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 املستخلص

السوفيتية  –ركز البحث عمى االسباب والظروؼ التي أحاطت بالعالقات المصرية 
الى حيف عقد المعاىدة بيف البمديف, حيث سعى السوفيت خالؿ ىذه الفترة الى أحتواء مصر 
قدر األمكاف وأبعادىا عف أي خطوة نحو توطيد عالقاتيا مع الواليات المتحدة االمريكية رغـ 

زويدىا بما تحتاجو مف االسمحة اليجومية وأكتفت فقط بارساؿ األسمحة إنيا عمدت الى عدـ ت
إذ كاف السوفيت يعتبره منافيا  الدفاعية التي تحتاجيا مصر في حربيا الحاسمة مع الصياينة,

 لػ ))سياسة الوفاؽ الدولي واألتفاقيات التي أبرمت سرا بيف الدولتيف العظمييف((.
( 1791مايس  11ى اثر قياـ أنور السادات في )أف الموقؼ السوفيتي ىذا تبدؿ عم

مف عزؿ نائبو عمي صبري ومجموعتو المعروفيف بتعاطفيـ مع السوفيت مف مناصبيـ 
فأعتبر السوفيت ىذا خطوة لمصر  الحكومية بسبب محاولتيـ باالنقالب ضد الرئيس السادات,

أياـ مف وصوؿ وزير بالتوجو نحو الغرب خاصة واف ىذه الخطوة المصرية جاءت قبؿ ثالثة 
الخارجية االمريكية ويمياـ بودجورني الى مصر, وعميو سارع السوفيت بأرساؿ وفده الى مصر 
لينيي زيارتو ومباحثاتو مع الرئيس أنور السادات بعقد معاىدة الصداقة والتعاوف المشترؾ بيف 

 (.1791مايس  19البمديف في )
ف وراء عقده المعاىدة األوؿ ىو أف عمد الرئيس أنور السادات الى تحقيؽ ىدفيف م
يؤثر عمى سير العالقات بيف البمديف  يطمئف السوفيت أف أقالتو لعمي صبري ومجموعتو ال

بمنحو منصب نائب وزير التخطيط إلى اسماعيؿ صبري وىو أحد الشيوعييف  وطمأنيـ أكثر
 القدامى وسكرتير الحزب الشيوعي المصري. 

لسادات الى تحقيقو ىو عدـ قطع عالقاتو مع الواليات أما اليدؼ الثاني الذي عمد ا
المتحدة األمريكية فبعد فراغو مف عقد المعاىدة أستدعى دونالد برجس المشرؼ عمى المصالح 
األمريكية في مصر مبينا لو أف المعاىدة مع السوفيت ال تغير شيئا مف توجياتو الخارجية في 

  التقارب مع الواليات المتحدة االمريكية. 
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Abstract 

In my Research. I approved the cause's circumstances that surrounded 
the Egyptian-Soviet Relation ships till the treaty had been agreed betweenthe two 
countries. 

Through this time ,The Soviet effort to content Egypt as possible as and 
throw her far away from enforcing her  relationship with united states of America. 
Although soviet intended not to provide Egypt with her needs of Attacking 
weapon, but just sending defending weapon that Egypt need in her war with 
Zionist because the soviet considered it as an opposition to the (State Alley Policy 
and the Treaty that agreed  secretlyagreed between the two greatest states) The 
soviet situation changed according to Anwar Al-Sadat act in 1971 when he 
decided to disposition remove his vice Ali Sabari and his group whom they known 
of their sympathetic situation with the soviet union and their failing try to change 
the president Al-Sadat The soviet considered this step as a beginning of Egypt to 
go towards west. Especially this step was coming before three days of the 
arriving of the American foreign minister of affairs William Bod Journi to Egypt .So 
the soviet hurried in sending her delegation to Egypt to end his visit and 
investigation Al-Sadat in agreeing the friendship and cooperation treaty between 
the two countries in(27 march 1971).  

The president Al-Sadat intended to achieve two goals by agreeing the 
treaty. First the disposition of his vice(Ali sabri and his group) will never influence 
on the relationship the two countries and he made then feel more confidence by 
giving the status of the planning minister to Ismael sabri ,who was one of the old 
communist and the secretary the Egyptian communist  party While the second 
goal that Al-Sadat intended to achieve was not to excise his relationship with 
united states of America and after he had agreed the treaty, he called Donald 
Berjis who was the supervisor on American affairs Al-Sadat expressed to him that 
the treaty with the soviet will never change his outside attitudes in approaching 
with united of America.                               

