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فلسطين.. انتفاضة دائمة حتى  العودة
من النبي موسى إلى اليوم

مئــة عــام مــرَّت عــى االنتفاضــة الشــعبية الكــرى التــي شــهدتها القــدس، فيــا يُعــرف بثــورة النبــي مــوىس، والتــي ُســّميت بهــذا 
االســم ملوافقتهــا احتفــاالً شــعبياً يعــود إىل فــرة حكــم صــاح الديــن األيــويب، الــذي ابتــدع هــذا املهرجــان، ليســتفيد منــه يف تحشــيد 
ــة  ــي هــي وحــدة الصــّف يف مواجه ــة، الت ــا األصلي ــذه املناســبة وظيفته ــاد الفلســطينيون له ــد أع ــّي؛ وق ــّل الصليب ــاس ضــد املحت الن

املعتــدي، والفــداء والتضحيــة يف ســبيل الحــّق والكرامــة.

مئة عام عى انتفاضة النبّي موىس وال يزال املشهد كا هو:

هجمة صهيونية حاقدة معتدية مجرمة. ودعم استعاري مفتوح لها.

وتخاذل رسمي عريب وإسامي عن القيام مبا يقتضيه الواجب ومصلحة األمة.

يف مقابــل حــّب فلســطيني عظيــم وصــادق لفلســطني والقــدس، وثــورة وتضحيــة مســتمرة وجريئــة، وانتفاضــة دامئــة حتــى العــودة 
واســتعادة األرض والحقــوق.

ضمــن هــذا العــدد مــن »فلســطني يف أســبوع« نجــد أخبــاراً تحــايك هــذه املعــامل األربعــة للمشــهد الفلســطيني، وكأن كلَّ أســبوٍع 
فلســطيني جديــٍد هــو خاصــٌة ملئــٍة عــام مــى.

وعــى واجهــة املشــهد نجــد التضحيــة والتمســك الفلســطيني بالحــّق واألرض، والتاســك املتــني بــني الصادقــني مــن أبنــاء الشــعب 
الفلســطيني يف مواجهــة املحتلــني واملتآمريــن واملتخاذلــني جميعــاً.

أليــس يف صــورة الشــيخ عكرمــة صــري إىل جانــب األب منويــل مســلّم العائــد إىل القــدس بعــد إبعــاٍد اســتمر لســتني عامــاً... أليــس 
فيــه أجمــل تعبــر عــن التاســك الفلســطيني الوثيــق، والــذي يعطــي الجميــَع مبــن فيهــم بعــض الفلســطينيني درســاً كبــراً يتعلــق بــرط 

أســايس مــن رشوط تحقيــق األهــداف الفلســطينية العظيمــة، وهــو رشط الوحــدة وتآلــف القلــوب واأليدي.

وأليــس يف أخبــار األرسى الفلســطينيني، مبــن فيهــم األرسى األطفــال مــا يؤكــد أن حســاب التضحيــات الفلســطينية مفتــوٌح، وأنَّ 
متّســكهم وصمودهــم وثباتهــم فــوق كل الحــدود التــي يرســمها اإلجــرام الصهيــويّن األثيــم.

ــن  ــاً م ــر ميدان ــذي ال يوفّ ــتمر، وال ــد واملس ــوين املتصاع ــل اإلجــرام الصهي ــو يف مقاب ــك الفلســطيني ه ــك والتاس ــذا التمس وه
مياديــن الحيــاة الفلســطينية إال ويحــاول بأقــى مــا لديــه أن يضــع فيــه العراقيــل التــي تحــّول أيــام الفلســطينيني إىل جحيــم، كــا 

ــال. يشــتهي االحت

ــدس واألقــى  ــة الق ــال ملدين ــا االحت ــي يدبّره ــدة الت ــد العدي ــاراً عــن مخططــات التهوي ــدد أخب ــذا الع ــرأ يف ه ــا نحــن نق وه
الريــف، وتركيــب االحتــال لكامــرات مراقبــة جديــدة يف منطقــة بــاب العامــود بالقــدس الريــف، ومنــع املؤذنــني مــن رفــع األذان 
يف الحــرم اإلبراهيمــي الريــف، وتأســيس بــؤر اســتيطانية جديــدة يف منطقــة األغــوار، واعتقــال أكــر مــن 430 فلســطينياً خــال 

الشــهر املــايض فقــط !

ــا التآمــر االســتعاري الغــريب، خاصــة منــه الريطــاين واألمريــي فهــو واضــح مــن خــال الســكوت املطبــق، والَخــرَس التــاّم  وأمَّ
الــذي متارســه هــذه الــدول تجــاه السياســات العدوانيــة الصهيونيــة، وإنكارهــم لحقــوق الشــعب الفلســطيني املروعــة.

وعــن التخــاذل الرســمي للنظــام العــريب منــذ القديــم وحتــى اليــوم، نــرى مثــاالً معــّراً مــن حيــاة الشــهيد عبــد القــادر الحســيني، 
ــل  ــي مــوىس قب ــورة النب ــده الشــهيد مــوىس كاظــم الحســيني أحــد قــّواد ث ــذي كان وال شــهيد معركــة القســطل يف 8 آذار 1948، وال

القســطل بثانيــة وعريــن عامــاً !

ــن جــاؤوا  ــة«، والذي ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العســكرية لفلســطني، التابع ــادر الحســيني أعضــاء »اللجن ــد الق ــد خاطــب عب لق
ــم: ــال له ــأي تحــركات عســكرية، وق ــام ب ــدم القي ــه بع إلقناع

)إنّنــي ذاهــب إىل القســطل،... ولــو أدى ذلــك إىل مــويت. واللــه لقــد ســئمت الحيــاة وأصبــح املــوُت أحــبَّ إيلَّ مــن نفــي، مــن هــذه 
املعاملــة التــي تعاملنــا بهــا الجامعــة. إننــي أصبحــت أمتنــى املــوت قبــل أن أرى اليهــود يحتلــون فلســطني. إنَّ رجــال الجامعــة والقيــادة 

يخونــون فلســطني« !

محمد أديب يارسجي
أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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مل  املاضيــة،  الســنوات  طيلــة 

تدخــر مــا تســمى »جاعــات الهيــكل« 

واســتخدمتها  إال  وســيلة  وال  جهــًدا 

للرويــج لهــدم املســجد األقــى وبنــاء 

»الهيــكل« املزعــوم مكانــه، وتكثيــف 

االقتحامــات املركزيــة، وزيادة ســاعات 

اليهــودي،  والوجــود  االقتحامــات 

واملــكاين  الزمــاين  التهويــد  بهــدف 

املتكــررة  دعواتهــا  مــع  لألقــى، 

إلغــاق مصــى بــاب الرحمــة وتحويلــه 

لكنيــس يهــودي.

