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تاريخ النشر: 2018/04/08  تعديل حجم الخط 

العالول: جرائم االحتالل تزيد شعبنا تمسكا بأرضه وحقه

 

القدس عاصمة فلسطين/ الخليل 8-4-2018 وفا- أكد نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، أن شعبنا،
يزداد تمسكًا بأرضه وحقه، وسيبقى صامدًا حتى دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال العالول لدى زيارته اليوم األحد، جامعة القدس المفتوحة في الخليل، إن قناعة شعبنا وقيادته بعدالة
قضيته تجعلنا نتمسك بمواقفنا، مشددا على أن القيادة الفلسطينية ستواصل الجهود من أجل فضح

ممارسات االحتالل وإجراءاته ضد أرضنا وأطفالنا ومقدساتنا.

وأكد أن القيادة الفلسطينية تضع نصب عينيها تحقيق وحدة شعبنا، ولن تمل الحوار في أي مكان من أجل
إنهاء االنقسام وإعادة اللحمة لشعبنا.

وفيما يتعلق بالمجلس الوطني، بّين العالول أن حركة فتح وافقت على تأجيل انعقاده مرات عدة، من أجل
جمع الكل الفلسطيني تحت سقفه، وحينما وصلت إلى قناعة تفيد بأن مؤسساتنا في خطر، وعلى رأسها
مؤسسات منظمة التحرير، قررت أن تعقد هذا المجلس، وهي حريصة على حضور فصائل المنظمة في هذه

الدورة المهمة.

وقال إن وفدا من حركة "فتح" سيتوجه خالل األيام القريبة للقاء قادة الفصائل في الخارج، مؤكدا أن المجلس
سيعقد في الداخل وبالتواصل عبر (الفيديو كونفرنس) مع األخوة خارج الوطن.

وحّيا العالول جامعة القدس المفتوحة، وقال: "هذه الجامعة عزيزة علّي، ففكرة تأسيسها واكبت الشهيد ياسر
عرفات، وكان مبرر وجودها مواجهة اإلجراءات التعسفية التي فرضها االحتالل ضد الجامعات الفلسطينية، كما
أنها جاءت لتلبي االحتياجات الكبيرة من التعليم العالي لشعبنا، فأدت دورًا تعليميًا ونضاليًا أنارت به بيوت

https://www.facebook.com/pages/WAFA-News-Agency/124368524307970
https://twitter.com/wafa_ps
https://www.youtube.com/user/WAFAPS
http://english.wafa.ps/
http://french.wafa.ps/
http://www.wafa.ps/index.aspx
http://images.wafa.ps/
http://info.wafa.ps/
http://www.wafa.ps/index.aspx
http://www.wafa.ps/ar_category.aspx?id=7yRKHUa28552590a7yRKHU


16/04/2018 العالول: جرائم االحتالل تزید شعبنا تمسكا بأرضھ وحقھ

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=05uyvYa816741126432a05uyvY 2/5

ذات صلة
 

شعبنا بالعلم، كما عززت صموده فوق أرضه".

ورافق العالول في زيارته إلى الجامعة، أمين سر إقليم وسط الخليل عماد خرواط، وعدد من أعضاء اإلقليم،
والتقى أعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريين وطلبة الجامعة ومجلس اتحاد الطلبة.

وأكد القائم بأعمال مدير فرع الخليل عبد القادر دراويش، أن جامعة القدس المفتوحة بكل مكوناتها تبايع
الرئيس محمود عباس وتقف إلى جانبه في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي، وكل المخاطر المحدقة بمشروعنا

الوطني.
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