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رفض التطبيع.. خطوة القوة
السالم عليكم

ــوين، وال  ــان الصهي ــع الكي ــع م ــو التطبي ــا نح ــج وغريه ــة الخلي ــر أنظم ــة أك ــن هرول ــًدا م ــتغرب أب مل أس

أخفيكــم القــول بــأين كنــت مســتغربًا مــن تأّخــر هــذه الهرولــة حتــى اآلن، ولكــن يبــدو أن ســيد البيــت األبيــض 

كانــت لــه رؤيــة يف التــأيّن يراهــا مــن خــالل اســراتجية رســمها خــالل الليــل، ثــم انتظــر توقيــت نضوجهــا، ثــم 

أخرجهــا للواقــع يف الوقــت الــذي غلــب عــى طّنــه أنــه الوقــت األكــر مناســبة.

ــة باســم  ــد الوهــاب املســريي، واملعنون ــور عب ــا الراحــل الدكت ــي كتبه ــع يف املوســوعة الت ــُت أطال عندمــا كن

ــة  ــرّت جمل ــل، م ــن العم ــا م ــن عاًم ــن عرشي ــر م ــه أك ــذت من ــي أخ ــة«، والت ــة والصهيوني ــود واليهودي »اليه

ــن اآلن  ــال: “م ــا فق ــوكل إليه ــدور امل ــة وال ــات الوظيفي ــن الجامع ــدث ع ــا كان يتح ــريًا، عندم ــتوقفتني كث اس

فصاعــًدا ســنجد يهــوًدا يف ثيــاب مســلمني ! اليهــودي الوظيفــي، مســلم يصــي معنــا صــالة العشــاء جامعــًة يف 

املســجد لكنــه يقــوم بنفــس الــدور الــذي يقــوم بــه الجــرال اليهــودي الصهيــوين !، وعليــه يجــب علينــا تحليــل 

ــدروا”. ــوٍد دون أن ي ــا إىل يه ــري مّن ــى اليتحــّول كث ــك الظاهــرة حت تل

ــذه  ــق له ــي الدقي ــرج العم ــا املُخ ــم م ــن ث ــا، وم ــة تفكرين ــا وحرك ــراءة واقعن ــد ق ــا أن نُعي ــب علين ــم يج نع

ــذات مــن جهــة، ولــأداء  ــة لل ــة نقدي ــك رؤي ــدة عــن العواطــف والســطحية، والتــي متل القــراءة املُعمقــة، والبعي

ــي  ــدور وظيف ــوم ب ــة تق ــح جامع ــي النصب ــرى، ل ــة أٌخ ــن جه ــي” م ــاوم للمــرشوع “الصهيوأمري ــي املق الجمع

ــعر. ــوٍد دون أن نش ــّول إىل يه ــى ال نتح ــريي، حت ــري املس ــب تعب ــعر، وحس ــر دون أن تش لآلخ

ــتقرار  ــن واالس ــة واألم ــة والحامي ــم املكان ــون عنده ــة يبتغ ــدو األم ــارعوا إىل ع ــن س ــول للذي ــا نق ــن هن م

االقتصــادي وغــريه، كشــفتم أنفســكم وهويتكــم بأنكــم أحجــار عــى رقعــة شــطرنج مهمتكــم الكــرى يف حياتكــم 

هــي أداء الــدور الوظيفــي الــذي وكّلتــم بــه، فلــم تزيدونــا بهــذا التــرف ســوى إميانـًـا بالحــق الــذي آمنــا بــه 

وعشــنا عليــه وســنموت عليــه بــإذن اللــه تعــاىل، ونذكــر أنفســنا أيــن يجــب أن يكــون رهاننــا ومــع مــن ؟ وننظــر 

للغــرب النظــره الحقيقيــة عــى أنــه الغــرب املُســتْعمْر، واملُشــّغل لــكل األدوات يف املنطقــة، بــل هــو راســم األدوار 

الحقيقــي ليحافــظ عــى ســيادة الرجــل األبيــض عــى املــوارد والخــريات والخــرات، فــال ميكــن لــه أن يكــون هــو 

املخلــص لهــذه األمــة مــن كل أزماتهــا، وهــو يف الحقيقــة مــن أدخلهــا يف هــذه األزمــات، بــل الســاعي الدائــم 

إلغراقهــا يف مزيــد مــن األزمــات، ومــن الســذاجة مبــكان أن نجعــل مــن الغــرب املُســتَْعمر خصــاًم وحكــاًم يف 

آن واحــد.

رهاننــا عــى شــعوب املنطقــة رفضهــا لــكل مشــاريع التقســيم والضــم والتطبيــع الراميــة إىل إضعــاف املنطقــة 

ــه يف الداخــل والخــارج  ــان األقــوى بــكل معايــري القــوة، وليســتطيع هــذا الغــرب وزبانيت بكاملهــا، ليصبــح الكي

ــوى نحــو  ــو الخطــوة األق ــاريع ه ــذه املش ــالنا له ــا. إفش ــا وكرامتن ــا وفرحــة أطفالن ــة اقتصادن االســتمرار برسق

تحررنــا الكامــل.

ــَهاَدِة َفُيَنبُِّئكُــم  وَن إَِلٰ َعالِــِم الَْغْيــِب َوالشَّ )وُقــِل اْعَملُــوا َفَســَرَى اللَّــُه َعَملَكُــْم َوَرُســولُُه َوالُْمْؤِمُنــوَن ۖ َوَســُرَدُّ

ِبـَـا كُنُتــْم تَْعَملُوَن()التوبــة 105(.

الشيخ الدكتور عبد الله محمد كتمتو
منسق امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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تهــرول بعــض الــدول الخليجيــة 

االحتــالل  مــع  عالقاتهــا  لتطبيــع 

الصهيــوين، فبعدمــا رشّعــت اإلمــارات 

الرئيــس  أعلــن  التطبيــع،  أبــواب 

األمريــي دونالــد ترامــب، الجمعــة 

عــى  تغريــدة  عــر   ،2020-9-11

“تويــر”  عــى  الشــخيص  حســابه 

ــع العالقــات بــني االحتــالل  عــن تطبي

البحريــن. ومملكــة 

“إنجــاٌز  قائــاًل:  ترامــب  وغــرّد 

تاريخــٌي آخــر اليــوم، اتفقــت صديقتانا 

العظيمتــان إرسائيــل ومملكــة البحريــن 

عــى اتفــاق ســالم، ثــاين دولــة عربيــة 

تصنــع الســالم مــع إرسائيــل يف 30 

ــا !”. يوًم

األمريــي  الرئيــس  نــرش  كــام 

للواليــات  مشــركًا  ثالثيًــا  بيانًــا 

املتحــدة ومملكــة البحريــن واالحتــالل 

اتفــاق  تفاصيــل  الصهيــوين يوضــح 

لتطبيــع. ا

بدورهــا قالــت جمعيــة »الوفــاق 

يف  املعارضــة  اإلســالمية«  الوطنــي 

البحريــن: »إن نظــام اململكــة ال ميلــك 

مــع  تطبيــع  اتفــاق  لعقــد  رشعيــة 

إرسائيــل«.

