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كلمة مديرة البحوث الترحيبية

المفوضون والسادة المرشدون األعزاء،

Iإنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في مؤتمر نموذج األمم المتحدة في الجامعة
األمريكية في الشارقة (AUSMUN) 2021. بصفته منظمة تدار عن طريق طالب
الجامعة األمريكية في الشارقة، حظي نموذجنا بفرصة إقامة بعًضا من أكبر وأكثر

مؤتمرات نماذج األمم المتحدة تنوًعا في المنطقة. استقبل مؤتمرنا عام 2020 ما يزيد

عىل 1000 مفوض مسجل من أكثر من 45 مؤسسة محلية وعالمية!

التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد وتعزيز المرونة: بالنظر إىل عام 2020 المضطرب،

لم نجد شعاًرا رئيسًيا يتماشى بشكل أعمق مع وضعنا الراهن أكثر من هذا الشعار.
منذ سنة بالضبط، بدأ طارئ بسيط في ووهان في التفشي حتى أصبح كارثة عالمية

أصابت مليوني إنسان، مخلًفا حيواٍت متدهورة وقلوبًا مقهورة. وننظر اليوم إىل الواقع

المشوه الذي أصبح يعتبر وضعنا الطبيعي الجديد، والبعض منا يسأل: هل كان يمكن
تجنب كل هذه األمور من البداية؟ هل كان بوسعنا أن نكون أكثر حيطة وتدبيرًا؟ لذا،

فإن هدف مؤتمرنا البعيد هو أن نقوم بذلك بالفعل: أن نحث األجيال القادمة عىل
السؤال والشك في السياسات الحالية عىل أمل الوقاية من كارثة عالمية شبيهة أخرى.

لقد تمت كتابة دليل اللجنة هذا بتعاون بين رؤساء اللجان وفريق البحوث إلعطاء فكرة
مختصرة عن المواضيع التي تم اختيارها. يقسم الدليل إىل قسمين أساسيين يضمان
موضوعي اللجنة وهناك تقسيمات فرعية أخرى تندرج أسفل هذين العنوانين. أوًال،

يعطي قسم "الملخص والنبذة التاريخية" مقدمة عن القضايا المختارة
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ثانًيا، يبني قسم "خطاب حول القضية" جسرًا بين القضية وتبعاتها وأهميتها وميثاق
األمم المتحدة. أخيرًا، يذكر قسم "اإلجراءات السابقة لألمم المتحدة والمنظمات

الدولية والمنظمات غير الحكومية" التحركات المتخذة سابًقا بشأن القضية، ويمكن
للمفوض هنا أن يستخدم هذا القسم كنقطة انطالق إليجاد الحلول الممكنة لقضيته.

وفي نهاية كل قضية، سيجد المفوض عدًدا من األسئلة والمقترحات للبحث الموسع.

نحث المفوضين بشدة عىل توسيع نطاق بحوثهم واطالعهم ليتجاوز هذا الدليل، وذلك

ليتمكنوا من اإلتيان بحجج دامغة وقوية خالل المناظرات. كما يضم دليل المفوض
(Delegate Handbook) عدًدا من التوجيهات حول كيفية القيام بالبحث ويذكر الدليل

المصادر المتاحة لالستخدام.

نفي الختام، دعوني انتهز هذه الفرصة لتجديد امتناني لجميع المساهمين في كتابة
المستند الذي تقرؤون: رؤساء لجانكم الرائعون، فريق البحوث في AUSMUN، وال

ننسى الفريق اإلعالمي الذي أدى عمل بتفاٍن عىل تصميم وبناء دليل اللجنة.

تمنى لكم أفضل استعداد للمؤتمر.

Sincerely,
Julia Jose
Director of Research
AUSMUN 2021
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كلمة مديرة البحوث الترحيبية



اهال بالمفوضين

المفوضون األعزاء…

إنه لمن دواعي سـرورنا أن نرحب بكم في نموذج األمم المتحدة في الجامعة الميركية
في الشـارقة لعام 2021. كرؤساء لجامعة الدول العربية، نتطلع قدما لسماع أفكاركم

وحلولكم للقضايا اإلقليمية التي سيتم مناقشتها عىل طاولة النقاش كما نتطلع لحضور
حوارتكم وعرضكم لمشروع القرار. نحن نؤمن بإنكم ستقوموا بعرض وجهات نظر

جديدة وفعالة لحل هذه القضايا. مرة أخرى، نتطلع قدما لمالقتكم.

