
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  قع القدسأخبار ووا
  

  تقرير يومي

  ٢٠٢٠/ آذار / ٢١

  ٥٨العدد 

  
  

  
 

  

  

  للمزيد من األخبار تابعونا على:

 
 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 

 
https://www.youtube.com/rcjajordan 
 
https://www.rcja.org.jo 
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 تهنئة بمناسبة عيد األم

  

  الى األم واألخت والزوجة والصديقة والزميلة ولكل مسميات المرأة المحترمة

  نا وأخواتنا في القدس الصامدات ٕالى أمهاتو 

 

هي روح السماء هي نور الفجر هي قبلة الصباح هي عطر المطر هي زهرة  األم

هي جنة األرض هي السعادة األبدية، هي األم واألمة والمأمن واألمان هي  الحياة

  ما نملك  أغلى

  

  عام وأنتم بخير كل 

  

  

  

  

  

  

  



 
٢

  المحتوى

  شؤون سياسية
  ٣  وتحذر من خطط االحتالل لعزلهاالحكومة الفلسطينية تستعد لتحمل كامل المسؤولية في القدس الشرقية  •

  ٤  خالد: عنصرية جلعاد أردان تستدعي تدخال دوليا عاجال لحماية االسرى الفلسطينيين •

  ٥  النائبة ياسين: منع أهل القدس من التنقل فصل عنصري مرفوض •

    اعتداءات  
  ٦  االحتالل منع الفلسطينيين من دخول القدس القديمة •

  ٧  العيسوية وسط القدس تواصل انتفاضتها ضد االحتالل •

  تقارير
  ٧  أًما يقبعن في سجون االحتالل اإلسرائيلي ١٧في "يوم األم"..  •

  ٩  هل تمنع "إسرائيل" دخول المقدسيين الشطر الغربي من المدينة؟ •

  ١٠  بتسيلم": رغم كورونا "إسرائيل" تصعد تنكيلها وعقابها للفلسطينيين" •

  ال ننسى يك
  ١١  لمعركة الكرامة ٥٢األردنّيون يحيون الذكرى  •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٣

  سياسيةشؤون 

  الحكومة الفلسطينية تستعد لتحمل كامل المسؤولية في القدس الشرقية 

 وتحذر من خطط االحتالل لعزلها

  

ـــي« – غـــزة – رام اهللا ـــدس العرب ـــة »: الق ـــادي الهـــدمي، أن الحكوم ـــدس، ف ـــر شـــؤون الق ـــد وزي أك
الفلسـطينية،  الفلسطينية قامت وال تزال تواصل واجبها تجاه سكان القدس الشرقية باعتبارها عاصمة الدولة

في الوقت الذي أعلنت فيه وزيرة الصحة قرب االنتهاء من تجهيز أماكن الفرز والعزل والعالج، ألي حاالت 
  .في القدس التي يتنصل االحتالل من تقديم الخدمات لسكانها” كورونا“مصابة بفيروس 

ئـيس الـوزراء وأشار في بيان صحافي، إلى أن الحكومة، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس ور 
إلـى تقـديم كـل مـا هـو ممكـن لمسـاعدة السـكان فـي ” كورونا“محمد اشتية، سارعت منذ بدء أزمة فيروس 

  .العاصمة عبر المؤسسات الحكومية المختلفة بالرغم من المعيقات اإلسرائيلية

وأدان وزيـــر شـــؤون القـــدس إقـــدام ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي علـــى مالحقـــة واعتقـــال الشـــبان 
طينيين الذين قاموا بعمليات التعقيم في محاولة للحد من انتشار الفيروس، كما ندد بمحاوالت الشرطة الفلس

اإلســرائيلية تقييــد دخــول الفلســطينيين الــى المســجد األقصــى، فــي الوقــت الــذي تــوفر فيــه الحمايــة لعشــرات 
  .المستوطنين اإلسرائيليين الذين يقتحمون المسجد بتسهيالت من هذه الشرطة

شار الهدمي الى أن وزارة شؤون القدس والحكومـة الفلسـطينية، تتابعـان عـن كثـب التقـارير عـن وأ
  .قرارات إسرائيلية محتملة بعزل مدينة القدس الشرقية بالكامل وترك سكانها لمصيرهم

وحذر من أنه في الوقت الذي تمنع فيه سلطات االحتالل المبادرات المحليـة الفلسـطينية لتقـديم يـد 
بحجــج ومبــررات واهيــة، ال ” كورونـا“للفلســطينيين فــي المدينـة مــن أجــل الحــد مـن انتشــار فيــروس العـون 

تتنصـل مـن دورهـا كقـوة احـتالل تجـاه السـكان، إذ انهـا “عالقة لها باإلنسانية، مؤكدا أن سلطات االحتالل 
  .”بموجب القانون الدولي ملزمة بحماية السكان تحت االحتالل من األوبئة

ؤون القدس أن السلطة الفلسطينية على استعداد لتحمل المسؤوليات كاملة في مدينة وأكد وزير ش
  .القدس الشرقية باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية

فإن سـلطات االحـتالل ” كورونا“وشدد على انه في الوقت الذي يتجند فيه العالم لمواجهة فيروس 
مـة المسـتوطنات واالسـتيالء علـى األراضـي واعتقـال غطـاء لمخططاتهـا الخبيثـة بإقا“تستخدم الفيـروس كــ 

وقمــع المــواطنين، كمــا يحــدث فــي العيســوية وســلوان، ومحاولــة فــرض وقــائع علــى األرض مــن خــالل ضــم 
  .”E1“ وتنفيذ المشروع االستيطاني المسمى” معاليه أدوميم“مستعمرة 

تالل فـي مدينـة القـدس ودعا المجتمع الدولي إلـى تحمـل مسـؤولياته تجـاه الفلسـطينيين تحـت االحـ
واحتالال إسرائيليا ال يعرف اإلنسانية، مشيدا بالمبادرات التي تم إطالقهـا ” كورونا“الذين يواجهون فيروس 



 
٤

في األيام األخيرة من قبل العديد من المؤسسات العاملة في مدينة القدس، لتقـديم العـون للسـكان لمواجهـة 
تدعي تكــاتف الجهــود مــن مختلــف الجهــات والتكامــل فــي الفيــروس، مشــددا علــى أن األوضــاع الخطيــرة تســ

