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القد�س .. عا�سمة فل�سطني

امللك ماذا لو بقيت القد�س املدينة العزيزة على قلبي �سخ�سيا مو�سع نزاع
ح���ذر ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

ال��رمل��ان  اأم���ام  خطابه   ال��ث��اين،يف 

�سرتا�سبورغ  مدينة  يف  الأوروب����ي 

ال���ف���رن�������س���ي���ة، ي�����وم الأرب�����ع�����اء 

جالته  تناول  2020/1/15ال��ذي 

ف��ي��ه ق�����س��اي��ا حم��ل��ي��ة واإق��ل��ي��م��ي��ة 

الق�سية  را���س��ه��ا  وع��ل��ى  ودول���ي���ة، 

تخلي  ع��واق��ب  م��ن   ، الفل�سطينية 

اىل  للتو�سل  ال�سعي  ع��ن  ال��ع��امل 

لل�سراع  وع��ادل��ة  �سلمية  ت�سوية 

مت�سائا  ال�سرائيلي  الفل�سطيني 

ال��ع��امل  تخلى  ل��و  م���اذا   : ج��ال��ت��ه 

ال�سراع  لإن��ه��اء  الدولتني  حل  عن 

الفل�سطيني الإ�سرائيلي؟

 وا�ساف  جالته :«اإن اأكرث من 

اأودت  قد  ال�سراع  من  عاما  �سبعني 

وال��ي��وم،  ال��ع��دال��ة.  حتقيق  ب��اآم��ال 

ي�سعى منا�سرو حل الدولة الواحدة 

اإىل فر�س حل ل ميكن ت�سوره على 

واح��دة  دول���ة  وال��ع��امل:  املنطقة 

اأ�س�س غري عادلة، ت�سع  مبنية على 

مواطنني  مرتبة  يف  الفل�سطينيني 

الثانية. دولة واحدة،  الدرجة  من 

وت��دمي  ملنطقتها،  ظ��ه��ره��ا  ت��دي��ر 

والأديان  ال�سعوب  بني  النق�سامات 

م��وؤك��دًا  ال��ع��امل«،  اأن��ح��اء  جميع  يف 

اإىل  جالته بانه  ل ميكن الو�سول 

اأو�سط  �سرق  دون  �ساما  اأكرث  عامل 

ال�سرق  يف  وال���س��ت��ق��رار  م�ستقر. 

بني  �سام  دون  ممكن  غري  الأو�سط 

الفل�سطينيني والإ�سرائيليني.

 وا���س��اف ج��ال��ت��ه :«م����اذا لو 

العزيزة  املدينة  ال��ق��د���س،  بقيت 

الأهمية  وذات  �سخ�سيا  قلبي  على 

مو�سع  لعائلتي،  الكبرية  التاريخية 

نزاع؟ هل ميكننا حتمل عواقب �سلب 

امل�سلمني وامل�سيحيني على حد �سواء 

والعي�س  وال�سام  الروحانية  من 

امل�����س��رتك ال��ت��ي ت��رم��ز اإل��ي��ه��ا ه��ذه 

ذلك  من  بدل  لها  وال�سماح  املدينة، 

بالنحدار اإىل �سراع �سيا�سي؟«.

 وحث جالته الدول الوروبية  

وم�ستقبل  ال�سام  اج��ل  من  للعمل 

وال��دي  »علمني   : قائا  �سعوبنا  

املغفور له، باإذن اهلل، امللك احل�سني 

الطريق  دائما  هو  ال�سام  �سنع  اأن 

الأ�سمى.  الطريق  ولكنه  الأ�سعب، 

اأف�سل  ال�سعب  الطريق  وال�سري على 

مثلكم  اأ���س��دق��اء  الأ���س��دق��اء،  م��ع 

حتى  الأوروب���ي���ة،  ال�سعوب  وم��ث��ل 

نتمكن معا من الو�سول اإىل امل�ستقبل 

�سعوبنا  وت�ستحقه  له  تطمح  الذي 

وي�ستحقه عاملنا باأكمل« .

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ال��ق�����س��ي��ة  جت����اه  وث���واب���ت���ه  ال��وط��ن��ي��ة  مب�����س��احل��ه  مت�����س��ك��ه  ي���وؤك���د  الأردن 

ووج��������دان ف����ك����ر  ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة يف  ال���ق�������س���ي���ة   •
 ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين اب���ن احل�����س��ني  ���ص3

ال�����ب�����اق�����ورة  ع����������ودة  ال�����ق�����ائ�����د  م�����ي�����الد  ع����ي����د  يف   •
���������ص5 ال������������وط������������ن  ح���������������س�������ن  اىل  وال���������غ���������م���������ر 

ت���ث���م���ن ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة  ال���������������س�������وؤون  دائ�������������رة   •
�����ص6 ل���ل���ق�������س���ي���ة  ال������داع������م������ة  الردن  م������واق������ف   

عمان-)برتا(-

ال��رزاز،  عمر  الدكتور  ال��وزراء،  رئي�س  اأكد   

الق�سية  جت���اه  وا���س��ح��ة  الأردن  ث��واب��ت  اأن 

امللكية  »ال�����اءات  وت��رتج��م��ه��ا  الفل�سطينية، 

الثاث« حول التوطني والوطن البديل والقد�س، 

م�سددا على رف�س اململكة لأي اإجراءات اأحادية 

الأرا���س��ي  يف  ال��ق��ائ��م  ال��و���س��ع  تغيري  ت�ستهدف 

الفل�سطينية املحتلة.

على  هاتفية  مداخلة  خال  ال��رزاز،  وقال 

برنامج »الوكيل« على »راديو ها« الأحد 1/26، 

القيادة  بني  اأردن��ي��ا  وطنيا  اإجماعا  هناك  اإن 

وال�سعب على الثوابت الوطنية التي ل ي�ستطيع 

اأحد اخرتاقها، موؤكدا »من املهم اأن نح�سن اأنف�سنا 

الوطنية،  منعتنا  ونبني  واقت�ساديا،  �سيا�سيا 

للم�سا�س  حماولة  اأي  وجه  يف  منيعا  �سدا  ونكون 

بو�سعنا ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي«.

�سفقات  م���ن  ي��ط��رح  م���ا  اأن  ع��ل��ى  و����س���دد 

الأردن  ���س��م��ود  ع��ل��ى  ي���وؤث���ر  ل���ن  وخم��ط��ط��ات 

و�سائل  حتر�س  اأن  �سرورة  موؤكدا  والأردن��ي��ني، 

الإعام على نقل احلقيقة واللتزام بال�سوابط 

قبل  م��ن  ل��اإ���س��اع��ات  الل��ت��ف��ات  وع���دم  املهنية 

يحاولون  الذين  اخلارجية  الأجندات  اأ�سحاب 

امل�سا�س بالثوابت الوطنية والتاأثري على الن�سيج 

املجتمعي املتما�سك.

التي  الدول  اأوائل  من  كان  »الأردن  واأ�ساف 

يف�سي  اأن  اأ�سا�س  على  لل�سام  اتفاقية  وقعت 

ما حدث خال  اأن  اإىل  م�سريا  �سام عادل«،  اإىل 

حتاول  اأحادية  حماولت  من  املا�سية  ال�سنوات 

والأرا�سي  املحتلة،  القد�س  يف  واقع  اأمر  فر�س 

ت��اأزمي  يف  ت�سب  كلها  والأغ���وار،  الفل�سطينية، 

املنطقة.

وت��اب��ع »ل مي��ك��ن ل���دول ال��ع��امل حم��ارب��ة 

اإيجاد  خال  من  اإل  عليه،  والنت�سار  الإره��اب 

حل عادل للق�سية الفل�سطينية، اإذ يوؤكد جالة 

العربية  املحافل  الثاين يف جميع  امللك عبداهلل 

والدولية، اأن احلل العادل للق�سية الفل�سطينية 

هو ال�سبيل لإنهاء الأزمات يف املنطقة.«واأكد اأن 

حل  اإىل  بالتو�سل  اإل  حتل  لن  الاجئني  ق�سية 

عادل للق�سية الفل�سطينية، ي�سمن حل الدولتني 

واإقامة الدولة الفل�سطينية على خطوط الرابع 

القد�س  وعا�سمتها   1967 ع��ام  ح��زي��ران  م��ن 

ال�سرقية.

 ،1/28 ال��ث��اث��اء  الأردن،  اأك���د   

احلقوق  يلبي  ال��ذي  الدولتني  حل  اأن 

امل�سروعة لل�سعب الفل�سطيني ال�سقيق، 

والدولة  احلرية  يف  حقه  وخ�سو�سا 

على خطوط الرابع من حزيران 1967 

لتعي�س  ال�سرقية  القد�س  وعا�سمتها 

وفق  اإ�سرائيل  جانب  اإىل  و�سام  باأمن 

املرجعيات املعتمدة وقرارات ال�سرعية 

لتحقيق  الوحيد  ال�سبيل  هو  الدولية 

ال�سام ال�سامل والدائم.

وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة و���س��وؤون 

بعد  بيان  يف  ال�سفدي   اأمين  املغرتبني 

اإن  لل�سام  الأمريكية  الروؤية  اإع��ان 

للمملكة  الثابتة  وامل��واق��ف  امل��ب��ادئ 

الق�سية  اإزاء  الها�سمية  الأردن���ي���ة 

الوطنية  وامل�����س��ال��ح  الفل�سطينية 

تعامل  حتكم  التي  هي  العليا  الأردنية 

احلكومة مع كل املبادرات والطروحات 

امل�ستهدفة حلها.

الفل�سطينية  الق�سية  اأن  واأ�ساف 

العربية  الق�سية  و�ستبقى  ك��ان��ت 

�سين�سق  الأردن  واأن  الأوىل،  املركزية 

وال����دول  فل�سطني  يف  الأ���س��ق��اء  م��ع 

املرحلة  مع  للتعامل  الأخ��رى  العربية 

العربي،  الإج��م��اع  اإط���ار  يف  ال��ق��ادم��ة 

الطارئ  الإجتماع  اأهمية  اإىل  لفتا 

م�ستوى  على  العربية  اجلامعة  ملجل�س 

وزراء اخلارجية ال�سبت القادم يف هذا 

ال�سياق.

وحذر وزير اخلارجية من التبعات 

اأح��ادي��ة  اإج������راءات  لأي  اخل��ط��رية 

حقائق  فر�س  ت�ستهدف  اإ�سرائيلية 

جديدة على الأر�س، مثل �سم الأرا�سي 

الأرا���س��ي  يف  امل�ستوطنات  وتو�سعة 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة، وان��ت��ه��اك 

ال��ق��د���س، م�����س��ددا على  امل��ق��د���س��ات يف 

خرًقا  الإج��راءات  لهذه  الأردن  اإدانة 

ا�ستفزازية  واأعمال  ال��دويل  للقانون 

تدفع املنطقة باجتاه املزيد من التوتر 

والت�سعيد.

واأكد وزير اخلارجية اأنه بتوجيه 

مبا�سر من جالة امللك عبداهلل الثاين، 

الإ�سامية  امل��ق��د���س��ات  على  ال��و���س��ي 

وامل�سيحية يف القد�س، �ست�ستمر اململكة 

بتكري�س كل اإمكاناتها حلماية القد�س 

وامل�سيحية،  الإ�سامية  ومقد�ساتها 

واحل���ف���اظ ع��ل��ى ال��و���س��ع ال��ت��اري��خ��ي 

هويتها  وحماية  القائم  وال��ق��ان��وين 

العربية الإ�سامية وامل�سيحية.

العادل  ال�سام  اإن  ال�سفدي  وقال 

احلقوق  جميع  يلبي  ال��ذي  وال��دائ��م 

ال�سقيق  الفل�سطيني  لل�سعب  امل�سروعة 

فل�سطيني  اأردين  ا�سرتاتيجي  هو خيار 

العمل  يف  �سي�ستمر  الأردن  واإن  عربي، 

املجتمع  يف  وال���س��دق��اء  الأ�سقاء  مع 

الأ�س�س  على  حتقيقه  على  ال���دويل 

وقبول  ودميومته  عدالته  ت�سمن  التي 

ال�سعوب به.

كل  ي��دع��م  الأردن  ان  واأ����س���اف 

ال�سام  حتقيق  ي�ستهدف  حقيقي  جهد 

ال�سعوب،  الذي تقبله  وال�سامل  العادل 

مفاو�سات  اإط����اق  ���س��رورة  وي��وؤك��د 

ق�سايا  جميع  تعالج  ومبا�سرة  ج��ادة 

الو�سع النهائي، يف اإطار حل �سامل هو 

�سرورة لإ�ستقرار املنطقة واأمنها، وفق 

ال�سام  ومبادرة  املعتمدة  املرجعيات 

العربية وقرارات ال�سرعية الدولية.

اململكة  تريد   : ال�سفدي  وق��ال 

�ساما حقيقيا عادل دائما �ساما على 

الحتال  ينهي  الدولتني  حل  اأ�سا�س 

ويحفظ   1967 ال��ع��ام  يف  ب���داأ  ال���ذي 

وي�سمن  الفل�سطيني،  ال�سعب  حقوق 

م�سالح  ويحمي  الأط��راف،  جميع  اأمن 

الأردن، مبا فيها تلك املرتبطة بق�سايا 

الو�سع النهائي.

الفل�سطينية ب��ال��ق�����س��ي��ة  الأردن  م��وق��ف  مت��ث��ل  امل��ل��ك��ي��ة  وال�������اءات  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ث���واب���ت  ال������رزاز 



كلمة العدد

وال�����������س�����ع�����وب  المم  حت�����ت�����ف�����ل 

اخلالدة  واجنازاتها  املجيدة،  باأيامها 

ال��ذي��ن �سنعوا  ال��ع��ظ��م��اء  ورج��الت��ه��ا 

بت�سحياتهم امل�ستقبل امل�سرق بالكرامة 

واحلرية والتقدم ل�سعوبهم.

ونحن يف الردن نعي�ص هذه اليام 

الغالية  ال��وط��ن��ي��ة  غ��م��رة الح��ت��ف��الت 

على قلوب الردنيني بعيد ميالد قائد 

الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  ال��رك��ب 

ابن احل�سني حفظه اهلل ورع��اه، الذي 

ن���ذره ج��الل��ة امل��ل��ك ال��راح��ل احل�سني 

اب�����ن ط�����الل خل���دم���ة وط���ن���ه وام���ت���ه، 

فاأوفى النذر و�سدق الوعد، فكان ملكاً 

وان�ساناً اأعز اهلل به وطنه وامته. كيف 

العرب  ب��ي��وت��ات  اأ���س��رف  �سليل  وه��و  ل 

ال��ب��ي��ت  اآل  ن�����س��ب��اً، وع��م��ي��د  واع���اله���م 

الطهار

ويف ع��ه��د ج��الل��ت��ه امل��ي��م��ون حقق 

مو�سع  ه���ي  ك��ب��رة  اجن������ازات  الردن 

كافة  �سملت  واج��الل لالردنيني  فخر 

امل���ج���الت ال�����س��ي��ا���س��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة 

والج��ت��م��اع��ي��ة ، وم�����س��رة ال����س���الح 

اق��وى  واردن  اف�سل  غ��د  نحو  والبناء 

ومزدهر ، يف ظل ما يع�سف يف املنطقة 

ا�ستطاع  ت��غ��رات وت��ب��دلت، حيث  م��ن 

الردن بحكمة قيادته الها�سمية جتاوز 

كافة الزمات والعوا�سف.

