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 -1אזרחי אירלנד החליטו לאמץ את אמנת ניס ,שסוללת את הדרך
להרחבת האיחוד האירופי .כך התברר אתמול עם סיום ספירת כל
קלפיות המצביעים במשאל העם שנערך שלשום .מתוצאות המשאל
עולה ,כי  62%מהמצביעים תומכים באמנה ,שנדחתה במשאל עם
שנערך באירלנד ביוני האחרון .אם האירים היו דוחים את האמנה שנית,
הרחבת האיחוד ב 10-מדינות נוספות היתה עלולה להידחות .מרבית
המדינות שאמורות להצטרף לאיחוד הן ממזרח אירופה .ראש ממשלת
אירלנד הכריז על ניצחון  " .ההחלטה החיובית של העם במשאל היא
קבלת פנים חמה של האירים לעמיתיהם האירופים ממרכז אירופה
ומזרחה" ,אמר .הוא ציין שצירוף מדינות נוספות לאיחוד יסייע
לכלכלת אירלנד ולאיחוד כולו ,ויעמיק את העושר התרבותי ברחבי
היבשת .המתנגדים לאשרור אמנת ניס טוענים כי מדובר בסוס טרויאני,
שיעניק לבריסל שליטה נרחבת על ענייניה של אירלנד ,על חשבון
האינטרסים הלאומיים שלה .אירלנד היא המדינה היחידה באיחוד
שהביעה התנגדות לאמנת ניס .המשאל שלשום נערך בעקבות דחיית
האמנה בשנת .2001
תוצאת משאל העם הקודם ,שבו הצביעו  54אחוז נגד האמנה ,גרמה
מבוכה רבה לממשלת אירלנד ועוררה דאגה בבריסל .מניתוח הסיבות
לכישלון התברר כי שיעור ההצבעה הנמוך  35 -אחוז  -היה בעוכרי
הממשלה .במקביל ,ספגה הממשלה ביקורת על מסע ההסברה שקדם
להצבעה  ,משום שזלזלה בכוחו של מחנה המתנגדים  ,המורכב
מקואליציה מוזרה הכוללת בין השאר את פעילי איכות סביבה ,ארגונים
סוציאליסטים ,מתנגדי הפלות ואנרכיסטים .כדי להבטיח את הצלחת
משאל העם נקטה ממשלת אירלנד במסע יחסי ציבור אגרסיבי ,שכלל
בין השאר דוכני הסברה ,אלפי כרזות ,מודעות בעיתונים ,תשדירי
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הסברה ועבודה צמודה עם כלי התקשורת .לפני שבועיים פירסמה
הנציבות האירופית בבריסל טיוטת דו"ח ,שלפיו עשר מדינות -
קפריסין ,צ'כיה ,אסטוניה ,הונגריה ,לטביה ,ליטא ,מלטה ,פולין,
סלובקיה וסלובניה  -מוכנות לקראת הצטרפות .מדינות אלה הוצבו
ברשימת המועמדות להצטרפות בגלל ההרחבה הקרובה בעוד שנתיים.
הדו"ח הביע תמיכה בצירופן של בולגריה ורומניה ב.2007-
 
ﻗﺭﺭ ﻤﻭﺍﻁﻨﻭ ﺃﻴﺭﻟﻨﺩﺍ ﺘﺒﻨﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻨﻴﺱ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﻬـﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ ﻟﺘﻭﺴـﻴﻊ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻰ .ﻫﺫﺍ ﻤﺎﺘﺒﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻓﺭﺯ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟـﺸﻌﺒﻰ
ﺍﻟﺫﻯ ﺃﺠﺭﻯ ﺃﻤﺱ ﺍﻷﻭل  .ﻭﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺃﻥ  %٦٢ﻤﻤﻥ ﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻴـﻪ ﻗـﺩ
ﺃﻴﺩﻭﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺭﻓﻀﺕ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺸﻌﺒﻰ ﺃﺠﺭﻯ ﻓﻰ ﺃﻴﺭﻟﻨـﺩﺍ ﻓـﻰ ﺸﻬــﺭ ﻴﻭﻨﻴـﻭ
ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻴﺭﻟﻨﺩﻴﻭﻥ ﻗﺩ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺴـﻴﺅﺠل
ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻟﻴﺸﻤل ﻋﺸﺭ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ  .ﻭﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻰ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺘﻨﻀﻡ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻰ ﻤﻥ ﺸﺭﻕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ  .ﺃﻋﻠﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷﻴﺭﻟﻨﺩﻯ
ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ  ،ﻭﻗﺎل ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﺍﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟـﺸﻌﺏ ﻓـﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺘﺎﺀ ﻴﻌـﺩ
ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻻﹰ ﺤﺎﻓﻼﹰ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻴﺭﻟﻨﺩﻴﻴﻥ ﻟﻨﻅﺭﺍﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﺴﻁ ﻭﺸﺭﻕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ  .ﻭﻗﺩ ﺃﻟﻤﺢ ﺭﺌﻴﺱ
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷﻴﺭﻟﻨﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺩﻭل ﺍﻀﺎﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺴﻭﻑ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻴﺭﻟﻨـﺩﺍ
ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻜﻠﻪ  ،ﻭﺴﻴﻌﻤﻕ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻰ ﻓـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻨﺤـﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺎﺭﺓ  .ﻭﻴـﺯﻋﻡ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻭﻥ ﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻨﻴﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺤﺼﺎﻥ ﻁﺭﻭﺍﺩﺓ  ،ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺴﻭﻑ ﺘﻤﻨﺢ ﺒﺭﻭﻜـﺴل ﺴـﻴﻁﺭﺓ
ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺌﻭﻥ ﺃﻴﺭﻟﻨﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ  .ﻭﺃﻴﺭﻟﻨﺩﺍ ﻫﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ
ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺭﻓﻀﺕ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻨﻴﺱ  ،ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻤﺱ ﺍﻷﻭل ﻋﻘﺏ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩﺓ
ﻓﻰ ﻋﺎﻡ . ٢٠٠١
ﻭﻗﺩ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻰ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺫﻯ ﺼﻭﺕ ﻓﻴﻪ  %٥٤ﻀﺩ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻨﻴﺱ ﻓﻰ
ﺍﺭﺘﺒﺎﻙ ﻜﺒﻴﺭﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﻴﺭﻟﻨﺩﻴﺔ ﻭﺃﺜﺎﺭﺕ ﻗﻠﻕ ﺒﺭﻭﻜﺴﻴل  .ﻭﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺸل
ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ـ ﺍﻟﺘﻰ ﺒﻠﻐﺕ  %٣٥ـ ﻜﺎﻨـﺕ ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ  .ﻭﻓـﻰ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻭﻤﺔ ﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﻤﻠـﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺴـﺒﻘﺕ ﻋﻤﻠﻴـﺔ
ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ  ،ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺴﺘﺨﻔﺎﻓﻬﺎ ﺒﻤﻌﺴﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺌﺘﻼﻑ ﻏﺭﻴﺏ ﻴـﻀﻡ
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻴﻀﻡ ﻨﺸﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ،ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻜﻴﺔ  ،ﻭﻤﻌﺎﺭﻀـﻰ
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ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ ﻭﺍﻟﻔﻭﻀﻭﻴﻭﻥ  .ﻭﻟﻜﻰ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻰ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺤﻤﻠـﺔ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﺼﺎﺕ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ  ،ﻭﺁﻻﻑ ﺍﻟﻼﻓﺘﺎﺕ  ،ﻭﺇﻋﻼﻨـﺎﺕ ﻓـﻰ
ﺍﻟﺼﺤﻑ  ،ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﺫﺍﻋﻴﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋـﻼﻡ  .ﻤﻨـﺫ
ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻨﺸﺭﺕ ﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻰ ﻓﻰ ﺒﺭﻭﻜﺴﻴل ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺠـﺎﺀ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺸﺭ ﺩﻭل ﻤﺴﺘﻌﺩﺓ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ  ،ﻭﻫﻰ  :ﻗﺒﺭﺹ  ،ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻙ  ،ﻭﺃﺴﺘﻭﻨﻴﺎ  ،ﻭﺍﻟﻤﺠـﺭ ،
ﻭﻻﺘﻔﻴﺎ  ،ﻭﻟﻴﺘﻭﺍﻨﻴﺎ  ،ﻭﻤﺎﻟﻁﺎ  ،ﻭﺒﻭﻟﻨﺩﺍ  ،ﻭﺴﻠﻭﻓﻜﻴﺎ  ،ﻭﺴﻠﻭﻓﻨﻴﺎ .ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺭﺠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺩﻭل
ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﺔ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻤﻴﻥ  ،ﻭﻗﺩ ﺃﻋﺭﺏ
ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺩﻋﻤﻪ ﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ ﻭﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ . ٢٠٠٧

 
 .١ﺍﻟﻔﻌل )אימץ( ﻴﻌﻨﻰ " ﺘﺒﻨﻰ " ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺘﺒﻨﻰ ﻁﻔﻼﹰ ﺃﻡ ﺘﺒﻨﻰ ﻓﻜﺭﺓﹰ .
 .٢ﻋﺒﺎﺭﺓ )סלל את הדרך( ﺘﻌﻨﻰ " ﻤﻬﺩ ﺍﻟﺴﺒﻴل – ﺃﻓﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل " .
 .٣ﻜﻠﻤﺔ )קלפיות( ﺘﻌﻨﻰ "ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻨﺘﺤﺎﺒﻴﺔ – ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ " ﻭﻤﻔﺭﺩﻫﺎ )קלפי( .
 .٤ﻋﺒﺎﺭﺓ )קבלת פנים חמה( ﺘﺘﺭﺠﻡ "ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺤﺎﺭ" .
 .٥ﻜﻠﻤﺔ )מדובר( ﺘﻌﻨﻰ "ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ – ﻤﺎﺠﺭﻯ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﻪ  -ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ " .
) .٦עורר דאגה( ﺘﺘﺭﺠﻡ " ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ".
) .٧ספג ביקורת( ﺘﺘﺭﺠﻡ " ﺘﻌﺭﺽ ﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ " .
 .٨ﻤﺭﻜﺏ )נקטה במסע( ﻴﻌﻨﻰ " ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺤﻤﻠﺔ ".
 .٩ﺍﻟﻔﻌل )צמוד( ﻴﻌﻨﻰ " ﻤﻠﺘﺼﻕ – ﻤﺭﺒﻭﻁ  -ﻤﺭﺘﺒﻁ " ﻭﻤﺭﻜﺏ )עבודה צמודה(
ﻴﻌﻨﻰ " ﻋﻤل ﻤﺘﻭﺍﺼل " .

********************
 -2ראשיתו של ארגון האומות המאוחדות היתה ביוזמת בעלות הברית
במלה"ע ה 2-ליצור מסגרת חדשה לשמירה על השלום ועל הביטחון
בעולם ,במקום חבר הלאומים שנכשל .בכמה ועידות בינ"ל נוסחו
עקרונות היסוד שלו .במגילה האטלנטית )אוגוסט  (1941קבעו ארה"ב
ובריטניה עקרונות של שיתוף פעולה בין האומות .בינואר  1942חובר
מסמך שבו הצהירו  26אומות כי הן נכונות להילחם במדינות הציר עד
תבוסתן המלאה ,ולקבל את עקרונותיה של המגילה האטלנטית;


﴿ ﴾ ٢٢١
במסמך זה כונתה התארגנותן בפעם הראשונה בשם "האומות
המאוחדות" .בוועידת מוסקבה )אוקטובר  (1943הסכימו סין ,ארה"ב,
ברה"מ ובריטניה שיש להקים ארגון בינ"ל של כל המדינות שוחרות
השלום .ב 1944-נערכה ועידת דמברטון אוקס; השתתפו בה סין,
ארה"ב ,ברה"מ ובריטניה ,שהגישו הצעות לייסודו של הארגון.
בוועידת ילטה )פברואר  (1945הסכימו ארה"ב ,ברה"מ ובריטניה על
תהליך ההצבעה במועצת הביטחון של האו"ם .ב 1945-נערכה ועידת
סן פרנסיסקו ,והשתתפו בה נציגים של  50מדינות .בוועידה נוסחה
מגילת האו"ם; ביוני  1945היא נחתמה ,ונכנסה לתוקף באוקטובר
 .1945בשנה שלאחריה התכנסה העצרת הכללית של האו"ם בפעם
הראשונה .העצרת הכללית היא הסמכות העליונה באו"ם ,ומשתתפות
בה כל המדינות החברות .בהצבעות העצרת יש לכל מדינה קול אחד,
השווה לקולן של המדינות האחרות) .בעקבות פשרה שהושגה
בוועידת ילטה הוענקה זכות הצבעה לאוקראינה ולביילורוסיה ,אף
שהיו חברות בפדרציה של ברה"מ ,שהיתה בעלת זכות הצבעה משלה.
הסדר זה פקע לאחר שנעשו השתיים מדינות ריבוניות וחברות או"ם
בזכות עצמן(  .העצרת הכללית מוסמכת לדון בכל הנושאים שעוסקת
בהם מגילת האו"ם ולהמליץ המלצות הנוגעות להם .בד"כ מתקבלות
החלטותיה ברוב קולות פשוט; רוב של שני שלישים דרוש לקבלת
החלטות בנושאים חשובים ,כגון השלום והביטחון בעולם ,קבלת
חברות חדשות לארגון ,הוצאתן של חברות מהארגון )בהמלצת מועצת
הביטחון( ,ותקציב .עם זאת ,אין לעצרת יכולת לאכוף את החלטותיה
על מדינה כלשהי ,כיוון שהחלטות אלה נחשבות המלצות בלבד.
האו"ם אינו בית מחוקקים ,ואין לו רשות להתערב בעניינים הפנימיים
של המדינות החברות בו; כל מדינה שומרת על סמכותה הריבונית.
העצרת הכללית מתכנסת מדי שנה ,באמצע ספטמבר ,למושב רגיל
שנמשך שלושה חודשים בקירוב .אפשר לכנס את העצרת למושב
מיוחד ,או למושב חירום מיוחד ,והיו כמה מושבים כאלה במרוצת
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השנים .כל שאר מוסדות או"ם כפופים לעצרת הכללית ,במישרין או
בעקיפין ,באמצעות אחת משתי המועצות שלה.
 

ביוזמת בעלות הברית
במקום חבר הלאומים שנכשל
בכמה ועידות בינ"ל
נוסחו עקרונות היסוד שלו
במגילה האטלנטית
הן נכונות להילחם במדינות הציר
כונתה ההתארגנות ב שם
כל המדינות שוחרות השלום
נוסחה מגילת האו"ם
העצרת הכללית של האו"ם
הסמכות העליונה באו"ם
פשרה שהושגה בוועידה
הוענקה זכות הצבעה
בעלת זכות הצבעה משלה
הסדר זה פקע
השתיים נעשו מדינות ריבוניות
חברות או"ם בזכות עצמן
מוסמכת לדון בכל הנושאים
שעוסקת בהם מגילת האו"ם
ברוב קולות פשוט
דרוש רוב של שני שלישים
לקבלת החלטות בנושאים
חשובים
לאכוף את החלטותיה
נחשבות המלצות בלבד
האו"ם אינו בית מחוקקים

ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺩﻭل ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ

ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﻓﺸﻠﺕ
ﻓﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺘﻤﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻁﻠﻨﻁﻰ
ﻫﻥ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍﺕ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
ﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺒﺎﺴﻡ
ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻟﻠﺴﻼﻡ
ﺘﻤﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺃﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ
ﻤﻨِﺢ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ
ﻟﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻻﻏﻴﺔ
ﺍﻹﺜﻨﺘﺎﻥ ﺃﺼﺒﺤﺘﺎ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ
ﻋﻀﻭﺍﺕ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻟﻬﺎ ﺼـﻼﺤﻴﺔ ﺒﺤـﺙ ﻜـل ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻁﻔﻴﻔﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ
ﻤﻁﻠﻭﺏ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻠﺜﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ
ﻓﺭﺽ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺠﻠﺴﺎ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺎ
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להתערב בעניינים הפנימיים
ﺘﻌﻘﺩ ﻜل ﻋﺎﻡ ﺩﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻴﺔ
מתכנסת מדי שנה למושב רגיל
ﺩﻭﺭﺓ ﻁﺎﺭﺌﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ
מושב חירום מיוחד
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
במישרין או בעקיפין
 
 .١ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ )מלה"ע( ﻴﻌﻨﻰ )מלחמת העולם(ﺃﻯ "ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ".
 .٢ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ )בינ "ל( ﻴﻌﻨﻰ )בין לאומי(ﺃﻯ " ﺩﻭﻟﻰ ".
) .٣כונתה בשם( ﺘﺘﺭﺠﻡ " ﺴﻤﻴﺕ ﺒﺎﺴﻡ " ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل )כינה ( ﻴﻌﻨـﻰ " ﺴـﻤﻰ –
ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ

ﻟﻘﺏ – ﺃﻁﻠﻕ ﺍﺴﻡ ﺃﻭ ﻜﻨﻴﺔ " .

 .٤ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ )יש( ﻗﺒل ﺍﻟﻔﻌل ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻰ " ﻴﺠﺏ "  ،ﻭﺘﺭﺠﻤـﺔ ) שיש להקים

( ﻫـﻰ

"ﻴﺠﺏ ﺇﻗﺎﻤﺔ" .

 .٥ﻤﺭﻜﺏ )שוחר
 .٦ﻤﺭﻜﺏ )בעלת זכות הצבעה משלה( ﻴﻌﻨﻰ " ﻟﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ".
 .٧ﺠﻤﻠﺔ )הנושאים שעוסקת בהם מגילת האו"ם ( ﺘﺘـﺭﺠﻡ " ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ "  ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل )עוסק( ﻴﻌﻨﻰ "ﻴﺘﻨﺎﻭل – ﺘﻌـﺎﻁﻰ
השלום( ﻴﻌﻨﻰ " ﺍﻟﻤﺤﺏ ﻟﻠﺴﻼﻡ ".

– ﻴﻌﻨﻰ ﺒـ " .
כלל(ﺃﻯ " ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ – ﻋﺎﺩﺓ ".

 .٨ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ )בד"ל( ﻴﻌﻨﻰ )בדרך
 .٩ﻤﺭﻜﺏ )בית מחוקקים( ﻴﻌﻨﻰ " ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺸﺭﻴﻌﻰ " .
 .١٠ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ) כפוף ל( ﻴﻌﻨﻰ " ﺨﺎﻀﻊ ﻟـ " .
********************

 -3האופוזיציה )לטינית :עמידה מנגד( ,היא סיעה או סיעות המתנגדות
לממשלה .בד"כ מתכוונים בביטוי למיעוט בפרלמנט )הכנסת בישראל(
שקיומו הוא אחד מיסודות המשטר הדמוקרטי ,אך ניתן להשתמש
בביטוי גם לתיאור סיעות המתנגדות לממשלה ואינן מיוצגות
בפרלמנט .במשטר דמוקרטי מובטחת זכותה של האופוזיציה
הפרלמנטרית להגיש הצעת אי-אמון בממשלה ולבקר את פעולותיה,
לקחת חלק בוועדות הפרלמנט ,להביע עמדה בכל נושא שנדון בו
ולהשתתף בבחירות .מעמדה של האופוזיציה בחברות הדמוקרטיות
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מקורו בהיסטוריה הפרלמנטרית של אנגליה .במאה ה 17-פעל הרוב
בפרלמנט כגוף אופוזיציוני .עם כינונה של ממשלת קבינט )ממשלה
מצומצמת המורכבת מנציגי מפלגת הרוב בפרלמנט( היה המיעוט
בפרלמנט לאופוזיציה רשמית וחוקית למפלגת הרוב בממשלה .
במשטר דו-מפלגתי מכירים באופוזיציה בתור אלטרנטיבה למפלגת
הרוב בממשלה .לעתים )בבריטניה למשל( מקימה האופוזיציה
'ממשלת צללים' ,וכך ממחישה את שאיפתה להחליף את השלטון
ומאפשרת לציבור להכיר את מועמדיה ולעמוד על תוכניותיהם
ומדיניותם בתחומים שונים .במשטר רב-מפלגתי הממשלה בד"כ
מורכבת מקואליציה ,ואין הכרח שהסיעות שאינן שותפות בממשלה
יקימו אופוזיציה מאוחדת ,המציגה תביעה משותפת להקמת ממשלה
חלופית .ארגון הפועל מחוץ לפרלמנט כדי להחליף את הממשלה או
השואף לשנות את מדיניותה של הממשלה מכונה אופוזיציה חוץ
פרלמנטרית.
 

סיעות המתנגדות לממשלה
המיעוט בפרלמנט
יסודות המשטר הדמוקרטי
אינה מיוצגת בפרלמנט
הגיש הצעת אי-אמון בממשלה
לקחת חלק בוועדות הפרלמנט
מעמדה של האופוזיציה
בחברות הדמוקרטיות
ההיסטוריה הפרלמנטרית של
אנגליה
גוף אופוזיציוני
כינונה של ממשלת קבינט
מפלגת הרוב בממשלה

ﻜﺘل ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ
ﺃﺴﺱ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ
ﻏﻴﺭ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ

ﻗﺩﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎ ﺒﺴﺤﺏ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ
ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ
ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ
ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ
ﺤﺯﺏ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
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משטר דו-מפלגתי
בתור אלטרנטיבה למפלגת הרוב ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺒﺩﻴﻼﹰ ﻟﺤﺯﺏ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻅل
ממשלת צללים
ﺘﺠﺴﺩ ﺘﻁﻠﻌﻬﺎ
ממחישה את שאיפתה
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ
להחליף את השלטון
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺸﺤﻴﻬﺎ
להכיר את מועמדיה
ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﻡ
ולעמוד על תוכניותיהם
ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
מדיניותם בתחומים שונים
ﻓﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ
במשטר רב-מפלגתי
ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ
יקימו אופוזיציה מאוחדת
ﻟﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ
להקמת ממשלה חלופית
ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ
אופוזיציה חוץ פרלמנטרית
 
 .١ﻜﻠﻤﺔ )סיעה( ﺘﻌﻨﻰ " ﻜﺘﻠﺔ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ – ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺯﺏ " ﺃﻯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺯﺏ
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ .

