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 ــــشئ

 3تــــــدولي شــــؤون
 

 

 أمريكا شخفحص مناهج الصلطت

 8112\1\9 -معا -بيت لحم
أعلػػفراقب ػػدربة اةػػيرب اقتزػػهرأعص باػػنرة ػػصر ازريتػػيرالػػا رص ػػقتضرةػػهربةايػػرسلربة قب ػػتيربةصر  ػػيرةل ػػلطير

 بةفل طتيتي.
عر"بفربقرله"ربة  قير فرةاتسر ا بقاف،رأعلفرأينرتيايرة صراػرر ابرزريػاربةايػرسلربةصػهرصػ قسرا رؿراا 

ةػػػهربةاػػػ بقسربةصر  ػػػيرةل ػػػلطيربةفل ػػػطتيتيراازرةػػػير ػػػاسراصيػػػفتؿربةفل ػػػتفربةفل ػػػطتيتتفرةػػػهربة ػػػفيربةفق تػػػير
 ا طرعر  ة،رص صايرعلىرااب ر"ا ر تيرةل راتي"رأارصيلتعر"بإلقسرد".

ال ػػقب تله،رأفر عػػففراقب ػػدربة اةػػيرلػػرررةػػهر طػػرقرق  رعلػػىربة ػػيرصاقرب اقتزػػهرلػػتاسراأا ػػ اربةاا ػػعرب
قتشرق تسربةلليػيربةفقعتػيرةيػ افرازرة ػيربإلقسػردرةػهربةيػقؽرب ا ػطراذ ػتر،ربةػايرزػرفرصالػنر طلػدر  ػابر

 بةخصاصرةاقب دربة اةي.
اؿرافتػتفربةػ االقبارةلفل ػطتيتتف،راب عىربة تيرصاقرقتػشرةػهرق ػرةصنرةاقب ػدربة اةػيرأفربةاالتػراربةاص ػ ةرص ػ

 ػابرر يػزؿرا ريػقرأاراػػفرخػفؿرازرةػير ػػاسراصيػفتؿربةفل ػتفربةفل ػػطتيتتفر"ب ايػقاب"،را ػتفررأفربة ػػلطير
صصلرسػػؿربةصرػػرقتقربةصػػهرصػػ قاراقب ػػدربة اةػػيرخػػفؿربة ػػياباربالخ ػػقةرابةصػػهرأيػػرقرةت ػػرر ةػػىرب صػػابرربةايػػرسلر

 ب قسرد.رعلىرااب ر"ا ر تيرةل راتي"راص قضرعلى
اأ رؼرأفربة ػلطيربةفل ػطتيتيرزريػار ػ رص  ػ ارايػارعيػقةر ػيابار ف ػصربةزصػدربةا ق ػيرابك بةػيراػررتازػفر

 بعص رق ر"ص قت ر"ر افربةايرسلربةصر  يرة ر.
اةػػهرق  ،رأزػػ راقب ػػدربة اةػػيرةػػهرأاقتزػػررب ػػصلر صنرةطلػػدربة ػػتيرصاقرزػػتش،رايػػتقبر ةػػىرأيػػنرعػػتفراػػ تقر ب ػػقةر

 لرقةرةهرازص نرةاقفرتتفقرإللقبررة صر  تؽرةلا أةي.بةي افربةخرقلتيرابةص
ازرفربة تيرصاقرقتشر  رعقضر  ؿرأ ػ اعرأاػرـربةلليػيربةفقعتػيرةيػ افرازرة ػيربإلقسػردرةػهربةيػقؽرب ا ػطر

 اذ ترري ر بار اؿرا صاىربةايرسلربةا ق تيرةهرةل طتف.
زصر ػػررصػػ قسرةػػهربةاػػػ بقسرر85رتيػػرقر ةػػىرأفر ل تػػيربال ػػصفؿرةػػهرا تيػػيربةرػػ سرزريػػار ػػ ربخ ػػ ارةلق ر ػػي
 بةصر  يرةل لطيربةفل طتيتيرةهرا تييربةر سربةا صلي،ر  ليرايعربةص قتض.

