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  المحتوى

  االردن والقدس
  

  ٣  اعتداءات االحتالل على األقصى لعب بالنار: األوقاف •

  

  شؤون سياسية

  ٤  عباس يدعو االتحاد األوروبي لالعتراف بدولة فلسطين •

  ٥  ةإجراءات إسرائيل في القدس أهم الملفات خالل اجتماعات أممي •

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس

  ٦  عمل يرسخ ويصون الهوية الحضارية لفلسطين والقدس.. الموسوعة الفلسطينية •

  اعتداءات
  

  ٨   بقيادة وزير بحكومة االحتالل"األقصى"مستوطنون يقتحمون  •

  ٨  منزله أنقاض إزالة على مقدسيا يجبر االحتالل ..ذاتيا هدمه بعد •

  ٩  للقدس الفلسطيني الطابع اءإلغ على تعمل "إسرائيل" •

  ٩  مخطط إسرائيلي لالستيالء على أراضي خلة عبد جنوب شرق القدس •

  ١٠  مخططات إسرائيلية لتحويل مسجد طبرية لكنيس أو متحف •

  تقارير
  

  ١١  االعتقال العائلي الجماعي للفلسطينيين أصبح ظاهرة خطيرة: هيئة األسرى •

  ١١  لصهيونية لتعزيز قوتهاشراكات انتخابية واسعة بين األحزاب ا •

  ١٣  بالضفة" خطة شامير " يتعهدون بتطبيق " كنيست " وزراء وأعضاء  •

  
  آراء عربية

  

  ١٤  !جدار فوق األرض وتحتها في غزة وجدار في سماء القدس •

  ١٥  منهاج الحقيقة العربي لدحض منهاج التزوير الصهيوني •

  



 
٣

  االردن والقدس

  ألقصى لعب بالناراعتداءات االحتالل على ا: األوقاف

 

حذر وزير االوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية الدكتور عبد الناصر ابو  -  الرأي–عمان  
البصل في بيان امس، سلطات االحتالل من تعدياتها المستمرة على موظفي األوقاف اإلسالمية والمسجد 

  .بارك وحولهاألقصى بكافة مرافقه، وتحليق الطائرات الشراعية في سماء المسجد الم

 بالقدس القديمة والذي يربط جبل "التلفريك"كما حذر من مصادقة لجنة البنى التحتية لبناء 
  .الزيتون بساحة البراق

ًالى جانب تضاعف أعداد المقتحمين للمسجد األقصى المبارك بستة أضعاف ما كانت عليه سابقا، 
، وقيام سلطات االحتالل )٣٠٠٠٠ (٢٠١٨وفي ) ٥٠٠٠( نحو ٢٠٠٩حيث بلغت اعداد المقتحمين عام 

بنصب سقائل على الجزء الجنوبي من الجدار الغربي للمسجد األقصى بهدف ترميم الجدار أسفل المتحف 
اإلسالمي، في الوقت الذي تمنع سلطات االحتالل فيه كوادر لجنة اإلعمار من الوصول للمكان للبدء 

  .بأعمال ترميمه

خل سافر في عمل اإلدارة العامة ألوقاف القدس ولجنة إعمار وقال أبو البصل إن هذا العمل تد
ًاألقصى، وتعديا على صالحيات دائرة األوقاف اإلسالمية الجهة الوحيدة المخولة بأعمال الترميم، ويعد ذلك 

  .سابقة خطيرة للسيطرة على المسجد وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم

لهذه التصرفات االستفزازية ولغيرها من االعتداءات ّوعبر ابو البصل عن رفضه الشديد 
واالقتحامات التي يقوم بها المتطرفون ووزراء ونواب الكنيست والعسكريون المتطرفون الذين أصبحوا 
يدخلون إلى األبنية المسقوفة في المسجد األقصى المبارك عنوة وبقوة السالح، وطالب الوزير بوقف هذه 

شاعر المسلمين وتثير غضبهم في كافة أرجاء العالم وتذكرهم بواجبهم المقدس االستفزازات التي تؤجج م
ًدفاعا عن المسجد األقصى والذي يحظى األردن بقيادته الهاشمية بشرف رعايته والوصاية عليه، خاصة 

  .بعد تصاعد وتيرة االقتحامات

ات حرس الحدود واشار إلى قيام سلطات االحتالل بنشر أعداد كبيرة من القوات الخاصة وقو
والشرطة اإلسرائيلية حول قبة الصخرة المشرفة ومنع الحراس والحارسات المتواجدين بداخلها من فتح 
ًأبوابها للخروج منها وتكرار دخول الضباط عنوة وبالقوة إلى المباني المسقوفة، واعتقال عدد من الحراس 

حاولة للسلطة المحتلة إلرهاب الموظفين ٕوالحارسات والتحقيق معهم وابعادهم عن المسجد األقصى في م
  .العزل والضغط عليهم لتفريغ المكان المقدس من ساكنيه واهله وزواره

واستنكر ابو البصل اقتحامات المتطرفين والوزراء في حكومة االحتالل من أمثال وزير الزراعة 
اإلسالمية وما جرى خالل ذلك ووزير األمن الداخلي وأعضاء الكنيست، واقتحام مقبرة باب الرحمة الوقفية 



 
٤

واجراء الحفريات في المنطقة الجنوبية لألقصى وقيامهم بأعمال صب ، من اعتالء للقبور والرقص عليها
الخرسانة في منطقة قصور االمارة االموية الوقفية جنوب المسجد االقصى المبارك، كل ذلك من شأنه أن 

النار ودعوة مفتوحة للمسلمين في العالم بأن قبلتهم ًيؤجج مشاعر المسلمين ويثير غضبهم ويعد لعبا ب
األولى ومسجدهم الثاني وثالث الحرمين الشريفين في خطر حقيقي وسيؤدي إلى ما ال يحمد عقباه، حيث 

  .اصبح المسجد االقصى ضحية للتسابق االنتخابي والصراع السياسي

امعة الدول العربية والدول وناشد دول العالم المحبة للسالم ومنظمة التعاون اإلسالمي وج
اإلسالمية والعربية ومنظمة اليونسكو والمنظمات الدولية المعنية أن تضغط على السلطة القائمة باالحتالل 
للكف عن إجراءاتها التصعيدية ووقف تعدياتها على األوقاف اإلسالمية والمسيحية في القدس ودعم 

