
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطاب كميل شمعون 

 لندنيف مؤمتر فلسط� يف 

 ١٩٤٦أيلول  ١٢

 

 

 

 

 

 

 

 2022أيار / مايو  30

 

 



 

 

فرباير شباط/ و  1946سبتمرب أيلول/ ، الذي عقد ب� 47–1946دعت حكومة كليمنت أتيل الربيطانية إىل مؤمتر لندن 

 عريبٍّ  الحكم املستقبيل لفلسط� والتفاوض عىل إنهاء االنتداب. تم تحديد موعد املؤمتر بناًء عىل طلٍب  ، لحّل 1947

 .1946أمريكية يف أبريل -بعد تقرير لجنة التحقيق األنغلو

ائيل" ملا لها من تداعيات عىل وقد ألقى فيها رئيس جمهورية لبنان كميل شمعون خطابًا معارًضا إلنشاء "دولة إرس  

إيقاف كل هجرة يهودية �كن " وطالب بـعىل مجموعة شواهد،  حقوق العرب يف فلسط� والوحدة العربية بناءً 

 ".أن تؤثر يف صبغة البالد القومية وآمالها

 

 وفي� ييل نص الخطاب:

 صاحب السمو، أصحاب املعايل والسعادة، ساديت: 

لتاريخ املسألة الفلسطينية  املرشوع املسرت هربرت موريسون وكذلك بحثً  بيا� سيتضمن دراسة الوفد اللبنا�ّ  إنّ 

 والوثائق املتعلقة بها. 

برضورة  يشعروهو  ،يف فلسط� اتحاديٍّ  مرشوع الحكومة الربيطانية إلنشاء نظامٍ  قد درس بدقةٍ  الوفد اللبنا�ّ  إنّ 

 . رصيحةً  لعرب يف بالدهم مناقضةً حقوق سكان فلسط� ا ،الذي يناقض يف رأيه ،معارضة هذا املرشوع

 يف املفاوضات الحالية نقطت� رئيسيت�:  الوفد اللبنا�ّ  يهمّ  ذإ 

وتقدم حياتهم  هماستقالل هو تحقيقما يصبو إليه  وجّل (األوىل) املحافظة عىل حقوق العرب يف فلسط�  -

 . مرشوعةً  احقوقً  والتي تشّكلالقومية 

والزيادة يف تدعيم  ة والشعب الربيطا�ّ التقليدية التي تربط األمم العربيّ (الثانية) املحافظة عىل الصداقة  -

 هذه الصداقة. 

لهذه الصداقة إذا مل يؤكدوا أن السياسة التي  سيكون تنّكرًا اللبناني� موقف أن ىير  ،هذه النقطة األخ�ةلوبالنسبة 

ا من املرارة شعوًر ، ب� الشعوب العربية -سف لأل  - اتبعتها الحكومات الربيطانية املتعاقبة يف فلسط� قد أثارت

 مل تستطع هذه املقرتحات األخ�ة أن تزيلها.  ،العميقة

 بأن عليه أن يؤكد الحقائق اآلتية:  ليشعرالوفد اللبنا�  وإنّ 



 

 

صلي� مطالب سكان فلسط� العرب يربرها تراثهم التقليدي واألخالقي وحقوقهم الثابتة كسكان البالد األ  إنّ       -1

 منذ بداية التاريخ. 

 من األشكال شكلأي ا من هذه األرض سن� متقطعة لقرون قليلة ال يربر باليهود جزءً سكن  عندماما حدث  إنّ 

 وال مبا يقومون به من هجرات ضخمة إىل هذه البالد.  ،ادعاءاتهم الحالية

وكذلك  .اليهودية العاملية أي حقوق سياسيةهذا ال يعطي ، فإّن فلسط� كانت مهد الدين اليهودي أنّ  وبالرغم من

رغم أن الروابط الدينية التي تربطها بهذا  ،ها تجعل للمسيحي� واملسلم� حقوقاً سياسية خاصةإنّ ال �كن القول 

 التي لليهود.  تلكعن  وقوةً  البلد ال تقل دعامةً 

مستقبل تكوينها وعالقتها  الدينية. إنّ  وحدة قومية مستقلة عن كل االعتبارات ،تظل لقد كانت فلسط� ويجب أنّ 

مبا يف ذلك حرية التعبد يف األماكن  ،ضمن لها الحرية الدينية املطلقةي ،مع بريطانيا العظمى والواليات املتحدة

 املقدسة واملحافظة عىل سالمتها. 

