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أسعد أبو خليل *
بات التباكي على مسيرة السالم من صفاتها
ّ
املتالزمة .وإنعاش ما ُي ّ
بعملية السالم
سمى
مــن ضـ ــرورات اإلي ـهــام بــاإلح ـيــاء .ومـسـيــرة أو
ّ
عملية السالم هي وصفة للتحايل األميركي
ف ــي الـتـعــاطــي م ــع ال ـع ــرب مـنــذ هــزيـمــة .١٩٦٧
ومبادرة روجرز (التي قبلها النظام الناصري)
كانت تتويجًا لهذا الخداع ،مثلما كان القرار
 ٢٤٢تعبيرًا عن مناصرة أميركا ملنطق عدوان
وقـ ّـوة إسرائيل ،والتصميم على استفادة من
ّ
استمرت وإن
نتائج املعركة .ومبادرة روجرز
أخرى عبر السنوات ،إلى أن
وأشكال
بأسماء
ّ
ّ
أصبحت ملفًا من ملفات اللوبي اإلسرائيلي
ف ــي أمـ ـي ــرك ــا .ك ـ ــان ع ـل ــى «املـ ـسـ ـي ــرة» أن ت ـبــدأ
وتـســويـقـهــا ،كـمـسـيــرة ،اعـتـمــد عـلــى أن فـكــرة
املـسـيــرة أو «الـعـمـلـ ّـيــة» لـهــا بــدايــة وال حصر
ّ
ّ
تستمر إلى ما ال نهاية.
زمنيًا لها ،أي يمكن أن
ّ
املهم أن تبدأ وأن ينشغل الديبلوماسيون بها
إلي ـهــام ال ـعــرب — فـقــط ال ـعــرب — أن أمـيــركــا
ج ـ ـ ّـادة ف ــي سـعـيـهــا ن ـحــو الـ ـس ــام ،وأن هـنــاك
ّ
خيارًا حقيقيًا للكفاح املسلح والحرب لتحرير
ّ
األرض املحتلة .لكن لـ«املسيرة» غايات أخرى،
ّ
مـنـهــا ج ـ ّـر ال ـع ــرب للتطبيع م ــع ال ـع ــدو تحت
عنوان «مسيرة السالم».
طبعًا ،إن مسيرة التفاوض تعكس الواقع على
األرض .ظـهــر ه ـنــري كـسـيـنـجــر ذات م ـ ّـرة في
عــام  ١٩٧٣أمــام الكونغرس األمـيــركــي لــإدالء
ب ـش ـه ــادة ع ــن ات ـف ــاق ـ ّـي ــة ب ــاري ــس ب ــن أم ـيــركــا
والـ«فيتكونغ» .أدلى أعضاء املجلس بآرائهم
فــي ّ
ذم االتـفــاقـ ّـيــة ،وث ــاروا كيف أنـهــا اعترفت
ّ
بحق الثوار في الحفاظ على تواجد عسكري
ف ــي ال ـج ـن ــوب ،ف ـمــا ك ــان م ــن كـيـسـنـجــر إال أن
ٌ
ّ
ديبلوماسيًا عن
أجابهم بأنه للصراحة عاجز
ّ
تحقيق النصر الذي عجزت عن تحقيقه القوات
ّ
األميركية
األمـيــركـ ّـيــة فــي امل ـيــدان .والـحـكــومــة
ُ َ
تهرع للترويج للمفاوضات فقط عندما يهزم
ّ
لبنانية
العرب .هي هرعت لفرض مفاوضات
ّ
إسرائيلية (يرفض أبطالها اليوم االعتراف
ـ
بــدورهــم فيها لشناعة سمعتها ال ـيــوم) بعد
ّ
التفاوضية هي
اجتياح  .١٩٨٢أي أن املسيرة
ّ
ّ
ّ
وقانونية لالنتصارات
سياسية
شرعية
ملنح
ّ
الـعـسـكـ ّ
ـريــة االســرائ ـي ـلــيــة (ل ــو أن إســرائ ـيــل لم
ت ـت ـعـ ّـرض ل ـ ــإذالل وامل ـه ــان ــة ف ــي ح ــرب تـ ّـمــوز،
ّ
اتفاقية
لكانت أميركا قد فرضت على لبنان
إسرائيلية ُم ّذلةّ :
ّ
ّ
سجل هذه كجانب
لبنانية ـ
باهر آخر للمقاومة).
