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  االستمراربين  ستحسم ريبةاأليام الثالثة الق[إدلشتاين: 
  ]غالق كاملإفرض  فقط أويف إجراءات الوقاية 

  
  16/7/2020"معاريف"، 

  
كل  عين على احلكومة درسيت إنهدلشتاين إيويل اإلسرائيلي قال وزير الصحة 

فيروس اخلطوات الواجب اتخاذها بهدف وقف وتيرة ارتفاع عدد املصابين ب
  .كورونا

 إدلشتاين يف سياق مؤتمر صحايف عقده مساء أمس (األربعاء)، أنوأضاف 
احلكومة  االجتماع الذي ستعقدهالل جميع اخليارات ستكون حمل بحث خ

ستكون  ريبةاأليام الثالثة القتطورات  أنوأوضح اإلسرائيلية يوم األحد املقبل. 
  غالق كامل. إفرض ل فقط أواالستمرار يف إجراءات الوقاية  إما لناحية ،حاسمة

من ناحية أُخرى، قال رئيس احلكومة البديل ووزير الدفاع بني غانتس [رئيس 
 أو غالق قد يكون شامالًإإىل فرض  أبيض] إن هناك احتماالً وارداً للعودةأزرق 
قرار من للحدّ من تفشي فيروس كورونا، لكنه يف الوقت عينه أكد أن أي  جزئياً

  .مكانإلوضاع قدر ان يتخذ بعقالنية وبعد تقييم معمق لألأهذا القبيل يجب 

لفزة اإلسرائيلية "كان" وأضاف غانتس يف سياق مقابلة أجرتها معه قناة الت
ملكافحة مامي ن تقف يف اخلط األأيتعين على وزارة الصحة  مساء أمس، أنه
من املتخصصة جهزة األأسناد بعض الصالحيات إىل إلكن يجب  فيروس كورونا،

على دحر  ، وأعرب عن يقينه بأن اجليش اإلسرائيلي قادراملوضوعمثل هذا يف 
  .الوباء

نمط االستهالك لدى جمهور  بشأنمعطيات كزي أمس املرإسرائيل  مصرفونشر 
% خالل 6 بنسبة ارتفع الغذائية املواد شراء حجم نأستدل منها املواطنين يُ 

يدل على  . وقالت مصادر مسؤولة يف املصرف إن هذا االرتفاعخيرسبوع األاأل
احتمال من و ،زمة الصحية يف البلدخماوف لدى املواطنين من تفاقم األوجود 
  غالق شامل من جديد.إفرض 
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إصابة  1055وأعلنت وزارة الصحة اإلسرائيلية مساء أمس أنه تم تسجيل هذا، 
املاضية، وأن حصيلة الوفيات منذ  24جديدة بفيروس كورونا خالل الساعات الـ

وفاة، يف حين أن العدد  375بداية تفشي هذا الفيروس يف إسرائيل ارتفعت إىل 
، وبلغ جممل عدد اإلصابات منذ 23399فع إىل الكليّ لإلصابات النشطة ارت

 إصابة. 43668بداية تفشي الفيروس 

حاالت  205وأشارت وزارة الصحة إىل أن عدد حاالت اإلصابة اخلطرة ارتفع إىل 
  منها بأجهزة التنفس االصطناعي. 57تم ربط 

  
  [نسبة البطالة يف إسرائيل

  %]21وصلت إىل 
  

  16/7/2020"معاريف"، 
  

صادر عن مصلحة التشغيل اإلسرائيلية إن مكاتب املصلحة تلقت حتى قال بيان 
     للبحث عن عمل.طلب جديد  3300 يوم أمس (األربعاء)

وأضاف البيان أنه وفقاً للمعطيات التي تم جتميعها يف مصلحة التشغيل بلغت 
%، يف حين وصل عدد العاطلين من العمل إىل نحو 21نسبة البطالة يف إسرائيل 

   تم إخراجهم إىل إجازات غير مدفوعة األجر. 575.000شخص بينهم  800.000

بات مالية للمواطنين بنيامين نتنياهو توزيع هِ ةرئيس احلكومة اإلسرائيلي وأعلن
تفشي فيروس اء زمة االقتصادية جرّوالعائالت اإلسرائيلية لدعمهم يف األ

   كورونا.

