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 المسارات والسيناريوهات :اليمن بعد سقوط صالح
 آدم الطيب

 :مقدمة
بعد أقل من أسببببببىوم اور مناوراو وم اولاو تب ا راىاط مث ال ولمي والميل جلر ال  ة 

ال رمي  اليمن السبببببببباب  اوم األخرى وا لا ام  مث الا الف الذي اقوده السبببببببعوديةي قس
اىدهللا صببالحي برصبباف ءواام األم  ةمااة أ هللاببار هللا الام تررببا سببيطرا ا بال امل 

 .اور صنعام وخسرت ب ذا السعودية ورقا ا األخيرة الام ءرقا ا بيدها
قىل ذلبي تىموت الرةل وبمقال صبببببببالح بات األمر تم اليمن أيدر اعقيداا مما يا ا اويو 

من ذي قىل وأيدر سببببيطرة اور مقاليد الىيد أيكبببباي يما  سببببيطرةأصببببىح ال وليوث أيدر 
أ  م اخوهللاببببببوا تيما يىدو بال امل من يل أةن ة صببببببالح تم ءلذ المنامر الذي ياث قىل 

ياا م تم اليمني ومن لم يل أوراق الرمي  المقاول  يأيام لداام األول ل م تم امو يعد ا
تم أيدي م وهذا األمر بي شبببب سبببي وث لو ا ع اسبببااو اور الىود الاقير الذي ملقاو بااا 

 .ال رذ
صالحي ادة أسئوة اىدو منطقية تم ذلب الاوقيا والام ااعو  بمساقىل اليمن بعد رءيل 

ت يف سبببا وث األمور تم هذا الىودي وهل ا ا ا اليمن وسبببيطر ال وليوث بال امل اوي اي 
  اليمن؟ى بيد السعودية تم وهل هناك أوراق أخر
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 :تم سياق األءداث واطوراا ا :أو ا 
 :خطوة غير م سوبة ب1
اقارذ معو الاور ا الاو مع م بعد رغىة سبببببببعودية تم صبببببببالح ل وليوث الذين ا قوب ا

واقد صاقة يهللاىح تي ا الرمي  المخووم ذو منهللاب ةديد تم الىود الذي لار اويو شعىو 
قىل ادة سبنوات ولم ياى  منو ج  ا سبم تق ي يعرتوث يل اااصبيل صبنعام ويسبيطروث 

ش ل يامل اور يل مااصل العاصمةي يما أ  م أيكا لدي م المعوومات الواتية ان ااريخ ب
خري هذا األمر ياث وءده ا راىاط مع م والا الف مث الطرف اآل صبببببببالح ورغىاو تم تب
 .الاخوص منو بعدما أصىح  اسامرار الا الف مسا ييا بياييا بالنسىة لو وليين 

خطوة صبببببالح م ايتة غير م سبببببوبة رغم معرتاو ب ل ما ياث يدور تم  ةامتومن لم 
مث خهللابببببببوم م أو ءواام م المنقايني  م و اور دراية ب ل  واياهأأذهاث ال ولييني يما 

ولذلب ياث صالح   ي سب هذه األمور ةديداا اندما أقدم اور اوةيو رساموو اإلي ابية 
لوا الف بقيادة السبببببببعوديةي واإلمارات الام يقىث   وو ا ا اإلقامة ال ىرية من أةل 

  .اساخدمو يورقة راب ة تم وقا ما ويىدو أ و قد ءا ا هذه الو ظة
 

 :سيطرة ال ولم اور صنعام ب2
ي ذلب الوقا الذي تاح صالح ورةالو المسو ين أبوذ العاصمة صنعام 2014منذ سىامىر 

سبببببببعودي ومىارية مو  ا الراءل اىدهللا بن اىدالعليل  اأمام مويشبببببببيات ال ولم برربببببببا 
ءلذ اإلصبببببببيوي وال وليوث يارربببببببوث  يوص من القوة الكببببببباربة تم اليمنال اموةي لواخ
ل اموة اور يل صنعامي واور يل المدث القريىة من ا ءار أصىح طردهم من ا سيطرا م ا

 .سنوات 3ها منذ ؤم رد وهم اعيشو السعودية وءواا
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هذه السببببيطرة اور يل يىيرة وصببببصيرة تم صببببنعام بما تي ا سببببيو ال ي  اليمنم الذي 
ربة قدم اور خطوة مدل م اأهداهم جياه صببببببببالح ا عل ال ل يا ر ألف مرة قىل أث يس 