اص ص ػػقر  ػػقب تؿرب يريػػت ربةاطيتػػيرباربةػػ عاةرةلصزرةػػؿراػػعرعػػر فاربةيػػ  برراب  ػػقىرص قت ػػررعلػػىر"بة يػػؼ"ر
سلربةص قت تي،رةهر ػتفرييػقاراص  ىرةل فطرعلىربة لطيربةفل طتيتيرافرألؿر  بةيرسابربةاص اىرافربةاير



 

 ــــشئ

 4تــــــدولي شــــؤون
 

زثتػػقراػػفربةفتػػ تاسراربةصػػهرتظ ػػقرةت ػػررطػػفدرت ػػا رتص لاػػافرزتفتػػير صػػؿربةفل ػػطتيتتفراطػػق سـراػػفرأق ػػ ـ،ر
رايفهرالا سـرعلىرسا رب قضرايارب  ؿ.

ر  



 

 ــــشئ

 5تــــــدولي شــــؤون
 

 باكصخان حعلق الخعاون العصكري والاشخخباراحي مع الوالًاث املخحذة

 8112\1\11  إسالم أباد ــ العربي الجديد
ر  ػػصزتق،را ػػررربةثفثػػرر،رص لتػػػؽربةص ػػرافربة  ػػزقيرابال ػػصخ رقبصهراػػػعرأعلػػفرا تػػقرب ةػػ ةرعربة رز ػػصريه،رخػػػـق

بةاالتػراربةاص ػػ ةرب اتقزتػي،رق ًبرعلػػىرص لتػؽربةا ػػرع باربة  ػزقتيرب اتقزتػػيرة رز ػصرف،رابص را ػػررة ػرر ػػػ" تابرر
 ق اتًرر رةرقبقر صىربآلف.ربةا ل تف"،رةتاررأةر اربة فرقةرب اتقزتيرة ىر  فـرأ ر ر أي ررةـرص لغ

ا رؿربةا تقربة رز ػصريهر فربةرػقبقر"أصػىرق ًبرعلػىربص راػراربةػق تسرب اتقزػه،ر ايرةػ رصقباػد،رة رز ػصرفر ػ تابرر
بةا ػػل تف".راأ ػػرؼر  ػػػصزتقرأفربةاالتػػراربةاص ػػػ ةر"صلرأػػارس تاػػػيرةػػهرأةفري ػػػصرف،رق ػػـرأي ػػػررصػػقةار فتػػػتفر

رعلىر رز صرف".بة االقبارسيرؾ.راسهرص راؿربآلفرأفرص ر  لرهربةلـا
زػػاةؾرازػػقر  ػػصزتقرأفر ػػف  ر"الرصق ػػدرةػػهربة صػػاؿرعلػػىرأير ػػ ؿرارر ػػؿراػػرر  اصػػنراػػفرص ػػ ترار اػػفر
بةايطرػػي،راةزي ػػرر ػػص اؿر لػػؿربعصػػقبؼربة ػػرةـر ػػأفر رز ػػصرفرزريػػارصاثػػؿرخػػطربةيػػرقرب اؿرةػػهربة ػػقدرعلػػىر

 بإلقسرد،راسهر  تيرةن".
أي ػرر"ايػفاةير صالتػنربالص راػرار ةػىر رز ػصرفر ػ اًلراػفربة اػؿرابةص ػرافرا  ػررابص ـربةا تقربةاالتػراربةاص ػ ةر 

  لؿرصأاتفربة  ا رب ةفريتيربة رز صريتي،ربةصهرسهرأ رسربةا  ليرب ايتي".
زاررأيرقرا تقربة ةرعر ةػىرصصػقت رارا تػقرخرقلتػير ػف  ،رخابلػنرا اػ رأصػؼ،ر ػأفربةيػقبزيراػعربةاالتػرار

 "بيص ا"،راأفربة لتؼرالرتص راؿرزاررص رالارابييطفراعر  فـرأ ر .ربةاص  ةرب اتقزتير  
اةػػهر يػػرقةر ةػػىر ػػارنر رز ػػصرفرةلاالتػػراربةاص ػػ ةر يرػػؿربةا ايػػراربة  ػػزقتير ةػػىر ابص ػػررةػػهرأةفري ػػصرف،ر ػػرؿر

رعلػىرثزيػيرع ػزقتيرةػهرر3122ا تقربة ةرعربة رز صريهر فر ف  رأا فػارصلػؾربةا ايػرارةػهرعػرـر   ػ ربة لػـا
 طرير فةن،راسهر  رصصخاربةخطاةريف  ررةهربةا اربةاير د.اي

اةهرق أسررعلىراةؾ،رازقاربة فرقةرب اتقزتػيرةػ ىر  ػفـرأ ػر رأي ػررةػـرصصلػؽأرأير  ػفغرق ػاهر  برراػررص ػ سر
رعينرا تقربة ةرعربة رز صريه،راص  ت ًبر اؿرص لتؽر  فـرأ ر ربةص رافربة  زقيرابال صخ رقبصهراعرابييطف.
ر  



 

 ــــشئ

 6تــــــدولي شــــؤون
 

 نار جرامب.. هل جحرق القذس وفلصطين؟!

