
ن�شرة دورية متخ�ش�شة ت�شدر عن جلان اخلدمات وال�شت�شارية يف خميمات الالجئني الفل�شطينيني العدد اخلام�س واخلم�شون 14 ربيع اأول 1442 املوافق  31 ت�شرين الأول 2020 م

القد�س .. عا�سمة فل�سطني

ت��ه��ن��ئ��ة  ب���رق���ي���ات  ي��ت��ل��ق��ي��ان  ال���ع���ه���د  امل���ل���ك وويل   •
ب������ذك������رى امل������ول������د ال�����ن�����ب�����وي ال�����������ش�����ري�����ف  �����س3

• ل���ق���اء اف���را����ش���ي ب����ني ال���������ش����وؤون ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة
وروؤ�����������ش����������اء جل���������ان خ�������دم�������ات امل�����خ�����ي�����م�����ات  ������س3

ت����ث����م����ن  ال�����ف�����ل�����������ش�����ط�����ي�����ن�����ي�����ة  ال�����������������������ش�����������وؤون   •
ال����������دع����������م ال����������ش���������ب���������اين ل��������������الأون��������������روا ��������س4

كلمة العدد

يف ذكرى

 املولد النبوي

املهند�س رفيق خرفان 

مدير عام دائرة

 ال�س�ؤون الفل�سطينية 

يحتفل امل�شلمون  يف الثاين ع�شر من ربيع الأول 

ال�شريف,  النبوي  املولد  بذكرى  ع��ام هجري   كل  من 

بكل ما متثله هذه الذكرى من معان يف تاريخ المتني 

ال��ع��رب��ي��ة وال���ش��الم��ي��ة ب��ل وال��ع��امل اج��م��ع, وت�شتحق  

ذكرى املولد النبوي ال�شريف التوقف عندها, والتاأمل 

بها لأخ��ذ م��ا بها م��ن درو����س وع��ر يف ظ��ل م��ا مت��ر به 

اأن ه���ذا احل����دث العظيم  الأم�����ة م���ن ظ�����روف, ح��ي��ث 

املر�شلني و�شمو ر�شالته واأخالق  باأخالق �شيد  يذكرنا 

تعاليم  مع  املن�شجمة  الدولة  بناء  وطريقة  �شحابته, 

اأو  اأو غ��ل��و  ال��دي��ن الإ���ش��الم��ي احل��ن��ي��ف, دون ت��ط��رف 

اإرهاب اأو ترويع.

يف ذكرى مولد النبي العربي الها�شمي الأمي, 

يجدر بنا ان نقراأ ملياً ونتاأمل يف م�شرية وتاريخ وم�شار 

�شيدنا حممد �شلوات اهلل  ب��داأه  الذي  العظيم  امل�شوار 

التاريخ  و�شالمه عليه منذ ان نزل عليه الوحي حتى 

الذي اختاره املوىل اىل جواره, بعد اأن اكمل لنا ديننا 

التي  بامل�شوؤولية  دينا, كيف نه�س  لنا ال�شالم  ور�شي 

اوكلها اليه رب النا�س فيما احجمت اجلبال عن قبولها 

وكيف ا�شتطاع بحنكته وحكمته وب�شواب راأيه وقدرته 

ع��ل��ى الق���ن���اع وك�����ش��ب ال��ق��ل��وب ح��ت��ى ق��ل��وب امل��ن��اوئ��ني 

اهلل  دي��ن  على  النا�س  اأقبل  وكيف  لدعوته,  واملعادين 

باملح�شو�س  و���ش��اه��دوا  باأعينهم  راأوا  ان  بعد  اف��واج��اً 

كيف يت�شرف النبي وكيف يتعامل مع النا�س بتوا�شع 

اح�شن,  ه��ي  بالتي  وي��ح��اول  وي�شتمع  بالعدل  وبحكم 

بعيداً عن الغلو او ال�شتعالء او التجهم وقبوًل باآراء 

واكت�شاب  تغيريها  احل��وار اىل  �شوى  �شبيل  مغايرة ل 

ا�شحابها اىل جانبه, وكيف اأ�شبح هوؤلء بعد اقتناعهم 

دون اك���راه ال�����ش��واع��د وال�����ش��ي��وف وال��ع��ق��ول اىل جانب 

ر�شول اهلل يف ن�شر الدعوة وانت�شار ال�شالم , واملراكمة 

والعمراين  والخ��الق��ي  احل�شاري  ال�شرح  بناء  على 

والذي اقامه ال�شالم بانت�شاره, ودخول الأمم والقوام 

وال�شعوب فيه دون ان يكون لعربي على اعجمي ف�شل 

�شوى بالتقوى, وما ُيقدمه من خري للنا�س وي�شهم يف 

اقامة العدل على الر�س التي اراد اهلل �شبحانه وتعاىل 

لبني اآدم ان يعمروها ويعبدوا اهلل فيها ويرفعوا راية 

ال�شالم عالياً.

فخر  بكل  اجلليلة  املنا�شبة  ه��ذه  يف  ون�شتذكر 

الها�شميون  بذلها  التي  العظام  الت�شحيات  واع��ت��زاز 

�شاأنها  واإع����الء  الأم����ة  ع��ل��ى وح���دة  �شبيل احل��ف��اظ  يف 

ون�شر ر�شالة الإ�شالم ال�شمحة, ر�شالة املحبة وال�شالم 

ينه�س  ال��ذي  ال��دور  على  م�شددين  وامل�شاواة,  والوئام 

الدين  الدفاع عن  الثاين, يف  امللك عبداهلل  به جاللة 

الإ����ش���الم���ي احل��ن��ي��ف, وب���ي���ان ���ش��م��اح��ت��ه, يف امل��ح��اف��ل 

الدولية كافة.

ون�����ش��ت��ذك��ر  اي�����ش��ا م���واق���ف وج���ه���ود ج��الل��ت��ه , 

وار���ش��اً  �شعباأ  الفل�شطينية  الق�شية  ع��ن  ال��دف��اع  يف 

املظامل  لرفع  املتوا�شلة   , وجهود جاللته  ومقد�شات 

 , العقود  ع��ر  الفل�شطيني  ال�شعب  لها  تعر�س  التي 

وحقه يف تقرير م�شريه على ار�شه ووطنه عر اقامة 

القد�س,  وعا�شمتها  امل�شتقلة  الفل�شطينية   ال��دول��ة 

والعراف بحقوق الالجئني الفل�شطينيني يف العودة 

والقوانني  الن�شانية  اقرتها العراف  والتعوي�س كما 

الدولية .

اأول����ي���ة ق�س�ى ال��ق��ان���ن وح��م��اي��ة امل����اط���ن  امل���ل���ك: ���س��ي��ادة 

اأكد نائب رئي�س ال�زراء وزير اخلارجية و�س�ؤون املغرتبني اأمين ال�سفدي، 

�سلى  حممد  للر�س�ل  امل�سيئة  الر�س�م  ن�سر  ال�ستمرار  الراف�س  اململكة  م�قف 

يف  م�سلم  ملياري  يقارب  ما  م�ساعر  واإي��ذاء  اإ�ساءة  واإدانته  و�سلم  عليه  اهلل 

العامل.

ا�ستياء  ف�الند  فريونيك  عمان  يف  الفرن�سية  ال�سفرية  ال�سفدي  واأبلغ 

االأردن ال�سديد على ن�سر هذه الر�س�م، واأن االإ�ساءة للرم�ز واملقد�سات الدينية 

يغذي ثقافة الكراهية والعنف والتطرف واالإرهاب التي تدينها اململكة بكل 

الفرن�سية  لل�سفرية  ال�سفدي  واأكد  ومنطلقاتها.  اأهدافها  كانت  مهما  اأ�سكالها 

اأنه ال ميكن القب�ل باالإ�ساءة للر�س�ل حممد عليه ال�سلة وال�سلم وللأنبياء 

املحكمة  قرار  اإىل  واأ�سار  التعبري.  حرية  عن�ان  حتت  ال�سلم  عليهم  جميعا 

للر�س�ل  االإ�ساءة  باأن  العام 2018  لها يف  االإن�سان يف حكم  االأوروبية حلق�ق 

حممد �سلى اهلل عليه و�سلم ال تندرج �سمن حرية التعبري.

االآخر  واح��رتام  ال�سلم  لثقافة  ن�سرًيا  �سيبقى  االردن  اأن  على  و�سدد 

والكراهية  التطرف  ق���ى  كل  م�اجهة  يف  ومعتقداته  ورم���زه  ومقد�ساته 

يف  االإ�سراع  �سرورة  الفرن�سية  ال�سفرية  ال�سفدي  واأبلغ  ودحرها.  واالإره��اب 

اأب� عيد  التحقيق بق�سية االعتداء العن�سري على امل�اطنني االأردنيني هبة 

على  و�سدد  وقت.  باأ�سرع  للعدالة  عليهما  املعتدين  وتقدمي  عيد  اأب�  وحممد 

اأن  اإىل  الفتا  والتمييز،  الكراهية  ثقافة  ملحاربة  اجله�د  تكاتف  �سرورة 

اململكة م�ستمرة يف �سيا�ساتها التي تعزز ثقافة احرتام االآخر ويف مبادراتها 

امل�ستهدفة تعزيز احل�ار والتعاون مثل مبادرة »كلمة �س�اء« ومبادرة »اأ�سب�ع 

ال�ئام العاملي بني االأديان.«واأكد ال�سفدي اأن الدين االإ�سلمي احلنيف ه� دين 

حمبة و�سلم يحرتم االآخر وي�ؤكد �س�ن حرية االعتقاد والعبادة واحرتام 

االأنبياء واملعتقدات الدينية ويدين كل اأعمال العنف واالإرهاب التي يرتكبها 

البع�س يف تناق�س كامل مع ر�سالة االإ�سلم العظيم.

�سيادة  اأن  الثاين  عبداهلل  امللك  جللة  اأّكد 

م�سددًا  ق�س�ى،  اأول�ية  امل�اطن  وحماية  القان�ن 

كان،  اأي  من  ال�ا�سطة  قب�ل  عدم  على  جللته 

وقال »هذا بالن�سبة يل خط اأحمر«.

بح�س�ر  لقائه  خ��لل  امللك،  جللة  و�سدد 

ويل  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  ب��ن  احل�سني  االأم���ري  �سم� 

االثنني  10/26، مع حمافظني، على  ي�م  العهد، 

التن�سيق  وم�ا�سلة  الفريق  بروح  العمل  �سرورة 

ل�سمان  ال��دول��ة،  م�ؤ�س�سات  جميع  بني  والتعاون 

تطبيق القان�ن، خ�س��سًا يف التعامل مع املطل�بني 

ممن يعتدون على امل�اطنني ويعبث�ن باأمن ال�طن، 

م�ؤكدًا جللته يف هذا ال�سياق دعمه للمحافظني.

