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أعلنت وزارة الصحة اإلسرائيلية مساء أمس أن حصيلة الوفيات منذ بداية تفشي و
 وفاة. 362هذا الفيروس يف إسرائيل ارتفعت إىل 

 ،حالة 151وأشارت وزارة الصحة إىل أن عدد حاالت اإلصابة اخلطرة ارتفع إىل 
  منها بأجهزة التنفس االصطناعي. 47تم ربط 

  
  بمالحقةكود منشغل [وزير الرفاه اإلسرائيلي: اللي

  ]ن العملمالقضاة والضم وليس بمليون عاطل 
  

 13/7/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
على اليوم حزب الليكود  ]العمل[يتسيك شمويل إهاجم زير الرفاه اإلسرائيلي 

إن اء انتشار فيروس كورونا، وقال زمة االقتصادية جرّمع األ تعامله خلفية
  .بمالحقة القضاة والضم وليس بمليون عاطل عن العمل قادته منشغلون

(األحد)، إنه يتعين  أمس Ynetيف سياق مقابلة أجراها معه موقع وقال شمويل 
من الضم ومالحقة  بدالًعلى الليكود أن يفهم أنه يقود اآلن حكومة خاصة، و

عندما سيفهم الليكود وأكد أنه ن العمل، من ينشغل بمليون عاطل أيجب  ،القضاة
   كورونا. على مواجهة أزمةفضل وتركز فقط أاحلكومة بشكل ستعمل ذلك، 

  
  [ليبرمان: التسريبات بشأن التفجيرات يف نتانز

  تمت بمعرفة نتنياهو وتمس أمن إسرائيل]
  

  Ynet ،13/7/2020موقع 
  

التسريبات إن " اسرائيل بيتنإرئيس حزب " قال عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان
التفجيرات التي وقعت يف  التي قامت بها أوساط إسرائيلية رفيعة املستوى بشأن

رئيس احلكومة بمعرفة  تمتيرانية نز النووية اإلتاخيرة يف منشـأة نالفترة األ
سياسة ب ، ودعا إىل التمسكتمس بأمن الدولةأكد أنها نتنياهو وبنيامين 
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على مدار بهذا الشأن سرائيلية املتعاقبة الضبابية التي انتهجتها احلكومات اإل
  طويلة. سنوات

قرأت " (األحد): أمس Ynetوأضاف ليبرمان يف سياق مقابلة أجراها معه موقع 
من ونز، تانمنشأة ن موضوع بشأعن التسريب املتعمد  ’نيويورك تايمز’يف 

دفاع نا كوزير أن هذا جرى بمعرفة ودعم وموافقة رئيس احلكومة. وأالواضح 
 يف الكنيست،من رئيس سابق للجنة اخلارجية واألكو سابق،خارجية  ووزير

قول أ ،لسنوات األمنية -اجمللس الوزاري املصغر للشؤون السياسيةوكعضو يف 
عمال اليومي ألتغيير جدول ابهدف من الدولة، فقط أل اً خطراًعتبر انتهاكن هذا يُإ

  ت مصيرية."اتخاذ قراراالرأي العام والتهرب من  وصرف أنظار

سبوع عن مسؤول أقبل  األميركية نقلت "نيويورك تايمز"صحيفة  وكانت
إسرائيل هي  رفض الكشف عن هويته قوله إنلع استخباراتي شرق أوسطي مطّ

. وأضاف هذا نز النووية اإليرانيةتااملسؤولة عن احلادثة التي وقعت يف منشأة ن
 ةه تطوير أجهزة طرد مركزيإسرائيل زرعت قنبلة يف مبنى يتم في املسؤول أن

    حديثة.

