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لن ينتهي ... حتى ينتهوا
... فإذا جاء وعد اآلخرة 

ســيبقى املشــهد الصهيــوين تجــاه القــدس يتكــرر وبأســاليب جديــدة ومتطــورة وغــر مســبوقة أو مســبوقة كل 
ــه مــن قــذارة و دجــل وقتــل وكــذب وتذويــر،  يــوم، ســيبقى مشــهد اقتحــام قطعــان املســتوطنني بــكل مــا يحمل

وتحــت حاميــة جيــش الكيــان الغاصــب عســكرياً، وتغطيــة مــن رجــال السياســة املتطرفــني فكريــاً.

 وســيبقى مشــهد الحفريــات التــي تنخــر األرض تحــت املســجد األقــى، والباحثــة عــن أي أثــر يضيــف إىل 
الكــذب التارخــي شــيئاً جديــداً مســتمراً حتــى ولــو قالــت كل البعثــات الدوليــة أنــه مل يثبــت أي أثــر يشــر إىل 
وجــود آثــار دالــة عــى حضــارة مزعومــة لبنــي صهيــون عــى هــذه  البقعــة مــن أرض فلســطني عمومــاً و القــدس 

واملســجد األقــى خصوصــاً .

ــد األماكــن والشــوارع والحــارات واملســاجد مــن خــال تغــر أســامء هــذه الشــوارع  ــات تهوي وســتبقى عملي
والحــارات واملــدن، وتحويــل املســاجد إىل حانــات وأماكــن للفاحشــة حينــاً، واســطبات للخيــول حينــاً آخــر، ولــو 
قالــت كل املنظــامت الدوليــة أن هــذا العمــل يخالــف كل األعــراف الدوليــة التــي تٌعنــى باآلثــار و تحافــظ عليهــا .

ــني يف كل فلســطني  ــق عــى املواطن ــن تضيي ــان الغاصــب م ــة الكي ــه حكوم ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــيبقى ال وس
واملقدســيني خصوصــاً لتدفعهــم إىل الهجــرة وتــرك األرض مســتمراً وبصــورة جديــدة ومتصاعــدة ولــن تتوقــف .

ومن الجهة األخرى سيبقى الفلسطيني يف حالة مقاومة وجهاد حتى النهاية .

ــذر  ــات والتج ــاط و الثب ــن الرب ــداً م ــاً جدي ــون لون ــوم يبدع ــى كل ي ــجد األق ــون يف املس ــيبقى املرابط س
بــاألرض واملقدســات، وحاميــة املســجد األقــى مــن دنــس الكيــان، وســتبقى املرابطــات يبدعــن طرائــق جديــدة 
ــة الســنة  ــام املســنونة واملفروضــة طيل ــام الصي ــد الصامئــني ألي يف الوصــول إىل املســجد األقــى و وضــع موائ

ــة إســامية مهــام كان الثمــن. ــة املســجد األقــى والقــدس وفلســطني كل فلســطني عربي لتبقــى هوي

ــيبقى  ــتقراره، وس ــه وإس ــاده ألمن ــم وإفق ــارصة عدوه ــور يف مح ــطرون أروع الص ــدون يس ــيبقى املجاه وس
عامــل الصدمــة حــارضاً لهــذا الكيــان ليبقــى يف حالــة عــدم القــدرة عــى ماحقــة املقاوميــني والســيطرة عليهــم 
وإســكات هــذا الصــوت لألبــد، وســيولد كل يــوم مجاهــد جديــد يخلــف مجاهــداً رحــل، ســيكون كل يــوم مقــاوم 

يحمــل رايــة ُعــدي التميمــي يقتــل العــدو مــن نقطــة الصفــر.

إنهــا حــرب الهويــة والروايــة، وإنهــا حــرب وجــود يتســلح الفلســطيني فيهــا بالديــن والحــق والتاريــخ والجغرافيا 
والقــوة، وبالســند مــن اللــه واملؤمنــني واملدافعــني عــن الحــق واإلنســان يف كل العامل.

ويتســلح فيهــا الكيــان بالكــذب والتزويــر والخيانــة ، وبالجبنــاء وضعــاف اإلرادة و الطامعــني بالحيــاة والبقــاء 
و لــو كان بقــاًء ذليــاً .

ونحــن اليــوم كأمــة عربيــة و إســامية لنــا الخيــار بــأن نطيــل هــذا الــراع، أو نختــر زمــن الــراع ألننــا 
عــى يقــني بأننــا ســنن تــر ألنــه وعــد اللــه ورســوله وال يخلــف اللــه وعــده وال رســوله.

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

منسق امللتقى العلاميئ العاملي من 
أجل فلسطني
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علماء ومفكرون: تصاعد العدوان ضد األقصى يستدعي 
تحرًكا عاجًل من األمة

وعــي  األقــى:  خطيــب 
املقدســيني ورباطهــم يقــف ســًدا 
منيًعــا أمــام مخططــات االحتــال

أكّــد خطيــب املســجد األقــى 
الشــيخ عكرمــة صــري، األحــد 23-

ــدى  ــوي ل ــي الق 10-2022، أّن الوع

ــا أمــام  املقدســيني وقــف ســّدا منيًع
الهدامــة  االحتــال  محــاوالت  كل 
الهادفــة للنيــل مــن الفلســطينيني 

ــدس. ــى الق ــيطرة ع والس

تريــٍح  يف  صــري،  وقــال 
يســتهدف  “االحتــال  صحــايف: 
ــد  ــجر، وبع ــر والش ــان والحج اإلنس
أن اســتوىل عســكريًّا عــى البــاد 
ــر  ــدس ع ــة الق ــد مدين ــدأ بتهوي ب
ــى  ــق ع ــا والتضيي ــا وعزله حصاره
املقدســيني يف مجــاالٍت عــّدة أبرزها 

االقتصــاد والتعليــم والصحــة”.

ذلــك  »كل  أّن  عــى  وشــدد 
املقدســيني،  عضــد  يف  يفــّت  مل 
وكلــام  مقاومتهــم،  يف  واســتمروا 
بطــش االحتــال بهــم ازدادوا صابة 

بحقهــم”. ومتســًكا 

وأشــار خطيــب املســجد األقــى 
ومســتوطنيه  االحتــال  أّن  إىل 
ــداء  ــق اعت ــن لتحقي ــعون جاهدي يس
جديــد عــى املقدســات اإلســامية 
يف كل مــرّة تســنح لهــم الفرصــة.

