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رسالة القدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم
 مجلس الوزراء السعودي يؤكد بطالن اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس.
 ترامب :اعترافنا بالقدس حق سيادي أمريكي والمساعدات لألصدقاء فقط.
 اجتماع دولي :القدس فلسطينية وزيارة األقصى جزء من مناسك الحج والعمرة.
 االحتالل سيعيد نشر قواته في ضواحي القدس خلف الجدار.
 د .مجدالني :سفير رومانيا ال نفكر ولن ننقل السفارة للقدس.
 السفير اللوح يوجه الدعوة إلى مفتي الديار المصرية السابق لحضور مؤتمر
القدس.
 أطفال بال مدارس ..ھكذا تحارب "إسرائيل" التعليم في القدس المحتلة.
 عواد :ملتزمون بدعم ومساندة مشافي العاصمة القدس.
 المتطرف غليك يقتحم المسجد األقصى.
 االحتالل يعتقل والدة شھيد وطفلتھا في القدس.
 المطران حنا  :الفلسطينيون في القدس ليسوا ضيوفا ً عند أحد.
 ساعات عصيبة تعيشھا بلدة العيسوية في القدس.
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 اللواء ضميري :قرار ترامب بشأن القدس أعطى االحتالل الضوء األخضر لتصعيد
عدوانه على شعبنا.
" مؤتمر القدس عاصمة سالم األديان"ينطلق غداً في إيران.
 عيسى قراقع 1000 :حالة اعتقال في القدس منذ إعالن ترمب.
 الرئيس اليوناني يرفض االعتراف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل".
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مجلس الوزراء السعودي يؤكد بطالن اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس
القدس عاصمة فلسطين /الرياض  2018-1-30وفا
جدد مجلس الوزراء السعودي ،التأكيد على أن القدس ھي العاصمة التاريخية األزلية لفلسطين ،وفقا ً
للقرارات الدولية.
وأكد مجلس الوزراء ،في اجتماعه بالرياض اليوم الثالثاء ،برئاسة العاھل السعودي خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،أن أي إجراء تقوم به سلطات االحتالل اإلسرائيلي ھو
أمر باطل ،وال يؤدي إال إلى إشعال التوتر في منطقة الشرق األوسط ،وإضعاف فرص التوصل إلى حل
شامل ودائم يبنى على أساس حل الدولتين ،وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتھا القدس.

ترامب :اعترافنا بالقدس حق سيادي أمريكي والمساعدات لألصدقاء فقط
بيت لحم -معا2018/1/31 -
القى الرئيس االمريكى دونالد ترامب ليلة االربعاء اول خطاب له بعنوان "حالة االتحاد" منذ توليه
منصبه .ركز الخطاب على قضايا محلية مثل االقتصاد األمريكي وسياسة الھجرة  ،ولكن ترامب أشار
أيضا إلى إسرائيل والقدس ودعا الكونجرس االمريكي الى تعزيز التشريعات التى تضمن ان تكون
المساعدات االمريكية "موجھة الى اصدقائنا فقط" والعمل على تصحيح االتفاق النووى مع ايران.
وقال ترامب "في الشھر الماضي اتخذت تحركا قبل بضعة اشھر فقط بدعم من مجلس الشيوخ باكمله:
االعتراف بالقدس عاصمة السرائيل"" .بعد وقت قصير ،صوتت عشرات الدول في الجمعية العامة لألمم
المتحدة ضد حق الواليات المتحدة السيادي في تنفيذ ھذا االعتراف .دافعو الضرائب االميركيون يرسلون
مليارات الدوالرات من المساعدات الخارجية سنويا الى ھذه الدول".
ونتيجة لھذا التصويت ،قال ترامب "اننى اطلب من الكونغرس أن يصدر تشريعا ً للتأكد من أن المساعدات
األمريكية تذھب ألصدقائنا ال ألعدائنا".
وأشار ترامب إلى القرار الذي اتخذه بشأن االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية،
والضجة الذي أحدثه.وقال" :لقد إتخذت الشھر الماضي قرارا باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ،لكن
بعض الدول صوتت ضد ھذا القرار في األمم المتحدة".
وأضاف" :أمريكا قدمت أكثر من  20مليار دوالر من المساعدات لھذه الدول ،وأنا أطالب الكونغرس بأن
يعمل لتكون ھذه األموال في خدمة المصالح األمريكية ،وأال تتجه إال إلى أصدقاء أمريكا وليس ألعدائھا".
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وتطرق ترامب في خطابه لمجموعة من النقاط ،عرض خاللھا جردا ألبرز إنجازاته ،ورؤيته السياسية،
والخطة التي سيقوم بتنفيذھا خالل العام الجديد.
ففيما يتعلق بملف اإلرھاب ،أعلن الرئيس األمريكي عن تحرير كل األراضي التي كان يسيطر عليھا
تنظيم "الدولة اإلسالمية" في سوريا والعراق تقريبا ،مشددا على ضرورة العمل أكثر لھزيمة التنظيم
المتشدد نھائيا.
وقال" :اإلرھابيون ليسوا مجرد مجرمين ھم قتلة وأعداء لألمريكيين" ،مضيفا" :سنواصل المعركة حتى
نھزم داعش تماما".
كما تحدث عن مسألة الھجرة والثغرات التي يستغلھا اإلرھابيون للدخول إلى الواليات المتحدة األمريكية،
مشددا على ضرورة الوصول لنظام ھجرة جيد الختيار الصالحين الذين من شأنھم أن يقدموا إضافة
للبالد.
وأعلن ترامب عن توقيعه أمرا تنفيذيا إلبقاء مركز االعتقال العسكري في خليج غوانتانامو ،في كوبا
مفتوحا ،وذلك بعدما حاول الرئيس السابق باراك أوباما إغالقه دون جدوى.
وقال" :وقعت للتو ،قبل القدوم إلى ھنا ،أمرا يوجه وزير الدفاع جيم ماتيس إلعادة النظر في سياسة
االعتقال العسكري وإبقاء منشآت االعتقال في خليج غوانتانامو مفتوحة".
كما دعا كل األمريكيين ،وخاصة الحزبين الجمھوري والديموقراطي ،إلى "وضع الخالفات جانبا بحثا
عن أرضية تفاھم".
وقال ترامب ،الساعي خلف دعم الحزبين لتحقيق إنجازات تشريعية ،وال سيما في ملفي الھجرة والبنى
التحتية" :الليلة ،أدعو كل واحد منا إلى وضع خالفاتنا جانبا ،والبحث عن أرضية مشتركة ،والسعي خلف
الوحدة التي يجب تقديمھا للشعب الذي انتخبنا لخدمته".
ويأتي أول خطاب للرئيس األمريكي حول حال االتحاد ،في وقت تراجعت فيه شعبيته إلى حوالي 40
بالمئة ،بحسب دراسة لريل كلير بوليتيكس.

