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الحدث

سعودي
منذ اتفاقية أوسلوُ ،أ َ
بقي على عدد
م ــن ال ـق ـضــايــا ال ـعــال ـقــة ،ه ــي ال ـقــدس
والالجئون واملستوطنات والحدود،
إضافة إلى الترتيبات ُاألمنية واملياه.
منذ اللحظات األولى ،ش َ
طبت قضية
ال ــاجـ ـئ ــن ع ـم ـل ـي ــا ،وتـ ـك ـ ّـي ــف مـعـهــا
ال ـطــرف الفلسطيني الــرسـمــي .وفــي
موضوع املستوطنات ،يوجد إجماع
واسع بني التيارات اإلسرائيلية ،على
ع ــدم إزالـ ــة أغـلـبـيـتـهــا ال ـســاح ـقــة .أمــا
على مستوى الـحــدود ،فقد حسمها
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ب ـن ـيــامــن نـتـنـيــاهــو
بقرار إبقاء الجيش اإلسرائيلي في
منطقة غ ــور األردن ،فــي أي تسوية
ُنهائية مفترضة مــع السلطة ،واآلن
ش ـط ـ َـب ــت ق ـض ـيــة الـ ـق ــدس ع ــن دائـ ــرة
الحلول الــوســط بــن أتـبــاع التسوية
والكيان اإلسرائيلي.
وهـ ـكـ ــذا ي ـت ـضــح أن ـ ــه لـ ــم ي ـع ــد ه ـنــاك
ق ـضــايــا ع ــال ـق ــة ،ب ــل ق ـضــايــا فــرضــت
اســرائ ـيــل ومـعـهــا ام ـيــركــا صيغتها
النهائيةعلى أرض الــواقــع .ولــم يعد
ع ـلــى أتـ ـب ــاع خ ـي ــار ال ـت ـســويــة ســوى
اإلقـ ـ ــرار ب ـهــذا ال ــواق ــعّ .وه ـك ــذا أيـضــا
يتحول «أوسـلــو» (بغض النظر عن
تسميته الالحقة) إلــى صيغة اتفاق
نهائي مع بعض «التنقيحات».
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى املـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوى اإلس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي،
ي ـجـ ّـســد امل ــوق ــف األم ـي ــرك ــي الـطـمــوح
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ب ـك ــاف ــة تـ ـي ــارات ــه (ب ـمــن
ّ
تخوفوا من
فيهم الــذيــن انتقدوا أو
ّ
التوقيت واألس ـل ــوب) ،وهــو مــا عبر
ع ـنــه نـتـنـيــاهــو ف ــي ش ــري ــط م ـصــور،
بـ ــأن «ال ـه ــوي ــة ال ـتــاري ـخ ـيــة الـقــومـيــة
تكتسب مفاهيم مهمة فــي كــل ّيــوم،
وخاصة في هذا اليوم» .وقد حققت
ّ
اإلدارة األميركية بنحو فظ ومباشر،
الحلم الصهيوني في إضفاء شرعية
أميركية ـ دولية ،على واقع االحتالل.
ّ
وش ــك ـل ــت ق ـف ــزة ج ــدي ــدة ع ـلــى طــريــق
ش ــرعـ ـن ــة االح ـ ـ ـتـ ـ ــال ،وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا فــي
ّ
الـقــدس .وعــزز قــرار ترامب االعتراف
بــال ـقــدس ،خـطــاب الـيـمــن وخـيــاراتــه
وس ـ ـ ـ ــط ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي،
بعدما ثبت لديه أنــه بالرغم مــن كل
السياسات االستيطانية واملتطرفة
فـ ـ ــي ق ـ ـضـ ــايـ ــا الـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــة ،والـ ـقـ ـم ــع
واملـجــازر بحق الشعب الفلسطيني،
حـ ـصـ ـل ــت إس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل ع ـ ـلـ ــى جـ ــائـ ــزة
تاريخية راودت دائـمــا أحــام وآمــال
املسؤولني الصهاينة.
مــع ذل ــك ،تبقى مـســاحــة مــن الـفــرص
الكامنة في اإلعــان األميركي .وهي
ّ
أن الشعب الفلسطيني لم يعد أمامه
سـ ــوى خ ـي ــاري ــن ال ث ــال ــث ل ـه ـمــا :إمــا
الخضوع التام ،وأما خيار املقاومة.

