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 13                                                                                     : على   د ر لأء الح  م والح  م والع  مالمقدمة
                                                                        فكرة هذا الكتاب عن رجل دولة صاحب تجربة إستثنائية على مدى حوالى نصف قرن.

 15                                                                                    ممويد
                منيررة الترري توجبررت           الحالررة الي   ●   اهلل                                                  ظررروف بالغررة الت تيررد ت يشرربا األمررة ب ررد رحيررل الملرر  عبررد

                                              تحفظررررات سرررر ودية علررررى الرإيررررة المصرررررية إزا  الموضرررروع    ●                          الموقررررف الحررررازم مررررن السرررر ودية
                               ليتررول تن ال تحررد يسررتطيع تن يزايررد    «ِ   ِمنررى »                                    ... والسيسرري يغتررنم حادثررة الترردافع فرري   ●       السررور 

                                      إضرررا ة علرررى التتررراطع فررري الموقرررف المصرررر  مرررن    ●                                علرررى دور السررر ودية فررري خدمرررة الحجررري 
                                                                   اللتررا  الثرراني المفرراجى  لحميررر محمررد بررن سررلمان بررالرئيس برروتين ب ررد الرردور    ●    رية           األزمررة السررو 

           السرر ود  مررن -                                      تسرراإل حررول نترراط إنسررجام فرري الموقررف الروسرري   ●                       الحربرري الروسرري فرري سرروريا
                                     خ                                          األزمررة السررورية واإلرهرراب ومصررير الرررئيس بشخررار مررن الرردخول الفرنسرري المفرراجى  إنسررجاما  مررع 

          شرربر تطسرررطس    ●                                  ضرروع الترردخل الحربرري الروسرري فرري سرروريا                         الموقررف السرر ود ،على خررط مو 
      الملررر     ●                                                                       الجررامع بررين محمررد بررن نررايف ومحمررد بررن سررلمان وبررارا  توبامررا ورئرريس وزرا  فرنسررا

               واألميررر محمررد بررن    «ِ   ِمنررى »                                                        سررلمان ينتتررد التصررريحات طيررر المسررإولة حررول حادثررة الترردافع فرري 
ه يوم األحد                                    اصلة الجبود المبذولة لم رفة تسرباب     بمو       5182           تشرين األول  /      تكتوبر    81        ِّ           نايف يوجِّ

       اللغز.  -        الحادثة 

 17                                                         الح      والطم  ي ة ف  يوم واحد
                   ظرراهرة دوليرة وعربيررة  ت   ●                                                           قبلرة الروداع األخيررر مرن سررلمان برن عبرردال زيز علرى رتس تخيرره الملر 

قليميررة فرري تتررديم واجررب ال ررزا  بالملرر  عبررد                                  كيررف ت املررت صررحافة المملكررة مررع رحيررل    ●   اهلل                                          وا 
                                         إستحضرررار مواقرررف للملررر  الراحرررل علرررى الصررر يدي ن    ●                       اهلل ومباي رررة الملررر  سرررلمان   برررد       الملررر  ع

                                                         عندما بكى المل  سلمان وهرو يدشرن نردوة حرول إحيرا  ترراه شرتيته    ●                       المحلي وال ربي والدولي
                     الحزن على رحيل المل     ●                                           عندما إلتتى الحزن مع الطمأنينة في يوم واحد   ●                 الراحل المل  فبد

    كيرف    ●                                                                  ة ب د مباي ة سلمان برن عبرد ال زيرز ملكرا  وخادمرا  للحررمي ن الشرريفي ن            اهلل والطمأنين    عبد
ررحف المملكررة حالررة الحررزن وحالررة الطمأنينررة                        إضررا ة علررى ترراريع البي ررة    ●              ا                                     عكسررت عنرراوين صا

              خ    خ    تسأل المولى عزخ وجلخ تن  »                 خ                       في الكلمة التي عزخى فيبا المل  سلمان قال    ●                   وم اني اإللتزام ببا
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              كيف يرى األمير    ●  «                                                        وتن يرزقنا إتباعه وتن يرينا الباطل باطال  ويرزقنا إجتنابه                يرينا الحق حتا  
   ●                                       ل                                       ال زيز بن فبد ال مي ن الملر  سرلمان وولريل ال برد األميرر متررن عقبرل إعفرا  ال رم متررن     عبد

                        تمرررا  ملكيررا  دف ررة واحرردة     52   ●                                                         األوامررر الملكيررة األولررى الترري تصرردرها خررادم الحرررمي ن الشررريفي ن
               األمررر الالفررت بررين    ●                                                       الملرر  سررلمان إلعطررا  فكرررة عمررا يريردش فرري إدارة شررإون المملكررة        تصردرها

                                             ل                                 هذش األوامر كان إعفرا  األميرر متررن مرن منصربه كروليل لل برد وت يرين األميرر محمرد برن نرايف 
                                              ل                        ... وكرررذل  ت يرررين األميرررر محمرررد برررن سرررلمان وليرررا  لررروليل ال برررد إلرررى جانرررب إحتفاظررره    ●      مكانررره

      إمرارة  »  ل                        ال زيرز تميرري ن متراتلي ن           اهلل برن عبرد                      عنردما إخترار الملر  عبرد   ●                  بمنصب وزيرر الردفاع
          موريتانيا  »   مع    «           قاطرة سلمان »                 تهمية تنشيط عالقة    ●                            ثم جرى إستبدالبما ب د رحيله   «      الرياض

           مملكرة محمرد  »                  مسرتترة نسربيا  ب رد                            فري الجنراا المغراربي مرن األمرة           ثراني دولرة    «              ولد عبرد ال زيرز
                                                              تمنيرات الملر  سرلمان للبنران الخرالي الرئاسرة كماتوردهرا السرفير علري    ●     مرا             الثابترة دائ   «      السادس

ستحضرار تبيرات مرن    ●             لليوم الوطني                  الخامسة والثمانين                           عواض عسير  لمناسبة الذكرى                         ... وا 
                                      ال زيرررز خوجررة يخاطررب فيبررا تهررل السياسررة فررري                                           قصرريدة تشرربه بالمرثرراة والمناشرردة للرردكتور عبررد

                      إجرررررا ات التحتيررررق وم بررررا    ●                         تررررأثر الملرررر  سررررلمان لحصررررولبا                   حادثررررة الراف ررررة ومرررردى    ●      لبنرررران
                     ِّ                                                        التطمينات من جانب وليِّ ال بد األمير محمرد برن نرايف ج لرت الحجراع ال ي يردون النظرر فري 

بررة ترردريبا  خاصررا  علررى    ●               الترردوم إلررى مكررة                                             خ                     األميررر محمررد يإكررد ب ررد مشرراهدته منرراورة لترروات مدرخ
                                      كما يإكد تالشي آثار حادثرة سرتوط الراف رة      ... ●                                    مواجبة ت  خطر وت  إستغالل لموسم الح 

                  الجماعررررات اإلرهابيررررة  »         ِّ     األميررررر ينبِّرررره مررررن    ●                                       فرررري زمررررن قياسرررري والترحيررررب بترررردوم حجرررراع الرررريمن
رر مئرة    ●  «                                                                   وعناصرها في الداخل والخارع ألن المملكة ال تزال محل إستبداف دائرم وخطيرر          نش 

