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ماذا بعد سيف القدس ؟
مــا الــذي يخطــط لــه الفلســطينيون بعــد معركــة ســيف القــدس ؟ وكيــف سيســتثمرون هــذه الجولــة مــن املواجهــة 

مــع العــدّو ؟

هــذا ســؤال قــد يتبــادر إىل ذهــن العديــد مــن النــاس، مــن محبّــي فلســطني ومــن أعدائهــا أيًضــا، فــا هــو الجــواب 
الــذي ميلكــه الفلســطينيون ؟

يقــول الذيــن يفكــرون مبنطــق السياســة واملصلحــة والذرائعيــة »الرباغاتيــة«: إّن املعــارك تُخــاض مــن أجــل الوصــول 
إىل املفاوضــات بأكــرب قــدر ممكــن مــن أوراق القــوة.

ــوى، وال  ــن الق ــق مبوازي ــابية تتعل ــات حس ــق معطي ــات وف ــة واملفاوض ــت املعرك ــيون توقي ــار السياس ــايل يخت وبالت
ــرة. ــى املخاط ــون ع يُقدم

غــر أنَّ هــذا املنطــق ال ينطبــق عــى الحالــة الفلســطينية يف رأيــي، وإن تــورط بعــض الفلســطينيني يف الوقــوع فيــه 
ســابًقا، فكانــت النتيجــة التــي نعرفهــا، أعنــي اتفاقيــاٍت زادت معانــاًة أخــرى إىل معانــاة الفلســطينيني، وجعلــت عدّوهــم 

أكــر رشاســًة وعدوانيــة ضّدهــم ويف اســتالب حقوقهــم.

لكــن عمــوم الفلســطينيني يقولــون: إنَّ املعــارك تُخــاض مــن أجــل التحريــر ومــن أجــل الوصــول إىل الحقــوق، وال 
معنــى للمفاوضــات إذا كانــت تعنــي أن أتنــازل عــن يشء مــن حقوقــي لالحتــالل.

ــه الواجــب والضمــر، وهــو مســتعٌد يف ســبيل  ــات الكرامــة، ووفــق مــا ميلي ــار موقفــه وفــق معطي الفلســطيني يخت
الحفــاظ عــى كرامــة أرضــه وأهلــه أن يخاطــر ويضحــي بــكل يشء؛ وبهــذا املنطــق أقــدم الفلســطينيون عــى التمســك 
ــوم  ــم عم ــن معه ــه تضام ــق نفس ــدات، وباملنط ــر والتهدي ــم كل املخاط ــراح رغ ــيخ ج ــي الش ــم يف ح ــم وبيوته مبواقعه
الفلســطينيني تضامًنــا أعــاد إىل الــروح الفلســطينية الواحــدة ألقهــا وضياءهــا، وهــي الــروح التــي أشــعلت تاليًــا هبّــة بــاب 
العامــود، وتّوجــت مبعركــة »ســيف القــدس« التــي أدخلــت قطــاع غــزة يف مواجهــة شــاملة مــع االحتــالل عــى كامــل 

الــراب الوطنــي الفلســطيني الســليب.

ــة السياســة  ــون بالنظــر إىل أروق ــة ســيف القــدس ؟( ال يك ــد معرك ــاذا بع ــإّن الجــواب عــى ســؤال: )م ــايل ف وبالت
ــوب الفلســطينيني. ــا يف قل ــة م ــن مبعرف ــة، ولك الدولي

ومــا يف قلــوب الشــعب الفلســطيني ملرحلــة مــا بعــد ســيف القــدس هــو نفســه الــذي كان يف هــذه القلــوب قبــل ســيف 
القــدس، ولكــن مــع فــارٍق كبــر، وهــو أّن قلوبهــم أصبحــت أكــر يقيًنــا بإمكانيــة تحقــق مــا يريــدون، وأّن الكثــر مــن 
األوهــام التــي كانــت شــائعة قــد ســقطت، وســقطت معهــا الجــدران املاديــة واملعنويــة التــي كانــت تســعى لتمزيــق وحــدة 

الشــعب الفلســطيني يف كفاحــه لتحقيــق أهدافــه.

ــراب؛ واســتعادة  ــة ذرة ت ــط بأي ــة التفري ــل األرض، دون إمكاني ــر كام ــوب الشــعب الفلســطيني هــو تحري ــا يف قل م
الحقــوق املرشوعــة كلهــا دون تنــازل عــن أي حــّق منهــا، ويف مقدمتهــا حــّق العــودة؛ ومطالبــة املجتمــع الــدويل باالعراف 
ــل عــى أرض فلســطني؛  ــان العنــري القات ــالق هــذا الكي ــام باخت ــا ق ــًدا عندم ــا عام ــي ارتكبه بالجرميــة الشــنعاء الت

وتعويــض الفلســطينيني ماديًــا ومعنويًــا عــّا لحــق بهــم مــن مــآٍس ال تُحــى.

مــا بعــد ســيف القــدس هــو أن التطبيــع وهــم، وأّن الســالم املزعــوم الــذي تــرّوج لــه نظريــات الكفــاح الدبلومــايس 
ــة  ــة قابل ــوق جزئي ــية وال حق ــب معيش ــكلة مطال ــالل هــي يف أصــل وجــوده، وليســت مش ــع االحت ــكلة م وهــم، وأّن املش
ــز العنــري فعــاًل. ــول، وال مشــكلة متييــز عنــري، رغــم أن االحتــالل هــو أســوأ منــاذج أنظمــة التميي ألنصــاف الحل

ــوق صــوت وحــدة الشــعب الفلســطيني، وال إرادة أمــى مــن إرادة  ــو ف ــه ال صــوت يعل ــدس أن ــد ســيف الق ــا بع م
ســة، والّســالم مطلــوٌب لهــا  الكفــاح واملقاومــة مــن أجــل القــدس واألقــى، ومــن أجــل الجليــل والنَّقــب، فــكل األرض مقدَّ
جميًعــا، وال ســالم إال برجــوع الغربــاء إىل بالدهــم التــي جــاؤوا منهــا، وإال بعــودة الشــعب الفلســطيني إىل أرضــه وبــالده، 

وعندهــا ميكــن الحديــث عــن العــدل واألمــان واالطمئنــان للجميــع.

