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Abstract:  

 The research deals with the study of the Soviet occupation of 

Afghanistan during the period from 1979 to 1989 as an example of 

the political relations between the Soviet Union and Afghanistan, 

where the world witnessed the outbreak of the Cold War between the 

two poles: the Soviet Union and the United States of America after 

the end of World War II in 1945 AD, and both of these two great 
powers were keen to highlight Its dominance in various aspects, 

especially the military, and this war received strong and strict 

international reactions, and the United States of America was one of 

the most prominent countries that condemned this war and 

demanded the withdrawal of the Soviet Union. 
 The research aims to shed light on the roots of the interest of Russia 

and then the Soviet Union in Afghanistan and focus on the reasons 

that prompted the Soviet Union to launch war on Afghanistan and 

follow the events of the war and its escalation between 1979 and 

1989 and focus on some international attitudes towards the war, 

especially the United States of America, and also clarify the reasons 
for the withdrawal of forces The Soviet Union of Afghanistan and its 

consequences. The research adopts the descriptive historical method, 

which was employed in deriving historical facts and talking about all 

aspects covered by the study, and the analytical method that was 

used in analyzing the information of documents and texts, and 
comparing them to reach information related to the subject of the 

study. 
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ي وأفغانستانالعالقات السياسية 
ن االتحاد السوفيت  بي   

ي ألفغانستان 
 1989 -1979االحتالل السوفيت 

 
 م أنموذجا

 
ية  2 الغالية بنت سالم المغي 

 
 الملخص

ة من  ي ألفغانستان خالل الفتر
م  ١٩٨٩م إىل ١٩٧٩يتناول البحث دراسة االحتالل السوفيتر

ي 
ن االتحاد السوفيتر وأفغانستان حيث شهد العالم قيام كنموذج علي العالقات السياسية بي 

ي والواليات المتحدة األمريكية عقب انتهاء 
: االتحاد السوفيتر ن ن القطبي  الحرب الباردة بي 

ن عل إبراز 1945الحرب العالمية الثانية عام  ن العظمتي  ن القوتي  م، وحرصت كال من هاتي 
ي مختلف الجوانب السيما العسكرية والقت هذه الحرب ردود 

ن
فعل دولية هيمنتها ف

ي نددت بهذه 
شديدة وصارمة، وكانت الواليات المتحدة األمريكية من أبرز الدول التر

ي 
 .الحرب وطالبت بانسحاب االتحاد السوفيتر

ي  
يهدف البحث إىل تسليط الضوء عل جذور اهتمام روسيا ثم االتحاد السوفيتر

ي إىل
ي دفعت االتحاد السوفيتر

ن عل األسباب التر كت 
 شن الحرب عل بأفغانستان والتر

 عامي 
ن ن عل بعض ١٩٨٩م و١٩٧٩أفغانستان وتتبع أحداث الحرب وتصاعدها بي  كت 

م والتر
المواقف الدولية تجاه الحرب السيما الواليات المتحدة األمريكية، وأيضا توضيح أسباب 
ي من أفغانستان ونتائجها. اعتمد البحث عل المنهج 

انسحاب قوات االتحاد السوفيتر
ي ا

ي استنباط الحقائق التاريخية والحديث عن جميع التاريخن
ن
، الذي تم توظيفه ف ي

لوصفن
ي تحليل معلومات 

ن
ي تناولتها الدراسة، والمنهج التحليلي الذي استخدم ف

الجوانب التر
 .الوثائق والنصوص، ومقارنتها للوصول إىل معلومات ذات صلة بموضوع البحث

همية أفغانستان جغرافيا واقتصاديا حيث توصل البحث إىل عدة نتائج منها: التأكيد عل أ
ي والواليات المتحدة األمريكية 

ي الحرب الباردة، االتحاد السوفيتر أبرز البحث تنافس قطت 
عل أفغانستان فكانت هذه المنطقة إحدى أهم البؤر المتصارع عليها بسبب ما تملكه من 

، وأكد البحث  ن ن العظمتي  ن القوتي  أن احتالل أفغانستان مقومات هامة لكل قوة من هاتي 
ي اآلفغانية بخسائر  

ي من األراضن
خالل عشر سنوات متتالية أدى إىل خروج االتحاد السوفيتر

ة كانت سببا من أسباب انهياره الحقا  .كبت 

، أفغانستان، الواليات المتحدة األمريكية: الكلمات المفتاحية ي
 .االتحاد السوفيتر

 

 : المقدمة
ة  ي عام شكلت أفغانستان أهمية كبت 

ن
ات زمنية بعيدة وف ي بقيادة ١٩٢٢لروسيا منذ فتر

م تم تأسيس االتحاد السوفيتر
ن الواليات المتحدة األمريكية بعد الحرب  ي قامت بينه وبي 

ي الحرب الباردة التر روسيا، وأصبح هذا االتحاد أحد قطت 
ي العالمية الثانية، وكانت منطقة أفغانستان إحدى أبرز البؤر الجغرافية المتصارع 

ي الحرب الباردة, ففن
ن
عليها من قبل طرف

ي أفغانستان بعد توتر أوضاعها الداخلية، وأعلن ١٩٧٩عام 
ي أراضن

ن
ي قرار التدخل العسكري ف

م اتخذ االتحاد السوفيتر
ي 
ي منذ البداية أن الهدف من هذا التدخل هو تقديم الدعم للحكومة األفغانية استنادا عل المعاهدة التر

االتحاد السوفيتر
ن عام  قامت ن الجانبي  م، إال أن هذا التدخل رسعان ما تحول إىل حرب طاحنة استمرت لعشر سنوات متتالية ١٩٧٨بي 

ي جوانب عدة سياسية واقتصادية واجتماعية بشكل كبت  
ن
 ف
ً
 .عانت خاللها أفغانستان وأثرت عليها سلبا

ي هذه األزمة حيث أعلنت من الطبيعي أن يكون للواليات المتحدة موقفا دوليا بارزا ومعارضا لالتحا
ن
ي ف

د السوفيتر
ورة الوقوف بحزم؛ إلنهاء هذا االحتالل الذي  ي ودعت المجتمع الدوىلي إىل ضن

الحكومة األمريكية دعمها للشعب األفغانن
ق األوسط بأرسها عل المدى البعيد وبخاصة الدول القريبة من أفغانستان، وبعد  سوف يؤثر عل دول منطقة الشر

من قبل العديد من دول العالم المعارضة لهذا االحتالل، وعقد مجموعة من المؤتمرات مع تقديم محاوالت عديدة 
ي عام 

ن
ي األفغانية ف

ي من األراضن
م، مخلفا ورائه خسائر ١٩٨٩الدعم بمختلف أنواعه ألفغانستان، خرج االتحاد السوفيتر

ي أودت به إىل مراحل اال 
ة فضال عن خسارته أيضا التر ية كبت   . نهيار الحقامادية وبشر
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 أهمية البحث وإشكاليته: 

ي 
ن
ق األوسط بشكل خاص واألمن ف ا عل أمن منطقة الشر ا كبت  ي تأثت 

ي شنتها قوات االتحاد السوفيتر
شكلت الحرب التر

ن الذي تتمتع به أفغانستان؛ فضال عما شكلته هذه الحرب من أبعاد  ي المتمت  اتيخ  العالم بشكل عام بسبب الموقع االستر
ن االتحاد ا ي والواليات المتحدة األمريكية، وما أدت إليه من نتائج سلبية تنافسية سياسية وعسكرية واقتصادية بي 

لسوفيتر
ن طرفيها، واستنادا عل ما سبق جاءت أهمية هذه الدراسة، واجتمعت بعض التساؤالت منها:   بي 