اإلسرائيلية لألزمة االقتصادية دارة احلكومة إهاجم ليبرمان من ناحية أُخرى، 
وأشار نها تستند إىل اعتبارات انتخابية ودعائية، إوقال  ،كورونافيروس زمة أو

لكن نتنياهو لن يسمح  ،زمةاأل يجب أن تتوىل إدارة اجلبهة الداخلية أن قيادة إىل
    يده وحتت سيطرة مكتبه.يف  ءن يكون كل شيأيريد  بذلك كونه

رئيس احلكومة البديل بني غانتس وزير الدفاع وكما هاجم ليبرمان بشدة 
القرارات يف شريك  ال يرى أن غانتس [رئيس أزرق أبيض] وأشار إىل أنه

  بأزمة كورونا.القرارات املتعلقة  أو يفاالقتصادية 

  ده أن هذه احلكومة لن تصمد فترة طويلة.وأعرب ليبرمان عن اعتقا
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  % من اإلسرائيليين غير61: 13قناة التلفزة [استطالع  

  ]راضين عن أداء نتنياهو يف كل ما يتعلق بمواجهة أزمة فيروس كورونا
  

  13/7/2020"، هآرتس"
  

، أنه أمس (األحد) 13قناة التلفزة اإلسرائيلية أظهر استطالع للرأي العام أجرته 
سيحصل معسكر أحزاب  ،اآلن 24الـ يف حال إجراء االنتخابات العامة للكنيست

مقعداً، ويحصل  35اليسار على  - مقعداً، ومعسكر أحزاب الوسط 46اليمين على 
] على  مقعداً، ويحصل حزب "إسرائيل  15حزبا اليهود احلريديم [املتشددون دينياً

مقاعد، وحتصل القائمة  8لى بيتنا" بزعامة عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان ع
. 16املشتركة على    مقعداً

 33نتنياهو على بنيامين حتصل قائمة حزب الليكود برئاسة  ،ووفقاً لالستطالع
"أزرق أبيض"  حزب، وقائمة مقعداً يف االستطالع السابق 36يف مقابل  مقعداً

و تلم" برئاسة عض - وقائمة "يوجد مستقبل، اعدمق 9برئاسة بني غانتس على 
 ،قائمة حتالف "يمينا" برئاسة نفتايل بينتمقعداً، و 19الكنيست يائير لبيد على 

املكونة من حزب "اليمين اجلديد" برئاسة بينت، وحزب "البيت اليهودي" برئاسة 
  .مقعداً 13رايف بيرتس، وحزب "االحتاد القومي" برئاسة بتسلئيل سموتريش على 

قاعد، وقائمة احلزب احلريدي م 7وحتصل قائمة حزب شاس احلريدي على 
  مقاعد.  7ميرتس على حزب مقاعد، وقائمة  8يهدوت هتوراه على 

"عوتسما يهوديت" [قوة يهودية] من و قوائم أحزاب العمل و"غيشر"ولن تتمكن 
  %).3.25أتباع احلاخام مئير كهانا من جتاوز نسبة احلسم (

عن أداء رئيس  % من املشتركين يف االستطالع إنهم غير راضين61وقال 
احلكومة بنيامين نتنياهو يف كل ما يتعلق بمواجهة أزمة فيروس كورونا، يف 

 % منهم فقط إنهم راضون عن أدائه.  19حين قال 
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وزير الصحة اجلديد يويل أداء من  املشتركين عن عدم رضاهم% من 53عرب وأ
يسرائيل د اجلديوزير املال  منهم عن عدم رضاهم عن أداء% 50وأعرب دلشتاين، إ

 خشيتهم من احتمال تدهور أوضاعهم % من املشتركين عن83عرب كما أكاتس، 
   ة.االقتصادي

يمثلون جميع فئات السكان  شخص 702وشمل االستطالع عينة مؤلفة من 
  %.3.9البالغين يف إسرائيل مع نسبة خطأ حدّها األقصى 

