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 من احتمال اندالع مواجهة عسكرية يفيحذّر كوخايف ]
 [الفترة القريبة بسبب التغييرات يف منطقة الشرق األوسط

 
 52/01/5102"يديعوت أحرونوت"، 

 
فيف كوخايف من اجلنرال أ اإلسرائيليجيش ر رئيس هيئة األركان العامة للحذّ

منطقة ع مواجهة عسكرية يف الفترة القريبة بسبب التغييرات يف اندالاحتمال 
 وأشار إىل أنما يتطلب من اجليش التجهز للحرب بسرعة، وهو ، الشرق األوسط

مواجهة  إىلالوضع يف اجلبهتين الشمالية واجلنوبية هش ومتوتر وقد يتدهور 
 خوض حرب.يف بون ال يرغإسرائيل أعداء أن الرغم من على عسكرية 

قال كوخايف يف تصريحات أدىل بها إىل مراسلي الشؤون العسكرية يف وسائل و
إسرائيل تتعامل اليوم ويف نفس الوقت  اإلعالم اإلسرائيلية أمس )اخلميس(، إن

إن التهديد الرئيسي الذي تواجهه و ،مع عدد كبير من ساحات احلرب واألعداء
اجلبهة الشمالية لكنه أكد أن  ،يأتي من إيران وعمالئها يف لبنان وسورية والعراق

املاثل أمام إسرائيل يف الوقت احلايل، وذلك  التحدي االستراتيجي الرئيسي تشكل
ومشروع الصواريخ الدقيقة  ،ةالتموضع العسكري اإليراين يف سوري على خلفية
 الذي تقوده طهران.حلزب الله 

عيفة غير دول ض أراضيإيران تستغل  العامة أنرئيس هيئة األركان  وأضاف
من أجل تعزيز وجودها العسكري فيها،  كاملبالة على تطبيق سيادتها درقا

 ،جيش خاص به الذي قام بتشكيل سر حزب اللهاقع يف ألبنان و مشيراً إىل أن
 من ناحية عملية. األمنية انه يتحكم يف سياستهكوعن  فضالً

خيرة على خطة أنه أنهى خالل األيام األخيرة وضع اللمسات األكوخايف  أوضحو
تشمل شراء معدات قتالية ذات قدرة تدميرية، وحتسين أمنية متعددة السنوات 

 رة يف املنطقتين الشمالية واجلنوبية.الوسائل الدفاعية للتصدي للطائرات املسيّ
أكبر بكثير  الصواريخ الدقيقة املوجهة تهديداًتعتبر مشروع إسرائيل  يُشار إىل أن

ية، نظراً إىل قدرة هذه الصواريخ ترسانة حزب الله احلالالذي تشكله  التهديدمن 
على  تشكل خطراًأن على الدفاع اجلوي اإلسرائيلية و تغلب على منظوماتالعلى 
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وقال مصدر إسرائيلي أمني رفيع املستوى الشهر الفائت إن  .حيويةبنيات حتتية 
بعد  إسرائيلجه ثاين أكبر تهديد يوااملؤسسة األمنية ترى أن هذا املشروع يشكّل 

 .البرنامج النووي اإليراين

ستعمل ملنعه، وأكدت أنها خط أحمر هو بمثابة  شروعامل اوأعلنت إسرائيل أن هذ
ضد القوات اإليرانية واملتحالفة مع  بشن مئات الهجماتوقامت لهذا الغرض 

 يف األراضي السورية. إيران

 
 شابهدم مرة أخرى منزل ياجليش اإلسرائيلي ]

 خميم األمعري[قتل جندي إسرائيلي يف ين بدِ فلسطيني
 

 52/01/5102"هآرتس"، 
 

صباح أمس مصادر فلسطينية أن اجليش اإلسرائيلي هدم مرة أخرى  ذكرت
خميم إسرائيلي يف قتل جندي ين بدِ إسالم أبو حميد الذي الشاب منزل )اخلميس( 