 
 



 م.م. سليمة ساطع حممد

 

معاهدة الصداقة والتعاون املشرتكة السوفيتية 

  1791املصروة عام   –

 

) 151 ) 
 

 املقذمت
مف خالؿ القاء  1791السوفيتية( لعاـ  –تناولت في ىذا البحث )المعاىدة المصرية 

السوفيتية خالؿ  –الضؤ عمى المسببات والظروؼ التي طرأت عمى العالقات المصرية 
السنوات التي سبقت عقد المعاىدة, حيث وضحت محاوالت مصر المتكررة لمحصوؿ عمى 
السالح السوفيتي وعقد معاىدة صداقة وتعاوف بيف البمديف, كما وضحت فيو كيؼ بدأت كفة 

 1799االتحاد السوفيتي تتأرجح لصالحو في المنطقة العربية بعد عدواف الخامس مف حزيراف 
لمواقفو السياسية المؤيدة لمعرب سواء في االمـ المتحدة مف جية, ومف جية أخرى نظرا 

حرصو الدؤب عمى بناء عالقات جيدة مع الدوؿ العربية التي قطعت عالقاتيا الدبموماسية مع 
الواليات المتحدة االمريكية, السيما واف مصر بدأت بمحاوالتيا لمحصوؿ عمى أسمحة مف 

 .المر بأسمحة دفاعية دوف اليجوميةي بدوره جيزىا في بادىء ااالتحاد السوفيتي الذ
السوفيتية  –وجرى القاء الضوء عمى المرحمة الجديدة التي دخمتيا العالقات المصرية 

بعد وفاة الرئيس جماؿ عبد الناصر والتي تسابؽ فييا كال مف الدولتيف العظمييف االتحاد 
تحديد توجيات سياستيما الخارجية أتجاه مصر  السوفيتي والواليات المتحدة االمريكية في

 الصييوني دورا في توجييا. –والتي لعب الصراع المصري 
بينت في ىذا البحث ايضا الدور الذي قاـ بو الرئيس أنور السادات في لجؤه الى طرد 
الخبراء السوفيت مف مصر بعد اف وجد عدـ استجابة مف قبؿ السوفيت لطمباتو مف األسمحة 

مت عامؿ ضغط بألنسبة لمسوفيت ووجدوا اف مصر ستتجو الى أحضاف الواليات مما شك
المتحدة االمريكية, األمر الذي دفع السوفيت الى أرساؿ وفده الى مصر لطرح مسودة معاىدة 

 (.1791مايس  19صداقة وتعاوف مشترؾ بيف البمديف والتي انتيت بتوقيعيا في )
 اقت والتعاون املشرتك.أوالً: أسباب ودوافع عقذ معاهذة الصذ

عند الحديث عف معاىدة الصداقة والتعاوف المشترؾ بيف مصر واالتحاد السوفيتي 
عمى الظروؼ واألسباب التي وقفت وراء عقدىا في ىذا  البد مف ألقاء الضؤ ,1791لعاـ 

التأريخ عمى الرغـ مف أف الرئيس جماؿ عبد الناصر قد ألح عمى عقدىا قبؿ عاميف مف ىذا 
التاريخ وقبؿ وفاتو لكنو جوبو بالرفض مف قبؿ السوفيت دوف الكشؼ عف أسباب ىذا 

وجودىـ في المنطقة العربية ذلؾ , عمى الرغـ مف رغبتيـ في الحفاظ عمى مركزىـ و (1)الرفض
بسبب موقفيـ السياسي  1799الوجود الذي أخذ باالزدياد بعد عدواف الخامس مف حزيراف عاـ 



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 (1اجمللد )( 1العدد )

 2016( آذار)

 

  (151 (  
 

كما عمؿ اإلتحاد  المؤيد لمعرب في األمـ المتحدة إزاء صراعيـ مع الكياف الصييوني,
قياـ الكثير مف السوفيتي عمى تقوية صالتو بعدد مف الدوؿ العربية الميمة مستغال فرصة 

الدوؿ العربية بقطع عالقاتيا الدبموماسية مع الواليات المتحدة األمريكية التي كانت ترى في 
 .(1)را ييدد مصالحيا في الشرؽ األوسطالوجود السوفيتي خط

لالتحاد السوفيتي فرصة جديدة لزيادة  1799أتاح عدواف الخامس مف حزيراف عاـ 
 ,(1)ة أثر اعتماد مصر بشكؿ رئيسي عمى التسميح السوفيتينفوذه وتعزيز وجوده في المنطق

وكاف اليدؼ مف وراء ذلؾ منع العرب  الذي اقتصر عمى األسمحة الدفاعية دوف اليجومية,
مف تحقيؽ النصر الحاسـ عمى الكياف الصييوني مف خالؿ شف حرب ))اجياضية(( عميو, 

