
 

 

 

 

 

  ت 
.................  2 
  زمة 

................  2 
   تفشي 

...............  3  
  من مل 

..............  .5  
  طرة 

.............  .6 

.............  8  
............. 10  

  ة تفريقهم 

ht

 رأس أولويات
......................
يف مواجهة أز
......................
 تام للحدّ من

......................
كاميرات األم 

......................
حماوالت السيط
......................

......................

......................

شرطة اإلسرائيلية

ttps://digitalp

يقف يف ربية
......................

جاً على فشله يف
......................
ض إغالق شبه
......................
ياد احلالق أن

.....................
على حم جاجاً

......................

  

..........سياسية
................... ت

ثناء محاوالت الش
 س")

  ؤسسة:
projects.pales

 

 

 

 

يف الضفة الغر
......................

واحتجاجاهو
......................

فرض بضرورة
......................

يني القتيل إيا
.....................

سرائيلية احتج
................. يل

ملصالح س يل
االحتجاجات ة

حكومة نتنياهو أث
نقًال عن "هآرتس

املؤ على موقع
stine-studies.

خمطط الضم يف
............... يام

بيب ضد نتنيا
......................

ئيلي يوصي ب
......................

لشاب الفلسطي
طة النار عليه

اجلامعات اإلس
ر التعليم العا

التعليم العايل ع
تصفيةهو يف

ليل أمس ضد ح 
(ن

متوفرة ع
.org/ar/daily/

   يحات
تعداد لتنفيذ خم
ائيلي هذه األي
القدس وتل أب

......................
لقومي اإلسرائ

................ ونا
غ عائلة ال" تبلّ

ث إطالق الشرط
 جلنة رؤساء ا
من جانب وزير

 يالت

والت إخضاع
أسلوب نتنياه

 تظاهروا   حتجين

/mukhtarat-v

وتصريح خبار
االست وخايف:

اجليش اإلسرا 
ن يف اظاهرتا
............ ورونا

ن الجملس األم
فيروس كورو 

حدة "ماحش"
تسجل حادث 

ستقالة رئيس
على العلوم م 

قاالت وحتلي

حماوفتتاحية:
أستاف شافير:

صورة مح

iew 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

أخ
كو

  
تظ
كو
جم

  
وح

  
اس

  

مق

اف
س

  

 

2020 0-7-3362،15العدد



ر

ن 
س 

د 
ق 
ا 
ر 

يف 
د 

ر 
ل 
 يرجى ذكر املصدر

  ة

كوخايف إن
ف يف رأس

م لواء جديد
دات والفرق
، وأكد فيها
ة لالستقرار

ىل تصعيد يف
جاوز حدود

ت قبالة مقر
بته باعتزال

 عند االقتباس 

ضفة الغربية
  ذه األيام]

نرال أفيف ك
لغربية يقف

مراسم تسلم
جميع الوحد
س (الثالثاء)

حتديات جمة

ن يؤدي إىل
ة تتجعسكري

  نياهو 
  ورونا]

اهرة أقيمت
قدس ملطالب

لضم يف الض
سرائيلي هذ

2020  

سرائيلي اجلن
يف الضفة ا

قاها خالل 
سؤولة عن ج
 أقيمت أمس

طوي على حت

طى يمكن أن
الع حملة ع

بيب ضد نتن
جهة أزمة كو

ثاء) يف تظا
ياهو يف الق

فيذ خمطط ال
ت اجليش اإلس

،"15/7/0

لجيش اإلسر
سرائيلي يف

 يام.

اق كلمة ألق
وسطى املس
ية والقدس

مكن أن تنط

جلبهة الوسط
الحتمال اندال

قدس وتل أب
شله يف مواج

مس (الثالث
بنيامين نتني

لتنفستعداد
أس أولويات

ائيلية "كان"

ن العامة لل
ط الضم اإل
يلي هذه األي

هذه يف سيا
لعسكرية الو
ضفة الغربي
يف ظروف يم

تصعيد يف اجل
ن نستعد ال

 الغربية]."

هرتان يف الق
اجاً على فش

20  

ص مساء أم
إلسرائيلية ب

كوخايف: اال
يقف يف رأ

تلفزة اإلسرا
www.k  

هيئة األركان
نفيذ خمطط
يش اإلسرائي

ل كوخايف ه
 املنطقة ال

 الضعاملة يف
رائيل تمرّ يف

يف: "إن أي ت
ى، ولذا نحن

مرة [الضفة 

[تظاه
واحتجا

15/7/020

شخص 2000
 احلكومة اإل

 
2

[ك

وقع قناة الت
kan.org.i

ال رئيس ه
الستعداد لتن
ولويات اجلي

جاءت أقوال
نصب قائد
لعسكرية الع
يضاً أن إسر

 إلقليمي.