األقــى  املســجد  مديــر  وقــال 

املبــارك الشــيخ عمــر الكســواين، لنرة 

فلســطني يف أســبوع: »نحــن نســتنكر 

القتحــام  التحريضيــة  الدعــوات 

ــل  ــن قب ــارك م ــى املب ــجد األق للمس

العــر  يف  وخصوصــاً  املتطرفــني 

األواخــر، لذلــك نُّحمــل االحتــال عــن 

أي احتجــاج أو أي ردات فعــل عــى 

ــون  ــل املتطرف ــن قب ــام م ــذا االقتح ه

الصهاينــة«. 

مؤمتر تحضريي للمتطرفني

دعــت جاعــات  يومــني،  قبــل 

»الهيــكل املزعــوم« املنظــات الشــبابية 

لعقــد مؤمتــر  الدينيــة  واملــدارس 

ــة تنظيــم”  تحضــري “لتــدارس كيفي

ــوم  ــود يف ي ــم آالف اليه ــاٍم يض اقتح

ــني 10- ــذي ســيوافق اإلثن ــدس، ال الق

و28  امليــادي  بالتقويــم    2021-5

الهجــري. بالتقويــم   1442 رمضــان 

يــوم  ُعقــد  التحضــري  املؤمتــر 

قاعــة  يف   2021-4-4 األحــد  أمــس 

فنــدق “جروزاليــم جولــد” الواقــع 

ــا  ــارع ياف ــم 234 يف ش ــى رق يف املبن

املركزيــة  الباصــات  محطــة  مقابــل 

غــريب القــدس، أي قبــل االقتحــام 

ــرة  ــذه امل ــا، وه ــني يوًم ــة وثاث بخمس

ــا إىل مؤمتــر  ــي يُدعــى فيه األوىل الت

القتحــام  الحجــم  بهــذا  تحضــري 

ــد أن  ــا يؤك ــو م ــى، وه ــجد األق املس

إىل  يَســعون  الصهاينــة  املتطرفــني 

جعــل يــوم الـــ 28 رمضــان القــادم 

عــى  عدوانهــم  يف  فارقــة  عامــة 

املســجد األقــى املبــارك، وخاصــة 

بــأن املؤمتــر يَُضــّم أكــر الشــخصيات 

تشــدًدا. الصهيونيــة 

خطورة املؤمتر

يعتــر املؤمتــر خطــوًة متهيديــة 

لعــودة شــعب »إرسائيــل« إىل جبــل 

املعبــد، وذلــك لبنــاء »الهيــكل« املزعوم 

ــارك. ــى املب ــجد األق ــكان املس م

التقســيم  إىل  يدعــو  املؤمتــر 

الزمــاين واملــكاين لألقــى، بحيــث 

كيــوم  الســبت  يــوم  اعتبــار  يتــم 

األقــى  فيــه  يخصــص  مقــدس 

ــكاين  ــيم امل ــا التقس ــط، أم ــود فق لليه

بــاب  مصــى  اقتطــاع  فيســتهدف 

الرحمــة والســاحة الرقيــة ملحاولــة 

ــل  ــأداء كام ــا ب ــكل معنويً ــيس الهي تأس

اليهوديــة. والعبــادات  الطقــوس 

ــد يف هــذه  ــاول جاعــات املعب تُح

ــذي  ــم ال ــن الزخ ــتفادة م ــام االس األي

ــات األخــرة بفــوز  كســبته يف االنتخاب

تطرفًــا  قادتهــا  أكــر  مــن  ســبعة 

مبقاعــد يف الكنيســت، ونحــو 17 مــن 

منارصيهــا ومؤيديهــا الدامئــني.

ــكل”  ــات “الهي ــار إىل أن جاع يُش

كان وال زال املســجد األقــى هدفًــا 

اســراتيجيًا بالنســبة لهــا، حيــث بــدأت 

العــدد  حيــث  مــن  دائرتهــا  تتســع 

ــة  ــل يف حكوم ــت تتغلغ ــوذ، وبات والنف

االحتــال، وازداد دورهــا يف تحــدد 

السياســات العامــة بشــأن الفلســطينيني 

املســجد  وتحديــًدا  ومقدســاتهم، 

األقــى املبــارك.

مخططات تهويدية خطيرة تستهدف المسجد األقصى 
في رمضان المبارك.. ومدير األقصى يستنكر
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الخميس 26 شعبان 1442هـ، الموافق لـ 8 نيسان 2021 

زار رئيــس الهيئــة الشــعبية العامليــة 

ــل  ــدس األب منوي ــام الق ــة وس لعدال

املحتلــة  القــدس  مدينــة  مســلم، 

ــه  ــال وقبضت ــز االحت ــا حواج ُمتخطيً

ــاب  ــد غي ــن املقدســة، وبع عــى األماك

قــري عــن املدينــة املقدســة منــذ 

.1960 عــام 

وأكــد األب مســلم يــوم اإلثنــني 

واملصــر  الجــذور  عــى   ،2021/4/5

ــخ املشــرك بــني الفلســطينيني  والتاري

ــاًه  ــوا ح ــيحيني  ليكون ــلمني ومس مس

وجميــع  القيامــة  وكنيســة  لألقــى 

املســاجد والكنائــس وأمــاك األوقــاف 

اإلســامية واملســيحية.

وشــملت الزيــارة لقــاًء مــع الشــيخ 

الهيئــة  وأعضــاء  صــري  عكرمــة 

العليــا. اإلســامية 

عــى  وصــري  مســلم  وشــدد 

املقدســيني  املرابطــني  رضورة دعــم 

التهويــد  مخططــات  مواجهــة  يف 

والتهجــر، ثــم زار األب مســلم  ُمصــى 

املــرواين  واملصــى  الرحمــة  بــاب 

ــي واملتحــف اإلســامي. واملســجد القب

مســلم  مانويــل  األب  وتوجــه 

يرافقــه الشــيخ عكرمــة صــري يف 

االعتصــام  لخيمــة  تضامنيــة  زيــارة 

بالشــيخ جــراح للتضامــن مــع العائــات 

املهــددة بالرحيــل، ومل يغــادر القــدس 

ــل  ــة وجب ــة الجثاني ــارة كنيس ــل زي قب

الزيتــون وطريــق اآلالم وكنيســة “ســتنا 

ــم”. مري

ــل مســلم الشــيخ  ــرَم األب مانوي وك

ــل عكرمــة صــري عــي جهــوده  الجلي

املقدســات  حايــة  يف  املباركــة 

القــدس  يف  واملســيحية  اإلســامية 

املحتلــة.

