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عيسى عبد الحفيظالذاكرة الوفية

«سعيد سالم الغواش»
المالزم أول ســعيد سالم ســالمة الغواش من مواليد بئر 
الســبع عام 1945. هاجرت عائلتــه إثر النكبة عام 1948، 
واستقرت في منطقة النصيرات شرق دير البلح حين كان 

طفالً.
أكمل دراسته االبتدائية واإلعدادية في مدارس وكالة الغوث 
في مخيم المغازي ثم أنهى دراســته الثانوية في مدرسة 

خالد بن الوليد للبنين عام 1963.
استشــهد والده في العــدوان الثالثي عام 1956 حيث كان 
ضمن مجموعة الفدائيين في الكتيبة (41) وكذلك شقيقه 
مسعود سالم الغواش داخل األرض المحتلة عام 1961 إثر 
تنفيذه عملية فدائيــة وكان أيضاً من ضمن الكتيبة (41) 

التي شكلها الشهيد مصطفى حافظ.
التحق بالكلية الحربيــة المصرية عام 1965 وتخرج فيها 
عام 1967 برتبة مالزم قبل حرب حزيران بأســبوع واحد، 
فالتحق بقوات عين جالوت المرابطة في قطاع غزة، وشارك 
بالدفــاع عــن القطاع مع زمالئه اآلخريــن، لكن الحرب لم 
تســتمر ســوى أيام معدودات ســقط القطاع وأصبح تحت 

قبضة االحتالل اإلسرائيلي. 
     بعد هزيمة حزيران غاب عن األنظار لفترة وجيزة وحتى 
اســتطاع تأمين مغادرته للقطاع فتوجه إلى األردن ومنها 
إلى مصر والتحق بقوات عين جالوت التي كانت ترابط على 

الحدود المصرية وتم تعيينه قائد فصيل. 
انتقل إلى الساحة األردنية عام 1968 وكان ضمن مجموعة 
أبــو هاني التــي انضمت إلى حركة فتــح وبقي حتى عام 
1969 حيــث انتقــل إلى الســاحة اللبنانية كقائد لســرية 
الكفاح المســلح في منطقة الفاكهاني بعد أن تم االتفاق 
مــع الحكومة اللبنانية على إنشــاء جهاز الكفاح المســلح 
الــذي كانت مهمته ضبــط العالقة بين الحركــة الفدائية 
الفلســطينية والحكومة اللبنانية اثــر اتفاق القاهرة عام 

1969 الذي رعاه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. 
خالل عمله ومحاولة القاء القبض على عدد من المطلوبين 
ســقط برصاص الغدر وتم نقــل جثمانه إلى األردن حيث 

تم دفنه هناك. 
عــاش أعزب ولم يترك خلفه ســوى ســجل من اإلخالص 
واالنتمــاء للوطن وســمعة نظيفة مشــرفة لــه ولعائلته 

وللحركة الوطنية الفلسطينية.

االحتالل يفرض
وحســب قرار ســلطات االحتالل، ســيتم إغالق معبر «كرم أبو 
سالم» التجاري جنوب شرق قطاع غزة وحاجز «إيرز» شماله بدءا 
من صباح اليوم الثالثاء. وستغلق المعابر أمام حاملي التصاريح 
بأنواعها ما عدا الحاالت اإلنســانية الطارئة والتصاريح الطبية 

والمخول بالدخول باإلغالقات.
وسيشهد معبر الكرامة تعديال على عمله، حيث سيعمل اليوم 
الثالثــاء حتى الثامنة والنصف صباحا فقط، فيما ســيكون غدا 

األربعاء مغلقا بالكامل.
وبذريعــة «عيــد العرش» الذي يوافق يوم 22 أيلول، ســتغلق 
األراضي الفلســطينية للمرة الثالثة عند منتصف ليل السبت/

األحد، وذلك حتى مســاء يوم اإلثنين األول من تشــرين األول 
القادم.

االعالم السوري
وحســب التلفزيــون الســوري «اســتهدف العــدوان مؤسســة 
الصناعــات التقنية» في الالذقية. وأضاف أن المضادات الجوية 
تصدت لهذا العدوان وأســقطت عددا من الصواريخ التي كانت 

قادمة من عرض البحر باتجاه الالذقية.

