
منذ 22 ساعة

ولي العهد السعودي معجب بأمير قطر بحسب مذكرات جاريد كوشنر

لندن -“القدس العر�”: كشف جاريد كوشنر، مستشار الرئيس األمري� السابق دونالد ترامب

ً عن عالقته بو� العهد وصهره، تفاصيل عدة عن فترة وجوده � البيت األبيض، وتحديدا

السعودي األمير محمد بن سلمان ، و”دوره” � المصالحة الخليجية�

https://www.alquds.co.uk/%d8%b0%d9%8a-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%a8%d8%aa-%d9%83%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%b1-%d9%8a%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%87%d9%89-%d8%a8%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%b9-%d8%a7/


وأشار كوشنر � كتابه الجديد “كسر التاريخ: مذكرات البيت األبيض” المؤلف من 500 صفحة، إ�

أن و� العهد السعودي رحب بجهوده لعقد مصالحة مع أمير قطر، والترتيب للقائه�

وأعلن كوشنر أن بن سلمان تحمس مباشرة لعرض االتصال بالشيخ تميم بن حمد آل ثا�، وإنهاء

الحصار الذي فرض ع� قطر�

وكشف كوشنر أنه اتصل ببن سلمان من الدوحة، ال� حل فيها ساعات قبيل انعقاد قمة العال ال�

أفضت للمصالحة الخليجية، وأكد له و� العهد السعودي صدقه � مس� المصالحة، وتقديم

تنازالت�

ووردت هذه المعلومات � المذكرات ال� صدرت � الواليات المتحدة وتسوق بشكل واسع،

بحسب ما كشف عنه موقع أمازون�

ومقابل تصريحات كوشنر عن دوره � المصالحة الخليجية، شككت مصادر � دقة عدد من

التفاصيل، واتهمت صهر الرئيس األمري� السابق، بمحاولة االدعاء بتنفيذ مس� المصالحة

لوحده�

وبحسب المصادر ال� اطلعت ع� المذكرات، فإن كوشنر بالغ � الدور الذي لعبه � المصالحة،

واستث� جهود دولة الكويت، ال� ساهمت بشكل فعال � دفع مسار المصالحة�

وكانت “القدس العر�” نشرت حينها، � تغطية مستفيضة، تفاصيل الدور الكوي� � دفع عجلة

المصالحة، وتقريب وجهات النظر بين دول الحصار وقطر�

https://www.alquds.co.uk/%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%b1-%d8%aa%d9%8a%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%a5%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad/


ومطلع يناير/ كانون الثا� 2021، استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثا�، � العاصمة الدوحة،

ً من القضايا الثنائية� وكشفت مصادر كويتية أن “أمير البالد موفد أمير الكويت، وبحث معه عددا

الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، أوفد وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد

الصباح إ� قطر، لنقل رسالة شفهية إ� أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثا� أمير دولة قطر”�

واتضحت بعد تلك الزيارة اتجاهات المصالحة الخليجية، ومخرجات قمة الُعال ال� احتضنتها

السعودية�

انتقادات للمذكرات

وانتقدت صحف أمريكية وغربية مذكرات كوشنر.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية، اطلعت عليه “القدس العر�”، كشف اثنان

من مراس� � إن إن، أن مساعدي الرئيس السابق دونالد ترامب كانوا مستائين من األخبار ال�

تفيد بأن جاريد كوشنر كان يكتب كتابا�

وأشارت الصحيفة إ� أن كوشنر ربما يخطط لنيل الفضل � إنجازات ترامب�

وأضافت أن “دونالد ترامب كان ع� حق، جاريد يريد حقا أن يأخذ الفضل، وقد أظهر ذلك بوضوح

� صفحات مذكرات البيت األبيض”�

وذكرت صحف كتبت عن المذكرات أن “النقاد لم يتعاملوا بلطف مع “كسر التاريخ” ح� اآلن”�

https://www.alquds.co.uk/%d9%83%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%b1-%d8%b5%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%86-%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8/


البريد اإللكترو� *االسم *

محمد بن سلمانقمة العالجاريد كوشنرتميم بن حمد آل ثا�المصالحة الخليجية

كلمات مفتاحية

ً اترك تعليقا

الحقول اإللزامية مشار إليها بـ * لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكترو��

التعليق *

إرسال التعليق

أغسطس 23, 2022 الساعة 7:33 مناظم الزنا�
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https://www.alquds.co.uk/#twitter
https://www.alquds.co.uk/#facebook
https://www.alquds.co.uk/%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%a8-%d8%a8%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%b3%d8%a8-%d9%85/#comment-1863396


كوشنر الصهيو� االنتهازي يتحول إ� حمامة سالم يصنع التصالح بين زعيمين مسلمين عربيين جارين متخاصمين ..

