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 الممخص:

ءاائا  أل الخطاالة ا للاا  لميا اان  ٥٧٩١كاا ال فاق ة اان ءاا م    اا         الاااا امدتاايت ماا ال مساائ لاا
 ااان لمدااايع   تاااي ااق ة ٥٧٩٩الاتااا ئب الدئماااا افءااائا  ما زااا  امااااا  م ااا ئة الءااا يات لمسااائ  ااا   

، كاااأل اماااا ا ااااياث كااا ال لاااا  افزااائ اللا ااا   مااا  ٥٧٩٧الءاااا  المسااائ ن مااا  اءااائا  أل  ااا   
الت اا ن القمءااط م ن لالاايلأل اليا ماان لامااا الت اا ن،  ار ام للاات اليئاءاان راا الاتاا ئب ل ل ااات 

 يلئ ا ئيال  اللا   مئفض رلا الات ئب.
 الءا (.الكمم ت المقا ا ن: )ا ئيال، ااق ة ن ك مب ي ق ي، ااق ة ن 

Jordan's position on the Egyptian-Israeli rapprochement 1977-1979 
Researcher / Marwa Shaker Karim           Dr.Imad Jasim Hasan 

Thi – Qar University / Faculty of Education of Humanities / Department 
of History 

Abstract: 

The 1975 Sinai Agreement between Egypt and Israel was the first step 

for the beginning of the Arab-Israeli rapprochement, followed by 

Sadat's visit to Egypt In 1977, and then the Egyptian peace agreement 

with Israel in 1979. All of these events had a clear Impact on the 

Palestinian cause and the countries supporting that cause, as  The study 

dealt with that convergence and clarified Jordan's clear role In rejecting 

that convergence. 
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 المقدمة:

لتااي ايت الاطاالئات  ماا  الءاا اا ال الدئم اان لاليلل اان الاا  ااااياث الدي ااي مااال الا  اائات    
فااا الملاةااال لافعااياال امءااكت مااا  فمءااط ال لالممااياال الدئم اان ، فك ماات الماا امئات الاااا 
 تيت )جم ال  لالئم ط ( ميا ان ف جا ي ااأل  ا يأل لءاا  ما ال الدائب ل)اءائا  أل (، كما  

م ال مسئ ل)اءائا  أل( افزائ اللا ا  فاا الاتا ئب الار   ٥٧٩١ك ال فاق ة ن ء م       
 ايث م ال الدئب ل)اءئا  أل ( .

ءدت اليئاءان الا  اءام ط ال ال   ما  الملةاال افئيماا ماال الاتا ئب الدئماا افءائا  ما 
فئمااام مااال ااااياث لاطاالئات لماا  ا ٥٧٩٧الاا   ٥٧٩٩خاااأل المااية المماااية ماا ال اف االا  
 ن القمءط م ن ، لةي ااخرت افئيال  ية ملاةال مشأما  لا ان امدكءت كز ئا  م  الت 

 مال الاقس أل .  مشا ، ار ا  اءم ط ال ل   م ا  

ااااا  اتءاااا   الماااااث الاااا  زاااااث مااااا لأل اماااا لأل المااااالئ افلأل ملةااااال افئيال مااااال م اااا ئة  
، ف م  ل ا  الماالئ الزا ما ملةاال افئيال ماال ااق ة ان ٥٧٩٩الء يات ال  اءئا  أل     

، ام  المالئ الز لث فتي ام لأل ملةال افئيال مال ااق ة ان الءاا  ٥٧٩1ك مب ي ق ي     
 .  ٥٧٩٧المسئ ن     

لزا    الممشالئة لال  ائ ممشالئة  ما  ما الئاءن  م   يي مال المس يئ الم ات ا اميت الي
 لالئء  أل الج مد ن ل يي مال الكاب لالمالث الدمم ن .  
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 : 7711زيارة السادات الى اسرائيل عام موقف االردن من المبحث االول:

ازااا ئ كم ااائة  مااا  السااائاع الدئماااا  افءااائا  ما ار  ٥٧٩1ائكااات اااائب اكاااالمئ 
اماالاب لدتااي مد عااية ءااا  ، لالاااا كاا ال لميمملم ءاا ن افمئ ك اان اااأز ئ كم اائ ف ااا  فاااات 

 (.٥لمات ئب افءئا  ما  المسئ  لاكئ س اللجلي افمئ كا فا الممطتن )

( 2ج ماااااااااا كااااااااا ئائ) الماااااااااااية افمئ ك ااااااااانم يائة ممااااااااات كاااااااااا ماااااااااال اللف ااااااااا ت 
(gimmyCarter لاءئا  أل  م  افمقئاي ممسئ خ سن مدي ) داةا ت المسائ ن الايعلئ

مال ج مب مسئ ،لاءاا د ب الءا يات مشاكأل  دتلية م مام ال    المد عية المل  الءلف ا ن 
(لةااي  مااأل كاا ئائ  ماا   اائلئة 1لا اا  لدمم اان الءااا  اكزاائ مااال مت اان الاايلأل  الدئم اان )

مال اال اليمملم ءا ن  خطالة   يائام، كم  امطمتت (4)ا ج ي األ ش مأل م ال مسئ لاءئا  أل
مامااااا  ، للجااام خط ماا  الااا  الااائ  س امااالئ الءاا يات ركااائ ف ااام اال  مم ااان مخطاالة امااااات 

الءاااا  اااااا ج الااا  يفدااان جي اااية ،لاال افمااالئ لسااامت الااا  متطااان ااطماااب ف اااا  مامتاااا 
 (.١الا ل ن ال  الدمم ن ) إل  يةمم يئات   جئا مء  يه مال افطئاال 

 لجااام الءااا يات خطااا ب امااا    مجمااااس ٥٧٩٩لفاااا الا ءااا  ماااال اشااائ ال الزااا ما 
الشدب المسائ  لما الئ   ءائ  ئفا ت ةا أل ف ام )) امام مءاادي لمارع ب الا  ا  مكا ال 

 (.6ءد   لئا  الءا  لاتم  لميم   ا  جمي  للل ك ال الكمء ت افءئا  ما (()

فةت اما المم يئة ائا م  مال ةماأل الاكلمان افءائا  م ن ا اث لجام مما ا   ما  ال 
ت جاااا   فااااا مسااااا  :)) م ءاااا  الاكلماااان ( ئ اااا س الاكلماااان افءاااائا  م ن ي اااالة لمءاااا يا٩)

افءئا  م ن ااشئال م ال الجم ال ك  ي لاام  اللي ان لممج اا الا  اءائا  أل لم ا ئة ممايم  ، اال 
اءادياي فخ ماك  لمت    ممزأل عره الم  ئة لةي  مائا   ماا  فاا مجماس الشادب المسائ  ، 

