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 : المستخلص

 اتيدر السالح الرئيس لعدد من الجيوش العربية طول حقبة الستينامص أحد شكل االتحاد السوفيتي    
فقد شحن له كمية كبيرة من األسلحة أثناء التدخل العسكري  من القرن العشرين، السيما الجيش اليمني

الى الجيش وصلت تلك االسلحة مع االخذ بالحسبان أن ، 2691 و 2691 بين عامي المصري في اليمن
أن المعلومات المتوفر عنها ُتعد شحيحة جدًا، نظرًا  بيداليمني بشكل غير مباشر عن طريق مصر، 

   لحساسية الموقف الدولي آنذاك.

Abstract: 

Form of the Soviet Union source arms president of a number of Arab armies along the 
era of the sixties, especially the Yemeni army, the shipment has a large amount of 
weapons during the military intervention in the Egyptian Yemen (1962 - 1967), and 
have reached those weapons to the Yemeni army indirectly via Egypt, but the 
information available it is very tight, because of the sensitivity of the international 
situation at the time. 
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 : المقدمة

ثر قيام الثورة إ 2691 و 2691اندلعت الحرب االهلية اليمنية بين الملكيين والجمهوريين بين سنتي       
، فتدخلت مصر عسكريا بشكل مباشر لمساندة 2691السادس والعشرين من ايلول سنة اليمنية في 

الجمهوريين ضد الملكيين، وشاركت العديد من الدول العربية واالجنبية بشكل غير مباشر في ذلك الصراع 
كبيرة  اليمنية بكميات  –بما في ذلك االتحاد السوفيتي، الذي زود القوات الجمهورية المشتركة المصرية  

من السالح طوال مدة الصراع، االمر الذي ساهم في ترجيح كفة الجمهوريين في تلك الحرب االهلية، ادت 
مصر اثنائها دور الوسيط بين االتحاد السوفيتي والحكومة اليمنية في تزويد الجيش اليمني بالسالح، ومن 

    ( .2691 -2691بالتنسيق مع مصرهذا المنطلق جاء اختيار موضوع )التسليح السوفيتي للجيش اليمني 

حاول بعض الضباط األحرار اليمنيين قبيل قيام الثورة، االتصال بأعضاء البعثة العسكرية السوفيتية    
الموجودة في بالدهم، طمعًا في الحصول على وعد من حكومتهم بتسليح الجيش إذا ما قاموا بالثورة، بيد 

، على الرغم من إدراكهم أثناء (2)ل بمثل هذه األمور في ذلك الوقتأن السوفيت كانوا حذرين فرفضوا التدخ
، أن اإلمام وقف حاجزًا أمام 2691 -2611تجربتهم الطويلة في العالقات التي ربطتهم بالنظام الملكي 

، وبعد نجاح ثورة السادس والعشرين من أيلول سنة (1)أهدافهم وتطلعاتهم في منطقة شبه الجزيرة العربية
بحث الرئيس عبد اهلل السالل، مع القائم باألعمال السوفيتي في اليمن سبل التنسيق والتعاون بين ، 2691

البلدين في مختلف المجاالت، بما فيها مسألتي اعتراف حكومته بالنظام الجمهوري وتسليح الجيش 
 . (3)اليمني

ياسية واالقتصادية شعر االتحاد السوفيتي أن النظام الجديد يتيح له فرصة تحقيق أهدافه الس
والعسكرية في تلك المنطقة، التي تمثل معبرًا إلى شرق أفريقيا وبوابًة إلى المحيط الهندي ومنطقة الخليج 

، والسيما أنه ُيعد أول نظام جمهوري في شبه الجزيرة العربية كانت له انعكاساته على المستويين (4)العربي
، لذا كان االتحاد (9)إلى قلب المصالح الغربية االستراتيجية ، ووجه بذلك ضربة قوية(5)المحلي واإلقليمي

، في األول من  تشرين األول سنة (1)السوفيتي في مقدمة الدول األجنبية التي اعترفت بالنظام الجمهوري
: "أن أي عمل ضد الجمهورية الوليدة سينظر  (6)، وأكد على لسان رئيس وزرائه نيكيتا خروشوف(1)2691

ه عمل عدواني ضد جمهوريات االتحاد السوفيتي االشتراكية، وال يسمح بالتدخل األجنبي في إليه على أن
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، أما مسألة التسليح فلم يتطرق إليها بشكل علني في ذلك الوقت، وقرر التريث (20)الشؤون الداخلية لليمن"
 .(22)واالكتفاء بالتأييد السياسي فقط