عقد  ال��ذي  اللقاء  خ��لل  جللته،  اأك��د  كما 

احلكام  دور  اأهمية  املرئي،  االت�سال  تقنية  عرب 

وقال  اال�ستثنائية،  الظروف  هذه  يف  االإداري��ني 

»الت�ا�سل بني امل�س�ؤول وامل�اطن اأهم �سيء، واأطلب 

امل�اطنني«،  مع  الت�ا�سل  يف  حيلكم  ت�سدوا  اأن 

وال�ق�ف على ق�ساياهم. 

اأكد  النيابية،  باالنتخابات  يتعلق  وفيما 

ت�سمن  التي  االإج���راءات  اتخاذ  اأهمية  جللته 

التدابري  وت�فري  ب�سفافية،  االنتخابات  اإج��راء 

»�سحة  وقال  امل�اطنني،  �سحة  حلماية  ال�قائية 

امل�اطن اأول�ية بالن�سبة يل«. 

وزير اخلارجية لل�سفرية الفرن�سية: االأردن يرف�س ا�ستمرار ن�سر ال�س�ر امل�سيئة للر�س�ل

عمان �)برتا(-

ترتدد  لن  احلك�مة  اأن  اخل�ساونة،  ب�سر  الدكت�ر  ال���زراء  رئي�س  اأك��د   

العام  والراأي  االإعلم  و�سائل  بتزويد  وامل�سارحة  املكا�سفة  �سيا�سة  اإطار  ويف 

باملعل�مة الدقيقة وال�سادقة واملكتملة.

ال�سحفي  امل�ؤمتر  من  جانب  يف  م�ساركته  خلل  ال���زراء  رئي�س  اأكد  كما 

ال�زراء،ي�م  رئا�سة  يف  وال�سحة،  االإعلم،  ل�س�ؤون  الدولة  وزيرا  عقده  الذي 

اتخاذ  يف  ترتدد  ولن  مهام  حك�مة  هي  احلك�مة  هذه  اأن   ،10/15 االأربعاء 

القرارات املدرو�سة واملبنية على اأ�س�س علمية حتى واإن كانت هذه القرارات 

�سعبة وم�ؤملة.

للعامل  حتديًا  �سكلت  وبائية  حالة  اأمام  »اأننا  اخل�ساونة  الدكت�ر  واأكد 

وجت�يد  لتط�ير  املختلفة  ودول���ه  ال��ع��امل  حك�مات  جتتهد  حيث  باأ�سره 

بنف�س هذه  و�سنعمل  ال�بائي ومتغرياته،  التحدي  التعامل مع هذا  وم�اءمة 

املنهجية الأن طبيعة ال�باء تفر�س علينا ذلك وقد جنتهد فن�سيب يف اأحيان 

وامل�اطن  ال�طن  خدمة  ديدننا  ولكن  اأخ��رى  اأحيان  يف  نخطئ  وقد  كثرية 

الكبري  واع��ت��زازه  العايل  واأمله  وتطلعاته  امللك  جللة  طم�حات  وتلبية 

ال�باء  مع  التعاطي  يف  حتى  االأ�سا�سي  ال�سريك  باعتباره  االأردين  بامل�اطن 

والذي �سيمكننا من التغلب عليه من خلل االلتزام بتعليمات ال�سلمة العامة 

وال�قاية«.

االإطار  ببحث  لتق�م  جلنة  ت�سكيل  قرر  ال���زراء  جمل�س  اأن  اإىل  واأ�سار 

امل�ؤ�س�سي والت�سريعي الإن�ساء املركز ال�طني ملكافحة االأوبئة و�ستقدم اللجنة 

مطالعاتها لي�سبح هذا املركز حقيقة واقعة ويبداأ بالعمل خلل فرتة اأق�ساها 

�سهر اإىل �سهر ون�سف.

»�سرفت  بالق�ل  ال�سحفي  امل�ؤمتر  خلل  حديثه  ال�زراء  رئي�س  واختتم 

بحمل اأمانة هذه امل�س�ؤولية التي اأوكلها يل جللة امللك، ون�ساأل اهلل اأن اأك�ن 

وزملئي وزميلتي اأع�ساء جمل�س ال�زراء اأهًل لهذه امل�س�ؤولية، واأن ن�ستطيع 

اأن نقدم �سيئًا مع م�اطننا االأردين والقطاع اخلا�س واالإعلم ».

رئي�س ال�زراء: هذه حك�مة مهام ولن ترتدد باتخاذ القرارات املدرو�سة واملبنية على اأ�س�س علمية
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ب���رق���ي���ات  ي���ت���ل���ق���ي���ان  ال����ع����ه����د  وويل  امل�����ل�����ك 

ت��ه��ن��ئ��ة ب����ذك����رى امل�����ل����د ال���ن���ب����ي ال�����س��ري��ف
الثاين  عبداهلل  امللك  جللة  تلقى 

امل�لد  ذك��رى  مبنا�سبة  تهنئة  برقيات 

ي�م   �سادفت  التي  ال�سريف،  النب�ي 

قادة  من   ،  ،10/29 امل���اف��ق  اخلمي�س 

الربقيات  واأعرب مر�سل�   ، �سقيقة  دول 

�سبحانه  اهلل،  يعيد  ب��اأن  متنياتهم  عن 

وت��ع��اىل، ه��ذه ال��ذك��رى ال��ع��ط��رة على 

ج��لل��ت��ه ب��اخل��ري وال��ي��م��ن وال��ربك��ات، 

واالأم���ت���ني  االأردين  ال�����س��ع��ب  وع��ل��ى 

العربية واالإ�سلمية باملزيد من التقدم 

واالزدهار.

املنا�سبة،  بهذه  جللته،  تلقى  كما   

امل�����س���ؤول��ني  ك��ب��ار  م��ن  تهنئة  ب��رق��ي��ات 

املدنيني والع�سكريني، وممثلي الفعاليات 

الر�سمية وال�سعبية.

بن  احل�سني  االأم���ري  �سم�  وتلقى   

برقيات  العهد،  ويل  ال��ث��اين،  عبداهلل 

تهنئة مماثلة بهذه املنا�سبة املباركة.

ميلد  اأن  الربقيات  مر�سل�  واأك��د   

النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم، كان اإيذانًا 

م��ن اهلل ع��ز وج��ل ب����الدة اأم��ة ن�سرت 

الرحمة  وقيم  واحل�����س��ارة،  العلم  ن���ر 

والعدل، فكانت والدته �سلى اهلل عليه 

و�سلم ن�رًا اهتدى به العرب وامل�سلم�ن، 

عاملية  ح�سارة  م�ساف  اإىل  فانتقل�ا 

فاقت ح�سارات العامل، وو�سعت االأ�س�س 

واملبادئ العامة للح�سارة االإن�سانية.

 واأ�ساروا اإىل اأن ذكرى امل�لد النب�ي 

ال�سريف هي دع�ة اإىل ا�ستح�سار القيم 

واملبادئ ال�سامية التي جاء بها الر�س�ل 

الكرمي، والتي حتث على نهج ال��سطية 

منيعًا  ح�سنًا  ت�سكل  لكي  واالع��ت��دال، 

�سد دع�ات التطرف من اأجل عامل اأكرث 

اأمنًا و�سلمًا لل�سع�ب.

ال��ر���س���ل  م���ل��د  اأن  اأك�����دوا  ك��م��ا   

ك��ان  و���س��ل��م،  عليه  اهلل  �سلى  حم��م��د، 

يف  االإن�سانية  �سهدته  منعطف  اأعظم 

والتخلف  اجلهل  غياهب  من  خروجها 

الن�ر  والظلم والظلم، وول�جها ع�س�ر 

الب�سرية  �سيد  اأ�س�س  كما  وال��ه��داي��ة، 

االأم��ة  جمتمع  وال�سلم  ال�سلة  عليه 

ال�س�رى  اأ�س�س  على  القائمة  ال�احدة 

والت�سامح  والتكافل  واالإخ��اء  وال�سلم 

وال��سطية  والرحمة  امل�سرتك  والعي�س 

والعدل واإن�ساف املظل�م. 

بكل  الربقيات  مر�سل�  وا�ستذكر   

التي  العظام  الت�سحيات  واعتزاز  فخر 

احلفاظ  �سبيل  يف  الها�سمي�ن  بذلها 

ون�سر  �ساأنها  واإع��لء  االأمة  وحدة  على 

ر�سالة االإ�سلم ال�سمحة، ر�سالة املحبة 

م�سددين  وامل�ساواة،  وال�ئام  وال�سلم 

على الدور الذي ينه�س به جللة امللك 

الدين  عن  الدفاع  يف  الثاين،  عبداهلل 

يف  �سماحته،  وبيان  احلنيف،  االإ�سلمي 

املحافل الدولية كافة.

ل�������ق�������اء اف�������رتا��������س�������ي ب��������ني ال�����������������س���������ؤون ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة

وروؤ���������������������س��������������������اء جل�����������������ان خ�������������دم�������������ات امل�������خ�������ي�������م�������ات
 ال�سروق : 

ع��ق��دت دائ����رة ال�����س���ؤون 

اخلمي�س  ي����م  الفل�سطينية 

امل�افق 2020/10/1 اجتماعا 

اف��رتا���س��ي��ا ب��رئ��ا���س��ة م��دي��ر 

رفيق  املهند�س  ال��دائ��رة  ع��ام 

خرفان وبح�س�ر مدير خدمات 

امل��خ��ي��م��ات ل��ل��ج��ان خ��دم��ات 

االجتماع  وتناول   ، املخيمات 

من  وال��ت��ي  الق�سايا  م��ن  ع��ددا 

اأه��م��ه��ا وب����اء ك����رون���ا وال��ي��ة 

التعامل معه من خلل الت�عية 

ال�سلمة  اإج�����راءات  وات��ب��اع 

العامة.

اىل  اللجان  خرفان  ووجه 

ال�سحة  اإج��راءات  كافة  اتباع 

ال��ع��ام��ة يف م��ق��رات��ه��ا م���ؤك��دا 

����س���رورة ن�����س��ر ال��ت���ع��ي��ة بني 

اىل  اإ�سافة  اللجئني،  جمتمع 

بخطة  االلتزام  على  التاأكيد 

ازمة  بخلية  املتمثلة  الدائرة 

التحديث  و���س��رورة  ال��دائ��رة 

على املعل�مات ال�اردة فيها 

وح�����ث  جل����ان اخل���دم���ات 

ال�ستاء  لف�سل  اال�ستعداد  على 

والتاأكد من جاهزية اجلريلت 

احلظر  و  للعزل  تطرق  كما   ،

ت�ا�سله  و  البقعة  خميم  على 

لل��س�ل  املعنية  االأج��ه��زة  مع 

اىل اأبناء املخيم اىل بر االأمان 

خ�س��سا ان مدة احلظر اأ�سب�ع 

كامل.

