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  ملخص البحث :

مه خالل االحفاقٍاث مؽضؽع وصؽل السدتذارون االقترادييؼ الى سؽريا تعالج ىذه الدراسة 

وانمعاهذاث انخجارٌت انخً عقذث بٍه انبهذٌه ومهذث انى وصىل عذد كبٍر مه انخبراء وانمسخشارٌه 

انسىفٍج انى سىرٌا مه اجم حقذٌم انخبرة انالزمت نهىهىض بانىاقع االقخصادي فً انبالد وبانفعم وصم 

انخبراء وانمسخشارٌه االقخصادٌٍه انى سىرٌا وعمهىا انعذٌذ مه انمشارٌع االقخصادٌت انخً  عذد كبٍر مه

 اسهمج وبشكم فعال برفع انىاقع االقخصادي انسىري فً حهك انفخرة . 

 انمسخشارون ، االقخصاد ، انمشارٌع ، االححاد انسىفٍخً الكلمات المفتاحية : 

 

Soviet economic advisors in Syria 1967-1985 

L. Rana Jabouri Musa 

Al-Qadisiyah University / College of Arts 

rana.mousa@qu.edu.iq 

Research Summary : 

This study deals with the issue of the arrival of economic advisors to 

Syria through trade agreements and treaties that were concluded between the 

two countries and paved the way for the arrival of a large number of Soviet 

experts and advisors to Syria in order to provide the necessary expertise to 

advance the economic reality in the country. Indeed, a large number of experts 

and economic advisors have arrived in Syria and worked Many economic 

projects that effectively contributed to raising the Syrian economic reality in that 

period. 
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 السقجمة 
 ةالعالسييالكثيير ميؼ اليدول  ،1945الذي ُأقيػ فيي عيام استقطب معرض دمذق الدولي 

والتيي تدياتق   كاالتحاد الدؽفيتي والسانيا وبمجيكا وغيرىيا ميؼ اليدول االوربيية اال يرى، الكبرى 
ىيييذا والفشيييية، فكييان  ةالزرا يييميييؼ انجازاتيييا الريييشا ية و كيي  ميييا ىييؽ حيييدي  ومتطييؽر مييؼ اجييي  
فزي  عيؼ  ةالكثيير ميؼ اليدول اليربييفييو  شيار ة، وقد العربي ةفي السشطقحدث ميػ السعرض 
 .لدؽفيتي فيو االتحاد ا مذاركة

ميييا ة الدؽرية  طير الحريار االقتريادي اليذي فرضيتو عالعربي ةالجسيؽريلقد شيدت 
الدول الععسى كبريطانيا وفرندا والؽاليات الستحيدة اممريكيية تعيد االسيتق ل الديؽري ميؼ أجي  

 خزييؽعاجبارىييا عمييى الو  الزيييع عمييى سييؽريا لمتؽجييو لطمييب السديياعدة مييؼ السعدييكر اليربييي
اليييى دول  ةوارسيييم  وفيييؽد كثيييير لدييييطرتيا، فحاولييي  سيييؽريا تذيييتى الطييير، فيييغ ىيييذا الحريييار، 

رفزي   ىيذه ةالن اليدول اليربيي ة؛لكؼ دون فائد ة(والسانيا اليربي، بمجيكا )مث   ةاليربياوروبا 
يدييييتطي  مييييؼ   ليييييا  ةلفتييييرات  ؽيمييييالييييب د قييييروض او مييييش   ةتقييييديػ السديييياعدات االقترييييادي

 ةتقييييؽد لقيميييده وتكبيييترييييد تقيييييد االقترييياد الديييؽري  ةروبييييىيييذه اليييدول االو  كانييي بييي   ،شييييؽضال
 .واالتحاد الدؽفيتي ةالذرقي ةالتؽجو نحؽ الكتمفكان  ة،لدشؽات  ؽيم

أن اىسية االتحاد الديؽفيتي ومؽقفيو السدياند اليى سيؽريا سيببا فيي ا تييار عشيؽان البحي  
قائسيية السرييادر . درس السبحيي  االول وقييد أشييتس  البحيي  عمييى مبحثيييؼ و اتسيية أضييافة الييى 

اىيػ االحيداث التيي حريم   (اليى سيؽرياستقدام السدتذارون االقتراديؽن الدؽفي  أالسعشؽن )
وادت الى لجؽء سؽريا الى الكتمية الذيرقية والستسثمية تاالتحياد الديؽفيتي . وبييؼ السبحي  الثياني 

التفاقيات والسعاىدات التجاريية بييؼ ( أىػ االسذاري  االقترادية والر السدتذاريؼ في تطؽيرىا)
البمديؼ أدت الى وصؽل عيدد كبيير ميؼ الخبيراء والسدتذياريؼ الديؽفي  لمشييؽض بييذا الجانيب 

 الحيؽي تالب د . 
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 السبحث االول : استقجام السدتذارين الدوفيت الى سوريا

تريياعد التعيياون الدييؽري الدييؽفيتي وعمييى مدييتؽيات مختمفيية تعييد العييدوان الث لييي عمييى 
، اذ ادر  الدييؽريؽن نتيجيية الثقيية تيياليرب والتعيياون معيييػ تدييبب ا سيياعيػ 1956مريير عييام 

 . (1)في السشطقة العربية 
 الديادسفقد تػ التؽقي  عمى اتفاقيو لمتبادل التجياري بييؼ سيؽريا واالتحياد الديؽفيتي فيي 

تسيا فيييا  الزرا ييةريدر سيؽريا تسؽجبييا السحاصيي  اذ تُ  ،1955تذيريؼ الثياني عيام عذر مؼ 
كاني  ردة الفعي  و  ،والدييارات والكيساوييات الزرا يية كياالالت الريشا يةالقطؼ وتدتؽرد الديم  
الجريييييدة الرسييييسية فكتبيييي  جيييييدة  التجارييييية الدييييؽرية الدييييؽفيتية االتفاقيييييةلمذييييعب الدييييؽري عمييييى 

تذااتخم ماان اشااج ا مسااا ياا دم الااى  الغخبيااةلااجول اسااا نا اات قل  " :  1955ي عييام فيي لدييؽريةا
واستسخ الوضع الى ذلا  الاى ان تا   ،دورم ويلحق به الكدادالضعف شجيج في االقتراد 

