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القد�س .. عا�سمة فل�سطني

كلمة العدد

الردن ملتزم بحقوق الالجئني 

وا�ستمرار عمل الونروا 

املهند�س رفيق خرفان 

مدير عام دائرة

 ال�س�ؤون الفل�سطينية 

على  الفل�سطينية  ال��ق�����س��ي��ة  اىل  الردن  ي��ن��ظ��ر 

فل�سطينية  ق�سية  ه��ي  كما  اأردن��ي��ة  وطنية  ق�سية  ان��ه��ا 

وعربية، فهي ذات بعد وطني وقومي واإن�ساين، مرتبطة 

مع  ك��ام��ل  ب�سكل  ومن�سجمة  اأردن���ي���ة  وط��ن��ي��ة  مب�����س��ال��ح 

ال�سعب  واآمال وتطلعات   ، الفل�سطينية  الوطنية  امل�سالح 

ويف  امل�����س��ر،  وت��ق��ري��ر  واحل��ري��ة  ب��ال��ع��دال��ة  الفل�سطيني 

اأكد  حيث   ، الفل�سطينيني  والالجئني  القد�س  مقدمتها 

جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني يف ر�سالة وجهها 

الفل�سطيني  ال�سعب  مبمار�سة  املعنية  اللجنة  رئي�س  اإىل 

نيانغ،  �سيخ  ال�سفر  للت�سرف،  ال��ق��اب��ل��ة  غ��ر  حل��ق��وق��ه 

ال��ذي  الفل�سطيني  ال�سعب  م��ع  الت�سامن  ي��وم  مبنا�سبة 

من  ال��ث��اين  ت�سرين  م��ن  والع�سرين  التا�سع  يف  ي�سادف 

ال��دول��ة الردن��ي��ة بحقوق مواطنيها من  ،ال��ت��زام  كل ع��ام 

الالجئني الفل�سطينني بالعودة والتعوي�س وفقا لقرارات 

ال�سرعية ال��دول��ي��ة و����س���رورة  دع���م ع��م��ل وك��ال��ة ال��غ��وث 

خدماتها  ت��ق��دمي  يف  لال�ستمرار  الون�����روا(    ( ال��دول��ي��ة 

التعليمية وال�سحية والإغاثية لالجئني اىل حني ايجاد 

حل عادل لق�سية الالجئني وتطبيق هذا احلل.

ذات  الفل�سطينيني  الالجئني  ق�سية  ف��اإن  لذلك 

وحقوق   ، اأردن��ي��ة  وطنية  مب�سالح  وث��ي��ق  ب�سكل  م�سا�س 

عنها  وال��دف��اع  عليها  باحلفاظ  التزمت  التي  مواطنيها 

وحق  معاناتهم،  ع��ن  والتعوي�س  دي��اره��م  اىل  ال��ع��ودة  يف 

الدولة الردنية يف احل�سول على تعوي�س اي�سا ، ويوؤكد 

الفل�سطينيني   ال��الج��ئ��ني  ق�سية  اه��م��ي��ة  ع��ل��ى  الردن  

الذين ت�سكل ق�سيتهم اإحدى اأهم ق�سايا الو�سع النهائي 

والتي يجب اأن حتل على اأ�سا�س قرارات ال�سرعية الدولية 

 )194( رق��م  املتحدة  الأمم  ق��رار  خ�سو�سا  ال�سلة،  ذات 

ومبادرة ال�سالم العربية، ومبا ي�سمن حق الالجئني يف 

العودة والتعوي�س.

وكالة  عمل  ازاء  مواقفه  على  الردن  ي��وؤك��د  كما 

ال���غ���وث ال��دول��ي��ة وال���ت���ي ت�����س��ك��ل ح��اف��ظ��ة م��ه��م��ة حل��ق��وق 

ب�سكل  املتحدة  المم  اروق��ة  يف  الفل�سطينيني  الالجئني 

الواجب  اىل  ا�سافة  ع��ام  ب�سكل  ال��دويل  واملجتمع  خا�س 

الن�ساين النبيل الذي تقوم به نيابة عن املجتمع الدويل 

بالتفوي�س  امل�سا�س  ع��دم  على  با�ستمرار  الردن  وي�سدد 

لعام   302 رق��م   ان�سائها  لقرار  ا�ستناداً  لالونروا  املمنوح 

يف  وا�ستمرارها  الالجئني،  ق�سية  ح��ل  ح��ني  اإىل   ،1949

تقدمي خدماتها، لأكرث من 5 ماليني لجئ فل�سطيني 

املمنوح  التفوي�س الأممي  م�سجلني لديها، وذلك ح�سب 

اإل��ي��ه��ا، ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق اأك���د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة و���س��وؤون 

امل��غ��رب��ني امي���ن ال�����س��ف��دي ،ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال���س��ت��م��رار يف 

ت��وف��ر ال���دع���م ال�����الزم ل��وك��ال��ة الأمم امل��ت��ح��دة لإغ��اث��ة 

القيام  من  لتمكينها  الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل 

بدورها وفق تكليفها األأممي.

الوكالة،  با�ستمرار عمل  الردن  معنيون   اننا يف 

بو�سفها  والإن�����س��ان��ي��ة،  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال�سيا�سية  ب��الأب��ع��اد 

منظمة اأممية ومظلة �سيا�سية حافظة لق�سية الالجئني 

ب��اأك��م��ل��ه   ال�����دويل  امل��ج��ت��م��ع  وم�����س��وؤول��ي��ة  الفل�سطينيني، 

مانحة  دول���ة  اأو  ج��ه��ة  اأي  م��ن  ت��وج��ه  الردن   وي��رف�����س 

م���ع ع��دم  ل��ل��وك��ال��ة، مت��اه��ي��اً  لتقلي�س م�����س��ت��وى دع��م��ه��ا 

اأو  خدماتها  تخفي�س  اأو  اإل��غ��اء  ع��ن  ح��دي��ث  لأي  قبوله 

نقل مهامها جلهة اأخرى، ويدعو الدول املانحة ملوا�سلة 

دعمها والإيفاء بالتزاماتها جتاه الأونروا، حتى ت�ستطيع 

وتقدمي  بعملها  وال�ستمرار  بواجباتها  القيام  الأخ��رة 

خدماتها لالجئني الفل�سطينيني. مبا متثله  من التزام 

للمجتمع الدويل جتاه ق�سية الالجئني الفل�سطينيني.

امل��ج��ي��دة ب���الأع���ي���اد  وف��ل�����س��ط��ني  الأردن  م�����س��ي��ح��ي��ي  ي��ه��ن��ئ��ان  ال��ع��ه��د  وويل  امل���ل���ك 

اأك���د ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال������زراء وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 

 ،12/18 ،ال�سبت  ال�سفدي  اأمي��ن  املغرتبني  و���س���ؤون 

ل���إج��راءات  للت�سدي  فاعل  حت��رك  بل�رة  ���س��رورة 

الدولتني  حل  تق��س  التي  ال��سرعية  الإ�سرائيلية 

وا�ساف    ، وال�سامل  العادل  ال�س�م  حتقيق  وفر�س 

ث�ثي  ت�ساوري  لقاء  بعد  �سحافية  ت�سريحات  يف 

جمعه يف القاهرة مع وزير خارجية جمه�رية م�سر 

خارجية  ووزي���ر  �سكري  �سامح  ال�سقيقة  العربية 

الظروف  اإن  املالكي  ريا�س  ال�سقيقة  فل�سطيني  دولة 

الدقيقة والتحديات اخلطرية التي ت�اجهها الق�سية 

حتى  ���س��رورة  التن�سيق  م��ن  »جت��ع��ل  الفل�سطينية 

ن�ستطيع اأن نعمل معًا يف خدمة الق�سية الفل�سطينية 

التي نتفق جميعًا على اأنها الق�سية العربية املركزية 

ال��دول  بني  التن�سيق  اأن  ال�سفدي  .«وق���ال  الأوىل 

نعمل  اأن   « القادة  لت�جيهات  تنفيذا  م�ستمر  الث�ثة 

وه�  حمدد  هدف  وباجتاه  حم��ددة  روؤي��ة  �سمن  معًا 

جميع  يلبي  الذي  وال�سامل  العادل  لل�س�م  الت��سل 

ويف  ال�سقيق،  الفل�سطيني  لل�سعب  امل�سروعة  احلق�ق 

ذات  امل�ستقلة  وال��دول��ة  احل��ري��ة  يف  حقه  مقدمها 

 1967 ح��زي��ران  من  ال��راب��ع  خطوط  على  ال�سيادة 

وعا�سمتها القد�س املحتلة.«

الجتماع  خ���ل  مت  اأن��ه  اإىل  ال�سفدي  واأ���س��ار 

الت�افق على عدد من اخلط�ات ال�سرورية للتعامل مع 

التحديات التي ت�سهدها هذه املرحلة الدقيقة يف ظل 

التفاو�سية  العملية  وجم�د  ال�سيا�سي   الفق  غياب 

الأر�س   على  ال��سرعية  الإ�سرائيلية  والج��راءات 

التي تق��س كل فر�س حتقيق ال�س�م العادل وال�سامل 

الذي ي�سكل حل الدولتني طريقه ال�حيد .

الإج���راءات  م�اجهة  ���س��رورة  ال�سفدي  واأك��د 

ال�سرائيلية يف اإطار عمل عربي جماعي على اأ�سا�س 

الذي  الدولتني  حل  اأن  ت�ؤكد  التي  العربية  الث�ابت 

الفل�سطيني  لل�سعب  امل�سروعة  احلق�ق  جميع  يلبي 

ال�سقيق ه� �سبيل حتقيق ال�س�م العادل الذي ي�سكل 

اإط�ق  اأهمية  ال�سفدي  اكد  ا�سرتاتيجيا. كما  خيارا 

اأو من خ�ل م�ؤمتر  مفاو�سات فاعلة وجادة مبا�سرة 

اأو حتت مظلة اللجنة الرباعية الدولية التي  دويل 

كامل،  ب�سكل  ندعمها  دوليًا،  عليها  متفقا  »اآلية  متثل 

على  ومت�سي  وتنعقد  جتتمع  اأن  اإىل  دائمًا  وندع� 

الذي  ال�س�م  اإىل  لل��س�ل  �سبي�  املفاو�سات  طريق 

نريده.«

هناأ ج�لة امللك عبداهلل الثاين 

عبداهلل  ب��ن  احل�سني  الأم���ري  و�سم� 

الإخ�ة والأخ�ات  العهد،  الثاين ويل 

وفل�سطني  الأردن  يف  امل�����س��ي��ح��ي��ني 

ج�لته،  ومتنى  املجيدة،  ب��الأع��ي��اد 

خ�ل لقائه ي�م الأربعاء 12/23،  مع 

والقد�س،  الأردن  يف  الكنائ�س  روؤ�ساء 

اأوقاف وهيئات مقد�سية  وممثلني عن 

خريًا  املقبل  العام  يك�ن  اأن  اإ�س�مية، 

على اجلميع.

 واأكد ج�لته، خ�ل اللقاء الذي 

امل��رئ��ي،  الت�����س��ال  تقنية  ع��ر  عقد 

يف  الأ�سقاء  جانب  اإىل  الأردن  وق�ف 

فل�سطني، ودعم �سم�د املقد�سيني.

م���ن ج���ان���ب���ه، ق����ال ���س��م��� ويل 

ال��ع��ه��د، خ����ل ال��ل��ق��اء، اإن���ه وب��رغ��م 

نحيي  اأم��ام��ك��م،  التي  التحديات  ك��ل 

املقد�سات،  على  وحفاظكم  �سم�دكم 

اأهلنا يف  ومع كل  دائما معكم  وقل�بنا 

ج�لة  حديث  اإىل  من�هًا  فل�سطني، 

القد�س  املقد�سات يف  رعاية  باأن  امللك 

هي واجب ديني.

املتحدث�ن  ج���دد  جهتهم،  م��ن 

ت��اأك��ي��ده��م ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال������س��اي��ة 

الإ�س�مية  املقد�سات  على  الها�سمية 

م�سيدين  ال��ق��د���س،  يف  وامل�سيحية 

عن  الدفاع  يف  امللك  ج�لة  مب�اقف 

ج�لته  وبجه�د  ومقد�ساتها،  القد�س 

 ، امل�����س��رتك  العي�س  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  يف 

واأعرب غبطة البطريرك ثي�فيل��س 

املقد�سة  املدينة  بطريرك  الثالث، 

وفل�سطني  الأردن  اأع���م���ال  و���س��ائ��ر 

ج�لة  لدعم  المتنان  خال�س  ع��ن 

امل�سيحي  ال�ج�د  على  للحفاظ  امللك 

الأ�سيل يف الأرا�سي املقد�سة.

البطريرك  غبطة  ا���س��اد   كما 

ب��ريب��ات��ي�����س��ت��ا ب��ت�����س��اب���، ب��ط��ري��رك 

التي  ب��اجل��ه���د  ال��ق��د���س،  ال���ت��ني يف 

ملكية،  بت�جيهات  الأردن،  يبذلها 

والأج��ه��زة  الطبية  ال��ك���ادر  خا�سة 

ي�سهرون  ال��ذي��ن  واجلي�س،  الأمنية 

دوم����ًا ع��ل��ى ���س���م��ة الإن�����س��ان واأم���ن 

ال�طن.

القد�س  اأوق��اف  عام  مدير  وقال 

ف�سيلة  الأق�����س��ى،  امل�سجد  و���س���ؤون 

اأننا   : اخلطيب  ع��زام  حممد  ال�سيخ 

يف بيت املقد�س ن�سطف خلفكم ونعتز 

ب��سايتكم الها�سمية، ونتم�سك بها ول 

نرى  »نحن  متابعًا  بديً�،  عنها  نقبل 

اأنكم جتددون م�سرية الفاروق بالعهدة 

العمرية التي كانت من�ذجا فريدا يف 

املعاملة  وح�سن  وامل�دة  الألفة  غر�س 

نتقا�سم  الذين  امل�سيحيني،  لإخ�اننا 

معهم الهم�م والآمال وجتمعنا وحدة 

الأهداف«.