نرشتــه  بيــان  يف  ذلــك  جــاء 

الجمعيــة، عــر صفحتها عــى »توير«، 

ــر  ــاق، وذك ــن االتف ــالن ع ــب اإلع عق

البيــان أن »موقــف النظــام البحرينــي 

ــوين  ــدو الصهي ــع الع ــع م ــن التطبي م

مــن طرفــني ال رشعيــة لهــام يف ذلــك؛ 

فــال النظــام البحرينــي ميلــك رشعيــة 

ــان  ــة، والكي ــع الصهاين ــاق م ــد اتف لعق

الغاصب غري رشعي«.

بــني  االتفــاق  أن  عــى  وشــدد 

ــة  ــل »خيان ــب« مُيث ــل أبي ــة و«ت املنام

ــا  ــة، وخروًج ــالم وللعروب ــى لإلس عظم

والعــريب  اإلســالمي  اإلجــامع  عــن 

والوطنــي«.

وأكــد البيــان أن »شــعب البحريــن 

الدينيــة  ومكوناتــه  أطيافــه  بــكل 

واملجتمعيــة،  والفكريــة  والسياســية 

بفلســطني،  التمســك  عــى  مجمــٌع 

ويرفــض الكيــان الصهيــوين برمتــه، 

فلســطني«. مــع  ويقــف 

ــارٌخ  ــادٌّ ص ــع تض ــّد أن »التطبي وع

ــالب  ــن، وانق ــعب البحري ــع إرادة ش م

رفــض  يف  املبدئيــة  عقيدتــه  عــى 

احتــالل فلســطني، وانســجام تــام مــع 

اإلرهــاب الصهيــوين«.

كــام وأدان علــامء البحريــن قــرار 

ــام  ــامء: “إن النظ ــال العل ــع، وق التطبي

ــة  ــه وعــدو األم ــدو الل ــه لع ــن تولي أعل

ــة”. ــالمية والعربي اإلس

وأضافــوا أن النظــام بهــذا القــرار 

أعلــن عــداءه لشــعب البحريــن وهويتــه 

ودينــه وتاريخــه وكل مكوناتــه وأطيافــه 

الخيانــة  لهــذه  باإلجــامع  الرافضــة 

العظمــى.

وشــدد العلــامء عــى عــدم رشعيــة 

اإلرادة  عــن  وانفصالــه  النظــام 

الشــعبية مدينــني مســارعة الرملــان 

مناقشــته. دون  التطبيــع  لتأييــد 

وأشــاروا إىل أن شــعب البحريــن 

وشــعوب األمــة اإلســالمية والعربيــة 

ــا، وأن قضيــة  بــراء مــن الخونــة جميًع

فلســطني هــي قضيــة عقيــدة وديــن ال 

ــًدا. ــة أب ــاومة وال املهادن ــل املس تقب

البحرين تهرول للتطبيع..
والمعارضة تصف الموقف بالخيانة العظمى
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الخميس 28 محرم 1442هـ، الموافق لـ 17 أيلول 2020 

لالتحــاد  العــام  األمــني  شــدد 

ــامء املســلمني عــي محــي  ــي لعل العامل

الديــن القــره داغــي عــى أن التطبيــع 

عظمــى  خيانــة  مُيثّــل  املحتــل  مــع 

والوطنيــة  الرشعيــة  املعايــري  بــكل 

واإلنســانية.

ــره  ــه الق ــو بث ــك يف فيدي ــاء ذل ج

ــا  داغــي عــى حســابه »بتويــر« تعقيبً

ــات  ــع العالق ــن تطبي ــالن ع ــى اإلع ع

ــل”. ــن و«إرسائي ــني البحري ب

وقــال القــره داغــي: “كيــف يتنــازل 

اإلنســان عــن حقــه، وحــق الشــعب 

الفلســطيني، وحــق املســلمني جميًعــا 

يف هــذه األرض املباركة، يف مســجدنا، 

وقبلتنــا األوىل، ويف مــرسى رســول 

اللــه، ويف قضيــة بــذل فيهــا املســلمون، 

ــم،  ــدون بدمائه ــا املجاه ــى فيه وضح

ــن الخطــاب(،  ــر )ب ــا عم ــث حرره حي

ــويب”. ــن األي ــالح الدي ــا ص وطهره

يقتــي  ذلــك  »كل  أن  وأضــاف 

بــأن نقــف مــع هــذه القضيــة بــكل 

إمكانياتنــا، وأن نصــف كل مــن يخــون 

الحقيقــي  باســمه  القضيــة  هــذه 

)الخائــن(”.

ويف تغريــدة أخــرى مكتوبــة، قــال 

اتفاقيــات  »تتــواىل  داغــي:  القــره 

التطبيــع مــع العــدو الصهيــوين تباًعــا، 

البحريــن  تُعلــن  اإلمــارات  فبعــد 

انضاممهــا لقطيــع املستســلمني«، داعيًا 

الشــعب الســعودي، وعلــامءه، ومثقفيــه، 

أن يقفــوا وقفــة رجــل واحــد ضــد هــذه 

ــرة التطبيعية. املؤام

العراقــي  الفقهــي  املجمــع  أكــد 

لكبــار العلــامء للدعــوة واإلفتــاء، أن 

ــدو  ــاء ع ــع إعط ــن التطبي ــدف م »اله

ــعوب  ــني الش ــة ب ــة طبيعي ــة مكان األم

الرافضــة لــه«.