الرئيس يقوم
يذكــر أن الرئيس أصــدر قــرارا بتاريخ 6/9/2017 بتشــكيل 
اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة، التي أنهت أعمالها بتاريخ 

.5/9/2018
واســتقبل الرئيس عباس، في مقر الرئاســة بمدينة رام اهللا، 

امس، المستشــار المصري خالد ســامي، ومنحه وسام «نوط 
القدس»، وذلك لمناسبة انتهاء مهام عمله في فلسطين.

ويقوم الرئيس عباس، بجولة خارجية تشمل فرنسا وايرلندا، 
قبيل توجهه إلى نيــويورك، للمشـــاركة في اجتماعات الجمعية 
العامــة لألمم المتحدة في الســـــابع والعشـــرين من الشـــهر 

الجاري.
وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إلذاعة «صوت 
فلسطين»، امس، إن الرئيس سيتوجه إلى باريس للقاء نظيره 
الفرنســي ايمانويل ماكرون، الســتكمال الحديث حول كيفية 
الــرد األوروبــي والعالمي علــى «صفقة القــرن». وأضاف انه 
ســتتم مطالبة فرنســا بالتحرك واتخاذ موقف واضح من هذه 
«الصفقة»، بما فيها الدعوة الستكمال المؤتمر الدولي للسالم، 
الــذي عقد في دورته األولى في باريس في كانون الثاني من 

العام المنصرم.
وأوضــح المالكــي أن هذه األفــكار حول عقــد المؤتمر الدولي 
للسالم، تتقاطع تماما مع رؤية الرئيس للسالم، التي أعلن عنها 
في خطابه أمام مجلس األمن الدولي. وبين أن اللقاء سيبحث 
تفعيل قرارات البرلمان الفرنسي، بخصوص تشجيع الحكومة 

الفرنسية على االعتراف بدولة فلسطين.
ولفت الى ان الرئيس سيلتقي عددا من المسؤولين في ايرلندا، 
لبحث كيفية مساعدة فلسطين في عقد اجتماعات تشاورية مع 
مجموعة من بعض الدول االوروبية المعنية في تفعيل العملية 
السياســية ولديها موقف من الخطوات التي يقوم بها الرئيس 

األميركي دونالد ترامب.
وفي الشــأن ذاته، أشــار المالكي إلى أن الرئيس سيجري على 
هامــش أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة، عدة لقاءات مع 
قادة ورؤساء العالم لطرح المواقف السياسية والتركيز على ما 
تقوم به االدارة االميركية من خطوات ضد شــعبنا، ومطالبتها 
بضــرورة التحرك لحماية حقوقنا الثابتــة. وأضاف أن الرئيس 
سيتحدث خالل خطابه عن انتهاكات حكومة االحتالل والتواطؤ 
مع االدارة االمبركية بحق أبناء شعبنا، خاصة ما يجري في قرية 
الخان األحمر كمؤشــر للتهديدات التي تطال التجمعات البدوية 
األخرى والقــرى والمدن، وانتهاكات المســتوطنين وســلطات 

االحتالل اإلسرائيلي في المسجد األقصى المبارك.
وأكــد وزيــر الخارجيــة أن القضيــة الفلســطينية والتهديدات 
األميركية وما تقوم به اسرائيل من محاولة القضاء على مبدأ 
حل الدولتين، ستكون حاضرة بقوة في اجتماعات وزراء خارجية 
الدول العربية، ومنظمة التعاون االسالمي، ووزراء خارجية دول 
عدم االنحياز، ومجموعات اقليمية أخرى، ستجتمع على هامش 

أعمال الجمعية العمومية.
وبين المالكي أنه سيلتقي مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية 
الدولية فاتو بنسـودا في نيويورك على هامش أعمال الجمعية 
العامــة لألمــم المتحــــدة، لمطالبتها باإلعالن عــن موعد بدء 

التحقيقات بجرائم االحتالل التي رفعت الى المحكمة.