ــس  ــل مســلّم، رئي ــه األب منوي ووّج

الهيئــة الشــعبية العامليــة لعدالــة وســام 

ــه  ــد زيارت ــداًء لألحــرار، بع ــدس، ن الق

بتاريــخ  املحتلــة،  القــدس  مدينــة 

2021/4/4 جــاء فيــه:

يف  األحــرار  املســلمون  أيهــا 
العــريب: العــامل 

القــدُس أســرًة فــكل  إن كانــت 

أســرة. عواصمكــم 

أيها الحكام العرب:

مــن  يرنّــح  األقــى  كان  إن 

التهديــد  مــن  الحفريــات ويرتجــف 

ترنــح  عروشــكم  فــكل  بهدمــه، 

والــذل. بالحطــم  ومهــددة 

أيهــا الحــكام العــرب املطّبعــون 
ــال: ــع االحت م

ــوين يف  ــال الصهي ــاَل االحت إذا ب

بعد غياب قسري لـ       عاًما.. األب منويل مسلم يزور 
القدس المحتلة ويوّجه نداًء لألحرار

60
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ــال  ــة االحت ــم بلدي ــت طواق رشع

يف   ،2021-4-4 األحــد  الصهيــوين، 

ــدة يف  ــة جدي ــب كامــرات مراقب تركي

ــدس  ــة الق ــط مدين ــود وس ــاب العام ب

ــة. املحتل

أنَّ  مقدســية  مصــادر  وأفــادت 

رشعــت  االحتــال  بلديــة  طواقــم 

بركيــب كامــرات جديــدة يف منطقــة 

بــاب العامــود، ولفتــت املصــادر إىل 

أن كامــرات املراقبــة التــي زرعتهــا 

رشطــة االحتــال تنتــر يف كل زاويــة 

ملراقبــة تحــركات املقدســيني.

ــة ملنظومــة  وتخضــع القــدس املحتل

ــام  ــذ الع ــة من ــة مكثف ــة إرسائيلي مراقب

حكومــة  مــن  محاولــة  يف   ،2000

عــى  الســيطرة  إلحــكام  االحتــال 

الخنــاق  وتضييــق  املقدســة،  املدينــة 

ــب  ــطينيني، إىل جان ــى الفلس ــر ع أك

حولــت  التــي  األمنيــة  التعزيــزات 

القدس إىل ثكنة عسكرية.

هــذه  أن  املقدســيون  ويؤكــد 

إىل  باألســاس  تهــدف  الكامــرات 

رصــد تحــركات الفلســطينيني بطريقــة 

ــة  ــرًا، باإلضاف ــة كث ــك الخصوصي تنته

إىل ردع عمليــات املقاومــة املحتملــة، 

ــع  ــه وجم ــد وقوع ــدث بع ــل الح وتحلي

التفاصيــل.

الكامــرات يف  وتكمــن خطــورة 

ــة، ورصــد غــر  ــة الشــوارع كاف مراقب

عــن  إبعادهــم  بقــرارات  امللتزمــني 

املدينــة ومــن يزَعــم أنهــم مــن منفــذي 

العمليــات ضــد أهــداف صهيونيــة، مــن 

ــل  ــة تعم ــة ذكي خــال كامــرات مراقب

عــى تســجيل أرقــام لوحــات الســيارات 

الحواجــز  خــال  مــن  متــر  التــي 

الصهيونيــة.

االحتالل يركب كاميرات مراقبة جديدة في باب العامود

أنــه  فاعلمــوا  مقدســاتكم،  جوانــب 

ســيتقدم ليتبــّول يف أحضانكــم.

مليــار  ونصــف  املليــار  أيهــا 
العــامل: يف  مســلم 

إذا كان املصلـّـون يف األقــى أذالء 

ــم وال  ــّز صاتك ــه ال يع ــوا أن الل فاعلم

دعاءكــم.

أيهــا املقاومــون االحتــال الغازي 
الظامل:

لتكــن القــدس ســيفكم، وحــّد نَْصله 

املســنون هــو األقــى والقيامة.

القــدس  أعــز  مــن  أن  واعلمــوا 

وأقصاهــا وقيامتهــا أعــزه اللــه ونَصَه.

أيهــا الفلســطينيون املســيحيون 
واملســلمون:

أنتــم القــدس، إن بقيــت بقيتــم، 

وإن فنيــت فنيتــم. فجــودوا بأرواحكــم 

بذبــح  القــدس  لتفتــدوا  وأموالكــم 

عظيــم.

أيها املسيحيون الفلسطينيون:

إن شــّوهت الصهيونيــُة الهوتكــم 

فأثبتــت أن فلســطني أرض امليعــاد – 

وهــي ليســت كذلــك – فادفنــوا رجــال 

ــاء. ــم أحي دينك

القــدس تاجنــا وعزّنــا وفخرنــا. 

ــة يف  ــه ال حّري ــرّة ل ــدس ح ــن ال ق م

فلســطني لــه.

أيها العرب واملسلمون:

واالقــى  القــدس  حــرروا 

والقيامــة، أو تحتــل الصهاينــة مكــة 

وعواصمكــم. واملدينــة 

لشــعبي  ووصيتــي  صــويت  هــذا 

العــريب مــن املحيــط اىل الخليــج بعــد 

أن تجــاوزت 83 ســنة: “شــلَّت ميــنُي 

َمــن ال يقــاوم لتحريــر فلســطني أرًضــا 

وشــعبًا وقدًســا ومقدســات، وَعِميَــْت 

ــا  ــات أهلن ــاهد عذاب ــون مــن ال يُش عي

يف الشــتات فيجاهــد ويصــي مــن 

ــم”. ــل عودته أج
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الخميس 26 شعبان 1442هـ، الموافق لـ 8 نيسان 2021 

بــنّي نــادي األســر الفلســطيني 

يعتقــل يف  الصهيــوين  االحتــال  أن 

ســجونه 140 طفــًا تقــل أعارهــم 

ــون،  ــا، يف ســجون الدام عــن 18 عاًم

ومجــدو، وعوفــر.