ؾ ومف جية أخرى خوفو مف مواجية تسمح بذل إلدراكو أف الواليات المتحدة األمريكية ال
وكاف رفض السوفيت تزويد مصر بطائرة  تسبب كارثة بالعالـ اجمع, ةسوفيتية نووي-أمريكية

ىجومية رادعة لمنع قصؼ الطائرات الصييونية ألراضي مصرية أباف حرب االستنزاؼ خير 
 .(1)مثاؿ عمى ذلؾ

اة الرئيس جماؿ عبد السوفيتية مرحمة جديدة بعد وف–دخمت العالقات المصرية 
الصييوني دورا -الناصر لعب الصراع بيف القوتيف العظمييف في المنطقة, والصراع المصري 

إذ سارعت كال مف موسكو وواشنطف إلى تحديد توجيات سياستيما الخارجية  ,(5)بارزا فييا
إلى وفد عاؿ المستوى  1793أيموؿ  13فاالتحاد السوفيتي أرسؿ عمى الفور في  تجاه مصر,

القاىرة برئاسة رئيس الوزراء اليكسي كوسيجيف وضـ في عضويتو النائب األوؿ لوزير الدفاع 
السوفيتية وعددا أخر مف كبار المسئوليف السوفيت وقاـ الوفد  السوفيتي ونائب وزير الخارجية

بإجراء مباحثات مع الرئيس المؤقت أنور السادات وعدد مف أعضاء حكومتو وقد تركزت 
مستقبؿ العالقات بيف البمديف بعد وفاة جماؿ عبد  ات حوؿ نقطتيف أساسيتيف ىما:المباحث
والموقؼ العسكري عمى جبية القناة بعد وقؼ إطالؽ النار في مطمع تشريف الثاني  ,رالناص
وفي نياية المباحثات صدر بياف مشترؾ أكد فيو الطرفاف عمى توحيد جيودىـ إليجاد  ,1793

 . (9)رؽ األوسطحؿ سممي وعادؿ في الش
 1791أما الواليات المتحدة األمريكية فقد بدأت أولى اتصاالتيا في كانوف الثاني 

وركزت المباحثات التي دارت بيف الوفد األمريكي الذي زار القاىرة والرئيس أنور السادات 
 8الصييوني, وفي -, ومدى تأثيرىا في أيجاد حؿ لمصراع المصري(9)حوؿ مبادرة روجرز
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عرض السفير االمريكي يارنج مبادرة جديدة طرحيا عمى الحكومتيف المصرية  1791شباط 
والصييونية والتي تنصب حوؿ تحديد موقفيما كتابة ومدى استعدادىا لاللتزاـ بقرار مجمس 

( الذي وافقت عميو الحكومة المصرية ورفضتو حكومة الكياف الصييوني 111االمف رقـ )
 1791آذار 11, وفي (8)1799حزيراف  5قبؿ  نسحاب الى حدود مامعمنة عدـ استعداده لأل

تمقى الرئيس السادات مف الرئيس األمريكي نيكسوف, رسالة بيف لو فييا أف الواليات المتحدة 
تبذؿ قصارى جيدىا لوضع حؿ سممي ألزمة الشرؽ األوسط لكف المسألة تحتاج إلى وقت 

ة أف يتحمى بو حتى تتوفر الظروؼ التي تساعد منو الحكومة الصييوني ووصبر وىذا ما تطمب
 .(7)في التوصؿ إلى حؿ سممي وسياسي لألزمة في المنطقة

والتباحث  1791 ـاألمر الذي دفع أنور السادات إلى زيارة االتحاد السوفيتي آذار عا
( 11معيـ حوؿ أمكانية تجييزىـ بأسمحة متطورة وطائرات مقاتمة متطورة مف طراز ميج )

( وطائرات اعتراضية عمى مستوى يتناسب مع طائرات فانتوـ التي حصؿ عمييا 15وميج )
مبينا ليـ أف اقتنائو ليذا النوع مف السالح أمر في غاية  مف الواليات المتحدة األمريكية,

 األىمية ألنو يعتبر ىذا العاـ ىو عاـ الحسـ في صراعو مع الصياينة أما السمـ أو الحرب,
السوفيت عمى تزويد مصر بما تحتاجو مف أسمحة, آال أنيـ أصروا  وبناءا عمى ذلؾ وافؽ

عمى أف يبقوىا تحت رقابتيـ المباشرة حتى يتمكف المصريوف مف استخداميا بعد تمقي 
 .(13)التدريبات الالزمة عمى أيدي السوفيت

السوفيتية تمؾ باف -جاء رد الواليات المتحدة األمريكية عمى المباحثات المصرية
مى لساف وزير خارجيتيا روجرز عف عزميا عمى زيادة المساعدات العسكرية إلى أعمنت ع

