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 حمض كذب وافتراء والهدف منها وأن ادعاءات األخير بهذا اخلصوص ما هي إالّ
نزع الشرعية عن جهاز فرض سلطة القانون والقرارات بشأن ملفات نتنياهو 

أداء تعذّر إىل قت عينه أوضح مندلبليت أن موقفه بالنسبة اجلنائية. ويف الو
همات منصبه بسبب تقديمه إىل احملاكمة بشبهات فساد مل ملرئيس احلكومة  

  م بترك منصبه لهذا السبب.وأنه ال يعتبر أن نتنياهو ملزَ ،يتغير
  

  [تقديم الئحة اتهام ضد شاب فلسطيني من جنين
  ائيل]بشبهة ارتكاب عملية طعن داخل إسر

  
  10/9/2020"يسرائيل هيوم"، 

  
قدمت النيابة اإلسرائيلية العامة أمس (األربعاء) الئحة اتهام ضد الشاب 

يف بتهمة الشروع  ،عاماً) من سكان مدينة جنين 23الفلسطيني وليد منصور (
خرى، بعد ارتكابه عملية طعن قبل القتل واإليذاء اجلسدي اجلسيم وخمالفات أُ

  .أسبوعين

دخل عن  ، إذلالئحة االتهام، تواجد منصور يف إسرائيل بصورة غير شرعية ووفقاً
طريق فجوة يف اجلدار األمني من أجل العثور على عمل وهو مزود بسكين، ووصل 

وهناك قابل  ،نشاء يف بلدة روش هعاين [وسط إسرائيل]قيد اإلإىل حي جديد 
بة ادعى فيها أنه يمتلك إسرائيلياً اقتنى شقة يف احلي فقدم له معلومات كاذ

  ثنان إليها تناول السكين وطعنه.وعندما وصل اإل ،مفتاح الشقة
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  [املعارضة اإلسرائيلية تفشل يف تمرير مشاريع قوانين
  دمت ضدهن قُ مَ  تهدف إىل منع

  الئحة اتهام جنائية من الترشح ملنصب رئيس الدولة]
  

  10/9/2020"يديعوت أحرونوت"، 
  

املعارضة اإلسرائيلية أمس (األربعاء) يف تمرير ثالثة مشاريع قوانين فشلت 
أو من  ،دمت ضده الئحة اتهام جنائية بسبب جنحة أو جريمةن قُتهدف إىل منع مَ

تمت إدانته بمخالفة عقوبتها ثالثة أشهر سجن فعلية وأكثر ومل تنته فترة 
  .من الترشح ملنصب رئيس الدولة ،التقادم

تلم" وحزب  -وبادر إىل تقديم مشاريع القوانين هذه حتالف "يوجد مستقبل
"إسرائيل بيتنا" وعضو الكنيست ميراف ميخائيلي من حزب العمل، وذلك على 

أن من املمكن أن يقوم رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين بخلفية شائعات تفيد 
يس الدولة احلايل نتنياهو بترشيح نفسه ملنصب رئيس الدولة بعد إنهاء رئ

 . 2021رؤوفين ريفلين واليته يف حزيران/يونيو 

قدم على مثل هذا وكانت تقارير إعالمية متعددة أشارت مؤخراً إىل أن نتنياهو سيُ
ينص القانون على إذ الترشيح بهدف وقف إجراءات حماكمته بشبهات فساد، 

لكن ال يمكن  ،نصبهإمكان إجراء حتقيق مع رئيس الدولة يف أثناء توليه مهمات م
    يف منصبه.ما دام حماكمته 

  
  [استئناف إدخال سلع إىل قطاع غزة كانت إسرائيل

  منعت دخولها قبل تفاهمات التهدئة األخيرة]
  

  10/9/2020"يديعوت أحرونوت"، 
  

أعلن مدير عام التجارة واملعابر يف وزارة االقتصاد الوطني يف قطاع غزة رامي 
أبو الريش استئناف إدخال سلع إىل القطاع كانت السلطات اإلسرائيلية منعت 