                       ن ب رد ال ردوان الليكرود                           إنشرغال برال الحرق للملر  سرلما   ●                            تلف رجل تمن لضمان موسم الحر 
تصراالت فوريرة مرع رإسرا  تميركرا وروسريا وفرنسرا وبريطانيرا                                                                                  على حرمة المسجد األقصى... وا 

                                                    عرادل الجبيرر يبلرا صرائب عريترات بتررار للملر  سرلمان يتضري    ●                          واألمين ال ام لحمم المتحردة
    ...   ●      ينية                                                                    بررأن تكررون األولويررة بررين التضررايا موضررع إهتمامرره لتضررية األقصررى والتضررية الفلسررط

م سياسرية إسرالمية مرن تجرل األقصرى         .. إنمرا                                                                      وتساإل عما إذا كان المل  في صدد عاصفة حرز 
                   ل                              سررلمان التررارل والمثتلررف وعنرردما يكتررب متالررة عررن الريرراض        الملرر    ●                     فرري رحرراب األمررم المتحرردة

  .          كان تميرها      سنوات 

 أء يقمبس بومي  بحمةية ال ةحء العلون

 333                                             ي  ي ر؟حمةية مقةم ال يد «ح ر اهلل»واجر 
                                                                         التكبنررررات الترررري باتررررت حتيتررررة: حضررررور عسرررركر  بالسررررالا والمستشررررارين لروسرررريا فرررري السرررراحل 

                                                                         تسرراإل عمررا إذا كرران برروتين بترررارش المفرراجى  حمايررة السرراحل ال لررو  يتترربس الترررار    ●       السررور 
  ل                        ِّ كيررف تن سرروريا الصررغرى تشرركِّ    ●                                                 المفرراجى  للسرريد حسررن نصررراهلل بحمايررة متررام السرريدة زينررب

                    تهميرة تن تكرون سروريا    ●                                                  وتين اإلسرتخباراتي ورقرة ضرغط فاعلرة علرى سروريا األمرويين        بمفبوم ب
                  تسرراإل عمررا إذا كرران    ●                                                        الصررغرى علررى سرراحل البحررر متابررل سرروريا األمويررة الترري ال بحررر لبررا
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                  خ                        هرل إسرتند الررئيس بشخرار عنردما إرتمرى فري الحضرن    ●                                     بوتين يدر  تنه فاقد الشر بية فري سروريا
                                         تسررما  األسرد تصررطحب توالدهررا الثالثرة عنررد زيررارة    ●     سرنة     42      د إلررى                       الروسري إلررى م اهردة ت ررو 

   «           صدى الكواكرب »                 ... وتوضح لصحيفة    ●     5112               خ                        زوجبا الرئيس بشخار إلى روسيا مطلع يناير 
                   الرررئيس اإليرانرري حسررن    ●                                                            لمرراذا هررذا اإلصررطحاب فيمررا اإلبررن الثالرره لررم يتجرراوز األرب ررين يومررا  

                           هرل إن األولويرة ا ن فري سروريا  »                   ر  الروسري فري سروريا                                  روحاني يتول فيمرا بردت التوطرل ال سرك
                    تكبررررر شررررركا  روسرررريا فرررري  »                     الفررررروف ي تبررررر سرررروريا مررررن    ●  «                      للحررررديه عررررن إصررررالا الدسررررتور

                                               فرري روسرريا قيررادة مصررممة علررى كثيررر مررن األشرريا  وتولبررا  »            خ        ...الرررئيس بشخررار يتررول    ●  «       المنطتررة
                           لمستشررارين الررذ  برردت يمكررن تن                                      هررل إن التوطررل الروسرري بالسررالا والترروات وا   ●  «             الردور المسررتتر
                  تن هررذا الترردخل يضررع  »    يرررى    «                            اإلئررتالف الرروطني السررور  الم ررارض »     ... و   ●              ينتبرري إحررتالال  

                                 تسراإل حرول كيرف يتحراور الملر  سرلمان    ●  «                                           التيادة الروسية فري موقرع ال ردا  للشر ب السرور 
              حررا  إلرى جانرب                                                                       المت اطف مع ش ب سوريا عندما سيجتمع بالرئيس بوتين المحارب جوا  وبرا  وب

رررار                                                           ... وسرررفير روسررريا فررري الريررراض يتحرررده عرررن مسرررتتبل زاهرررر لل القرررات مرررع    ●          خ  الررررئيس بشخ
                                                                        تررأمالت الملرر  سررلمان فرري كررالم الكبيررري ن ال نيررد برروتين والمتراخرري توبامررا مررن علررى    ●        المملكررة

                   منبر األمم المتحدة.

 311                                                      أ ا اليم  المجووء المعلوم المللوم
                                    هل هو من األمور الواق ية قول إبرراهيم    ●                      قبل عاصفة المل  سلمان   اهلل                     ما حده مع المل  عبد

رن يحكرم الريمن إ »         الخضراني  رن يركرب الليره تو من     عبرد    ●  «                                   ن                 ن            ن تت س الناس في الدنيا وتنكردهم... من
   اهلل                             محمرد تحمرد الشرد  ينترل عرن عبرد   ●                                                      ربه منصور هاد  تبريبا  إلى الرياض إسرتترارا  وتكريمرا  

                                          ا                    قة مع الس ودية يمكرن تن تكرون تساسرا  ومرثال  ياحترذى بره لل القرات برين     ال ال »                األصن  الرت  بأن 
م  »                             لمراذا للضررورة اليمنيرة تحكرام و   ●  «                                   تا  والدول الملتصتة بب ضبا مصريريا   ش  األ م وجرز  م وحرز                   عرز 

       مرن برين    ●    سرنة    39                                                          إست ادة لمئات األوراق كتببا المإلف عفرإاد مطرر  عرن الريمن قبرل    ●  «     وحس م
            كأنبررررا تعشررررا   »                                            مررررع األئمررررة والحرررررب والمرررررض والتخلررررف والبيرررروت الترررري                   األوراق قصررررة الرررريمن

                إلرررى تول الرإسرررا      20   ل                                                 فررري األوراق تيضرررا  قصرررة اإلنتترررال بررراليمن مرررن آخرررر األئمرررة ا   ●  «      النسرررور
          الررتس حرول    ر                  روايرات يشريب لبرا شر    ●                                        اهلل السالل خري  المدرسة الحربية في ال رراق           ال تيد عبد

ررر                   ع رتس تحررردهم بسررريف                          ...وكيرررف جررررى ذات مررررة قط ررر   ●     عايرررا                       ل ب رررض األئمرررة مرررع ب رررض الر     ا ت اما
                 ...وكيف تن اإلمرام    ●            م قصيدة عنه                         ن ن ما تلبم التات تحد األئمة فنننظ   عند   ●                  صدى  عشرات المرات

                 قرا ة وجدانية عرن    ●                            خ                            الرئيس عبد الناصر بتصيدة ذمخ فيبا إشتراكية الرئيس المصر     ل فزل         تحمد إست
                    البلد بأحوال لبنان.                                  اليمن يتارن فيبا المإلف تحوال هذا 

 393                                           «لةمر ديفيد» األميرلية ف  -القمة البليجية 
             األميركيرة فري-                                                                    عندما فروجى  الررئيس توبامرا برأن الملر  سرلمان لرن يشرار  فري التمرة السر ودية