وأضــاف: »مــا تابعنــاه يف األيــام 
محــاوالت  مــن  املاضيــة  القليلــة 
متريــر مامرســة طقــوس تلموديــة 
جديــدة يف باحــات األقــى، وقــف 
أمامهــا املقــديس كعادتــه، وقــاوم 
ــه  ــه وبعين ــه وبتكبرات ــه وبرباط بكف
التــي مل تغفــل قــط عــن مقدســاته”.

ــود  ــري إىل أّن “صم ــت ص ولف
املقدســيني ال يعفــي العــامل العــريب 
واإلســامي مــن مســؤوليته تجــاه 
ــاع  ــا والدف ــدس وحاميته ــة الق مدين

ــا”. عنه

متخصص في شؤون القدس: االحتلل حفر نحو 60 حفرية 
بمحيط األقصى

أوضــح املتخصــص يف شــؤون 
القــدس جــامل عمــرو، أّن االحتــال 
ــط  ــة يف محي ــو 60 حفري ــر نح حف

ــارك. ــى املب ــجد األق املس

“االحتــال  أّن  عمــرو  وبــنّي 
إليجــاد  الحفريــات  مــن  يهــدف 

دليــل واحــد إلثبــات ملكيــة تاريخيــة 
وأدلــة  بقايــا  عــن  وللبحــث  لــه، 

الهيــكل املزعــوم.”

ــى  ــال ع ــار إىل أّن “االحت وأش
يقــنٍي تــام بــأّن الروايــة الفلســطينية 
يهــدف  ولكنــه  ا،  جــدًّ دقيقــة 

ــرد عــى  ــن ال ــه ممك ــا، وأن لتحريفه
مــن  املحرفــة  االحتــال  روايــة 
ــكّل  ــق للعــامل ب ــم الوثائ خــال تقدي

اللغــات”.
»االحتــال  أّن  إىل  وأشــار 
ــه  ــال حفريات ــن خ ــوين وم الصهي
يف األقــى، يســعى إلشــعال حــرب 
دينيــة يف املنطقــة”، معربًــا عــن 
“قلقــه الشــديد ملامرســات االحتــال 
الفلســطيني  شــعبنا  أبنــاء  تجــاه 

ومقدســاته”.
حزيران/يونيــو  منتصــف  ويف 
املــايض، ســقط حجــر مــن الحجــارة 
ــة للســور الجنــويب للمســجد  الداخلي
ــة  ــوية املعروف ــل التس ــى داخ األق

ــم. ــى القدي ــى األق مبص
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الهيئة المقدسية لمناهضة الهدم والتهجير: نحّذر من 
مخاطر إجراءات التهويد المتنامية بحق األقصى

حــّذرت الهيئــة املقدســية ملناهضــة 

ــد 2022-10-23،  ــر، األح ــدم والتهج اله

مــن مخاطــر إجــراءات التهويــد املســتمرة 

يف مدينــة القــدس املحتلــة، والتــي تســر 

ضمــن  األخــرة  اآلونــة  يف  بتســارع 

التهويديــة  الخطــط  فــرض  محــاوالت 

عى األقى وأنحاء املدينة كافة.

نــارص  الهيئــة  رئيــس  وأوضــح 

الهدمــي، يف بيــاٍن صحــايف أّن إجــراءات 

ــد  ــا بع ــوين تتنامــى يوًم ــال الصهي االحت

يــوم يف املدينــة املقدســة، مــن أجــل 

اإلســامية. طمــس معاملهــا 

االحتــال  أّن  إىل  الهدمــي  ولفــت 
يســتهدف قلعــة مدينــة القــدس التــي 
ترمــز للصمــود والثبــات، وأنَّ اقتحامــات 
ــارك تهــدف لتغيــر  املســجد األقــى املب

ــة. ــع املدين واق

وأشــار الهدمــي إىل أنَّ جــزًءا مــن 
ــال  ــه االحت ــوم ب ــذي يق ــتهداف ال االس
الذيــن يحافظــون  املدينــة  هــو ألهــل 
عليهــا، مشــدًدا عــى أّن االحتــال ورغــم 
إال  كل خطــورة مخططاتــه وضخامتهــا 
ــه  ــا ألهداف ــول متاًم ــل يف الوص ــه فش أن
التهويديــة يف املدينــة املقدســة، بســبب 
يف  واملرابطــني  املدينــة  أهــل  صمــود 

األقــى.

ودعــا إىل وضــع “خطــة إســراتيجية 
مــن أجــل تجميــع الجهــود كافــة ملواجهــة 
املدينــة  يســتهدف  الــذي  االحتــال، 

املقدســة”.

3 مخططات استيطانية تستهدف محاصرة الشيخ جراح 
وتهجير سكانه

ــدس  ــال يف الق ــة االحت ــزم بلدي تعت
تهــدف  اســتيطانية  خطــط   3 إعــداد 
الشــيخ  املســتوطنني يف  عــدد  لزيــادة 
ــى  ــة مبن ــن إقام ــه، تتضم ــراح ومحيط ج
اســتيطانية،  ووحــدات  جديــد،  ســكني 

تجاريــة. ومبــاٍن 

ــة  ــا لصحيف ــات وفًق ــمل املخطط وتش

إقامــة  الصهيونيــة،  »يرسائيــل هيــوم« 
مبنــى ســكني جديــد للمســتوطنني، وهــدم 
ــه،  ــداًل من ــر ب ــة آخ ــايل وإقام ــى ح مبن
ــاذاة  ــيقام مبح ــاري س ــى تج ــا مبن وأيًض

ــراح. ــيخ ج الش

املخططــات  هــذه  وراء  ويقــف 
ويُحركهــا مــن وراء الكواليــس مــا يســمى 

»صنــدوق أرض إرسائيــل«، الــذي أسســه 

نائــب رئيــس بلديــة االحتــال أرييــه كينغ.