ي وأفغانستان قبل الحرب؟ -
ن االتحاد السوفيتر  ما هي طبيعة العالقات بي 

ي إ -
ي دفعت االتحاد السوفيتر

 ىل شن الحرب عل أفغانستان؟ما هي األسباب التر

 كيف قاومت أفغانستان الحرب مع تصاعد أحداثها خالل العشر سنوات؟ -

ي إيقاف الحرب؟  -
ن
 هل ساهمت ردود الفعل الدولية ف

ي الحرب الباردة؟  -  قطت 
ن  كيف أججت الحرب المنافسة بي 

 كيف انتهت الحرب وما هي نتائجها عل أطرافها؟  -

 األهداف: 
ي بأفغانستانتسليط الضوء عل  -

 جذور اهتمام روسيا ثم االتحاد السوفيتر
ي إىل شن الحرب عل أفغانستان.  -

ي دفعت االتحاد السوفيتر
ن عل األسباب التر كت 

 التر

 عامي  -
ن  م. 1989م و1979تتبع أحداث الحرب وتصاعدها بي 

ن عل بعض المواقف الدولية تجاه الحرب السيما الواليات المتحدة األمريكية - كت 
 .التر

ي من أفغانستان ونتائجها توضيح -
 .أسباب انسحاب قوات االتحاد السوفيتر

 

 المبحث األول: األهمية التاريخية ألفغانستان بالنسبة لروسيا قبل الحرب
ي العالم منذ أزمنة بعيدة، 

ن
ن أفغانستان بمقومات جغرافية واقتصادية عديدة جلبت إليها أنظار العديد من القوى ف تتمت 

ي السيطرة عل  فكانت هذه البقعة محل
ن
ات طويلة، وتعود األهداف الروسية ف ن بريطانيا العظىم  وروسيا لفتر ضاع بي 

،  Ivan IV(، فقد قام قياضة وأباطرة الروس كإيفان الرابع ٣٩٠م، ص ٢٠١١أفغانستان إىل حواىلي ثالثة قرون )العجىمي
اطورة كاثرين األوىل  Peter وبطرس األكت   ي شت  علي بعدة منا Catherine Iواإلمت 

ي عهد األمت  األفغانن
ن
ورات عسكرية، وف

ي عام ١٨٦٩خان وصل الروس إىل حدود بالده عام 
ن
ن ضد الروس، وف ة استعان األمت  باإلنجلت  م عاود ١٨٧٣م ومبارسر

ي 
ن
ي األفغانية وسيطروا عل قزوين وسمرقند وطشقند وبخاري ومرو وخيفة، كما قام الروس الحقا ف

الروس غزو األراضن
ي بنده ومرف) البار، ١٨٨٥عام 

 (. ١٨م، ص١٩٨٣م بغزو مقاطعتر
ي عام 

ن
ال الروسي سوبولوف  ١٨٨٨وف اطورية  Sobolovم أكد الجتن ورة تحقيق أهدافهم التوسعية وقيام اإلمت  عل ضن

ي األفغانية بأية طريقة ممكنة، ولذلك كان
الروس شديدي االهتمام بمسألة ميل  الروسية بالسيطرة عل مزيد من األراضن

ي المساعدات العسكرية المقدمة من قبلهم لألفغان 
ن
ي األزمات ويتبلور ذلك ف

ن
أفغانستان لكفتهم ولصالحهم خاصة ف

ي األفغانية إال 
ي قامت أساسا بسبب المخططات الروسية لغزو األراضن

ة حروب  هم الثالثة مع بريطانيا العظىم، التر خالل فتر
ن الموجودين  ن من إيقافها دبلوماسيا تارة وعسكريا تارة أنها تم التصدي لها من قبل اإلنجلت  ي الهند، حيث تمكن اإلنجلت 
ن
ف

 ، ي
 (.١٩١-١٩٠م، ص ٢٠٠٤أخرى. )حفر

ي عام 
ن
ي والروسي كانت ف

ن األفغانن ن الجانبي  م حيث تضمنت تعهدا ١٨٧٨والجدير بالذكر أن أول معاهدة عسكرية قامت بي 
ي أوائل القرن بتقديم المساعدة الحربية ومد األسلحة لألفغان بقيادة األ 

ن
ية. وف ن مت  شت  علي خان ضد القوات اإلنجلت 

ي والروسي وتحديدا خالل حكم حبيب هللا خان 
فغانن

ُ
ن اال ن الجانبي  ين تطورت العالقات وتوازنت بي   -١٩٠١العشر

ة حكم ابنه أمان هللا خان الذي توىل الحكم عام ١٩١٩ ي فتر
ن
ي عهده نوعا من ١٩١٩م، وأيضا ف

ن
م وشهدت أفغانستان ف

ي ضد بريطانيا فتمت مساعدته عسكريا وحقق 
االستقالل والحرية القومية؛ حيث تعاون وتحالف مع االتحاد السوفيتر

يطانية، وتم بعد ذلك توقيع معاهدة سالم حصلت أفغانستان بموجبها عل  النرص لبالده من السيطرة والهيمنة الت 
اف بها كدولة مستقلة. لقد حرص كال من االتحاد الس ي وأفغانستان  عل تعزيز العالقات من خالل توقيع االعتر

وفيتر
ي 
ن
ن ف ن الجانبي  ي وقعت بي 

عاما، وأيضا  ٢٥م لمدة ١٩٢١نوفمت   ٢٨العديد من المعاهدات منها: معاهدة الصداقة التر
ي عام 

ن
ن كابل وطشقند ومما يجدر ١٩٢٦معاهدة الحياد وعدم االعتداء ف ي نصت عل إنشاء خط جوي يربط بي 

م، والتر
ي وأفغانستان حيث أدت اىل سيطرة ذك

ن االتحاد السوفيتر ره أن هذه االتفاقية جاءت نتيجة لالصطدامات الحدودية بي 
ي نهر جيجون تابعة لألفغان، وتم تشكيل لجنة عل إثر ذلك قامت بإصدار 

ن
ي عل جزيرة ف

الجيش التابع لالتحاد السوفيتر
،  حكمها لصالح األفغان وتم إعادة الجزيرة إليهم وعقد  ي

(، كما قامت الحقا ١١٢م، ص ٢٠٠٤االتفاقية المذكورة )حفر
ي مختلف المجاالت السيما 

ن
ن وكانت بدورها تتضمن تقديم الدعم ألفغانستان ف ن الجانبي  العديد من االتفاقيات بي 

ة ،  .) www.noonpost.com م،٢٠١٠االقتصادية والعسكرية. )عنان، حرب السنوات العشر
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ي كال من الهند وأفغانستان، كما بالرغم من جهود الحاكم أ
ن
ن ف مان هللا، إال أن المؤامرات كانت تحاك ضده من قبل اإلنجلت 

ي لم يتقبلها بعض أفراد الشعب 
أن قيامه بزيارة بعض الدول األوروبية من ضمنها روسيا وقيامه ببعض الترصفات التر

ن قام بالتن ي أدت إىل إثارة القالقل ضده، وبضغط من اإلنجلت 
ي إىل سويشا، وبعد سلسلة من األفغانن

ازل عن الحكم ونفن
ي عام 

ن
، Tadman،2012 ،p.25م )١٩٣٠األحداث توىل محمد نادر شاه الحكم وتحديدا ف ي

 (.١٢٢م، ص٢٠٠٤؛ حفر
لقد تواىل عل حكم  أفغانستان عدة رؤساء بعد محمد نادر شاه منهم: محمد ظاهر شاه، ومحمد داؤد خان، ونور محمد 

، وخالل سن ي أفغانستان وذلك إىل تراكي
ن
ي بتحقيق أهدافه وتحقيق مصالحه ف

وات حكمهم زاد اهتمام االتحاد السوفيتر
ي ليونيد بريجنيف 

ي عهد الرئيس السوفيتر
ن
ي وحكومته، خاصة ف

 Leonid  جانب تحقيق عالقات ودية مع الشعب األفغانن

Brezhnev  ن ، فكانت موسكو تقدم المعونات االقتصادية والعسكرية والفنية بي  ة وأخرى ألفغانستان )الربيعي
 فتر