  .تقديم الخدمات للسكان من أجل مواجهة الفيروس ومنع تفشيه

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة، قد أعلنت أن التحضيرات ألماكن الفرز والعزل والعالج فيما يتعلق 
  .القدس، على وشك االنتهاء بالمخالطين أو المشتبه بإصابتهم والمصابين بفيروس كورونا في العاصمة

ــاال للمنــاطق  وأشــارت إلــى أن الفــرز الصــحي ســيكون فــي ثالثــة مراكــز، هــي مركــز طــوارئ بيــر نب
المحيطة ببير نباال، ومركز مسقط في الرام، ومركز مديرية الصحة فـي العيزريـة، موضـحة أن مراكـز العـزل 

  فـــــــــي العيزريـــــــــة. ومعهـــــــــد وزارة العمـــــــــل للتـــــــــدريب المهنـــــــــي” النبـــــــــالي“ســـــــــتكون فـــــــــي فنـــــــــدق 

سيتم في أقسـام خاصـة ومعزولـة فـي مستشـفى ” كورونا“وأوضحت أن عالج المرضى المصابين بفيروس 
المقاصـــد، ومستشـــفى المطلـــع، ومستشـــفى الهـــالل األحمـــر، ومستشـــفى الفرنســـاوي، حيـــث ســـتقوم شـــبكة 

ة مـن االحـتالل، مستشفيات القدس بتجهيزها. جدير بالذكر أن مناطق القدس الشرقية تخضع لسيطرة كاملـ
الذي يفرض قيودا ويمنع الحكومة الفلسطينية من القيام بأي أعمال هناك، حتـى فـي المجـال الصـحي، فـي 

  .ظل األزمة القائمة

 ٦صفحة  ٢١/٣/٢٠٢٠القدس العربي 

 ** *  

  خالد: عنصرية جلعاد أردان تستدعي تدخال دوليا عاجال لحماية االسرى الفلسطينيين

 

حكومــة االحــتالل ، تيســير خالــد، عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر حمــل –ســما  –رام اهللا 
 ٢٢الـذين تحتجـزهم اسـرائيل فـي اكثـر مـن ، االسرائيلي المسؤولية الكاملـة عـن حيـاة االسـرى الفلسـطينيين

ــال غيــر انســانية وتفتقــر الــى ابســط ســ ــيهم شــروط حجــز واعتق جنا ومعســكر اعتقــال جمــاعي وتفــرض عل
متطلبات الرعاية الصحية وخاصة بالنسبة لألطفال والنسـاء وكبـار السـن بشـكل عـام واولئـك الـذين يعـانون 

 .من أمراض خطيرة ومزمنة

كغيـــره مـــن وزراء حكومـــة وزيـــر األمـــن الـــداخلي اإلســـرائيلي جلعـــاد أردان يتصـــرف  وأضـــاف بـــأن 
سـجين جنـائي  ٥٠٠االحتالل االسرائيلي بعنصرية كريهة في الوقت الذي يعمـل فيـه مـن أجـل اإلفـراج عـن 

من أجل تخفيف االكتظاظ في السجون، خوفًا من إصابتهم بفيروس كورونا والذي ينتشر بسرعة ، إسرائيلي
رغــم مطالبــة الجهــات الرســمية واألهليــة الفلســطينية ، فــي اســرائيل ويمنــع ذلــك عــن االســرى الفلســطينيين

حكومــة نتنيــاهو بضــرورة اإلفــراج عــن األســرى المرضــى وكبــار الســن واألطفــال والنســاء حمايــة لهــم مــن  
بفيروس كورونا في استهتار كامل بأبسط المعايير االخالقية في التعامل مع هـذا الوبـاء  التعرض لإلصابة 

  .الخطير



 
٥

التي يمارسها وزير االمن الداخلي االسـرائيلي ، ضوء هذه السياسة العنصرية ودعا تيسير خالد في
الى تدخل عاجل مـن الصـليب األحمـر الـدولي وغيـره مـن المنظمـات االنسـانية والمنظمـات المعنيـة بحقـوق 

والعمــل ، االنسـان مـن أجـل تـوفير الوقايـة الصـحية لألســرى الفلسـطينيين فـي معسـكرات االعتقـال الجمـاعي
طــالق ســراح األســرى الفلســطينيين األطفــال والنســاء وكبــار الســن وأولئــك الــذين يعــانون مــن امــراض علــى ا

  .خطيرة ومزمنة

  ٢١/٣/٢٠٢٠سما اإلخبارية 

 ** * 

  النائبة ياسين: منع أهل القدس من التنقل فصل عنصري مرفوض

 

أبرقت النائبة في القائمة المشتركة، إيمان خطيب ياسين، رسالة إلى المستشـار القضـائي لحكومـة 
منـع الحكومـة "اإلسـرائيلية" مـن "االحتالل "اإلسـرائيلي"، أفيحـاي منـدلبليت، طالبتـه فيهـا بالعمـل فـوًرا "علـى 

نع أهالي القدس الشرقية العرب من التنقل للقدس الغربية، بدءا من يوم األحد القـادم، وذلـك إصدار قرار يم
 ".بحجة منع انتشار عدوى الكورونا

إســرائيلية" كشــفت، مســـاء الخمــيس، عـــن نيــة الحكومـــة "وجــاء فــي الرســـالة: أن "وســائل إعـــالم 
، مضيفة أنه "مهما كانت الحرب ضد فيروس "اإلسرائيلية" إصدار هذا القرار الذي سيبدأ بتطبيقه يوم األحد"

كورونا صادقة فإن ذلك ال يمكن أن يشرعن اتخاذ إجراءات تفوح منها رائحة كريهة من العنصرية والتمييـز 
 ".العنصري

وأضافت خطيب ياسين: "إن قرار منع أهالي القدس الشرقية من الدخول للقـدس الغربيـة إذا مـا تـم 
هناك فرًقا بين دم ودم: دم ملوث يجب االبتعاد عنه، ودم آخر نقي يجب الحفاظ تطبيقه سيترك انطباًعا أن 

 ".عليه من التلوث

وحــذرت كــذلك مــن أن "يــؤدي منــع أهــالي القــدس الشــرقية مــن التنقــل للقــدس الغربيــة إلــى حرمــان 
قية مـن الكثيرين منهم من مكان عملهم الموجود في القدس الغربية، إضافة إلى حرمان أهالي القدس الشر 

