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عن أسباب تفّجر االنتفاضة
يف الذكــرى ال33 النتفاضــة الحجــارة املباركــة، يجــدر بنــا أن نحــاول اســتخالص العــر مــن ذلــك الحــَدث العظيــم الــذي فــرض نفَســه 

ــاً، وغــدت ظاهــرة لهــا أبعادهــا وتأثرياتهــا  ــخ املعــارص فلســطينياً وعاملي يف كافــة املجــاالت؛ إذ أضحــت االنتفاضــة محطــًة خاصــة يف التاري

االجتاعيــة والنفســية فضــالً عــن السياســية والعســكرية، حتــى إنهــا دخلــت قواميــس اللغــات العامليــة كــا هــي بلفظهــا العــريب دون ترجمــة.

لقــد خلقــت االنتفاضــة ظاهــرًة جديــدة يف الكفــاح الثــوري، وانبثقــت بطريقــة جعلــت العــدّو نفَســه يف بدايــة األمــر عاجــزاً عــن فهــم 

طبيعتهــا، ومعــّوالً بالتــايل عــى خمودهــا وانكســارها رسيعــاً، وهــو مــا مل يحــدث أبــداً، ألن »الفعــل االنتفــايض الفلســطيني« ال زال مســتمراً 

حتــى يومنــا هــذا، يف حركــة متطــورة بفضــل التجــارب املتالحقــة، حتــى إنـّـه يصــحُّ لنــا أّن نعــدَّ مســريات العــودة الكــرى - التــي انبعثــت يــوم 

األرض 2018 - هــي االنتفاضــة الفلســطينية الرابعــة.

لقــد حــاول العديــد مــن الباحثــن تحليــل األســباب التــي أّدت إىل انطــالق االنتفاضــة األوىل، معلّلــن هــذه الظاهــرة بالفقــر والعطالــة 

ــوين بالشــعب الفلســطيني. ــالل الصهي ــل االحت ــة، إضافــة إىل تنكي االقتصادي

إال أن إحالــة ظاهــرة مركّبــة ومتطــورة - مثــل االنتفاضــة - إىل هــذه العوامــل فقــط هــو أمــٌر يقــُر عــن توضيــح األســباب العميقــة لهــذا 

االنبعــاث الــذي تجــاوز كونــه ثــورًة شــعبية محــدودة إىل مــا هــو أعظــم مــن ذلــك، هــذا فضــالً عــن أنَّ مســرية الشــعب الفلســطيني مل تَْخــُل 

أساســاً مــن الحــراك الثــوري طيلــة الفــرة التــي امتــدت مــا بــن 1987-1948.

إننــا نــرى أنــه البــّد أوالً مــن البحــث يف الوعــي الــذي وصــل إليــه أبنــاء الشــعب الفســطيني، يف تلــك الســنة التــي كانــت تبتعــد أربعــن 

ــذات،  ــح لل ــر الصحي ــاز بالوعــي والتقدي ــداً، امت ــالً فلســطينياً جدي ــان الصهيــوين، فقــد أظهــرت االنتفاضــة األوىل جي عامــاً عــن إعــالن الكي

وامتلــك إحاطــًة بأســباب الــراع وطبيعتــه، ومعرفــة وثيقــة بالعــدّو، ســواء مــن ناحيــة املنطلقــات الفكريــة للعــدو، أم ناحيــة خصائصــه النفســية، 

أم األســاليب التــي ينتهجهــا يف إدارة الــراع.

لقــد قــاَد هــذا الجيــُل االنتفاضــَة بالعمــل، ال بالتوجيــه عــن بُْعــٍد، وأكــر مــن شــارك يف االنتفاضــة مــن الجيــل الســابق فإمنــا التحــق بهــا 

ملــا رأى أنهــا يشء مختلــٌف عــّا عهــده مــن ثــورات، فأعــادت إليــه االنتفاضــُة الثقــَة والتفــاؤل الــذي كاد ينســاه َمــن عايــش النكبــَة والنكســة، 

بســبب طــول الخيبــات واالرتهــان إىل األُطــر التقليديــة للعمــل.

وأمــا الســبب الثــاين الــذي يفــّر لنــا تفجــر االنتفاضــة بعــد الوعــي، فيكمــن يف القيــم التــي كّونــت الشــخصية الفلســطينية املنتفضــة، ومــن 

أهمهــا قيمــة الكرامــة، التــي تُعطــي للفعــل أبعــاداً ونتائــج غــري متوقعــة، ألّن قــراءة هــذه التحــركات االنتفاضيــة مبنطــق الحســاب التقليــدي 

يجعلهــا غــري مفهومــة متامــاً، حتــى يتمنــى أحدنــا أن يســأل هــؤالء املقاومــن عــن دوافعهــم للتضحيــة بأنفســهم بســخاء لقــاء نتائــج محــدودة 

عســكرياً.

 لكــن العجــب يــزول عنــد قــراءة العوائــد النفســية واالجتاعيــة، بــل والسياســية والعســكرية أيضــاً، التــي أنتجتهــا هــذه »املقاومــة العبثيّــة« 

كــا وصفهــا بعــض املثبطــن؛ فقــد عــادت باملزيــد مــن التاســك والقــوة والصمــود يف الجانــب الفلســطيني، بينــا مل تــزد »املجتمــع الصهيوين« 

إال تفــككاً وانقســاماً.

لقــد قيــل: ال تطلــب نتائــج مختلفــة مــا دمــَت تتبــع الطريقــة نفســها؛ وهــي حكمــٌة وعاهــا جيــل االنتفاضــة بعــد أن عايــن وال يــزال ســقوط 

أوهــام الســالم وانفضــاح خيانــة التطبيــع وتحطــم آمــال املراهنــن عــى الحــوار أمــام االســتكبار والتعنــت والوحشــية الصهيونيــة.

إّن الفلســطينين هــم الواقعيــون الحقيقيــون، ألنهــم يدركــون أّن الهــدف الوحيــد الــذي يجــب الســعي إليــه هــو هــدف التحريــر الكامــل، 

كــا يعلمــون أّن الطريــق الوحيــدة إىل ذلــك هــي املقاومــة، ومــا ســوى ذلــك خيانــة مفضوحــة، و »واقعيــة موهومــة«، أو ورساب خــادٌع إذا 

جئتَــه مل تجــده شــيئاً ! 