 (.1ةلمأل عم  م عام    م   لا ج ما (()
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ث مم ا   م  ال ي لة ئءم ن لمء يات لم  ئة اءائا  أل لفا ازم   اما الاطلئات مد
، لةمااأل الءا يات الااي لة  ٥٧٩٩فااا الا ءا   شاائ ماال اشاائ ال الزا ما م ا ئة لاايي مل ااي ال

لفاي  ة ئافتام ف اا ل م  ازئ رلا لساأل افخ ائ الا  )مطا ئ الماي ( فاا مقاس الة ات الاي ل 
مساائ   اا  كااأل مااال : افماا ال الداا   لمجماان المئكم اان فاااا ي افشااائاكا مسااطق  خم ااأل 

مطائس  الخ ئج انلم  ب ئ  س اللمئا  اءال الاا ما لئ  س الاي لاال اءاال ك ماأل للم ائ 
 (.   ٧غ لا لغ ئع  )

لماكااااا   الدااااائب للكماااااا  م لمءااااامن  مق جاااااأة ااااايت م ااااا ئة الءااااا يات الااااا  اءااااائا  أل 
( ٥0لةدام مظائا فاسا فت الااا ةا   ماا  الءا يات ما  افءائا  م  ال )ك مت ما لإلءئا  م  ال

فمتااي ازاائت امااا الم اا ئة  ماا  الاالطال الدئمااا ا ااث ةءاامت يللاام الاا  زاااث مجمل اا ت ، 
افلل  اطمتت  م  مقءا  اء  جمان السملي لالاسي  لااخرت ملةقا  ماطئفا  مد ي ا  ، 

ز لزاان كاا ال الائ ااث لافماظاا ئ ملةقااا  اماا  المجمل اان الز م اان كاا ال ملةقااا  ماد طقاا  ، اماا  ال
(.٥٥  ) 

ماا ال ا  ااقاا   ماا ال مساائ لاءاائا  أل  م  ئااامامماا  الءاا يات فااا  رااااملفااا الءاا    
ما ال الايلأل الدئم ان لاءائا  أل  لعارا مايلئه  ا ي  الا  ا جا ي  ماشا مانء  ي  الا  ااق ةا ت 

ل ن  ما  مقءا   لماءا جا عمةاءل ن لمت  ن القمءط م ن ا ث افائض اال اءئا  أل اسمات 
 ( ٥2، لاأل   يأل لت  ن الاج  ال .) ٥٧6٩ال  ايلي      الدليةاء س 

امااا  م لمءااامن الااا  ملةاااال افئيال ماااال اماااا الم ااا ئة فتاااي اسااايئت اكلمااااا  م  مااا  
، كما  لاماتاايت  إلءائا  أل اال مق جأااا  لاماا الم ا ئة الااا ةا   ماا  الءا يات  ف امال اات 

 لجااان الت ااا ن القمءاااط م نلم  عااارا ركااائت اماااا الممااا يئة ل اااياا  خطااالات امقئاي ااان فاااا مد
 (. ٥1الاكلمن افئيم ن اأ  يع  لقكئة  تي م امئ جم ال ) 
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ي لة فاا الءا يس لالدشائ ال ماال  الج مم يئ الء يات مدي  لام مال الت عئة ال  
المدم ان مما امئ جم اال لعاا )ءالئ    افئيال  ممظمان  لألطائاال، ٥٧٩٩اشئ ال الزا ما 

 أل ( لدتي اجام ع فا الت عئة فا فمي  م م ع لس ، لرلاا فاا الاائ ئ القمءط م ن  اءئا 
 ( .٥4لاا  ئ لم امئ جم ال ) ٥٧٩٩الئام   شئ مال ك ملال افلأل 

ا مماااات الاكلماااان افئيم اااان  ٥٧٩٩مااااال اشاااائ ال الزاااا ما لالدشاااائ ال  لفااااا الزاااا مال
(  كمااا  ٥١اءااااديايع  لممشااا ئكن فاااا افجامااا ع لااااأل الماااماع التااا    فاااا الشااائ  افلءاااط )

ا قن الئا  افئيم ن فا الزازا ال ماال اشائ ال الزا ما ماال الدا   مقءام مدملما ت لمشئت س
ممكاااا الا شااما ممئاءاااما السااا فن لالامقم ااالال ٥6 ااال لتاا   المماااا اءاا ال فاااا الااي لاال األ

الدئب لافج مب ا ث اكي خالم  م  الاد لال الدئما لي لة الت ية الدئب ال  لتا   ماال 
  م ال اليلأل الدئم ن ، كم  اكي  م   ئلئة  ي  اجأل الدمأل لالا ي السال لمم  افمتء 

 ئفاض الا الئ  ااخ ر ملاةال   طق ن اقئ  م اما  ، لئفاض افاا ما ت لافمتءا م ت ل 
( ٥1(كماا  ئفااض افئيال ا االئ ماا امئ ةماان السااملي لالااااي )٥٩)  ااال   م ااا  ماا امئ

،لدي  ا لئ جم   افطئاال  ٥٧٩٩الر   تي فا طئاممس فا افلأل مال ك ملال افلأل 
ف الدئم اان ا ااث ال اا  رلااا فااا ةللاام ))امماا  غ اائ مءااادي ال لا االئ اجام  اا ت  ئم اان 

جم   افطئاال الدئم ن ، مأل م  ي لت   جم   الايلأل الدئم ان  ما  مءاالق التمان  اا ئع 
 (. ٥٧ميمئا لفمي مال الاائا فا اط ئ الدئب (( )، فال عرا افمتء   ممكال اال  كلال 

مال ج ماب اخائ اءاامكئت ممظمان الاائ ائ القمءاط م ن اماا الم ا ئة ل ايت خطالة 
الء يات  ئمن لمم يئ الا  مال الدئماا لةائائات التمان لاائب اكاالمئ  ائض الاا  ط ، 

طماا  ال  ااياي ل  ٥٧٩٩ام  ءلئ   فتي ا ممات ماأال  ال  الا ءا   شائ ماال اشائ ال الزا ما 
 (. 20) إلءئا  ألفا ءلئ   ادم ئا  م  غ ما   م  ازئ م  ئة الء يات 
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ءااد  افئيال لاات اا  اللفاا   الدئمااا لاساائ الخافاا ت الاااا  ،ف ااا  ااال رلااا
الجياا  م  ئة الء يات لفء م  م ال مسئ لءلئ   ، ا ث الجم المما اء ال فاا الءا م  