تلقي خدمات أساسية وحيوية فـي هـذه األيـام بالـذات والموجـودة فـي القـدس الغربيـة مثـل تلقـي العـالج فـي 
 .المستشفيات والمراكز الطبية

مهما كانت أيام الكورونا سوداء، فـإن ذلـك ال يمكـن أن "وختمت خطيب ياسين رسالتها بالقول إنه 
من أجل تمرير قرارات تدوس على احترام وكرامـة البشـر، أو يعطي اإلذن للسلطات بالتغطية في هذا السواد 

  ".لنشر الكراهية والتمييز والعنصرية

 ٢٠/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

  



 
٦

 اعتداءات

  االحتالل منع الفلسطينيين من دخول القدس القديمة

 

قوات االحـتالل اإلسـرائيلي صـباح أمـس الجمعـة، معظـم أبـواب المسـجد  أغلقت –فلسطين المحتلة 
األقصى المبارك باستثناء ثالثة أبواب، وهي حطة والمجلس والسلسلة. وقالـت مصـادر محليـة إن االحـتالل 

ت المغلقــة وقيــد دخــولهم عبــر ثــالث بوابــات فقــط. وســبق أن أغلــق منــع المصــلين مــن المــرور مــن البوابــا
االحتالل تلك البوابات بحجة مكافحة فيروس كورونا، في وقت حذرت فيه قيادات مقدسـية مـن نوايـا خبيثـة 

 .لالحتالل تستهدف المسجد األقصى

يمان ويتــزامن ذلــك مــع حملــة إبعــاد اســتهدفت مــرابطين ومــدافعين عــن األقصــى طالــت الــدكتور ســل
إغباريــة، واألســير المحــرر فــواز إغباريــة مــن أم الفحــم، والشــيخ عــامر عابــدين إضــافة لعشــرات النشــطاء 
والمــرابطين. كمــا تعــرض نائــب مــدير عــام األوقــاف الشــيخ نــاجح بكيــرات، ومــدير المســجد اٌألقصــى عمــر 

 .الكسواني، لالحتجاز والتحقيق في مراكز االحتالل

شخصـا تمكنـوا  ٥٠٠ية بالقدس في بيـان اطلعـت عليـه األناضـول إن وقالت دائرة األوقاف اإلسالم
مـن أداء صــالة الجمعــة فــي ســاحات المســجد. وأدى عشـرات الفلســطينيين الصــالة عنــد البوابــات الخارجيــة 

 .للبلدة القديمة

وكانت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس أعلنت عـن الصـالة فـي سـاحات المسـجد لكنهـا دعـت إلـى 
 .ات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونااتخاذ إجراء

ويواجه المسـجد األقصـى انتهاكـات إسـرائيلية متكـررة واقتحامـات يوميـة مـن قبـل المسـتوطنين، فـي 
 .مخطط استيطاني لتقسيمه زمانًيا ومكانًيا

برغوثي، إلى ممارسة الفلسطينية، مصطفى ال» المبادرة الوطنية«في السياق، دعا أمين عام حركة 
ضغط دولي لإلفراج عن األسرى الفلسطينيين فـي سـجون إسـرائيل. وفـي بيـان لـه، وصـل األناضـول نسـخة 

إن كــل دول العــالم تقــوم بــاإلفراج عــن الســجناء بســبب خطــر وبــاء كورونــا المســتجد «منــه، قــال البرغــوثي 
وشـدد علـى ». ب نضـالهم للحريـة)، فكيـف وأن األسـرى الفلسـطينيين سـجناء حريـة رأي، وبسـب١٩-(كوفيد
إطالق أوسع حملـة ضـغط دوليـة إلجبـار إسـرائيل علـى اإلفـراج عـن األسـرى واألسـيرات فـي سـجون «أهمية 

  .»االحتالل

ــين البرغــوثي أن  ــي ســجون االحــتالل اإلســرائيلية تضــاعف خطــر المــرض «وب ــال ف ظــروف االعتق
ــالغ الجديــ ــار الســن والمرضــى واألطفــالبفيــروس كورونــا بســبب االزدحــام، وأن هنــاك خطــرا ب ». ة علــى كب

، علــى يــد شخصــيات فلســطينية، مــن أبرزهــا ٢٠٠٢، حركــة سياســية اجتماعيــة تأسســت عــام »المبــادرة«و
 .حيدر عبد الشافي، في غزة، ومصطفى البرغوثي في الضفة الغربية
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ــادي األســير الفلســطيني (غيــر حكــومي)، إن  أســرى أصــيبوا بفيــروس  ٤وفــي وقــت ســابق، قــال ن
أربعـة معتقلـين » عزلـت«ورونا؛ إال أن مصلحة السجون اإلسرائيلية، نفت في بيان لهـا ذلـك، وقالـت إنهـا ك

فلسطينيين، بعـد االشـتباه باتصـالهم بمـريض بفيـروس كورونـا، األسـبوع الماضـي. وقالـت منظمـة الصـليب 
وجود إصابات بالفيروس األحمر الدولي، إنها لم تتسلم أية معلومات من مصلحة السجون اإلسرائيلية تؤكد 

 ٧٠٠طفـًال، و ١٨٠امـرأة، و ٤٣فـرد، مـنهم  ٥٠٠٠في صفوف المعتقلـين. وتعتقـل إسـرائيل فـي سـجونها 

  )مريض.(وكاالت

 ١١صفحة  ٢١/٣/٢٠٢٠الدستور 

 ** * 

  العيسوية وسط القدس تواصل انتفاضتها ضد االحتالل :"بعيدا عن تداعيات "كورونا

 

في الوقت الذي ينشغل فيه الجميع بتداعيات فيروس كورونـا القاتـل، تواصـل بلـدة العيسـوية وسـط 
 .القدس المحتلة انتفاضتها ضد سلطات االحتالل

، رغم ما أعلنت عنـه سـلطات االحـتالل وقال مراسلنا في القدس إن المواجهات لم تتوقف في البلدة
من اجراءات للوقاية من الفيروس، ورغم الحصار العسـكري المتواصـل علـى البلـدة منـذ نحـو سـنة واعتقـال 

 .معظم أبنائها، والتنكيل المستمر والمتواصل بحق سكانها

االحـتالل للبلـدة، بالحجـارة وتصدى شبان البلدة، منتصف الليلة الماضية، القتحامات جديدة لقوات 
ّمــا اضــطر قــوات االحــتالل علــى االنســحاب مــن  (قنابــل المولوتــوف) واأللعــاب الناريــة، والزجاجــات الحارقــة

 .البلدة

يذكر أن أجهزة أمن االحـتالل اعتقلـت خـالل األيـام الماضـية مجموعـات متتاليـة مـن شـبان وفتيـان 
 . وأطفال البلدة

 ٢١/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

 ** * 

 تقارير

  أًما يقبعن في سجون االحتالل اإلسرائيلي ١٧في "يوم األم".. 