وا����س���ت���م���ع خ����رف����ان اىل 

ملحظات روؤ�ساء اللجان الذين 

اث��ن���ا ع��ل��ى ح��ر���س ال��دائ��رة 

باالجتماع بهم حتى يف اأ�سعب 

تقنية  وبا�ستخدام  ال��ظ��روف 

عن  االفرتا�سية  االجتماعات 

ت�اكب هذه  الدائرة  ان  و  بعد 

هي  خ��ط���ة  يف  التكن�ل�جيا 

م�ست�ى  على  ن�عها  من  االأوىل 

العمل.
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االونروا : 

ال����زراء  رئي�س  نائب  ت��راأ���س 

املغرتبني  و�س�ؤون  اخلارجية  وزير 

خارجية  ووزي��رة  ال�سفدي  اأمي��ن 

  ،  10/15 ي����م  ال�����س���ي��د  مملكة 

احل����ار اال���س��رتات��ي��ج��ي ال����زاري 

املتحدة  الثالث ح�ل وكالة االأمم 

الإغ����اث����ة وت�����س��غ��ي��ل ال��لج��ئ��ني 

االأدن��ى  ال�سرق  يف  الفل�سطينيني 

)االأون���������روا(، ال����ذي ا���س��ت��ه��دف 

دعمًا  امل�سرتكة  اجله�د  مناق�سة 

لل�كالة.  

ال���ذي  و����س���ارك يف احل�������ار 

اآلية  ع��رب  اململكتان  ا�ست�سافته 

خارجية  وزراء  املرئي  االت�سال 

واملمثل  وم�سر  والرنويج  الك�يت 

االأع����ل����ى ل��ل�����س���ؤون اخل��ارج��ي��ة 

وال�����س��ي��ا���س��ة االأم��ن��ي��ة ل��لإحت��اد 

املف��سية  رئي�س  نائب  االأوروب��ي/ 

���س���ؤون ال�سرق  االأوروب��ي��ة ووزي��ر 

للمملكة  اإفريقيا  و�سمال  االأو�سط 

لل�س�ؤون  ال��دول��ة  ووزي���ر  املتحدة 

عام  وم��دي��ر  لليابان  اخل��ارج��ي��ة 

عام  واأم��ني  اأملانيا  خارجية  وزارة 

وامل��دي��ر  فرن�سا  خ��ارج��ي��ة  وزارة 

اجل���ار  ل�سيا�سة  بال�كالة  العام 

يف االحت��اد االأوروب���ي، كما ح�سر 

للأونروا  العام  املف��س  االجتماع 

فيليب الزاريني.  

اأهمية  على  امل�سارك�ن  و�سدّد 

اأ���س��ا���س يف تقدمي  ال���ك��ال��ة رك��ن��ًا 

للجئني  االإن�����س��ان��ي��ة  االإغ���اث���ة 

اأمن  حتقيق  وجه�د  الفل�سطينيني، 

واإ�ستقرار وتنمية املنطقة. واأكدوا 

االأون���روا  ا�ستمرار  ���س��رورة  على 

اإىل  االأممية  ب�اليتها  اال�سطلع 

حني الت��سل اإىل حل عادل ودائم 

الفل�سطينيني  اللجئني  لق�سية 

وق���رارات  ال���دويل  للقان�ن  وف��ًق��ا 

يف  مبا  ال�سلة،  ذات  املتحدة  االأمم 

رقم  العامة  اجلمعية  ق��رار  ذل��ك 

194، ويف �سياق حل �سامل لل�سراع 

على  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  الفل�سطيني 

اأ�سا�س حل الدولتني.  

وا���س��ت��ع��ر���س امل��ف������س ال��ع��ام 

ل��لأون��روا الزاري��ن��ي خ��لل احل���ار 

ت�اجه  التي  العديدة  التحديات 

ال����ك���ال���ة يف ظ���ل ح���ال���ة ع��دم 

واالقت�سادي  ال�سيا�سي  اال�ستقرار 

ال��ت��ي ت����اج���ه امل��ن��ط��ق��ة، وال��ت��ي 

ك�رونا،  فريو�س  جائحة  فاقمتها 

اخلطري  امل��ايل  ال��سع  اإىل  م�سريًا 

حتقيق  اإىل  واحل��اج��ة  لل�كالة 

القادمني.  للعامني  م�ستدام  مت�يل 

اأه��م��ي��ة �سمان  امل�����س��ارك���ن  واأك���د 

دعم مايل ُم�ستدام ي�ستهدف تاأمني 

احتياجا ت ال�كالة ل�سن�ات عدة 

تن�عًا  اأك��رث  مانحني  ق��اع��دة  م��ن 

وت��سعًا. 

واأكد املجتمع�ن اأهمية برامج 

االأون�������روا يف ت���ف��ري اخل��دم��ات 

االأ�سا�سية واحلي�ية الأكرث من 5.6 

يعي�س�ن  فل�سطيني  الج��ئ  ملي�ن 

مبا  اخلم�س،  عملياتها  مناطق  يف 

يت�سق وواليتها االأممية. 

امل�ساركة  الدول  ممثل�  وجدد 

االأون���روا  ل�الية  الكامل  دعمهم 

�ساحقة  باأغلبية  ُج���ددت  ال��ت��ي 

العامة  اجلمعية  اأع��م��ال  خ��لل 

االأول  ك��ان���ن  يف  امل��ت��ح��دة  ل���لأمم 

اأهمية  ع��ل��ى  ُم�����س��ددي��ن   ،2019

ال�سيا�سي  ال��دع��م  ذاك  ترجمة 

لل�كالة  متكينًا  م��ايل  دع��م  اإىل 

م�ا�سلة تقدمي خدماتها احلي�ية 

بفاعلية  الفل�سطينيني  للجئني 

امل�سارك�ن  ودع��ا  انقطاع.  ودومن��ا 

مايل  اإ�سناد  ك��ل  تقدمي  املانحني 

للفرتة  التم�يل  فج�ة  ل�سد  متاح 

اأجل  من   2020 العام  من  املتبقية 

�سمان متكني االأونروا من احلفاظ 

التعليمية  احلي�ية  خدماتها  على 

والتنم�ية  واالإغاثية  وال�سحية 

ل�الية  وفقًا  وحمايتهم  للجئني 

على  امل�سارك�ن  واتفق  ال�كالة. 

بذل اجله�د امل�سرتكة ل�سد الفج�ة 

مع  الت�ا�سل  خلل  من  التم�يلية 

مانحني اآخرين.  

ا�ستمرار  اإىل  امل�سارك�ن  ودعا 

جلائحة  ال�كالة  ا�ستجابة  دعم 

ف���ريو����س ك�����رون����ا، مب���ا يف ذل��ك 

ال�كالة  ن����داءات  مت���ي��ل  �سمان 

العاجلة بالكامل. كما اأعرب�ا عن 

تبذلها  التي  للجه�د  تقديرهم 

ال��ظ��روف  ال����ك���ال���ة يف  ط����اق���م 

ال�سعبة، مبا فيها تلكم التي جنمت 

عن اجلائحة.  

ه��ذا وات��ف��ق امل�����س��ارك���ن على 

عقد م�ؤمتر دويل للمانحني بداية 

�سمان  دعم  اأجل  من   2021 العام 

ا�ستمرار الدعم املايل لل�كالة.

احل��������ار اال����س���رتات���ي���ج���ي ال����������زاري ال���ث���ال���ث ح������ل االأون��������روا

ال�������س����ؤون ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ت��ث��م��ن ال���دع���م اال����س���ب���اين ل���لأون���روا
لدائرة  العام  مدير  ثمن 

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

املهند�س رفيق خرفان، الدعم 

املت�ا�سل  وامل���ايل  ال�سيا�سي 

ل�كالة  ا�سبانيا  تقدمه  الذي 

الغ�ث الدولية »االونروا.«

واأك������د خ����رف����ان، خ��لل 

بها وزيرة  التي قامت  الزيارة 

اخلارجية االإ�سبانية، اأرانت�سا 

غ���ن��زال��ي�����س الي���ا، ل��ع��دد من 

منطقة  يف  ال���ك��ال��ة  م��راف��ق 

لل�كالة،  التابعة  عمان  �سمال 

تعك�س  اليا  ال�زيرة  زيارة  اأن 

الذي  والدعم  االهتمام  مدى 

اال�سبانية  احلك�مة  تبديه 

الفل�سطينيني،  ب��ال��لج��ئ��ني 

ح��ت��ى ال��ت������س��ل حل���ل دائ���م 

لق�سيتهم..

تطلعه  عن  خرفان  وعرب 

ل����زي����ادة ا���س��ب��ان��ي��ا دع��م��ه��ا 

ال��دول  وح��ث  لل�كالة،  امل��ايل 

مل�ساعدتها  االخرى على ذلك، 

ع��ل��ى جت���اوز ع��ج��زه��ا امل���ايل، 

ومب����ا مي��ك��ن��ه��ا م���ن م���ا���س��ل��ة 

وخدماتها  حمايتها  تقدمي 

ملليني  وال�سرورية  اال�سا�سية 

اللجئني  م��ن  منتفعيها  م��ن 

على  م�����س��دد  الفل�سطينيني، 

تلعبه  الذي  جدا  الهام  الدور 

وا�ستقرار  ام��ن  يف  االون����روا 

ا�ستمرار  باإن  من�ها  املنطقة، 

ام��ن  يف  ا�ستثمار  ه���  عملها 

وا�ستقرار املنطقة.

ال�زير  اأك��دت  جهتها  من 

ا�سبانيا  م�ا�سلة  على  الي��ا 

رغم  لل�كالة،  امل��ايل  دعمها 

التي  االقت�سادية  التبعات 

خلفتها جائحة ك�رونا، م�سرية 

ه��ذا  ل��زي��ادت��ه  تطلعها  اىل 

الدعم خلل العام القادم.

