فــي خدمــة نظــام حكمــه ،بــل انــه قــد یعمــل علــى تقویــة موقــف 

المعارضین له في الخارج  فبدا بمد جسور العالقة مع اصدقاء والده، وكان على رأسهم 

                                                          

= (البیـان الشــیوعي)،ودعى الــى تأسـیس االممیــة االولــى ،نشـر بالتعــاون مــع زمیلـه مایكــل انجلــز كتــاب رأس 

  المال الذي عد دستور النظام الشیوعي ووضع االسس االولى لما عرف فیما بعد بالماركسیة ،ینظر:

Encyclopeadia Brtaninica , Vol2 , P.743.  

ــد الــــرحیم نعمــــة جبــــارة الخزاعــــي ، العالقــــات المغربیــــة1( ، أطروحــــة 1999-1956األمریكیــــة -) ســــمر عبــ

    .31، ص 2003دكتوراه ، كلیة التربیة للبنات ،جامعة بغداد ، 

، وكانــت 1948هـي الثــورة المسـماة (ثــورة الدسـتور) قادهــا عبـد اهللا الــوزیر ضـد حكــم اإلمـام یحیــى عـام ) 2(

ف إلى تحقیق إصالحات في إطـار النظـام األمـامي بموجـب الدسـتور، وتطـویر الـیمن واالنفتـاح علـى تهد

العالم الخارجي، قتل على اثرها اإلمـام یحیـى ورئـیس وزرائـه، ولكـن اإلمـام احمـد نجـح فـي القضـاء علیهـا 

یمنــي، الطبعــة ،مركــز الدراســات والبحــوث ال1948ینظر:عبــداهللا الســالل واخــرون ،ثــورة الــیمن الدســتوریة 

  .1985االولى ، صنعاء ،

، وهـو مـن اسـرة علویـة النسـب ومـن اعیـان الـیمن ومـن مستشـاري االمـام یحیـى وثقاتـه، 1885) ولد عام 3(

، ولكــن االمــام یحیــى تــوجس خیفــًة منــه فأبعــده عــن منصــبه، نظــم 1935عــین عــامًال علــى الحدیــدة عــام 

خیر عـین امامـًا للـیمن ، أال انـه اعـدم بعـد اخمـاد االمـام ضد االمام یحیى وبعد مقتل اال1948ثورة عام 

، الطبعــة الثانیــة ، مؤسســة العفیــف 4احمــد للثــورة ، ینظــر: احمــد جــابر عفیــف ، الموســوعة الیمنیــة ، ج

  .3152، ص 2002الثقافیة ، صنعاء ،

  . 19" ، ص 2000-1918الروسیة -) " العالقات الیمنیة4(
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االتحــــاد الســــوفیتي ، ومــــن جانبهــــا فــــأن العالقــــات االقتصــــادیة والتجاریــــة بــــین االتحــــاد 

  .)1(وسط تزایدت وتطورت بوتائر عالیةالسوفیتي وبلدان الشرق األ

یمكن تلخیص االسباب التي دعت االمام أحمــد الىاالنفتــاح علــى الخــارج واعــادة العالقــة 

  -مع السوفیت بما یأتي:

، )3(عــرف بــانقالب المقــدم احمــد الثالیــا)2(1955آذار/ مــارس 31قیام انقالب فــي -1

  .)4(لموالذي حفز األمام احمد على االنفتاح على العا

كــان مــن دوافــع االمــام احمــد الســتئناف العالقــة مــع االتحــاد الســوفیتي هــو استشــعاره -2

بــــالخطر القــــادم مــــن الوالیــــات المتحــــدة األمریكیــــة واعتقــــاده أنَّ اإلدارة األمریكیــــة قــــد 

والتــي تمكــن اإلمــام احمــد مــن إفشــالها 1955دعمت محاوالت االنقالب الفاشلة لعــام 

بوجــود أصــابع خفیــة لــإلدارة األمریكیــة فــي محاولــة االنقــالب التــي معززا القناعة لدیه 

الــــذي عــــرف بوالئــــه للوالیــــات المتحــــدة )5(كــــان علــــى رأســــها شــــقیقة األمیــــر عبــــد اهللا

  األمریكیة .

  على المملكة )1(مواجهة الضغوط والتحدیات البریطانیة واالعتداءات المتكررة-3

                                                          

  .50؛ عصام نجم الشاوي ، المصدر السابق ، ص 98السابق ، ص )سلطان المعمري ، المصدر 1(

وهو االنقالب التي قادها المقـدم أحمـد الثالیـا بتـدبیر مـن االمیـر عبـد اهللا بـن االمـام یحیـى ، اذ حوصـر ) 2(

االمــام احمــد فــي قصــره ، واجبــر علــى توقیــع وثیقــة تنــازل الخیــه االمیــر عبــد اهللا عــن االمامــة ، إال ان 

مــد اســتطاع جمــع انصــاره واخمــاد الثــورة ، واعــدم جمیــع قادتهــا بمــن فــیهم اخیــه االمیــر عبــد اهللا االمــام اح

واخیه االخر االمیر العباس الذي اشترك فـي تـدبیر الثـورة ، ینظـر: احمـد السـقاف ، انـا عائـد مـن جنـوب 

  وما بعدها .29شبه الجزیرة العربیة ، الطبعة الرابعة ، د.ت ، ص 

، وكـان محـط اعجـاب اصـدقائه مـن العسـكریین 1955نعاء ونشـأ فیهـا ، قـاد انقـالب ) ولد في جنـوب صـ3(

. نسـق الثالیـا 1948، أیـد ثـورة 1936والمدنیین ،وكان احد اعضاء البعثة التي درسـت فـي العـراق عـام 

ونجـــح االنقـــالب مؤقتـــًا ،  لكـــن االمـــام أحمـــد اســـتطاع ان 1955مـــع االمیـــر عبـــد اهللا لخلـــع االمـــام عـــام 

، ص 1ب علــى الثــوار فاعتقــل الثالیــا واعدمــه ، ینظــر: احمــد جــابر عفیــف ، الموســوعة الیمنیــة، جیتغلــ

789    .  

" 2000-1918الروسـیة -) منها مشاركته في مؤتمر باندونغ في العام نفسـه ، ینظـر " العالقـات الیمنیـة4(

  .21ص 

طمعـــًا بالســـلطة ، كـــان وزیـــر 1955) أخـــو اإلمـــام أحمـــد بـــن یحیـــى حمیـــد الـــدین ، ومـــن مـــدبري انقـــالب 5(

المعــارف، ورئــیس المجلــس العســكري األعلــى وأمیــر الحدیــدة ، ومنــدوب والــده اإلمــام یحیــى فــي مــؤتمرات 

  الجامعة العربیة ، مثل الیمن عند قبولها عضوًا في هیئة األمم المتحدة ثم اصبح رئیسًا = 
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  .)2(اتحاد إمارات الجنوب العربيالى إقامة1959المتوكلیة ودعوتها في عام 

اشــــتداد نشــــاطات المعارضــــة الیمنیــــة فــــي الــــداخل والخــــارج ، اذ ســــمحت الحكومـــــة -4

)3("صــوت الــیمنالمصریة للمعارضة الیمنیة الموجودة في مصــر بإصــدار صــحیفة " 

من القاهرة وافســاح المجــال امامهــا لبــث بیاناتهــا وخطبهــا السیاســیة فــي اذاعــة صــوت 

  . )4(لقاهرةالعرب من ا

أصبحت المعارضــة تشــكل خطــرًا كبیــرًا علــى نظــام حكــم االمــام أحمــد ، وال ســیما 

، وتقــدیمها الــدعم الالمحــدود للمعارضــة الیمنیــة، 1952بعد نجاح الثــورة المصــریة عــام 

فعمــل االمــام احمــد علــى اجهــاض هــذا الــدعم عبــر التقــارب مــع مصــر،فوقع مــع الــرئیس 

                                                                                                                                                                         

ــد فشـــل 1955رك فـــي االنقـــالب ، شـــا1947= لوفـــد بـــالده فـــي هـــذه الهیئـــة الدولیـــة فـــي أغســـطس  ، وبعـ

  .22االنقالب اعدمه اإلمام احمد ، ینظر: عصام نجم الشاوي ، المصدر السابق ، ص 

) لم تتوقف التهدیـدات البریطانیـة علـى شـمال الـیمن وظلـت الخالفـات علـى الحـدود قائمـة مـع البریطـانیین 1(

-حـاد السـوفیتي ،  ینظـر " العالقـات الیمنیـةمما أعطى اإلمام احمـد مسـّوغًا السـتئناف العالقـات مـع االت

  . 20" ، ص 2000-1918الروسیة 

) وهـــو االتحـــاد الفیـــدرالي الـــذي أرادت بریطانیـــا أقامتـــه فـــي الجنـــوب الیمنـــي علـــى شـــكل دولـــة تضـــم عـــدن 2(

، أطروحــة 1967-1959ومحمیاتهــا ، ینظــر: ســعید شــخیر ســوادي الهاشــمي ، اتحــاد الجنــوب العربــي 

  .1999ابن رشد ، جامعة بغداد، -یة التربیةدكتوراه ، كل

) جریــدة سیاســیة اســبوعیة اهلیــة ، صــدرت باســم الجمعیــة الیمانیــة ، وهــو تجمــع المعارضــة لإلمــام احمــد 3(

كان مقره في عدن ، أسهم في تمویلها عدد من التجار والشخصـیات الیمنیـة صـدر العـدد االول منهـا فـي 

مـد محمــود الزبیـري ، ومـدیرها المسـؤول احمـد محمـد النعمــان ، كـان رئـیس تحریرهـا مح1946یولیـو 31

وهما من ابرز معارضي سیاسة اإلمام احمد ، وطالبا الى جانب بعـض المعارضـین باإلصـالح والشـورى 

، بعــد اعتقــال 1948فــي الحكــم ورفــع المظــالم عــن الشــعب ، توقفــت عــن الصــدور فــي عــدن فــي مــارس 

بعـــد مقتـــل االمـــام یحیـــى، عـــادت الـــى الصـــدور بعـــد انتقـــال رئـــیس معظـــم أفـــراد حركـــة األحـــرار الیمنیـــین

تحریرها الى القاهرة ، معتمدین علـى تعـاطف الـرئیس المصـري جمـال عبـد الناصـر مـع الحركـة، وتوقفـت 

. 1955اكتـوبر 24عن الصدور بعد قبول عبد الناصر الكف عن تشجیع المعارضین لالمام احمد في 

  . 1806،ص 1سوعة الیمنیة ، ج ینظر: احمد جابر عفیف ، المو 

) اذاعة مصریة كانـت اكبـر وسـیلة دعائیـة للفكـر القـومي الناصـري سـمح عبـد الناصـر لمعارضـي  االمـام 4(

احمــد، مــن بــین مــن ســمح لهــم، باســتخدامها لبــث البــرامج المحرضــة علــى الثــورة واســقاط النظــام، ینظــر 

  .79عصام نجم الشاوي ، المصدر السابق ، ص 
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21،فــي )1()،والملك ســعود بــن عبــد العزیــز1970-1954المصري جمال عبد الناصر(

علـــى میثـــاق أنشـــاء الحلـــف الثالثـــي العربـــي ، الـــذي عـــرف بأســـم اتفاقیـــة 1956ابریـــل 

، بین مصر والمملكــة العربیــة الســعودیة والمملكــة المتوكلیــة الیمنیــة ، كمــا وقعــت ) 2(جدة

یــة المتحــدة التــي علــى میثــاق الوحــدة مــع الجمهوریــة العرب1958مــارس 8االخیــرة فــي 

  .)3(كانت تضم مصر وسوریا

كــــان هــــدف األمــــام احمــــد مــــن االنفتــــاح فــــي السیاســــة الخارجیــــة ضــــرب حركــــة   

المعارضـــة وتجمیـــد نشـــاطها ، وال ســـیما تلـــك الموجـــودة فـــي القـــاهرة، ولـــیس إیمانـــًا مـــن 

شخص اإلمام بفائدة االنفتاح على العالم الخارجي فضًال عن انه كسب بعمله هذا تأیید

  وخـففوا من حملتـهم )4(احرار الیمن الذین أسسـوا حزب األحـرار الیمنیین

                                                          

، أسهم في الكثیر مـن معـارك ابیـه فـي نجـد ومـا حولهـا ، اختـاره ابـوه 1902في مدینة الكویت عام ) ولد1(

، زار البلـدان  العربیـة 1953ولیًا للعهد وخلفًا له ، ثم بایعه الشعب ملكًا على البالد بعـد وفـاة والـده عـام 

اداریـــًا حــــدیثًا . قـــام باصــــالحات واالوربیـــة والوالیــــات المتحـــدة االمریكیــــة ، انشـــأ مجلــــس الـــوزراء وجهــــازاً 

مختلفــة فــي القـــوات المســلحة والصــحة العامـــة والخــدمات االجتماعیـــة ، وانشــأ شــبكة مـــن الطــرق، نهـــض 

التعلیم وأنشأ المعاهد الدینیة والمدارس الحدیثة واستخدم لها المدرسـین مـن الـبالد العربیـة ، بجمیع مراحل 

لشـقیقه االمیـر فیصـل  ولـي العهـد 1964ل عن السلطة في اسس جامعة الریاض ، وأحیا الزراعة ، تناز 

  . ینظر1969ورئیس الوزراء  توفي عام 

                    The world Book Encyclopedia , VoL 17 ,U.S.A, chicago,London ,P.12  

اعتــداء ) ســمیت بهــذا االســم نســبة الــى مدینــة جــدة الســعودیة حیــث تــم التوقیــع علیهــا ونصــت علــى إن أي 2(

مسلح علـى ایـة دولـة مـن هـذه الـدول هـو اعتـداء علـیهم جمیعـًا ، وكانـت هـذه االتفاقیـة ضـد حلـف بغـداد، 

ولكن بعد تطور عالقات عبد الناصر مع السوفیت بدات السـعودیة تنسـحب مـن الحلـف تـدریجیًا . ینظـر 

حـة الـدكتوراه كلیـة ، اطرو 1970-1932السـعودیة -عبد الرزاق خلف خمیس الزیـدي ، العالقـات الیمنیـة

  .130، ص 1996التربیة ابن رشد ، جامعة بغداد 

  .20" ، ص 2000-1918الروسیة -) " العالقات الیمنیة3(

، و بمبادرة من العناصر النشیطة فـي حركـة 1944) ُأسس حزب األحرار الیمنیین في عدن في سبتمبر 4(

وا مـــن تعـــز الـــى عـــدن ، انتخـــب احمـــد محمـــد المعارضـــة الیمنیـــة المناهضـــة للحكـــم األمـــامي ،الـــذین نزحـــ

النعمــان رئیســًا للحــزب وزیــد الموشــكي نائبــًا للــرئیس ومحمــد محمــود الزبیــري مــدیرًا للحــزب ، اقــام الحــزب 

صــالت مــع المهــاجرین الیمنیــین، وحظــي بــدعمهم األدبــي والمــالي ،ونشــط الحــزب فــي كســب الــرأي العــام 

  ،=1945د نشاط الحزب بحلول عام الیمني والعربي لدعوة األحرار لإلصالح،تجم
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  .)1(اإلعالمیة ضد اإلمام أحمد

كــان للســوفیت اســبابهم كــذلك فــي إعــادة العالقــات مــع الــیمن ، فكــان واضــحا لقــادة       

فــي الشــرق االوســط عبــرت بوضــوح عــن اهتــزاز )2(الكرملین إن التطــورات العنیفــة الجاریــة

نـــذ االرض تحـــت أقـــدام النفـــوذ الغربـــي الـــذي حـــافظ علـــى اســـتمراریة متینـــة فـــي المنطقـــة م

مطلــع القــرن العشــرین كمــا أن حالــة العــداء للغــرب قــد خلقــت اســتعدادا فــي الــوطن العربــي 

القامــــة عالقــــات متینــــة مــــع الســــوفیت ،ومنــــذ اواســــط الخمســــینیات اخــــذت العالقــــات بــــین 

االتحاد الســوفیتي وبلــدان الشــرق االوســط، بمــا فیهــا الــیمن، تتطــور تــدریجیا وفــي مجــاالت 

ودعمت الحملــة 1956اخرى الى تسلیح االمام احمد عام واسعة ، إذ عادت موسكو مرة

السیاسیة التي شنها على البریطانیین مطالبا إیاهم بــالخروج مــن عــدن ومحمیــات الجنــوب 

  .)3(الیمني وضمها للمملكة المتوكلیة الیمنیة التي كان یتزعمها

مـــع أســـهمت سیاســـة المملكـــة العربیـــة الســـعودیة الخارجیـــة القائمـــة علـــى التعـــاون   

فــي دفــع االمــام احمــد الــى التعــاون مــع عبــد الناصــر )4(الغــرب والقبــول بمشــروع أیزنهــاور

                                                          

فت بــه ، فضـًال عــن منــع السـلطات البریطانیــة ألعضــائه بمزاولـة أي نشــاط سیاســي. = نتیجـة أزمــة مالیـة عصــ

  .127، ص 1ینظر احمد جابر عفیف ، الموسوعة الیمنیة ، ج

  .20" ص 2000-1918الروسیة -)" العالقات الیمنیة1(

التـي أدت الـى ، 1956، والجالء البریطاني عن قناة السویس عـام 1947) تمثلت في استقالل الهند عام 2(

طریـق صـفقة أضعاف المواقع البریطانیة في المنطقة العربیة فضًال عن كسر احتكار الغـرب للسـالح عـن

المنطقـة، وسـقوط ، مما أدى الى وجود واضح لالتحاد السوفیتي فـي1955األسلحة التشیكیة لمصر عام 

نحـو االتحـاد السـوفیتي الجدیـدة، وخروجه من حلـف بغـداد، ومیـل حكومتـه1958الملكیة في العراق عام 

ناهیــك عــن أن 1955، كــذلك تــدهور تحــالف بریطانیــا مــع االردن، والجــالء البریطــاني مــن الســودان عــام  

؛ 241حكـــومتي ســـوریا ومصـــر أصـــبحتا اوثـــق حلفـــاء موســـكو،ینظر: والترالكـــور؛ المصـــدر الســـابق ، ص 

          لموقعالسوفیتي علىالمنطقة " على ا-ش.م.د. " الصراع األمریكي
WWW. Alharamain .Co Uk 

،رســـالة 1973الصـــهیوني حتـــى عـــام -مـــن الصـــراع العربـــيالســـوفیتيوداد جـــابر غـــازي ، موقـــف االتحـــاد   

  . 50-46، ص ص 2003ماجستیر، كلیة التربیة ، الجامعة المستنصریة ، 

  السوفیتي على المنطقة .-) ش.م.د. ،الصراع األمریكي 3(

) واقر في التاسع من 1961-1953ه الكونغرس في عهد الرئیس دوایت أیزنهاور () المشروع الذي تبنا4(

، ونص على ان القوات المسلحة االمریكیة ستتدخل للدفاع عن سالمة وسیادة أي من 1957مارس عام 

بلدان الشرق االوسط التي تطلب مثل هذه المساعدة ضد أي عدوان مسلح من قبل دولة شیوعیة ینظر      
J.cHurwits, Soviet American Rivalry, Columbia University New Yourk,1969,p11  
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، فــي ) 1(والكتلة الشرقیة ، فقــد دعمــت مصــر ســیف االســالم محمــد البــدر بــن االمــام احمــد

محاولتهــا ال ســتقطاب والــده نحــو فلــك السیاســة الناصــریة فــي الــوطن العربــي فضــًال عــن 

اللـــذین حصـــلت علیهمـــا الـــیمن مـــن الـــدول االشـــتراكیة وان لـــم الـــدعم المعنـــوي والتســـلیحي

تستخدم الیمن السالح ، لكنه حقق هدفه تجاه الصراع مع بریطانیا حــول الجنــوب الیمنــي 

المحتــــل إّذ ســــاعد علــــى تقویــــة موقــــف االمــــام السیاســــي والعســــكري بعــــد اتصــــاله بالــــدول 

  . )2(االشتراكیة واالتحاد السوفیتي

ــر فاعـــ   ل فـــي دفـــع االمـــام احمـــد الـــى تجدیـــد العالقـــة مـــع االتحـــاد كـــان لمصـــر أثـ

1954، وزیر الخارجیــة المصــري فــي  یولیــو )3(السوفیتي وال سیما بعد قیام صالح سالم

بزیارة رسمیة للیمن اكــد فیهــا وقــوف بــالده الــى جانــب المملكــة المتوكلیــة فــي صــراعها مــع 

  السوفیتیة في وجرت االتصاالت االولى عن طریق السفارة) 4(بریطانیا
                                                          

)ولــد أخــر االئمــة الحكــام محمــد بــن أحمــد بــن یحیــى حمیــد الــدین الملقــب بالبــدر فــي مدینــة حجةالیمنیــة عــام 1(

لـده ، حین كان والـده االمیـر أحمـد بـن یحیـى أمیـرًا علیهـا ، نشـأ بتلـك المدینـة ودرس فیهـا ، عینـه وا1929

واجهــاض االمــام أحمــد لهــا أصــبح 1955انقــالب، وعنــد قیــام 1949بعــد ذلــك محافظــًا للواءالحدیــدة عــام 

فــي مهمــات وســفارات خارجیــة كانــت أهمهــا 1956البــدر وزیــرًا للــدفاع فولیــًا للعهــد ،أرســله والــده منــذ عــام 

، كـان البـدر 1928عـام زیارتـه لموسـكو وبكـین التـي كـان مـن أهـم نتائجهـا شـراء االسـلحة وتجدیـد معاهـدة

بعــد وفــاة والــده أصــبح 1958معجبــًا بشخصــیة عبــد الناصــر فوقــع مــع مصــر وســوریا میثــاق الوحــدة عــام 

، فـرَّ البـدر علـى 1962سـبتمبر 26البدر امامًا للـیمن ، اال انـه اطـیح بحكمـه بعـد اسـبوع مـن تولیـه بثـورة 

عصــابات ضــد النظــام الجمهــوري فــي صــنعاء ، أثــر الثــورة وٕاعــالن الجمهوریــة الــى الســعودیة ، وقــاد حــرب

اال انه لم یـنجح فـي االطاحـة بالجمهوریـة فأنسـحب مـن الحـرب بحجـة مرضـه وعـاش فـي منفـاه خـارج لنـدن 

عـن سـبعة وسـتین عامـًا ینظـر أحمـد جــابر 1996اغسـطس 6فـي ضـاحیة (كنـت) حتـى واافـاه االجـل یـوم 

  .481، ص1عفیف ، الموسوعة الیمنیة ، ج

  .130رزاق خلف خمیس الزیدي ، المصدر السابق ، ص) عبد ال2(

بســنكات بالســودان ، سیاســي وعســكري مصــري ، تخــرج فــي الكلیــة 1920) ولــد الصــاغ صــالح ســالم عــام 3(

، 1952یولیــو 23ثــم فــي ثــورة 1948، واشــترك حــرب 1948، ومــن كلیــة االركــان عــام 1938الحربیــة 

. ینظــر 1962ن بعــد الثــورة ، ثــم وزیــرًا للخارجیــة ، تــوفي عــام عــین وزیــرًا لالرشــاد القــومي وشــؤون الســودا

  .1128،ص1محمد شفیق غربال ، الموسوعة العربیة المیسرة ،ج

،دراســـة فـــي الخلفیـــة التاریخیـــة اطروحـــة دكتـــوراه، كلیـــة 1962) عبـــد اهللا فـــارع عبـــده العزعـــزي ، ثـــورة الـــیمن 4(

ام نجـــم الشـــاوي ، المصـــدر الســـابق ، ص ؛ عصـــ101، ص 1999ابـــن رشـــد ، جامعـــة بغـــداد -التربیـــة

63-64 .  

  



                
  

25

فــي اكتــوبر ) 2(مــرًة ثانیــة1928إذ جــددت فیهــا معاهــدة الصــداقة والتعــاون لعــام ) 1(القــاهرة

بین الیمن واالتحاد السوفیتي ، وقد وقعها عن الیمن عبد الرحمن عبد الصمد ابو 1955

طالــب ، الــوزیر الیمنــي المفــوض بجمهوریــة مصــر ، وعــن االتحــاد الســوفیتي ســفیرها فــي 

، أســهم فــي 1956نیــل ســولود ، وقــد زار الــیمن وفــد تجــاري ســوفیتي فــي ینــایر مصــر دا

عقد االتفاق المذكور سالفًا وحدد التبادل التجاري بین البلدین بأن تصدر الیمن منتوجاتها 

الزراعیــة ، مقابــل اآللیــات الصــناعیة والزراعیــة الســوفیتیة ، ثــم مــا لبثــت الــیمن ان وقعــت 

وقد استأنف االتحاد ) 3(1956شیكو سلوفاكیا والمانیا الشرقیة عام اتفاقیتین تجاریتین مع ت

ـــیمن مثـــل الطحـــین والـــرز  الســـوفیتي بموجـــب االتفاقیـــة توریـــد البضـــائع والمنتجـــات الـــى ال

وبضائع أخرى وكذلك تصــدیر المنتجــات الیمنیــة الــى االتحــاد الســوفیتي كــالبن ، وخامــات 

جـــات الزراعیــة ، وتعـــززت العالقــات الثنائیـــة الجلــود ، والفواكـــه المجففــة وغیرهـــا مــن المنت

بتوقیــع اتفــاق تجــاري بینهمــا عــن طریــق ممثلــي البلــدین فــي مصــر أیضــا فــي الثــامن مــن 

تألف من إحدى عشرة مادة تعلقت جمیعها بالتبادل التجــاري بینهــا وتطــویر 1956مارس 

  . )4(االقتصاد الیمني

وعین   1956أبریل 23لبلدین في تم االتفاق على تبادل البعثة الدبلوماسیة بین ا

عبــد الــرحمن عبــد الصــمد أبــو طالــب ، أول وزیــر مفــوض غیــر مقــیم فــي موســكو، ضــمن 

الســوفیتیة ، ثــم اعترفــت الــیمن بالصــین الشــعبیة عــام -التوجــه لتطــویر العالقــات الیمنیــة 

1956)5 (.  

فــي ظـــل والـــده األمــام احمـــد ، علـــى 1955ســیطر األمیـــر محمـــد البــدر فـــي عـــام   

لسیاســة الخارجیــة لحكومــة بــالده بعــد أن أصــبح وزیــرًا للخارجیــة ، إذ دفــع بالعالقــات مــع ا

                                                          

  543.1) صالح العقاد ، المشرق العربي المعاصر ، ص 1(

، لكن الظروف الدولیة جمدت نشـاطات السـوفیت فـي الـیمن فـي تلـك 1939) جددت في المرة االولى عام 2(

  .169المرحلة ، ینظر: جان جاك بیربي ، المصدر السابق ، ص 

  . 296ر ، المصدر السابق ، ص ) والترالكو 3(

)4             (Sciences Academy In USSR ,Modrem History of Arab Contries, 1917-1966,Moscow 1968 

.p.255.  

  22" ،ص2000-1918الروسیة -) " العالقات الیمنیة 5(
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المعســـكر االشـــتراكي الـــى مســـتوى رفیـــع ، وال شـــك أن لصـــفقة األســـلحة التشـــیكیة لمصـــر 

  ، أثر كبیر في تعبید الطرق أمامهم نحو الیمن. )1(ولموقف السوفیت من أحداث السویس

) 2(ذروة الشهرة دفعة واحدة باستجابته لدعوة بولغانینوصل ولي العهد الیمني الى   

فضًال عــن التصــریح الــذي أطلقــه ولــي العهــد عنــد 1956لزیارة موسكو في یونیو من عام 

إقالعه من القاهرة الى موسكو في الحادي عشر من یونیو ، جعل الكثیر مــن المســؤولین 

ن االتحـــاد الســـوفیتي هـــو " افـــي الـــدول الغربیـــة وغیرهـــا یشـــعرون بـــالقلق عنـــدما قـــال : 

  .  )3(الصدیق المخلص للدول العربیة جمیعًا "

تــــالف الوفــــد الیمنــــي مــــن االمیــــر البــــدر ولــــي العهــــد ونائــــب رئــــیس الــــوزراء ووزیــــر       

نائب وزیر الخارجیة ، وعبد الصمد ابو طالب، وعبد )4(الخارجیة ومحمد عبد اهللا العمري

ت الزیـــارة حتـــى الخـــامس والعشـــرین مـــن الشـــهر الــرحمن الســـیاغي وزیـــر المالیـــة ، واســـتمر 

نفســه، اجــرى البــدر خاللهــا مباحثــات مــع عــدد مــن المســؤولین الســوفیت  وزار عــدًدا مــن 

المدن والمؤسسات الصناعیة والثقافیة لالطالع على أنشطتها ومحاولة االستفادة من ذلك 

                                                          

ن الصهیوني العـدوان الثالثـي ) وقف االتحاد السوفیتي الى جانب مصر عندما شنت بریطانیا وفرنسا والكیا1(

،وهدد بالتدخل الى جانب مصر اذا لم یتوقـف العـدوان ، ینظر:محمـد حسـنین 1956اكتوبر 29علیها في 

  .40،ص1984هیكل ، عبد الناصر والعالم ، دار االهرام للنشر، القاهرة،

في سـن متـأخر نسـبیا ، سیاسي ورجل دولة سوفیتي ، وصل الى مستویات السلطة العلیا 1895) ولد عام 2(

تــولى رئاســة بنــك الدولــة ، وقبــل ذلــك التحــق بــالجیش فوصــل الــى رتبــة جنــرال وفــي عــام 1948فــي عــام 

عضــوًا كــامًال فــي المكتــب السیاســي للحــزب وتــولى 1948أصــبح وزیــرًا للــدفاع ، كمــا أصــبح عــام 1946

: عبــد الوهــاب الكیــالي ، ینظــر1975، وتــوفي عــام 1958، ثــم اســتقال عــام 1954رئاســة الــوزراء عــام 

  . 610، ص1979الموسوعة السیاسیة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ،

  .172-171) جان جاك بیربي ، المصدر السابق ، ص3(

في صنعاء ، عالم وفقیه وقاض ومؤرخ وسیاسي وأدیب ، انخرط في العمل السیاسي فـي 1916) ولد عام 4(

، شـغل منصـب وزیـر الدولـة 1947، واالمم المتحـدة عـام 1945لجامعة العربیة عام وفد الیمن لعضویة ا

، ثــم نائبـًا لــوزیر الخارجیـة خــالل سـنوات حكــم االمــام احمـد ، خلفــًا لوالـده الــذي قتـل مــع االمــام 1949عـام 

حـادث ، مثل محمد عبد اهللا العمري الیمن في العدید من المـؤتمرات ، قتـل فـي1948یحیى في ثورة عام 

قحطـان احمـد فرهـود ینظـر:أغسـطس 17تحطم طائرة عندما كان في زیارة للصین ومنها الى موسكو فـي 

المشهداني  التمثیل الدبلوماسي والقنصلي وواجهات السیاسـیة الخارجیـة للمملكـة العربیـة السـعودیة مـع دول 

  . 30، ص 2004تیر ، كلیة التربیة ، جامعة دیالى ، ، رسالة ماجس1962-1945الجوار الجغرافي 
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دین واالحتــرام المتبــادل ، والقى البدر في الكرملین كلمة اثنى فیها على العالقــات بــین البلــ

  .)1(والعمل على االنتقال الى االفضل

وال عجــب ان تحظــى زیــارة ولــي العهــد الیمنــي لالتحــاد الســوفیتي بهــذا القــدر مــن   

االهمیــة فهــي اول زیــارة لمســؤول یمنــي رفیــع المســتوى الــى االتحــاد الســوفیتي بعــد توجیــه 

  الدعوة الیه .

معــه عقــد بصــفقة اســلحة تشــیكیة الصــنع وفــي عــاد االمیــر البــدر مــن تلــك الزیــارة و   

وبــذلك اصــبحت الــیمن ثالــث دولــة )2(جعبتــه عــدة اتفاقیــات ابرمهــا مــع الــدول االشــتراكیة

  .)3(عربیة تكسر طوق االسلحة الغربیة بعد مصر وسوریا

وصـــف االمیـــر البـــدر زیارتـــه لالتحـــاد الســـوفیتي بانهـــا كانـــت موفقـــة، وان االتحـــاد   

المشروعات االقتصادیة الیمنیة ، وان مكتبًا سوفیتیًا سیؤسس في السوفیتي سیمول بعض 

الــیمن لالشــراف علــى تنفیــذ تلــك المشــروعات عنــد البــدء بهــا ، علــى ان یكــون للــیمن حــق 

انشاء مكتب في موسكو اذا ارادت، واعرب عن سروره لما شــاهدُه هنــاك ومــا توصــل الیــه 

ه الزیــارة مجــاالت واســعة وافاقــًا جدیــدة . وفتحــت هــذ)4(فــي مباحثاتــه مــع الــدول االشــتراكیة

  للتعاون بین البلدین . 

  : 1928معاهدة مجاالت التعاون بعد تجدید -ب

یونیــو 23المجال االقتصــادي والتجــاري :فــي أثنــاء زیــارة ولــي العهــد لموســكو وقــع فــي -1

على اتفاقیة للتجارة نصت على استعداد االتحاد السوفیتي لمــنح الــیمن شــروطًا 1956

یلیة لتوریـــد المكــائن الزراعیـــة والمعــدات ، والمـــواد االنشــائیة والبضـــائع الصـــناعیة تفضــ

                                                          

  . 227) عبد اهللا فارع عبده العزعزي ، المصدر السابق ، ص 1(

) شملت زیارة ولـي العهـد العدیـد مـن دول اوربـا الشـرقیة فضـًال عـن االتحـاد السـوفیتي  وهـي المانیـا الشـرقیة 2(

ة الصــین الشــعبیة ، وفــاتح المســؤولین فــي تلــك الــدول وتشیكوســلوفاكیا ورومانیــا ویوغســالفیا ثــم زار جمهوریــ

ــة عالقـــــات دبلوماســــیة واقتصـــــادیة وعســـــكریة ، وتلقــــى وعـــــودًا بـــــالعون المــــالي والعســـــكري ینظـــــر                       فــــي اقامـــ
Manfred W. Wenner,Modren Yemen 1918-1966,first print,U.S. 1967 P.184.                                                                                                                                                             

)3                                                                                 (Hurewtz,op.cit,P.10.  

  .280سابق ، ص ) امین سعید ، المصدر ال4(
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وكذلك تقدیم المساعدة في تصمیم بعض المشاریع الصناعیة وبنائها ، وحــدد الجانبــان 

لـــوائح المنتجـــات المـــراد تبادلهـــا بموجـــب االتفـــاق القـــائم ، واتفقـــاعلى ان یبیـــع االتحـــاد 

  .)1(سوفیتیة مقابل بیع الیمن لالتحاد السوفیتي البنالسوفیتي للیمن البضائع ال

ــــــــل بعـــــــــض المشـــــــــاریع      ـــــــتعدادها لتمویـ ــــــــذلك اســ ـــــــوفیتیة كـ ـــــــــدت الحكومـــــــــة الســ واب

االقتصادیة،وحصــلوا علــى امتیــازًا للتنقیــب عــن الــنفط واســتخدام الیورانیــوم ، وقــد طلــب 

ة ،بنــاء ) خــالل الزیــار 1964-1958()2(البــدر مــن الــزعیم الســوفیتي نیكیتــا خروتشــوف

میناء في الیمن الن البریطانیین رفضوا استخدام الحكومة الیمنیة لمینــاء عــدن ، وكــان 

العمال ینقلون البضائع على ظهورهم اذ كانت السفن ترسو بعیدًا عــن الشــاطئ، فوافــق 

.وبعــد خمــس ســنوات وصــل )3(خروتشوف على بناء میناء الحدیدة علــى البحــر االحمــر

حریــة الســوفیتیة، الــى الحدیــدة لحضــور افتتــاح مینــاء الحدیــدة فیكتوربــاكیوف ، وزیــر الب

ولــم یقتصــر 1961الذي شیده السوفیت على نفقتهم وافتتَح فــي الثالــث مــن ابریــل عــام 

األمــر علــى بنــاء مینــاء الحدیــدة بــل قــدم االتحــاد الســوفیتي قرضــًا طویــل االجــل قیمتــه 

1500هربائیــــة بقــــوة ملیــــون روبــــل، فضــــًال عنــــد ذلــــك قــــدم الســــوفیت مولــــدات ك150

  .)2(حصان النارة مدینة الحدیدة واهدى خروتشوف ثالثة زوارق لالمام احمد

                                                          

)1(Sciences Academy In USSR , Op.cit,p.255;                                                                                   

  .279مین سعید ، المصدر السابق ، ص أ

وعي فــــي اوكرانیــــا ، زعــــیم روســــي شــــیوعي انضــــم الــــى الحــــزب الشــــی1894) ولــــد نیكیتــــا خروتشــــوف عــــام2(

، 1938-1935، اصــــبح الســــكرتیر االول للمجلــــس االقلیمــــي للحــــزب الشــــیوعي فــــي موســــكو 1918عــــام

عـین سـكرتیر اول للجنـة المركزیـة 1947-1938،وللحزب الشیوعي االوكراني بین عامي 1949-1953

یســًا بعــد وفــاة ســتالین ، اصــبح لــه تــأثیر كبیــر فــي الشــؤون الســوفیتیة وفــي سیاســتها الخارجیــة ، اصــبح رئ

للــوزراء بعــد نیكــوالي بولغــانین ، یعــد اول مــن جمــع بــین رئاســة الحــزب والحكومــة منــذ وفــاة ســتالین ، زار 

، ینظــر: روجــر بــاركنس ، 1971، تــوفي عــام 1964، ابعــد عــن الســلطة عــام 1959الوالیــات المتحــدة 

لترجمـة والنشـر ، بغـداد ، ترجمة سمیر عبـد الـرحیم الجلبـي ، دار المـأمون ل1موسوعة الحرب الحدیثة ، ج

  . 340، ص 1990، 

) نیكیتا خروتشوف ، الوصیة االخیرة ، نقله عن االصل الروسي، ستورب تالبوت،نقله الـى العربیـة  زهـدي 3(

؛ اریـــك مـــایكرو ، المصـــدر الســـابق ،ص 233ص 1975جـــار اهللا ، االهلیـــة للتوزیـــع والنشـــر ،بیـــروت ، 

226 .  

  .103-102، المصدر السابق ، ص  ) عبد اهللا فارع العزعزي1(

  .138) عبد الرزاق خلف خمیس الزیدي ، المصدر السابق ، ص 2(
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المجال العسكري : اثمرت الزیارة عن بدء التعاون بین الــیمن واالتحــاد الســوفیتي، وقــد -2

تم االتفاق على حصول الیمن بعض المساعدات كان من بینها مجموعة مــن االســلحة 

مــع ذخیرتهــا وأرســَل االتحــاد الســوفیتي بعثــة عســكریة لتــدریب الجــیش المیدانیة االخــرى 

الیمنــــي علــــى تلــــك االســــلحة . وبعثــــت مصــــر بمــــدربیها العســــكریین العــــارفین بشــــؤون 

  .) 2(االسلحة السوفیتیة الى الیمن لتدریب قوات االمن النظامیة على االسلحة الجدیدة

ة الســوفیتیة شــمیال بمینــاء ، انزلــت الســفین1956وبانتهــاء شــهر نــوفمبر مــن عــام   

خمســین مــدفعًا مضــادًا للطــائرات جلبــت -احد موانئ الیمن على البحر االحمــر -الصلیف

  .)3(من تشیكوسلوفاكیا فضًال عن اسلحة خفیفة وذخائر ومعدات عسكریة مختلفة

، شــملت 1957وعقــدت الــیمن صــفقة اســلحة متنوعــة مــن االتحــاد الســوفیتي عــام 

وســــتًا T34-35)رة هیلوكــــوبتر واثنتــــي عشــــرة دبابــــة مــــن نــــوع (طــــائرتین حــــربیتین وطــــائ

، واربعـــین Howitsersوثالثـــین ســـیارة نقـــل، وعشـــرین مـــدفع میـــدان، وثالثـــة مـــدافع نـــوع 

مدفعًا مضادًا للدبابات، وستة مدافع ثقیلة مضادة للطائرات ، وكمیة من األسلحة الخفیفة 

غــرض منهــا تمكــین الــیمن مــن مواجهــة والمــدافع الرشاشــة والقنابــل الصــاروخیة ، وكــان ال

  .) 4(االعتداءات البریطانیة والدفاع عن األراضي الیمنیة

وبهـــذا وصـــلت إلـــى الـــیمن شـــحنات كبیـــرة مـــن األســـلحة الســـوفیتیة یمكـــن إجمالهـــا 

  باآلتي :

  . T34دبابة من طراز 1-30

  100RCAمدفعًا من طراز 2-50
  طائرة 3-20

  ناقلة جنود مدرعة4-70

  مدفع میدان 5-100

  مدفع مضاد للطائرات6-100

                                                                                                                                                                            

  . 230) اریك مایكرو ، المصدرالسابق، ص 3(

) لكن االمام لم یترك للجیش فرصة للتدریب علیها، بل وضعها في المخازن خوفًا من استخدامها=4(
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. والــى جانــب ) 1(فضــًال عــن كمیــات ال بــأس بهــا مــن االســلحة الخفیفــة واالعتــدة 

الصفقات السابقة وصل خمســة وثالثــون مــدربًا مــن الجــیش الســوفیتي ، عملــوا الــى جانــب 

تطاعوا المصریین المتواجدین في الیمن على تدریب طالب المدارس العسكریة هناك، واس

التــأثیر فـــیهم بشـــكل مباشـــر او غیــر مباشـــر فكـــان هـــؤالء الطــالب هـــم القـــوى الفاعلـــة فـــي 

، وقــدمت الحكومــة ) 2(الجــیش، وقــد أدوا دورًا ریادیــًا فــي الحیــاة السیاســیة الیمنیــة مســتقبًال 

الســوفیتیة عــددًا ال بــأس بــه مــن المــنح العســكریة للطــالب الیمنیــین الــذین شــكلوا البعثــات 

  .) 3(لطالب الیمنیین الذین وصلوا الى موسكو األولى ل

المجال السیاسي والصــحي : حــدثت تطــورات مهمــة فــي الجانــب السیاســي بــین الــیمن -3

، وقــد نصــت 1955واالتحاد السوفیتي بعد تجدید معاهــدة الصــداقة والتعــاون فــي أكتــوبر 

، ونتیجــة للمحادثــات ) 4(المــادة الرابعــة فیهــا علــى اقامــة العالقــات الدبلوماســیة بــین البلــدین

بــین الطــرفین ُأقــّر تبــادل الممثلــین الدبلوماســیین بــین االتحــاد الســوفیتي والــیمن  وُأقــّر ان 

یكون سفیر حكومة االتحاد السوفیتي فوق العادة ومطلق الصــالحیات لــدى مصــر مبعوثــًا 

فــوق العــادة ومطلــق الصــالحیات لالتحــاد الســوفیتي لــدى الــیمن فــي ان واحــد، وأن یكــون

مبعــوث الــیمن فــوق العــادة ومطلــق الصــالحیات لــدى مصــر مبعوثــًا فــوق العــادة ومطلــق 

علمًا بأن مصر بعیــدة جغرافیــًا عــن ) ، 5(الصالحیات لدى االتحاد السوفیتي في أن واحد 

االتحــاد الســوفیتي فكــان مــن الغریــب ان یــدیر اعمــال ســفارته ویرعــى مصــالح بــالده مــن 

  السوفیتیة في الیمن بجواره .هناك حتى بوجود راعي المصالح 

                                                          

حســـم عنـــد انـــدالع الثـــورة ، ینظـــر: عبـــد اهللا فـــارع عبـــده العزعـــزي ، =ضـــده ، وفعـــًال اســـتخدمها الثـــوار اداة   

. 103المصدر السابق ، ص 

  .232) أریك مایكرو ، المصدر السابق ، ص 1(

1962سـبتمبر 26) كانت مجموعة كبیـرة مـن هـؤالء الطـالب ، إن لـم نقـل جمـیعهم، مـن ضـمن قـادة ثـورة 2(

  . 101زي ، المصدر السابق ، ص ومنفذیها ، ینظر عبد اهللا فارع عبده العزع

  .22، ص2000–1918الروسیة -) العالقات الیمنیة 3(

  .22) المصدر نفسه  ، ص4(

  .279) أمین سعید ، المصدر السابق ، ص 5(
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، مفوضــیة لالتحــاد الســوفیتي والصــین ) 1(أنشئت في تعز ، عاصــمة االمــام احمــد 

بعد زیارة البدر لالتحاد الســوفیتي مباشــرة ، كمــا أنشــئت اللمانیــا الشــرقیة بعثــة تجاریــة فــي 

زیارة وفد یمني الى موسكو أجرى مباحثات حول 1959صنعاء ، وشهد نوفمبر من عام 

، تــم 1960أوجــه التعــاون االقتصــادي وســبل تعزیزهــا بــین الجــانبین ، وفــي أواخــر عــام 

افتتاح مفوضیة یمنیة في موسكو، وعین احمد عبــد اهللا العمــري اول ممثــل للــیمن هنــاك ، 

مع الغاء تمثیل المبعوث السابق الذي كان یــدیر اعمــال الــیمن فــي االتحــاد الســوفیتي مــن 

  .) 2(مصر 

الصــحي فقــد كــان انتشــار االمــراض بــین الســكان الیمنیــین بنســب أمــا فــي المجــال  

عالیة من الظواهر البارزة ، وكانت أسالیب معالجة األمراض تعتمــد علــى الطــب الشــعبي 

كالحجامة والكي بالنار واألعشاب الطبیة ، ولــم یــدخل الطــب الحــدیث إلــى الــیمن إال بعــد 

ومـــع االتحـــاد الســـوفیتي عـــام 1926عقـــد معاهـــدتي الصـــداقة والتجـــارة مـــع إیطالیـــا عـــام 

  .) 3(وبشكل محدود 1928

اســــتقدم األمــــام مجموعــــة صــــغیرة مــــن األطبــــاء الســــوفیت قــــدموا خــــدمات محــــدودة 

للسكان لقلة االدویة المتوفرة واقتصار هذه الخــدمات علــى االســرة المالكــة وحاشــیتها ولكــن 

  .) 4(ان في صنعاءبجهود خاصة أنشأ االطباء السوفیت مستوصفًا وعیادة لطب االسن

وٕازاء هـــذا التخلـــف فـــي الخـــدمات الصـــحیة كـــان العدیـــد مـــن أبنـــاء األســـرة المالكـــة 

والموســورین یتوجهــون نحــو عــدن للعــالج فــي مستشــفیاتها ، وقــد وصــفت الطبیبــة كلــودي 

فایــان التــي قــدمت الــى الــیمن لمعالجــة األمــام احمــد وأســرته آنــذاك ، وعاصــرت الظــروف 

انتشــار االمــراض بــین الســكان ، فضــًال عــن حالــة مستشــفیات الصــحیة وحالــة المرضــى و 
                                                          

) اتخــذ االمــام احمــد مــن تعــز عاصــمة لــه العتقــاده بــان ســكان صــنعاء، العاصــمة التاریخیــة للــیمن ولوالــده 1(

، وساندوا عبد اهللا الوزیر ضده ، لذلك سـلط علیهـا القبائـل 1948غدروا بابیه اثناء ثورة االمام یحیى ، قد

  . 15، المصدر السابق ،صعبد اهللا الساللالموالیة له فاستباحوها ودمروها بعد اخماد الثورة . ینظر 

المصــدر الســابق ، ؛ زیــد بــن علــي الــوزیر ،102عبــد اهللا فــارع عبــده العزعــزي ، المصــدر الســابق ، ص) 2(

  .152ص

) واســتقدم االمــام یحیــى أربعــة أطبــاء إیطــالیین وزعــوا علــى المستشــفیات فــي صــنعاء وتعــز والحدیــدة، ینظــر  3(

.301، المصدر السابق ، ص87شاكر محمود خضر ،ص

  .301؛ بوندرافسكي ، المصدر السابق ، ص87) شاكر محمود خضر ، المصدر السابق ، ص4(
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تعــز بأنهــا تفتقــر الــى ابســط مواصــفات المستشــفى ، فالرائحــة الكریهــة تنبعــث مــن غرفهــا 

واسرة المرضى خشبیة مربوطة بالحبــال خالیــة مــن أي غطــاء أو فــراش ، وال یوجــد عــالج 

لــى االدویــة الالزمــة، ولقلــة لكل المرضى المصابین بالتیفوس الفتقار صیدلیة المستشــفى ا

  . ) 1(المخصصات الالزمة للخدمة الصحیة 

ســــاعد ذلــــك الوضــــع االجتمــــاعي والصــــحي الــــى أن ینشــــط الســــوفیت فــــي تقــــدیم 

معوناتهم المختلفة ألیجاد قاعدة سیاسیة لهم یمكن أن تساهم بالتغلغل فــي عــدن والجنــوب 

  الیمني .  

    في الجنوب الیمني .) 2(ركسیة ثالثًا : بدایة ظهور وانتشار األفكار الما

بعد الحرب العالمیة الثانیة ، اذ أصبحت عدن ) 3(ظهر النشاط السیاسي في عدن 

محــــور النشــــاط السیاســــي فــــي الجنــــوب الیمنــــي المحتــــل ، وقــــد أســــهمت عوامــــل داخلیــــة 

وخارجیــة فــي ذلــك، فعلــى الصــعید الــداخلي رافــق نهضــة عــدن االقتصــادیة إزدیــاد النشــاط 

  الثقافي فیها ، وبدأت االفكار الوطنیة تغزوها بسرعة ولم تعد في معزل عن السیاسي و 

  

                                                          

في الیمن أي طبیب یمني واستمرت االسـتعانة باألطبـاء مـن الـدول االشـتراكیة والغربیـة ، ینظـر ) ولم یكن1(

  . 88: شاكر محمود خضر ، المصدر السابق ، ص

ــه إســـم " 2( ) مـــذهب اقتصـــادي وسیاســـي واجتمـــاعي ، ســـمي باســـم صـــاحبه كـــارل مـــاركس ، وقـــد أطلـــق علیـ

شتراكیة األخرى ، التي أطلق علیها أسم " االشـتراكیة الخیالیـة االشتراكیة العلمیة " تمییزًا له عن األفكار اال

" وكانـت تقـوم علـى أن تـاریخ المجتمعـات هـو تـاریخ الصـراع بـین الطبقـات ، ومـا دامـت هنـاك طبقـات فـي 

المجتمع ، فالبد أن تسعى إحداهن إلـى اسـتغالل األخـرى ،وهـذا االسـتغالل یولـد الصـراع الـذي یفضـي فـي 

ار الطبقة المستغلة ، وسیادة الطبقة العامة ، وبعد نجـاح الطبقـة العمالیـة فـي إزاحـة الطبقـة النهایة إلى انهی

البرجوازیــة ، قامــت دكتاتوریــة الطبقــة الكادحــة، ومنهــا ینشــأ المجتمــع الــال طبقــي وتــزول الحاجــة إلــى الدولــة 

تـدعتها البرجوازیـة الطالـة التي تذوب من تلقاء نفسها ، كما یتالشـى الـدین واألسـرة وكـل التنظیمـات التـي اب

  أمد استغاللها . ینظر 

  .1972كول ،ج.د.هـ ، معنى الماركسیة، ترجمة المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت،

ولـذلك ) تعد عدن همزة الوصل بـین الشـرق والغـرب بحكـم سـیطرتها علـى المـدخل الجنـوبي للبحـر االحمـر  3(

جـــة لهـــذا الموقـــع المتمیـــز اقـــدم البریطـــانیون علـــى احتاللهـــا عـــام عرفـــت بأنهـــا " جبـــل طـــارق الشـــرق ، ونتی

  ، وعقدوا معاهدة حمایة مع السالطین واألمراء في شرقي عدن وغربها، فأصبحت تسمى=1839
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االحـــداث العربیـــة والعالمیـــة بفضـــل انتشـــار وســـائل االعـــالم كالصـــحافة واالذاعـــة 

  .) 1(والكتب 

، إال أن ) 2(كان هناك العدیــد مــن االحــزاب والتجمعــات السیاســیة فــي جنــوب الــیمن  

بین األوساط المثقفة في عدن والطلبة مــن أبنــاء الجنــوب االفكار الماركسیة أخذت تنتشر 

الیمنــي منــذ أواســط الخمســینیات ، وٕانتقلــت هــذه االفكــار الــى الجنــوب الیمنــي عــن طریــق 

  وعن طریق بعض القیادات النقابیة ) 3(الطلبة الذین كانوا یدرسون في الخارج

                                                          

= "مســـتعمرة عـــدن ومحمیاتهـــا " كمـــا قســـمت المحمیـــات الـــى الشـــرقیة والغربیـــة ، واســـتمر االحـــتالل البریطـــاني 

، وانــدالع الكفــاح المســلح الــذي انتهــى باســتقالل الجنــوب الیمنــي 1963وبر أكتــ14لعــدن حتــى قیــام ثــورة 

ینظـر  محمـد عبـد الكـریم ابـراهیم ، عـدن ، دراسـة فـي احوالهـا السیاسـیة واالقتصـادیة ، مركـز   1967عام 

  .279، ص 1985دراسات الخلیج العربي ، جامعة البصرة ، 

، 1979،، جامعـــة بغـــداد 1967-1945الجنـــوب الیمنـــي ) ابـــراهیم خلـــف العبیـــدي ، الحركـــة الوطنیـــة فـــي1(

  .79ص

) نتیجــة الزدیـــاد الـــوعي السیاســـي فــي عـــدن ألهمیتهـــا االســـتراتیجیة والتجاریــة والسیاســـیة، تأسســـت الجمعیـــة 2(

لحكومیــة فضــًال اونشــطت فــي المطالبــة بحقــوق ســكان عــدن للحصــول علــى الوظــائف 1949العدنیــة عــام 

بعـد اضـمحالل نشـاط الجمعیـة العدنیــة ، 1951أبنـاء الجنــوب العربـي عـام عـن ذلـك تأسسـت أیضـًا رابطـة 

فضــًال عــن الحــزب الــوطني االتحــادي وحــزب المــؤتمر الشــعبي الدســتوري وحــزب البعــث العربــي االشــتراكي 

عـن طریـق الطـالب الیمنیـین الـذین كـانوا 1959وحركة القومیین العرب، إذ انتقلت أفكارها الى الـیمن عـام 

فـــي حـــزب 1961القـــاهرة ، فضـــًال عـــن الشـــیوعیون الـــذین نظمـــوا أنفســـهم بشـــكل علنـــي عـــام یدرســـون فـــي

الـذي تـزعم 1962االتحاد الشـعبي الـدیمقراطي ، ثـم أسـس عبـد اهللا االصـنج حـزب الشـعب االشـتراكي عـام 

المــؤتمر العمــالي فــي عــدن،وكان االصــنج قــد ســعى الــى جمــع العمــال فــي حركــة سیاســیة موحــدة ، وكــان 

حـــزب الشـــعب االشـــتراكي متـــأثرًا بمبـــادئ حـــزب البعـــث العربـــي االشـــتراكي ، وكـــان یتبنـــى الجنـــاح منهـــاج 

الیســاري فــي حركــة التحریــر الــوطني ویــرفض الماركســیة ، وقــد تأســس تجمــع عمــالي ضــم مــؤتمر نقابــات 

ألـف عامـل ، 22نحـو 1962عمال عدن أطلق علیه المؤتمر العمالي الذي بلغ عدد منتسبیه بحلول عـام 

ویرجع نشـاط الطبقـة العاملـة الـى نمـو الحیـاة االقتصـادیة فـي عـدن وال سـیما بعـد إفتتـاح مصـفى الـنفط عـام 

، وكان للعمال أثر مهم في الحركة الوطنیة عن طریق االضـرابات العمالیـة ، ینظـر : محمـد عمـر 1954

وخلیـــل احمـــد خلیـــل ، دار الحبشـــي ، الـــیمن الجنـــوبي سیاســـیًا واقتصـــادیًا واجتماعیـــًا ، ترجمـــة: الیـــاس فـــرح 

الـوطن –؛ ابـراهیم علـوان ، مشـكالت الشـرق االوسـط 133،ص1968الطلیعة للطباعـة والنشـر ، بیـروت ،

؛ عبــد اهللا احمــد الثــور ، هــذه هــي 144، ص2،ج1970العربــي ،منشــورات المكتبــة العصــریة ، بیــروت ،

  .471،ص1969الیمن ، مطبعة المدني ، صنعاء ،

  كان البریطانیون یحصرون عنایتهم في مجال التعلیم في عدن وبحسب ما یورد=) في الظروف التي3(
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  ).1(لقیادات الماركسیة التي أتاحت لها المؤتمرات العربیة والدولیة فرصة االحتكاك با

ومـــن جهـــة أخـــرى انتشـــرت األفكـــار الماركســـیة فـــي الجنـــوب الیمنـــي فـــي ســـنوات   

الســـــیطرة االســـــتعماریة عـــــن طریـــــق الكتـــــب المترجمـــــة لمـــــاركس ولینـــــین، وكـــــذلك الكتـــــب 

والصحف الماركســیة العربیــة، وكانــت هنــاك مكتبــات فــي الجنــوب الیمنــي مثــل مكتبــة لیــك 

ب الماركسیة باللغة االنجلیزیة ، فضًال عــن مؤلفــات الشــیوعیین التي نشرت عددًا من الكت

العـــــرب مثـــــل خالـــــد بكـــــداش ، الـــــزعیم الشـــــیوعي الســـــوري ، والمصـــــریین لطفـــــي الخـــــولي 

واســـماعیل صـــبري عبـــد اهللا ورفعـــت الســـید ، وكـــذلك صـــحف االحـــزاب الشـــیوعیة العربیـــة 

طــول ســنوات الخمســینیات العلنیة والســریة ومنشــوراتها إذ كانــت ترســل بانتظــام الــى الــیمن

  .  ) 2(والستینیات والتي مثلت مادة للتثقیف الحزبي الداخلي هناك 

وشكل المغتربون والمهــاجرون الیمنیــون عنصــرًا مهمــًا فــي نشــر االفكــار الماركســیة 

،وأبرز مثال على ذلك هو (ایغد) سكرتیر الحزب الشیوعي االندنوســي ، الــذي عــاش فــي 

  .)3(لبة الیمنیون الدارسون في الخارج الیمن طویًال ، كذلك الط

أخــذ بعــض المثقفــین الیمنیــین یقــرؤون تلــك الكتــب والمجــالت وتــأثروا بهــا ، ومــن   

هؤالء تكونت النواة الماركسیة االولى في الجنوب الیمني، والتــي اطلقــت علــى نفســها أســم 

ومحمــود )4(" ، التــي ضــمت كــًال مــن ( عبــد اهللا عبــد الــرزاق باذیــبطالئــع الماركســیین" 

سالم وخالــد فضــل منصــور وعمــر الجــاوي ) ولكنهــا لــم تعلــن عــن نفســها حزبــًا بــل نشــطت 

                                                          

= محمد حسـن عـوبلي فـي كتابـه فـأن االتحـاد السـوفیتي قـدم مئـات المـنح الدراسـیة البنـاء الجنـوب الیمنـي فـي 

الـرزاق باذیـب المعاهد السوفیتیة وااللمانیة الشرقیة والتشیكو سلوفاكیة وكان یقوم بهذه المهمة عبـد اهللا عبـد 

أول شیوعي فـي الـیمن . ینظـر محمـد حسـن عـوبلي ، اغتیـال بریطانیـا لعـدن والجنـوب العربـي ، منشـورات 

  . 46،ص1970العصر الحدیث،

ــــة)، 1( ــاد ، الجنــــوب الیمنــــي والتقدمیـــة الرادیكالیــــة فــــي ظــــل القبلیـــة ، " السیاســــة الدولیــــة " (مجل ) صـــالح العقــ

  . 74،ص1973عة ،كانون الثاني ،السنة التاس131القاهرة، العدد 

) طاهرفرحـــان قاســـم علـــي ، الحـــزب االشـــتراكي الیمنـــي ودوره فـــي الحیـــاة السیاســـیة فـــي الـــیمن قبـــل الوحـــدة، 2(

  .53،ص1966رسالة ماجستیر ، كلیة العلوم السیاسیة ، جامعة بغداد ،

یـن السـقاف وعمــر ) كـان مـن ابـرز هــؤالء الطـالب خالـد فضــل منصـور وعبـد الغنــي علـي ومظهـر رجــب وز 3(

  .53الجاوي ومحمد علي الشاري وصادق رجب وغیرهم . ینظر  المصدر نفسه ، ص

لظروفـــه العائلیـــة وقـــام بتثقیـــف نفســـه ذاتیـــًا ، 1951تـــرك المدرســـة عـــام 1938) ولـــد فـــي حضـــرموت عـــام 4(

  باذیب= ، وكان یكتب باسماء مستعارة ، یعد عبد اهللا 1949اصدر مجلة " المستقبل " الشهریة عام 
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فــي صــفوف رابطــة أبنــاء الجنــوب العربــي غیــر أن خالفــًا دبَّ بــین عبــد اهللا باذیــب وقیــادة 

الرابطة ، لتقاطع وجهات نظرهما بشأن أفضل السبل للوصول الى الشیوعیة ، طرد على 

یــب مــن الرابطــة وعنــدها شــكل تجمعــًا صــغیرًا للشــباب بقصــد خلــق كــوادر أثــره عبــد اهللا باذ

  .) 1(حزبیة ، ولكنه لم یتمكن من ذلك لعدم استقراره ولمطاردة السلطات البریطانیة له

حینمــا 1956مــن الناحیــة العملیــة بــدأ الشــیوعیون ینظمــون أنفســهم مــع بــدء عــام   

نهم لم یظهروا بشكل علنــي إال فــي عــام ظهرت الحركة العمالیة قوة كبیرة في عدن ، إال ا

عنـــدما أسســـوا حـــزب االتحـــاد الشـــعبي الـــدیمقراطي ، وكـــان قـــادة الحـــزب یـــدركون 1961

الظروف المحلیة للجنوب الیمني فلم یدخلوا في معارك جانبیــة مــع القــوى الوطنیــة ، التــي 

كانــت تســتبعدهم ، ولـــم یعملــوا تحـــت أســم الحــزب الشـــیوعي ، حصــروا جهـــدهم فــي طـــرد

  . )2(االستعمار بأیة وسیلة، والتعاون مع أي فئة سیاسیة

تقلـــــص نشـــــاط الشـــــیوعیین فـــــي الجنـــــوب الیمنـــــي نتیجـــــة للضـــــغوط المســـــتمرة مـــــن   

البریطانیین فضًال عن زیادة قوة التیار اإلسالمي ونموه ، ویجــب أن ال ننســى أن االفكــار 

ه مجتمعــًا منغلقــًا ولــه الماركســیة كانــت تواجــه معارضــة شــدیدة مــن المجتمــع الیمنــي لكونــ

عاداتــــه وتقالیــــده الخاصــــة الرافضــــة لكــــل مــــا كــــان یتعــــارض مــــع اإلســــالم ، فضــــًال عــــن 

  معارضة األحزاب السیاسیة في عدن له .

، 1958أنتقل عبد اهللا باذیب نتیجة لضغط السلطات البریطانیة الــى الشــمال عــام   

یة وهناك حصــل علــى بعــض بعد خالفه مع قادة المؤتمر العمالي بسبب توجهاته الماركس

                                                          

=أول یمني یعتنق الفكر الماركسـي ، وأخـذ ینشـره علـى شـكل مقـاالت فـي بعـض المجـالت والصـحف الصـادرة 

1958وقـررت نفیـه ففـر الـى الشـطر الشـمالي نهایـة عـام 1955حینها ، أعتقلته السلطات البریطانیـة عـام 

وفـي أكتـوبر أعلـن عـن قیـام ،1961، ونتیجة لمالحقة االمام لنشاطاته اضطر الى العودة الى عدن عام 

ـــي یعتنـــــق االیدیأول تجمـــــع ماركســـــ ـــــوب الیمنــ ــة الماركســـــیة تحـــــت أســـــم االتحـــــاد الشـــــعبي لو و ي فـــــي الجن جیـــ

الــدیمقراطي ، وكــان علــى صــلة بالدبلوماســیین الشــیوعیین والوكــاالت الشــیوعیة فــي الــیمن وخارجهــا ، عــین 

. ینظـر  عبـد اهللا باذیـب، كتابـات مختـارة ، 1976بعد االستقالل وزیـرًا للمعـارف ثـم للسـیاحة ، تـوفي عـام 

.217، ص2، ج1978لجنة تنسیق الكتاب الیمني ، عدن ، 

) 2(59، شاكر محمود خضر ، المصـدر السـابق ، ص54) طاهر فرحان قاسم ، المصدر السابق ، ص1(

. 173إبراهیم خلف العبیدي ، المصدر السابق ، ص
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الحریــــة فـــــي ممارســــة نشـــــاطاته ، فاصـــــدر جریــــدة " الطلیعـــــة " ، التــــي تمیـــــزت مقاالتهـــــا 

  .)1(بمهاجمة االستعمار البریطاني

توقع عبد اهللا باذیب في مقاالته زیادة الضغوط الغربیة على بالده بعد عقد صفقة   

االســتعمار لــن یغفــر للــیمن إنمع االتحاد السوفیتي عندما قــال : " 1956االسلحة عام 

صــفقة الســالح الســوفیتي وان ( أمریكــا ) تحــوك المــؤامرات فــي العــالم للقضــاء علــى 

.  فضــًال عــن مقــاالت أخــرى متنوعــة هــاجم فیهــا تصــریحات كبــار ) 2(" حركــات التحــرر 

موظفي السلطات البریطانیة في عدن ومعلنــًا بــان الشــیوعیین یحــددون بــرامجهم وخططهــم 

ووضــوح، ویعملــون لهــا بكــل حمــاس فــي مجــرى كفــاح الجمــاهیر مستشــهدًا بكــل صــراحة 

  .  )3("أن الشیوعیین یعتبرون إخفاء أفكارهم شیئًا مشیناً بمقولة ماركس " 

كــان األمــام احمــد یظهــر عطفــه علــى الحركــة الوطنیــة فــي الشــطر الجنــوبي بتقــدیم   

عــب لبریطانیــا ، بــل إنــه بعــض الــدعم للقبائــل والحركــات الوطنیــة فــي الجنــوب إلثــارة المتا

ســـمح لـــبعض المثقفـــین اتخـــاذ بـــالده مركـــزًا للقیـــام بعملیـــات عســـكریة ضـــد مراكـــز التواجـــد 

البریطاني، وبث البرامج المحرضة ضد الســلطة البریطانیــة فــي عــدن مــن إذاعــة صــنعاء، 

أعلــن أالمــام 1959" عــام إمــارات الجنــوب العربــيوعنــدما قــام االتحــاد الفــدرالي بأســم " 

رفضــه ومقاومتــه لــه ، لخشــیته مــن تكــوین دولــة منفصــلة فــي الجنــوب الیمنــي فــي احمــد

  .)4(إطار االتحاد الفدرالي

انتقلت األفكار الماركسیة مع عبد اهللا باذیب الى الشمال ولكن بشكل محــدود جــدًا 

وانحصــرت فــي بعــض المــدن مثــل تعــز وشــملت قلــة مــن المثقفــین الــذین فشــلوا فــي ایجــاد 

ظیمهم ،  على الرغم من ربطهم الدعوة الى التحرر الوطني بالــدعوة الــى قاعدة واسعة لتن

الوحــدة الیمنیــة ، النهــم لــم یكونــوا عنــد مســتوى هــذا التصــور ، عنــدما وجــدوا انفســهم فــي 

موقف المدافع عن االمام ونظامه بسبب اعتقادهم بان الوالیات المتحدة كانت تسعى الــى 

المنطلق وقفوا مساندین لحكم االمام ضد كل القوى تدبیر انقالب غربي النزعة، ومن هذا 

                                                          

  .132-131بق ، ص ) شاكر محمود خضر ، المصدر السا1(

.59، ص1) عبد اهللا باذیب ، المصدر السابق ، ج2(

  .71، ص2) عبد اهللا باذیب ، المصدر السابق، ج3(

  .59) شاكر محمود خضر ، المصدر السابق ، ص4(
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التـــي كانـــت تریـــد اســـقاطه ، علـــى أمـــل تطـــویره وتحقیـــق االصـــالح الـــداخلي، وظلـــت هـــذه 

    .     )1(1962الفكرة مسیطرة علیهم حتى قیام الثورة وسقوط النظام عام 

رحـــــب الشـــــیوعیون فـــــي الـــــیمن بانضـــــمام االمـــــام احمـــــد الـــــى مصـــــر وســـــوریا فـــــي 

، ولــم یعارضــوا إبقــاء البــدر ولیــًا للعهــد مــا دامــت 1958ة العربیــة المتحــدة عــام الجمهوریــ

. وهـــذا الموقـــف أتـــى علـــى النقـــیض مـــن )2(الـــیمن ســـتبقى داخـــل الـــدول العربیـــة المتحـــررة 

العقیــــدة الماركســــیة التــــي كانــــت تحــــارب الرجعیــــة وتســــاند حركــــات التحــــرر مــــن األنظمــــة 

ألمام أحمد على الــرغم مــن عالقتــه الجیــدة مــع عبــد المتخلفة والحكم االستبدادي الفردي فا

اهللا باذیــب إال انــه لــم یســمح لألخیــر بإنشــاء حــزب ماركســي فــي الشــمال ، وكــان ســماحه 

لباذیـــب وانصـــاره بالتواجـــد فـــي الشـــمال جـــزًء مـــن المنـــاورة السیاســـیة مـــع البریطـــانیین فـــي 

الــى العالقــات الجدیــدة الجنوب .ویمكن القول ان دفاع الماركسیین عــن حكــم االمــام یعــود 

التي كانت قائمة بــین االمــام واالتحــاد الســوفیتي بعــد ان قــدم االخیــر مســاعدات اقتصــادیة 

وفنیـــة وصـــحیة منـــذ نشـــأة العالقـــات بینهمـــا منـــذ العشـــرینیات وتطـــورت  الـــى مســـاعدات 

عسكریة في منتصف الخمسینیات كما ان لقاء محمد البدر بالكتلــة الشــیوعیة قــد أعطــاهم 

متازة ولو على نطاق ضیق اذ انهم تمكنــوا مــن صــیاغة توجهــاتهم بوصــفهم فریقــًا فرصة م

الحقیقــي ربمــا أن میــدان الشــیوعیین، ویــرى زیــد بــن علــي الــوزیر " ) 3(لــه وجــود ملمــوس

ســیكون عــدن بســبب اهمیتهــا االســتراتیجیة ومناخهــا الفكــري ولــیس صــنعاء التــي علــى 

  .)4(" بحسب رأیهالعكس من ذلك 

ر الســوفیت متجهــه الــى عــدن منــذ اللحظــة االولــى لتواجــدهم فــي الــیمن كانــت أنظــا

واتضح ذلك من خالل وقــوفهم مــع االمــام ضــد الحكومــة البریطانیــة فــي عــدن وٕان دعمهــم 

لالمــام یعــود الــى أن االخیــر كــان یــزعج البریطــانیین هنــاك ، وربمــا كــان الســوفیت یــأملون 

عــن طریــق دعمهــم للشــیوعیین الیمنیــین السیطرة على عدن بعد خروج البریطانیین منهــا ،

، الــذین بــدؤوا بتنظــیم انفســهم بشــكل علنــي بحلــول الســتینیات فــي حــزب االتحــاد الشــعبي 

  الدیمقراطي . 
                                                          

  .59) المصدر نفسه ، ص1(

.59، ص1) عبد اهللا باذیب ، المصدر السابق ، ج2(

  .232سابق ، ص) شاكر محمود خضر ، المصدر ال3(

  .140) زید بن علي الوزیر ، المصدر السابق ،ص4(
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  -حزب االتحاد الشعبي الدیمقراطي :-1

عــاد عبــد اهللا باذیــب الــى عــدن وفــور عودتــه اخــذ یعمــل مــن اجــل 1961فــي عــام 

نــوفمبرمن 22، وفــي ) 1(وكانت الظــروف مالئمــة أنــذاك تنظیم الحركة الشیوعیة في الیمن 

العام نفسه تأسس االتحاد الشعبي الدیمقراطي في عدن بقیادة أمینه العــام عبــد اهللا باذیــب 
)2 ( .  

جــاء تشــكیل الحــزب الماركســي بعــد مخــاض طویــل إســتمر منــذ بدایــة الخمســینیات 

ك التنظیمــات واألحــزاب ابتــداءًا قاده عبــد اهللا باذیــب ومجموعتــه الماركســیة متنقلــین بــین تلــ

بحزب رابطة أبنــاء الجنــوب العربــي والجبهــة الوطنیــة المتحــدة إلــى المــؤتمر العمــالي ، فلــم 

یكـــن بمقـــدورهم اإلعـــالن عـــن قیـــام حـــزب ماركســـي فـــي ظـــل الظـــروف المتمثلـــة بالعـــداء 

أعلنــوا للشیوعیة والشیوعیین محلیًا وٕاقلیمیا في ذلك الوقت ، ولكن عنــدما واتــتهم الظــروف

اللینینیــة منهجــًا لــه ، وكــان یرمــي الــى تحقیــق الثــورة -حــزبهم الــذي إتخــذ مــن الماركســیة 

  .  ) 3(الوطنیة الدیمقراطیة وصوًال الى االشتراكیة العلمیة على وفق المفهوم الماركسي

"، وصــاغ المیثــاق نحو یمن حر دیمقراطي موحدرفع عبد اهللا باذیب شعارًا هــو " 

نظـــیم الجدیـــد، وكـــان المیثـــاق أول برنـــامج عمـــل حزبـــي فـــي تـــاریخ الحركـــة للت) 4(الـــوطني

اللینینیــة) بوصــفه دلــیًال -الوطنیة الیمنیة ، یعلن االسترشاد بمبادئ االشــتراكیة (الماركســیة

  .) 5(للنضال

كانت أهداف حزب االتحاد الشعبي الدیمقراطي تحقیق الثورة الوطنیة الدیمقراطیة،   

اللینینیــة التــي –لقوى اإلقطاعیة والرجعیة بحسب النظریة الماركسیة وتحطیم الرأسمالیة وا

                                                          

)1    (Mark N. Katz, Russia 8. Arabia , Soviet Foreign policy toward The Arabian Peninsula The 

hopkins Vnversity Press , Baltimorand London , P .74Johns

227ص،2) عبد اهللا باذیب ، المصدر السابق ، ج2(

  .31) طاهر فرحان قاسم ، المصدر السابق ، ص3(

2) كان هذا المیثـاق بمثابـة برنـامج عمـل لحـزب االتحـاد الشـعي الـدیمقراطي ، ینظـر : عبـد اهللا باذیـب ، ج4(

  .238،ص

  .227، ص2) المصدر نفسه ، ج5(
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تبناها ، وقد دعا الى وحدة القوى الوطنیة، وأعلن أنه یناضــل فــي ســبیل التحریــر الــوطني 

  .)1(والوحدة الیمنیة والدیمقراطیة والسعي الى تحقیق     الوحدة العربیة

دة الیمنیـــة إذ أكـــد علـــى أن أبنـــاء وقـــد بـــرهن الحـــزب علـــى الحقیقـــة التاریخیـــة للوحـــ  

الشمال عماًال وطالبًا ومثقفین وتجارًا صغارًا واصحاب مهن یؤلفون االغلبیة الساحقة من 

شــعب عــدن ، وٕان العمــال مــنهم بالــذات یؤلفــون لوحــدهم العمــود الفقــري للطبقــة العاملــة ، 

  .   ) 2(وهذا الواقع یعطي شعار الوحدة الوطنیة صفة كفاحیة حاسمة 

  انت القضیة الرئیسة في نضال الحزب ، كما هو الحال مع القوى الـوطنیة ك

االخرى ، الوجود االستعماري ، فضًال عن قضیة الوحدة الیمنیة التي وضــعها فــي مقدمــة 

أهدافـــه االســـتراتیجیة الواجبـــة التحقیـــق، وعلـــى الـــرغم مـــن محدودیـــة شـــعبیة حـــزب االتحـــاد 

تــرك بصــماته علــى مجریــات األحــداث فــي المنطقــة الشعبي الدیمقراطي اال انه تمكــن مــن 

فقــاوم منــذ أیامــه األولــى الــدعوات االنفصــالیة وحــارب المشــاریع االســتعماریة وعمــل علــى 

إفشالها، وأید الثورة الیمنیة في الجنوب، وأعلن مشاركته إیاها الكفاح المســلح ، وأكــد عبــد 

وب في الخــارج والســیما فــي مصــر اهللا باذیب أن الشیوعیین في الداخل والطلبة أبناء الجن

) 3(1956هم أول من طرح شعار الوحدة الیمنیة منذ عام 
.  

لح التي تبنت الكفاح المس) 4(أعلن عبد اهللا باذیب انضمامه الى الجبهة القومیة   

  " فـي خدمة الجبـهة االملهم " ـضد االستعمار البریطاني ووضع الشیوعیون مجلت

  عند هذا الحد بل توقفوا عن العمل باسم تنظیمهم (االتحاد . ولم یقف االمر)5(القومیة 

                                                          

  .174) إبراهیم خلف العبیدي ، المصدر السابق ، ص1(

؛ عبد العزیز محمد ناصر الكمیم ، الوحدة الیمنیـة 99، ص1الموسوعة الیمنیة ، ج) أحمد جابر عفیف ، 2(

  .58، ص1996، االفاق للطباعة والنشر ، جامعة صنعاء ، 

؛ یاسـین محمـد حسـین الـدلیمي ، الوحـدة الیمنیـة 176-174) ابراهیم خلف العبیدي ، المصدر السابق ص3(

  .862، ص1989ة ،جامعة بغداد ،، رسالة ماجستیر ، كلیة العلوم السیاسی

بعد انضمام سـبعة تنظیمـات سـریة الـى فـرع حركـة القـومیین العـرب فـي 1963اغسطس 19) تاسست في 4(

، اعلنت الجبهة القومیة الكفاح المسـلح ضـد االسـتعمار 1963اكتوبر 14الیمن ، وعند اندالع ثورة ردفان 

اعترفـــوا بالجبهـــة القومیـــة 1967نـــوفمبر 30فـــي البریطـــاني وبعـــد خـــروج البریطـــانیین مـــن جنـــوب الـــیمن

بوصفها ممثًال شرعیًا للیمن الجنوبیـة وسـلموها السـلطة فـي مفاوضـات تمـت فـي جنیـف. ینظـر أحمـد جـابر 

  .862، ص1عفیف ، الموسوعة الیمنیة ، ج

  . 74) صالح العقاد ، الیمن الجنوبیة والتقدمیة الرادیكالیة ، ص5(
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الشعبي الدیمقراطي ) برهانًا على حسن نیتهم ، وكشف عبد اهللا باذیب رئیس الحزب بأنه 

كان هناك دائمًا تعاون وتحالف بین الشیوعیین والجبهــة القومیــة نشــأ خــالل العمــل ، " 

ینضــموا الــى الجبهــة القومیــة، وكــان لكن لیس هناك عالقة تنظیمیة ، فالشــیوعیون لــم

عندهم دائمًا االمل واالســتعداد لاللتحــاق بهــا تنظیمیــًا لكــن ذلــك لــم یحــدث لعــدم موافقــة 

  .)1("الجبهة القومیة

وفي الحقیقة لم توافق الجبهة القومیة على انضمام عبد اهللا باذیــب وجماعتــه الیهــا   

ف االتحــــاد الســــوفیتي بالكیــــان بســــبب الخــــالف بــــین القــــومیین والشــــیوعیین بشــــأن اعتــــرا

، فضـــًال عـــن الموقـــف الســـلبي لخالـــد بكـــداش مـــن الوحـــدة بـــین )2(1948الصــهیوني عـــام 

مصـــر وســـوریا ، اال ان الشـــیوعیین مـــن جـــانبهم ، اعلنـــوا مســـاندتهم للجبهـــة القومیـــة فـــي 

  تبنیها للكفاح المسلح ضد البریطانیین في الجنوب الیمني .

