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 .ال��ض�عات ال�اردة في ال.ق��� تع�3 ع# وجهة ن�0 /ّ.ابها 
 
 فق�ات مــ# أصلالم# ق3ل الل=>ة &اخ.9ار &ع;  ی.: ال.�9ف 

  G ذلEـ&ع; ال�قاالت أو األخ�ار ال.ي ت�د في ال.ق��� لC.>اس
 وم�ض�عه. مع ح=: ال.ق��ـ�

  
  ّ.Jال.ق��� &ع; ال�قاالت ال�.�ج�ة ل #C�Kة م# تLاب أوـالغا 

 ّ.Jالء الPه� إب�از وجهة ن�0 ه #CCلCس�ائUو #CCVغ� #��Jابـمف 
��Pل، م�ا ی.�ح للقارئ ســ�اء ال�Cة أو ال�عارضة ل]�اسة إس�ائ  

  وجهات ال>�0 ال��.لفة. ف�صة اإل^الع على
  

  الل=>ة ال�ل�Jة لPaون الق�س
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  ل�b�.c ا
  شPون س�اس�ة

  "ان�ة إلص�ارها "وع� بلف�رf��3مة ال�gcقاضي الL ي<Cf[اء الفلK٥  الق  
  ة�<Cf[ة الفل�Kرون م# إه�ال القjcL ن�C[ن إن�ون��C�L٦  أكاد  

  

  اع.�اءات
 #C<^م# ال��ا �C3/ و��اه: م>ازل ع�د :�ّm!بل�ة ال :c.قL ٧  االح.الل  
 ع ص�ر االق�fل ال�!ع�م تgا^اتهاج�اعات اله�a٧  9ى على ق�ار�� خ�� ل9الح ت���ل ن  

  

  اع.�اءات /تقار��
 انهاgد س�aآت و�a<الق�س.. واالح.الل یه�م م qc& ل�ة ت.�اصلC٨  س�اسة ال.ه��� اإلس�ائ  

  

  ع>��9ة
 القcاد الLإ �Cهa٩  ت�3ئة قاتل ال  

  

  تقار��
 لة.cة في الق�س ال��L�ة /�رونا: اس.��ار إغالق أس�اق ال3ل�ة الق=c&  ١٠  
 اك�ةcلي تع]في بال ته�ة أو مCا.. اح.=از إس�ائt١٠  االع.قال إدار�  

  
  

  آراء ع��Vة
 لي وخ�اع ال�=.�ع ال�وليCمة االح.الل اإلس�ائ�g١٢  ح  

  

  اخ�ار &االن=لC!�ة
 Scores of Jewish settlers defile Aqsa Mosque ١٤  
 Incursions and arrests in West Bank and Jerusalem ١٤  
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  شPون س�اس�ة
  سا&قة هي األولى م# ن�عها

 القKاء الفل]Cf>ي Lقاضي ال�gcمة الf��3ان�ة إلص�ارها "وع� بلف�ر"

  
فـي سـا&قة هـي األولـى مـ# ن�عهـا، مـ# ال�قـ�ر أن یـ.: ت]ـ=Cل  :"الق�س الع�Vـي" –رام هللا  –غ!ة 

الـzj مg>ـy  "وعـ� بلفـ�ر"ح�gمـة ب��fان�ـا، &]ـG3 إصـ�ارها  دع�b قKـائ�ة لـ�b القKـاء الفل]ـCf>ي ضـ�
}�ــه الع9ــا&ات ال9ــه�Cن�ة مــ# احــ.الل فل]ــCf#، وذلــE &عــ� أLــام مــ# إعــالن وز�ــ� العــ�ل الفل]ــCf>ي، أن 

#CC<Cf[�3ا ان.هاكات ض� الفلJارت ،#CCلCإس�ائ #C<  .القKاء س3C�أ &�الحقة م].̂�

>ي لل�]ـ.قلC#، الــzj ی�أسـه م>CــG وتقـ�م الـ�ع�b یــ�م ال��ـ�� القــادم، &��ـادرة  مــ# ال.=�ـع الــ̂�
  .ال�z�9، وال�Pس]ة ال�ول�ة ل�.ا&عة حق�ق الaعG الفل]Cf>ي

و/انــy ال�gcمــة الf��3ان�ــة ومــ# خــالل ال�ســالة ال.ــي أرســلها آرثــ� جــ��� بلفــ�ر وز�ــ� خارج�ــة 
أعfـy تأیCـ�ها إلنaـاء إلى الل�رد الCه�دz، ل�CنCل وال.� دz روتCaل�،  ١٩١٧ن�ف��3  ٢ب��fان�ا ب.ار�خ 

"#Cfهــ�د فــي فل]ــCــ# قــ�مي لل ، وهــ� مــا شــ=ع الع9ــا&ات ال9ــه�Cن�ة ب.�ا^ــP مــع ب��fان�ــا فــي العــام "̂و
علــى احــ.الل أجــ!اء /C3ــ�ة مــ# فل]ــCf#، &عــ� ^ــ�د ســgانها ق]ــ�ا إلــى الKــفة الغ��Vــة وقfــاع غــ!ة  ١٩٤٩

  .ودول ع��Vة م=اورة
قــ�b الaــع�3ة الفل]ــCf>�ة مــ# ب��fان�ــا ب.9ــ�cح و/�Cــ�ا مــا ^ال3ــy ال��ــادة الفل]ــCf>�ة و/ــjلE ال

خ�fها ال.ار��ي، واالع.jار للaـعG الفل]ـCf>ي، مـ# خـالل ت�Cg>ـه مـ# إقامـة دولـة فل]ـCf>�ة، واالع.ـ�اف 
  .١٩٦٧&ال�ولة على الc�ود ال.ي اح.ل.ها إس�ائCل في العام 

