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المراقب الصحفي
«�إن �صفقة القرن
م���ن �أع���ظ���م ال���ن���وازل
ال��ت��ي حت��ل ب��ن��ا ،وه��ي
�أع��ظ��م م����ؤام���رة على
امل�������س���ل���م�ي�ن يف ه����ذا
ال���زم���ان ،و�سميت ب�صفقة ال��ق��رن لأن
ال��ك��ف��ار وم��ن��ذ ق����رن ،وب��ال��ت��ح��دي بعد
�إق�������ص���اء ال����ق����ر�آن ال���ك���رمي ع���ن من�صة
احل���ك���م ،حت��� َّق���ق ل��ه��م م���ا خ��ط��ط��وا له
ومكروا منذ مائة عام يف هذه ال�سنوات،
فاجتمع معهم امل��ن��اف��ق��ون م��ن ال��ع��رب
فخ َّربوا بالد امل�سلمني».
ال�شيخ حممد �سليم خطيب امل�سجد الأق�صى املبارك

«�إن ا�����س����ت����م����رار
االعتقاالت ال�سيا�سية
وامل��ل�اح����ق����ة الأم���ن���ي���ة
من ِقبَل �أمن ال�سلطة
بال�ضفة الغريبة يثبت
�أن ال�سلطة ت��خ��دم امل�صالح ال�صهيونية
والأم�ي�رك���ي���ة ل��ت��م��ري��ر خم��ط��ط��ات��ه��م� .إن
ال�سلطة الفل�سطينية ب���إ���ص��راره��ا على
موا�صلة مالحقة املواطنني واعتقالهم
����س���ي���ا����س��� ًي���ا ت����ه����دد م�����س��ت��ق��ب��ل ال��ق�����ض��ي��ة
الفل�سطينية برمتها .االحتالل جنح يف
�إخ�ضاع ال�سلطة وفق �سيا�ساته الإجرامية،
وذلك من خالل �إفراغ م�ضمونها القا�ضي
ب��خ��دم��ة وح��م��اي��ة ال�����ش��ع��ب الفل�سطيني،
وحتويلها من قوة مكافحة �ضد االحتالل
�إلى قوة مكافحة �ضد �شعبها».
�أحمد احلاج علي ع�ضو املجل�س الت�شريعي
الفل�سطيني عن مدينة نابل�س

«ه�����������ن�����������اك م����ن
ي���������������ض�������غ�������ط ع�����ل�����ى
(احل����ك����وم����ة) ل�����ش��ن
ح��������رب ع����ل����ى غ������زة،
ل���ك���ن احل������رب ت��ع��ن��ي
مقتل جنود ،واحل��رب ُت َ�شن عندما ال
تكون هناك خيارات �أخ��رى .ويف حال
ا���س��ت��م��رار �إط�ل�اق ال��ط��ائ��رات الورقية
وال���ب���ال���ون���ات احل���ارق���ة م���ن غ����زة ف����إن
ه��ن��اك خ��ي��ارات �أخ����رى ،واحل���رائ���ق يف
حم��ي��ط غ���زة ت�����ؤمل (الإ���س��رائ��ي��ل��ي�ين)
لكنها لي�ست مربراً للحرب».
مو�شيه كحلون وزير املالية ال�صهيوين

«ي��ت��ع��ر���ض �أب��ن��اء
الأق�����ل�����ي�����ة امل�����س��ل��م��ة
املعتقلني يف ميامنار،
�إل�������������ى ان�����ت�����ه�����اك�����ات
�إن�������س���ان���ي���ة خ���ط�ي�رة،
��ص��و���ص��ا ال��ن�����س��اء م��ن��ه��ن ،ك��ذل��ك
وخ��� ً
تعر�ض �أق��ارب و�أبناء معظم املعتقلني
�إل�����ى ال��ق��ت��ل ع��ل��ى ي���د ق�����وات اجل��ي�����ش
وامليلي�شيات املرتبطة به .نتلقى �أنبا ًء
ع��ن ت��ع�� ُّر���ض ن�سوة للعنف واالع��ت��داء
اجلن�سي من قبل حرا�س ال�سجن� .إن
املعتقلني يعانون من م�شاكل نف�سية،
جراء ما �شهدوه من عنف واعتداءات».
�أنيتا �شوغ املتحدثة با�سم
«املجل�س احلقوقي الأوروبي للروهنغيا»