 (.١٥٨م، ص ٢٠١٦
 

ي ألفغانستان عام 
: غزو االتحاد السوفيت  ي

ن
 م١٩٧٩المبحث الثان

ين شهت أفغانستان قيام انتفاضات مسلحة بدعم من باكستان، وعدة دول أخرى وكان االتحاد  ي سبعينات القرن العشر
ن
ف

ي يتابع تطور األحداث واالضطرابات 
فغانستان خاصة بعد قيام عدد من أفراد شيوعي حزب خلق السوفيتر

ُ
ي ا
ن
الداخلية ف

ي تحقيق العديد من اإلصالحات، وقد أدى هذا االنقالب اىل 
ن
بانقالب ضد محمد ظاهر شاه، وإعالنهم عن رغبتهم ف

ي عام 
ن
ي م وتمكن الحاكم الجديد من توثيق عالقاته مع عدد من الد١٩٧٣انتقال السلطة لمحمد داؤد خان ف

ول، والتر
 ، ي  ودول الخليج العرن 

ن ي مختلف المجاالت منها: إيران والصي 
ن
ة ف بدورها قدمت له الدعم االقتصادي والمعونات الكبت 

ي ضد الحكومة الجديدة )
 (.Tadman, 2012, p25وهذا األمر أدى إىل إثارة االتحاد السوفيتر

ي بالده، إال أنه  لم يتمكن من بالرغم من جهود محمد داؤد خان؛ ألجل القضاء عل القالقل الدا
ن
خلية وتهدئة األوضاع ف

قتل هو وعائلته عام 
ُ
ن ١٩٧٨السيطرة عل األمور ف م، وتوىل بعده محمد نور تراكي حكم أفغانستان بدعم من الشيوعيي 

ي 
، ففن ي

ن م عقد تراكي معاهدة صداقة وتعاون وحس١٩٧٨ديسمت   ٥األفغان وبدوره وثق عالقاته مع االتحاد السوفيتر
ي 
ن
ي للتدخل بشكل مبارسر ف

ين عاما، وفتحت هذه المعاهدة المجال لالتحاد السوفيتر ي لمدة عشر
جوار مع االتحاد السوفيتر

ي الجديد ) فاسيليف، د.ت، 
ت موسكو بإرسال جنودها؛ بحجة حماية النظام الحاكم األفغانن شؤون أفغانستان لذلك بارسر

 (.٣٥٩ص 
ي لجأ محمد نور تراكي إىل استخدام تدابت  

ن
ي إدارة بالده وحاول القيام بعدة إصالحات، إال أن األمور لم تكون ف

ن
 صارمة ف

ن مساعده بابراك كارمال الذي قام بمحاولة االستعانة  جانبه وحسب رغبته، خاصة بعد وقوع خالف شديد بينه وبي 
ي السفارة األفغان

ن
ي تشيكوسلوفاكيا،  بالجيش؛ لتحقيق أهدافه إال أن تراكي سارع إىل عزله وإبعاده للعمل ف

ن
ية الموجودة ف

، ي
قية تحت رقابة موسكو) حفر ين ممكن شكك فيهم وأرسلهم إىل أروربا الشر (، ١٧١م، ص ٢٠٠٤كما قام بعزل الكثت 

ن رئيس وزرائه  ي أفغانستان لم تهدأ ووقعت الخالفات بينه وبي 
ن
ي اتخذها تراكي إال أن األوضاع ف

وبالرغم من التدابت  التر
 ، ن السيما بعد قيام تراكي بعمليات قتل شملت عددا من علماء الدين وهذا األمر أدى إىل إثارة الشعب حفيظ هللا أمي 

ت جماعات  ي أفغانستان، وانتشر
ن
ي ضد حاكمهم وحكومته وأدت إىل تصعيد األمور سلبا وزيادة العنف والقالقل ف

األفغانن
م ) ١٩٧٩نقالب وتوليه للحكم بعد مقتل تراكي عام المعارضة وهذا األمر سهل لرئيس الوزراء حفيظ هللا من القيام باال 

 (. ٢٢٤م، ، ص ١٩٩٥شاكر، 
ي زمن 

ن
ئة نفسه من جميع ما تم ارتكابه ف ة فقام بتت  ي بعد توليه للحكم مبارسر

حاول حفيظ هللا كسب الشعب األفغانن
ىل تحقيق مصالح بالده الحاكم السابق، ووعد الشعب بأنه سيكون حاكما عادال من خالل انتهاج سياسة جديدة تهدف إ

ي ذلك تأكيد 
ن
ي وف

ي تجمع بالده باالتحاد السوفيتر
ي كلمة ألقاها لشعبه كما أنه أشاد بالعالقات الطيبة التر

ن
وشعبها، وذلك ف

ي استمرار التعاون مع هذه القوة العظىم، فقامت موسكو بزيادة عدد الجنود والوحدات القتالية واألسلحة 
ن
عل رغبته ف

ي أفغانستان كما 
ن
،  ف ي

ي تحقيق بعض اإلصالحات لبالده ) حفر
ن
 (١٧٨م، ض ٢٠٠٤بارسر حفيظ هللا ف

ي عام 
ن
ي ألفغانستان ف

ي إرسالها من قبل االتحاد السوفيتر
 م: ١٩٧٩وفيما يلي قائمة بالوحدات التر

 طائرة هيلكوبتر سوفيتية.  ٢٠-١٥إبريل تم رسال  ١٤ -
 فغانية. يوليو  تم إرسال دبابات ودرعات  بهدف حماية الحكومة األ ١٦ -

ي كابول ١١ -
ن
ي ف

 يوليو تم ادخال مجموعات عسكرية خاصة تابعة لالتحاد السوفيتر

ي األفغانية ١٩ -
ي األراضن

ن
ن ف ن عسكريتي   يوليو تم إدخال فرقتي 

ي كابول  ٢٠ -
ن
 يوليو تم إدخال فرقة لإلنزال الجوي ف

 طائرة هيلكوبتر سوفيتية  ١٠-٨يوليو تم توجيه  ٢١ -

 وحدات عسكرية إىل كابول  ٣يوليو تم إدخال  ٢٤ -

 وحدات عسكرية خاصة وطائرات هيلكوبتر  ٣أغسطس تم توجيه  ١٢ -
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ي إىل كابول ٢٠٠٠أغسطس تم دخول  ٢٤ -
 جندي تابع لالتحاد السوفيتر

ن  ٣ -  أكتوبر تم توجيه كتيبة خاصة بهدف الحراسة الخاصة لحفيظ هللا أمي 

 محافظة بدخشانديسمت  تم توجيه فوج عسكري إىل  ٢ -

ي  ٣ -
 ديسمت  تم إرسال وحدات من البوليس للشمال اآلفغانن

ي كما تم فرض الحراسة علي الطرق ) فاسيليف، د.ت، ص  ١٢ -
ي الشمال األفغانن

ن
ديسمت  تم نشر حاميات عسكرية ف

٣٦٥-٣٦٤) 

ي 
ن
، إال أنه كان حذرا ف ي

بالرغم من التعاون والدعم السيما العسكري الذي حصل عليه حفيظ هللا من قبل االتحاد السوفيتر
طة وحاول االهتمام بشعبه لكسب والئهم فاهتم بالجماعات اإلسالمية  عالقاته مع الروس، فقوى نفسه بالجيش والشر

ظمات منها منظمة الدفاع عن الثورة كما قام بمحاولة التفاوض ووعد بوضع دستور إصالحي جديد وأسس عددا من المن
)عمر،  ي

(، وبالرغم من محاوالت حفيظ هللا ١٢م، ص ١٩٨٦مع الواليات المتحدة األمريكية فيما يتعلق باألمن األفغانن
ي بالده وموازنة عالقاته الخارجية، إال أن االضطرابات الداخلية 

