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 جنين: المخابرات العامة وإقليم «فتح» يوزعان الحلويات احتفاء بنصر أهل القدس
الجديدة-  الحيــاة  جنيــن- 
شــارك العشــرات مــن أبناء 
من  وآخريــن  فتــح،  حركــة 
العامــة  المخابــرات  جهــاز 
في محافظــة جنين بتوزيع 
الحلــوى علــى المواطنيــن، 
وذلــك احتفــاًء بالنصر الذي 
حققه المرابطون في القدس 
الشــريف، بدعم من القيادة 
الفلســطينية، وتواصــل مع 
المحيط العربي، خاصة في 
المملكة األردنية الهاشمية.

وعقــدت فتــح لقــاًء حضره 
العشرات من كوادر التنظيم 
فــي جنين، وبعدهــا خرجوا 

ليوزعوا الحلوى في شــوارع 
المدينة، تقديراً وتعبيراً عن 
المرابطين  بانتصــار  الفرح 

من أبناء القدس. 
وأكد مشاركون أن االنتصار 
مــا كان ليكــون لــوال وحدة 
والرسمي،  الشعبي  الموقف 
وااللتفــاف الجماهيري حول 
قيادة القــدس، ومرجعياتها 
خاصة  والوطنيــة،  الدينيــة 
حركــة فتــح التــي تحملــت 
الكثير في سبيل الدفاع عن 
أقدس المقدسات اإلسالمية، 
وقبــة  األقصــى  المســجد 

الصخرة.

 طالبوا بتمويل المشاريع التنموية في المدينة لتعزيز صمودها وإنقاذها من التهويد  

وزراء الخارجية العرب يطالبون مجلس األمن بتحمل مسؤولياته في القدس المحتلة
أبو الغيط: يخطئ من يظن أن األقصى يعني الفلسطينيين وحدهم * المالكي: أهل القدس سيظلون على أهبة االستعداد للدفاع عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية

القاهرة- وفا- دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى 
وزراء الخارجيــة العــرب امــس، مجلــس األمــن، التابع لألمم 
المتحــدة الــى تحمــل مســئولياته فــي حفظ الســلم واالمن 
الدوليين وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، 
بمــا فيها قــرارات 476 و478 (1980) و2334 (2016)، والزام 
اسرائيل (القوة القائمة باالحتالل) بوقف سياستها واعتداءاتها 
المتواصلة على مدينة القدس الشــرقية، والمسجد االقصى/ 
الحرم القدسي الشريف التي تشكل انتهاكات جسيمة للقوانين 

والقرارات الدولية.
وطالــب مجلس الجامعــة العربية في قرار أصــدره في ختام 
اجتماعــه الطــارئ امــس الخميس برئاســة وزيــر الخارجية 
الجزائري عبد القادر مســاهل الذي خصص لبحث االنتهاكات 
االسرائيلية بالمسجد االقصى والقدس الشريف، جميع الدول 
بتنفيذ القرارات الصادرة عن األمم المتحدة والمجلس التنفيذي 
لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، بما في ذلك لجنة 
التراث العالمي التابعة لليونسكو، التي أكدت على أن المسجد 
االقصى/ الحرم القدسي الشريف هو موقع اسالمي مخصص 

للعبادة وجزء ال يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي.
واكد وزراء الخارجية العرب مساندة ودعم الخطوات واالجراءات 
التــي أقرتهــا القيادة الفلســطينية لحماية المســجد االقصى 
المبــارك وعلى رأســها الرئيس محمود عبــاس، رئيس دولة 
فلســطين والتصدي لإلجــراءات غير القانونيــة التي اتخذتها 

سلطات االحتالل في مدينة القدس المحتلة.
 وأدان المجلس االعتداءات والتدابير االسرائيلية غير القانونية 
في مدينة القدس والمسجد االقصى المبارك/ الحرم القدسي 

الشريف.
وكلــف وزراء الخارجية العرب المجموعة العربية في نيويورك 
ومجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية بالتحرك 
الفوري من أجل كشــف المخططات اإلســرائيلية الرامية إلى 
تغييــر الوضــع التاريخي والقانوني القائم للمســجد األقصى 