 .٢ﺠﻤﻠﺔ )ניתן להשתמש
ﺍﻟﻔﻌل )ניתן ל( ﻴﻌﻨﻰ " ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ – ﻗﺎﺒل ﻟـ ".
 .٣ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﻨﺴﺏ ﻟﻜﻠﻤﺔ )פרלמנט( ﻨﻘﻭل )פרלמנטרי( ﻭﻟﻴﺱ )פרלמנטי( ﺒﻤﻌﻨـﻰ
בביטוי( ﺘﺘﺭﺠﻡ" ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ " ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ

"ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻰ" .

 .٤ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ )לקחת
 .٥ﺍﻟﻔﻌل )נדון( ﻴﻌﻨﻰ " ﺒﺤِﺙ

חלק( ﻴﻌﻨﻰ " ﺸﺎﺭﻙ  -ﺃﺴﻬﻡ " .
 -ﻨﻭﻗﺵ " ﻭﻫﻭ ﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﻤﺠﻬﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻷﺠﻭﻑ )דן(

ﻭﻫﻭ ﻓﻌل ﻤﻌﺘل ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﺍﻭ .
.٦

ﺠﻤﻠـــــﺔ )מעמדה של האופוזיציה בחברות הדמוקרטיות מקורו
בהיסטוריה הפרלמנטרית של אנגליה( ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻗﺒل ﺘﺭﺠﻤﺘﻬـﺎ ،
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺘﺘﺭﺠﻡ " ﻴﺭﺠﻊ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻰ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻯ " .

.٧

ל( ﻴﻌﻨﻰ " ﺃﺼﺒﺢ "  ،ﻭﻫﻭ ﻋﻜﺱ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﺩﻭﻥ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺴﺏ  ،ﺤﻴﺙ

ﺍﻟﻔﻌل )היה
ﺃﻥ )היה( ﻴﻌﻨﻰ "ﻜﺎﻥ" .
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 .٨ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻔﻌل )ה כיר( ﺒﺤﺭﻑ )ב( ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ "ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒـ " ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒـ
)את( ﻴﻌﻨﻰ " ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ".

ﺗﺪرﯾﺒﺎت – תרגילים
תרגם את הטקסטים הבאים לערבית :
טּוּר ִקים ַה ְצּ ִע ִירים ,שם משותף לכמה קבוצות של משכילים וקציני
* ַה ְ
צבא ששאפו לחולל רפורמות באימפריה העות'מאנית ולהנהיג בה
מודרניזציה .בשלהי המאה ה 19-החלו להתאגד באגודות מחתרת ,וב-
 1907הקימו ארגון גג ושמו הוועד לאחדות ולקדמה .ב 1908-חוללו
הפיכה בטורקיה ואילצו את הסולטן עבדולחמיד ה 2-להשיב לתוקפה
את חוקת  ,1876שהיתה ליברלית יחסית .ב 1909-דיכאו הפיכת נגד,
הדיחו את הסולטן ומינו תחתיו את אחיו ,מוחמד רשאד .הטורקים
הצעירים שלטו בפועל בטורקיה עד סוף מלה"ע ה) 1-חוץ מכמה
חודשים ב ,1912/3-לאחר שהתחוללה הפיכת נגד( ,ושלושת מנהיגיהם
הבולטים היו אנוור פשה ,טלעת פשה וג'מאל פשה .הנהיגו מודרניזציה
במנהל וליברליזם ופרלמנטריזם מוגבלים ,ועודדו את פיתוח הכלכלה.
ִ
ניסו להצמיח לאומיות טורקית-עות'מאנית ולהשליט את הלשון
הטורקית גם בקרב העמים הלא-טורקיים שבאימפריה ,עודדו שאיפות
פאן-טורקיות וניצלו מגמות פאן-אסלאמיות .נקטו צעדי דיכוי אכזריים
נגד מתנגדיהם ,ובמיוחד נגד הארמנים .גם היישוב היהודי בא"י ידע
את נחת זרועם .מדיניות החוץ של הטורקים הצעירים היתה הרסנית.
הצטרפותם הפזיזה לצד גרמניה במלחה"ע הראשונה הביאה
להתפוררות האימפריה העות'מאנית .ממשלת הטורקים הצעירים
התפטרה חודש לפני תום המלחמה .
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* הקונסול :הוא שליט נבחר ברפובליקה הרומית .למן גירוש המלכים
מרומא ) 510לפנה"ס( נבחרו מדי שנה שני אזרחים לקונסולים )ללא
שכר( ,השניים שימשו מפקדי הצבא ויושבי ראש הסנאט ואסיפת העם
והיו בעלי סמכויות מיוחדות במצבי חירום .לכל קונסול היתה זכות וטו
על עמיתו .כדי להימנע מהתנגשות סמכויות הוסכם כי הקונסולים
יתחלפו בשלטון כל חודש לסרוגין .תחילה היו נבחרים לתפקיד זה רק
בני מעמד הפטריקים ,אך לאחר זמן מה הורשו גם הפלבס להיבחר.
בימי הקיסרות היתה מישרת הקונסול למישרת כבוד .נפוליאון
בונפרטה ניסה להחיות את התפקיד ,וכשעלה על כס השלטון בצרפת
כינה את עצמו "קונסול ראשון" .בתקופה המודרנית המונח "קונסול"
מציין נציג דיפלומטי המייצג את ארצו במדינה אחרת .מעמדו פחות
מזה של שגריר ואת הנציגות הדיפלומטית בראשה הוא עומד מכנים
קונסוליה
* חוק השבות ,חוק שהתקבל בכנסת הראשונה ב ,1950-ואשר מהווה
אבן יסוד בתפישה הציונית ,בדבר אופייה היהודי של מדינת ישראל.
על פי החוק ,לכל יהודי יש זכות לעלות לישראל ולקבל בה מעמד של
אזרח .ניסוח החוק העלה את שאלת ההגדרה של מי נחשב מבחינת
החוק ליהודי .ב 1969-נקבע כי "יהודי" לעניין חוק השבות הוא מי
שנולד לאם יהודייה או שהתגייר והוא אינו בן דת אחרת .ב1970-
התקבל תיקון לחוק ,לפיו הזכות לאזרחות מתוקף חוק השבות חלה גם
על ילדיו של יהודי ,נכדיו או בני זוג שלו או של ילדיו ונכדיו .חוק
השבות שב ומעורר ויכוחים קשים מעת לעת .יש הרואים בו חוק הנוגד
את הדמוקרטיה הישראלית ,שכן נקבעות בו זכויות-יתר ליהודים
לעומת אחרים .החוגים הדתיים טוענים לעתים כי הגדרת מיהו יהודי
צריכה להיות צרה יותר ,ולכלול את ההגבלה כי רק מי שהתגייר
"כהלכה" ייחשב ליהודי .בנוסף ,הם מתנגדים להכללת בני משפחה
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שאינם יהודים תחת חוק השבות ,שכן הדבר גורם לאזרוח "לא יהודים"
בארץ .
********************
 -4הסנאט :הוא גוף ייצוגי מחוקק ,שבכמה צורות משטר מעמדו בכיר
ממעמדו של בית הנבחרים .מקור המונח במלה "זקן" בלטינית .לפי
המסורת הרומית הוקם הסנאט כמועצת זקנים שהשתתפו בו  300מן
ה"אבות"  .בתקופת המלוכה היה המלך ממנה את חברי הסנאט .עד
המאה ה 1-לפנה"ס היו בו כ 300-סנאטורים .בראשיתו בחרו בהם
הקונסולים ,ולימים  -הקנסורים .ב 216-לפנה"ס הותר לפקידים גבוהים
בדימוס לשבת בסנאט .הסנאט שאב את סמכויותיו ממסורת ומנהג ולא
מחוקים כתובים .הוא יעץ לנושאי המישרות בכל עניין ,ולעצותיו היה
תוקף של חוק .קודם שהובאו הצעות לאישורה של אסיפת העם ,נהגו
להציגן בסנאט לשם דיון .הסנאט ריכז בידיו עוצמה רבה  -היה אחראי
לכספי המדינה ,פיקח על מדיניות החוץ ,שיגר וקיבל משלחות והכריז
על מלחמה .בתקופת חירום מינה דיקטטור .הסנאטורים קבעו את
סמכויות הפקידים ששלטו בהם ,ואף שימשו שופטים וכוהני דת.
בתקופת הקיסרות קוצצו רוב סמכויותיו של הסנאט ,ובדרך כלל היה
מוסד שיפוטי בלבד וענה אמן אחר מצוות הקיסר .ואולם בעקבות
ביטולן של אסיפות העם היה לגוף שנתן גושפנקה סופית ורשמית
למינויו של שליט חדש .ואכן ,כל קיסר דאג לבוא לרומא סמוך לעלייתו
לשלטון ולקבל את ברכתו .הסנאט היה לסמל גדולתה ועוצמתה של
רומא .בזמן ההפרדה בין הקיסרות הרומאית המערבית למזרחית נוסף
סנאט גם בקיסרות המזרחית .הסנאט חדל להיות פעיל בתקופות
שאחרי התמוטטות הקיסרות המערבית והחלו מכנים בשם זה את
מועצת העיר רומא .בימינו משמש המונח "סנאט" לציון המוסד
המחוקק או חלק ממנו וכן לציון גופים העומדים בראש מוסדות ,כגון
אוניברסיטאות .בארה"ב מספר חברי הסנאט נופל בהרבה ממספר חברי
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בית הנבחרים .כל מדינה בארה"ב ,יהיה גודלה ככל שיהיה ,רשאית
הרבּה יותר
לשלוח רק שני חברים לסנאט ,ובהרכבו מתאזנת ההשפעה ַ
שיש למדינות הגדולות בבית התחתון .חברי הסנאט בארה"ב נבחרים
לתקופה של  6שנים בבחירות אישיות ,שבהן משתתפים כלל התושבים
בכל אחת מן המדינות השולחות אותם .במדינות כמו צרפת ,איטליה
והולנד ,שבהן נהוגה חלוקה דומה לשני בתי מחוקקים ,הסנאט נחות
בחשיבותו הפוליטית מהבית התחתון ,שנבחר בהצבעות ישירות ומכהן
לפרק זמן קצר יותר .
 

הסנאט הוא גוף ייצוגי מחוקק
מקור המונח במלה זקן בלטינית
ממנה את חברי הסנאט
המאה ה 1-לפנה"ס
הותר לפקידים גבוהים בדימוס
שאב את סמכויותיו
ממסורת ומנהג ולא מחוקים
כתובים
לעצותיו היה תוקף של חוק
ההצעות הובאו לאישורה של
אסיפת העם
פיקח על מדיניות החוץ
שיגר וקיבל משלחות
בתקופת חירום מינה דיקטטור
שימשו שופטים וכוהני דת
מוסד שיפוטי בלבד
נתן גושפנקה סופית ורשמית
דאג לבוא לרומא
סמוך לעלייתו לשלטון
חדל להיות פעיל

ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﻫﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
ﺃﺼل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻫﻭ ﻜﻠﻤﺔ ﺸﻴﺦ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ

ﻴﻌﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ
ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻷﻭل ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ
ﺴﻤِﺢ ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺩﻴﻥ
ﺍﺴﺘﻤﺩ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ
ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ
ﻜﺎﻥ ﻟﻤﺸﻭﺭﺍﺘﻪ ﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻋﺭﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻰ
ﻹﻗﺭﺍﺭﻫﺎ
ﺃﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺃﻭﻓﺩ ﻭﺍﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻭﻓﻭﺩ
ﻓﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﻯﺀ ﻋﻴﻥ ﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﺍ
ﻋﻤﻠﻭﺍ ﻜﻘﻀﺎﺓ ﻭﺭﺠﺎل ﺩﻴﻥ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ
ﻤﻨﺢ ﺘﺼﺩﻴﻘﹰﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻭﺭﺴﻤﻴﺎ
ﻜﺎﻥ ﺤﺭﻴﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻟﺭﻭﻤﺎ
ﻗﺒﻴل ﺍﺭﺘﻘﺎﺌﻪ ﻜﺭﺴﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻓﻌﺎﻻﹰ
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החלו מכנים בשם זה
ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
התמוטטות הקיסרות המערבית
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﺤﺎﻟﻴﺎ
בימינו משמש המונח "סנאט"
ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ
לציון המוסד המחוקק או חלק
ﻤﻨﻬﺎ
ממנו
מספר חברי הסנאט נופל בהרבה ﻋﺩﺩﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﻴﻘل ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ
ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ
מספר חברי בית הנבחרים
ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ "ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ"
הבית התחתון
ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ – ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
בבחירות אישיות
שבהן נהוגה חלוקה דומה לשני ﻤﺘﺒﻊ ﻓـﻴﻬﻥ ﺘﻘـﺴﻴﻡ ﻤﻤﺎﺜـل ﻟﻤﺠﻠـﺴﻴﻥ
ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﻴﻥ
בתי מחוקקים
ﻴﻘل ﻓﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻋﻥ
הסנאט נחות בחשיבותו מ...
 
 .١ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺼﻔﺔ )בכיר מן( ﺘﻌﻨﻰ " ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ – ﺃﻫﻡ ﻤﻥ " .
 .٢ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ )לפנה"ס( ﻴﻌﻨﻰ )לפני הספירה( ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻪ " ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ" .
 .٣ﻜﻠﻤﺔ )ימים( ﺘﻌﻨﻰ " ﺃﻴﺎﻡ "  ،ﻭﻟﻭ ﻭﻀﻌﻨﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺤــﺭﻑ ﺍﻟـﻼﻡ ﺘـﺼﺒﺢ )לימים(
ﺒﺩﺃﻭﺍ ﻴﻁﻠﻘﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ

ﻭﺘﻌﻨﻰ " ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ  -ﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ " .
.٤
.٥

את סמכויותיו( ﺘﻌﻨﻰ " ﺍﺴﺘﻤﺩ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ " .

ﺠﻤﻠﺔ )שאב
ﺠﻤﻠﺔ )הובאו הצעות לאישור( ﻫﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻬﻭل  ،ﻭﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠـﻭﻡ
ﻤﻨﻬﺎ ) הוא הביא הצעות לאישור ( ﻭﺘﻌﻨﻰ " ﻋـﺭﺽ ﻤﻘﺘﺭﺤـﺎﺕ ﻹﻗﺭﺍﺭﻫـﺎ
)ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ – ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ( .

.٦

ﺠﻤﻠﺔ )הציג לשם דיון

( ﺘﻌﻨﻰ " ﻋﺭﺽ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ – ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺒـﺴﺎﻁ

ﺍﻟﺒﺤﺙ " .
 .٧ﺍﻟﻔﻌل )שלט( ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺴﺏ )ב( ﻭﻴﻌﻨﻰ " ﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ – ﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ " .
.٨

ﻋﺒﺎﺭﺓ )ענה

אמן אחר( ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺤﺭﻓﻴﺎ "ﺭﺩﺩ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺁﻤﻴﻥ"  ،ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴﺔ

ﻫﻰ " ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻜﻼﻤﻪ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻪ" .
 .٩ﺍﻟﻔﻌل )דאג( ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺴﺏ )ל( ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻨﻰ " ﺤﺭﺹ ﻋﻠـﻰ – ﺍﻫـﺘﻡ ﺒــ -
ﺍﻨﺸﻐل ﺒﺄﻤﺭ " .
.١٠

ﻋﺒﺎﺭﺓ )חדל להיות

פעיל( ﺘﺘﺭﺠﻡ " ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻓﻌﺎﻻﹰ – ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁﻪ " .


﴿ ﴾ ٢٣١
.١١
.١٢
.١٣
.١٤

לציון ( ﺘﻌﻨﻰ " ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ".

ﺠﻤﻠﺔ )המונח משמש
ﻤﺭﻜﺏ )נופל בהרבה מן ( ﻴﻌﻨﻰ " ﻴﻘل ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ " .
ﻜﻠﻤﺔ )בית( ﺘﻌﻨﻰ ﻓﻰ ﻋﺩﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴـﺏ ﻤﻌﻨـﻰ "ﻤﺠﻠـﺱ"  ،ﻤﺜــل )בית
הנבחרים ( ﺃﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ .
ﻜﻠﻤﺔ )מדינה ( ﺘﻌﻨﻰ "ﺩﻭﻟﺔ"  ،ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬـﺎ
ﺘﻌﻨﻰ " ﻭﻻﻴﺔ" .

********************
 -5מתאם מדיניות החוץ של האיחוד האירופי ,ח'וויאר סולאנה ,נפגש
הבוקר עם ראש הממשלה הישראלי כדי לעדכן אותו בקריאת שרי
החוץ של האיחוד לרשות הפלסטינית לפרק את החמאס והג'יהאד
האיסלאמי .סולאנה ביקש מרה"מ הישראלי הקלות לאוכלוסיה
הפלסטינית בשטחים .מאוחר יותר ייפגש סולאנה גם עם יו"ר הרש"פ
כדי להעביר לו את הדרישה .מועצת שרי החוץ של האיחוד האירופי
קראה אתמול לרשות הפלסטינית לפרק את "רשתות הטרור" של
החמאס והג'יהאד האיסלאמי ,לעצור ולהעמיד לדין את אנשיהן.
בהודעת הסיכום של כינוס שרי החוץ בבריסל נקראה הרשות גם לקרוא
בפומבי  -ובערבית  -לסיום האינתיפאדה המזוינת .האיחוד האירופי
הציג שורת דרישות גם מישראל :הוצאת צה"ל משטחי איי ,הפסקת
ההתנקשויות ,הסרת הכתרים והקפאת ההתנחלויות .פעולות השהידים
בירושלים ובחיפה הציבו את הממשל האמריקאי בעמדת תמיכה
נחרצת בישראל והוא המשיך בהפעלת לחץ כבד על יו"ר הרש"פ
להילחם סוף סוף בטרור .הוא שיחק לידי רה"מ הישראלי בהימנעותו
מפעולה אמיתית נגד הארגונים האיסלאמיים .אתמול נפגש השליח
האמריקאי למזרח התיכון ,הגנרל אנתוני זיני ,עם רה"מ הישראלי ויו"ר
הרש"פ .רה"מ הישראלי הבטיח לשליח שישראל תעשה הכל כדי
שיצליח במשימתו .אין לו בעיה להיות נחמד לזיני" :שני הצדדים
צריכים לפעול ,אבל הדגש עכשיו הוא על הצד הפלסטיני" ,אמר מקור
אמריקאי בכיר .הנשיא האמריקני הפגין בימים האחרונים את
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התייצבותו לצד רה"מ הישראלי והסתייגותו מיו"ר הרש"פ .מה עומד
מאחורי מדיניותו? גורם בכיר בממשל הבהיר בשיחה סגורה לפני כמה
ימים שבוושינגטון חוששים מהתפרקות ממשלת האחדות ,שתוביל
לעליית הקיצונים לשלטון .הגורם הבכיר התבטא בחריפות כלפי יו"ר
הרש"פ" :אי אפשר לסמוך עליו ,עד עכשיו הוא מרמה את כולם" .אבל
למרות הכעס עליו ,המופגן בשיחות סגורות ובפומבי ,נראה שהממשל
עדיין סבור שהחלופה תהיה גרועה יותר .זו לפחות הדעה במחלקת
המדינה" .יש לנו יחסים קרובים עם יו"ר הרש"פ ועם הרשות" ,אמר
השגריר קרצר" ,זה גם האינטרס שלהם להפסיק את הטרור והאלימות".
 

מתאם מדיניות החוץ
לעדכן אותו בקריאת שרי החוץ
לפרק את החמאס
הקלות לאוכלוסיה הפלסטינית
כדי להעביר לו את הדרישה
לעצור ולהעמיד לדין את אנשיהן
בהודעת הסיכום של הכינוס
סיום האינתיפאדה המזוינת
הציג שורת דרישות
הוצאת צה"ל משטחי איי
הפסקת ההתנקשויות
הסרת הכתר והקפאת ההתנחלות
פעולות השהידים בירושלים
תמיכה נחרצת בישראל
הפעלת לחץ כבד על
השליח האמריקאי למזרח התיכון
התייצבותו לצד רה"מ
מה עומד מאחורי מדיניותו
גורם בכיר בממשל

ﻤﻨﺴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻹﻁﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺩﺍﺀ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻟﺤل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺤﻤﺎﺱ

ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﺓ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻴﻴﻥ
ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﻟﻪ
ﺍﻋﺘﻘﺎل ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﻥ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ
ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻰ ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ
ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﻋﺭﺽ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ

ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ A
ﻭﻗﻑ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻻﺕ
ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺩﺱ
ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺸﺩﻴﺩ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻀﻐﻭﻁ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺒﻌﻭﺙ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻰ ﻟﻠﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ
ﻭﻗﻭﻓﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ
ﻤﺎﺫﺍ ﻭﺭﺍﺀ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ
ﻤﺴﺌﻭل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
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התפרקות ממשלת האחדות
תוביל לעליית הקיצונים לשלטון ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﻭﺠﻪ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻻﺫﻋﺔ ﻟـ
התבטא בחריפות כלפי
ﻴﺨﺩﻉ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
מרמה את כולם
ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺃﺴﻭﺃ ﺒﻜﺜﻴﺭ
החלופה תהיה גרועה יותר
ﺍﻟﺭﺃﻯ ﻓﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
הדעה במחלקת המדינה
ﻭﻗﻑ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ
להפסיק את הטרור והאלימות
 
 .١ﺍﻟﻔﻌل )עדכן( ﻴﻌﻨﻰ " ﺃﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ " .
 .٢ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ )רה"מ( ﻴﻌﻨﻰ )ראש הממשלה( ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻪ " ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ " .
 .٣ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ )רש"פ( ﻴﻌﻨﻰ )הרשות הפלשתינית( ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻪ " ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ.
 .٤ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ )יו" ר( ﻴﻌﻨﻰ )יושב ראש( ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻪ " ﺭﺌﻴﺱ " )ﻗﺴﻡ ﺃﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺜﻼﹰ( .
 .٥ﺍﻟﻔﻌل )העמיד לדין( ﻴﻌﻨﻰ " ﻗﺩﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ " .
 .٦ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻹﻀﺎﻓﻰ )הודעת הסיכום של הכינוס( ﻴﻌﻨﻰ "ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻰ ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ".
 .٧ﻜﻠﻤﺔ )אינתיפאדה( " ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ " ﻫﻰ ﻜﻠﻤﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﻟﻔﻅﻬﺎ
ﺤل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ ﻋﻘﺏ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻰ ﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻰ ﻭﺍﻟﻠﻔـﻅ
ﺍﻟﻌﺒﺭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻫﻭ )התקוממות( .