ي أحــ� القاعــات هــjا ومــ# ال�قــ�ر قC3ــل ال3ــ�ء ب.قــ�L: الــ�ع�b أن یــ>0: �هــ� ال��ــ�� ال�ق3ــل فــ
الق���ــة مــ# م=�ــع ال�cــاك: فــي م�ی>ــة رام هللا، مــPت�� صــcافي، Lقــ�م &عــ�ه ال�aــار/�ن &ال.�جــه &aــgل 
ج�اعي إلى م=�ع ال�cاك: ل.]=Cل ال�ع�b ض� ب��fان�ـا، الن.هاكهـا ال9ـارخ لcقـ�ق الaـعG الفل]ـCf>ي 

 jCها ع# /افة اآلثار ال>اج�ة ع# ت>ف.CولP[وم "وع� بلف�ر"ومPaال�.  
 Gــعaامــل یهــ�ف ل�.ا&عــة حقــ�ق الJ.وأكــ� القــائ��ن علــى ال��ــادرة أنهــا تــأتي ضــ�# ب�نــامج م
 Gـــعaحقـــ�ق ال Eو�>.هـــ Eاك�ـــة /ـــل مـــ# ان.هـــcي والـــ�ولي واألج>3ـــي ل�< الفل]ـــCf>ي أمـــام القKـــاء الـــ̂�

>�ـة ل��اجهـة  اإلسـ.�ات�=�ةالفل]Cf>ي، و/إحـ�b م��جـات مـPت��  وس�اسـات االحـ.الل  "صـفقة القـ�ن "ال̂�
jووزارة الع�ل وجامعة الق�سال #Cي لل�].قل<   .z ن�0ه ال.=�ع ال̂�

م9ـ�ر "و�ق�ل القائ��ن على الـ�ع�b إن ال�aـ�وع ی�جـه خ�fاتـه األولـى ضـ� ب��fان�ـا &اع.�ارهـا 
 ١٩١٧معاناة الaعG الفل]Cf>ي، وت�Cg# ال�c/ة ال9ـه�Cن�ة فـي فل]ـCf# م>ـj إعالنهـا وعـ� بلفـ�ر عـام 

>�ـة ق3ل صE االن.�اب &عامC# وت ��cل ال�ع� إلى م�aوع ت>فzjC ^3ـq ح�}�ـا مـ# خـالل إلغـاء اله��ـة ال̂�
  ."% م# سgان فل]Cf# ٩٣للaعG الفل]Cf>ي وتع��فه ب.=�عات غ�C یه�دLة رغ: أنه /ان gaLل 
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 yفــي ت9ــ��ح تلقــ ،zال�9ــ� GــC<ا ال]ــ�اق قــال مjــي"وفــي هــVه  "القــ�س الع�jن]ــ�ة م>ــه، إن هــ
�ام م# إص�ار إعالن بلف�ر الzj تعامل مـع الaـعG الفل]ـCf>ي علـى أنـه الق�Kة تأتي &ع� م�ة وثالثة أع

>ه ل�� ل�Lه أLة حق�ق، وأس� ل��ام  دون وجه حq، ح�C وعلى أسـاس هـjا  "دولة إس�ائCل"أقل�ة في ̂و
  .ال�ع� ال�Paوم ت�y /ل ال�=ازر وال�آسي وال>�Jات ال.ي تع�ض لها الaعG الفل]Cf>ي

>ي  لل�].قلC# وVال�aاكة مـع ال�Pس]ـة ال�ول�ـة ل�.ا&عـة حقـ�ق الaـعG وأشار إلى أن ال.=�ع ال̂�
الفل]ـCf>ي، أ^لقـ�ا م�ـادرة وهــي جـ!ء مـ# ب�نــامج م.Jامـل یهـ�ف ل�.ا&عـة حقــ�ق الaـعG الفل]ـCf>ي أمــام 

>ي وال�ولي   .القKاء ال̂�
ــ�ع�b ســC.: ت]ــ=Cلها أمــام  ــا إلــى أن ال ــا الف. ــأن هــjه القKــ�ة هــي ضــ� ب��fان� & zوأكــ� ال�9ــ�

�gcة ال��.9ة في م�ی>ة رام هللال�.  
وUلى جانG ال�z�9 ال��L zjل ال��عaL ،#Cارك في ال�Pت�� الc9افي /ل م# نائل ال�cح رئـ�� 
الف��q القان�ني، وال�3و}�]�ر م9ـfفى /3هـا ال�ـPرخ الفل]ـCf>ي، وم��ـل عـ# ل=>ـة ال�.ا&عـة الع��Vـة فـي 

  .ال�اخل الفل]Cf>ي وم��ل ع# الالج�C# في الa.ات
ز�� الع�ل الفل]ـCf>ي م�cـ� شـالل�ة قـال إن القKـاء الفل]ـCf>ي سـ3C�أ خـالل أLـام &ـال>�0 و/ان و 

ــان�ن  >�ن &cــq مــ�ا^>C# فل]ــCC<Cf#، وقــال إنــه وفقــا للق ــام بهــا ال�]ــ.̂� فــي قKــاLا ت�ــ� ان.هاكــات ق
>ي الفل]Cf>ي   .األساسي، qcL ألz م�ا^# ت>.هE حق�قه ال.�جه إلى قاض�ه ال̂�

ــــ�ل أن ا ــــ� الع ــــام ضــــ� وأوضــــح وز� gــــ�ارات وأح ــــي اس.9ــــ�ار ق ل�cــــاك: الفل]ــــCf>�ة ســــ.>�0 ف
>C#، لل�fال�ة &ال�]Pول�ة ال��ن�ة ال.ق��C9ة، وال�.علقة &=�3 ال�Kر وال.ع��; &الaـq ال�ـ�ني،  ال�].̂�
وذلE ت��J]ًا ل�فه�م س�ادة ال�ولة على اإلقل�: ال�c.ـل، واسـ.�Jاًال لق3ـ�ل فل]ـCf# /�ولـة غCـ� عKـ� فـي 

  .إضافة ل.ع!�! مفه�م ال�الLة القKائ�ة على اإلقل�: الفل]Cf>ي ال�c.لاألم: ال�.c�ة، 
س.�Jن الق�ارات ال9ادرة ع# القKاء الفل]Cf>ي بC>ة وأدلة ج>ائ�ة، ل�فعها أمام أz قKاء "وقال: 