ترامب وحيدًا في أوروبا:
متمسكون بـ«السالم»
الحلفاء الغربيون
ّ
كـ ــان ق ـ ــرار ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ـ ًـد
تــرامــب فــي االع ـتــراف بــالـقــدس عاصمة
ً ّ
إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،أم ـ ـ ــس ،ث ـق ـي ــا ح ــت ــى عـلــى
ح ـل ـف ــائ ــه الـ ـغ ــربـ ـي ــن ،إذ ج ـ ـ ــاءت أولـ ــى
االع ـتــراضــات عليه مــن لـنــدن وبــاريــس،
وذلك بعدما ّ
ّ
الرسمي
عبرا ،قبل اإلعالن
ل ـل ـقــرار ،عــن قلقهما مـنــه ،إذ ال يعترف
املجتمع ال ــدول ــي ،بـشـكـ ٍـل ع ــام ،بسيادة
إسرائيلية منفردة على املدينة بأكملها
ويـعـتـقــد أن وضـعـهــا يـجــب أن ت ـحـ ّـدده
املفاوضات.
وبشكل واض ــح ،أعلنت رئيسة ال ــوزراء
ٍ
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،تـ ـي ــري ــزا م ـ ــاي ،أنـ ـه ــا «ال
تــوافــق» عـلــى ق ــرار تــرامــب ،معتبرة في
بيان أن هــذا الـقــرار «ال يساعد بشيء»
ف ــي ال ـتــوصــل إل ــى ال ـس ــام ف ــي املـنـطـقــة.
ّ
وأك ــدت أن سـفــارة بــادهــا فــي إسرائيل
سـتـبـقــى ف ــي ت ــل أب ـي ــب ،مـعـتـبــرة مــوقــف
بالدها «من وضع القدس واضح وقائم
منذ زمن طويل :ال بد أن يتحدد في إطار
تـســويــة يـجــري الـتـفــاوض بشأنها بني
اإلسرائيليني والفلسطينيني ،ويجب أن
تكون القدس في نهاية املطاف عاصمة
للدولتني اإلسرائيلية والفلسطينية».
وق ــال ــت إن بــري ـطــان ـيــا تـعـتـبــر «ال ـق ــدس

الشرقية جزءًا من األراضي الفلسطينية
ّ
املحتلة».
م ــن جـهـتــه ،وص ــف الــرئ ـيــس الـفــرنـســي،
ـرار تـ ــرامـ ــب
إي ـ ـمـ ــانـ ــويـ ــل مـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــرون ،قـ ـ ـ ـ ـ ّ
بــ«املــؤســف» ،داعيًا إلــى «تجنب العنف
بــأي ثـمــن» .وشــدد فــي مؤتمر صحافي
عـقــده فــي الـجــزائــر حـيــث يـقــوم بــزيــارة،
ع ـل ــى «ت ـم ـس ــك ف ــرن ـس ــا وأوروبـ ـ ـ ـ ــا بـحــل
الدولتني ،إسرائيل وفلسطني تعيشان
ج ـن ـبــا إلـ ــى ج ـنــب ب ـس ــام وأمـ ـ ــن ،ضمن
ح ــدود معترف بها دولـيــا ومــع القدس
عاصمة لـلــدولـتــن» .وفــي تغريدة على
«تــويـتــر» ،أع ــاد مــاكــرون تأكيد موقفه،
ً
قائال إن فرنسا تدعم مبادرات مجلس
األمــن واألمــم املتحدة في إطــار «السالم
بني اإلسرائيليني والفلسطينيني».
ّ
كـ ــذلـ ــك ،أك ـ ـ ـ ــدت املـ ـسـ ـتـ ـش ــارة األمل ــانـ ـي ــة،
أنـجـيــا مـيــركــل أن حـكــومـتـهــا ال تــدعــم
ّ
املتحدث
قرار الرئيس األميركي .ووفق
باسمها ،ستيفن سايبرت ،فــإن ميركل
«ال تدعم هذا املوقف ألن وضع القدس ال
ّ
يمكن التفاوض بشأنه إال في إطار حل
ّ
الدولتني» .بــدوره ،أكــد رئيس الحكومة
اإليطالية ،باولو جنتيلوني ،عبر موقع
«تــويـتــر» أن «ال ـقــدس مدينة مقدسة ال

