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 ؛ُٗوو١ ٚعاعًوو١ عًوو٢ لووعٝة ايصٝاشوو١ ارتا  ٝوو١   َختطووٛ املًُهوو١ ايعراٝوو١ ايصووعٛد١ٜ خطووٛاخ   

ٌ اإلٜراْٝو١  غو ٛ٘ عٔ َٛقف حازّ جتاٙ ستاٚالخ ايجعربخ عٝ نبريًا حتٛاًل جٗاعكة ظٗةخ شٝاش

َوووؤ خووووالٍ َصوووواْةثٗا يًةهَٛوووو١ ايعوووورع١ٝ يف ايووووُٝٔ  ووووة االْكووووالت اذتووووٛدٞ،        ، يف املٓطكوووو١

 ٖوووات يف نوووٌ َووؤ ايوووُٝٔ   ١ حوووٍٛ ايوووةٚ  اإلٜراْوووٞ ايوووةاعِ ي  ٚثصووورحياخ َصووو ٚيٝٗا ايٛا وووة 

َٔ إٜكاف ذتس١َ املعْٛاخ املاي١ٝ يًجٝغ ٚاألَؤ ايًبٓواْٝو ٚايجعوةٜة    أخريًا َا نإ ٚٚشٛ ٜا، 

يف إظووا ٠ إه ُٖٝٓوو١ حووست اع ايعووٝعٞ عًوو٢   ،عًوو٢ إٔ يبٓووإ ٜجدووة شٝاشوو١ َ شووة١ ٚغووري َوورب ٠  

املجُذوٌ يف  ورٚ ٠  حٝوٌ     ؛ه١ ايذااح جتواٙ األزَو١ ايصوٛ ١ٜ   َٛقف املًُعضاًل عٔ  ؛ايكرا  يف يبٓإ

 ،ايجٓووواغِ ايصٝاشووٞ يًًُُهووو١ يف  عضووٗا يًجووةخٌ اإلٜراْوووٞ يف ظوو ٕٚ دٍٚ املٓطكووو١    ٖووةا   .األشووة 

ااإل اع١ إه شعٞ املًُه١ يجٛحٝة ادتبٗجو ايعرا١ٝ ٚاإلشال١َٝ عرب ايجةايف اإلشوالَٞ  وة   

دعع ااملًُه١ يًجعوبري عؤ اشوجعةادٖا إل شواٍ قوٛاخ ارٜو١ َكاثًو١ يف شوٛ ٜا  وة ثٓ وِٝ            ،اإل ٖات

صووبٛق١ يف ٚ وو٘ األخطووا  ا ٝطوو١     املايةٚيوو١، ٖٚووٛ املٛقووف ايووةٟ د ة  وؤُ  ًوو١ املًُهوو١ غووري        

 ااألَٔ ايكَٛٞ ايعراٞ.

ٚنُا ناْح َٛاقف املًُه١ عُٝا خيص ايٛ ع يف شوٛ ٜا ستوٌ اٖجُواّ إعالَوٞ ٚظوع  يف      

ٞ       ؛يٛطٔ ايعراٞا عكوة أدوا خ    ،يٛاقع َٛقةٗا ايذااح ٚحبهِ َا ثجُجوع او٘ َؤ َهاْو١ ٚدكوٌ شٝاشو

    ٞ  وووا٤خ يف شوووٝام   إذ ،املٓالووورٜٔ ملٛقوووف املًُهووو١   ،ثصووورحياخ َصووو ٚيٞ ايٓ ووواّ املصووورٟ اذتووواي
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     ٟ  ،َعانض يصٝاش١ ايصعٛد١ٜ يف املًف ايصٛ ٟ، حٝر عرب ٚزٜور ارتا  ٝو١ املصورٟ شواَر ظوهر

 ٞ إه إعووالٕ نوٌ َوؤ ايصووعٛد١ٜ ٚثرنٝوا اشووجعةادُٖا إل شواٍ قووٛاخ ارٜوو١     عكوة  ،يف يكوا٤ لووةة