المبارك.
ودعوا جميع الدول والمنظمات العربية واإلسالمية والصناديق 
العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى توفير التمويل وتنفيذ 
المشروعات التنموية الخاصة بالقطاعات الحيوية في القدس 
بهــدف إنقاذ المدينة وحماية مقدســاتها وتعزيز صمود أهلها 
من خالل زيــادة رأس مال صندوقي األقصى والقدس بقيمة 
500 مليون دوالر أميركي تنفيذا لقرار القمة العربية األخيرة 

في األردن.
وطلــب وزراء الخارجية العــرب من األمين العام لجامعة الدول 

العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول اإلجراءات 
التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.

وقرر الــوزراء اإلبقاء على مجلس الجامعــة العربية في حالة 
انعقاد لمتابعة التطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية بحق المسجد 
األقصى المبارك ومراقبة مدى التزام إسرائيل (القوة القائمة 
باالحتــالل ) بعدم تكــرار القيام بأية إجــراءات تصعيدية من 
شأنها أن تهدد األمن واالستقرار في المدينة المقدسة وبعدم 
المســاس بالوضع التاريخــي والقانوني القائم في المســجد 

األقصى/ الحرم القدسي الشريف.
وأكــدوا أهميــة تعزيز التنســيق والتعاون بيــن جامعة الدول 
العربيــة ومنظمة التعاون اإلســالمي لحمايــة مدينة القدس 

والمسجد األقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
ودعوا جميع الدول والمنظمات العربية واإلسالمية والصناديق 
العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى توفير التمويل وتنفيذ 
المشروعات التنموية الخاصة بالقطاعات الحيوية في القدس 
بهــدف إنقاذ المدينة وحماية مقدســاتها وتعزيز صمود أهلها 
من خالل زيــادة رأس مال صندوقي األقصى والقدس بقيمة 
500 مليون دوالر أميركي تنفيذا لقرار القمة العربية األخيرة 

في األردن.
ودعا المجلس االدارة األميركية لالستمرار بجهودها الستعادة 
األمن وإنهاء التوتر على اسس تضمن أمن المقدسات وحمايتها 
واحتــرام الوضع التاريخــي والقانوني القائــم والغاء إجراءات 
إسرائيل االحادية في المسجد االقصى/ الحرم القدسي الشريف 
كليــا وفوريا، والتأكيــد على أنه وفي حال عدم حل األزمة من 

جذورها ستبقى األمور مرشحة لالنفجار في أي وقت.
وكانت بدأت امس أعمال االجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول 
العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة وزير الخارجية 
الجزائري عبد القادر مساهل، ومشاركة األمين العام للجامعة 
العربيــة أحمد أبو الغيط، بمقر األمانــة العامة لجامعة الدول 

العربية في القاهرة.
وترأس وفد دولة فلسطين في االجتماع الطارئ: وزير الخارجية 
والمغتربين رياض المالكي، ومساعد الوزير للعالقات متعددة 
األطــراف عمــار حجــازي، وســفير دولة فلســطين لدى مصر 
ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير جمال الشوبكي، 
والمستشــار أول مهنــد العكلوك، والمستشــار تامــر الطيب، 
والمستشــار رزق الزعانين، وجميعهم من مندوبية فلسطين 

بالجامعة العربية.
 أبو الغيط: القدس خط احمر

وقــال األمين العام للجامعة العربية أحمــد أبو الغيط، إن من 

يظــن أن «األقصــى» يعني الفلســطينيين وحدهم مخطئ، 
بحكــم أنــه يعد جــزءاً مــن وطنهم المحتــل، فهــذه البقعة 
المباركة هي عنوانٌ لهويتنا العربية واإلســالمية، إليها تتطلع 
أفئدة العرب والمســلمين جميعاً، وبهــا تتعلق أرواحهم وعلى 
حجارتها الطاهرة تشــكل وجدانهم الديني والروحي، وأنه إذا 
دعانا «األقصى» فكلُنا يلبي النداء بال تردد أو تهاون أو تأخير.

