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 وقت الحق إن احلزب سيرد وقال األمين العام حلزب الله السيد حسن نصر الله يف
خرى بضربات يف عمق إسرائيل وليس فقط على طول على أي هجمات إسرائيلية أُ

 .منطقة احلدود

  
  [نتنياهو: إيران تزداد جرأة بسبب عدم الرد على سلسلة

  هجمات يف منطقة الشرق األوسط نُسبت إليها]
  

  1/11/2019"يسرائيل هيوم"، 
  

بنيامين نتنياهو إن إيران تزداد جرأة بسبب عدم  قال رئيس احلكومة اإلسرائيلية
الرد على سلسلة هجمات يف منطقة الشرق األوسط نُسبت إليها، وأضاف أن 

خرى مؤكداً أن عدم قيام دول أُ ،إسرائيل ستردّ بقوة على أي حماولة للمس بها
 بالرد يشجع حكام طهران.

دورة ضباط يف اجليش  سم تخريجار نتنياهو يف سياق كلمة ألقاها خالل مروحذّ
اإلسرائيلي أقيمت يف إحدى القواعد العسكرية يف وسط البالد أمس (اخلميس)، من 
التهديدات املتزايدة من طرف إيران ووكالئها يف املنطقة الذين يعملون على بناء 

 .ترسانات أسلحتهم

وقال نتنياهو: "إن املنطقة من حولنا مضطربة وعاصفة. والتهديدات تتصاعد 
كل زاوية، يف سورية ولبنان وقطاع غزة، ويف العراق واليمن، ويف إيران من 

 . وتعمل قوات إيرانية وموالية إليران من دون توقف على تسليح نفسها".ةمباشر

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل مستعدة للرد على التهديدات ولن تتردد يف توجيه 
  ضربة موجعة لكل من يحاول املس بها. 

يف ضوء  زديادكومة إىل أن اجلرأة اإليرانية يف املنطقة آخذة باالوأشار رئيس احل
غياب ردّ قوي على سياستها العدوانية، وأكد أن إسرائيل لن تدير اخلد اآلخر، وأن 

 كل من هو عازم على العدوان سيدفع ثمناً باهظاً.
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  [قصف موقعين لـ"حماس" يف قطاع غزة رداً 
 اإلسرائيلية] على إطالق صاروخ يف اجتاه األراضي

  
  1/11/2019"يسرائيل هيوم"، 

  
طلق من ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان اجليش اإلسرائيلي أن صاروخاً أُ

قطاع غزة يف اجتاه األراضي اإلسرائيلية مساء أمس (اخلميس)، وأشار إىل أنه 
سقط يف منطقة مفتوحة من دون أن يتسبب بوقوع إصابات بشرية أو أضرار 

  مادية كبيرة.

 وأضاف البيان أنه تم تشغيل منظومة "القبة احلديدية" املضادة للصواريخ.

وأشار البيان إىل أنه رداً على ذلك قامت دبابة وطائرات مقاتلة بقصف موقعين 
 تابعين حلركة "حماس" يف شمال القطاع.

   
  [بيان مشترك لـ"أزرق أبيض" والقائمة املشتركة: االجتماع بين

  قد يف أجواء إيجابية]عُ  غانتس وعودة والطيبي
   

  1/11/2019"هآرتس"، 
  

عقد رئيس حتالف "أزرق أبيض" املكلف تأليف احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة 
عضو الكنيست بني غانتس أمس (اخلميس) اجتماعاً مع رئيس القائمة املشتركة 
عضو الكنيست أيمن عودة ورئيس كتلة القائمة املشتركة عضو الكنيست أحمد 

  الطيبي ضمن مساعي تشكيل االئتالف احلكومي املقبل. 

ل بيان مشترك صدر عن حتالف "أزرق أبيض" والقائمة املشتركة إن وقا
قد يف أجواء إيجابية، وتمت فيه مناقشة قضايا تهم اجملتمع العربي االجتماع عُ 

مع التركيز على القضايا املدنية، وأشار إىل أن غانتس أوضح أن معاجلة هذه 
 .القضايا ال تتعلق بالتركيبة النهائية للحكومة
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صادر عن رئيس القائمة املشتركة أنه تم خالل االجتماع طرح  وذكر بيان
قضايا ملحة للمجتمع العربي من ضمنها قضايا اجلريمة والعنف، والبناء 

وأضاف البيان أن عودة  .والتخطيط، وشؤون عامة واقتصادية وسياسية
والطيبي شدّدا على دعم القائمة املشتركة عملية سياسية حقيقية تؤدي إىل إنهاء 

 االحتالل وإقامة دولة فلسطينية يف إطار حل الدولتين.