محمد أديب يارسجي
أمني رس  امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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لحقــت نكســة كبــرة باملســتوطنني 

يف شــهر أيار/مايــو 2021 عــرب منعهــم 

مــن اقتحــام املســجد األقــى املبــارك 

القــدس«  “توحيــد  يــوم  عيــدي  يف 

فقــد  األسابيع/الشــفوعوت«  و«عيــد 

يف  الشــعبية  اإلرادة  تحالــف  أجــرب 

القــدس وصواريــخ املقاومــة مــن غــزّة 

االحتــالل عــى بعــض الراجــع يف 

التهويــدي يف  خــّص مرشوعــه  مــا 

األقــى.

وبعــد انتصــار املقاومة الفلســطينية 

ــّذرت  ــدس« ح ــيف الق ــة »س يف معرك

االحتــالل مــن مغبّــة اســتمرار عدوانــه 

تهجــر  ومحاوالتــه  األقــى  عــى 

ــيخ جــراح. أهــايل حــي الش

لعــودة  يتطلّعــون  املســتوطنون 
ــد الفطــر..  ــد عي ــات بع االقتحام

واملقاومــة تخّيبهــم

اقتحــام  املرابطــني  منــع  بعــد 

وّجهــت  رمضــان،   28 يف  األقــى 

ــد  ــا إىل »عي ــات أنظاره ــذه الجاع ه

األســابيع« للتعويــض عــن الخســارة 

التــي منيــت بهــا يف يــوم »توحيــد 

القــدس« الــذي كانــت تســعى فيــه 

ــتوطن يف  ــاركة 2000 مس ــق مش لتحقي

املســجد. اقتحــام 

وبالتــوازي مــع أيــام عيــد الفطــر، 

إىل  دعــوات  املعبــد  نشــطاء  نــرش 

يف  األقــى  اقتحــام  يف  املشــاركة 

أيــام »الشــفوعوت« مــن 16 إىل 18 

أيار/مايــو؛ وخصصــت جاعــات املعبــد 

ــة جمهورهــا  املتطرفــة منشــورات لتعبئ

ــة يف  ــا إىل املشــاركة الكثيف دعــت فيه

االقتحــام وأداء الصلــوات مــن املســجد 

إرسائيــل  يف  الســالم  يحــّل  »يك 

وتنتــر عــى أعدائهــا”.

لكــن رشطــة االحتــالل مل تفتــح 

بــاب املغاربــة صبيحــة األحــد، بنــاًء 

حكومــة  رئيــس  مــن  قــرار  عــى 

أعلنــه  نتنياهــو  بنيامــني  االحتــالل 

ــاح األحــد 16/5/2021 ومفــاده أّن  صب

ــعار  ــى إش ــا حت ــيظل مغلًق ــى س األق

ــة. ــاع األمنيّ ــة األوض ــى خلفيّ ــر ع آخ

ــرار اســتمرار إغــالق  ــار ق ــد أث وق

األقــى الغضــب يف أوســاط جاعات 

منشــوراتها  تربــط يف  التــي  املعبــد 

االقتحامــات  ارتبــاط  وأدبياتهــا 

بالســيادة اإلرسائيليــة عــى املــكان.

الســامح  يعــاود  االحتــال 
باالقتحامــات بعــد توّقفــه عــن 

غــزة عــى  العــدوان 

ــرب  ــة 21/5/2021، أُج ــر الجمع فج

ــى  ــه ع ــف عدوان ــى وق ــالل ع االحت

أّي  تحقيــق  يف  فشــله  بعــد  غــزة 

ــه  ــت في ــذي كان هــدف، يف الوقــت ال

ــداف  ــف أه ــتمّر يف قص ــة تس املقاوم

ــب«،  ــل أبي ــا »ت ــة، يف مقّدمته صهيوني

وتجــرب املســتوطنني عــى الهــروب إىل 

ــة  ــا جاهــزة ملعرك ــن أنّه املالجــئ، وتعل

تســتمّر أشــهر.

عــى  للتغطيــة  محاولــة  ويف 

عليهــا  أجــرب  التــي  الراجعــات 

ــران املقاومــة وإرادة  ــأة ن تحــت وط

إىل  االحتــالل  عمــد  املرابطــني، 

يف  باالقتحامــات  الســاح  معــاودة 

23/5/2021، وشــارك 253 مســتوطًنا 

مجموعــات  عــرب  االقتحامــات  يف 

ــة  ــتوطًنا بحاي ــّم 20 مس ــة تض متوالي

ــي  ــالل الت ــوات االحت ــن ق ــددة م مش

الصــالة يف األقــى فجــرًا  منعــت 

وأفرغــت املســجد مــن املصلّــني، فيــا 

ــال  ــالل إىل اعتق ــوات االحت ــدت ق عم

حــراس  مــن  بــه  يســتهان  ال  عــدد 

األوقــاف. وموظفــي  األقــى 

املصدر: موقع مدينة القدس

األقصى في أيار:
رباٌط ومقاومة ُيجِبران االحتالل على التراجع



عقــدت محكمــة االحتــالل املركزيــة 
األربعــاء 26-5-2021 جلســة متعلّقــة 
باســتئناف مقــّدم ضــّد قــرار بتهجــر 
عائــالت مقدســيّة مــن منازلهــا يف 
حــّي بطــن الهــوى بســلوان جنــوب 

ــى. ــجد األق املس

يهــّدد  عائلــة   80 مــن  أكــر 
ــالل بتهجرهــا مــن منازلهــا يف  االحت

الهــوى بطــن 

ــّم  ــية تض ــة مقدس ــه 86 عائل تواج
تهجرهــا  خطــر  فــرد،   700 قرابــة 
قــًرا مــن منازلهــا يف الحــي بســلوان، 
بنــاء عــى دعــاوى مقّدمــة مــن جمعــة 
االســتيطانية،  كوهانيــم«  »عطــرت 

 5 الســيطرة عــى  التــي تســعى إىل 
دومنــات و200 مــر مربــع يف الحــّي 
بحجــة ملكيتهــا ليهــود مــن اليمــن منــذ 
أواخــر القــرن الـــ19، وتدعــي الجمعية 
أن املحكمــة العليــا لالحتــالل أقــرّت 
ــة يهــود مــن اليمــن ألرض بطــن  ملكي

الهــوى.

الشــيخ  إىل  الهــوى  بطــن  مــن 
واحــدة التهجــر  سياســة  جــراح.. 

