
 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 
 

889 

 اإليرانية –أثر ثورة اليمن يف العالقات اجلزائرية 
 م.2691-2691 

 م.د. سالم شريف محمد
 وزارة التربية/ المديرية العامة لتربية ذي قار

Salamsherif299@gmail.com 
 الممخص: 

يديولوجية كؿ منيما، لذلؾ رأينا  كاف موقؼ الدولتيف إزاء تمؾ األحداث نابع مف توجيات وا 
ًً لسياسة الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا، لكوف سياسة  موقؼ الجزائر مناصرًا لثورة اليمف ومعاديَا

الناصر، التي تدعو الجزائر متأثرة باألفكار الناصرية التي تزعميا الرئيس المصري آنذاؾ جماؿ عبد 
لمناصرة األفكار التحررية والتخمص مف األنظمة الممكية العربية الموالية لمغرب، أما موقؼ إيراف كاف 
عمى النقيض مف الموقؼ الجزائري، لذلؾ عمؿ شاه إيراف محمد رضا بيموي وبالتعاوف مع المممكة 

عف المنطقة ومحاربة أفكاره التحررية العربية السعودية عمى إبعاد الرئيس المصري جماؿ عبد الناصر 
 التي بدأت بالوصوؿ لمساحتيف اإليرانية والسعودية. 

 الكممات المفتاحية : )سياسة، إيراف، الجزائر(.

The impact of the Yemen revolution on 

Algerian – Iranian relations 1962-1967 

dr. Salam Sharif Mohamed 

Ministry of Education / General Directorate of Dhi Qar 

Education 

Abstract:  

We have to analyze the contradiction between Algeria and Iran 

situation for the events of the Yamani revolution 1962-1976. The two 

countries situation towards these events came from ideologies for both. So , 

we could understand the Algerian situation was encouraging for this the 

Yamani revolution against the colonization and the loyalist kingdom system 
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for west especially USA and UK. However , Algeria stood with the Yamani 

revolution despite of the period between Algeria independency on 5
th

 July  

and this revolution in September in the same year. In addition of the Algerian 

influence with Naseriyan thoughts in which Jamal Abd Al. Nassir is the boss. 

It called for the freedom from the colonization and overcoming loyalist Arab 

kingdom systems for west. 

The Algerian support for the Yamani revolution was included it 

worked hard for support the effort ot Yaman. Also , it worked present its 

experience to the new government of Yaman after the war, that’s to remove 

what the British colonization left behind whereas about the Iranian situation, 

was in contradiction of Algeria. This is because of the system of Iran for the 

erea. For the Yamani happening, focuses the animosity between Shah of Iran 

and the Egyptian president Jamal abd Alnassir. It seeks to control the erea. 

So, Iran worked to get rid of Jamal abd Al nassir. That was by a cooperation 

with USA. They agreed to prevent the Egyptian control on Bab – Almandab 

strait because it was the main passage exports for Iran and Sudi oil. This had 

been achieved due to Egyptian army lose in war 1967. That led the Egyption 

army to go out from Yaman 25
th

 October 1967 till 25
th

 December in the same 

year.       

Key words: (Politics, Iran, Algeria) 

 المقدمة :

أدركػػػت المعارضػػػة اليمنيػػػة أف التغييػػػر السياسػػػي فػػػي الػػػيمف لػػػف يػػػتـ إال بحركػػػة يقػػػـو بيػػػا 
الجػػيش اليمنػػي لمقضػػاء عمػػى نظػػاـ اإلمامػػة وركػػائزه، لػػذا قػػررت تأسػػيس تنظػػيـ الضػػباط 

ؼ ذلػؾ التنظػيـ إلغػاء النظػاـ اإلمػامي ، وكاف ىػد1631األحرار رسميًا في كانوف األوؿ 
حػػػداث تغييػػػرات جذريػػػة فػػػي الػػػيمف تشػػػمؿ النػػػواحي السياسػػػية  قامػػػة جميوريػػػة يمنيػػػة، وا  وا 

 واالقتصادية.
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تأثر التنظيـ باألفكػار الثوريػة والقوميػة، لػذا قػرروا االتصػاؿ بمصػر، ألنيػا الدولػة العربيػة 
ؼ أيضػػًا عػف الػػرئيس المصػري جمػػاؿ األكبػر ثقػً،، والقػػادرة عمػى مسػػاندة الثػورة، والمعػرو 

 عبد الناصر تبنيو تمؾ الحركات القومية الثورية، ومعاداتو لألنظمة الرجعية العربية.

تطورت األحداث في اليمف، وصار واضحًا أف الظروؼ مييأة أكثػر لمقيػاـ بػالثورة، وأخػذ 
قامػػة الضػباط األحػرار يعػدوف العػػدة ل سػراع بتوجيػو الضػربة الحاسػػمة إلسػقاط النظػ اـ، وا 

الجميوريػػػة، وبنػػػػاًء عمػػػػى ذلػػػػؾ نفػػػػذ التنظػػػػيـ الثػػػػورة ضػػػػد الحكػػػػـ الممكػػػػي بتػػػػاري  السػػػػادس 
 .1631والعشريف مف أيموؿ عاـ 

األولى في الجزيرة العربيػة التػي تمكنػت مػف تغييػر نظػاـ  1631كانت الثورة اليمنية عاـ 
يف اإلقميمػي الحكـ اليمني مف ممكي إلى جميػوري، وكػاف ليػا صػدس واسػع عمػى المسػتوي

والػػػػدولي، وتباينػػػػت مواقفيػػػػا إزاءىػػػػا بػػػػيف المؤيػػػػد والمعػػػػارض، وكػػػػاف لجػػػػوء أمػػػػراء األسػػػػرة 
الحاكمة اليمنية لممممكة العربية السعودية وطمبيـ المساعدة منيا مف أجؿ استعادة ممكيـ 
المغصوب في اليمف سببًا مباشرًا في تدويؿ القضية، مما أدس إلػى تػدخؿ إقميمػي السػيما 

يػراف واألردف، قابمػو تيػار مؤيػد لمثػوار تمثػؿ مف الد وؿ ذات األنظمة الممكيػة كالسػعودية وا 
باألنظمة القومية العربية كمصر، والجزائر، والعراؽ، فضً، عف سوريا، والذي ييمنػا مػف 
يراف والبحث في أسباب التناقض في موقفيما.   ىذا الصراع حوؿ اليمف موقؼ الجزائر وا 

 المبحث األوؿ

 : 1634-1631الجزائر مف الثورة اليمنية موقؼ 

كانت الجزائر مف أولى الدوؿ العربية التي اعترفت بالنظاـ الجميوري الجديد في 
، إذ أوفػد الػرئيس الجزائػري 1631عػاـ  أيمػوؿاليمف، وكاف ذلؾ في الثامف والعشريف مػف 
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الػػػذي كػػػاف يشػػػغؿ منصػػػب وزيػػػر  (*)مبعوثػػػو الخػػػاص ىػػػواري بومػػػديف () أحمػػػد بػػػف بمػػػة
الدفاع في الحكومة الجزائرية ، وحممو رسالة تينئة لمشعب اليمني وقادتيا الجدد المتمثمػة 

.(، وقػاؿ فييػا 111،  ص1212بقائد الثػورة عمػي عبػد ال السػ،ؿ )رجػاء رحػيـ مرسػوؿ،
جديػػػد "باسػػػمي وباسػػػـ الشػػػعب الجزائػػػري نعمػػػف تأييػػػدنا لثػػػورة الػػػيمف ونظاميػػػا الجميػػػوري ال

ونتمنى ألشقائنا اليمنييف تحقيؽ التقدـ والرفاىية في ظؿ حكومتيـ الموقرة"      ) د. ؾ. 
( ، كتػاب سػفارة الجميوريػة العراقيػة فػي 112/111و ، وثائؽ مجمػس السػيادة ، الممػؼ )

                                                           
  أكمػػػؿ دراسػػػتو فػػػي واليػػػة تممسػػػاف الجزائريػػػة، التحػػػؽ بػػػالجيش الفرنسػػػي أثنػػػاء الحػػػرب  1615ولػػػد عػػػاـ ،

 1621، بعػػد الحػػرب التحػػؽ بحػػرب انتصػػار الحريػػات الديمقراطيػػة عػػاـ 1612-1616العالميػػة الثانيػػة 
أسػػػػػس المنظمػػػػػة العسػػػػػكرية السػػػػػرية، بعػػػػػد اكتشػػػػػاؼ المنظمػػػػػة مػػػػػف قبػػػػػؿ المسػػػػػتعمريف الفرنسػػػػػييف عػػػػػاـ 

ىرب إلى القاىرة ليؤسس نواة جبية التحرير الوطني، كػاف مػف ضػمف القػادة الخمسػة الجزائػرييف 1621
، انتخػب أوؿ رئػيس لمجزائػر 1631، أفرج عنو عاـ 1623المختطفيف مف قبؿ السمطات الفرنسية عاـ 

سػع ، أطيح بو مف قبؿ رفيقو بالنضاؿ ىواري بومديف بانق،ب عسكري بتاري  التا1631في أيموؿ عاـ 
. لممزيػػد ينظػػر : 1211، تػػوفي بتػػاري  الحػػادي عشػػر مػػف نيسػػاف عػػاـ 1632عشػػر مػػف حزيػػراف عػػاـ 

 1632أحمد بف بمة ودوره السياسي واالقتصادي واالجتماعي حتى عاـ  ،مائدة خضير عمي السعيدي 
 .11/1/1211البريطانية  BBC؛ إذاعة 

بػػف محمػػد بػػف خفاجػػة ، والمعػػروؼ باسػػمو الحركػػي  ولػػد محمػػد بػػف إبػػراىيـ بوخروبػػة 1611-1645  **
، وأبوه كاف ف،حًا يعمؿ عند أحػد اإلقطػاعييف  1611ىواري بومديف في الثالث والعشريف مف آب عاـ 

الجزائػػػرييف ، وتربػػػت عائمتػػػو عمػػػى االلتػػػزاـ بتعػػػاليـ الػػػديف اإلسػػػ،مي ، درس عنػػػد الكتاتيػػػب لػػػتعمـ حفػػػظ 
أدخؿ بالمدرسة الفرنسية المابير التي عرفت  1615ف عمره ، عاـ القرآف الكريـ وىو في سف الرابعة م

