
 
 

 

 العالقات املصرية اإليرانية

 فى عهد الرئيس

 مجال عبد الناصر 

 

 

 د. فتح١ٝ ح٢ًُ أَني أمحد ايداىل

  



 

304 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

 

 

  



 

305 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

 ١ٝ ٜساْاملضس١ٜ اإلايعالقات 

 ف٢ عٗد ايس٥ٝظ مجاٍ عبد ايٓاصس

 : َكد١َ

    



 

306 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 



 

307 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ



 

308 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

                            

  



 

309 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

 ١ٝ ع٢ً َس ايعضٛزٜساْايعالقات املضس١ٜ اإلتازٜذ ع٢ً إطالي١ 

  ١ٝ قبٌ املٝالد :ٜساْايعالقات املضس١ٜ اإل 

                                           
 

= 



 

310 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

  املًو نُبٛجٝ٘ بٔ نٛزٚش :

   

                                                                                               
= 

= 



 

311 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

                                                                                               
= 

Sir Percy Sykes – History of  Persia – vol. 1 – p. 157,158 – 
London 1921.                      



 

312 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

                                           

Michael Ax worthy – Ahistory of Iran (Empire of the mind) – 
p.17 – New York 2010 . 



 

313 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

     : «دازا»دازٜٛش األٍٚ 

   

                                           

Michael Ax worthy – Ahistory of Iran (Empire of the mind) – 
p.17 .



 

314 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

                                           

  . 



 

315 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

املًو خشاٜازشا ٚاضتعاْت٘ باجلٝش املضس٣ يضِ بالد جدٜد٠ إىل 
 :  ًَه٘

   

                                           

 



 

316 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

 : «ازدشري األٍٚ»ازت٘ خشرتا٣ األٍٚ  

   

                                           



 

317 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

                                           

WWW.IRANMEET.COM  

= 

http://www.iranmeet.com/


 

318 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

   

 : ١ٝ بعد ظٗٛز االضالّٜساْس١ٜ اإلايعالقات املض

                                                                                               
= 

 

= 



 

319 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

 

                                                                                               
= 



 

320 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

 ١ٝ ف٢ ايعضس ايضف٣ٛ : ٜساْايعالقات املضس١ٜ اإل

   

                                           



 

321 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

 ١ٝ ف٢ ايعضس ايكاجاز٣ :ٜساْايعالقات املضس١ٜ اإل

                                           



 

322 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

                                           

= 



 

323 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

(1)

(2) 

                                                                                               
= 



 

324 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

                                           



 

325 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ



 

326 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

                                           



 

327 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

 : 

   

                                           



 

328 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

                                           

https://ar.wikipedia.org/wiki/   

https://ar.wikipedia.org/wiki/


 

329 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

                                           

 



 

330 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

                                           

 

 



 

331 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

                                           
http://weekly.ahram.org.eg/Archive/2006/818/sc21.htm    

= 

http://weekly.ahram.org.eg/Archive/2006/818/sc21.htm
http://weekly.ahram.org.eg/Archive/2006/818/sc21.htm


 

332 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

                                                                                               
= 

http://www.mohammadmossadegh.com/biography/egypt

 

http://www.mohammadmossadegh.com/biography/egypt/
http://www.mohammadmossadegh.com/biography/egypt/


 

333 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ



 

334 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

                                           

 



 

335 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

R. stfnson

Mdlton

  

  

                                           

 



 

336 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

١ٝ ف٢ عٗد ايس٥ٝظ مجاٍ ٜساْايعالقات املضس١ٜ اإل
 ايٓاصس :عبد

ّ ٚتبأٜ َٛقف٘ َع  1952ايعدا٢٥ يجٛز٠ ٜٛيٝٛ  إٜسإَٛقف شاٙ 
 َٛقف ز٥ٝظ ٚشزا٤ٙ د. َضدم دباٙ ايجٛز٠ :

   

                                           

http://www.watan.com                 

http://elaph.com/Web/AsdaElaph/2008/6/337122.htm 

http://www.watan.com/
http://elaph.com/Web/AsdaElaph/2008/6/337122.htm
http://elaph.com/Web/AsdaElaph/2008/6/337122.htm


 

337 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

                                           



 