 .٨ﻤﺭﻜﺏ )פעולות

השהידים( ﻫﻭ ﻤﺭﻜﺏ ﺇﻀﺎﻓﻰ ﺠﺩﻴﺩ ﺩﺨل ﺍﻟﻠﻐــﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﻭﻴﻌﻨﻰ

" ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩﻴﺔ " ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ )פעולות

ההתאבדות(

ﺃﻯ "ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺤﺎﺭﻴﺔ" .

 .٩ﺠﻤﻠﺔ )הציב בעמדת
 .١٠ﻋﺒﺎﺭﺓ )הפעלת לחץ כבד ( ﺘﻌﻨﻰ "ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻀﻐﻭﻁ ﺸﺩﻴﺩﺓ" .
 .١١ﺍﻟﻔﻌل )הוביל ל( ﻴﻌﻨﻰ "ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ "  ،ﺃﻤﺎ )הוביל את( ﻓﻴﻌﻨﻰ "ﻗﺎﺩ" .
 .١٢ﺍﻟﻔﻌل )התבטא( ﻴﻌﻨﻰ "ﻋﺒﺭ ﻋﻤﺎ ﻓﻰ ﻨﻔﺴﻪ – ﺃﻓﺼﺢ ﻋﻥ – ﻭﺠﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭﻩ ﻓﻰ " ﺃﻤﺎ
)התבטא בחריפות( ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻰ "ﻭﺠﻪ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻻﺫﻋﺔ" .
 .١٣ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺼﻔﺔ )גרוע יותר( ﺘﻌﻨﻰ "ﺃﺴﻭﺃ "  ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﺘـﺏ ﺒـﺎﻟﻌﻜﺱ )יותר
גרוע( .

********************
תמיכה( ﺘﻌﻨﻰ "ﻭﻀﻌﻪ ﻓﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ" .
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 -6מלך נפאל פיטר הלילה את ראש הממשלה ,פיזר את הקבינט ודחה
את הבחירות במדינה .המלך לקח לידיו את השלטון ,לראשונה מאז
ייסוד הדמוקרטיה במדינה ב .1991-רשת סי.אן.אן מדווחת כי הצעד
הדרמטי הוכרז בנאום שנשא המלך בערוץ הטלוויזיה הרשמי של
המדינה .המלך של נפאל הודיע כי החליט להתעלם מהצעת ראש
הממשלה לדחות את הבחירות ביותר משנה ,ובמקום זאת החליט לפטר
אותו בשל כישלונו לקיים את הבחירות במועדן .המלך הצהיר כי בזאת
הוא נוטל את סמכויות השלטון לידיו ,עד הודעה חדשה .עוד אמר ,כי
הבחירות שתוכננו ל 13-בנובמבר נדחו למועד לא ידוע .המלך הבהיר
כי הוא תומך בשיטת הממשל הפועלת במדינה וקרא לראשי המפלגות
להעביר שמות מועמדים להרכבת ממשלת מעבר שתיקבע מתי יתקיימו
הבחירות .ראש הממשלה אמר לרשת מקומית כי הדחתו היא צעד לא
חוקתי" .למלך אין את הזכות להדיח אותי בכלל .הוא ביקש ממני
להתפטר מוקדם יותר  -מדוע שאעשה זאת?" ,אמר .ראש הממשלה
החליט עם שריו כי בשל המצב הביטחוני המעורער בשל פעילות
המורדים  ,לא ניתן יהיה לקיים את הבחירות בנובמבר השנה .המלך לא
קיבל את החלטתו ופיטר אותו לאחר התייעצות עם מקורביו .לפי שיטת
השלטון הנהוגה בנפאל מאז  ,1991המלך אינו בעל כוח פוליטי רב
ובדרך כלל מקבל את המלצות הממשלה לפעולה .במצב חירום
מאפשרת החוקה למלך לפרק את הממשלה ולקחת את השלטון לידיו.
המלך זכה בכתר לאחר שביוני  2000נרצח אחיו על ידי בנו שפתח
באש אוטומטית שקטלה אותו ,את אשתו ובני משפחה נוספים.
פיטר את ראש הממשלה
פיזר את הקבינט
דחה את הבחירות במדינה
לקח לידיו את השלטון
ייסוד הדמוקרטיה במדינה

 

ﺃﻗﺎل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ

ﺤل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭ
ﺃﺠل ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺍﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
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רשת סי.אן.אן מדווחת
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻰ – ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﻰﺀ
הצעד הדרמטי
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﻟﻘﺎﻩ ﺍﻟﻤﻠﻙ
הנאום שנשא המלך
ﻗﺭﺭ ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ
החליט להתעלם מההצעה
ﺘﺄﺠﻴل ﺍ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
לדחות את הבחירות
ﻓﺸﻠﻪ ﻓﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
כישלונו לקיים את הבחירות
נוטל את סמכויות השלטון לידיו ﺃﺨﺫ ﻤﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ
ﺤﺘﻰ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺁﺨﺭ
עד הודעה חדשה
ﺘﺄﺠﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺠل ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻤﻰ
נדחו למועד לא ידוע
שיטת הממשל הפועלת במדינה ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
הרכבת ממשלת מעבר
ﻋﺯﻟﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭﻯ
הדחתו היא צעד לא חוקתי
ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﻨﻰ ﺍﻟﻤﻬﺯﻭﺯ
המצב הביטחוני המעורער
ﺒﻌﺩ ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﻤﻘﺭﺒﻴﻪ
לאחר התייעצות עם מקורביו
ﻻﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﻭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
אינו בעל כוח פוליטי רב
ﻴﻘﺒل ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
מקבל את המלצות הממשלה
ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻟﻠﻤﻠﻙ
מאפשרת החוקה למלך
ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻋﺘﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺵ
המלך זכה בכתר
 
 .١ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌل )פיטר( ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻨﻰ "ﺃﻗﺎل" ﻭﺍﻟﻔﻌل )התפטר( ﺍﻟـﺫﻯ ﻴﻌــﻨﻰ
ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺴﻰ ﺇﻥ ﺇﻥ

"ﺍﺴﺘﻘﺎل" .

 .٢ﺍﻟﻔﻌل )לקח

לידיו( ﻴﻌﻨﻰ ﺤﺭﻓﻴﺎ "ﺃﺨﺫ ﺒﻴﺩﻴﻪ" ﻭﺘﺘﺭﺠﻡ ﻓﻰ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟـﻨﺹ " ﺍﺴـﺘﻭﻟﻰ

ﻋﻠﻰ " .

 .٣ﺍﻟﻔﻌل )נשא
) .٤בשל( ﺘﻌﻨﻰ " ﺒﺴﺒﺏ " .
 .5ﺍﻟﻔﻌل )נטל את סמכויות השלטון( ﻴﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﻔﻌل )לקח לידיו את סמכויות
השלטון( ﺒﻤﻌﻨﻰ " ﺍﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ " .
 .٦ﻋﺒﺎﺭﺓ )עד הודעה חדשה( ﺘﻌﻨﻰ "ﺤﺘﻰ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺁﺨﺭ ".
 .٧ﺠﻤﻠﺔ)נדחו למועד לא ידוע( ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ " ﺘﺄﺠﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺠل ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻤﻰ ".
נאום( ﻴﻌﻨﻰ " ﺃﻟﻘﻰ ﺨﻁﺎﺒﺎ " .
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ﻴﺨﻠﻁ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺒﻴﻥ ﻜﻠﻤﺔ )חוק( ﺒﻤﻌﻨﻰ "ﻗﺎﻨﻭﻥ" ﻭﻜﻠﻤـﺔ )חוקה( ﺒﻤﻌﻨـﻰ
"ﺩﺴﺘﻭﺭ" .

 .٩ﺠﻤﻠﺔ )זכה


בכתר( ﺘﻌﻨﻰ "ﺍﻋﺘﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺵ – ﺘﻭﻟﻰ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ" .

ﺗﺪرﯾﺒﺎت – תרגילים


תרגם את הטקסטים הבאים לעברית :
צפון קוריאה הודיעה אתמול לדרום קוריאה על רצונה לקיים שיחות
עם ארה"ב .זאת ,בזמן שוושינגטון ממשיכה לקיים מגעים עם בעלות
בריתה הדיפלומטיות כדי לתאם עמדות במשבר המתחולל בחצי האי
הקוריאני .בדיווחי התקשורת הדרום קוריאנית צוטטו דבריו של
המשנה למנהיג צפון קוריאה ,קים יונג-נאם ,שאמר לשר לענייני
האיחוד בממשלת הדרום ,ג'ונג סה-היון ,בזמן ביקורו של האחרון
בצפון קוריאה ,כי הרפובליקה הקומוניסטית מוכנה לדיאלוג" .אם
ארה"ב מוכנה לזנוח את מדיניותה העוינת כלפינו ,אנו מוכנים לדיאלוג
כדי לפתור את הסוגיות הביטחוניות שעל הפרק" ,אמר קים .במקביל,
הוקיע הרדיו הממלכתי של הצפון את וושינגטון כמי שמסכנת את
ההסכם בדבר הנשק הגרעיני ,הסכם שפיונגיאנג מואשמת בהפרתו.
נשיא ארה"ב אמר אתמול כי הוא שואף לעבוד בשיתוף עם בעלות
בריתה של ארה"ב ועם מדינות אחרות כדי לשכנע את מנהיג הצפון,
קים ז'ונג-איל ,לחדול מפיתוח נשק גרעיני .הוא כינה "מדאיגה" את
הודעת פיונגיאנג ,כי המשיכה לפתח נשק גרעיני בחשאי .דובר הבית
הלבן ,ארי פליישר ,לא הפגין אמש כל התלהבות בתגובה להצעת
פיונגיאנג .משנשאל אם נשיא ארה"ב פתוח להצעתה של צפון קוריאה
לקיים שיחות ,ענה פליישר" :צפון קוריאה הציבה את עצמה בעמדה
כזו ,שרוב אומות העולם לא מעוניינות בשום קשר אתה ,בגלל
פעולותיה ועברה .בכוונתנו להיוועץ בבעלות בריתנו לגבי הצעד הבא
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עלינו לנקוט ,אבל אין מקום לאי הבנות :צפון קוריאה נמצאת בעמדה
זו עקב אופיו של הממשל הקוריאני .
המפלגה הדמוקרטית ,אחת משתי המפלגות הפוליטיות הגדולות
בארה"ב .ראשיתה ב"מפלגת הדמוקרטים הרפובליקנים" שהקים תומס
ג'פרסון ב .1792-שמה הנוכחי נקבע בימי נשיאותו של אנדרו ג'קסון
) ,(1829-1837ואז גם נעשה החמור לקמע הרשמי של המפלגה .לפני
מלחמת האזרחים בארה"ב התפלגה לסיעות הדרום והצפון על רקע
שאלת העבדות .כך עלה בידי המפלגה הרפובליקנית שזה-עתה הוקמה
להביסה בבחירות ,ואברהם לינקולן נעשה נשיא .אחרי המלחמה היתה
המפלגה הרפובליקנית שנואה בדרום ,שנעשה מעוזה של המפלגה
הדמוקרטית .כך הפכה המפלגה לקואליציה מוזרה למדי של שמרנים
דרומיים וליברלים צפוניים ,ולא עלה בידה לזכות בנשיאות עד לשפל
הכלכלי הגדול ,שאז נבחר מועמדה לנשיאות ,פרנקלין ד' רוזוולט.
באותן שנים היא נחשבה למפלגה שעמדותיה ליברליות וסוציאליות
יותר מאלה של המפלגה הרפובליקנית .בעשורים האחרונים תמכה
המפלגה באופן עקבי בסיוע לשכבות החלשות ,בזכויות מיעוטים,
בשמירה על חופש הפרט )דוגמת הזכות להפלות( ובהטלת מגבלות על
רשיונות נשק .אולם תמיכתם של בעלי השקפות ליברליות במפלגה
התערערה על רקע מלחמת וייטנם ,בימי נשיאותו של לינדון ב' ג'ונסון.
מאז ואילך ,קשה למדי לזהות את ההבדלים האידיאולוגיים בין שתי
המפלגות הגדולות בארה"ב .הנשיא הדמוקרטי האחרון היה ביל
קלינטון ,שכיהן בשתי כהונות רצופות ) .(1992-2000נשיאים בולטים
אחרים מטעם מפלגה זו במאה העשרים :וודרו וילסון ,הרי ס' טרומן,
ג'ון פ' קנדי וג'ימי קרטר.
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 - ١ﻴﻀﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻰ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ  ١٥ﺩﻭﻟﺔ  ،ﻤﻨﻬﺎ ﺨﻤﺱ ﺩﻭل ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﻫﻰ
ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ،ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ  ،ﻭﺭﻭﺴﻴﺎ  ،ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭ
ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻨﺘﺨﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺎﻤﻴﻥ  .ﻭﻤﻬﻤﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻫﻰ
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻌﻤل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ  .ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ
ﺒﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻓﻰ ﺩﻭل ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻠﺨﻁﺭ  ،ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ  .ﻴﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ
ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺘﻭﻀﺢ ﻤﺎﻴﻨﺒﻐﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ  .ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻓﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﺒل ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺘﻨﻔﺫﻫﺎ  ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ  .ﻭﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻗﻭﺍﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭﻫﺎ ،
ﻭﻓﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻔﺭﺽ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ .
ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ
ﺃﻥ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺴﻬﺎ  ،ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ .
ﻭﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ  ٩ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﻯ
ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﻨﻘﺽ ) ﺍﻟﻔﻴﺘﻭ ( .
ﻟﺩﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ – ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ – ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﻓﺭﺽ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻗﺭﺍﺭﺘﻪ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻟﻜﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺤﺭﻤﻪ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ  .ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺕ ﻓﻰ ﻋﺯﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ  ،ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﻴﺘﻭ
ﻟﻠﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ .
ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺒﺎﺩﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻀﺩ ﻜﻭﺭﻴﺎ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺎﻡ ﺠﻴﺸﻬﺎ ﺒﻐﺯﻭ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ  . ١٩٥٠ﻭﻗﺩ ﻨﺠﺤﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻟﺘﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﻗﻭﺓ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻸﻤﻡ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ  ،ﻭﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻰ ﻟﻡ
ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻗﺒﻭل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻥ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﻴﺘﻭ ﻀﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ  .ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺤﺭﺏ
ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻰ ﻋﺎﻤﻰ  ١٩٩١ - ١٩٩٠ﻹﺠﻼﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ  ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻭﺴﻨﺔ ﻭﻜﻭﺴﻭﻓﺎ  ،ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﺍﺕ
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ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺃﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﻭ ﻭﻗﺒﺭﺹ ﻭﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ .
ﻭﻓﻰ ﻋﺎﻡ  ١٩٨٨ﻓﺎﺯﺕ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺠﺎﺌﺯﺓ ﻨﻭﺒل ﻟﻠﺴﻼﻡ .



 -1במועצת הביטוחן חברות  15מדינות  ,ובהן חמש חברות קבועות
)ארה"ב ,בריטניה ,רוסיה ,צרפת וסין( בנוסף ל ֿ 10מדינות אחרות,
שאותן בוחרת העצרת הכללית לתקופה של שנתיים .תפקידה של
מועצת הביטחון לשמור על השלום והביטחון בעולם ,ולכן היא פועלת
ברציפות .למועצה סמכות לקבוע אם במדינות ובאזורים שונים בעולם
שורר מצב שיש בו כדי לסכן את השלום ,או אם נעשים בהם מעשי
תוקפנות .מועצת הביטוחן ממליצה כיצד לפעול ואילו צעדים יש
לנקוט .חברות האו"ם חייבות לקבל עליהן את החלטות המועצה
ולבצען ,אך את המלצות המועצה אין הן חייבות לקבל .למועצת
הביטחון סמכות לכונן כוחות או"ם ולהפעילם ,ולהטיל עיצומים
)סנקציות( כדי לאכוף את החלטותיה.
מדינה החברה באו"ם אך לא במועצת הביטחון רשאית להשתתף
בדיוני המועצה אם הדיון נוגע בענייניה ,אך אין לה זכות הצבעה .לשם
קבלת החלטות במועצת הביטוחן ,דרוש רוב של  9קולות ,ללא
התנגדותה של אף אחת מחמש החברות הקבועות; לחברות הקבועות
יש איפוא זכות וטו.
להלכה יש בידי מועצת הביטחון מלוא הכוח לאכוף את החלטותיה,
אך התפתחות המלחמה הקרה שללה ממנה את האפשרות להפעילן.
בתחילת שנות ה 50-היו הסובייטים מבודדים בקהילה הבינ"ל,
ופעמים רבות הטילו וטו כדי למנוע קבלת יוזמות של המערב שלא עלו
בקנה אחד עם האינטרסים שלהם.
בארבעים שנותיו הראשונות יזם האו"ם פעולה צבאית גדולה אחת,
נגד תוקפנותה של צפון קוריאה ,שצבאה פלש לדרום קוריאה ביוני
 .1950ארה"ב הצליחה להעביר את המלצתה להקים כוח או"ם כדי
להגן על דרום קוריאה .המלצה זו ,התקבלה משום שברה"מ לא
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השתתפה אז בדיוניה של מועצת הביטחון ,במחאה על סירוב האו"ם
לקבל את הרפובליקה העממית הסינית כחברה בו ,ולכן לא הטילה וטו
על ההמלצה .מלחמת המפרץ לפינוי כוחות עירק מכוויית )1990-
 (1991נערכה אף היא בסמכות מועצת הביטחון ,וכמוה ההתערבויות
הצבאיות ביוגוסלביה לשעבר בשנות ה - 90-בבוסניה ובקוסובו .מלבד
זאת ,כוחות לשמירת השלום הוקמו ונשלחו לכמה מקומות ,ובהם
קונגו ,קפריסין והמזה"ת; ב 1988-זכו כוחות האו"ם בפרס נובל
לשלום.
********************
 -٢ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭﻗﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤـﻊ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل
ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ  .ﻭﻜﺎﻨﺕ  ٥٦ﺩﻭﻟـﺔ
ﻤﻥ ﺩﻭل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻗﺩ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻨﻪ ﺘﻘﺭﺭ ﻭﻗﻑ ﻜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻀﺩ ﺍﻟـﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻰ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  .ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻰ ﺨﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻁﺎﺭﻯﺀ ﺍﻟﺫﻯ ﻋﻘﺩ ﻟﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻓـﻰ
ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﻗﻁﺭ  .ﻭﻗﺩ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻀﻤﻥ  ٢٢ﺒﻨﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﻓﻰ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺇﻏﻼﻕ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺁﺨﺭ ﻨﺎﺸﺩﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺃﻻ ﺘﻌﺭﻗل ﺠﻬﻭﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻰ
ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ  .ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺯﺭﺍﺀ
ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺫﻯ ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﺘﺨﺫ ﻓﻴﻪ
ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻤﺎﺜل  ،ﻭﻗﺩ ﺸﻜل ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻀﻐ ﻁﹰﺎ ﺸﺩﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  .ﻭﺠﻪ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻨﺩﺍﺀﺍ ﻋﺎﺼﻔﹰﺎ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻰ ﺼﺭﺍﻋﻬﻡ ﻀﺩ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل  .ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺃﻤﻴـﺭ ﻗﻁـﺭ ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ ﻭﻨﺎﺸـﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺠﻠﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻰ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ .
ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺃﻋﻠﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻜﻠﻤﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻀـﺔ ﺴـﻭﻑ ﺘـﺴﺘﻤﺭ ،
ﻭﻫﺎﺠﻡ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﺩﻴﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  ،ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺘﺠﻤﻴـﺩ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ  ،ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻬﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺫﺨﻴﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﻤﻨﻀﺏ ﺒﻐﺎﺯ ﺴﺎﻡ  ،ﻭﻜﺭﺭ
ﺩﻋﻭﺘﻪ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل .





﴿ ﴾ ٢٤١
ﻭﻗﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﻨﻑ
ﺩﻭل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ
ﺫﻜﺭﻭﺍ ﻓﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺸﺘﺭﻙ
ﺘﻘﺭﺭ ﻭﻗﻑ ﻜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ
ﻓﻰ ﺨﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻁﺎﺭﻯﺀ
ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﻘﺩ ﻟﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻀﻤﻥ  ٢٢ﺒﻨﺩﺍ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ
ﺇﻏﻼﻕ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺃﻻ ﺘﻌﺭﻗل ﺠﻬﻭﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﺍﺘﺨﺫ ﻓﻴﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻤﺎﺜل
ﺸﻜل ﻀﻐﻁﹰﺎ ﺸﺩﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ
ﻭﺠﻪ ﻨﺩﺍﺀ ﻋﺎﺼﻔﹰﺎ
ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺃﻤﻴﺭ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ
ﻨﺎﺸﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺠﻠﺔ ﺒﻬﺩﻑ
ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻰ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺴﺘﻤﺭ
ﻫﺎﺠﻡ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﺩﻴﻬﺎ
ﺒﺘﺠﻤﻴﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ
ﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﻤﻨﻀﺏ ﺒﻐﺎﺯ ﺴﺎﻡ
ﻜﺭﺭ ﺩﻋﻭﺘﻪ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل

 
הפסקת כל הקשרים הפוליטיים  
במטרה ללחוץ עליה לסיים את
האלימות
מדינות אירגון ועידת האיסלאם
מסרו בהצהרה משותפת
הוחלט לעצור את כל הקשרים
הפוליטיים
כל עוד נמשכת התוקפנות והמצור
בסיומה של ועידת חירום
ועידה בת יום אחד
ההחלטה שכללה  22נקודות
תהליך הנורמליזציה בקשרים עם
סגירת משרדי האינטרסים הישראלים
שלא להפריע למאמצי מועצת הביטחון
הליגה הערבית
נערך לאחרונה בקהיר
נתקבלה בו החלטה דומה
יצר לחץ כבד על
פנה בקריאה נרגשת
אמיר קטר פתח את הכינוס
קרא לממשל האמריקני
להתערב בדחיפות על מנת
הפסקת התוקפנות הישראלית על
האינתיפאדה תימשך
תקף את חוסר האונים שמגלה
בקיפאון של מועצת הביטחון
אורניום מדולל בגז רעיל
שב וקרא למדינות המוסלמיות
להחרים את ישראל


﴿ ﴾ ٢٤٢
 
 .١ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﻓﺎﺭﻗﹰﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﺠﺩﺍ ﺒﻴﻥ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﺴﻴﺭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ؛ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻨﻘﻭل "ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭل" ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻫﻭ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔـﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﻨـﺙ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ )המדינות החליטו( ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻫﻭ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﻊ .
 .٢ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﻌﺩ ﻜﻠﻤﺔ )במטרה( ﺒﻤﻌﻨﻰ "ﺒﻬﺩﻑ" ﻴﺄﺘﻰ ﻓﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻼﻤﻰ.
 .٣ﻜﻠﻤﺔ "ﺒﻴﺎﻥ" ﺘﺘﺭﺠﻡ )הצהרה( ﺃﻭ )הודעה( .
.٤
.٥

עוד( .

ﻜﻠﻤﺔ "ﻁﺎﻟﻤﺎ" ﺘﺘﺭﺠﻡ )כל
ﻜﻠﻤﺔ )בת( ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ؛ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻨﻘﻭل )בת יום אחד(
ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻰ " ﻟﻤﺩﺓ ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ " .

********************
 -٣ﺘﻭﺍﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﺭﻥ ﺍﻟﻜﻴﻨﻴﺔ ﺍﻤﺱ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺍﺠﻭﺍﺀ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﻻﻭل ﻤﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﻋﺩﺓ ﺍﻴﺎﻡ
ﺒﻌﺩ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﺒﺨﺭﻕ ﺍﻟ ﻬﺩﻨﺔ  .ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻨﺎﻁﻕ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﻴﻥ ﻤﻥ
ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻴﻌﻜﻔﻭﻥ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﺘﻴﺢ
ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻀﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺩﻭﺀ ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ  .ﻭﺍﻭﻀﺢ »ﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﻁﻭﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ،
ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻴﻌﻜﺭ ﺼﻔﻭﻫﺎ ﺍﻱ ﻋﻤل ﻋﺴﻜﺭﻱ  .ﻭﺍﻀﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻗﻀﻴﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ..ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺘﺭﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻭﺍﻟﻌﺎﺩل ﻟﻘﻀﻴﺘﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺴﻴﻌﻁﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻤﻼ ﺠﺩﻴﺩﺍ  .ﻭﺍﻜﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﻭﺠﻬﺕ
ﻨﺩﺍﺀﺍ ﻋﺎﺠﻼ ﻻﻏﺎﺜﺔ ﺍﻻﻑ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺯﺤﻴﻥ ،ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﻰ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﻐﺯﺍل،
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﺭﻕ ﺍﻟﻬﺩﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻨﺯﻭﺡ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ
ﻗﺎل ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯﺘﺎ
ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺒﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﺨﺭﻕ ﺍﻟﻬﺩﻨﺔ ،ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﺔ
ﺁﻟﻴﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻗﻑ ﺍﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﺸﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭ
ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ .ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻨﻪ ﺍﺠﺭﻯ ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ
ﻓﻲ ﻨﻴﺭﻭﺒﻲ ﺍﻭل ﺍﻤﺱ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﻜﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ
ﺤﻭل ﺴﺒل ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ،ﻜﻤﺎ ﻨﺎﻗﺵ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺠﺒﺎل
ﺍﻟﻨﻭﺒﺔ ،ﻭﺍﺒﻴﻲ ،ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻨﻴل ﺍﻻﺯﺭﻕ ،ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻤﺜل


﴿ ﴾ ٢٤٣
ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻻﻤﻨﻴﺔ .ﻭﺍﻋﺭﺏ ﻟﺩﻯ ﻭﺼﻭﻟﻪ ﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﻤﻥ ﻨﻴﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺴﺎﻋﺔ ﻤﺘﺎﺨﺭﺓ ﻤﻥ
ﻤﺴﺎﺀ ﺍﻭل ﻋﻥ ﺍﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ .ﻭﺍﻜﺩ
ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺘﻤﻀﻲ ﺒﺎﻟﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻗﺎل ﺍﻥ
ﻭﻓﺩﻱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺘﺒﺎﺤﺜﺎ ﺤﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ،ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺒﺎﻨﻪ ﻜﺎﻥ »ﻁﻴﺒﺎﹰ ..ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﻭﻨﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺴﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ .ﻭﺍﺠﺭﻯ
ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻜﻴﻨﻲ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻤﺒﻌﻭﺙ ﺴﻜﺭﺘﺎﺭﻴﺔ
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺩ ﺒﺤﺙ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ  .ﻭﻗﺎﻟﺕ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻜﻴﻨﻲ ﺒﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼل ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ
ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ .ﻭﻗﺎﻟﺕ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺘﻁﺭﻕ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ،ﻭﺃﻤﻥ
ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻻﺘﻬﺎﻤﺎﺕ
ﺒﺨﺭﻕ ﺍﻟﻬﺩﻨﺔ.

 
נמשך המו"מ לשלום  
ﺘﻭﺍﺼﻠﺕ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ
התנועה העממית לשחרור סודן
ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ
בצל אווירה שקטה
ﻓﻲ ﻅل ﺍﺠﻭﺍﺀ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻬﺩﻭﺀ
החלפת ההאשמות בהפרת שביתת הנשק
ﺘﺒﺎﺩل ﺍﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﺒﺨﺭﻕ ﺍﻟ ﻬﺩﻨﺔ
הנושאים והנותנים של שני הצדדים
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ
שוקדים לשקול מיכניזם חדש
ﻴﻌﻜﻔﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
פיקוח על הפסקת האיבה
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺎﺕ
הכשרת האווירה למו"מ
ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ
בלי להעכיר את טוהרתה
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻜﺭ ﺼﻔﻭﻫﺎ
סוגיות השלטון וההון
ﻗﻀﻴﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ
הפנתה קריאה דחופה
ﻭﺠﻬﺕ ﻨﺩﺍ ﺀﺍ ﻋﺎﺠﻼﹰ
ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻟﺸﺅﻭﻥ יועצו של נשיא הרפובליקה לענייני
השלום
ﺍﻟﺴﻼﻡ
עברו את המשבר האחרון
ﺘﺠﺎﻭﺯﺘﺎ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ
פרצה בגלל החלפת ההאשמות
ﻨﺸﺒﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ
קשרים צדדים לקבוע קונצפציה
ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭ


﴿ ﴾ ٢٤٤
ﺍﺠﺭﻯ ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻭل ﺍﻤﺱ
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ
ﺴﺒل ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺘﻤﻀﻲ ﺒﺎﻟﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ

הקים התייעצויות שלשום
הארגון הנותן חסות למו"מ
הדרכים להתגבר על חילוקי הדעות
שלושת אזורי הסכסוך
נושאי המחלוקת האחרים שפטיפול
המו"מ הולך בקצב שנקבע לו

ﺤﺩﺩﺕ ﻟﻬﺎ
ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ
ﻴﺩﻓﻊ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻤﺎﻡ
ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺴﺘﻨﺘﻬﻲ
ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻤﺒﻌﻭﺙ ﺴﻜﺭﺘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
ﺒﺤﺙ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ

הגדיר את הפגישה בין שני הצדדים
דוחף את תהליך המו"מ קדימה
הסבוב הנוכחי יסתיים
בנוכחות שליח מזכירות הארגון
נדון בה התפתחות תהליך השלום
שני הצדדים הדגישו את חשיבות
הסרת המכשולים כתוצאה מ...

 
 .١ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ )מו"מ( ﻫﻭ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺭ ﻟﻜﻠﻤﺘـﻰ )משא ומתן( ﻭﻴﻌﻨـﻰ "ﻤﻔﺎﻭﻀـﺎﺕ " ،
ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ﻭﺃﺼﻠﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﻤﻔﺭﺩﺍ ﻤﺫﻜﺭﺍ .
 .٢ﻜﻠﻤﺔ " ﺃﺠﻭﺍﺀ" ﺘﺘﺭﺠﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ )אווירה( ﻭﻻﺘﺘﺭﺠﻡ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ.

 .٣ﻜﻠﻤﺔ "ﻤﻔﺎﻭﺽ" ﺘﺘﺭﺠﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ )נושא
 .٤ﻜﻠﻤﺔ "ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ" ﺘﺘﺭﺠﻡ )פיקוח( ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺒﻨﻔﺱ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒـﻪ ﺍﻟﻔﻌـل
ﻭﻫﻭ )על( .
 .٥ﺠﻤﻠﺔ "ﺍﻨﺩﻟﻌﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ" ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ )המשבר פרץ( ﻭﻷﻥ ﻜﻠﻤﺔ "ﺃﺯﻤﺔ" ﻤﺫﻜﺭ
ונותן( .

ﻓﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭ ﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل .

 .٦ﻜﻠﻤﺔ "ﺍﻟﺭﺍﻋﻰ" ﺘﺘﺭﺠﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ )נותן
 .٧ﺍﻟﻔﻌل )נדון( ﻓﻌل ﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﻤﺠﻬﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻷﺠﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘل ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﺍﻭ )דן( ﺒﻤﻌﻨﻰ
החסות( .

"ﺒﺤﺙ – ﻨﺎﻗﺵ" .




******************** 
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 – תרגילים 


 

* ﺃﻋﻠﻥ ﺁل ﺠﻭﺭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  . ٢٠٠٤ﻭﻜﺎﻥ ﺠﻭﺭﻗﺩ ﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ، 2000ﻤﺭﺸﺤﺎ
ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ،ﻭﺨﺴﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ،ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ،ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ
ﻤﻌﺭﻜﺔ ﻟﻡ ﺘﺤﺴﻡ ﺍﻻ ﺒﻌﺩ ﺼﺭﺍﻉ ﻗﻀﺎﺌﻲ .ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻋﻼﻥ ﺁل ﺠﻭﺭ ﺨﻼل ﻟﻘﺎﺀ ﺃﺠﺭﺘﻪ ﻤﻌﻪ
ﺸﺒﻜﺔ ﺴﻲ .ﺒﻲ .ﺇﺱ .ﻭﻗﺎل" :ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺒﻴﻥ ﻤﻨﻲ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻠﺘﻲ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻟﻲ ﺇﻨﻬﻡ ﻻ
ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺎ ﻤﺭﺭﻨﺎ ﺒﻪ ﻋﺎﻡ  ."٢٠٠٠ﻴﺸﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺁل
ﺠــﻭﺭ ﺍﺨﺘﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻫﺯﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ
ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺘﻭﺭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﺠﻭﺯﻴﻑ ﻟﻴﺒﺭﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻟﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ،ﺃﻨﻪ
ﺴﻴﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﻴﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ .ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻓﺴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺭﺸﺢ ﻴﻬﻭﺩﻱ ﺒﻔﺭﺹ ﺍﻟﻔﻭﺯ
ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﻴﺭﻜﻴﺔ.
* ﺇﻟﺘﻘﻰ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ،ﺒﺸﺎﺭ ﺍﻷﺴﺩ ﺒﺭﺌﻴﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ،ﺘﻭﻨﻲ ﺒﻠﻴﺭ ،ﻓﻲ ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ
ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ،ﻟﻨﺩﻥ  .ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ
ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ" :ﺃﻨﺎ ﺴﻌﻴﺩ ﺠﺩﺍﹰ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻜﻨﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺩﺓ
ﺴﻨﺘﻴﻥ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﻓﺕ ﻋﻥ ﻜﺜﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ".ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺯﻋﻴﻤﺎﻥ ﻓﻲ
ﻟﻘﺎﺌﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل  :ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ،ﻭﺨﻁﺭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  .ﻭﺒﺩﻭﺭﻩ ،ﻗﺎل
ﺘﻭﻨﻲ ﺒﻠﻴﺭ ،ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ،ﻓﻲ ﺨﺘﺎﻡ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ" :ﺇﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ
ﻓﻲ ﺤل ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﺠﻴﺩ .ﻜﻠﻨﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﺤﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ،ﻴﺘﻤﻜﻥ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻭﻥ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺒﺴﻼﻡ ﻭﺠﻭﺍﺭ ﺤﺴﻥ .ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺩﺭﻙ ﺃﻥ
ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺴﺘﺭﺒﺢ ﻤﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻀﺩ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ".ﻭﺃﻀﺎﻑ
ﺒﻠﻴﺭ" :ﺇﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺨﻔﻲ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻨﻨﺎ ..ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ،ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻨﻲ ﺃ ﺅﻤﻥ ﺃﻥ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻜﻬﺫﻩ ﻤﻊ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ...ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﻤﻊ
ﺴﻭﺭﻴﺎ ،ﻷﻨﻬﺎ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺠﺯ ﺀﺍ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ .ﻟﻘﺩ ﻜﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ
ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺭﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺴﻭﺭﻴﺎ ،ﻭﻤﺎ ﺯﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ .ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻨﻲ


﴿ ﴾ ٢٤٦
ﺃﺸﻜﺭ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﻭﻡ ﻟﻴﻠﺘﻘﻲ ﺒﻲ  .ﻭﻗﺩ ﺸﻜﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ
ﻤﻀﻴﻔﻪ ،ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻤﻊ ﺒﻠﻴﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﺒﻨﺎﺀ ،ﻤﺸﻴﺭﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ "ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ،ﻜﻤﺎ
ﺃﺸﺎﺭ ﺒﻠﻴﺭ ،ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ
ﻤﺘﻔﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ .ﻭﻗﺩ ﺭﻜﺯﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ،ﻫﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ
ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﺭﻫﺎﺏ  .ﻭﺍﺴﺘﻁﺭﺩ ﺍﻷﺴﺩ" :ﺇﻥ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺘﺤﺎﺭﺏ
ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﺤﺴﺏ .ﻭﺒﺤﻜﻡ ﺘﺠﺭﺒﺘﻨﺎ ﻓﻲ
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ،ﻓﺴﻨﻤﻨﺢ ﺘﺠﺭﺒﺘﻨﺎ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﺭﺏ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﻤﻀﻰ
ﺍﻷﺴﺩ ﻴﻘﻭل" :ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺸﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﺴﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ
ﻗﺩﻤﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻴﻨﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻠﻴﺭ".
******************
 -٤ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻥ ﻓﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ  .ﺘﺄﺴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ
 ،١٩٠٠ﻭﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻤﺩﺓ  ٢٣ﻋﺎﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ  .ﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺘﻪ ﺍﺘﺤﺎﺩﺍ ﻤﻥ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺎﺒﻴﻴﻥ ) ﻭﻫﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺘﻀﻡ ﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻭﺘﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ (  .ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻤﻌﺘﺩﻟﺔ
ﻭﻻﻨﻠﺤﻅ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻰ  ،ﻭﻫﻰ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎل  .ﺍﺘﺴﻊ
ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺒﺴﺭﻋﺔ  ،ﻭﻓﻰ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﺎﻡ  ١٩٠٦ﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ  ٢٩ﻋﻀ ﻭﺍ ﻤﻨﻪ ﻓﻰ
ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ  ،ﻭﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﺴﻤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ "ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎل"  .ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺭﺏ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺸﺎﺭﻙ ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻓﻰ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ  .ﻭﻓﻰ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ ﺃﻋﻴﺩ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ) ﻋﺎﻡ
 (١٩١٨ﻭﺩﻋﺎ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  .ﻓﻰ ﻋﺸﺭﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻀﻌﻑ ﺤﺯﺏ ﺍﻷﺤﺭﺍﺭ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺤﺯﺏ
ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ  .ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ
ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ  . ١٩٢٩- ١٩٢٣ﻓﻰ ﻋﺎﻡ  ١٩٣١ﺸﻜل ﺭﺍﻤﺴﻰ ﻤﺎﻜﺩﻭﻨﺎﻟﺩ ﺯﻋﻴﻡ
ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﺌﺘﻼﻓﻴﺔ ﻤﻊ ﺤﺯﺒﻰ ﺍﻷﺤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﻭﺘﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﺘﻔﻜﻙ ﺤﺯﺒﻪ  .ﻓﻰ
ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﺎﻡ  ١٩٤٥ﻓﺎﺯ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻅل ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ
 ١٩٥١ﻤﻤﺎ ﺃﺘﺎﺡ ﻟﻪ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻨﺎﺩﻯ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ  ،ﻤﺜل ﺘﺄﻤﻴﻡ


﴿ ﴾ ٢٤٧
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻘﻁﺎﺭﺍﺕ  ،ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ  .ﺸﻜل ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﻋﺩﻴﺩﺓ  ،ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺫﻟﻙ
ﺒﻀﻐﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺯﺏ  .ﻓﻰ ﻋﺎﻡ  ١٩٨١ﺸﻜل
ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻟﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﻜﻭﺍ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺤﺯﺒﺎ ﺁﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻟﻡ
ﻴﺤﺎﻟﻔﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻰ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ  .ﺨﻼل ﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
ﺴﻴﻁﺭ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻨﺘﻬﺞ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻜل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺁﻤﻥ
ﺒﻬﺎ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺫﻯ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﺠﺘﺫﺍﺏ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﻠﺘﺼﻭﻴﺕ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻓﻰ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﻴﻥ  .ﻭﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻗﺎﻤﺕ ﺜﻭﺭﺓ
ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺘﺤﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺃﻨﺘﻭﻨﻰ "ﺘﻭﻨﻰ" ﺒﻠﻴﺭ ﺯﻋﻴﻡ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﺫﻯ ﻗﺎﺩ ﺍﻟﺤﺯﺏ
ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  . ١٩٩٤ﻭﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺒﻠﻴﺭ ﺃﻋﻴﺩﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻟﻜﻰ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﻤﺭﻜﺯ
ﺍﻟﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  .ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ،
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ،ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ  ،ﻭﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺎﺩﺤﺔ  .ﻟﻘﺩ ﺃﺩﺕ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺇﻟﻰ ﻨﺼﺭ ﻜﺎﺴﺢ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﻓﻰ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ  ١٩٩٧ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺒﻠﻴﺭ
ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻟﻠﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻋﺎﺩ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﻓﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﻌﺩ  ١٨ﻋﺎﻤﺎ ﻓﻰ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ .
ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ٢٠٠٠ﻓﺎﺯ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺒﻠﻴﺭ ﻓﻰ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻜﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﻭﺯﺭﺍﺀ .

 
המפלגה נוסדה בשנת  
ﺘﺄﺴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ
ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍل ٢٠ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ במשך המאה העשרים הגיע לשלטון
 23שנים לא רצופות
 ٢٣ﻋﺎﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ
איחוד של מפלגת הלייבור העצמאית
ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل
תנועת האיגודים המקצועיים
ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
תנועה רעיונית של אינטלקטואלים
ﺤﺭﻜﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺘﻀﻡ ﻤﺜﻘﻔﻴﻥ
שואפת לשפר את סדרי החברה
ﺘﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
לא ניכרה בהן ההשפעה המרקסיסטית
ﻻﻨﻠﺤﻅ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻰ
המפלגה התרחבה במהירות
ﺍﺘﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺒﺴﺭﻋﺔ
אימצה המפלגה את שמה הרשמי
ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﺴﻤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ
קבינט המלחמה
ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ
אורגנה המפלגה מחדש
ﺃﻋﻴﺩ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ


﴿ ﴾ ٢٤٨
ﺩﻋﺎ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ
ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺃﻗﻠﻴﺔ
ﺸﻜل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﺌﺘﻼﻓﻴﺔ
ﻓﺎﺯ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﺃﺘﺎﺡ ﻟﻪ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ
ﻨﺎﺩﻯ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ
ﺘﺄﻤﻴﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻘﻁﺎﺭﺍﺕ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ
ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻜﺎﻟﻴﺔ
ﺸﻜل ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻟﻭﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺭﻜﻭﺍ ﺍﻟﺤﺯﺏ
ﻟﻡ ﻴﺤﺎﻟﻔﻪ ﻨﺠﺎﺡ ﻜﺒﻴﺭ
ﺴﻴﻁﺭ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻨﺘﻬﺞ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻜل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﺁﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎل
ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﺠﺘﺫﺍﺏ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﻗﺎﻤﺕ ﺜﻭﺭﺓ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﺘﺤﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺯﻋﻴﻡ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﺎﺏ
ﺃﻋﻴﺩﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﺯﺏ
ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﺼﺭ ﻜﺎﺴﺢ ﻟﻠﺤﺯﺏ
ﺒﻌﺩ  ١٨ﻋﺎﻤﺎ ﻓﻰ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ

מצעו קרא ליצירת סדר חברתי
בעלות הציבור על אמצעי הייצור
מפלגת האופוזיציה העיקרית לשמרנים
ממשלות מיעוט
הקים ממשלת קואליציה
זכה ברוב מכריע
עלה בידו לחולל אחדות מהרפורמות
דגל בהן מלכתחילה
הלאמת מערכת הרכבות
הנהגת ביטוח בריאות לאומי
הסתמנה קצת נטייה לרדיקליזם
המתונים שפרשו מהמפלגה הקימו
לא נחל הצלחה מרובה
שלטה המפלגה השמרנית בבריטניה
ניהל מדיניות מנוגדת לכל הרעיונות
מפלגת הלייבור האמינה בהם
יכולה למשוך ציבור רחב יותר
התחוללה מהפכת הלייבור החדש
תחת הנהגתו של מנהיג המפלגה הצעיר
מצע המפלגה שוכתב
המפלגה אימצה סוגיות פופולריות
השוויון בין הגברים לנשים
הובילה לניצחון סוחף של המפלגה
אחרי  18שנים בספסלי האופוזיציה

 
 .١ﻜﻠﻤﺔ )מפלגה( ﺒﻤﻌﻨﻰ " ﺤﺯﺏ" ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺅﻨﺜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﻭﻤﺫﻜﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻟـﺫﻟﻙ
ﺘﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺄﺘﻰ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ .

 .٢ﻜﻠﻤﺔ )מחדש( ﺘﺄﺘﻰ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌل  ،ﻤﺜل )אורגן
 .٣ﻜﻠﻤﺔ )בעלות( ﺒﻤﻌﻨﻰ "ﻤﻠﻜﻴﺔ" ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺴﺏ )על( .

מחדש( ﺒﻤﻌﻨﻰ " ﺃﻋﻴﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ".



﴿ ﴾ ٢٤٩
 .٤ﺍﻟﻔﻌل )עלה
 .٥ﺍﻟﻔﻌل )דגל( ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺴﺏ )ב( ﻭﻴﻌﻨﻰ " ﻨﺎﺩﻯ ﺒـ " ) ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ( .
 .٦ﻋﺒﺎﺭﺓ )לא נחל הצלחה( ﺘﻌﻨﻰ " ﻟﻡ ﻴﺤﺎﻟﻔﻪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ " .
 .٧ﺍﻟﻔﻌل " ﺍﻨﺘﻬﺞ " ﻴﺘﺭﺠﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ )הנהיל  -הנהיג ( .
 .٨ﺍﻟﻔﻌل )האמין( ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﺴﺏ )ב( ﻭﻴﻌﻨﻰ "ﺁﻤﻥ ﺒـ" ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﻯ ﺒﺤـﺭﻑ )ל(
בידו( ﻴﻌﻨﻰ " ﺘﻤﻜﻥ – ﺃﺘﻴﺢ ﻟﻪ " .

ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ " ﺼﺩﻕ – ﻭﺜﻕ ﺒـ " .

********************
 -٥ﺼﻌﺩﺕ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﻀﺩ ﻁﻬﺭﺍﻥ ﺒﺎﻀﺎﻓﺔ ﺍﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺯﺍﻋﻡ ﺤﻭل
ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﺴﻠﺤﺔ ﺩﻤﺎﺭ ﺸﺎﻤل ،ﻭﺍﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ،
ﻭﺍﻴﻭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﻗﺎﺩﺘﻪ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻀﻐﻁ ﻤﺴﺌﻭﻟﻭﻥ ﺍﻤﻴﺭﻜﻴﻭﻥ ﺒﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗـﺔ
ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﻻﺠﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻴﺭﺍﻥ ﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﺴـﻠﺤﺔ
ﻨﻭﻭﻴﺔ ،ﻤﺴﺘﻌﻴﺩﺓ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ
ﺨﺎﺘﻤﺘﻪ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﺴﻠﺤﺔ ﻟﻡ ﺘﺠﺩﻫﺎ .ﻓﻘﺩ ﺍﺘﻬﻡ ﺩﻭﻨﺎﻟﺩ ﺭﺍﻤﺴﻔﻴﻠﺩ ﻭﺯﻴﺭ
ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺍﻴﺭﺍﻥ ﺒﺎﻴﻭﺍﺀ ﻗﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ »ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ « .ﻭﻗـﺎل
ﺭﺍﻤﺴﻔﻴﻠﺩ »ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﺄﻭﻱ ﺍﺭﻫﺎﺒﻴﻴﻥ .ﻭﻨﻌﺭﻑ ﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻴﺭﺍﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻜﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ « .ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺭﺍﻤﺴﻔﻴﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﻕ ﺍﻥ ﺍﺘﻬﻡ ﻁﻬﺭﺍﻥ ﺒﺎﻴﻭﺍﺀ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ
ﻫﺭﺒﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ،ﺍﻱ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻭل ﻫﻭﻴﺔ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻌﺘﻘـﺩ ﺍﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ
ﺍﻴﺭﺍﻥ.ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ﺍﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﻻﻴﺭﺍﻥ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻟﺤﻅـﺭ
ﺍﻻﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ .ﻭﻗﺎل ﺴﻜﻭﺕ ﻤﻜﻴﻼﻥ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻴﺠﺎﺯ
ﺼﺤﻔﻲ »ﺍﺠﻬﺯﺘﻨﺎ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺫﻜﺭﺕ ﻋﻼﻨﻴﺔ ﺍﻥ ﺍﻴﺭﺍﻥ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻭﺍﺼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺠـﺎ ﻟﻼﺴـﻠﺤﺔ
ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﻭﻤﻴﺔ ﻭﻟﺩﻴﻬﻡ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﻟﺩﻴﻬﻡ ﺨﺒﺭﺍﺕ
ﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﻭﺒﻨﻰ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ« .ﻭﺍﻀﺎﻑ ﺍﻥ ﺍﻴﺭﺍﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻨﺸﻁﺔ ﻟﺤﻴـﺎﺯﺓ
ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ »ﻭﺒﻌﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻗﻠﻘﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻨﻬﻡ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻟﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﻟﻼﺴـﻠﺤﺔ
ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ « .ﻭﺫﻜﺭﺕ ﺼﺤﻴﻔﺔ »ﺍﻟﺠﺎﺭﺩﻴﺎﻥ « ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻥ ﺴﺘﻴﻔﺎﻥ ﺭﻴﺩﻴﻤﻴﻜﺭ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ
ﺍﻻﻤﻴﺭﻜﻲ ﺍﺘﻬﻡ ﺍﻴﺭﺍﻥ ﺨﻼل ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻻﻫﺎﻱ
ﺒﺘﺨﺯﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻨﻘﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﻋﺼﺎﺏ ﺒﻬﺩﻑ
ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﺴﻠﺤﺔ ﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ .ﺍﻀﺎﻓﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺎل ﻤﺴﺌﻭل ﺍﻤﻴﺭﻜﻲ ﻟﺭﻭﻴﺘﺭﺯ ﺍﻤﺱ ﺍﻥ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺘﻀﻐﻁ


﴿ ﴾ ٢٥٠
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﺩﻋﻲ ﻻﻋﻼﻥ »ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻴﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻟﺨﻁﻴﺭ« ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻅﺭ ﺍﻻﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟـﺸﻬﺭ
ﺍﻟﻤﻘﺒل .ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﺍﻻﻤﻴﺭﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻠﺏ ﺍﻻ ﻴﻨﺸﺭ ﺍﺴﻤﻪ »ﻨﺤـﻥ ﻨﻌﺘﻘـﺩ ﺍﻨـﻪ ﻭﻗﻌـﺕ
ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺜﺒﺘﻪ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻴﺭﺍﻨﻲ ﻻ ﻴﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﺸـﻲﺀ
ﺴﻭﻯ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻼﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ« .ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻌﻰ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻴﺭﺍﻥ.
ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺍﺴﻬﺎﺏ ﺍﻥ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﺒﻼﻏﻬﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﺩﻋﻲ ﺴﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ
ﺍﻥ ﺍﻴﺭﺍﻥ ﻟﻡ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺴﻭﻯ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻁﻔﻴﻔﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﺫﺍ ﻓﻌل ﺫﻟﻙ »ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺨﻁـﺄ
ﻓﺎﺩﺤﺎ ﻭﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ « .ﻭﻨﻘﻠـﺕ ﻭﻜﺎﻟـﺔ ﺍﻻﻨﺒـﺎﺀ
ﺍﻻﻴﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ ﺒﺎﺴﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻻﻴﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻤﺱ ﻗﻭﻟﻪ ﺍﻥ »ﻤﺜل ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﻜﻼﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻗﻭﻱ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻥ ﻴﻨﻁﻕ ﺒﻪ ﺍﺸﺨﺎﺹ ﻴﺯﻋﻤﻭﻥ ﺍﻨﻬﻡ ﺴﻴﺎﺴﻴﻭﻥ«.
ﻭﺍﻀﺎﻑ ﺍﻥ »ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﻜﻬﺫﻩ ﻻ ﻴﺅﻜﺩ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺯﺍﻋﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺍﺴﺎﺱ ﻟﻬﺎ « .ﻭﻗـﺎل
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ ﺍﻥ ﺍﻴﺭﺍﻥ »ﺘﺅﻤﻥ ﺠﺩﺍ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ .ﺍﻤـﺎ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻬـﺎ
ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻓﻬﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻻ ﻴﻠﻔﻪ ﺍﻱ ﻏﻤﻭﺽ ﻭﺍﻫﺩﺍﻓﻪ ﺴـﻠﻤﻴﺔ« .ﻭﺍﻭﻀـﺢ ﺍﻥ »ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ
ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻟﻼﺭﻫﺎﺏ ﻻ ﺘﺠﻌﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺍﻻﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ«.

ﺼﻌﺩﺕ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﻀﺩ
ﺒﺎﻀﺎﻓﺔ ﺍﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ
ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﺴﻠﺤﺔ ﺩﻤﺎﺭ ﺸﺎﻤل
ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
ﻴﻀﻐﻁ ﻤﺴﺌﻭﻟﻭﻥ ﺍﻤﻴﺭﻜﻴﻭﻥ ﺒﻘﻭﺓ
ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ
ﻻﺠﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ
ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻴﺭﺍﻥ ﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﺴﻠﺤﺔ ﻨﻭﻭﻴﺔ
ﻤﺴﺘﻌﻴﺩﺓ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ
ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﺴﻠﺤﺔ ﻟﻡ ﺘﺠﺩﻫﺎ

 
וושנגטון הסלימה את מסעה נגד
הוספת האשמות חדשות
אחסנת חומרים כימיים
לייצור את הנשק להשמדה המונית
הקמת קשרים עם אירגון אלקאעדה
בכירים אמריקניים מפעילים לחץ כבד
הסוכנות הבינ"ל לאנרגייה אטומית
לאלץ אותה לפרסם דו"ח
איראן מפרה אמנה בינלאומית
פיתוח נשק גרעיני
משחזרת אותו תרחיש
לחפש את הנשק שלא מצאה


﴿ ﴾ ٢٥١
ﺍﺘﻬﻡ ﺍﻴﺭﺍﻥ ﺒﺎﻴﻭﺍﺀ
ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻴﺔ ﺘﻔﺎﺼﻴل
ﻫﻭﻴﺔ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ
ﺍﻴﺠﺎﺯ ﺼﺤﻔﻲ
ﺍﺠﻬﺯﺘﻨﺎ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺫﻜﺭﺕ ﻋﻼﻨﻴﺔ
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻨﺸﻁﺔ ﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺨﺒﺭﺍﺀ
ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺘﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ
ﻁﻠﺏ ﺍﻻ ﻴﻨﺸﺭ ﺍﺴﻤﻪ
ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻴﺭﺍﻨﻲ
ﻻ ﻴﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﺸﻲﺀ ﺴﻭﻯ
ﺘﺴﻌﻰ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻟﻡ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺴﻭﻯ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻁﻔﻴﻔﺔ
ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺨﻁﺄ ﻓﺎﺩﺤﺎ
ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺩﻟﺔ
ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﻜﻼﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻗﻭﻱ
ﺍﺸﺨﺎﺹ ﻴﺯﻋﻤﻭﻥ ﺍﻨﻬﻡ ﺴﻴﺎﺴﻴﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺯﺍﻋﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺍﺴﺎﺱ ﻟﻬﺎ
ﺘﺅﻤﻥ ﺠﺩﺍ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ
ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻭﺍﻀﺢ
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ

האשים את איראן שהיא נותנת מחסה
לא מסר שום פרטים
זהות מנהיגי הקבוצה
סגן דובר בית הנשיא
תדרוך לעיתונאים
מנגנוני המודיעין שלנו מסרו בפומבי
פועלת נמרצות לגייס מומחים
וושנגטון מפעילה לחץ על
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה
ביקש להישאר בעילום שם
האופי הכללי של ההתנהגות האיראנית
אינו מתאים אלא ל..
וושנגטון חותרת לפעילות פיקוח חדשה
לא הפרה אלא באופן קל
תהיה זו טעות חמורה
אם המנכ"ל לא יעקוב אחרי ההוכחות
בעייה גדולה עלולה להיווצר
התבטאויות כאלה הן ביטוי מדיני חזק
אנשים שטוענים שהם פוליטיקאים
הטענות שאין להן כל בסיס
מאמינה מאוד בעיקרון המלחמה בטרור
תכניתה הגרעינית ברורה
מדיניות סלקטיבית ונורמות כפולה

 
 .١ﻜﻠﻤﺔ "ﻤﺴﺌﻭل" ﺘﺘﺭﺠﻡ )בכיר( ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ  ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ "ﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺸﻴﻰﺀ" ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺭﺠﻡ )אחראי על( .
 .٢ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ" ﺘﺘﺭﺠﻡ )פירסום דו "ח( .
 .٣ﺍﻟﻔﻌل "ﺍﺴﺘﻌﺎﺩ" ﻴﻌﻨﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺹ "ﺃﻋﺎﺩ" ،ﻭﻴﺘﺭﺠﻡ )שחזר( .
 .٤ﺍﻟﻔﻌل "ﺃﻭﻯ" ﻴﺘﺭﺠﻡ )נתן מחסה( .



﴿ ﴾ ٢٥٢
 .٥ﻤﺭﻜﺏ "ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻰ" ﻴﺘﺭﺠﻡ )בית
 .٦ﻤﺭﻜﺏ "ﺍﻴﺠﺎﺯ ﺼﺤﻔﻰ" ﻴﺘﺭﺠﻡ )תדרוך לעיתונאים( .
 .٧ﺍﻟﻔﻌل " ﺍﻨﺘﻬﺞ " ﻴﺘﺭﺠﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ )הנהיל  -הנהיג ( .
 .٨ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻜﻠﻤﺔ "ﺤﻴﺎﺯﺓ" ﻫﻭ ﺘﺠﻨﻴﺩ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺘﺘﺭﺠﻡ ) גיוס( .
 .٩ﻜﻠﻤﺔ "ﺨﺒﺭﺍﺕ" ﺘﺘﺭﺠﻡ )מומחים( ﺒﻤﻌﻨﻰ "ﺨﺒﺭﺍﺀ" .
 .١٠ﺠﻤﻠﺔ " ﻁﻠﺏ ﺍﻻ ﻴﻨﺸﺭ ﺍﺴﻤﻪ" ﺘﺘﺭﺠﻡ )ביקש להישאר בעילום שם(.
 .١١ﺍﻟﻔﻌل "ﻴﺘﺒﻊ" ﻴﺘﺭﺠﻡ )יעקוב אחרי( .
 .١٢ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﻗﺩ ﻴﻨﺸﺄ" ﺘﺘﺭﺠﻡ )עלול להיווצר ( ﻭﺍﻟﻔﻌ ل ﻫﻨﺎ ﻓـﻰ ﺼـﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ
ﺍﻟﻼﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل )נוצר( ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻰ ﻤﻨﻪ ) יצר( ﺃﻯ "ﺃﻨﺸﺄ – ﺨﻠﻕ – ﺃﻨﺘﺞ " .
 .١٣ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﻻ ﺃﺴﺎﺱ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟـﺼﺤﺔ " ﺘﺘـﺭﺠﻡ )אין לו כל בסיס(  ،ﺃﻭ )חסר
שחר( .
********************
הנשיא( .

 - ٦ﺠﺩﺩ ﻜﻤﺎل ﺨﺭﺍﺯﻱ ﻭﺯﻴﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﻨﻔﻲ ﺒﺤﺙ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻴـﺔ ـ
ﺍ ﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﺠﺭﺕ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺴﺎﺒﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻑ ،ﻤﺅﻜﺩﺍﹰ ﺍﻥ ﻁﻬﺭﺍﻥ
ﻟﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ .ﻭﺍﻨﺘﻘﺩ
ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ،ﻤﺅﻜﺩﺍﹰ ﺍﻨﻬﺎ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﻟﻔﺠﻭﺍﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ .ﻭﻗﺎ ل ﺨﺭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺼﺤﻔﻲ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﻨﻅﻴﺭﻩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻨـﻲ ﺍﻟـﺸﻴﺦ
ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﺁل ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﻊ ﺍﻻﻤﻴﺭﻜﻴﻴﻥ »ﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ«
ﻤﺅﻜﺩﺍ ﺍﻨﻪ »ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻴﺭﺍﻥ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﻟـﻥ ﺘـﺘﻡ«.
ﻭﺘﺎﺒﻊ »ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻤﻨﻌﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺤﻭل ﺍﻓﻐﺎﻨـﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ .ﻜﺎﻨـﺕ ﻟﻨـﺎ
ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﻊ ﺍﻻﻤﻴﺭﻜﻴﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺘﺒﺎﺤﺜﻨﺎ ﺤﻭل ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﻨﻌﺘﻘﺩ
ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﻭﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﻭﻨﻌﺘﻘﺩ ﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻥ ﺘﺨـﺭﺝ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ
ﻭﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ« .ﻭﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺴـﺅﺍل ﻋـﻥ ﻤﻭﻗـﻑ ﺍﻴـﺭﺍﻥ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻻﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻰ ﺤﺯﺏ ﺍﷲ ،ﻗﺎل ﺨﺭﺍﺯﻱ ﺍﻥ ﺤﺯﺏ ﺍﷲ »ﻜﻴﺎﻥ ﻟﺒﻨـﺎﻨﻲ«
ﻭﺍﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺍﻥ »ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻫـﻲ ﻗـﺩﺭﺓ ﻟﻠﺒﻨـﺎﻥ
ﻭﺭﺍﺩﻉ ﻀﺩ ﺍﻱ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ « ﻤﺅﻜﺩﺍ ﺍﻥ »ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﻻ ﻴﻌﺽ ﻴﺩﻩ« .ﻭﺠﺩﺩ ﺨﺭﺍﺯﻱ ﺭﻓـﺽ
ﺍﻴﺭﺍﻥ ﻟﻼﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻻﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻻﻴﺭﺍﻥ ﺤﻭل ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻨﺘﺎﺝ ﺍﺴﻠﺤﺔ ﺩﻤﺎﺭ ﺸﺎﻤل ﻤﺅﻜﺩﺍ
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ﺍﻥ ﺍﻴﺭﺍﻥ ﺘﺩﻋﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺤﻭل ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴـﻁ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻭﺩﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻰ ﻓﺭﺽ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل.
ﻭﺃﻋﻠﻥ ﺨﺭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺍﺠﺎﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍل ﺤﻭل ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻴﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﺒـﻴﻥ ﺩﻭل
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ،ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﺅﻜﺩﺍ ﺍﻨـﻪ »ﻴﺤـﺩﺙ ﻓﺠـﻭﺓ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ« .ﻭﺍﺘﻬﻡ ﺨﺭﺍﺯﻱ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺤﻤـﻼﺕ ﻀـﺩ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ،
ﻭﻗﺎل :ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻨﺭﻯ ﺍﻥ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﻱ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﺴـﺭﺍﺌﻴل ﻻ ﻴﺘﻔـﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟﻨﻅـﺭﺓ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻴـﻀﺎ ﻭﻗـﻑ ﺍﻱ
ﺘﻁﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل.

 
הכחיש שוב
ﺠﺩﺩ ﻨﻔﻰ
ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻴﺔ ـ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ חידוש הקשרים האיראניים האמרקניים
שיחות שנערכו לפני כן
ﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﺠﺭﺕ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺴﺎﺒﻕ
טהראן לא תשנה את המדיניות שלה
ﻁﻬﺭﺍﻥ ﻟﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ
כלפי וושנגטון
ﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ
כל עוד לא משנה האחרת את יחסה
ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ
מתח ביקורת על רעיון הנורמליזצייה
ﺍﻨﺘﻘﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
תוביל לפערים בעולם האיסלאמי
ﺴﺘﺅﺩﻱ ﻟﻔﺠﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ
מסיבת עיתונאים משותפת
ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺼﺤﻔﻲ ﻤﺸﺘﺭﻙ
אינה בדבר הקשרים הדו ֿצדדיים
ﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
לא מנע ממנו לקיים מגעים עם
ﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻤﻨﻌﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ
אחרי נפילת המשטר בעיראק
ﺒﻌﺩ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ
ערכנו דיונים על עתיד עיראק
ﺘﺒﺎﺤﺜﻨﺎ ﺤﻭل ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
הדימוקרטיה ורצון העם
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ
כל הדעות והקבוצות
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ
על הכוחות הזרים לצאת
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻥ ﺘﺨﺭﺝ
למסור את השלטון לנציגי העם
ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﻌﺏ
ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻴﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻻﻤﻴﺭﻜﻴﺔ עמדת איראן כלפי האיומים האמרקניים
ישות לבנונית
ﻜﻴﺎﻥ ﻟﺒﻨﺎﻨﻲ
יכולת ההתנגדות היא היכולת של לבנון
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻫﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﻟﻠﺒﻨﺎﻥ
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ﺭﺍﺩﻉ ﻀﺩ ﺍﻱ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ
ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﻻ ﻴﻌﺽ ﻴﺩﻩ
ﺘﺩﻋﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل
ﻓﺭﺽ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺍﺠﺎﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍل
ﺍﺘﻬﻡ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺤﻤﻼﺕ
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻨﺭﻯ
ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ

מרתיע נגד כל תוקפנות
האדם החכם לא נושך את ידו
תומכת בהצעת ההחלטה הסורית
איזור ריק מהנשק להשמדה המונית
הטלת פיקוח על ישראל
בתשובתו לשאלה
האשים את ישראל בעריכת מסעים
מנקודת מוצא זו אנו רואים
אינו עולה בקנה אחד עם ההשקפה
האיסלאמית

 
 .١ﺍﻟﻔﻌل "ﺠﺩﺩ"؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻜﺭﺭ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﺘﺭﺠﻡ )שוב( ﺃﻭ )מחדש(ﻭﻴﺄﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﻌـل
ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ  ،ﻤﺜل )הכחיש שוב( ﺃﻯ "ﻨﻔﻰ ﻤﺠﺩﺩﺍ" .
 .٢ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻨﻔﻰ "ﻤﺎ ﻟﻡ" ﺘﺘﺭﺠﻡ )כל עוד לא( .
 .٣ﺍﻟﻔﻌل "ﺍﻨﺘﻘﺩ" ﻴﺘﺭﺠﻡ )מתח ביקורת על( .
 .٤ﺍﻟﻔﻌل "ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒـ" ﻴﺘﺭﺠﻡ )אינו בדבר( ﺃﻭ )אינו תלוי ב( .
 .٥ﻜﻠﻤﺔ "ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ" ﺘﺘﺭﺠﻡ ﻫﻨﺎ )המשטר( ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ "ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ" .
 .٦ﺍﻟﻔﻌل "ﺘﺒﺎﺤﺙ" ﻴﺘﺭﺠﻡ )ערך דיונים – דן ב( .
 " .٧ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ" ﺘﺘﺭﺠﻡ )עמדה כלפי( .
 .٨ﻜﻠﻤﺔ "ﻤﻨﻁﻠﻕ" ﺘﺘﺭﺠﻡ )נקודת מוצא( .