فيما بعد باسـ مدرسة محمد عبده، وفي عمر الرابعة عشرة انضـ إلػى حػزب الشػعب الجزائػري ، انضػـ 
في كفاحو ضد الفرنسييف ، ُعيف وزيرًا لمدفاع في أوؿ حكومة  1622إلى جيش التحرير الجزائري عاـ 

، فػي التاسػع  1631ًا ألركاف القوات المسمحة ورئيسًا لمجمس الثورة الوطني عػاـ جزائرية مستقمة ورئيس
قػػاد انق،بػػًا عسػػكريًا ضػػد أحمػػد بػػف بػػي،، وتقمػػد رئاسػػة الجميوريػػة الجزائريػػة.  1632عشػػر مػػف حزيػػراف 

أصيب بمرض عضاؿ اضطره إلى التوقؼ عف ممارسة ميػاـ عممػو الرئاسػي ، تػوفي فػي كػانوف األوؿ 
محمد ) (11-11ص، 1221يحيى أبو زكريا، ( )14-3ص، 1222صباح العبيدي،  ). 1645عاـ 

 (.22-11ص )د.ت(،العيد، 
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،  11( عػػف األردف وأحػػداث الػػيمف ، و1631فػػي تشػػريف األوؿ  131عمػػاف ، المػػرقـ )
تمرار النزاع بيف الممكييف والجميورييف بعد قياـ الثورة استمر ( . ونتيجة الس11-11ص

الػػػرئيس أحمػػػد بػػػف بمػػػو فػػػي جيػػػوده الراميػػػة لوقػػػؼ نزيػػػؼ الػػػدـ ، فحػػػاوؿ الوقػػػوؼ موقػػػؼ 
، 1655الوسػػػػػػيط بػػػػػػيف مؤيػػػػػػدي طرفػػػػػػي النػػػػػػزاع السػػػػػػعودية ومصػػػػػػر)أحمد حميػػػػػػد أحمػػػػػػد،

 (.124ص

ياشػمية بػالخوؼ الكبيػر شعر حكاـ المممكة العربية السعودية والمممكػة األردنيػة ال
مػػف نجػػاح الثػػورة اليمنيػػة ، لػػذلؾ عممػػوا بكػػؿ قػػوة بمسػػاندة الممكيػػيف اليمنيػػيف عػػف طريػػؽ 
تقػػديـ الػػدعـ العسػػكري لمقضػػاء عمػػى الثػػورة اليمنيػػة ، عمػػى الػػرتـ مػػف انيػػا كانػػت ال تػػزاؿ 
حديثػػة العيػػد باالسػػتق،ؿ، وتعيػػدت بالمشػػاركة العسػػكرية إذا قػػررت األنظمػػة ذات النظػػاـ 

 (.111، ص1213الجميوري لحماية الثورة اليمنية)خالد جماؿ كريـ الراوي،

إلػػى ىجػػـو كبيػػر مػػف  1631تعرضػػت قػػوات الثػػورة اليمنيػػة فػػي شػػير أيمػػوؿ عػػاـ 
قبػػؿ القػػوات الممكيػػة اليمنيػػة التػػي انطمقػػت مػػف األراضػػي السػػعودية بعػػد اف حصػػمت عمػػى 

 (.142، ص1226، أردني)عماد كريـ عباس جواد الراوي –دعـ عسكري سعودي 

بناء لموقؼ الجزائر المؤيد لمثورة اليمنية أوفد رئيس الجميورية اليمنية عمي عبد  
لمجزائػػر وحممػػو رسػػالة طالبػػًا فييػػا المسػػاعدة  ()ال السػػ،ؿ نائبػػو عبػػد الػػرحمف البيضػػاني

العسػػكرية منيػػا ، وافػػؽ الػػرئيس الجزائػػري أحمػػد بػػف بمػػو عمػػى إرسػػاؿ قػػوات جزائريػػة تقاتػػؿ 
جنػػػب القػػػوات اليمنيػػػة عمػػػى اف تتحمػػػؿ الجميوريػػػة العربيػػػة المتحػػػدة نفقػػػات التمػػػويف  إلػػػى

                                                           
 (1613-1211 سياسػػػي ودبموماسػػػي يمنػػػي، تمقػػػى تعميمػػػو فػػػي جػػػامعتي القػػػاىرة وبػػػوف ، تػػػولى عػػػدة : )

بػ،ده منيػا مناصب دبموماسية ومّثؿ ب،ده في ألمانيا الغربية والسوداف ولبناف ، تقمػد مناصػب عػدة فػي 
نائبػػًا لػػرئيس مجمػػس قيػػادة الثػػورة ، تػػولى رئاسػػة الػػوزراء وعػػدة حقائػػب وزاريػػة ، لػػو مؤلفػػات منيػػا )أسػػرار 

 (.24عمر الحيالي ، ص)اليمف( و)االقتصاد اليمني(. 
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المغربػػػػػي حػػػػػوؿ  –والػػػػػذخائر ، وافقػػػػػت األخيػػػػػرة عمػػػػػى ذلػػػػػؾ ، إال اف الخػػػػػ،ؼ الجزائػػػػػري 
تشػريف  11-5الصحراء الغربية ، والذي تمخػض عنػو صػدامًا عسػكريًا بينيمػا لممػدة مػف 

 اؿ.، والتي عرفت بحرب الرم1631األوؿ عاـ 

 (41-42، ص1211)س،ـ شريؼ محمد الصالح، 

وتوقفػػت بوسػػاطة مصػػرية حػػاؿ دوف إرسػػاؿ قػػوات جزائريػػة إلػػى الػػيمف )أحمػػد حمػػروش،  
( وبناًء عمى موقػؼ الجزائػر أرسػمت الجميوريػة العربيػة المتحػدة 112-111، ص1643

يادة، لمجبيػػة الشػػػمالية الشػػػرقية لمػػػيمف ث،ثػػػيف ألػػػؼ مقاتػػػؿ)د. ؾ. و ، ممفػػػات مجمػػػس السػػػ
( ، تقرير السفارة العراقية في القاىرة إلى وزارة الخارجيػة )سػري( ، ذي 121/111ممؼ )
 (.1، ص 1، و 1631تشريف الثاني  15في  1/15/1162الرقـ 

 1631أبرؽ الرئيس الجزائري أحمد بف بمو رسالة في العاشر مف شير ايار عاـ 
دور الجػيش المصػري المشػرؼ إلى الرئيس المصري جماؿ عبد الناصر أثنػى فييػا عمػى 

فػػػي الػػػدفاع عػػػف مبػػػادئ الثػػػورة اليمنيػػػة ، والوقػػػوؼ يوجػػػو الرجعيػػػة المتمثمػػػة ببقايػػػا النظػػػاـ 
 (.1631ايار  16،  1441الممكي اليمني)الطميعة العراقية )صحيفة( ، العدد 

كػػانوف الثػػاني  14-11وأثنػػاء انعقػػاد مػػؤتمر القمػػة العربػػي األوؿ فػػي القػػاىرة مػػف 
حضػػػػور ث،ثػػػػة عشػػػػر دولػػػػة عربيػػػػة، لػػػػـ يػػػػتمكف المػػػػؤتمروف مػػػػف تصػػػػفية وب 1631عػػػػاـ 

الخ،فػػػات العربيػػػػة العربيػػػة، السػػػػيما فيمػػػا يتعمػػػػؽ بالقضػػػية اليمنيػػػػة خاصػػػة ، واف تيػػػػاب 
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نيػػاء ذيوليػػا رتبػػة مؤجمػػة ،  ()األميػػر فيصػػؿ بػػف عبػػد العزيػػز جعػػؿ مناقشػػة أزمػػة الػػيمف وا 
 لـ تكف ىناؾ جدوس منو. (*)الف مثؿ ىذا الجيد مع الممؾ سعود بف عبد العزيز

ب،شؾ اف حضور الممؾ سعود بػف عبػد العزيػز لمػؤتمر القمػة العربػي األوؿ عػاـ 
المنعقػػػػد بالقػػػػاىرة أـز الوضػػػػع داخػػػػؿ المػػػػؤتمر ، وذلػػػػؾ بسػػػػبب الخػػػػ،ؼ والعػػػػداء  1631

المسػػػتحكـ بػػػيف جمػػػاؿ عبػػػد الناصػػػر والممػػػؾ سػػػعود وبالػػػذات فيمػػػا يتعمػػػؽ بحػػػؿ القضػػػية 
ؿ مػػػف داعمػػػي الثػػػورة اليمنيػػػة والثػػػاني مػػػف مناصػػػري النظػػػاـ الممكػػػي اليمنيػػػة،  لكػػػوف األو 

اليمنػػػي ، فضػػػً، عػػػف ذلػػػؾ اتيمػػػت القػػػاىرة الريػػػاض بتػػػدبير مػػػؤامرة التتيػػػاؿ جمػػػاؿ عبػػػد 
الناصػػر ، كػػؿ ىػػذا أدس إلػػى ضػػياع الجيػػود العربيػػة فػػي المػػؤتمر لحػػؿ القضػػية اليمنيػػة ، 

مػػف الممػػؾ سػػعود ، الف األوؿ  لػػذلؾ كػػاف المػػؤتمريف يتمنػػوف حضػػور األميػػر فيصػػؿ بػػدالً 
 (.112، ص1643كاف أكثر تفيمًا لمقضايا العربية)احمد حمروش، 

لـ تمض أياـ عمى انتياء مؤتمر القمػة العربػي حتػى تطػوع العػراؽ والجزائػر لبػذؿ 
وسػػاطة مػػع األميػػر فيصػػؿ لحػػؿ أزمػػة الػػيمف فػػي اإلطػػار العربػػي ، دوف السػػماح ألطػػراؼ 

                                                           
 1623-1642  ممؾ المممكة العربية السعودية الثالث مف أبناء الممؾ عبد العزيػز الػذكور مػف زوجتػو :

