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وقال ميتسوتاكيس إن األول من آب/أغسطس سيكون هو أيضاً التاريخ الذي 
وأضاف أن احملادثات ركزت  .سيُسمح فيه لإلسرائيليين بالعودة إىل اليونان

 .أيضاً على التعاون الثنائي، بما يف ذلك األمن السيبراين والزراعة

وتأتي هذه الزيارة القصيرة لرئيس احلكومة اليونانية بعد زيارة قام بها وزير 
اخلارجية األملاين هايكو ماس إىل القدس األسبوع الفائت وعبّر فيها عن قلق 
أوروبي بشأن اخلطة اإلسرائيلية لضم مستوطنات الضفة الغربية وغور األردن 

 إىل إسرائيل.

  
  بفيروسحالة إصابة جديدة  258[تسجيل 

  املاضية] 24كورونا يف إسرائيل خالل الساعات الـ
  

  17/6/2020"يديعوت أحرونوت"، 
  

أعلنت وزارة الصحة اإلسرائيلية يف بيان صادر عنها أمس (الثالثاء) تسجيل 
  املاضية. 24حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خالل الساعات الـ 258

يتم تسجيله منذ أواخر نيسان/أبريل وأضاف البيان أن هذا الرقم هو األعلى الذي 
الفائت، وأشار إىل أن عدد حاالت اإلصابة املثبتة بفيروس كورونا يف إسرائيل 

 حالة خطرة تم ربط أصحابها بأجهزة تنفس اصطناعية. 39بينها ، 19.495بلغ 

كما أشار البيان إىل أن مدينة تل أبيب تُعتبر بؤرة تفشي الفيروس اجلديدة، حيث 
 حالة. 1000االت اإلصابة فيها جتاوزت ح

ومن املقرر أن يعقد اجمللس الوزاري اإلسرائيلي املصغر لشؤون كورونا اجتماعاً 
خاصاً اليوم (األربعاء) ملناقشة استمرار االرتفاع يف عدد حاالت اإلصابة 

 .اجلديدة

أن وزير الصحة يويل إدلشتاين يضغط من  12وذكرت قناة التلفزة اإلسرائيلية 
  .قف إجراءات إعادة فتح النشاط االقتصاديأجل و
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  [استقالة أحد أعضاء الكنيست اجلدد من شاس على خلفية دعوته
  موت العرب واعتباره أن مالبس النساء إىل 

  احملتشمة هي سبب اإلصابة بسرطان الثدي]غير 
  

  17/6/2020"هآرتس"، 
  

الليلة قدّم عضو الكنيست اجلديد احلاخام باروخ غزاهاي من حزب شاس 
  املاضية استقالته من الكنيست.

عضو كنيست جديد يف إثر  12وكان من املقرّر أن يدخل غزاهاي إىل الكنيست مع 
تمرير القانون النرويجي بالقراءة الثالثة الليلة قبل املاضية. ويسمح القانون 
للوزراء باالستقالة من الكنيست ليحل حملهم أشخاص آخرون من قوائم مرشحي 

 لالنتخابات. األحزاب

ويقوم غزاهاي منذ سنوات باإلدالء بتصريحات مسيئة للنساء وحمرضة على 
السكان العرب، ويقول إن املالبس غير احملتشمة هي سبب اإلصابة بسرطان 
الثدي واإلجهاض ويزعم أن النساء الالتي يكشفن عن أجسادهن سيعدن إىل 

  .احلياة بعد موتهن كأبقار

الفيديو باللغة العبرية على يوتيوب يف السنوات  ونشر غزاهاي مئات مقاطع
 8000ة، ولديه أكثر من تعددر فيها عن آرائه يف مواضيع ماألربع األخيرة وعبّ

 .مشترك يف قناته على املوقع وحظيت فيديوهاته بأكثر من مليوين مشاهدة

، عاماً) الذي وُلد يف إثيوبيا وهاجر إىل إسرائيل وهو رضيع 38ويترأس غزاهاي (
 .املعهد الديني "يوسف حاي" يف بئر السبع، وهو متزوج وأب خلمسة أبناء

، قال: "اللعنة على البدو، الله يأخذهم، يشترون 2016يف أحد هذه الدروس سنة 
قلوب الفتيات باحلديث عن مدى جمالهن. ال يهمها من يقول ذلك، حتى لو 

