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وأصدر وزير الدفاع نفتايل بينت حتذيراً لقادة حركة "حماس" يف غزة قال فيه 
 .إن إسرائيل ستتخذ خطوات قاتلة ضدهم إذا مل يتوقف سلوكهم غير املسؤول

 ل احلركة.وأشار إىل أن العمل العسكري اإلسرائيلي سيكون فوق قدرة حتمّ

القطاع أن الوفد األمني املصري ذكرت مصادر فلسطينية يف  ،يف غضون ذلك
الذي زار قطاع غزة يوم االثنين الفائت نقل رسالة من نتنياهو إىل "حماس" 

 بتوجيهوأشارت إىل أن الرسالة تضمنت تهديداً  .طالبها فيها بالعودة إىل الهدوء
 .إسرائيل ضربة قوية إىل "حماس" بغطاء دويل وأميركي إذا مل يُستأنف الهدوء

أخبر مسؤولون يف "حماس" الوفد املصري أن احلركة  ،رسالة نتنياهواً على وردّ
ال تسعى لتصعيد، لكن الضغط االقتصادي الذي يعيشه السكان يف القطاع وعدم 

  سيدفعان إىل ممارسة الضغط أكثر على إسرائيل. ،تنفيذ تفاهمات التهدئة
  

  [احلكومة واملعارضة يف إسرائيل تستنكران نشر جملس
  ن التابع لألمم املتحدة قائمة سوداء تضم أسماءحقوق اإلنسا

  شركة تنشط يف مستوطنات املناطق احملتلة] 112
  

  13/2/2020"معاريف"، 
  

نشر جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة أمس (األربعاء) قائمة سوداء 
منها أجنبية تنشط يف املستوطنات يف املناطق  18 ،شركة 112تضم أسماء 
 ارج اخلط األخضر.[احملتلة] خ

  وقوبل نشر هذه القائمة باستنكار إسرائيلي وترحيب فلسطيني.

واتهم رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو جملس حقوق اإلنسان 
باالنحياز وعدم التأثير. وأضاف يف بيان صادر عنه: "ليس من قبيل الصدفة 

دفة أن اإلدارة أنني أصدرت تعليمات بقطع أي صلة بهذا اجمللس، وليس ص
األميركية اتخذّت اخلطوة ذاتها معنا". وقال إنه بدالً من أن يهتم هذا اجمللس 

  بحقوق اإلنسان، فإنه يحاول تشويه سمعة إسرائيل فقط. 
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وشجب رئيس الدولة اإلسرائيلية رؤوفين ريفلين بشدة نشر جملس حقوق اإلنسان 
نشط يف املستوطنات، وأكد األممي قائمة الشركات واملؤسسات التجارية التي ت

أنه يفتخر بهذه الشركات ألنها تساهم كثيراً يف صنع السالم ودعم االقتصاد، 
  وشدّد على أن مقاطعتها ال تساعد يف حتقيق السالم وبناء الثقة.

ووصف وزير اخلارجية يسرائيل كاتس هذه اخلطوة بأنها وصمة عار على 
  .BDSاطعة اجمللس األممي الذي أصبح أداة حلركة املق

كما انتقد رئيس حتالف "أزرق أبيض" وزعيم املعارضة عضو الكنيست بني 
  .غانتس خطوة جملس حقوق اإلنسان هذه واتهمه بفقدان أي صلة له بالواقع

ووصف عضو الكنيست يائير لبيد من "أزرق أبيض" يف تغريدة نشرها يف حسابه 
قوق اإلنسان بأنه اخلاص على موقع التواصل االجتماعي "تويتر"، جملس ح

 ،جملس حقوق اإلرهاب ودعاه إىل إلقاء القائمة التي أصدرها يف سلة املهمالت
مؤكداً أن إسرائيل لن تقبل اإلمالءات الصادرة عن هيئة أثبتت مراراً أنها منحازة 

  ومعادية للسامية.

اً على نشر ردّ ،وقال جملس املستوطنات يف يهودا والسامرة [الضفة الغربية]
خرى أنها هيئة منحازة وغير حمايدة وتعمل القائمة إن األمم املتحدة أثبتت مرة أُ

ضد إسرائيل. ودان القائمة بشدة واعتبر أنها حتمل سمات واضحة ملعاداة 
إسرائيل فإن الشركات الوارد ذكرها يف إىل السامية. وأوضح اجمللس أنه بالنسبة 

هم يف السالم أكثر من كل انطقة وتُسالقائمة السوداء تعمل على تعزيز اقتصاد امل
  ما فعلته األمم املتحدة على مدار جميع سنوات عملها. 