الصنــدوق  يف  املســؤولون  وينشــط 

أرايض  عــى  اليــد  وضــع  عــى 

وثائــق  تزويــر  عــر  الفلســطينيني، 

ــع  ــود بي ــو، وتحضــر عق ومســتندات طاب

عــر  األرايض  ورشاء  وهميــة،  ورشاء 

مــزورة. صفقــات 

الشــيخ  حــي  يتعــرّض  وباســتمرار، 

جــراح إىل هجمــة رشســة واقتحامــات 

املســتوطنني ورشطــة  مــن  اســتفزازية 

ــى  ــتياء ع ــة لاس ــال، يف محاول االحت

ــكانه  ــى س ــاق ع ــق الخن ــازل، وتضيي املن

ــة إىل  ــوة، باإلضاف ــل بالق ــم للرحي لدفعه

تنغيــص حياتهــم.
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هيئة شؤون األسرى والمحررين: 17 ألف فلسطينية 
تعرضت لألسر منذ العام 1967

فلســطينية  ألــف   17 تعرّضــت 

االحتــال  ســجون  يف  لاعتقــال 

فيــام   ،1967 منــذ عــام  الصهيــوين 

ــا إىل 30  ــرات حاليً ــدد األس ــل ع وص

أســرة، بينهــن أســرتان قيــد االعتقــال 

اإلداري.

حقائــق  ورقــة  يف  ذلــك  جــاء 

شــؤون  هيئــة  أصدرتهــا  ومعطيــات 

اليــوم  عشــية  واملحرريــن،  األرسى 

الــذي  الفلســطينية  للمــرأة  الوطنــي 

 2022-10-26 األربعــاء  يُصــادف 

ــه  ــه الضــوء عــى مــا تعاني ــلط في وتُس

األســرات.

أنــه  األرسى إىل  هيئــة  وأشــارت 

خــال العامــني الجــاري واملــايض، 

اســتحوذت مدينــة القــدس عــى أعــى 

النســاء  اعتقــال يف صفــوف  نســبة 

.45% بنســبة 

أســرة  أّن 17  الهيئــة  وذكــرت 

صــدر بحقهــن أحــكام، أعاهــن حكــاًم 

وشــاتيا  دويــات،  األســرتان رشوق 

أبــو عيــاد )16 عاًمــا(، واألســرتان 

عائشــة األفغــاين وميســون الجبــايل 

عاًمــا(.  15(

ويوجــد بــني األســرات، أســرة 

قــارص أقــل مــن )18 عاًمــا(، هــي 

ــراح  ــيخ ج ــي الش ــامد من ح ــوذ ح نف

ــة  ــان »هيئ ــق بي ــدس، وف ــة الق مبدين

األرسى”.

أسرات جريحات وشهيدات

وأوضحــت الهيئــة يف تقريرهــا أّن 

هنــاك 6 أســرات جريحــات يقبعــن 

يف الســجون، أخطرهــن حالــة األســرة 

ــا،  إرساء جعابيــص واملحكومــة 11 عاًم

وهــي مصابــة بحــروق شــديدة يف 

تشــوهات،  لهــا  ســببت  جســدها، 

ــراء  ــة؛ إلج ــا املاس ــرًة إىل حاجته مش

عــدة عمليــات جراحيــة، ملســاعدتها 

ولــو بشــكل بســيط عــى تجــاوز حــدة 

اآلالم.

كــام أن هنــاك أســرتان ارتقتــا 

خــال احتجازهــن داخــل الســجون، 

ــدة  ــن بل ــه م ــرج الل ــعدية ف ــام س وه

إذنــا غــرب الخليــل، والتــي ارتقــت 

يف متوز/يوليــو املــايض املــايض، بعــد 

تعرضهــا إلهــامل طبــي متعمــد.

أمــا األســرة الثانيــة فهــي فاطمــة 

والتــي  لحــم،  بيــت  مــن  طقاقطــة 

برصــاص  إصابتهــا  بعــد  اعتقلــت 

االحتــال، وارتقــت يف شــهر أيــار/

مايو عام 2017 يف مستشــفى »شعاري 

الصهيــوين. تصيــدق« 

أن  إىل  األرسى«  »هيئــة  ولفتــت 

أول أســرة يف التاريــخ الفلســطيني 

ــاوي مــن  ــة برن ــي فاطم ــارص ه املع

ــام 1967،  ــت ع ــي اُعتقل ــدس، والت الق

وُحكــم عليهــا بالّســجن املؤبــد، وأُفــرج 

ــام 1977. ــا ع عنه

النســاء  اســتهداف  ويجــري 

ــن  ــات اعتقاله ــال عملي ــات خ والفتي

واســتجوابهن _تبًعــا لهيئــة األرسى - 

فــا يســلمن مــن  الــرب، والســحل، 

بالزنازيــن،  واالحتجــاز  والتنكيــل، 

عــى  املختلفــة  بأشــكاله  والتعذيــب 

االحتــال، دون مراعــاة  يــد جيــش 

األُنثويــة. وطبيعتهــن  لخصوصيتهــن 

أوضاًعــا  األســرات  وتواجــه 

قاســية  حياتيــة  وظروفًــا  اعتقاليــة 

داخــل ســجن »الدامــون«، فــا زالــت 

ــورة،  ــاحة الف ــة يف س ــرات مثبت الكام

عــدا عــن زجهــن بغــرف ســيئة للغايــة 

ترتفــع فيهــا نســبة الرطوبــة.

ونّوهــت هيئــة األرسى إىل رحلــة 

ــن  ــا األمري ــني فيه ــي يعان ــذاب الت الع

عــر »البوســطة«، كــام تتعمــد ســلطات 

تلقــي  مــن  حرمانهــن  االحتــال 

ــا وتجاهــل  العــاج عــر إهاملهــن طبيً

ــارات  ــن زي ــن م ــن، وحرمانه أمراضه

ــة. ــع واهي ــج وذرائ ــن لحج ذويه
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 ارتقاء 6 شهداء في اقتحام قوات االحتلل نابلس 
والفصائل الفلسطينية تنعاهم

الصحــة  وزارة  أعلنــت 
الفلســطينية، الثاثــاء 2022-10-25، 
ــاص  ــهداء برص ــداد الش ــاع أع ارتف
ــا  ــال اقتحامه ــال خ ــوات االحت ق
مدينــة نابلــس إىل 6 شــهداء، وعــدد 

.21 إىل  اإلصابــات 

الشــهداء  إّن  الــوزارة  وقالــت 
عاًمــا(،   31( الحــوح  وديــع  هــم: 
وحمــدي رشف )35 عاًمــا(، وعــي 
عنــر )26 عاًمــا(، وحمــدي قيــم 
)30 عاًمــا(، ومشــعل زاهــي، وأحمــد 

بغــدادي، وقــي التميمــي.