ّ
ّ
بكائية
نـشــرت مـجــلــة «نـيــويــوركــر» قـبــل ّأي ــام
أخرى عن «مسيرة السالم» لحسني آغا وأحمد
الخالدي .والرجالن شاركا على مدى سنوات
طويلة — خصوصًا في سنوات قيادة عرفات
— في مسيرة السالم هــذه ،ودائمًا بعيدًا عن
األض ــواء وعــن اقـتـنــاع ص ــادق — وإن خاطئ
ْ
الرجلي بجدوى حل سلمي
وضار جدًا — من
(ت ـنــازلــي) مــع ال ـع ـ ّ
ـدو اإلســرائ ـي ـلــي .واملـسـيــرة
ّ
التفاوضية جرت — بقرار من عرفات — على
سكك مختلفة ،تتقاطع أحيانًا وتتضارب —
ً
آم ــا بــذلــك أن تـصــل إح ــدى ه ــذه الـسـكــك إلــى
قضت
مبتغاها .لكن مسيرة أوسلو هي التي
ً
ْ
على ياسر عرفات ّ
عينيه خليفة
ونصبت أمام
ل ــه ،لــم يـكــن ي ـجــرؤ فــي املــاضــي عـلــى مخالفة
مـشـيـئــة س ـ ّـي ــده ف ــي أمـ ــر (ك ـ ــان حـ ــال مـحـمــود
عـ ّـبــاس فــي ُ«ف ـتــح» مـثــل حــالــة أن ــور ال ـســادات،
ّ
أي الرجل املطيع دومًا للزعيم والذي ال ُيشكل
معارضة له في أي مفصل تاريخي) .ورسالة
حسني آغا وأحمد الخالدي مفادها أن محمود
عـ ـ ّـبـ ــاس هـ ــو ال ــزعـ ـي ــم ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ال ــوح ـي ــد
(واألخـ ـي ــر) الـ ــذي يـحـظــى ب ـشــرعـ ّـيــة للتوقيع
اتفاقية ســام مــع ال ـعـ ّ
ّ
ـدو .لكن كيف قـ ّـرر
على
ّ
الـكــاتـبــان أن ــه يـحـظــى بـشــرعــيــة املــواف ـقــة على
اتفاق استسالم وكل الدالئل (من استطالعات
رأي من جهات متعاطفة معه إلــى التآكل في
زعــامـتــه فــي داخ ــل «ف ـتــح» إل ــى الـتـنــاحــر بينه
ّ
الفلسطينية خ ــارج وداخ ــل
وب ــن كــل ال ـقــوى
ّ
مـنـظـ ّـمــة «ف ـت ــح») تـشـيــر إل ــى عـجــز عــبــاس عن
تلبية حاجات الـعـ ّ
ـدو في الــوصــول إلــى اتفاق
ّ
ال تريده دولــة الـعــدو أســاســا .أي ّأن األحجية
في مقالة الخالدي وآغا أنهما يحثان أميركا
ّ
التوصل إلــى اتـفــاق ال تريده
وإســرائـيــل على
إســرائـيــل وال تكترث لــه أمـيــركــا .واملـفــارقــة أن
املقالة تعترف بأن موت ّ
عباس كفيل بالقضاء
ّ
على فرص توقيع هذه االتفاقية .لكن ما فائدة
ّ
ّ
الفلسطينية إلى
شرعيتها
اتـفــاقـ ّـيــة تحتاج
ّ
خلود محمود عباس؟
ت ـس ـ ّـرب م ــؤخ ـرًا ن ــص كـلـمــة أل ـقــاهــا مـسـتـشــار
الرئيس األميركي لشؤون كل شيء ،أي صهره
ّ
ّ
عملية
جارد كوشنر ،وفيها شكك في جدوى

السالم أو املفاوضات بني األطــراف .ال بل هو
ّ
ق ــال إن ــه ق ــد ال ي ـك ــون ه ـن ــاك ح ــل أب ـ ـدًا .وك ــام
ّ
كوشنر جاء ليعزز االنطباع أن دولة االحتالل
ّ
حـظـيــت مـ ـ ّـرة أخـ ــرى بـ ـ ــإدارة أك ـثــر صـهـيــونــيــة
مــن سابقتها ،وهــذا نمط فــي تــاريــخ اإلدارات
ّ
األميركية ّ
(ربما باستثناء إدارة جورج بوش
األب ،الذي بالرغم من خدماته إلسرائيل كان
ّ
خارجيته — من
أقل إعجابًا بها — هو وزير
باقي اإلدارات السابقة والالحقة) .واملولجون
ب ـ ـ ــإدارة ال ـس ـي ــاس ــة األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة ن ـح ــو ال ـش ــرق
األوس ــط ونـحــو ال ـصــراع الـعــربــي اإلسرائيلي
ّ
كلهم من عتاة الصهاينة الذين يعتنقون مبدأ
نتنياهو في نبذ املفاوضات وفي الحفاظ على
الوضع القائم ،ملا فيه من مصلحة إلسرائيل.