ٔ إٔ اذتووٌ ايعصووهرٟ يف شووٛ ٜا   ٜذبووح  عوو ، ٖوواتشووٛ ٜا حتووح َ ًوو١ ايجةووايف ايووةٚيٞ  ووة اإل  

يًةوٌ ايصوًُٞ َؤ خوالٍ  ٗوٛد األَوِ املجةوة٠ َٚبعٛدٗوا          داعٝواً  ، ةٚاٙ خالٍ ايصوٓٛاخ املا و١ٝ  

ريٙ ايهٜٛيت أنة ظهرٟ إٔ َصر ثعجورب قورا  املًُهو١    ٚيف َ متر لةةٞ َع ْ  ،ارتاص يصٛ ٜا

ٚال ٜووو ثٞ يف إطوووا  قوووٛاخ ايجةوووايف اإلشوووالَٞ     ،يًجوووةخٌ ايوووربٟ يف شوووٛ ٜا أَووور شوووٝادًٜا َٓةووورداً   

 ؛ٕ َٛقف حهَٛج٘ جتواٙ شوٛ ٜا   ٜوج ري   إايةجاح ايصٝصٞ اةٚ ٙ قاٍ  عبة. املعرتى  ة اإل ٖات

 .ه حٌ شٝاشٞ يألز١َٚدعِ ايجٛلٌ إ ،ٖٚٛ عةّ ايجةخٌ يف ظ ٕٚ شٛ ٜا

عٌٗ شٝ در ايجبأٜ ايصعٛدٟ املصرٟ يف املًف ايصٛ ٟ ع٢ً ايعالقاخ او ايكطبو ايعراٝو؟ 

ٌٖٚ شٝكٛد االخجالف يف ايرؤ٣ ايصٝاش١ٝ إه خالف حكٝكٞ ٚث ري يف طبٝع١ ايعالق١ او 

 ايبًةٜٔ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

www.fikercenter.com 

  

ع٢ً ايعالق١ َع ايصعٛد١ٜ األخري٠ املصر١ٜ ايجصرحياخ اْعهاط
4 

 

  

o ٟايةٚ  ايصعٛد 
إٕ عٓاٜوووو١ املًُهوووو١ اوووواملًف ايصووووٛ ٟ ثوووو ثٞ عًوووو٢ خووووالف ايرؤٜوووو١ املصوووور١ٜ يكضوووواٜا ايصٝاشوووو١   

 ،ايعسٜووووووس َكايٝووووووة اذتهووووووِ يف املًُهوووووو١   ارتا  ٝوووووو١، عُووووووع ثووووووٛيٞ املًووووووو شووووووًُإ اوووووؤ عبووووووة     

 ،ايصوووووعٛد١ٜ ثضوووووع ايجٗةٜوووووة اإلٜراْوووووٞ يألَووووؤ ايكوووووَٛٞ ايعراوووووٞ ستوووووٌ اٖجُاَٗوووووا   ٚايصٝاشووووو١ُ

داععوووووو١ اكٛاثٗووووووا يف ايووووووُٝٔ  ووووووة ايجُووووووةد اذتووووووٛدٞ ايووووووةٟ ثووووووراٙ املًُهوووووو١ خيووووووةّ املصووووووا          

ٚيًٛقوووووٛف أَووووواّ املعووووورٚن ايجٛشوووووعٞ اإلٜراْوووووٞ عووووو ٕ املٛا ٗووووو١ ٚايجصووووورٜر اوووووارتطر  .ٜراْٝوووو١ اإل

اوووووة إٔ ىووووور عًوووو٢ ٚ وووووٛد إٜووووورإ يف شوووووٛ ٜا، عكووووة ٚلوووووة٘ ٚزٜووووور ارتا  ٝووووو١    اإلٜراْووووٞ نوووووإ ال 