للطاخفين الداوفيتي  ةمذاتخن فائاج الى قجم السدااوا  وذا   التجارية االتفاقيةالتوقيع الى 
هحه ببيع بزاائهه لشاا مقابان ان يذاخم  االتفاقيةوسيقوم االتحاد الدوفيتي حدب  ،الدورم 
 . (2)" مشتجاتشا
ي عيييام فييي ةسيييؽري ة( ممييييؽن ليييير 25تحييياد الديييؽفيتي ميييؼ )التبيييادل التجييياري مييي  اال ازدادو 
ؼ ميييؼ عيييام يوالعذييير فيييي الثالييي  و  ،1956فيييي عيييام  ةسيييؽري ةممييييؽن ليييير  71اليييى نحيييؽ  1955
 م الييييؽزير عرضييييا  اذ قييييد   ،الييييى دمذييييق ةبزيييييار  شييييبيمؽ  الدييييؽفيتي الخارجيييييةقييييام وزييييير  1955

مييؼ اجيي  بشيياء صييؽام  لخييزن الحشطيية وكييذلغ بشيياء  ييع حديييدي  ةسييؽفيتي ةلسديياعدات اقترييادي
لقييد سييبق ىييذه  ،وكييذلغ عييدد مييؼ السطييارات وسييد الفييرات الجزيييرة ةتسشطقيي ال ذقيييةيريي  ميشيياء 

ي  جياءت اليى سيؽريا يؼ الخبيراء والسيشدسييؼ الديؽفتزيػ عيدد مي ةسيؽفيتية ىشدسيي ةثيتع الزيارة
 . (3) مدتفيزة لمسذاري  التي تشؽي سؽريا اقامتيا عمي اراضييا دراسةمؼ اج  

                                                 
 . 31، ص3771الدياسة الدؽفيتية في الذر، االوسع ، ترجسة اسكشدر أحسدو  ، بيروت ، ىيميؼ دانكؽس كارير،  (1)
 .3313، ص 3711، 13الجريدة الرسسية لمجسيؽرية العربية الدؽرية ، العدد (2)
 . 3313السردر نفدو ، ص(3)
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اتفييا، السدييوليؼ فيي مؽسييكؽ ودمذيق عميى عقييد اتفاقيية تجاريية عييام  1956شييد عيام 
لتعزيييز التعيياون االقترييادي بيييؼ البمييديؼ، وتييػ الترييديق عمييى تمييغ السعاىييدة تسؽجييب  1956

سيييافر وفيييد حكيييؽمي اقتريييادي  1957عيييام فيييي اذار و ، (4) 1956عيييام  169القيييانؽن السيييرقػ 
دفاع وعزيييؽية تؽفييييق نعيييام اليييديؼ رئييييس امركيييان يتكيييؽن ميييؼ  اليييد الععيييػ وزيييير اليييعديييكري 

تحياد الديؽفيتي وجسيال اليديؼ وفا ر الكيالي وزير السالية وأميؼ نفؽري الدفير الديؽري ليدى اال
 ضيروريةاليى مؽسيكؽ ميؼ اجي  االتفيا، عميى عيدد ميؼ السطاليب التيي تراىيا سيؽريا ، سافر الفرا

 ضيرورةكذلغ ، جيشلموالعتاد  امسمحةيؼ لتخز  ةتؽى االقترادي لمب د كبشاء ابشيفي رف  السد
كيييذلغ اسيييتثسار  ،ال ذقييييةاليييى  الجزييييرةلمسؽاصييي ت والشقييي  لشقييي  السحاصيييي  ميييؼ  ةشيييبك ةاقامييي
وقيد  ،لرفي  السديتؽى االقتريادي لمبميد ة سؽحي ةاقترادي ةوتشفيذ  ط والبترولية السعدنية الثروة

 : (5)كان لمؽفد الحكؽمي عدد مؼ السطالب وىي كاالتي
 . تسديد مدة تدديد االستحقاقات لرفقات الد ح الى عذر سشؽات .1
 . ومخازن الجيش وتدديد الشفقات عمى شك  اقداط ةتشفيذ مذاري  ابشي .2
لمييب د تاالتفييا، عمييى تدييديد نفقاتيييا عمييى شييك   التحتيييةوالبشييى  العسرانيييةتشفيييذ السذيياري   .3

 . اقداط
تبيييادل التجيييياري وال سييييسا فيسيييا يخييييص ة الفيييي عسميييي الدييييؽرية لمحكؽمييية السدييياعدةتقيييديػ  .4

 . الزرا يةالسحاصي  
 االتفاقيييةػ التؽقييي  عمييى تييو  الدييؽريةاالتحيياد الدييؽفيتي عمييى السطالييب  ةلقييد تسيي  مؽافقيي

عدييكري فزيي  عييؼ ذلييغ فقييد قييام وفييد سييؽري ، 1957بيييا فييي الدييادس مييؼ اب عييام  الخاصيية
اييام فيي الراتي   ةكؽ اسيتيرق  عيداليى مؽسي ةزييار ب ( اليد الععيػ)برئاسة وزير الدفاع اقترادي 

بييؼ الجيانبيؼ  االقتريادية اتمباحثي ةتػ   ليا اجيراء عيد ،(6) 1957والعذريؼ مؼ تسؽز عام 
السباح  الى اتفا، اقترادي وتقشي ميؼ دون فيرض  نيايةص  في تػ التؽ ، الدؽري والدؽفيتي

                                                 
 .  133،ص3737، ترجسة : محسؽد ف حة ،3711-3711الدياسة الدؽرية والعدكريؽن جؽردون ه تؽري،  (4)
 .  337، ص 3717، اذار عام 7، ج 3م.م.ن.س ، د.ش  (5)
 . 371اسكشدر احسدو ، السردر الدابق، ص (6)
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( عميى نيير ةتسذيروع بشياء )سيد الطبقي ةوان ىذا االتفيا، يتعميق تريؽرة اساسيي ،شروط تعجيزية
 ( .    2، وحدب ما مبيؼ مؼ محاضر مجمس الشؽاب الدؽري في السمحق رقػ ) (7) الفرات

تديياعدت الزيييارات الستبادليية بيييؼ الؽفييؽد الدييؽفيتية والدييؽرية لتيي  ير سييب  التعيياون بيييؼ 
وبسييا يخييدم تعزيييز البمييديؼ مييؼ  يي ل االتفاقيييات والسعاىييدات الستشؽعيية وفييي مختميي  السييياديؼ، 