م فااا ال اال  الزاا ما الاا  التاا عئة مااال كاا ملال افلأل ل ماتااا ماا لئ  س ااا فظ اءااي ، كماا  الجاا
م لداايلأل  ااال امااا الخطاالة اف ارا كاا ال الدمااأل جماا  ا   ةم  اامل ماتااا ماا لئ  س الءاا يات 

 (. 2٥لمم   ملةال ملاي )

ماا  الاايلأل الاااا لاا  ادمااال ئف ااا  لم اا ئة  لفااا اللةاات راااام الاسااأل الممااا اءاا ال 
ئة الا  الئ ا ض لام ااث الجام مداي م  ئاام لمتا ع اريلأل الخما   الدئماا  ، لمماا  الء يات 

 لاةااائح  م اان  تااي اجاماا ع فااا الد ساامن الءاادلي ن( 22ماا  الممااا خ لااي مااال  مااي الدم اام)
اا ئه كأل مال : )مسائ  ءالئ    افئيال  ممظمان الاائ ائ القمءاط م ن  الملاجانليلأل 
لدمااا ال ، اال  م  ئااااملرلاااا فاااا الاااا ي   شااائ ماااال كااا ملال افلأل فاااا ازمااا   دلي ن،  لالءااا

، لافعا  ماال  القمءاط م  ال ن ايامت الديلاال افءئا  ما لاف ائاال ماتل  الاكلمن افئيم
 (. 21رلا اتا  فا اتئ ئ مس ئع  لاات   ءا    يأل )

ما يز ت الت عئة لالاا  مي تلفا الئام   شئ مال ك ملال افلأل  مال الد   مقءم 
فم اام   شاا ئكت ف ااا  مساائ لاءاائا  أل لاللف اا ت المااااية م مماا  ئف اات افئيال لءاالئ   ا

ال ا  ، لك مات المما يئ افء ءا ن الااا جائت الما يزا ت اللاا  ممايا اماا   ا لان الاائب 
يللااان ، امااا   م ة مااان  ،لاات ااا  مط لاااب الشااادب القمءاااط ما لاتااام 24لالة ااا  ااق ة ااان ءاااا

مد عااية ءااا  شاا ممن م مااا   إلةاائائ 212اءاائا  أل اعاماات مطاائح اقءاا ئع  التاا ملما لتاائائ 
 ( 2١)الما طنما لم ال اليلأل الدئم ن 

افاقا    ما  اشاك أل لجمان فئ  ان اكالال مامااا  اف اياي لدتاي  ف ا  اال رلاا، 
ماا امئ الءااا  مااال الم ا اان القم اان ، لكااال اا اا   اال عماا ا خاااال ماا ال الءاا يات لمااا ال 
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( لةاااي الةقااات جمءااا ت المااا امئ مداااي 26ممااا ا   مااا  ال ف مااا   ادمااا  م لمءاااألن القمءاااط م ن )
  م ن فااا الخاا مس لالدشاائ ال الاا  الءاا يس لالدشاائ ال مااال اف اااال  ااال  تااي ةماان افءاام 

الاااا اجاماا  ف ااا  كااأل مااال الءاا يات لمماا ا   ماا  ال ، لفااا اف اا     ٥٧٩٩كاا ملال افلأل 
(، ا اث ةا أل فاا اسائ   2٩الجام المماا اءا ال مم ا ئة لمسائ ) ٥٧٩٩افخ ئة ماال  ا   

الدئم اان المدم اان لاام فااا شاامكن الامقم االال افمئ كااا)) م ملماا  مدمااأل لماتئ ااب ماا ال افطاائاال 
 (.21لملاجان المئامن المتممن (( )

لمدي فشأل المج ال الدءكئ ن لالء  ءا ن المسائ ن افءائا  م ن الااا اممزتات  اال  
ةماااان افءاااام   م ن م لالسااااأل الاااا  اماااالأل مشااااائكن ، اءاااااي   الءاااا يات اللفااااي المساااائ  

اساا ف اااج جاا   ماا  الملةااال افءاائا  ما المادسااب ، لاما  رلااا اجاائق الممااا اءاا ال ا
لال ا   ٥٧٩1ع اق   م لئ  س الء يات لك ال رلا فا الخ مس  شئ مال كا ملال الزا ما 

ف لاات اا  اءااال ن  الا يفاانلاام  ااال اأ  اايه لملةااال مساائ الااائافض لممااا لفت افءاائا  م ن 
 (. 2٧ م  الديأل لا  الجم   ) اءامي

صثثرية   واتةاقيثثة السثثلم المموقثثف االردن مثثن اتةاقيثثة كامثث  ديةيثثد المبحثثث النثثان  :
 :7717االسرائيمية 

  ملةال ا ئيال مال ااق ة ن ك مب ي ق ي:٥

لجااام الااائ  س افمئ كاااا جااا مس كااا ئائ ي ااالة لكاااأل ماااال الااائ  س المسااائ  امااالئ 
الءاا يات لئ اا س الاالمئا  افءاائا  ما ماا  ال مماا ا   لما االئ الاا  ك مااب ي ق ااي لدتااي ةماان 

مق ل اا ت لمءااا  فااا لاشاامطال . لةمااأل رلااا ةاا   الاائ  س اماالئ الءاا يات   جاائا مشااائكن 
للتاا  ه ماا لئ  س كاا ئائ ،  ٥٧٩٩مم اا ئة الاا  اللف اا ت المااااية فااا الئاماا  مااال م ءاا ال  اا   

لفا ما  ن المت   ء أل ك ئائ الء يات عاأل عال  ما  اءاادياي لمزاأل عاره الخطالة  كا ال ئي 
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( لك ماات 10 ج الاا  ا ااياي مقءااا ل ممااا )الءاا يات ، اماام  ماا  اءااادياي لكااال افماائ  اااا
 افك ئ ك ئائ الأل ة  ن الشئ  افلءط اامالئ الأل افاا:

    جب الالسأل ال  اءل ن ش ممن لجم   افطئاال .                            ٥

 اءئا  أل اكل ال لطال ةلما .                                            م مك ال  2

 (                           1٥ ما فا اكل ال لطال ةلما .)  ا  الشدب القمءط1

لفاا الداا   راااام مائ الممااا اءاا ال اللف اا ت المااااية افمئ ك اان ا ااث ركاائ كاا ئائ 
فااا مركئاااام اال )الممااا اءاا ال مااال افئيال جاا   ال ماا  ، للتااي ااممماا ه فدااا لاءااامادم  فااا 

