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ساملين وبصحة  بلدهماإىل  ة اللبدي ومرعيقضائية ودبلوماسية لضمان عود
، هو عمل مستهجن امع تدهور صحتهمللخطر  تهمان تعريض حيال إتامة، وقا
  تبار. اململكة تضع مصالح مواطنيها فوق أي اع مؤكداً أن

عدم استجابة  رداً علىة السفير هي خطوة أوىل إعادن أكتب الصفدي  والحقاً
  	بشأن إطالق سراح املواطنيْن املعتقليْن.املستمرة األردن إسرائيل لطلبات 

 لدى الفائتنهاية آب/أغسطس  يفاللبدي ومرعي  وكانت إسرائيل اعتقلت
منية أارتكاب خمالفات  هةمعبر اللنبي بشب يف الضفة الغربيةا إىل مدخوله

 وأعلنت للمشاركة يف عرس. الضفةأنهما دخال إىل  أكد كالهماخطرة، يف حين 
  إضراباً عن الطعام أدى إىل تدهور حالتها الصحية ونقلها إىل املستشفى. اللبدي 

ن السلطات األردنية أمس أأعلنت وزارة اخلارجية األردنية  من ناحية أُخرى،
وبدأت  ،تسلل بصورة غير شرعية إىل األراضي األردنية يلياًإسرائ اعتقلت مواطناً

  		لنقله إىل اجلهات القضائية اخملتصة. التحقيق معه
  

  للقضاء وزاري خاصتشكيل طاقم يقرر نتنياهو [
  ]على العنف واجلريمة يف اجملتمع العربي

  
  30/10/2019"يسرائيل هيوم"، 

  
 وزاري خاصبنيامين نتنياهو تشكيل طاقم اإلسرائيلية قرر رئيس احلكومة 

  للقضاء على العنف واجلريمة يف اجملتمع العربي.

يف جلسة عقدها  يف تصريحات أدىل بها إىل وسائل إعالم خاللوقال نتنياهو 
إن  ،القضيةهذه لبحث ديوان رئاسة احلكومة يف القدس مساء أمس (الثالثاء) 

نية  وأكدز للشرطة يف مدن وقرى عربية، إلقامة مراك هذه اخلطوة تأتي استمراراً
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لتنفيذ هذه الالزمة وعز بتخصيص املوارد املالية أو. حداث تغيير شاملإاحلكومة 
  اخلطة.

لعاد غمن الداخلي وزير األكل من وشارك يف اجللسة واملناقشات التي دارت فيها 
التربية يه درعي، ووزير يردان، ووزير املال موشيه كحلون، ووزير الداخلية أرإ

من القومي انا، ورئيس جملس األحوالتعليم رايف بيرتس، ووزير العدل أمير أو
العام للشرطة موتي كوهين، ورئيس  والقائم بأعمال القائد ،مئير بن شبات

  ون.محجملس االقتصاد الوطني آيف س

القائم بأعمال املدير  وقالت مصادر رفيعة املستوى يف ديوان رئاسة احلكومة إن
يضم يف عضويته وسس الطاقم أرترئاسة احلكومة رونين بيرتس سي لديوانالعام 

املديرين العامين للوزارات والهيئات املعنية. وكُلف هذا الطاقم ببلورة خطة 
ملواجهة القضية بعد التشاور واحلوار مع رؤساء السلطات يوماً  90خالل وطنية 

مواصلة النشاطات املكثفة للشرطة . كما تقرر خالل اجللسة احمللية العربية أيضاً
يف اجملتمع العربي والبحث عن ميزانية الفتتاح مراكز جديدة للشرطة يف البلدات 

  العربية.
  

  العام النائبنيابة داخل مكتب  توجد: [وزير العدل اإلسرائيلي
  املتعلقة باإلجراءات القضائيةالزمنية  د اجلداولحتدّ 

  ]ألجندة سياسية وفقاً ضد رئيس احلكومة 
  

  30/10/2019"معاريف"، 
  

 نائبوال ليتفيحاي مندلبأ للحكومة اإلسرائيلية انوينه املستشار القوجّ
العامين عين رسالة إىل املدّ أمس (الثالثاء)العام شاي نيتسان مساء اإلسرائيلي 