>�ــة "ج>ــائي دولــي آخــ�، إذا لــ: تقــ: إســ�ائCل &ــاح.�ام تC3fــq األحgــام ، الف.ــا إلــى أنــه وفقــًا لل.aــ��عات ال̂�
ئ�ة في فل]Cf#، واس.>ادًا لقان�ن أص�ل ال�cاك�ات ال��ن�ـة وال.=ار�ـة، ه>ـاك ن9ـ�ص علـى مالحقـة ال]ا

  .األج>3ي
 ٢١/١٠/٢٠٢٠الق�س الع�Vي 

* * *  

 أكاد�C�Lن إن�ون�]�Cن jcLرون م# إه�ال الق�Kة الفل]Cf>�ة
  

 .الفل]Cf>�ةأكاد�C�Lن إن�ون�]�Cن، ح�gمة بالده: م# إه�ال الق�Kة  حjّر – و/االت –جاك�تا 
وقــال عKــ� اله�Cــة ال.�ر�]ــ�ة &��/ــ! ال�راســات االســ.�ات�=�ة والعال��ــة &=امعــة إن�ون�]ــ�ا م�cــ� 

  ".س�اروني روفي: "على إن�ون�]�ا م�اصلة دع�ها لفل]Cf# ال.ي تع�ضy لل.ه��� مPخ�ا
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ــه، ^الــG عKــ� اله�Cــة ال.�ر�]ــ�ة فــي ق]ــ: العالقــات ال� ــة &=امعــة األزهــ� رمKــان مــ# جه. ول�
 .ال�gcمة اإلن�ون�]�ة بـ"ع�م ت=اهل أو إه�ال الق�Kة الفل]Cf>�ة  ��#مه

 .وأك� أن الق�Kة الفل]Cf>�ة م# ال��ادئ األساس�ة في ال]�اسة ال�ارج�ة اإلن�ون�]�ة 
 .ودعا ح�gمة جاك�تا إلى ض�ورة ال�فاع ع# حق�ق الaعG الفل]Cf>ي

  ٢٢/١٠/٢٠٢٠ ال��/! الفل]Cf>ي لإلعالم
* * *  

  اع.�اءات
#C<^م# ال��ا �C3/ و��اه: م>ازل ع�د :�ّm!بل�ة ال :c.قL االح.الل  

 
ان]y3c ق�ات االح.الل، ی�م األرVعاء، م# بلـ�ة الـ!mّ�: شـ�ق القـ�س ال�c.لـة، &عـ� ح�لـة واسـعة 

 .نفjتها فCها
و/انy ق�ات /�C3ة م# ع>اص� أم# االح.الل اق.�cـy ف=ـ� الCـ�م الـ!mّ�: وشـ�عy بـ�ه: عـ�د /C3ـ� 

اع.قـال عـ�د  عـ# – شـه�د �mـان ح]ـG – ال��ا^>C#، واس.��ت ال�cلة عـ�ة سـاعات، أسـف�تم# م>ازل 
  .م# ال�aان

 ٢١/١٠/٢٠٢٠م�قع م�ی>ة الق�س 
*****  

  ج�اعات اله�gل ال�!ع�م ت�fع ص�ر االق9ى على ق�ار�� خ�� ل9الح ت���ل نaا^اتها
 

" ال�!عــ�م الCــ�م اله�gــلع�ل�ــة اســ.ف!از�ة ج�یــ�ة اعل>ــy "ج�اعــات  فــي – ســ�ا – القــ�س ال�c.لــة
Cعــاء اتفاًقــا مــع شــ�/ة إســ�ائVــلأل�ة ل.9ــ>�ع ال��ــ�ر ل9ــالح ج���ــة "األرgــل م>ــاء ج3ــل اله��cعلــى ان ت "

 .ق�ار�� ال��� ص�رة لل�]=� االق9ى و��ة ال��9ة ال��aفة
وح]G "ج�اعات اله�gل" ال�!عـ�م تـ: االتفـاق علـى ان تقـ�م ال=���ـات &اق.]ـام االرVـاح مـ# هـjه 

ال.ــي قالــy انهــا ســ.ع�ل علــى  ر ل9ــالح الaــ�/ة ال.ــي مق�هــا القــ�س وج�اعــة "أم>ــاء ج3ــل اله�gــل"ال��ــ� 
ت�ز�ع هjه ال���ر على ات�اعها وت�3عها وت].غل عائ�اتها ال�ال�ة ل9الح مaار�عها ال.ي ت]عى لهـ�م ��ـة 

 .ال��9ة ال��aفة وUقامة اله�gل ال�!ع�م مgانها
 ألفJارهــاE القــ�ار�� /ل�ــات وشــعارات ت�رات�ــة وت�و�=�ــة وتKــع ج�اعــات اله�gــل ال�!عــ�م علــى تلــ

" وغ�Cهــا مــ# ال��ــارات ن�ــG مع3ــ� ال�]ــل�C# ق3ــل أن نه�مــه " و"اشــ�بال�.�fفــة م>هــا "ج3ــل الC3ــy &ایــ�ی>ا
  .االس.ف!از�ة

  ٢١/١٠/٢٠٢٠و/الة س�ا اإلخ�ار�ة 
* * *  
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  تقار��/ اع.�اءات
  س�اسة ال.ه��� اإلس�ائCل�ة ت.�اصل &qc الق�س.. 