مثيل لها فــي الـعــالــم .مستقبلها يجب
أن يحدد في إطار عملية السالم القائمة
على حل الدولتني ،إسرائيل وفلسطني».
وعلى صعيد االتحاد األوروبي ،أعربت
وزي ـ ـ ــرة خ ــارج ـي ــة االت ـ ـحـ ــاد ،فـيــديــريـكــا
القلق»
موغيريني ،بــاسـمــه ،عــن «بــالــغ ً
إزاء خ ـ ـطـ ــوة تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،مـ ــوض ـ ـحـ ــة فــي
ـان أن «االت ـح ــاد األوروبـ ــي يــدعــو كل
ب ـيـ ٍ
ال ـف ــاع ـل ــن ع ـل ــى األرض وفـ ــي امل ـن ـط ـقــة،
ّ
النفس
إل ــى ال ّـتـحــلــي بــال ـهــدوء وض ـبــط ً
ل ـت ـج ــن ــب أي تـ ـصـ ـعـ ـي ــد» ،م ـض ـي ـف ــة أن
االتـ ـح ــاد «ي ـب ـقــى م ـس ـت ـع ـدًا لـلـمـســاهـمــة

وصف ماكرون
قرار ترامب بالمؤسف،
تجنب
داعيًا إلى ّ
العنف بأي ثمن

فــي عملية الـتـفــاوض» الـضــروريــة لحل
مسألة وضــع الـقــدس .وقــالــت املسؤولة
ّ
األوروب ـيــة أيـضــا إن «ال ـحــل التفاوضي
ال ـقــائــم عـلــى أس ــاس دول ـت ــن بـمــا يلبي
تطلعات الطرفني ،هو الوسيلة الوحيدة
الواقعية إلقــرار السالم واألمــن» ،ملا فيه
«مصلحة اإلسرائيليني والفلسطينيني»
على ّ
حد سواء .وفي املنحى نفسه ،رأى
األم ــن ال ـعــام لــأمــم املـتـحــدة ،أنطونيو
غــوتـيــريــش ،أن وض ــع ال ـقــدس ال يمكن
ّ ّ
يحدد إل عبر «تفاوض مباشر» بني
أن
اإلســرائ ـي ـل ـيــن والـفـلـسـطـيـنـيــن ،مــذكـرًا
ب ـم ــواق ـف ــه ال ـس ــاب ـق ــة الـ ـت ــي تـ ـش ــدد عـلــى
«رفض أي إجراء من طرف واحد».
ك ــذل ــك ،دع ــا ال ـبــابــا فــرنـسـيــس الح ـت ــرام
ً
«الوضع الراهن» في القدس ،قائال إن أي
توتر جديد في الشرق األوسط سيؤجج
الـصــراعــات فــي العالم .يشار إلــى أنــه ال
توجد أي سفارة ألي دولــةٍ في القدس.
وسـ ـب ــق أن كـ ـ ــان ل ــدولـ ـت ــن ص ـغ ـيــرتــن
مــن أمـيــركــا الالتينية ،هما السلفادور
وكوستاريكا ،سفارتان في القدس قبل
نقلهما إلى تل أبيب في  ،2006قائلتني
إنهما تريدان التزام املعايير الدولية.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

