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 بیروت االثنین ١٢ ایلول ٢٠١١

 فندق الكومودور
 
 

 ورقة عمل 
  

   "اإلعتراف بالدولة الفلسطینیة في األمم المتحدة، رؤیة نقدیة قانونیة بالعموم"
  

  محمد المجذوب . د                  

هناك الیوم حملة یقودها بعض العرب وترمي إلى انتزاع اعترافٍ من الجمعیة العامة لألمم المتحدة بكیان فلسطیني مستقل یضم   
  . من أرض فلسطین المحتلة) أو ما تیّسر(جزءًا یسیرًا 

العتراف العربي بشرعیة الكیان الصهیوني، وقادة الحملة یدركون أن قیام كیان فلسطیني على جزء من أرض فلسطین یستتبع ا  
رع في قلب الوطن العربي بالتواطؤ مع قوى غربیة ُ ّ قومي شرس ز یًا نهائیًا عن األجزاء الباقیة من فلسطین التي اغتصبها عدو  ویتضمن تخّل

ق العرب في  ّ مختلف فنون المعرفة، صحوةَ استعماریة تخشى، منذ وصول العرب إلى األندلس وفشل الحمالت المغولیة والصلیبیة وتفو
  . العرب ونهضتهم من جدید

وسنكتفي بمعالجة سؤالین، األول . وهذه الحملة المزدهرة الیوم تطرح العدید من األسئلة المتعلقة باألغراض والتداعیات والنتائج  
  . قانوني واآلخر قومي

  ؟ كیف تُقبل دولة جدیدة في عضویة األمم المتحدة: السؤال األول
  ؟ ي إجراءات القبول في العضویةوما ه

م طلبًا بذلك إلى األمین العام یحتوي على تصریح    یتعیّن على الدولة التي ترغب في أن تصبح عضوًا في األمم المتحدة أن تُقدّ
علن قبولها بااللتزامات التي یتضمنها میثاق األمم المتحدة   .رسمي منها یُ

ل األمین العام طلبها فورًا إلى مجل   ّ ر ما إذا كانت الدولة ویحو ّ قر ُ س األمن الذي یفحص بواسطة لجنة منه طلب االنتساب وی
وهو . هاالمرشحة للعضویة هي حقاً دولٌة مستقلة، ومحبٌة للسالم، وقادرةٌ على اإلیفاء بااللتزامات التي ینص علیها المیثاق، وراغبٌة في تنفیذ

ر بالتالي ما إذا كان من المناسب والمالئ ّ قر ُ   . م أن یُصدر توصیًة للجمعیة العامة بقبولهاالذي ی



ل إلى الجمعیة العامة توصیته، مرفقًة ببیانٍ عن المناقشات التي دارت فیه حول    ّ ر المجلس إصدار توصیة بالقبول حو ّ فإذا قر
م أیضًا إلى الجمعیة العامة تقریر . الموضوع ر تأجیل بتّ الطلب، قدّ ّ ر عدم إصدار التوصیة، أو قر ّ ذا قر ٕ ًا خاصًا مرفقًا ببیان عن وا

  . المناقشات فیه

قدّم توصیته قبل    ُ   . یومًا على األقل من بدایة الدورة العادیة للجمعیة العامة ٢٥وعلى المجلس أن ی

ویجري التصویت في المجلس على تلك التوصیة بأغلبیة تسعة أصوات على األقل، بشرط أن یكون من بینها أصوات الخمسة   
ْ األعضاء الحاضرین المشتركین في التصویت. الكبار الدائمین ا في الجمعیة العامة فقرار القبول یجب أن یحظى بأغلبیة ثلثي ّ   .أم

فهل هذه األصول متوافرة في المشروع . تلك هي القواعد واألصول التي یجب أن تُتّبع لتصبح دولٌة ما عضوًا في األمم المتحدة  
نة من ّ م دولةٍ فلسطینیة مكو   الضفة والقطاع إلى عضویة األمم المتحدة؟  المقترح لضّ

إن التساؤالت التي تُثیرها الحملة الرامیة إلى عرض األمر على الجمعیة العامة وانتزاع إقرارٍ منها بأهلیة الدولة الفلسطینیة   
  . عةالمقترحة لالنضمام إلى العضویة األممیة، تصطدم بالقواعد واألعراف والسوابق الدولیة المعروفة والمتب