حركـــة الوطنیـــة مثـــل حـــزب البعـــث والقـــومیین العـــرب وبـــالرغم مـــن اتفـــاق اطـــراف ال  

وغیرهــا فـــي مقاطعــة االتحـــاد الشـــعبي الــدیمقراطي والتحـــریض علـــى عــدم التعـــاون معـــه ، 

، بــین المثقفــین التنظــیم بعملــه ، ولــو بشــكل محــدودبسبب توجهاته الشــیوعیة ، فقــد اســتمر

  .  ) 3(علمیةوالعمال في اطار المیثاق الوطني الذي كان یتبنى االشتراكیة ال

عمــل تنظــیم االتحــاد الشــعبي الــدیمقراطي فــي ظــروف بالغــة الصــعوبة ســواء علــى   

الصعید الیمني أو القومي ، فعلى الصعید الیمني ، فأن ظــروف التخلــف الشــامل المــادي 

والثقـــافي آنـــذاك فضـــًال عـــن عمـــق تـــأثیر الـــدین االســـالمي، لـــم تكـــن لتســـمح بقیـــادة حركـــة 

وكانــت كــل القــوى الیمنیــة التــي عملــت فــي اطــار التحــرر وطنیــة فكیــف بحــزب شــیوعي ،

ــــى مقــــاطعتهم  الــــوطني والقــــومي تــــرفض التعامــــل مــــع الماركســــیین ، بــــل كانــــت تــــدعو ال

واســتبعادهم مــن العمــل الــوطني ، فعلــى ســبیل المثــال نجــد أن المــؤتمر العمــالي فــي عــدن 

تســمح م بأنهــا" وفي معرض هجومه على الحكم األمامي في الشمال ، إتهم حكومــة اإلمــا

ــب ــا رقی ، وفــي مــوازاة ذلــك )4("للنشــاط الشــیوعي واالســتعماري بالتوســع واالزدیــاد دونم

  تأسست المنظمة المتحدة للشباب الیمني . 
                                                          

  .176دي ، المصدر السابق ، ص)ابراهیم خلف العبی1(

  .176) المصدر نفسه ، ص2(

  .107) احمد عطیة المصري،النجم االحمر فوق الیمن ،مؤسسة ابحاث عربیة،بیروت، د.ت،ص3(

  .103-102)نقًال عن : المصدر انفسه، ص4(
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    المنظمة المتحدة للشباب الیمني :-ب

  هیونیة ـعلى شكل مكتب لمقاطعة البضـائع الص1961ُأّسست في عدن عام   

بحملة اعالمیة مضادة لسیاســة الكیــان الصــهیوني ممــا كــان في عدن ، وقام ذلك المكتب 

  .) 1(له صداه عند المواطنین هناك 

ویعود الفضل في تأسیس هذه المنظمة الى عبد اهللا باذیــب بــدعوى انهــا احتیــاطي   

لالتحاد الشعبي الدیمقراطي وترأسها رفیقه عبد اهللا عبد المجید السلفي ، وقــد بــرزت علــى 

ًا شبابیًا اجتماعیًا وثقافیًا وطنیًا استطاعت استقطاب الطاقات الشــابة الفور بوصفها تنظیم

، ولــو علـــى نطـــاق ضــیق ، وتوجیههـــا نحـــو األفكـــار االشــتراكیة العلمیـــة ، ونـــص دســـتور 

المنظمـــة علـــى انهـــا تـــؤمن بالوحـــدة العربیـــة الشـــاملة وینبـــع ایمانهـــا هـــذا مـــن حقیقـــة واقـــع 

ابطـــة القومیـــة لالمـــة العربیـــة فـــي كـــل أنحـــاء األســـس الموضـــوعیة العلمیـــة التـــي تشـــكل الر 

  .) 2(الوطن العربي 

كانت المنظمة المتحــدة للشــباب الیمنــي تهیــئ الكــوادر والشــباب لاللتحــاق باالتحــاد   

الشـــعبي الـــدیمقراطي ، وقـــد لعبـــت هـــذه المنظمـــة دورًا كبیـــرًا فـــي تجهیـــز بعـــض الطـــالب 

إیجــاد الكــوادر الحزبیــة المتشــربة وارســالهم للدراســة فــي االتحــاد الســوفیتي ،  وذلــك بقصــد

  .) 3(بالفكر الماركسي في الیمن

كانـــــت هـــــذه المنظمـــــة تهـــــتم بمختلـــــف القضـــــایا السیاســـــیة واالقتصـــــادیة والثقافیـــــة   

فــي المنطقــة ، وكــان المكتــب الــذي أســس لمقاطعــة الكیــان الصــهیوني عبــارة ةواالجتماعیــ

، وذلـــــك لتخـــــوفهم مـــــن عـــــن ســـــتار تختفـــــي وراءه مجموعـــــة مـــــن ذوي المیـــــول الماركســـــیة

  .)4(المضایقات، والنهم كانوا یدعون الى توطید العالقات مع الدول االشتراكیة

وعلى الرغم من النشاط الحزبي لكسب األنصار وضمهم إلى صفوفه أعضاًء فــي 

  التنظیم إال أنه لم یلق إستجابة كبیرة بین المواطنین بدلیل إنـه لم یكن للحزب 

  . )1(جح وفي أوساط بعض الطلبة الدارسین في الخارج من وجود سوى في عدن ول

                                                          

ي الخلـــیج ) علــوي عبـــد الطـــاهر ، النـــوادي االدبیـــة والثقافیـــة فـــي عــدن قبـــل االســـتقالل الـــوطني " دراســـات فـــ1(

.198،  ص1983والجزیرة العربیة " (مجلة) الكویت، العدد السادس والثالثون ،السنة التاسعة ، اكتوبر 

  .199-198؛علوي عبد الطاهر،المصدر السابق ص231،ص2) عبد اهللا باذیب،المصدر السابق،ج2(

  .55) طاهر فرحان قاسم ، المصدر السابق ،ص3(

  .198سابق ، صطاهر ، المصدر الال) علوي عبد 4(
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كانت المنظمات تتحاشى التصریح علنًا باالشتراكیة ،مع ان الطابع العام للبرنامج 

كــان ذا إتجــاه تقــدمي وكــان عــدد ال بــأس بــه مــن أعضــاء المنظمــة أطرافــًا فــي الصــراعات 

، ذلــك الصــراع الــذي التي كانــت تــدور بــین صــفوف الحركــات العمالیــة ، فــي ذلــك الوقــت 

قاد الى اغتیال زعیم المنظمة من قبل جهة مجهولة ، فســمیت المنظمــة باســمه بعــد وفاتــه 

  .  ) 2(وصارت تعرف بـ ( منظمة السلفي للشباب الیمني )

وبــالرغم مــن ان الحــزب كــان غیــر مقبــول فــي المجتمــع نتیجــة لالفكــار التــي كــان 

ه وطنیتــه فــي مقارعــة االســتعمار والعمــل علــى یــؤمن بهــا أفــراده إال ان أحــدًا ال ینكــر علیــ

إلهاب الحماس الجماهیري بالقضیة الوطنیة ومحاربة الظلم واالســتغالل وفضــح المشــاریع 

  .) 3(االستعماریة في الجنوب الیمني ، ووقوفه ضد التیارات االنفصالیة بكل حزم

ي المجـــال ویمكـــن القـــول إن المنظمـــة المتحـــدة للشـــباب الیمنـــي لعبـــت دورًا بـــارزًا فـــ

الثقــافي والســیما قطــاع الشــباب إذ غیــرت أفكــارهم وعقائــدهم، وكــان للماركســیین الیمنیــین 

دور في أحداث التغییر ، وسعى االتحاد السوفیتي الى مساندة شعب الجنوب الیمنــي فــي 

ســعیه الــى التحــرر مــن االســتعمار البریطــاني ، وفــي اإلطــار ذاتــه عــارض الســوفیت قیــام 

، والحمایة البریطانیة له ، إذ كانوا ینظرون له بوصفه 1959ربي عام اتحاد الجنوب الع

  .) 4(امتدادًا للحكم البریطاني

دخلت التوجهات السوفیتیة في الیمن مرحلة جدیــدة ، قــادت 1962ولكن بعد عام 

  في النهایة الى حدوث نشاط سوفیتي واضح وملموس هناك .

      

               

                                                                                                                                                                            

  .55) طاهر فرحان قاسم ، المصدر السابق ، ص1(

  .202-200)علوي عبد الطاهر ، المصدر السابق ، ص2(

  .55) طاهر فرحان قاسم ، المصدر السابق ، ص3(

   .74Katz , Op . Cit , P؛                        .  203) علوي عبد الطاهر ، المصدر السابق ، ص4(
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  في الیمن الشمالي1962سبتمبر 26اوًال: موقف االتحاد السوفیتي من ثورة 

ظــل االمــام أحمــد متمســكًا بعالقتــه مــع االتحــاد الســوفیتي فــي محاولــة منــه لــدرء   

االخطــــار عــــن نظــــام حكمــــه ، الــــذي ضــــعف نتیجــــة تزایــــد المعارضــــة السیاســــیة داخلیــــًا 

قطعــت مصــر عالقتهــا الدبلوماســیة معــه وخارجیًا ، وزیادة عزلته الدولیة والسیما بعد مــا

  .)2(بین الدول الثالث)1(، بسبب انهیار الوحدة1961في دیسمبر من عام 

تركــــت الحكومــــة المصـــــریة ،منــــذ االنفصـــــال ، الحریــــة للمتحـــــدثین باســــم حركـــــة   

الذین بدؤوا بشن حملة اعالمیة ضد االمامة والدعوة الــى الجمهوریــة )3(االحرار الیمنیین

ایو اعلـــن االحـــرار الیمنیـــون مـــن اذاعـــة صـــوت العـــرب ، النیـــة القامـــة حكومـــة ، ففـــي مـــ

                                                          

) انهــارت الجمهوریــة العربیــة المتحــدة نتیجــة للخالفــات اإلیدیولوجیــة بــین عبــد الناصــر وحــزب البعــث فــي 1(

نظــام الملكــي فــي الــیمن. ســوریا فضــًال عــن عــدم التجــانس بــین النظــام الجمهــوري فــي مصــر وســوریا وال

ــان الشـــعبي ، االســـتعمار البریطـــاني ومعركتنـــا فـــي جنـــوب الـــیمن ، دار النصـــر ، القـــاهرة ،  ینظـــر قحطـ

  . 207، ص 1962

  .23" ،ص 2000-1918الروسیة -)" العالقات الیمنیة2(

لیمنــي فــي ، االتحــاد ا1945) اســس االحــرار الیمنیــون ، بعــد تجمیــد نشــاط حــزب االحــرار فــي عــدن عــام 3(

، وكـان االتحـاد الیمنـي یضـم فـي عضـویته العناصـر المعارضـة لسیاسـة االمـام احمـد 1952القاهرة عـام 

وابـــرزهم محمـــد محمـــود الزبیـــري واحمـــد النعمـــان ، إال ان االتحـــاد الیمنـــي ، الـــذي كـــان یعـــد اكبـــر تجمـــع 

ســـوى الرغبـــة فـــي سیاســـي معـــارض لالمامـــة فـــي الخـــارج ، تضـــمن تیـــارات سیاســـیة متناقضـــة ال تجمعهـــا

ـــم یشــكل نشـــاط المعارضــة تهدیـــدًا مباشــرًا علـــى  التغییــر ، شــمل البعثیـــین والقــومیین والشـــیوعیین ، لــذلك ل

الحكــم االمــامي علــى الــرغم مــن اتســاع نشــاطها فــي الخــارج ،حیــث كــان نشــاطهم غیــر منــتظم، وقبــل قیــام 

بعـد ان كـان لهـم نشـاط فـي عـدن ، سبتمبر بقلیل حصر االحرار الیمنیون نشاطهم في القاهرة ،26ثورة 

وكــان عــدد مــن االحرارالــذین تثقفــوا ثقافــة تقلیدیــة محضــة داخــل الــیمن مثــل عبــد الــرحمن االیریــاني واحمــد 

النعمان ، مالوا الى االصالح في اطار االمامة ولم یتحولوا الى فكرة الثورة إال بعـد ان یئسـوا مـن  سـلوك 

كـان یمثلــه محمـد محمـود الزبیـري و محســن العینـي و عبـد الــرحمن االمـام احمـد ،امـا العــدد االخـر والـذي 

البیضــاني فكــانوا أشــد مــیًال لــآلراء التقدمیــة . ینظــر صــالح العقــاد ، جزیــرة العــرب فــي العصــر الحــدیث ، 

-130؛زیـد بـن علـي الـوزیر ، المصـدر السـابق ، ص 94،ص1969المطبعة الفنیة الحدیثـة ، القـاهرة، 

134  .  

ة نظــام اجتمــاعي یقــوم علــى نظریــة علمیــة واضــحة ، أال ان تطبیقــه یختلــف مــن بلــد الــى اخــر ) االشــتراكی4(

بســبب العوامــل القومیــة والمحلیــة التــي یجــب ان تراعــى فــي تنفیــذه ، واالشــتراكیة العربیــة ال تختلــف عــن 

  الدین=غیرها من االشتراكیات أال من حیث انها تراعي القومیة العربیة والعالقة الخاصة بینها وبین
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جمهوریــة فــي الــیمن علــى اســاس الوحــدة بــین الشــطرین وتطبــق النظــام االشــتراكي علــى 

  .)4(مبادئ االشتراكیة العربیة

خلفــًا لوالــده الــذي تــوفي متــأثرًا 1962ســبتمبر 18تولى االمامة محمد البدر فــي 

، وسارع االمام الجدید )1(1961لیة اغتیاله في مستشفى الحدیدة عام بجراحه أثناء عم

الى إعالن برنامج إصالحي للبالد كان هدفه إجهاض المعارضة المتزایدة وضمان والء 

  .)2(الجیش له

                                                          

؛ 54، ص 1=اإلســـالمي ضـــمن ضـــوابط معینـــة . ینظـــر عبـــد الوهـــاب الكیـــالي ، الموســـوعة السیاســـیة ، ج

تطوراتـــه االجتماعیـــة والسیاســـیة ، مكتبـــة االنجلـــو المصـــریة ، -احمـــد ســـویلم العمـــري ، المجتمـــع العربـــي

  وما بعدها .  320، ص 1964القاهرة ، 

، وغیــر معــروف مــدى ارتبــاطهم مــع تنظــیم الضــباط االحــرار الــذي  ) قــاد هــذه العملیــة ثالثــة مــن الضــباط 1(

ســبتمبر ، ینظــر: محمــد حســنین هیكــل ، خریــف الغضــب الطبعــة التاســعة عشــرة ، بیــروت، 26قــاد ثــورة 

  . 87، ص 1987

) فــرد هالیــداي ، المجتمــع والسیاســة فــي شــبه الجزیــرة العربیــة ، ترجمــة: محمــد الرمیحــي ، دار الــوطن ، 2(

  . 86، ص 1976، بیروت 

، وكــان یضــم مجموعــة 1961) تنظــیم عســكري وثــوري ســري ، انشــأه الضــباط الیمنیــون فــي الجــیش عــام 3(

مــن الضــباط ونخبــة مــن العناصــر الوطنیــة مــن حركــة االحــرار الیمنیــین التــي كانــت تعمــل علــى االطاحــة 

ســبتمبر . 26اعالن الثــورة یــوم باالمــام ، وعنــد وفــاة االمــام احمــد تــولي البــدر الســلطة ، اســرع التنظــیم بــ

؛ "ثــورة 53، ص 1978ینظــر احمــد الرحــومي ، اســرار ووثــائق الثــورة الیمنیــة ، دار العــودة ، بیــروت ، 

  .5، ص 1986،صنعاء ،  2سبتمبر"،مركز الدراسات والبحوث الیمني،  ط26

عســـكري فــي العـــراق مـــع اول ، وهــو زیـــدي وابـــن حــداد، تلقـــى تدریبــه ال1917) ولــد عبـــد اهللا الســالل ســـنة4(

فــي الــیمن، 1948مجموعــة مــن الضــباط الیمنیــین التــي تــدربت هنــاك ، ســجن ســبع ســنوات بعــد ثــورة عــام 

وبفضل وساطة البدر خرج السالل من السجن ، وعین قائدًا لمیناء الحدیدة ، وعند تولي البـدر االمامـة ، 

ان الســـالل اســـتغل منصـــبه لالعـــداد عینـــه رئـــیس الحـــرس الـــوطني فـــي محاولـــة منـــه لكســـب والئـــه ، أال

النقـالب جدیـد ، وهنـاك روایـات تقــول انـه لـم یكـن المـدبر الــرئیس لثـورة سـبتمبر ، وانمـا وضـع علــى رأس 

ــه الوطنیــــة الســــابقة ، ینظــــر: جمــــال حــــزام محمــــد النظــــاري ، عبــــد اهللا  ودوره الســــالل االنقالبیــــین لمواقفــ

  . 1996ابن رشد ،جامعة بغداد ، -ربیةالسیاسي في الیمن ، رسالة ماجستیر ، كلیة الت

كانت اول خطوة قام بها الجمهوریون تشكیل وزارة مؤلفة من الضـباط الیمنیـین وبعـض اعضـاء االتحـاد ) 5(

الیمنـــي برئاســـة اللـــواء عبـــد اهللا الســـالل ، واتخـــذوا سلســـلة مـــن اإلصـــالحات فقـــد الغیـــت االمامـــة بـــأعالن 

لرهائن ( كان االمام یحیى یأخذ عددًا من ابناء القبائل بمـن فـیهم الجمهوریة ، وحرم نظام الرق ، ونظام ا

  ابناء الشیوخ لیحافظ على والء القبیلة ) وصودرت كل ممتلكات  آل حمیدالدین=
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قامــت ثــورة مســلحة ضــد النظــام األمــامي فــي صــنعاء ، 1962ســبتمبر 26وفي   

، ونجحت الثــورة ) 4(ن على رأسهم عبد اهللا السالل، وكا)3(بقیادة تنظیم الضباط األحرار

كانــت   )5(باالطاحة بحكم االمام البدر ، وقد تم االعالن عــن قیــام نظــام جمهــوري جدیــد

لــه توجهاتــه القومیــة المتعاطفــة مــع ثــورة تمــوز / یولیــو فــي مصــر وزعیمهــا جمــال عبــد 

الــذي ســقط فوقــه، وادعــى الثــوار ان البــدر وقــع قتــیًال تحــت انقــاض القصــر)1(الناصــر

ولكن تبین فیما بعد ان االمام المخلوع تم تهریبه من بعض المقــربین منــه الــى الســعودیة 

، إذ حصل من هناك على دعم سیاسي وعسكري مــن حكومتهــا وبــدأ یعــد العــدة إلســقاط 

اول دولـــة عربیـــة اعترفـــت بالجمهوریـــة )3(،وكانـــت مصـــر)2(الجمهوریـــة واســـترداد حكمـــه

                                                          

= وأراضــیهم،وأجریت محاكمـــة الكثیــر مـــن المســؤولین اإلداریـــین وتــم اعـــدامهم .واكــد الدســـتور المؤقــت الـــذي 

نیــة أن القــوانین تســتمد مــن أحكــام الشــریعة اإلســالمیة ، ووصــفت النظــام اصــدرته الجمهوریــة العربیــة الیم

بأكملـــه بأنـــه إســـالمي ، وذلـــك للتأكیـــد علـــى ان الثـــورة التـــي خلعـــت اإلمامـــة التعنـــي الخـــروج عـــن التقالیـــد 

  .102، ؛ صالح العقاد ، جزیرة العرب،ص 88اإلسالمیة.ینظر فردها لیداي، المصدر السابق ، ص 

یولیو فـي مصـر أثـر مهـم فـي تـرجیح كفـة القـوى الثوریـة فـي الـوطن العربـي ، وفـي السـتینیات ) كان لثورة1(

مــن القــرن الماضــي ازداد النهــوض الثــوري بشــكل ملحــوظ فــي المنطقــة العربیــة والعــالم ممــا وضــع االمــام 

مي احمد في موقف حرج وسط هذه الظروف الدولیة التي كانت تنذر بتغیرات سیاسیة على الصعید العـال

، كما ان هناك شواهد تاریخیة على سقوط هیبة االمام احمد فـي الـداخل وهـي محاولـة اغتیالـه بمستشـفى 

، والتي اصیب علـى إثرهـا بجـروح خطیـرة ظـل یعـاني منهـا حتـى وفاتـه ، إذ مثلـت 1961الحدیدة ، عام 

وحمایتهــا فقــد فرصــة ذهبیــة إلعــالن الثــورة ، ولمــا كانــت مصــر قــد أســهمت فــي خطــة االنقــالب وتنفیــذها

أدت الدور الرئیس لالحداث التي جرت في الیمن طیلـة خمـس سـنوات الحقـة،وعلى كـل حـال كانـت ثـورة 

ســبتمبر ذروة العمــل العســكري علــى االطــالق ، فقــد اصــبح الضــباط ســادة الموقــف وفرضــوا وجــودهم 26

اریخ ، مركـــز بشــكل مثیــر وقــوي علـــى الســاحة السیاســیة . ینظـــر حصــار صــنعاء دراســـات وشــهادات للتــ

ــاد ، جزیــــرة 19، ص 1992الدراســــات والبحــــوث الیمنــــي ، الكتــــاب الثــــاني ، صــــنعاء ،  ؛ صــــالح العقــ

  .167-135؛ زید بن علي الوزیر ، المصدر السابق  ص 96العرب ، ص 

السـوفیتي حـول الشــرق االوسـط ، منشـورات ذات السالســل –) اسـماعیل صـبري مقلـد ،الصــراع االمریكـي 2(

  .260،ص1986،الكویت ،

ـــــد 3( ــــن جدیـــ ــا مــــ ــــ ـــــد بهــ ــــا لیؤكـــ ـــان یتحینهــــ ـــــة كـــــ ــــــر فرصــــــــة ثمینـــ ــــد الناصــ ـــــل لعبــــ ـــــیمن تمثـــ ــــــت ثــــــــورة الـــ ) كانــ

لخصــومه،الكثیرین،داخل المنطقــة العربیــة وخارجهــا ، انــه قــادٌر علــى المســاعدة فــي تفجیــر الثــورات التــي 

ة الــدول المســاندة كانــت تخــدم القضــایا القومیــة العربیــة والــدفع بهــا الــى االمــام ، وكانــت مصــر فــي طلیعــ

لالنظمـة الجمهوریـة اتفاقـًا مـع منطلقاتهـا السیاسـیة والتحرریـه والتزاماتهـا تجـاه الحركـات الثوریـة فـي عمـوم 

  .210الوطن العربي ، ینظر : اسماعیل صبري مقلد ،المصدر لسابق ، ص

  یا مصر=)أحمد ماجد عبد الرزاق الزبیدي ،المنظمة الدولیة(االمم المتحدة)وموقفها من قضا4(
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وكـــان االتحـــاد الســـوفیتي وبعـــض الـــدول الشــــیوعیة، أول دولـــة اجنبیـــة )4(العربیـــة الیمنیـــة

، ) 1(تعتـــرف بالحكومـــة الجدیـــدة مطلـــع اكتـــوبر أي بعـــد مـــرور اســـبوع واحـــد علـــى الثـــورة

وكانــت لــدى الكــرملین رغبــة شــدیدة فــي التواجــد الســریع فــي الــیمن وشــبه الجزیــرة العربیــة 

نفطي الضخم ، مع التأكید أن التقارب بین لموقعها الجغرافي واالستراتیجي ولمخزونها ال

حكــومتي موســكو وصــنعاء ســبق ســقوط أســرة حمیــد الــدین بســنوات ، ومــن المالحــظ ان 

السوفیت كأنهم كانوا طرفًا في الثورة إذ ان الضباط الذین نفذوا الثورة كــان معظمهــم مــن 

لــى بالدهــم الــذین درســوا فــي موســكو وتــدربوا علــى یــد الخبــراء الســوفیت وعنــدما رجعــوا ا

وجدوا اإلمام قد خزن األسلحة السوفیتیة في مخازنه ولم یستخدمها فكانــت تلــك األســلحة 

  .)2(وسیلتهم لإلطاحة باإلمام

لم یحقق االتحاد السوفیتي ما كان یصبو الیه من خالل عالقته بالنظام االمامي   

شــرق االوســط ، في الیمن وال سیما رغبته في تثبیت تواجده في الــوطن العربــي وعمــوم ال

الســباب ذكرناهــا ســابقًا ، وكــان القــادة الســوفیت یــدركون جیــدًا أن النظــام االمــامي یقــف 

ســبتمبر حتــى 26حجــر عثــرة أمــام تطلعــاتهم االســتعماریة ، ولهــذا مــا أن انــدلعت ثــورة 

  . ) 3(كان االتحاد السوفیتي أول دولة غیر عربیة تعترف بالنظام الجمهوري فیها 

التــــي )4(ي تلـــك االونـــه خطـــورة االحـــالف العســـكریة الغربیـــةادرك خروتشـــوف فـــ

كانــت تهـــدف الـــى تطویــق بـــالده، فقـــرر مواجهتهــا عـــن طریـــق دعــم الحركـــات التحرریـــة 

  والتعاون مع الحكومات الوطنیة المستقلة ، مـع مراعاة المحافظة قدر االمكان على 
                                                          

  .100،ص2005،رسالة ماجستیر ،كلیة التربیة ،جامعة دیالى ،1952-1967= 

)1                                                            (Sciences Academy In USSR ,p.262.  
  العقاد ، ) بأستثناء اللواء عبد اهللا السالل ، أول رئیس للجمهوریة العربیة الیمنیة . ینظر  صالح 2(

  . 99جزیرة العرب ، ص 

، 1970-1962الملكــي فــي الــیمن وابعــاده العربیــة والدولیــة -) عبــد الحمیــد البكــري ، الصــراع الجمهــوري3(

-؛" العالقــات الیمنیــة302، ص 2004اطروحــة دكتــوراه ، كلیــة التربیــة ، ابــن رشــد ، جامعــة بغــداد ، 

  ؛26" ص 2000-1918الروسیة 
     Saeed M.Bedeeb The Saudi –Egyptian Conflict Over north Yemen 1962 –1970,washi ngton 
,1986 , P,64.

) كانت سیاسة الوالیات المتحدة الخارجیة ، حیث ظهرت بعد الحرب العالمیة الثانیة زعیمة للعـالم الغربـي 4(

نشـاء أحـالف داخـل ، تقوم علـى أسـاس إیجـاد جبهـة متراصـة بوجـه الخطـر الشـیوعي ، لـذلك سـعت الـى إ

القارة األوربیة وخارجها، وفضال عن حلف الناتو تمكنت اإلدارة األمریكیـة برئاسـة دوایـت ایزنهـاور اكمـال 

  شبكة األحالف التي اقامتها اإلدارات السابقة ، فوقعت سلسلة من التحالفات= 
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دد فـــي الـــیمن الفكـــرة عالقـــات بـــالده الخارجیـــة ومصـــالحها االقتصـــادیة وكـــان للقـــادة الجـــ

  .)1(الوطنیة نفسها 

، نائب رئیس الجمهوریة ، في اكتوبر من عــام )2(اوضح عبد الرحمن البیضاني  

بعـــد االعتـــراف الســـوفیتي بـــالثورة الیمنیـــة ، فـــي خطـــاب لـــه بمـــؤتمر شـــعبي فـــي 1962

ان االتحـــاد الســـوفیتي وقـــف الـــى جانـــب الثـــورة ومـــع ذلـــك فأننـــا ملتزمـــون صـــنعاء " 

لــة االجتماعیــة ، ورافضــون للماركســیة ، الن موقفنــا مــع احــدى الــدول فــي ذات بالعدا

واالجتمــاعي ، وللــیمن الخندق السیاسي ال یشترط علینا ان نلتزم بمذهبها االقتصادي

وفـــي لقـــاء البیضــاني مـــع خروتشـــوف حســابات یمنیــة وللســوفیت حســابات ســوفیتیة "

أس وفــــد بــــالده الجتمــــاع الجمعیــــة داخــــل اروقــــة االمــــم المتحــــدة ، وكــــان كــــل منهمــــا یــــر 

اننــي اؤمــن بالقومیــة العربیــة ، ولكننــي اؤمــن العمومیة الســنوي فــي العــام نفســه قــال: " 

بأن من اهم شروط النهضة العربیة ان یستخلص كــل اقلــیم عربــي منهــاج تطــوره مــن 

ظروفه الموضــوعیة ضــمن االطــار االقتصــادي العربــي الــذي یحــیط المصــالح االقلیمیــة 

، مــع الترحیــب بــالتطور المســتمر نحــو االفضــل فــي ضــوء النتــائج التجریبیــة الخاصــة 

  .)3(وتطور المعارف واالسالیب الحضاریة" 

لم یكتف االتحاد السوفیتي باالعتراف بالنظــام الجمهــوري الیمنــي ، بــل حــذر مــن   

أي تــدخل فــي شــؤون الــیمن الداخلیــة ، وجــاء ذلــك فــي الرســالة الجوابیــة التــي بعــث بهــا 

، عبــر فیهــا عــن تمنیاتــه للــیمن بالنجــاح وتعزیــز )4(شوف ، ردًا علــى برقیــة الســاللخروت

                                                          

یـا الجنوبیـة والصـین فضـال أهمها معاهدات دفاع مع استرالیا ونیوزلنـده والیابـان وكور 1954-1951= بین 

  ومعاهدة الدول المركزیة (حلف بغداد). ینظر1954عن معاهدات الدفاع الجماعي عام 
              E.Giverrant,Moden for East International relations ,The Unversity of New Maxico,1962,P.P.36-42 .  

، " اداب البصـــرة " 1967-1953والقضـــایا العربیـــة ) كـــریم زغیـــر اســـیود المـــالكي ، نیكیتـــا خروتشـــوف1(

  .118،ص2002) ، جامعة البصرة، 34(مجلة) العدد (

ــد عــــام 2( ــا ، تــــولى 1926) سیاســــي ودبلوماســــي یمنــــي ، ولــ ، وتلقــــى تعلیمــــه فــــي القــــاهرة وبــــون فــــي المانیــ

نائبـــًا ألول رئـــیس مناصــب دبلوماســـیة عدیـــدة ، مثــل بـــالده فـــي المانیــا الغربیـــة ولبنـــان والســودان ،اصـــبح

، وتـــولى رئاســـة الـــوزارة وعـــدة حقائـــب وزاریـــة، اعتـــزل العمـــل السیاســـي واقـــام فـــي 1962للجمهوریـــة عـــام 

  .254مصر . ینظر قحطان احمد فرهود ، المصدر السابق ، ص 

  .118) نقًال عن: كریم زغیر اسیود المالكي ، المصدر السابق ، ص 3(

ل ارسل برقیة الى القیادة السوفیتیة بعد اعتراف االخیرة بالثورة الیمنیة ) على مایبدو ان عبد اهللا السال4(

  حثها فیها على دعم الثورة وتقدیم المساعدة السیاسیة واالقتصادیة والعسكریة . ینظر احمد=
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اســـتقاللهم السیاســـي واالقتصـــادي ، وأعلـــن الـــزعیم الســـوفیتي أن أي تـــدخل أجنبـــي فـــي 

شؤون الیمن الداخلیة لن تسمح به بالده ، كما ان أي عمل عدواني ضد الــیمن ســینظر 

  .  )1(یتيالیه بوصفه موجهًا ضد االتحاد السوف

جــــاء الموقــــف الســــوفیتي بعــــد ادراكــــه الهمیــــة الثــــورة الیمنیــــة فــــي تلــــك المنطقــــة   

واالنعكاســـات االقلیمیـــة المنتظـــرة لهـــذه الثـــورة إذ أحـــدثت تصـــدعًا فـــي جبهـــة الحكومـــات 

الملكیة العربیة ، وٕان ظهور مركز ثوري في تلك المنطقة یوجه ضربة قویة لتلك الجبهة 

) 2(حركات التحرر الوطني المعادیة االمبریالیة، ویعد منبهًا قویًا ل
.  

أي االســتمرار المتصــلب علــى -الشك أن تغیر االوضــاع فــي الــیمن مــن ملكیــة 

أي اللیونــة السیاســیة وایجــاد المنافــذ الســهلة -الــى جمهوریــة -اســلوب معــین ال یتبــدل 

مهوریــة كــان یتناســب وخطــة الســوفیت بوجــه عــام ، إذ أن الج-للوصول الى ســدة الحكــم 

الحدیثــــة االســــتقالل كانــــت بحاجــــة الــــى الــــدعم الخــــارجي وتصــــبح أكثــــر صــــالحًا لتقبــــل 

المبــــادئ االشــــتراكیة والســــیما فــــي البلــــدان النامیــــة تحــــت تــــاثیر الشــــعور الحــــاد بوطــــأة 

  .)3(االستعمار الغربي ، او تلك التي ظلت معه في خصام تقلیدي كالیمن

ســوفیتي علــى انــه سیاســة مرحلیــة ، أي وربمــا یمكــن رؤیــة التغییــر فــي الموقــف ال  

التكیـــف تبعـــاً لكـــل مرحلـــة لتحقیـــق االغـــراض السیاســـیة  وتمریـــر االیدیولوجیـــة الشـــیوعیة  

بوسائل مختلفة ، وذلك وفق خطة سیاسیة تطبق وتنفــذ علــى مراحــل . وهكــذا وقــف قــادة 

بدالهم الكرملین یســاندون الثــورة ویبــاركون الجمهوریــة ویتخلــون عــن اصــدقاء االمــس واســت

باصدقاء جدد ، دون االضطرار الى تكییــف أنفســهم علــى وفــق ظــروف التغییــر الجدیــدة 

، وذلك النهم هم الذین ، او من بین الذین، سعوا الى تحقیق مثل هذا التغییر ، وأعدوا 

  .)4(أنفسهم مسبقًا الستقباله

بــــالرغم مــــن ســــرعة اعتــــراف االتحــــاد الســــوفیتي بالنظــــام الجمهــــوري وتصــــریحاته  

بالوقوف الى جانبه ، أال انه لم یشأ التدخل مباشرة لمساندة الثورة الیمنیة ، والســبب فــي 

                                                          

  .96= السقاف ، المصدر السابق ، ص 

؛302) عبد الحمید البكري ، المصدر السابق ، ص 1(
       Edgar Oblance,The war in the Yemen ,faberand faber, London,1973,P.73.              

  .303)  عبد الحمید البكري ، المصدر السابق ، ص2(

  .228)  زید بن علي الوزیر ، المصدر السابق ، ص3(

  .229) المصدر نفسه ، ص4(
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ذلــــك یكمــــن فــــي ان الســــوفیت كــــانوا قــــد خرجــــوا لتــــوهم ، انــــذاك ، مــــن ازمــــة الصــــواریخ 

، بمــا حملتــه مــن مخــاطر المواجهــة المباشــرة مــع الوالیــات المتحــدة ، ومــن ثــم )1(الكوبیــة

عـــن امـــداد كوبـــا بالصـــواریخ ، لـــذلك لـــم یشـــأ الســـوفیت التـــدخل اضـــطرارهم الـــى التراجـــع 

بصــورة مباشــرة لمســاندة الثــورة الیمنیــة تجنبــًا للــدخول فــي مواجهــة جدیــدة مــع الغــرب فــي 

تلك المنطقة الحیویة للعالم الغربــي مخافــة ان یضــطروا الــى التراجــع ثانیــة ، بمــا تنطــوي 

التحــاد الســوفیتي ومكانتــه بوصــفه قــوة علیه تلــك التراجعــات المتتالیــة مــن انتقــاص هیبــة ا

عظمى ، ولذا فقد آثر السوفیت ان یكون تدخلهم بصورة غیر مباشرة عــن طریــق مصــر 

لدعم وجودهم في الشرق االوسط ، فضًال عن ذلك فان النظام الجدید في الیمن لم یكن 

ب وانقــال1948قد استقر بشكل نهائي ، بل كان من الممكن انهیاره كمــا حــدث فــي ثــورة 

، اللتین سبق ذكرهما ، مما جعل الدعم السوفیتي امرًا متسرعًا وخالیًا من التعقل 1955

  وبعد النظر .

، علــى ان یكتفــوا هــم قــرر الســوفیت تــولي عبــد الناصــر هــذا الــدور بــدًال عــنهم

بدور المزود له باالسلحة التي تمكن مصر من االستمرار فــي الــدفاع عــن الثــورة الیمنیــة 

الملكیـــین الـــذین بـــدؤوا بمهاجمـــة مواقـــع الجمهـــوریین ، وبعبـــارة اخـــرى اراد ضـــد اعـــدائها 

السوفیت بدعمهم العسكري غیر المباشــر لهــذه الثــورة ،تنمیــة نفــوذهم فــي الشــرق االوســط 

)2(مع التقلیص قدر االمكان من حجم المخــاطر التــي ســتنجم عــن ذلــك التــدخل المحــدود

.  

لستینیات قویة ، حقیقة ان السوفیت كانوا السوفیتیة منذ ا-كانت العالقات العربیة

یسعون في تلك المرحلة الى تأمین أنفسهم ضد االحالف الغربیة في الشرق االوسط إال 

قلــل مــن مخــاوفهم بصــدد امــنهم بحیــث اصــبح الســوفیت بعــدها )3(أن انهیار حلــف بغــداد

                                                          

وجــود 1962مریكیـة فـي اكتــوبر عـام ) هـي االزمـة الدولیــة التـي نتجـت عــن اكتشـاف الوالیـات المتحــدة اال1(

صواریخ واسـلحة ذریـة سـوفیتیة فـي كوبـا التـي تبعـد حـوالي تسـعین مـیًال جنوبـًا عـن الشـواطئ االمریكیـة ، 

وفـرض حصــار امریكــي بحـري علــى الســفن الســوفیتیة ، التـي كانــت تحمــل االسـلحة ، وفــي نــوفمبر اعلــن 

التــي كــادت ان تفجــر حربــًا نوویــة . ینظــر خروتشــوف عــن ســحب هــذه الصــواریخ ، فانتهــت هــذه االزمــة
Encyvlopeadia Britaninca,Vol 7,P300.                                                                                                   

؛ ممــدوح مصــطفى منصــور ، الصـــراع 212، 211اســماعیل صــبري مقلــد ، المصــدر الســابق ، ص )2(

  .299السوفیتي على الشرق االوسط ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، ص -مریكياأل

  ) هو الحلف االستعماري الذي انشأته بریطانیا وضم الى جانبها العراق وایران وتركیا وباكستان،=3(
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ول علــى یهدفون الــى تقویــة نفــوذهم البحــري فــي البحــر المتوســط والبحــر االحمــر والحصــ

موطئ قدم في مناطق الشرق االوسط الغنیة بالنفط ، إال أن العالقات السلبیة بــین عبــد 

الناصــر وبعــض الحكومــات العربیــة االخــرى مثــل الســعودیة واالردن وانهیــار الجمهوریــة 

العربیة المتحدة قد هیأ وضعًا هشًا اصبح فیه الكیان الصهیوني أقوى كیان عسكري في 

كـــان ذلـــك مـــن بـــین االســـباب التـــي ســـمحت لالتحـــاد الســـوفیتي فـــي المشـــرق العربـــي ، و 

  .)1(التواجد في الیمن

ویــذكر الضـــابط المصــري صـــالح الحدیــدي فـــي كتابــه شـــاهد علــى حـــرب الـــیمن 

"كان االتحاد السوفیتي ، شأنه شأن باقي الدول ، بال شــك، یتــابع التــدخل المصــري ، 

مرحلة ما تحدید موقفه منها بجــالء منتظرًا ما ستفرزه االحداث من نتائج یستطیع في

السوفیتیة قد تعــدت العالقــات الدبلوماســیة العادیــة الــى تعــاون -. كانت العالقات الیمنیة"

فنــي وعســـكري ، أفضـــى الــى وجـــود عـــدد مــن الخبـــراء العســـكریین فــي الـــیمن، ولـــم تكـــن 

وا االتصال لهؤالء الخبراء ایة عالقة بقیام الثورة ، حتى ان بعض الضباط الیمنیین حاول

بهم للحصول على مساعدة من حكــومتهم فــي حــال قیــام الثــورة إال انهــم اعلنــوا عــن عــدم 

رغبتهم بالتدخل في مثل هذه االمور ، وعندما قامت الثورة ارسلت حكومة موسكو برقیة 

الــــى القــــادة الجــــدد فــــي صــــنعاء حثــــتهم علــــى ضــــرورة المحافظــــة علــــى ســــالمة الخبــــراء 

  . )2(مون في منزل خصص لهم كان یقع خلف قصر البدرالسوفیت الذین كانوا یقی

مهـــد االعتـــراف السیاســـي لالتحـــاد الســـوفیتي بالنظـــام الجمهـــوري فـــي الـــیمن لقیـــام 

  عالقات سیاسیة واقتصادیة مهمة للسوفیت مع النظام الجدید .           

  : 1967-1962ثانیًا: النشاط االقتصادي والسیاسي السوفیتي في الیمن الشمالي 

  السوفیتیة تزداد متانة وقوة بعد قیام الثورة -ظلت اواصر الصداقة الیمنیة

                                                          

= وانظمـــت الوالیـــات المتحـــدة عضـــوًا مراقبـــًا للحلـــف، لتطویـــق االتحـــاد الســـوفیتي، وقـــد حضـــي هـــذا الحلـــف 

اري بمعارضـة شـدیدة مـن مصـر عبـد الناصـر . انهـار هـذا الحلـف بعـد انسـحاب العـراق منـه بعـد االستعم

ــد حســـین، نـــوري الســـعید ودوره فـــي حلـــف بغـــداد ، اطروحـــة 1958تمـــوز 14ثـــورة  ، ینظـــر: لیلـــى محمـ

  . 1994دكتوراه ، كلیة التربیة ، جامعة البصرة ، 

المشــرق العربــي ، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون ، ) احمــد عبــد الــرحیم مصــطفى ، الوالیــات المتحــدة و 1(

  .184، ص 1978الكویت 

  .54-53،ص ص 1984) صالح الحدیدي ، شاهد على حرب الیمن ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ،2(



  51

الیمنیــة ، وعــدت عالقــات الجمهوریـــة العربیــة الیمنیــة بـــدول المعســكر االشــتراكي وعلـــى 

رأسها االتحاد السوفیتي ممیزة وانموذجًا للعالقات االقتصادیة والسیاسیة الدولیة ، تمثلت 

مساواة وتبادل المنافع وعــدم التــدخل فــي شــؤون الداخلیــة ، بنمط جدید على اساس من ال

وطبیعــي ان یــؤدي ذلــك الــى التطــور فــي مجــاالت متعــددة بــین الــیمن والــدول االشــتراكیة 

ـــن خــــالل تقــــدیم المســــاعدات فــــي المجــــاالت االقتصــــادیة والفنیــــة والصــــناعیة والنقــــل  مـ

  . )1(الیةوالخدمات والزراعة والثقافة والعلوم ومنح الیمن القروض الم

وحل االتحاد السوفیتي مشكلة الكادر الفني الذي كانت تفتقر الیه الیمن وتطویر 

مهاراتـــــه المتنوعـــــة مـــــن خـــــالل تقـــــدیم المـــــنح الدراســـــیة للطـــــالب الیمنیـــــین فـــــي مختلـــــف 

  . )2(المؤسسات التعلیمیة السوفیتیة

یع على اتفاقیتین اقتصادیتین لوضــع دراســة للمشــار 1962دیسمبر 27ووقع في 

االقتصــادیة واســتخدام التربــة والمیــاه الجوفیــة ، تالهــا توقیــع البروتوكــوالت الخاصــة بفــتح 

  .)3(1963ممثلیة تجاریة سوفیتیة في الیمن عام 

ُفِتحْت بعد انتصار ثورة الیمن افاٌق اوسع لتطویر عالقات الصداقة بینهــا و بــین 

وجیــزة مطــارًا كبیــرًا فــي الــیمن ، االتحاد السوفیتي ، اذ شید االتحاد الســوفیتي خــالل مــدة

انـــذاك، وقـــدم )4(واســـتقبل الطـــائرات مـــن احـــدث التصـــامیم1963ســـبتمبر 27افتـــتح فـــي 

االختصاصــیون الســوفیت مســاعدات كبیــرة فــي اعــادة بنــاء مینــاء الحدیــدة وفــي مجــاالت 

                                                          

) قـدم االتحــاد السـوفیتي قروضــًا عدیـدة تضــمنت تفاصــیلها اتفاقیـات وبروتوكــوالت متعـددة ، وقــد كــان اول 1(

روبــل مــن دون فوائــد علــى ان یســدد علــى خمســة 13000000مقــداره 1956ي یولیــو عــام قــرض قــدم فــ

وعـام 1957عشر قسطًا سنویًا بسلع وبضائع یمنیة ، ثـم قـدم االتحـاد السـوفیتي قرضـین اخـرین فـي عـام 

% واتفــق علــى تأجیــل ســداد 1روبــل تبــدأ بفائــدة 193231روبــل والثــاني 383162االول مقــداره 1958

قــدم االتحــاد الســوفیتي قرضــًا مقــداره 1961علــى خمســة اقســاط ســنویة متســاویة ، وفــي  یونیــو القرضــین 

ــي مــــارس 500000 ـــاء الحدیــــدة ،وفــ ـــد لتطــــویر مینـ ـــدم االتحــــاد الســــوفیتي 1964روبــــل مــــن دون فوائـ قـ

روبــل مــن دون فوائــد بهــدف تطــویر االنتــاج الزراعــي  وبنــاء مصــنع لالســمنت وبنــاء ســفن 65000000

الحدیــدة الــى جانــب اســتیراد الســلع الســوفیتیة، وقــد بلــغ مجمــوع القــروض التــي -بیــد طریــق تعــزحدیثــة وتع

روبـل . ینظـر عـادل 80076393حـوالي 1964وحتـى عـام 1956قدمها السوفیت الى الـیمن منـذ عـام 

  .    323، ص 1974رضا ، محاولة لفهم الثورة الیمنیة ، المكتب المصري الحدیث ، القاهرة ، 

  .226-225ال حزام محمد النظاري ، المصدر السابق  ، ص ) جم2(

  . 28" ،ص 2000-1918الروسیة-) " العالقات الیمنیة3(

)4 (Sciences Academy In USSR ,p.269 .                                                                                                                          
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، فـــي ســـیاق حـــرص االتحـــاد الســـوفیتي علـــى ابـــرام )1(اخـــرى كالصـــحة والزراعـــة وغیرهـــا

مــــن آســــیا )2(ت للتعــــاون االقتصــــادي والخــــدمات التكنولوجیــــة مــــع بلــــدان عدیــــدةاتفاقیــــا

  .)3(وأفریقیا

تلقــى الــرئیس الیمنــي عبــد اهللا الســالل دعــوة رســمیة مــن االتحــاد الســوفیتي لزیــارة 

، قام السالل بأول زیارة رسمیة 1964موسكو ، وفي الحادي والعشرین من مارس عام 

خاللهــا علــى معاهــدة الصــداقة وعلــى اتفاقیــة للمســاعدات لــه الــى االتحــاد الســوفیتي وقــع

االقتصــادیة والفنیــة وخــالل الكلمــة التــي القاهــا الــرئیس الیمنــي جوابــًا علــى رئــیس مجلــس 

ـــدان ، قـــال :  " )4(الســـوفیت االعلـــى لیونیـــد بریجینـــف ـــل غیرهـــا مـــن البل ان الـــیمن مث

مــن هــذا الــوحي شــجاعة وكفاحهــا الطویــل وتســتمد تستوحي مبادئ الثــورة االشــتراكیة 

  " .) 5(في نضالها

26هــي االولــى بعــد ثــورة 1964تعد المعاهدة التي وقعهــا عبــد اهللا الســالل عــام 

-سبتمبر بین االتحاد السوفیتي والجمهوریة العربیة الیمنیة ، وُأشیَر في البیان الســوفیتي

ترفـــت بـــالیمن الیمنـــي الـــى ان االتحـــاد الســـوفیتي كـــان الدولـــة االجنبیـــة االولـــى التـــي اع

                                                          

-1962) فاطمــة حســین ســلومي الربیعــي ، موقــف الصــحافة العراقیــة مــن التطــورات السیاســیة فــي الــیمن 1(

  .61،ص 2002، اطروحة دكتوراه ، معهد التاریخ العربي والتراث العلمي ، 1967

بناء ما ) قدم االتحاد السوفیتي قروضًا طویلة االجل الكثر من عشرین دولة من دول العالم الثالث و 2(   

یقرب من خمسمائة منشأة صناعیة ، تلك المساعدات جاءت في اطار مساندة حركات التحرر الوطني 

   .Tomax ,Foreign Policy Of USSR1945-1980,Vol2 , Moscow1981,p.301في دول العالم الثالث. ینظر 

Ibid, P.301 .             )3                                          (                                                      

1927، ألب یعمــل فــي التعــدین ، انهــى دراســته عــام 1906) ولــد فــي بلــدة منســكوي االوكرانیــة عــام 4(

فـي موسـكو ، 1931في كورسك متخصصًا في الهندسة الزراعیة ، انتمى الى الحزب الشیوعي عـام 

) شـغل منصـب سـكرتیر اول للحـزب الشـیوعي 1953-1951ین (عمل مساعدًا مباشرًا لخروتشـوف بـ

لجمهوریـــة مولـــدافیا الســـوفیتیة ، ثـــم اصـــبح بعـــد ذلـــك عضـــوًا فـــي اللجنـــة المركزیـــة للحـــزب الشـــیوعي 

شــغل منصــب ســكرتاریة رئاســة الســوفیت األعلــى ، ثــم اصــبح علــى رأس 1960الســوفیتي وفــي عــام 

  . ینظر1982،توفي عام 1964السلطة بعد إبعاد خروتشوف عام 
Encyclopeadia Britaninica, VoL2, P.507                                                                                                                                             

؛ جمــال حــزام النظــاري ، 1964شــباط  14، 8646) مقتــبس مــن: "النهــار" (صــحیفة) بیــروت ، العــدد 5(

  .   227المصدر السابق ، ص 
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وقــدمت لهــا مســاعدات مادیــة ومعنویــة كبیــرة . وشــملت بنــود المعاهــدة ، وضــع األســس 

  . )1(الثابتة للتعاون بین الطرفین في المجاالت السیاسیة واالقتصادیة

الســـوفیتیة تـــزداد بعـــد عقـــد المعاهـــدة ، وخـــالل عـــامي -اخـــذت العالقـــات الیمنیـــة

الــى مــدى كبیــر مــع الــیمن إذ اقیمــت ، كــان الــدعم الســوفیتي قــد وصــل1964-1965

مشاریع متعددة ذات منافع اقتصادیة ، تمیزت العالقات مع الســوفیت بكونهــا قــد وظفــت 

  لما فیه خدمة االقتصاد الوطني الیمني وتطویره ، نذكر منها :

هكتــــار مــــن االراضــــي الزراعیــــة فــــي تهامــــة غربــــي الــــیمن وبنــــاء 10-9استصــــالح -1

  .)  2(دیثةشبكات الري الكبیرة والح

إنجــاز مجموعــة مــن االعمــال الخاصــة بالتنقیــب عــن المعــادن فــي االراضــي الیمنیــة -2

واستكشــاف المــواد الطبیعیــة ، الــى جانــب تقــدیم االالت الخاصــة بالزراعــة وتــوفیر المــواد 

  .)3(الضروریة من قطع غیار وغیرها

االســماك فــي بناء مصنع لألسمنت فــي مدینــة باجــل ، جنــوب الــیمن ، واخــر لتعلیــب -3

فــــي المدینــــة نفســــها واعــــداد الكــــوادر الوطنیــــة لتطــــویر صــــید االســــماك واجــــراء بحــــوث 

  جیولوجیة في هذا المجال .

بناء ثالث مدارس وعدد من المستشفیات والمستوصــفات فــي تعــز وصــنعاء والحدیــدة -4

، مدرســـة فـــي كـــل مدینـــة ، تحولـــت جمیعهـــا الـــى هدیـــة لشـــعب الـــیمن ، وبنـــى الســـوفیت 

تشفى الثورة في صــنعاء ضــمت ثالثــة عشــر طبیبــًا مــن االتحــاد الســوفیتي ومــن كذلك مس

  دول اوربا الشرقیة .

  .) 4(تعز-ابتداء العمل بشق طریق الحدیدة-5

قدم االتحــاد الســوفیتي كمیــات كبیــرة مــن المــواد الغذائیــة الضــروریة وكــذلك المــواد        

% مـــن 50روســـین ،و % مـــن الكی75% مـــن األخشـــاب ،و 88الصـــناعیة التـــي بلغـــت 

% مــن الزجــاج ، الــى جانــب ارتفــاع حجــم التبــادل 32% مــن الكبریــت ،و 39السكر ،و 

-1962التجاري، فقــد ارتفعــت قیمــة االســتیرادات مــن االتحــاد الســوفیتي خــالل االعــوام (
                                                          

                                   Sciences Academy In USSR,p.269؛99) سلطان المعمري ، المصدر السابق، ص 1(

  .343) عادل رضا ، محاولة لفهم الثورة الیمنیة ، ص 2(

  .227د النظاري، المصدر السابق،ص ؛جمال حزام محم99) سلطان المعمري المصدر السابق،ص 3(

  .344) عادل رضا ، محاولة لفهم الثورة الیمنیة ، ص 4(
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، وبمعـــدل 1967ملیـــون روبـــل عـــام 9,1الـــى 1963ملیـــون روبـــل عـــام 2)مـــن 1967

) ، ارتفع حجم التبــادل التجــاري 1970-1969في عامي (ملیون روبل ، و 7زیادة قدره 

ملیــون روبــل 10، وبمعــدل زیــادة قــدره )1(ملیــون روبــل39ملیــون روبــل الــى 29,6مــن 

للســـنوات نفســـها ، فضـــًال عـــن ازدیـــاد حجـــم القـــروض المصـــرفیة والتجاریـــة المقدمـــة مـــن 

  .)2(االتحاد السوفیتي الى الجمهوریة العربیة الیمنیة

رد الجمهوریة العربیة الیمنیة على المساعدات السوفیتیة صــرح مــن وفي معرض  

" اننــا وبمســاعدة االتحــاد الســوفیتي لــدینا امكانیــة بنــاء صــنعاء عبــد اهللا الســالل قــائًال 

حیاة جدیدة كلیًا في الیمن ، ونواجه بحزم محاوالت أي تدخل للرجعیة واالستعمار فــي 

شــاعر بتقــدیم الشــكر الحــار والعمیــق لالتحــاد شؤون بالدنا ، وكــل ذلــك یثیــر لــدینا الم

  .)3(السوفیتي"

ونظـــرًا لوقـــوف االتحـــاد الســـوفیتي مـــع الثـــورة الیمنیـــة منـــذ قیامهـــا وأدراك حكومـــة   

الثــورة ألهمیــة تعزیــز العالقــات مــع االتحــاد الســوفیتي فقــد بــادرت بتعیــین احــد قــادة الثــورة 

1962كو ،وذلك في نوفمبر عام هو العقید علي سیف الخوالني أول سفیر لها في موس

وهـــو 1963، كمـــا قامـــت الحكومـــة الســـوفیتیة بتعیـــین اول ســـفیر لهـــا فـــي صـــنعاء عـــام 

نیكــوالي سولیتســكي ، بعــد ان كــان التمثیــل الدبلوماســي فــي صــنعاء علــى مســتوى القــائم 

" ان االتحــاد الســوفیتي لــن باالعمــال ، وقــد صــرح الســفیر الســوفیتي فــي صــنعاء قــائًال 

  .) 4(د حد في مساعداته التي یقدمها الى الیمن"یقف عن

ظــل االتحــاد الســوفیتي داعمــًا ومؤیــدًا الثــورة الیمنیــة فــي المحافــل الدولیــة ، وفــي   

وســائل االعــالم وتصــریحات قیادتــه ، كمــا وقــف فــي مجلــس االمــن داعمــًا ومؤیــدًا لهــا ، 

ة ، وثمــن خروتشــوف ومــدینًا التــدخل فــي شــؤونها ومعلنــًا وقوفــه معهــا ضــد القــوى المعادیــ

رئــیس الــوزراء الســوفیتي دور عبــد الناصــر فــي الــیمن وایــد الجهــود الرامیــة الــى احـــالل 

الســالم هنــاك ، ونتیجــة لــذلك فقــد ظــل قریبــًا مــن المــؤتمرات التــي عقــدت لهــذا الغــرض ، 

                                                          

  . 100) سلطان المعمري ، المصدر السابق ، ص 1(

)2(Sciences Academy In USSR,p.269.                                                                                                                            

)3                                                                             (Quoted in Ibid, P.269.   

نقًال عن عبد الرحمن البیضاني ، ازمة االمة العربیة وثورة الـیمن ، المكتـب المصـري الحـدیث ، القـاهرة ) 4(

  .617، ص 1984، الطبعة الخامسة ، 
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بصــفة )2(شــارك یفغینــي بریمكــوف1965الــذي انعقــد فــي نــوفمبر )1(ففي مؤتمر حــرض

المــؤتمر رفــع تقریــرا الــى القیــادة الســوفیتیة مــن خاللــه ادركــت حكومــة مراقــب وفــي نهایــة 

موســكو ان الجمهــوریین لــن یتمكنــوا مــن احــراز نصــر عســكري نهــائي لــذلك تعهــدت بمــا 

وصف بالسالم التفاوضي واوصت الجمهوریین بعــدم التصــرف بطریقــة قــد تضــر بــالثورة 

  .) 3(و بالجمهوریة

ة في مجال التعــاون العلمــي والثقــافي ، فضــًال الیمنی-ازدهرت العالقات السوفیتیة  

ــــیم االبتــــدائي والثــــانوي والجــــامعي  عــــن المجــــالین السیاســــي واالقتصــــادي ، وشــــمل التعل

والطب والفنون وتنظــیم المعــارض واالذاعــة والتلفزیــون والریاضــة والســیاحة وفــروع اخــرى 

ثقافیــة بــین وقــع فــي صــنعاء علــى اتفاقیــة 1963مــایو 2مــن النشــاط االنســاني ، ففــي 

الـــیمن واالتحـــاد الســـوفیتي لمـــد ة غیـــر محـــدودة ، وقـــد اســـهم االتحـــاد الســـوفیتي لســـنوات 

طویلــة إســهامًا بــارزًا فــي مجــال التعلــیم والصــحة واعــداد الكــادر الــوطني ، وتفیــد بعــض 

% ممــن تلقــوا العلــم مــن الیمنیــین فــي معاهــد وجامعــات الــدول 53اإلحصــائیات أن نحــو 

م مــــن خریجــــي الجامعــــات والمعاهــــد الســــوفیتیة ، اذ قــــدم االتحــــاد العربیــــة واألجنبیــــة هــــ

السوفیتي اكثر مــن مئتــي مقعــد دراســي جــامعي وخمســة وعشــرین مقعــدًا لطلبــة الدراســات 

  .)4(العلیا

كانــت المســاعدات الســوفیتیة للــیمن تســعى الــى نشــر المبــادئ االشــتراكیة وایجــاد   

یــة والخلــیج العربــي ســاعدها فــي ذلــك قاعــدة انطــالق لهــا فــي منطقــة شــبه الجزیــرة العرب

  اســتقالل الجـنوب الیمنـي وجـالء االسـتعمار البــریـطاني ، ووصـول 

                                                          

المصـــریة -) وهـــو المـــؤتمر الـــذي ضـــم وفـــدین مـــن الجمهـــوریین والملكیـــین برعایـــة لجنـــة الســـالم الســـعودیة1(

،بین عبد الناصر والملك فیصل بن عبد العزیز ، ابتدأ المؤتمر فـي 1965المنبثقة عن اتفاقیة جدة عام 

لجمهـوري والملكــي لمحاولــة ، بحضــور خمــس وعشـرین عضــوًا عــن كـل مــن الوفــدین ا1965نـوفمبر 23

انهــاء الصــراع والحــرب االهلیــة ، وعقــد المــؤتمر اربــع جلســات لــم یتوصــل فیهــا الــى اتفــاق معــین، بســبب 

  . 181اختالف في وجهات النظر . ینظر: عبد الرزاق خمیس الزیدي ، المصدر السابق ، ص 

  ورئیس الوزراء في عهد یلتسن .) المستشرق والشخصیة المرموقة ، وزیر الخارجیة في عهد بریجنیف ،2(

                  .Edgar Obllance, op. Cit, P.103؛     29" ، ص 2000-1918الروسیة -)" العالقات الیمنیة3(

  . 267) محمد عبد الواحد المیتمي ، المصدر السابق ، ص 4(
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  .)1(الماركسیین الى قمة السلطة هناك

ثــم جــاء دعــم االتحــاد الســوفیتي للتــدخل العســكري المصــري فــي الــیمن لیضــیف   

الملكــي فــي -مهــوريحلقــة جدیــدة مــن حلقــات النشــاط الســوفیتي فــي مرحلــة الصــراع الج

  الیمن .

  ) 1970-1962الملكي (-ثالثًا: موقف االتحاد السوفیتي من الصراع الجمهوري

  )1967-1962ـ موقف االتحاد السوفیتي من التدخل المصري (1

بعث السالل برقیة لعبد الناصر فور نجاح الثــورة اكــد فیهــا نجــاح الشــعب الیمنــي   

یــة دیمقراطیــة ، فــرد علیــه عبــد الناصــر ببرقیــة باالطاحــة باالمامــة وتأســیس جمهوریــة یمن

حملت الدعم والتأیید والمباركة ، وشدد السالل على وجوب مساندة مصر للثورة لكــي ال 

  .)2(تلقى مصیر الثورات السابقة 

26شعرت كل من بریطانیا والمملكة العربیة السعودیة بالتهدید ، بعد نجاح ثورة   

تصـــاعد حركـــة المعارضـــة لوجودهـــا ومشـــاریعها فـــي ســـبتمبر ، اذ خشـــیت بریطانیـــا مـــن 

الجنــوب الیمنــي ، وخشــیت الســعودیة مــن امتــداد الثــورة الــى مناطقهــا ، تلــك الثــورة التــي 

غیرت من شكل نظام الحكم في الیمن بعد ان كان ملكیًا ، اسریًا متســقًا فــي تكوینــه مــع 

  .)3(التكوین الملكي األسري في السعودیة

لنظــام الجمهــوري عنــدما عــرف ان البــدر مــا زال علــى قیــد الحت االخطار على ا  

، )4(الحیاة وانه هرب الى السعودیة وحِظــي بــدعم مباشــر منهــا ، فضــًال عــن أن الحســن

عــم اإلمــام وممثــل الــیمن فــي االمــم المتحــدة ، قــد غــادر نیویــورك ووصــل الــى الســعودیة 
                                                          

  .228) جمال محمد النظاري ، المصدر السابق ، ص 1(

) ، دار االنــدلس ، 1978-1962عبــده ، العوامــل المــؤثرة فــي صــنع القــرار الیمنــي () عبــد الملــك ســعید 2(

  .23، ص 1992صنعاء ، 

) سعید الجناحي ، الحركة الوطنیة الیمنیة من الثورة الـى الوحـدة ، مركـز االمـل للدراسـات والنشـر ، عـدن 3(

  .240، ص 1992، 

مدینــة حجــة وهـو اخــو االمـام احمــد ، درس العلــوم ، فـي 1908) ولـد الحســن بـن یحیــى حمیــد الـدین عــام 4(

، ونائب االمام في لـواء إب مـا 1930الدینیة والشرعیة ، شغل مناصب عدیدة في المدرسة الحربیة عام 

نقـل 1955، ثم رأس مجلس الوزراء ونائبًا الخیه أحمد على لواء صنعاء حتـى عـام 1948-1938بین 

، وكـان یلقـى دعمـًا مـن الوالیـات المتحـدة 1962ة حتى سـبتمبر عـام بعدها ممثًال للیمن في االمم المتحد

والســعودیة لتــولي اإلمامــة ، عنــدما كــان یتنــافس علیهــا مــع البــدر ، وبعــد انــدالع الثــورة انضــم الــى البــدر 

  . 244وبایعه باإلمامة.ینظر قحطان أحمد فرهود ، المصدر السابق،ص
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یـــة ، فقـــاد الحســـن واعلـــن والءه للبـــدر ، واتفـــق االثنـــان علـــى شـــن حـــرب علـــى الجمهور 

الجــیش الــذي زحــف مــن الشــمال الشــرقي بینمــا قــاد البــدر الزحــف مــن الشــمال الغربــي ، 

، اخــذ الجیشــان یســیطران علــى معظــم األراضــي الیمنیــة فــي 1963وفي شباط / فبرایر 

الحدیــدة ، وســاعد ســالح -صــنعاء-حــین اقتصــرت ســیطرة الجمهــوریین علــى مثلــث تعــز

ین عـــن طریـــق امـــارة بیحـــان علـــى الحـــدود مـــع الجمهوریـــة الجـــو البریطـــاني قـــوات الملكیـــ

  .)1(العربیة الیمنیة على تعزیز ذلك التقدم

اذ كـــان )3(، ووافقـــت مصـــر) 2(أرســـل الســـالل وفـــدًا الـــى مصـــر لطلـــب المســـاعدة  

  .)4(انفصال سوریا قد جعل عبد الناصر یتوجه الى الیمن لیعوض خسارته

ریـــق مصـــر ، والســـیما أنهـــا أصـــبحت كانـــت إمـــدادات الســـالح الســـوفیتیة عـــن ط  

طرفـــًا مهمـــا فـــي القتـــال علـــى ارض الـــیمن ، ولكـــن مصـــر لـــم تكـــن تســـمح بنقـــل أي مـــن 

ـــوریین فــــي الــــیمن، لیســــتخدموها بأنفســــهم وانمــــا  االســــلحة الســــوفیتیة الثقیلــــة الــــى الجمهـ

احتفظت لنفسها حــق اســتخدام هــذه االســلحة،وربما كــان ذلــك بموافقــة االتحــاد الســوفیتي، 

اولة من مصر لربط الیمن بنظامها السیاسي ، ومخافًة من ان تؤدي االتصاالت في مح

  .)5(المباشرة بین السوفیت والجمهوریین الى أضعاف النفوذ المصري هناك

  استفاد االتحاد السوفیتي كثیرًا من عالقته بمصر في تلك المرحلة ، فعن 

                                                          

  .103-102) صالح العقاد ، جزیرة العرب ، ص 1(

) أعلــن عبــد اهللا الســالل ان الهــدف مــن قیــام الثــورة كــان بنــاء جمهوریــة اشــتراكیة علــى الــنمط المصــري ، 2(

وعندما طلب السالل المساعدة كانت مصر تعتقد في بدء األمر أن سالح الجـو كافیـًا لتأییـد الجمهـوریین 

نظــر المصـــدر نفســـه ، ص إال أن الضــغط المتزایـــد مــن الملكیـــین دفــع مصـــر الــى ارســـال قــوات بریـــة . ی

103.  

ســبتمبر علــى اتفاقیــة دفــاع مشــترك فــي 26) وقعــت كــل مــن مصــر والجمهوریــة العربیــة الیمنیــة بعــد ثــورة 3(

نوفمبر من  العام نفسـه ، بموجـب االتفاقیـة اصـبح االعتـداء علـى أي مـن الـدولتین بمثابـة االعتـداء علـى 

ر ، وُشـــكلت قیـــادة مشـــتركة عملـــت تحـــت القیـــادة االخــرى ، ووضـــعت االتفاقیـــة موضـــع التنفیـــذ علـــى الفـــو 

العلیــا للســالل . ینظــر رؤوف عبــاس حامــد واخــرون ، اربعــون عامــًا عـلـى ثــورة یولیــو ، مطــابع االهــرام، 

  . 227، ص 1992القاهرة ، 

  .  1964تموز 15، 18، السنة 536) "بیروت المساء" (صحیفة) بیروت ، العدد 4(

حاد السوفیتي وصراعات العالم الثالث ، " المسـتقبل العربـي "  (مجلـة) ، بیـروت ، ) ابراهیم عرفات ، االت5(

  .   138، ص 1987ایلول 19، 103العدد 
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سة التــي تطلــع لهــا القیاصــرة طریقهــا اســتطاع ممارســة سیاســته فــي المنطقــة ، تلــك الســـیا

، ولم یكن الوصول الى المیــاه الدافئــة هــو الغــرض )1(الروس للوصول الى المیاه الدافئة

النهائي من عالقته مع مصر ، فمن خالل هذه العالقة یمكنه الوصول الى قلب منطقة 

ثابــة الشرق االوسط وافریقیا  ، وصارت عالقة االتحاد السوفیتي مــع القیــادة المصــریة بم

حجــر الزاویــة لتحقیــق اهدافــه االســتراتیجیة فــي المنطقــة ، وال شــك ان الموقــع الجغرافــي 

للیمن له اثر فــي الــدول المجــاورة لــه ،  كمــا انــه عــن طریــق الوجــود المصــري فــي الــیمن 

یمكــن ان ینشــأ وجــود ســوفیتي اقــوى وابعــد اثــرًا مــن الســابق، هــذا الوجــود الــذي یمكــن ان 

ســوفیتي فــي ذلــك الوقــت آفاقــًا جدیــدة تفیــده فــي الصــراع القــائم بینــه یفــتح أمــام االتحــاد ال

  .)2(وبین المعسكر الغربي

ومــــن ناحیــــة اخــــرى كـــــان الســــوفیت یتوقعــــون مكاســـــب كبیــــرة مــــن وراء التـــــدخل   

المصــري فــي الــیمن ، فقــد كــانوا یــدركون ان تــورط عبــد الناصــر فــي تلــك الحــرب ســوف 

سوفیتي، وسیضطره الى إظهار قدر من المرونة یجعله في حاجة الى المساندة والدعم ال

للتسهیالت العسكریة التي كان السوفیت یتطلعون الــى الحصــول علیهــا مــن مصــر، كمــا 

انـــه فـــي حـــال نجـــاح عبـــد الناصـــر فـــي دعـــم الثـــورة الیمنیـــة ، فـــأن ذلـــك ســـوف یتـــیح لـــه 

یــة فــي الــى المنــاطق المجــاورة مهــددًا بــذلك مصــالح الغــرب النفط)3(االنطــالق مــن الــیمن

  .) 4(الجزیرة العربیة والخلیج العربي

تصاعد هجوم الملكیین على حكومة الثورة في الیمن ، مما اضطر عبد الناصر   

الــى ارســـال مجموعــات مـــن المــدربین والمستشـــارین العســكریین المصـــریین الــى الـــیمن ، 

                                                          

) یقصد بالمیاه الدافئة البحار الشرقیة غیر المنجمدة مثل الخلیج العربي والمحـیط الهنـدي والبحـر االحمـر 1(

قـرون طویلـة الـى الوصـول الیهـا ، وقیـل كـذلك انهـا والبحر المتوسط ، حیـث سـعى القیاصـرة الـروس منـذ

كانت تعني ابار النفط في الخلیج والجزیرة العربیة . للمزید ینظر ایفان سبكتور ، اربعـون عامـًا، ترجمـة: 

  .12، ص 1961دار غندور ، بیروت، 

  .58) صالح الحدیدي ، المصدر السابق ، ص 2(

ن حـدًا كبیـرًا، فحسـب مـا أوردتـه  بعـض المصـادر الیمنیـة ان ) بلغ حجم التـدخل المصـري فـي شـؤون الـیم3(

المصــریین منعــوا الفریــق حســن العمــري رئــیس وزراء الــیمن مــن مقابلــة الكســي كوســیجین رئــیس الــوزراء 

، وغضــب كــل مــن كوســیجین  والعمــري فــي 1966الســوفیتي ، فــي أثنــاء زیارتــه لمصــر منتصــف عــام 

  .307مصدر السابق ، ص حینها . ینظر عبد الحمید البكري ، ال

  .304) ممدوح مصطفى منصور ، المصدر السابق ، ص 4(
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وتبع ذلك ارسال اعداد متزایدة من القوات المصریة فضًال عن ذلــك عملــت مصــر علــى

اســـتمالة القبائـــل الیمنیـــة الـــى جانـــب الجمهـــوریین مـــن خـــالل االمـــداد بالمـــال والســـالح، 

وخــالل شــهرین مــن قیــام الثــورة قــدر عــدد القــوات المصــریة فــي الــیمن بنحــو عشــرة االف 

، ثم الى ستین الفًا فیما بعد ، 1963جندي ، ثم ارتفع العدد الى ثالثین الفًا في فبرایر 

، وهــي االتفاقیــة نفســها 1956خلها العسكري الى اتفاقیــة جــدة فقد استندت مصر في تد

  . )1(التي استندت الیها السعودیة في تسویغ دعمها للملكیین الیمنیین

أدت مشــكلة الــیمن الــى وقــوع انقســام بـــین الــدول العربیــة ، فقــد اعترفــت بـــالحكم   

رأســـها الجمهـــوري فـــي الـــیمن معظـــم الحكومـــات العربیـــة ذات النظـــام الجمهـــوري وعلـــى

مصـــر ، فـــي حـــین أمـــدت الســـعودیة الملكیـــین الیمنیـــین بمســـاعدات عســـكریة واقتصـــادیة 

  .) 2(كبیرة فضًال عن الدعم االردني والمغربي

حصل المصریون على مكاسب جدیدة من وراء دعمهم لحكومة الثورة فــي الــیمن   

هــروب ، منها ان عبد الناصر قد تصاعدت شعبیته فــي الــوطن العربــي ، وال ســیما بعــد

وســوریا )3(الطیارین السعودیین واألردنیین الى مصر، وبعد انقالبین فــي كــل مــن العــراق

، أطاحا بحكومتین مناوئتین لعبد الناصر ، األمــر الــذي أدى 1963في فبرایر ومارس 

عراقي ، ودعم موقف عبد الناصر على الساحة العربیة -سوري-الى قیام محور مصري

قوى (الرجعیة) واكسبه ثقًال سیاسیًا كبیرًا ، دفع الســوفیت الــى وأظهره بمظهر المتحدي لل

  .) 4(دعمه وتأیید سیاسته

ان اكبــر اوضــح عبــد الناصــر فــي خطــاب لــه اســباب تدخلــه فــي الــیمن قــائًال : "   

خطــأ یمكــن الوقــوع فیــه هــو التراجــع امــام قــوى االســتعمار والرجعیــة واالنكمــاش داخــل 

. امــا المملكــة العربیــة )5(1961ل عن ســوریا عــام " ، وقصد بذلك نكسة االنفصامصر 

                                                          

  .302) المصدر نفسه ، ص 1(

) انطلـــق موقـــف االردن مـــن ســـببین االول كـــان الحفـــاظ علـــى األنظمـــة الملكیـــة القائمـــة ، والثـــاني للرابطـــة 2(

ذت هـذا الموقـف للسـبب االول الهاشمیة التي كانت تربط ملـك األردن مـع إمـام الـیمن ، امـا المغـرب فاتخـ

  .  104فقط . ینظر صالح العقاد ، جزیرة العرب ، ص 

) كــان 1963-1958) بــالرغم مــن عالقتــه الســلبیة بعبــد الناصــر إال أن عبــد الكــریم القاســم زعــیم العــراق (3(

  یمیل الى السوفیت اكثر من البریطانیین .

  . 305) عبد الحمید البكري ، المصدر السابق ، ص 4(

  ) نقًال عن : عبد العزیز المقالح ، عبد الناصر والیمن فصول من تاریخ الثورة الیمنیة ، دار الحداثة=  5(
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الســعودیة فكانــت تخشــى وصــول المــد الثــوري الیهــا ، الــذي أراد عبــد الناصــر نشــره فــي 

الــوطن العربــي، فــدعمت أســرة حمیــد الــدین بكــل مــا متــوفر لــدیها وســمحت لهــم بإنشــاء 

المـــال الســـعودیة ، وقـــدمت لهـــم-المعســـكرات فـــي نجـــران وجیـــزان علـــى الحـــدود الیمنیـــة

-والســــالح والــــدعم السیاســــي واإلعالمــــي ، ممــــا تســــبب فــــي قطــــع العالقــــات المصــــریة

لمحاولـــة حصـــر ) 1(الســـعودیة ، وفـــي تلـــك األثنـــاء تـــدخلت الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة

الصراع داخــل الــیمن وانهائــه ومنــع امتــداده الــى بــاقي اجــزاء الجزیــرة العربیــة التــي تشــكل 

  . ) 2(مصالح حیویة لها

لرغم من العداء السعودي الصریح للثــورة الیمنیــة أال ان إدارة الــرئیس االمریكــي با  

لــم ترغــب بعــدم االعتــراف بالجمهوریــة ، ومــن جهــة أخــرى لــم تشــأ االدارة )3(جون كنیــدي

األمریكیـــة ازعـــاج حلفائهـــا فـــي المملكـــة العربیـــة الســـعودیة ، لـــذلك اكـــد جـــون كنیـــدي فـــي 

                                                          

  .33-32، ص ص 1983= بیروت ، 

) كانت الوالیات المتحدة ، قد دعمت موقف السعودیة والملكیین الیمنیـین ، وقـدمت لهـم مسـاعدة  تقـدر بــ 1(

عرت بالخطر على مصالحها النفطیة في السعودیة قامت وفود عسـكریة ) ملیون دوالر، وبعد ان ش100(

امریكیة بزیارة خاطفة للریـاض، للتعبیـر عـن اسـتعداد حكومـة بالدهـم للـدفاع عـن مصـالحها النفطیـة وعـن 

الحكومــة الســعودیة ، الراعیــة لهــذه المصــالح ، ومــن جهــة أخــرى لــم ترغــب األدارة االمریكیــة وضــع نفســها 

حالة احتمال االصطدام العسكري مع السوفیت ، لذلك ارسل الـرئیس األمریكـي جـون في موقف حرج في

الســـعودیة -كینیــدي رســـالة الــى عبـــد الناصــر تضـــمنت بنــود مبـــادرة لفــض االشـــتباك عـلـى الحـــدود الیمنیــة

وجــالء مرحلــي للجــیش المصــري وٕانهــاء الــدعم الخــارجي للملكیــین، لــذلك كانــت سیاســة الوالیــات المتحــدة 

، وسـهلت 1962دیسـمبر 19وفیقیة في محاولة منها لتهدئة الثـوار بـاالعتراف بالجمهوریـة  فـي سیاسة ت

لوفد الیمن الجمهوري في االمم المتحـدة الـدخول الـى اراضـیها ، وارادت بـذلك قطـع الطریـق علـى االتحـاد 

؛ Hurewitz,Op.cit,P.llالســـوفیتي للتـــدخل فـــي المنطقـــة بـــدعوى مســـاندة حركـــات التحـــرر الوطنیـــة . ینظـــر 

احمد یوسف احمد، السیاسة االمریكیـة والثـورة فـي الـیمن الشـمالیة، " المسـتقبل العربـي "  (مجلـة) بیـروت 

ــه ، الملــــك ، 74، ص 1982) ، ایــــار/ مــــایو 39، العــــدد ( ؛ محمــــد حســــنین هیكــــل ، االســــتعمار لعبتــ

  .255مطابع المعارف ، القاهرة ، د.ت ، ص 

ـــل ســــــقوط 2( ـــــع : ) ش.م.د ، " مراحـــ ــــى الموقـ ــــي " بحــــــث علــ ــــوذ األمریكــ ــــرة النفــ ــ ــــام الســــــعودي فــــــي دائ النظــ

WWW.alharamain.com 103-102؛ احمد ماجد عبد الرزاق الزبیدي ، المصدر السابق ، ص.  

