
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس
  

  تقرير يومي

  ٢٠٢٠/ آذار / ٢٢
  ٥٩العدد 

  
  

  
 

  

  

  للمزيد من األخبار تابعونا على:

 
 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 

 
https://www.youtube.com/rcjajordan 
 
https://www.rcja.org.jo 

 

 

 



 
١

  اإلسراء والمعراجذكرى 

  اهللا الرحمن الرحيمبسم 
َأْسَرٰى ِبَعْبِدِه َلْيًال مَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى الِذي َباَرْكَنا ُسْبَحاَن الِذي 

  ِصيرُ اْلبَ  السِميعُ  ُهوَ  ِإنهُ  ۚ◌ َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا

  

  
  

  ..رجب ليلة اإلسراء والمعراج  ٢٧ليلة 
  مصطفى عليه الصالة والسالمكما غسلت أحزان الاللهم 

  احزان القدس وأهلها الصامدين اغسل 
  حرر المسجد األقصى اللهم 
  فرج هم األمة وأالمها اللهم 

  اللهم هذا الفايروس من العالم أجمعواغسل 
  عام وأنتم بخيروكل 

  
  



 
٢

  المحتوى

  والقدسألردن ا
  ٣  الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبتي ذكرى معركة الكرامة واإلسراء والمعراج •

 شؤون سياسية

  ٤  مستمرون بخوض معركة تجسيد الدولة والقدس عاصمتها الوطني الفلسطيني بذكرى الكرامة: •

  ٥  النائب عطون يحذر: االحتالل يبّيت شيًئا خطيًرا لألقصى •

  ٥  "الهدمي يدين اعتقال ومالحقة االحتالل للمقدسيين بسبب "التعقيم •

    اعتداءات  
  ٦  مخالفات مالية للمقدسيين وغض للبصر عن المستوطنين •

  ٧  االحتالل يسمح لمئات اليهود بتدنيس حائط البراق •

  ٨  االحتالل يعتقل شابين من منطقة باب الرحمة في المسجد األقصى •

  ٨  االحتالل يقتحم منزل رئيس مجلس األوقاف في القدس •

  ٨  من السفر خارج القدس لمدة شهر محرراً  االحتالل يمنع أسيراً  •

  ٩  عصابات يهودية تواصل اقتحامها وتدنيسها للمسجد األقصى •

  قدسيةمشؤون 
  ٩  أهالي وادي الربابة يواصلون الرباط بأراضيهم ويزرعونها بأشتال الزيتون  •

  تقارير
  ١٠  اسرائيل تدرس إغالق حاجز شعفاط وعزل سكانه عن القدس •

  اءآر 
  ١١  معركة الكرامة التاريخ المشرق لألمة العربية •

  كي ال ننسى
  ١٢  ذكرى اإلسراء والمعراج دعوة الستجالب التفاؤل والصبر في زمن الشّدة •

  باللغة اإلنجليزيةاألخبار 
15 • Israeli police kidnap two Palestinian women from car in J’lem 
15 • Issawiya committee warns of Israeli plan to dismember Jerusalem 
15 • MP Attoun warns of Israeli intents to impose faits accomplis at Aqsa 
16 • Palestinians' names reflect their heritage and challenge occupation 



 
٣

  شؤون سياسية
  الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة 

  بمناسبتي ذكرى معركة الكرامة واإلسراء والمعراج

 
ـــى –عمـــان  ـــدنيين  تلق ـــار المســـؤولين الم ـــن كب ـــة م ـــات تهنئ ـــاني، برقي ـــداهللا الث ـــك عب ـــة المل جالل

والعســكريين، بمناســبتي الــذكرى الثانيــة والخمســين لمعركــة الكرامــة الخالــدة، التــي صــادفت أمــس، وذكــرى 
 .اإلسراء والمعراج الشريفين، التي تصادف اليوم

ــة بهــاتين  ــي العهــد، برقيــات تهنئــة مماثل ــاني، ول ــداهللا الث كمــا تلقــى ســمو األميــر الحســين بــن عب
 .المناسبتين

وأكد مرسلو البرقيات أن ذكرى معركة الكرامة، التي حقق أبطال الجيش العربـي النصـر فيهـا بقيـادة 
لة الملك الحسين بن طالل، طيب اهللا ثراه، ستبقى صفحة مشـرقة بتـاريخ األمـة المغفور له، بإذن اهللا، جال 

 .الحديث، ومثاال يحتذى بالتضحية والبطولة والفداء
وبينوا أن معركة الكرامة جسدت معاني التالحم واالنسجام بين القيادة والجيش والشعب، فكان أبناء 

ة، دفاعـا عـن الـوطن والهويـة والرسـالة، فكـانوا رمـزًا الوطن يدا واحدة وهـم يحـدون إمـا النصـر وٕامـا الشـهاد
 .للبطولة والتضحية والفداء

واستذكروا بطوالت شهداء الجيش العربـي، حملـة رسـالة الثـورة العربيـة الكبـرى، فـي معركـة الكرامـة 
 .الخالدة، الذين ضحوا بأرواحهم دفاًعا عن ثرى الوطن الطهور

كما أكدوا فخرهم واعتزازهم بالجهود التي يبذلها جاللة الملك عبـداهللا الثـاني، القائـد األعلـى للقـوات 
المسلحة، في سبيل رفعـة الـوطن وٕاعـالء بنيانـه وصـون مقدراتـه، ليبقـى األردن آمًنـا مسـتقرا وحضـًنا دافًئـا 

 .ألبنائه وأمته
برقيـات أن معجـزة اإلسـراء والمعـراج خـص بهـا وفي ذكرى اإلسراء والمعراج الشريفين، أكد مرسلو ال

المولى عز وجل النبي العربي الهاشمي محمد، صلى اهللا عليه وسلم، لحمل رسالة اإلسـالم ونشـرها لهدايـة 
 .البشرية جمعاء

ــوا رســالة اإلســالم الســمحة  واســتذكروا، بــإجالل وتقــدير، تضــحيات آل البيــت األطهــار، الــذين حمل
الغـالي والنفـيس لخدمـة الـدين الحنيـف، وٕاعـالء كلمـة الحـق تحقيًقـا لخيـر األمـة باعتدال ووسطية، وقـدموا 

 .وصالحها
وثمن مرسلو البرقيات مساعي جاللة الملك عبداهللا الثاني في الدفاع عن الدين اإلسالمي الحنيف، 
وٕابــراز صــورته الســمحة، وجهــوده فــي حمايــة المقدســات اإلســالمية والمســيحية فــي القــدس، مــن منطلــق 

 .وصاية الهاشمية على هذه المقدساتال
وتضرعوا إلى اهللا العلي القدير أن يحفـظ األردن وأهلـه، واألمتـين العربيـة واإلسـالمية والعـالم أجمـع 