جب أن تبقى املرأة أخبرها ببغاء بذلك، سيشعرها ذلك باإلثارة." وأضاف: "ي
متواضعة يف لباسها. لألسف، هناك ارتباك بسيط يف هذا اجليل. تعتقد النساء 
أنهن رجال. كيف انتهى األمر بالنساء بارتداء السراويل؟ إنني أحترق شوقاً 
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ملعرفة ذلك. أنت امرأة؟ كيف ترتدين السروال؟ أنت مع سروال وزوجك مع سروال، 
 ن األم؟."ن األب ومَ عر باالرتباك، مَ ويجعل ذلك الطفل املسكين يش

قل عنه قوله إن املرأة التي اعتادت على الكشف عن اجلزء العلوي من جسدها ونُ
حلياة بعد موتها كبقرة. وأضاف أن على املرأة أن تغطي جسدها إىل اتعود عادة 

ألن عيون اجلميع تكون  ،العلوي وهذا أحد أسباب إصابة النساء بسرطان الثدي
 .بما يف ذلك عين احلسود ،عليهن

ويف فيديو آخر يقول غزاهاي إن النساء الالتي يأتين إىل العمل يف قمصان 
 .ضيقة يجب أن يحصلن على نصف راتبهن

قال رئيس شاس وزير الداخلية أرييه درعي إنه حتدث مع  ،وتعقيباً على ذلك
 .غزاهاي وأوضح له أن هذه التصريحات غير مقبولة وال تمثل شاس

  
  [نتنياهو يشيد باإلجراءات املضادة التي قررت الواليات

  املتحدة اتخاذها ضد احملكمة اجلنائية الدولية]
  

  16/6/2020"يسرائيل هيوم"، 
  

ذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة احلكومة اإلسرائيلية أن رئيس احلكومة 
ميركي بنيامين نتنياهو اتصل هاتفياً الليلة قبل املاضية بوزير اخلارجية األ

مايك بومبيو وأشاد باإلجراءات املضادة التي قررت الواليات املتحدة اتخاذها 
  ضد احملكمة اجلنائية الدولية يف الهاي. 

وأضاف البيان أن اجلانبين ناقشا امللف اإليراين وآخر التطورات يف منطقة 
 الشرق األوسط.

لد ترامب يوم وجاء هذا االتصال الهاتفي بعد أن قام الرئيس األميركي دونا
اخلميس الفائت برفع سقف املواجهة التي يخوضها مع احملكمة اجلنائية الدولية 
عبر السماح بفرض عقوبات اقتصادية عليها ملنعها من مالحقة عسكريين 

  أميركيين شاركوا يف احلرب يف أفغانستان.
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ألول عاماً كان يف أثنائها رئيساً للحكومة. صحيح أن نتنياهو حدد ا 11
من تموز/يوليو كموعد رسمي إلعالن خطة الضم، لكن حتى خريطة 

  اخلطة غير موجودة. 
  ًيف الواليات املتحدة هناك موضوعات مشتعلة أكثر. وباء الكورونا أيضا

وموجة االحتجاجات يشغالن الرئيس دونالد ترامب، فكم باألحرى عندما 
ات ضعيف. لكن تكون االنتخابات على األبواب، ووضعه يف االستطالع

هذا كله مل يثبط من عزيمة نصير أرض إسرائيل الكاملة يف البيت 
األبيض، سفير الواليات املتحدة يف إسرائيل ديفيد فريدمان. فريدمان 

احلكومة  ياجتاهه، وبالتأكيد أكثر من رئيس يؤيد الضم ويدفع يف
ذة اإلسرائيلية، وهو أكثر إصرارًا منهما على عدم السماح بإغالق ناف

الفرص للمستوطنين من دون ضم أكبر مساحة ممكنة مع أقل عدد من 
  الفلسطينيين.

 موقفه أكثر تطرفاً  مان.يدبهذا املعنى، ليس من الواضح بتاتاً مَن يمثل فر
من موقف األميركيين، ومن موقف رئيس حكومة إسرائيل، ويقاطعه 

ة، يتنصل الفلسطينيون. يجب اإلشارة إىل أنه حتى جملس يهودا والسامر
أصدقاؤه املستوطنون أيضاً ال بذلك من اخلطة ألسبابه اخلاصة، و

  يدعمونه.
  بصفته "وسيطاً نزيهاً"، يُعتبر سلوك فريدمان غير مسبوق. بدالً من

التوسط بين إسرائيل والفلسطينيين، وبدالً من دفع رئيس السلطة 
يف الفلسطينية إىل العودة إىل طاولة املفاوضات، انشغل فريدمان 

األسابيع األخيرة بالقيام بوساطة مكثفة بين نتنياهو ورئيس احلكومة 
املناوب بني غانتس. بالنسبة إىل املراقب من اخلارج، من الواضح أن 

 -اإلجماع الوحيد الذي يتطلع إليه فريدمان كـ"وسيط" هو إجماع داخلي 
  إسرائيلي.