�ضد م�شروع ا�ستيطاين لعزل مدينة القد�س عن ال�ضفة الغربية..
يف «اخلان الأحمر» ..فل�سطينيون يف رباط على بوابة القد�س
ت���دن���و ع���ق���ارب ال�����س��اع��ة م���ن ال���واح���دة
ف���ج���راً ،وي��ع��م ال�����س��ك��ون ب���ادي���ة م��دي��ن��ة
ال���ق���د����س ال�����ش��رق��ي��ة� ،إال م���ن ت��ه��ام�����س
ن�����ش��ط��اء فل�سطينيني ي��راب��ط��ون ،منذ
�أيام ،يف جتمع (اخلان الأحمر) البدوي،
ملواجهة هدم �صهيوين متوقع للتجمع
وترحيل ق�سري ل�سكانه.
ف���ف���ي م���در����س���ة الإط�����������ارات ب��ال��ت��ج��م��ع
ال����ب����دوي ،ي��ت��ج��م��ع ع�����ش��رات ال��ن�����ش��ط��اء
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين ،ح���ي���ث ي��ت�����س��ام��رون
وي���راق���ب���ون ال��ت��ح��رك��ات ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة،
وك��ل��ه��م �أم���ل يف �إف�����ش��ال عملية تهجري
ق�����س��ري ي��ع��ت��زم (اجل��ي�����ش) ال�صهيوين
تنفيذها بحق ال�سكان.
وك��ان��ت م��ا تو�سم بـ(حمكمة ال��ع��دل!)
ال�صهيونية قد قررت يف �أبريل املا�ضي،
هدم م�ساكن هذا التجمع الذي يتواجد
ف��ي��ه  190فل�سطينياً ،وم��در���س��ة تقدم
خدمات التعليم ل��ـ 170طالباً من عدة
�أماكن يف املنطقة.
و����ص���ب���اح الأرب�����ع�����اء امل����واف����ق  4ي��ول��ي��و
اجل��اري� ،شرعت ال�سلطات ال�صهيونية
يف ف��ك احل��واج��ز احل��دي��دي��ة الفا�صلة
ب�ين ال�شارع ال��ع��ام والتجمع ال�سكاين،
وت�سوية الطريق امل�ؤدي له ،فيما كانت
ق����وات �صهيونية ال��ت��ج��م��ع ق��د داه��م��ت
ال���ث�ل�اث���اء امل����واف����ق  3ي���ول���ي���و اجل�����اري
التجمع و�س ّلمت املواطنني �أوام��ر تفيد
ب����إغ�ل�اق ط���رق داخ��ل��ي��ة ه��ن��اك ،وق��ام��ن
ب��ت��ح��رك��ات ت�����ش�ير �إل����ى �أن عملية ه��دم
التجمع باتت و�شيكة.

امل�شروع اال�ستيطاين
يف ����س���اح���ة امل���در����س���ة ب��ت��ج��م��ع (اخل�����ان
الأح��م��ر) يجل�س امل��واط��ن الفل�سطيني
ول���ي���د ع�����س��اف رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة م��ق��اوم��ة
اجل���دار واال���س��ت��ي��ط��ان ،التابعة ملنظمة
التحرير الفل�سطينية ،برفقة ن�شطاء
قدموا من خمتلف حمافظات ال�ضفة
الغربية املحتلة.
يقول ع�ساف لوكالة �أنباء (الأنا�ضول)
ال�ترك��ي��ة« :ن��ح��ن هنا لن�ساند ال�سكان
ال��ذي��ن ي��خ��و���ض��ون م��ع��رك��ة ال��دف��اع عن
ال�شعب الفل�سطيني ووجوده يف املناطق
امل�صنفة (ج) ،ح�سب ات��ف��اق��ي��ة �أو���س��ل��و
.»1993
ق�سمت ال�ضفة
وكانت تلك االتفاقية قد َّ
الغربية �إلى ثالث مناطق ،هي (�أ وب
وج) ،ومتثل مناطق (�أ) نحو  %18من
م�ساحة ال�ضفة ،وت�سيطر عليها ال�سلطة
الفل�سطينية �أمنياً و�إداري��اً� ،أما املناطق
(ب) فتمثل  ،%21وتخ�ضع لإدارة مدنية
فل�سطينية و�أمنية �صهيونية.