يف املراسالت املتبادلة  يتم ض�نهافلسط� مل  إنّ عىل التفس�ات التي تقول  شكلٍ أّي ال يوافق ب الوفد اللبنا�ّ  إنّ    -2

 ؛هذه املراسالت أنّ  من ذلك يرون عىل النقيض مب� الس� ه�ي ماك�هون ورشيف مكة. بل ه 1916و 1915يف 

يف نطاق البالد العربية التي وعدت باالستقالل.  ةتتضمن بالرضورة أن جنوب سوريا وبألفاظ أخرى فلسط� داخل

) بإخراجها 1915أكتوبر سنة  24ت التي تش� إىل األرايض التي تقع عىل الغرب من دمشق (خطاب العبارا وخاصةً 

  .هذه األرايض نفسها من التقسي�ت املستقلة

التي قطعت فيها الحكومة و  ،الوفد يرى نفسه مرغ�ً عىل التذك� بالوثائق والترصيحات التي ال عداد لها إنّ    -3

سكان هذه البالد  رضاتتخذ قرارات خاصة مبستقبل فلسط� دون  أّال  ، وعىلواثيق والعهودالربيطانية عىل نفسها امل

 وبشكل يتفق مع مصالحهم االقتصادية والسياسية. 

  1918سنة  و حزيرانيوني 7فيقول ترصيح  -(أ)

 ،املحكوم� ارض"إن حكومة صاحب الجاللة ترغب وتود أن ترى الحكومات املستقبلة لهذه املناطق قامئة عىل مبدأ 

 وتعلن أن هذه السياسة نالت وتنال تأييد حكومة صاحب الجاللة". 

 جاء:  1918يف حديث ب� الج�ال الس� ادموند اللنبي واألم� فيصل يف أكتوبر  -(ب)

 أن يسعوا ليصلوا إىل تسوية تتفق مع رغبات الشعوبب ،ألم� فيصل أن الحلفاء ارتبطوا بوعود الرشفل"ولقد ذكرت 

  .يف نياتهم الطيبة" تهوسألته بإلحاح أن يضع كل ثق ،التي يعنيها األمر



 

 

 : 1918الترصيح االنجليزي الفرنيس يف نوفمرب  -(ج)

"إن الغاية التي تسعى إليها فرنسا وبريطانيا العظمى يف مقاومتهم يف الرشق األد� للحرب التي أشعلت ن�انها 

وإقامة حكومات . تحريرا شامالً كامالً ،املدى الطويل عىللتي حكمها األتراك هي تحرير الشعوب ا ،املطامع األملانية

 قومية تستمد سلطتها من سكانها األصلي� وحريتهم يف االختيار والسبق يف العمل". 

 النظر يف الوثائق. وجاء يف تقرير 1939 –لقد أمعنت اللجنة الربيطانية العربية التي أقيمت أثناء مؤمتر فلسط� يف 

 اللجنة: 

نه من الواضح من هذه الترصيحات أن حكومة صاحب الجاللة مل يكن لها حرية الترصف بفلسط� إ "يف رأي اللجنة 

وأنه يجب أن يعمل حساب كل هذه الترصيحات يف  .دون األخذ بع� االعتبار رغبات سكان فلسط� ومصالحهم

وذلك عند تفس� هذه املراسالت أمام  –لجاللة نفسها أية محاولة لتقدير املسؤوليات التي حملتها حكومة صاحب ا

 سكان هذه البالد كنتيجة لهذه املراسالت". 

إن االنتداب املفروض عىل فلسط� يقر حق سكان هذه البالد يف االستقالل ويؤكد أن الهجرة اليهودية وإقامة    -4

 مركزهم.  وطن قومي يهودي لن يؤثر بشكل ما عىل حقوق عنارص السكان األخرى أو

 من ميثاق جامعة األمم تقول: 22 ) املادةأ(

"إن بعض الطوائف التي كانت تنتسب سابقا لإلمرباطورية العث�نية قد بلغت درجة من التقدم تجعل قيامها كأمم 

حتى باملساعدة والنصيحة إدارتها هو أن توجه السلطة املنتدبة  ،مستقلة م� يجوز االعرتاف به اعرتافاً مقيدا برشط

 يح� الوقت الذي تستطيع فيه أن تتوىل حكم نفسها بنفسها". 