  ٍ إٔ إٜوووووورإ ٖووووووٞ أنوووووورب  ان ي  ٖووووووات، ٚ ووووووا٤ ثووووووب     ٚ ،ايصووووووعٛدٟ عووووووادٍ ادتووووووبري اوووووواالحجال

ٞ يشٝاشوووو١ خا  ٝوووو١ يًًُُهوووو١ َٓصوووورع١ ملٛا ٗوووو١ لوووورحي١      يًًُُهوووو١  حوووواعسًا ،ًجُووووةد اإلٜراْوووو

يهصووووة َسٜووووة َوووؤ ايكوووو٠ٛ عوووورب ايصووووعٞ يجٛحٝووووة ايصووووف ايعراووووٞ ٚغًوووول ايطرٜوووول أَوووواّ ثٛشووووع   

َوووووؤ خووووووالٍ إْعووووووا٤ ايجةووووووايف ايعصووووووهرٟ اإلشووووووالَٞ  ووووووة اإل ٖووووووات،      ؛املصووووووا  اإلٜراْٝوووووو١ 

ٚاآلخووووور  ،ملًُهووووو١ َوووووع قٝادثٗوووووا يجةوووووايةو أحوووووةُٖا عراوووووٞ يف ٚ ووووو٘ املًٝعوووووٝاخ اذتٛدٝووووو١        عا

أنوووورب يًووووةٍٚ املوووو در٠ يف املٓطكوووو١، ٚحتعووووة نووووٌ  ثٓعووووة اووووةيو دٚ ًا ،إشووووالَٞ  ووووة اإل ٖووووات

إَهاْاثٗوووووا ايصٝاشووووو١ٝ املُهٓووووو١ اوووووٛ إاعووووواد املهوووووٕٛ ايعراوووووٞ يف املٓطكووووو١ َووووؤ دا٥ووووور٠ ايعجوووووس          

 .١ْٝ يف ايٓةٛذ ٚايج ً ٌيهبر ايرغب١ اإلٜرا شعًٝا؛ ٚايضعف

  ٞ ٚثكووووووا ت حهَٛوووووواخ املٓطكوووووو١ يف   ،إٕ اشجعووووووعا  املًُهوووووو١ ا ُٖٝوووووو١  ووووووع ايعووووووجاخ ايعراوووووو

   ٞ َووووع  وووورٚ ٠ اإلشووووران يف حووووٌ   ،اذتايوووو١ ايرآٖوووو١ ايوووويت ث نووووة َعٗووووا خطوووور ايجٗةٜووووة اإلٜراْوووو

عًوووو٢ ٜٚووووربٖٔ  ،ٜوووو ثٞ عًوووو٢  أط اٖجُاَوووواخ ايصٝاشوووو١ ارتا  ٝوووو١ ايصووووعٛد١ٜ   ،األزَوووو١ ايصووووٛ ١ٜ

٘ املًُهووو١ َووؤ قطوووع يًُعْٛووواخ املادٜووو١ ايووويت ناْوووح شتصصووو١ يًجٗووواخ       ٝووويإ ذيوووو َوووا ذٖبوووح  

 ٕ ُوووووع اعجبا ٖوووووا  عاملكوووووة ٠ اووووو نذر َووووؤ ًَٝوووووا  دٚال  أَرٜهوووووٞ،    ،األَٓٝووووو١ ٚايعصوووووهر١ٜ يف يبٓوووووا

إال إٔ ذيوووووو   ٜكوووووف دٕٚ األٚيٜٛووووو١ ايووووويت   ،ٜٚراطٗوووووا ااملًُهووووو١ عالقووووواخ ٚدٝكووووو١  عراٝوووووًا اًوووووةًا