 8112\1\11  81عربي   ماجد أبو دياك
رارتزػػػؿرااةػػػؼ،رصصػػػق  رةػػػهر الرصػػ بؿرأصػػػ بررزصػػػردر"يػػػرقرا  ػػػد"،ربةػػػايرييػػػق ربةصػػػ فهرب اقتزػػػهربةاخ ػػػـق

ةيخصتير تػقربةاص يػيرةػق تسربةاالتػراربةاص ػ ةربة رةـ،ر تسر ينرزيؼ،را اؿراقة،رلري ررصفصتلتررا اررافرب
بةصهرص زـربة رةـ،راسهربةيخصتيربةصهرص  ثارصرتتارارعرايرعي ػررايػارص ػلـرصقباػدرق ر ػير ػف  نرايػاري ػار

 عرـ.
اقزػ اربةرػػقبرباربةصػػهراق ارةػػهربةزصػػرد،رةػػهربةفرةػػدرب عػػـراي ػر،رعلػػىرصيػػزتلير  بقصػػنربةصػػهرةػػـرص ػػصرقرعلػػىر

 رافربةارق تفرايػن،را تر ػرصنر تػقربةاص يػيرةػهربةص راػؿراػعربةر ػرترربةخرقلتػي،رازػاةؾر رؿر   در  رةصنرة  
يخصػػػتصنربة ػػػػط تيربةاصز ػػػػقة،راعيل تصػػػػنربةاقص طػػػير رةل ػػػػؿ،راعػػػػ ـرب سلتػػػػيرةرتػػػر ةربة اةػػػػي،را ػػػػتطقةر  ػػػػضر

 بةيخصترارةهربة تارب  تضرعلتن.
 بةص  تير رةر س

ؽراػفربةرػ س،رابةػايرأصػقرعلتػنرايػار  بتػيربيصخر ػنرا صػىر ػقبق ر الرأفرأزثقراررت ايررسارزيفنرةاا فنربةا  
 ب ختقر رالعصقبؼر  ررعرصايرإل قب تؿرايرؿربة فرقةرب اقتزتير ةت ر.

ااػػفربةا ػػـربإليػػرقةرسيػػر،ر ةػػىرأفرسػػا ربةخطػػاةرةػػـرصزػػفرةصص رػػؽرةػػاالراابةرػػيرزػػؿراػػفربة ػػ ا تيرااصػػقرعلت ػػر،ر
بثػيربة ػقشنرال صػ ب ربةصيػر الارايػن،راسػاريفػسربةاا ػؼربةػاير تسرب صفؿرصقبادر  هرب فر لارفرةصزقتسراقر

بصخاصػػػنراصػػػقر رةص ػػػرافراػػػعربة ػػػ ا تي،رازيػػػفصنربالصصػػػرالاربةصػػػهرلػػػقار ػػػتفرااظػػػؼرب ػػػصخ رقباراصػػػقير
 ػػػ عفاتتفراصػػػقتتفنر بعتػػػرر تػػػرسـرةصلػػػرا رخطػػػاةريرػػػؿربة ػػػفرقةرةلرػػػ س،ر  ػػػ اررلػػػرررةػػػهرص ػػػقت رارصػػػ تفير

 يتاتاقؾرصرتا رب اقتزتي!
 الةيرةهرسابربةاا ػؼنرأفربةػ اؿربة ق تػيربةق ت ػتيرا ػص  ةرةلصفػقتطر زػؿربةار  ػرارةػهر ػ تؿربة فػرظرراأخطق

علػػػىرعقايػػػ رراازص ػػػػ رص ر،راب ػػػصخفرة رراب صررقسػػػػررةيػػػ ا  رراق ا رة ل ػػػػرربةا صالػػػير ػػػػتفربةاػػػسر ار  ػػػػرص رر
 يرل برةأليظايربة ق تي.ا تا ر،رب اقربةايرت ص عهرافربةا رق يراقبل يرااب ف رراطقتريرعال رربةا رةا