الع قات بيؼ البميديؼ، وتكممي  تميغ الزييارات والسفاوضيات بييؼ مدييولي البميديؼ تيالتؽقي  عميى 
وبسؽجييب  ،1957اتفاقييية تجارييية بيييؼ البمييديؼ بتيياريا الثييامؼ والعذييريؼ مييؼ تذييريؼ االول عييام 

وكييييذلغ  يييييةوالتقش االقتريييياديةسديييياعدات الوافييييق االتحيييياد الدييييؽفيتي عمييييى تقييييديػ  االتفاقيييييةىيييذه 
االتحيياد  حكؽمييةكسييا وتعيييدت  ،سييؽريا تشفيييذىا فييي الييب د ةالخبييراء لمسذيياري  التييي تشييؽي حكؽميي

انذياء الخطيؽط لدؽري في عيده مجياالت مشييا : في االنساء االقترادي ا تالسداىسةالدؽفيتي 
لتربييو اليري وشيبكاتو وري السراعيي  ةواجييز  ،والحراريية السائييةومراكز تؽليد الكيربياء  ،الحديدية
ديييتخدم لمشباتيييات اليييذي يُ ومعسييي  لمديييساد االزوتيييي  ،وبشييياء الجديييؽر لمطييير، لمدييييارات ،الساشيييية

 .   (8) العمسيةوتشعيػ مختبر زراعي لمبحؽث ، والسحاصي  الزرا ية
 السبحث الثا ي : السذاريع االقترادية واثخ السدتذارين في تطويخها 

تاشرت وفيؽد الخبيراء الديؽفيي  تياجراء عسمييات التشقييب الجيؽليؽجي ميؼ اجي  اكتذيا  
السؽارد الطبيعية مؼ اجي  انقياذ االقترياد الديؽري ميؼ االزميات الست حقية التيي يسير بييا، كسيا 

 : (9)وق  الطرفان عمى عدد مؼ السذاري  والتي ستتؽلى تشفيذىا الذركات الدؽفيتية ومشيا 
 الس حيةكيذلغ تشعييػ  الكيربائيية الطاقيةميؼ نيير الفيرات لتؽلييد  سيتفادةاالاعداد مخطع  .1

وكيذلغ اعيداد الخيرائع  ميؼ دراسيات وبحيؽث ال زمية تامعسالاالراضي م  الكيام  ي ور 
 ة .الطبؽغرافي

حتييى  الكيربائييية الطاقيية ييع لشقيي  و  ،الكيربائييية الطاقييةتؽليييد لسركييز مييائي كسييد  ةاقاميي .2
 . حمب

                                                 
 . 333، ص3711، 3التحدي والسؽاجية ، مطبعة عكرمة ، دمذق ، ط 3711-3731سؽريا وليد السعمػ،  (7)
 .3133، ص  3717اذار  31،  1الجريدة الرسسية لمجسيؽرية العربية الدؽرية، العدد  (8)
 313، ص 3771االتحاد الدؽفيتي والعالػ العربي ، ترجسة :  يري الزامؼ ، دار التقدم ، مؽسكؽ، اسكشدر احسدو ،  (9)

. 
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 كيميؽمترات (3000)تقيارب  ةلكيربياء فيي حيؽض نيير اليرميؽ  تقيدر مركز تؽليد اة اقام .3
. 
 كيمؽمترات. (3000) ةتقدر  (حسص) ةتحير  ةمشطقفي مركز لتؽليد الكيرباء  ةاقام .4
 . لتؽليد الكيرباء عمى نير العاصي مائيةسدود ومراكز  ةاقام .5
 . الكيربائية الطاقةفي تؽليد  لشير الكبيرامؼ  ستفادةل عداد مخطع إ  .6
فيييي كييي  ميييؼ  اتكيميييؽمتر  (15000)كييي  مشيسيييا  ةقيييدر  ،مركيييزان لتؽلييييد الكيربييياء ةاقامييي .7

 . (10) دمذق وحمب
 ،الساشيييةالسراعييي  إلرواءاسييتثسار السييياه و عسميييات حفيير االتييار تشقيييب الجيؽفيزيييائي و ال .8

 . حفر وضا السياهلم ال زمةم  تؽفير التجييزات 
 . كيمؽمتر (500)مد  ع حديدي مؼ قامذمي الى حمب تطؽل  .9
مييؼ  الذيرقية الذييسالية السشطقيةفييي انجياز اعسييال الحفير والتشقيييب والتحيري عييؼ البتيرول  .10

 . سؽريا
 ،والكيييروم ،والسشيشييييز ،الحدييييد)ؼ السعيييادن عيييز اعسيييال الحفييير والتشقييييب والتحيييري انجيييا .11

 ( .واالميان 
 . مختمفةسقاييس تدؽريا ل جيؽلؽجية رائع  اعداد .12
 .مؼ االمؽنيا  ا ش (60) االستيعابيةدساد االزوتي  اقتو لممعس   اص  ةاقام .13
مييييييؼ  االسييييييتفادةت فييييييي ال ذقييييييية فعترييييييسيػ مدييييييتؽدع لمييييييشل ةتقييييييديػ التجييييييييزات ال زميييييي .14

 . (11) السؽجؽدةالسدتؽدعات 
ع الدييؽفيتي الييى فتييالش ةوصييم  اولييى الذييحشات السحسميي 1957كييانؽن االول عييام فييي 

كسييييا وقؽبميييي  ىييييذه الذييييحشات تاالبتييييياج  ،فقييييد عالجيييي  الييييشقص الخطييييير فييييي الييييب د ،سييييؽريا
ان  اممريكيية الستحدةحاول  الؽاليات  فقد ر آمؼ جانب  ،والدرور مؼ قب  الذعب الدؽري 

                                                 
 . 133جؽردن ه تؽري، السردر الدابق، ص (10)
 . 133السردر نفدو، ص (11)
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وكانيي  ،  (12)( ايزنييياور)سذييروع تتجبيير سييؽريا مييؼ  يي ل الزيييع االقترييادي عمييى القبييؽل 
 ،وغيرىيا (والشدييج لوالييز  ،والقطيؼ ،القسي )مثي   الديؽريةالريادرات  ىؽ اضعا ذلغ  نتيجة
 الحشطيةبيي  عرقمية وكذلغ ميؼ اجي   ة،الخارجي تامسؽا، ةقؽي ةىذه الرادرات مقا ع  ف ق