إلى حرب دينية –إن استمرت–داءات التي ستجر المنطقةاألردن وقيادته الهاشمية في التصدي لهذه االعت
  .لطالما حذر منها جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين

  ٥ص/٦/٢/٢٠١٩الرأي 

***  

  شؤون سياسية

 عباس يدعو االتحاد األوروبي لالعتراف بدولة فلسطين

 

 دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثالثاء النمسا وكافة دول االتحاد -) أ ف ب (- رام اهللا 
التحدث باسم " يكلف أحدا"االوروبي الى االعتراف بدولة فلسطين على اساس حل الدولتين، مؤكدا أنه لم 

دول االتحاد ندعو "وقال في ختام لقائه الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين في رام اهللا .الفلسطينيين
االوروبي لالعتراف بدولة فلسطين وفق حل الدولتين الذي تؤيده دولهم والن ذلك يدفع بعملية السالم 

إلى أهمية "وأشار عباس خالل مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس النمساوي ."والمفاوضات الى االمام
ولة مهمة على الصعيد الصين،النها ترسخ مكانتها كد+ ٧٧ًانتخاب دولة فلسطين رئيسا لمجموعة 

ٕتعنت الحكومة االسرائيلية واصرارها على التنكر اللتزامات العملية السلمية والمضي قدما "وندد ب ."الدولي
قرارات االدارة األميركية "وأوضح عباس أن ."في سياسة االستيطان واالقتحامات واالعتقاالت واالغتياالت

 كامل، يجعل استمرار الدور األميركي كوسيط وحيد غير األخيرة المنحازة لالحتالل االسرائيلي بشكل
آلية دولية متعددة األطراف لرعاية العملية السلمية، مؤكدا أهمية الدور "وجدد المطالبة ب ."مقبول

على رفض المشاركة في اي مؤتمر للسالم ال يكون على اساس "وفي السياق ذاته، شدد عباس ."األوروبي
  ."الشرعية الدولية

  ١٠ص/٦/٢/٢٠١٩الرأي 

*** 



 
٥

  إجراءات إسرائيل في القدس أهم الملفات خالل اجتماعات أممية
 

، أن إجـراءات إسـرائيل االثنـينمـسؤول فلـسطيني اليـوم  أعلـن – قدس نـت لألنبـاء وكالة – رام اهللا
 الملفات الفلسطينية على جدول اجتماعات منظمات األمم المتحدة فـي شـهري فبرايـر في مدينة القدس أهم

 .جاري ومارس المقبلال

الخارجيـة الفلـسطينية عمـر عـوض اهللا، فـي تـصريحات  وقال مسؤول ملف األمم المتحدة فـي وزارة
القدس كمحور في حراكها الدولي على كافة األصعدة بما فيـه مجلـس حقـوق  إذاعية، إن وزارته تضع ملف

 .ري فبراير الجا٢٥التابع لألمم المتحدة الذي يفتتح أعماله في  اإلنسان

الفلـسطيني  عوض اهللا أن وزير الخارجية الفلـسطيني ريـاض المـالكي، الـذي سـيرأس الوفـد وأضاف
األراضـي الفلـسطينية، خاصـة فـي  فـي االجتماعـات سيـضع المجلـس فـي صـورة االنتهاكـات اإلسـرائيلية فـي

 .القدس

ل بحـق الـشعب لقاءاته مع المسؤولين الدوليين على ممارسـات إسـرائي وتابع أن المالكي سيركز في
 .كافة أماكن تواجده وكذلك هدم المباني في القدس بحجة البناء دون ترخيص الفلسطيني في

االنتخابـات  عوض اهللا أن القدس هي التحدي األكبر في الملف الفلسطيني وخاصة في ظـل واعتبر
ي أفـق للـسالم فـي الفلـسطينيين وتـدمير أ اإلسرائيلية المحمومـة التـي يتـسابق فيهـا اإلسـرائيليون علـى قتـل

 .المنطقة

سيكون حاضرا كذلك على جدول أعمال اجتماعات المجلس التنفيـذي لمنظمـة  وأشار إلى أن الملف
السـيما أن المدينـة المقدسـة  التـي سـتبدأ الـشهر المقبـل) اليونـسكو(المتحـدة للتربيـة والعلـوم والثقافـة  األمم

 .موضوعة على الئحة التراث العالمي المهدد بالخطر

رادعــة  أن الجانــب الفلــسطيني ســيطالب المجموعــات والمؤســسات الدوليــة باتخــاذ إجــراءات ذكــرو
 .لمحاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها في المدينة المقدسة

المـسجد األقـصى   بتنفيـذ أعمـال حفريـات تحـتاالسـتيطانيةالفلسطينيون إسرائيل والجمعيـات  ويتهم
ويريـد الفلـسطينيون إعـالن .االسـتيطاني دم البيـوت لـصالح البنـاءشرق القدس وتكثيف عمليات التهجير وه

عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تـصر إسـرائيل علـى اعتبـار القـدس الموحـدة  الجزء الشرقي من مدينة القدس
المجتمـع الـدولي   ولم يعترف١٩٦٧لها، علما أنها احتلت الجزء الشرقي من المدينة المقدسة عام  عاصمة

ٕللمفاوضـات بـين الفلـسطينيين واسـرائيل والمتوقفـة منـذ  هي واحدة من قـضايا الوضـع النهـائيوالقدس .بذلك
بعد تسعة أشـهر مـن المحادثـات برعايـة أمريكيـة مـن دون تحقيـق تقـدم لحـل  ٢٠١٤نهاية مارس من عام 

  .الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود الصراع

  ٤/٢/٢٠١٩وكالة القدس نت لألنباء 

***  



 
٦

  كية لشؤون القدساللجنة المل

 عمل يرسخ ويصون الهوية الحضارية لفلسطين والقدس.. الموسوعة الفلسطينية

 عبداهللا كنعان 

خين على أسس وقواعد دقيقة، هدفها الخروج بدراسات يقوم المنهج العلمي المتبع عند المؤر
علمية متزنة تتصف بالجدية والصدق، لذا فإن الباحث والمؤرخ المعني بتتبع تفاصيل تاريخ فلسطين 
والقدس يستند في دراسته وتحليله لتاريخها العريق على الموضوعية والشمولية، حيث يبني موضوعيته 