مل ااي ماا امئ الشاائ  افلءااطا (  م  ئااام لئا ماا  اماام ءاا كلال ام قاا  ةل اا  لماا  ماا  افةااائاب ل
لاال  ا    م لزتانءامن  10مئه ممار   لألامم شدئ  الم  ئةكم  اخمئ افخ ئ ك ئائ فا اما 

، لفااااا ما  اااان الداااا   راااااام ائءااااأل كاااا ئائ لماااائ  س  م اق ة اااا تءاااا كلال   ماااا  مم  اااا   ٥٧٩٩
الءا يات ئءاا لن  طماب ف ااا  لجاالب ااخا ر ةاائائ االأل مءااألن اطم اا  الداةا ت ماا ال مساائ 

الاا ةطدا  ازم   م  ئام لملف  ت المااية فا م ءا ال ، مداي  ماداياامءئا  أل ، مركئا لم لا
ااااي التاائائ ال :  فاخاا رلاام للاامايه  ف مقاائرلااا السااأل اماالئ الءاا يات الاا  اةاماا ع ااا   اال 

افلأل التمالأل م لل اا  الاائاعال لالااأةم  مداام اماا  الزا ما عاال الاد مااأل مم شائة ماا  اءاائا  أل ، 
 (. 12التئائ الز ما ) لةي ازئ  م 

لاءاااااامئت  ٥٧٩1مق ل ااااا ت ك ماااااب ي ق اااااي فاااااا الخااااا مس ماااااال ا مااااالأل  ماااااي ت
 لم  ، مدي رلاا ا ممات الاكلمان افمئ ك ان  اال   شئ افجام   ت م ال افطئاال الزازن

ءااائا  أل لمساائ ، لمااارلا ااا  ل ااا  اااي ماااا  ا لممااماع الدئماااا االالسااأل الاا  ااقااا   ماا ال 
( لةي مص افاق    م  سيلئ 11فا الشئ  افلءط )  افءئا  ما ، لاااأل ءا  يا  
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لز تا ال افلل  اامص  ما  اطا ئ الءاا  فاا الشائ  افلءاط  ما  اءا س الامق ار الك ماأل 
  ماااائا مجم اااا  اجما اماااا   اماااا  الز م اااان ك ماااات اااااات  ماااالاال اطاااا ئ  111، 242 لمتاااائائ ال

 ( .14مد عية ءا  م ال مسئ لاءئا  أل )

ات  لفا الا ء  مال ا ملأل مال الد   رااام ، الجام لم ائ الخ ئج ان افمئ كاا الا   ما ملال 
فا ك مب  م  ايثفا مق ل  ت م  اءئا  أل  م  غئائ   ةم  ام ليخلألم لمما اء ال 

ائمدان  مأئء ألي ق ي ، لكال المما اء ال ل   كال مطم م  لئاليام مدض الشكلا ، لرا ة   
ماال  مم ان  الماااية شئ ء اف الا  الائ  س كا ئائ مد ا  مماا  ادمتات مملاةاال اللف ا ت 

الاءاال ن م لشااائ  افلءاااط امااا  الااامدض افخااائ ك مااات اااالأل ك ماااب ي ق اااي لخ سااان مءااا لن 
، لمءااا لن اشاااائاا فمءاااط ما التااايس الشااائة ن كمااا  اسااايئت لمقمءاااط م  ال الاكااا  الااارااا 

ااييت ملةقاا  ماال ااق ة ان ك ماب ي ق اي  ٥٧٩1 مالأل افئيال م  ال فاا الا ءا   شائ ماال ا
 م ااا  ا   ف  ائااابلال ااات اال الاكلماان افئيم اان لاا  اكااال طئفاا  فااا الماا امئ لمااارا  

الدمااأل الجماا  ا  مءاا لل نالاماماا ت ة ملم اان ، كماا   اايت امقساا أل ا  طاائال  ئمااا  ااال 
ما الطاائال ا اد ف  لمملةاال الدئماا ، لكاارلا ا امائت الاكلمان افئيم اان الشادب القمءاط 

افلأل لافس أل فا ا  اءل ن لكرلا ا ممت  ال اءاديايع  لمم ئءن يلئع  ااج ه ة  ن 
 (. 1١الءا  )

مال ا ملأل مال الدا   مقءام امدتاي اجاما ع فاا يمشا   ا   22 20خاأل اف    ل 
الاااا  ممظماااان الاائ اااائ القمءااااط م ن ، اااااا  اماااااا   م إل اااا فن ااااييا مااااال الاااايلأل الدئم اااان 

افاق ة اان لمدااي  ااية ا اا    مائ الاائ  س الم مااا مدماائ التاارافا   اامئفااض فافجاماا ع مم اا ال 
ةطااااا  الداةااااا ت  لةااااائئلاافئيال  ئافتاااام    ءااااائ  ئفااااا ت لاجامداااالا مااااا  المماااااا اءاااا ال ، 

 (.  16الء  ء ن لافةاس ي ن م  مسئ ، لالدمأل  م  متأل الج مدن الدئم ن مال الت عئة )
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ط م  لمشدب افئيما لجم المما اء ال خ ٥٧٩1لفا الد شئ مال اشئ ال افلأل 
افاق ة ااان ، كمااا  ال ااا  امدااا ي الااااأل الءااامما  امااااالااا   ف اماماااااال افئيال  ف ااام، اشااا ئ 

الممقئي الر  ارئ ممم لاممأ مم ممر  تي الخمء م ت مءمب الء  ءن الاا اامداا  اءئا  أل 
 (. 1٩فءايئاج اليلأل الدئم ن ال  الءا  الممقئي )

اساأل المماا اءا ال  ما  اجلمان  ٥٧٩1لفا الخ مس  شئ ماال اشائ ال افلأل 
م فم اام م ماا   اقاامه، لالاااا لاا   جااي ف ااا   ءاا مام الاااا لجاااا  ءاا مت  لماائ  س افمئ كااا
( مأال  دئض اما 11م ئ ميئاال ) لمئا ملدمم ن الاءل ن م  اءئا  أل ، كم  لاخمئ ئ  س 

ئ ال افجلمن  م  ممزما الشدب افئيما فا مجمس اللطما فا الز لث لالدشئ ال مال اش
 ( .  1٧اا   كلال الئفض مال ةمأل الشدب لل س ممم ) ٥٧٩1افلأل 

ف ااا  ااال رلااا ا مااال الممااا اءاا ال ئفااض افئيال فاق ة اان ك مااب ي ق ااي مشااكأل 
ك مأل فا خط مم  الر  الت ه فا م امئ ةمن م ياي الممدتاي فاا الز لاث ماال اشائ ال الزا ما 