 القائمة نشر إن املالكي رياض  قال وزير اخلارجية الفلسطيني ،يف املقابل
  جلهد الدبلوماسي.االسوداء هو انتصار للقانون الدويل و

 القائمة هي شركات املدرجة يف 112جتدر اإلشارة إىل أن معظم الشركات الـ 
إسرائيلية، بما يف ذلك جميع البنوك الكبرى، وشركة النقل العام اململوكة للدولة 
"إيغد"، وعمالقة االتصاالت "بيزك" و"هوت" و"سلكوم". وتشمل القائمة أيضاً 

  شركات متوسطة احلجم مثل شبكة املطاعم "كافيه كافيه" وخمابز "أجنل".
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عدداً من الشركات األجنبية، مثل "موتوروال"  وتشمل القائمة السوداء أيضاً
و"تريب أدفايزر" و"إكسبيديا" و"جنرال ميلز" من الواليات املتحدة،  Airbnbو

 .و"ألستوم" من فرنسا، و"غرينكوت" من بريطانيا

وقال بيان صادر عن مكتب املفوضة السامية حلقوق اإلنسان ميشيل باشليت 
إمكان الشركات أن تطلب شطبها من  يفرئيسة تشيلي السابقة إنه سيكون 

القائمة السوداء إذا تمكنت من إثبات أنها مل تعد تقدم الدعم املادي للمستوطنات 
 اإلسرائيلية. وأكد البيان أنه سوف يتم حتديث القائمة سنوياً.

  
  [غانتس يتنصل من أوملرت ويؤكد أن "صفقة القرن" يجب أن

  إسرائيل والفلسطينيين]تشكل نقطة البداية للمفاوضات بين 
  

  13/2/2020"معاريف"، 
  

قال رئيس حتالف "أزرق أبيض" وزعيم املعارضة عضو الكنيست بني غانتس إن 
خطة "صفقة القرن" املقترحة من طرف الرئيس األميركي دونالد ترامب للسالم 
بين إسرائيل والفلسطينيين يجب أن تُشكل نقطة البداية للمفاوضات بين 

  اجلانبين.

جاءت أقوال غانتس هذه يف تصريحات أدىل بها إىل وسائل إعالم أمس و
(األربعاء) يف معرض تعليقه على االجتماع الذي عقده رئيس السلطة الفلسطينية 
حممود عباس مع رئيس احلكومة اإلسرائيلية السابق إيهود أوملرت يف نيويورك 

    صفقة القرن".أول أمس (الثالثاء)، وكرّر فيها غانتس أيضاً تأييده لـ"

 وتنصل غانتس من أوملرت، وقال إن هذا األخير يتصرف من تلقاء نفسه. 

وأشار غانتس إىل أنه يتعين على الفلسطينيين اتخاذ قرار تاريخي باالنضمام 
أن يكون أوملرت بإىل عملية سالم على أساس "صفقة القرن"، وأعرب عن أمله 

ودة إىل خطة سالم أصبحت غير ذات للع اتوعباس اتفقا على أنه ال توجد إمكاني
صلة، يف إشارة إىل اخلطة التي اتفق االثنان عليها يف إبان املفاوضات التي 
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، وهي آخر مفاوضات أجرتها إسرائيل مع 2007جرت بينهما يف أنابوليس سنة 
   الفلسطينيين.

وكان حزب الليكود دعا غانتس إىل التدخل إلحباط لقاء عباس وأوملرت، وأشار 
أن غانتس ينتمي إىل معسكر الوسط اإلسرائيلي وهو نفس املعسكر الذي  إىل

  ينتمي إليه أوملرت.
  

  ["رافائيل" تعلن استكمال سلسلة جتارب على منظومة جديدة تعمل
  بواسطة أشعة ليزر العتراض طائرات مسيّرة وطائرات رباعية املراوح]

  
  13/2/2020"معاريف"، 

  
الية "رافائيل" يف بيان صادر عنها أمس أعلنت سلطة تطوير الوسائل القت

(األربعاء) أنها استكملت بنجاح سلسلة جتارب على منظومة جديدة العتراض 
  طائرات مسيّرة صغيرة من دون طيار وطائرات رباعية املراوح.