ال�سفدي ي�ؤكد �سرورة بل�رة حترك فاعل للت�سدي ل�إجراءات ال�سرائيلية ال��سرعية

عمان - )برتا(-

اخل�ساونة  ب�سر  الدكت�ر  ال���زراء  رئي�س  اأطلق   

ال�سرتاتيجية ال�طنية املحدثة للنزاهة ومكافحة 

رح��م  م��ن  خ��رج��ت  ال��ت��ي   2025-2020 ال��ف�����س��اد 

اطلقت عام 2017،وراعت  التي  الم  ال�سرتاتيجية 

واملتغريات  امل�ستجدات  املحدثة  ال�سرتاتيجية 

التح�سن  ومتطلبات  والدولية  املحلية  واملعطيات 

امل�ستمر يف اداء الهيئة.

النزاهة  هيئة  احتفال  خ�ل  اخل�ساونة  واأكد 

الدويل  12/21بالي�م  الثنني   الف�ساد  ومكافحة 

مب�ساركة  النرتنت  عر  ن��دوة  يف  الف�ساد  ملكافحة 

اأهمية حماربة  الدولية،  الدول واملنظمات  عدد من 

الف�ساد واحلد من انت�ساره، م�سريا اإىل اأن الردن تنبه 

منذ �سن�ات ط�يلة خلط�رة الف�ساد الأمر الذي دعا 

اإىل ان�ساء دي�ان املحا�سبة عام 1952.

وقال اإن الأردن �ساهم يف بدايات العقد الول من 

القرن احلايل يف �سياغة احكام التفاقية الدولية 

ملكافحة الف�ساد ثم امل�سادقة عليها، وا�ستجابة لهذه 

هيئة  اأن�سئت  �سامية  ملكية  وبت�جيهات  التفاقية 

م�اطن  ع��ن  للك�سف   2006 ع��ام  الف�ساد  مكافحة 

حر�س  م���ؤك��دا  والداري،  امل��ايل  باأ�سكاله  الف�ساد 

وت�فري  دع��م  على  واحلالية  املتعاقبة  احلك�مات 

بيئة منا�سبة لهيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد التي 

النزاهة  ميثاق  ملرتكزات  حتمية  وكنتيجة  خلفت، 

الف�ساد ودي�ان املظامل (،  ال�طنية )هيئة مكافحة 

وبنينّ اخل�ساونة اأن جميع الجهزة املعنية تعمل على 

احكام  مع  يت�افق  مبا  ال�طنية  الت�سريعات  م�اءمة 

التفاقية الدولية ملكافحة الف�ساد.

النزاهة  هيئة  جمل�س  رئي�س  ق��ال  ب����دوره، 

الهيئة  يف  اإننا  ح��ج��ازي:  مهند  الف�ساد  ومكافحة 

املطلق  ال��دع��م  م��ن  عزميتنا  ون�سد  ق�تنا  ن�ستلهم 

امللك  ج�لة  ت�جيهات  يف  جن��ده  ال��ذي  املت�ا�سل 

كافة،  الدولة  واأجهزة  للحك�مات  الثاين  عبداهلل 

كافة  و�س�ره  وباأ�سكاله  الف�ساد  حماربة  اأن  م�ؤكًدا 

اإرادة  لت�فر  الدولة  اأجهزة  اأول�يات  تقع يف مقدمة 

�سيا�سية جادة.

ل��ل��ن��زاه��ة وم��ك��اف��ح��ة الف�ساد ال������زراء ي��ط��ل��ق ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال���ط��ن��ي��ة امل��ح��دث��ة  رئ��ي�����س 
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ال�طنية وال���ذاك���رة  ال��ت��اري��خ   .... الردن���ي���ة  ال��دول��ة  م��ئ���ي��ة 

مدير الدرا�سات والع�م 

احمد الروا�سدة 

 

ال�سريف احل�سني بن علي 

الب�سرية  الح��داث  م�ست�دع  ه�  كما  التاريخ 

عر فرتات زمنية غابرة ه� اي�سا خمزن وم�ست�دع 

ما�سيه  الن�سان  فيه  ،ي�ستذكر  الن�سانية  الذاكرة 

 ، واجن��ازات��ه  وحتدياته  ���س���ره  بكافة  وتاريخه 

ذاكرتها  بناء  وال�سع�ب �سروب خمتلفة يف  ول�مم 

اىل  ي���ؤدي  مبا  الج��ي��ال   عر  تت�ارثها  ال�طنية 

وامل�سري  والعي�س  والنتماء  اجلماعة  روح  تعزيز 

امل�سرتك .

مئ�ية  ب��ذك��رى  نحتفل  اذ  الردن  يف  ونحن 

الب���اء  ت�سحيات  ن�ستذكر  الردن���ي���ة  ال���دول���ة 

دفاعًا  الطهار  ها�سم  بني  مل�ك  بقيادة  والجداد 

عن كرامة العرب وحتريرًا لرادتهم، عندما طالب 

القادة ال�سيا�سيني العرب ال�سريف احل�سني بن علي 

الث�رة  لقيادة  اأجناله  اأحد  اإر�سال  عام،  مئة  قبل 

بعدما  الفرن�سيني،  من  �س�رية  عر�س  وا�سرتجاع 

اأنحاء  خمتلف  يف  الفرن�سيني  �سد  الث�رات  اندلعت 

الف��سى  كانت  حيث  لبنان،  جن�ب  ويف  �س�رية 

اإنهيار  اأع��ق��اب  يف  ال�سام  ب���د  يف  وال���س��ط��راب��ات 

يف  العربي  اجلي�س  هزمية  وبعد  ال�س�رية،  اململكة 

معركة مي�سل�ن اأمام الق�ات الفرن�سية التي تقدمت 

اإىل دم�سق فاحتلتها يف 24 اآذار 1920.

عبداهلل  امل�ؤ�س�س  امللك  ج�لة   و�سل  حيث   

 21 يف  م��ع��ان  اإىل  اآن����ذاك(  )الأم����ري  احل�سني  ب��ن 

اإىل عمان يف 28  الثاين 1920 ومنها غادر  ت�سرين 

1921 مي�دي، ليبدا بناء الدولة الردنية  �سباط 

احلديثة .

مقر  اإىل  الأردن  �سرق  اأبناء  ت�افد   معان  ويف 

امللك امل�ؤ�س�س للبيعة واملنا�سرة على  حتقيق اأهداف 

الث�رة العربية الكرى،  وفيها اي�سا عقد اأول م�ؤمتر 

ق�مي عربي ، تداعى حل�س�ره قادة و�سي�خ العرب 

يف بلدان ب�د ال�سام كافة، و�سدر عنه بيان اأكد على 

مت�سك اأبناء الأمة العربية بحق�قهم التي حرمهم 

الأتراك منها واأهمها ان�ساء دولة عربية يف امل�سرق 

العربي.

 امللك امل�ؤ�س�س عبد اهلل الول 

اإن  املجايل  خ��از  بكر  الدكت�ر  امل����ؤرخ  ويق�ل 

يعد  معان  اإىل  احل�سني  بن  عبداهلل  الأم��ري  ق��دوم 

انتهاء  العربية بعد  النه�سة  نقطة حت�ل يف تاريخ 

معركة  اإث��ر  دم�سق  يف  ال�س�رية  العربية  اململكة 

ب�د  منطقة  فكانت   ،1920 مت���ز   24 يف  مي�سل�ن 

وغياب  الإداري  ال��ف��راغ  م��ن  حالة  تعي�س  ال�سام 

بن  عبداهلل  الأمري  و�س�ل  وكان  العربية،  القيادة 

ا�ستمرار  يف  عربيا  اأم���  ميثل  معان  اإىل  احل�سني 

وا�ستمرار حركة  الكرى  العربية  الث�رة  راية  رفع 

النه�سة العربية.

واملتن�رين  ال�سيا�سيني  ال��ق��ادة  اأن  وي�سيف 

عبداهلل  الأم��ري)ان��ذاك(  لقاء  اإىل  هرع�ا  العرب 

وبحث�ا  اإليها،  و�س�له  بعد  معان  يف  احل�سني  ب��ن 

جذوة  تبقى  اأن  قاعدة  على  املنطقة  م�ستقبل  معه 

هي  العربي  التحرر  وح��رك��ة  العربية  امل��ق��اوم��ة 

مع  وال�سري  به  اللتزام  العرب  اأراد  الذي  العن�ان 

معان  فتح�لت  احل�سني،  بن  عبداهلل  الأمري  القائد 

جديد،  عربي  ل�جه  كمنطلق  عربية  عا�سمة  اإىل 

وقاعدة �سيا�سية واإدارية وع�سكرية، وت�سمى ق�سر 

امللك امل�ؤ�س�س الذي اتخذه الأمري عبداهلل مقرا له 

با�سم مقر الدفاع ال�طني، ومن معان كانت البداية.

نهاية احلك�مة  اأعقبت  التي  الفرتة  اأن  ويبني 

يت�ىل  ك��ان  ال��ذي  ال�قت  ويف  دم�سق،  يف  العربية 

يف  ال����زراء  رئي�س  من�سب  الي��سف  عبدالرحمن 

اإ�سداره  �سهدت  الفرن�سي،  ل�نتداب  ويتبع  دم�سق 

مقام  قائم  من  كل  اإىل  تعليمات   1920 اآب  �سهر  يف 

ال��ك��رك، وق��ائ��م م��ق��ام م��ع��ان، ب�����س��رورة الل��ت��زام 

التي  العملة  وا�ستخدام  دم�سق،  حك�مة  بتعليمات 

كانت متداولة لديها اآنذاك، ليبادر حينها مت�سرف 

معان عبدال�س�م كمال برفع العلم الفرن�سي على دار 

احلك�مة يف معان فما كان من ال�سيخ ع�دة اأب� تايه 

وعمل�ا  هب�ا  اأن  اإل  معان  رجالت  من  جم�ع  ومعه 

على اإنزال العلم الفرن�سي ورفع العلم العربي بدي� 

عنه، وزج عبدال�س�م كمال يف ال�سجن.

متخ�ست  ث�ث  بدايات  املجايل  امل���ؤرخ  ويذكر 

معان  اإىل  احل�سني  بن  عبداهلل  الأم��ري  و�س�ل  عن 

البحث  يف  متثلت  التي  ال�سيا�سية  البداية  وه��ي 

واحل��ر���س  ال��ك��رى،  العربية  ال��ث���رة  مب��خ��رج��ات 

الثقافية  والبداية  الث�رة،  هذه  ا�ستمرارية  على 

وا�سدار  بالإع�م،  الهتمام  خ�ل  من  جاءت  التي 

احلركة  با�سم  ناطقة  لتك�ن  يعل�  احل��ق  جريدة 

العربية،  الدولة  اإر�ساء  اإىل  ت�سعى  التي  العربية 

هي  الثالثة  البداية  وكانت  العرب،  مع  والت�ا�سل 

نف�سه  عبداهلل  الأمري  باإع�ن  التاأ�سي�سية  البداية 

�س�ريا،  عر�س  على  الأول  في�سل  امللك  لخيه  نائبا 

واأن معان �ستك�ن منطلق التحرير باجتاه دم�سق.

التفاو�س  باجتاه  حت���ل  امل�قف  اإن  ويق�ل   

بالهج�م  وه��ددت  فرن�سا  تدخلت  بعدما  ال�سيا�سي 

العرب  يد  كف  بريطانيا  من  وطلبت  معان،  على 

وزير  اأن  مبينا  دم�سق،  نح�  بالزحف  التفكري  عن 

ون�ست�ن  الريطانية  احلك�مة  يف  امل�ستعمرات 

معان  يف  عبداهلل  الأم��ري  مبقابلة  يرغب  ت�سر�سل 

حني زيارته اإىل البرتا، وه� اأورده ال�سريف احل�سني 

بن علي يف ر�سالته اإىل الأمري عبداهلل.

ويلفت اىل اأن هذه تعتر اأول مفاو�سات ولقاء 

�سيا�سي على درب تاأ�سي�س الدولة الأردنية، ثم كانت 

يدع�نه  عبداهلل  الأم��ري  اإىل  الردن  �سرقي  وف�د 

على  جرت  الرتتيبات  اأن  مبينا  عمان،  اإىل  للقدوم 

التي  الرحلة  بداأت تعد م�سرية  فيما  الأ�سا�س،  هذا 

 3 مدى  على  لت�سري   1921 �سباط   28 ي�م  انطلقت 

اأيام، وت�سل اإىل عمان ظهرية ي�م الأربعاء امل�افق 

2 اآذار عام 1921، وتك�ن هذه هي البداية للدولة 

الردنية.

امل���ؤ���س�����س خطب  امل��ل��ك  ان  امل��ج��ايل  وي��ذك��ر 

باجلم�ع يف حمطة �سكة حديد عمان حال و�س�له 

اآنذاك قائ� »ترحيبكم بنا واجتماعكم علينا اأمر 

اغفل  مل  وانني  لكم،  ونحن  لنا  فانتم  ي�ستغرب،  ل 

ل  اأم��ر  ف�طنيتكم  خطباوؤكم،  به  ج��اء  مما  كلمة 

يخفى و�سالتكم املن�س�دة هي حقكم الذي تطلب�ن، 

من  المم  ت�ستعمله  ما  ل�ستعمال  ال�قت  جاء  واإذا 

الق�ة ووجدنا انف�سنا �سعفاء يف العدد والعدة فلن 

ي�سرينا ان من�ت يف �سبيل �سرف ال�طن والمة، فاأنا 

ل اريد منكم ال ال�سمع والطاعة وما جاء بي اىل 

هنا ال حميتي وما حتمله والدي من العبء الثقيل، 

ول� كان يل �سبع�ن نف�سا وبذلتها يف �سبيل المة ملا 

عددت نف�سي فعلت �سيئًا«.

ال�زراء الدكت�ر  املنا�سبة اكد رئي�س  ويف هذه 

الثانية  املئ�ية  ول�ج  اأهمية  على  اخل�ساونة  ب�سر 

الرا�سخة  املبادئ  على  اعتمادا  الردنية  للدولة 

التي تاأ�س�ست عليها الدولة ويف اطار الروؤية امللكية 

الثاين  عبداهلل  امللك  ج�لة  وت�جيهات  ال�سامية 

العتماد  نح�  وال�سعي  ال�طنية  املنجزات  بتعظيم 

ملفه�م  تر�سيخا  امل��ج��الت  خمتلف  يف  ال��ذات  على 

ا�ستق�لنا ال�طني بجميع ابعاده.