  
  خرى من املفاوضات بين طاقمي[انتهاء جولة أُ 

  "أزرق أبيض" والليكود من دون إحراز أي تقدم]
  

  1/11/2019"معاريف"، 
  

من املفاوضات بين طاقمي حتالف "أزرق  أُخرىقدت أمس (اخلميس) جولة عُ
  أبيض" والليكود.

مسؤولة من اجلانبين إن اجلولة انتهت من دون إحراز أي تقدم، وقالت مصادر 
  وتم االتفاق على أن يعود الطاقمان إىل االجتماع يوم األحد املقبل.

وذكرت مصادر يف "أزرق أبيض" أن احلديث تمحور حول املطالب األساسية 
  الليكود أهمية قصوى. هاواخلطوط العريضة التي يولي

ن ياريف ليفين وزئيف إلكين من الليكود إن االنطباع قال الوزيرا ،يف املقابل
وأن  ،احلاصل لديهما هو أن ما يجري ال يتعدى التمثيلية أمام وسائل اإلعالم

االجتماع األكثر أهمية هو املقرر بين رئيس "أزرق أبيض" بني غانتس والقائمة 
وأعرب  املشتركة بهدف تأليف حكومة أقلية متطرفة وخطرة مع األحزاب العربية.

ر غانتس موقفه ويقبل اخلطة التي طرحها رئيس أن يغيّبالوزيران عن أملهما 
  الدولة اإلسرائيلية.
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السياج األمني احلدودي. غير أن إطالق الصواريخ تقلص. وال شيء يحدث 
 يُفترَضادفة. وعندما ينخفض العنف من املنطقي يف غزة من قبيل املص

 أن هناك من أصدر األوامر بهذا الشأن، بصورة موقتة طبعاً.

 هو ماليين  ،هناك ثالثة أسباب رئيسية لهذا الهدوء النسبي. السبب األول
الدوالرات التي أدخلها إىل القطاع املبعوث القطري حممد العمادي الذي 

لدويل مع احلقائب احململة باملال واجته إىل غوريون ا -حطّ يف مطار بن
هو موافقة مصر على إطالق  ،القطاع وقام بتوزيعها. والسبب الثاين

عشرات املعتقلين لديها من عناصر حركة اجلهاد اإلسالمي الذين توجهوا 
إىل شبه جزيرة سيناء وتم إلقاء القبض عليهم هناك خالل السنوات 

وسيلة الضغط الرئيسية من طرف مصر على األخيرة. وتشكل هذه املوافقة 
 اجلهاد اإلسالمي لعدم القيام بأي تصعيد أمني. 

 ّا السبب الثالث فهو أنه منذ سنة ونصف السنة يعمل إىل جانب معبر أم
رفح [بين القطاع ومصر] معبر صغير آخر يسمى معبر صالح الدين 

سامل]  خمصص ملرور البضائع فقط، ويشبه معبر كيرم شالوم [كرم أبو
بين القطاع وإسرائيل. وإذا كان معبر رفح يمنح سكان القطاع 

فإن معبر صالح الدين يضخ الدماء إىل اقتصاده. وهذا ما  ،األوكسجين
 أشارت إليه وثيقة كتبها مؤخراً الصحايف نيري زيلبر لـ"معهد واشنطن".

 ُدار من جانب اجليش يف اجلهة املصرية، ويتبين أن معبر صالح الدين ي
يف حين يتوىل اإلشراف على إدارته يف اجلهة الغزاوية عناصر اجلناح 

دخلت  2019العسكري حلركة "حماس". وخالل النصف األول من سنة 
سمنت شاحنة حمملة باأل 1000عبره من سيناء إىل القطاع  شهرياً

دخل اجلانبان إىل جيوبهما جات الغذائية. ويُووالسجائر والسوالر واملنت
 الدوالرات شهرياً من املعبرين.  مئات ماليين

