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 [ "داعش"زعيم  يرحب بمقتلنتنياهو ]
 

 82/01/8102"يسرائيل هيوم"، 
 

ب رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بإعالن الرئيس األميركي رحّ
حدث  ووصفه بأنهأبو بكر البغدادي  تنظيم "داعش"دونالد ترامب مقتل زعيم 

 .مهم
قاعدة لخالل زيارته يف تصريحات أدىل بها إىل وسائل إعالم وقال نتنياهو 

لواليات لتصميم املشترك الهذا احلدث يعكس أمس )األحد(، إن جوية إسرائيلية 
حماربة املنظمات االستمرار يف وجميع الدول احلرة على وإسرائيل املتحدة 

 .والدول اإلرهابية

 أن تفجيره سترة ناسفة بعد نتيجةمقتل البغدادي  أمسترامب أعلن  وكان
وأضاف  .سورية حاصرته قوات أميركية خاصة يف نفق مسدود يف شمال غرب

اء جرّ ن جسده كان مشوهاًأتلوا معه يف التفجير وثالثة من أوالد البغدادي ق   أن
لكن نتائج التحاليل أتاحت التعرف عليه  ،كما أن النفق انهار عليه ،االنفجار

 .بشكل أكيد وفوري

 
 ]غانتس ونتنياهو عقدا اجتماعاً ملناقشة اخليارات

 ن يعقدا اجتماعاً آخر[السياسية القائمة ومن املتوقع أ
 

 82/01/8102"معاريف"، 
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بني غانتس ورئيس احلكومة عضو الكنيست رئيس حتالف "أزرق أبيض"  عقد
الدفاع يف تل أبيب مساء يف مقر وزارة  بنيامين نتنياهو اجتماعاًوزعيم الليكود 

 . أمس )األحد(
غانتس ونتنياهو  نأعلنا فيه أ مشتركاً بياناً احلزبانوبعد انتهاء االجتماع نشر 

 آخر. اجتماعاً أن يعقدانه من املتوقع أناقشا اخليارات السياسية القائمة و

"أزرق و من الليكوداملفاوضات بين طاقمي اجتماع  وع قد يف وقت سابق أمس
معسكر الليكود بموقفه تمثيل طاقم ك تمسّ ، إذحراز أي تقدمإدون من أبيض" 

ي أعدم استعداده لتقديم أكد و ملتشددون دينياً[أحزاب اليمين واليهود احلريديم ]ا
ن إ"أزرق أبيض"  ت مصادر مسؤولة يفمع ذلك قالو. يف هذا الشأنتنازل 

اجتماعات إضافية عقد تنسيق  وتم االتفاق علىبروح طيبة  جرىاالجتماع 
 املقبلة. احلكومة أليفخالل األيام القريبة ملناقشة اخلطوط األساسية لت

إن رئيس طاقم املفاوضات من الليكود  يعة املستوى يف قيادةت مصادر رفوقال
قلية ترتكز على األحزاب أر من إقامة حكومة ياريف ليفين حذّ احلزب الوزير

حكومة  بعدم إقامةأن ممثلي "أزرق أبيض" رفضوا االلتزام  تالعربية. وأضاف
  على االستمرار يف احملادثات. وأشارت إىل أن اجلانبين اتفقاأقلية، 

يف تصريحات بنيامين نتنياهو  ةقال رئيس احلكومة اإلسرائيليمن ناحية أ خرى 
أدىل بها إىل وسائل إعالم يف مستهل االجتماع الذي عقدته احلكومة صباح 

حكومة وحدة وطنية واسعة هي قضية وطنية وأمنية  أليفإن أهمية ت أمس،
 وليست سياسية.

خرى، هتز مرة أ تد حتوالت خطرة وقد شهتالشرق األوسط منطقة وأكد نتنياهو أن 
ويتعين على إسرائيل أن العراق ولبنان وسورية تشهد حالة اضطراب، دول وأن 

، األمر املنطقةالتي تهدد والتصدي لكل القوى ملواجهة التحديات  تكون مستعدة
 وجود حكومة وحدة وطنية.وقرارات صعبة للغاية اتخاذ الذي يتطلب 

 رئيس هيئة األركان التصريحات األخيرة التي أدىل بهاوأشار نتنياهو إىل أن 
والتحديات  تعكس الواقع العامة للجيش اإلسرائيلي اجلنرال أفيف كوخايف