اهلووووة٤ٚ ٚايبعووووة  ا ثجصووووِشوووو١ املًُهوووو١ ارتا  ٝوووو١  ٚإٕ ناْووووح شٝا .هلووووا ثجةوووورى املًُهوووو١ ٚعكوووواً 
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غوووووري إٔ ظوووووهٌ ايعالقووووواخ ايصوووووعٛد١ٜ يف املٓطكووووو١ اعوووووة قطوووووع املعْٛووووواخ  ،عووووؤ ايٓوووووسان ٚايعوووووكام

يف شٝاشووووجٗا املُاْعوووو١ إلٜوووورإ،  َووووع َووووا ثووووراٙ املًُهوووو١ َوووو دراً  خصٛلووووًا ،عوووؤ يبٓووووإ قووووة ثووووج ري 

متذووووٌ يف إقاَوووو١ ايجةايةوووواخ  ،ٚث ووووري يف ظووووهٌ ثًووووو األععوووواٍ ،عووووٓةٔ أَوووواّ ثصووووا ن يف األععوووواٍ

 ٚإَها١ْٝ عجر أنذر َٔ  ب١ٗ قجاي١ٝ يف ايُٝٔ ٚشٛ ٜا.

 

o  ٟاملٛقف املصر 

ثبك٢ حرن١ ايصٝاش١ املصر١ٜ َٓهة١٦ ع٢ً قضاٜا ايةاخٌ ٚعازعو١ عؤ را شو١ أدٚا  عاعًو١     

ٚذيو ٜٛ ور َوة٣ عُول األزَواخ ايةاخًٝو١ ايويت ثعٝعوٗا ايةٚيو١ املصور١ٜ،           ،يًصٝاش١ ارتا  ١ٝ

صرحياخ ايٓ اّ اذتوايٞ املصورٟ ايراعضو١ يًجوةخٌ ايوربٟ يف شوٛ ٜا عكوة ثبوةٚ غوري َوذري٠           أَا ث

إذا َوا يووٛحن إٔ املٛقووف املصورٟ جتوواٙ األزَوو١ ايصوٛ ١ٜ َٓووة زتوو٤ٞ ايصٝصوٞ يًصووًط١   ٜٛاعوول     

ايرؤ١ٜ املطايب١ ارحٌٝ األشة اييت ثجبٓاٖا ايصعٛد١ٜ َٚعٗا ثرنٝا ٚقطور، ٚنوةيو عو ٕ َصور     

ظوو يف إٔ املٛقوف املصورٟ     ٚال .عراٞ املعةد ع٢ً ارتطر اإلٜراْٞ يف املٓطك١  ثصاٜر ارتط اي

خوالٍ زٜوا ٠    ،، َٚا ايجصرحياخ اييت لة خ عٔ حست اع ايًبٓواْٞ َو خراً  عراًٝا ٚٚزًْا ىذٌ دكاًل

إال  ،َؤ إٔ عالقوواخ اذتووست ٚاذتهَٛو١ املصوور١ٜ ٖوٞ عالقوواخ َةجٛحوو١    ،يٛعوة َوؤ اذتوست يًكوواٖر٠  

ٚاذتصووٍٛ عًوو٢ اعوورتاف غووري َباظوور عًوو٢ ظوورع١ٝ  ،ٝوو١ ايهآَوو١ يًُٛقووف املصوورٟألُٖإه اإظووا ٠ 

 عة َصر عٔ دا٥ر٠ ارتالف او املًُه١ ٚحست اع.ُا اٚإٕ اة ،اذتست ٚعرٚاج٘

يف شوبجُرب َؤ    ،  خيف اعا  األشة عرب يكا٤ ي٘ َع ٚشوا٥ٌ إعوالّ  ٚشو١ٝ    ،ٚيف ثطٛ  شاال 

ٟ  ،ايعاّ املا ٞ ٕ ايعالقو١ اوو ايٓ واَو ٖوٞ     إٚقٛيو٘   ،َا أمساٙ  ؤ١ٜ َعرتن١ َع ايٓ اّ املصور

 ع٢ً املصج٣ٛ األَ ، ٚعاد يٝبةٟ ا ثٝاح٘ يجةصٔ ايعالقاخ املصر١ٜ ايرٚش١ٝ.