كسييات االمريكيية  الستحيدةرت الؽالييات فقيد وف ي ،لمتريدير امساسيية السيادةوالتيي تعيد  الدؽرية
 ،لمحشطية الديؽرية تامسيعار ةمقارني ر يرية  سيعاربو االسيؽا، العالسيية في  الحشطةمؼ  ةكبير 
الي   يؼ  (13) (400 – 350)ميؼ اصي   ةحشطيالمؼ (  شا  50)ػ تدتطي  سؽريا مؼ بي  فم

 (واليؽنيان ،وفرنديا ،ايطاليياكي  ميؼ ) العالسييةقد  رح  في االسيؽا، ففز  عؼ ذلغ  ،لمبي 
وقاميي  معاميي  كيي  مييؼ تركيييا والعييرا،  ة،مشافديي  سييعاروبمييؼ القطييؼ االمريكييي  ةكسيييات كبييير 

ميي  سييؽريا حييؽل شييراء سيياتقا   سبرمييةتفدييا العقييؽد ال اممريكييية الستحييدةتحيي  ضيييع الؽاليييات 
الييذي اقيييػ معييرض دمذييق  اموروبيييةالييدول وقا عيي   كسييا ،الدييؽري  ديييجمعاميي  الشمشتجييات 

 . (14)ت ىسية كبيرة في ذلغ الؽق   تدػالذي او  1945عام 
الزيؽط االقترادية اليربية والتي قادتييا و ططي  الؽالييات الستحيدة عان  سؽريا مؼ 

مييؼ اجيي  الشييي  مييؼ الجبييية الدا مييية الدييؽرية والتيي لير عمييييا مييؼ  يي ل الجانييب االقترييادي 
فقيد  ولكؼ سؽريا تسكشي  ميؼ الريسؽد اميام تميغ اليجسية تسدياعدة مشعؽمية اليدول االشيتراكية،

مييؼ  كبيييرا   والسكييائؼ قدييسا   االالتؼ عذيير مييرات واحتميي  التبييادل التجيياري بيييؼ البمييدياد حجييػ ز 
% 47 الشدييبةبمييي   1957ي عييام فييف الدييؽرية العربييية الجسيؽريييةالييى  الدييؽفيتيةالرييادرات 

اصيييب  و ، % 13 ةنديييب الحديدييييةوالريييفائ   ،%24 ةبيشسيييا سيييجم  مديييتخرجات اليييشفع نديييب
ليػ يكيؼ االتحياد  1957فقب  عيام  ،امساسيةلكثير مؼ الرادرات  االتحاد الدؽفيتي مدتؽردا  
بميييي   1958اليييى عيييام  1957سيييؽريا لكيييؼ فيييي مؽسيييػ عيييام ميييؼ الديييؽفيتي يديييتؽرد القطيييؼ 

 االشييتراكيةالييدول  ، امييا%16واردات االتحيياد الدييؽفيتي مييؼ القطييؼ الدييؽري نحييؽ اكثيير مييؼ 

                                                 
ترجسة ماجد ع ء الديؼ ، مطبعة الريباح  ،3733-3711الرراع في سؽريا لتد يػ االستق ل الؽ شي بيير بؽداغؽفا،  (12)

 . 331، ص3717، 3دمذق ، ط
 . 33ىيميؼ دانكؽس كارير، السردر الدابق، ص (13)
 . 331بيير بؽداغؽفا، السردر الدابق، ص (14)
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ا % ميؼ جسميو الكسييات الستعاقيد عمييي64 رى فقد بمي  وارداتيا مؼ القطؼ الدؽري نحؽ اال
 . (15) 1957حتى عام 

ميؼ البشيغ اليدولي تديبب الذيروط السجحفية  ارفزي  سيؽريا قرضي 1950في اذار عيام 
 مب القرض ميؼ االتحياد الديؽفيتي اليذي كيان  ىمسا اضطر سؽريا ال ،العالية الفائدةوكذلغ 

 . (16) يراعي ظرو  البمد اقتراديا  
 الريييداقةاليييى تعزييييز  ضيييرورةوجييد الطرفيييان  1958امؼ عذييير ميييؼ ايميييؽل عيييام ثيييفييي ال

التؽصي  اليى اتفيا، عميى عقيد واالىتسام تالشق  البحري بيؼ البمديؼ وتػ  ،والتعاون بيؼ البمديؼ
وذليييييغ تيييييالقرار رقيييييػ  ،سيييييؽريادائسيييييا بييييييؼ االتحييييياد الديييييؽفيتي و  ةم حيييييي ةانذييييياء  دمييييي ةاتفاقيييييي

مسييييييا ادى الييييييى تزايييييييد االىتسييييييام االقترييييييادي والعدييييييكري مييييييؼ جانييييييب االتحيييييياد ، (17)(370)
 مدتذيارا   (435)وعمى الره زاد عدد السدتذاريؼ الديؽفي  حتيى وصي  العيدد اليى  ،الدؽفيتي
 . (18) في سؽريا

تعييزز التعيياون الدييؽفيتي الدييؽري فييي مجييال الشقيي  الجييؽي الىسييية ىييذا القطيياع، وبذييك  
 اص الى سؽريا، فعقد الطرفان اتفاقا ذي اىسية قرؽى في ىذا السجال بتاريا الدادس مؼ 

، اذ تزييسؼ ىييذا االتفييا، عمييى انذيياء  ييع جييؽي بيييؼ البمييديؼ مييؼ اجيي  نقيي  1963اذار عييام 
او العدييكرية، ويذييك  ىييذا الجانييب عييام  ميسييا فييي مجييال  مختميي  البزييائ  سييؽاء التجارييية

الشقيي  بيييؼ البمييديؼ ال يقيي  اىسييية عييؼ الشقيي  البحييري واىسييية ميشيياء  ر ييؽس تالشدييبة لمتعيياون 
التجاري بيؼ البمديؼ، ومؼ اج  ترسيا ىذا الجانب تػ االتفا، عميى ت سييس الخطيؽط الجؽيية 

   : وفق الطر، االتيةالدؽرية 
 ،دمذيييقو  ،نيقؽسيييياو  ،بمييييرادو  ،صيييؽفياو  ،مؽسيييكؽ : الديييؽفيتيةمطيييائرات ل السحيييددةالطييير،  .1