 يال مااة الام ااشببببببببا تم ي وف اليمن لسبببببببنوات امرسببببببببا تي ا اور ءمل السبببببببيو
والادريب العسببببب ري الذي يوي  بمويشبببببيا انوي تيما يىدو أث ا  م سبببببيطرا ا اور يامل 

ولي  تق  م اتظات صبببببصيرة تم اليمني ولذلب يا ا م اولة صبببببالح  يال ليرة العربية
ة تاشبببوة وخطوة تيما يىدوا غير مدروسبببة تم قوب الطاولة توق رمي  ال وليين م اول

 .بش ل ةيد
 

 :سياسة الرياض الماخىطةب 3
اندما قال صببببببالح ي ب أث  ااح صببببببا ة ةديدة مث السببببببعوديةي تم  ا  الوقا الذي 
طالب تيو رةا ت ءلبو المسبببببو ين أث يقكبببببوا اور ميويشبببببيات ال ولم الام وصبببببا م 

ياوةبب اور السبببببببعوديبة وقيببادة يباث هبذا الاهللابببببببريح جايث ال رذ ويباث  يببالطببامايين
مة أو أ  م  الا الف أث اقابل هذه الخطوة بمليد من القهللابببببببف اور تم م ي  العاصببببببب
يقوموا بعمويات ج لال بري قريب من قوات صبببببالح لدامو تم هذه الخطوةي ل ن يىدو أث 
من يدير العوميات ربما لم يا م ماذا يريد صالح من م وظووا يناظروث أث ياخوص صالح 

خوص اور ال وليين دوث أي خطوة امويببة غير ا ءااببام تم وسببببببببامببل جايم م بببل وي
بد ا من المخووم والا ويل لخطابو الذي اااىروه اودة  يومنح صالح لقب الرمي  الساب 

ي والام لم اسببباطث السبببعودية "الميويشبببيات الطاماية"منو تم هذه الاوقيا ربببد  ةموتق
 .سنوات اور ااصاة ال لم 3ابة ويل ءواام ا القكام اوي م رغم مرور قر

الاخى  السبببعودي واهخره غير المىرري تم ت م رسبببالة صبببالح ياث ياييا بهث يعطم المىرر 
ا الدهر لقال بدر  ءسبببببباباا م القديمة معوي وأهم ةال اتم لو وليين بقال صببببببالح واهللابببببباي
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ي 2004منس  ةمااة أ هللاار هللا اور يد صالح والسعودية تم ءرذ اام  يالدين ال ولم
م ن ل م القىض اويو مديا ل ن م ااخذوا القرار وياث يس  يال صبببببببالح ب ذه الطريقةول ذا قس 

 .هللاىح اىره لمن   يعاىروبش ل سريث بقال الرةل والامديل ب داو ءار يس 
 

 :غياذ الىديلب 4
ن تم قدراو اور ءشبببد القىامل خواو بسبببىب ايقااو الماميلة م يا ا قوة اوم صبببالح ا

اإلطاري جربببببباتة جلر ت مو الواسببببببث لماناقكببببببات الم امث القىوم تم اليمني ءار تم هذا 
اءااظ ب ذه العيقات  يةىر اور الان مأي و2011اندما قاما لورة الشبببببببىاذ تم تىراير 

الام ااسبببببم هم األخرى بالهللابببببعوبة والاعقيدي  يةعوو رقماا صبببببعىاا تم المعادلة اليمنية امم
يىير من أاكبببببببام ءلبوي بااا العدور اور رةل مدوو ل ن بعد ومقاوو جرببببببباتة جلر ادد 
مراا غاية تم أوي وث أيكببببببببا تم المعسببببببب ر المقابل  ياعامد اويو السبببببببعودية تم اليمن

بل قد يهللابببل جلر المسبببا يلي ت ار ابنو أءمد الذي ياث يعد ل م يخوف والده  يالهللابببعوبة
ءل تا بن لي  بدهام اور تعل دور الرمي  الرا اا تم الرماسببببة قىل الدورةي لن ي وث قادر

 .والده او ايقااو
أيكببا م ر ودهام صببالح الذي اسببامر تم واة ة العمل السببياسببم تم اليمن لاارة قرابة الب 

