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"القدس المفتوحة" تنظم وقفة تضامنية بقرية الخان األحمر

القدس - معا- نظمت األطر التنظیمیة والنقابیة للعاملین وطلبة جامعة القدس المفتوحة، الیوم االثنین، وقفة تضامنیة مع أھالي الخان

األحمر الذين يواجھون خطر ھدم قريتھم بعد قرار من محكمة االحتالل العلیا بھدم ھذه القرية الواقعة شرق القدس.

وضم وفد القدس المفتوحة ممثلین عن المكتب الحركي المركزي للعاملین، ونقابة العاملین، ومجلس اتحاد الطلبة القطري، وحركة

الشبیبة الطالبیة)، حیث أموا جمیعا مقر خیمة االعتصام في مدرسة اإلطارات الموجودة داخل القرية.

وفي بداية الوقفة، رحب عبد هللا أبو رحمة منسق حملة أنقذوا الخان األحمر ومدير عام دائرة العمل الشعبي في ھیئة مقاومة الجدار

واالستیطان بوفد القدس المفتوحة، مشیدا بنضال ھذه الجامعة بكافة أطرھا التنظیمیة والنقابیة والطالبیة، فھي جامعة منظمة التحرير

الفلسطینیة وجامعة الشھید ياسر عرفات وجامعة منظمة التحرير.

وقال إن الیوم ھو الثامن والثامنون من حملة أنقذوا الخان األحمر، حین كانت الجرافات االسرائیلیة تتأھب لالنقضاض على القرية لھدمھا

ولكن بفضل التصدي والصمود في الرابع من تموز الماضي تمكن أھلھا بدعم من شعبنا من تأجیل ھذا القرار ووقف تنفیذ ھذا الھدم حتى

الیوم، ونسعى بھمتكم ودعمكم ألن تبقى قرية الخان األحمر مكانھا ونفشل ھذا القرار الظالم.

وتحدث نقیب العاملین في جامعة القدس المفتوحة أ. عبد القادر الدراويش، ناقال تحیات رئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو وتحیات المكتب

الحركي وحركة الشبیبة الطالبیة والمجلس القطري، ألھالي الخان األحمر الصامدين في وجه االحتالل.

وقال: "نحن معكم في التصدي لكل مخططات االحتالل الھادفة لترحیلكم من أرضكم، ولن نسمح للمستوطنین الدخالء وال لقوات االحتالل

البربري أن تستولي على ارضنا المقدسة شرق القدس، فنحن نعرف أن ھذه الجريمة توازيھا جريمة أخرى وھي الصمت العالمي على

جرائم االحتالل".

وناشد العالم العمل من أجل وقف ھذا الوحش االستیطاني وأدواته التدمیرية، مشددا على أن صمود شعبنا ورجاله البواسل الذين

سیفشلون كل ھذه المخططات الھادفة القتالع شعبنا من أرضه، مقدما التحیة خصیصا لكل الصامدين الصابرين في الخان األحمر.

من جانبه، قدم د. سھیل أبو میالة في كلمة ألقھا باسم المكتب الحركي المركزي في جامعة القدس المفتوحة، التحیة ألھالنا الصامدين

في الخان األحمر.

وأضاف "نحن في المكتب الحركي المركزي موجودون في الخان األحمر للتأكید على تأيیدنا وتضامنا ووقوفنا مع إخواننا الصابرين والصامدين

المرابطین على البوابة الشرقیة للقدس، وحركة فتح تخوض حربا ضمن معركة المقاومة الشعبیة مع االحتالل في أمكان تواجد شعبنا
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وستبقى مقاومتنا شعلة في وجه االحتالل بتوجیھات من القیادة وعلى رأسھا فخامة الرئیس محمود عباس الذي نرسل له رسالة تأيید

ومبايعة، فھو األمین المؤتمن على الثوابت والقضیة.

وشدد أبو میالة على أن ما يجري في الخان األحمر يعتبر امتدادا لما يسمى صفقة القرن، ولكن شعبنا سیفشل ھذه الصفقة بالتمرس

خلف قیادته التي رفضتھا رفضا قاطعا.

من جانبه، شكر رئیس المجلس القروي لقرية الخان األحمر عید أبو داھوك، جامعة القدس المفتوحة على المنح لطلبة الخان األحمر في

صفوفھا.

وأشار إلى أن معركة الخان األحمر بدأت قبل عقود، مشیرا إلى أن القانون لدى االحتالل ھو سرقة األرض، حیث تعرضنا لعملیات ھدم

وتشريد وإطالق نار على الثروة الحیوانیة ولم يكن يعلم العالم الكثیر عن ما يحدث، ولكن الیوم أصبح األمر مختلفا، فاإلعالم يظھر كل ما

يحدث في الخان األحمر.

وأضاف أن بدو الخان األحمر رفضوا كل العروض واإلغراءات اإلسرائیلیة السخیة، لیبقوا فوق أرضھم، موجھا رسالته إلى االحتالل أن شعبنا

يتضامن مع الخان األحمر من شمال الضفة الغربیة إلى جنوبھا.

وقال الطالب مجدي الريماوي في كلمة باسم شبیبة جامعة القدس المفتوحة، إن شموخ وصمود أھالي الخان األحمر مثل الصخرة

الشماء التي تحطمت علیھا كل مؤامرات العالم وعلى رأسھا الصمود في وجه صفقة القرن، مضیفا أن وقفة الیوم ھي رسالة من شبیبة

القدس المفتوحة بأن الخان األحمر لیس وحیدا، فكل مكونات شعبنا تقف معه.