بنت عبد ال بف عبد المطيؼ آؿ الشي  ، تولى مقاليد الحكـ في الثاني مف تشريف الثػاني  األمير طرفة
بعػػد تنحػػي أخيػػو الشػػقيؽ عػػف الحكػػـ الممػػؾ سػػعود بسػػبب أمراضػػو المتعػػددة ، اتتيػػؿ فػػي  1631عػػاـ 

عمػػى يػػد ابػػف أخيػػو فيصػػؿ بػػف مسػػاعد بػػف عبػػد العزيػػز آؿ  1642الخػػامس والعشػػريف مػػف شػػير آذار 
د مػف التفاصػيؿ ينظػر: عبػد الػرحمف بػف عبػد العزيػز سػميماف ، فيصػؿ بػف عبػد العزيػز آؿ سعود. لممزيػ

 .1221،  1642-1623سعود وجيوده في القضايا العربية واإلس،مية 
 1621-1636  كاف عمى  1621: االبف األكبر لعبد العزيز آؿ سعود ، تولى العرش السعودي عاـ ،

خػػ،ؼ مػػع السياسػػة المصػػرية إبػػاف حكػػـ الػػرئيس جمػػاؿ عبػػد الناصػػر ، اتيمتػػو القػػاىرة بتمويػػؿ مػػؤامرة 
 ، تنحػى عػف العػرش بسػبب مرضػو فػي 1636االتتياؿ األخيرة ، اشترؾ في مؤتمر القمة العربي عاـ 

 .(136ص، 1643محمد حرب،  ). 1636، توفي عاـ  1631تشريف الثاني عاـ 
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 (*)وبنػاًء عمػى ذلػؾ سػافر إلػى الريػاض شػامؿ السػامرائيخارجية التدخؿ فػي المشػكمة ، 
وزيػر األوقػػاؼ الجزائػري ، ودارت فػػي  **()وزيػر الصػحة العراقػػي ، وأحمػد توفيػػؽ المػدني

الريػػاض محادثػػات مكثفػػة نػػتع عنيػػا إعػػ،ف اتفػػاؽ عمػػى عػػودة الع،قػػات بػػيف الجميوريػػة 
بمػػػػديف عمػػػػى التأييػػػػد المطمػػػػؽ العربيػػػػة المتحػػػػدة والمممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية، مػػػػع اتفػػػػاؽ ال

السػػتق،ؿ الػػيمف وحريػػة شػػعبو ، والتعيػػد بحػػؿ أيػػة خ،فػػات بطريػػؽ الحػػوار الػػودي، وتػػـ 
 االتفاؽ اف ما حدث في اليمف ىو شانًا داخميًا.

 (.111، ص1655( )أحمد حميد أحمد ، 411، ص1655)محمد حسنيف ىيكؿ،  

قػاؼ التػدخ،ت المصػرية جزائرية حوؿ إي –إف االتفاؽ الذي حصؿ برعاية عراقية
السػػعودية بػػاليمف لػػـ يػػدـ طػػويً،، إذ سػػرعاف مػػا نسػػؼ االتفػػاؽ وعػػادت التػػدخ،ت مػػف  –

جديد، مما حدس بالحكومة اليمنية إرسػاؿ وفػد لمحكومػة الجزائريػة بوصػفيا راعيػة االتفػاؽ 
األوؿ، وأبمغتيػػا بمعػػاودة التػػدخ،ت المصػػرية السػػعودية بالشػػأف اليمنػػي مػػف جديػػد، وتعيػػد 

لرئيس الجزائري أحمد بف بمة بطرح الموضوع خ،ؿ عقد مؤتمر القمة العربي الثاني في ا
، وعنػػد طػػرح المشػػكمة اليمنيػػة  1631االسػػكندرية بتػػاري  الحػػادي عشػػر مػػف أيمػػوؿ عػػاـ 

                                                           
*  أكمػػػؿ دراسػػػتو االبتدائيػػػة فييػػػا ، وانتقػػػؿ إلػػػى بغػػػداد لدراسػػػة المتوسػػػطة  1611ولػػػد فػػػي سػػػامراء عػػػاـ ،

ليمتحػؽ بكميػة  1621والثانوية في ثانوية الكرخ ، بعد إكماؿ دراستو الطبية خارج العػراؽ عػاد إليػو عػاـ 
ط االحتياط وتخرج برتبة نقيب وعمؿ طبيبػًا فػي مستشػفى الكاظميػة ، تقمػد منصػب وزيػر الصػحة الضبا

. 1211في عيد الرئيسيف العراقييف عبد الس،ـ محمد عارؼ وعبد الرحمف محمد عػارؼ ، تػوفي عػاـ 
 .(1652آب  11ميدي شاكر العبيدي ، مقابمة منشورة في مجمة التضامف ، العدد الصادر في  )
** (1566-1651 مػػؤرخ ووزيػػر جزائػػري ، ولػػد بتػػونس فػػي األوؿ مػػف تشػػريف الثػػاني عػػاـ : )1566  ،

انضـ لجمعية العمماء المسمميف الجزائرييف بجبية التحرير الوطني والتحؽ بصفة تامة بػالثورة الجزائريػة 
ا األولػػى. وصػػار عضػػوًا فػػي الحكومػػة المؤقتػػة ، أسػػندت إليػػو حينئػػذ وزارة الشػػؤوف الثقافيػػة فػػي تشػػكيمتي

 (.1226تشريف األوؿ  16جريدة الوطف الجزائرية ، )
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خػػػ،ؿ المناقشػػػات لػػػـ يػػػتمكف الػػػرئيس الجزائػػػري مػػػف إقنػػػاع طرفػػػي النػػػزاع بػػػاليمف ب يقػػػاؼ 
بوجية نظره مف جية ، واالنق،ب الجزائري الذي قاـ تدخ،تيـ ، نتيجة تمسؾ كؿ طرؼ 

 .1632حزيراف عاـ   16بو ىواري بومديف ضد أحمد بف بمة في 

 (.   112-111، ص1213)خالد جماؿ كريـ الراوي ،  

اسػػػتمرت الجزائػػػر بموقفيػػػا المؤيػػػد لمثػػػورة اليمنيػػػة حتػػػى بعػػػد االنقػػػ،ب الػػػذي قػػػاده 
دة بػالجزائر انيػا ضػد التػدخؿ الخػارجي فػي الػيمف، ىواري بومديف ، وأعمنت القيادة الجديػ

وانيا تسعى إلى وحػدة التػراب اليمنػي مػف خػ،ؿ المصػالحة بػيف األطػراؼ المتنازعػة فييػا 
مػػػف جيػػػة ، والجميوريػػػة العربيػػػػة المتحػػػدة والمممكػػػة العربيػػػة السػػػػعودية مػػػف جيػػػة أخػػػػرس 

ربيػػػػػة )مصػػػػػر(، )سمسػػػػػمة دراسػػػػػات سػػػػػجؿ اعراء حػػػػػوؿ الوقػػػػػائع السياسػػػػػية فػػػػػي الػػػػػب،د الع
 (.42-34ص

مػػػف أعػػػ،ه يتضػػػح ، اف الجزائػػػر حتػػػى بعػػػد انقػػػ،ب ىػػػواري بومػػػديف كانػػػت ضػػػد 
النظاـ الممكػي فػي الػيمف ، النػو فػي رأيػو نظػاـ اسػتغ،لي متخمػؼ لػيس فيػو خيػر لصػالح 

 اليمف ، فضً، عف انيا كانت داعمة لكؿ حركات التحرر في الوطف العربي والعالـ.  

واري بومػػديف بجمػػع طرفػػي النػػزاع فػػي الػػيمف الجميوريػػة تكممػػت جيػػود الػػرئيس ىػػ
العربية المتحدة والمممكة العربيػة السػعودية فػي اجتمػاع بمدينػة جػدة فػي الثػاني والعشػريف 

، وجرس لمػرئيس المصػري جمػاؿ عبػد الناصػر اسػتقبااًل رسػميًا  1632مف شير آب عاـ 
اؽ كامؿ حوؿ اليمف وتضمف كبيرًا ، وخ،ؿ ثماف وأربعيف ساعة توصؿ الطرفاف إلى اتف

 ما يمي:

انسحاب القوات المصرية مف اليمف خ،ؿ عشرة أشير، ووقؼ كؿ المساعدات السعودية  -1
 لمممكيف.
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تكػػػويف مجمػػػس يمنػػػي يتػػػألؼ مػػػف خمسػػػيف عضػػػوًا يمثمػػػوف جميػػػع الفصػػػائؿ اليمنيػػػة مكمفػػػًا  -1
فػػػي موعػػػدًا بتكػػػويف حكومػػػة انتقاليػػػة تمييػػػدًا إلجػػػراء اسػػػتفتاء عػػػاـ لتحديػػػد مسػػػتقبؿ الػػػيمف 

 . 1632أقصاه الثالث والعشريف مف تشريف الثاني عاـ  
 (.113، ص1213()خالد جماؿ كريـ الراوي،112-111)نضاؿ عبد الناصر، ص

فػػي الثػػامف عشػػر مػػف شػػير آذار  ()وصػػؿ رئػػيس الػػوزراء اليمنػػي محسػػف العينػػي
وزير خارجيتو بزيارة لمجزائر التقى خ،ليا بالرئيس الجزائري ىواري بومديف و  1633عاـ 

وسػممو رسػالة مػف حكومتػو طالبػًا فييػا اف تتػولى الجزائػر الوسػاطة  ()عبد العزيز بوتفميقة
مػػع حكومػػة جميوريػػة الػػيمف الديمقراطيػػة مػػف أجػػؿ حػػؿ اإلشػػكاالت بػػيف الطػػرفيف والرتبػػة 

 في توجيو الطاقات نحو التنمية.