اهلل  عبد  امللك  جاللة  اأوىل  لقد 

الثاين بن احل�سني حفظه اهلل الق�سية 

العناية  درج����ات  اأع��ل��ى  الفل�سطينية 

فل�سطني  وظلت  والهتمام،  والرعاية 

وامل���ع���ان���اه  واجل������رح  المل  وق�����س��ي��ت��ه��ا 

ال���ت���ي ح��م��ل��ه��ا ج���الل���ت���ه اىل خم��ت��ل��ف 

امل��ن��اب��ر ال���دول���ي���ة والق��ل��ي��م��ي��ة، وك���ان 

وم�ست�سرخاً  م���دوي���اً  ج��الل��ت��ه  ���س��وت 

وال��ظ��ل��م  ه����ذا اجل�����رح والمل  مل������داواة 

الفل�سطيني  ال�سعب  له  تعر�ص  ال��ذي 

مرتكزاً  لت�سكل  املا�سية،  ال�سنني  عرب 

الداخلية  الردن��ي��ة  لل�سيا�سة  ا�سا�سياً 

واخلارجية، ل بل ان الردن ينظر اىل 

ق�سية  اأن��ه��ا  على  وق�سيتها  فل�سطني 

الول��وي��ات  �سلم  حتتل  اأردن��ي��ة  وطنية 

والهتمامات.

ك��ان��ت  فل�سطني  ان  ن���رى  ه���ك���ذا، 

وم���ا زال���ت ح��ا���س��رًة دائ���م���اً يف ل��ق��اءات 

وقادة  زعماء  مع  جاللته  واجتماعات 

ال���ع���امل، وك���اف���ة امل��ن��اب��ر وال��ف��ع��ال��ي��ات 

الق���ل���ي���م���ي���ة وال����دول����ي����ة، ودائ�����م�����اً م��ا 

ي��وؤك��د ج��الل��ة امل��ل��ك يف ه��ذه ال��ل��ق��اءات 

وامل��ب��اح��ث��ات ع��ل��ى اأن ال�����س��الم ال��ع��ادل 

اإذا  اإل  املنطقة  يتحقق يف  لن  والدائم 

رفعت املظامل التي تعر�ص لها ال�سعب 

طويلة،  عقود  مدى  على  الفل�سطيني 

وفق قرارات ال�سرعية الدولية ومبادرة 

ال�سالم العربية، ومبداأ حل الدولتني، 

من  الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  مي��ك��ن  مب��ا 

ت��ق��ري��ر م�����س��ره ع��ل��ى اأر����س���ه ووط��ن��ه 

امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  واإقامة 

يف ال�������س���ف���ة ال���غ���رب���ي���ة وق����ط����اع غ���زة 

عادل  واإيجاد حل  القد�ص،  وعا�سمتها 

الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ي��ني  ل��ق�����س��ي��ة 

وف���ق���اً ل����ق����رارات ال�����س��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة 

العامة  اجلمعية  ق��رار  خا�ص  وب�سكل 

يكفل  ال��ذي   194 رق��م  املتحدة  ل��المم 

حق العودة والتعوي�ص.

ك��م��ا وت���وؤك���د ال�����س��ي��ا���س��ة الردن���ي���ة 

ك��ل منا�سبة  امل��ل��ك يف  ب��ق��ي��ادة ج��الل��ة 

ع���ل���ى ت���ل���ك ال���راب���ط���ة ال���ق���وي���ة دي��ن��ي��اً 

والعرب  للها�سميني  وتاريخياً  وقومياً 

وامل�����س��ل��م��ني ع��م��وم��اً ب��ال��ق��د���ص، وع��ل��ى 

م��ك��ان��ة ه���ذه امل��دي��ن��ة امل��ق��د���س��ة لديهم، 

وه����و ارت���ب���اط وث���ي���ق ال���ع���رى ت���وارث���ه 

ال��ه��ا���س��م��ي��ني ك����اب����راً ع����ن ك����اب����ر، ك��م��ا 

وامل�سلمة  ال��ع��رب��ي��ة  الأج���ي���ال  ت��وارث��ت��ه 

الأردّن  يوؤكد  كما  ال�سنني،  اآلف  منذ 

ع��ل��ى م��وق��ف��ه ال��ث��اب��ت وال��را���س��خ جت��اه 

ال���ق���د����ص ال�������س���ري���ف، ورف���������ص ج��م��ي��ع 

ال��ق��رارات والإج����راءات الأح��ادّي��ة التي 

وقد�سّيتها؛  املدينة  ع��روب��ة  ت�ستهدف 

ف���ال���ق���د����ص م���دي���ن���ة حم���ت���ّل���ة مب��وج��ب 

ق�����رارات ال�����س��رع��ّي��ة ال��دول��ّي��ة واأح��ك��ام 

اأو م�سا�ص  واأّي عبث  ال��دويل،  القانون 

ا�ستفزازاً  يعني  فيها  القائم  بالو�سع 

مل�ساعر امل�سلمني وامل�سيحيني يف جميع 

اأن����ح����اء ال���ع���امل.و����س���ي���وا����س���ل ج��ه��وده 

حل��م��اي��ة امل�����س��ج��د الأق�������س���ى امل���ب���ارك، 

يف  وامل�سيحّية  الإ�سالمّية  واملقّد�سات 

الها�سمّية  الو�ساية  مبوجب  القد�ص، 

امللك  لروؤية جاللة  ووفقاً  التاريخّية، 

ع��ب��داهلل ال��ث��اين اب���ن احل�����س��ني ، التي 

توؤّكد دوماً اأّن امل�سجد الأق�سى املبارك 

ك����ام����اًل، وق�����ٌف ل��ل��م�����س��ل��م��ني وح���ده���م، 

ول  ال�����س��راك��ة،  ول  الّتق�سيم،  يقبل  ل 

التفاو�ص.

ويوؤكد الردن  على ان القد�ص هي 

ويجب   ، النهائي  الو�سع  ق�سايا  م��ن 

ح�سم م�ستقبلها يف اطار حل �سامل مبا 

يف�سي اىل اقامة الدولة الفل�سطينية  

وح��ي��دا  �سبيال   ، ال��ق��د���ص  وعا�سمتها 

وال�سالم  وال�ستقرار  الم��ن  لتحقيق 

، وي�������س���دد ع���ل���ى رف�����س��ه  امل��ن��ط��ق��ة  يف 

الع���راف  الم��ري��ك��ي  الرئي�ص  ل��ق��رار 

ب��ال��ق��د���ص ع��ا���س��م��ة ل���س��رائ��ي��ل ، وان 

هذا القرار  لين�ساأ اي اثر قانوين يف 

 ، حمتلة  كاأر�ص  القد�ص  مدينة  و�سع 

ال�سرعية  لقررات  انه ميثل خرقاً  كما 

التي   ، املتحدة  المم  وميثاق  الدولية 

اك���دت ع��ل��ى ����س���رورة ان��ه��اء الح��ت��الل 

الفل�سطينية  ل��الرا���س��ي  ال���س��رائ��ي��ل��ي 

املحتلة عام 1967 مبا فيها القد�ص .

ل��ق��د اأوىل ج��الل��ت��ه ك��ل اله��ت��م��ام 

وال����رع����اي����ة ل���ك���ل الردن������ي������ني يف ه���ذا 

احتياجاتهم  متلم�ساً  ال��ط��اه��ر،  البلد 

ومتطلباتهم ال�سا�سية  لبناء اردن قوي 

وم���زده���ر، ويف ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ال��ع��زي��زة 

ن�ستذكر العطاء الذي ل ين�سب، واملكارم 

امللكية التي ل تنقطع، لأبناء املخيمات 

وزي��ارات  الفل�سطينيني  الالجئني  من 

جاللته املتوا�سلة لهم لتفقد احوالهم 

واأو�ساعهم، حيث �سملت مكارم جاللته 

ك��اف��ة ���س��رائ��ح  جمتمع ال��الج��ئ��ني من 

مقاعد جامعية للطلبة وط��رود اخلر 

الها�سمية للفقراء ، اىل جانب م�ساريع 

واخلدمية،  التنموية  امللكية  امل��ب��ادرات 

او حت�سني  ان�����س��اء  م�����س��اري��ع  ف��ي��ه  مب���ا 

كافة  �سملت  وال��ت��ي  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  ال��ب��ن��ي��ة 

املخيمات، ما ا�سهم يف حت�سني الحوال 

�سبل  ووف��رت  فيها،  واخلدمية  املعي�سة 

ابناء  من  مهمة  ل�سريحة  كرمية  حياة 

هذا الوطن الغايل. 

ي��ف��خ��روا  ان  ل����الردن����ي����ني  ي���ح���ق 

وي���ف���اخ���روا ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ال��غ��ال��ي��ة، 

وب���ق���ي���ادت���ه���م ال���ه���ا����س���م���ي���ة احل��ك��ي��م��ة 

وع���زم���ه���ا وارادت������ه������ا ل���ب���ن���اء ال����دول����ة 

الع�سرية احلديثة، واأن  ينظروا بعني 

ال��ر���س��ى والع���ج���اب مل��ا حت��ق��ق يف ظل 

املعظم  قيادة ح�سرة �ساحب اجلاللة 

ب��ال��ن�����س��ب��ة مل�����س��رة ا����س���الح وت��ط��وي��ر 

وحتديث اأردننا الغايل.

نبتهل  ال��ع��زي��زة،  املنا�سبة  وب��ه��ذه 

ان يحفظ  ق��درت��ه  ج��ل��ت  ال���ب���اري  اىل 

عبداهلل  امللك  جاللة  البيت  اآل  عميد 

وي�سدد  امل��ع��ظ��م،  احل�سني  اب��ن  ال��ث��اين 

ع���ل���ى ط���ري���ق احل�����ق واخل������ر خ���ط���اه، 

وي��ب��ق��ي��ه، ع����زاً، وذخ����راً و���س��ن��داً ل�سعبه 

ال��ع��رب��ي��ة  ولأم����ت����ه  الأب��������ي،  الأردين 

والإ�سالمية.

ونت�سرف يف هذه املنا�سبة ان نرفع 

اىل مقام ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

املحبة والخال�ص  اآي��ات  ا�سمى  املعظم 

والولء للعر�ص الها�سمي .

وكل عام وجاللة �سيدنا، والأردن 

الغايل، وال�سعب الأردين باألف خر،،

يف عيد ميالد جاللة امللك 

الها�سميون وق�سية فل�سطني
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ال��ه��ا���س��م��ي��ون ا����س���رف ب��ي��وت 

مواكبهم   ، ح�سبًا  واعاها  العرب 

للت�سحية  م��ن��ارات  ال��ت��اري��خ  ع��ر 

 ، امتهم وجم��ده��ا  وال��ف��داء خل��ري 

الراف�سون  اإىل احلق،  الدعاة  فهم 

مطالب  ع��ن  امل��ت�����س��ام��ون  للظلم، 

وهم  الغيظ،  الكاظمون  الدنيا، 

حتقيق  اإىل  يدعون  حمفل  كل  يف 

بكل  العربي  لاإن�سان  اأف�سل  حياة 

بداأها  �سرية  وه��ي  وع��زة،  كرامة 

وم�ست  علي  بن  احل�سني  ال�سريف 

املوؤ�س�س  امل��ل��ك  م��ن  ح��ي��اة  د�ستور 

ال��راح��ل  امل��وؤ���س�����س اىل  ع��ب��داهلل 

بن  احل�سني  امللك  جالة  الكبري 

طال طيب اهلل ثراه ومن ثم  اإىل 

جالة امللك عبداهلل الثاين.

الق�سية  زالت  وما  كانت  ولقد 

يف  م��ت��وارث��ًا  ارث����ًا  الفل�سطينية 

و�سدحت   ، الها�سميني  ر���س��ال��ة 

اق��وال��ه��م واف��ع��ال��ه��م ع��ال��ي��ا منذ 

تاأ�سي�س المارة  ذودًا عن فل�سطني 

ومقد�ساتها  البي  العربي  و�سعبها 

الفل�سطينية  ال��ن��ك��ب��ة  ،وب���ع���د 

الق�سية  ا���س��ح��ت   ،1948 ع���ام 

الفل�سطينية ق�سية الردن الوىل 

، وهي بالن�سبة للاردن والردنيني 

و�سفها  كما  موت   او  حياة  ق�سية 

طال  ب��ن  احل�سني  امل��ل��ك  ج��ال��ة 

الق�سية  ت��ك��ن  مل   ( اهلل  رح��م��ه 

يوم  يف  لنا  بالن�سبة  الفل�سطينية 

�سيا�سية  ق�سية  جمرد  الي��ام  من 

كان  ول  �سبيلها  يف  ونعمل  جنهد 

موقف  جم��رد  ب�سددها  موقفنا 

والقيم  باملبادىء  مت�سكنا  ميليه 

هذا  عقيدة  يف  ان��ه��ا   ، واحل��ق��وق 

البلد ويف �سلب كفاحه ون�ساله ويف 

ابنائه ق�سية موت  اعماق �سمائر 

او حياة( .

وم����ع ا���س��ت��م��رار امل��ظ��ل��وم��ي��ة 

ال�سعب  لها  تعر�س  التي  واملاأ�ساة  

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ت�����روي ف�����س��ول��ه��ا 

الجيال الفل�سطينية التي اقتلعت 

لتت�سرد  وبالقوة  ق�سرا  ار�سها  من 

اىل  ا�سافة   ، الر����س  ا�سقاع  يف 

م��ا مت��ار���س��ه ���س��ل��ط��ات الح��ت��ال  

وم�سادرة  وتدمري  قتل  من  يوميًا 

لار�س واعتداءات متوا�سلة بحق 

وامل�سيحية  ال�سامية  املقد�سات 

ال�سعب  بحق  متوا�سل  وان��ك��ار   ،

الفل�سطيني يف تقرير م�سريه على 

ار�سه وتراب وطنه واقامة الدولة  

وعا�سمتها  امل�ستقلة  الفل�سطينية 

القد�س ، ، �ساربة بعر�س احلائط 

الدولية   ال�سرعية  ق���رارات  ك��ل 

والن�سانية  القانونية  واحلقوق 

لا�سقاء الفل�سطينيني  

وم��ن ه��ذه ال��روؤي��ة الردن��ي��ة 

كان  ال�سيلة  العربية  الها�سمية 

عبداله  امل��ل��ك  ج��ال��ة  زال  وم���ا 

دوم��ًا  وامل��ب��ادر  ال��رائ��د  هو  الثاين 

فل�سطني  ع��ن  وال��دف��اع  ال���ذود  يف 

وق�سيتها يف كافة املحافل الدولية 

والقليمية ، �سعيا وعما ل�ستعادة 

حقوقهم  الفل�سطينني  ال�سقاء 

ال��وط��ن��ي��ة امل�����س��روع��ة ، واق��ام��ة 

امل�ستقلة  الفل�سطينية  ال��دول��ة 

يوا�سل  كما   ، القد�س  وعا�سمتها 

وانطاقا  جالته  وبقيادة  الردن 

م���ن ال��و���س��اي��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة على 

وامل�سيحية  ال�سامية  املقد�سات 

لانتهاكات  ،بالت�سدي  القد�س  يف 

والع����ت����داءات  ال��ت��ي ت��ق��وم بها 

ال�سرائيلي  الح��ت��ال  �سلطات 

ل��ط��م�����س ه���وي���ت���ه���ا ال��ع��رب��ي��ة 

ال���س��ام��ي��ة  ���س��ع��ي��ا ل��ت��ه��وي��ده��ا  

حيث   ، عليها  �سيادتها  وف��ر���س 

عمل الردن بالتن�سيق مع ال�سقاء 

على  وال����ع����رب  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 

اليون�سكو  من  ق��رارات  ا�ست�سدار 

توؤكد باأن احلرم القد�سي ال�سريف 

وان  وح��ده��م  للم�سلمني  ُملك  ه��و 

اىل  ا���س��اف��ة  ف��ي��ه،  لليهود  لح��ق 

اىل   الردن  يقدمه  ال��ذي  الدعم 

ال�سفة  يف  الفل�سطينيني  ال�سقاء 

كافة  وعلى  غزة   وقطاع  الغربية 

امل�ستويات  .