ن
ي السيطرة عل زمام األمور ف

ن
ن ف استمرت، ولذلك أمي 

 :  سقطت حكومة حفيظ هللا  ويمكن حرص أسباب ذلك فيما يلي
 فصل الدين عن الدولة بالدغم من محاولة اهتمامه بالجماعات اإلسالمية.  -
ن عدد من القوى ومحاولة فرض نفوذهم عل البالد.  -  الرصاع بي 

ي تقع عل المن -
ي االستقالل عن أفغانستان وبخاصة التر

ن
 اطق الحدودية قرب باكستان. رغبة بعض الجماعات ف

ن أو أية قوة أخرى سواء  - ن حفيظ هللا مع الواليات المتحدة أو الصي  ي من تحقيق تعاون بي 
تخوف االتحاد السوفيتر

ي وأهدافه. 
 عربية أو إسالمية من شأنها أن تؤثر عل مصالح االتحاد السوفيتر

ي  -
ي والجيش األفغانن

ن جنود االتحاد السوفيتر ، وقوع بعض الخالفات بي   (١٦٠م، ص ٢٠١٦. ) الربيعي

ي 
ن
ي األفغانية خاصة أنهم عل اطالع تام بما يحدث ف

ي من دخول أية قوة أخرى لألراضن
ازداد تخوف االتحاد السوفيتر

ي موسكو بمناقشة قرار الحرب ولم يلبثوا أن حسموا موقفهم 
ن
أفغانستان؛ وألجل مصالحهم قام المسؤولون ف

(ТАРАНЕНКО ،января 2020، Стр :24—27   ) ي
ن
ي المبارسر ليتم ف م ١٩٧٩ديسمت   ٢٤بالدخول العسكري الحرن 

(، فقام عددا من أفراد القوات  ي .ن  ي .ح  ي ) كي
بعد معلومات نقلها وأكدها جهاز االستخبارات التابع لالتحاد السوفيتر

ي الحكومية والعسكرية وكذلك اإلذاعة الرسمية ومبتن وزارة ا
ي كابول وبعدها السوفيتية باحتالل عددا من المبانن

ن
لداخلية ف

، كما اشتبكت هذه القوات مع القوات األفغانية مدة  تل عل إثرها الرئيس  ٤٥سيطروا عل قرص األمان الرئاسي
ُ
دقيقة ق

ي اليوم التاىلي عل سقوط حكومة حفيظ هللا عل يد اللجنة الثورية المركزية األفغانية، كما 
ن
ن وتم اإلعالن ف حفيظ هللا أمي 

ن دبابه  تم اإلعالن ي أفغانستان فدخل كابول عل مير
ن
ي زمام الحكم ف

عن توىلي بابراك كارمال المواىلي لالتحاد السوفيتر
 ،  (١٦١-١٦٠م، ص ٢٠١٦روسية ) الربيعي

 : ي ألفغانستان فيما يلي
 يمكن حرص أسباب االحتالل السوفيتر

ي المحيط الهندي  -
ن
 الوصول إىل مناطق المياه الدافئة ف

تحدة األمريكية والسيطرة عل أفغانستان قبل وصول األمريكان إليها وتمركزهم عل الحدود منافسة الواليات الم -
 . ي
 الجنوبية التابعة لالتحاد السوفيتر

ي وهي منطقة حساسه بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية بسبب أهميتها  - ي الخليج العرن 
ن
الوصول إىل منابع النفط ف

اتيجية والعسكرية واالقتصادية ،  االستر  (٣٩٢م، ص ٢٠١١لألمريكان. ) العجىمي

ق األقىص.  - ي منطقة الشر
ن
ي ف

ن من دائرة المنافسة بسبب ما تشكله من خطر كبت  لالتحاد السوفيتر  إبعاد الصي 

اتها الطبيعية كالغاز الطبيعي والحديد والفحم.  -  السيطرة عل موارد أفغانستان الطبيعية وخت 

ي أفغانستان فوجود هذا الحزب نشر الشيوعية من خالل دعم حزب خلق األفغ -
ن
اكي ف

ي الشيوعي وتوثيق النظام االشتر
انن

 ، ي . )مرسي
 ( 3-2م، ص٢٠١٥يشكل درعا هاما ومساعدا لالتحاد السوفيتر

؛ فقد تمت عملية الغزو بشعه وكان الهجوم قويا فسقط عل إثر ذلك عدد كبت  من  ي
وبسبب قوة جيش االتحاد السوفيتر

ي American National Archive ،1992 ،p. 29إىل الدول المجاورة مثل باكستان وإيران  ) القتل األفغان وفر آخرون
ن
(، وف
ي األفغانية جوا وبرا، وتم تفعيل ما يزيد عن ثالثمائة طائرة بهدف 

ي لألراضن
اليوم التاىلي بدأ االجتياح العسكري السوفيتر

ين عل مدن أفغانية أخرى، وقامت قوات االتحاد نقل المعدات والمؤن والجنود إىل كابول كما تم توزي    ع جنود آخر 
 ، ي بشن هجوم قوي عل التنظيمات اإلسالمية األفغانية جوا بالطائرات وبرا بالدبابات.) الربيعي

م، ص ٢٠١٦السوفيتر
١٦١.) 

ي األفغانية وذلك بح
ي مسألة غزوها لألراضن

ن
ة ف ي واجهت صعوبات كبت 

كم من الجدير بالذكر أن قوات االتحاد السوفيتر
الطبيعة الجغرافية الجبلية لها، كما أن هذه القوات لم تكن معتادة عل حرب العصابات ولم يكن متهيئة لحرب غت  
ي بداية هذه الحرب إال أنه مع مرور الوقت تعلم أفراد هذه طرق االختباء والتكتيك 

ن
نظامية؛ ولذلك فقد واجهت شدة ف



Rimak Journal, Volume 3, Issue 7  220 

 

 September 2021, Volume 3, Issue 7 
p. 215-225 

ن مواقعهم بشكل جيد كما كان للكثت  منهم قمصان مصفحة تمكنت من تحقيق نوع من الحماية ألجسادهم )  وتجهت 
( ولم يقترص األمر عل طبيعة أفغانستان الجغرافية، بل أيضا عل قوة شعبها فمنذ منتصف ٣٩٨فاسيليف، د.ت، ص 

؛ فهي ١٩٨٠ديسمت  عام  ي
م تم إصدار فتوى من قبل علماء أفغانستان توجب الجهاد ومقاتلة قوات االتحاد السوفيتر

ي مختلف المناطق تدعو إىل الجهاد وتندد بالغزو وتعت  
ن
ي تنادي باإللحاد وتم توزي    ع المنشورات ف

حرب ضد الشيوعية التر
 ، ي وللشيوعية.) الربيعي

 (. ٢٦٩م، ص ٢٠١٧عن معارضتها لحكومة بابراك كارمال الموالية لالتحاد السوفيتر
 

ي ألفغانستانالمبحث الثالث: المواقف الدولية من غزو االتحاد 
 السوفيت 

ي ألفغانستان ودعت الجمعية العامة التابعة لألمم المتحدة بعد تصويت 
انتقدت األوساط الدولية غزو االتحاد السوفيتر

ي اختيار حكومته وتقرير  ١٠٤
ن
ي الحرية الكاملة ف

ي األفغانية، ومنح الشعب األفغانن
دولة إىل االنسحاب التام من األراضن

ه دون أي تدخل خا ا لميثاق األمم المتحدة، كما مصت  ت بعض الدول أن هذا الغزو يشكل انتهاكا خطت  ي واعتت  ي أجنت  رح 
ة من  ي أدانت هذا الغزو كمؤتمر إسالم آباد الذي تم خالل الفتر

يناير  ٢٩إىل  ٢٧عقدت الكثت  من المؤتمرات الدولية التر
ي  ٣٦م وبمشاركة من قبل ١٩٨٠