(Mohamed Ahmed Mahgoub, 1974 , PP.154-155.  ) 

الجزائػػري ىػػواري بومػػديف فػػي الحػػادي والعشػػريف مػػف شػػير آذار عػػاـ  دعػػا الػػرئيس
حكومتػػػا الػػػيمف ل،جتمػػػاع وطمػػػب منيمػػػا إعػػػادة الع،قػػػات إلػػػى طبيعتيػػػا ، وقػػػاؿ  1633

                                                           
  وأتػػـ دراسػػػتو  1621فػػي مدينػػة صػػنعاء ، التحػػؽ بكميػػػة الحقػػوؽ بجامعػػة القػػاىرة عػػاـ  1611ولػػد عػػاـ

انضػػـ لصػػفوؼ حػػزب البعػػث العربػػي االشػػتراكي ، عػػيف وزيػػرًا لمخارجيػػة بعػػد  1625األوليػػة فييػػا، عػػاـ 
غؿ ، شػػ1633، ورئيسػػًا لمػػوزراء بعػػد اإلطاحػػة بعمػػي عبػػد ال السػػ،ؿ عػػاـ  1631إعػػ،ف الثػػورة عػػاـ 

منصب مندوب اليمف في األمـ المتحػدة لمػرات عػدة. لمزيػد مػف التفاصػيؿ ينظػر: أحمػد منصػور ، مػف 
، قنػػػاة الجزيػػػرة  2/1/1222اإلماميػػػة إلػػػى الجميوريػػػة، الحمقػػػة األولػػػى ، برنػػػامع شػػػاىد عمػػػى العصػػػر 

 القطرية .
   1624ورة الجزائرية عػاـ ، التحؽ بالث 1614ولد في مدينة تممساف الجزائرية في الثاني مف آذار عاـ 

، عػػيف عضػػوًا فػػي ىيػػأة قيػػادة العمميػػات العسػػكرية بناحيػػة الغػػرب ثػػـ ضػػمف قيػػادة األركػػاف ثػػـ مجاىػػدًا 
بالجبيػػة الصػػحراوية بعػػد االسػػتق،ؿ ، عػػيف فػػي المجمػػس التأسيسػػي ثػػـ وزيػػرًا لمشػػباب والسػػياحة ، عػػيف 

سػعد  ). 1665لمجميورية الجزائرية عاـ  وزيرًا لمخارجية في عيد الرئيس ىواري بومديف ، صار رئيساً 
 (.32ص ،1211بف البشير العمامرة،
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الػػػرئيس الجزائػػػري فػػػي بػػػرقيتيف بعثيمػػػا ليمػػػا "اننػػػا عمػػػى ثقػػػة كاممػػػة فػػػي اف روح االخػػػوة 
و اف يػػػػؤدي إلػػػػى تػػػػدىور والمسػػػػؤولية والحكمػػػػة والتعقػػػػؿ سػػػػتتغمب عمػػػػى كػػػػؿ مػػػػا مػػػػف شػػػػأن

األوضػػػاع بػػػػيف بمػػػػديكما وعمػػػى كػػػػؿ عوامػػػػؿ التػػػوتر التػػػػي يترتػػػػب عمييػػػا اقتتػػػػاؿ األشػػػػقاء" 
 ودعاىما إلى حؿ المشاكؿ بيف البمديف بالطرؽ السممية

(Mohamed Ahmed Mahgoub,1974,  PP.154-155) 

كػػػاف التحػػػرؾ الجزائػػػري الرسػػػمي وحيػػػدًا عمػػػى السػػػاحة السياسػػػية العربيػػػة حػػػوؿ مػػػا 
جػػري مػػف اقتتػػاؿ بػػيف شػػطري الػػيمف ، ودورىػػا فػػي إنيػػاء الخػػ،ؼ بينيمػػا ، وبفعػػؿ ذلػػؾ ي

ىاجمت صحيفة )الشعب( الجزائرية الدوؿ العربية بعدـ التحرؾ حيػاؿ األزمػة بػيف دولتػي 
الػػيمف مػػع أىميػػة الخطػػر الػػذي سينشػػأ فػػي حػػاؿ اسػػتمرار االحتكػػاؾ السػػمبي بػػيف البمػػديف، 

روح ال،مبػػاالة التػػزاؿ سػػائدة فػػي كثيػػر مػػف المواقػػؼ وذكػػرت الصػػحيفة اف ىػػذا يعنػػي أف 
العربية، وأضافت الصحيفة قائمة إف تقييـ المواقؼ يجػب اف يكػوف عمػى أسػاس األعمػاؿ 
الماديػػػة الممموسػػػة ولػػػيس عمػػػى أسػػػاس األقػػػواؿ ميمػػػا كانػػػت ب،تتيػػػا وصػػػيغتيا، وأنيػػػت 

نػػو سػػوس االسػػتعمار الصػػحيفة مقاليػػا بقوليػػا إف ىػػذا الوضػػع العربػػي المتػػردي ال يسػػتفيد م
 (.11/1/1633واالمبريالية العالمية )نقً، عف : و. ا. ع ، 

في ىذه المرحمة مف الصراع اليمني، شكمت بعض األحداث السياسية والعسػكرية 
الممكػػػي فػػػي الػػػيمف، فحػػػرب الخػػػامس مػػػف  –عوامػػػؿ سياسػػػية إلنيػػػاء الصػػػراع الجميػػػوري 

، واسػػػػػتي،ء 1634يمف عػػػػػاـ ، وخػػػػػروج القػػػػػوات المصػػػػػرية مػػػػػف الػػػػػ 1634حزيػػػػػراف عػػػػػاـ 
المعارضػػة اإلصػػ،حية عمػػى السػػمطة مػػف خػػ،ؿ انقػػ،ب الخػػامس مػػف تشػػريف الثػػاني عػػاـ 

، وىزيمػػػة القػػػوس الممكيػػػة عسػػػكريًا، وبدايػػػة التغمغػػػؿ السػػػوفيتي فػػػي جنػػػوب الجزيػػػرة 1634
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، كػػؿ ىػػذه األحػػداث دفعػػت بػػأطراؼ الصػػراع المحميػػة واإلقميميػػة مضػػطرة نحػػو ()العربيػػة
 ـ في اليمف.إح،ؿ الس،

 (.154-121، ص1221)عبد الحميد عبد ال حسيف البكري،  

، حاولػت الجزائػر معالجػة الوضػع  1634بعد نيايػة الحػرب األىميػة اليمنيػة عػاـ 
االقتصادي المتدىور فييا ، حيث منحتيا مبمغًا ماليًا قػدره مميػوف جنيػو اسػترليني لغػرض 

(، 11/1/1635،  6536جزائريػػة ، العػػدد تطػػوير مرافقيػػا االقتصادية)صػػحيفة النيػػار ال
كذلؾ أوفدت الكثير مف خبرائيا الفنييف في المجاؿ النفطي لمبحث عف الثػروات المعدنيػة 

 ، وقبمت الكثير مف الط،ب اليمنييف في جامعاتيا ومعاىدىا لتطوير كفاءتيـ الفنية.

 ( 115، ص1213)خالد جماؿ كريـ الراوي،  

ه عشرة م،ييف دينار جزائري عند زيارة وزير الدولة الجزائري فضً، عف تبرعيا بمبمغ قدر 
أرسمت كذلؾ مواد  1634بتاري  الثالث والعشريف مف كانوف األوؿ عاـ  ()شريؼ بمقاسـ

 تذائية وألبسة وزودت المستشفيات اليمنية بكوادر طبية مختمفة.

                                                           
  لػػـ تكػػد تنقضػػي عػػدة شػػيور عمػػى إعػػ،ف االنسػػحاب البريطػػاني حتػػى وصػػمت قطػػع بحريػػة سػػوفيتية إلػػى

( ، Bombayبعض موانئ الخميع العربي، والجزء الجنوبي مف المحيط اليندي، فػي كػؿ مػف بومبػاي )
وبنػػدر عبػػاس، وأـ قصػػر، وعػػدف، ومقديشػػو ، وسػػاعد تمػػؾ التحركػػات البحريػػة ( ، Madrasومػػداراس )

التحػػوالت السياسػػية فػػي جميوريػػة الػػيمف الديمقراطيػػة الشػػعبية ، إذ ىػػيمف الجنػػاح الماركسػػي مػػف جبيػػة 
التحريػػر القوميػػة عمػػى السػػمطة فضػػً، عػػف التحػػوالت التػػي اعقبػػت انقػػ،ب حػػزب البعػػث فػػي العػػراؽ فػػي 

، وترتب عمى ذلؾ توثؽ الع،قات بيف االتحاد السوفيتي وجميورية  1635ز عاـ السابع عشر مف تمو 
اليمف الديمقراطية الشعبية مف جية ، وبيف األولى والعراؽ ، فقد أبرمت معاىػدة صػداقة وتعػاوف بينيمػا 

 .1641في التاسع مف شير نيساف عاـ 
 (115-114)نياد طالب عويد الحميداوي، ص



 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 
 

922 

 ( 11/1/1635،  6543)صحيفة النيار الجزائرية ، العدد 

إف الحكومػػػػة الجزائريػػػػة وقفػػػػت بكػػػػؿ إمكانياتيػػػػا إلػػػػى جانػػػػب الثػػػػورة اليمنيػػػػة ضػػػػد 
الممكييف فييا عمى الرتـ مف قصر المدة بيف استق،ليا ووقوع الثورة اليمنية، حيث كانت 
التزاؿ أجيزة الدولة الجزائرية تدار مف قبؿ سػمطات االحػت،ؿ الفرنسػي، لكنيػا وقفػت إلػى 

وىػػػذا نػػػابع مػػػف توجييػػػا الثػػػوري الجديػػػد بعػػػد االسػػػتق،ؿ ،  جانػػػب الجميػػػورييف اليمنيػػػيف،
والوقػػوؼ ضػػد األنظمػػة الممكيػػة الرجعيػػة فػػي الػػوطف العربػػي. اسػػتميمت موقفيػػا ىػػذا مػػف 
خػػ،ؿ تػػأثر قػػادة الجزائػػر الجػػدد باألفكػػار الناصػػرية بقيػػادة الػػرئيس المصػػري جمػػاؿ عبػػد 

مػػف قبػػؿ  1631ـ الناصػػر ، وعمػػى الػػرتـ مػػف تعػػرض الجزائػػر إلػػى عػػدواف عسػػكري عػػا
 المممكة المغربية ، إال انيا حافظت عمى موقفيا االيجابي إزاء الثورة اليمنية. 