مریكیة ، تلقى علومـه في بوسطن ، وهو الرئیس الخامس والثالثون للوالیات المتحدة اال1917) ولد عام 3(

فــي جامعـــة هــارفرد وخـــدم فـــي البحریــة االمریكیـــة ، اشـــتغل فــي الصـــحافة مراســـال  لألخبــار ، شـــارك فـــي 

األعمـــال السیاســـیة حتـــى انتخـــب عضـــوًا فـــي مجلـــس النـــواب ثـــم مجلـــس الشـــیوخ  انتخـــب رئیســـًا للوالیـــات 

  . ینظر1963، اغتیل عام 1960المتحدة عام 
Encyclopeadia American,3rd edition,VoL.4,chicago,Oxford University press,1986,p.142.  
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وجـــوب التـــزام الجمهوریـــة العربیـــة الیمنیـــة بالتعهـــدات )1(رســـالته الـــى الحكومـــة المصـــریة

، 1934وااللتزامات الدولیة ومنها معاهدة صنعاء مــع االدارة البریطانیــة فــي عــدن عــام 

ــــى إقامــــة عالقــــات ودیــــة مــــع جیرانهــــا ، وصــــرف جهودهــــا للشــــؤون )2(كــــذلك الســــعي ال

  .)3(الداخلیة

المتحــدة األمریكیة،لــذلك كانت مصر ترید المحافظــة علــى عالقاتهــا مــع الوالیــات

اوضـــح عبـــد الناصـــر لـــالدارة االمریكیـــة ، انـــه لـــیس لدیـــه نوایـــا معادیـــة للملكـــة العربیـــة 

السعودیة ، وانه مستعد لالنســحاب مــن الــیمن ، وفــي الوقــت نفســه كــان جــون كنیــدي قــد 

قــــدم خطتــــه لفــــض االشــــتباك إذ دعــــا الــــى انســــحاب الجــــیش المصــــري، ووقــــف الــــدعم 

الیمنیــــین ، ولكـــــن قیـــــام طــــائرات مصـــــریة بقصــــف بعـــــض المواقـــــع الســــعودي للملكیـــــین

  .)4(السعودیة  التي كان یتمركز فیها الملكیون ،أدى الى استأناف النزاع من جدید

                                                          

) كــان هنــاك خــالف بــین االدارة األمریكیــة وعبــد الناصــر بشــأن قضــیة الــیمن،ورأت الوالیــات المتحــدة ان 1(

تدخل عبد الناصر في الیمن غیر مقبول ، بوصفه تهدیـدًا للملكـة العربیـة السـعودیة، لـذلك حاولـت اخـراج  

الناصر من الیمن ، وقد ابلغ جون بادوا ، السفیر األمریكي في القاهرة ، عبد الناصر ان تدخله فـي عبد

الــیمن ســوف یــؤثر علــى اســتمرار المســاعدات االمریكیــة لــبالده ، وقــد اثــر النــزاع الیمنــي كثیــرًا فــي مســألة 

بـأن االمـل ضـئیل لتجدیـد تجدید اتفاقیة القمح األمریكي لمصر ، وعندما صـرح المسـؤولون االمریكیـون " 

اتفاقیة القمح بسبب الخالفـات السیاسـیة بـین الطـرفین " ، ورد عبـد الناصـر " ان بـالده بحاجـة الـى القمـح 

ملیـــون دوالر فـــي الســـنة " واضـــاف "انــه بـــالرغم مـــن هـــذه الحاجـــة  فأننــا لـــن نبیـــع الحریـــة التـــي 10بقیمــة 

لــى ان الخــالف حـول االتفاقیــة كــان یعـود الــى مشــاكل اشـتریناها بالــدم بقمـح او ذرة او مــا شــابه ، وأشـار ا

، 1، ط1982-1945عدیدة أهمها مشكلة الیمن " . ینظر علـي الـدین هـالل ، أمریكـا والوحـدة العربیـة 

  . 173، ص 1989بیروت ، 

مــن اذاعــة صــنعاء خطابــًا الــى الشــعب فــي الجنــوب 1962) كــان ذلــك بعــد ان اعلــن الســالل فــي نــوفمبر 2(

ال فیــه: " ان علــى اخواننــا فــي الجنــوب ان یســتعدوا للثــورة واالشــتراك فــي المعركــة التــي سنشــنها  الیمنــي قــ

علــى قــوى االســتعمار " أشــار أیضــا الــى بریطانیــا وقــال " أننــا صــبرنا كثیــرًا علــى مــؤامرات بریطانیــا علینــا 

" ، وكـان عبـد الناصـروان لدینا قوة ضخمة آالن على استعداد للقتال الى جانبنا عندما نطلب ذلك منها 

قد حذر السالل من تـرویج هـذه الشـعارات لتخفیـف حـدة النـزاع الیمنـي ، ینظـر: جیلیـان كیـنج ، المصـدر 

  .136السابق ، ص 

، رســالة ماجســتیر، كلیــة 1967-1962) إبــراهیم صــدام فنجــان األمــارة ، الوالیــات المتحــدة وحــرب الــیمن3(

  .80-79، ص 1995التربیة،جامعة البصرة ، 

؛ ش.م.د. ، 1965حزیـران 18)، 12، السـنة (4197) " الجمهوریة المصریة " (صحیفة) القاهرة، العـدد 4(

  " مراحل سقوط النظام السعودي في دائرة النفوذ األمریكي "  .
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كــــان لموقــــف مصــــر مــــن ثــــورة الــــیمن فضــــًال عــــن عالقــــات االتحــــاد الســــوفیتي 

دفــع الكــرملن المتنامیــة مــع الــدول العربیــة مثــل ســوریة والعــراق والجزائــر ، أثــر كبیــر فــي

الـــى دعـــم ثـــورة الـــیمن فـــي المجـــاالت كافـــة ، فقـــد ســـاعد الخبـــراء الســـوفیت علـــى تطـــویر 

وســــوخوي ، فضــــًال عــــن تأســــیس الســــوفیت Mig21الجــــیش الیمنــــي وتســــلیحه بطــــائرات 

المدارس العسكریة في صنعاء التي خرجت الضباط الیمنیین بمختلف صنوف الجیش ، 

لیــة فــي الــیمن محــل الوكالــة مــن خــالل مصــر وزودهــا وقد حلت المشــاركة الســوفیتیة الفع

االتحاد السوفیتي باالسلحة والمعدات ، أال ان استخدام دور الوكالة لم یقلل مــن النشــاط 

السوفیتي في الیمن ، فكان لهم نشاطات عدیدة ، إذ قــدم الســوفیت مســاعدات مهمــة فــي 

الســوفیتي للجمهــوریین المجال االقتصــادي ، كــالقروض الطویلــة االجــل ، واســتمر الــدعم

بواسطة مصر على امتداد السنوات الخمس التي بقیــت فیهــا القــوات العســكریة المصــریة 

  .) 1()1967-1962في الیمن ( 

غیـــر ان مصـــر لـــم یكـــن بمقـــدورها التوســـع فـــي التزاماتهـــا مـــع الجمهـــوریین دون   

ائــد العــام للقــوات ، الق)2(مساندة االتحاد السوفیتي ، فقد طلب المشیر عبد الحكیم عــامر

المســلحة ، مقابلــة الجنــرال باجارســكي ، كبیــر الخبــراء العســكریین الســوفیت فــي مصــر، 

اوضــح فیهــا مــدى الصــعوبات التــي كانــت تواجههــا القــوات المســلحة المصــریة فــي قتالهــا 

مــع القبائــل الیمنیــة المؤیــدة لقــوات الملكیــین ، إذ كانــت األســلحة األمریكیــة تتــدفق علــیهم 

ضــي الســعودیة ، كمــا نقــل المشــیر عــامر الــى الجنــرال باجارســكي رغبــة مصــر مــن االرا

) بسرعة الســتخدامها فــي Antinovفي الحصول على طائرات النقل السوفیتیة من طراز (

نقـــل االمـــدادات واالســـلحة لقـــوات الجمهـــوریین ، كمـــا طالبـــت مصـــر ، علـــى لســـان عبـــد 

                                                          

)1(                             Sciences Academy In USSR , p.265; Stephen Page,The USSR And Arabia(1955-

1970) london,1971,p.75;  

، رســالة ماجســتیر ، 1967-1953مظفــر نــذیر طالــب ، السیاســة الخارجیــة الیمنیــة فــي الــوطن العربــي 

  .223، ص 1982كلیة العلوم السیاسیة ، جامعة بغداد ، 

، 1938، وتلقــى تعلیمــه فیهــا ، تخـرج فــي الكلیــة الحربیــة عــام 1919) ولـد بمحافظــة المنیــا بمصــر عـام 2(

1952، اسـهم فـي ثـورة یولیـو 1948الصـهیونیة -، شارك في الحرب العربیـة1948كلیة االركان عام ف

، وبعد نجاحها اصبح عضوًا في مجلس قیادة الثـورة ،  عـین قائـدًا  عامـًا للقـوات المسـلحة ، ونـال رتبتـي 

اهرة في سبتمبر بعـد ، انتحر في الق1964الفریق والمشیر ، اصبح النائب االول لرئیس الجمهوریة عام 

  .  1180، ص 2. ینظر محمد شفیق غربال ، الموسوعة العربیة المیسرة ج1967نكسة 
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) وبعــد اقــل مــن Tu 16لمدى من طــراز (الحكیم عامر امدادها بقاذفات القنابل المتوسطة ا

ــــــــریة                                           ــــــــ ــــــــــــة المصـــــــ ـــــــ ــــــــى الحكومــــ ـــــــ ـــــــــوفیتي الــــــــ ـــــــ ـــــــــؤول الســـــــ ـــــــ ــــل المســـــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــومین نقــــ ــــــــ یـــــــ

تاییــد الحكومــة الســوفیتیة للموقــف المصــري المســاند للثــورة الیمنیــة وموافقتهــا علــى إمــداد 

مــن مصــر القیــام بارســال هــذه الیمن بالمواد الغذائیة والذخائر والطائرات غیــر أنــه طلــب 

المســاعدات مــن مخازنهــا نیابــة عــن االتحــاد الســوفیتي علــى أن یقــوم االخیــر بتعویضــها 

  . )1(ضمانًا لسرعة وصول المساعدات وتسهیًال لعملیة النقل

، وقعت مصر مع االتحاد السوفیتي اتفاقیــة حصــلت 1963وفي حزیران /یونیو   

) كمــا تــم االتفــاق علــى أن Antinovن طــراز ( بمقتضــاها علــى أربــع وعشــرین طــائرة مــ

یقــود هــذه الطــائرات طیــارون ســوفیت ، ویــرافقهم طیــارون مصــریون ، وقــد ســاعد تشــغیل 

هذه الطائرات علــى أقامــة جســر جــوي بــین القــاهرة وصــنعاء نقــل عــن طریقــه الكثیــر مــن 

یــد الیــومي المعــدات ، بمــا فیهــا المركبــات وقطــع غیــار الطــائرات فضــًال عــن األفــراد والبر 
، وبــــذلت القــــوات الجویــــة المصــــریة أقصــــى جهودهــــا لتقلیــــل المــــدة التــــي عمــــل فیهــــا ) 2(

  .  ) 3(الطیارون السوفیت على متن هذه الطائرات وتولى المصریون بعد ذلك قیادتها

وذكـــر عبـــد الـــرحمن البیضـــاني ان حكومـــة موســـكو كانـــت تقـــوم بتوجیـــه دعـــوات   

ة لزیارة موسكو كلما اتجهت نیة حكومة بالدهم الى عاجلة الى القیادات المصریة المؤثر 

انهاء الصراع واعادة قواتهــا مــن الــیمن ، ثــم تعــدل عــن ذلــك فــي أعقــاب تلــك الزیــارات ، 

، بموجــب مبــادرة 1963فعندما بدأت القوات المصــریة تعــود الــى مصــر فــي یونیــو عــام 

دعـــوة مــــن جـــون كنیـــدي ، ذهـــب المشـــیر عبــــد الحكـــیم عـــامر الـــى موســــكو بنـــاًء علـــى 

خروتشوف ، وعندما عاد حصل على قرض بعشرین ملیون جنیــه ، ووعــد بتقــدیم المزیــد 

                                                          

؛ ممـدوح مصـطفى منصـور ، المصـدر السـابق، 305-304) عبد الحمید البكري ، المصـدر السـابق ص1(

  .303ص

ــة لالتحــــاد الســــوفیتي 2( ــة دار 2ج1976–1945) ادامیشــــین وآخــــرون ، تــــاریخ السیاســــة الخارجیــ ، ترجمــ

  . 616، ص1980التقدم، موسكو ،

) تنازل االتحاد السوفیتي عـن ثمـن األسـلحة التـي اسـتخدمت فـي حـرب الـیمن فـي بـادرة صـداقة مـع الثـورة 3(

الیمنیة ، وبذلك رفع عن مصر عبئًا كبیرًا وقسطًا رئیسـًا مـن نفقـات الحـرب . ینظـر  عبـد العزیـز المقـالح 

الـــیمن ، " دراســـات یمنیـــة " (مجلة)صـــنعاء ، مركـــز الدراســـات والبحـــوث الیمنـــي ، ، الـــدور المصـــري فـــي 

. 239، ص1981العدد الثامن والتاسع ، حزیران 
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من االسلحة ، واعلنت القیادة المصریة الحرب على ( الرجعیة وحكام الجزیــرة العربیــة ) 

  .) 1(، واشتعلت نار التصعید العسكري

د الناصــر وفضًال عن ذلــك فقــد ذكــر الباحــث الیمــاني عبــد الحمیــد البكــري أن عبــ  

ذهــب هــذه المــرة الــى االتحــاد الســوفیتي )2(1965بعد توقیعه اتفاقیة جدة فــي أغســطس 

بناًء على دعوة موجهة الیــه ، وهنــاك تعهــد الســوفیت لــه بتقــدیم العــون المــالي الي التــزام 

عســكري فــي الــیمن ، وقــد اعلــن عبــد الناصــر فــي خطــاب القــاه فــي افتتــاح دورة االنعقــاد 

، ان زیارتــه الــى موســكو اســفرت عــن 1965مة المصري في نــوفمبر الثالث لمجلس اال

روبــل ، ثــم اعلــن عــن بقــاء 4,007,000تفــاهم یــوفر للشــعب المصــري مــا ال یقــل عــن 

  .)3(قواته في الیمن

ایجابیــًا جــدًا ، فقــد وصــف 1965كان موقف االتحاد السوفیتي تجاه اتفاقیة جدة   

بة قویــة جــدًا للحســابات االســتعماریة الغــادرة ، رادیــو موســكو االتفاقیــة بانهــا انزلــت ضــر 

واضــــاف بــــأن االتفــــاق یســــمح للمــــرء بــــان یــــرى رؤى العــــین بانــــه بــــالرغم مــــن الدســــائس 

االستعماریة ینتصر التفكیر السلیم في العالقات بین االقطار العربیة ،ونشــرت صــحیفة" 

ین عبــد الناصــر "الســوفیتیة ان اتفــاق جــدة الــذي تــم التوصــل الیــه بشــأن الــیمن بــازفســتیا

والملــك فیصــل یتجــاوز حــدود قضــیة الــیمن ویســدد ضــربة الــى خطــط وآمــال المســتعمرین 

الغــربیین، واضــافت الصــحیفة ، ان الصــراع بــین المملكــة العربیــة الســعودیة والجمهوریــة 

  .  )2(العربیة المتحدة ، أضعف القوى الوطنیة في الشرق العربي المتحرر

                                                          

  .683) عبد الرحمن البیضاني ، المصدر السابق ، ص1(

فــي مدینــة جــدة الســعودیة ، ووقعهــا عبــد الناصــر والملــك 1965اغســطس 24) وقعــت هــذه االتفاقیــة فــي 2(

ل بــن عبــد العزیــز نصــت علــى انســحاب القـوات المصــریة وایقــاف الــدعم الســعودي للملكیــین ، ومــنح فیصـ

الشــعب الیمنــي حــق تقریــر مصــیره واختیــار النظــام الــذي یریــده فــي اســتفتاء شــعبي عــام حــدد فیــه موعــد 

، وتشـكیل وفـدین مـن الجمهـوریین والملكیـین یجتمعـان فـي مدینـة حـرض الیمنیـة1966نـوفمبر 23اقصاه 

؛محمــد 179. ینظـر عبــد الــرزاق خلـف خمــیس الزیــدي ، المصـدر الســابق ، ص 1966نــوفمبر 23فـي 

  ؛157، ص1973احمد محجوب ، الدیمقراطیة في المیزان ، دار النهار للنشر ، بیروت ، 
Robert w.Stooky , Yemen, The politics of The Yemen Arab Republic,west View press ,1978, pp.246-248.

  .306)عبد الحمید البكري ، المصدر السابق ، ص3(

  

ــة للطباعــــة والنشــــر ، القــــاهرة ، 1( ــد اهللا احمــــد الثــــور ، الــــیمن ثــــورة وســــالم ، الــــدار القومیــ ــــًال عــــن : عبــ ) نق

  .  301ص
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ن جهود السالم ، فكان مرتبطًا الى حــد مــا بتــدخل أما موقف االتحاد السوفیتي م

الوالیـــات المتحــــدة فــــي النـــزاع بــــین الملكیــــین والجمهــــوریین ، لـــذلك عنــــدما قــــررت االمــــم 

المتحدة إرسال قوات متعــددة الجنســیات الــى الــیمن لحفــظ الســالم هنــاك ، رفــض االتحــاد 

ون الــیمن ، غیــر ان السوفیتي ذلك احتجاجًا علــى مــا اســماه بالتــدخل اإلمبریــالي فــي شــؤ 

االتحاد السوفیتي استجاب للضغوط الدولیة ووافق على إرسال تلك القوات في یولیو من 

  .)2(1963عام 

، 1963اســـتأنفت الســــعودیة فــــي المقابــــل دعمهــــا لقــــوات الملكیــــین ، نهایــــة عــــام   

وبـــذلت جهـــودًا لتكـــوین قیـــادة مشـــتركة لقواتهـــا والقـــوات التابعـــة للبـــدر ، وتحولـــت الحـــرب 

) 3(األهلیة في الیمن الى مأزق لمصر
وظل عبد الناصر یصرح بان حكومة الجمهوریة ، 

العربیـــة الیمنیـــة تســـیطر علـــى معظـــم األراضـــي الیمنیـــة وال وجـــود للعناصـــر الملكیـــة فـــي 

الشمال الشرقي مــن الــیمن واســتبعد حصــول ائــتالف حكــومي بــین الجمهــوریین والملكیــین 

) 4(بینلتشكیل حكومة تضم أعضاء من الجان
.  

ومن جهة اخرى سعت القیادة الیمنیة الى االتصال المباشر مع الســوفیت القامــة 

عالقات مباشرة معهم ، وهو ما أكده السالل خــالل لقائــه بالســفیر الســوفیتي فــي صــنعاء 

، عنـــدما طلـــب االول موافقـــة الحكومـــة الســـوفیتیة علـــى اســـتقبال طلبـــة یمنیـــین الكمـــال 

تي ، اال ان الســـفیر الســـوفیتي تـــردد ، وأقتـــرح إرســـالهم الـــى دراســـتهم فـــي االتحـــاد الســـوفی

مصــر ، فــرد علیــه الســالل إنــه أرســل أعــدادًا كبیــرة الــى مصــر وهــو بحاجــة الــى ارســال 

اعداد أخرى الى االتحاد السوفیتي للدراسة فــي المجــال العســكري ، فوعــد الســفیر بــإبالغ 

ي الخارجیـــة فـــي كـــل مـــن حكومتـــه بـــذلك، ومـــن المؤكـــد أن مراســـالت أجریـــت بـــین وزارتـــ

                                                                                                                                                                         

  . 309) ممدوح مصطفى منصور ، المصدر السابق ، ص2(

 غالــب وال مغلــوب إذ ســیطر الجمهوریــون اول ) كانــت هــذه الحــرب ســجاًال بــین الطــرفین ولــم یكــن فیهــا ال3(

، غیر ان الملكیین بعد ان تلقوا دعمـًا خارجیـًا كبیـرًا مـا 1963االمر على مساحات كبیرة من الیمن عام 

، وافقدهم كثیرًا من المناطق التي كانت في حـوزتهم ، 1964لبثوا ان اعادوا الكّرة على الجمهوریین عام 

كانت على جانب مهـم فـي الحـرب االهلیـة تلـك، ینظـر: زیـد بـن علـي الـوزیر ، كما أن الحرب االعالمیة 

  وما بعدها. 200المصدر السابق ، ص

ــاء " العـــدد 4( ــة المصـــریة "  (صـــحیفة) 1964) ، تمـــوز 18، الســـنة (5358)" بیـــروت المسـ ؛ " الجمهوریـ

  .1965ینایر 6) ، 12، السنة (4368القاهرة، العدد
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. وربمــا كــان تحفــظ الســوفیت حــول ) 1(موسكو والقــاهرة قبــل الموافقــة علــى طلــب الســالل 

تقـــدیم المســـاعدة المباشـــرة الـــى الـــیمن یعـــود فـــي جـــزء منـــه الـــى حـــرص الســـوفیت علـــى 

االحتفــاظ بالعالقــات القائمــة مــع مصــر، والرغبــة فــي االبتعــاد عــن  التواجــد المباشــر فــي 

، إذ حــاول الســالل دعــم 1967، اال ان الوضــع قــد تغیــر عنــد بــدء عــام الجــزء االخــر 

موقفـــه مـــع االتحـــاد الســـوفیتي للحصـــول علـــى الـــدعم المباشـــر دون وســـاطة ومـــن خـــالل 

تعیین ولده علي السالل سفیرًا للیمن الذي قدم أوراق اعتماده  لوزیر الخارجیة الســوفیتي 

  .) 2(1967في التاسع من مارس

1966ایار/مــایو 10، رئــیس الــوزراء الســوفیتي ، فــي ) 3(ینزار الكســي كوســیج

القــاهرة ، وشــدد علــى تأییــد حكومتــه الكامــل لسیاســة مصــر فــي الــیمن ، وتأییــدها كــذلك 

للجمهوریــة العربیــة الیمنیــة، وعّبــر عــن اســتعداد حكومــة بــالده لتوســیع أشــكال مســاعدتها 

ًال كبیــرًا ألقــى فیــه عبــد الناصــر للیمن ، وقد رحب عبد الناصر بزیارة كوسیجین وأقام حف

خطابــًا طــویًال تحــدث فیــه عــن مســاعدات االتحــاد الســوفیتي لحركــات التحــرر، ونــوه الــى 

  .) 4(قضیة الیمن،واتهم بریطانیا بالتآمر على شعب الجنوب الیمني

، 1965تصاعدت حدة العداء بین مصر والسعودیة بعد فشل اتفاقیــة جــدة عــام 

یتها االنسحاب من الجنــوب الیمنــي ، وفــي ظــروف تزایــد الــدعم ثم أعلنت بریطانیا عن ن

ــــة الــــدفاع عــــن  الســــوفیتي للجمهــــوریین أعلــــن المشــــیر عبــــد الحكــــیم عــــامر انتهــــاء مرحل

ــــى الســــعودیة ، وقــــد اثــــارت هــــذه  الجمهوریــــة الیمنیــــة واالنتقــــال الــــى مرحلــــة الهجــــوم عل

االولــــى علــــى التصــــریحات مخــــاوف الوالیــــات المتحــــدة والكیــــان الصــــهیوني ، فخشــــیت

                                                          

  .58-57المصدر السابق ، ص) صالح الحدیدي ،1(

  .228) جمال حزام محمد النظاري ، المصدر السابق ، ص2(

في سان بطرسبرغ ، سیاسي ورجل دولة سوفیتي ، إنضم الـى الجـیش االحمـر 1904فبرایر 20)ولد في 3(

أصـــبح مستشـــارًا لســـتالین ، ثـــم 1939، وفـــي عـــام 1927، ثـــم الـــى الحـــزب الشـــیوعي عـــام 1919عـــام 

، ونائبـًا 1948في عضویة اللجنة المركزیـة للحـزب الشـیوعي ، ثـم وزیـرًا للمالیـة عـام 1940عام إنتخب 

لمجلس الوزراء مع نهایة الستینیات وبدء السبعینیات ، تقاسم السلطة مع لیونید بریجنیف وبود غـورني ، 

لتقـــى فـــي اروقتهـــا لحضـــور اجتمـــاع الجمعیـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة وا1967زار الوالیـــات المتحـــدة عـــام 

ــــــي  ـــوفي فــــ ــــ ــــون، تـــ ـــــدون جونســــــ ـــــ ــــــي لین ـــالرئیس االمریكــــ ـــ ـــــــمبر 28بـــ ـــر               1980دیســـ ـــ ــــــــكو. ینظــــ ـــــــي موســ فـــ
Encyclo peadia Britaninca , Vol6,P.971.                                                                   

  . 2،ص1966؛ الوثائق العربیة،77) ابراهیم صدام فنجان االمارة ، المصدر السابق ، ص4(
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مصــالحها فــي الجزیــرة العربیــة والثــاني مــن ســیطرة عبــد الناصــر علــى المــدخل الجنــوبي 

والشــمالي للبحــر األحمــر، وكــان یعنــي ذلــك تجســیدًا النتصــار الحركــة القومیــة العربیــة ، 

. وفــي ) 1(1967ممــا دفــع بالكیــان الصــهیوني إلــى شــن عدوانــه علــى مصــر فــي حزیــران 

، لــم یعــد عبــد الناصــر راغبــًا فــي اســتمرار بقــاء قواتــه فــي 1967أعقــاب نكســة حزیــران 

الیمن بعد هذه الهزة العظیمة التي زلزلت دعائم نظامه ،فكان بحاجة إلى إقامة عالقات 

  .)2(طیبة مع جمیع الدول العربیة والسیما المملكة العربیة السعودیة إلزالة آثار العدوان

  ا یقف امام الحرب االهلیة في الیمن.وبذلك وجد االتحاد السوفیتي نفسه وحید

ـــــد االنســـــــــحاب المصــــــــــري              -2 ــــــة بعــــ ـــــــورة الیمنیـــ ـــــن الثـــ ـــــــوفیتي مــــ موقـــــــــف االتحـــــــــاد الســ

)1967-1970   (  

لـــم یكـــن اســـتمرار الوضـــع فـــي الـــیمن یـــروق لـــالدارة االمریكیـــة خوفـــًا مـــن اتســـاع   

لــذلك اصــبح مــن الحرب لتشمل الجزیرة العربیة وتهدیــد مصــالحها النفطیــة فــي الســعودیة

فـــي الجزیـــرة ) 3(الضـــروري لهـــا انهـــاء التـــدخل المصـــري فـــي الـــیمن قبـــل أن یجنـــي ثمـــاره

العربیة وفقًا لما تصورته الدوائر الغربیة . وهكــذا بــدا أن الحــل األمثــل هــو توجیــه ضــربة 

علـــى مصـــر وســـوریا ، 1967عســـكریة قویـــة ، فكـــان العـــدوان الصـــهیوني فـــي حزیـــران 

ن ضـــرب مصـــر عســـكریًا واخراجهـــا مـــن الـــیمن لـــم یكـــن مصـــلحة وتجـــدر االشـــارة الـــى أ

  .) 4(غربیة فحسب بل كانت مصلحة صهیونیة بالدرجة األولى

أدت نكســة حزیــران الــى تعزیــز تواجــد المستشــارین والخبــراء الســوفیت فــي مصــر   

وازداد اعتمــــــاد األخیــــــرة علــــــى االتحــــــاد الســــــوفیتي ، وكانـــــــت حكومــــــة موســــــكو مدركــــــة 

فــي الــیمن لــذلك قومــت فرصــة نجــاح الجــیش المصــري فــي الــدفاع للصــعوبات المصــریة

  .) 2(عن مصر بحذر شدید في حالة اندالع حرب ضد األراضي المصریة

                                                          

)1                (Tom Little, South Arabia Arena Of Conflict , Pallmall Press , London , 1968  , P. 157  

  .314) ممدوح مصطفى منصور ، المصدر السابق ، ص2(

  لخلیج العربي .) المقصود هنا اتساع المد القومي الناصري لیشمل منطقة الجزیرة العربیة وا3(

) ومن جانب أخر ، كانت مصر منهكة عسـكریًا واقتصـادیا ،اذ كانـت حمایـة الثـورة الیمنیـة مكلفـة لمصـر 4(

؛ عبــد 78ألــف جنــدي ، ینظــر : احمــد یوســف احمــد ، المصــدر الســابق ، ص15، حیــث فقــدت مصــر 

  .33العزیز المقالح ، المصدر السابق ، ص

) ، ترجمــة عبــد اهللا اســكندر، 1975-1955فیتیة فــي الشــرق األوســط () هیلــین دانكــوس ، السیاســة الســو 1(

  .125دار الكلمة للنشر ، بیروت ، ص
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وعلــى الــرغم مــن أن االتحــاد الســوفیتي كــان مصــدر تســلیح الجــیش المصــري إال   

أن االخیــر فشــل فــي التصــدي للجــیش الصــهیوني المســلح بســالح أمریكــي ، ممــا طــرح 

ستفهام كبیر أمام االتحاد السوفیتي الذي دافع عــن نفســه ولــم یعــط تفســیرًا مقنعــًا عالمة ا

حــول عــدم تدخلــه العســكري المباشــر الــى جانــب العــرب ، وأدت تلــك الضــربة العســكریة 

  .)2(الى بحث عبد الناصر عن وسیلة الخراج جیشه من الیمن

ودیة وقــد اضــطرت مصــر فــي تلــك الظــروف الــى الموافقــة علــى الصــلح مــع الســع  

، إذ تـــم بموجبـــه االتفـــاق علـــى 1967حصـــل ذلـــك فـــي مـــؤتمر الخرطـــوم فـــي أغســـطس 

ســـحب القـــوات المصـــریة مـــن الـــیمن مقابـــل وقـــف الـــدعم الســـعودي للملكیـــین ، ونتیجـــة 

ملیــون دوالر لمصــر الزالــة 50الســعودي تبــرع الملــك فیصــل بمبلــغ –االتفــاق المصــري 

  .) 3(مخلفات الحرب

ر الخرطـــوم ، لجنـــة ثالثیـــة مـــن وزراء خارجیـــة كـــل مـــن تشـــكلت ، بموجـــب مـــؤتم  

العــراق وممــثًال باســماعیل خیــر اهللا ، والمملكــة المغربیــة ممثلــًة بأحمــد العراقــي والســودان 

ممثلــــًة بمحمــــد احمــــد محجــــوب ، للــــذهاب إلــــى الــــیمن وٕانهــــاء الخالفــــات بــــین الملكیــــین 

  .)4(والجمهوریین تمهیدًا العالن وقف القتال

بــدأت شــعبیة الســالل بــالتراجع بعــد انســحاب الجــیش المصــري اذ من جهة أخــرى  

كان ینظر إلیه بأنه مواٍل لعبد الناصر، على الرغم من أنه لم یوافــق علــى نتــائج مــؤتمر 

الخرطـــوم ، والســـیما أنَّ الخـــالف حســـم بـــین عبـــد الناصـــر والملـــك فیصـــل، لـــذلك قامــــت 

  )5(الرحمن االیریانيمجموعة من الوطنیین المعتدلین بزعـامة القاضي عبد 

نــوفمبر 5الذي كــان مــن أنصــار التوصــل إلــى اتفــاق مــع الملكیــین ، بــانقالب ســلمي یــوم 

  . ) 1(، في أثناء زیارة السالل للقاهرة1967

                                                                                                                                                                         

.125) المصدر نفسه ، ص2(

  .1967، ایلول 29484) " االهرام " ، العدد 3(

الملكـي ، –) ولم تنجح لجنة الوساطة التي تمخضت عن مؤتمر الخرطـوم فـي انهـاء الصـراع الجمهـوري 4(

م قناعــــة الطــــرفین بنتــــائج مــــؤتمر الخرطــــوم .  ینظــــر  " مركــــز الدراســــات والبحــــوث الیمني،حصــــار لعــــد

  .154صنعاء، ص

  یونیو =15) ولد عبد الرحمن بن یحیى بن محمد بن عبد اهللا االیریاني في مدینة ایریان الیمنیة یوم 5(

صــنعاء ، ودرس فیهــا، الــى1925، قاضــي وادیــب وشــاعر وكاتــب وزعــیم سیاســي ، انتقــل عــام 1910= 

غـادر دراسـته العلمیـة لیواصـل دراسـته علـى یـد والـده العالمـة یحیـى بـن محمـد االیریـاني فـي 1929وعام 
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ضمت الحكومة الجدیدة مجلس جمهوري برئاسة القاضي عبد الــرحمن االیریــاني   

ائدًا للجیش ، والذي كلف فیما ، ق)2(واصبح محسن العیني رئیسًا للوزراء وحسن العمري

بعــد برئاســة الــوزارة. وبخــروج المصــریین مــن الــیمن كــان علــى الحكومــة الجدیــدة مواجهــة 

أصــعب مرحلــة 1967الهجــوم الملكــي األخیــر ، وقــد مثــل حصــار صــنعاء أواخــر عــام 

مرت بها الثورة الیمنیة ، النه كان یمثل المعركة الحاسمة بــین الطــرفین إلحــراز أحــدهما 

  .) 3(ظفر على األخرال

لم یعد بامكان مصر االستمرار في القیام بدور الوسیط في امداد الــیمن بالســالح 

السوفیتي بعد انسحاب القوات المصریة من هناك ، االمر الذي اتاح المجال امام الیمن 

للحصــول علـــى إمـــدادات عســـكریة ســـوفیتیة مباشــرة مـــن مصـــدرها االصـــلي،لذلك شـــكلت 

ي الیمن لجنة من الطیــارین والمهندســین كــان واجــبهم االتصــال بالســفیر القیادة الجدیدة ف

السوفیتي بصنعاء لبحث أهمیة تشكیل السالح الجوي الیمني على وفق أســالیب متطــورة 

وحدیثـــة ، وكـــان الســـوفیت ، مـــن جـــانبهم ، یخشـــون مـــن ســـقوط النظـــام الجمهـــوري فـــي 

                                                                                                                                                                         

، 1948ایریان ، بدأ باالسهام مع حركة االحـرار المعارضـین لالمامـة وعنـدما اغتیـل االمـام یحیـى بثـورة 

رة اعتقـل وسـجن فـي حجـة ، أفـرج عنـه عـام أصبح االیریاني امین سر مجلس الشورى ، وبعد سـقوط الثـو 

سـبتمبر وزیـرًا للدولـة ، ثـم اصـبح بعـد الثـورة 26،ولكنه لـم یقطـع صـلته بـاالحرار ، عـین قبـل ثـورة 1954

عضــو مجلــس قیــادة الثــورة ثــم عضــوًا لمجلــس الرئاســة ، ثــم رئیســًا لمجلــس الرئاســة بعــد إنقــالب نــوفمبر 

، ینظــر : اســماعیل بــن علــي االكــوع ، 1998ارس مــ14، تــوفي بدمشــق فــي 1974حتــى عــام 1967

  .  95،ص1995، دار الفكر المعاصر ، بیروت ، 1هجر العلم ومعاقله في الیمن ، ج

) واستغل الملكیون الظرف فقاموا بشن هجوم واسع هدفه صنعاء في محاولة اخیرة لحسم الحرب ، ولكن 1(

  Edgar Obllance , Op. Cit , P.P. 188-189.         الهجوم فشل . ینظر                             

، اكمــل دراســته فــي صــنعاء وتخــرج فــي المدرســة الحربیــة، وكــان ضــمن اول بعثــة 1916) ولــد فــي ذمــار 2(

وبعــد فشــلها ســجن ســبع ســنوات ، وبعــد 1948، شــارك فــي ثــورة 1935یمنیــة درســت فــي العــراق عــام 

ائـدًا عسـكریًا محنكـًا وسیاسـیًا مشـهورًا ، عـین فـي أول حكومـة سـبتمبر ، كـان ق26خروجه شارك فـي ثـورة 

-1964جمهوریــة یمنیــة وزیــرًا للمواصــالت ، عــین نائــب رئــیس الجمهوریــة والقائــد العــام للقــوات المســلحة 

، اعتــزل 1971، واخــر حكومــة شــكلها فــي اغســطس 1965ینــایر 6، تــولى رئاســة اـلـوزراء فــي 1966

. ینظــر احمــد جــابر عفیــف ، الموســوعة الیمنیــة ؛ 1989في فــي مــارس العمــل السیاســي بعــدها حتــى تــو 

  . 2169-2168،ص4ج

  .90،ص1984، صنعاء ، 2) قاسم سالم ، الیمن والتحدي ، ط3(
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دفاع عنــه ، وهــو األمــر الــذي الــیمن، ویــرون أن صــموده لــن یتــأتى إال بوجــود عوامــل الــ

    . ) 1(سهل مهمة اللجنة المذكورة وأجیبت إلى طلبها بعد وقت قصیر

أسرع المجلس الجمهوري الیمني بعقد اتفاقیة مع االتحــاد الســوفیتي إلمــداد الــیمن 

، وزود االتحاد السوفیتي الجمهوریة بهذه الطــائرات 28وطائرات الیوشن Mig17بطائرات 

وقد اقیم جسر جــوي بــین موســكو وصــنعاء ، مــد النظــام الجمهــوري خالل وقت قصیر ،

بحاجاتــه مـــن الطـــائرات والتســـلیح ، بیـــد أن القیـــادة الســـوفیتیة رفضـــت الســـماح لطائراتهـــا 

بـــالهبوط فــي مطـــار صــنعاء، عنـــدما طلبــت الحكومـــة الیمنیــة مـــن 12Antinovالعمالقــة 

كونــــه كــــان معرضــــا للقصــــف الطیــــارین الســــوفیت إرســــال المــــؤن  للمدینــــة المحاصــــرة، ل

والسیما أن لوائح الطیران لدیهم كانت تمنع هبوط الطائرات في في المطــارات المعرضــة 

للقصف، وقاد الطیارون الیمنیون طائرات الیوشن السوفیتیة الصنع للنقل األفــراد والمــؤن 

الــى صــنعاء وســط القصــف المــدفعي والصــاروخي لمطــار الرحبــة فــي صــنعاء ،رافعــین 

، وقــد اغتــنم االتحــاد الســوفیتي فرصــة االتصــال المباشــر ) 2(مهوریــة او المــوتشــعار الج

57و47بینه وبین رجال الثورة الیمنیة فقدم مساعدات عسكریة لحكومة صــنعاء مــا بــین 

اتخــذت MiG21وبعض طــائرات   28والیوشنMiG17طائرة حربیة سوفیتیة من طائرات 

اســهم الخبــراء الســوفیت فــي إنشــائها، بعــد ان مراكزهــا فــورا فــي المطــارات الیمنیــة، التــي 

انتشـــر نحـــو مئـــات مـــنهم فـــي أنحـــاء متفرقـــة مـــن الـــیمن الشـــمالي كـــانوا مـــا بـــین خبیـــر 

ومستشــار، وقــام المهندســون الســوفیت فــي الوقــت ذاتــه بتطــویر مینــاء الحدیــدة الســتقبال 

ا وهامــا فــي الســفن الســوفیتیة التجاریــة  والحربیــة وغیرهــا ، فكســـب الســوفیت مـــوقعا جدیــد

  جنوب البحر األحمر

  .) 2(ولوالى حین

                                                          

  .315) ممدوح مصطفى منصور ، المصدر السابق ، ص1(

  .109-108) "مركز الدراسات والبحوث الیمني " ، حصار صنعاء نص2(

  

، سـجل العـالم العربـي ، سـجل االراء والوقـائع السیاسـیة العربیـة 39، المصدر السابق ، ص) وحید رأفت1(

  . 71، ص1968المنشورة في الصحف العربیة، بیروت  ، مارس 

االمریكي في الشرق االوسط ، ترجمة :دار النفائس، بیروت –) ج . س.هورویتر ، الصراع السوفیتي 2(

  .302، ص1971، 

  .1968ینایر 21، 29636م "العدد ) " األهرا3(
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ودعـــم االتحـــاد الســـوفیتي الجمهـــوریین فـــي أثنـــاء الحصـــار باالمـــدادات العســـكریة 

واالقتصادیة والتقنیة والطبیة بشكل مباشر ، وقد وصلت المســاعدات الســوفیتیة الــى حــد 

ســـمبر دی10، وفـــي )2(إشـــراك طیـــارین ســـوفیت فـــي بعـــض العملیـــات العســـكریة الجویـــة

أي مع بدء الحصار أسقطت طائرة تابعة للقوات الجمهوریة في منطقة خــوالن ، 1967

جنــــوب صــــنعاء ، عنــــدما كانــــت تهــــاجم مواقــــع ملكیــــة هنــــاك ووجــــد أن قائــــدها ســــوفیتي 

وعنـــدما )3(،وأثـــارت الســـعودیة الموضـــوع ، واتخذتـــه مســـوغًا الســـتمرار دعمهـــا للملكیـــین

،بــدأ جســر جــوي 1967بتــداًء مــن شــهر نــوفمبر أحكم الملكیون حصارهم على صنعاء ا

مـــن موســـكو الـــى صـــنعاء بمعـــدل ثمـــاني عشـــرة طـــائرة یومیـــا ،إذ قامـــت طـــائرات النقـــل 

، )5(الــى الــیمن خــالل شــهر واحــد)4(طــن مــن الســالح10,000الســوفیتیة بنقــل حــوالي 

كمـــا أرســـل الســـوفیت أعـــدادًا كبیـــرة مـــن الضـــباط المتخصصـــین لتـــدریب القـــوات الحربیـــة 

الجویــة الیمنیــة ، فضــًال عــن مئتــین وخمســین طیــارا ســوفیتیا لإلســهام فــي فــك حصــار و 

ــن جهــــة اخــــرى أذاع رادیــــو موســــكو یــــوم )6(صــــنعاء ــــدخل 1968ینــــایر 3ومــ " ان الت

ــة  ــه القــوات الملكی ــیمن الــذي فرضــته علی ــي ال ــال الــدائر ف االســتعماري هــو ســبب القت

إنـــه لـــوال التـــدخل وادث الـــیمن ، "، وقـــال فـــي تعلیـــق لـــه علـــى حـــوالمرتزقـــة األجانـــب " 

ــذ زمــن بعیــد ــیمن من ــي لكــان الوضــع مســتقرًا فــي ال " ، وقــدم الرادیــو بعــد ذلــك االجنب

تحلـــیالت لموقـــف االتحـــاد الســـوفیتي مـــن الوضـــع فـــي الـــیمن فقـــال إن االتحـــاد الســـوفیتي 

یسعى في الیمن كما هو في سائر مناطق العالم ، الى تأیید الشعب المناضل مــن اجــل 

استرشادًا بمبــدأ عــدم التــدخل –قالله والمحافظة على مكاسبه الثوریة ، وهو یعارض است

محاولـــة االســـتعمار اســـتخدام المرتزقـــة األجانـــب والقیـــام –فـــي شـــؤون الشـــعوب األخـــرى 

بأعمال أخرى لزیادة التوتر في الیمن ،وأضاف الرادیو الى أن الموقف السوفیتي واضح 

ثیــة الخاصــة بــالیمن، ذلــك أن نشــاط هــذه اللجنــة هــو مــن فیمــا یتعلــق بنشــاط اللجنــة الثال

                                                                                                                                                                         

) كانت هذه األسلحة من ضمن صفقة األسلحة التي أتفق علیها فـي أثنـاء زیـارة عبـد اهللا السـالل لموسـكو 4(

  .27، ص1918الروسیة –. ینظر  " العالقات الیمنیة 1964عام 

  .308) عبد الحمید البكري ، المصدر السابق ، ص5(

  . 64، ص1968، فبرایر ) سجل العالم العربي 6(
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الشؤون الداخلیة للشعب الیمني ، وبذلك ال یریــد االتحــاد الســوفیتي إال أن یكــون الشــعب 

  . ) 1(الیمني محصنًا ضد أي تدخل خارجي وأن یسوده السالم والهدوء

فشــــل حصــــار صـــــنعاء بفضــــل الــــدعم الســـــوفیتي ، وازدادت قــــوة الجمهـــــوریین ، 

ســـاعدة االتحـــاد الســـوفیتي تطـــور الجـــیش الجمهـــوري كثیـــرًا مـــن حیـــث العـــدد والعـــدة وبم

جنــدي ، بعــد حصــار صــنعاء وبــدأت 10، 000والتدریب ، فقد إرتفع عدده الــى حــوالي 

القبائــل المنشــقة بــالعودة الــى حضــیرة الجمهوریــة، ولــم تقــم للملكیــین قائمــة بعــد حصــار 

تســقط و النظــام االمــامي لــم یعــد للحكــم فــان .وبــالرغم مــن أن الجمهوریــة لــم) 2(صــنعاء 

كانــت صــورة 1970الملكــي عــام -الجمهوریــة التــي ظهــرت بانتهــاء الصــراع  الجمهــوري

، اذ قامت على تحالف الیمین الجمهوري مع القــوى الملكیــة ) 3(1962مشوهة لجمهوریة 

  .  ) 4(باستثناء أسرة حمید الدین

تي مــن ثــورة ســبتمبر ،نالحــظ انــه بــالرغم وفــي إطــار تقــویم موقــف االتحــاد الســوفی    

من أن االتحاد السوفیتي أثبت قدرته في االعتمــاد علیــه بوصــفه مصــدرًا للســالح وحامیــًا 

للنظام الجدید ، والسیما بعد خروج القوات المصریة من الیمن ، إال أن ذلك لم یــؤدِّ الــى 

سیاســتها، فقــد بــدأت اقامــة عالقــات اســتراتیجیة مــع النظــام الیمنــي نفســه لتغیــر توجهــات

الجمهوریة العربیة الیمنیــة باتخــاذ خطــوات میالــة الــى الغــرب بســبب ظروفهــا االقتصــادیة 

، في الوقت الذي اعترفت فیه 1969إذ استأنفت العالقات مع المانیا الغربیة في یولیو 

انیا معظم الحكومات العربیة بالمانیا الشرقیة ،  واستأنفت العالقات الدبلوماسیة مع بریط

  ، مما یعني اتخاذ 1970وفرنسا والوالیات المتحدة بعد عام 

  . )2(خط مواٍل للغرب 

                                                          

.  1968ینایر 4، 29609) نقًال عن " االهرام " ، العدد 1(

  .241، ص1976، عدن ، 1967–1839) سلطان ناجي، التاریخ العسكري للیمن2(

، وبشــكل أقــل حــدة بعــد   1968وحتــى صــیف عــام 1962) إشــتبك الجمهوریــون والملكیــون ، منــذ أكتــوبر 3(

  ألف شخص . 200رب أهلیة قدر عدد قتالها بنحو ذلك التاریخ في ح

  .90-89) فرد هالیداي ، المجتمع والسیاسة في شبه الجزیرة العربیة، ص4(

  

  . 139) إبراهیم عرفات ، المصدر السابق ، ص1(

  .120) فرد هالیداي ، المجتمع والسیاسة ، ص2(
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إن التحــول فــي الــیمن الشــمالي علــى الصــعیدین الــداخلي والخــارجي لــم یــؤِد الــى 

تحـــول فـــوري فـــي عالقاتهـــا مـــع االتحـــاد الســـوفیتي ، اذ ظـــل االخیـــر المصـــدر االساســـي 

في هــذا المجــال مــن خــالل مستشــاریه الــذین ظلــوا لتسلیح الجیش الیمني ومصدر الخبرة 

یعملــون باســتمرار فــي الجــیش ، وبشــكل عــام فقــد كــان هنــاك وفــاء نســبي بــین الجــانبین 

لعالقاتهمـــا وعلـــى الـــرغم مـــن التغییـــر السیاســـي الـــذي حصـــل فـــي الـــیمن فـــان العالقـــات 

  السوفیتیة ظلت جیدة لم تشهد تغیرات كتلك التي حدثت في مصر –الیمنیة 

  .  )2(لع الستینیاتمط

الشك ان انفتاح الیمن الشمالي على الغرب قد ادى الى تغییر النشاط الســوفیتي 

فیهــــا فاتجهــــت انظــــار الســــوفیت نحــــو الجنــــوب الــــذي ظهــــر فیــــه جنــــاح ماركســــي بعــــد 

  االستقالل وقد كان یتصارع مع منافسیه للوصول الى السلطة في عدن .

  1970ـ 1963الیمني رابعًا : النشاط السوفیتي في الجنوب 

فــي الجنــوب الیمنــي فــي ظــروف داخلیــة وخارجیــة 1963أكتــوبر 14قامت ثــورة   

وتلقت الثورة دعمًا مصریًا ، نتیجة لوجود الجیش المصري في الشمال ،ودعــم ) 3(مؤاتیة 

االتحاد السوفیتي تدخل عبد الناصر لمساعدة ثوار الجنوب ضد االستعمار البریطاني ، 

                                                                                                                                                                         

واتخاذهـــا 1963أكتــوبر 14لــى قیــام ثــورة  ) كــان انــدالع الثــورة فــي شــمال الــیمن قــد وفــر ظروفــًا أدت إ3(

أسـلوب العمــل المسـلح الــذي أوجــدت لـه ثــورة الشـمال العمــق الــالزم ، وفـي الوقــت نفسـه تمــت االتصــاالت 

بـــین التنظیمـــات الســـریة فـــي عـــدن (الجبهـــة الناصـــریة ، والمنظمـــة الثوریـــة ألحـــرار جنـــوب الـــیمن المحتـــل 

وجبهــة اإلصـالح الیافعیــة وتشـكیل القبائـل ) وأعلــن عـن قیــام والتنظـیم السـري للضــباط والجنـود األحـرار ، 

، وأعلنـــت الجبهـــة الكفـــاح المســـلح 1963الجبهـــة القومیـــة لتحریـــر الجنـــوب الیمنـــي المحتـــل فـــي آب عـــام 

لطرد البریطانیین من عدن ، وكان لوجود القوات المصریة أثر كبیـر فـي دعـم الثـورة، واسـتمر أثـر مصـر 

ب حینما حاولت التوفیق بین فصائل المقاومـة الوطنیـة المتنـاحرة فضـًال عـن أن الفاعل والمؤثر في الجنو 

مصـــر طرحـــت موضـــوع الجنـــوب الیمنـــي فـــي األمـــم المتحـــدة واســـتمرت بموقفهـــا هـــذا حتـــى نـــال الجنـــوب 

، وقــال علــي ناصــر محمـد ، عضــو المكتــب السیاســي للجبهــة القومیــة 1967نــوفمبر 30االسـتقالل فــي 

: " إن 1971رة أمام اللجنة المركزیة لالتحاد االشتراكي العربـي فـي سـبتمبر عـام في خطاب له في القاه

شــعبنا الیمنــي باجمعــه لــن ینســى مــدى التــاریخ أن ثورتــه لــم تكــن لتقــف علــى قــدمیها أســبوعًا واحــدًا لــوال 

  الزعیم الخالد جمال عبد الناصر والشعب المصري الشقیق " . ینظر = 
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االشـــتراكیة األخـــرى دعمـــًا مادیـــًا ومعنویـــًا للثـــورة، وجنـــدت مصـــر أجهـــزة وقـــدمت الـــدول 

  . )1(إعالمها لدعم الثورة ، ووقفت إلى جانبها في المحافل الدولیة كافة 

وقد وقف االتحاد السوفیتي في أروقة األمم المتحدة مساندًا لثورة الجنوب الیمنــي   

تحــاد الســوفیتي بریطانیــا بــأن سیاســتها للتخلص من السیطرة البریطانیة ، وأتهــم ممثــل اال

قائمة على المحافظة على نظام المستعمرات في الجنوب الیمني من أجل احتكار النفط 

، وطالب بإجراء اســتفتاء آخــر لتقریــر مســتقبل )2(وٕاخماد حركات التحرر الوطنیة هناك 

دیســـمبر الجنـــوب الیمنـــي ، وتقـــدم االتحـــاد الســـوفیتي بمقتـــرح إلـــى الجمعیـــة العامـــة فـــي

الــذي رأى أن بقــاء القاعــدة العســكریة فــي عــدن مضــر لســالم  المنطقــة وأمنهــا، 1963

  . ) 3(والزم بریطانیا بإلغاء القوانین القمعیة وٕاطالق سراح جمیع السجناء السیاسیین 

فــــي ) 4(وكــــان االتحــــاد الســــوفیتي مــــن الــــدول الداعمــــة والمؤیــــدة للجبهــــة القومیــــة   

أكتـــوبر 14لتحریـــر الجنـــوب الیمنـــي المحتـــل بعـــد انـــدالع ثـــورة إعالنهـــا الكفـــاح المســـلح

وحتى استالم الجبهــة الحكــم بعــد انســحاب البریطــانیین وٕاعــالن اســتقالل الجنــوب الیمنــي 

، كما شجب االتحاد السوفیتي اكثر من مرة سیاسة بریطانیا فــي 1967نوفمبر 30في 

                                                          

؛ جـاد طـه ، سیاسـة بریطانیـا فـي 228د وآخـرین ، المصـدر السـابق ، ص = نقًال عن : رؤوف عباس حامـ

؛ باسـل الكبیسـي، 395، ص1969، دار الفكر العربي ، القـاهرة ، 2، ط1970ـ 1969جنوب الیمن 

                                                .85ـ84، ص 1974حركة القومیین العرب ، دار الطلیعة ، بیروت، 

  .144) أحمد عطیة المصري ، المصدر السابق ، ص 1(

) اســتخدمت الســلطات البریطانیــة القمــع الشــدید لمواجهــة الثــوار فــي الجنــوب الیمنــي إذ قــام الثــوار فــي بــدء 2(

انــدالع الثــورة بإلقــاء قنبلــة علــى مطــار عــدن قتــل فیهــا نحــو عشــرین شخصــًا مــن المســؤولین البریطــانیین 

حمیاتهــا وســالطینها وكبــار الضــباط البریطــانیین ، ممــا أدى إلــى شــن البریطـــانیین وكبــار وزراء عــدن وم

ــــم طالــــت بعــــض زعمــــاء  حملــــة مــــن المــــداهمات واإلعتقــــاالت شــــملت مجموعــــة مــــن الشــــباب الیمنــــي  ، ث

األحزاب السیاسیة ومن جملتهم عبد اهللا االصنج زعیم حزب الشـعب االشـتراكي ، ووصـل عـدد المعتقلـین 

28125،12مائــة شــخص خــالل ثالثــة أیــام مــن الحــادث . ینظــر " األهــرام " ، العــدد إلــى حــوالي خمــس 

الحركـــات الثوریـــة -؛ توفیـــق ســـلطان الیـــوزبكي وآخـــرون ، دراســـات فـــي الـــوطن العربـــي1963دیســـمبر 

  ؛228، ص 1973السیاسیة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 

Page . Op . Cit . P77 .                                                                         

  .31، ص1964) محمود طنطاوي ، اخرجوا من عدن ، الدار القومیة للطباعة والنشر ، القاهرة ، 3(

أكتـوبر فـي الـیمن ال تخلـو مـن 14كان هناك جناح یساري داخل الجبهة القومیة ، وعد الیسـاریون ثـورة ) 4(

، وجاء هذا التصور بعد الـنهج 1917االشتراكیة على الحكم القیصري الروسي عام لمسات ثورة أكتوبر 

  الذي اتبعه االتحاد السوفیتي في دعم حركات التحرر الوطني ضد الغرب واألنظمة =
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یـــة فـــي العـــالم الثالـــث ، وبعثـــت الجنـــوب الیمنـــي، وأعلـــن تأییـــده الكامـــل للثـــورات التحرر 

االتحــادات العمالیــة فــي الــدول االشــتراكیة برقیــات تأییــد للثــوار فــي الــیمن ، وكــان الــدعم 

الســوفیتي والصــیني لحركــات التحــرر الوطنیــة قائمــًا علــى أســاس أن الشــعوب الطامحــة 

ر إلى االستقالل والمعادیة لالستعمار هي احتیاطي ضخم لالشتراكیة مــن أجــل االنتصــا

  ) .1(على الرأسمالیة 

أكتــوبر فــي الجنــوب الیمنــي بكــل عنایــة 14تــابع االتحــاد الســوفیتي أحــداث ثــورة   

المتضمن االنســحاب منــه و أورد عبــد 1966والسیما بعد إعالن البریطانیین نهایة عام 

الرحمن البیضــاني فــي كتابــه مــدى اهتمــام االتحــاد الســوفیتي بمنطقــة عــدن ومــا حولهــا ، 

، وزیــر الخارجیــة الســوفیتي )2(لبیضاني تصــریحًا نســبُه إلــى اندریــه جرومیكــو وقد ذكر ا

" بعـــد انســـحاب القـــوات البریطانیـــة االســـتعماریة مـــن قـــال فیـــه 1967مـــارس 29فـــي 

إمارات اتحاد الجنوب العربي فانه یجب العمل على إنشاء دولــة اشــتراكیة مســتقلة فــي 

                                                          

= الرأسمالیة ، أال أن ذلك الجناح لم یعلن اعتناقه لالیدیولوجیـة الماركسـیة الن العناصـر المؤسسـة  للجبهـة 

ر على إبعاد الشیوعیین وتصفهم باالنتهازیین ، وكان قحطان الشعبي في مقدمـة الـذین رفضـوا كانت تص

انضــمام الشــیوعیین إلــى الجبهــة القومیــة ، وكــان الطــابع العــام للجبهــة هــي األفكــار  القومیــة أمــا الجنــاح 

القومیـة حتـى الیساري (الشـیوعي) فـي الجبهـة القومیـة فأسـتمر بممارسـة الكفـاح المسـلح فـي إطـار الجبهـة

ــاء المیثـــاق الـــوطني للجبهـــة فـــي أثنـــاء المـــؤتمر األول عـــام  لیـــدل علـــى مـــنهج اشـــتراكي متـــأثر 1965جـ

بالماركســـیة ـ اللینینیـــة ، وبعـــد اســـتقالل الـــیمن الجنـــوبي وتســـلم الجبهـــة القومیـــة الســـلطة أصـــبح قحطـــان 

راع بــین جنــاحي الجبهــة، الشــعبي أول رئــیس للجمهوریــة والــذي تــزعم الجنــاح الیمنــي للجبهــة ، وحــدث صــ

لــیعلن الجنــاح المتشــدد بزعامــة عبــد الفتــاح إســماعیل   1968وجــاء المــؤتمر الرابــع للجبهــة القومیــة عــام 

22منهجه الماركسي، وتجدد الصراع من جدید وتدخل الجیش وحدث اقتتال أهلي قام على اثـره انقـالب 

الجنـوبي، واطـیح بـرئیس الجمهوریـة قحطـان الذي اسـتلم بعـده الماركسـیون الحكـم فـي الـیمن 1969یونیو 

الشــعبي واعتقــل هــو ورفاقــه وتســلم الحكــم مجلــس رئاســي رأســه ســالم ربیــع علــي، وثبتــت الحكومــة الجدیــدة 

منهجـــًا للحكـــم .ینظـــر محمـــد ســـعید داود ، التطـــور السیاســـي االیـــدیولوجي للجبهـــة اللینینیـــة–الماركســـیة 

ـــ1963القومیـــة خـــالل فتـــرة الكفـــاح المســـلح ( )،كلیـــة التربیـــة ، 4)،"ســـبأ"، (مجلـــة) عـــدن ، العـــدد (1967ـ

؛ عـادل رضـا ، ثـورة الجنـوب ، تجربـة النضـال وقضـایا المسـتقبل ، دار 22، ص 1988جامعة عدن ،

؛ علـي عبـد القـوي الغفـاري ، الوحـدة الیمنیـة ، الواقـع والمسـتقبل 397، ص 1969المعارف ، القاهرة ، 

  .151، ص 1996علوم السیاسیة ، جامعة بغداد ، ، أطروحة دكتوراه ، كلیة ال

  .172) احمد عطیة المصري ، المصدر السابق ، ص1(

  ) دبلوماسي سوفیتي ، ولد في منطقة جومیل من عائلة فالحیة ، حصل على إجازة في الزراعة =  2(
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لنفسه بحق التصرف تجاه أي حل تقرره هذه المنطقة ، وأن االتحاد السوفیتي یحتفظ

  . )1(األمم المتحدة تجاه مشكلة الشرق األوسط عمومًا ومنطقة عدن خصوصًا "

نوفمبر 30وعندما ُأعلَن استقالل الجنوب الیمني ، عن االحتالل البریطاني في   

ســـارع االتحـــاد الســـوفیتي الـــى االعتـــراف باســـتقالل جمهوریـــة الـــیمن الجنوبیـــة )2(1967

3الشعبیة بوصفها دولة مستقلة ذات سیادة بعد ثالثة أیام من إعالن اســتقاللها أي فــي 

، وذلـــك بعـــد مـــا أعلـــن الجنـــاح الیســـاري فـــي الجبهـــة القومیـــة التـــي ) 3(1967دیســـمبر 

اســــتلمت الحكــــم التزامــــه النظریــــة االشــــتراكیة العلمیــــة منهجــــًا لــــه ، وفــــي ظــــل الظــــروف 

ة الــیمن الجنوبیــة الشــعبیة بعــد االســتقالل ، اســتغل االقتصــادیة التــي مــرت بهــا جمهوریــ

قادة الكرملین حاجة نظام الجبهة القومیة في عدن الى المساعدات الخارجیة فــي الولــوج 

، 1968إلــى المنطقــة مــن خــالل توقیــع معاهــدة عســكریة مــع حكومــة عــدن فــي شــباط 

                                                          

ــلك = وٕاجــــازة معهــــد موســــكو االقتصــــادي ، حصــــل علــــى الــــدكتوراه فــــي العلــــوم السیاســــیة ، انخــــرط فــــ ي الســ

، وسـفیرًا فـي كوبـا والوالیـات 1946ـ 1943، اشتغل مستشـارًا فـي واشـنطن 1939الدبلوماسي منذ عام 

وزیــرًا للخارجیـة ، وأصــبح عضــو 1957ســفیرًا فــي لنـدن ، وعــام 1952المتحـدة األمریكیــة ، وعــین عـام  

. ینظــر    عبــد الوهــاب 1973، ثـم عضــوًا فــي المكتــب السیاسـي عــام 1956اللجنـة المركزیــة منــذ عــام 

  .195، ص1الكیالي  ، الموسوعة السیاسیة ؛  ج

  .370) عبد الرحمن البیضاني ، لهذا نرفض الماركسیة ، د.ت ،ص1(

)اعلــن قحطــان الشــعبي االمــین العــام للجبهــة الشــعبیة بعــد االســتقالل أن بــالده لــن تشــترك فــي أیــة أحــالف 2(

ي شرقه وغربـه ، وهـذه التصـریحات اطلقـت فـي وقـت كانـت فیـه عسكریة وانها ستنفتح على العالم الخارج

الیمن الجنوبیة تحتاج الى معونات اقتصادیة ، ومن هنا وطـد السـوفیت عالقـاتهم مـع حكومـة عـدن علـى 

الـــرغم مـــن أن الجنـــاح الشـــیوعي داخـــل الجبهـــة القومیـــة لـــم یتســـلم الحكـــم بعـــد . ینظـــر فالكوفـــا، السیاســـة 

؛ 142،ص1978اكتــوبر ، عــدن، 14، ترجمــة عمــر الجــاوي ، مؤسســة االســتعماریة فــي جنــوب الــیمن

)، الســنة 2محمــد حســن ،الــیمن الدیمقراطیــة مــن داخــل الــیمن الدیمقراطیــة، " الطلیعــة " ،(مجلــة)، العــدد(

، "دراســات فــي 1980ـــ1950؛ یوســف غیــث ، العالقــات السوفیتیةـــ الخلیجیــة 72، ص1973التاسـعة، 

  . 507، ص2003)، 21، السنة (13ـ12) بغداد ، العددالتاریخ واالثار" ،(مجلة

) بالرغم من أن االتحاد السوفیتي أعترف بالیمن الجنوبیة ، إال أنه، ربما لمقتضیات المصلحة العامة 3(

واحترامًا الهتمامات ومصالح عبد الناصر في جنوب الجزیرة العربیة ، لم یكن له دور مباشرفي ثورة 

                     الجبهة القومیة التي استلمت الحكم في النهایة . ینظر   اكتوبر او في تشكیل 14

Katz,Op.Cit,P.75.                                                                                                                            .  
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ــــدریب الجـــــیش الیمنـــــي وتزویـــــد ـــــت بموجبهـــــا وزارة الـــــدفاع الســـــوفیتیة تـ ه بالمعـــــدات وتول

  .      )1(السوفیتیة الصنع 

كان ما حدث في شمال الیمن قد تكرر في جنوبه بعد االنسحاب البریطــاني مــن   

منهیــًا احــتالل دام اكثــر مــن قــرن وربــع اســتنزف 1967الجنــوب الیمنــي فــي نهایــة عــام 

ة طاقـــة الــــبالد واســــتخدم إمكانیاتهـــا لصــــالحه إذ زود الســــوفیت جمهوریـــة الــــیمن الجنوبیــــ

 MIGالشعبیة باألسلحة والعتاد الحربي ، شمل عددًا من الطائرات المقاتلــة مــن طــراز  

ومـــدافع مضـــادة للطـــائرات وأدوات احتیاطیـــة للـــرادار ، كمـــا درب عـــدد مـــن الخبـــراء 17

العسكریین السوفیت ضباطًا في الیمن الجنوبي على استخدام تلــك األســلحة والمعــدات ، 

حكومـــة صـــنعاء، الضـــباط البریطـــانیین الـــذین بقـــوا   وطـــردت حكومـــة عـــدن، كمـــا فعلـــت

  . )2(لتدریب الجیش هناك 

تــزامن التقــارب بــین الــیمن الجنوبیــة والمعســكر االشــتراكي مــع مــا كانــت تمــر بــه 

، فضـــًال عـــن التعـــاطف األیـــدیولوجي، عـــرض )3(هـــذه الدولـــة مـــن مصـــاعب اقتصـــادیة 

ن من الطبیعي أن یحصر السوفیت مساعدات كبیرة ، وكا)4(االتحاد السوفیتي والصین 

نشاطاتهم في هذه المنطقــة االســتراتیجیة والســیما بعــد التأكــد مــن أن الجبهــة القومیــة هــي 

                                                          

؛ جالل ابراهیم عبـد اهللا فقیـرة ، السیاسـة الخارجیـة الیمنیـة تجـاه 1968فبرایر3، 29639) "االهرام"، العدد 1(

50، ص1994، رسالة ماجستیر ،كلیـة العلـوم السیاسـیة، جامعـة بغـداد، 1988ـ 1968الخلیج العربي 

 .  

) قصــي كامــل شــبیب ، النشــاط البریطــاني فــي منطقــة البحــر االحمــر منــذ الحــرب العالیــة االولــى وحتــى 2(

  ؛ 146، ص1990)، الجامعة المستنصریة، بغداد، 3ا ، "مجلة كلیة التربیة"، العدد (االنسحاب منه

     Ropin Bidwell, The two Yemen, Longman Westview Press 1983, P. 233.          

وفقـدان عـدن ألهـم 1967) أقترنت المصاعب االقتصادیة للیمن الجنـوبي بـإغالق قنـاة السـویس فـي عـام 3(

یناء بحري أو محطة لتموین السفن باإلضافة إلى نكـث بریطانیـا لوعودهـا بتقـدیم سـتین ملیـون مواردها كم

جنیــه كمعونــة لحكومــة عــدن بعــد االســتقالل ، ممــا زاد العبــيء االقتصــادي الثقیــل علــى الحكومــة الجدیــدة 

ة  ودفعـت فضًال عن رواتب الموظفین العالیـة التـي كانـت تصـرفها حكومـة االتحـاد و السـلطات البریطانیـ

هــذه المصــاعب الــیمن الجنوبیــة إلــى طلــب معونــة مــن جمیــع الــدول ، فأصــبح االتحــاد الســوفیتي صــاحب 

ـــاد ، المشـــــرق العربـــــي  ــاعدات االقتصـــــادیة والمعونـــــات . ینظـــــر صـــــالح العقــ ـــــي المســـ ـــــر ف النصـــــیب األوف

  . 601المعاصر ، ص 

ذي یــربط عــدن بشــرق الجمهوریـــة ) قــدمت الصــین أطبــاء وفنیــین بــدون مقابــل ومـــدت الطریــق الطویــل الــ4(

  اإلضـافة إلى قیام ألمانیا الشرقیة بتصـدیر األسلحة الخفیفة إلى الیمن الجنوبیة وتـدریب أفراد =
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التي استلمت الحكم بعد االستقالل ، وأن هناك جناحًا یساریًا قویًا داخل الجبهة كــان قــد 

مفــــاهیم اتضــــحت فیــــه بــــوادر )1(طــــرح برنامجــــه الماركســــي منــــذ مــــؤتمر الجبهــــة األول

  .)2(االشتراكیة العلمیة ، األمر الذي أخرجها عن محور الفكر الناصري

وال شــك أن بــروز التیــار الماركســي فــي الجبهــة القومیــة ومطالبتــه إقامــة عالقــات 

اســـتراتیجیة مـــع االتحـــاد الســـوفیتي ، قـــدم فرصـــة ذهبیـــة للســـوفیت للتمركـــز فـــي المحـــیط 

احتیــاطي نفــط فــي العــالم ، وكــان لموقــع الهنــدي والبحــر األحمــر ثــم االقتــراب مــن أهــم

الــیمن الجنــوبي لــدى الســوفیت أهمیــة اســتراتیجیة مــن الدرجــة األولــى یعــادل فــي أهمیتــه 

  . )3(جزیرة كوبا الواقعة على مقربة من الحدود الجنوبیة للوالیات المتحدة األمریكیة 

اع الیمنــي الجنــوبي وّجهه وزیر الــدفاع الســوفیتي إندریــه جریشــكو دعــوة لــوزیر الــدف      

علي سالم البیض لزیارة االتحاد السوفیتي ، فغادر وفد برئاسة وزیر الدفاع عــدن متجهــًا 

، وكــان الغــرض الــرئیس مــن ذهــاب 1968فبرایر 2إلى موسكو عن طریق القاهرة یوم 

الوفـــد الیمنـــي بحســـب البیـــان الـــذي أدلـــى بـــه علـــي ســـالم البـــیض قبـــل ســـفره إلـــى موســـكو 

البحث فــي الشــؤون ذات المصــلحة المشــتركة وللحصــول علــى عدن هــو "وأذاعه رادیو 

مســـاعدات مـــن ذلـــك البلـــد الـــذي یتمتـــع بالقـــدرة واإلمكانیـــات للمســـاهمة فـــي تطـــویر 

وفــي تصــریح آخــر   )،4("جمهوریــة الــیمن الجنوبیــة الشــعبیة وخاصــة قواتهــا المســلحة

موســكو تــأتي ضــمن إن زیارتــه للــرئیس الوفــد الیمنــي أذاعــه رادیــو عــدن كـــذلك قــال " 

نطاق برنامج زیارات یقوم بها المسؤولون النفتاح جمهوریة الیمن الجنوبیــة الشــعبیة 

إن زیارتــه ســتكون أیضــًا " وأضــاف " على البلدان العربیة والبلدان التقدمیــة الصــدیقة

الستقصـــاء إمكانـــات بنـــاء جـــیش قـــوي وقـــوة أمـــن قـــادرین علـــى الـــدفاع عـــن الثـــورة 

زیــارة الوفــد الیمنــي أســبوعین ، غــادر بعــدها الوفــد موســكو عائــدًا ". اســتمرت وتعزیزهــا 

  إلى بالده ، واتفق الطرفان خالل الزیارة على قیام وفد عسكري 

  .)2(سوفیتي بزیارة عدن لدراسة ما تحتاجه األخیرة لبناء مؤسستها العسكریة
                                                          

  . 84= الشرطة الیمنیة . ینظر  صالح العقاد ، الیمن الجنوبیة والتقدمیة الراد یكالیة ، ص

  .1965یونیو 25ـ 22) الذي عقد بین 1(

  . 196من المؤلفین السوفیت"، ص) "مجموعة2(

  .30" ،ص2000-1918الروسیة - ) "العالقات الیمنیة3(

)4(Queted in : Bidwell Op . Cit . 236 .                                                                                           

  . 7، ص 1968؛ سجل العالم العربي ، شباط 1968شباط 3، 2639) نقًال عن:" األهرام "، العدد 1(
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ــــیمن الجنوبیــــة یــــوم    ، 1968آذار/ مــــارس 25وصــــلت البعثــــة الســــوفیتیة إلــــى ال

البعثة العسكریة السوفیتیة التي تألفــت )2(استقبل رئیس الیمن الجنوبي قحطان الشعبي و 

مـــن ســـبعة أشـــخاص برئاســـة الجنـــرال الكســـندر بویاروســـكي ، وحضـــر االســـتقبال ســـیف 

الضــــالعي وزیـــــر خارجیـــــة الـــــیمن الجنـــــوبي ، وقــــد اجتمـــــع الوفـــــد الســـــوفیتي مـــــع القیـــــادة 

مهوریــة الــیمن الجنوبیــة الشعبیة،اســتغرقت زیــارة الیمنیة،نوقَشــت فیــه متطلبــات الــدفاع لج

الوفـــد الســـوفیتي عشـــرة أیـــام غـــادر بعـــدها إلـــى موســـكو ، ولـــم یصـــدر بیـــان رســـمي مـــن 

حكومة عدن عن مدى نجاح المحادثات التي أجراها أعضاء البعثة العســكریة الســوفیتیة 

یش الیمنــي معها ، ویعتقد ان حكومة عدن سعت منذ االستقالل إلى استبدال أسلحة الج

جندي)والمــدرب والمجهــز بأســلحة بریطانیــة ـ بأســلحة 10,000الجنــوبي ـ البــالغ تعــداده (

  ) .3(سوفیتیة جدیدة 

فــي أول زیــارة 1968وصلت إلى عدن سفن حربیة ســوفیتیة أواخــر شــهر مــارس   

لهــا لمینــاء عــدن ، وذكــرت مصــادر مطلعــة فــي عــدن أن عــددًا مــن الخبــراء والطیــارین 

وصـــلوا إلـــى عـــدن لإلشـــراف علـــى قیـــادة ســـالح الطیـــران العـــدني والقاعـــدة الســـوفیت قـــد 

الجویة في المینــاء وذلــك بعــد أیــام قلیلــة مــن إعــالن الحكومــة الغــاء العقــود مــع الطیــارین 

ضــابط 103البریطانیین ، وأوردت تقاریر رسمیة أن عدد الضباط السوفیت وصــل إلــى 

  .)4(جنوب الیمنيفي عدن، وأنهم سیتولون الشؤون الحربیة في ال

أقــیم التمثیــل الدبلوماســي بــین عــدن وموســكو بعــد تشــكیل أول حكومــة فــي الــیمن   

على مستوى السفراء ، وكانت السفارة السوفیتیة في عدن من أكبر 1968الجنوبي عام 

                                                                                                                                                                         

، تلقــى تعلیمــه االبتــدائي والثــانوي فــي عــدن، أنهــى 1920ولــد فــي مدینــة شــعب فــي منطقــة لحــج عــام ) 2(

دراســته فــي الســودان فتخــرج فــي جامعــة الخرطــوم  مهندســًا زراعیــًا أوائــل الخمســینیات، قــاد حركــة تحریــر 

، إذ كــان مــن مؤسســي رابطــة أبنــاء 1950شــاطه السیاســي عــامجنــوب الــیمن حتــى نیــل االســتقالل، بــدأ ن

الجنـــوب، تـــرك الرابطـــة بعـــد أن دبـــت الخالفـــات داخلهـــا، رحـــل إلـــى القـــاهرة وأنضـــم إلـــى حركـــة القـــومیین 

العـــرب، بعـــد ثـــورة ســـبتمبر عینـــه الســـالل مستشـــارا لشـــؤون الجنـــوب الیمني،اصـــبح االمـــین العـــام للجبهـــة 

أس وفــد الجبهــة القومیــة للتفــاوض مــع البریطانیین،واصــبح اول رئــیس ،ر 1963القومیــة بعــد تأسیســها عــام 

بـانقالب قـاده الجنـاح الیساري،وضـع تحـت 1969یونیـو 22للیمن الجنوبي بعد االسـتقالل،اطیح بـه فـي 

  .1723، ص3. ینظر احمد جابر عفیف،الموسوعة الیمنیة، ج1982االقامة الجبریة حتى توفي عام

  .17،ص1967ار)سجل العالم العربي ،اذ3(

  .20،25) المصدر نفسه ، ص4(
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البعثات المقیمة هناك، ولكن قحطان الشعبي، لم یكن رجل السوفیت في عدن ، فهو لم 

تــي اجتاحــت المنطقــة العربیــة فــي تلــك المرحلــة ، وكــان یعتقــد أن یكــن یــود الشــیوعیة ال

، ورفــع شــعار االشــتراكیة والدیمقراطیــة بصــفتهما )1(الثــورة قــد انتهــت برحیــل االســتعمار 

الناصــریة ، وكانــت آمــال الســوفیت منعقــدة علــى التیــار الماركســي داخــل الجبهــة القومیــة 

وتطبیــق المفهـــوم الماركســي للدولـــة ، الــذي كــان یســـابق الــزمن لالســـتیالء علــى الحكـــم، 

وبدعم من االتحاد السوفیتي بدأ ذلك التیار یخوض صــراعًا مــع الجنــاح الیمینــي بزعامــة 

قحطـــان الشـــعبي ، ودعـــا الـــى عقـــد مـــؤتمر عـــام للجبهـــة القومیـــة ، وانعقـــد المـــؤتمر بـــین 

ـــ2( ، فـــي ظـــل خالفـــات أیدیولوجیـــة عاصـــفة ، بـــین جنـــاحي الجبهـــة 1968) مـــارس 8ـ

  . )2(میة القو 

خــــرج المــــؤتمر بقــــرارات أكــــدت انتصــــار التیــــار الماركســــي فــــي الجبهــــة القومیــــة 

واستمراره على األخذ بالتحلیل الماركسي لمعالجة المشــاكل الراهنــة ، وقــد أعلــن المــؤتمر 

بعـــد جلســـات اســـتمرت تســـعة أیـــام ، إیمانـــه باالشـــتراكیة العلمیـــة ـ وهـــي مرادفـــة لعبـــارة 

لثوري ـ كذلك قرر المؤتمر تبني األسلوب الشیوعي المعتمد في الماركسیة في القاموس ا

االتحاد السوفیتي والصین وسائر الدول االشتراكیة بوضع القوات المسلحة تحت إشــراف 

الحزب، وذلك عــن طریــق تعیــین مستشــارین حــزبیین فــي القــوات المســلحة تكــون مهمــتهم 

، وفـــي الوقـــت نفســـه إنشـــاء تثقیـــف ضـــباط الجـــیش ماركســـیًا ومراقبـــة نشـــاطهم العقائـــدي 

                                                          

تصـریحًا جـاء فیـه 1967) كان الجناح الماركسي في الجبهة القومیة قد أعلن بعد االستقالل في دیسمبر 1(

" ان المهمـة الثوریـة للجبهـة القومیـة لـم تنتـِه بتولیهـا السـلطة ألن علیهـا نشـر مبـادى الثـورة فـي حولهـا مـن 

