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 إحاطة الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة، غسان سالمة، المقدمة إلى مجلس األمن 
 2020كانون الثاني/ يناير  30

 

 

  كوي، فيتنام( هالسيد الرئيس )معالي السفير دانغ دين

 

 ن،والسادة أعضاء مجلس األمن الموقر

 

القمة الثامنة لرؤساء دول اللجنة رفيعة المستوى من دواعي سروري أن أنضم إليكم من برازافيل حيث حضرت 

 أكدت مجددا  ، حيث لالتحاد اإلفريقي حول ليبيا والتي استضافها فخامة رئيس جمهورية الكونغو، ساسو نغيسو

مداخلتي على الشراكة القوية بين األمم المتحدة واالتحاد األفريقي في عملنا معا  سعيا  لتحقيق السالم  في

 .ي ليبياواالستقرار ف

 

كانون الثاني/ يناير على مخرجات مؤتمر برلين واألهم من ذلك على الجهود  21أطلعكم األمين العام في 

. وسأطلعكم بإيجاز على ما حدث ةسلميبالطرق العلينا بذلها لحل النزاع الليبي يتعين الجماعية التي ال يزال 

 .منذ إحاطة األمين العام

  

في ذروة الحرب، لم يراودنا أدنى  2019عندما بدأنا المشاورات التحضيرية لمؤتمر برلين في أيلول/ سبتمبر 

للحيلولة  نحشد كل الجهودأيضا  أنه يتعين علينا أن كنا نعلم . وأمامنا لمهمة التيستواجه اشك بأن هناك تحديات 

أود أن أعرب عن امتناني للمستشارة ميركل  ليبيا في دوامة الفوضى والحرب األهلية. وهنا انزالقدون 

كانون الثاني/  19وجمهورية ألمانيا االتحادية على العمل معنا بال كلل في األشهر التي سبقت اجتماع القادة في 

 .يناير

 

في مؤتمر برلين، اتفق ممثلو البلدان المعنية والمنظمات اإلقليمية، التي أذكى بعضها النزاع بشكل مباشر أو 

مباشر، على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا وااللتزام بحظر التسليح الذي تفرضه األمم المتحدة.  غير

نقطة بشكل شامل إلى مجمل المسائل التي تشكل أساس  55ويتطرق البيان الختامي لمؤتمر برلين المكون من 

للبعثة والتي تشكل األساس الذي سيقوم عليه عمل المشكلة الليبية. وما يدعم هذا البيان الخطة التنفيذية التفصيلية 

لدى األمل بعث و ،برلين جهدا  جادا  لمحاولة توحيد مجتمع دولي متنافر كان مؤتمرالبعثة في الفترة المقبلة. 

إذ إن هذه المظلة سوف تتيح الفرصة  ،مظلة دولية تحميهميوفرون المشاركين في القمة أن لشعب الليبي المنهك با

 .والتوحد لرسم خطاهم المستقبلية سلوبةالستعادة قدر من سيادتهم الملليبيين 

 

كانون الثاني/ يناير وقبلها طرفا  8القمة على خلفية الهدنة التي دعا إليها الرئيسان بوتين وأردوغان في  انعقدت

ف أعطى سكان مبدئي في مستوى العن انخفاضكانون الثاني/ يناير، كان ثمة  12النزاع. وعقب بدء الهدنة في 

معاناة الحرب. لكن مع التطورات األخيرة  يلتقطوا أنفاسهم منلالحاجة إليها  مهلة هم بأمس   الكبرى طرابلس

سمية.  فقد ازداد تبادل الضربات االهدنة ال تعدو إال أن تكون هدنة  هذه على أرض الواقع، يؤسفني أن أبلغكم أن

خيرة، مع ما رافق ذلك من زيادة في عدد الضحايا المدنيين بسبب المدفعية بشكل كبير في طرابلس في األيام األ

قتيال   18ضحية على األقل ) 21، تحققنا من وقوع ركانون الثاني/ يناي 6استخدام القصف العشوائي. ومنذ 

. وفي اليومين األخيرين وحدهما، لقي طرابلس وما حولهاوثالثة جرحى( جراء حوادث ذات صلة بالنزاع في 