  واالح.الل یه�م م>aآت و��aد سgانها
 

 ال�c.لــة، القــ�س م�ی>ــة &cــq اإلســ�ائCل�ة ال.ه��ــ� س�اســة ت.�اصــل – ع�ــان – الــ�ی# ســع� نادLــة
 اق.cامــــات اســــ.��ار مــــع ت!ام>ــــا ال�ق�ســــCC#، األهــــالي وتaــــ��� األراضــــي وم9ــــادرة ال�>ــــازل هــــ�م ع3ــــ�

#C<   .االس.ف!از�ة &=�الته: &احاته واس.�احة ال��ارك، األق9ى لل�]=� ال�.�fفC# ال�].̂�
 عـ# وف9لها الع>z�9  الف9ل &=�ار ال�c.لة الق�س في الق�c�&  bاص�ة االح.الل ق�ات تJ.ف فل:

 اق.cـام خـالل مـ# &ـاألم� حـ�ث ما غ�ار على &��ا^>Cها، ال.>CJل إلى تع�� بل الغ��Vة، الKفة أج!اء &��ة
  .م>!له: ت�م�C &ع� أصcابها هاإلC ل=أ فل]Cf>�ة سg>�ة خ��ة وه�م إك]ا، بyC ق��ة

yة ال���ـة االحـ.الل قـ�ات وأزالـ�<gها وشـ�دت الق��ـة، فـي ال]ـC<مغــادرة علـى أج3ـ�ته: &عـ�ما سـاك 
 ال�>ـازل ب>ـاء فـي الع�ـل ب��ـ� إخfـارات ال�ق�سـCّC# عaـ�ات ت]ـل�: مـ# فقـ� واحـ� یـ�م &ع� وذلE ال�gان،

ـــة فـــي الفل]ـــCf>�ة وال�>aـــآت ـــ�س غـــ�ب شـــ�ال قل>ـــ�Lا، ق�� ـــي ال�c.لـــة، الق  ال.ه��ـــ� س�اســـة ســـ�اق ف
  .اإلس�ائCل�ة

 مـ# ال�ق�سـCC# ته=Cـ� مcـاوالت ل.>فCـj ت�خ�� ب�ون  ال3>اء &c=ة عادة، االح.الل، ق�ات وت.jرع
 ال.ـي ال�اه0ة ال�ال�ة وال��الفات الغ�امات وف�ض ال.�اخ��، ل�>ح ال.ع=C!�ة ال�aو� ف�ض ع�3 م�ی>.ه:

 بلـغ وال.ـي لل�>ـازل، االحـ.الل سـلfات هـ�م ذلـE علـى ی.�تـG &�ـا هـا؛ب اإلLفـاء م# ال�ق�سCC# معL :0ع=!
  .فل]Cf>�ة م>aأة ١٣٤ الcالي العام ب�اLة م>j دم�ته ما ع�د

 ذر�عـة &��جـG االحـ.الل قـ�ات ق3ـل مـ# &الهـ�م مه�دة قل>�Lا ق��ة م>ازل ع�د ن9ف ن�c &ات وق�
 م>ـ!ل بهـ�م أمـ� &��امهـا أسـّ�ة غ��Vـة،ال الKـفة أنcـاء م�.لـف فـي تع.��ها وال.ي ت�خ��، ب�ون  ال3>اء

  ...ال�اضCC# العامC# خالل ال.�الي على ال�ا&عة لل��ة وذلE لc:، بyC في فل]Cf>ي ل��ا^#
>C# عaـ�ات اقـ.c: ذلE؛ غ�Kن  وفي  مـ# ال��ـارك، األق9ـى ال�]ـ=� أمـ�، ال�.fـ�فC#، ال�]ـ.̂�

  .االح.الل ق�ات ح�اLة تyc ،”ال�غارVة &اب“ جهة
 فـــي ضــ��ا ال�.fـــ�فC# ال�ق.�cــC#“ &ـــأن ال�c.لــة القــ�س فـــي اإلســالم�ة ألوقـــافا دائــ�ة وأفــادت

>C# مــ# عــ�داً  صــف�فه:  ســاحات اق.�cــ�ا حCــ� االحــ.الل، م�ــاب�ات مــ# وع>اصــ� الCهــ�د والfل�ــة ال�]ــ.̂�
ـــjوا ال��ـــارك، األق9ـــى ال�]ـــ=� ـــل &احاتـــه، داخـــل اســـ.ف!از�ة جـــ�الت ونف ـــادروه أن ق3 ـــاب جهـــة مـــ# Lغ & 
  .”ال]ل]لة

yإن وقال “#C<  مـا م>ـه، الaـ���ة &ال=هة وتc�ی�اً  &ال�]=�، تل��دLة ^ق�س أداء حاول�ا ال�].̂�
  .”لع�وانه: ت9ّ�وا الjی# وال�9لC# ال�cاس اس.ف!از أثار

 ع3ـ� األق9ـى، لل�]ـ=� ال�9لC# دخ�ل على ق�Cدها ف�ض اإلس�ائCلي االح.الل ق�ات واصلy }��ا
ــاته: ح=ــ! ــ� ال9�aــ�ة &fاق ــات ع> ــة،ال�ار  ال�3ا& ــy /�ــا ج�  االق9ــى ال�]ــ=� مــ# فل]ــCf>�ا شــا&ا اع.قل
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 عaـ�ات ق3ـل مـ# اق.cامـه أعقـاب فـي ال�]ـ=� مـ# ال�ـ�وج علـى وأج3ـ�ته: آخـ��# ش�انا وف.ya ال��ارك،
#C<   (و/االت) ....ال�].̂�

  ٢٧صفcة  ٢٢/١٠/٢٠٢٠الغ� 
* * *  

  ع>��9ة
  ت�3ئة قاتل الaهC� إLاد الcالق

  .... – ع�ان – ال�ی# سع� نادLة
ة ع>اص� مع ال.��cقات ق]: ل�خ  ال�]ـPول ت�3ئـة إلـى أمـ� ال�c.لـة الق�س في االح.الل ش̂�

ة ب�صاص أشه� ق3ل الcالق إLاد اس.aهاد ع# �̂aال��ی>ة في ال.  
ة أن الع3ــ�z  ”٠٤٠٤“ م�قــع وذ/ــ� ة قــ�ة قائــ� مــع ال.cقCــq ملــف أغلقــy االحــ.الل شــ̂�  الaــ̂�

 &ـأz ��امـه عـ�م مـ# الـ�غ: علـى القـ�س فـي الcـالق aـهC�ال اس.ه�اف ع�ل�ة خالل ت�اج� الzj ال�C�ان�ة
  .لل��f ع>اص�ه ح�اة تع��; شأنه م# فعل

ة وتـ�رس ي مcاك�ــة االحــ.الل شــ̂�  ق3ــل وذلــE ”الق.ــل فــي االســ.ه.ار“ ب.ه�ــة ال>ــار مfلــq الaــ̂�
  .له م]ائلة جل]ة إج�اء

#Cــة خــالل مــ# و�.3ــcــ3هات الئaــام ال�� �Cــهaــاد الLــالق إcمــ# وهــ� ال  zال�اصــة .�اجــاتاالح ذو 
�C[ة ال3ل�ة داخل &ال�L�ار(مـای�) أواخ� الق�س م# القLوهـ� ا z�ـ� وقفـازات، ^�3ـة /�امـة ی�تـCالح0ـه ح 
ة ع>اص� م# اث>ان �̂aك وج�د &ادعاء والحقاه ال�gنه ش�g&  z�<ی jCع�ل�ة ت>ف.  