وأضاف البيان أن املنظومة اجلديدة تعمل بواسطة أشعة ليزر شديدة القوة، وهي 
وتدميرها خالل ساعات النهار والليل، وعلى التعامل قادرة على رصد األهداف 
  .مع عدة أهداف يف آن واحد

وأشار البيان إىل أن سلطة تطوير الوسائل القتالية تقوم حالياً أيضاً بتطوير 
منظومة ليزر ستقوم باعتراض القذائف الصاروخية والصواريخ قصيرة املدى 

  طاع غزة.املنظمات "اإلرهابية" يف لبنان وق حتوزهاالتي 
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سمنت إىل القطاع. ويمكن االفتراض أن كل هذه األ تصديرأميال؛ حظر  10
 .ةمطلق صورةت لن تُعاد إىل "حماس" قبل عودة الهدوء باجلزرا

  على خلفية كل ذلك، ويف ظل االنتخابات العامة القريبة، بدأت معركة
املسؤولية عن التعامل مع قطاع  بشأنتبادل االتهامات بين السياسيين 

معرفة احلقائق، ويف مقدمها أن السياسة املتبعة  يجبغزة. يف البداية 
ببلورتها يف السنة األخيرة كل من رئيس هيئة األركان حيال غزة قام 

العامة للجيش اجلنرال أفيف كوخايف، ورئيس جملس األمن القومي مئير 
بن شبات، ونتنياهو. وهؤالء ينسقون فيما بينهم على أتم وجه يف كل ما 
يتعلق بموضوع التهدئة والتسوية واحتواء إرهاب البالونات. وعندما جاء 

ومل يطرأ عليها أي  ،ى نفس السياسةإىل وزارة الدفاع تبنّ نفتايل بينت 
تغيير بما يف ذلك الهجمات التي يقوم بها اجليش اإلسرائيلي. كما أن 
موقف بينت من موضوع التسهيالت التي يجب منحها للقطاع هو األكثر 

 ،فإن إسرائيل على استعداد ملنح تسهيالت أكبر بكثير ،تساهالً، ووفقاً له
لن يتم يف ظل استمرار أي عملية إطالق نار. ويف املرحلة احلالية لكن ذلك 

يكفي من ناحية إسرائيل أن يسود الهدوء ليوم واحد فقط حتى تعيد كل 
الرغم من ذلك ما زال من غير الواضح ما الذي تريده على التسهيالت. و

 "حماس" حقاً.   

  
  حملل سياسي - جدعون ليفي 

  13/2/2020"هآرتس"، 
  

  العرب يف إسرائيل: كفى توسّالً يها أ
  

  أعزائي العرب يف إسرائيل: املنظومة السياسية ال تريدكم. حان الوقت كي
تفهموا ذلك  وتستخلصوا اخلالصات املطلوبة. حاول ممثلوكم مد أيديهم، 
لكنها ظلت معلقة يف الفضاء. قسم من زعمائكم حاول أن يقول إن 

وهو يأتي من خمتلف الطيف البصاق هو مطر، لكن البصاق هو بصاق، 
السياسي اليهودي. إسرائيل موحدة يف ازدرائها ملواطنيها من 
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ف عن التحريض الفلسطينيين. إنه بصاق بنيامين نتنياهو الذي ال يتوق
شراكة مع  أنهاشراكة مع أحمد الطيبي كما لو ضدكم، والتحدث عن 

ن أمس الشيطان، لكن اليقل عن ذلك  بصاق غانتس الذي تراجع أول م
بصاق حتالف حزب حتى بحقارة وجبن عن أي إمكان للشراكة معكم.  إنه 

جمموعة املرشحين  العشرة األوائل الذي كانت  - حركة ميرتس -العمل 
  .ة صافيةقومييف قائمته االنتخابية 

  .من اليمين مل يكن من املمكن توقع أي شيء. عنصريته صريحة وعلنية
من التضليل. بعد تردد غير بسيط، حزب أزرق أبيض هو قصة خمتلفة 

جمع زعماء ستابلد،  -الديمقراطي الوطني لتجمع غياب ممثلين لبو
بعد االنتخابات األخيرة وأوصوا ة شجاع[العربية] القائمة املشتركة 

بغانتس مرشحاً لهم ملنصب رئاسة احلكومة. حزب فلسطيني إسرائيلي 
ائم احلرب التي ل جرأوصى برئيس أركان عملية "اجلرف الصامد"، مع ك

  ه لرئاسة احلكومة.ارتكبها، مرشحاً من قبل
 ة بأهمية هذه اخلطوة. وماذا كان اجلواب؟ تصريح غانتس بالغال يمكن امل

أول أمس الذي قال فيه إن القائمة املشتركة ال تستطيع أن تكون جزءاً من 
-نعم، أيمن عودة  -حكومة برئاسته. أفيغدور ليبرمان العنصري الفاسد

كال. ملاذا؟ "يوجد بيني وبين القائمة املشتركة خالفات عميقة... وصعبة 
وغير قابلة للتجسير"، مع احلريديم يستطيع غانتس التجسير، وكذلك مع 

هو ال يستطيع. ما هو مع الطيبي وعودة عنصرية ليبرمان وعفنه. فقط 
ب اخلالف معهما بالتحديد؟ هل ألنهما مع حل الدولتين؟ وهل أنتم يف حز

أزرق أبيض ضد هذا احلل؟ هل أنتم معه؟ هل أنتم مع أي شيء، باستثناء 
  "ال" لنتنياهو و"نعم" للضم؟