اجتماع دولي :القدس فلسطينية وزيارة األقصى جزء من مناسك الحج والعمرة
انقرة -معا2018/1/30 -
قال رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش ،الثالثاء ،إنه "ينبغي على العالم اإلسالمي اعتبار القدس،
قضية مشتركة لجميع المسلمين وليس للفلسطينيين أوالعرب فقط ،والتأكيد بكل المناسبات على حقيقة أن
القدس ھي العاصمة األبدية لفلسطين".
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جاء ذلك في البيان الختامي الذي تاله "أرباش" ،لمؤتمر دولي بشأن القدس ،عقدته رئاسة الشؤون الدينية
التركية في إسطنبول ،انطلقت أعماله أمس اإلثنين واختتمت اليوم ،بمشاركة علماء دين مسلمين من حول
العالم.
ودعا البيان ،الذي اتفق عليه الحاضرون ،والمؤلف من  22مادة ،جميع المسلمين في العالم إلى زيادة
الوعي تجاه القضية الفلسطينية ،وتكثيف زياراتھم لفلسطين ،وجعل زياراتھم إلى المسجد األقصى جز ًءا
من مناسك الحج والعمرة التي يؤدونھا.
وشدد أن القدس حكمھا العديد من الشعوب على مر التاريخ ،وأنھا عاشت أكثر األعوام عدالة وسلما خالل
فترة حكمھا من قبل المسلمين.
وأكد ضرورة إدراج المعلومات التاريخية عن القدس وفلسطين والمسجد األقصى في البرامج التعليمية،
من أجل نقل القضية الفلسطينية بشكل أفضل لألجيال القادمة.
يذكر أن رئاسة الشؤون الدينية التركية ،أعلنت السبت الماضي ،في بيان ،أن إسطنبول ستستضيف يومي
 29و 30يناير /كانون ثاني الجاري اجتماعًا دوليًا حول القدس ،بھدف الدفاع عن قضية القدس والتأكيد
على أھميتھا في العقيدة اإلسالمية ،وكذلك تعزيز مشاعر التضامن مع الشعب الفلسطيني.

االحتالل سيعيد نشر قواته في ضواحي القدس خلف الجدار
القدس – معا2018/1/30 -
ذكرت مصادر صحفية اسرائيلية ان جيش االحتالل سيُطبق قريبا سيطرته االمنية على االحياء
والضواحي الفلسطينية التي فصلھا الجدار قبل  13عاما ،والتي يسميھا االحتالل "غالف القدس" ،منھا
مخيم شعفاط لالجئين وحيي كفر عقب والمطار وابو جيس والعيزرية ،التي يسكنھا  140الف فلسطيني.
وكانت قد بررت قوات االحتالل ذلك بأن ھناك ارتفاع في عدد العمليات التي ينفذھا مقدسيون يسكنون في
ھذه االحياء او يلجأون اليھا النھا ال تخضع للسيطرة االسرائيلية ،فقرر االحتالل تعزيز واعادة نشرت
جيش في ھذه البلدات وتشكيل ھيئة مشتركة لممثلي كافة االجھزة االمنية االسرائيلية ذات الصلة ،مؤكدة
انه ال تغيير سيطرأ على الحواجز العسكرية المحيطة والقريبة من ھذه القرى والبلدات واالحياء.
وكانت اسرائيل تنوي تسليم ھذه االحياء للسلطة الوطنية الفلسطينية ،ثم صاغت مشاريع قوانين في
الكنيست تلغي ذلك ،وتمنع نقل اي جزء من مدينة القدس المحتلة في اي عملية تسوية مستقبلية اال بموافقة
 80عضو كنيست على االقل من اصل  ،120فيما يمكن الغاء المشروع بأغلبية  61صوت.
ذكرت صحيفة "ھآرتس" العبرية ان جيش االحتالل يدرس فرض السيادة العسكرية والمسؤولية االمنية
على احياء مقدسية خلف الجدار بما فيھا مخيم شعفاط لالجئين وبلدة كفر عقب التي تقع داخل حدود بلدية
االحتالل للقدس ،اال انھما معزولتان جغرافيا منذ بناء الجدار.
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وكانت قد نقلت صحيفة "ھآرتس" عن مصادر مطلعة في اجھزة االمن االسرائيلية منتصف الشھر الجاي
قولھا انھا ستقدم توصياتھا لرئيس ھيئة أركان الجيش اإلسرائيلي غادي ايزنكوت ،بنقل االحياء للسيطرة
االسرائيلية ،مبررة ذلك بما وصفته بالعنف في ھذه االحياء واتساع دائرة المواجھات وضرورة تشديد
التعاون بين الشرطة والجيس االسرائيلي خصوصا حول االحياء الواقعة خلف الجدار وفي منطقة "ھار
ادار".
وافادت الصحيفة إن نقل المسؤولية "األمنية" من الشرطة إلى الجيش تثير مسائل قانونية خطيرة ،ألن
األحياء التي تقع داخل حدود القدس وجزء من أراضي اسرائيل.