بينما ت�شكل املناطق (ج)  ،%61وتخ�ضع
ل�سيطرة �أم��ن��ي��ة و�إداري������ة �صهيونية؛
وه����و م���ا ي�����س��ت��ل��زم م��واف��ق��ة ال�����س��ل��ط��ات
(الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة) ع��ل��ى �أي���ة م�����ش��اري��ع �أو
�إجراءات فل�سطينية بها.
وي�������ض���ي���ف ع�������س���اف �أن وج�����وده�����م يف
التجمع «ر�سالة لالحتالل ب�أن ال�شعب
��وح��د يف م��ع��رك��ت��ه �ضد
الفل�سطيني م َّ
االحتالل ،وللبقاء على �أر�ضه».
و���ش��دد على �أن التكاتف يف ال��دف��اع عن
جت��م��ع (�أخل����ان الأح���م���ر) ال��ب��دوي من
�ش�أنه �أن يُف�شِ ل امل�����ش��روع اال�ستيطاين
ال�صهيوين.
ولفت ع�ساف �إل��ى �أن تهديد الهدم
وال�ت�رح���ي���ل ي�����س��ت��ه��دف  46جت��م��ع��اً
بدوياً يف ال�ضفة الغربية ،ومن �ش�أنه
ع����زْل ال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة ع��ن ال�ضفة
الغربية ،وف�صل جنوبها عن و�سطها
و�شمالها.
وت���اب���ع« :جن��ل�����س ه��ن��ا مل������ؤازرة ال�����س��ك��ان،
وال����دف����اع ع��ن��ه��م ب�����ص��دورن��ا ال���ع���اري���ة.
الكيان ال�صهيوين ي�سعى لهدم وترحيل
ال�سكان ،وه��و يرتكب ج��رائ��م مر َّكبة،
وي�����س��ت��غ��ل احل��م��اي��ة م��ن ال��ع��ق��اب بفعل
االنحياز الأمريكي الفا�ضح».
وزاد ب�������أن ����س���ك���ان ال��ت��ج��م��ع ال����ب����دوي،
ومب�ساندة ر�سمية و�شعبية فل�سطينية،
ي�صرون على البقاء يف منازلهم.

نوبات مراقبة

املدر�سة الوحيدة يف املنطقة.
ويف اجل������وار ي��ج��ل�����س ���ش��ب��ان ي��راق��ب��ون
ال�������ش���ارع ال����ع����ام ،ال����راب����ط ب�ي�ن م��دي��ن��ة
ال��ق��د���س وال��ب��ح��ر امل���ي���ت ،ومي���ر ب��ج��وار
التجمع البدوي.
ويتوقع الن�شطاء وال�سكان يف �أي وقت
قدوم �آليات ع�سكرية وقوات �صهيونية
ل�ت�رح���ي���ل ال�������س���ك���ان وه������دم م�����س��اك��ن��ه��م
ومدر�ستهم.

مت�سك بالأر�ض
ُ
وي���ق���ول حم���م���ود احل����وام����دة ال��ن��ا���ش��ط
يف م��ق��اوم��ة اال���س��ت��ي��ط��ان�« :أراب�����ط هنا
منذ ثالثة �أي��ام مع ع�شرات الن�شطاء،
مل��واج��ه��ة ال���ق���رار ال�����ص��ه��ي��وين اخلا�صة
بهدم التجمع».
وه������و مي�������س���ك احل������وام������دة م�����ص��ب��اح��اً
�لا« :المنلك �شيئاً
كهربائياً يتابع ق��ائ ً
���س��وى �أج�����س��ادن��ا ل��ل��دف��اع ع��ن التجمع،
ن���أم��ل �أن تتكلل جهودنا بالنجاح ب���إذن
اهلل».
و�أ�ضاف« :لو �أخرجونا لي ً
ال �سنعود يف
ال�صباح ،هناك �إ�صرار للبقاء على هذه
الأر�ض».
ويو�ضح �أن ال�سلطات ال�صهيونية ت�سعى
�إل��ى تهجري ال�سكان لبناء م�ستوطنات
(�إ�سرائيلية) ج��دي��دة ،من �ش�أنها خ ْلق
رباط بني عدد من امل�ستوطنات �شرقي
القد�س.
وي���ل���ف���ت احل�����وام�����دة ،وه�����و م����ن ���س��ك��ن��ة
م��ن��ط��ق��ة م�����س��اف��ر ي��ط��ا ج��ن��وب��ي مدينة
اخلليل الواقعة جنوب ال�ضفة الغربية،
�إل����ى �أن ع�����ش��رات ال��ن�����ش��ط��اء ي��ت��ب��ادل��ون
الرباط يف التجمع ال�سكاين.

