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كبنذ مظس اؽدٍ ًالّبد الدًلو العضمبنْخ     

فيِ فيزييسح ريي يسة ميق وزثيعييخ  ييسً   ًليي ييق 

العال بد ثْنيمب لم ر ق ؽٌال ىره الفزسه عليَ 

نميؾ ًاؽيد  ًليم رعيس عيليَ ًريْيسح ًاؽيدح  

فجْنمب كبنيذ مظيس فيَ اليعيييد ابًل ريبثيعيخ 

للدًلخ العضمبنْخ رجعْخ مجبشيسح   ؽيْيش ّيي ريِ 

الييٌالح مييق آظييزييبنييخ ًّييزييليي ييٌ  ابًامييس 

ًالزعلْمبد مق ؽي يٌميخ العيليوينيخ  ًعيليْيييم 

الزنفْر   ًال ّعز س وُ مينيييم فيِ اليٌالّيخ  ال 

لمدح  ظْسح    ذ الّلجش و  رعزجدل ثو ؽ ٌمخ 

 . العلوب  ًالًْب آخس 

ًظل الؾبل علَ ىرا المنيٌال ؽيزيَ عيب       

   ؽْق رٌلَ مؾمد علِ ًالّخ مظس  5081

ًظل ّؾ ميب فزسح رسثٌ علَ ابزثعْيق عيبًميب 

مزمزًعب ث دز كيجيْيس ميق االظيزي يالل فيِ ا ازح 

شئٌ  الجال    فيدخيليذ مظيس عينيدرير  ؽيًٌزا 

آخس مق وؽٌاز اليزيجيعيْيخ ليليؾي يم اليعيضيميبنيِ  

ًاظيزييمييس ىييرا اليوييٌز ؽيزييَ نيصل االؽييزييالل 

 .  5001الجسّوبنِ ثمظس عب  

ًلمب كبنذ الوسّ و الزَ رٌلَ ثيب ميؾيميد      

علِ ؽ م مظس غسّجخ عق الدًلخ العضميبنيْيخ  

ًمخزلفخ عق اليويسّي يخ اليزي يليْيدّيخ اليزيِ كيب  

ّزٌلَ ثيب ًالح مظس   فإ  الدًلخ اليعيضيميبنيْيخ 

ؽبًلذ ثشيزيَ اليٌظيبريل  ليايبل ىيرا اليٌػي  

 و 3581ـــ  3511: محمد صعيد باشا 

 . حهه ، محمد عهى 

 /و3581ـــ  3511: محمد صعيد باشا      

 از ال زت : ال بىسه   -.ربلْف مؾمد علِ ؽلو 

ًالٌصبرق ال ٌمْو  مسكص ربزّخ مظس 

 . 1851المعبطس  

مظس النيؼو   ) -.ظم  12ص    108
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 .ّشزمل علَ ازعبعبد ثْلٌعسافْخ

  770يي  777يي  50يي  5511يي  7ردمك 
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الييمييمييزييبش الييرُ طييبزد رييزييمييزيي  ثييو مظييس  