تـ ـغ ـ ّـي ــرت إدارة ع ـم ـل ـ ّـي ــة ال ـ ـسـ ــام فـ ــي ال ـش ــرق
األوس ــط فــي إدرات ـهــا األمـيــركـ ّـيــة عبر العقود.
ك ــان فــريــق املـسـتـعــربــن هــو املــولــج بــإدارت ـهــا
ل ـك ــن مـ ــن ض ـم ــن الـ ـض ــواب ــط الـ ـت ــي ي ـح ـ ّـدده ــا
ال ـكــون ـغــرس (أي ال ـل ــوب ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ــذي
يشرف على كل ما يصدر عن الكونغرس في
شــؤون الـشــرق األوس ــط) بالتوافق مــع البيت
األب ـ ـيـ ــض .وك ــان ــت املـ ـف ــاوض ــات ب ــن مـنـظـ ّـمــة
ّ
األميركية فــي عهد ريغان،
التحرير واإلدارة
ُ
ثــم فــي عـهــد ب ــوش األب ،تـ ــدار مــن قـبــل فريق
املستعربني .لكن إدارة كلينتون ّ
غيرت كل ذلك
إلى غير رجعة .هي قضت بالضربة القاضية
ّ
الخارجية
على تقليد االسـتـعــراب فــي وزارة
ّ
وأجهزة االستخبارات والدفاع ،وسلمت امللف
بــالـكــامــل إل ــى الـلــوبــي الـصـهـيــونــي بأجنحته
ّ
ّ
والجمهورية على حـ ّـد ســواء.
الديموقراطية
ُ
ّ
ِّ
ال ـل ــوب ــي ب ــات ه ــو امل ـت ـحــكــم ال ـك ــل ــي والــوح ـيــد
بسياسات أميركا في الشرق األوسط.
ويـ ـنـ ـض ــوي فـ ــي ج ـس ــم الـ ـل ــوب ــي ال ـص ـه ـيــونــي
ه ـنــا ج ـنــاحــان (غ ـي ــر م ـت ـطــاب ـقـ ْـن بــال ـضــرورة
مــع االن ـش ـطــار الـجـمـهــوري ـ ـ الــدي ـمــوقــراطــي):
الـجـنــاح األول (ه ــو جـمـهــوري بــالـغــالــب ،لكن
ليس بــالـكــامــل) وهــو يـقــول بمنطق الليكود،
وك ــل َم ــن عـلــى يـمــن ال ـل ـي ـكــود ،ح ــول ض ــرورة
نـبــذ امل ـفــاوضــات بــالـكــامــل وت ــرك األم ــور على
ح ــال ـه ــا ،م ــع ت ـشــديــد ال ـق ـب ـضــة ع ـلــى الـسـلـطــة
الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة م ــن أج ــل ال ـق ـيــام بـمـهــامـهــا في
حــراســة االح ـت ــال .وه ــذا الـجـنــاح ي ـشـ ّـدد على
تــوطـيــد ال ـعــاقــات بــن إســرائ ـيــل وب ــن ال ــدول
الـعــربـ ّـيــة الـخـلـيـجـ ّـيــة (وال ـت ـق ـ ّـدم فــي الـعــاقــات
قـطــع شــوطــا كـبـيـرًا فــي ظ ـ ّـل ق ـيــادة املـحـمـ ْ
ـديــن
— فــي أبــو ظبي وا ّلــريــاض .ويــرفــض الجناح
ّ
فلسطينية
امل ـقــولــة ال ـت ــي ت ـح ــذر م ــن غـضـبــة
فــي ح ــال ت ــرك األم ــور عـلــى حــالـهــا ألن ــه يؤمن
بنجاح القمع والـفـصــل العنصري والقصف
والـقـتــل املستمر مــن قبل دول ــة االح ـتــال ضد
الشعب الفلسطيني .الجناح الثاني يخشى
على إسرائيل من نفسها ،ويــرى هــذا الجناح