اإلشارات الثابتة التي ترد في الروايات التاريخية المجمع على صحتها على الصدق القائم على الدالئل و
وعلى المضامين التي يستقيها من النقوش والوثائق وغيرها، في حين نجده يهدف في شموليته إلى 
اإلحاطة بجميع المجاالت والنواحي االجتماعية والسياسية واالقتصادية لفلسطين والقدس، طوال فتراتها 

  . عمق التاريخ اإلنساني العالميالمتجذرة في

ًوانطالقا من هذا المنحى والوعي التاريخي لألمة وحضارتها الممتدة عبر قرون، نستشعر نداء 
األمير الحسن بن طالل حفظه اهللا من خالل كلمات وكتابات ومقابالت ومتابعات سموه حول الشأن 

والمؤسسية في مجال إنتاج المؤلفات العلمية الفلسطيني والمقدسي الذي يؤكد ضرورة بذل الجهود الفردية 
ًالتاريخية التي من شأنها تدوين تاريخ وهوية فلسطين والقدس، مشيرا سموه الى أن هذا الواجب الذي 
ينبغي تبنيه من الجميع وبجدية، يأتي ونحن نقف اليوم أمام نتاج علمي هائل تقوم على إخراجه والترويج 

 في وسائل األعالم التابعة لها، أو المؤيدة لسياستها المخادعة، وبشكل ًله إسرائيل وتنشره مكتوبا أو
تحاول فيه إسرائيل ومؤيدوها تأييد ادعاءاتها الزائفة، وتشكيك األجيال العربية واإلسالمية بتاريخها وثوابت 
 ًهويتها الحضارية األصيلة وهذا التشكيك والتضليل المتعمد من إسرائيل يشكل خطرا يجب مجابهته

  .والتصدي له

ًوال يخفى على أحد أن مدينة القدس تحديدا حظيت دون غيرها من مدن فلسطين بدراسات أجنبية 
كثيرة بخاصة في مجاالت التاريخ والجغرافيا، إلى جانب زيارتها من قبل عدد كبير من الرحالة 

شكل غير علمي أو والمستشرقين الذين دون، معظمهم مشاهدات وأخبار حولها، ووضع العديد منهم وب
موضوعي أخبار ومشاهدات غير صحيحة أو دقيقة، جاء بعضها نتيجة ميولهم المؤيدة للحركة الصهيونية 
وخدمة لمصالحها الباطلة، ولكن يتوجب االلتفات إال أن البعض اآلخر من هذه الرحالت األجنبية المدونة 

ما تدعيه إسرائيل من مزاعم وأكاذيب ضمت معلومات تؤكد على عروبة المدينة، وتشير إلى عدم وجود 
حول كثافة وجودهم وآثارهم فيها، مما يتطلب من المؤرخين والباحثين االهتمام بمثل هذه الدراسات 
المحايدة واالستشهاد بها في مؤلفاتهم لدحض زيف إسرائيل، وتدعيم دراساتهم بأقوال وحقائق يذكرها 

خ وهوية فلسطين العربية األصيلة متفق على صحتها من ويدونها غير العرب، مما يظهر أن حقيقة تاري
العرب وغيرهم، وهنا يمكن صياغة المشروع القومي والعلمي الذي يؤكد حقنا في فلسطين ويعمل كما يقول 



 
٧

إثبات عروبة أرض فلسطين وبجهد فكري وثقافي أصيل، يؤكد بلغة علمية ((األمير الحسن بن طالل على 
  .))لسطين عربية ولها أصل وشعب يعرف باسمها ولهم تاريخ طويل حافلواضحة ال جدال حولها أن ف

هذه الحقيقة ال تنكر التنوع الذي ساد المجتمع في ظل السيادة العربية اإلسالمية، بل إن الحضارة 
ًالعربية اإلسالمية في فلسطين والقدس قدمت للعالم كله نموذجا للمجتمع المتنوع المتجانس، الذي كانت 

ًئام واأللفة سمته العامة طوال تاريخه، ويلتفت األمير الحسن بن طالل دوما إلى خاصية ايجابية حالة الو
في المجتمع اإلنساني وهي ظاهرة التنوع في المجتمعات ويعتبرها دعامة قوة ال عنصر ضعف وتناحر، 

يتطلب ضرورة رفعها ولكنه يشدد على جعلها ايجابية واالستفادة منها في سبيل تقدم مسيرة اإلنسانية مما 
ًشعارا وعمال يقوم على نشر ثقافة حضارة التسامح وقبول اآلخر، ومن أقوال سموه في هذا الصدد  ال بد ((ً

ًمن االعتراف أن هناك ثراء عظيما في التنوع والتعدد في المجتمع والذي يمكن النظر إليه كغاية نبيلة 
، وهذا ))ًأساسا لنشأة رابطة شعوب متكاملة ومتجانسةًويجب أن ال يكون سببا للفرقة، بل يتعين أن يكون 

يدفعنا إلى حقيقة مهمة وهي دعوة الجميع إلى المشاركة في بناء الهوية الوطنية والمحافظة على الكرامة 
  .اإلنسانية النبيلة ونشر ثقافتها

ن في وقد لفت سمو األمير الحسن بن طالل قبل أيام وخالل افتتاحه مؤتمر تاريخ وآثار األرد
ايطاليا إلى دور المؤسسات والمنظمات المعنية بالثقافات والهويات الحضارية للشعوب في تفعيل مشاركة 
المجتمعات المحلية في الحفاظ على تراثها وهويتها وتأهيلهم وتدريبهم في هذا المجال، وهذا من شأنه 

نسان، وهنا تجدر اإلشارة إلى أن التأكيد على زيادة الصلة والعالقة والروابط الوطنية بين المكان واإل
ًسياسة إسرائيل التهويدية تقف حاجزا ضد عالقة اإلنسان الفلسطيني والمقدسي بأرضه وحقوقه الشرعية 
ٕفيها، األمر الذي يتطلب من المنظمات الثقافية العالمية الحد من تعديات إسرائيل والزامها بقبول قرارات 

يها قرارات منظمة اليونسكو والتي رفضت في قراراتها جميع الشرعية الدولية بهذا الخصوص، بما ف
اإلجراءات اإلسرائيلية التي تطال القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية وتهدد الهوية الفلسطينية وابرز 