  . 600لعقاد ، المشرق العربي المعاصر ، ص أقطار " ، ینظر: صالح ا

) كان محور الخالف هو كیفیـة تطبیـق مفهـوم االشـتراكیة ، إذ انقسـمت الجبهـة القومیـة إلـى ثالثـة أقسـام: 2(

االول تزعمــــه قحطــــان الشــــعبي الــــذي نــــادى بتطبیــــق االشــــتراكیة العربیــــة علــــى وفــــق المفهــــوم الناصــــري 

تبـاع سیاسـة عـدم االنحیـاز وبنـاء عالقـات حسـن الجـوار وصـداقة مـع واالنفتاح على العالم شرقه وغربة وأ

ــادى بتطبیـــق  ــم الثـــاني الـــذي كـــان یتزعمـــه عبـــد الفتـــاح إســـماعیل فكـــان ینـ كـــل الـــدول العربیـــة ، أمـــا القسـ

-االشــتراكیة بمفهومهــا الماركســي وتطهیــر الجــیش مــن جمیــع الضــباط القــدماء وتأســیس حــزب ماركســي

تیجیة مع االتحاد السوفیتي والدول االشتراكیة ، وحظـي هـذا القسـم  بشـعبیة فـي لینیني وٕاقامة عالقة استرا

منطقـة حضـرموت ، أمـا القسـم االخیـر فكـان بـین هـؤالء وهـؤالء فهـو الیریـد ان یكـون مـع الشـعبي وال مــع 

ومـا 214جماعة عبد الفتاح إسماعیل . ینظر  مجموعة من المؤلفین السوفیت ، المصدر السـابق، ص 

  . 22، ص 1968سجل العالم العربي ، آذار بعدها ؛
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میلیشــــیا شــــعبیة مــــن العمــــال والفالحــــین تكــــون بمثابــــة البــــدیل أو المــــوازن لثقــــل القــــوات 

  .)1(المسلحة 

ومــع ازدیــاد تواجــد الســوفیت فــي عــدن ، نشــط الجنــاح الماركســي لتطبیــق أفكــاره 

التــي ســبق أن طرحهــا فــي المــؤتمر ممــا أوقــع خالفــات حــادة بــین قــادة الجــیش والحكومــة 

مــن جهــة والجنــاح الماركســي فــي الجبهــة القومیــة مــن جهــة أخــرى ، الســیما أن الجنــاح 

الماركسي أخذ بتشكیل قوات خاصة وتم تسلیحها بأسلحة ســوفیتیة حدیثــة باإلضــافة إلــى 

  .)2(إنشاء كتائب مسلحة تحت أشراف الماركسیین الیمنیین في حضرموت 

) 3(عامـــة عبـــد الفتـــاح إســـماعیلتفـــاقم الخـــالف بـــین الجنـــاح الیســـاري المتطـــرف بز   

، ورفــع الجنــاح 1968والجــیش ، بعــد المــؤتمر الرابــع للجبهــة القومیــة فــي زنجبــار عــام 

"، وطالــب الحكومــة ال نملك إال اإلنحیاز إلى المنظومة االشتراكیةالیساري شعارًا هــو " 

ي فــي بطرد كبار الضباط،وتطهیر الجیش منهم،ودعوا إلــى بنــاء تنظــیم ماركســي ـ  لینینــ

الیمن، وكان االتحاد السوفیتي في ذلك الوقت على عالقة جیدة بحكومة عدن فــي عهــد 

قحطـــان الشـــعبي ، شـــملت جوانـــب عســـكریة واقتصـــادیة مهمـــة ، إال أن حكومـــة قحطـــان 

                                                          

) اللجنة التنظیمیة للجبهة القومیـة ، كیـف نفهـم تجربـة الـیمن الجنوبیـة الشـعبیة ، دار الطلیعـة ، بیـروت ، 1(

  .18، ص 1968؛ سجل العالم العربي ، آذار 238، ص 1968

ــماء علــــى هــــذه الكتائــــب منهــــا 2( ــــق الماركســــیون فــــي حضــــرموت عــــدة أســ "جیفــــارا " و " بــــاول مــــایو " ) أطل

  .25، ص1968و"هوشي منه"و"ماوتسي تونغ" .  ینظر سجل العالم العربي ، أذار ، 

، فــي قضــاء القبیطــة فــي محافظــة تغــر ، مــن أســرة فقیــرة ، رحــل إلــى عــدن 1939یولیــو 28) ولــد فــي 3(

فـاح المسـلح لتحریـر الجنـوب الیمنـي، لیواصل دراسته ، كان زعیمًا سیاسیًا بارزًا وقائدًا فدائیًا فـي أثنـاء الك

أمتلك عمقًا ثقافیًا وفكریًا ، التحق عبد الفتـاح إسـماعیل بمركـز تـدریب العمـال بمصـافي الزیـت البریطانیـة 

، إنضــم إـلـى 1960فــي عــدن ، وأصــبح مــن ناشــطي الحركــة النقابیــة العمالیــة، ممــا تســبب بفصــله عــام 

العناصـــر القیادیـــة فـــي الحركـــة، وبعـــد انـــدالع الكفـــاح ، وأصـــبح مـــن 1959حركـــة القـــومیین العـــرب عـــام 

المســـلح تـــولى قیـــادة العملیـــات الفدائیـــة فـــي عـــدن ضـــد المصـــالح البریطانیـــة ، بوصـــفه قیادیـــًا فـــي الجبهـــة 

القومیــة، رفــض عبــد الفتــاح دمــج جبهــة التحریــر مــع الجبهــة القومیــة، أصــبح عضــوًا فــي الوفــد المفــاوض 

، أصـبح بعـدها 1969یونیـو 22اقه أن یطیحوا بقحطان الشـعبي فـي لبریطانیا في جنیف ، استطاع ورف

بعـد 1978األمین العام للجبهة القومیة ، وعضو مجلس الرئاسة . أسـس الحـزب االشـتراكي الیمنـي عـام 

أن أطــاح بمنافســه ســالم ربیــع علــي، أصــبح بعــدها رئیســًا لمجلــس الرئاســة وأمینــًا عامــًا للحــزب االشــتراكي 

. ینظـر أحمـد جـابر عفیـف، 1986وقتـل فـي أثنـاء أحـداث ینـایر  1980ن السلطة عام الیمني. تنازل ع

  .309، ص 1الموسوعة الیمنیة ؛ ج 
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الـــذي قـــاده الجنـــاح الیســـاري ، واعتقـــل 1969یونیـــو 22الشـــعبي ســـقطت فـــي انقـــالب 

، وســــعت ) 1(صــــل عبــــد اللطیــــف الشــــعبي الــــرئیس الیمنــــي الجنــــوبي ورئــــیس وزارئــــه فی

اللینینیـــة ودعمهـــا لحركـــات –الحكومـــة الجدیـــدة إلـــى إعـــالن التزامهـــا بنظریـــة الماركســـیة 

التحــــرر العربیـــة والعالمــــیة فـــي وجـــه االســـتعمار واإلمبریالیـــة لتأكیـــد تحالفهـــا مـــع الـــدول 

  . )2(االشتراكیة 

لـــس رئاســـي مؤلَّـــف مـــن مج1969یونیـــو 22حكـــم الـــیمن الجنـــوبي بعـــد انقـــالب   

، وضــم المجلــس عبــد الفتــاح إســماعیل أمینــًا ) 3(ثالثــة أشــخاص رأســه ســالم ربیــع علــي 

  رئیسـًا للوزراء، ثم حل محله فیما بعد )4(عامًا للجبهة القومیة ، ومـحمد علي هیثم

                                                          

، تلقـى دراسـته األولیـة فـي مـدارس لحـج وعـدن ، سـافر مصـر 1935) ولد في قریة شـعب فـي لحـج عـام 1(

قــومیین العــرب فــي الــیمن ، ، یعــّد مــن مؤسســي حركــة ال1962وتخــرج فــي كلیــة التجــارة واالقتصــاد عــام 

كان قیادیًا في الكفاح المسلح ، ثم عضوًا في الوفد المفـاوض فـي جنیـف ، عـین وزیـرًا لالقتصـاد والتجـارة 

یونیـو ، عـرض علیـه 22، وبعـد انقـالب 1969والتخطیط في أول حكومة، ثـم رئیسـًا للـوزراء فـي أبریـل 

امــة الجبریــة فــي منزلــه فــي خــور مكســر ، ثــم عضــویة مجلــس الرئاســة ، لكنــه رفــض ، ففرضــت علیــه اإلق

. 1970إلــى زنزانــة فــي ســجن التــواهي ، تــوفي بصــورة غامضــة  فــي زنزانتــه عــام 1970نقــل فــي مــارس 

  .1718، ص  3ینظر المصدر نفسه ، ج 

)2                                                                  (Tom little Op . Cit P . 181  
) ولـــد بقریـــة المحـــل بمدینـــة زنجبـــار ـ أبـــین . أكمـــل تعلیمـــه االبتـــدائي والثـــانوي فـــي تلـــك المدینـــة عـــام 3(

،عـــرف بســـالمین، أنخـــرط فـــي بـــدء حیاتـــه العملیـــة بالتـــدریس ، ثـــم غـــادر إلـــى حضـــرموت ، ودرس 1956

القویــة ، وســاعدته شخصــیته 1959هنــاك الشــریعة اإلســالمیة ، وانتمــى إلــى حركــة القــومیین العــرب عــام 

أكتـوبر كـان 14إلى التدریب العسكري ، وبعـد انـدالع ثـورة 1963في التأثیر على اآلخرین ، توجه عام 

لـه أثــر بــارز فـي العملیــات الفدائیــة ، حضـر جمیــع مــؤتمرات الجبهـة القومیــة ، أنتخــب عضـوًا فــي القیــادة 

غتیـال الغشـمي صـراعًا بینـه ، ثم أنتخـب رئیسـًا لمجلـس الرئاسـة ، أحـدثت أزمـة ا1969و 1968العامة 

26وبــین قیــادة الجبهــة القومیــة بزعامــة عبــد الفتــاح إســماعیل أدى إلــى إقصــائه عــن الحكــم وٕاعدامــه فــي 

.2121، ص3. ینظر  الموسوعة الیمنیة ، ج1978یونیو 

الثانویـة ، وأكمل االبتدائیة والمتوسطة فیها وتـابع 1940ولد في قریة الحسك في محافظة أبین ، عام )4(  

بتهمــه نشــاطه السیاســي اـلـوطني ، تفــرغ 1963فــي عــدن ، التحــق بالتــدریس ، ثــم أبعــد منــه أواخــر عــام 

مــن خــالل حركــة القــومیین العــرب ، تقلــد منصــب وزیــر الداخلیــة فــي حكومــة 1964للعمــل الــوطني عــام 

ــام  ورئیســــًا یونیـــو،  اختیـــر عضـــوًا فــــي مجلـــس رئاســـة الدولـــة ، 22، وعقـــب حركــــة 1967االســـتقالل عـ

اســتقال مــن منصــبه ونفــي إلــى موســكو ثــم غادرهــا إلــى القــاهرة الجئــًا سیاســیًا 1971للحكومــة ، فــي عــام 

  الیمنیة المناهضة لحكومة الجنوب ، =، وفي القاهرة شكل جبهة الوحدة1972أواخر عام 
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وطبقـــت القیـــادة الجدیـــدة االشـــتراكیة فـــي میـــادین الحیـــاة السیاســـیة )1(علـــي ناصـــر محمـــد

ادیة كافــــة ، ممــــا أفســــح المجــــال أمــــام الســــوفیت لتقــــدیم معونــــاتهم االقتصــــادیة واالقتصــــ

  .)2(والعسكریة، والتي كانت الیمن الجنوبي بأمس الحاجة إلیها 

أفرزت التطورات السیاسیة التي حدثت بعد االستقالل الجمهوري للیمن الجنوبي 

. )3(مقالیــد الســلطةعلــى1969عن سیطرة العناصر الشیوعیة في الجبهة القومیة عــام 

أسم الدولة من جمهوریة الیمن الجنوبیة الشعبیة إلــى 1970وغّیروا بموجب دستور عام 

  .)4(جمهوریة الیمن الدیمقراطیة الشعبیة 

أدى ذلــك إلــى أن تزیــد العناصــر الشــیوعیة داخــل الجبهــة القومیــة مــن التزاماتهــا 

، وبـــذلك دعمـــت إمكانیـــة االتحـــاد تجـــاه السیاســـات الموالیـــة لالتحـــاد الســـوفیتي والصـــین 

الســوفیتي فــي المنطقــة مـــن خــالل التســهیالت الممنوحــة لــه مــن أصــدقائه مثــل الصــومال 

  .)5(والیمن الجنوبي 

                                                          

.3107، ص4. ینظر المصدر نفسه ، ج1993=  توفي في یولیو 

،التحــق بحركــة القــومیین 1959، التحــق بمعهــد المعلمــین وتخــرج فیــه عــام 1939دیســمبر21) ولــد فــي 1(

،ثـم شـارك بالعمـل العسـكري للجبهـة القومیـة لتحریـر الجنـوب الیمنـي المحتـل حتـى نیـل 1963العرب عام 

ي االستقالل،عین بعد االستقالل محافظًا للمحافظة الثانیة أبین ثـم وزیـر اإلدارة المحلیـة،أدى دورًا مهمـًا فـ

، ثـم انتخــب عضـوًا فــي مجلـس الرئاســة ، 1971تــولى رئاسـة الــوزارة منـذ عــام 1969یونیـو 22انقـالب 

رئاسة الدولة بعد االطاحة بسالمین ،ثـم تنحـى لصـالح عبـد الفتـاح اسـماعیل 1978حزیران 26تولى في 

عــدن نتیجــة ، غــادر 1980، اصــبح رئیســًا للــیمن الجنــوبي بعــد ازاحــة عبــد الفتــاح اســماعیل فــي مــارس 

خطـــب –الـــى المنفـــى . ینظـــر و.م.أ.ح.،الـــیمن الدیمقراطیـــة ، علـــي ناصـــر محمـــد 1986احـــداث ینـــایر 

  واحادیث ..

  ومابعدها .236) محمد حسن عوبلي ، المصدر السابق ، ص2(

) دخــل فــي الســلطة أّول مــرة الماركســي عبــد اهللا باذیــب األمــین العــام لحــزب االتحــاد الشــعبي الــدیمقراطي 3(

رًا للتعلـــیم، وكـــذلك قائـــد حـــزب البعـــث أنـــیس یحیـــى وزیـــرًا لالقتصـــاد والصـــناعة، وكـــال الحـــزبین التزمـــا وزیـــ

الماركســیة ـ اللینینیــة منهجــًا ، كــذلك فــأن كــال التنظیمــین انضــما إلــى الجبهــة القومیــة لتأســیس التنظــیم 

الســابق ، ص محمــد حســن عــوبلي، المصــدر -، ینظــر :1975السیاســي الموحــد للجبهــة القومیــة عــام 

245.  

  .222) مجموعة من المؤلفین السوفیت ، المصدر السابق ،4(

) عبد اهللا عبد المحسن السلطان، البحر األحمر والصراع العربـي اإلسـرائیلي، التنـافس بـین  اسـتراتیجیتین 5(

؛ عبـــد المطلـــب عبـــد الخـــالق النقیـــب ، 543، ص 1984، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربیـــة ، بیـــروت ، 

  ستراتیجیة األمریكیة والسوفیتیة في الخلیج العربي ، رسـالة ماجستیر ، معهد =اال
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اتفاقیــات للتعــاون االقتصــادي والفنــي فضــًال عــن 1969وقعــت فــي موســكو عــام 

علــى التعاون في مجال النقــل الجــوي ، االمــر الــذي مكــن حكومــة موســكو مــن الحصــول 

تسهیالت جویة في مطارات الیمن الجنوبي، ومــن الناحیــة الرســمیة لــم توقــع أي اتفاقــات 

بین الجانبین القامة قواعد عسكریة سوفیتیة في الیمن الجنوبي ، إال أن حكومة موســكو 

تمكنـــت مـــن جعـــل الـــیمن الجنـــوبي شـــبه قاعـــدة عســـكریة تعمـــل فـــي إطـــار االســـتراتیجیة 

  .)  1(السوفیتیة 

م الذي خطــي بــه الســوفیت فــي الــیمن الجنــوبي إلــى زیــادة نشــاطاتهم فــي ولد الدع  

  الشطرین خالل السبعینیات .

  
  

  

    

    

  

                                                          

  .      153، ص 1984= الدراسات القومیة واالشتراكیة ، الجامعة المستنصریة  ،  

  .50) جالل ابراهیم عبد اهللا فقیرة ،المصدر السابق ،ص1(
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أوًال : النشاط السوفیتي في الیمن الشمالي ( الجمهوریة العربیة الیمنیة )

  1979ـ 1970

  

حرصــت حكومتــا موســكو وصــنعاء علــى االبقــاء علــى قــدر ال بــأس بــه مــن العالقــات 

ـــــع الســـــبعینیات ، فـــــالیمن الشـــــمالي كـــــان یـــــود االســـــتمرار فـــــي الحصـــــول علـــــى  بینهمـــــا، مطل

قلیلــة نســبیًا ، فــي حــین كــان الســوفیت یــرون أن اإلبقــاء المســاعدات الســوفیتیة حتــى لــو كانــت

على حد ادنى من الوجود في الیمن الشمالي سیحول دون إتاحة الفرصة أمــام القــوى األجنبیــة 

األخرى لتــدعم وجودهــا فیــه ، وهكــذا قــدموا المعونــة االقتصــادیة وأســهموا فــي مشــروعات البنــى 

  .)1(ستراتیجیة كالموانئ والمطارات وغیرهاالتحتیة ، والسیما المشروعات ذات الصبغة اال

وفــي هــذه األثنــاء كانــت العالقــات الســعودیة ـ الیمنیــة الشــمالیة آخــذة فــي التحســن بعــد   

بالنظــام فــي الــیمن 1970المصــالحة بــین البلــدین ، واعترفــت المملكــة العربیــة الســعودیة عــام 

1970یــین والجمهــوریین فــي آذار الشمالي مما مّهد السبیل أمام التوصل إلى اتفاق بــین الملك

تضـــمن موافقـــة الملكیـــین علـــى االعتـــراف بالنظـــام الجمهـــوري فـــي الـــیمن شـــرط أن یظـــل علـــى 

" ، مقابل تشكیل حكومة المحافظةعالقة ودیة مع المملكة العربیة السعودیة والدول العربیة " 

  .  )2(موحدة تضم عناصر من المعتدلین من الجانبین الجمهوري والملكي 

بدأت الیمن الشمالي في هذه المرحلة عالقات دبلوماسیة مع دول الجوار العربیــة ومــع   

الــدول الغربیــة بعــد توقــف األعمــال الحربیــة علــى حــدودها ، فأقامــت عالقــات دبلوماســیة مـــع 

، وبعـــد تحســـن 1970فرنســـا وٕایطالیـــا اللتـــین اعترفتـــا بالجمهوریـــة العربیـــة الیمنیـــة فـــي یولیـــو 

، وزار عبــد 1970ـ الســعودیة ، تــم تبــادل الســفراء بــین البلــدین فــي أكتــوبر العالقــات الیمنیــة

رسمیًا المملكة العربیة الســعودیة ، وكانــت هــذه الزیــارة 1970یونیو 11الرحمن اإلیریاني في 

  .) 3(هي األولى لرئیس یمني یزور المملكة منذ قیام الثورة 

                                                          

ســـتیفن بـــیج ، موســـكو وشـــبه الجزیـــرة العربیـــة مركـــز البحـــوث والمعلومـــات ، وزارة الخارجیـــة ، د.ت ، بغـــداد ، ) 1(

  .4ص

)2              (William B . Quandt Saudi Arabia in the 1980 ,washing ton .1981 .P. 27 .   

  .32" ، ص2000ـ 1918العالقات الیمنیة ـ الروسیة " ) 3(
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ب األهلیــة فــي حاجــة ماســة إلــى كانــت الــیمن الشــمالي وبعــد ثمــاني ســنوات مــن الحــر   

مساعدات اقتصادیة وعسكریة عاجلــة ، وقــد كانــت لــدى الســعودیة الرغبــة فــي مســاعدتها علــى 

تخطي مشكالتها االقتصادیة إلدراكها أن ذلك سوف یؤدي إلى تدعیم التوجه المحافظ للــیمن، 

یتي أو الصــین كما یحول دون اندفاع  الیمن الشمالي نحو تحسین عالقتهــا مــع االتحــاد الســوف

  .-)1(الشعبیة 

بدأت السعودیة في إعادة بناء القوات المسلحة الیمنیة من خالل إمداد الیمن باألسلحة   

األمریكیة ، ووعدت الریاض حكومة صنعاء بزیادة تمویلها من تلك األسلحة لتكون بدیلة عــن 

نیــین للتــدریب فــي األســلحة الســوفیتیة ، كمــا شــجعتها علــى إرســال البعثــات مــن العســكریین الیم

  .)2(ألمانیا الغربیة والوالیات المتحدة 

لــم تكــن إقامــة الــیمن الشــمالي عالقــات صــداقة مــع الــدول الغربیــة ودول الجــوار ، فــي   

ذلك الوقت ، على حساب العالقــة مــع االتحــاد الســوفیتي ، بــل كانــت الــیمن حریصــة علــى أن 

والــدول الغربیــة، ) 3(ع الوالیــات المتحــدة تظــّل عالقاتهــا قویــة مــع االتحــاد الســوفیتي كمــا هــي مــ

التزامـــًا منهـــا بسیاســـة الحیـــاد اإلیجـــابي التـــي تبنتهـــا ِإبـــان  إعـــالن الجمهوریـــة ، وانطالقـــًا مـــن 

  .)4(مصلحتها الوطنیة ومصالحها االقتصادیة 

وفــي إطــار ذلــك زار عبــد الــرحمن االیریــاني بزیــارة إلــى االتحــاد الســوفیتي فــي دیســمبر   

ــ1971 ة لــدعوة هیئــة رئاســة مجلــس الســوفیت اال علــى  التحــاد الجمهوریــات الســوفیتیة ، تلبی

. وقــد ألقــى )5(االشتراكیة والحكومة السوفیتیة ، وجاءت الزیــارة تعزیــزًا للعالقــات بــین الطــرفین 

رئیس المجلس الجمهوري كلمة في أثناء تلك الزیارة شكر فیها التعــاطف الســوفیتي مــع بــالده، 

ســبتمبر 26عالقــات الیمنیــة ـ الســوفیتیة ، وذّكــر بــالموقف الســوفیتي مــن ثــورة ونــوه بتــاریخ ال

ـــــــه                                                        ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــاد بدعمـــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــا وأشـــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــارها ونجاحهــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــي انتصــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ودوره فــ

                                                          

  .317) ممدوح مصطفى منصور ، المصدر السابق ، ص1(

، ص 1983) فردهالیــداي ، االتحــاد الســوفیتي والعـــالم العربــي ، ترجمــة : مركـــز البحــوث والمعلومــات ، بغـــداد 2(

64.  

عقــب زیــارة ولیــام روجــرز ، وزیــر خارجیــة الوالیــات 1972ـ الیمنیــة فــي یولیــو ) اســتؤنفت العالقــات األمریكیــة3(

  لصنعاء ولقائه مع رئیس المجلس الجمهوري ورئیس الوزراء . ینظر  ، المتحدة 

J.E peterson  ,Yemen, The search for amodern state, London, Canberra ,1982 ,P. 109              .  

  .32" ، ص2000ـ 1918الروسیة –یمنیة العالقات ال) " 4(

)5                                                                                  (Bidwell ,op . Cit, P . 240 .  
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للیمن في أثناء الحرب األهلیة والمساعدات االقتصــادیة والمشــاریع اإلنمائیــة التــي قــدمها الیــه، 

شكر األیریاني الحكومــة الســوفیتیة لموقفهــا الواضــح مــن العــرب فــي قضــیتهم األساســیة وكذلك 

فلسطین ، وأعرب عن أمله في استمرار التعاون المســتمر والصــداقة بــین الطــرفین لتلعــب دورًا 

  .) 1(مهمًا في مرحلتي التطور والبناء المستقبلیین 

واالتحــاد الســوفیتي علــى حافظــت العالقــات بــین الــیمن الشــمالي1972وبحلــول عــام   

مستواها إلى حد ما برغم العالقات الطیبة والوطیدة بین االتحاد السوفیتي والیمن الجنــوبي، إذ 

حصـــلت علـــى المســـاعدات االقتصـــادیة مثـــل إقامـــة المصـــانع وٕانشـــاء المـــدارس والمستشـــفیات 

ارة محســن فضًال عن إرسال األطباء والخبراء السوفیت من مهندســین وعســكریین ، وجــاءت زیــ

اســتكماًال لحلقــات التعــاون 1972العیني إلــى االتحــاد الســوفیتي فــي األول مــن أغســطس عــام 

بین البلدین ، وفیها حث الســوفیت علــى تقــدیم المســاعدات العســكریة واالقتصــادیة التــي وعــدوا 

بهـــا الـــرئیس االیریـــاني فـــي زیارتـــه الســـابقة ، والتـــي توقـــف الســـوفیت عـــن تزویـــدهم بهـــا بســـبب 

حكومــة عــدن ، وتخــوف الســوفیت مــن اســتخدام تلــك األســلحة ضــد الــیمن الجنــوبي . ضــغوط

ویمكـــن إرجـــاع هـــدف زیـــارة العینـــي لموســـكو إلـــى رغبـــة الجانـــب الیمنـــي فـــي ضـــمان مواصـــلة 

السوفیت للمعونات العسكریة واالقتصادیة لهم ، وبالمقابــل كــان هــدف الســوفیت مــن المســاعدة 

هـــا عـــن الوقـــوع فـــي فلـــك السیاســـة الســـعودیة ، فضـــًال عـــن التـــي قـــدموها للـــیمن الشـــمالي ابعاد

محاولة تثبیت  النفوذ السوفیتي في الــیمن الشــمالي لمنافســة النفــوذ الصــیني الــذي كــان تحركــه 

    -.)2(في تلك المرحلة ردَّ فعل للنفوذ السوفیتي 

وفـــي مجـــال عنایـــة الـــیمن الشـــمالي بالعالقـــة مـــع االتحـــاد الســـوفیتي ، نشـــرت صـــحیفة  

مقــاًال بعنــوان الــذكرى 1974" الصادرة في صنعاء یوم الخــامس والعشــرین مــن مــارس ونلن"ا

1964العاشرة التفاقیة التعاون بین الیمن واالتحاد السوفیتي ، تلك االتفاقیة التي عقدت عــام 

ٍ◌الشــروط المالئمــة القامــة حــول التعــاون االقتصــادي والفنــي ، ذكــرت الصــحیفة بمــا أســمته " 

" ، وأضــافت الصــحیفة أن التعــاون ضــروریة لتطــویر اقتصــاد وطنــي مســتقلمشــاریع هامــة 

مهمــة لتعزیــز اســتقالل الــبالد بین االتحــاد الســوفیتي والجمهوریــة العربیــة الیمنیــة أصــبح وســیلة

وتطـــور قـــواه اإلنتاجیـــة لتكـــون أساســـًا مادیـــًا لتحقیـــق اســـتقالل كامـــل ، وٕاشـــار إلـــى المـــردودات 

                                                          

  . 289، ص 1971؛ سجل العالم العربي 462، الجامعة األمریكیة ، بیروت ، ص 1971) الوثائق العربیة 1(

  و.م.أ.ح.، الیمن الشمالي ، عالقات أجنبیة ، حول عالقة الجمهوریة العربیة الیمنیة باالتحاد السوفیتي . )  2(
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وذلــك بعـــدما وفــر مبلغــًا مــن العملـــة 1973صـــنع األســمنت عــام المالیــة للــیمن منــذ تشــغیل م

الصـــعبة كـــان یصـــرف ســـابقًا علـــى شـــراء األســـمنت مـــن الخـــارج ، ووجهـــت تلـــك المبـــالغ لحـــل 

مشــاكل اقتصــادیة مهمــة أخــرى ، وعــدَّت الصــحیفة مینــاء الحدیــدة مفخــرة التعــاون االقتصــادي 

وشحنًا وتفریغًا مأمونًا للسفن ، فضًال عن والفني السوفیتي ـ الیمني ، إذ یضمن المیناء إرساءً 

  . )1(مساعدة االتحاد السوفیتي في حفر شبكات المیاه الشرب وبنائها وغیر ذلك 

1975ـ 1974على الرغم من توقیع بروتوكول ثقافي بین حكــومتي صــنعاء وموســكو   

ســالح الیمنــي ، فــي مســعى منــه لتنویــع مصــادر ال)2(إال أن الــرئیس الیمنــي إبــراهیم الحمــدي 

، قضى بتجمید العالقات العسكریة مع االتحاد السوفیتي ، 1975أغسطس 14إتخذ قرارًا في 

  .)3(% من االتحاد السوفیتي 100إذ كان التسلیح الیمني یصل إلى نسبة 

كـــان االتحـــاد الســـوفیتي ال یخفـــي امتعاضـــه مـــن میـــول الـــیمن الشـــمالي إلـــى الســـعودیة   

الســوفیتي لــدى صــنعاء میــرزا رحمــا تــوف علــى وصــول مســاعدات والغــرب ، إذ احــتج الســفیر 

، ومــــن جهتهــــا اســــتجابت حكومــــة صــــنعاء جزئیــــًا )4(عســــكریة ســــعودیة إلــــى الــــیمن الشــــمالي 

عـــام )5(للضـــغوطات السیاســـیة واالقتصـــادیة الســـعودیة واســـتقبلت ســـرًا وزیـــر الـــدفاع الفرنســـي 

لقوات المسلحة الیمنیة إلى باریس، ثم ، وأعقب ذلك زیارة رئیس هیئة األركان العامة ل1976

زیــارة الحمــدي للغــرض نفســه ، واتفــق خــالل الزیــارة األخیــرة علــى صــفقة أســلحة فرنســیة للــیمن 

الشــمالي . وفضــًال عمــا ســبق فــي وســعنا إرجــاع التــدهور فــي العالقــات الیمنیةـــ الســوفیتیة فــي 

                                                          

ــــذكرى العاشــــرة التفاقیــــة التعــــاون بــــین الــــیمن 1( ــة ، ال ) مقتــــبس مــــن : و.م.أ.ح ، الــــیمن الشــــمالیة ، عالقــــات أجنبیــ

  واالتحاد السوفیتي .

كري فـي صـنعاء فـي عهـد األمـام أحمـد ، أصـبح فـي عهـد السـالل قائـد ، ودرس فـي معهـد عسـ1943) ولد عـام 2(

قـاد انقالبــًا 1974یونیـو 13، فـي 1972ـ 1971قـوات الصـاعقة ، عـین نائبـًا لـرئیس الـوزراء محسـن العینـي 

عســـكریًا  أبـــیض ضـــد حكومـــة األیریـــاني ، وتـــولى رئاســـة الجمهوریـــة ، عـــرف بمواالتـــه للســـعودیة ، وكـــان یتلقـــى 

ها ، تحسنت عالقة مع الـیمن الجنـوبي فـي أواخـر عهـده وأنـتهج سیاسـة مسـتقلة عـن السـعودیة ، اغتیـل الدعم من

عشــیة ســفره إلــى عــدن إلعــالن بعــض اإلجــراءات الوحدویــة. ینظــر 1977فــي ظــروف غامضــة فــي صــیف عــام 

  .18،ص1عبد الوهاب الكیالي ، الموسوعة السیاسیة ،  ج

)3                             (                                                Bidwell , Op . Cit , P. 287 .  

  .9/8/1972وثائق وزارة اإلعالم العراقیة ، تقریر القنصلیة في تعز ،بتاریخ ) 4(

) ربمــا أقامــت صــنعاء عالقــات عســكریة مــع بــاریس دون غیرهــا لعــدم رغبتهــا بــالتحول الســریع مــن موســكو إلــى 5(

  واشنطن .
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ســكو قــد عقــدت العــزم جانــب منــه إلــى قلــق حكومــة صــنعاء مــن المــد الشــیوعي الــذي كانــت مو 

على إیجــاده فــي القــرن األفریقــي وصــممته لیكــون اتحــادًا فیــدرالیًا یضــم الــیمن الجنــوبي وأثیوبیــا 

والصــومال ، فــي وقــت كانــت فیــه الــیمن الشــمالي تــرفض الوجــود العســكري والقواعــد العســكریة 

هــذا مــا فســر األجنبیــة فــي المنطقــة لمــا یشــكله ذلــك التواجــد مــن تهدیــد علــى أمنهــا ومســتقبلها و 

1976مطالبــة الحمــدي فــي مــؤتمر عــدم االنحیــاز المنعقــد فــي جاكارتــا ،  عاصــمة اندنوســیا، 

  . )1(بضرورة بقاء المحیط الهندي بامتداده الخلیجي خالیًا من أي تواجد عسكري أجنبي 

، قبـــل یـــوم واحـــد مـــن زیارتـــه 1977ُاْغتیـــل الحمـــدي فـــي الحـــادي عشـــر مـــن أكتـــوبر 

الیمنیـــة ، واتهمـــت األوســـاط الیمنیـــة لبحـــث االتفـــاق النهـــائي بشـــأن الوحـــدةالمقـــررة إلـــى عـــدن 

. خلــــف الحمــــدي فــــي رئاســــة الــــیمن )2(الســــلطات الســــعودیة بــــالوقوف وراء اغتیــــال الحمــــدي 

، وهو األخــر ذهــب ضــحیة مــؤامرة خارجیــة ، إذ اغتیــل یــوم )3(الشمالي المقدم أحمد الغشمي 

غومـــة كـــان یحملهـــا مبعـــوث شخصـــي لـــرئیس الـــیمن أثـــر انفجـــار حقیبـــة مل1978یونیـــو 24

الجنوبي سالم ربیع علي ، وقد أعقب اغتیال الغشــمي تــوتر العالقــات بــین شــطري الــیمن ، إذ 

اتهمــــت الــــیمن الشــــمالي حكومــــة عــــدن بــــالوقوف وراء هــــذه العملیــــة ، لــــذلك صــــدر قــــرار مــــن 

قــات الدبلوماســیة بینهــا الجامعــة العربیــة قضــى بمقاطعــة الــیمن الجنــوبي وادانتهــا وتجمیــد العال

  .)4(وبین الدول العربیة األعضاء في الجامعة 

  انعكسـت ظاهرة االغتیاالت السـیاسیة على الوضع الداخلي في الیمن فقد اتسعت 

                                                          

  .58جالل إبراهیم عبد اهللا فقیرة ، المصدر السابق ، ص )1(

Ideology and power in the Middle east , studies in honor of George Lenczowski ,   )2(

edited by Peter J. Chelkowski and Robert J. Pranger, duke University press , London , 
1988 , P.264 .

في منطقة همدان، إحدى ضواحي صـنعاء ، تلقـى تعلیمـه فـي صـنعاء ثـم التحـق بـالجیش فـي 1941) ولد عام 3(

13تدرب في المركز الحربي بتعز ، وتخصص في صنف المدرعات العسكریة ، أسهم بدور رئیس في انقـالب 

خلفــًا للحمــدي . ، عــین بعــدها رئیســًا لهیئــة األركــان العامــة للقــوات المســلحة ، أنتخــب رئیســًا للــیمن 1974یونیــو 

فـي الـدوریات العربیـة ، مركـز دراسـات الخلـیج العربـي ، جامعـة 1978ینظر األحداث السیاسـیة فـي الـیمن لعـام 

  .17، ص 1979البصرة ، 

  .1978یونیو 25، 33434) " األهرام " ، العدد 4(
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والنزاعات السیاسیة والعسكریة وتداخلت معها نزاعات عشائریة وقبلیة، وفي )1(عملیات التمرد

بما كان علیه في الشــمال إذ ُأزیــَح ســالم ربیــع علــي مــن   الجنوب لم یكن الوضع بأحسن حاالً 

الحكم بانقالب دموي قاده الجناح الماركسي فــي الجبهــة القومیــة بزعامــة عبــد الفتــاح إســماعیل 
، واســــتطاع األخیــــر، بعــــد انتصــــاره، وبمســــاعدة عــــدد كبیــــر مــــن المستشــــارین العســــكریین )2(

یین، إعــادة ترتیــب وضــعه السیاســي داخــل عــدن والمــدنیین الســوفیت والكــوبیین واأللمــان الشــرق

وكـــان یطمـــح إلـــى تحقیـــق الوحـــدة الیمنیـــة علـــى أســـاس النظریـــة الماركســـیة وبـــذل جهـــدًا كبیـــرًا 

  .) 3(الستغالل ضعف الحكم في صنعاء واهتزازه إلیصال المعارضین إلى سدة الحكم 

وبعــد 1978یولیــو 2رئیسًا للــیمن الشــمالي فــي )4(أنتخب العقید علي عبد اهللا صالح   

أزمـــة اغتیـــال الغشـــمي تـــوترت األجـــواء بـــین صـــنعاء وعـــدن ، وقطعـــت العالقـــات الدبلوماســـیة 

بینهمــا ، وتبودلــت االتهامــات بــین الطــرفین ، واســـتمر كــل طــرف بــدعم العناصــر المعارضـــة 

للطرف اآلخر ،إذ دعمت حكومة صنعاء الالجئین الجنوبیین المعارضین لحكومة عدن الذین 

، زعــیم جبهــة التحریــر ، ودعمــت حكومــة عــدن الالجئــین )5(زعمهم عبــد القــوي مكــاوي كان یتــ

الشـــمالیین المعــــارضین لحكومـــة صــــنعاء ، واســـتطاعت الجبهـــة الوطنیـــة الدیمقراطیـــة بزعامـــة 

                                                          

مركــز -جوئــه إلــى عــدن ، ینظــر :) علــى ســبیل المثــال تمــرد اللــواء عبــد اهللا عبــد العــالم قائــد قــوات المظــالت ول1(

  .2، ص1979دراسات الخلیج العربي ، األحداث السیاسیة في الیمن في الدوریات العربیة لعام 

  .1978یونیو  27، 33436) " األهرام " ، العدد 2(

، مركـــز دراســـات 1980) ظمیـــاء كـــاظم الكـــاظمي ، األحـــداث السیاســـیة فـــي الـــیمن فـــي الـــدوریات العربیـــة لعـــام 3(

Quonted                  ؛        26ص 1980عة البصرة ، الخلیج العربي ، جام , Op. Cit , P . 68 .  

سـبتمبر وفـي عـام 26، شـارك فـي ثـورة 1958في صنعاء ، ثـم التحـق بـالقوات المسـلحة عـام 1942) ولد عام 4(

ومـًا (حصـار صـنعاء) وشـارك فـي حركـة رقي إلى رتبة مالزم ثان ، شارك في مقاومة حصـار السـبعین ی1962

شغل مناصب عدیـدة أهمهـا قائـد سـالح المـدرعات ، قائـد فصـیل الـدروع ، رئـیس أركـان حـرب 1974یونیو 13

كتیبة الدروع ، قائد اللواء المدرع ، قائد لواء تعز وعضوا فـي مجلـس الرئاسـة بعـد اغتیـال الغشـمي،انتخب رئیسـأ 

  .29،ص1978:مركز دراسات الخلیج العربي، االحداث السیاسیة لعام ،ینظر1978یولیو 2للجمهوریة یوم 

فـي عـدن ، وتلقـى تعلیمـه فـي مدارسـها ، انتخـب عضـوًا فـي المجلـس 1918) ولد عبد القـوي حسـن مكـاوي عـام 5(

المقـیم ، عینـه 1964واستمر في العمل السیاسي ، صار رئیس الغرفة التجاریة بعدن عام 1946التشریعي عام 

طالــب بریطانیــا بتنفیــذ قــرارات األمــم المتحــدة الخاصــة 1965البریطــاني فــي عــدن رئیســًا للــوزراء عــام السیاســي

المقــیم السیاســيبــالجالء عــن عــدن ، بعــد تفــاقم الكفــاح المســلح وازدیــاد االغتیــاالت للزعمــاء البریطــانیین، إقالــة 

  ر جنوب الیمن =. انضم إلى جبهة تحری1965البریطاني، وحل حكومته في سبتمبر عام 
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المعارضــة لحكومــة صــنعاء ، فضــًال عــن جــیش الــیمن الجنــوبي ، شــن )1(سلطان أحمد عمــر 

ي الیمن الشمالي ، ومن التوغل داخل حدودها لتبدأ حرب على أراض1979هجوم في فبرایر 

الحدود بین الشطرین إال أن القتال توقف بوساطة دول عربیة مثل العراق وسوریا واألردن فــي 

مارس من العام نفسه ، وبعد سعي من الدول المــذكورة وقــع رئیســا شــطري الــیمن علــى اتفاقیــة 

یین مــن بــین األحــداث التــي أّزمــت العالقــة بــین . كانــت تصــریحات الزعمــاء السیاســ)2(للوحدة 

إننــا یجــب أن نقــف جمیعــًا ضــد نظــام الحكــم شطري الیمن، فقد صرح علي عبــد اهللا صــالح " 

ــذ أوامــر غیــره " الفاشــي فــي عــدن ، المنــاهض للعروبــة واإلســالم والــذي ال یتــردد فــي تنفی

انــت حكومــة عــدن تســعى " بینمــا كان خالفنا مع الیمن الجنوبیــة ســببه الشــیوعیة" وأضاف

  .)3(الى تعمیم التجربة االشتراكیة على جارها الشمالي 

                                                          

أصـبح  أمینهـا العـام ،  رحـل مكـاوي إلـى صـنعاء ثـم إلـى 1966= المحتل، وبعد إدماجها مع الجبهة القومیة عام 

لیبقـى معارضـًا لحكومـة عـدن ، تـوفي 1969القاهرة وبعد استالم الجبهة القومیة للحكـم ثـم الجنـاح الیسـاري عـام 

  .2787، ص3. ینظر الموسوعة الیمنیة، ج1998في أغسطس 

انضــم إلــى أول خلیــة حزبیــة شــكلتها حركــة 1958، ودرس فــي مصــر ، وفــي عــام 1939) ولــد فــي تعــر عــام 1(

القومیین العرب بین الطالب الیمنیـین هنـاك ، نقـل مـع زمالئـه األفكـار القومیـة إلـى السـاحة الیمنیـة وتأسـس فـرع 

متخصصـا فـي 1966ألمریكیـة فـي بیـروت عـام حركة القومیین العرب في المرحلة نفسها ، تخرج في الجامعـة ا

الفلسفة واالجتماع . تولى مناصب حكومیة في وزارتي اإلعالم والتربیة في حكومـة النظـام الجمهـوري فـي الـیمن 

إلـى عـدن وعمـل باسـمه الحركـي (فـارس) 1967الشمالي. أسهم في تأسیس الجبهة القومیة. انتقل فـي بـدء عـام 

أسس الحزب الـدیمقراطي الثـوري فـي   1967القومیة حتى االستقالل. في نوفمبر إلى جانب زمالئه في الجبهة 

. انتخــب 1979الــیمن الشــمالي. قــاد وفــد الجبهــة الوطنیــة الدیمقراطیــة للتفــاوض مــع حكومــة صــنعاء أواخــر عــام 

ــ1976رئیســًا للجبهــة الوطنیــة الدیمقراطیــة المعارضــة لحكومــة صــنعاء بــین عــامي ( ي ). انتخــب عضــوًا فــ1986ـ

اللجنة المركزیـة للحـزب االشـتراكي الیمنـي. كمـا تـولى العدیـد مـن المناصـب القیادیـة فـي حـزب الوحـدة الشـعبیة . 

  . 2165، ص3. ینظر الموسوعة الیمنیة ، ج1993توفي في الوالیات المتحدة أثر أزمة قلبیة في أبریل 

، ترجمــة : مركــز البحــوث والمعلومــات ، وزارة ) أوجــه العالقــات الیمنیــة الشــمالیة مــع المملكــة العربیــة الســعودیة2(

  .92الخارجیة ، بغداد ، د.ت ، ص 

  .53ـ35) ظمیاء كاظم الكاظمي ، المصدر السابق ،  ص 3(
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إال أن ما كان یقلق حكومة صنعاء هي الجبهة الوطنیة الدیمقراطیة المعارضة ، التــي   

دعمتها حكومة عــدن للحصــول علــى بعــض الحقائــب الوزاریــة فــي حكومــة صــنعاء أواخــر عــام 

1979)1( .  

كــان لى الوالیات المتحدة األمریكیة مباشرة لطلب العون العسكري ، توجهت حكومة صنعاء إ

على تقــدیم مــا قیمتــه 1979الرئیس األمریكي قد وافق في أثناء حرب فبرایر )2(جیمي كارتر 

M60ودبابــات  F5EEملیــون دوالر لشــراء األســلحة للــیمن الشــمالي والســیما طــائرات 400

ن بعــد توقــف القتــال عرقلــت الســعودیة إیصــال تلــك وكانــت هــذه الصــفقة بتمویــل ســعودي ، لكــ

.ولكنهــا لــم تحصــل علــى رد واضــح حــول مصــیر بقیــة صــفقة )3(األســلحة إلــى الــیمن الشــمالي 

األسلحة التي وعد بها كارتر ، إذ أن نسبة ضئیلة فقط من األسلحة األمریكیة التي إتفق على 

، أما البقیة فقد تــم خزنهــا داخــل إرسالها للیمن الشمالي كانت قد وصلت عن طریق السعودیة 

)4(االراضي السعودیة على الرغم من الجهود التي بذلها علي عبد اهللا صالح للحصول علیها 

، أرســـل رئـــیس الـــیمن الشـــمالي مبعـــوثین إلـــى واشـــنطن لمعرفـــة النوایــــا 1979. وفـــي یونیـــو 

ن إقامـــة صـــالت الحقیقیـــة لـــإلدارة األمریكیـــة بشـــأن إتمـــام صـــفقة األســـلحة ، وعـــرض الیمنیـــو 

مباشــرة أكبــر مــع حكومــة واشــنطن ، إال أن األخیــرة رفضــت ، وربمــا كــان رفضــهم بإیعــاز مــن 

70. وانخفض عدد المستشارین العسكریین األمریكیین في صــنعاء مــن )5(حلیفتهم السعودیة 

  .)6(موظفًا عسكریًا إلى ثمانیة أشخاص، منهم مدربو الطیارین 

                                                          

  ) و.م.أ.ح ، الیمن الشمالیة ـ عالقات أجنبیة ، الیمن الشمالیة ساحة اللعبة المزدوجة لجمیع األطراف .1(

) تخــرج فــي األكادیمیــة 1981ـــ 1977لــرئیس التاســع والثالثــون للوالیــات المتحــدة (ا1924) ولــد فــي أكتــوبر عــام 2(

، وخدم في البحریة سبع سنوات. انضـم إلـى الحـزب الـدیمقراطي، ثـم أصـبح حاكمـًا 1946البحریة األمریكیة عام 

ر و الكیـان . تولى رئاسة البالد. تمیزت سیاسته الخارجیـة بـدعم المفاوضـات بـین مصـ1971لوالیة جورجیًا عام 

الصــهیوني حتــى ُعقــد الصــلح بینهمــا. عــانى مــن مشــكلة احتجــاز أعضــاء ســفارته فــي طهــران ابّــان الثــورة عــام 

  فضًال عن مشكلة الغزو السوفیتي ألفغانستان . ینظر 1979
Encyclopedia Britaninca, Vol2,p.906.  

  . 1979فبرایر 3، 33657رام"  العدد ؛ "األه64)فرد هالیداي ، االتحاد السوفیتي والعالم العربي ، ص3(

) رأت بعــض المصــادر الیمنیــة أن مماطلــة الســعودیة، ومــن ثــم مماطلــة الوالیــات المتحــدة بتزویــد الــیمن الشــمالي 4(

  باألسلحة هي لخشیة السعودیة من تعاظم القوة العسكریة للیمن الشمالي التي تفوقها في عدد السكان  .

  لیة ، عالقات أجنبیة ، أسلحة سوفیتیة للیمن الشمالي .) و.م.أ.ح ، الیمن الشما5(

  ) المصدر نفسه ، الیمن الشمالیة ترحب باألسلحة والمستشارین السوفیت .6(
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لــى التوجــه نحــو االتحــاد الســوفیتي مــن جدیــد ، وهنــا اضطرت حكومــة صــنعاء عنــدها إ

وجـــد الســـوفیت فرصـــتهم الســـتعادة مـــواقعهم الســـابقة فـــي الـــیمن الشـــمالي ، فشـــرعوا فـــي أیلـــول 

، بإرسال الدبابات والطائرات وناقالت الجنود المدرعــة وغیرهــا مــن المعــدات واألســلحة 1979
، وقــد قبــل الیمنیــون MiG21وطــائرات T62. شملت األسلحة السوفیتیة دبابات مــن طــراز )1(

ــــك العــــرض التســــلیحي بمحــــض ارادتهــــم ، والســــیما أن ضــــباطهم المــــدربین علــــى التقنیــــات  ذل

السوفیتیة والذین كان عدد منهم یجید اللغة الروسیة، كانوا قد أظهــروا القلیــل مــن الحمــاس فــي 

خدام األســــلحة اســــتخدام األســــلحة األمریكیــــة لكــــونهم قــــد اعتــــادوا منــــذ زمــــن طویــــل علــــى اســــت

. وعلى الرغم من أن السوفیت لم یحصلوا فــي الــیمن الشــمالي حتــى ذلــك الوقــت )2(السوفیتیة 

علــى موقــع متنفــذ بشــكل خــاص كالــذي كــان لــدیهم فــي الــیمن الجنــوبي ، إال أنهــم عقــدوا العــزم 

علـــى الســـعي للحصـــول علیـــه مـــن خـــالل العالقـــات الجدیـــدة ، والســـیما العالقـــات العســـكریة ، 

ر مـــا وفرتـــه المعلومـــات ، فـــأن الســـوفیت لـــم یقیمـــوا عالقـــات مباشـــرة مـــع الجبهـــة الوطنیـــة وبقـــد

الدیمقراطیــــة ، بــــل حرصــــوا علــــى إبقــــاء صــــنعاء بمنــــأى عــــن الســــعودیة والوالیــــات المتحــــدة ، 

والحیلولـــة دون اســـتخدام هـــاتین الـــدولتین للـــیمن الشـــمالي أداة ضـــغط علـــى الـــیمن الجنـــوبي ، 

مــا وجــد الســوفیت أن صــنعاء تصــلح ممــرًا إلــى الریــاض، أو وســیلة وعلــى المــدى القریــب ، رب

للضغط علیها ، كما أن بدایة التحسن في عالقات الیمن الشمالي مع االتحاد الســوفیتي رافقــه 

توتر العالقات مع الســعودیة أصــًال والوالیــات المتحــدة فرعــًا ، وبعــد أن بحثــت حكومــة صــنعاء 

تحاد السوفیتي بتحركات نشیطة لكسب الــیمن الشــمالي . قام اال)3(عن مصدر بدیل لألسلحة 

، إذ زودها باألسلحة والمعــدات العســكریة ، وحــاول إقامــة عالقــات طیبــة بــین شــطري الــیمن ، 

لیــتمكن مســتقبًال مــن جعــل صــنعاء راضــخة لنفــوذ عــدن ، وهــذا مــا كانــت تخشــاه الســعودیة ، 

ال تقل أهمیــة عــن الــیمن الجنــوبي ، إذ فضًال عن أن الیمن الشمالي من الناحیة االستراتیجیة 

                                                          

  .13) ستیفن بیج ، المصدر السابق ، ص1(

)2                                                                       (Bidwell , Op . Cit , P . 328 .  

؛ حسن أبو طالب ، الوحدة الیمنیة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیـروت ، 20) ستیفن بیج ، المصدر السابق ، ص 3(

1994 ،150.  

) شـوقي علــي إبــراهیم اآللوســي ، الصــراع الـدولي فــي المحــیط الهنــدي وأثــره علـى أمــن الخلــیج العربــي ، رســالة، ماجســتیر، 4(

  ؛                  202، ص 1981یة واالشتراكیة ، الجامعة المستنصریة ، معهد الدراسات القوم

Quandt , Op . Cit , P . 27 .  
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كانـــت األكثـــر ســـكانًا، وتعـــّد موضـــعًا مناســـبًا إلشـــاعة عـــدم االســـتقرار داخـــل المملكـــة العربیـــة 

  .)4(السعودیة 

أصــبحت حكومــة صــنعاء مقتنعــة بجــدوى السیاســة الیمنیــة الســابقة خــالل الخمســینیات 

حــاد الســوفیتي ، فــي حــین ماطلــت والســتینیات باالعتمــاد علــى المســاعدات العســكریة مــن االت

الوالیات المتحدة بشأن صفقة األسلحة التي مّولتها السعودیة ، فجّدد الرئیس الیمني الشــمالي، 

عالقـــات بـــالده العســـكریة القدیمـــة مـــع االتحـــاد الســـوفیتي ، وكـــان رد موســـكو بالمقابـــل ســـریعًا 

لجمهوریــة العربیــة الیمنیــة ، وســخیًا دلــت علیــه الكمیــات الكبیــرة مــن األســلحة التــي زودت بهــا ا

الـــیمن الشـــمالي بشـــروط 1979فقـــد زّود االتحـــاد الســـوفیتي خـــالل النصـــف الثـــاني مـــن عـــام 

اعتمـــاد ســـهلة ، مـــا قیمتـــه ســـتون ملیـــون دوالر مـــن المعـــدات العســـكریة الكبیـــرة التـــي شـــملت 

وصــواریخ أرض ـ جــو T55ومروحیات ودبابــات MiG21قاصفات سوخوي المتطورة ومقاتالت

نــاقالت مدرعــة عســكریة ، كمــا أن عــدة آالف مــن العســكریین الیمنیــین ســافروا إلــى االتحــاد و 

وال بد أن نضیف بأن الكادر العسكري الیمنــي الشــمالي وبعــد مــدة طویلــة )1(السوفیتي للتدریب

من الخبرة التي اكتسبها بعــد احتكاكــه بالعســكریین الســوفیت لــم تكــن لدیــه صــعوبة لفــتح قنــوات 

ة مع الخبــراء الســوفیت، كمــا أن القــادة فــي الــیمن الشــمالي أنفســهم كــانوا یشــعرون اتصال جدید

دائمًا أن االتحاد السوفیتي على الرغم مــن اإلمــدادات العســكریة الكبیــرة التــي كــان یقــدمها فانــه 

لــم یحــاول الســیطرة علــى بلــدهم ، وكــانوا یــرون كــذلك أن عالقــات الــیمن الشــمالي مــع االتحــاد 

.كانــت الصــیغة التوازنیــة فــي )2(االصیغة لموازنة النفوذ السعودي في بلدهم السوفیتي ما هي

عالقـــات الـــیمن الشـــمالي الخارجیـــة تجـــاه كـــل مـــن الوالیـــات المتحـــدة واالتحـــاد الســـوفیتي ، قـــد 

سمحت للیمن الشمالي إلى حد كبیر بتفادي اآلثار السلبیة التي صاحبت عودة الحرب الباردة 

الســبعینیات مــن القــرن الماضــي ، كمــا ســمحت كــذلك بالحصــول علــى فــي تلــك المنطقــة نهایــة 

  .)3(أسلحة ومعونات فنیة واقتصادیة من هاتین القوتین المتصارعتین معًا 

                                                          

  .27) أوجه العالقات الیمنیة الشمالیة مع المملكة العربیة السعودیة ، ص 1(

)2                                                                             (Bidwell , Op .Cit, P . 328 .   

)3                                                                            (J . E Peterson , Op . Cit , 125 .  
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" الكویتیــة ، فــي حدیثــه عــن تنویــع النهضــةصــرح علــي عبــد اهللا صــالح لصــحیفة " 

ا اآلن األســلحة إن سیاستنا هي تنویع مصادر األســلحة حیــث یوجــد لــدینمصادر األسلحة " 

األمریكیــة والســوفیتیة والفرنســیة ، وهــذه سیاســة معلنــة منــذ وقــت طویــل تهــدف إلــى تقویــة 

إن سیاسة تنویع األســلحة " وأضاف قائًال : " الجیش الیمني الذي هو جیش لألمة العربیة 

قد أخــذت بهــا الكثیــر مــن الــدول النامیــة فضــًال عــن أن عالقتنــا مــع االتحــاد الســوفیتي هــي 

. وتعبیرًا عن بادرة حســن النیــة شــوهدت ) 1(" قة تاریخیة وهي عالقة جیدة إلى حد كبیر عال

سفن سوفیتیة وهي تفرغ في میناء الحدیدة صنادیق ضخمة كانت تحتوي علــى طــائرات المیــغ 

والدبابات الثقیلة وقطع المدفعیة وبعض األسلحة الخفیفة والمتوسطة كما إن االتحاد السوفیتي 

األسلحة إلى الیمن الشمالي ألن رئیسها أعرب بشكل صــریح فــي اتصــاالته مــع قد قرر شحن

الســفیر الســوفیتي فــي بــالده عــن مخاوفــه مــن أن تكــون التعزیــزات العســكریة التــي تــدفقت علــى 

الـــیمن الجنـــوبي تســـتهدف بالنتیجـــة الـــیمن الشـــمالي ، ولتهدئـــة هـــذه المخـــاوف أعربـــت حكومـــة 

دة إمــداد حكومــة صــنعاء باألســلحة الســوفیتیة وبتســهیالت موســكو عــن اســتعدادها الفــوري إلعــا

كبیـــرة وقـــروض معتدلـــة ، وقالـــت المصـــادر الیمنیـــة إن الـــرئیس الیمنـــي الشـــمالي ، أراد خـــالل 

تعامله مع االتحاد الســوفیتي إظهــار اســتقاللیته السیاســیة وتنویــع مصــادر تســلیح جیشــه. وقــدم 

فــي االتحــاد الســوفیتي ، وقــال أحــد التقــاریر الســوفیت للــیمن الشــمالي األســلحة بحســب تكلفتهــا 

الرسمیة أنه لو قامت الوالیات المتحدة ببیع تلك المواد وبالكمیــات نفســها لــزادت أســعارها علــى 

  . )2(الملیار دوالر 

كانــت صــفقات األســلحة الســوفیتیة واســتعداد الســوفیت لتــدریب الیمنیــین داخــل االتحــاد 

لســوفیتي فــي تلــك الــبالد، وكــان هنــاك أكثــر مــن مئتــین الســوفیتي مظهــرًا مــن مظــاهر التغلغــل ا

وخمســین مستشــارًا عســكریًا ســوفیتیًا فــي الــیمن الشــمالي وكــانوا یرغبــون بنقــل نشــاطهم التــدریبي 

     .  )4(إلى مطار العاصمة ضمانًا الستمرار هذا النفوذ مستقبالً   )3(من میناء الحدیدة 

                                                          

  .188ـ 182) نقًال عن : ظمیاء كاظم الكاظمي ،  المصدر السابق ،  ص 1(

ــ؛ 209ـ 208) المصــدر نفســه ، ص 2( یمن الشــمالي ، عالقــات أجنبیــة ، الــیمن الشــمالي ســاحة و.م.أ.ح ، ال

  اللعبة المزدوجة لجمیع األطراف .

، وذلك بعد أن تـم بنـاء ذلـك المینـاء بـدء السـتینیات. 1978) بنى السوفیت رصیفّا للسفن في میناء الحدیدة عام 3(

  .32" ص 2000ـ 1918ینظر  "العالقات الیمنیة ـ الروسیة 

  یمن الشمالي ، عالقات اجنبیة ، الیمن الشمالي ساحة اللعبة المزدوجة من جمیع األطراف .و.م.أ.ح ، ال)4(
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التــي ســادت المنطقــة حینهــا أن الفرصــة ولعل عبد الفتــاح إســماعیل وجــد فــي الظــروف  

مواتیــــة للضــــغط علــــى نظــــام الحكــــم فــــي صــــنعاء ، وذلــــك لوجــــود عــــدد كبیــــر مــــن الالجئــــین 

العسكریین الهاربین من الشــمال فــي بــالده ، ومــن المؤكــد أن عبــد الفتــاح إســماعیل ، وبعــد أن 

لنظــام فــي حقق انتصارات علــى ســاحات القتــال بــین شــطري الــیمن ، كــان یطمــح الــى إســقاط ا

صــنعاء وٕایصــال الجبهــة الوطنیــة الدیمقراطیــة ـ التــي كــان مــن ضــمن عناصــرها ، ماركســیین 

معارضــین لحكومــة صــنعاء ـ إلــى الحكــم ، وعلــى الــرغم مــن أنــه لــم یــنجح باإلطاحــة بحكومــة 

علــي عبــد اهللا صــالح ، إال أنــه أجبرهــا علــى الــدخول فــي حــوار مــع المعارضــة واشــراكهم فــي 

  .)1(یة لحكومة صنعاء التشكیلة الوزار 

19ازداد تـــدفق األســــلحة الســــوفیتیة للـــیمن الشــــمالي فقــــد وصـــلت مینــــاء الحدیــــدة یــــوم   

ســفینة شــحن ســوفیتیة محملــة باألســلحة ، ضــمن حمولتهــا كمیــات كبیــرة مــن 1979أغســطس 

القــــذائف المضــــادة للــــدبابات ، وبضــــعة آالف مــــن رشاشــــات كالشــــینكوف ورشاشــــات خفیفــــة  

، وقــــد وصــــلت الشــــحنة RBGاألصــــناف ومــــدافع مــــوتر (الهــــاون) وبازوكــــا وثقیلــــة مختلفــــة 

المــذكورة بعــد أربعــة أســابیع فقــط مــن زیــارة بعثــة یمنیــة شــمالیة لموســكو ، وقــد ضــم ذلــك الوفــد 

الــذي ُأرســل ســرًا، تحاشــیًا ألي تــوتر دولــي، وزیــر الــدفاع الیمنــي ورئــیس أركــان الجــیش ، كمــا 

في البعثة العسكریة السوفیتیة المعتمدة لدى صــنعاء ، أمــا رافق الوفد بعض المسؤولین الكبار

موضـــوع الزیـــارة فقـــد بحـــث فـــي اجتمـــاع مـــع رئـــیس الـــوزراء الكســـي كوســـیجین ووزیـــر الـــدفاع 

الســوفیتي دیمتــري أو ســتینوف ، ورئــیس األركــان ، وحضــر االجتمــاع عــدد كبیــر مــن الضــباط 

لیمن الجنوبي ، واجتمع الوفــد بــالرئیس السوفیت منهم المسؤولون عن العملیات السوفیتیة في ا

  .    ) 2(السوفیتي لیونید بریجنیف 

اعتقدت اإلدارة األمریكیة قبل التقارب السوفیتي ـ الیمني الشمالي ، بأن األخیــرة إن لــم   

تكن موالیة للوالیات المتحدة فهــي علــى األقــل مناهضــة للســوفیت ، لكــن صــفقة األســلحة التــي 

وفیتي بددت االعتقاد األمریكي ، وهذا مــا أحــدث نكســة كبیــرة لجهودهــا عقدتها مع االتحاد الس

الحتــواء النفــوذ الســوفیتي فــي الشــرق األوســط ، ولــذلك فــأن توجــه الــیمن الشــمالي إلــى االتحــاد 

السوفیتي عد بمثابة فقدان ماء الوجه للوالیات المتحدة فضًال عــن التطــورات التــي حــدثت مثــل 

، واالحـــتالل الســـوفیتي ألفغانســـتان فـــي نـــوفمبر مـــن العـــام 1979الثـــورة فـــي إیـــران فـــي فبرایـــر

                                                          

  . 267) ظمیاء كاظم الكاظمي ، المصدر السابق ، ص1(

  ) و.م.أ.ح.، الیمن الشمالیة ، عالقات أجنبیة ، أسلحة سوفیتیة للیمن الشمالي .  2(
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نفســه، إال أن الــیمن الشــمالي كــررت تأكیــداتها للمملكــة العربیــة الســعودیة بــأن تــدفق األســلحة 

السوفیتیة والمستشارین ال یعني تغییر سیاسة حكومة صنعاء التقلیدیة تجاه عدم االنحیاز وأن 

ال تعنــي التحــول نحــو اتحــاد مــع الــیمن الجنــوبي الخاضــع محادثات الوحدة مع الیمن الجنــوبي

  .) 1(لتوجیه السوفیت 

  وقد قال رئیس الوزراء عبد العـزیز عبد الغنـي في مقابلة صـحفیة في صنعاء   

ـــذ 1979أواخـــر عـــام  ـــى األســـلحة الســـوفیتیة من " الكـــل غضـــب منـــا ، ولكننـــا حصـــلنا عل

، وحول فینبغي أن یكون هناك مستشارون " الخمسینیات ، وطالما أن هناك عمًال تقوم به

" لــدینا مصــالحنا الخاصــة ولآلخــرین هــذا الموضــوع قــال حســن مكــي وزیــر الخارجیــة الیمنــي 

مصالحهم الخاصة أیضًا ، وهم جیراننا [ یقصد السعودیون ] غیر أنــه لــیس مــن الضــروري 

أحدًا ال یرغــب فــي أن تتطابق مصالحنا مع مصالحهم ، ولن أقول للسوفیت أن ال یأتوا ألن

     .  )2(وجودهم هنا ، ولن أقبل مطلقًا أن یبلغنا أحد عن كیفیة التعامل مع الدول األخرى " 

ــــوزراء الیمنــــي أن حكومــــة صــــنعاء ســــبق أن أكــــدت للملكــــة العربیــــة    كمــــا أكــــد رئــــیس ال

الســــعودیة بــــأن المستشــــارین الســــوفیت موجــــودون فــــي الــــیمن للتــــدریب والصــــیانة، وأن مســــألة 

" قدمنا كل هذه التأكیــدات غادرتهم ستكون محل دراسة عندما یفرغون من عملهم ، وأضاف م

للداللــة علــى عــدم حــدوث تحــول فــي السیاســة واألســلحة هــي أســلحة ســواء جــاءت مــن 

  . )3(الوالیات المتحدة أو من االتحاد السوفیتي " 

راء عســكریین مــن وتــم االتفــاق بــین الســوفیت والیمنیــین مــن جهــة ثانیــة علــى إرســال خبــ  

أوربـــا الشـــرقیة إلـــى صـــنعاء لتـــدریب الجـــیش هنـــاك علـــى اســـتخدام األســـلحة الســـوفیتیة الصـــنع 

عنــدما منــي الــیمن الشــمالي بهزیمــة منكــرة علــى یــد 1979مســتفیدة مــن درس حــرب الحــدود 

  .  )4(الیمن الجنوبي المدعوم من السوفیت 

كبیـــرة إذ أرســـلوا أواخـــر عـــام شـــحن الســـوفیت األســـلحة إلـــى الـــیمن الشـــمالي وبكمیـــات   

خمســًا وســتین راجمــة صــواریخ متعــددة، وثمانیــة عشــر مــدفعًا مضــادًا للطــائرات ذاتــي 1979

                                                          

  والمستشارین السوفیت . ) المصدر نفسه ، الیمن الشمالي ترحب باألسلحة1(

  ) المصدر نفسه .  2(

  ) المصدر نفسه .3(

  ) المصدر نفسه ، أسلحة سوفیتیة للیمن الشمالیة .  4(
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الحركــة وأربعــة وعشــرین مــدفعًا میــدانیًا ، فضــًال عــن ذلــك ســبعین ناقلــة جنــود مصــفحة التــي 

  .) 1(أرسلها كارتر ، قد أضیفت إلى السیارات المصفحة السوفیتیة في الیمن 

شــهدت مرحلــة الســبعینیات نشــاطات ســوفیتیة كبیــرة فــي مجــاالت الزراعــة والصــناعة و   

واالقتصاد ، ولم تقتصر على األسلحة فقط ، فعلــى ســبیل المثــال قــدم االتحــاد الســوفیتي عــددًا 

  االختصاصات كبیرًا من المنح الدراسیة للطالب الیمنیین الشمالیین للدراسة في موسكو ، في 

الثقل الحقیقــي للنشــاط الســوفیتي كــان ینحصــر فــي الــیمن الجنــوبي التــي تنــوع . إال أن )2(كافة

  النشاط السوفیتي فیها بشكل غیر مسبوق ، وفي جمیع المجاالت الحكومیة .  

  

ثانیًا : النشاطات السوفیتیة في الیمن الجنوبي (جمهوریة الیمن الدیمقراطیة 

  1979ـ1970الشعبیة) 

حكـــــومتي عــــدن وموســـــكو بعــــد االســـــتقالل إذ تعهـــــد قامــــت عالقـــــات اســــتراتیجیة بـــــین  

الســـوفیت بتقـــدیم مســـاعدات عســـكریة واقتصـــادیة للـــیمن الجنـــوبي لقـــاء اســـتخدام مینـــاء عـــدن 

بوصفه مرفًأ لوجستیًا للمراقبة في المحیط الهندي . وٕاذا علمنا أن الیمن الجنوبي كان یخضــع 

باالتحــاد الســوفیتي ووثوقهــا أكثــر لنظام حكم ماركسي فلیس لنا أن نستغرب من متانــة عالقتــه 

ممــا هــي مــع أیــة دولــة عربیــة أخــرى ، فقــد بلــغ الوجــود الســوفیتي فــي الــیمن الجنــوبي فــي عقــد 

السبعینیات حدًا جعل البعض یشك في أن الیمن الجنوبي ستكون قادرة في یــوم مــن األیــام أن 

  .  )3(تحذو حذو مصر فتتحول بعیدًا عن موسكو 

طئ قــدم فــي الــیمن الجنــوبي ، وكــان علــیهم بــذل جهــود كبیــرة حصل السوفیت علــى مــو   

، الــذي كــان موجــودًا هنــاك ، فــألقى الســوفیت بــثقلهم فــي )4(إلخراجها من دائرة النفوذ الصــیني 

الیمن الجنوبي ، وشرعوا مع حلفائهم في أوربا الشرقیة لتقدیم ما یمكن تقدیمه من المساعدات 

                                                          

  ) المصدر نفسه ، الیمن الشمالي ترحب باألسلحة والمستشارین السوفیت .  1(

  . 32" ، ص2000ـ 1918) " العالقات الیمنیة ـ الروسیة 2(

، الــیمن الجنوبیــة واالتحــاد الســوفیتي ـ إمكانیــات مســتقبلیة للعالقــة ، ترجمــة : مركــز البحــوث ) نورمــان ســیغار 3(

  . 8والمعلومات ، وزارة الخارجیة بغداد ، د.ت ، ص 

  ) كانت الصین على خالف مع االتحاد السوفیتي في تلك المرحلة .4(

  .2) ستیفن بیج ، المصدر السابق ، ص5(
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ومــــة النظــــام الســـــیاسي فــــي عــــدن فضـــــًال عــــن المســــاعدات المالیــــة واالقتصـــــادیة والفنیــــة لدیم

  . ) 5(العسكریة ، مثل األسلحة والمستشارین لحمایة أمن الدولة ونظامها 

وطبقًا للنظریــة الماركســیة ـ اللینینیــة فــان الــیمن الجنــوبي كانــت تناضــل مــن أجــل الســلم   

تنظر إلى الغرب عمومــًا بعــین والعدالة واالشتراكیة وتواجه األعداء الرأسمالیین أنفسهم ، وهي 

الشــك والریبــة ، وكانــت الوالیــات المتحــدة عــدوها األكبــر وتــتهم واشــنطن بأنهــا الخطــر الــرئیس 

" الرجعیة" ، وانها أكبر حامیة للكیان الصهیوني واألنظمة العربیة "القوى التقدمیةالذي یهّدد "

. وعلى الرغم مــن أن الــیمن ، وبأنها تسعى لتوسیع رقعة نفوذها العسكري في الشرق األوسط

الجنــوبي كــان یضــع نفســه فــي ِعــداد الــدول غیــر المنحــازة ، إال أن مفهومــه لعــدم االنحیــاز لــم 

یكن یعني الحیاد بین الشرق والغرب، وذلك واضح في تصریحات عبد الفتاح إســماعیل الــذي 

ن االشــتراكیة مــن الضــروري االنحیــاز إلــى حركــة الثــورة العالمیــة وفــي مقــدمتها البلــداقــال " 

وعلى رأسها االتحاد السوفیتي في صراعه ضد اإلمبریالیة العالمیة وعلى رأســها اإلمبریالیــة 

  .)1("األمریكیة 

ویمكن تقسیم النشاطات السوفیتیة في الیمن الجنوبي نظرًا التساعها على النحو االتي   

 :  

  النشـاط السیاسـي :- 1

في منطقة الشرق األوسط والقرن األفریقي شهد عقد السبعینیات تغیرات سیاسیة عدیدة   

لــم تكــن فــي مصــلحة االتحــاد الســوفیتي ، ممــا جعــل الســوفیت یســعون أكثــر لتشــدید قبضــتهم  

. وســعى الــیمن الجنــوبي إلــى توثیــق عالقاتــه )2(علــى عــدن وتوثیــق العالقــات السیاســیة معهــا 

الرســمیة فــي عــدن تعنــي السیاسیة مع االتحــاد الســوفیتي والكتلــة االشــتراكیة ، وجعــل الصــحف

بشكل رئیس بأخبار الدول االشتراكیة وعلــى رأســها االتحــاد الســوفیتي ، وكــذلك أخبــار حركــات 

التحرر العربیة والعالمیة ، فضًال عن ذلك كانت الصحافة في الیمن الجنوبي تنشر الدراسات 

  .)3(الماركسي األدبیة والعلمیة المترجمة التي َتتَِّبع سیاسة الجبهة القومیة ومنهجها 

                                                          

1972حول الثورة الوطنیة الدیمقراطیة وآفاقها االشتراكیة ، دار أبن خلدون ، بیـروت ، ) عبد الفتاح إسماعیل ،1(

  .  45، ص

.ینظــر   1971علــى ســبیل المثــال طــرد الســادات للخبــراء الســوفیت مــن مصــر بعــد أن طــردوا مــن الســودان عــام)2(
Bidwell , Op .p.238 .                                                                                                                                                

؛ عبــد الفتــاح إســماعیل ، الثــورة الوطنیــة 22/3/1975و.و.خ ، تقریــر الســفارة العراقیــة فــي عــدن ، بتــاریخ ) 3(

  . 104، ص1972الدیمقراطیة في الیمن ، دار أبن خلدون ، بیروت ، 
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دیمقراطیــة وشــعبیة ، 1970أصــبحت جمهوریــة الــیمن الجنــوبي بموجــب دســتور عــام   

نبعــت الســلطة فیهــا مــن الطبقــة العاملــة ، والســلطة والدولــة مارســها الحــزب الثــوري ( الجبهــة 

القومیة) وُنّظَمت الدولة على السیاق السوفیتي حیث الجهاز التشــریعي والدســتوري هــو مجلــس 

ألعلى المكون من مائة وأحد عشر عضو، وینتخب مــنهم أحــد عشــر عضــوًا لمجلــس الشعب ا

الرئاســـة ، وهـــذا المجلـــس جـــزٌء ، مـــن مجلـــس الشـــعب األعلـــى ومســـؤوٌل أمامـــه ، وكـــان یمثـــل 

  .) 1(السلطة الفعلیة في الدولة 

ونص الدستور بوضوح على اتباع االشتراكیة العلمیة إذ جاء في المادة السابعة منــه "   

ـــین ویقـــ ـــة النشـــاط السیاســـي ب ود تنظـــیم الجبهـــة القومیـــة علـــى أســـاس االشـــتراكیة العلمی

الجمــاهیر ، وضــمن المنظمــات الجماهیریــة ، بغیــة تطــویر المجتمــع بطریقــة تســتكمل فیهــا 

". وتضمنت المادة الثامنة منــه " الثورة الوطنیة الدیمقراطیة المنتهجة طریقا غیر الرأسمالیة 

یمقراطیة تستكمل على أساس االشتراكیة العلمیة ، لكــي تمهــد الســبیل إن الثورة الوطنیة الد

" ، ومــن جهتــه صــرح الكســي كوســیجین بــأن " للقضاء على استغالل اإلنسان لإلنسان كلیــة

االتحاد الســوفیتي یراقــب باهتمــام كبیــر النجــاح الــذي أحرزتــه الــیمن الدیمقراطیــة الشــعبیة ، 

  .) 2(اریخ حركة التحرر الوطني العالمیة أكتوبر هو یوم خالد في ت14وأن یوم 

أعلنـــت الجبهـــة القومیـــة عزمهـــا علـــى االســـتمرار فـــي الدیمقراطیـــة علـــى أســـاس مـــنهج   

ـــــة والـــــذي رأت فیـــــه الحـــــل الوحیـــــد لمواجهـــــة معضـــــالت النمـــــو والتطـــــورات  االشـــــتراكیة العلمی

ة رؤســاء االقتصادیة، وصــودرت ملكیــة البرحوازیــة المحلیــة وكبــار مــالك األرض ونزعــت ســلط

القبائــــل فضــــًال عــــن إقامــــة میلیشــــیا شــــعبیة كانــــت تتبــــع التنظــــیم الحزبــــي الحــــاكم مــــن العمــــال 

والفالحــین والطلبــة بوصــفها قــوة موازنــة للجــیش الــذي تمــت تصــفیته مــن الضــباط الــذین تــدربوا 

  .)3(على ید البریطانیین ، كما أعید تثقیف الجیش سیاسیا على منهج الماركسیة ـ اللینینیة 

ا مبادئ السیاسیة الخارجیة للــیمن الجنــوبي فكانــت تتجــه نحــو التعــاون مــع المعســكر أم  

االشــــتراكي، ودعــــم حركــــات التحــــرر فــــي العــــالم ، وجعــــل الــــیمن الجنــــوبي األولویــــة للمصــــالح 
                                                          

، السـنة الخامسـة عشـرة 59) السید علیوه ، الصراع والتعاون في البحر األحمـر ، " السیاسـیة الدولیـة " ، العـدد 1(

  . 47، ص1980، 

) نقًال عن : محمد علي الشهاري ، الیمن الثورة في الجنوب واالنتكاسـة فـي الشـمال ، دار إبـن خلـدون ، بیـروت 2(

  .223، ص1972، 

،    1997د القاسـمي ، العالقـات الیمنیـة ـ الخلیجیـة ، المكتـب الجـامعي الحـدیث ، اإلسـكندریة ، ) خالـد بـن محمـ3(

  . 116ص
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األممیــة ـ أي االرتبــاط مــع المعســكر االشــتراكي ـ علــى المصــالح القومیــة متجاهلــة القومیــة 

  . ) 1(ة العربیة وجذورها التاریخی

وشــدد زعمــاء الــیمن الجنــوبي فــي المناســـبات كافــة علــى التــزامهم المطلــق بالماركســـیة 

نحــن متفــائلون اللینینیــة ، إذ قــال ســالم ربیــع علــي فــي خطــاب أمــام مجلــس الشــعب األعلــى " 

  .) 2("بتحسن عالقتنا مع االتحاد السوفیتي وسائر البالد االشتراكیة

للعالقــة " الیمنیة إلــى أن "أكتوبر14لصحیفة " وأشار علي ناصر محمد في تصریح  

بــین شـــعبي الـــیمن الجنـــوبي واالتحـــاد الســوفیتي جـــذورًا تاریخیـــة مرتبطـــة بقضـــیة الصـــراع 

الحتمــــي القــــائم بــــین المعســــكر االشــــتراكي وفــــي مقدمتــــه االتحــــاد الســــوفیتي، والمعســــكر 

  . )3(" اإلمبریالي 

القومیة أمام المؤتمر الرابع والعشرین للحزب وذلك ما أعلنه أیضًا األمین العام للجبهة 

" أن الجبهة القومیة في عدن أعلنت أنها تعتبر النظریة العلمیــة الشیوعي السوفیتي بتأكیــده 

ــورة االشــتراكیة نظریتهــا ، وعلــى أســاس هـــذه األیدیولوجیــة تقــود النضــال باســم حركـــة  للث

الثــورة الوطنیــة الدیمقراطیــة التحــرر الــوطني والتقــدم االجتمــاعي ومــن أجــل تحقیــق مهمــات

  .)4("والتي بدأناها بتحریر اقتصادنا من الرأسمالیة العالمیة 

ومع كل ما تقــدم فقــد تضــمن التطبیــق االشــتراكي الــذي قامــت بــه الجبهــة القومیــة میــوًال   

واضــحة نحــو الصــین ، وقــد یعــود ذلــك إلــى أن رئــیس مجلــس الرئاســة ســالم ربیــع علــي كــان 

                                                          

، یمكــن القــول إن الجبهــة القومیــة قــد انســلخت فكریــًا 1972) منــذ المــؤتمر الخــامس للجبهــة القومیــة فــي مــارس 1(

أن انسـلخت عنهـا مـن قبـل سیاسـیًا وقطعـت بشكل تام عن حركة القومیین العرب التي انبعث عنها أساسًا ، بعد 

صالتها التنظیمیة بهـا وغـدت الجبهـة القومیـة تتبنـى منهاجـًا ماركسـیًا جدیـدًا، واسـتخدمت مفـردات الماركسـیة فـي 

برنامجها الـذي أقـره المـؤتمر ، ومـن ضـمن مـا تناولـه البرنـامج مسـألة االنتقـال مـن مرحلـة مـا قبـل الرأسـمالیة إلـى 

بمرحلة الثورة الوطنیـة الدیمقراطیـة . ینظـر شـاكر الجـوهري ، الصـراع فـي عـدن ، القسـم الثـاني االشتراكیة مروراً 

  . 276، ص 

؛ جعفر عبود هادي ، سیاسة إعادة البناء 232) نقًال عن : محمد علي الشهاري ،  الثورة في الجنوب ، ص2(

، 1990العلوم السیاسیة ، جامعة بغداد، السوفیتیة وانعكاساتها على الوطن العربي ، رسالة ماجستیر ، كلیة 

  . 52ص

نقًال  عن : محمد علـي الشـهاري ، الـیمن بـین طریـق التطـور الرأسـمالي والالرأسـمالي ، " الطلیعـة المصـریة" ، )3(

  .103،ص1972) ، السنة الثامنة ، أبریل 4(مجلة)  ، العدد (

  .222، ص نقًال عن : محمد علي الشهاري ، الثورة في الجنوب )4(
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الصــینیة ، ولــذلك انتقــد الســوفیت زعمــاء الجبهــة القومیــة بشــكل غیــر مباشــر ، متــأثرًا بالتجربــة 

ووصـــفوا تلـــك اإلجـــراءات بأنهـــا ستضـــعف إیمــــان الشـــعب باالشـــتراكیة محـــاولین تقلیـــل تــــأثیر 

الصـــین فـــي الـــیمن ، ولمـــا كـــان الـــیمن الجنـــوبي بحاجـــة إلـــى عالقـــات جیـــدة مـــع جمیـــع الـــدول 

دي والمشــاریع التنمویــة ، قــام عبــد الفتــاح إســماعیل االشــتراكیة للحصــول علــى الــدعم االقتصــا

انحصــرت المباحثــات فیهــا حــول التعــاون الحزبــي بــین 1971بزیارة إلى موسكو في مایو عام 

عدن وموسكو ، وتلبیة لــدعوة الحكومــة الســوفیتیة زار علــي ناصــر محمــد موســكو فــي ســبتمبر 

دة الــدعم والمســاندة الســوفیتیة من العام نفســه وأجــرى مباحثــات مــع الكســي كوســیجین حــول زیــا

  للیمن الجنوبي ، وقـد كانت الزیارات األخیرة للمسؤولین الیمنیین إلى موسـكو 

  .) 1(تهدف إلى طمأنة الحكومة السوفیتیة التي خشیت من اتساع النفوذ الصیني في عدن 

ع وتبودلــت الزیــارات بــین كبــار الشخصــیات السیاســیة فــي البلــدین منهــا زیــارة ســالم ربیــ

، ألجــــل تعریــــز  1972علــــي مــــع وفــــد رفیــــع المســــتوى فــــي الحــــادي والعشــــرین مــــن نــــوفمبر 

العالقــات وتعمیقهــا بــین الــدولتین ، وأثمــرت الزیــارة عــن حصــول الوفــد الیمنــي علــى مســاعدات 

  .)2(عسكریة ودعم مادي واقتصادي بین مدى العالقات التي ربطت الجانبین 

كیروف ، عضــو اللجنــة المركزیــة وعضــو هیئــة كما قــام وفــد حزبــي ســوفیتي برئاســة ســا

، أجــــرى خاللهــــا 1972رئاســــة مجلــــس الســــوفیت األعلــــى ، بزیــــارة لعــــدن فــــي دیســــمبر عــــام 

مباحثات مــع لجنــة مــن الجبهــة القومیــة برئاســة عبــد الفتــاح إســماعیل ، تناولــت قضــایا تطــویر 

ة توقیــع اتفاقیــة الوحــدة التعــاون الحزبــي والسیاســي بــین الجــانبین ، وربمــا تناولــت الزیــارة مســأل

بــین شــطري الــیمن ، والتــي لــم یخــف االتحــاد الســوفیتي تحفظــه نحوهــا . 1972الیمنیــة عــام 

  1974فضًال عن زیارات أخرى قام بـها عبد الفتاح إسماعیل في تموز من عام 

  ، تناولت أهم القضایا التـي )  3(وفیها أجرى مباحثات مطولة مع نیكوالي بود غـورني 

                                                          

   .Pennar , Op . Cit, P. 117؛       221، ص1971) سجل العالم العربي ، یولیو، أغسطس، سبتمبر 1(

و.م.أ.ح.، الیمن الدیمقراطیة ، عالقات مع الدول األجنبیة واألحزاب ، وفد حزبي حكـومي مـن الـیمن الجنـوبي )2(

  یصل إلى موسكو .   

