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 الممخص 

تشابكًا, فمصر دًا و يممف العالقات المصرية اإليرانية مف أكثر الممفات تعق ديع
يراف دولتاف ميمتاف و   إقميميليما وزف , ليما تاريخ وحضارة ممتدة, و اإلسالميالعالـ  فيا 
القضايا بمنطقة الشرؽ األوسط, تطورات األحداث و  فيليما تأثير كبير و ثر, مؤ  دوليو 
 –أف العالقات المصرية  ةالحقيقي مف ىنا كانت أىمية دراسة العالقات المصرية اإليرانيةو 

وتأثيرىا , وىي  ااإليرانية , تعد مف األمور ذات األبعاد المتعددة في أسبابيا وخصائصي
نيا تتسـ بنوع مف الخصوصية أيضا مف القضايا المعقد ة في عناصر تكوينيا , السيما وا 

فرضتيا الظروؼ المحيطة بالبمديف عمى المستوييف اإلقميمي والدولي, وتعد ىذه الفترة مف 
  ,اإليرانية –ـ مف الفترات الميمة في تاريخ تطور العالقات المصرية ٜٚٚٔ-ٜٓٚٔعاـ 

التي بمورت طبيعة ىذه العالقات مف مف حيث أنيا انطوت عمى العديد مف األحداث 
 حيث الشكل والمضموف .  
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Abstract 

The fat that Egyptian –Iranian relations are of multiple 

dimensions in their causes , characteristics and impact, which are 

also complex issues in the configuration elements, especially as 

they are characterized by a kind of privacy imposed by the 

circumstances surrounding the tow countries at the regional and 

international levels ,the period from 1970- 1977 considered one of 

the most important periods in the history of the development of 

Egyptian – Iranian relations , in that it involved many events that 

crystallized the nature of these relations in terms of form and 

content.    
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 المقدمة
-ٜٓٚٔاإليرانية  –ييدؼ البحث الى تسميط الضوء عمى ))العالقات المصرية 

قميمية ودولية وموضوعية , (( ٜٚٚٔ , فقد ظمت طبيعة تمؾ العالقات رىنا بأبعاد محمية وا 
تشكل في مجمميا البيئة التي تنشأ فييا وتتبمور وتتفاعل وتتطور . وأننا إذا جاز لنا أف 

العالقات بيف القاىرة وطيراف , خالؿ الخمسينيات والستينيات مف القرف نتصور اف تفاعالت 
العشريف , كانت رىنًا بمعادالت وتوازنات مف نوع اخر استوجبتيا حالة االستقطاب الدولي , 
التي كانت عمى أشدىا بيف الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي حينذاؾ , فأف عمينا اف ندرؾ 

يراف وىما البمداف الفاعالف في المنطقة , اف تحدد أيضًا انو لـ يكف بوس ع أي مف مصر وا 
طبيعة ووزف عالقتيما مع القطبيف الكبيريف دوف اف تكوف قد حددت موقفيما حياؿ العديد 

 .  مف قضايا إقميمية أخرى 
 الجانب السياسي المبحث األول / 

ا فكال الدولتيف ليما اإليرانية مف القضايا األكثر تعقيد –تعتبر العالقات المصرية 
وزنيا اإلقميمي والدولي المؤثر في منطقة الشرؽ االوسط التي تعد منطقة تنافس دولي 

سوفيتي , لذا فقد اتخذت تمؾ العالقات طابع غير مستقر تميز مابيف الشد والجذب  -امريكي
ي تقاربيما وأحيانًا أخرى تميز بالفتور, إال أف ىناؾ عدة نقاط مشتركة بيف البمديف ساىمت ف

منذ عيد األسرة البيموية في إيراف والممكية في مصر فكال البمديف كانا ذات حكـ ممكي 
فضال عف كونيما مف أكثر الدوؿ المقربة لمعالـ العربي و الواليات المتحدة األمريكية  ,آنذاؾ

ولـ  (ٔ)وحمفائيا منذ نياية الحرب العالمية الثانية وانقساـ العالـ إلى قطبيف متصارعيف .
مف األميرة فوزية (ٕ)رضا بيموي  اإليراني األميريقتصر األمر عمى ذلؾ , فقد ساىـ زواج 

في تقارب الدولتيف بعد عالقات المصاىرة التي استمرت  ,(ٖ)فاروؽ  المصري  الممؾأخت 
لمدة ست سنوات ساىمت في استقرار العالقات الودية بيف الجانبيف , إال أف طالؽ األميرة 

ـ. في مصر وتغيير نظاـ الحكـ ورفض الحكومة ٕٜ٘ٔدالع ثورة  تموز/ يوليو فوزية وان
اإليرانية ,  –الجديدة إقامة عالقات ودية مع الغرب عمى أثره توترت العالقات المصرية 
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السيما مع رفض مصر سياسة األحالؼ الغربية والتزاميا سياسة الحياد بعيدا عف 
        . (ٗ)مريكي والسوفيتياالستقطاب الدولي ألي مف المحوريف األ
بعد تسمـ جماؿ   .(٘)مابيف التعاوف والتنافس اإليرانيةوقد تأرجحت العالقات المصرية 

, والعداء الخالؼلمسمطة في مصر فقد تحولت العالقات ببيف الدولتيف إلى ( ٙ)عبد الناصر
  ,ضد نظاـ الشاه( ٚ)السيما بعد أف حاوؿ عبد الناصر دعـ رئيس الوزراء اإليراني دمحم مصدؽ

 .(ٛ)وأصبح مف أكثر المنافسيف لسياسة إيراف التوسعية 

بدء العالقات الدبموماسية بشكل  ٜٓٙٔفي ضوء تمؾ التطورات , قرر الشاه في تموز 
لذا وجو الرئيس عبد الناصر تحذيرا . ؾ سابقة خطيرة , ورأى الرئيس عبد الناصر فى ذلكامل 

اه فى خطاب عاـ تحدث فيو عف خطورة اعتراؼ الشاه بإسرائيل وانو بيذا االعتراؼ ػػػعنيفا لمش
الـ كمو ولشعبو أنو ألعوبة فى يد المخابرات المركزية األمريكية التي أعادتو إلى العرش ػػيؤكد لمع
, كما حذره الرئيس عبد الناصر بأف نيايتو ستكوف رة مصدؽثو الب المضاد عمى ػػبعد االنق

دـ الواليات المتحدة األمريكية تسبب تقريع الرئيس عبد الناصر ػكنياية أمثالو مف العمالء وخ
يػػلمشاه فى قطع العالق راف, ولكنو أفسد مخطط الشاه باالعتراؼ ػػػػات الدبموماسية بيف مصر وا 

س الوقت عندما ػػػػػػػفػػمة بعثة لرعاية المصالح بيف البمديف وفى نالكامل بإسرائيل ,فاكتفى بإقا
أتصل الثوار اإليرانيوف بأجيزة المخابرات المصرية عبر السيد  فتحى الديب رجل عبد الناصر 

ق ػػػػػػة بدعـ حركات التحرر الوطني  وطمبوا مساعدة الرئيس عبد الناصر , وافػػػػػلممياـ الخاص
اؿ ػػػػػػرات التدريب عمى السالح وأعمػػػعميـ ومساعدتيـ وفتح ليـ معسكر عمى دػعبد الناص

عمى الثورة  ـيحثا أمر بتخصيص إذاعة موجية لمشعب اإليراني بالمغة الفارسية تػػالمخابرات , كم
 .(ٜ)ضد حكـ الشاه

 دمحم ونائب وتولػػػػػػي ـٜٓٚٔ عاـ ايمػػوؿ مف الثامف والعشريف عبػد جمػػاؿ الرئيس وفػػاة بعد
 تـ ـ,ٜٓٚٔ مس عشر مف تشريف االوؿ في الناصر في الخا فعمياً  الحكـ (ٓٔ)السادات أنور

يراف مصر بيف العالقػػػات استئنػػػاؼ  وطيػػراف القاىػػػػػػرة مف متزامف رسمي بياف وصدر مباشػػػػػػرة, وا 
 باستئناؼ ًا,تقريب بشير الناصر عبد وفاة قبل أي ـ,ٜٓٚٔ عاـ أب الثالث والعشريف مف في

 مصر بيف قطعت قد العالقػػػػػػػات وكانت السفػػػػػػراء, وبتبادؿ البمديف بيف الدبموماسية العالقات

https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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يراف  إذ (ٔٔ)ـ .ٜٓٙٔ عاـ إسرائيل بدولة بيػػػػػػػموي  رضا دمحم اعتراؼ بعػػػد الناصر عبد مف بأمػػر وا 
اه نظاـ االقتصاد الرأسمالي ثـ التعددية السياسية, وبدأت مصر ػػػػػػػتدريجيًا باتج القاىرةتحولت 