محمد أديب يارسجي
أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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مفتي القدس والديــار  حــّذر 

الفلســطينية، الشــيخ محمد حســن، من 

ــي تســتهدف  ــة الت الحمــالت الصهيوني

ــي تحــاول  ــل الناشــئ، والت ــاء الجي أبن

الســكان،  وطبيعــة  الجغرافيــا  قلــب 

تاريخهــم  مــن  النتزاعهــم  وتســعى 

وانتائهــم. وحضارتهــم 

خــالل  حســن  الشــيخ  ووصــف 

ــة 2020-12-4،  ــة املاضي ــة الجمع خطب

املحــاوالت الصهيونيــة بالخبيثــة، حيــث  

تســعى إىل تفكيــك النســيج االجتاعــي 

يف القــدس املحتلــة، مشــريًا إىل أن 

ــّم الفــوىض وأن  ــا أن تع ــدف منه »اله

ــل بــن أقطــاب املجتمــع«. يســود الخل

وذكــر مفتي القــدس أن »االحتــالل 

القــدس  يشــن هجمــة كبــرية عــى 

ومقدســاتها«،  وعقاراتهــا  وأهلهــا 

املخططــات  هــذه  »كل  أن  مؤكــًدا 

والحمــالت املســعورة والتواطــئ بالــر 

ــة  ــن مكشــوفة، وأن القــدس مدين والعل

ضاربــة يف عمــق التاريــخ وال تضريهــا 

املرابطــن  وأن  الحمــالت  هــذه  كل 

ثابتــون ومتجــذرون يف هــذه األرض”.

وقــال الشــيخ حســن: »املســجد 

ــدس  ــه إال يف الق ــكان ل ــى ال م األق

ويف قلــوب املؤمنــن وعقيدة املســلمن 

الذيــن دافعــوا عنــه ورابطــوا فيــه منــذ 

وقتنــا  وإىل  لإلســالم  األول  الصــدر 

اللــه األرض  الحــارض وحتــى يــرث 

ــا”. ــا عليه وم

االقتحامــات  »كل  أن  وأضــاف 

تغيــري  ومحــاوالت  واالعتــداءات 

ــة أن  ــري حقيق ــن تغ ــم ل ــع القائ الوض

ــم  ــلمن وحده ــى للمس ــجد األق املس

يجــوز  وال  أحــد،  فيــه  يشــاركهم  ال 

لهــم أن يشــاركوه مــع كائــن مــن كان 

ــع  ــو وض ــه فه ــركة في ــادة مش يف عب

ــط«. ــاىل فق ــه تع ــد الل لتوحي

طالــت  االعتــداءات  أن  وذكــر 

ــات  ــم رف ــي تض ــفية الت ــرة اليوس مق

الصحابــة والصالحــن وبــاب الرحمــة، 

ــا أهــل القــدس للربــاط والثبــات  داعيً

يف املســجد األقــى املبــارك وأكنافــه.

ــس  ويف ســياٍق منفصــل، حــّذر رئي

الهيئــة اإلســالمية العليــا يف مدينــة 

املســجد  وخطيــب  املحتلــة،  القــدس 

صــري  عكرمــة  الشــيخ  األقــى، 

ــت  ــذي تقدم ــب ال ــورة الطل ــن خط م

مؤخــرًا  املتطرفــة  الجاعــات  بــه 

ــاء مدرســة  ــالل لبن مــن حكومــة االحت

الرشقيــة  الســاحة  يف  تلموديــة 

لألقــى، بهــدف وضــع موطــئ قــدم 

فيهــا بعدمــا فشــلوا يف الســيطرة عــى 

بــاب الرحمــة وتحويلــه إىل كنيــس.

أن  إىل  صــري  الشــيخ  ونبّــه 

االحتــالل يحــاول ســلب صالحيــات 

والســيطرة  األقــى  يف  األوقــاف 

تدريجيًــا عــى املدينــة املقدســة، مضيًفا 

أن سياســة التقســيم الزمــاين واملــكاين 

التــي يحــاول االحتــالل فرضهــا بــدأت 

ــذ عــرشات الســنوات لكــن تصــدي  من

املحتــل  الداخــل  وأهــل  املقدســين 

ــة  ــرض سياس ــع ف ــط من ــك املخط لذل

االحتــالل عــى القــدس.

مفتي القدس يحّذر من محاوالت خبيثة 
الستهداف أهل القدس والمسجد األقصى 
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دعــا قــادة مــا يســمى »اتحــاد 

جمهــور  الهيــكل«  جبــل  منظــات 

املتطرفــن اليهــود إىل اقتحــام املســجد 

هــذا  وتحويــل  املبــارك،  األقــى 

فيــه. يهــودي«  »شــتاء  إىل  الشــتاء 

والرنامــج الــذي أطلقــه اتحــاد 

منظــات الهيــكل املتطرفــة يتزامــن 

مــع مــا يســمى عيــد األنــوار اليهــودي 

»الحانــوكاه«، الــذي ميتــد بــن 18-10 

ــاري. ــهر الج ــن الش م

ودعــت جاعــات الهيــكل املتطرفــة 

إىل تكريــس االحتفــال بــه بإشــعال 

الشــمعدانات، والرقــص لياًل يف ســاحة 

الغــزايل مقابــل باب األســباط، وإضاءة 

الشــمع يف بــاب العامــود، والرســومات 

املرســلة إىل األســوار يف بــاب الخليــل، 

وعــى طــول أبــواب وأســوار بــاب 

ــليان  ــلطان س ــارع الس ــاهرة وش الس

القانوين. 

ــا  ــات ذاته ــذه الجاع ــر أن ه يذك

ــورة،  ــداءات مص ــت ن ــد وجه ــت ق كان

املــايض،  الشــهر  مــدى  وعــى 

ــاعدتهم يف  ــن؛ ملس ــارات والبحري لإلم

ــاحات  ــركة يف س ــوات مش ــة صل إقام

ــارك،  ــى املب ــجد األق ــاطب املس ومس

ومســاعدتهم يف التخلــص مــن إدارة 

ــر  ــى، األم ــالمية لألق ــاف اإلس األوق

ــار  ــدس والدي ــي الق ــار مفت ــذي أث ال

الجمعــة  خطبــة  يف  الفلســطينية 

.2020-12-4 املاضيــة 

االحتــالل  حكومــة  تواصــل 

الصهيــوين مســاعيها إلمتــام تصديقهــا 

عــى عــرشات املخططــات االســتيطانية 

والتهويديــة يف مدينــة القــدس املحتلة، 

وفــرض واقــع جديــد عــى األرض، 

لعــزل  املتواصلــة  سياســتها  ضمــن 

باالســتيطان،  ومحارصتهــا  املدينــة 

وتحويلهــا إىل مدينــة فصــل عنــري.