 جنحت املؤسسة األمنية املصرية يف تسهيل احلصار  ،وبالتدريج ،هكذا
املفروض على القطاع وحتصيل مدخول الئق وأحياناً خفض مستوى 
العنف. وحدث كل ذلك يف غضون سنة ونصف السنة. وال جتاهر أي جهة 

ألمر، لكون هذه العملية رسمية يف إسرائيل أو يف اجليش اإلسرائيلي بهذا ا
غير قانونية، نظراً إىل أن السلطة الفلسطينية هي صاحبة السيادة 
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الرغم من ذلك يتم منع رجالها من أي تواجد على الرسمية يف القطاع، و
يف املعبر، فضالً عن أنها ال ترى أي شيكل من الصفقات التي يتم تنفيذها 

 يف معبر صالح الدين.     

  
  حملل عسكري - رون بن يشاي 

"Ynet،"1/11/2019  
  

  اإليرانيون يخططون ملفاجأة،
  وهناك ما يعرقلها

  
  التصريحات التي صدرت مؤخراً عن رئيس األركان ورئيس احلكومة (هو

دفاع) خلقت انطباعاً لدى اجلمهور أن حرباً، على األقل يف الأيضاً وزير 
أن تنشب يف وقت غير بعيد. هذا االنطباع  ن احملتملماجلبهة الشمالية، 

طئاً: املعلومات االستخباراتية وتقدير الوضع الذي سأفصله خمليس 
شيران، بوضوح، إىل أن احتمال نشوب حرب يف الشمال، وأيضاً الحقاً ي

  . خالل النصف سنة األخيرة ارتفع كثيراًيف قطاع غزة، 
 يف الوقت احلايل،  ،قلحيف حرب ست ليس هناك أي طرف يريد التورط

ستضر بنا؛ لكن احتمال أنها ضرراً باملصالح احليوية ألعدائنا كما 
أسباب أو ظروف خارجة عن  نتيجة - أكثر ار مؤخراً حمتمالًصالتدهور 
تقدير خاطئ للوضع، وخلل  وأبسبب ثقة بالنفس مبالَغ فيها،  -السيطرة 

  عمالين أو خطأ يف فهم معلومة استخباراتية.
  مع ذلك، ما مل يحدثنا عنه كوخايف ونتنياهو هو وجود عوامل جلم قوية

جداً تعمل يف املقابل، وضمن اجتاه يتعارض مع العوامل التي تدفع إىل 
حلرب. العامل الكابح األساسي الذي يمنع التدهور إىل حرب هو معرفة ا

متخذي القرارات لدى كل األطراف مدى قابلية الوضع لالنفجار؛ نتنياهو 
وكوخايف، واملرشد األعلى يف إيران علي خامنئي، ورئيس ذراعه 
العسكرية يف اخلارج قاسم سليماين، وأيضاً يحيى السنوار زعيم "حماس"، 

يعرفون أن أي خطوة خاطئة يف املرحلة احلالية يمكن أن يدفعوا هم كلهم 
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زمون أنفسهم يف هذه األيام سياسة توشعوبهم ثمنها غالياً. لذلك هم يل
حذرة وحكيمة على املستوى االستراتيجي، وأيضاً على املستوى العمالين 

  التكتيكي. –
  الفترة احلالية هذا هو السبب األساسي للتهدئة النسبية التي تميزت بها

يف كل ساحات املواجهات. يف اجليش اإلسرائيلي تُدرَس بصرامة التكلفة 
احملتملة يف مقابل الفائدة من أي حترك وعملية يف إطار املعركة بين 
احلروب. مسار كابح مشابه يجري يف هذه األيام، بحسب كل املؤشرات، 

إسرائيل، وكذلك لدى أيضاً لدى اإليرانيين ونصر الله واألسد فيما يتعلق ب
"حماس" يف غزة. يجري كل ذلك من دون أن يتنازل أحد عن أهدافه 
االستراتيجية. اإليرانيون يريدون التمركز مع وكالئهم يف سورية والعراق 
واليمن، وتنفيذ مشروع الصواريخ الدقيقة بالتعاون مع حزب الله يف 

كل خطوة قبل  لبنان. لكنهم مثل إسرائيل، هم يتقدمون ببطء ويدرسون
  تنفيذها.