من االنتداب الخاصة بنمو الوطن القومي اليهودي تفصح عن احرتام م�ثل لحقوق السكان العرب  6 ) املادةب(

 فتقول: 

زهم وعدم "وبين� يعمل عىل تسهيل الهجرة اليهودية واستقرار اليهود يجب ض�ن عنارص السكان األخرى ومرك 

 إحداث ما يؤثر فيها". 

أو  ،ليس مثة ما �كن عمله اآلن إلقامة نظام الحكم القومي يف فلسط� هوإن الوفد اللبنا� ليدرك متام اإلدراك أن

البلوغ بهذا االستقالل املستوى الذي بلغته البالد العربية األخرى التي تربطها بها روابط الدم والتقاليد الثقافية 

املشرتكة، والوفد يعلم أن ما حدث من أن فلسط� مل تحقق حريتها ال يرجع عىل أي تأخر يتصف به واللغوية 

بل لهذا السيل املنظم  .أو نقص يف مستواهم العقيل أو االجت�عي إذا ما قورنوا بالبالد املستقلة األخرى ،سكانها



 

 

هودية ويهددون بوجودهم بعدد ضخم دائم الذي ال ينقطع من املهاجرين الذين صمموا عىل إحالة فلسط� دولة ي

 التزايد آمال فلسط� ووحدتها القومية. 

 1939والوفد يالحظ بأسف م�ثل أن الحكومة الربيطانية مل تنفذ من كتابها األبيض الذي نرشته يف مايو سنة 

امات التي أخذتها وأهملت االلتز  .وحددت به سياستها يف فلسط� إال هذا الجانب الذي يساعد الهجرة اليهودية

ا إىل مناطق واالقرتاحات الحالية من الناحية األخرى التي تقسم فلسط� تقسي�ً مبتًرس  .عىل نفسها للسكان العرب

هي مبثابة إنكار لكل هذه  لوجواز استمرار الهجرة يف املستقب .أربع والتي تسمح بدخول أعداداً كب�ة من اليهود

 تقوم الحكومة الربيطانية مبزاولة سلطتها يف ظله.  ونقض لالنتداب الذي ،االلتزامات

أن  ،من الواضح من مقرتحات الحكومة الربيطانية وكذلك من توصيات لجنة التحقيق االنجليزية األمريكية   -5

 الحجة التي استخدمت الستمرار الهجرة اليهودية هي مقدرة فلسط� عىل االستيعاب االقتصادي. 

وإ�ا عجز فاضح عن تفهم  .ة الفلسطينيةألة نظر غاية يف الضيق فقط بالنسبة للمسونحن ال نرى يف هذا وجه

حقوق السكان العرب وآمالهم من الناحيت� الوطنية واالقتصادية عىل السواء. فإن عرب فلسط� ينظرون للمحافظة 

وإقرار حياة قومية مشيدة األركان كهدفهم األسمى وهم يف هذا مثل دول  ،وتحقيق حريتهم ،عىل حقوق بالدهم

 أوروبا التي ضحت بشبابها وثروتها ومنابع ثروتها االقتصادية للمحافظة عىل استقاللها. 

يستخدمه الصهيونيون لتربير الهجرة عىل نطاق  ،إن الحديث عن مقدرة فلسط� االستيعابية يف رأينا محض وهم

 ون بهذا غرضهم الحقيقي وهو ليس اقتصادياً بل سياسياً أي تحويل فلسط� إىل دولة يهودية. واسع فيحقق

وليس علينا إال اإلشارة إىل الوثائق التي ال عداد لها والترصيحات التي سبق أن أوردناها حتى تدركوا أن العامل 

 لحل مشكلة فلسط� حالً عادالً. القومي هو العامل األسايس الذي يجب أن نأخذه بع� االعتبار ح� نسعى 

إن كل االتفاقيات التي وقعت قبل إعالن االنتداب تعلن أن العامل املوجه لسياسة الحكومة الربيطانية يقوم عىل 

رضا سكان فلسط� واحرتام حقوقهم املدنية والسياسية. والنظام االنتدايب نفسه يف مادته السادسة يحبذ قيام وطن 