موحد في لبنان ...وتظاهرة في عوكر يوم األحد
موقف سياسي َّ
لم تخرج الجماهير العربية غضبًا للقدس .التعبير
يقتصر حتى اللحظة على وسائل التواصل
االجتماعي .في لبنان ،ردود الفعل السياسية تتعامل
مع قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب كما لو أنه
شان لبناني داخلي .سريعًا ،دعت املنظمات الشبابية
اليسارية اللبنانية والفلسطينية ،إلى املشاركة في
الساعة
تظاهرة أمام السفارة األميركية في عوكر ،عند ّ
الحادية عشرة من قبل ظهر األحد املقبل .وقد نظمت
فصائل وجمعيات فلسطينية اعتصامًا في مخيم عني
الحلوة مساء أمس رفضًا للقرار األميركي.
على املستوى السياسي ،ظهر ما ُيشبه اإلجماع على
رفض ما قام به ترامب .املوقف األبلغ في توصيف ما
جرى ّ
عبر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي
قال« :إننا أمام وعد بلفور جديد يمهد لصفقة العصر
على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب
الفلسطيني».
وفيما أعلن حزب الله أن أمينه العام السيد حسن نصر
الله سيطل عند السادسة من مساء اليوم للتعليق على
الحدث ،قال نائبه ،الشيخ نعيم قاسم ،إن موقف ترامب
«يعني إنهاء حل الدولتني وعملية التسوية ،كما يعني

انتهاء مرحلة الحديث عن الحل السياسي» .وأوضح
قاسم في تصريح لقناة «امليادين» أن موقف الرئيس
األميركي املستجد «يعني أن واشنطن أعلنت صراحة
ما كانت تخفيه دائمًا» ،مستدركًا« :يجب دعم خيار
املقاومة على املستويات كافة من اآلن فصاعدًا» ،وأكد
أن حزب الله «جاهز اليوم لتقريب املسافات بني الدول
ّ
املستعدة ملقاومة إسرائيل».
وكل الحركات
من جهته ،رأى الرئيس السابق للجمهورية العماد إميل
لحود ،أن «القرار األميركي لم يكن ممكنًا لوال ارتهان

وتواطؤ وهرولة بعض األنظمة العربية نحو التطبيع مع
عدو األمة العربية ومغتصب فلسطني ،أي اسرائيل،
ناهيك عن سعيهم الحثيث لطمس القضية املركزية
فلسطني» .ولفت إلى أن «الهوان بلغ ببعض العرب ّ
حد
أن يبادر الرئيس األميركي لالتصال بهم وبكل وقاحة
إلبالغهم عن قرار االعتراف بالقدس عاصمة للكيان
الصهيوني دون أن يبدي أي من أولئك عرب الهوان أي
رفض أو استنكار أو املبادرة إلى قطع العالقات مع
أمريكا أو تقديم شكوى إلى املراجع الدولية ،بل إنهم
اكتفوا ببيانات القلق فيما هم أنفسهم يتشاركون تلك
املؤامرة الدنيئة على فلسطني وعلى حقوق الشعب
الفلسطيني».
وفيما استنكر رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير
الخارجية جبران باسيل قرار ترامب ،خرجت غالبية
الشخصيات السياسية بمواقف رافضة للخطوة
األميركية .وفي دمشق ،أعلنت الرئاسة السورية أن
«مستقبل القدس ال تحدده دولة أو رئيس ،بل ّ
يحدده
تاريخها وإرادة وعزم األوفياء للقضية الفلسطينية
التي ستبقى ّ
حية في ضمير األمة العربية حتى إقامة
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس».