كما وتوؤكد ال�سيا�سة الردنية 

بقيادة جالة امللك يف كل منا�سبة 

دينيًا  القوية  الرابطة  تلك  على 

للها�سميني  وت��اري��خ��ي��ًا  وق��وم��ي��ًا 

والعرب وامل�سلمني عمومًا بالقد�س، 

املقد�سة  املدينة  وعلى مكانة هذه 

العرى  وثيق  ارتباط  وهو  لديهم، 

توارثه الها�سميني كابرًا عن كابر، 

العربية  الأج��ي��ال  توارثته  كما 

حيث  ال�سنني،  اآلف  منذ  وامل�سلمة 

التاريخية  الت��ف��اق��ي��ة  ج���اءت 

والرئي�س  ج��ال��ت��ه  وق��ع��ه��ا  ال��ت��ي 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي حم���م���ود ع��ب��ا���س 

املبارك،  الق�سى  امل�سجد  حلماية 

لتوؤكد على تلك العناية والرعاية 

كاإمتداد  املتوا�سلة،  الها�سمية 

حملها  ال��ت��ي  ال��ع��م��ري��ة  ل��ل��ع��ه��دة 

الها�سميون عر التاريخ، وكاإمتداد  

لل�سريف  ان��ع��ق��دت  ال��ت��ي  للبيعة 

 ،1924 ع���ام  ع��ل��ي  ب���ن  احل�����س��ني 

حل��م��اي��ة امل��ق��د���س��ات يف ال��ق��د���س 

وجه  يف  عنها،  والدفاع  ورعايتها 

لتهويد  ال�سرائيلية  املخططات 

القد�س ومقد�ساتها  وطم�س معاملها 

العربية  وال��دي��ن��ي��ة  احل�����س��اري��ة 

ال�سامية وامل�سيحية.

وحت��ظ��ى ق�����س��ي��ة ال��اج��ئ��ني 

يف  عليا  باأهمية  الفل�سطينيني 

جالة  بقيادة  الأردنية  ال�سيا�سة 

اأن  على  با�ستمرار  ويوؤكد   ، امللك  

اأي جهد �سيا�سي ودبلوما�سي ُيبذل 

�سلمية  ت�سوية  اإي��ج��اد  اأج��ل  م��ن 

على  يركز  اأن  يجب  ال�سراع  لهذا 

و�سامل  ع��ادل  ح��ل  اإىل  التو�سل 

لقرارات  وفقًا  الاجئني  لق�سية 

خا�س  وب�سكل  الدولية  ال�سرعية 

ق����رار اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل���اأمم 

والتم�سك   ،)194( رق��م  املتحدة 

والقانونية  الإن�سانية  بحقوقهم 

الدولية  امل��واث��ي��ق  اأق��رت��ه��ا  ال��ت��ي 

اإىل  ال�سلة واملتمثلة بالعودة  ذات 

عن  وتعوي�سهم  وديارهم  وطنهم 

الأ�سرار واملعاناة التي حلقت بهم

ومن هذا املنطلق يوؤكد  الردن 

على دعمه املتوا�سل لوكالة الغوث 

للقيام   ) الون�����روا   ( ال��دول��ي��ة 

مبهامها وواجباتها جتاه الاجئني 

مناطق  ك��اف��ة  يف  الفل�سطينيني 

الردن  ومنها  ال��وك��ال��ة  عمليات 

يقدمه  م��ا  ان  اىل  ه��ن��ا  ون�����س��ري   ،

الردن لاجئني الفل�سطينيني  هو 

الوكالة  تقدمه  مم��ا  بكثري  اك��ر 

2.3مليون  الردن  يف  يعي�س  حيث 

لجىء ي�سكلون 40% من الاجئني  

يف  ال��غ��وث  وك��ال��ة  ل��دى  امل�سجلني 

مناطق عملياتها اخلم�سة ،   يقيم 

امل��خ��ي��م��ات  يف  م��ن��ه��م  ال���ف   450

اململكة  يف  املنت�سرة  ع�سر  الثاثة 

والرعاية  الهتمام  ك��ان  حيث   ،

خال  من  املخيمات  لبناء  امللكية 

مع   املتوا�سلة  امللكية  ال��ل��ق��اءات 

يف  والهلية  ال�سعبية  الفعاليات 

امل��ب��ادرات  اىل  ا�سافة  املخيمات 

كافة  �سملت  التي  امللكية  واملكارم 

اململكة،  يف  ال��اج��ئ��ني  خم��ي��م��ات 

نذكر منها ما يخ�س ابنائه الطلبة 

بتخ�سي�س  الر�سمية  اجلامعات  يف 

يخ�س  م��ا  وم��ن��ه��ا  مقعد   )350(

توزيع  خال  من  املخيمات  فقراء 

طرود اخلري ومنها ما تخ�س قطاع 

ال�سباب باإن�ساء ماعب وغري ذلك 

ومنها ما يخ�س جمتمع املخيم من 

خال ان�ساء مراكز تنموية �ساملة 

وهناك الكثري والتي كان لها الثر 

م�ستوى  رف��ع  يف  واملبا�سر  الكبري 

معي�سة ابناء املخيمات

ل�����ق�����اءات  اإط������������ار  ويف   

الق�سية الفل�سطينية يف فكر ووجدان جالة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني
» الق�سية الفل�سطينية هي الق�سية الأوىل لاأردن، فموقفنا جتاهها ثابت ول يتغري، ،اجلميع يعرف موقفنا وهو معروف ولن يتغري، وهذا 

واجب و�سرف«.

من اقوال جالة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني

 لدى لقائه ابناء املخيمات 2018/11/8
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وبنات  اأب��ن��اء  م��ع  التوا�سلية  جالته 

امللك  جالة  لقاء  هنا  الوطن،ن�ستذكر 

امللكي  ال���دي���وان  يف  ال���ث���اين،  ع��ب��داهلل 

 2018/11/7 املوافق  الأربعاء  الها�سمي 

يف  ال�سعبية  الفعاليات  وممثلي  وجهاء 

حيث  الفل�سطينيني،   الاجئني  خميمات 

اأك���د ج��ال��ة امل��ل��ك  يف ه��ذا ال��ل��ق��اء ب��اأن 

الق�سية الفل�سطينية هي الق�سية الأوىل 

لاأردن، فموقفنا جتاهها ثابت ول يتغري، 

وقال »اجلميع يعرف موقفنا،وهو معروف 

ولن يتغري، وهذا واجب و�سرف«. 

وبتوجيهات ملكية �سامية قام رئي�س 

جلنة  رئي�س  الها�سمي،  امللكي  ال��دي��وان 

امللك،  جالة  م��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة 

يو�سف ح�سن العي�سوي  بجولة ميدانية يف 

خميمات الاجئني الفل�سطينيني الثاثة 

ع�سر يف اململكة تنفيذًا للتوجيهات امللكية 

والوقوف  اأبنائها  مع  للتوا�سل  ال�سامية 

على احتياجاتهم،

تخ�سي�س  على  املوافقة  مت   حيث 

للم�ساريع   ون�سف  دي��ن��ار  مايني  ثاثة 

واملبادرات امللكية التي �ستقام يف املخيمات 

اندية  بني  تنوعت  احل��ايل  العام  خ��ال 

ريا�سية ومراكز تاأهيل جمتمعي ومراكز 

م�ساكن  تاأهيل  اىل  بال�سافة  ل��ل��م��راأة 

ا�سافة اىل  املخيمات   العفيفة يف  لا�سر 

مليون دينار �سيتم توزيها كدعم مبا�سر .

احلكومة  ت��ويل  ملكية  وبتوجيهات 

ملخيمات  والهتمام  الرعاية  كل  املوقرة 

حت�سني  بهدف  الفل�سطينيني   الاجئني 

البنى  وا�ستدامة   ، املعي�سية  او�ساعهم 

حيث   ، لهم  املقدمة  للخدمات  التحتية 

تقوم  دائرة ال�سوؤون الفل�سطينية بتقدمي  

امل�ساريع  تنفيذ  و  اخلدمات  من  العديد 

من  التخفيف  �ساأنها  من  التي  اخلدمية 

الفل�سطينيني خا�سة يف  الاجئني  معاناة 

املخيمات الثاثة ع�سر يف اململكة وحت�سني 

البنى  خدمات   ، مثل  املعي�سية   الو�ساع 

التحتية من طرق وممرات وت�سريف مياه 

خال  ومن  الدائرة  تقوم   حيث  امطار، 

متوا�سل  ب�سكل  املخيمات  خدمات  جلان 

المكانات  �سمن  اخل��دم��ات  ه��ذه  ادام���ة 

موؤ�س�سات  مع  امل�ستمر  وبالتعاون  املتاحة 

العامة  ال�سغال  كوزارة  الخرى  الدولة 

وال�سكان وامانة عمان الكرى والبلديات 

اىل  ا�سافة  املخيمات.،  لهذه  امل��ج��اورة 

امل�ساريع التي تنفذ من قبل جهات دولية 

مانحة يف كافة املخيمات .

امللك  جالة  بقيادة  الردن  و�سيظل 

عبد اهلل الثاين ابن احل�سني حامًا لراية 

و�سعبًا  ار�سًا  فل�سطني  ق�سية  عن  الدفاع 

طموحاتهم  تتحق  ان  اىل   ، ومقد�سات 

الفل�سطينية  الدولة  واقامة  الوطنية  

 ، ال�سرقية  القد�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة 

دافعت  التي  )الق�سية  جالته  قال  وكما 

زالت  وما  الكرى،  العربية  الثورة  عنها 

فقد  فل�سطني،  عروبة  هي  الأول،  �ساغلنا 

عروبتها،  فداء  مبلكه  و�سحى  نا  جُدّ نفي 

امل�سجد  لإع��م��ار  ميلك  م��ا  اآخ���ر  واأن��ف��ق 

الأق�سى  ب�سديق  و�سفوه  حتى  الأق�سى، 

وما  مماته.  يف  الأق�سى  وجار  حياته،  يف 

مب�سوؤوليتهم  يقومون  الها�سميون  زال 

القد�س  يف  امل��ق��د���س��ات  جت��اه  وواج��ب��ه��م 

ال�سريف.

والفداء،  الت�سحية  بني على  الأردن 

اأبدا عن خدمة  اأبناوؤه وبناته  ل يتوانى 

الوطن والذود عنه،  فالأردنيون هم اأبناء 

اأبناء  الرجال الذين حملوا راية الثورة، 

الرجال الذين �سحوا با�سم الأمة( 
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عو�س ال�سقر

بعيد  يحتفل  اأن  الأردين  لل�سعب  يحق 

ال���ذي قاد  ق��ائ��ده.. كيف ل وه��و  م��ي��اد 

الأم��ان  بر  اإىل  وحنكة  بحكمة  ال�سفينة 

الأم��واج  تتقاذفها  م�سطربة  بيئة  و�سط 

العاتية من كل حدب و�سوب.. كيف ل وهو 

الذي مل تثنه م�ساغله وارتباطه العديدة 

من متابعة �سوؤون �سعبه اإذ ل يكاد مير يوم 

اأو  مكلوما  يوا�سي  جالته  اأن  ون�سمع  اإل 

لأ�سرة  العون  يد  ميد  اأو  حمتاجا  ي�ساعد 

تقطعت بها �سبل احلياة اأو يفتتح م�سروعا 

لاأيتام والفقراء..الخ.

ن�����س��اط��ات  ن���ت���اب���ع  ك���ي���ف ل ون���ح���ن 

ملخاطبة  الدولية  ال�ساحة  على  جالته 

العامل  دول  خمتلف  م��ن  الأع��م��ال  رج��ال 

التنموية  امل�سروعات  وا�ستقطابهم لإقامة 

مبا  الأردن  يف  امل�سرتكة  وال�ستثمارية 

والتطور  النمو  عجلة  حتريك  اإىل  ي��وؤدي 

والنتعا�س القت�سادي.

وفوق هذا وذاك، كيف ل ونحن نرى اأن 

للقا�سي والداين يف عوا�سم  يوؤكد  جالته 

�سنع القرار العاملية، من غري كلل ول ملل، 

املن�سود  بال�ستقرار  تنعم  لن  املنطقة  اأن 

للق�سية  العادل  للحل  التو�سل  يتم  مل  ما 

الفل�سطيني  ال�سعب  ميكن  مبا  الفل�سطينية 

ويف  امل�سروعه  حقوقه  على  احل�سول  من 

امل�ستقلة  دولته  اإقامة  يف  حقه  مقدمتها 

القد�س  اأم���ا  ال�سليب.  وط��ن��ه  ث��رى  على 

بالن�سبة  اأخ��رى  ق�سة  فتلك  ومقد�ساتها 

وتكرارا  مرارا  اأعلنها  الذي  فهو  جلالته، 

الآباء والأج��داد وهو  نهج  باأنه ي�سري على 

يتخلى عنه حتت  ولن  النهج  بهذا  متم�سك 

�ساحب  فهو  م�ستجدات..  اأو  ظ��روف  اأي��ة 

والتاريخية  والدينية  ال�سرعية  الولية 

دول  ب��اإع��رتاف  ومقد�ساتها  القد�س  على 

العامل ومنظمة الأمم املتحدة.

يكون  اأن  م�ستغربا  فلي�س  وع��ل��ي��ه، 

ال��ذي  الوحيد  العربي  الزعيم  جالته 

�سنع  عوا�سم  يف  الفل�سطيني  الهم  يحمل 

للت�سحيات  ت��ق��دي��را  ال��ع��امل��ي��ة،  ال���ق���رار 

يف  الأردين  اجلي�س  قدمها  التي  ال�سخية 

ثرى فل�سطني ووفاء لنهج الآباء والأجداد 

جالته  اإن  وال��ع��ه��ود..  ال��ع��ق��ود  م��ر  على 

ال�سغوط  ك��ل  رف�����ض  يف  ي��وم��ا  ي���ردد  مل 

الو�ساية  عن  للتنازل  املالية  والغ��راءات 

الها�سمية على القد�س ومقد�ساتها متم�سكا 

متاما  عليها  ال�سرعية  الها�سمية  بالولية 

كما حافظ عليها الآباء والجداد على مر 

الع�سور.

اإن يوم الثاثني من �سهر كانون الثاين 

بالن�سبة  الأي��ام  كباقي  لي�س  عام  كل  من 

مليكنا  مياد  ي��وم  فهو  الأردين..  لل�سعب 

اأمانة  ت�سلمه  منذ  حر�س  ال��ذي  امل��ف��دى، 

الكبري  الراحل  والده  وفاة  بعد  امل�سوؤولية 

والوطن  الن�سان  بناء  على  احل�سني،  امللك 

واأوىل فئات ال�سباب اإهتماما خا�سا لميانه 

املطلق بدورهم الكبري يف خدمة هذا الوطن 

وموا�سلة نه�سته احلديثة.

يوؤكد  ال��ذي  الثاين  عبداهلل  هو  ه��ذا 

وو�سطيته  ال���س��ام  اع��ت��دال  على  دائ��م��ا 

التطرف  ملفاهيم  املطلق  وت�ساحمه ورف�سه 

من  العديد  اإط��اق  ج��اء  هنا  وم��ن  والغلو 

املفهوم  ه��ذا  لتحقيق  الهادفة  امل��ب��ادرات 

»كلمة  »ر�سالة عمان« ومبادرة  مبا يف ذلك 

لإظهار  الديني«  »الوئام  ومبادرة  �سواء« 

لديننا  ال��ن��ا���س��ع��ة  احلقيقية  ال�����س��ورة 

ال�سامي احلنيف ولكي يعي�س اجلميع يف 

يف  �سركاء  مكوناته،  بجميع  الوطن،  هذا 

م�سرية البناء والتنمية، متعاونني على الر 

والتقوى ولي�س على الثم والعدوان.