 المبحث الثاني

 1634-1631موقؼ إيراف مف الثورة اليمنية 

 () 1646-1611كػػػاف موقػػػؼ الحكومػػػة اإليرانيػػػة بقيػػػػادة الشػػػاه محمػػػد رضػػػا بيمػػػػوي   
دية، فقػػد بػػدا ليمػػا اف مصػػر كانػػت وراء متطابقػػًا مػػع وجيػػة نظػػر المممكػػة العربيػػة السػػعو 

                                                                                                                                                      
  شرؽ الجزائر ، كاف ضػابطًا عسػكريًا فػي جػيش التحريػر  األوراسدر مف منطقة ، ينح 1611)ولد عاـ

الوطني الجزائري خ،ؿ الثورة الجزائرية ضد االحت،ؿ الفرنسي ، تقمد عدة مناصب بعد االستق،ؿ منيا 
عف عمر  1226حزيراف عاـ  11وزيرًا لمدولة وعضوًا في جبية التحرير الوطني الجزائرية ، توفي في 

 (141ص، 1661عبد الوىاب الكيالي،  )تسع وسبعوف سنة.  ناىز
  مػع اختػو التػوأـ )أشػرؼ( ، صػار وليػًا لمعيػد  1616)ولد في السادس والعشػريف مػف تشػريف األوؿ عػاـ

، وعنػػدما بمػػغ الثانيػػة عشػػرة  1612بعػد اف اسػػتولى أبػػوه عمػػى السػػمطة فػػي إيػػراف فػػي كػػانوف األوؿ عػػاـ 
ه إلػػى سويسػػرا ليمتحػػؽ بمدرسػػة )االرونػػة( بمدينػػة بػػاؿ إلكمػػاؿ تعميمػػو أرسػػمو أبػػو  1611مػػف عمػػره عػػاـ 

ليمتحؽ بالكمية الحربية فييا وتخػرج فييػا بعػد سػنتيف برتبػة  1613الثانوي ، عاد بعدىا إلى طيراف عاـ 
مػػ،ـز ثػػاف ، عػػيف مفتشػػًا فػػي الجػػيش ، جػػرس تتويجػػو شػػاىًا عمػػى إيػػراف فػػي ظػػؿ االحػػت،ؿ البريطػػاني 
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تػػدبير ىػػذا االنقػػ،ب ، واف السياسػػة العمنيػػة التػػي عبػػر عنيػػا جمػػاؿ عبػػد الناصػػر برتبتػػو 
اإلطاحػػػة بالممكيػػػات فػػػي الشػػػرؽ األوسػػػط بػػػدأ تطبيقيػػػا فػػػي الػػػيمف الشػػػمالي عنػػػد الحػػػدود 

 (.141-141، ص1661الجنوبية لممممكة العربية السعودية )سعيد باديب ، 
بالتريػث ومراقبػة  1631الموقؼ المبدئي لشاه إيػراف مػف أحػداث الػيمف عػاـ  اتسـ

الموقؼ، ولـ يتخذ أي قرار عممي إزاءه، ذلؾ العتباريف: أوليما مع بداية الحرب األىمية 
بػػيف شػػطري الػػيمف سػػجؿ الممكيػػوف انتصػػارات عديػػدة بفضػػؿ المعونػػة الفنيػػة التػػي حصػػموا 

المرتزقػػػػػة األجانػػػػػب مػػػػػف جنسػػػػػيات مختمفػػػػػة عمييػػػػػا مػػػػػف قبػػػػػؿ أعػػػػػداد ال بػػػػػأس بيػػػػػا مػػػػػف 
كالبمجيكييف، والفرنسييف، والبريطانييف، حيث قارب عػددىـ ث،ثمائػة مرتػزؽ، نجػح ىػؤالء 
دارة أجيػػػػزة االتصػػػػاالت بشػػػػكؿ جيػػػػد، ممػػػػا نػػػػتع عنػػػػو إدامػػػػة  فػػػػي إعػػػػداد جػػػػيش مػػػػنظـ، وا 
التواصػػػؿ بػػػيف جبيػػػات القتػػػاؿ مػػػع بعضػػػيا ، ووضػػػعوا الخطػػػط العسػػػكرية، وأشػػػرفوا عمػػػى 

نفيػػذىا، وتمكنػػوا مػػف اسػػتخداـ األسػػمحة الحديثػػػة بشػػكؿ دقيػػؽ لػػذلؾ أدرؾ شػػاه إيػػػراف اف ت
، أمػػا االعتبػػار الثػػاني فػػاف شػػاه ()االنضػػماـ إلييػػا سػػوؼ يضػػر بمصػػمحة إيػػراف إسػػ،مياً 

إيراف كاف ال يريد في ىذا الوقت توسيع خ،فو مع الػرئيس جمػاؿ عبػد الناصػر ، السػيما 
 .1631بيف مصر والعراؽ وسوريا في نيساف بعد قياـ الوحدة الث،ثية 

                                                                                                                                                      

، اسػػػتمر بحكػػػـ إيػػػراف حتػػػى قامػػػت فػػػي وجيػػػو ثػػػورة الشػػػعوب اإليرانيػػػة عػػػاـ  13/6/1611إليػػػراف يػػػـو 
، طاؼ فػي الواليػات المتحػدة األمريكيػة والمكسػيؾ  12/1/1646، اضطر إلى ترؾ إيراف يـو  1645

 13/4/1652والمغرب بحثًا عف ممجأ يؤويو ، ثـ استقر في مصر وبقي فييػا حتػى مػات بالقػاىرة يػـو 
 سرطاف. تحت وطأة مرض ال

 ( 15-11ص ، 1651محمد وصفي أبو مغمي ، ) (121ص ،1224 خضير مظمـو فرحاف البديري، )
 (M. Rpahlaphl  PP.63-64؛  )
  تبنػوا فكػرة التعػاوف عمػى أسػاس الػديف  1624)عند زيػارة شػاه إيػراف إلػى المممكػة العربيػة السػعودية عػاـ

اإلس،مي ، وقد كاف اليدؼ مف ذلؾ ىو الوقوؼ أماـ دعوات جماؿ عبد الناصر القومية عمى اعتبػار 
 .(41ص ، 1661 سعد باديب ،)اف الديف اإلس،مية ينبذ القومية. لمتفاصيؿ 
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 ( 164-162، ص1224)محمد عبد الرحمف يونس العبيدي،  

عمى اعتبار اف العرؽ وسوريا سينضماف إليو في حاؿ اف تػدخمت إيػراف بأحػداث 
 (.112-111،   ص1211اليمف)محسف ثمع أحمد المييبي، 

ونظاميػػا الجميػػوري الجديػػد ، أمػػا موقػػؼ الحكومػػة اإليرانيػػة مػػف الثػػورة فػػي الػػيمف 
 ف نيا لـ تعترؼ بو ، وكاف موقفيا مناصرًا ومؤيدًا لمموقؼ السعودي واألردني

 (Hallioday, 1974 , P.113  ، 41، ص1661( )سعيد باديب.) 

إال اف التريث اإليراني في عدـ التدخؿ باليمف لـ يستمر طػويً، ، فقػد اعتقػد شػاه 
يمف ييػػدؼ لنشػػر القوميػػة العربيػة بعػػد اف فشػػمت الوحػػدة إيػراف اف التػػدخؿ المصػػري فػػي الػ

، واعتقد الشاه أيضًا اف أي انتصػار يحققػو جمػاؿ عبػد  1631السورية عاـ  –المصرية 
الناصػػػر بالمنطقػػػة فػػػ ف إيػػػراف تيػػػر بعيػػػدة عػػػف طموحاتػػػو ، وبنػػػاًء عمػػػى ذلػػػؾ قػػػرر الشػػػاه 

 ة.التدخؿ العسكري باليمف بالتعاوف مع المممكة العربية السعودي

(Chubin , Shahram and Zabih , Sepehr , 19974,  PP.150-
153 ) 

إال إف اعتػػراؼ االتحػػاد السػػوفيتي بالنظػػاـ الجميػػوري الجديػػد فػػي الػػيمف أقمػػؽ شػػاه 
 Nikita) ()إيػػػراف كثيػػػرًا ، السػػػيما بعػػػد تصػػػريح الػػػرئيس السػػػوفيتي نيكيتػػػا خورشػػػوؼ

                                                           
  1561-1641 1631-1621: زعػػيـ شػػيوعي ورجػػؿ دولػػة سػػوفيتي ، حكػػـ االتحػػاد السػػوفيتي مػػف  ،

تميػػػز حكمػػػو بالمعػػػاداة الشػػػديدة لمسػػػتالينية وب رسػػػاء الػػػدعائـ األولػػػى لسياسػػػة االنفػػػراج الػػػدولي والتعػػػايش 
بعد اف أنيى دراستو الجامعية تفرغ لمعمؿ السياسي  1615السممي ، انتسب إلى الحزب الشيوعي عاـ 

في الحوب الشيوعي األوكراني ، كانت لو مواقؼ متعاطفة مع العرب وبرز ذلؾ خ،ؿ العدواف الث،ثي 
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Khrushcher الجميوري الجديػد فػي الػيمف يعػد  إف أي تعٍد عمى النظاـ"( الذي قاؿ فيو
، فعػدت حكومػة إيػراف الثػورة اليمنيػة نتػاج سػوفيتي وتحمػؿ  "تعديًا عمى االتحاد السػوفيتي

 أفكارًا شيوعية.