وأضــاف النــادي يف بيــان لــه، 

ــل الفلســطيني،  ــوم الطف ــع ي ــا م تزامًن

اإلثنــني 6-4-2021، أنــه منــذ عــام 

مــن  أكــر  االحتــال  اعتقــل   2015

نســبة  أعــى  كانــت  طفــل،   )7500(

ــام 2015،  ــال ع ــت األطف ــال طال اعتق

ــال  ــاالت االعتق ــدد ح ــل ع ــث وص حي

حالــة.  )2000(

انتفاضــة  منــذ  أنــه  وأوضــح 

األقــى عــام 2000 اعتقــل االحتــال 

ولفــت  ألــف طفــل،   16 مــن  أكــر 

إىل أن عــرات مــن األرسى الذيــن 

ــم  ــم عليه ــال وحك ــم أطف ــوا وه اُعتقل

ــة،  ــنوات طويل ــجن لس ــال بالّس االحت

األرس. الطفولــة يف  ســن  تجــاوزوا 

األرسى  أن  إىل  النــادي  وأشــار 

األطفــال يتعرضــون لجميــع السياســات 

ــا التعذيــب،  ــة املمنهجــة ومنه التنكيلي

وتحتجزهــم إدارة ســجون االحتــال 

يف ظــروف اعتقاليــة قاســية.

ســعوا  األرسى  أن  إىل  ونبّــه 

تاريخيًّــا، وعــر خطــوات نضاليــة، إىل 

ــى األرسى  ــني ع ــود مرف ــرض وج ف

األطفــال داخــل الســجون مــن األرسى 

يف  ومســاعدتهم  لرعايتهــم،  الكبــار 

ــية،  ــال القاس ــروف االعتق ــة ظ مواجه

والحرمــان مــن العائلــة، وأصبــح يُشــكل 

قضيــة  تاريــخ  يف  املُنجــزات  أبــرز 

األرسى. األطفــال 

االحتــال  ســلطات  منعــت 

الصهيــوين، رفــع األذان يف املســجد 

اإلبراهيمــي )59( وقتـًـا خــال مــارس/

آذار املــايض؛ بدعــوى عــدم إزعــاج 

ملســتوطنني. ا

وذكــرت إدارة املســجد أن مــارس 

شــهد إغــاق قــوات االحتــال للمســجد 

اإلبراهيمــي مرتــني، وتنفيــذ أعــال 

تجريــف مقابــل اســراحة اإلبراهيمــي 

وتهويــد  طمــس  عمليــة  إطــار  يف 

ــامية. ــامل اإلس املع

كذلــك واصــل االحتــال مضايقاتــه 

وتحديــد أعــداد املصلــني أيــام الجَمــع 

مــن  مصــٍل   300 لـــ  فقــط  ســامحا 

الصــاة فيــه، وشــهد شــهر آذار أيًضــا 

عــى  االحتــال  محكمــة  تصديــق 

ــتوطنني يف  ــد للمس ــاء مصع ــذ بن تنفي

املســجد اإلبراهيمــي، ضمــن املشــاريع 

االســتيطانية التهويديــة.

االســتيطاين  املــروع  ويهــدد 

بوضــع يــد االحتــال عــى مرافــق 

وســحب  املســجد  قــرب  تاريخيــة 

صاحيــة البنــاء والتخطيــط مــن بلديــة 

ــاإلدارة  ــمى ب ــا تس ــا مل ــل ومنحه الخلي

االحتاليــة. املدنيــة 

ويســعى االحتــال إلفــراغ املســجد 

مــن  املصليــني؛  مــن  اإلبراهيمــي 

خــال اإلجــراءات القمعيــة والتعســفية 

البوابــات  وإغــاق  املصلــني،  بحــق 

االلكرونيــة، وعرقلــة حركــة املواطنــني 

عــى الحواجــز العســكرية واحتجازهم.

والخليــل املدينــة الثانيــة بعــد مدينة 

االســتهداف  أولويــات  يف  القــدس 

االســتيطاين لســلطات االحتــال؛ نظــرًا 

ــة. ــة والديني ــا التاريخي ألهميته

140 طفاًل معتقاًل في سجون االحتالل الصهيوني

االحتالل منع رفع اآلذان في المسجد 
اإلبراهيمي 59 وقًتا الشهر الماضي



ناقشــت مــا تســمى لجنــة التخطيط 

والنبــاء املحليــة التابعــة لبلديــة القــدس 

يــوم  االحتــال،  لســلطات  التابعــة 

لتوســيع  7-4-2021، خطــة  األربعــاء 

خــارج  املســاة  املناطــق  البنــاء يف 

الخــط األخــر، وتحديــًدا حــي »هــار 

ــل  ــة جب ــا« االســتيطاين يف منطق حوم

أبــو غنيــم مــا بــني القــدس وبيــت 

لحــم.

ــس  ــة هآرت ــع صحيف ــب موق وبحس

العريــة؛ فــإن اللجنــة مــن املتوقــع 

أن توافــق غــًدا عــى بنــاء 540 وحــدة 

املنطقــة  يف  جديــدة  اســتيطانية 

مــا بــني »هــار حومــا« و«جفعــات 

هاماتــوس«، يف حــني مــن املتوقــع 

ــر  ــم أك ــر يض ــي آخ ــاء ح ــم بن أن يت

مــن 2000 وحــدة اســتيطانية الحًقــا 

هاماتــوس”. »جفعــات  مبنطقــة 

ووفًقــا للموقــع؛ فــإن البنــاء يف 

هاتــني املنطقتــني ســيعزل فعليًّــا قريــة 

املناطــق  باقــي  عــن  صفافــا  بــني 

الفلســطينية، يف رؤيــة هدفهــا تقســيم 

أي  مبوجــب  املســتقبل  يف  القــدس 

ــرًا إىل  ــطينيني، مش ــع الفلس ــاق م اتف

أن هــذا هــو البنــاء األول الــذي خــارج 

ــس  ــد الرئي ــر« يف عه ــط األخ »الخ

ــدن. ــو باي ــريك ج األم

األمــريك  الرئيــس  عهــد  ويف 

اضطــرت  أوبامــا،  بــاراك  األســبق 

يف  البنــاء  تجميــد  إىل  »إرسائيــل« 

حينهــا  بايــدن  وكان  املناطــق،  تلــك 

ــا يف  ــب دوًرا رئيًس ــس ولع ــب الرئي نائ

الضغــط عــى الحكومــة الصهيونيــة 

ملنــع البنــاء عــام 2010، مــا تســبب 

أن  بعــد  حــادة  دبلوماســية  بأزمــة 

وافقــت »لجنــة منطقــة القــدس« عــى 

خطــة إلنشــاء حــي جديــد خــال زيارة 

بايــدن حينهــا إلرسائيــل.