  .هذه اإلجراءات سياسة االستيطان والتهويد المستمرة

حناها، نجد أن صاحب السمو ومن هنا وبسبب جميع المنطلقات والمضامين السابقة التي أوض
الملكي األمير الحسن بن طالل ومن خالل رعايته حفل إشهار الموسوعة الفلسطينية الصادرة باللغة 
ًاالنجليزية للدكتور محمد هاشم غوشة، ال يألو جهدا على اإلطالق تجاه دعم القضية الفلسطينية والقدس 

  .لى الدواموحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حقوقه ع

  ١٣ص/٦/٢/٢٠١٩الرأي 

***  

 

  



 
٨

  اعتداءات

  بقيادة وزير بحكومة االحتالل"األقصى"مستوطنون يقتحمون 

  

من جهة اخرى، قاد وزير الزراعة في حكومة االحتالل ...  >>- وكاالت-  الرأي-القدس المحتلة  
هود لباحات المسجد األقصى االسرائيلي، المتطرف أوري ارئييل امس، اقتحامات المستوطنين المتطرفين الي

وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة . الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة–المبارك
وشؤون المسجد األقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب، ان االقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، على 

ناصر الوحدات الخاصة في شرطة االحتالل رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين، بحماية ع
 .االسرائيلي

ويأتي اقتحام الوزير المتطرف، بعد يوم من اقتحام قائد شرطة االحتالل في القدس، المتطرف 
ًيورام هليفي للمسجد على رأس مجموعة من كبار ضباط شرطة االحتالل، تزامنا مع قرارات شرطة االحتالل 

 "الجلوس في منطقة باب الرحمة"لمسجد االقصى لمدة أسبوعين بتهمة بإبعاد سبع سيدات مقدسيات عن ا
 .داخل المسجد األقصى خالل فترة اقتحامات المستوطنين

 مواطنا فلسطينيا من مختلف مناطق الضفة الغربية ٣٣من جهتها، اعتقلت قوات االحتالل امس، 
  .المحتلة

الل اقتحمت مناطق متفرقة في مدن رام اهللا وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان له، أن قوات االحت
  >>... بزعم أنهم مطلوبون٣٣والبيرة ونابلس وبيت لحم والخليل وقلقيلية، واعتقلت المواطنين الـ 

  ١٠ص/٦/٢/٢٠١٩الرأي 

*** 

  منزله أنقاض إزالة على مقدسيا يجبر االحتالل ..ذاتيا هدمه بعد
 

 القدس في االحتالل لبلدية تابعة طواقم بأن الثالثاء، اليوم سلوان، /حلوة وادي معلومات مركز أفاد
 وتنظيـف منزلـه أنقـاض إزالـة علـى سـلوان بلـدة مـن تايـه أبو مجدي المواطن أجبرت عسكرية، قوة تحرسها

 .بنفسه منزله هدم على أجبرته ان بعد األرضية،

 البناء بزعم الحتاللا بلدية من بضغط بيده، األول أمس يوم منزله هدم قد تايه، أبو المواطن وكان
  .ترخيص دون

 ٥/٢/٢٠١٩شبكة الراية اإلخبارية 

***  

  



 
٩

  للقدس الفلسطيني الطابع إلغاء على تعمل "إسرائيل"
 

 طابعـا يمثـل مـا كـل إزالـة علـى تعمل بأنها" إسرائيل "األحد أمس فلسطيني مسؤول اتهم –) أ.ب.د(
 لإلذاعـة الحـسيني عـدنان القـدس شـؤون زيـرو وقـال.القـدس مدينة من الشرقي الجزء في فلسطينيا سياديا

 أن وأضـاف .القـدس فـي فلـسطينية خدماتية سيادية مؤسسة أي تريد ال" إسرائيل "إن الرسمية، الفلسطينية
 األمريكــي الــدعم مــستغلة القــدس فــي الفلــسطيني الوجــود أشــكال كافــة علــى عــامين منــذ تتغــول" إســرائيل"

 بـإغالق أيـام قبـل" إسـرائيل "قـرار أن إلـى وأشـار."إسـرائيل"ل صـمةعا بالمدينة واشنطن واعتراف لها األعمى
 الفلـسطيني الوجـود تـصفية إلـى القدس،يهـدف في الفلسطينية للسلطة نشاط أي ومنع المؤسسات من عدد
 شـــمل المـــذكور القـــرار أن إلـــى ولفـــت .المقدســـة المدينـــة تهويـــد علـــى القائمـــة لإلســـتراتيجية تطبيقـــا فيهـــا

 ونــادي للدراســات الفلــسطيني والمركــز للــسياحة األعلــى والمجلــس التجاريــة الغرفــةو الــشرق بيــت مؤســسات
" تهويــد "خطــط بتــصعيد" إســرائيل "الحــسيني اتهــم كمــا.واإلحــصائية االجتماعيــة الدراســات ومكتــب األســير
 والــشؤون األوقــاف وزيــر ونــدد.موحــد ٕواســالمي عربــي سياســي موقــف اتخــاذ إلــى داعيــا األقــصى، المــسجد
 أفراد من كانت سواء األقصى للمسجد المتعددة اإلسرائيلية االقتحامات"ـب ادعيس، يوسف الفلسطيني الدينية

 كمـا.األقـصى بحـق االنتهاكات حد لوضع التحرك إلى الدولية المؤسسات ًمطالبا ،"مسؤولين أو جماعات أو
 بتحليــق" اإلســرائيلية "الـسلطات ســماح حـسين، محمــد الــشيخ الفلـسطينية والــديار للقـدس العــام المفتـي دان

 خطيـرة سـابقة "الحادثـة أن بيـان، فـي حـسين، واعتبـر .الجمعة األقصى المسجد فوق شراعية طائرات ثالث
  ."قدسيته على صارخ وتعد المبارك األقصى المسجد لحرمة جسيم وانتهاك الفلسطينيين لمشاعر واستفزازية

 ٤/٢/٢٠١٩الخليج 

***  

  مخطط إسرائيلي لالستيالء على أراضي خلة عبد جنوب شرق القدس
 

 شـرق القـدس بـسام بحـر، إن هنـاك مخططـا أراضـيرئـيس لجنـة الـدفاع عـن  قـال – وفـا – القدس
 زيتــون، وبيــوت تعــود أشــجار زراعيــة تــشمل أراضــي لالســتيالء علــى مــا يزيــد عــن ألــف دونــم مــن ًإســرائيليا