ــرج اســتيطاين يف  ــأيت إقامــة ب وت

منطقــة التلــة الفرنســية، يف مقدمــة 

ــة  ــد املدين ــة لتهوي ــاعي الصهيوني املس

يف  األطــول  يُعــد  حيــث  املقدســة، 

ــة  ــة املقدســة، إذ صّدقــت »اللجن املدين

اللوائيــة للتخطيــط والبنــاء« يف بلديــة 

ـا عــى املخطــط. االحتــالل مبدئيًـّ

الــرج  فــإن  الخطــة؛  ووفــق 

مســاحة  عــى  ســيقام  االســتيطاين 

فلســطينية  أراٍض  مــن  مــر،   2500

صادرتهــا ســلطات االحتــالل مــن بلــدة 

العيســوية شــال رشق املدينــة منــذ 

.1967 العــام 

ويتكــون الــرج املزمــع إقامتــه، 

ــة،  ــة التحتي ــع البني ــا م ــن 30 طابًق م

تجاريــة  ومحــالَّ  مكاتــب  ويضــم 

وفنــادق وأماكــن ترفيهيــة ومواقــف 

ــة  ــالب الجامع ــققا لط ــيارات، وش للس

العريــة، ووحــدات اســتيطانية تبلــغ 

نحــو 150 وحــدة بواقــع 100 مــر لــكل 

شــقة، لجلــب املزيــد مــن املســتوطنن 

املنطقــة. إىل 

الــرج  ارتفــاع  ويتســاوى 

مخطــط  مــع  الجديــد  االســتيطاين 

»عجلــة القــدس«، الــذي ســيقام عــى 

جنــوب  املكــر  جبــل  بلــدة  ســفوح 

رشقــي القــدس بذريعــة »الســياحة”.

جماعة الهيكل ُتخطط لـ»شتاء يهودي« 
القتحام المسجد األقصى

البرج االستيطاني األطول في القدس المحتلة
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بعثــت الســلطة الفلســطينية، رســائل 

األمــم  عــام  أمــن  إىل  متطابقــة 

ــس  ــش، ورئي ــو غوتريي ــدة أنطوني املتح

ماتجيــال،  جــريي  األمــن  مجلــس 

فولــكان  العامــة  الجمعيــة  ورئيــس 

بوزكــري، بشــأن الجرائــم التــي تواصــل 

»إرسائيــل«، القــوة القامئــة باالحتــالل، 

ارتكابهــا بحــق الشــعب الفلســطيني.

الســلطة  منــدوب  وقــال 

املتحــدة،  األمــم  لــدى  الفلســطينية، 

ريــاض منصــور، يف بيــان نقلتــه وكالــة 

األنبــاء الفلســطينية الرســمية، عــى 

الرســائل  “إن  اإللكــروين:  موقعهــا 

مواطنــن  أربعــة  إصابــة  تضمنــت 

بجــروح الثنــن، خــالل اقتحــام قــوات 

لالجئــن  قلنديــا  مخيــم  إرسائيليــة 

إضافــة  املحتلــة(،  القــدس  )شــايل 

ــور  ــار عــى املواطــن ن إىل إطــالق الن

ــة  ــد نقط ــه عن ــا( وقتل ــقري )38 عاًم ش

تفتيــش بالقــدس يف 25 ترشيــن ثــاين/

ــايض”. ــر امل نوفم

كــا تضمنــت الرســائل قتــل قــوات 

ــا )13  ــو علي ــل عــي أب ــالل الطف االحت

عاًمــا( يف قريــة »املغــري« بالقــرب 

مــن رام اللــه )وســط الضفــة الغربيــة 

املحتلــة( يف 4 كانــون أول/ ديســمر 

ــاري. الج

وأشــارت إىل عــدم وجــود أي مرر 

ــتخدام  ــذا االس ــل ه ــالق ملث ــى اإلط ع

ــى  ــن وع ــد املدني ــوة ض ــرط للق املُف

وجــه الخصــوص ضــد األطفــال، مبيًنــا 

ــل الخامــس  ــا« هــو الطف ــو علي أن »أب

الــذي يُقتــل بالرصــاص الصهيــوين 

هذا العام.

كــا تضمنــت الرســائل، التنبيــه إىل 

انتشــار املســتوطنات غــري القانونيــة 

يف األرض الفلســطينية املحتلــة، وعــى 

ــل  ــق داخ ــوص يف املناط ــه الخص وج

وحــول القــدس وبيــت لحــم املحتلتــن، 

يف انتهــاك لحظــر اتفاقيــة جنيــف 

الرابعــة لنقــل الســكان املدنيــن إىل 

متجــذًرا  أصبــح  املحتلــة،  األرايض 

ــاملة  ــق يف مخططــات الضــم الش بعم

إلرسائيــل”.

وشــدد عــى رضورة عــدم االرتيــاح 

ــا  ــدويل مل ــع ال ــن املجتم ــق م والتصفي

يســمى بـــ »تعليــق« مثــل هــذه الخطط، 

حيــث يتــم التهــام املزيــد مــن األرايض 

الفلســطينية يوميًــا.

وتابــع أنــه خــالل الشــهر املــايض، 

كان هنــاك ارتفــاع مقلــق يف هــدم 

الفلســطينين  منــازل  االحتــالل 

واإلخــالء القــري للعائــالت، مــا أدى 

مئــات  ترشيــد  إىل  ُمتعمــد  وبشــكل 

ــاء. ــي الوب ــط تف ــن وس املدني

إىل  نفســه  الســياق  يف  ونبــه 

محاولــة مســتوطن صهيــوين متطــرف 

ــة يف القــدس  إحــراق كنيســة الجثاني

املحتلــة يف 4 كانــون أول/ ديســمر، 

الجــاري.

وشــدد منصــور عــى رضورة اتخاذ 

إجــراءات عاجلــة ملنــع انتشــار مثــل 

هــذه الهجــات االســتفزازية والنابعــة 

مــن ثقافــة الكراهيــة، وعــى أهميــة أن 

تكــون هنــاك مســاءلة.