خضعت لألصول التي أشرنا إلیها، أي لصدور  ١٩٤٥فالدول التي انضمت إلى عضویة األمم المتحدة بعد تأسیسها في العام   
وقد اضطرت الدول الكبرى، رغم تأییدها العارم إلسرائیل، إلى إتّباع هذه . توصیةٍ بالقبول من مجلس األمن وموافقةٍ من الجمعیة العامة

ات الدول التي نالت استقاللها بعد إنشاء األمم المتحدة على االنتظار سنوات قبل االنضمام إلى المنظمة العالمیة وأرغمت عشر . األصول
  . بسبب اختالف الكبار وعدم صدور توصیةٍ من مجلس األمن

ل بمحكمة العدل الدولیة یؤكد وجوب التزام األصول المذكورة   لبت الجمعیة العامة ، ط٢٢/١١/١٩٤٩ففي . واالجتهاد الدولي الممّث
للجمعیة العامة، وفقًا للفقرة الثانیة من المادة الرابعة من المیثاق، أن تُصدر قرارًا بقبول "من تلك المحكمة استشارةً حول ما إذا كان یجوز 

َ تواف ر األغلبیة المطلوبة أم عضوٍ جدید في األمم المتحدة عند امتناع مجلس األمن عن إصدار التوصیة بقبوله، سواءٌ أكان سببُ ذلك عدم
، بالنفي ٣/٣/١٩٥٠وأجابت المحكمة، في ". استعمال أحد األعضاء الدائمین حقّ النقض لالعتراض على توصیة المجلس بالقبول

  . واعتبرت أن توصیة المجلس السابقة شرط أساسي لصدور قرار الجمعیة بالقبول

ل الشروط التي یجب أن تتوافر في الدولة، طالبة العضویة، فأجابت، وكانت الجمعیة قد طلبت من المحكمة، قبل ذلك، فتوى حو   
  : ، بأن هناك خمسة شروط، هي٢٨/٥/١٩٤٨في 

 . أن تكون دولًة مستقلة -١

 . أن تكون دولًة محبة للسالم -٢

 . أن تقبل التزامات المیثاق -٣

 . أن ترى المنظمة العالمیة أن الدولة قادرة على اإلیفاء بالتزامات المیثاق -٤

 . ون الدولة راغبًة في تنفیذ هذه االلتزاماتأن تك -٥

  

وفي اعتقادنا أن الشرط األول، أي استقالل الدولة، هو الشرط األهم واألوضح، في حین أن الشروط األخرى یكتنفها الغموض وال 
ذا كان شرط االستقالل هو تخضع لمعاییر واضحة ودقیقة، إذ ما هو بالتحدید معیار محبة السالم؟ ومعیار االلتزامات وقبولها وتنفیذه ٕ ا؟ وا

  األهم، فهل تستوفي الدولة الفلسطینیة المقترحة الشروط المطلوبة من الدولة المستقلة؟ 



ولنشوء الدولة طرق مختلفة من . الشعب واإلقلیم والتنظیم السیاسي: إن الدولة، بمفهومها الحدیث، تتكون من ثالثة عناصر
وآخر األمثلة علیها نشوء دولة . وهذه الطریقة أصبحت الیوم نادرة. فقد تنشأ الدولة من عدم. قالصعب إخضاعها للتصنیف العلمي الدقی

قلوا من الوالیات المتحدة إلى الساحل الغربي ألفریقیا ١٨٢٢لیبریا، في العام  ، التي كانت في البدایة تجمعًا لألرقاء المحررین الذین نُ
كٍ أو انحاللٍ بعض الدول، أو انضمام بعضها إلى البعض اآلخر،  وقد. بمساعدة جمعیة إنسانیة لتحریر العبید یكون نشوء الدولة نتیجَة تفّك

  : ویتم ذلك

 إما بقیام ثورة انفصالیة،  - 

ما بانفصال دولة أو أكثر عن اتحادٍ ملكي،  -  ٕ  وا

خ دولٍ أو إمبراطوریاتٍ على إثر حربٍ عالمیةٍ أو أهلیة، أو في أعقاب انهیارٍ سیاسي -  ما بتفسّ ٕ  أو عقائدي، وا