ه����ذا ه���و ع���ب���داهلل ال���ث���اين ال���ذي 

القانون  دولة  مفهوم  تطبيق  على  يحر�س 

الأوراق  واملوؤ�س�سات، ومن هنا جاءت فكرة 

مبداأ  لتحقيق  جالته  اأطلقها  النقا�سية 

حيث  امل��ن�����س��ودة،  الجتماعية  ال��ع��دال��ة 

خارطة  جمملها،  يف  الأوراق  ه��ذه  ت�سكل 

�سيادة  م��ب��داأ  لتطبيق  حقيقية  ط��ري��ق 

القانون وحتقيق مفهوم العدالة بني جميع 

العربي  ال�سعيد  على  اأم��ا  املجتمع.  فئات 

للمملكة،  العروبي  النتماء  من  وانطاقا 

فقد فتح الأردن الأبواب م�سرعة لحت�سان 

م�ستغربا  لي�س  ولذلك  ال��ع��رب،  ال�سقاء 

يف  ال�سكانية  الرتكيبة  ف�سيف�ساء  ت�سم  اأن 

العربية  ال��دول  جميع  من  ممثلني  الأردن 

من باد �سنقيط اإىل املغرب العربي وم�سر 

و�سوريا  ولبنان  وال�سعودية  وال�����س��ودان 

امللك  وجالة  والأردن  عام  كل  والعراق.  

ويل  واهلل  و�سامة،  بخري  العزيز  و�سعبنا 

التوفيق.

ك�������ل ع���������ام وم����ل����ي����ك����ن����ا امل�����ف�����دى

ب������������خ������������ري  و������������س�����������ام�����������ة..
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عبداهلل  امللك  جالة  مياد  عيد  يف   

ن�ستذكر من الجنازات  ابن احل�سني  الثاين 

اع��ان   ، امل��ي��م��ون  ع��ه��ده  يف  حتققت  ال��ت��ي 

جالته عودة الباقورة والغمر اىل اح�سان 

الحتال  من  عجاف  �سنوات  بعد  الوطن 

ال�سرائيلي ، هذا القرار ال�سجاع والبطويل 

هوية  ع��ن  مبعزل  ق��راءت��ه  لميكن  ال���ذي  

احل�����س��اري  وان��ت��م��ائ��ه   ، ال��ق��وم��ي��ة  الردن 

والتاريخي ، وانت�ساره لق�سايا امته العربية 

املاجدة .

الها�سمي  الردين  العربي  احلمى  فهذا 

الكرى  العربية  ال��ث��ورة  راي��ة  وارث  ه��و   ،

 ، والطغيان  الظلم  م��ن  للتحرر  ور�سالتها 

وطلبا للحرية والكرامة ، وما فتىء الردن 

امته  ق�سايا  عن  املدافعني  طليعة  يف  مكانه 

، وعلى راأ�سها ق�سية فل�سطني ، �سعبا وار�سا 

القومية  مواقفه  من  تنل  ومل   ، ومقد�سات 

ومل   ، وال�سعاب  التحديات  كل  والوطنية 

الرتغيب  و���س��ائ��ل  ك��ل  ام���ام  عزميته  تهن 

والرتهيب.

ثبات املوقف الردين عر عنه جالة 

امل��ل��ك ب��او���س��ح ال�����س��ور وه���و ي��ع��ل��ن ع��ودة 

الباقورة والغمر اىل اح�سان الوطن ، »..... 

الق�سية  جتاه  القومية  مواقفنا  و�ستبقى 

الفل�سطينيني  الأ�سقاء  ودعم  الفل�سطينية 

خطوط  على  امل�ستقلة،  دولتهم  لإق��ام��ة 

وعا�سمتها   ،1967 عام  حزيران  من  الرابع 

املقد�سات  وح��م��اي��ة  ال�����س��رق��ي��ة،  ال��ق��د���س 

ثابتة  مواقف  فيها  وامل�سيحية  الإ�سامية 

تنامي  من  بالرغم  للم�ساومة،  قابلة  وغري 

ومن  املقد�سات،  لهذه  والتهديدات  املخاطر 

تعزيز  اإىل  وامل�سيحيني  امل�سلمني  اأدعو  هنا، 

حمايتها، ودعمنا يف املحافظة عليها، وعدم 

اليوم  اأعلن  كما  القانوين.  بو�سعها  امل�سا�س 

مبنطقتي  اخلا�سني  بامللحقني  العمل  انتهاء 

الغمر والباقورة يف اتفاقية ال�سام، وفر�س 

�سيادتنا الكاملة على كل �سر منها«.

،ان  ظنهم  وخ��اب  ال�سرائيليون  ظن   

الردين  و�سعبه  الها�سمية  بقيادته  الردن 

عن  املنافحني   ، امتهم  لق�سايا  الوف��ي��اء 

و�سعبها  املقد�س  بيت  واكناف  املقد�س  بيت 

الب����ي امل���راب���ط ع��ل��ى ث���راه���ا ال��ط��اه��ر ، 

ترهبهم  ان  او  مواقفهم  تتبدل  ان  ميكن 

كل  مار�ستها  التي  والوعيد  التهديد  لغة 

ولعل   ، ال�سرائيلية  ال�سيا�سية  الطياف 

مدى  لح��ظ  ال�سرائيلي  لاعام  املتابع 

الت�سكيك  ،وحم��اولت  والرتباك  ال�سدمة 

بقرارعودة ال�سيادة الردنية على الباقورة 

والغمر، بل والت�سكيك على ال�سمود الردين 

الغطر�سة  وج���ه  يف  وك���ري���اء  ع���ز  ب��ك��ل 

يحكم  التي  ال��ق��وة  وج��ن��ون  ال�سرائيلية 

قادتها .

على  الردن��ي��ة  ال�سيادة  ع���ودة  ق���رار 

ال��ب��اق��ورة وال��غ��م��ر، ه��و مب��ث��اب��ة ر���س��ال��ة 

بقيادته  الردن  ان  الحتال  دولة  حلكام 

، لن تهن  الها�سمية و�سعبه الردين العربي 

عزميتهم وا�سرارهم يف الدفاع عن ال�سقاء 

ومقد�ساتها  القد�س  فيها  مبا  النهر  غربي 

الحتال  ن��ري  م��ن  تتحرر  ان  لب��د  التي   ،

احل�سارية  حلا�سنتها  وتعود   ، ال�سرائيلي 

للمدائن  زه����رة   ، ال���س��ام��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

وعا�سمة لدولة فل�سطني .

ال���وط���ن ح�������س���ن  اىل  وال����غ����م����ر  ال����ب����اق����ورة  ع�������ودة 

ال��������������ق��������������ائ��������������د م���������������������ي���������������������اد  ع�����������������ي�����������������د  يف 

ات����ف����اق����ي����ة لأر�������س������ف������ة م����ل����ف����ات دائ������������رة ال�������������س������وؤون ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة

املوافق  الثاثاء  يوم  الوطنية  املكتبة  يف  وقعت  ال�سروق-  

2020/1/21 اتفاقية تعاون بني املكتبة الوطنية ودائرة 

ال�سوؤون الفل�سطينية لأر�سفة ملفاتها

الوطنية  املكتبة  ع��ام  مدير  التفاقية  على  ووق��ع 

الدكتور ن�سال العيا�سرة ومدير دائرة ال�سوؤون الفل�سطينية 

توثيق  اىل  التعاون  مذكرة  وتهدف  خرفان.  رفيق  املهند�س 

ذات  الفل�سطينية  ال�سوؤون  دائرة  وثائق  واأر�سفة  وفهر�سة 

البعد الوطني، حيث تقوم الدائرة بتزويد مديرية الوثائق 

الأ�سلية  بالوثائق  الوطنية  املكتبة  دائ��رة  يف  والتوثيق 

الفني  الع���داد  بعمليات  �ستقوم  وال��ت��ي  لديها  امل��وج��ودة 

للوثائق وت�سنيفها واأر�سفتها واإعداد و�سائل البحث الازمة 

ل�سهولة الطاع والرجوع اليها واتاحتها للباحثني.

املكتبة  ان  ال��ع��ي��ا���س��رة  ق���ال  ال��ت��وق��ي��ع  ح��ف��ل  وخ���ال 

كمكتبة  عملها  وهما  رئي�سيتني  مبهمتني  تقوم  الوطنية 

وطنية م�سوؤولة عن حفظ النتاج الفكري الوطني وكاأر�سيف 

وطني مهمته حفظ النتاج الوثائقي للمملكة مبينًا ا�ستعداد 

الفل�سطينية  ال�سوؤون  دائرة  من  موظفني  لتدريب  الدائرة 

على عمليات الر�سفة. وقدم املهند�س خرفان �سكره للدائرة 

الوثائق حيث كانت معر�سة للخطر  على مبادرتها لأر�سفة 

املكتبة  يف  وحفظها  ار�سفتها  خ��ال  م��ن  انقاذها  و�سيتم 

الوطنية.
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العدد التا�سع والربعون 6 جمادي الآخرة 1441 املوافق  31 كانون الثاين 2020 م6

وزير الدولة لتطوير الأداء املوؤ�س�سي تلتقي الأمناء واملدراء العامني يف الدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية
ال�سروق - 

�����س����ارك امل���ه���ن���د����س رف��ي��ق 

خرفان مدير عام دائرة ال�سوؤون 

الذي  بالجتماع   الفل�سطينية 

الأداء  تطوير  اإدارة  عقدته 

رئا�سة  يف  وال�سيا�سات  املوؤ�س�سي 

ال��������وزراء ل���اأم���ن���اء وامل������دراء 

امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  العامني 

يا�سرة  اأك��دت  و    2020/1/22

لتطوير  ال��دول��ة  وزي��ر  غو�سة  

�سرورة   على  املوؤ�س�سي  الأداء 

تقييم  ق��ن��وات  ن��ت��ائ��ج  متابعة 

املتمثلة  احلكومية  اخل��دم��ات 

ومن�سة  اخل��ف��ي«  »امل��ت�����س��وق  يف 

جتربتك«  قّيم   « و  »بخدمتكم« 

،واأو�سحت غو�سة اأهمية متابعة 

لأداء  وامل�ستمر  الدوري  التقييم 

احلكومية  وال��دوائ��ر  املوؤ�س�سات 

ل�����س��م��ان الرت����ق����اء مب�����س��ت��وى 

للمواطنني  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات 

ودميومتها.

و���س��ددت غ��و���س��ة  ع��ل��ى اأن 

وال�سفافية  وامل�سارحة  املكا�سفة 

لتح�سني  الأم��ث��ل  ال��ط��ري��ق  ه��ي 

احلكومية،  اخل��دم��ات  وتطوير 

الأمناء  متابعة  اأن  اإىل  م�سرية 

وامل���������دراء ال���ع���ام���ني ل��ق��ن��وات 

ت�سور  بو�سع  ت�ساهم  التقييم 

وا���س��ح اأم��ام��ه��م ح���ول اأو���س��اع 

وو�سع  وموؤ�س�ساتهم،  دوائ��ره��م 

للخدمات  التح�سينية  اخلطط 

اأن  غو�سة  وبينت  فيها.  املقدمة 

التي  للتقييم  الأول��ي��ة  النتائج 

النهائي  ب�سكلها  اإع��داده��ا  يتم 

رئي�س  ع��ل��ى  ل��ع��ر���س��ه��ا  مت��ه��ي��دا 

اأداء  مت��ي��ز  اأظ���ه���رت  ال������وزراء، 

واملوؤ�س�سات  ال��دوائ��ر  م��ن  ع��دد 

ت��ع��اين  ح���ني  يف  احل���ك���وم���ي���ة، 

اأخ��رى من حتديات يجب  دوائ��ر 

واإ���س��اح  معاجلتها  على  العمل 

واأ���س��ارت  لديها.  اخللل  جوانب 

�سرع  ال�����وزراء  جمل�س  اأن  اإىل 

الدوائر  اأداء  مبناق�سة  موؤخرا 

اأكد  حيث  اخلدمية،  احلكومية 

عمر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س 

الدوائر  مكافاأة  اأهمية  ال���رزاز 

الدوائر  قيام  و�سرورة  املتميزة 

باإ�ساح  امل��ت��دين  التقييم  ذات 

اخلدمات  �سوية  ورف��ع  لديها  ما 

الجتماع  خ��ال  وج���رى  فيها. 

عمل  ملنهجية  م��و���س��ع  ع��ر���س 

الأدوار  و�سرح  التقييم  قنوات 

واملوؤ�س�سات  الدوائر  من  املطلوبة 

احلكومية لت�سويب الأو�ساع فيها 

حت�سني  على  اإيجابا  ينعك�س  مبا 

اخلدمات املقدمة للمواطنني.

وح�سر الجتماع من الدائرة 

�سامر  الإداري���ة  ال�سوؤون  مدير 

التطوير  ق�سم  ورئي�س  خ�ساونة 

ويذكر   ، ال��داود  علياء  املوؤ�س�سي 

الفل�سطينية   ال�سوؤون  دائ��رة  ان 

بخدمتكم  مب��ن�����س��ة  ت�����س��ارك  

وا�ستقبلت عدد من ال�ستف�سارات 

بالفرتة  وعاجلتها  وال�����س��ك��اوي 

قامت  وكما  املطلوبة،  الزمنية 

ال����دائ����رة م���ن خ����ال ���س��اب��ط 

تقريرها  برفع  املن�سة  ارتباط 

وال���ذي  ال������وزراء  رئ��ا���س��ة  اىل 

عن  املعنية  املديريات  رد  يظهر 

واردة  و���س��ك��وى  ا�ستف�سار  ك��ل 

معاجلتها  مت  وكيف  املن�سة  اىل 

مبهنية عالية.

ال�سروق-

اأبرز التقرير ال�سهري ل�سهر كانون 

دائ��رة  ا�سدرته  ال��ذي  املا�سي  الأول 

الردن  موقف  الفل�سطينية،  ال�سوؤون 

الداعم  الثاين  عبداهلل  امللك  وجالة 

وامل�ساند لل�سعب الفل�سطيني يف ن�سالهم 

م�سريهم  لتقرير  وامل�����س��روع  ال��ع��ادل 

حل  اأ�سا�س  على  الوطني  ترابهم  على 

فل�سطينية  دول���ة  وق��ي��ام  ال��دول��ت��ني 

من  ال���راب���ع  خ��ط��وط  ع��ل��ى  م�ستقلة 

حزيران عام 1967 وعا�سمتها القد�س 

ال�سرقية.

جالة  تاأكيد  اإىل  التقرير  وا�سار 

الها�سمية  ال��و���س��اي��ة  لأه��م��ي��ة  امل��ل��ك 

وامل�سيحية  الإ�سامية  املقد�سات  على 

ال�سرعية  الو�ساية  وه��ي  القد�س؛  يف 

اإرث��ا  جالته  حملها  ال��ت��ي  الأ���س��ي��ل��ة 

وال��ت��اري��خ،  ال��دي��ن  م��ن  نابعا  ها�سميا 

مواقفه  وترتجمها  جهوده  جت�سدها 

ال��وا���س��ح��ة وال��ث��اب��ت��ة يف ال��دف��اع عن 

ال���ق���د����س وامل���ق���د����س���ات الإ���س��ام��ي��ة 

الإقليمية  امل��ح��اف��ل  يف  وامل�سيحية 

والدولية كافة.