 حــ�أ أ^لــq بC>�ــا 9Lــ�ه، فلــ: الaــهC� &ات=ــاه م]�ســه مــ# ^لق.ــC# القــ�ة قائــ� أ^لــq &عــ� و}��ــا
ة ع>اص� �̂aات=ـاه ال>ار ال& �Cـهaـه فـي فأصـا&ه ال<f& ي صـ�خ وع>ـ�ها األرض علـى وسـق�  عل�ـه الaـ̂�

  .&�cزته م]�س أz وج�د ع�م م# ال�غ: على وذلE ”ال�]�س أی#“
 ع>اصــ� لهــا ف.�جــه ال�gــان فــي /انــy امــ�أة إلــى وأشــار األرض علــى مــ# الaــهC� نهــ; وVعــ�ها

ة  األرض علــى أخــ�b  مــ�ة الaــهC� ســق� وع>ــ�ها ،”م]ــ�س أz“ فقالــy ”ال�]ــ�س أیــ#“ &ال]ــPال الaــ̂�
qة ع>�9 وأ^ل �̂aه� ج�ی� م# &ات=اهه ال>ار الa.ان.  في فاسg(و/االت)-ال� 

  ٢٧صفcة  ٢٢/١٠/٢٠٢٠الغ� 

* * *  
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  تقار��
  &c=ة /�رونا: اس.��ار إغالق أس�اق ال3ل�ة الق��Lة في الق�س ال�c.لة

 
في الق�س ال�c.لة مغلقة م>j ع�ة أساب�ع بjر�عة الcّ� مـ# ان.aـار ما زالy أس�اق ال3ل�ة الق��Lة 

 .ف�Cوس /�رونا
وVـ�ت هـjه األسـ�اق، /�ـا فـي األسـاب�ع ال�اضـ�ة، فارغـة، &]ـG3 إغـالق ال.=ـار الق]ـ�z ل�cــاله: 
ــا  ــى مــ# �Lــالف ق�اراتــه، ّم ــة ال.ــي Lف�ضــها االحــ.الل عل ال.=ار�ــة، تcــy ^ائلــة ال��الفــات ال�ال�ــة العال�

 �mم# معاناته:ضا. 
و�عاني ت=ار ال3ل�ة الق��Lة م# األساس م# ض�ف الcالـة الaـ�ائ�ة &]ـG3 ال��ـالغ ال��ال�ـة ال.ـي 
تف�ضها مPس]ات االحـ.الل علـCه: تcـy م]ـ��ات م.عـ�دة، فKـال عـ# فـ�ض ح9ـار ع]ـz�g مgcـ: علـى 

 #C<^ة راجلة دائ�ة، ی.ع�� االح.الل م# خاللها ت���� ال��ا��g[اج! ع�c& ة�L�أب�اب ال3ل�ة الق qCوال.ـ�ق
في &fاقاته: ال�9�aة؛ األم� الzj دفع &ال�C�J م# ال��ا^>C# ب.=>G الـ�خ�ل إلـى ال3لـ�ة الق��Lـة تc]ـ�ا 

  .م# ت�cش االح.الل
 ٢١/١٠/٢٠٢٠م�قع م�ی>ة الق�س 

* * *  
 االع.قال إدار�tا.. اح.=از إس�ائCلي تع]في بال ته�ة أو مcاك�ة

  
&إضـــــ�ا&ه ال�]ــــــ.�� عــــــ# الfعـــــام، LعCــــــ� ال�ع.قــــــل  – الفل]ــــــCf>ي لإلعــــــالم ال��/ـــــ! –رام هللا 

ماه� األخ�س، ملف االع.قال إدار�tا إلى الfاولة، /gaل م# أشـgال العقـاب اإلسـ�ائCلي ل.غCCـG  الفل]Cf>ي
  .ال�9�aات الفل]Cf>�ة ال�Pث�ة في ال�=.�ع

اضــي، ی�لCــ� ال� ٢٧وVــ�أ مــاه� األخــ�س مع�/ــة األمعــاء ال�او�ــة م>ــj الCــ�م األول الع.قالــه، فــي
  .رافKا ق�ارات االع.قال إدار�tا ال9ادرة &cقه، وال.ي عانى م>ها ألرVع س>�ات سا&قا

ــا ت>فــjه قــ�ات االحــ.الل لعقــاب ال9�aــ�ات الفل]ــCf>�ة وتغ3CCهــا، دون ته�ــة أو  tواالع.قــال إدار�
  .مcاك�ة، وV>اء على ملفات س��ة م!ع�مة

CK.ه &ق�ة ^�ح م]ألة االع.قال إدار�tـا الـzj ومع دخ�ل ح�اة األس�C األخ�س دائ�ة ال��f، تعC� ق
، إلـى ال�اجهـة وسـاحات ١٦٥١) مـ# األمـ� الع]ـz�g رقـ: ٢٧٣ت�ارسه سلfات االح.الل &��جG ال�ـادة (

  .ال>Kال الفل]Cf>ي
إ&ـــان االن.ـــ�اب  ١٩٤٥وV>ـــاء علـــى هـــjا األمـــ� الع]ـــz�g، والـــL zj]ـــ.>� لقـــان�ن الfـــ�ارئ ل]ـــ>ة 