دةٍ على نفسها بسبب عوامل أو خالفات داخلیة،  -  ما بانقسام دولةٍ موحّ ٕ  وا

ي واإلذالل،  -  ما بتقسیم دولة بفعل االستعمار أو الهزیمة أو االنتقام أو الرغبة في التشّف ٕ  وا

ما بانفصال دولة أو أكثر عن نظامٍ تعاهدي  -  ٕ  ، )فدرالي(أو اتحادي ) كونفدرالي(وا

ما بإجراء است -  ٕ ة واختیار سكانه االستقالل، وا  فتاءٍ في إقلیم خاضع لالستعمار أو التبعیّ

دة،  -  ما بانضمام دولتین أو أكثر إلى بعضهما البعض وتكوین دولة موحّ ٕ  وا

ما نتیجًة لتنفیذ صك قانوني، داخلي أو خارجي، -  ٕ  وا

ما نتیجَة قرارٍ صادرٍ عن مؤتمر دولي -  ٕ  .وا

  
سیاسیة ودولیة كبرى، ألن العالقات بین الدول تتوقف غالبًا على الكیفیة التي تظهر بها وللطریقة التي تنشأ بها الدولة أهمیة 

رات وتبدّالت  رتّب تغیّ ُ ز الوجود، وألن ظهور دولةٍ جدیدة على المسرح الدولي وانخراطها في الحیاة السیاسیة الدولیة ی في الدولة إلى حیّ
نت بهاوكثیرًا ما ترفض الد. األوضاع والعالقات الدولیة ّ   . ول القائمة االعترافَ بدولةٍ جدیدة بسبب عدم موافقتها على الطریقة التي تكو

  :والحدیث عن استقالل الدولة واالعتراف بها یطرح عدة تساؤالت، منها
لة جزءًا من هل تنطبق إحدى الطرق المذكورة، والمتعلقة بكیفیة نشوء الدولة، على الدولة الفلسطینیة المقترحة؟ وهل تعتبر هذه الدو 

دولةٍ انقسمت على نفسها؟ وهل جرى استفتاء لمعرفة رغبات السكان فیها؟ وهل جمیع سكان فلسطین هم الذین اختاروا بحریة إنشاء دولتین 
بعد انفصال (المجریة، ومملكة إسوج ونروج، وباكستان  –في وطنهما المشترك، كما جرى في تشیكوسلوفاكیا، واإلمبراطوریة النمساویة 

  ؟ )بعد انفصال الجنوب(والسودان ) نغالدشب
، فدولة فلسطین المقترحة حالیًا لم تكن یومًا جزءًا من دولة أكبر ناضلت من أجل االنفصال عنها ووضعها . نجیب بالنفي طبعًا

انت مع كل المناطق في المشرق ففلسطین ك. القانوني كان، حقًا ومنذ البدایة، وضعًا غریبًا أو مستغربًا یستعصي أحیانًا على الفهم والتحلیل
وبعد انهیار هذه اإلمبراطوریة في نهایة الحرب العالمیة األولى تقاسمت بریطانیا . العربي، ولعدة قرون، أقالیم تابعة لإلمبراطوریة العثمانیة

نالت استقاللها في األربعینات من ومع أن هذه الكیانات . وفرنسا تلك األقالیم وأنشأت فیها، بشكل عشوائي، كیانات خاضعة لنظام االنتداب
: بیكو، بتقسیمها إلى دولتین –القرن الماضي، فإن المؤامرة الغربیة الكبرى استثنت فلسطین وقضت، في ظل وعد بلفور واتفاقیة سایكس 

الل الضفة والقطاع، یهودیة وعربیة، واستعملت شتى وسائل الخداع والتزویر إلدخال إسرائیل في األمم المتحدة، ثم مساعدتها على احت
ریة، والسماح لها بإنشاء المستعمرات فیها والتحكم في عالقاتها البریة والبحریة والمعیشیة، وفرض العملة اإلسرائیلیة على معامالتها التجا



ّض  رح إسرائیلي أو تعر ألذى، أو كلما عنّ لصهیوني إنزال الضرر بمخلوقات ال واستعمال العنف والبطش ضد السكان العرب فیها كلما جُ
  . تنتمي، في معتقده، إلى شعب اهللا المختار