رد

أغسطس 23, 2022 الساعة 7:36 مالكروي داود النرويج

مستشار الرئيس األمري� السابق دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، كاذب كاذب !

الفضل بالمصالحة من بعد هللا � ألمير الكويت , وللمصالح المشتركة بين السعودية وقطر !!

هناك كأس العالم وخطوط الطيران بقطر , وهناك اإلستثمار بمدينة نيوم بالسعودية !!! وال حول وال قوة اال بالله

رد

أغسطس 23, 2022 الساعة 7:47 مميساء فلسطين

ليس المهم أن يعجب به بل األهم ان يقتدي به ��

رد

أغسطس 23, 2022 الساعة 11:57 ماثير الشيخ� - العراق

هذا أفضل تعليق اقرأه لِك يا اخت ميساء ع� اإلطالق ع� ضفحات هذه الجريدة الغراء

و اتفق معه تماما و لعله يلخص األمر بأقل كلمات�

أغسطس 23, 2022 الساعة 9:31 مم���ح

الملهم جاريد كوشنر الذي جرده من كل �ء . ماذا تب� لنا ؟؟؟

رد

أغسطس 24, 2022 الساعة 7:10 صارض الشهداء

كل ما يقوله عن العرب ليس صحيح�

https://www.alquds.co.uk/%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%a8-%d8%a8%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%b3%d8%a8-%d9%85/?replytocom=1863396#respond
https://www.alquds.co.uk/%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%a8-%d8%a8%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%b3%d8%a8-%d9%85/#comment-1863398
https://www.alquds.co.uk/%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%a8-%d8%a8%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%b3%d8%a8-%d9%85/?replytocom=1863398#respond
https://www.alquds.co.uk/%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%a8-%d8%a8%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%b3%d8%a8-%d9%85/#comment-1863408
https://www.alquds.co.uk/%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%a8-%d8%a8%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%b3%d8%a8-%d9%85/?replytocom=1863408#respond
https://www.alquds.co.uk/%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%a8-%d8%a8%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%b3%d8%a8-%d9%85/#comment-1863503
https://www.alquds.co.uk/%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%a8-%d8%a8%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%b3%d8%a8-%d9%85/#comment-1863454
https://www.alquds.co.uk/%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%a8-%d8%a8%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%b3%d8%a8-%d9%85/?replytocom=1863454#respond
https://www.alquds.co.uk/%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%a8-%d8%a8%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%b3%d8%a8-%d9%85/#comment-1863611
https://www.alquds.co.uk/%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%a8-%d8%a8%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%b3%d8%a8-%d9%85/?replytocom=1863611#respond


إشترك � قائمتنا البريدية

اشتركأدخل البريد االلكترو� *

رد

أغسطس 24, 2022 الساعة 8:26 صابو عمر

رحمه هللا أمير الكويت، أللهم احفظ االمه العربيه واإلسالمية من العقارب�

أغسطس 24, 2022 الساعة 1:35 مشهاب الجزائر

حكيم العرب األمير تمبم بن خليفة طيب و يستحق

كل اإلحترام� أطال هللا � عمره و متعه بالصحة و

العافية و حفظه من كل سوء� أمين�

رد

أغسطس 24, 2022 الساعة 1:39 مشهاب الجزائر

حكيم العرب األمير تمبم بن حمد طيب باصله

و ال يحتاج لشهادة المنافق كوشنر و يستحق

كل اإلحترام� أطال هللا � عمره و متعه بالصحة و

العافية و حفظه من كل سوء� أمين�

رد
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http://www.facebook.com/pages/alqudscouk/158816097478966?sk=wall
https://pdf.alquds.co.uk/
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.alquds.co.uk/category/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84/
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/multimedia
https://www.alquds.co.uk/category/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%8a/
https://www.alquds.co.uk/about
https://www.alquds.co.uk/jobs
https://www.alquds.co.uk/ads
https://pdf.alquds.co.uk/
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