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،نايدألا يلثممو ءاسؤرلا

،ةداعّسلا باحصأ

!ءاّزعألا ءاقدصألا

 

ءاربخلا عمو اننيب قمعم راوح ءارجإ يف مكتبغر نودبت ،نيعمتجم انه مكدوجول اًعيمج مكركشأ
طبارتلا ةرظن :نواعتلا اذه يف ريكفتلل ميهافم ةثالث مّدقأ نأ يل اوحمسا .مولعلا يف
.مارتحالا ىلإ ةوعدلاو ،ّبحلا وه يذلا كرحملاو ،ةكراشملاو ضعب عم انضعب

اًضيأ لب ،طقف ملِعلا سيل .قيثو لكشب طبترم ملاعلا يف ءيش ّلك ،طبترم ءيش ّلك .1
.ةقيلخلا ةيقب عمو اًعيمج اننيب دوجوملا طابترالا اذه نّيبت ةيحوّرلا انديلاقتو انناميإ
ٍفتكم قولخم دجوي الف :يعيبطلا ملاعلا يف ةدوجوملا ةّيهلإلا مغانتلا تامالع كردن نحن
.[1]رخآلا ةمدخ يف دحاولا نوكيلو ،رخآلا امهنم ّلك لّمكيل ،هريغب اًطبترم دوجوم دحاو ّلك ،هتاذب
ةلماك ةروصب اوققحتيو اومني ىتح ،رخآلل دحاولا ىطعأ قلاخلا نإ اًبيرقت لوقن نأ اننكمي
اهيف هللا هعبط نوناق اهدشري ةّيحلا تانئاكلاو هايملاو تاتابنلا .مارتحاو ّبح ةقالع يف
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.ةقيلخلا ّلك ريخل

ديدحت اًضيأ لب ،انلاعفأل ةراضلا بقاوعلا مهف طقف ينعي ال طبارتم ملاعلا ّنأب فرتعن نأ
ضعب عم انضعب طبارتلل ةحتفنم ةرظنب اهينبت بجي يتلا لولحلاو تافرصتلا
نيرخآلاب ةيانعلا لجأ نم دحاو ّلك مازتلاف ،هدرفمب لمعي نأ دحأل نكمي ال .ةكراشملاو
ىذغتي نأ بجيو ،ّحِلُم رمأ وهو ،راسملا يف رييغت ىلإ يدؤي مازتلا وهو ،ّيساسأ ٌرمأ وه ةئيبلاو
طبارتلا ةرظن عبنت ،نييحيسملل ةبسنلاب .انتيناحورو ّيصخشلا انناميإ نم اًضيأ
سّدقتيو جضنيو ومني يرشبلا نئاكلا" :هسفن ثولاثلا هللا ّرس نم ضعب عم انضعب
عيمج عمو نيرخآلا عمو ،هللا عم ةكرش يف شيعيل هتاذ نم جرخي نيح ،ةقالع يف هلوخد ردقب
ذنم هيف هللا اهعبط يتلا ةيثولاثلا ةيمانيدلا هذه ،صاخلا هدوجو يف ،ذختي اذكه .قئالخلا
.[2]"هقلخ نأ

انّنأب يعولا زّزعي ،ةّوخألا حورب تايناحوّرلاو تافاقثلا نم ديدعلا دّحوي يذلا ،مويلا عامتجا ّنإ
زجاوحو دودح دجوت ال نكلو ،ةيحوّرلا هديلاقتو هناميإ انم ّلكل :ةدحاو ةّيرشب ةلئاع يف ءاضعأ
هذه ىلع ءوضلا ءاقلإل .ضعب نع انضعب لزعنن نأب حمست ةيعامتجا وأ ةيسايس وأ ةيفاقث
ضعب عم انضعب انطبارت نم نّوكتي لبقتسمب انسفنأ مزلن نأ ديرن ،ةرظنلا
.ةيلوؤسملا يف انتكراشمو

ّبحلا ّنإ" :ّبحلا وه يذلا كرحملا ةطساوب رارمتساب مازتلالا اذه ءارو يعسلا متي نأ بجي .2
وحن هتاذ نم َصخشلا جِرخُي امدنع ،بحرأ ةايحلا لعجيو ،بلق ّلك قامعأ يف طباور ئشنُي
بجي لب ،دبألا ىلإو ةدحاو ةرم “اهكيرحت” متي ال ّبحلل ةعفادلا ةّوقلا ّنإف ،كلذ عمو .[3]"رخآلا
انناميإ اهمدقي نأ نكمي يتلا ةريبكلا تامهاسملا ىدحإ يه هذهو ،موي دعب اًموي اهؤايحإ
.اًريثك هيلإ ةجاحب نحن يذلا اذه راسملا رييغت ليهست يف ةيحوّرلا انديلاقتو