لــه:  بيــان  يف  املجمــع  وتابــع 

طبيعيــة  العالقــة  يجعــل  »التطبيــع 

ــرب  ــى أرض الع ــاوز ع ــدو تج ــع ع م

ومقدســات املســلمني، ومــارس التهجري 

الفلســطيني،  للشــعب  والتشــتيت 

وارتكــب جرائــم ال تحــى بحقهــم 

حــرام رشًعــا«. وهــذا 

أن  لحاكــم  يجــوز  »ال  وأضــاف: 

يفعلــه ألن ترفــات الحاكــم، بحــق 

الرشعيــة  باملصلحــة  منوطــة  األمــة 

التــي يبنيهــا أهــل الحــل والعقــد، وليس 

مبــا يشــتهى ويــرى وال مصلحــة لأمــة 

بهــذا التطبيــع«.

وأشــار إىل أنــه ال يصــح االســتدالل 

بصلــح الرســول عليــه الســالم، مــع 

يهــود خيــر بشــأن جــواز التطبيــع، 

لديــار  محتلــني  يكونــوا  مل  النهــم 

املســلمني، وال مرشديــن لهــم.

مــن جانبــه، اســتنكر تجمــع علــامء 

التطبيــع  اتفاقــي  الديــن  صــالح 

دولــة  مــع  والبحرينــي،  اإلمــارايت 

االحتــالل، وقــال التجمــع يف بيــان 

صحفــي: »فلســطني عقيــدة راســخة 

لــن نحيــد، ولــن منيــل، أو نعــدل عنهــا، 

ــرًا  ــطينيني ص ــقائنا الفلس ــول الش ونق

يــا أحبابنــا، وصــرًا يــا مؤمنــني، فــان 

ــه”. ــإذن الل ــب ب ــر قري الن

كــام وأصــدر طلبــة الحــوزة العلميــة 

بالنجــف األرشف بيانًــا أدانــوا فيــه 

ــع. التطبي

القره داغي: التطبيع مع المحتل »خيانة عظمى«

فعاليات علمائية عراقية:
التطبيع طعنة في ظهر فلسطين
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ــل  ــة العم ــام جبه ــق ع ــر منّس اعت

ــيخ  ــامحة الش ــان س ــالمي يف لبن اإلس

أّن  الجعيــد  عثــامن  زهــري  الدكتــور 

ــالم  ــات الس ــمى باتفاقي ــا يُس ــد م عق

الصهيــوين  العــدو  مــع  والتطبيــع 

للقضيــة  عظمــى  خيانــة  الغاصــب 

الفلســطينية املحّقــة ولأمــة العربيــة 

بالظهــر  طعــن  وهــو  واإلســالمية، 

للشــعب الفلســطيني املظلــوم وتآمــر 

عليــه ولعــرشات آالف الشــهداء الذيــن 

ســقطوا دفاًعــا عــن القــدس الرشيــف 

واملعــراج. اإلرساء  وأرض 

أّن  إىل  الجعيــد  الشــيخ  وأشــار 

ــة  ــع دويل ــي م ــاين والعلن ــع الث التطبي

الغصــب الصهيــوين والــذي قامــت بــه 

البحريــن بعــد دولــة اإلمــارات هــو أمر 

ــرشع  ــف لل مرفــوض ومســتنكر ومخال

ــالل  ــتمرار االحت ــّل اس ــف يف ظ الحني

وهــو  وعدوانــه،  وطغيانــه  وظلمــه 

يصــّب يف مصلحــة الرئيــس األمريــي 

يف  “نتنياهــو”  واملجــرم  “ترامــب” 

ــك،  ــال أدىن ش ــة ب ــات القادم االنتخاب

مــا يــدل عــى أّن سياســة التطبيــع 

الخيــاين تلــك تــأيت يف إطــار مــا 

ــاب  ــى حس ــرن ع ــة الق ــمى بصفق يُس

التــي  الشــعب الفلســطيني وقضيتــه 

هــي قضيــة كل العــرب واملســلمني، 

وكل هــذه االتفاقــات لــن تــأيت باألمــن 

ــتكون  ــل س ــا، ب ــى موقعيه ــالم ع والس

ــل  ــرًا تحــرق عروشــهم وتزي ــاًرا وجم ن

ــورة  ــا املقه ــعوب أمتن ــن ش ــم ع حكمه

ــع. ــكال التطبي ــكل أش ــة ل واللرافض

الجعيد: اتفاقيات »السالم« والتطبيع خيانة عظمى 
للقضية الفلسطينية المحّقة

أكــد رئيــس الهيئــة الشــعبية العامليــة 

لعدالــة وســالم القــدس مانويــل مســلم، 

أن أبــواب املســجد األقــى لــن تفتحها 

أيــدي نتنياهــو بــل أيــدي صــالح الدين 

»بعــدم  املطبعــني  مطالبًــا  األيــويب، 

ــرج  ــى يك ال تخ ــن األق ــراب م االق

منــه نــار تأكلكــم وتــأكل خيانتكــم«.

بثتهــا  وقــال مســلم، يف رســالة 

وســائل اإلعــالم، الثالثــاء 2020-9-15: 

املطبعــني  تلفــظ  األقــى  »أســوار 

ولســان حالهــا: إن مررتــم يب ســأنهار 

عليكــم«.

مــن  للعائديــن  بحديثــه  وتوجــه 

ــرور يف  ــدم امل ــم بع واشــنطن، وطالبه

ــدس  ــامء الق ــدس؛ ألن »س ــواء الق أج

حارقــة«.

بالدكــم  إىل  »عــودوا  وأضــاف 

ســاملني، أمــا نحــن فسنشــكو أمرنــا إىل 

اللــه وإىل شــعوبكم«.

اإلمــارات  دولتــا  أن  يذكــر 

-9-15 الثالثــاء  وقعتــا  والبحريــن، 

ــع  ــات م ــع العالق ــا لتطبي 2020، اتفاقً

دولــة االحتــالل الصهيــوين، برعايــة 

املتحــدة. الواليــات 

الجانــب  عــن  االتفــاق  ووقــع 

ــالل  ــة االحت ــس حكوم ــوين، رئي الصهي

بنيامــني نتنياهــو، فيــام وقعــه عــن 

الجانــب اإلمــارايت وزيــر الخارجيــة 

عبداللــه بــن زايــد، وعــن الجانــب 

عبــد  الخارجيــة  وزيــر  البحرينــي 

ــس  ــاين، باإلضافــة إىل رئي ــف زي اللطي

ترامــب،  دونالــد  املتحــدة  الواليــات 

كدولــة راعيــة لالتفــاق.