حتفهم جراء القصف على منطقة الهضبة في طرابلس، حيث  -جميعهم دون سن الثانية عشرة  -أطفال أربعة 

 توفي بعد ظهر أمس. همالهجوم بينما توفي اآلخران في العناية المركزة؛ آخر وقعتوفي طفالن في م
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الجيش الوطني الليبي هجوما  على  كانون الثاني/ يناير، شن   26خارج طرابلس. ففي ضاريا   اقتتاالأيضا  نشهد و

قوات حكومة الوفاق الوطني في منطقة أبو غرين جنوب مصراتة، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة أسفرت عن 

الجيش الوطني الليبي نفدها  حربية بطائرات رافق هذه االشتباكات ضرباتوعشرات الضحايا في كال الجانبين. 

 ، ال تزال معركة أبو غرين مستمرة.بينما أتحدث إليكم اآلنو. ناالجانبها نفد مسي رةطائرات بوضربات 

 

كانون الثاني/ يناير، قام الجيش الوطني الليبي بتوسيع منطقة حظر الطيران المعلنة من جانب واحد  8وفي 

كانون الثاني/ يناير، زاد الجيش الوطني الليبي من توسيع نطاق منطقة الحظر  22لتشمل مطار معيتيقة. وفي 

ة طائرة عسكرية أو مدنية تقترب من مطار معيتيقة. ومنذ الجوي جنوبا  باتجاه غريان وترهونة وهدد بإسقاط أي

ذلك الوقت، تم قصف مطار معيتيقة ثالث مرات، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين وإلحاق أضرار 

كانون الثاني/ يناير، أفيد بأن القوات  28بالمنشآت التابعة لهذا المطار المدني ووقف الحركة الجوية مؤقتا . وفي 

ة لحكومة الوفاق الوطني أسقطت طائرة مسي رة تابعة للجيش الوطني الليبي بالقرب من مصراتة. ومنذ التابع

 حالة خرق للهدنة حسبما أفادت التقارير. 110كانون الثاني/ يناير، سجلت البعثة أكثر من  12

 

يضر  نطاقا   وقوع نزاع أوسعكما يعتريني قلق عميق إزاء التعزيزات العسكرية التي يتلقاها الجانبان، مما ينذر ب

عدد ضخم من المعدات المتقدمة والمقاتلين والمستشارين ل ينالمتحارب الطرفينتها. فقد تواصل تلقي بالمنطقة برم  

راعية، وذلك في انتهاك صارخ لحظر التسليح وكذلك للتعهدات التي قدمها ممثلو هذه البلدان  خارجيةمن جهات 

طني الليبي قواته على طول الخطوط األمامية في طرابلس باألسلحة والمعدات في برلين. وقد عزز الجيش الو

زيادة ملحوظة في رحالت الشحن كانت هناك ، ذاتهبما في ذلك المقاتلين األجانب. وفي الوقت وعناصر المشاة 

ل المعدات إلى مطار بنينا وقاعدة الخادم الجوية شرق ليبيا لتوصي - في اليومعدة رحالت  -الجوي الثقيلة 

، كانت هناك ثالثة قوارب في طرابلس ومصراتة لتوصيل أسلحة باألمس .العسكرية إلى الجيش الوطني الليبي

ا .جديدة  ، طرابلس في الغرب.، هبطت رحلتان للشحن في قاعدة الخادم الجوية في الشرق. بالطبعوباألمس أيض 

 

مؤيدين لحكومة الوفاق الوطني جوا  إلى طرابلس ونشرهم في  باآلالف تم نقل لمقاتلين أجانبوفي الوقت ذاته، 

إحدى  مواقع متقدمة إلى جانب القوات الليبية. وخالل هذه الفترة، قامت قوات حكومة الوفاق الوطني، بدعم من

بعبارة و ومات دفاع جوي متقدمة في جميع أنحاء المنطقة الغربية.ظمساندة، بنصب منالية جهات خارجال

 أجنبيةأصول بحرية لوحظ وجود مؤخرا  وفي يوم الثالثاء بالتحديد،  .للطائرات "وك المضاداه"نظام ، صريحة

 قبالة سواحل طرابلس، باإلضافة إلى عدد من سفن الشحن.  -بما في ذلك سفن حربية  -

 