رئيس احلكومة بنيامين شبهات الفساد التي حتوم حول ملف الذين يعاجلون 
 	لهم. ادعمهموأكدا لهجمات ضدهم ل اأسفهم أعربا فيها عن نتنياهو
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ألذى الكبير بسبب الهجمات لنا العميق أسفنعرب عن " :وجاء يف هذه الرسالة
توقيت ليس من يف والتي تتضاعف هذه األيام  ،سبوقة ضدكماملالشخصية وغير 

قلبنا وجد لكلينا ثقة كاملة بكم ونحن نشكركم من صميم ت .اًقبيل الصدفة طبع
التي نعرف بالتأكيد  العامةاملصلحة  من أجل ونهاراً على عملكم اخمللص ليالً

املصلحة الوحيدة التي ترونها. يجب جتاهل الهجمات والتشهير ومواصلة  أنها
  عملكم بجد من أجل مصلحة البلد".

أدىل بها وزير العدل اإلسرائيلي أمير تصريحات  يف إثرالرسالة هذه جاءت و
لليكود] يف وقت سابق أمس وشنّ فيها هجوماً حاداً على النيابة أوحانا [ا

  اإلسرائيلية العامة على خلفية شبهات الفساد التي حتوم حول رئيس احلكومة. 

[فيما د اجلداول الزمنية العام حتدّ النائبوحانا: "لدينا نيابة داخل مكتب أوقال 
ألجندة سياسية. وبذلك  وفقاًيتعلق باإلجراءات القضائية ضد رئيس احلكومة] 

تقوم أيضاً النيابة وهذه تتحول إىل العب سياسي على الرغم من عدم انتخابها. 
ا كي من خالل وظيفته اهإلي وصلتمع رئيس احلكومة لتحقيق من امواد  بتسريب

  تخدم تلك األجندة".
  

   [غانتس: كل اخليارات مطروحة ملنع
  إيران من احلصول على قدرة نووية]

  
  30/10/2019أحرونوت"، "يديعوت 

  
" املكلف تأليف احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة ق أبيضزرأحتالف "قال رئيس 

الوسائل الدبلوماسية ملنع إيران  بني غانتس إنه سيفضل دائماً عضو الكنيست
أكد أنه يف حال فشل يف ذلك يف الوقت عينه من احلصول على قدرة نووية، لكنه 

  .فإن كل اخليارات مطروحة
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يف سياق كلمة ألقاها أمام جملس أمناء الوكالة اليهودية غانتس  أضافو
 وأن ،الوضع األمني يف إسرائيل هش املنعقد يف القدس أمس (الثالثاء)، أن

يف  وسياستها العدوانيةتطلعات إيران النووية  ال يزالالتهديد األكثر خطورة 
 الشرق األوسط.  منطقة

على كل اخليارات مطروحة على الطاولة ملنع إيران نووية وقال غانتس: "إن 
ذا إلكن . وعلينا دائما أن نفضل الدبلوماسية أنني سأفضل دائماً من رغم ال

 ".بل حقيقة اًاضطررنا ستكون كل اخليارات مطروحة على الطاولة. هذا ليس شعار

أمن  من أجليل وال يقوم إال بالقل إىل أن رئيس احلكومة يتكلم كثيراً  وملّح غانتس
 .إسرائيل

ليبرالية تكون مستقرة ومسؤولة وطنية حكومة وحدة تأليف غانتس إىل ودعا 
 .غماتيةاوبر

من خطابه للعالقات بين إسرائيل ويهود الشتات،  كبيراً س غانتس جزءاًوكرّ
تعهد تنفيذ . كما اجملتمعات اليهودية حول العامل دائماً حكومتهتعهد أن تدعم ف

التي جمدتها  املبكى [البراق]لصالة التعددية يف حائط لنصة تطوير م خطة
كما وعد باحتضان التعددية  ،حكومة بنيامين نتنياهو ألجل غير مسمى

 .اليهودية

الليلة قبل املاضية بيض" أزرق حتالف "أطاقم مفاوضات  من ناحية أُخرى، عقد
"املعسكر حتالف حزبيْ العمل و"جيشر" وحتالف مع ممثلي  اجتماعين

  الديمقراطي".