مسّلم: أسوار األقصى تلفظ المطبعين
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الخميس 28 محرم 1442هـ، الموافق لـ 17 أيلول 2020 

أكــد علــامء ومؤمتــرون شــاركوا 

مبؤمتــر نظمــه معهــد فلســطني ألبحاث 

األوقــاف  ووزاة  القومــي  األمــن 

القــرن  صفقــة  حــول  الفلســطينية، 

ــع، رفضهــم الكامــل للمشــاريع  والتطبي

واالتفاقــات التطبيعيــة املضِعفــة ملــكان 

ومكانــة القضيــة الفلســطينية، حيــث 

حمــل املؤمتــر عنــوان »دور العلــامء 

ورجــال الديــن يف مواجهــة صفقــة 

القــرن والضــم والتطبيــع”.

املؤمتــرون اتفقــوا عــى »رفــض 

الضــم  ومخطــط  القــرن  صفقــة 

والتطبيــع، والتأكيــد أن الدفــاع عــن 

ووطنــي  دينــي  واجــب  فلســطني 

علــامء  وأن  وأخالقــي،  وإنســاين 

ــيحيني  ــلمني واملس ــن املس ــال الدي ورج

وداعمــون  مؤيــدون  والســامريني 

ــعب  ــاح الش ــطيني وكف ــف الفلس للموق

الفلســطيني العــادل مــن أجــل حقــه يف 

تقريــر املصــري والعــودة، وإقامــة دولته 

القــدس”. وعاصمتهــا  املســتقلة 

مــن  عــدد  باملؤمتــر  وشــارك 

الديــن  ورجــال  واملفكريــن  العلــامء 

ــني اإلســالمية واملســيحية،  ــن الديانت م

مــن فلســطني واألردن ومــر وتونــس 

والجزائــر والعــراق ولبنــان.

البيــان  يف  املشــاركون  وأكــد 

ــرب  ــة الع ــطني قضي ــي أن فلس الختام

واملســلمني املركزيــة، والدفــاع عنهــا يف 

ــي  ــي ووطن ــة واجــب دين ــل كاف املحاف

عــى  والعمــل  وأخالقــي،  وإنســاين 

رفــض مــا يتعــارض وأهميــة هــذه 

القضيــة هــو رضورة قصــوى، ويقــع 

عــى عاتــق العلــامء ورجــال الديــن 

عــبٌء كبــري يف هــذا العمــل املهــم.

سياســات  البيــان  رفــض  كــام 

القــدس،  مدينــة  تهويــد  وإجــراءات 

دولــة  وإجــراءات  سياســات  وأدان 

االحتــالل التــي تنتهك القانــون الدويل 

وقــرارات الرشعيــة الدوليــة املؤكــدة 

عــى عــدم املســاس باملكانــة القانونيــة 

للمدينــة املقدســة، ورفــض التقســيم 

القــدس  للحــرم  والزمــاين  املــكاين 

الرشيــف والحــرم اإلبراهيمــي، وإدانــة 

املتطرفــني  وتعديــات  اقتحامــات 

الصهاينــة بحاميــة دولــة االحتــالل، 

ومطالبــة املجتمــع الــدويل باحــرام 

أن  تؤكــد  التــي  الدوليــة  القــرارات 

ــع  ــو موق ــارك ه ــى املب ــجد األق املس

إســالمي خالــص مخصــص للعبــادة.

ودعــا البيــان إىل رضورة العمــل 

ــلمني  ــامء املس ــاوى عل ــاء فت ــى إحي ع

كل  ومــن  الرشيــف  األزهــر  مــن 

املجامــع العلميــة اإلســالمية التــي تحرم 

اإلرسائيــي  االحتــالل  مــع  التطبيــع 

ــا  ــادة طبعه ــه وإع ــل مع ــع التعام ومتن

وتوزيعهــا وبثهــا مــن جديــد حتــى 

يكــون الجيــل الجديــد عــى وعــي 

كامــل بهــذا األمــر.

ــن  ــامء ورجــال الدي ــويل العل وأن ي

ترويــج  بخطــورة  للتثقيــف  أهميــة 

املزيفــة  التوراتيــة  الروايــة  وتبنــي 

الصهيونيــة  واســتغالل  للتاريــخ 

للخطــاب الدينــي يف تســويغ االحتــالل 

والطغيــان، وكذلــك الرويــج ملــا يســمى 

واســتغالل  اإلبراهيميــة  بالديانــة 

املكانــة املقدســة للنبــي إبراهيــم عليــه 

الســالم لرويــج التطبيــع والتعــاون مــع 

دولــة االحتــالل والتنــازل عــن حقــوق 

يف  التاريخيــة  الفلســطيني  الشــعب 

ــك  ــى تفكي ــل ع ــه، ورضورة العم وطن

هــذا الخطــاب، والعمــل عــى النقــاش 

الجــاد والعلمــي داخــل مجامــع العلــامء 

املختلفــة مــن أجــل التوصــل إىل إجامع 

قاطــع برفــض هــذا االســتغالل الضــارِّ 

بطبيعــة الخطــاب الدينــي الرافــض 

لالحتــالل والطغيــان والتطبيــع.

مؤتمر علمائي إلكتروني
يدين اتفاقات التطبيع ويحّذر من »صفقة القرن«
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االحتــالل  ســلطات  أخطــرت 

االثنــني 14-9-2020، وللمــرة الثانيــة 

ــدة  ــجد يف بل ــدم مس ــى التوايل، به ع

ــى يف  ــجد األق ــويب املس ــلوان جن س

القــدس بدعــوى البنــاء غــري املرخــص.

الصهيونيــة  الســلطات  وألصقــت 

“القعقــاع  مســجد  الهدم عــى  أمــر 

بــن عمــرو” ولكنهــا منحــت القامئــني 

عليــه فــرة 21 يوًمــا، لالعــراض عــى 

ــرار. الق

طابقــني  مــن  املكــّون  واملســجد 

أقيــم عــام 2012 مبســاحة 110 أمتــار 

ــه،  ــات الصــالة في ــؤدي املئ ــة، وي مربع

ــا. يوميً

وكانــت الســلطات قــد أصــدرت 

ــا  ــدم املســجد يف 2015، لكنه ــرًا به أم

مل تنفذ القرار.