          تسرررباب عررردم    ●        برررن نرررايف                       ِّ                 ... واإلنابرررة األولرررى لررروليِّ ال برررد األميرررر محمرررد   ●  «          كامرررب ديفيرررد »
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               قررا ة فري التمرة    ●                                     كمرا توضرحبا وزيرر الخارجيرة عرادل الجبيرر                             مشاركة المل  سلمان في التمرة
                  بررين السررادات وبرريغن   «           كامررب ديفيررد »                ... ومتارنررة مررع   ●                                لجبررة اإلن ترراد وحررول المكرران بالررذات

                                                            إستحضرار كرالم سربق تن قالره توبامرا مرن علرى منبرر جام رة التراهرة...    ●                  برعاية جيمي كارتر
      هوالنررد    ●                            العبررة علررى نحررو مررا وعررد فرري كالمرره                                        وكيرف تن إدارترره كانررت متالعبررة برردل تن تكررون

سررتبقن                                     بحضررورش التمررة الخليجيررة التشرراورية فرري   «           كامررب ديفيررد »            إن ترراد قمررة                         ن إلتررف علررى توبامررا وا 
                                                                      ما هو المطلوب من بريطانيا ورئيس حكومتبا كراميرون فري ضرو  وعرود توبامرا فري    ●       الرياض

   ●      األولرررى  «           كامرررب ديفيرررد »     قمرررة                             إعرررادة قررررا ة فررري تربرراا وخسرررائر   ●         الخليجيرررة-              التمررة األميركيرررة
                               توبامررا يحلررل نتررائ  التمررة مررن خررالل    ●                                                األزمررة اليمنيررة والنرروو  اإليرانرري علررى المحرر  األميركرري

  . «        إيتالنتي  »      ومجلة    «           الشرق األوسط »        وصحيفة   «       ال ربية »       فضائية 

 113                                              أرالة م مراميجية لمرويض الفيمو األوروب 
   بررن          بررن سررلمان                           الفرنسررية يتوالهررا األميررر محمررد-                                        المحطرة الجديرردة فرري مسرريرة ال القررات السرر ودية

                                                                       متارنرة برين حتبرة السرتينات مرع الملر  فيصرل والجنررال ديغرول والحتبرة المسرتجدة    ●       ال زيز    عبد
    05  ب                                        تدشررين شررراكة إسررتراتيجية طيررر مسرربوقة وعتررود    ●                       بررن سررلمان وفرنسرروا هوالنررد         بررين محمررد

                         وزيررر خارجيررة فرنسررا فررابيوس    ●      ويي ن     ن نررو                                         ا       مليررار يررورو لشرررا  مروحيررات وطررائرات وبنررا  مافرراعلي  
               طبي ررة اإلتفاقررات    ●                                                                  يإكررد تطل ررع فرنسررا إلررى مررا هررو تب ررد مررن الرإيررة اإلسررتراتيجية مررع السرر ودية

                        سرفير فرنسرا لردى السر ودية    ●         برن سرلمان                                              التي تم توقي با مع فرنسرا خرالل زيرارة األميرر محمرد
ر د                      ن                              يشرا مالمح ال مل المشترن  بين الرياض وبراريس علرى مختلرف                 هرل يصرل الت راون    ●    ا  الصا

    حررول   «           سرري. إن. إن »                 تحليررل فرري فضررائية   ●                                           إلررى مرحلررة التحررالف المشررتر  لمواجبررة التحررديات
                  موقرف باكسرتاني الفرت    ●                                                              زيارة األمير محمد يإكد تن البرنام  النوو  الس ود  قادم ال محالرة

           حفيرد الملر                               الزيارة الحده في نظر الروس:   ●               الفرنسي النوو -                        على هام  الت اون الس ود 
-                               الررذ  جرررت فيرره المحادثررات السرر ودية  «          قصررر برروتين »       توصرراف   ●                  ال زيررز فرري بطرسرربر     عبررد

           مليرار دوالر    2 , 9                                                         توق ات بوصول حجم التبادل التجار  برين السر ودية وروسريا إلرى    ●        الروسية
   ●             ِّ                                            بوطردانوف يسرلِّم الملر  سرلمان دعروة مرن بروتين وتمنيرات مرن إيرران   ●     5151              مع حلول ال رام 

                  ال زيرز حترى الحفيرد        برن عبرد                      الروسرية منرذ ال رم فيصرل-                          على مسيرة ال القات السر ودية       إضا ة
                      برن سرلمان إلرى فرنسرا ثرم                                          مالحظات حرول الردوافع بالرذات إلرى زيرارة محمرد   ●         بن سلمان     محمد

                 بررررن سررررلمان لبررررا ب ررررد                                              إضررررا ة علررررى الورقررررة الروسررررية ودواعرررري إسررررت مال محمررررد   ●          إلررررى روسرررريا
   ●        تميركيرررة-                                 سررروفياتية متارنرررة بمثيلرررة لبرررا سررر ودية-        سررراداتية                إستحضرررار واق رررة   ●       الناصرررر    عبرررد

                                                     ال زيز مع الرئيس هوالند شرريط بدايرة ال القرة اإلسرتراتيجية        بن عبد   اهلل                   عندما قص المل  عبد
ررررل تمررررام نتررررائ  الزيررررارة الثانيررررة الترررري قررررام ببررررا هوالنررررد إلررررى    ●                    بررررين السرررر ودية وفرنسررررا                                                              وقفررررة تأم 

                                            لصررين المرجررأ اإلفصرراا عنرره وتوضرريح دبلوماسرري صرريني                    ال تررب السرر ود  علررى ا   ●         السرر ودية
             سرت ادت قوتبرا  إ                                        ... وموقف رسمي حول تن الصين لن تسر ى إذا    ●        ا              لدولة خامس سكان ال الم

                    خرى كما يف ل الب ض.                                       ا سيطرة على ال الم كما لن ت تد  على دول تا  ل                    يوما  إلى البيمنة وا
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 169                                  معال  لأبه بمعةأدي إلبقةا العال ة  على  لة ال المة
                                              ا                               عنرردما زار األميررر محمررد بررن سررلمان الترراهرة ب ررد تزاياررد الكررالم عررن قلررق سرر ود  مررن الموقررف 

      األميرر    ●                                                ل    ل              السيسي يحتو  األقاويل بإستتبال بالا التمي ز لوليل ولريل ال برد السر ود    ●       المصر 
                                    ا                                            محمد يشار  السيسي حفلة تخري  ضباط جداد ويوجه بإلتتاط صورة تذكارية لبما مع عدد من 

                                                    إنطباع بأن األمير محمرد برن سرلمان هرو الممسر  بملرف عالقرات    ●                 االت الجي  المصر     جنر 
             السرر ودية علررى -                    باتررت ال القررة المصرررية    «            إعررالن الترراهرة »          ب ررد إصرردار    ●               المملكررة مررع مصررر

    مصرررر  »    قبرررل    «                  مصرررر المجلرررس ال سررركر  »   ب                          مالمرررح وقرررائع بررردايات اإلهتمرررام    ●           سررركة السرررالمة
هتمام متميز آخ    ...   ●  «      السيسي          اإلمارات.   «    محمد »   ل            ر من السيسي                  وا 