ــة  ــدويل إىل إدان ــع ال ــا املجتم ودع

والتحريــض  االســتفزازات  هــذه  كل 

ــدف إىل  ــي ته ــراءات الت ــع اإلج وجمي

تغيــري الركيبــة الدميغرافيــة وطابــع 

ــة. ــطينية املحتل ــع األرض الفلس ووض

شكاوى فلسطينية رسمية إلى األمم المتحدة 
بشأن انتهاكات االحتالل
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الخميس 25 ربيع اآلخر 1442هـ، الموافق لـ 10 كانون األول 2020 

 4/12/2020 الجمعــة  يــوم  شــهد 

متطــرف إرضام  مســتوطن  محاولــة 

النــار يف كنيســة الجثانيــة بعدمــا 

تســلل إليهــا وســكب مــادة مشــتعلة 

عــى املقاعــد وأشــعلها.

أحبطــت يقظــة حــارس الكنيســة 

يف  كانــوا  املقدســين  مــن  وعــدد 

وأخمــدوا  الجرميــة  اكتــال  املــكان 

النــار قبــل أن تلتهــم املقاعــد وتتوّســع 

ــن  ــارس م ــن الح ــا متّك ــا، في دائرته

اإلمســاك باملســتوطن وســلّمه لرشطــة 

االحتــالل التــي اســتدعيت إىل املــكان.

»كان«  لقنــاة  تقريــر  ووفــق 

قــال يف  املســتوطن  فــإّن  العريــة، 

إحــراق  أراد  إنّــه  اســتجوابه  اثنــاء 

الكنيســة »ألّن املســيحين قتلــوا اليهــود 

والشــتات”. املحرقــة  يف 

سبســطية  أســاقفة  رئيــس  وأكــد 

للــروم االرثوذوكــس يف مدينــة القــدس 

ــا، أن  ــه حن ــة، املطــران عطــا الل املحتل

الجثانيــة،  كنيســة  عــى  »االعتــداء 

مســتوطن  مــن  إحراقهــا  ومحاولــة 

ــة  ــة عنري ــى عقلي ــدل ع ــرف ي متط

غاشــمة”.

وقــال املطــران عطــا الله حنــا: »إن 

ــؤولية  ــل املس ــالل تتحم ــلطات االحت س

املبــارشة عــن هــذه الجرميــة ألنهــا 

ــة  ــة حساســة ومقابل تتواجــد يف منطق

للمســجد األقــى ويتواجــد بهــا دامئًــا 

قــوات كبــرية مــن الرشطــة، وهــي 

ــداء  ــل املســؤولية عــن االعت ــن تتحم م

املســاجد  عــى  ســواء  والجرائــم 

والكنائــس«.

»املســتوطنن  أن  حنــا  وأضــاف 

املســجد االقــى  الذيــن يقتحمــون 

ــون  ــالل ويتطاول ــش االحت ــة جي بحاي

هــم  اإلســالمية  املقدســات  عــى 

أيًضــا  يتطاولــون  الذيــن  أنفســهم 

ــون  ــيحية ويحاول ــات املس ــى املقدس ع

إحراقهــا«.

شــابن  قيــام  »إن  حنــا:  وتابــع 

عــن  بالدفــاع  مســلمن  مقدســين 

ــا  ــة حرقه ــا ملحاول ــة وتصديه الكنيس

الوطنيــة  الوحــدة  عــى  دليــل 

الدينــي، ألن  والتســامح  الفلســطينية 

االحتــالل  مــن  مســتهدف  الجميــع 

»مدينــة  أن  مؤكــًدا  واملســتوطنن«، 

ــا  القــدس يف خطــر حقيقــي نتيجــة مل

تتعــرض لــه مــن إجــراءات تهــدف 

للقضــاء عــى تاريخهــا الحضــاري«، 

ــؤولية  ــالل املس ــلطات االحت ــاًل س محم

ملــا يجري يف القــدس املحتلــة ومحاولة 

مطالبًــا  الجثانيــة،  كنيســة  احــراق 

الكنائــس املســيحية يف العــامل االلتفات 

إىل فلســطن مهــد الســيد املســيح ومــا 

يجــري فيهــا مــن انتهــاكات.

وناشــد حنــا يف حديــث إلذاعــة 

-12-5 الســبت  فلســطن«،  »صــوت 

الكنائــس يف مختلــف أنحــاء   ،2020

العــامل بــأن تلتفت إىل فلســطن األرض 

املقدســة التــي ولــد بهــا الســيد املســيح 

الســالم، قائــاًل: مــن واجــب  عليــه 

ــر  ــس أن تن ــامل املســيحي والكنائ الع

ــوم. ــعب املظل ــذا الش ه

»املســتوطنون  حنــا،  وأضــاف 

ويعتــرون  وضغينــة  حقــد  لديهــم 

ومســيحين  مســلمن  الفلســطينين 

ــر«. ــم يف البح ــب رميه ــرشات يج ح

مستوطنون صهاينة ُيحاولون إحراق كنيسة الجثمانية
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ــاء الذكــرى الـــ33  ــا مــع إحي تزامًن

ــم األوىل “انتفاضــة  ــدالع انتفاضته الن

الحجــارة” التــي انطلقــت يف 8 كانــون 

األول مــن عــام 1987 واســتمرت حتــى 

1994.. احتضنــت العاصمــة اللبنانيــة 

العاملــي  املؤمتــر  فعاليــات  بــريوت 

املقاومــة  علــاء  التحــاد  الســادس 

يومــن  مــدى  عــى  يُنظــم  الــذي 

ويعقــد يف ظــروف وبــاء “كورونــا” 

بالتزامــن  وفضائيًــا،  افراضيًــا 

العربيــة  العواصــم  مــن  عــدٍد  مــع 

ــة  ــوان “انتفاض ــت عن ــالمية، تح واإلس

األمــة يف مواجهــة مؤامــرات التطبيــع 

التصفيــة”. ومشــاريع 

نبــذ  عــى  املشــاركون  أجمــع 

قضيــة  وخيانــة  التطبيــع  مسلســل 

العــرب واملســلمن األوىل، والتمّســك 

بخيــار املقاومــة حتــى تحريــر القــدس 

االحتــالل. وطــرد 

ــب األمــني  ــم قاســم نائ الشــيخ نعی

ــه ــام لحــزب الل الع

كلمــة  نعيــم قاســم ويف  الشــيخ 

ــة وهــي  ــال: “إن فلســطن محتل ــه ق ل

قضيــة حــق، بينــا إرسائيــل املغتصبــة 

هــي الباطــل ومــا ضــاع حــق وراءه 

مطالــب”.