الصهيــوين  االحتــالل  ويســعى 

ــدة ســلوان مــن  إىل الســيطرة عــى بل

وهــدم  األرايض  مصــادرة  خــالل 

ــة،  ــة إىل يهودي ــل املنطق ــازل لتحوي املن

ــة  ــم “مدين ــا اس ــون عليه ــث يطلق حي

داود”.

األوقــاف  بدورهــا حــّذرت وزارة 

والشــؤون الدينيــة يف قطــاع غــزة، 

مــن هــدم املســجد.

وقالــت الــوزارة، يف بيــان لهــا: 

“عــى املؤسســات الدوليــة التــي تنــادي 

العبــادة،  وحريــة  اإلنســان  بحقــوق 

ــلطات  ــرارات س ــدي لق ــرك للتص التح

ــتهدف  ــي تس ــة، الت ــالل العنري االحت

كل يشء يف مدينــة القــدس، ومل تســلم 

مــن ذلــك دور العبــادة واملقدســات”.

االحتالل يصدر أمًرا بهدم مسجد في القدس المحتلة

أعلــن كبــري مستشــاري الرئيــس 

األمريــي وصهــره جاريــد كوشــر، 

ــا عــى  ــن وافقت أن الســعودية والبحري

للطائــرات  الجــوي  مجالهــام  فتــح 

ــالت  ــط للرح ــس فق ــة«، لي »اإلرسائيلي

ــارات  ــل« واإلم ــني »إرسائي ــة ب الجوي

باتجــاه  الرحــالت  لجميــع  ولكــن 

الــرشق.

»جريوزاليــم  صحيفــة  وقالــت 

بوســت«، الخميــس 10-9-2020: »إن 

ــة عــى الخــر  ــع الصحاف كوشــر أطل

ــام عــن مراســم  ــة أي ــل نحــو خمس قب

التوقيــع عــى اتفــاق بــني إرسائيــل 

ــبتمر  ــن أيلول/س ــارات يف 15 م واإلم

الحــايل«.

قــرار  عــن  كوشــر  وتحــدث 

الجــوي،  مجالهــا  بفتــح  الســعودية 

وقــال: »إن ذلــك ســيوفر الكثــري مــن 

ــا  ــدم حاجــزًا قامئً ــاس ويه الوقــت للن

منــذ 72 عاًمــا«.

وكشــف يف الســياق أن دواًل بــدأت 

القدميــة،  الراعــات  عــن  تتخــى 

ــب  ــالم، بحس ــاه الس ــرك يف اتج وتتح

ــه. زعم

القــرار  كوشــر  ووصــف  كــام 

الســعودي بالقــول: »لقــد تــم إزالــة 

حاجــز كبــري«، ثــم تابــع: »أنت تشــاهد 

لــرشكات  يوميــة  جديــدة  إعالنــات 

الطــريان التــي تتطلــع للســفر مــن 

إرسائيــل إىل مــدن عربيــة مختلفــة مل 

ــا بالذهــاب  يكــن مســموًحا لهــا تقليديًّ

والعكــس«.

“كوشنر” ُيعلن عن فتح السعودية والبحرين مجالهما 
الجوي للرحالت “اإلسرائيلية”
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االحتــالل  حكومــة  صّدقــت 

 ،2020-9-13 األحــد  »اإلرسائيــي«، 

عــى إقامــة 980 وحــدة اســتيطانية 

»أفــرات«  مســتوطنة  يف  جديــدة، 

املقامــة عنــوة عــى أرايض املواطنــني، 

جنــوب بيــت لحــم.

وأفــاد مديــر مكتــب هيئــة مقاومــة 

محافظــة  يف  واالســتيطان  الجــدار 

ــاء  ــه بن ــة، أن ــت لحــم حســن بريجي بي

عــى مصــادر عريــة، فــإن مــا يســمى 

ــت  ــة« أعلن ــكان »اإلرسائيلي وزارة اإلس

أنهــا ســتقيم املئــات مــن الوحــدات 

االســتيطانية الجديــدة يف مســتوطنة 

ــرات«. »أف

وقــال بريجيــة: »إن هــذه التوســعة 

ــذ  ــي تنفي ــدة يف املســتوطنة، تعن الجدي

ــدوء  ــب به ــلب والنه ــم الس ــة الض خط

مســاحات  أن  إىل  مشــريًا  وبــطء«، 

الزراعيــة  األرايض  مــن  شاســعة 

سيســتويل االحتــالل عليهــا ضمــن هــذا 

الجديــد. االســتيطاين  املخطــط 

االحتــالل  قــوات  اســتولت  كــام 

الثالثــاء، عــى جرافــة أثنــاء عملهــا يف 

خربة ابزيق، شامل طوباس.

ــارف  ــي ع ــط الحقوق ــاد الناش وأف

االحتــالل  ســلطات  بــأن  دراغمــة، 

ــل  ــي تعم ــة الت ــى الجراف ــتولت ع اس

عــى تســهيل واســتصالح أرض املواطن 

أســامة عوايصــة يف املنطقــة املذكــورة.

األقــى  املســجد  مديــر  أعــرب 

ــارك الشــيخ عمــر الكســواين، عــن  املب

قلقــه عــام ورد يف وســائل اإلعــالم 

املســجد  يف  الصــالة  تعليــق  عــن 

وفًقــا  وإغالقــه،  املبــارك  األقــى 

ملــا ورد عــى لســان عضــو مجلــس 

األوقــاف واملقدســات اإلســالمية حاتــم 

عبــد القــادر.

ونفــى الشــيخ الكســواين خــالل 

عــى  ورد  مــا  إعالميــة  تريحــات 

لســان حاتــم عبــد القــادر، مؤكــًدا 

أنــه ال قــرار بإغــالق املســجد األقــى 

املبــارك، وأن مــا عــر عنــه عبــد القادر 

هــو موقــف شــخيص ال يعــر عــن 

قــرار وتوجهــات مجلــس األوقــاف.

املســجد  أن  الكســواين  وأكــد 

مفتوًحــا  ســيبقى  املبــارك  األقــى 

هــذه  يف  ســيام  ال  املصلــني  أمــام 

تحيــط  التــي  الصعبــة  الظــروف 

ــراب  ــارك، واق ــى املب ــجد األق باملس

ــي تشــكل خطــرًا  ــة الت ــاد اليهودي األعي

املســجد. عــى 

وشــّدد الكســواين عــى أن قــرارات 

ــكل  ــه بش ــدر عن ــاف تص ــس األوق مجل

رســمي عــر بياناتــه الرســمية والســيام 

ــا  ــة، داعيً ــع الحساس ــذه املواضي يف ه

إىل  الرحــال  شــد  إىل  املقدســيني 

وحاميتــه  فيــه  والتواجــد  األقــى 

ــات  ــالل وعصاب مــن مخططــات االحت

املســتوطنني.