فلســطينية  مصــادر  وذكــرت 
إعاميــة أّن »حالــة مــن الغضــب 
عّمــت مــدن الضفــة الغربيــة وســط 
دعــوات إىل النفــر العــام عقــب 
ــس  ــطينيني يف نابل ــهاد 6 فلس استش

اللــه”. ورام 

االحتــال  قــوات  وكانــت 
ــس  ــة نابل ــوين اقتحمــت مدين الصهي
ــق  ــكرية، وأطل ــزات عس ــط تعزي وس
جنــود االحتــال النــار يف اتجــاه 
ــن  ــدًدا م ــتهدفوا ع ــني، واس املواطن
املواقــع بواســطة مســّرات عقــب 

االقتحــام.

الصهيــوين،  االحتــال  وأعلــن 
يف بيــان، أّن »قــوة مشــركة مــن 
ــاع والشــاباك والوحــدة  ــش الدف جي
الرشطيــة الخاصــة نّفــذت عمليــة 
البلــدة  داخــل  شــقة  يف  دهــم 
اســتخدمت  نابلــس،  يف  القدميــة 
كمختــر لصناعــة العبــوات الناســفة 

مجموعــة  يف  مركزيــني  لنشــطاء 
عريــن األســود«، بحســب زعمــه.

يُشــار إىل أّن قــوات االحتــال 
ــى  ــاًم ع ــا محك ــا أمنيً ــرض طوقً تف
أســبوعني،  منــذ  نابلــس  مدينــة 
ــع  ــل ومن ــاق املداخ ــد إىل إغ وتعم
الدخــول إليهــا أو الخــروج منهــا.

»عريــن  مجموعــة  ودعــت 
والتصــدي  الجهــاد  إىل  األســود« 
ــاٍن:  ــًة يف بي ــال، قائل ــوات االحت لق
“أنتــم القــّوة وأنتــم املُســتقبل وأنتــم 
ــروج  ــت خ ــان وق ــة.. ح ــاة األم حي
األســود مــن َعرينهــا.. حــي عــى 

الجهــاد”.

التنســيق  لجنــة  أن  يذكــر 
نابلــس  محافظــة  يف  الفصائــي 
 ،2022-10-25 الثاثــاء  دعــت، 
إىل إرضاب شــامل ويــوم غضــب 
الحواجــز  كل  عــى  وتصعيــد 
أرواح  عــى  حــداًدا  الصهيونيــة، 
الذيــن  الفلســطينيني«  الشــهداء 
ارتقــوا عــى أيــدي جنــود االحتــال.

الفصائــل  نعــت  الســياق،  ويف 

الذيــن  الشــهداء  الفلســطينية 

ارتقــوا يف نابلــس جــرّاء اقتحــام 

مؤكّــدًة  للبلــدة،  االحتــال  قــوات 

ــة  ــلحة وامللحم ــتباكات املس أّن »االش

البطوليــة التــي خاضهــا الشــهداء 

املقاومــة  رجــال  برفقــة  األبطــال 

البواســل يف نابلــس والبلــدة القدمية 

ة والتحــّدي مــن  تبعــث برســالة القــوَّ

إىل  األســود  النــار وعريــن  جبــل 

ـه ال استســام أمــام  االحتــال أنَـّ

عــى  لــك  أمــان  وال  إجرامــك، 

أرضنــا”.

وأكّــدت الفصائــل أّن »امتــداد 

هــو  ســاحاتها  وتوحيــد  املواجهــة 

املرعــب  والكابــوس  األمثــل  الــرد 

ومســتوطنيه  وجنــوده  لاحتــال 

هــذه  تبعــات  يتحملــون  الذيــن 

الجرائــم”.
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قــال رئيــس املكتــب الســيايس 
إســامعيل هنيــة،  لحركــة حــامس 
ــن  ــاء 25-10-2022، إّن »عري الثاث
فلســطني،  بحجــم  قــوة  األســود 
املقاومــني  لــكل  موئــًا  وســتظل 
الــدم  وحــدة  يجســدون  الــذي 

أعظــم«. والقــادم  واملصــر 

تريــح  يف  هنيــة  وأضــاف 
صحــايف، تعقيبًــا عــى استشــهاد 
القيــادي  بينهــم  مواطنــني   5

ــع  ــود ودي ــن األس ــات عري مبجموع

بــدم  ترســم  نابلــس  أّن  الحــوح، 

والفخــار. العــزة  الشــهداء مســار 

ــيايس  ــب الس ــس املكت ــد رئي وأك

لحركــة حــامس أّن هــذه التضحيــات 

لــن تزيــد الثــورة يف الضفــة إال 

اشــتعااًل، وســيندم االحتــال عــى 

ــم. ــذه الجرائ ــه ه ارتكاب

هنية: عرين األسود قوة بحجم فلسطين واالحتلل سيندم 
على جرائمه

“العفو الدولية” تدعو للتحقيق بجرائم حرب ارتكبها االحتلل 
في غزة

ــة،  ــو الدولي ــة العف ــت منظم دع
املحكمــة   ،2022-10-25 الثاثــاء 
الجنائيــة الدوليــة، إىل إجــراء تحقيق 
يف جرائــم حــرب محتملــة؛ ارتكبتهــا 
يف  الصهيونيــة  االحتــال  قــوات 
أغســطس  آب/  يف  غــزة  قطــاع 

املــايض.

وقالــت املنظمــة الحقوقيــة يف 
تقريــر جديــد: إن »49 فلســطينيًّا 
ــذي اســتمر  ــزاع ال ــوا خــال الن قتل

3 أيــام يف القطــاع الــذي تحــارصه 
ســلطات االحتــال”.

الجنائيــة  املحكمــة  وطالبــت 
ــق عاجــًا يف أي  ــة بـ«التحقي الدولي
ارتُكبــت  محتملــة  حــرب  جرائــم 
ــي يف آب/ خــال الهجــوم اإلرسائي

.”2022 أغســطس 

وتوصــل بحــث »العفــو الدوليــة« 
ــه 5 أطفــال  ــل في إىل أن هجومــا قت
يف مقــرة، »مــن املرجــح أن يكــون 

قــد نُفــذ بصــاروخ إرسائيــي موجــه 

أطلقتــه طائــرة مســرة”.