 . العرا، في ك  االتجاىيؼ تق نقاط  ،بيدادو 

                                                 
 . 37ىيميؼ دانكؽس كارير، السردر الدابق، ص (15)
ىذام الدجاني ، اكاديسية العمؽم في االتحاد الدؽفيتي ،  الع قات الدولية في السذر، العربي ، ترجسة :اوليا تؽغؽنؽفا،  (16)

 . 37، ص3737مؽسكؽ ، 
 .7م، ص 3717، سشة 31الجريدة الرسسية لمجسيؽرية العربية الدؽرية، العدد  (17)
 . 331بيير بؽداغؽفا، السردر الدابق، ص (18)
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، جشيييييف، وفارسييييؽفيا، اسييييتانبؽلو  ،اليشيييياو  ،دمذييييق : الطيييير، السحييييددة لمطييييائرات الدييييؽرية .2
ومؽسييكؽ، كييذلغ نقيياط تقيي  وراء االتحيياد الدييؽفيتي، )مييؼ نقطيية الحييدود مشتدييبي ( فييي كيي  

 االتجاىيؼ . 
ييي بشقييي  االشيييخاص واالمتعييية والبزيييائ   الستعمقييية التجارييييةاالتفيييا، جسيييي  الجؽانيييب     س  ش 
حعييير  ق  سيييؽريا معاىيييدصيييد   1963ؼ ميييؼ كيييانؽن االول عيييام يالثييياني والعذييير  وفيييي ،والبرييييد

قعييي  فيييي مؽسيييكؽ تسؽجيييب السرسيييؽم السيييياه وُ   وتحييي الفزييياء الخيييارجيفيييي  الشؽوييييةالتجيييارب 
كيذلغ  ،وقد وافيق االتحياد الديؽفيتي عميى تسؽيي  جزئيي لبشياء سيد الفيرات ،(19) (239)تذريعي 

 . واص ح التال  مشيا الحديديةك  مؽسكؽ ببشاء شبكات الدكغ اشتر 
عمييى ليي ث  1966مجمييس الذييعب الدييؽري فييي الخييامس عذيير مييؼ اذار عييام  صيياد،  

اتفيا، التسثيي  التجياري و  ،اتفيا، اليدف  الطؽيي  االجي و  ،الطؽي  االج  التجارةاتفا، ) اتفاقيات 
 ةد  ىيييذه السعاىيييدات اليييى تشسيييية تجيييار ييييت ،(20) (7)وذليييغ تحديييب السرسيييؽم التذيييريعي رقيييػ ( 

عفيى اذ تُ  ،ميؼ الخبيرات الديؽفيتية واالسيتفادةتديي  االستيراد والتردير الترانزي  بيؼ البمديؼ و 
مؼ االتحاد الديؽفيتي  السدتؽردةمث  السؽاد  ،مؼ الزرائب والرسؽم والسدتؽردة السردرةسؽاد ال

 واالالت ،والتجييييييييييزات الرييييييييشا ية واالالت ،والجييييييييرارات، الزرا يييييييييةوالتجييييييييييزات  االالت: ) 
اليا ... ،ات  بييتجيييز و ادوات و  ة،وانابييب فؽالذيي ،سسدة و ذب مشذيؽرواال ،لمطر،  اإلنذائية

...  ،والتبيي  ،السختمفييةوالسشدييؽجات  ،والحبييؽب ،والرييؽ  ،القطييؼ)مقابيي  ان ترييدر سييؽريا ( 
تحيياد الدييؽفيتي ومركييزه دمذييق يعسيي  ل ػ االتفييا، عمييى التسثييي  التجيياري عميييو تيي وبشيياء  (، الييا 

مييؼ سييفاره االتحيياد  يتجييزأويعييد التسثييي  التجيياري جييزء ميييػ ال  ،عييؼ االتحيياد الدييؽفيتي تالشياتيية
 . (21) الدؽفيتي في سؽريا
 الدييؽرية العربييية الجسيؽرييية ةالدبمؽماسييييؼ فييي سييفار  ة يير فقييد تسيي  معاممييآمييؼ جانييب 

 أسيياس مبييدأعمييى  الدييؽرية العربييية جسيؽريييةلم التجاريييةفييي مؽسييكؽ الييذيؼ ييتسييؽن تالسرييال  

                                                 
، الريييفحة 3لمجسيؽريييية العربيييية الديييؽرية، العيييدد ، الجرييييدة الرسيييسية 33/33/3733( بتييياريا 337السرسيييؽم التذيييريعي ) (19)

 . 3733، سشة 117
 .1113ص ، 3733، سشة 1السردر نفدو ، العدد (20)
 .1113، ص 3733، ، سشة 1السردر نفدو، العدد (21)
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السزايييا والحقييؽ، نفديييا التييي و تالحرييانات  ،الدييؽفيتيةتالسثيي  فييي اتحيياد الجسيؽريييات  السعامميية
ا، عمييى ان يييتػ دفيي  وقييد تييػ االتفيي ،فييي دمذييق الدييؽفيتية السسثميييةدبمؽماسيييؽن فييي اليتستيي  بيييا 

مريير   ةوفييي االتحيياد الدييؽفيتي بؽاسييط ،مريير  سييؽريا السركييزي بدمذييق ةاالمييؽال بؽاسييط
 . (22) تحاد الدؽفيتيل  الخارجية التجارة

يي وتزييسؼ ىييذا  1966( بتيياريا الراتيي  مييؼ ايييار عييام 34)السرسييؽم التذييريعي رقييػ  در  ص 
السرسيييؽم االتفيييا، بييييؼ الجيييانبيؼ الديييؽفيتي والديييؽري عميييى اكسيييال السرحمييية االوليييى ميييؼ مذيييروع 

عميى نيير الفيرات، فتعييد الديؽفيي  سد تؽليد الطاقة الكيربائية السعتسدة عمى السياه مؼ   ل 
التاسييي  ميييؼ اب عيييام الريييادر بتييياريا  (89)السرسيييؽم التذيييريعي رقيييػ تإكسيييال ذليييغ الديييد، اميييا 

فركييز عمييى تؽسييي  التبييادل التجيياري بيييؼ البمييديؼ وزيييادة حجييػ الرييادرات واالسييتيرادات  1966
يييادة حجييػ الديييم  وبسييا يديياىػ ويرفيي  السيييزان التجيياري ل تحيياد الديييؽفيتي وسييؽريا مييؼ  يي ل ز 

 . (23)والبزائ  الستبادلة بيؼ الطرفيؼ 
فقد اسييػ ىيذا السجسي   ة،كبير  ت ىسيةعمى نير الفرات  السائية الطاقةحعي بشاء مجس  

