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ــفجار
أراض ت ��اب� �ع ��ة ل � �ل� ��دول� ��ة ،وج � ��رى
أن � �ه� ��ا
ٍ
ض �م �ه��ا إل � ��ى م �ن��اط��ق ال� �ن� �ف ��وذ ال �ت��اب �ع��ة
ل �ل �م �ج��ال��س اإلق �ل �ي �م �ي��ة امل �ع ��روف ��ة ب��اس��م
«ع��رف��وت ه�ي��ردي��ن» و«م�ج�ي�ل��وت» ،التي
ت�ع�م��ل ف��ي إط��اره��ا م�ع�ظ��م املستوطنات
ف��ي املنطقة .ورغ��م ه��ذا ال�ع��دد املتواضع
للمستوطنني ،إال أن مساحة األرض التي
يسيطرون عليها تفوق ما يسيطر عليه
الفلسطينيونُ ،يضاف إليها ما تسيطر
ع �ل �ي��ه ال� �ق ��واع ��د وامل� �ن ��اط ��ق ال �ع �س �ك��ري��ة
املغلقة.
وق � ��ام � ��ت اس� ��رائ � �ي� ��ل اي � �ض� ��ا ب� �ش ��ق ط ��رق
عرضية تخترق الضفة الغربية لتصل
منطقة األغ� ��وار بالعمق «اإلس��رائ�ي�ل��ي»
في منطقة «غوش دان» ،وأهمها :طريق
«ع��اب��ر ال �س��ام��رة» ب��ال �ق��رب م��ن ن��اب�ل��س،
ال ��ذي سيعطي امل�ن�ت�ج�ين اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين
ح��ري��ة ال��وص��ول إل��ى م�ط��ار ب��ن غ��وري��ون،
م�م��ا ي�س�ه��ل ع�ل�ي�ه��م ت�ص��دي��ر بضائعهم
ل �ل ��أس� � ��واق ال � ��دول� � �ي � ��ة ،وط � ��ري � ��ق «ب� �ي ��ت
حورون».
ت �ج��در االش� � ��ارة إل ��ى أن ��ه ج ��رى ت�ع��ري��ف
ه��ذه املنطقة ،ف��ي إط��ار اتفاقية أوس�ل��و،
ب��اس �ت �ث �ن��اء ج �ي��ب ي �ض��م م��دي �ن��ة أري �ح��ا
وامل�س��اح��ات التي تحيط بها ،على أنها
مناطق  ، Cالتي تسيطر عليها إسرائيل
س �ي �ط��رة ت��ام��ة م ��ن ال �ن��اح �ي �ت�ين األم �ن �ي��ة
واإلدارية.
وت �ح ��ت ش �ع ��ار األه �م �ي��ة األم �ن �ي��ة ل �غ��ور
األردن ،أخ ��ذت ال�ح�ك��وم��ات اإلسرائيلية
امل�ت�ع��اق�ب��ة ت�ت�ب�ن��ى امل �ق��ول��ة ال �ت��ي أطلقها
«ي � �غ� ��آل أل � � � ��ون» ،ح � ��ول ض� � � ��رورة ال ��دم ��ج
ب�ين م��ا ي�ح�ق��ق األم ��ن م��ن ن��اح�ي��ة ج�ي��و ـــ
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ،وإب� �ق ��اء ال ��دول ��ة ي�ه��ودي��ة
من ناحية ديموغرافية ،عبر ضم أوسع
مساحة من األرض وأقل عدد من السكان،
وع �ل��ى ه ��ذه ال �ق��اع��دة ان�ط�ل�ق��ت ال��دع��وات
لفرض نهر األردن حدودًا شرقية للدولة
اليهودية.
وه �ن��ا ال ب ��د م ��ن ك�ل�م��ة ت�ت�ع�ل��ق ب�م�ف�ه��وم
أرض اس��رائ �ي��ل ال �ك��ام �ل��ة ،وه ��ي أن ع��دم
ح� � �ض � ��ور ه� � � ��ذا ال � � �ع � � �ن � ��وان ف� � ��ي خ� �ط ��اب
ن�ت�ن�ي��اه��و ،وب �ع��ض غ �ي��ره ،ض�م��ن سياق
م �ب��ررات ال�ت�م�س��ك بمنطقة غ��ور األردن،
ي �ع��ود ألس� �ب ��اب س �ي��اس �ي��ة ،م ��ن دون أن
يعني ذل��ك أننا نقول إن خلفية التشدد
ل�لاح�ت�ف��اظ ب �ه��ذه امل�ن�ط�ق��ة آي��دي��ول��وج�ي��ة
فقط ،بل عدم تظهيره في هذا السياق ال
يعني عدم حضوره في خلفية مواقفهم،
ه ��م ال ��ذي ��ن ي �ك �ث��رون ال �ح��دي��ث ع ��ن أرض
اآلباء واألجداد ،والحق التاريخي.
وم ��ن أب ��رز األدل� ��ة ع�ل��ى ح �ض��ور ال�ع��ام��ل