المماااي  اممااا  كااا ال  ( كماا  ركااائ اال مماااا اءااا ال لاا   ااائفض افاق ة ااان ماااال ا ااث40) ٥٧٩1
م لت اا ن القمءااط م ن لااي اايا  المادمتاانئاف اا  لماا  جاا   فااا مدااض ممليعاا  لفءاا م  المماالي 

 (. 4٥مءألن الاك  الرااا لالء  ية الدئب)

ااق ة ن ك مب ي ق ي ي   الدئاة ليلأل الدئم ن ال   تي ةمن  ئم ن  ئ الة  ل م  از
ما الئ كااأل  ٥٧٩1الزاا ما  ا   فاا م اياي لرلاا فااا الزا ما لااا  الخاا مس ماال اشائ ال 

 إ م لاااممااال الئ ءااا   لالممااالا الداائب لماااال  ااامما  الممااا اءااا ال ، ا اااث ماايا المااا امئ 
مكمماان الاائ  س الدئاةااا اامااي اءااال مكاائ .لالاااا ال اا  ف ااا  خطاالئة افاق ة اان م كاايا اال 

لا   ايخأل  امال مم ئءا ت  لامامافجئا  المسئ  ةي ا  يلال الئجلع ال  افمن الدئم ان ، 
فال الساائاع ماا ال الداائب لاءاائا  أل لاا س ساائا   اةم م اا  مااأل عاال ساائاع  ءاااايال  الءاا  ية
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افماان الدئم اان  ءااكئ   لاةاساا ي   لء  ءاا   ، لااالأل  اامأل مساائ ةاا أل المكاائ ))ماااال فااا 
الاا   اامأل مساائ ، فمساائ ةمااب كااأل الداائب ، لشاادما  ةااي  الكز اائ مااال  ف مءااا مارلااا 

 (                                   42(() المء لل نالا ا  ت للكال ئ  س مسئ عل الر  اامأل 

ا امئعاا  لز تاان فءاءااا  ي ق ااي  ماام  ماايل لماا  اال ئفااض افئيال فاق ة اان ك مااب 
اال افاق ة اااان لاااا  ااطاااائ  لمل اااالع الت اااا ن   اااا فنم إللملةااااال الدئمااااا اماااا   اءاااائا  أل ، 

 .القمءط م ن لال قن ال ئم ن اطاة  لعرا اع  اءم ب الئفض

 : 7717ن اتةاقية السلم المصرية   االسرائيمية موقف االردن م-٢

مدااي الاتاا ئب الكم اائ الاار  اسااأل ماا ال مساائ لاءاائا  أل ، لالة اا  ااق ة اان ك مااب 
، اءااامئت افيائة افمئ ك اان فااا ائاكااا  مااال اجااأل ا ساا أل  ٥٧٩1ي ق ااي فااا ا ماالأل  اا   

 ( 41) الطئف ال ال  الة   ااق ة ن ءا  م مام 

لةاا  كااأل مااال الاائ  س الءاا يات   ماايم  ٥٧٩٧ فااا الءاا يس لالدشاائ ال مااال ارائ
لمماا ا   ماا  ال  مااا  مد عااية الءاااا  المساائ ن  افءاائا  م ن ما ااالئ الاائ  س افمئ كاااا 

 ( 44ج ما ك ئائ )

شاي اللطال الدئما كز ائا ماال الءاخط لافءاامك ئ ئف ا  لاماا ل م  ازئ رلا ،  
فاااا  مااان افئيم ااانار ة مااات الاكل  ك مااات افئيال ااااايق الااايلأل المد ئ ااان لاااا ،المد عاااية ل 

، ئيت مساائ ، لفااا الاا   الااا لا مءاااب ءااق ئع  مااال التاا عئة  الا ءاا  لالدشاائلال مااال ارائ
مءاااب ءااق ئع  مااال افئيال. لايق ءااخط الاايلأل الدئم اان الاا   تااي اجاماا ع فااا م ااياي فااا 

لالااااا شااا ئكت ف ااام افئيال  ٥٧٩٧الماااية ماااال الءااا م  لالدشااائ ال ااااا  الزازااا ال ماااال ارائ 
اال مسئ اج عمات ةائائات ما امئ التمان الدئماا الءا يس لالءا م  )اكيت خاأل الم امئ )
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، لكارلا ةائائات ما امئ التمان الا ءا  خ سان ي الة الممالا لالئ ءا   الدائب مداي  الة ا  
 (. 4١) ((ا  ااق ة ن لمسم  م  اءئا  أل ، لكال مسئ ئف ت اما الي لة

ي ايا مشائل   ج    ا  اكلمامةاي  مما ا   ما  ال  ٥٧٩٧لفا الز مال مال ا  ئ 
لاداااي أل مشااائلع الاكااا  الااارااا الءااا م  ، لكاااال مماااليه ك مااات اكزااائ اجءااا يا لا ممااان ءااامطن 

 مالج اماءئا  أل . اسأل المشائلع الجي اي  ما  مسا يةن الاكلمان افءائا  م ن فتا   ما  ال 
لماايخلأل فااا مق ل اا ت ءااا  اتاال   ماا  اءاا س عاارا المشاائلع فءاااكم أل  لااألئيالي االة 

 (. 46اجئا ات الاك  الرااا )

ا  مااا  رلاااا ا ماااال لم ااائ اف اااا  افئيماااا  ااايم ال امااال  ااالية ئف ااام لااارلا ئي 
مجاائي مماا لئة اءاائا  م ن مكشاالفن لا ط اان الشاارلر فااا المشاائلع ، ار لسااال امااا الااي لة ))

 (. 4٩) ((ااق ة  ت الءا  فال اءئا  أل ا ممت مسئاان اال فمءط ال عا لا  ال  افمي

لرلا ج   الئفض ا     م  لء ال ئ  س اللمئا  افئيما  مي الام ي  م إل  فن
 .ِ (41شئال الر  اماتي ااق ة ن ك مب ي ق ي لمشئلع الاك  الرااا )

 

 الخاتمة                                                                                      

امااااا الداةاااا ت  اف االلمااااية طل ماااان ،  ا فظاااات افئيال  ماااا   اة اااااا  الج ااااية ممساااائ  
اأزئت ال  يئجن كم ائة ممما يئات مسائ الا  اتل ان الاسائ المالية لالساياةن ما  اءائا  أل 

ةاائائا مساا ئا م ماد يعاا   ااال ما طااا  افةم مااا ، لكاا ال رلااا مااي  مااال م اا ئة  اماا   دماالعاال 
 ٥٧٩1الئ  س المسئ  املئ الء يات ال  اءئا  أل مئلئا مدتاي ااق ة ان ك ماب ي ق اي  ا   