 

 ٤٣أمـا فلسـطينية داخـل سـجون االحـتالل اإلسـرائيلي، مـن بـين  ١٧ تقبع – غزة –فلسطين اليوم 

 أسيرة يقبعن في سجن "الدامون".

 مـن آذار/ مـارس مـن كـل ٢١الذي يصادف اليوم السبت، الموافـق "يوم األم"  في بيان له بمناسبة

ــارة  عــام، ــادي األســير الفلســطني أن إدارة ســجون االحــتالل تحــرم بعــض األســيرات األمهــات مــن زي ــال ن ق
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ــائهن، إضــافة إلــى منــع  ــارات المفتوحــة، ومــن تمكيــنهن مــن احتضــان أبن أبنــائهن، كمــا تحــرمهن مــن الزي
  التواصل الهاتفي معهم.

كثـر صـعوبة مـع الظـرف الـراهن ُيعـانين مـن أوضـاع أ في بيانـه، أن األسـيرات وأوضح نادي األسير
المتعلــق بــاإلجراءات الخاصــة بفيــروس (كورونــا) المســتجد، ومنهــا توقــف زيــارات العــائالت وكــذلك زيــارات 

  المحامين، عدا عن التخوفات اإلضافية القائمة على مصيرهن، ومصير كافة األسرى.

سلطات االحتالل وحكمـت وبين نادي األسير، أن "من بين األسيرات أمهات ألطفال رّضع اعتقلتهن 
 ٨عليهن ألشهر وأعوام، منهن األسيرة روان سمحان من الخليل، التي اعتقلت وكان طفلها يبلغ من العمر 

  أشهر".

وأضاف النادي في بيانه: "منهن من صدر بحقهن أحكام بالّسجن لسنوات طويلة كاألسيرات: إسراء 
ة المحكومة بالّسجن لمدة عشـر سـنوات، وأمـاني عاما، وفدوى حماد ١١جعابيص المحكومة بالّسجن لمدة 

الحشيم المحكومة بالّسجن لمدة عشر سنوات، وجيهان حشيمة لمدة أربع سنوات، وحلوة حمامرة لمدة ست 
  سنوات، ونسرين حسن لمدة ست سنوات".

وأكد نادي األسير أن األسـيرات الفلسـطينيات تتعـرض لكافـة أنـواع التنكيـل والتعـذيب التـي تنتهجهـا 
سلطات االحتالل بحـق المعتقلـين الفلسـطينيين، بـدءا مـن عمليـات االعتقـال مـن المنـازل وحتـى النقـل إلـى 

  مراكز التوقيف والتحقيق، والحقا احتجازهن في السجون.

، أعــادت ســلطات االحــتالل سياســة تعــذيب النســاء ٢٠٢٠والجــاري  ٢٠١٩وخــالل العــام الماضــي 
  تي أدلت بها أسيرات عن عمليات تعذيب استمرت ألكثر من شهر.على الواجهة، وكانت أبرز الشهادات ال

وتتمثل أساليب التعذيب والتنكيل التي مارستها أجهـزة االحـتالل بحـق األسـيرات: بـإطالق الرصـاص 
ــازين ال تصــلح للعــيش،  ــا، واحتجــازهن داخــل زن ــال، وتفتيشــهن تفتيشــا عاري ــات االعتق ــاء عملي ــيهن أثن عل

ــة ترافقــه أســاليب التعــذيب الجســدي والنفســي منهــا: الشــبح بوضــعياته وٕاخضــاعهن للتحقيــق ولمــدد ط ويل
ن طوال فترة التحقيـق، والحرمـان مـن النـوم لفتـرات طويلـة، والتحقيـق المتواصـل، والعـزل المختلفة، وتقييده

واالبتــزاز والتهديــد، ومنــع المحــامين مــن زيــارتهن خــالل فتــرة التحقيــق، وٕاخضــاعهن لجهــاز كشــف الكــذب، 
تعرضـت والضرب المبرح كالصفع المتواصل، عدا عن أوامر منع النشر التي أصدرتها محاكم االحتالل، كما 

  عائالتهن للتنكيل واالعتقال واالستدعاء كجزء من سياسة العقاب الجماعي.

وبعد نقلهن إلى السـجون، ُتنفـذ إدارة سـجون االحـتالل بحقهـن سلسـلة مـن السياسـات واإلجـراءات 
التنكيلية منهـا: اإلهمـال الطبـي، والحرمـان مـن الزيـارة، وحرمـان األسـيرات األمهـات مـن الزيـارات المفتوحـة 

  من احتضان أبنائهن.و 

وأكد أن األسيرات يعانين ظروفا حياتية صعبة في سجن "الدامون"، منها: وجود كاميرات في ساحة 
الفورة، وارتفاع نسبة الرطوبة في الغرف خالل فترة الشتاء، كما تضطر األسيرات استخدام األغطية إلغالق 
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تكــرر علــيهن، عــدا عــن "البوســطة" التــي ُتشــكل الحمامـات، وتتعمــد إدارة الســجن قطــع التيــار الكهربــائي الم
رحلة عذاب إضـافية لهـن، خاصـة اللـواتي يعـانين مـن أمـراض، واألهـم سياسـة المماطلـة فـي تقـديم العـالج 

  الالزم لهن، وتحديدا المصابات.