 185                                     لوبةمة؟ -أء يطمئ  البةء ال عودن بعد  مة  لمة  
                                                                                 إضررا ة علررى التمررة الترري عترردها سررلمان بررن عبررد ال زيررز للمرررة األولررى كملرر  مررع الرررئيس الرابررع 

                          ... وقرررا ة إفتراضررية فرري مررا    ●                                                      واألرب ررين للواليررات المتحرردة المتبتيررة علررى واليترره بضرر ة تشرربر
                            البيان الختامي عن المحادثرات    ●                                                 نه المل  سلمان بيديه وهو يتحاده مع الرئيس توباما  خ   عبخر ع

     إعررررالن  »             تهميررررة إصررررطفاف    ●  «          كامررررب ديفيررررد »                   خ                    يإكررررد اإللتررررزام بمررررا تررررمخ اإلتفرررراق عليرررره فرررري قمررررة 
                تذكير من المإلرف    ●  «           إعالن الرياض »            .. إلى جانب  «            إعالن التاهرة »            .. إلى جانب  «      واشنطن

ل مانية       نصائح »              عفإاد مطر  بر                                              سنة للدبلوماسية األميركية في شخص رئيسبا وارين     07    قبل    « ن       سن
                                                     خ             عندما قرال األميرر سر ود الفيصرل للصرحافيين وهرو يتكرك علرى عكخرازش ععلرى نحرو    ●         كريستوفر

رن يسرابتني برالجر   »                                    مع ما حصل مع نظيرش كيرر  فري سويسررا :                    متردمات سربتت زيرارة    ●  « ن                 من
ضرررا ة علرررى مبمرررات قرررام ببرررا وزيرررر الخارجيرررة                                الملررر  سرررلمان األولرررى إلرررى الواليرررات ا                                                لمتحررردة وا 

                               من برين نشراطات الروزير كيرر  الرذ     ●                                            األميركية جون كير  في الرياض وب ض دول الخلي 
                                                         مشراركته نظيررش عالراحرل األميرر سر ود الفيصرل  مرإتمرا  صرحافيا     ،                         لم يكن إسرت مل عكازي ره ب رد

ررر   ك                  حضررررش األميرررر وهرررو يتكررر                  الترحيبررري تصرررفيتا     «          ن الكرررونغرس     مبرجرررا »       كيرررف تن    ●    ازش        علرررى عك 
  . ا               ناظرائه الخليجيين                                نتنياهو تحرع كير  وهو يتحاده مع          إسرائيل                    وقياما  برئيس وزرا  

 109                                       ومة باللوة   ومة بعدأة «          أر م الأيا»ء  مة        مة  ب  
م  »                                                                            مفاجرررأة الملررر  سرررلمان التررري سررربتت المفاجرررأة المأمولرررة مرررن التمرررة ال ربيرررة الدوريرررة فررري      شرررر 

م »                                         ثرة تيرام مرن موعرد إن تراد التمرة بردتت عمليرة      قبرل ثال   ●  «     الشيع             بغرارات جويرة   «             عاصرفة الحرز 
                                                           غطرررا  الشررررعي لل مليرررة: تلبيرررة دول مجلرررس الت ررراون بإسرررتثنا  سرررلطنة  ل ا   ●                علرررى مواقرررع حوثيرررة

                                 رسرالة مرن الررئيس الشررعي للريمن إلرى    ●               ربه منصور هاد                        ندا  الرئيس اليمني عبد   ●  ا   عامان
رر   ●                              خل ال اجررل والسررريع إلنترراذ الرربالد                            التمررة ال ربيررة يطلررب فيبررا التررد ل           بدايررة لغ                 ط فرري شررأن ترردخ 

ر   ●                     مصرر عسركريا  فري الريمن               ل المشراركة فرري                                            الررئيس عمرر البشرير يتررر وهرو يرزور الريراض قب 
رره بررإطالق مراكررز    ●                               التمررة الوقرروف مررع التوجرره السرر ود                                خ              وقفررة سرر ودية مررع السررودان الررذ  وجخ

         ف عالقاتره                    ِّ الرئيس السروداني يوظِّر   ●               ا خ السودانيين السانخة         تفراد من    «     تشييع »  ر                    إيرانية كانت تنشط ل
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ع تمني مسرتتر                              الجيدة بالرئيس السابق علي عبد       األمرين    ●                                            اهلل صالح ل ودة الشرعية وبلو  وض 
م »                  في لبنان يرد على  «   اهلل    حزب   ل »      ال ام                              بموقف كالمي تكثرر حردة مرن موقرف   «             عاصفة الحز 
                                           لس ود  ويتبكم علرى شر ب السر ودية بأوصراف مثرل      ِّ                اهلل يشكِّ  بتدرات الجي  ا    نصر   ●      إيران

                                                ... ويبرراجم الرررئيس الفلسررطيني محمررود عبرراس بإسررتخفاف    ●  «     تنابررل » و   «      فاشررلين » و   «     كسررالى »
                                    رفيرررق الحريرررر  يررررد بتغريررردة واصرررفا  كرررالم            سررر د الررردين   ●  ! «               فلترررذهب إلرررى بيتررر  »              مخاطبرررا  إيررراش

                  لترررروتر ال تسررررتحق سرررروى                                         عاصررررفة مررررن الكراهيررررة وليرررردة الغضررررب واإلحبرررراط وا »         اهلل بأنرررره    نصررررر
                                                 كررد الوقرروف إلررى جانررب السرر ودية وال ررودة إلررى المبررادرة   إ                  وليررد كمررال جنرربالط ي   ●  «         اإلهمررال...

  . «         خ    جوقة الشتخامين »                                              الخليجية ويتول إنه لن يدخل في سجال تو نتا  مع 

 115                                       مح  المجور ال عودن  ورية الوموم واإلأممةمة 
        5119     تيرار  /     عمرايو                             اسربة إعرادة ترإسره واليرة ثانيرة                                  خ      عندما جا  تتييم بريماكوف للرئيس بشخرار لمن
                     المفبروم الروسري لردفاع    ●             خ  تحرت رئاسرة بشخرار      5100                                     يناقض ما حصل في سوريا بد ا  من ال ام 

                           الترطيررب والمغريررات اإليرانيررة    ●   خ                                                بشخررار عررن مصررالح سرروريا وكيررف إنتبررى هررذا الرردفاع إلررى عزلررة
   ●                                           ظير والت ظيم الروسي إلستمالة النظام وتوظيفه         ... والتن   ●          خ                       للرئي  بشخار المغادر لبنان قسرا  

                   متارنة بين ثالثرة مرن    ●                                   خ                             تأثير الصدمة اللبنانية على جنوا بشخار األسد في إتجاش إيران وروسيا
ك م وكيف تثبت عبد                                      خ           اهلل الثاني ومحمد السادس جدارة بينما بشخرار األسرد لرم                    ا                 جيل واحد ورثوا الحا

نرررتتم منررره                 يحترررم إرادة شررر به                                                     لمسرررحة الرومانسرررية فرري تفكرررار د  ميسرررتورا ا تررري مرررن ن ررريم ا   ●            وا 
                                             كيف تن األمم المتحدة تمام األهوال التي تجر  فري    ●  «             الجحيم السور  »     إلى  «             الدولشي فيتا »