 . خلة عبد جنوب شرق القدسملكيتها لمواطنين فلسطينيين، في

 بلدية القدس، عن المخطط االستيطاني في شق طريق استيطاني من معلـب إعالنوأشار بحر إلى 
، وبالتـالي االسـتيالء علـى "معاليـه ادومـيم"جامعة القدس في بلدة أبو ديـس شـرق القـدس حتـى مـستوطنة 

  .أراضي خلة عبد والتي تعود ملكيتها ألهالي المنطقة

  .ف المخطط ربط مستوطنات عبر شبكة طرق كمستوطنة كيدار ومعاليه ادوميموبين أن هد

  ٦/٢/٢٠١٩الحياة الجديدة 

***  



 
١٠

 مخططات إسرائيلية لتحويل مسجد طبرية لكنيس أو متحف
  

كشف النقاب مؤخرا، عـن محـاوالت البلديـة اإلسـرائيلية لمدينـة طبريـة،  – الناصرة - برهوم جرايسي
  .ينة، إلى كنيس أو متحفتحويل مسجد البحر في المد

  .، زارت المسجد وأطلعت على ما يجري٤٨لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي 

ــا  وقــال رئــيس اللجنــة محمــد بركــة، إنــه إذا لــم تتراجــع البلديــة اإلســرائيلية عــن هــذا المخطــط، فإنن
  .سنخوض معركة شعبية جماهيرية واسعة في قلب المدينة إلنقاذ المسجد

يث عن المسجد الواقع عند حافة البحيرة فـي قلـب البلـدة القديمـة فـي المدينـة، ويحظـر ويجري الحد
ّوقــد تعــرض المــسجد مــرارا . وبــات مهمــال ومكبــا لنفايــات. ١٩٤٨علــى المــسلمين الــدخول إليــه منــذ العــام 

  .العتداءات من عصابات المستوطنين، كان أشرسها خالل االنتفاضة الثانية

حـيط المـسجد كثـف البـوليس اإلسـرائيلي حـضوره، بـصحبة رئـيس البلديـة وخالل تواجـد الوفـد فـي م
اإلسرائيلية رون كوبي، الذي اعترف لرئيس المجلس قروي طرعان، مازن عدوي، أن المخطط كان تحويلـه 

وقـال رئـيس المتابعـة بركـة، .الى كنيس يهودي، ثم بات الهدف تحويله إلى متحف، وهو أمـر مرفـوض كليـا
ل الجارية، أن الحديث ال يجري عن تنظيف المكان المحظـور دخـول أصـحابه المـسلمين الواضح من األعما

وهذا ضمن المؤامرة المستمرة علـى طبريـة . ٕاليه، وانما لتنفيذ مشروع آخر، ال يبقيه مسجدا، ومكانا مقدسا
ــة ــة المدين ــة، فحجــارة المكــان وحــدها تــروي هوي ــى كــل مــدن وقــرى فلــسطين التاريخي ــ.وعل ى ودعــا بركــة إل

وشـدد علـى أننـا نريـد لهـذا . االستعداد لمعركة جماهيرية واسعة في حال أصرت بلدية طبرية على مؤامرتها
وقال رئيس لجنة الحريات في لجنـة المتابعـة الـشيخ .المسجد أن يعود ليفتح ابوابه أمام المصلين المسلمين

الل االنتفاضـة الثانيـة، كمـا أن ّكمال خطيـب، إن المـسجد تعـرض مـرارا العتـداءات ومـن أبرزهـا االعتـداء خـ
. مقدسات عديدة في المكان تعرضت لالعتداء، مثل تحويل مقام الـسيدة سـكينة إلـى قبـر اسـموه قبـر راحيـل

ـــف  ـــائس ومختل ـــى المـــساجد والكن ـــداءات اإلســـرائيلية الدائمـــة عل ـــأتي ضـــمن االعت ـــى أن هـــذا ي وشـــدد عل
عت يـدها علـى الغالبيـة الـساحقة مـن المقدسـات يوسف جبارين، إن إسـرائيل وضـ. وقال النائب د.المقدسات

أمـا حكايـة فـتح متحـف، فكمـا يبـدو . اإلسالمية، وأيضا المسيحية، وهي تنتظر الفرصة إلزالتها عن الوجـود
يحــاولون اآلن، تكــرار المــؤامرة علــى مــسجد بئــر الــسبع، الــذي اعتــدوا عليــه وصــادروه مــن أصــحابه، منــذ 

ن رؤساء المجالس المحلية العربية لعقـد جلـسة األسـبوع المقبـل ، مـع وقررت المتابعة انتداب عدد م.سنين
ٕرئيس بلدية طبرية كوبي، لالطالع على المخطط، واذا ما اتضح أن البلدية تصر على تغيير معالم المـسجد 
وتحويله إلى منـشأة أخـرى مثـل كنـيس أو متحـف، فـستكون معركـة شـعبية واسـعة فـي قلـب مدينـة طبريـة، 

 .ططحتى الغاء المخ

  ١٨ ص٦/٢/٢٠١٩الغد 

***  



 
١١

  تقارير

 البرغوثي صالح الشهيد والدة اعتقال استنكرت

 خطيرة ظاهرة أصبح للفلسطينيين الجماعي العائلي االعتقال :األسرى هيئة
  

 العـائلي العقـاب مبـدأ إن الثالثـاء، صـباح والمحـررين األسـرى شـؤون هيئـة قالت – صفا – اهللا رام
 .للغاية وخطيرة ممنهجة ظاهرة أصبح الفلسطيني، الشعب أبناء ضد "يلإسرائ" تنتهجه الذي الجماعي

 هـذه مثـل علـى اإلسـرائيلية االحـتالل قـوات إقـدام أن "صـفا" وكالـة وصـل بيـان فـي الهيئة وأوضحت
 العقـاب سياسة على يدلل العائلة، ذات من وغيرهم والصهر واألخت واالبن واألم األب تطال التي االعتقاالت
 والتـي اليمينيـة، االحـتالل حكومـة لـدى الجنـوني التطـرف وعلى الفلسطينيين، ضد ّالمجرم عائليال الجماعي