ًخظًٌطب منر طٌز الزنظْيميبد اليعيضيميبنيْيخ 

   5087مميضيليخ فيِ خيؾ شيسّيف كيليخيبنيو 

    ؽْش كبنيذ ىيره 5711ًالخؾ اليمبٌّنَ 

الزنظْمبد رؼ  ثْق وىدافييب ري يٌّيخ العيليويخ 

المسكصّخ فِ الدًلخ  ً لابل الٌػ  اليميميزيبش 

الرُ رزمز  ثو ثعغ الٌالّبد ًفيْيييب مظيس  

ً عب ريب  لَ ؽظْسح الدًلخ رخؼ  لعليويزيييب 

المجبشسح كٌالّخ عب ّخ  ًمق صم ؽفلذ الفيزيسح 

الزِ رٌلذ فيْيييب وظيسح ميؾيميد عيليِ اليؾي يم 

ثمؾبًالد ميق عيبنيت اليؾي يٌميخ اليعيضيميبنيْيخ 

لزؾ ْق ىرا اليدف   ًمؾيبًالد مؼيب ح ميق 

عييبنييت ًالح مظييس مييق وعييل ا ثيي ييبل عييلييَ 

االمزْبشاد الم زعجو ًخظًٌطب نظب  اليؾي يم 

الٌزاصِ الرُ كعجو مؾيميد عيليِ فيِ رعيٌّيخ 

   صم العمل  لَ عبنت ذليك 5025/  28لند  

علَ ر ٌّخ مجدو الجبشبًّخ   مب ثيزيعيدّيل نيظيب  

الٌزاصخ ًععليب فيِ طيليجيو  ًريٌظيْي   اريسح 

االظييزيي ييالل  اخييل نييوييبة االمييجييساؽييٌزّييخ 

العضمبنْخ  ً مب االنفظبل عق الدًلخ العضمبنْيخ 

 .ً عال  االظز الل  ذا لص  ابمس 

 -  5012) ًّعد عيد الٌالِ مؾمد ظيعيْيد     

مق وىم الفيزيساد فيِ عظيس وظيسح (   5018

ميؾييمييد عييلييِ   ؽييْيش رييغيلييَ فيْييو الظييسا  

ظيْيبظيخ اليؾي يٌميخ :  ثٌػٌػ ثْق العْبظزْيق 

العيضيميبنيْيخ  ًظيْيبظيخ ًاليِ مظيس  كيميب و  

ميق وعيل كعيت ري ّيْيد   -الٌالِ مؾمد ظعيْيد 

ثعغ الدًل ابًزًثْخ  ًثخبطو فسنعب ل يِ 

ر ف  لَ عبنجيو فيِ طيساعيو مي  اليؾي يٌميخ 

ًافيق عيليَ مشيسً  شيق  ينيبه   -العضيميبنيْيخ 

العٌّط  ًىٌ المشسً  اليرُ كيبنيذ فيسنعيب 

ريزيٌة ًرعيعيَ  لييَ رينيفيْيره  ًعيييد ثيو  لييَ 

فس ّنبند  ُ لْعجط  ًالشك و   نبه العٌّيط 

كبنذ مق وخوس المشسًعبد  ًوعم يييب وصيًسا 

 .    فِ ربزّخ مظس فِ الؾ جخ الزبلْخ
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ّيزينيبًل فيْيو رييويٌز اليميفيبًػيبد ثشيي        