ف المأساة السورية »       سوريا                                        ما كان يمكن إنتاذ سروريا لرو إتخرذ الررئيس    ●  «                                  لم تجد كلمات لوص 
ررررار وقفررررة مفاجئررررة ويضررررع مصررررير سرررروريا     بررررن    اهلل             عالراحررررل  عبررررد       الملرررر            بررررين يررررد       02  51  خ                               بشخ

      الملر                                                                    ... وكيف تن الوقفة تجد  لو ف ل ما لم يف له ووضع المصير برين يرد      ●       ال زيز    عبد
رتذشا بف رل اإلضرطرار    ●      سلمان         خ                                                    ا              هل إن بشخرار األسرد لرم يسرتفد مرا فيره الكفايرة مرن والردش الرذ  تس 

م الشريع »     قمرة                خ                            وليس اإلختيار  بشخار الحاكم ال ربي الم زول من      ...    ●               ب رد قمرة الكويرت  «           شرر 
                                                                             ويداو  التغييب بتصريحات لصحيفة روسية يتحده فيبا عرن الظرروف التري سريتر  فري ظلبرا 

       خ                                                                    ... وبسخط األمور تمام وفد برلماني وحزبي بلجيكي قالت الخارجيرة البلجيكيرة إنره ال    ●       السلطة
   إن  »                              رة الخارجية تمام م اذ الخطيب                          جون كير  يتول في بيان لوزا   ●  ا  ِّ                  يا بِّر عن الموقف الرسمي

             ال زيز يطالرب        بن عبد      سلمان   «  خ                                                    بشخار األسد ديكتاتور وحشي ال يتمتع بأ  شرعية لتيادة سوريا
                                                                        ِّ                 في التمة ال ربية الدورية في الكويت بإرسال رسالة قوية للمجتمع الدولي ليغيِّر تسلوبه وت املره 

                                        ليم السرفارات السرورية فري ال واصرم ال ربيرة                           ... وتحمرد الجربرا يطالرب بتسر   ●                 مع األزمة السورية
                                  ... لكررن تررونس فرري شررخص وزيررر الخارجيررة  «                                  اإلئررتالف الرروطني ألن النظررام فتررد شرررعيته »     إلررى

   ●     ِّ                                                                     الطيِّررب البكررو  يلغرري قرررار الرررئيس السررابق منصررف المرزوقرري الررذ  طرررد السررفير السررور 
م الشري »                                                   موقف إيراني في شخص الرئيس حسن روحاني يتول ألهل قمة                إن إيرران واثترة   «  ع         شرر 

ن ب رررض دول المنطترررة  رررار وا                 عنررردما قرررال سررر ود    ●  «                 تخطرررأت فررري حسررراباتبا »            خ                        مرررن إنتصرررار بشخ
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                                                         إنه تمام التجراوزات واإلبرادة الجماعيرة والغرزو األجنبري ال يمكرن  »                       الفيصل بحضور جون كير 
         عن تسليح                                         ... ودعا اإلتحاد األوروبي إلى رف ع الحظ ر    ●  «                   خ            إعتبار سوريا ا ن إالخ ترضا  محتلة

ن نرروع تسررليح    ●                 الم ارضررة السررورية                                                             ... وكيررر  يتررول إن الحررل األفضررل هررو الحررل السياسرري وا 
                                         قصررة متابلررة مثيرررة ترتيبررا  ومضررمونا  تجراهررا    ●                                          الم ارضررة السررورية لرريس مطروحررا  للنتررا  ال ررام

              ... ونمراذع مرن    ●             خ       مع الررئيس بشخرار األسرد  «            فورين تفيرز »                            صحافي تميركي مرموق في مجلة
      خ                                                                 بات بشخار على األسرئلة المحرجرة وكيرف تحاشرى فري جرواب الحرديه عرن الررئيس المصرر     إجا
                        فري نبايرة المطراف، ال يمكرن  »                                 اإلسرتنتاع الرذ  خررع بره الصرحافي هرو:    ●              الفتاا السيسري    عبد

                                                                                 للطاطية تن يتصور طير طريق واحد إلنبا  هذا الصراع الدمو . إنه يرى تن كل تعدائه، في 
               حتررى ذلرر  الحررين،    ،                                             يجررب تن يستسررلموا، ويت بلرروا مزايررا حججرره الملتويررة                    المنطتررة، وفرري الغرررب، 

                                                            تصنيف األمم المتحدة لمشكلة الجئي سوريا ي تبر هرذش المشركلة تكبرر    ●  «               سوف يواصل التتل
  «     داعر  »                   األلمانيرة عرن تنظريم  «         در شربيغل »               روايرة فري مجلرة   ●                        من مشركلة الجئري تفغانسرتان

              صرفحة بخرط اليرد     30                            تمويرل إسرتنادا  إلرى وثرائق مرن                                   تأسيسا  وجنراالت وتسلوب عمرل ومصرادر 
           المجلررة تصررف    ●               محمررد الخليفرراو                                                 مررع رسرروم وجررداول تررم ال ثررور عليبررا فرري منررزل سررمير عبررد

                  وتنه ضابط سابق في   «     داع  »                        بأنه مإسس ومبندس تنظيم   «       حجي بكر »  ب                 الخليفاو  الملتب 
  «        ترل رف رت »               متر إقامتره فري             ا      ال راقي وقد قاتل في   «          حزب الب ه   ل »                       جباز اإلستخبارات الجوية 

                                  كيرررف ترررم تبريرررب الوثرررائق وحصرررول المجلرررة    ●     5103             كرررانون الثررراني  /          واخرررر ينررراير ت         شرررمال حلرررب 
          إسرتتطابا    «     داعر    ل »      خ                                    كيف نظخرم الخليفراو  طرفرة ال مليرات التري حتترت       ... و    ●               األلمانية عليبا

      لصررريغة  ا   ●                                   ا                               عربيرررا  ودوليرررا  ملحوظرررا  وكيرررف كانرررت خاططررره للسررريطرة علرررى األشرررخاص والثرررروات
             ... وكيرف رفرع    ●                  خ             خ                                     الدستورية التي سبخلت للدكتور بشخار األسد ترشريح نفسره لواليرة رئاسرية ثالثرة

           إننا نساند  »                                                                            النظام اإليراني منسوب تبيئة األجوا  لتجديد الوالية إنطالقا  من قول رئيس األركان
           حرررب مفتوحررة                                                              ِّ      دون حرردود ألن سررتوط النظررام فرري سرروريا بدايررة لرطبرراق علررى إيررران وجرِّهررا إلررى

            خ        إن الرررئيس بشخرار األسررد  »                                        وقائرد سررالا الطيرران فرري الحررس الثررور  يترول   ●  «             طيرر محسرروبة...
                                                                                نجح في اإلنتصار على الم ارضة المدعومة من الخارع وال يزال في السلطة ألن إيران ترادت 

                    عالقرررة إسرررتراتيجية برررين  »                                              الم ارضرررة السرررورية فررري شرررخص تحمرررد الجربرررا تتطلرررع إلرررى    ●  «   ذلررر 
  خ           بشخرار فري خطراب    ●  «                                                             يات المتحردة وسروريا الجديردة التري ستنشرأ ب رد تن يرتم إسرتاط النظرام    الوال