 طراً على إلسرائيل جمموعة مصائب أيضاً من دون الضم الذي يشكل خ
كرئيس فريدمان  حتتاج إىلاستقرارها واستقرار املنطقة. هي بالتأكيد ال 

للحكومة يلتف من اليمين على رئيسي احلكومة. من املفيد أن يقوم  ثالث
  السفير األميركي يف إسرائيل. يف احملصلة أحد بتذكير فريدمان بأنه
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  حملل اقتصادي - سامي بيريتس 
  17/6/2020"هآرتس"، 

  
   – نتنياهو يف الطريق إىل انتخابات

  لدى كتلة اليسار خيار واحد
  

  نشر رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو هذا األسبوع شريط فيديو يظهر فيه
وهو يهنىء زوجين تزوجا يف هذه األيام، وأطلق أيضاً حملة تقول: كل 
زوجين يرسالن له صورة من زواجهما تُظهر كيف يحافظ املدعوون على 

على  نالتباعد االجتماعي، سينشرها على اإلنستغرام ويحصالقواعد 
تهنئة شخصية منه. نعم، يف ذروة أزمة اقتصادية، ونقاشات الضم، 
وأزمة كورونا مل حتُل، وتوتر سياسي يف مواجهة أزرق أبيض، وطبعاً 

  قضاياه القانونية،  يجد نتنياهو الوقت لتوجيه تهانٍ شخصية مصورة.
  ،من الواضح أن هذه اخلدمة ولدى نتنياهو، ال يوجد أمور بالصدفة

املمنوحة جلمهور املتزوجين هي جزء من حملة انتخابات مل يتوقف قط 
عن إدارتها. االستطالعات التي تعطيه مع كتلة اليمين فوزاً جارفاً منذ 

أزرق أبيض وتبدّد البديل من السلطة الذي كان يمثله، يغريانه  حزب تفكك
بالذهاب إىل انتخابات توفر عليه احلاجة إىل املناوبة مع بني غانتس، 
وتسمح له بتأليف حكومة من املوالين له الذين يسيرون معه حتى النهاية 

كمة اإلسرائيلية العليا، احمل بال .يف صراعه يف مواجهة اجلهاز القضائي
  بني غانتس. وبال

 العرض الذي قام به  على الرغم من - يدرك نتنياهو جيداً أن غانتس
مثل جنرال يزور ساحة  ،خالل زيارته إىل وزارة العدل هذا األسبوع

أسير يف حكومته من دون مستقبل سياسي له كرئيس حزب  -هجوم
حاكم. يعتقد رئيس احلكومة أن أرقام االستطالعات ال تبرر املناوبة مع 

، من الصعب رؤية كيف سينجح رئيس أزرق تغانتس، وحتى لو حدث
على  خمسة أعضاء يف الكنيستائتالف يسيطر عليه ب بيض يف إدارةأ

  .األكثر
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 رباك. ليس لهذا الوسط يف وضع شديد اإل - كل ذلك يضع معسكر اليسار
سلطة. األحالم بجنراالت تتوىل قيادته وحتقق الفوز املعسكر حزب 

تبخر بالكامل وال ذكر له يف  - حزب العمل - تبددت. احلزب املؤسس له
لهما غانتس ويائير لبيد مثّنصفا "البديل يف السلطة" اللذان تطالعات. االس

يتبادالن الضربات يومياً أكثر مما يتشاجران مع نتنياهو. يف مثل هذا 
الوضع، يتساءل الناخب احملتمل للكتلة ما فائدة االنتخابات؟ وما هي 
البشرى التي ستخرج منها؟ ومَن من الالعبين يف الساحة يستطيع أن 

  اً سياسياً.له بين يقدم
  األركان العامة الثالثة، واعتماد رؤساء تفكك أزرق أبيض، وفشل حزب

الوسط الذي ال أساس له على شخصيات مثل أوريل  - كتلة اليسار
رخ كبير يف هذه الكتلة. أباكسيس، يوعاز هندل، وتسفي هاوزر، تسبب بش

ان هذا صحيحاً ما قول الكليشيه "كل أزمة فيها فرصة؟" وإذا كفهل كما ت
  هي هذه الفرصة؟