رئا�سة  يف  تروؤ�سه  خ�ل  ال���زراء  رئي�س  ولفت 

مئ�ية  لحتفالية  العليا  اللجنة  اجتماع  ال���زراء 

تكري�س  اهمية  اإىل  الردن��ي��ة  ال��دول��ة  تاأ�سي�س 

احتفالية مئ�ية تاأ�سي�س الدولة الردنية مبا يليق 

اجنازات  من  الردنية  الدولة  وحتققه  حققته  مبا 

ومكت�سبات بقيادة ج�لة امللك عبداهلل الثاين الذي 

�سامية  ومبادئ  وقيمية  اخ�قية  منظ�مة  ت���ارث 

ارتكزت اىل الث�رة العربية الكرى ور�سالتها.

بالتعاون  خطة  الثقافة  وزارة  اع��دت  حيث 

تت�سمن  ال��دول��ة  وم�ؤ�س�سات  وزارات  خمتلف  م��ع 

فعاليات بهذه املنا�سبة يف العا�سمة عمان وخمتلف 

حمافظات اململكة مبا يرز م�سرية الدولة الردنية 

 ، ال�طني  الع��ت��زاز  ح��ال��ة  ويكر�س  واجن��ازات��ه��ا 

و�سيتم  اي�سا اإط�ق م�سارات متعددة لت�ثيق م�سرية 

ال�سيا�سية  املجالت  خمتلف  يف  الأردن��ي��ة  الدولة 

املحطات  وجت�سيد  والجتماعية  والقت�سادية 

وفنية  ثقافية  اأعمال  يف  ال�طنية  والرم�ز  البارزة 

كبرية قابلة ل��ستمرارية والبقاء.
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ال�سروق-

 اأك����د م��دي��ر ع���ام دائ���رة 

املهند�س  الفل�سطينية   ال�س�ؤون 

امل��م��ل��ك��ة  اأن  خ���رف���ان،  رف���ي���ق 

بقيادة  الها�سمية،  الأردن��ي��ة 

وت���ج��ي��ه ج���ل��ة امل��ل��ك عبد 

بث�ابتها  متم�سكة  الثاين،  اهلل 

اخلا�سة  والق�مية  ال�طنية 

واإميانها  الفل�سطينية  بالق�سية 

الحت�ل  اإن��ه��اء  ب��اأن  الرا�سخ 

الدولة  واإق��ام��ة  الإ�سرائيلي 

امل�ستقلة ه� احلل  الفل�سطينية 

ال�حيد.

و����س���دد خ����رف����ان، خ���ل 

اأعمال  اجتماعات  يف  م�ساركته 

امل�سرفني  مل���ؤمت��ر   105 ال���دورة 

الفل�سطينيني  ����س����ؤون  ع��ل��ى 

امل�سيفة،  العربية  ال���دول  يف 

العامة  الأم��ان��ة  تنظمه  ال��ذي 

جلامعة الدول العربية / قطاع 

العربية  والأرا���س��ي  فل�سطني 

اهتمام  ت�ا�سل  على  املحتلة 

بالن�احي  الأردن��ي��ة  احلك�مة 

ل�جئني  والتنم�ية  الإن�سانية 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني امل��ق��ي��م��ني 

فيها  مب��ا  اململكة،  اأر����س  على 

امل�سروعات التنم�ية واخلدمية 

ال����ج���ئ���ني  خم����ي����م����ات  يف 

كما  اململكة.  يف  الفل�سطينيني 

م�ا�سلة  ع��ل��ى  خ��رف��ان  ���س��دد 

ل����«الأون���روا«،  دعمها  اململكة 

مب��ا ُي�����س��اع��ده��ا ع��ل��ى ال���ف��اء 

بتف�ي�سها الأممي جتاه امل�يني 

الفل�سطينيني،  ال���ج��ئ��ني  م��ن 

لف���ت���ًا لأه���م���ي���ة ت����ف���ري كل 

امل�ؤمتر  لإجناح  ال�زمة  ال�سبل 

مطلع  �سيعقد  ال���ذي  ال����دويل 

 �� اأردنية  برعاية  املقبل  العام 

املايل  الدعم  لتاأمني  �س�يدية، 

ال�كالة  لهذه  وامل�ستدام  الكايف 

الممية الهامة.

وب���ح���ث امل������ؤمت�����ر ال����ذي 

انطلقت اأعماله الثنني امل�افق 

ات�سال  تقنية  ع��ر   ،12/14

ال��ف��ي��دي���، مب�����س��ارك��ة ال���دول 

ل�جئني  امل�سيفة  ال��ع��رب��ي��ة 

الدول  وجامعة  الفل�سطينيني 

ال��ع��رب��ي��ة، م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون 

العربية  املنظمة  الإ���س���م��ي، 

»األ��ك�����س���«،  وال��ث��ق��اف��ة  للعل�م 

للعل�م  الإ���س���م��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة 

انتهاكات  »اأ�سي�سك�«،  والثقافة 

ال���س��رائ��ي��ل��ي �سد  الح���ت����ل 

احل���ق����ق امل�����س��روع��ة لأب��ن��اء 

فل�سطني يف الأرا�سي املحتلة.

خرفان يوؤكد 

م�����وا������س�����ل�����ة 

ال�������������دع�������������م 

ين  د ر لأ ا

ل���ل���ق�������س���ي���ة 

الفل�سطينية

العدد ال�سابع واخلم�سون 16 جمادة الأول 1442 املوافق  31 كانون الأول 2020 م

خ������رف������ان ي�������ؤك������د ع����ل����ى ت����ع����زي����ز ال����ت����ع����اون

وال�������ت�������ن���������������س�������ي�������ق م������������ع ال���������ك��������ال��������ة
ال�سروق- 

عقد مدير عام دائرة ال�س�ؤون الفل�سطينية، املهند�س 

 / ال�كالة  عمليات  مديرة  مع  اجتماعا  خ��رف��ان،  رفيق 

ذات  الق�سايا  من  جملة  ناق�س  رودريجيز،  مريثا  الردن، 

الهتمام امل�سرتك.

التي  للتحديات  الجتماع  يف  رودريجيز  وعر�ست 

ت�اجه عمل ال�كالة يف منطقة الردن، على خلفية الزمة 

ال�كالة،  تعي�سها  التي  امل�سب�قة  وغري  اخلطرية  املالية 

على  ينعك�س  وال���ذي  ك���رون��ا،  جائحة  عقدتها  وال��ت��ي 

للغاية،  حي�ية  باأن�سطة  ملت�سلة  م�ؤقتة  وظائف  ا�ستدامة 

للم�ساريع  حتى  وميتد  والغ��اث��ة،  وال�سحة  التعليم  يف 

اجلاري العمل عليها. 

كما بحث الجتماع يف عدد من الق�سايا املت�سلة بعمل 

يتعلق  ما  فيه  مبا  الردن،  عمليات  منطقة  يف  ال�كالة 

القائمة يف عدد من  املجتمعية  املراكز  بت�سهيل عمل  منها 

اململكة،  يف  الفل�سطينيني  ال�جئني  وجتمعات  خميمات 

القادمني  الفل�سطينيني  ال�جئني  دع��م  و�سبل  واآل��ي��ات 

املانحني  م��ن  لهم  التم�يل  وح�سد  �س�ريا،  م��ن  للمملكة 

وال�سركاء.

ال�كالة  اول���ي��ات  ح���ل  اأي�سًا  رودري��ج��ز  وحت��دث��ت 

تخ�سي�س  فيه  مبا   ،2021 للعام  الردن،  عمليات  ملنطقة 

امل��س�ع  وه�  ال�سلبة،  النفايات  لإدارة  دولر  م�يني   10

الذي �سيك�ن احد امل��س�عات الرئي�سية للنقا�س مع دائرة 

ال�س�ؤون الفل�سطينية للعام القادم.

للتعليم  الع�دة  بعد  خرفان  املهند�س  حذر  جهته  من 

تزايد  العتبار  بعني  تاأخذ  اأن  ال�كالة  فعلى  ال�جاهي، 

م�ؤكدا  اأكر،  مل�ارد  احلاجة  وبالتايل  لديها،  الطلبة  عدد 

على ا�ستمرار التعاون والتن�سيق بني الدائرة وال�كالة ويف 

خمتلف املجالت، لتح�سني الظروف املعي�سية والقت�سادية 

والجتماعية ل�جئني الفل�سطينيني يف اململكة.  

ال�سروق- 

ب��ح��ث امل��دي��ر ال��ع��ام ل��دائ��رة 

املهند�س  الفل�سطينية،  ال�س�ؤون 

رف���ي���ق خ����رف����ان، خ�����ل ل��ق��ائ��ه 

بال�سيدة ج�ت�سي دانييلز، رئي�سة 

وال�سيد  بالأونروا،  العاملني  هيئة 

امل����ارد  م��دي��ر  نين�،  كري�ستيان 

الب�سرية بالأونروا، الزمة املالية 

التي  امل�سب�قة  وغ���ري  اخل��ان��ق��ة 

و�سلت  وال��ت��ي  ال���ك��ال��ة،  تعي�سها 

عاجزة  �سبه  باتت  اأنها  لدرجة 

لل�سهر  م�ظفيها  رواتب  ت�فري  عن 

نح�  فقط  )لديها   2020 اجل��اري 

فيما  ال���روات���ب(،  ه��ذه  م��ن   %45

لتاأمني  وب�سع�بة  اأمرها  تدبرت 

املا�سي،  ثاين  ت�سرين  �سهر  رات��ب 

م�ؤكدًة �سع�بة اأن تتخذ  ال�كالة 

اإ�سافية  تق�سفية  اج���راءات  اأي 

اأك��ر  وال����س���رار  ال��ت��اأث��ري  دون 

م�سرية  ال�كالة،  بخدمات  فاأكر 

اإليها  جل��اأت  التي  التق�سفات  اىل 

 ،2020 ال���ع���ام،  ط����ال  ال���ك��ال��ة 

وناهزت ال� 85 ملي�ن دولر، ي�ساف 

الرامج  م�ازنة  ان  حقيقة  اليه 

للعام  نف�سها  هي   2020 للعام  مث� 

الحتياجات  ب��اإن  علمًا   ،2012

�س�ًء  زادت  م��ذه��ل،  ب�سكل  زادت 

بفعل جائحة ك�رونا. 

م���ن ج��ه��ت��ه ع���ر امل��ه��ن��د���س 

الذي  ال��سع  خط�رة  عن  خرفان 

هامة  دولية  منظمة  اليه  و�سلت 

تخطط  �سارت  بحيث  كالأونروا، 

ب�سهر،  �سهرا  خدماتها  ل�ستدامة 

معرا عن اأمله باإن تتمكن ال�كالة 

م���ن جت����اوز ه���ذه الزم�����ة ال��ع��ام 

القادم. 

خرفان يبحث مع 

م�������س���وؤول���ني م��ن 

الون�����روا الزم���ة 

امل���ال���ي���ة ل��ل��وك��ال��ة
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ال�س�ؤون الفل�سطينية ت�سدر تقريرها ل�سهر ت�سرين الثاين

العدوانية  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  الح��ت���ل  مم��ار���س��ات  ت�سببت   -

الفل�سطينيني  عدد  بلغ  فيما  فل�سطينيني،   )3( با�ست�سهاد 

ق�ات  يد  على  ال�سهر،  هذا  خ�ل  بجراح  اأ�سيب�ا  الذين 

يف  منهم   80 فل�سطينيا   )83( وم�ست�طنيه  الح��ت���ل 

ال�سفة الغربية، و )3( يف قطاع غزة.

التقرير،  م��سع  الفرتة  خ���ل  الحت�ل  ق���ات  اعتقلت   -

ت�سرين ثاين 2020، )423(؛ )418( من ال�سفة و)5( من 

غزة

�سكنية  لتجمعات  اقتحامها  الح��ت���ل  ق����ات  وا�سلت   -

فل�سطينية والتي ناهزت )341( مع ما يرافقها وكالعادة، 

من تنكيل للم�اطنني وانتهاك حلرماتهم و تخريب متعمد 

للممتلكات اخلا�سة والعامة على حٍد �س�اء، مع ما يرافقها 

حلرماتهم  وان��ت��ه��اك  للم�اطنني  تنكيل  م��ن  وك��ال��ع��ادة 

وتخريب متعمد للممتلكات اخلا�سة والعامة.

- اأقامت ق�ات الحت�ل  )463(  حاجزًا ع�سكريا مفاجئًا يف 

من  اأعاقت  التايل:  النح�  على  ت�زعت  املحتلة،  الأرا�سي 

خ�لها حركة امل�اطنني والب�سائع واملنتجات الزراعية.

انتهاكاته  ممار�سة  يف  الإ�سرائيلي  الحت�ل  ا�ستمر  كما    -

املمنهجة �سد املقد�سات الإ�س�مية وامل�سيحية يف الأرا�سي 

ذات  الدولية  بالقرارات  اآب��ه  غري  املحتلة  الفل�سطينية 

القتحامات  من  م�جة  ثاين  ت�سرين  �سهد  حيث  ال�سلة، 

الأم��ن��ي��ة  الأج���ه���زة  م��ن  بحماية  امل�ست�طن�ن  ن��ف��ذه��ا 

الذين  امل�ست�طنني  عدد  بلغ  اإذ  الإ�سرائيلية،  والع�سكرية 

على  ع�وة  هذا  م�ست�طنًا،   )1845( الأق�سى  اقتحم�ا 

و�سع قي�د على اأهايل ال�سفة الغربية ملنعهم من ال�س�ة يف 

الأق�سى، كما مت اإ�سدار )21(  قرار اإبعاد بحق املقد�سيني 

غليك،  يه�دا  املتطرف  احلاخام  اأطلق  ذلك  جانب  واإىل 

حملة  م�ؤخرا،  الأق�سى  للم�سجد  جديد  اقتحام  خ�ل 

جلمع الترعات مبنا�سبة عيد »احلان�كاه« اليه�دي، وذلك 

الأق�سى  امل�سجد  تكري�س  امل�ست�طنني  حم��اولت  �سمن 

بلدية  قيام  اإىل   بالإ�سافة  هذا  يه�دي«،  ديني  ك�«مركز 

املقرة  ق��رب  درج��ا  القد�س،  يف  ال�سرائيلي  الح��ت���ل 

امل�سجد  اأب��واب  اأحد  الأ�سباط  باب  اإىل  يوؤدي  اليو�سفية 

ت�ستهدف  التي  القتحامات  من  وغريها  املبارك،  الأق�سى 

املدينة وه�يتها التاريخية والعربية والإ�س�مية.