 . 2918مايو أيار/يف األمعري بالقرب من رام الله 
املنزل الواقع بالقرب من مكان مقتل اجلندي  املصادر نفسها أنوأضافت هذه 

ويف كل مرة عدة مرات لكن الفلسطينيين قاموا ببنائه  ،دم ألول مرة يف السابقهُ
 بتدميره.  اجليش تقومقوات  كانت

"دوفدوفان" تابعة لوحدة مع قوة  قام ين بقتل جندي إسرائيليوكان أبو حميد دِ
ضد لشن حملة اعتقاالت  باقتحام خميم األمعري اخلاصةاإلسرائيلية العسكرية 

 ىحدإمن سطح  اجلنديعلى رأس  ألقى لوح رخام ثقيالً إذ، عدد من املطلوبين
  وفاته بعد يومين. إىلأدى  ، األمر الذيالبنايات

 هدم املنزل.  "حماسحركة "ودانت السلطة الفلسطينية و
إن صائب عريقات  رير الفلسطينيةأمين سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحوقال 

 اجلماعية املستمرة ضد الشعب الفلسطيني.  العقوبةهدم املنازل يشكل 
هدم املنزل بأنه  سميف غزة حازم قا "حماسحركة "وصف الناطق بلسان و

 إعادة بنائه.  وتعهّدإرهاب إجرامي 
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 ستدير مفاوضاتهاتؤكد أنها  القائمة املشتركة]
 [ككتلة واحدة بيض"أ"أزرق حتالف مع 

 
 52/01/5102"هآرتس"، 

 
ستدير أنها  يف بيان صادر عنها أمس )اخلميس( لقائمة املشتركةاأوضحت 

على حماولة  وافقتولن  ،بيض" ككتلة واحدةأ"أزرق حتالف مفاوضاتها مع 
 ها. تؤلفالفصل بين األحزاب التي 

ي غانتس نبرئيس "أزرق أبيض" جراها أحمادثات  يف إثر هذا التوضيح جاءو
تؤلف األربعة التي األحزاب مع رؤساء ثالثة أحزاب من  (األربعاءأول أمس )

حداش ]اجلبهة الديمقراطية[ وراعم ]القائمة العربية  :القائمة املشتركة هي
بلد رئيس حزب بدون االتصال من  املوحدة[ وتعل ]احلركة العربية للتغيير[

 [.قراطيالديمالوطني التجمع ]

ه من ئعن استيا ]حداش[يمن عودة قائمة املشتركة عضو الكنيست أوعبّر رئيس ال
التحدث مع القائمة يف : "إن كان غانتس راغباً ، وقالبلدحزب  غانتسجتاهل 

يتحدث مع  فيها أنن يتحدث معي، لكن من اللحظة التي اختار أاملشتركة يجب 
أعضاء  نأصحيح أياً منها". وأضاف: "تجاهل أن يرؤساء األحزاب ال يمكنه 

احلكومة لكن جميع  أليفمل يوصوا على غانتس كمرشح لت الكنيست من بلد
 ".وهو حتدث معهم جميعاًأيضاً رؤساء أحزاب اليمين مل يوصوا عليه 

ولن يكون هناك  ،ن املشتركة ستحافظ على وحدة الصفوفأد عودة على وشدّ
 ض مع جزء من القائمة. وضع تفاوُ

 القائمة املشتركة فإنهابيف حال إجراء اتصاالت من ناحية أخرى أكد عودة أنه 
 اتمضاعفة العقوبات على خمالف إىلالذي أدى  "قانون كامينتس"لغاء إستطلب 
" قانون القومية"لغاء إاجملتمع العربي، ويف جرام مضاعفة مكافحة اإلوالبناء، 

 العامة للحكومة.السياسة تغيير اإلسرائيلي، و
وأكد عضو الكنيست إمطانس شحادة من حزب بلد أنه مل يتأثر كثيراً من عدم 

. سيستمرالقائمة املشتركة وهكذا  قيام غانتس باالتصال به وأكد أن بلد جزء من
يف ونظري  يف الوقت احلايل هو أمركل احلديث عن مفاوضات وأضاف أن 