ورأى أنــه عــى الرغــم مــن حجــم 

التآمــر عــى القضيــة منــذ وعــد بلفــور، 

فــإن األجيــال املتتاليــة تلهــج بفلســطن 

الغــايل  وقدمــت  تحريرهــا  وتؤيــد 

ــزة  ــى عزي ــس مــن أجــل أن تبق والنفي

ــة. غالي

التأكيــد عــى أن  وجــدد قاســم 

وأظهــر  املســتور  كشــف  التطبيــع 

ــرز املقاومــن والداعمــن  ــة وأب الخون

أنظمــة  أن  عــى  وشــّدد  لفلســطن، 

ــطن  ــع فلس ــا م ــن يوًم ــج مل تك الخلي

مقاومتهــا. تدعــم  ومل 

ســعت  كيــف  “رأينــا  وأضــاف 

الديكتاتوريــة يف منطقتنــا  األنظمــة 

إىل املوقــف الخيــاين تجــاه فلســطن”، 

يعــد باإلمــكان أن  أنــه مل  موضًحــا 

يكــون أي أحــد أو جاعــة يف املنطقــة 

الرماديــة، فــال خيــار إال أن يكــون 

أحدنــا يف أحــد املحوريــن “املقاومــة أو 

التطبيع”.

ــل  ــل” تحم ــار إىل أن “إرسائي وأش

تاريًخــا وحــارًضا مليئَــن باإلجــرام 

واالحتــالل والتخريــب، وتعــد عقبــة 

أمــام التنميــة يف املنطقــة ككل.

رئيــس  حمــود  ماهــر  الشــيخ 

املقاومــة  لعلــاء  العاملــي  االتحــاد 

بــدوره، أكــد رئيــس االتحــاد العاملي 

ــاء املقاومــة الشــيخ ماهــر حمــود  لعل

أن انتفاضــة الحجــارة واملســاجد أثبتــت 

ــة  ــس بحاج ــطيني لي ــعب الفلس أن الش

للجيــوش العربيــة وال لقمــم العــار، 

ــة،  ــن الرصاص ــوى م ــارة اق وأن الحج

مــن  اقــوى  باملســتقبل  واإلميــان 

ــة. ــود الزائف الوع

ــاق  ــود أن اتف ــيخ حم ــح الش وأوض

ــه  ــع علي ــن وق ــوم م ــاه الي ــلو ينع أوس

ألن انتفاضــة الحجــارة يجــب أن تبقــى 

ماثلــة يف األذهــان إىل يــوم املســتقبل 

بيروت تحتضن فعاليات المؤتمر العالمي السادس 
التحاد علماء المقاومة



القريــب، مديًنــا كافــة أشــكال التطبيــع 

الصهيــوين  للعــدو  واالستســالم 

األمريــي. واالســتكبار 

وأشــار إىل أن هــذا التطبيــع املجرم 

أنتجتــه نفــوس مريضــة وعقــول غبيــة 

ــاء  ــس إال هب ــو لي ــة، وه ــة عميل وأنظم

منثــور لــن يؤثــر عــى الهــدف البعيــد، 

وأن املقاومــة ســتزداد قــوة ورســوًخا.

نتيجــة  جــاء  التطبيــع  أن  ورأى 

الفشــل يف عــدوان متــوز 2006 ويف 

وتفعيــل  املقاومــة  عــى  املؤامــرات 

ــا  ــالمي، الفتً ــامل اإلس ــة يف الع املذهبي

إىل أن أمــريكا قالــت بالفــم املــآن 

ــارات لتشــويه صــورة  ــت ملي ــا دفع إنه

وليبيــا  العــراق  ورضب  املقاومــة 

وســورية.

حركة الجهاد اإلسالمي 

عــّد األمــن العــام لحركــة الجهــاد 

اإلســالمي، زيــاد النخالــة أن االنفــالت 

دولــة  تجــاه  الخليجــي  العــريب 

االحتــالل الصهيــوين يحطّــم جميــع 

املعايــري األخالقيــة والدينيــة والوطنيــة، 

ــخ  ــن التاري ــد األدىن م ــراِع الح ومل ي

املشــرك، والحضــارة املمتــدة ألكــر 

ــا. ــرش قرنً ــة ع ــن أربع م

ــوم تحــت  ــا يجــرى الي ــد أن م وأك

ــة،  ــدة األمريكي ــات املتح ــاءة الوالي عب

مــن متدد املــرشوع الصهيــوين يف دول 

ــف  ــالم ومخال ــف لإلس ــج، مخال الخلي

للتاريــخ، وأن مــن يعتقــد مــن األمــراء 

أن بســلوكه املتهــور ميكنــه إلغــاء كل 

ــو واهــم. ــل، فه ــاق ذلي يشء باتف

ــون  ــة وثالث ــة: »ثالث ــع النخال وتاب

عاًمــا متــّر اليــوم عــى االنتفاضــة 

ذلــك  ومنــذ  األوىل،  الفلســطينية 

التاريــخ جــرت أحــداث كثــرية وكبــرية، 

مل تنتــِه تداعياتهــا حتــى اللحظــة التــي 

ــدس عاصمــة  ــا العــدو الق ــن فيه يعل

ــد  ــألت بعق ــلة امت ــة الباس ــه، والضف ل

ــاق  ــا زال اتف ــة، وم ــتيطان القاتل االس

ــاره  ــرك آث ــه، وي ــل فعل ــلو« يفع »أوس

كل  يف  الفلســطيني  الشــعب  عــى 

املجــاالت«.

مفتي الجمهورية العربية السورية 

بــدر  أحمــد  الدكتــور  اســتنكر 

الديــن حســون يف كلمــة عــر “تقنيــة 

تراكــض  املؤمتــر  خــالل  الفيديــو” 

البعــض للتطبيــع مــع العــدو الصهيــوين 

تــزال  ال  العربيــة  األرايض  بينــا 

مغتصبــة ومئــات األحــرار يقبعــون يف 

معتقــالت االحتــالل واألقــى يســتباح 

يف  الصفــوف  توحيــد  إىل  داعيًــا 

ــداًل مــن  ــي ب مواجهــة العــدو اإلرسائي

التطبيــع معــه.