د .مجدالني :سفير رومانيا ال نفكر ولن ننقل السفارة للقدس
رام ﷲ  -معا 2018/1/30 -
التقى االمين العام لجبھة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.
أحمد مجدالني ،اليوم الثالثاء بمكتبه بمدينة رام ﷲ مع ممثل رومانيا لدى دولة فلسطين كاتالين تيرال،
وبحث اللقاء اخر المستجدات السياسية وسبل تطوير العالقات والتعاون الثنائي.
وقال د .مجدالني الحديث االمريكي عن العودة لطاولة المفاوضات حديث عبثي  ،مستغربا من تلك
التصريحات قائال " عن أية طاولة مفاوضا يتحدث غرنبيالت"  ،التي دمرتھا ادارته بإخراج القدس
والالجئين من طاولة المفاوضات.
وتابع د .مجدالني نريد بناء عملية سالم في اطار االمم المتحدة ومؤتمر دولي بمشاركة االتحاد االوروبي
وروسيا والصين  ،وندعو المجتمع الدولي لدعمنا من أجل تمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتھا على
ارضھا وفق قرارات الشرعية الدولية.
ومن جانبه جدد تيرال تأكيد موقف رومانيا الثابت و القائم على حل الدولتين و أن رومانيا تعمل ضمن
المجتمع الدولي و اإلتحاد األوروبي إليجاد حل عادل و دائم للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،و ال تفكر و
لن تنقل سفارتھا للقدس
وعبر السفير الروماني عن فخره واعتزازه بوجوده في دولة فلسطين ،مشيداً بمستوى العالقات بين
البلدين ،ومؤكدا أنه سيسعى الى تطوير العالقات الثنائية في شتى المجاالت.
وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية للجبھة تغريد كشك ،وعضو لجنة العالقات الدولية والسياسية
بالجبھة بشار العزة.
السفير اللوح يوجه الدعوة إلى مفتي الديار المصرية السابق لحضور مؤتمر القدس
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القدس عاصمة فلسطين /القاھرة 2018-1-30
دعا سفير دولة فلسطين بالقاھرة ومندوبھا الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح ،الشيخ علي جمعة
"عضو ھيئة كبار العلماء واستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات العربية واإلسالمية بجامعة األزھر
بالقاھرة -مفتي الديار المصرية السابق" ،لحضور مؤتمر القدس المزمع عقده في نيسان/أبريل القادم في
فلسطين.
ونقل السفير اللوح خالل اللقاء ،تحيات الرئيس محمود عباس ،ومستشار الرئيس للشؤون الدينية الدكتور
محمود  ،ووزير األوقاف الشيخ يوسف دعيس ،للشيخ جمعة ،مؤكداً تقدير فلسطين قيادة وشعبا ً لمواقفه
المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني ،حيث ق ّدم مجسم قبة الصخرة باسم الرئيس لفضيلته تقديرا له.