ن
اير  ٢٠دولة إسالمية، ومؤتمر روما عام ف م. ١٩٨٠إبريل  ١٠م ومؤتمر لشبونة ١٩٨٠فت 

ي ألفغانستان وطالبت قواتهم بفك الحصار 
ي هذه المؤتمرات معارضتها تجاه االحتالل السوفيتر

ن
أبدت الدول المشاركة ف

ي 
ن
ي ف

ورة تقديم الدعم المادي والمعنوي للشعب األفغانن وط من أفغانستان ودعت دول العالم إىل ضن والخروج غت  المشر
، أ  (٢٧٠-٢٦٩م ، ص ٢٠١٧زمته) الربيعي

ي تقرير تابع لزبيغنيو 
ن
ي األفغانية، وف

ي لألراضن
تفاجأت الواليات المتحدة األمريكية بدخول قوات االتحاد السوفيتر

ي  Lzbigniew Brzezinskiبربزبنسكي 
ن
م ضح بقوله " إذا نجح االتحاد ١٩٧٩ديسمت   ٢٦مستشار األمن القومي األمريكي ف

ي 
ن
ي ف

ي الوصول إىل المحيط الهندي سيتحقق" واعتت  األمريكان أن هذا التدخل السوفيتر
ن
 أفغانستان، فإن حلم موسكو ف

ي تدخله 
، ومن جانبه برر االتحاد السوفيتر ي يشكل تهديدا لألمن القومي واإلقليىمي والدوىلي

من قبل قوات االتحاد السوفيتر
 (٣٩٢-٣٩١م، ص ٢٠١١، بأنه جاء بناء عل طلب من قبل الصديقة أفغانستان)العجىمي 

اتخذت الواليات المتحدة األمريكية عدة خطوات بعد الحرب فقامت بقطع مساعداتها عن أفغانستان وإجالء رعاياها 
؛ فقد قامت وكالة المخابرات األمريكية  ي

ي األفغانية ولكون التنظيمات اإلسالمية كانت تحاوب النفود السوفيتر
من األراضن

 ، (. لقد كانت حكومة الواليات المتحدة األمريكية متخوفة من أن غزو االتحاد ١٦٧م، ص ٢٠١٦بتمويلها) الربيعي
ق األوسط وبالتاىلي 

ي الشر
ن
ي لمناطق أخرى ف

ي ألفغانستان قد يفتح المجال ويؤدي إىل مد االحتالل السوفيتر
السوفيتر

 ، ن ار بمصالح األمريكان، ) ياسي  بإصدار  Jimmy Carter يىمي كارتر(؛ لذلك قام الرئيس األمريكي ج٣٥م، ص ٢٠١٥االضن
، فأرسلت حامالت الطائرات ومجموعة من سفن  ي ي منطقة الخليج العرن 

ن
أوامره القائمة عل تعبئة للقوات األمريكية ف

ي المنطقة كما 
ن
؛ لتثبيت دعائم القوة األمريكية ف اء وطيارين لليمن الشماىلي القتال وأسلحة ودبابات وناقالت جنود وخت 

ي حال تعرض مصالحها ألي أنشئت وحده ان
ن
ي تهدف إىل التدخل الشي    ع والمبارسر ف ي منطقة الخليج العرن 

ن
تشار رسيعة ف

ي 
ن
، وف ي

الرئيس كارتر خطابه واحتوى بما عرف الحقا بمبدأ كارتر حيث تضمن تهديدا   م ألفر ١٩٨٠يناير  ٢٣تهديد سوفيتر
، ففيه أشار إىل استعداد بالده لخ ي

ا لالتحاد السوفيتر وض هجوم عسكري ضد كل قوة خارجيه تحاول السيطرة غت  مبارسر
 ، ا وواضحا وضيحا بالمصالح الحيوية األمريكية ) العجىمي ارا كبت  ي ذلك إضن

ن
؛ ألن ف ي -٣٩٥م، ص٢٠١١عل الخليج العرن 

٣٩٦.) 
لمان الهن ي ليونيد بريجنيف عن مبادرته كرد عل مبدأ كارتر أمام الت 

ي ديسمت  من جانبه أعلن رئيس االتحاد السوفيتر
ن
دي ف

ي ١٩٨٠ ي منطقة الخليج العرن 
ن
ي أراضيها ,م دعا فيها إىل عدم إقامة قواعد عسكرية أجنبية ف

ن
 وعدم تخزين اآلسلحة ف

ي شؤونها الداخلية و
ن
ام حق سيادتها عل مواردها الطبيعية وعدم وضع عقبات لعمليات  وعدم التدخل ف ورة احتر ضن

ن الدول األخرى ، وبطبيعة الحال فقد رفضت الواليات المتحدة األمريكية هذه المبادرة التبادل التجاري بينها وبي 
ي أراد 

ة ومن الواضح أن االتحاد السوفيتر تها استغالال لظروف المنطقة ومحاولة لفرض السيطرة بطريقة غت  مبارسر واعتت 
ي من خالل الض غط عل دول المنطقة من هذه المبادرة إبعاد الواليات المتحدة األمريكية عن منطقة الخليج العرن 

 ، ي الخليج) العجىمي
ن
 (.٤٠٨م، ص ٢٠١١والدول القريبة منها لرفض إقامة القواعد األمريكية ف

ي 
ن
ي ف

ورة اتخاذ مواقف صارمة وقوية ضد االتحاد السوفيتر ق األوسط عل ضن قامت الحكومة األمريكية بحث دول الشر
وس، ولعل الواليات ي حرب  هم الرصن

ن
ي  أفغانستان ودعم األفغان ف

المتحدة األمريكية كانت تستغل هذا الموقف السوفيتر
 ، ي
ورة قطع العالقات مع االتحاد السوفيتر ق األوسط برصن ار بسمعته عل مستوى العالم، وطالبت دول منطقة الشر لإلضن

وذلك فضال عن التحريض السياسي واإلعالمي الذي قام به األمريكان ولم تكتف الواليات المتحدة األمريكية بهذا 
 : ي تمثلت فيما يلي

 وحسب، بل قامت بفرض مجموعة من العقوبات عل االتحاد السوفيتر
ي موسكو عام  -

ن
ي كان مقررا إقامتها ف

 م. ١٩٨٠مقاطعة الدورة األولمبية التر
ي بالصيد من المياه الساحلية للواليات المتحدة األمريكية.  -

خيص الذي كان يسمح لسفن االتحاد السوفيتر  إيقاف التر
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اد القمح إيقاف التع - ي كبيعهم المنتجات الزراعية األمريكية وحظر استت 
 اون االقتصادي والتجاري مع االتحاد السوفيتر

ي األفغانية، ولم تتوقف 
ي من األراضن

ورة انسحاب قوات االتحاد السوفيتر لقد شددت الواليات المتحدة األمريكية عل ضن
ي بلغت عشر سنوات. )عن مطالباتها ودعمها لهذه القضية لصالح األفغان طوال 

 Unaited Nationsمدة الحرب التر

documents ،1980 ،p.14) 

ي ألفغانستان ولم تتوان دول المنطقة عن  
ي فقد عن استيائها تجاه غزو االتحاد السوفيتر أما  دول منطقة الخليج العرن 

ي األفغانية، خاصة بعد قيام بريجنيف
ورة االنسحاب من األراضن لمان  مطالبة قوات الغزو برصن بإطالق مبادرته أمام الت 

ي يجب أن تظهر صدقها وتسحب قواتها 
الهندي وأكدت المملكة العربية السعودية عل أن نوايا رئيس االتحاد السوفيتر

ن تام بأن هزيمة قوات  من أفغانستان وإبعاد عدوانها عن هذا البلد المسلم. كانت المملكة العربية السعودية عل يقي 
ي 
، االتحاد السوفيتر ي