 .منها رسمي بقرار االعتقاالت هذه تتم

 هــذه اســتخدام إلــى وكبيــر متطــرف بــشكل عمــد األخيــرة الــسنوات وخــالل االحــتالل أن إلــى وأشــارت
 عاصــف أبــو األســير وعائلــة نعــالوة، أشــرف الــشهيد وعائلــة العبــد عمــر األســير عائلــة كاعتقــال الــسياسة،
 .وغيرهم البرغوثي

 الحيـاة وقتل منهم واالنتقام العائلي ومحيطه المعتقل إيذاء ذلك خالل من يتعمد االحتالل أن وأكدت
 .األسير لعائلة

 البرغـوثي صـالح الـشهيد والـدة البرغـوثي، سـهير الـسيدة االحـتالل قـوات اعتقـال الهيئـة، واستنكرت
 ليلـة كـوبر قريـة اقتحـام بعـد )عاصـف أبـو( البرغوثي عمر األسير وزوجة ومحمد وعاصف عاصم واألسرى

 .أمس

 الــشهيد وشــقيقه البرغــوثي عاصــم األســير منــزل الماضــية، الليلــة اقتحمــت االحــتالل قــوات وكانــت
  .هدمه ضد العائلة التماس رفض من واحد يوم بعد صالح

  ٥/٢/٢٠١٩وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

*** 

  شراكات انتخابية واسعة بين األحزاب الصهيونية لتعزيز قوتها
 

كثفـت األحـزاب الـصهيونية تحركاتهـا فـي مختلـف االتجاهـات، إلقامـة  – الناصـرة - برهـوم جرايـسي
نـسبة الحـسم، العاليـة نـسبيا،  شراكات انتخابية، منها مـا هـو إلنقـاذ أحـزاب صـغيرة، مـن خطـر عـدم اجتيـاز

فـي حـين مـا يـزال الجمـود يخـيم علـى االتـصاالت . تل برلمانية، تتحدى حـزب الليكـودوأخرى من أجل خلق ك
  .، ما يهدد بتشتتها لثالثة قوائم٤٨، التي تمثل فلسطينيي "القائمة المشتركة"بين أحزاب 

كــشفت مــصادر حزبيــة لوســائل إعــالم إســرائيلية، إن رئــيس أركــان الحــرب األســبق غــابي أشــكنازي، 
، إلـذي أقامـه رئـيس األركـان األسـبق "مناعـة إلسـرائيل"اكة انتخابية بين الحزب الجديد يتوسط إلى إقامة شر
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 بزعامـة يـائير "يوجد مستقبل"بيني غانتس، وضمفي عضويته سلفه في المنصب موشيه يعلون، مع حزب 
عـدد وتشير استطالعات رأي الى أن شراكة كهذه من شأنها أن تزيد قـوة الحـزبين مجتمعـين ، بزيـادة . لبيد

  ".الليكود"المقاعد التي تجعلهما يقتربان من قوة حزب 

وقال أشكنازي ، إنـه يعمـل علـى إقامـة تحـالف بـين األحـزاب، باعتبـار أن هـذا بـات حاجـة فـي هـذه 
مؤكـدا إنـه ال نقـاش . وأضاف، أنه في األيام القريبة سـوف يعـرف الجمهـور نتـائج جهـوده. المرحلة بالذات

  .عمل على تحقيقها أمر مهم جداعلى ضرورة الوحدة، وأن ال

من جانبها كثفت أحزاب المستوطنين والمتـدينين المتطـرفين اتـصاالتها، إلقامـة تحـالف واسـع يـضم 
مــا ال يقــل عــن ثالثــة أحــزاب، كــل واحــد منهــا يتهــدده خطــر عــدم اجتيــاز نــسبة الحــسم، فــي حــال خــاض 

، المنبثق عـن "قوة إلسرائيل"، وحزب "يئوميهئيحود هل"ومن بين هذه األحزاب، . االنتخابات بقائمة مستقلة
  . اإلرهابية المحظورة في العديد من دول العالم"كاخ"حركة 

الحزب المؤسس إلسرائيل،  ("العمل"في المقابل تزايدت األصوات الداعية لشراكة انتخابية بين حزب 
، وحـزب ) مقاعـد٧(ي، المتهـاوي فـي اسـتطالعات الـرأ)  األولـى مـن عمـر الكيـان٢٩وحكم في السنوات الــ 

اليسار الصهيوني، الذي تشير االسـتطالعات إلـى أنـه لـن يحقـق تقـدما فـي االنتخابـات المقبلـة، ” ميرتس“
وهنــاك مــن يــدعو إلــى أن تــضم شــراكة كهــذه، حــزب . "أحــسن األحــوال"وســيبقى مــع مقاعــده الخمــسة فــي 

 قبــل أكثــر مــن شــهر، وتــشير  الــشراكة معهــا"العمــل" بزعامــة تــسيبي ليفنــي، التــي فــض حــزب "الحركــة"
  .استطالعات الرأي إلى أنها تواجه خطر عدم اجتياز نسبة الحسم

 ذات التوجهـات "هـآرتس"وانتشرت هذا األسبوع، سلسلة من المقـاالت، وبـشكل خـاص فـي صـحيفة 
فــي حــين رأى الكاتــب التقــدمي . "ليفنــي" و" وميــرتس"العمــل"، الداعيــة للــشراكة بــين "اليــسارية الــصهيونية"

 يدفعان ثمن االبتعـاد عـن برامجهمـا "ميرتس" و"العمل"غدعون ليفي في مقال نشره هذا األسبوع، أن حزبي 
  .السياسية السابقة إلنهاء االحتالل، وأنهما غرقا أكثر في الجدل الدائر في حلقات اليمين

ــق: ال تقلقــوا"وقــال ليفــي،  ــا، لكــن واصــلوا القل ــن يختفي ــل مــن . إنهمــا يحتــضران: يبــدو انهمــا ل قلي
الحــاالت فــي الــسياسة اإلســرائيلية التــي تــم فيهــا ممارســة العدالــة مثلمــا حــدث لهــذين الحــزبين اللــذين خانــا 

هــذه هــي الجريمــة وهــذا هــو . كمــا فعــال فــي الــسنوات العــشرين االخيــرة، فهمــا يــستحقان االختفــاء. دورهمــا
  ".فقط هما يتحمالن ذنب احتضارهما. العقاب