أطفال بال مدارس ..ھكذا تحارب "إسرائيل" التعليم في القدس المحتلة
المركز الفلسطيني لإلعالم2018/1/30 -
يتعرض قطاع التعليم داخل أسوار البلدة القديمة من القدس المحتلة لعملية استھداف مبرمج بھدف تفريغھا
من المدارس وخاصة في محيط المسجد األقصى المبارك.
وقال مدير التعليم والتأھيل في القدس والمسجد األقصى المبارك الدكتور ناجح بكيرات ،إن ھناك قرارا
صھيونيا يقضي بتفريغ البلدة القديمة من المدارس وخاصة تلك المحيطة بالمسجد األقصى والحي
اإلسالمي ،حيث يوجد أكثر من  ١٣مدرسة معظم طالبھا يعبرون المسجد ويتلقون التعليم فيھا.
وأكد أن عدد الطالب في ھذه المدارس ،انخفض نتيجة للقبضة األمنية الصھيونية المشددة وحملة
التخويف ،إلى أكثر من %.40
وقال" :حكومة االحتالل منذ العام  1967عشية احتالل القدس حاولت القضاء على التعليم الفلسطيني في
المدينة ،ولم تتمكن؛ لوقوف رجال أشداء في وجھھا من بينھم األستاذ الفاضل حسني األشھب وغيره من
الذين وقفوا في وجه شطب التعليم األردني وفرض التعليم الصھيوني".
استراتيجية المراحل
وأضاف أن المحاوالت استمرت في العقود الماضية ولكن وفق استراتيجية المراحل ،فبعد محاوالت
"قصقصة" وحذف المناھج الفلسطينية وإدخال المنھاج الصھيوني لبضع مدارس تابعة للبلدية ،جاء ضخ
الميزانيات والمخصصات للمدارس في ظل األزمات التي تعيشھا المدينة بعد جدار الفصل العنصري.
ولفت إلى أن الھجمة على التعليم الفلسطيني في القدس دخلت مرحلة الخطر منذ العام  2014عندما شكلت
حكومة االحتالل وحدة في المعارف والبلدية لتقوم بأسرلة التعليم في مدينة القدس وفي داخل البلدة القديمة
ومحيطھا من أجل تنفيذ الخطة التي تھدف للسيطرة عليھا بالكامل ،وإخراج المدارس الفلسطينية منھا
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لتفريغ الطالب في مدارس القرى واألحياء المحيطة.
وأكد بكيرات أنه منذ البداية ش ّددنا على ضرورة بقاء التعليم الفلسطيني في القدس والبلدة القديمة ،قائال:
"كان وما زال القرار أن يبقى تعليما ً فلسطينيا يحمل الھوية العربية اإلسالمية ،ويجب إبقاء الطالب في
البلدة القديمة ومحيطھا ،وكذلك التجار والحفاظ على أھل البلدة القديمة ونحافظ على مركزنا وقبلتنا األولى
وأسواقنا التاريخية ووجودنا األصيل فيھا".
تفريغ البلدة القديمة
وكشف بكيرات عن قرار من حكومة االحتالل يقضي بتفريغ البلدة القديمة من المدارس وخاصة تلك
المحيطة بالمسجد األقصى المبارك والحي اإلسالمي ،حيث يوجد أكثر من  13مدرسة معظم طالبھا
يعبرون المسجد من أبوابه كافة ،ويتلقون التعليم في ساحاته ،ويصلون فيه وخاصة المدارس الشرعية
للبنين والبنات.
وحذر بكيرات من خطورة تفريغ سلطات االحتالل لمركز القدس وجوھرھا ،وھي البلدة القديمة التي تمثل
قلب المدينة واألسواق التاريخية والمدارس القديمة ومھد المقدسات اإلسالمية والمسيحية فيھا المسجد
األقصى المبارك وكنيسة القيامة.
وكشف بكيرات عن محددات الخطة الصھيونية قائال" :ھي تعمل على ثالثة محاور لتھويد البلدة القديمة
وتفريغھا من المدارس التي تمثل القلب النابض والرافد لألسواق والمسجد األقصى ،عبر تحويل البلدة
القديمة إلى ثكنة عسكرية ،ونشر الجنود وأفراد الشرطة على أبواب البلدة والمسجد المبارك ،وأنشأت في
داخلھا  ١٥مخفرا ونقطة لتجمع أفراد الشرطة والقوات الخاصة وحرس الحدود".
وأضاف أنه منذ العام  2014ونحن نشھد تسارعا في المشھد األمني والعسكري في البلدة القديمة بشكل
كبير ومكثف حيث اختفت معالم السوق التي كانت تمأل أجواءه رائحة النعنع ليحل مكانھا رائحة البارود
في باب العمود ،ورائحة الرصاص والغاز المسيل للدموع ،وأصبح الطالب يصلبون على أبواب البلدة
القديمة وأبواب األقصى في عملية ھمجية إرھابية للطالب والطالبات وأھاليھم.
وأشار إلى أن ذلك أفزع الكثير من األھالي الذين لمسوا الخطر يتھدد أوالدھم وبناتھم بعد استشھاد العديد
من الشبان على أبواب المدينة في ھبة األقصى األخيرة.
وأضاف أن ھذا تجلى بوضوح بعد أحداث المسجد األقصى وفشل سلطات االحتالل في فرض البوابات
اإللكترونية على أبواب المسجد.
وأكد مدير التعليم والتأھيل في القدس أن نسبة تراجع عدد الطالب والطالبات الذين يتلقون التعليم في البلدة
القديمة بلغت أكثر  %40خالل العامين الماضيين فقط.
وأوضح بكيرات" :في البلدة القديمة 13مدرسة ،منھا ثالث مدارس داخل المسجد األقصى المبارك ،جزء
منھا تابع لألوقاف اإلسالمية والتعليم الشرعي مباشرة والباقي لألوقاف ،ولكن تتبع وزارة التربية والتعليم
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الفلسطينية ،كذلك ھناك العديد من المدارس الخاصة وأخرى تابعة للكنائس مثل المدرسة اللوثرية والقبطية
ومار متري وغيرھا التي شھدت تراجعا ً كبيراً أيضا ً في عدد الطالب".
العامل األمني
وأضاف أن التراجع يعود للعامل األمني "اإلسرائيلي" الذي أشعر وأوھم األھالي وبث الرعب فيھم أن
أوالدھم في خطر كبير في ذھابھم اليومي للمدارس داخل البلدة القديمة في ظل األوضاع والقبضة األمنية
الصھيونية التي تمنع أي نشاط أو أي تحرك أو حتى تخريج لروضة أطفال ،تع ّده سلطات االحتالل عمال
منظما من السلطة الفلسطينية ،أو نشاطا مناھضا لالحتالل فيتم اقتحام المدارس أو منع النشاط المدرسي.
أما العامل الثاني ،فھو وقف نمو وتطور وتوسيع وتحديث المدارس التاريخية العريقة في البلدة القديمة،
وحجب الخدمات عنھا ،فالكتب ال تدخل دون موافقة صھيونية ،وترميم أو تجديد أي مدرسة ،البلدية
وأجھزتھا بالمرصاد بالمنع والمخالفات.
أما العامل الثالث ،فكان عمليات فرض المنھاج الصھيوني عبر التراخيص والموازنات والمختبرات
والتسھيالت التي تقدم لمن يخرج ،وبث دعاية بين المعلمين والمدراء والمختصين في التعليم أن البلدة
القديمة ليست مكانا للتعليم ،فالتعليم يتم في أقرب مدرسة لك في الحي أو القرية.
توجه صھيوني
وأوضح بكيرات أن ھذا التوجه الصھيوني المدروس يعمل ضمن خطة يجري تنفيذھا بشكل محكم ،في
ظل األزمات التي يعيشھا التعليم الفلسطيني في القدس وضواحيھا من نقص في الغرف الصفية إلى
الرواتب والمناھج ..الخ ،ھذا إلى جانب األزمات الصباحية في المدينة المقدسة التي حرمت من أھم
الخدمات كالمواقف والخدمات العامة والبنى التحتية التي تضغط حتى على سكان البلدة القديمة للخروج
منھا.
وأضاف أن ھذه الخطة لھا انعكاسات كبيرة وخطيرة على المسجد األقصى المبارك ورواده وشبابه،
وكذلك على األسواق التاريخية كسوق البازار وسوق العطارين وسوق اللحامين الذي تم إغالق معظم
المحال التجارية فيه.
وناشد بكيرات الجھات الفلسطينية المعنية بالتعليم الفلسطيني بالقدس أن تعي حجم المؤامرة التي تستھدف
ھذا القطاع ،وفي البلدة القديمة تحديداً ،في ھذه المرحلة بالذات وفي خضم الصراع على ھذا الكيلومتر
المربع الوحيد الذي يضم أقدس المقدسات اإلسالمية والمسيحية في فلسطين.
تھويد التعليم
بدوره ،قال مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين ،إن تھويد التعليم كان وما زال ھدف
االحتالل ،لذلك علينا أن نبذل جھودا مضاعفة للحفاظ على التعليم في القدس وخاصة في البلدة القديمة
حتى يبقى أبناؤنا وبناتنا مرتبطين فيھا ،وبمقدساتھا وبمنھاجنا وثقافتنا وقيمنا وعقيدتنا ،وبتاريخ المدينة
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المقدسة.
وأضاف لـ "المركز الفلسطيني لالعالم"" :لن نسمح بحال من األحوال للمخططات الصھيونية أن تمر
على قدسنا ومقدساتنا ،ھم يحاولون تھويد وتجفيف التعليم والصحة والحياة االجتماعية واالقتصادية في
البلدة القديمة ومحيط المسجد األقصى المبارك بھدف دفع أھل المدينة للھجرة وتركھا ،وھذا لن يمر ولن
يكون".
وتابع" :ھذه قضية خطيرة تحتاج الى انتباه ووعي وجھود مضاعفة للمحافظة على مرافق الحياة كافة في
البلدة القديمة ،وتعزيزھا وقطع الطريق على مخططات االحتالل ليستمر الوجود والحياة الفلسطينية في
المدينة المقدسة والمسجد األقصى ومحيطه".