ال ؼْخ المظسّخ ثْق  نغلزسا ًالدًل المعنيْيخ 

   ًعيليَ زوظيييب 5781 - 5001ثْق عبمِ 

فسنعب ال ٌٍ ال جسٍ الضبنْخ آنيدا،  ًثيبليويجي  

وؽساف وخسٍ ليب ارظبل ثبل ؼْخ الميظيسّيخ 

 .مضل الدًلو العضمبنْخ 

كييمييب و  رييبزّييخ طييدًز اليي ييزييبة فييِ      

   ليو وىيميْيخ في يد كيب  5715وغعوط ظنو 

الٌؽق من عم علَ نفيعيو ثيْيق ظيعيد شغيليٌل 

ًعيدلييِ ّي ييق  ثعييجيت الييخييالف الييرُ نشييت 

ثْنيمب  ًرلك الؾملخ الشسظخ الزِ شنييب ظيعيد 

شغلٌل علَ عدلِ ّ ق زرْط الٌشزال اليرُ 

مفبًػبد عيدليِ " كب  ّزفبًع م  ا نغلْص 

ثؾغخ و  عدلِ ّ ق ظْيفيسؽ فيِ " كْسشً  -

ؽ ٌة مظس  ومب ظعد فييٌ اليميميضيل اليٌؽيْيد 

ليلييمييظييسّييْييق ًمييق ّييؾييق ليو ًؽييده ًؽييصثييو 

 . الزفبًع ثبظم مظس 

ًليٌ   ي يينيب الينييظيس فيَ وعيمييبل العييْيبظييخ     

ا نغلْصّخ منر و  طسفذ عييٌ ىيب الؽيزيالل 

مظييس ًمييبفييعييلييزييخ عيينييد االؽييزييالل  ًثييعييد 

االؽزالل  لٌعدنب ونيب  يبريميخ عيليَ اظيزيخيدا  

وظبلْت الؾْل ًالدىبل  ًونيب مبفزيئيذ ريؾيبًل 

طييجييك مييسكييصىييب اليي ييبذة ثظييْيياييخ شييسعييْييخ 

معزعْنخ علَ ذلك ثيميييبزح زعيبل ظيْيبظيزيييب 

 مفاوضات اإلوجهيز بشأن انمضأنة انمصرية 

  3252 - 3558. انرافعي، أميه

مفففففاوضففات اإلوففجففهففيففز بشففان انففمففضففأنففة      

ثي يليم وميْيق اليسافيعيِ   ميساعيعيخ /  انمصرية 

ؽمب ح مؾمٌ   ظمبعْل   رؾ ْق ظيؾيس ؽعيق 

 از ال زت ًالٌصبرق ال ٌميْيخ  : ال بىسح  -.وؽمد

ا  ازه المسكصّخ ليليميساكيص اليعيليميْيخ  ميسكيص 

 .1851ربزّخ مظس المعبطس  

 . ظم  12ص    128     

  770 - 777 - 50 - 5575 - 0ردمك      
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 .لعلميب و  ال ٌح الرغدُ فِ ىرا العجْل شْئًب

كبنذ رخوٌ خوٌاريب فيِ شيئيٌ  مظيس      

ًاؽدح ثعيد   -ًرزخلض مق الدًل الزِ رنبفعيب 

ثفؼل منبًزاريب العْبظْيخ الثيفيؼيل   -وخسٍ 

علَ ونيييب  ذا ريخيليظيذ .  وظبؽْليب ًعٌْشيب

مق الع جبد الزِ كيبنيذ وًزًثيب رؼيعيييب فيِ 

ظجْليييب  فيإنيييب ليم رعيوي  و  ريزيخيليض ميق 

الم بًلخ الٌؽنْخ اليزيَ ري طيليذ زًؽيييب فيِ 

نفط ابمو المظسّخ  ثل ذىجذ كل مينيبًزاد 

ا نغلْص ظدٍ  ظٌال فِ ذلك وظيبليْيت الشيدح 

 . وً ًظبرل اللْق 

ًلٌ زععنب ثجظسنب  لَ مبػيِ العيْيبظيخ      

ا نغلْصّخ معنب  ف ملذ علْنيب ىيره الينيظيساد 

مب املذ مق الدعٌح  لَ ارجب  ظيْيبظيخ اليؾيرز 

ًعد  الدخٌل فِ مفبًػبد م  ا نغلْص   ال 

 ذا كب  ليب وظبض طسّؼ ّيزيفيق مي  وميبنيْينيب 

اليي ييٌمييْييخ   ًىييَ االظييزيي ييالل الييزييب  لييمييظييس 

 . ًالعٌ ا  

ًىره الدعٌح طب فيذ ميق اليمي يبًميخ ميب      

طب فذ  فلمب ظ نذ الؼغخ وً كيب د زوّينيب 

و  ن زت م بالد مززبثعخ نشيسػ فيْيييب ريبزّيخ 

الييمييفييبًػييبد ا نييغييلييْييصّييخ ثشيي   الييمييعييبلييخ 

   فيإ  فيْيييب ميق 5001المظسّخ منر ظينيو 

عيخ رركًْسا ثؾٌا س الزبزّخ الزِ ّغت عيليَ 

كل مظسُ و  ّؾْؾ ثيب علًمب  كمب ونيييب ميق 

الغيخ ابخسٍ مملؤح ث ضْس ميق اليعيجيس اليزيِ 

ّييغييت و  ريي ييٌ  ليينييب مييسشييًدا فييِ ؽييسّيي يينييب 

العْبظِ  ًفيَ ميغيييٌ ارينيب اليٌؽينيْيخ  ًفيِ 

 . ًظبرل العمل م  العْبظْْق ا نغلْص 
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  اليرُ ّيميضيل 5718رجدا اليدزظيو ثيعيب       