ــد  ــوى الوحي ــن اله ــي بط ــس ح لي
ــر  ــالل بالتهج ــتهدفه االحت ــذي يس ال
الشــيخ  حــي  فقضيــة  واالســتيطان، 
القــدس  شــال  الواقــع  جــراح، 
القدميــة ال تــزال ملتهبــة، وقــد اضطــّر 

ــتئناف  ــت يف اس ــل الب ــالل تأجي االحت

مقــًررا  كان  العائــالت  مــن  مقــّدم 

مــن  رّد  بانتظــار   ،2021-5-10 يــوم 

املستشــار القانــوين للحكومــة حــول 

القضيــة، ويف قضيــة بطــن الهــوى 

املستشــار  إرشاك  املحكمــة  تنتظــر 

ــية  ــرًا لحساس ــة نظ ــوين للحكوم القان

األمــر والتداعيــات التــي ترتـّـب عليــه.

يضــاف إىل الحيّــني أحيــاء أخــرى 

ــتان املهــّدد بالهــدم  منهــا حــي البس

والتهجــر، وعــني اللــوزة ووادي حلــوة، 

وهــي مــن أحيــاء ســلوان، جنــوب 

ــى. األق
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صــربي،  عكرمــة  الشــيخ  أكــد 

املبــارك،  األقــى  املســجد  خطيــب 

أن حمــالت اإلبعــاد الجاعيــة عــن 

االحتــالل  مــن  األقــى  املســجد 

الصهيــوين إجــراءات انتقاميــة خاّصــة 

»ســيف  معركــة  يف  فشــلهم  بعــد 

القــدس”.

تريحــات  يف  صــربي،  وشــدد 

ــة  ــة انتقامي ــذه سياس ــة أن »ه صحفي

تتعــارض مــع قوانــني العــامل واألعراف 

الدوليــة، وتتعــارض مــع حريــة العبادة، 

ــع  ــامل تتب ــة يف الع ــد دول ــه ال يوج وأن

ــادة  ــن العب ــن أماك ــاد ع ــة اإلبع سياس

ــالل”. ــلطات االحت ــوى س س

وقــال: “إن قــرارات اإلبعــاد تهدف 

املســتوطنني  أمــام  املجــال  إلفســاح 

أن  إىل  مشــرًا  األقــى”،  القتحــام 

“جميــع االنتهــاكات االحتالليــة منــذ 

عــى  للهيمنــة  تهــدف   1967 عــام 

التقســيم  وتنفيــذ  األقــى  املســجد 

واملــكاين”. الزمــاين 

وللــرد عــى هــذه اإلجــراءات، دعــا 

صــربي إىل رضورة تكثيــف الوجــود 

ــال  ــى، إلفش ــال إىل األق ــد الرح وش

وتنفرهــم  النــاس  إبعــاد  سياســة 

وإرهابهــم. وتخويفهــم 

ــات  ــربي« أن االقتحام ــني »ص وب

تتــم بحايــة رشطيــة ُمشــددة، مــا 

يدلــل عــى أن األقــى ليــس لهــم، 

وأن كل هــذه االقتحامــات لــن تعطيهــم 

ــه. ــون ب ــب يحلم أي مكس

وصّعــدت رشطــة االحتــالل مــن 

عــن  الجاعيــة  اإلبعــاد  قــرارات 

املســجد األقــى، والتــي طالــت أكــر 

ــة الشــهر  ــذ بداي ــن 50 مقدســيًّاا من م

الجــاري.

خطيب األقصى: حمالت اإلبعاد عن األقصى انتقام 
للفشل في “سيف القدس”

حّي “بطن الهوى” في مواجهة محاوالت الّتهويد



6

ــاة  ــاء والدع ــرشات العل ــب ع طال

قيــادات  العــامل  يف  ومؤسســاتهم 

ــارش،  ــل املب ــالمية بالتدخ ــدول اإلس ال

الصهيــوين  للكيــان  كوابــح  ووضــع 

كل  ووقــف  املتاحــة،  الوســائل  بــكل 

أشــكال التطبيــع والعالقــات السياســية 

وإغــالق  وغرهــا،  والتجاريــة 

ــا  ــرًة ألهلن ــة؛ ن ــفارات الصهيوني الس

فلســطني. يف 

والهيئــات  املنظــات  وحــذرت 

اإلســالمية، يف بيــان مشــرك، مــن 

خطــورة مــا يتعــرض لــه الفلســطينيون 

يف الداخــل املحتــل من جرميــة تطهر 

عرقــي ومخططــات هــدم عــرشات 

منازلهــم. مــن  اآلالف 

وطالــب البيــان وســائل اإلعــالم 

األحــداث  تغطيــة  مــن  باملزيــد 

الفلســطيني  الداخــل  يف  الجاريــة 

بالجرائــم  الــدويل  العــامل  لتعريــف 

الكيــان الصهيــوين،  التــي ميارســها 

وتعريــة عنريتــه الفّجــة، وفضحــه 

يف كل املنابــر الدوليــة، وإظهــاره عــى 

الفاشــيّة. حقيقتــه 

أظهــره  مــا  الهيئــات  ومثّنــت 

املحتــل  الداخــل  يف  الفلســطينيون 

ــم  ــم، وأنه ــم لقضيته ــة انتائه وحقيق

عــن  ينســلخوا  ولــن  انســلخوا  مــا 

يف  وبذلــوا  وفلســطينيتهم،  دينهــم 

ــايل  ــى الغ ــن األق ــاع ع ــبيل الدف س

والنفيــس.