  )من كل مكروه، وأن يديم عليهم الصحة والسالمة. (بترا
  ٢صفحة  ٢٢/٣/٢٠٢٠الدستور     



 
٤

  اسيةسيشؤون 

  الوطني الفلسطيني بذكرى الكرامة: 

  مستمرون بخوض معركة تجسيد الدولة والقدس عاصمتها

 

المجلس الوطني الفلسطيني ان شعبنا وقيادته مستمرون بخوض معركة الدفاع عن  أكد –عمان   
فقا الحقوق والنضال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة الالجئين إلى ديارهم، و 

  .لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

لمعركـة الكرامـة التــي  ٥٢واستحضـر المجلـس الـوطني فـي بيـان اليـوم السـبت بمناسـبة الـذكرى الــ 
، معـاني ودالالت الـروح النضـالية التـي تجلـت بـأبهى ١٩٦٨آذار  ٢١وقعت في بلـدة الكرامـة االردنيـة فـي 

دم الفلسطيني واألردني في وجه االطمـاع االسـرائيلية بـاحتالل صورها في هذه المعركة الخالدة، يوم توحد ال
  .المزيد من االراضي العربية

كما استحضر المجلس الوطني الصمود االسطوري للقادة الشهداء في تلك المعركة، مؤكـدا التفـاف 
يـع الشعب خلف قيادته التي تخوض معركة الكرامة في الدفاع عن الحقوق المشروعة لشـعبنا، وتسـّخر جم

  .االمكانيات للحفاظ على سالمة وصحة ابناء شعبنا من خطر فيروس كورونا

مجلس الوطني ان االردن وفلسطين في خندق واحد إلفشال محاوالت تنفيذ مـا يسـمى بخطـة وأكد ال
السالم االميركية اإلسرائيلية، كما كانا في معركة الكرامة التي افشلت خطط العـدو اإلسـرائيلي ووضـعت حـدا 

  .ألطماعه التوسعية

ل األمهـات فـي جميـع انحـاء كما وجه المجلس بهذا اليوم الـذي يحتفـي بـه العـالم بـاألم، التحيـة لكـ
المعمورة واألم الفلسطينية، والسيما الشهيدات واالسيرات مـنهن وأمهـات الشـهداء واالسـرى الالتـي ينتظـرن 
من العالم ومؤسساته الحقوقيـة، حمايـة أبنـاء وبنـات فلسـطين داخـل السـجون اإلسـرائيلية، وتـوفير الرعايـة 

  .ل لإلفراج الفوري عن هؤالء االبطالالصحية الكافية لهم، والضغط على قادة االحتال 

وأضاف: إن شعبنا الفلسطيني يسجل في هذه األوقات الصعبة اروع صـور الصـمود والثبـات ويقـدم 
التضـــحيات، دفاعـــًا عـــن كرامتـــه وحريتـــه، ومقدســـاته، واســـتعادة حريتـــه، وعودتـــه، موجهـــا التحيـــة الرواح 

مة العرب في تلك المعركة الفاصـلة بـين مرحلـة الهزيمـة الشهداء االبرار الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن كرا
  (بترا).واالنتصار

  ٢صفحة  ٢٢/٣/٢٠٢٠الدستور 

  

  

  



 
٥

 النائب عطون يحذر: االحتالل يبّيت شيًئا خطيًرا لألقصى

   

النائب أحمد عطون المبعد عن مدينـة القـدس مـن أن  حذر – الفلسطيني لإلعالم المركز –رام اهللا 
االحـتالل يبيــت شـيئًا خطيــرًا بحـق المســجد األقصـى، وأنــه يسـتثمر الحالــة الراهنـة وفيــروس كورونـا لخدمــة 

  .القدسمخططاته التهويدية في 

وشدد عطون على ضرورة أداء الصالة في األقصى ولو على أبوابه إليصال رسالة لالحتالل ببقائنا 
  .هنا من أجل تقويض حلمه بتهويد المسجد

وقال النائب عطون: "إن حالة الطـوارئ الصـحية وانشـغال العـالم بفيـروس كورونـا فرصـة لالحـتالل 
رك خدمـة لمشـروع االحـتالل الـذي يسـعى لـه منـذ زمـن وفـق لفرض أكبر كم من الوقائع بحق األقصى المبـا

  .شعار ال قيمة إلسرائيل بدون القدس"

إلى أن المسجد األقصى يتعرض لتقسيم حقيقي ومنـع للمصـلين مـن دخولـه، وأن االحـتالل   وأشار
في رسالة منه بأنه بات يزاحم الفلسطينيين في أدق تفاصيل حياتهم وفي عبادتهم من أجل فرض مخططه؛ 

  .ال سيادة لغيره على القدس، وهو القوة الوحيدة على األرض

النائب المقدسي أكد أن أهل القدس هم رأس الحربة في هذه المواجهة؛ ألنها معركة وجود يحـددها 
صمود المقدسيين على أرضـهم وبقـائهم فيهـا، مشـيرًا إلـى أن سياسـة اإلبعـاد عـن القـدس واألقصـى تهـدف 

  .المدينة وتغيير خارطتها القيادية كإبعاد النواب وقيادات الحركة اإلسالميةلتفريغ 

وأعرب النائب المقدسي عن أمله باستخدام العالم العربي واإلسالمي أوراق الضغط رسميًا مـن أجـل 
  .الحد من انتهاكات االحتالل بحق المقدسات

مي؛ دفاعـًا عـن المسـجد على الصعيد الشعبي شدد عطون علـى ضـرورة وجـود حـراك عربـي وٕاسـال
  .األقصى من خالل حمالت متصاعدة تشارك فيها النخب والبرلمانيون واإلعالميون

  ١٨/٣/٢٠٢٠ الفلسطيني لإلعالم المركز

 ** *  

  "الهدمي يدين اعتقال ومالحقة االحتالل للمقدسيين بسبب "التعقيم

 

أدان وزيــر شــؤون القــدس فــادي الهــدمي، إقــدام ســلطات االحــتالل علــى مالحقــة واعتقــال الشــبان 
 .الفلسطينيين الذين قاموا بعمليات التعقيم في محاولة للحد من انتشار الفيروس

فـي  المسـجد األقصـى يلية تقييد دخول الفلسطينيين الـىكما أدان محاوالت شرطة االحتالل اإلسرائ 

 .الوقت الذي توفر فيه الحماية لعشرات المستوطنين الذين يقتحمون المسجد بتسهيالت من هذه الشرطة



 
٦

وأشار الهدمي الى أن وزارة شؤون القدس والحكومـة الفلسـطينية تتابعـان عـن كثـب التقـارير عـن  
 .ينة شرقي القدس بالكامل وترك سكانها لمصيرهمقرارات إسرائيلية محتملة بعزل مد