سة احلكومة يف القدس عقده يف ديوان رئاوقال نتنياهو يف مؤتمر صحايف 
ضاف إىل ت ، إن هذه الهِباتبمشاركة وزير املال يسرائيل كاتس مساء أمس

قامت احلكومة خطوات إىل و ،سبوعأبعرضها قبل  قاماخلطة االقتصادية التي 
تسببت  الفائتين، وادعى أن هذه اخلطوات يار/مايووأ بريلأيف نيسان/ بها

   اإلسرائيليين إىل سوق العمل. بعودة عشرات آالف
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غانتس وأزرق أبيض "اللذان يعرقالن اخلطوات املطلوبة لكبح الوباء 
يسة جلنة الكورونا، عضو الكنيست وإنقاذ احلياة، ألسباب سياسية"؛ رئ

يفعات شاشا بيطون التي سمحت اللجنة التي تترأسها بفتح املسابح 
  وقاعات الرياضة، بعكس موقف احلكومة.

  كلهم مسؤولون عن التقصير باستثناء نتنياهو؛ سواء مدير عام وزارة
فجأة كمستشار  أُعيدسيمان طوف (الذي  ارالصحة املستقيل موشيه ب

البروفيسورة سيغال سادتسكي، املديرة العامة للخدمات  خاص)، أو
الصحية يف وزارة الصحة، والتي استقالت قبل أسبوعين. هو فقط رئيس 

  كومة.احل
 اإلغالق إلعداد منظومتها الصحية وتعزيز  بينما استغلت دول أُخرى

سارع نتنياهو إىل املضي قدماً  - قطع تسلسل انتقال العدوىمنظومة 
لضم وصراعاته السياسية والقانونية. إدارته الفاشلة كلفت نحو أحالم ا

مليارات الشيكالت، وتسببت يف األساس بتدهور مئات آالف املواطنين، 
  وحتى بتدميرهم اقتصادياً.

  كان من املفروض على الذي قال للجمهور إنه بفضله جنحت الدولة يف
ك التي حدثت تسطيح اخلط البياين يف املوجة األوىل ومنع كارثة مثل تل

يف إيطاليا والواليات املتحدة، أن يتحمل القدر نفسه من املسؤولية عن 
الفشل، وأن يستقيل. لكن مصطلح "حتمّل املسؤولية" ليس موجوداً يف 

  قاموس نتنياهو، لذلك يحاول اجلمهور أن يدله على  طريق اخلروج.
 ع بلفور أصوات االحتجاج التي يسمعها نتنياهو من نافذة منزله يف شار

ليس من املمكن إسكاتها، وال حتى بواسطة رجال الشرطة. إنها صرخات 
  جمهور يختنق، ومل يعد قادراً على التنفس. 

  
  
  
  
  
  



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
 
7 

  كان رئيساً للجنة - سور مانويل ترختنبرغ البروفي
  2011العامة التي عينها نتنياهو يف أعقاب احتجاج 

  15/7/2020"يديعوت أحرونوت"، 
  

  ، 2020واحتجاج  2011احتجاج 
  هذا ليس اليأس عينه

  
 جماهير غفيرة حتتشد يف  -من فوق تبدو كل االحتجاجات متشابهة

، 2011ذا يف تموز/يوليو كامليدان، ترفع يافطات، تسمع صرخات. ه
. لكن عندما نقترب قليالً، نالحظ أنه ليس 2020يف تموز/يوليو  هكذاو

  عينها، وال الغضب اجلامح عينه.  نكسارت اإلصرخااليأس عينه، وال 
  الة اجتماعية" تردد صداها صرخة "الشعب يريد عدال، 2011يف سنة

، "العدالة االجتماعية" تبدو ترفاً ليس هناك اليوميف ساحات املدن؛  عالياً
وحل حملها الصراع على لقمة اخلبز، وعلى الوجود، وعلى  - مَن يحلم به

  هواء للتنفس. 
  املعطى املثير للخوف هو ارتفاع أسعار الشقق، اليوم هو يف املاضي، كان

عدد املوصولين بأجهزة التنفس االصطناعي: عشرات مع أوكسيجين يف 
 1800املستشفيات، مئات اآلالف مع أوكسيجين مشكوك فيه يقدر بنحو 

  شيكل يُضخ إىل الوريد االقتصادي لألسر املنهارة. 
 ل الذين قاموا بكل ما هو منتظر حينها، كانوا من الشباب اخلائبي األم

منهم (خدموا يف اجليش، تعلموا، اشتغلوا، وأنشأوا أسرة)، أولئك الذين 
حتطمت إرادتهم احلسنة يف مواجهة نموذج اقتصادي متحجر وسلطة 
منغلقة. اليوم اجملتمع اإلسرائيلي كله يتدفق إىل الساحات، كل من انهار 