قالــت  ثالثــة،  حادثــة  ويف 

ــى إىل  ــد ترق ــا ق ــو أنه ــة العف منظم

أن تكــون جرميــة حــرب؛ أطلقــت 

ــزل  ــى من ــار ع ــة الن ــة صهيوني دباب

ــة،  ــس الجنوبي ــة خــان يون يف منطق

ــدين. ــل م ــن مقت ــفر ع ــا أس م

الجنائيــة  املحكمــة  وفتحــت 

أســمته  فيــام  تحقيًقــا  الدوليــة 

»النــزاع اإلرسائيــي الفلســطيني«، 

مــن املتوقــع أن يركــز يف جــزء منــه 

عــى جرائــم حــرب محتملــة ارتكبــت 

خــال العــدوان الصهيــوين عــى 

غــزة عــام 2014.
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أكّــد مســؤول “التيار اإلســامي 
العريــض” يف الســودان، عــادل 
عــى اللــه، أّن قضيــة فلســطني 
تعتــر قضيــة األمــة اإلســامية، 
منتقــداً الصمــت تجــاه االنتهــاكات 
الصهيونيــة املســتمرة بحق املســجد 

األقــى.

وأعلــن عــى اللــه خــال وقفــة 
تضامنيــة مــع الشــعب الفلســطيني، 
الصهيونيــة  االنتهــاكات  ضــد 
يف  اليهــود  “انتهــاكات  بعنــوان 
املســجد االقــى” رفضــه القاطــع 
ــع  ــكال التطبي ــن أش ــكٍل م ألّي ش
)الســوداين( مــع دولــة الكيــان 

الصهيــوين”.

وصمــود  بـ«بســالة  وأشــاد 
ومواجهتــه  الفلســطيني  الشــعب 
االرسئيليــة  واالنتهــاكات  للظلــم 

املســتمرة”.

اللــه »بعــودة  وطالــب عــى 
إىل  الفلســطينيني  الاجئــني 
العــودة  حــق  وتنفيــذ  أرضهــم، 
لهــم«، مؤكــًدا أن املســجد األقى 
وال  الفلســطينيني،  “ألصحابــه 
يوجــد مــكان لهيــكل كــام يزعمون 
ــار  ــون يف كل اآلث ــود يبحث ، فاليه
ومل يجــد حجــراً واحــداً يــدل عــى 

الهيــكل”.

علماء سودانيون يرفضون أّي شكل من أشكال التطبيع

اتحاد الكّتاب اللبنانيين يدين التسلل الثقافي التطبيعي

دان اتحــاد الكتّــاب اللبنانيــني 
محــاوالت التطبيــع الثقــايف عــر 

وســائل التســلل التــي يســتخدمها 
ــة »دس الســم  ــم عــى بطريق بعضه
قــول  حــد  عــى  الدســم«،  يف 

االتحــاد.

ــاٍن صــادٍر  وقــال االتحــاد يف بي
الكتّــاب  اتحــاد  عنــه »أّن موقــف 
ــني يتطابــق وموقــف األدبــاء  الّلبنانيّ
والغالبيــة  واملفكريــن  والكتــاب 
اللبنانيــني برفــض  العظمــى مــن 
العــدو  مــع  التطبيــع  أنــواع  كل 
باملطبعــني  والتنديــد  الصهيــوين 
مفهــوم  عــى  يخرجــون  الذيــن 
واالســتقال”. والســيادة  الوطنيــة 

موقــف  عــى  االتحــاد  وأثنــى 
محمــد  اللبنــاين  الثقافــة  وزيــر 
اىل  إيــاه  داعيًــا  مرتــى  وســام 
الوطنــي  املوقــف  بهــذا  التشــبث 

األصيــل.

ــد  ــه بالتأكي ــاد بيان ــم االتح وخت
عــى “أّن الحــق ال بــد لــه أن ينتــر 
أن  الصهيــوين  لاحتــال  بــّد  وال 
ينتهــي فالصهيونيــة ســوف تــزول 
ــرة  ــت حركات عنرية كث ــام زال ك

يف العــامل”.
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مؤسس »الجهاد« فتحي الشقاقي.. عن مسيرة الشهيد 
المعّلم في ذكراه

“إن هــذا الوطــن الصغــر العزيــز 
يف  ميكــن،  ال  فلســطني  املقــدس 
يتســع  أن  األحــوال،  مــن  حــال  أي 
ــعب  ــو ش ــد، ه ــعب واح ــن ش ــر م ألك
التــي  الكلــامت،  هــذه  فلســطني”. 
الشــقاقي يف  نقشها الشــهيد فتحــي 
وجــدان األمة، لّخصــت توّجــه مؤّســس 

حركــة الجهــاد اإلســامي.

فتحــي  الدكتــور  الشــهيد  كان 
الشــقاقي رمــزًا وقائــًدا، شــّكل، يف 
ــوًرا  ــة، مح ــة والعلمي ــخصيته القيادي ش
مهــاًم، وشــخصية تجديديــة اســتثنائية، 
ســواء يف الســاحة الفلســطينية، أو عى 
ــة اإلســامية. وكان أحــد  ــد الحرك صعي
أبــرز رمــوز التيــار املســتنر داخــل 
ــع  ــا يتمت ــة اإلســامية، بســبب م الحرك
ــه مــن ثقافــة موســوعية، واســتيعاب  ب
عقــاين ملشــكات الحــركات اإلســامية 
العــريب  العاملــني  يف  وقضاياهــا، 

واإلســامي.

طبيــٌب بــني القــدس وقطــاع 
غــزّة

العزيــز  عبــد  إبراهيــم  فتحــي 
مخيــم  مواليــد  مــن  الشــقاقي، 
رفــح عــام 1951؛ أي أنــه ُولِــَد بعــد 
ثاثــة أعــوام مــن احتــال الكيــان 
الصهيــوين لفلســطني )عــام 1948(، 
بحيــث تــرشدت عائلتــه مــن قريــة 
زرنوقــة  بالقــرب مــن يافــا، وُهّجــرت 
ــزة، لتســتقر يف مدينــة  ــاع غ إىل قط

ــح. رف

نشــأ الشــقاقي وســط عائلــة متدينة 
فقــرة، وفقــَد أمــه وهــو يف الخامســة 
ــه،  عــرشة مــن عمــره. كان أكــر إخوت
يف  »برزيــت«  جامعــة  يف  ودرس 
ــرة  ــن دائ ــرج م ــة، وتخ ــة الغربي الضف
ــلك  ــاً يف س ــل الحق ــات، وعم الرياضي
يف  املحتلــة،  القــدس  يف  التدريــس 
املدرســة النظاميــة، ثــم عــاد ودرس 
»الزقازيــق« يف  جامعــة  الطــب يف 
املحتلــة  األرايض  إىل  وعــاد  مــر، 
ليعمــل طبيبــاً يف مستشــفى املطلــع يف 

ــك،  ــد ذل ــل، بع ــة. وعم ــدس املحتل الق
ــزة. ــاع غ ــا يف قط طبيبً

تأسيس الجهاد اإلسالمي

عــن  بعيــًدا  الشــقاقي  يكــن  مل 
السياســة منــذ صغــره. عــام 1966، 
أي حينــام كان يف الخامســة عــرشة 
الفكــر  إىل  مييــل  كان  عمــره،  مــن 
النــارصي، ورفــع شــعار املقاومــة ضــد 
املحتــل، ونــادى بالوحــدة الوطنيــة، 
ــك مســرة، تجمــع بــني  ــد ذل ــدأ بع ليب
املقاومــة والفكــر اإلســامي الجهــادي.