ةرػػػ رب ػػػصف ارخطػػػاةرابيػػػيطفرصلػػػر ربةرػػػ سنربة ػػػقبؾربةيػػػ  هربةػػػايرع ػػػقرعػػػفر  ػػػدرةػػػهربةايطرػػػيربة ق تػػػير
ابإل فاتي،ر الرأفراةؾرةـرتص لاقرةخطابارصص ت تير تر تيرافر اىربةا رق ػينرص ػعرب يظاػيرةػهربة باتػير



 

 ــــشئ

 7تــــــدولي شــــؤون
 

ؼرعالػػه.راةػػـرتصػػقلـراةػػؾرأت ػػررةػػهربةايطرػػيربة قلػػيرأارصػػ ة  ررةصصػػ ت راا ف ػػرربةلفظػػهرااػػررلػػقىر ةػػىراا ػػ
 بة ق تيرةخطابارص ت ر  تررربةق تعربة ق هرةهربةايطري!

ااررةـرتص رؽراةؾ،رة يرؾريؾرز تقرةهرأفرص  يربةص قزرارةا عر ػ رةاػررت ػاهر صػفريربةرػقفنربةصػهرصقتػ ر
 صصفتير  تيربةفل تفراصيقعفربةا صاطيرارةهربة في.

 صاطتفرالل تفراي ؼربة اةيربةفل طتيتي
ات ػػ ارأفربةػػق تسرب اقتزػػهرب سػػايرالر بؿرتاػػ ر قايػػنرةت ػػصف رب اػػيرأزثػػقراأزثػػق،رطرةاػػررأيػػنر ػػقدربةارػػ سر

تص ػػ سرعػػفرر-  ػػدربةزصػػردرر-ب اؿراب سػػـرةػػ ت رنر افرق ا رة ػػؿر اتػػير ػػر قةرعلػػىرةقالػػيربةرػػقبق.رة ػػررسػػار
خصر ي ررر  تيربةفل تفربةفل ػطتيتتف،رابةر ػرررعلػىرايػقاعربة اةػيرصصفتيربةر تيربةفل طتيتي،راعلىرب 

 بةفل طتيتيربةاير راارعلتنربصفر تيرأا لاراارر   سر.
تص  سرصقبادرعفرصصفتيربةر تيربةفل طتيتي،راعلىرب خصر ي ررر  تيربةفل ػتفربةفل ػطتيتتف،رابةر ػرررر

 تيرأا لاراارر   سرعلىرايقاعربة اةيربةفل طتيتيربةاير راارعلتنربصفر 
ايرؿرعينربةراؿ:ر" عرب ق فرتأخاربة فيربةفق تي،رااصقرصأخار  ة.ر ع ـرتص ػرالافراػعرب اػق،رأارتفق ػافر
اسػػػـرت ػػػراةافراةػػػؾ.رةرة ػػػ ا تافرعلػػػىرايػػػؾربالي تػػػرق،رابةاصػػػقتافرعلػػػىرايػػػؾربالي تػػػرق،رازل ػػػـرتزػػػر افر

 تااصافرةَ عًررافر ف رةرقس".
ةل اةػيربةفل ػطتيتي،راي ػؼرزػؿربالعصقبةػراربة ق تػيرابة رةاتػير  ػر،را رةصػرةهر ةفػرررر اف،رسهر زؿر  ػرطير ةفػرر

ةفػػػررربة ػػػلطيربةفل ػػػطتيتي،راصا تػػػعربةفل ػػػطتيتتفرعلػػػىراصػػػقر2994بصفر ػػػراربة ػػػفـربةاا  ػػػيرايػػػاربة ػػػرـر ،رابك
 اب ق ف.

  ػػقب تله،رر-هات  ػػقراةػػؾرعػػفر اػػيربال ػػصخفرؼر رةػػ اؿربة ق تػػي،را زػػؿراػػرراػػقرعلػػىربةايطرػػيراػػفرصػػقبعرعق ػػ
اسػػارب اػػقربةػػايرأ ىر ةػػىرق ةرة ػػؿرأق يتػػير ر ػػ يرةلصزػػرةتؼربةصػػهر ػػصص ال رر  ػػ درسػػابربةايػػقاع،راص ػػتتعر
بةاالتػػيربة تيتػػيرةل ريػػاتتفرعلػػىربةار  ػػراربإل ػػفاتيرةػػهربةرػػ س.رااػػعراةػػؾ،رةػػـرتخػػقيربةاا ػػؼربةق ػػاهرعػػفر