سبب الفيروس الشرير، بل بسبب عامله عليه دفعة واحدة. هذا مل يجر ب
واإلخفاق احلكومي واإلداري اللذين  ،فيروس الغطرسة للقائد األعلى

  جلبهما إلينا بيديه.
 مل  "يف اقتصاد "امليكرو بينماقتصاد "املاكرو" يف ازدهار، حينها، كان ا

االقتصاد ، . اليومشابةة أسريف واقع كل  ،فجأة يف متناول اليد الشقة تعد
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املايل رو يف هبوط حر، الناجت القومي ينكمش، العجز وامليك املاكرو
يحلق، البطالة تتوسع، وكل هذا يفرض نفسه بقوة على عامل كل فرد وكل 

  عائلة.
 كان اجلو احتفالياً تقريباً، كان هناك شعور بأن شيئاً ما يحدثوقتها ، - 

الشباب يأخذون مصيرهم بأيديهم، يريدون أن يؤمنوا بأن العدالة 
، اإلحساس هو كآبة هائلة اليومالجتماعية يمكن أن تنشأ هنا أيضاً. ا

  ويأس وضياع. 
  تغييرات  2011على الرغم من خيبات األمل، أحدث االحتجاج يف سنة

غير قليلة: حيتان املال خسروا مكانتهم، احلديث العام تغير ملصلحة 
-3ن الـموضوعات اجتماعية، وجرى تطبيق التعليم اجملاين لألوالد يف س

سنوات. لكن احلكومة مل تغير نغمتها: صورة "السمين والنحيل" التي  4
يجب االستمرار يف جتويع التي معناها أنه طبعها نتنياهو كوزير للمال، 

القطاع العام ملصلحة القطاع اخلاص، استمرت يف قيادة السياسات. لهذا 
السبب، خدمات الصحة والتعليم واملواصالت واملساعدة استمرت يف 
تدهورها، واالرتفاعات اإلضافية يف األسعار ظلت تقع على كاهل 

  العائالت. 
  يف  ه كان: اعتقدت أنأخطأت وكنت ساذجاً 2011أعترف بأنني يف سنة

اجتماعية خمتلفة،  - اإلمكان ترجمة االحتجاج إىل سياسة اقتصادية
مثيرة لألمل. لكن هذا االعتقاد حتطم يف مواجهة احلقيقة القديمة: "يمكنك 
إحضار احلصان إىل حوض املياه، لكنك ال تستطيع إجباره على الشرب". 

حتى ىل اتخاذ قرارات، دفع احلكومة إ وحتىأي يمكن وضع خمطط للعمل، 
عتقدات أو املصالح السياسية املتتناقض مع  هذه القرارات كانتلو 

، السذاجة مل تعد خياراً، ألن اليوم. الضيقة ملن يقف على رأس الهرم
املشكلة ليست يف عدم وجود خمطط حكيم ملواجهة األزمة، بل ألن 

ة التايتانيك احلكومة املنتفخة تتصرف كأنها يف حفلة تنكرية على سفين
  التي تغرق.

  اليوم، بعد أن تدهورنا إىل هاوية ال قاع لها، ومن الواضح من دون أدنى
شك أن التدهور مل يفرضه الواقع بل كان من صنع يدي احلكومة والذي 
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يقف على رأسها.  بقي لدينا إمكان واحد: أالّ نأتي باحلصان كي يشرب، 
  بل تغيير احلصان وبسرعة.

  أنه حينها واآلن هناك رئيس احلكومة نفسه، لكن مع يجب أالّ ننسى
، خصص نتنياهو 2011نفسه. يف سنة  شخصاألسف الشديد هو مل يعد ال

 كان - كل وقته من أجل الدفع قدماً بموضوعات وطنية ذات أهمية كبيرة
يف اإلمكان االختالف مع وجهة نظره، لكن ال يمكن االختالف على أنه 

صاحب جتربة قوي وثاقب الذهن. اليوم هو أثبت قدرة مدهشة لزعيم 
رجل مطارد منقطع عن الواقع، وحتى متوحش، يخصص كل وقته لهدف 
واحد فقط: بقاؤه بأي ثمن. ليس هناك أمر أخطر من ذلك، واألكثر خطورة 
بأضعاف عندما يكون هذا الشخص هو الذي يصر على إدارة دفة السفينة 

) هي أخطر ما أُصيبت به إسرائيل يف األمواج الهائجة ألزمة (غير أمنية
 على اإلطالق. 