خالل ال 14 عاما التي مضت، حرص نموذج األمم المتحدة عىل تشجيع الشباب عىل
البحث عن حلول لقضايا دولية ونحن نعمل دوما عىل التحسين من مستوى المؤتمر.

في هذ العام، وألول مرة في تاريخ المؤتمر، سيقام المؤتمر بشكل إفتراضي بسبب
جائحة كورونا العالمية. ولكن مع ذلك، سنحاول جهدنا عىل إقامة المؤتمر بشكل

يمكنكم من تحصيل نفس الخبرة وعيش نفس التجربة كما لو كان المؤتمر قائم بشكل
تقليدي. نتمنى أن تعيشوا تجربة فعالة ال تنسى مع مؤتمر نموذج األمم المتحدة في

الجامعة األميركية في الشارقة لعام 2021. نتطلع قدما لمؤتمر مثمر معكم!

إذا كان يوجد لديكـم أيـة استفسـارات أو مقترحـات نرجو عدم التردد في التواصل
ausmununeparabic@gmail.com :معنـا عبر البريد اللكتروني التالي

د عي ي  ، ا عيشه ن تي  ل ا وقة  مسب ل ا ر  ي غ الوقات  ا هذه  ظل  في 

في ة  كي ي ر الم ا معة  جا ل ا في  حدة  مت ل ا المم  ا موذج  ن ا  ن ي ل ا

ة. ي د ا ي ت الع ا ة  ا حي ل ا من  ا  ئ شي قة  ر شا ل ا
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الجامعة العربية، أو جامعة الدول العربية، هي منظمة إقليمية في العالم العربي. تم
تأسيسها في القاهرة في الثاني من آذار/مارس عام 1945 وكانت حينئذ مكونة من
ست دول أعضاء فقط. أما اآلن، فتتكون الجامعة العربية من 22 عضو. الهدف

الرئيسي للجامعة هو تحسين العالقات بين الدول األعضاء و الحث عىل زيادة التعاون.
باإلضافة اىل ذلك، تعمل الجامعة عىل حماية إستقاللية و سيادة الدول األعضاء.
الجامعة عادة تعمل عىل القضايا اإلقليمية التي تؤثر بشكل مباشر عىل الدول

األعضاء. تقوم الجامعة بتوفير منصة وطاولة للحوار وفض النزاعات سلمًيا بين الدول
األعضاء. كل دولة عضو لها صوت واحد عىل القرارات والقرارات تنطبق فقط عىل

األعضاء الذين صوتوا لهذه القرارات. في الجوهر، الجامعة تهدف اىل تقوية العالقات
وإىل التنسيق السياسي االقتصادي الثقافي، واالجتماعي بين الدول األعضاء. الجامعة

العربية هي المنصة المثالية لكل شيء يتعلق بالعالم العربي.

نظرة عامة عىل اللجنة:
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ملّخص ونبذة تاريخّية

  منذ عام 2015، شهدت السياسة الخارجية لتركيا تغيرات جذرية. في السابق، كانت
تركيا تركز عىل تقوية العالقات الدبلوماسية والثقافية والتجارية مع جميع الدول. أما
اآلن، فتركيا تعمل عىل تعزيز وجودها العسكري في المنطقة ال سيما منطقة الشرق
األوسط. بعد عام واحد من تسلمه للرئاسة، انخرط رجب طيب أردوغان بعمليات

عسكرية ضد األكراد الموزعين في جنوب تركيا وشمال سوريا والعراق. منذ ذلك الحين
و الدول العربية تقوم بالتنديد بشكل علني و مستمر تدخالت تركيا في الشرق األوسط.

باإلضافة إىل ذلك، قرب العالقة بين تركيا وإيران يشكل تهديًدا لمصالح و سيادة
بعض الدول الخليجية. في تصريح سابق، قال أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول

as) "العربية "إن التدخالت التركية بالمنطقة هي إعتداء عىل سيادة الدول العربية
cited in Saba, 2019, para. 1). وهذا التصريح يدل عىل أهمية هذه القضية بالنسبة

للجامعة العربية.