مف  بإذ أرصدت ما يقار  ,(11)عمى الميزاف العسكري في المنطقة الكياف الصييوني حفاظا
خمسمائة مميوف دوالر لتمويؿ مشتريات الكياف الصييوني مف األسمحة وىذا مما يعني تخمي 

 .(11)الحكومة األمريكية عف مبادرة روجرز
تحدة قرر أنور السادات إزاء تمؾ التطورات إيقاؼ تعاممو مع الواليات الم

إف  عو بذلؾ غايتيف األولى:, وتدف(11), واالستمرار بالتعامؿ مع االتحاد السوفيتي(11)األمريكية
إف يراوغ  الثانية: يبيف أف الصياينة ليسوا بتمؾ القوة والمركز المتيف المتيف تعتقدىما واشنطف,

والتي يراىا األمريكاف تيديد  ,(15)األمريكاف مف خالؿ المعب بػ ))الورقة السوفياتية((
 لمصالحيما في الشرؽ األوسط.
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السوفيتي بالضغط مف قبؿ الرئيس أنور السادات  دأتسمت العالقات بيف مصر واالتحا
 عمى السوفيت لتغيير موقفيـ بشأف تسميح مصر وفقا لقائمة الطمبات التي قدميا السادات ليـ,
إال إف موقؼ السوفيت أتسـ بالحذر المتواصؿ إزاء ذلؾ معتقديف إف تزويد مصر بيذه 

نيـ يؤكدو  صييونية,-األسمحة قد تؤدي إلى حرب عربية ف عمى الحؿ السياسي لالزمة الف وا 
 .(19)حربا كيذه قد تؤدي إلى مواجية عسكرية بيف السوفيت واألمريكاف

مف الواضح إف موقؼ االتحاد السوفيتي قد بني وفقا لػ ))لسياسة الوفاؽ الدولي 
, أضؼ إلى ذلؾ إف موقؼ (19)واالتفاقيات التي أبرمت سرا وعمنا بيف الدولتيف العظمييف((

متأتي أيضا مف أنيـ كانوا يراقبوف عف كثب ما يجري عمى الساحة المصرية  السوفيت
الداخمية حوؿ الصراع بيف السادات ونائبو عمي صبري ومجموعتو المعروفيف بتعاطفيـ مع 

عطاء الخيار لمسوداف  ؿالسوفيت والذي دار حوؿ تشكي االتحاد بيف مصر وسوريا وليبيا وا 
ومجموعتو في االتحاد االشتراكي العربي وقفوا ضد ىذا  لالنضماـ إليو آال أف عمي صبري

التشكيؿ, لذا لجأ بعد أسبوعيف ىو ومجموعتو والذيف يشكموف معظـ المجنة المركزية والوزراء 
المسئوليف عف األعالـ والمخابرات والقوات المسمحة واألمف بتقديـ استقالة جماعية ىدفوا مف 

بمحاولة انقالب ضد الرئيس السادات, الذي قرر بدوره خالليا أحداث أزمة دستورية والقياـ 
 .(18)1791مايس  11تصفية عمي صبري ومجموعتو وسحب المناصب الحكومية منيـ في 

أثارت إقالة عمي صبري ومجموعتو قمؽ وشكوؾ السوفيت عمى مركزىـ في مصر 
ة إلى مصر ألنيا جاءت قبؿ ثالثة أياـ مف وصوؿ ويمياـ روجرز وزير الخارجية األمريكي

خاصة واف الصحؼ  معتبرييا خطوة لمصر بالتوجو في سياستيا الخارجية نحو الغرب,
ومما دعـ موقؼ  الغربية استغمت ىذه الفرصة إلنزاؿ الوقيعة بيف االتحاد السوفيتي ومصر,

الصحؼ الغربية ىذه وشكوؾ السوفيت ىو ما نشرتو صحيفة األىراـ مف دعوة الحكومة 
العالقات مع الواليات المتحدة األمريكية بيدؼ الحد مف دعميا لمكياف  المصرية إلى تحسيف

 .(17)الصييوني
دفعت مجريات األحداث ىذه عمى الساحة المصرية السوفيت لمتحرؾ فردا مف اجؿ 
الحفاظ عمى مركزىـ في مصر إلى قياـ السفير السوفيتي بنقؿ رغبة رئيس مجمس السوفيت 