تطلب حكومة حتظى بتأييد ياتخاذ قرارات صعبة  وأكد أناحلالية واملستقبلية، 
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حكومة وحدة وطنية واسعة هي قضية  تأليفة مسألبية الشعب، ولذا فإن أغل
 ية وأمنية وليست سياسية بين األحزاب.وطن

تصريحات أدىل بها إىل مراسلي الشؤون العسكرية سياق يف حذّر كوخايف  وكان
، من احتمال اندالع مواجهة يوم اخلميس الفائتيف وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 

ما وهو عسكرية يف الفترة القريبة بسبب التغييرات يف منطقة الشرق األوسط، 
اجليش التجهز للحرب بسرعة، وأشار إىل أن الوضع يف اجلبهتين يتطلب من 

الرغم من على الشمالية واجلنوبية هش ومتوتر وقد يتدهور إىل مواجهة عسكرية 
 خوض حرب.يف أن أعداء إسرائيل ال يرغبون 

وقال كوخايف إن إسرائيل تتعامل اليوم ويف نفس الوقت مع عدد كبير من 
التهديد الرئيسي الذي تواجهه يأتي من إيران  إنوساحات احلرب واألعداء 

لكنه أكد أن اجلبهة الشمالية تشكل التحدي  ،وعمالئها يف لبنان وسورية والعراق
االستراتيجي الرئيسي املاثل أمام إسرائيل يف الوقت احلايل، وذلك على خلفية 

ومشروع الصواريخ الدقيقة حلزب الله  ،التموضع العسكري اإليراين يف سورية
 الذي تقوده طهران.

 
 همبسبب سلوك لضابطين آخرينعقد جلسات تأديبية وخ ضابطين يوب]ت

 [هجوم على مركبة وقاعدة عسكرية إسرائيليةقيام حزب الله بشن خالل 
 

 82/01/8102"يديعوت أحرونوت"، 
 

رئيس  أمس )األحد( إناجليش اإلسرائيلي قال بيان صادر عن الناطق بلسان 
عقد جلسات إىل أفيف كوخايف وبخ ضابطين ودعا  األركان العامة اجلنرالهيئة 

هجوم قيام حزب الله بشن بسبب سلوكهم خالل  لضابطين آخرينتأديبية 
يف الفاحت من صواريخ مضادة للدبابات على مركبة وقاعدة عسكرية إسرائيلية ب

 أيلول/سبتمبر الفائت.
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صواريخ مضادة للدبابات  3وجاء يف البيان أن حزب الله أطلق يف اليوم املذكور 
منطقة ة بالقرب من العسكري "أفيفيم"صاب أحدها قاعدة أ اللبنايننوب اجلمن 

جنود يف طريق كان من  5تقل كانت احلدود واستهدف اثنان مركبة طبية مدرعة 
إصابات  عن وقوع أي ومل يسفر الهجومه من اجلنود. ؤخالإيتم  أناملفترض 

اجليش اإلسرائيلي على علم ونظراً إىل كون  .طفيفة فقطمادية وتسبب بأضرار 
نتقامي لكل من الغارة اإلسرائيلية على حزب الله تنفيذ هجوم ا ياتبنمسبق 

تل فيها عضوان من حزب الله، وهجوم والتي ق   ة،قوات موالية إليران يف سوري
الضاحية اجلنوبية يف رة استهدف معدات صنع أسلحة يف بالطائرات املسيّ

سلسلة من التدابير اتخاذ سب إىل إسرائيل، أمرت قيادة اجليش ببيروت ون 
إلصابات اإلسرائيلية بما يف ذلك منع املركبات العسكرية من االحترازية ملنع ا

الطرق القريبة من احلدود اللبنانية وتغيير انتشارها يف القواعد  يفالسفر 
 احلدودي. اجملاورة للسياج األمني

اجليش اإلسرائيلي حتقيقًا مكثفًا  فتحهجوم حزب الله  وأضاف البيان أنه يف إثر
وأظهرت الشمالية. املنطقة العسكرية دادات قيادة الهجوم واستع لتقصي وقائع

اجليش اإلسرائيلي عمل بشكل صحيح قبل الهجوم باستثناء  نتائج التحقيق أن
وبناء على  .على لبنان دخول سيارة اإلسعاف املدرعة إىل طريق مكشوف تماماً

طريق إىل دخول مركبة عسكرية هذه النتائج قرّر رئيس هيئة األركان العامة أن 
ولذا قرر توبيخ يتعرض لتهديد صاروخ موجه مضاد للدبابات يشكل خطأً خطراً، 

، وعقد جلسات تأديبية لضابطين ونائبه "أفيفيم"قائد كتيبة املدفعية يف قاعدة 
 آخرين.

 وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة املستوى أنه حلسن احلظ أخطأ
زب الله على سيارة اإلسعاف ان للدبابات اللذان أطلقهما حضادالصاروخان امل

كان من ل ا السيارةصابأ ، ولو كانااملدرعة التي كانت تقل خمسة جنود هدفهما
ما كان من شأنه أن  يتسببا بقتل اجلنود أو إصابتهم بجروح، وهواحملتمل أن 
إىل حرب شاملة  قد يتدهوراجليش اإلسرائيلي  طرفمن  رد صارميؤدي إىل 

 .واسعة النطاق مع حزب الله
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 من 21فلسطينياً خالل تظاهرات اجلمعة الـ 77]إصابة  
 "مسيرات العودة وكسر احلصار" يف منطقة احلدود مع قطاع غزة[

 
 87/01/8102"هآرتس"، 

 
فلسطينياً أصيبوا بجروح برصاص  77قالت وزارة الصحة يف قطاع غزة إن 

سر من "مسيرات العودة وك 08اجليش اإلسرائيلي خالل تظاهرات اجلمعة الـ
احلصار" التي جرت يف منطقة احلدود مع قطاع غزة أول أمس )اجلمعة( حتت 

 شعار ""أسرانا.. أقصانا.. إننا قادمون". 
ودعت الهيئة الوطنية العليا ملسيرات العودة وكسر احلصار اجلماهير إىل 

من "مسيرات العودة"، تأكيداً  08املشاركة احلاشدة والواسعة يف األسبوع الـ 
ار الدعم واإلسناد لألسرى البواسل الذين يخوضون معركة متواصلة ضد لـ"استمر

الحتالل بأن االعتداء على املقدسات ويف مقدمها إىل ااالحتالل، ولتوجيه رسائل 
 األقصى خط أحمر ال يمكن السماح به".

فلسطيني تظاهروا بالقرب من  5888وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن نحو 
منطقة احلدود مع القطاع وقام بعضهم بإلقاء عبوات ناسفة السياج األمني يف 

وزجاجات حارقة صوب جنود من اجليش اإلسرائيلي وتم التصدي لهم باستخدام 
 وسائل تفريق التظاهرات والرصاص احلي وفقاً للتعليمات.
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 يوسي أحيمائير، معلق سياسي

 82/01/8102"معاريف"، 
 

 رئيس األركان يلّمح لنا: املأزق األمني يزداد تعقيداً 
 

  البهجة. إذا شئتم فجأة وأطفأاخترق رئيس األركان كوخايف الفراغ ،
، بينما كل ما حولها يف داخلها الفقاعة التي تعيش إسرائيل حاول تفجير

ليبرمان وتشويهاته، مضطرب. ما الذي يشغله من الصبح حتى املساء؟ 
املستشار القانوين واملدعي العام، العنف يف القطاع العربي عموماً، أيضًا 

نحونا من  هذا كله ترتفع موجة تهديد تتوجه ترامب وتغريداته. فوق
 ا.الشرق أي من إيران، لتنفجر يف جنة احلمقى عندن

 من   يزال صاحلًا.ال يف غابة" اليلڤ" صحيح أن وصف إسرائيل بأنها
حولنا غابة من االضطرابات والتظاهرات، لبنان، والعراق، واألكراد، 

 ين، يعطالنفراغ وخواء سياسي يلالڤالـ لكن يف داخلوأردوغان وبوتين، 
الرأي العام  انيصرفأنهما الدفع قدماً بشؤون الدولة، واألخطر من هذا 

فوق رؤوسنا كلنا. ال يوجد خمرج يف األفق  يحومعن التهديد الفعلي الذي 
ديدة اجلكومة احلمن املأزق السياسي. تعيش إسرائيل مرحلة انتقالية نحو 

يف األفق. السياسيون يتحصنون بمواقفهم،  أليفهاال يظهر ت التي نتظرةامل
. أال يحمل اآلخرينبه واتهام  ةوال يتنازلون، كل واحد منهم واألنا اخلاص

ربما  لذاذلك تلميحًا للعدو بأن إسرائيل منقسمة، وواقعة يف أزمة حقيقية، 
 ؟مكائدهلتنفيذ  ب الساعة املناسبةتقتر
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  يجب دائماً أخذه يف ون الهدوء على احلدود موقت هو بديهي، إالقول
احلسبان. لكنه اآلن مهتز بصورة خاصة. اجليش اإلسرائيلي بقيادة اللواء 