تعددت عمليات تركيا العسكرية في سوريا مما عزز وجودها في المنطقة. في الرابع

والعشرين من نيسان/أبريل من العام 2016، أعلنت تركيا بدء عملية درع الفرات التي
كانت تهدف اىل مواجهة قوات داعش وقوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي

من سوريا. هذه العملية استمرت نحو سبعة أشهر وكانت حصيلتها سيطرة القوات
المدعومة من تركيا عىل مناطق واسعة انتزعتها من داعش وقوات سوريا

الديمقراطية. هذه المناطق تضم مواقع مهمة جدا عىل الحدود السورية التركية مثل
عفرين ومنبج. باإلضافة اىل ذلك، تمكنت القوات المدعومة من تركيا من السيطرة

عىل مناطق حول الفرات وجرابلس والباب. هذه العملية تلقت دعم كبير من المجتمع

الدولي. كما أن األمين العام لألمم المتحدة في ذلك الحين، بان كي مون، أصدر
In meeting with Turkey's) تصريحا عبر فيه عن دور تركيا الهام في مواجهة داعش

President, UN chief stresses country's key role in fighting ISIL, 2016,
para. 1). ثم في الثامن عشر من آذار/مارس من العام 2018، إجتاحت القوات

المدعومة من تركيا مدينة عفرين تحت مسمى عملية غصن الزيتون. هذه العملية تم
استنكارها من عدة دول في الجامعة ومن األمين العام للجامعة العربية بحيث

اعتبروها تدخًال واضحًا في شؤون سوريا الداخلية.

ألوسطالقضية األوىل ا لشرق  ا منطقة  في  ركي  ت ل ا فوذ  ن ل ا
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أيضا، وجهت تركيا عام 2017 عدة ضربات جوية في سوريا والعراق استهدفت فيها
بعض المجموعات الكردية. حيث كانت هذه الضربات عبارة عن مقدمة لعملية

المخلب في كوردستان العراق. بدأت عملية المخلب في أيار/مايو 2019 وتكونت من

عدة عملية فرعية كان أحدثها عملية مخلب النمر التي بدأت في حزيران/يونيو 2020
.(Reuters Staff, 2020)

خطاب حول القضّية

يعتبر أعضاء جامعة الدول العربية أن هذه العمليات هي اعتداء عىل سيادة الدول
العربية. حيث إن حق الدول في سيادتها هو حق تاريخي موجود حتى قبل إنشاء األمم

المتحدة. ايضاً، أشاروا إىل أن العمليات التركية تنتهك المادة 2 من ميثاق األمم
المتحدة (1945) التي تنص عىل أنه "يجب عىل جميع األعضاء االمتناع في عالقاتهم
الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل

السياسي للدولة. أي دولة، أو بأي طريقة أخرى ال تتفق مع أغراض األمم المتحدة". 
 ومع ذلك، تدعي تركيا أنها تتصرف دفاًعا عن النفس عىل النحو المنصوص عليه في
المادة 51 من ميثاق األمم المتحدة التي تنص عىل أنه "ال يوجد في هذا الميثاق ما
يمس بالحق الطبيعي للدفاع عن النفس الفردي أو الجماعي في حالة وقوع هجوم

مسلح ضد أحد أعضاء األمم المتحدة، إىل أن يتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة
للحفاظ عىل السلم واألمن الدوليين." وتؤدي هذه العمليات إىل زعزعة االستقرار في
الشرق األوسط حيث يشهد أعضاء جامعة الدول العربية تدخالً متزايًدا في أراضيهم.

قد تكون هذه العمليات بمثابة عامل إضافي لزعزعة االستقرار في منطقة غير مستقرة
فعلًيا. كانت إدارة جامعة الدول العربية صريحة بشأن معارضتها لتدخل تركيا في

شؤون الدول األعضاء. باإلضافة إىل ذلك، واصل األعضاء الرئيسيون في جامعة الدول
العربية إدانتهم للعمليات التركية. أعربت دول أعضاء مثل اإلمارات العربية المتحدة

والمملكة العربية السعودية ومصر عالنية عن استيائها من األحداث التي تكشفت.
ومع ذلك، فإن أعضاء آخرين لديهم قواعد عسكرية تركية نشطة عىل أراضيهم، وتشمل

هذه الدول قطر والصومال وسوريا والعراق. في الواقع، ال تزال قطر تتمتع بعالقات
قوية مع تركيا في مختلف القضايا السياسية واالقتصادية. لذلك، من الواضح أن

هناك بعض االنقسام داخل الجامعة العربية حول كيفية معالجة هذه القضية.
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إجراءات تّم اّتخاذها في الّسابق من قبل منّظمات دولّية

أعدت جامعة الدول العربية مسودات قرارات تدين العمليات العسكرية التركية.