338 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

، ٚتكازب  كب١يف تًو احل إٜسإايٛضع ايطٝاض٢ يهٌ َٔ َضس ٚ
  :ايعالقات بُٝٓٗا يف فرت٠ حه١َٛ د.َضدم 

                                           



 

339 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

                                           

= 



 

340 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

  

  

                                                                                               
= 

 



 

341 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

 : ضدمَد. حبه١َٛ اإلطاح١ ١ٝ بعدٜساْايعالقات املضس١ٜ اإل  

   

                                           

 



 

342 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

                                           

www.idu.net

= 

http://www.idu.net/


 

343 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

                                                                                               
= 

www.idu.net

= 

http://www.idu.net/


 

344 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

                                                                                               
= 

 



 

345 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ْاح١ٝ ايدٍٚ ايغسب١ٝ ع٢ً حطاب عالقت٘ َع  إٜسإتٛجٗات شاٙ 

  : ٚايدٍٚ ايعسب١ٝ َضس 

                                           



 

346 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

ٚتأثريٙ ع٢ً حًف بغداد َٚٛقف ايس٥ٝظ مجاٍ عبد ايٓاصس َٓ٘ 
 :إٜسإايعالقات بني َضس ٚ

   

                                           



 

347 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

   

                                           



 

348 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

                                           



 

349 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

                                           

 



 

350 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

            
   

                                           

Cen – t- o

= 



 

351 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

                                                                                               
= 

 

= 



 

352 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

َٚٛقف٘ َٔ  إضسا٥ٌَٝالَح ضٝاض١ ايشاٙ اخلازج١ٝ ٚتٛجٗات٘ حنٛ 
  :َطأي١ تأَِٝ قٓا٠ ايطٜٛظ 

   

                                                                                               
= 

    ”     
“    



 

353 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

                                           



 

354 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

                                           

= 



 

355 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

  

                                                                                               
= 

 

http://www.watan.com                 

http://elaph.com/Web/AsdaElaph/2008/6/337122.htm    

 

http://www.watan.com/
http://elaph.com/Web/AsdaElaph/2008/6/337122.htm
http://elaph.com/Web/AsdaElaph/2008/6/337122.htm


 

356 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

تطٜٛس جٗاش ايطافاى ٚتٛطد ايعالقات يف  إضسا٥ٌٝدٚز أَسٜها ٚ
    بِٝٓٗ :

   

                                           

 

= 



 

357 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

جناح ايس٥ٝظ مجاٍ عبد ايٓاصس يف ايتضدٟ حلًف بغداد ٚتأثري 
           ذيو ع٢ً ايعالقات بني ايبًدٜٔ :

                                                                                               
= 



 

358 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

                                           



 

359 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

  

                                           



 

360 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

أضباب قطع ايعالقات ايدبًَٛاض١ٝ بني ايدٚيتني َٚٛقف ايشاٙ 
  َٔ ذيو :

   

                                           

http://www.mfa.gov.eg   

http://www.mfa.gov.eg/
http://www.mfa.gov.eg/


 

361 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

                                           

psri.com-http://www.ir  

http://www.ir-psri.com/
http://www.ir-psri.com/


 

362 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

           

                                           



 

363 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

 زد ايس٥ٝظ مجاٍ عبد ايٓاصس ع٢ً ضٝاض١ ايشاٙ ايعدا١ٝ٥ ملضس :

   

  

                                           

psri.com-http://www.ir    

http://www.ir-psri.com/
http://www.ir-psri.com/


 

364 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

١ٝ بايس٥ٝظ مجاٍ عبد ايٓاصس ٜساْاملعازض١ اإلزَٛش اتضاٍ 
             هلِ : َٚٛافكت٘ املبد١ٝ٥ ع٢ً تكدِٜ ايعٕٛ

   

                                           
 . 