�سد  العن�سرية  �سيا�ساتها  الح��ت���ل  �سلطات  وا�سلت   -

من  الكثري  واإخ��ط��ار  اأرا�سيهم  وم�سادرة  الفل�سطينيني، 

2020هدم  ثاين  ت�سرين  �سهر  �سهد  حيث  بالهدم  املن�ساآت 

)33( عملية هدم للمنازل واملن�ساآت الفل�سطينية، بحجة 

البناء دون ترخي�س، 

فل�سطينيني  مل�اطنني  ممتلكات  على  الح��ت���ل  اع��ت��داء   -

الزيت�ن.  �سجر  واق��ت���ع  وال�سيارات  الأث���اث  كتخريب 

اإىل  القتحام،  عمليات  اأثناء  خا�سة  ممتلكات  م�سادرة 

فل�سطينية  ملج�ت  كامريات  ت�سجي�ت  م�سادرة  جانب 

و�سيارات، يف )37( حالة م�سادرة ممتلكات.

- اإق�����رار ال�����س��ل��ط��ات ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة ع����ددا م��ن امل�����س��اري��ع 

ال�ستيطانية التي تهدف اىل تكثيف ال�ستيطان وتر�سيخ 

القد�س،  طليعتها  ويف  املدن  من  عدد  يف  اليه�دي  ال�ج�د 

حيث  اأن امل�سروع ال�ستيطاين يركز على اإحداث تغيريات 

جذرية يف واقع مدينة القد�س، حت�ل اأحياءها ال�سرقية 

�سادقت  حيث  اليه�دي،  الطابع  اإىل  القدمية  والبلدة 

�سلطات الحت�ل على خطة م�سروع “وادي ال�سيليك�ن”، 

�سيتم  وال��ذي  القد�س،  مبدينة  اجل���ز  وادي  منطقة  يف 

مب�جبه ال�ستي�ء على 2000 دومن من اأرا�سي امل�اطنني 

اخلا�سة، وهدم اأكر من 200 من�ساأة �سناعية للم�اطنني، 

كما  ا�ستيطانية.  فندقية  غرفة   900 ح���ايل  وب��ن��اء 

بناء  على  القد�س  مدينة  يف  الحت�ل  �سلطات  �سادقت 

م�ست�طنة  يف  جديدة،  ا�ستيطانية  �سكنية  وحدات   108

وحدة   1257 بناء  عطاءات  وطرحت  �سل�م�”،  “رامات 
همت��س”  “جفعات  م�ست�طنة  يف  جديدة  ا�ستيطانية 

املقامتني يف القد�س، 

�سدر  التقرير  ا�ستعر�س  الإ�سرائيلي  ال�ساأن  �سعيد  وعلى   -

باأن  ي�ؤكد  الإ�سرائيلي  الق�مي  الأم��ن  اأبحاث  معهد  عن 

اأن ت�ست�عب ال�اقع قد تغري يف  اإ�سرائيل  على القيادة يف 

واأن  املتحدة،  لل�ليات  رئي�سا  بايدن  ج�  انتخاب  اأعقاب 

الآخ��ذة  الأمريكية  لل�سيا�سة  �سيا�ستها  اإ�سرائيل  ت�ئم 

بالتبل�ر، وكذلك لطبيعة وطريقة اأداء الرئي�س والإدارة 

الإ�سرائيل  الكني�ست  حل  التقرير  تناول  كما  اجلديدين، 

واآثار  عامني  غ�س�ن  يف  رابعة  لنتخابات  والت�جه  نف�سه 

يف  احلزبي  ال�سيا�سي  بال��سع  املرتبطه  والت�قعات  ذلك 

الفقر  التقرير  معطيات تقرير  ا�ستعر�س  اإ�سرائيل، كما  

البديل الذي ن�سرته منظمة »لتيت« الإ�سرائيلة والذي 

ي�سري اىل ارتفاع ن�سبة الفقر يف اإ�سرائيل من 20.1%، التي 

ت�سمل 582 األف عائلة، اإىل 29.3%، التي ت�سمل 850 األف 

عائلة م��سحا اأن الن�سبة كانت اأعلى بني العائ�ت العربية 

التقرير  ا�ستعر�س  كما  اجلائحة،  هذه  اإثر  ت�سررت  التي 

برئيل،   ت�سفي  للكاتب  »هاآرت�س«  �سحيفة  ن�سرته  مقال 

الحت�ل  بني  الأخ��رية  التطبيع  اتفاقيات  ح�ل  حتدث 

مثل  اأن  اإىل  م�سريا  العربية،  ال��دول  وبع�س  الإ�سرائيلي 

هذه التفاقيات لن ت�ستطيع طم�س الق�سية الفل�سطينية 

ال�سلطة  اإزاحتها عن جدول الأعمال، واأن قرار رئي�س  اأو 

التن�سيق  »ا�ستئناف  م�ؤخرا،  عبا�س  حمم�د  الفل�سطينية 

الأمني مع اإ�سرائيل واإعادة �سفراء فل�سطني اإىل البحرين 

والإمارات، ه� جزء من ا�ستعداد ال�سلطة قبيل دخ�ل ج� 

على  الآمال  يعلق  لأنه  ولي�س  الأبي�س،  البيت  اإىل  بايدن 

جناح املفاو�سات مع اإ�سرائيل اإذا ا�ست�ؤنفت.

ال�سروق-

تاأكيد   ،2020 ث��اين  ت�سرين  ل�سهر  التقرير  تناول   

الثاين  اهلل  عبد  امللك  الها�سمية  اجل�لة  �ساحب  ح�سرة 

الأردن  م�اقف  على  ورع��اه،  اهلل«  »حفظه  احل�سني  اب��ن 

الق�مية الثابتة جتاه الق�سية الفل�سطينية بكافة اأركانها، 

امل�ستقلة،  دولتهم  لإقامة  الفل�سطينيني  الأ�سقاء  ودع��م 

ال�سعب  مع  العاملي  الت�سامن  ي�م  مبنا�سبة  ج�لته  اأكد  اإذ 

والع�سرين  التا�سع  ي�سادف  ال��ذي  ال�سقيق،  الفل�سطيني 

يف  ج�لته  وت�سديد  عام،  كل  من  الثاين  ت�سرين  �سهر  من 

للت�سرف  القابلة  غري  احلق�ق  جلنة  رئي�س  اإىل  ر�سالة 

تقف  ال�س�م  عملية  اأن  يانغ،  �سيخ  الفل�سطيني  لل�سعب 

اإىل  يف�سي  الذي  العادل  ال�س�م  فاإما  خيارين،  اأمام  الي�م 

امل�ستقلة،  الفل�سطينية  الدولة  واإقامة  الحت�ل  اإنهاء 

ذات ال�سيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 

اأو  ال��دول��ت��ني،  ح��ل  وف��ق  ال�سرقية،  القد�س  وعا�سمتها 

ا�ستمرار ال�سراع الذي تعمقه النتهاكات املت�ا�سلة حلق�ق 

ال�سعب الفل�سطيني واخلط�ات غري ال�سرعية التي تق��س 

كل فر�س حتقيق ال�س�م، داعيا ج�لته اإىل ك�سر اجلم�د 

مبا�سرة  مفاو�سات  باجتاه  والدفع  ال�سلمية  العملية  يف 

الدولتني، ووفق  اأ�سا�س حل  ال�س�م، على  وجادة، لتحقيق 

ومبادرة  الدولية  ال�سرعية  وق���رارات  ال��دويل  القان�ن 

اأحادية  الإ�سرائيلية  اخلط�ات  ووقف  العربية،  ال�س�م 

ال�سراع،  وت��اأج��ج  ال�س�م  فر�س  تق��س  التي  اجل��ان��ب، 

كال�ستيطان وحماولت �سم اأي اأرا�س فل�سطينية، وفر�س 

واقع جديد يف امل�سجد الأق�سى املبارك / احلرم القد�سي 

لأي  الت�سدي  الردن  م�ا�سلة  ج�لته  م�ؤكدا  ال�سريف، 

التاريخي  لل��سع  تغيري  اأو  جديد  واق��ع  لفر�س  حماولة 

والقان�ين القائم يف القد�س، وحماولت التق�سيم الزماين 

القد�سي  احل��رم  امل��ب��ارك/  الأق�سى  للم�سجد  املكاين،  اأو 

التي  الأح��ادي��ة  الإج����راءات  جلميع  ورف�سه  ال�سريف، 

وحم��اولت  ومقد�ساتها  املدينة  ه�ية  تغيري  ت�ستهدف 

املبارك/  الأق�سى  للم�سجد  املكاين،  اأو  الزماين  التق�سيم 

احلرم القد�سي ال�سريف.

ويف ذات ال�سياق، ا�ستعر�س التقرير م�ا�سلة الحت�ل 

الإ�سرائيلي خ�ل ت�سرين ثاين 2020، انتهاكاته املعه�دة 

ومقد�ساتها  ب�سكانها  املحتلة  الفل�سطينية  الأر���س��ي  يف 

وممتلكاتها يف حتٍد جلميع امل�اثيق واملعاهدات والقرارات 

الدولية، وكان اأبرز هذه النتهاكات:

ت������رف������ي������ع������ات يف 

دائ�������رة ال�������س���وؤون 

ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة

    ق����رر م���دي���ر ع����ام دائ�����رة ال�����س���ؤون 

بتن�سيب  خرفان   رفيق  املهند�س  الفل�سطينية 

ال�س�ؤون  دائ��رة  يف  الب�سرية  امل���ارد  جلنة  من 

اىل  امل�ظفني  من  ع��دد  ترفيع  الفل�سطينية 

درجات خمتلفة.

امل�ظفني  م��ن  ع��ددا  ترفيع   مت  حيث      

العمري  اأحمد  املهند�س  وهم  ج�ازايا  ترفيعا 

اخلا�سة  الدرجة  اىل  امل�ساريع  مديرية  مدير 

امل�ؤ�س�سي  التط�ير  ق�سم  رئي�س  داود  علياء   ،

رئي�س  امل�مني  مالك   ، الرابعة  الدرجة  اىل 

ق�سم متابعة مالية جلان خدمات املخيمات اىل 

باأعمال  القائم  نا�سر  رامي   ، الثانية  الدرجة 

مدير مديرية ال�س�ؤون القان�نية اىل الدرجة 

الثانية ، �سذى باطا رئي�س ق�سم جلان خدمات 

اىل  امل���دين  املجتمع  وم���ؤ���س�����س��ات  امل��خ��ي��م��ات 

الرحمي من مديرية  ، عزام  الرابعة  الدرجة 

خدمات املخيمات اىل الدرجة الرابعة، منرية 

اىل  املخيمات  خدمات  مديرية  من  م�ساحلة 

مديرية  من  و�ساح  وحممد  ال�ساد�سة  الدرجة 

خدمات املخيمات اىل الدرجة ال�ساد�سة .

   كما مت ترفيع عددا من امل�ظفني ترفيعا 

رئي�س  القيمريي  املهند�سة حنان  وج�بيا وهم 

امل�ساريع  مديرية  يف  وال�سراف  املتابعة  ق�سم 

اىل الدرجة الثانية ، حممد العريقات القائم 

الدرجة  اىل  املالية  ال�س�ؤون  مدير  باأعمال 

مديرية  م��ن  حم���روم  ن���ادر  حممد   ، الثالثة 

ال�سم�ر  ،اروى  الثانية  الدرجة  اىل  املخيمات 

اىل  الدولية  واملنظمات  الونروا  مديرية  من 

الدرجة اخلام�سة ، منى اأب� طالب من مديرية 

 ، اخلام�سة  ال��درج��ة  اىل  املخيمات  خ��دم��ات 

هناء �س�ح من مديرية ال�س�ؤون الإدارية اىل 

الدرجة ال�سابعة وحممد ع��س جاد اهلل اىل 

الدرجة ال�سابعة .
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ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ( ال���������س�����ؤون   ( امل���ث���ل يف  اأج������ر  ب�����دل  ق�������س���اي���ا 

ال�سروق- 

تكن�ل�جيا  مديرية  عقدت 

امل��ع��ل���م��ات يف دائ����رة ال�����س���ؤون 

عمل  ور����س���ة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

كيفية  ب���ع���ن����ان«  ت��دري��ب��ي��ة 

ا�ستخدام برنامج اأق�ساط ق�سايا 

امل��ث��ل« ي���م الثنني  اأج���ر  ب��دل 

امل�افق 12/21.

التي  ال���ر���س��ة  وا�ستهدفت 

احلك�مة  ق�سم  رئي�س  قدمتها 

جابر  حممد  غادة  اللكرتونية 

ع�����ددا م���ن م���ظ��ف��ي ال���دائ���رة 

املالية  ال�����س���ؤون  م��دي��ري��ة  م��ن 

القان�نية  ال�����س���ؤون  وم��دي��ري��ة 

ووح����دة ال��ت��دق��ي��ق وال��رق��اب��ة 

الداخلية.

ويهدف الرنامج اإىل تنظيم 

ال��دائ��رة  م��دي��ري��ات  ب��ني  العمل 

اأجر  ب��دل  »ق�سايا  يخ�س  فيما 

بيانات  وادخ��ال  وت�سجيل  املثل« 

على  الف�ائد  واحت�ساب  الق�سايا 

ومراقبة  بها  امل��ح��ك���م  امل��ب��ال��غ 

يتم  التي  والدفعات  الق�ساط 

دفعها عن هذه الق�سايا.

با�ستخدام  ال��ب��دء  مت  وق��د 

لتلقي  جتريبي  ب�سكل  الرنامج 

ليتم  وال�ستف�سارات  امل�حظات 

 2021 ع��ام  ب��داي��ة  يف  اعتماده 

ب�سكل نهائي.