قال كوخايف
خرىجبهات أُ

هودا والسام

5معاريف"،

0شارك نحو

قامة رئيس
2 

 
 

  

مو
il

  

قا
اال
أو

وج
من
الع
أي
اإل

وق
ج
يه

  

  

"م
  

ش
إق



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
 
3 

دمت ضده وعلى خلفية منصبه واحلياة السياسية بسبب لوائح االتهام التي قُ
  فشله يف مواجهة أزمة فيروس كورونا. 

هرين إزاحة احلواجز التي نصبتها الشرطة يف املكان وحاول بعض املتظا
ووقعت مواجهات بين اجلانبين ألقى املتظاهرون خاللها البيض على أفراد 

 .لتفريقهم خاصة قوات استدعاء وتم الشرطة

ويف الوقت نفسه شارك مئات األشخاص يف تظاهرة أقيمت يف حديقة "تشارلز 
سنوات على احلراك االجتماعي الذي  9مناسبة ذكرى مرور بكلور" يف تل أبيب 

  وطالب بخفض األسعار وحتسين مستوى املعيشة. 2011اندلع يف إسرائيل سنة 
وقالت دافني ليف من مبادري ذلك احلراك إن إسرائيل اآلن يف بداية أزمة 

  اجتماعية كبيرة وأكدت أنه ال توجد قيادة قادرة على إيجاد حلول. -اقتصادية
  

  اإلسرائيلي يوصي بضرورة [جملس األمن القومي
 فرض إغالق شبه تام للحدّ من تفشي فيروس كورونا]

  
  15/7/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
قالت مصادر مسؤولة يف ديوان رئاسة احلكومة اإلسرائيلية إن احلكومة تدرس 
إمكان فرض إغالق جزئي يف عطل نهاية األسبوع أو خالل ساعات الليل للحد 

  كورونا.من تفشي فيروس 

وأضافت هذه املصادر أن رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو عقد مساء أمس 
 .(الثالثاء) جلسة خاصة للتشاور بهذا الشأن انتهت من دون اتخاذ أي قرارات

وأشارت إىل أن جملس األمن القومي اإلسرائيلي أوصى خالل تلك اجللسة 
الدينية التوراتية  فرض إغالق شبه تام يشمل دور العبادة واملعاهد  بضرورة

والشواطئ وصاالت األلعاب الرياضية وبرك السباحة، كما يشمل كل املؤسسات 
 التعليمية خالل العطلة الصيفية.
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كما أوصى جملس األمن القومي بـإغالق املطاعم واالعتماد على خدمة 
اإلرساليات أو إتاحة اجملال أمام الزبائن لتسلم الطلبيات من املطاعم، وبتشديد 

وشدّد هذا  .أشخاص كحد أقصى 10بحيث تشمل  ،لقيود على جتمهر املواطنينا
اجمللس على ضرورة اتخاذ قرارات بشأن القيود اجلديدة خالل األيام القليلة 
املقبلة ملنع تسارع وتيرة انتشار الفيروس، وذلك يف ظل االرتفاع املتواصل يف 

 .عدد الوفيات واإلصابات اجلديدة ونسب احلاالت اخلطرة

ال والعلوم وشارك يف جلسة املشاورات هذه وزراء الدفاع والصحة وامل
وزارة الصحة وجملس األمن القومي، باإلضافة إىل لوالتكنولوجيا، وممثلون 

املدير العام السابق لوزارة الصحة موشيه بار سيمنطوف الذي أشرف على إدارة 
 .مارس الفائتاحلكومة اإلسرائيلية خالل آذار/ اإلغالق الذي فرضته

ود جديدة فوراً يف ظل ارتفاع أن رئيس احلكومة أبدى تأييده لفرض قي وأفيدَ
أعداد اإلصابات اجلديدة التي تسجل يومياً، غير أن رئيس احلكومة البديل ووزير 
الدفاع بني غانتس [رئيس أزرق أبيض] طالب باالنتظار إىل حين درس نتائج 

ر القيود التي فرضتها احلكومة اإلسرائيلية خالل األسبوع الفائت على جتمهُ
 .صالح التجاريةاملواطنين وعمل امل