980 وحدة استيطانية جديدة ببيت لحم 

مدير المسجد األقصى: ال قرار بإغالق األقصى
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ــد،  يف ســقوٍط عــريب رســمّي جدي

واإلمــارات  البحريــن  دولتــا  تقــوم 

ــع  ــوم م ــالم املزع ــاٍق للسَّ ــع اتف بتوقي

يف  الغاصــب،  الصهيــويّن  الكيــان 

ــة  ــة لعالق ــأيت نتيج ــة ت ــوة متوقَّع خط

ــة مــع دولــة االحتــالل، تراوحــت  طويل

بــني الــرسِّ والعلــن يف أحيــان وأحيــان.

ــذب  ــى الك ــًة ع ــرَ دالل ــس أك ولي

ــذه  ــا ه ــوي عليه ــي تنط ــة الت والخديع

ــاً  ــري خالف ــا تج ــن أنَّه ــات، م االتفاق

لــرأي املعنــّي األول بالقضيــة، أال وهــو 

يعــرف  الــذي  الفلســطيني،  الشــعب 

أكــر مــن غــريه الداللــة الحقيقيــة 

ــذي ال  ــوين، ال ــالم الصهي ــوم السَّ ملفه

ــازل  ــوع والتن ــن الخض ــر م ــي أك يعن

ــوق. ــة والحق ــن الكرام ع

ــى  ــارب، ع ــن مل يُح ــالم َم ــه س إنَّ

مــن  زال  وال  عــاىن  َمــن  حســاب 

مــع  والحــرب،  االحتــالل  ويــالت 

تزيــده  ال  الــذي  الغاصــب  املحتــّل 

ــل  ــاً يف القت ــات إال إمعان هــذه االتفاق

املضمــون  هــو  وهــذا  واإلجــرام؛ 

ــالم  السَّ اتفاقــات  لحفلــة  الحقيقــي 

التــي تقودهــا جوقــة ترامب-نتنياهــو، 

والتــي تقّدمهــا هديــًة للمســتوطنني 

باالزدهــار  وعــد  مــع  الصهاينــة، 

ــررة  ــة املتك ــه املقول ــّر عن ــان تع واألم

ــالم  )السَّ االحتــالل:  وزراء  لرئيــس 

مقابــل  واالقتصــاد  ــالم،  السَّ مقابــل 

االقتصــاد(.

الشــعب  وجــود  ينكــُر  ســالٌم 

الفلســطيني، واتفــاٌق يحــاول االلتفــات 

املظلومــني وقضيتهــم  عــى معانــاة 

والحقــوق  األرض  قضيــة  األساســية، 

العدالــة وتطبيــق القانــون،  وإقامــة 

فجامعــة الــدول العربيــة واإلمــارات 

وفــق  تتحــرك  التــي  والبحريــن 

ــون  ــؤالء يقول ــعودية؛ كلُّ ه اإلرادة الس

ــم، وال  ــه لك ــْد نأب ــطينيني: مل نَُع للفلس

تعنينــا قضيتُكــم يف يشء، وخياراتُنــا ال 

تتضمــن أي اعتبــار لكــم !

ــيأيت  ــا س ــات، وم ــذه االتفاق إنَّ ه

بعدهــا مــن اتفاقــات مامثلــة، لــن تزيد 

بخياراتهــم  إال متســًكا  الفلســطينيني 

عــى  االعتــامد  وهــي:  األساســية، 

ــتقالل  ــق االس ــل تحقي ــن أج ــس م النف

تحقيــق  عــى  والعمــل  والحريــة، 

البيــت  وإصــالح  الوطنيــة  الوحــدة 

الفلســطيني، وااللتــزام بتحريــر كامــل 

ــدم  ــطيني، وع ــي الفلس ــراب الوطن ال

التفريــط بــأّي حــقٍّ مــادّي أو معنــوي 

مــن حقــوق الفلســطينيني، مبــن فيهــم 

ــة. ــال الالحق ــابقة واألجي ــال الس األجي

فَلْتُعلــن كلُّ الــدول مــا شــاءت مــن 

اتفاقيــات مــع املحتــل الغاصــب القاتل، 

ــا،  ــا وال تَْعنين فهــذه االتفاقــات ال متثّلن

ــون  ــنا، ومطمئن ــون بأنفس ــن واثق ونح

إىل مواقــف الشــعوب العربيــة األصيلــة 

وأحــرار العــامل، ونعلــم أنَّ املطبّعــني 

ــم  ــون إال خياراته ــلمني ال ميثّل واملستس

اإلرادة  إىل  املرتهنــة  الشــخصية 

األمريكيــة، وموقُفنــا واضــٌح وثابــٌت 

وال  فلســطني،  بــدون  ســالَم  ال  ـه  أنَـّ

اتفاقيــات بــدون العدالــة التــي تحقــق 

لهــم  وتُعيــد  آمالَهــم،  للفلســطينيني 

حقوقهــم، وتحفــظ كرامتهــم، وتحــرم 

تضحيــات شــهدائهم وأرساهــم، وتُعيــد 

الالجئــني إىل ديارهــم وبلداتهــم.

مــن  ونحــن  خيانــة،  التطبيــُع 

القــدس  وكلُّ  بريــؤون،  الخائنــني 

فلســطني. كلُّ  عاصمــُة 

الحملة العاملية للعودة إىل فلسطني

اتفاق البحرين واإلمارات:
سالُم َمن لم يحاِرب مع المحتل القاتل
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جمعــت وثيقــة »ميثاق فلســطني« 
ــة  ــي أطلقتهــا” الرابطــة اإلماراتي الت
بالتعــاون  للتطبيــع”  املناهضــة 
وجمعيــات،  مؤسســات  عــّدة  مــع 
ــض  ــع، للرف ــون توقي ــن ملي ــر م أك
اإلمــارايت  بالتطبيــع  والتنديــد 

“إرسائيــل”. مــع  البحرينــي 

والثالثــاء 15-9-2020، أطلقــت 
ــة،  ــري حكومي ــة غ ــة عربي 31 منظم
حملــة إلكرونيــة لنــرة القضيــة 
»ميثــاق  بعنــوان  الفلســطينية، 
فلســطني«، بالتزامــن مــع توقيــع 
اإلمــارات  بــني  تطبيــع  اتفاقيــي 
والبحريــن مــن جانــب وإرسائيــل 
مــن جانــب آخــر يف البيــت األبيــض 

بواشــنطن.