عمى حساب  األمريكية المتحدة الوالياتبقيادة الرئيس السادات تنتيج سياسات تقاربية مع 
 (ٕٔ).السوفييتي  العالقات مع االتحاد

, ٜٓٚٔوقد بدا ذلؾ واضحا منذ الوىمة األولى لتولي السادات في تشريف األوؿ مف عاـ        
اتو كرئيس , إذ كاف نظامو ال يزاؿ يعاني انقساما داخميا خطيرا , ولـ تكف قد استقرت لو سمط

حة النظاـ وأقطابو , بيف أجنأت عقب وفاة عبد الناصر المفاجئة, التي نشبسبب حالة التناقضات
 (ٖٔ). ةأي مراكز القوى والتي بمغت في ذروتيا حد الصراع المتنامي يوما بعد يـو عمى السمط

, ففي السنوات (ٗٔ)الخارجية عف سياسة جماؿ عبد الناصر تماما تاختمفت سياسة السادا
مع ـ لـ تتغير توجيات مصر العربية والدولية بشكل جذري, و ٖٜٚٔ-ٜٓٚٔاألولى مف حكمو 

ذلؾ كانت ىناؾ بعض التوجيات الجديدة في سياسة السادات نحو إسرائيل بيدؼ عقد اتفاقية 
مبعوث  ( ٘ٔ) (Gunnar Valfrid Jarring), السيما بعد موافقتو عمى مذكرة غونار يارنجـسال

سرائيل , وبعد  ٜٔٚٔاألمـ المتحدة في شباط  المتعمقة بالتعيد في عقد اتفاؽ سممي بيف مصر وا 
رفضت إسرائيل المذكرة استمر السادات في إجراء مفاوضات مع إسرائيل, وقد اتبع سياسة أف 

موحدة خالية مف التمييز تجاه الدوؿ العربية ؛ الف مصر ارادت اف تستجمع قوتيا عمى الساحة 
 ـالعربية الدولية وذلؾ مف خالؿ التواصل مع كل الدوؿ العربية ايًا كانت نظميـ واتجاىاتي

 أقامت التي الدوؿ ىذه إحدى إيراف وكانت ( ٙٔ)واالجتماعية مف وجية نظر السادات. السياسية
 توطيد عمى السادات بدء النحو ىذا عمى. فييا ممتد نفوذ ليا وأصبح أمريكا مع وطيدة عالقات
 التي أمريكا لدى نفوذه مستخدماً  إسرائيل عمى يضغط لمصر حميف إليجاد إيراف بشاه عالقتو

  (ٚٔ)بالمنطقة . األحداث مجريات في بآخر أو بشكل تتحكـ أصبحت
البريطاني مف جانب أخر , جاء وصوؿ السادات لمحكـ متزامنا مع إعالف رئيس الوزراء 

سياسة االنسحاب مف الخميج العربي , وقد  (ٛٔ) (James Harold Wilson)ىارولد ويمسوف 
نياء الوجود العسكري ليكوف موعدا نيائيا الستكماؿ ىذا ا ٜٔٚٔحددت نياية عاـ  النسحاب وا 

غير اف الحكومة   ,البريطاني بما يترتب عمى ذلؾ مف التخمي عف التزاماتيا الدفاعية في المنطقة
ترددت كثيرا في اتخاذ ىذا القرار بعد فترة استعمارية طويمة استمرت أكثر مف قرف ونصف 

https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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اء وبيف مايترتب عمييا مف نفقات القرف, فقد تعذر عمييا التوفيق بيف حرصيا عمى استمرار البق
غضبا, األمريكية  الواليات المتحدةاستشاطت . عمى اثر ذلؾ  مادية لـ تكف قادر عمى تحمميا 

, الغربيةفي تأدية دور الحارس الرسمي لممصالح  بريطانياالف سياستيا كانت تعتمد دائما عمى 
ملء الفراغ, »ة نيكسوف والتي عرفت بػ نظري» مف تنفيذ البد الواليات المتحدة األمريكيةولـ تجد 
تصبح إيراف دعامتيا, بل لخاصة في الخميج,  إستراتيجية لمواليات المتحدة األمريكيةوأصبح 

 إستراتيجيةفي حد ذاتيا الى  اإلستراتيجيةكي تتحوؿ ىذه لو  (ٜٔ)األساسية تتحوؿ إلى الركيزة 
 (ٕٓ) وسحقياإيرانية, ما اف تظير أي بارقة شيوعية ضد الشاه, إال

مف بينيا العراؽ , فقد أعمنت عدد مف الحكومات العربية ولـ يقتصر األمر عمى ذلؾ
ومصر احتجاجيا عمى تردد حزب المحافظيف في تنفيذ خطة االنسحاب التي كاف حزب العماؿ 
قد شرع في تنفيذىا بالفعل. ويمخص ألكسي فسيميف السبب الجوىري الذي دفع بريطانيا إلى 

: "واخذ االنكميز درسا مف تجربة عدف حيث أدركوا إف البقاء مف الخميج العربي فيقوؿ االنسحاب
لمدة أطوؿ تعني زيادة متاعبيـ , ولذا مف األفضل االنسحاب عف طيب خاطر قبل فوات 

 (ٕٔ) ".األواف
وفي ضوء تمؾ التطورات البريطانية وجدت الحكومة اإليرانية بقرار االنسحاب البريطاني 

, فرصة سانحة لتحقيق أطماعيا في المنطقة وعبرت عف رأييا في أكثر مف ٜٔٚٔاـ نياية ع
مناسبة, إذ أعمنت عف عدـ موافقتيا عمى ملء الفراغ الذي سيخمفو االنسحاب البريطاني مف قبل 

في الحكومة اإليرانية بأنيا  ف, وعمى لساف الشاه والمسؤوليية قوة خارج منطقة الخميج العربيأ
البريطاني في المنطقة , وذلؾ ألف بريطانيا منذ مطمع القرف التاسع عشر كانت  ضد التواجد

 .(ٕٕ)تقف حائال أماـ تحقيق إيراف ألطماعيا االستعمارية في المنطقة
ومف خالؿ تمؾ التصريحات اإليرانية , فقد أكدت األخيرة نواياىا السيطرة عمى منطقة  

ياىو وجرفو القاري , والسيطرة عمى جزره وشواطئو الخميج العربي إلى المحيط اليندي , وعمى م
فضال عف أداء دورىا اإلقميمي في المنطقة بما يتوافق مع المخططات الغربية , وبالفعل فقد 
بدأت إيراف بمحاولة التغمغل في دوؿ الخميج العربي وكسبيا إلى جانبيا , لغرض تنفيذ 

المنطقة , وفوضت شاه إيراف ألف يؤدي األمريكية في  –المخططات االستعمارية البريطانية 
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دور الشرطي في أرض الخميج العربي إذ كاف لمشاه طموح لمتحوؿ إلى قوة إقميمية كبرى في 
 . (ٖٕ)المنطقة
وفيما يتعمق بالموقف المصري مف االنسحاب البريطاني فمنذ إعالف االنسحاب  

الدور المصري تجاه امف  بدأ ينحسر ٜٔٚٔالبريطاني مف الخميج العربي في كانوف األوؿ 
ومف ثـ جاءت وفاة جماؿ عبد الناصر في أيموؿ عاـ  ٜٚٙٔالخميج العربي ومنذ نكسة حزيراف 

, كاف ىذا كمو أدى إلى انحسار الدور المصري وتراجع االلتزامات القومية لمصر,  ٜٓٚٔ
و السياسية خاصة في ظل خصوصية القيادة المصرية الجديدة المتمثمة بأنور السادات وتوجيات

يراف وفتح باب التفاوض مع  نحو تحسيف العالقات مع الواليات المتحدة األمريكية والسعودية وا 
إسرائيل في ظل ىذا كمو لـ يكف غريبا إف تتمحور الرؤية المصرية ألمف الخميج العربي مف 

يمثل  خالؿ ربط متطمبات األمف المصري واألمف القومي العربي بمتطمبات األمف العربي الذي
   (ٕٗ)أساسًا في التصور األمريكي.