غضب دول «االعتدال العربي» :خذوا ما ُيدهش العالم من بيانات
ل ــم يـكــن م ــن «امل ـن ـطــق» الـسـيــاســي أن
يـخــرج ق ــرار إدارة الــرئـيــس األميركي
دونــالــد تــرامــب ح ــول مــديـنــة الـقــدس،
دول
مــن دون مــرافـقـتــه بـبـيــانــات مــن ّ
«االع ـ ـتـ ــدال» ال ـع ــرب ــي ،ت ــدي ــن وت ـح ــذر
مــن تبعات هــذا ال ـقــرار« .االنتفاضة»
الرسمية لـقـيــادات تلك ال ــدول جــاءت
ع ـلــى ق ـي ــاس «املـ ـف ــاج ــأة» األم ـيــرك ـيــة،
واسـتـبـقـتـهــا ب ــإع ــان اج ـت ـمــاع «غـيــر
عادي» لجامعة الدول العربية .ويكمن
خـ ـ ـ ــروج االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ع ـ ــن ال ـت ـص ـن ـيــف
«االعـ ـتـ ـي ــادي» ُأن ال ـ ــدول «ال ـص ـق ــور»
املتداعية إليه ،أبلغت مسبقًا بالقرار
من قبل ترامب مباشرة ،عبر اتصاالت
هاتفية مع زعمائها املستنفرين.
هـ ــذه ال ـ ـ ــدول ك ــان ــت أس ــاس ــا امل ـب ـت ــدأة
ّ
ّ
يشجع على إنهاء
والــداعـمــة لـكــل مــا
الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة وت ـص ـف ـيــة
مـقــاومـتـهــا ت ـعــزي ـزًا ل ــ«خ ـي ــار ال ـســام
(االسـتـســام)» .فهيّ ،إمــا ّ
مطبعة مع
كـيــان ال ـعــدو علنًا أو س ـ ّـرًا ،و«ف ــورة»
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ّ
الـبـيــانــات مــا هــي إل ع ـ ّـدة عـمــل هــذه
األنظمة أمام شعوبها وصورتها.
املواقف جاءت بأغلبها حاملة صيغة
ال ـت ـع ـل ـي ـق ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال صـيـغــة
ـان ل ــ«ط ــرف» فــي ص ــراع مـمـتــد ملا
ب ـيـ ٍ
ّ
ي ــزي ــد ع ـلــى قـ ــرن ،وه ــو م ــا ال يــتـســق
م ــع نـ ـظ ــرة ت ـل ــك ال ـ ـ ــدول م ــن الـقـضـيــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،ل ـك ــون ـه ــا (الـ ـنـ ـظ ــرة)
بــاتــت تـمــاشــي بـحـيــاء ـ ـ أو مــن دونــه
ـ ـ ال ـتــوج ـهــات وال ـ ــرؤى اإلســرائـيـلـيــة.
السعودية التي تحمل لواء «العرب»
ف ــي «رب ـي ـع ـهــا» املـسـتـجــد ،و«ت ـخ ــدم»
الثانية من بعد القدس؛ كانت
ال ِقبلة ّ
أول املحذرين .وفي اتصال البالغ من
ت ــرام ــب ،أك ــد ملكها سـلـمــان بــن عبد
العزيز «لفخامة الرئيس األميركي...
أن أي إعـ ـ ــان بـ ـش ــأن وضـ ــع ال ـق ــدس
يسبق الوصول إلى تسوية نهائية،
سيضر بمفاوضات ال ـســام» .وبعد
تـجــاهــل ال ــرب ــط ال ـس ـعــودي لـخـطــورة
اإلعالن بموعده (قبل أو بعد تسوية

نهائية) ،يمكن البناء على أن يكون
«ال ـ ـت ـ ـحـ ــذيـ ــر» ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي قـ ــد وص ــل
طــريـقــه إل ــى واش ـن ـطــن ،عـبــر الضيفة
ّ
التي حلت على ولي العهد محمد بن
سـلـمــان ،أول مــن أم ــس فــي الــريــاض،
وه ــي وزي ـ ــرة ال ـخــارج ـيــة األمـيــركـيــة
األسبق كونداليزا رايــس التي سبق
ّ
أن ب ــش ــرت بـ ــ«ش ــرق أوسـ ــط جــديــد».
واستبق املوقف السعودي الرسمي
ّ
بحملة كبيرة مــن الـكــتــاب واملثقفني
وامل ـســؤولــن عـلــى وســائــل الـتــواصــل
ّ
االج ـت ـم ــاع ــي ،وال ـت ــي رك ـ ــزت ع ـلــى أن
دعــم الفلسطينيني في نضالهم غير
واج ــب بـعــدمــا أض ــاع ــوا «قضيتهم»
بأيديهم.
الـخــوف على «الـســام» مــع إسرائيل،
تـ ـش ــارك ــت فـ ـي ــه قـ ـط ــر مـ ــع غــري ـم ـت ـهــا
الخليجية ،إذ قــال وزي ــر الـخــارجـيــة،
محمد بــن عبد الــرحـمــن آل ثــانــي ،إن
ق ــرار الــرئـيــس األم ـيــركــي هــو بمثابة
«حكم باإلعدام على مساعي السالم».