وحذر الهدمي من أنه في الوقت الذي تمنع فيـه سـلطات االحـتالل المبـادرات المحليـة الفلسـطينية  
لتقديم يد العون للفلسطينيين في المدينة من أجل الحد من انتشار فيـروس كورونـا بحجـج ومبـررات واهيـة 

ه السلطات ذاتهـا تتنصـل مـن دورهـا كقـوة احـتالل تجـاه السـكان، إذ انهـا وال عالقة لها باإلنسانية، فإن هذ
 .بموجب القانون الدولي ملزمة بحماية السكان تحت االحتالل من األوبئة

م لمواجهـة فيـروس كورونـا فـإن سـلطات االحـتالل وشدد على انه في الوقت الذي يتجند فيه العـال 
تستخدم الفيروس كغطاء لمخططاتها الخبيثة بإقامة المستوطنات واالستيالء علـى األراضـي واعتقـال وقمـع 
المواطنين، كما يحدث في العيسوية وسلوان، ومحاولـة فـرض وقـائع علـى األرض مـن خـالل ضـم مسـتعمرة 

 ".ستيطاني المسمى " إي واحد"معاليه ادوميم" وتنفيذ المشروع اال

ودعا الهدمي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الفلسـطينيين تحـت االحـتالل فـي مدينـة  
 .القدس الذين يواجهون فيروس كورونا واحتالل إسرائيلي ال يعرف اإلنسانية

المؤسسات العاملة  ورحب الهدمي بالمبادرات التي تم إطالقها في األيام األخيرة من قبل العديد من 
بمدينة القدس لتقديم العون للسكان لمواجهة الفيروس، مشددا على أن األوضاع الخطيرة تستدعي تكـاتف 

  .الجهود من مختلف الجهات والتكامل في تقديم الخدمات للسكان من اجل مواجهة الفيروس ومنع تفشيه

 ٢١/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

 ** *  

  اعتداءات
   عنصرية في زمن كورونا..

  مخالفات مالية للمقدسيين وغض للبصر عن المستوطنين

 

سـلطات االحتالل،مسـاء اليـوم، رئـيس  سلمت – جويحان دياال – الجديدة الحياة – القدس المحتلة
آالف شـيقل لعـدم منـع المصـلين مـن  ٥مجلس األوقاف االسالمية الشيخ عبد العظيم مخالفة ماليـة بقيمـة 

 .ة الجمعة أمس في رحاب المسجد االقصى المباركأداء صال

وكانت سلطات فور االعالن عـن حالـة الطـوارئ فـي مدينـة القـدس شـنت حملـة قـرارات بحـق أبنـاء 
 .مدينة القدس في حال عدم االلتزام فيها وهي المخالفات المالية بحق المواطنين

بلدة الطور مخالفـة ماليـة  حيث حررت شرطة االحتالل أمس بحق الشاب مهدي الصياد من سكان
االف شيقل بعـد منعـه مـن التوجـه ألداء صـالة الجمعـة فـي المسـجد االقصـى المبـارك عنـد طريـق  ٥بقيمة 

 .الواد في البلدة القديمة بالقدس المحتلة



 
٧

أفاد الشاب، بين كل طريق وآخر كانت سـلطات االحـتالل قـد فرضـت متـاريس وحـواجز شـرطية فـي 
 .شوارع القدس وداخل احياء البلدة القديمة

يقول"عند االقتـراب مـن المتـاريس الحديديـة عنـد طريـق الـواد منـع جنـود االحـتالل المصـلين، وبعـد 
االعتــداء علــّي مــن قبــل جنــدي وشــدي مــن بــين مشــادات كالميــة بــين جنــود االحــتالل واحــد المــواطنين تــم 

المصلين ومطالبتي بالعودة للمنزل"، موضحا له بأن المستوطنين يدنسون المسجد دون ايقافهم او مـنعهم 
 .من الدخول

 ."االف شيقل ٥يضيف" تفاجاُت بتحرير المخالفه لي وللمواطن االخر الذي لم اعرف هويته بقيمة 

تالل مساء اليوم المصلين من التواجد داخل مصلى باب الرحمة، من جهة أخرى، منعت شرطة االح
اضافة لمنعهم مـن تنـاول طعـام العشـاء او القيـام بنشـاطات دينيـة فـي داخلـة تحـت طائلـة التهديـد بتحريـر 

 .المخالفات بحق المصلين

وتأتي إجراءات االحتالل هذه بحق المقدسيين في وقت تغـض البصـر فيـه عـن المسـتوطنين الـذين 
 .يثون فسادا في القدس وتحديدا في منطقة المسجد األقصى المباركيع

 ٢٢/٣/٢٠٢٠ الجديدة الحياة

 ** *  

  االحتالل يسمح لمئات اليهود بتدنيس حائط البراق

 

للصـالة فيـه بحجـة فيـروس  األقصـى في الوقت الذي يمنع االحـتالل المصـلين مـن التوافـد للمسـجد
المتدينين "حريديم" بالتوافد إلى حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد األقصى)  اليهود كورونا، يسمح لمئات

 .داء طقوسهم التلموديةفي البلدة القديمة بالقدس أل

وكانت قوات االحتالل قد قمعت المصلين بالقرب من واد الجوز وباب األسباط بقنابـل الصـوت يـوم  
 .أمس الجمعة، واعتدت عليهم ودفعتهم لمنعهم من الوصول للمسجد األقصى

ومنعت القوات دخول المصلين من بـاب المغاربـة واألسـباط والسـاهرة والعمـود وغيرهـا، إال لقـاطني  
 .البلدة القديمة، فاضطروا إلى ألداء صالة الظهر في شوارع المدينة، رغم هطول األمطار واألجواء الباردة

وجــرى بينهــا خــارج بــاب المغاربــة،  صــالة الجمعــة كمــا منعــت شــرطة االحــتالل المصــلين مــن أداء 
  .والمصلين مشادات كالمية وتدافع باأليدي

 ٢١/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

 

 

 



 
٨

  االحتالل يعتقل شابين من منطقة باب الرحمة في المسجد األقصى

   

 – الســبت مســاء –صــباح األحــد، أن قــوات االحــتالل اعتقلــت  -أفــاد مركــز معلومــات وادي حلــوة 

 .المبارك المسجد األقصى مقدسيين، قرب باب حطة بعد أدائهما الصالة في شابين

اخـــــل وخـــــارج مصـــــلى بـــــاب الرحمـــــة وتمكـــــن عشـــــرات المـــــواطنين مـــــن أداء صـــــالة العشـــــاء د 
 .رغم القيود المفروضة على دخول المسجد ونشر االحتالل حواجز في منطقة راس العامود األقصى في