 5593حرب اكتوبر 
وفي الوقت الذي حاولت فيو إيراف ملء الفراغ السياسي لمنطقة الخميج عمد السادات عمى 

, األمر الذي شجع الشاه عمى التقارب مع  ٕٜٚٔتموز  ٚٔطرد الخبراء الروس مف بالده في 
 ( ٕ٘)نطقة العربية .مصر كوف إيراف تقف ضد المد الشيوعي في الم

ففي أثناء تمؾ الفترة شيدت المنطقة العربية تأـز األوضاع السياسية بسبب الصراع العربي 
في لقاء عاجل, لبحث  المسمحةحرب القوات  أركافاجتمع الشاه مع قادة اإلسرائيمي, لذا   –

 Henry Alfredىنري كيسنجر)تطورات الموقف, وفي اليـو التالي تمقى مكالمة ىاتفية مف 
Kissinger)(ٕٙ)  إسرائيمية , كما تمقى  –تؤكد سعي الواليات المتحدة األمريكية لعقد ىدنة عربية

( كـ ٕٓ)مف  أكثرال تنوي أف تتقدـ  رسالة أخرى مف السادات أوضح فييا أف القوات المصرية
 ارةالسف بإغالؽفي صحراء سيناء, وفي الوقت نفسو رفض الشاه تحقيق المطالب العربية 

 إسرائيل والواليات المتحدةعمى  تصدير النفطرفض فرض حظر كما اإلسرائيمية في طيراف, 
تسميـ طائرات الفانتـو كتعويض عف الطائرات التي فقدتيا  يارفض إسرائيلوعمى األمريكية 

كانت  مف النفطألف طف  (ٓٓٙ)قاـ بتزويد مصر بػ وأيضالمحرب  األولى األياـإسرائيل في 
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 مصر إلى طبية مساعدات إيراف أرسمت , كماالييا سكرية المصرية في حاجة ماسةاآللة الع
 .(ٕٚ)طيراف   في العالج لتمقي والجرحى المصابيف مف العديد ونقمت

أظيرت القوات المصرية في اجتيازىا قناة السويس , دىشة طيراف وحماسًا بالغًا في 
الجيش اإلسرائيمي عمى صد القوات  أوساط واسعة مف الشعب اإليراني . كما اف عدـ قدرة

المصرية في منطقة القناة , ألحقت ضررًا بالغًا في ىيبة إسرائيل ومكانتيا ومف ثـ اندلعت فجأة 
مشاعر العداء الكامنة في الرأي العاـ اإليراني وبدأت وسائل اإلعالـ المختمفة تبرز االنتصارات 

ة كثيرة تعبيرا عف فرحة الجماىير باالنتصار العربية , كما جرت مظاىرات شعبية في مدف إيراني
العربي . األمر الذي دفع الشاه إلى إتباع سياسة متوازنة بيف طرفي الصراع فحاوؿ اف يوفق بيف 
الجانبيف حتى ال يكوف انو ساعد طرفا عمى حساب اآلخر. األمر الذي ساعد عمى الحفاظ عمى 

المطالب العربية بغمق السفارة اإلسرائيمية في  عالقات إيراف العربية , فقد عمل الشاه عمى رفض
نيابة عف  ٖٜٚٔطيراف والتي تقدـ بيا السفير السعودي في الخامس مف تشريف الثاني عاـ 

نظرائو العرب , أيضا رفض الشاه طمب إسرائيل باستخداـ المجاؿ الجوي اإليراني مف قبل شركة 
 (ٕٛ)العاؿ اإلسرائيمية لطيراف .

إرساؿ معدات وأسمحة عبر جسر جوى  السوفيتيقرر االتحاد  ٖٜٚٔ حرب أكتوبر خالؿ
المعركة الدائرة , رفض شاه إيراف  فيلكال مف مصر وسوريا لتعويضيما عف خسائرىما  سوفيتي

وذلؾ حتى يتيح  اإليرانيفوؽ المجاؿ الجوى  السوفيتيرفضا مطمقا أف يمر الجسر الجوى 
تى يعطل وصوؿ المعدات واألسمحة السوفيتية لمعرب تسترد أنفاسيا وح لكيالفرصة إلسرائيل 

 السوفيتيفتحت مجاليا الجوى لعبور الجسر الجوى  التي ىيألطوؿ وقت ممكف, وكانت تركيا 
ورغـ تحالفو الوثيق مع إسرائيل خالؿ تمؾ الحرب إال أف الشاه كاف أكبر المطالبيف برفع أسعار .
يكية ,فقد كانت الواليات المتحدة األمريكية ىى األمر  نفطمدفوعا بنصائح مف شركات ال نفطال

 (ٜٕ). نفطالمستفيد األكبر مف قرار رفع سعر ال
ـ ٜٗٚٔ -ٖٜٚٔ عاـ في اإليراني النفط إنتاج بمغ حيث بالفعل, األمر ىذا حدث

 إليراف البترولية العائدات ارتفعت أي فقط, طف ( مميوف ٖٚ) كاف ما بعد طف مميوف  (ٕٖٓ)
 األمريكية المتحدة الواليات بعد الرابعة المرتبة في وأصبحت واحدة نةس خالؿ% ٗٙ بنسبة
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 مستوى  عمى لمنفط المصدرة الدوؿ قائمة في السعودية العربية والمممكة السوفيتي واالتحاد
 .(ٖٓ)العالـ

حاوؿ الشاه إف يفصل بيف الشأف السياسي واالقتصادي لبالده لذا عندما كاف يساؿ عف 
في إعطاء الحق ليـ في قضيتيـ , وفي نفس الوقت تبيع النفط إلسرائيل سياستو تجاه العرب 

كاف يجيب ))النفط ىو ممؾ الشركات النفطية وىي التي تتولى تسويقو وبيعو ألي احد تريده 
 (ٖٔ)نفطنا يذىب إلى كل مكاف , فمماذا ال يذىب إلى إسرائيل ((. ... ىي

عمى منطقة الشرؽ األوسط, وأثرت  , فرضت واقعًا جديداً  ٖٜٚٔيبدو أف حرب أكتوبر 
إيراني كبير, اذ لعبت إيراف دورًا كبيرًا  –سمبيا عمى إسرائيل, أدت بالمقابل إلى تقارب مصري 

في إتماـ محادثات فؾ االشتباؾ األولى والثانية بيف القوات المصرية واإلسرائيمية لموصوؿ الى 
              ( ٕٖ)السالـ بيف البمديف.
ـ صرح الشاه لصحيفة األىراـ بأنو يؤمف , اف ما يجمع ٜٗٚٔاألوؿ مف عاـ في كانوف 

يراف ليس اإلسالـ وحده واف كاف في حد ذاتو رباطا عظيما ولكف أسبابا سياسية  مصر وا 
ستراتيجية كثيرة تجمع بينيما , فالدولتاف تجمعاف اكبر كتمتيف بشريتيف والتالي اكبر  وجغرافية وا 

, ولكل منيما حضارة عريقة راسخة , وموقعاف إستراتيجيتاف  ةفي المنطقإمكانيتيف إنسانيتيف 
بالغا األىمية والتالي فانو كاف يرى اف قياـ عالقة مف الثقة والتعاوف المشترؾ واالحتراـ المتبادؿ 

ولعل ىذه التصريحات كانت  (ٖٖ)بيف البمديف ىو مف أىـ ضمانات االستقرار في المنطقة كميا .
ا مف حيث التوقيت اذ أنيا جاءت بعد إنياء حرب أكتوبر/ تشريف األوؿ تمؾ تكتسب أىميتي

الحرب التي فرضت واقعا جديدا بالمنطقة وىيأت في الوقت نفسو فرص إمكانات اكبر إماـ بناء 
معادالت سياسية أخرى في الشرؽ األوسط تقـو عمى السالـ , ونظرًا الف مصر كانت ىي 

ادلتيف الحرب ثـ السالـ فإنيا اكتسبت احتراـ دوؿ العالـ كافة الالعب األساسي في كمتا المع
 (ٖٗ)وبالتحديد إيراف .

أبدت إيراف مساندة لمرئيس السادات في دعـ مواقفو أماـ الواليات المتحدة والتأكيد عل 
السياسية وعمى األخص فيما يتعمق بعممية التحوؿ التي قادىا في سياسة بالده باتجاه  ومصداقيت
الغربية . حيث أف ىذا التحوؿ كاف ينطمق مف زاوية إف انتياء الحرب الباردة قد أنيى أي الكتمة 

مكانو دولية لالتحاد السوفيتي , يمكف اف يعتمد عمييا في بناء تحرؾ قوي لحل أزمة الصراع 
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, اإلسرائيمي ولقد تمسكت الصحافة اإليرانية التوجو العاـ ليذا التأييد طيمة عيد الشاه  –العربي 
في أي تغطية  (ٖٙ)و" كيياف" (ٖ٘)والحظت انو لـ تكف تخمو صحيفة إيرانية السيما "اطالعات"

اإلسرائيمية ,  –لمتحركات السياسية المصرية ومف متابعة دقيقة لتفاصيل عممية السالـ المصرية 
 (ٖٚ)وحتى أواخر عيد الشاه. 