 (.٣٢٤م، ص ٢٠١٢ قادمة ال محالة، فلم تتوقف المساعدات السعودية للجماعات األفغانية ) المفتر
ي التعامل مع القوى العظىم وكانت له عدة مناقشات 

ن
كان وزير الخارجية السعودي األمت  سعود الفيصل دبلوماسيا ذكيا ف

ي عام 
ن
، بخصوص القضية األفغانية وف ي

ن االتحاد السوفيتر م وصل إىل موسكو هشام الناظر ١٩٨٧ومشاورات مع مسؤولي 
ن ا ي وزير النفط السعودي وأدت هذه الزيارة إىل تحسي 

ن
 عل أحد الدور السعودي الكبت  ف

، وال يخفن ن ن الجانبي  لعالقات بي 
ي اتخذتها المملكة تجاه األزمة األفغانية ودعمها للقضية بمختلف الطرق والوسائل ) 

هذه القضية والمواقف الصارمة التر
 ، ي

ن ا٣٢٨م، ص ٢٠١٢المفتر ي والمسؤولي 
 مسؤوىلي االتحاد السوفيتر

ن ي جده بي 
ن
ن تركزت (، وقامت مفاوضات ف لسعوديي 

ي من 
حول موضوع انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان، ويبدو أن موسكو كانت تحاول استغالل كل الفرض التر

 ، ي )األعظىمي ي تطوير عالقاتها مع دول منطقة الخليج العرن 
ن
 ( ١٢٢م، ص ١٩٩١شأنها أن تحقق مصالحها ف

ي عل ت
طبيق مبادرة بريجنيف ومحاولة إقناع دول المنطقة بإلغاء أما الكويت فقد قامت بمساومة االتحاد السوفيتر

 :  التسهيالت الممنوحة من قبلها للواليات المتحدة األمريكية مقابل ما يلي
 فك الحصار عن أفغانستان.  -
-  . ي ي من اليمن الجنون 

ن لالتحاد السوفيتر ن التابعي   سحب المستشاريي 

-  ، ي أثيوبيا ) العجىمي
ن
ي ف

 (.٤٠٩م، ص٢٠١١ تفكيك قواعد االتحاد السوفيتر

ي عل 
مان والبحرين واإلمارات العربية المتحدة وقطر فقد كانت تنتقد هيمنة االتحاد السوفيتر

ُ
وبالنسبة لسلطنة ع

أفغانستان وطالبتها باالنسحاب وشددت عل ذلك، وتقدمت اإلمارات العربية المتحدة بطلب لألمم المتحدة تدعوها 
ي القضية األفغانية

ن
ورة النظر ف ي عنها )جوشيف،  إىل ضن

( وانتقد الوزير ١٢٤م، ص ١٩٨٨وإنهاء حصار االتحاد السوفيتر
ها وسيلة من وسائل محاولة فرض  ي المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي مبادرة بريجنيف واعتت 

العمانن
ي ألفغانستان ك

ي عل المنطقة، والجدير بالذكر أن غزو االتحاد السوفيتر
ان سببا قويا من أسباب هيمنة االتحاد السوفيتر

 ( ن ن الجانبي  ي وزاد من حدة التوتر بي 
ن بعض دول منطقة الخليج واالتحاد السوفيتر رفض إقامة العالقات الدبلوماسية بي 

 ،  (.٤٠٩م، ص ٢٠١١العجىمي

ي ومع الواليات المتحدة األمريك
ي الدول العربية فقد تباينت مواقفها بحكم عالقاتها مع االتحاد السوفيتر

ر
ية، كما أن أما باف

ي من القضية الفلسطينية بينما البعض اآلخر وجد أن الشعارات السوفيتية كحق 
بعضها لم يتجاهل الموقف السوفيتر

ي  ي الوطن العرن 
ن
ي تقرير المصت  ال تتناسب وغزوهم ألفغانستان، وكانت مرص انطالقا من مكانتها ومسؤوليتها ف

ن
الشعوب ف

ي نددت بالغزو 
خاصة وأن جامعة األزهر قد تخرج منها العديد من األفغان، واتخذت مرص موقفا إحدى الدول العربية التر

ي الذي ساعد المقاومة 
إيجابيا تجاه القضية لصالح أفغانستان، والجدير بالذكر أن مرص كانت منبعا للسالح السوفيتر

، وقامت الحكومة المرصية بإصدار بيان خاص يد ي
ي حرب  ها ضد االتحاد السوفيتر

ن
ي مصالح األفغانية ف

ن
ين الغزو والتدخل ف

ة، وعدت هذا التدخل محاولة لفرض النظام الماركسي عل أفغانستان؛ ألجل القضاء عل هويته  هذه الدولة الصغت 
ي نهاية عام 

ن
ي المسألة ١٩٧٩اإلسالمية وف

ن
م قامت مرص بالتواصل مع عدد من سفراء دول عدم االنحياز؛ ألجل البحث ف

ي عام األفغانية وإيجاد الحل الش 
ن
ي عل االنسحاب من أراضيها، وف

م حث الرئيس ١٩٨٠ي    ع إلجبار جيش االتحاد السوفيتر
المرصي أنور السادات الدول اإلسالمية عل المسارعة لنجدة األفغان وتخليصهم من الغزو ولم يتوقف الدعم المرصي 

ن الجا ، وتجب اإلشارة إىل أن هذا الدعم لم للقضية األفغانية طوال سنوات الحرب، وهذا أدى إىل توثيق العالقات بي  ن نبي 
ي أفغانستان فجمعوا 

ن
يكن عل مستوى الحكومة فحسب، بل إن الشعب المرصي لم يتوانن عن تلبية نداء إخوانهم ف

ي التنديد بهذه الحرب من 
ن
ي األفغانية، وقامت الصحافة المرصية بدور كبت  ف

ي األراضن
ن
عات وانطلق بعضهم للقتال ف التت 

، خالل العدي  (.٢٧٦ -٢٧٣م، ص ٢٠١٧د من المقاالت الصحفية كجريدة األهدام المرصية ) الربيعي
ي 

ي من أفغانستان؛ فشكل الغزو تهديدا لألراضن
ن
ا تجاه هذه الحرب وذلك بحكم قرب  ها الجغراف وعاشت الهند تخوفا كبت 

ا للحكومة الهندية ومع ذلك لم تستطع الهند أ ا مع االتحاد الهندية واضطرابا ألمنها وقلقا كبت  ن تتخذ موقفا مبارسر
ي وذلك بحكم عالقاتها معها، كما أنها رفضت التعاون مع باكستان إلنشاء حلف معها تنديدا بهذه الحرب. أما 

السوفيتر
ي ضياء الحق 

باكستان فكانت مدركة منذ البداية لخطورة وشدة هذه الحرب عل أراضيها؛ لذا قام الرئيس الباكستانن
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ة من بدعوة وزراء خارج ي إسالم آباد خالل الفتر
ن
م، وخرج المؤتمر ١٩٨٠يناير  ٢٩-٢٧ية الدول اإلسالمية؛ لعقد مؤتمر ف

 بنقاط عدة منها: 
ن الشعوب اإلسالمية.  - كة بي 

ام بمبادئ منظمة المؤتمر اإلسالمي القائمة عل تأكيد األهداف المشتر
ن  االلتر

ي ألفغانستان  -
ي شؤونها وماله له من تأثت  عل الدول اإلسالمية. التأكيد عل خطورة حرب االتحاد السوفيتر