اآليديولوجي أن��ه حتى ال��ذي��ن يوافقون
من االسرائيليني على مبدأ األرض مقابل
ال � �س �ل�ام ،وع �ل ��ى ح �ل ��ول وس� ��ط مل�ع��ال�ج��ة
إشكالية األم��ن االس��رائ�ي�ل��ي م��ن البوابة
ال �ش ��رق �ي ��ة ،ي� ��ؤك� ��دون ف ��ي ال ��وق ��ت ن�ف�س��ه
حقهم ال�ت��اري�خ��ي ف��ي ه��ذه املنطقة ،لكن
ألس�ب��اب تتعلق بالحفاظ على يهودية
اسرائيل ،وبمفهوم معني لحدود القوة
ف ��ي ظ ��ل ال� �ظ ��روف ال��دول �ي��ة واالق�ل�ي�م�ي��ة
الحالية ،اع ��ادوا ان�ت��اج خطاب سياسي
تسووي مختلف عن مواقفهم التاريخية
االيديولوجية االبتدائية.

اعتبارات استراتيجية
يمكن تلخيص االعتبارات االستراتيجية
ال�ت��ي ي �ق��ارب االس��رائ�ي�ل�ي��ون م��ن خاللها
غ��ور االردن ،س��واء تصريحًا أو ضمنًا،
بالنقاط التالية:

ثمة وسائل متنوعة
ممتازة لمواجهة الدبابات
والطائرات ،لكن ما من
وسيلة لمكافحة تهريب
هذه الصواريخ أو
صنعها محليًا

 -1اع �ت �ب��ار غ ��ور األردن ح ��اج �زًا أم�ن�ي��ًا
أم��ام «الجبهة ال�ش��رق�ي��ة» ،بحيث ُيحاط
عمق الضفة الغربية من خالل حاجزين:
ش��رق��ي ي �ض��م غ ��ور األردن ،وغ��رب��ي هو
ال �ج��دار ال�ف��اص��ل ال �ح��ال��ي .وه��و م��ا ّ
يعد
م��ن منظور اسرائيلي الوسيلة األنجع
ملواجهة تعاظم تهديد خطر الصواريخ
ان�ط�لاق��ًا م��ن ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة ،وعمليات
ح� ��رب ال �ع �ص��اب��ات ،وم� ��ا ت�س�م�ي��ه أي�ض��ًا
إسرائيل باالرهاب.
 -2ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى األح � � ��واض امل��ائ �ي��ة
ال�ج��وف�ي��ة ف��ي ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة ،وخ��اص��ة
األح� � � ��واض ال �ش��رق �ي��ة م �ن �ه��ا ،ن� �ظ� �رًا إل��ى
أهميتها في تنمية املنطقة.
 -3م�ن��ع إق��ام��ة دول ��ة فلسطينية ك�ب��رى،
ع� �ل ��ى ض �ف �ت ��ي ن� �ه ��ر األردن ،وه� � � ��ذا م��ا
يجري م��ن خ�لال الفصل الجغرافي بني
فلسطينيي الضفة الغربية وفلسطينيي