 

 أَا ايرتاخٞ املصرٟ جتاٙ ايكض١ٝ ايصٛ ١ٜ عُٝهٔ إعادث٘ إه أَرٜٔ:

ٞ  ،ايعالقوواخ َووع  ٚشووٝا :أٚاًل  إه ستوواٚالخ اشرت ووا٥ٗا ٚنصووة ايوويت ثٗووةف حهَٛوو١ ايصٝصوو

حٝوور نعووةح ايٛاقعوو١ عوؤ خًووٌ داخووٌ    ،خالوو١ اعووة شووكٛئ ايطووا٥ر٠ ايرٚشوو١ٝ يف شووٝٓا٤   ٖووا،ٚد

ٚحٍٛ ايجةخٌ ايرٚشٞ يف شٛ ٜا عكة  وا٤ عًو٢ يصوإ ٚزٜور ارتا  ٝو١       .األ ٗس٠ األ١َٝٓ املصر١ٜ

ٚيف ثصورٜر   ،تاملصرٟ شاَر ظهرٟ َبا نج٘ ايعًُٝاخ ايرٚش١ٝ يف شٛ ٜا  ة َا أمساٙ اإل ٖوا 
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ٚأْٗا ثصوجٗةف اإل ٖوااٝو    ،عرب عٝ٘ عٔ دكج٘ مبا ثكّٛ ا٘ ايكٛاخ ايرٚش١ٝ يف شٛ ٜا ،آخر يًٛزٜر

عكط، يف ايٛقح ايةٟ ثرعض عٝ٘ املًُه١ اعة٠ ايجوةخٌ ايرٚشوٞ يف شوٛ ٜا ٚثعجوربٙ ىذوٌ غطوا٤       

 يبعا  األشة. حاًَٝا

ٚذيوو   ،ٖوٛ ٚقوٛف َوع ثرنٝوا أٜضواً     ايٛقٛف ايصرٜر َع خٝا  ايصوعٛد١ٜ يف شوٛ ٜا   إٔ  :ًاداْٝ

ية٣ حهَٛو١ ايصٝصوٞ ايويت ثور٣ ثرنٝوا َٓاٖضو١ يالْكوالت ايعصوهرٟ ايوةٟ أثو٢            ٜبةٚ َرعٛ ًا

 .اايصٝصٞ  ٥ٝصًا

يهاثة ايصعٛدٟ ايبا ز  اٍ خاظكجٞ ثصرحياخ ايٓ اّ املصرٟ األخري٠ اٚلف  ٚقة

يت ال ثٓجُٞ يًُٓ ١َٛ عٔ نٝة١ٝ ايكبٍٛ اصكٛئ شٛ ٜا يف ٜة إٜرإ اي َجصا٥اًل ،ااي رٜب١

ثع ِٝ حه١َٛ ايصٝصٞ رتطر اإلشالّ ايصٝاشٞ دععٗا يًكبٍٛ ابكا٤ األشة أنة إٔ ايعرا١ٝ، ٚ

 حج٢ ال ثكع شٛ ٜا يف ٜة اإلشالَٝو.

 

   
ٚثووٛيٞ ادتٓووراٍ ايصٝصووٞ اير٥اشوو١ يف     ،3102ّأعضوو٢ االْكووالت ايعصووهرٟ يف َصوور يف عوواّ     

إه منط خاص َٔ ايعالق١ او نٌ َٔ ايصعٛد١ٜ َٚصر، ٚاثصُح ٖةٙ ايعالقو١ اجكوةِٜ    ،َصر

عٔ اشجكرا ٙ، ٚإٕ ظٗر ايٓ اّ اذتايٞ يف َصر يف  ايةعِ ايصٝاشٞ ٚاملادٟ يٓ اّ ايصٝصٞ حبذًا