ابعد وأوسع في ظل كاف الشاه يمضي في توسيع نطاؽ تحركو السياسي عمى مستويات 
إستراتيجية بالده , حسب توجو الواليات المتحدة األمريكية , لـ يكف اتجاىو نحو عدـ االنحياز 
نظرا ألنو كاف مدركا لطبيعة التغيرات التي طرأت عمى الخريطة الدولية وألنو كاف يعرؼ أف 

سينيات األوضاع السياسية أصبحت تختمف عف تمؾ التي سادت العالـ خالؿ عقدي الخم
إال أنيا ظمت محكومة باإلدارة  فوالستينيات عمى الرغـ مف عالقة إيراف بالقوتيف العظميي

 (ٖٛ)األمريكية حتى أخر يـو لو عمى العرش.
عمى الرغـ مف أف العالقة بيف إيراف واالتحاد السوفيتي كانت تسير عمى نحو أفضل مما 

االتحاد السوفيتي وقد عبر عف رغبة بالده  كانت عميو في الماضي , اال اف الشاه كاف قمقًا مف
في أال تصبح منطقة الشرؽ األوسط ساحة لتنازع النفوذ بيف القوتيف العظمييف كما تبيف في 

وكاف ذلؾ في , الصيف مبادرة جعل المحيط اليندي محيط سالـ , خاليا مف األساطيل األجنبية
ي استقطابا لإلطراؼ اإلقميمية المعنية حد ذاتو مدعاة الف يوسع الشاه مف نطاؽ تحركو اإلقميم

 .  (ٜٖ)بيذا األمر

استمر الشاه بإتباع سياسة في محاولة تزعـ دوؿ الشرؽ األوسط فقد صرح لصحيفة 
بقولو " البد أف نعمل مف اجل يـو  ٜٔٚٔاألىراـ قبيل زيارة السادات الثالثة لطيراف في أيار 

نا نقوؿ لمدوؿ الكبرى ال دور لكـ ىنا بالمعنى يقـو فيو في المنطقة تعاوف إقميمي وثيق يجعم
 (ٓٗ)المسمح.. نحف قادروف عمى حماية المالحة السممية تماما ". 

وفيما يتعمق بموقف السادات , فقد كاف يتفق مع الشاه تماما بيذا الشأف إذ برىف ذلؾ 
عا إننا قولو" حاف الوقت لتدرؾ القوى العظمى جمي ٜٙٚٔبوضوح لصحيفة اطالعات في يونيو 

, واعني أف نؤكد عمى اننا لف نتسامح في حدوث اي تغييرات نجعل األمر شديد الوضوح نريد أف
 (ٔٗ)". كبرى ميما كانت ىذه القوى الكبرى في المنطقة تفوض عمييا مف جانب أي قوى 
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يمكف القوؿ أف قضية أمف  االيرانية  –تمؾ التطورات في العالقات المصرية ضوء  فيو 
. اذ كاف التعاوف سبة لمصر كانت أحد معوقات تحسيف العالقات المصرية اإليرانيةالخميج بالن

يراف يوضح مواجية النفوذ السوفيتي أكثر مف اي قوى أخرى بشكل عاـ, حيث اف  بيف مصر وا 
الواليات المتحدة األمريكية كانت في ظل شعور إيراف القمق تجاه أطماع السوفيت في آسيا 

سالـ أباد وبكيف , الحتواء التغمغل وأفريقيا وقد أبدت تأ ييدىا لباكستاف لدعـ محور طيراف وا 
السوفيتي في آسيا , وكاف مف بيف أىـ مظاىر ىذا المحور ماوضحو نشاط إيراف في دعوتيا 

 (ٕٗ)المستمرة لعقد اتفاقية دفاع مشترؾ مع دوؿ الخميج العربية .
رة وطيراف أخذت معالمو في بدأت مالمح تحالف استراتيجي مف نوع خاص يربط القاى

وما أسفرت  ٜ٘ٚٔوبعد توقيع اتفاقية فض االشتباؾ الثاني عاـ الوضوح أكثر بعد حرب أكتوبر 
عنو مف نزوع مصر إلى تسوية الصراع مع إسرائيل سمميًا دخل الشاه عمى الخط, وتحولت 

يرافاالتفاقية بيف مصر  , كما أصبحت الرياض شريكو في  (ٖٗ) إلى عالقات تعاوف وصداقة وا 
ىذا التحالف , ليتحوؿ إلى محور سياسي قصد منو أيضا الرئيس السادات في البداية , نقل ثقل 
العالقة مع إيراف إلى الصف العربي , بعيدا عف إسرائيل غير اف ثمة أىدافا أخرى محددة 

ضافت الى محور شريكتيف أخرييف ىما فرنسا والمغرب أضفت صيغة التعاوف بيف ىذه الدوؿ أ
لينصب  (ٗٗ)بعدا امنيا وعسكريا , كما أصبح ىذا المحور يحمل اسما خاصا ىو )نادي سفاري(

     ( ٘ٗ)اىتمامو عمى الشرؽ األوسط وأفريقيا. 
” L` Expansion“ رنسيةالف المجمة مع حديثو خالؿ الصدد ىذا في السادات يقوؿ

 توطيد مف تحققت التي باإلنجازات سعيد أنا: “ـٜٙٚٔ عاـ ايار السادس مف في الصادرة
 أيضاً  الثنائية العالقات ىذه تسود التي باألجواء وأفتخر عنيا وراض اإليرانية ػ المصرية العالقات
 لقد. وقت كل في بتروليةال احتياجاتو لشعبنا أمف قد الذي إيراف شاه إلى الشكر بخالص وأتوجو
. ”بالمنطقة المتعمقة القضايا مصير نحدد كي ىنا نحف العظمى لمقوة ونقوؿ لنجتمع الوقت حاف
 نفسو العاـ في ايار مف السادس عشر في إيراف إلى سفره قبل الحديث بيذا السادات أدلى وقد

 واالقتصادية لعسكريةا المجاالت في إيراف شاه مع الثنائية االتفاقيات مف مجموعة وتوقيعو
 الشاه وبيف بينو عقد الذي الصحفي المؤتمر خالؿ صرح حيث والسياحية, والتعميمية والثقافية

https://www.masress.com/city/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 التعاوف  سبل لتطوير مشتركة لجنة تشكيل والشاه أنا قررنا لقد: “ايار مف التاسع عشر في
 .(ٙٗ)البمديف بيف العسكري 

لقوة تمضي عمى طريق التحديث تحت دولة متزايدة ا ٜٚٚٔأصبحت إيراف في بداية عاـ 
حكـ الشاه رضا بيموي, فمنذ ثورتو البيضاء الشييرة في الستينيات , وسع الشاه تحديث إيراف , 

 Lyndon)وجونسوف  (ٚٗ) (John F.Kennedy)ودعمو الرئيساف األمريكياف كينيدي
B.Johnson) (ٗٛ) دـ رغـ لإلصالح االجتماعي واالقتصادي .وكاف ىناؾ تق وفي برنامج

مالؾ األراضي التي شعرت اف مصالحيا  ةمعارضة رجاؿ الديف المسمميف األصولييف , وطبق
ميددة . لكف النمو االقتصادي مع واجية مف المؤسسات الغربية اخفيا ضيق القاعدة السياسية 

ات فالتغيير  لمشاه والمشاكل الداخمية العميقة التي يتميز بيا مجتمع تقميدي في مرحمة التغيير.
    (ٜٗ)االقتصادية التي استحدثيا الثورة البيضاء لـ يصحبيا تغيير اجتماعي.

, وألقى ىناؾ ٜٚٚٔعاـ تشريف الثاني  التاسع عشر مفالرئيس السادات إسرائيل يـو  زار
سرائيل اإلسرائيميخطابا أماـ الكنيست  وجاءت تمؾ .مف أجل دفع عممية السالـ بيف مصر وا 

ـ, بسبب عدـ التطبيق  ٖٜٚٔسنوات عمى حرب أكتوبر المجيدة عاـ  أربعالزيارة بعد مرور 
 التي(, والنتائج غير المثمرة لسياسة المحادثات المكوكية  ٖٖٛ) الكامل لبنود القرار رقـ

كانت عبارة عف استعماؿ جية ثالثة وىى "الواليات المتحدة"  التيانتيجتيا الخارجية األمريكية 
سرائيل, ما أدى إلى  فييف بالحديث المباشر, متمثمة كوسيط بيف جيتيف غير راغبت العرب وا 

وبدأ الرئيس الراحل أنور السادات يقتنع بعدـ جدوى قرار ( ٓ٘).تعثر محادثات السالـ بيف البمديف
تبناه حافع األسد,  الذي(, نظرا لعدـ وجود اتفاؽ كامل لوجيات النظر بينو وبيف الموقف ٖٖٛ)