؟    وهل أصبحت شرعیة إسرائیل موضع تساؤل عالمیًا
  

السلمي، وقبله على لبنان وقطاع غزة، وبعد تكرار االنتهاكات للحقوق والحریات في ) أسطول الحریة(بعد االعتداء الوحشي على 
، أشار إلى أن إسرائیل بدأت )وهو معهد للتخطیط االستراتیجي(في تل أبیب ) ریئوت(ین المحتلة، صدر تقریر عن معهد أبحاث فلسط

ة وتمییز عنصري   . تواجه حملة عالمیة تهدف إلى نزع الشرعیة الدولیة منها، وتصویرها ككیانٍ استعماري مرتبطٍ بممارسات نازیّ
  

ل تحدیًا استراتیجیًا ) ریئوت(أن ما ورد في تقریر معهد ) شلوموغازیت(االستخبارات العسكریة واعتبر الرئیس األسبق لشعبة  یُشّك
، وأنه من دون إحداث تغییر جذري في السیاسة اإلسرائیلیة  ومصیریًا یواجه إسرائیل، وأن خطر فقدان شرعیة الوجود یحوم فوق رأسها فعًال

ى أساس فرض سیطرة اإلسرائیلیین على شعبٍ آخر، فإن حملةَ نزع الشرعیة من إسرائیل لن تختفي، القائمة، ومن دون إلغاء الواقع القائم عل
  . بل على العكس ستتفاقم

  
ٌ مطروح منذ نهایة الحرب العالمیة األولى، فقد اعتبرت عصبة األمم أن األقالیم  والحقیقة أن الشك في شرعیة وجود إسرائیل أمر

لها لحكم نفسها بنفسها، وأنه من األصلح  التي انتُزعت من اإلمبراطوریة ّ تؤهّ العثمانیة المهزومة تقطنها شعوبٌ لم تبلغ بعدُ درجًة من الرقي
. ونظام االنتداب یستمد قواعده من میثاق العصبة. وكانت فلسطین من نصیب االنتداب البریطاني. وضعها تحت انتداب دول متمدنة

ل صك االنتداب على فلسطین الذي أق ته العصبة في ویمّث ّ   . ، التطبیق التنظیمي لذلك النظام٢٤/٧/١٩٢٢ر
  

ویتجلى ذلك في عدة مخالفات جوهریة، أهمها تبنّي الصك لوعد بلفور الذي تعهدت . وصك االنتداب ال یأتلف مع نظام االنتداب
  ". بإقامة وطن قومي للشعب الیهودي في فلسطین"، ٢/١١/١٩١٧فیه بریطانیا، في 

  
  : اطل لعدة أسبابوهذا الوعد ب

 . ، أي في وقتٍ لم تكن لبریطانیا فیه أیة صلة قانونیة بفلسطین١٩١٧ألنه صدر في العام  -١

دَث بعد صدور الوعد -٢  . ألن احتالل بریطانیا لفلسطین حَ

 . ألن الوعد وهب فلسطین ألغرابٍ ال یملكون أيّ حق فیها -٣

 . ألن الوعد لیس اتفاقیًة بین دول -٤

ّ بالحق -٥ وق التاریخیة والقومیة المكتسبة لسكان فلسطین الذین اعترفت لهم الدول المنتصرة  في الحرب العالمیة األولى ألن الوعد أضر
 .بحقّ تقریر المصیر، وحق اختیار األنظمة التي تالئمهم

مكماهون، والتي ألن الوعد یتناقض مع الوعود البریطانیة الواردة في الرسائل المتبادلة بین الشریف حسین والمسؤول البریطاني  -٦
نشاء مملكة عربیة، وال تأتي على ذكر الوطن القومي الیهودي ٕ  . تتضمن تعهدًا بریطانیًا باالعتراف باستقالل األقطار العربیة وا



وبعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، واندالع االنتفاضات والمظاهرات في فلسطین، والمطالبة باالستقالل، على غرار ما جرى في 
ي عن االنتداب على فلسطین وتآمرت القوى الغربیة الستصدار  كل من العراق واألردن وسوریا ولبنان، أعلنت بریطانیا عن رغبتها في التخّل