وع���ر����س ال��ت��ق��ري��ر ل��ان��ت��ه��اك��ات 

الأول  ك��ان��ون  �سهر  يف  الإ�سرائيلية 

واملعاهدات  للمواثيق  حتد  يف  املا�سي 

والقرارات الدولية، وا�ستمرار �سيا�ساته 

والعن�سرية  والتهويدية  ال�ستيطانية 

من  اأ�سكالها  بجميع  الفل�سطينيني  �سد 

قتل واعتقال وهدم وا�ستيطان وتهويد 

بالقرارات والتفاقيات  دون الكرتاث 

الدولية، وتبديد �سائر اجلهود الرامية 

اإىل التو�سل حلل الدولتني.

الح��ت��ال  ق���وات  ان  اإىل  ول��ف��ت 

املا�سي  ال�سهر  اعتقلت  الإ�سرائيلي 

ال�سفة  يف  فل�سطينيني  مواطنني   406

واقتحام  املحتلة،  والقد�س  الغربية 

489 جتمعا �سكنيا، منها 484 يف ال�سفة 

و5 يف قطاع غزة، واإقامة 296 حاجزا 

والب�سائع  امل��واط��ن��ني  حركة  اأع��اق��ت 

ال�سفة  يف  ال���زراع���ي���ة  وامل��ن��ت��ج��ات 

على  اع��ت��داء  ح���ادث   26 و  الغربية، 

مواقع العبادة، وهدم 15 بيتًا ومن�ساأة.

م�����س��اري��ع   7 اإق�����رار  اإىل  وا����س���ار 

الفل�سطينية  امل���دن  يف  ا�ستيطانية 

اع���ت���داء  و39  ال���ق���د����س،  ول���س��ي��م��ا 

الفل�سطينيني  ���س��د  امل�ستوطنني  م��ن 

دعم  اإطار  يف  ومقد�ساتهم  وممتلكاتهم 

ت��وف��ره��ا خمتلف  ك��ام��ل��ت��ني  وح��م��اي��ة 

موؤ�س�سات الحتال.

دائرة ال�سوؤون الفل�سطينية تثمن مواقف الردن الداعمة للق�سية

ال�سروق- 

ث���ّم���ن���ت ال���ف���ع���ال���ي���ات 

ال�����س��ع��ب��ي��ة وم���وؤ����س�������س���ات 

املخيمات  يف  املدين  املجتمع 

الأردن،  يف  الفل�سطينية 

م��وق��ف ج��ال��ة امل��ل��ك جت��اه 

الق�سية الفل�سطينية.

واأ����س���اف���ت ال��ف��ع��ال��ي��ات 

يف ب��ي��ان ���س��ادر ع��ن دائ���رة 

يوم  الفل�سطينية  ال�����س��وؤون 

اإنهم  املوافق 1/29  الأربعاء 

الف�سل  اأن  ت���ام  ي��ق��ني  ع��ل��ى 

ال�سام  خطة  م�سري  �سيكون 

املرة  ف�سلت  كما  الأمريكية 

جالة  اأعلن  عندما  الأوىل، 

ال���ث���اين،  اهلل  ع��ب��د  امل���ل���ك 

للوطن  “ل  مدوية  واأعلنها 

ل��ل��ت��وط��ني، ل  ال��ب��دي��ل، ل 

للتخلي عن القد�س”.

ما  اأن  اإىل  وا�����س����ارت 

الأمريكية  الإدارة  اأعلنته 

بخطة  ي�����س��م��ى  م���ا  ح����ول 

ياأتي  الأم��ريك��ي��ة،  ال�����س��ام 

دعما للموؤامرة ال�سرائيلية 

القومية  “دولة  ب��اإق��ام��ة 

الظلم  ال�سرائيلية”، ومينح 

وتاريخية  قانونية  �سرعية 

ت�����س��ف��ي��ة  اىل  ت�����ه�����دف 

لل�سعب  الوطنية  احل��ق��وق 

الفل�سطيني.

واأع���رب���ت ال��ف��ع��ال��ي��ات 

ال�����س��ع��ب��ي��ة ع���ن اع��ت��زازه��ا 

مبوقف الأردن ال�سلب الذي 

ج�سام  مب�سوؤوليات  ينه�س 

الفل�سطينية  الق�سية  جتاه 

رغم  ومقد�ساتها  والقد�س 

�سغوط  م��ن  ل��ه  يتعر�ض  م��ا 

اقليمية ودولية واقت�سادية 

ومالية لتمرير اخلطة.

وا���س��اف��ت ال��ف��ع��ال��ي��ات، 

التم�سك  اأه��م��ي��ة  ن��وؤك��د   ”
ورف�س  الوطنية  بالثوابت 

متار�س  التي  ال�سغوطات  كل 

جالة  ودع��م  اململكة،  على 

امل��وؤام��رة  مواجهة  يف  امللك 

وف��ل�����س��ط��ني  الأردن  ع��ل��ى 

مو�سحني ” نقف �سفا واحدا 

ملواجهة  املر�سو�س  كالبنيان 

ا�ستهداف  ي��ح��اول  م��ن  ك��ل 

الأردن واأمنه” .

وج������ددت ال��ف��ع��ال��ي��ات 

ال��ب��ي��ع��ة وال������ولء جل��ال��ة 

امل��ت��وا���س��ل  �سعيه  يف  امل��ل��ك 

لأي��ة  للت�سدي  وال������دوؤوب 

الق�سية  لت�سفية  حم��اول��ة 

الفل�سطينية.

املخيمات 

الفل�سطينية يف 

الأردن تثمن 

موقف امللك من 

»�سفقة القرن «
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الفل�سطينية ال�سوؤون  دائرة  يف  ترفيعات 
ق��رر وزي���ر اخل��ارج��ي��ة و���س��وؤون 

امل���غ���رتب���ني  ب��ت��ن�����س��ي��ب م���ن جلنة 

ال�سوؤون  دائرة  يف  الب�سرية   امل��وارد 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ت��رف��ي��ع ع����دد من 

املوظفني اىل درجات خمتلفة .

عبد  م��وف��ق  ت��رف��ي��ع  مت  ح��ي��ث 

الون���روا  مديرية  مدير  الرحمن 

الدرجة  اىل  الدولية  واملنظمات 

اخلا�سة ، كفاح حممود من مديرية 

ال��درج��ة  امل��خ��ي��م��ات اىل  خ��دم��ات 

الدرجة  اىل  خليل  ،عمران  الأوىل 

�سامة  عفاف  ترفيع  ومت  الثانية 

من مديرية الدرا�سات والعام اىل 

الدرجة الثالثة.

ك��م��ا مت ت��رف��ي��ع غ����ادة ج��اب��ر 

املعلومات  تكنولوجيا  مديرية  من 

ال�سوؤون  املنا�سري من مديرية  وروان 

الإداري������ة ون�����س��ال ال��دي��ري��ة من 

م��دي��ري��ة خ��دم��ات امل��خ��ي��م��ات اىل 

الدرجة الرابعة ،

الدين  ع��ز  م��ن  ك��ل  ترفيع  ومت   

و  القانونية  ال�سوؤون  من  الدراو�سة 

ال�سوؤون  مديرية  من  علي  اأب��و  مي 

املالية و حممد �سديفات من مديرية 

ال��درج��ة  امل��خ��ي��م��ات اىل  خ��دم��ات 

الثالثة.

اخلام�سة  ال��درج��ة  اىل  وترفع 

ك���ل م���ن ح��م��زة حم��م��د خ��ل��ي��ل من 

و  املعلومات  تكنولوجيا  مديرية 

ال�سوؤون  مديرية  من  العبو�سي  عمار 

مديرية  من  العايدي  وجهاد  املالية 

خدمات املخيمات ا�سافة اىل ترفيع 

اكرام اأبو بكر من مديرية الدرا�سات 

مديرية  من  �سند  ون�سال  والع��ام 

الفقهاء  و���س��وزان  املالية  ال�����س��وؤون 

اىل  الإداري��ة  ال�سوؤون  مديرية  من 

الدرجة ال�ساد�سة .

ال�سروق- 

مبدير  خرفان  رفيق  املهند�س  الفل�سطينية  ال�سوؤون  دائرة  عام  مدير  التقى 

عمليات الوكالة حممد ادار يف مقر الوكالة يوم الأربعاء املوافق 1/15 .

الوكالة  بعمل  املتعلقة  املوا�سيع  من  عددا  الجتماع  خال  الطرفان  وناق�س 

يف الأردن بالإ�سافة اىل التاأكيد على قرار الوكالة ا�ستئناف عمل بع�س م�ساغل 

كلية وادي ال�سري للتدريب املهني التابعة للوكالة بعد التحقق من �سروط ال�سالمة 

العامة للطلبة واملدربني على حد �سواء.

واأكد خرفان على اأهمية اللتزام ببنود التفاق الذي مت التو�سل اليه بني 

احتاد العاملني  يف الوكالة املتعلق بعملية م�سح رواتب موظفي الوكالة للعاملني 

ي�سمن  مبا  املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية  بوزير  الجتماع  اثر  مت  والذي  بالأردن 

ح�سول العاملني على الزيادات وفقا للم�سح الذي مت النتهاء منه.

خ�������رف�������ان ي����ل����ت����ق����ي م������دي������ر ع����م����ل����ي����ات الون�������������روا 

الأون��������������روا: ال�����دع�����وة لإن�����ه�����اء ع���م���ل���ن���ا ع��ر 

���س��ف��ق��ة ال����ق����رن ب���اط���ل���ة وخ���دم���ات���ن���ا م�����س��ت��م��رة
ال��ر���س��م��ي  ال���ن���اط���ق  رّد 

على  م�سع�سع  �سامي  ل��اأون��روا 

باإنهاء  القرن«  »�سفقة  مناداة 

»ولي��ة  قائا  الون����روا،  عمل 

 169 �سوتت  والتي  الون���روا، 

جتديدها  على  �سهر  قبل  دولة 

وا�سحة  اخ��رى،  �سنوات  لثاث 

وهي ولية ل متلك هذه الدولة 

مثل  تغريها  ول  نفيها  تلك  اأو 

مرجعية  الت��ف��اق��ي��ات،  ه���ذه 

اجلمعية  دوم��ا  تبقى  الأون���روا 

العمومية لاأمم املتحدة بكامل 

القانون  اإىل  وم�ستندة  هيئتها 

الدولية  وال���ق���رارات  ال���دويل 

مكانة  وحت��م��ي  ت�سمن  ال��ت��ي 

ومطالب لجئي فل�سطني«.

وت��اب��ع يف ب��ي��ان ���س��در عن 

ال��وك��ال��ة »خ��دم��ات الأون����روا 

وال�سفة  ال��ق��د���س  �سرقي  ف��ى 

ول��ب��ن��ان  والأردن  ال��غ��رب��ي��ة 

انقطاع  دومنا  م�ستمرة  و�سوريا 

حل  اإي��ج��اد  اإىل  ي�سار  وح��ت��ى 

الاجئني  لق�سية  و�سامل  عادل 

الفل�سطينيني«.

للوكالة  نية  ل  »ان  واأك���د 

باإنهاء عملها ول بت�سليم مهامها 

فى  و�ست�ستمر  كانت  جهة  لأية 

التواجد على الأر�س، مدار�سنا 

احليوية  وخدماتنا  وعيادتنا 

الأخ�����رى م�����س��ت��م��رة، ال��دع��وة 

معاجلة  ق��ب��ل  ع��م��ل��ن��ا  لن���ه���اء 

جذور الق�سية واحقاق احلقوق 

اآم��ال  احل��ائ��ط  بعر�س  ي�سرب 

الفل�سطينيني  الاجئني  مايني 

وهي دعوة باطلة«.

مهرجان ا�سحاب الهمم » مبادرة يف خميم �سوف
ال�سروق-

اأق����ام����ت م���ب���ادرة 

ن�������س���ام���ى ون�����س��م��ي��ات 

مع  بال�سراكة  الأردن 

فريق العطاء التنفيذي   

وم��������ب��������ادرة ار�����س����م 

اب��ت�����س��ام��ت��ي وال��ل��ج��ان 

من  ال�سبابية  الفنية 

ج��م��ع��ي��ة ال����رائ����دات 

الريفيات وعدد من ذوي الحتياجات 

الهمم«،  اأ�سحاب  »مهرجان  اخلا�سة 

يف  املجتمعي  التاأهيل  مركز  �سالة  يف 

ال�سيا�سي  النا�سط  رعاها  �سوف  خميم 

حممد العيا�سرة 

عليان  عماد  املبادرة  رئي�س  وقال 

زرع  منه  ال��ه��دف  امل��ه��رج��ان  ه��ذا  »اأن 

يف  الأط��ف��ال  وج��وه  على  البت�سامة 

الحتياجات  ذوي  م��ن  ���س��وف  خميم 

الحتياجات  ذوي  وا�سعاد  اخلا�سة، 

بينهم،  فيما  املحبة  ون�سر  اخلا�سة 

توزيع  ع��ر  ال��ف��رح،  مظاهر  واإب����راز 

خال  من  عليهم    والأل��ع��اب  الهدايا 

�سكر  ب�����دوره  ال��ت��ط��وع��ي��ة،  ال���ف���رق 

املهرجان  على  »القائمني  العيا�سرة 

واأث��ن��ى  املجتمعي  ال��ت��اأه��ي��ل  وم��رك��ز 

و�سرورة  املهرجانات  ه��ذه  مثل  على 

اإقامتها للرتفيه عن ذوي الحتياجات 

اخلا�سة، م�سريا اىل حر�سه مع فريق 

تنظيم املبادرة على �سمان ا�ستمرارها 

وجناحها.

العدد التا�سع والربعون 6 جمادي الآخرة 1441 املوافق  31 كانون الثاين 2020 م

وقفة احتجاجية يف البقعة رف�سا ل�سفقة القرن
 

فاعليات  نفذت 

عني  بلواء  �سعبية 

ال���ب���ا����س���ا وخم��ي��م 

لاجئني  ال��ب��ق��ع��ة 

ليل  الفل�سطينيني، 

ام�س وبالتزامن مع 

المريكي  الع��ان 

القرن   �سفقة  ع��ن 

احتجاجية  وقفة 

اأمام دوار ال�سوؤون الفل�سطينية يف املخيم.

وجاءت الوقفة رف�سًا للخطة الأمريكية لل�سام بني الفل�سطيني 

الإ�سرائيليني او ما ي�سمى ب�سفقة القرن.

الإ�سرائيلي  بالحتال  م��ن��ددة  بعبارات  املحتجون  وهتف 

الفل�سطيني  ال�سعب  ح�ساب   على  له  الأمريكية  القيادة  وانحياز 

الوطني  ترابه  على  امل�ستقلة  دولته  امل�سروعةباإقامة  وحقوقه 

وعا�سمتها القد�س ال�سريف.

الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  حول  التفافهم  املحتجون   واأكد 

�ساحب الو�ساية على املقد�سات الدينية  الإ�سامية وامل�سيحية يف 

القد�س، كما اأكد املحتجني مت�سكهم بحق العودة اىل فل�سطني وعدم 

تخليهم عن هذا احلق.
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ج���ول���ة اإب���داع���ي���ة ل����»امل���ت���ح���ف امل��ت��ن��ق��ل« يف م����دار�����س خم��ي��م ال��ب��ق��ع��ة

الذي  املتنقل«  »املتحف  برنامج  ا�ستهل 

للفنون  الأردن��ي��ة  امللكية  اجلمعية  تنظمه 

الها�سمي،  وج��دان  الأم��رية  برئا�سة  اجلميلة 

البقعة  خميم  يف  بجولة  العام  لهذا  ن�ساطاته 

واملراكز  احلكومية  املدار�س  من  عددا  �سملت 

الأط��ف��ال  ع�سرات  ���س��ارك  حيث  الثقافية، 

بر�سم لوحات فنية بعد ان ا�ستمعوا ل�سرح من 

بقاعني  �سهيل  الفنان  الرنامج  على  امل�سرف 

حول ماهية الفن الت�سكيلي واأ�ساليبه املختلفة 

وتطوره عر الع�سور.