أمناء سر
بــدوره، أكد أمين ســر حركــة فتح إقليم شــمال الخليل هاني 
جعــارة، أن تصريحات حمــاس تعبر عن عقدة فكرية عقائدية 
قديمة جديدة لطالما مارستها بحق القيادة والشعب الفلسطيني، 

وتتساوق مع أهداف االحتالل االسرائيلي.

مستوطنة جديدة

يهــود وســتكون بمثابــة امتداد لمســتوطنة «نوف تســيون» 
المجاورة للمنطقة. وأوضحت القناة اإلسرائيلية أن خطة البناء 
وصلت مراحل متقدمة، واآلن بعد موافقة بلدية االحتالل عليها 
ســتودع الخطة لدى اللجنة المختصة باالعتراضات وبعد وفي 
حال مرت دون اعتراض فمن المتوقع ان يبدأ البناء خالل األشهر 

القليلة القادمة، حسب ما قال كينغ.
وفي الســياق، ذكــر مركز أبحاث األراضي، امس، ان ســلطات 
االحتالل أعلنت عن مخطط لتوسعة مستعمرة «تينا» القائمة 
على أراض محتلة، تعود ملكيتها لمواطنين من بلدة الظاهرية 
جنوب محافظة الخليــل. وبين المركز في بيان صحفي، ان ما 
تســمى «اللجنة الفرعية لالستيطان التابعة لما تسمى اإلدارة 
المدنيــة» نشــرت مخططا تفصيليــا يحمل الرقــم ( 3/515)، 
يســتهدف مســاحة (260 دونما) مــن أراضــي المواطنين في 

الحوض الطبيعي رقم (3) ضمن أراضي خربة زنوتا.
من جهة ثانية، قام مستوطنون، امس، بتأدية صلوات تلمودية 
في ساحات الحرم القدسي الشريف، خالل اقتحام مجموعات من 
المستوطنين ساحات المسجد األقصى من جهة باب المغاربة. 
وأصيب 26 مواطنا بالرصاص الحي، والعشرات بحاالت اختناق 
بالغاز المسيل للدموع، مساء امس، جراء استهداف جنود بحرية 
االحتالل جموع المواطنين المحتشــدين قبالة الحدود البحرية 

شمال غرب قطاع غزة.

االردن يأمل
المرحلة الراهنة نتيجة للظروف الجيوسياســية على الســاحة 
العربية، وتأثيراتها السلبية على اقتصادات المنطقة العربية». 
ولفت إلى «قرار مجلس الوزراء بالسماح للحاويات- التي تحتوي 
على منتجات ذات منشــأ فلســطيني فقط وتكــون موجهة إما 
للسوق األردني أو إلى أسواق أخرى - بالدخول عبر جسر الملك 

حسين» الذي يربط بين االردن والضفة الغربية.
واتفق الجانبان على «زيادة التبادل التجاري بين البلدين وإقامة 
المنطقة اللوجستية وإنشاء شركة التسويق الزراعي، وشركة 
للحج والعمرة، وزيادة كميات الكهرباء من األردن، واالستثمارات 

المشتركة في المناطق الصناعية».

الصين تتعهد
 الوزارة خالل إيجاز صحفي يومي في بكين إن أي محادثات بين 
البلدين ينبغي أن تكون على قدم المساواة. وأكد انه «اذا تبنت 
الواليات المتحدة اجراءات جديدة بشأن الرسوم الجمركية، فانه 
لــن يكون امام الصين اال اتخاذ اجراءات معاملة بالمثل للدفاع 
عن حقوقها ومصالحها المشــروعة». وهو موقف كانت عبرت 

عنه مرارا وزارة التجارة الصينية.
واضاف «ان تصعيد النزاع التجاري ال يخدم مصالح احد». وتابع 
«كنــا دائما نؤمن بان مفاوضات على قدم المســاواة وبحســن 
نية، تشــكل الحل المالئم الوحيد للخروج من مختلف النزاعات 

التجارية بين الصين والواليات المتحدة».
وكانت صحيفتا «واشــنطن بوســت» و»وول ستريت جورنال» 
اوردتا نهاية االسبوع ان الرئيس االميركي مصمم على اعالن 
فرض رسوم جمركية «في االيام القادمة» على واردات صينية 
بقيمة 200 مليار دوالر. ونقال عن مصادر لم تكشــفها، قالت 
الصحيفتان االميركيتان ان الرسوم ستكون بنسبة 10 بالمئة 

بدال من 25 بالمئة أشير اليها سابقا.
وكانت واشــنطن فرضت منذ بداية تموز رسوما على منتجات 

صينية تورد للواليات المتحدة قيمتها 50 مليار دوالر سنويا. 