فــي كاركوفــا باوكرانیــا ، بــدأ حیاتــه عــامًال ثــم التحــق بجامعــة كییــف 1903م سیاســي ســوفیتي بــارز ، ولــد عــا)3(

1957، وفـي سـنة 1930العمالیة ، فتخرج فیها مهندسًا في صناعة السكر ، إنضم إلى الحـزب الشـیوعي عـام 

نـة لیصبح بریجنیف= =سـكرتیر اللج1963أصبح األمین العام للحزب الشیوعي األوكراني ، غادر أوكرانیا عام 

حــل محــل میكویــان فــي منصــب رئــیس مجلــس رئاســة الســوفیت األعلــى ، أقیــل مــن 1965المركزیـة ، وفــي عــام 

     . 591، ص1. ینظر  عبد الوهاب الكیالي ، الموسوعة السیاسیة ؛ ج1977منصبه عام 
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تعني الطرفین والسیما ما یتعلق منها بالحل العــادل والمشــرف لقضــیة الشــرق األوســط، كانت

وجـــاء فـــي البیـــان المشـــترك الـــذي صـــدر عقـــب الزیـــارة أن االتحـــاد الســـوفیتي والـــیمن الجنـــوبي 

ســیدعوان باســتمرار وبثبــات إلــى التصــفیة النهائیــة ألشــكال االســتعمار ومضــاهره كافــة، وٕالــى 

المتحدة حول منح االســتقالل إلــى البلــدان والشــعوب المســتعمرة بأســرع وقــت تنفیذ قرارات األمم 
)1 (.  

أكد االتحاد السوفیتي إســهامه علــى نطــاق واســع فــي تنفیــذ مشــاریع التنمیــة االقتصــادیة 

، وفـــي فــروع اقتصـــادیة مهمـــة مثــل الزراعـــة والثــروة الســـمكیة وٕاعـــداد ) 2(فــي الـــیمن الجنــوبي 

فــي مجــاالت الصــحة والتعلــیم ، وأعلــن الجانبــان أن التعــاون الواســع الكــوادر الفنیــة الوطنیــة، و 

القــائم بــین الحــزبین الشــیوعي الســوفیتي والجبهــة القومیــة فــي عــدن شــكل أساســًا طیبــًا لمتابعــة 

  ) .3(تنمیة الروابط الودیة بین البلدین وتعمیقها 

لماركســي ـ القومیــة مســألة االنحیــاز الكامــل للمــنهج احســم المــؤتمر الخــامس للجبهــة

اللینینـــي كمـــا ذكرنـــا ســـابقًا ، ومـــن حینهـــا أخـــذ عبـــد الفتـــاح إســـماعیل بتكثیـــف نشـــاطه لتقریـــب 

وجهـــــات النظـــــر بـــــین الحـــــزبیین الماركســـــیین خـــــارج الجبهـــــة، وبـــــین حـــــزب االتحـــــاد الشـــــعبي 

، ولتعریــز ذلــك عقــدت الجبهــة القومیــة مؤتمرهــا العــام ) 4(الــدیمقراطي وحــزب الطلیعــة الشــعبیة 

                                                          

ــــاریخ )1( ــة فــــي موســــكو ، بت ــر الســــفارة العراقیــ یل لالتحــــاد  ، ( زیــــارة عبــــد الفتــــاح إســــماع3/7/1973و.و.خ، تقریــ

  السوفیتي)  

) لیونید بریجنیف ، سیاسة االتحاد السوفیتي الخارجیة والوضع الدولي ، تقدیم نیقوال الشاوي ، دار أبن خلـدون ، 2(

  .74بیروت ، د.ت ، ص

  . 60، ص1974، 485) " الطلیعة الكویتیة " ، (مجلة) ، العدد 3(

حزب البعث العربـي االشـتراكي فـي الشـطر الجنـوبي مـن الـیمن ، كان حزب الطلیعة الشعبیة في األساس فرع ل)4(

، انقسـم حـزب البعـث 1966الذي نشأ منذ نهایة الخمسینیات، وبعد انعقاد المؤتمر القـومي التاسـع بدمشـق عـام 

علـــى  ثالثـــة أقســـام قســـم ظـــل متمســـكًا بالقیـــادة القومیـــة بدمشـــق، وقســـم جمـــد نشـــاطه، أمـــا القســـم الثالـــث فـــأدعى 

وأتهــم القیــادة القومیــة بــاالنحراف عــن أهــداف الحــزب ، وحظیــت هــذه المجموعــة بــدعم  الجنــاح الیســاري الیســاریة

في الجبهة القومیة، أخذت هـذه المجموعـة تعمـل تحـت اسـم منظمـة البعـث ، وعقـد مؤتمرهـا األول فـي أغسـطس 

ینینیــة ، فــي المــؤتمر الل-، وخــرج بقــرارات كــان مــن أهمهــا إعــادة بنــاء الحــزب علــى أســاس الماركســیة 1968

، 1974، تبنــت منظمـة البعــث االنحیــاز الكامـل لإلیدیولوجیــة الماركسـیة ، وفــي أبریــل 1971الثـاني فــي ینـایر 

ــذي عقـــد مــــؤتمره الثالـــث فــــي أغســـطس=  ــة إلــــى " حـــزب الطلیعــــة الشـــعبیة " الــ ــــًا 1975تغیـــر اســــم المنظمـ معلن

ة ، ینظــر : طـاهر فرحـان قاســم ، المصـدر الســابق ، ص انضـمامه إلـى التنظــیم السیاسـي الموحـد الجبهــة القومیـ

61   .  
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، أطلــق علیــه أســم المــؤتمر التوحیــدي لفصــائل العمــل الــوطني ، 1975ي مــارس الســادس فــ

وناقشــت عملیــة إدمــاج الجبهــة القومیــة مــع هــذین الحــزبین ، وقــد أقــر المــؤتمر عملیــة االدمــاج 

وأوصــى بضــرورة تســریع الخطــى نحــو إعــالن الحــزب الطلیعــي ـ كمــا ســمي فــي حینهــا ـ مــن 

للجبهــة القومیــة فــي أن یحقــق انــدماج الفصــائل الثالثــة، الطــراز الجدیــد ، ونجــح األمــین العــام 

  . ) 1(وأعلن عن تشكیل التنظیم السیاسي الموحد ـ الجبهة القومیة 

وجــه الحــزب الشــیوعي الســوفیتي برقیــة تهنئــة إلــى المــؤتمر التوحیــدي لفصــائل العمــل 

لنجــاح فــي الــوطني، حیــا فیهــا الــروح الوطنیــة التــي تحلــى بهــا أعضــاء المــؤتمر، وتمنــى لهــم ا

)2(عملهم وعبر عن ثقته بزیادة التعاون البناء والمخلص بین أبناء الشــعبین الیمنــي والســوفیتي

 .  

افتــتح الــیمن الجنــوبي ، تعزیــزًا للــروابط السیاســیة بینــه وبــین االتحــاد الســوفیتي ـ دارًا 

اح عــدد للصداقة الیمنیة ـ السوفیتیة في منطقة الخلیج األمامي فــي عــدن ، حضــر حفــل االفتتــ

مــن أعضــاء المكتــب السیاســي واللجنــة المركزیــة ، كمــا وحضــره الســفیر الســوفیتي فــي عــدن، 

ووفــد اللجنــة المركزیــة للحــزب الشــیوعي الســوفیتي برئاســة كابــالیف دیــالف یمــازیفیتش ، وفــي 

أثناء الحفل تبودلت كلمات التهاني والترحیب بافتتاح الــدار وتمنیــات الطــرفین بتعمیــق اواصــر 

  . ) 3(ن بین البلدین التعاو 

منحت رئاسة جامعة موسكو عبد الفتــاح إســماعیل درجــة الــدكتوراه الفخریــة مــن جامعــة 

موسكو تقدیرًا لجهوده التي بذلها لتوطیــد العالقــات الحزبیــة والسیاســیة مــع االتحــاد الســوفیتي ، 

العلمــي وقــد ألقــى عبــد الفتــاح إســماعیل كلمــة فــي تلــك المناســبة فــي قاعــة اجتماعــات المجلــس 

، أشـــاد فیهـــا بـــالثورة الســـوفیتیة االشـــتراكیة والـــدعم المـــادي 1976أغســـطس 2بموســـكو فـــي 

  والمعنوي الذي قـدمه االتحاد السوفیتي للیمن الجنوبي فضًال عن العالقات 

  .)4(السیاسیة الوطیدة القائمة بین الحزبین 

                                                          

)1 (Katz , Op. Cit , P. 37.                                                                                                    

ـــوطني ، ت2( ـــدي لفصــــائل العمـــــل الـ ـــؤتمر التوحیـ حیــــة للمـــــؤتمر مــــن الحـــــزب ) و.م.أ.ح.، الــــیمن الدیمقراطیــــة ، المــ

  الشیوعي السوفیتي . 

) المصــدر نفســه ، عالقــات مــع الــدول األجنبیــة واألحــزاب ، الرفیــق عبــد العزیــز عبــد الــوالي یفتــتح دار الصــداقة 3(

  الیمنیة ـ السوفیتیة .

  

  . 473ـ 470) عبد الفتاح إسماعیل ، حول الثورة الوطنیة الدیمقراطیة وآفاقها االشتراكیة ،  ص 1(
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موجة انتقادات واســعة أثارت هذه الصالت الوثیقة للیمن الجنوبي باالتحاد السوفیتي  

، فقـــد انتقـــدت شخصـــیات غیـــر رســـمیة ومـــن أعضـــاء )1(وردود فعـــل عدیـــدة داخلیـــًا وخارجیـــًا 

القیــادة الســابقة للجبهــة القومیــة هــذه العالقــة ، إذ قــال محمــد علــي هیــثم ، رئــیس وزراء الــیمن 

ة كــان هدفــه الجنوبي األسبق ، إن هذا التعاون بین الحزب الشیوعي السوفیتي والجبهــة القومیــ

. مــع ) 2(إیجاد قواعد وجذور في منطقة الجزیرة العربیة تكون نقطة انطالق ضــد دول الجــوار 

ذلــك فــانَّ حكومــة الجبهــة القومیــة مضــت فــي سیاســتها المنحــازة إلــى صــف الــدول ذات الــنهج 

  .) 3(االشتراكي 

، ورأى قــادة زار قادة الجبهة القومیة زیــارات حزبیــة ورســمیة لــبعض البلــدان االشــتراكیة  

التنظـــیم أّن توثیـــق العالقـــات مـــع المعســـكر االشـــتراكي وعلـــى رأســـه االتحـــاد الســـوفیتي قضـــیة 

مبدئیــة ال مســاومة علیهــا ، ألن تلــك العالقــات، كانــت فــي اعتقــادهم ســتوفر أقــوى الضــمانات 

المســاعدة لتطــویر العملیــة الثوریــة فــي الــیمن ونجاحهــا، وأن عقــد االتفاقیــات والمعاهــدات مــع 

الــــدول االشــــتراكیة بضــــمنها الصــــین ال یشــــكل أیــــة خطــــورة علــــى الــــبالد ألنهــــا ال تقــــوم علــــى 

الضغوط والشروط السیاسیة ، كما هي الحالة في االتفاقیات مــع الغــرب الرأســمالي . والعالقــة 

مــع المعســكر االشــتراكي ، بحســب رأیهــا ، كانــت ال تعنــي مجــرد التعــاون فقــط ، بــل التحــالف 

بدئي ، وكانــت تســتهدف الــدفع بــالتطور االجتمــاعي للــیمن الجنــوبي واإلســهام االستراتیجي والم

بفاعلیه في التصدي للحصار االقتصادي والمقاطعة التي فرضتها على تنظیم القوى المعادیة 

  .) 4(له إقلیمیًا ودولیًا 

وفـــي ســـیاق بنـــاء التجربـــة االشـــتراكیة فـــي الـــیمن الجنـــوبي وحـــدود عالقتـــه مـــع االتحـــاد   

تي ظهر صراع على السلطة داخل الحزب والحكومة ، فعلى الــرغم مــن التحــوالت التــي السوفی

أنجزتها حكومة سالم ربیع علي ، إال أنه كان حریصًا على ضبط االندفاع الماركسي ثم عــدم 

اإلعــالن عنــه، والســیما عــدم تحویــل بــالده إلــى قاعــدة هجومیــة صــریحة ومكشــوفة ضــد دول 

                                                          

  سنتحدث عن المواقف الخارجیة حدیثًا مفصًال في الفصل الرابع .)2(

  و.م.أ.ح.، الیمن الدیمقراطیة ، وضع سیاسي ، حدیث خطیر لمحمد علي هیثم رئیس وزراء عدن األسبق. )3(

، 1970، وتبــادل الطرفــان التمثیــل الدبلوماســي فــي فبرایــر 1969اعترفــت حكومــة عــدن بألمانیــا الشــرقیة عــام )4(

، ینظــر : طــاهر فرحــان قاســم ، المصــدر 1972كمــا أقامــت الــیمن الجنوبیــة عالقــات دبلوماســیة مــع كوبــا عــام 

  . 173السابق ، ص 

  . 175)المصدر نفسه ، ص 5(
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ددین كـــانوا یـــرون أنـــه معـــارض للتطبیـــق االشـــتراكي الجـــذري فـــي . إال أن المتشـــ) 1(المنطقـــة 

الجنوب وأنه یحبذ االعتدال ، وربما وافق ، بحسب اعتقادهم ، على مضض على اإلجراءات 

الرادیكالیــة لكــي ال یثیــر خصــومه الــذین تكتلــوا ضــده فــي الجبهــة القومیــة بزعامــة عبــد الفتــاح 

ي ضــوء ذلــك ، أنــه البــد مــن إعــادة التــوازن فــي إسماعیل ، وربما اســتنتج ســالم ربیــع علــي ، فــ

لمبــــادرة الســــعودیة بإقامــــة العالقــــات 1976عالقــــات بــــالده الخارجیــــة ، لــــذلك اســــتجاب عــــام 

الدبلوماســــیة وتخفیــــف العــــداء بــــین الــــدولتین ، ومقابــــل ذلــــك وعــــدت حكومــــة الریــــاض بتقــــدیم 

  .) 2(معونات اقتصادیة إلى حكومة عدن 

لخالف داخل التنظیم الحاكم بین تیار عبد الفتــاح إســماعیل كان هذا التوجه قد عمق ا  

وتیار سالم ربیع علي ، وتصاعد في أثناء أزمة اغتیال الرئیس الیمني الشمالي أحمد الغشمي 

، فقد اتهم التنظیم الحاكم سالم ربیع علــي بــالوقوف وراء عملیــة االغتیــال ) 3(1978في یونیو 

المركزیــة للجبهــة القومیـــة ، إال أن ســالم ربیـــع علــي لـــم ، ودعــي الــرئیس إلـــى اجتمــاع اللجنـــة 

یحضر وحاول التخلص من خصــومه بمحاولــة انقالبیــة ، لكــن النصــر كــان حلیفــًا لجنــاح عبــد 

یونیــو 26الفتــاح إســماعیل ، وألقــي القــبض علــى رئــیس الجمهوریــة وحكــم علیــه باإلعــدام یــوم 

نــاح الماركســي الســلطة لیبــدأ بنــاء ونفــذ الحكــم فــي الیــوم نفســه ، وبعــد ذلــك تــولى الج1978

ســلطة كانــت أكثــر تطرفــًا مــن ســابقتها ، ومتــأثرة بــاالنموذج الســوفیتي ، ثــم أعلــن عبــد الفتــاح 

  .) 4(إسماعیل عن والدة الحزب االشتراكي الیمني 

، تـــولى أمانتـــه العامـــة منهیـــًا ، بـــذلك تجربـــة الجبهـــة القومیـــة 1978أكتـــوبر 13فـــي   

إعـــالن تأســـیس الحـــزب االشـــتراكي بـــدء مرحلـــة جدیـــدة مـــن النشـــاط وتنظیمهـــا السیاســـي. مثـــل

الســوفیتي فــي الــیمن الجنــوبي ، إذ إزدادت العالقــة مــع المعســكر االشــتراكي قــوة ومتانــة مقابــل 

                                                          

  .33" ص2000ـ 1918) " العالقات الیمنیة ـ الروسیة 1(

)2  (Georye LenczowsKi , The middle East in World Affars , University of california at Berkeley m 

Cornell University Press, London , 1980 , P. 652 .                                                                                     

  . 90) راجع ص3(

د تـوحي بأنـه ماركسـي أو شـیوعي، وذلـك ) ابتعدت قیادة الحزب عن إطالق أیة تسمیة على الحزب الحاكم الجدیـ4(

العتبارات عربیة وٕاسالمیة مكتفیـة بصـفة واحـدة هـي الحـزب االشـتراكي الیمنـي ، علـى الـرغم مـن أن إیدیولوجیـة 

، أشــار 1972الحــزب هــي الماركســیة ـ اللینینیــة ، علــى وفــق مــا جــاء فــي النظــام الــداخلي للجبهــة القومیــة لعــام 

إلـى " أن هـدف الحـزب تحویـل المجتمـع تحـوًال ثوریـًا السـتكمال مهمـات الثـورة 1978برنامج الحزب فـي أكتـوبر 

الوطنیة الدیمقراطیة واالنتقـال نحـو بنـاء االشـتراكیة مسترشـدًا بنظریـة االشـتراكیة العلمیـة " . ینظـر طـاهر فرحـان 

  .177قاسم، المصدر السابق، ص
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ازدیاد تشدید الحزب في عدائه للمعسكر الرأسمالي، وهذا ما تبین من خالل الوثائق األساسیة 

  .)1(للحزب

للحــزب االشــتراكي الیمنــي علــى مــا كــان ینشــر فــي الصــحافة وفــي رد األمــین العــام   

مـــن أســـئلة عـــن معاهـــدة دفـــاع مشـــترك تـــربط الـــیمن الجنـــوبي باالتحـــاد الســـوفیتي لمواجهـــة أي 

نعتقــد بــأن عالقتنــا مــع اعتــداء خــارجي بعــد التحــوالت الماركســیة فــي الــیمن الجنــوبي ، قــال " 

ات والمعاهــدات التــي یــتم التوقیــع فیهــا االتحاد الســوفیتي هــي أقــوى وأمــتن مــن تلــك االتفاقــ

على الورق ، وما یربطنا باالتحاد السوفیتي الصدیق هو أهداف ومبــادئ النضــال المشــترك 

  . )2("من أجل التحرر والدیمقراطیة والسلم في العالم

كــان الحـــزب االشــتراكي الیمنـــي المتســلح باالشـــتراكیة العلمیــة القائـــد والموجــه للمجتمـــع   

كان یحــدد األفــق العــام لتطــور المجتمــع وخــط السیاســة الخارجیــة والداخلیــة للدولــة ، والدولة إذ

، كمــا عمــل األمــین العــام للحــزب 1978بحسب نص المادة الثالثة من الدســتور المعــدل عــام 

على نشر الثقافــة االشــتراكیة وأســهم بتأســیس المدرســة العلیــا لالشــتراكیة العلمیــة ، وارتــبط اســم 

اعیل بالمنظمــــــات للجماهیریــــــة والحزبیــــــة بوصــــــفه المنظــــــر األول للحــــــزب عبــــــد الفتــــــاح إســــــم

  . )3(وایدیولوجیته الماركسیة 

، وقــد 1978أكتــوبر 15عقد المؤتمر التأسیسّي األول للحــزب االشــتراكي الیمنــي فــي   

  معارضة ) 4(ضم الحزب فضـًال عن التنظیمات الماركسـیة الثالثة تنظیمات شمالیة 

                                                          

  . Bidwell , OP . Cit , P. 279؛           178ـ 177طاهر فرحان قاسم ، المصدر السابق ، ص ص )1(

  .   494) عبد الفتاح إسماعیل ، حول الثورة الوطنیة الدیمقراطیة وآفاقها االشتراكیة ، ص2(

  . 34" ، ص 2000ـ1918) " العالقات الیمنیة ـ الروسیة 3(

لثـوري الیمنـي، وانشـقت منـه ) كانت هناك خمسة تنظیمات یساریة في الشـطر الشـمالي هـي الحـزب الـدیمقراطي ا4(

مجموعـــة كونـــت حركـــة المقـــاومین الثـــوریین ، كمـــا حـــدث انشـــقاق آخـــر فـــي منظمـــة البعـــث فـــي الشـــمال كونـــت 

المجموعة المنشقة منه حـزب الطلیعـة الشـعبیة ، وفـي الوقـت نفسـه أسـس حـزب آخـر هـو حـزب العمـل الیمنـي ، 

د اهللا عبـــد الـــرزاق باذیـــب فـــي الشـــمال أساســـًا ، وكـــان هنـــاك حـــزب االتحـــاد الشـــعبي الـــدیمقراطي الـــذي أسســـه عبـــ

وبــذلك یصــل عــدد الفصــائل الیســاریة إلــى خمســة فصــائل، وجمیعهــا كانــت تعتنــق الماركسیةـــ اللینینیــة، وتوصــلت 

هـــذه الفصـــائل الخمســـة مـــع حـــزب البعـــث العربـــي االشـــتراكي وتجمـــع الســـبتمبریین إلـــى اتفـــاق بتشـــكیل= =جبهـــة 

باسم (الجبهـة الوطنیـة المتحـدة) المعارضـة للسـلطة فـي الشـمال، واسـتطاع عبـد 1976وطنیة تشكلت في فبرایر 

الفتاح إسماعیل بعد والدة الحـزب االشـتراكي أن یقنـع هـذه الفصـائل الخمسـة بتشـكیل حـزب ماركسـي علـى غـرار 

بیة الحزب االشتراكي الیمني في الشطر الجنوبي ویكـون فرعـه فـي الشـمال ، فـأعلن عـن قیـام حـزب الوحـدة الشـع

، والــذي عــد امتــدادًا للحــزب االشــتراكي الیمنــي، وقــد أصــبح لهــذا الحــزب نظــام 1979مــارس 8فــي الشــمال فــي 
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  .)1(شمالي لحكومة الشطر ال

مـــن خـــالل الزیـــارات 1979ازداد النشـــاط السیاســـي الســـوفیتي فـــي الـــیمن مطلـــع عـــام   

المتبادلة ، الحكومیــة والحزبیــة ، فضــًال عــن البیانــات المشــتركة التــي كانــت تصــدر عقــب تلــك 

الزیارات، والتي كانت تصب في مجملهــا علــى توثیــق الــروابط بــین البلــدین فضــًال عــن إدانتهــا 

بــین مصــر والكیــان الصــهیوني إذ رأى الجانبــان الیمنــي والســوفیتي )2(كامــب دیفیــد التفاقیــات

في هذه االتفاقیات َأّنهــا ضــد الشــعوب العربیــة، وأن هــذه االتفاقیــات زادت مــن حــدة التــوتر فــي 

الشـــرق األوســـط ، فضـــًال عـــن مـــا ســـبق فقـــد بـــدأ التحضـــیر لعقـــد معاهـــدة بـــین الـــیمن الجنـــوبي 

  .)3(1979نهایة عام واالتحاد السوفیتي في

وتزویـــد حكومـــة واشـــنطن للـــیمن 1979كانـــت األحـــداث التـــي صـــاحبت حـــرب الحـــدود   

الشمالي بصفقة أسلحة ، من أهم دوافــع المســؤولین فــي الحــزب االشــتراكي لعقــد تلــك المعاهــدة 

مع االتحاد السوفیتي إذ عقدت القیــادة السیاســیة فــي الــیمن الجنــوبي سلســلة اجتماعــات طارئــة 

حث التطورات على الجبهة ، ومواجهة التدخل األجنبي في الحــرب ، والســیما دعــم واشــنطن لب

العسكري لصنعاء ، وبعد هذه االجتماعات خرجت القیادة في الحزب االشتراكي الیمنــي بقــرار 

دعــــا إلــــى ضــــرورة إبــــرام معاهــــدة صــــداقة وتعــــاون مــــع االتحــــاد الســــوفیتي لمواجهــــة األخطــــار 

رض لهــا الــیمن الجنـــوبي ، وضــمن هــذا اإلطــار جــرت اتصــاالت بـــین المحتملــة التــي قــد یتعــ

،وكــان قادمــًا مــن 1979حكــومتي عــدن وموســكو ، وزار الكســي كوســیجین عــدن فــي ســبتمبر 

                                                                                                                                                                                    

داخلـــي وبرنـــامج سیاســـي جـــاء فیـــه " إن حـــزب الوحـــدة الشـــعبیة فـــي الـــیمن الشـــمالي هـــو نتـــاج لتوحیـــد الفصـــائل 

حد ملتزم بالنظریة الثوریة وبهذا ُعـدَّ االشتراكیة العلمیة الخمس المناضلة في الیمن الشمالیة في حزب طلیعي مو 

حزب الوحدة الشعبیة فرعًا للحزب االشتراكي الیمنـي بـدلیل أن قـادة حـزب الوحـدة الشـعبیة كـانوا فـي الوقـت نفسـه 

أعضــاء قیــادیین فــي الحــزب االشــتراكي الیمنــي فــي الجنــوب . ینظــر  طــاهر فرحــان قاســم ، المصــدر الســابق ، 

  .     68ص

  .  154قوي الغفاري ، المصدر السابق ، ص ) علي عبد ال1(

) وقعــت هــذه االتفاقیــات فــي منتجــع كامــب دیفیــد فــي الوالیــات المتحــدة بــین مصــر والكیــان الصــهیوني فــي ینــایر 2(

، وقعهـــا عـــن مصـــر الـــرئیس المصـــري محمـــد أنـــور الســـادات، وعـــن الجانـــب الصـــهیوني رئـــیس الـــوزراء 1979

التفاقیات بسعي من اإلدارة األمریكیة في عهد جیمي كارتر  ، وأهـم مـا جـاء مناحیم بیغن، وكان    توقیع هذه ا

ــع الســــالم بــــین مصــــر والكیــــان الصــــهیوني، وٕانهــــاء حالــــة الحــــرب بــــین الجــــانبین، وقیــــام التمثیــــل  فیهــــا هــــو تطبیــ

  . 171الدبلوماسي بینهما . ینظر  محمد حسنین هیكل ، خریف  الغضب ، ص 

)3(Tomax, Op. Cit, P. 643.                                                                                                                 
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، تــم خاللهــا االتفــاق علــى إبــرام المعاهــدة ووضــعت )1(أثیوبیــا بمناســبة العیــد الخــامس للثــورة 

ســماعیل نظیــره الســوفیتي كوســیجین أهــم زعــیم صــیغتها النهائیــة فــي عــدن ، وقلــد عبــد الفتــاح إ

أكتـــوبر ، أرفـــع وســـام فـــي الـــیمن 14ســـوفیتي یـــزور الـــیمن الجنـــوبي حتـــى ذلـــك العـــام وســـام 

الجنوبي ، وتبادل الرئیسان بهذه المناسبة كلمات أكــدت قــوة عالقــات الصــداقة والتضــامن بــین 

نظیـــره الیمنـــي الجنـــوبي البلـــدین ، ونـــدد رئـــیس الـــوزراء الســـوفیتي فـــي حفـــل عشـــاء أقامـــه لـــه 

باتفاقیات كامب دیفید ، التــي قــال انهــا خلقــت عقبــة جدیــدة أمــام التســویة العادلــة والشــاملة فــي 

الشــرق األوســط ، وأكــد كوســیجین دعــم االتحــاد الســوفیتي لقضــیة العــرب ونضــالهم فــي ســبیل 

  .)2(السالم الدائم 

علـــى أن یـــزور عبـــد حمـــل كوســـیجین معـــه إلـــى موســـكو نســـخة مـــن المعاهـــدة ، واتفـــق   

الفتــاح إســماعیل فــي الشــهر التــالي موســكو إلبرامهــا مــع الــزعیم بریجنیــف ، وزار عبــد الفتــاح 

، وكرســـت المعاهـــدة 1979أكتـــوبر 25إســـماعیل موســـكو إلبـــرام المعاهـــدة التـــي عقـــدت فـــي 

عالقات التحالف بــین الطــرفین، وجــاءت لتعمیــق الــروابط السیاســیة علــى صــعید العالقــات مــع 

فــــي )3(حــــاد الســــوفیتي والكتلــــة االشــــتراكیة ، إذ وضــــعت عــــدن قاعــــدة للمراقبــــة للســــوفیت االت

المحــیط الهنــدي وشــبه الجزیــرة العربیــة، وفــي قلــب المصــالح االســتراتیجیة الغربیــة وعلــى مقربــة 

  .)4(من أهم احتیاطي للنفط في العالم 

  ام بشكل متتال ، ما لم عشرین عامًا تتجدد تلقائیًا لخمسة أعو ) 5(كانت مدة المعاهدة   

یبلغ أحــد الطــرفین الطــرف األخــر برغبتــه فــي عــدم تجدیــدها قبــل ســتة أشــهر مــن تــاریخ انتهــاء 

  .)6(مدتها األصلیة أو المجددة 

                                                          

) قامت حكومة عدن بعد توقیع المعاهدة الیمنیة ـ السوفیتیة ، بتوقیع معاهدة صداقة وتحالف مـع أثیوبیـا . ینظـر  1(

  .   191ـ 190ص   ظمیاء كاظم الكاظمي ، المصدر السابق ،

) سلمى عدنان ، االستراتیجیة األمریكیة في منطقة الخلیج العربي في الدوریات العربیـة ، المجلـد الثـاني ، مركـز 2(

   Bidwell , Op. Cit, P. 329       ؛      359،ص 1981دراسات الخلیج العربي،جامعة البصرة، 

(( ان معاهــدة الصــداقة والتعــاون الســوفیتیة ـ الیمنیــة 1986ینــایر15) ذكــرت وكالــة رویتــرز فــي نشــرة لهــا فــي 3(

ألـف جنـدي سـوفیتي فـي الـیمن الجنـوبي وأن موسـكو تحـتفظ بـألف جنـدي لهـا فـي هـذا البلــد، 18سـمحت یتواجـد 

  .  34، ص 2000ـ1918وأن أسلحة الجیش الیمني كلها سوفیتیة )) . ینظر " العالقات الیمنیة ـ الروسیة 

)4 (Bidwell, Op. Cit, P. 329 .                                                                                                              

  ) . 2) نص المعاهدة في ملحق رقم (5(

  .  33) شاكر الجوهري ، القسم الثاني ، ص 1(
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أكــدت وثــائق الحــزب االشــتراكي الیمنــي أن توقیــع اتفاقیــة الصــداقة والتعــاون هــذه مــع   

علـــى الصـــعید االقتصـــادي والسیاســـي االتحـــاد الســـوفیتي قـــد أدى إلـــى حـــدوث تحـــوالت جذریـــة 

وعمقـــت التوجـــه االشـــتراكي فـــي الـــبالد، وأمنـــت للحـــزب طریـــق مســـیرته وأعطتـــه القـــدرة علـــى 

مواجهة القوى التي كانت تستهدف اإلطاحة به سواء اإلقلیمیــة أو الدولیــة، والتــي عجــزت عــن 

  . )1(تقویته 

مواجهــة المخــاطر التــي كمــا رأى المســؤولون فــي عــدن فــي تلــك المعاهــدة ضــمانًا لهــم ل  

كانت تتعرض لها دولتهم، وأنها ـ أي المعاهدة ـ یمكن أن تكون رادعًا أمــام أي هجــوم أمریكــي 

محتمل ، ذلك ما أوضحه عبد الفتاح إسماعیل عالنیة في أثناء وجوده في موسكو، إذ قــال : 

ســة أن الطــرفین " ، لهذا أكدت المــادة الخامإن الساحة لیست خالیة أمام الهجوم األمریكي" 

المتعاقـــدین ســـوف یواصـــالن التعـــاون فـــي المجـــال العســـكري ، كمـــا أكـــدت المـــادة الثانیـــة أن 

الطــــرفین المتعاقــــدین یتعاونــــان تعاونــــًا وثیقــــًا وشــــامًال علــــى تــــوفیر الظــــروف الالزمــــة لصــــیانة 

  .) 2(المكاسب االجتماعیة واالقتصادیة لشعبها ومواصلة تطویرها 

عاهــدة یــرى أنهــا لیســت مجــرد معاهــدة صــداقة وتعــاون كمــا هــو ولكــن مــن یقــرأ نــص الم  

أســمها ، فعلــى الــرغم مــن أنهــا نصــت فــي مادتهــا الخامســة عشــرة علــى أن مــدة ســریانها كانــت 

عشــرون عامــًا أال أن مادتهــا األولــى أعلنــت عــن عــزم الطــرفین المتعاقــدین رســمیًا علــى تــدعیم 

، وعلــى تطــویر العالقــات السیاســیة والتعــاون الصداقة التي ال تنفصــم عراهــا بــین كــال البلــدین 

الشامل بثبات على أساس المساواة في الحقوق واحترام السیادة الوطنیة ووحدة األراضي وعدم 

  التدخل في الشؤون الداخلیة لبعضهما . 

شهد الكرملین في أثناء وجود عبد الفتاح إسماعیل في موسكو لتوقیع المعاهــدة، وقــائع   

بریجنیـــف عبـــد الفتـــاح إســـماعیل وســـام الصـــداقة بـــین الشـــعوب، وكـــان حفـــل رســـمي قلـــد فیـــه

بریجنیـــف قـــد أصـــدر قـــرارًا، فـــي وقـــت ســـابق، بمـــنح إســـماعیل هـــذا الوســـام نیابـــة عـــن مجلـــس 

ان منح الرفیق عبــد الفتــاح السوفیت األعلى ، وقال بریجنیف في كلمة ألقاها بهذه المناسبة "

داقة التــي یكنهــا الشــعب الســوفیتي للرفیــق إســماعیل هــذا الوســام تعبیــرا عــن مشــاعر الصــ

االمین العام ولشعب الیمن الدیمقراطیة ، انني سعید جدًا أن اقلدكم هــذا الوســام الــذي یعبــر 

                                                          

  . 178) طاهر فرحان قاسم ، المصدر السابق ، ص 2(

  .192ظمیاء كاظم الكاظمي ، المصدر السابق ، ص )3(
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. وفي كلمته الجوابیــة وصــف عن تقدیرنا لنضالكم من اجل السالم والصداقة بین الشعوب " 

" تشــریفًا للحــزب االشــتراكي ُیَعــدُّ عبد الفتاح اسماعیل منحه وسام الصداقة بین الشــعوب بأنــه 

الیمني وتقدیرًا لشعبنا واعترافًا بالجهود التي یبذلها من اجــل الصــداقة والســلم بــین الشــعوب 

")1(.  

زار عبــد الفتــاح اســماعیل جامعــة موســكو وتفقــد أقســام الجامعــة، وقــام بزیــارات مماثلــة 

بــة الیمنیــین ، وقــد ألقــى عبــد الفتــاح للمدارس الحزبیة والجامعات االخرى، والتقى خاللهــا بالطل

اســماعیل محاضــرة فــي جامعــة موســكو وحضــرها جمــع غفیــر مــن أســاتذة الجامعــة وطالبهــا، 

تحــدث فیهــا عــن تجربــة الــیمن الجنــوبي بوصــفه مثــاًال یؤكــد القــوة الحیویــة لنظریــة لینــین حــول 

  .)2(شتراكیة العلمیةالتطور الالرأسمالي، وقیام الحزب االشتراكي الیمني المسترشد بمبادئ اال

وقد تتابعت التطورات السیاسیة بین البلدین في السنة االخیرة، والتي شــملت زیــارة عبــد   

الفتـــاح اســـماعیل لموســـكو، ومـــن ثـــم توقیعـــه لمعاهـــدة الصـــداقة مـــع حكومتهـــا، والتـــي اكتســـبت 

ـــ یمن اهمیـــة ومغـــزى سیاســـیًا مهمـــًا ، فـــي اعتقـــاد حكومـــة عـــدن ، اذ لـــم تشـــهد العالقـــة بـــین ال

الجنوبي واالتحاد السوفیتي على الرغم من قدمها تطورًا نوعیــًا ممــاثًال بعــد تصــفیة جنــاح ســالم 

ربیع علي ، إذ لم یقتصر االتحاد السوفیتي على بیع االسلحة للیمن الجنوبي بل اصبح حلیفًا 

  . )3(استراتیجیًا ثابتاً 

بلـــدان المعســـكر ومـــن حینهـــا اخـــذت عالقـــات الحـــزب االشـــتراكي تـــزداد وتتوثـــق مـــع 

االشـــتراكي ومـــع الحركـــات واالحـــزاب الشـــیوعیة كافـــة ، وتبـــین الوثـــائق أّن الحـــزب االشـــتراكي 

الیمني لم یقف عند حدود اصدار بالغــات التأییــد لتلــك االحــزاب واالنظمــة االشــتراكیة فحســب 

علــى بل انه قام بالتحرك العملي وارسل المساعدات والــدعم لمــن یحتــاج الیهــا ، وهــذا مــا تأكــد

اذا بقولــه " 1979، عضــو المكتــب السیاســي ووزیــر الــدفاع، نهایــة عــام )4(لســان علــي عنتــر

                                                          

ـــداقة والتعــــاون بــــین ) 1( ـــدة الصـ ـــدول األجنبیــــة واألحــــزاب ، معاهـ ـــع الـ و.م.أ.ج ، الــــیمن الدیمقراطیــــة ، عالقــــات مـ

الجمهوریات االشتراكیة السوفیتیة وجمهوریة الیمن الدیمقراطیة الشعبیة .

  التعاون بین الیمن الدیمقراطیة واالتحاد السوفیتي.) المصدر نفسه ، مغزى اتفاقیة الصداقة و 2(

  ) المصدر نفسه ؛ 3(
Katz,op.cit,P.61                                                                                                                                                                        

  

، بـدأ حیاتـه عـامًال بسـیطًا، 1937) ولد علـي احمـد ناصـرعنتر مـن أسـرة فالحیـة فـي الضـالع، شـرق عـدن، عـام 1(

انضـــّم الـــى حركـــة القـــومیین العـــرب أواخـــر الخمســـینیات أصـــبح المســـؤول عـــن تنظـــیم الحركـــة فـــي الضـــالع  عـــام 
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طلب منا نحن ان نقاتل خارج الیمن الدیمقراطیة ومن اجل نصرة اصــحاب الحــق والمصــلحة 

  .)1("والسیادة واالستقالل ، سنقاتل ونتحرك بشرف

)3(خل الســوفیتي فــي أفغانســتانوضمن هذا اإلطار ساندت حكومة الــیمن الجنــوبي التــد  

وأعلنت تأییدها له وهاجمت بشدة الحملة الدولیة على موســكو ، ووصــفت 1979في دیسمبر 

حكومـــة عـــدن أحـــداث أفغانســـتان بأنهـــا قضـــیة أفغانیـــة داخلیـــة ، ودعـــت الـــدول االخـــرى إلـــى 

أول دولــة االمتناع عن التدخل في الشؤون الداخلیــة ألفغانســتان وبــذلك أصــبح الــیمن الجنــوبي 

عربیــة تــدعم علنــًا التــدخل الســوفیتي وهــو مــا أثــار غضــب دول عربیــة وٕاســالمیة ودول غربیــة 

عدیــدة ، وقــال المراقبــون ان هــذا الموقــف ســیؤدي إلــى زیــادة حــدة التــوتر بــین الــیمن الجنــوبي 

ن وجارته المملكة العربیة السعودیة ، إذ تعهدت االخیرة بمقاومة التدخل السوفیتي في أفغانستا

وقــادت حملــة اســالمیة لــدعم الثــوار المســلحین المعــادین للنظــام الماركســي هنــاك واعلــن الــیمن 

" ودعــا الــى تضــامن دولــي معــه فــي التقــدميالجنوبي تأییده لنضال الشعب األفغاني ونظامــه "

  مطالبته بالحفاظ على استقالله وسیادته .

الكثــر نشــاطًا فــي شــطري كــان لالتحــاد الســوفیتي، بوصــفه أحــد الــدولتین العظمیــین، ا  

الــــیمن، مــــن مســــألة الوحــــدة الیمنیــــة ، وبــــال شــــك فــــان االتحــــاد الســــوفیتي كــــان یعنــــى بحمایــــة 

مصالحه الحیویة ومــن المؤكــد أن الوحــدة الیمنیــة ســوف تــؤثر فــي تلــك المصــالح اذا مــا كانــت 

)حملتــــا معهمــــا بــــوادر 1979-1972فــــي غیــــر االتجــــاه الســــوفیتي ، كمــــا ان حربــــي الحــــدود (

                                                                                                                                                                                    

اندتهم، اشــرف علــى إرســال أكتــوبر قــاد علــي عنتــر عملیــة دعــم ثــوار ردفــان ومســ14، وبعــد انــدالع ثــورة 1960

مجموعـــات للتـــدریب العســـكري فـــي تعـــز علـــى یـــد ضـــباط مصـــریین ، انتخـــب عضـــوًا فـــي القیـــادة العامـــة للجبهـــة 

. وبعــد االســتقالل اصــبح عضــوًا للجنــة التنفیذیــة للتنظــیم السیاســي فــي الجبهــة القومیــة عــام 1965القومـــیة عــام 

اصبح نائبًا لوزیر الـدفاع بعـد 1970للجیش ، وفي عام ، اصبح قائدًا عاماً 1969یونیو 22انقالببعد 1968

أن شارك في ثالث دورات أكادیمیة في االتحاد السوفیتي . رقي الى رتبة عمیـد ، ثـم أصـبح وزیـرًا للـدفاع ، لقـي 

2182، ص3في عدن . ینظر أحمد جابر عفیف، الموسـوعة الیمنیـة، ج1986ینایر 13مصرعه أثر أحداث 

.  

  . 179: طاهر فرحان قاسم ، المصدر السابق ، ص ) نقًال عن 2(

) اجتاح الجیش السـوفیتي افغانسـتان لمسـاعدة الحكومـة الماركسـیة فـي كابـل التـي طلبـت المسـاعدة مـن السـوفیت 3(

ــدول  ــع الـ خوفـــًا مـــن تـــدخل الوالیـــات المتحـــدة فـــي المنطقـــة . ینظـــر و.م.أ.ح ، الـــیمن الدیمقراطیـــة ، عالقـــات مـ

  ، عدن تدافع رسمیًا عن الغزو السوفیتي ألفغانستان .االجنبیة واألحزاب
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، بشأن الوحدة الیمنیــة 1979، اما بعد توقیع اتفاقیة الكویت )1(قطاب الدولتین العظمییناست

بین الشطرین ، كان االتحــاد الســوفیتي یأمــل ان تكــون حكومــة عــدن هــي المهیمنــة علــى دولــة 

الوحــدة ، وهــذا مــا صــرح بــه أعضــاء الحــزب االشــتراكي الیمنــي ، اذ قــال علــي صــالح عبــاد ، 

ان االتحــاد الســوفیتي كــان ینظــر الــى كزیــة للحــزب االشــتراكي الیمنــي : " عضــو اللجنــة المر 

ــراف بــالطرف االخــر " . اقامــة الوحــدة علــى انهــا اســتیعاب للطــرف االخــر فــي اطــار االعت

وبالتأكیــد فــأن هــذا الموقــف الســوفیتي قــد ظهــر ألن شــطري الــیمن كانــا جــزءًا مــن حــرب بــاردة  

جاه المعاكس للطرف االخر، فكان الصراع الدولي في كان  یشد كل قطب منهما حلفاءه باالت

  .)2(أثناء الحرب الباردة عامًال مؤثرًا في تحقیق الوحدة الیمنیة

كان التناقض بین النظامین الحاكمین في الیمن محور قلق لالتحاد الســوفیتي ، وعلــى   

و إال وجــه الخصــوص توجهــات حكومــة صــنعاء، التــي بــالرغم مــن عالقتهــا القدیمــة مــع موســك

انها لیست حلیفًا مضمونًا كعدن فضًال عن الى أّن الیمن الشمالي هو االكبر مساحة واالكثر 

سكانًا ، وفوق كل ذلك عالقته مع السعودیة والغرب ، لــذلك كــان الكــرملین یخشــى مــن هیمنــة 

الوالیات المتحــدة علــى دولــة الوحــدة ، وهــذا مــا یفســر عقــد معاهــدة تحــالف بــین عــدن وموســكو 

  .)3(1979كتوبرفي ا

لـــم یقتصــــر النشــــاط الســــوفیتي فـــي الــــیمن علــــى الجانــــب السیاســـي بــــل شــــمل الجانــــب   

  العسكري الذي شغل حیزًا مهمًا وخطیرًا في مجمل النشاط السوفیتي في الیمن .                

  النشاط العسكري -2

ي  كان حجم جیش الــیمن الجنــوبي قــد وصــل مطلــع الســبعینیات الــى عشــرین الــف جنــد  

نظم على ید الخبراء الســوفیت ، بعــد ان كــان حــوالي عشــرة آالف قبــل االســتقالل، فضــًال عــن 

                                                          

ولكـن المسـؤولون السـوفیت 1972) لم یعلق االتحاد السـوفیتي رسـمیًا علـى اتفـاق فـض االشـتباك الـذي وقـع عـام 1(

أبدو في اكثر من مناسبة تحفضهم منه وعدم ارتیاحهم له . ینظر علـي عبـد القـوي الغفـاري، المصـدر السـابق ، 

  . 119ص 

                                   WWW .algazeara .net) ش.م.د. ، الیمن بین الحروب والوحدة ، بحث على الموقع: 2(

ارادة شعب بین تحدیات الماضي وطموح المستقبل ، دار الثقافة …) خالد بن محمد القاسمي ، الوحدة الیمنیة 3(

  .103،ص1987العربیة، الشارقة،

  



  
114  

، وخضـــعت هـــذه )1(خمســـة عشـــر الفـــًا مـــن الملیشـــیا الشـــعبیة التابعـــة للحـــزب دّربهـــا الكوبّیـــون

ــــف  الملیشــــیا ألمــــرة عبــــد الفتــــاح اســــماعیل فضــــًال عــــن قــــوة امــــن عامــــة كانــــت مكونــــة مــــن ال

ربــوا علــى یــد ضــباط مــن المانیــا الشــرقیة ، امــا االســطول البحــري لهــا وخمســمائة رجــل امــن د

فتكــون مــن قــوة بحریــة مؤلفــة مــن خمســمائة جنــدي معهــم مركبتــان دوریتــان ، ومركبتــا هجــوم 

ســریعة (تیریــودو) ومركبتـــا هجــوم ســریعة (بـــاترول)، ومركبــة بــاترول صـــغیرة وثــالث مركبـــات 

ة األلغـــام وثالثـــة مركبـــات بریـــة ، وكانـــت تلـــك ســـاحلیة نـــوع بـــاترول وثالثـــة ســـفن حربیـــة إلزالـــ

  .)2(األسلحة معظمها سوفیتیة ، وتمركزت القواعد البحریة في عدن والمكال

زاد االتحــاد الســوفیتي خــالل عقـــد الســبعینیات حجــم قواتــه فـــي المحــیط الهنــدي بشـــكل   

یرهــا، فــي كبیر، إذ حصل على تسهیالت كبیرة السطوله في موانئ عدیدة كالحدیدة وبربــرة وغ

حین بقیت التسهیالت الممنوحة له في میناء عــدن هــي الرئیســیة لتواجــده البحــري فــي المحــیط 

  .)3(الهندي

احــتفظ الســوفیت فــي عــدن بقاعــدة كبیــرة وعــّدها القاعــدة الرئیســة ألســطوله علــى مقربــة   

ة  مــن الخلــیج العربــي ، ومــن المحتمــل أنهــا كانــت قاعــدة للغواصــات الذریــة ، فضــًال عــن قاعــد

  . )4(بین الجبلین، وقاعدة التواهي البحریة على مقربة من عدن

، بعد ان اسفرت عن متغیرات استراتیجیة كبیرة 1973استغل السوفیت حرب تشرین   

مــن جانــب الوالیــات المتحــدة األمریكیــة ، التــي قامــت بتكثیــف نشــاطها العســكري فــي المحــیط 

هور أهمیة مضیق باب المندب الذي اثبت بأنــه الهندي والخلیج العربي والبحر األحمر اثر ظ

یشــكل خنقــًا اقتصــادیًا وعســكریًا للكیــان الصــهیوني ، فقــدم االتحــاد الســوفیتي معونــات عســكریة 

، أال أن المســــاعدات 1974للــــیمن الجنــــوبي بلغــــت ثالثــــین ملیــــون دوالر مــــن األســــلحة عــــام 

                                                          

كوبي خدماتهم االستشـاریة للملیشـیا الشـعبیة التابعـة للجبهـة القومیـة، ومـن ثـم للحـزب االشـتراكي خبیر 500) قدم1(

الیمنـي، وللجـیش الیمنـي، ولجـان الـدفاع الشـعبیة ، وهـي منظمـات امنیـة واداریـة اسـتعیر نظامهـا واسـلوب عملهــا 

ــــا ـــم التـــــدریب الخاصـــــة بالملیشـــــیا الحزبیـــــة،ینظر: نورمـــــان سیغار،المصـــــدر السـ ؛                            14-13بق،ص ص مـــــن نظــ
Robert H.Donaldson,The soviet union in the third world,P.157.  

)2(Eschelbacher,op.cit,P.68.                                                                                                                                

ــد القـــادر محمـــد فهمـــي ، الصـــراع الـــدولي وانعكاســـاته علـــى الصـــراعات اإلقلیمیـــة ، مطبعـــة دار الحكمـــة ، 3( ) عبـ

؛ دیــل ر. تــاهتنن ، جــون لینزوســكي و االســلحة فــي المحــیط الهنــدي المصــالح 276، ص 1990الموصــل ، 

  . 22د.ت ، ص والتحدیات ، ترجمة مركز البحوث والمعلومات ، وزارة الخارجیة ، بغداد ،

) فكرت نامق عبد الفتاح العاني، الوالیـات المتحدة االمـریكیة وامن الخلیج العربي، جامعة صدام ، كلیة= 4(
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ى ثــــالث مراحــــل ، وطبقــــًا العســــكریة الســــوفیتیة للــــیمن الجنــــوبي شــــهدت زیــــادة ملحوظــــة وعلــــ

لإلحصــاءات الرســمیة فــأن المســاعدات العســكریة الســوفیتیة لعــدن كانــت عشــرین ملیــون دوالر 

الى مئة وخمسین ملیون دوالر ، 1974الى 1970عند نهایة الستینیات ثم ازدادت بین عام 

ون دوالر بــین بمعدل زیادة قدره مئة وثالثین ملیون دوالر ، ثم ازدادت الــى مئتــین وثالثــین ملیــ

  .)1(أي بزیادة قدرها مئة ملیون دوالر1979-1975عامي 

اســــتمر االتحــــاد الســــوفیتي فــــي تقــــدیم معوناتــــه العســــكریة مــــن اجــــل منافســــة محــــاوالت   

فــي الــیمن 1977الســعودیة ابعــاد عــدن عنــه ، إذ بلــغ عــدد الكــادر العســكري الســوفیتي عــام 

حصـــاءات التـــي اصـــدرها معهـــد الدراســـات الجنـــوبي حـــوالي الـــف خبیـــر ســـوفیتي . واشـــارت اإل

االستراتیجیة في لندن بشأن تســلیح الجــیش الیمنــي الجنــوبي الــى انــه توجــد نحــو مئتــین وســتین 

دبابــة ســوفیتیة متوســطة الحجــم، وســبع وثالثــین طــائرة ســوفیتیة مقاتلــة یمتلكهــا الجــیش الیمنــي 

ة الســوفیتیة الثقیلـــة المكــون مــن عشــرین الــف جنــدي ، فضــًال عــن انــواع متعــددة مــن االســلح

  .)2(والخفیفة والذخیرة الالزمة لها

ذات )3(اكدت المصادر الغربیة أنَّ السوفیت حصلوا على تسهیالت في جزیرة سوقطرة

االهمیـــــة االســـــتراتیجیة العســـــكریة الكبیـــــرة جـــــدًا، والمتحكمـــــة عـــــن بعـــــد بمـــــدخل بـــــاب المنـــــدب 

والساحل األفریقــي الشــرقي مــن ناحیــة والمسیطرة على الطریق التجاري الذاهب الى شرق اسیا

أخــرى ، وهــذا الموقــع اتــاح للســوفیت فرصــة مزاحمــة األســطول األمریكــي الســادس فــي البحــر 

  ،كما اصبح المجال الجوي السـوفیتي یشكل )4(المتوسط والسابع في المحیط الهندي

                                                          

؛ ســـنى محمـــد علـــي الطـــائي ، البحـــر االحمـــرار فـــي االســـتراتیجیة 224، ص 2001=العلـــوم السیاســـیة ، بغـــداد ، 

  .32، ص 1978، السنة الثانیة عشرة ، مارس 3الدولیة، "افاق عربیة " (مجلة) بغداد ، العدد 

)1  .                                                                                      (Katz,op.cit,P.84  

، شـــوقي علـــي ابـــراهیم 3/6/1979) و.م.أ.ح. ، الـــیمن الدیمقراطیـــة ، ملـــف عـــام ، تقـــدیر إلذاعـــة لنـــدن بتـــاریخ 2(

  .174وسي ، المصدر السابق ، ص االل

كم عن رأس فرتك، وهو اقرب نقاط السـاحل 380) تقع هذه الجزیرة بین الساحل االفریقي واالسیوي ، تبعد نحو 3(

كـــم عـــن شـــمال شـــرق رأس عســـیر علـــى القـــرن االفریقـــي . ینظـــر علـــي المیـــاح، 231الغربـــي، فـــي حـــین تبعـــد 

  .30المصدر السابق، ص 

لســوفیتي فــي المحــیط الهنــدي یتــألف مــن واحــد وعشــرین ســفینة منهــا غواصــة،وثالث او اربــع  ) كــان االســطول ا4(

ســفن مقاتلـــة، ســـفینة برمائیـــة ، ســفینة او ســـفینتان كاســـحتان لأللغـــام ، احـــدى عشــرة ســـفینة اســـناد، ومعظـــم هـــذه 

  زداد عدد= السفن كانت مرسلة من قاعدة اسطول الباسفیك في فالدیفوستوك الى المحیط الهندي ، وكان ی
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  . )1(نوبمثلثًا یبدأ رأسه في أراضیهم وتمتد قاعدته مع ساحل الجزیرة العربیة من الج

بعد االحداث التي صاحبت االطاحة بسـالم ربیـع علي ووالدة الحزب االشتراكي الیمني   

اصبح االتحاد السوفیتي بعد فقدانه لمركزه فــي مصــر والســودان والصــومال ذا تــأثیر كبیــر فــي 

عــدن، فزودهــا باالســلحة المتطــورة ، منهــا طــائرات المیــغ فضــًال عــن توســیع قاعدتــه فــي مینــاء 

إذ اصبح عدد الخبراء السوفیت والكوبیین في قاعدة میناء عــدن یقــدر بــاآلالف ، وكــان عدن، 

مسوغ ذلك هو قیام الوالیات المتحدة بتشكیل االسطول الخامس في المحــیط الهنــدي، وتشــكیل 

فـــي المحـــیط الهنـــدي ، وكـــذلك )2(قـــوة التـــدخل الســـریع، وتطـــویر قاعـــدة جزیـــرة دییغـــو غارســـیا

فــي مینــاء بربــرة فضــًال عــن ادعــاء الســوفیت بوجــود حكومــات معادیــة حصولها على تسهیالت 

لهــم فــي عمــان والســعودیة ، إضــافة الــى القتــال الــذي نشــب علــى الحــدود بــین الشــطرین عــام 

اكتــوبر 25وهذه الدوافع كلها حدت بالسوفیت الى عقد معاهدة الصــداقة والتعــاون فــي 1979

معاهــــدة فضــــًال عمــــا ذكرنــــاه ســــابقًا فقــــرات ، وتضــــمنت تلــــك ال)3(مــــع الــــیمن الجنــــوبي1979

  عسكریة كانت على النحو االتي : 

3500-2500تواجــد قــوات عســكریة ســوفیتیة یتــراوح عــددها فــي الظــروف االعتیادیــة بــین -1

  شخص . 

  اقامة عدد كبیر من محطات الرادار على حدود الیمن الجنوبي مع الدول المجاورة .-2

  في شرقي عدن ولحج .اقامة مطارات عسكریة جدیدة -3

إنشـــاء قاعـــدة بحریـــة ضـــمت منشـــآت للتخـــزین وحوضـــًا لصـــیانة الســـفن الحربیـــة الســـوفیتیة -4

  ومركزًا لالتصاالت الالسلكیة والرصد الجوي . 

                                                          

= الســفن المكونــة لألســطول الســوفیتي فــي المحــیط الهنــدي بحســب الظــروف واالزمــات الدولیــة فــي بــاب المنــدب ، 

، 1991الشــرق العــدائي ، سلســلة وكــر الجاسوســیة ، منشــورات الوكالــة العالمیــة ، بــال، -ینظــر االتحــاد الســوفیتي

  .222ص 

)1(Katz,op.cit,P. 84 .                                                                                                                                      

مـــیًال عــن مضـــیق هرمــز، وتشـــكل نقطــة ارتكـــاز فــي نظـــام النقــل والتمـــوین 2280) تقــع هـــذه الجزیــرة علـــى بعــد 2(

الوالیـــات المتحـــدة هـــذه الجزیـــرة مـــن بریطانیـــا لمـــدة للقـــوات الحربیـــة األمریكیـــة فـــي الشـــرق األوســـط ، اســـتأجرت 

، وقـد ازدادت اهمیتهـا نهایـة 1976، وأنشأت فیها مركزًا لدعم البحریـة األمریكیـة عـام 1966خمسین سنة عام 

عقـــد الســـبعینیات نتیجـــة لألحـــداث التـــي حـــدثت فـــي ایـــران وأفغانســـتان والـــیمن . ینظـــر ش.م.د. ، االســـتراتیجیة 

 //:Http        رة فــي منطقــة الخلــیج العربــي ، بحــث علــى الموقــع  :               األمریكیــة المعاصــ

alharamain.co.uk                                                                                                                         

  .175بق ، ص ) شوقي علي ابراهیم االلوسي ، المصدر السا3(



  
117  

انشـــاء مستشـــفى عســـكري كبیـــر لمعالجـــة جرحـــى العملیـــات العســـكریة فـــي المنطقـــة ، مـــن -5

  القوات العسكریة السوفیتیة وحلفائها . 

بصــفة مراقــب والــى )1(یع الیمن الجنوبي على المعاهدة انضمت الى حلف وارشووبتوق  

منظمة الكومیكون االقتصادیة، وأصبحت الدولة العربیــة الوحیــدة واالولــى المنتمیــة انتمــاء كلیــًا 

الـــــى النظـــــام الماركســـــي والكتلـــــة الشـــــیوعیة ، وشـــــكل ذلـــــك دخـــــوًال واضـــــحًا فـــــي االســـــتراتیجیة 

افها فـــي ســـحب الـــوطن العربـــي الـــى حلبـــة الصـــراع بـــین المعســـكرین الســـوفیتیة، وتحقیـــق اهـــد

السوفیتي واالمریكــي فضــًال عــن ابعــاد هــذا الحــدث الخطیــر علــى المصــالح القومیــة العربیــة إذ 

.)2(اصبحت حكومة عــدن مركــزًا لتحقیــق االســتراتیجیة الســوفیتیة نیابــًة عــن االتحــاد الســوفیتي

مـــن موقـــع الســـوفیت العســـكري فـــي المحـــیط 1979م الســـوفیتیة عـــا-عـــززت المعاهـــدة الیمنیـــة

الهندي ، إذ قــاموا بطلعــات اســتطالعیة فــي منطقــة البحــر االحمــر والمحــیط الهنــدي ، كمــا ان 

اســـتخدام عـــدن محطـــة اتصـــال ســـهل علـــى الســـوفیت الحصـــول علـــى تصـــریح بـــالطیران فـــي 

ل االمدادات الى القوات االجواء التركیة واإلیرانیة والمحیط الهندي والبحر االحمر ، وكذلك نق

االثیوبیـــة والســـوفیتیة والكوبیـــة فـــي اثیوبیـــا ، فـــي ســـعي مـــن الســـوفیت ألضـــعاف دور الوالیـــات 

  .)3(المتحدة في المنطقة

واعترف المسؤولون الیمنیون الجنوبیون علنًا بوجود خبراء سوفیت فــي قــواتهم المســلحة   

علـــى اســـتخدام األســـلحة الســـوفیتیة ، لكـــنهم قـــالوا انهـــم یســـاعدون فـــي تـــدریب الجنـــود الیمنیـــین

وأضــاف المســؤولون قـــولهم ان الــیمن الجنــوبي لیســـت اول بلــد عربــي او البلـــد العربــي الوحیـــد 

الـــذي تلقـــى مســـاعدات عســـكریة ســـوفیتیة ، وضـــربوا مـــثًال علـــى ذلـــك مصـــر وســـوریا والعـــراق 

                                                          

فـي مدینـة وارشـو عاصـمة بولنـدا ، حـول التعـاون والصـداقة والمسـاعدة المتبادلـة بـین 1955مـایو 14) وقع یـوم 1(

ــــــوفیتي  ـــاد الســــــ ــــ ــــــا واالتحـــــ ــــ ـــدا ورومانیــ ـــــ ــة وبولنــــ ـــــ ـــــا الدیمقراطیـــــ ــــ ــة المانیـــ ــــ ـــــر وجمهوریــــــ ـــــ ـــا والمجــ ـــــ ــــا و بلغاریــــ ـــــ البانیـــ

،انشـــأت المعاهـــدة قیـــادة عســـكریة موحـــدة 1955یونیـــو 5وتشیكوسلوفاكیا.اصـــبحت المعاهـــدة نافـــذة المفعـــول مـــن 

للقـــوات المســـلحة للـــدول االشـــتراكیة المـــذكورة ،فضـــال عـــن لجنـــة سیاســـیة استشـــاریة للتـــداول فـــي تحقیـــق اغـــراض 

المعاهدة على جمیع الصعد السیاسیة و العسكریة و االقتصادیة والثقافیة، عقـدت االطـراف المتعاقـدة اجتماعـات 

زامن عقــد المعاهــدة مــع ذروة ایــام الحــرب البــاردة، وهــي فــي االصــل كانــت بمثابــة قــوة دوریــة فــي مدینــة وارشــو ،تــ

  ردع لالحالف الغربیة، وفي المقدمة منها حلف الشمال االطلسي . ینظر 

Bolshaya  Sovetskaya Encyclopedia" ,Trete Izdanie, Vol . 4,Moskva , 1971 , PP . 314-316.               "  

  .132، ص1985اد ، القواعد العسكریة األجنبیة ، مكتبة الفكر العربي للنشر والتوزیع ، بغداد ، ) موسى زن2(

  .177) شوقي علي ابراهیم االلوسي ، المصدر السابق ، ص 3(
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التحــاد الســوفیتي وجارهم الــیمن الشــمالي ، ونفــى المســؤولون فــي عــدن نفیــًا قاطعــًا بــأن یكــون ل

قواعـــد عســـكریة فـــي الـــبالد ، اال ان المصـــادر الغربیـــة المطلعـــة قالـــت ان الســـوفیت احتفظـــوا 

" الواقعــة علـــى حــدود الــیمن الجنـــوبي المحاذیــة للســعودیة بمحطـــات آبــاربــالقرب مــن قریــة " 

  .)1(تنصت الكترونیة

للیمن الجنــوبي وفي موازاة ذلك ادخلت موسكو تحسینات مهمة على األسس العسكریة   

" التــي تصــدر فــي لنــدن باللغــة العربیــة فــي الحــوادث والسیما مطــاره الــدولي ، وذكــرت مجلــة "

ان االتحـــاد الســـوفیتي وســـع قاعدتـــه الجویـــة "1980عـــددها الصـــادر یـــوم الرابـــع مـــن ینـــایر

والبحریــة فــي جزیــرة ســوقطرة وطورهــا، ونقلــت المجلــة عــن مصــدر غربــي مطلــع ان اعــداد 

كریین الســــوفیت فــــي الجزیــــرة قــــد ازداد بصــــورة ملحوظــــة خــــالل الشــــهرین الخبــــراء العســــ

الماضـــیین، وان محطــــات المراقبــــة الغربیــــة قــــد ســــجلت عملیــــات طیــــران یــــومي للطــــائرات 

السوفیتیة من الجزیرة وٕالیها، وأضافت المجلة ان تزاید نشاط السوفیت العسكري قد صاحبه 

  .)2("دعم متزاید للقوات المسلحة في الیمن الجنوبي

تلقـــى الـــیمن الجنـــوبي امـــدادات ضـــخمة مـــن األســـلحة الســـوفیتیة ، فیمـــا أجـــرت خـــالل   

ســـت ســـفن مــن احـــدث الســـفن البحریــة الســـوفیتیة بمـــا فیهــا حـــامالت الطـــائرات 1979صــیف 

" منــاورات واســعة فــي خلــیج عــدن ، وترافقــت مــع الحمــالت الدعائیــة الرســمیة المكثفــة مینسك"

ة قــوة االنتشــار الســریع وضــد ســلطنة عمــان لتوقیعهــا اتفاقیــة مــع ضــد تشــكیل االدارة االمریكیــ

الوالیـــات المتحـــدة تجیـــز لألخیـــرة انشـــاء  قواعـــد عســـكریة فـــي عمـــان واســـتخدامها، مـــع الحملـــة 

  .)3(الدعائیة المتواصلة ضد اقامة قاعدة دییغوغارسیا في المحیط الهندي

MiG 23بین مـــن الطـــائرات قالـــت التقـــاریر الغربیـــة ان الـــیمن الجنـــوبي كـــان یملـــك ســـر   

یقودها طیارون سوفیت، فضًال عــن ثالثــة اســراب مــن طــائرات   MiG 25وسربین من طائرات 

MiG 20   یقودها طیــارون كوبیــون ، وقــد شــوهدت اربــع ســفن ســوفیتیة علــى االقــل وهــي راســیة

ت فــي المینــاء ، وشــوهدت كــذلك غواصــة ســوفیتیة، واعتقــد الدبلوماســیون الغربیــون ان الســوفی

                                                          

  .66) ظمیاء كاظم الكاظمي ، المصدر السابق ، ص 1(

جنبیة واألحزاب ، هل یقـیم االتحـاد السـوفیتي ) نقًال عن : و.م.أ.ح. ، الیمن الدیمقراطیة ، عالقات مع الدول األ2(

  عالقات تسلیحیه مع الیمن الدیمقراطیة ؟

  .  14) ستیفن بیج ، المصدر السابق ، ص 3(
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)1(بنوا ثالثة مطارات في الیمن الجنــوبي وحــدثوها، االول یقــع داخــل عــدن ومطــارا لحــج ومقلــة

وذكـــرت المصـــادر الغربیـــة انـــه كـــان یوجـــد لموســـكو فـــي القاعـــدة الســـوفیتیة فـــي المكـــال جنـــوب 

حضرموت ، مقر قیــادة واســتخبارات یغطــي الخلــیج العربــي كلــه والقــرن االفریقــي، وكــان هنــاك 

المخــابرات الســوفیتیة (الكــي جــي بــي) فالدیمیــر شــاراییف ، وانحصــر نشــاطه ضابط مقیم مــن 

قبلها في ادیس ابابا ، وأوكلت إلیه مهمة ادارة مقــر االســتخبارات المعنــي بشــؤون شــبه الجزیــرة 

  . )2(العربیة ، وظل الیمن الجنوبي من جهة أخرى ینفي على لسان كبار مسؤولیه تلك األنباء

الســـاحة العدنیـــة الداخلیـــة اواخـــر عقـــد الســـبعینیات للســـوفیت أتاحـــت المتغیـــرات علـــى  

فرصـــة ممارســـة تـــأثیر ونفـــوذ متزایـــدین فـــي شـــؤون الـــیمن الجنـــوبي ، وقـــد تحـــدث عبـــد الفتـــاح 

اســماعیل فــي اثنــاء المــؤتمر التأسیســي للحــزب االشــتراكي الیمنــي عــن العالقــات الوطیــدة فــي 

االتحــاد الســوفیتي ، صــدیقنا وحلیفنــا ، لقــد لعــب المجــال العســكري بــین الجــانبین إذ قــال " 

الدور الرئیس في تقویة قدرات بالدنا العســكریة الدفاعیــة ، األمــر الــذي مكننــا مــن صــد ایــة 

  .)3("اخطار تهدد امن وسالمة وطننا

وفــــي ســــیاق تطــــور النشــــاط العســــكري الســــوفیتي فــــي الــــیمن الجنــــوبي ، تلقــــى االخیــــر   

MiGو، SU 22طـــائرات متطـــورة مـــن طـــراز  فوكســـبات   MiG 25فلـــوغر الهجومیـــة، و21

جــو ودبابــات القتــال -االعتراضیة التي یمكنها التحلیق على ارتفاعــات شــاهقة وصــواریخ ارض

، قدم معظمها على شكل هبات ومنح . وتصاعد في هذه األثناء حجــم T 52الرئیسة من طراز

د ، بعــد ان ان كــانوا نحــو الخبــراء العســكریین الســوفیت ومــن بــاقي الــدول االشــتراكیة فــي الــبال

  .)4(1979الى الف وخمسمائة عام 1977الف فني وخبیر عسكري عام 

                                                          

) و.م.أ.ح. ، الــیمن الدیمقراطیــة ، عالقــات مــع الــدول األجنبیــة واألحــزاب ، الــوطن العربــي ؛ عبــد األمیــر عبـــد 1(

  .173الكریم ، المصدر السابق ، ص 

) و.م.أ.ح ، الــیمن الدیمقراطیــة ، عالقــات مــع الــدول األجنبیــة واألحــزاب ، صــحیفة بریطانیــة تتحــدث عــن النفــوذ 2(

  السوفیتي في الیمن الجنوبیة .

ــز البحـــــوث 3( ـــي الشـــــرق االوســـــط ، ترجمـــــة : مركـــ ـــلحة كـــــأداة للسیاســـــة الســـــوفیتیة فــ ـــات األســ ) جـــــي بنیـــــت ، مبیعــ

  . 15وزارة الخارجیة ، بغداد ، د.ت ، ص -سلسلة الدراسات العسكریة-والمعلومات

)4                                                                        (Katz,op.cit,P.84  
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أعلــن الســوفیت مــرارًا انهــم مســتعدون لحمایــة مــواقعهم السیاســیة والعســكریة فــي الــیمن   

الجنوبي وهددوا بالتدخل المباشــر اذا مــا تحــرك جیــران الــیمن الجنــوبي الســناد المعارضــة ضــد 

في عدن ، لذلك اعطیت مناصب القیــادة فــي الجــیش الیمنــي الجنــوبي بمــا فیهــا النظام الحاكم

مناصب االركان العلیا ، الى ضباط الملیشیا الشعبیة ، وقد كان هــؤالء الضــباط مــن الموثــوق 

. ومن جهة اخرى سعت حكومــة موســكو الــى دعــم )1(بهم عند المستشارین السوفیت في عدن

الجزیرة العربیة كمحاولة لتغییر األنظمة في الخلــیج والجزیــرة الحركات السیاسیة والتحرریة في

العربیــة الموالیــة للغــرب واســتبدالها بانظمــة شــیوعیة موالیــة لالتحــاد الســوفیتي ، فلجــأ الســوفیت 

االقلیم الجنوبي من ســلطنة عمــان المحــاذي للــیمن الجنــوبي ، وزودوهــم )2(الى دعم ثورة ظفار

ســلطان عمــان ، وكانــت عــدن هــي الوســیط الــذي نقــل الســالح بالســالح لمواجهــة نظــام حكــم ال

  .)3(والمؤن الى عناصر الجبهة الشعبیة لتحریر ُعمان

بعد اإلطاحة برئیس الیمن الجنوبي سالم ربیع علي وتولي عبد الفتاح اسماعیل رئاســة   

بـــي الدولــة والحــزب زاد الحكومـــة الجدیــدة دعمهـــا للجبهــة الشـــعبیة لتحریــر عمـــان والخلــیج العر 

، )4(المحتل ، واستمرت بإیصال المساعدات السوفیتیة العســكریة وغیــر العســكریة الــى الجبهــة

وكانت االوساط الحزبیة في عــدن واثقــة مــن انتصــار الجبهــة الشــعبیة ، اذ ّصــرح علــي باذیــب 

ــورة بقیــادة الجبهـــة " قـــائًال " الطلیعـــة الكویتیــةلمجلــة "  اننــا علــى اتـــم الثقــة بــأن قـــوى الث

ــل الشــعبی ــل ســتتمكن مــن تحقیــق انتصــارها رغــم ك ــي المحت ــیج العرب ة لتحریــر عمــان والخل

ــیج  ــورة الشــعبیة فــي ُعمــان والخل محــاوالت االســتعمار العــالمي والرجعیــة بغیــة اجهــاض الث

  .)5(العربي"

وكــان لالتحــاد الســوفیتي نشــاطات عســكریة فــي القــرن األفریقــي ، وقــام الــیمن الجنــوبي   

لحمیمــة مــع االتحــاد الســوفیتي بــدور مهــم فــي احــداث القــرن األفریقــي ، وانطالقــًا مــن عالقتــه ا

                                                          

  .27/6/1978) و.م.أ.ح ، الیمن الدیمقراطیة ، وضع سیاسي،تقریر لوكالة الصحافة الفرنسیة بتاریخ 1(

  .21، ص 1974، 480العدد ) " الطلیعة الكویتیة " ،2(

)3.                                                                       (George lenczowski,op.cit,P.652  

، 1978، ابریــل 2) مجــدي حمــاد ، الحــرب والســالم فــي القــرن األفریقــي ، " السیاســة الدولیــة " (مجلــة)، العــدد 4(

ظ ، صــراع القــوى العظمــى فـــي القــرن األفریقــي ، سلســلة عــالم المعرفــة ، مطـــابع ؛صــالح الــدین حــاف387ص 

  .143، ص 1982االنباء ، الكویت ، 

) نقـًال عــن : الري بـاومن وایــان كــالرك ، المحـیط الهنــدي فــي السیاسـات الدولیــة ، ترجمــة : جـالل محمــد مهــدي 5(

  .229، ص 1991حسین ، مركز دراسات الخلیج العربي ، البصرة ، 
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وبحسب رغبة السوفیت ، إذ ظل یؤید االرتیریین في سنوات نضالهم مــن اجــل االســتقالل عــن 

أثیوبیـــا ، ولكـــن مـــا ان اتجهـــت الحكومـــة االثیوبیـــة الـــى التحـــالف مـــع االتحـــاد الســـوفیتي حتـــى 

  .)1(د اثیوبیا على حساب ارتیریا والصومالتحولت قیادة الیمن الجنوبي الى تأیی

حاولـــت موســـكو بعـــد وصـــول الحكومـــة الجدیـــدة فـــي اثیوبیـــا الـــى الســـلطة اقامـــة اتحـــاد   

اقلیمــي ســمي بـــ -ادیــس ابابــا ، وأعطتــه شــكل تحــالف اشــتراكي-مقادیشــیو-فیــدرالي مــن عــدن

الف ، واتجــه " ، لكن سرعان ما رفــض الجانــب الصــومالي ذلــك التحــحائط السالم السوفیتي"

، وقــد ازدادت اهمیــة الــیمن الجنــوبي لــدى موســكو بعــد خســارتها لقواعــدها فــي )2(الــى الغــرب

الصــــومال ، فعــــدن اصــــبحت محطــــة ســــوفیتیة للوصــــول الــــى القــــرن االفریقــــي ، وهــــي مفتــــاح 

استراتیجي للمدخل الجنوبي للبحر االحمر ، وهي فــي النهایــة قاعــدة اســتراتیجیة للســوفیت مــن 

اع الــدائر مــن اجــل الســیطرة علــى المحــیط الهنــدي، والــتحكم فــي الطــرق المالحیــة خــالل الصــر 

  .)3(والسیما طرق االمدادات النفطیة لغرب اوربا

  وتحدثت بعض المصادر الغربیة عن وجود صواریخ بالسـتیة كـان السوفیت قد   

بعــد انــدالع ، ثــم اتســع النفــوذ الســوفیتي فــي الــیمن الجنــوبي )4(نصــبوها فــي بربــرة بالصــومال

-الصــومالي واألثیــوبي-أحــداث القــرن األفریقــي وبشــكل خــاص منــذ انــدالع الصــراع االثیــوبي

االرتیـــري ، إذ اســـتخدمت مـــوانئ الـــیمن الجنـــوبي ومطاراتـــه بوصـــفه جســـرًا جویـــًا لنقـــل العتـــاد 

  .)5(واألسلحة السوفیتیة إلى أثیوبیا

فــي عــدن لنقــل الســالح الســوفیتي اعتمد السوفیت كثیرًا على التسهیالت المتوافرة لدیهم  

وشحنه ونقل القوات الكوبیة منها الى اثیوبیا على الســاحل المقابــل عبــر البحــر األحمــر ، وقــد 

                                                          

)1(George lenczowski ,Op .Cit,P . 652 .                                                                                                                                                                         

القـــرن االفریقـــي ، سلســـلة عـــالم المعرفـــة، مطـــابع االنبـــاء، ) صـــالح الـــدین حـــافظ ، صـــراع القـــوى العظمـــى فـــي2(

ـــة)، 143،ص1982الكویــــت، ـــالم فــــي القــــرن االفریقي،"السیاســــة الدولیــــة" (مجلـ ـــدي حمــــاد ، الحــــرب والسـ ؛ مجـ

  .387، ص1978،أبریل2العدد

ن، مركـز )الري باومن  وایان كالرك ، المحیط الهنـدي فـي السیاسـات الدولیـة، ترجمـة: جـالل محمـد مهـدي حسـی3(

  .229، ص1991دراسات الخلیج العربي ، البصرة ،

) و.م.أ.ح ، الــیمن الدیمقراطیــة ، عالقــات مــع الــدول األجنبیــة واألحــزاب ، صــحیفة بریطانیــة تتحــدث عــن النفــوذ 4(

  السوفیتي في الیمن الجنوبیة .