ــة، األحــد  رشع مســتوطنون صهاين

بــؤرة  نــواة  إقامــة  يف   ،2021-7-4

ــتوطنة  ــتيطانية جديــدة غــرب مس اس

»الحمــرا« يف منطقــة األغــوار شــال 

بهــدف  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة 

تجميــع مســتوطنات األغــوار يف مدينــة 

اســتيطانية كــرى.

شــؤون  يف  الخبــر  وأوضــح 

االســتيطان وانتهــاكات االحتــال يف 

ــة، أن  ــارف دراغم ــوار، ع ــة األغ منطق

مســتوطنة الحمــرا أقامهــا االحتال يف 

ســبعينيات القــرن املــايض، يف األغــوار 

الوســطى الفلســطينية، وســيطر حينهــا 

ــم. ــف دون ــن 50 أل ــر م عــى أك

وقــال دراغمــة: “إن املســتوطنني 

ــى  ــدة ع ــؤرة جدي ــون ب ــوم يؤسس الي

ــن  ــرب م ــد إىل الغ ــر واح ــد كيلوم بع

ضــم  بهــدف  الحمــرا،  مســتوطنة 

بــني  الواقعــة مــا  )ســلب( األرايض 

مســتوطنة الحمــرا والبؤرة االســتيطانية 

الجديــدة”، مشــرًا إىل أن ذلــك بدعــم 

مــن حكومــة االحتــال.

تــأيت  الخطــوة  هــذه  أن  وأكــد 

واضحــة،  تهويديــة  سياســة  ضمــن 

ــرة مــن  ــات متناث ــل بوضــع كرفان تتمث

املســتوطنني وبنــاء البــؤر االســتيطانية؛ 

بهــدف تجميــع مســتوطنات األغــوار 

يف مدينــة اســتيطانية كــرى.

وأفــاد أن هــذه األرايض يســيطر 

عليهــا االحتــال منــذ ســنوات، ومينــع 

يف  وهــي  دخولهــا،  مــن  أصحابهــا 

األصــل لقريــة بيــت دجــن يف األغــوار.

8

للمرة األولى في عهد بايدن.. بلدية االحتالل 
بالقدس تناقش توسعة مستوطنات

بؤرة صهيونية استيطانية جديدة في األغوار
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الخميس 26 شعبان 1442هـ، الموافق لـ 8 نيسان 2021 

الحقوقيــة  املؤسســات  وثّقــت 

اعتقــال  األرسى،  بشــؤون  الخاصــة 

 )438( نحــو  االحتــال،  قــوات 

ــارس  ــهر آذار/ م ــال ش ــطينيًا، خ فلس

.2 021

مــن  فــإن  املؤسســات  وبحســب 

بينهــم  طفــًا   )69( املعتقلــني  بــني 

النســاء،  مــن  و)11(  قــارص،  فتــاة 

ووصــل عــدد أوامــر االعتقــال اإلداري 

ــال إداري،  ــر اعتق ــادرة )105( أم الص

ــر  ــًدا، و)75( أم ــرًا جدي ــا )28( أم بينه

تجديــد.

األرسى  مؤسســات  وتشــر 

شــؤون  )هيئــة  اإلنســان  وحقــوق 

األرسى واملحرريــن، ونــادي األســر 

الفلســطيني، ومؤسســة الضمــر لرعاية 

ومركــز  اإلنســان،  وحقــوق  األســر 

ــدس( يف  ــوة –الق ــات وادي حل معلوم

-4-7 األربعــاء  عنهــا  تقريــر صــدر 

2021، إىل أن عــدد األرسى واملعتقلــني 

االحتــال  ســجون  الفلســطينيني يف 

بلــغ حتــى نهايــة شــهر آذار/مــارس 

بينهــم  أســر،   )4450( نحــو   2021

)37( أســرة، فيــا بلــغ عــدد املعتقلــني 

ســجون  يف  والقارصيــن  األطفــال 

ــدد  ــًا، وع ــو )140( طف ــال نح االحت

ــو )440(  ــني إىل نح ــني اإلداري املعتقل

معتقــاً.

يف ذات الســياق، واصــل األســر 

 47( البطــران  العزيــز  عبــد  عــاد 

ــه  ــل، إرضاب ــة الخلي ــن مدين ــا( م عاًم

 )47( منــذ  الطعــام  عــن  املفتــوح 

ــه اإلداري  ــة اعتقال ــد سياس ــا، ض يوًم

حالتــه  تفاقــم  وســط  التّعســفّي، 

مواجهتــه  ذلــك  يرافــق  الصحيــة، 

االحتــال  ســجون  إدارة  إلجــراءات 

ــدة  ــٍل متعم ــات نق ــوط وعملي ــن ضغ م

ــه عــن االســتمرار يف  ــة لثني يف محاول

معركتــه وإجبــاره عــى إنهــاء إرضابــه.

مســاء  البطــران  األســر  وعلّــق 

ــوح  ــه املفت ــاء 7-4-2021، إرضاب األربع

عــن الطعــام والــذي اســتمر 47 يوًمــا، 

بعــد اتفــاق يقــي بتحديــد ســقف 

اإلدارّي. اعتقالــه 

أنــه  األرسى  مؤسســات  وأكــدت 

ومــن خــال املتابعــة اليوميــة لقضايــا 

ــج  ــال تنته ــلطات االحت األرسى، أّن س

وتــرق  اإلدارّي،  االعتقــال  سياســة 

ــطينيني،  ــن الفلس ــرات م ــار الع أع

تحــت ذريعــة وجــود »ملــف رّسي« 

العســكرية  املحاكــم  مــن  وبدعــم 

الصوريــة، حيــث بلــغ عــدد األرسى 

اإلداريــني حتــى نهايــة شــهر آذار/ 

الـــ)440(،  قرابــة   2021 مــارس 

غالبيتهــم يقبعــون يف ســجون »عوفــر، 

طفــان،  بينهــم  والنقــب«،  مجــدو، 

أســرات. وثــاث 

ــة  ــذ أواخــر عــام 2011، وبداي ومن

عــام 2012 حتــى اليــوم نّفــذ عــرات 

الطعــام  عــن  إرضابــات  األرسى 

اإلداري،  االعتقــال  سياســة  ملواجهــة 

ومنهــم مــن أرضب عــدة مــرات، مــن 

بينهــا إرضاب جاعــي خاضــه األرسى 

ــدة  ــتمر مل ــام 2014، واس ــون ع اإلداري

)62( يوًمــا.