االحتالل يفرج
 اعتقــل الجمعــة إثــر مواجهــات بيــن ناشــطين مؤيديــن 
للفلســطينيين، وعناصر من حرس الحدود اإلسرائيليين قرب 

قرية خان األحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال أنصاره إنه سمح له بالبقاء في إسرائيل حتى 25 أيلول 
الجــاري، وهو الموعد األصلي لرحلــة عودته. وقد طلب منهم 
تقديــم كفالــة بقيمة 1000 شــيقل (256 دوالرا ، 240 يورو) 
اضافة الى كفالة ضمان منفصلة بقيمة 5000 شيقل اي نحو 

(1280 دوالرا).
واتهمت الشرطة رومانو بعرقلة عمل الشرطة وجنود االحتالل، 
وأصــدرت قرارا إداريا بطرده الســبت، بحســب محاميته غابي 

النسكي.

حاخامات يشككون
 هنــاك حاخــام آخر ولم تحدث مثل هذه األمور. وقبل ســنة 

بدأت تطفو هذه األمور».
وبحســب «كان»، فإن هلفين تولــى موضوع مراقبة الحالل 
وفق الشــريعة اليهودية قبل أربع سنوات، وقبلها تولى ذلك 
الحاخام الشرقي للبلدة. وفي حينه لم تكن هناك أية مشكلة 
فــي عمل النســاء اإلثيوبيات في الشــركة، وحتــى أنه منح 

الشركة شهادة طهي حالل متشدد.
وأدان أعضــاء كنيســت مــن أحــزاب الوســط – يســار أداء 
هلفين وطالبوا بالتحقيق في القضية، علما أن التمييز ضد 
المهاجرين اليهود من أصول أفريقية متواصل منذ ســنوات 

طويلة جدا.
وعقبت الحاخامية الرئيسية اإلسرائيلية ببيان قالت فيه إنه 
«بموجب تعليمات الحاخامية الرئيسية، فإن مستوى الحالل 
المتشدد يتطلب جزءا من عملية الطهي أن ينفذ بأيدي يهود. 
ومن أجل تحديد مســتوى اإلشــراف في المــكان، فإن مهمة 
وواجب الحاخام المسؤول عن الحالل أن يتأكد من هذا األمر 
وذلك من خالل الحفاظ على كرامة العاملين وبالحساســية 

الالئقة».
وكانت القناة نفسها نشرت تقريرا في نهاية حزيران الماضي، 
قالت فيه إن شركة «بركان» إلنتاج النبيذ، وهي شركة تعمل 
في المستوطنات في الضفة الغربية، منعت عماال من أصول 
إثيوبيــة مــن العمل في إنتاج النبيذ بســبب «شــكوك حيال 
يهوديتهم»، بحسب تعليمات الحاخام المشرف على الحالل. 
وعندها هاجم الحاخام الشرقي الرئيسي إلسرائيل، يتسحاق 
يوسف، القرار وقال إنه «ليس لدي أي تفسير لهذه التعليمات 
سوى أنها عنصرية صرف. والمهاجرين من إثيوبيا هم يهود 
من كافة النواحي». وذكرت القناة أن قرار شركة «بركان» جاء 
في أعقاب طلب الجهة المشرفة على الحالل، وهي «الطائفة 

الحريدية» األشكنازية المتشددة.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن والد الحاخام يوسف، الحاخام 
عوفاديا يوسف، كان قد أصدر فتوى قال فيها إن اإلسرائيليين 
مــن أصول اثيوبية هم يهــود، وذلك في أعقاب خالفات في 
إســرائيل حول يهوديتهم. ورغم ذلك، فإن حاخامات آخرين 
قرروا أن ثمة شكا في يهوديتهم. وتعتبر «الطائفة الحريدية» 
وهــي من التيار الحريــدي الليتواني، متشــددة جدا بكل ما 

يتعلق بالشؤون الدينية. 