ففيييي شيييير  ،التيييي تؽصييي  لييييا الطرفيييان االتفاقييييةوحديييب  ،فيييي سيييؽريا التشسييييةمعيييدالت  ةبزيييياد
يقيدم ييد العيؽن فيي بشياء سيد الفيرات  ناتيتعيد االتحاد الدؽفيتي لديؽريا  1966نيدان مؼ عام 

 السزروعييةمديياحات االراضييي  ةنجيياز ىييذا السذييروع ييييدي الييى مزيياعفا ان ،تقييديػ قييرضميي  
 ،حاليييا   السؽجييؽدة الطاقييةميي   ةمقارنيي (اربيي  مييرات) الكيربائيييةالسحطييات  ةكسييا وقييد تييزداد  اقيي

 ةاتفاقيي املسانيية الحكؽميةسيشؽات ليػ عقيدت تعيد ذليغ  ةلعيد ةبشاء الدد معمقي ةل ولكؼ ظم  مد
حديب ميا  االتفاقيةولكؼ لػ تتػ ىذه  ،الفشية السداعدةم  سؽريا لتسؽي  بشاء الدد وكذلغ تقديػ 

ريا ميؼ اجي  زييع عميى سيؽ لوانسا ارادت السانيا ميؼ  ي ل ذليغ ا الدؽرية الحكؽمة سح  لو 
 . (24)ة عديد ةتحقيق مكاسب استعساري

                                                 
، رسييالة ماجدييتير غييير مشذييؽرة ، جامعيية دمذييق، كمييية 3711-3713الدييؽفيتية  –رنييا عييادل سييسيا، الع قييات الدييؽرية  (22)

 .337، ص3131ب، االدا
 . 3733، سشة 31317، الرفحة 17الجريدة الرسسية لمجسيؽرية العربية الدؽرية، العدد (23)
 . 331بيير بؽداغؽفا، السردر الدابق، ص (24)
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  ياالتحييياد الديييؽفيتي وسيييؽريا عميييى الديييساح لمخبيييراء الديييؽفيتعيييد ذليييغ تيييػ االتفيييا، بييييؼ 
وكيييذلغ تحدييييد (،  والسمييي  الريييخري  ،والسشيشييييز ،حدييييد) كال السؽجيييؽدةتالتشقييييب عيييؼ السعيييادن 

 . (25) فشيا  و  تخطيع لتطؽير البمد اقتراديا  السس أمؼ اج  وض   ،الجيرافيةسؽريا   ار ة
وسيؽريا فيي الجؽانيب التجاريية واالقتريادي، ارتف  حجػ التبادل التجاري بيؼ الديؽفيي  

كسا ا ذ التعاون بيؼ البمديؼ مشحيى جدييد تعيد شيكؽ  حيؽل وجيؽد احتيا يات ميؼ السعيادن فيي 
سؽريا سؽ  تيطي حاجية اليب د الفعميية ولربسيا حتيى يتسكشيؽا ميؼ تريديرىا اليى  يارج سيؽريا، 

 (132سيؽم التذيريعي رقيػ )واعكبيو اصيدار السر  (26) (63فت  اصدار السرسؽم التذيريعي رقيػ )
، اذ تييػ تجديييد وتسديييد االتفاقييات االقترييادية 1967بتيياريا الثاليي  عذيير مييؼ ايمييؽل عييام  (27)

والتجارية بيؼ البمديؼ واالتفاقيات بييؼ السيسدية العامية لمكيربياء والسيسدية االتحاديية ل سيتيراد 
 . (28) والتردير الدؽفيتية

تيييػ التريييديق عميييى العقيييد رقيييػ  1969ام كيييانؽن الثييياني عيييميييؼ الثالييي  والعذيييريؼ وفيييي 
 االتحادييية ةسيسدييوالكيربيياء لم العاميية السيسدييةبيييؼ  ،1968السبييرم بتيياريا  (9939 – 123)

سعسي  تؽلييد ل ال زمةؽحدات والتجييزات لم التبديميةستيراد والتردير لتؽريد القط  ل  الدؽفيتية
 . (29) الرستؼ السائي

فيييي بشييياء  السدييياعدةاالتحييياد الديييؽفيتي تسؽجيييب االتفاقييييات التيييي وقعييييا مييي  سيييؽريا  م  د  ق ييي
 –حمييب -القامذييمي )وفييي تسديييد الخييع الحديييدي بيييؼ  ،فييي حسييص (مرييش  الدييساد االزوتييي)

التشقييب عيؼ السعيادن تي  يوقيد قيام الخبيراء الجيؽلؽجييؽن الديؽف ،وبشياء  زانيات لميشفع (ال ذقية
قييام فريييق مييؼ  بييراء  اكسيي ،اكتذييفؽا رسييؽبات غشييية مييؼ الفؽسييفاتو  ،تييدمر ةفييي مديشيي ةمؽجييؽد

 . (30) كراتذؽ و  ،رمي ن ةالتشقيب في الذسال الذرقي مؼ الب د في مشطقي  تيالشفع الدؽف
                                                 

 . 313بيير بؽداغؽفا، السردر الدابق، ص (25)
، 3737، سيييشة 31رية، العيييدد ، الجرييييدة الرسيييسية لمجسيؽريييية العربيييية الديييؽ 33/1/3737( فيييي 31السرسيييؽم التذيييريعي ) (26)

 .3117ص
 .33331 ، ص 3737، سشة   31الجريدة الرسسية لمجسيؽرية العربية الدؽرية، العدد  (27)
 . 331رنا عادل سسيا ، السردر الدابق ،  (28)
 .،33331 ، ص 3737، سشة 31الجريدة الرسسية لمجسيؽرية العربية الدؽرية، العدد  (29)
 . 317، ص3777وا رون، قزايا عالسية معاصرة، مطبعة الداوودي، دمذق، دمحم حبيب صال   (30)
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تحدييؼ وتؽسيي  االترياالت  ىلعسي  عميتيػ ا 1969الخامس والعذريؼ ميؼ شيباط وفي 
 ،(31) (84)تسؽجييب السرسييؽم التذييريعي رقييػ  ،بيييؼ االتحيياد الدييؽفيتي وسييؽريا البرقييية ال سييمكية