“أطــل  حســون:  املفتــي  وقــال 

الســاء  باركتهــا  أرض  مــن  عليكــم 

وقدســتها أقــدام األنبيــاء.. أحدثكــم 

مــن أرض حاولــوا منــذ عــرش ســنوات 

تدمــري جيشــها وإذالل شــعبها لكــن 

عــى  وانتــرت  صمــدت  ســورية 

املتآمريــن وظلــت حاضنــة املقاومــة 

مــع  وســتبقى  الصادقــة  وداعمتهــا 

املقاومــة يف نفــس الخنــدق وآلخــر 

نفــس”.

حركة “حامس”

أمــا القيــادي يف حركــة “حــاس” 

تكالــب  إىل  لفــت  الزهــار  محمــود 

ــي  ــة الت ــى املقاوم ــوم ع ــداء الي األع

تقــف بوجــه الصهيونيــة بــكل أشــكالها، 

ــزة  ــن غ ــالل م ــرد االحت ــًدا أن ط مؤك

ــه. ــذى ب ــب أن يحت ــا يج كان منوذًج

وأضــاف أن الحجــر الــذي قذفتــه 

االحتــالل  قلــب  يف  جــاء  املقاومــة 

ــوم  ــزة الي ــف غ ــث تق ــوين، حي الصهي

شــامخة يف وجــه االحتــالل الصهيوين. 

فلســطن  ضعفــت  إذا  أنــه  معتــرًا 

ضعفــت كل البــالد اإلســالمية.

رابطة علامء اليمن

رابطــة  رئيــس  قــال  ذلــك  إىل 

ــن  ــمس الدي ــيخ ش ــن الش ــاء اليم عل

خــالل  لــه  كلمــة  يف  الديــن  رشف 

ــا  ــه كلّ ــارب أن ــت التج ــر، “أثبت املؤمت

فلســطن  نحــو  البوصلــة  توجهــت 

كلّــا اتحــدت القضايــا، واليمــن يدفــع 

ــه  ــة مواقف ــنوات رضيب ــت س ــذ س من

الصادقــة تجــاه فلســطن والقضايــا 

العادلــة لألمــة”، ولفــت إىل أن “بعــض 

الذيــن يقفــون ضــد فلســطن وتحريــر 

األقــى ذهبــوا لتريــر تطبيــع بعــض 

الــدول العربيــة مــع العــدو الصهيوين”.
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رغــم مــرور 33 عاًمــا عــى ذكــرى 

أو  األوىل،  الفلســطينية  االنتفاضــة 

»انتفاضــة الحجــارة«، إال أنهــا ال تــزال 

الفلســطينين،  وجــدان  يف  حــارضة 

أو  أطفــااًل  عارصوهــا  وتحديًدا َمــن 

ــرة  ــبة إليهــم ذاك ــي بالنس ــبابًا، فه ش

الوحــدة الفلســطينية وصمودهــم يف 

وجــه املحتلــن، وال يزالون يــرددون 

العبــارة الشــهرية يف بيانــات االنتفاضة 

ــوت  ــوق ص ــو ف ــوت يعل األوىل: »ال ص

االنتفاضــة«.

ــي الفلســطينيون يف ديســمر/  يحي

عام بذكــرى  كل  مــن  األول  كانــون 

األوىل التــي  االنتفاضــة  انــدالع 

ــى  ــتمرت حت ــام 1987 واس ــت ع اندلع

ــّد مــن أهــم املراحــل  عــام 1994، وتَُع

التــي شــهدتها القضيــة الفلســطينية يف 

العــر الحديــث.

انتــزاع  يف  االنتفاضــة  ونجحــت 

ــدول  ــوين وال ــان الصهي ــراف الكي اع

ــدة  ــات املتح ــة الوالي ــة وبخاص الغربي

الفلســطيني،  بالشــعب  األمريكيــة، 

الضفــة  يف  ذايت  حكــم  وتأســيس 

ــمى  ــت مس ــزة، تح ــاع غ ــة وقط الغربي

»السلطة الوطنية الفلسطينية”.

 كان حــادث دهــس ســائق شــاحنة 

العــّال  مــن  مجموعــة  إرسائيــي 

ــذاك(،  ــم آن ــل 4 منه الفلســطينين )قت

عــى حاجــز بيــت حانــون »إيــرز«، 

كانــون   8 شــايل قطــاع غــزة، يف 

األول \ ديســمر 1987، الــرشارة التــي 

تســببت بانــدالع االنتفاضــة.

ال صوت يعلو فوق صوت االنتفاضة
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يف  األزمــات  تتفاقــم  بينــا 

قطــاع غــزة، وتَتكثّــف االتصــاالت مــع 

ــفراء  ــن س ــد م ــل وف ــطاء، ويص الوس

ــة،  ــارة عاجل ــاد األورويب يف زي االتح

تتحّســب املقاومــة الفلســطينية ملواجهة 

اإلرسائيــي  العــدو  مــع  جديــدة 

تقديــرات  وفــق  قريبــاً،  تقــع  قــد 

للمقاومــة. اســتخبارية 

بعــد  األورويب  التحــرّك  ويــأيت 

تحذيــرات نقلتهــا حركــة »حــاس« 

خــالل األيــام املاضيــة إىل الوســطاء، 

الصّحــي  الوضــع  تدهــور  نتيجــة 

مــع  وخاصــة  للغّزيــن،  واإلنســاين 

ــات  ــط احتياج ــة تنقي ــتمرار سياس اس

القطــاع. وأمثــرت هــذه االتصــاالت 

تعّهــد الوســيط املــري بزيــارة قريبة 

“لالطّــالع عــى األوضــاع وتكويــن 

تصــور عــن احتياجــات غــزة العاجلــة 

لضــان اســتمرار الهــدوء”.

وذكــرت مصــادر يف “حــاس” أن 

ــن  ــأيت ضم ــد األورويب ت ــارة الوف زي

ــة مــن أجــل تشــغيل  تفاهــات التهدئ

عــدد مــن املشــاريع التــي تــّم االتفــاق 

ميــاه  »تحليــة  فيهــا  مبــا  عليهــا، 

البحــر«، وأيًضــا مــّد محطـّـة الكهربــاء 

الوحيــدة يف غــزة بالغــاز. وأمــس، 

دخــل وفــد مــن ســفراء االتحــاد مــن 

ــــــ بيــت حانــون«  حاجــز »إيــرز 

الصّحــي  الوضــع  عــى  لالطــالع 

واإلنســاين، واعــداً بتقديــم الدعــم إىل 

ــورة  ــل ص ــاريع، و»نق ــن املش ــدد م ع

لتوفــري  االتحــاد  إىل  الوضــع  عــن 

ــايف«. ــم إض دع

ويف هــذا اإلطــار، أعلــن ممثــل 

فلســطن،  يف  األورويب  االتحــاد 

بورغســدورف،  فــون  كــون  ســِفن 

خــالل تفّقــده محطّــة تحليــة ميــاه 

البحــر وســط القطــاع، أن األوروبيــن 

ــريًا  ــة اســتثاًرا كب ــون يف املحطّ يضع

لتشــغيل عــدد كبــري مــن العاملــن 

فيهــا منتصــف العــام املقبــل، وأنــه 

ســتُوقّع األســبوع املقبــل اتفاقيــة بقيمة 

ــورو لتشــغيلها، فضــاًل عــن  ــاَري ي ملي

مرشوعــات أخــرى لتوفــري الغــاز.