ويق�ضي الن�شطاء ليلتهم يف ال��ع��راء،
ي����ت����ن����اوب����ون يف م����راق����ب����ة ال���ت���ح���رك���ات
ال�صهيونية املحيطة بالتجمع ال�سكاين،
ويجل�سون بجوار موقد ن��ار ،ي�صنعون
ال�شاي والقهوة.
�أطفال ون�ساء
بع�ضهم �أخ���ذ ق�سطاً م��ن ال��راح��ة عرب
ال���ن���وم ع��ل��ى ف���را����ش ت��ن��اث��ر يف ���س��اح��ة يف رك����ن �آخ�����ر م���ن (اخل������ان الأح���م���ر)

يت�سامر في�صل ال��داه��وق� ،أح���د �سكان
التجمع البدوي مع رفقة له.
وي��ق��ول ل��ـ(الأن��ا���ض��ول)« :ت��وج��د خ�شية
حقيقية من تنفيذ القرار ال�صهيوين
وترحيل ال�سكان».
وي�������ض���ي���ف �أن «الأط�������ف�������ال وال���ن�������س���اء
م��ت��خ��وف��ون ،لكننا ب��اق��ون ه��ن��ا ،ووج��ود
امل��ت�����ض��ام��ن�ين وال���ن�������ش���ط���اء ي���زي���د م��ن
مت�سكنا بالبقاء».
وتابع« :ل�سنا وحدنا� ،سنبقى هنا على
ب��واب��ة مدينة القد�س عا�صمة الدولة
الفل�سطينية».
هذا وينحدر �سكان (اخلان الأحمر) من
�صحراء النقب ،و�سكنوا بادية القد�س
يف ع��ام 1953؛ �إث��ر تهجريهم الق�سري
من جانب ال�سلطات ال�صهيونية.
وحت�����ي�����ط ب���ال���ت���ج���م���ع م�������س���ت���وط���ن���ات
�صهيونية ،حيث يقع �ضمن الأرا���ض��ي
ال��ت��ي ت�����س��ت��ه��دف��ه��ا ���س��ل��ط��ات االح��ت�لال
لتنفيذ م�شروعها اال�ستيطاين امل�سمى
(.)E1
وي����ه����دف امل���������ش����روع ،ح�����س��ب م��راق��ب�ين
فل�سطينيني� ،إلى اال�ستيالء على � 12ألف
دومن (ال��دومن يعادل �ألف مرت مربع)،
متتد من �أرا�ضي القد�س ال�شرقية حتى
ال��ب��ح��ر امل��ي��ت ،لتفريغ املنطقة م��ن �أي
ت��واج��د فل�سطيني ،ك��ج��زء م��ن م�شروع
لف�صل جنوب ال�ضفة عن و�سطها.
وق��د ُ�ش ِّيدت امل�ساكن يف جتمع (اخل��ان
الأحمر) من �صفيح وكرفانات (منازل
متنقلة) ،وق��د هدمها االح��ت�لال �أك�ثر
من مرة.
ويفتقر التجمع للخدمات الأ�سا�سية،
ك��ال��ك��ه��رب��اء وامل�����اء و���ش��ب��ك��ات االت�����ص��ال
وال���ط���رق���ات ،بينما ي�����س��ت��خ��دم ال�سكان
الطاقة ال�شم�سية للح�صول على الإنارة
لي ً
ال.