 يتعارض هذا مع حقوق السكان املحلي� ومركزهم.  أاليهودي قومي برشط 

 

 

 



 

 

والذي يرسم السياسة الربيطانية يف فلسط� هذه املسألة بالعبارات  1939،ويتناول الكتاب األبيض الذي نرش يف سنة 

 اآلتية: 

ا. وكذلك إذا واضحً  ا حينذاك يجب فرض القيود عليها فرضاً "إذا أثرت الهجرة يف مركز البالد االقتصادي تأث�ا مضادً 

أفسدت موقف البالد السيايس بشكل خط� حينذاك تصبح عامالً ال �كن تجاهله. ورغم أنه ليس من العس� القول 

ن مخاوف العرب إف ،اقتصاديً تم استيعابه ابأن عدد املهاجرين اليهود الكب� الذين سمح لهم بالدخول حتى اآلن قد 

نتج آثارا خط�ة يقد  ،حتى يبلغ السكان اليهود مركزاً يسيطرون به عليهم ،من أن هذه الهجرة ستستمر دون توقف

 خط�ة كذلك بالنسبة لسلم فلسط� ورفاهيتها. هي و  ،للغاية لليهود والعرب عىل السواء

فإذا سمح يف هذه الظروف باتصال الهجرة حتى تبلغ مقدرة البالد عىل االستيعاب االقتصادي نهايتها بدون النظر 

وقد يبلغ املوقف يف فلسط� مبلغاً يصبح  .ا سيشتعل أواره ب� الشعب�فإن عداًء خطً�  ،كل االعتبارات األخرىإىل 

وإن حكومة صاحب الجاللة ال �كن أن تقبل الرأي  ،ا دامئاً لالنقسام ب� شعوب الرشق� األوسط واألد�به مصدًر 

تتطلب منها أن تغفل هذه  ،أو اعتبارات املنطق السليم والعدالة ،القائل بأن التزاماتها التي يفرضها النظام االنتدايب

 الظروف يف رسم سياسة الهجرة".

يتضمن االعتقاد أن عداء العرب لسياسة  ،إن يف رأي اللجنة امللكية أن ارتباط سياسة ترصيح بلفور بالنظام االنتدايب

ومات الربيطانية املتعاقبة منذ إصدار ترصيح بلفور الترصيح سيمكن التغلب عليها عاجالً أو آجال. ولقد كانت الحك

س�وضون أنفسهم  ،ها من استقرار اليهود يف فلسط�نترجو أن السكان العرب بعد أن يتبينوا الفوائد التي سيجنو 

  هي:واالحت�الت التي أمام حكومة صاحب الجاللة  .عىل اضطراد �و هذا الوطن اليهودي

ب البالد العربية التي أفصح عنها و طن القومي اليهودي توسيعاً ال رابط له ضد إرادة شعالسعي يف توسيع الو       -1

 . بالقوة

 إذا قبل العرب أن يندمجوا فيه.  ،الس�ح باضطراد التوسع يف الوطن القومي اليهودي يف حالة ما      -2

 ،النظر عن االعتبارات األخرى تبدو لحكومة صاحب الجاللة، بغضالتي ومعنى السياسة األوىل للحكم بالقوة. 

واللتزاماتها املعينة نحو العرب يف االنتداب الفلسطيني، ثم أن العالقات  ،مليثاق عصبة األمم 22مناقضة لروح املادة 

 ب� العرب واليهود يف فلسط� يجب أن تقوم إن آجالً أو عاجالً عىل التسامح املتبادل وحسن النية. 

ع�لها إ بعد  –ودي وأمنه وتقدمه يتطلب هذا، ولهذا صممت حكومة صاحب الجاللة إن سلم الوطن القومي اليه

عىل أن  –الرأي وأخذها بع� االعتبار املدى الذي سهل به �و الوطن القومي اليهودي يف العرشين سنة املاضية 



 

 

الربيطانية استجابة ملنطق وقد قررت الحكومة  ،الوقت قد حان التخاذ مبدأ السياسة الثانية التي أرشنا إليها قبالً

 أن ال تسمح بأية هجرة جديدة دون إذن سابق من السكان العرب.  ،حججها

ويرى الوفد اللبنا� أن ليس مثة عامل جديد يحبذ قيام املرشوع االتحادي أو فرض هجرة يهودية جديدة. وإن 

شكلة إنسانية يجب أن تتعاون جميع االضطهاد الذي تعرض له اليهود يف أوروبا ال يخلق مشكلة فلسطينية ولكن م

 األمم املشرتكة عىل حلها. 