وشــدد أن القدس خطٌ أحمر ال نســمح ألي كان بتجاوزه، وال 
نقبــل أن يكــون واقع االحتــالل المرفوض منــا، ومن العالم 
أجمع، مقدمة لتغيير الوضع القائم في هذه البقعة الشريفة 
المباركة، فالقدس الشرقية مثلها مثل األراضي التي احتلتها 
إســرائيل عام 1967، وال ســيادة لدولة االحتــالل على الحرم 
القدسي أو المسجد األقصى المبارك، وال أحد في العالم يقر 
بهذه السيادة، ومحاولة فرضها بالقوة وبحكم األمر الواقع هي 

لعب بالنار.
وأعرب أبو الغيط، عن احترامه للقيادة الفلسطينية التي أعلنت 
موقفهــا الواضح من اليوم األول بمطالبة ســلطات االحتالل 
بالتراجــع عن كافة اإلجراءات التي اتخذتها، وعدم القبول بأي 
حل وسط في هذا الخصوص، وعن شكره  إلى الزعماء والوزراء 
العــرب، الذيــن تحركوا ســريعاً وبادروا إلى إجــراء االتصاالت 

الضرورية من أجل وقف اإلجراءات اإلسرائيلية.
 المالكي: اسرائيل تختبر ردود فعل العرب والمسلمين

أكــد وزبر الخارجيــة والمغتربين ريــاض المالكي، ان معركة 
القدس قد بــدأت ولن تنتهي اال بزوال االحتالل االســرائيلي، 
حيث ان اســرائيل مازالت منذ 50 عاما تحاول فرض الســيادة 
على القدس، اال ان معركة القدس باألمس اثبتت فشــل تلك 
المحــاوالت وتســاقطت مؤامرات االحتالل امــام عزيمة وثبات 
اطفال ونساء وشــيوخ الشعب الفلسطيني في القدس الذين 
وا بيوتهم ومدارســهم وأعمالهم وهبوا لنجدة المســجد  تركُ

االقصى المبارك بالنيابة عن كل العرب والمسلمين. 
وقال المالكي، في كلمته «ان اسرائيل تمادت في التعدي على 
مقدساتنا االسالمية والمسيحية واستخفت بمصالح ومشاعر 
وعقيدة االمتين العربية واإلســالمية حتى وصل بها االمر الى 
إغالق المسجد االقصى امام صالة الجمعة يوم 14 تموز الجاري 
في سابقة تاريخية لم تحدث على مدار نصف قرن، باإلضافة 
الى اعاقة وصول المســلمين للمسجد، وتشكيل تغيير أساس 

في االمر الواقع التاريخي والقانوني لألقصى. 
واشار المالكي، الى انه من خالل هذه االعتداءات واالنتهاكات 
ارادت اســرائيل ان تختبــر الى اي مدى يمكــن ان تصل ردود 
فعل االمتين العربية واإلسالمية لحماية أولى القبلتين وثالث 

الحرمين الشريفين بوابة السماء ومسرى النبي محمد «عليه 
الصالة والسالم»، مضيفا «ان أهل القدس قالوا كلمتهم بان 
القدس ومقدســاتها لنا، وهي عاصمتنا، وال ســياق لالحتالل 
عليها حيث قالوا ذلك بعزيمة ادهشــت عنجهية االحتالل التي 
ظنت ان الدنيا قد دانت لها، وأنها قد تمكنت من السيطرة على 

محيطها القريب والبعيد. 
واكد، ان أهل القدس اســقطوا برباطهم وثباتهم الشــعارات 
الزائفــة التي أسســت لها اســرائيل وتغنت بها طوال ســنين 
واالدعــاء بــان القدس الموحدة عاصمة اســرائيل ليكتشــفوا 
بطالن هذا الشعار، واالدعاء بان يسمى بـ جبل الهيكل اصبح 
تحت السيطرة االسرائيلية وذلك عندما هب أهل القدس هبة 
رجــل واحد من كل زاويــة في مدينتهم المقدســة بل أعادوا 