الااا ااايث ا  ائا لا اا   ٥٧٩٧ال   تي مد عاية الءاا  ما  اءائا  أل  ا    م إل  فن، 
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لافئيم ان  القمءاط م ن لعارا ما يق الا  ا ااال فا طم دن الداة ت افئيم ان   المسائ ن 
الممااا اءاا ال متطاا   اة ااام ماا  مساائ ا اا مم  ماا  التاائائ الدئمااا الاائافض لت اا   مساائ 

ماال مسائ،  ا ئيالمدتي اما افاق ة ن ،  م  الئغ  مال الي   الاا ك مت ااساأل  م ان  
لمءااا  فااا  امجااأ ال اام فااا افمماا ت لالمشاا كأل الاااا ا اماائت ءاامأل الاار  المكاا اللادامئعاا  

 الممطتن .                                                                            

 والمصادر الهوامش

                                                           

، ػ٘غاْ ٌٍٕشغ ، 2000_1445( اٌغب٘غ اٌّٙضٞ اثٓ ػغ٠فٗ ، اٌجبِؼخ اٌؼغث١خ ٚاٌؼًّ اٌّشزغن 1)

 33،ص 2010، 1ػّبْ ، ط

رشغ٠ٓ اٌضبٟٔ 1ٚاٌضالصْٛ ٌٍٛال٠بد اٌّزذضح االِغ٠ى١خ ٌٚض فٟ  غ٘ٛ اٌغئ١ؾ اٌزبؿ ( ج١ّٟ وبعرغ :2)

،  1446فٟ ٚال٠خ جٛعج١ب صسً اٌٝ االوبص١ّ٠خ اٌجذغ٠خ ٚرشغط ثغرجخ ضبثظ ػبَ  1424ِٓ ػبَ 

، أزشت ػضٛا فٟ ِجٍؾ اٌش١ٛر ػٓ ٚال٠خ جٛعج١ب ِٓ ػبَ  1453ػ١ٓ فٟ ؿالح اٌجذغٞ ػبَ 

فٟ  ٌزغش١ذٗثؼض طٌه أزشت دبوّب ٌٛال٠زٗ صُ اسزبعٖ اٌذؼة اٌض٠ّمغاعٟ  1466ٚدزٝ ػبَ 1462

، وّب اؿؾ ِغ  1411اِبَ اٌغئ١ؾ اٌجّٙٛعٞ ج١غاٌض فٛعص ٚاصجخ عئ١ـب ػبَ االٔزشبثبد اٌغئبؿ١خ 

ِٕظّخ غ١غ دى١ِٛخ رؼًّ ػٍٝ إٌٙٛض ثذمٛق االٔـبْ  1432ػٚجزٗ عٚػا١ٌٓ ِغوؼ وبعرغ ػبَ 

ثبٌـغعبْ ٌٍّؼ٠ض  أصبثزٗاصغ  2015، رٛفٟ فٟ ػبَ  2002ٚدصً ػٍٝ جبئؼح ٔٛثً ٌٍـالَ ػبَ 

 ٠louise Chipley slavicek walter cronkit jimmy carter :Great Americaٕظغ اٌٝ : 

president Chelsea House publishers philadel phia 2004 

،اعغٚدخ  1433_1414( صدبَ فغدبْ ػجض اٌذّض ، ِٛلف االعصْ ِٓ اٌمض١خ اٌفٍـغ١ٕ١خ 3)

 32،ص2015،  ا٢صاةغ١غ ِٕشٛعح ،جبِؼخ ثغضاص ،و١ٍخ  صوزٛعاٖ

وبعرغ, وبِت ص٠ف١ض دغة ػٍٝ دغة ع٘بئٓ عٙغاْ ٚاٌذـبثبد اٌشبؿغح, ( ِظوغاد ج١ّٟ 4)

 .35, ص1435رغجّخ شج١ت ث١ضْٛ, صاع اٌفبعاثٟ, ث١غٚد, 

، ِجٍخ 1414_1452خ _اٌّصغ٠خ ١( ٔغُ اوغَ اٌج١ٍّٟ ، اٌزغٛع اٌزبع٠شٟ ٌٍؼاللبد االِغ٠ى5)

 555بؿ١خ ،ص، اٌؼضص اٌشبِؾ ، اٌجبِؼخ اٌّـزٕصغ٠خ ، و١ٍخ اٌزغث١خ االؿ ا٢صاة

 ِغوؼ اال٘غاَ ٌٍزغجّخ ٚإٌشغ اٌـالَ اٌضبئغ فٟ  وبِت ص٠ف١ض ،  ارفبل١بد ( ِذّض اثغا١ُ٘ وبًِ ،6)

 1، اٌمب٘غح ،ص

ثغٚؿ١ب اٌج١ضبء اوًّ  ثّض٠ٕخ ثغ٠ـذ ٌزٛف١ـه 1413اة ِٓ ػبَ  16ٌٚض فٟ ( ِٕبد١ُ ث١غٓ :1)

١ٌضعؽ اٌمبْٔٛ ٚاٌزذك ثجبِؼخ ٚاعؿٛ رغثٝ ػٍٝ  1433رؼ١ٍّٗ اٌضبٔٛٞ ف١ٙب صُ ؿبفغ اٌٝ ثٌٕٛضا ػبَ 

افىبع اٌص١ٔٛ١ٙخ ِٕظ ؿٕٛاد شجبثخ االٌٚٝ د١ش رؼغف ػٍٝ اٌؼًّ اٌص١ٟٙٛٔ  ِٓ سالي ِٕظّخ 

ٚاٌزٟ ٚصفذ وّٕظّخ  ِٕظّخ ص١ٔٛ١ٙخ ػغفذ ثبؿُ اعجْٛ رأؿ١ؾث١زبع ا١ٌٙٛص٠خ وّب ػًّ ػٍٝ 

اصجخ ؿبصؽ عئ١ؾ ٚػعاء  1411رٍه إٌّظّخ ِظثذخ ص٠غ ٠بؿ١ٓ ٚفٟ ػبَ  ِٗب سٍفزاع٘بث١خ اشٙغ 
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وّب دصً ػٍٝ جبئؼح ٔٛثً ٌٍـالَ ِٕبصفخ ِغ اٌغئ١ؾ اٌّصغٞ أٛع اٌـبصاد ،ٚفٟ ػبَ  إلؿغائ١ً

ثبد ٚاجٙزٗ لضَ أزشت عئ١ـب ٌٍذىِٛخ ٚثؼض صؼٛ 1431رـٍُ ِٕصت ٚػ٠غ اٌضفبع ٚفٟ ػبَ  1430