ور���������������س��������������ة ت�������دري�������ب�������ي�������ة 

مل���������وظ���������ف���������ي ال�������������دائ�������������رة

ال�سروق- 

ح�ل  تدريبية  ور�سة  الفل�سطينية  ال�س�ؤون  دائرة  عقدت 

الدائرة  مديريات  من  مديرية  كل  م�ساهمة  احت�ساب  كيفية 

يف حتقيق الهداف ال�سرتاتيجية للدائرة ي�م الحد امل�افق 

12/20 �سارك فيها عددا من م�ظفي وم�ظفات الدائرة.

من  جمج  يزن  امل�ست�سار  قدمها  التي  ال�ر�سة  هذه  وتاأتي 

لتقييم  م�سروع  �سمن  ل��ست�سارات  امل����ازي  املنظ�ر  �سركة 

الذي   2021-  2019 ل�أع�ام  الدائرة  ا�سرتاتيجية  وحتديث 

مت�له وكالة التعاون الأملاين جي اأي زد .

)الأون�����������������������روا( ������س�����ب�����اب لج������ئ������ي ف���ل�������س���ط���ني 

ي��ط��ل��ق���ن م�������س���روع���ا غ��ن��ائ��ي��ا ي��ج�����س��د ���س��م���ده��م
وت�سغيل  ل��غ���ث  امل��ت��ح��دة  المم  وك��ال��ة  اأع��ل��ن��ت 

ال�جئني الفل�سطينيني يف ال�سرق الدنى )الونروا( 

ان جمم�عة من ال�سباب وال�سابات من لجئي فل�سطني 

اإىل  ووحدة  اأمل  ر�سالة  باإر�سال  �سيق�م�ن  امل�ه�بني 

متحدون   « بعن�ان  اأطلق�ها  اأغنية  خ�ل  من  العامل 

عن  نتجت  متفائلة  اأغنية  »وه��ي  واح��د  ك�سخ�س 

التي  والتجارب  واجلهد  التاأليف  من  ط�يلة  �ساعات 

الأغ���اين  ك��ت��اب  م��ن  جمم�عة  م��ع  ال�سباب  ق�ساها 

ال�سباب ال�جئ  العامليني وجت�سد �سم�د  وامل��سيقيني 

واأملهم.

ال�كالة  عن  �سادر  �سحايف  بيان  وبح�سب 

ميثل ال�سباب وجميعهم اأع�ساء يف الرملان 

لعام  ال�كالة  م�ست�ى  على  الط�بي 

من  اأك���ر  اأ���س���ات   2019  /  2018

لجئي  من  وفتاة  فتى  ملي�ن  ن�سف 

 700 من  اأك��ر  يف  يدر�س�ن  فل�سطني 

م��در���س��ة ت��دي��ره��ا )الأون�������روا( يف 

غزة  قطاع  اخلم�س:  عملها  مناطق 

والأردن ولبنان و�س�ريا وال�سفة الغربية، 

مبا يف ذلك القد�س ال�سرقية.

كان  ن�عها،  من  الأوىل  املبادرة  هذه  خ�ل  ومن 

ت�سميم  ر�سالة  للعامل  ير�سل�ا  اأن  ياأمل�ن  الط�ب 

ووحدة و�س�م - حتى يف م�اجهة ال�سراع والبطالة، 

الآن  العامل  غزت  التي  املدمرة  العاملية  واجلائحة 

اأف�سل للجميع، بح�سب  اأن يك�ن عام 2021  اأمل  على 

ال�كالة.

امل��سيقى ولدت  مبادرة �سناعة  ان  البيان   وقال 

م�ست�ى  على  الط�بي  الرملان  اأع�ساء  اأعرب  عندما 

للتعبري  امل��ح��دودة  فر�سهم  من  املحبط�ن  ال�كالة، 

جلعل  امل��سيقى  با�ستخدام  اهتمامهم  عن  الذات،  عن 

اأ�س�اتهم م�سم�عة يف جميع اأنحاء العامل ،

 وحتت القيادة الفنية للمدير الثقايف الإيطايل 

 EMMA for ورئي�س  م�ؤ�س�س  برتو�سيلي،  باول� 

لتعزيز  حك�مية  غري  دولية  منظمة  وهي   Peace
املتخ�س�سني  بني  امل�سروع  جمع  امل��سيقى،  دبل�ما�سية 

يف امل��سيقى: دايفيد ديل�، وه� م�ؤلف ومنتج م��سيقى 

ماي�، وهي مغنية وكاتبة  اإيطاليا؛ وج�ردان دي  من 

لي�ن،  وليديا  واإيطاليا؛  املتحدة  ال�ليات  من  اأغاين 

وزينة  املتحدة؛  ال�ليات  من  اأغ��اين  وكاتبة  مغنية 

بره�م مغنية من الأردن؛ واأمرية عي�سى، فنانة 

الفنان�ن  �ساعد  لقد  اإيطاليا.  من  راب 

الط�ب  الرملانيني  حلم  حتقيق  على 

الط�ب  وت�جيه  تدريب  خ�ل  من 

مقط�عة  لإن��ت��اج  عامني  م��دار  على 

اإب��داع  عن  تعر  جميلة  م��سيقية 

وت�سميم لجئي فل�سطني ال�سباب.

على  ال�����س���ء  الكلمات  وت�سلط   

جمال امل��سيقى و�سغف الط�ب: »بالرغم 

اأن  اإل  القلق،  من  الرغم  وعلى  التحديات،  من 

واحل��ب،  احلرية  بحر  نكتب  اأن  نريد  ي��دوم.  اأملنا 

مل�ستقبل  معكم  وتل�ينها  ُتن�سى  ل  جديدة  و�سفحات 

ل�جئي  امل��سيقى  وفرت  وقد  جديد«.  وي�م  جديد 

اإليه  باأم�س احلاجة  ال�سباب امل�ذ الذي هم  فل�سطني 

من واقع �سعب يف كثري من الأحيان، وفقا للبيان.

التي تعاين  امل�سب�قة  املالية غري  ل�أزمة  ونظًرا   

منها ال�كالة، فاإن اخلدمات احلي�ية مثل تلك املقدمة 

يعر�س  مما  خطر،  يف  الآن  اأ�سبحت  الأطفال  له�ؤلء 

ال�جئني الفل�سطينيني للخطر.
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امل���ف���و����س ال���ع���ام ل����الأون����روا 

على  امل�سيفة  ال���دول  ُيطلع 

الأو�����س����اع امل���ال���ي���ة ل��ل��وك��ال��ة

ال�سروق-

 عقد ممثل� الدول امل�سيفة ل�جئني الفل�سطينيني اجتماعا 

العام  املف��س  مع   ،12/15 امل�افق  الث�ثاء  ي���م  افرتا�سيا، 

املالية  التط�رات  اأحدث  ملناق�سة  لزاريني،  فيليب  ل�أونروا، 

يف  م�ظفيها  روات��ب  �سداد  عن  املايل  عجزها  ظل  يف  لل�كالة، 

اأول  وكان�ن  املا�سي  ثاين  ت�سرين  ل�سهري  املحددة  م�اعيدها 

احلايل.

واأكد لزاريني اأن الهدف الرئي�سي ه� احلفاظ على خدمات 

باأن  اأمله  عن  معربا  للهاوية،  ترديها  دون  واحليل�لة  ال�كالة 

امل�ؤمتر الدويل املزمع عقده  تك�ن ال�ليات املتحدة جزءا من 

الدعم  حل�سد  املقبل،  العام  مطلع  �س�يدية   �� اأردنية  برعاية 

وقابل  لها  وم�ستدام  مايل  ا�ستقرار  وحتقيق  لل�كالة،  امل��ايل 

للتنب�ؤ. من جهتهم، قدم ممثل� الدول امل�سيفة مداخ�ت حذروا 

فيها من امل�سا�س برواتب م�ظفي ال�كالة وحق�قهم املكت�سبة، 

الفل�سطينيني.  ال�جئني  ملجتمعات  تقدمها  التي  باخلدمات  اأو 

واأيدوا تاأكيد ال�كالة، يف اأكر من منا�سبة، اأنه مل يعد هناك 

جمال لأي تق�سفات اإ�سافية تلجاأ اإليها فيما يتعلق بخدماتها، 

وال��دول  ال�جئني  وجمتمعات  ال�كالة  ك���ادر  على  ي�ؤثر  مبا 

امل�سيفة.

الحت������������������������اد الأوروب������������������������������������ي ي������ق������دم

ل������������أون�����������روا ي����������������رو  م������ل������ي�������ن   4.6  
اأعلن الحتاد الأوروبي عن ترع اإ�سايف بقيمة 

الراجمية  امليزانية  اأج��ل  من  ي���رو  ملي�ن   4.6

ال�جئني  وت�سغيل  لغ�ث  املتحدة  الأمم  ل�كالة 

لعام  الأون����روا  الأدن���ى  ال�سرق  يف  الفل�سطينيني 

لجئي  احتياجات  تلبية  يف  للم�ساعدة   2020

خ�ل  اخلم�س  ال�كالة  عمل  مناطق  يف  فل�سطني 

خ���ل  م��ن  وذل���ك  ك���ف��ي��د-19،  ج��ائ��ح��ة  تف�سي 

براجمها ال�سحية والإغاثية،  وجاء هذا الإع�ن 

خ�ل اجتماع افرتا�سي يف ال� 11 من ت�سرين الثاين 

لزاريني،  فيليب  لل�كالة  العام  املف��س  املا�سي 

ومف��س الحتاد 

ل�س�ؤون  الأوروبي 

والت��سع،  اجل�ار 

اأوليفر فارهيلي.

وي������اأت������ي   

ه�������ذا ال����ت����رع 

اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

امل��ب��ل��غ ال����ذي مت 

���س��رف��ه يف وق��ت 

العام  م��ن  �سابق 

مببلغ  اجل������اري 

ي���رو  ملي�ن   82

مليزانية الأونروا 

عن  ���س��ادر  �سحايف  ب��ي��ان  بح�سب  ال��رن��اجم��ي��ة، 

ال�كالة . 

   وكانت الونروا قد اأطلقت يف وقت �سابق من 

ملي�ن  للح�س�ل على94.6    منا�سدة  العام احلايل 

دولر من اأجل جائحة ك�فيد-19. وتطلب ال�كالة 

الأ�سد  الآثار  من  التخفيف  اأجل  من  التم�يل  هذا 

�س�ءا للجائحة على اأكر من 5.6 ملي�ن لجئ من 

فل�سطني م�سجلني لديها يف ال�سرق الأو�سط ولفرتة 

مع   ،2020 اجل��اري  الأول  كان�ن  بنهاية  تنتهي 

اإي�ء تركيز خا�س على ال�سحة واملع�نة النقدية 

والتعليم.       

تقديره  عن  لل�كالة  العام  املف��س  واأع��رب   

امل�ستمر  ودعمه  الأوروب���ي  الحت��اد  لثقة  العميق 

الحت��اد  ل�سراكة  للغاية  مم��ن  اإن��ن��ي  ب��ال��ق���ل: 

الأوروب����ي م��ع الأون����روا وال��ت��زام��ه جت��اه لجئي 

بتقدير  يحظى  الإ�سايف  الترع  هذا  اإن  فل�سطني. 

اأزمة مالية غري  كبري يف وقت ت�اجه فيه ال�كالة 

م�سب�قة فاقمتها جائحة ك�فيد-19.

  ب����دوره، ق��ال ممثل الحت���اد الأوروب�����ي يف 

القد�س،  مدينة 

ف�ن  ك���ن  �سفني 

ب���رغ�����س��دورف: 

اأن  ي�سعدين جدا 

دف��ع  م��ن  نتمكن 

املخ�س�سات  هذه 

هذا  الإ���س��اف��ي��ة 

كان  لقد  ال��ع��ام. 

 2020 ع���������ام 

���س��ع��ب��ا ل��ل��غ��اي��ة 

ع����ل����ى لج���ئ���ي 

الذين  فل�سطني، 

ت�����اأث�����روا ل��ي�����س 

فقط ب�سدة من جائحة ك�فيد-19 والأزمة املالية 

اخلطرية لل�كالة، ولكن اأي�سا بالت�ترات ال�سيا�سية 

والنكما�س القت�سادي يف فل�سطني.

معاجلة  يف  ال��دع��م  ه��ذا  �سي�ساعد  واأ���س��اف: 

للفل�سطينيني  اإليها  احلاجة  ت�ستد  التي  اخلدمات 

يف خميمات ال�جئني، ول �سيما يف قطاع ال�سحة. 

ال�جئني  جلميع  حا�سما  الأون�����روا  عمل  يظل 

الدولتني،  حل  ا�ستمرار  واإمكانية  الفل�سطينيني 

وكذلك ل�ستقرار املنطقة واأمنها.

مدى  على  م  �ستقدنّ ��ه��ا  اأننّ اأوت����اوا  اأعلنت 

دولر  ملي�ن   90 املقبلة،  ال��ث���ث  ال�سن�ات 

مل�ساعدة  اأم��ريك��ي(  دولر  ملي�ن   70( كندي 

وت�سغيل  لإغ���اث���ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  وك��ال��ة 

التي  »اأون������روا«،  الفل�سطينيني  ال���ج��ئ��ني 

عنها  قطعت  منذ  املالية  م�ساكلها  تفاقمت 

وا�سنطن امل�ساعدات يف 2018

يف  الكندية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 

»تلبية  �ستتيح  امل�ساعدة  ه��ذه  اإننّ  لها   بيان 

الحتياجات املتزايدة ل�جئني الفل�سطينيني، 

غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  خ�س��سا 

اإ�سرائيل  والأرا�سي الفل�سطينية التي حتتلنّها 

واأو�سح  والأردن،  ولبنان  و�س�ريا   ،1967 منذ 

ن اأكر من ن�سف  البيان اأننّ هذا التم�يل �سيمكنّ

ملي�ن فتاة وفتى فل�سطيني من احل�س�ل على 

ت�سغيل  يف  و�سي�ساعد  د،  جينّ اأ�سا�سي  تعليم 

ر الرعاية ال�سحينّة  اأكر من 140 عيادة ت�فنّ

الأ�سا�سية، بالإ�سافة اإىل ت�فري ماأوى وغذاء 

ل�أكر فقرًا.