ومؤخرا اتخذت قراًرا ذو "نهٍج عربّي موحٍد تجاه تركيا ويدين استمرار تدخل أنقرة في
.(Aldroubi, 2020) "العراق

أومع ذلك، عىل الرغم من أن هذا القرار تلقى دعًما من الدول األعضاء في جامعة
الدول العربية، إال أنه فشل في تقديم أي إصالح كبير لتحركات تركيا. باإلضافة إىل

ذلك، حذرت المفوضة السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان ميشيل باشليت من
االنتهاكات التركية لحقوق اإلنسان، "بما في ذلك أولئك الذين يُعتقد أنهم متحالفون

مع أطراف معارضة للنظام التركي، أو ينتقدون الجماعات المسلحة التابعة لتركيا،"
UN rights chief calls for Turkey to probe violations in northern) وآخرين

.(Syria, 2020

وصدر بيان عن الدول األوروبية الخمس األعضاء في مجلس األمن عام 2019 يدين
تركيا وأفعالها. إال أنه تم رفض هذا البيان من قبل روسيا والواليات المتحدة. كما أدان
االتحاد األوروبي تصرفات أنقرة في سوريا، و"هدد بفرض عقوبات عىل تركيا" بسبب

هجماتها في الشمال السوري. هذه اإلجراءات، عىل الرغم من قوتها، لم تثبط من
نشاط تركيا. عالوة عىل ذلك، قدمت منظمة حلف شمال األطلسي (الناتو) نهجًا أكثر

توسًطا حيث ادعى األمين العام لحلف الناتو أن "الناتو كان قد أبلغته السلطات التركية
بالعمليات الجارية في شمال سوريا" وأنه يعتمد عىل تركيا "في ضبط النفس"

.(Emmot & Irish 2019)

لم تُقابل هذه الدعوات فعلًيا بأي تغيير من قبل القوات التركية، فقد فشلت جامعة
الدول العربية واألمم المتحدة في تمرير قرار من شأنه أن يردع تركيا عن التدخل في
الشرق األوسط. وقد أبقى هذا الباب مفتوًحا أمامهم لممارسة قوتهم العسكرية فيما

يعتقدون أنه حق لحماية أنفسهم.
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هل يمكن تبرير نهج تركيا وتدخالتها في العالم العربي؟
ما هي الطرق التي يمكن من خاللها الحد من التدخل التركي إذا لم يتم إيقافه

بالكامل؟

هل مكافحة اإلرهاب سبب مبرر لدخول تركيا إىل سوريا والعراق؟
هل يجب عىل المجتمع الدولي فرض عقوبات عىل تركيا؟

طرق حماية سيادة الدول العربية.
اإلجراءات التي يمكن اتخاذها ضد تركيا (إن وجدت).

الوسائل الممكنة للتعاون مع دول أخرى غير جامعة الدول العربية/األمم المتحدة
في التعامل مع تركيا.

االنتهاكات التي ارتكبتها تركيا في الشرق األوسط.

أسئلة يمكن طرحها ومناقشتها في مسوّدة القرار ومقترحات للبحث الموّسع
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ملّخص ونبذة تاريخّية

 تاريخياً، كان الشرق األوسط مركًزا سياسًيا مهًما نظرًا لموقعه االستراتيجي بين آسيا
وأوروبا وأفريقيا. وقد برزت شهرة المنطقة بعد اكتشاف النفط في أواسط القرن

الماضي. يعد الشرق األوسط اآلن أكبر مصّدر للنفط في العالم. باإلضافة إىل ذلك،
يلعب النفط دوًرا كبيرًا في تشكيل العالقات السياسية في منطقة الشرق األوسط