ل ل>ف]ـــها اع.قـــال مـــ# تaـــاء، دون ته�ـــة أو مcاك�ـــة، ودون ت�gـــC# الf��3ـــاني، ت3ـــ�ح ســـلfات االحـــ.ال 
ال�ع.قـل أو مcام�ــه مــ# مع�فـة أســ�اب االع.قــال، و�9ـ�ر أمــ� االع.قــال قائـ� ال�>fقــة الع]ــz�g، و�9ــّ�ق 
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ـــ�ق  ــــ"ال��/! الفل]ـــCf>ي لcق ـــاش، &c]ـــG مـــا نaـــ�ه تق��ـــ� ل علCهـــا القاضـــي الع]ـــz�g &العـــادة دون نق
  .اإلن]ان"

ل إلـى معل�مـات مق�مـة مـ# ضـا&� ال��ـاب�ات اإلسـ�ائCلي فـي ال�>fقـة، وال agLـف و�].>� االع.قـا
ع>ها في ال��gcة، وال Lعل: بها ال�.ه: أو مcام�ه، بـ�ع�b /�نهـا معل�مـات سـ��ة، fLلـع علCهـا القاضـي 
الع]z�g فقـ�، والـgL zjـ�ن &العـادة ضـا&َ� اح.�ـا�، والـL zjع.�ـ�ها و/أنهـا حقـائq دون فcـ� أو نقـاش 

  .لG الcاالتفي أغ
ــًا تcــ�م ال�ــ.ه: مــ# حــq الــ�فاع، حCــ� ال ت�جــ� أصــال ته�ــة ل.ف>Cــ�ها، وال  ــالي، فهــي ع�ل� وVال.
�f.[Lع ال�cامي تق�L: دف�ع مKادة، ح�C ال g�L>ـه مع�فـة ال�عل�مـات ال.ـي اسـ.>� إلCهـا، وت9ـ�ح مه�ـة 

  .ال�فاع حC>ها و/أنها مه�ة مfاردة أش�اح
) فل]Cf>�ا إدار�ـا دون ته�ـة أو مcاك�ـة، وقـ� /ـان العـ�د ٣٥٠وتc.=! سلfات االح.الل ح�الي (

)٤٣١ bون األس�Pة ش�Cات ه�fمع qفي ی>ای� ال�اضي، وف (.  
، ١٨وتع.قل ق�ات االح.الل إدار�ا م�ات ال�ـ�ا^>C# الفل]ـCC<Cf# سـ>��ًا، &عKـه: أ^فـال دون سـ# 

ـــا  و�=ــ�د اع.قــال الC�Jــ� مــ>ه: دور�ــا /ــل ثالثــة أو ســ.ة أشــه�، ح.ــى إن &عKــه: tــع لالع.قــال إدار�Kخ
  .ال�].�� ل]>�ات وصلy في &ع; الcاالت إلى ع�a س>�ات

 ٥٠، أك�ـ� مــ# ١٩٦٧وVلغـy أوامـ� االع.قـال إدار�tـا ال9ـادرة عـ# االحـ.الل اإلسـ�ائCلي م>ـj العـام 
  .ألف ق�ار

و��ضـح رزق شـق�C، ال��ــ.� فـي القــان�ن الـ�ولي اإلن]ــاني وحقـ�ق اإلن]ــان، مفهـ�م االع.قــال 
 tة إدار���gاك�ة &أم� صـادر عـ# ال��ـادة الع]ـcألش�اص دون إدانة أو م zا &أنه اع.قال أو اح.=از اح.�از

  .ل].ة أشه� قابلة لل.=�ی� إلى أجل غ�C معل�م
وأوضــح فــي مقــال لــه تا&عــه "ال��/ــ! الفل]ــCf>ي لإلعــالم" أنــه عــادة L=ــ�د االع.قــال إدار�tــا فــي 

ال�ع.قل ال Lع�ف ح.ـى الل0cـة األخCـ�ة إذا /ـان سـ�fلq أو L=ـ�د ال]اعات أو الل0cات األخ�Cة، &�ع>ى أن 
له، أz ی�قى تyc هاج� ال.=�ی� وحالة م# ال.�ت� ال>ف]ي، وهي ال]�ة ال��C!ة لهjا ال>ـ�ع مـ# االع.قـال 

  .مقارنة &غ�Cه م# االع.قاالت
.قلC# إدار�tا ت�.لـف واالع.قال إدار�tا س�اسة إس�ائCل�ة واكy3 االح.الل م>j ب�ای.ها، لJ# أع�اد ال�ع

  .م# وقy إلى آخ�، ح]G س�اق األح�اث في األراضي الفل]Cf>�ة ال�c.لة
ـــا عـــام  tذروة االع.قـــال إدار� y؛ فقـــ� بلغـــbـــات األســـ��Cـــات ه�fمع qـــ� اع.قـــل ١٩٨٩ووفـــCم ح

)، وVـ�أ العــ�د &االن�فــاض تـ�ر�=�ًا ن.�=ــة ال�fــ�ات ال>Kـال�ة ال.ــي نفــjها ال�ع.قلـ�ن، وال.ــي /ــان ١٧٩٤(
آخ�ها وأب�زها اس.��ام خالLا أج]اده: لل�فاع ع# /�ام.ه:، م# خالل اإلض�اب عـ# الfعـام؛ وسـCلًة أخCـ�ًة 

  .ووحC�ًة لالن.9اف ل�Jام.ه: وال�9cل على حق�قه:
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، وVعـ�ها بـ�أ العـ�د ١٥٠، إلـى ٢٠١٣وان�ف; &ع�ها ع�د ال�ع.قلC# &ال.�ر�ج إلى أن وصل عام 
ت��9: ال�ع.قلC# الس.��ام ما &قي له: مـ# وسـائل للـ�فاع عـ# حقـ�قه:  &االرتفاع م�ة أخ�b، وارتفع معها

  .و/�ام.ه:، وهي خالLا أج]اده: ال�=�دة
و�P/� الcق�قي أح�� أب� زه�z لـ"ال��/! الفل]ـCf>ي لإلعـالم" أن االع.قـال إدار�tـا أحـ� أبـ�ز أشـgال 