الام اقوم باألسبببببباا اور الاشببببببابب القىوم ي ر تم الىيداصببببببعب الا ر اا ااماا بااا أمر 40
ب هذا الدور عواد أث يوالعيقات ا ةامااية بشببببب ل   يم ن اصاتووي ت ار الرةل الذي ي

اس  ذير تم معرياو ربببببببمن اموية وهو ال نرال اوم م سبببببببن األءمري لم ي ق  أي  اام  
عد جي اد بديل يقوم بدور صبببالح سبببنواتي ومن لم يس  3ااصببباة ال لم الام مر اوي ا   و 

تم معس ر ءلذ المنامر الذي ياث يالامو الرمي  المقاول بات أمراا غاية تم الهللاعوبةي 
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يعد هذا السبببببىب من األشبببببيام الام ادتث تم اا اه صبببببعوبة بل اسبببببا الة ت رة ومن لم 
 .ءسم المعرية لهللاالح السعودية والا الف مث معس ر صالح

 

 :اإلمارات والخوف من اإلصيوب 5
الدور اإلماراام المشببىوه تم اليمن قد ي وث هو السببىب تم اسببامرار ااصبباة ال لم دوث 

األمر بشببببببب ل يىير بسبببببببىب الرتض ال اسبببببببم من م ا اه ءلم ا اه ال ولييني بل يعقد 
الاعامل مث الا مث اليمنم لإلصبببببيو الذي يعول اويو بشببببب ل يىير تم ءسبببببم المعرية او 
اور األقل تم اصيير مسبببببببارهاي يذلب يرى المخاهللابببببببوث تم الشبببببببهث الخوي مي ل ن رغم 

ة بسبببىب ءالة يرتض اإلماراايوث هذه الخطوولواقارذ مث جخواث اليمني  ةال اةة الماسببب
العدام الام يرها مسنولو اإلمارات من اإلخواث المسومين خاصة تم مهللار اور الرغم من 
اببدم وةود أي منشبببببببرات ل ببذا العببدام من قىببل اإلخواث ا بباه اإلمببارات ل ن ولم ا ببد 

ي رغم الوقام الذي ام بينو وبين أبوظىم الشبببببببيخ م مد بن يايد آل   ياث يرى غير ذلب
 (.2017ديسمىر  13األربعام )برااية سعودية رمي  ءلذ اإلصيو 

ءسم المعرية ممن هللاعب اس قد اإلصيو من أهم العوامل الام ءلذ من  اإلماراام الموقف
رغم يل  يث المعرية ءار اآلث رببببببد ةمااة أ هللاببببببار هللا لم اىدأ بعدمث ةمااة ال ولمي أل

سببببنواتي بسببببىب ادم المواة ات المسببببو ة بين  3العمويات العسبببب رية الام قاربا اور 
 ما يل ما ام ياث اىارة ان غارات اسببب رية جو يءواام السبببعودية وال وليين اور األرض

ن اور األرض تم صبببببنعام مدياي لذلب بات الوربببببث يما هو يبالطيراثي دوث وةود مسبببببو 
ال وليين بعد سبببببيطرا م شبببببىو ال اموة اور مخايث السبببببيو اويوي بل بالع   ذات قوة 

اوم صبببببالح ورغىة سبببببعودية أيكبببببا تم هذا الشبببببهث ءار  نالاابعة لو ي  اليمنم باواط
يدرها رراوة الهللااروخ أوياث  يأصى ا  يراث صواريخ ال وليين اهللايب العم  السعودي
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دية أ  ا ام نا من والذي ياما السبببببعو يطو  اور مطار الموب اىدالعليل بالرياضأالذي 
جسبببقاطو اىر بطاريات بااريوت األميريية قىل دخولو أراربببي اي ل ن ما يشبببااو صببب ياة 

ذ وصبببببل الهللاببببباروخ جلر ام  المطار وياث بينو وبين ج يلىا ا   ذلبأأميريية بعد ذلب 
صبببالة الوصبببول مئات األمااري ولعل ذلب قد ي وث هو السبببىب تم مد يد السبببعودية لعوم 