اليمنية مع قيام مصر بإرسال أولى دفعاتها العسكرية  تزامن االعتراف السوفيتي بالجمهورية العربية
، مما كان يوحي آنذاك بأن مصر قد أحاطت الجانب (21)لمساندة الجيش اليمني وتثبيت النظام الجمهوري

السوفيتي علمًا بنواياها، والسيما أن تدخلها كان يعتمد إلى حد كبير على مدى استعداد االتحاد السوفيتي 
، بمقابلة رئيس الخبراء العسكريين (24)، إذ قام المشير عبد الحكيم عامر(23)اليمنلتسليح قواتها في 

السوفيت في القاهرة، وطلب منه إبالغ حكومته عن رغبة مصر الملحة في الحصول على طائرات ضخمة 
، وكذلك تزويدها بقاذفات القنابل (25)بعيدة المدى لنقل اإلمدادات واألسلحة بسرعة أكبر إلى اليمن

توسطة الحجم الستخدامها في قصف مواقع الملكيين، وافق االتحاد السوفيتي من جانبه على إرسال تلك الم
الطلبات، كما قرر إهداء الجيش اليمني كمية من األسلحة والذخائر والمؤن بما يكفي خمسة آالف جندي 

 .(29)سرعة وصولهالمدة شهر، وحث مصر على إرسال تلك المساعدات من مخازنها نيابًة عنه، ضمانًا ل
( مع Antinov-12حصلت مصر بعد مدة وجيزة على عشر طائرات نقل عسكرية طراز أنتينوف )

، فضاًل عن عدد (21)، كونت عند استخدامها جسرًا جويًا بين القاهرة وصنعاء(21)طاقم سوفيتي لنفس العدد
بتفقدها في  (10)عبد اهلل السالل، فقام الرئيس اليمني (26)من الطائرات القاذفة المقاتلة طراز أوتوبولوف

، كما استقبل ميناء اإلسكندرية المصري حينها شحنة قادمة من (12)مطار صنعاء بعد وصولها إلى اليمن
 . (11)والعجالت المدرعة والمدافع الرشاشة(T-54)54، ضمت عددًا من الدبابات طراز تياالتحاد السوفيتي

اء اتصال مع الجانب السوفيتي ليزود جيشها بالسالح رأت الحكومة اليمنية أنه من الضروري إجر 
مباشرة، وليس عن طريق مصر، فقامت بإرسال وفد إلى موسكو لهذا الغرض، في الثامن من تشرين 

أن الوفد لم يحقق ما طمح إليه على المستوى العسكري، وعاد إلى بالده في الثامن بيد ، 2691الثاني سنة 
 .(13)عشر من ذلك الشهر

ذلك اإلخفاق ألسباب عديدة أهمها: أن مصر عارضت فكرة إرسال األسلحة مباشرة إلى يرجع 
، وبما أن االتحاد السوفيتي أيد قرار (14)اليمن، خشية أن يؤدي ذلك إلى إضعاف قرارها السياسي هناك

مبرر ، السيما أن األخيرة أدعت بأن لديها ال(15)أرسال القوات  المصرية إلى اليمن، فقد أيد رغبة مصر
، فضاًل (11)، وهو ما لم يحصل عليه السوفيت(19)2659 القانوني المتمثل في اتفاق جدة الثالثي لسنة 
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عن أن مصر هي أكثر ارتباطًا بالسوفيت من اليمن، وتدخلها يحقق المصلحتين السوفيتية والمصرية في 
 .(11)آٍن واحد

الدعم والمساندة منه في اليمن، األمر كما أن االتحاد السوفيتي كان يدرك حاجة مصر الماسة إلى 
الذي يضطرها إلى إبداء قدر من المرونة في مجال منح السوفيت التسهيالت البحرية التي طمحوا لها 

، وبالمقابل خشي السوفيت إن هم انخرطوا في النزاع اليمني أن يضطروا إلى مواجهة (16)سابقًا في مصر
 الغرب من جديد 

،وقد وافقت الحكومة (32)، مما قد ينتقص من مكانتهم الدولية(30)اريخ الكوبيةبعد تورطهم في أزمة الصو 
اليمنية على الوضع غير المباشر، نظرًا إلدراكها حقيقة أن الدعم  والمساندة المصرية لها ضد الملكيين، 

 ، ومن هذا المنطلق كانت معظم(31)أهم من محاولة الحصول على األسلحة مباشرة من االتحاد السوفيتي
 . 2691-2691صنعاء( أثناء المدة  -القاهرة -صفقات األسلحة تتم عبر محور )موسكو