مؤتمر ل انتهاكوتأتي في جميع هذه المناورات إلعادة تجهيز الطرفين تهدد بإشعال حريق جديد وأكثر خطورة، 

. إنني أحث األطراف والجهات األجنبية الراعية التابعة لها على الكف عن هذا المسلك ا  وروحا  نص برلين

 المتهور وتجديد التزامهم المعلن بالعمل على وقف إطالق النار.
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 السيد الرئيس، 
 
الطرفين كال كانون الثاني/يناير من  19كانون الثاني/يناير، تلقينا في  21األمين العام في ة حاطإ ورد في كما

شكل تحيث محادثات اللجنة العسكرية المشتركة بجنيف.  نالقائمة الكاملة لممثليهما العسكريين الذين سيحضرو

كنت آمل في أقرب وقت ممكن. ها الشروع فيويجب المسار العسكري  التي يقوم عليها ركيزةهذه المحادثات ال

يوم الثالثاء. إن ممثلي حكومة  قد بدأت المحادثاتفيما تكون هذه إحاطتي اليوم من جنيف أتمكن من تقديم أن 

ثنين لرسم معالم المسعى وقد التقيت شخصيا  بهم في تونس يوم اإل هذا الوفاق الوطني مستعدون لالنخراط في

اإلطار الخاص بالمحادثات المزمع تنظيمها. أما وفد الجيش الوطني الليبي فلم يتمكن حتى اآلن من تأكيد 

الرجمة في غضون يومين من اآلن للضغط من أجل في حفتر  بالجنرالمشاركته رغم أنني من المقرر أن ألتقي 

 – العسكرية المشتركة برعاية األمم المتحدة لترجمة الهدنةأن تلتئم اللجنة  إذ يتحتم ،دون تأخير هيقفرإرسال 

ها أنالتي أدرك إلى وقف إلطالق النار ومناقشة طرق وضع آلية لمراقبة وقف إطالق النار  -ما تبقى منها أو 

بما يعالج مد للجنة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات أمنية طويلة األاهذا المجلس. كما ستسعى  اهتماممثار 

 التي عبر عنها الجانبان. إن دعمكم الجماعي وانخراطكم في هذا المسار أمٌر حيوي.  ماتتظلال على نحو مباشر

 

ن مك  بما يالسياسي الليبي سار بدء الممن أجل لنجاح جهودنا المتزامنة والمتوازية  ا  حاسم ا  توطيد الهدنة أمر ويُعد

 ارهذا المسل الليبيينمثلين الم اختيارف من مناقشة الترتيبات المؤسسية االنتقالية. ومع ذلك، فإن عملية اطراأل

كانون الثاني/يناير، طلبت من رئيسي المجلس األعلى للدولة ومجلس النواب البدء في  10لم تكتمل بعد. ففي 

من الدوائر االنتخابية دائرة بي على أساس كل السياسي الليسار ممشاركة في الالمجلسين لل ممثليعملية اختيار 

للجميع وشفافة وعادلة وديمقراطية.  العملية شاملة   لضمان أن تكون هذهبعثة الدعم  . وقد عرضتُ ثالثة عشرةال

 .ثالثة عشرال ممثليهكانون الثاني/يناير، أكمل المجلس األعلى للدولة اختيار  19وفي 

 

السياسي الليبي. سار في الم ممثليهلعميقة داخل مجلس النواب عملية اختيار لقد أعاقت االنقسامات السياسية ا

. الدوائر االنتخابية الثالثة عشر على أساس تمثيلمثلين رع بدعم من البعثة في عملية اختيار المباألمس، شُ و

ر ممثلين عن في المحادثات السياسية بحضوممثليها أن أبلغكم أن ثالث دوائر بمجلس النواب انتخبت رني ويس

عث جهود األمس برسالة إيجابية من البرلمان إلى الشعب الليبي ينبغي تشجيعها ، لتبالبعثة كشهود على العملية

 الدوائر االنتخابيةخرى. وتقف البعثة على أهبة االستعداد لمساعدة بقية األ نتخابيةاالدوائر العشر الوتكرارها في 

  العملية. هذه على استكمال 

 

كانون الثاني/يناير، يعكف الخبراء الليبيون  6االقتصادي، وعقب اجتماعهم األول في الثالث  فيما يتعلق بالمسار