وبعد تفكير طويل, وعدـ ثقة . وضات مع إسرائيل بصورة مباشرةبالجموس عمى طاولة المفا
ضغط ممموس عمى إسرائيل, فضال عف تدىور  أينوايا الواليات المتحدة بممارسة  في"السادات" 
, اتخذ قرار الذىاب إلى إسرائيل, بعد زيارات متتالية لعدد مف الدوؿ آنذاؾ المصري االقتصاد 

ودية, كما زار أيضا سوريا قبيل زيارة إسرائيل ولكف حدثت عمى رأسيا رومانيا, إيراف, السع
 (ٔ٘).مشادات كبيرة بينو وبيف السورييف, نظرا العتراضيـ عمى زيارتو إلسرائيل

اإليرانية فقد أبدى الشاه في  –ومف ناحية اخرى سعى الشاه لتوطيد العالقات المصرية 
لسادات عمى الذىاب إلى القدس وقد إحدى زياراتو لواشنطف مساندة ودعـ تصميـ دمحم أنور ا
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أصبح الشاه ىو  (ٕ٘)ـ.ٜٚٚٔحصل شاه إيراف عمى ردا ايجابيا عمى المطمب في نياية عاـ 
الزعيـ الوحيد بمنطقة الشرؽ األوسط الذي كاف حريصا ومجاىرا بتأييده لمرئيس السادات بعد 

فيو الرئيس المصري في  , وذلؾ في وقت كاف يعاني ٜٚٚٔلمقدس عاـ  ةزيارة األخير التاريخي
الشاه ألسواف بعد فشل مباحثات اإلسماعيمية .  ةشبو عزلة إقميمية. وقد تمثل ىذا التأييد في زيار 

وكذلؾ في الضغط عمى إسرائيل رغبة منو في تفادي اإلحراج الذي قد يتعرض لو الرئيس 
 (ٖ٘)السادات في حالة فشل المباحثات .

والمساند لسياسة الرئيس السادات , وىو األمر الذي  ظل الشاه ثابتا عل موقفو المؤيد
كاف محل إشادة وتقدير مف القاىرة عمى الدواـ , وكاف ىذا الموقف يمثل في نظر السادات 
يراف , دوف اف يكوف  تجسيدا واضحا لما ينبغي اف تكوف عميو المساندة السياسية بيف مصر وا 

 (ٗ٘)عف الحقوؽ العربية .  ىناؾ اي تناقض بيف ىذه المساند , وبيف الدفاع

مف جانب آخر استمر الرئيس السادات في موقفو المؤيد لمشاه في كثير مف المواقف 
, ومعترفا لو أيضا بالمساندة األخوية ىا عمى المستوى اإلقميمي والدوليالسياسية التي تبنا

د , السيما بعد الصادقة لمحق العربي وبأنو لف ينسى لو أبدا وقوفو إلى جوار مصر وقت الشدائ
 (٘٘)قياـ العرب بعزؿ مصر عف الجامعة العربية لمدة عشر سنوات. 

 المبحث الثاني/ الجانب االقتصادي
تميزت العالقات بيف مصر و إيراف خالؿ ىذه المرحمة بأنيا كانت واحدة مف أىـ أوجو 

أذا عممنا مدى ما  التعاوف الذي استند إلى عمق العالقة السياسية ومتانتيا بيف البمديف , وأننا
, لـ تتجاوز السنوات الثالث االقتصادي وخالؿ مدة قصيرة نسبياأحرزاه في مجاؿ التعاوف 

ـ ,ألدركنا فورا مدى القوة التي بمغتيا العالقة بيف القاىرة وطيراف عمى ٜٚٚٔ-ٜٗٚٔ
 (ٙ٘)المستويات كافة . 

اقتصاد مصر وذلؾ في  كاف السادات يرى أف االعتماد عمى القطاع العاـ في بناء أساس
, الف ذلؾ كاف مرتبطا بمسالة تحرير  ٖٜٚٔإطار االتجاه االشتراكي قبل حرب تشريف األوؿ  

مف جانب االتحاد السوفيتي والدوؿ العربية مما يقود إلى  ةاألرض وطبيعة المساعدات االقتصادي
منجزات االشتراكية درجة الصمود االقتصادي , فقد كاف السادات يؤكد دائما عمى اإلشادة بال
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والتصنيع ودور القطاع العاـ كركيزة أساسية في مواجية أعباء النيوض باالقتصاد المصري 
ـ , وصل السفير اإليراني خسرو خسرواني إلى ٜٔٚٔفي شتاء عاـ  (ٚ٘).لتحقيق االشتراكية

ة سياسية القاىرة تاله وصوؿ السفير المصري سميح أنور ليكونا أوؿ سفيريف لبمدييما بعد قطيع
       (ٛ٘)بينيما دامت حوالي عشر سنوات 

ويكفي لمتدليل عمى مدى قوة العالقة بينيما , أف حجـ ومستوى الزيارات الرسمية المتبادلة 
بيف مسؤولي الشأف االقتصادي في البمديف , تأتي مؤشراتيا في الترتيب الثاني مباشرة , بعد تمؾ 

سي , وبتعبير أكثر تفصياًل فأنو فضاًل عف زيارات الوفود الزيارات التي تمت عمى المستوى السيا
الرسمية المتبادلة ذات المياـ المتعددة يف الجانبيف , تمت عشر زيارات وزارية عمى المستوى 
االقتصادي فقط مف إجماؿ اثنتيف وعشريف زيارة رسمية متنوعة أخرى قاـ بيا وزراء مف 

  ,ٜٙٚٔ, وأيار مف عاـ ٕٜٚٔبيف كانوف الثاني مف عاـ وذلؾ في الفترة الواقعة فيما , الجانبيف
عالوة عمى الزيارة الرسمية الميمة التي قاـ بيا السيد ممدوح سالـ ورئيس الوزراء المصري 

         ( ٜ٘)ـ.ٜٚٚٔإليراف عمى رأس وفد اقتصادي كبير في آذار مف عاـ 
لفني والعممي بيف إيراف ومصر كاف أوؿ برنامج تنفيذي ينظـ العالقات الثقافية والتبادؿ ا

, وكاف قد حضر كل مف  ٕٜٚٔوالذي تـ توقيعو في طيراف في التاسع عشر مف آذار عاـ 
وقد قدمت  . ي وزير خارجية مصر دمحم حسف الزيات ونظيره اإليراني عباس عمي خمت عبر 

في مصر ثالث منح دراسية لطالب إيرانييف , بينما قدمت إيراف خمس منح لطالب مصر , و 
, ٖٜٚٔإطار تبادؿ المنح المتعمقة بالدورات التخصصية , اجتاز اثنا عشر طالبًا ايرانيًا , عاـ 

دورة في الترجمة في المغة العربية لمدة شير , فضاًل عف عدد الدورات التخصصية المتبادلة 
الصحة  بيف الجامعات في البمديف والمراكز التابعة ليا او لوزارة الزراعة او التابعة لمنظمة

, وخالؿ ىذا العاـ أيضًا تبادؿ البمداف ٜٗٚٔالعالمية او في مجاؿ الحاسبات وذلؾ خالؿ عاـ 
طالبا مف جامعة القاىرة بزيارة إليراف وفي  ٖالزيارات الطالبية , حيث قاـ وفد طالبي قوامو 

 (ٓٙ)طالبًا مف جامعة طيراف لمدة أسبوع.  ٛٔالمقابل , زار مصر 
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االنجازات الثقافية بيف البمديف ىو افتتاح مركز ثقافي إيراني في  أيضًا كاف مف ابرز
ـ, بالجيزة وقد حضره عدد مف الوزراء ٜٚٚٔمصر وتـ افتتاحو في الرابع مف شباط عاـ 

والعمماء واألدباء , كاف المركز يضـ مكتبة كبيرة تشتمل عمى طائفة مف الكتب التراثية والفكر 
ل عمى صفوؼ لتعميـ المغة الفارسية وقاعة لعرض األفالـ وكاف الفارسي واإلسالمي . كما اشتم

      (  ٔٙ)ىذا المركز بالنسبة إليراف خطوة وكبيرة في توطيد الروابط الثقافية والدينية مع مصر.
في مجاؿ التعاوف  فومف ناحية أخرى يمكف القوؿ أيضا اف حجـ ما أنجزه البمدا

والتصنيع المشرؾ والمجاؿ المصرفي والثقافي ويشمل المتنوع في المجاؿ التجاري  ياالقتصاد
, يعد وىو األضخـ في تاريخ العالقات  ةالتعاوف السياحي بيف البمديف خالؿ ىذه المرحمة القصير 

لمتعاوف الثنائي كانت فريدة  جوبرام ةبينيما عمى اإلطالؽ حيث بمور الجانباف سياسة اقتصادي
كف لمقاىرة وطيراف اف يحققاه معا اذا تييأت الظروؼ مف نوعيا , بل وستظل شاىدة عمى ما يم