وبينــا رّحبــت »حــاس« بهــذه 

التــي  املعلومــات  تشــري  الزيــارة، 

تنرشهــا الجهــات الحكوميــة إىل أن 

ــة ألن  ــّل يف أي لحظ ــد يح ــوأ ق األس

قــدرة النظــام الصّحــي عــى مواجهــة 

ــو  ــى نح ــع ع ــا تراج ــة كورون جائح

كبــري وخطــري، يف ظــّل النقــص الحاّد 

يف االحتياجــات الصّحيــة.

يف هــذا الوقــت، رفعــت املقاومــة 

ــة  ــة إىل املتابع ــب، إضاف ــة التأّه حال

ــرب  ــالل ق ــرّكات االحت ــة لتح الدقيق

القطــاع، جــرّاء تقديــرات اســتخبارية 

لديهــا تشــري إىل إمكانيــة املواجهــة 

ــا أو إقدامــه عــى  مــع االحتــالل قريبً

ــؤدي إىل حــرب أو  ــال أحــداث ت افتع

ــة. معرك

نقلــت  قــد  “حــاس”  وكانــت 

أن  مفادهــا  الوســطاء  إىل  رســائل 

ــا  ــى معاكًس ــذ منح ــد تأخ ــاع ق األوض

تدهــور  بســبب  الهــدوء  لحالــة 

وال  واإلنســانية،  الصّحيــة  األوضــاع 

ســيا بعــد عجــز املختــر املركــزي 

عــن إجــراء فحــوص “كورونــا” بســبب 

بالفحــص. الخاصــة  املــواد   نفــاد 

املصدر: جريدة األخبار 

تدهور الوضع الصحي في غزة:
وفد أوروبي إلدامة »الهدوء«
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الخميس 25 ربيع اآلخر 1442هـ، الموافق لـ 10 كانون األول 2020 

مؤسســة  عــن  مؤخــرًا  صــدر 
كتــاب  الفلســطينية  الدراســات 
شــعب«،  تحــّول   1987 »انتفاضــة 
هيكــوك  روجــر  وتحريــر:  تقديــم 
وعــالء جــرادات، هــذا الكتــاب عبــارة 
عــن مثــرة مجمــع أوراق ملؤمتــر نظّمتــه 
املؤسســة يف بريزيــت وغــزّة وبــريوت 
الـــ30  الذكــرة  2017 مبناســبة  عــام 

األوىل. الفلســطينية  لالنتفاضــة 

الكتــاب يقــع عــى 397 صفحــة، 
ومداخــالت  أوراق  إىل  ويســتند 
ــر،  ــذا املؤمت ــت يف ه ــهادات قُدم وش
ــم. وجميعهــا خضــع للمراجعــة والتحكي

الكتــاب:  ملخــص  يف  وجــاء 
سياســية  رؤى  املســاهمون  »يعكــس 
منخرطــون  بأنهــم  ذلــك  متنوعــة، 
ــن  ــول: م ــن الحق ــع م ــف واس يف طي
التعليــم إىل العلــوم إىل التجــارة إىل 
ــم يف األحــداث  ــن. وشــارك بعضه الف
البعــض  وكان  النقــاش،  موضــوع 
خاللهــا،  صغــرية  ســن  يف  اآلخــر 
ــباب  ــروا يف أس ــوا ليفك ــم اجتمع لكنه
ومجريــات وتبعــات أحــداث تعــود إىل 

الــوراء”. إىل  جيــل 

هــذه األمــور كلهــا جعلــت مــن هذا 
والفريــد يف  األول  الكتــاب  الكتــاب 
نوعــه الــذي يقــدم رؤى لالنتفاضــة 
مختلــف  ومــن  األبعــاد  متعــددة 
ــح  ــال، والــذي يبحــث عــن مفاتي األجي
ألبــواب مســتقبل فلســطيني غــارق يف 

مــاض مضطــرب ومتناقــض.

وبهــذا فهــو يخــدم قــراء متنوعن، 
متخصصــن وغــري متخصصــن، ممــن 
يســعون لفهــم فصــل أســايس مــن 
األوســط  والــرشق  فلســطن  تاريــخ 

والعامل، بصورة أفضل.

هــم:  الكتــاب  يف  املســاهمون 

جــرادات؛  عــالء  هيكــوك؛  روجــر 

املدبــوح؛  غــادة  الرشيــف؛  ماهــر 

الصالحــي؛  بســام  زقــوت؛  جــال 

ــر  حســن يوســف؛ ســمري شــحادة؛ عم

عســاف؛ ربــاح مهنــا؛ غســان الخطيــب؛ 

فــارس  محمــد  الصــوص؛  عــاد 

جــرادات؛ أمــل هــاين زايــد؛ عمــرو 

ــد  ــاري؛ ولي ــد ميع ــن؛ محم ــعد الدي س

حبــاس؛ ســهاد ظاهــر ناشــف؛ ياســمن 

صالــح حايــل؛ رجــا الخالــدي؛ خالــد 

حــوراين؛ خالــد عليــان؛ عامر شــومي؛ 

ناديــة أبــو زاهــر؛ عــالء العــزة؛ ممدوح 

العكــر؛ جــورج جقان.