  ) المصدر نفسه ، وضع سیاسي ، الوفاق الدولي یقتسم الیمن . 5(
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حــول )1(أسهم الجنود الیمنیون الجنوبیون الى جانب الجیش األثیــوبي فــي حربــه مــع الصــومال

الجنوبي بإرسال قواتها للقتــال اقلیم االوغادین وارتیریا ، واتهمت الجبهة الشعبیة لتحریر الیمن

كانــت   MIGالى جانب الجنــود االثیــوبیین وذلــك عنــدما اســقطت القــوات التابعــة للجبهــة طــائرة 

تقصف مواقعهم واسروا طیارًا یمنیًا كان یقودها وقد اثار انضمام الیمن الجنوبي الى السوفیت 

الیمنیــین والعــرب والســیما أن والكوبیین في تأیید أثیوبیا ضد الصومال حفیظة قطاع كبیر مــن 

  .)2(الصومال عضو في الجامعة العربیة عكس أثیوبیا

أعلنــت فئــة مــن المنفیــین مــن الـــیمن الجنــوبي أن األخیــرة أرســلت قــوات لــدعم التـــدخل   

الســوفیتي فــي افغانســتان ، فقــد ذكــر محمــد شــوتري، عضــو المكتــب السیاســي للجبهــة الوطنیــة 

ة ، بأنــه تــم أرســال الــف وثالثمائــة جنــدي مــن قــوات الــیمن المتحــدة للــیمن الجنــوبي المعارضــ

) قــد نقلــت الجنــد وقــوامهم Antinovالجنوبي الى أفغانستان ، وكانت ناقالت الجنــد الســوفیتیة (ِ 

تسعمائة جندي نظامي وأربعمائــة مــن الملیشــیا المدربــة مــن معســكر ابــو عبادیــة خــارج عــدن ، 

زراء علـــي ناصـــر محمـــد ووزیـــر الـــدفاع الیمنـــي وفـــي مراســـیم التودیـــع التـــي حضـــرها رئـــیس الـــو 

  .)3(والملحق العسكري السوفیتي ألقیت خطابات تذكر الجند باسهاماتهم في االوغادین

كان الیمن الجنوبي قد تبنى سیاسة عدائیة ضد دول المنطقة في تلك المرحلة والســیما   

لثوریـــة باتجـــاه شـــبه تجـــاه الشـــطر الشـــمالي بوصـــفه الخطـــوة االولـــى لنشـــر االفكـــار والمبـــادئ ا

الجزیرة العربیة ، وكان عبد الفتاح إسماعیل یسعى الى إسقاط النظام في صنعاء وٕاقامة وحدة 

، وعــن موقــف )4(یمنیــة علــى أســاس االشــتراكیة العلمیــة وتحــت قیــادة الحــزب االشــتراكي الیمنــي

لثمانینیــات االتحاد السوفیتي مــن ذلــك قــال كــارین  بــروتیتس مستشــار الحكومــة الســوفیتیة فــي ا

عبد الفتاح إسماعیل كان اكثر المتحمســین لتوحیــد شــطري الــیمن والتعجیــل بــذلك ولــو ان " 

                                                          

بین الصومال وأثیوبیا حول اقلیم االوغادین الذي یقع بین الدولتین وحول منطقـة 1977لحرب عام ) بدات هذه ا1(

ارتیریا التي لم تكن دولة مستقلة بعد ، وساند الیمن الجنوبي اثیوبیا ضد الصومال بسبب الروابط السیاسیة التـي 

للمزیـد عـن الصـراع فـي القـرن االفریقــي . كانـت تـربط النظـامین الحـاكمین ، اللـذین تحالفـا مـع االتحــاد السـوفیتي 

ینظـــر  بیركیـــت هـــابتي سیالســـي ، الصـــراع فـــي القـــرن األفریقـــي ، ترجمـــة : عفیـــف الـــرزاز ، مؤسســـة االبحـــاث 

  ؛ صالح الدین الحافظ ، المصدر السابق .1980العربیة ، 

  .157) بیركیت هابتي سیالسي ، المصدر السابق ، ص 2(

مقراطیة ، عالقات مع الدول األجنبیة واألحزاب ، الیمن الجنوبیة : اهي كوبا الشرق ) و.م.أ.ح. ، الیمن الدی3(

   .Bid well,op.cit,P.202االوسط ؛                                                                         

  مدبولي ، جامعة صنعاء ، =) سمیر محمد احمد العبدلي، الوحدة الیمنیة والنظام االقلیمي العربي، مكتبة4(
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، وحذرته القیادة السوفیتیة بشــدة مــن 1979بالقوة وكان عنیفًا في موقفه من أحداث عام 

مغبــة أعمــال العنــف ، وكنــت قــد أوصــلت الیــه هــذا التحــذیر مــن خــالل شــخص فــي الســفارة 

" ، وهنالك شك في أن یكون التحذیر الســوفیتي لعبــد الفتــاح ن إسماعیل یثق بهالسوفیتیة كا

جدیا ، إذ كانت القیادة السوفیتیة قادرة علــى أن توقــف هجومــه علــى الشــمال لــو أرادت ذلــك ، 

كمــا ان هــذا التحــذیر الــذي قــال عنــه بــروتیتس كــان یتنــاقض مــع الــدعم العســكري الــذي قدمتــه 

رب، إذ أن موسكو أقامــت جســرًا جویــًا مــع عــدن نقــل مــا یفــوق عــن موسكو لعدن في أثناء الح

حاجة الیمن الجنوبي من االسلحة المختلفــة، وقــد بلغــت ذروة التســلیح العســكري لحكومــة عــدن 

، وكانــت اول مــرة تــزود موســكو بلــد شــرق أوســطي بهــذا 1979تزویدها بصواریخ اسكود عام 

ي قدمتـــه موســـكو للـــیمن الجنـــوبي قـــد أثـــار الســـالح ، وال شـــك ان هـــذا الـــدعم الالمحـــدود الـــذ

مخــاوف الــدول المجــاورة والــدول الغربیــة وعلــى رأســها الوالیــات المتحــدة االمریكیــة، إذ أعلنــت 

االدارة االمریكیــة قبیــل انــدالع الحــرب بــین الشــطرین باحتمــاالت التــدخل العســـكري فــي منطقــة 

  شبه الجزیرة العربیة بحجة 

  . )1(حمایة إمدادات النفط

حسب ما ورد فــي وثــائق الســفارة العراقیــة فــي عــدن فــإن إســماعیل اســتعان بالســوفیت وب

وااللمان الشرقیین والكوبیین للقضاء على سالم ربیــع علــي ، كمــا ورد ان قــوات جویــة ســوفیتیة 

قصــفت قصــر الرئاســة والقــوات العســكریة الموالیــة للــرئیس ومنعتهــا مــن الوصــول الــى عــدن ، 

بیــة الســوفیتیة مقــر الرئاســة ومقــر القــوات العســكریة الموالیــة لســالم كــذلك قصــفت البــوارج الحر 

  .)2(ربیع علي

ومــن هنــا فــإن فهــم الموقــف الســوفیتي مــن أحــداث عــدن ســیكون اكثــر دقــة بعــد  موقــف   

عبـــد الفتـــاح إســـماعیل مـــنهم ، فمـــن المؤكـــد ان موســـكو اطمأنـــت الـــى وصـــول إســـماعیل الـــى 

بــل ألنــه كــان یــرى ان أي انتصــار ال یمكــن إنجــازه الســلطة، لــیس ألن إتجاهــه ســوفیتي فقــط، 

                                                          

؛ مـــازن إســـماعیل الرمضـــاني ، العـــرب واالتحـــاد الســـوفیتي ، " العلـــوم القانونیـــة والسیاســـیة " ، 79، ص 1997= 

  . 104، ص 1986(مجلة)، العدد ان االول والثاني ، المجلد الخامس ، 

  .35" ، ص 2000-1918الروسیة -)" العالقات الیمنیة1(

ـــاریخ و . و . خ ، تقر )2( ــــة ) بتــــ ـــــــیمن الدیمقراطیـــ ـــــي ال ـــالب فــ ــــدن ( تفاصـــــــیل االنقــــ ـــــي عـــ ــــة فــ ــــفارة العراقیـــ ـــــــر الســـ ی

15/8/1978 .  
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دون دعــم المعســكر االشــتراكي ، وموســكو التــي كانــت تریــد ابقــاء نفوذهــا فــي الــیمن الجنــوبي 

  . )1(رأت ان حصول هذا یجب ان یكون برمي ثقلها خلف عبد الفتاح إسماعیل

، إذ كــان وفضــًال عــن النشــاط العســكري كــان للســوفیت نشــاط كبیــر فــي مجــال الثقافــة   

للنشـــاط الثقـــافي الســـوفیتي فـــي الـــیمن أثـــر كبیـــر فـــي نشـــر األیدیولوجیـــة الماركســـیة فـــي الـــیمن 

  . الجنوبي

  النشاط الثقافي              -3

شكلت األفكار الماركسیة التي تبنتها الجبهة القومیة ومن ثم الحزب االشتراكي الیمنــي   

22انقــالب ســوفیتي فــي الــیمن الجنــوبي ، وبعــد فیمــا بعــد ، مــن ابــرز معــالم النشــاط الثقــافي ال

یونیــو اقامــت عــدن اول مدرســة للتثقیــف الحزبــي اطلــق علیهــا اســم مدرســة االشــتراكیة العلمیــة 

27وكانــت تابعــة اداریــًا للجنــة المركزیــة للتنظــیم السیاســي الموحــد، ُأسســت هــذه المدرســة فــي 

ضــرات  فیهــا اســاتذة متخصصــون لتخریج الكوادر الماركسیة ، وكــان یلقــي المحا1971ینایر 

، وتحــدث االمــین العــام للجبهــة القومیــة، عــن نشــاط )2(مــن االتحــاد الســوفیتي والمانیــا الشــرقیة

أصبحت [المدرسة] في حیاتنا الحزبیة هیئــة أركــان حقیقیــة لتخــریج الكــوادر المدرسة قائًال " 

ي العلمــي وبــالموقف المســلحة بــالموقف االیــدیولوجي الواضــح المســتند الــى الفكــر االشــتراك

  . )3(السیاسي الواضح والمرتبط بهذا الفكر على الصعیدین الوطني واالممي"

كان الیمن الجنوبي یقیم احتفــاالت ســنویة بعیــد مــیالد لینــین ، ویــنظم معــارض الصــور   

واللوحات الفنیة عن حیاته، كما جرت المناقشــات والمــداخالت النظریــة التــي اشــترك فیهــا قــادة 

جنـــوبي حـــول تـــاثیر األفكـــار اللینینیـــة فـــي حركـــة التحـــرر الـــوطني الیمنـــي، واجریـــت الـــیمن ال

                                                          

) و.م.أ.ح. ، الــیمن الدیمقراطیــة ، وضــع سیاســي ، تقریــر حــول التطــورات فــي الــیمن الجنوبیــة والشــمالیة بتــاریخ 1(

أكتـوبر 10، 54الدولیـة " العـدد ؛ ثـروت مكـي ، التطـورات األخیـرة فـي دولتـي الـیمن ، " السیاسـة 1/6/1978

  . 957، ص 1978

ــم ، المصـــــدر الســـــابق ، ص 2( ــــان قاســـ ـــي الجنـــــوب  60) طـــــاهر فرحـ ــــیمن الثـــــورة فــ ـــهاري ، الـ ـــي الشــ ـــد علــ ؛ محمــ

  . 222واالنتكاسة في الشمال ، ص 

  .371) عبد الفتاح إسماعیل ، حول الثورة الوطنیة الدیمقراطیة وافاقها االشتراكیة ، ص 3(
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المسابقات الختیار افضل مقالة كتبت عن لینــین، واحســن صــورة لــه، الــى جانــب  المقتطفــات 

  .)1(والنصوص المأخوذة من اعمال لینین، ووضعت في معارض خاصة بها

كســیة ـ اللینینیــة بــین اوســاط المثقفــین وقامــت الجبهــة القومیــة بدعایــة قویــة لنشــر المار   

والطالب وفي الریف ، وطبعت عشرات اآلالف من النسخ لمؤلفات الماركسیة، ووزعت اشهر 

مؤلفات االدب والثقافة الماركسیة ، فضًال عن ذلــك نشــرت الجبهــة القومیــة الحاكمــة فــي عــدن 

، ووزعــت كتــب مترجمــة إیــدیولوجیتها الماركســیة بــین أعضــاء الجبهــة الشــعبیة لتحریــر ُعمــان

عن اللغات االجنبیة لعناصر الجبهة الشعبیة مثل كتاب ( الدولــة والثــورة واالمبریالیــة ) للینــین 

، و (البیــان الشــیوعي ) لمــاركس ، وبعــض المؤلفــات الماركســیة االخــرى ، فضــًال عــن كتــب 

ًا مــن برنــامج الجبهة الشعبیة وكتب بعض األحزاب الشیوعیة العربیة ، وهذه الكتب كانت جزء

التثقیــف الحزبــي والسیاســي الــذي كــان یدرســه جمیــع المنتمــین الــى المــدارس الحزبیــة ، فضــًال 

  .)2(عن المحاضرات والمناقشات ، ونشرت هذه المؤلفات في جمیع أنحاء ظفار

، أدخــل الــیمن الجنــوبي منــاهج جدیــدة ذات 1971-1970ابتــداًء مــن العــام الدراســي   

ادة علــــم المجتمـــــع (المادیــــة التاریخیـــــة) وعلــــم االقتصـــــاد السیاســـــي مفــــاهیم ماركســـــیة مثــــل مـــــ

االشتراكي في المقررات الدراسیة للسنتین الثانیة والثالثة ثانوي وكذلك في كلیة التربیة العلیــا ، 

" فــي المنــاهج والكتــب المدرســیة إذ أنجــزت مجموعــة مــن االصــالحاتوتتابعــت بــذلك عملیــة " 

، 1973-1972دخالهـــا الـــى المـــدارس فـــي بـــدء العـــام الدراســـي كتـــب المـــواد االجتماعیـــة ، با

ویمكن القــول ان المــؤتمر التربــوي االول قــد وضــع حــدًا بــین التغیــرات الجزئیــة الســابقة والتغیــر 

  . )3(الشامل والمبرمج للمناهج التعلیمیة

، بطبــع كتــب ومطبوعــات 1974وقــد قــام عبــد اهللا باذیــب ، وزیــر التربیــة ، فــي عــام   

بمختلف أنواعها ، وأتفق مع معهــد االستشــراق الســوفیتي ، فــي أذربیجــان ، علــى إعــادة جدیدة

، وقــد صـــرح رئـــیس القســم العربـــي بمعهـــد االستشــراق الســـوفیتي عنـــد )4(كتابــة التـــاریخ الیمنـــي

لقــد حققــت الــیمن الدیمقراطیــة نجاحــات كبیــرة فــي میــدان حدیثــه عــن الــیمن الجنــوبي قــائًال " 

                                                          

  .240مجموعة من المؤلفین السوفیت ، المصدر السابق ، ص )1(

  . 274) فردها لیداي ، الصراع السیاسي ، ص 2(

) و.م.أ.ح. ، الـــیمن الدیمقراطیـــة ، خصـــائص الثـــورة فـــي الـــیمن الدیمقراطیـــة ، حـــول محتـــوى ومضـــمون المنـــاهج 3(

  والكتب المدرسیة الجدیدة .

  .240، ص 2در السابق ، ج) عبد اهللا عبد الرزاق باذیب ، المص4(
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وما زال هناك أشیاء كثیرة یجب القیام بها ، إذ یوجد في البالد اغنــى كنــوز العلم والثقافة ، 

المخطوطــات العربیــة وهــي اثــار تاریخیــة رائعــة تشــكل اهمیــة علمیــة كبــرى ، ان التعــاون 

العلمـــي بـــین االتحـــاد الســـوفیتي والـــیمن الدیمقراطیـــة مـــا زال فـــي مرحلـــة البدایـــة ، ونحـــن 

نفخر باننــا سنســاهم فــي هــذا العمــل الكبیــر منفــذین مستعربي معهد االستشراق نستطیع ان

" ، وتقرر أن ینشأ في الــیمن الجنــوبي مركــز خــاص لألبحــاث العلمیــة واجبنا االممي والعلمي

والثقافة تابع لوزارة الثقافة مهمته الرئیسة نشر الثقافة االشتراكیة والمعارف العلمیة بین أوســاط 

  . )1(شعب الیمن

عـــرب الیمنیـــون عــن اهتمـــامهم بالمســـاعدة الثقافیـــة الفعالـــة مـــن وفضــًال عـــن ذلـــك فقـــد أ

جانــب الســوفیت ألن الــیمن الجنــوبي لیســت فــي حوزتهــا مــا یلزمهــا مــن كــوادر فــي مجــال العلــم 

والثقافة والمكتبات ووسائل االیضاح ، وأتفق الجانبــان الیمنــي والســوفیتي علــى المســاعدة التــي 

العلوم فــي االتحــاد الســوفیتي وفرعــه فــي لینینغــراد الــى سیقدمها معهد االستشراق لدى اكادیمیة 

أتفــق الجانبــان علــى 1974مركز االبحاث العلمیــة والثقافیــة فــي الــیمن الجنــوبي، وخــالل عــام 

أیفاد مدرسین ســوفیت للعمــل فــي الكلیــات الیمنیــة ، وعلمــاء لدراســة االثــار التاریخیــة والتقنیــات 

  . )2(االثریة في الیمن الجنوبي

، وبعد انعقاد المؤتمر التوحیدي عــددًا كبیــرًا 1975التنظیم السیاسي الموحد عام أرسلَ   

من كوادره للدراسة الحزبیة في البلدان االشتراكیة ، وفي المدرسة العلیا لالشتراكیة العلمیة فــي 

عدن والتابعة للجنة المركزیة للتنظیم السیاسي الجبهة القومیة وفروعها التي أنشئت في جمیــع 

حافظات، وعملت بدعم من اللجنــة المركزیــة للحــزب الشــیوعي الســوفیتي إلعــداد عــدد كبیــر الم

. وأعلنت الجبهــة القومیــة فــي )3(الجبهة القومیة وتأهیلهم-من أعضاء التنظیم السیاسي الموحد

ذلــك الوقــت بــأن الظــروف المهمــة لنجــاح الثــورة فــي الــیمن هــي اســتفادتها مــن تجربــة البلــدان 

أجل تطویر ثقافة وطنیة تقدمیة في الــیمن ، وأعلــن قــادة التنظــیم أكثــر مــن مــرة االشتراكیة من 

عن إیمانهم باألشتراكیة الواقعیــة ومبــادئ لینــین، وهــذا مــا ســاعد علــى تحــول التنظــیم السیاســي 

  . )2(الى (حزب طلیعي ) عزز صالته بالحزب الشیوعي السوفیتي
                                                          

.  20، ص 1974، 482) نقًال عن " الطلیعة الكویتیة " ، العدد 1(

  . 20) المصدر نفسه ، ص 2(

  .303) مجموعة من المؤلفین السوفیت ، المصدر السابق ، ص 3(

  

.    35، ص 1975) عبد الفتاح أسماعیل واخرون، مناقشات حول الثقافة الیمنیة، دار ابن خلدون، بیروت، 1(



  
127  

قراطیــة (أشــید)، وبحســب المــادة الثامنــة انشأت الجبهة القومیة اتحاد شــباب الــیمن الدیم  

من النظام الداخلي للحزب االشتراكي الیمني فلــم یكــن یقبــل أعضــاء بــالحزب إال بتوصــیة مــن 

منظمــة أشــید ، ممـــا یؤكــد الــدور الكبیـــر للمنظمــات والمــدارس الحزبیـــة فــي غــرس أیدیولوجیـــة 

  . )2(الحزب في اوساط الشباب ومن ثم أدخالهم كأعضاء فاعلین في الحزب

ازدادت الـــروابط الثقافیـــة بـــین الـــیمن الجنـــوبي واالتحـــاد الســـوفیتي بشـــكل ملحـــوظ بعـــد 

وفـــد اتحـــاد الشـــبیبة 1976أكتـــوبر 31-25المـــؤتمر التوحیـــدي ، إذ زار الـــیمن الجنـــوبي بـــین 

الشیوعي اللینیني " الكومسمول " ولجنة منظمات الشبیبة السوفیتیة برئاســة فالدیمیــر جیتنــوف 

للجنة المركزیة للكومسمول ، وذلك تلبیة لدعوة من اتحاد شباب الــیمن الدیمقراطیــة ، سكرتیر ا

" أشید " وقد التقى الوفد السوفیتي بعدد كبیر من قیادات أشید، وتم خالل الزیارة التوقیع على 

بــین المنظمتــین إشــتمل علــى تبــادل الخبــرات بــین االتحــادین فــي 1977برتوكــول ثقــافي لعــام 

بابیة كافة والسیما في الجانب األیدیولوجي لتربیة الشباب والعمل مــع الطالئــع ، المجاالت الش

وتبادل المعلومات والوثائق والتنسیق في القضایا التي كانت تعني حركة الشبیبة العالمیة ،وقد 

وقع االتفاق ریاض العكبري ، السكرتیر الثاني الشید ، وفالدیمر جیتنوف ، وزار الوفد بعض 

الثقافیة الیمنیة، وقد اســتقبل الوفــد فــي ســكرتاریة اللجنــة المركزیــة للتنظــیم السیاســي المؤسسات 

الموحـــد مـــن قبــــل صـــالح منصـــر الســــییلي ، ســـكرتیر دائـــرة المنظمــــات الجماهیریـــة ، واجــــرى 

  . )3(الطرفان أحادیث ودیة

لــت جرت مباحثات ، في أثناء زیارة الكومسمول ، بین الجانبین الیمنــي والســوفیتي تناو   

األنشــطة الثقافیــة وســبل تطویرهــا ، وقــد اطلــع الجانــب الیمنــي الجانــب الســوفیتي علــى النشــاط 

المتعدد الجوانــب الــذي كانــت تقــوم بــه أشــید فــي مجــال التعبئــة مــن اجــل تنفیــذ قــرارات المــؤتمر 

التوحیـــدي والمـــؤتمر العـــام الثـــاني ألشـــید ، وقـــدر الجانـــب الســـوفیتي عالیـــا الـــدور الـــذي كانـــت 

به أشید في انجاز الواجبات التي طرحها المؤتمر التوحیدي للتنظیم السیاسي الموحــد تضطلع 

فــي مجــال البنــاء االقتصــادي والثقــافي، ورفــع مســتوى معیشــة الشــعب الیمنــي ، واعــرب ممثلــو 

الكومســـمول ، عـــن ارتیـــاحهم لتطـــور العالقـــات بیـــنهم وبـــین اشـــید ولجـــان منظمـــات الشـــبیبة ، 

                                                                                                                                                                                    

  .138) الحزب االشتراكي الیمني ، دلیل المناضل ، ص 2(

) و.م.أ.ح. ، الـــیمن الدیمقراطیـــة ، خصـــائص الثـــورة فـــي الـــیمن الدیمقراطیـــة ، حـــول زیـــارة وفـــد اتحـــاد الشـــباب " 3(

  الكومسمول " السوفیتي الى الیمن الدیمقراطیة .
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یز عالقات الصداقة والتعاون المثمر مــع وفــود الشــبیبة المشــرفة علــى وأتفقوا على تطویر وتعز 

حركة الطالئع ، واقامة اسابیع الصداقة بین الشــبیبة ، وتبــادل خبــرات عمــل منظمــات الشــبیبة 

والطالئع في مختلف المجاالت وكذلك المعلومات والمطبوعــات التــي كانــت تتحــدث عــن حیــاة 

  .) 1(الشبیبة في البلدین ونشاطها

ان هـــدف الجبهـــة القومیـــة مـــن إنشـــاء أشـــید رفـــد التنظـــیم السیاســـي بـــالكوادر الشـــبابیة كـــ

المؤمنة بأفكار االشــتراكیة العلمیــة، التــي ســبق أن تلقوهــا طیلــة مــدة عضــویتهم فــي المنظمــة ، 

وتعد هذه المنظمة مساعدًا نشیطا واحتیاطیا للجبهة القومیة من خالل امــدادها فكریــًا وعقائــدیًا 

ماركســیة ـ اللینینیــة، وكانــت تقلیــدًا مباشــرًا لمثیلتهــا فــي االتحــاد الســوفیتي، إذ ســعى بمبــادئ ال

الــــیمن الجنــــوبي لتقلیــــد النظــــام الســــوفیتي مــــن جمیــــع النــــواحي الثقافیــــة والسیاســــیة والعســــكریة 

. وتعزیزًا للصالت الثقافیة بین االتحاد السوفیتي والیمن الجنــوبي اوفــد االتحــاد )2(واالقتصادیة

وفیتي االختصاصــیین مــن ذوي التأهیــل الرفیــع لتقــدیم االستشــارات والمســاعدة العلمیــة فــي الســ

. وقــدم االتحــاد الســوفیتي الكثیــر مــن المســاعدات )3(تنظــیم التعلــیم الموســیقي والبالیــة ومــا شــابه

فـــي اعـــداد الكـــوادر الوطنیـــة الیمنیـــة للعمـــل فـــي المجـــال الثقـــافي الیمنـــي، وتلقـــت هـــذه الكـــوادر 

فــي المعاهــد الدراســیة العلیــا فــي االتحــاد الســوفیتي مثــل معهــد الموســیقى فــي موســكو، تعلیمهــا

  . )4(ومعهد الدولة للفن المسرحي المسمى باسم لوناتشارسكي، وغیرها من المعاهد

بّین سالم عمر بكیر ، عضو اللجنة المركزیة للتنظــیم السیاســي الموحــد ومــدیر مدرســة   

فبرایــر 14ة العلمیة التي اقیمت في مدرسة العلوم االشتراكیة فــي العلوم االشتراكیة ، في الندو 

، اهمیـــة المدرســـة فـــي تخـــریج اعـــداد كبیـــرة مـــن الدارســـین للفكـــر االشـــتراكي العلمـــي ، 1976

فضــًال عــن اهتمــام المدرســة البــالغ بتنفیــذ توجیهــات اللجنــة المركزیــة للتنظــیم السیاســي بشــأن 

                                                          

ثـورة فـي الـیمن الدیمقراطیـة، حـول زیـارة وفـد الكومسـمول الســوفیتي ) و.م.أ.ح. ، الـیمن الدیمقراطیـة، خصـائص ال1(

  الى الیمن الدیمقراطیة . 

  .66) طاهر فرحان قاسم ، المصدر السابق ، ص 2(

) " التعــاون بــین االتحــاد الســوفیتي والبلــدان النامیــة "، اصــدار اكادیمیــة العلــوم الســوفیتیة ، ترجمــة : جــواد حیــدر، 3(

  . 188-185،  ص 1985، دار ناؤوكا ، موسكو

  .116) مؤلف مجهول ، الحصول على التعلیم من االتحاد السوفیتي ، مطابع شركة اإلعالنات ، بال ، ص 4(
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علمیـــة ألن العمـــال هـــم طلیعـــة التحـــالف الطبقـــي فـــي تلـــك تســـلیح العمـــال بنظریـــة االشـــتراكیة ال

  .) 1(المرحلة والمراحل الالحقة بحسب رأیه

فضًال عــن أثــر المدرســة العلیــا لالشــتراكیة العلمیــة وأشــید ، فقــد كانــت هنالــك منظمتــان 

اخریان عملتا في االطار نفسه مثل االتحاد العام لنقابات العمال واتحاد الشــباب، إذ تضــمنت 

التحــادات مــدارس تثقیفیــة لتثقیــف الكــوادر الشــبابیة والنقابیــة بأفكــار االشــتراكیة العلمیــة ، هذه ا

ســتة آالف 1977وقد بلــغ عــدد المتخــرجین مــن المدرســة العلیــا لإلشــتراكیة العلمیــة حتــى عــام 

وخمســــمائة وســــتة وســــبعین ، وقــــد بلــــغ عــــدد المتخــــرجین مــــن فروعهــــا فــــي المحافظــــات، فــــي 

حضــرموت) نحــو ثالثمائــة وأربعـــة وثالثــین، وتخــرج مــن المحافظــة الثالثـــة المحافظــة الثانیــة (

(ابــــین) الــــف ومائــــة وثالثــــة، وفــــي المحافظــــة الخامســــة (لحــــج) كــــان المتخرجــــون نحــــو الــــف 

وسبعمائة وثمانیة وسبعین ، وبلغ عــدد الــدورات التــي نظمهــا معهــد الدراســات النقابیــة ثالثمائــة 

كــوادر الشــبابیة أربعمائــة وثالثــین، وتــم ارســال المبعــوثین وتسعًا وتســعین دورة ، ومــن مدرســة ال

من كوادر التنظیم للدراسات الحزبیــة فــي الــدول االشــتراكیة، والــى جانــب ذلــك وفــرت المكتبــات 

المركزیة والمراكز الثقافیــة واالندیــة اعــدادًا كبیــرًة مــن الكتــب الخاصــة باألشــتراكیة العلمیــة التــي 

  . )2("سالح أیدیولوجيامضىعّدها التنظیم السیاسي " 

أصــبحت المدرســة العلیــا لالشــتراكیة العلمیــة بعــد والدة الحــزب االشــتراكي الیمنــي تابعــة   

للجنة المركزیة للحزب ، وأدت دورًا متزایدًا في تلك المرحلة في إعداد الكــوادر الحزبیــة ، وفــي 

المدرســة ، صــدرت مجموعــة جدیــدة مــن الكتــب والكراســات كانــت مــن أصــدارات1979عــام 

العلیــا لالشــتراكیة العلمیــة هدیــة مــن اللجنــة المركزیــة للحــزب الشــیوعي الســوفیتي الــى الحــزب 

االشتراكي الیمني ، وطول عقد السبعینیات قامت المدرسة بتخریج واعداد وتحضــیر مــا یقــرب 

  . )3(من سبعة عشر الف یمني في هذه المدرسة

                                                          

ــة لمدرســــة العلــــوم 1( ـــة ، النــــدوة العلمیــ ــــیمن الدیمقراطیـ ـــة ، خصــــائص الثــــورة فــــي ال ــــیمن الدیمقراطیـ ) و.م.أ.ح. ، ال

  .   14/2/1976االشتراكیة في 

لصــحیفة الثــورة الصــادرة فــي عــدن بتــاریخ أكتــوبر 489در نفســه ، شــؤون التربیــة والتعلــیم ، ملحــق العــدد ) المصــ2(

  .14-13، ص 1977

  .321) مجموعة من المؤلفین السوفیت ، المصدر السابق ، ص 3(
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مة الطالئع (طالئع علي عنتر) ، وهــي انشأ الحزب االشتراكي الیمني فضًال عن منظ  

منظمــة كانــت فــي مرتبــة أدنــى مــن منظمــة أشــید، وتمثــل دورهــا فــي تربیــة التالمیــذ واالطفــال 

وتغذیتهم بأفكار الحــزب االشــتراكي وبقــیم الثــورة الیمنیــة وبــروح الصــداقة والتضــامن مــع أطفــال 

ن اللجنــة المركزیــة للحــزب البلــدان االخــرى وتالمیــذهم وتنظــیم منظمــة الطالئــع كــان بتوجیــه مــ

  . )1(االشتراكي الیمني

اللینینیــة -وقــد بــالغ أعضــاء الحــزب االشــتراكي الیمنــي فــي التطبیــق الحرفــي للماركســیة  

دون تمحـــیص او مراعـــاة لواقـــع الـــیمن وخصوصـــیاته الدینیـــة االســـالمیة ، أي انهـــم أصـــبحوا 

بــار قادتــه كقــول علــي ماركســیین أكثــر مــن مــاركس نفســه ، وقــد تجلــى ذلــك فــي تصــریحات ك

ما عندنا قدرة نعمل اكثر مما عمله لینین وما عمله ماركس ، وال توجد عنــدنا وال عنتر : " 

  .)2("كلمة واحدة أكثر من الذي قالوه وال خلق بالعالم الذي یوجد البدیل الجدید

ولكـــون الحـــزب االشـــتراكي الیمنـــي اعتنـــق الماركســـیة ، فهـــذا یعنـــي انـــه حمـــل التصـــور   

ه عــن الــدین ، وهــذا واضــح مــن خــالل المنــاهج التــي كــان یحررهــا المدرســون ویلقونهــا فــي نفســ

المـــدارس والمعاهـــد الحزبیـــة فـــي الـــیمن الجنـــوبي كقـــولهم ان العلـــم الحـــدیث توصـــل الـــى خطـــأ 

النظریـــة القائمـــة علـــى وجـــود عـــالمین متبـــاینین فـــي الكـــون ، العـــالم البشـــري االرضـــي والعـــالم 

هم ان العالم الوحید الموجود هو العــالم المــادي الــذي هــو عالمنــا وعــالم االلهي السماوي ، وقول

وعینا وحواســنا وال یوجــد عــالم اخــر ، وان الــدین ال یلعــب أي دور فــي التطــور بقــدر مــا یــؤدي 

الى النكسات والعواقب االلیمة ألي شــخص یحــرص علیــه ویتمســك بــه ، فضــًال عمــا جــاء فــي 

شتراكي الذي أشار الى ( حریة االعتقاد بأدیان أخرى ) ، الدستور المعدل بعد قیام الحزب اال

  . )3(مع علمهم ان ذلك في نظر الدین االسالمي خروج عن االسالم وتقالیده السمحاء

ـــــى النشـــــاط    والســـــتكمال النشـــــاطات الســـــوفیتیة فـــــي الـــــیمن الجنـــــوبي یجـــــب التطـــــرق ال

  لسابقة . االقتصادي الذي ال یقل أهمیة عن بقیة النشاطات السوفیتیة ا

  النشاط االقتصادي  -4

  ازداد الدعم االقتصادي للیمـن الجنوبي في بدایة السبعینیات زیادة ملحوظة نتیجة  

                                                          

  . 67) طاهر فرحان قاسم ، المصدر السابق ، ص 1(

  .76) المصدر نفسه ، ص 2(

  .79-78،  ص ) المصدر نفسه3(
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لتطبیــق االشــتراكیة فــي الــیمن الجنــوبي ، ولرغبــة الســوفیت بتحســین العالقــات فــي المجــاالت 

غیر وبمــوارد كافة، لذلك تطورت العالقات بسرعة، فالیمن الجنوبي كمــا هــو معــروف ، بلــد صــ

  .)1(محددة وكان یرغب في الحصول على المعونة االقتصادیة والمالیة بشكل كبیر

یونیــو، 22انقــالبوذكرت وثــائق الســفارة العراقیــة فــي عــدن ان االتحــاد الســوفیتي بعــد   

ـــم یقـــدم مـــا یحتـــاج الیـــه الـــیمن الجنـــوبي مـــن القـــروض ، بســـبب میـــول القیـــادة الجدیـــدة نحـــو  ل

لة ال تتناسب وامكانیة االتحــاد الســوفیتي الــذي قــدم ثمانیــة مالیــین روبــل، الصین، إذ كانت قلی

واستغل هذا القرض لتطــویر صــید االســماك، وبعــض المشــروعات الزراعیــة ، امــا بعــد الحركــة 

، ویعلــل التقریــر 1971فلــم یقــدم الســوفیت بحســب مــا أورده التقریــر، قروضــًا اخــرى حتــى عــام 

یســـار فـــي الجبهـــة القومیـــة مـــن اجـــل اســـقاط حكـــم قحطـــان ذلـــك بـــأن الســـوفیت رفضـــوا تأییـــد ال

  . )2(الشعبي ، وربما بسبب تنامي النفوذ الصیني هناك

ومــن جهــة أخــرى تزایــد الــدعم الصــیني للــیمن الجنــوبي ، ممــا جعــل الســوفیت ینتقــدون   

التطبیقــات االشــتراكیة التــي قــام بهــا الیســار فــي الجبهــة القومیــة ووصــفوها بأنهــا تنــتهج اســلوباً 

فوضـــویًا ، بینمـــا كانـــت الصـــین تؤیـــد ذلـــك األســـلوب وتشـــجعه وربمـــا هـــذا مـــا یبـــرر الموقـــف 

  . )3(السوفیتي من التطبیقات

حاول االتحاد السوفیتي منافسة الصین بجدیة في الیمن الجنوبي، فقام بزیادة القروض   

داء مــن المــزارع الممنوحة لالخیرة ، وٕازداد عدد الخبراء الســوفیت فــي المشــاریع االقتصــادیة أبتــ

التابعــــة للدولــــة والتعاونیــــات الفالحیــــة وانتهــــاء بالمشــــاریع الصــــناعیة ، وكانــــت مزرعــــة لینــــین 

الحكومیة النموذجیة المتعددة الفروع في المنطقة الجنوبیة من المحافظة الثالثة اضخم المزارع 

وفیت فـــي ، كمـــا انشـــأ الســـ)4(الحكومیـــة التـــي أنشـــأها الســـوفیت مـــن حیـــث مســـاحتها الزراعیـــة

حضــــرموت ســــدین للــــري ، وافتــــتح مركــــزین تعلیمیــــین إلعــــداد االخصــــائیین فــــي مجــــال صــــید 

االسماك وتحضیرهم ، كما قرر االسطول السوفیتي لصــید الســمك فــي الشــرق االقصــى إهــداء 

الیمن الجنوبي سفینتین لصید السمك مــزودتین بشــباك ضــخمة ، واتفــق علــى ان یقــوم صــیادو 

ب الیمنیین الجنوبیین على استعمال هاتین الســفینتین ، وذكــرت وكالــة االسماك السوفیت بتدری
                                                          

  .64)عبد االمیر عبد الكریم ، المصدر السابق، ص1(

  .5/6/1971) و.و.خ.تقریر سفارة الجمهوریة العراقیة في لندن، بتاریخ 2(

  ) المصدر نفسه .3(

  .66) ظمیاء كاظم الكاظمي ، المصدر السابق ، ص 4(
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تـــاس الســـوفیتیة انـــه ســـوف تصـــنع ادوات صـــید ســـوفیتیة مالئمـــة للحیـــاة فـــي المحـــیط الهنـــدي 

لصیادي السمك الیمنیین، وانجز هذا العمــل فــي مصــنع ناخودكــا بالشــرق االقصــى الســوفیتي، 

رة ســوفیتیة محملــة بمعــدات صــید الســمك ، وصلت الى مینــاء عــدن بــاخ1970مارس 9وفي 

وكذلك أنشأ السوفیت مصنعًا للتعلیب في المكال ، الذي كان ینتج ملیونًا ونصف علبــة ســنویًا 

  . )1(، وكذلك حصل السوفیت على تسهیالت صید االسماك في عدن

1970وفي اطار النشاط االقتصادي السوفیتي وصلت الى میناء عدن منتصــف عــام   

تیة كانـــت تحمـــل المكـــائن الزراعیـــة ومعـــدات إلنشـــاء وشـــق القنـــوات وأنظمـــة الـــري ســـفن ســـوفی

والسدود ، كما حفر السوفیت ابارًا ارتوازیة للماء ، وقدموا نحو ثالثة االف سریر للمستشــفیات 

الیمنیة ، وورشًا لتصلیح المكائن الزراعیة ، فضًال عن معمل األســمنت فــي عــدن الــذي انشــأه 

  .)2(ن ینتج مائتین وخمسین الف طن سنویا من األسمنتالسوفیت والذي كا

أبرم الــیمن الجنــوبي مــع االتحــاد الســوفیتي اتفاقیــة تجاریــة جدیــدة حــول تطــویر التعــاون   

، فــي اثنــاء زیــارة الوفــد الحزبــي الحكــومي 1971االقتصادي والتكنیكي ، في أكتوبر من عــام 

نــب الســوفیتي مســاعدته االقتصــادیة للــیمن الجنــوبي الــى موســكو ، نصــت علــى ان یقــدم الجا

  على شكل قروض ، ومن الجدیر بالذكر ان مجموع ما قدمه االتحاد السوفیتي 

  . )3(بوصفه مساعدة اقتصادیة لحكومة عدن بلغ نحو مئتین وخمسة مالیین دوالر

بـــدأت المســـاعدات الســـوفیتیة تنشـــط بشـــكل اثـــار حفیظـــة الوالیـــات المتحـــدة فقـــد ذكـــرت   

، ان مجمــــوع مــــا 1973مــــارس 26یــــك " االمریكیــــة فــــي عــــددها الصــــادر فــــي مجلــــة " نیوزو 

  . )4(ملیون دوالر37حصلت علیه حكومة عدن من الكتلة السوفیتیة بلغ 

مولــت القــروض الســوفیتیة مشــاریع التنمیــة ابتــداًء مــن الخطــة الثالثیــة وانتهــاء بالخطــة 

ومــــن دون فوائــــد، أوبفوائــــد الثانویــــة ، كانــــت اهــــم ســــمات هــــذه القــــروض انهــــا طویلــــة االجــــل 

منخفضـــة جـــدًا لتغطیـــة نفقـــات االقتـــراض مـــن المؤسســـات المالیـــة الســـوفیتیة ، باإلضـــافة الـــى 

                                                          

  .514، ص 1970) سجل العالم العربي ، كانون الثاني ، 1(

)2    (                                                                                    .Katz,op.cit,P.88

؛ لم نتمكن من معرفة مقدار صرف الروبل 240، 235) مجموعة من المؤلفین السوفیت ، المصدر السابق ، ص 3(

  Katz,op.cit,P.88.                                  مقابل الدوالر في ذلك الوقت ؛                            

  .   61) نقًال عن : وحید رأفت ، المصدر السابق ، ص 4(
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ــــیمن الجنــــوبي مــــن خاللــــه اســــتیراد الكثیــــر مــــن الســــلع والمــــواد  العــــون المــــالي الــــذي تمكــــن ال

  .)1(الضروریة من الدول االشتراكیة

الكتلة الشیوعیة بمجملهــا معــه فــي الــیمن سعى االتحاد السوفیتي ، كما یبدو ، الشراك  

، عـــن طریـــق حثهـــا علـــى توقیـــع االتفاقیـــات مـــع الـــیمن الجنـــوبي ألجـــل التعـــاون االقتصـــادي 

والمـــالي والتكنولـــوجي إذ قـــدمت رومانیـــا للـــیمن الجنـــوبي قرضـــًا مقـــداره خمســـة مالیـــین دوالر، 

وفاكیا قرضــا  لحكومــة ، كــذلك قــدمت تشیكوســل1974وقدمت بلغاریا قرضًا بمبلغ مماثل عام 

عــدن، ووقعــت علــى بروتوكــول للتعــاون االقتصــادي بــین البلــدین ، امــا المانیــا الشــرقیة فوقعــت 

على اتفاقیة للتنقیب عن المعادن ، فضًال عن تقدیمها قرضــا كــان 1976في مارس من عام 

ء مقـــــداره ثمانیـــــة مالیـــــین دوالر ، وكـــــان ذلـــــك ســـــعیًا مـــــن االتحـــــاد الســـــوفیتي لتخفیـــــف العـــــب

  . )2(االقتصادي علیه

تقــدیم المســاعدات المالیــة والقــروض لتنفیــذ المشــاریع فــي القطاعــات 1976شــهد عــام   

الصـــناعیة والزراعیـــة والنقـــل مـــن االتحـــاد الســـوفیتي والـــدول االشـــتراكیة المتحالفـــة معـــه ، كـــان 

ون هنــاك اكثــر مــن ثالثــة االف خبیــر مــن مختلــف الــدول االشــتراكیة فــي شــتى المجــاالت یعملــ

قرضــًا للــیمن الجنــوبي بلــغ مئــة وثمانیــة 1976في الیمن الجنوبي،وقدم االتحاد السوفیتي عــام 

مالیـــین روبـــل لتمویـــل مشـــاریع الكهربـــاء والنقـــل واألســـماك وشـــراء المعـــدات الزراعیـــة، وقـــد زاد 

  . )3(الى مئة وخمسة واربعین ملیون روبل1977االتحاد السوفیتي مبلغ قرضه لعام 

كـــــذلك بالتنقیـــــب عـــــن المعـــــادن فـــــي محافظـــــة حضـــــرموت فضـــــًال عـــــن قـــــام الســـــوفیت

الف فدان واستثمارها في كل من ابین ولحج وحضرموت وبناء 18,554استصالح واستثمار 

الــف فــدان فــي تلــك المحافظــات ، كــذلك بنــاء 57,092نظــام شــبكة الــري وتحســینها لمســاحة 

واعــادة بنــاء بعضــها ، وحفــر مئتــین سبعة عشر من السدود والمنشــآت التحویلیــة لمیــاه الســدود 

وسبع وثمانین بئرًا، وشق ثالثمئة كیلومتر من القنوات الرئیســة والفرعیــة وبنــاء ثــالث محطــات 

لتــأجیر االلیــات والمعــدات والســیارات وتصــنیع التركیبــات الحدیدیــة المختلفــة فضــًال عــن بنــاء 

  في محافظـة المساكن للعمـال الزراعیین وتحـدیث مؤسسات الثروة الحیوانیة

                                                          

  . 112) علي بن ثابت ، المصدر السابق ، ص 1(

)2                                                                                    (Stooky,op.cit,P.104. 

  . 11)و.و.خ . ، تقریر عن الیمن الدیمقراطیة ، ص 3(
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  . )1(حضرموت 

كان من بین المشاریع الصناعیة التي أنشئت بمساعدة االتحاد السوفیتي محطة تحلیة   

المیاه القریبة من عدن والقادرة على تحلیة اثنین وســتین الــف متــر مكعــب مــن المیــاه فــي اربــع 

طــائرات فــي ، وبمساعدة السوفیت أیضــًا تمــت تقویــة محطــة إضــاءة مــدرج ال)2(وعشرین ساعة

المطار ، وكذلك بناء المحطــة االرضــیة لالتصــاالت الســلكیة والالســلكیة وتجهیزهــا فــي شــرقي 

الــــیمن الجنــــوبي ، وبنــــاء المحطــــة الكهروحراریــــة بطاقــــة انتــــاج كهربائیــــة تقــــدر بمئــــة وخمــــس 

وعشــرین میكــاواط وشــملت مجمعــًا لتحلیــة میــاه الشــرب بقــوة تصــریف مئــة وخمســین الــف متــر 

وم ، ودعـــم الســـوفیت المؤسســـة العامـــة لإلنشـــاءات والتركیبـــات الصـــناعیة مـــن مكعـــب فـــي الیـــ

خالل تقدیم االالت والمعدات، وایفاد الخبراء في كل من محافظتي عدن وشبوة ، وبناء مركــز 

                                  .                 )3(التدریب المهني وتجهیزه، وهو التابع لوزارة اإلنشاءات

بنى السوفیت في ضواحي عدن مستشفى كان بســعة ثالثمائــة ســریر مــع مركــز لرعایــة   

االمومــة والطفولــة اطلــق علیــه اســم مستشــفى الصــداقة فــي منطقــة الشــیخ عثمــان ، كمــا دعــم 

االتحاد السوفیتي الیمن الجنوبي في مجال تأهیل الكوادر في هذا المجال ، لذلك یمكن القــول 

ي مــّول عــددًا كبیــرًا مــن المشــاریع ونفــذها وزود الــیمن الجنــوبي بكمیــة كبیــرة ان االتحاد الســوفیت

من المعدات والمواد االولیــة وكــذلك الخبــراء والفنیــین واالطبــاء ، ونتیجــة لهــذه العالقــة المتمیــزة 

والنشــاطات المتعــددة الجوانــب بــین الــیمن الجنــوبي والســوفیت ، فقــد نمــت العالقــات التجاریــة 

مــن خمســة عشــر ملیــون 1979و 1974تبــادل التجــاري بینهمــا  بــین عــامي وارتفــع معــدل ال

روبل الى سبعة وستین ونصف ملیون روبل، أي حوالي اكثر من اربعة اضــعاف تقریبــًا، ممــا 

یعكــس حجــم النشــاط االقتصــادي الســوفیتي فــي تلــك الدولــة التــي اعتمــدت بشــكل رئــیس علــى 

  . )4(االتحاد السوفیتي

للنشــاط االقتصــادي الســوفیتي فــي الــیمن الجنــوبي كــان فــي ُســّجلاال ان اعلــى معــدل   

، أي بعد وصول قادة موالین للســوفیت الــى الســلطة مثــل عبــد الفتــاح 1979و 1978عامي 

                                                          

  . 43" ، ص 2000-1918الروسیة -) " العالقات الیمنیة1(

  . 324) مجموعة من المؤلفین السوفیت ، المصدر السابق ، ص 2(

  . 44" ، ص 2000-1918الروسیة -) " العالقات الیمنیة3(

  . 324السابق ، ص ) مجموعة من المؤلفین السوفیت ، المصدر 4(
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. وكــان مــن الطبیعــي أن تظهــر مواقــف وردود أفعــال عربیــة ودولیــة إزاء النشــاط )1(إســماعیل

          عینیات من القرن الماضي.   السوفیتي في الیمن الذي بلغ ذروته نهایة السب

                

                           

  

                                                          

)1                                                                                         (Katz,op.cit,P.88            

  



136

  أوًال : المواقف العربیة 

  موقف المملكة العربیة السعودیة -أ

كانت المملكة العربیة السعودیة ترى في االتحاد السوفیتي تهدیدًا رئیســًا للمجتمــع   

األسالمي عامة ولحكومتها بشــكل خــاص، ونظــر الســعودیون الــى االنــدفاعات الســوفیتیة 

مــن اســتراتیجیة مدروســة لتطویــق فــي الــیمن الجنــوبي والقــرن األفریقــي  علــى أنهــا جــزء

منطقـــة الخلـــیج العربـــي وشـــبه الجزیـــرة العربیـــة وتـــدمیرها ، وكـــانوا مقتنعـــین بـــان االتحـــاد 

السوفیتي سیحتاج الى واردات نفط الخلیج في الثمانینیات وسیتخذ خطــوات لتــأمین ذلــك 

قاعــدة للتخریــب فــي، فضــًال عــن قلــق الســعودیین مــن حكومــة عــدن التــي وصــفوها بـــ " 

، وتسعى لإلطاحة بحكومتي الجمهوریــة العربیــة الیمنیــة وســلطنة شبه الجزیرة العربیة " 

ُعمــان ، ونظـــر الســـعودیون الــى القـــوات الكوبیـــة وااللمانیـــة الشــرقیة فـــي الـــیمن الجنـــوبي 

بأنهـــا قـــوة تعمـــل بالوكالـــة عـــن االتحـــاد الســـوفیتي، یحتمـــل ان یـــتم اســـتخدامها فـــي شـــبه 

ظلــت الحكومــة الســعودیة مؤمنــة بــأن حــدودها الجنوبیــة مكشــوفة الجزیــرة العربیــة ، لــذلك 

اســتراتیجیًا ، وبــدأت مخاوفهــا مــن نوایــا النظــام الماركســي فــي الــیمن الجنــوبي . كمــا ان 

احدى المخاوف الكبرى للسعودیة كانت احتمال قیام الوحدة بین الیمنــین ومــا یمثلــه ذلــك 

ون علــى دولــة الوحــدة ، إذ والســیما ان من تهدید كبیــر لهــا وال ســیما اذا ســیطر الماركســی

القیــادة الماركســیة فــي عــدن كانــت هــي األفضــل تنظیمــا واألكثــر دینامیكیــة ، وكــان مــن 

المـــرجح ان تبـــرز بوصـــفها ســـلطة سیاســـیة مهمـــة تقـــود كتلـــة ســـكانیة موحـــدة تبلـــغ تســـعة 

  . )1(مالیین نسمة تقریباً 

رب االهلیــة الیمنیــة الــى ادت مساندة السوفیت للتدخل العسكري المصري في الح  

الســــعودیة وال ســــیما بعــــد تأییــــد االخیــــرة -حــــدوث تــــدهور حــــاد فــــي العالقــــات الســــوفیتیة

للملكیین ، شنت أجهزة االعالم السوفیتیة حملة ضد الموقــف الســعودي المنــاهض للثــورة 

الیمنیــة ، قالــت عنــه انــه لــم یكتــِف بــدعم الملكیــین ، وانمــا تجــاوز الــى الســماح للطــائرات 

)2(سكریة االمریكیة باستخدام قاعدة الظهران الجویة في ضــرب الجمهــوریین وحلفــائهمالع

 .  
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كانــت الســعودیة بموقفهــا المؤیــد للملكیــین والمناصــر ألســرة حمیــد الــدین وأمرائهــا   

مقتنعة بانهم سینتصرون في النهایة ویستعیدون عرشهم ، وان الثورة ستفشل كمــا فشــلت 

الســــوفیتي، قامــــت -لــــذلك وكــــرد فعــــل للتــــدخل المصــــري، 1955وانقــــالب 1948ثــــورة 

المملكــة العربیــة الســعودیة منــذ االســبوع االول للثــورة بــدعم الملكیــین عســكریًا واقتصــادیًا 

وسیاســیًا واعالمیــًا ، ووفــرت لهــم األرض لألنطــالق منهــا لمقاتلــة الجمهــوریین مثــل مــدن 

عســكریتین لألمــراء الملكیــین ، نجــران وجیــزان الحــدودیتین مــع الــیمن ، إذ كانتــا قاعــدتین 

وعمـــل الضـــباط الســـعودیون علـــى تـــدریب الجـــیش الملكـــي ووضـــع الخطـــط العســـكریة ، 

وبحســـب مـــا یـــورد الباحـــث الیمنـــي عبـــد الحمیـــد البكـــري فـــانَّ المملكـــة العربیـــة الســـعودیة 

ا جندت الیمنیین المتواجدین في السعودیة اما بأغرائهم بالمال ، او اجبارهم بــالقوة لیقــاتلو 

مـــع الملكیـــین ، وســـاندت الســـعودیة الملكیـــین فـــي المحافـــل الدولیـــة ، مطالبـــة مـــن خـــالل 

االمم المتحدة والجامعة العربیة بالوقوف الى جانب االمام البدر بوصفه الحاكم الشرعي 

وعقدت حلفــًا اقتصــادیًا وعســكریًا مــع )1(للیمن ، وأعادت السعودیة عالقاتها مع بریطانیا

والیـــات المتحـــدة علـــى عـــدم االعتـــراف بالجمهوریـــة ، ثـــم طلبـــت منهـــا األردن ، وحثـــت ال

  . )2(" بالخطر الشیوعي القادم من الشرق "الوقوف معها ضد ما أسمته 

على الرغم مما قدمته السعودیة من دعم كبیــر للمعســكر الملكــي فانهــا لــم تــتمكن 

لكیین الى حكومة من اسقاط النظام الجمهوري ، ولكن عندما عاد في النهایة انصار الم

، بعـــــد المصـــــالحة ، اوجـــــدت القـــــوى الملكیـــــة الموالیـــــة 1970صـــــنعاء وبرلمانهـــــا عـــــام 

-للسعودیة لالخیرة نفوذًا ملموســًا فــي الــیمن ، إذ تشــكلت الحكومــة مــن تحــالف جمهــوري

ملكـــي ، واتجهـــت هـــذه الحكومـــة الـــى طلـــب المســـاعدات مـــن المملكـــة العربیـــة الســـعودیة 

نا سابقًا ، وٕاذ كانت السعودیة قد تمكنت من تأمین جانب الیمن والتحالف معها كما ذكر 

الشــــمالي لصــــالحها مطلــــع الســــبعینیات ، إال انهــــا واجهــــت تهدیــــدًا اكبــــر مــــن الحكومــــة 

الموالیة لالتحاد الســوفیتي فــي عــدن ، وفشــلت محاوالتهــا لإلطاحــة بتلــك الحكومــة ، عــن 

جنــوبي یســعى الــى مــد نفوذهــا الــى طریق دعــم الیمنیــین فــي المنفــى ، ولمــا كــان الــیمن ال

                                                          

المصري بعد -ها بالخطر السوفیتي) كان من اهم اسباب اعادة السعودیة لعالقاتها مع بریطانیا هو شعور 1(
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جارهــا الشــمالي ، فــان المصــلحة المباشــرة للســعودیة كانــت منــع عــدن مــن الســیطرة علــى 

الــیمن الشــمالي ، وذلــك ان انتقــال الســلطة فــي صــنعاء الــى الشــیوعیین ســتكون لــه اثــارًا 

نیــین بعیدة المدى على االستقرار الداخلي في الســعودیة ، والعــدد الكبیــر مــن العمــال الیم

" طــابور خــامس " في السعودیة یمكن ان یتحولوا بسهولة بحسب اعتقــاد الســعودیة الــى 

  . )1(یهدد االستقرار االجتماعي واالقتصادي في السعودیة

ازداد التقـــارب بـــین الـــیمن الشـــمالي والمملكـــة العربیـــة الســـعودیة بعـــد االنســـحاب   

طة فــي صــنعاء فــازداد المصــري مــن الــیمن ، ومجــيء عناصــر اكثــر محافظــة الــى الســل

ــــدعم االقتصــــادي إلــــى حكومــــة صــــنعاء ،  التــــأثیر الســــعودي الــــذي كــــان یلــــّوح بورقــــة ال

. وبعــد االنســحاب )2(واصــبحت المعونــة الســعودیة اداة نفــوذ علــى دولــة الــیمن الشــمالي

المصري ُأزیل اكبر تهدید في وجه السعودیة ، وتعززت مواقعهــا بوصــفها القــوة المهیمنــة 

یــرة العربیــة دون منــازع ، إال ان قلقهــا األمنــي ازداد مــن النظــام الماركســي فــي شــبه الجز 

  . )3(في عدن ، فضاعفت جهودها للقضاء علیه

وافقــت الســعودیة علــى رعایــة المصــالحة الوطنیــة بــین الجمهــوریین والملكیــین فــي   

، وألنهـــا تحســـبت منـــذ البـــدء لنـــوع النظـــام المزمـــع اقامتـــه فـــي عـــدن، 1970الـــیمن عـــام 

كانت الماركسیة هاجسها القوي ، وهــذا مــا دفــع الســعودیة الــى المزیــد مــن التصــلب فــي و 

تعاملها مع الیمن الشمالي ، وفي االصرار علــى أّن یكــون نظــام صــنعاء متعاونــًا معهــا، 

، فالریــاض رأت أّن خیــر وســیلة لتقــویض النظــام )4(دون غیرهــا ، الــى الحــدود القصــوى

ین عالقتها بصنعاء وتقویتها اقتصادیًا لتكون معتمدة الماركسي في عدن تتمثل في تحس

مادیًا على الســعودیة ، وتقویتهــا عســكریًا مــع مراعــاة عــدم بلوغهــا المســتوى الــذي یمكنهــا 

من تهدیــد األمــن الــداخلي الســعودي ، وبــذلك توافقــت االهــداف السیاســیة لكــل مــن الــیمن 

  . ) 5(بيالشمالي والمملكة العربیة السعودیة تجاه الیمن الجنو 

                                                          

  . 43) السید علیوه ، المصدر السابق ، ص 1(

)2                                                                                (Quoted,op.cit,P.27.   

، رســـالة ماجســـتیر ، كلیـــة العلـــوم 1995-1978الســـعودیة -) عبـــد اهللا احمـــد ناصـــر الـــذهب ، العالقـــات الیمنیـــة3(

  . 22-20، ص ص 1998السیاسیة ، جامعة بغداد ، 

  . 13، ص 12/3/1979، 422) " الدستور " ، العدد 4(

  .  68) جالل ابراهیم عبد اهللا فقیرة ، المصدر السابق ، ص 5(
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كـــان اكثـــر مـــا یخشـــاه الســـعودیون عـــدم اســـتقرار الحكومـــة المركزیـــة فـــي صـــنعاء   

وعـــدم إمكانیـــة االعتمـــاد علیهـــا فـــي مواجهـــة الضـــغوط مـــن الماركســـیین فـــي عـــدن الـــذین 

جعلـــوا أحـــد أهـــدافهم نشـــر الثـــورة االشـــتراكیة فـــي أرجـــاء الجزیـــرة العربیـــة ، لـــذلك حثـــت 

الیــات المتحــدة والغــرب ، وفعــًال عقــدت حكومــة صنعاء على عقد صفقات أســلحة مــع الو 

، وبتمویــل 1976إبراهیم الحمدي صفقة أسلحة مــع الوالیــات المتحــدة وفرنســا فــي ینــایر 

  .)1(سعودي وذلك لموازنة شحنات األسلحة السوفیتیة الى عدن

أصــر الســعودیون علــى القیــام بــإدارة وتــدریب القــوات المســلحة للجمهوریــة العربیــة   

وكانت أهداف السلطات السعودیة في ذلك استبعاد الضباط الیمنیین من الذین الیمنیة ،

ســبق لهــم وأن تــدربوا فــي االتحــاد الســوفیتي ، وهــذا مــا كــان ینطبــق علــى سیاســة الــیمن 

الشمالي بعد تجمید عالقاتها العسكریة مع االتحاد الســوفیتي ، فكانــت تعمــل علــى ابعــاد 

. وضــمن هـــذا )2(الســوفیتي عــن المناصــب المهمــةالكــادر الیمنــي المتــدرب فــي االتحــاد

، وفـــد عســـكري ســـعودي 1973اإلطـــار وصـــل الـــى صـــنعاء فـــي األول مـــن مـــایو عـــام 

برئاســة الفریــق الــركن علــي قبــاني ، رئــیس اركــان القــوات المســلحة الســعودیة ، فــي زیــارة 

للــیمن الشــمالي اســتمرت بضــعة ایــام ، واســتقبل الوفــد فــي مطــار صــنعاء العقیــد حســین

ـــوات المســــلحة ، وعــــدد مــــن الشخصــــیات  المســــوري ، رئــــیس هیئــــة االركــــان العامــــة للقـ

العســكریة الیمنیــة ، وفــي صــباح الیــوم التــالي عقــد اجتمــاع بمبنــى القیــادة العامــة للقــوات 

المســلحة بــین الوفــد العســكري الســعودي وكبــار ضــباط الجــیش الیمنــي ، نوقشــت خاللــه 

ومن المرجح جدًا أّن أهداف الزیارة كانــت محاولــة أوجه التعاون العسكري بین البلدین ،

الضــغط علــى الجانــب الیمنــي للــتخلص نهائیــًا مــن الســالح الســوفیتي وأقنــاعهم بضــرورة 

الحصـــول علـــى الســـالح الغربـــي، وكـــذلك الـــتخلص مـــن الضـــباط الـــذین ســـبق وأن تلقـــوا 

و علـــى ایـــدي علـــومهم العســـكریة وتـــدریباتهم فـــي االتحـــاد الســـوفیتي والـــدول االشـــتراكیة ا

خبـــراء ســـوفیت ، وكـــذلك طـــرد الخبـــراء الســـوفیت مـــن الجـــیش الیمنـــي، وتنظـــیم وصـــول  

خبــراء عســكریین مــن الــدول الموالیــة للوالیــات المتحــدة كباكســتان وایــران واألردن للحلــول 

محلهم على ان تتولى السعودیة االنفاق علیهم ، وكان تطبیق ذلك یعني إلغاء الكفاءات 

                                                          

  . 12-9) اوجه العالقات بین الیمن الشمالیة والمملكة العربیة السعودیة ، ص ص 1(

  .24-23) المصدر نفسه ،  ص 2(
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ســبتمبر ، وقــدرت 26تي توافرت خالل السنوات العشر التي تلــت ثــورة العسكریة كافة ال

  . )1(بعض المصادر مجموع عدد الضباط المعینین بثمانمائة ضابط تقریباً 

حـــاول ســـالم ربیـــع علـــي التقـــرب مـــن الســـعودیة لالســـتفادة مـــن معوناتهـــا المالیـــة   

، 1976ة صــلح عــامللتخفیــف علــى االقتصــاد الیمنــي فوقــع مــع الحكومــة الســعودیة اتفاقیــ

، )2(منحت السعودیة بموجبها الــیمن الجنــوبي مســاعدة مالیــة قــدرها ثالثمائــة ملیــون دوالر

مـــع بعـــض االمـــدادات النفطیـــة ، ممـــا خفـــف موقـــف الســـعودیة المتشـــدد مـــن النشـــاطات 

الســوفیتیة فــي الــیمن الجنــوبي ، ولكــن ســقوط ســالم ربیــع علــي افقــد الســعودیة األمــل فــي 

  ، لذلك عملت السعودیة على : )3(سوفیتي في عدنمزاحمة النفوذ ال

  السعي الى تقلیص النفوذ السوفیتي والشیوعي في المنطقة . -1

  تطویر هیكل امني جدیر بالثقة . -2

تــدعیم االســتقرار فــي الشــرق االوســط ، عــن طریــق حــل النزاعــات القائمــة بــین الــدول -3

،وحل المســــالة الفلســــطینیة ، الصــــهیوني-العربیــــة والتســــویة الشــــاملة للصــــراع العربــــي

.آزرهــــا فــــي ذلــــك )4(لتفویــــت الفرصــــة علــــى االتحــــاد الســــوفیتي للتــــدخل فــــي المنطقــــة

المعسكر الغربي، وذلك للعمل على مواجهة ما تراه من تصاعد الوجود السوفیتي في 

الــیمن الجنــوبي والخطــر الشــیوعي فــي المنطقــة ، ولهــذا قــدمت الســعودیة مســاعداتها 

  .)5(ودان والصوماللكل من مصر والس
                                                          

، زیارة وفد عسكري سـعودي 7/5/1973) و.وخ. ، تقریر سفارة الجمهوریة العراقیة في صنعاء ، بتاریخ 1(

  الى الجمهوریة العربیة الیمنیة . 

بأنهـا علـى الطریـق نحـو التفـاهم مـع عـدن وموسـكو علـى حسـابها ، إذ سـبق أن ) اتهمت صنعاء الریاض2(

مارســت صــنعاء دور العــداء النســبي لموســكو وعــدن تلبیــة للضــغط الهائــل علیهــا مــن الســعودیة ، ولــم تــرد 

  .14)، ص422السعودیة على تلك االتهامات كما كان یحدث دائما.ینظر " الدستور "،العدد (

)3(Katz,op.cit,P.P.95.96.                                                                                                                                  

   WWW.gesten.org.Sa) ش.م.د. ، التصورات السعودیة التي تواجه المملكة ، بحث على الموقع:      4(

وثیقــة مــع االتحــاد الســوفیتي منــذ اســتقاللها مطلــع الســتینیات ، إذ حصــلت ) كانــت الصــومال علــى عالقــة5(

بقیمة خمسـة وثالثـین ملیـون دوالر ، وانـدفعت الصـومال للتعـاون 1963على صفقة اسلحة سوفیتیة عام 

مــع االتحــاد الســوفیتي لتجــاوز مشــاكلها االقتصــادیة ومواجهــة التحــدي االثیــوبي فــتم التوقیــع علــى معاهــدة 

مــع الســوفیت حصــلوا فیهــا علــى تســهیالت فــي مینــاء بربــرة علــى البحــر االحمــر، فضــال عــن 1974عــام 

قاعدة جویـة قـرب الحـدود الكینیـة مـع حـق اسـتخدام مطـار العاصـمة مقادیشـو ، مقابـل حصـول الصـومال 

  على مساعدات بلغت ستة مالیین دوالر، واكثر من الف مستشار وخبیر سوفیتي وبعد=



  
141

  .)1(وارتیریا

قــدمت الســـعودیة والـــیمن الشـــمالي المســـاعدة الــى معارضـــي حكومـــة عـــدن ، فقـــد   

كــان الســالح والتمویــل یــنقالن بحــرًا الــى مینــاء الحدیــدة ومــن هنــاك بــرًا الــى الحــدود مــع 

الیمن الجنوبي اوعن طریق نجــران الــى صــنعاء ومــن هنــاك الــى الجنــوب ، وفضــًال عــن 

مــع وجــود محطــة نــداء الجنــوب "اإلعالمي ، فقــد صــدرت صــحیفة ســریة باســم " الدعم 

، ولكــــن عنــــدما شــــهدت فیــــه )2(اذاعیـــة فــــي صــــنعاء تحــــت اســــم صــــوت الجنــــوب الحــــر

العالقــات تقاربــًا بــین الســعودیة والــیمن الجنــوبي فــي الســنوات الــثالث االخیــرة مــن حكــم 

ل المعارضـــــة الســـــریة ســـــالم ربیـــــع علـــــي ، وأدى ذلـــــك الـــــى حـــــدوث شـــــلل كامـــــل العمـــــا

ونشاطاتها،غیر أنه بعد االطاحة بسالم ربیع علي ، عادت المعارضة السریة تعمــل مــن 

، اطلــق علیــه 1978جدید وبمبادرة سعودیة اقیم في القاهرة تنظیم سیاسي في بدء عــام 

اسم ( الجبهة المتحدة للیمن الجنوبي ) بزعامة عبد القوي مكاوي ، وانتخب محمد علــي 

ئبــًا لــه ، واحتضــن ذلــك التنظــیم العناصــر الموالیــة لســالم ربیــع علــي الــذین طــردوا هیــثم نا

  . )3(من مناصبهم في الیمن الجنوبي

                                                          

ووصـول منغسـتوهایلي مریـام الـى السـلطة واعتناقـه 1974الثیوبي هـیال سیاسـي عـام = سقوط االمبراطور ا

اللینینیة وتوثیق عالقته بالسوفیت خلق ذلك موقفًا حرجًا لموسكو بـین أصـدقائها المتخاصـمین -للماركسیة

الخبـراء حول اقلیم االوغادین وارتیریا، وبعد اتجاه السوفیت الى دعم إثیوبیا ، طردت الحكومة الصومالیة

-، منهیــة بــذلك عهــد الوفــاق الصــومالي1977والمستشــارین الســوفیت والكــوبیین مــن الــبالد فــي نــوفمبر

ــــة الوجــــود  ــا لمحارب الســـوفیتي ، ودعمــــت الســــعودیة الصــــومال بعــــد ذلــــك ، واتجهـــت الصــــومال منــــذ حینهــ

والغــرب . ینظــر الســوفیتي فــي منطقــة البحــر األحمــر والقــرن االفریقــي، والتحــالف مــع الوالیــات المتحــدة

  . 98محمد جواد علي ، المصدر السابق ، 

  . 387) مجدي حماد ، المصدر السابق ، ص 1(

)2                                                                                   (Katz,op.cit,P.76. 