األردن الذين يمثلون «عمقًا ديموغرافيًا»
ألي كيان فلسطيني مقبل.
 -4ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى ال�ع�م��ق االس�ت��رات�ي�ج��ي
إلس��رائ�ي��ل ،وه��و أم��ر سبق أن نظر إليه
ن�ت�ن�ي��اه��و ف��ي اح� ��دى ك�ل�م��ات��ه ب��ال�ت��رك�ي��ز
ع�ل��ى ال �ع��رض ال�ض�ي��ق ل�ل��دول��ة ال�ع�ب��ري��ة،
ال��ذي ال يسمح لها ب��ال��دف��اع ع��ن نفسها
في مواجهة بعض األخطار.
وه� �ك ��ذا ت�ت�ل�خ��ص ال ��رؤي ��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة
تجاه غور األردن بـ «الحفاظ على شريط
ط��وي��ل ع��ري��ض ع �ل��ى ام� �ت ��داد ال �غ��ور من
ً
أقصى الشمال عند بلدة الشونة ،وصوال
إل ��ى ش ��رق م��دي�ن��ة إي�ل��ات ،م��ع ال�س�ي�ط��رة
ال �ك��ام �ل��ة ع �ل��ى ال �ش��اط��ئ ال �غ��رب��ي للبحر
امليت ،ووضع اليد على ثرواته املحلية».

التصلب تجاه الغور
ي�ن�ط�ل��ق امل ��وق ��ف اإلس��رائ �ي �ل��ي امل�ت�ص�ل��ب
ف� ��ي االح� �ت� �ف ��اظ ب �م �ن �ط �ق��ة غ � ��ور األردن،
م � ��ن خ� �ل� �ف� �ي ��ات م � �ت � �ع� ��ددة ،م � ��ن ض �م �ن �ه��ا
البعد األم�ن��ي واالس�ت��رات�ي�ج��ي ،وه��و ما
ّ
عبرت عنه دراس��ة سابقة أعدها رئيس
م�ج�ل��س األم ��ن ال �ق��وم��ي ال �س��اب��ق ،ال �ل��واء
غ �ي��ورا اي�ل�ان ��د ،ال �ت��ي ت �ن��اول��ت خ�ل�ف�ي��ات
امل��وق��ف االس��رائ�ي�ل��ي امل �ن��ادي باستمرار
احتالل الغور بغض النظر عن العنوان
ال� ��ذي س �ي �ت �خ��ذه ،وآخ� ��ر ه ��ذه ال�ع�ن��اوي��ن
اس �ت �ئ �ج��اره ل �ع �ش��رات ال �س �ن�ي�ن .ث ��م أت��ت
التطورات األخيرة التي تشهدها املنطقة
ال �ع��رب �ي��ة ل�ت�ض�ف��ي أب� �ع ��ادًا ج ��دي ��دة على
خلفيات املوقف االسرائيلي.
ع �ن��دم��ا أج ��ري ��ت امل� �ف ��اوض ��ات ال �س��اب �ق��ة
وأث � ِّم��رت ات �ف��اق أوس �ل��و ك��ان��ت اس��رائ�ي��ل
تشخص نوعني من التهديدات:
 -1تهديدات عسكرية تنبع أس��اس��ًا من
ت� �ط ��ورات ي�ح�ت�م��ل ح��دوث �ه��ا ف ��ي األردن
ً
وال � �ع� ��راق ،ف �ض�ل�ا ع ��ن ت �ه ��دي ��دات أخ ��رى
مصدرها الجبهة الشرقية.
 -2ت �ه��دي��دات ن��ات �ج��ة ع ��ن امل �ق��اوم��ة في
ّ
ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة وق �ط��اع غ ��زة .وق��د أخ��ذ
ال � ّ
�رد ع�ل��ى ه��ذه ال�ت�ه��دي��دات ش�ك��ل ع��ائ��ق،
سياج أو جدار ،وجهود استخبارية.
ف��ي ظ��ل ه ��ذه ال �ظ ��روف ،م��ن ش ��أن نشاط
ّ
�اد م�ص��دره الضفة الغربية أن يشل
م�ع� ٍ
ق � � ��درة إس ��رائ � �ي ��ل ع� �ل ��ى ت �ع �ب �ئ��ة ق��وات �ه��ا
ت� �م� �ه� �ي� �دًا إلرس � ��ال� � �ه � ��ا إل� � � ��ى م ��رت� �ف� �ع ��ات
ال � � �ج � � ��والن ،أو ل � �ص� � ّ�د ال� �ه� �ج� �م ��ات ع �ل��ى
ب �ط��اري��ات ص��واري�خ�ه��ا م��ن ط ��راز ُ
«أرو»
امل �ض� ّ
�ادة للصواريخ البالستية أو على
ّ
امل �ن �ظ��وم��ات األخ� ��رى ال �ت��ي ت �ع��د حيوية
في مواجهة عسكرية مع أع��داء يملكون
قدرات متطورة .ويمكن ملثل هذا النشاط