اختصاصات لجنة  صياغةالممثلون للمؤسسات الوطنية الرئيسية وكذا مختلف القطاعات االقتصادية على 

 9ن المزمع أن يلتئم في مالذي  الثاني االقتصادي لالجتماعوجهنا دعوات  وقدالليبية.  ةلخبراء االقتصاديا

كانون الثاني/يناير، استضافت  7شباط/فبراير بالقاهرة وتلقينا استجابة مفعمة بالحماس من المشاركين. وفي 

تفضي في لحوار المسار الثاني بين فرعي مصرف ليبيا المركزي لوضع خارطة طريق  ثانيا   البعثة اجتماعا  

أمرا  بالغ ويظل استكمال المراجعة الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي لفرعين. اتوحيد نهاية المطاف إلى 

في حين قطعنا أشواطا  معتبرة فتوحيد. التي تفضي إلى ال المالئمةالظروف إيجاد لشفافية وثبات اإل األهمية

عول على الدعم التحديات ونُ من لم يخُل المسعى هذا  إال أنالمراجعة عملية في  قريبا   ويحدونا األمل في الشروع

 في هذا المسار.  القوي من مجلس األمن للمضي قدما  

 

في تركز  لجان فرعيةتشكيل أربع  في سوف تشرع لجنة المتابعة الدولية لمؤتمر برلين في األسابيع المقبلة

حقوق الدولي لالقانون  على المسارات السياسية والعسكرية واالقتصادية والقانون اإلنساني الدولي/عملها 
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كفل مساءلة تبرلين، كما مؤتمر قبل به  اضطلعناالعمل المضني الذي  استمرارتضمن هذه اآلليات واإلنسان. 

 أولئك الذين يعيقون العملية سواء داخل ليبيا أو خارجها.

 

 السيد الرئيس، 

 

يؤدي التشظي المؤسسي وعدم القدرة على  ، إذالنزاعبب أصبح االقتصاد في ليبيا غير مستقر بشكل متزايد بس

كانون الثاني/يناير،  18في فسياسة اقتصادية موحدة إلى تفاقم التحديات القائمة وخلق تحديات جديدة. وضع 

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على صادرات النفط من الموانئ في شرق ليبيا في أعقاب 

حالة من نطاق المؤسسة الوطنية للنفط  وسعتكانون الثاني/يناير،  20موانئ. وفي االحتجاجات المحلية ضد ال

الضغوط التي مارستها القوات المتحالفة مع الجيش الوطني وذلك عقب القوة القاهرة لتشمل جميع الموانئ البرية 

 72000لنفط قريبا  إلى إنتاج ا خفضالليبي إليقاف اإلنتاج في حقول الشرارة والحمادة والفيل النفطية. وسيتم 

يؤدي إلى خسائر في اإليرادات الوطنية  وهذا اإلغالقبرميل يوميا  فقط من مواقع االنتاج البحرية في ليبيا. 

العائدات المفقودة نتيجة الحصار أكثر من تراكمات بلغت ، فيما مليون دوالر أمريكي يوميا   55تقدر بحوالي 

، يجب مقارنة ذلك بالوضع الذي كان عليه برميل يومي ا 72,000عندما أقول حتى اليوم.  مليون دوالر 622

 برميل يومي ا. 1,300,000، حيث كان اإلنتاج يقارب قبل أسبوعين

 
مستمر. كما يتزايد اإلنفاق على  ارتفاعمليار دينار وهي في  100تجاوزت المديونية الوطنية الليبية اآلن لقد 

تزايد ستمر يالمتضخمة أصال . و مرتباتكشوف العلى السلطات المتنافسة زيادة الحمل من مع مرتبات ال

، فيما يسهم تخفيض الخدمات جودة في مقابل تردي، على حد سواء اإلعانات الحكومية، الخفية والمعلنة

تضييق قاعدة إيرادات ليبيا مما يجعل البالد تعتمد اعتمادا  كليا  على  فيالتعريفات الجمركية والضرائب 

رسوم صرف العمالت األجنبية. وتجد البنوك التجارية على و -متوقفة في الوقت الراهنال-صادرات النفط 

مركزيين متنافسين، بحيث أصبح اآلن عددٌ من البنوك  صعوبة متزايدة في العمل تحت إشراف مصرفين