 ؽييي  االجيي   التجييارةديييد اتفييا، سبت الخاصيية الديياتقةفييي الدييشؽات  السبرمييةوتجديييد االتفاقيييات 
والجيرارات  الزرا يية االالتمؼ ضسؼ البزائ  السدتؽرد الى سؽريا   فكان ،تفا، السدفؽعاتوا

االتحييياد اليييى ان سيييؽريا تريييدر فيييتالسقابييي   ،سييييارات ووسيييائ  نقييي  ا يييرى صيييشا ية و وتجيييييزات 
ميييؼ  ييي ل السرسيييؽم  (وزيييي  الزيتيييؽن  ،والتبييي  ،الريييؽ و  ،والقطيييؼ ،البتيييرول الخيييام)الديييؽفيتي 

 . 1970بتاريا الدادس عذر مؼ تسؽز عام  (32) (135)التذريعي رقػ 
دعسييي  الع قيييات االقتريييادية والعديييكرية الديييؽفيتية الديييؽرية تاتفاقيييات ومعاىيييدات بييييؼ 
البمييديؼ ادت تذييك  كبييير الييى اسييتفادة البمييديؼ ومرييال  مذييتركة بيشيسييا لتحقيييق اكبيير قييدر مييؼ 
السكاسييب، ووجييدت سييؽريا فييي االتحيياد الدييؽفيتي ظيييير قييؽي وميييػ ليييا فييي مؽاجييية السيييامرات 

ا )اسيييرائي ( والؽالييييات الستحيييدة االمريكيييية ميييؼ اجييي  اضيييعا  سيييؽريا والسخططيييات التيييي تقؽدىييي
واجبارىيييا عمييييى المحييييا، والركييييؽب فييييي قطييييار التطبييييي  الييييذي انطمييييق ميييي  اتفاقييييية كامييييب ديفيييييد 

 . (33)وا ؽاتيا 
عييام تسؽجييب البروتؽكييؽل السؽقيي  فييي العاشيير مييؼ شييباط  الدييؽفيتيةالتزميي  السيسدييات 

وكيييذلغ  ،ميييؼ قبييي  ةسديييتؽردالالريييش   الديييؽفيتيةت الشقييي  ليييياال التبديمييييةتؽرييييد القطييي  ب 1971
فزي  عيؼ اعي ن االتحياد الديؽفيتي  ،مذاري  ا يرى كيان االتحياد الديؽفيتي قيد نفيذىا ميؼ قبي 

 مخبيرو ميؼ اجي  تؽسيي  مريش  الزجياج  ال زمة والفشية قتراديةاال السعؽنةمؽافقتو عمى تقديػ 
وافيييق مشيييا  ،تيييالشفع ةالخاصييي جيؽلؽجييييةال العمسييييةومركيييز االتحييياث  ،ي التيييؽتر العييياليذالتييييار 

وقيد اتفيق الجانبيان  ،تيار اليشفعآيد وحدات ا فاء الحرائق فيي حقيؽل االتحاد الدؽفيتي عمى تؽر 
 . (34) بيذه السذاري  في ما تعد الخاصةشروط االئتسان د و مؽاعيو عمى احجام 

                                                 
 .،1111ص،  3737، سشة 31الجريدة الرسسية لمجسيؽرية العربية الدؽرية، العدد  (31)
 . 3313ص، 3771، سشة 11السردر نفدو، العدد  (32)
 . 3311ص، 3773، سشة   7السردر نفدو، العدد  (33)
 .3313ص،  3773، سشة 7ؽرية العربية الدؽرية، العدد الجريدة الرسسية لمجسي (34)
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 الديؽفيتية السدياعدةاتفق الجانبان عمى  1972وفي الخامس والعذريؼ مؼ شباط عام 
ديييؽري بييييد  تؽسيييي  اعسيييال االستكذيييافات وتشفييييذ البحييي  الانتييياج اليييشفع ة فيييي تطيييؽير صيييشاع
، ديير اليزور والحديكة وحسيص وال ذقييةالذي كان  مؼ اىيػ مشيا ق تؽاجيده  العمسي عؼ الشفع
تعييد ان تييػ  ،حسييص –والعييؽن فييي بشيياء  ييع حديييدي يييربع دمذييق  السديياعدةفزيي  عييؼ تقييديػ 

  الفزي  االكبير فيي تشفييذ ىيذه يوقيد كيان لمخبيراء الديؽفي ،قامذمي – ال ذقيةع حديد تشفيذ  
 . (35) السذاري 

الستبادلة بيؼ السدييوليؼ الديؽفيي  والسدييوليؼ الديؽرييؼ السييسا تميغ زيارات ساىس  ال
الزييييارات التيييي ترأسييييا حيييافع االسيييد فيييي وضييي  اسيييس لتعييياون حكيقيييي وجيييؽىري بييييؼ الطيييرفيؼ 
وتحقيييق تحييال  اسييتراتيجي مبشييي عمييى واقيي  حكيقييي ومرييال  مذييتركة بيييؼ الجييانبيؼ، ف نذيي ت 

التشسية فيي الذير، االوسيع  مذاري  ىػالذي يعد مؼ ا و  ،الكيرومائية الطبقةالددود وابرزىا سد 
(36) . 

تييييػ تطيييييؽير اتفيييييا، التعييييياون  1982تذيييييريؼ الثييييياني عيييييام مييييؼ وفييييي الثيييييامؼ والعذيييييريؼ 
ػ فييييو ع يييواليييذي نُ  ،(37) (24)تسؽجيييب قيييانؽن رقيييػ  ،االقتريييادي والفشيييي مييي  االتحييياد الديييؽفيتي

 تفائيييدةممييييؽن روبييي   (90)القيييرض اليييذي حريييم  عمييييو سيييؽريا ميييؼ االتحييياد الديييؽفيتي تسبمييي  
تقييديػ السديياعدات  الستعمقيية الدييؽفيتيةسيسدييات المييؼ اجيي  تدييديد نفقييات  (%4)سييشؽية قييدرىا 

 . (38) االقتراديةفشية و ال
 -1981) عييييؽاملأل البزييييائ  ميييي  االتحيييياد الدييييؽفيتي تييييػ الترييييديق عمييييى اتفييييا، تبييييادل

وفييي  ،1982بتيياريا الثاليي  مييؼ نيدييان عييام  (11)تسؽجييب السرسييؽم التذييريعي رقييػ  (1985
تيػ التريديق عميى البروتؽكيؽل السؽقي  تسؽجيب قييانؽن  1983التاسي  والعذيريؼ ميؼ ايميؽل عيام 