ويف وقــت قيــايس، تجــاوز عــدد 
ــطني«  ــاق فلس ــى »ميث ــني ع املوقع
ــريًا عــن  ــع، تعب ــون توقي حاجــز امللي
إرادة الشــعوب العربيــة يف رفــض 
التطبيــع مــع “إرسائيــل”، وفــق بيــان 

ــة. الحمل

وأوضــح البيــان: »أبــت الشــعوب 
العربيــة إال أن تقــول كلمتهــا الحــرة 
أي  لبنــاء  التــام  رفضهــا  معلنــًة 
ــان  ــع الكي ــاٍت م ــن العالق ــكٍل م ش

املغتصــب”. الصهيــوين 

وتابــع »وصــول التصويــت إىل 
مليــون صــوٍت رافــٍض للتطبيــع هــو 
إنجــاٌز يعكــس حالــة الوعــي الكبــرية 
التــي تتحــى بهــا الشــعوب العربيــة 
)..( كل مــن قــرر التنــازل عــن أرض 
بنــاء  شــعبها يف  وحــق  فلســطني 

ــه املســتقلة وعاصمتهــا القــدس  دولت
ــة”. ــل الشــعوب العربي ال ميث

ــابها  ــى حس ــة ع ــدت الرابط وأكّ
موقعــني  وجــود  “تويــر”  عــر 
إلكرونيــني أحدهــام باللغــة العربيــة 
يتيحــان  باإلنجليزيــة  والثــاين 

التوقيــع.

ووقــع رئيــس الــوزراء الصهيــوين 
بنيامــني نتنياهــو يف البيــت األبيــض 
بواشــنطن »معاهــدة ســالم« مــع 
اإلمــارات والبحريــن، وأعلنــت قــوى 
سياســية ومنظــامت عربيــة، رفضهــا 

بشــكل واســع لهذيــن االتفاقــني، 

وســط اتهامــات بأنهــام »طعنــة« يف 

ــطينية. ــة الفلس ــر القضي ظه

اســم  األبيــض  البيــت  وأطلــق 

»أبراهــام« عــى االتفــاق، الــذي 

األمريــي  الرئيــس  بــإرشاف  تــم 

دونالــد ترامــب، بحضــور وفــود مــن 

اإلمــارات برئاســة عبــد اللــه بــن 

وزيــر  برئاســة  والبحريــن  زايــد، 

ــاين،  ــف الزي ــد اللطي ــة عب الخارجي

الصهيــوين  الوفــد  إىل  إضافــة 

ــو. ــوزراء نتنياه ــس ال ــة رئي برئاس

»ميثاق فلسطين« يتخطى مليون متابع..
حملة إلكترونية لجمع توقيعات لرفض التطبيع
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الخميس 28 محرم 1442هـ، الموافق لـ 17 أيلول 2020 

رئيــس  الك  إليــان  كتــاب  هــو 

ــة  ــط يف صحيف ــرشق األوس ــر ال تحري

ويضــم  الريطانيــة،  “غارديــان” 

ا، إال  الكتــاب تأريًخــا ملــدة طويلــة جــدًّ

أن لغتــه وطريقــة عــرض املعلومــات 

املمتنــع،  الســهل  نغــم  جــاءت عــى 

وخــالل تصفحــه سيســتنتج القــارئ 

مــن  املؤلــف  يتمكــن  أن  صعوبــة 

ــالل  ــام خ ــادي ت ــكل حي ــوف بش الوق

توثيقــه لتلــك الحقبــة الطويلــة.

ــز الكتــاب  وميكــن القــول: »إن متيّ

تغطيتــه  مســافة  طــول  يف  جــاء 

لأحــداث، وبشــكل اســتثنايئ، اســتطاع 

مفارقتــني  بــني  الربــط  املؤلــف 

ــة عــام:  ــني تفصــل بينهــام مئ تاريخيت

.»1917 بلفــور  تريــح 

بعــض  رشح  يف  بــالك  يبــدأ 

يظهــر  حيــث  التاريخيــة  الفــرات 

مؤمتــر  أول  كان  ســبعة:  الرقــم 

ــالن  ــازل، إع ــوين يف 1897 يف ب صهي

بلفــور يف عــام 1917؛ ويف عــام 1937 

ــون  ــرح الريطاني ــل اق ــة بي ــع لجن م

يهوديــة  دول  إىل  فلســطني  تقســيم 

منفصلتــني. وعربيــة 

األمــم  صوتــت   1947 عــام  يف 

إىل  الطريــق  قيــادة  عــى  املتحــدة 

ــام 1967  ــل«؛ يف ع ــتقالل »إرسائي اس

خــالل  أراضيهــا  إرسائيــل  وســعت 

حــرب األيــام الســتة؛ شــهد عــام 1977 

ــود( إىل الســلطة،  ــود حــزب )الليك صع

وزوال املعقــل االشــرايك القديــم يف 

»اإلرسائيليــة«. السياســة 

1987 شــهدت االنتفاضــة األوىل. 

2007 ســيطرت حــامس عــى غــزة. يف 

ــي  ــس األمري ــن الرئي ــام 2017 أعل ع

ــدة  ــات املتح ــب أن الوالي ــد ترام دونال

عاصمــة  بالقــدس  رســميًا  اعرفــت 

لـ«إرسائيل«.