مــن  العــرات  ُســجلت  وقــد 

الشــهادات لجملــة مــن االنتهــاكات 

التــي  اإلرضابــات  خــال  الجســيمة 

ــة  ــر أدوات تنكيلي ــا األرسى، ع خاضه

ســجون  إدارة  مارســتها  ممنهجــة 

االحتــال، تبــدأ مــن عمليــة العــزل 

االنفــرادي، مبــا يرافقهــا مــن عمليــات 

تهديــد وضغــط عــى األســر بأســاليب 

متعــددة.

مؤسسات األسرى: االحتالل اعتقل 438 فلسطينًيا 
الشهر الماضي.. واألسير عماد البطران يواصل إضرابه 

منذ 47 يوًما
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ــي مــوىس أول ثورة  ــورة النب ــّد ث تُع

الريطاين،  االستعار  ضد  فلسطينية 

 4 الـــ  يف  الخليل  مدينة  أهايل  بدأها 

من نيسان عــام 1920، حيــث مل تشــهد 

الفــرة الســابقة لعــام 1920 أي ثــورٍة، 

ــاملٍة. ــٍة ش أو مواجه

اندالع الثورة
االســتيطان  حركــة  تعاظــم  مــع 

ــد  ــودي والهجــرة إىل فلســطني بع اليه

تــاه  والــذي  الريطــاين  االحتــال 

مبــارشة صــدور وعــد بلفــور عــام 

ــال  1917، تصاعــدت إجــراءات االحت

الشــعب  بحــق  القمعيــة،  الريطــاين 

الفلســطيني. غــدت كافــة الظــروف 

ــطني،  ــورٍة يف فلس ــتعال ث ــًة الش مواتي

وهــذا مــا حصــل فعــًا يف 1920/4/4، 

ــي  ــوىس؛ وه ــي م ــم النب ــال موس خ

فعنــد  فلســطينية،  شــعبية  مناســبة 

إىل  مدينة الخليــل،  وفــِد  دخــول 

أحــد  هاجــم  األقــى،  املســجد 

وقــام  الوفــد،  أعضــاء  الصهاينــة 

بتدنيــس رايــة مدينــة الخليــل.

الوفــد  أفــراد  أحــد  انقــّض 

الخليــي، عــى الصهيــوين الــذي دنـّـس 

ــع  ــيف، لتندل ــده بالس ــع ي ــة وقط الراي

ــة  ــوُل املواجه ــة فص ــذه الحادث ــد ه بع

الشــعبية األوىل، بــني أصحــاب األرض، 

ومغتصبيهــا مــن الصهاينــة، الذيــن 

ــن  ــًا م ــات دع ــال املواجه ــوا خ تلق

قــوات االحتــال الريطــاين، وبدا ذاك 

واضًحــا باإلصابــات يف صفــوف أبنــاء 

كانــت  والتــي  الفلســطيني،  الشــعب 

بالرصــاص الحــي، يف حــني أن كافــة 

إصابــات الصهاينــة، خــال الثــورة، 

ــاح  ــي، والس ــارة، والع ــت بالحج كان

ــض. األبي

الثورة والتداعيات 
ــن  ــوىس م ــي م ــورة النب ــدت ث امت

 ،1920-4-10 حتــى   1920-4-4 يــوم 

بشــكٍل  االنتفاضــة  هــذه  وبــدأت 

عفــوي، ولكــن كان لهــا عــدٌد مــن 

القيــادات الوطنيــة واملنظــات غــر 

الحكوميــة التــي عملــت عــى قيادتهــا 

حتــى أن الهجــوم عــى الصهاينــة كان 

مــن خــال تنســيٍق مســبق، ولكنهــا 

تعــّد ثــورًة عفويــة باعتبــار أن قيادتهــا 

ــرًة  ــم جمهورهــا ومع ــة مــن صمي نابع

عــن إرادتــه، فــكان ملــوىس كاظــم 

الحسيني دوٌر هام يف قيادتها.

ومتخضــت أحــداث الثــورة عــن 

 9 ومقتــل  فلســطينيني،   4 استشــهاد 

صهاينــة، ومل تتمكــن قــوات االحتــال 

ــات،  ــاف املواجه ــن إيق ــاين م الريط

املفرطــة،  القــّوة  باســتخدام  إال 

ــورة  ــون الث ــول، لتك وفرِض حظٍر للتج

التاريــخ  يف  األوىل،  الفلســطينية 

القــدس،  مــن  منطلقــٌة  الحديــث، 

واملســجد األقــى، مســتهدفًة الخطــر 

املتمثــل  األول  والعــدو  الرئيــي، 

ــايل عــى  ــوين االحت باملــروع الصهي

فلســطني. أرض 

ــي مــوىس  ــورة النب ــا وشــّكلت ث ك

مقدمــًة ألحــداٍث واحتجاجــاٍت تطــّورت 

الحًقــا حتــى الثــورة الكــرى عــام 

.1936

ثورة النبي موسى..
أوُل ثورٍة فلسطينية ضد االستعمار البريطاني
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الخميس 26 شعبان 1442هـ، الموافق لـ 8 نيسان 2021 