 (.  122،  ص1664( )فواز جمعيف، 111، ص1211)محمد سالـ الكواز،  

ربيػة لذلؾ سػارع شػاه إيػراف بالتػدخؿ العسػكري فػي الػيمف بالتعػاوف مػع المممكػة الع
السعودية والمممكة األردنيػة الياشػمية إلبعػاد الخطػر الشػيوعي عػف المنطقػة ، السػيما إذا 

كػػػاف نشػػػطًا فػػػي إيػػػراف وشػػػكؿ  () مػػػا عممنػػػا اف الحػػػزب الشػػػيوعي اإليرانػػػي )حػػػزب تػػػودة(
 . 1621عاـ  ()تيديدًا صريحًا لنظاـ الشاه منذ انق،ب محمد مصدؽ

                                                                                                                                                      

اإلسػػرائيمي  –فضػػً، عػػف الصػػراع العربػػي  1631وتأييػػده لمثػػورة اليمنيػػة عػػاـ  1623عمػػى مصػػر عػػاـ 
 . 1634عاـ 

 (.61ص ، 1221 كريـ زتير أسيود المالكي،)
   نشاطيـ بعد تنحي الشاه رضا عف العرش اإليراني ، حيػث أبػدس الشػاه عاود الشيوعيوف في إيراف إلى

عطػاء حريػة لمصػحافة واألحػزاب مػف  محمد رضا في بداية حكمػو مرونػة فػي بنػاء مؤسسػات الدولػة ، وا 
أجػػؿ تثبيػػت دعػػائـ حكمػػو ، ونتيجػػة لػػذلؾ اجتمػػع مجموعػػة مػػف الشػػيوعييف واالشػػتراكييف والػػديمقراطييف 

ماعيـ تأسيس حزب شيوعي باسـ )توده( أي المجاىيػد فػي التاسػع والعشػريف مػف وأعمنوا بعد انتياء اجت
 .1611أيموؿ عاـ 

 (12-14ص ، 1213 )بتوؿ كاظـ عزاؿ الشمري ، 
    ىػو أحػد قػادة إيػراف السياسػييف الػذي أمػـ عػددًا كبيػرًا مػف شػركات الػنفط البريطانيػػة  1551ولػد عػاـ ،

، حصؿ  1621-1621ه عندما كاف رئيسًا لموزراء في المدة في إيراف، نجح إلى حٍد ما في خمع الشا
،  1611والػدكتوراه عػاـ  1612عمى شيادة الماجسػتير فػي القػانوف مػف جامعػة لػوزاف السويسػرية عػاـ 

عينػو الشػاه  1621عػيف وزيػرًا ل،قتصػاد ، عػارض انتخػاب رضػا خػاف شػاه إليػراف ، عػاـ  1611عاـ 
حاوؿ الشػاه إبعػاده عػف منصػبو فخرجػت  1621أميـ النفط ، عاـ محمد رضا رئيسًا لموزراء عمى إثر ت

الجماىير مؤيدة لمصدؽ وأجبرت الشاه عمى مغادرة الب،د ، بعد أياـ قميمة وبدعـ مف الواليػات المتحػدة 
األمريكيػػة أبعػػد مصػػدؽ عػػف الحكػػـ وعػػاد الشػػاه إلػػى الػػب،د وحكػػـ عمػػى مصػػدؽ بالسػػجف ثػػ،ث سػػنوات 
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 1634-1631يف الممكيػيف والجميػورييف جاء التدخؿ اإليراني في حرب اليمف ب
بناًء عمى طمب مف اإلماـ محمد البدر إثر تدخؿ الجيش المصري بػالحرب ، ممػا دفعػت 
األخيػػر ل،تصػػاؿ بػػ يراف طالبػػًا مسػػاعدتيا، وبنػػاًء عمػػى ذلػػؾ أرسػػؿ شػػاه إيػػراف الصػػحفي 

ودية ، السوري نذير فنصو إلى الػيمف ل،تصػاؿ باإلمػاـ عػف طريػؽ المممكػة العربيػة السػع
وأجػػرس معػػو لقػػاًء صػػحفيًا فػػي إحػػدس كيػػوؼ جبػػاؿ الػػيمف ، وذكػػر الصػػحفي عػػف المقػػاء " 
قمت ل ماـ أنا مرسؿ لكـ مف شاه إيراف وأعرب لو اف األخير عمى استعداد لتقديـ جميػع 
المسػػاعدات وحسػػب طمػػبكـ ، وعمػػى إثػػر ذلػػؾ زود اإلمػػاـ محمػػد البػػدر الصػػحفي السػػوري 

كبيرة مف الطمبات تشمؿ س،ح وعتاد وماؿ" ، وأمف شػاه إيػراف برسالة طويمة فييا الئحة 
 (.  131-131،  ص1651تمؾ الطمبات بسرعة)نذير فنصو، 

زودت إيراف الممكييف فػي الػيمف باألسػمحة واالعتػدة المختمفػة، فضػً، عػف إقامتيػا 
عبػػر دورات عسػػكرية لمقػػوات اليمنيػػة الممكيػػة فػػي القواعػػد العسػػكرية اإليرانيػػة والتػػي نقمػػت 

رساؿ خبراء عسكرييف لمساعدة جيش اإلماـ محمد البدر  األجواء واألراضي السعودية، وا 
فػػي حربيػػا ضػػد الجميػػورييف، فضػػً، عػػف ذلػػؾ اسػػتطاعت إيػػراف تػػدريب بعػػض الطيػػاريف 
الممكيػػيف لمػػدة ثػػ،ث سػػنوات فػػي األراضػػي اإليرانيػػة، وتأسػػيس محطػػة ل ذاعػػة والتمفزيػػوف 

 ار الممكييف.في شماؿ اليمف تقـو ببث أخب

 ( 11،  ص1215)والء عبد جالي الحميداوي،  

تطورت المساىمة اإليرانية في حرب اليمف مف التدريب لممشاركة الفعمية بالحرب 
مػػػف خػػػ،ؿ إرسػػػاليا سػػػبعوف ضػػػابطًا عسػػػكريًا وبرتػػػب مختمفػػػة إلػػػى جانػػػب الممػػػؾ إال اف 
                                                                                                                                                      

ثامر مكي عمي الشمري  ). 1634اإلقامة الجبرية في إيراف حتى وفاتو عاـ بتيمة الخيانة وبقي تحت 
 .(11-12ص، 1225، 
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بسػػػبب سػػػوء األحػػػواؿ البػػػاخرة المدنيػػػة التػػػي نقمػػػتيـ مػػػف إيػػػراف ترقػػػت فػػػي البحػػػر األحمػػػر 
الجوية ولقي جميع الضباط مصرعيـ، وانكشؼ لمعالـ حقيقة التدخؿ اإليراني فػي الػيمف. 

 (.126، ص1224)محمد عبد الرحمف يونس العبيدي، 

كػػاف شػػاه إيػػراف مػػدركًا خطػػورة الوضػػع فػػي الػػيمف نتيجػػة التػػدخؿ المصػػري بالشػػأف 
، لذلؾ عمؿ بقوة عمػى تحييػد الموقػؼ اليمني ، وخوفًا مف امتداده لمنطقة الخميع العربي 

المصػػري بػػاليمف مػػف خػػ،ؿ اتصػػالو بالحكومػػة األمريكيػػة وحثيػػا عمػػى ضػػرورة الحػػد مػػف 
تسميح الجيش المصري وطالبيـ بزيادة الدعـ األمريكي لتسػميح الجػيش اإليرانػي ، فضػً، 

 .عف دعـ حكومات منطقة الخميع العربي الموالية لمغرب

 (41، ص1651)أحمد يوسؼ أحمد،  

بطػػائرات  1631دعمػػت الواليػػات األمريكيػػة المممكػػة العربيػػة السػػعودية فػػي عػػاـ 
عسػػكرية متقدمػػة ، أقمعػػت مػػف القواعػػد األمريكيػػة فػػي ألمانيػػا ، فضػػً، عػػف قيػػاـ إسػػرائيؿ 

التػػي وصػػمت  1634بتزويػػد إيػػراف باألسػػمحة التػػي تنمتيػػا مػػف العػػرب خػػ،ؿ حػػرب عػػاـ 
 ضي السعودية.إلى ميناء الحديدة عف طريؽ األرا

 (. 163،  ص1224)محمد عبد الرحمف يونس العبيدي،  

( الػذي رفػع إلػى األمػـ المتحػدة فػي أيػار Bunch( )وأيدت إيراف تقرير بانش ) 
 الذي دعا إلى انسحاب القوات المصرية مف اليمف. 1631عاـ 

                                                           
     ( 146وحمػػػػؿ رقػػػػـ ) 1631تمػػػػوز عػػػػاـ  11صػػػػدر ىػػػػذا القػػػػرار مػػػػف مجمػػػػس األمػػػػف الػػػػدولي بتػػػػاري

، حيػػث كمػػؼ األمػػيف العػػاـ لألمػػـ  1631أيمػػوؿ عػػاـ  13بخصػػوص الثػػورة اليمنيػػة التػػي انػػدلعت فػػي 
ومبعوثػو الخػاص الدبموماسػي والحػائز عمػى جػائزة نوبػؿ  1961-1971 (Yuthantثانػت )المتحػدة يو 

إلى اليمف مف أجؿ إقناع مصر والسعودية االنسحاب مف الصراع في الػيمف ، لكػف  لمس،ـ رالؼ بانش
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 (.111،  ص1644)بطرس بطرس تالي،  

يمف مثمػت إشػارة واضػحة إلػى رتبػة السعودي فػي حػرب الػ –إف التعاوف اإليراني 
الشػػاه بالمضػػي مػػع المممكػػة العربيػػة السػػعودية حػػوؿ القضػػايا المتعمقػػة بأمنيمػػا المشػػترؾ 

 والوقوؼ بوجو طموحات المصري جماؿ عبد الناصر بالمنطقة.

بػيف مصػر والسػعودية  1632اعترض شاه إيراف عمى معاىدة جدة الموقعػة عػاـ 
اليمف ، والسماح لشعب اليمف بتقرير مصيره ، وجاء التي نصت عمى إنياء حالة حرب ب

 .()االعتراض مف خ،ؿ تصريح وزير خارجية إيراف عباس آراـ

حيػث قػاؿ: "إف المحػػاوالت التػي تجػري بػيف المممكػة العربيػػة  1632فػي آب عػاـ 
السػػػعودية والجميوريػػػة العربيػػػة المتحػػػدة حػػػوؿ الػػػيمف لػػػف تتوصػػػؿ إلػػػى حػػػؿ حقيقػػػي، الف 

تير جاد في أي اتفاؽ ، لذلؾ ف ننا نوافػؽ حكومػة بريطانيػا عمػى اف ال  الرئيس المصري
 ينبغي لنا أف نسمح بسحب القوات المصرية مف اليمف". 