لل�كالة،  ال��ع��ام  املف��س 

عر�سا  قدم  الزاريني،  فيليب� 

التي  التحديات  فيه  اأج��م��ل 

وبخا�سة  ال�كالة،  ت�اجهها 

امل���ال���ي���ة، وال���ت���ي ف��اق��م��ت��ه��ا 

ال�سيا�سية  االزمات  وتفاقمها 

واالم���ن���ي���ة واالق��ت�����س��ادي��ة 

بك�فيد  املتعلقة  وال�سحية 

عديد  ت�اجهها  ال��ت��ي   ،19  ����

م�سيدا  امل�سيفة،  ال���دول  م��ن 

ب��ال��دع��م ال���ذي ت��ق��دم��ه ويف 

اململكة  امل���ج���االت  خم��ت��ل��ف 

االردنية الها�سمية لل�كالة 
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االأون����������روا ت���ق����م ب��ت��ح��دي��ث ن���ظ���ام ال��ت�����س��ن��ي��ف 

ال�����س��ح��ي��ة م���راك���زه���ا  ل����لأم����را�����س يف  ال�������دويل 
يف  ال�سحة  دائ���رة  اأعلنت  

الإغاثة  املتحدة  االأمم  وكالة 

وت�سغيل اللجئني الفل�سطينيني 

)االأون���روا(  االأدن���ى  ال�سرق  يف 

لنظام  مراجعة  اأحدث  دمج  عن 

)الت�سنيف  االأمرا�س  ت�سنيف 

وامل�ساكل  ل��لأم��را���س  ال����دويل 

ال�سحية ذات ال�سلة( يف نظامها 

وترقيته  االل��ك��رتوين  ال�سحي 

اإىل  ال��ع��ا���س��ر  االإ�����س����دار  م���ن 

ويعد  ع�سر.  احل��ادي  االإ���س��دار 

ال��دويل  املعيار  الت�سنيف  ه��ذا 

والتحليل  واالإب���لغ  للت�سجيل 

املنتظمني  واملقارنة  والتف�سري 

ال�فيات واملرا�سة. ويف  لبيانات 

الت�سنيف  ف��اإن  احل��ايل،  ال�قت 

عهدة  يف  ل��لأم��را���س  ال����دويل 

التي  العاملية  ال�سحة  منظمة 

الت�سنيف  ا�ستبدال  اإىل  تهدف 

ال������دويل ل���لأم���را����س احل���ايل 

يف  ع�سر  احل����ادي  ب�����االإ���س��دار 

 2022 الثاين  كان�ن  من  االأول 

�سيك�ن  البلدان.  من قبل جميع 

هذا  املح�سن  الت�سنيف  ن��ظ��ام 

مليني  ثلثة  من  الأك��رث  متاحا 

الجئ من فل�سطني تتم خدمتهم 

يف عيادات االأونروا ال�سحية يف 

ال�كالة  عمليات  اأقاليم  كافة 

اخلم�سة كل عام.

ال�سحة  دائ��رة  مدير  وقال 

ب���االأون���روا ال��دك��ت���ر اأك��ي��ه��ريو 

االإجن��از  بهذا  »نحتفل  �سيتا: 

ال�سحة  منظمة  يف  �سركاءنا  مع 

ال��ع��امل��ي��ة. ���س��ن��ق���م مب�����س��ارك��ة 

خ��ربات��ن��ا يف ه��ذه ال��رح��ل��ة من 

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ب��ن��اء  اأج���ل 

ال�كالة.  يف  ال�سحية  للرعاية 

يف  �سباقة  االأون���روا  كانت  لقد 

اخ��ت��ي��ار ال��ت��ح��دي��ث ل��لإ���س��دار 

احل��������ادي ع�������س���ر م����ن ن��ظ��ام 

تاريخ  عن  ومتقدمة  الت�سنيف، 

التنفيذ امل�ستهدف بحل�ل كان�ن 

الثاين 2022. لقد اأمكن حتقيق 

م�ظفي  قبل  من  التحديث  هذا 

بالتن�سيق  االأون��روا  يف  ال�سحة 

ال�سحة  منظمة  م��ع  ال���ث��ي��ق 

العاملية«.

اإن هذا االبتكار يلي �سل�سلة 

اخل��دم��ات،  تط�ير  م��ن  وا�سعة 

العائلة  �سحة  فريق  نهج  ت�سمل 

ي��ج��م��ع  ال������ذي  االأون����������روا  يف 

االأ����س���رة حت���ت رع���اي���ة ف��ري��ق 

ال�سحة  ون��ظ��ام  واح����د،  ط��ب��ي 

ال��ذي ه��� عبارة  االإل��ك��رتون��ي��ة 

لل�سجلت،  ورقية  غري  اأداة  عن 

والطفل  االأم  �سحة  وتطبيق 

وال��ذي  النقالة  اله�اتف  على 

اللجئات  االأم��ه��ات  ت�ستخدمه 

م���ن ف��ل�����س��ط��ني ق��ب��ل ال������الدة 

اأك��م��ل  االآن،  وح��ت��ى  وب��ع��ده��ا. 

تقريبا  االأون���روا  اأطباء  جميع 

دورة ال�سهادات االإلكرتونية ذات 

ع�سر  احلادي  باالإ�سدار  ال�سلة 

للأمرا�س  الدويل  الت�سنيف  من 

اإطلقه  ليتم  املنا�سب  ال�قت  يف 

يف 12 اأيل�ل 2020.

االأون���������روا ت��ط��ل��ق ت��ط��ب��ي��ق »���س��ح��ت��ك« ع��ل��ى ال���ه���ات���ف امل��ت��ن��ق��ل
االونروا :

االأمم  وك���ال���ة  اأع���ل���ن���ت   

وت�سغيل  الإغ���اث���ة  امل��ت��ح��دة 

يف  الفل�سطينيني  ال��لج��ئ��ني 

عن  )االأونروا(  االأدنى  ال�سرق 

مبتكرة  جديدة  اأداة  اإط��لق 

الهاتف  على  تطبيق  يف  تتمثل 

مع  )�سحتك  ت��دع��ى  املتنقل 

تطبيق  وب�اجهة  االأون���روا(. 

العربية،  باللغة  م�ستخدم 

متاحا  االآن  التطبيق  اأ�سبح 

للتحميل واال�ستخدام من قبل 

الذين  وعم�م  فل�سطني  الجئي 

ه�اتف  اأج��ه��زة  ي�ستخدم�ن 

ذكية.

يف  ال�سحة  دائ��رة  وكانت 

االأون������روا ق��د ق��ام��ت يف ع��ام 

ت�ع�ي  كتيب  بتط�ير   2017

ال�سارية  غري  االأمرا�س  ح�ل 

ليتم ا�ستخدامه من قبل الذين 

االأم��را���س.  تلك  م��ن  ي��ع��ان���ن 

اجل��دي��د  التطبيق  وي�ستند 

من  امل�ستفادة  ال��درو���س  على 

دائ��رة  مع  وبالتعاون  الدليل 

املعل�مات  وتكن�ل�جيا  اإدارة 

من  م��ايل  وبدعم  االأون���روا  يف 

وم�ؤ�س�سة  اليابانية  احلك�مة 

ال�سكري العاملية يف الدامنارك، 

ف��اإن م��ا مت اإط��لق��ه ال��ي���م ه� 

كتيب  م��ن  الكرتونية  ن�سخة 

االأمرا�س غري ال�سارية.

وقال مدير دائرة ال�سحة 

اأكيهريو  الدكت�ر  االأون���روا  يف 

االإجن��از  بهذا  »نحتفل  �سيتا: 

يف  اخل��ارج��ي��ني  �سركائنا  م��ع 

وم�ؤ�س�سة  اليابانية  احلك�مة 

ال�سكري العاملية، ومع �سركائنا 

دوائر  خمتلف  من  الداخليني 

االأونروا وبراجمها على م�ست�ى 

الرئا�سة العامة واالأقاليم. اإن 

فريد  الهاتفي  التطبيق  ه��ذا 

الذي يدعم  للغاية يف حمت�اه 

مر�سى االأمرا�س غري ال�سارية 

على  لل�سيطرة  ج��ه���ده��م  يف 

امل�ستخدمني  ويدعم  حالتهم، 

م���ن غ���ري م��ر���س��ى االأم���را����س 

ال�����س��اري��ة ال��ذي��ن مب��ق��دوره��م 

ملنع  ال�سحي  و�سعهم  مراقبة 

تط�ر اأي من االأمرا�س ال�سارية 

يف امل�ستقبل. وعلوة على ذلك، 

من  لل�ستخدام  م�سمم  ف��اإن��ه 

العامل  يف  م�ستخدم  اأي  قبل 

يتحدث اللغة العربية«.

من  مدع�م  التطبيق  وهذا 

قبل م�قع الكرتوين خم�س�س، 

االأم��را���س  ملر�سى  ي�سمح  وه��� 

لدى  امل�سجلني  ال�سارية  غ��ري 

ال�سحية  االأون�������روا  م���راك���ز 

�سجلتهم  اإىل  ب��ال������س���ل 

مبا�سرة  ال�سحية  االلكرتونية 

م����ن خ�����لل ن���ظ���ام ال�����س��ح��ة 

كما  االأون��روا.  يف  االلكرتونية 

ال�سحية  الت�عية  م����اد  اأن 

لعم�م  م��ت��اح��ة  التطبيق  يف 

يف  العربية  باللغة  املتحدثني 

اأنحاء العامل.
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وجت���دد  االأردن  ت����زور  ا���س��ب��ان��ي��ا  خ��ارج��ي��ة  وزي�����رة 

ال�����دع�����م ل�������لأون�������روا خ������لل ج���ائ���ح���ة ك�����رون����ا

 وكاالت :

 ق��ام��ت وزي����رة ال�����س���ؤون 

اخلارجية واالحتاد االأوروبي 

ال�سيدة  االإ�سباين،  والتعاون 

اأران�������س���ا غ���ن��زال��ي�����س الي���ا، 

مركز  اإىل  تاريخية  ب��زي��ارة 

تديرهما  وم��در���س��ة  ���س��ح��ي 

الإغاثة  املتحدة  االأمم  وكالة 

يف  فل�سطني  الجئي  وت�سغيل 

االأدنى )االأون��روا( يف  ال�سرق 

عمان،  �سمال  النزهة  منطقة 

اليا  �سعادة  وتلقت  االأردن. 

اإي���ج���ازًا ح����ل و���س��ع الجئي 

وط��رق  االأردن  يف  فل�سطني 

ا���س��ت��ج��اب��ة االون������روا خ��لل 

جائحة ك�فيد – 19.  

راف����ق ال�����س��ي��دة اأران�����س��ا 

���س��ف��رية دول�����ة ا���س��ب��ان��ي��ا يف 

دائ���رة  ع���ام  م��دي��ر  االأردن 

ال�س�ؤون الفل�سطينية املهند�س 

رف���ي���ق خ���رف���ان وال�����س��ي��دة 

داب��ال������س،  باني�ن  اأران��ث��اث��� 

وال�����س��ي��د جم���دي اإ���س��ت��ي��ب��ان 

مدير  ���س���ل��ي��م��ان،  مارتينيز 

للتعاون  االإ�سبانية  ال�كالة 

واملف��س  ال���دويل،  االإمن��ائ��ي 

فيليب  ال�سيد  للأونروا  العام 

عمليات  وم��دي��رة  الزاري��ن��ي، 

ال�سيدة  االأردن  يف  االأون���روا 

مارتا ل�رنزو.

واأط���ل���ع امل��ف������س ال��ع��ام 

برامج  على  اخلارجية  وزي��ر 

والتعليمية  ال�سحية  ال�كالة 

للجئني.  املقدمة  واخلدمات 

وب����ني ل��ه��ا ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي 

عملياتها  االأون��روا  بها  ح�لت 

لتك�ن قادرة على اال�ستجابة 

فر�ستها  التي  الط�ارئ  حلالة 

�سمان  م��ع  ك����رون���ا  ج��ائ��ح��ة 

م����ا����س���ل���ة ت���ق���دمي ج��م��ي��ع 

م�ظفيها  وحماية  خدماتها 

وامل�ستفيدين.