افيييا ) الخارجييية ةالتجييار  ةيييران الدييؽري ومشعسييالط ةميسدييو بيييؼ االتحيياد الدييؽفيتي  (18)رقييػ 

                                                 
 .3313، ص 3773، سشة 7السردر نفدو، العدد  (35)
ستؽليارو  ل. ، البمدان العربية والع قات واالقترادية الخارجية، ترجسية : احديان اسيحق،  مكتبية ميديمؽن، دمذيق،  (36)

 . 3، ص3713
 .333، ص3771واالقترادية العربية الدؽفيتية، دار الثقافة الجديدة، القاىرة، حديؼ عبد ربو، الع قات الثقافية  (37)
 . 111، ص 3713، سشة 17الجريدة الرسسية لمجسيؽرية العربية الدؽرية، العدد  (38)



                                                                                                              
 
 

 

 313  رنا جبوري موسى .م

 

 انمجهت انعراقٍت نهبحىد االوساوٍت واالجخماعٍت وانعهمٍت 2021لسنة   3العدد 

راء لييي ث  يييائرات  يييراز واليييذي تيييػ تسؽجبيييو شييي ،الديييؽفيتيةفيييي اتحييياد الجسيؽرييييات  (كديييبؽرتأ
 . (39)ةومحركات احتيا ي ةوكذلغ مؽاد وقط  تبديمي (154-تيؽ)

مييي   الدياسييييةت سيديييا  عميييى ميييا تقيييدم فقيييد حرصييي  سيييؽريا ميييؼ  ييي ل تؽ ييييد ع قتييييا 
مييييؼ  يييي ل عقييييدىا الكثييييير مييييؼ معييييو، عمييييى تعزيييييز التعيييياون االقترييييادي االتحيييياد الدييييؽفيتي 

التيييي تييييد  اليييى الشييييؽض تيييالؽاق  االقتريييادي  السذيييتركة االقترييياديةواالتفاقييييات  ىيييداتالسعا
والتقيدم التكشؽليؽجي الحيدي   الفشيية الخبيرةوما يتطمبو ذلغ مؼ رغبو في الحريؽل عميى  ،لمب د

 . ي يالذي وص  اليو الدؽف
 

 السرادر
، 3(، ط3733-3711)(، الريييراع فيييي سيييؽريا لتيييد يػ االسيييتق ل اليييؽ شي 3771بؽداغؽفيييا ، بييييير ، ) .3

 ترجسة: ماجد ع ء الديؼ وانيس الستشبي ، مطبعة الرباح ، دمذق ، سؽريا.
، ترجسييييية : 3(، ط3711-3711(، الدياسييييية الديييييؽرية والعديييييكريؽن )3737تيييييؽري ، جيييييؽردون ه ، ) .3

 محسؽد ف حو، دار الجساىير ، القاىرة.
 .3711ة ، سش13الجريدة الرسسية لمجسيؽرية العربية الدؽرية ، العدد  .1

 م.3717، سشة 31الجريدة الرسسية لمجسيؽرية العربية الدؽرية، العدد  .1

 م.3737، سشة 31الجريدة الرسسية لمجسيؽرية العربية الدؽرية، العدد  .1

 م.3771، سشة 11الجريدة الرسسية لمجسيؽرية العربية الدؽرية، العدد  .3

 م.3711 ، سشة11الجريدة الرسسية لمجسيؽرية العربية الدؽرية، العدد  .7

 م.3713، سشة 17الجريدة الرسسية لمجسيؽرية العربية الدؽرية، العدد  .1
 م.3737، سشة   31الجريدة الرسسية لمجسيؽرية العربية الدؽرية، العدد  .7

 .م3773 سشة ،7 العدد الدؽرية، العربية لمجسيؽرية الرسسية الجريدة .31

 م.3717ة ، سش 1الجريدة الرسسية لمجسيؽرية العربية الدؽرية، العدد  .33
 م. 3733، سشة 17الجريدة الرسسية لمجسيؽرية العربية الدؽرية، العدد .33

( بتياريا 337م. السرسؽم التذريعي )3733، سشة 3الجريدة الرسسية لمجسيؽرية العربية الدؽرية، العدد  .31
 م.33/33/3733

                                                 
 . 3337، ص3711، سشة 11الجريدة الرسسية لمجسيؽرية العربية الدؽرية، العدد  (39)
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( فييي 31التذييريعي )م. السرسييؽم 3737، سييشة 31الجريييدة الرسييسية لمجسيؽرييية العربييية الدييؽرية، العييدد  .31
33/1/3737. 

( بتياريا 337السرسيؽم التذيريعي ).م3733 سيشة ،1 العيدد الدؽرية، العربية لمجسيؽرية الرسسية الجريدة .31
 م.33/33/3733

(، الدياسيييية الدييييؽفيتيو فييييي الذيييير، اموسييييع ، ترجسيييية : اسييييكشدر 3771دانكييييؽس ، ىيميييييؼ كييييارير ، ) .33
 احسدو  ، بيروت.

م، رسيالة ماجديتير غيير 3711-م3713الديؽفيتية  –الع قات الدؽرية  (،3131سسيا ، رنا عادل ، ) .37
 مشذؽرة ، جامعة دمذق، كمية االداب.

 (، قزايا عالسية معاصرة، مطبعة الداوودي، دمذق.3777صال  ، دمحم حبيب وا رون، ) .31

الجديييدة،  (، الع قييات الثقافييية واالقترييادية العربييية الدييؽفيتية، دار الثقافيية3771عبييد ربييو ، حديييؼ ، ) .37
 القاىرة. 

(، البمييدان العربييية والع قييات واالقترييادية الخارجييية، ترجسيية : احدييان 3713ل.  ، سييتؽليارو  ، ) .31
 اسحق،  مكتبة ميدمؽن، دمذق.

 م.3717، اذار عام 7، ج 3م.م.ن.س ، د.ش  .33

، ، مطبعية عكرمية 3( التحيدي والسؽاجيية ، ط3711-3731( سؽريا ميا بييؼ )3711السعمػ ، وليد ، ) .33
 دمذق. 

(، الع قات الدولية في السذر، العربية ، ترجسة: ىذام الدجاني ، اكاديسية 3737نؽغؽنؽفا ، اوليا ، ) .31
 العمؽم في االتحاد الدؽفيتي ، مؽسكؽ.  

 
 

 
 
 

 