وشمال إفريقيا. بسبب المنافسة وعوامل أخرى، كان للعديد من البلدان مثل العراق
وإيران عالقات سياسية مضطربة. أيًضا، حاولت دول مثل الواليات المتحدة وتركيا

السيطرة عىل سوق النفط، عىل سبيل المثال اتفاقية الخط األحمر هي إحدى
المحاوالت التاريخية العديدة إلقامة شراكات مع الشرق األوسط لهذا الغرض 

.(Demirmen, 2003) 

  مع تزايد التدخالت الخارجية، تحتاج منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إىل حل
مشكالتها الحالية حتى تتمكن من حماية نفسها من هذه التدخالت. ومن األمثلة عليها

.(Liu, 2013) اجتياح الواليات المتحدة للعراق وتدخالت المملكة المتحدة في ليبيا

تعتبر األمور التي تواجهها قطر ودول خليجية متعددة أسباب جوهريه للصراع في
المنطقة.  فشركة قطر للغاز هي أكبر شركة في مجال الغاز الطبيعي المسال، الشيء
الذي يسهم في تعزيز التنافس في مجال الطاقة والهيمنة عليه. كذلك تلقى الدول
الغنية بالنفط مسانده دولية أكبر من تلك التي تتلقاها الدول الفقيرة به في العالم
العربي، مما يخلق جو من التوتر السياسي بين الدول العربية. أيًضا، دائًما ما تكون

الدول الفقيرة بالنفط عىل استعداد لدفع تكلفة تكرير النفط بينما ترفض الدول الغنية
به هذا األمر مما يسبب المزيد من التوتر بين الدول في منطقة الشرق األوسط. وفي
السبعينات كانت تكلفه تكرير النفط باهظة مما دفع الدول الغنية إلنشاء المؤسسات

التي تساعد الدول المحتاجة لدفع هذه التكلفة، ولكن لم يستمر هذا االمر طويًال، وذلك
ألن بعض الدول قد قررت مهاجمة البعض اآلخر، مثل غزو العراق للكويت.

في الوقت الذي تحولت فيه الواليات المتحدة من االعتماد عىل النفط إىل الغاز
الطبيعي، فإن احتياج الصين للمنطقة قد ازداد، وقد امتد هذا االمر إىل باقي الدول
الغربية التي قل اعتمادها عىل نفط منطقة الشرق األوسط، بينما ازداد طلب الدول

األسيوية التي تنهض صناعيا عليه.

ةالقضية الثانية ي ع ما الجت ا عالقات  ل ا تشكيل  في  نفط  ل ا ر  و د

ألوسط  ا لشرق  ا منطقة  في  ة  سي ا سي ل ا و
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خطاب حول القضّية

إن الصراعات الخاصة بالنفط والسياسة في المنطقة لهي كفيلة بالعصف بمعاهدات
األمم المتحدة. فيعتبر غزو العراق للكويت خرق صريح للبند الثاني لميثاق األمم
المتحدة الذي ينص عىل امتناع الدول عن استخدام التهديد والقوة ضد الحرية

واالستقالل السياسي ألي دولة أخرى. هذا باإلضافة إىل أن الصراعات السياسية التي
يسببها النفط تتعارض مع مبادئ ومعاهدات األمم المتحدة وهذا خرق صريح للبند
السادس عشر الذي ينص عىل " السالم والعدل واالستقالل". كما أن استخدام النفط

يتعارض مع مبادئ األمم المتحدة وال يساعد في تحقيق الطاقة النظيفة التي يجب ان

تكون في متناول جميع الدول. إن افساح المجال للنفط لكي يشكل العالقات
االجتماعية والسياسية بالمنطقة يعتبر خطوه للوراء. كما يعتبر هذا االمر كارثي بالنسبة
للدول المعنية عىل المدي الطويل. فالسعودية واحدة من أهم الدول المعنية بهذا االمر

وقد تأثرت عالقتها السياسية مع دول المنطقة كونها أكبر مصدر للنفط في العالم.
وتلعب قطر دوًرا هاُما في هذا األمر. فهي أكبر مصدر للغاز ولها مشاكل مستمرة مع

دول متعددة في المنطقة. فالقول الشائع "البترول قوة" يمكنك أن نستشعره بوضوح
في منطقة الشرق األوسط. وفي صراعها مع إيران يعتبر التحكم في صادرات النفط
قوة تتمتع بها السعودية بينما أثرت العالقات الطيبة لقطر مع إيران عىل عالقاتها مع

السعودية عىل الجانب االخر.