ّ
ديموغرافية
أن دولة إسرائيل تواجه مخاطر
وإس ــام ـ ّـي ــة ب ـع ـيــدة امل ـ ــدى ،وأن االحـ ـت ــال في
ك ــل أراض ـ ــي  ١٩٦٧ال يـمـكــن أن ي ـس ـت ـمـ ّـر ،وأن
مــن مـهــام الحكومة األمـيــركـ ّـيــة — مــن منظور
حمايتها لــدولــة االح ـت ــال — أن تــدفــع قدمًا
ّ
ّ
شرعية على تسوية
ـ«عملية ســام» تضفي
ب
ّ
تنازلية تسمح إلسرائيل بالحفاظ على معظم

مسيرة أوسلو جعلت من
ذراعًا من أذرع
حركة «فتح»
ّ
السياسة األميركية

املستوطنات ،وتسمح لها باقتطاع أراض من
ّ
ّ
فلسطينية
الغربية وغزة مقابل دويلة
الضفة
ّ
ال تتمتع من مواصفات الــدولــة والسيادة إال
ب ــاالس ــم وال ـع ـلــم فـقــط (وه ـن ــاك أف ـك ــار جــديــدة
حـ ــول «ع ـم ـلـ ّـيــة ال ـ ـسـ ــام» ،م ـن ـهــا م ــا يـتـضـ ّـمــن
فصل الجليل الفلسطيني عن فلسطني ١٩٤٨
وإلـحــاقــه اعـتـبــاطــا بـكـيــان مـســخ فــي الـضـفــة).
ّ
العربية
ومقابل هذه التسوية تقوم كل الدول
مجتمعة بـقـبــول دول ــة إســرائ ـيــل فــي الجسم
الـ ـع ــرب ــي (حـ ـت ــى أنـ ـ ــه ُحـ ـك ــي ب ـت ـغ ـي ـيــر ط ــاب ــع
ّ
العربية كي تصبح إسرائيل عضوًا
الجامعة
ً
األوسط
«الشرق
فكرة
كانت
وهذه
فيها،
فاعال
ّ
ّ
الجديد» التي بشر بها شمعون بيريز ،وبشر
ّ
ّ
الليبرالية في صحف أمراء
بها معه فيها كتاب
آل س ـعــود ).وك ــان مـشــروع الـســام السعودي

ّ
أثبت الشعب الفلسطيني عن قدرات ّ
ثورية خالقة على مدى أكثر من قرن من الزمن (أ ف ب)

العربي في عام  ،٢٠٠٢تكريس لهذه الفكرة مع
ترسيخ رفض عودة الالجئني ورفض السيادة
الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة ع ـلــى ال ـح ــرم ال ـشــريــف ورف ــض
االنسحاب من كل أراضــي  ١٩٦٧ورفــض فكرة
ّ
فلسطينية ذات سيادة.
دولة
ونجح اللوبي الصهيوني في وضــع نافذين
فـيــه ف ــي م ــواق ــع ال ـق ــرار ف ــي إدراة امل ـفــاوضــات
األمـيــركـ ّـيــة :بقي دينيس روس وأرون ديفيد
ميلر يحافظان على دورهـمــا في املفاوضات
ع ـل ــى م ـ ـ ّـر اإلدارات م ـن ــذ ع ـه ــد جـ ـ ــورج ب ــوش
األب .وديـنـيــس روس ك ــان اآلم ــر الـنــاهــي في
امل ـف ــاوض ــات ،وك ــان يــأمــر ال ــوف ــد الفلسطيني
بـ ــأن ي ـق ـصــي م ــن فــري ـقــه َمـ ــن ي ـش ــاء وي ـحــافــظ
على َمــن يـشــاء .حتى أنــه فــي جلسة طلب من
يستعني بخدمات مترجمه
يــاســر عــرفــات أال
ُ
الخاص وأن يستعمل املترجم الرسمي لوزارة
ال ـخ ــارج ـ ّـي ــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة .ط ـب ـعــا ،رضـ ــخ يــاســر
عرفات.