﴿ ﴾ ٢٥٥
 – תרגילים
 
* ﻗﺎﻟﺕ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺇﻨﻪ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺤﻜــــ ﻭﻤﺔ
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ،ﺃﺭﻴﺌﻴل ﺸﺎﺭﻭﻥ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﺭﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻭﻥ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻟﻁـﻠﺏ
ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻭﻗﻭﻉ ﻫﺠﻭﻡ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ .
ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ،ﺃﺭﻴﺌﻴل ﺸﺎﺭﻭﻥ ،ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ،ﺘﻡ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻠﻘﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ.ﻋﺭﺽ ﺸﺎﺭﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺭﺍﻓﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻁﻠﺏ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ،ﻭﻫﻲ :ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ

ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ

)ﺍﻟﻬﺎﻴﺘﻙ( ،ﻭﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺭﻴﺔ،
ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻜﺔ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ  .ﻭﻗﺎل ﺸﺎﺭﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺭﺍﻓﻘﻪ ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺇﻥ
ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺴﺘﻀﻁﺭ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻀﺩ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﻤﺸﻴﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺼﻨﻊ ﺍﻟﻜﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﻀﻴﺭ
ﻟﻠﻬﺠﻭﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻼﺩ .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺤﻭل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺒﻘﻴﻤﺔ  ٢٠٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﻥ.

* ﺤﻘﻕ ﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻻﺼﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻴﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﻁﺎﻟﺒﺎﻥ ﻓﻭﺯﺍﹰ ﺴﺎﺤﻘﺎﹰ ﺤﻴﺙ
ﺤﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺼﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺤﺎﺫﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﻤﻊ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ
ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ .ﻭﻜﺎﻨﺕ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﻓﺭﺯ ﺍﻻﺼﻭﺍﺕ .ﻭﺘﺠﺩﺭ
ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﻓﻭﺯ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﻭل
ﺍﻋﻼﻥ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺭﺯ ﺍﻻﺼﻭﺍﺕ.ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻭﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻘﻘﺘﻪ
ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻴﻌﺯﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺭﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ


﴿ ﴾ ٢٥٦
ﺍﻋﻠﻨﺘﻬﺎ ﻀﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﻁﺎﻟﺒﺎﻥ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ.ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﺤﻘﻕ
ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﺴﺘﺔ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﺼﻭﻟﻴﺔ ﻤﺘﺸﺩﺩﺓ ،ﻓﻭﺯﺍﹰ ﻤﻔﺎﺠﺌﺎﹰ ﻓﻲ
ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺠﺭﻴﺕ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺘﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ
ﺒﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻤﻨﺫ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺴﻴﻜﻭﻥ ،ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ،ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ
ﻜل ﺍﺌﺘﻼﻑ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﺍﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﻭﻟﻲ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .ﻭﻴﺠﺩﺭ ﺍﻟﺫﻜﺭ،
ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﻨﻘﻼﺏ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﻴﺵ
ﺍﻟﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻁﺎﺡ ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺭﺍل ﺒﺭﻭﻴﺯ ﻤﺸﺭﻑ ﺭﺌﻴﺴﺎﹰ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺸﺭﻑ ﺤﻠﻴﻔﺎﹰ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎﹰ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻨﺫ ﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ
ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻪ ﻤﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺴل ﻗﻭﺍﺕ
ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻰ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻱ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﻤﻊ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ .ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻭﻥ
ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺤﺭﻜﺔ ﻁﺎﻟﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﻤﻠﺠﺄ ﻓﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ.ﻭﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ،ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻻﺼﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﺎﻗﻠﻬﺎ ،ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺸﺭﻑ ﺍﻻ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﺠﺒﺎﺭﻩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻼﻤﺤﺩﻭﺩ ﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻰ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ،ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺒﻌﺎﺩﻩ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﻁﺎﻟﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ.ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺎﺭ ،ﺍﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺸﺭﻑ ﺴﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻟﺨﻤﺱ ﺴﻨﻴﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﻋﻘﺏ
ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ

ﺃﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺅﺨﺭﺍﹰ ،ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ

ﻭﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ.
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אבסולוטיזם
אגודת ישראל
אהבת ציון
אוטונומייה
אוטוקרטייה
אוייב
אולטימטום
אומות מאוחדות ) או"ם (
אופוזיציוני
אופוזיציונר
אופוזיצייה
אופורטוניזם
אופיציאלי
אזהרה
אח"ם )אנשים חשובים מאוד(
אחדות ערבית
אחוז החסימה
אחראי
אחריות
אחריות שלוחית
אי ֿהתערבות
אי ֿיציבות
איבה
אידיאולוג
אידיאולוגייה
איום
איזור בחירות

ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ
ﺃﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل )ﺤﺯﺏ ﺩﻴﻨﻰ (
ﺤﺏ ﺼﻬﻴﻭﻥ ) ﺤﺭﻜﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ (
ﺤﻜﻡ ﺫﺍﺘﻰ
ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ ) ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ (
ﻋﺩﻭ
ﺇﻨﺫﺍﺭ
ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻤﻌﺎﺭﺽ
ﺸﺨﺹ ﻤﻌﺎﺭﺽ
ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺯ ﺍﻟﻔﺭﺹ
ﺭﺴﻤﻰ
ﺘﺤﺫﻴﺭ – ﺇﻨﺫﺍﺭ
ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ
ﻭﺤﺩﺓ ﻋﺭﺒﻴﺔ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺴﻡ ) ﻓﻰ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ (
ﻤﺴﺌﻭل
ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ
ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﻋﺩﻡ ﺘﺩﺨل
ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
ﻋﺩﺍﺀ  -ﺨﺼﻭﻤﺔ
ﺍﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻰ  -ﻋﻘﺎﺌﺩﻯ
ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﺘﻬﺩﻴﺩ
ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ


﴿ ﴾ ٢٥٨
איזור השפעה
איזור פרוז
איחד
אימפרטור
אימפריאליזם
אינדיבידואליזם
אינטגרלי
אינטגרצייה
אינטרנציונלי
אינטרס
אינציאטיבה
אירגון אחדות אפריקה
אירגון בינלאומי
אירגון האומות המאוחדות
)או"ם(
אירגון שחרור פלשתין
אירדנטה
אישיות בולטת
אישר הסכם
אמברגו
אמיר
אמנציפציה
אמנת ג'נבה
אמצעים שרירותיים
אנטי שמי
אנרכייה
אנשי החצר
אנשים רמי מעלה )אר"מ (
אסטרטגי
אסטרטגייה

ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻨﻔﻭﺫ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻨﺯﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﻼﺡ
ﻭﺤـــــﺩ
ﺇﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭ
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭ  -ﺍﻤﺒﺭﻴﺎﻟﻴﺔ
ﺤﺭﻴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ
ﺘﻜﺎﻤﻠﻰ
ﺘﻜﺎﻤل
ﺩﻭﻟﻰ  -ﻋﺎﻟﻤﻰ
ﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻴﺔ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ
ﺃﻗﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ – ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ
ﺤﻅﺭ ) ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻤﺜﻼ (
ﺃﻤﻴﺭ  -ﺤﺎﻜﻡ
ﺘﺤﺭﺭ  -ﺍﻨﻌﺘﺎﻕ
ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺠﻨﻴﻑ
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻌﺴﻔﻴﺔ
ﻤﻌﺎﺩﻯ ﻟﻠﺴﺎﻤﻴﺔ
ﻓﻭﻀﻰ  -ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ  -ﺒﻠﺒﻠﺔ
ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ
ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻰ
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ


﴿ ﴾ ٢٥٩
אספה לאומית
אספה פומבית
אספה שלא מן המניין
אספת ֿעם
אפרטהייד
ארמון הנשיאות
ארמון השלטון
ארץ חסות
ארץ מולדת
ארצות הברית ) ארה"ב (
בא בברית עם
בגרות מדינית
בדלן
בדלנות
בוחר
בחירות
בחירות אישיות
בחירות חשאיות
בחירות כלליות
בחירות מונציפאליות
בחסות
ביטאון
ביטול החוק
בין ֿלאומי ) בינלאומי (
בין מפלגתי
הלאמה
בינאום
ביקור ֿגומלין
ביקור חטוף

ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ )ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻰ (
ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ
ﺠﻠﺴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺸﻌﺒﻰ
ﺘﻔﺭﻗﺔ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ
ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ
ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﺒﻠﺩ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ
ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﺘﺤﺎﻟﻑ ﻤﻊ
ﻨﻀﻭﺝ ﺴﻴﺎﺴﻰ
ﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻰ
ﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ) ﺤﺭﻜﺔ (
ﻨﺎﺨﺏ
ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺴﺭﻴﺔ
ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ) ﻨﻴﺎﺒﻴﺔ (
ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ
ﺘﺤﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ
ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺤﺯﺒﻴﺔ
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺩﻭﻟﻰ  -ﻋﺎﻟﻤﻰ
ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ
ﺘﺄﻤﻴﻡ
ﺘﺩﻭﻴل ) ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﻰﺀ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ(
ﺭﺩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ
ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺨﺎﻁﻔﺔ


﴿ ﴾ ٢٦٠
ביקור ממלכתי
בירה
בית ֿהלורדים
בית ֿהמלוכה
בית הנשיא
בית ֿמחוקקים
בית מלוכה
בית ֿנבחרים
בלחץ דעת הקהל
בן ברית  -בעל ברית
ברית ֿהמועצות
ברית וורשה
ברית נאטו
בת ברית
גבעת הקפיטול
גברלטר
גולה
גוש לאומי
גוש מפלגתי
גיאופוליטיקה
גינה בחריפות
גישור על חילוקי דעות
גלובלי
גלובליזצייה
גלוי דעת
גלות
דו לאומי
דחה הצעה
דטנט

ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻋﺎﺼﻤﺔ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻠﻭﺭﺩﺍﺕ ) ﻓﻰ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ (
ﺍﻟﻘﺼﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻰ
ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺸﺭﻴﻌﻰ
ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ
ﻤﺠﻠﺱ ﻨﻭﺍﺏ
ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺤﻠﻴﻑ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻰ ) ﺴﺎﺒﻘﺎ (
ﺤﻠﻑ ﻭﺍﺭﺴﻭ
ﺤﻠﻑ ﺸﻤﺎل ﺍﻷﻁﻠﺴﻰ ) ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻨﺎﺘﻭ (
ﺤﻠﻴﻔﺔ  -ﺩﻭﻟﺔ ﺼﺩﻴﻘﺔ
ﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﻜﻭﻨﺠﺭﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻰ
ﻤﻀﻴﻕ ﺠﺒل ﻁﺎﺭﻕ
ﻤﻬﺎﺠﺭ  -ﻤﻨﻔﻰ
ﻜﺘﻠﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻜﺘﻠﺔ ﺤﺯﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺍﺴﺘﻨﻜﺭ ﺒﺸﺩﺓ
ﺘﻀﻴﻴﻕ ﻫﻭﺓ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺃﻯ
ﻋﺎﻟﻤﻰ
ﻋﻭﻟﻤﺔ
ﺒﻴﺎﻥ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ  -ﺇﻋﻼﻥ
ﻤﻬﺠﺭ  -ﻤﻨﻔﻰ  -ﺠﻼﺀ
ﻤﺯﺩﻭﺝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﺭﻓﺽ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ


﴿ ﴾ ٢٦١
דיון בעניינים השוטפים
דיונים
דיכא
דימוקרטי
דימוקרטייה
דיספוט
דיספוטיות
דיפלומטי
דיפלומטייה
דיקטטור
דו ֿקיום
דעת ֿהקהל
דרכון שירות
ראש הממשלה המיועד
הבית הלבן
הבית העליון
הבית התחתון
הבעת אי ֿאימון
הבעת אימון
הבעת התנגדות
הגברת המאמצים
הגיש שאלתא
הדחה
הדיח
ההימנון הלאומי
הוד מלכות
הוד מלכותו
הוד מעלתו
הודעה רשמית

ﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ
ﻤﺒﺎﺤﺜﺎﺕ  -ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ  -ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺅﺘﻤﺭ
ﻗﻬﺭ  -ﺃﺫل  -ﺍﻀﻁﻬﺩ
ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ
ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﻁﺎﻏﻴﺔ  -ﻤﺴﺘﺒﺩ
ﻁﻐﻴﺎﻥ  -ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ
ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻰ
ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ  -ﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭ
ﺘﻌﺎﻴﺵ ﺴﻠﻤﻰ
ﺍﻟﺭﺃﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺠﻭﺍﺯ ﺴﻔﺭ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻰ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ) ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ (
ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽ ) ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻰ(
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻠﻭﺭﺩﺍﺕ ) ﻓﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ (
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ) ﻓﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ (
ﺤﺠﺏ ﺍﻟﺜﻘﺔ  -ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺜﻘﺔ
ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺜﻘﺔ  -ﻤﺒﺎﻴﻌﺔ
ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﻰ
ﻗﺩﻡ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﺎ
ﺘﻨﺤﻴﺔ  -ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ
ﺃﻁﺎﺡ ﺒـ  -ﺃﻗﺼﻰ  -ﻋﺯل
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ  -ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻰ
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻔ ﺨﺎﻤﺔ
ﺒﻴﺎﻥ ﺭﺴﻤﻰ


﴿ ﴾ ٢٦٢
הזדהה עם
החרפת הקשרים
הטיל חרם על
הטיל סנקציות
הטלת תפקיד ראש הממשלה
הידוק הקשרים
הימנעות מהצבעה
הכחיש מכל וכל
הכיר בזכותו
הכניס אותו בתמונת המאורעות
הכרה דה ֿיורה
הכרה דה ֿפקטו
הכרזת בלפור
הכרעה
הכתבת תנאים
הכתיב תנאים
הכתרה
הליגה הערבית
הלך הרוח
הלך לקלפי
המדינה מושתת על הדימוקרטייה
המונים
המשא ומתן הושעה
הנהגת המדינה
הנהגת המפלגה
הנהיג את העם
הנהלת הסוכנות היהודית
הנשיא לשעבר

ﺘﻌﺎﻁﻑ ﻤﻊ
ﺘﻭﺘﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﻓﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ
ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ
ﺘﻭﻁﻴﺩ )ﺘﻭﺜﻴﻕ( ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ
ﻨﻔﻰ ﻨﻔﻴﺎ ﻗﺎﻁﻌﺎ
ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﺤﻘﻪ
ﺃﺤﺎﻁﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺒﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻰ
ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﻭﻋﺩ ﺒﻠﻔﻭﺭ
ﺤﺴﻡ  -ﺒﺕ  -ﻗﺭﺍﺭ ﻨﻬﺎﺌﻰ
ﺇﻤﻼﺀ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ
ﺃﻤﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁﺎ
ﺘﺘﻭﻴﺞ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺼﻭﺕ ﻓﻰ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻏﻔﻴﺭﺓ
ﺘﻡ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ
ﺯﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺯﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺯﺏ
ﻗﺎﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ



﴿ ﴾ ٢٦٣
הסדר כולל
הסדר כפוי
הסכם
הסכם ביניים
הסכם ג'נטלמני
הסמכה
הסתבך בעסק ביש
הסתבכות בעסק ביש
העמיד לבחירות
העמיד תנאים
הפגין עויינות
הפקת לקחים
הפרת ההסכם
הצהרה מדינית
הציע לבחירה
הצנורות הרשמיים
הצעת החלטה
הצעת חוק
הקונגרס היהודי העולמי
הקים תנועה פוליטית
הרכבת הממשלה
השגת עצמאות
השיג הישגים חשובים
השכין שלום
השלים עם העובדה
השקיע מאמצים
התווה את המדיניות הממשלה
התנגדות

ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ
ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ
ﺍﺘﻔﺎﻕ  -ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ
ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺭﺤﻠﻰ
ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺸﺭﻑ
ﺘﻔﻭﻴﺽ  -ﺘﺨﻭﻴل ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ
ﺘﻭﺭﻁ ﻓﻰ ﻓﻀﻴﺤﺔ
ﺘﻭﺭﻁ ﻓﻰ ﻓﻀﻴﺤﺔ
ﺭﺸﺢ ﻟﻼﻨﺘﺤﺎﺒﺎﺕ
ﻭﻀﻊ ﺸﺭﻭﻁﺎ
ﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ
ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻌﺒﺭ
ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ
ﺒﻴﺎﻥ ﺴﻴﺎﺴﻰ
ﺭﺸﺢ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻤﺴﻭﺩﺓ ﻗﺭﺍﺭ  -ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺭﺍﺭ
ﻤﺴﻭﺩﺓ ﻗﺎﻨ ﻭﻥ  -ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ
ﺃﺴﺱ ﺤﺭﻜﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﻨﻴل ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﺃﺤﺭﺯ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺎﻤﺔ
ﺃﺤل ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺃﺫﻋﻥ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ
ﺒﺫل ﻤﺴﺎﻋﻰ
ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ
ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ  -ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ



﴿ ﴾ ٢٦٤
התנחלות
התערבות בענייני האחרים
התפייסות לאומית
ווטו
ויתורים
ועדת בוררות
ועדת בחירות
ועדת חוץ וביטחון
ועדת חוקה חוק ומשפט
ועדת פיוס
ועדת קלפי
ועידה
ועידת פיסגה
זירה בינלאומית
זכות בחירה
זכות ווטו
חבר הלאומים
חבר העמים
חבר כנסת
חבר פרלמנט
חוגים רשמיים
חוזה השלום
חונטה
חוק בינלאומי
חוק השבות
חוקה
חוקתי
חזית הסירוב
חזית העמידה האיתנה

ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻥ – ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ
ﺘﺩﺨل ﻓﻰ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ
ﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ  -ﻭﻓﺎﻕ ﻭﻁﻨﻰ
ﻓﻴﺘﻭ  -ﺤﻕ ﺍﻟﻨﻘﺽ
ﺘﻨﺎﺯﻻﺕ
ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺤﻜﻴﻡ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺕ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻓﺎﻕ
ﻟﺠﻨﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ﻤﺅﺘﻤﺭ
ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻗﻤﺔ
ﺼﻌﻴﺩ ﺩﻭﻟﻰ  -ﺴﺎﺤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ
ﺤﻕ ﺍﻟﻨﻘﺽ
ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ
ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭل  -ﺍﻟﻜﻭﻤﻨﻭﻟﺙ
ﻋﻀﻭ ﻜﻨﻴﺴﺕ
ﻋﻀﻭ ﺒﺭﻟﻤﺎﻥ
ﺃﻭﺴﺎﻁ ) ﻤﺤﺎﻓل ( ﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻜﺘﻠﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺤﺎﻜﻤﺔ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﻰ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ
ﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺩﺴﺘﻭﺭﻯ – ﺘﺸﺭﻴﻌﻰ
ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺭﻓﺽ
ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺼﻤﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻯ


﴿ ﴾ ٢٦٥
חזית השיחרור
חזית עממית
חזית פרלמנטרית
חידוש המו"מ
חילופי ֿגברי
חילוקי ֿדעות
חלוקת מנדטים
חסינות דיפלומטית
חסר תקדים
חצר המלכות
חרם
חרש מזימה
חתרנות
טקס השבעה
יוזמת השלום
יורש העצר
יחסי גומלין
יחסים מתוחים
יריב
יריבות
ישוב הסכסוך
ישור ההדורים
ישות
ישיבה
ישיבה בדלתיים סגורות
ישיבת הפתיחה
כבוש
כונן ממשלה
כיבוש

ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ
ﺠﺒﻬﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺠﺒﻬﺔ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ
ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ
ﺘﻌﺩﻴل ﻭﺯﺍﺭﻯ  -ﺘﻨﻘﻼﺕ
ﺨﻼﻓﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺃﻯ
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ
ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ
ﻤﻨﻘﻁﻊ ﺍﻟﻨﻅﻴﺭ
ﺒﻼﻁ ﻤﻠﻜﻰ
ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ
ﺩﺒﺭ ﻤﺅﺍﻤﺭﺓ
ﺘﺂﻤﺭ  -ﺩﺴﻴﺴﺔ
ﻤﺭﺍﺴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﻬﺩ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﻭﺘﺭﺓ
ﺨﺼﻡ
ﺨﺼﻭﻤﺔ
ﻓﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ
ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ
ﻜﻴﺎﻥ
ﺠﻠﺴﺔ ) ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ (
ﺠﻠﺴﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ
ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ
ﻤﺤﺘل
ﺸﻜل ﻭﺯﺍﺭﺓ ) ﺤﻜﻭﻤﺔ (
ﺍﺤﺘﻼل


﴿ ﴾ ٢٦٦
כנס
כנסת
כס השלטון
כרת ברית
כתב האמנה
לגיטימי
לגיטימיות
לגיטימיסט
לורד
ליברלי
ליגאלי
ליגאליות
לשכת ראש הממשלה
מאבק לעצמאות
מאחז
מבקר המדינה
מגילת האו"ם
מגילת העצמאות
מגעים מדיניים
מדינאי
מדינה
מדינה זרה
מדינה משוחררת
מדינות טוטליטריות
מדינות ניטרליות
מדיניות אי התערבות
מדיניות גלובלית
מדיניות ההתפשטות
מדיניות מפלגתית