ضاعف االتحاد السوفيتي حجم إمداداته العسكرية غير المباشرة للجيش اليمني في كانون الثاني سنة 
ز ،  السيما بعد أن قرر الجمهوريون توسيع عملياتهم العسكرية ضد الملكيين، في محاولة إحرا(33)2693

، إذ عقدت مصر في ذلك الشهر أضخم صفقة (34)نصر حاسم قبل مجيء بعثة األمم المتحدة إلى اليمن
، وقد (35)أسلحة لها مع االتحاد السوفيتي طوال وجودها في اليمن، بلغت قيمتها نحو خمسمائة مليون دوالر

 . (39)منيكان بين ما تم االتفاق عليه في تلك الصفقة أن ترسل مصر جزًء منها للجيش الي
، وأربعًا وستون طائرة  (31)(Antinov-12شملت الصفقة أربعًا وعشرون طائرة طراز أنتينوف  )

(، كما ضمت الصفقة نحو مائة طائرة صغير الحجم، وأربعًا وعشرون طائرة Tu-16طراز توبوليف )
، فضاًل عن أن االتحاد السوفيتي  (31)(Mi-6حاملة للقوات المظلية، وأربعين طائرة هليكوبتر طراز مي )

أن مصر احتفظت  بيد،  (36)(Mig-21كان قد زود مصر في هذه الصفقة بطائرات قتالية طراز ميك )
( لتشارك في Mig-15, 16بهذا الطراز ولم تستخدمه في حرب اليمن، واستعاضت عنه بطائراتها ميك )

 .(40)المعارك ضد الملكيين
، السيما (42)االتها مع الجانب السوفيتي للحصول على السالح مباشرةً استأنفت الحكومة اليمنية اتص

، في أعقاب مؤتمر القمة العربي األول الذي عقد في (41)عندما شعرت بأن التزام مصر نحوها بدأ يتضاءل
قناع الجانبين  -، بسبب التقارب المصري2694القاهرة في الثالث عشر من كانون الثاني سنة  السعودي وا 
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، فشكل الرئيس اليمني عبد اهلل السالل وفدًا برئاسته، وقام بزيارة (43)حل المشكلة اليمنية سلمياً بضرورة 
، وقد حث المسؤولون السوفيت (44)رسمية إلى االتحاد السوفيتي في السادس عشر من آذار من العام نفسه

أسلحة بقيمة أربعة  ، ونجح في عقد صفقة(45)على تأمين الدعم والمساندة قبل انسحاب القوات المصرية
ماليين دوالر، وحصل على وعد من الحكومة السوفيتية بتدريب عدد من الطلبة اليمنيين في مجال 

أن هذه الصفقة تم تجميدها بعد عودة الوفد إلى بالده في الرابع والعشرين من ذلك  بيد  ،(49)الطيران
 .(41)الشهر، بسبب الضغوط المصرية

السوفيتي نيكيتا خروشوف بزيارة رسمية إلى مصر لحضور أفتتاح أعقب ذلك قيام رئيس الوزراء 
، وقد ناقش الرئيس اليمني عبد اهلل (41)2694المرحلة األولى من السد العالي في التاسع من مايس سنة 

، مسألة التسليح المباشر مع رئيس الوزراء السوفيتي والرئيس المصري (46)السالل الذي حضر االفتتاح
، فانتهت (52)أن جمال عبد الناصر ظل ثابتًا على موقفه من هذه المسألةبيد ، (50)جمال عبد الناصر

الزيارة بتأكيد الجانب السوفيتي عن استعداده في زيادة دعمه العسكري غير المباشر لليمن، في الخامس 
 .(51)والعشرين من ذلك الشهر

ه إلى بالده، فقام بشحن أظهر رئيس الوزراء السوفيتي جدية في الوعود التي أطلقها بعد وصول
(، وبذلك يكون قد Mig-21صفقة أسلحة إلى مصر، شملت عددًا من الطائرات القتالية طراز ميج  )

، نحو خمسين طائرة من هذا الطراز، كذلك ضمت الصفقة مائه 2694 -2693وصل مصر بين سنتي 
(، T-10الثقيلة طراز تي )، وعددًا من الدبابات  (53)(T-54, 55وخمسين دبابة متوسطة الحجم طراز )

، فضاًل عن مجموعة من ناقالت الجنود المصفحة وكميات كبيرة من الذخائر (54)وطائرات سكوف المحسنة
واألسلحة األخرى، بعثت مصر معظم هذه الصفقة إلى اليمن، فكان لها دور حاسم في هجوم حرض، 

 .(55)أيلول من العام نفسه -الذي استمر بين حزيران
، (59)وفها على مستقبل وجودها في اليمن وعالقتها العسكرية مع االتحاد السوفيتيأبدت مصر تخ