عواد :ملتزمون بدعم ومساندة مشافي العاصمة القدس
القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-1-30وفا
جدد وزير الصحة جواد عواد دعم ومساندة مستشفيات مدينة القدس المحتلة.
جاء ذلك عقب اجتماعه مع رئيس الھيئة اإلدارية لجمعية المقاصد الخيرية عرفات الھدمي ،ووفد إداري
وطبي من الجمعية ،في مكتبه بمدينة رام ﷲ ،اليوم الثالثاء.
وشدد على توجيھات الرئيس محمود عباس ،ورئيس الوزراء رامي الحمد ﷲ بإيالء مشافي العاصمة
األولوية القصوى.
وجدد وزير الصحة التأكيد على إيالء مشافي القدس األھمية واألولوية في تحويل المرضى لتلقي العالج.
وقال" :كانت مشافي العاصمة وال تزال أولوية لنا ،ونحن نعتبرھا من شبكة المستشفيات الحكومية".

المتطرف غليك يقتحم المسجد األقصى
القدس عاصمة فلسطين  2018-1-30وفا
اقتحم عضو الكنيست اإلسرائيلية عن حزب الليكود ،المتطرف يھودا غليك ،المسجد األقصى المبارك،
ظھر اليوم الثالثاء ،على رأس مجموعة من غالة المتطرفين ،وبحراسة مشددة من قوات االحتالل
اإلسرائيلي.
وقال مراسلنا في القدس إن المتطرف غليك اقتحم األقصى من باب المغاربة ،ونفذ جولة استفزازية في
أرجائه وقدم شرحا للمجموعة المرافقة حول أسطورة الھيكل المزعوم.
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االحتالل يعتقل والدة شھيد وطفلتھا في القدس
رام ﷲ  -دنيا الوطن2018/1/31 -
ّ
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،فجر اليوم األربعاء ،والدة شھيد وطفلتھا ،من بلدة قطنة شمال غرب
مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية ،بأن قوات االحتالل اعتقلت رسيلة والدة الشھيد محمد شماسنة ،وطفلتھا التي تبلغ
من العمر  14عاما ،بعد دھم منزلھا ،واقتادتھن الى مركز توقيف وتحقيق تابع لھا.