الكندية  الدولية  التنمية  وزيرة  وقالت 

ال�جئني  »اح��ت��ي��اج��ات  اإننّ  غ���ل��د،  ك��اري��ن��ا 

الفل�سطينيني ل ميكن اإنكارها، خا�سة يف هذا 

ي�اجه  جائحة:  فيه  ى  تتف�سنّ ال��ذي  ال�قت 

وانعدام  الفقر  من  عالية  لت  معدنّ ال�جئ�ن 

الأمن الغذائي والبطالة.«

م���ل���ي���ون   70

دولر اأمركي 

م����������ن ك�����ن�����دا 

الأون����روا اإىل 
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ن�������س���اط���ات جل���ن���ة خ����دم����ات خم���ي���م ح��ط��ني
ال�سروق-

 عقد رئي�س جلنة خدمات خميم حطيم �سالح عبد العزيز 

اجتماعا مع مت�سرف ل�اء الر�سيفة �سلطان املا�سي ي�م الحد 

امل�افق 12/13 بح�س�ر اأع�ساء اللجنة ومدير مكتب الدائرة يف 

املخيم خليل عمران.

باملخيم  تتعلق  اأم���ر  ع��دة  مناق�سة  الجتماع  خ���ل  ومت 

واخر التط�رات خ�ل جائحة ك�رونا وامل�ساكل التي يعاين منها 

وازدحامها  ال�س�ارع  و�سيق  البناء  اأنقا�س  تراكم  مثل  املخيم 

واحد  اجتاه  حركة  بتفعيل  الجتماع  خ�ل  اللجنة  وطالبت 

اأكر  من  يعد  ال��ذي  ال�كالة  وع��ي��ادة  امل��دار���س  �سارع  ملنطقة 

ال�س�ارع ازدحاما ومنع ا�سطفاف املركبات على جانبي الطريق.

كما مت اإط�ق مبادرة ي�م الث�ثاء امل�افق 12/15 بالتن�سيق 

ليتم  ال�كالة  ومدير  الرجالية  احل�قة  �سال�نات  اأ�سحاب  مع 

كل ي�م اثنني تقدمي ح�قة جمانية للفقراء يف املخيم من قبل 

اأ�سحاب �سال�نات احل�قة.

مع  امل�افق 12/15 اجتماعا  الث�ثاء  ي�م  اللجنة  وعقدت 

التي  وزينة  منزلية  زراعة  مبادرة  لتنفيذ  املنال  درة  م�ؤ�س�سة 

من  والبيئي  الزراعي  املجال  منفي  الحياء  متكني  اىل  تهدف 

ان�ساء ودعم 20  ال�سطح وذلك من خ�ل  الزراعة على  خ�ل 

حديقة منزلية لتح�سني اأو�ساع اأهايل املخيم يف املجال البيئي 

الكتفاء  وحتقيق  املعي�سية  اأو�ساعهم  وحت�سني  وال��زراع��ي 

الذاتي لهم.

النائب  �سعادة  العزيز  اللجنة �سالح عبد  رئي�س  وا�ستقبل   

رائد رباع ومدير ا�سغال الزرقاء املهند�سة ب�سمة بني م�سطفى 

ومدير  اللجنة  اأع�ساء  وبح�س�ر   12/17 امل�افق  اخلمي�س  ي�م 

اب��رز  على  ال���ق���ف  مت  حيث  ع��م��ران  خليل  ال��دائ��رة  مكتب 

احتياجات املخيم مثل اخللطات ال�سفلتية وانارة ال�س�ارع .

على  لل�سي�ف  والتقدير  بال�سكر  اللجنة  رئي�س  وتقدم 

اهتمامهم مبطايل املخيم واحتياجاته. 

ن���������س����اط����ات 

جل���������������ن���������������ة 

خ����������دم����������ات 

خميم �سوف
 ال�سروق - 

ق��ام��ت جل��ن��ة خ��دم��ات خم��ي��م �س�ف 

القدمية  امل��ق��رة  وغ��رف��ة  مظلة  ب��اإزال��ة 

القب�ر  حلفر  املخ�س�سة  املنطقة  وت��سعة 

مناطق  لتدعيم  حجرية  �س��سل  وبناء 

املقرة  لأغ���ق  متهيدا  الرتبة  اجن��راف 

ال��ق��دمي��ة وال���ب���دء ب��ا���س��ت��خ��دام امل��ق��رة 

اجلديدة .

مياه  خمارج  بفتح  اللجنة  قامت  كما 

حت�سبا  ال����ادي  على  الم��ط��ار  ت�سريف 

للظروف اجل�ية يف ف�سل ال�ستاء.
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ال�سهيد عزمي املفتي ن�ساطات جلنة خدمات خميم 
ال�سروق- 

املفتي  عزمي  ال�سهيد  خميم  خدمات  جلنة  قامت 

الفل�سطينية  ال�����س���ؤون  دائ���رة  مكتب  مدير  مب�ساركة 

عزمي  ال�سهيد  خميم  خدمات  جلنة  واأع�ساء  وم�ظفي 

يف  جر  وكفاح  برقاوي  عادل  الزميلني  بتكرمي  املفتي 

اخل�س�ر  حممد  املخيم  خدمات  جلنة  رئي�س  رعاه  حفل 

بعد احالتهما على التقاعد.

   وقام اخل�س�ر بت�سليم امل�ظفني الدروع التقديرية 

تقديرا جله�دهم يف ادارة مهامهم طيلة فرتة خدمتهم 

واأخ�قهم يف عملهم وادائهم املتميز خ�ل فرتة عملهم.

ال�سهيد  خميم  خدمات  جلنة  رئي�س  وقع  والتعليم  

ا�ستئجار  عقد  احل�����س���ر  �سامخ  حممد  املفتي  ع��زم��ي 

على  الت��ف��اق  مت  حيث   ، والتعليم  الرتبية  وزارة  مع 

وذلك  اأطفال  رو�سة  لفتح  القدمي  اللجنة  مبنى  تاأجري 

بت�جيهات من ج�لة امللك لفتح ريا�س اطفال يف جميع 

مناطق اململكة.

ال�سن�ية مل�اجهة  اللجنة �سمن خطتها    كما قامت 

ف�سل ال�ستاء بعمل �سيانة �ساملة للجري�ت يف ال�س�ارع 

الرئي�سية يف خميم ال�سهيد عزمي املفتي وذلك من �سمن 

خطة الط�ارئ ل�ستاء عام2020_2021

الدنى  ال�سرق  يف  الكنائ�س  جمل�س  جمعية  قامت 

املع�زة    العائ�ت  من   170 لعدد  خريية  ط��رود  بت�زيع 

داخل 

وح�له �سمن خطة اجلمعية من اأجل تاأمني امل�ساعدة 

لأكر قدر ممكن من الأ�سر املع�زة داخل املخيم.

ور���س��ة ح��ول احل���ّد م��ن العنف الأ���س��ري يف البقعة
  

ال�سروق -

مت جمعية دعم لتمكني املراأة، ي�م ال�سبت امل�افق 12/5، ور�سة عمل   نظنّ

البقعة،  خميم  خدمات  جلنة  مقر  يف  البلقاء،  حمافظة  يف  حملية  لقيادات 

املبني  العنف  ملناه�سة  الدولية  احلملة  مع  تزامنا  اجلمعية  ن�ساطات  �سمن 

من  احلد  ال�ر�سة  وتناولت   ، ي�مًا(   16 ال�  )حملة  الجتماعي  الن�ع  على 

العنف الأ�سري والعنف �سد املراأة، وت�سليط ال�س�ء على ال�اقع الأ�سري اأمام 

املحاكم الأردنية، كما عر�ست درا�سة عن معيقات التبليغ عن العنف الأ�سري 

خ�ل جائحة ك�رونا.

يعتقدننّ  الإن��اث  من  الدرا�سة  عينة  من  باملئة   39 اأن  النتائج  واأظهرت   

، بينما 48  اأن التبليغ للجهات املعنية �سيزيد من العنف الأ�سري مب�اجهتهننّ

باملئة من امل�ستجيبات يف عينة الدرا�سة ل يعتقدننّ ذلك

اإن البيئة الداعمة للمراأة يجب  وقالت مديرة اجلمعية مرام مغال�سة، 

اإىل بيئة ثقافية تعي م�س�ؤولية كل فرد جتاه املجتمع والأ�سرة،  اأن ت�ستند 

حل�ق  واحلماية  ال�قاية  م�ست�ى  على  مهم  دور  الداعمة  للبيئة  اأن  دة  م�ؤكنّ

الن�ساء.

على  فاأثنى  الرحمن،  عبد  وليد  البقعة  خميم  خدمات  جلنة  رئي�س  ا  اأمنّ

دور اجلمعية يف تعزيز بيئة داعمة للمراأة، والتاأكيد على لغة ح�ار مت�ازنة 

ت�سب يف ال�سالح ال�سل�كي والفكري ل�أ�سرة.

ال���ه���الل الأح���م���ر الأردين ي��ن��ف��ذ م�����س��روع ل�����س��ي��ان��ة امل�����س��اك��ن يف 

القطري الأحمر  الهالل  جمعية  مع  بالتعاون  ال��وح��دات  خميم 
 

انهت دائرة ال�س�ؤون الفل�سطينية درا�سة م�سروع �سيانة امل�ساكن يف خميم ال�حدات 

وحالتهم  اأو�ساعهم  ودرا�سة  الباحثني  من  عدد  قبل  من  م�سكنا   175 زي��ارة  مت  حيث 

الجتماعية ومت اختيار 130 م�سكنا من العدد الكلي للقيام ب�سيانة هذه امل�ساكن كما مت 

تق�سيم امل�سروع لغايات التنفيذ اىل 20 م�سكنا ك�حدة واحدة.

وبداأ  العمل بهذا امل�سروع الذي ينفذه اله�ل الأحمر الأردين بالتعاون مع جمعية 

املعي�سة  م�ست�ى  حت�سني  اىل  امل�سروع  هذا  /12ويهدف   14 يف  القطري  الأحمر  اله�ل 

للمجتمع املحلي وتخفيف معاناتهم.

ويذكر ان اله�ل الأحمر الأردين ه� منظمة اإن�سانية تط�عية غري حك�مية واحد 

مك�نات احلركة الدولية لل�سليب الأحمر ويهدف اىل تقدمي امل�ساعدة والع�ن للمحتاجني 

دون متييز. 
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م����ن ال��������رتاث وال���ف���ل���ك���ل����ر ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي

الرتاث الفل�سطيني نتيجة تراكمية 

لتاريخ فل�سطني العريق

مراكز  اأق���دم  م��ن  فل�سطني  تعتر 

الت�اجد الب�سري يف العامل، حيث يع�د 

اإىل  الفل�سطينية  اأريحا  مدينة  تاريخ 

املي�د،  قبل  �سنة  اآلف  �سبعة  من  اأكر 

العامل،  يف  مدينة  اأق��دم  ��ه��ا  اأَننّ وُيعتقد 

كما عرفت املدن الفل�سطينية حالة من 

ال�ستمرارية خ�ل املراحل التاريخية 

وحَتنّى  احلجري  الع�سر  منذ  املتعاقبة 

اأيامنا هذه.

لفل�سطني  التاريخي  المتداد  هذا 

جعل من تراثها اأكر تن�عًا فه� نتيجة 

احلياة  م��ن  ال�سنني  لآلف  تراكمية 

الب�سرية يف تلك البقعة من العامل، كما اأَننّ 

لفل�سطني قدا�ستها اخلا�سة يف الديانات 

ك�نها  ع��ن  ف�سً�  ال��ث���ث��ة  ال�سماوية 

اجلي��سيا�سية  لل�سراعات  اأزليًا  حم�رًا 

و�س�ًل  والإم��راط���ري��ات،  املمالك  بني 

الأ�سليني  ال�سكان  ب��ني  ال�����س��راع  اإىل 

يعتر  كما  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  والح��ت���ل 

من  اأ�سا�سيًا  ج��زءًا  الفل�سطيني  ال��رتاث 

جزءًا  يعتر  الرتاث  لأَننّ  ال�سراع؛  هذا 

يحاول  التي  الفل�سطينية  اله�ية  من 

بداأ  اأْن  منذ  واإلغاءها  الحت�ل طم�سها 

م�سروعه ال�ستيطاين يف فل�سطني.

اأ�سكال الرتاث الفل�سطيني

ج��زئ��ني  اإىل  ال�������رتاث   ي��ن��ق�����س��م 

غري  وال��رتاث  امل��ادي،  الرتاث  رئي�سيني: 

ا عن الرتاث املادي الفل�سطيني  املادي، اأَمنّ

حيث  عني،  تخطئه  اأن  ميكن  ل  ما  فه� 

من  فل�سطينية  مدينة  تخل�  تكاد  ل 

الأبنية التاريخية التي ما تزال قائمة 

وحدها  القد�س  اأَننّ  كما  ال��ي���م،  ��ى  ح��َتنّ

الأبنية  اأهم  من  جمم�عة  على  حتت�ي 

اإ�سافة  العامل،  يف  والدينية  التاريخية 

من  تعتر  التي  الأث��ري��ة  امل�ساكن  اإىل 

املطرزات  اإليها  وي�ساف  اأي�سًا،  ال��رتاث 

التي  القدمية  والأدوات  واملن�س�جات 

���ا  اأَمنّ امل����ادي،  ال���رتاث  اإىل  كلها  تنتمي 

امل���ادي  غ��ري  الفل�سطيني  ال����رتاث  ع��ن 

والرق�سات  الأغنيات  نتتبع  اأن  ميكن 

املعتقدات  اإىل  اإ�سافة  الفل�سطينية، 

الرتاثية،  والق�س�س  والأمثال  ال�سعبية 

م�مح  بع�س  يلي  فيما  معًا  �سن�ستعر�س 

هذا الرتاث.