ام ىلإ ،عيمجلا ىلإ دتمي ّبح .انقامعأ يف ةفاثكب اهشيعن يتلا ةيحوّرلا ةايحلا ةآرم وه ّبحلا
،نيريخألا ،ءيش ّلك لبقو اًضيأ ،جمدي ّبحو ،ةّيعامتجالاو ةّيسايسلاو ةّيفاقثلا دودحلا ءارو
.انألا ناردج مّطحن نأو ةينانألا زجاوح ىلع بّلغتن نأ اننوملعُي ام اًبلاغ نيذلا

يتلاو انعمتجم يف دوست اهّنأ ودبت يتلا ،ءاصقإلا ةفاقث ةهجاوم ةرورض مامأ أشني ٍّدحت اذه
،لهجلاو ،ةالابماللاو ،عشجلا :تاعارّصلا روذب” ىلع كرتشملا انؤادن هيمسي ام ىلع خّسرتت
حارجلا ببست يتلا اهسفن عارّصلا روذب يه .“فنعلاو ،نمألا مادعناو ،ملظلاو ،فوخلاو
عونتلا نادقفو ،ثولتلاو ،رحصتلاو ،خانملا رّيغت لثم ةئيبلاب اهقحلن يتلا ةريطخلا
نأ بجي يذلا ،ةئيبلاو يرشبلا نئاكلا نيب دهعلا" كلذ ميطحت ىلإ يدؤيف ،يجولويبلا
.[4]"دوعن هيلإو انْيتأ هنم يذلا ،قلاخلا ِهللا ِّبحل ةآرم نوكي

هّنأ امب ،لمألا قاذم هيف ،نحن انل اًضيأو ،كرتشملا انتيب ةياعر ةفاقث حلاصل يّدحتلا اذه
وه امك فدهلا اذه قيقحتل ةديدع لئاسو طق اهيدل نكي مل ةّيرشبلا ّنأ يف كش دجوي ال
صوصخلا هجو ىلع ّدوأو ،ةفلتخم تايوتسم ىلع هسفن يّدحتلا اذه ةهجاوم نكمي .مويلا لاحلا
نم ماهلإبو ،نيَيوتسملا الِك ىلع .ةّيبرتلاو ،لمعلاو لاثملا :امهو اهنم نينثا ىلع دكؤأ نأ
انمامأ رهظت يتلا تاناكمإلا .ةمهم تامهاسم مّدقن نأ اننكمي ،ةيحوّرلا انديلاقتو انناميإ
ةفلتخم ليهأتو ةّيبرت تاراسم ىلع مالكلا ثيح ،كرتشملا ءادنلا كلذ نّيبي امك ،ةريثك
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.كرتشملا انتيب ةياعر حلاصل اهروطن نأ اننكمي

،انسفنأ مارتحاو ،بيرقلا مارتحاو ،ةقيلخلا مارتحا :مارتحالا ىلإ ةوعد اًضيأ يه ةياعرلا هذه .3
اميف راوح يف لوخدلل" ،ملِعلاو ناميإلا نيب لدابتملا مارتحالا اًضيأ يه نكلو .قلاخلا مارتحاو
مارتحالا نم ةكبش ءانبو ،ءارقفلا نع عافدلاو ،ةعيبطلاب ةيانعلا ىلإ فدهي امهنيب
.[5]"ةّوخألاو

نأ يف ةبغرو ،لمعو فطاعت وه فارتعا لب ،رخآلل دّرجمو يبلس فارتعا درجم سيل مارتحالا
ملعَن نحنو ،ةكرتشملا ةلحرلا هذه يف اًعم ريسلا لجأ نم هعم راوح يف لخدن نأو رخآلا فرعن
،دراوملاو صرفلا ىلع طقف دمتعي ال هقيقحت اننكمي ام" ّنأ ءادنلا يف اضيأ ءاج امك ،اًديج
."ةدارإلا نسحو ةعاجشلاو لمألا ىلع اًضيأ نكلو

هذه .مارتحالا ىلإ ةوعدلاو ّبحلا وه يذلا كِّرحملاو ،ةكراشملاو ضعب عم انضعب طبارتلا ةرظن
ّنإ .كرتشملا تيبلاب ةيانعلل انلمع رينت اهّنأ يل ودبي يتلا ةثالثلا ةءارقلا حيتافم يه
يخانملا رّيغتلا نأشب ةيراطإلا ةيقافتالا يف فارطألل نيرشعلاو سداسلا رمتؤملا
(COP26) ةلاّعف ةبوجأ ميدقت ىلإ لجعتسم لكشب ٌوُعدم وكسالغ ةنيدم يف دقعُيس يذلا
يعقاو لمأ ميدقت ىلإ َّمَث نمو ،اهشيعن يتلا مَيقلا ةمزألو ةقوبسملا ريغ ةيئيبلا ةمزألل
.يحوّرلا انبرقو انمازتلا عم رمتؤملا اذه قفارن نأ ّدون :ةمداقلا لايجألل
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