وقال وزير الصحة اإلسرائيلي يويل إدلشتاين إنه يف حال عدم اتخاذ تدابير 
ومن استمرار الزيادة يف عدد اإلصابات،  ،جذرية للحدّ من انتشار فيروس كورونا

لن يكون هناك مفر من فرض اإلغالق. وقام إدلشتاين بعرض بيانات لوزارة 
  .مرات خالل أسبوعين 3تضاعف  الصحة تظهر أن عدد احلاالت اخلطرة

إصابة جديدة  1335وأعلنت وزارة الصحة اإلسرائيلية مساء أمس أنه تم تسجيل 
املاضية، وأن حصيلة الوفيات منذ بداية  24بفيروس كورونا خالل الساعات الـ

وفاة، يف حين أن العدد الكليّ  371تفشي هذا الفيروس يف إسرائيل ارتفعت إىل 
 .22324ارتفع إىل لإلصابات النشطة 

حالة  183وأشارت وزارة الصحة إىل أن عدد حاالت اإلصابة اخلطرة ارتفع إىل 
  منها بأجهزة التنفس االصطناعي. 56تم ربط 
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  غ عائلة الشاب الفلسطيني القتيل إياد احلالق أن[وحدة "ماحش" تبلّ 
  كاميرات األمن مل تسجل حادث إطالق الشرطة النار عليه]

  

  15/7/2020"هآرتس"، 
  

ذكر بيان صادر عن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة التابعة لوزارة العدل 
غت عائلة الشاب الفلسطيني إياد احلالق اإلسرائيلية [ماحش] أن الوحدة بلّ

 6والذي قُتل برصاص الشرطة اإلسرائيلية قبل أكثر من  ،املصاب بالتوحّد
ق النار مل تسجل ما حدث يف أسابيع، أن كاميرات األمن يف موقع حادث إطال

  .ذلك الوقت

وحدة لقدت بين ممثلين وأضاف البيان أن هذا التبليغ جاء خالل جلسة عُ
  "ماحش" ومندوبين من عائلة احلالق وحمامي الدفاع عن العائلة جاد القضماين.

وأشار البيان إىل أن ممثلي "ماحش" أكدوا للعائلة أن التحقيق يف حادث مقتل 
مراحل متقدمة جداً وعند استكماله سيتم تسليم النتائج للنيابة  احلالق هو يف

اإلسرائيلية العامة التي ستقرر ما إذا كان سيتم توجيه تهم للشرطييْن املتورطيْن 
يف احلادث، وأوضحوا أن الوحدة قامت بجمع شهادات من شهود عيان 

 وباستجواب أفراد الشرطة الذين كانوا موجودين يف مكان احلادث.

إجراء حتقيق يف إىل أكد احملامي جاد القضماين أن هناك حاجة  ،رداً على ذلكو
وأضاف أن العائلة تخشى أن تكون جهة ما قامت  .عدم وجود توثيق للحادث

 بإخفاء األدلة للتستر على جريمة القتل.

غنا اليوم أن كاميرا املراقبة يف موقع جريمة القتل مل تكن وقال القضماين: "بُلّ
ولذا ال يوجد دليل على ما حدث. هذا أمر غير مقبول وغير منطقي على  ،تعمل

 وننظر إليه بكثير من الشك. من الواضح أنهم يريدون إخفاء ما حدث." ،اإلطالق

أيار/مايو الفائت بعد إطالق الرصاص  30عاماً) يوم  32وقُتل إياد احلالق (
ه الذي يسلكه يومياً إىل عليه داخل البلدة القديمة يف القدس عندما كان يف طريق

اجات اخلاصة. وقالت الشرطة يف حينه إن عناصرها ظنوا أن احلمعهد لذوي 
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احلالق كان يحمل سالحاً وأنهم فتحوا النار عليه عندما مل يمتثل ألوامرهم 
طارد عنصران من أفراد شرطة حرس احلدود  ،ووفقاً لروايات متطابقة .بالتوقف

ة قمامة وأطلقا عليه الرصاص. وقالت مرشدة احلالق اإلسرائيلية احلالق إىل غرف
من ذوي احلاجات التي كانت معه إنها صرخت مراراً للشرطيين بأن احلالق 

وأشارت إىل أنه تم إطالق سبع رصاصات  ،يف أثناء حماولتها إيقافهما اخلاصة
ودعت عائلته مراراً الشرطة إىل نشر اللقطات التي وثقتها  .عليه على األقل

 .كاميرات األمن للحادث

  

  [استقالة رئيس جلنة رؤساء اجلامعات اإلسرائيلية احتجاجاً 
 على حماوالت السيطرة على العلوم من جانب وزير التعليم العايل]

  
  15/7/2020"هآرتس"، 

  

البروفيسور رون روبين أمس أعلن رئيس جلنة رؤساء اجلامعات اإلسرائيلية 
(الثالثاء) استقالته من منصبه احتجاجاً على ما وصفه بأنه حماوالت السيطرة 

 على العلوم يف إسرائيل من جانب وزير التعليم العايل زئيف إلكين [الليكود].