 وسط. هناك  - يف هذه النقطة من الزمن يبدو أنه ال وجود فعالً لكتلة يسار
ة بينه وبين حزب يوجد مستقبل. هناك حركة صلحزب عربي ال توجد 

ميرتس الصغيرة، وال وجود حلزب العمل. صحيح هناك أزرق أبيض، لكن 
طرف. يف أحسن األحوال يمكن  أينسبه إىل يف هذه املرحلة، من الصعب 

ليمين املؤيد دى انشوة القوة لإىل حد كبح أن يتعريفه كحزب، الهدف منه 
  وا أكثر بكثير.توقعلبنيامين نتنياهو. هذا ليس سيئاً، لكن ناخبي الكتلة 

 يجب أن تبدأ بالتفكير يف مسار جديد. كذلك،  احلالكان  ، إذاهذه الكتلة
ب كبير واحد، ينضم إليه أشخاص ليس هذا يعني التخلي عن فكرة حز

وبدالً من  ،هناك عالقة فعلية بينهم، ويخيب آمال ناخبيه عندما  يتفكك
ذلك، إقامة عدة أحزاب تقدم أجوبة حمددة لناخبي الكتلة يف اجملاالت 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية. ويجب أن يكون القاسم املشترك 

  راطية اإلسرائيلية.بينها النضال من أجل صورة الديمق
  ،أزرق أبيض هو ممثل كتلة الوسط - الوضع حالياً  هوهذا على ما يبدو - 

اليسار يف االئتالف، وهو يقوم بذلك باسم معسكر أكبر بكثير، على الرغم 
من أن أغلبيته موجودة يف املعارضة. لكن املعارك الطاحنة بين حزب 
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خفي ما هو مشترك فاً يتخلق ضباباً كثييوجد مستقبل وبين أزرق أبيض 
شجع نتنياهو على استغالل ذلك ين احلزبين، ويُظهر ما يفرّق بينهما، ويب

  وجعل هذين اجلزأين غير ذوي داللة.  
  

  رام، حملل عسكري -  طال ليف
  17/6/2020"معاريف"، 

  
  [مسؤولون أمنيون: حتسين الوضع االقتصادي يف قطاع غزة 

  يف اجلبهة اجلنوبية] مفتاح للحفاظ على االستقرار األمني
  

  (االثنين) ال ينذر إطالق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة أول أمس
بتصعيد متوقع يف اجلبهة اجلنوبية. مثل هذا التصعيد يمكن أن يحدث يف 
حال قيام حركة "حماس" بمنح عناصرها حرية إطالق بالونات متفجرة 
أو حارقة يف اجتاه األراضي اإلسرائيلية، وبالسماح باستئناف أعمال 

العنيفة يف منطقة السياج األمني احلدودي، وهو ما من شأنه أن الشغب 
سائر التنظيمات اإلرهابية يف القطاع إىل يكون بمثابة إشارة مصادقة 

بزيادة وتيرة إطالق الصواريخ، األمر الذي يمكن أن يجعل الطريق إىل 
 التصعيد قصيرة جداً.

 مل نصل بعد إىل هذه النقطة. وما يحدث يمكن  ،يف املرحلة احلالية
اعتباره نوعاً من حترير الضغط من جانب "حماس" يف اجتاه إسرائيل 

 ن تأخر وصول األموال من قطر إىل القطاع. ععلى خلفية عدم الرضى 

  وتشير التقديرات السائدة يف املؤسسة األمنية اإلسرائيلية إىل أن ما يقلق
هو الوضع االقتصادي واخلوف من احتمال  "حماس" يف الوقت احلايل

تفشي فيروس كورونا أكثر من نيات الضم اإلسرائيلية. وال شك يف أن 
رة [الضفة الغربية] متنفيذ خطة الضم وتصعيد األوضاع يف يهودا والسا

إىل االستقرار األمني يف غزة، لكن "حماس" لن تسارع  يفسيؤثران 
 كن هناك تغيير فعلي ميدانياً.لدخول إىل ساحة املواجهة إذا مل يا
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يف الريف الفلسطيني يف أربعينيات القرن ولد نبيل عناين 
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 
واالضطراب السياسي، ومل يشكل فيه الفن أولوية وال طريقاً 

نحو املستقبل. عاصر نبيل النكبة والنكسة وأسس مع منطقياً 
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 

الفلسطينية. وخالل فترة وحتدياً لالحتالل وتثبيتاً للهوية 
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 

اضية، وهي تسرد التاريخ من خالل كثير من خالل العقود امل
 القصص الشخصية التي تروى بروح من الدعابة.