رابعة أبو مجاهد -  صحافية لبنانية

عــاد  نيســان  مــن  الثامــن  إنــه 

الشــهيد  ذاك  عــى  ليســلّم  مجــدًدا 

ــت  ــٍة أب ــهادته روح أم ــا بش ــذي أحي ال

الجهــاد. إال 

شــهيد  الحســيني  القــادر  عبــد 

معركــة القســطل يف القــدس، استشــهد 

ــا  ــا ع ــوا نياًم ــا زال ــوا م ــرب كان والع

مــرور  وبعــد  فلســطني.  يجــري يف 

ثــاث وســبعني ســنة مــا زالــوا نياًمــا، 

يومهــا اســتنصهم، فنصتــه جامعتهــم 

ــٍس مــن الرصــاص، نصــف  بنصــف كي

كيــس الرصــاص ذاك أصبــح اليــوم 

أكياًســا ال يُســتطاع حملهــا مــن بيانــات 

التنديــد واالســتنكار والرفــض والـــ.. ملا 

ينتجــه الصهيــوين مــن تكالــٍب وإجــراٍم 

املغصــوب  الفلســطيني  شــعبنا  عــى 

ــه. حق

مــّروا  عاًمــا  وســبعون  ثــاث 

والهــدف  االســراتيجية  وتغــرت 

الحســيني  ال  البوصلــة،  وانحرفــت 

ــام املرجــع، بــل  بقــي املثــل وال القّس

ــف  ــاد، ونوص ــا الجه ــاب علين ــات يُع ب

باإلرهابيــني، وتقطــع عنــا املســاعدات، 

ونحــارص وتُبــث بيننــا روح الشــقاق 

الســلطة. وحــب 

العــرب  بعــض  هــّب  الـــ48  يف 

للنــصة واســتضافوا الحســيني الجريح 

ــوم فيهــرول هــذا  ــا الي يف دارهــم، أّم

ــى رىض  ــول ع ــره للحص ــض وغ البع

الصهيــوين واألمــريك، عــى الحصــول 

عــى نصــف كيــٍس مــن النقــود الباليــة، 

عــى الحصــول عــى تأشــرة عبــوٍر 

ــل  ــنا ب ــس قدس ــن لي ــدس ولك إىل الق

ــوم. ــهم املزع قدس

أّمــا  هــم،  يريدونــه  مــا  هــذا 

نحــن فأردنــا الجهــاد املعطــر بالنــص 

ُولِــدت حركاتنــا  وكــذا  الشــهادة،  أو 

ولبنــان  فلســطني  مــن  املقاومــة، 

ومــن  واليمــن،  والعــراق  وســورية 

وباتــت  ُولــدت..  األبيــة،  الشــعوب 

ــع،  ــام التطبي ــة يف ظ ــمعة املضيئ الش

فكانــت اإلجابــة ملــا أراده الشــهيد عبــد 

ــاد  ــاد وجه ــن جه ــيني م ــادر الحس الق

ــوكل عــى  ــاد واإلرادة والت مســلح بالعت

اللــه حســبه فــا  اللــه.. فمــن كان 

غالــب لــه.

نصف كيس رصاص يحرر فلسطين
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حكومة السودان تقّر التطبيع مع الكيان الصهيوني 
وتقّر إلغاء قانون مقاطعة كيان االحتالل الصادر 

سنة 1958

»وباعوها بثمٍن بخس«



13

- 2
26

 - 
ون

شر
وع

ة 
ست

 و
ان

مئت
د 

عد
 ال

- 

الخميس 26 شعبان 1442هـ، الموافق لـ 8 نيسان 2021 

مؤسســة  عــن  أخــرًا  صــدر 

الدراســات الفلســطينية كتــاب »الرواية 

1948 حتــى  الفلســطينية مــن ســنة 

الحــارض”، ملؤلفــه بشــر أبــو منــة، 

والكتــاب ترجمــة إىل العربيــة: مصعــب 

حياتــي.

الكتــاب يســلّط الضــوء عــى كيفيــة 

ــرد  ــن ت ــا م ــا تبعه ــة وم ــر النكب تأث

وشــتات عــى الروايــة الفلســطينية، 

الروائيــني  اســتجابة  وكيفيــة 

الفلســطينيني لهــذه األزمــة املهولــة. 

الكاتــب اإلجابــة عــى  ويحــاول 

ومــا  النكبــة  أثّــرت  كيــف  ســؤال، 

تبعهــا مــن تــرد وشــتات يف الروايــة 

اســتجاب  وكيــف  ؟  الفلســطينية 

الروائيــون الفلســطينيون لهــذه األزمــة 

صــدرت،  الدراســة  هــذه  ؟  املهولــة 

أول مــا صــدرت، باللغــة اإلنكليزيــة 

ســنة 2016 وكانــت األوىل مــن نوعهــا 

ــم  ــدف لرس ــي ته ــة. وه ــك اللغ يف تل

خريطــة تطــور الروايــة الفلســطينية 

يف املنفــى وتحــت االحتــال، مــن ســنة 

1948 حتــى أوســلو.

الكتــاب  يف  الكاتــب  ويخــوض 

مصعــب  العربيــة  إىل  نقلــه  الــذي 

حياتــي، يف تأثــر النكبــة وتبعاتهــا 

وكيفيــة  الفلســطينية،  الروايــة  عــى 

الفلســطينيني  الروائيــني  اســتجابة 

لهــذه املحطــة املفصليــة مــن حياتهــم.

ويتطــرق أبــو منــة إىل الروابــط 

يف  والسياســة  الجاليــات  بــني 

الروايــة الفلســطينية يف ظــل االحتــال 

ــع  ــي تجم ــام«، والت ــات »الس واتفاقي

والقــراءة  التاريخــي  التحليــل  بــني 

ــة  ــاء الرواي ــم أدب ــض أه ــة لبع النصي

ابراهيــم  جــرا  منهــم:  الفلســطينية 

جــرا وغســان كنفــاين.

الصــادر  الكتــاب  ويّســلط 

ــى  ــوء ع ــام 2016 الض ــة ع باالنجليزي

تجربتــي جــان جينيــه واليــاس خــوري 

كرّســت  التــي  األدبيــة  وأعالهــا 

للحديــث عــن القضيــة الفلســطينية، 

للروايــة  أديب  تحليــل  إىل  ووصــًا 

. لفلســطينية ا

وبشــر أبــو منــة، هــو محــارض 

يف أدب مــا بعــد االســتعار ومديــر 

مركــز الدراســات االســتعارية ومــا 

بعــد االســتعارية يف جامعــة كنــت يف 

بريطانيــا.