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
 
5 

 ،خرىمواد البناء وبضائع أُيف دخولها قبل تفاهمات التهدئة األخيرة، وتتمثّل 
  .بما يف ذلك مواد طبية وغذائية

ريش يف مقابلة أجرتها معه إذاعة "صوت األقصى" أمس (األربعاء)، وقال أبو ال
إن إسرائيل ما زالت تعيق إدخال مواد خام ذات استخدام صناعي مزدوج بحجج 

ن العمل مفاقم أزمة إغالق املصانع وزاد من نسبة العاطلين األمر الذي أمنية، 
اجملالين الزراعي يف قطاع غزة. وأشار إىل أن هذه املواد تُستخدم أساساً يف 

والصناعي. وشدد على أن هناك تواصالً مستمراً مع مؤسسات اجملتمع الدويل 
وحقوق اإلنسان ومؤسسات القطاع اخلاص للضغط على السلطات اإلسرائيلية 

  للمطالبة بإدخال هذه املواد اخلام.

 ذكر أنه تم مؤخرا إبرام تفاهمات تهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية يفيُ
قطاع غزة بوساطة قطرية تقضي باستئناف إدخال سلع وبضائع إىل قطاع غزة 
وتوسعة مساحة الصيد يف مقابل الكف عن إطالق البالونات املفخخة واحلارقة 

  ية.يف اجتاه األراضي اإلسرائيل
  

  [مديرو املستشفيات يطالبون بفرض إغالق شامل
  كورونا]على كافة أنحاء إسرائيل ملواجهة تفشي فيروس 

  
  10/9/2020"معاريف"، 

  
قال املدير العام لوزارة الصحة اإلسرائيلية البروفيسور حيزي ليفي إنه يف حال 

ر فرض إغالق شامل يف إسرائيل ملواجهة تفشي فيروس كورونا فسيستمر رّقُ
    على األرجح مدة شهر.

 مديري مع  وأضاف ليفي يف سياق اجتماع لكبار املسؤولين يف الوزارة
قد عبر نظام "زوم" أمس (األربعاء)، أن فرض إغالق كهذا مدة عُ املستشفيات

 أسبوعين لن يجدي نفعاً.
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رئيس احلكومة احملامي يتسحاق موخلو مع أحد الوزراء يف اإلمارات 
العربية املتحدة هي التي وضعت األساس لتطبيع العالقات بين الدولتين. 

ن بادر إىل فتح قناة هذه اللقاءات السرية هو رئيس ت أن مَكما علم
 احلكومة البريطانية السابق طوين بلير الذي عمل من وراء الكواليس.

   وأقر بلير بهذا األمر يف سياق مقابلة أجرتها معه صحيفة "يسرائيل
 نشر نصها الكامل غداً (اجلمعة).هيوم"، سيُ

  التي  2018واستمرت حتى سنة  2015وأقيمت هذه اللقاءات السرية سنة
اضطر فيها موخلو إىل االستقالة من منصبه [على خلفية تورطه يف 

قدت يف العاصمة البريطانية لندن والعاصمة شبهات جنائية]. وعُ
 هلكن ،القبرصية نيقوسيا ويف أبو ظبي. وشارك بلير يف اللقاءات األوىل

تمرارها من دونه، على توقف عن املشاركة فيها بعد أن تأكد من إمكان اس
 حد ما أخبرنا.

  سنوات من  5وتسببت هذه اللقاءات بتجدّد الثقة بين الدولتين بعد
القطيعة شبه التامة بينهما بسبب اتهام إسرائيل بتصفية أحد قادة 
"حماس" [حممود املبحوح] يف دبي. وقام موخلو بنقل رسائل من رئيس 

ويف وقت الحق تعززت هذه الثقة احلكومة بنيامين نتنياهو إىل اإلمارات. 
وأدت إىل إجراء حمادثات هاتفية بين نتنياهو وويل عهد اإلمارات حممد 

كما كشفت "يسرائيل هيوم"  2018قد لقاءان بينهما سنة بن زايد إىل أن عُ
 يف وقت سابق.