ن
 والتدخل ف

 اإلقرار بأن هذا الغزو يشكل انتهاكا الستقالل أفغانستان وأمنها وحرية شعبها.  -

ي عل  -
ي هذا المؤتمر لهذا االحتالل، والتعاون ألجل حصول الشعب االفغانن

ن
الرفض القاطع من قبل الدول المشاركة ف

ي تقرير مص
ن
ه. حريته وحقه ف  ت 

عي مدعوم من االتحاد  -
؛ بحكم وجود نظام حاكم غت  رسر ي منظمة المؤتمر اإلسالمي

ن
تعليق عضوية أفغانستان ف

 . ي
 السوفيتر

ي يوليو  -
ن
 م بموسكو. ١٩٨٠االنسحاب من دورة األلعاب األولمبية المزمع إقامتها ف

وط أو قيود.  - ي بدون رسر
 مطالبة انسحاب االتحاد السوفيتر

ي أزمتهم. تقديم الدعم للشعب األف -
ن
ين ومساعدتهم ف ن الذين تركوا وطنهم مجت  ي واستقبال الالجئي 

 غانن

 العمل والتعاون ألجل تحقيق االستقالل ألفغانستان وتحريرها من أزمتها.  -

ي ووقفت إىل جانب 
ة مقاومتها الحتالل جيش االتحاد السوفيتر لم تتوقف باكستان عن دعم القضية األفغانية طوال فتر

ي منها، فاستمرت المؤتمرات المطالبة لالنسحاب كما تعاونت باكستان مع جارتها حتر انسح
اب الجيش السوفيتر

 ، ي
-٢٢٦م، ص ٢٠٠٤الواليات المتحدة األمريكية؛ ألجل الحفاظ عل أمنها وسالمتها وإبعادها من دائرة التخريب. ) حفر

٢٢٩) 

 
ي من أفغانستان

 المبحث الرابع: انسحاب قوات االتحاد السوفيت 
اء، بعد م ي بإجراء عدة مشاورات مع مجموعة من الخت 

رور خمس سنوات من الحرب قامت حكومة االتحاد السوفيتر
ي االتحاد 

ن
ي حرب  ها مع األفغان، كما أن الحرب بدأت تقل شعبيتها ف

ن
ودرست األوضاع ميدانيا واتضح لها استحالة االنتصار ف

ي 
ن
ي وبدأ العسكريون من آسيا الوسىط برفض القتال ف

ي التأثت   السوفيتر
ن
أفغانستان كما أن موقف دول العالم له دور كبت  ف

، ولم يكن الضغط الذي سببته الواليات المتحدة األمريكية بشأن هذه  ي
سلبيا عل مسار الحرب بالنسبة لالتحاد السوفيتر

 Mikhailالحرب هينا فكانت تسع إىل إيقافها بمختلف الطرق والوسائل الممكنة، وأعلن ميخائيل غورباتشوف 

Gorbachev   ي باالنسحاب من
ن العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي بشكل ضي    ح بأنه آن لالتحاد السوفيتر األمي 

ي األفغانية والعودة إىل أرض الوطن والحفاظ عل ما تبفر من قوة. )فاسيليف، د.ت، ص 
 (٣٩٤األراضن
ي 
ن
ن نجيب هللا رئي١٩٨٦مايو  ٤ف ي بتعيي 

ن م قام االتحاد السوفيتر ي محاولة لتحسي 
ن
سا ألفغانستان بديال لبابراك كارمال ف

ي 
ن
م دعا نجيب هللا إىل المصالحة الوطنية وأمر بوقف إطالق النار إال أن جماعة ١٩٨٧يناير  ١األوضاع لصالحهم، وف

ويد المعارضة المسلحة رفضوا االنصياع لهذا األمر فاستمرت الحرب، ومن الجدير بالذكر أن للواليات المتحدة قام ن ت بتر
أعضاء المعارضة باألسلحة وعدد كبت  من الصواري    خ والطائرات وهذا الدعم األمريكي للمعارضة زاد من ثقتهم وموقفهم 

 الرافض لوقف اطالق النار. 
ي ديسمت  

ن
ي واشنطن أعلن الرئيس األمريكي رونالد ريغان ١٩٨٧ف

ن
بأنه مستعد للتسوية  Ronal Reaganم أثناء لقاء القمة ف

ي مع غور 
ن
ط االنسحاب من أفغانستان بدون قيود أو رجعة، وف ي بشر

ي االتحاد السوفيتر
ن
اير  ٨باتشوف ف م ضح ١٩٨٨فت 

ي األفغانية بدءا من 
عل أن يتم خالل  ١٩٨٨مايو م ١٥غورباتشوف بأن بالده عل استعداد لسحب قواتها من األراضن
ن ال حة بي 

اف األمم تسعة أشهر إذا ما تم التوقيع عل االتفاقية المقتر ي جنيف تحت إرسر
ن
ن ف ن األفغان والباكستانيي  ممثلي 

 المتحدة. 
ي 
ن
ي جنيف تضمنت عدة بنود أبزرها: التعهد بقيام االتحاد ١٩٨٨إبريل  ١٤وف

ن
م تم التوقيع عل مجموعة من االتفاقيات ف

ي أ
ن
ي بسحب قواته غت  أن الواليات المتحدة رفضت التوقف عن تمويل الجماعات المسلحة ف

فغانستان، كما السوفيتر
ن كالمملكة العربية السعودية وباكستان)  ي مسألة إيقاف دعمها للمعارضي 

ن
ها عل الدول األخرى ف ي تأثت 

ن
استمرت ف

 (.٣٩٧فاسيليف، د.ت، ص 
وع انسحاب  ي جده حول مشر

ن
ي ف

ومن جانبها أقامت المملكة العربية السعودية مفاوضاتها مع مبعوث االتحاد السوفيتر
ي أراد من هذا وراء هذه المفاوضات التمهيد إلقامة العالقات  القوات السوفيتية

من أفغانستان، ولعل االتحاد السوفيتر
 ،  (.١٢٢م ، ص ١٩٩٢الدبلوماسية مع المملكة. )األعظىمي

ي الشؤون الداخلية 
ن
ي بعدم التدخل ف

ة طويلة وأدت إىل إقرار االتحاد السوفيتر ي جنيف تمت مباحثات استمرت لفتر
ن
وف

ي عل الخاصة بأفغ
انستان، كما اتفق من خاللها كال من أفغانستان والواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتر

ن :   االنسحاب ومرت العملية عل مرحلتي 
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ي  -
ن
 م. ١٩٨٨أغسطس  ٥األوىل : انسحاب نصف القوات ف

-  ،  (.١٩٧م ، ص ٢٠١٦الثانية : انسحاب النصف اآلخر خالل التسعة أشهر الالحقة ) الربيعي

ي 
ن
ة لألفغان ف ية واقتصادية كبت  ي انتصارهم وتحقيق خسائر بشر

ن
ا ف ي وجه قوات الغزو دورا كبت 

ن
كان لصمود األفغان ف

ي تحقيق مصالحها وكسب العالم إىل جانبها ضد 
ن
الحرب خاصة، مع استغالل الواليات المتحدة األمريكية لهذه الحرب ف

ي حرب  ها الباردة 
ن
ي المنافس لها ف

ي عام االتحاد السوفيتر
ن
ي من أفغانستان ف

م ١٩٨٩معها، وانسحبت قوات االتحاد السوفيتر
 ، ي

ي ٣٢٩م، ص ٢٠١٢وفقدت عددا من المناطق التابعة لها والمتاخمة ألراضيها) المفتر
(، وكان تمسك الشعب األفغانن

ي طوال العشر 
ي مقاومته لالحتالل فاستمرت هجماتهم ضد قوات االتحاد السوفيتر

ن
ي بعقيدته وحريته دورا ف

ن
سنوات ف
ي 
ن
هم عل االنسحاب وكان آخر ما انسحب من أفرادهم ف مختلف الجبهات والمواقع، مما أضعف قوات االحتالل وأجت 

اير  ١٥ ، ١٩٨٩فت  ي
 (.٢٤١م، ص ٢٠٠٤م من كابول مرورا بطريق سالنغ) حفر

ن األفغان والموقف الدوىلي الداعم ألفغانستان إىل نتائ ج أثرت سلبا عل االتحاد لقد أدت هذه الحرب وصمود المقاتلي 
 : ي كما يلي