يف رسالة وجهها إىل أعضاء السلك  ،وهو رئيس جامعة حيفا ،وكتب روبين
: "إننا نشهد حماوالت للسيطرة على العلوم يف األكاديمي وطلبة اجلامعات

إسرائيل بهدف تخويف وإضعاف وفرض رقابة والسماح ملصالح سياسية بإمالء 
يشكل خطراً واضحاً وداهماً على دولة إسرائيل  ، األمر الذيأجندة األبحاث

 ومستقبلنا جميعاً."

الوزير إلكين وأوضح روبين أن استقالته جاءت يف إثر خطوات عديدة أقدم عليها 
وآخرها قراره عدم تمديد والية القائمة بأعمال املديرة العامة جمللس التعليم 
العايل ميخال نويمان التي تنتهي هذا األسبوع. وأكد روبين أن قرار إلكين بعدم 
تمديد والية نويمان يهدف إىل إضعاف استقاللية جملس التعليم العايل يف 

 مقابل املؤسسة السياسية.
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روبين: "إن جملس التعليم العايل هو بمثابة قدس األقداس ومهمته أن  وأضاف
وحتت عصا  ،يشكل حاجزاً منيعاً بين السياسة والعلم، لكننا يف األسابيع األخيرة

نشهد حماوالت تهدف إىل إسكات حراس  ،الوزير املفوض شؤون التعليم العايل
نا موجودون يف فترة غير التخوم املؤتمنين على مستقبل العلوم يف إسرائيل. إن

مسبوقة ومظلمة جداً، وحتول حراس التخوم إىل هدف، وتتم كل صباح ومساء 
مهاجمة أجهزة تنادي بقيم حرية التعبير والتفكير، كما أن الثقافة وجهاز 
القضاء ووسائل اإلعالم والتعليم العايل تواجه هجمة خطرة تهدد الديمقراطية 

 يف إسرائيل."

وأوضح روبين أنه قرر االستقالة من منصبه كخطوة احتجاج على ما وصفه بأنه 
تدمير من دون حساب حتركه مصالح سياسية ضيقة مل يكن لها مثيل يف 

أن تشعل استقالته نار التمرد يف صفوف السلك بالسابق. وأعرب عن أمله 
  األكاديمي وجمهور الطلبة اجلامعيين.

ؤساء اجلامعات أبدت مؤخراً معارضتها لقرار إلكين جتدر اإلشارة إىل أن جلنة ر
القاضي بحظر إجراء امتحانات يف اجلامعات على خلفية انتشار فيروس كورونا، 
واتهمته بمنع إجراء مداوالت بهذا الشأن يف جملس التعليم العايل. كما أبدت 
معارضتها لقيام الوزير بضم مندوب عن جامعة مستوطنة "أريئيل" يف الضفة 

لغربية إىل جلنة التخطيط ورصد امليزانيات يف جملس التعليم العايل، وشددت ا
 .على أن هذا التعيين سياسي ومن شأنه أن يمس احلرية األكاديمية
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يل يف الضف
موضع جدل

بأعمالة ئم

س جامعة أر
ألخير ترشيح
مرشحين آخ
يعيّن يف جل

التع خضاع
صالح سياسي

  
ت البروفيسو
للتأويالت ب
ئيل، هدفها
إمالء جدول

. وتنضم اس
 عليم العايل.
ات مع الوزي
قل. حتت ح
يعمل إلكين
عضاء من ال
مليزانية امل
جامعة أريئي
معة كان مو

لقاا إقالة 
  ن.

عيين رئيس
سحب هذا األ

ثالثة لكين 
زير يريد أن 

2  

حماوالت إخ
ملص

اء اجلامعات
ترك مكاناً ل
علم يف إسرا
ح سياسية بإ
ي والطالب.