  وأكد بلير يف سياق املقابلة أن استعداد إسرائيل للتنازل عن عملية فرض
طق يف الضفة الغربية وفّر فرصة إلقامة عالقات علنية السيادة على منا
لد نتيجة عملية عميقة استمرت عدة سنوات، وما كان من "لكن االختراق وُ

  املمكن أن يحدث من دونها." 
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  رئيس حكومة سابق - إيهود باراك 
  10/9/2020"هآرتس"، 

  
  كل هذا حدث يف املاضي يف األنظمة الظالمية،

  اإلسرائيليون استيقظواأيها 
  

  تتبدل بنقيضها مرتين يفإسرائيل تتصرف كدولة يف حالة تفكك. قرارات 
، وال توجد استراتيجيا خروج، [الكورونا] ألزمة. ال توجد إدارة اليوم نفسه

ال يوجد مدير عام للشرطة ومدّعٍ كما وال ميزانية، وال جلسات حكومة، 
اً"، ممتع"أن يمضي وقتاً  خاللها اجلمهورعام للدولة. ستة أشهر طُلِب من 

بنيامين نتنياهو اختفى، كي نكتشف فقط أننا مل نستعد للموجة الثانية. و
إدارة األزمة مل تنتقل إىل املؤسسة األمنية، ال يوجد نظام لقطع سالسل 

  العدوى، وهلم جراً.
 مليون مواطن تُركوا وحدهم الوباء ال يرى الضجيج يف وسائل اإلعالم ،

ملواجهة معاناتهم ومصيرهم، هم وأفراد عائالتهم، من دون أمل. ثمن 
مليار شيكل، سيدفعه أحفادنا.  100الضرر الذي ال يمكن تصوره، نحو 

" يف األعياد سيكون وصمة نهائية للفشل الهائل للحكومة تام"اإلغالق ال
ومَن يترأسها، وسيزيد إىل حد كبير الضرر الذي حدث، ويمكن أن يحسم 

  ر احلكومة.مصي
 الوباء واملعاناة، يقود نتنياهو حماولة انقالب على النظام.  حتت حماية

إنقاذه من رعب احملكمة بأي ثمن. تدار إرغام اجملتمع على حملة هدفها 
احلملة بنجاح ال بأس به، ألن أجزاء من اجلمهور، بينها أصحاب مناصب 

اف بخطورة يرفضون االعترمصابون بنوع من العمى اجلماعي،  ونواب
التهديد الذي يشكله علينا جميعاً متهم مالحَق ارتكب انتهاكات صارخة 

  وغير شرعية.
  لقد حوّل نتنياهو تشويه سمعة كل من يعترض طريقه إىل فن. هجومه

هجوماً من الصارخ على النيابة العامة والقضاة يف بداية حماكمته كان 
مهور اعتاد ذلك ومل مؤسسات البلد، لكن اجليصدم أن يف املاضي شأنه 
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يعد يُصدَم. ال شي هنا يجري صدفة. ال أساليب نتنياهو وال عمى النخب. 
أيضاً حيونة أجزاء من وسائل اإلعالم. كل هذا حدث يف األنظمة الظالمية 

  يف املاضي.
  يف ظل الوباء والكارثة التي حلت على رؤوس املاليين، يقوم نتنياهو

ة مافيوية على أن ينتخب رئيساً للدولة مساومكبديل، أو  ،بإحراق النادي
أو احلصول على عفو عام قبل احملاكمة. كل من هذه االحتماالت، بما يف 

الرشوة والعار، سيترك وصمة عار يف اجملتمع صفعة ادعاء تمحو ذلك 
والدولة اللذين خضعا لالبتزاز املافياوي. هذه حقيقة صعبة، لكنها 

  احلقيقة.
  هذه الورطة. ستخرج متأذية ومتنازعة دولة إسرائيل ستخرج من

وجريحة لسنوات، لكنها ستخرج. لقد خرجنا يف املاضي كأمة من 
اختبارات أصعب من هذه. لكنني أجرؤ على القول إن العار سيلحق، ليس 

  فقط بمن حاول اغتيال الديمقراطية، بل أيضاً بمن وقف يتفرج وسكت. 
  