عوال ٜوساٍ    ،ٚاالجتاٙ اٛ ثصةٝر األٚ وان االقجصواد١ٜ ٚايصٝاشو١ٝ يف َصور     ،حاي١ ثرٌٖ ٚ عف

، ٜٚبووةٚ إٔ قا٥ُووًا ،َٚٓٗووا ايصووعٛد١ٜ ،االعجُوواد املصوورٟ عًوو٢ املعْٛوواخ ارتا  ٝوو١ َوؤ دٍٚ ارتًووٝ   

املعْٛوواخ  حقً ووحوواٍ يف  ٚيرمبووا االْٗٝووا  ،حوواٍ االقجصوواد املصوورٟ ىضووٞ اووٛ َسٜووة َوؤ ايضووعف  

ٔ    32ٛ او ارتا  ٝو١، حٝور ثعوري لوةٝة١ ايوةًٜٞ ْٝووٛز إه إٔ        % َؤ ايعوبات املصورٟ قرٜبوٕٛ َوو

خوووط ايةكووور أٚ حتجووو٘، ٚحجووو٢ ال ٜٛا ووو٘ ْ ووواّ ايصٝصوووٞ ايعوووعة املصووورٟ مبسٜوووة َووؤ املعوووانٌ     

االقجصووواد١ٜ عووو ٕ ايًجووو٤ٛ إه اشوووجُرا  طًوووة ايوووةعِ املوووايٞ ٚاشوووججةا٤ دٍٚ ارتًوووٝ  يف ثكوووةِٜ    

 املعْٛاخ قة ال ٜجٛقف.

املًُه١ ايعرا١ٝ ايصعٛد١ٜ يف ظٌ اخنةاض أشعا  ايٓةط ثصع٢ ي٦ال ٜعهٌ ٖةا االخنةاض 

ع٢ً إٜراداخ  ٚال شُٝا إٔ املًُه١ ثعجُةاملة٣ ايكرٜة َعه١ً ثٛا ٘ اقجصادٖا،  ع٢ًملصجُر ا
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ال ٜذكٌ االقجصاد ايصعٛدٟ ناًٖ٘ ثصع٢ نةيو إه أٚايٓةط يف ٖٝهٌ االقجصاد ايصعٛدٟ، 

نٞ ال خيًل َعهالخ اقجصاد١ٜ  ؛خال١ َا ٜجعًل ااملعْٛاخ ارتا  ١ٝ ،مبسٜة َٔ األعبا٤

َٚٔ دِ عكة ًَٝا   ٜاٍ،  211ا نذر َٔ   قةِّ عجسًا 3102ظٗةخ َٝسا١ْٝ عاّ داخ١ًٝ، ٚقة 

يف ايعالق١ او  ٖاًَا ٚإٕ َذًح ٖةٙ املعْٛاخ عٓٛاًْا ،ٓعهض ذيو ع٢ً املعْٛاخ املكة١َ ملصرٜ

 ايبًةٜٔ َا اعة اْكالت ايصٝصٞ.

 
 

   

 ،ايصعٛد١ٜ أ ةح يف شاح١ لران َهعٛع١ ٚحج١ُٝ َع إٜرإَٔ امل نة إٔ املًُه١ ايعرا١ٝ 

أِٖ  بٗاثٗا ايُٝٔ ٚشٛ ٜا ٚيبٓإ، ٚااثح خطٛاخ ايصٝاش١ ايصعٛد١ٜ يف لراعٗا َع إٜرإ 

حج٢ لا  ثٛثر ايعالقاخ ايصعٛد١ٜ  ،ٚستاٚي١ ايبعة عٔ ارتصا ٠ ،حيرنٗا اْجسان املهاشة

 اعة عكٛد َٔ ثٛدٝكٗا. ايًبٓا١ْٝ ٚاقعًا

ٚإٕ ظٗر يف اذتاي١  ،ملًُه١ حرٜص١ ع٢ً  ع ايصف ايعراٞ يف ٚ ٘ ايجُةد اإلٜراْٞٚث ٌ ا

إال إٔ اذتاٍ َع َصر  ،ايًبٓا١ْٝ ُاعة االشججاا١ ملطًة املًُه١ يف ايٛقٛف  ة املعرٚن اإلٜراْٞ