وتزامنا مع هذه األجواء، اقتحمت قوات االحتالل منزل رئيس مجلس األوقاف، الشيخ عبد العظـيم  
شيقل بدعوى عـدم منـع المصـلين  ٥٠٠٠سلهب، في حي بيت حنينا شمتا القدس، وسلمته مخالفة بمبلغ 

  .في األقصى صالة الجمعة من أداء

 ٢٢/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

 ** *  

  االحتالل يقتحم منزل رئيس مجلس األوقاف في القدس

 

ــس  اقتحمــت عناصــر مــن الوحــدات الخاصــة بشــرطة االحــتالل، مســاء ــيس مجل ــزل رئ الســبت، من
األوقــاف والشــؤون والمقدســات االســالمية فــي القــدس الشــيخ عبــد العظــيم ســلهب، وســّلمته مخالفــة ماليــه 

 .بقيمة خمسة آالف شيقل

ن المخالفة جاءت بسبب عـدم منـع الشـيخ سـلهب المصـليين أمـس مـن وتذرعت شرطة االحتالل بأ
 .المسجد األقصى في صالة الجمعة أداء

يــذكر أن شــرطة االحــتالل ســمحت خــالل األيــام الماضــية لعصــابات المســتوطنين باقتحــام المســجد 
األقصى، كما أنهـا واصـلت حراسـتها للمسـتوطنين الـذي يـؤدون صـلواتهم التلموديـة فـي باحـة حـائط البـراق 

  ).األقصى (الجدار الغربي للمسجد

 ٢٢/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

 ** *  

  من السفر خارج القدس لمدة شهر محرراً  االحتالل يمنع أسيراً 

 

منعــت ســلطات االحــتالل األســير المقدســي المحــرر يعقــوب أبــو عصــب مــن الســفر لمــدة شــهر مــع 
 .اشهر ٦إمكانية التمديد لمدة 

وجاء في حيثيات القرار أن المنع بسبب ما أسمته سلطات االحتالل "الضـرر بـأمن الدولـة"، وذلـك  
  .م١٩٤٨حسب أنظمة الطوارئ 

  ٢٢/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 



 
٩

  عصابات يهودية تواصل اقتحامها وتدنيسها للمسجد األقصى

 

المبـارك مـن  األقصـى واصلت عصاباٌت من المستوطنين اليهودي، اليوم األحد، اقتحاماتها للمسجد
 .جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل

وتنفذ هذه المجموعات جوالت استفزازية ُتنس خاللها حرمة المسجد وقدسـيته، وسـط تسـاؤالت مـن 
  .التجمعات التي تطبقها سلطات االحتالل على المصلين وتستثني المستوطنين حظر المقدسيين حول أوامر

  ٢٢/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

 ** *  

  مقدسيةشؤون 

  القدس: أهالي وادي الربابة يواصلون الرباط بأراضيهم ويزرعونها بأشتال الزيتون

 

المبارك رباطهم علـى أرضـهم،  المسجد األقصى جنوب سلوان يواصل أهالي حي وادي الربابة ببلدة
 .وسط دعوات من لجنة الحي لتخصيص يوم من كل أسبوع للرباط في األرض لحمايتها من المصادرة

نة حي واد الربابة عبد الحكيم أبو سـنينة، إنهـم مسـتمرون بحمايـة أرضـهم، مطالبـًا وقال عضو لج
أصحاب األراضي وغيرهم من المـواطنين مـن بلـدة سـلوان بالربـاط فيهـا كـل يـوم سـبت مـن السـاعة العاشـرة 

 .صباحا، إلثبات وجودهم فيها

أرض وادي الربابـة  وأوضح أبـو سـنينة بـأن لجنـة الحـي عاكفـة علـى تنفيـذ أنشـطة وفعاليـات علـى
ــة االحــتالل بــأن األرض مهجــورة وال  ــى أرضــهم وتقــويض رواي والتــي مــن شــأنها تعزيــز وجــود األهــالي عل

 .أصحاب لها

ــدفاع عــن أراضــي وعقــارات ســلوان؛ فــإن األرض تبلــغ مســاحتها   دونمــات، فــي ٤وحســب لجنــة ال

دونمــًا ومهــدد بالمصــادرة إلقامــة جســر  ٦٠المنطقــة الواقعــة أول حــي وادي الربابــة الــذي تقــدر مســاحته بـــ
 ٣٠متــرا، وبارتفــاع  ١٩٧تهويــدي بــين حــي الثــوري ومنطقــة النبــي داود مــرورا بحــي وادي الربابــة، بطــول 

 .مترا

رة مزيـد مـن أراضـيه ويوجد في حي وادي الربابة بـؤرة اسـتيطانية، كمـا يعمـل االحـتالل علـى مصـاد
 .لصالح مشاريعه االستيطانية وخاصة في المناطق القريبة من المسجد األقصى

وتخطــط بلديــة االحــتالل فــي القــدس لمصــادرة أراٍض فــي وادي الربابــة بذريعــة إقامــة حــدائق عامــة 
حـي وادي مترا يربط بين حي الثوري ومنطقة النبي داود مرورا ب ٣٠مترا وبارتفاع  ١٩٧وبناء جسر بطول 

  .الربابة

  ٢١/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 



 
١٠

 تقارير
  اسرائيل تدرس إغالق حاجز شعفاط وعزل سكانه عن القدس

 
اسـرائيل إغـالق حـاجز شـعفاط فـي القـدس الشـرقية فـي األيـام المقبلـة كجـزء مـن  تـدرس – وكـاالت

حملـة الهويـات الزرقـاء) ( إجراءات للتعامل مع انتشار كورونا ، وبالتالي عـزل عشـرات اآلالف مـن السـكان
 .عن المدينة

ة هارتس االسرائيلية فقد بـدأ سـكان مخـيم شـعفاط لالجئـين فـي تنظـيم أنفسـهم ووفقا لتقرير صحيف
للتعامل مع األزمة من دون مساعدة من اسرائيل. وقال مكتـب رئـيس الـوزراء االسـرائيلي إنـه لـم يـتم اتخـاذ 

 .أي قرار في هذا الشأن ، وقالت الشرطة إن نقطة التفتيش لن تغلق
% يحملــون الهويــات الرزقــاء ويعتبــرون أنهــم مــن ٧٠مة الــف نســ ١٠٠ويقــيم فــي المخــيم حــوالي 

سكان إسرائيل، وتخضع منطقـتهم لنفـوذ بلديـة القـدس. وحسـب الصـحيفة فقـد تـم الطلـب مـن المستشـفيات 
وأماكن العمـل الحيويـة فـي القـدس بإصـدار بطاقـات عامـل حيـوي للعـاملين فيهـا الـذين يسـكنون فـي مخـيم 