ورأى أن «الــواليــات املتحدة لها دور
رئيسي في عملية السالم ،وهذا الدور
يحتم عليها أن تظل على الحياد».
أم ــا ال ـك ــوي ــت ،ف ـقــد أع ـل ــن فـيـهــا وزي ــر
االع ـ ــام بــالــوكــالــة ،مـحـمــد ع ـبــد الـلــه
امل ـ ـ ـبـ ـ ــارك الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاح ،وج ـ ـ ـ ــود اتـ ـف ــاق
جماعي بــن دول «مجلس التعاون
الخليجي» ،على ّ
تحرك يظهر «مقدار
الـ ـغـ ـض ــب» مـ ــن ق ـ ـ ــرار نـ ـق ــل الـ ـسـ ـف ــارة
األميركية إلى القدس.
لغة التحذير وال ـخــوف على مصير
عملية «السالم» تلك ،انسحبت على
جـيــران فلسطني ،فــي األردن ومصر.
وأك ـ ــد رئ ـي ــس األخـ ـي ــرة ع ـبــد ال ـف ـتــاح
ال ـس ـي ـســي ،أم ـ ــس« ،أه ـم ـي ــة الـتـعــامــل
بحذر مع ملف الـقــدس» ،مشيرًا إلى
«ض ــرورة الـتــزام املرجعيات الدولية
وال ـق ــرارات األمـمـيــة ذات الـصـلــة ،في
إط ــار الـسـعــي لـلـتــوصــل إل ــى تسوية
نـهــائـيــة ع ــادل ــة وشــام ـلــة لـلـقـضـيــة».
من جانبها ،دعــت جماعة «اإلخــوان

املـ ـسـ ـلـ ـم ــن» ف ـ ــي م ـ ـصـ ــر ،ف ـ ــي بـ ـي ــان؛
إل ــى «الـتـعـبـيــر ،األرب ـع ــاء املـقـبــل ،عن
الـتـضــامــن م ــع الـشـعــب الفلسطيني
ودع ــم حقه بــإقــامــة دولـتــه املستقلة،
وعاصمتها القدس الشريف».
أمـ ــا األردن «الـ ــوصـ ــي ع ـل ــى ال ـق ــدس
وامل ـقــدســات» ،فقد بحث ملكها عبد
الـ ـلـ ــه بـ ــن الـ ـحـ ـس ــن ،مـ ــع أمـ ـي ــر قـطــر
تـمـيــم ب ــن ح ـمــد آل ث ــان ــي ،تــداع ـيــات
القرار األميركي «الخطيرة على أمن
واس ـت ـقــرار املنطقة وج ـهــود تحقيق
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام» .وش ـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى «ض ـ ـ ـ ــرورة
دعـ ــم الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي مـســاعـيـهــم
إلقامة الدولة الفلسطينية املستقلة،
وعاصمتها القدس الشرقية».
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،ط ــالـ ـب ــت ج ــامـ ـع ــة ال ـ ـ ــدول
ال ـع ــرب ـي ــة ،ق ـب ــل ال ـ ـقـ ــرار بـ ـي ــوم ك ــام ــل،
الــواليــات املـتـحــدة بــ«لـعــب دور نزيه
وم ـحــايــد» لـتـحـقـيــق «ال ـس ــام الــدائــم
والشامل» في الشرق األوسط.
(األخبار)