وتناولت ر�سومات الأطفال ق�سايا وطنية 

لهم  ق��دم  حيث  خمتلفة،  وبيئية  وان�سانية 

الفنان �سهيل بقاعني نبذة عن �سياغة اللوحة 

كالبا�ستيل  الأل���وان  م��ن  املختلفة  ب��الأن��واع 

والأكريليك والألوان املائية والزيتية وغريها

و يعد م�سروع املتحف املتنقل، مبا ي�ستمل 

اأ�سيلة  فنية  لأعمال  معار�س  اإقامة  من  عليه 

عمل  وور���س  الوطني،  املتحف  جمموعة  من 

واأكادمييون  فنانون  يقيمها  وحما�سرات  فنية 

خمت�سون، م�سروعًا رائدًا على م�ستوى الأردن 

والوطن العربي. ويهدف امل�سروع الذي يتبناه 

بجبل  اجلميلة  للفنون  ال��وط��ن��ي  امل��ت��ح��ف 

اللويبدة منذ العام 2009، و�ساهم يف اإطاقه 

والتعاون  التخطيط  الثقافة،  وزارات  من  كل 

زي���ادة  اإىل  وال��ت��ع��ل��ي��م،  وال��رتب��ي��ة  ال����دويل 

الت�سكيلية  الفنون  جمالت  يف  الثقايف  الوعي 

يف  الفنية  باحلركة  والتعريف  والب�سرية، 

والدول  والإ�سامي  العربي  والعاملني  الأردن 

يف  وامل��دن  القرى  اإىل  بها  والو�سول  النامية، 

جميع حمافظات اململكة.

 وقال د. خالد خري�س مدير عام املتحف 

املتحف  فكرة  ان  اجلميلة  للفنون  الوطني 

املنطقة،  يف  وري��ادي��ة  م�سبوقة  غري  املتنقل 

فل�سفة  �سلب  يف  ياأتي  امل�سروع  اأن  اإىل  لفتًا 

بالثقافة  الوعي  تعزيز  اإىل  الرامية  املتحف 

قطاعات  اأو�سع  اإىل  بها  والتوجه  الت�سكيلية، 

خطة  و�سع  املتحف  اأن  اإىل  واأ�سار   . املجتمع 

كافة،  اململكة  حمافظات  تغطية  من  مكنته 

الفن،  مفهوم  دعم  �ساأنه  من  امل�سروع  اأن  مبّينًا 

وتعزيز اأهمية الثقافة الب�سرية يف املجتمع. 

وراأى اأن املتحف �سي�سهم يف جت�سري الفجوة بني 

الفن والنا�س، معترا اأن ذلك من �ساأنه اأن يكون 

ملزيد  والأهلية  الر�سمية  للموؤ�س�سات  حمّفزًا 

وثقافتها  الت�سكيلية  بالفنون  الهتمام  من 

الب�سرية.

ال�سروق- 

خميم  خ��دم��ات  جلنة  اق��ام��ت 

اربد حفا تكرمييا لطلبة الثانوية 

املكرمة  على  احلا�سلني  ال��ع��ام��ة 

املخيمات  لبناء  املخ�س�سة  امللكية 

برعاية   1/4 املوافق  ال�سبت  يوم 

البطاينة  ن�����س��ال  ال��ع��م��ل  وزي����ر 

ال�سوؤون  وبح�سور مدير عام دائرة 

الفل�سطينية املهند�س رفيق خرفان  

النيابية  فل�سطني  جلنة  ورئي�س 

حممود  وال��ن��ائ��ب  ال�سعود  يحيى 

الطيطي .

نظام  اإن  ال��ب��ط��اي��ن��ة،  وق����ال 

اخلدمة املدنية اجلديد ياأخذ بعني 

لرتجمة  اأر�سية  ت�سكيل  العتبار 

ال��ت��وج��ه��ات وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

واخلطط الرامية ملواجهة البطالة 

باملواءمة  م��رون��ة،  اأك��رث  بطريقة 

ومتطلبات  التعليم  خمرجات  بني 

�سوق العمل.

واأك��������د ال���ب���ط���اي���ن���ة خ���ال 

علينا  يتوجب  اأن���ه   ، الح��ت��ف��ال  

تغيري نظرتنا وثقافتنا نحو القطاع 

امل�ستقبل يكمن  اأن  اخلا�س باعتبار 

بني ثناياه، وبني اأن النظام اجلديد 

اإ���س��اف��ي��ة  ن��ق��اط  ث���الث  �سيعطي 

ل��ل��ت��ع��ي��ني على  امل��ت��ق��دم  ل��ر���س��ي��د 

الديوان اإذا ما كان عامًا يف القطاع 

اخلا�س ب�سكل غري منف�سل، اإ�سافة 

اإىل درا�سة احلد الأدنى من الأجور 

لتج�سري  جميعها  ت��ه��دف  وال��ت��ي 

القطاعني  جاذبية  ب��ني  الفجوة 

الطلبة  ووج���ه   ، واخل��ا���س  ال��ع��ام 

اجلامعية  الدرا�سة  على  املقبلني 

التخ�س�سات  ن��ح��و  ال��ت��وج��ه  اإىل 

ما  التي  واملهنية  والفنية  التقنية 

زالت مطلوبة يف �سوق العمل املحلي 

والعربي والبتعاد عن التخ�س�سات 

عن  وع��ر  الإم��ك��ان،  ق��در  امل�سبعة 

معاجلة  يف  بامل�ستقبل  ت��ف��اوؤل��ه 

والجتماعية  القت�سادية  امللفات 

ويف مقدمتها ملف البطالة.

وع���ر����س م��دي��ر ع���ام دائ���رة 

املهند�س  الفل�سطينية  ال�����س��وؤون 

رف��ي��ق خ��رف��ان ج��ان��ب��ًا م��ن م��ك��ارم 

جالته املنت�سرة يف ربوع املخيمات 

توليها  التي  والرعاية  والهتمام 

احل��ك��وم��ة وم��وؤ���س�����س��ات ال��دول��ة 

املختلفة لها، مما جعلها مراكز اأمل 

وعلم وعمل

واأ�ساد النائب حممود الطيطي 

مبكارم جالة امللك عبداهلل الثاين 

املخيمات  اأب���ن���اء  ع��ل��ى  امل��ت��ع��ددة 

اإىل  لفتًا  ارب��د،  خميم  وخ�سو�سًا 

قاعة  ب��اإق��ام��ة  اأوع���ز  جالته  اأن 

لنادي  الأغرا�س  متعددة  ريا�سية 

اجل��ل��ي��ل، وم���وؤك���دًا ال��ت��ف��اف اأب��ن��اء 

جالته  ق��ي��ادة  خ��ل��ف  امل��خ��ي��م��ات 

وق��ال   ، ال���ع���ودة  ب��ح��ق  ومت�سكهم 

النيابية  فل�سطني  جلنة  رئي�س 

جالة  م��ك��ارم  اإن  ال�سعود،  يحيى 

تتوقف،  ولن  املخيمات  غطت  امللك 

لتحويل  توجهًا  هناك  اأن  م�سيفًا 

مقاعد  بتخ�سي�س  جالته  مكرمة 

جامعية لأبناء املخيمات اإىل منح

ح��ف��ل ت��ك��رمي��ي ل��ط��ل��ب��ة ال���ث���ان���وي���ة ال���ع���ام���ة يف خم��ي��م ارب���د

ال�سروق- 

ق���ام م��دي��ر ع���ام دائ�����رة ال�����س��وؤون 

خ��رف��ان  رف��ي��ق  امل��ه��ن��د���س  الفل�سطينية 

ارب���د  ت��ف��ق��دي��ة اىل خم��ي��م��ي  ب���زي���ارة 

وال�سهيد عزمي املفتي  يف حمافظة اربد 

يوم ال�سبت املوافق 2020/1/18 ورافقه 

مدير  باأعمال  القائم  ال��زي��ارة  ه��ذه  يف 

اأ�سامة  ال��دائ��رة  يف  املخيمات  مديرية 

علقم  .

وق���ام خ��رف��ان خ��ال ه��ذه ال��زي��ارة 

بجولة تفقدية يف املخيمني لاطاع على 

اأبرز  على  والوقوف  ق��رب   عن  الأو���س��اع 

التحديات والعمل على مواجهتها واإيجاد 

حلول منا�سبة ، كما مت الطاع على �سري 

العمل يف امل�ساريع التي تنفذ يف املخيمني . 

ال�سروق- 

ق���ام���ت ج��م��ع��ي��ة 

الك������ف ال��ب��ي�����س��اء 

يف  ومقرها  اخل��ريي��ة 

خميم احل�سني بتوزيع 

العائات  ماب�س على 

امل�سجلة لديها  املعوزة 

اجلمعية  ق��ام��ت  كما 

بتوزيع م�سمعات نايلن 

على عدد من العائات .

كما قامت اجلمعية  بعقد حما�سرة 

لأطفال املدار�س عن وقاية ال�سنان ومت 

توزيع الهدايا على الطفال مببادرة من 

اجلامعة.

ج�����ول�����ة ت����ف����ق����دي����ة مل�����دي�����ر ع��������ام ال�����������س�����وؤون 

وال�����س��ه��ي��د ارب�������د  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة يف خم���ي���م���ي 

ج����م����ع����ي����ة الك�������������ف ال�����ب�����ي�����������س�����اء ت��������وزع 

احل�����������س�����ني خم�������ي�������م  يف  م�����������������س��������اع��������دات 

العدد التا�سع والربعون 6 جمادي الآخرة 1441 املوافق  31 كانون الثاين 2020 م
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حطني  مبخيم  طبية  اأ�سنان  عيادة  تفتتح  الها�سمية  اخلريية  الهيئة  اندوني�سي  بدعم 

ال�سروق- 

اخل��ريي��ة  الهيئة  افتتحت 

بح�سور  الها�سمية  الأردن���ي���ة 

ال�����س��ف��ري الن��دون��ي�����س��ي اآن����دي 

وك��ال��ة  م��ن  ب��دع��م  ريحميانتو 

الندوني�سية  وال���دواء  ال��غ��ذاء 

العون  عيادات  يف  ا�سنان  عيادة 

خميم  يف  الفل�سطيني  ال��ط��ب��ي 

دائ���رة  م��ع  وبالتن�سيق  ح��ط��ني 

ال�سوؤون الفل�سطينية.

ال��ع��ي��ادات  ت�سليم  مت  ك��م��ا 

يف  طبية  مب�ستلزمات  الطبية 

�سمن  وج��ر���س  ح��ط��ني  خميمي 

ملخيمات  ال�سحي  الدعم  م�سروع 

الأردن  يف  الفل�سطيني  اللجوء 

اخلريية  الهيئة  تنفذه  وال��ذي 

مع  بالتعاون  الها�سمية  الأردنية 

عدة جهات ومنظمات.

و مت توزيع 530 �سوبة غاز 

الاجئني  على  ح���رام  و1060 

خم��ي��م��ي  يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 

اىل  بالإ�سافة  وحطني  جر�س 

غ��ذائ��ي��ة  وج��ب��ة   300 ت���وزي���ع 

الفل�سطينيني  ال��اج��ئ��ني  ع��ل��ى 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع دائ����رة ال�����س��وؤون 

جر�س  خميم  يف  الفل�سطينية 

�سلمت هذا  الهيئة  ان  وي�سار اىل 

الطبي  العون  ل�سالح  با�س  العام 

وك��ال��ة  م��ن  م��ق��دم  الفل�سطيني 

الندوني�سية  وال���دواء  ال��غ��ذاء 

اللوج�ستية  للعمليات  دع��م��ا 

يف  الفل�سطيني  ال��ط��ب��ي  ل��ل��ع��ون 

اىل  بالإ�سافة  الطالبية  خميم 

املتمثلة  الغاثية  امل�ساعدات 

بتوزيع الطرود الغذائية ل�سالح 

عدد  يف  الفل�سطينيني  الاجئني 

من املخيمات.

الهيئة  ع���ام  اأم����ني  واأ����س���ار 

الها�سمية  الأردن���ي���ة  اخل��ريي��ة 

التي  اجل��ه��ود  اىل  امل��ف��ل��ح  امي���ن 

لتاأمني  دائ��م��ا  الهيئة  تبذلها 

اللجوء  ملخيمات  امل�ستمر  الدعم 

خال  من  الأردن  يف  الفل�سطيني 

داعمة  جهات  ع��دة  مع  التعاون 

املجالت  ومنظمات على خمتلف 

ال�سحي  ال��دع��م  م�ساريع  ومنها 

وامل�ساريع  التعليمية  وامل�ساريع 

خا�س  �سكر  ووج���ه  الغ��اث��ي��ة 

عمان  يف  الندوني�سي  لل�سفري 

وامل�ستمر  ال�سخي  ال��دع��م  على 

الندوني�سية  املنظمات  قبل  من 

لاجئني الفل�سطينيني يف الأردن 

والذي ي�سل مل�ستحقيه من خال 

وال�سفارة  الهيئة  ب��ني  التعاون 

الأندوني�سية يف عمان .

حم�����اف�����ظ ج�����ر������س ي����������زور جل��ن��ة 

ط�����������������������واريء خم�������ي�������م ������س�����وف

ال�سروق-

جر�س  حم��اف��ظ  ع��ط��وف��ة  زار 

عاطف العبادي ليا جلنة الطوارئ 

جولته  خال  من  �سوف  خميم  يف 

امليدانية يف املحافظ اإثر املنخف�س 

اململكة  ع��ل��ى  اإث���ر  ال���ذي  اجل���وي 

وب�سحبته عدد من كوادر املحافظة 

ال��ط��وارئ  خطة  على  اط��ل��ع  حيث 

تنفيذها  اآلية  وعلى  م�سبقا  املعدة 

لرئي�س  اجل��زي��ل  ال�سكر  م��ق��دم��ا 

على  ب��ن��ات  املح�سن  عبد  اللجنة 

الطوارئ  جلنة  مع  املبذولة  جوده 

التحتية  البنية  ع��ل��ى  للحفاظ 

البيوت  ومتابعة  با�ستمرار  �سليمة 

ما  كل  وتوفري  الزنك  اأ�سطح  ذات 

يلزم لراحة املواطنني.

 و قدم رئي�س اللجنة  كلمة اأ�ساد 

يبذلها  الذي  الكبرية  باجلهود  بها 

اأرك��ان  جميع  يف  املحافظ  عطوفة 

املحافظة مركزا على املخيمات من 

والزيارات  امل�ستمر  التوا�سل  خال 

العقبات   ك��ل  وت��ذل��ي��ل  امل��ي��دان��ي��ة 

من  عدد  اللجنة  رئي�س  و�سع  وقد 

ال�سرورية  والحتياجات  الطلبات 

تنفيذ  اأهمها  وم��ن  املخيم  لأه��ايل 

املخيم  طرق  على  املطبات  من  عدد 

ال�سارع  اإن��ارة  اخلطرة   الأماكن  يف 

املخيم   اإىل  الركانني  م��ن  امل���وؤدي 

التي  اربد  كهرباء  �سركة  ومتابعة 

التنظيم  خ���ارج  املخيمات  تعتر 

تكلفة  دينار   360 مببلغ  وتطالب 

املخيم  يف  كهرباء  عمد  اأي  تركيب 

بدل من90 دينار حيث اأكد عطوفة 

الطلبات  ه���ذه  متابعة  امل��ح��اف��ظ 

اللجنة  وق���دم���ت  وق���ت  ب��اأ���س��رع 

هذه  على  اجلزيل  ال�سكر  لعطوفة 

الزيارات امليدانية

ن���������س����اط����ات جل����ن����ة خ������دم������ات خم����ي����م ال�������س���خ���ن���ة
الزرقاء  حمافظ  رعى   

ال�سمريان  حممد  ال��دك��ت��ور 

ال�سجرة  بعيد  الح��ت��ف��ال 

وال��ذي مت يف جلنة خدمات 

قام  حيث  ال�سخنة  خميم 

ال�سجار  ب��زراع��ة  اجلميع 

وبجانب  اللجنة  حديقة  يف 

نادي �سباب خميم ال�سخنة .