 ب صاقبقربةاطرة ير رة فـرابةص اتي!
 ل ػػارسػػابربةاا ػػؼ،راعالػػارعلػػىرص ػػاتؽربةاا ػػؼربةل تػػ راػػفربةرػػ س،رب اػػقربةػػايرابةايػػزليرأفرسػػا ربةػػ اؿر

تفقيربةق تسرب اقتزهر تقربةاص فرعرلترنر رةا ت رافربةخطاباربةصهرص  ير ةىر  ػ رؼرااب ػؼرسػا ربةػ اؿر
 أزثقرةأزثق.
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اػد،راب ػصاقبقسرراتيط ؽراةؾرعلىربة لطيربةفل ػطتيتيربةصػهرةػـرصفػر قراق ػعرأا ػلا،رق ػـرا رق ػص ررةرػقبقرصقب
 ةهربةصي تؽرب ايهراعربة  ار  ربةارراايربةفل طتيتي.

تاثػػؿرزػػؿراةػػؾر اػػيربالي طػػرطرةػػهربةااب ػػؼربة ق تػػيربةق ػػاتي،را ػػ فررةػػهربةااب ػػؼربةيػػ  تي،ر اػػررتػػ  ير ةػػىر
ص  تػػ رايطػػؽرصقباػػدربة لطلػػهنربةػػايرت ػػصي رإلق ػػررر  ػػقب تؿراباصصػػرصر  ػػ يربة ػػقدراػػفرخػػفؿربة ػػفطر

 بة عارر.ربةاصابصؿرعلى
 صابط رتفقيرصقباد

ازرفرتازفرة ـر  ؼرااب ؼربة اؿربة ق تيرافرخطاةربعص رقربةر سرعرصايرةف صفؿ،رةي فرةـري صػ راػفر
ب يظايرااب ؼرأزثقرافراةؾ،راةزفرأخطقراررةهرب اقرسارصابط ر  ػضرب يظاػيربة ق تػيراػعربةرػقبقرص ػار

 ا ا راراخصلفي.
زػؿراػػفربة ػػ ا تيرااصػقر تػػقرا ػصرق،ر  ػػ دربةخػػاؼراػفر تػػقبفرا اقسػػرررةصقباػدربةػػايربعص ػقرأفربة زػػـرةػػه

ةػػهربةايطرػػي،رزيػػؼرةػػهربةا ػػارابصػػنرعػػفرعف صػػنراػػعرب ػػفر ػػلارفربةػػايرالػػ رصقباػػدر ػػرةصنرةتػػن،رةػػهرظػػؿر
ب ػػص  ب  رةصرػػ تـربةصيػػر الاربةاطلا ػػيرةل صػػاؿرعلػػىراابةرػػيرأاقتزتػػيرعلػػىرخفةصػػنر  تػػن،رةػػهراابل ػػيرب اتػػقر

ؿرةػهربةاا ػؼراػفربةرػ س،رااػرر صػؿرةػهر صػرقر طػقراص  تػ رالا سػرر  ػ در عا ػرراص د.راسابرارر ص
 ةلق تعربة ق ه!

أاػػرربةيظػػرـربة  ػػزقيربةاصػػقي،رة ػػارأ ػػ ؼراػػفرأفرترػػؼر ػػ رصقباػػدنر فرسػػابربةيظػػرـرةػػتسرة تػػنربةيػػقعتير
ار ػػؿرعلػػىربةزرةتػػير بخلتػػر،راالرب سلتػػيربة  ػػزقتيرةلص راػػؿراػػعرص  تػػ بار بعػػشرةػػهر ػػتيرر.رزاػػررأفربة ت ػػهر

 بيصخر رارق ر تيرل ت ةرت صريرةت ررةصل ت ربة عـرب اقتزهرةن،رةهر ارربةا رق يربةاص بت ةرةنرةهربة بخؿ.
اةتاػػررتص لػػؽر ػػ تقبف،رتص ػػ سرصقباػػدرعػػفرص ػػرةؼر ػػ ا يراصػػقير  ػػقب تلهرةاابل ػػير تػػقبفربةصػػهرتقتػػ رص اتػػؿر

صاثؿرص  ت برةلاصرةحرب اقتزتػيرةػهربةايطرػيربةصقبعراعر  قب تؿر ةىرصقبعرا  ر،رااةؾرةالق رأفر تقبفر  ر
 أارص اؿر  ر  قب تؿ.