ٌٍّؼ٠ض ٠ٕظغ اٌٝ : اٌذـ١ٕٟ ِؼضٜ ، ِظوغاد ِٕبد١ُ  1442، رٛفٟ فٟ اطاع  1433اؿزمبٌزٗ ػبَ 

 5، ص2012, صاع اٌشٍٛص ٌٍزغاس ، 2ث١غٓ ،ط

عؿبٌخ ِبجـز١غ ، 1431_1410اٌزغٛعاد اٌـ١بؿ١خ اٌضاس١ٍخ فٟ ِصغ ‘ ( ٠ٛؿف ِذّض ػ١ضاْ 3)

 .64, ص2004’ جبِؼخ اٌّٛصً -ـب١ٔخغ١غ ِٕشٛعح, و١ٍخ اٌزغث١خ ٌٍؼٍَٛ االٔ

 ( ٠ٛؿف ِذّض ػ١ضاْ ، اٌّصضع ٔفـٗ ،ص 4)

ٚاصغ٘ب ػٍٝ صٚع ِصغ  1414( دـ١ٓ اٌـ١ض دـ١ٓ ،ِؼب٘ضح اٌـالَ اٌّصغ٠خ االؿغائ١ٍ١خ 10)

 455،ص2013،و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌـ١بؿ١خ  113_111االل١ٍّٟ ، ِجٍخ اٌضعاؿبد اٌزبع٠ش١خ ،اٌؼضصاْ 

 120اٌّصضع اٌـبثك ،ص ( عائض ادّض ٠بؿ١ٓ ،11)

 130( ١ٌّبء صفبء دـٓ ، اٌّصضع اٌـبثك ،ص12)

  1411رشغ٠ٓ اٌضبٟٔ ، 20( فٟ 310اٌضؿزٛع ، ػّبْ ، اٌؼضص )صذ١فخ ( 13)

 454( ؿ١ٍّبْ ِٛؿٝ ، اٌّصضع اٌـبثك ، ص14)

 1465، ص 1411( ؿجً اٌؼبٌُ اٌؼغثٟ ،15)

 

 1411ٓ اٌضبٟٔ رشغ٠ 30( ،فٟ 2301اٌغاٞ ، ػّبْ ،اٌؼضص ) صذ١فخ( 16)

ٚ٘ٛ اٌّؤرّغ اٌظٞ ػمض فٟ عغاثٍؾ فٟ ١ٌج١ب  شًّ اٌضٚي اٌغافضخ ( ِؤرّغ اٌصّٛص ٚاٌزذضٞ :11)

ٌزذغوبد ِصغ ، ٟٚ٘ ) ؿٛع٠ب _ا١ٌّٓ _اٌجؼائغ _ ِٕظّخ اٌزذغ٠غ اٌفٍـغ١ٕ١خ _ ١ٌج١ب ( ٚشىٍذ 

صاٚٚص ، ججٙخ اٌصّٛص ٚاٌزذضٞ ٔمال ػٓ : ِصغفٝ عالؽ ، ججٙخ اٌصّٛص فٟ ِٛاجٙخ ِؼـىغ 

 .1431، صِشك 2ِٕشٛعاد ِجٍخ اٌفىغ اٌؼغثٟ ط

 35( صدبَ فغدبْ ػجض اٌذّض شالي اٌض١ٌّٟ ، اٌّصضع اٌـبثك ، ص13)

، عؿبٌخ  1443_ 1410اص٠بة ط٠ت ادّض عٗ ، اٌّٛلف اٌـٛعٞ ِٓ اٌمض١خ اٌفٍـغ١ٕ١خ  (14)

 66، ص2015ِبجـز١غ غ١غ ِٕشٛعح ، جبِؼخ اٌش١ًٍ ، و١ٍخ اٌضعاؿبد اٌؼ١ٍب ،

  1411وبْٔٛ االٚي 4( ،3114(  صذ١فخ اٌضؿزٛع ، ػّبْ ، اٌؼضص )20)

 1413اٌٍّّىخ اٌؼغث١خ اٌـؼٛص٠خ ٌٚض فٟ ػبَ  ادىّٛ٘ٛ عاثغ  اٌٍّٛن اٌظ٠ٓ ( اٌٍّه سبٌض :21)

ثبٌؼبصّخ اٌغ٠بض ٚ٘ٛ االثٓ اٌشبِؾ ٌٍٍّه ػجض اٌؼؼ٠ؼ اي ؿؼٛص رٍمٝ رؼ١ٍّخ فٟ ِضعؿخ اٌمصغ 

ٔبئجب ٌغئ١ؾ  1462ػٍٝ صعاؿخ اٌزبع٠ز ٚػٍُ االٔـبة ، ػ١ٓ ػبَ  ٗا٘زّبِثبٌغ٠بض د١ش عوؼ 

اسز١غ ١ٌٚب ٌٍؼٙض ٚاؿزٍُ اٌذىُ  1465اٌٛػعاء ٚ٘ٛ اٚي ِٕصت ٠ـزٍّٗ ثؼض ٚفبح ٚاٌضٖ ، ٚفٟ ػبَ 

ٌٍّؼ٠ض ٠ٕظغ : ٔٛاي ػجض اٌغٕٟ س١بط  1432فٟ  ٚفبرٗثمٟ ٍِىب دزٝ  1415ثؼض اغز١بي اٌٍّه ف١صً 

اٌؼؼ٠ؼ اي ؿؼٛص صعاؿخ ربع٠ش١خ ٚدضبع٠خ ، عؿبٌخ ِبجـز١غ غ١غ ِٕشٛعح ، ، اٌٍّه سبٌض ثٓ ػجض 

  2003و١ٍخ اٌشغ٠ؼخ ٚاٌضعاؿبد االؿال١ِخ ، جبِؼخ اَ اٌمغٜ ،

 1410، ص 1411( ؿجً اٌؼبٌُ اٌؼغثٟ ،22)

(23)  F.R.U.S, 1977-1980, VolIX, The Israel conflict, Ougust, 1978-1980, 

aproject we help with the assistant secrtary of state for near Eastern anD 

South Asian affairs united septenber 5, 1978, p.155. 
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، عؿبٌخ ِبجـز١غ غ١غ 1431_1410( ثـّٗ شغ٠ظ ، أٛع اٌـبصاد ٚاٌمض١خ اٌفٍـغ١ٕ١خ 24)

لـُ اٌؼٍَٛ  شزّٗىغح ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ االٔـب١ٔخ ٚاالجزّبػ١خ _لغت ـِٕشٛعح ، جبِؼخ ِذّض س١ضغ _ث

 32، ص 2016االٔـب١ٔخ ، شؼجخ اٌزبع٠ز ،

 33( اٌّصضع ٔفـٗ ، ص25)