 

365 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

                                           



 

366 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

١ٝ بايطفري ٜساْاتضاٍ ع٢ً شسٜفإ زض٣ٛ َٓدٚب حسن١ احلس١ٜ اإل
يتٓطٝل ضبٌ تكدِٜ َضس ايدعِ يًُعازض١  فتح٢ ايدٜب

  : ١ٜٝساْاإل

                                           
 

= 
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  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

  

                                                                                               
= 

https://ar.wikipedia.org/wiki

https://ar.wikipedia.org/wiki


 

368 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

ايدٜب بإبساِٖٝ ٜصد٣ عضٛ حسن١ احلس١ٜ  يكا٤ ايطفري فتح٢
 ١ٝ يتٓطٝل تستٝبات ضفس عدد َٔ أعضا٤ احلسن١ إىل َضس : ٜساْاإل

   

                                           



 

369 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

 

                                           



 

370 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

                                           



 

371 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

    
ٚتًك٢ إجسا٤ اتضاالت بني ايس٥ٝظ مجاٍ عبد ايٓاصس ٚاخل٢ُٓٝ 

 : ١ٝ تدزٜبات عطهس١ٜ ٚقتاي١ٝ يف َضس ٜساْزَٛش املعازض١ اإل

                                           



 

372 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

                                           

= 



 

373 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

                                                                                               
= 

 



 

374 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

اْتكاٍ أعضا٤ حسن١ احلس١ٜ إىل يبٓإ الضتهُاٍ تدزٜباتِٗ خٛفا 
  َٔ اْهشاف أَسِٖ :

   

                                           



 

375 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

عصّ أعضا٤ حسن١ احلس١ٜ تٛفري احتٝاجاتِٗ املاي١ٝ َٔ َضادز 
              ّ : 1967أخس٣ بعد ٖصمي١ َضس يف 

   

                                           



 

376 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

ٚزفع املطت٣ٛ ايدبًَٛاضٞ  إٜسإعٛد٠ ايعالقات بني َضس ٚ
 بُٝٓٗا قبٌ ٚفا٠ ايس٥ٝظ عبد ايٓاصس :

كان    

                                           
 

 



 

377 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

اعرتاف اخل٢ُٓٝ بدعِ ايس٥ٝظ مجاٍ عبد ايٓاصس يًجٛز٠ 
  ١ٝ بعد جناح ايجٛز٠ :ٜساْاإل

   

 ٕٝٛ ْٚظستِٗ إىل ايس٥ٝظ مجاٍ عبد ايٓاصس :ٜساْاإل

   

                                           

 



 

378 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

                                           

 
                                           Http://www.irdiplomacy.ir/index.php

http://www.mojahedin.org/events/5240/ 

http://www.irdiplomacy.ir/index.php
http://www.mojahedin.org/events/5240/
http://www.mojahedin.org/events/5240/


 

379 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

                                           



 

380 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

                                           

 



 

381 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

                                           



 

382 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

 اخلامت١



 

383 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

  



 

384 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

 املساجعقا١ُ٥ املضادز ٚ

  ٚال : املضادز ٚاملساجع ايعسب١ٝأ
  أمحد بٔ شْبٌٝ ايسَاٍ ـ 1

 أزثس نسٜطتٓطٔ  ـ 

 حطٓني عبد ايهاظِ  عج٘  ـ 3

  حطني دلٝب املضس٣  ـ 4



 

385 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

 ضعٝد شدري ضٛاد٣ اهلامش٢  ـ 5

 عبد ايٓعِٝ ذلُد حطٓني  ـ 6

 فتح٢ ايدٜب  ـ 7

 ف٢ُٗ ٖٜٛد٣  ـ 8

نُاٍ عط١ٝ ايعبد حًظ  ـ



 

386 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

ايطعٝد عبد املؤَٔ ذلُد ـ 10

 ذلُد حطٓني ٖٝهٌ  ـ 11

 ذلُد ضٌٗٝ طكٛش  ـ 13

 ذلُد عبد اهلل عبد ايسمحٔ َتٛىل  ـ 14

 ذلُد بٔ ٜٛضف ايهٓد٣  ـ 15

 ْرٜس ٖازٕٚ ايصبٝد٣  ـ 16



 

387 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

 م.ّ(  425 ـ 484ٖريدٚت ) ـ 17

 ّ(  1719/ ٖـ  1131ٜٛضف املًٛا٢ْ ايشٗري بابٔ ايٛنٌٝ )ت  ـ 18



 