العقــاب وال.غCCــG؛ دون أz ســ>� ق�ــع االحــ.الل "اإلســ�ائCلي" للفل]ــCC<Cf# وقاحــًة، وهــ� شــgل مــ# أشــgال 
  .قان�ني

وأشــار إلــى أن االحــ.الل ع>ــ�ما Lع=ــ! عــ# إدانــة ش�9ــ�ة فل]ــCf>�ة فــي ال�قــy الــa.[L zjــع� 
>�ة، فإنه Lعاق3هـا مـ# خـالل هـjا  دورها وتأث�Cها في ال�=.�ع الفل]Cf>ي في اس.>هاض ال�عي واله�ة ال̂�

  .ال>�� االع.قالي ال��روث ع# االن.�اب الf��3اني
وفــq أبــ� زهــ�z؛ فــإن االحــ.الل ^3ــq هــjا االع.قــال علــى شــgل أك�ــ� إج�امــا مــ# خــالل ال.=�یــ� و 

  .ال�.�Jر، وUعfاء صالح�ة االع.قال لKا&� ال�>fقة
و�P/� أن االع.قال إدار�tا &الgaل الzj ت>فjه ق�ات االح.الل اإلس�ائCلي م=ّ�م فـي القـان�ن الـ�ولي، 

.Kي م# ال�=.�ع ال�ولي وال�Pس]ـات ال�ول�ـة ذات العالقـة ات�ـاذ ما L=عله سل�/ا تع]¥�ا غ�C م�aوع Lق
  .ت�اب�C فعالة ل�قفه

 ١٦/١٠/٢٠٢٠ الفل]Cf>ي لإلعالم ال��/!

* * *  
  �Vةع� آراء 

  ح�gمة االح.الل اإلس�ائCلي وخ�اع ال�=.�ع ال�ولي
 

 س�z الق�وة
ل�غ: مــ# ال�عــ�د �ــة وم�ffــات الKــ: ت.�اصــل &ــام��gی3ــ�و واضــcا ان اتفا��ــات صــفقة القــ�ن األ

�ـة م��gعالم ب.��� ع�ل�ات الK: إال ان هjا الc�ی� فق� ل.���� االن.�ا&ـات األس�ائCل�ة ع�3 وسائل اإلاإل
&=� م# اله�وء، وأKLا ض�ان اله�وء ال>]3ي ل�gcمة االح.الل، فان الc�ی� ع# ت��� م�ffـات الKـ: 

ال.ـي تقـ�م مـا gLفـي مـ# تC�f>ـات &ـأن ح�gمـة  �ـةم�C/االدارة األ  تcـy رعاLـة  ال ی.ع�b اس.هالكا اعالم�ا
�ة علـى م]ـاحات سـ�ائCلي ل: تع� مع>�ة في ال�0ف الـ�اه# &فـ�ض مـا ت]ـ��ه ال]ـ�ادة اإلس�ائCلاالح.الل اإل

واسعة م# الKفة الغ��Vة، نا¦�E ع# ض�انات ب��� ع=لة االسـ.�fان ال!احـف فـي مcاولـة مـ>ه: ل�ـ�اع 
ــ�L zjــف ضــ� م�ffــات ال.9ــ¥�ة  للقKــ�ة الفل]ــCf>�ة و�.9ــ�b ل�cــاوالت االســ.�fان وســ�قة العــال: ال

 .ي الفل]Cf>�ةراضاأل 
ــى عــ# خfــة الKــ: ألراض فل]ــCf>�ة وUن�ــا أرجأتهــا ســ�ائCلســلfات االحــ.الل اإل ــا لــ: ت.�ل ي فعل�

إنهـ:   �ـة ال�شـ�gة بC>�ـا یـ�b &عـ; الـ�زراء ال�.fـ�فC#م��gوس..: م>اقaة األم� &ع� ان.�ا&ات ال�ئاسة األ
ي فــي /ــل إســ�ائCلأz إمgان�ــة ل��ــام دولــة فل]ــCf>�ة، وUن الcــل مــ# وجهــة ن0ــ�ه: هــ� اســ.�fان ال یــ�ون 



 
١٣

علــى حــ� زع�هــ: بC>�ــا 0cLــى الفل]ــ�C<Cfن بـــgc: ذاتــي واســع ال9ــالح�ات، أمــا » إســ�ائCلأرض «أنcــاء 
تـ:  ألراض &الKفة لـ: یـ.: إلغـاؤه، بـل إس�ائCلرئ�� الy[�<J ی��� لفC#، فأك� ه� اآلخ� أن م�aوع ض: 

�ـة، أم�C/ي، دونالـ� ت�امـG، مP/ـ�ًا إن الKـ: سـ��gن &��افقـة م�C/ـتعل�قه وذلE اسـ.=ا&ة لfلـG الـ�ئ�� األ
>C# ال�.fــ�فC# ارتJــاب ال=ــ�ائ: ال�>�0ــة ضــ� ال�ــ�نCC# ســ�ائCللــjلE ت�اصــل قــ�ات االحــ.الل اإل ي وال�]ــ.̂�

خـالء وال.aـ��� الق]ـ�z وت�سـ�ع جانـG ع�ل�ـات اإلإلـى  الفل]CC<Cf# وت�م�C ال��.لJات واالس.Cالء علCهـا،
>ات غCـ� القان�ن�ـة، وح�ـالت االع.قـال ال�اسـعة، وأع�ـال ال.cـ��; واالسـ.ف!از، &�ـا فـي ذلـE فـي  ال�].̂�

 .األماك# ال�ق�سة في الق�س ال���aة ال�c.لة وgaVل ی�مي
ولـى ي لـ�b االحـ.الل ال=��ـع &ـأن ح�gمـة بـالده /انـy األ م��gـ}��ا ذ/� دLفCـ� ف��ـ�مان ال]ـف�C األ