كل ما يحدث من حولنا. ورئيس األركان ال ينتظر إزاء كوخايف يقظ 
ال  حكومة جديدةتسوية األمور الداخلية يف املنظومة السياسية وتأليف 

صحيح أنه يف هذه األثناء ال توجد ميزانية . أحد يعرف متى ستتألف
ليها، وليس هناك قرارات للسلطة. لكن الزمن ال يقف ساكنًا، ق عتفَم

استغالل كل حلظة لزيادة  وأعداؤنا ال يقفون جامدين. هم يعرفون كيفية
 تهم.ااستعداد

 اجليش تى للمؤسسة األمنية، يتعين على ح، أيضاً من دون ميزانية
م رد على عداد خطته املتعددة السنوات، وتقديإ، واالستعداد ملواجهة اآلتي

التهديد املتعاظم. هذه هي مسؤولية رئيس األركان. ومن اجليد أن يكون 
أنه بمه ن اتهمثل كوخايف. صحيح أن هناك مَ من يطفئ البهجة هناك

، وثمة من وزيادتها جل تسريع امليزانية األمنيةيخلق ذعراً غير مبرر، من أ
نه يعمل بإمرة رئيس احلكومة االنتقالية من أجل أواتهمه ب اًذهب بعيد

 ف انتباه الرأي العام عن أزمته الشخصية، وهذا أمر مثير للسخرية.صر
 ّح لنا: مع كل التقدير للمأزق السياسي، هناك مأزق أكثر كوخايف يلم

غيوم مكفهرة تتجمع يف تعقيداً هو املأزق األمني الذي يزداد تعقيداً. 
أصوات احلرب  سماء إسرائيل، ليس فقط بسبب اقتراب الشتاء، بل بسبب

، وقطاع لبناينالنوب اجلذرعتها التنفيذية يف ، ومن أالتي تعلو من طهران
من أرض إيران نفسها. هل يف مثل هذا الوضع  اً وطبع ،غزة، ويف سورية

 يستطيع رئيس أركان مسؤول أن يقف مكتوف األيدي؟
  ماذا  لدينا؟ مأزق سياسي، وحدها حكومة وحدة وطنية تستطيع أن إذن

حتاج إىل دعم األخطر هو املأزق األمني املقبل. اجليش ي حتله. لكن
سياسي وتوجيه حقيقي من القدس. وحدها حكومة وحدة وطنية، يجب أن 

من دون تأخير، تستطيع أن تقدم رداً ال يقل دراماتيكية، ويسمح  تؤلَّف
 . ما يحين الوقتللجيش بقطع أذرع األخطبوط اإليراين عند
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 عاموس هرئيل، حملل عسكري
 87/01/8102"هآرتس"، 

 
 جناز الرمزي ملوت البغدادي ال يعوض الضرراإل

 يه عن األكرادالذي تسبب به ترامب بتخلّ 
 

  ،)عملية اغتيال أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش
 جتري يف توقيت مفيد جداً من وجهة نظر رئيس الواليات املتحدة دونالد

 يه عن األكراد، وتركهم كيتخلّ لىترامب. بعد مرور أسابيع معدودة  ع
تسبب بوقوع األمر الذي  -ي لشمال سوريةيواجهوا وحدهم الغزو الترك

 -مقاتلي داعش من  معتقالتهم من الفاآلسلسلة أحداث ستؤدي إىل فرار 
 الشهير.رهابي موت اإلبجنازاَ رمزياً مهماً إيحقق ترامب اليوم )األحد( 

 ه كذباً عدة مرات، أيضاً بعد قصف روسي يف ؤالبغدادي نفسه جرى رثا
يبدو أن  بحسب تقارير أولية، ،رة على األقلمطلع السنة. هذه امل

عندما اغتال  2811 سنة األميركيين واثقون أكثر بنتائج العملية. يف
 ،امايف أيام الرئيس باراك أوب ،زعيم القاعدة أسامة بن الدن األميركيون

قتلوا بن الدن هم وحدة "أسود البحر"  نذكر ترامب على تويتر أن الذي
إذا كان ترامب  فيما وليس الرئيس؛ ويصح ذلك اآلن أيضاً، لكن ثمة شك

، كما طلب من أوباما أن سيكون كريماً يف توزيع الفضل على املقاتلين
 يف مطلع هذا العقد.  يفعله

  رهاب يف معهد دراسات يف اإلباحث خبير وهو يوارم شفايتسر، قال
األمن القومي يف تل أبيب، هذا الصباح لـ"هآرتس" إن أهمية مقتل 