لزيارة القاىرة إلى الرئيس أنور السادات الذي رحب بيا وتمت  األعمى نيكوالي بودجورني
وفد ضـ الوفد السوفيتي  ,(13)الزيارة واجتمع السادات بالوفد السوفيتي في مكتبو بقصر القبة
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 وفي عضويتو بوريس بونوماريؼ عضو المجنة المركزية لمحزب الشيوعي السوفيتي واند ري
 .(11)يفاف بافموفسكي النائب األوؿ لوزير الدفاعوا جروميكو وزير الخارجية السوفيتي,

أتضحت أىداؼ الوفد السوفيتي مف وراء ىذه الزيارة عندما تـ طرح مسودة معاىدة 
صداقة وتعاوف مشترؾ بيف مصر واالتحاد السوفيتي األمر الذي فوجىء بو أنور السادات 

لراحؿ جماؿ عبد الناصر قد وطمب تفسيرا لموافقتيـ اآلف عمى عقد المعاىدة رغـ إف الرئيس ا
وقد برر الوفد السوفيتي سبب  ,(11)ألح عمى عقد المعاىدة قبؿ عاميف آال إف السوفيت رفضوا

بما ستسببو عقد المعاىدة مف رد فعؿ  ـرفضيـ في ذلؾ الوقت باف الظروؼ كانت ال تساعدى
ىدة ىو عرقمة , أذا أتضح ىدؼ السوفيت مف السعي لعقد ىذه المعا(11)أمريكي عنيؼ آنذاؾ

لالتحاد السوفيتي دورا  فأمريكي يساىـ في حؿ أزمة الشرؽ األوسط وال يكو -أي اتفاؽ مصري
وقد جاءت خطوة السوفيت وخوفيـ مف مثؿ ىذا االتفاؽ عمى اثر زيارة روجرز  رئيسيا فيو,

را وبذلؾ تولد لدى السوفيت وكما ورد عمى لساف بودجورني تصو  ,(11)لمصر والتي اشرنا ألييا
أف أىمية عقد ىذه المعاىدة تكمف في أنيا ستفشؿ أي مخطط أمريكي ييدؼ إلى ضرب 

 .(15)السوفيتية-العالقات المصرية
 11حاوؿ أنور السادات تأجيؿ عقد المعاىدة إلى حيف عقد المؤتمر القومي في 

رفض ذلؾ وألح عمى السادات بعقد المعاىدة مبينا أف ىذا قرار  اآل أف بودجورني تموز,
وافؽ السادات عمى عقد المعاىدة بعد أف حصؿ عمى  ,(19)المكتب السياسي والمجنة المركزية

 ؾ( لمصر وبذل11وعد مف بودجورني عمى القياـ فور عودتو إلى بالده بشحف طائرات الميج )
 .(19)(1791 مايس 19) يتـ التوقيع عمى المعاىدة ف

أف موافقة السادات عمى عقد المعاىدة لـ تتجاوز مف ناحيتو أكثر مف مجرد تطميف 
السوفيت عمى أف ما أقدـ عميو فيما يخص موضوع إقالة عمي صبري ومجموعتو واستقبالو 

ولتطميف السوفيت أكثر فأنو لجأ عندما  عمى حسف سير العالقات بينيما, رلروجرز ال تؤث
أف منح منصب نائب  1791 روزارة المصرية بعد إقالة عمي صبري في آياأعاد تأليؼ ال

وزير التخطيط إلى إسماعيؿ صبري وىو احد الشيوعييف القدامى وسكرتير الحزب الشيوعي 
فقد أراد بتصرفو ىذا أف يبرىف لمسوفيت بأنو ليس لديو أي ميؿ لمواليات المتحدة  ,(18)المصري

, إذ استدعى أنور السادات فور توقيع (17)معيا مستمرة األمريكية التي كانت اتصاالتو
وضح لو أف المعاىدة  برجس المشرؼ عمى المصالح األمريكية في مصر, دالمعاىدة دونا ل
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شيئا مف توجيات السياسة الخارجية  رالتي عقدت بيف مصر واالتحاد السوفيتي ال تغي
 .(13)األمريكية ومصرالمصرية التي تيدؼ إلى التقارب بيف الواليات المتحدة 

في تبرير المخاوؼ األمريكية نيائيا خاصة بعد  دساىـ لقاء السادات مع دونا ل
التطمينات التي نقميا أيضا الممؾ فيصؿ إلييا بعد لقاءه مع الرئيس المصري أنور السادات 

 ,ةالذي أكد لو أف المعاىدة ال تغير شيئا مف موقؼ مصر اتجاه الواليات المتحدة األمريكي
 .(11)ألنيا لـ تكف معاىدة دفاع مشترؾ

 : بنود معاهذة الصذاقت والتعاون املشرتكثانياً 
اشتممت معاىدة الصداقة والتعاوف المشترؾ عمى اثنتي عشرة مادة كانت ابرز ما 