 36صدبَ فغدبْ ػجض اٌذّض شالي ،اٌّصضع اٌـبثك ،ص (26)

 1413وبْٔٛ اٌضبٟٔ 2( ،23344( صذ١فخ اٌغاٞ ، اٌؼضص )21)

 1413وبْٔٛ اٌضبٟٔ  16( ،2343(صذ١فخ اٌغاٞ ، اٌؼضص )23)

سغ٠ف اٌغضت لصخ ثضا٠خ ٚٔٙب٠خ أٛع اٌـبصاد ،شغوخ اٌّغجٛػبد ( ِذّض دـ١ٕٓ ١٘ىً ، 24)

 224، ص1440ٌٍزٛػ٠غ ٚإٌشغ ،

، 1413_1443( ِذّٛص ع٠بض ، ِظوغاد ٚاٌجذش ػٓ اٌـالَ ٚاٌصغاع فٟ اٌشغق االٚؿظ، 30)

 530، ص 1433اٌّؤؿـخ اٌؼغث١خ ٌٍضعاؿبد ٚإٌشغ ، ث١غٚد ، 

 152ص ( ػٍٟ ٔبجخ اٌؼٍٛأٟ ، اٌّصضع اٌـبثك ،31)

، ِىزجخ االؿىٕضع٠خ )ص.َ (  1414، 1461(  ػبعف اٌـ١ض ، ِٓ ؿ١ٕبء اٌٝ وبِت ص٠ف١ض 32)

  135، ص  1433_1431

 433، ص1431( ِذّض اثغا١ُ٘ وبًِ ، اٌـالَ اٌضبئغ فٟ وبِت ص٠ف١ض ،  اال٘بٌٟ ، ٠ٕب٠غ 33)

بد اٌفٍـغ١ٕ١خ ( __________,ارفبق وبِت ص٠ف١ض ٚاسغبعٖ ، ػغض ٚصبئمٟ ، ِؤؿـخ اٌضعاؿ34)

 115، ص 1413،ث١غٚد ،

 151_156(  ػٍٟ ٔبجخ اٌؼٍٛأٟ ، اٌّصضع اٌـبثك ، ص35)

 130_114( وغ٠ّخ ؿ١ٍّبْ اٌجضا٠خ ،اٌّصضع اٌـبثك ، ص36)

فٟ جغف شّبي ػّبْ ، ِٓ  1434٘ٛ عئ١ؾ اٌٛػعاء االعصٟٔ ، ٌٚض ػبَ  ( ِضغ ثضعاْ :31)

صُ ثضا ػٍّٗ اٌؼـىغٞ  1456صِشك ػبَ  اصً فٍـغ١ٕٟ دصً ػٍٝ شٙبصح اٌذمٛق ِٓ جبِؼخ

 ٟاٌشبعج، ثؼض طٌه اصجخ ِـبػضا ٌغئ١ؾ اٌمـُ  1465وّـزشبع لبٟٔٛٔ فٟ اٌمٛاد اٌّـٍذخ ػبَ 

صُ ٚػ٠غا ٌٍض٠ٛاْ ػبَ  1411الِٓ اٌمِٟٛ فٟ اِٚـزشبع  1410ٌالؿزشجبعاد صُ لبئض ٌٛاء ػبَ 

اٌشبعج١خ  اٌشؤْٚٚرـٍُ دم١جزٟ  1416، ثؼض اؿزمبٌخ ػ٠ض اٌغفبػٟ ػ١ٓ عئ١ـب ٌٍٛػعاء ػبَ  1414

١غ ٚرغاجُ ، علُ اٌجغبلخ ٚاٌضفبع .ٌٍّؼ٠ض ٠ٕظغ : اٌضاع اٌؼغث١خ ٌٍٛصبئك ، ٍِف اٌؼبٌُ اٌؼغثٟ ، ؿ

1_1|1405 

االِغ٠ى١خ ػٍٝ االؿئٍخ االعص١ٔخ  اٌغصٚصاالعصٟٔ االٚي ، ِٕبلشخ  ( ِذبضغ اٌّجٍؾ االؿزشبع33ٞ)

 14_13وبْٔٛ االٚي ،ص 23، اٌجٍـخ اٌؼشغ٠ٓ،  1413 األٚيفٟ رشغ٠ٓ 

ث١ـبْ ( سبٌض ػجض اٌغػاق دجبشٕخ ، اٌؼاللبد االعص١ٔخ _ االؿغائ١ٍ١خ فٟ ظً ِؼب٘ضح اٌـالَ ، 34)

 43، ص 1444ٌٍٕشغ ٚاٌزٛػ٠غ ، غؼح _اٌّىزجخ اٌّغوؼ٠خ ،

  36،ص وبعرغ( وبعرغ ، ِظوغاد ج١ّٟ 40)

 153(ػٍٟ ٔبجخ اٌؼٍٛأٟ ، اٌّصضع اٌـبثك ، ص 41) 

( ٚجضاْ اعْٚ فغ٠خ اٌز١ّّٟ، اٌّٛلف اٌـؼٛصٞ ارجبٖ ػ١ٍّخ اٌـالَ اٌّصغ٠خ _ االؿغائ١ٍ١خ 42)

 2020،ِجٍخ اٌضعاؿبد اٌزبع٠ش١خ ، اٌؼضص اٌضبِٓ ٚاٌؼشغْٚ ، دؼ٠غاْ  1430_1413

 544_543،ص
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، 1436( وّبي دـٓ ػٍٟ ، ِذبعثْٛ ِٚفبٚضْٛ ، ِغوؼ اال٘غاَ ٌٍزغجّخ ٚإٌشغ ، اٌمب٘غح ،43)

 64_63ص

،  1431، ِؤؿـخ اٌضعاؿبد اٌفٍـغ١ٕ١خ ، ث١غٚد ، 1414( اٌٛصبئك اٌفٍـغ١ٕ١خ اٌؼغث١خ ٌؼبَ 44)

 154ص

، ػّبْ  1433_1414 (  رجغ٠ؼ دضاص ، اٌمغاعاد ٚاٌّجبصعاد اٌشبصخ ثبٌمض١خ اٌفٍـغ١ٕ١خ45)

 30، ص 1433،

  1414ا٠بع  21( ، 3324( جغ٠ضح اٌغاٞ ، اٌؼضص )46)

فٟ اٌٛصبئك االعص١ٔخ  1414( رصغ٠خ عئ١ؾ اٌٛػعاء االعصٟٔ ػجض اٌذ١ّض شغف ، وبْٔٛ االٚي 41)

 63، ص 1430ٌؼبَ 

 