  القوميآساف أوريون، باحث يف معهد دراسات األمن 
 7/9/2020، 1380"مباط عال"، العدد 

  
 –على حافة التصعيد: جتديد مهمة قوات اليونيفيل 

 أحد ضحايا انفجار املرفأ

  
  جتديد مهمة اليونيفيل يُبحث يف آب/أغسطس من كل سنة، تاريخ انتهاء

. هذه املرة جرت النقاشات يف ظل 2006سنة  حرب لبنان الثانية يف
االنفجار املدمر يف مرفأ بيروت، ومع بداية التعبير عن التضامن مع 
لبنان، والثناء على جهود مساعدته، واملطالبة بإقامة حكومة قادرة على 
مواجهة التحديات التي تواجهها: إعادة إعمار بيروت، والقيام 

ادية احلادة، وخماطر االقتص -بإصالحات، واألزمة االجتماعية 
عدم وجود التوترات األمنية التي  اً يف هذه النقاشاتبارزكان و الكورونا.

عدم التطرق إىل بادر إليها حزب الله على احلدود مع إسرائيل، وكذلك 
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انتشاره ونشاطاته العسكرية احملظورة يف اجلنوب اللبناين. بصورة 
  رمزية وليست املرة األوىل، مل يُذكر حزب الله يف قرار التمديد.

  يحي من القرار جرى التعبير عن دعم السيادة اللبنانية صرالتيف اجلزء
عن "قلق عميق" إزاء عدم إحراز تقدم نحو  ، والتعبير1701وتطبيق القرار 

  وقف إطالق نار ثابت، واستمرار اخلروقات "يف اجلو والبر". 
  من الدخول إىل  ال يزال ممنوعاً اليونيفيلمن أن القرار يعبّر عن القلق

اع يف إنهاء فاق يف لبنان، ويدعو السلطات اللبنانية إىل اإلسرمواقع األن
على أن أي تخويف لن يمنع ويصر جملس األمن  حتقيقها يف املوضوع.

وحرية  اليونيفيل من القيام بمهماتها، وكرر مطالبته بضمان أمن القوات
" للهجمات على دورياتها يف بلدات جمدل زون تنقلها، و"إدانته الشديدة

  عشيت وبليدا.وبر
  عملياتياً، قرر جملس األمن تمديد مهمة اليونيفيل سنة من دون تغيير؛

انتشار اجليش اللبناين يف تقدم الوطلب جدوالً زمنياً ومعامل طريق بشأن 
يف اجلنوب اللبناين، ويف مياهه اإلقليمية، كما يطالب بتقديم مبادىء 

املقدم يف  ونيفيلرير األمين العام بشأن اليخطة لتطبيق توصيات تق
يوماً؛ ويثني على آلية احلوار  60األول من حزيران/يونيو، يف غضون 

الثالثي بين اجليش اإلسرائيلي واليونيفيل واجليش اللبناين، ويدعو إىل 
تعزيزها؛ وكرر مطالبته الدولة اللبنانية باإلسراع يف إجناز حتقيقها يف 

تدين على احملاكمة... ويف االعتداءات على قوات اليونيفيل وإحالة املع
 - 13.000إىل  15.000اخلتام قُرّر تقليص عديد قوات اليونيفيل من 

خطوة ال أهمية لها عملياًـ ليس فقط ألن حجم القوات اليوم هو أقل من 
  .13.000إىل  2006جندي، بل ألن العدد مل يصل منذ سنة  10.000

  حتسن عمليات يف نظرة عامة أضيفت إىل القرار عدة بنود يمكن أن
اليونيفيل على األرض والتقارير إىل جملس األمن، لكن تطبيقها مرتبط 
كما يف املاضي بإصرار جهات دولية يف لبنان ويف نيويورك على 
الوقوف ضد الضغوطات املعروفة، والوصول إىل مواقع ممنوع الدخول 
 إليها، ورفع تقارير مفصلة بسرعة عن العقبات التي يضعها لبنان أمام
القيام بذلك. كذلك يواصل القرار جتميل الواقع، مثل اإلشادة "بالبيئة 
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االستراتيجية اجلديدة يف اجلنوب اللبناين" التي أنشأتها اليونيفيل مع 
اجليش اللبناين (بينما يف الواقع الوضع األمني هناك اليوم هو أكثر 