  
  احتجاجاً  شخص يتظاهرون يف وسط تل أبيب 10.000[نحو 

 فيروس كورونا]على كيفية تعامل احلكومة مع التداعيات االقتصادية ألزمة 

  
  12/7/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
شخص مساء أمس (السبت) يف تظاهرة أُقيمت يف "ميدان  10.000نحو  شارك

احتجاجاً على كيفية تعامل احلكومة مع التداعيات  رابين" يف وسط تل أبيب،
 كورونا.فيروس االقتصادية ألزمة 

يف حماكاة  "دعونا نتنفس"تب عليها بالعبرية ركين الفتات كُتورفع بعض املش
حادثة مقتل املواطن التي أثارتها و ،لالحتجاجات العاملية ضد العنصرية

 .جورج فلويد األميركي

 ،العاملون حلسابهم اخلاص وأصحاب األعمال الصغيرة التظاهرةونظم 
وذلك للتعبير عن غضبهم من  ،ل الفنضافة إىل جمموعات تعمل يف جماباإل

 .اء فيروس كورونا الذي أطاح مصادر دخلهمغالق جرّإلا

إلظهار قلقها من األعداد الكبيرة  الطلبة اجلامعييننقابات يف التظاهرة وشاركت 
 .للعاطلين من العمل يف أوساط الشباب بسبب اإلغالق

، وسمحت فقط لفائتا منذ منتصف آذار/مارس واسعاً وفرضت إسرائيل إغالقاً 
وحظرت  ،للموظفين والعاملين يف القطاعات احليوية بالتوجه إىل أعمالهم

ما أحلق أضراراً كبيرة  ، وهوكما أغلقت احلكومة أماكن الترفيه .التجمعات العامة
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  القيام سالح اجلو املنوط بهمات املطار إيف وسيعمل هذا اجلناح اجلديد
 أوقاتحرية نشاطه عن طريق عمليات خاصة يف  بها، وذلك بغية توسيع

  املعركة بين احلروب.أثناء ويف  ،ياة العاديةيف احلو ،احلرب

 ضوء  يف وأشارت قيادة سالح اجلو إىل أن إقامة هذا اجلناح جاءت
امليادين، خمتلف ية وتغيير وتوسيع التهديدات يف ناحلاجات العمال

إىل جانب زيادة الفاعلية  ،م قوة اجليشكجزء من عملية شاملة لتعاظُو
 مكمالً  مركباً أكدت أن اجلناح سيشكلوالعملية للوحدات العسكرية. 

ن طريق عمليات خاصة عادية وطارئة يف علنشاط سالح اجلو  وخاصاً
  القوات اجلوية. ماتالعمق لتنفيذ مه

  ومن املتوقع أن تقام يف إطار هذا اجلناح اجلديد مدرسة للقوات اخلاصة
 التابعة لسالح اجلو لتأهيل القوات اجلوية لعمليات متعددة.

  عصر تغيير أمام  نحن فعالً: "ام نوركينكعمي لواءقائد سالح اجلو الوقال
ميادين معارك تتعقد أكثر عصر و ،وباء كورونا العاملي ، وعصرقليميإ

نفسنا واالستعداد أمة ءعمل على مالاللزمنا يُ التغييركثر كل يوم. هذا فأ
ناح ستؤدي إقامة هذا اجل ويف نهاية املطاف، .لتحديات املستقبل جيداً

 ،جعل قواتنا اخلاصة فعالة أكثر يف املعركةاجلديد إىل حتسين قدراتنا و
  اجلوي." ناتفوق يف بصورة أكبرومؤثرة 

 

  جودي نير موزس شالوم، ناشطة اجتماعية
  ومقدمة برامج تلفزيونية

  12/7/2020"يديعوت أحرونوت"، 
  

  هذه ليست تظاهرة يسار أو يمين
  بل كل الذين أصابهم اليأس

  
  حاء الطيف تظاهرة األمس (السبت) التقيت بأشخاص من كل أنيف

وا من سلطة منقطعة عن الواقع، ومن قيادة ال ئمسالسياسي، إسرائيليون 
ترى حمنة مواطنيها. التقيت بأشخاص غير مستعدين ألن يُصنَّفوا ضمن 
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فترة ال تعني لهم شيئاً منذ  "يسار"مثل "يمين" و فئات، ومصطلحات
يف امليدان يف األمس كان يهمهم شيء واحد: تأمين القوت . الناس طويلة