محــرر  وهــو  املؤلــف،  اعــرف 

ســابق واآلن هــو محــارض يف كليــة 

ــخ  ــة تاري ــأن كتاب ــاد، ب ــدن لالقتص لن

100 ســنة حــول الــراع املســتمر بــني 

العــرب واليهــود حــول الحــق يف تقرير 

ــة  ــية والثقافي ــة السياس ــري والهوي املص

يف األرض املقدســة، هــو بالــكاد فكــرة 

مميّــزة يف هــذه املرحلــة. نظــرًا لكميــة 

املــواد املوجــودة حــول هــذا املوضــوع 

ــوي  ــاء ق ــاك ادع ــإن هن ــى اآلن، ف حت

األكــر  الــراع  هــذا  يكــون  بــأن 

ــامل. ــة يف الع دراس

املؤســي  والتاريــخ  السياســة 

هــي بالتأكيــد مهمــة هنــا، يعــرف 

ــة  ــى كتاب ــر ع ــه كان ي ــالك. لكن ب

كتــاب أكــر مــن مجــرد توثيــق معــامل 

واإلنجــازات  املختلفــة،  الحــروب 

الســالم  ومبــادرات  الدبلوماســية، 

ــا للرتيــب الزمنــي، يقــول بــالك:  وفًق

ــاة  ــر حي ــف تتأث ــاف كي »أردت استكش

النــاس بهــذه اللحظــات املأســاوية مــن 

ــك هــو رسد  الــراع، واألهــم مــن ذل

هــذه القصــة املثــرية للجــدل وللخــالف 

مــن كال الجانبــني«.

 650 أن  إىل  بــالك  ويشــري 

ــل«  ــد إ«رسائي ــوا عــى ي فلســطينيًا قتل

يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بــني 

1967 واالنتفاضــة األوىل. يف الفــرة 

ــغ  ــام 2000، بل ــام 1987 إىل ع ــن ع م

عــدد القتــى 1491 شــخًصا. لكــن مــن 

ــام  ــة ع ــى نهاي ــة حت ــة الثاني االنتفاض

2006، كان الرقــم 4046 فلســطينيًا.

كتاب »أعداء وجيران«
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تركيــب  االحتــالل  ســلطات  تتابــع 

أجهــزة وســامعات عى أســطح املســجد 

األقــى، ففــي أســبوع الرصــد ركبــت 

ســلطات االحتــالل الســامعة السادســة.

ويف ســياق االعتــداء عــى املســجد 

باالســتفادة مــن اتفاقيــات التطبيــع 

عريــة  صحــٌف  اقرحــت  األخــرية، 

املســجد  إقامــة صــالة مشــركة يف 

وابــن  نتنياهــو  مبشــاركة  األقــى، 

أن  إىل  مراقبــون  ويشــري  زايــد، 

اإلمــارات تســعى إىل فــرض املزيــد 

ــى. ــدس واألق ــل يف الق ــن التدخ م

االحتــالل  احتفــاء  إطــار  ويف 

باتفاقيــات التطبيــع األخــرية، أضــاء 

التاريخــي  القــدس  ســور  االحتــالل 

بأعــالم الــدول املطبعــة، بالتزامــن مــع 

توقيــع اتفاقيــة التطبيــع يف واشــنطن.

والثقــايف  الدينــي  التهويــد 

ين لعمــرا ا و

ــب  ــالل تركي ــت ســلطات االحت تابع

ــجد  ــل املس ــامعات داخ ــزة والس األجه

األقــى، ففــي 9/10 ركّبــت رشطــة 

ــاب  ــد ب ــدة عن ــالل ســامعة جدي االحت

املطهــرة يف الــرواق الغــريب لأقــى، 

الســامعات  عــدد  يصبــح  وبذلــك 

التــي وضعتهــا ســلطات االحتــالل 6 

ســامعات. ومــع نــرش هــذه الســامعات 

يف أنحــاء متفرقــة مــن املســجد يؤكــد 

خــراء أن االحتــالل مــاٍض يف تأســيس 

الصوتيــات  يــوازي  صــويت  نظــام 

ــه  ــمح ل ــا يس ــجد، م ــودة يف املس املوج

توجيــه التعليــامت والنــداءات للمصلني 

يعطــي  مــا  األوقــاف،  وموظفــي 

لالحتــالل فرصــة للتدخــل بشــكٍل أكــر 

يف شــؤون األقــى.

ــداء  ــن االعت ــل م ــياق متص ويف س

ــالل  ــت أذرع االحت ــجد، تابع ــى املس ع

شــبه  بشــكٍل  لأقــى  اقتحاماتهــا 

ــي. يوم

ــني  ــالم ب ــة الس ــد اتفاقي ــع عق وم

أذرع  بــدأت  واإلمــارات،  االحتــالل 

مــن  االســتفادة  محاولــة  االحتــالل 

ــد  ــع هــذه، وفــرض املزي موجــة التطبي

مــن االعتــداء عــى األقــى، ففــي 

ــم  ــة »جريوزالي ــت صحيف 9/15 اقرح

بوســت« إقامــة »صــالة مشــركة« يف 

األقــى، يحرضهــا كل مــن رئيــس 

وزراء االحتــالل وويل عهــد أبــو ظبــي 

ــد، وأشــارت الصحيفــة  ــن زاي محمــد ب

ــق  ــب اإلقرار«بح ــالم يتطل إىل أن الس

ــد”. ــل املعب ــالة يف جب ــود بالص اليه

االحتــالل  احتفــاء  ســياق  ويف 

ــى  ــة ع ــذه، خاص ــالم ه ــة الس باتفاقي

أثــر انضــامم البحريــن إليهــا، أضــاءت 

ســور   9/15 يف  االحتــالل  ســلطات 

ــات  ــالم الوالي ــي بأع ــدس التاريخ الق

ــارات  ــالل واإلم ــة االحت ــدة ودول املتح

توقيــع  مــع  بالتزامــن  والبحريــن، 

اتفاقيــة الســالم يف البيــت األبيــض 

برعايــة الرئيــس األمريــي ترامــب. 

مرسًحــا  األقــى  ســور  وأصبــح 

العتــداءات مامثلــة خاصــة عنــد حلــول 

اليهوديّــة. األعيــاد 

املصدر: موقع مدينة القدس

دعوات “إسرائيلّية” إلى صالة مشتركة في األقصى بين 
محمد بن زايد ونتنياهو..وسور القدس يدنس بأعالم الدول 

المطبعة



موقعها: 
تقع إىل الجنوب الرشقي من عكا وتبعد عنها 11 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
ــمة  ــوايل 727 نس ــام 1922م ح ــكانها ع ــدد س ــغ ع ــا، وبل ــا 19100 دومنً ــاحة أراضيه ــت مس بلغ

ــام 1945. ــمة ع ــام 1931 وإىل 1310 نس ــمة ع ــع إىل 917 نس ارتف

االحتالل الصهيوين: 
- دّمر االحتالل الصهيوين القرية بالكامل، وهّجر أهلها عام 1948.

- بنى االحتالل عى أرايض القرية مستعمرة »يسعور«.

الدامون
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