 .حاجز في حال تقرر إغالقهشعفاط، من أجل السماح لهم بعبور ال
وقالــت الصــحيفة ان ســكان ومتطوعــون فــي المخــيم بــدؤوا إجــراءات لمواجهــة احتمــال عــزلهم عــن 
القدس، خاصة وأنهم معزولون عن مناطق السلطة الفلسطينية أيضا، وبينهـا تأهيـل قاعـة رياضـية لسـكان 

صـحي، وذلـك بهـدف منـع انتقـال  المخيم الذين احتكوا لمرضى كورونـا أو يتعـين علـيهم الـدخول إلـى حجـر
عدوى واسع، األمر الذي سيكون خطيرا في ظروف االكتظاظ الشـديد فـي المخـيم كـذل جّهـز السـكان سـيارة 

طبـي، تجارية لنقل مرضى أو أشخاص في حجر صحي. وتبرع سـكان المخـيم بالمـال مـن أجـل شـراء عتـاد 
وبضمن ذلك بدالت وقائية وكمامات وبالونات أكسجين، لكن المتطوعين أوضـحوا أنـه سـيكون مـن الصـعب 
شـراء أســّرة بسـبب تكلفتهــا. كــذلك أقامـت مجموعــة المتطــوعين خـط هــاتف لســكان المخـيم، واشــترت أجهــزة 

غـالق. وقـّدر اتصال السلكي وأعدت مجموعات تسير كـدوريات فـي شـوارع المخـيم فـي حـال اإلعـالن عـن إ
المتطوعون أن إغالق الحاجز سيؤدي إلى ارتفاع منسوب العنف والجريمة في المخيم، خاصة وأن الشرطة 

 .ستمتنع عن الدخول إلى المخيم
ألـف نسـمة، وال يوجـد هنـا عيـادة رسـمية، مستشـفى،  ١٠٠وقال سكان في المخيم إنه "يوجـد هنـا 

مســاعدة، وال توجــد ســيارة إســعاف أو محطــة إنقــاذ. وتــم  وٕانمــا عيــادات صــغيرة فقــط. ال توجــد أجهــزة، وال
  ".اإللقاء بنا هنا خلف الجدار مثلما يلقون أناسا في الصحراء من دون ما وغذاء

ونقلت الصـحيفة عـن مصـدر سياسـي إسـرائيلي رفيـع قولـه إنـه لـم يتخـذ قـرارا بشـأن إغـالق حـاجز 
لشرطة إنه ال توجد نية بإغالق الحاجز وال توجد شعفاط وأن الموضوع سُيبحث األسبوع المقبل، فيما قالت ا

 .أية تعليمات ألفراد الشرطة بإعطاء معلومات كهذه للمارة في الحاجز
  ٢٢/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

  



 
١١

  راءآ
 معركة الكرامة التاريخ المشرق لألمة العربية

  

 ))رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية( سفير النوايا الحسنة في فلسطين( سري القدوة

ذكرى معركة الكرامة الخالدة هي مناسبة كبيـرة تعـيش فـي قلـوب األحـرار والشـرفاء مـن ابنـاي امتنـا 
عــا نســتذكر مــن خاللهــا معــاني الفخــر واالعتــزاز بهــذا العربيــة وهــي مناســبة ســتبقى خالــدة فــي قلوبنــا جمي

اإلنجاز الوطني الكبير الذي سطره الجيش العربي بقيادته الهاشمية والشعب األردنـي وقيـادة وكـوادر الثـورة 
الفلسطينية فكانت الكرامة صفحة ناصعة من صفحات الوطن والكفاح من خالل التواصل عبر األجيال التـي 

ون األمانة وتحمى الذكرى بالصمود والعطاء والحفاظ على االنجـازات العظيمـة التـي تحافظ على العهد وتص
  تحققت عبر هذا التاريخ المعمد بدماء الشهداء من أبناء امتنا العربية. 

يــوم الكرامــة الفلســطينية والعربيــة ومناســبة ذكــرى معركــة الكرامــة التــي اثبــت مــن خاللهــا الشــعب 
لة تلك الروح الكفاحية التـي امتـدت عبـر سـنوات الكفـاح الـوطني المسـتمر الفلسطيني والشعب األردني أصا

علــى طريــق الثــورة والهبــات الجماهيريــة البطوليــة العارمــة والتــي أثبتــت للجميــع بــأن هــذا الشــعب ال يعــرف 
الهزيمة وكله عزيمة وٕاصرار للمضي قدمًا على طريق الثورة والنضال والشهداء وعلى طريق معركة الكرامة 

  طولية حتى تحقيق النصر وٕانهاء االحتالل اإلسرائيلي الجاثم على أرضنا الفلسطينية المحتلة. الب

ان تلك المواقف الخالدة والعالقات التاريخية األردنية الفلسطينية لم تكن وليدة الصدفة بل تجسدت 
اد مـن اجـل عبر سـنوات طويلـة مـن النضـال فكانـت رسـالة تتواصـل عبـر األجيـال التـي حملـت وصـية األجـد

حماية األقصى والمقدسات اإلسالمية والمسحية في القدس الشريف وان هـذه المسـيرة هـي جـزء مـن تـاريخ 
الشعب الفلسطيني المكافح التي جسدتها وعبرت عنها معركة الكرامة من خالل التحـول الكبيـر فـي المسـار 

وان تلـك التضـحيات تتواصـل  ١٩٦٧الفلسطيني والعربي بعد أن عجز االنتصـار فـي المنطقـة العربيـة عـام 
من أجـل النصـر وتحقيـق الحقـوق الفلسـطينية فـي عـودة أبنـاء الشـعب الفلسـطيني لـوطنهم وٕاقامـة دولـتهم 

  . ية وعاصمتها القدس الشريفالفلسطين

ان معركة االستقالل بدأت ولم تنته إال باالنتصار وٕانهاء االحتالل اإلسرائيلي وتجسيد السيادة على 
كامل حدود دولة فلسطين بما فيها القدس عاصمة الدولـة الفلسـطينية وان معركـة الكرامـة أعـادت االعتبـار 

ي االحتاللي التوسعي نحـو الـدول والعزة والكرامة لألمة العربية وللشعب الفلسطيني وأوقفت الزحف اإلسرائيل
العربيــة وخاصــة األردن وان االنتصــار الفلســطيني واألردنــي فــي معركــة الكرامــة شــكال نقطــة انطــالق نحــو 
تجســـيد الهويـــة الفلســـطينية والحفـــاظ علـــى حـــق العـــودة وٕاســـقاط مشـــاريع التـــوطين وتحقيـــق االنتصـــارات 

ورفـع العلـم دولـة عضـو مراقـب فـي األمـم المتحـدة  السياسية والدبلوماسية التي كان أبرزهـا قبـول فلسـطين