ك���م���ا رع������ى حم���اف���ظ 

ال��دك��ت��ور حممد  ال���زرق���اء 

ال�سمريان احتفال يف خميم 

بدا  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  بعيد  ال�سخنة 

الحتفال بال�سام امللكي والقران الكرمي ثم كلمة 

فيها  ا�ستعر�س  اخل��ويل  حممود  اللجنة  رئي�س 

الجنازات التي متت يف عهد جالته مثمنا مكارم 

ان  وا�ساف  عامه  املخيمات  لأبناء  امللك  جالة 

ابناء املخيمات يرف�سون التوطني والوطن البديل 

المكان  على  الها�سمية  بالو�ساية  ويتم�سكون 

لهذا  والنتماء  والوفاء  الولء  وجتديد  املقد�سة 

البلد الطيب وخلف القيادة الها�سمية ،حمى اهلل 

جالة امللك عبداهلل الثاين وان يدمي علينا المن 

والمان . 

الها�سمية  ل��واء  مت�سرف  الحتفال  وح�سر 

عا�سم النهار ورئي�س نادي ال�سعلة هاين البوريني 

�سرطة  الها�سمية اجلديدة ومدير  بلدية  ورئي�س 

حممد  الها�سمية  ام��ن  م��رك��ز  ورئي�س  ال��زرق��اء 

الهزامية وجمع غفري من املواطنني.

ال�سخنة  خميم  خ��دم��ات  جلنة  ق��ام��ت  كما 

بتوزيع املكرمة امللكية لعدد مائة وثاثون عائلة 

هذه  يف  وحت��دث  بطاقة   لكل  دينار  مائة  بواقع 

املنا�سبة رئي�س اللجنة حممود اخلويل عن مكارم 

التوزيع  وح�سر  عامة  للمخيمات  امللك  جالة 

الزبن  ع��ب��داهلل  الها�سمية  ل���واء  تنمية  م��دي��ر 

ورئي�س الهيئة ال�ست�سارية لطفي تكروري .
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يف  اخلري  مفتاح  جمعية 

تفتتح  احل�����س��ني  خم��ي��م 

التطريز لتعليم  م�سغل 
 

اخلري  مفتاح  جمعية  افتتحت 

لتعليم  م�سغا  احل�����س��ني  خم��ي��م  يف 

اخلياطة  ع��ل  ال��ف��ت��ي��ات  وت���دري���ب 

اجلمعية  رئي�س  وق��ال   ، والتطريز 

خالد اجلعفري ان هذا امل�سغل يهدف اىل تدريب الفتيات على مهنة  ميكن ان تدر عليهن دخا  ماديا، 

خال  من  التاريخي   املوروث  على  املحافظة  اىل  ا�سافة   ، والبطالة  الفقر  حماربة  يف  ي�ساهم  مما 

املحافظة على الزياء ال�سعبية التي تعتر جزء من تراثنا الوطني وال�سعبي ، ومتنى اجلعفري على 

لها باعتبارها احد  الفل�سطينية  دعم اجلمعية من خال توفري مقر  ال�سوؤون  امل�سوؤولني  يف دائرة 

موؤ�س�سات املجتمع املدين الفاعلة يف خميم احل�سني .
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ن�������دوة ح������ول ال����وق����اي����ة م��ن 
حطني خم��ي��م  يف  الن���ف���ل���ون���زا 

ال�سروق- 

ن�����ظ�����م�����ت 

خميم  ع���ي���ادة 

ح���ط���ني، ن���دوة 

ع�����ن اأه���م���ي���ة 

ال���وق���اي���ة م��ن 

الإ�������س������اب������ة 

بالأنفلونزا املو�سمية وخ�سو�سا فريو�س »H1N1« يوم 

ال�سبت املوافق 2019/12/28، يف قاعة جلنة املخيم، 

وحتدث  املر�س.  هذا  من  للوقاية  املواطنني  لتوعية 

رئي�س عيادة خميم حطني الدكتور طارق اجلياين، عن 

الإنفلونزا املو�سمية، وتاريخ ظهورها عامليًا واخل�سائ�س 

الوبائية للفريو�س امل�سبب لها، واأ�سباب انت�سار العدوى 

واأعرا�سها واأ�ساليب الوقاية منها والو�سع الوبائي لها، 

بالإ�سافة اإىل الرتكيب اجليني للفريو�س وطرق العاج 

وجدول التطعيم. واأكد �سرورة تفعيل برنامج مكافحة 

تر�سد  وع��م��ل  ال�سحية  ال��وح��دات  داخ���ل  ال��ع��دوى 

ومتابعة احلالت املحجوزة وحتليل امل�سحات املاأخوذة 

من كل حالة بدقة وم�سح كل الوحدات ال�سحية على 

التمري�س،  يف  عجز  من  تعاين  التي  املحافظة  م�ستوى 

بالتدريج،  الأخ���رى  ال�سحية  ال��وح��دات  من  لدعمها 

واإتباع  الإعامية  التوعية  �سرورة  اإىل  بالإ�سافة 

الإر�سادات الوقائية داخل املدار�س واجلامعة وامل�سالح 

احلكومية الوقاية من املر�س.

ن���������س����اط����ات جل����ن����ة خ������دم������ات خم����ي����م ال������زرق������اء

 ال�سروق -

 قام مندوب من منظمة اليوني�سف 

ووكالة الغوث الدولية منطقة الزرقاء 

والجتماع  اللجنة  مقر  اىل  ب��زي��ارة 

برئي�س واع�ساء جلنة خدمات خميم 

ال�سامل   التنموي  املركز  يف  ال��زرق��اء 

 2020/1/9  : املوافق  اخلمي�س   يوم 

التي  وال��رام��ج  امل�ساريع  اه��م  لبحث 

املخيم  داخ���ل  ال�سباب  بفئة   تهتم 

بذلك  املتعلقة  والآراء  والقرتاحات  

لها  املنا�سب  ال��دع��م  تقدمي  اج��ل  م��ن 

عن  احلديث  مت   كما  كفاءتها   ورف��ع 

مقرتح ان�ساء �سالة متعددة الغرا�س 

خال  من  جتهيزه  يتم  �سوف  ومبنى 

املكارم امللكية ال�سامية خلدمة ال�سباب 

داخل املخيم .

كما مت احلديث عن نادي البداع 

قبل  من  ان�سائه  مت  ال��ذي  والبتكار 

وجلان  الفل�سطينية  ال�سوؤون  دائ��رة 

لتنمية  ال�سباب  ل�ستقطاب  اخلدمات 

ق��درات��ه��م وخ��رات��ه��م واب��داع��ات��ه��م 

املخيم  لأب���ن���اء  اآم��ن��ة  ب��ي��ئ��ة  وخ��ل��ق 

لتقدمي الفكار البداعية التي تخدم 

املجتمع وت�ساهم يف حل امل�سكات ، كما 

مت احلديث عن حتويل حمطة املعرفة 

اىل حا�سنة اعمال لتعزيز دورها من 

خال ن�سر الثقافة والريادة والبتكار 

املحلية  املجتمعات  ابناء  كفاءة  لرفع 

ويف   ، امل�ستدامة  التنمية  اىل  و�سوًل 

نهاية اللقاء مت  تقدمي ال�سكر للجميع 

ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة وال��ت��ع��اون 

امل�ستمر. .

ك��م��ا اق���ام ن���ادي ���س��ب��اب ال��ع��ودة 

خميم  خ��دم��ات  جلنة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

بح�سور  ثقافية  ام�سية  ال���زرق���اء 

هيئة  رئي�س  ع�ساف  وليد  املهند�س 

واآث��ار  وال�ستيطان  اجل��دار  مقاومة 

وال�ستيطان  العن�سري  الف�سل  جدار 

الوطنية  ال�سلطة  يف  ال�����س��ه��ي��وين  

فل�سطني  يف  اهلنا  على  الفل�سطينية 

امل��ح��ت��ل��ة واحل���دي���ث ع���ن ال��رع��اي��ة 

ال�سامية  للمقد�سات  الها�سمية 

ي��وم اخلمي�س  وذل��ك  وال��دف��اع عنها   

قاعة  يف   2020/1/16: امل���واف���ق 

رحب  حيث  ال�سامل  التنموي  املركز 

حممد  املهند�س  العودة  ن��ادي  رئي�س 

امل�����ج�����دلوي  ب��احل�����س��ور وت��ق��دمي 

اآث��ار  ع��ن  للحديث  ال�سيف  املتحدث 

رحب  كما  ال�ستيطاين  الف�سل  جدار 

عبداللطيف  الدكتور  اللجنة  رئي�س 

عن  واحل��دي��ث  باحل�سور  ال�سربيني  

دور والقيادة الها�سمية وجهود جالة 

املتوا�سلة  الها�سمية  ورعايته   امللك 

وج��ه��وده  واع���م���ارًا  رع��اي��ة  للقد�س 

يف  منيعًا  �سدًا  تقف  التي  املتوا�سلة 

ودعم  الق�سى  امل�سجد  تهويد  وج��ه 

ال�سعب  وا�سناد  الفل�سطينية  الق�سية 

العربية  الم��ة  ون�سرة  الفل�سطيني 

وال���س��ام��ي��ة ويف ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء مت 

توزيع الدروع التذكارية

�����س����وف امل����������خ����������درات وان�������ف�������ل�������ون�������زا اخل�������ن�������ازي�������ر يف خم�����ي�����م  م��������ن خم�������اط�������ر  ال�����ت�����وع�����ي�����ة  حم������ا�������س������رة ع��������ن 
ال�سروق-

ع���ق���دت جل��ن��ة خ��دم��ات 

حول  حما�سرة  �سوف   خميم 

وكيفية  امل���خ���درات  خم��اط��ر 

مبنى  يف  امل��دم��ن  م��ع  التعامل 

م�ساعد  وب��ح�����س��ور  ال��ل��ج��ن��ة 

حم����اف����ظ ج����ر�����س ع���اط���ف 

اخلوالدة ورئي�س اللجنة عبد 

املح�سن بنات ووجهاء وخماتري 

ع��دد  اىل  ا���س��اف��ة  امل��ن��ط��ق��ة 

واملجتمع  امل��دار���س  ط��اب  م��ن 

املحلي.

رئي�س  املحا�سرة  وق���دم    

يف  امل��خ��درات  مكافحة  ق�سم 

ج���ر����س ال��ن��ق��ي��ب ع��ب��د اهلل 

ا�ستعر�س  ال���ذي  ال�سي�ساين 

امل��خ��درات  اأن����واع  ال�سي�ساين 

وك��ي��ف مت��ي��ي��زه��ا، وت��اأث��ريه��ا 

ع��ل��ى اجل���ه���از ال��ع�����س��ب��ي، من 

خال تعاطيها والدمان عليها 

وبني  ج��رع��ة.  اول  م��ن  حتى 

ال�سحية  التاأثريات  ال�سي�ساين 

وال��ن��ف�����س��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 

مبختلف  امل��خ��درات  ملتعاطي 

ميكن  التي  واجلرائم  اأنواعها، 

لتوفري  املتعاطي؛  يرتكبها  ان 

امل��ادة  ل�سراء  املالية  املبالغ 

املخدرة.

خال  ال�سي�ساين  وح���ذر 

ال�سوء  رف��ي��ق  م��ن  امل��ح��ا���س��رة 

يف  �سببًا  يكون  ان  ميكن  ال��ذي 

م��وؤك��دًا  التعاطي،  فكرة  ن�سر 

اأبنائهم  متابعة  اله��ايل  على 

وختم   ، ف��رتة  ك��ل  وتفقدهم 

جر�س  خم��درات  ق�سم  رئي�س 

ب��اإم��ك��ان��ي��ة ال���ع���اج امل��ج��اين 

ع���اج  م���رك���ز  يف  وال�������س���ري 

الإدمان التابع لإدارة مكافحة 

املخدرات والتزييف، من خال 

الرق��ام  على  معهم  التوا�سل 

ب�سكل  زيارتهم  او  امل��ع��روف��ة، 

مبا�سر لتلقي العاج .

وزارة  م���ن���دوب  وحت����دث 

ال�������س���ح���ة ال���ط���ب���ي���ب م��ع��ت��ز 

مر�س  انت�سار  ع��ن  داوودي����ة 

م�ستعر�سًا  اخلنازير،  اإنفلونزا 

و�سولة  اإىل  انت�ساره  ت��اري��خ 

داوودي��ة  وب��ني   . الأردن  اإىل 

وج��ود  تبني  التي  الأع��را���س 

الإنفلونزا  ت�سبه  التي  املر�س 

اأك��ر،  بجدية  ولكن  العادية 

ي��راف��ق��ه��ا ارت��ف��اع يف درج���ات 

احل��ل��ق  يف  والأمل  احل������رارة 

اإ�سافة اإىل احتقان الأنف.

 

كيفية  الطبيب  واأو���س��ح 

الوقاية من انفلونزا اخلنازير 

من خال البتعاد عن التقبيل 

املري�س،  ادوات  ا�ستخدام  او 

وتعقيم

 املرافق ال�سحية والدوات 

ال�����س��خ�����س��ي��ة ل��اأ���س��خ��ا���س، 

مراجعة  على  داوودي��ة  وحّث 

حالت  يف  �سحي  مركز  اأق��رب 

مر�س  ب��اأع��را���س  ال���س��ت��ب��اه 

لتلقي  اخل��ن��ازي��ر،  ان��ف��ل��ون��زا 

العاج ب�سكل مبا�سر.

العدد التا�سع والربعون 6 جمادي الآخرة 1441 املوافق  31 كانون الثاين 2020 م



ن�سرة دورية متخ�س�سة ت�سدر عن جلان اخلدمات 

وال�ست�سارية يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني

11 العدد التا�سع والربعون 6 جمادي الآخرة 1441 املوافق  31 كانون الثاين 2020 م

ال�سروق- 

خدمات  مديرية  مدير  ق��ام 

ال�����س��وؤون  امل��خ��ي��م��ات يف دائ�����رة 

بزيارة  علقم  اأ�سامة  الفل�سطينية 

تفقدية اىل اأحد املنازل يف خميم 

اخلمي�س  ليلة  منت�سف  احل�سني 

داهمته  ان  بعد   12/26 املوافق 

مياه المطار. 

امل��و���س��وع  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  و مت 

جلنة  ع�سو  خ��ال  م��ن  مبا�سرة 

خ��دم��ات خم��ي��م احل�����س��ني غ��ازي 

ال�����س��ك��ح��ف��ي  و ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س 

بالتن�سيق  وذلك  العزة   ابراهيم 

م�سكلة  وح���ل  امل��ي��اه  �سلطة  م��ع 

نتيجة  حت��دث  التي  الغ��اق��ات  

تراكم النفايات على اجلريات و 

بالتن�سيق مع امانة عمان.