 .األخيرة صالح تم أيامو
ومن لم اهللابببببببىح معارربببببببة اإلمارات ألي اقارذ مث بين السبببببببعودية واإلصبببببببيو من أهم 
األسبببىاذ الام قد اطيل أمد المعرية بسبببىب غياذ قوة رببباربة اور األرض غير اإلصبببيو 

 .بعد ا اقام ال وليين من صالح وبقايا ءلبو
 

 ث؟اوهل تات اآلب 6
تىالرغم من الا م الام يا ا ا يو ا وسامل يق شديدي هبموت صالح بااا السعودية تم م

ا ايم الاابعة لوسبببببببعودية لورمي  اليمنم الراءلي ياث لمة انسبببببببي  بين الرياض ورةال 
صبببالح تم الخاامي يو  م يعاىروث أ و تم وقا ما سبببيهللابببىح صبببالح وءلبو ورقة راب ة 

  م تم جءدى تم يد السببببببعوديةي ت ا وا يعرتوث مقرااو و  يقهللابببببباو  ا بطامراا مي يما أ
المرات سببببببم وا لاري  طىم روسببببببم بالدخول جلر صببببببنعام لعي  صببببببالح وجةرام بعض 
العمويات ال راءية لوي ا سببببىاا لعودة الرةل جلر صببببف السببببعودية مرة أخرىي وقد تعو اي 
ول ن اآلث بعد مقاوو والسبببببيطرة ال اموة اور صبببببنعام من قىل ال ولم و  يوةد منات  

م العاصببببببمة اليمينةي ت ل ا ا م األمر وأصبببببب ىا اليمن يو ا بيد او منايم أل هللاببببببار هللا ت
 ال ولييني و  ةدوى مما ااعل السعودية؟

جةابة هذا السبببببببنال ا من تم الاعويل اور القىامل اليمنية وا  اااض ربببببببد ال ولييني 
و ة ة قادرة اور لعب هذا الدوري يىدو أث ءلذ اإلصيو تق  هو أول ن هل من شخص 
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ا  ىاإلةابة اور هذا السبببببببنال وترض معادلة ةديدةي تم اليمن بعدما أصبببببببالقادر اور 
 .صنعام العاصمة العربية الرابعة الام اخكث ل واام جيراثي بعد بيروت ودمش  وبصداد

من الماوقث أث ا شببببببببد السبببببببعودية يامل قوا اي تم اليمن من أةل خوث ال وليين من 
بعيد المنالي تالقهللاببببف ال وي الما رر  األمر يىدوالعاصببببمة ول ني دوث قوات اور األرض 

ذير تم صف من قهللاف المد يين األبريام دوث قكام خسامر اس  اا ليل   اري   ي نم ج  مليد
ال ولييني جربببباتة جلر ذلبي غكببببب اارم تم األوسبببباط ال قوقية تم المنظمات الدولية 

ة المئات بسببىب ال هللاببار الذي ياررببو الا الف اور يل مداخل اليمني مما اسببىب تم وتا
 .بهمراض يال وليرا والطااوث وا اشار الم ااة تم اليمن

ول ن  يها ج  ورقة اإلصيويدب ت يل شمم تم اليمن ولم يى السعودية ءار اآلث خسر
ي ويذلب ورقة أءمد اوم صالح الذي قد   يهللاوح تمارااإلغكب  بعد العمل اور اءاوام

 .الاراغ الذي اريو والده أث يمأل
 

 :السيناريوهات والىدامل :اا لا ي
 :ي همسيناريوهاتي ءول مساقىل األورام تم اليمن خيل الاارة المقىوة 3لمة 

 :السيطرة ال ولية ال اموةب 1
شخص من األاكام  1000ن بموت صالح وقال قرابة ييساند هذا الاهللاور اور أث ال ولي

منية أخرىي تم مدث يالناتذين تم ءلبوي قد أء موا السبببببببيطرة ال اموة اور صبببببببنعام و
لم   يم ن أث اانايل المويشببببببيات ان ا وقد ي وث هذا بداية تب ا راىاط  الشببببببمالي ومن

ن وهو ما اسبببببببعر جليو هللابببببببىح الدولة مقسبببببببمة جلر ةلميمني واس بين الشبببببببمال وةنوذ الي
 ا يديراا ما ي دث تم اليمني ج  أث ينث أث ااهللابببببببح ان ذلبي تهبوظىم   يعاإلمارات دو