  . الفلسطيني في مقراتها
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ان معركة الكرامة حطمت أسطورة الجيش اإلسرائيلي الذي ال يقهـر بإلحـاق الهزيمـة بـه ليعـود إلـى 
أدراجه يجر ذيول الخيبة والفشل واالنكسار وان االحتالل اإلسـرائيلي مهمـا بلغـت سـطوته وجرائمـه وعدوانـه 

بنا ســوف يقهــر أمــام إرادة الصــمود والتحــدي وقــوة الحــق الفلســطيني وان شــعبنا الفلســطيني وهــو بحـق شــع
يخوض غمار هبته الشعبية المتواصلة ويتصدى للعـدوان والتصـعيد اإلسـرائيلي لقـادر علـى إلحـاق الهزيمـة 

السـتيطانية وتحريـر بالعدوان وسياسته اإلرهابية ودحر قوات االحتالل اإلسرائيلي بكافة أشـكاله العسـكرية وا
األراضي المحتلة وسينتصر على سياسة القتل واإلعدامات الميدانية واالستيطان والتهويد والتطهيـر العرقـي 
والترحيــل القســري التــي تســتهدف األرض واإلنســان الفلســطيني . إننــا نؤكــد علــي أهميــة العمــل فــي نطــاق 

ني برفع الظلم التاريخي الواقـع عليـه والضـغط المجتمع الدولي لتتحمل مسؤولياته وٕانصاف الشعب الفلسطي
على حكومة االحتالل لوقف عـدوانها وتصـعيدها العسـكري وجرائمهـا البشـعة ضـد شـعب الفلسـطيني وٕانهـاء 
احتاللهــا بكافــة أشــكاله العســكرية واالســتيطانية لألراضــي الفلســطينية المحتلــة والعمــل علــى إقامــة الدولــة 

  .الفلسطينية المستقلة

 ١٦صفحة  ٢٢/٣/٢٠٢٠الدستور 

 ** * 

  ال ننسىكي 
  ذكرى اإلسراء والمعراج دعوة الستجالب التفاؤل والصبر في زمن الشّدة

 

اليوم األحد، ذكرى اإلسراء والمعراج، بما تحويه من معان عظيمة أعجزت القـدرة  تصادف –عمون 
البشــرية، عــن فهمهــا واســتيعابها، بمــا تضــمنته مــن عجائــب القــدرة اإللهيــة التــي جــاءت تكريمــا لشــخص 

  .ا علق به من الظلم واألذى، ليريه تعالى من آياته وعجائب قدرتهالرسول الكريم، مم

وجــاءت ذكــرى اإلســراء والمعــراج بمضــامينها الروحيــة والماديــة، لــيس حــدثا عــابرا، بــل صــورة حيــة 
  "الستجالب التفاؤل باتحاد فيه العالم لمواجهة آفة العصر"فيروس كورنا

اشير الغد، فيـأتي الصـبر، مـن بـين ثنايـا الخـوف وتحل ذكرى االسراء والمعراج حاملة في طياتها تب
  .والضعف، تماما كما كانت تثبيتا لفؤاد النبي وتخفيفا لمعاناته

سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، قال إن اإلسـراء رحلـة قدسـية كانـت علـى 
ليه السالم إلى عهـد عيسـى األرض من مكة المكرمة إلى البيت المقدس، مهد الرساالت من عهد إبراهيم ع

عليه السالم، والمعراج رحلة قدسـية خـالل الكـون وخـارج حـدود الـزمن، مـن بيـت المقـدس إلـى حيـث سـدرة 
المنتهى، حيث قال تعالى:(سبحان الذي أسـرى بعبـده لـيال مـن المسـجد الحـرام إلـى المسـجد األقصـى الـذي 

  ).باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
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أضاف سماحته لوكالة األنباء األردنية( بترا) إن حادثة اإلسراء والمعراج كانت معجزة للنبي محمـد و 
صلى اهللا عليه وسلم، بما شكلته من أمر خارق للعادة أجراه اهللا تعالى على يد نبيه عليه السالم لتصديق 

نـة العظيمـة الدينيـة والتاريخيـة بالغه ودعوته، موضحا أن االحتفال بيوم اإلسراء والمعـراج يـدلل علـى المكا
ــدرأوا عــن مقدســاتهم األخطــار  ــي ســبيل اهللا لي ــذل المســلمون أرواحهــم ودمــاءهم ف ــذي ب لبيــت المقــدس، ال

  .ويحافظوا عليها كجزء من عقيدتهم ودينهم، من أجل هذا بذل الصحابة الكرام الغالي والنفيس

لدينيــة جــيال بعــد جيــل حتــى حمــل وبــين ســماحة مفتــي المملكــة أن مســيرة الــدفاع عــن المقدســات ا
لواءها آل بيت النبي صلى اهللا عليه وسلم من بني هاشم الكرام، هم أولى الناس بحماية المقدسات الدينية 
ورعايتها والوصاية عليها، حاملين علـى عـاتقهم مهمـة الحفـاظ علـى المسـجد األقصـى ورعايتـه وصـيانته، 

اهللا دفاعــا عــن القــدس الشــريف، وعــن مســجدها المبــارك، وبــاذلين أرواحهــم ودمــاءهم وأمــوالهم فــي ســبيل 
  .مهوى القلوب ودرة العيون ومحط األنظار

وأشـار إلــى أن جاللـة الملــك عبـداهللا الثــاني لـم يتــرك تجمعـا عالميــا أو مـؤتمرا دوليــا أو إنســانيا إال 
هـا الثقافيـة ونادى بالحق المقدس المغتصـب لفلسـطين وأهلهـا، والوقـوف بوجـه مـن يحـاول النيـل مـن هويت

  .والتاريخية ليبقى المسجد األقصى وقفا على المسلمين

ولفــت إلــى أن الهاشــميين يتوارثــون هــذه المهمــة الشــريفة، وتجــري أيــديهم ســخية لخدمــة المســجد 
المبارك، مضيفا: "ونحن نستذكر حادثة اإلسراء والمعراج فإننا نجدد بهذه المناسـبة روابطنـا الوثيقـة بـأرض 

اج والمسجد األقصى المبـارك والـدفاع عـن أهـل فلسـطين وحقهـم المقدس"بـدوره قـال القاضـي اإلسراء والمعر 
الدكتور إسماعيل نوح القضاة، من دائرة قاضي القضاة إن المناسبات التي تحييهـا األمـم والمجتمعـات هـي 

  .التي ترتبط بالقيم األسمى والقضايا الكبرى التي توليها اهتمامها

رى اإلسراء والمعراج ظل دائمًا موضع اهتمام الهاشميين واألردنيين جميعا، وأضاف إن االحتفال بذك
الرتباطها بصاحب الذكرى، سيدنا محمد صـلى اهللا عليـه وسـلم الـذي خّلـد اهللا سـبحانه وتعـالى معجزتـه فـي 