 السوفيتر
-   . ن ن الجانبي  ي مع عدد من دول العالم وأصبحت العالقات متوترة بي 

 أثرت عل عالقات االتحاد السوفيتر
ي تكبدها من وراء هذه الحرب.  -

ة التر ية الكبت  ي نتيجة الخسائر المادية والبشر
 تراجع اقتصاد االتحاد السوفيتر

ي فكانت عامل من عوامل انهياره وسقوطه الحقا. أضعفت هذه الحرب االتح -
 اد السوفيتر

ي 
ن
ي نجيب هللا وغورباتشوف ف

م بطقشند واتفق ١٩٨٨إبريل عام  ٧وبعد االنسحاب اجتمع كال من الرئيس األفغانن
ورة التعاون االقتصادي والسياسي بينهما. وهذا يؤكد عل أن سياسة غورباتشوف تهدف إىل إعادة مك انة الطرفان عل ضن

ي عل مستوى العالم إىل ما كانت عليه قبل الحرب. )وثائق األمم المتحدة، 
 (.٤-٢م، ص ١٩٨٨االتحاد السوفيتر

 
 الخاتمة: 

 :  توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج وهي كالتاىلي
ي ه -

ي أراضن
ن
ة ألفغانستان بالنسبة للروس، حيث تعود المخططات الروسية ف ذه أكدت الدراسة عل األهمية الكبت 

ات زمنية قديمة واستمرت حتر القرن  ات االقتصادية العالية إىل فتر ن اتيجية ذات الممت 
البقعة الجغرافية االستر

ين الميالدي.   العشر
ي من شأنها أن تحقق لهم أهدافهم ومساعيهم  -

ي عل استغالل كل الفرض التر
وضحت الدراسة حرص االتحاد السوفيتر
ي أفغانستان من خالل دعمهم للحزب ال

ن
ي والحكومة األفغانية. ف

 شيوعي األفغانن

ي استند عليها االتحاد ١٩٧٨بينت الدراسة أن اتفاقية  -
ي وأفغانستان كان إحدى أهم األسباب التر

ن االتحاد السوفيتر م بي 
ي أدت إىل إعالن الغزو العسكري عام 

ي الشؤون الداخلية األفغانية والتر
ن
ي ألجل التدخل المبارسر ف

 م. ١٩٧٩السوفيتر

ة وكذلك أكدت  - ي األفغانية كبدها خسائر مادية ومعنوية كبت 
ي األراضن

ن
ي عسكريا ف

الدراسة أن تدخل االتحاد السوفيتر
ي 
ة من قبل عدد من دول العالم الداعمه ألزمة الشعب األفغانن  مساعدات كثت 

ي الذي تلفر
بالنسبة للجانب األفغانن

ي استمرت لعشر سنوات متتالية
 الحربية التر

ي  -
ن
ي ألفغانستان، حيث ساهمت هذه  ساهمت الدراسة ف

إبراز بعض المواقف الدولية تجاه غزو االتحاد السوفيتر
ي األفغانية عام 

ي من األراضن
 م. ١٩٨٩المواقف إىل انسحاب قوات االتحاد السوفيتر

ي والواليات المتحدة األمريكية عل أفغانستان فكانت -
ي الحرب الباردة: االتحاد السوفيتر  أبرزت الدراسة تنافس قطت 

ن  ن القوتي  هذه المنطقة إحدى أهم البؤر المتصارع عليها بسبب ما تملكه من مقومات هامة لكل قوة من هاتي 
 . ن  العظمتي 

ة كانت سببا من أسباب انهياره  - ي من الحرب بخسائر كبت 
أكدت الدراسة أن غزو أفغانستان وخروج االتحاد السوفيتر

 الحقا. 

 

 التوصيات : 

ن  ي الجانبي 
ن
ي ف

ن
ي وأفغانستان ف

ن االتحاد السوفيتر توضي الباحثة بإجراء مزيد من الدراسات المستفيضة حول العالقات بي 
السياسي واالقتصادي، وأيضا إجراء دراسات حول تأثت  الحرب نفسيا واجتماعيا عل األفغان، كما توضي الباحثة بإجراء 

ي انهيار 
ن
ي وسقوطه.  دراسة متعمقة حول دور هذه الحرب ف

 االتحاد السوفيتر
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 المصادر والمراجع العربية: 
، وليد حمدي. ) ي وثائق غت  منشورة ١٩٩٢األعظىمي

ن
م. 1991 –م 1965م(. العالقات السعودية األمريكية وأمن الخليج ف

 دار الحكمة. لندن. 
 (. ي عت  التاري    خ)ج1983البار، محمد علي

ي االتحاد السوفيتر
ن
وق للنشر والتوزي    ع والطباعة،  (.1م(. المسلمون ف دار الشر

 جدة. 

. دار العالقات الدولية،. موسكو. ١٩٨٨جوشيف، فيكتور يجوريفتش. ) ي ي وبلدان الخليج العرن 
 م(. االتحاد السوفيتر

، إحسان. ) ي
 م(. أفغانستان نشأتها وكفاحها. دار الفكر، دمشق. ٢٠٠٤حفر

، مي فاضل مجيد. ) ي دعم التنظيمات األفغانية لالحتالل م(. دور الواليات ٢٠١٦الربيعي
ن
المتحدة األمريكية وباكستان ف

ي ألفغانستان 
ي التاري    خ واآلثار. كلية اآلداب. جامعة بغداد. ١٩٨٩ -١٩٧٩السوفيتر

ن
م. مجلة دراسات ف

 .٥٦بغداد. العدد 

، مي فاضل مجيد. ) ي ألفغانستان ٢٠١٧الربيعي
م. مجلة اآلداب.  ١٩٨٩ -١٩٧٩م(. موقف العرب من االحتالل السوفيتر

 . ١٢٠كلية اآلداب. جامعة بغداد. بغداد. ع 
وت: ١٩٩٥شاكر، محمود. ) . بت   م(. التاري    خ المعاض إليران وافغاستان. المكتب اإلسالمي

، ظافر محمد. )  ي تطوره وإشكالياته من منظور العالقات اإلقليمية والدولية. مركز م(. أمن ٢٠١١العجىمي الخليج العرن 
وت.   دراسات الوحدة العربية، بت 

. الهيئة العامة المرصية للكتاب، القاهرة. ١٩٨٦عمر، محمد ذيان. )  م(. احتالل أفغانستان احتماالت الحل السلىمي

ة، نون بوست٢٠٢٠عنان، عماد. )  .www.noonpost.com م(. حرب السنوات العشر

. القاهرة.   اجماتية. مكتبة مدوىلي ي واالوسط من الرسوليه اىلي الت 
ن األدنن قي  ي الشر

ن
. )د.ت(. روسيا ف  فاسيليف، اليكسي

، محمد زين العابدين أحمد. ) م(، العالقات الروسية الخليجية ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر الدوحة ، مركز ٢٠١٥مرسي
ق األوسط، الدوح  ة. دراسات الشر

، عبدالعزيز عبدالرحمن. ) ي
ار. دار آمنة للنشر والتوزي    ع. ٢٠١٢المفتر ي عالم الطيش واألرسر

ن
م(. السعودية وحكمة األخيار ف

 عّمان. 

ن الدول ١٩٨٨وثائق األمم المتحدة، )  ، تسوية المنازعات بي  م،(. استعراض تنفيذ اإلعالن الخاص بتعزيز األمن الدوىلي
ن الدول. نيويورك. وثيقة رقم: بالوسائل السلمية، تطوير وتعزي  .A/ 43/374ز حسن الجوار بي 

، حشوف. ) ن ، جامعة بشار، الجزائر. ٢٠١٥ياسي  ي ي الخليج العرن 
ن
ي ف اتيخ   م(، عامل التهديدات األمنية: األثر االستر
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