للقدس كرامتها. 
واكد ان أهل القدس سيظلون على اهبة االستعداد للدفاع عن 
المقدسات االسالمية والمسيحية، وسيظلون العيون الساهرة 
المرابطــة حــول االقصى وحول القدس، مضيفــا «ان القيادة 
الفلسطينية واكبت هذه االعتداءات االسرائيلية غير المسبوقة 
بالتنسيق الحثيث مع االشقاء في االردن وعلى اعلى المستويات 
بيــن الرئيس محمود عبــاس، وجاللة الملك عبــد اهللا، وبين 
الحكومتين الفلسطينية واالردنية، كما وتابعت القيادة لنبض 
الشــارع المقدســي الذي ال يخيب ومنذ اللحظة االولى اتخذت 
القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس قرارات حاسمة وخطوات 
منســجمة تماما مع مطالب الشعب الفلسطيني المرابط  في 
القدس وقيادته الروحية، أكدت تمسكها بالسيادة الفلسطينية 
على المدينة المقدســة عاصمة دولة فلســطين وان المسجد 
االقصى هو مكان إســالمي مقدس وتحت ســيادة فلسطينية 

ورعاية دينية أردنية حتى االستقالل وإقامة الدولة. 
واعــرب الوزير المالكي في كلمته عن شــكره لكل من تحرك 
وفعل وحمى االقصى بصوته وفعله ولسانه وقلمه، كما أعرب 
عن تقديره  الى خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيــز على جهوده المتواصلــة، والى جاللة ملك المغرب 
لوقفتــه الثابتــة فــي دعــم القــدس وحمايتها، والــى رئيس 
جمهورية مصر العربية على تدخله المســتمر والفاعل، والى 
جهود االمين العام للجامعة العربية وامين عام منظمة التعاون 
االسالمي، وايضا الى رئيس تركيا على موقفه الشجاع ولكل 
دولنا الشــقيقة ولكل أصدقائنا الذين تنادوا إللزام اســرائيل 
باحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني في المسجد االقصى 
حيــث ان جهودكم وجهودنا معا تكللــت بالنجاح ومع ذلك فان 

المعركة قد بدأت.

 «االنتخابات» تعلن انتهاء فترة الدعاية االنتخابية
 رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- أعلنــت لجنــة 
االنتخابــات المركزية انتهــاء الموعد المحدد 
للدعايــة االنتخابية ضمن االنتخابات المحلية 
التكميليــة 2017.  وأوضحت لجنة االنتخابات 
فــي بيان امس أن مدة الدعاية االنتخابية 13 
يوماً، بدأت منذ صباح السبت 15 تموز 2017 
وانتهت الســاعة الثانية عشر ليالً امس أي ما 
قبــل يوم االقتراع بـ 24 ســاعة طبقاً لقانون 

االنتخابات والجدول الزمني المعلن مسبقاً.
وأملت اللجنة من كافة القوائم والمرشــحين 
ووســائل اإلعالم، االمتناع عن نشــر أي مادة 
دعائية تخص االنتخابات بعد هذا الموعد، ألن 

ذلك يعتبر مخالفاً لقواعد الدعاية االنتخابية 
وقانــون االنتخابات، وبناًء عليه فإن أي قائمة 
أو مرشــح يقوم بنشــر أي شــكل من أشكال 
الدعاية االنتخابية وعبر أي وسيلة من الوسائل 
بعد هذا الموعد، معرض للمسائلة القانونية.

وأشــارت إلــى أن غدا هو يوم االقتــراع العام 
لالنتخابــات المحلية التكميليــة في 14 هيئة 
محلية بالضفة الغربية، حيث ســتفتح مراكز 
االقتراع أبوابها من الســاعة الســابعة صباحاً 
ولغاية السابعة مساًء لتمكين الناخبين والذين 
يقدر عددهم بحوالي 43 ألف ناخب وناخبة من 

اإلدالء بأصواتهم.