ــى  ــل ع ــذي مل يبخ ــقاقي، ال فالش
وفكــرًا  مشــاعَر  بكليتــه،  فلســطني 
ــس حركــة الجهــاد  وروًحــا وجســًدا، أسَّ
ــرن  ــبعينيات الق ــر س ــامي، أواخ اإلس

ــن  ــه م ــن رفاق ــدد م ــع ع ــايض، م امل
والسياســة  والهندســة  الطــب  طلبــة 
يف  وجودهــم  أثنــاء  يف  والعلــوم، 
وهــم،  الجامعيــة،  للدراســة  مــر 
ــد  ــلح، عب ــان ش ــه: رمض ــة إلي باإلضاف
ــز  ــد العزي ــور عب ــامي والدكت ــه الش الل
اللَّبنــة  ذلــك  يف  واضعــني  عــودة، 
جهــادي  إســامي  لتنظيــم  األوىل 

فلســطيني. وطنــي 

تأسيســه  عــر  الشــقاقي،  أراد 
حركــه الجهــاد اإلســامي، أن يكــون 
ــي  ــاح الوطن ــات الكف ــن حلق ــة م حلق
القــادر  لعبــد  املســلح  الفلســطيني 
الجزائــري، واألفغــاين، وعمــر املختــار، 
ــقه  ــذي عش ــام، ال ــن القّس ــز الدي وع
»عــز  مــن  اتخــذ  حتــى  الشــقاقي، 
الديــن الفــارس« اســاًم حركيًّــا لــه.

ــا  ــق كن ــا هــذا الطري ــا بدأن “عندم
ــة جــًدا، لكــن  نعــرف أن تكاليفــه صعب

ــا املقــدس” ــا وخيارن هــذا هــو واجبن
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يف  غــزة  إىل  عودتــه  حــني 
هــو  ميــارس  بــدأ   ،1981 عــام 
حركــة  بــوالدة  التبشــر  وإخوانــه 
الجهــاد اإلســامي، التــي أخــذت 
ــة  ــز املقاوم ــل مرك ــا نق ــى عاتقه ع
إىل  الخــارج  مــن  الفلســطينية 
الداخــل. وتزامــن ذلــك مــع خــروج 
ــد  ــان، بع ــن لبن ــر م ــة التحري منظم
االجتيــاح اإلرسائيــي لبــروت، عــام 
ــدول  ــا يف ال ــوزّع مقاتليه 1982، وت

الشــتات. يف  العربيــة 

يف  األبــرز  الشــخصية  بقيــت 
تاريــخ حركــة الجهــاد اإلســامي، 
فتحــي  هــي  هــذا،  يومنــا  إىل 
الشــقاقي؛ مؤسســها الــذي وضــع 
وجهتهــا  ورســم  الحركــة،  مبــادئ 
الحــركات  أّن  الرئيســة، معترًا 
اإلســامية ال تعطــي فلســطني أهميــة 

أهدافهــا. ســياق  يف  كافيــة 

قــاد الشــهيد الشــقاقي حركــة 
فلســطني،  يف  اإلســامي  الجهــاد 
ــدة  ــام 1983 مل ــزة ع ــجن يف غ وُس
ــرة  ــه م ــد اعتقال ــم أُعي ــهرًا، ث 11 ش
ــه 4  ــم علي ــام 1986، وُحك ــرى ع أخ
أعــوام بالســجن الفعي ثــم 5 أعــوام 
مــع وقــف التنفيــذ »بســبب ارتباطــه 
بأنشــطة عســكرية، والتحريــض ضــد 
االحتــال الصهيــوين، ونقــل أســلحة 

ــاع«. إىل القط

َســجنه،  فــرة  انقضــاء  وقبــل 
العســكرية  الســلطات  قامــت 
اإلرسائيليــة بإبعــاده مــن الســجن 
مبــارشًة إىل خــارج فلســطني، بتاريخ 
عقــب   ،1988 آب/أغســطس   11
الفلســطينية.  االنتفاضــة  انــدالع 
العواصــم  بــني  بعدهــا  وتنّقــل 
أجــل  مــن  واإلســامية،  العربيــة 

االحتــال  ضــد  جهــاده  مواصلــة 
لصهيــوين. ا

مســرة جهاديــة مل تنتــِه 
مالطــا يف 

»شــهيد  أو  املعلــم«،  “الشــهيد 
ــه  ــه، اغتالت ــق علي ــام يطل ــة«، ك األم
أجهــزة املوســاد يف مالطــا، وهــو 
يف طريــق عودتــه مــن ليبيــا إىل 

دمشــق.

األول/ ترشيــن   26 ففــي 
الشــقاقي  وصــل   ،1995 أكتوبــر 
ــا  ــا حامــًا جــواز ســفر ليبيً إىل ليبي
ــن  ــاويش«، م ــم الش ــم »إبراهي باس
الاجئــني  أوضــاع  مناقشــة  أجــل 
ــة  ــدود الليبي ــد الح ــطينيني عن الفلس
املريــة، مــع الرئيــس القــذايف.