وهذا ما  يقدم اور الى ر األءمر لا وث بداية لاوغو ا تم القرث اإلتريقما د ل ا موطئ 
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ي ققو ل ا السبببببببيطرة اور ال نوذ والام قد بسبببببببطا ا اوي ا بالاعلي وتم  ا  الوقاي 
 .خراىقم ةمااة ال ولم تم الشمال انايف السعوديةي بين ال ين واآل

اور طاولة المااورات تم  ن سي ىروث اور ال ووايوطىقاا ل ذا الاهللاوري تإث السعودي
وربببببث المن لم تم  ا  الوقاي اهللابببببىح جيراث قد وة ا ربببببربة ةديدة لوسبببببعودية تم 
صببببببراا ما اإلقويممي اىر السببببببيطرة اور شببببببمال اليمني وأث يخكببببببث ال نوذ لوسببببببيطرة 

مويار دو ر  90اإلماراايةي واخر  الرياض خاوية الوتاض من ال رذ الام يىدا ا   و 
يعد خسببارة مىاشببرة لولم الع د هذا ية أمام المنظمات الدوليةي ودوشببوها صببورة السببعو

 .السعودي األمير م مد بن سوماث
معطيات هذا السببيناريو وجم ا ية ا ققو اور أرض الواقثي ل نو قد يهللاببىح  ةهارغم وةو

سنواتي وياث  3صعب ال دوثي لعدة أموري أهما أث السعودية  يلا اقاال تم اليمن منذ 
خري مما يعنم أ  ا لم ا ن اعامد اويو بش ل مىاشر تم ءرب اي اوم صالح تم المعس ر اآل

المرة تم ا قي  أي  هللابببر اور ءواام جيراث قد يدتث  أيكبببا الرغىة السبببعودية القوية هذه
عاىر أث هذه المعرية والذي يس  يتم اا اه ادم اسببباسبببيم م مد بن سبببوماث ب ذه السببب ولة

امدل لشخهللاو أهمية قهللاوىي يما أث ءواام السعودية مدل السوداث والام اشارك بقوات 
ءسبببببم الهللابببببرام اور األرضي برية تم المعرية قد اوعب دوراا أيىر تم الاارة المقىوةي تم 

يذلب الطريقة الام قال ب ا اوم اىدهللا صبببببببالحي يادت من غكبببببببب قىامل يمينة أخرى 
وأة ا  يراث الطاماية تم الىيدي مما قد يسمح با كمام قىامل أخرى لومعرية خوتاا من 

 .ا رار مشاهد قال صالح ورةالو تم قىامل أخرى
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 :اسامرار القاالب سيناريو 2
يناهللار ال وليوث اوينا هذه المرةي يذلب يا ر القادة السعوديوث ومن لم  بد   يم ن أث 

من ا ديف الكببببربات رببببدهم ءار يام القكببببام اوي م   امياا أو اور األقل قطث أذرا م 
الهللابببباروخية الام وصببببل مداها جلر ام  الرياضي اور هذا األمر يسبببباند هذا السببببيناريوي 

ية اليمن واعاىر أث هذه ال رذ   يم ن  يوث السبببببببعودية قد ءسبببببببما أمرها تم قكببببببب
خسبببارا اي أمام ادوها الودود جيراثي مما قد ينلر اور صبببورة ولم الع د السبببعودي المولث 
بال  مي ومن لم لن يارك المعرية ب ذه السببببببب ولة إليراثي تقد يى ل ولم الع د ان بديل 

مة تم يد السبببعودية وقد ي وث   وو أءمد هو الورقة القاد يالاراغ الذي اريو صبببالح يمأل
يما أ و يشببارك اإلمارات أيكببا العدام لإلصببيوي مما  يواإلمارات يو و رةل قىوم باألسبباا

 .يعنم الاوات  بين الرياض وأبوظىم اور هذه الخطوة
سببنوات  3هذا الاهللاببور قد ي وث أقرذ جلر الا ق  اور اااىار أث المعرية المسببامرة منذ 

ي يما أ  ا اس   يم ن أث انا م ب ذه السببببببب ولة ي مدل أهمية قهللابببببببوى لم مد بن ما ذير ا أ ااا
دوث  يامر القاال بين الطرتينسبببسبببوماثي الذي يراى  اسبببمو بعاصببباة ال لمي ومن لم سبببي