هجت يف الخمسة والعرشين عاماً املاضية قد غ�ت تغي�اً كب�اً توزيع العنرصين العريب إن سياسة الهجرة التي انتُ 

ال  1919م واليهودي يف فلسط� وجعلت مركز السكان العرب يف البالد مركزاً شاذاً. فبعد أن كان اليهود يف عا

وإن املوافقة عىل االقرتاحات الربيطانية ستؤدي حت�ً إىل إنقاص نسبة  600.000.بلغوا اآلن  60.000يتجاوزون 

 ا جديداً حتى يبلغ الصهيونيون أغلبية يستطيعون بها أن يسيطروا عىل فلسط�. العرب إنقاصً 

منتظم، قد  بها بشكل اإلرهاب التي يقومون والصهيونيون يف الواقع ال يرسون هذا األمر فإن دعايتهم وأع�ل

م لتنفيذه السيطرة يحتّ  ،أفصحت عن سياستهم وأغراضهم. ثم إننا أدركنا أن املرشوع الذي يضعه زع�ء الصهيونية

ولذلك نجد أن يف  .وجد يف أرايض سوريا ولبنانتوهذه املنابع  ،ومنابع نهر األردن ،املطلقة عىل كل وادي األردن

 الصهيونية تهديداً قوياً للبالد املجاورة. املرشوعات 

والوفد اللبنا� عىل غ� استعداد ألن يقبل الرأي القائل بأن الحكومة الربيطانية ستستخدم يف وقت ما كأداة لتنفيذ 

 هذه املرشوعات التي ترمي إىل السيطرة والقضاء عىل حقوق العرب. 

ب، حتى ولو أمكن وضعها موضع النظر ال يجب أن تستخدم ملصلحة إن مسألة مقدرة البالد االقتصادية عىل االستيعا

ويتضح من اإلحصاءات الرسمية  ،اليهود وحدهم فيجب أوالً أن تستخدم الضطراد تقدم سكان فلسط� العرب

 يف املائة يف العامل.  2 2/1لحكومة فلسط� أن هؤالء السكان العرب يزدادون بنسبة 

ي تقرتحه الحكومة الربيطانية مل يعرض يف تفاصيله الفنية عىل الحكومات املمثلة يف إن املرشوع االتحادي الذ   -6

املؤمتر بعد. وإ� أذكر أ� سألت إذا كانت قد وضعت أي خرائط بعد تصور هذا املرشوع ولكن مل يعط بعد يشء 

 منها للوفود. عىل أنه يتب� من النصوص التي رسلت للوفود النقاط التالية: 

املرشوع يعمل عىل تقسيم فلسط� إىل وحدات إدارية يف مناطق أربع هي املنطقة العربية، واملنطقة إن    -1

 اليهودية، والنقب وهي عبارة عن أرض حرام، ومنطقة القدس وهي مركز الحكومة الفلسطينية املركزية. 



 

 

م ولكن املنطقة اليهودية تستطيع ستتوىل الحكومة املركزية مسؤولية الهجرة التي تجري بعد إمتام هذا التقسي   -2

 أن تويص بقبول أي عدد من املهاجرين �كن هذه املنطقة أن تتقبلهم. 

 تحكم كال من املنطقت� العربية واليهودية إدارة مسؤولة عن تيس� الشؤون املحلية.       -3

 يهودي إىل فلسط�.  100000حاملا تتم موافقة الجهات صاحبة الشأن عىل هذا املرشوع س�خص بهجرة       -4

والوفد اللبنا� ال �كن أن يساهم يف هذا املرشوع الذي ال يصلح غال يف بالد بكر مل يسكنها أحد بعد وليس يف بالد 

 أقام فيها العرب طوال التاريخ ولهم فيها حقوق ال �كن إغفالها أو التغايض عنها. 