اخلارجية  وزي���رة  قالت 

»ل��ط��امل��ا ك����ان دع����م الج��ئ��ي 

اأول���ي��ة  واالأون����روا  فل�سطني 

اإن  الإ���س��ب��ان��ي��ا«.  ب��ال��ن�����س��ب��ة 

ج��ائ��ح��ة ك����رون���ا وت��اأث��ريه��ا 

�سعفًا  االأكرث  املجتمعات  على 

من  مزيدَا  تتطلب  م�ساألة  هي 

ال�سماح  م��ن  ب���داًل  الت�سامن 

وتلتزم  ال��ت��ف��اوت��ات.  بنم� 

متعدد  العمل  بدعم  اإ�سبانيا 

ي�سمن  وال�����ذي  االأط�������راف 

اإىل  فل�سطني  الجئي  و�س�ل 

اخلدمات ».

ي����ف���ر م���رك���ز ال��ن��زه��ة 

ال�����س��ح��ي ال��ت��اب��ع ل���لأون���روا 

االأول��ي��ة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 

الأكرث من 53000 �سخ�س كما 

وي���ف��ر ع����ددًا م��ن اخل��دم��ات 

االأم  �سحة  كرعاية  ال�سحية 

وال��ط��ف��ل، وع���لج االأم��را���س 

الرعاية  عن  ف�سًل  املزمنة، 

ب�سبب  النف�سية.  ال�سحية 

قامت  ك�رونا،  فايرو�س  اأزم��ة 

االأون���روا  يف  ال�سحة  دائ���رة 

لتقدمي  جديدة  طرق  باتباع 

خلل  من  ال�سحية  اخلدمات 

ت������س��ي��ل اأدوي�����ة االأم���را����س 

املزمنة ملنازل اللجئني خلل 

فرتة االإغلق الكامل، وتفعيل 

على  للرد  ال�ساخنة  اخلطوط 

امل�ستفيدين،  ا���س��ت��ف�����س��ارات 

واإن�������س���اء غ����رف ف����رز ل��ع��زل 

من  يعان�ن  ممن  امل�ستفيدين 

اأع��را���س ل��ف��اي��رو���س ك���رون��ا 

وهذا بهدف حماية اللجئني 

االآخرين من خطر االإ�سابة.

ال�كالة  ا�ستخدمت  اأي�سًا، 

ال��ت��ط��ب��ي��ب ع���ن بعد  خ��دم��ة 

ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات ال��رع��اي��ة 

ويف  اجل���دة  عالية  ال�سحية 

ال���ق��ت امل��ن��ا���س��ب م��ع جتنب 

ال���زي���ارات غ��ري ال�����س��روري��ة 

وبالتايل  ال�سحية،  للمراكز 

م��ن  احل������د  يف  امل�������س���اه���م���ة 

ال��ت��ج��م��ع��ات واالزدح�������ام يف 

مرافق الرعاية ال�سحية.

خلل زيارتها ملدر�سة اإناث 

التابعة  االبتدائية  النزهة 

اليا  ال�سيدة  تلقت  لل�كالة؛ 

االونروا  برنامج  ح�ل  اإيجازًا 

على  اأكرث  وتعرفت  التعليمي، 

داخ��ل  املتبعة  االإج������راءات 

املدار�س، واطلعت على النظام 

يتعلق  فيما  اتباعه  يتم  الذي 

لطلبة  ب��ع��د  ع���ن  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م 

ظل  يف  �سيما  ال  االأون�������روا، 

حاالت  يف  ال�سريعة  الزيادة 

ك�رونا  بفايرو�س  االإ���س��اب��ة 

اأدى  وزيادة ن�سبة االنت�سار ما 

مدار�س  من  ع��دد  اإغ��لق  اىل 

االونروا يف اململكة.

ق����ال ال�����س��ي��د الزاري���ن���ي 

لك�نها  اإ�سبانيا  اأحيي  »اإنني 

للأونروا  ثابًتا  وداعًما  مانًحا 

ع��ل��ى امل�����س��ت���ي��ني ال���ط��ن��ي 

هذا  مثل  »اإن  واالق��ل��ي��م��ي«. 

االلتزام الق�ي الط�يل االأمد 

فل�سطني  للجئي  االأم��ل  مينح 

االإقليمية  التغريات  خ�سم  يف 

والعاملية«.

وزي������رة اخل���ارج���ي���ة واالحت�����اد 

�سعادة   ، االإ�سباين  والتعاون  االأوروبي 

اليا�س  غ�نزالي�س  اأران�����س��ا  ال�سيدة 

ط��ال��ب��ت��ني  اإىل  ت��ت��ح��دث   ، )مي�����ني( 

�سغريتني خلل زيارتها ملدر�سة النزهة 

للأونروا  التابعة  للبنات  االبتدائية 

�سمال عمان يف 1 ت�سرين االأول 2020. 

االأونروا   2020 @
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ال�سروق -

املحلي  املجتمع  مركز  تاأ�س�س   

عام  الطالبية  خميم  يف  ل��ل��م��راأة 

وكالة  مظلة  حتت  ويعمل   1992

الغ�ث الدولية » االونروا » باإدارة 

املجتمع  �سيدات  من  حملية  جلنة 

املحلي على اأ�سا�س تط�عي.

ويعمل املركز وفق روؤيا مفادها 

ن��ح��� ام�����راأة مم��ك��ن��ة اق��ت�����س��ادي��ا 

واجتماعيا وقان�نيا وع�س�ا فاعل 

قادرة على امل�ساركة والتغيري �سمن 

اإطار املجتمع املحلي.

، وقالت مديرة مركز املجتمع 

مع  ل�ز يف حديث  اأب�  املحلي وفية 

املركز  ر�سالة  ان   ال�سروق  جريدة 

قدرات  وتط�ير  لبناء  ال�سعي  هي 

املراأة وزيادة وعيها الذاتي لتعزيز 

انخراطها يف �س�ق العمل وامل�ساركة 

خلل  م��ن  الفاعلة  االجتماعية 

دورات متعددة ومتن�عة.

ومن �سمن االأن�سطة وامل�ساريع 

للأ�سغال  غ�س�ن  م�سغل  للمركز 

تدريب  فيه  يتم  حيث  اخل�سبية 

����س���ي���دات ع��ل��ى ح���رف���ة ي��دوي��ة 

تدريب  وم����اد  واأدوات  مب��ع��دات 

حديثة ومتط�رة من اجل االبداع 

واك�س�س�ارات  حتف  واإنتاج  الفني 

بدعم  الزيت�ن  خ�سب  من  خ�سبية 

للأطفال  التاي�انية  اجلمعية  من 

واال�سر من اجل املراأة .

تعك�س  خ�سبية  واك�����س�����س���ارات  فنية  حت��ف 

املخيم يف  امل��ح��ل��ي  امل��ج��ت��م��ع  ���س��ي��دات  اب�����داع 

م�سغل غ�س�ن يف مركز املجتمع املحلي للمراأة يف خميم الطالبية

�سدور العدد اخلام�س من املجلة 

االلكرتونية الأندية االبداع واالبتكار
اأ�سدرت دائرة ال�س�ؤون الفل�سطينية العدد اخلام�س من جملتها االإلكرتونية 

الأندية االإبداع واالبتكار 

تهدف املجلة اىل اإبراز اأهم الن�ساطات التي قامت بها االأندية خلل الفرتة 

من �سهر اأيار  حتى اأيل�ل 2020 

يف  االإب��داع  داعمي  من  عدد  بقلم  املقاالت  من  ع��ددا  املجلة  تت�سمن  كما 

الدائرة وال�سركاء واملجتمع املحلي 

ومت تخ�سي�س زاوية  »جتربتي«  بقلم اأبناء املخيمات لعر�س جتربتهم مع 

اأندية االإبداع  

املجلة ت�زع  اإلكرتونيا  لل�سركاء واملعنيني وكافة �سرائح املجتمع . 

http://www.dpa.gov.jo/page.php?173-173

اإجراءات لل�قاية  من فريو�س ك�رونا 

)19 - COVID( امل�ستجد

ثانية.  20 ملدة  بانتظام  وال�ساب�ن  باملاء  اليدين  • غ�سل 
اللقاءات. يف  والتقبيل  باليد  امل�سافحة  • جتنب 

والعط�س. ال�سعال  عند  واالأنف  الفم  • تغطية 
اآمنة. بطريقة  امل�ستخدمة  املناديل  من  • التخل�س 

م�ؤكدة. اأو  م�ستبهة  حالة  اأي  مع  املبا�سر  االت�سال  • جتّنب 
للأ�سطح. ملم�ستها  بعد  باليد  والفم  واالأنف  العينني  ملم�سة  •  جتنب 

املناعة. جهاز  لتق�ية  �سي  بفيتامني  والغنية  ال�سحية  االأغذية  • تناول 
�سخ�س. من  الأكرث  نف�سه  ال�عاء  اأو  الك�ب  اأو  الفنجان  ا�ستخدام  • جتنب 
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ال�����������س������ؤون ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ت�������س���در ت���ق���ري���ره���ا 

الفل�سطينية ال��ق�����س��ي��ة  ت���ط����رات  ح�����ل  ال�����س��ه��ري 

االحتلل  ممار�سات  ت�سببت  التقرير،  ووف��ق 

االإ�سرائيلي العدوانية با�ست�سهاد فل�سطينيني اثنني 

طلعت  داود  االأ�سري  اأحدهما  الغربية،  ال�سفة  يف 

حلم،  بيت  مدينة  �سكان  م��ن  ع��ام��ًا   45 اخلطيب، 

)ع�فر(  �سجن  يف  قلبية  بجلطة  اإ�سابته  نتيجة 

 2017 عام  تعر�س  حيث  الطبي،  االإهمال  ج��راء 

جللطة اأثناء ت�اجده يف �سجن )رمي�ن(، وثانيهما 

 54 جبارين،  اأك��رم  حممد  ن�سال  االأ�سنان  طبيب 

عامًا من �سكان مدينة جنني، نتيجة اإ�سابته ب�سكتة 

قلبية، جراء انفجار قنبلة �س�ت بالقرب منه، فيما 

بلغ عدد امل�اطنني الذين اأ�سيب�ا بجراح خلل هذا 

 56 وم�ست�طنيه  االحتلل  ق�ات  يد  على  ال�سهر، 

م�اطنا، جميعهم يف ال�سفة الغربية، من بينهم: 6 

التقرير،  وبح�سب  �سحفيني.   3 و  وم�اطنة  اأطفال 

 356 الفرتة  هذه  خلل  االحتلل  ق���ات  اعتقلت 

فل�سطينيا، بينهم 332 يف ال�سفة الغربية، و 24 يف 

غزة كما فر�ست حماكم االحتلل احلب�س املنزيل 

خمتلفة،  لفرتات  القد�س  من  فل�سطينيني   7 على 

امل�سجد  ع��ن  مقد�سيا   21 اإب��ع��اد  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

لفرتات  القد�س  يف  �سكنهم  اأماكن  عن  اأو  االأق�سى، 

خمتلفة.