 طالب من القدس المفتوحة يبتكرون 
سريرا ذكيا لمرضى مالزمي الفراش

رام اهللا- الحياة الجديدة- نجح 3 طالب 
مــن فرع جامعــة القــدس المفتوحة 
في بيت لحم، في ابتكار ســرير ذكي 
لمرضــى مالزمي الفــراش، الذين ال 

يستطيعون مغادرة الفراش.
وقــال الطلبة الثالثة وهــم: إبراهيم 
عــوض اهللا مقبــل زواهــرة، وأروي 
حاتــم محمــود أبــو غياضــة، وغدير 
محمود أحمد حمامرة: ن السرير جهاز 
يقوم بتغيير وضعيات المريض يمنة 
ويسرة بشكل أتوماتيكي دون تدخل 
طرف خارجي، فمن خالل مؤقت زمني، 
يمكن للجهاز أن يقلب المريض جهة 
اليمين أو اليسار، علما بأنه يجب قلب 
المريــض كل ســاعتين كأقصى حد، 
ويظل الجهاز يؤدي مهمته تلك ما لم 
يوقفه الشخص المسؤول عنه، علما 
بــأن التعامل مع المرضــى في هكذا 
حاالت تعامل يدوي في وقتنا الحالي.

ويتكون الســرير من قســمين: قسم 
التحكم اليدوي الذي يمكننا من خالله 
التحكــم بحركــة الــرأس والرجليــن 
مــن خــالل األزرار، والقســم اآلخــر 
هــو قســم التحكــم البرمجــي الذي 
يتحكــم بالجنبين األيمن، واأليســر، 
بشــكل برمجــي، مــن خــالل قطعة 
(أردوينــو) موصولــة بأربعة محركات 
خطية، وكذلك مصدر جهد (24) فولت 
موصولــة بطريقــة إلكترونيــة ألداء 

العمل المطلوب.
وتحدث الطلبة عن دوافعهم إلنتاج هذا 
السرير، مشيرين إلى أنهم توجهوا منذ 
البداية إلى اختــراع جهاز أو آلة تخدم 
المرضــى، ومن خــالل زيارتهم عددا 
من المشافي الفلسطينية واالستفسار 
عن المشــكالت التي يواجهها األطباء 

فــي التعامــل مــع مرضــى مالزمــي 
الفــراش، فإنهم تعرفوا على مدى ما 
يعانيه الممرضون وذوو المرضى في 
التعامل مع مرضى مالزمي الفراش.

ســرير  عمــل  «قررنــا  ويقولــون:   
إلكتروني ذكي مصمم على أن يقلب 
المريــض يمنــة ويســرة دون تدخل 
خارجي، بهدف توفيــر الوقت والجهد 
علــى الممرضين وذوي المريض، ثم 
وقايــة المريض من أمــراض ناجمة 
مثــل مــرض قرحــة الفــراش، وكان 
هدفنا من هذا المشــروع حل مشكلة 
قائمة وخدمة فئة من فئات المجتمع، 
والمشــروع حاليا هــو نموذج مصغر، 
إذ يعرض ســرير صغير الحجم يبين 
الوظيفــة المطلوبة علــى أكمل وجه 
وفــق ما هو مخطط لــه، ومن ميزات 
هذا الســرير قلــب المريض بطريقة 
صحية سليمة، وســهولة االستخدام، 

ومالءمته لجميع األوزان».
ويتوقــع القائمــون علــى المشــروع 
أن يوفــر الســرير وقتــا وجهــدا على 
الممرضين وأهل المريض، باإلضافة 
إلــى اســتغناء المريض عــن ضرورة 
وجود أحدهم من حين إلى آخر، خاصة 
إذا ما كان المريض سمينا، ألن مكوثه 
على جانب واحد مدة طويلة ينتج عنه 

مرض يسمى «قرحة الفراش».
وأكــدوا أنهــم يعتزمــون فــي خطوة 
مستقبلية ربط السرير بخط (إنترنت) 
حتى يســتطيع الممــرض المناوب أن 
يتحكــم به عن بعــد، ويأملون في أن 
يالقي هذا العمل اهتماما من الجهات 
المعنية والمختصة لدراسة خط إنتاج 
لمساعدة ذوي اإلعاقة، من أجل التغلب 
على إعاقتهم بأكمل وجه، وبالصورة 

 وقالت القدس كلمتها...