ثني )، وي2006خطورة بكثير مما كان عليه عند انتهاء احلرب يف سنة 
عملية عالقة منذ  ، وهيعلى "االستمرار يف التقدم يف ترسيم اخلط األزرق"

  .2016سنة 
  لكن العيوب األساسية للقرار ليست يف هوامشه بل يف جوهره. القرار

) جرت بلورته خالل احلرب، والغرض منه قبل كل شيء 2006( 1701
لنشوب هذه منع حرب جديدة، و اعتبار الوجود العسكري حلزب الله سبباً 

على ضرورة نزع السالح غير  1701بناء على ذلك، نص القرار واحلرب، 
ة أساسية ملنع وقوع حرب إضافية. اخللل وسيلاحلكومي من املنطقة ك

كان يف األسلوب واملضمون:  ةمنذ البداي 1701األساسي يف القرار 
على  مااليونيفيل تساعد حكومة لبنان وجيشه على فرض سيادته

سيطر حزب الله على املنظومة  2006. منذ سنة ماطلب منهب ماأرضه
السياسية يف لبنان، وفرض احلكومات التي يريدها، وزاد قوته العسكرية 
وكثف انتشاره يف اجلنوب اللبناين. احلكومة اللبنانية هي رهينة أو 

فقط، بل تساعد فعلياً يف الدفع قدماً  1701شريكة، وهي ال تطبق القرار 
  الله يف انتهاك القرار، وتعمل على إخفائها. بأهداف حزب

  ،يجب يف الظروف احلالية ولكن انفجار املرفأ حوّل االنتباه إىل بيروت
اللبناين، والذي يتناقص تناقضًا  جتاهل الوضع املتفاقم يف اجلنوب عدم

كبيراً مع اإلحساس بعدم اإلحلاح يف جملس األمن. منذ مقتل ناشط من 
تموز/يوليو،  21ام به سالح اجلو يف سورية يف حزب الله يف هجوم ق

سُجلت ثالث حماوالت هجوم حلزب الله على اجليش اإلسرائيلي، بينها 
هجوم قناصة جرى إحباطه يف مزارع شبعا، هجوم فاشل بالقرب من 

موعد  شتوال، وإطالق نار على قوات اجليش اإلسرائيلي قبل يومين من
دود اجليش اإلسرائيلي مضبوطة جداً، مهمة اليونيفيل. حتى اآلن ر جتديد

وتشمل تقليص أهداف مكشوفة أمام لبنان، رسائل تهدئة وردع، نيران 
تمويه، وعرقلة وإضاءة، ومؤخراً ضرب مباشر ملواقع مراقبة تابعة حلزب 
الله. يستمر نصر الله يف التصريح أنه سيحاول قتل جندي عسكري 
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رداً على مصابين من عين"، وترسيخ معادلة الردع القائله "العين بال
يف لبنان وسورية، وإسرائيل من جهتها تواصل هجماتها على  أعضائه

ة تبقى مرتفعة. خالل كل فترة قريبسورية. معقولية التصعيد يف الفترة ال
التوترات التي شملت بالتأكيد نشاطاً مكثفاً حلزب الله على طول اخلط 

مات وخاللها أو بعدها، على األزرق مل تسجل اليونيفيل أي شي قبل الهج
الرغم من أن اجليش اإلسرائيلي أعلن أن إطالق النار األخير جرى بالقرب 
من مواقع تابعة لقوات األمم املتحدة. إذا كانت اليونيفيل ال ترى شيئاً يف 
ذروة فترة التوترات فإنها طبعاً ال تقدر على منع وقوع هجمات، وكل ما 

ن الطرفين، والتبليغ عن ردود إسرائيل، يمكن أن تفعله نقل رسائل بي
  ة.كافيوالتأسف ألن اجليش اإلسرائيلي مل يقدم أدلة 