ّ
ش��ل ق��درة إس��رائ�ي��ل على تعبئة قواتها
ّ
ال �ب��ري��ة ،ب��ل وب�ع��ض نشاطاتها الجوية
وطوافاتها املخصصة إلخ�لاء الجرحى
إذا اس �ت �ط��اع ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون ال�س�ي�ط��رة
على السهل الساحلي بأكمله بواسطة
ص��واري��خ م �ت �ط��ورة م �ض� ّ
�ادة ل�ل�ط��ائ��رات.
وه��ذا يعني أن��ه عند دراس ��ة الترتيبات
األم�ن�ي��ة ف��ي ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة ،ي�ت�ع�ّي�نّ أن
تتجاوز املقاربة حدود حاجات إسرائيل
املرتبطة بالفلسطينيني.
ً
وبناء عليه ،يرى القادة االسرائيليون أنه
بالرغم من شرط إقامة دولة فلسطينية
منزوعة السالح ،لكن التهديد الحقيقي
لم يعد مصدره الدبابات بل املقذوفات
وال� � � �ص � � ��واري � � ��خ امل � � � �ض� � � � ّ
�ادة ل � �ل � �ط ��ائ ��رات
ّ
املضادة للدبابات .والقاسم
والصواريخ
امل �ش �ت��رك ب�ي�ن ك ��ل م ��ا ت �ق��دم ه ��و س�ه��ول��ة
ت�ه��ري��ب األس�ل�ح��ة وصنعها خ�ف�ي��ه ،كما
ّ
هو الحال اآلن في غ��زة .وال يمكن إقامة
ن� �ظ ��ام م ��راق �ب ��ة ي �م �ك �ن��ه ال �ح �ي �ل��ول��ة دون
ً
حصول ذلك ،فضال عن أن التهديد الذي
تمثله ه��ذه ال�ص��واري��خ إلسرائيل أخطر
بكثير من التهديد الذي تمثله الدبابات
أو الطائرات.
وف � ��ي امل � �ق ��اب ��ل ،ث� �م ��ة وس� ��ائ� ��ل م �ت �ن��وع��ة
ممتازة ملواجهة ال��دب��اب��ات وال�ط��ائ��رات،
لكن ما من وسيلة ملكافحة تهريب هذه
ال� �ص ��واري ��خ أو ص �ن �ع �ه��ا م �ح �ل �ي��ًا .ب �ن� ً
�اء
على ذل��ك ،ت�ك��ون ع�ب��ارة «دول��ة منزوعة
ال �س�لاح» مفهومًا ب�لا م�ض�م��ون تقريبًا
ما لم يقترن بنظام مراقبة ومنع تهريب
ه ��ذه األن� ��واع م��ن األس �ل �ح��ة إل ��ى الضفة
ال�غ��رب�ي��ة ،أو امل�ن��ع م��ن تصنيعها فيها،
وه� ��و م ��ا ي �ت �ح �ق��ق م ��ن خ �ل�ال ال �س �ي �ط��رة
الفاعلة على غور األردن.
ّأم � � � ��ا ل� �ج� �ه ��ة خ �ل �ف �ي ��ة رف � � ��ض اس ��رائ� �ي ��ل
االع � �ت � �م� ��اد ع� �ل ��ى ق � � ��وات دول � �ي� ��ة ل �ل �ق �ي��ام
بهذه املهمة ،م��ن خ�لال الحضور الدائم
ف ��ي غ ��ور األردن ،وع �ل��ى م �ع��اب��ر ال��دول��ة
الفلسطينية الشرقية .بغض النظر ّ
عما
اذا كان هناك خلفيات غير منظورة لهذا
امل��وق��ف ،تتصل ب��األط �م��اع االس��رائ�ي�ل�ي��ة
ف��ي ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة ،ت ��رى ال��دول��ة العبرية
ان تجربة ال��ره��ان على ال �ق��وات الدولية
لحفظ أم��ن إس��رائ�ي��ل ،ومنع تعاظم قوة
ف�ص��ائ��ل امل �ق��اوم��ة ،ث�ب��ت فشلها تحديدا
ف��ي ل�ب�ن��ان ب�ع��د ح��رب ع��ام  ،2006وغ��زة،
(معبر فيالدلفيا) ،وهو أمر ال تستطيع
اسرائيل تحمل تداعيات فشله ،عندما
ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة ل �ق��رب �ه��ا م��ن
ال��وس��ط االسرائيلي الضيق ،وم��ن امل��دن
االسرائيلية ومطار بن غوريون.