َٚعا نجٗا يف املٓاٚ اخ  ،ٚذيو يةخٍٛ َصر يف ايجةايةاخ اييت أْع ثٗا املًُه١ ،شتجًف

إلةا  َٛقف ٚا ر َٔ عٔ ٜبك٢ االَجٓان املصرٟ  ،إه ذيو . اماٍ ايصعٛد١ٜاييت جترٟ يف

ٟ ثعرب عٝ٘ عٔ ث ٜٝةٖا يًةٌ ةٚاْهصا  َٛقةٗا جتاٙ شٛ ٜا اي ،ايجةخالخ اإلٜرا١ْٝ يف املٓطك١

د اإلٜراْٞ ٛٚخطر ايٛ  ،ايصٝاشٞ َٔ دٕٚ ثعرض دترا٥ِ ْ اّ األشة ٚايجةخٌ ايرٚشٞ

عالق١ املًُه١ مبصر، يةا عُٔ  يفقة ٜ در  َٓعطةًا ،ث١ً يف شٛ ٜاٚاملًٝٝعٝاخ ايعٝع١ٝ املكا

اعالقجٗا َع  ٚشٝا  ستهًَٛا ؛املجٛقع إٔ ٜ ٌ املٛقف املصرٟ يف املًف ايصٛ ٟ َٔ دٕٚ ث ري

ٚثرنٝا، ٚ مبا ثض ط املًُه١ ع٢ً ادتاْة املصرٟ يف ايجصرٜر ااشجٓها  ايجةخالخ اإلٜرا١ْٝ 

َٚٓٗا ع٢ً ٚ ٘ ارتصٛص دٍٚ ارتًٝ ، َع اذتةاظ ع٢ً  ،يةٍٚ املٓطك١ ٠املصجُر٠ ٚاملٗةد

يٝض يف َصًة١ املًُه١ ثٛثر ايعالق١ َع َصر ايعكٝك١ ، إذ إٕ عالقاخ ٚد١ٜ او املًُه١ َٚصر

 ، ٖٚةا ٖٛ ايصٝٓا ٜٛ األ  ر.إيٝٗايف أ ٛا٤ ثصٛدٖا املٛا ١ٗ ع٢ً أنذر َٔ  ب١ٗ اايٓصب١ 



 
 

 

www.fikercenter.com 

  

ع٢ً ايعالق١ َع ايصعٛد١ٜ األخري٠ املصر١ٜ ايجصرحياخ اْعهاط
8 

اَجٓعح اذته١َٛ املصر١ٜ عٔ  اٍيف ح او َصر ٚايصعٛد١ٜ ٚا دًاٜبك٢ ايجهٗٔ اجٛثر ايعالق١ 

ٜرتاعل َع ايةع٠ٛ إه  حٌٝ اعا   ،ثب  َٛقف  اعض يًجةخالخ اإلٜرا١ْٝ ٚايرٚش١ٝ يف شٛ ٜا

َا قة ٖٚٛ طًة ذيو َٔ ايٓ اّ املصرٟ،  ع٢ًألرخ ايصعٛد١ٜ  اٍيف ح ،األشة عٔ ايصًط١

ةعِ عٔ اذته١َٛ املصر١ٜ إذا عًُٓا إٔ دٍٚ ارتًٝ  ٜةعع املًُه١ إه اشجدةاّ ٚ ق١  عع اي

يًٓ اّ املصرٟ حتةٚ حةٚ املًُه١ يف شٝاشاثٗا ارتا  ١ٝ عُٝا ٜجعًل مبٛا ١ٗ  ايةاع١ُ أٜضًا

 ايجُةد اإلٜراْٞ يف املٓطك١.

 