وتحريــر:  تقديــم  مــن  الكتــاب 

روجــر هيكــوك: أســتاذ التاريــخ يف 

للدراســات  أبولغــد  إبراهيــم  معهــد 

ــيف  ــارك لألرش ــق املش ــة، واملنس الدولي

جامعــة  يف  الفلســطيني  الرقمــي 

بريزيــت، ولــه العديــد مــن الدراســات، 

ــة  ــن االنتفاض ــرر ع ــاب مح ــا كت بينه

ــث  ــو باح ــرادات وه ــالء ج األوىل، وع

ومدير مؤسســة الدراســات الفلســطينية 

فلســطن. يف 

مؤسسة الدراسات الفلسطينية تصدر 
كتاب »انتفاضة 1987: تحّول شعب«
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ليس مجتمع بل تجمع )1(

كل القيــادات السياســية واألمنيــة 

ــان  ــيس الكي ــُذ تأس ــكرية، ومن والعس

الصهيــوين كانــت لديهــا الخشــية 

مــن أن يتحــول االقتتــال مــن قتــال 

ــف يف  ــن يق ــطينين، وم ــع الفلس م

إىل  الصهيــوين،  املــرشوع  وجــه 

املكــون  بــن  الداخــي  االقتتــال 

الغــري متجانــس ملــا يُســمى املجتمــع 

اآلن  إىل  إنهــم  حتــى  الصهيــوين، 

ــو  ــن ه ــف م ــول تعري ــن ح مختلف

اليهــودي الحقيقــي.

ــبعن  ــن س ــر م ــرور أك ــد م بع

عاًمــا عــى تأســيس هــذا الكيــان 

مــن  يُعــاين  اليــزال  الصهيــوين، 

أزمــة االندمــاج املجتمعــي، فاليهــود 

يطلــق  الذيــن  وهــم  الغربيــن 

هــم  »األشــكيناز«  اســم  عليهــم 

يف  باألفضليــة  يتمتعــون  الذيــن 

الدرجــة  ويُعتــرون  األشــياء،  كل 

ــوين، أمــا  األوىل يف املجتمــع الصهي

اليهــود الرشقيــن والذيــن يُطلــق 

عليهــم اســم »الســفارديم« فيُعتــروا 

مواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة، وال 

ــل  ــي يحص ــازات الت ــون االمتي ميلك

وتــأيت  الغــريب،  اليهــودي  عليهــا 

التــي  الفئــة  الثالثــة  الدرجــة  يف 

»الفالشــا«  اســم   عليهــا  يُطلــق 

قــاع  يف  يقبعــون  الذيــن  وهــم 

ــان  ــمي الكي ــذي ُس ــع ال ــذا التجم ه

الصهيــوين، وهــذه الفئــة هــي التــي 

ــق  ــا يُطل ــر في ــّكل الخطــر األك تُش

ــودي،  ــودي اليه ــالف اليه ــه الخ علي

ــي  ــال الداخ ــرى االقتت ــة أُخ وبصيغ

بــن املكــُون االجتاعــي الصهيــوين 

الــذي كانــت والتــزال تخشــاه كل 

القيــادات الصهيونيــة عــى اختــالف 

مواقعهــا، كونــه املُهــدد الكبــري إن مل 

ــان. ــذا الكي ــر له ــل األك نق

اليهــودي املتديــن املتعصــب كان 

واليــزال يُشــك يف يهوديــة الفئــة 

يؤمــن  كونــه  »الفالشــا«  الثالثــة 

اســتقدامهم  تــم  مرتزقــة  بأنهــم 

فقــط،  ومهمــة  وظيفــة  ألداء 

يهــود  مــع  املتكــررة  واألحــداث 

“الفالشــا” منــُذ قدومهــم، واألخــرية 

ــدم  ــويب ب ــاب اإلثي ــل الش ــد مقت عن

ــة  ــة والذهني ــى اآللي ــدل ع ــارد ت ب

ــع  ــا م ــن خالله ــون م ــي يتعامل الت

هــذه الفئــة الثالثــة يف تجُمعهــم 

جهــة  ومــن  وكذلــك  الصهيــوين، 

جابــت  التــي  املظاهــرات  أُخــرى 

تــم  التــي  والشــعارات  الشــوارع، 

إطالقهــا خــالل هــذه املظاهــرات 

تكفــي  دالالت،  مــن  تحملــه  ومــا 

التجمــع الصهيــوين  لقــراءة هــذا 

الغــري متجانــس، والغــري دميقراطي، 

والغــري متديــن.

نتنياهــو  بــأن  نعلــم  وعندمــا 

ــوة  ــتخدام الق ــر باس ــى األوام أعط

وطالــب  جهــة،  مــن  ضدهــم 

متدينــون وسياســيون بإعادتهــم مــن 

حيــث قدمــوا مــن جهــة أخــرى، 

يتجــى لنــا حجــم التفــكك الداخــي 

لهــذا الكيــان الغاصــب.

تفســري  ميكننــا  هنــا  مــن 

ظاهــرة “الغيتــو” حتــى يف الداخــل 

اإلرسائيــي، وهــي ظاهــرة ســكن 

ــع بعضهــم  ــة متجاوريــن م كل إثني

ــن أصحــاب  ــن ع ــض، وُمنفصل البع

األخــرى. اإلثنيــة 

االنفصــال  هــذا  اســتمرار  إن 

اإلثنــي ســيكون لــه األثــر األكــر 

ــع،  ــان املصطن ــذا الكي ــكك ه يف تف

التــي  وإظهــار عنريتــه املقيتــة 

ميارســها عــى جــزء مــن كيانــه، 

مثبتًــا  اآلخــر،  عــى  وميارســها 

وبشــكل علنــي بأنــه كيــان عنــري 

وأن  واملنطلــق،  والفكــرة  الطبــع 

ــرّوج لهــا هــي  الدميقراطيــة التــي يُ

كذبــة كبــرية يفضحهــا واقعــه العمي 

اليومــي.

وللحديث بقية بإذن الله.

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

منسق امللتقى العلايئ العاملي من أجل فلسطن



موقعها: 
تقع إىل الشال الرشقي من عكا وتبعد عنها 2,5 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
تبلــغ مســاحة أراضيهــا املســلوبة  13000 دومنًــا، وتعتــر أراضيهــا امتــداًدا لعــكا الجديــدة، وبلــغ 

عــدد ســكانها عــام 1922 حــوايل 371 نســمة ارتفــع إىل 460 نســمة عــام 1931 وإىل حــوايل 810 

نســمة عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 
- دّمر االحتالل الصهيوين القرية بالكامل عام 1948.

- أقام االحتالل عى أرايض القرية مستعمرة شمرات وبستان هجليل عام 1948.

المنشية

الخميس 25 ربيع اآلخر 1442هـ، الموافق لـ 10 كانون األول 2020 
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