الأزياء ال�سعبية الفل�سطينية

ت�سرتك عم�م ب�د ال�سام بالعنا�سر 

ت�سميم  وي��ع��د  ل��ل��ث��ي��اب،  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 

الب�د  لظروف  مبا�سرًا  انعكا�سًا  الثياب 

واملعتقدات  للقناعات  وتلبية  املناخية 

ل�سكانها،  وال��روح��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 

ل��ن��ت��ع��رف ���س���ي��ا ع��ل��ى اأب�����رز امل���ب�����س 

الفلكل�رية والرتاثية الفل�سطينية:

اأزياء الن�ساء الفل�سطينيات

يف  الرتاثية  الن�ساء  ثياب  �سنجد 

من  تتاألف  ال�سام  ب���د  مناطق  اأغ��ل��ب 

ث�ب ف�سفا�س واأكمام ط�يلة مع غطاء 

للراأ�س، وتتميز هذه الأث�اب بالتطريز 

فتك�ن  الخت�فات  ��ا  اأَمنّ ن،  امللَ�نّ اليدوي 

والر�س�مات  التطريز  حيث  من  بال�سكل 

ون���ع��ي��ة الأق��م�����س��ة امل�����س��ت��خ��دم��ة يف 

احلياكة، كما يك�ن الخت�ف بطريقة 

و�سع غطاء الراأ�س واأل�انه

من  جمم�عة  عن  للتعبري  والفلكل�ر  ال��رتاث  م�سطلح  ي�ستخدم 

امل�روثات ال�سعبية التي متتاز باأ�سالتها الثقافية ومتيز ثقافة بعينها، 

والأثرية،  القدمية  كالأبنية  مادي  ت��راٍث  اإىل  ال��رتاث  ينق�سم  كما 

وتراث غري مادي يتاألف من جمم�عة الآداب والق�س�س ال�سعبية اإىل 

ال�سعبية... والأمثال  والرق�سات  الأغاين  من  الفني  الرتاث  جانب 

من  كجزء  امل��ادي  وغ��ري  امل��ادي  برتاثها  ال�سع�ب  تعتني  حيث  اإل��خ، 

وغري  حك�مية  ومنظمات  جمعيات  تاأ�سي�س  ويتم  الثقافية  ه�يتها 

الذي يجعل  فما  الزوال،  من  ال�سعبي  الرتاث  للحفاظ على  حك�مية 

الرتاث الفل�سطيني متميزًا عن غريه؟ وما هي الأ�سباب التي جتعل من 

احلفاظ على هذا الرتاث جزء من الن�سال الفل�سطيني؟
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م����ن ال��������رتاث وال���ف���ل���ك���ل����ر ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي

 وي��ت��م��ي��ز ال���ث����ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

حيث  من  ن�عه  من  الفريد  بالتطريز 

اجل��م��ال��ي��ة والت����ق����ان، ك��م��ا حت��ت���ي 

جمم�عة  على  الفل�سطينية  الأث����اب 

نق��س تراثية متثل عنا�سر طبيعية اأو 

العهد  منذ  تط�رت  اأَننّها  يعتقد  هند�سية 

الرتاثي  الفل�سطيني  والث�ب  الكنعاين، 

ي�ستخدم حاليًا يف املنا�سبات والأعرا�س، 

الرتاثية  الت�ساميم  ه��ذه  �سهدت  كما 

على  احلفاظ  مع  لتحديثها  حم��اولت 

�سبغتها التاريخية.

اأزياء الرجال الرتاثية يف فل�سطني

يف اأزياء الرجال اأي�سًا �سنجد ت�سابهًا 

ب��ني ث��ي��اب ب���د ال�����س��ام ع��م���م��ًا، حيث 

يعتر القمباز ه� الزي التقليدي ملعظم 

ث�ب  من  يتاألف  وه�  فل�سطني،  مناطق 

م�سن�ع من الروكار ومفت�ح من الأمام، 

بًا اأو مقَلنّمًا بالأبي�س  غالبًا ما يك�ن مذَهنّ

والأ�س�د، كما يق�م الرجل ب��سع حزام 

هذا  ويكن  القمباز  لتثبيت  خ�سره  على 

احلزام من القما�س املطرز اأو من اجللد، 

ال�����س��روال(  اأو  )ال�����س��روال  نن�سى  ول 

الفل�سطيني�ن  كان  كما  القمباز،  حتت 

املنا�سبات  يف  القمباز  هذا  ي�ستخدم�ن 

ق��م��ب��از  ل��ك��ن  ال��ي���م��ي��ة،  ويف احل���ي���اة 

ا  املنا�سبات يك�ن اأكر ج�دة و�سياكة، اأَمنّ

الآن فيعتر القمباز من الثياب الرتاثية 

والأعرا�س  احلف�ت  يف  ت�ستخدم  التي 

وجمم�عات الدبكة.

للرجال  الراأ�س  يعتر غطاء  كذلك 

ب�د  يف  �سهرة  الأك��ر  الأزي���اء  بني  من 

ال�سام واخلليج العربي، لكن التمييز بني 

�سهً�  اأم��رًا  يعد  ل  الغطاء  هذا  اأ�سكال 

حمدد  ول���ن  خا�س  نق�س  منطقة  فلكل 

ة،  )حَطنّ الأ�سماء  اخت�ف  اإىل  اإ�سافة 

تعتر  فيما  �سماخ..اإلخ(،  �سلك،  ك�فية، 

جمرد  من  اأك��ر  الفل�سطينية  ��ة  احل��َطنّ

غطاٍء للراأ�س فهي رمٌز من رم�ز الن�سال 

الفل�سطيني.

الفل�سطينية  الك�فية  ارت��ب��ط��ت   

منذ  الفل�سطيني  ال�سعبي  بالن�سال 

ب��داأ  حيث  الع�سرين،  ال��ق��رن  ب��داي��ات 

خطر  م��ق��اوم��ة  الفل�سطيني  ال�سعب 

املتتالية  والتعديات  اليه�دية  الهجرة 

ظل  يف  الفل�سطينية  امل��ق��د���س��ات  على 

هذه  من  ونذكر  الريطاين،  الحت�ل 

ال����راق ع���ام 1929،  ث����رة  ��ات  امل��ح��َطنّ

والث�رة الفل�سطينية الكرى عام 1936، 

الفل�سطيني�ن  املنا�سل�ن  ك��ان  حيث 

جعل  ما  الك�فية؛  با�ستخدام  يتلثم�ن 

الح���ت����ل ال��ري��ط��اين ي�����س��در اأم����رًا 

ف�سدر  الك�فية،  ي�سع  من  كل  باعتقال 

اأن  الفل�سطينية  الث�رة  قيادة  عن  اأمر 

ال�سعب  اأبناء  جميع  الك�فية  يرتدي 

)اأ���س��ح��اب  م��دن��ي��ني  م��ن  الفل�سطيني 

الطرابي�س( وف�حني.

تتميز الك�فية الفل�سطينية بالل�ن 

الأبي�س والأ�س�د مع نق��س وا�سعة، وهي 

م�سرتكة مع بع�س القرى يف ب�د ال�سام 

طفيفة،  اخت�فات  خمتلفة  بنق��س 

ال�سعب  م�سرية  يف  الك�فية  قيمة  لكن 

باعتبار  متثلت  الن�سالية  الفل�سطيني 

الثاين/  ت�سرين  من  ع�سر  اخلام�س  ي�م 

للك�فية  ي���م��ًا  ع���ام  ك��ل  م��ن  ن���ف��م��ر 

تاريخ  ه�  التاريخ  وه��ذا  الفل�سطينية، 

 1988 ع��ام  فل�سطني  ا�ستق�ل  اإع����ن 

اأثناء النتفا�سة الفل�سطينية الأوىل.

الدبكة والأغاين الرتاثية يف فل�سطني

عم�مًا  ال�سعبية  الأغنيات  تتميز   

يتم  ح��ي��ث  امل����ؤل���ف،  جم��ه���ل��ة  بك�نها 

جيل  من  �سف�يًا  وتناقله  اللحن  ترديد 

اإىل جيل حتى ي�سبح هذا اللحن ملكية 

اأنتجته،  التي  الثقافة  لأب��ن��اء  عامة 

غنائي  مب���روث  ال�سام  ب���د  وت�سرتك 

مت�سابه اإىل حد التطابق اأحيانًا، فاأ�سهر 

الأمناط الغنائية الرتاثية يف فل�سطني 

ه��ي ال��ع��ت��اب��ا وامل��ي��ج��ان��ا اإ���س��اف��ة اإىل 

ة والدلع�نا، وجميعها  ال�سحجة والدحَينّ

مت�سابهة مع الأمناط الغنائية ال�سعبية 

ومع  اأ�سا�سي،  ب�سكل  و�س�ريا  الأردن  يف 

تخت�ص  فيما  اللبنانية،  الأمناط  بع�ص 

فل�سطني بن�عني غنائيني متميزين، هما 

يعتقد  والتي  ال��ط���ل،  وزري��ف  اجلفرا 

اأَننّها اأغنيات حديثة ن�سبيًا متت كتابتها 

وتلحينها مع نهايات القرن التا�سع ع�سر 

حَتنّى منت�سف القرن الع�سرين.

ك��م��ا ���س��اه��م��ت اإع�����ادة اإن���ت���اج ه��ذه 

الأحل��������ان م����ع ك���ل���م���ات ج����دي����دة يف 

املغن�ن  ا�ستخدم  حيث  اأكر،  انت�سارها 

كلمات  مع  اجلفرا  اأغنية  الفل�سطيني�ن 

اأغ��ن��ي��ة زري���ف الط�ل  ث���ري��ة، ك��ذل��ك 

قدمته  م��ا  منها  وغ��ريه��ا،  وال��دل��ع���ن��ا 

ف��رق��ة ال��ع��ا���س��ق��ني، ك��ذل��ك م���ا ق��دم��ه 

امل�سه�ر،  الفل�سطيني  املغني  ع��رب  اأب��� 

الأغنيات  على  اأك��ر  التعرف  ميكنك 

الفل�سطينية من هنا.

الدبكات والرق�سات الفل�سطينية

ال�سعبية  الأحل����ان  ت���زي��ع  يتميز 

النفخية  الآلت  ب�سيادة  الفل�سطينية 

اإ�سافة  ابة(  وال�سَبنّ والريغ�ل  )املج�ز 

اإىل الطبل واآلت الإيقاع الأخرى، كما 

ترتافق هذه الأحلان مع رق�سات ودبكات 

متن�عة لكل منها، فهناك الدبكات ذات 

اخلط�ات ال�سريعة )الكرادية( اإ�سافة 

ال�سحجة  ورق�سة  الدلع�نة،  دبكة  اإىل 

فيها  يجتمع  الأخرية  وهذه  الدحَينّة  اأو 

امل�سارك�ن يف فريقني متقابلني يتبادل�ن 

حيث  معني،  باإيقاع  والت�سفيق  الغناء 

كانت ت�ستخدم هذه الرق�سات والدبكات 

لكنها  والح���ت���ف���الت،  الأع���را����س  يف 

الن�سال  من  اأ�سا�سيًا  جزءًا  ت�سكل  الي�م 

التم�سك  ع��ن  وال��ت��ع��ب��ري  الفل�سطيني 

باله�ية الفل�سطينية.

الأمثال ال�سعبية الفل�سطينية

تك�ن  ما  غالبًا  ال�سعبية  الأم��ث��ال 

تناقلها  ويتم  اأي�سًا،  القائل  جمه�لة 

فعلى  �سف�ي،  ب�سكل  اآخر  اإىل  جيل  من 

التي  امل�ؤلفات  الرغم من وج�د ع�سرات 

التناقل  اأن  اإَلنّ  ال�سعبية  الأمثال  ت�ثق 

لهذا  الفعلي  الناقل  ه�  زال  ما  ال�سف�ي 

ال�سكل من اأ�سكال الرتاث.

هذه  بع�س  ق�س�س  تتبع  ميكن  كما 

الفل�سطيني  الق�ل  مثً�  منها  الأمثال، 

)بر�س� راكب( والذي ي�ستخدم للدللة 

كما  املثل  فهذا  والإ���س��رار،  العناد  على 

الفل�سطيني  امل��ع��ل���م��ات  م��رك��ز  ي���روي 

ال�سيخ  اعتقال  ق�سة  من  م�ستمد  )وفا( 

حامد اأحد قادة ث�رة عام 1936، حيث 

الريطاين  الحت�ل  جن�د  عنه  بحث 

القرى حَتنّى وجدوه يف منزل  ط�يً� يف 

اأن  رف�س  ه  لكَننّ معل�ل،  قرية  منازل  من 

ي�سري معهم )وكان ال�سيخ حامد �سريرًا( 

اأن  الإجن��ل��ي��ز  اجل��ن���د  اأح���د  فا�سطر 

ال�سيخ حامد:  يحمله على ظهره، فقال 

بر�س� راكب.

ومن الأمثال الفل�سطينية امل�سه�رة :-

عبدته  ل�  ب�دك  ما  جدك  عدو   *

مثل ربك

الغربة كربة والهم للركبة 

نباح الكلب ما بياأثر بال�سحاب

ما  البحر  هدير  من  بتخاف  عكا  ل� 

�سكنت ِحداه

ابن اأمي ذهب بكمي
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اأ�سباب ت�سمية الأ�سهر 

املي�دية

 اأط���ل���ق ال����روم����ان اأ���س��م��اء 

منا�سبًة  عليها  املي�دية  الأ�سهر 

لعدة اأ�ساطري ن�سج�ها ح�ل هذه 

الأ�سهر، ومنها ما ياأتي:

ي��ن��اي��ر: ُي��ن�����س��ب ا���س��م ه��ذا 

ال�سم�س  اإله  جان��س  اإىل  ال�سهر 

ل��دى ال��روم��ان، وه��� الإل��ه الذي 

ال�سماء،  اأب���اب  بحرا�سة  يق�م 

وال�ِسلم  احل���رب  اإل���ه  اأن���ه  ك��م��ا 

والبدايات والنهايات.

ال�سهر  هذا  ُين�سب  فراير:   

يعني  ال��ذي  ف���راور  الِفعل  اإىل 

ال��ت��ط��ه��ري، ح��ي��ث ك���ان ال��روم��ان 

تطهري  اأج��ل  م��ن  ع��ي��دًا  يقيم�ن 

ذلك  ويك�ن  الذن�ب،  من  ال��روح 

يف اخلام�س ع�سر من هذا ال�سهر. 

�سمي  فراير  �سهر  اإن  قيل  وقد 

بذلك ال�سم ن�سبًة اإىل فيرو�س 

اإله النقاء لدى الرومان.