عامالت أو سيصل قريبا  إلى هذه النقطة. وفي تال إجراءغير قادر على إما في شرق البالد،  ال سيماالتجارية، 

على قدميه، فإن معالجة الوضع بشكل  ليبقى االقتصاد واقفا   انتقاليةحين تواصل البعثة العمل على إيجاد تدابير 

 جوهري. إصالح اقتصادي وإصالح مؤسسي يفسح المجال أماممل تتطلب حال  سياسيا  كا

 

 

 ،السيد الرئيس
 

شخص على مغادرة منازلهم في  ألف 149جبر ما يربو على أُ ال تزال األوضاع اإلنسانية مثار قلق عميق فقد 

تزال نحو ال  ،كانون الثاني/يناير 22وحتى تاريخ  . بريل الماضيأالنزاع في نيسان/ اندالعمنطقة طرابلس منذ 

مما  الهدنة بعد إعادة فتح عدد من المدارس عقب في عين زارة وأبو سليم في طرابلس مغلقة مدرسة 120

بدرجات متفاوتة . ولحقت أضرار طفل من حقهم االساسي في التعليم ألف 70في حرمان ما ال يقل عن  يتسبب

 للرعاية مرفقا   12ذلك  لبسبب قربها من مواقع االشتباكات، ويشم ةحيرعاية الص للمرفقا   26بما مجموعه 

 .معرضة بدرجة كبيرة لخطر االغالق تزال التم اغالقها وأربعة مرافق أخرى  ةصحيال

 

إلى  ،طفال   85امرأة و 136بينهم  ،مهاجرا   953عادة ما ال يقل عن إ، تمت 2020ول اسبوعين من عام أوفي 

 على نحو متكرريتعرضون حيث إلى مراكز االحتجاز  جميعا   وانزال معظمهم في طرابلس وأخذإحيث تم  ليبيا

جزءا  هؤالء المهاجرون العائدون يشكل وان. خطيرة لحقوق االنسوالتجاوزات النتهاكات االلسوء المعاملة و

مدفوعين جزئيا  بأكثر كانون الثاني/يناير  1ادروا ليبيا عن طريق البحر منذ مهاجر غ 1000مما يزيد على 
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 المهاجرينأعداد إن الزيادة في  .شهدتها طرابلس منذ بدء االعمال العدائية قبل تسعة أشهرحدة  االشتباكات 

. حر األبيض المتوسطفي البحث واإلنقاذ في منطقة البة قدرمحدودية النظرا  ل الشديد تبعث على القلق المغادرين

 مشتركا   بعثة ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان تقريرا  الكانون الثاني/يناير، أصدرت  27وفي 

انتهاكات عن إلى المساءلة  ةداعي ءتموز/يوليو مركز احتجاز تاجورا 2في  تالذي استهدف حول الغارة الجوية

يؤسفني ]أن أعلم[ أنه وفق ا  .مماثلة حوادثوقوع تكرار يلولة دون للحالقانون الدولي واتخاذ اجراءات عاجلة 

الذي  مرفق التجمع والمغادرة ، فقد أوقفت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أنشطتها فيآلخر األخبار

 .التدريبية التي تتم بالقرب من المركزاألنشطة ، بسبب بعض ألن السالمة غير مضمونة أنشأته

 

انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان في سرت، بما في ذلك  ة عن وقوعيساورني القلق إزاء تقارير موثوقكما 

وذلك منذ أن سيطر الجيش الوطني  المسلحةمجموعات حاالت االختفاء القسري واالحتجاز التعسفي من جانب ال

، بعضها بسبب والئها سر على الفراراأل بإجباروهناك تقارير تفيد كانون الثاني/ يناير.  6الليبي على المدينة في 

بعثة تقارير موثوقة الوقد تلقت . بعناصر النظام السابق ة الوفاق الوطني وأخرى بسبب صالت تربطهالحكوم

، بما في ذلك طرابلس والُخمس، مئات السجناء من أربع مدن وبلدات على األقل في غرب ليبيا إطالق سراحعن 

بعد انتهاء منحهم حريتهم ب عودابل ومقالوطني  حكومة الوفاقنيابة عن لقتال في مخالفة للقانون الليبي وذلك ل