أنواع التهديدات
أظهرت األحداث التي وقعت في السنوات
األخ�ي��رة ح��دوث ّ
تغير ملحوظ في أن��واع
التهديدات التي يمكن توقعها من الدولة
الفلسطينية ،إذا أقيمت ه��ذه ال��دول��ة ،أو
ّ
تضمن
م��ن ال�ك �ي��ان الفلسطيني ال �ق��ائ��م.
ه ��ذا ال�ت�غ�ي�ي��ر ال �ل �ج� َ
�وء إل ��ى أن � ��واع ث�لاث��ة
م��ن األس �ل �ح��ة أوج� ��دت م�ش�ك�لات يصعب
التعامل معها إلى ّ
حد بعيد:
 -1س �ي �ك��ون ض� ��رب ك ��ام ��ل أراض� � ��ي دول ��ة
ً
إسرائيل أم �رًا سهال بواسطة املقذوفات
وال� � �ص � ��واري � ��خ ع� �ل ��ى اخ � �ت�ل��اف أن ��واع� �ه ��ا
امل �ن �ت �ش ��رة ف� ��ي م �خ �ت �ل��ف أن � �ح� ��اء ال �ض �ف��ة
الغربية.
ّ
املضادة
 -2ستكون الصواريخ املتطورة
ل �ل �ط��ائ��رات ق � ��ادرة ع �ل��ى إس �ق��اط ط��ائ��رات
الركاب الكبيرة التي تهبط في مطار بن
ً
غ ��وري ��ون ال ��دول ��ي ،ف �ض�لا ع��ن ال �ط��واف��ات
وحتى الطائرات الحربية.
 -3س �ي �ك��ون ف ��ي م� �ق ��دور ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين
استخدام الصواريخ امل�ض� ّ
�ادة للدبابات،
ُ
ال �ت��ي ت �ع� ّ�د ش��دي��دة ال�ف��اع�ل�ي��ة ح�ت��ى م��دى
يصل إلى  5كيلومترات في ضرب مواقع
استراتيجية مثل الطريق السريع  ،6الذي
يمتد م��ن ش�م��ال إس��رائ�ي��ل إل��ى جنوبها،
ً
ف�ض�لا ع��ن أه ��داف أخ��رى ت�ت�ج��اوزه ،مثل
مواقع حساسة في الدفاع عن إسرائيل.

تقرير

اعتقاالت إسرائيلية لـ«حماس» في الضفة ...ووحدات استيطانية جديدة
اعتقلت ق��وات االحتالل االسرائيلي ثالثة
ق �ي��ادي�ي�ن م ��ن ح ��رك ��ة ح �م ��اس ف ��ي ال�ض�ف��ة
الغربية ليل األربعاء الخميس ،بحسب ما
أعلنت مصادر أمنية فلسطينية أمس ،في
ثاني عملية من نوعها هذا األسبوع.
وقالت املصادر إنه تم اعتقال كل من جمال
ال�ط��وي��ل وح�س�ين أب��و ك��وي��ك وف ��رج رم��ان��ة
وه��م من كبار ق��ادة الحركة في مدينة رام
الله.
ودان��ت حركة حماس االع�ت�ق��االت .وقالت،
في بيان ،إن هذه االعتقاالت تمهد «لفرض
املشاريع الصهيونية كنتائج للمفاوضات
االس �ت �س�ل�ام �ي��ة وال �خ �ط �ي ��رة ع �ل��ى ح �ق��وق
وثوابت شعبنا» وتأتي «في إطار التوافق