البيــان:  عــى  املوقعــة  املؤسســات 

مؤسســة(  47 )وعددهــا 

هيئة علاء فلسطني

رابطة علاء أهل السنة

مؤسسة منرب األقى الدولية

ملتقى دعاة فلسطني/ غزة

جاعة عباد الرحمن يف السنغال

هيئة علاء املسلمني يف العراق

ــي  ــاد العامل ــدس يف االتح ــة الق لجن
ــلمني ــاء املس لعل

اتحــاد العلــاء واملــدارس اإلســالمية 
- تركيــا

رابطة أمئة وخطباء ودعاة العراق

مركــز دراســات القــدس والعــامل 
kidam اإلســالمي/تركيا 

مركز معراج للبحوث والدراسات

جمعية علاء ماليزيا

جمعية أنصار فلسطني/ تونس

جمعية منرب األقى/ تونس

رابطة علاء فلسطني يف لبنان

القــدس  لنــرة  الدامئــة  الهيئــة 
/لبنــان وفلســطني 

رابطة شباب ألجل القدس العاملية

منظمة النهضة الشبابية التشادية

جمعية النهضة اليمنية

مجلس الدعاة يف لبنان

رابطة إرشاد املجتمع- الصومال

يف  الدوليــة  القــدس  مؤسســة 
فلســطني

دائــرة القــدس يف رابطــة علــاء 
فلســطني قطــاع غــزة

وقف بيت الدعوة والدعاة بلبنان

جمعية االتحاد اإلسالمي - لبنان

فلســطني/  ألجــل  مغاربــة  هيئــة 
املغــرب

رابطة علاء ارتريا

هيئة مشايخ تونس

والربيــة  للعلــوم  املعــايل  جمعيــة 

بالجزائــر

مؤسسة ابن تاشفني/املغرب

مركز األقى اإلندونييس

دعاة ألجل فلسطني

جمعيــة اإلرشــاد واإلصــالح الوطنيــة 

/الجزائــر

ــة  ــم القضي ــي لدع ــف الوطن التحال

الفلســطينية /الســنغال

املنتــدى اإلســالمي للفكــر والتنميــة /

ل لسنغا ا

رابطة الدعاة اإلندونيسيني

املجمع العلمي لعلاء أفغانستان

الرابطة التونسية للدعوة واإلصالح

ــدال  ــة األمئــة مــن أجــل االعت جمعي

ــس ــذ التطرف/تون ونب

الزيتونــة  جامــع  قدمــاء  جمعيــة 

وأحبائه/تونــس

الشــعب  إلغاثــة  الخريــة  الهيئــة 

/لبنــان الفلســطيني 

هيئة علاء ليبيا

مركز تكوين العلاء/موريتانيا

هيئة علاء املسلمني/ لبنان

هيئة علاء اليمن

التجمع اإلسالمي يف السنغال

دار اإلفتاء الليبية

هيئات إسالمية تطالب بتدخل مباشر لكبح االحتالل
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ــب،  ــجن النق ــر، س ــر كب ــاد توت س

اقتحــام  بعــد   ،2021-6-1 الثالثــاء 

ــن  ــوين زنازي ــالل الصهي ــوات االحت ق

ــر،  ــاح الباك األرسى، يف ســاعات الصب

بحســب مــا قالــت هيئة شــؤون األرسى 

ــا. ــان له ــن، يف بي واملحرري

ــة  ــع التابع ــوات القم ــت ق واقتحم

إلدارة ســجون االحتــالل مــا تســمى 

»باملتســادا« قســم 22 مــن الســجن، 

ــر. ــادي األس ــب ن بحس

ولفــت نــادي األســر إىل أن حالــة 

مــن التوتــر تســود أقســام األرسى يف 

النقــب، بعــد عمليــة االقتحــام.

وعــادة تتــم االقتحامــات فجــأة 

تســتدعي  مــربرات  أو  أحــداث  دون 

واســتفزاز  عربــدة  يتخللهــا  ذلــك، 

للمعتقلــني مــن خــالل عمليــة التفتيش، 

والعبــث مبمتلكاتهــم وتخربيهــا بطريقة 

همجيــة.

ــالل  ــجون االحت ــدت إدارة س وصع

ــات االقتحــام والقمــع بحــق  مــن عملي

األرسى خــالل األشــهر املاضيــة، حيــث 

يتــم اقتحــام غــرف األرسى وهــم نيــام 

إلرهابهــم واالســتيالء عــى مقتنياتهــم 

ــم برشــهم  ــداء عليه الشــخصية، واالعت

بالغــاز، ورضبهــم بالهــراوات وأعقــاب 

البنــادق.

أصنــاف  كل  االحتــالل  وميــارس 

النفــيس والجســدي بحــق  التعذيــب 

األرسى، ويتبــع معهــم سياســة اإلهــال 

الطبــي بهــدف قتلهــم ببــطء، وإذاللهم 

وإجبارهــم عــى تنفيــذ أوامــر إدارة 

ــر  ــى أي مظاه ــاء ع ــجن، والقض الس

األمــر  سياســة  ولفــرض  احتجــاج، 

ــم. ــع عليه الواق

ويبلــغ عــدد األرسى يف ســجون 

ــم  ــر بينه ــة 4500 أس ــالل قراب االحت

باملؤبــد  محكومــون  أســرًا،   541

منهــم األســر عبــد اللــه الربغــويث 

صاحــب أعــى حكــم ومدتــه 67 مؤبــدا 

ومئــات األرسى الفلســطينيني الذيــن 

أمضــوا عــرشات الســنوات يف ســجون 

االحتالل.

كــا يبلــغ عــدد املعتقلــني اإلداريني 

ــدد  ــغ ع ــني بل ــر يف ح ــو 400 أس نح

أســر،   700 املــرىض قرابــة  األرسى 

مزمنــة  مرضيــة  حالــة   300 منهــم 

عــى  و10  مســتمر،  لعــالج  بحاجــة 

ــأورام  ــان وب ــون بالرط ــل مصاب األق

بدرجــات متفاوتــة.

ووصــل عــدد األرسى الذيــن صــدر 

بحقهــم أحــكام بالّســجن املؤبــد إىل 

أرسى  خمســة  منهــم  أســرًا،   543

حكــم  وأعــى   ،2020 العــام  خــالل 

ــه  ــد الل ــر عب ــم األس ــن بينه ــر م أس

الربغــويث ومدتــه 67 مؤبــًدا.