إعدام بإجراءات موجزة وعمليات قتل انتقامية في طرابلس  تنفيذ عمليات عن عمليات كما تلقينا تقارير. اعنزال

 .ة والتي تسيطر عليها قوات موالية للجيش الوطني الليبيترهونالمناطق القريبة من وفي 

 

قد مضى أكثر من نصف عام على اعتقال عضو ف. مجهوال   ين قسرا  ال يزال مصير العديد من الليبيين المختفو

في بنغازي. وأؤكد من جديد أن السلطات في شرق ليبيا مسؤولة  من منزلها ليال   ،سهام سرقيوةمجلس النواب، 

جدها. اوتومكان  سرقيوةبتحديد مصير السيدة  القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وهي ملزمة قانونا   احترامعن 

عضاء، وأحث الدول األدول د من الكانون الثاني/يناير عن عد 17بالبيان المشترك الصادر في  هنا وأرحب

الفوري عنها وعن جميع ضحايا االختفاء األخرى التي لها تأثير على السلطات المعنية على المطالبة باإلفراج 

 هذه األعمال. القسري وبمحاسبة المسؤولين عن

 

الطبقة السياسية في ليبيا، فإن العديد من الليبيين اآلخرين البعض في صاب أالذي  االعتاللمن وعلى النقيض 

إلى تمزيق والهادف  نقساملالداعي استخدام خطاب الكراهية والخطاب ال انتشارمام ألم يقفوا مكتوفي األيدي 

في األيام خاصة ، أصواتهم بشجاعةب جاهرواالمجتمع المدني وشيوخ القبائل الذين  يشطابن هنا . أشيدالبالد

مجموعة من صدري رؤية  تقد أثلجمن أجل الحفاظ على الوئام االجتماعي بين الليبيين. و القليلة الماضية،

المحادثات لوقف األعمال العدائية والعودة إلى بمناسبة رأس السنة  نداء  في بنغازي يصدرون الناشطين الشباب 

 ة.السياسي

 

 

 الموقرون أعضاء مجلس األمنالسادة 

 

 أفرزته قمةالذي  -حقيقي زخم  –الزخم  فرصة ألطراف الليبيةاو ينتهز المجلسيحدوني أمل صادق في أن 

الليبيين بعض  إذ من الضروري إعطاءفي برازافيل.  اليوم وهنا كانون الثاني/ يناير 19المنعقدة في  برلين

 قرار اعتماد عبربرلين  تحديدا  لخالصات مؤتمر هذا المجلس إن تبني المجتمع الدولي عنهم.  بعدم تخلياألمل 

 - المحليين والدوليين على حد سواء - كل المفسدينوأيضا  لشأنه أن يرسل إشارة حاسمة إلى الليبيين، بل  من

 .هذه العمليةإلى المجتمع الدولي التي ينظر فيها جدية البشأن 
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 انعقادمنذ غضبي وخيبة أملي إزاء ما حدث عن بالغ معكم في التعبير  أن أكون صريحا   بيد أنه يتوجب علي  

السالم لجهود الرامية إلى تعزيز تنظر إلى اداخل ليبيا وخارجها مجردة من المبادئ  إذ ثمة جهات برلين.مؤتمر 

 تزال هذه الجهات تراهنال ، في ذات الوقتألمم المتحدة. ول باستخفاف وتهكم فيما تُؤكد بكل إخالص دعمها

 البؤس للشعب الليبيمخيف ال يُبقي وال يذر والتسبب في مزيد من اع هدد بوقوع نزمما يعلى الحل العسكري 

في  ذلككل  يحدث. مدادات الطاقة العالميةومزيد من االنقطاع في إوخلق فراغ أمني  الالجئين عدد وزيادة

الدولي  والنظام الدولي للتوافقصارخ ساسية للشعب الليبي، وفي انتهاك حقوق األللتجاهل صارخ لسيادة ليبيا و

هذا لوقف  موقف موحد وأن تجاهروا بصوتكم اتخاذمن في األيام المقبلة  واأن تتمكنآمل على القواعد. مبني ال

 .مصداقيتنا الجماعيةعلى المحك، بما في ذلك هنا . فالكثير قيمالع االختالل

 

 لكم شكرا  