، (51)2694 إثر إقالة رئيس الوزراء السوفيتي نيكيتا خروشوف في الرابع عشر من تشرين األول سنة 
الجمهورية والسيما أن تلك اإلقالة أتت على خلفية زيارته لها وقراره بزيادة اإلمدادات العسكرية لدعم القوات 

أن القيادة السوفيتية الجديدة طمأنت الجانب المصري، عندما بعثت إلى الحكومة  بيد . (51)في اليمن
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المصرية رسالة في الثالث والعشرين من الشهر نفسه، وعدت فيها باستمرار تدفق األسلحة، بعد أن شددت 
 .  (56)على أن ذلك التغيير شأن داخلي وال يمس سياستها الخارجية

مت الحكومة المصرية بإيفاد المشير عبد الحكيم عامر إلى موسكو في السادس من تشرين الثاني قا
، فتباحث مع المسؤولين هناك بهذا الشأن وسلمهم قائمة مكونة من ست صفحات، تتضمن 2694سنة 

ه سارع . بيد أن(90)تفاصيل األسلحة المطلوبة، وقد أظهر الجانب السوفيتي اندهاشه من حجم تلك الطلبات
في أرسال الجزء المعني منها باليمن، ليتسنى للجمهوريين صد هجوم الملكيين المضاد بين كانون األول 

، ضمت عددًا من طائرات، ومجموعة من المركبات المدرعة والمدافع وكميات (92)2695إلى تموز 2694
 .(91)من الذخائر

كري اليمني منتصف الستينيات، والسيما أخذ االتحاد السوفيتي يبدي اهتماما متزايدًا بالوضع العس
بعد أن شعر بعدم جهوزية القوات المسلحة اليمنية للقيام بمهمة الحرب منفردة، على الرغم من مرور ثالث 

، لذا (93)سنوات، وأن انسحاب مصر سوف يخل بالتوازن العسكري وقد يعرض النظام الجمهوري للخطر
بعد توقيعه اتفاقية  (94)لمصري جمال عبد الناصر الذي زار موسكوحاولت القيادة السوفيتية أقناع الرئيس ا

، بإبقاء جيشه في اليمن مدة (95)2695جدة مع المملكة العربية السعودية في الرابع والعشرين من آب 
، ويبدو أن (99)أطول، على أن يتحمل الجانب السوفيتي تكاليف األسلحة والنفقات الالزمة لبقاء تلك القوات

مصري قد وافق على ذلك المقترح، إذ أعلن في أعقاب زيارته على أنها: "أسفرت عن تفاهم يوفر الرئيس ال
 .(91)للشعب المصري ما ال يقل عن مائتي مليون جنيه"

كذلك نجح السوفيت وألول مرة منذ اندالع حرب اليمن في اقناع الرئيس المصري أثناء تلك الزيارة،  
، وقد وصلت الشحنة األولى منها إلى (91)ة مباشرة للجيش اليمنيبأن يسمح بمرور صفقة أسلحة سوفيتي

، بعد فشل مؤتمر حرض في الرابع والعشرين من كانون األول سنة (96)ميناء الُحديدة على متن سفينتين
، أعقبها هبوط اثنتان وعشرون طائرة محملة بالسالح مع مجموعة من الخبراء العسكريين (10)2695

مطار صنعاء أواخر ذلك الشهر، وعلى الرغم من أهمية تلك الصفقة، بيد أنها  التشيكيين والسوفيت في
كانت ضئيلة نسبيًا وال تتناسب مع احتياجات الجيش اليمني الكثيرة، فضاًل عن أنها لم تتضمن وجود 

. وبذلك أنتقل تجهيز الجيش اليمني بالسالح السوفيتي (12)أسلحة ثقيلة كالطائرات والدبابات والمدرعات
 شكل مباشر.ب
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هدف االتحاد السوفيتي من سياسته الجديدة تجاه تطور األحداث على الساحة اليمنية، إظهار قوة 
، تزامنًا مع إعالن الحكومة البريطانية في الثاني والعشرين من (11)نفوذه في منطقة شبه الجزيرة العربية

أن شحنات بيد ،  (13)2691 ، عن نيتها في االنسحاب من جنوب اليمن مطلع سنة2699شباط من سنة 
، عندما واصلت مصر التزامها تجاه اليمن مرة أخرى بعد ذلك (14)األسلحة السوفيتية المباشرة توقفت

، وبما أن الحكومة اليمنية لم ترغب في ارتهان وجود النظام الجمهوري بمساعدة القوات (15)اإلعالن
، أثناء الزيارة التي (19)السالح بشكل مباشر المصرية، فقد جددت الحكومة اليمنية مساعيها للحصول على