  .القرآن الكريم بسورة اإلسراء

ولفت إلى أن االحتفال بهذه المعجزة "يعد تذكيرًا بالحق اإلسالمي الثابـت فـي المسـجد األقصـى، بـل 
في القدس كلها، والتي تعبر عنها الوصاية الهاشمية على القدس الشريف، ويحملها جاللـة الملـك عبـداهللا 

ســراء والمعــراج كــان فتحــًا الثــاني، مشــيرا إلــى أن االحتفــال تــذكير بالوعــد اإللهــي بالنصــر، ال ســيما وأن اإل
  .معنويًا للقدس

وقــال القضــاة إن االحتفــال باإلســراء والمعــراج يتــزامن وذكــرى عزيــزة علــى األردنيــين، ذكــرى معركــة 
الكرامة، التي عبرت عن الحق الـذي ثبـت بتلـك المعجـزة اإللهيـة، والتـي ال يـزال حيـًا فـي نفـوس األردنيـين، 

  .ذل في سبيلهيقدرونه ويجلون كل بطولة وتضحية تب
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وقال عميد كلية الشريعة في الجامعة األردنيـة الـدكتور عـدنان محمـود العسـاف، إن ذكـرى اإلسـراء 
والمعــراج مــن المناســبات المهمــة لكــل مســلم ومســلمة، وأن اهللا خــص بنــي آدم بالكرامــة، والنبــي صــلى اهللا 

فيـه تعبـد وحضـارة، وٕانسـانية، وفيـه  عليه وسلم بآيات ومعجزات، وميزه بها، وأيده بـدين الرحمـة والعالميـة،
إنابة إلى اهللا، وٕاخالص له، وحسن اتباع، مستشهدا بقوله عـز وجـل: (ولقـد كرمنـا بنـي آدم وحملنـاهم فـي 

  ).البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال

ركانها المبنية علـى اإليمـان وعلـى وأشار إلى أن حادثة اإلسراء والمعراج تعزز العقيدة اإلسالمية وأ
حقيقــة الخلــق بــأن اهللا وحــده هــو الخــالق، وأن هــذا الخلــق عظــيم، وهــي دليــل عظمــة البــارئ جلــت قدرتــه، 
وتذكرنا بعالقـة اإلنسـان بـالكون والحيـاة، وبأهميـة دوام التفكـر واالعتبـار، واإلنابـة إلـى اهللا، ولـزوم عبادتـه 

  .وطاعته

بيـه بهـذه المعجـزة التـي نسـتذكرها إلرجـاع عقولنـا نحـو التفكـر بـالكون، وأضاف أن اهللا تعالى أيـد ن
ومن ثم بواجباتنا نحو الخالق تعالى، الفتا إلى أن اإلنسان المسلم عليه أن يأخذ الدليل على وجود اهللا من 

  .عظمة الكون، وأن اإلسراء والمعراج تذكرنا بعظمة هذا الكون العظيم

ليرموك الدكتور أسامة الفقير، قال: نستذكر فـي هـذه األيـام حادثـة عميد كلية الشريعة في جامعة ا
اإلسراء والمعراج والتي تتناغم مع يوم الكرامة ويوم األم وما نعيشه في ظل هـذه الظـروف الصـعبة وانتشـار 

  ".الوباء العالمي "فيروس كورونا

ن حادثــة اإلســراء وأضــاف إننــا نســتلهم الــدروس والعبــر مــن تاريخنــا اإلســالمي العريــق، موضــحا أ
والمعراج مثال على الفرج بعد الضيق، واليسر بعد العسر، ونلتمس هذه الطريق بأن حياة االنسـان المسـلم 
قد تعتريها الصعوبات ولكنها تحتـاج إلـى الصـبر، وأن الظـروف تعلمنـا كيـف نصـبر وكيـف نتعامـل مـع مثـل 

 عليــه وســلم الــذي طــارده النــاس وحــاربوه هــذه األحــوال، مــا يظهــر حاجتنــا الســتذكار ســيرة النبــي صــلى اهللا
  .ومنعوا دعوته وشككوا به واتهموه بالسحر ومع ذلك كان صابرا محتسبا

ولفت الفقير، إلى أن ذكرى اإلسراء والمعراج اليـوم، تـدعونا ألن نصـبر ونحتسـب، ونظهـر الصـالبة 
لتحمل مسؤولياتهم والتعاون مع والبأس والتكاتف في مثل هذه الظروف التي تمر بها البالد، داعيا الشباب 

 )بترا. (مختلف أجهزة الدولة في هذا الظرف الدقيق والحساس من تاريخ الوطن

  ٢٢/٣/٢٠٢٠عمون 
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  اإلنجليزية باللغة ألخبارا
Israeli police kidnap two Palestinian women from car in J’lem 

   
OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) Israeli police officers on Wednesday kidnaped the mother and 
sister of Jerusalemite prisoner Yazan Obeid, a resident of Issawiya district, after intercepting the 
car they were aboard in Salahuddin Street in the holy city. 
Some local residents intervened and engaged in hand-to-hand fighting and verbal altercations 
with police officers who violently snatched the women from the car, eyewitnesses said. 
Meanwhile, police forces rounded up three Jerusalemite young men after physically assaulting 
them in Issawiya. They were identified as Mohamed Obeid, Mohamed Obeid and Mohamed 
Alyan. 

The Palestinian Information Center March, 12, 2020 

 ** *  

Issawiya committee warns of Israeli plan to dismember Jerusalem 
   
OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - The follow-up committee in the Jerusalem district of 
Issawiya has warned of a Judaization plan underway aimed at separating the towns and villages 
in the holy city as well as the neighborhoods around the Aqsa Mosque from each other. 
In press remarks to the Palestinian Information Center (PIC), member of the committee 
Mohamed Abul-Hems explained that the Israeli occupation state started to carry out settlement 
projects as part of the E1 plan on the lands of Issawiya, at-Tur and Anata in the eastern areas of 
Jerusalem. 
Abul-Hems said that the occupation state seeks to create besieged Palestinian villages and towns 
without contiguity or zoning and expansion plans as it had done already when it isolated 
Issawiya and at-Tur from each other with bypass roads for Jewish settlers. 
He also affirmed that the occupation state seeks to isolate the Jerusalemite citizens from each 
other, demolish their homes, displace them from Jerusalem to the West Bank, and connect 
Jewish settlements and outposts with each other. 
 “The E1 project will separate the northern West Bank from its south and Occupied Jerusalem,” 
the Jerusalemite official pointed out, adding that all roads linking Jericho city with Jerusalem and 
its neighborhoods like al-Eizariya with Ramallah would change. 
He called for necessarily supporting the Jerusalemite people financially, morally and politically 
and strengthening their steadfastness to protect their existence and curb the Judaization of the 
holy city. 