املــرىض  األرسى  عــدد  ووصــل 

قرابــة  منهــم  أســر،   700 قرابــة 

ــرة  ــة وخط ــة مزمن ــة مرضي 300 حال

ورعايــة  مناســب  لعــالج  وبحاجــة 

ــرشة  ــاك ع ــل هن ــى األق ــتمرة، وع مس

ــأورام  حــاالت مصابــني بالرطــان وب

متفاوتــة. بدرجــات 

توّتر بسجن النقب بعد اقتحام زنازين األسرى



االحتــالل  ســلطات  وضعــت 

ــر  ــاء 1-6-2021 حج ــوين الثالث الصهي

األســاس لبنــاء 350 وحــدة اســتيطانية 

يف حــي جديــد، لتوســيع مســتوطنة 

أرايض  عــى  املقامــة  إيــل  بيــت 

والبــرة. اللــه  رام  يف  املواطنــني 

حكومــة  مــن  وزراء  وشــارك 

االحتــالل يف احتفــال وضــع حجــر 

األســاس لبــدء بنــاء الحــي االســتيطاين 

الــذي صّدقــت عليــه مؤخــرًا، وشــارك 

االســتيطاين  املــرشوع  تدشــني  يف 

والتعليــم  الصحــة  وزراء  الجديــد 

ــي  ــاون اإلقليم ــي والتع ــن الداخ واألم

االحتــالل. حكومــة  يف 

وكانــت مــا تســمى بــاإلدارة املدنيــة 

مــن  وبتوصيــة  لالحتــالل  التابعــة 

»اإلرسائيــي«  الســيايس  املســتوى 

ــاء 350  ــى بن ــهر ع ــت قبــل أش وافق

وحــدة ســكنية عــى أرايض املواطنــني، 

ــات  ــاء مئ ــى بن ــا ع ــن موافقاته ضم

الوحــدات االســتيطانية يف مســتوطنات 

ــدس. ــي الق ــة ورشق الضف

حكومــة  يف  الوزيــر  ووصــف 

االحتــالل يــوآف جاالنــت مســتوطنة 

وطنيــة  “ثــروة  بأنهــا  إيــل”  “بيــت 

أن  إىل  مشــرًا  االحتــالل«،  لدولــة 

الحكومــة الحاليــة التزمــت ونّفــذت 

وعدهــا بخلــق زخــم هائــل مــن البنــاء 

الضفــة. يف  االســتيطاين 

بيــت  مســتوطنة  أن  إىل  يُشــار 

ــى أرايض  ــام 1977 ع ــت ع ــل أقيم إي

ــع  ــرة، ويق ــني شــال رشق الب املواطن

فيهــا املقــر العــام لــإدارة املدنيــة 

التابعــة لــوزارة الحــرب »اإلرسائيليــة”.

أفــاد مركــز فلســطني لدراســات 

االحتــالل  ســلطات  بــأن  األرسى 

ـا بحــق  أصــدرت )554( قــراًرا إداريًـّ

ــام  ــة الع ــذ بداي ــطينيني من أرسى فلس

الجــاري.

ــه، أن  وأوضــح املركــز يف تقريــر ل

ســلطات االحتــالل صّعــدت منــذ بدايــة 

ــة  ــر اإلداري ــن إصــدار األوام ــام م الع

ــة  ــطينيني، وخاص ــق األرسى الفلس بح

ــن. يف الشــهرين األخري

وقــال: “إن االحتــالل لجــأ مؤخــرًا 

ــال اإلداري  ــر االعتق ــدار أوام إىل إص

عقــاب  كسياســة  ملحــوظ  بتوســع 

لتضامنهــم  للفلســطينيني  جاعــي 

ــا عــى  ــدس، واحتجاًج ــع أهــايل الق م

ــوين الهمجــي األخــر  ــدوان الصهي الع

عــى قطــاع غــزة”. وأشــار إىل أنــه 

ــح  ــاج إىل لوائ ــفي ال يحت ــال تعس اعتق

اتهــام أو إجــراءات قضائيــة.

الباحــث  املركــز  مديــر  وذكــر 

ــة  ــر اإلداري ــقر أن األوام ــاض األش ري

تركــزت خاصــة عــى القيــادات الوطنية 

واإلســالمية، والناشــطني وقــادة الــرأي 

ــالل  ــي االحت ــن يدع ــني، وم والصحفي

بأنهــم »محرضــني خشــية مــن تأجيــج 

وتحريضــه  الفلســطيني  الشــارع 

ملواجهــة سياســات االحتــالل العدوانيــة 

وإجرامــه بحــق الفلســطينيني”.

أصــدر  االحتــالل  أن  إىل  ولفــت 

املــايض  /أبريــل  نيســان  خــالل 

االعتقــال  أوامــر  مــن  العــرشات 

قــراًرا،   )554( بلغــت  التــي  اإلداري 

مــن بينهــا )324( قــرار تجديــد اعتقال 

إداري لفــرات إضافيــة متتــد مــا بــني 

شــهرين إىل 6 أشــهر، ووصلت إىل )5( 

مــرات لبعــض األرسى، بينــا )230( 

ـا صــدرت بحــق أرسي  إداريًـّ قــراًرا 

ــررون  ــم أرسى مح ــرة، معظمه ألول م

أعيــد اعتقالهــم.
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االحتالل يبدأ بناء 350 وحدة استيطانية في رام الله

ا بحق األسرى منذ بداية العام 554 قراًرا إداريًّ



متــي اإلمــارات باتفــاق التطبيــع 

ــث ســلّطت  ــوين، حي ــدو الصهي مــع الع

أحرونــوت«  »يديعــوت  صحيفــة 

الصهيونيــة الضــوء عــى رفــع علــم 

إىل   ،2021-5-30 األحــد  اإلمــارات، 

جانــب علــم االحتــالل، عنــد مبنــى 

»البورصــة« بـ«تــل أبيب«، عى مســافة 

قصــرة مــن املــكان الــذي أُعلــن فيــه 

عــن قيــام »إرسائيــل«، إيذانـًـا بافتتــاح 

ــميًّا. ــفارتها رس ــي لس ــو ظب أب

وقــال »إيتــار آيخــر« يف تقريــر 

ترجمتــه »عــريب21«: »إن اإلمــارات 

اســتأجرت مقــر ســفارتها يف هــذا 

املــكان، بعــد أن عملــت ســابًقا مــن 

ــة«. ــد آل خاج ــفر محم ــزل الس من

ولفــت إىل أن الســفارة تقــع بذلــك 

»يف الزاويــة األكــر صهيونيــة يف تــل 

أبيــب، عــى بعــد 15 مــرًا فقــط مــن 

 ،1948 عــام  الدولــة  إعــالن  مــكان 

ــى  ــفارة يف مبن ــذه أول س ــتكون ه وس

ــد  ــا العدي ــذي يضــم أيًض البورصــة، ال

الناشــئة  الــرشكات  مكاتــب  مــن 

اإلرسائيليــة«. 

وقّعــت  متصــل  صعيــٍد  عــى 

 ،2021-5-31 اإلثنــني  اإلمــارات، 

اتفاقًــا رضيبيًّــا مــع االحتــالل، يف 

أحدث خطوة نحو ترسيخ التطبيع.