  وهذه قائمة بأسماء األسيرات األمهات:

     عاما. ١١. إسراء جعابيص، القدس محكومة لـ١

  أعوام. ٤القدس محكومة لـ . جيهان حشيمة، ٢

  أعوام. ١٠. فدوى حمادة، القدس محكومة لـ٣

  أعوام. ١٠. أماني حشيم، القدس محكومة لـ ٤

  شهرا. ٣٣. أمينة محمود عودة، القدس محكومة لـ٥

  . فوزية حمد قنديل، رام اهللا محكومة لمدة عام ونصف.٦

  أعوام ونصف. ٣. آسيا كعابنة، نابلس محكومة لـ٧

  أعوام. ٦محكومة لـ  مامرة، بيت لحم. حلوة ح٨

  أعوام. ٦محكومة لـ  . نسرين حسن، غزة٩

  شهرا. ١٨. روان سمحان، الخليل محكومة بالسجن لمدة ١٠

  نعالوة (والدة الشهيد أشرف نعالوة).   . وفاء مهداوي، طولكرم١١

  . إيناس عصافرة، من الخليل ال تزال موقوفة.١٢

  ال موقوفة.. خالدة جرار، رام اهللا ال تز ١٣

  ال تزال موقوفة.  . حليمة خندقجي، رام اهللا١٤

  ال تزال موقوفة. ١٩٤٨. بلسم شرايعة، من األراضي المحتلة عام ١٥

  . سوزان مبيض، القدس ال تزال موقوفة.١٦

  ، وال تزال موقوفة.١٩٤٨. آية الخطيب، من أراضي عام ١٧

 ٢١/٣/٢٠٢٠فلسطين اآلن 

 ** *  

  هل تمنع "إسرائيل" دخول المقدسيين الشطر الغربي من المدينة؟

 

يتوقع أن تفرض حكومة االحتالل المزيد من اإلجراءات الوقائية، لمكافحة انتشار فيروس الكورونـا 
 .المستجد

العبري بأن مصادر في رئاسة حكومة االحـتالل، أكـدت أنهـا تنـوي "عـزل  I24 NEWS وأفاد موقع
عن محيطها في الضفة الغربية، ومنـع المقدسـيين مـن حملـة الهويـة "اإلسـرائيلية"، ممـن األحياء المقدسية 
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يعيشون خلف الجدار من دخول المدينة، وكذلك منع المقدسيين من داخل المدينة، التوجه لمناطق السلطة 
 ".اعتبارا من األحد المقبل الفلسطينية

نع دخول المقدسـيين الـى "القـدس الغربيـة"، "انه ابتداء من االحد القادم سيم وذكرت مصادر عبرية
بدعوى التصدي النتشار فيروس كورونا". ووفقـا للتقـارير، فـان هـذه الخطـوة نوقشـت الخمـيس، وبموجبهـا 

 "سيمنع المقدسيون من الدخول الى احياء "القدس الغربية

كان"، نقال عن مصادر مطلعة قولهـا، إن القـرار اتخـذ مـن "وذكرت هيئة البث "اإلسرائيلية" الرسمية 
اإلسرائيلي"، وتم اطالع مسؤولين رفيعي المسـتوى فـي أجهـزة األمـن عليـه، ولـيس مـن "المستوى السياسي 

الواضح حتى االن، كيف سيتم تطبيقه، وكيف سيتمكن مئات الفلسطينيين الذين يعملون بـ"القدس الغربية"، 
  .رضات، االستمرار بالعمل هناكومن ضمنهم أطباء ومم

 ٢٠/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

 ** *  

  بتسيلم": رغم كورونا "إسرائيل" تصعد تنكيلها وعقابها للفلسطينيين"

 

مركـز المعلومـات اإلسـرائيلي لحقـوق اإلنسـان فـي األراضـي المحتلـة  قال – صفا –القدس المحتلة 
"بتســيلم" إن ممارســات االحــتالل اإلســرائيلي فــي قريــة العيســوية شــمال شــرق القــدس المحتلــة تشــّكل خطــًرا 

 ".ة السكان، خاصة في ظل انتشار فيروس "كورونامحّقًقا على صحّ 

وأوضح المركز فـي بيـان لـه أن شـرطة االحـتالل فـي هـذه األّيـام مسـتمّرة فـي حملـة التجّبـر بأهـالي 
 .بما في ذلك االعتقاالت التعّسفّية للقاصرين ٢٠١٩العيساوّية التي تشّنها منذ نيسان 

والتـي تسـتدعي مـن إسـرائيل والمنـاطق المحتّلـة  وأضاف أنه "رغم األزمـة الصـّحية غيـر المسـبوقة،
ــر والعقــاب  ــة التجّب ــا لتصــعيد حمل ــة، تجــد الشــرطة اآلن بالتحديــد وقًت ــدابير عــزل اجتمــاعّي متطّرف اّتخــاذ ت

 ".ضّد أهالي العيساوّية في شرقّي القدس ٢٠١٩الجماعي المستّمرة منذ نيسان 

ســام) تــدهم الحــّي المكــتّظ كــّل يــوم وتشــّدد وأشــار إلــى أن شــرطة االحــتالل والشــرطة الخاصــة (اليَ 
حمالتها في نهايات األسبوع دون أّي سبب، كما تشّن اقتحامات في ساعات الّليل المتأّخرة، وال تتوانى عن 

 .افتعال االحتكاك بالسّكان واستفزازهم

نجي" اإلسـف"وتابع أنه عندما تندلع المواجهات تلجـأ شـرطة االحـتالل إلـى الُعنـف فتطلـق الّرصـاص 
 .وتلقي قنابل الغاز المسيل للّدموع وقنابل الّصوت، إضافة إلى إغالق مداخل البلدة

ولفت إلى أن شرطة االحتالل تشّن أثناء هذه المداهمات حمالت اعتقال بالجملـة تشـمل القاصـرين 
قال وحيدين، حيث يـتّم التحقيـق معهـم. معظـم المعتقلـين يـتّم إخـالء سـبيلهم الذين ُيساقون إلى مراكز االعت

 .خالل فترة قصيرة وأحياًنا ُيحتجزون طوال الّليل
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شــرطة االحــتالل تجّبــر بســّكان العيســاوّية، والــذي أضــحى وضــًعا دائًمــا مخــالٌف  "وقــال المركــز: إن
كـن فـي هـذه األّيـام بالـّذات تعـّرض ممارسـات الشـرطة للقانون وال مبّرر لـه بتاتًـا حتـى فـي األّيـام العادّيـة، ل