ال�سهر  ه��ذا  ُين�سب  مار�س:   

وه�  ماريتي��س،  احلرب  اإله  اإىل 

حماية  على  يق�م  ال��ذي  الإل���ه 

باأنه  ُيعتقد  وال���ذي  ال���روم���ان، 

جالب احلظ للرومان يف حال �سن 

احلروب فيه. 

ال�سهر  ه��ذا  ُين�سب  اأب��ري��ل: 

ال��روم��ان،  م��ع��ب���دة  اأب��ري��ل  اإىل 

بتفتيح  تق�م  باأنها  زعم�ا  التي 

وذلك  ال�سماء،  واأب���اب  الأزه��ار 

ال�سم�س،  ت�����س��يء  اأن  اأج���ل  م��ن 

اإىل  ن�سبة  باأنها  اأي�سًا  قيل  وقد 

واحلب  اجلمال  اآلهة  اأف��رودي��ت 

لدى الإغريق، ويعني هذا ال�سهر 

ف�سل  وه�  الربيع  بداية  لديهم 

الن�سيم العليل واخُل�سرة. 

ال�سهر  ه���ذا  ُين�سب  م��اي���: 

والنم�،  التكاثر،  اآلهة  مايا  اإىل 

واخل�����س���ب��ة ل����دى ال���روم���ان. 

اإىل  ال�سهر  ه��ذا  ُين�سب  ي�ني�: 

الإله ج�ن�، وه� اإله القمر. 

ال�سهر  ه��ذا  ُين�سب  ي�لي�: 

اإم��راط���ر  قي�سر  ي�لي��س  اإىل 

الرومان، وذلك لأنه وِلد يف هذا 

ال�سهر.

 اأغ�سط�س: ُين�سب هذا ال�سهر 

با�سم  ب  امللَقنّ اأوكتافي��س  اإىل 

الروماين،  المراط�ر  اأغ�سط�س 

وه������ اب�����ن ي����ل���ي��������س ق��ي�����س��ر 

اأكتافي��س  ح�سد  وقد  بالتبني. 

اأعظم النت�سارات يف هذا ال�سهر، 

 31 ال�سهر  هذا  اأي��ام  جعل�ا  وقد 

اأي��ام  ينق�س  األنّ  اأج��ل  م��ن  ي���م��ًا 

�سهر ي�لي� املن�س�ب اإىل ي�لي��س 

قي�سر. 

هذا  ا�سم  ي���ؤخ��ذ  �سبتمر: 

�سيبت  كلمة  م�سدر  م��ن  ال�سهر 

باللغة  �سبعة  الرقم  والتي تعني 

الرومانية، وقد كان ترتيب �سهر 

التق�مي  يف  ال�سابع  ه�  �سبتمر 

الروماين.

هذا  ا�سم  ي���ؤخ��ذ  اأك��ت���ب��ر:   

اأوكت�  كلمة  م�سدر  م��ن  ال�سهر 

باللغة  الرقم ثمانية  التي تعني 

الرومانية، وقد كان ترتيب �سهر 

التق�مي  يف  الثامن  ه���  اأكت�بر 

الروماين.

ن���ف��م��ر: ي���ؤخ��ذ ا���س��م هذا 

ن�فيم  كلمة  م�سدر  م��ن  ال�سهر 

باللغة  ت�سعة  الرقم  تعني  التي 

الرومانية، وقد كان ترتيب �سهر 

التق�مي  يف  التا�سع  ه�  ن�فمر 

الروماين.

هذا  ا�سم  ي�ؤخذ  دي�سمر:   

دي�سيم  كلمة  م�سدر  من  ال�سهر 

باللغة  ع�سرة  الرقم  تعني  التي 

الرومانية، وقد كان ترتيب �سهر 

التق�مي  يف  العا�سر  ه�  دي�سمر 

الروماين.

 ف�س�ل ال�سنة املي�دية:

املي�دية  ال�سنة  تنق�سم   

اإىل اأربعة ف�س�ل، وهي: الربيع، 

وال�ستاء.  وال�سيف،  واخلريف، 

طق�سًا  يجلب  ف�سل  كل  اإن  حيث 

وت��ت���اىل  الآخ����ر،  ع��ن  خمتلفًا 

دوران  اأث���ن���اء  ال�����س��ن��ة  ف�����س���ل 

ويح�سل  ال�سم�س،  ح�ل  الأر���س 

هذا التتابع ب�سبب اخت�ف كمية 

ال�ساقطة  ال�سم�سية  الأ���س��ع��ة 

ميل  وب�سبب  الأر���س،  �سطح  على 

ف�سل  كل  ويبداأ  الأر����س،  حم���ر 

معني  تاريخ  يف  الف�س�ل  تلك  من 

م��ن الأ���س��ه��ر امل��ي���دي��ة، وه��ي يف 

ال��ن�����س��ف ال�����س��م��ايل م��ن ال��ك��رة 

م��ن 21/20  ال��رب��ي��ع  الأر���س��ي��ة 

مار�س اإىل 22/21 ي�ني� 

ي�ني�   22/21 م��ن  ال�سيف 

اإىل 23/22 �سبتمر 

اخلريف من 22/23 �سبتمر 

اإىل 22/21 دي�سمر

 ال�ستاء من 22/21 دي�سمر 

اإىل 21/20 مار�س

 ن�ساأة التاريخ املي�دي: 

لدى  امل��ي���دي  التاريخ  ن�ساأ   

قبل  ع��ام��ًا   750 قبل  ال��روم��ان 

ال�س�م-،  -عليه  امل�سيح  م���ل��د 

ع�سرة  م���ن  ي��ت��األ��ف  ك���ان  وق���د 

ت�ما  جاء  اأن  اإىل  قمرية،  اأ�سهر 

باإ�سافة  وق��ام  روم��ا  ملك  الثاين 

وف��راي��ر.  ي��ن��اي��ر  ه��م��ا  �سهرين 

يعتمدون  الروماني�ن  كان  وقد 

هذا التق�مي القمري اإىل اأن قام 

ي�لي��س  الروماين  الإم��راط���ر 

قي�سر با�ستدعاء الفلكي املِ�سري 

�س�رجني من الإ�سكندرية، وطلب 

اإىل  ي�ستند  ت��اري��خ  و���س��ع  م��ن��ه 

ال�سنة ال�سم�سية، وقد �ُسمي هذا 

الي�لياين  التاريخ  با�سم  التاريخ 

قي�سر.  ي���ل��ي������س  اإىل  ن�����س��ب��ًة 

با�ستخدام  الن�سارى  وا�ستمر 

ربطه  دون  ال�سم�سي  ال��ت��ق���مي 

القرن  حتى  امل��ي���دي  بالتاريخ 

ال�ساد�س اأو الثامن مي�دية. ومتنّ 

ليك�ن  ال�سم�سي  التق�مي  ح�ساب 

امل�سيح  م��ي���د  ت��اري��خ  ب��داي��ت��ه 

عي�سى -عليه ال�س�م-.

ال�����������������������س�����������ن�����������ة امل�������������ي��������������دي�������������ة
ال�سنة املي�دية هي ال�سنة ال�سم�سية ذاتها، والتي حتدث يف مدة دوران ال�سم�س ح�ل 

كما  ال�سغري.  دني�سي��س  الأرمني  الراهب  املي�دي  التق�مي  و�سع  وقد  كاملة.  دورة  نف�سها 

البابا غريغ�ري��س  اإىل  ن�سبًة  الغريغ�ري، وذلك  التق�مي  اأي�سًا با�سم  التق�مي  ُيعرف هذا 

الثالث ع�سر، والذي قام بتعديل التق�مي الي�لياين لي�سبح التق�مي املي�دي املتعارف عليه 

يف ال�قت احلايل.

ال�سنة  وتنق�سم  العامل.  دول  من  كبري  عدد  يف  املي�دية  ال�سنة  تق�مي  وي�ستخدم   

مٌة اإىل 12 �سهرًا، وكل �سهر ينق�سم اإىل 28، اأو 29، اأو 30 اأو  املي�دية اإىل 365 ي�مًا، ُمق�سنّ

31 ي�مًا. كما حتدث ال�سنة الكبي�سة كل اأربع �سن�ات، وهي ال�سنة التي حتت�ي على 366 

ي�مًا، وتك�ن زيادة الي�م يف �سهر فراير، بحيث يك�ن 29 ي�مًا ع��سًا عن 28 ي�مًا.
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 18 يف  ال���ع���امل  ي��ح��ت��ف��ل 

ع��ام  ك���ل  م���ن  الول  ك���ان����ن 

العربية  للغة  العاملي  بالي�م 

بعدما  ر�سميًا  اع��ت��م��اده  ومت 

اأ����س���درت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة 

رقم  ق��راره��ا  املتحدة  ل���أمم 

 1973 دي�����س��م��ر  يف   3190

�سمن  العربية  اللغة  باإدخال 

اللغات الر�سمية ولغات العمل 

بعدما  امل��ت��ح��دة،  الأمم  يف 

العربية  امل��م��ل��ك��ة  اق��رتح��ت 

املغربية  واململكة  ال�سع�دية 

ذلك يف انعقاد اجلل�سة ملنظمة 

الي�ن�سك� اآنذاك.

 

 اللغة العربية لغة القراآن

ح��ي��ث اأن��ه��ا ان��ت�����س��رت يف 

ويت�زع  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  كافة 

العربي  ال�طن  يف  متحدث�ها 

جم���اورة،  ملناطق  ب��الإ���س��اف��ة 

عند  كبرية  اأهمية  ذات  وهي 

ال��ق��راآن،  لغة  لأن��ه��ا  امل�سلمني 

بقراءة  اإىل  ال�س�ة  تتم  ول 

وهي  العربية،  باللغة  القراآن 

م��ن ال��ل��غ��ات ال�����س��ع��ائ��ري��ة يف 

امل�سيحية  الكنائ�س  من  عدد 

بها  وكتبت  العربي،  العامل  يف 

وامل�ؤلفات  الكتب  م��ن  الكثري 

املختلفة.

من  ر�سمية  لغة  العربية 

لغات العمل يف الأمم املتحدة

 ال����ي�����م ال���ع���امل���ي ل��ل��غ��ة 

اجلمعية  من  العربية..بقرار 

العامة ل�أمم املتحدة

الأمم  اع���ت���م���دت  وق�����د 

امل���ت���ح���دة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 

اإط����ار ال��ت���ا���س��ل ال��ع��امل��ي  يف 

اللغات  تعدد  وتعزيز  ودع��م 

املتحدة،  الأمم  يف  والثقافات 

دي�سمر   18 ي�م  اعتبار  ومت 

من كل عام ي�م احتفايل كبري 

اجلمعية  من  بقرار  واعتماده 

كلغة  املتحدة  ل���أمم  العامة 

يف  ال��ع��م��ل  ل��غ��ات  م��ن  ر�سمية 

الأمم املتحدة.

للغة  العاملي  الي�م  �سعار 

العربية 2020

���س��ع��ار  مت الإع�������ن ع���ن 

العربية  للغة  العاملي  ال��ي���م 

2020 يف الأمم املتحدة، �سعار 

العربية  للغة  العاملي  ال��ي���م 

العربي  العامل  2020، يحتفل 

للغة  ت��ك��رمي��ًا  ال���ي����م  ب��ه��ذا 

واأهميتها كلغة �سامية قدمية، 

بها  الح��ت��ف��ال  اأ�سبح  ل��ذل��ك 

�سعار  ت�سميم  م��ع  ع���ام،  ك��ل 

خ��ا���س ل��ه��ذا ال��ي���م ك��ل ع��ام 

هي  العربية  اللغة  اأن  حيث 

ل�إن�سان  الثقايف  التن�ع  ركائز 

اأكر  فهي  الأر���س،  وجه  على 

وا�ستعماًل  ان��ت�����س��اًرا  اللغات 

بها  وي���ت���ح���دث  ال����ع����امل،  يف 

وقد  �سخ�س،  مليار  من  اأك��ر 

الأزرق  بالل�ن  ال�سعار  ج��اء 

ع��ل��ى ���س��ك��ل م���ن���زل، ي��ت��ك���ن 

 18 وال��رق��م  مثلث  �سقف  م��ن 

مكت�ب   8 رقم  ون�سف  اأ�سفله، 

ال��ع��رب��ي��ة، وحتت  ب��الأح��رف 

بالعربية  دي�����س��م��ر  ي��ك��ت��ب 

اأزرق  خط  ثم  والإجنليزية 

العاملي  ال��ي���م  مكت�ب  وحت��ت 

الك�يف  باخلط  العربية  للغة 

بالإجنليزية  اأ�سفله  ومكت�ب 

الي�م العاملي للغة العربية.

اأهداف الَي�م الَعاملي للغة 

العربية

حتتفل الدول العربية يف 

للغة  العاملي  بالي�م  ع��ام  كل 

الأهداف  من  للعديد  العربية 

الدول  خ�لها  من  ت�سعى  التي 

العربية  اللغة  اأهمية  لإب��راز 

ال��ع��رب��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف 

الر�سمية  اللغة  باعتبارها 

جل��م��ي��ع ال������دول ال��ع��رب��ي��ة، 

للغة  العاملي  ال��ي���م  واأه���داف 

العربية هي كالآتي:

اإبراز اأهمية عمل م�ساريع 

تخدم اللغة العربية.

اإبراز اأهمية اللغة العربية 

وت�جيه ال�س�ء اإليها.

حمليًا  اللغة  دور  تعزيز 

ودوليًا.

اللغة  بانت�سار  امل�ساركة 

العربية.

الع����ت����زاز والف���ت���خ���ار 

باللغة العربية.

ل���ف���ت ان���ت���ب���اه ال���ع���امل 

للح�سارة العربية واأ�س�لها.

ن�����س��ر ال��دي��ن الإ���س���م��ي 

حيث اأن لغة القراآن هي اللغة 

العربية.

ت�سجيع امل�ؤ�س�سات اللغ�ية 

على ا�ستكمال اأداء الر�سالة.

اللغة  اأ���س��ا���س��ي��ات  غ���رز 

العربية يف نف��س الأجيال.

احتفاء بلغة ال�ساد العربية..   للغة  العاملي  الي�م 

 18 كلن�ن الول الي�م العاملي للغة العربية

 لفت انتباه العامل للح�سارة العربية وا�س�لها

الي�م العاملي للغة العربية

 العربية من اأقدم لغات العامل ال�سامية.. والأكر حتدثًا