  . ٢٩/١١/١٩٤٧قرار بتقسیم فلسطین إلى دولتین من الجمعیة العامة في 

. دة التدخل في القضیة الفلسطینیة واتخاذ قرار بالتقسیمویعتبر الفقهاء الدولیون أن هذا القرار غیر قانوني ألنه ال یحق لألمم المتح
ت محل عصبة األمم كمنظمة عالمیة، فإنها لم تخلفها في صالحیاتها بالنسبة إلى االنتداب على فلسطین ذا كانت األمم المتحدة قد حّل ٕ . وا

ل الجمعیة العامة حقّ إصدار توصیات ولیس حق اتخاذ  ّ وكان من واجب الجمعیة العامة، عند . قراراتومن ناحیة أخرى فإن میثاقها یخو
عرض القضیة الفلسطینیة علیها، أن تلجأ إلى األسلوب الذي اتّبع بالنسبة إلى أقالیم المشرق العربي التي أخضعت لالنتداب، وأن تحترم 

استفتاء بین الفلسطینیین لمعرفة مبدأ تقریر المصیر الذي تنص علیه المادة األولى من المیثاق، وأن تلجأ، عند الضرورة، إلى إجراء 
بل كان باإلمكان التجاوب مع االقتراح المطالب باستشارة محكمة العدل الدولیة حول صالحیات األمم المتحدة في هذه القضیة، . رغباتهم

  . كان خاضعًا لالنتداب، بشأن تحدید النظام القانوني إلقلیم نامیبیا الذي ١٩٧١كما فعلت، فیما بعد، عندما أصدرت فتواها، في العام 

والخالصة أن األمم المتحدة قد تجاوزت صالحیاتها باتخاذ قرار التقسیم، وأن إنشاء إسرائیل كان عمًال أو تصرفًا ال یقوم على أي 
  . أساس قانوني أو إنساني

******  

ُ : السؤال الثاني عتبر اعتراف األنظمة العربیة بإسرائیل هل التنازل عن أي أرض عربیة من صالحیة جیل أو نظام أو حاكم عربي؟ وهل ی
  ؟ تصرفًا ملزمًا لألمة العربیة

سرائیل ٕ ل . إن الصراع القائم بین العرب واإلسرائیلیین لیس نزاعًا عادیًا بین دولة ودولة، أو بین الدول العربیة وا إنه صراع قومي تُمّث
مكاناتها الطائلة، أحد أطرافهاألمة العربیة، بتاریخها الطویل وتراثها الحضاري وثقلها البشري  ٕ ولهذا فإنه ال یمكن أن یُحلّ . وثرواتها وا

  . بالقوانین والقرارات والمؤتمرات والمباحثات والتنازالت

ذا كانت األمة العربیة بأسرها طرفًا في هذا الصراع المتعلق بمصیرها القومي، فإن كل محاولة إلدخال أي تعدیل على وضع هذا  ٕ وا
نجازاته، أن  الصراع أو مساره ٕ لُ شأنه وتتكدّس خدماته وا ْ ع َ ْ لیس بوسع أي حاكم أو نظام عربي، مهما ی یجب أن یتم برضاها، وهذا یعني أن

  . یتصرف بمصیر أیة قضیة قومیة دون الرجوع إلى األمة

إن األمة . العربيإن األمة العربیة، ولیس الحكام وحدهم، هي التي رفضت منذ البدایة زرع الوجود الصهیوني في قلب الوطن 
لت بصبر أیوب في أیام  ّ العربیة، ولیست األنظمة السیاسیة وحدها، هي التي رفضت الهزیمة واالستسالم، وضحت بالشباب والثروات، وتجم

دة المتنافرة، هي . الشدائد، ورضیت بالصمود في أحلك الساعات ، ولیست دولها المتعدّ التي إن األمة العربیة الواحدة، ضمیرًا ومصیرًا
ي عن هذا المبدأ ال یمكن أن یتم إّال بإرادتها الحرة. فرضت مبدأ الّالءات الثالث في مؤتمرات القمم العربیة   . ولهذا فإن التخّل

إنه . إن األمر أعمق من ذلك بكثیر. إن الوضع القائم بین العرب واإلسرائیلیین لیس خالفًا على حدود أو مستعمرات أو هجرة
ق بصمیم الوج ي عن جزء من أرض األمة لیس عمًال من اختصاص الحكام. ود المصیري لألمةیتعّل إنه من صمیم . ولهذا فإن التخّل