سبقت هذا النظام وجاءت بعده تعرتف بحق العرب يف فلسط�  وبين� النظام االنتدايب والترشيعات األخرى التي

اعرتافاً شامالً فإن املرشوع القائم للحكومة الربيطانية يقرص حقوق العرب عىل املنطقة "العربية" وهذا املرشوع يف 

 إخضاعه املنطقة العربية للحكومة املركزية يجعل اآلمال القومية مسائل وهمية متاماً. 

 نقب" وهي أراض مل �ش فيها غ� العرب منذ آماد بعيدة قد انتزعت من املنطقة املخصصة للعرب.هذا بين� "ال

وتضم املنطقة اليهودية أكرث األرايض خصوبة وتشمل هذا الجزء األعظم من مزارع املوالح العربية، وكذلك املوانئ 

عىل أقلية  –ي �لكها العرب اآلن فعالً بجانب مساحات األرض الشاسعة الت –البحرية الرئيسية. وهي تحتوي كذلك 

عربية ال تقل عدداً عن سكان هذه املنطقة من اليهود وستتعرض هذه األقلية املهمة واألرض التي متتلكها للضغط 

 وانتزاع األرايض من جانب املؤسسات اليهودية واإلدارة. 

اليهودي التي تشرتط عدم  االكتتاب القومي أن نش� إىل نصوص ،ويكفينا ليك نتصور املعاملة التي سيلقاها العرب

 وإىل عدم استخدام غ� اليهود يف هذه األرايض بحال من األحوال.  ،رجوع األرايض اليهودية إىل غ� اليهود

لندرك أن تنفيذ خطة من  ،وحسبنا أن نلقي نظرة عىل الخرائط التي رسمتها لجنة التحقيق االنجليزية األمريكية

ها تتعارض تعارضاً شامالً مع مصالح إنهذا النوع كافية ألن تقيض القضاء املربم عىل آمال العرب القومية عامة، بل 

 العرب وحقوقهم. 

وال نستطيع كذلك أن نساهم باملوافقة عىل دخول مائة ألف مهاجر يهودي جديد وال جواز هجرات تالية أخرى. 

م االدراك أن الصهيوني� سيستغلون مبساعدة الهيئات التي تنارصهم يف كل العامل التعاسة التي يعانيها إننا ندرك متا

فيمألون منطقتهم بأعداد هائلة من املهاجرين حتى يستطيعوا أن يدعوا بعد  ،إخوانهم يف الدين يف البالد األوروبية

 ملركزية ويبسطون سيطرتهم عىل كل فلسط�. فيفرضون بهذا وجهة نظرهم عىل الحكومة ا ،هذا أنهم أغلبية



 

 

 ولقد ذكر املسرت بيفن يف الترصيحات التي أدىل بها يف جلسة أمس العبارة اآلتية: 

 "إ� ال أرى من الخ� اقرتاح أية تسوية ال يرىض عنها اليهود فإن هذا كفيل بأن يقيض عليها". 

فإذا كان هذا الحال فليس من املمكن وضع حل للمسألة الفلسطينية قبل أن يحظى برضا األقلية اليهودية وبهذا 

 يتوقف مستقبل هذه البالد ووحدتها عىل رغبات هذه األقلية. 

 ،هادقبلها العامل والتي أعلنتها الحكومة الربيطانية نفسها عىل رؤوس األش التيويف هذا تعارض رصيح مع املبادئ 

 ه ال �كن فرض رغبات األقلية الهندية عىل رغبات األكرثية. إنوقالت فيها  ،قبل املشاورات الخاصة بإقامة دستور الهند

 ونحن نستطيع إذا أن نتساءل في� إذا كان ما يعترب عادًال وحقاً بالنسبة للهند ينطبق عىل فلسط�؟ 

وهو كث� األمل يف أن يحقق هذا الحل  ،للمشكلة الفلسطينيةإن الوفد اللبنا� ل�غب رغبة جدية يف إيجاد حل 

والوفد ال يقبل بشكل من األشكال أي حل ال يتفق مع املبادئ التي  ،باالتفاق التام ب� الوفود والحكومة الربيطانية

 دأبت الجامعة العربية عىل إعالنها وهي: 

 ضيها. اإلبقاء عىل صبغة البالد العربية القومية ووحدة أرا -(أ)

 استقالل هذه البالد ودخولها يف الجامعة العربية.  -(ب)

 إيقاف كل هجرة يهودية �كن أن تؤثر يف صبغة البالد القومية وآمالها. -(ج)

 