لمصر بين العاشر والثامن عشر من مايس سنة  (11)قام بها رئيس الوزراء السوفيتي ألكسي كوسيجين
، إذ استطاع رئيس الوزراء اليمني الفريق حسن العمري، على الرغم من محاولة المصريين منعه (11)2699

، فطلب (16)تقي برئيس الوزراء السوفيتي الذي أصر على مقابلتهعندما كان موجودًا في القاهرة، أن يل
رئيس الوزراء اليمني المزيد من األسلحة المباشرة لبالده، فرد رئيس الوزراء السوفيتي بقوله: "إن األسلحة 

، ومع أن المبالغة واضحة في (10)التي تلقتها اليمن تكفي لتسليح جيش مكون من خمسة ماليين جندي"
ذلك، فإنه ُيعد إشارة لضخامة األسلحة التي أرسلها االتحاد السوفيتي آنذاك للقوات الجمهورية المشتركة، 
وفي اللقاء نفسه، اقترح رئيس الوزراء السوفيتي أن يتم تسليح ثمانية عشر ألف جندي يمني من ألمانيا 

، فواصل االتحاد السوفيتي دعمه العسكري غير (12)ك بشدةأن الرئيس المصري رفض ذل بيد الشرقية، 
 .(11)2699المباشر للجيش اليمني، وأرسل له كميات كبيرة من األسلحة عن طريق مصر أواخر سنة 

أستفز الموقف المصري الرئيس اليمني عبد اهلل السالل، فحاول اقناع الجانب السوفيتي بوجهة نظر 
تعيين نجله األكبر سفيرًا لدى موسكو في التاسع من آذار سنة بالده من مسألة التسليح عن طريق 

، وفشلت جهوده في هذا الجانب، ألن االتحاد السوفيتي كان حريصًا على االحتفاظ بعالقاته (13)2691
، على الرغم من أن السفير الجديد أوضح لهم بأن مصر تعرقل (14)المتينة مع مصر فظل ثابتًا على موقفه

، (15)رة معهم، وأن األسلحة التي ُترسل ال تصل إلى الجيش اليمني بالشكل المطلوباتصاالتهم المباش
 وبذلك انتهت جميع جهود اليمنية للحصول على األسلحة دون وساطة مصر بالفشل. 

 -2691اليمنية( أثناء المدة  -تعهد االتحاد السوفيتي بتسليح القوات الجمهورية المشتركة )المصرية
، وقد (11)لك األسلحة في ترجيح كفة الميزان في الحرب لصالح الجمهوريين، وساهمت ت(19)2691

، كان (11)شطب الجانب السوفيتي نحو أربعمائة وستين مليون دوالر من ديون مصر الخاصة باليمن
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من بينها مائتي مليون دوالر ثمن األسلحة التي استخدمت في حرب اليمن، مما وضع اليمن في 
دول اآلسيوية واالفريقية التي حصلت على المساعدات العسكرية السوفيتية في المرتبة السابعة بين ال

 .(16)ذلك الوقت
 الخاتمة:

، 2691و  2691إن معظم األسلحة التي أرسلها االتحاد السوفيتي للجيش اليمني بين عامي      
وصلت بشكل غير مباشر حسب رغبة الحكومة المصرية، وقد استفادت األخيرة من تلك العملية فلم 
 ترسل األسلحة التي كانت تمتلكها إلى اليمن واعتمدت في ذلك على االتحاد السوفيتي، وقامت في
بعض األوقات باستبدال األسلحة الحديثة التي أرسلها السوفيت بأخرى أقل تطورًا، كما أنها عارضت 
فكرة التسليح المباشر للجيش اليمني، ووقفت حاجزًا أمام جميع المحاوالت التي بذلها القادة اليمنيين 

، بيد أنه البد أن يوضع في هذا المجال، وامتازت معظم األسلحة السوفيتية بأنها قديمة الطراز نسبياً 
في الحسبان قدرة الجيش اليمني المحدودة آنذاك في استيعاب أسلحة أكثر تطورًا من التي حصل 
عليها، السيما أن القيادة المصرية العليا لم تكن لديها رغبة حقيقة في تطوير القوات المسلحة اليمنية 

البد من استمرار حاجة الجيش اليمني إلى من إلى الدرجة التي تمكنها من االستغناء عنها،  لذا كان 
 يسانده ويقدم الدعم العسكري المباشر له بعد انسحاب القوات المصرية.
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 .54سعيد محمد باديب، المصدر السابق، ص (95)
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