َاملعضلة في مسيرة أوسلو أن ال خروج منها
مل ــن يــدخـلـهــا .هــي ُصـ ِّـمـمــت مــن قـبــل إســرائـيــل
وأميركا كي تقضي على كل الخيارات األخرى
ل ـل ـش ـعــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي .ه ــي ك ــان ــت تـكــريـســا
ملنطق االستفراد بكل طرف عربي على حدة،
بــدءًا بــأنــور الـســادات وانتهاء بياسر عرفات.
لكن عرفات أدرك ذلــك متأخرًا في االنتفاضة
الـثــانـيــة وحـ ــاول أن يـحــافــظ (م ـتــأخ ـرًا أيـضــا)
ّ
(والرمزية) عبر
على خيار املقاومة الخجولة
«كتائب شهداء األقصى» .لكنه كان محاصرًا
ّ
ّ
العربية
العدو ومن قبل األنظمة
من قبل جيش
التي تركته وحيدًا منذ عــام  .١٩٩٠والخروج
والدخول إلى مناطق أوسلو يحتاج إلى إذن
ـدو ،كما أن ّ
من قبل الـعـ ّ
تقدم املفاوضات على
املؤجلة ينتظر موافقة العدوّ
ّ
مسارات الحلول
وحــده .طبعًا ،يحاول متقاعدو فريق عرفات،
م ـثــل م ـ ــروان ك ـن ـفــانــي ،ال ـت ـ ّ
ـرح ــم ع ـلــى إس ـحــاق
ُ
ّ
راب ــن واإلص ـ ــرار عـلــى ُأن ــه ك ــان مـصــمـمــا على
السالم معهم ،وأنه لو ق ِّيض له أن يحيا لكان
قد ّ
حرر بعضًا من  ٪٢٣من فلسطني لهم .أي أن
تحرير فلسطني كان في املتناول لوال اغتيال
ش ـخــص إس ــرائ ـي ـل ــي واحـ ـ ــد .م ــا دل ـي ــل مـ ــروان
كنفاني على ذلك؟ يقول كنفاني أن رابني كان
ّ
ّ
الفلسطينيني
متعجرفًا وفظًا في تعامله مع
فــي املـفــاوضــات وأنــه كــان يأتي دومــا متأخرًا
وكان يرفض أن يصافح أحدًا منهم .لكنه في
آخر لقاء معه كان ودودًا .هذا دليل كنفاني.
ل ـكــن م ـ ــأزق ن ـفــق ع ـم ـلـ ّـيــة الـ ـس ــام أن ـه ـ ّـا بــاتــت
ال ـخ ـيــار الــوح ـيــد أمـ ــام ال ـف ـصــائــل امل ــؤث ــرة في
ّ
الفلسطينية .مسيرة أوسـلــو جعلت
الـقـيــادة
م ــن حــركــة «ف ـت ــح» ذراعـ ــا م ــن أذرع الـسـيــاســة
ّ
األميركية فــي املنطقة ،وق ـ ّـوات السلطة ذراعــا
هي
مــن أذرع االح ـت ــال .أي إن حــركــة «ف ـتــح» ّ
غير حــركــة «فـتــح» بــاألمــس الـتــي كــانــت تمثل
ّتيارًا من تـ ّـيــارات العمل الوطني الفلسطيني
ّ
الذي يؤمن بالكفاح املسلح كما يؤمن بالعمل

الديبلوماسي .1محمود ّ
عباس قضى بالكامل
ّ
على خيار الكفاح املسلح ليس فقط في حركة
«فتح» بل لدى كل الفصائل في مناطق نفوذ
االحتالل ـ بالواسطة .وهناك جيل من حركة
ّ
«ف ـتــح» ال يـعــرف مــرحـلــة الـنـضــال املـســلــح بل
يعرف عن كثب مرحلة التنكيل بأعضاء حركة
«حماس» وبأعضاء كل الفصائل األخرى التي
ّ
ّ
املسلح .وعمد ّ
عباس
تفكر في ممارسة العمل
ّ
إلــى الحفاظ على وشائج قربى مع منظمات
ّ
ّ
ّ
الشعبية
تاريخية (مثل الجبهة
فلسطينية
ّ
والجبهة الديموقراطية) عبر توزيع الفتات
ّ
ّ
منظمة التحرير
ميزانيات
من مناصبّ ومــن
ّ
ّ
لدعم ما تبقى من بيروقراطيات حزبية .وال
تستطيع حركة «فتح» تغيير مسارها وإعادة
ّ
تنشيط خيار الكفاح املسلح ،أو حتى خيار
تجميد مسار أوسلو ألن طريقها إلى السلطة
ّ
ـ املسخ ّ
ويمر عبر أوسلو ،وهي من دونه ال
مر
تحكم (إذا أسمينا خدمة االحتالل على طريقة
«حـكـمــا»)ّ .