وكتــب وزيــر املاليــة يف حكومــة 

يف  كاتــس،  يرائيــل  االحتــالل، 

تغريــدة لــه: »هــذا اتفــاق تاريخــي 

ــة  ــط االقتصادي ــة الرواب ــيحفز تنمي س

بــني البلديــن«، مضيًفــا أن االتفــاق 

ــة  ــرشوط املواتي ــني وال ــيوفر اليق »س

لنشــاط تجــاري واســع النطــاق«.

ووزراء  حكومــات  رؤســاء  وقّــع 

تدعــو  رســالة  ســابقون  أوروبيــون 

التــي  للتحقيــق يف جرائــم الحــرب 

ارتكبتهــا قــوات االحتــالل الصهيــوين، 

ــق  ــة، وف ــطينية املحتل ــاألرايض الفلس ب

»الغارديــان«  صحيفــة  نرشتــه  مــا 

الربيطانيــة.

وعــرّب هــؤالء عــن رفضهــم اتهــام 

الجنائيــة الدوليــة مبعــاداة الســامية 

»إرسائيــل«،  جرائــم  يف  لتحقيقهــا 

تحقيــق  تقويــض  رفضهــم  وأكــدوا 

الجرائــم  يف  الدوليــة  الجنائيــة 

مــا  وفــق  الفلســطينية،  بــاألرايض 

موقعهــا. عــى  الصحيفــة  أوردتــه 

الحكومــات  رؤســاء  ومثّــن 

والــوزراء األوروبيــون الســابقون دعــم 

االتحــاد األورويب ملحكمــة الجنايــات 

إدارة  بقــرار  رحبــوا  كــا  الدوليــة، 

بايــدن الراجــع عــن األمــر التنفيــذي 

ــا ســلفه  ــي فرضه ــات الت ورفــع العقوب

دونالــد ترامــب عــى املحكمــة الجنائية 

مبنزلــة  الخطــوة  وعــّدوا  الدوليــة، 

الدوليــة  العدالــة  ملؤسســات  تعزيــز 

ومعايرهــا.

حقــوق  مجلــس  أن  إىل  يُشــار 

اإلنســان، كان قــد صــوت الخميــس 

تشــكيل  عــى   ،2021-5-27 املــايض 

ــأن  ــتقلة بش ــة مس ــق دولي ــة تحقي لجن

األرايض  يف  الصهيــوين  العــدوان 

احــرام  وضــان  الفلســطينية، 

ــون  ــاين والقان ــدويل اإلنس ــون ال القان

الــدويل لحقــوق اإلنســان يف األرايض 

الفلســطينية املحتلــة مبــا يف ذلــك رشق 

الـــ48. القــدس وداخــل أرايض 

9

- 2
33

 - 
ون

الث
وث

ة 
الث

وث
ن 

ئتا
 م

دد
لع

- ا
 

الخميس 22 شوال 1442هـ، الموافق لـ 3 حزيران 2021 

ا« جديًدا  اإلمارات تمضي بالتطبيع وتوقع اتفاًقا »ضريبيًّ
مع االحتالل

مسؤولون أوروبيون سابقون ُيطالبون 
بالتحقيق بجرائم االحتالل
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الخميس 22 شوال 1442هـ، الموافق لـ 3 حزيران 2021 

وّجــه امللتقــى العلــايئ العاملــي مــن أجــل فلســطني رســالًة إىل أرسة ســاحة الشــيخ خــر عدنــان املعتقــل واملــرب عــن 

الطعــام لــدى االحتــالل الصهيــوين. وجــاء يف الرســالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

معاً ننترص

إىل أرسة املجاهد القدوة الشيخ خر عدنان

طالعتنــا األنبــاء قبــل يومــني بخــرب اعتقــال الشــيخ املجاهــد خـضــــر عـــدنــــــان مــــن قبــــــل قــــــــوات االحـــتــــالل 

الغــــاشــم.

والحقيقة أّن هذا اإلجراء العدواين هو أمٌر متوقّع وليس بغريب عن االحتالل الصهيوين ومؤسساته القمعية.

ــل الشــخصية الفلســطينية  ــه ميث ــاً لالحتــالل، لكون ــه تحدي ــان يشــكل بحــّد ذات ــال الشــيخ خــر عدن وذلــك ألن وجــود أمث

ــم. ــر لفلســطني وشــعبها العظي ــة والتحري ــق العدال ــة والفــداء مــن أجــل تحقي ــا، واملســتعدة للتضحي املتمســكة بحقوقه

إن امللتقــى العلــايئ مــن أجــل فلســطني يتوجــه بالتحيــة واإلكبــار إىل أرسة الشــيخ املجاهــد، إىل زوجتــه وأبنائــه وإخوانــه 

وأحبابــه، ألن هــذه األرسة الكرميــة هــي رشيــك أســايس يف جهــاد الشــيخ حفظــه اللــه، وهــي الســَند والداعــم الحقيقــي لــه يف 

رحلــة كفاحــه املســتمرة يف مواجهــة الظلــم والعــدوان واالحتــالل.

واللَه نسأل أن يحفظ هذه األرسة الكرمية املعطاء، وأن ميّدها بفضله ويحيطها برعايته.

وأن يرّد األخ املجاهد القدوة الشيخ خر عدنان إليكم ساملاً معاىف، عزيزاً منتراً كا عهدناه دامئاً.

ونسأله تعاىل يتفضل علينا بتحرير كامل فلسطني، وهذا ما رأينا بشائره يف معركة سيف القدس األخرة.

والّسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين يوجه 
رسالة إلى أسرة سماحة الشيخ خضر عدنان
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معركــة ســيف القــدس ليســت َحَدثـًـا 

خطــأً وقــع، حتــى يحاولــوا ترميمــه.

حتــى  حــدَث،  ُجرًْحــا  ليســت 

يضمــدوه أو يبحثــوا عــن تهدئــة وبنــاء 

حــاس  وتســليح  وأرْسى  ومصالحــة 

والعــودة اىل  األمــد  وهدنــة طويلــة 

الســابق. والوضــع  الهــدوء 

معركــة ســيف القــدس هــي قضيــة 

القــدس وقضيــة غــزة وقضية فلســطني 

ــٍر  ــة. هــي واقــُع احتــالل مري التاريخي

متدحــرٍج علينــا.. يجــب ســحقه.

ــى  ــدس واألق ــرى يف الق ــا ج م

والقيامــة هــي قضيــة تحريــر القــدس 

وحايــة األقــى. ومــا جــرى يف غــزة 

هــي قضيــة تحريــر غــزة. ومــا جــرى 

ــد وباقــي مــدن  ــة والل يف يافــا والرمل

ــة تحريرهــا. ومــا  فلســطني هــي قضي

جــرى يف الشــتات هــي قضيــة عــودة.