ﻤﺅﺘﻤﺭ
ﻜﻨﻴﺴﺕ  -ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻰ
ﻜﺭﺴﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﺘﺤﺎﻟﻑ  -ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺼﺩﺍﻗﺔ
ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ) ﺴﻔﻴﺭ ﻤﺜﻼ (
ﺸﺭﻋﻰ
ﺸﺭﻋﻴﺔ  -ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ
ﻤﻨﺎﺼﺭ ﻟﻠﺸﺭﻋﻴﺔ
ﻟﻭﺭﺩ
ﻟﻴﺒﺭﺍﻟﻰ  -ﺤﺭ
ﺸﺭﻋﻰ  -ﻗﺎﻨﻭﻨﻰ
ﺸﺭﻋﻴﺔ  -ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ
ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ
ﻜﻔﺎﺡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﺒﺅﺭﺓ ﺇﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ
ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺴﻴﺎﺴﻰ
ﺩﻭﻟﺔ  -ﻭﻻﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺤﺭﺭﺓ
ﺩﻭل ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ
ﺩﻭل ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺤﻴﺎﺯ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺤﺯﺒﻴﺔ


﴿ ﴾ ٢٦٧
מדיניות פיוס
מדעי המדינה
מהפכה
מומנטום מדיני
מועצה מייעצת
מועצת הביטחון
מועצת המהפכה
מושב הממשלה
מושל
מזכיר המדינה
מחאה
מחלקת המדינה
מחנה פליטים
מיון קולות
מינוי בלי בחירות
מכון גלופ
מלחמת אזרחים
מלחמת בחירות
מליאת הכנסת
מלכותי
ממשל
ממשל אזרחי
ממשל צבאי
ממשלה
ממשלה בגולה
ממשלה דימוקרטית
ממשלה זמנית
ממשלה חילופית
ממשלת מנדט

ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻬﺩﺌﺔ ﺍﻟﺨﻭﺍﻁﺭ
ﻋﻠﻭﻡ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺜﻭﺭﺓ
ﺘﺤﺭﻙ ﺴﻴﺎﺴﻰ
ﻤﺠﻠﺱ ﺸﻭﺭﻯ  -ﻤﺠﻠﺱ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻯ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ
ﻤﺠﻠﺱ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ
ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺤﺎﻜﻡ  -ﻤﺤﺎﻓﻅ
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻰ
ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﻤﺨﻴﻡ ﻻﺠﺌﻴﻥ
ﻓﺭﺯ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ) ﻓﻰ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ (
ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺒﺎﻟﺘﺯﻜﻴﺔ
ﻤﻌﻬﺩ ﺠﺎﻟﻭﺏ ﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻟﺭﺃﻯ
ﺤﺭﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ
ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺕ ﺒﻜﺎﻤل ﻫﻴﺌﺘﻪ
ﻤﻠﻜﻰ
ﺤﻜﻡ  -ﺴﻠﻁﺔ  -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺩﻨﻴﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ
ﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻨﺘﺩﺍﺏ


﴿ ﴾ ٢٦٨
ממשלת מעבר
ממשלת קואליצייה
מנדט
מנהיג
מנהיגות המפלגה
מנהיגות רוחנית
מניין הקולות
מנכ"ל בית הנשיא
מסע בחירות
מסע דילוגים
מעוז המהפכה
מעצמה
מפלגה
מפלגת העבודה
מצב חירום
מצב חמור מאוד
מצע המפלגה
מקלט מדיני
מרד
משא ומתן ) מו"מ (
משאל עם
משטר
משטר נשיאותי
משטר סוציאלי
משטר פדרלי
משימה מדינית
משלחת
משלחת רמת דרג
משקיפי האו"ם

ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﺌﺘﻼﻓﻴﺔ
ﻤﻘﻌﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺕ
ﺯﻋﻴﻡ
ﺯﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺯﺏ
ﺯﻋﺎﻤﺔ ﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ
ﻓﺭﺯ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ
ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﺭﺤﻠﺔ ﻤﻜﻭﻜﻴﺔ
ﻤﻌﻘل ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ
ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻅﻤﻰ
ﺤﺯﺏ
ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻌﻤل
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﺭﻓﻴﺔ
ﻭﻀﻊ ﺨﻁﻴﺭ ﺠﺩﺍ
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﺯﺏ
ﻟﺠﻭﺀ ﺴﻴﺎﺴﻰ
ﺘﻤﺭﺩ  -ﻓﺘﻨﺔ  -ﻋﺼﻴﺎﻥ
ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ
ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺸﻌﺒﻰ
ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻜﻡ
ﻨﻅﺎﻡ ﺭﺌﺎﺴﻰ
ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻜﻡ ﺇﺸﺘﺭﺍﻜﻰ
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺘﺤﺎﺩﻯ
ﻤﻬﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﻓﺩ
ﻭﻓﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎل
ﻤﺭﺍﻗﺒﻭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ


﴿ ﴾ ٢٦٩
משרד החוץ
מתנגד
נאום
נאום פרידה
נאצי
נוסח ההצהרה
נורמליזצייה
נטל האחריות
ניטרליות חיובית
ניתוק היחסים
נכנס לתפקידו
נסיך
נסיכות
נציג
נציג תושב
נרמול היחסים
נתן לו אור ירוק
סגל דיפלומטי
סדר היום
סולידריות
סוציאלי
סטטוס קוו
סיבוב שיחות
סיכסוך גבולות
סיכסוך מזויין
סינט
סינטור
סיעה

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻤﻌﺎﺭﺽ
ﺨﻁﺎﺏ  -ﻜﻠﻤﺔ
ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺩﺍﻉ
ﻨﺎﺯﻯ
ﻨﺹ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ
ﺤﻴﺎﺩ ﺍﻴﺠﺎﺒﻰ
ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺒﺎﺸﺭ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﻨﺼﺒﻪ
ﺃﻤﻴﺭ
ﺇﻤﺎﺭﺓ
ﻤﻨﺩﻭﺏ  -ﻤﻤﺜل
ﻤﻨﺩﻭﺏ ﻤﻘﻴﻡ
ﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺨﻭﻟﻪ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل
ﺴﻠﻙ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻰ  -ﻫﻴﺌﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺃﺠﻨﺩﺓ  -ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل
ﺘﻀﺎﻤﻥ
ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻰ
ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ
ﺠﻭﻟﺔ ﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ
ﺼﺭﺍﻉ ﺤﺩﻭﺩﻯ
ﻨﺯﺍﻉ ﻤﺴﻠﺢ
ﻤﺠﻠﺱ ﺸﻴﻭﺥ ) ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﺜﻼ (
ﺴﻨﺎﺘﻭﺭ  -ﻋﻀﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ
ﻜﺘﻠﺔ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ  -ﻫﻴﺌﺔ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺯﺏ



﴿ ﴾ ٢٧٠
סיפוח שטחים
סלע המחלוקת
סנקציות כלכליות
סקירה מדינית
סקר דעת קהל
עויין
עימות
עיצומים כלכליים
עלי ֿזית
עמד בפני משבר
עמד על הפרק
עמדה קשוחה
עמדה רשמית
עניינים פורמליים
עצמאות
עצרת האו"ם
עשה סידורים מיוחדים
פה אחד
פוליטי
פוליטיקאי
פוליטיקה בינלאומית
פטריוטי
פטריוטיות
פיזור הממשלה
פיזר את הפרלמנט
פירסמו הודעה משותפת
פיתרון בשלבים
פלורליזם
פלישה

ﻀﻡ ﺃﺭﺍﻀﻰ
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺨﻼﻑ
ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﻰ
ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻤﻌﺎﺩﻯ
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻏﺼﻥ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ) ﺭﻤﺯ ﺍﻟﺴﻼﻡ (
ﻭﺍﺠﻪ ﺃﺯﻤﺔ
ﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻓﻰ ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺘﺸﺩﺩ
ﻤﻭﻗﻑ ﺭﺴﻤﻰ
ﺃﻤﻭﺭ ﺸﻜﻠﻴﺔ
ﺍﺴﺘﻘﻼل
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺃﺠﺭﻯ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ
ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ
ﺴﻴﺎﺴﻰ
ﺭﺠل ﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻁﻨﻰ  -ﻤﺤﺏ ﻟﻠﻭﻁﻥ
ﻭﻁﻨﻴﺔ  -ﺇﺨﻼﺹ ﻟﻠﻭﻁﻥ
ﺤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺤل ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ
ﺃﺫﺍﻋﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ
ﺤل ﺘﺩﺭﻴﺠﻰ ) ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل (
ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ  -ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻏﺯﻭ  -ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ
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פנקס הבוחרים
פרוטוקול
פרלמנט
פרלמנטרי
פשרה טריטוריאלית
פתח במשא ומתן
פתח פרק חדש
פתק בחירות
ציוני
ציר
צמרת המפלגה
צמרת השלטון
קבינט
קבינט כלכלי
קבלת פנים מפוארת
קהל הבוחרים
קואליצייה
קולוניאליזם
קומוניזם
קומוניסט
קונסול
קונפדרלי
קונפדרצייה
קורפוס דיפלומטי
קיבל עצמאות
קידם ברכה
קיים דיונים
קליטת העלייה
קלפי

ﺴﺠل ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ
ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل – ﻤﺤﻀﺭ ﺠﻠﺴﺔ
ﺒﺭﻟﻤﺎﻥ  -ﻤﺠﻠﺱ ﻨﻭﺍﺏ
ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻰ  -ﻨﻴﺎﺒﻰ
ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺸﺭﻉ ﻓﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ
ﺒﺩﺃ ﻋﻬﺩﺍ ﺠﺩﻴﺩﺍ
ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ﺼﻬﻴﻭﻨﻰ
ﻭﺯﻴﺭ ﻤﻔﻭﺽ  -ﻋﻀﻭ ﺒﺭﻟﻤﺎﻥ
ﺯﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺯﺏ
ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺒﺤﻔﺎﻭﺓ
ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ
ﺍﺌﺘﻼﻑ ﺤﻜﻭﻤﻰ
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻯ
ﺸﻴﻭﻋﻴﺔ
ﺸﻴﻭﻋﻰ
ﻗﻨﺼل
ﻜﻭﻨﻔﺩﺭﺍﻟﻰ  -ﺍﺘﺤﺎﺩﻯ
ﻜﻭﻨﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ  -ﺘﺤﺎﻟﻑ ﺴﻴﺎﺴﻰ
ﺴﻠﻙ ﺴﻴﺎﺴﻰ
ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﺭﺤﺏ ) ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﺜﻼ( ﺍﺴﺘﻘﺒل ﺒﺎﻟﺘﺭﺤﺎﺏ
ﺃﺠﺭﻯ ﻤﺒﺎﺤﺜﺎﺕ
ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻗﺘﺭﺍﻉ ) ﻓﻰ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ (


﴿ ﴾ ٢٧٢
קנצלר
רב תכלית
רוב מוחלט
רוב מיוחס
רודן
ריפובליקה
ריפובליקני
רסן השלטון
רשות מבצעת
רשות מוסמכת
רשות מחוקקת
רשימת בחירות
שאלה בוערת
שאלתא
שבועת אימונים
שגריר
שגריר לא תושב
שגריר מיוחד
שגריר תושב
שגרירות
שדולה
שוחר שלום
שולחן הדיונים
שחיתות
שיגור משלחת
שיחה בארבע עיניים
שיחרור
שלב גורלי
שלום צודק ובר ֿקיימא

ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ  -ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻰ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ
ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ
ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻠﺜﻰ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ
ﻁﺎﻏﻴﺔ  -ﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭ  -ﻤﺴﺘﺒﺩ
ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺠﻤﻬﻭﺭﻯ
ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ  -ﻤﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
ﺴﻠﻁﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ
ﺴﻠﻁﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻠﺤﺔ
ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ) ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ (
ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﺀ
ﺴﻔﻴﺭ
ﺴﻔﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﻡ
ﺴﻔﻴﺭ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ
ﺴﻔﻴﺭ ﻤﻘﻴﻡ
ﺴﻔﺎﺭﺓ
ﻟﻭﺒﻰ  -ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻀﻐﻁ
ﻨﺼﻴﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻁﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ
ﻓﺴﺎﺩ
ﺇﻴﻔﺎﺩ ﻭﻓﺩ
ﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ
ﺘﺤﺭﻴﺭ ) ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ (
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺼﻴﺭﻴﺔ
ﺴﻼﻡ ﻋﺎﺩل ﻭﺩﺍﺌﻡ


﴿ ﴾ ٢٧٣
שלטון ברוטלי
שלטון מוגבל
שלטון עצמי
שלילת ההצעה
שנוי במחלוקת
שנוי במחלוקת
שנתון המששלה
שערורייה
שק דואר דיפלומטי
שר החוץ
תודעה לאומית
תימרון איסטרטיגי
תיק
תכנית החלוקה
תנועה ציונית
תעמולת בחירות
תפקיד מיוחד
תקופת כהונת הנשיא
תקנון הכנסת
תרגיל פרלמנטרי

ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻜﻡ ﻏﺎﺸﻡ
ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ  -ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ
ﺤﻜﻡ ﺫﺍﺘﻰ
ﺭﻓﺽ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ
ﺃﻤﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻴﻪ
ﻤﻭﻀﻊ ﺨﻼﻑ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ
ﻓﻀﻴﺤﺔ  -ﻓﺴﺎﺩ
ﺤﻘﻴﺒﺔ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻭﻋﻰ ﻗﻭﻤﻰ
ﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺤﻘﻴﺒﺔ ﻭﺯﺍﺭﻴﺔ  -ﻤﻨﺼﺏ ﻭﺯﺍﺭﻯ
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺤﺭﻜﺔ ﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ
ﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﻤﻬﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻓﺘﺭﺓ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺕ
ﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ






﴿ ﴾ ٢٧٤

ﺍﺌﺘﻼﻑ ﺤﻜﻭﻤﻰ
ﺍﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ) ﻨﻴﺎﺒﻴﺔ (
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻰ ) ﺴﺎﺒﻘﺎ (
ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﺘﻔﺎﻕ  -ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ
ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺸﺭﻑ
ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺭﺤﻠﻰ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺸﻌﺒﻰ
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻌﺴﻔﻴﺔ
ﺃﺠﺭﻯ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ
ﺃﺠﺭﻯ ﻤﺒﺎﺤﺜﺎﺕ
ﺃﺠﻨﺩﺓ  -ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل
ﺃﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل )ﺤﺯﺏ ﺩﻴﻨﻰ (
ﺃﺤﺎﻁﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺒﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ
ﺍﺤﺘﻼل
ﺃﺤﺭﺯ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺎﻤﺔ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﺭﻓﻴﺔ
ﺃﺤل ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺩﻨﻴﺔ
ﺃﺫﺍﻋﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ
ﺃﺫﻋﻥ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ

קואליצייה
בחירות כלליות
הלך הוח
ברית ֿהמועצות
מגעים מדיניים
הסכם
הסכם ג'נטלמני
הסכם ביניים
אספת ֿעם
אמצעים שרירותיים
עשה סידורים מיוחדים
קיים דיונים
סדר היום
אגודת ישראל
הכניס אותו בתמונת המאורעות
מחאה
כיבוש
השיג הישגים חשובים
מצב חירום
השכין שלום
הנהלת הסוכנות היהודית
ממשל צבאי
ממשל אזרחי
פירסמו הודעה משותפת
השלים עם העובדה



﴿ ﴾ ٢٧٥
ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ
ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ
ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ ) ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ (
ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ) ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ (
ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻌﺒﺭ
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻰ
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭ  -ﺍﻤﺒﺭﻴﺎﻟﻴﺔ
ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺸﻌﺒﻰ
ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺒﺤﻔﺎﻭﺓ
ﺍﺴﺘﻘﻼل
ﺍﺴﺘﻨﻜﺭ ﺒﺸﺩﺓ
ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻥ – ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ
ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ
ﺃﺴﺱ ﺤﺭﻜﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻰ
ﺃﻁﺎﺡ ﺒـ  -ﺃﻗﺼﻰ  -ﻋﺯل
ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻰ
ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﺤﻘﻪ
ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ
ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻠﺜﻰ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ
ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ
ﺃﻗﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ – ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺇﻤﺎﺭﺓ
ﺇﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭ

ארץ מולדת
חידוש המו"מ
אבסולוטיזם
אוטוקרטייה
שאלתא
הפקת לקחים
אסטרטגי
אסטרטגייה
סקר דעת קהל
אימפריאליזם
משאל עם
קבלת פנים מפוארת
עצמאות
גינה בחריפות
התנחלות
קליטת העלייה
הקים תנועה פוליטית
סוציאלי
הדיח
הכרה דה ֿפקטו
הכרה דה ֿיורה
הכיר בזכותו
הבעת התנגדות
רוב מיוחס
רוב מוחלט
אישר הסכם
ביטול החוק
נסיכות
אימפרטור


﴿ ﴾ ٢٧٦
ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ
ﺃﻤﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻴﻪ
ﺇﻤﻼﺀ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ
ﺃﻤﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁﺎ
ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺃﻤﻭﺭ ﺸﻜﻠﻴﺔ
ﺃﻤﻴﺭ
ﺃﻤﻴﺭ  -ﺤﺎﻜﻡ
ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺒﺎﻟﺘﺯﻜﻴﺔ
ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ
ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺴﺭﻴﺔ
ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ
ﺇﻨﺫﺍﺭ
ﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻰ
ﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ) ﺤﺭﻜﺔ (
ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ) ﺴﻔﻴﺭ ﻤﺜﻼ (
ﺃﻭﺴﺎﻁ ) ﻤﺤﺎﻓل ( ﺭﺴﻤﻴﺔ
ﺍﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻰ  -ﻋﻘﺎﺌﺩﻯ
ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﺇﻴﻔﺎﺩ ﻭﻓﺩ
ﺒﺅﺭﺓ ﺇﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ
ﺒﺎﺸﺭ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﻨﺼﺒﻪ
ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ
ﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ
ﺒﺩﺃ ﻋﻬﺩﺍ ﺠﺩﻴﺩﺍ
ﺒﺫل ﺠﻬﻭﺩﺍ

הימנעות מהצבעה
שנוי במחלוקת
הכתבת תנאים
הכתיב תנאים
אומות מאוחדות ) או"ם (
עניינים פורמליים
נסיך
אמיר
מינוי בלי בחירות
בחירות
בחירות מונציפאליות
בחירות חשאיות
בחירות אישיות
הפרת ההסכם
אולטימטום
בדלן
בדלנות
כתב האמנה
חוגים רשמיים
אידיאולוג
אידיאולוגייה
שיגור משלחת
מאחז
נכנס לתפקידו
פה אחד
דיון בעניינים השוטפים
פתח פרק חדש
השקיע מאמצים



﴿ ﴾ ٢٧٧
ﺒﺭﻟﻤﺎﻥ  -ﻤﺠﻠﺱ ﻨﻭﺍﺏ
ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻰ  -ﻨﻴﺎﺒﻰ
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﺯﺏ
ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل – ﻤﺤﻀﺭ ﺠﻠﺴﺔ
ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ﺒﻼﻁ ﻤﻠﻜﻰ
ﺒﻠﺩ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ
ﺒﻴﺎﻥ ﺭﺴﻤﻰ
ﺒﻴﺎﻥ ﺴﻴﺎﺴﻰ
ﺒﻴﺎﻥ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ  -ﺇﻋﻼﻥ
ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽ ) ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻰ(
ﺘﺂﻤﺭ  -ﺩﺴﻴﺴﺔ
ﺘﺄﻤﻴﻡ
ﺘﺘﻭﻴﺞ
ﺘﺤﺎﻟﻑ  -ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺼﺩﺍﻗﺔ
ﺘﺤﺎﻟﻑ ﻤﻊ
ﺘﺤﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ
ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺘﺤﺫﻴﺭ – ﺇﻨﺫﺍﺭ
ﺘﺤﺭﺭ  -ﺍﻨﻌﺘﺎﻕ
ﺘﺤﺭﻙ ﺴﻴﺎﺴﻰ
ﺘﺤﺭﻴﺭ ) ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ (
ﺘﺩﺨل ﻓﻰ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ
ﺘﺩﻭﻴل )ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﻰﺀ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ(
ﺘﺴ ﻭﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ
ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ
ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ
ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ

פרלמנט
פרלמנטרי
מצע המפלגה
פרוטוקול
פתק בחירות
חצר המלכות
ארץ חסות
הודעה רשמית
הצהרה מדינית
גלוי דעת
הבית הלבן
חתרנות
הלאמה
הכתרה
כרת ברית
בא בברית עם
בחסות
בלחץ דעת הקהל
אזהרה
אמנציפציה
מומנטום מדיני
שיחרור
התערבות בענייני האחרים
בינאום
פשרה טריטוריאלית
ישור ההדורים
הסדר כולל
הסדר כפוי
הרכבת הממשלה


﴿ ﴾ ٢٧٨
ﺘﻀﺎﻤﻥ
ﺘﻀﻴﻴﻕ ﻫﻭﺓ ﺍﻟﺤﻼﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺃﻯ
ﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺘﻌﺎﻁﻑ ﻤﻊ
ﺘﻌﺎﻴﺵ ﺴﻠﻤﻰ
ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ  -ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺘﻌﺩﻴل ﻭﺯﺍﺭﻯ  -ﺘﻨﻘﻼﺕ
ﺘﻔﺭﻗﺔ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ
ﺘﻔﻭﻴﺽ  -ﺘﺨﻭﻴل ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﻰ
ﺘﻜﺎﻤل
ﺘﻜﺎﻤﻠﻰ
ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ
ﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻓﻰ ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﺘﻡ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ
ﺘﻤﺭﺩ  -ﻓﺘﻨﺔ  -ﻋﺼﻴﺎﻥ
ﺘﻨﺎﺯﻻﺕ
ﺘﻨﺤﻴﺔ  -ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ
ﺘﻬﺩﻴﺩ
ﺘﻭﺘﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺘﻭﺭﻁ ﻓﻰ ﻓﻀﻴﺤﺔ
ﺘﻭﺭﻁ ﻓﻰ ﻓﻀﻴﺤﺔ
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ
ﺘﻭﻁﻴﺩ )ﺘﻭﺜﻴﻕ( ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺜﻭﺭﺓ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ
ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺭﻓﺽ

סולידריות
גישור על חילוקי דעות
נורמליזצייה
נרמול היחסים
הזדהה עם
דו ֿקיום
פלורליזם
חילופי ֿגברי
אפרטהייד
הסמכה
סקירה מדינית
אינטגרצייה
אינטגרלי
הטלת תפקיד ראש הממשלה
עמד על הפרק
המשא ומתן הושעה
מרד
ויתורים
הדחה
איום
החרפת הקשרים
הסתבך בעסק ביש
הסתבכות בעסק ביש
חלוקת מנדטים
הידוק הקשרים
מהפכה
הליגה הערבית
חזית השיחרור
חזית הסירוב


﴿ ﴾ ٢٧٩
ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺼﻤﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻯ
ﺠﺒﻬﺔ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ
ﺠﺒﻬﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ
ﺠﺒﻬﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺤﺯﺒﻴﺔ
ﺠﻠﺴﺔ ) ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ (
ﺠﻠﺴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ
ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ
ﺠﻠﺴﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ
ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻏﻔﻴﺭﺓ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ )ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻰ (
ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ
ﺠﻤﻬﻭﺭﻯ
ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺠﻭﺍﺯ ﺴﻔﺭ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻰ
ﺠﻭﻟﺔ ﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ
ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ
ﺤﺎﻜﻡ  -ﻤﺤﺎﻓﻅ
ﺤﺏ ﺼﻬﻴﻭﻥ ) ﺤﺭﻜﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ (
ﺤﺠﺏ ﺍﻟﺜﻘﺔ  -ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺜﻘﺔ
ﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ
ﺤﺭﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ
ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻴﺔ
ﺤﺭﻜﺔ ﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ
ﺤﺭﻴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ
ﺤﺯﺏ
ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻌﻤل

חזית העמידה האיתנה
חזית פרלמנטרית
חזית שחרור
חזית עממית
ביטאון
ישיבה
אספה שלא מן המניין
ישיבת הפתיחה
אספה פומבית
ישיבה בדלתיים סגורות
המונים
עצרת האו"ם
אספה לאומית
קהל הבוחרים
ריפובליקני
ריפובליקה
דרכון שירות
סיבוב שיחות
אנשי החצר
מושל
אהבת ציון
הבעת אי ֿאימון
שיחה בארבע עיניים
מלחמת אזרחים
אירדנטה
תנועה ציונית
אינדיבידואליזם
מפלגה
מפלגת העבודה


﴿ ﴾ ٢٨٠
ﺤﺴﻡ  -ﺒﺕ  -ﻗﺭﺍﺭ ﻨﻬﺎﺌﻰ
ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ
ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﺤﻅﺭ ) ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻤﺜﻼ (
ﺤﻕ ﺍﻟﻨﺘﺨﺎﺏ
ﺤﻕ ﺍﻟﻨﻘﺽ
ﺤﻘﻴﺒﺔ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ
ﺤﻘﻴﺒﺔ ﻭﺯﺍﺭﻴﺔ  -ﻤﻨﺼﺏ ﻭﺯﺍﺭﻯ
ﺤﻜﻡ  -ﺴﻠﻁﺔ  -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﺤﻜﻡ ﺫﺍﺘﻰ
ﺤﻜﻡ ﺫﺍﺘﻰ
ﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﺌﺘﻼﻓﻴﺔ
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻨﺘﺩﺍﺏ
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ
ﺤل ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ
ﺤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺤل ﺘﺩﺭﻴﺠﻰ ) ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل (
ﺤﻠﻑ ﺸﻤﺎل ﺍﻷﻁﻠﺴﻰ ) ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻨﺎﺘﻭ (
ﺤﻠﻑ ﻭﺍﺭﺴﻭ
ﺤﻠﻴﻑ
ﺤﻠﻴﻔﺔ  -ﺩﻭﻟﺔ ﺼﺩﻴﻘﺔ
ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﺤﻴﺎﺩ ﺍﻴﺠﺎﺒﻰ

הכרעה
חסינות דיפלומטית
קיבל עצמאות
אמברגו
זכות בחירה
זכות ווטו
שק דואר דיפלומטי
תיק
ממשל
אוטונומייה
שלטון עצמי
ממשלה
ממשלת קואליצייה
ממשלת מנדט
ממשלת מעבר
ממשלה חילופית
ממשלה דימוקרטית
ממשלה בגולה
ממשלה זמנית
פיזר את הפרלמנט
פיזור הממשלה
פיתרון בשלבים
ברית נאטו
ברית וורשה
בן ברית  -בעל ברית
בת ברית
מלחמת בחירות
מסע בחירות
ניטרליות חיובית


﴿ ﴾ ٢٨١
ﺨﺼﻡ
ﺨﺼﻭﻤﺔ
ﺨﻁﺎﺏ  -ﻜﻠﻤﺔ
ﺨﻼﻓﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺃﻯ
ﺨﻭﻟﻪ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل
ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﺩﺒﺭ ﻤﺅﺍﻤﺭﺓ
ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻰ
ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ  -ﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺩﺴﺘﻭﺭﻯ – ﺘﺸﺭﻴﻌﻰ
ﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﺩﻭل ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ
ﺩﻭل ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺤﻴﺎﺯ
ﺩﻭﻟﺔ
ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻅﻤﻰ
ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺤﺭﺭﺓ
ﺩﻭﻟﻰ  -ﻋﺎﻟﻤﻰ
ﺩﻭﻟﻰ  -ﻋﺎﻟﻤﻰ
ﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭ
ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ
ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ) ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ (
ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ

יריב
יריבות
נאום
חילוקי ֿדעות
נתן לו אור ירוק
איזור בחירות
חרש מזימה
דיפלומטי
דיפלומטייה
חוקה
חוקתי
תעמולת בחירות
מדינות טוטליטריות
מדינות ניטרליות
מדינה
מדינה זרה
מעצמה
מדינה מושתתת על הדימוקרטייה
מדינה משוחררת
בין ֿלאומי ) בינלאומי (
אינטרנציונלי
דיקטטור
דימוקרטי
דימוקרטייה
בית הנשיא
לשכת ראש הממשלה
הנשיא לשעבר
האש הממשלה המיועד
מנכ"ל בית הנשיא


﴿ ﴾ ٢٨٢
ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭل  -ﺍﻟﻜﻭﻤﻨﻭﻟﺙ
ﺍﻟﺭﺃﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺭﺠل ﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺭﺤﺏ ) ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﺜﻼ( ﺍﺴﺘﻘﺒل ﺒﺎﻟﺘﺭﺤﺎﺏ
ﺭﺤﻠﺔ ﻤﻜﻭﻜﻴﺔ
ﺭﺩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ
ﺭﺴﻤﻰ
ﺭﺸﺢ ﻟﻼﻨﺘﺤﺎﺒﺎﺕ
ﺭﺸﺢ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ﺭﻓﺽ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ
ﺭﻓﺽ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ
ﺯﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺯﺏ
ﺯﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺯﺏ
ﺯﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺯﺏ
ﺯﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺯﻋﺎﻤﺔ ﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ
ﺯﻋﻴﻡ
ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ  -ﻤﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﻰ
ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺨﺎﻁﻔﺔ
ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺭﺴﻤﻴﺔ
ﺴﺠل ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ
ﺴﻔﺎﺭﺓ
ﺴﻔﻴﺭ
ﺴﻔﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﻡ
ﺴﻔﻴﺭ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ
ﺴﻔﻴﺭ ﻤﻘﻴﻡ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ  -ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻰ

חבר העמים
דעת ֿהקהל
פוליטיקאי
קידם ברכה
מסע דילוגים
ביקור ֿגומלין
אופיציאלי
העמיד לבחירות
הציע לבחירה
דחה הצעה
שלילת ההצעה
הנהגת המפלגה
מנהיגות המפלגה
צמרת המפלגה
הנהגת המדינה
מנהיגות רוחנית
מנהיג
רסן השלטון
הגברת המאמצים
ביקור חטוף
ביקור ממלכתי
פנקס הבוחרים
שגרירות
שגריר
שגריר לא תושב
שגריר מיוחד
שגריר תושב
ההימנון הלאומי



﴿ ﴾ ٢٨٣
ﺴﻼﻡ ﻋﺎﺩل ﻭﺩﺍﺌﻡ
ﺴﻠﻁﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
ﺴﻠﻁﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ
ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ  -ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ
ﺴﻠﻙ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻰ
ﺴﻠﻙ ﺴﻴﺎﺴﻰ
ﺴﻨﺎﺘﻭﺭ  -ﻋﻀﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺯ ﺍﻟﻔﺭﺹ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻬﺩﺌﺔ ﺍﻟﺨﻭﺍﻁﺭ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺤﺯﺒﻴﺔ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل
ﺴﻴﺎﺴﻰ
ﺴﻴﺎﺴﻰ
ﺸﺨﺹ ﻤﻌﺎﺭﺽ
ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ
ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ
ﺸﺭﻉ ﻓﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ
ﺸﺭﻋﻰ
ﺸﺭﻋﻰ  -ﻗﺎﻨﻭﻨﻰ
ﺸﺭﻋﻴﺔ  -ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ
ﺸﺭﻋﻴﺔ  -ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ
ﺸﻜل ﻭﺯﺍﺭﺓ ) ﺤﻜﻭﻤﺔ (

שלום צודק ובר ֿקיימא
רשות מחוקקת
רשות מבצעת
רשות מוסמכת
שלטון מוגבל
סגל דיפלומטי
קורפוס דיפלומטי
סינטור
דטנט
אופורטוניזם
מדיניות פיוס
מדיניות ההתפשטות
מדיניות מפלגתית
פוליטיקה בינלאומית
מדיניות גלובלית
מדיניות אי התערבות
מדינאי
פוליטי
אופוזיציונר
אנשים רמי מעלה )אר"מ (
אח"ם )אנשים חשובים מאוד(
אישיות בולטת
פתח במשא ומתן
לגיטימי
ליגאלי
לגיטימיות
ליגאליות
כונן ממשלה



﴿ ﴾ ٢٨٤
ﺸﻴﻭﻋﻰ
ﺸﻴﻭﻋﻴﺔ
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻔﺨﺎﻤﺔ
ﺼﺭﺍﻉ ﺤﺩﻭﺩﻯ
ﺼﻌﻴﺩ ﺩﻭﻟﻰ  -ﺴﺎﺤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻗﺘﺭﺍﻉ ) ﻓﻰ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ (
ﺼﻬﻴﻭﻨﻰ
ﺼﻭﺕ ﻓﻰ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ﻀﻡ ﺃﺭﺍﻀﻰ
ﻁﺎﻏﻴﺔ  -ﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭ  -ﻤﺴﺘﺒﺩ
ﻁﺎﻏﻴﺔ  -ﻤﺴﺘﺒﺩ
ﻁﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ
ﻁﻐﻴﺎﻥ  -ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ
ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ
ﻋﺎﺼﻤﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻰ
ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ
ﻋﺩﺍﺀ  -ﺨﺼﻭﻤﺔ
ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
ﻋﺩﻡ ﺘﺩﺨل
ﻋﺩﻭ
ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ
ﻋﻀﻭ ﺒﺭﻟﻤﺎﻥ
ﻋﻀﻭ ﻜﻨﻴﺴﺕ
ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ

קומוניסט
קומוניזם
הוד מלכות
הוד מלכותו
הוד מעלתו
סיכסוך גבולות
זירה בינלאומית
קלפי
ציוני
הלך לקלפי
סיפוח שטחים
רודן
דיספוט
שולחן הדיונים
דיספוטיות
בית מלוכה
בירה
גלובלי
נטל האחריות
איבה
אי ֿיציבות
אי ֿהתערבות
אוייב
חבר הלאומים
חבר כנסת
חבר כנסת
סנקציות כלכליות
עיצומים כלכליים
יחסי גומלין


﴿ ﴾ ٢٨٥
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﻭﺘﺭﺓ
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻋﻠﻭﻡ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻋﻭﻟﻤﺔ
ﻏﺯﻭ  -ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ
ﻏﺼﻥ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ) ﺭﻤﺯ ﺍﻟﺴﻼﻡ (
ﻓﺘﺭﺓ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ
ﻓﺭﺯ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ
ﻓﺭﺯ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ) ﻓﻰ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ (
ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﻓﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ
ﻓﺴﺎﺩ
ﻓﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ
ﻓﻀﻴﺤﺔ  -ﻓﺴﺎﺩ
ﻓﻭﻀﻰ  -ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ  -ﺒﻠﺒﻠﺔ
ﻓﻴﺘﻭ  -ﺤﻕ ﺍﻟﻨﻘﺽ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﻗﺎﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﻰ
ﻗﺩﻡ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﺎ
ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ
ﺍﻟﻘﺼﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻰ
ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻠﺤﺔ
ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﻗﻨﺼل
ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻗﻬﺭ  -ﺃﺫل  -ﺍﻀﻁﻬﺩ

יחסים מתוחים
גיאופוליטיקה
מדעי המדינה
גלובליזצייה
פלישה
עלי ֿזית
תקופת כהונת הנשיא
מניין הקולות
מיון קולות
הטיל חרם על
הטיל סנקציות
שחיתות
ישוב הסכסוך
שערורייה
אנרכייה
ווטו
רשימת בחירות
הנהיג את העם
חוק השבות
חוק בינלאומי
הגיש שאלתא
ארמון השלטון
ארמון הנשיאות
בית ֿהמלוכה
שאלה בוערת
ניתוק היחסים
קונסול
הצנורות הרשמיים
דיכא


﴿ ﴾ ٢٨٦
ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ
ﻜﺘﻠﺔ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ  -ﻫﻴﺌﺔ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺯﺏ
ﻜﺘﻠﺔ ﺤﺯﺒﻴﺔ
ﻜﺘﻠﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺤﺎﻜﻤﺔ
ﻜﺘﻠﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻜﺭﺴﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﻜﻔﺎﺡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺩﺍﻉ
ﻜﻨﻴﺴﺕ  -ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻰ
ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺕ ﺒﻜﺎﻤل ﻫﻴﺌﺘﻪ
ﻜﻭﻨﻔﺩﺭﺍﻟﻰ  -ﺍﺘﺤﺎﺩﻯ
ﻜﻭﻨﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ  -ﺘﺤﺎﻟﻑ ﺴﻴﺎﺴﻰ
ﻜﻴﺎﻥ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺕ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺤﻜﻴﻡ
ﻟﺠﻨﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻓﺎﻕ
ﻟﺠﻭﺀ ﺴﻴﺎﺴﻰ
ﻟﻭﺒﻰ  -ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻀﻐﻁ
ﻟﻭﺭﺩ
ﻟﻴﺒﺭﺍﻟﻰ  -ﺤﺭ
ﻤﺅﺘﻤﺭ
ﻤﺅﺘﻤﺭ
ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ
ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻗﻤﺔ
ﻤﺒﺎﺤﺜﺎﺕ  -ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ  -ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺅﺘﻤﺭ

צמרת השלטון
שנתון המששלה
סיעה
גוש מפלגתי
חונטה
גוש לאומי
כס השלטון
מאבק לעצמאות
נאום פרידה
כנסת
מליאת הכנסת
קונפדרלי
קונפדרצייה
ישות
ועדת חוץ וביטחון
ועדת חוקה חוק ומשפט
ועדת בחירות
ועדת בוררות
ועדת קלפי
ועדת פיוס
מקלט מדיני
שדולה
לורד
ליברלי
ועידה
כנס
הקונגרס היהודי העולמי
ועידת פיסגה
דיונים


﴿ ﴾ ٢٨٧
ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﻜﻭﻨﺠﺭﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻰ
ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻠﻭﺭﺩﺍﺕ ) ﻓﻰ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ (
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻠﻭﺭﺩﺍﺕ ) ﻓﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ (
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ) ﻓﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ (
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ
ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺸﺭﻴﻌﻰ
ﻤﺠﻠﺱ ﺸﻭﺭﻯ  -ﻤﺠﻠﺱ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻯ
ﻤﺠﻠﺱ ﺸﻴﻭﺥ ) ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﺜﻼﹰ(
ﻤﺠﻠﺱ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ
ﻤﺠﻠﺱ ﻨﻭﺍﺏ
ﻤﺤﺘل
ﻤﺨﻴﻡ ﻻﺠﺌﻴﻥ
ﻤﺭﺍﺴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻤﺭﺍﻗﺒﻭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺼﻴﺭﻴﺔ
ﻤﺯﺩﻭﺝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﻤﺴﺌﻭل
ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ
ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ  -ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻰ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ
ﻤﺴﻭﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻥ  -ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﻤﺴﻭﺩﺓ ﻗﺭﺍﺭ  -ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺭﺍﺭ
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ

אינציאטיבה
יוזמת השלום
גבעת הקפיטול
רב תכלית
מועצת הביטחון
בית ֿהלורדים
הבית העליון
הבית התחתון
קבינט
בית ֿמחוקקים
מועצה מייעצת
סינט
מועצת המהפכה
בית ֿנבחרים
כבוש
מחנה פליטים
טקס השבעה
מבקר המדינה
משקיפי האו"ם
שלב גורלי
דו לאומי
אחראי
אחריות
אחריות שלוחית
קנצלר
הצעת חוק
הצעת החלטה
תכנית החלוקה


﴿ ﴾ ٢٨٨
ﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ  -ﻭﻓﺎﻕ ﻭﻁﻨﻰ
ﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻤﻀﻴﻕ ﺠﺒل ﻁﺎﺭﻕ
ﻤﻌﺎﺩﻯ
ﻤﻌﺎﺩﻯ ﻟﻠﺴﺎﻤﻴﺔ
ﻤﻌﺎﺭﺽ
ﻤﻌﺎﺭﺽ
ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ
ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ  -ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ
ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻤﻌﻘل ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ
ﻤﻌﻬﺩ ﺠﺎﻟﻭﺏ ﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻟﺭﺃﻯ
ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ
ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ
ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﻤﻘﻌﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺕ
ﻤﻠﻜﻰ
ﻤﻨﺎﺼﺭ ﻟﻠﺸﺭﻋﻴﺔ
ﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ
ﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺜﻘﺔ  -ﻤﺒﺎﻴﻌﺔ
ﻤﻨﺩﻭﺏ  -ﻤﻤﺜل
ﻤﻨﺩﻭﺏ ﻤﻘﻴﻡ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻨﺯﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﻼﺡ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻨﻔﻭﺫ
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ

התפייסות לאומית
אינטרס
גברלטר
עויין
אנטי שמי
אופוזיציוני
מתנגד
אופוזיצייה
התנגדות
חוזה השלום
מעוז המהפכה
מכון גלופ
משא ומתן ) מו"מ (
חרם
מושב הממשלה
מנדט
מלכותי
לגיטימיסט
תרגיל פרלמנטרי
תימרון איסטרטיגי
הבעת אימון
נציג
נציג תושב
איזור פרוז
איזור השפעה
אירגון האומות המאוחדות
)או"ם(
אירגון שחרור פלשתין
אירגון אחדות אפריקה
אירגון בינלאומי


﴿ ﴾ ٢٨٩
ﻤﻨﻘﻁﻊ ﺍﻟﻨﻅﻴﺭ
ﻤﻬﺎﺠﺭ  -ﻤﻨﻔﻰ
ﻤﻬﺠﺭ  -ﻤﻨﻔﻰ  -ﺠﻼﺀ
ﻤﻬﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻤﻬﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
ﻤﻭﻀﻊ ﺨﻼﻑ
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺨﻼﻑ
ﻤﻭﻗﻑ ﺭﺴﻤﻰ
ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺘﺸﺩﺩ
ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺠﻨﻴﻑ
ﻨﺎﺨﺏ
ﻨﺎﺯﻯ
ﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ
ﻨﺯﺍﻉ ﻤﺴﻠﺢ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺴﻡ ) ﻓﻰ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ (
ﻨﺹ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﻨﺼﻴﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻨﻀﻭﺝ ﺴﻴﺎﺴﻰ
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺘﺤﺎﺩﻯ
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻯ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺕ
ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻜﻡ
ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻜﻡ ﺇﺸﺘﺭﺍﻜﻰ
ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻜﻡ ﻏﺎﺸﻡ
ﻨﻅﺎﻡ ﺭﺌﺎﺴﻰ
ﻨﻔﻰ ﻨﻔﻴﺎ ﻗﺎﻁﻌﺎ
ﻨﻴل ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل

חסר תקדים
גולה
גלות
תפקיד מיוחד
משימה מדינית
עימות
שנוי במחלוקת
סלע המחלוקת
עמדה רשמית
עמדה קשוחה
מגילת האו"ם
אמנת ג'נבה
בוחר
נאצי
הפגין עויינות
סיכסוך מזויין
אחוז החסימה
נוסח ההצהרה
שוחר שלום
בגרות מדינית
משטר פדרלי
קולוניאליזם
תקנון הכנסת
משטר
משטר סוציאלי
שלטון ברוטלי
משטר נשיאותי
הכחיש מכל וכל
השגת עצמאות


﴿ ﴾ ٢٩٠
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭﺍﺠﻪ ﺃﺯﻤﺔ
ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﻭﺤـــــﺩ
ﻭﺤﺩﺓ ﻋﺭﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻰ
ﻭﺯﻴﺭ ﻤﻔﻭﺽ  -ﻋﻀﻭ ﺒﺭﻟﻤﺎﻥ
ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ
ﻭﻀﻊ ﺨﻁﻴﺭ ﺠﺩﺍ
ﻭﻀﻊ ﺸﺭﻭﻁﺎ
ﻭﻁﻨﻰ  -ﻤﺤﺏ ﻟﻠﻭﻁﻥ
ﻭﻁﻨﻴﺔ  -ﺇﺨﻼﺹ ﻟﻠﻭﻁﻥ
ﻭﻋﺩ ﺒﻠﻔﻭﺭ
ﻭﻋﻰ ﻗﻭﻤﻰ
ﻭﻓﺩ
ﻭﻓﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎل
ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﻬﺩ
ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﺀ

קבינט כלכלי
עמד בפני משבר
מגילת העצמאות
איחד
אחדות ערבית
משרד החוץ
מחלקת המדינה
שר החוץ
מזכיר המדינה
ציר
התווה את המדיניות הממשלה
סטטוס קוו
מצב חמור מאוד
העמיד תנאים
פטריוטי
פטריוטיות
הכרזת בלפור
תודעה לאומית
משלחת
משלחת רמת דרג
ארצות הברית ) ארה"ב (
יורש העצר
שבועת אימונים



﴾ ٢٩١ ﴿