                                                                          ال نحررب ال نتريررات وال البنرردريات تمررا تردوطرران فإنرره يحلررم بالصررالة فرري الجررامع األمررو   »       التسررم
                                   ن                                                 وعندما تتى موضوع طزة رتي نا بأنه حمنل وديع يش ر بإتجاش إسرائيل كما يشر ر الطفرل الرضريع 

                     ال زيرز فري شرأن الموقرف                             وعبارات متجنية عن المل  عبرد    ...    ●  «                 ضن تمه بالحنان...      تجاش ح
                           ال زيز التويجر  الذ  طالما                                                        من فلسطين مماألة منه إليران، تدحضبا وثائق كتاب الشيع عبد

   برن    اهلل         ا                                                 خ                تسدى الناصح على الص يدي ن الشخصي ال ائلي والسياسي لوالد بشخار بتوجيه من عبرد
  خ                                                                   بشخار يتول عن تحد تهم رموز ال مرل الدبلوماسري ال ربري والردولي األميرر سر ود    ●       ال زيز    عبد

       فري حرين   «         ا        قرال مرن ياردعى سر ود      5119                  علرى لبنران فري تمروز          إسرائيل            عندما إعتدت  »        الفيصل
ررررارية واحرررردة مررررن ضررررمن الموافتررررة ال ربيررررة باإلجمرررراع للمبررررادرة الترررري طرحبررررا                 خ                                                               كانررررت سرررروريا البشخ
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          إضرا ة علرى    ●     5115                                           التمة ال ربية الدورية الثانية في بيرروت عرام           ال زيز في        بن عبد   اهلل    عبد
                           تناقضرات برين مرا يتولره الفرروف    ●                 خ  سر وديا  إلزاحرة بشخرار-         تميركيرا  -                           مرحلة تجد د التشاور روسيا  

سررتمرارية النظررام          نظرررة علررى    ●                                                   خ                     وبوطرردانوف ومررا يتولرره الم لررم والمتررداد فرري شررأن ترررإس بشخررار وا 
                               ا                           ة فرري منرراطق يسرريطر عليبررا النظررام تارافررق الحملررة الرسررمية لتجديررد                       األحرروال الم يشررية والصررحي

ررع صررحي نفسرري مأسرراو  وتمررراض مررن كررل نرروع فيمررا    ●                الواليررة الرئاسررية ضررا ة علررى وض                                                             ... وا 
                                                                      دراسة لوزارة الصحة السورية تشير إلى إزدياد نسبة اإلضطرابات النفسية عما    ●            الرئيس طبيب

ررة السرروريين برراتوا     31     ... و   ●   ئررة      فرري الم    52                          كانررت عليرره قبررل الحرررب بنسرربة                 خ                 فرري المئررة مررن عامخ
م نفسي إجتماعي                                                  من األمراض والظواهر المنتشرة في مناطق ومدن وبلدات    ●                              يحتاجون إلى دع 

ل. التأترررأة. الكررروابيس. التراجرررع الدراسررري.                    يسررريطر عليبرررا النظرررام                       زيرررادة التشررربه والت ل رررق                                                عالتبرررو 
                              ن                 ع مررن المغريررات الم نويررة المتبادنلررة بررين النظررامي ن     نمرراذ   ●                اإلنررزوا  والخرروف         ال نررف.        باألهررل.

                                                                              السررور  والروسرري: ترردريس اللغررة الروسررية فرري مرردارس سرروريا وتوقيررع إتفرراق مررع شررركة روسررية 
                                         دواعرري عترب السرروريين علررى السريدة تسررما  زوجررة    ●                                        لتنتيرب الررنفط فري الميرراش اإلقليميررة السرورية

                                   حررده لحطفررال والنسررا  وال ررواجيز الررذين          خ                                   الرررئيس بشخررار ل زوفبررا عررن قررول كلمررة حررق إزا  مررا ي
                                                 خ             ... وهل إن صم ت السيدة تسما  في ظرل التركيبرة الم تخردة للنظرام هرو    ●                    يموتون بف ل البرملة

رررل إعترررراض ولررريس قبررروال  بمرررا يحرررده                                         ظرررواهر الفترررة فررري األزمرررة السرررورية تحرررت المجبرررر    ● ِ                                ِف  
       سر عدم    ●                       ماكن المأهولة والمكتظة                                 ا           تركيبة البراميل المتفجرة ولماذا تاستخدم في األ   ●        الخليجي

                            دواعرري التحفظررات األميركيررة علررى    ●                                                 إستصرردار قرررار دولرري باإلجمرراع لوق ررف إسررت مال البراميررل
                                                 لوحرات إعالنيرة فري شروارع دمشرق ت كرس حتيترة الوضرع داخرل    ●                       تدريب قروات مرن الم ارضرة

                ه تترير باألرقام                       خ                                    خطاب من جانب الرئيس بشخار ب دم التدرة على الحسم ال سكر  سبت   ●      الجي 
             وذلرر  لمناسرربة   «     داعرر  »                   حررول إنجررازات تنظرريم   «                          المرصررد السررور  لحترروق اإلنسرران »  ل         والوقررائع 

                                                          ... وتفصررريل لبيكليرررة التنظررريم وتسرررما  والة المنررراطق والمسرررإوليات    ●                      السرررنوية األولرررى للتنظررريم
             كيف تنظر دار    ●                                                      ِّ                  والمجالس الستة التي تنشأها وزوال دور الوزارات ب د تولِّي البغداد  التيادة

رررم إقامرررة الخالفررة » و   «    داعرر  »                          اإلفتررا  المصررررية إلررى فتررراوى ك                        رمررروز الحرررس الترررديم برررين    ●  « ا                حا
         إلررى محمررد            خ  الحلرريم خرردخام                                                            الررذبول واإلنشررتاق واإلبت رراد والتجميررد والتصررفية واإلطتيرراالت مررن عبررد

      ظروف   ●  «             لبنان الس ود  »                                               إضا ة على هيمنة رستم طزالي ب د طاز  كن ان على   ●      ناصيف
ِ            األسررد  فرري لبنرران وعالقررة فرري ِعل ررم المجبررول  «       اللرروبي »                               تكررريم كن رران وطزالرري مررن الحريررر  و                         -
                                                 الواق ة في وجبة نظر يتتاسمبا فاروق الشر ع وميشال    ●                                     الم لوم لغزالي بواق ة إطتيال الحرير 

  «                                            إن اهلل هرو الرذ  يتصرف السرفن السر ودية والكويتيرة »                              يوم قال خامنئي لفراروق الشرر ع   ●     كيلو
   ●                                                                        ب الشررر ع منرره تن يرردعو تثنررا  الصررالة لكرري يكررف عررن رمرري  الصررواريع علررى هررذش السررفن   فطلرر

              خ                دواعرري إقرررار بشخررار بالترردرع ب رردم    ●                             خ                      خ    تتررديرات حررول ترقررام ملياريررة قرردخمتبا إيررران لسرروريا البشخررارية
ِ                  ... وقرا ة عسكرية م اِرضة حول اإلقررار ذا    ●                  م الموقف عسكريا                 التدرة على حس          جماعرة   ●                      