التع نظام يف
ني للجامعا

ال أ .اديمية
ل بالوباء، ي

تعيين أع على
 التخطيط وا

لسنة [تقع ج
يلها إىل جا
 إلكين على

يخال نويمان
هوده يف تع

نية (بعد أن 
ي)، اقترح إل
ضح أن الوز

1/7/2020

س جلنة رؤسا
نصبه، مل يت
طرة على الع
ماح ملصالح
ر األكاديمي

يف كبارولين
لصراع العلن
قاللية األكا

لنشغهور امل
عليم العايل،

اء يف جلنة
ر شيكل يف ال
عامة وحتوي

بل، حرص
يم العايل مي

ا فشلت جه
طيط وامليزان
له األكاديمي

ل. "من الواض
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  فتتاحية
15هآرتس"،

 رئيس
من من
للسيط
والسم
الكادر
ملسؤو

 يدورا
االستق
اجلمه
التعلي
أعضا
مليار

كلية ع
املقاب
التعلي

 عندما
التخط
بسجل

أريئيل
8 
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السيطرة على هذه اللجنة املهمة"، كتب رئيس يريد ، وريدهما ي مَن ينفذ
من تسييس جهاز  ، البروفيسور أريال بورات، وحذّرجامعة تل أبيب

  التعليم العايل.
 يف  بموجب القانونت يف رسالته إىل أن أريئيل هي "جامعة يشير بورا

إسرائيل"، لكن من املعروف أنها حصلت على وضعها هذا بفضل معركة 
طويلة خاضتها حكومات اليمين، يف حماولة إلعطاء املشروع االستيطاين 

أريئيل" تقوض تعريف فية. رغبة إلكين يف تعيين "ممثل من شرعية إضا
يزانية كهيئة غير سياسية. كما ينوي الوزير تغيير جلنة التخطيط وامل

موازين القوى الداخلية يف اللجنة املهمة ملصلحة حكم اليمين ورغبته يف 
ملصلحة جامعة أريئيل، بحيث تُعتبر جامعة مثل سائر وفرض سيادته 

  اجلامعات، على الرغم من كونها ليست كذلك.
 لكين أن يفعل بالتعليم حكومات نتنياهو، يريد إ تراثأفضل  على غرارو

العايل ما فعلته ميري ريغيف يف الثقافة، وأمير أوحنا يف القضاء: 
السيطرة سياسياً بواسطة توزيع موارد وتعيينات. يف نظر إلكين، التعبير 

هو قبل كل شيء تأهيل  يطرته على مؤسسات التعليم العايلعن س
  اجلامعة االستيطانية.

 اع الدائر اليوم يف إسرائيل. "حراس الصر جوهر شحذاستقالة روبين ت
حتولوا إىل هدف، ومؤسسات رفعت لواء قيم حرية التعبير  سواراأل

والتفكير تتعرض للهجوم صبحاً ومساء"، كتب رئيس جامعة حيفا الذي 
ربط معاً، وعن حق، خمتلف اجلبهات التي تتعرض لهجوم: جهاز القضاء، 

  ضاً.   والتعليم العايل أي - والثقافة، واإلعالم
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  ستاف شافير، عضو كنيست سابقة ومن قادة
  2011االحتجاج االجتماعي يف سنة 

  15/7/2020"هآرتس"، 
  

  االحتجاجاتتصفية أسلوب نتنياهو يف  
  

  عقد 2011يف األسبوع الثاين لالحتجاج االجتماعي الذي نشب يف سنة ،
تقديمات ملفقة بنيامين نتنياهو مؤتمراً صحافياً مذعوراً، وأعلن رزمة 

  التوصل إىل تفكيك خيمة االحتجاج. كان للطالب. هدف االقتراح
  :يف الغرفة املوقتة التي اجتمعنا فيها لدراسة خطواتنا، برزت خماوف

 - االحتاد الطالبي يمكن أن يميل إىل قبول االقتراح ووقف االحتجاج
يف كل يوم بينما نحن الذين نصبنا اخليم، عرفنا أن هذه هي البداية فقط. 