  اإليرانيون وشركاؤهم يف احملور الشيعي املتطرف قلقون كثيراً من
التظاهرات يف العراق ولبنان، ويتخوفون من أن يؤدي اندالع مواجهة 
عنيفة مع إسرائيل إىل تآكل مكانة حزب الله يف لبنان وامليليشيات 

 مؤسسات ضد موجهةيف األساس  التظاهراتالشيعية يف العراق (هناك 
هذا األسبوع،  جاء قاسم سليماين إىل العراق، بعد أن يف ). ةاحلكم الشيعي

كان يف بيروت، لتعليم السلطات كيفية التغلب على التظاهرات. هذا يدل 
على التخوف اإليراين من أن تؤدي التظاهرات إىل إطاحة احلكومات 
 املوالية لهم. هذا الوضع، باإلضافة إىل عناصر جلم أُخرى فاعلة يف

منطقتنا، هي السبب األساسي الذي يمنع التدهور إىل حرب حالياً، على 
  وقود.خار  بالرغم من أن اجلو والوضع طافحان ب

  من املهم اإلشارة إىل أن وجود حاالت استثناء ليست معنية بمنع التدهور
إىل حرب، وتعمل انطالقاً من دوافع ومصالح خمتلفة ومتغيرة من دون 

حلسبان: على سبيل املثال، القيادة الغزية حلركة اجلهاد أخذ النتائج يف ا
اإلسالمي الفلسطيني، بالنسبة إليها فريضة اجلهاد هي القوة التي 
حتركها مهما كان الثمن الذي سيدفعه سكان القطاع؛ أو أيديولوجيا 
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انعزالية، والنرجسية وامليل إىل اتخاذ قرارات تستند إىل نزوات مثل تلك 
  اسة" الرئيس األميركي دونالد ترامب يف الشرق األوسط.التي تميز "سي

  يبدو اليوم لدى دراسة كل العوامل، تلك التي تزيد من معقولية نشوب
حرب وتلك التي تقللها، فإن االعتبارات الكابحة هي املسيطرة حالياً، لذا 

يف  ،على األقل من غير املستحسن الدخول يف حالة ذعر، يف إسرائيل
   الوقت احلايل.

  على الرغم من ذلك، من املهم أن نفهم ما الذي استند إليه كوخايف
ونتنياهو عندما حتدثا عن ازدياد احتمال حدوث انفجار. السبب األساسي 

 يادةز –أو قررت  - هو التقدير أن قيادة إيران قريبة من أن تقرر
باشر بإسرائيل. إحدى الدالالت البارزة على املباشر أو غير امل"احتكاك" الـ

هذا االنفصال االستراتيجي عن أساليب العمل التي استُخدمت حتى الفترة 
أضرار  واحتواء ملحتا يف واألخيرة، هي أن إيران ووكالءها لن يستمر

، بل سيردون عليها بعمليات انتقامية املعركة بين احلروب اإلسرائيلية
على  مؤملة. نموذج صغير رأيناه فقط يف األمس من خالل إطالق النيران

  طائرة من دون طيار يف سماء لبنان من دون إصابتها. 
  الهدف هو تدفيعنا ثمناً من اخلسائر واألضرار يردع إسرائيل عن

مع  - االستمرار يف عمليات املبادرة التي تقوم بها املؤسسة األمنية
بهدف إحباط مشروع الصواريخ الدقيقة  - حتمّل املسؤولية أو من دونها

وكالئها يف سورية (اسم إسرائيل برز أيضاً يف تقارير عن وتمركُز إيران و
عمليات يف دول أُخرى). هدف آخر، هو إيالم إسرائيل حليفة الواليات 
املتحدة وإحلاق األذى بها، كي يكون لدى إيران عناصر ضغط وأوراق 
مقايضة، عندما حتين حلظة اجللوس إىل طاولة املفاوضات مع الواليات 

  ق نووي جديد ورفع العقوبات األميركية.املتحدة على اتفا
  ال شك يف أن القرار اإليراين بعدم التهرب وحتى املبادرة إىل مواجهات

نبع من الثقة بالنفس التي ازدادت كثيراً يف طهران يحمدودة مع إسرائيل 
مؤخراً. قيادة إيران، وقادة احلرس الثوري، ويمكن االفتراض أيضاً رؤساء 

وحتفيزاً من نتائج  اًيعتشجيرانية، يستمدون الصناعة العسكرية اإل
املواجهات األخيرة مع األميركيين، ومع دول النفط العربية يف مياه 
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إىل حد نجح فيها ياخلليج الفارسي وأجوائه، ومن احلرب يف اليمن التي 
وكالؤهم احلوثيون، بمساعدة حزب الله والصناعة العسكرية ما 

جميع النواحي على ويف األساس من الهجوم الناجح من  -اإليرانية
  منشآت النفط يف السعودية.