 حاداً نقاشاًاجلديدة] أن هناك هيئة البث الرسمية إذاعة "كان" [تابعة لوذكرت 
 تستند إىل دعمحكومة أقلية  داخل "أزرق أبيض" فيما يتعلق بموضوع إقامة

، وأشارت إىل أن عدداً من أعضاء الكنيست يف التحالف القائمة املشتركة
ويؤكدون أنها غير مدرجة يف جدول أعمال "أزرق يعارضون إقامة حكومة كهذه 

  أبيض".
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  السكان العرب وعدد من أعضاء الكنيست من القائمة املشتركةمئات [
  كفر قاسم]على جمزرة  سنة 63إحياء ذكرى مرور يشاركون يف مراسم 

  
  30/10/2019"معاريف"، 

  
السكان العرب وعدد من أعضاء الكنيست من القائمة املشتركة أمس شارك مئات 

يف بلدة كفر قاسم  التي أقيمتتذكارية الراسم املسنوية والسيرة امليف (الثالثاء) 
هذه وقعت يف التي زرة اجملعلى  سنة 63، إلحياء ذكرى مرور [املثلث اجلنوبي]

 رمياً  شخصاً 49بقتل  اإلسرائيليقام خاللها عناصر من حرس احلدود والبلدة 
  .بالرصاص

اجتاه نصب تذكاري لضحايا يف وسار املتظاهرون يف شوارع كفر قاسم 
 .الكلماتيف وسط البلدة حيث تم إلقاء عدد من أقيم اجملزرة 

ا ملن ننسى ولن نغفر، و"كُتب عليها  عدة الفتات أبرزها الفتةن وورفع املتظاهر
  ".زال اجلرح ينزف

، وهو 1956تشرين األول/أكتوبر  29احلدود تلقوا يوم  يُذكر أن عناصر حرس
بإطالق النار بقصد أول أيام حرب السويس [العدوان الثالثي على مصر]، أوامر 

ومل يكن عدد كبير  .ل تم فرضه يف كفر قاسماالقتل على كل من ينتهك حظر جتو
 49قتل قام حرس احلدود ب مساء ذلك اليومظر، ويف هذا احلمن السكان على علم ب

إسرائيلية يف وقت الحق دانت حمكمة و .بالرصاص رمياً ة وطفالًأرجال وامر
لكن تم تخفيف أحكامهم  بالسجن، من عناصر حرس احلدود وحكمت عليهم اًعدد

 .بعد ذلك

بتحمل مسؤوليتها اإلسرائيلية العرب احلكومة  السكانطالب ي ومنذ ذلك الوقت
رفض مشروع قانون تم طرحه تقر بموجبه ن الكنيست إ إالّاً، عن اجملزرة رسمي

  .الدولة بمسؤوليتها عنها
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العالقات االقتصادية والدبلوماسية مع دول باالستفادة أيضاً من فوائد 
  الغرب، بما فيها مساعدة عسكرية تمنحها الواليات املتحدة.

 مسؤولية السيطرة رتبط بباإلضافة إىل ذلك، يدرك حزب الله جيداً الثمن امل
وضررها يف دولة لديها تاريخ من احلروب األهلية وتركيبة ديموغرافية 

املعقول أنه أيضاً بعد استقالة رئيس مذهبية معقدة جداً. االفتراض 
احلكومة احلريري، لن يحدث تغيير يف منظومة فكر نصر الله. يف 

يعتقدون، حتى قبل االستقالة، أنه لن تكون [اإلسرائيلية] املؤسسة األمنية 
لألحداث األخيرة انعكاسات أمنية مباشرة على إسرائيل. فهي لن تزيد 

هذه الفترة بهدف صرف االنتباه،  تهديدات حزب الله ضد إسرائيل يف
وربما وقف االضطرابات الداخلية يف الدولة. حتى اآلن ليس هذا هو 
السيناريو املعقول، وأي عملية من هذا النوع يقوم بها حزب الله لديه 
الكثير ليخسره. الثمن الذي يمكن أن يدفعه يف مثل هذه احلالة، داخلياً يف 

  ن أن يكون باهظاً جداً.لبنان ويف مواجهة إسرائيل، يمك
  مع ذلك، ما يحدث يف لبنان له وزنه يف تقدير الوضع األمني، بينما كل

شيء متوتر ومشدود إزاء إيران، وأيضاً حيال حزب الله، حتى قبل 
األحداث األخيرة. العمليات اإلسرائيلية يف سورية وضد أهداف أُخرى، 

ير آخر، ويجب على أيضاً ضد أهداف حزب الله، يمكن أن يكون لها تأث
عركة بين املضمن إطار أن تكون حذرة جداً يف عملياتها  إسرائيل