عنـــدما قـــررا أن تكـــون .. رتس ســـتتم معاقبتهمـــا ألنهمـــا فقـــدا الطريـــقالعمـــل وميـــ"وأضـــاف ليفـــي، 
كالهما كان يجب عليه طـرح . ، وخيانة دورهما"ميرتس"، أو مخففة كحركة "العمل"مواقفهما ضبابية محزب 

. العمــل لــم يفعــل ذلــك أبــدا، وميــرتس لــم يفعــل ذلــك بمــا يكفــي. بــديل ومعارضــة، فــي المقــام األول لالحــتالل
  ".من المواضيع المصيرية إلى المنطقة المريحة لهماكالهما هرب 
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وفي حـال تحققـت هـذه التحالفـات، التـي منهـا مـا تـم، وتحالفـات أخـرى علـى وشـك اإلعـالن عنهـا، 
فسترفع سـقف األصـوات المطلوبـة للمقعـد البرلمـاني الواحـد، وهـذا مـا سـيخدم الـشراكات االنتخابيـة الكبيـرة، 

  .يلي، في ما يخص توزيع المقاعد البرلمانيةبموجب قانون االنتخابات اإلسرائ

، ٢٠١٥، التـي شـكلت فـي العـام ٤٨وهذا تحـد جديـد يقـف أمـام األحـزاب الناشـطة بـين فلـسطينيي 
، وقـد تفكـك هـذا التحـالف قبـل نحـو شـهر، بـإعالن النائـب أحمـد طيبـي، رئـيس "القائمـة المـشتركة“تحالف 

قد يؤدي إلى نشوء ثالث قوائم انتخابية، ستواجه أحـداها أو الحركة العربية للتغيير خروجه من القائمة، ما 
 ومــن القــوى ٤٨ورغــم النــداءات الــصادرة مــن أوســاط فلــسطينيي . أكثــر خطــر عــدم اجتيــاز نــسبة الحــسم

 .الوطنية العربية ، إال أن االتصاالت ما تزال متوقفة

  ١٨ ص٦/٢/٢٠١٩الغد  

*** 

  بالضفة" ة شامير خط" يتعهدون بتطبيق " كنيست " وزراء وأعضاء 

  

، أن العشرات من امس الثالثاء ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، -  القدس المحتلة – الرأي
الوزراء وأعضاء الكنيست اإلسرائيلي التابعين ألحزاب يمينية منها حزب الليكود، وقعوا على عريضة 

  . مليون مستوطن في الضفة الغربية٢يتعهدون فيها بالعمل على توطين 

االستيطانية، الهدف منها " نحااله"وبحسب الصحيفة، فإن هذه العريضة التي بادرت إليها حركة 
  . مليون مستوطن بالضفة٢تطبيق خطة اسحاق شامير رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق لتوطين 

ًووفقا للصحيفة، فإن الخطة باألساس تعتمد على إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة بدال من  ً
ًناء داخل المستوطنات القديمة، وهو ما يعكس تغيرا كبيرا في سياسات الحكومة اإلسرائيلية الحالية الب ًّ

  .بقيادة بنيامين نتنياهو

ولجأت حركة نحااله في األسابيع األخيرة لتوسيع احتجاجاتها أمام مقر نتنياهو للمطالبة بترسيخ 
  .ٕة أنحاء الضفة والغاء إعالن حل الدولتينالمبادئ األساسية للحكومة على أسس االستيطان في كاف

  ١٠ص/٦/٢/٢٠١٩الرأي 

***  

  

  

  

  



 
١٤

  آراء عربية

 !جدار فوق األرض وتحتها في غزة وجدار في سماء القدس

 عايدة النجار. د

إسرائيل مستمرة في سياستها العنصرية االستعمارية، غير مهتمة بالمحاوالت الفلسطينية والدولية 
ًإليقافها عند حدها، فهي مستمرة في تهويد كل فلسطين وليس جزءا منها، وتهويد القدس بشكل خاص، 

ار هوائي معلق في سماء المقدس آخر المشاريع االستعمارية تسيير قط. لخلق قدسها المشوهة والمزورة
العتيقة لربط القدس الشرقية بالقدس الغربية، وهو مخطط لالستيالء على القدس بكاملها وتسهيل وصول 

مشروع وقح وبشع، اذ سيغير المعمار ويطمس . اليهود اليها من جميع الجهات من فلسطين المحتلة
ركز على توسيع باحة البراق، من أجل تواجد أوسع االماكن الدينية االسالمية والمسيحية، وبخاصة وهو ي

  .لليهود المنتظرين لهدم الحرم الشريف واقامة الهيكل مكانه

ًباإلضافة يأتي الخبر عن مشروع القطار الهوائي في سماء القدس متزامنا مع انهماك إسرائيل في  
سياسة بناء . لى انحاء فلسطينبناء المزيد من الجدران حول غزة لتضيف الجديد لتلك الجدران الموزعة ع

ّالجدران هي استراتيجية مرسومة،علها تبدد خوف االسرائيليين من المقاتلين الفلسطينيين العنيدين وتدخل 
ثالثة جدران جديدة سيبنونها على حدود غزة، واحد فوق األرض . الطمأنينة لليهود أن يناموا بأمان

 وهذا سينضم لجدار ثالث بحري مقوى،   كلم٦٥ له بطول ارتفاعه ستة أمتار، والثاني تحت األرض مواز
هذه الجدران العالية والعميقة والناشفة والمبلولة هي جزء من الجدران ... سيبنى في مياه البحر اللمتوسط

  ..المحيطة بغزة األكثر اكتظاظا بالسكان في العالم

لبة لمنع الفلسطينيين من التسلل الجدران االسمنية القبيحة التي تبنيها إسرائيل كعوازل مادية ص 
ُإلسرائيل والوصول للمستوطنات التي تأوي سارق االرض الفلسطينية التي طرد أهلها العرب منها هي 

وليبعد . لخلق حاالت نفسية للمستوطنين أنهم بأمان بعيدين عن الخطر والموت الذي يسببه الفلسطينيون
  .ل بعضها تل أبيب ولتضعف وظيفة الجدارن وهدفهاشبح المقاوم وصواريخ الغزيين خلف الجدار لتص