المطران حنا  :الفلسطينيون في القدس ليسوا ضيوفا ً عند أحد
رام ﷲ  -دنيا الوطن2018/1/30 -
وصل الى المدينة المقدسة عصر اليوم وفد اعالمي من استراليا ضم عددا من ممثلي وسائل االعالم
االسترالية .وقد استھل الوفد االعالمي زيارته للمدينة المقدسة بلقاء المطران عطا ﷲ حنا رئيس اساقفة
سبسطية للروم االرثوذكس الذي استقبل الوفد عصر اليوم في كنيسة القيامة .
وقد اعرب الوفد االعالمي االسترالي عن سعادته بزيارة المدينة المقدسة كما واكدوا رغبتھم الصادقة
بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني والتعبير عن تضامنھم مع شعبنا في آالمه ومعاناته وما يتعرض له
في ظل االحتالل.
اعرب اعضاء الوفد االعالمي عن تضامنھم مع القدس ومقدساتھا وابنائھا ورفضھم العالن ترامب
االخير المتعلق بالمدينة المقدسة كما اكدوا للمطران تعاطفھم مع الشعب الفلسطيني وافتخارھم واعتزازھم
بلقاء المطران الذي يعتبر علما من اعالم فلسطين وصوتا مناديا بالعدالة والحرية للشعب الفلسطيني.
اما المطران فقد رحب بالوفد مؤكدا بأننا نستقبلكم في مدينة القدس بكل وفاء وتقدير لجھودكم ووقوفكم
الدائم مع شعبنا الفلسطيني وقد تابعنا خالل االيام الماضية الحملة االعالمية التي قمتم بھا في بلدكم رفضا
العالن ترامب وتعاطفا وتضامنا مع شعبنا في محنته وآالمه ومعاناته.
نفتخر بأصدقاء فلسطين الموجودين في سائر ارجاء العالم ونحن اوفياء لكل من يقف دفاعا عن القدس
ودفاعا عن عدالة القضية الفلسطينية في اي مكان في ھذا العالم فرقعة اصدقاءنا تتسع يوما بعد يوم
والراية الفلسطينية ترفع في كافة العواصم والمدن العالمية واصدقاءنا دوما ينادون بالحرية لشعبنا
ويعبرون عن تعاطفھم ووقوفھم الى جانب قضية شعبنا الوطنية التي تعتبر اعدل قضية عرفھا التاريخ
االنساني الحديث.
ان القضية الفلسطينية ھي قضية ابناء شعبنا الذين ظُلموا وتعرضوا للنكبات والنكسات ويحق لھم ان يرفع
الظلم عنھم وان يعيشوا بأمن وسالم في وطنھم وفي ھذه االرض المقدسة  ،القضية الفلسطينية ھي قضية
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شعب رازح تحت االحتالل ويحق لھذا الشعب ان ينعم بالحرية الكاملة التي يستحقھا والتي في سبيلھا قدم
وما زال يقدم التضحيات الجسام .
القضية الفلسطينية ھي قضيتنا جميعا ھي قضية االمة العربية وقضية كافة احرار العالم بغض النظر عن
انتماءاتھم الدينية او العرقية او خلفيتھم الثقافية او لون بشرتھم.
الفلسطينيون يسعون دوما من اجل بناء جسور صداقة ومودة ومحبة مع كافة شعوب االرض  ،فنحن ال
نعادي احدا بسبب انتماءه الديني ونحن نحترم كافة اصحاب الديانات والخلفيات الثقافية واالثنية المتعددة
في عالمنا ،ولكننا في نفس الوقت نرفض العنصرية والتطرف والكراھية والعنف واالرھاب وندعو
الحترام كرامة االنسان وحقوقه  ،فحيثما ھنالك ظلم وامتھان للكرامة االنسانية وحيثما ھنالك جراح وآالم
واضطھاد فإن انحيازنا ھو لالنسان المظلوم الذي ُخلق لكي يعيش حرا ولكي تصان حقوقه وحريته
وكرامته.
ان ثقافة شعبنا الفلسطيني ھي ثقافة انفتاح على كافة الشعوب فنحن نحب وطننا ونفتخر بانتماءنا لالمة
العربية والشعب الفلسطيني ولكننا منفتحين على سائر ارجاء العالم ونتمنى ان يصل صوت فلسطين الى
كل مكان في ھذا الكون فنحن اصحاب قضية عادلة ونتمنى ان يتعرف العالم على قضيتنا وان يتضامن
االحرار دوما معنا ونحن نود ان نشكركم وان نشكر كافة وسائل االعالم الرصينة والموضوعية والتي
تنقل الصورة الحقيقية لما يحدث في بالدنا كما يجب ان تصل وليس كما يريدھا البعض ان تصل.
ما نريده من االعالم ان يكون رصينا وان ينقل الصورة الحقيقية لما يحدث في منطقتنا وفي بالدنا.
نتمنى منكم ان تتابعوا ما يحدث في القدس وان تھتموا بمسألة ما يتعرض له المقدسيون من انتھاكات
لحقوق االنسان اضافة الى ما تتعرض له مقدساتنا واوقافنا ومؤسساتنا الوطنية في القدس.
اذھبوا الى المدن والقرى والمحافظات الفلسطينية  ،اذھبوا الى المخيمات لكي تكتشفوا وتروا بأم العين
بأننا شعب يستحق الحياة ويستحق الحرية والتي في سبيلھا ناضل وما زال يناضل ويقدم التضحيات
الجسام.
تعرفوا عن كثب على شعبنا لكي تروا بأم العين بأننا لسنا جماعة ارھابية او تخريبية كما يصفنا بعض
المغرضين بل نحن نعشق الحرية ونعشق وننتمي لھذه االرض المقدسة التي جذورنا عميقة في تربتھا.
ارحب بكم بإسم ابناء القدس وشبابھا وشاباتھا وكبارھا وصغارھا باسم مسيحييھا ومسلميھا ونحن نقدر
زيارتكم وقد اتيتم من بالد بعيدة لكي تقولوا :نحن مع فلسطين ونحن مع القدس عاصمة فلسطين والتي
ستبقى كذلك ولن تؤثر علينا اية قرارات امريكية باطلة او اجراءات احتاللية تعسفية .
القدس مدينة السالم وقد غيب سالمھا بفعل ما يرتكب بحقھا وبحق مقدساتھا واوقافھا وابناء شعبھا ،القدس
مدينة ُغيب عنھا العدل في ظل ما يتعرض له شعبنا من ظلم وسياسات وممارسات ھدفھا ھو تھميش
.
حضورنا وتحويلنا الى اقلية والى ضيوف في مدينتنا المقدسة
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ساعات عصيبة تعيشھا بلدة العيسوية في القدس
الجزيرة -ھبة أصالن -القدس2018/1/31 -
شنت سلطات االحتالل منتصف الليلة الماضية حملة دھم واسعة لقرية العيسوية شمال
شرق القدس المحتلة ،شملت اعتقال  34شخصا ،وھدم عدد من المنشآت التجارية وحظائر الحيوانات،
وتسليم أوامر استدعاء للتحقيق وتوزيع للمخالفات.
وتزامنت حملة االعتقاالت التي انتھت في صباح الثالثاء مع تحليق كثيف لطائرة مروحية في سماء
القرية ،واقتيد المعتقلون عبر حافلة تابعة لشرطة االحتالل إلى مركزي تحقيق المسكوبية وشارع صالح
الدين.
وعقب انسحاب قوات االحتالل من وسط القرية ،عثر األھالي على قائمة كتبت فيھا أسماء وعناوين
وصور شخصية ألكثر من  60مواطنا ،ومن بينھم الشاب رشاد أبو ريالة الذي اعتقل عقب تكسير قوات
االحتالل إلحدى نوافذ منزله.
أھداف االحتالل
وقالت شرطة االحتالل في بيان صحفي إن ھذھالحملة التي حملت الرقم  700وشاركت فيھا عناصر من
الجيش والشرطة ومن بلدية االحتاللوسلطة الطبيعة ،كان لھا أھداف أمنية وأخرى مدنية ،ومن أجل
التعامل مع ما تزعم أنه يشكل خطرا على حياة المواطنين ويؤثر على جودة حياتھم.
وحسب البيان ،فإن من بين المعتقلين من تتھمھم سلطات االحتالل بالمشاركة في ما تسميه أعمال شغب
ضد عناصرھا ،ومنھم من اعتقل بسبب مديونيته لجھات مختلفة من مؤسسات دولة االحتالل؛ مثل
الضريبة والتأمين الوطني وغيرھا.
ولم يستطع المواطن باسل محمود أن يحبس دموعه وھو يتحدث عن ابنه مأمون ) 17عاما( الذي لم تشفع
له إصابته الخطيرة بحادث سير مميت تعرض له العام الماضي من عدم اعتقاله ،وھو يعاني من شلل في
يده اليسرى وما زال يخضع للعالج.
أما والدة الشاب بشار محيسن ) 26عاما( فأفادت أن ابنھا موقوف في مركز تحقيق المسكوبية وأن
محاكمته تأجلت مرات منذ صباح اليوم.
ووصفت األم لحظة اقتحام قوات االحتالل للمنزل في تمام الساعة الثالثة فجرا ،حين أخرجوا والده في
أجواء البرد القارص ،وطلبوا منه أن يصطحبھم لمنزل ابنه بشار والمتزوج منذ خمسة أشھر ،ليقتحموه
الحقا ويقتادوا بشار إلى "البوسطة" مقيد اليدين.
تشريد للحيوانات
وعند المدخل الغربي لبلدة العيسوية ،لم تسلم الحيوانات من ممارسات االحتالل حيث ھدمت الجرافات
وللمرة الثانية خالل سنتين حظيرة للماشية ،وإسطبال للخيول تعودان للمواطن محمد صالح مصطفى.
Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com
PNCECS2011@gmail.com

فلسطين  -رام ﷲ 2420901 ،2421080 : ،174 
فاكس  ،2420902البريد اإللكتروني PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com
Web site :http://www.pncecs.org

دولــــة فلسطين
منظمـة التحريـر الفلسطينيــة
اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
للتــربيـة والثقافـة والعـلوم

State Of Palestine
Palestinian Liberation Organization
Palestinian National Commission
For
Education, Culture & Science