 -عمييا مف بنود ىي: تنص
الطرفاف عمى استمرار ترسيخ عالقات الصداقة وتوثيقيا  إعالف -المادة األولى: -1

وتطويرىا مف خالؿ التعاوف المشترؾ بينيما في المجاؿ السياسي واالقتصادي والعممي 
واف يبنى ىذا التعاوف عمى أسس االحتراـ المتبادؿ  والفني والثقافي والمجاالت األخرى,

 دخؿ في الشئوف الداخمية.وسياسة وسالمة أراضي الطرفيف المتعاقديف وعدـ الت
تعاوف البمديف لتوفير الظروؼ الالزمة لصيانة ومواصمة وتطوير  -المادة الثانية: -1

 .االمكاسب االجتماعية واالقتصادية لشعبييم
إلحالؿ السالـ العادؿ والدائـ في  اأف يبذؿ البمديف أقصى جيد ىم -المادة الثالثة: -1

واف يوجياف  ىء ميثاؽ األمـ المتحدة,الشرؽ األوسط وتأمينو وفقا ألىداؼ ومباد
سياستيما الخارجية في تخفيؼ التوتر الدولي والوصوؿ إلى حظر استخداـ السالح 

 النووي وغيره مف أسمحة الدمار الشامؿ.
أيمانا متيما بالمثؿ العميا في الحرية والمساواة بيف جميع شعوب  -المادة الرابعة: -1

اإلمبريالية واالستعمار والقضاء عمييما نيائيا العالـ تعيد الطرفاف عمى النضاؿ ضد 
 والوقوؼ ضد التمييز والتفرقة العنصرية.

أف يعمؿ الطرفاف مستقبال في توسيع دائرة التعاوف وتبادؿ الخبرة  -المادة الخامسة: -5
في المجاالت االقتصادية والعممية والفنية والزراعة والصناعة والثروات الطبيعية وتنمية 

والعمؿ عمى تنمية التجارة والمالحة بيف الدولتيف وفقا  وأعداد الفنييف, مصادر الطاقة
 لمبادىء المنفعة المتبادلة ونظاـ الدوؿ األكثر رعاية.  
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تأكيد الطرفيف المتعاقديف عمى تشجيع التعاوف بينيما في مجاالت  -:ةالمادة السادس -9
واإلذاعة والتمفزيوف والسينما  العمـو واآلداب والفنوف والتعميـ والتربية والصحة والصحافة

لمعماؿ  وتشجيع االتصاالت المباشرة بيف المنظمات السياسية والعامة والسياحة,
نجازات وشعوب البمديف. والشركات,  اليدؼ منيا توثيؽ أواصر االتصاؿ بيف حياة وا 

اتفاؽ الطرفاف بالتشاور بينيما في حالة تعرض السالـ لمتيديد  -المادة السابعة: -9
 السالـ. دوالخرؽ بقصد تنسيؽ موقفييما إلزالة ما ييد

أف يتواصؿ الطرفاف المتعاقداف في تطمعيما لتقوية القدرة الدفاعية  -المادة الثامنة: -8
تفاقات وتطوير التعاوف في المجاؿ العسكري وفقا لال لمجميورية العربية المتحدة,

المناسبة بينيما والذي يوفر بدوره شكال خاص المساعدة في تدريب الجيش المصري 
واألشراؼ عمى األسمحة والمعدات التي زودت بيا مصر مما يمكنيا مف زيادة قدرتيا 

 عمى إزالة آثار العدواف  ومواجيتو عموما.
ي أي تحالؼ أو أف يعمف كال الطرفيف المتعاقديف عدـ الدخوؿ ف -المادة التاسعة: -7

 .ضد الطرؼ المتعاقد السامي اآلخر اتحاد يكوف موجيا
إعالف الطرفاف المتعاقداف أف التزاماتيما في ظؿ المعاىدات الدولية  -المادة العاشرة: -13

مع نصوص ىذه المعاىدة ويتعيداف بعدـ االنضماـ إلى اتفاقيات  ضالحالية ال تتعار 
 دولية تتعارض معيا.

( سنة منذ 15تعتبر ىذه المعاىدة نافذة المفعوؿ في غضوف ) -ة:المادة الحادية عشر  -11
ذا أعمف أي مف األطراؼ المتعاقدة قبؿ سنة عف رغبتو  اليوـ األوؿ لدخوليا القانوف وا 
إلنياء المعاىدة فأنيا تبقى نافذة المفعوؿ لخمس سنوات القادمة وتستمر ىكذا إلى أف 

تياء فترة الخمس سنوات الحالية بتقديـ يقوـ احد األطراؼ المتعاقدة قبؿ سنة مف ان
 تقرير مكتوب يعرب فيو عف نيتو إلنياء المعاىدة.