ازداد عدد اخليم، وانتشرت يف كل أنحاء البلد. أهداف االحتجاج الذي بدأ 
مساكن  توشمل تتوسع - رداً على االرتفاع يف أسعار الشقق املستأجرة

بأسعار معقولة وعدالة اجتماعية. عرفنا أنه يجب عدم املوافقة على 
نية املوارد اقتراح نتنياهو، لكن يف االحتاد الذي كان هيئة سياسية غ

  (وكنا نعتمد عليه لتمويل االعتصامات) ترددوا.
  قررنا إصدار بيان فوراً، نعلن فيه رفضنا خطة نتنياهو، ونلتقي معه فقط

إذا جرى بث اللقاء علناً. البيان خلق احتكاكات ("ال يقال لرئيس احلكومة 
ياً [وحال باليك شمويل الذي كان آنذاك رئيساً الحتاد الط"ال"، قال إيتس

  عضو كنيست عن حزب العمل]، لكن يف النهاية انضم االحتاد إلينا.
  لكن نتنياهو حُذف من جدول األعمالنتنياهو الذي قدمه اقتراح الرشوة ،

واصل حماولته للقضاء على االحتجاج بأية وسيلة. هو واملقربون منه 
نشروا أخباراً كاذبة عن مصادر تمويل أجنبية، وحاولوا إظهار 

  ويين ومدللين.املتظاهرين كفوض
  يد حتضن األمل الذي أظهره هو أسلوب نتنياهو احملبب للتصفيةهذا :

االحتجاج ويد ثانية تقضي على قيادته بواسطة رشوة سياسية، وإذا مل 
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رسالة إىل اجلمهور بأنه  تُرسلذا كينجح ذلك، بواسطة تشويه سمعتهم. وه
ال يستطيع االعتماد على قيادة االحتجاج، ألن لهم مصالح أجنبية، ومن 

وجه يُاألفضل التوحد حتت شعار "هذا ليس سياسياً"، وأن نتنياهو الذي 
  ضده االتهام، هو املنقذ.

  نحن ببساطة جتاهلناه. االحتجاج استمر، ومليون إسرائيلي انضموا إىل
تسعة أعوام على ذلك، حرص خاللها نتنياهو على  صفوفه. لقد مرت

السيطرة على وسائل اإلعالم والتأكد من أنها لن تغطي بتعاطف 
االحتجاجات اجلديدة. أسلوب "احضن واقتل" مستمر. هو بالتأكيد ينظر 
بارتياح إىل بعض قادة االحتجاج الذين جنح يف جذبهم إىل حكومته 

بوع املاضي أيدوا من دون خجل بواسطة وظائف ورواتب. فقط يف األس
أي الديمقراطية  - قانوناً هدفه املس بشدة باستقاللية الكنيست

  اإلسرائيلية.
  يف نظر نتنياهو، ما يجري هو عودة إىل نقطة البداية: هو يعمل ضد أرباب

بأساليب مشابهة لتلك التي  املشاركين يف االحتجاج ينعصاميالعمل ال
تبين لنا يف األسبوع املاضي يف كما  - 2011استخدمها يف سنة 

على  2019املقابلة الرائعة مع زعيم "شوملانيم" [جمموعة ظهرت يف سنة 
الفايسبوك، تمثل شركات صغيرة، هدفها جمع أصحاب األعمال 

  املستقلين يف إسرائيل، وحتولت منذ ذلك احلين إىل جمموعة ضغط].
  يساريين لنزع التقارب بين الشوملانيين والتسعى السلطة من خالل

الحتجاج، وحتويل كلمة "سياسي" إىل كلمة عن االسياسية  ةصفال
مستنكرة، وتقديم املعارضة (السياسية) للسلطة كفكرة ممنوعة. لكن 

يجب االحتجاج احلقيقي  فإن ،لذلك .تغييراً السياسة وحدها يمكن أن تنتج
بالذات ما تسعى له السلطة. هي تريد  يه "الالسياسة"أن يكون سياسياً. 

القضاء على النقاش األيديولوجي الذي من املفروض أن يجري يف 
  ديمقراطية حية، بواسطة شراء اخلصم أو تشويه سمعته.

  لكن ذلك ال يعني أن علينا أن نفقد األمل. احتجاج هائل يمكن أن ينشب
هنا ويزلزل كراسي وزراء احلكومة، وينقذ إسرائيل. لكي يحدث ذلك، يجب 
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  صدر حديثاً 
  

  اخلروج إىل النور
  
  

  عناين نبيل ف:تألي
  عناين رنا: وحتريره النص مراجعة

  187عدد الصفحات: 
  $ 12السعر:  

  
  

 

  
  
  
  

 

  
 

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 

طريقاً واالضطراب السياسي، ومل يشكل فيه الفن أولوية وال 
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 

تثبيتاً للهوية الفلسطينية. وخالل فترة وحتدياً لالحتالل و
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 
 على جوانب من التحوالت التي طرأت على اجملتمع الفلسطيني
خالل العقود املاضية، وهي تسرد التاريخ من خالل كثير من 

 القصص الشخصية التي تروى بروح من الدعابة.