تأصهراةؾرةتاررصييػفؿرط ػقبفر  قا  ػرربةطر فتػيرةػهربةايطرػير افرأفرصصا ػؼرةل ظػيرةص ػأؿريف ػ ر:رةاصػل ير
اػػػفرصخػػػاضرسػػػا ربة ػػػقادسراصصػػػؿر ةػػػىرب ػػػصيصريرافػػػر  رأفربةص را ػػػرر ر اػػػير فرة تص ػػػرربة ػػػيتيربةلرقةػػػينرسػػػار

ز قرة ر،رات  ير ةىربةا تػ راػفرزيػؼرصابطػ ر  ػضرب يظاػيراػعر  ػقب تؿ،راصػ قؾرةػهربةي رتػيرأفربة ارتيرب 
 بة فنرابة صر ربةايرصاصلزنرالر تايرةن،راررةـرصزفراصصرة يراعرا تط ر.



 

 ــــشئ

 9تــــــدولي شــــؤون
 

 سؿرافر  درعق هس
ص رنرصيتقربةا طتراربة ر رير ةىرأفراخ افربةفصػدرةػ ىرب اػيرةػـرتص لػاقرزاػررتلػدرةػهربةػ ةرعرعػفرار  ػر

ةظقاؼراأ  ردراص ػ  ةرأيػقيررة ػر.رزاػررصيػتقر ةػىرصابطػ رازيػاؼرل تػ ر يظاػيرعق تػينر ػ ار ار  ػرص رر
 ةهر  تؿرطاا راراازر دريخصتي.

اةهر اررسابراابؾ،رتل ر"اليافربةرقف"رةقصيرة لاقةر"صفريربةرقف"نرصصدرةهرزؿرالرقت ررةصػرةحربة ػ ار
 بإل قب تله.

اػػد،رأارتطػػتحر ػػنرا صيػػرقا ربةفر ػػ اف،راةزػػفربيصظػػرقر ػػ سر ػػ رت صػػؿرأارالر ػػ رصطػػتحربة اةػػيربة اترػػير صقب
ت صػػػؿنرسػػػار اػػػيربة لػػػ .ر ارالر ػػػ رأفرصزػػػافر  ػػػتيربةرػػػ سرسػػػهربةزريػػػفيربةفر ػػػ ي،راسػػػهربةا ػػػقؾرة  ػػػرار
ي  تيرص  رب يظاي،راصاصؿرق رةيرةاليافربة تارب  تضر أينرالر  رةػنراػفرأفرت  ػدر  ػر ررة ػا رب اػي،ر

رص لؽرب اقر رةاسر ار  رص ر.خصاصررعي اررت
ر  
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صواريخ “هيل جرشانت ليبرمان: شورّيت ولبنان جحولخا إلى كياٍن عصكرّيٍ واحٍذ ويخش ى إعادة جأ

 وإنشاء مصانع إًرانّيت بالبلذًن لخطوير قذرة حزب هللا” ألاشذ

 8112\1\11 من زهير أندراوس: -”رأي اليوم“-الناصرة
زيؼرا لؿربةي افربة تر تأيرةهربةريرةربة ريػقةر ػرقبؾرقب تػ ،ريرػًفرعػفراصػر قر تر ػتأيراأايتأػيراصػف رر أيأ ػرر

ربة تر ػػهأررقةت ػػيربةا  ػػصاى،رزيػػؼربةيرػػردرعػػف ربةاللػػسربةػػا بقيأ ربةاصػػفأقرابةزر تيتػػايرت لػػقيرةػػهر-أفأ ب ايػػهأ
رأاػس،ر تػسر ب ترـرب ختقةربلصارعرارازثفير ػاؿرا ػعربةل  ػيربةيػارةتي.راذخػقرسػا رباللصارعػرارزػرفرتػـا

ربةصػرةهرةل ػقدرب سلتػيرةػهر ػاقتأي رصيراؿرأييطير تقبفرا  دربهللرةهر اقتأيراة يػرف،رابال ػص  ب رةلتػـا ـأ علػىررص
ر ارر تطقةربةق تسر .ر يأرقرب   رعلىر رة تيرايرطؽربة اةي.