تتمـــــات

 وقفة تضامنية لـ «القدس المفتوحة» بقرية الخان األحمر
القــدس المحتلــة- الحيــاة 
األطــر  نظمــت  الجديــدة- 
التنظيمية والنقابية للعاملين 
لقــدس  ا جامعــة  وطلبــة 
وقفــة  امــس،  المفتوحــة، 
الخان  أهالــي  مع  تضامنيــة 
األحمر الذين يواجهون خطر 
هدم قريتهم بعــد قرار من 
محكمة االحتالل العليا بهدم 
هــذه القرية الواقعة شــرق 

القدس.
وضم وفد القدس المفتوحة 
ممثلين عن المكتب الحركي 
ونقابة  للعامليــن،  المركزي 
اتحــاد  ومجلــس  العامليــن، 
وحركــة  القطــري،  الطلبــة 
الشبيبة الطالبية، حيث أموا 
جميعا مقــر خيمة االعتصام 
اإلطــارات  مدرســة  فــي 

الموجودة داخل القرية.
وقــال عبــد اهللا أبــو رحمــة 
منســق حملة أنقــذوا الخان 
األحمــر ومديــر عــام دائــرة 
العمــل الشــعبي فــي هيئة 
واالستيطان،  الجدار  مقاومة 
مــن  لثا ا هــو  ليــوم  ا إن 
والثما نون مــن حملة أنقذوا 
الخــان األحمــر، حيــن كانت 
الجرافات االسرائيلية تتأهب 
لالنقضــاض علــى القريــة 
لهدمها ولكن بفضل التصدي 
والصمود في الرابع من تموز 
الماضي تمكــن أهلها بدعم 
مــن شــعبنا من تأجيــل هذا 
القرار ووقف تنفيذ هذا الهدم 
حتى اليوم، ونسعى بهمتكم 
ودعمكــم ألن تبقــى قريــة 
الخان األحمر مكانها ونفشل 

هذا القرار الظالم.
في  العاملين  نقيــب  وتحدث 
جامعــة القــدس المفتوحــة 
الدراويــش،  القــادر  عبــد  أ. 
نقال تحيــات رئيس الجامعة 
أ. د. يونــس عمــرو وتحيات 
وحركــة  الحركــي  المكتــب 
والمجلس  الطالبية  الشبيبة 
الخــان  ألهالــي  القطــري، 
وجه  في  الصامديــن  األحمر 

االحتالل.
فــي  معكــم  نحــن  وقــال: 

مخططــات  لــكل  التصــدي 
االحتالل الهادفــة لترحيلكم 
نســمح  ولن  أرضكــم،  مــن 
وال  الدخــالء  للمســتوطنين 
البربري أن  االحتــالل  لقوات 
تستولي على ارضنا المقدسة 
شــرق القدس، فنحن نعرف 
توازيهــا  الجريمــة  هــذه  أن 
جريمة أخــرى وهي الصمت 
العالمي على جرائم االحتالل.

وناشد العالم العمل من أجل 
وقف هذا الوحش االستيطاني 
وأدواتــه التدميرية، مشــددا 
على أن صمود شعبنا ورجاله 
البواســل الذين سيفشــلون 
كل هذه المخططات الهادفة 
القتــالع شــعبنا مــن أرضه، 
مقدمــا التحية خصيصا لكل 
الصامديــن الصابريــن فــي 

الخان األحمر.
 من جانبه، قدم د. سهيل أبو 
ميالة في كلمة ألقها باســم 
المركزي  الحركــي  المكتــب 
في جامعة القدس المفتوحة، 
التحية ألهالنا الصامدين في 

الخان األحمر.
وأضــاف «نحن فــي المكتب 
موجودون  المركزي  الحركي 
في الخان األحمر للتأكيد على 
تأييدنا وتضامنا ووقوفنا مع 
إخواننا الصابرين والصامدين 
البوابــة  علــى  المرابطيــن 
وحركة  للقــدس،  الشــرقية 
فتــح تخــوض حربــا  ضمن 
معركــة المقاومة الشــعبية 
مع االحتالل في أمكان تواجد 
شــعبنا وســتبقى مقاومتنــا 
شــعلة فــي وجــه االحتــالل 
وعلى  القيادة  من  بتوجيهات 
لرئيــس  ا فخامــة  رأســها 
محمــود عباس الذي نرســل 
له رسالة تأييد ومبايعة، فهو 
األمين المؤتمن على الثوابت 