ســّكان الحــّي لمخــاطر صــّحية كبيــرة ال داعــي لهــا أبــًدا كــدفع األهــالي إلــى التجّمــع وٕاجبــار المعتقلــين مــنهم 
 ".وضمنهم قاصرون كثيرون على البقاء بعيًدا عن منازلهم والمكوث قرب أشخاص غرباء

حّقًقا على صّحة الجمهور (ضـمن ذلـك عناصـر الشـرطة وأضاف أن "هذه الممارسات تشّكل خطًرا م
أنفسهم) ككّل ومن الواجب القول إّنها تخرق التعليمات الطبّية بخصوص الخطوات المطلـوب مـن الجمهـور 

  ".اّتخاذها

وأوضح أنه ليس جديًدا استهتار الّسلطات اإلسرائيلية بحيـاة أهـالي العيسـاوّية بمـا فـي ذلـك الفتيـة 
كورونـا" الخطيـر يكشـف "الستمرار في هذه الّسياسة بـل وتصـعيدها فـي فتـرة انتشـار وبـاء واألطفال، ولكن ا

  .الوجه المرّوع لهذه الّسياسة

 ٢١/٣/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

 ** * 

 ال ننسىكي 

 يوم الكرامة

  لمعركة الكرامة ٥٢األردنّيون يحيون الذكرى 

 

بــين  ١٩٦٨مــارس/آذار، عــام  ٢١ُتصــادف اليــوم الســبت، ذكــرى معركــة الكرامــة التــي بــدأت فجــر 
 .ساعة ١٥الجيش األردني، وجيش االحتالل اإلسرائيلي، وانتصر فيها األردن بعد قتال استمر 

آليــة  ٣٩دبابــة، و ١٣آخــرين، وتــدمير  ١٠٨رح ، وجــ٨٦معركــة الكرامــة أســفرت عــن استشــهاد 
 .مختلفة لألردن، كما تفيد إحصاءات للجيش العربي

 ٨٨آخـرون، ودمـرت  ٤٥٠مـن القـوات اإلسـرائيلية، وجـرح  ٢٥٠لكن في المقابل ٌقتل في المعركة 

طـائرات  ٧سيارة شحن، وأسـقطت  ١٩سيارة مسلحة، و ٢٤ناقلة، و ١٨دبابة، و ٤٧آلية مختلفة، شملت 
 .مقاتلة

في ذكرى معركة الكرامة الخالدة يتجدد الموعد مـع التضـحية والمثـابرة والصـمود، والتكافـل والعزيمـة 
التي تفوقت على كل الظروف المحيطة، وخلقت واقعـًا جمـيًال أعـاد التـذكير بحضـارة األمـة وكرامتهـا، وبنـت 

عطاء، متسلحة بالمبادئ العظيمة التي قواعد متينة صلبة انطلقت عبرها إلى مستقبل زاهر وزاخر بالخير وال
  .أوصلتها إلى مواطن المجد ومواقع الريادة

في هذا اليوم األشّم تتجسد القـيم والمعـاني السـامية، الصـبر والنصـر والشـهادة، تبعـث فينـا األمـل، 
فزرعوا فـي أرض  وتزيدنا عزًا وفخارًا بشهدائنا األبرار وأبطال الكرامة األحرار الذين لّبوا نداء الحق والواجب،
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الكرامـــة نصـــرًا، ورفعـــوا رايـــات المجـــد عاليـــًا، جبـــاه ســـجدت لربهـــا وجـــادت بأرواحهـــا، حملـــت لـــواء المجـــد 
  .والتضحية

ولذكرى الكرامة في أنفسنا خلود، ولبوح مسك الشهادة في قلوبنا وفاء وعهود، ومعـان وقـيم سـتظل 
ادرين على تحويـل الصـعاب والتحـديات إلـى خالدة فينا، نكبر بها ونسمو، وسيظل أشاوس الجيش العربي ق

طاقات ال تعرف اليأس والكلل، منطلقين من إيمانهم بربهم ورسالتهم، يقدمون الشهيد تلو الشهيد، يبـذلون 
دماءهم في سبيل الدفاع عن الوطن واألمة، وستبقى معركة الكرامة جزءًا من تاريخنا العسكري الذي نفتخر 

الراحل صانع النصر في يوم الكرامة في قلوب ووجدان األردنيين األحـرار،  ونعتز به، وستظل ذكرى الحسين
  .وستبقى راياتنا خفاقة وهامتنا ال تنحني إال هللا عز وجل

معركة الكرامة تاريخ مشرق ونصر وشهادةالكرامة يوم خالد في تاريخ ُأمتنا، ولها في نفوس أبنـاء 
والفخــار، ففــي الحــادي والعشــرين مــن آذار ســّطر نشــامى  األســرة األردنيــة الواحــدة أعظــم الــذكرى واالعتــزاز

جيشنا العربي بدمائهم الزكية أروع ملحمة بطولية، وسجلوا أنصـع نصـر تـاريخي علـى الجـيش اإلسـرائيلي، 
فحطمــوا أســطورته وغــروره، ونقشــت الكرامــة الخالــدة بطولــة جنــود الجــيش العربــي علــى صــفحات التــاريخ، 

ن واليرموك وعين جالوت، وظـل الجـيش العربـي عبـر تاريخـه المجيـد المثـل وعانقت أمجاد أجدادنا في حطي
  .للتضحية والبطولة، تفخر به األمة وتتباهى، فاستحق مّنا التبجيل والمهابة

معركة الكرامة سجل المجد وكتاب الخالدين، سّطر خاللها نشـامى الجـيش العربـي أنصـع البطـوالت 
طهـور، وظلـت أرواح الشـهداء تحـوم فـي فضـاء األردن فـوق سـهوله وأجمل االنتصارات على ثـرى األردن ال

وهضابه وغوره وجباله، وتسّلم على المرابطين فوق ثراه الطهور، ويتفتح دحنـون غـور الكرامـة علـى نجيـع 
  .دمهم الزكي، وتسري في العروق رعشة الفرح بالنصر ونشوة االفتخار بهذا الجيش العربي الهاشمي