 (ٕٙ)المواتية لذلؾ .
ت دكانت العالقات بيف الطرفيف قد مرت عمى مرحمتيف األولى استطالعية فقد كانت تعد

يف إيراف ومصر , اال تمؾ الزيارة بيف الجانبيف , اذ لـ تتـ زيارة وزارية بوتنوعت زيارات الوفود 
, كما بدا اف ىذه الزيارات ٕٜٚٔالكيرباء والري اإليراني لمصر خالؿ عاـ التي قاـ بيا وزير 

خاصة التي قاـ بيا الوفود اإليرانية كانت تحمل مياـ محددة تؤكد الطابع االستطالعي الذي 
وجد الرئيس السادات فى شاه إيراف ضالتو وظف أف خدمة المصالح  . تميزت بو ىذه المرحمة

الشاه سيضمف لو كرسيو , وأعتقد أنو كاف متأثرا بو فى األجواء األمريكية كما كاف يفعل 
 اعتبارهكاف يسود تصرفاتو وفى  الذينقميا لبالطو فى مصر وفى حجـ البذخ  التياإلمبراطورية 

 .(ٖٙ) مصر ممكا لو وعزبة خاصة بو يستطيع أف يفعل بيا ما يشاء
 
 
 
 



                                                                     

 955 (0202 كانون األول) ممحق العدد التاسع والعشرون  

 م.م. ورود هاتو هادي

 الخاتمة
ى عالقة مصر مع إيراف , حتى الحت ظمت العالقة الودية ىي السمة التي غمبت عم

في األفق مجموعة مف المتغيرات والمستجدات المحمية التي انطوت بدورىا عمى مسببات 
االختراؽ وعوامل التباعد , ومف ثـ انقمب الوضع رأسا عمى عقب لتتبدؿ معو العالقات 

ثـ مواجية إعالمية  المصرية اإليرانية , وذلؾ منذ قياـ الثورة اإليرانية , الى قطيعة سياسية
ضارية أممتيا المتغيرات التي كانت تسود منطقة الشرؽ األوسط في ذلؾ الوقت وأججت 

 نيرانيا األوضاع اإليرانية الداخمية .
فمف خالؿ البحث والدراسة وجدنا اف العالقة بيف الدولتيف كانت منذ موجودة اال أنيا 

لـ تكف ىناؾ عالقات ودية  ٜٚٚٔ-ٜٓٚٔكاف يشوبيا بعض الفتور وىكذا كانت الفترة بيف 
الف ايراف في عيد الشاه كانت داعما رئيسيا  ٜٓٚٔاال بعد وصوؿ السادات لمسمطة في عاـ 

إلسرائيل وكاف جماؿ عبد الناصر في عداء ىو وبمده ضد إسرائيل المحتمة لألراضي 
القضية العربية  المصرية والعربية , وىكذا ولد وصوؿ السادات الى الحكـ ومحاولتو لمعالجة

بالمفاوضات بدؿ الحرب عادت العالقات بيف البمديف اذ اف شاه إيراف كاف يحاوؿ ايجاد 
موطئ ثقو لو ولبالده بيف الدوؿ العربية وبيذا األمر عاد بسياسة خارجية جديدة مع الحكومة 
يراف خالؿ حكـ السادات والشاه بشك ل المصرية وبيذا الشكل عادت العالقات بيف مصر وا 

 ودي وخالي مف االنقطاع .     
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 الهوامش

, دار الشروؽ, ٜٔٛٔ -ٜٓٚٔسعيد الصباغ , العالقات المصرية اإليرانية بيف الوصاؿ والقطيعة   (ٔ)
 ٓٛ, ص ٕٚٓٓالطبعة األولى, القاىرة ,

اإليرانية , وىو االبف األكبر  طيرافُولد في مدينة  ٜٓٛٔإلى  ٜٜٔٔ أكتوبر دمحم رضا بيموي  (ٕ)
 ( وقد نودي بو وريثًا لمعرش عاـٕٜ٘ٔ -ٜٔٗٔ) فالذي حكـ إيراف في الفترة ما بي لرضا بيموي 

, واستمر حكمو مف ٜٜٚٔعاـ  الثورة اإلسالميةقبل قياـ  إيرافممؾ  يحكـ  شاهوكاف آخر  .ٕٜٙٔ
 :لممزيد ينظر  ممؾ المموؾأي   وكاف يمقب بػ  شاىنشاهٜٜٚٔإلى ٜٔٗٔ

Wikipedia, the free encyclopedia : Cited in http :// en. Wikipedia.org 
األسرة وآخر مف حكـ مصر مف  المممكة المصرية( آخر مموؾ ٜ٘ٙٔ -ٕٜٓٔ) فاروؽ الممؾ  (ٖ) 

و  يوليو ٖٕثورة في  تنظيـ الضباط األحراراستمر حكمو مدة ستة عشر سنة إلى أف أطاح بو  .العموية
 والذي كاف عمره حينيا ستة شيور والذي ما لبث أحمد فؤادأجبره عمى التنازؿ عف العرش البنو الطفل 

 لممزيد راجع:  جميوريةإلى  ممكيةمف  مصربتحويل  ٖٜ٘ٔيونيو  ٛٔأف عزؿ في 
Wikipedia, the free encyclopedia : Cited in http :// en. Wikipedia.org 

,  ٜٜ٘ٔٔ, مصر ,  .(ٕٜ٘ٔػ  ٖٜٙٔاروؽ وسقوط الممكية في مصر )ف  , لطيفة دمحم سالـ( ٗ)
 ٜٚص
السياسة  , مجمةكيف تصنع السياسة المصرية تجاه إيراف النووي , بعد االتفاؽ  معتز سالمة( ٘)

 ٖٓ, صٕ٘ٔٓ, ٕٕٓ, العدد: ٓ٘الدولية, المجمد: 
تولى السمطة مف سنة  .رؤساء مصر(  ىو ثاني ٜٓٚٔ -ٜٛٔٔجماؿ عبد الناصر حسيف : )( ٙ)

آخر حاكـ مف  بالممؾ فاروؽ , التي أطاحت ٕٜ٘ٔ يوليو ٖٕثورة إلى وفاتو. وىو أحد قادة  ٜٙ٘ٔ
وصل جماؿ عبد الناصر  .حكومتيا الجديدة, والذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في أسرة دمحم عمي

, وذلؾ بعد تنامي الخالفات بيف اإلقامة الجبريةتحت  دمحم نجيبإلى الحكـ وبعد ذلؾ وضع الرئيس 
, قاـ عبد الناصر بعد الثورة باالستقالة مف منصبو بالجيش وتولى رئاسة مجمس قيادة الثورةنجيب وبيف 

 لممزيد راجع :  ٜٙ٘ٔيونيو  ٖٕي يـو جميورية باستفتاء شعبالوزراء ثـ رئاسة ال
Wikipedia, the free encyclopedia : Cited in http :// en. Wikipedia.org 

https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82_%28%D8%A7%D8%B3%D9%85%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_23_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_23_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_1952
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%28%D9%85%D8%B5%D8%B1%29
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السابق , انتخب مرتيف سنة  رئيس وزراء إيراف ٜٚٙٔمارس  ٘ - ٕٛٛٔيونيو  :دمحم مصدؽ( ٚ)
خمعتاه في عممية مشتركة  MI6والبريطانية  آي ايو السيإال أف المخابرات األمريكية  . ٖٜ٘ٔو ٜٔ٘ٔ
 لممزيد راجع : بعممية أجاكسسميت 

Wikipedia, the free encyclopedia : Cited in http :// en. Wikipedia.org 
, المركز ٕٙٔٓ-ٕٔٔٓاإليرانية مف الفترة  – , العالقات المصرية أشرقت أحمد عرفات دمحم( ٛ)

 لمدراسات االستراتيجية , االقتصادية والسياسية مجمة عممية الديمقراطي العربي 
 ,http://democraticac.de 

-دراسات يوليو ثورة والدراسات الكتب بةلـ تعمـ شيء, مكت إيرافعمرو صايح , بيف السادات وشاه (ٜ)
 https://harakawahida.wordpress.comناصرية 

 مصرَحَكـ  رئيس لجميورية مصر العربية( ىو ثالث ٜٔٛٔ -ٜٛٔٔ) - دمحم أنور دمحم السادات :(ٓٔ)
. ٜٔٛٔاكتوبر ٙفعميًا( إلى  ٜٓٚٔاكتوبر  ٘ٔباإلنابة  ٜٓٚٔسبتمبر  ٕٛ  في الفترة الممتدة ما بيف