والقضية.
وشــدد أبو ميالــة على أن ما 
يجري في الخان األحمر يعتبر 
امتــدادا لمــا يســمى صفقة 
القرن، ولكن شعبنا سيفشل 
هذه الصفقة بالتمرس خلف 
قيادته التــي رفضتها رفضا 

قاطعا.
رئيــس  اشــار  جانبــه،  مــن 
المجلس القروي لقرية الخان 
األحمر عيد أبــو داهوك  إلى 
أن معركة الخان األحمر بدأت 
قبــل عقــود، مشــيرا إلى أن 
القانــون لــدى االحتــالل هو 
سرقة األرض، حيث تعرضنا 
وتشــريد  هــدم  لعمليــات 
وإطــالق نــار علــى الثــروة 
الحيوانيــة ولــم يكــن يعلم 
العالم الكثيــر عن ما يحدث، 
ولكــن اليــوم أصبــح األمــر 
مختلفــا، فاإلعالم يظهر كل 

ما يحدث في الخان األحمر.
وأضــاف أن بدو الخان األحمر 
لعــروض  ا كل  ا  فضــو ر
اإلســرائيلية  واإلغــراءات 
السخية، ليبقوا فوق أرضهم، 
موجها رســالته إلى االحتالل 
أن شعبنا يتضامن مع الخان 
األحمــر مــن شــمال الضفة 

الغربية إلى جنوبها.
الطالــب  قــال  جانبــه،  مــن 
مجــدي الريماوي فــي كلمة 
باسم شبيبة جامعة القدس 
المفتوحة، إن شموخ وصمود 
أهالــي الخــان األحمــر مثل 
الصخرة الشماء التي تحطمت 
عليهــا كل مؤامــرات العالم 
وعلــى رأســها الصمــود في 
وجه صفقــة القرن، مضيفا 

أن وقفــة اليوم هي رســالة 
من شبيبة القدس المفتوحة 
بأن الخان األحمر ليس وحيدا، 
تقف  شــعبنا  مكونــات  فكل 

معه.
 مشــاركات أمناء سر المكتب 

الحركي في الفروع
مــن جانبــه، قــال د. محمــد 
معــة  جا يــر  مد لحــروب  ا
القــدس المفتوحــة في فرع 
يطا، إن الوقفة هي رســالة 
إلــى أهلنا فــي الخان األحمر 
هي أنهــم ليســوا وحدهم، 
ولــن نســمح باســم جامعة 
القدس المفتوحة وباسم كل 
  (E1) كوادرها أن يمر مخطط
القدس وقسم  الهادف لعزل 

الضفة إلى قسمين.
إلى ذلــك، قال أ. عماد صالح 
مســاعد مديــر فــرع جنين، 
«جئنا للتضامــن إخواننا في 
الخــان األحمر لنخلط األلوان 
ما بيــن خضار مرج بن عمار 
وحمار الخان من أجل الوقوف 
إلى جانب الصامدين في هذه 

المنطقة
من جانبه، قال د. ذيب اشتية 
أميــن ســر عضــو المكتــب 
الحركــي في ســلفيت «جئنا 
للتضامن مع أهلنا في الخان 
األحمــر ولمســاعدتهم فــي 
تثبيت أنفســهم فــوق على 

أرضهــم. إلــى ذلك، قــال أ. 
محمد أبو ســفاقة أمين ســر 
المكتب الحركي في طولكرم، 
إن الهدف من المشاركة جاءت 
للتأكيد على حقنا المشــروع 
في هذه القرية المســتهدفة 
مــن االحتالل، ونحــن ندعم 
صمود السكان هناك إلفشال 
الهــدف  االحتــالل  مشــروع 