  احلروب، كما يسميها اجلييش اإلسرائيلي.
  من غير املمكن إعادة التفكير يف األحداث العمالنية التي حدثت يف الفترة

األخيرة بين إسرائيل وحزب الله، لكن يف هذا الواقع من املعقول 
حباط هجوم املسيّرات والتصعيد الذي نشب بعده، كان االفتراض أن إ

هذا  -يمكن أن يتطور بطريقة خمتلفة. كعامل تصعيد أو كعامل كبح؟ 
عرضة لتأويالت خمتلفة، لكن األكيد اآلن أن عامل عدم االستقرار يف 

لوضع ، لاجلاري لبنان له وزنه أيضاً يف تقدير اجليش اإلسرائيلي 
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تكون حذرة جداً وأالّ تتحول إىل العب فاعل يف واملطلوب من إسرائيل أن 
 االضطرابات يف لبنان.

 لبنان بسبب  حرجيف املدى الزمني البعيد، ستخبرنا األيام إىل أين سيتد
األزمة األخيرة التي يجب أن نذكّر بأنها مل تتحول إىل عنفية، لكن الرؤية 

نهاية التحركات يف تُخبر أنه الواقعية ملا سُمي خطأ "الربيع العربي"، 
يف منطقتنا يف األساس هو  ت قوتهوأفكار التقدم والليبرالية، الذي تعزز

يل. اإليراين، املعادي واألشد خطراً اليوم على دولة إسرائ - احملور الشيعي
، وهذه بالتأكيد يف لبنان إمكان حدوث ذلك ال يزال قوياً بصفة خاصة

  ليست بشرى جيدة لدولة إسرائيل.
  

  مراسل عسكري - يلعاموس هرئ
  30/10/2019"هآرتس"، 

  
  ي، واقعالتهديد اإليراين إلسرائيل من اليمن 

  حتى لو أن الكشف عنه يخدم نتنياهو
  

  نتنياهو تماماً على  مع مستشاراجلديد قبل أن يسيطر حتقيق الشرطة
قام نتنياهو بإعالن أمني مثير لالهتمام.  عالم،جدول أعمال وسائل اإل

يف  األول من أمس، وخالل مؤتمر صحايف مشترك مع وزير املال 
األميركي، ستيفن منوشين، أعلن رئيس احلكومة أن إيران نصبت مؤخراً 

  صواريخ بعيدة املدى يف اليمن، كي تهدد من هناك أيضاً إسرائيل. 
 معها بقدر  ن تُقابلأأليام يجب أي معلومة أمنية جديدة تُنشر يف هذه ا

تهديدات إيران واضحة  إبرازك. املصالح املتعددة من وراء شكمعين من ال
للغاية. كثيرون من كبار املسؤولين الذين يتحدثون عن خطورة الوضع 

تأليف حكومة وحدة وطنية.  - اإلقليمي لديهم هدف سياسي واضح جداً
ني أخطر، كلما تزداد فرص لكل واحد أسبابه، وكلما كان الوضع األم

  ها. تامإق
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  يف السلطة، على بالنسبة إىل نتنياهو، هذا يمكن أن يكون سبيالً للبقاء
على التوايل يف املعركة االنتخابية. بالنسبة إىل له الرغم من الفشل الثاين 

رئيس أزرق أبيض بني غانتس، هذا على ما يبدو، إمكان يفضله لتقاسُم 
الدولة (األمر الذي ال يزال شركاؤه يف قيادة احلزب  مسؤولية قيادة

بالنسبة إىل رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، هذا هو  - ه بشدة)نيتحفظون ع
بداية  وربما يسرّع - احلل الذي سيعيد املنظومة السياسية إىل مسارها

رئيس األركان أفيف كوخايف، بحاجة ماسة إىل ونهاية حقبة نتنياهو. 
لسياسي، كي يصبح يف إمكانه تطبيق خطته املتعددة حل املأزق ا

السنوات للجيش اإلسرائيلي، والتي يف جزء منها من املفترض أن تقدم 
رداً على التهديدات اجلديدة من جانب اإليرانيين والتنظيمات املتعددة 

  التي تعمل بوحي منهم.
 جلزء ذلك، املعلومة اجلديدة بشأن اليمن مهمة جداً. فهي تقدم ا برغمو

الثاين من صورة التهديدات التي مل تكن ظاهرة للجمهور حتى اآلن. 
االستخبارات العسكرية حذّرت يف الشهر املاضي من احتمال أن حتاول 
إيران مهاجمة إسرائيل من غرب العراق، بواسطة إطالق صواريخ بحرية أو 
طائرات من دون طيار، من القواعد التي أقامتها يف املنطقة بمساعدة 