ال.ي اع.�3ت أن االس.�fان ال ی>.هـE القـان�ن الـ�ولي، وال�gcمـة ال�حCـ�ة ال.ـي نaـ�ت خfـة سـالم تـ�ف; 
، إنـه /انـy ه>ـاك ملـف الKـ: وال]ـ�ادة، قـال ف��ـ�مان إخالء الCه�د م# م>ازله: في الKفة الغ��Vة وaVأن

االسـ.>.اج أن ال]ـ�ادة  صع�Vات &]G3 ال�Jرونا وصع�Vات دبل�ماسـ�ة مـ# أجـل ت���ـ� هـjه ال�fـة، و/ـان
�ة ت�ف�ف حالً�ا في غ�ش ع.�C9ن وyCV إیـل ومعال�ـه أدومـ�:، س�ائCلg�L# تأجCلها خاصًة وأن األعالم اإل

ال ال.fــ�ف وســ��ه� ل]ــ�قة مــا ت�قــي مــ# إولعــل هــjه العقCلــة وهــjا ال.فCJــ� الع>9ــ�z ال g�Lــ# ان 9Lــ>ع 
 . ١٩٤٨ي الفل]Cf>�ة ال�غ.�9ة م>j ال>�Jة عام راضاأل 

ي ت.�اصـل فـي /ـل مـ�ن الKـفة الغ��Vـة ال�c.لـة وسـ�قة وته��ـ� القـ�س سـ�ائCلح�ى االس.�fان اإل
ومf�cهــا L]ــ.�� تcــy رعاLــة اجهــ!ة ال��ــاب�ات وVإشــ�اف جــ�� االحــ.الل مــ# اجــل اقامــة آالف ال�حــ�ات 

Cهـا القـ�س ي الفل]Cf>�ة وت.�اصل في الKفة الغ��Vة ال�c.لة &�ـا فراضوم9ادرة األ   االس.�fان�ة ال=�ی�ة
>C# بهــ�ف م>ــع ال�ــ�ا^>C# مــ#  أع�ــال نهــG وق�صــ>ة شــاملة تقــ�م بهــا قــ�ات االحــ.الل وقfعــان ال�]ــ.̂�

Cه: ت�هC�ا لل]��fة علCها وت�9�9ها لل>aا^ات االس.�fان�ة ول9الح هـjه ال��ffـات إلى أراض ال�ص�ل
Lع.ــ�ف &ــه و��ــارس  ال=ه>��ــة ومaــ�وع االحــ.الل ال.�ســعي والــzj ی.>Jــ� لcقــ�ق الaــعG الفل]ــCf>ي وال

ن ل.>فCـj م�fـ� رض بـال شـعG، و�]ـع�أرضـه، فهـ: ی��ـ�ون أإلج�اره على ال�حCل ال.ـ�ر�=ي عـ# ع�ل�ات 
ب>ــاء الaــعG الفل]ــCf>ي تcــy ضــغ� االحــ.الل وج�ائ�ــه ال�>�0ــة، لــjلE ی�فKــ�ن أته=Cــ� مــا ت�قــى مــ# 

�ــة ال.ــي جــاءت م��gدرة األمــع فــ�ص ال]ــالم ال����cــة ال��fوحــة وأz م�ــادرات دول�ــة غCــ� ال��ــا ال.عــا^ي
 z�9<ها العVوأی�ل�ج�ا االح.الل وأسل� �Jل.ع�3 ع# الف.  

 ٩صفcة  ٢٢/١٠/٢٠٢٠ال�س.�ر 
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  اخ�ار &االن=لC!�ة
Scores of Jewish settlers defile Aqsa Mosque  

 
OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - Dozens of Jewish settlers escorted by police forces on 
Wednesday morning desecrated the Aqsa Mosque in Occupied Jerusalem. 
75 settlers and five intelligence officers entered the Mosque through al-Maghariba Gate and 
toured its courtyards under police guard, according to the Islamic Awqaf Department in the 
holy city. 
Some of the settlers were reportedly seen performing Jewish prayers in the eastern area of the 
Mosque. 
Meanwhile, Israeli police officers kidnaped a Palestinian young man called Omar Ashtiya from 
the Aqsa Mosque, and searched other young men and forced them to leave the holy site. 
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* * * 
Incursions and arrests in West Bank and Jerusalem 

 
RAMALLAH, (PIC) - Israeli occupation forces (IOF) launched on Tuesday night and at dawn 
Wednesday a campaign of raids into various areas of the West Bank and several Palestinians 
were arrested. 
In al-Khalil, IOF arrested the ex-prisoner, Hamzah Al-Alami, 27, after raiding his house and 
tampering with its contents in Beit Ummar town, north of the city. 
Several military checkpoints were set up at the entrances of al-Khalil in Al-Hawawer area in 
the north and Zif in the south. 
IOF soldiers stormed Beit Kahil and Dora towns without any arrests reported. 
In Bethlehem, IOF arrested four Palestinian citizens after raiding and searching their families' 
houses. 
Local sources added that clashes broke out in the Doha area of Bethlehem after IOF soldiers 
stormed the area and fired tear gas and sound bombs. Dozens of Palestinians suffered breathing 
difficulty. 
In Occupied Jerusalem, the Israeli police launched an arrest campaign in Al-Issawiya village, 
Silwan town, and Qalandia refugee camp. 
Local sources reported that the Israeli police forces stormed several houses in Al-Issawiya and 
arrested several young men. 
In Qalandia refugee camp, north of Jerusalem, the Israeli police broke into the camp and 
arrested two young men. 
The Israeli police also arrested two Palestinians from Bir Ayoub neighborhood in Silwan town. 
In Jenin, the IOF soldiers stormed the house of the prisoner Nazmi Abu Bakr in Ya’bad town 
and closed the prisoner's room with concrete. They were also deployed in the Al-Salama 
neighborhood and on the roofs of houses, and an aircraft was observed flying over the town. 
In Nablus, IOF arrested the liberated prisoner, Thaer Amer, after raiding his home in Kafr Qalil 
town. 
The occupation intelligence agency summoned on Wednesday Muhammad Samih Abu Jaber 
from Balata refugee camp for an interview at Hawara camp, south of the city. 
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