        الدكتور    ●                                          سطنبول بماذا تإمن وماذا تنتظر من الس ودية إ                     السورية المستضافة في   «    وان   اإلخ »
                                      في سوريا يتحده بلغة الحمائم والتواضع.  «       اإلخوان »   ل                             محمد حكمت وليد المراقب ال ام 
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يرا  المبيفة  413                                                                                        البليج الممبوف وا 
                  مررن خررالل تغريرردة علررى    خ                مخ اإلعررالن عررن اإلتفرراق ترر      عنرردما    ●                                 السرر ودية وتخواتبررا ب ررد صررفتة فيينررا

         ل                                لماذا تصرل توباما على إنجاز اإلتفراق مرتحمال     ●  «            لدينا اإلتفاق »              وبكلمتي ن فتط    «     تويتر »     موقع 
       الررئيس    ●                                   التري إنتبرت نجاحرا  لراكببرا جرون كيرر    «                     ل نة الدراجة البوائيرة »   ●                التشكي  بوطنيته

          دون كيشروت  »         ر تميركرا            ل                                                روحاني يت ملد ب ض التواضع وعلي تكبر واليتي مستشار المرشد ي تب
ررم الترروة              مليررون إيرانرري     02                         الم تدلررة تنشررر تحلرريال  بررأن    «      إبتكررار »           ... وصررحيفة    ●  «                  طررارق فرري وه 

            جولة للوزير    ●                                              التروي  اإليراني لرتفاق على دو  الت الي الثور    ●                     ي يشون تحت خطر الفتر
   ●            تفراق النروو                       خليجية لتجميل محاسرن اإل-      عراقية-     سورية-             وجولة لبنانية   ●               محمد جواد ظريف

                                                                          بدايررررة الجولررررة النجررررف إلحاطررررة السيسررررتاني باإلتفرررراق ثررررم بغررررداد لتطمررررين ال برررراد  مررررن خررررالل 
ل وجبة نظر في اإلتفاق              طارق الباشمي   ●        الج فر       وزير    ●        ن                     ِّ                    عالمطارند من عبد المالكي  يسجِّ

                     في بيروت سمع ظريف من    ●                                                          في حكومة روحاني ي تبر زيارة روالن فابيوس إعتذارا  من إيران
                    تن إيرران ال تتردخل فري   «    تكرد »         ... وهرو   ●                                                 نظيرش جبران باسيل كالما  من النوع المتاوم الممانع

لنرم إيرران يرتفرع فري سرما   ن لن  ن عن    ●                          التضايا الداخلية في لبنان                                  ن ن                      م بريطانيا يرتفع في سما  طبرران وعن
لنررم كوبررا فرري سررما  واشررنطن لنررم تميركررا فرري سررما  هافانررا وعن       ارجيررة       وزيررر خ   ●                  ن ن                          ن ن                     لنرردن كمررا إرتفرراع عن

                                                                          ن يدعو ظريف ليرى في المنامة ما يحجبه عنه الحرس الثور  حول تبريب السالا إلى         البحري  
                                                     ... والس ودية ت تبر ضمنا  تن السالا واإلنتحاريين الرذين    ●                          ن لتنفيذ تعمال ال نف فيبا        البحري  

      مفبروم                              كيف تنظر ككاتب عالمإلف  إلرى   ●                                ن إنما طريتبم منبا إلى الس ودية                  يأتون إلى البحري  
           ت ليترا  مرن    «               المفبوم الظريفري »  ب   ،                                الجار الذ  يوصي به الرسول والجار »                      الجيرة بمتالة ب نوان

                توصية تخالقيرة تم                  الجار ثم الدار. »                                                    جانبي على المتالة التي كتببا محمد جواد ظريف ب نوان
  . «                ضرورة إستراتيجية

 459                                                                                    مالمح م  م يري  لمة  ول   العود
                اهلل فرري ترررإس مجلررس             ِّ                        ال زيررز كرروليِّ لل بررد ينرروب عررن الملرر  عبررد       بررن عبررد                عنرردما برردت سررلمان

                                            بداية إطالالت على دول في آسريا ب رد زيرارة بالغرة    ●                                       الوزرا  ووفد المملكة إلى مإتمرات التمة
                                                                األكاديميون يلتترون مرع السياسريين واإلقتصراديين فري التركيرز علرى تهميرة    ●                 األهمية إلى تركيا

                                                   بسربب الحررب فري سروريا لرم يصرل التبرادل التجرار  إلرى رقرم    ●    كية     التر -                    تطويرال القة الس ودية
                                                           رإيررة تركيررة مسررتتبلية فرري شررأن التصررنيع ال سرركر  مطروحررة مررن تركيررا    ●                   ال شرررين مليررار دوالر

عتبارهررررا لحظررررة        بررررن عبررررد                         إمتنرررران تركرررري لزيررررارة سررررلمان   ●                     تردوطرررران علررررى السرررر ودية                        ال زيررررز وا 
   برررن                                  اكسررتان إلرررى مرردى تهميرررة زيررارة سرررلمان                               إشرررارات علررى مسرررتوى تهررل التمرررة فررري ب   ●        تاريخيررة

                   ال زيررز للمسرراعدة فرري        بررن عبررد                            متترحررات باكسررتانية علررى سررلمان   ●                   ال زيررز إلررى باكسررتان    عبررد
   ●                                                                                إنترراع طررائرة متاتلررة ذات قرردرات متميررزة ت اونررت الصررين مررع باكسررتان فرري إنترراع نمرروذع منبررا

                   راطوريرررة ال ريترررة فررري                                                         إضرررا ة علرررى خصوصرررية ال القرررة برررين المملكرررة األهرررم فررري المشررررق واألمب
                       مع زيارة حافظ وهبة إلرى       0749                         اليابانية بد ا  من ال ام -                                تقاصي آسيا وعلى ال القات الس ودية
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                                                            ال زيررز تلتبررا زيررارة إلررى السرر ودية قررام ببررا يوكويامررا مب وثررا  مررن                              اليابرران مب وثررا  مررن الملرر  عبررد
                        قرات واسر ة مرع دول الخلري                                                  النظررة اليابانيرة ال امرة هري تن السر ودية مفتراا ل ال   ●          األمبراطور

   بررررن       سررررلمان   ل                  الرررردكتوراش الفخريررررة    ●                                            والعررررب رئيسرررري لضررررمان السررررالم واإلسررررتترار فرررري المنطتررررة
        كيرررف حررردد    ●                                    األكثرررر عراقرررة برررين الجام رررات فررري اليابررران   «      واسررريدا »                ال زيرررز مرررن جام رررة     عبرررد

جتماعيررررا  للوضررررع فرررري ال ررررالم        بررررن عبررررد      سررررلمان      تمررررام                                                                  ال زيررررز رإيررررة المملكررررة سياسرررريا  وثتافيررررا  وا 
ررل الرردكتوراش مررن وجبررة نظررر    ●                                          الحاضرررين بمناسرربة تسررل مه الرردكتوراش الفخريررة                                           ... وتحتيترره فرري ني 

                          علرى نفترة الحكومرة ومئرة علررى      311                                   ظراهرة اإلبت راه السر ود  إلرى اليابران ع   ●             رئريس الجام رة
   يز                                                                    إتفاق على ت زيز الحوار اإلستراتيجي والمزيد من الت اون والتشاور لت ز    ●              حساببم الخاص 