                                                                                                                                                      

الميمػة فشػمت بسػػبب تمسػؾ طرفػا النػػزاع بموقفييمػا ممػا أدس إلػػى اسػتمرار الحػرب األىميػػة اليمنيػة لمػػدة 
 سبع سنوات.

 (121-121ص ،  1211 عبد الوىاب آدـ أحمد العقاب ، ) 
    تقمػػػد مناصػػػب عػػػدة فػػػي الحكومػػػة اإليرانيػػػة ، شػػػغؿ منصػػػب وزيػػػر ، سياسػػػي إيرانػػػي  1623ولػػػد عػػػاـ

مثػػؿ إيػػراف فػػي الػػدورة الحاديػػة عشػػرة فػػي اجتماعػػات  1631، عػػاـ  1632-1626خارجيػػة إيػػراف مػػف 
في العاصمة الباكستانية كراتشي عمؿ سفيرًا إليػراف فػي المممكػة  Alsentoوزراء خارجية حمؼ السنتو 

عمػؿ سػفيرًا إليػراف فػي جميوريػة الصػيف ، ألقػي القػبض  1641، في عاـ 1636-1634المتحدة مف 
 1652وأطمػػؽ سػػراحو فػػي وقػػت الحػػؽ ، تػػوفي عػػاـ  1646عميػػو بعػػد الثػػورة اإلسػػ،مية فػػي إيػػراف عػػاـ 

 ودفف في مقبرة الزىراء في طيراف. 
 .(32ص، 1643أبو الحسف عموي ، )
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( )عبػػػػػػد الحكػػػػػػيـ عػػػػػػامر الطحػػػػػػاوي، 111، ص1634)محمػػػػػػد حسػػػػػػنيف ىيكػػػػػػؿ، 
 (. 121، ص1221

إف سػػػػبب رفػػػػض شػػػػاه إيػػػػراف ليػػػػذه المعاىػػػػدة عمػػػػى الػػػػرتـ مػػػػف انيػػػػا ليسػػػػت طرفػػػػًا 
ذالليا ، خاصػة إذا مػا عممنػا اف األخيػرة كانػت تمثػؿ إلضعاؼ  قدرات مصر العسكرية وا 

خطرًا كبيرًا عمى أطماع الشاه بالمنطقة فيما يتعمؽ بخطوط نقؿ النفط في البحػر األحمػر 
 ، وتيديده لألنظمة الممكية في الشرؽ األوسط.   

-1631الػيمف عكس التوافؽ السياسي والعسػكري بػيف إيػراف والسػعودية بأحػداث 
، رتبة شػاه إيػراف التقػارب مػف األنظمػة الممكيػة بالمنطقػة لمنػع وصػوؿ التػأثيرات  1634

 الثورية والتحررية التي كاف يقودىا الرئيس المصري جماؿ عبد الناصر.

 (.141،  ص1661)سعيد باديب،

فضػػً، عػػف ذلػػؾ وجػػدت حكومػػة إيػػراف فػػي حػػرب الػػيمف ودعمػػو لمممكيػػيف فرصػػة 
 ضد االتحاد السوفيتي مناسبة لموقوؼ

(Foreifn Relation of the United State 1964-1968 , Vol. XXII (22) , 
Iran , F.R.U.S)  

وفي ىذا الصدد وجيت حكومة شاه إيػراف اتيػاـ لمػرئيس جمػاؿ عبػد الناصػر بػاف 
تدخمػػػو فػػػي الػػػيمف أعطػػػى الفرصػػػة ل،تحػػػاد السػػػوفيتي اف يبػػػث أفكػػػاره االشػػػتراكية ، وقػػػاؿ 

إنني أخشى جمػاؿ عبػد الناصػر أكثػر مػا أخشػاه مػف الجػارة الشػمالية ... إف جػزءًا الشاه "
كبيػػػرًا مػػػف شػػػعبي يتجػػػاوب مػػػع فكػػػرة الوحػػػدة العربيػػػة أكثػػػر ممػػػا يتجػػػاوب مػػػع الشػػػيوعية 

 (.114، ص1211وبمبادئيا بكثير" ) محمد سالـ أحمد الكواز، 
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عـ لمممكيػػػيف اليمنيػػػيف ظػػػؿ الػػػدعـ اإليرانػػػي ثابتػػػًا إزاء الحػػػرب األىميػػػة اليمنيػػػة الػػػدا
حتػى انعقػاد مػؤتمر القمػة العربيػة الرابػع فػي الخرطػـو بتػاري  التاسػع والعشػريف مػف شػػير 

، وبموجبػػػو تػػػـ االتفػػػاؽ عمػػػى انسػػػحاب القػػػوات المصػػػرية مػػػف األراضػػػي  1634آب عػػػاـ 
اليمنيػػة فػػي األوؿ مػػف شػػير كػػانوف األوؿ مػػف العػػاـ نفسػػو معمنػػًا انتيػػاء الحػػرب األىميػػة 

، ممػػا أدس إلػػى تراجػػع الػدعـ اإليرانػػي لمممكيػػيف اليمنيػػيف ، أثنػاء زيػػارة وفػػد إيرانػػي اليمنيػة 
اتفػػؽ الطرفػػاف عمػػى دعػػـ الشػػعب اليمنػػي فػػي  1635لمعاصػػمة السػػعودية الريػػاض عػػاـ 

( ، واعترفػػت إيػػراف 112، ص122تقريػر مصػػيره )محمػػد عبػػد الػرحمف يػػونس العبيػػدي ، 
 ، وتـ افتتاح السفارات في ك، البمديف. 1642بالنظاـ الجميوري الجديد في اليمف عاـ 

( )عبػػػد الحميػػػد عبػػػد ال حسػػػيف البكػػػري، 12، ص1221)والء عبػػػد جػػػالي الحميػػػداوي، 
 (.121، ص1221

 الخاتمة : 
يػراف مػف أحػداث الثػورة اليمنيػة  البد لنا اف نحمؿ التناقضات في موقفي الجزائػر وا 

داث نابعة مػف توجيػات وأيدلوجيػة ، إذ كاف موقؼ الدولتيف مف تمؾ األح1631-1634
كؿ منيما ، لذلؾ نرس موقؼ الجزائػر كػاف مناصػرًا لتمػؾ الثػورة التحريريػة مػف االسػتعمار 
والنظاـ الممكي الرجعي الموالي لمغرب عمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكيػة وبريطانيػا، 

المػػػدة بػػػيف  وتمكنػػػت الجزائػػػر مػػػف الوقػػػوؼ لصػػػالح الثػػػورة اليمنيػػػة عمػػػى الػػػرتـ مػػػف قصػػػر
، ووقػػوع ثػػورة الػيمف فػػي أيمػػوؿ مػػف  1631اسػتق،ؿ الجزائػػر فػػي الخػامس مػػف تمػػوز عػاـ 

العػػاـ نفسػػو ، فضػػً، عػػف تػػأثر حكومػػة الجزائػػر باألفكػػار الناصػػرية التػػي يتزعميػػا الػػرئيس 
جماؿ عبد الناصر التي كانت تدعو إلػى التحػرر مػف االسػتعمار والػتخمص مػف األنظمػة 

رجعيػػػة المواليػػػة لمغػػػرب ، وكػػػاف الػػػدعـ الجزائػػػري لمثػػػورة اليمنيػػػة يػػػدخؿ الممكيػػػة العربيػػػة ال
ضمف ىذا اإلطار ، حيث سعت بكؿ إمكانياتيا إلى دعـ كفاح الشعب اليمني ، وعممػت 
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بعد نياية الحرب األىمية عمى تقديـ خبراتيا وطاقاتيا لحكومة اليمف الجديدة وشعبيا مف 
 .أجؿ معالجة مخمفات االستعمار البريطاني

أما ما يتعمؽ بالموقؼ اإليراني فكاف عمػى النقػيض مػف الموقػؼ الجزائػري ، وىػذا 
نػػاتع مػػف إيديولوجيػػة النظػػاـ اإليرانػػي حػػوؿ المنطقػػة، فػػالرأي إزاء األحػػداث اليمنيػػة تركػػز 
باألسػػاس حػػوؿ العػػداء المسػػتحكـ بػػيف شػػاه إيػػراف والػػرئيس المصػػري جمػػاؿ عبػػد الناصػػر 

السيما بعد إعػ،ف األخيػر محاربتػو األنظمػة الممكيػة فػي  ورؤيتيا السيطرة عمى المنطقة،
الشػػرؽ األوسػػط وبػػدأ تطبيقيػػا فػػي الػػيمف، لػػذلؾ عمػػؿ شػػاه إيػػراف وبالتعػػاوف مػػع المممكػػة 
العربية السعودية عمى إبعاد الرئيس المصػري جمػاؿ عبػد الناصػر عػف المنطقػة ومحاربػة 

ة والسػعودية، وعػدـ سػيطرتو عمػى أفكاره التحريرية التي بدأت بالوصوؿ لمساحتيف اإليرانيػ
مضيؽ باب المندب الذي يعد الممر الرئيس لصادرات إيراف والسعودية لنفطيما لمخػارج، 

، وعمػى إثرىػا 1634وىذا ما تحقؽ ليـ عمى إثر ىزيمة الجيش المصري في حػرب عػاـ 
 تـ انسحاب القوات المصرية مف اليمف.  

 المصادر : 
 أواًل : الوثائق غير المنشورة

( ، كتاب سفارة الجميورية 112/111د. ؾ. و ، وثائؽ مجمس السيادة ، الممؼ ) (1)
( عف األردف وأحداث 1631في تشريف األوؿ  131العراقية في عماف ، المرقـ )

 .11اليمف ، و
( ، تقرير السفارة العراقية 121/111د. ؾ. و ، ممفات مجمس السيادة ، ممؼ ) (1)

تشريف  15في  1/15/1162( ، ذي الرقـ في القاىرة إلى وزارة الخارجية )سري
 .1، و 1631الثاني 
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 ثانيًا : الرسائل واألطاريح الجامعية
،  1646-1631بتوؿ كاظـ عزاؿ الشمري ، حزب توده ودوره السياسي في إيراف  (1)

رسالة ماجستير )تير منشورة( ، كمية التربية األساسية ، الجامعة المستنصرية ، 
1213. 