رسػػػا ر رأ ػػػ أقر ػػػأفأ ر ػػػر ًفر يأػػػنراػػػفررخػػػفؿراصػػػر  صهرة اػػػؿربةزر تيتػػػارأيػػػررب ػػػصطتعرأف  اصػػػر عربةا  لأػػػؿربإل ػػػقب تلهأ
ربةا لااػراربةاالػا ةرةػهر ا صيػرر ف ػؿربةق  ر ػيربةا باالارزريارا ايرلً برلً ب،راي فرااياعافرافرييقرزػؿأ

بة  زقتأي،رةزف،رب ػص قؾر ػر ًف،ر يأػنراػفربةا أػـربةصػازتقر ػأ ابؿرا تػقرب اػفرأةتفػ اقرةت قاػرفرةػهريػ قرصيػقتفر
ر  ؿرثفثيرأي ق،رأثيرررةرر نراعربةليا ،رسػار ػرؿرربةزػفـربةصػرةه:راػفر ب اؿراأزصا قيرافربة رـربةار ه،رأي 

رزلاػػي رصص لأػػؽر رةل  ػػيربةيػػارةتأي ،راتي فػػهربةا أػػـربإلصػػفرررةزػػؿأ راب ػػ   رع ػػزقيب ،ر ػػاقتأيراة يػػرفرص اةصػػرر ةػػىرزتػػرف 
رعلىر  قب تؿربال ص  ب رةاابل يرسابربةص  أي،ر   درص  تقرةت قارف.

اأ رؼرقبةت ،رتراؿرةت قارف:ر ابرزيررص  ثيرر ر ًرررعفرل  يرة يرفرالرتالػ راثػؿرسػا ربةل  ػي،راػررسػاراالػا ر
.ر ػػاقتأيراة يػػرفر ػػاتي،ر ػػ دربهللرايظػػرـرب  ػػ رازػػؿرسػارل  ػػيريػػارةتي،را ػػصزافرل  ػػيراب ػػ ةرعيػػ رأ رصطػاق  يأ

ياأػررعػفربةلػتشربةل يػريه،رةأل ػؼر عافرريظرـرب   ،ر صىر خصاصرة يرفرالرتص  سرةرطرعفر ػ دربهللرابك
رسابرساربةاب ع،ريرؿربةا  لأؿرعفرةت قارف.

ربةا عرةهربةل  يربةيارةتأيرالرترلؽرا تقرب اػفرر ػررت يػفؿرلػً براخصـرربةا لؿر رةراؿر فأ ياأ رةرػط،رابك بإل ػقب تلهأ
راػػفر عاػػررر أتً ػػررق ػػتسربةػػا قبرر يتػػراتفريصيتػػرسا،رربةػػايرت لػػقىرةػػهرب تػػرـرب ختػػقةرا ر ثػػرارسرصفتػػيراػػعرعػػ   
بةػػ اؿرعلػػىرقأ ػػ ـرق ت ػػير زااػػير قتطريتػػررصتقتػػ براػػري،ر تػػسر ػػاأقريصيتػػرسارةػػهرسػػا ربةا ر ثػػراراػػفربةا ػػعر

قربةاير  رتييأرةهربةل  ي رةهرزػفرسػرصتفربةػ اةصتفر اب ػطير ػ دربهللرربةاصفلأ بةيارةتيريصتليربةصاقز ربإلتقبيهأ
رابةالتيتراربةيت تي،رعلىر  أرص  تق .
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ااررزيفنربةا  لأؿرقبةت رتصطػر ؽرصارًاػرراػعراػررصيراةػنرا  لأػؿربةيػ افربة  ػزقتأيرةػهرصػ تفيراسػيقصسيربة  قتأػي،ر
ر  قب تؿرص اؿرة رعرااسرسرق تؿ،ربةايرأزأ رعلىرأفأ رع ػزقيب هرسا رب ترـرل ػاً برز تػقةراػفرألػؿرايػعربيػص رؿ 

رب  ػػ ردرةػػاةؾراب ػػ ي:رعػػ ـرالػػا ر ػػ تؿراب ػػحرة زػػـر اػػرس،رابةق  ػػيرةػػهر ةػػهر طػػرعر ػػ ة،رالةصًػػرر ةػػىرأفأ
راي ػررتص لأػؽر رةل  ػير اابصلير يرررعر ؽرب يفرؽ،راةزف،رأ رؼ،رصقص طر  ررأتً رربعص ػرقبارأخػقى،رب  ر ػهأ

ر تقبفرسيرؾ،راسهرا أةيرصرؼربآلفرعلىرقأسر لأـرأاةاترار  قب تؿ،ر   در اةن.بةيارةتيراصأثتقر
ر رصرػػ أـربةيظػػرـربة ػػاقيأ اصػػر عررسرق تػػؿ،ريرػػًفرعػػفراصػػر قرا ػػ اةيرلػػً برةػػهرصػػؿرأ تػػد،رصػػر عر ػػر ًفر يأػػنرةػػهرظػػؿأ