أنـطــوان لحد ُ
يهدد محمود ّ
عباس
ّ
بوقف «التنسيق األمـنــي» لكن الـعــدو يسخر
منه ويقول إن التنسيق األمني هو لصالحه
ّ
يستمر حتى لو
ألنــه يحميه من شعبه وهــو
أعلن ّ
عباس وقفه .كيف يمكن وقف التنسيق
األم ـ ـنـ ــي وخـ ـ ـ ــروج ومـ ـ ـ ــرور ع ـن ــاص ــر ال ـس ـل ـطــة
ّ
ّ
إسرائيلية؟
الفلسطينية يحتاج إلى أذونات
أمــا حركة «حـمــاس» فهي فــي مــأزق مــن نوع
آخـ ــر .ك ــان ي ــاس ــر ع ــرف ــات يـلـعــب ع ـلــى حـبــال
ّ
العربية ويراهن على عدد من الرهانات
الدول
في آن واحد ،إلى أن وقع غزو الكويت وراهن
عـلــى ان ـت ـصــار ن ـظــام ص ـ ـ ّـدام ف ـكــان أن عــاقـبــه
النظام العربي الرسمي ّ
برمته ،بعدما كان قد
قطع مع النظام الـســوري منذ الثمانينيات،
فوجد نفسه من دون معني .حركة «حماس»
ّ
تتحرك بمرونة عرفات .كانت لصيقة
لم تكن
بــال ـن ـظــام الـ ـس ــوري واإليـ ــرانـ ــي ث ــم أصـبـحــت
لصيقة بــالـنـظــام الـقـطــري .لكنها لــم تعتنق
م ـن ـه ـجــا م ـم ـ ّـي ـزًا ف ــي ت ــاري ـخ ـه ــا الـ ـط ــوي ــل .إن
«وثـيـقــة امل ـبــادئ والـسـيــاســات ال ـعـ ّ
ـامــة» التي
ّ
أصـ ــدرت ـ ـهـ ــا «حـ ـ ـم ـ ــاس» قـ ـب ــل أشـ ـه ــر تـ ـك ــرس
ّ
القضية
تقليدها لخطى «فتح» التي أوقعت
ّ
ّ
تاريخية .من الحسن
الفلسطينية في ورطة
أن الوثيقة ّ
تحدثت عــن تحرير كــل فلسطني
وعلى حق العودة لالجئني وأنها ّ
أصرت على
حق املقاومة ،لكنها — في محاكاة للخطاب
العرفاتي — تقع فــي التناقض الــذي وقعت
ّ
فيه حركة «فتح» .هي من ناحية ،تؤكد على
ت ـح ــري ــر ك ــل ف ـل ـس ـطــن وع ـل ــى رفـ ــض إس ـب ــاغ
ّ
شرعية على الكيان الصهيوني ،وهي ّ
تكرر
رفضها التفاقات أوسلو ،لكنها تقبل بدويلة
على أراضي  .١٩٦٧لكن كيف يمكن قبول هذا
الـكـيــان مــن دون إس ـبــاغ شــرعـ ّـيــة عـلــى باقي
ّ
أراض ــي فلسطني املحتلة؟ وكيف يتم إنشاء
ّ
هذه الدويلة من دون التوافق مع العدو؟ هذه
الـتــولـيـفــة جـ ّـربـتـهــا حــركــة «ف ـتــح» ّ
وأدت بها