اشتير السادات بجرأتو وحنكتو  .ٜٓٚٔسبتمبر  ٕٛنائبا لو حتي وفاتو يـو  رجماؿ عبد الناصاختاره 
, بثورة التصحيحودىائو السياسي, وىو ما ظير بوضوح في قضائو عمى خصومو السياسييف فيما عرؼ 

حرب إثر النكسة في  إسرائيلمف قبضة  شبو جزيرة سيناءوعمل السادات عمى التحضير السترجاع 
حصل  .ٖٜٚٔحرب أكتوبر وتمكف بإدارتو مف ىزيمتيا بعد ثالث سنوات مف بداية حكمو في  ٜٚٙٔ

إثر توقيع  مناحـ بيجف رئيس وزراء إسرائيلمناصفة مع  جائزة نوبل لمسالـعمى ٜٛٚٔالسادات عاـ 
ولدى الدوؿ  مصر, وىو ما تسبب في ردود فعل معارضة داخل  كامب ديفيدفي  معاىدة السالـ

أثناء عرض عسكري احتفاال بانتصارات حرب  ٜٔٛٔاكتوبر ٙفي يـو  اغتيالولى العربية, ما أدى إ
 لممزيد راجع :أكتوبر 

Wikipedia, the free encyclopedia : Cited in http :// en. Wikipedia.org 

دكتوراه  أطروحة,  ٖٜٚٔ -ٜٚٙٔالصييوني  –خميل الياس مراد العبدالي , الصراع المصري  (ٔٔ)
 ٜٗٔ, صٕٓٓٓغير منشورة , بغداد , 

(, رسالة ٜٔٛٔ -ٕٜ٘ٔسياسة مصر الخارجية تجاه إيراف )” دمحم بدر الديف مصطفى, (ٕٔ)
 ٔٔٔص,  ٜٗٛٔكمية االقتصاد و العمـو السياسي , ماجيستير, 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A_%D8%A2%D9%8A_%D8%A7%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_1953
http://democraticac.de/
http://democraticac.de/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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, ٜٚٛٔالقاىرة, –, مكتبة مدبولي ٜٔٛٔ-ٜٓٚٔجماؿ عمي زىراف , السياسة الخارجية لمصر  (ٖٔ)
 ٘ٚٔص
ذكر السادات في كتابو وصيتي : )مف السذاجة وقصر النظر اف نطمب مف إنساف أف يتحوؿ إلى ( ٗٔ)

ا واحترامنا ليذا اإلنساف( لممزيد راجع :أنور السادات , نسخة باىتو مف إنساف أخر ميما كاف حن
 . ٘ٗ, صٕٜٛٔ, القاىرة,ٔط  ,وصيتي

اتصمت سيرتو بأحداث الشرؽ األوسط والعدواف  ٜٚٔٔغونار يارينج : سياسي سويدي , ولد عاـ ( ٘ٔ)
ف عمل في السمؾ الدبموماسي , وعي ٜٜٗٔ, في عاـ ٜٚٙٔاإلسرائيمي عمى االراضي العربية عاـ 

اختير مبعوثا خاصا الى  ٜٚٙٔ, وفي تشريف الثاني  ٜٜ٘ٔمندوبا دائما لبالده في األمـ المتحدة عاـ 
 ( لممزيد ينظر : ٕٕٗالشرؽ األوسط لمتابعة قرار مجمس األمف )

Wikipedia, the free encyclopedia : Cited in http :// en. Wikipedia.org 

    
(16) Robert Indry Israel in Searh for Peace ,New Look .U.S.A.,February 
.1947. P.18 

 
 .ٕٙٙ ص ـ,ٜٚٛٔ األولى, الطبعة القاىرة, إسرائيل, في الضائع السالـ كامل, إبراىيـ دمحم(ٚٔ)
حتى  ٜٗٙٔمف  رئيس وزراء المممكة المتحدةعمل  بريطانياً  عمالياً  سياسياً ىارولد ولسف : كاف  (ٛٔ)

, وىو أحدث رئيس وزراء بريطاني انتخابات عامة. وقد فاز في أربع ٜٙٚٔحتى  ٜٗٚٔومف  ٜٓٚٔ
مى الفور , ُعيف ولسوف عٜ٘ٗٔعاـ  لمبرلماففي أوؿ دخوؿ  .في فترات غير متالحقة يتولى المنصب
 وزير التجارة وراء البحاروسرعاف ما ترقى في المناصب الوزارية, ليصبح  ألشغاؿلوزارة ا وزير برلماني

وزارة الظل الحقًا, في  .كرئيس لمجمس التجارة مجمس الوزراءوبعد بضعة أشير ُعيف في  ٜٚٗٔعاـ 
مف  وزير خارجية الظلثـ  ٜٔٙٔحتى  ٜ٘٘ٔمف  مستشار خزانة الظل, كاف أوؿ بزعامة حزب العماؿ

المفاجأة. فاز ولسوف  ىيو گيتسكلبعد الوفاة  زعيـ لحزب العماؿ, عندما ُأنتخب ٖٜٙٔحتى  ٜٔٙٔ
االنتخابات , واستمر في الفوز بالمزيد مف األغمبية المتزايدة في ٜٗٙٔانتخابات بفارؽ ضئيل في 

 https://www.marefa.org .ٜٙٙٔعاـ  المبكرة

https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%28%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%29
https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%28%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%29
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84_%28%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%29&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84_%28%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%29&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%28%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%29&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D9%88_%DA%AF%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%83%D9%84&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_1964&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_1966&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_1966&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_1966&action=edit&redlink=1
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زىير قاسـ دمحم السامرائي ,الموقف العربي واإلقميمي مف قرار االنسحاب البريطاني مف الخميج ( ٜٔ)
جامعة  –, رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر, كمية التربية ٜٔٚٔ-ٜٛٙٔالعربي 
 ٜٙص ,ٕ٘ٓٓتكريت,

ج العربي , منشورات مركز دراسات الخميج العربي , جامعة البصرة دمحم جاسـ دمحم , مف ييدد الخمي(ٕٓ)
 .٘٘, ص ٕٜٛٔ

 -ٔٔص ,ٜٓٙٔبغداد  د ,أحاديث مف الخميج العربي,شركة التجارة والطباعة,و محمود عمى الداو ( ٕٔ)
ٖٔ. 

 .ٜٓٛٔكانوف ثاني  ٘( , ٖ٘ٚٛصحيفة الثورة , العدد األسبوعي )( ٕٕ)

, الواليات المتحدة األمريكية والمؤامرة عمى األمة العربية ,القسـ األوؿ, سمـو السامرائي  عبد هللا (ٖٕ)
 ٘ٓٔ, صٕٜٛٔدار الحرية لمطباعة, بغداد,

 . ٓٚٙ, المصدر السابق , صكامل إبراىيـ دمحم( ٕٗ)

25-Ismail Yilmaz, B.A,Historial Analysis of The Failure Of Camp David 
Summit 2000,Thesis Prepared for the Degree of Master Of Sciene,University 
Of North Texas,2005.p.22. 

جميورية , بافاريا, فورتفي  ٖٕٜٔولد واألصح ىاينز ألفريد كسنجر  الفريد كيسنجر ىنري  (ٕٙ)
سي ألماني النشأة, ولد وسمي ىاينز ألفريد كسنجر, كاف أبوه معممًا, باحث سياسي أمريكي وسيا فايمار

خوفًا  الواليات المتحدة األمريكيةإلى  ألمانيامف  ٖٜٛٔىرب ىو وأىمو في عاـ  الييوديوبسبب أصمو 
حصل عمى الجنسية األميركية عاـ  .نيويورؾاأللماف. التحق بمعيد جورج واشنطف في  النازييفمف 

 ٜٚٚٔإلى  ٖٜٚٔوالتحق بالجيش في نفس العاـ. شغل منصب وزير الخارجية األمريكية مف  ٜٛٗٔ
 .نيكسوف  ريتشارد, وكاف, َقْباًل, مستشاَر األمف القومي في حكومة الرئيس جيرالد فوردفي عيد الرئيس 

وزياراتو  الصيفلعب دورًا بارزًا في السياسة الخارجية لمواليات المتحدة مثل سياسة االنفتاح عمى 
سرائيل العربالمكوكية بيف  . عّينو الرئيس رونالد ريغاف ٜٛٚٔعاـ  باتفاقية كامب ديفيدوالتي انتيت  وا 

 .رئيسًا لمييئة الفيدرالية التي تـ تشكيميا لتطوير السياسة األميركية تجاه أميركا الوسطى ٖٜٛٔفي عاـ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
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  اإليرانية –قات المصرية العال 
 

وش )االبف( بتعيينو رئيسًا لمجنة المسؤولة عف التحقيق في أسباب ىجمات وأخيرًا قاـ الرئيس جورج ب
 .ٕٔٓٓالحادي عشر مف سبتمبر/أيموؿ 