  

نـوبي ، ترجمـة مركـز البحـوث والمعلومـات ، ) المنظمات المعارضة للسلطة في الیمن الشمالي والیمن الج3(

  . 28-25، ص ص 1980وزارة الخارجیة ، بغداد 

  . 203) شوقي علي إبراهیم االلوسي ، المصدر السابق ، ص 4(
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كان الشك السعودي من نوایا الیمن الجنوبي قــد تعمــق منــذ اإلطاحــة بســالم ربیــع   

ة ، وقد طالبــت صــحیف)4(إذ عدتها السعودیة مؤامرة جدیدة للتوسع السوفیتي في المنطقة

  ، فـي مقال بعنوان 1978یونیو 28في عددها الصـادر یوم " الریاض " 

ـــرة "  ــــة موســــكو االخیـ ، الوالیــــات المتحــــدة االمریكیــــة بالتــــدخل لوقــــف محــــاوالت " ورق

" ال بــد ان تتحــرك السوفیت بالهیمنة على عــدن بعــد االحــداث األخیــرة وجــاء فــي المقــال

بول التحدي الذي فرضته علیها موسكو واشنطن بسرعة الى اتخاذ موقف حازم أقله ق

، وٕاذا كانت واشنطن قد تریثت ازاء التدخل الســوفیتي المكشــوف فــي افریقیــا ، فعلیهــا 

ــدخلها بتوســیع  الیــوم ان تقــرر بعــد مــا اوضــحت موســكو نوایاهــا العدوانیــة ودعمــت ت

ة ان ما حدث هو مقدمالریاض " ، وادعت " النافذة التي طالما حلمت ان تطل منها " 

  .) 1(الحتالل الیمن الشمالي

ومــــع تصــــاعد االحــــداث فــــي ایــــران واالطاحــــة بالشــــاه شــــعرت المملكــــة العربیــــة   

الســعودیة بخیبــة امــل ازاء فشــل الوالیــات المتحــدة فــي حمایــة نظــام الشــاه مــن معارضــیه 

وكذلك فشلها في توجیه رد فعل مؤثر علــى تنــامي النفــوذ الســوفیتي فــي القــرن االفریقــي، 

الســعودیون فــي تلــك االونــة مــن إســتراتیجیتهم عنــدما اعتقــدوا بامكانیــة حمایــة لــذلك غیــر

أنفســــهم ضــــد التخریــــب وفقــــدان االســــتقرار عــــن طریــــق تطبیــــع عالقــــاتهم مــــع االتحــــاد 

، فســارع الكــرملین بحمــاس للتجــاوب مــع الســعودیین ، وقــد اتضــح هــذا مــن )2(الســوفیتي

هم اعلـــن الســـعودیون  اعتـــرافهم ، ومـــن جـــانب1979خـــالل وســـائل االعـــالم مطلـــع عـــام 

باالتحــاد الســوفیتي قــوة مهمــة ومــؤثرة فــي الشــرق األوســط ، وكــانوا یعربــون عــن تقــدیرهم 

الصــهیوني ، وفــي المقابــل اشــار -لمواقــف حكومــة موســكو فیمــا یتعلــق بالصــراع العربــي

االتحـــاد الســـوفیتي مـــرارًا الـــى عنایتـــه بتحســـین عالقاتـــه مـــع المملكـــة ،وربمـــا كـــان تحـــرك 

لسوفیت قائمًا علــى فریضــة امكانیــة اســتفادتهم مــن تــوتر العالقــات بــین الــدول العربیــة " ا

وعلـــى رأســـها المملكـــة العربیـــة الســـعودیة والوالیـــات المتحـــدة بســـبب اتفاقیـــة المحافظـــة "

كامــب دیفیــد ومحــاوالت هــذه الــدول عــزل مصــر ، واذا كانــت االتفاقیــة قــد مثلــت فرصــة 

ة موسكو ، فهي قد تالشت مع نشوب الحرب بین شــطري جدیة قدمتها السعودیة لحكوم

                                                          

  . 13، ص 1978، تموز 3870) نقًال عن " الدستور " العدد 1(

  لسابق .) ش.م.د. ، التصورات السعودیة التي تواجه المملكة ، المصدر ا2(

  .  11) ستیفن بیج ، المصدر السابق ، ص 3(
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طلبــــت الــــیمن الشــــمالي فــــي   . )3(ودعم السوفیت لحكومة عدن1979الیمن في فبرایر 

االســــلحة مــــن الوالیـــات المتحــــدة بوســــاطة الســــعودیة 1979أثنـــاء الحــــرب االهلیــــة عـــام 

ـــوة العســـــك ریة للـــــیمن وتمویلهـــــا ، اال أن الســـــعودیین عـــــادوا إلـــــى مخـــــاوفهم مـــــن بنـــــاء القــ

، عــن تســلیم جــزء مــن صــفقة 1979الشــمالي،وذلك بعــد وقــف اطــالق النــار فــي مــارس 

، وهنـــــا اصـــــیب الیمنیـــــون )1(االســـــلحة االمریكیـــــة التـــــي قیمتهـــــا أربعمائـــــة ملیـــــون دوالر

الشـــمالیون بخیبـــة امـــل، وأدركـــوا اهمیـــة االســـلحة الســـوفیتیة ، فتحولـــوا الـــى عقـــد صـــفقة 

والر مــع االتحــاد الســوفیتي الــذي اســرع فــي إرســالها الــى أســلحة بقیمــة ســتمائة ملیــون د

.ازدادت المخاوف السعودیة من عودة النفوذ السوفیتي من جدید الى صــنعاء )2(صنعاء

، وقد بدأت تلــك المخــاوف بعــد توقیــع الــیمن الشــمالي علــى اتفاقیــات الوحــدة مــع حكومــة 

حة مــع االتحــاد الســوفیتي عدن ، وتفاقمت بعد اتجاه الیمن الشمالي الى عقــد صــفقة اســل

، حتـــى وصـــل الحـــد ان اعلنـــت الســـعودیة تعلیـــق مســـاعدتها االقتصـــادیة والمالیـــة للـــیمن 

، وقــدرت المصــادر ان الحكومــة الســعودیة قــدمت مســاعدات 1979الشمالي نهایة عــام 

مالیــة للــیمن وصــلت الــى مئتــین وخمســین ملیــون دوالر فــي العــام فضــًال عــن مســاعدات 

اریع االنمائیــة الخاصــة ودفعــات مالیــة الــى الــوزراء والضــباط وشـــیوخ مالیــة اخــرى للمشــ

القبائــل ، وكــان الســعودیون یــرون فــي الــیمن الشــمالي لســنوات حلیفــًا موثوقــًا بــه ومنطقــة 

عازلــة ضــد الـــیمن الجنــوبي ، ومــع هـــذا ظــّل قلقهـــا قائمــًا بســبب تعامـــل الــیمن الشـــمالي 

ن عالقاتهــا مــع جارتهــا الــیمن الجنــوبي ، مباشــرة مــع االتحــاد الســوفیتي ومحاولتهــا تحســی

ولّمــــا كــــان الســــعودیون لــــم یســــمحوا للیمنیــــین الشــــمالیین بالتعامــــل مباشــــرة مــــع الوالیــــات 

  . )3(المتحدة فال عجب ان یقلقوا من تعامل الیمن الشمالي مباشرة مع االتحاد السوفیتي

لي علــى ذكرت مصادر دبلوماسیة عربیة ان الســعودیة اخــذت تحــث الــیمن الشــما  

قطع عالقتها العســكریة مــع حكومــة موســكو ، وأضــافت المصــادر انــه بتوغــل الماركســیة 

في كل مــن عــدن وادیــس ابابــا ، بــدأت الریــاض تعمــل للحیلولــة دون قیــام معقــل ســوفیتي 

أخــر فــي صــنعاء علــى حــدودها الجنوبیــة الغربیــة، وبحســب تلــك المصــادر فــأن حكومــة 

متي موســكو وواشــنطن علــى الســواء رفضــت صنعاء التي حصلت على اســلحة مــن حكــو 

                                                          

  . 26) اوجه العالقات الیمنیة الشمالیة مع المملكة العربیة السعودیة ، ص 1(

  )و.م.أ.ح. ، الیمن الشمالیة ، عالقات اجنبیة،الیمن الشمالیة ترحب باالسلحة والمستشارین السوفیت .2(

  ) المصدر نفسه . 3(
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الطلـــب الســـعودي ، وازداد الضـــغط الســـعودي علـــى حكومـــة صـــنعاء بعـــد عـــزم األخیـــرة 

احــداث تغیــرات وزاریــة واشــراك أعضــاء مــن الجبهــة الوطنیــة الدیمقراطیــة المعارضــة فــي 

الحكومة وذلك بعد الحــوار الــذي اجــراه علــي عبــد اهللا صــالح مــع اطــراف مــن المعارضــة 

، وازدادت حـــدة المخـــاوف الســـعودیة بعـــد ان بـــدأت 1979الحـــرب االهلیـــة عـــام عقـــب 

  . )1(1979شحنات االسلحة السوفیتیة بالوصول الى میناء الحدیدة في منتصف عام 

اكــــد الــــیمن الشــــمالي مــــن جانبــــه للملكــــة العربیــــة الســــعودیة ان تــــدفق األســــلحة   

عاء التقلیدیة القائمــة علــى عــدم والمستشارین السوفیت ال یعني أي تغییر في سیاسة صن

االنحیــــاز ، كمــــا ان محادثــــات الوحــــدة ال تعنــــي اتجــــاه الــــیمن الشــــمالي الــــى التحــــالف 

الســـوفیتي ، لكـــن مخـــاوف الســـعودیة لـــم تهـــدأ مـــن تطمینـــات حكومـــة صـــنعاء ، فأرســـلت 

المملكة سلطان بن عبد العزیــز وزیــر الــدفاع الســعودي، وســعود الفیصــل وزیــر الخارجیــة 

، الجراء محادثات مع علــي عبــد 1979من الشمالي في الثالث عشر من یونیو الى الی

اهللا صــالح للحصــول علــى تأكیــدات منــه للــتخلص مــن الوجــود الســوفیتي ، وقــال بعــض 

الدبلوماسیین في صــنعاء إن وزیــري الــدفاع والخارجیــة عــادا الــى المملكــة بضــمانات اقــل 

  . )2(مما سعیا الیه

وبي معاهــدة الصــداقة والتعــاون مــع االتحــاد الســوفیتي فــي بعد ان وقع الیمن الجن  

، اشــتدت المخــاوف الســعودیة إذ رأت ان المعاهــدة موجهــة ضــدها ، 1979أكتــوبر 25

وعلــى الـــرغم مـــن التصـــریحات المتكـــررة مـــن المســـؤولین فـــي عـــدن بـــأن المعاهـــدة لیســـت 

ت تلــــــك موجهــــــة ال ضــــــد الســــــعودیة وال أي بلــــــد اخــــــر ، إال ان حكومــــــة الریــــــاض قابلــــــ

)3(التصریحات بعدم االرتیاح بسبب تزاید اعداد الخبراء والمستشارین السوفیت فــي عــدن

 .  

تصاعد المد المحافظ بزعامــة المملكــة العربیــة الســعودیة فــي الخلــیج العربــي ، إذ   

  بدأت دبلوماسیة جدیدة هدفها األول تحجیم فعل القوى الیساریة االقلیمیة التي یمكن

                                                          

  ن الشمالیة ، عالقات عربیة ، الریاض تضغط على صنعاء لقطع عالقاتها مع موسكو . ) و.م.أ.ح. ، الیم1(

) المصدر نفسه ، عالقات اجنبیة ، تصاعد قلق الوالیات المتحدة تجاه ازدیاد المساعدات العسكریة السـوفیتیة الـى 2(

  الیمن الشمالي . 

)3                                                      (  Peter J.chelkowski and Robert J.Pranger, op.cit,P.272.   

؛عبد المطلـب عبـد الخـالق النقیـب، المصـدر السـابق، 10)اوجه العالقات الیمنیة الشمالیة مع المملكة السعودیة،ص4(
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  .لذلك دعمت عمان السـعودیة لمـواجهة )4(لتغلغل السوفیتي إلیهاان تشـكل منافذ ل

حركة المعارضة المســلحة فــي أقلــیم ظفــار التــي دعمهــا الســوفیت عســكریًا وسیاســیًا عبــر 

  الیمن الجنوبي .

  موقف سلطنة ُعمان إزاء النشاط السوفیتي في الیمن  -ب

یمن الدیمقراطیة الشعبیة كان هناك تباین كبیر بین النظام الحاكم في جمهوریة ال  

والنظام المحافظ الحاكم في سلطنة ُعمان ، وكان كال البلــدین یقــف علــى طرفــي نقــیض 

، وتفــاقم التــوتر بینهمــا بعــد قیــام الــیمن )1(في الخارطة السیاسیة للخلیج والجزیــرة العربیــة

یــادة الجبهــة الُعمانیــة ، بق-الجنوبي بدعم ثوار ظفار ذلك اإلقلیم المحاذي للحدود الیمنیة

الشــعبیة لتحریــر ُعمــان والخلــیج العربــي ، وكمــا ذكرنــا ســابقًا كــان الــیمن الجنــوبي حلقــة 

وصــل بــین الصــین ومــن ثــم االتحــاد الســوفیتي مــن جهــة والجبهــة الشــعبیة لتحریــر عمــان 

والخلیج العربي من جهة ثانیة ، المدادها بالدعم العسكري مما شكل تهدیدًا كبیــرًا لنظــام 

مسقط ، وكان أعضاؤها یتلقون التدریب في موسكو وبكین ، وما خلــق عــداًء الحكم في 

  . )2(شدیدًا بین سلطنة ُعمان من جهة والیمن الجنوبي واالتحاد السوفیتي من جهة ثانیة

، 1973؟)، فــي مــارس -1972اعلن السلطان قابوس بن سعید،ســلطان ُعمــان (

زال السالح للثائرین في اقلیم ظفار ، ان سفنًا سوفیتیة ظلت تقترب من سواحل بالده الن

والتقــاط االشــارات الالســلكیة للجــیش الُعمــاني ، وٕابالغهــا الــیهم ، وٕازاء تــردي االوضــاع 

) 1979-1941بــــین ُعمــــان والــــیمن الجنــــوبي ، قــــام شــــاه ایــــران محمــــد رضــــا بهلــــوي (

) واســــتجابة لنــــداء الســــلطان قــــابوس 1999-1953والحســــین بــــن طــــالل ملــــك األردن (

ال قوات ایرانیة واردنیــة لتقاتــل مــع الجــیش الُعمــاني ضــد الثــوار ، وفعــًال اســتطاعت بارس

  . )3(القوات المشتركة منتصف السبعینیات تخفیف ضغط الثوار على حكومة السلطنة 

لم تستقر األوضــاع فــي إقلــیم ظفــار ، واســتمرت حالــة التمــرد والثــورة لكــن بصــورة   

ة ُعمــان تتحســس بخطــر دائــم یهــددها، طالمــا ، وبقیــت ســلطن1975أقــل حــدة بعــد عــام 

ظل في عدن نظام ماركسي االتجاهات سوفیتي الدعم ، ونظرًا لرابطة الجوار الجغرافــي 

ولدور حكومة عدن في احتضان ثورة ظفار وتمویلها فان السلطان قابوس وجــد صــعوبة 

                                                          

   .http:/mar kaz.co.uk) ش.م.د. ، االستراتیجیة السوفیتیة المعاصرة في منطقة الخلیج العربیة ، على الموقع : 1(

)2                                                                                          (Katz,op.cit,P.78.        

  . 61) وحید رأفت ، المصدر السابق ، ص 3(
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القــوات فــي التفــاهم مــع الــیمن الجنــوبي ، ممــا اضــطره الــى المیــل باتجــاه الغــرب، لعجــز

العربیـــة فـــي نظـــره عـــن حمایتـــه مـــن االتحـــاد الســـوفیتي الـــذي وقـــف وراء حكومـــة عـــدن ، 

وعلــى هــذا االســاس انطلقــت تحركــات الســلطان قــابوس مــن النظریــة التــي ابتــدعها والتــي 

ان مــا مــن دولــة نفطیــة فــي شــبه الجزیــرة آمن بها وروج لها أال وهي النظریــة القائلــة " 

ــــد ال ــــالده التــــي تشــــرف بموقعهــــا الجغرافــــي العربیــــة معرضــــة للتهدی ـــل ب خــــارجي مثـ

. وبنــاء علــى ذلــك مــنح الســلطان قــابوس الوالیــات )1("االستراتیجي على مــدخل الخلــیج

المتحــــــدة االمریكیــــــة تســــــهیالت عســــــكریة فــــــي المــــــوانئ الُعمانیــــــة وفــــــي جزیــــــرة مصــــــیرة 

یــة فــأن االســتراتیجیة التــي تقــع علــى مقربــة مــن خلــیج ُعمــان ، وبحســب المصــادر الیمن

ســـلطنة ُعمـــان مـــن خـــالل احادیـــث مســـؤولیها حاولـــت التـــذرع باألخطـــار الشـــیوعیة فـــي 

  . )2(خالفها مع الیمن الجنوبي للسماح لألمریكیین باستخدام موانئها

ادى التعــارض بــین حكــومتي عــدن ومســقط الــى تبــادل االتهامــات بالتبعیــة ألحــد   

" اللبنانیــة فــي الحــوادث لمجلــة " المعسكرین الــدولیین ، وذلــك بتصــریح الســلطان قــابوس

لقد انتهت العملیات العسكریة داخــل ظفــار وعلــى طــول الحــدود : " 1976أكتوبر 15

التي بیننا وبــین حكومــة عــدن ، لكــن الوجــود العســكري الماركســي ال یــزال قائمــًا داخــل 

عــدن ، لقــد اضــافوا الــى الخبــراء العســكریین الســوفیت وااللمــان الشــرقیین مئــات مــن 

خبراء العسكریین الكــوبیین ، وأنــا ال اریــد ان تتكــرر فــي بــالدي المأســاة التــي وقعــت ال

  . )3(في انغوال عندما نجح الشیوعیون في االستیالء على الحكم بلباس الكوبیین "

ونظرت ُعمان بعین الشك والریبة الــى السیاســة التــي كــان یتبعهــا الــیمن الجنــوبي   

ومــع االحــداث العربیــة والدولیــة ، فانتقــدت انحیــازه الــى في تعامله مع الــدول القریبــة منــه 

اثیوبیــا فــي حربهــا مــع الصــومال، ولــم تكــن راضــیة عــن سیاســة حكومــة الصــومال قبــل 

  .)4(توجهها الى المعسكر الغربي وطردها للخبراء السوفیت

وتحدث عبد العزیز الرواس ، وزیر االعالم الُعماني، عن الخطر الذي كان یتهدد 

كــان بقولــه " 1980نــوفمبر 24" االماراتیــة بتــاریخ جریــدة الفجــر لقــاء مــع " بــالده فــي

                                                          

  .204) نقًال عن : ظمیاء كاظم الكاظمي ، المصدر السابق ، ص 1(

  .204) المصدر نفسه، ص2(

  . 160) مقتبس من : خالد القاسمي ، الوحدة الیمنیة ، ص 3(

  . 160) المصدر نفسه ، ص 4(
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هناك من یذكر ان ُعمان في مواجهتها للهجمة الشیوعیة عــن طریــق الــیمن الجنــوبي 

ــیمن  ــك غیــر صــحیح الن ال ارادت ان تجــر المنطقــة الــى مــا هــو ابعــد مــن هــذا ، وذل

مع ُعمان في تلك الفترة لم تكن إال الجنوبي ال تعمل بمفردها وان ما شاهدته حدودها 

مؤشرًا واحد من العدید من المؤشرات ألهداف الهجمــة الشــیوعیة الدولیــة التــي یشــنها 

  .)1(االتحاد السوفیتي على المنطقة في صراعه الدائم مع القوى الغربیة"

ومـــن جانبـــه انتقـــد الـــیمن الجنـــوبي بشـــدة سیاســـیة ُعمـــان فـــي المجـــال الخلیجـــي   

دولي ، ففي المجال الخلیجي رفض الیمن الجنوبي التحالف الُعماني مع شاه والعربي وال

ایــران ومــا تبــع ذلــك مــن تــدخل عســكري ایرانــي فــي قمــع الثــورة فــي إقلــیم ظفــار ، وفــي 

المجـــال العربـــي انتقـــد موقـــف عمـــان الصـــامت مـــن اتفاقیـــات كامـــب دیفیـــد ، وعـــد الـــیمن 

شكل خطــرًا علــى المنطقــة بأجمعهــا ومــن الجنوبي الوجود األمریكي في ُعمان بأنه كان ی

  . )2(هنا رفض السیاسة الُعمانیة الموالیة والمتعاونة مع الوالیات المتحدة معها

اعتقــد ســلطان ُعمــان ان الســوفیت حــاولوا اســتغالل الظــروف فــي ایــران فــي اثنــاء   

نشــوب الثــورة هنــاك لتوســیع نفــوذهم علــى الجانــب العربــي مــن الخلــیج ، وذلــك كــان فــي 

تقــــاده احــــدى مظــــاهر االســــتراتیجیة الســــوفیتیة ، أي كســــب الســــیطرة علــــى المنطقــــة اع

وحرمـــان اوربـــا والیابـــان مـــن وصـــول الـــنفط إلـــیهم، وكانـــت هـــي الهـــدف األكثـــر احتمـــاًال 

لتدخل الكتلة السوفیتیة نظرًا ألن تدخًال مــن هــذا النــوع فــي الســعودیة بمثابــة تحــد مباشــر 

ســوفیت فــي ذلــك الوقــت وفــي تلــك المنطقــة ، امــا الــیمن لألمریكیین ، وهو ما لم یحبذه ال

الشـــمالي فكـــان اقـــل اهمیـــة مـــن الناحیـــة االســـتراتیجیة مقارنـــة بالســـلطنة ، وتزامنـــت هـــذه 

المخـــاوف مـــع وصـــول الجنـــاح المتشـــدد فـــي عـــدن الـــى الســـلطة ومحاولـــة احیـــاء التمـــرد 

  . )3(والثورة في ظفار

لعربــي فقـــد بــذل الســلطان قـــابوس كمــا ونظــرًا لموقـــع ُعمــان عنــد مـــدخل الخلــیج ا

جهــدًا شخصــیًا هــائًال القنــاع حكــام الخلــیج العربــي بالحاجــة الــى االتحــاد ضــمن ترتیبــات 

                                                          

  .191) نقًال عن :خالد القاسمي ، المصدر السابق ، ص 1(

  .192) المصدر نفسه ، ص 2(

عـن ) و.م.أ.ج. ، الیمن الدیمقراطیة ، عالقات مع الدول االجنبیة واالحـزاب ، صـحیفة بریطانیـة تتحـدث 3(

  النفوذ السوفیتي في عدن .  
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دفاعیـــة مشـــتركة فـــي الوقـــت الـــذي كـــان فیـــه الحفـــاظ علـــى االنظمـــة الموالیـــة للغـــرب فـــي 

  . )1(منطقة الخلیج العربي بمثابة مسألة حیاة او موت للوالیات المتحدة األمریكیة

الــى انشــاء تحــالف خلیجــي عربــي للــدفاع عــن الخلــیج 1979دعــت ُعمــان عــام 

العربـــي ضـــد مـــا كانـــت تســـمیه بـــالخطر الســـوفیتي ،وفـــي ســـبتمبر مـــن العـــام نفســـه أوفـــد 

الســلطان قــابوس مبعــوثین شخصــیین الــى ملــوك الخلــیج العربــي وأمرائــه یحملــون رســائل 

متحــدة وبریطانیــا والمانیــا الغربیــة تتضمن اقتراحه بانشاء تكتل عسكري یشمل الوالیــات ال

للدفاع عن مضیق هرمز، وان یكون هذا التكتل مسؤوًال عن المحافظة على أمن الخلیج 

ضــرورة العربــي ، وهــذا مـــا كــان یتعـــارض مـــع مـــا طرحــه ســــابقًا الســلطان قــابوس بــــ  " 

نــي " للدفاع عن الخلیج العربي من االتحاد الســوفیتي ، ویعانشاء حلف دفاعي خلیجي 

مـــن جهـــة ثانیـــة ، دعـــوة إلـــى قـــوات أجنبیـــة للـــدخول الـــى المنطقـــة والتـــأثیر علـــى أمنهـــا 

  . )2(واستقرارها

الیمنــــي الجنــــوبي ، طــــرح الســــعودیون مســــألة -فــــي غضــــون التقــــارب الســــعودي  

المصالحة بــین حكــومتي عــدن ومســقط إال ان الُعمــانیین طــالبوا حكومــة عــدن بالغــاء أي 

ســـیما فـــي جزیـــرة ســـوقطرة فـــي المحـــیط الهنـــدي ، وكـــان وجـــود ســـوفیتي فـــي بالدهـــم وال

تحقیق تلك المسألة من المحال بحسب رأي زعماء الحــزب االشــتراكي الیمنــي ، ممــا قــاد 

  . )3(الى فشل الوساطة

كان لمصــر ، وهــي الدولــة العربیــة الكبــرى ، موقــف مشــابه للموقــف الُعمــاني مــن   

  ه في الفقرة القادمة . النشاط السوفیتي في الیمن ، وهذا ما سنتناول

  موقف مصر -ج

كانــت مصــر فــي عهــد الــزعیم جمــال عبــد الناصــر اول دولــة عربیــة تلقــت اســلحة   

) بعــــد ذلــــك اســــتمرت 1955مــــن اوربــــا الشــــیوعیة رســــمیًا ( صــــفقة االســــلحة التشــــیكیة 

فــي الــیمن قــدم 1962ســبتمبر 26العالقات االیجابیة بین الطرفین ، وعنــد انــدالع ثــورة 

ت مساعدات متمیزة للتدخل المصري الى جانب الجمهوریین ، إال ان وفاة جمــال السوفی

                                                          

) و.م.أ. ح. ، الیمن الدیمقراطیة ، عالقات مع الدول االجنبیة واالحزاب ، صحیفة بریطانیة تتحدث عـن 1(

  النفوذ السوفیتي في عدن .

  .192) خالد القاسمي ، الوحدة الیمنیة ، ص 2(

  خالفات في الیمن الجنوبي .   ) و.م.أ.ح. ، الیمن الدیمقراطیة ، وضع سیاسي ، تهدئة مؤقتة لل3(
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)، ادى الـــى 1981-1970، ومجـــئ محمـــد انـــور الســـادات (1970عبـــد الناصـــر عـــام 

ــــــرئیس المصــــــري الجدیــــــد ، الخبــــــراء -تــــــوتر العالقــــــات المصــــــریة الســــــوفیتیة ، وطــــــرد ال

وقــت اتجهــت مصــر الــى ، ومنــذ ذلــك ال1972والمستشــاریین الســوفیت مــن مصــر عــام 

التحــــالف مــــع الوالیــــات المتحــــدة االمریكیــــة ، وســــعى الســــادات الــــى مقاومــــة أي وجــــود 

  . )1(سوفیتي في البحر االحمر

وفــي خضــم تــوتر عالقــات الــیمن الجنــوبي مــع الســعودیة مطلــع الســبعینیات ، لــم   

ســخطها تقدم مصر لألولى مساعدات مادیة إّال بعــض المدرســین والخبــراء ، تعبیــرًا عــن

من النفوذ السوفیتي المتزاید في الیمن الجنوبي ، فضًال عــن رغبــة مصــر فــي المحافظــة 

على عالقاتها الودیة مع السعودیة، وخوفًا من ان تقطــع األخیــرة عنهــا تعویضــات حــرب 

  .)3(، اذا قدمت شیئًا للیمن الجنوبي)2(حزیران

لمصــر باســتخدام مــن الــیمن الجنــوبي الســماح 1977وطلــب الســادات فــي ســنة   

إحــدى الجــزر الیمنیــة فــي البحــر األحمــر العربــي، وطــرد الخبــراء الســوفیت منهــا، وذلــك 

بحجة ان الكیان الصهیوني سیتمسك بقاعدته في شرم الشیخ علــى البحــر االحمــر ، إذا 

  .   )4(بقي السوفیت في تلك الجزیرة ،إال ان الیمن الجنوبي رفض ذلك

، وشـــنت )6(فـــي الیمنـــین مكیـــدة ســـوفیتیة)5(اســـیةرأت مصـــر ان االغتیـــاالت السی  

اجهـــزة االعـــالم المصـــریة حملـــة علـــى الحكومـــة فـــي عـــدن ، فأعلنـــت القـــاهرة عـــن وجـــود 

االف الخبراء الكــوبیین والســوفیت وااللمــان الشــرقیین فــي الــیمن الجنــوبي ، وعــن اشــتراك 

، ونشـــرت هـــؤالء فعلیـــًا فـــي االحـــداث التـــي ادت الـــى مصـــرع الـــرئیس ســـالم ربیـــع علـــي 

                                                          

ـــوفیاتي1( ــافس الســـ ـــــد اهللا ، التنـــ ـــد عب ــــال محمــ ) ، رســــــالة 1981-1967األمریكـــــي حیـــــال مصـــــر ( -) جمـ

  .74، ص 1989ماجستیر غیر منشورة ، كلیة العلوم السیاسیة ، جامعة بغداد ، 

ن تمــنح الســعودیة ، ا1967) تقــرر بموجــب مــؤتمر الخرطــوم الــذي عقــد فــي الســودان بعــد حــرب حزیــران 2(

ــد احمــــد محجــــوب ،  لمصــــر تعویضــــات مالیــــة ســــنویة لمســــاعدتها فــــي ازالــــة آثــــار العــــدوان . ینظــــر محمــ

  .166المصدر السابق ، ص 

  .5/6/1971و.و.خ. ، تقریر سفارة الجمهوریة العراقیة في عدن ، بتاریخ) 3(

  .  74)جمال محمد عبد اهللا ، المصدر السابق ، ص 4(

، واغتیـال سـلفه احمـد الغشـمي فـي یونیـو 1977مثال اغتیال الرئیس ابراهیم الحمدي عـام ) على سبیل ال5(

  ، فضًال عن اعدام سالم ربیع علي في الجنوب .1978

  ) و.م.أ.ح. ، الیمن الشمالي ، ملف عام ، احداث الیمن ، قصة یمنین .6(
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الصحف المصریة اخبارًا عن وصول قــوات اثیوبیــة وطیــارین بلغــار الــى الــیمن الجنــوبي 

احداث الیمن " المصریة مقاًال بعنــوان " االخبار للمساعدة العسكریة ، وكتبت صحیفة " 

" بقلــــم موســــى صــــبري ، الــــذي نظــــر لحكمــــة سیاســــة الســــادات فــــي التحــــدي الشـــیوعیة 

ان الحصــانة للمنطقــة یــة لــدعم الســادات عنــدما قــال : " للســوفیت ، ودعــا الــدول النفط

العربیة كلها تنبع من مصر ، وهي طــوق النجــاة للجمیــع ، ولكــن الــبعض تصــور اننــا 

" . ویــدعو الكاتــب المصــري صــراحة الــى نهددهم بالخطر الشیوعي لكي نبتــز أمــوالهم 

مخــاوف تقــدیم دعــم اقتصــادي ومــالي غیــر محــدود لنظــام الســادات فضــًال عــن إظهــار

  . )1(كبیرة لدى الحكومة المصریة من انها والسودان أهداف مقبلة للسوفیت بعد الیمن

وبعـــد عقـــد حكومـــة عـــدن معاهـــدة صـــداقة وتعـــاون مـــع االتحـــاد الســـوفیتي كتبـــت   

ــــار صــــحیفة "  ان هــــدف الســــوفیت تقــــول " 1979أكتــــوبر 27" المصــــریة یــــوم االخب

ع نطاق نفوذهم لیمتــد الــى منــاطق الــنفط السیطرة على الجنوب العربي، ومن ثم توسی

  . )2("في الخلیج العربي 

وحــــذت المملكــــة االردنیــــة الهاشــــمیة حــــذو شــــقیقاتها العربیــــات فــــي الموقــــف مــــن   

  النشاط السوفیتي في الیمن . 

               موقف األردن                                   -د

بیر للموقف السعودي فكلتا الــدولتین كــان كان الموقف االردني مشابهًا الى حد ك  

یحكمهما نظام ملكي معــاد للســوفیت ، وســاند االردن الســعودیة فــي دعمهــا للملكیــین فــي 

، وبعد توجه الیمن )3(أثناء الحرب األهلیة في الیمن ضد الوجودین المصري والسوفیتي

ة بـــدور كبیـــر ، قـــام األردن برفقـــة الســـعودی1970الشـــمالي الـــى الســـعودیة والغـــرب عـــام 

لتقویــــة الــــیمن الشــــمالي عســــكریًا ودفعهــــا الــــى إســــقاط النظــــام الماركســــي المتحــــالف مــــع 

االتحاد السوفیتي فــي الــیمن الجنــوبي ، واتجــه األردن الــى محاربــة الوجــود الســوفیتي فــي 

جنوب الجزیرة العربیة ، بتقدیم اسلحة ومعدات عسكریة وضباط لتــدریب الجــیش الیمنــي 

دم لحكومة صنعاء ثالثة عشر خبیرًا من مختلف االختصاصــات وســتة الشمالي ، كما ق

كانـــــت محملـــــة 1974خبـــــراء تمـــــوین ، فضـــــًال عـــــن وصـــــول طـــــائرة اردنیـــــة فـــــي تمـــــوز 

                                                          

  . 12، ص 3870نقًال عن " الدستور " ، العدد ) 1(

  .144عبد اهللا عبد المحسن السلطان ، المصدر السابق ، ) نقًال عن :2(

  .324) عبد الحمید البكري ، المصدر السابق ، ص 3(
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بتجهیزات للجیش الیمني مع ثالثین عربة مصفحة أضیفت الى عشر مصفحات أرسلت 

لــى محاربــة قبــل ذلــك التــاریخ ، وقــد كــان غــرض االردن مــن ذلــك دفــع الــیمن الشــمالي إ

النظام في الجنوب وٕاسقاطه، وال سیما ان االردن قدم دعمًا عســكریًا لســلطنة ُعمــان الــى 

جانب الدعم اإلیراني إلجهاض ثورة اقلیم ظفار ولتطویق الیمن الجنوبي ، وكان االردن 

یهــدف الــى جعــل الــیمن الشــمالي خاضــع للهیمنــة األمریكیــة، وكــذلك محاولــة تنفیــذ فكــرة 

یة باستبدال االسلحة السوفیتیة التي استخدمها الجیش في الــیمن الشــمالي امریك-سعودیة

بأسلحة امریكیة . وذكرت وثائق القنصلیة العراقیة في صنعاء ان السفارة االردنیة هناك 

كانت تقوم باتصاالت مع جهات عدیدة في الخلــیج والجزیــرة العربیــة وتســرب المعلومــات 

من ، لــــذلك طلــــب معظــــم الضــــباط الیمنیــــین مــــن عــــن االوضــــاع الداخلیــــة السیاســــیة للــــی

ســــــلطات بالدهــــــم ایقــــــاف التعــــــاون العســــــكري مــــــع االردن واالســــــتغناء عــــــن الضـــــــباط 

  .)1(األردنیین

لــم یقتصــر الموقــف مــن النشــاط الســوفیتي فــي الــیمن علــى الــدول العربیــة فحســب   

  بل تعداه الى مواقف دولیة . وهو ما سنتناوله فیما یأتي : 

  اقف الدولیة       ثانیًا : المو 

  موقف الوالیات المتحدة األمریكیة -أ

بدأت الحرب االهلیة الیمنیة تستقطب الدول العظمى ، وأكدت هذه الحرب علــى   

، فقــــد اكـــد الــــرئیس )  2(" والتنـــافس علـــى العــــالم الثالـــثالحـــرب بالوكالـــة صـــحة فكـــرة " 

خالف المتصاعد بــین ان الاألمریكي جون كنیدي مع بدء التدخل المصري في الــیمن "

المملكــة العربیــة الســعودیة ومصــر لــیس قاصــرًا علیهــا وحــدهما بــل انــه قــد یصــل الــى 

القوى الكبرى فــي العــالم ، وان مصــالح الوالیــات المتحــدة واضــحة فــي بــاطن االراضــي 

                                                          

، التعاون العسـكري بـین االردن 29/7/1974) و.و.خ. ، تقریر المفوضیة العراقیة في صنعاء ، بتاریخ 1(

  والیمن . 

منطقة العربیة بحجة الوقوف بوجه الخطر الشـیوعي ) كانت الوالیات المتحدة تحاول التغلغل في الیمن وال2(

ــا لـــم تتفـــق مـــع 1946، القامـــة عالقـــات دبلوماســـیة مـــع الـــیمن وارســـلت بعثـــة عـــام  لعقـــد المعاهـــدة لكنهـ

الحكومــة الیمنیــة فــي وقتهــا بســبب رفــض االدارة االمریكیــة بنــاء مینــاء الحدیــدة او تمویــل بنائــه ، وخشــي 

1928فـي اثنـاء تجدیـد المعاهـدة المعقـودة عـام 1955والسوفیت عام االمریكیون من التقارب بین الیمن

ــــیمن قرضــــا طویــــل االجــــل ، ومنحــــت الحكومــــة  ــت الخارجیــــة االمریكیــــة حكومــــة بالدهــــم مــــنح ال ، وأقنعــ

  االمریكیة للیمن قرضًا قدره ملیون وثالثون الف دوالر مما اغضب االمام أحمد =
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السعودیة ، وان االتحــاد الســوفیتي ركــب الموجــة المصــریة والتــي ال یعلــم إال اهللا متــى 

ان الوالیات المتحدة لن تسمح ألیة قوة في العالم حتى لــو كانــت " " واوضحستنكسر 

ـــي تعتمـــد علیهـــا هـــي  االتحـــاد الســـوفیتي أن تنفـــذ الـــى مصـــادر الطاقـــة النفطیـــة الت

  .      )1("وحلفاؤها الى اقصى حد 

جاءت الثورة الیمنیة بعد سنتین من تــولي جــون كنیــدي منصــبه الرئاســي ، وكــان   

ســة الخارجیــة االمریكیــة أراد بهــا إدخــال تغیــرات جذریــة علیهــا وقــد معه رؤیة جدیدة للسیا

انطلق كنیدي ومساعدوه من أّن تأیید الوطنیین غیر الشیوعیین قد یكون افضــل لتحقیــق 

المصـــالح االمریكیـــة مـــن تأییـــد الـــنظم المحافظـــة ، وانعكســـت هـــذه الرؤیـــا فـــي تحركـــات 

بط ودیــًا مــع الناصــریة، والســیما أّن السیاســة الخارجیــة االمریكیــة فــي المنطقــة بحیــث تــرت

االتجاه المعادي للناصریة منتصف الخمسینیات ادى الــى دخــول الســوفیت بشــكل رئــیس 

الى الشرق االوسط ،لذلك سعى كنیدي الى تحسین عالقات بالده مع مصر،مع مراعــاة 

  . )2(خالفاتهما بشأن ثورة الیمن

تـــــدخل إلجهـــــاض الثـــــورة حــــذر خروتشـــــوف الوالیـــــات المتحـــــدة والســـــعودیة مـــــن ال

، وكانــت )2(الیمنیــة، وذلــك حینمــا اعتــرف االتحــاد الســوفیتي بالجمهوریــة العربیــة الیمنیــة

                                                          

لــم تســتطع االدارة االمریكیــة التغلغــل فــي الــیمن لمنافســة النشــاط = وامــر بالغــاء القــرض ، لضــآلة المبلــغ ، و 

السـوفیتي ، إذ رفضـت الـیمن سیاسـة االرتبـاط بــاحالف عسـكریة ومـا شـابه ، ازدادت المخـاوف االمریكیــة 

من النشاط السوفیتي في الیمن الذي كان باعتقادهم یشكل خطرًا على مصالحهم النفطیة في السـعودیة ، 

رة االمریكیة جهودها وحصلت على موافقـة الحكومـة الیمنیـة بتأسـیس قنصـلیة فـي تعـز ، لذلك كثفت االدا

وارسـلت المسـاعدات الغذائیــة وتعهـدت بإنشــاء طریـق بـري مــن المخـا الــى صـنعاء مـرورًا بتعــز ، كمـا لجــأ 

ي االمریكیون الى دعم الحسن بن یحیى ضد ولي العهد محمد البدر الذي كان یمیل الى االتحاد السـوفیت

ــالح االقتصــــادیة االمریكیــــة فــــي الــــیمن الشــــمالي  ، 1957-1925، ینظــــر: ســــمیة امــــین یاســــین ، المصــ

؛ عبـــد المـــنعم الســـید علـــي، الوالیـــات 13،2002-12"دراســـات فـــي التـــاریخ واالثـــار " (مجلـــة) ، العـــدد 

ج العربـــي ، المتحـــدة االمریكیـــة وعالقاتهـــا االقتصـــادیة مـــع اقطـــار الخلـــیج العربـــي ، مركـــز دراســـات الخلـــی

  وما بعدها .52، ص 1987جامعة البصرة ، 

  .        320) نقًال عن : ممدوح مصطفى منصور ، المصدر السابق ، ص 1(

) أحمــد یوســـف احمــد ، السیاســـة االمریكیــة والثـــورة فــي الـــیمن الشــمالیة ، " المســـتقبل العربــي " (مجلـــة) ، 2(

  . 70، ص 1982، السنة الخامسة ، حزیران 40بیروت ،العدد 

  

  . 27) إبراهیم فنجان صدام االمارة ، المصدر السابق ، ص 1(
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الوالیات المتحدة فضًال عن خشــیتها علــى مصــالحها النفطیــة تخشــى ان تــؤدي االحــداث 

في الیمن الــى االطاحــة باالســرة الســعودیة الحاكمــة  ، والســیما ان بعضــًا مــن امــراء تلــك 

ســرة عارضــوا دعــم بالدهــم للملكیــین الیمنیــین ، ممــا ولــد صــراعًا داخلیــًا ، فــي الوقــت اال

الــذي كــان فیــه جــیش عبــد الناصــر یتزایــد تعــداده فــي الــیمن ،وقــد وصــفته الســعودیة بأنــه 

تهدیــد مباشــر لهــا ، لــذلك حــث االمیــر فیصــل بــن عبــد العزیــز ،ولــي العهــد الســعودي، 

  .)2(ف بالجمهوریة الجدیدةالوالیات المتحدة على عدم االعترا

ارســلت القنصــلیة االمریكیــة فــي تعــز تقــاریر الــى خارجیــة بالدهــا ، شــددت فیهــا   

ال ترتمــي اكثــر فــي احضــان على وجوب االعتراف األمریكي بالجمهوریة الیمنیــة لكــي " 

" ، ولكي الیرتبط اسم الوالیات المتحدة بــدعم األنظمــة الملكیــة فقــط، كمــا وفــر السوفیت 

)3(راف األمریكي ووقف الدعم السعودي فرصة لعبد الناصــر لالنســحاب مــن الــیمناالعت

.    

كانت الوالیات المتحدة تراقب بعنایة متزایدة التواجد السوفیتي في الیمن، وتحاول 

ســلم القــائم باالعمــال األمریكــي فــي 1962نــوفمبر 8الحــد منــه بشــتى الوســائل ، ففــي 

ئمــة تضــمنت اســماء ســبعة عشــر یمنیــًا وصــفهم صــنعاء الــى عبــد الــرحمن البیضــاني قا

بـــأنهم شـــیوعیون، ویشـــغلون مناصـــب حساســـة فـــي أجهـــزة الحكومـــة الیمنیـــة،  وكـــان رد 

البیضاني بعدم إمكانیة اتخــاذ أي أجــراء ألنــه توقــع معارضــة الســفیر الســوفیتي لــه بحكــم 

  . )4(المساعدات الكبیرة التي قدمها االتحاد السوفیتي للثورة

لطــرفین الیمنــي واألمریكــي اســتخدام الورقــة الضــاغطة علــى الطــرف حــاول كــال ا  

االخر، ففي الوقت الذي كانت فیه الیمن تناور بارتمائها في أحضان السوفیت في حالة 

عــــدم اعتــــراف الوالیــــات المتحــــدة بهــــا ، كانــــت اإلدارة األمریكیــــة تنــــاور بمــــنح اعترافهــــا 

هكـــذا نالحـــظ ان الحكومـــة الیمنیـــة للجمهوریـــة لغـــرض إبعادهـــا عـــن النفـــوذ الشـــیوعي ، و 

حاولت استغالل الظروف الدولیة لنیل االعتراف األمریكي بأســرع وقــت ممكــن ، وكانــت 

الوالیات المتحدة تراقب بعنایة متزایدة اعداد الدول التــي اعترفــت بالنظــام الجمهــوري فــي 

ومعظــم الــیمن ، إذ الحظــت االعتــراف الســریع بهــذا النظــام مــن عــدد مــن الــدول العربیــة 

                                                                                                                                                                         

  . 72) أحمد یوسف احمد ، المصدر السابق ، ص 2(

  .72) المصدر نفسه ، ص 3(

  . 35) إبراهیم فنجان صدام األمارة ، المصدر السابق ، ص 4(
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دول المعســكر االشــتراكي بضــمنها الصــین الشــیوعیة ، ممــا أثــار قلــق الوالیــات المتحــدة 

  . )1(من امتداد النفوذ الشیوعي الى الیمن، ومن ثم الى جیرانها

، بعــد أن أحــس بمقــدار 1962أرسل كنیدي رسالة الى عبد الناصر في نــوفمبر   

النظام الجدیــد هنــاك التزامــه بالتعهــدات تأثیره على المسؤولین في الیمن مقترحًا ان یؤكد

الدولیة للنظام السابق واعادة العالقات مع جیرانه وصرف جهوده للشؤون الداخلیة، وقــد 

رد عبد الناصر برسالة اوضح فیها قبوله اقتراحات كنیــدي ، فاعترفــت الوالیــات المتحــدة 

ن نجـــران ، وعنـــدما هاجمـــت طـــائرات مصـــریة مـــد1962دیســـمبر 19بالجمهوریـــة فـــي 

وجیــزان التــي كــان ینطلــق منهـــا الملكیــون لقتــال الجمهــوریین ، اصــدرت وزارة الخارجیـــة 

االمریكیة بیانًا اكد التزام بالدهــا بالــدفاع عــن الســعودیة ، وارســلت مــدمرة امریكیــة لترســو 

هــدد عبــد الــرحمن البیضــاني   . )2(الثبات ذلك1963ینایر 15في میناء جدة في 

" اذا كــان ارســال ، عندما كان في زیارة رسمیة الى القاهرة ، بأنه 1963ینایر 19في 

خطرًا على الثورة الیمنیــة فــان هنــاك قــوة ال تقــل بأســًا القوات البحریة االمریكیة یشكل

وكان هذا التصریح الیمني نذیر بتزایــد عن قوة الوالیات المتحدة ستهب لمساعدتنا " ، 

عنیـــت حكومـــة واشـــنطن بتوثیـــق عالقاتهـــا مـــع الجمهوریـــة، لـــذلكالنفـــوذ الشـــیوعي فـــي

حكومــة صــنعاء ، فوقعــت اتفاقیــة جدیــدة اختصــت بانشــاء الطریــق البــري الــذي ربــط بــین 

صــنعاء ومشــروع تصــفیة میــاه تعــز، ورفعــت الوالیــات المتحــدة كــذلك درجــة -تعــز-المخــا

تمثیلها الدبلوماسي فــي الجمهوریــة الــى مســتوى ســفارة ، وحینــذاك اكــدت حكومــة موســكو

مســاندة حكومتــه الالمحــدودة 1963علــى لســان خروتشــوف للحكومــة الیمنیــة فــي فبرایــر 

للجمهوریــة الیمنیــة ، وطلــب رفــع التمثیــل الدبلوماســي بینهمــا الــى مســتوى ســفارة ،وربمــا 

  . )3(األمریكیة-جاء ذلك رد فعل على تطویر العالقة الیمنیة 

رط مصــر والســعودیة بشــكل كبیــر سارعت االدارة االمریكیة، مع تفاقم االزمة وتــو   

الملكــي إلــى محاولــة احتــواء الصــراع وتطویقــه علــى االقــل وعــدم -في الصراع الجمهوري

، واثــار 1963نــوفمبر 17اتســاع تأثیراتــه ، فتقــدم كنیــدي بمبــادرة لفــض االشــتباك یــوم 

القضــیة داخــل المنظمــة الدولیــة ، ودعاهــا الــى التــدخل فــي حــل االزمــة التــي خشــي ان 

                                                          

  . 36-35) ابراهیم فنجان صدام االمارة ، المصدر السابق ، ص ص 1(

  .  74-73) احمد یوسف احمد ، المصدر السابق ، ص ص 2(

  .45، 44) ابراهیم فنجان صدام االمارة ، المصدر السابق ، ص 3(
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، وقد شعرت الوالیات المتحــدة بــالحرج ازاء )1(مصالح بالده النفطیة في السعودیةتطال 

ــــدة بكلتیهمــــا ، وكانــــت  تــــورط الســــعودیة ومصــــر فیهــــا ، إذ كانــــت تربطهــــا عالقــــات جی

حریصـــة علــــى ان ال تفقـــد ایــــًا منهمــــا بحكـــم مصــــالحها النفطیــــة هنـــاك ، وكــــذلك ادامــــة 

  . )2(فیتي إلیهاالعالقات مع مصر لمنع امتداد النفوذ السو 

الــى الــیمن برفقــة بعثــة دولیــة لحــل )3(أوفــدت االمــم المتحــدة أمینهــا العــام یوثانــت  

االزمة، وحث أطراف الصراع على وجوب القبول بمبادرة الرئیس كنیــدي وتطبیقهــا، وقــد 

وافق الجانبان المصري والسعودي وكذلك الیمني على بنود اتفاقیــة فــض االشــتباك ، إال 

مالبثـــت ان تـــوترت مـــن جدیـــد بســـبب قصـــف الطـــائرات المصـــریة لموقـــع أن االوضـــاع

الملكیـــین داخــــل الســــعودیة والقریبــــة مــــن الحـــدود الیمنیــــة ، فضــــًال عــــن اغتیــــال الــــرئیس 

  . )4(1963نوفمبر 22األمریكي جون كنیدي في 

كان االتحاد السوفیتي یعارض دائمًا تدخل االمم المتحدة في حل مشــكلة الــیمن،   

خلها غطاًء لتدخل الوالیات المتحدة هناك ، ومن المالحظ ان االتحــاد الســوفیتي ویعد تد

كـــان یحـــاول تـــأخیر تطبیـــق الســـالم فـــي الـــیمن وقـــد یعـــود ذلـــك الـــى رؤیتـــه بـــأن اســـتمرار 

الحرب في الیمن یعد فرصة له لحصر وجــوده فــي تلــك المنطقــة ذات المصــالح الحیویــة 

انت االدارة االمریكیــة تواقــة لوضــع اتفاقیــة فــض للوالیات المتحدة االمریكیة ، في حین ك

)2(االشتباك موضع التنفیذ بهدف قطع الطریق امام امتداد النفوذ السوفیتي الــى المنطقــة

 .  

                                                          

  .  57) احمد یوسف احمد ، المصدر السابق ، ص 1(

  . 46) ابراهیم فنجان صدام االمارة ، المصدر السابق ، ص 2(

ثــم انضــّم الــى الســلك الدبلوماســي فتقلــب فــي عــدة مناصــب اداریــة ) دبلوماســي بــورمي ، بــدأ حیاتــه مدرســاً 3(

قائمـًا باعمـال السـكرتیر 1961ومثل بالده في المؤتمرات الدولیـة واجتماعـات االمـم المتحـدة ، عـین عـام 

العام لمنظمة االمم المتحدة لمدة سنة ، ثم انتخب بعد ذلك باالجماع أمینًا عامًا لها ، انتهت مـدة خدمتـه 

. ینظر عبد الوهـاب 1972، إال أنه استمر في منصبه بعد القبول بتجدید تعیینه حتى سنة 1966عام 

  .94الكیالي ، الموسوعة السیاسیة ، ص 

  .77) احمد یوسف احمد ، المصدر السابق ، ص 4(

  .  59-58) ابراهیم صدام فنجان االمارة ، المصدر السابق  ، ص ص 1(

، بـدا حیاتـه مدرسـًا ، انضــّم الـى الحـزب الـدیمقراطي ، ثــم اصـبح نائبـًا فــي 1908) ولـد فـي تكسـاس ســنة 2(

فــي مــؤتمر الحــزب الــدیمقراطي إلــى رئاســة الوالیــات المتحــدة ، فلــم 1960مجلــس الشــیوخ ، ترشــح عــام 
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الــى البیــت االبــیض خلفــًا لكنیــدي یمثــل اســتمرارًا )2(كــان مجــيء لینــدون جونســون  

یكیـــة الجدیـــدة بالضـــغط لسیاســـة الوالیـــات المتحـــدة تجـــاه الصراع،واســـتمرت االدارة االمر 

علـــى اطـــراف النـــزاع إلنهـــاء الحـــرب االهلیـــة الـــى حـــد ان مارســـت ضـــغوطًا كبیـــرة بشـــأن 

تجدیــــد اتفاقیــــة القمــــح وربطــــت تجدیــــد االتفاقیــــة بحــــل قضــــیة الــــیمن ، وشــــعرت االدارة 

االمریكیــة بــالقلق عنــدما زود الســوفیت مصــر بثمانیــة وعشــرین الــف طــن مــن القمــح فــي 

  . )3(1965یونیو 

تبع جونسون سیاسة التضییق االقتصادي على مصر لدفعها الى تســویة قضــیة ا  

بـــین 1965، فعلـــى الـــرغم مـــن توقیـــع اتفاقیـــة جـــدة 1965-1964الـــیمن طـــوال عـــامي 

السعودیة ومصر ، إال أن التناقض الرئیس بین أطراف الصراع قد حكم باالخفــاق علــى 

یاســـة االمریكیـــة حیـــال قضـــیة ، تغیـــرت الس1965هـــذه المحـــاوالت ، وابتـــداء مـــن عـــام 

الـــیمن ، وبـــدا للوالیـــات المتحـــدة ، فـــي ضـــوء الواقـــع إذ لـــم یحســـم األمـــر الي جهـــة فـــي 

الصــراع ، أن المصــالح االمریكیــة فــي أمــان ، وأن افضــل طریقــة تــرك المشــكلة الیمنیــة 

ــك لمــن أوجــدوها ، وان هــذا كــان فــي الواقــع یعنــي اتبــاع سیاســة "  ــائج أعمال " تحمــل نت

، 1966هـــذه التطـــورات مـــع زیـــارة قـــام بهـــا عبـــد الناصـــر الـــى موســـكو مطلـــع وتزامنـــت

وصرح عبد الناصر بعد هــذه الزیــارة بأنهــا قــد أســفرت عــن تفــاهم وّفــر لمصــر مــا ال یقــل 

عـــن مـــائتي ملیـــون جنیـــه ، ممـــا اعطـــى دافعـــًا لعبـــد الناصـــر البقـــاء قواتـــه فـــي الـــیمن ، 

حاب مـــن الجنـــوب الیمنـــي مطلـــع عـــام والســـیما بعـــد إعـــالن بریطانیـــا عزمهـــا علـــى االنســـ

1968)4( .  

وبعد نكســة حزیــران واالنســحاب المصــري مــن الــیمن شــعرت االدارة االمریكیــة ان   

الوجود السوفیتي فــي الــیمن اصــبح اضــعف مــا كــان علیــه ایــام التــدخل المصــري ، وبعــد 

انتهاءحصــار صــنعاء وحصــول المصــالحة بــین الملكیــین والجمهــوریین برعایــة الســعودیة

، اصــــبحت الــــیمن الشــــمالي تمیــــل نحــــو الســــعودیة والغــــرب ، وزار وزیـــــر 1970عــــام 

                                                                                                                                                                         

، 1963ینتخـــب إال نائبـــًا للـــرئیس إذ اختیـــر جـــون كنیـــدي بـــدًال عنـــه ، خلـــف االخیـــر بعـــد اغتیالـــه عـــام 

  في عهده بحرب فیتنام ، وعرف بتأییده المطلق للكیان الصهیوني ، ینظر: انغمست بالده
Encyclopeadia Americana, VoL6, P.P.22,.231.                                                                                               

  .66ص ) ابراهیم صدام فنجان االمارة ، المصدر السابق ، 3(

  . 78) المصدر نفسه ، ص 4(
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، كمـــا ذكرنـــا ســـابقًا، فـــي وقـــت اتجـــه فیـــه 1972الخارجیـــة األمریكـــي روجـــرز صـــنعاء 

السوفیت الى دعم الیمن الجنوبي اصبح للوالیات المتحدة نفوذ معین في الیمن الشمالي 

في عقد السبعینیات بدعم الیمن الشمالي عن طریق السعودیة ، وبدأت حكومة واشنطن

لتقویتها في وجه الیمن الجنوبي ، وبعد أن جمد الرئیس الحمدي العالقات العسكریة مع 

، نشـــطت الوالیـــات المتحـــدة الخـــذ مكـــان الســـوفیت فـــي 1975االتحـــاد الســـوفیتي عـــام 

ف بــین صــنعاء والحلــول محلهــم عــن طریــق الســعودیة ، إال أن الســعودیة كانــت دائمــا تقــ

حكومتي صنعاء وواشنطن، وكانت راغبة في تقویة الــیمن الشــمالي وجعلهــا حــاجزًا بینهــا 

  . )1(وبین الجنوب الماركسي ، بحیث ال تشكل خطرًا علیها

قررت الوالیات المتحــدة ارســال مجموعــة تضــم اثنــي عشــر مستشــارًا عســكریًا الــى   

ال بعثــة اخــرى مكونــة مــن ثالثــة صــنعاء، وأعلنــت وزارة الــدفاع االمریكیــة عــن نیتهــا ارســ

الى ستة اختصاصیین في شؤون االســلحة، واوضــحت بعــض المصــادر الغربیــة ان هــذا 

القــرار ابلــغ بشــكل غیــر رســمي الــى مجلــس الشــیوخ األمریكــي فــي محاولتــه لتــدعیم القــوة 

الدفاعیة للیمن الشمالي، وتقویتها ضد جارتها الجنوبیة المدعومــة مــن االتحــاد الســوفیتي 

، ومــن جهــة ثانیــة 1976هــي المهمــة التــي اخــذتها الســعودیة علــى عاتقهــا منــذ عــام ، و 

ذكـــرت االنبـــاء ان ســـایروس فـــانس ، وزیـــر الخارجیـــة األمریكـــي ، ابلـــغ نظیـــره الســـوفیتي 

اندریه جرومیكــو ، ان بــالده قلقــة  جــدًا مــن ازدیــاد تــدفق االســلحة الســوفیتیة علــى الــیمن 

الیــات المتحــدة تملــك دالئــل اكیــده علــى تكــدس االســلحة الجنوبي ، وذكرت االنباء ان الو 

الســوفیتیة هنــاك ، وامتلكــت االدارة االمریكیــة شــعورًا بــان الســوفیت كــانوا یریــدون تحویــل 

  .)2(الیمن الجنوبي الى مستودع ألسلحتهم

ــة فـــي محاولـــة مـــن  وجـــدت حكومـــة صـــنعاء انهـــا دخلـــت دائـــرة العنایـــة األمریكیـ

الســوفیتي فــي عــدن ، وبــدأت فــي تقــدیم المســاعدات االقتصــادیة االخیــرة لموازنــة الوجــود 

لها تمهیدًا الحتوائها اال انها عدلت عن ذلك، واستعانت بالســعودیة لتحقیــق ذلــك الهــدف 

الیمنـــي الشـــمالي ، وكلمـــا اســـتطاعت حكومـــة -الســـعودي-عبـــر اقامـــة المثلـــث األمریكـــي

                                                          

  . 57) جالل ابراهیم عبد اهللا فقیرة ، المصدر السابق ، ص 1(

  . 2/10/1978متابعة اعالمیة ، -) و.م.أ.ح. ، الیمن الشمالي ، ملف عام ، الیمن 2(
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ي زادت عنایــة الوالیــات المتحــدة موسكو تقویة مراكزها في الــیمن الجنــوبي والقــرن األفریقــ

  . )1(بالیمن الشمالي

أرســلت الوالیــات المتحــدة بعــد اغتیــال الغشــمي ، مبعوثــًا الــى صــنعاء تعبیــرًا عــن   

موقفهــا المســاند للــیمن الشــمالي ، وبحســب تقریــر وكالــة االنبــاء العراقیــة ، عقــد المبعــوث 

ان موقــــف بــــالده قــــائًال " ، بــــین فیــــه 1978یونیــــو 28األمریكــــي مــــؤتمرًا صــــحفیًا یــــوم 

ان تــدخل …األحداث التي جرت اخیرًا تمثل ارهابًا عالمیًا والوالیــات المتحــدة تســتنكرها 

االتحاد السوفیتي وكوبا في عدن والقرن األفریقي هــو تــدخل مــؤثر ، حیــث ان نوعیــة 

النفــوذ الــذي مارســه االتحــاد الســوفیتي یــؤثر علــى رد فعــل الوالیــات المتحــدة فــي أي 

" ، واشــار الــى ان الوالیــات المتحــدة ترغــب فــي ان تكــون عالقتهــا مــع الســوفیت قــة منط

علــى مســتوى عــاٍل الن العالقــة بینهمــا معقــدة ولیســت ســهلة، وان بــالده ستســتمر باتخــاذ 

  . )2(اإلجراءات المناسبة لهذه المواقف

تزویـــــد الـــــیمن 1979قـــــررت ادارة الـــــرئیس كـــــارتر خـــــالل الحـــــرب االهلیـــــة عـــــام 

ي بمــــا قیمتــــه اربعمائــــة ملیــــون دوالر مــــن االســــلحة بتمویــــل ســــعودي ، وســــارعت الشــــمال

الوالیــات المتحــدة الــى االعــراب عــن قلقهــا مــن نشــوب القتــال بــین الیمنیــین ، والواقــع ان 

الســوفیتي فــي احــداث الــیمن كــان وجهــًا آخــر للعبــة الثنائیــة فــي تلــك -التــورط األمریكــي

والیـــات المتحـــدة ان علیهـــا مضـــاعفة التزاماتهـــا المنطقـــة الحیویـــة مـــن العـــالم، وشـــعرت ال

العسكریة تجاه الدول الصدیقة لها التــي كانــت تجــد فــي احــداث ایــران وافغانســتان والقــرن 

األفریقــي مــا یزیــد مــن مخاوفهــا ازاء ایــة محاولــة ســوفیتیة ظــاهرة او خفیــة لالســتفادة مــن 

  . )3(تدهور النفوذ األمریكي في المنطقة

تحـــدة قلقـــة مـــن الـــدعم السیاســـي الســـوفیتي وتـــأثیره فـــي عـــدن كانـــت الوالیـــات الم

واثیوبیـــا، وتعمقـــت مخاوفهـــا عنـــدما حـــدثت مصـــادمات حدودیـــة بـــین الســـعودیة وحكومـــة 

عدن ، فضًال عن التزام االخیرة بدعم الثورة في اقلیم ظفــار ، فاقتنعــت حكومــة واشــنطن 

الحمـــر للخطـــر ، بـــأن تلـــك االنشـــطة الســـوفیتیة تعـــرض مضـــیق بـــاب المنـــدب والبحـــر ا

                                                          

  . 43) جالل ابراهیم عبد اهللا فقیرة ، المصدر السابق ، ص 1(
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واعلــن االمریكیــون انهــم علــى اســتعداد للعمــل مــع شــعوب المنطقــة ودولهــا لتخفیــف حــدة 

التـــواتر ، فنشـــروا قـــواتهم العســـكریة البحریـــة، وأوصـــلوا إمـــداداتهم العســـكریة الـــى الـــیمن 

  . )1(الشمالي تعبیرًا عن عنایتهم بأمن المنطقة وحمایتها

F5اثنتــي عشــرة طــائرة مقاتلــة مــن طــرازتضــمنت االمــدادات العســكریة األمریكیــة

وخمســـین ناقلـــة جنـــود وأربعـــا وســـتین دبابـــة ، وارســـل كـــارتر تلـــك االســـلحة دون انتظـــار 

ممــا دل علــى قلــق االدارة -1979موافقــة الكــونغرس. ابــان الحــرب األهلیــة فــي مــارس 

األمریكیـــة مـــن احتمـــال ســـقوط حكومـــة صـــنعاء امـــام حكومـــة عـــدن الماركســـیة ، وقـــال 

لون في وزارة الدفاع األمریكیة ان احد عشــر عســكریًا مــن الجــیش األمریكــي ســوف مسؤو 

یتوجهــون الــى الــیمن الشــمالي لتــدریب جنودهــا علــى اســتخدام مــدافع مــن طــراز فولكــان 

المتعددة الفوهات ، كما ان هناك مجموعة من الطیارین الیمنیین كانوا یتدربون علــى یــد 

من الشـــمالي بخبـــراء مـــن دول اســـتخدمت االســـلحة خبـــراء امـــریكیین وربمـــا اســـتعانت الـــی

االمریكیة ألنها كانت معتادة على االسلحة السوفیتیة ، وعلــى االرجــح طلبــت الــیمن مــن 

االردن او باكســــتان مســــاعدتها فــــي مجــــال اســــتخدام االســــلحة االمریكیــــة ، كمــــا اكــــدت 

لشــمالي مصــادر فــي البنتــاغون ان هنــاك أربعــة ضــباط أمــریكیین موجــودون فــي الــیمن ا

  . )2(لإلسهام في تدریب الجیش الیمني على المعدات العسكریة األمریكیة

وحــــرص مســــؤولوا ادارة كــــارتر فــــي اثنــــاء قــــرارهم بارســــال االســــلحة الــــى الــــیمن   

الشــمالي علــى القــول ان الخبــراء الــذین ســیجري ارســالهم الــى صــنعاء لــن یقتربــوا ، بــاي 

ة مــن الحــدود المشــتركة بــین دولتــي الــیمن ، حال من االحوال ، من مناطق القتال القریبــ

ویبدو ان هذا التأكید جاء ردًا على مخاوف من احتمال تورط العسكریین األمریكیین في 

  . )2(تماس مباشر مع قوات الیمن الجنوبي المدعومة من الشیوعیین

                                                          

) "العالقـــات الدولیـــة للوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة فـــي الخلـــیج العربـــي" ، مركـــز دراســـات الخلـــیج العربـــي ، 1(

  .   35-34،  ص1983البصرة ، 

  ) و.م.أ.ح. ، الیمن الجنوبي ، شطري الیمن ، الحرب الیمنیة انجحت الوساطة والشطران ملتزمان .2(

  

) قالت االدارة األمریكیة في اثناء حرب الحدود ان هنـاك حـوالي ثمانمائـة خبیـر سـوفیتي وخمسـمائة خبیـر 1(

  در نفسه .كوبي ومائة خبیر الماني شرقي في الیمن الجنوبي . ینظر المص

  . 28/2/1979ف ب / لیوم 1) و.م.أ.ح ، الیمن الشمالي ، عالقات اجنبیة ، واشنطن / 2(

  . 12/4/1979) المصدر نفسه ، عالقات عربیة ، تقریر لوكالة انباء الشرق االوسط في 3(
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اوضح كارتر ان الوالیات المتحدة اصبحت قلقــة مــن المعــارك التــي كانــت تجــرى   

الحدود بــین شــطري الــیمن، وانهــا تعمــل بالتعــاون مــع الحكومــات االخــرى فــي على طول 

،ومــن جهتــه اكــد عبــد اهللا االصــنج لمراســل )2(شبه الجزیرة العربیــة علــى إنهــاء هــذا النــزاع

وكالــة انبــاء الشــرق االوســط فــي صــنعاء ان ال عالقــة لصــفقة االســلحة األمریكیــة للــیمن 

    . )3(خطر الشیوعيبأي اجراٍء إزاء الوضع في الجنوب وال

مولــــت الســــعودیة معظــــم مبیعــــات االســــلحة األمریكیــــة الــــى الــــیمن الشــــمالي فــــي 

الســــبعینیات وكانــــت لهــــذه السیاســــة منــــافع كبیــــرة ، إذ انهــــا اتاحــــت المجــــال لألمــــریكیین 

لمقاومة النفوذ السوفیتي في الیمن وابعاده عنها ، ولــم تكــن الوالیــات المتحــدة قــادرة علــى 

  . )4(جیة مؤثرة في الیمن الشمالي دون ان تعمل ذلك من خالل السعودیةاتباع استراتی

% مــن احتیاجاتــه العســكریة 80كان الیمن الشمالي منذ قیام الثورة یحصــل علــى   

من االتحاد السوفیتي، والباقي من دول اشــتراكیة اخــرى ، وبــدأت الوالیــات المتحــدة تحــل 

نطــاق ضــیق منــذ ان ّجمــد الحمــدي محــّل الســوفیت فــي تصــدیر االســلحة الیهــا، وعلــى

عالقات بالده العسكریة مع االتحاد الســوفیتي، ونــافس البرنــامج العســكري األمریكــي فــي 

الـــیمن الشـــمالي البرنـــامج الســـوفیتي ســـواء مـــن ناحیـــة كمیـــة االســـلحة او قیمتهـــا بمالیـــین 

متـــه الـــدوالرات ، فالبرنـــامج األمریكـــي الـــذي اقتصـــر علـــى تزویـــد الـــیمن الشـــمالي بمـــا قی

أربعمائة ملیون دوالر من المعدات العسكریة خالل النصف الثــاني مــن عقــد الســبعینیات 

مــع البرنــامج تــدریب عســكري متواضــع ال یمكــن مقارنتــه بالبرنــامج الســوفیتي الــذي قــدم 

للیمن الشمالي خالل عقدي الســتینیات والســبعینیات مــا تزیــد قیمتــه علــى الــف دوالر مــن 

  والجویة مع تدریب اآلالف من الیمنیین االسلحة المتقدمة البریة

  .)1(على استعمالها

ادت صفقة االسلحة التي عقــدها الــیمن الشــمالي مــع االتحــاد الســوفیتي منتصــف   

الــــى قلــــق شــــدید لــــدى حكــــومتي الوالیــــات المتحــــدة والســــعودیة ، ووصــــف 1979عــــام 

" وشــعر عج مهم ومــز سایروس فانس التغیر السریع في اتجاهات حكومة صنعاء بانه " 

                                                                                                                                                                         

  ) المصدر نفسه ، عالقات اجنبیة ، الیمن ساحة اللعبة المزدوجة لجمیع االطراف .4(

  أ. ح. ، الیمن الشمالي ، عالقات اجنبیة ، الیمن ساحة اللعبة المزدوجة لجمیع االطراف .) و.م.1(

  ) المصدر نفسه، أال یكونو مست البریطانیة تعكس قلق الغرب من توجهات الیمن الشمالیة السیاسیة .2(

  .206) شوقي علي ابراهیم االلوسي ، المصدر السابق ، 3(
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االمریكیون ان حكومة صنعاء فــي اســتیرادها لألســلحة مــن االتحــاد الســوفیتي ســیتیح لهــا 

التقارب مع الــیمن الجنــوبي ممــا شــكل خطــرًا علــى حلیفــتهم الســعودیة ومصــالحهم فیهــا ، 

، وخشــیت الوالیــات 1979وال سیما بعد المحادثات التي جرت حول اتفاقیة الوحدة عام 

ج الجیش في شطري الیمن عندها سیصل عدده ، في حالة اندماجه ، المتحدة من اندما

الـــى خمســــون الــــف جنــــدي ، للشــــمال خمســـة وثالثــــین الــــف جنــــدي والبــــاقي ، رأت فیــــه 

حكومة واشنطن قوة مهــددة للســعودیة التــي كانــت یبلــغ جیشــها فــي ذلــك الوقــت ، بحســب 

  .  )2(المصادر الغربیة ، خمسة وثالثین الف جندي

یت تقــدمًا كبیــرًا فــي نظـــر اإلدارة األمریكیــة فــي عالقــاتهم مــع الـــیمن حقــق الســوف  

الجنــوبي والســیما بعــد التطــورات التــي اعقبــت االطاحــة بســالم ربیــع علــي ووالدة الحــزب 

الماركســـي ، ومـــن ثـــم عقـــد معاهـــدة الصـــداقة والتعـــاون مـــع موســـكو ، وأبـــدت الوالیـــات 

من الحســـابات االمریكیـــة اذا مـــا المتحـــدة تخوفـــًا مـــن التوســـع الســـوفیتي فـــي عـــدن ، وضـــ

استطاعت سلطنة ُعمان وّقف السوفیت عن التقدم في خلیج ُعمان باتجاه السیطرة على 

مضــیق هرمــز فــان الســوفیت ســوف یهــددون طــرق المالحــة عامــة وطــرق نــاقالت الــنفط 

  . )3(خاصة

وبعد ان ادركــت االدارة األمریكیــة التهدیــد الســوفیتي قــررت تطــویر برنــامج طویــل  

االمد لمواجهة هذا التهدید والذي شمل تشكیل قوة التدخل السریع ، التــي اقترحهــا كــارتر 

، فضًال عن سعي الوالیات المتحدة الیجاد قوة دائمة فــي منطقــة الخلــیج العربــي ، ومنــذ 

قررت واشنطن دعم وجودها العسكري في المحیط الهندي والخلیج 1979منتصف عام 

ران وأفغانستان ، وتطورت عالقة حكومــة عــدن مــع الســوفیت العربي بعد االحداث في ای

، فــازداد تواجــد األســطول األمریكــي فــي الخلــیج ، وتــم إنشــاء مركــز لــدعم هــذا األســطول 

في قاعدة جزیرة دییغوغارسیا ، وعدت الوالیات المتحدة منطقة الخلــیج العربــي فــي حالــة 

بعــد امریكــا الشــمالیة وحلــف حــدوث حــرب شــاملة مــن أولویــات الــدفاع للقــوات األمریكیــة 

  .   )1(شمال األطلسي

وكــــان هنــــاك طــــرٌف شــــیوعي اخــــر امتلــــك تصــــورًا خاصــــًا بــــه تجــــاه النشــــاطات   

  السوفیتیة في الیمن، ذلك الطرف كان جمهوریة الصین الشعبیة . 

                                                          

  . 206) المصدر نفسه ، ص 1(
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  موقف جمهوریة الصین الشعبیة  -ب

بعـــد وفاتـــه الســـوفیتیة جیـــدة فـــي عهـــد ســـتالین، ولكـــن -كانـــت العالقـــات الصـــینیة  

، ومجـــــئ جـــــورجي مـــــالینكوف وبولغـــــانین ثـــــم خروتشـــــوف ، اتبـــــع االتحـــــاد 1953عـــــام

السوفیتي سیاسة التعایش السلمي ، وبدأ الخالف یظهر بین الدولتین الشیوعیتین ، وفي 

عقد السبعینیات ادى الخالف بینهما الى انتهاج الصین سیاسة محاربة النفــوذ الســوفیتي 

، وقـــد اعترفـــت المملكـــة المتوكلیـــة الیمنیـــة بجمهوریـــة الصـــین )1(فـــي انحـــاء العـــالم كافـــة

1956، وبعد إرسال االتحاد السوفیتي االســلحة الــى الــیمن عــام )3(1956الشعبیة عام 

، عرضـــت الصـــین هـــي االخـــرى مســـاعدتها االقتصـــادیة والفنیـــة للـــیمن ، وهـــو مـــا شـــكل 

غــرب اســیا ، ورحبــت الســوفیتي علــى النفــوذ فــي-مظهــرًا مــن مظــاهر التنــافس الصــیني

الیمن بایجاد توازن بین الدول التي تقدم لهــا المســاعدات، وهكــذا تــم االتفــاق مــع الصــین 

علــى اقامــة تمثیــل دبلوماســي شــریطة عــدم التــدخل فــي الشــؤون الداخلیــة )4(1958عــام 

للطرف االخر ، وحصلت الصین على مشروع لمد طرق المواصالت البریة مثــل انشــاء 

نعاء ، ذلــك الطریــق الــذي كــان ســببًا فــي تقــدیم المســاعدات العســكریة ص-طریق الحدیدة

ملیون فرنك، 70سبتمبر، وقدمت الصین قرضًا قدره 26الى الجمهوریین بعد قیام ثورة 

ومالت المملكة المتوكلیة الى اقامة توازن بــین الــدولتین الشیوعیتین،فســـمحت لهــا بانشــاء 

  ون  المشـاریع واالستثمارات داخل الیمن د

  . )2(دون تمییز احداهن على االخرى

                                                          

الســـوفیتي ینظـــر: " السیاســـة الدولیـــة " ، -) للمزیـــد مـــن التفاصـــیل حـــول التطـــور التـــاریخي للنـــزاع الصـــیني2(

  .1969) ، یولیو 5) ، السنة (17العدد (

  . 61، ص 2) عبد اهللا عبد الرزاق باذیب ، المصدر السابق ، ج3(

، 1958ینــایر 12ین الشــعبیة فــي ) وقعــت معاهــدة التبــادل الدبلوماســي بــین مملكــة الــیمن وجمهوریــة الصــ4(

  . 75ینظر محمد صادق عقل وهیام ابو عافیة ، المصدر السابق ، ص 

  

  .  544) صالح العقاد ، المشرق العربي المعاصر ، ص 1(

  . 139) ابراهیم عرفات ، المصدر السابق ، ص 2(

)3(JAAN PENNAR , op.cit , p.p.116-117 .                                                                                                        

، 1985) مركز دراسات الخلیج العربي ، الجمهوریة العربیة الیمنیة ، دراسة عامة ، جامعة البصرة ، 4(

  .187ص 
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سبتمبر واعالن الجمهوریة العربیة الیمنیة ، وما تمخض عــن 26وبعد قیام ثورة   

ذلـــك مـــن حـــرب اهلیـــة بـــین الجمهـــوریین والملكیـــین والـــذي تزامنـــت مـــع تزایـــد االنشـــقاق 

ولتین السوفیتي ، فقد مثلــت الحــرب االهلیــة فــي الــیمن فرصــة للمنافســة بــین الــد-الصیني

الشیوعیتین لمساعدة الجمهــوریین علــى الــرغم مــن ان كلتیهمــا ســاعدتا المملكــة المتوكلیــة 

واسرة حمید الدین قبل ذلك ، إال أن االتحاد السوفیتي استطاع إحــراز قصــب الســبق فــي 

التدخل لصالح الجمهوریین بحكم االمدادات الكبیرة التــي قــدمها وبحكــم عالقاتــه الوطیــدة 

، ففــــي الوقــــت الــــذي كــــان فیــــه االتحــــاد الســــوفیتي یقــــدم المســــاعدات مــــع عبــــد الناصــــر 

. لكــن علــى الــرغم مــن )2(العســكریة الكبیــرة ، قــدمت الصــین مشــاریع انمائیــة واســتثماریة

ذلــــك ادت الصــــین دورًا عســــكریًا اقــــل اهمیــــة مــــن الــــدور الســــوفیتي ، وكــــان الصــــینیون 

في ظروف شبیهة لما كان یعیش یتمتعون بشعبیة كبیرة في الیمن الشمالي ألنهم عاشوا

،لــذلك مــنح الصــینیون تأییــدهم الكامــل للجمهوریــة فــور اعالنهــا، )3(فیــه الشــعب الیمنــي

وحصر الصینیون جهودهم لمنافسة السوفیت في مجال المعونــة الشــعبیة ، لــذلك فعنــدما 

اتجهــــت الــــیمن الشــــمالي بعــــد انتهــــاء الحــــرب االهلیــــة الــــى الســــعودیة والغــــرب اســــتمرت 

  . )4(تها مع الصینعالق

السوفیتي في الیمن الجنوبي اكثر من تنافســهم فــي الــیمن -تزاید التنافس الصیني  

الشـــمالي ألن حكومـــة االولـــى كانـــت ذو توجهـــات اشـــتراكیة ، فســـعت الصـــین الـــى بـــذل 

جهودها ومعونتها لمحاربت الوجود السوفیتي ، إال انهــا حصــرت مســاعدتها فــي المعونــة 

)5(ق وبناء المصانع، وذلك فعًال ما كانت الیمن الجنوبي بحاجــة إلیــهالفنیة كإنشاء الطر 

. وفي االطار نفسه دعمت الصین حكومة عدن في مســاعدتها للجبهــة الشــعبیة لتحریــر 

ُعمــــان والخلــــیج العربــــي ، وســــعت الصــــین الــــى ابقــــاء الجبهــــة الــــى جانبهــــا فــــي النــــزاع 

ــــكریة الســــــوفیتي ، إذ امــــــدتها عــــــن طریــــــق الــــــیمن الجنــــــو -الصــــــیني بي بمســــــاعدات عســ

، والكــــتب الماركســـیة االخـــرى )1(واقتصـــادیة ، فضـــًال عـــن بعـــض كتابـــات ماوتســـي تونـــغ

  . )2(بهدف التأثیر على إیدیولوجیة الجبهة

                                                                                                                                                                         

)5(Bidwell,op.cit,p.240.                                                                                                                                    

  

، زعــیم وطنــي وثــوري شــیوعي ، قــاد الحركــة الشــیوعیة  فــي 1893) ولــد مــاو تســي تونــغ فــي الصــین عــام1(

الصــین ، وقــاد حربــًا تحریریــة ضــد الســلطة ، ُیَعــّد مــن مؤسســي الحــزب الشــیوعي الصــیني الــذي اعتنــق 
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وفد رسمي قیادي من الیمن الجنوبي ، 1968سبتمبر 24-16زار الصین بین   

ل عبـــد اللطیـــف برئاســـة ســـیف الضـــالعي ، عضـــو اللجنـــة المركزیـــة ، وضـــم الوفـــد فیصـــ

، وعلي عنتر وآخــرین مــن اعضــاء 1969یونیو 22الشعبي، قبل ان یطیح به انقالب 

الجبهة القومیة ، وكانت الزیارة تلبیــة لــدعوة رســمیة وجهتهــا حكومــة الصــین الــى حكومــة 

عــدن بعــد مــرور اقــل مــن عــام علــى اســتقاللها ، وكانــت تبحــث عــن العــون والمســاعدة ، 

الدعوة ، على االرجح ،  كسب الیمن الجنــوبي الــى جانبهــا وكان هدف الصین من تلك

فــي الصــراع مــع االتحــاد الســوفیتي ، والســیما ان الصــین ســبقت االتحــاد الســوفیتي فــي 

دعـــم الجبهـــة الشـــعبیة لتحریـــر ُعمـــان ، التـــي كانـــت تنطلـــق فـــي عملیاتهـــا ضـــد حكومـــة 

ة الصـــینیة فكـــرت الســـلطنة مـــن داخـــل األراضـــي الیمنیـــة ، ومـــن هـــذا البـــاب فـــأن القیـــاد

بوجوب تثبیت وجودها في الیمن الجنوبي ، وشهدت اجتماعات الوفد الیمني مــع القیــادة 

الصــینیة هجومــًا عنیفــًا مــن الصــینیین علــى االتحــاد الســوفیتي، وعلــى قیــادة خروتشــوف 

عـــن مبـــادئ لینـــین وســـتالین ، واكـــدت القیـــادة بالتحریفیــة "وكوســیجین التـــي وصـــفوها " 

  . )3(روتشوفیین هم االعداء الطبقیون للثورةالصینیة ان الخ

منحت الصین الشــعبیة قرضــًا لحكومــة عــدن قــدره خمســة مالیــین جنیــه اســترلیني   

، وتحــدث الــى الوفــد الیمنــي نائــب وزیــر )1(، خــالل الزیــارة المــذكورة1968فــي ســبتمبر 

                                                                                                                                                                         

، قضــى تونــغ 1949اللینینیــة ، أصــبح رئیســًا لجمهوریــة الصــین الشــعبیة بعــد تأسیســها عــام -كســیةالمار 

عشــرین ســنة فــي عملیــة االســتیالء علــى الســلطة ضــد الحكومــة التــي دعمتهــا الوالیــات المتحــدة ، تفجــرت 

راكیة خالفات ماو مع موسكو بحلـول السـتینیات ، تلـك الخالفـات التـي امتـدت حتـى شـملت الحركـة االشـت

كلها ، من اهم مؤلفاته، الدیمقراطیة الجدیدة، عن التطبیق، الحرب الثوریة في الصین، حـرب العصـابات 

، 2، الحــرب المســتمرة ، ینظــر : احمــد عبــد الــرحیم مصــطفى واخــرون ، موســوعة الهــالل االشــتراكیة ط

  .474، ص 1970دار الهالل ، القاهرة ، 

، مؤسســة ابحــاث عربیــة،                     1957-1955خارجیــة فــي العــالم العربــي )هاشــم بهبهــاني ، سیاســة الصــین ال2(

                                                                                         .Katz,op.cit,P.85   ؛ 178-163،  ص 1984

  . 296) هاشم بهبهاني ، المصدر السابق ، ص 3(

     

  .  94، ص 1972د علي الشعیبي ، الیمن الجنوبیة خلف الستار الحدیدي  ، ) محم1(

  .314) نقًال عن : هاشم بهبهاني ، المصدر السابق ، ص 2(

، التي تقع جنوب شنغهاي ، والتحق بالمدارس الصینیة، وهناك وقـع تحـت 1898) ولد في هیسانج عام 3(

لقومیـة ومكافحـة االسـتعمار ، وكـان مـن اثـر ذلـك ان اشـترك تأثیر االفكـار الغربیـة الجدیـدة عـن الحریـة وا
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ح ان الخارجیــة الصــیني شــاو عــن الــدعم والمســاعدات الصــینیة للــیمن الجنــوبي ، واوضــ

مهمة الصین تطویر البلدان المســتقلة حــدیثًا عــن االســتعمار، ودعمهــا للســیر فــي طریــق 

یمكــنكم ان تطلبــوا المســاعدات أیضــًا تطبیق االشتراكیة ، وقال ألعضاء الوفد الیمنــي " 

مــن االتحــاد الســوفیتي ولكــن هــذه المســاعدات یضــع علیهــا الســوفیت شــروطًا لیســت 

ل ضغطًا على الســوفیت ، لــذلك فــنحن ال نعتــرض مــن سهلة ، ان مساعداتنا لكم تشك

  . )2("جانبنا اذا ما طلبتم المساعدات منهم 

استمرت الصین بسیاسة منافسة الوجود السوفیتي في الیمن الجنــوبي ، فقــدم شــو 

، رئیس مجلس الدولة لجمهوریــة الصــین الشــعبیة ، دعــوة لســالم ربیــع علــي   )3(وان الي

، وقــد أجــرى خــالل الزیــارة 1970لــرئیس الیمنــي فــي اغســطس لزیــارة الصــین ، وزارهــا ا

مباحثــات مــع المســؤولین الصــینیین حصــل الــیمن الجنــوبي بموجبهــا علــى قــرض مقــداره 

مائة ملیون ین صیني من دون فوائد ، وتعهدت الصــین للــرئیس الیمنــي بــدعمها للجبهــة 

، وقــد بلغــت )4(العالمالشعبیة لتحریر ُعمان والخلیج العربي وكل الحركات التحرریة في

، إذ 1972، ثم اخــذت بالتــأزم عــام 1971عالقة الصین بالجبهة الشعبیة ذروتها عام 

توقفـــت الصــــین عــــن دعـــم الجبهــــة لمقتضــــیات مصـــالحها الخاصــــة، وقــــررت االعتــــراف 

بالســلطان قـــابوس وبـــدول الخلـــیج العربـــي ، ممـــا ادى الـــى تســــلم االتحـــاد الســــوفیتي دور 

  .)1(دعم الجبهة الشعبیة عن طریق الیمن الجنوبيالصین السابق في
                                                                                                                                                                         

، فسجن أول مـرة فـي حیاتـه ، ثـم بعـد خروجـه 1919في المظاهرات التي نظمها الطالب في بكین عام 

سافر الى باریس إذ قضى فیها نحو أربع سنوات اتصل فیها بالعناصر الیساریة، وطالع مؤلفات مـاركس 

ول وحدة للشباب الشیوعي الصیني ، ثـم عـاد الـى الصـین وسـجن مـرة اخـرى ولینین ،وخالل اقامته انشأ ا

، وبعـــد ذلـــك توثقـــت عالقتـــه مـــع مـــاو تســـي تونـــغ وراح االثنـــان یعمـــالن معـــًا ، مثـــل الحـــزب 1926عـــام 

، زار 1955الشـیوعي الصـیني فـي اجتماعـات الكـومنترن فـي موسـكو، واشـترك فـي مـؤتمر بانـدونغ عـام 

قیة ینظر  احمد عبد الرحیم مصطفى واخرون ، موسوعة الهـالل االشـتراكیة ، ص عددًا من الدول األفری

304.  