وال �ت �ن �س �ي��ق األم� �ي ��رك ��ي اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي م��ع
السلطة الفلسطينية في الضفة».
وكان جيش االحتالل قد اعتقل ليل األحد
اإلث �ن�ين  15ع �ض��وا ف��ي ح��رك��ة ح�م��اس في
م � ��دن ط ��ول� �ك ��رم ون ��اب� �ل ��س ش� �م ��ال ال �ض �ف��ة
ال �غ��رب �ي��ة وم��دي �ن��ة ال �خ �ل �ي��ل ف ��ي ال �ج �ن��وب،
بحسب مصادر فلسطينية.
وفي السياق ،استشهد شاب فلسطيني
ليل األرب �ع��اء الخميس ف��ي ق��ري��ة قريبة
م � ��ن ج� �ن�ي�ن ش � �م� ��ال ال� �ض� �ف ��ة ال� �غ ��رب� �ي ��ة،
ح�س�ب�م��ا أف� ��ادت م �ص��ادر ط�ب�ي��ة وأم�ن�ي��ة
ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة .وأوض � �ح� ��ت امل � �ص� ��ادر أن
أحمد طزازعة ( 22عاما) استشهد خالل
حملة اعتقاالت قام بها جيش االحتالل

ف � ��ي ق� ��ري� ��ة ال� �ق� �ب ��اط� �ي ��ة ج � �ن� ��وب ج �ن�ي�ن.
وأدان� � ��ت ال��رئ��اس��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة اغ�ت�ي��ال
طزازعة ب��دم ب��ارد وقالت إن ه��ذا االغتيال
يترافق مع تصاعد وتيرة االستيطان الذي
ً
يعتبر ب��اط�لا وغ�ي��ر ش��رع��ي وف��ق القانون
ً
ال ��دول ��ي ،م �ش��ددة ع�ل��ى أن ه ��ذه ال�س�ي��اس��ة
اإلسرائيلية مدمرة لعملية السالم.
ول� � � � ��م ت � �ك � �ت� ��ف إس � � ��رائ� � � �ي � � ��ل ب� � ��ال� � ��وح� � ��دات
اإلستيطانية ال� �ـ 1500ال�ت��ي أق��رت بناءها
ف��ي م � ��وازاة إع�لان �ه��ا اإلف � ��راج ع��ن األس ��رى
الفلسطينيني الـ  ،26فقررت إطالق العنان
لنشاطها االستيطاني .وقالت «هآرتس»
أمس إن رئيس ال��وزراء بنيامني نتنياهو
ووزير الداخلية جدعون ساعر نشرا أمس

قرارا «بالدفع الى االمام على نحو فوري»
س �ل �س �ل��ة م �خ �ط �ط��ات ب � �ن ��اء خ� �ل ��ف ال �خ��ط
االخ �ض��ر «س�ت�ض�ي��ف ،ض�م��ن ام ��ور اخ��رى،
س �ك��ان ي �ه��ود ال ��ى ال �ق��دس وت �م �ن��ع ت��وس��ع
احياء فلسطينية في املدينة».
وفضال عن االخراج الى حيز التنفيذ خطة
ال �ب �ن��اء ال�ق��دي�م��ة ل� � �ـ 1.500وح ��دة س�ك��ن في
رم��ات شلومو ،سيتم على الفور تسويق
اراض ل�ب�ن��اء ف ��وري الك�ث��ر م��ن  800وح��دة
ٍ
س �ك��ن ج ��دي ��دة ف ��ي ال �ك �ت��ل االس �ت �ي �ط��ان �ي��ة
الكبرى ،كما سيدفع الى االمام بمخططات
لبناء  2.500وح��دة سكن اخ��رى في الكتل
واملستوطنات املنعزلة.
(األخبار)