ا لألرض األردنية إلى تحطيم القـدرات العسـكرية للقـوات األردنيـة، وزعزعـة هدفت إسرائيل من غزوه
الثقة بنفسها بعد حرب حزيران، حيث بقيت قواتنا ثابتة بحيويتها ونشاطها وتصميمها على الكفاح من أجل 

طـأت إزالة آثار العدوان، وكانت القيادة اإلسرائيلية تعتقد أن الجـيش األردنـي تشـتت بعـد حـرب حزيـران، فأخ

التقدير؛ ألن القيادة األردنية عملت على إعادة التنظـيم بسـرعة فائقـة، واحتلـت مواقـع دفاعيـة جديـدة علـى 
الضفة الشرقية لنهر األردن لتبقى روح القتال والتصميم في أعلى درجاتها، ومع أن إسرائيل أعلنـت قيامهـا 

الهدف من هذا العدوان كان مغايرًا تمامًا لهذا بالهجوم لتدمير قوة المقاومين العرب في بلدة الكرامة، إال أن 
اإلعــالن، فالهــدف كــان احــتالل المرتفعــات الغربيــة مــن المملكــة (البلقــاء)، واالقتــراب مــن العاصــمة عمــان 
للضغط على القيادة األردنية لقبول شروط االستسالم التـي تفرضـها إسـرائيل، والعمـل علـى توسـيع حـدودها 

  .إليها بضم أجزاء جديدة من األردن

كما هدفت إسـرائيل إلـى محاولـة احـتالل أراض أردنيـة شـرقي النهـر والتشـبث بهـا بقصـد المسـاومة 
عليها، نظرًا لألهمية االستراتيجية لهذه المرتفعات األردنية ولزيادة العمق االستراتيجي اإلسـرائيلي، وضـمان 
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ات مـؤثرة وقويـة للقـوات األردنيـة األمن والهدوء على طول خط وقف إطالق النار مـع األردن، وتوجيـه ضـرب
التي كانت توفر الحماية والدعم والمساندة للمقاومين العرب، وزعزعة المعنوية لدى األردنيين القاطنين فـي 
منطقــة األغــوار ودفعهــم إلــى النــزوح مــن أراضــيهم ومــزارعهم ليشــكلوا أعبــاء جديــدة علــى الدولــة، وحرمــان 

  .ها بين السكانالمقاومة العربية من وجود أي قواعد ل

إســرائيل أيضــًا أرادت المحافظــة علــى الــروح المعنويــة لجيشــها وشــعبها بســبب عــدم التجــانس بــين 
الغالبية العظمى منهم في التركيبة السكانية التي جاءت علـى شـكل هجـرات صـهيونية إلـى أرض فلسـطين، 

اد العدو أن يقوم بهذه العملية إلزالة حالة الرعب السائدة بين قطاعـات والتخوف من إحاطة العرب بهم، فأر 
الجيش والشعب اليهودي، وطمعها بالمرتفعـات الشـرقية مـن الناحيـة العسـكرية واالسـتراتيجية واالقتصـادية، 

ــًا بالنســب ــة وتشــكل مصــدرًا اقتصــاديًا اســتراتيجيًا مهم ــة والزراعي ــة بالمصــادر المائي ــاطق األغــوار غني ة فمن

 .لألردن

لموقــع معركــة الكرامــة أهميــٌة مــن الناحيــة الدينيــة، فهــي تمثــل أرض الربــاط فــي ســبيل اهللا ضــمن 
منطقة بالد الشام، امتثاًال لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم (َال َتَزاُل َطائَفٌة من ُأمتي َعَلى الَحّق َظـاهريَن 

ى َيـأتَيُهم َأمـُر اللـه َوُهـم َكـَذلَك، َقـاُلوا: َيـا لَعُدّوهم َقاهريَن َال َيُضرُهم َمن َخاَلَفُهم  َما َأَصـاَبُهم مـن َألَواَء َحتـ إال
َرُسوَل اللـه، َوَأيـَن ُهـم؟ َقـاَل: بَبيـت الَمقـدس َوَأكَنـاف َبيـت الَمقـدس)، باإلضـافة لوجـود العديـد مـن المسـاجد 

عبيـدة عـامر بـن الجـراح وشـرحبيل بـن  وأضرحة الصحابة رضوان اهللا عليهم في منطقة األغـوار، مثـل أبـي
  .حسنة ومعاذ بن جبل

أما أهمية هذه المنطقة الجغرافية واالستراتيجية، فإنها تشكل نقطة المركز في قلـب الـوطن العربـي، 
فهي أشبه ببوابة تعبر منها الجيوش الذاهبة إلى فلسطين، سواء أكانت هذه الجيوش قادمة من الشرق أم 

ــة مــن الغــرب، مــن الشــمال  ــاريخ اإلســالمي، وبواب ــي الت ــارك فاصــلة ف ــت مســرحًا لمع ــد كان أم الجنــوب، وق
لالنتصــارات التــي حققــت لألمــة هيبتهــا وكرامتهــا ومكانتهــا ونشــر رســالة الحــق والعــدل واإلنســانية كمعركــة 

  .اليرموك وحطين وعين جالوت

سلسـلة الجبـال  ومنطقة غور األردن منطقة منخفضة تقع بين سلسلتين جبليتـين متناسـقتين، همـا
الغربيــة وسلســلة الجبــال الشــرقية، وهــي غنيــة بالمصــادر الزراعيــة والمائيــة واألشــجار، فتنــتج الخضــراوات 
والفواكه وهي مناطق رعوية جيدة، أما مصادرها المائية فتتمثل في نهر األردن، بحيرة طبريا، البحر الميت، 

مائيـة والبـرك واآلبـار، ويشـكل الغـور عصـب الحيـاة وقناة الغور الشرقية، إضـافة إلـى العديـد مـن العيـون ال
الزراعيــة واالقتصــادية بالنســبة لــألردن، ويقــع فــي الغــور طريــق عرضــاني يمتــد مــن الحمــة األردنيــة وحتــى 
العقبــة، أمــا الطــرق الواصــلة بــين المرتفعــات الشــرقية والغربيــة فهــي جســر الملــك حســين، والملــك عبــداهللا، 