 مناقشته.وة على الطاول سيتم وضعهها شيء ملموس فياللحظة التي سيكون 
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 سيعقدغانتس ]
 [ريمع كوشن اجتماعاً 

 
 52/01/5102"معاريف"، 

 
رئيس  يعقدمن املقرر أن قالت مصادر مسؤولة يف حتالف "أزرق أبيض" إنه 

مستشار الرئيس األميركي مع  االثنين املقبل اجتماعاًغانتس يوم  التحالف بني
 كية يف القدس.األميرر يف السفارة يجاريد كوشنوصهره 

وسيعقد خالل  ،املقبلر إىل إسرائيل يوم األحد يومن املتوقع أن يصل كوشن
 املنتهية واليته بنيامين نتنياهو. احلكومةمع رئيس  زيارته اجتماعاً

الرئيس دونالد إدارة  احلايل أن يف وقت سابق من الشهركان البيت األبيض أكد و
 باسم "صفقةاملعروفة  كيةاألميرخطة السالم من ترامب ستعلن اجلزء السياسي 

 .يف إسرائيل وحتى إذا ترأسها غانتسجديدة حكومة  تأليفبعد  "القرن
سعة له يف منطقة الشرق وا جولةر إىل إسرائيل يف إطار يوتأتي زيارة كوشن

زيارة إىل السعودية وحضور مؤتمر اقتصادي يستضيفه ويل  تشملاألوسط، 
 العهد السعودي األمير حممد بن سلمان.
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 عسكريمراسل  -يوسي يهوشواع

 52/01/5102"يديعوت أحرونوت"، 
 

 تصريحات رئيس هيئة األركان العامة ستؤثر يف
 احملادثات اجلارية من أجل تأليف حكومة جديدة

 
  ال شك يف أن التصريحات التي أدىل بها رئيس هيئة األركان العامة

للجيش اإلسرائيلي اجلنرال أفيف كوخايف إىل مراسلي الشؤون العسكرية 
يف وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أمس )اخلميس( وتطرّق فيها إىل التحديات 

يف األمنية املركزية املاثلة أمام إسرائيل يف الوقت احلايل، وال سيما 
اجلبهتين الشمالية واجلنوبية، سيكون لها تأثير يف احملادثات اجلارية 

 من أجل تأليف حكومة إسرائيلية جديدة.  

  حذر كوخايف من احتمال اندالع مواجهة عسكرية يف الفترة القريبة فلقد
يتطلب من اجليش  وأكد أن هذابسبب التغييرات يف منطقة الشرق األوسط، 

أشار إىل أن الوضع يف اجلبهتين الشمالية  كما .التجهز للحرب بسرعة
الرغم من أن على واجلنوبية هش ومتوتر وقد يتدهور إىل مواجهة عسكرية 

 خوض حرب.يف أعداء إسرائيل ال يرغبون 

 إسرائيل تتعامل اليوم ويف نفس الوقت مع عدد كبير  ووفقاً لكوخايف، فإن
أن اجلبهة الشمالية تشكل التحدي  غير ،من ساحات احلرب واألعداء

االستراتيجي الرئيسي املاثل أمام إسرائيل يف الوقت احلايل، وذلك على 
ومشروع الصواريخ الدقيقة  ،خلفية التموضع العسكري اإليراين يف سورية

 حلزب الله الذي تقوده طهران.
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 عندما يتطرق كوخايف إىل الواقع اجلديد يف الشرق األوسط فهو يقصد، من 
بين عدة أمور، التجاهل األميركي للهجمات اإليرانية األخيرة يف 
السعودية، وتخلي واشنطن عن األكراد يف سورية، وحقيقة أن قائد "فيلق 
القدس" يف احلرس الثوري اإليراين قاسم سليماين يقود إجراءات عسكرية 
ضد إسرائيل من دون أن يدفع ثمناً يف مقابل ذلك. وعلى رأس هذه 

ءات تعزيز التموضع العسكري اإليراين يف األراضي السورية، اإلجرا
 ومشروع الصواريخ الدقيقة حلزب الله. 