التقرير،  وف���ق  االح���ت���لل،  ق����ات  ووا���س��ل��ت 

عن  ناهزت  فل�سطينية  �سكنية  لتجمعات  اقتحامها 

316 حالة اقتحام ت�زعت كالتايل: 43 يف القد�س، 

 20 ط�با�س،  يف   14 جنني،  يف   26 اهلل،  رام  يف   45

يف   17 نابل�س،  يف   27 قلقيلية،  يف   9 ط�لكرم،  يف 

�سلفيت، 9 يف اأريحا، 31 يف بيت حلم، 60 يف اخلليل، 

يف   3 ال��سطى،  يف   4 غ��زة،  يف   4 غ��زة،  �سمال  يف   2

خاني�ن�س، 2 يف رفح، فيما مت احتجاز 36 فل�سطينيا 

اأثناء مداهمة املنازل الفل�سطينية، اأو على ح�اجز 

يرافقها  ما  مع  خمتلفة،  زمنية  لفرتات  االحتلل 

من تنكيل للم�اطنني وانتهاك حلرماتهم و تخريب 

متعمد للممتلكات اخلا�سة والعامة على حٍد �س�اء. 

كذلك اأقامت ق�ات االحتلل 365 حاجزا مفاجئا 

لتعطيل حركة امل�اطنني يف عم�م ال�سفة الغربية، 

وت�زعت يف املحافظات الفل�سطينية كالتايل: 11 يف 

القد�س، 19 يف رام اهلل، 12 يف جنني ، 1 يف ط�با�س، 

 30 نابل�س،  يف   30 قلقيلية،  يف   46 ط�لكرم،  يف   5

 68 حل��م،  بيت  يف   125 اأري��ح��ا،  يف   18 �سلفيت،  يف 

امل�اطنني  حركة  خللها  من  اأع��اق��ت  اخلليل،  يف 

والب�سائع واملنتجات الزراعية.

ممار�سة  يف  االإ�سرائيلي  االح��ت��لل  وا�ستمر 

االإ�سلمية  املقد�سات  �سد  املمنهجة  انتهاكاته 

غري  املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  وامل�سيحية 

اآبه بالقرارات الدولية ذات ال�سلة، حيث بلغ عدد 

مقتحمي امل�سجد االأق�سى اأكرث من 1580 م�ست�طنا 

تذرعا مبا ي�سمى ب�«االأعياد العربية«، فيما حررت 

بحجة  مقد�سيني  ل�سبان  مالية  خمالفة  ال�سرطة 

مكان  عن  واالبتعاد  بها  امل�سم�ح  امل�ساحة  »جت��اوز 

 1000 بها  امل�سم�ح  امل�سافة  حددت  حيث  ال�سكن«، 

مرت، ومت اإ�سدار 32 قرار اإبعاد بحق الفل�سطينيني، 

القد�س  عن  واآخر  القد�س،  مدينة  عن  واحد  منها 

ووا�سلت  االأق�سى.  امل�سجد  عن  والبقية  القدمية، 

�سد  العن�سرية  �سيا�ساتها  االح��ت��لل  �سلطات 

الكثري  واإخطار  اأرا�سيهم  وم�سادرة  الفل�سطينيني، 

اأيل�ل هدم 29  �سهر  �سهد  بالهدم حيث  املن�ساآت  من 

كما  القد�س،  يف  منها   13 فل�سطينيًا  �سكنيًا  مبنى 

هدمت 27 من املن�ساآت الفل�سطينية.

وبح�سب التقرير، اأقرت ال�سلطات االإ�سرائيلية 

اإىل  تهدف  التي  اال�ستيطانية  امل�ساريع  من  ع��ددا 

اليه�دي  ال���ج���د  وتر�سيخ  اال�ستيطان  تكثيف 

ومنها  ال��ق��د���س،  طليعتها  ويف  امل���دن  م��ن  ع��دد  يف 

م�سادقة حك�مة االحتلل على اإقامة 980 وحدة 

املقامة  »افرات«  م�ست�طنة  يف  جديدة  ا�ستيطانية 

وم�سادقة  حلم،  بيت  جن�ب  امل�اطنني  اأرا�سي  على 

واالإ���س��ك��ان  للبناء  ال��ل���ائ��ي��ة  اللجنة  ت�سمى  م��ا 

»هار  م�ست�طنة  لت��سيع  خمطط  على  االإ�سرائيلية 

�سكنية جديدة،  جيل�« من خلل بناء 560 وحدة 

اإ�سافة اإىل اإقرار خمطط لت��سيع ال�سارع االلتفايف 

لطريق ال�جلة جن�ب بيت حلم، الذي يربط جممع 

املحتلة،  بالقد�س  اال�ستيطاين  عت�سي�ن«  »غ��س 

وغريها من املخططات وامل�ساريع .

وعلى �سعيد ال�ساأن االإ�سرائيلي تناول التقرير 

احلزبي  امل�سهد  ح���ل  »م��دار«  مركز  ن�سرها  ورق��ة 

ي�سهده  ال���ذي  ال��راه��ن، واحل����راك  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 

م�ستقبل  على  ت��اأث��ريه  مبينا  االأخ���رية،  الفرتة  يف 

افرتا�س  ظل  يف  احلالية،  االإ�سرائيلية  احلك�مة 

وحماولة  الإ�سرائيلية،  للأحزاب  حراكي  ن�ساط 

جائحة  عن  الناجتة  احلالية  االأو���س��اع  ا�ستغلل 

ك�رونا، واالحتجاجات االقت�سادية واالجتماعية 

لتعزيز ق�تها االنتخابية.

كما تناول التقرير ملخ�س حلقة نقا�س ُعقدت 

تل  جامعة  يف  الق�مي«  االأم���ن  اأب��ح��اث  »معهد  يف 

اأبيب، تناولت ت�جهني اإزاء احتماالت التقارب بني 

ا�ستمرار  اأو  وحما�س  فتح  الفل�سطينيني  القطبني 

الق�سية  ع��ل��ى  ذل���ك  وان��ع��ك��ا���س��ات  االن��ق�����س��ام��ات، 

الفل�سطينية ومكانتها يف ال�ساحة الدولية.

الفل�سطينية  ال�س�ؤون  دائرة  اأ�سدرت 

 ،2020 اأيل�ل  ل�سهر  ال�سهري  تقريرها 

عن اأبرز تط�رات الق�سية الفل�سطينية، 

اهلل  عبد  امللك  جللة  وق���ف  م���ؤك��دة 

واإمكاناته  طاقاته  بكل  واالأردن  الثاين 

لنيل  الفل�سطينيني  االأ�سقاء  جانب  اإىل 

حق�قهم امل�سروعة والعادلة.

واأ�سار التقرير الذي اأ�سدرته الدائرة 

اإىل تاأكيد جللة امللك عبد اهلل الثاين، 

خلل افتتاح اأعمال الدورة 75 للجمعية 

الطريق  اأن  امل��ت��ح��دة،  ل���لأمم  ال��ع��ام��ة 

ال�حيد لل�سلم العادل والدائم يجب اأن 

الدولة  وقيام  الدولتني  حل  اإىل  يف�سي 

للقان�ن  وفقا  امل�ستقلة  الفل�سطينية 

الدويل وقرارات االأمم املتحدة. واأو�سح 

التقرير حر�س جللته يف احلفاظ على 

االإ�سلمية  واملقد�سات  ال�سريف  القد�س 

ال��ق��د���س وح��م��اي��ت��ه��ا  وامل�����س��ي��ح��ي��ة يف 

جلميع  لل�سلم  ورم��ز  جامعة  كمدينة 

م�ا�سلة  التقرير  وا�ستعر�س  الب�سرية. 

اأيل�ل  �سهر  االإ�سرائيلي خلل  االحتلل 

االأرا�سي  يف  املعه�دة  انتهاكاته   ،2020

الفل�سطينية املحتلة ب�سكانها ومقد�ساتها 

امل�اثيق  جلميع  حت��ٍد  يف  وممتلكاتها 

واملعاهدات والقرارات الدولية.

العدد اخلام�س واخلم�شون 14 ربيع اأول 1442 املوافق  31 ت�شرين الأول 2020 م



ن�شرة دورية متخ�ش�شة ت�شدر عن جلان اخلدمات 

وال�شت�شارية يف خميمات الالجئني الفل�شطينيني

9

حمافظ جر�س يلتقي جلنة خدمات خميم �س�ف واللجنة اال�ست�سارية
ال�سروق- 

�س�ف اجتماعا مع حمافظ  عقدت جلنة خدمات خميم 

جر�س الدكت�ر فرا�س اأب� قاع�د ي�م االحد امل�افق 10/11 

التي  والعقبات  املخيم  احتياجات  اهم  على  االط��لع  بهدف 

ت�اجهه.

بنات  املح�سن  عبد  املخيم  خدمات  جلنة  رئي�س  والقى 

وت�ا�سله  اهتمامه  على  و�سكره  باملحافظ  فيها  رحب  كلمة 

بنات  وو�سع  مطالبهم،  اىل  وا�ستماعه  اللجنة  مع  الدائم 

عددا من امل�ساكل التي يعاين منها املخيم ابرزها املقاهي غري 

�سلبية على  تاأثريات  لها من  املرخ�سة وكرثتها يف املخيم وما 

ي�سبب  ال��ذي  البلدية  م�سلخ  م�سكلة  اىل  باالإ�سافة  رواده��ا 

روائح كريهة وجتمع للكلب ال�سالة.

وم�سامل  املخيم  يف  االنارة  م�ساكل  عن  بنات  حتدث  كما 

تتعلق ب�سيانة مناهل ال�سرف ال�سحي.

التي  والعقبات  امل�ساكل  بدرا�سة  وعد  جر�س  حمافظ 

يعاين منها اأبناء املخيم والعمل على اإيجاد حل�ل جذرية لها.

جمعية ن�ر ال�سماء اخلريية تق�م

بت�زيع امللب�س ال�ست�ية يف خميم  مادبا
 

ال�سروق-

ن�ساطاتها  اط��ار  يف  مادبا  خميم  يف  اخلريية  ال�سماء  ن���ر  جمعية  قامت   

االجتماعية يف خدمة املجتمع املحلي ،  بت�زيع مع�نة على بع�س اال�سر العفيفة 

ت�سمل ملب�س �ست�ية ، وذلك حتت مدير اوقاف مادبا الدكت�ر عي�سى الب�اريد، 

وبح�س�ر رئي�س ق�سم الزكاة حممد ع�ين ورئي�س ق�سم ال�عظ واالإر�ساد عادل 

�سكان   من  عفيفة  عائلة  خم�سني  على  املع�نة  هذه  ت�زيع  مت  حيث   ، ال�س�اعد 

خميم مادبا.

و عرب الب�اريد عن �سكره وتقديره  لهذه اجلمعيات التي ت�ساعد يف تنمية 

املجتمع املحلى وتقدم امل�ساعدات العينية للأ�سر العفيفة. 