لتهويد القدس.
مــن جانبــه، قــال د. عمــاد 
اشــتية عميــد كليــة التنمية 
إن  واألســرية،  االجتماعيــة 
لكليــات  ا فــي  مليــن  لعا ا
المختلفة من أساتذة وعاملين 
يقفون  وطلبة  وأكاديمييــن 
إمكانياتهــم  كل  ويضعــون 
تحــت تصــرف إخواننــا فــي 
الخــان األحمر وهم جاهزون 
والمســاندة  الدعم  لتقديــم 
ألهلنــا شــرق القــدس. من 
جانبه، قال د. فخري الدويكات 
أمين ســر المكتــب الحركي 
فــرع نابلــس، إن الهدف من 
المشــاركة هو التضامن مع 
الخــان األحمــر، والتأكيــد أن 
هذه األرض عربية وستبقى 
بوابة القــدس عاصمة دولة 
فلسطين وتأكيدا على عروبة 
القدس وسنبقى متضامنين 

مع هذه المنطقة.
أ.  قــال  الســياق،  ذات  فــي 

فراس شــريم ممثل المكتب 
الحركي في فرع قلقيلية، إن 
الخان األحمر خطر أحمر، وما 
الحضور اليوم في الوقفة إال 
للدفاع عن القدس واألقصى 
لمخططــات  التصــدي  عبــر 

االحتالل في الخان األحمر.
من جانبه، قال أ. جمعة زواهرة 
أمين سر المكتب الحركي في 
بيــت لحــم، إن التاريخ يعيد 
نفســه فيما يخص سياســة 
فــي  الصهيونيــة  الحركــة 
تقسيم األرض الفلسطينية 
واستهدافها، وخير دليل على 
ذلــك الهجمة الشرســة ضد 
قريــة الخــان األحمــر، وهذا 
دليل على ضــرورة االلتفاف 
الجماهيري حول النضال في 
الخان األحمر لحماية القرية.

مــن جانبــه، قــال أ. يوســف 
عســكر عضو إقليــم حركة 
والعامل  القــدس،  فــي  فتح 
فــي القــدس المفتوحــة إن 
لقــدس  ا جامعــة  حضــور 
األحمــر  للخــان  المفتوحــة 
تأكيد على دورها الريادي في 
العمل الوطني الفلســطيني 
والتصدي لمخططات االحتالل 

وتثبيت شعبنا فوق أرضه.
فــي ذات الســياق، قال فادي 
حمــاد أميــن ســر المجلــس 
مجلس  ورئيــس  القطــري، 
اهللا  رام  فــرع  فــي  الطلبــة 
والبيــرة، عن التفاف شــعبنا 
حــول قيادته يأتي تجســيدا 
للحفاظ على ثوابتنا الوطنية، 
وهــذا يمثلــه وجودنــا على 
أرض الخــان األحمر لحمايته 
االحتــالل  مخططــات  مــن 
الهدافــة لهدمــه. إلــى ذلك، 
قال مســاعد رئيس الجامعة 
العامــة  العالقــات  لشــؤون 
والدولية واإلعالم د. م. عماد 
الهودلــي، إن جامعة القدس 
بتنفيــذ  تهتــم  المفتوحــة 
النشاطات المتعلقة بالتعاون 
مع المجتمــع، وتدعم صمود 
أهلنــا فــي مختلــف أماكــن 
تواجدهم خصوصا في الخان 

األحمر.

 مستوطنون ينصبون خيمة فوق أراض  جنوب بيت لحم
 بيت لحم- وفا- نصب مســتوطنون أمس، خيمة على أراضي 
منطقة» خلة النحلة « قرب قرية وادي رحال جنوب بيت لحم.

وأفــاد ممثل هيئــة مقاومة الجدار واالســتيطان في بيت لحم 
حســن بريجية لـ»وفا»، أن قرابة (30) مســتوطنا اقتحموا خلة 

النحلة ونصبوا خيمة فيها.
وكان مواطنــون تصدوا أمس لجرافات االحتالل التي شــرعت 
بتجريف اراض لصالح شق طريق التفافي يربط مستوطنة « 

افرات « بأراضي خلة النحلة .
وأكد بريجية أن هذا العمل يأتي بنية السيطرة على خلة النحلة 

لتوسعة المستوطنة.