ر يرػػؿربة  ػػر عراق اػػررا ػػر ؿر  صرةتػػيرةػػهر ػػ أار تػػقبفرليػػهرثاػػرقربيصصػػرقريظػػرـرب  ػػ :ريػػر يرار تقبيتأػػيرصرػػـا
ربةايرأييأصنرط قبفرال ً برةهرب قب هربة قب تأيرابة اقتأي،ر صىر ايؽ. ربةااقربة قيأ

ر تػػقبفرص لػػقيرأتً ػػررا ر ثػػػراراػػعرب  ػػ ر ػػاؿرب ػػص لرقر رعػػػ ةرلاتػػيرااتيػػرر،را ػػاؿر  راػػير ابعػػػ ر اصػػر عرأفأ
عػػفربة ػػ ا راػػعر  ػػقب تؿ،رةلالتيػػتراربةيػػت تيرا ػػاؿر افرةصاقزػػ ربةارػػرصلتفربةيػػت يرةػػهربةليػػاد،رةػػتسر  تػػً بر

. رب   ليرب زثقر  ًارر رةي  يرإل قب تؿرصص لأؽر صيرعيربة فنربإلتقبيهأ را ي أً برعلىرأفأ
ايرؿرعفرا  اةتفر  قب تلتتفرز رقراي ـريصيترساراةت قارفر لر ـرافرصال تف:ر عر ةرصأستؿرصق ػرييربةصػابقت ر

رزراػػؿ ر ،ربةصػػهرب ػػصيف ارصرقتً ػػرر يػػزؿ  ييػػررراصػػريعرأ ػػل يرةػػهر ػػاقتيررةليظػػرـربة ػػاقيأ ةػػهربة ػػقدرب سلتأػػي،رابك
اة يرف،ربةصهر ا رع ص ارر صص  أفر  قةربإلصر يربة  تريرةلصابقت رابةرػاب ؼرةػ ىر ػ دربهلل.راصػر عرأيأػنرعلػىر
بةا ىربة  ت رص صطتعر تقبفرص  ت ريرطير  ؼر  قب تؿ،ربة زرفربةا يتتف،رافرثػفسر ػر را:رة يػرف،ر ػاقتأير

رأ ؿر ارس،ربةا رع ةربال صصر تأيرافرط قبف.ا طرعر  ة،رب رةايرتصلرىرةتنربةل ر ربإل فاه،را  قلي 
رسيػرؾر ػاؿر اأيرقرسرق تؿر ةىرأيأنرةهر  قب تؿرأالابرأفرصقز راالػيربال صلرلػرارةػهر تػقبف،ربةيرػرشربةػ بخلهأ

ربةيظػػرـربةا ػػرع ةربال صصػػر تيربةز تػػقةربةصػػهرصيرل ػػرربة زااػػيرةاقسػػردرعلػػىر  ػػردربةاػػابطيتف،راة زػػفرت ػػ ارأفأ
ريلحرةهرز حربيصيرقربال طقب رارةهربةااليربة رةتأي.

 رإل رةير ةىراةؾ،ريرؿرسرق تؿرعفربةاصر قرةػهرصػؿرأ تػدر اة ػررأيأػنرةػهرب يػ قرب ختػقةرص ػاؿر  بقةرصقباػدر
رابيػػػيطفر صي ػػػ دراػػػفربةيػػػقؽر ربةخيػػػتيرازػػػأفأ رةػػػهر  ػػػقب تؿر ػػػأفأ بةل ػػػا ربةز تػػػقةرإل يػػػرعربةا ػػػصاىربة تر ػػػهأ

تقبف،ر تقرص تح. رب ا طر   رس تاير بعشراص  رهربة ر يرافصا يرأارـرستاييرقا تررابك



 

 ــــشئ

 12تــــــدولي شــــؤون
 

رةـرتز فرا  ػص تًف،رق تػيرابيػيطفر ر زـر  بقةرصقباد،رخفًةرر ا رار،رافربةص د،ر ف  ابخصصـر ر ًفر يأنرةهرظؿأ
رسػػػا رييػػػرطر اراطلا ػػػي،ر   ػػػدرصصػػػ أخؿراػػػفرألػػػؿرصرتتػػػ رخطػػػابار  ػػػقب تؿرةػػػهربةيػػػارؿ،ر ابر ػػػققريصيتػػػرسارأفأ

رص  تق .
ر

 تم بحمد هللا