  ملنازلهم.
  ال يهمهم الضم؛ ال تهمهم دولة فلسطينية؛ ال تهمهم ادعاءت بيبي

هم. هم شغل بالوأنصاره ضد جهاز القضاء؛ حتى التهديد اإليراين ال ي
يعتبرون كل هذه القضايا، وعن حق، مناورات للسلطة لتحويل االنتباه 

قة احلقيقية الناجمة عن أزمة اقتصادية جمنونة، وعن دولة عن الضائ
اقترفت كل خطأ ممكن يف مواجهتها لها، وعن سلطة ال حترص فعالً على 
مواطنيها. حتى خطر اإلصابة بعدوى الكورونا جتاهلوه، ألن الشعور 

. لقد كان هذا االحتجاج صادقاً، نابعاً من قوة والغضب واليأس أقوىبال
مئات اآلالف. احتجاج ليس هناك مَن بادر إليه، وغير  ضائقةوقلب ال

  "سياسي"، ويف األساس حمق بصورة ال مثيل لها.
  أنا مل أعد طفلة. وأوالدي يذكّرونني بقسوة بعمري ويحاولون التقليل من

زياراتهم يل خوفاً من إصابتي بالكورونا. لكن عندما أخبرتهم أنني 
ألن تعاطفي  .م منعي من الذهابا بأنه ال يمكنهسأذهب للتظاهر، علمو

مع خيبة األمل، والضرر الكبير الذي حلق بمصدر رزق الناس، وبقدرتهم 
  على تأمين القوت ملنازلهم أقوى من كل شيء.

  ليس مستغرباً جميء الكثيرين إىل امليدان على الرغم من اخلوف من
اً من باً أننا رأينا هناك الكثير من الشباب وأيضمستغرالكورونا. وليس 

الذين ال  أولئكالبالغين. وليس مستغرباً أن كثيراً من املواطنين، حتى 
واجبهم الوطني اخلروج من من ينقصهم شيء اقتصادياً، يعتبرون أن 

  املنزل، ومن املنطقة املريحة لهم من أجل التظاهر. 
  ،أسمع العديد من الشباب يقولون إنهم يريدون مغادرة البلد. هم يحبونه

سوا مستعدين لدفع ضرائب ضخمة، ويف حلظة احلقيقة، عندما لكنهم لي
يكون املطلوب من الدولة مساعدتهم ال يحصلون على شيء. ضريبة دخل، 

بة سيارات، وطبعاً الضمان ضريبة شراء، ضريبة بيع، ضريبة وقود، ضري
كلنا الكثير من أجل الضمان الذي من املفترض أن ندفع الذي  الوطني

على  صلحت ساعة احلقيقة حشود العاطلين من العمل يدفع لنا، لكن يف
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احلرة الصغيرة ورجال  أصحاب املهنالقليل جداً، وحشود املستقلين من 
  على شيء. حتصلالذين يعملون حلسابهم اخلاص ال  األعمال

  ة، وظهور تلفزيوين "للزعيم" مع كثيريف املقابل، حصلنا على تصريحات
الكثير من "أنا" وأنا"، وكالم فارغ عن" مليارات ستتدفق إىل االقتصاد"، 
وإطالق مشاريع اقتصادية سرعان ما تبددت، سواء ألن احلكومة مل تكن 

  تنوي فعالً حتقيقها، أو ألنها مل تعرف كيف حتققها. 
 لضائقة التي حتدث على مل نعد نصدقكم. أنتم يف احلقيقة لستم معنيين با