ستتمكن إيران من السيطرة عىل قطاع الطاقة لو استطاعت تحسين عالقتها
الدبلوماسية مع الواليات المتحدة مما يضيف منافس آخر في المنطقة.  وال شك أن
تاريخ العراق مع الكويت ووضعهم السياسي الحالي قد أثر عىل عالقاتهما بباقي دول
المنطقة.  فمن الواضح أن السبب الرئيسي لغزو العراق للكويت هو السيطرة عىل

النفط في منطقه الشرق االوسط. ومما يزيد األمر تعقيًدا هو سيطرة المتطرفين عىل
حقول النفط. فهناك حقول ضخمة في سوريا تسيطر عليها الدولة اإلسالمية مما
يسهم في تمويل أنشطتهم. ولقد عززت داعش أنشطتها التجارية غير الشرعية مع
دول شمال افريقيا وكانت مصر وليبيا والجزائر من أهم الدول المتأثرة بهذا االمر

العتمادهم عىل النفط لتعزيز االقتصاد.
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كيف تطورت العالقات الدولية دون سيطرة النفط؟

كيف ساهم النفط في تشكيل العالقات السياسية واالجتماعية واالقتصادية بين

الدول العربية؟
كيف ستكون السياسة الخارجية لدول المنطقة في ضوء االستغناء الغربي عن

البترول واإلقبال اآلسيوي؟
ما هي الخطوات التي من شأنها التقليل من سيطرة المتطرفين عىل حقول

البترول؟

ما هو الدور الذي تلعبه السعودية وإيران وقطر في هذا االمر؟
كيف تؤثر الطاقة المتجددة عىل انتاج النفط؟

إجراءات تّم اّتخاذها في الّسابق من قبل منّظمات دولّية

كان انشاء منطقه للتجارة العربية الحرة في عام ١٩٩٧ أحد اإلجراءات التي أسهمت في
زيادة التجارة بين الدول العربية كما أنها أسهمت في تحسين العالقات االقتصادية عن
طريق تخفيض الضرائب المفروضة عىل البضائع اإلقليمية إال أنها لم تتمكن من حل
المشكلة بالكامل. وبصرف النظر عن برامج النفط والغذاء لم تتمكن األمم المتحدة أو
الجامعة العربية من إحداث فارق. فالمشكلة تكمن في كيفية تعامل الحكومات لخلق

عالقات مع الدول األخرى في ظل سطوة النفط.

هناك بعض النقاط الهامة التي يجب أن تؤخذ في االعتبار في العقود القادمة:

١. التنوع: مع زيادة عدد الدول المتحولة إىل الطاقة المتجددة فإن سياسات منطقة
الشرق األوسط قد تتغير بخصوص البترول. تمثل كًال من السعودية واالمارات مثالين
جيدين لهذا التغير، فقد تلجأ هتان الدولتان إىل تحسين عالقاتهما مع دول المنطقة

بسبب النقص المتوقع في الطلب عىل البترول.

نقاط وأسئلة يمكن طرحها ومناقشتها في مسوّدة القرار.

٢. تقليل دور البترول في الدول المعتمدة عليه: قامت حكومات الدول العربية في
الماضي ببعض التعديالت التي تهدف إىل تعزيز التحرر واالستثمار والنمو في القطاع
الخاص وسيشكل االنفتاح في التجارة واالندماج في االقتصاد العالمي هدف هام آخر

لدول المنطقة في السنوات القادمة.

أسئلة يمكن طرحها ومناقشتها في مسوّدة القرار و مقترحات للبحث الموسع
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دور النفط في منطقة الشرق األوسط.
دور النفط في تمويل المنظمات المتطرفة.

العالقات بين الدول (السعودية وإيران وقطر ودول مجلس التعاون).

أهم موزعي النفط في الشرق األوسط / المنافسة اإلقليمية ومدى تأثيرها عىل
الروابط الدبلوماسية.

مقترحات للبحث الموّسع
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