اﻟﺗﺎرﻳﺦ  31 :ﻳﻧﺎﻳر 2018

ووثقت الجزيرة في بث مباشر عبر صفحة القدس اقتحام قوات االحتالل وعناصر سلطة الطبيعة لحظيرة
أغنام المواطن مصطفى ،وشروعھم بإفراغھا من الماشية والخيول ،قبل أن تباشر جرافاتھم بعملية الھدم
وتسوية الحظيرة واإلسطبل باألرض.
وقال المواطن مصطفى "ال أعرف إلى أين سأذھب بالخيول األربعة واألغنام ،ھم يھدمون وأنا سأعيد
البناء ،ھدفھم التخريب وبث القلق في نفوسنا ،لكن سنبقى ھنا".
وعلى بعد أمتار قليلة ،ھدمت جرافات بلدية االحتالل جدارا إسمنتيا بارتفاع متر ونصف مقام على جزء
من أرض المواطن المقدسي عبد الناصر محيسن البالغة مساحتھا  1.2دونم ) 1200متر مربع(،
باإلضافة إلى قن للدجاج والحمام.
وحسب المواطن محيسن ،فإن ھذه المرة الثانية أن تھدم سلطات االحتالل قن الدجاج الذي يربي فيه 15
دجاجة و 20حمامة ،وأضاف "حتى السور الذي سمحت لي البلدية ببنائه في حدود أرضي ھدموه رغم
إبرازي لألوراق القانونية وتصريح البناء".
وسبق عملية الھدم عند المدخل الغربي للقرية ،ھدم جرافات االحتالل لمنشأتين صناعيتين تُستخدمان
مخازن ،إحداھما تعود للمواطن زكريا مصطفى.
كما ھدمت منشأة تجارية يملكھا المواطن زياد ناصر ،وأفاد المواطن ناصر أن سلطات االحتالل أنذرته
قبل شھر بضرورة إزالة المنشأة القريبة من الشارع الرئيسي ،لكنه فوجئ اليوم بوصولھم إلى موقع
إقامتھا وشروعھم بالھدم.
استدعاءات ومخالفات
سلمت قوات االحتالل أوامر استدعاء للتحقيق لستة شبان مقدسيين من أبناء القرية ،وكان من بين من
استدعتھم نسيم محيسن ) 19عاما( وھو أسير محرر ،وبدوره ذھب لمركز التحقيق لكنھم طلبوا منه
العودة في صباح الغد.
وكذلك ،حررت عناصر بلدية االحتالل عدة مخالفات لعدد من المحال التجارية بالقرية ومخالفات لحوالي
 16مركبة تعود ألھالي القرية ،باإلضافة إلى مصادرة  100أسطوانة غاز منزلي.
وفي تعقيبه على الحملة الواسعة ،أكد محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية أن االحتالل
يستھدف القرية يوميا وكأنھا مركز تدريب لقواته.
وأشار أبو الحمص إلى أن الحظائر التي جُرفت تقع ضمن أراضي أھالي القرية التي تمتنع سلطات
االحتالل عن وضع مخطط ھيكلي لھا ،تمھيدا لوضع اليد عليھا وضمھا من أجل إقامة ما تسمى الحدائق
التوراتية.
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اللواء ضميري :قرار ترامب بشأن القدس أعطى االحتالل الضوء األخضر لتصعيد عدوانه على شعبنا
رام ﷲ2018/1/30 -PNN -
اكد اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة االمنية ان قرار
الرئيس االمريكي ترامب بشأن القدس ،فاقم التحديات التي يواجھھا الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية،
واعطى حكومة االحتالل الضوء االخضر لتصعيد عدوانھا المتواصل على شعبنا وارضنا خاصة في
مدينة القدس التي تتعرض ألبشع الممارسات للتضييق على أھلھا وإفراغھا من سكانھا االصليين
ومواصلة تھويدھا.
جاءت اقوال اللواء ضميري اليوم خالل زيارته لقيادة جھاز الدفاع المدني الفلسطيني ولقائه اللواء ركن
يوسف نصار قائد الجھاز والعميد الدكتور عمر البزور نائب قائد الجھاز وضباط وضباط صف الدفاع
المدني.
واكد اللواء ضميري ان الشعب الفلسطيني بكل مؤسساته الرسمية وقواه السياسية وجماھيره سيواجه كل
المحاوالت التي تستھدف النيل من حقوقه الوطنية الثابتة والتي كررھا الرئيس محمود عباس في خطاباته
المتتالية في القمتين العربية واالسالمية وومؤتمر االزھر الدولي والمجلس المركزي الفلسطيني وفي
كلماته التي القاھا في االتحاد االوروبي وقمة الدول االفريقية االخيرة.
واستعرض االجراءات التي ستلجأ اليھا حكومة االحتالل الضعاف الموقف الفلسطيني وثني القيادة
السياسية عن مواقفھا الثابتة بالسعي لخلق ازمات داخلية ،عبر قرصنة اموال الضرائب الفلسطينية بحجة
دفع الحكومة الفلسطينية لرواتب اسر الشھداء واالسرى ،وتسريع االستيطان ومصادرة االراضي ،وھدم
منازل المقدسيين وفرض الضرائب الباھظة عليھم لدفعھم الى خارج المدينة المقدسة ،باالضافة الى اثارة
الفتن وخلط االوراق ونشر االكاذيب واالخبار الملفقة لتوتير الشارع الفلسطيني واثارته ضد قيادته.
واكد ان مواجھة تلك االجراءات تتطلب اليقظة خاصة وان االحتالل بمؤسساته وقياداته واحزابه
المتطرفة لن تأل جھدا للنيل من صالبة الموقف الفلسطيني ،مؤكدا ان وحدة شعبنا وقواه قادرة على افشال
اھدافھم العدوانية.
وحذر اللواء ضميري من المواقف االمريكية التي عبرت عنھا نيكي ھايلي ،بأن القيادة الفلسطينة اھانت
االدارة االمريكية ،وان بالدھا ستواصل رعاية اي عملية سالم في المنطقة ،والتي تعتبر مقدمة الستھداف
القيادة بالترويج لبدائل سياسية مقبولة لھا ولحكومة االحتالل ،واضعافھا بالعمل على تقليص المساعدات
االمريكية والدولية للشعب الفلسطيني ،مكررا ما اكده الرئيس محمود عباس بأن القدس وفلسطين ليست
للبيع.
ولم يستبعد اللواء ضميري استخدام االدارة االمريكية دوال واحزابا وومنظمات ومؤسسات واشخاص
كأدوات ألضعاف القيادة السياسية وافشال مساعيھا في ايجاد مرجعية دولية ألية مفاوضات مستقبلية.
وقال ان ھناك ابواقا تروج بدائل سياسية وحلوال ال تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ،وحذر من االنجرار
وراء اخبار وشائعات مجھولة المصادر والتعاطي مع وسائل اعالم غير معروفة الھوية والتي تتداولھا
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بعض مواقع التواصل االجتماعي ،بھدف توتير العالقات الفلسطينية مع دول شقيقة من جھة ،وبين القوى
والفصائل الفلسطينية من جھة اخرى.
واضاف ان تحقيق المصالحة مصلحة وطنية وان القيادة جادة في تحقيقھا وتذليل كل العقبات التي
تعترض ذلك ،ألن وحدتنا الوطنية ھي الدرع الحامي لحقوقنا ،والتخفيف من معاناة شعبنا ،واقامة دولتنا
المستقلة التي ال يمكن ان تكتمل دون اي جزء من االراضي المحتلة عام  ،1967ودعا حركة حماس الى
وقف المناكفات االعالمية ونشر االخبار المضللة كما حدث باالمس حول احتياطي الوقود المستخدم في
مستشفيات قطاع غزة.
وكان العميد الدكتور عمر البزور افتتح اللقاء بكلمة رحب فيھا اللواء ضميري ،واكد فيھا ان المؤسسة
االمنية بكل اذرعھا تقف مع الرئيس محمود عباس الذي يعتبر االستقالل الوطني والقدس ھمه األكبر،
واكد على اھمية المقاومة السلمية التي استطاعت ان توصل صوت الشعب الفلسطيني الى كل العالم.