The Palestinian Information Center March, 19, 2020 

* * * 

MP Attoun warns of Israeli intents to impose faits accomplis at Aqsa 
  
OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - Palestinian lawmaker Ahmed Attoun, an exile from 
Occupied Jerusalem, has warned of malicious Israeli intents to exploit the current situation 
resulting from coronavirus fears to serve its Judaization schemes in Jerusalem and at the Aqsa 
Mosque. 
In press remarks on Wednesday, Attoun stressed the need to perform all prayers at the Aqsa 
Mosque to deliver a message to the occupation that the Palestinians would never allow it to 
fulfill its dream of Judaizing the Islamic holy site. 
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The lawmaker said that the health emergency in the Palestinian arena and the world’s 
preoccupation with the coronavirus pandemic could constitute an opportunity for the Israeli 
occupation to impose a number of faits accomplis against the Aqsa Mosque. 
He warned that “the Aqsa Mosque is being exposed to real attempts to divide it and prevent the 
Muslim worshipers form entering it.” 
However, he expressed his belief that the Jerusalem people would be able to frustrate such Israeli 
plots in the holy city, describing them as “the vanguard of confronting the occupation and its 
practices.” 

The Palestinian Information Center March, 19, 2020 
* * * 

Palestinians' names reflect their heritage and challenge occupation 
 
By Yousef Alhelou  
Colonial powers subjugated other nations and imposed their own language and culture upon the 
indigenous people. Ever since Israel was established at the expense of the inhabitants of 
Palestine and uprooted three-quarters of a million of them in 1948, successive Israeli 
governments have changed the Arabic names of cities, towns, roads and other places across the 
occupied land and imposed Hebrew versions. Not content with driving out the people and simply 
changing the names, the Israelis have, quite literally, wiped more than 500 Palestinian towns and 
villages off the map in an ongoing act of wilful destruction that has been called, rightly, “ethnic 
cleansing”. 
In 2009, the then Israeli Transport Minister Israel Katz ordered that signs on all major roads in 
Israel as well as occupied East Jerusalem and the West Bank should be changed, with English 
and Arabic place names becoming straight Hebrew transliterations. It was a systematic policy to 
suppress the Arab-Palestinian presence and identity and to Judaize the land between the River 
Jordan and the Mediterranean Sea. It ignored the fact that 20 per cent of Israeli citizens are Arab-
Palestinians. Confronting the Palestinian, Arab and largely Islamic identity of Palestine 
continues to this day, including culture, language and even the appropriation of food. 
Nevertheless, the Palestinians are starting to hit back and are preserving the place names in the 
collective memory in very imaginative ways. Refugees who were forced to flee their homes and 
towns during the Nakba “catastrophe” of 1948 and the Naksa “setback” of 1967, and their 
descendants, are keeping alive the memory of where their families once lived by passing on their 
oral history to the younger generations. This along with the land registry documents and 
household keys are the evidence of their roots in the land of Palestine. 
Moreover, many Palestinian families are returning to the tradition of naming their children after 
the cities, towns and villages that their parents and grandparents were forced to leave. In doing so 
they are expressing their love, devotion and attachment to the land, as well as their wish to 
exercise their legitimate right to return in person one day. 
Thus we see many girls being called Yafa, Bisan, Jeneen, Dalia, Haifa, Banyas, Safad, Osdood, 
Eilat, and Falasteen — the Arabic name for Palestine — with Yafa, the coastal city of Jaffa, 
being the most popular. Both boys and girls have been called Jaleel, Elia’a and Karmel, to name 
but a few examples. The holders of such names may never have been to these places due to 
Israeli travel restrictions and ban on free movement imposed on the Palestinians of Gaza, the 
West Bank, Jerusalem and the Diaspora. 
The Palestinian Ambassador in London, Dr Husam Zomlot, named his son Jaleel after Al-Jaleel 
region in northern Palestine. “This place is very dear to me,” he explained. “When Jaleel grows 
up I will take him along with his brother Saeed and his sister Alma to visit their uncle’s house in 
the place where I spent part of my childhood. They will be proud and know that Al-Jaleel is part 
of their homeland, just like Jerusalem, Rafah, the Jordan valley and other places are.” 
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It’s an ongoing battle to maintain the collective memory of the Palestinian people. Carrying the 
names of cities and towns in historic Palestine is one aspect of the wider Palestine-Israel conflict, 
and is reflected in family names as well as first names. Surnames such as Al-Nabulsi relate to 
those who came from Nablus, for example; those called Al-Safadi are from Safad, while Al-
Karmi relates to one-time residents of Tulkarem. Others include Al-Majdalawi from Majdal, Al-
Asqalani from Asqalan (Ashkelon), Al-Sdoodi from Asdood (Ashdod). 
According to Palestinian-British academic Ghada Karmi, this phenomenon is on the rise and a 
way for the people to reclaim their country. “Using names of cities is a reflection of the desire to 
return to those cities,” she pointed out. “It’s one of the ways in which Palestinians assert their 
national rights to be able to live there freely. It symbolizes the love and longing for the place 
where families originated from.” 
Yafa Abu Akr is from Gaza, and says that she is proud of her name and dreams to visit “her” 
city. “My father gave me this beautiful name because he hails from that region. People ask me 
about the name and it makes me happy because it’s unique. My grandmother who was born in 
Yafa told me about its magical beauty and how people were living a happy life planting their 
fields. I only know it through pictures. I wish to visit it one day.” 
When did such names come back into popular use? Palestinian academics, intellectuals and 
activists believe that the trend grew rapidly following the outbreak of the first Intifada in late 
1987. The popular uprising led to the revival of Palestinian consciousness and historical 
awareness as patriotism and opposition to the Israeli occupation increased. With Israel’s 
colonial-settlements taking more and more of historic Palestinian land, we can expect to see even 
more children named after Palestinian cities, towns and villages as an open challenge to the 
occupation. 
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انطالقا من واجب اللجنة الملكية لشؤون القدس ودورها في وضع الرأي العام والمهتمـين والمعنـين بكـل مـا 
الملكيــة يجــري فــي مدينــة القــدس مــن االخبــار والوقــائع يوميــًا مــن خــالل مهامهــا وانشــطتها، فــإن اللجنــة 

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 

العالم كله العمل على رفع الظلم  فلسطين والقدس من ظروف كورونا المرض وكورونا االحتالل، يتطلب من
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 

  عالمية وغيرها.العالم كله ومنظماته بما فيها منظمة الصحة ال

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. نمهما بلغت التضحيات وكان الثم لألهل في القدس وفلسطين

 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 

    

  لقدسمع تحيات أمين عام اللجنة الملكية لشؤون ا

 عبداهللا كنعان                                   

  

  

  

  