  العسكرية  –كل ذلك يدل على حتسّن كبير يف القدرات التكنولوجية
 اسالح األساس يفوللصناعة اإليرانية التي يملكها احلرس الثوري (

القدرة على تخطيط وتنفيذ عمليات جراحية ونوعية. يف البحر واجلو) و
الضعف وعدم رد الرئيس  لكن ما يشجع اإليرانيين بصورة خاصة هو

ترامب على استفزازاتهم املباشرة للواليات املتحدة. مثل كوريا الشمالية، 
املراهنة يف مواجهة الواليات  قدارمهم فهموا أن يف إمكانهم رفع 

املتحدة وزبائنها العرب من دون التعرض للخطر، وحتى الربح من 
 يأتي دور إسرائيل. مواجهة. نتيجة هذه الثقة بالنفس املتزايدة يمكن أن

 " بل احتمال لسنا يف مواجهةحن ن" مضلل. ن احملتملماستخدام كلمة ،
. أحد أسباب االرتفاع اإليراين مركز التصويبنحن موجودون يف 

املفاجىء يف مؤشر التفجير هو تراكم التحذيرات بشأن نية إيرانية القيام 
بهجمات ضد أهداف إسرائيلية. التحذيرات التي تراكمت لدى أجهزة 

تقريبًا  كلها يهغربية هي على مستوى كبير من املوثوقية، و استخبارات
تقول إن هذه الهجمات ستكبدنا خسائر وأضراراً مفاجئة ومؤملة يف مكان 

 وزمان ال نتوقعهما.

 راً حالة التأهب يف ذراع هذا هو السبب الذي من أجله رفع اجليش مؤخ
 يف سالح اجلو عموماً، وهذا هو السبب الذي جعلو ،ياجلوّ الدفاع 

ممثليات إسرائيل يف اخلارج تزيد تدابيرها األمنية. ليس املقصود 
هجمات استراتيجية تؤدي حتماً إىل حرب، بل عمليات إرهابية، لكنها 

وتدل التجربة على أن املنحدر الزلق  - يمكن أن جتبر إسرائيل على الرد
دهور تالذي يربط بين الرد وبين الرد على الرد، يمكن من دون قصد أن ي

  تصعيد كبير. إىل
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  ما الذي يمكن فعله يف اليمن؟
  يةهجوممبادرة هذا األسبوع أيضاً عن احتماالت حتدث رئيس احلكومة 

من األراضي اليمنية. وملّح إىل أن املقصود هو صواريخ ضدنا  ةإيراني
دقيقة، األمر الذي أثار موجة من التخمينات لدى اجلمهور ويف وسائل 

االختصاص الذين حاولوا فهم هذا الكالم بدقة.  اإلعالم ولدى أصحاب
من دون الدخول أكثر يف التفصيالت نشير إىل حقيقة  أن املسافة من 

كيلومتر من املسافة بين النقطة  400إيران إىل إسرائيل أقصر بنحو 
الواقعة يف أقصى شمال اليمن وبين إيالت. لذلك يستطيع اإليرانيون 

سهولة ودقة ب من إيران أو العراق أو سوريةإطالق صواريخ نحو إسرائيل 
  من إطالقها من اليمن. ومباشرة أكثر 

  إطالق الصواريخ من اليمن لن يبرىء إيران من املسؤولية. كما يدّعي
ألن إيران وحدها لديها القدرة على إنتاج فقط أصحاب االختصاص؛ 

وإطالق صواريخ قادرة على حمل رأس متفجر يزن مئات الكيلوغرامات 
كيلومتر. على أي حال، ال يوجد اليوم أي دليل  1700 مدى يتعدى إىل

موثوق به يدل على أن اإليرانيين أو طرفاً يعمل ملصلحتهم شحن إىل 
اليمن صواريخ باليستية ثقيلة وبعيدة املدى، أو صواريخ بحرية قادرة 
على الوصول إىل إسرائيل مباشرة. لكن التجربة التي راكمها اإليرانيون 