  حتديداً يف الوقت الذي يُظهر الفلسطينيون يف إسرائيل توجهات مفرحة
تتطلع إىل االندماج، واملستشفيات والصيدليات مملوءة باألطباء 

، وليس ات والكليات العبريةأيضاً اجلامع، والعرب واملمرضات والصيادلة
، يف هذا الوقت إسرائيل ال يتحدث اللغة العبرية هناك تقريباً عربي يف

بالذات جاءت الصفعة اجمللجلة على خدهم، من السياسيين اليهود، اجلبن 
  الوحيد. نبراس يستنيرون به، نبراسهم هو
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  ًاواة، لمسلأوىل عالمات عندما أظهرت العالقات باملواطنين العرب أخيرا
 يأتي غانتس وشركاؤه ويرفسون كل شيء بفظاظة. يقولون للعرب، ال

كم بيننا، ولن يكون. ال شراكة معكم، ولن تكون هناك شراكة. هل ل مكان
هناك خالفات يف الرأي؟ يجب أن نسمّي الشيء باسمه: ال توجد خالفات 

يوجد فقط مزيج من  - ؟أصالً هل حلزب أزرق أبيض رأي -ي يف الرأ
ية اجلناح اليميني يف أزرق أبيض، وجبن وعنصرية جناح الوسط عنصر

  يف جمهور أزرق أبيض.
 م اخلالصات بالنسبة إىل العرب يف إسرائيل واضحة. لكن يجب أالّ يدفعك

. هذا ما يريده شكل من األشكال أبداًبأي  هذا كله إىل مقاطعة االنتخابات
نتنياهو وأنصار غانتس، وبوغي يعالون ويائير لبيد.  يريدون كنيست 
يهودي. يجب أالّ تساعدوهم يف ذلك. مع ذلك يجب عدم االستمرار يف 
اخلطأ، يف التوهم أنه مع اليهود يف إسرائيل، األمور يمكن أن تسير بشكل 

ناطق احملتلة لطيف وناعم وعطوف. تماماً كما مل ينفع أشقاءكم يف امل
أيضاً مع املنظومة  وهكذا األمرالنضال غير العنفي والسلوك السلبي، 

ما السياسية يف إسرائيل. واخلالصة: أي عربي يف إسرائيل ليس لديه 
وال  أي حزب صهيوين. ال تصوتوا له وال تتعاطفوا معه يبحث عنه يف

راع، بأعداد . لقد شاهدتموهم . لكن يجب الذهاب واالقتتكونوا أعضاء فيه
.   كبيرة وكبيرة جداً

  فقط إظهار قوة كبيرة ومؤثرة للعرب يف إسرائيل، سيقنع اإلسرائيليين بأن
ليس لديهم مفر إالّ التعاون معهم. فقط إظهار قوة يف االنتخابات يمكن أن 

. أيها تغلب على الصهيونية، فقط إظهار قوة يمكن أن يوقف العنصريةي
أيديكم، إنها يف صناديق االقتراع من ترشيحا  العرب يف إسرائيل الكرة يف

  .ارهحو وحتى
  

_____________  

  مالحظة: 
حتتجب النشرة عن الصدور غداً بمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق 

  احلريري.
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  صدر حديثاً 
  

  والقدس: سيرة ذاتيةنا أ
  
  

  هالة سكاكيني ف:تألي
  181عدد الصفحات: 

  $ 12السعر:  
  
  

 

  
  
  
  

 

يتناول هذا الكتاب مراحل حياة هالة السكاكيني يف 
. تشاركنا 1948حتى نكبة  1924القدس، منذ الطفولة سنة 

عبر االنتقال املتقن بين اخلاص والعام، عدة حمطات هالة، 
وأحداث اجتماعية وثقافية وسياسية عاشتها يف تلك الفترة 
مع عائلتها، مظهرةً بذلك احلضور امللحوظ لشخصية والدها 
خليل السكاكيني، وما كان لها من أثر واضح يف بنائها 

سط الذاتي واملعريف. ينتقل بنا السرد من ذكرى إىل أُخرى و
تفصيالت صغيرة ودقيقة لألمكنة وأجواء احلياة يف 
املدينة، وأسماء عائالتها، ومسارحها، ومدارسها، 
ومقاهيها، وطقوسها يف االحتفاالت بمختلف املواسم يف 
الثالثينيات واألربعينيات من القرن املاضي، وكأن الكتاب 
دعوة للقارئ كي يسير مع هالة يف شوارع القدس 

ياً بسالسة. وتتضمن هذه النسخة ويستحضرها شعور
العربية ملحقاً خاصاً بيوميات هالة يف القدس زمن احلرب 

)1940 -1942.(  
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