ي ال یصبح عمًال مشروعًا ومقبوًال إّال عندما توافق علیه األمة بمحض إرادتها وكامل وعیها السیاسي. صالحیات األمة واستنادًا إلى . والتخّل
وبما أنّ الشعب الفلسطیني جزء مهم ال . الصهیونیین في احتالل أرض عربیة هو خروج على إرادة األمةهذا المبدأ فإن كل اعتراف بحق 

أ من األمة العربیة، فإن معرفة رأیه، أو رأي الغالبیة فیه، یصبح أمرًا واجباً  ّ   . یتجز



كافل ومتالحم مع أشقائه العرب، ألن هذا الشعب متضامن ومت أوالً ومع ذلك، فإننا نؤكد أن رأیه وحده لیس بكافٍ أو ملزم، 
ً ألن طبیعة الصراع القومي تعنیه بقدر ما تعني أمته كلها، وثانیا ألن الخطر الذي یتعرض له لن یقف عند حدود بلده، بل  وثالثاً ◌

اها إلى بقیة األقطار العربیة   . سیتعدّ

ی ّ ر من الیسار إلى الیمین، أو إدخال تغییرات طفیفة إن الشعوب تُستفتى عادةً لتقریر أمور في غایة البساطة، كتغییر وجهة الس
أفال یحقّ لألمة التي اغتُصب جزء عزیز من أرضها أن تُفصح، في استفتاء دیموقراطي حر، عن رأیها في دعوة . على تقسیماتها اإلداریة

ي له عن جزء من أرضها؟   البعض إلى االعتراف بعدوها والتخّل

إن سلطة التنازل عن أي أرض : "احل، الدكتور فایز صایغ، عن موضوع التنازل فكتب یقوللقد تحدث یومًا المفكر العربي الر 
بل إن الشعب الفلسطیني ال یملك سلطة التنازل عن أرض فلسطین . عربیة ال یملكها أي شعب عربي، أو أي جیل من أجیال األمة العربیة

رض كل قطر في الوطن العربي هي ملك األمة العربیة جمعاء على ، ألن أ)ناهیك عن أي شعب عربي آخر، أو أي حكومة عربیة أخرى(
عاء أي قطر من األقطار العربیة بحق مقایضة مصیر جزء من األرض العربیة بمصیر جزء . امتداد أجیالها مدى التاریخ وبالتالي، فإن ادّ

ً على آخر إنما هو اعتداء على تراث األمة العربیة جمعاء وعلى حقوق أجیالها المتعاقبة ف ي كامل التراب العربي، فضًال عن كونه اعتداء
  ".حقوق أبناء الجزء المتنازل عنه

قد یهدأ الصراع حینًا اللتقاط األنفاس . إن الصراع بیننا وبین الصهیونیین صراع مصیري ال ینتهي إّال باستعادة الحقوق القومیة
عادة النظر في المخططات ٕ له هدنات ونكسات. وا . تنكر له بعض المسؤولین العرب فیتخاذلون وینسحبون من دائرة الصراعوقد ی. وقد تتخّل

د وجودنا الحضاري بالخطر، وما دام هناك عربي واحد  هدّ ُ ولكن الصراع سیستمر ما دام هناك كیان عنصري فاشي غریب في أرضنا ی
  . والمنحرفین یؤمن بحق أمته في البقاء وبحق كل عربي في حمل السالح ومقاومة المحتلین والمستبدین

طوا في حق ولم یتخاذلوا أمام الصعوبات الطارئة ّ لقد اضطروا أحیانًا إلى التراجع . إن أجدادنا مروا بظروف مشابهة، ولكنهم لم یفر
  . أو السكوت أو الصمود، ولكنهم لم یفكروا أبدًا في توقیع وثائق رسمیة تنطوي على تنازالت عن حقوقهم

لمفكر العربي الراحل، الدكتور هشام شرابي، ال تقرره العالقات وموازین القوى اآلنیة، بل القوى إن مصیر الشعوب، كما ذكر ا"
إن حجم إسرائیل في حقیقته الموضوعیة أصغر بكثیر مما یبدو في هذه اللحظة . الموضوعیة وجدلیة التاریخ على مراحل زمنیة معینة

، بل الموارد البشریة والمادیة والمحیط الذي توجد فیه وما یحدد هذا الحجم لیس العالقات الخارجیة. العابرة ة المتفوقة مؤقتّا   ". وال التقنیّ
 

  