ليســت معركــة ســيف القــدس إال 

الطلقــة األوىل املباركــة عــى الغــزاة 

املســتعمرين الصهاينــة. وليســت قضيــة 

ــا. ــطني والجئيه ــة فلس ــزة إال قضي غ

ــة إال النفــر،  ــا صــوارخ املقاوم وم

لينطلــق أبنــاء فلســطني يف الوطــن 

يف  الالجئــني  لتحريــر  والشــتات 

وعودتهــم. والشــتات  الوطــن 

معركــة ســيف القــدس هــي قضيــة 

تحريــر وليــس َحَدثــاً يحــرّك قضيــة.

هــي الرصاصــة األوىل يف التحرير 

بعــد أن كانــت كل رصاصــات الحــروب 

الســابقة رصاصــات مقاومة.

وكــم أنــا فخــور أن يل اآلن جنديًــا 

ــي  ــا يعطين ــا وصاروًخ ــًدا وُمخِططً وقائ

أمــل التحريــر وضــّم شــمل شــعب 

ــطني. فلس

َمــن تجــرأ عــى انتقــاد إنجــاز 

معركــة ســيف القــدس وتســفيه دور 

ــطينيون  ــا الفلس ــوا أيه ــا.. اقطع قادته

لســانه.

ــرار  ــدس هــي ق ــة ســيف الق معرك

تغيــر مســار أوســلو الفاشــل ومــرشوع 

ــزَم. حــّل الدولتــني الَق

معركــة ســيف القــدس هــي الطلقــة 

األوىل الحقيقيــة يف مســرة التحريــر.

عــى معركــة ســيف القــدس يجــب 

ــدة. ــر الجدي ــاء منظمــة التحري بن

يــا  صواريخكــم  وصلــت  حيــث 

أهلنــا يف غــزة فهنــاك حــدود دولتكــم 

العتيــدة.
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الخميس 22 شوال 1442هـ، الموافق لـ 3 حزيران 2021 

دور تيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في 
إسرائيل بين عامي  )2000 - 2019(

يتنــاول الكتــاب الصــادر عــن مركز 

الزيتونــة للدراســات والــذي يقــع عــى 

145 صفحــة مــن القطــع املتوســط، 

ــا عــى  ــة وأثره ــة الديني دور الصهيوني

ــية يف  ــة والسياس ــوالت االجتاعي التح

ــوين. املجتمــع الصهي

إىل  كتابــه  يف  الكاتــب  يســعى 

تبيــان انعــكاس ســيطرة الصهيونيــة 

ــآكل نظــام الحكــم يف  ــة عــى ت الديني

“إرسائيــل” وتحديــد مســتقبلها، وإظهار 

حجــم الضعــف الــذي أصــاب األحــزاب 

العلانيــة والحريديــة نتيجــة منــو هــذا 

ــة  ــى ثالث ــاب ع ــتمل الكت ــار. ويش التي

فصــول، باإلضافــة إىل االســتنتاجات 

والتوصيــات:

وقــد اســتعرض الباحــث يف فصلــه 

الدينيــة،  الصهيونيــة  حقيقــة  األول 

وأساســها الدينــي والفكــري؛ باعتبارهــا 

ــم  ــى الرغ ــرة، ع ــة كب ــة روحاني حرك

ــدي  ــار الحري ــا عــن التي مــن اختالفه

املجتمــع  يف  بــرزت  األرثوذكــيس، 

اإلرسائيــي كثــرًا خــالل مثانينيــات 

القــرن العرشيــن، وتحديــًدا بعــد ســنة 

األساســية  مبادئهــا  وُوضعــت   ،1982

ــادة  ــات والق ــار الحاخام ــد كب ــى ي ع

السياســيني.

ــب  ــر الكات ــاين، ذك ــه الث ويف فصل

يف  الدينيــة  الصهيونيــة  وســائل 

الصعــود داخــل الدولــة، ففــي ظــّل 

بنيامــني  برئاســة  اليمــني  حكومــة 

ــح  ــاًل، أصب ــو )2015–2019( مث نتنياه

ــة  ــوى املهيمن ــز الق وجودهــم يف مراك

األلويــة  يف  ضبــاٍط  مــن  بــارزاً، 

القتاليــة النخبويــة، إىل قضاٍة ميســكون 

بنحــو ثلــث تركيبــة املحكمــة العليــا 

اإلرسائيليــة، كــا يشــغلون مناصــب 

رئيســية يف وســائل اإلعــالم، باإلضافــة 

قطاعــات  يف  بــرزت  قيــادات  إىل 

الخدمــة العامــة؛ فاملستشــار القانــوين 

للحكومــة، وقائــد الرشطــة، ورئيــس 

مديــر  إىل  إضافــة  املوســاد،  جهــاز 

ــفر يف  ــوزراء، والس ــس ال ــب رئي مكت

أمريــكا، جميعهــم ينتمــون إىل تيــار 

الدينيــة. الصهيونيــة 

الثالــث  الفصــل  الكاتــب  وأفــرد 

ألثــر وصــول تيــار الصهيونيــة الدينيــة 

املتدينــون  اســتطاع  حيــث  للســلطة، 

الحصــول عــى مزيــد مــن االمتيــازات، 

املؤسســاتية بشــكل  وعــززوا قوتهــم 

يفــوق حجمهــم االجتاعي والســيايس، 

بحصولهــم عــى حقائــب وزاريــة كبرة 

كالتعليــم والقضــاء، وزيادة املســاعدات 

االجتاعيــة للمدارس الدينيــة وطالبها؛ 

فأثــر ذلــك عــى الصفــة العلانيــة 

ــوين  ــر عــى النظــام القان ــة، وأث للدول

يف “إرسائيــل”.