مسؤولون يرحبون بانتصار شعبنا على إجراءات االحتالل في «األقصى»
المقدســيون  أثبــت  وفــا-  اهللا–  رام 
وأبناء شعبنا وقادته مجددا، تمسكهم 
بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية 
ورمزا للسالم واألمن. شهداء وأسرى 
صلوات ودموع، فالقدس قالت كلمتها.

وأمام هذا الصمود واإلرادة خسرت كل 
الرهانات المتعلقة بثبات الفلسطيني 
فــي أرضــه، وحقه فــي أداء عباداته 
بحريــة، فأســوار القــدس وحاراتها 
العتيقــة عودتنا أن االحتالل ال مكان 
له هنا، وال مكان لبواباته االلكترونية 

وكاميراته «الذكية» األخطر.
15 يوما مند الرابع عشــر من شــهر 
تموز الحالي، لم يرف رمش لمقدسي 
أو مقدسية ومن حولهم أبناء شعبنا 
ممــن اســتطاع الوصول إلــى مدينة 
القدس المحتلة، وسيســجل التاريخ 
هدا النصر، وســتحفر صورة الشاب 
الجنــدي  ركلــه  الــذي  المقدســي 
اإلســرائيلي أثناء تأديته الصالة في 
شــوارع القدس في ذاكــرة أطفالنا، 
وســيعرفون أن فــي القدس شــبابا 

ونساء وشيوخا يقولون ويفعلون.
القدوة: شعبنا أثبت قدراته العظيمة 

على مواجهة العقلية اإلسرائيلية
واعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة 
والثقافــة  اإلعــالم  مفــوض  فتــح، 
والتعبئــة الفكرية ناصــر القدوة أن 
تحقيق أهداف الشــعب الفلسطيني 
في معركة المسجد األقصى المبارك 
إنجــاز عظيــم، يســتحق االحتفــال. 
وأشــار إلى احتفال آالف المقدسيين 
بإزالــة آخر آثار االعتداء االســرائيلي 

على المسجد األقصى المبارك.
 وقــال القــدوة فــي حديــث إلذاعــة 
موطنــي: إن هذا اإلنجاز الذي حققه 

الشعب الفلسطيني عموما، وأهلنا في 
القدس خصوصا، يستحق  االحتفال، 
بصمــوده   شــعبنا  اســتطاع   حيــث 
وإقدامه واستعداده لمواجهة العقلية 
االحتاللية اإلسرائيلية، وإصراره على 
تحقيق أهدافه تحقيــق هذا اإلنجاز 

العظيم.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني أثبت 
قدراتــه الهائلة، وأكد عظمته عندما 
أرغم دولة االحتالل على االســتجابة  
لمطالبــه، وهذا أمر هام علينا إدراك 

أهميته.
وحــول محــاوالت االحتــالل تشــويه 
صــورة الحقيقــة الفلســطينية قال 
القــدوة: «نلتقــي بــوكاالت األنبــاء 
األجنبية لشــرح األوضاع وتمكينهم 
من فهــم الحقائق، نظرا للتشــويه 
المتعمد من سلطات االحتالل للصورة 
الفلســطينية. واعتبر ذلك مساهمة 
في المعركة اإلعالمية والسياسية في 

ميدان الرأي العام العالمي.
أبو يوســف: االحتــالل اختبر عزيمة 
شعبنا الذي كلل النصر بوحدة وطنية

التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو  واعتبــر 
لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل 
أبو يوسف اندحار العدوان اإلسرائيلي 
األخير عن المسجد األقصى المبارك 
انتصارا   األمنيــة  اإلجــراءات  وإلغــاء 
تــه   ووحد لفلســطيني  ا للشــعب 

الوطنية.
وقال أبو يوســف فــي حديث لإلذاعة 
المكلــل  النصــر  هــذا  إن  ذاتهــا: 
بوحــدة الشــعب الفلســطيني، كان 
بفضل تضحيات الشــهداء والجرحى 
والصامدين واألسرى، وجاء بعد عطاء 
كبيــر من أبناء شــعبنا الذين رابطوا 