Wikipedia, the free encyclopedia : Cited in http :// en. Wikipedia.org 

ة , الممف الخاص في حرب أكتوبر, مجمة السياسٖٜٚٔزكريا حسيف , المفاجأة في حرب أكتوبر ( ٕٚ)
  ٖ٘ص , ٜٚٚٔ,  ٖٚٔالدولية ,ع

28- William B. Quant ,Decade of Decisions :American policy Toward The 
Arab Israeli conflict ,1967-1976,(Berkeley, calif: University of California 
.press, 1977) p.p.12-13   

 يوليو  ورةث والدراسات الكتب كتبةلـ تعمـ شيء, م إيرافعمرو صايح , بيف السادات وشاه ( ٜٕ)
 https://harakawahida.wordpress.comناصرية  دراسات

 .ٔ, صٜٗٚٔ, القاىرة , نوفمبر  ٜٜ, س ٖ٘ٗٗٔ, ع األىراـجريدة ( ٖٓ)
31-Bums Lt. General, M. ;Between Arabs and Israel ,London,1962 ,p.17 

, رسالة ٕٜٛٔ-ٜٛٗٔفي الحروب العربية اإلسرائيمية  عبد الحكيـ عامر الفي , الدور األمريكي( ٕٖ)
 .  ٖٓٔ, صٕٔٔٓماجستير في التاريخ , فمسطيف ,

, عماف , ٜٙٛٔ-ٜٛٗٔ اإلسرائيمية –يوسف عكوش , الدروس المستفادة مف الحروب العربية ( ٖٖ)
 ٔٙ, صٜٛٚٔ

 ٕٓٔص المصدر السابق, دمحم بدر الديف مصطفى, ( ٖٗ)

ـ , وتقع مقرىا في العاصمة ٕٜٙٔعاـ  أسستيومية  إيرانيةصحيفة صحيفة اطالعات : ىي (ٖ٘)
 طيراف , وتصدر بالمغة الفارسية . اإليرانية

كيياف :ىي صحيفة إيرانية يومية الناطقة بالفارسية تتبع فة المحافظيف في إيراف , أسست ( ٖٙ)
 ـ وليا مالحق بالمغتيف االنجميزية والعربية , لممزيد ينظر: ٖٜٗٔ

Wikipedia, the free encyclopedia : Cited in http :// en. Wikipedia.org 
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(37) Michael Handel ,The Diplomacy of Surprise :Hitler Nixon Sadat 
(ambridge, Mass: Center for International Affairs, Harvard University 
,1981),p.32 

   ٚٚٔ, بيروت , ص ٖٜٛٔ, ٔسايروس فانس , مذكرات خيارات صعبة , ط( ٖٛ)
, مطبعة النيضة ,  ٖسيد نوفل , األوضاع السياسية إلمارات الخميج وجنوب الجزيرة , , ط( ٜٖ)

 . ٜٔٔ. ص ٜٚٙٔالقاىرة 
, الدار  اإلسرارتعاوف؟ : المحددات و  أـسعيد الصباغ ,العالقة بيف القاىرة و طيراف : تنافس ( ٓٗ)

 .ٖٕٓٓالثقافية لمنشر و التوزيع, 
 . ٜٕٚ, صٕٜٛٔ, القاىرة ,ٔحمدي الطاىري , خمس سنيف سياسية , ط( ٔٗ)
 ٜٜ٘ٔ, اإلسكندرية, األوسطالسوفيتي في الشرؽ  –إسماعيل صبري مقمد ,الصراع األمريكي ( ٕٗ)

   ٘ٔٗ-ٖٔٗص
(43)Ishmael Fahmy , Negotiating for Peace in Middle East , Bathmat, 
1983,P170 

 أكتوبر, القاىرة , ٕٗاؾ الثاني في سيناء , ممف وثائقي , مجمة السياسة الدولية, عاتفاقية فؾ االشتب
ٜٔٚ٘ . 

 
الحرب ىو تحالف أجيزة استخبارات, تشكل النادي في فترة  (Safari club) : نادي السفاري ( ٗٗ)

والمممكة , ومصر, إيرافأعضاؤه الرسميوف كانوا  .قارة أفريقيافي  فالشيوعيي, لقتاؿ 1976عاـ  الباردة
قاـ النادي  .بالواليات المتحدة, والتحالف لديو اتصاالت وعالقات وفرنسا, والمغرب العربية السعودية

بالسالح في  الصوماؿكما زود النادي  .الغزو مف أنغوالبعممية تدخل عسكرية ناجحة في زائير ردًا عمى 
, أفريقيافي  الشيوعيةكما قاـ النادي بأنشطة دبموماسية سرية لمكافحة  .إثيوپياضد  حرب أوغاديف

معاىدة السالـ التي أسفرت عف  ومصر إسرائيليف وينسب لمنادي الفضل في بدء عممية السالـ ب
 .ٜٜٚٔعاـ في  المصرية اإلسرائيمية

Wikipedia, the free encyclopedia : Cited in http :// en. Wikipedia.org 
, ٜٔٛٔ -ٜٔ٘ٔعبد الحكيـ عامر الطاوي, العالقات السعودية اإليرانية وأثرىا في دوؿ الخميج (٘ٗ)

 ٔ٘,صٖٕٓٓالرياض, 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1976
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%BE%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
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, ىو JFK(, ويشار إليو عادة بأحرفو األولى ٖٜٙٔ - ٜٚٔٔ (جوف فيتزجيرالد "جاؾ" كينيدي ( ٚٗ)
حتى  ٜٔٙٔيناير  ٕٓالرئيس الخامس والثالثيف لمواليات المتحدة مف توّلى منصب  أمريكيسياسي 

, وركز في ُجلِّ فترة رئاستو ب الباردةالحر . خدـ كينيدي كرئيس في ذروة ٖٜٙٔنوفمبر  ٕٕاغتيالو في 
لحزب الديمقراطي, ومثَّل والية كينيدي ىو عضو في ا .االتحاد السوفيتيعمى إدارة العالقات مع 

 .ومجمس الشيوخ قبل أف يصبح رئيسا مجمس النوابفي  ماساتشوستس
Wikipedia, the free encyclopedia : Cited in http :// en. Wikipedia.org 

وسياسي أمريكي شغل منصب ( ٖٜٚٔر يناي ٕٕ – ٜٛٓٔأغسطس  ٕٚ)ليندوف بينز جونسوف  (ٛٗ)
, وتسمـ المنصب بعد أف شغل ٜٜٙٔإلى  ٖٜٙٔالرئيس السادس والثالثيف لمواليات المتحدة مف عاـ 

وىو  .ٖٜٙٔإلى  ٜٔٙٔمف عاـ  جوف كينيديمنصب نائب الرئيس السابع والثالثيف في عيد الرئيس 
 .مجمس الشيوخوكاف قائد األغمبية في  مجمس النواب, حيث مثل الوالية في تكساسديمقراطي مف والية 

جونسوف ىو أحد أربعة أشخاص فقط خدموا في جميع المناصب االتحادية المنتخبة األربعة )الرئيس 
 . وريتشارد نيكسوف  وأندرو جونسوف  جوف تايمرونائب الرئيس ودخل مجمس الشيوخ والنواب, وىـ 

Wikipedia, the free encyclopedia : Cited in http :// en. Wikipedia.org 

 ٗٙٔدر السابق ,صصسايروس فانس, الم( ٜٗ)
عدناف السيد حسف ,عصر التسوية سياسة كامب ديفيد وأبعادىا اإلقميمية والدولية ,)د.ـ( , ( ٓ٘)

  ٖٛ)د.ت(, ص

 ٛٔ, بيروت , صٜٛٚٔ, تشريف األوؿ  ٖ٘فوزية قورة , كامب ديفيد , مجمة فمسطينية ,ع  (ٔ٘)
يض المتوسط في اإلستراتيجية الدولية , مركز الدراسات إسماعيل صبري مقمد , البحر األب (ٕ٘)

 ٖٙ, صٜٚٚٔالسياسية واإلستراتيجية باألىراـ , القاىرة , 

, أثر المتغيرات اإلقميمية عمى العالقات المصرية اإليرانية بعد االحتالؿ شعراوي سالي نبيل  (ٖ٘)
 ٖٕ, ص ٕٓٔٓد و العمـو السياسية, األمريكي لمعراؽ, رسالة ماجيستير, جامعة القاىرة: كمية االقتصا

 http://www.alhayat.com/Articlesإسرائيل  السادات زيارة عمى عاماً  ٖٚ (ٗ٘)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86_%28%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86_%28%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
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  ـ.ٜٚٛٔ األولى, الطبعة القاىرة, إسرائيل, في الضائع , السالـكامل إبراىيـدمحم ػ ٕٔ
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