وختــم ســعيد بشــارات كتابــه بعــّدة 

توصيــات، كان مــن بينهــا رضورة بنــاء 

اســراتيجية تتعامــل مــع هــذا املســتجد 

القضيــة  تصفيــة  يحــاول  الــذي 

الفلســطينية، والــذي يُعــّد مانًعــا كبــرًا 

م ســيايس يف  أمــام إحــراز أي تقــدُّ

الحــارض واملســتقبل.
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أرساب “الحائــم” العــرب، مــن 

إســالميني  أو  ليرباليــني  مثّقفــني 

تُشــَف  مل  “تائبــني”،  ويســاريني 

“صدمــة”  تداعيــات  مــن  اآلن  إىل 

انتفاضــة الحجــارة والصواريــخ، شــأنها 

ــوى  ــة والق ــن األنظم ــد م ــأن العدي ش

والدوليــة. العربيــة  السياســية، 

اكتَشــف جميــع هــؤالء بحــرة أنهم 

تّرعــوا يف نعــي القضيــة الفلســطينية، 

فــرض  عــى  بقدرتهــم  واالعتقــاد 

ــبة  ــا بالنس ــرى يف مكانه ــات أخ أولوي

ــة  ــة، أكانــت داخلي إىل الشــعوب العربي

أم خارجيــة. ومبــا أن التصــّدي ملفاعيل 

املســتوينَي  عــى  االنتفاضــة  هــذه 

املنطقــة  يف  والفكــري  الســيايس 

تهديــد  مــن  مُتثّلــه  ومــا  العربيــة، 

ملســار التطبيــع والتطويــع، ميثـّـل هدفـًـا 

ــة  ــإن “كتيب ــم، ف ــا بينه ــركًا يف م مش

الحــرب  يف  املتخّصصــة  الحائــم” 

األيديولوجيــة، أخــذت عــى عاتقهــا 

ــورة خطــاب الهجــوم املضــاّد  ــة بل مهّم

يف وســائل إعــالم خليجيــة أساًســا.

بعــد  الخطــاب،  هــذا  يرتكــز 

ــة  ــة القضي ــرًا بدميوم ــه مضط اعراف

رئيســة،  فرضيــة  عــى  الفلســطينية، 

وهــي أن مفتــاح النجــاح يف انتــزاع 

مــن  الحقــوق”  مــن  األدىن  “الحــّد 

ــلمية  ــى س ــرص ع ــو الح ــني ه املحتلّ

النضــال الفلســطيني، باعتبارهــا رشطـًـا 

ال بــّد منــه للحصــول عــى دعــم الــرأي 

العــام العاملــي، ومخاطبــة الــرأي العــام 

ــي، والحصــول عــى دعمهــا  اإلرسائي

ــتطاع”. ــدر املس ــة “ق ــوية عادل لتس

ــرف هــؤالء هــو  أّي طــرح آخــر بُع

رضب مــن املزايــدة “القومجيــة” أو 

ــاوالت  ــار مح ــدرج يف إط ــة، ين الديني

اســتغالل القضيــة الفلســطينية لغايــات 

ومــآرب “ال عالقــة لهــا بهــا”.

الكفاح املسلح يف جنوب أفريقيا

مــن  الســلمي،  الشــعبي  الكفــاح 

ومواجهــات  وإرضابــات  تظاهــرات 

جاهريــة مــع أجهــزة األمــن، كان 

مــن بــني األوجــه البــارزة لنضــال 

»املؤمتــر الوطنــي األفريقــي« ضــّد 

ــوب  ــري يف جن ــل العن ــام الفص نظ

أفريقيــا.

ترافَــق  النضــال  هــذا  أن  غــر 

أطلقــه  مســلّح  كفــاح  مــع  وتــالزم 

ــذ ســنة  املؤمتــر ضــّد هــذا النظــام من

شــاربفيل«  »مجــزرة  بعــد   ،1960

ــق  ــام بح ــزة النظ ــا أجه ــي ارتكبته الت

الســلميني. املتظاهريــن 

املجــزرة،  بعــد  املؤمتــر،  ــس  أسَّ

ذراًعــا عســكرية، هــي “رأس حربــة 

هجــات  شــّن  يف  ورشع  األمــة”، 

والعســكرية،  األمنيــة  األجهــزة  عــى 

وعــى مؤّسســات ومعتقــالت نظــام 

“األبارتايــد”.

أفريقيــة  دول  اســتقالل  وبعــد 

كأنغــوال  أفريقيــا،  لجنــوب  محاذيــة 

وموزامبيــق  وناميبيــا  وزامبيــا 

للــذراع  أصبحــت  وزميبابــوي، 

تدريــب ومواقــع  العســكرية مراكــز 

عــى الحــدود تُســتخدم كقواعــد خلفية 

“األبارتايــد”. قــوات  لقتــال 

تدخــالت  إىل  األمــر  هــذا  أّدى 

عســكرية جنــوب أفريقيــة يف تلــك 

البلــدان، وإىل دعمهــا يف أنغــوال مثــالً، 

لحركــة »يونيتــا«، التــي قادهــا جوناس 

ســافيمبي، والتــي لقيــت أيًضا مســاندة 

مــن الواليــات املتحــدة وعــدد مــن 

ــا وفرنســا،  الــدول األوروبيــة كربيطاني

ــة  ــة دامي مــّا تســبّب يف حــرب داخلي

ذهــب ضحيّتهــا حــواىل مليــون إنســان.

ــي  ــي األفريق ــر الوطن ــزَج املؤمت م

املختلفــة،  النضــال  أشــكال  بــني 

لدعــم  املســلّح  الكفــاح  واســتخدم 

ــط  ــلمي، وللضغ ــعبي الس ــال الش النض

لفــرض  “األبارتايــد”  نظــام  عــى 

تنــازالت سياســية عليــه تتيــح الوصــول 

إىل الهــدف املركــزي للحركــة الوطنيــة 

يف جنــوب أفريقيــا، وهــو إلغــاء نظــام 

يف  واملســاواة  العنــري  الفصــل 

واملدنيــة. السياســية  الحقــوق 

املصدر: جريدة األخبار

فلسطين ونموذج جنوب أفريقيا



موقعها: 
تقــع إىل الغــرب مــن مدينــة القــدس وتبعــد عنهــا 15 كــم، ويوجــد قربــة بنفــس االســم يف قضــاء 

جنني 

مساحتها وعدد سكانها: 
صــودرت أراضيهــا البالغــة مســاحتها 10,7 ألــف دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922م حــوايل 

372 نســمة، 470 نســمة عــام 1931م، ارتفــع إىل 560 عــام 1945م.

االحتالل الصهيوين: 
- هدَم االحتالل الصهيوين القرية ورشّد سكانها وصادر أراضيها عام 1948.

- أقام االحتالل عى أرايض القرية مستوطنة »موشاف شورش« عام 1948م.

ساريس

الخميس 22 شوال 1442هـ، الموافق لـ 3 حزيران 2021 
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