388 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

 ثاْٝا : املضادز ٚاملساجع ايفازض١ٝ
 ( اعتماد انسهطىً ) دمحم حسه به عهّ  ـ 91

 جميم لُزاوهُ  ـ 02

  حسه پرويا )مشير انذَنة سابك(  ـ 09

 ـ 1ج  ـ باستان إيرانتاريخ  ـ 22
  حسيه مرتضائيان آبكىار ـ 23

  رضا لهّ ميرزا ـ 24



 

389 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

 ( سپٍر ربيح )پرفسُر ـ 25

 سرٌىگ جمال عبذ انىاصر )وخست َزير مصر(  ـ 02

 

 سرٌىگ حميذ ٌاشمّ  ـ 02

  سرٌىگ غالمرضا وجاتّ ـ 02

 سعيذ وفيسّ  ـ 01

 .ش .ـٌ 9031 طٍران ـ إيرانتاريخ معاصر  ـ 02

 لاسمی  عباس ـ 09

   ”     “ 
   



 

390 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

  غالمحسيه مصذق ـ 00

 فرٌاد رستمّ  ـ 00

  ه.ق( 1305 ـ 1233) فرٌاد ميرزا لاجار ـ 34 

 
 دمحم تمّ نسان انمهك سپٍر  ـ 01

 دمحم جعفر خُرمُجّ  ـ 02

 دمحم لهّ مجذ  ـ 02



 

391 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

 دمحم مصذق  ـ 02

 دمحم يُسف رياضّ ٌرَِ  ـ 01

 محمُد طهُعّ ـ 32

 ـاكىُن  از ابتذا تا إيرانمعرفّ جىگٍاِ تاريخّ  ـ 39

 .مجٍُل انمؤنف 

 ميرزا غالمحسيه خان أفضم انمهك  ـ 30

 َيهياو شُكراس  ـ 30

 يراَوذ آبراٌاميان  ـ 33



 

392 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 



 

393 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

  ثايجا : املساجع األجٓب١ٝ
45. Michael Ax worthy – A history of Iran (Empire of 
the mind) – p.17 – New York 2010 . 

46.   Percy Sykes (Sir) – History of  Persia – vol. 1  – 
London     1921        
  



 

394 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

زابعا : ايدٚزٜات ٚاجملالت َٚٛاقع شبه١ املعًَٛات 
 ايدٚي١ٝ 

 امحد خبش٢  ـ 47

 جالٍ ايدٜٔ احلُاَض٢  ـ 48

 شغًٍٛ ايطعٝد  ـ 49

حطني َطعٛدْٝا



 

395 

 

  د / فتحية حلني أمني أمحد الدالي

 ّ (2016  دٜطُربعدد )  دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

مرداد ماي سال  01 ـ 0222شماري  ـرَز وامً گيٍان  ـ 51

  .ٌـ  9000

بٍمه  ـ 99شماري  ـرَز وامً گيٍان فرٌىگّ  ـ 52

 .ش .ـ9020ٌ

صباح املٛض٣ٛ

http://www.watan.com  

http://elaph.com/Web/AsdaElaph/2008/6/337122.htm

ذلطٔ َريشا٢ٜ

ذلُد ع٢ً فريٚش آباد٣

http://www.watan.com/
http://elaph.com/Web/AsdaElaph/2008/6/337122.htm
http://elaph.com/Web/AsdaElaph/2008/6/337122.htm


 

396 

  العالقات املصرية اإليرانية يف عهد الرئيس مجال عبد الناصر

 دل١ً ن١ًٝ ايدزاضات اإلْطا١ْٝ

ج١ً ن١ًٝ ايدزاضات 

 اإلْطا١ْٝ

 ّ (2016  دٜطُربعدد ) 

طٗسإَكاٍ بعٓٛإ زٚابط 

-http://www.ir
psri.com  

www.idu.netقٞايعساَٛقع االذباد ايدميكساط٢

http://www.mohammadmossadegh.com/biography/egypt

https://ar.wikipedia.org/wiki/

WWW.IRANMEET.COM 
http://weekly.ahram.org.eg/Archive/2006/818/sc21.htm  

http://www.ir-psri.com/
http://www.ir-psri.com/
http://www.ir-psri.com/
http://www.idu.net/
http://www.mohammadmossadegh.com/biography/egypt/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.iranmeet.com/
http://weekly.ahram.org.eg/Archive/2006/818/sc21.htm