الشمري ، محمد مصدؽ حياتو ودوره السياسي في إيراف ، رسالة ثامر مكي عمي  (1)
 .1225ماجستير )تير منشورة( ، كمية اعداب ، جامعة بغداد ، 

-1631خالد جماؿ كريـ الراوي ، موقؼ الجزائر مف قضايا المشرؽ العربي  (2)
 .1213، رسالة ماجستير )تير منشورة( ، كمية اعداب ، جامعة االنبار ،  1645

 1634-1631حيـ مرسوؿ ، آثار التدخؿ العسكرية المصري في اليمف رجاء ر  (3)
)دراسة تاريخية( ، رسالة ماجستير )تير منشورة( ، كمية التربية لمبنات ، جامعة 

 .1212بغداد ، 
،  1646-1623المغربية  –س،ـ شريؼ محمد الصالح ، السياسة المصرية  (4)

 .1211معة ذي قار ، رسالة ماجستير )تير منشورة( ، كمية اعداب ، جا
-1611صباح نوري ىادي العبيدي ، ىواري بومديف ودوره العسكري والسياسي ) (5)

 .1222( ، رسالة ماجستير )تير منشورة( ، كمية التربية ، جامعة ديالى ، 1645
عبد الحميد عبد ال حسيف البكري ، الصراع الجميوري الممكي في اليمف وأبعاده  (6)

، أطروحة دكتوراه )تير منشورة( ، كمية التربية  1642-1631العربية والدولية 
 .1221)ابف رشد( ، جامعة بغداد ، 

-1621عماد كريـ عباس جواد الراوي ، موقؼ مصر مف قضايا المشرؽ  (12)
 .1226، رسالة ماجستير )تير منشورة( ، كمية اعداب ، جامعة االنبار ،  1634

دراسة في الع،قات الخارجية ،  1631-1615عمر الحيالي ، اليمف الشمالي  (11)
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 رسالة ماجستير )تير منشورة( ، كمية التربية ، جامعة الموصؿ.
مائدة خضير عمي السعيدي ، أحمد بف بمو ودوره السياسي واالقتصادي  (11)

، أطروحة دكتوراه )تير منشورة( ، كمية التربية )ابف  1632واالجتماعي حتى عاـ 
 .1221رشد( ، جامعة بغداد  ، 

 1646-1621اإليرانية  –ثمع أحمد المييبي ، الع،قات المصرية محسف  (11)
)دراسة تاريخية( ، رسالة ماجستير )تير منشورة( ، كمية اعداب ، جامعة الموصؿ 

 ،1211. 
)دراسة تاريخية  1646-1621محمد سالـ الكواز ، الع،قات السعودية اإليرانية  (11)

التربية ، جامعة الموصؿ ،  سياسية( ، أطروحة دكتوراه )تير منشورة( ، كمية
1211. 

-1611محمد عبد الرحمف يونس العبيدي ، إيراف وقضايا المشرؽ العربي  (12)
، أطروحة دكتوراه )تير منشورة( ، كمية التربية ، جامعة الموصؿ ،  1646
1222. 

اليمنية بعد الحرب الباردة ،  –والء عبد جالي الحميداوي ، الع،قات اإليرانية  (13)
)تير منشورة( ، كمية العموـ السياسية ، الجامعة المستنصرية ،  رسالة ماجستير

1212. 
 : ثالثًا : الكتب العربية والمعربة

أبو الحسف عموي ، رجاؿ عصر مشروطيت ، تيراف ، انتشارات أساطير ،  (14)
   ش. 1131

، بيروت ،  1يوليو ، ج 11أحمد حمروش ، عبد الناصر والعرب قصة ثورة  (15)
1643. 
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، الدور المصري في اليمف ، جامعة القاىرة ، الييئة المصرية  أحمد حميد أحمد (16)
 .1655العامة لمكتاب ، 

أحمد حميد أحمد ، الدور المصري في اليمف ، جامعة القاىرة ، الييئة المصرية  (12)
 .1655العامة لمكتاب ، 

بطرس بطرس تالي ، الجامعة العربية وتسوية المنازعات المحمية ، معيد  (11)
 .1644العربية ، القاىرة ، البحوث والدراسات 

-1631خالد جماؿ كريـ الراوي ، موقؼ الجزائر مف قضايا المشرؽ العربي  (11)
 .1213، كمية اعداب ، جامعة االنبار ،  1645

خضير مظموـ فرحاف البديري ، إيراف تفاقـ الصراع الدولي وأثره في سقوط رضا  (11)
، النجؼ األشرؼ ـ ، مطبعة دار الضياء 1611-1611شاه وعقد مؤتمر طيراف 

 ،1224. 
-1631سعد بف البشير العمامرة ، مسيرة حياة رؤساء الجزائر وحكوماتيا  (11)

، دار ىومة ، الجزائر ،  1211-1631والحكومات الجزائرية وأعضائيا  1665
1211. 

، الساقي ، مركز  1651-1611اإليرانية  –، الع،قات السعودية  سعيد باديب (12)
 .1661الدراسات اإليرانية والعربية ، لندف ، 

سمسمة دراسات سجؿ اعراء حوؿ الوقائع السياسية في الب،د العربية )مصر( ،  (13)
 .1633دائرة الدراسات األمريكية ، بيروت ، 

اإليرانية وأثرىا في دوؿ  –ة عبد الحكيـ عامر الطحاوي ، الع،قات السعودي (14)
 .1221الخميع العربي ، مكتبة العبيكاف ، الرياض ، 

عبد الرحمف بف عبد العزيز سميماف ، فيصؿ بف عبد العزيز آؿ سعود وجيوده  (15)
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، مركز الممؾ فيصؿ لمبحوث  1642-1623في القضايا العربية واإلس،مية 
 .1221والدراسات اإلس،مية ، الرياض ، 

آدـ أحمد العقاب ، تطور الع،قات اليمنية السعودية ، دار مؤسسة  عبد الوىاب (16)
 . 1211رس،ف لمطباعة والنشر والتوزيع ، دمشؽ ، 

فواز جمعيف ، النظاـ اإلقميمي العربي والقوس الكبرس ، مركز دراسات الوحدة  (12)
 . 1664العربية ، بيروت ، 

اليدس لمطباعة والنشر  محمد العيد ، ىواري بومديف رجؿ القيادة الجماعية ، دار (11)
 والتوزيع ، الجزائر ، )د.ت(.  

 .1661محمد حرب ، فيصؿ بف عبد العزيز ، دار الفكر المبناني ، بيروت ،  (11)
االنفجار حرب الث،ثيف سنة ، مركز األىراـ  1634محمد حسنيف ىيكؿ ،  (11)

 .1662لمترجمة والنشر ، القاىرة ، 
ركز األىراـ لمترجمة والنشر ، ، م 1محمد حسنيف ىيكؿ ، سنوات الغمياف ، ج (11)

 .1655القاىرة ، 
محمد وصفي أبو مغمي ، دليؿ الشخصيات اإليرانية المعاصرة ، منشورات مركز  (12)

 . 1651شعبة الدراسات الفارسية ،  –دراسات الخميع العربي ، جامعة البصرة 
نذير فنصو ، عاصفة عمى الشرؽ األوسط ، منشورات دار اعفاؽ الجديدة ،   (13)

 .1651،  بيروت
نضاؿ عبد الناصر ، الموسوعة الناصرية ، المجمد األوؿ ، مؤسسة األبحاث  (14)

 العممية العربية العميا ، بيروت.
السوفيتية ، مؤسسة دار  –نياد طالب عويد الحميداوي ، الع،قات العراقية  (15)

 .1215بابؿ ،  –الصادؽ الثقافية ، العراؽ 
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إلى عبد العزيز بوتفميقة ، )د.ـ( ،  يحيى أبو زكريا ، الجزائر مف أحمد بف بمو (16)
1221. 

 رابعًا : الكتب األجنبية
(40) Chubin , Shahram and Zabih , Sepehr , The foreign Relation 

Iran , University of California press , 1974. 
(41) Foreign Relation of the United State 1964-1968 , Vol. XXII 

(22) , Iran , F.R.U.S. 
(42) Hallioday : Fred , Arabia without sultans , London , 1974 . 
(43) M. Rpahlaphl , Answerto history , (U.S.A , 1980).  
(44) Mohamed Ahmed Mahgoub , Democracy on Trial : Reflections 

on Arab and African politics , London , 1974. 
 سادسًا : الموسوعات :

، المؤسسة العربية لمدراسات  1، ط 1موسوعة السياسة ، جعبد الوىاب الكيالي ،  (12)
 .1661والنشر ، بيروت ، 

 سابعًا: البحوث المنشورة :
،  1634-1631أحمد يوسؼ أحمد ، السياسة األمريكية والثورة في اليمف الشمالية  (1)

 .1651، بيروت ،  12مجمة المستقبؿ العربي ، العدد 
، مجمة  1634-1621روشوؼ والقضايا العربية كريـ زتير أسيود المالكي ، نيكيتا خ (1)

 .  1221،  11آداب البصرة ، جامعة البصرة ، العدد 
 1646-1611السعودية  –محمد عبد الرحمف يونس العبيدي ، الع،قات اإليرانية  (1)

 . 1224، تموز  4دراسة تاريخية ، مجمة دراسات إقميمية ، جامعة الموصؿ ، العدد 
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 يونية واإلذاعية :ثامنًا: البرامع التمفز 
أحمد منصور ، مف اإلمامية إلى الجميورية ، الحمقة األولى ، برنامع شاىد عمى  (1)

 ، قناة الجزيرة القطرية . 2/1/1222العصر 
 .11/1/1211البريطانية  BBCإذاعة  (2)
 .11/1/1633و. ا. ع ،  (3)

 تاسعًا : الجرائد والصحؼ والمج،ت :
 .1226ؿ تشريف األو  16صحيفة الوطف الجزائرية ،  (4)
 .1631ايار  16،  1441صحيفة الطميعة العراقية ، العدد  (5)
 .11/1/1635،  6536صحيفة النيار الجزائرية ، العدد  (6)
 .11/1/1635،  6543صحيفة النيار الجزائرية ، العدد  (12)
 .1652آب  11مجمة التضامف ،  (11)

 
 

 