أما بالنسبة للفلسطيني فالجدار يعمل كرمز محفز للتحدي للوصول إلسرائيل من أجل التضييق  
ًباالضافة لكونه اصبح مؤشرا للفلسطينيين ورسائلها .. على روحه وحريته المعرضة بشكل دائم للخطر

الجدار أضعف من العزيمة للنضال والتحدي إلبقاء الخوف الواضحة أنهم ال يخافون إسرائيل وسيظل 
  .مسكونا في نفوس االسرائيليين

إسرائيل ببنائها الجدران الجديدة إضافة للقديمة تحاول بناء سجن أوسع في غزة السجينة بكلها  
 تفقد ًوالمحاصرة برا وجو لتحقيق هدفها العنصري الفاشل وهو قتل الروح المناضلة في عمليات نفسية لم

ولعل تجمعاتهم األسبوعية و نضالهم المتنوع في التعبير عن . اهل غزة الصبر والعمل بشكل عنيد ومتجدد
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الغضب المستمر على الحصار وتقديم المزيد من الشهداء هو تعبير عن بسالة الشباب وتصميمهم على 
  .تحرير فلسطين

ستعمارية، قبل إبريل القادم، الذي إسرائيل مستعجلة في اتمام أو بدء مشاريعها الجدارية اال 
سيعلن ترمب فيه خطة صفقة القرن التي يجد فيها الحل على طريقته للقضية الفلسطينية التي لن يقبلها 

وستظل . ّالفلسطينيون، لما فيها من تحيز وعنصرية واستعمار جديد وشامل لتغيير الجغرافيا والتاريخ
  !....ض الى أن ينقلع االحتالل وتهدم جدرانهإسرائيل تبني الجدران وتنكل بأصحاب األر

  ١٨ص/٦/٢/٢٠١٩الدستور 

*** 

 منهاج الحقيقة العربي لدحض منهاج التزوير الصهيوني

 كمال زكارنة

وق االرض، في الطرقات واالزقة وعلى الجدران، في المطبخ والمأكوالت الشعبية، تحت االرض وف
في االزياء والملبوسات الريفية والحضرية، في التاريخ والجغرافيا والثقافة والفنون الشعبية والرواية، في 

رث كل شيء يستطيع االحتالل الصهيوني نسخه وتقليده وسرقته، من التاريخ والحاضر والتراث واال
ّوالوجود الفلسطيني، والحياة والرواية الفلسطينية، فعلوه وسرقوه وادعوا انه منهم ولهم، وانتقلوا الى مرحلة 
اخرى في الكذب واالدعاء والتزوير، ومحاولة الغاء ونفي وجود الشعب الفلسطيني على ارضه وفي وطنه، 

 فلسطين التاريخية كانت قبل عام النكبة ووضعوا منهاجا جديدا لتعليم االجيال الصهيونية القادمة، بأن
، خالية من الفلسطينيين، ولم يكن فيها سكانا وال شعب، وان الصهاينة هم الذين اعادوا الحياة اليها، ٤٨

وفي موازاة ذلك يعملون على الزام الطلبة المقدسيين بدراسة المناهج الصهيونية في مدارس القدس 
 على الغزو التعليمي والثقافي، وتزوير الماضي والحاضر والمستقبل المحتلة، لتنفيذ مخطط اجرامي يقوم

  .لصالح االحتالل الصهيوني

التصدي لهذه المخططات الصهيونية وافشالها، يتطلب انتاج منهاج عربي فلسطيني موحد 
 ومشترك، ييم تدريسه في جميع المدارس العربية والفلسطينية وان امكن االسالمية، بعد ترجمته من قبل
كل دولة غير عربية، يؤكد ويجسد ويوضح الرواية الفلسطينية العربية االسالمية في فلسطين التاريخية، 
ّوينفي ويدحض ويكذب ويفند الرواية الصهوينية المزيفة والمزورة، ويزرع في عقول وقلوب االجيال العربية 

رية منذ عهد اليبوسيين والكنعانيين واالسالمية والفلسطينية القادمة، الحقائق التاريخية الدينية والحضا
االسالمية والجغرافيا  العرب الذين سكنوا فلسطين، والمراحل المتتالية واالحداث التاريخية والفتوحات

الفلسطينية، وكل ما يتعلق ويتصل بفلسطين وعروبتها واسالميتها، واثبات كذب وزيف االحتالل 
وروبيون من بالدهم، على شكل نفايات تجمعت في الصهيوني، وعصاباته االرهابية التي طردها اال

  .فلسطين، واستقرت فيها احتالال واستيطانا بقوة السالح واالجرام وارتكاب المذابح المستمرة حتى يومنا هذا



 
١٦

المبادرة لتأليف هذا المنهاج الدراسي، يجب ان تنطلق من فلسطين، وتحديدا من وزارة التربية 
 لجنة مشتركة، فلسطينية عربية اسالمية، لوضع الخطوط العريضة لهذا والتعليم، والعمل على تشكيل

المنهاج الجديد واصداره هذا العام، والمباشرة بتدريسه في المدارس بداية العام الدراسي القادم، واعتباره 
   مادة الزامية الحد الصفوف المتوسطة ما بين الثامن والعاشر

شيء فلسطيني عربي اسالمي في فلسطين، من خالل االحتالل الصهيوني يسعى الى تهويد كل 
» الدولة«محاوالت التهويد الثقافي والتعليمي باستخدام ادوات التزوير والتزييف واالدعاء، الثبات يهودية 

ّالغاصبة لفلسطين المحتلة، واقناع العالم بذلك بعد ان ادعوا ان الفالفل والمقلوبة اكالت صهيونية وفازت 
ّية، كما ادعوا ان الكوفية الفلسطينية زي صهيوني وارتدتها مغنيات صهيونيات في مدن في مسابقات عالم

  .اوروبية

وقاموا بتغيير اسماء الشوارع واالحياء في القدس المحتلة من العربية الى العبرية، الضفاء الرواية 
االرض، والبيانات الصهيونية اليهودية عليها، في عملية تحريف واضحة ومكشوفة للحقائق والواقع على 

الرافضة لهذه االعتداءات االحتاللية ال تكفي، ويجب مواجهتها فكريا وثقافيا من خالل المناهج التعليمية 
  .في مدارسنا

  ١٨ص/٦/٢/٢٠١٩الدستور 
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