) و.م.أ.ج. ، الـــیمن الدیمقراطیـــة ، عالقـــات مـــع الـــدول االجنبیـــة واالحـــزاب ، زیـــارة ســـالم ربیـــع علـــي الـــى 4(

  جمهوریة الصین الشعبیة .

  .   154) عبد اهللا النفیسي ، المصدر السابق ، ص 1(

  . 62ن : وحید رأفت ، المصدر السابق ، ص ) مقتبس م2(

)3(Abbas Amirie,The persin Gulf and Indian Ocean in international politics,Tahran,1975,p.295.                 

  .602-601) صالح العقاد ، المشرق العربي المعاصر ، ص 4(
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ومع بدء عقد السبعینیات اصبح واضحًا ان الصین تــزاحم االتحــاد الســوفیتي فــي   

الیمن وكان نفوذها هو السائد في البدء على الــرغم مــن أن الیمنیــین لــم ینحــازوا الــى أي 

دم المســاواة مــع مــن الطــرفین علــى عكــس زعمــاء الجبهــة الشــعبیة ، بــل تعــاملوا علــى قــ

الــدولتین للحفــاظ علــى وحــدة المعســكر االشــتراكي بحســب رأیهــم ، وبعــد ان كــان الطــابع 

" لومونــــدالصــــیني هــــو الغالــــب ، اخــــذ الطــــابع الســــوفیتي بالرجحــــان ، وقــــدرت جریــــدة "

ملیــون جنیــه 23بحــوالي 1972الفرنسیة المساعدات الصینیة لحكومــة عــدن حتــى عــام 

  . )2(ن جنیه من االتحاد السوفیتيملیو 25استرلیني مقابل 

الســوفیتي، -لم یشأ زعمــاء الجبهــة القومیــة ان یورطــوا انفســهم فــي النــزاع الصــیني  

فنشــرات الحــزب الشــیوعي الســوفیتي كانــت تــرّوج علــى قــدم المســاواة مــع صــور ماوتســي 

تونغ ، والشعارات المؤیدة للصــین ، ومــع ذلــك فقــد اخــذت الصــین تفقــد ســمعتها بوصــفها 

مة للثــورة االشــتراكیة فــي العــالم الثالــث ، وال بــد ان یتــأثر مركزهــا فــي الــیمن الجنــوبي زعی

بمواقفها التي اتخذتها ، كاالعتراف المبكر بــدول الخلــیج العربــي ، وقــد ترتــب علــى ذلــك 

ســحب الصــین معونتهــا ومؤازرتهــا للجبهــة الشــعبیة لتحریــر ُعمــان والخلــیج العربــي عــام 

لتـــي كـــان الـــیمن الجنـــوبي یأمـــل ان یجـــد مـــن خاللهـــا انظمـــة ، تلـــك الجبهـــة ا)3(1972

الیمنیــة -صدیقة له في منطقة الخلیج العربي . ومما یدل على تحول العالقــات الصــینیة

الجنوبیة ، عدم حضور ممثلین للحزب الشــیوعي الصــیني فــي المــؤتمر الخــامس للجبهــة 

ــ1972القومیــة فــي مــارس  ، 1968ار عــام ، وذلــك خالفــًا لمــا حــدث فــي مــؤتمر زنجب

  . )4(وهكذا اتجه الیمن الجنوبي الى التحالف مع االتحاد السوفیتي

استمرت العالقات قائمة بین الیمن الجنوبي والصــین الشــعبیة بــالرغم مــن مواقــف   

االخیـــرة تجـــاه الجبهـــة الشـــعبیة ودول الخلـــیج العربـــي ، وربمـــا كانـــت الصـــین تطمـــح ان 

فــي الجبهــة القومیــة ، ومــن ثــم یبــدأ الــیمن -علــي ســالم ربیــع -یسیطر الجناح المعتدل 

الجنــوبي باالبتعــاد عــن االتحــاد الســوفیتي ویتجــه الــى الصــین ، وكــان هــذا واضــحًا مــن 

خــالل الــدعوات المتكــررة التــي قــدمتها الصــین للوفــود الیمنیــة للقیــام بزیــارات متكــررة الــى 

عبیة ومـــن دول الصـــین ، وحتـــى بعـــد ان غیـــرت الصـــین مواقفهـــا مـــن دعـــم الجبهـــة الشـــ

ــــیج العربــــي ، ففــــي نــــوفمبر  ، زار ســــالم ربیــــع علــــي الصــــین ، ورحبــــت بــــه 1974الخل
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" الصــینیة مرحبــة بالزیــارة الشــعب الحكومــة الصــینیة ترحیبــا شــدیدًا، ونشــرت صــحیفة " 

ان الفریق ربیع یصل الــى بكــین حــامًال الصــداقة الثمینــة الینــا مــن شــعب الــیمن قائلًة "

حكومــة وشــعبًا ترحــب وبحــرارة وفــرح وابتهــاج بالضــیوف الكــرام الدیمقراطیــة ، والصــین

  . )1("القادمین من الطرف الجنوبي لشبه الجزیرة العربیة 

وعنــدما حســم الجنــاح المتشــدد فــي الجبهــة القومیــة بزعامــة عبــد الفتــاح اســماعیل   

الصراع ومن ثم اقصي سالم ربیع علــي ،رأت بعــض المصــادر الغربیــة ان اقصــاء ســالم 

ع علــي الــذي كــان یمیــل الــى التجربــة الصــینیة ، قــد ادى الــى تجاهــل الــدور الصــیني ربیــ

تمامــًا فــي الــیمن الجنــوبي ، وهــذا ماحــدث فعــًال ، إذ اتجــه الــیمن الجنــوبي الــى التحــالف 

  . )2(االستراتیجي مع االتحاد السوفیتي

  

  

  

  

  

  

  

  واالستنتاجاتالخاتمة
و عـــام 1962بـــین عـــام شـــهد النشـــاط الســـوفیتي فـــي الـــیمن ازدیـــادًا ملحوظـــًا مـــا   

، بالرغم من ان النشاط السوفیتي قــد ســبق تلــك المرحلــة بســنوات لكنــه ازداد بعــد 1979

أكتوبر في الشــطر 14في الشطر الشمالي، وثورة 1962سبتمبر 26الثورة الیمنیة في 

الجنوبي یدفعه عامالن، االول ایجاد مواقع اقتصادیة جدیدة، والثاني البحث عن موطئ 

التي 1928سب جولة من جوالت الحرب الباردة ، واستغل السوفیت معاهدة عام قدم لك

، أي مـــع المرحلـــة االولـــى للحـــرب 1955وقعوهـــا مـــع االمـــام یحیـــى، وتـــم تجدیـــدها عـــام 

البـــاردة بـــین المعســـكرین ، واصـــبحت تلـــك المعاهـــدة المنطلـــق األساســـي لتقویـــة وتمتـــین 

                                                          

  .  20، ص 1974، 501) نقًال عن : " الطلیعة " ، العدد 1(

  ) و.م.أ.ح. ، الیمن الدیمقراطیة ، وضع سیاسي ، تقریر لوكالة الصحافة الفرنسیة . 2(
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ه ، والتـــي یمكـــن تقســـیمها علـــى قســـمین، الـــروابط بـــین االتحـــاد الســـوفیتي والـــیمن بشـــطری

  االولى للشطر الشمالي، والثانیة للشطر الجنوبي . 

ســبتمبر 26مــع الشــطر الشــمالي كــان االتحــاد الســوفیتي اول مــن اعتــرف بثــورة   

من الدول االجنبیة ، وساند التدخل المصري لصالح الجمهوریین وضد الملكیــین ، وامــد 

، فضـــًال عـــن الـــدعم فـــي المحافــــل ي االقتصـــادو العســـكريحكومـــة صـــنعاء بالـــدعمین 

الدولیة ، وشهدت هذه المرحلة اكبر نشاط سوفیتي في الشطر الشمالي ، ووقع الطرفان 

1964علــى بروتوكــوالت واتفاقیــات اقتصــادیة وثقافیــة وسیاســیة ، ووقعــت معاهــدة عــام 

دیــــدة ، بــــین الطــــرفین للتعــــاون االقتصــــادي والفنــــي ، وكــــذلك طــــور الســــوفیت مینــــاء الح

واستمر الســوفیت ،تــدفعهم مصــالحهم الخاصــة فــي المنطقــة، بــدعمهم لحكومــة الثــورة فــي 

، وهجــوم الملكیــین علــى صــنعاء ، إذ اقــام 1967صنعاء بعد االنسحاب المصــري عــام 

السوفیت جسرًا جویًا مكن حكومة الثورة من الصمود والحاق الهزیمــة بــالملكیین ، إال ان 

من الشـــمالي ضـــعف بعــد اتجـــاه حكومتهـــا الــى المصـــالحة مـــع النشــاط الســـوفیتي فـــي الــی

، ثـــم االنفتـــاح علـــى الغـــرب ، لكـــن العالقـــات الدبلوماســـیة 1970الســـعودیة مطلـــع عـــام 

، 1978اســتمرت بــین الطــرفین ، وبعــد وصــول علــي عبــد اهللا صــالح الــى الحكــم عــام 

ابــدى علــي ، بعــدما1979اســتأنف الســوفیت ارســال االســلحة الــى الــیمن الشــمالي عــام 

  عبد اهللا صالح رغبته في ذلك . 

امــا الشــطر الجنـــوبي مــن الــیمن فشـــهد اكبــر نشــاط ســـوفیتي فــي دولــة عربیـــة إذ   

3اعترف االتحاد السوفیتي بالیمن الجنوبي بعد ثالثــة ایــام فقــط مــن اســتقاللها، أي یــوم 

قنــاة ، وعندما شهدت هذه الدولة مصاعب اقتصادیة كبیرة جراء اغــالق 1967دیسمبر 

السویس، فضًال عن رفض بریطانیــا والــدول الغربیــة تقــدیم المســاعدة لهــا، امــدها االتحــاد 

الــذي 1969یونیــو 22الســوفیتي باالســلحة والمســاعدات االقتصــادیة ولكــن بعــد انقــالب 

اطــاح بقحطــان الشــعبي وجــاء الجنــاح الشــیوعي فــي الجبهــة القومیــة الــى الحكــم واعتناقــه 

صــبح االتحــاد الســوفیتي حلیفــًا اســتراتیجیًا للــیمن الجنــوبي، واتجهــت اللینینیــة ا-الماركسیة

حكومة عدن منذ حینها الى التعاون مــع الــدول االشــتراكیة التــي كانــت مــن جهتهــا تكمــل 

نشـــاطات حكومـــة موســـكو وتســـاعدها فـــي تحمـــل االعبـــاء المالیـــة والبشـــریة التـــي كانـــت 

الســوفیت اســتفادة متعــددة الجوانــب تتطلبها هذه النشاطات، في مقابل ذلك الــدعم اســتفاد

من الیمن الجنوبي تمثلت بالتسهیالت التي حصلوا علیهــا فــي مــوانئ عــدن االســتراتیجیة 
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المطلة على مضیق باب المندب ، والتسهیالت الجویة في مطــارات عــدن ، فضــًال عــن 

نقــل جمیــع معــدات القاعــدة التــي كانــت موجــودة فــي بربــرة بالصــومال الــى مینــاء عــدن ، 

مــــا كــــان للســــوفیت فــــي عــــدن غــــرف عملیــــات ومطــــارات لالســــراب الجویــــة ولطــــائراِت ك

Antinov فضـــــًال عــــــن شـــــبكة لتجمیــــــع االتصـــــاالت والمعلومــــــات االســـــتخباریة ومركــــــز ،

لالتصاالت البحریة ، واجــرى الســوفیت عــالوة علــى ذلــك منــاورات عســكریة فــي المنطقــة 

  َبْحریًة وجویًة . 

مــوطئ قــدم واداة تــأثیر یمكــن لموســكو اســتخدامها كما كان الــیمن الجنــوبي یمثــل   

اذا ما شعرت یومًا ان الضرورة تقضي بذلك والسیما في الضغط على جارات عــدن فــي 

شـــبه الجزیـــرة العربیـــة والتـــي كانـــت تتعامـــل مـــع الوالیـــات المتحـــدة وكانـــت حكومـــة عـــدن  

تأییـــدها مســـتعدة للخـــروج علـــى االجمـــاع االقلیمـــي والـــدولي لمســـاندة موســـكو ، كمـــا فـــي

  . 1979للغزو السوفیتي ألفغانستان أواخر عام 

كما كان لحكومة عدن بعض المكاسب من عالقاتها مع االتحاد السوفیتي ولعــل 

المكســب االهــم كــان الحمایــة التــي وفرهــا االتحــاد الســوفیتي لنظــام الحكــم فــي عــدن ضــد 

والتــدریب وتقــدیم االخطــار والتهدیــدات المحلیــة والخارجیــة مــن خــالل امــدادات االســلحة

النصح والمشورة وتوفیر الكوادر الیمنیة ، واستفادت حكومــة عــدن مــن الســوفیت بوصــفه 

قـــوة مقابلـــة امـــام الســـعودیة وبعـــض االحیـــان الـــیمن الشـــمالي ، إال أن الوجـــود العســـكري 

السوفیتي الكبیر في عدن لیس مغنمًا خالصًا لعدن إذ كــان اســتثمار الســوفیت لــه ممكنــا 

لة للتأثیر في التوازن السیاسي والمحلي فــي ضــوء حــاالت االنشــقاق والتكتــل بوصفه وسی

داخل التنظیم السیاسي واحتمــال ظهــور كتلــة او اكثــر تعتمــد علــى طلــب الــدعم المباشــر 

من حكومة موسكو ، كما حدث في اثناء الصدام بین جناح سالم ربیع علي وجناح عبد 

            .         1978الفتاح اسماعیل في یونیو 

وكان الدعم الفكري االیدیولوجي السوفیتي للیمن الجنوبي مكســبًا اخــر حیــث قــدم   

الســـوفیت لحكومـــة عـــدن نمـــاذج عمـــل ایدیولوجیـــة جـــاهزة الغـــراض اعـــادة بنـــاء الدولـــة 

الیمنیة وتطویرها على نحو شامل ، مع طمأنة النظام في الوقت نفسه الــى ان احتفاظــه 

مكن كما ان تیار عبد الفتاح اسماعیل كان یرى في االتحاد بهیمنته على السلطة أمر م

الســوفیتي المصــدر الــرئیس للتوجــه االیــدیولوجي، ناهیــك عــن ان دیمومــة العالقــات مــع 

االتحاد السوفیتي وحلفائه أضافت الى حكومة عدن شعورًا بالتقبل ومنحتهــا دعمــًا ادبیــًا، 
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كمــا حــدث بعــد مقاطعــة الــدول -وأســبغ علیهــا شــرعیة دولیــة ، فلــم تعــد تشــعر بالعزلــة

بان لها ســبیًال ، ولعــل هــذا راجــع بالدرجــة الــى –العربیة لها بعد حادثة اغتیال الغشمي 

خیبة امل االتحاد السوفیتي في أنظمة حكم اخرى في العالم الثالث، والتي سقط بعضها 

یمـــا تحـــول امــام االنقالبـــات العســكریة (غانـــا ، والجزائــر فـــي عهـــد بــن بلـــة ، اندنوســیا) ف

البعض االخر عن السوفیت مثل( مصــر والصــومال وبیــرو) ومــن هنــا بــات الســوفیت ال 

یرون امكانیة استقرار النظام إال من خالل عملیة شاملة العــادة بنــاء المجتمــع فــي البلــد 

المعني ، فصاروا یشجعون هیمنة الدولة على االقتصاد المحلي كتأمیم االراضي وتعبئة 

–لـــوالء االجتمـــاعي واالقتصـــادي ، واقامـــة نظـــام حكـــم ماركســـي الســـكان علـــى اســـاس ا

لینیني، وتشكیل الحزب الطلیعي والحقیقة ان الــیمن الجنــوبي اتبعــت النصــائح الســوفیتیة 

واإلرشـــادات علـــى افضـــل صـــورة، فتمـــت اعـــادة بنـــاء اقتصـــاد الـــبالد ونظامهـــا وتركیبتهـــا 

اســــة الدولــــة ومجلــــس الــــوزراء االجتماعیــــة متبعــــة النمــــوذج الســــوفیتي كالعالقــــة بــــین رئ

ومجلس الشعب االعلى ، واللجنــة المركزیــة والمنظمــات الجماهیریــة كمــا هــو موجــود فــي 

  االتحاد السوفیتي . 

وقد وصل االتحاد السوفیتي الى درجة ان بعض القیادیین في الحزب االشتراكي   

بهـــا الیمنـــي كـــان ینظـــر الـــى العالقـــة مـــع الســـوفیت بوصـــفها مســـلمة یجـــب عـــدم المـــس 

وتوجیــه تهمــة الخیانــة لكــل مــن یفكــر باقامــة عالقــات مــع واشــنطن علــى حســاب العالقــة 

األممیة ، وكانت العالقة مــع موســكو تــدخل ضــمن اوراق الصــراع السیاســي لتراجــع هــذه 

الكفــة او تلــك ، ولـــم یكــن أحــد یجـــرؤ علــى المـــس بهــذه العالقــة ، لیحـــافظ علــى موقعـــه 

    مع السوفیت من دور كبیر في تعزیز هذا الموقع .داخل الحزب والحكومة لما للعالقة 

  :الى االستنتاجات التالیةتوصلناالختاموفي

حیــث ســعى طري الــیمنشــمــع كــان لالتحــاد الســوفیتي اســتراتیجیتان فــي التعامــل .1

  ینما دعم الشمال عسكریًا وسیاسیًا .الى دعم الجنوب ایدیولوجیًا وفكریًا ب

ریــة والسیاســیة تصــادیة والفكأخفقــت السیاســة الســوفیتیة فــي تحقیــق مصــالحها االق.2

  في الیمن الشمالي .

اتي ســستقلیــد العمــل المؤ ذوبــان شخصــیة الدولــة فــي الــیمن الجنــوبي ، مــن خــالل.3

بـــال شـــك علـــى شـــعبیة واالداري فـــي الدولـــة الســـوفیتیة وهـــذا االمـــر انعكـــسالحزبـــي 

  .مني الیوجماهیریة الحزب االشتراكي
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مــاا هــذو ي یقــفر الاقــرنالى الــب و نــلجفــي اة جربــالتیم عمــتلــى عت یفســو الص ر حــ.4

ــس مــنكــعالعلــى، یــابو أثیفــيصــل ح ة صــیو خصمــنالشــمالفــي حصــلمــا كذل

  .ا تهدیدو حمو بة جر لتا

ة تیوفیســالة بــر جالتو یةنیلصــة اربــتجالیمنالــي فــانیتكراشــتاتــانتجربلــك ناهنــتاك.5

صــًة وخاالصــینیة كانــت اكثــر فاعلیــة ولهــا ارضــیة فــي الــیمن ةربــلتجن اامــنرغمبــال

ولكــن التجربــة الســوفیتیة تغلبــت فــي بــین الشــعبین وذلــك لتشــابه التجربــة فــي الجنــوب 

  وصول مؤیدیها للسلطة .النهایة بسبب 

طریــقن عــن الــیمطري الشك ان سیاسة السوفیت حاولت تعمیــق الخــالف بــین شــ.6

ةیــئادبالو طرةلفبــاج ز تــممالشــمالالعــم ودنیــةدلمواة ضــار حالىالقرب االب جنو الم عد

  .ةییمنالةوحدللخیةریتاالةقیقحالةاینهالفيي یمنالعب شالت بثان ولك

هارتدصــدما عنــت شــلفلككــذمنلیي اطر شي فشلتفیة فیتو لساجربةالتان تقد اع.7

حصــلو ة یــكریماالة دتحــالمت یاوالالء ذكابا نهمدتتفاسواي یقفر االن قر الة قمنطى ال

  .عيداوالتار ینهاالیتههانكانتو تيفیو لساداتحاللصل حا م
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  )1الملحق رقم (

  

نـــص معاهـــدة الـــوداد والصـــداقة والتجـــارة بـــین الـــیمن واالتحـــاد الســـوفیتي المعروفـــة 

  بمعاهدة صنعاء    

بنـــــاء علـــــى االستصـــــواب واالستنســـــاب المتقابـــــل مـــــن كـــــل مـــــن حكومـــــة اتحـــــاد   

تیة االشــتراكیة مــن طــرف ومــن حضــرة صــاحب الجاللــة ملــك الــیمن الجمهوریــات الســوفی

االمــام یحیــى بــن االمــام محمــد حمیــد الــدین وحكومتــه مــن طــرف اخــر ورغبــة الطــرفین 

بتأسیس المناسبات الرسمیة االعتیادیة وفتح الصالت االقتصادیة بین بالدیهما وترقیتها 

ن الحكـــومتین وشـــعوبهما وبنائهـــا علـــى اســـاس الصـــدق فـــي تنظـــیم العالقـــات الودیـــة بـــی

واالعتراف بالتساوي بین الطرفین في كافة الحقــوق واحكامهــا العامــة المرعیــة بــین الــدول 

  والملل . 

فقد اتفق الطرفان المشار ألیهما على عقد المعاهدة الودادیة والصداقیة والتجاریة   

ت واعتبارهــــا كمقدمــــة لمــــا تســــتدعیه وتقتضــــیه الظــــروف المســــتقبلة عنــــد ترقــــي الصــــال

االقتصــادیة بــین البلــدین وتوســعها مــن اجــراء المــذكرات والســعي مــن الحكــومتین المشــار 
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الیهما في تنظیم االتفاقیات الالزمــة كمثــل التجــارة ، وغیرهــا ممــا یرتضــیه الطرفــان فقــرر 

  االن ما هو آت : 

     : المادة األولى  

الل الكامــــل تعتــــرف حكومــــة اتحــــاد الجمهوریــــات الســــوفیتیة االشــــتراكیة باالســــتق  

والمطلــق لحكومــة الــیمن ولملكهــا صــاحب الجاللــة االمــام یحیــى ابــن االمــام حمیــد الــدین 

ـــــیمن وحكومتـــــه صـــــورة االحتـــــرام الخـــــالص  ـــــة ملـــــك ال وحاكمتـــــه وبقـــــدر صـــــاحب الجالل

والحسیات الجمیلة التي تضمنها حكومة اتحاد الجمهوریات السوفیتیة االشــتراكیة لمملكــة 

وب الشــرقیة ووفقــًا لهــذا قــد تأســس بــین الطــرفین المتعاهــدین الــیمن وشــعبها وســائر الشــع

  المناسبات الرسمیة المقدمة المحررة آنفًا . 

  : المادة الثانیة  

یتعهد الطرفان المتعاهدان بتسهیل المبادالت التجاریــة بــین المملكتــین ووفقــًا لهــذا   

ستحصــال االذن التعهــد یكــون لكــل مــن رعایــا الطــرفین فــي بــالد الدولــة االخــرى ، بعــد ا

منهــا الــدخول واالقامــة طبقــًا لنظامهــا وتعــاطي التجــارة واجــراء معامالتهــا التــي تقتضــیها 

علـــى شـــریطة ان یكـــون وفـــق نظامهـــا وان كـــل مـــا كـــان ممنوعـــًا أالتجـــار بـــه فـــي قـــوانین 

احـــدى الحكـــومتین فلكـــل منهـــا منـــع او مصـــادرة مـــا وجـــد فـــي مملكتهـــا مـــن ذلـــك ویتعهـــد 

ـــة فــــي الطرفــــان المتعاقــــدان ا ن یســــاعدا فــــي تطبیــــق كــــل تســــهیل موافــــق للــــنظم المحلیـ

  معامالت رعایا الدولتین في التجارة فیما یختص بالضرائب والرسوم الكمركیة . 

  : المادة الثالثة  

توضــع هــذه المعاهــدة فــي موضــع التنفیــذ واألجــراء مــن الحكــومتین بعــد امضــائها 

ــــــى مقتضــــــى االصــــــول الرســــــمیة المعتــــــادة مــــــن  طــــــرف حكومــــــة اتحــــــاد وتصــــــدیقها عل

الجمهوریات السوفیتیة االشتراكیة اعتبارًا من یوم وصول التصریح الرسمي من الحكومة 

  المشار إلیها الى جاللة ملك الیمن االمام یحیى . 

 : المادة الرابعة  

تكـــون هـــذه المعاهـــدة الودادیـــة والصـــداقیة والتجاریـــة معمـــوًال بهـــا وموضـــوعة فـــي 

شـــر ســـنوات اعتبـــارًا مـــن التـــاریخ الـــذي ذكـــر فـــي المـــادة موضـــع العمـــل والتطبیـــق مـــدة ع

الثالثة وعنــد انقضــاء المــدة المــذكورة یكــون تمدیــدها او تبــدیلها بغیرهــا راجعــًا الــى رغبــات 

  الطرفین المتعاقدین وما سیتفقان علیه في ذلك المستقبل . 
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: المادة الخامسة  

صــنعاء وهــي تشــتمل تسمى هــذه المعاهــدة الودادیــة والصــداقیة والتجاریــة معاهــدة

علــى مقدمــة وخاتمــة ســتأتي، وخمــس مــواد هــذه المــادة إحــداها، وقــد نظمــت فــي 

  نسختین باللغة العربیة لتعاطیها من الطرفین المتعاقدین .  

 : الخاتمة  

لكــي تكــون هــذه المعـــاهدة مهیــأة الكتســاب صــفة التصــدیق النهــائي حســبما نصــت علیــه 

صنعاء عاصــمة الــیمن مــن طــرف مــرخص حكومــة المادة الثالثة والرابعة قد أمضت في

اتحــاد الجمهوریــات الســوفیتیة االشــتراكیة حضــرة الرفیــق اســتاخوف بالنیابــة عــن حكومتــه 

المشار الیها ومن طرف حضرة القاضي محمد راغب ، المندوب عن جاللة ملــك الــیمن 

الدالــة علیهــا ، االمام المشار الیه ، بعد اتفاقها علــى مــا حوتــه مــن العبــارات والمعــاني ، 

تشرین الثــاني 1هـ الموافق 1347جماد األولى سنة 17اتفاقًا تامًا كامًال وتحریرها في 

  م .1928
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  .  70" ، ص 2000-1918الروسیة-)محمد راغب بن رفیق/غ اسخاتوف/نقًال عن "العالقات الیمنیة1(

  )2الملحق رقم (

  

التعاون بــین االتحــاد الســوفیتي وجمهوریــة الــیمن الدیمقراطیــة نص معاهدة الصداقة و 

  1979عام 

ان اتحاد الجمهوریات السوفیتیة االشتراكیة وجمهوریة الیمن الدیمقراطیــة الشــعبیة   

إذ یعتقد بأن مواصلة تطویر وتدعیم عالقات الصداقة والتعاون الشامل بینهما تتفق مــع 

البلــدین وتخــدم قضــیة تعزیــز الســالم واالمــن فــي المصــالح الوطنیــة الجذریــة لشــعبي كــال 

كــل العـــالم ورغبــة منهمـــا فـــي العمــل بكـــل الوســائل علـــى تطـــویر العالقــات الســـلمیة بـــین 

الـــدول والتعـــاون الـــدولي المثمـــر ، والنهمـــا عازمـــان علـــى تطـــویر المكاســـب االقتصـــادیة 

عبیة والعمل علــى واالجتماعیة لشعبي االتحاد السوفیتي وجمهوریة الیمن الدیمقراطیة الش

وحدة وتعاون كل القوى التــي تناضــل مــن اجــل الســالم واالســتقالل الــوطني والدیمقراطیــة 

والتقدم االجتماعي . وٕاذ یستلهمان مثل النضال ضد االمبریالیــة واالســتعمار والعنصــریة 

بكل اشكالها ومظاهرها وٕاذ یعیران  اهمیة كبیرة للتعاون بین البلــدین فــي قضــیة النضــال 

اجــل ســالم عــادل ودائــم فــي الشــرق االوســط وٕاذ یؤكــدان وفاءهمــا ألهــداف ومبــادئ مــن 

احتـــرام الســـیادة ووحـــدة االراضـــي وعـــدم التـــدخل فـــي الشـــؤون الداخلیـــة ورغبـــة منهمـــا فـــي 

  -تطویر وتدعیم عالقات الصداقة والتعاون بین كال البلدین ، فقد اتفقا على ما یلي :

: المادة األولى  
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تعاقدان الســامیان رســمیًا عزمهمــا علــى تــدعیم الصــداقة التــي ال یعلن الطرفان الم

تنفصم عراها بین كال البلدین وعلى تطویر العالقات السیاســیة والتعــاون الشــامل بــاطراد 

على اساس المساواة في الحقوق واحترام السیادة الوطنیة ووحدة األراضــي وعــدم التــدخل 

  في شؤون الداخلیة للطرف االخر . 

ثانیة : المادة ال  

ســـوف یتعـــاون الطرفـــان المتعاقـــدان الســـامیان تعاونـــًا وثیقـــًا وشـــامًال علـــى تـــوفیر 

الظروف الالزمة لصیانة المكاسب االجتماعیة واالقتصادیة لشــعبیهما ومواصــلة تطورهــا 

  واحترام سیادة كل منهما على كافة موارده الطبیعیة . 

  

 : المادة الثالثة  

السامیان جهودًا من اجل توثیق وتوســیع التعــاون سوف یبذل الطرفان المتعاقدان 

االقتصادي والعلمي والفني المتبــادل المنفعــة بینهمــا ولهــذا الهــدف ســوف یطــور الطرفــان 

ویعمقـــان التعـــاون فـــي مجـــاالت الصـــناعة والزراعـــة وصـــید االســـماك واســـتثمار المـــوارد 

لك فــي اعــداد الطبیعیــة وتخطــیط االقتصــاد الــوطني وغیرهــا مــن مجــاالت االقتصــاد وكــذ

الكوادر الوطنیة .  وسوف یوسع الطرفان التجارة والمالحة على اســاس مبــادئ المســاواة 

  والمنفعة المتبادلة وعلى اساس مبدأ نظام الدولة االكثر رعایة . 

 : المادة الرابعة  

ســوف یعمــل الطرفــان المتعاقــدان الســامیان علــى تطــویر التعــاون بینهمــا وتبــادل 

العلــم والثقافــة والفنــون واآلداب والتعلــیم ورعایــة الصــحة واإلذاعــة الخبــرة فــي مجــاالت 

والتلفزیون والسینما والسیاحة والریاضة وغیرها من المجاالت ، وسوف یعمل الطرفان 

علـــى تطـــویر االتصـــاالت والتعـــاون بـــین هیئـــات ســـلطة الدولـــة والنقابـــات وغیرهـــا مـــن 

مباشــــرة بــــین المؤسســــات المنظمــــات االجتماعیــــة، وكــــذلك علــــى توســــیع الصــــالت ال

الصناعیة والهیئات الثقافیة والعلمیة بقصــد التعــرف علــى حیــاة وعمــل وخبــرة منجــزات 

شـــعبي كـــال البلـــدین بشـــكل اعمـــق ، ویشـــجع الطرفـــان علـــى تطـــویر االتصـــاالت بـــین 

  كادحي البلدین .  

: المادة الخامسة  
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ال العســكري سوف یواصل الطرفان المتعاقدان السامیان تطویر التعاون في المج

علــى اســاس االتفاقیــات المناســبة الجــاري عقــدها فیمــا بینهمــا لصــالح تعزیــز قــدرتهما 

  الدفاعیة . 

  : المادة السادسة  

یحتــــرم اتحــــاد الجمهوریــــات الســــوفیتیة االشــــتراكیة سیاســــة عــــدم االنحیــــاز التــــي 

عاون تنتهجها جمهوریة الیمن الدیمقراطیة الشعبیة والتي هي عامل هام في تطویر الت

الـــدولي والتعـــایش الســـلمي . وتحتـــرم جمهوریـــة الـــیمن الدیمقراطیـــة الشـــعبیة السیاســـة 

الخارجیة السلمیة التي ینتهجها اتحاد الجمهوریات الســوفیتیة االشــتراكیة والتــي تهــدف 

  الى ترشیح الصداقة والتعاون مع جمیع البلدان والشعوب . 

  

: المادة السابعة  

ان الســـامیان بـــذل قصـــارى جهودهمـــا مـــن اجـــل ســـوف یواصـــل الطرفـــان المتعاقـــد

حمایة السالم العالمي وامن الشعوب وتعمیق االنفراج الدولي لتشمل جمیع انحــاء العــالم 

وتجسیدها في اشكال َمحدودة من التعاون ذي المنفعة المتبادلة بین الدول وحل القضایا 

م القــوة قانونــًا فعــاًال العالمیة المتنــازع علیهــا بطــرق ســلمیة بقصــد جعــل مبــدأ عــدم اســتخدا

فـــي حیـــاة االمـــم وازالـــة جمیـــع مظـــاهر سیاســـة الهیمنـــة والتوســـع مـــن العالقـــات الدولیـــة ، 

وسوف یعمل الطرفان بصورة نشیطة من اجل قضیة نزع السالح الشامل والتــام بمــا فــي 

  ذلك السالح النووي تحت إشراف دولي فعال . 

: المادة الثامنة  

ضــد دســائس اإلمبریالیــة دان الســامیان النضــال النشــیطســوف یواصــل الطرفــان المتعاقــ

ومــن اجــل القضــاء علــى االســتعمار والعنصــریة نهائیــًا فــي جمیــع اشــكالها ومظاهرهــا ، 

وسوف یتعاون الطرفان فیما بینهما ومع الدول االخرى المحبة للسالم علــى دعــم نضــال 

  الجتماعي . الشعوب العادل في سبیل حریتها واستقاللها وسیادتها وتقدمها ا

: المادة التاسعة  

  سوف یعمل الطرفان المتعاقدان السامیان بكل قواهما لتأمین سالم عادل ودائم 

  في الشرق االوسط وإلیجاد تسویة شاملة في المنطقة تحقیقًا لهذا الهدف . 

 : المادة العاشرة  
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ســــوف یعمــــل الطرفــــان المتعاقــــدان الســــامیان علــــى تطــــویر التعــــاون بــــین الــــدول 

سیویة واقامة عالقات السالم وحسن الجوار والثقة المتبادلة بینهمــا وایجــاد نظــام فعــال اال

  لألمن في اسیا وعلى أساس الجهود المشتركة لجمیع دول هذه القارة . 

 : المادة الحادیة عشرة  

ســوف یتشــاور الطرفــان المتعاقــدان الســامیان حــول المســائل الدولیــة الهامــة التــي 

كال البلدین ، وفي حالة نشوء أوضاع تشــكل خطــرًا علــى الســالم او لها مصالح مباشرة ل

خرقـــًا للســـالم العـــالمي سیســـعى الطرفـــان الـــى االتصـــال فیمـــا بینهمـــا فـــورًا بقصـــد تنســـیق 

  موقفیهما لهدف ازالة الخطر الناشئ او اعادة السالم . 

: المادة الثانیة عشرة  

  على انه لن یدخل في یعمـل كل من الطرفین المتعاقدین السـامیین رسـمیاً 

أحــالف او غیرهــا مــن األحــالف ولــن یشــترك فــي ایــة تكــتالت لــدول وكــذلك فــي 

  أعمال او إجراءات موجهة ضد الطرف المتعاقد السامي اآلخر . 

   : المادة الثالثة عشرة  

یعلــــن الطرفــــان المتعاقــــدان الســــامیان ان احكــــام هــــذه المعاهــــدة ال تتنــــاقض مــــع 

فاقیـــات الدولیـــة الســـاریة ویتعهـــدان بعـــدم عقـــد ایـــة اتفاقیـــة دولیـــة تعهـــداتهما بموجـــب االت

  تتنافى مع هذه المعاهدة . 

 : المادة الرابعة عشرة  

ان ایــة مســائل قــد تنشــأ بــین الطــرفین المتعاقــدین الســامیین بخصــوص تفســیر او 

تطبیــق أي حكــم وارد علــى هــذه المعاهــدة ســیتم حلهــا علــى أســاس ثنــائي بــروح الصــداقة 

  ام والتفاهم المتبادلة .واالحتر 

: المادة الخامسة عشرة  

ستبقى هذه المعاهدة ساریة لمــدة عشــرین ســنة ابتــداء مــن الیــوم الــذي تصــبح فیــه 

نافذة الفعل ، واذا لم یعلــن احــد الطــرفین قبــل انقضــاء المــدة المشــار ألیهــا بســتة اشــهر ، 

الخمــس الالحقــة وهكــذا رغبته في انهاء فعل المعاهدة ســتبقى نافــذة الفعــل لمــدة الســنوات 

یستمر الحال ما لم یخطر احــد الطــرفین المتعاقــدین الطــرف االخــر قبــل ســتة اشــهر مــن 

  انقضاء السنوات الخمس الجاریة بأنه انهاء فعلها وذلك بصورة كتابیة . 

 : المادة السادسة عشرة  
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سیتم ینبغي ابرام المعاهدة فتصبح نافذة الفعل منذ یوم تبادل وثائق االبرام والذي

بمدینـــة عـــدن . حـــررت هـــذه المعاهـــدة بنســـختین كـــل منهمـــا بـــاللغتین الروســـیة والعربیـــة، 

  ولكل من النصین نفس القوة . 

  

  
  

  

  

  1979أكتوبر 25حررت في مدینة موسكو في 

  

  عن اتحاد الجمهوریات السوفیتیة االشتراكیة      عن جمهوریة الیمن الدیمقراطیة الشعبیة

  عبد الفتاح اسماعیل                            لیونید بریجنیف      

  

  السكرتیر العام للجنة المركزیة للحزب            االمین العام للجنة المركزیة للحزب

  الشیوعي السوفیتي                               االشتراكي الیمني

  

  لس الشعب االعلىرئیس هیئة رئاسة مجلس السوفیت               رئیس هیئة رئاسة مج

  )1(االعلى لالتحاد السوفیتي                   لجمهوریة الیمن الدیمقراطیة الشعبیة       
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) نقــًال عــن : و.م.أ.ح. ، الــیمن الدیمقراطیــة ، عالقــات مــع الــدول االجنبیــة واالحــزاب ، معاهــدة الصــداقة 1(

  ة االشتراكیة وجمهوریة الیمن الدیمقراطیة الشعبیة .والتعاون بین اتحاد الجمهوریات السوفیتی
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  المصـادر
  

  أوًال : الوثائق غیر المنشورة 

  أـ وثائق وزارة الخارجیة العراقیة المحفوظة في مكتبة حركة الوفاق الوطني العراقي 

 5/6/1971تقریر سفارة الجمهوریة العراقیة في عدن ، بتاریخ.  

 9/8/1972تقریر القنصلیة العراقیة في تعز ، بتاریخ.  

7/5/1973عراقیة في صنعاء ، بتاریخ تقریر سفارة الجمهوریة ال.  

 3/7/1974تقریر السفارة العراقیة في موسكو ، بتاریخ.  

 29/7/1974تقریر المفوضیة العراقیة في صنعاء ، بتاریخ  .  

 22/3/1975تقریر السفارة العراقیة في عدن ، بتاریخ.  

 15/8/1978تقریر السفارة العراقیة في عدن ، بتاریخ.  

  مدرسة األعداد الحزبي المحفوظة في مكتبة حركة الوفاق الوطني العراقي ب ـ وثائق

  الیمن الدیمقراطیة-1

  أـ علي ناصر محمد ، خطب وأحادیث 

  ب ـ عالقات مع الدول األجنبیة واألحزاب 

. وفد حزبي حكومي من الیمن الجنوبیة یصل إلى موسكو  

اقة الیمنیة ـ السوفیتیة .الرفیق عبد العزیز عبد الوالي یفتتح دار الصد  

       معاهـــــــدة الصـــــــداقة والتعـــــــاون بـــــــین اتحـــــــاد الجمهوریـــــــات االشـــــــتراكیة الســـــــوفیتیة

  وجمهوریة الیمن الدیمقراطیة الشعبیة .

. مغزى اتفاقیة الصداقة والتعاون بین الیمن الدیمقراطیة واالتحاد السوفیتي  

. عدن تدافع رسمیًا عن الغزو السوفیتي ألفغانستان  

ل تقیم االتحاد السوفیتي عالقات تسلیحیة مع الیمن الدیمقراطیة .ه  

. الوطن العربي  

. صحیفة بریطانیة تتحدث عن النفوذ السوفیتي في الیمن الجنوبیة  

. الیمن الجنوبیة : هي كوبا الشرق األوسط  



  
181

 . قاعدة روسیة في شبه الجزیرة العربیة  

 الشعبیة . زیارة الرفیق سالم ربیع إلى جمهوریة الصین  

  ت ـ وضع سیاسي :  

 1/6/1978تقریر حول التطورات في الیمن الجنوبیة والشمالیة ، بتاریخ.  

 27/6/1978تقریر لوكالة الصحافة الفرنسیة ، بتاریخ.  

. حدیث خطیر لمحمد علي هیثم رئیس وزراء عدن األسبق  

. تهدئة مؤقتة للخالفات في الیمن الجنوبیة  

الیمن .الوفاق الدولي یقتسم  

  ت ـ خصائص الثورة في الیمن الدیمقراطیة : 

. حول محتوى ومضمون المناهج والكتب المدرسیة الجدیدة  

.حول زیارة وفد اتحاد الشباب (الكومسمول) السوفیتي إلى الیمن الدیمقراطیة  

 14/2/1976الندوة العلمیة لمدرسة العلوم االشتراكیة في.  

  ج ـ شطري الیمن :

ین كارترو بربیجینف بالخناجر الیمنیة .تصفیة حساب ب  

. (نجحت الوساطة والشطران ملتزمان) الحرب الیمنیة  

  ح ـ شؤون التربیة والتعلیم :

 1977لصحیفة الثورة الصادرة في عدن بتاریخ أكتوبر 489ملحق العدد.  

  خ ـ المؤتمر التوحیدي لفصائل العمل الوطني : 

شیوعي السوفیتي .تحیة للمؤتمر التوحیدي من الحزب ال  

  هـ ـ ملف عام : 

 3/6/1979تقریر إلذاعة لندن ، بتاریخ.  

  وـ الصراع في عدن :

. تحلیل حزبي لتطورات األوضاع في عدن  

  الیمن الشمالي :-2

  عالقات اجنبیة-أ   

. حول عالقة الجمهوریة العربیة الیمنیة باالتحاد السوفیتي  

الیمن واالتحاد السوفیتي .الذكرى العاشرة التفاقیة التعاون بین  
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. الیمن الشمالیة ساحة اللعبة المزدوجة لجمیع األطراف  

. الیمن الشمالیة ترحب باألسلحة والمستشارین السوفیت  

. أسلحة سوفیتیة للیمن الشمالي  

 تصــاعد قلــق الوالیــات المتحــدة تجــاه ازدیــاد المســاعدات العســكریة الســوفیتیة إلــى

  الیمن الشمالي .

 األمریكي في صنعاء .المبعوث  

 28/2/1979واشنطن / أ ف ب / لیوم.  

االیكونومست البریطانیة تعكس قلق الغرب من توجهات الیمن الشمالیة السیاسیة  

  ب ـ عالقات عربیة :

. الریاض تضغط على صنعاء لقطع عالقتها مع موسكو  

. تقریر لوكالة أنباء الشرق األوسط  

  ج ـ ملف عام :

2/10/1978المیة ـ تقریر صدر بتاریخ الیمن ـ متابعة إع.  

. أحداث الیمن ـ قصة یمنیین  

  

  ثانیًا : الوثائق المنشورة :

 االتحــاد الســوفیتي ـ الشــرق العــدائي ، سلســلة وثــائق وكــر الجاسوســیة ، منشــورات

  .1991الوكالة العالمیة ،

 فــــي الــــدوریات العربیــــة " ، مركــــز 1978" األحــــداث السیاســــیة فــــي الــــیمن لعــــام

  .1980دراسات الخلیج العربي ، جامعة البصرة ، 

 ، 1978أحمد الرحومي ، أسرار ووثائق الثورة الیمنیة ، دار العودة ، بیروت.  

 ســـــجل العـــــالم العربـــــي ، ســـــجل اآلراء والوقـــــائع السیاســـــیة العربیـــــة المنشـــــورة فـــــي

  . 1968الصحف العربیة ، بیروت ، شباط 

 …………… 1968، آذار.  

 ...…………1970ون الثاني ، كان.  

 …………… ،1970، شباط ،آذار.  
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 …………… ، 1971، تموز ، آب ، أیلول.  

.شاكر الجوهري ، الصراع في عدن ، القسم األول والثاني ، د.ت  

 ظمیاء كاظم الكاظمي ، األحداث السیاسیة فــي الــیمن فــي الــدوریات العربیــة لعــام

  .1980، ، مركز دراسات الخلیج العربي ، جامعة البصرة1980

 1986، 2سبتمبر ، صنعاء ، ط26مركز الدراسات والبحوث الیمني ، ثورة.  

 .……………… حصـــــار صـــــنعاء ، دراســـــات وشـــــهادات للتـــــاریخ ، الكتـــــاب ،

  .1992الثاني ، صنعاء ، 

 الجامعة األمریكیة ، بیروت .1971الوثائق العربیة لعام ،  

  

  ثالثًا : الرسائل واالطاریح الجامعیـة : 

1967ـ1962راهیم صــدام فنجــان اإلمــارة ، الوالیــات المتحــدة وحــرب الــیمن إبــ ،

  .1995رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ، جامعة البصرة ، 

 أحمد ماجد عبــد الــرزاق الزبیــدي ، المنظمــة الدولیــة (األمــم المتحــدة) وموقفهــا مــن

الى ، ، رســالة ماجســتیر ، كلیــة التربیــة ، جامعــة دیــ1967ـ1952قضــایا مصــر 

2005.  

 جعفـــر عبـــود هـــادي ، سیاســـة إعـــادة البنـــاء الســـوفیتیة وانعكاســـاتها علـــى الـــوطن

  .1990العربي ، رسالة ماجستیر ، كلیة العلوم السیاسیة ، جامعة بغداد ، 

 جـــالل إبـــراهیم عبـــد اهللا فقیـــرة ، السیاســـیة الخارجیـــة الیمنیـــة تجـــاه الخلـــیج العربـــي

1994لیة العلوم السیاســیة ، جامعــة بغــداد ، ، رسالة ماجستیر ، ك1988ـ 1968

.  

 جمال حزام محمد النظــاري ، عبــد اهللا الســالل ودوره السیاســي فــي الــیمن ، رســالة

  .1996ماجستیر ، كلیة التربیة ـ أبن رشد ، جامعة بغداد ، 

 ـ 1967جمــال محمــد عبــد اهللا ، التنــافس الســوفیتي ـ األمریكــي حیــال مصــر

  .1989، كلیة العلوم السیاسیة ، جامعة بغداد ، ، رسالة ماجستیر1981

 أطروحة 1967ـ 1959سعید شخیر سوادي الهاشمي ، اتحاد الجنوب العربي ،

  .1999دكتوراه كلیة التربیة ـ أبن رشد ، جامعة بغداد ، 
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 ـ 1918شــاكر محمــود خضــر ، الحركــة الوطنیــة فــي الــیمن ـ الشــطر الشــمالي

عهـــــــد الدراســـــــات القومیـــــــة واالشـــــــتراكیة ، الجامعـــــــة ، رســـــــالة ماجســـــــتیر ، م1962

  .1981المستنصریة ، 

 شوقي علي إبراهیم اآللوسي ، الصراع الدولي في المحیط الهندي وأثره على أمن

الخلــیج العربــي ، رســالة ماجســتیر ، معهــد الدراســات القومیــة واالشــتراكیة ، الجامعــة 

  .1981المستنصریة ، 

رسالة ماجســتیر ، 1932ـ 1976مارة عسیر صباح مهدي رمیض األموي ، إ ،

  .  1990كلیة التربیة أبن رشد ، جامعة بغداد ، 

 .…………… 1945ـ 1918، التطـــورات السیاســـیة فـــي الجنـــوب الیمنـــي ،

  .1997ابن رشد،جامعة بغداد ،–أطروحة دكتوراه ، كلیة التربیة 

 الحیــاة السیاســیة طــاهر فرحــان قاســم علــي ، الحــزب االشــتراكي الیمنــي ودوره فــي

فــي الــیمن قبــل الوحــدة ، رســالة ماجســتیر ، كلیــة العلــوم السیاســیة ، جامعــة بغــداد ، 

1996.  

 1995ـ 1978عبــد اهللا أحمــد ناصــر الــذهب ، العالقــات الیمنیــة ـ الســعودیة ،

  .1998رسالة ماجستیر ، كلیة العلوم السیاسیة ، جامعة بغداد ، 

 ، دراسة في الخلفیــة التاریخیــة 1962ثورة الیمن عبد اهللا فارع عبده العز عزي ،

  .1999، أطروحة دكتوراه ، كلیة التربیة ـ أبن رشد ، جامعة بغداد ،

 عبــد الحمیــد البكـــري ، الصــراع الجمهــوري ـ الملكــي فــي الـــیمن وأبعــاده العربیـــة

، أطروحة دكتوراه ، كلیة التربیة ـ أبن رشد ، جامعة بغــداد 1970ـ 1962والدولیة 

،2004.  

 1970ـ 1932عبد الرزاق خلف خمیس الزیدي ، العالقات الیمنیة ـ السعودیة ،

  .1996أطروحة دكتوراه ، كلیة التربیة ـ أبن رشد ، جامعة بغداد ، 

 عبد المطلب عبد الخالق النقیــب ، االســتراتیجیة األمریكیــة والســوفیتیة فــي الخلــیج

القومیــــــة واالشــــــتراكیة ، الجامعــــــة العربــــــي ، رســــــالة ماجســــــتیر ، معهــــــد الدراســــــات 

  .1984المستنصریة ، 

 ـــ 1948عصــام نجــم الشــاوي ، السیاســیة الخارجیــة الیمنیــة فــي عهــد األمــام أحمــد

  .1996، رسالة ماجستیر ، معهد التاریخ العربي والتراث العلمي ، 1962
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وراه ، علي عبد القوي الغفاري ، الوحدة الیمنیة ، الواقع والمستقبل ، أطروحة دكتــ

  . 1996كلیة العلوم السیاسیة ، جامعة بغداد 

 فاطمة حسین سلومي الربیعي ، موقف الصحافة العراقیة من التطــورات السیاســیة

، أطروحة دكتوراه ، معهد التاریخ العربي والتراث العلمي 1967ـ 1962في الیمن 

 ،2002.  

نصـــــلي وواجهـــــات قحطـــــان أحمـــــد فرهـــــود المشـــــهداني ، التمثیـــــل الدبلوماســـــي والق

ـ 1945السیاســیة الخارجیــة للمملكــة العربیــة الســعودیة مــع دول الجــوار الجغرافــي 

  .2004، رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة جامعة دیالى ، 1962

 لیلى محمد حسین ، نوري السعید ودوره في حلف بغداد ، اطروحة دكتــوراه ،كلیــة

  .1994التربیة ، جامعة البصرة 

ـ 1953لـــب ، السیاســـیة الخارجیـــة الیمنیـــة فـــي الـــوطن العربـــي مظفـــر نـــذیر طا

  .1982، رسالة ماجستیر ، كلیة العلوم السیاسیة ، جامعة بغداد ، 1967

 وداد جــابر غــازي ، موقــف االتحــاد الســوفیتي مــن الصــراع العربــي ـ الصــهیوني

2003، رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ، الجامعة المستنصــریة ، 1973حتى عام 

.  

 ،یاسین محمد الدلیمي ، الوحدة الیمنیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة العلوم السیاســیة

  .1989جامعة بغداد ، 

  : رابعًا : الكتب العربیة والمعربة

1967ـ 1945خلــف العبیــدي ، الحركــة الوطنیــة فــي الجنــوب الیمنــي إبــراهیم ،

  .1979جامعة بغداد ،  

 األوســط ـ الــوطن العربــي ، منشــورات المكتبــة إبــراهیم علــوان ، مشــكالت الشــرق

  .1970العصریة ، بیروت ، 

.أحمد السقاف ، أنا عائد من جنوب شبه الجزیرة العربیة ، الطبعة الرابعة، د.ت  

 أحمد ســویلم العمــري ، المجتمــع العربــي ـ تطوراتــه االجتماعیــة والسیاســیة ، مكتبــة

  .1964األنجلو المصریة، القاهرة ، 
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 الــــرحیم مصــــطفى ، الوالیــــات المتحــــدة والمشــــرق العربــــي ، المجلــــس أحمــــد عبــــد

  .1987الوطني للثقافة والفنون ، الكویت ، 

المطـــابع األهلیـــة اللبنانیـــة ، بیـــروت ، 3أحمـــد عســـة ، معجـــزة فـــوق الرمـــال ، ط ،

1971.  

 ، أحمـــد عطیـــة المصـــري ، الـــنجم األحمـــر فـــوق الـــیمن ، مؤسســـة أبحـــاث عربیـــة

  بیروت ، د.ت .

1976ـ 1945یشین وآخرون ، تاریخ السیاســیة الخارجیــة لالتحــاد الســوفیتي ادام

  .1980، ترجمة دار التقدم ، موسكو ، 1، ج

 ترجمــة : عبــد الكــریم أحمــد 1923ـ 1917إدوارد هالــت كــار ، ثــورة البالشــفة ،

  ،الجزء االول ، دار الكاتب العربي ، القاهرة ، د.ت.

، نقلــه إلــى العربیــة وعلــق علیــه 1962ـ 1571أریــك مــایكرو ، الــیمن والغــرب ،

  حسین عبد اهللا العمري ، دار الفكر ، دمشق ، د.ت.

 ،إســماعیل صــبري مقلــد ، الصــراع األمریكــي ـ الســوفیتي حــول الشــرق األوســط

  .1986منشورات ذات السالسل ، الكویت ، 

ن النامیـــة ، أكادیمیـــة العلـــوم الســـوفیتیة ، التعـــاون بـــین االتحـــاد الســـوفیتي والبلـــدا

  .1985ترجمة : جواد حیدر ، دار ناؤوكا ، موسكو ، 

 ، أمــین ســعید ، الــیمن تاریخــه السیاســي منــذ اســتقالله فــي القــرن الثالــث الهجــري

  .1959، دار إحیاء الكتب العربیة ، القاهرة ، 2ط

 أوجه العالقات الیمنیة الشمالیة ، مع المملكة العربیة الســعودیة ، ترجمــة : مركــز

  لبحوث والمعلومات وزارة الخارجیة ، بغداد ، د.ت.ا

 ، 1961أیفان سبكتور ، أربعون عامًا ، ترجمة ، دار غندور ، بیروت.  

 ، 1974باسل الكبیسي ، حركة القومیین العرب ، دار الطلیعة ، بیروت.  

 بنــوا میشــان ، عبــد العزیــز آل ســعود ، ســیرة بطــل ومولــد مملكــة ، تعریــب : عبــد

  سین ، دار الكاتب العربي ، د.ت .الفتاح یا

 ، بونـــدرا فســـكي ، سیاســـتان إزاء العـــالم العربـــي ، ترجمـــة : دار التقـــدم ، موســـكو

  د.ت.
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 بیركیت هابتي سیالسي ،  الصراع فــي القــرن األفریقــي ، ترجمــة : عفیــف الــرزاز

  .1980، مؤسسة أبحاث عربیة ، بیروت ، 

 دار الفكــر 2، ط1970ـ 1969جــاد طــه ، سیاســة بریطانیــا فــي جنــوب الــیمن ،

  .1969العربي ، القاهرة ، 

 جــان جــاك بیربــي ، جزیــرة العــرب ، تعریــب نجــدة هــاجر وســعید الغــز ، المكتــب

  .1960التجاري للطباعة والنشر ، بیروت ، 

 :ج .س. هـــورویتز ، الصـــراع الســـوفیتي األمریكـــي فـــي الشـــرق األوســـط ، ترجمـــة

  .  1971دار النفائس ، بیروت ، 

ي بنیـــت ، مبیعـــات األســـلحة كـــأداة للسیاســـیة الســـوفیتیة فـــي الشـــرق األوســـط ، جـــ

ترجمة : مركز البحوث والمعلومات ، سلسلة الدراسات العسكریة ، وزارة الخارجیــة ، 

  بغداد ، د.ت .

 ، جیلیـــان كیـــنج ، أهـــداف االســـتعمار فـــي عـــدن ، تعریـــب خیـــري حمـــاد ، القـــاهرة

1965.  

 ، برنامج الحزب االشتراكي الیمني ، دار إبن خلــدون ، الحزب االشتراكي الیمني

  .1978بیروت ، 

 ، حســن أبـــو طالـــب ، الوحــدة الیمنیـــة ، مركـــز دراســات الوحـــدة العربیـــة ، بیـــروت

1994.  

 خالـــد بـــن محمـــد القاســـمي ، العالقـــات الیمنیـــة ـ الخلیجیـــة ، المكتـــب الجـــامعي

  . 1997الحدیث ، اإلسكندریة ، 

 ……………نیـــــة إدارة شـــــعب بـــــین تحـــــدیات الماضـــــي وطمـــــوح ، الوحـــــدة الیم

  .1987المستقبل ، دار الثقافة العربیة ، الشارقة ، 

 دیـــــل تـــــاهتن ، جـــــون لینـــــزو ســـــكي ، األســـــلحة فـــــي المحـــــیط الهنـــــدي المصـــــالح

  والتحدیات ، ترجمة : مركز البحوث والمعلومات وزارة الخارجیة ، د.ت .  

ثــورة یولیــو ، مطــابع األهــرام، رؤوف عبــاس حامــد وآخــرون ،أربعــون عامــًا علــى

  .1992القاهرة ، 

منشــورات العصــر 2زیــد بــن علــي الــوزیر ، محاولــة لفهــم المشــكلة الیمنیــة ، ط ،

  . 1988الحدیث ، صنعاء ، 
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 ستیفن بیج ، موسكو وشبه الجزیرة العربیة ، ترجمة : مركز البحــوث والمعلومــات

  ، وزارة الخارجیة ، بغداد ، د.ت .

ي ، الحركــة الوطنیــة الیمنیــة مــن الثــورة إلــى الوحــدة ، مركــز األمــل ســعید الجنــاح

  .1992للدراسات والنشر ، عدن ، 

1966، عدن ، 2سعید عوض باوزیر ، معالم تاریخ الجزیرة العربیة ، ط .  

 ، 1976، عدن ، 1967ـ 1839سلطان ناجي ، التاریخ العسكري للیمن.  

ة فــي منطقــة الخلــیج العربــي فــي الــدوریات ســلمى عــدنان ، االســتراتیجیة األمریكیــ

  .1981العربیة ، المجلد الثاني ، مركز دراسات الخلیج العربي ، جامعة البصرة ، 

 ســـمیر محمـــد أحمـــد العبـــدلي ، الوحـــدة الیمنیـــة والنظـــام اإلقلیمـــي العربـــي ، مكتبـــة

  .1997مدبولي ، جامعة صنعاء ، 

1948ـ 1904من واإلمام یحیى سید مصطفى سالم ، تكوین الیمن الحدیث ـ الی

  .1963، القاهرة ، 

،1984صالح الحدیدي ، شاهد على حرب الیمن، مكتبة مدبولي ، القاهرة.  

 صــالح الــدین حــافظ ، صــراع القــوى العظمــى فــي القــرن األفریقــي ، سلســلة عــالم

  .1982المعرفة ، مطابع األنباء ، الكویت ، 

لحــدیث ، المطبعــة الفنیــة الحدیثــة ، صــالح العقــاد ، جزیــرة العــرب فــي العصــر ا

  .1969القاهرة ، 

 ………… ، المشــرق العربــي المعاصــر ، مكتبــة االنجلــو المصــریة ، القــاهرة ،

1983.  

 دراســـــة فـــــي االوضـــــاع 1925–1916طالـــــب محمـــــد وهـــــیم ، مملكـــــة الحجـــــاز

  .1982السیاسیة ،مركز دراسات الخلیج العربي ، البصرة ، 

  

تجربــة النضــال وقضــایا المســتقبل ، دار المعــارف، عــادل رضــا ، ثــورة الجنــوب ،

  .1969القاهرة ، 

 ………… ،محاولة لفهــم الثــورة الیمنیــة ، المكتــب المصــري الحــدیث ، القــاهرة ،

1974.  

 ، 1969عبد اهللا أحمد الثور ، هذه هي الیمن ، مطبعة المدني ، صنعاء.  
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 …………لنشـــر ، القـــاهرة ، ، الـــیمن ثـــورة وســـالم ، الـــدار القومیـــة للطباعـــة وا

  د.ت .

 عبــد اهللا باذیـــب ، كتابـــات مختــارة ، الجـــزء األول والثـــاني ، لجنــة تنســـیق الكتـــاب

  .1978الیمني ، عدن ، 

. عبد اهللا الشماخي ، الیمن اإلنسان والحضارة ، دار الهنا للطباعة ، د.ت  

لي، عبــد اهللا عبــد المحســن الســلطان ، البحــر األحمــر والصــراع العربــي ـ اإلســرائی

  .  1984التنافس بین استراتیجیتین ، مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت، 

 د.ت .1975-1965عبد اهللا النفیسي ، تثمین الصراع في ظفار ،  

 ،عبـــد الـــرحمن البیضـــاني ، أزمـــة األمـــة العربیـــة وثـــورة الـــیمن ، الطبعـــة الخامســـة

  .1984المكتب المصري الحدیث ، القاهرة ، 

 ……………ذه نرفض الماركسیة ، د.ت .، له  

 ، عبـــد العزیـــز محمـــد ناصـــر الكمـــیم ، الوحـــدة الیمنیـــة ، اآلفـــاق للطباعـــة والنشـــر

  .1996جامعة صنعاء ، 

 عبد العزیز المقالح ، عبد الناصر والیمن ، فصول من تاریخ الثورة الیمنیة ، دار

  .1983الحداثة ، بیروت ، 

لدیمقراطیــة فــي الــیمن ، دار إبــن خلــدون، عبــد الفتــاح إســماعیل ، الثــورة الوطنیــة ا

  .1972بیروت ، 

 …………… حـــول الثـــورة الوطنیـــة الدیمقراطیـــة آفاقهـــا االشـــتراكیة ، دار إبـــن ،

  .  1972خلدون ، بیروت ، 

 …………… ، وآخــرون ، مناقشــات حــول الثقافــة الیمنیــة ، دار إبــن خلــدون ،

  .1975بیروت ، 

ي وانعكاســاته علــى الصــراعات اإلقلیمیــة عبد القادر محمد فهمــي ، الصــراع الــدول

  . 1990، مطبعة دار الحكمة ، الموصل ، 

          1962عبد الملك سعید عبدة ، العوامل المؤثرة في صنع القرار الیمنــي

  .1992، دار األندلس ، صنعاء ، 1978ـ 

 مــع عبــد المــنعم الســید علــي ، الوالیــات المتحــدة األمریكیــة وعالقاتهــا االقتصــادیة

  .1975أقطار الخلیج العربي ، مركز دراسات الخلیج العربي ، جامعة البصرة ، 
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 عبـــد الواســـع یحیـــى الواســـعي ، تـــاریخ الـــیمن المســـمى فرجـــة الهمـــوم والحـــزن فـــي

    هـ .1346حوادث وتاریخ الیمن ، المطبعة السلفیة ، القاهرة ، 

 بیـــروت، 1ط،1982ـ 1945علــي الـــدین هــالل ، أمریكـــا والوحــدة العربیـــة ،

1989.  

 ـ 1839فــاروق عثمــان اباظــة ، عــدن والسیاســیة البریطانیــة فــي البحــر األحمــر

  .1976، الهیئة المصریة للكتاب ، القاهرة ، 1918

 ، فالكوفـــا ، السیاســـیة االســـتعماریة فـــي جنـــوب الـــیمن ، ترجمـــة : عمـــر الجـــاوي

  .1978أكتوبر ، عدن ، 14مؤسسة 

الســـــوفیتي والعـــــالم العربـــــي ، ترجمـــــة : مركـــــز البحـــــوث فـــــرد هالیـــــداي ، االتحـــــاد

  .1983والمعلومات ، بغداد ، 

 …………… الصراع السیاسي في شبه جزیرة العربیة ، ترجمــة: ســعید محیــو ،

  .1975حازم صاغیة ، بیروت ، 

 …………… المجتمـــع والسیاســــة فــــي شــــبه الجزیــــرة العربیــــة ، ترجمــــة محمــــد ،

  . 1976الرمیحي ، دار الوطن ، بیروت ،

 ، فكرت نامق عبد الفتاح العاني، الوالیات المتحدة األمریكیة وأمن الخلیج العربي

  .2001جامعة صدام ، كلیة العلوم السیاسیة ، بغداد ، 

1984، صنعاء ، 2قاسم سالم ، الیمن والتحدي ، ط.  

 قحطان الشعبي ، االستعمار البریطاني ومعركتنا في جنــوب الــیمن ، دار النصــر

  .1962القاهرة ، ، 

 كمـــال مظهـــر أحمـــد ، أضـــواء علـــى قضـــایا  دولیـــة فـــي الشـــرق األوســـط ، وزارة

  .1978الثقافة والفنون ، بغداد ، 

 ، كول ج.د.هـ ، معنى الماركســیة ، ترجمــة : المؤسســة العربیــة للدراســات والنشــر

  .1972بیروت ، 

 لیـــة ، ترجمـــة : الري بـــاومن وآیـــان كـــالرك ، المحـــیط الهنـــدي فـــي السیاســـات الدو

  .1991جالل مهدي حسین ، مركز دراسات الخلیج العربي ، جامعة البصرة ، 

 ، اللجنــة التنظیمیــة للجبهــة القومیــة ، كیــف نفهــم تجربــة الــیمن الجنوبیــة الشــعبیة

  .1968دار الطلیعة ، بیروت ، 
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:لیونیــد بریجنیــف ، سیاســیة االتحــاد الســوفیتي الخارجیــة والوضــع الــدولي ، تقــدیم

  نیقوال الشاوي ، دار إبن خلدون ، بیروت ، د.ت . 

 ، مجید خدوري ، االتجاهــات السیاســیة فــي العــالم العربــي ، الــدار المتحــدة للنشــر

  .1972بیروت ، 

 1982ـ 1917مجموعـــة مـــن المـــؤلفین الســـوفیت ، تـــاریخ الـــیمن المعاصـــر ،

  .1990ترجمة : محمد علي البحر ، مكتبة مد بولي ، القاهرة ، 

 ، محمــد أحمــد محجــوب ، الدیمقراطیــة فــي المیــزان ، دار النهــار للنشــر ، بیــروت

1973.  

   محمد بن عمر الحبشي ، الیمن الجنوبي سیاسیًا واقتصادیًا واجتماعیًا ، ترجمة  

  .1968الیاس فرح وخلیل أحمد خلیل ، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت 

لعدن والجنوب العربي ، منشورات العصــر محمد حسن عوبلي ، اغتیال بریطانیا

  .1970الحدیث ، 

 ، محمــد حســنین هیكــل ، االســتعمار لعبتــه ، الملــك ، مطــابع المعــارف ، القــاهرة

  د.ت .

 …………… ، 1979، حكایة العرب والسوفیت ، مطابع الهدف ، الكویت.  

 …………… ، خریـــف الغضـــب ، قصـــة بدایـــة ونهایـــة حكـــم أنـــور الســـادات ،

  .1987یروت ، )  ، ب19ط(

.…………… ،1984، عبد الناصر والعالم ، دار االهرام للنشر، القاهرة.  

 محمـــد صـــادق عقـــل وهیـــام أبـــو عافیـــة ، أضـــواء علـــى ثـــورة الـــیمن ، دار القومیـــة

  للطباعة والنشر ، دمشق ، د. ت .

 ، محمـــد عبـــد الكـــریم إبـــراهیم ، عـــدن دراســـة فـــي أحوالهـــا السیاســـیة واالقتصـــادیة

  .1985ت الخلیج العربي ، البصرة ، مركز دراسا

 ،1972محمد علي الشعیبي ، الیمن الجنوبیة خلف الستار الحدیدي ، القاهرة.  

 محمد علي الشهاري ، الیمن الثورة في الجنوب واالنتكاسة في الشمال ، دار أبن

  .1972خلدون ، بیروت ، 

نشــر ، القــاهرة، محمــود طنطــاوي ، اخرجــوا مــن عــدن ، الــدار القومیــة للطباعــة وال

1964.  
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 ، مركــــز دراســــات الخلــــیج العربــــي ، الجمهوریــــة العربیــــة الیمنیــــة ، دراســــة عامــــة

  .1985جامعة البصرة ، 

 .…………… العالقات الدولیة للوالیات المتحدة األمریكیة في الخلیج العربي ،

  .1983، مطبعة جامعة البصرة ، 

 ……………المنشـــــــورة فـــــــي ، ملخصـــــــات بحـــــــوث الخلـــــــیج والجزیـــــــرة العربیـــــــة

  . 1981، ترجمة : ودیع میخائیل حنا ، جامعة البصرة ، 1الدوریات األجنبیة ، ج

 ،ممــدوح مصــطفى منصــور ، الصــراع األمریكــي الســوفیتي علــى الشــرق األوســط

  مكتبة مد بولي القاهرة ، د . ت .

 : المنظمـــات المعارضـــة للســـلطة فـــي الـــیمن الشـــمالیة والـــیمن الجنوبیـــة ، ترجمـــة

  .1980البحوث والمعلومات ، وزارة الخارجیة ، بغداد  ، مركز

 مؤلـــف مجهـــول ، الحصـــول علـــى التعلـــیم مـــن االتحـــاد الســـوفیتي ، مطـــابع شـــركة

  اإلعالنات ،د.ت .

 ،موســى زنــاد ، القواعــد العســكریة األجنبیــة ، مكتبــة الفكــر العربــي للنشــر والتوزیــع

  .1985بغداد ، 

مطبعة عیسى البابي 1د العربیة السعیدة ، جنزیه مؤید العظم ، رحلة في البال ،

  الحلبي ، القاهرة ، د.ت .

 ، نورمان سیغار ، الیمن الجنوبیة واالتحاد الســوفیتي ـ إمكانــات مســتقبلیة للعالقــة

  ترجمة : مركز البحوث والمعلومات ، وزارة الخارجیة ، بغداد ، د.ت.

ل الروسي ســتورب تــالبوت نیكیتا خرو تشوف ، الوصیة األخیرة ، نقله عن األص

  .1975، نقله إلى العربیة : زهدي جار اهللا ، األهلیة للتوزیع والنشر ، بیروت ، 

 1975ـ 1955هاشــم بهبهــاني ، سیاســیة الصــین الخارجیــة فــي العــالم العربــي ،

  .1984مؤسسة أبحاث عربیة، بیروت ، 

 ) ترجمة:احمد )،1950-1789هـ .أ.ل.فیشر، تاریخ اوربا في العصر الحدیث

  .  591نجیب وودیع الضبع،الطبعة السادسة،دار المعارف،القاهرة،ص
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العربیـــة لجنـــة مـــن والترالكـــور ، االتحـــاد الســـوفیتي والشـــرق األوســـط ، نقلـــه إلـــى
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  سادسـًا : االبحـاث و الـدراسـات : 

 "أحمد یوسف ، السیاسیة األمریكیة والثورة في الیمن الشمالیة ، "المستقبل العربي

  .1982، بیروت ، أیار ، مایو 39، العدد 

) 54ثــروت مكــي ، التطــورات األخیــرة فــي الــیمن ، "السیاســیة الدولیــة" ، العــدد ،(

  .1978أكتوبر 10

، عامــًا مــن الصــداقة والتعــاون ، 61االتحــاد الســوفیتي والــیمن ســلطان المعمــري

، مركــز الدراســات والبحــوث الیمنــي ، صــنعاء ، أبریــل 40"دراســات یمنیــة"، العــدد 

1990.  

 ـــ 1925ســمیة أمــین یاســین ، المصــالح االقتصــادیة األمریكیــة فــي الــیمن الشــمالي

  .13،2002ـ12، "دراسات في التاریخ واآلثار" ، العدد 1957

 ســــنى محمــــد علــــي الطــــائي ، البحــــر األحمــــر فــــي االســــتراتیجیة الدولیــــة ، "آفــــاق

  .1978) ، مارس 12) ، السنة (3عربیة" ، العدد (

 59السید علیوه ، الصراع والتعاون في البحر األحمر، "السیاسة الدولیة" ، العدد

  .1980) ، 15، السنة (

لعربیــة ، "المنــار" ، الســنة الثانیــة ، صــادق األســود ، االتحــاد الســوفیتي والوحــدة ا

  .1989) ،یولیو 14العدد (
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 صــالح العقــاد، الــیمن الجنوبیــة والتقدمیــة الرادیكالیــة فــي ظــل القبلیــة ، "السیاســة

  .1973) ، السنة التاسعة ، ینایر ، 131الدولیة" ، القاهرة ، العدد (

من، "دراســات یمنیــة" عبد العزیز المقالح ، قراءة في كتاب الدور المصــري فــي الــی

1981، العدد الثامن والتاسع ، مركز الدراسات والبحوث الیمني ، صنعاء ، یونیــو 

.  

  ، عبــد القــادر محمــد فهمــي ، الخلــیج العربــي فــي المنظــور االســتراتیجي الســوفیتي

"العلوم السیاسیة والقانونیة" ، العدد األول والثاني ، المجلد الخامس ، مطبعة العاني 

  .1987د ،، بغدا

 بحــث منشــور ، مركــز البحــوث 2000ـ1918" العالقــات الیمنیــة ـ الروســیة ، "

  .2002والمعلومات ، صنعاء ، 

  ،علوي عبد الطاهر ، النــوادي األدبیــة والثقافیــة فــي عــدن قبــل االســتقالل الــوطني

) ، الســنة التاســعة ، الكویــت ، 36"دراســات فــي الخلــیج والجزیــرة العربیــة" ، العــدد (

  .1983أكتوبر 

 علــي بــن ثابــت ، العالقــات االقتصــادیة والتعــاون بــین الــیمن الدیمقراطیــة واالتحــاد

  .1979) ، عدن 11السوفیتي ، "الثقافة الجدیدة" ، العدد (

 قصــي كامــل شــبیب ، النشــاط البریطــاني فــي منطقــة البحــر األحمــر منــذ الحــرب

) ، الجامعــــة 3یــــة" ، العــــدد (العالمیــــة األولــــى وحتــــى االنســــحاب منهــــا ، "كلیــــة الترب

  . 1990المستنصریة ، بغداد ، 

 1967ـ 1953كریم زغیرا سیود المالكي ، نیكیتــا خــر وتشــوف والقضــایا العربیــة

  .2002) ، جامعة البصرة ، 34، "آداب البصرة" ، العدد (

 مــــــازن إســــــماعیل الرمضــــــاني، العــــــرب واالتحــــــاد الســــــوفیتي ، "العلــــــوم القانونیــــــة

  .1986، العدد األول والثاني ، المجلد الخامس ، والسیاسیة"

 مجــدي حمــاد ، الحــرب والســالم فــي القــرن األفریقــي ، "السیاســیة الدولیــة" ، العــدد

  .1978) أبریل 2(

 ،"محمد حسن، الیمن الدیمقراطیة من داخل الیمن الدیمقراطیة، "الطلیعــة الكویتیــة

  .1973) ، السنة التاسعة ، 2العدد (
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د داوود ، التطــور السیاســي ـ األیــدیولوجي  للجبهــة القومیــة خــالل فتــرة محمــد ســعی

) ، كلیة التربیة ، جامعــة عــدن ، 4، "سبأ" ، العدد (1967ـ 1963الكفاح المسلح 

1988.  

 ، محمد عبد الواحد المیتمي ، ستة عقود على مرور العالقات الیمنیة ـ السوفیتیة

  .1988بر ) ، دیسم34"دراسات یمنیة" ، العدد (

 ، محمــــد علــــي الشــــهاري ، الــــیمن بــــین طریــــق التطــــور الرأســــمالي والالرأســــمالي

  .1972) ، السنة الثامنة ، أبریل 4"الطلیعة المصریة" ، العدد (

 دراســات فــي 1980ـ 1950یوســف غیــث ، العالقــات الســوفیتیة ـ الخلیجیــة" ،

  .2003) ، 21، السنة (13ـ12التاریخ واآلثار" ، العدد 

  

  

  سابعــًا : اإلنتـرنت :
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