رررم السررر ودية لتكرررون ال ضرررو السرررادس فررري    ●                           التبرررادالت ال سررركرية والخبررررات                                                  اليابررران تطلرررب دع 
                ال زيز والنترائ         بن عبد        ه سلمان  تي                                       زيارة البند الفتة من حيه اإلستتبال الذ  ل   ●          مجلس األمن

                       البنديررررة فرررري تزمرررران الملرررر  -                                إضررررا ة علررررى ترررراريع ال القررررات السرررر ودية   ●                     الترررري حتتت بررررا الزيررررارة
بنتره تنرديرا طانرد    ال     عبد      إعرالن  »               ال القرات فري ضرو     ●                                                    زيرز والملر  سر ود والبانرديت نبررو وا 

                   مليررون هنررد  مسررلم فرري      091                 ن      قلررق سرر ود  طيررر م لنررن علررى    ●  «         إعررالن دلبرري »    ب ررد    «      الريرراض
                                                        بنررد طررارى  علررى تجنرردة اإلهتمامررات السرر ودية فرري ضررو  نمررو سرركاني    ●                ظررل حتبررة هندوسررية

                 ال زيررز إلررى الصررين        بررن عبررد            زيررارة سررلمان   ●         دول تخرررى                                مررذهل فرري البنررد والصررين ونيجيريررا و 
ل النررروعي فررري ال القرررات     عنرررد    «      الفيترررو »                               ... ومطالبرررة الصرررين ب ررردم إسرررت مال    ●                                تررردعيم للتحرررو 

بتا     ●                                مناقشة موضوع سوريا في مجلس األمن                                             إيضاا حول الت اون اإلقتصاد  والصناعي وا 
       ال زيررز        بررن عبررد               بررين جولررة سررلمان        متارنررة   ●                                         األمررور ال سرركرية فرري إطررار المزيررد مررن التشرراور

                  ... وهوالنررد يرررى تن    ●                                                            األسرريوية وجولررة تفريتيررة فرري الوقررت نفسرره لملرر  المغرررب محمررد السررادس
                                                                                تجربررة محمررد السررادس الحليررف المغرراربي األقرروى والثابررت للسرر ودية فرري الحفرراظ علررى اإلسررتترار 

    ِّ                                  تشكِّل فرصة لمنطتة شمال تفريتيا بأسرها.
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 الوثائق
 394 ........................................................... خارطة الطريق (: الخطاب األول...1) وثيقة رقم

     آذاب  /    م  اب     01                 مم  ا  ي  خث الء ء  ا                                           العزي  ز بور  خب  مب  ل م    المم  لخلي  خالعلم  ا        ب    دب               المل  س م  لما     اه    )ألق  
                            ه في قصب اليمامل في البياض(    0341            جما ي األخلى     01        المخافق       5102

 394 ......................................................... العزيز بن عبد األمير مقرن(: إعفاء 2) وثيقة رقم
ّ             ب   ايف خلّي للعه  خموم            األميب موم  ّ       ب  ملما  خلّي لخلّي العه                  ّ             

 399 ...........................................                                          (: أي مواطن سعودي يستطيع مقاضاة ولي  األمر4) وثيقة رقم 
           ملقب   بقص  ب    ف ي       5102       وزي با   /     يخ ي خ   4            ي خث األببع ا          م ققبال   إ    م            العزي ز        ب   دب                       )    للم ل المل س م لما 

  (                العاث خالما                                                         ج ة لباب المملخلي  خالمهقمي  بملافول الفما  في القطادي     في       الم ث 

 101 ............................ في المنسف الخليجي ييوم كان السمن األسدي والعسل المصر (: 3وثيقة رقم )
َ ّ                        إد    مشق، المَخّقع في العاصمل المخبيل      0110     آذاب  /    ماب    1                  مشق يخث األببعا                     

 101 ............................................... (: الموقف المأمول من علماء األمة اإلسالمية1وثيقة رقم )
  (    5102     أياب  /    مايخ    01     األو                 )ملل الملبمل.   «                    المجمع الفقهي اإلم مي   ل »    55                                  للمل الملس ملما  في إفققاح ال خبة 

 105 ............. ربه منصور إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي (: رسالة الرئيس اليمني عبد6) وثيقة رقم

 110 ...........................................                                          بيان اإلستجابة الخليجية من دون سلطنة ع مان(: 4) وثيقة رقم

  في الرياض «مؤتمر إنقاذ اليمنل »(: مطالعة في صيغة بيان 5) وثيقة رقم
 111 ....................................................... (2011أيار /مايو 19إلى  14)من                  

 114 ........ دة:(: مقالتان حول اإلتفاق النووي لوزير خارجية إيران ووزير خارجية الواليات المتح9) وثيقة رقم
                                   مقال   ل ال   خزيب موم     ج   خا   بي   ف م     به   ا    «                                                الجاااار ثااام الااادار: توصاااية أخالقياااة أم ضااارورة إساااتراتيجية »  .  1

  ،                العخاص  ث العببي  ل        دل  ى بع  ض         لجخلق             ي       ف  ي مص  ب خمهي    فيه  ا    «      الش  بخق »                ف  ي لب   ا  خص  ويفل    «      الم  فيب »       ص  ويفل
   (.    5102   آب  /     أغمط    4                                   خ شبت الصويفقا  المقالل يخث اإلء ي  

                ش باا ف ي ص ويفل    «                               ما يدعم اإلتفاق النووي ماع إياران  »                                         لخزيب المابجيل األميبليل جخ  ليبي بع خا       مقالل    . 2
                                       قب   ش ب مقالل الخزيب  بيف ببرعل أياث.   «           خاش ط  بخمت »

 122 ...........................................(: أبرز بنود إتفاق فيينا بين إيران والقوى العظمى10) وثيقة رقم
           ب   ي  مجمخد   ل       5102     قم   خز  /     يخلي   خ    03                     ف   ي فيي    ا ي   خث الء ء   ا                                         ي  )م ص   ل ب    خ  اإلقف   اق ال    خخي الق   ابيمي المخقي   ع 

يبا ، لما بءقها خلالل الصوافل الفب ميل   « 0 + 2 »          )ا ف ب(.                                           خا 
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 ه 6331ربيع اآلخر  3)ألقاها الملك سلمان يوم الجمعة  خطبة البيعة(: 11) وثيقة رقم
 232 ........................................................... (3162 كانون الثاني/يناير 33                 

 231 ................. بين الملك سلمان والرئيس أوباما «قمة واشنطن» لالبيان المشترك نص (: 11) وثيقة رقم

 512 ............................. األميركية-الخليجية «كامب ديفيد»أهم نقاط اإلتفاق في قمة (: 13) وثيقة رقم

 ليومها الوطني للبنان الذي بال رئيس جمهورية  52 لتمنيات السعودية في الذكرى ا(: 11) وثيقة رقم
 236 ............................................................................ 351 لا لليوم                  

                                                                          التقدير لمن هما جديران به: األميران سعود ومقرن والشكر لمن هو يعل م الوفاء (: 15) وثيقة رقم
 531 ............................................................. الملك سلمان :ويخدم الوطن                  

 مذكرة التخاطب باإلمالءات والمفردات الخشنة من اإلدارة األميركية إلى القمة العربية (: 11) وثيقة رقم
 531 ...................................................................... االستثنائية في بغداد                 

 
  