اظز الل معظم الدًل ابفسّ ْخ  ًرنزيِ ثيعيب  

  وُ نيبّو الؾسة الجبز ح ثْق ال وجْق 5707

اليميزينيبفعيْيق اليٌالّيبد اليميزيؾيدح االميسّي يْيخ 

ّجدو ثزميْد عيق اليخيليفيْيخ .  ًاالرؾب  العٌفْزِ

الزبزّخْخ للعال بد الظْنْخ م  شسة وفسّ ْب  

ًريؾيدس عييق ثيداّيخ  خيٌل الظيْييق العيبؽييخ 

ابفسّ ْخ  ًرزج  الظالد منر ال س  الخيبميط 

عشييس ؽييزييَ اليي ييس  الييعييشييسّييق  صييم رييوييٌز 

ابًػب  العيْيبظيْيخ فيِ الظيْيق ؽيزيَ  يْيب  

 .  5727عميٌزّو الظْق الشعجْخ عب  

ظيْيبظيخ " وًػؼ الجيبؽيش :  انفصم األول      

  " الظْق فِ ر دّم المعٌنخ فِ شسة وفيسّي يْيب

ً ًز الييدثييلييٌمييبظييْييخ الظييْيينييْييخ فييِ خييدمييخ 

 . اال زظب  الٌؽنِ م  الدًل النبمْخ

ول َ الؼٌل علَ اىزمب  الظْق ثبلزعسف      

علَ وفسّ ْب   فيزيم افيزيزيبػ ميعيييد اليدزاظيبد 

ابفسًآظٌّْيخ اليزيبثي  ليليخيبزعيْيخ الظيْينيْيخ  

ًابكب ّمْخ الظْنْخ للعلٌ   ًاخزْيسد ثي يْيق 

آظٌّْو  ًشييدد   -لدزاظخ اللابد ابفسّ ْخ 

فزسح الدزاظخ رسعمخ عد  مق ال زت فَ ؽي يل 

الدزاظبد ابفسّ ْخ  لَ اللاخ الظيْينيْيخ  ًريم 

 .الزعسّف ثسًا  الؾسكبد الٌؽنْخ

الميعيٌنيخ الظيْينيْيخ " عق :  انفصم انثاوى      

ريؾيدس فيْيييب عيق "   فِ مغبل الجنْخ الزيؾيزيْيخ

عيٌ  الظْق فيِ ثينيبل اليمينيشي د ابظيبظيْيخ 

لسثويب ثبال زظب   ًاظزيعيسع وىيم اليويسة 

ًالغعٌز  ًالع ك الؾدّدّخ الزِ رم ر ظْعيييب 

 انمعىوة انصيىية نشرق أفريقيا 

 . عهى، خاند محمد محمد 

انففمففعففىوففة انصففيففىففيففة نشففرق أفففريففقففيففا ،      

ر لْف خبلد مؾميد ميؾيميد  ( / 3252 -3281

 از ال زت ًالٌصبرق ال يٌميْيو  :  ال بىسح  -.علَ

ا  ازح المسكصّخ ليليميساكيص اليعيليميْيخ  ميسكيص 

 . 1851ربزّخ مظس المعبطس  

ظيليعيليو ثيؾيٌس )   -. ظيم  12ص    111

 (1وفسّ ْو   
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فِ كل  ًلخ علَ ؽدح  ًرؾدس عق مشيبزّي  