أرض الواقع، وأنتم يف احلقيقة ال تعيشون بأنفسكم حياة رجل املهنة 
نتم ال أجنون". هو بالنسبة إليكم "ائقة احلرة الصغيرة. الكالم عن ض

  تخجلون من قول ذلك.
  كلمة الكالعادة، عندما حتدث تظاهرة وتكون السلطة حمورها، فوراً تخرج

مثير للضحك، ألنه بحسب مقياس املعايير  يساريون". هذا" سحريةال
 هناك يغير شيئاً وظل اليمين، أنا "يمينية". لكن هذا الاليسار أو  عريفلت

ألنني ذهبت إىل ميدان رابين  أمس بأنني "يسارية، يسارية"ني من اتهم
 يف اللحظة التي يجرؤ  –ألنه بالنسبة إليهم  ،مدنيةلالحتجاج على ضائقة 

بأنه "خائن"، فوراً يوصَم  - لى االحتجاج على ظلم السلطةأي كان عفيها 
  و"يساري" و"قذر" وكل الكالم الفارغ من هذا النوع.

  شعب إسرائيل يستحق قيادة تهتم به، مثالً، العاملون االجتماعيون، هؤالء
األشخاص الطيبون الذين يهتمون باألجزاء األكثر بؤساً من اجملتمع 

% يف 60م بها أحد سواهم. هناك ارتفاع يُقدّر بـ اإلسرائيلي، والتي ال يهت
طلب املساعدة االجتماعية، وهم يعاجلون حاالت تدمي القلب. ويقبضون 

  شيكل يف الشهر.  6000بصعوبة 
  يعيشون حياة  -نريد قيادة يهمها أن عدداً كبيراً من األوالد والشباب

ليس هناك مؤسسات كافية يف البلد  - عنف واغتصاب وضائقة
ستيعابهم. نريد قيادة يهمها فعالً األمهات اللواتي ليس لديهن املال ال

لتأمين غذاء سليم ألوالدهن، ونساء يتعرضن للضرب من أزواج ظاملين، 
وأصحاب حاجات خاصة يضطرون إىل قطع الطرق، ألن اخملصصات 

  التي يحصلون عليها، هي ببساطة ال تكفيهم للعيش.
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  صدر حديثاً 
  

  اخلروج إىل النور
  
  

  عناين نبيل ف:تألي
  عناين رنا: وحتريره النص مراجعة
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ولد نبيل عناين يف الريف الفلسطيني يف أربعينيات القرن 
املاضي، عندما كانت فلسطين تقف عند مفترق طرق مصيري. 
عاش مع عائلته أوضاعاً اجتماعية وسياسية صعبة، شاقاً 
طريقه يف الفن، على الرغم من الصعاب، يف جو عمّه الفقر 

ال طريقاً واالضطراب السياسي، ومل يشكل فيه الفن أولوية و
منطقياً نحو املستقبل. عاصر نبيل النكبة والنكسة وأسس مع 
زمالئه رابطة الفنانين التشكيليين الفلسطينيين يف السبعينيات 
التي كان لها األثر الكبير يف تشكيل مالمح احلركة التشكيلية 
الفلسطينية احلالية. كان الفن بالنسبة إىل نبيل عناين نضاالً 

ل وتثبيتاً للهوية الفلسطينية. وخالل فترة وحتدياً لالحتال
االنتفاضة األوىل، انطلق مع بعض زمالئه إىل فضاءات التجريب 
واإلبداع التي أثرت يف األجيال الالحقة من الفنانين 
الفلسطينيين الشباب. ومن هنا جاءت مذكرات نبيل عناين شاهداً 

يني على جوانب من التحوالت التي طرأت على اجملتمع الفلسط
خالل العقود املاضية، وهي تسرد التاريخ من خالل كثير من 

 القصص الشخصية التي تروى بروح من الدعابة.