أف المعاىدة تصبح نافذة المفعوؿ في اليوـ الذي سيتـ بو  -المادة الثانية عشرة: -11
 .(11)تبادؿ وثائؽ التصديؽ في مدينة موسكو

بالمغة الروسية وحممت وقد كتبت ىذه المعاىدة بنسختيف واحدة بالمغة العربية وأخرى 
 .(11)كمييما نفس درجة االصالة
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 ثالثًا: نتائج عقذ معاهذة الصذاقت والتعاون املشرتك
, فيما وجد (11)ضمف السوفيت بتوقيعيـ ىذه المعاىدة أبقاء مصر ضمف دائرة نفوذىـ

السادات في المعاىدة تطبيؽ سياسة مزدوجة تجاه القوتيف العظمييف فمف ناحية طمأف 
السوفيت بأنو يسير باتجاه توثيؽ صالتو وعالقاتو بيـ بما يضمف لو الحصوؿ عمى األسمحة 

وفي الوقت نفسو سيتعرؼ  والدعـ السوفيتي الذي يحتاجو في عممياتو اليادفة إلى عبور القناة,
عمى حقيقة الموقؼ األمريكي إلدراكو باف الواليات المتحدة األمريكية ىي القوة الوحيدة التي 

ىذا الضغط طالما  اتطيع إف تضغط عمى الكياف الصييوني وأدرؾ إف األمريكاف لف يمارسو تس
 .(15)استمر بقاء األسمحة والخبراء السوفيت في مصر

بدأت بوادر الخالؼ تموح في األفؽ بيف البمديف المتعاقديف خاصة بعد أف جاء موقؼ 
السادات الرافض في االعتراؼ باالنقالب الشيوعي في السوداف بناءا عمى طمب السوفيت بؿ 
عمى العكس مف ذلؾ ساىـ السادات في ىذا االنقالب عندما قدـ مساعداتو العسكرية لمرئيس 

. تسبب تصرؼ السادات ىذا في انزعاج (19)يري لمقضاء عمى االنقالبالسوداني جعفر النم
السوفيت الذيف تباطؤا في تجييز مصر باألسمحة التي سبؽ اإلشارة ألييا والتي كاف السادات 

النو كاف يعتبرىا عاـ الحسـ في  1791ينتظر وصوليا بفارغ الصبر قبؿ أف تنتيي سنة 
مف ذلؾ انتيى ذلؾ العاـ مف دوف أف يستمـ  وعمى الرغـ الصييوني,-الصراع المصري

السادات أسمحة سوفيتية متطورة وأعيد االتفاؽ بشأف الحصوؿ عمييا مجددا أثناء زيارتو 
 .(19)1791لموسكو في تشريف األوؿ 

ومف الجدير بالذكر أف أسباب التوتر والخالؼ بيف مصر واالتحاد السوفيتي كانت 
ففي الوقت الذي كانت  ,1791لباكستانية في كانوف األوؿ ا-تعود إلى اندالع الحرب اليندية

مصر تنتظر المساعدات العسكرية السوفيتية كاف السوفيت يكثفوف مف مساعداتيـ العسكرية 
لميند, فعمموا عمى تحويؿ األسمحة المعدة لمشحف إلى مصر باف أرسموىا إلى اليند تنفيذا لبنود 

بينما كانت الواليات  ,1797يف السوفيت واليند عاـ معاىدة الصداقة المتبادلة والمعقودة ب
األمر الذي جعؿ ىاتيف القوتيف  المتحدة األمريكية والصيف يقفاف إلى جانب باكستاف,

تمؾ الحرب مف تدخالت  بالعظمييف أقرب إلى المواجية العسكرية المباشرة بسبب ما صاح
عسكرية أخرى مع الواليات لذلؾ فأف االتحاد السوفيتي تجنب منح أي جية  وتعقيدات,

 .(18)المتحدة األمريكية في المنطقة العربية
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وصؿ الخالؼ ذروتو بعد االتفاؽ الدولي الذي جرى بيف الرئيس األمريكي نيكسوف 
والذي يقوـ عمى  1791مايس  17خالؿ انعقاد قمة موسكو في  ؼونظيره السوفيتي برجني

أي تخفيؼ عمميات شحف األسمحة لطرفي  قة,"االسترخاء العسكري" لممنطػ أساس ما أسموه ب
وىذا يعني ترجيح كفة الميزاف لصالح الصياينة واألضرار بمصالح مصر لما فيو مف  الصراع,

السوفيتي مف تحقيؽ -. تمكف االتفاؽ األمريكي(17)استمرار احتالؿ الصياينة لألراضي العربية
 ىدفيف:

ضعت حدا لموجود العسكري السوفيتي اليدؼ األوؿ: أف الواليات المتحدة األمريكية و 
 .(13)في المنطقة

اليدؼ الثاني: أف االتحاد السوفيتي حافظ عمى الوضع الراىف في المنطقة الذي 
يساعده في تدعيـ وجوده في المنطقة وبالتالي يزيد مف حاجة مصر الى أسمحتو وبذلؾ تزوؿ 

 .(11)مخاوفو مف خطر المواجية مع الواليات المتحدة األمريكية
اآل أف ىذه التطورات التي ترتب عمييا تردد السوفيت في تنفيذه لطمبات مصر مف 

في الوقت الذي كانت فيو المساعدات العسكرية األمريكية تنياؿ عمى  األسمحة السوفيتية,
 -دفع بالرئيس أنور السادات الى إصدار قرار ىاـ تضمف ثالث بنود وىي: ,(11)الصياينة

 إنياء ميمة المستشاريف والخبراء العسكرييف السوفيت واستبداليـ بكادر مصري. -1
أف يقوـ كادر مصري باألشراؼ عمى المنشآت العسكرية التي أقاميا السوفيت في  -1

 .1799مصر منذ حرب حزيراف عاـ 
بغية التشاور وتبادؿ  1791سوفيتي في نطاؽ معاىدة -الرغبة في لقاء مصري -1

 .(11)وجيات النظر
جاء رد فعؿ السوفيت إزاء قرار السادات بأعصاب باردة واف كاف فقط في الظاىر 
خاصة أماـ الرأي العاـ العالمي وحاولت الحكومة السوفيتية تخفيؼ وطأة األمر الذي عد 

وذلؾ بتبرير القرار باف ميمة ىؤالء الخبراء انتيت  ضربة قوية لييبتيـ وسمعتيـ كقوة عظمى,
لكف حقيقة االمرانو كاف صدمة قوية  عمييا بيف الطرفيف, ؽالمتفوفؽ الفترة الزمنية 

 .(11)لمسوفيت
أف فترة الخالؼ والفتور في العالقات بيف البمديف وقياميما بسحب سفير كؿ منيما 

لـ تقطع حباؿ العالقات بيف البمديف نيائيا, وما يبرىف عمى ذلؾ ىو استمرار  لدى اآلخر,
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المعاىدة المعقودة بينيما, واستمر اعتماد مصر عمى األسمحة والمساعدات السوفيتية التي 
 .(15)1791قرر السوفيت االستجابة ليا بداية عاـ 

 اخلامتت
السوفيتية توصؿ البحث  –بعد االستعراض الذي تناوؿ تفاصيؿ المعاىدة المصرية 

 الى:
أنصب أىتماميا األوؿ بتزويد  1799أف مصر بعد عدواف الخامس مف حزيراف  -1

جيشيا بألسالح الالـز مف االتحاد السوفيتي لتتمكف مف مواجية حقيقية مع الكياف 
في  الصييوني الذي كاف يحصؿ عمى سالحو الالـز مف الواليات المتحدة االمريكية,

كال مف الواليات المتحدة االمريكية الوقت الذي كانت تشكؿ فيو مصر محور اىتماـ 
واالتحاد السوفيتي المذاف كاف السادات يتراوح في سياستو الخارجية بيف الميؿ الى 

فالواليات المتحدة االمريكية  احداىما لدعمو في حربو القادمة مع الكياف الصييوني,
 كانت تجد في عالقتيا مع مصر تحقيؽ ىدفيف. 

 والكياف الصييوني لتجنب اي مواجية عسكرية. الوصوؿ الى حؿ سممي بيف مصر -1
 ابعاد النفوذ السوفيتي عف المنطقة, اي بالشكؿ الذي يخدـ مصالحيا فقط. -1
كاف ىدؼ األتحاد السوفيتي تحقيؽ مصالحو في المنطقة مف خالؿ كسب ود مصر  -1

بموافقتو عمى عقد المعاىدة ومف ثـ المماطمة بتنفيذ بنودىا وتزويد مصر بحاجتيا مف 
لتحقيؽ غايتو في تجنب اية مواجية عسكرية في المنطقة وفقا لسياسة الوفاؽ  لسالح,ا

الدولي واالتفاقيات التي أبرمت سرا وعمنا بيف الدولتيف العظمييف, وعميو فالمعاىدة لـ 
تكف سوى مغذي لمصر لتيدئتيا وكسب ودىا بينما كانت مصر تستعجؿ بحصوليا 

 ـ حسـ في صراعيا مع الكياف الصييوني.عمى السالح النيا كانت تعتبره عا
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