الله واحلوثيون يمكن أن تظهر عبر "صيغ خالّقة" ملهاجمة إسرائيل  وحزب
  . من دون طيار "عادية"بواسطة صواريخ، وصواريخ بحرية، وطائرات 

  رئيس احلكومة قصد، على ما يبدو، أهدافاً إسرائيلية أُخرى يمكن أن يطلق
احلوثيون عليها صواريخ من اليمن بطلب من أسيادهم اإليرانيين 

بحر على  - من حزب الله. على سبيل املثال، إطالق صاروخ برومدربيهم 
سفينة إسرائيلية تعبر مضائق باب املندب يف طريقها من آسيا إىل ميناء 
إيالت، أو تعبر قناة السويس يف طريقها إىل حيفا؛ أو مهاجمة سفن 
سريعة مفخخة سفناً جتارية إسرائيلية يف مضيق حيوي. من احملتمل 

ريخ من العراق على جنوب إسرائيل، وصواريخ بحرية أيضاً إطالق صوا
وطائرات من دون طيار ذات مدى قصير ينتجها احلوثيون بتوجيه إيراين. 
هكذا يحقق اإليرانيون هدفين: يتنصلون من حتمّل مسوؤلية مباشرة، 
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  . من تهديدويحدثون مفاجأة يف منطقة يف إسرائيل تُعتبر أقل 

  خطة كوخايف
 احلايل أنه بواسطة  قتال هائل ومدمر، حديث  يعتقد رئيس األركان

األساليب والوسائل، ويف األساس قصير زمنياً يمكن حتقيق االنتصار، 
وأيضاً تخفيض حجم اخلسائر يف أرواح اجلنود واملدنيين بصورة كبيرة، 
ويف حجم الدمار الذي ستتسبب به الصواريخ، وعدد األيام التي سيتوقف 

القتصادي واملعنوي الذي سيلحق بدولة فيها االقتصاد، والضرر ا
إسرائيل ومواطنيها. يدرك هو وكبار املسؤولين يف اجليش أنه يف احلرب 
الشاملة املقبلة ستتعرض اجلبهة الداخلية اإلسرائيلية لإلصابة 

خ) وحتى اليوم ياروصالو الف القذائفآبالصواريخ منذ اليوم األول (
ل، كلما تقلص الثمن الذي األخير (عشرات) لذلك، كلما قصرت مدة القتا

  سندفعه.
  يعتقد كوخايف أن هذه الرؤية ليست مسألة مستقبلية، بل يمكن حتقيقها

خالل فترة زمنية قصيرة نسبياً بصورة يمكن تطبيقها يف املواجهة 
الكبيرة املقبلة يف الشمال أو يف اجلنوب يف آن معاً. وذلك انطالقاً من 

) لقوة أعدائنا، بدءاً من إيران، وصوالً تقدير عال (وربما مبالغ فيه قليالً 
إىل "حماس"، ولقدراتهم العسكرية على جميع املستويات، واآلخذة يف 

  التحسن.
  عندما يتحدث رئيس األركان يف جمالس مغلقة، يحرص طوال الوقت على

اإلشارة إىل أن حرباً كبيرة ستكون خمتلفة عن النجاحات اجلراحية 
قها إسرائيل يف  املعركة بين احلروب، ويكرر الصغيرة واملهمة التي حتق

ويقول يف مناسبات متعددة إن ما كانت تملكه جيوش تابعة لدول 
عصرية يف املاضي، هو اليوم لدى جيوش إرهابية متوسطة غير تابعة 
لدولة. ومع كل التحفظات يدّعي أنه قادر على القيام بثورة يف اجليش 

الدمار، م بأقل قدر من اإلصابات واإلسرائيلي تسمح بتحقيق انتصار حاس
  ويف وقت أقل تكون اجلبهة الداخلية عرضة إلطالق النار. 