ن�ساطات جلنة خدمات خميم �س�ف
عقدت جلنة خدمات خميم �س�ف اجتماعا ي�م الثلثاء امل�افق 10/6 2020 

خدمات  وجلنة  الفل�سطينية  ال�س�ؤون  ودائرة  الدولية  الغ�ث  وكالة  ك�ادر  بني 

�س�ف  وخميم  عام  ب�سكل  جر�س  حمافظة  يف  ك�رونا  وباء  تف�سي  ح�ل  املخيم 

ب�سكل خا�س.

ال�بائي  ال��سع  تفاقم  ابرزها  اأم���ر  ع��دة  مناق�سة  االجتماع  خ��لل  ومت 

من  ع�س�ائية  عينات  الأخذ  ال�بائي  اال�ستق�ساء  فرق  مع  والت�ا�سل  املخيم  يف 

املخالطني واأهايل املخيم خا�سة يف االأ�س�اق ، كما مت و�سع اإر�سادات وقائية عرب 

مع  الت�ا�سل  مت  كما   ، الفريو�س  من  ال�قاية  ح�ل  االجتماعي  الت�ا�سل  م�اقع 

مديرية الزراعة لتعقيم �س�ارع خميم �س�ف بالتعاون مع جلنة اخلدمات ووكالة 

والر�سمي  املدين  املجتمع  م�ؤ�س�سات  مع  الت�ا�سل  اىل  باالإ�سافة  الدولية  الغ�ث 

واملحال التجارية ح�ل العمل �س�يا لل�قاية من ال�باء بالت�جيهات واالر�سادات 

والتباعد وااللتزام بق�اعد ال�سلمة العامة 

» ي�ن�سيف » تدعم الزراعة املائية يف خميم جر�س
 

منظمة  اطلقت  ال�����س��روق- 

ال��ي���ن�����س��ي��ف ب���رن���ام���ج زراع����ة 

اخل�����������س�����روات ب���ا����س���ت���خ���دام 

ا�سطح  على  مبتكرة  تكن�ل�جيا 

واال�سر  ال�سباب  مل�ساعدة  املنازل 

على  جر�س  خميم  يف  املحتاجة 

لي�سبح�ا  جديدة  مهارات  تعلم 

اكرث قدرة على حتقيق االكتفاء 

الذاتي.

ودع�����م ه����ذا امل�������س���روع يف 

امرة  ع�سرين  االأولية  مرحلته 

ع�سرة  ان�ساء  خ��لل  م��ن  و�سابا 

بالكامل  جمهزة  م��ن��ازل  اأ�سطح 

بهدف  املائية  الزراعة  باأنظمة 

االقت�سادية  امل�ساركة  حتفيز 

وتعزيز االمن الغذائي وحت�سني ال�سم�ل املايل مع احلفاظ على تر�سيد ا�ستخدام املياه اأي�سا.

�سبل  فر�س  ت�فري  خ��لل  من  ان��ه  �ساب�يزات  تانيا  االأردن  يف  الي�ن�سيف  ممثلة  وقالت 

االجتماعية  التنمية  تعزز  ان  امل�ساريع  هذه  ملثل  ميكن  املجتمع  يق�دها  التي  امل�ستدامة  العي�س 

واالقت�سادية اىل جانب تعزيز امل�ساركة االإيجابية لل�سباب والعمل املناخي.

و�سيتم يف املراحل القادمة ت��سيع نطاق امل�سروع بزيادة عدد اال�سطح التي ينفذ فيها 

م�ساعدات عينية من دولة الك�يت للجئني يف خميم حطني
 

الهيئة  وزع����ت  ال�����س��روق- 

العاملية  االإ���س��لم��ي��ة  اخل��ريي��ة 

امل�افق  االأرب��ع��اء  ي�م  الك�يتية 

غ���ذائ���ي���ة  ط��������رودا   10/21

وحمتاجة  فقرية  ل450ع��ائ��ل��ة 

يف االأردن �سدقة عن روح املغف�ر 

االأمري  �سم�  تعاىل  اهلل  ب��اإذن  له 

االأحمد  �سباح  ال�سيخ  ال��راح��ل 

اجلابر ال�سباح طيب اهلل ثراه .

وقال �سفري دولة الك�يت لدى االأردن عزيز الديحاين  من م�قع ت�سليم الطرود الغذائية 

يف خميم )حطني( للجئني الفل�سطينيني اإن الك�يت �ست�سري دوما على نهج العمل االإن�ساين الذي 

للك�يت  الثابتة  ال�سمات  من  واخلريية  االإغاثية  اجله�د  و�ستبقى  الراحل  االأمري  ق�اعده  ثبت 

وقيادتها واأهلها.

واأ�ساف الديحاين اأن ما يق�م به الك�يتي�ن واجلمعيات االإغاثية واخلريية الر�سمية وال�سعبية 

“واجب وحق” جتاه امل�ستفيدين من الفقراء واملحتاجني واالأ�سر املتعففة م�ؤكدا احلر�س على اأن 
تبقى الك�يت يف مقدمة الدول الداعمة للأو�ساع االإن�سانية ل�سع�ب العامل اأجمع دون متييز.

ال�سروق :

 اقامت جمعية الفريق االأردين لل�سكري ي�ما �سحيا جمانيا يف خميم جر�س �سباح ي�م  االإثنني امل�افق 10/26 

بالتعاون مع مركز طلل اأب� غزالة للمعرفة وجمعية دعم اأبناء غزة .

ودعت اجلمعية يف بيان لها ابناء املخيم اإىل اللتزام بال�سروط ال�سحية وال�سلمة العامة والتباعد للوقاية 

من فريو�س ك�رونا.

وقام مركز اأب� غزالة للمعرفة خلل الي�م ال�سحي بتكرمي اأوائل الثان�ية العامة من اأبناء خميم جر�س.

ي�م طبي جماين 

يف خميم جر�س
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»البقعة«  ن�����س��اء  ب��اأي��دي 

للفتيات  ق��م�����س��ان  ُان��ت��ج��ت 

ال�سغرية بتطريز يحمل طابع 

وللفتيان  الفل�سطينية،  املدن 

»حطة«  بقما�س  عنق  ربطات 

فل�سطني  يف  املعروفة  ال��راأ���س 

وكان الرتكيز على  اأال تقت�سر 

الُه�ية على اأزياء ُترتدى ملرة 

ب��ل تك�ن  ال��ع��ام،  واح���دة يف 

ج����زء م���ن خ���زان���ة م��لب�����س 

ال�سغار.

دورات  امل��ب��ادرة  وتقيم     

على  ال�سغار  لتدريب  جمانية 

امل�ج�دة   االدوات  ا�ستخدام 

يف العلبة التي حتمل ا�سم »اأب 

التطريز« حيث مي�سي الطفل 

نح� عامل الرتاث الفل�سطيني، 

ويتفاعل مع رفاقه. 

تف�سي  ظ�����روف  ورغ������م  

التي  امل�ستجد  ك�رونا  فريو�س 

قللت عدد الدورات التدريبية  

اىل دورتني فقط، �سم كل منها 

15 طفًل، اال ان الناظر جلاأت 

اىل بديل متثل يف  فيدي�هات 

م�س�رة لل�سرح عرب الي�تي�ب.

االأطفال  تعليم  خلل  من 

الناظر  ت�ستكمل  التطريز، 

»خيوط«  الأم  مبادرتها  هدف 

يف معاونة �سيدات وفتيات اأكرب 

الفل�سطينيني  للجئني  خميم 

خميمات   10 ب��ني  االأردن  يف 

الن�ساء  ت�سنع  اإذ  اأخ�����رى، 

بيعها  ومن  املنتجات،  املعيلت 

معن�ي  ودعم  دخل  لهم  يك�ن 

الناظر  ت��ذك��ر  واح���د،  اآن  يف 

اأول  بلدي«  »ك�سك�سة  م�سروع 

الفتيات  مللب�س  اإن��ت��اج  خ��ط 

بالتطريز الفل�سطيني، والذي 

ق���ام ع��ل��ى ال��ت��ك��اف��ل »م��ق��اب��ل 

طقم  يف  يك�ن  طقم  كل  �سراء 

لفتاة يف املخيم«.

 ع���ل���ى م������دار االأع��������ام 

متنف�س  »خ��ي��وط«  اأ�سبحت 

به  ي�سعدن  وع��م��ل  للن�ساء  

باله�ية  دائ��م��ا  وي��ذك��ره��ن 

اأ ب  الفل�سطينية وكان ملبادرة 

التطريز اهمية كبرية يف ظل 

ظروف ازمة ك�رونا  والظروف 

ال�سعبة يف املخيم .

الناظر  ا���س��ت���ح��ت  وق���د   

فكرة املبادرة من خلل جدتها 

الراحلة التي تركت لها قطعا 

اخلا�سة  بالنق��س  م��ط��رزة 

مبدينة اخلليل الفل�سطينية . 

عقبة  ك�رونا  فريو�س  كان 

»ب�سبب  امل���ب���ادرة  ط��ري��ق  يف 

اذار  �سهر  منذ  املبيعات  ت�قف 

ت�س�يق  على  ال��ق��درة  وع���دم 

املنتجات يف اي مكان كال�سابق، 

فراأت الناظر اأنه لي�س اأمامهم 

����س����ى اخل�������روج مب��ن��ت��ج��ات 

خلل  املخيم  �سيدات  تدعم 

اأدوات  فحققت  الفرتة،  ه��ذه 

ناحية  ومن  الهدف  التطريز 

مل�ساعدة  فر�سة  كانت  اأخ��رى 

وطريقة  البي�ت  يف   النا�س 

مع  االه��ل  واجتماع  للت�سلية 

بع�سهم . 

���س��ع��ادة ال�����س��غ��ار ب��اإن��ت��اج 

عن  يذيب  باأيديهم  تطريز 

م�سقة  اأي  ورفيقاتها  الناظر 

ال�سابة  تفخر  فيما  ك��ان��ت، 

»اأب  م�سروع  اأن  الفل�سطينية 

�سبقه  ما  دون  متيز  التطريز« 

بالكامل  حملي  منتج  بك�نه 

ن���ظ���ًرا مل���ا ف��ر���س��ت��ه اأو����س���اع 

ك�رونا.

اأطلقتها  م�ساريع   5 نح� 

م���ب���ادرة »خ���ي���وط«، م���ع كل 

امل��زي��د  ال��ن��اظ��ر  ت��ط��رق  منها 

يتم  اأن  وتتمنى  االأب���اب،  من 

العديد  يف  املنتجات  ت�س�يق 

م���ن ال�����دول ل��ي��ن��ق��ل ال����رتاث 

الفل�سطيني اىل اكرب م�ساحة 

جغرافية . 