ومــن ليبيــا رحــل عــى مــن 
باعتبارهــا  مالطــا،  إىل  ســفينة 
إىل  للســفر  اضطراريــة  محطــة 
دمشــق )نظــرًا إىل الحصــار الجــوي 
املفــروض عــى ليبيــا(. ويف هــذه 
املدينــة اغتيــل الشــقاقي وهــو عائــد 
إىل فندقــه، بعــد أن أطلــق عليــه أحد 
ــني يف  ــاد« رصاصت ــارص »املوس عن
رأســه مــن جهــة اليمــني،ـ لتخرقــا 
الجانــب األيــرس منــه، وتابــع القاتــل 
يف  أخــرى  رصاصــات   3 إطــاق 

ــه. ــرة رأس مؤخ

بعــد اتصــاالت مضنيــة، وصــل 
ليبيــا،  إىل  الشــقاقي  جثــامن 
ــة،  ــدود العربي ــر الح ــس، ليع طرابل
ويدفــن  دمشــق،  يف  ويســتقر 
ــه  ــن اغتيال ــام م ــد 6 أي ــه بع جثامن
مخيــم  يف  الشــهداء  مقــرة  يف 
بحضــور  دمشــق،  يف  الرمــوك 
أكــر مــن 3 مايــني مشــيّع، بينهــم 
ســوريون وحشــد كبــر مــن الشــعب 
ــركات اإلســامية،  ــطيني والح الفلس

يف كل فصائلهــا واتجاهاتهــا، يف كل 

ــات  ــط الهتاف ــريب، وس ــن الع الوط

ــد  ــام، والزغاري ــي تتوعــد باالنتق الت

التــي تبــارك االستشــهاد.

ــاد  ــة الجه ــا توعــدت حرك وحينه

اإلســامي، باالنتقــام لــألب الروحــي 

ــذت  ــقاقي، فنفَّ ــي الش ــهيد فتح الش

ــام  ــام به ــهاديتني ق ــني استش عمليت

ــائر  ــل خس ــقاقي، ال تق ــذ الش تامي

ــني  ــتوطًنا ب ــن 150 مس إحداهــام ع

ــح. ــل وجري قتي

بعــد أكــر مــن ربــع قــرن عــى 

استشــهاد الشــقاقي، مــا زال مؤســس 

حركــة الجهــاد اإلســامي حــارًضا 

عــر أبنائهــا الذين يقدمــون منوذًجا 

فريــًدا يف املقاومــة. كيــف ال، وهــذه 

الحركــة الجهاديــة، التــي بُنيــت عــى 

إميــان ووعــي وفكــر، رســمت عــر 

»رسايــا القــدس« معلــاًم مــن معــامل 

االحتــال  مواجهتهــا  البطولــة يف 

معركــة  يف  مؤخــرًا  اإلرسائيــي 

وتنوعــت  الســاحات«،  »وحــدة 

تنفيــذ  بــني  مقاومتهــا،  مياديــن 

وخلــق  االستشــهادية،  العمليــات 

معــادالت تــوازن الــردع، ويف جانــب 

ــروب األرسى  ــة ه ــًدا عملي ــم ج مه

مــن ســجن جلبــوع، »نفــق الحريــة«، 

ــا إىل  ــن أفراده ــي 5 م ــي ينتم والت

حركــة »الجهــاد”.

املصدر: موقع قناة امليادين
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ر مذكرات خمسة  األسير حسن عبد الرحمن سلمة يسطِّ
آالف يوم في العزل االنفرادي في كتاب جديد لمركز 

الزيتونة

أصــدر مركــز الزيتونــة للدراســات 
واالستشــارات كتابًــا جديــًدا بعنــوان 
“خمســة آالف يــوم يف عــامل الــرزخ: 
مذكــرات األســر حســن عبــد الرحمــن 
ــل  ــرادي داخ ــزل االنف ــامة يف الع س
ــة”، وجــاء الكتــاب  الســجون اإلرسائيلي
يف 224 صفحــة مــن القطــع املتوســط 
تســطّر يوميــات األســر الفلســطيني 
حســن عبــد الرحمــن ســامة، املحكــوم 

و35  مؤبــًدا   48 بـــ  الصهاينــة  مــن 
ــا، قــى منهــا نحــو خمســة آالف  عاًم
ــزل يف الســجون  ــن الع ــوم يف زنازي ي
ــرب  ــاة أق ــي حي ــي ه ــة، الت اإلرسائيلي

إىل عــامل األمــوات “الــرزخ”.

القائــد  هــو  الكتــاب  وصاحــب 
العســكري القســامي املعــروف، ورفيــق 
ــاش،  ــى عي ــف ويحي ــد الضي درب محم
ــأر  ــات “الث ــذ عملي ــام بتنفي ــذي ق وال

عيــاش  اغتيــال  عــى  ردًّا  املقــدس” 
مــن  مطــارًدا  وأصبــح   ،1996 ســنة 
ــّم  ــى ت ــوين حت ــال الصهي ــل االحت قب
اعتقالــه بعــد إصابتــه إصابــة خطــرة، 
يف  معتقــًا  اليــوم  حتــى  زال  ومــا 

ســجون االحتــال.

ــّد هــذا الكتــاب مــن أهــم مــا  ويُع
ــلّط الضــوء عــى  صــدر مــن كتــب تُس
معانــاة األرسى وتجاربهــم يف ســجون 
االحتــال الصهيــوين، وهــو مبثابــة 
تكشــف  تاريخيــة  وشــهادة  وثيقــة 
ــه وال  ــه وقمع ــال وظلم ــاعة االحت بش

إنســانيته.

قــّدم للكتــاب رئيــس حركــة حــامس 
معتــرًا  مشــعل،  خالــد  الخــارج  يف 
الكتــاب ليــس مجــرد مذكــراٍت لســجني 
عاديــة  صفحــات  أو  ســجني  كأي 
ــام  ــي وك ــا ه ــجون، إمن ــن أدب الس م
أســامها كاتبهــا ثاثــة عــرش عاًمــا 
ال  ســامة  األســر  قضاهــا  وزيــادة 
هــي بالحيــاة املعتــادة يف الســجون وال 
هــي باملــوت، إمنــا هــي حالــة بينهــام، 
ــون إلشــباع  ــا املحتل يســعى مــن خاله
أبطــال  مــن  باالنتقــام  ســاديّتهم 
ــا، وإلحــاق  ــا ورموزه ــة وقادته املقاوم
ــم  ــم، لعله ــن األذى فيه ــدر م ــر ق أك
ــأس أو  ــار أو ي ــم بانكس ــرون منه يظف

استســام أو تغييــب.