قدرة أي ما اور ال سبببببببمي يوث األمر غاية تم الاعقيد والاشبببببببىيب تم اليمني تطىقاا ل ذا 
دور دبووماسببببببم تم أروقة  عى اا ا ال وية مث لاالاهللاببببببوري قد اليد السببببببعودية من رببببببرب

بصرض غض الطرف ان ا  ا ايات ال قوقية الما ررة تم اليمني تم  يالمنظمات الدولية
تقد يدتث هذا القهللاف  ي ا  الوقا لن يقف ال وليوث م اوتم األيدي أمام هذا الاهللاعيد

ال وليين جلر ا رار اسببببا داف العم  السببببعودي أيكببببا اور اااىار أث النهللاببببر الذي ا ق  
منح ةمااة أ هللاار هللا قوة ويخماا يىيراا تم هذه المعريةي ومن بءلبو قيام و يل صالحبقا

 .لم يسامر القاال بين الطرتين دوث ءسم أءدها
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 :الا الف ي سم القكيةب سيناريو 3
يقوم هذا السبببببيناريو اور قدرة الا الف الذي اقوده السبببببعودية خيل األسبببببابيث القادمة 

اىر ا ديف امويااو العس ريةي ورربااو ال وية اور مقرات اور ءسم المعرية لهللاال وي 
ءيوية لو ولييني جرببببببباتة جلر ءشبببببببد ادد يىير من القىامل الداامة لوا الف والقىامل 

سرم ب سم والام سارتث شعار الدهر من ال ولييني مما قد يس  يالقريىة أيكا من اور صالح
يدر اشاعا ا بسىب مقال صالحي المعرية خاصة وأث  قاط الاماا مث ال وليين أصى ا أ

 3لواخوص من ال وليين بعد  اا يما أث السبببببببعودية اعاىر أث الوقا اآلث قد يىدو مناسبببببببى
 .سنوات من المعارك الكارية

هذا السببيناريو قد يىدو منطقياا بعض الشببم  ظراا ل الة الشبب ن وال راهية الام أصببى ا 
ريقةي يما أث امويات ا  اقام الام بعد مقال صبببببببالح ب ذه الط يانواث يدير من اليمنيين

هللاببىح مسببا يياي ل وث قاموا ب ا من داامم صببالح يادت من ءدة السببخ ي ل ن األمر قد يس 
ة غير مدربة اور ءرذ العهللابببابات مدل ال ولييني يما أث صبببنعام أصبببى ا ينالقىامل اليم

ة ربباربة وةد قوبال امل تم قىكببة المويشببيات المداومة من جيراثي تم  ا  الوقا   اس 
تم الداخل اليمنم اقوب الموايين لهللاالح الا الف وءار ورقة اإلصيو بااا غير ياتية 
تم ظل اوميات الاخاذل الما ررة الام قاما ب ا السبببببببعودية ا اه اإلصبببببببيو تم بعض 
المناط  الام ياث يقاال تي ا ومن أهما اعل الام خسبببببببر تم اإلصبببببببيو المعرية رببببببببد 

ة منح ال لذ مليد من الدام تم المعريةي ءار أدرك ال وليين بسببببببىب رتض السببببببعودي
بعض قيادات ال لذ اإلسبببيمم أث هذه المعرية باألسببباا لوقكبببام اور اإلصبببيو ولي  

 .ال ولم دوث ا قي  م اسب ءقيقية لو لذ
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 :خاامة
تم  يمدوا اموية مقال اوم اىدهللا صالح رربة قوية لوسعودية وءواام ا تم اليمنلقد 

ا تيو قوة ورغىة ةام ة لو وليين من أةل اسبببببامرار السبببببيطرة لي  الوقا الذي من 
هذه يما أث  .تق  اور صببنعام تق  بل اللءف لمدث يمينة أخرى تم يد أ هللاببار الشببراية

العموية تا ا الىاذ أمام يل السيناريوهات والاهللاورات أمام المساقىل القاام لوىود الذي 
ءوم ا تم السبببببيطرة ال اموة اور الى ر  لإلمارات لا قي  منطوقاا ملقاو ال رذ وأصبببببىح 

 (1)رأا ال ربة لعموياا ا تم جتريقيااألءمري وةعل اليمن 
 

                                  
 عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات( اآلراء الواردة تعبر 1)