  دول  أراضيإيران تستغل وعندما يشير رئيس هيئة األركان العامة إىل أن
كامل من أجل تعزيز وجودها بالضعيفة غير قادرة على تطبيق سيادتها 

يف أسر حزب الله الذي قام  اًواقعبات أن لبنان  ويؤكدالعسكري فيها، 
فضاًل عن كونه يتحكم يف سياستها األمنية من  ،بتشكيل جيش خاص به

، يمكن االستنتاج أن العمليات التي قام بها اجليش ناحية عملية
اإلسرائيلي ضد التموضع العسكري اإليراين يف سورية حتى اآلن لن تمر 

ر الذي من شأنه أن من اآلن فصاعداً من دون رد من طرف طهران، األم
يجرّ إسرائيل إىل أيام قتالية يف سورية. ويف مثل هذه احلالة سيتعين على 
املؤسسة السياسية أن تتخذ قراراً غير بسيط بتاتًا: هل يُلزم هجوم إيراين 
مباشر ضد أهداف إسرائيلية رداً إسرائيلياً يف األراضي اإليرانية، أو يمكن 

 يف األراضي السورية؟.  االكتفاء بضرب أهداف إيرانية 

  كما أن اجلبهة اجلنوبية ]مع قطاع غزة[ ال تعدّ هادئة حتت السطح. ويف
قيادة اجليش اإلسرائيلي يعدون العدة الحتمال قيام اجلهاد اإلسالمي 
بالعمل بصورة مستقلة أو بناء على توجيهات من طهران على تصعيد 

لشمالية يف حال حدوثه. األوضاع، أو االنضمام إىل التصعيد يف اجلبهة ا
وتشير التقديرات السائدة لدى قيادة اجليش اإلسرائيلي إىل أن حركة 
"حماس" ال تزال معنية بالتوصل إىل تسوية مع إسرائيل، لكن اجلهاد 

 اإلسالمي يعمل من أجل تنفيذ عملية عسكرية كبيرة.   

 ددة متعجديدة خطة أمنية  إزاء كل ما تقدّم، أجنز اجليش اإلسرائيلي
تشمل شراء معدات قتالية ذات قدرة باسم "تنوفاه" ]انطالقة[ السنوات 
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رة يف تدميرية، وحتسين الوسائل الدفاعية للتصدي للطائرات املسيّ
، وحتسين القدرات االستخباراتية. ويكلف املنطقتين الشمالية واجلنوبية

 تطبيق هذه اخلطة مليارات الشيكالت التي سيكون من الصعب املصادقة
عليها يف ظل وجود حكومة انتقالية. ويف هذه األثناء يقوم اجليش 
اإلسرائيلي باستخدام امليزانيات القائمة من خالل تغيير بنود الصرف من 

 غاية إىل أخرى. 

 

 عاموس غلبواع، حملل سياسي
 52/01/5102"معاريف"، 

 
 ؟كيف سيفسّر اإليرانيون اخلطوة األميركية يف سورية

 
  األخبار والتحليالت الكاذبة بشـأن سورية، الصورة التي  قابل ستارميف

قوة تركية بدعم  مسارأفهمها هي التالية: أواًل، نشهد منذ أسبوعين 
خلق منطقة آمنة األقصى األول  سورية، هدفه شرق -أميركي يف شمال

 -كيلومتر على احلدود التركية 499حتت سيطرة تركية على طول نحو 
كيلومتراً داخل األراضي السورية،  39ر الفرات، وبعمق السورية، شرقي نه

 تستعينوطرد األكراد، وإسكان الالجئين من السنة العرب يف املنطقة. 
آالف املتمردين اجلهاديين املدربين واملمولين من بالقوة التركية 

 األتراك، والذين يعتبرون أن أعداءهم هم األكراد وبشار األسد والشيعة.
  كان  تقريباً هم األكراد. منذ نحو ثالثة أعوام اقوة هذال مسارضحية

األكراد هم القوة البرية يف احلرب األميركية ضد داعش يف سورية. وقد 
حصلوا على مساعدة من الواليات املتحدة على ثالثة صُعد: مساعدة 

مستشار، وتقني، وعناصر استخباراتية  2999جوية كثيفة؛ مساعدة نحو 
دة سياسية  يف مواجهة األتراك. الظهر وقوات خاصة؛ واألهم : مساع
 الكردي كان حممياً من األتراك.