ويــرشح األســر حســن ســامة يف 
الكتــاب جوانــب مــن املعركــة الرشســة 
التــي يخوضهــا األرسى مجرّديــن مــن 
كل يشء إال مــن إميانهــم بالله وبعدالة 
قضيتهــم، النتــزاع مــا ميكــن انتزاعــه 
ــى  ــوء ع ــلّط الض ــم؛ ويس ــن حقوقه م
جوانــب رائعــة مــن صمــود األرسى، 
وعــى الكثــر مــن املواقــف والقصــص 
التــي تجتمــع فيهــا معــاين الحريــة 
ــة، والحــب  ــزة والكرامــة والتضحي والع

ــرح. ــزن والف ــني والح والحن
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الشــاباك  جهــاز  رئيــس  حــّذر 
األســبق، يوفــال ديســيكن، مــن خطــورة 
الكيــان  انــدالع »حــرب أهليــة« يف 
حالــة  إطــار  وذلــك يف  الصهيــوين 
التــرشذم واالنشــقاق التــي يتعــرض 
لهــا املجتمــع الصهيــوين والتــي وصفهــا 
بـ«غــر املســبوقة« منــذ إنشــاء الكيــان.

لــه  مقالــة  ديســيكن، يف  وقــال 
نرشتهــا صحيفــة »يديعــوت احرونوت« 
الصهيونيــة، إّن »إرسائيــل« تعرضــت 3 
مــرات لخطــر حقيقــي عــى وجودهــا، 
األول والثــاين كانــا يف عامــي 1948 
و1973، أّمــا الخطــر الحقيقــي الثالــث 
ــو يف  ــان فه ــتقبل الكي ــودي ملس والوج

ــايل 2022. ــام الح الع

ورأى أّن الخطــر الوجــودي الحايل 
الســابقني  الخطريــن  عــن  يختلــف 
معــارك  عــن  عبــارة  كانــا  اللذيــن 
أّمــا  عربيــة،  جيــوش  مــع  مبــارشة 
ــّكك  ــر تف ــو »خط ــايل فه ــر الح الخط
وانهيــار داخــي، وبالتــايل الذهــاب 
نحــو اقتتــال داخــي وحــرب أهليــة 

طاحنــة”.

وأضــاف محــذًرا »مل أكــن قلًقــا 

ــوم؛  ــي الي ــي حالت ــام ه ــايت ك يف حي

ــاف  ــة واالخت ــات املختلف فاأليديولوجي

يف اآلراء كانــت دامئًــا موجــودة وهــي 

رضوريــة، ولكــن يف العقــد الثــاين 

والثالــث بعــد العــام 2000 اختفــت 

ــام مــن  ــات بشــكل شــبه ت األيديولوجي

ــا  ــة وأخــذت مكانه السياســة الصهيوني

الكراهيــة التــي يتــّم إشــعالها عــر 

ــح،  ــن ذوي املصال ــدة م ــخصيات ع ش

املشــرك  العامــل  هــي  والكراهيــة 

ملعســكرهم”.

ــس »الشــاباك« األســبق:  وقــال رئي

إّن الكراهيــة »أوجــدت لعبــة خطرة يف 

ــل  ــت ال تحتم ــة بات السياســة الصهيوني

ــواًء يف  ــت، س ــا أو أن ــا أن ــر، فإّم اآلخ

اليمــني أو اليســار أو العــرب واليهــود، 

املتدينــني  الرشقيــني،  أو  االشــكناز 

ــع”. ــرشذم الجمي ــد ت ــني فق والعلامني

وأعــرب عــن اعتقــاده بأنّــه يف 

ــع  ــة مشــركة فاملجتم ــاب مظل ظــل غي

الصهيــوين »ســيتفكك إىل قبائــل وكتــل 

مــدى  عــى  بنــاء  هويتهــا  تُصنــف 

ــة  ــرى، فالكراهي ــل األخ ــا للكت كراهيته

توصــل إىل حــوار اجتامعــي وســيايس 

كحــوار الطرشــان، يديــره مستشــارو 

إعــام وصحافيــني مــن األطــراف، 

يتــم  املدّمــر  الكراهيــة  حــوار 

ويتــم  تلفــاز موجهــة  قنــوات  عــر 

ــك عــر وســائل التواصــل  ــم ذل تضخي

االجتامعــي”.

ــات  ــل حكوم ــتمرار تجاه ــّد اس وع

االحتــال املتعاقبــة للمشــاكل الداخليــة 

الكيــان«،  عــى  ـا  وجوديًـّ »خطــرًا 

متوقًعــا أّن تشــهد الســنوات املقبلــة 

الخدمــة  يف  للراغبــني  تراجًعــا 

العســكرية، وموجــة هجــرة معاكســة 

ــون  ــاك ملي ــان يف ظــل امت مــن الكي

إرسائيــي جنســيات أخــرى وخاصــة 

وأمركيــة. أوروبيــة 

ــوين  ــل الصهي ــة الجي ــد أنَّ رغب وأكّ

الخدمــة  يف  االنخــراط  الجديــد 

العســكرية وخاصــة الوحــدات القتاليــة 

»يف تراجــع مســتمر«، وســط حالــة 

مــن االنفصــال عــن الواقــع وعــدم 

بالخطــر  الشــاب  الجيــل  شــعور 

الكيــان. الوجــودي عــى 

ــب  ــغل منص ــكني ش ــر أّن ديس يُذك

مســئول جهــاز »الشــاباك« بــني عامــي 

2005-2011، يف واحــدٍة مــن أطــول 

ــاباك«،  ــس »الش ــة لرئي ــرات الخدم ف

وقــد جــرى متديــد فــرة واليتــه ألكــر 

مــن مــرّة يف فــرة أمنيــة معقــدة.

رئيس »الشاباك« األسبق: »إسرائيل« على شفا حرب 
أهلية وتدهور أمني سريع
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الخميس 2 ربيع اآلخر 1444 هــ، الموافق لـ 27 اكتوبر 2022

قيسارية
موقعها: 

تقع إىل الجنوب الغريب من حيفا عى شاطئ البحر املتوسط وتبعد عنها 42 كم.

مساحتها وعدد سكانها:
تبلــغ مســاحتها أراضيهــا املســلوبة حــواىل 30800 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــواىل 364 نســمة، وعــام 1931 حــواىل 

706 نســمة، وارتفــع إىل 960 نســمة عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 
دّمرت سلطات االحتال القرية تدمرًا كامًا ورشّدت أهلها وصادرت أراضيها عام 1948.

أقام االحتال عى أرايض القرية مستوطنة كيبوتس )سدوت يام( عام 1940.

ويف عام 1951 أقام االحتال مدينة تطويرية تحت اسم )أورعكيفا(. 
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