ة بشقيها الشرقي والغربي بصعوبة المواصـالت ووعـورة المسـالك واالرتفاعـات واألمير محمد، وتتميز المنطق
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الشاهقة ووجود األشجار والمقاطع الصخرية المنحدرة، وهـي منطقـة اسـتراتيجية معيقـة لحركـة اآلليـات فـي 
 ....حال أي تقدم من قوات العدو

  نتائج المعركة

عملياته العسكرية، دون أن يحقـق أّيـًا مـن مع انتهاء أحداث المعركة كان العدو قد فشل تمامًا في 
األهداف التي شـرع بهـذه العمليـات مـن أجلهـا وعلـى جميـع المقتربـات والمحـاور، وعـاد يجـر أذيـال الخيبـة 
والفشل، فتحطمت األهداف المرجوة من وراء المعركة أمام صخرة الصمود األردنـي، ليثبـت للعـدو مـن جديـد 

األخــرى، وعلــى تحطــيم محــاوالت العــدو المســتمرة للنيــل مــن األردن  بأنــه قــادر علــى مواصــلة المعركــة تلــو
ــه نابعــة مــن التصــميم علــى خــوض معــارك البطولــة  وصــموده، وأثبــت الجنــدي األردنــي أن روح القتــال لدي

  .والشرف واإلقدام والتضحية

م وفــي كلمتــه التاريخيــة، قــال المغفــور لــه جاللــة الملــك الحســين بــن طــالل طيــب اهللا ثــراه فــي اليــو 

التالي للمعركة: "وٕاذا كان لي أن أشير إلى شيء من الدروس المستفادة من هـذه المعركـة يـا إخـوتي، فـإن 
الصلف والغرور يؤديان إلى الهزيمـة، وٕان اإليمـان بـاهللا والتصـميم علـى الثبـات مهمـا كانـت التضـحية همـا 

الغايــة ونبــل الهــدف هــي التــي  الطريــق األول إلــى النصــر، وٕان االعتمــاد علــى الــنفس أوًال وأخيــرًا ووضــوح
منحتنا الراحة حـين تقـرر أننـا ثـابتون صـامدون حتـى المـوت، مصـممون علـى ذلـك، ال نتزحـزح وال نتراجـع 

  ".مهما كانت التحديات والصعاب

وفشــل العــدو فــي احــتالل المرتفعــات الشــرقية ودعــوة الصــحفيين لتنــاول طعــام الغــداء فــي عمــان، 
ادة لـدى الجنـدي العربـي، والتـي كانـت متقنـة وذات كفـاءة عاليـة وأسـهمت وجسدت هذه المعركة أهميـة اإلر 

بشكل فعال في حسم معركة الكرامة، كما أبرزت أهمية اإلعداد المعنـوي حيـث كـان هـذا اإلعـداد علـى أكمـل 
وجه، فمعنويات الجيش العربـي كانـت مرتفعـة حيـث ترقبـوا يـوم الثـأر واالنتقـام مـن عـدوهم وانتظـروا سـاعة 

بفارغ الصبر للرد على الظلم واالستبداد. وأبرزت المعركـة حسـن التخطـيط والتحضـير والتنفيـذ الجيـد الصفر 
لدى الجيش العربي، مثلما أبرزت أهمية االستخبارات، إذ لم ينجح العدو بتحقيق عنصر المفاجأة نظرًا لقوة 

لتقارير لذوي االختصاص، حيث االستخبارات العسكرية األردنية التي كانت تراقب الموقف من كثب وتبعث با
  .تمحص وتحلل النتائج فتنبأت بخبر العدوان من قبل إسرائيل ما أعطى فرصة للتجهيز والوقوف في وجهها

  .آلية مختلفة ٣٩دبابة، و ١٣جرحى ، تدمير  ١٠٨شهيدًا، و ٨٦خسائر الطرفين قواتنا الباسلة:

 ١٨دبابـة، و ٤٧آليـة مختلفـة شـملت  ٨٨جريحـًا، تـدمير  ٤٥٠قتـيًال، و ٢٥٠القوات اإلسـرائيلية:

  .طائرات مقاتلة ٧سيارة شحن، وٕاسقاط  ١٩سيارة مسلحة، و ٢٤ناقلة، و

 ٢١/٣/٢٠٢٠موقع قناة المملكة 
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انطالقا من واجب اللجنة الملكية لشؤون القدس ودورها في وضع الرأي العام والمهتمـين والمعنـين بكـل مـا 
يوميــًا مــن خــالل مهامهــا وانشــطتها، فــإن اللجنــة الملكيــة يجــري فــي مدينــة القــدس مــن االخبــار والوقــائع 

لشؤون القدس توجه عنايتكم بانه على الرغم من الظروف الطارئة التي يمر بها الوطن من أزمة الكورونـا 
سوف تستمر اللجنة باصدار تقريرها اليومي كمـا هـو معتـاد الكترونيـا، ان مـا يعيشـه اهلنـا الصـامدون فـي 

روف كورونا المرض وكورونا االحتالل، يتطلب من العالم كله العمل على رفع الظلم فلسطين والقدس من ظ
والمعاناة عن األهل الصامدين في فلسطين والقدس خاصة فـي هـذه الظـروف الصـعبة الـذي يزيـد االحـتالل 
اإلسرائيلي البغيض من معاناتهم اليومية، والمؤسف والمحزن أن معانـاتهم هـذه تجـري علـى مسـمع ومـرآى 

  العالم كله ومنظماته بما فيها منظمة الصحة العالمية وغيرها.

كانـت علـى الـدوام وسـيبقى كمـا نسأل اهللا ان يرفع البالء وظلم االحتالل لتعود فلسطن والقدس حـرة عربيـة 
األردن بقيادته الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخيـة علـى المقدسـات اإلسـالمية والمسـيحية السـند  الـداعم 

  واهللا ولي التوفيق. مهما بلغت التضحيات وكان الثمن القدس وفلسطين لألهل في

 لالستفسار الرجاء التواصل معنا على البريد اإللكتروني التالي:

- rcja@rcja.org.jo 

  : أو االتصال على هاتف رقم -

o السيد عبد اهللا كنعان ٠٧٩٧١٣٦١١١ 

o السيد حسام نصار  ٠٧٩٥٨١٧٩١٩  

o السيد فراس عليان. ٠٧٩٦٧٢٧٢٠٠ 

    

  مع تحيات أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

 عبداهللا كنعان                                   

  

  

  

  