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر

 
9 

  ثانياً، ما حدث اآلن هو أن الواليات املتحدة سحبت املساعدة السياسية
بالنسبة إىل ما األهم ركزي املدث هو احللألكراد يف مواجهة األتراك. وهذا 

يحدث وسيحدث يف شرق سورية. يف املقابل، أعلنت أنها تسحب قواتها 
تي تقدم مساعدة يف شمال سورية، ولهذه اخلطوة أهمية رمزية أكثرمن ال

أهميتها العسكرية. يف الوقت عينه، أبقى األميركيون قوة صغيرة يف 
جنوب األراضي الكردية شرقي الفرات، حيث توجد آبار النفط والغاز، 
وكذلك يف نقطة استراتيجية يف التنف الواقعة على احملور األقصر من 

ىل دمشق. كذلك، ال يبدو أن األميركيين ينوون إخراج قدرتهم بغداد إ
 العسكرية احلقيقية من املنطقة: سالح اجلو وكل ما حوله.

 النحوعلى ، حالياً، لفية، يمكن تلخيص الوضع يف سوريةعلى هذه اخل 
 مسار: احلرب األهلية السورية ببساطة ال تزال بعيدة عن نهايتها. التايل

برميالً من النفط على نار اعتقد كثيرون  كي سكبالقوة التركية بدعم أمير
. ليس فقط جيب إدلب الواقع يف غرب شمال سورية آخذة يف االنطفاءأنها 

سيكون ساحة قتال وقتل، بل أيضاً شمال شرق سورية سيتحول إىل ذلك. 
 داعش سترفع رأسها من جديد، ومَن سيقاتل من أجل بقائه هم األكراد.

 ضعفت األجنبية يف سورية، كلما  ثانياً، كلما ازداد تدّخل العناصر
قوة نظام األسد السوري أكثر فأكثر. القوة الصاعدة اآلن هي  يةاستقالل

تركيا، وهي تتموضع جيداً على اخلريطة السورية مع الروس واإليرانيين. 
الروس يسيطرون عملياً على الساحل السوري. يحاول اإليرانيون التأثير 

، يف كل وقليالً من الناحية االقتصاديةمن الناحية الدينية والثقافية، 
أنحاء سورية، لكن اجلزء األساسي من ميليشياتهم موجود يف شرق 
سورية، غربي نهر الفرات. ال شك عندي يف أن ظهور األتراك السنة سيشكل 

 بالنسبة إليهم عدواً حمتمالً.
 عندنا بين التخلي عن  التي جتري وماذا بالنسبة إىل إسرائيل؟ املقارنة

ذي ال يمكن توقّع ردات فعله بشأن األكراد وبين احتمال تخلي ترامب ال
سيئة. النقطة املركزية املهمة بالنسبة إلينا مقارنة و هراءإسرائيل هي 
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هي إيران والواليات املتحدة. كيف سيقدّر اإليرانيون اخلطوة األميركية 
كلها؟ إذا كان تقديرهم أن هذا دليل على ضعف أميركي، وأن الواليات 

ين ليسوا أوفياء حللفائهم احملليين، ويمكن املتحدة ستغادر، وأن األميركي
الضغط عليهم، فإن جرأتهم ستزداد عموماً وأيضاً ضدنا. وعلى العكس. 

أن نرى إذا كان ترامب سيواصل ضغط العقوبات  هو املهميف املقابل، 
 ضعف. مالمحعلى إيران أو سيبدي 
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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. 

 

 

 صفحة 413عدد الصفحات: 
 $ 10.11السعر: 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

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
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