فیما قال د. محمد الحروب مدير جامعة القدس المفتوحة في فرع يطا، إن الوقفة ھي رسالة إلى أھلنا في الخان األحمر ھي أنھم لیسوا

وحدھم، ولن نسمح باسم جامعة القدس المفتوحة وباسم كل كوادرھا أن يمر مخطط (E1) الھادف لعزل القدس وقسم الضفة إلى

قسمین.

إلى ذلك، قال أ. عماد صالح مساعد مدير فرع جنین، "جئنا للتضامن إخواننا في الخان األحمر لنخلط األلوان ما بین خضار مرج بن عمار

وحمار الخان من أجل الوقوف إلى جانب الصامدين في ھذه المنطقة.

من جانبه، قال د. ذيب اشتیة أمین سر عضو المكتب الحركي في سلفیت "جئنا للتضامن مع أھلنا في الخان األحمر ولمساعدتھم في

تثبیت أنفسھم فوق على أرضھم.

إلى ذلك، قال أ. محمد أبو سفاقة أمین سر المكتب الحركي في طولكرم، إن الھدف من المشاركة جاءت للتأكید على حقنا المشروع في

ھذه القرية المستھدفة من االحتالل، ونحن ندعم صمود السكان ھناك إلفشال مشروع االحتالل الھدف لتھويد القدس.

وقال د. عماد اشتیة عمید كلیة التنمیة االجتماعیة واألسرية، إن العاملین في الكلیات المختلفة من أساتذة وعاملین وأكاديمیین وطلبة

يقفون ويضعون كل إمكانیاتھم تحت تصرف إخواننا في الخان األحمر وھم جاھزون لتقديم الدعم والمساندة ألھلنا شرق القدس.

من ناحیته قال د. فخري الدويكات أمین سر المكتب الحركي فرع نابلس، إن الھدف من المشاركة ھو التضامن مع الخان األحمر، والتأكید

أن ھذه األرض عربیة وستبقى بوابة القدس عاصمة دولة فلسطین وتأكیدا على عروبة القدس وسنبقى متضامنین مع ھذه المنطقة.

في ذات السیاق، قال أ. فراس شريم ممثل المكتب الحركي في فرع قلقیلیة، إن الخان األحمر خطر أحمر، وما الحضور الیوم في الوقفة

إال للدفاع عن القدس واألقصى عبر التصدي لمخططات االحتالل في الخان األحمر.

وقال أ. جمعة زواھرة أمین سر المكتب الحركي في بیت لحم، إن التاريخ يعید نفسه فیما يخص سیاسة الحركة الصھیونیة في تقسیم

األرض الفلسطینیة واستھدافھا، وخیر دلیل على ذلك الھجمة الشرسة ضد قرية الخان األحمر، وھذا دلیل على ضرورة االلتفاف

الجماھیري حول النضال في الخان األحمر لحماية القرية.

واكد أ. يوسف عسكر عضو إقلیم حركة فتح في القدس، والعامل في القدس المفتوحة إن حضور جامعة القدس المفتوحة للخان األحمر

تأكید على دورھا الريادي في العمل الوطني الفلسطیني والتصدي لمخططات االحتالل وتثبیت شعبنا فوق أرضه.

في ذات السیاق، قال فادي حماد أمین سر المجلس القطري، ورئیس مجلس الطلبة في فرع رام هللا والبیرة، عن التفاف شعبنا حول

قیادته يأتي تجسیدا للحفاظ على ثوابتنا الوطنیة، وھذا يمثله وجودنا على أرض الخان األحمر لحمايته من مخططات االحتالل الھدافة

لھدمه.
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إلى ذلك، قال مساعد رئیس الجامعة لشؤون العالقات العامة والدولیة واإلعالم د. م. عماد الھودلي، إن جامعة القدس المفتوحة تھتم

بتنفیذ النشاطات المتعلقة بالتعاون مع المجتمع، وتدعم صمود أھلنا في مختلف أماكن تواجدھم خصوصا في الخان األحمر.

وفي غزة نظمت فروع جامعة القدس المفتوحة وقفة إحتجاجیة تضامناً مع قرية الخان األحمر في وجه حمالت اإلبادة والتطھیر التي

تمارس بحقھا.

وفي كلمة له أمام حشد من األطر الطالبیة وطلبة الجامعة بفرع غزة، أكد أ.د. البطش على وقوف جامعة القدس المفتوحة بجانب قرية

الخان األحمر وما يمارس بحقھا من قبل اإلحتالل اإلسرائیلي، مستذكراً نضاالت أھل ھذه القرية، مؤكداص حرص رئاسة جامعة القدس

المفتوحة وإدارتھا والمكتب الحركي ونقابة العاملین ومجلس الطلبة القطري على تنظیم ھذه الوقفات التضامنیة إليصال رأي الشعب

الفلسطیني في كل أقطار الوطن إلى العالم بصوت واحد أن "ال للحملة التي يشنھا االحتالل االسرائیلي ضد قرية الخان األحمر".

كما ونظمت وقفات في فروع الجامعة في شمال غزة، الوسطى، خان يونس ورفح باإلضافة لفرع غزة، حیث أكد مدراء الفروع في كلماتھم

على تضامن الجامعة الكامل مع قرية الخان األحمر وسكانھا، وفي كلمة له أكد نقیب العاملین بقطاع غزة أ.عماد صبح، دعم النقابة

والعاملین لصمود أھلنا في قرية الخان األحمر.