عند أبواب المسجد المبارك.
وقــال أبو يوســف إنه ال مــكان على 
أرضنا لالحتالل الذي يحاول المساس 
بمقدســاتنا، والــذي اختبــر عزيمــة 
أهلنــا فانكســر، وإن أمــام المجتمع 
الدولي الفرصة لتكريس حق الشعب 
واالستقالل  الفلسطيني في الحرية 
المســتقلة بعاصمتها  دولتــه  وقيام 

القدس.
وقال الكاتب والمحلل السياسي عمر 
حلمــي  الغــول: إن ما حصــل اليوم 
من إزالة كافة أشــكال التعديات في 
محيط المسجد األقصى المبارك، هو 
انتصار للشعب العربي الفلسطيني 
ولقيادته وفعالياته الدينية، ال ســيما 
وأن حكومــة نتنياهو وائتالفه خضع 
لقرار الشــعب الفلسطيني الذي أكد 
أنه صاحب الســيادة، وفرض إرادته 
إلزالة كافــة االنتهــاكات واإلجراءات 
والبوابــات االلكترونيــة والكاميرات. 
واعتبــر أن هدا الخضــوع له ما بعده 

وهو ليس النهاية.
وبيــن الغــول أن مــا قامت بــه دولة 
االحتــالل مــن إجــراءات وانتهــاكات 
مست بمكانة القدس وبسيادتها، لم 
يكن أن يمرره أبناء شعبنا دون وقفة 
نصر والقيادة الفلسطينية والفعاليات 
الشــعبية والوطنية، وســيتابع أبناء 
أهدافنــا  لتحقيــق  النضــال  شــعبنا 
وإعادة االعتبار للقدس العاصمة إلى 
جانب هدفنا الوطنــي بإقامة الدولة 
الفلســطينية على حدود عام 1967 
وعاصمتها القدس الشرقية وضمان 

حق العودة.
وتابع أن القيادة اإلســرائيلية تسابق 
الزمــن لضــم القدس من خــالل ما 

تقوم به من عمليات الضم والتهويد 
واعتقــال شــبابنا وأســرهم، إضافة 
إلغالق المؤسســات المقدسية لعزل 
القــدس والتضييق على أهلها، لكن 
هذا يواجه بصمود شــعبنا وإجراءات 
سياســية ودبلوماســية مهمه تقوم 
بهــا القيــادة إللغــاء هده اإلجــراءات 

وإسقاطها.
مجــددا  أكــد  «شــعبنا  إن  وقــال: 
وقوفــه بمختلف أطيافه السياســية 
واالجتماعية والثقافية وقوفه ولحمته 
معــا لحماية األقصى، وشــكلت حالة 
من التكامل بيــن القيادة والفعاليات 
الروحيــة والتي قطعت الطريق أمام 
من أراد االنقضاض على الشــرعية  
فالوحدة التي تجسدت بالقدس أكدت 
انها خط احمر ألبناء شــعبنا ال يمكن 

التنازل عنها».
وشدد الغول على أن شعبنا بصموده 
وإرادته أكد المؤكــد، وانه قادر على 
الدفــاع عــن مقدســاته رغــم القهر 
والحصار لكنه كان وسيبقى صاحب 
إســرائيل  وأن  والســيادة،  األرض 
والواليات المتحدة لن تستطيع تجاوز 
القيادة الفلســطينية التي أثبتت أنها 
تقــف علــى نبــض الشــارع وتقوم 
بكافة المهام السياسية والدبلوماسية 
وتتخــذ اإلجــراءات الداعمــة لتعزيز 
صمــود أبناء شــعبنا وحماية الثوابت 

الوطنية.
وقال: «ما حدث يمثل مدخال لمواصلة 
القيادة باقي إجراءاتها وستتواصل مع 
المنابر العربيــة والدولية واإلقليمية 
بالقــدس  تتعلــق  قــرارات  النتــزاع 
وشــعبنا ســيواصل نضالــه إلعــادة 

االعتبار لهده المدينة المقدسة».