ب بحس، هي رمزية يف األساس. تراض أن هذا حدث فعالًالبغدادي، على اف
ل قبل حارب داعش قد س جّ ئتالف الدويل الذيجناز احلقيقي لالاإل ،كالمه

عامين، مع االنهيار النهائي للدولة اإلسالمية، واخلالفة التي أقامها  نحو
التنظيم يف أراض واسعة يف شمال العراق ويف شرق سورية. سقوط 
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يف مدينة املوصل يف العراق والرقة يف  ،معاقل التنظيم األساسية األخيرة
هابي وحرب رإيم ظداعش الذي عاد يعمل كتن ر نمط عملسورية، غيّ

ي مطارد، من دون سيطرة مادية فعلية على األرض. "الكيان الذ عصابات
نفسه الدولة اإلسالمية اختفى فعلياً منذ ذلك الوقت"، قال شفايتسر.  سمى

ظهر هذه السنة مرتين، من خالل خطاب فيديو وأشار إىل أن البغدادي 
يف نيسان/أبريل، ظهر فيه البغدادي كرجل حرب عصابات،  جرى بثه

تليه على الصمود. من بندقية كالشينكوف يشجع مقا جلس بالقربي
راضي األيف باً أسبوعياً  يف القيام بعدة هجمات، تقري جنح التنظيم وفعالً

 .يةسورية والعراقال
 خليفة  الختياريف داعش مسبقاً جرى االستعداد  ضاف شفايتسر أنهأ

هو للبغدادي، يف مواجهة األخبار بأن األميركيين يواصلون مالحقته. و
يقلل من أهمية البغدادي كرمز بعيد األمد للتنظيم، على الرغم من التقارير 

زام ناسف عندما فهم رهابي نفسه بواسطة حالتي تتحدث عن تفجير اإل
قتحمت املكان الذي على الهرب من القوة األميركية التي ا أنه غير قادر

 سورية.غرب –اختبأ فيه يف جيب إدلب شمال 
  بدأها أوباما، من خالل قرار تشكيل ائتالف العملية املركزية ضد داعش

عدام وتدمير اخلالفة اإلسالمية، بعد عمليات اإل دويل ملهاجمة التنظيم
. بعد مرور نحو 2814املروعة للمدنيين الغربيين يف سورية يف صيف 

صل ول رئاسة ترامب، عملية احتالل املجنز األميركيون، خالأثالثة أعوام 
 لكن أهميته حمدودة. ،والرقة. اآلن وقع حدث مدوٍّ

  ين يف السنت بإدارة جديدة وبصورة انتهجهاالتنظيم سيواصل العمل
سيطرة على أراض كبيرة.  من دون قوات صغيرة موزعة -األخيرتين

حد اجليوب املهمة األخيرة لتنظيم داعش موجود حتديداً بالقرب عمليًا، أ
يناء، أحد فروع التنظيم الذي يخوض حرب والية سإسرائيل: هو من 

عدة سنوات.  فرع آخر لداعش يف  ذاستنزاف ضد اجليش املصري من
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نظام بشار األسد، بمساعدة روسية، قبل  هجنوب اجلوالن السوري طرد
 عامين. نحو

 املتماهين مع ق باألشخاص يتعل ضايف الذي يمثله داعشاخلطر اإل
الذين عادوا يف سورية ويف العراق  ، جزء منهم خريجو املعاركالتنظيم

خرى يف العامل. خططهم من إىل مسقط رأسهم يف أوروبا ويف مناطق أ  
 زعيم التنظيم. خرى لن تتأثر "بقطع "رأسذ هجمات أ أجل تنفي

 الذين  ، من املتوقع أن يؤدي فرار األكراد من وجه األتراكة على ذلكعالو
إىل خسارة ما تبقى من الرقابة  سورية بموافقة ترامب، غزوا شمال شرق

، وعلى مقاتلي داعشمن الف آلاالتي يوجد فيها  على منشآت االعتقال
من ن( والف )أغلبيتهم مدنير الهول الذي يوجد فيه عشرات اآلرأسها معسك

أن يكون لهم عالقة بالتنظيم. من احملتمل يف احلساب النهائي، الذين 
يف املنطقة الكردية، أكبر بكثير من  عتقالتسيسببه انهيار امل الضرر الذي

 جناز اغتيال البغدادي. إ فائدة 
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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. وت ركز 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 ت عد 
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 ي جلب 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
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
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