"مؤتمر القدس عاصمة سالم األديان"ينطلق غداً في إيران
القدس أون الين2018/1/30 -
تقيم رابطة الثقافة والعالقات اإلسالمية للجمھورية االسالمية االيرانية مؤتمر "القدس عاصمة سالم
األديان" ،في ضوء قرار إدارة ترمب بنقل السفارة األمريكية من "تل أبيب" الى القدس ،وفي خطوة
إلدانة ھذا القرار.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية لألنباء أن مؤتمر "القدس عاصمة سالم األديان" ينطلق غدا األربعاء بحضور
عدد من الشخصيات ،الدينية والسياسية والثقافية في ايران.
ويقام ھذا المؤتمر برعاية رابطة الثقافة والعالقات االسالمية وبالتعاون مع قادة األديان الرسمية في إيران
وعدد من المؤسسات االسالمية والثقافية في ايران مثل جامعة طھران ،وجامعة األديان والمذاھب،
وجامعة المصطفى العالمية ،وحوزة قم العلمية ،والمجمع العالمي للتقريب بين المذاھب اإلسالمية،
والمجمع العالمي ألھل البيت ،الى جانب عدد من الجمعيات الناشطة في مجال فلسطين ووسائل االعالم،
واتحاد اإلذاعات والتلفزيونات اإلسالمية ومؤسسة اإلذاعة والتلفزيون للجمھورية اإلسالمية اإليرانية.

عيسى قراقع 1000 :حالة اعتقال في القدس منذ إعالن ترمب
قدس برس2018/1/30 -
أفادت معطيات حقوقية فلسطينية رسمية ،بأن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت منذ إعالن ترمب )6
ديسمبر  ،(2017نحو ألف مواطن من القدس المحتلة.
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وقال رئيس ھيئة شؤون األسرى والمحررين )حقوقية تتبع منظمة التحرير( ،عيسى قراقع ،إن حمالت
االعتقال في القدس تتصاعد بشكل كبير من قبل قوات االحتالل منذ قرار ترمب.
وأوضح قراقع في بيان له اليوم الثالثاء ،أن االعتقاالت تشمل كل فئات المقدسيين ،مضيفًا" :وكأن
إسرائيل أخذت الضوء األخضر لتصعيد وحشيتھا وعدوانھا على مدينة القدس جغرافيًا وديمغرافيًا".
وأشار إلى أن سلطات االحتالل تلجأ لالعتقاالت الجماعية في صفوف الفلسطيني ،منوھًا إلى أنھا
"أصبحت ظاھرة يومية وعقاب جماعي".
وبيّن قراقع أن عددًا كبير من المعتقلين ھم من الفتية والقاصرين ،ويتعرضون منذ لحظة اعتقالھم لمعاملة
مھينة وتعذيب وتنكيل على يد شرطة االحتالل والمحققين.
وتابع" :الھجمة على القدس خطيرة للغاية وھناك استفحال إسرائيلي واسع وطغيان شامل يستھدف أھالي
القدس ومكانتھا التاريخية والدينية وممارسة الضغوطات للطرد الصامت للسكان منھا".
ونوه إلى أن محاكم االحتالل تصدر أحكا ًما "رادعة ومقصودة" بحق المقدسيين مصحوبة بغرامات مالية
باھظة ،وتفرض إجراءات "صارمة" على أھالي االسرى وذوي الشھداء.
وكانت قوات االحتالل ،قد شنّت فجر اليوم الثالثاء حملة اعتقاالت واسعة في صفوف المقدسيين
بقرية العيساوية طالت أكثر من  25مواطنًا.
ومن الجدير بالذكر أن رئيس الواليات المتحدة األمريكية ،دونالد ترمب ،قد أعلن في الـ  6من كانون أول/
ديسمبر  ،2017القدس المحتلة عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي وقال إنه سينقل سفارة بالده من تل
أبيب إلى القدس.

الرئيس اليوناني يرفض االعتراف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل"
القدس أون الين2018/1/30 -
رفض الرئيس اليوناني فولوبولوس ،أمس اإلثنين ،االعتراف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل" خالل استقباله
رئيس االحتالل اإلسرائيلي رؤفين ريفلين.
وأضاف فولوبولوس" ،نحن ملتزمون بقرارات االتحاد األوروبي".
من جھته قال ريفلين كما أفادت القناة العبرية السابعة ،إن "إسرائيل واليونان طاقات وقدرات ھائلة من
أجل تعزيز التعاون المشترك في شتى المجاالت ،وخصوصا في مجال الطاقة والطاقة الخضراء".
وأكد ريفلين أن العالقات بين البلدين متينة وأنه من يوم آلخر تزداد ھذه العالقات توطيدا لمصلحة كال
البلدين.
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وتحدث الطرفان عن إمكانية تحريك المفاوضات السياسية بين "إسرائيل" والجانب الفلسطيني ،وكذلك
عن األوضاع في قطاع غزة ،والتموضع اإليراني في لبنان وعلى الحدود الشمالية مع "إسرائيل".
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