الييمييْييبه  ًمييؾييوييبد الييوييب ييخ  ًالييمييعييبعييداد 

 . العع سّخ

المعيٌنيخ الظيْينيْيخ " عق :  انفصم انثانث      

ًؽييبعييخ الظييْييق "  فييِ الييمييغييبل اال ييزييظييب ُ

لعييٌة  ًل شييسة وفييسّيي ييْييب الظييزييعييْييبة 

الظب زاد الظْنْخ  ًرم الزعبً  فِ اليميغيبل 

اال زظب ٍ فِ مشبزّ  الايصل ًالينيعيْيظ فيِ 

الظييٌمييبل  ًوصييْييٌثييْييب  ًوًغيينييدا  ًشامييجييْييب  

ًمٌشمجْق  ًو ْمذ مشبزّ  لظْيد ابظيميب، 

ًاظزاالل الضسًح العم ْخ  ًالعيميبػ ليليعيفيق 

 . الظْنْخ ثبلظْد فِ المْبه ا  لْمْخ

اليميعيٌنيخ " ريؾيدس عيق :  انفصم انرابف       

  ًعيق " الظْنْخ فِ مغبل الزنيميْيخ اليجيشيسّيخ

رنٌ  المشبزّ  الظْنْخ فيِ كيبفيخ اليميغيبالد 

فزم ر ظْط المجبنِ اليؾي يٌميْيخ  ًاليميعيبكيق  

ًالمعزشفْبد  ًاليميعيبزػ  ًميسكيص ريدزّيت 

عليَ الظينيبعيبد اليخيشيجيْيخ  ًاليميشيايٌالد 

ًفَ مغبل الزعبً  اليضي يبفيِ وظيعيذ .  الْدًّخ

الظْق المدازض  ًع دد ارفب يْيبد ليليزيعيبً  

الييضيي ييبفييِ  ًو ييبمييذ مييؾييوييبد ليي ذاعييخ فييِ 

 .الظٌمبل  ًرنصاّنب  ًشامجْب 

ريي ييْييْيم الييمييعييٌنييخ " عييق :  انففففصففم انفف فامففش 

"  5707  -5718الظْنْيخ لشيسة وفيسّي يْيب 

وًػؼ فْو و  الظْيق ريعيبميليذ مي  وفيسّي يْيب 

مميب عيعيل    ثمجدو المعبًاح  ًالمنفعخ المزجب لخ

كيضييْييس مييق الييدًل ابفييسّيي ييْييخ وكييضييس انييغييراثًييب 

لييليينييمييٌذط الظييْيينييِ الييفييسّييد فييِ رييعييبمييالرييو 

ًث ْب  عميٌزّو الظْق الشعجيْيخ    اال زظب ّخ

الغدّد فزؾذ طفؾخ عدّدح فِ العال بد ثيْيق 

ً ييدمييذ الظييْييق الييدعييم الييمييب ُ    اليوييسفييْييق

 .ًالمعنٌُ للشعٌة ابفسّ ْخ

: ًرعم ذ اليعيال يبد فشيميليذ اليميغيبالد     

العييْييبظييْييخ  ًاال ييزييظييب ّييخ  ًالييضيي ييبفييْييخ  

ًظييبعييد انييعيي يب  مييؤريمييس عييد     ًاليعييعيي يسّييخ

االنؾْبش علَ   بمخ عيال يبد ثيْيق اليويسفيْيق 

. ثشيي ييل مييٌظيي  عييلييَ معييزييٌٍ الشييعييٌة

ًاعزمدد اليدزاظيخ عيليَ اليٌصيبريق ابطيليْيخ 

ًال ظييْييمييب الظييْيينييْييو   -غييْييسالييميينييشييٌزح 

: ًالمظب ز اليمينيشيٌزح مينيييب   -ًالجسّوبنْخ 

ًصبرق عيبش المخبثساد ابميسّي يْيخ  ًًصيبريق 

الخبزعْخ الظْنْخ  ثب ػبفو  ليَ اليدًزّيبد 

 .العسثْخ ًابعنجْخ ًالز بزّس الدًلْخ

 