  بلورة صيغة القرار جرت بين الواليات املتحدة التي طالبت بتحسينات
وتغييرات، وبين فرنسا التي تبنت عموماً استمرار التفويض من دون 
تغيير، وللدولتين أجندة أوسع بكثير من مهمة اليونيفيل. االنفجار يف 
بيروت عمّق صورة لبنان كضحية لكارثة ويحتاج إىل مساعدة، واستقالة 

ومة حررتها من أن تكون عنواناً ملطالب حقيقية. حتاول فرنسا الدفع احلك
قدماً بخطوات واسعة يف لبنان، كما يمكن أن نفهم من زيارة الرئيس 

حتركاته وخططه يف املوضوع أن الفرنسي إيمانويل ماكرون إىل بيروت، 
ولقاءاته بأفراد من حزب الله فرضت جدول األعمال هذا على مسائل 

  ل واألمن يف اجلنوب. اليونيفي
  يف نهاية األمر االنفجار يف املرفأ واألزمة االقتصادية هما وليدا النظام

السياسي الفاسد يف لبنان الذي دافعت فرنسا عن "استقراره" حتى اآلن، 
والتي حتاول اآلن إدخال إصالحات عليه. عدم منع التصعيد الذي تبرز 

" استقرار" وهمي على معاجلة مؤشراته يف اجلنوب اللبناين يعكس تفضيل
  مشكالت أساسية.

  ويف 1701ال يوجد رد على الثغرات اخلطرة يف القرار  2539يف القرار ،
عمل اليونيفيل، كل ما هنالك إمكان حدوث حتسين الحقاً. من أجل تطبيقه 
يتعين على إسرائيل الضغط بصورة مستمرة وعاجلة على اليونيفيل كي 

األماكن على طول اخلط األزرق، بما يف ذلك  تتمكن من الوصول إىل كل
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  صدر حديثاً 
  املثقف الفلسطيني ورهانات احلداثة

)1908 -1948(  
  

  ماهر الشريف :فتألي
  326عدد الصفحات: 

  $ 14السعر:  
  

وحدة األبحاث يف مؤسسة الدراسات الفلسطينية يف بيروت، وباحث رئيس : ماهر الشريف
مشارك يف املعهد الفرنسي للشرق األدنى يف بيروت. صدر له العديد من املؤلفات، بينه 

 السياسي الفكر يف دراسة: كيان عن البحث" ؛)1985" (واالجتماعي االقتصادي فلسطين   "تاريخ
 ؛)2004" (للكومنترن السري األرشيف يف فلسطين" ؛)1995" (1993- 1908 الفلسطيني،

 مع" (الوطنية وحركتهم الفلسطينيين تاريخ" ؛)2016" (العربية التاريخية الكتابة يف فلسطين"
  ).2018ار، نصّ عصام

  
  

 

  
  
  
  

 

 عرفت فلسطين أن   ينطلق هذا البحث من افتراض يزعم
 تأثروا فلسطينيون، مثقفون حمله حداثياً، فكرياً مشروعاً
 األوروبية بالثقافات واحتكوا العربية، النهضة رواد بأفكار

 يف األجنبية اإلرساليات مدارس طريق عن إمّا احلديثة،
ات اجلامع يف والدراسة اإلقامة طريق عن وإمّا فلسطين،

األوروبية، وإّما عن طريق الترجمة، ووضعوا ألنفسهم هدفًا 
احلداثة، كي يتمكن رئيسياً هو نقل جمتمعهم من التقليد إىل 

 من كسب صراع "تنازع البقاء" الذي فُرض عليه.

وانطالقًا من هذا االفتراض، ستتمحور إشكالية هذا البحث 
حول السؤال التايل: ما هي مالمح هذا املشروع الفكري 
احلداثي، أو بتعبير آخر ما هي رهانات احلداثة التي واجهها 

هرون على مسرح املثقفون الفلسطينيون، الذين راحوا يظ
األحداث يف فلسطين، منذ املرحلة املتأخرة من العهد 
العثماين وخالل عهد االنتداب البريطاين، وذلك بعد انفصال 
حقل العلم عن حقل الدين، وبروز التعليم احلديث، وتوفر 
فرصة االحتكاك باألفكار األوروبية احلديثة، وظهور الطباعة 

 الصحافة؟وانتشار
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