ها. يبدو أن السيناريو الثاين يتعلق باليمن: شغّلامليليشيات الشيعية التي ت
لقد زودت طهران املتمردين احلوثيين بطائرات من دون طيار وبصواريخ 
سكود التي هاجموا بواسطتها مطارات ومنشآت نفطية يف السعودية يف 

ت إىل البنية السنوات األخيرة. حالياًـ يُفهم من كالم نتنياهو أنه قد أُضيف
التحتية العسكرية اإليرانية يف اليمن أيضاً صواريخ باليستية بعيدة 

  املدى.
  التي تقع إيالت، النقطة واجلزء الشمايل من اليمن ملسافة بين انظراً إىل أن

كيلومتر، من احملتمل أن  1800أكثر من  يهيف أقصى جنوب إسرائيل، 
هر" أو موسودان"، املقصود هو تنويعة من الصاروخ املسمى "خومش

 4000الصاروخ األصلي من إنتاج كوريا الشمالية، ويصل إىل مدى نحو 
كيلومتر. يف املاضي حتدثت وسائل اإلعالم الدولية عن زيادة اإليرانيين 

كيلوغرام إىل نحو طن ونصف أو  500وزن الرأس املتفجر للصاروخ من 
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يف مسألة املسافة طنين، يف موازاة ذلك قلصوا مداه إىل ألفي كيلومتر. 
ووزن الرأس املتفجر، اإليرانيون قادرون على أن يضربوا من اليمن أهدافاً 

  كثيرة يف جنوب إسرائيل.
  يصل مدى الصواريخ اإليرانية طبعاً إىل إسرائيل من إيران نفسها. لكن

نشر صواريخ بعيدة املدى يف اليمن، باإلضافة إىل إطالقها من هناك على 
ضي، يدل على أن اإليرانيين يحضرون أنفسهم السعودية يف املا

الحتماالت أُخرى. هذه هي اخلطة التي كشفها نتنياهو بتفصيالت جزئية 
  يف كالمه هذا األسبوع.

  ة: تراجُع رملكدّايف اخللفية، كما سبق أن كتبنا، الصورة اإلقليمية
االهتمام األميركي بالشرق األوسط، وقرار إدارة ترامب التخلي عن األكراد 
يف شمال سورية وتركهم حتت رحمة األتراك، وعدم وجود رد أميركي على 
االستفزازات اإليرانية يف اخلليج، وعلى رأسها الهجوم بالطائرات املسيّرة 
والصواريخ البحرية على منشآت النفط يف السعودية الذي خلّف أضراراً 

ي قدمتها بالغة؛ الثقة بالنفس التي تظهرها إيران والقدرة العمالنية الت
وحاجة إسرائيل إىل تعزيز استعداداتها الدفاعية ملواجهة  - يف السعودية

، والتي  كان أسلوب الكشف صواريخ بحرية تتحرك بالقرب من اليابسة
  عن املنظومة املوجهة ضد الصواريخ الباليستية.  يختلفعنها  

  ،تقريباً هي يف اجملالس املغلقة، يتحدث رئيس احلكومة بمصطلحات
، عن مواجهة حمتملة مع الساعة وقيام هاية العاملن بمصطلحات بيهةش

إيران، ربما قريباً. يبدو أن نتنياهو يستند إىل تقديرات االستخبارات بأن 
إيران قررت وضع "معادلة ردع" جديدة، تردّ بواسطتها على كل هجوم 
إسرائيلي جديد ضد قواعدها وشحنات سالحها يف اجلبهة الشمالية. من 

نية والسياسية التي يمر بها تؤثر يف احملتمل طبعاً أن تكون احملن القانو
تقديراته، لكن من الصعب جتاهُل كالمه. يف اخللفية، جتري احملافظة 
على حالة تأهب عالية للجيش اإلسرائيلي، وخصوصاً سالح اجلو. كل من 
  يسكن بالقرب من قواعد جوية يمكنه أن يالحظ ذلك يف األسابيع األخيرة.

 ان ليست مرتبطة فقط بالطريقة التي لكن التوترات بين إسرائيل وإير
اعتبارات بسيجري فيها تبادل الضربات بين الدولتين. يتأثر اإليرانيون 
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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
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