صدور كتاب »الرواية الفلسطينية من 1948 حتى 
الحاضر« بترجمة عربية
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ســأنطلق اليــوم يف تحليــي للداخل 

الســيايس والحــزيب الصهيــوين مــن 

يأتيــه  ال  الــذي  املعصــوم  الكتــاب 

الباطــل مــن بــني يديــه وال مــن خلفــه، 

ــُق  ــاب هــو خال ألن صاحــب هــذا الكت

بــكل  والخبــر  والعــامل  البــر،  كل 

ــه نفوســهم. ــاده، ومبــا تنطــوي علي عب

ــه عــن  ــاىل ب ــه تع ــا الل مــا أخرن

بينهــم  ألقــى  أنــه  صهيــون،  بنــي 

ــة،  ــوم القيام ــداوة والبغضــاء إىل ي الع

ــك  ــم، وكذل ــت أيديه ــا قدم ــزاء مب ج

ال  أُخــرى  مســألة  إىل  نظرنــا  لفــت 

ــي  ــابقتها، أال وه ــن س ــة ع ــل أهمي تق

أننــا نحســبهم مــن خــال رصدنــا 

أنهــم  لهــم،  والســطحي  الظاهــري 

ــوم  ــون هم ــك، ويحمل ــٌع متاس مجتم

أصحــاب  وأنهــم  بعًضــا،  بعضهــم 

بوصلــٍة واحــدة، وهــم يف الواقــع عــى 

قلــوٍب  فهــم أصحــاب  ذلــك،  غــر 

ــون  شــتى وأهــواٍء شــتى، ولكنهــم يتقن

ــه،  ــم علي ــا ه ــِس م ــر بعك ــّن التظاه ف

كونــه يحميهــم مــن اآلخــر.

ليــس يف هــذا التوصيــف تجــٍن، 

وليــس يف هــذا اإلخبــار الربــاين عــدم 

واقعيــة، أو عــدم علميــة ومصداقيــة 

ــان  ــف البي ــض أن يص ــو للبع ــا يحل ك

اإللهــي بأنــه كام غيبــي ال يرتبــط 

ــًدا. ــداث أب باألح

االنتخابــات  لعمليــة  املتابــع  إّن 

الرابعــة للكيــان الصهيــوين، واملتنافســة 

ــه  ــوزرارء، ميكن عــى كــريس رئاســة ال

وبوضــوح أن يُــدرك حجــم العــداوة 

الُفرقــة  وحجــم  البعــض،  لبعضهــم 

بينهــم، ففــي اليــوم الــذي أُغلقــت 

فيــه صناديــق االقــراع، وأنهــى كل 

بالوعــود  املدجــج  ُمرشــح مروعــه 

بأنــه  املفاجئــة  كانــت  والتعهــدات، 

يتغــر أي يشء، فالخــارس رجــع  مل 

ُمنكــرا، والفائــز رجــع يحمــل خيبــة ال 

تقــل عــن الهزميــة، ألنــه لــن يســتطيع 

وبشــكل  وحــده  حكومتــه  يُشــّكل  أن 

مســتقل، الــكل بحاجــة لآلخــر رغــم مــا 

ــر  ــم لآلخ ــد منه ــدر كل واح ــه ص يكن

العــداوة والبغضــاء، واتهامهــم  مــن 

ــداع  ــر والخ ــاد والتك ــم بالفس لبعضه

ــى  ــم ع ــل كل منه ــي يحص ــر، ل واملك

ــد. ــا يُري م

وهــو  يرقــب  بــات  فنتنياهــو 

الخبيــث املاكــر كــا يصفــه خصومــه، 

يبحــث عــن رشيــٍك يقــوي موقفــه، 

بغــض النظــر عــن قــوة هــذا الحليــف 

أو الريــك، املهــم أن يكــون رافعــة لــه 

ــه، وهــذا مــا  ليســتطيع تشــكيل حكومت

ــرض  ــت« ليع ــايل بين ــو »نفت ــه نح دفع

عليــه تحالفــه، ويعــده بالوعــود الكاذبة 

واســتحر  الجميــع،  عهــده  كــا 

»بينــي  مــع  نتنياهــو  وعــد  نفتــايل 

غانتــس« وكيــف غــدر بــه وتخــى عنــه 

ــّر  ــد، وف ــا يُري ــد أن حصــل عــى م بع

ــه. ــاف من ــا كان يخ ــن كل م م

ــع كل  ــو م ــه نتنياه ــا فعل ــذا م وه

األحــزاب وبأســاليب متنوعــة ليحصــل 

ــن  ــوة م ــه الق ــي تُعطي ــه الت ــى بُغيت ع

ــة  ــه املُاحقــة القانوني جهــة، وتُبعــد عن

التــي قــد تــودي بــه إىل الســجن مــن 

ــرى. ــٍة أُخ جه

يتحــاورون  املراقبــني  كل 

ميكــن  هــل  حــول:  ويتجادلــون 

لنتنياهــو أن ينجــح يف شــق الصفــوف 

عــى  والتاعــب  األحــزاب  ومتزيــق 

إىل  للوصــول  وخداعهــم  الجميــع 

؟ يشــاء  كــا  حكومتــه  تشــكيل 

أم ســيتمكن خصومــه مــن إســقاطه 

ليلقــى مصــره الــذي ينتظــره الجميــع 

بفــارغ الصــر ؟ ليشــفي كل منهــم 

ــر  ــرس املتك ــذا املتغط ــن ه ــدره م ص

إال  اليــرى  الــذي  الــكاذب،  الغــّدار 

ــه. نفس

ــزاب  ــاب األح ــف أصح ــذا وص هك

رأيهــم  بعًضــا، وهــذا هــو  بعضهــم 

ــة  ــي طبيع ــذه ه ــا، وه ــم بعًض ببعضه

ببعضهــم  تربطهــم  التــي  العاقــة 

ــم  ــي له ــل الوصــف اإلله ــض، ولع البع

قادمــات  يف  أكــر  يتجــى  ســوف 

ــام، وســيخربون بيوتهــم بأيديهــم. األي

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو
منّسق امللتقى العلايئ العاملي من أجل فلسطني

نخٌب سياسيٌة تتناهش



موقعها: 
تقع باالتجاه الجنويب الغريب من القدس وتبعد عنها 18 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
ــمة، 147  ــوايل 99 نس ــام 1922 ح ــكانها ع ــدد س ــغ ع ــا، وبل ــا 6800 دومنً ــاحة أراضيه ــغ مس تبل

ــام 1945. ــع إىل 220 ع ــام 1931، ارتف ــمة ع نس

االحتالل الصهيوين: 
- هدم االحتال الصهيوين القرية عام 1948.

- أنشــأ االحتــال الصهيــوين مســتوطنة »نيــس هريــم” ســنة 1950 وتبعــد كيلومــرًا واحــًدا إىل 

الجنــوب الغــريب مــن موقــع القريــة.

دير الشيخ

الخميس 26 شعبان 1442هـ، الموافق لـ 8 نيسان 2021 
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