  لكن من أجل ذلك يجب عليه أن يحصل على امليزانيات واملوارد التي
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تسمح للجيش بشراء ما يحتاج إليه. هذه الوسائل، يف أغلبيتها، موجودة 
يها وإدخالها إىل وحاضرة لالستخدام. يجب فقط شراؤها، والتدرب عل

جمال االستخدام العمالين: كميات إضافية لكشف واعتراض صواريخ من 
خمتلف األنواع، بما فيها استكمال تطوير وإنتاج منظومة الليزر، هو أمر 
ممكن التحقيق؛ شراء كميات ذخيرة موجهة ودقيقة ومتحركة  تسمح 

على أهداف بالقيام بهجوم كبير، وخصوصاً من اجلو، وأيضاً من األرض 
األمر الذي سيقلص جداً من إطالق الصواريخ على أرض  -يف أرض العدو

إسرائيل. وطبعاً إضافة وسائل وأجهزة استشعار جلمع ومعاجلة 
املعلومات االستخباراتية لزيادة القدرة على حتديد األهداف، وللسماح 

  للقوات البرية بالقيام باملناورة بسرعة وثقة يف عمق لبنان وغزة. 
  باختصار، يحتاج كوخايف إىل زيادة يف امليزانية تقدّر بأربعة مليارات

سنوياً خالل عقد، وإىل موافقة سريعة على خطة العمل املتعددة السنوات 
"تنوفا" كي يكون جاهزاً الستخدام خططه العمالنية بنجاح يف احلرب 
 املقبلة. اذا استمرت املراوحة احلالية بسبب تأليف احلكومة، اجليش

اإلسرائيلي ودولة إسرائيل يمكن أن يدفعا ثمناً باهظاً إذا تدهورنا إىل 
  حرب يف وقت قريب. 

  ،التحذيرات األمنية التي تصدر عن نتنياهو يف هذه األيام بصورة متكررة
هدفها خدمة األهداف التي يسعى لها رئيس األركان. اقتنع نتنياهو 

ا نشر اخلطة األمنية بحجج كوخايف، ويف موضوعات معينة سبقه، عندم
. لكن من الواضح من صيغة تصريحات رئيس احلكومة هذا 2030لسنة 

األسبوع أنه يحاول، باإلضافة إىل األجندة األمنية، الدفع قدماً بمصاحله 
  الشخصية والسياسية من خالل تصوير الوضع بصورة أبوكاليبتية.
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  حديثاً  صدر
  

 الطب الشرعي يف فلسطين: دراسة أنثروبولوجية
  

حائزة دكتوراه يف العلوم االجتماعية واإلنسانية مع   ناشف، -  ظاهر سهاد املؤلف:
الثقايف. تعمل حالياً أستاذة مساعدة للعلوم السلوكية  -  تخصص بعلم اإلنسان الطبي

واالجتماعية يف كلية الطب بجامعة قطر. وتُركز اهتماماتها البحثية على فحص بنية 
التقاطعات بين العِلم واجملتمع والسياسة يف املنظومات االجتماعية والطبية، متخذة الطب 

حث. وهي تقوم مؤخراً بفحص تلك الشرعي وممارسات املوت حاالت وسياقات مركزية للب
  التقاطعات يف ممارسات الطب النفسي، ويف برامج التعليم الطبي أيضاً. 
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تتقصى الباحثة يف هذا الكتاب تاريخ وحاضر ممارسات الطب 
الشرعي يف فلسطين احملتلة، وحتديداً يف الضفة الغربية، يف 

منها لفهم تقاطعات وتفاعالت منظومات اجملتمع والدين حماولة 
والسياسة مع العلم والطب والقضاء داخل مؤسسة طبية حديثة تُعد 
من رموز سيادة الدولة احلديثة، لكن يف سياق استعماري تغيب عنه 
سيادة الدولة. ويصف الكتاب بالتفصيل حياة جسد امليت/ة 

إعالن موته وبين مثواه الفلسطيني/ة وبنية كينونته بين حلظة 
األخير حين يُجلب إىل مؤسسة الطب الشرعي الفلسطيني. وترى 
املؤلفة أنه يمكن قراءة تاريخ اجملتمعات عامة، وتاريخ اجملتمع 
الفلسطيني خاصة، من خالل تتبع بنى مسارات وممارسات املوت 
فيها، وأن جلسد امليت/ة وكالة اجتماعية سياسية تخرجه من 

بح شيئاً وذاتاً يف اللحظة الزمكانية نفسها، متخذاً دورًا شيئيته ليص
الزمن من  - فاعالً يف إعادة تشكيل الذوات واألشياء والفضاء

  .حوله

https://www.palestine-studies.org/ar/books/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9