  
  حملل اقتصادي -  غاد ليئور

  16/7/2020"يديعوت أحرونوت"، 
  

  عن معظم [بحث جديد: إسرائيل متخلفة بنسب كبيرة
  بتقديم مساعدات فيما يتعلقالدول املتطورة 

  حكومية ألصحاب املصالح االقتصادية اخلاصة]
  

  تُعتبر إسرائيل متخلفة بنسب كبيرة عن معظم الدول املتطورة يف كل ما
يتعلق بتقديم مساعدات حكومية إىل أصحاب املصالح االقتصادية 
اخلاصة، فنسبة ضمانات الدولة يف جمال القروض لهذه املصالح هي 
األكثر انخفاضاً، كما أن القليل من الضرائب املفروضة على هذه املصالح 

من اإلنتاج لها ها لفترة قصيرة للغاية، ونسبة الدعم احلكومي تم تأجيل
القومي اخلام ضئيلة جداً. ويف عدد كبير من جماالت الدعم هذه وغيرها 
تقف إسرائيل يف املكان األخير بين الدول التي تمت املقارنة بينها، وهي 

 .OECDأساساً دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
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  "هذا ما توصل إليه بحث جديد أجراه "معهد أهران للسياسة االقتصادية
يف املركز املتعدد اجملاالت يف هيرتسليا، وأشرف عليه طاقم برئاسة 
القائم السابق بأعمال حمافظ مصرف إسرائيل املركزي البروفيسور 
تسفي أكشتاين، وتركز على سياسة املساعدات احلكومية التي انتُهجت 

اب املصالح اخلاصة يف العامل، وذلك خالل املوجة األوىل من حيال أصح
 تفشي فيروس كورونا. 

  ووفقاً لهذا البحث، تم تقديم هذه املساعدات احلكومية يف العامل عن طريق
خطوات سياسة دعم رئيسية هي: تقديم قروض بضمان الدولة، وخفض  4

صروفات أو تأجيل دفعات الضرائب، وتقديم هِبات حكومية لدعم امل
الدائمة للمصالح، وتنظيم النشاط والعقود يف ميدان االستئجار. وقامت 
إسرائيل بتطبيق خطوات سياسة الدعم الثالث األوىل، بينما مل تقم بأي 

 نشاط فيما يتعلق باخلطوة الرابعة.

  وأظهر البحث أن نسبة ضمان الدولة للقروض التي عُرضت على أصحاب
% فقط، وحلت إسرائيل يف 15ال تتعدى الـاملصالح اخلاصة يف إسرائيل 

%، 50املرتبة األخيرة وذلك قبل أستراليا التي بلغت نسبة الضمان فيها 
 أضعاف. 3أي أكبر مما هي عليه يف إسرائيل بأكثر من 

  تموز/يوليو احلايل بلغ حجم القروض  7وأوضح البحث أنه حتى يوم
اص للبنوك أقيم التي مُنحتها مصالح خاصة يف إسرائيل من صندوق خ

 41.000مليار شيكل، وأنه تمت املصادقة على نحو  15بضمان الدولة، 
طلب تلقاها الصندوق  58.000طلب للحصول على قروض كهذه من بين 

 املذكور من أصحاب مصالح خاصة.   

  أمّا فيما يخص تأجيل دفعات الضرائب، فقد أظهر البحث أن نسبة
% يف حين أن معدل مثل 0.6ئيل هي الضرائب التي تم تأجيلها يف إسرا

هذه النسبة يف الدول املتطورة التي تمت مقارنة األوضاع يف إسرائيل 
%. فضالً عن ذلك، كانت مدة تأجيل هذه الدفعات 5باألوضاع فيها بلغ 

 يف إسرائيل هي األقصر بين جميع تلك الدول وتراوحت بين شهر وشهرين.

 ِبات املمنوحة للمصالح اخلاصة من أخيراً، يتبين من البحث أن نسبة اله
% من 15% و3أجل تغطية مصروفاتها الثابتة تراوحت يف إسرائيل بين 
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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 

الفن أولوية وال طريقاً  واالضطراب السياسي، ومل يشكل فيه
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 

حتدياً لالحتالل وتثبيتاً للهوية الفلسطينية. وخالل فترة 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 

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

 القصص الشخصية التي تروى بروح من الدعابة.