ب���ط���اق���ة م��وظ�����������ف 

داوود احمد التاوي 

ال����ت����اوي  داوود 

ال��ع��م��ل يف دائ����رة  ب����داأ 

يف  الفل�سطينية  ال�سوؤون 

ك�سائق   2000/10/1

ال��ع��ام وبقي  امل��دي��ر  م��ع 

كذلك ملدة عام ثم ا�سبح 

احلركة  ق�سم  يف  يعمل 

فرتة من الزمن ثم ا�سبح 

ماأمورا للحركة ملدة ثاث 

�سنوات .

داوود  ي����ت����م����ي����ز 

يف  واحليوية  بالن�ساط 

اح��ب  ان���ا  وي��ق��ول  عمله 

ع���م���ل���ي ك����ث����ريا واح����ب 

الأع��ل��ى  اىل  الرت���ق���اء 

والأف�سل دائما .

ولديه  متزوج  داوود 

ارب������ع ب���ن���ات وول���دي���ن 

ان  وام��ن��ي��ت��ه يف احل��ي��اة 

متميزين  دائ��م��ا  ي��راه��م 

 ، حياتهم  يف  ون��اج��ح��ني 

وان يكون امل�ستقبل دائما 

اف�سل باأذن اهلل .

من هواياته ال�سباحة 

وركوب اخليل .

احل�سني خم��ي��م  يف  مل��ن��زل  ت��ف��ق��دي��ة   زي�����ارة 

م��رك��ز امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي ل��ل��م��راأة يف خم��ي��م ال��ط��ال��ب��ي��ة اأن�����س��ط��ة وب���رام���ج مميزة

ال�سروق-

م���رك���ز  ت���اأ����س�������س   

للمراأة  املحلي  املجتمع 

عام  الطالبية  خميم  يف 

يف  روؤيته  وتتمثل   1991

اقت�ساديا  متمكنة  امراأة 

واج��ت��م��اع��ي��ا وق��ان��ون��ي��ا 

وع�����س��وا ف��ع��ال ق����ادرة 

والتعبري  امل�ساركة  على 

اإطار  يف  احتياجاتها  عن 

املجتمع املحلي.

اىل  امل��رك��ز  وي�سعى 

ب��ن��اء وت��ط��وي��ر ق���درات 

امل����راأة ووع��ي��ه��ا ال��ذات��ي 

ل��ت��ع��زي��ز ان��خ��راط��ه��ا يف 

وامل�ساركة  العمل  �سوق 

الجتماعية الفاعلة من 

تدريبية  دورات  خ��ال 

التوعية  ت�سمل  متنوعة 

وال��ت��ث��ق��ي��ف وال��ت��اأه��ي��ل 

متطورة  ب��ط��رق  امل��ه��ن��ي 

وق����اب����ل����ة ل��ل��ت��ح��دي��ث 

املوؤ�س�سات  ومنفتحة على 

الت�سبيك  لزيادة  املمولة 

دميومة  على  واحل��ف��اظ 

الرامج وا�ستمرارها.

وم����ن اأب�����رز ب��رام��ج 

برنامج  املركز  واأن�سطة 

التقوية ورو�سة ع�سافري 

ال��ط��ال��ب��ي��ة وب���رن���ام���ج 

احلا�سوب  مهارات  تعليم 

ك��م��ا ي��ن��ظ��م امل���رك���ز يف 

املهني  ال��ت��اأه��ي��ل  جم���ال 

وت���وف���ري ف��ر���س ال��ع��م��ل 

التجميل  برنامج  للمراأة 

والعناية بالب�سرة بدعم 

اجلمعية  م���ن  ومت���وي���ل 

ال��ت��اي��وان��ي��ة ل��اأط��ف��ال 

وال�سر.

ك��م��ا ي��ت��م ال��ت��دري��ب 

وهي  يدوية  ح��رف  على 

مبعدات  خ�سبية  ا�سغال 

حديثة  تدريب  واأدوات 

وم����ت����ط����ورة م����ن اج���ل 

انتاج  يف  والفن  الب���داع 

الفنية  والقطع  الأدوات 

والك�س�سوارات من خ�سب 

ال��زي��ت��ون وه���و م�����س��روع 

دائ�����م ل��ت��م��ك��ني امل�����راأة 

ومتويل  بدعم  اقت�ساديا 

التايوانية  اجلمعية  من 

لاأطفال وال�سر.

الثقافة  جم��ال  ويف 

ال�����س��ح��ي��ة وال��ري��ا���س��ة 

بالتدريب  امل��رك��ز  يقوم 

الكاراتيه  ريا�سة  على 

الدفاع  وريا�سة  للذكور 

ع����ن ال��ن��ف�����س ل���اإن���اث 

برنامج  اىل  بالإ�سافة 

التكميلية  ال��ت��غ��ذي��ة 

ل��اأ���س��ر والأط����ف����ال يف 

برنامج الرعاية .

ال�سهيد خم��ي��م  خ���دم���ات  جل��ن��ة  ن�����س��اط��ات 
 

ال�سروق- 

مركز   / الكرمي  القراآن  لتحفيظ  ال�ساحلني  جمعية  قامت 

ابن تيم القراآين يف خميم ال�سهيد عزمي املفتي بتخريج )31( 

ال�سهيد  خميم  خدمات  جلنة  مبنى  يف  الكرمي  للقراآن  حافظا 

حممد   / ال�سيد  اخلدمات  جلنة  رئي�س  بح�سور  املفتي  عزمي 

�سامخ اخل�سور ورئي�س اجلمعية ال�سيخ / اأمني الطوبا�سي وجع 

غفري من ذوي اخلريجني حيُث جرى ت�سليم ال�سهادات والدروع 

واجلوائز النقدية على امل�ساركني.

 « بعنوان  حملة  ال�سهيد   خميم  خدمات  جلنة  اطلقت  كما 

كلنا الطفل كرمي » وهي مبادرة من والده الطفل كرمي امل�ساب 

املخيم  يف  ال�سبابية  اجلهود  تكاثفت  حيث  التا�سيميا  مبر�س 

مر�سى  وجمعية  امل��رك��زي  ال��دم  وبنك  اخلريية  واملوؤ�س�سات 

ال�سباب  تدفق  حيث  بالدم  الترع  حملة  لإجن��اح  التا�سيميا 

املترعني اإىل قاعه نادي الكرمل لإجناح هذا العمل 

الترع  على  ال�سباب  اخل�سور  حممد  اللجنة  رئي�س  حث  و 

املبادرة  هذه  على  القائمني  و�سكر  احلملة  هذه  لإجناح  بالدم 

موؤكدًا باأن جالة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني هو قدوتنا 

دائما للترع باأغلى ما منلك يف احلياة. 

ومَت جمع )150( وحدة دم من اأبناء املخيم. 
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و�ساح  حطني  معركة  الأذه��ان  اإىل  تتبادر  »حطني«،  ا�سم  �سماع  عند 

ال�سليبيني.  اأيدي  من  ال�سريف  الأق�سى  ليحرر  الذي جاء  الأيوبي  الدين 

فما مييز ا�سم قرية حطني املهجرة اأنها حتمل ا�سم اأ�سهر املعارك املف�سلية 

التي غريت وجه التاريخ حلقبة زمنية اأعادت الأق�سى اإىل اأيدي اأ�سحابه 

واأهله.

كلم   9 حوايل  موقعها  يبعد  مدمرة،  فل�سطينية  قرية  حاليا  حطني 

عن مدينة طرية من جهة الغرب وتقع على طريف واد �سغري عند ال�سفح 

باأهمية  امتازت  ول��ذا  حطني،  �سهل  على  وت�سرف  حطني  جلبل  ال�سمايل 

ا�سرتاتيجية وجتارية.

للمياد،   1187 عام  ال�سهرية  حطني  معركة  وقعت  حطني  �سهل  عند 

ال�سليبيني  جي�س  الأيوبي  الدين  �ساح  بقيادة  امل�سلمني  جي�س  هزم  حيث 

واجتاز بذلك اجلليل كله وحرر �سائر فل�سطني. من اجلائز اأن تكون القرية 

مي الكنعانية التي اكت�سبت يف القرن الثالث  ِدّ قد بنيت فوق موقع قرية اأ�سِ

قبل املياد ا�سم كفار حطني » كفر احلنطة« وقد عرفت بكفار حتايا اأيام 

وعدد  طرية  ناحية  من  قرية  حطني  كانت   ،1596 �سنة  يف  ال��روم��ان. 

مثل  زراعية  منتوجات  على  تعتا�س  القرية  كانت  اأ�سخا�س.   605 �سكانها 

القمح وال�سعري والزيتون، بالإ�سافة اإىل احليوانات مثل املاعز وال�ساأن.

اقت�ساد زراعي

التا�سع  ال��ق��رن  اأواخ����ر  يف 

ع�سر كانت حطني قرية �سغرية 

وحفت  باحلجارة  بيوتها  بنيت 

والفاكهة  الزيتون  اأ�سجار  بها 

ن�سمة.   400 �سكانها  عدد  وكان 

فكانت  احل��دي��ث��ة  ال��ق��ري��ة  اأم���ا 

على �سكل مثلث وكانت �سوارعها 

مركز  كان  وم�ستقيمة.  م�ستوية 

القرية ي�ستمل على �سوق �سغرية 

نحو  اأن�سئت  ابتدائية  ومدر�سة 

عام 1897 اأيام احلكم العثماين 

املعامل  وم��ن  م�سجد.  بها  وك��ان 

حميط  يف  ال���ب���ارزة  ال��دي��ن��ي��ة 

القرية مقام النبي �سعيب الذي 

من  اأبريل  يف  ال��دروز  اإليه  يحج 

كل عام.

جيدة  القرية  اأر���س  كانت 

الأمطار  بوفرة  وتتمتع  الرتبة 

وامل��ي��اه اجل��وف��ي��ة. وك��ان��ت ذات 

وك��ان  م��زده��ر  زراع���ي  اقت�ساد 

معظم �سكانها يعملون بالزراعة. 

اأكرث من 10  يف �سنة 1944 كان 

للحبوب  خم�س�سة  دومن  اآلف 

وكان اأكرث من األفي دومن مروية 

تعود  للب�ساتني.  وم�ستخدمة 

حطني  عن  الإح�سائيات  اآخ��ر 

اإىل �سنة 1944- 1945، وت�سري 

�سكانها كان حينئذ  اأن عدد  اإىل 

 190 يف  يعي�سون  ن�سمة   1190

األف   22 من  اأكرث  وميلكون  بيتًا 

م��دي��ن��ة  ���س��ق��وط  ب��ع��د  دومن. 

ن��زح  مت����وز،   16 يف  ال��ن��ا���س��رة 

اأهايل حطني عن قريتهم خوفًا، 

املحيطة  الأرا���س��ي  يف  وتوزعوا 

ملدة  املجاورة  والقرى  بالقرية 

�سهر ينتظرون الفر�سة ليعودوا 

ال��ي��ه��ود  اح��ت��ل  ب��ي��وت��ه��م.  اإىل 

حطني يف 17 متوز ومنعوا �سكان 

اأغلب  جل��اأ  ال��ع��ودة.  من  القرية 

بعد  لبنان  اإىل  القرية  اأه��ايل 

ف��ق��دان اأم���ل ال��ع��ودة وب��ع��د اأن 

ق�سم  بقي  الأر���س.  بهم  �ساقت 

قليل يف قرى اجلليل مثل عرابة 

وعيلبون وكفر كنا ومدينة �سفا 

على  اإ�سرائيل  اأق��ام��ت  ع��م��رو. 

اأربيل  م�ستعمرة  حطني  اأرا�سي 

بعام  ذل��ك  وب��ع��د   ،1949 �سنة 

م�ستعمرة كفار زيتيم.

 

�سبب الت�سمية

القرية كانت حمطة قوافل 

م��ا ب��ني ال�����س��ام واحل���ج���از، ويف 

رحلة  مذكورة  الكرمي  ال��ق��راآن 

ال�ستاء  يف  وال�سيف،  ال�ستاء 

ال�سيف  ويف  اليمن  اإىل  ك��ان��ت 

حطني  وكانت  ال�سام،  باد  اإىل 

حم��ط��ة ل��ل��ق��واف��ل اخ��ت��اروه��ا 

لوجود نبع قوي وعني ماء قوية 

يف اأعلى منطقة فيها، حيث تنزل 

 500 ع��ن  يقل  ل  طولها  بقناة 

باحلجارة  مبنية  تقريبًا  م��رت 

يقل  ل  واجل��دار  قناطر،  ب�سكل 

وال�سبابيك  اأم��ت��ار  خم�سة  ع��ن 

احلجارة،  من  مبنية  والأب���واب 

هذه  يف  حت��ّط  القوافل  فكانت 

املنطقة، لذلك �سموها حطني«.

مدار�س قبل الدمار

ك����ان ه���ن���اك م��در���س��ت��ان: 

ال�سف  ح��ت��ى  ُت���دّر����س  م��در���س��ة 

ال�سابع  حتى  واأخ����رى  ال��راب��ع 

البتدائي.

وك���ان���ت م���در����س���ة ال�����س��ف 

اجلامع  يف  ال�سيخ  عند  الأول 

البلد،  من  الغربي  ال�سمال  اإىل 

ومن ثم يرّفع اإىل ال�سف الثاين 

التي  احل��ك��وم��ي��ة  امل��در���س��ة  يف 

�سفح  على  اجلنوب  باجتاه  تقع 

اجلبل.

ومدر�سة اجلامع مبنى اأثري 

م��ن��ذ ع��ه��د ع��م��ر ب��ن اخل��ط��اب، 

فهي ب��ن��اء ق��دمي م��ن احل��ج��ارة 

هناك  وكان  مرتفعة،  مئذنة  له 

البناء،  م��ن  اأع��ل��ى  نخل  �سجرة 

اجلامع  بجانب  غرفتان  وهناك 

وبركة  ليوان  وبجانبهم  للتعليم 

ويوجد  للحمام  وبركة  للو�سوء 

ح����واىل ع�����س��رة ح��ّم��ام��ات من 

اأ�سجار  وي��وج��د  امل�سجد  غ��رب 

احلكومية  املدر�سة  اأم��ا  زيتون. 

فهي عبارة عن ُحْجرة كبرية من 

مبنية  وغرفة  الأ���س��ود  احلجر 

من العقد، وهي عبارة عن ثاث 

حجرة  كل  ويف  كبرية،  حجرات 

واحد  والأ�ستاذ  �سفوف،  ثاثة 

واحلجرة الأوىل ُتعّلم من الأول 

ال�سف  من  والثانية  الرابع،  اإىل 

اخلام�س اإىل ال�سابع.

 معامل يف حطني

بنيت  ال��ت��ي  ال��ق��ري��ة  اأّم����ا   

كانت  فقد  احل��دي��ث،  الع�سر  يف 

تّتخذ �سكل املثلث، وكانت هناك 

امل�ستقيمة  ال�سوارع  من  العديد 

امل�ستوية على هذه الأر�س. وقد 

مدر�سة  العثمانّيون  فيها  اأق��ام 

ذلك  وك��ان  �سغرية،  ابتدائّية 

امل��ي��اد. كما  م��ن  ع��ام 1897  يف 

النبي  مقام  القرية  هذه  وت�سّم 

���س��ع��ي��ب، وال�����ذي ي��ع��ت��ر حم��ّج 

الدروز يف ال�سهر الرابع من العام 

ا�ستهرت  ني�سان.  �سهر  امليادي 

قرية حطني بالزراعة فمن اأهّم 

الزراعّية  املنتجات  هذه  واأب��رز 

ال�سعري  فيها  ت��زرع  كانت  التي 

والزيتون والقمح.

ق����������������������������������ري����������������������������������ة ح��������������ط��������������ني 

 حطني يف اأربعينيات 

القرن املا�سي