ن�شرة دورية متخ�ش�شة ت�شدر عن جلان اخلدمات 

وال�شت�شارية يف خميمات الالجئني الفل�شطينيني
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ال��ب��ق��ع��ة خم���ي���م  يف  ال���ت���ط���ري���ز  اأب  م����ب����ادرة 
 ال�سروق :

الناظر  ب�سمة  ال�سيدة  اطلقت 

ب  اأ   ( م��ب��ادرة   البقعة  خميم  م��ن 

التطريز( التي وفرت  اأكرث من 250 

خميم  وفتيات  ل�سيدات  عمل  فر�سة 

ت�سل  ان  هدفها  وك���ان   ‘ ال��ب��ق��ع��ة   

فل�سطيني  طفل  كل  الأيدي  مبادرتها 

التطريز  يف  بلدها  ت��راث  تنقل  واأن 

اإىل االأجيال ال�سغرية.

يف  رفيقاتها  م��ع  ال��ن��اظ��ر  ف��ك��رت 

االأطفال معربة  معها  يتفاعل  و�سيلة 

عن حبها للعمل  مع االطفال وتنمية 

املحافظة  فكرة  وتعزيز  م�اهبهم 

على الرتاث لديهم.
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ال�������س���ري���ف ال�����ن�����ب������ي  امل�������ل������د  ذك����������رى  يف 
يف  وامل�سلمني  ال��ع��رب  االردن،  يحتفل 

عام  ك��ل  م��ن  االأول  رب��ي��ع  م��ن  ع�سر  ال��ث��اين 

ال�سريف،  النب�ي  امل���ل��د  ب��ذك��رى  ه��ج��ري  

م��ع��ان يف  م��ن  ال��ذك��رى  ه��ذه  م��ا متثله  بكل 

بل  واال���س��لم��ي��ة  العربية  االم��ت��ني  ت��اري��خ 

والعامل اجمع، وبكل ما مثله الر�س�ل العربي 

وم�سرية  و�سرية  الكرمي  �سخ�سه  الها�سمي يف 

وجمع  واال�سلح  بالتق�ى  احلافلة  حياته 

والتفكري  التاأمل  اىل  والدع�ة  االمة  �ستات 

اكتملت  والتي  واالآخ���رة  الدنيا  ���س���ؤون  يف 

امل�ىل عز وجل ملحمد بن عبداهلل  باختيار 

دع�ة  لين�سر  ونذيرًا  ومب�سرًا  هاديًا  ر�س�اًل، 

اال�سلم يف ارجاء املعم�رة بالهدى وامل�عظة 

بالتي  النا�س  يجادل  واأن  واحل��ق،  احل�سنة 

اأو  ال��ق���ل  ب��ع��ي��دًا ع��ن غلظة  اأح�����س��ن،  ه��ي 

والتزامًا  ا�ستجابة  النا�س من دع�ته  تنفري 

و�سدوعًا مبا اوحى اليه به امل�ىل عز وجل 

من  النف�س�ا  القلب  غليظ  فظًا  كنت  ول��� 

ح�لك.

الكرمية  ال��ذك��رى  ه��ذه  يف  اح�جنا  ما 

هادي  ولد  ان  وي���م  معانيها  يف  جت�سد  التي 

القيامة،  ي���م  امل���ؤم��ن��ني  و�سفيع  الب�سرية 

على  ن�سري  وان  العطرة  �سريته  نتمثل  ان 

جّلت  اهلل  دع��ان��ا  م��ا  نلتزم  وان  خ��ط���ات��ه 

الكرمي  ر�س�له  وما حثنا  �ساأنه  قدرته وعل 

ال�سبيل  �س�اء  ن�سل  ال  حتى  نتبعها  ان  عليه 

وان ال ننحرف عن الطريق الق�مي وه� اتباع 

ما جاء يف كتاب اهلل و�سّنة ر�س�له وان نك�ن 

وال�سلم  املحبة  دي��ن  العظيم،  للدين  اأه��ًل 

واالخاء وامل�ساواة والرحمة الذي جاء اىل 

الكفر  وجه  يف  منيعًا  و�سدًا  منقذًا  الب�سرية 

لدنيانا  نعمل  وان  واالن��ح��راف  والزندقة 

والآخرتنا حيث ال ينفع مال وال بن�ن اال من 

اتى اهلل بقلب �سليم. 

الها�سمي  العربي  النبي  م�لد  ذكرى  يف 

يف  ونتاأمل  مليًا  نقراأ  ان  بنا  يجدر  االأم���ي، 

الذي  العظيم  امل�س�ار  وم�سار  وتاريخ  م�سرية 

بداأه �سيدنا حممد �سل�ات اهلل و�سلمه عليه 

منذ ان نزل عليه ال�حي حتى التاريخ الذي 

لنا  اكمل  اأن  بعد  ج���اره  اىل  امل�ىل  اختاره 

نه�س  كيف  دينا،  اال�سلم  لنا  ور�سي  ديننا 

بامل�س�ؤولية التي اوكلها اليه رب النا�س فيما 

ا�ستطاع  وكيف  قب�لها  عن  اجلبال  احجمت 

وقدرته  راأي��ه  وب�س�اب  وحكمته  بحنكته 

قل�ب  حتى  القل�ب  وك�سب  االق��ن��اع  على 

اأقبل  وكيف  لدع�ته  واملعادين  املناوئني 

راأوا  ان  بعد  اف���اج��ًا  اهلل  دي��ن  على  النا�س 

باأعينهم و�ساهدوا باملح�س��س كيف يت�سرف 

بت�ا�سع  النا�س  م��ع  يتعامل  وكيف  النبي 

هي  بالتي  ويحاول  وي�ستمع  بالعدل  وبحكم 

او  اال�ستعلء  او  الغل�  عن  بعيدًا  اح�سن، 

التجهم وقب�اًل باآراء مغايرة ال �سبيل �س�ى 

احل�ار اىل تغيريها واكت�ساب ا�سحابها اىل 

اقتناعهم  بعد  ه���ؤالء  اأ�سبح  وكيف  جانبه 

والعق�ل  وال�سي�ف  ال�س�اعد  اك���راه  دون 

ال��دع���ة  ن�سر  يف  اهلل  ر���س���ل  ج��ان��ب  اىل 

وانت�سار اال�سلم واملراكمة على بناء ال�سرح 

وال��ذي  وال��ع��م��راين  واالخ��لق��ي  احل�ساري 

االأمم  ودخ����ل  بانت�ساره  اال���س��لم  اق��ام��ه 

واالق�ام وال�سع�ب فيه دون ان يك�ن لعربي 

على اعجمي ف�سل �س�ى بالتق�ى وما ُيقدمه 

من خري للنا�س وي�سهم يف اقامة العدل على 

االر�س التي اراد اهلل �سبحانه وتعاىل لبني 

اآدم ان يعمروها ويعبدوا اهلل فيها ويرفع�ا 

راية اال�سلم عاليًا.

يجدر  ال�سريف  النب�ي  امل�لد  ذكرى  يف 

للحظة  يغفل�ا  ال  ان  وامل�سلمني  ب��ال��ع��رب 

واحدة ما ا�ستطاع �سيدنا حممد عليه �سلم 

التي  م�سريته  يف  يج�سده  ان  ور�س�انه  اهلل 

اال�سلم  اعداء  قبل  من  للأذى  فيها  تعر�س 

بامل�دة  �س�ى  اهلل  نبي  معهم  يتعامل  ومل 

يف  ال�سيف  اعمال  او  العنف  ورف�س  واحل�ار 

رقابهم بل دعاهم ب�سلبة ومرونة يف االن 

نف�سه اىل احل�ار واجلدال بالتي هي اح�سن، 

تعامل  بل  معهم  م�ستعليًا  او  فظًا  يكن  ومل 

الديانات  اتباع  واأّم���ن  واخ���ة  برفق  معهم 

بالك  ما  واعرا�سهم  ام�الهم  على  االخ��رى 

ت�سخيفها  عرب  دع�ته  واأد  حاول�ا  الذين 

انت�سر  النهاية  يف  لكنه  �ساأنها  من  واحل��ّط 

و�ساروا  جانبه  اىل  واأخذهم  بحكمة  عليهم 

الرفيق  اىل  رحيله  بعد  �سنته  ه��دي  على 

اهلل  كتاب  يف  ج��اء  م��ا  م�ستلهمني  االع��ل��ى، 

خذل  م��ا  ال��ذي  ال��ك��رمي  بنبيهم  ومقتدين 

ال�سغوط  حتت  دعوته  عن  تخلى  ول  اأمته، 

او حماوالت االيذاء واملطاردة.

كل عام وانتم بخري..

وف���ل�������س���ط���ني االأردن  يف  ال������زي������ت�������ن  ق�����ط�����اف  م����������س����م 
ال�سروق : 

االأول  ت�سرين  �سهر  بداية  مع 

يت�سارع  ع���ام،  ك��ل  م��ن  )اك��ت���ب��ر( 

االأردن  يف  وعائلتهم  امل��زارع���ن 

�سجر  ثمار  قطف  اإىل  وفل�سطني 

الذي  للم��سم  ا�ستعدادًا  الزيت�ن، 

واقت�سادية  ق�مية  اأهمية  يحتل 

كبرية لدى �سكان الدولتني

يجتمع  منا�سبة  امل��سم  ويعد 

ف��ي��ه��ا االأق��������ارب واالأ����س���دق���اء 

من  الزيت�ن  قطف  على  ليتعاون�ا 

جمعه  ثم  بال�سجر،  االإ�سرار  دون 

اأكيا�س  اأو  �سناديق  يف  وتعبئته 

اإىل  ار�ساله  يتم  حتى  به،  خا�سة 

اأو  زي��ت  اإىل  لتح�يله  املع�سرة 

الزيت�ن  جمع  ويتم  خملل.  زيت�ن 

م��ن خ��لل ف��ر���س قطع ك��ب��رية من 

القما�س  اأو  اخلي�س  اأو  البل�ستيك 

امل�ساحة  لتغطية  ال�سجر،  حت��ت 

عليها  ت�����س��ق��ط  ال���ت���ي  ال��ك��ام��ل��ة 

احلب�ب.

زيت�ن  زي��ت  على  وللح�س�ل 

ب��ك��ر مم��ت��از، ي��ح��ر���س امل��زارع���ن 

من  بدءًا  اخلط�ات،  كل  اأداء  على 

قطف الثمار حتى ع�سرها، بعناية 

بع�سر  ع��ادة  وين�سح�ن  �سديدة. 

الزيت�ن بعد قطفه مبا�سرة، لينتج 

زيتًا ذا ج�دة ممتازة، ما ي�ست�جب 

على املزارع اأخذ م�عد يف املع�سرة 

قبل م��سم القطف، حتى ال ي�سطر 

القطف  بني  �ساعات  االإنتظار  اإىل 

والع�سر.

ولكل مزارع طريقته اخلا�سة 

يف قطف الزيت�ن وتخزينه. ففي 

الثمار  و�سع  بع�سهم  يف�سل  حني 

ذلك  اأن  اآخ��رون  يعترب  اأكيا�س،  يف 

�سريعًا،  الزيت�ن  تخّمر  اإىل  ي�ؤدي 

يف  و�سعه  ذل��ك  من  ب��داًل  مف�سلني 

علب خ�سب.

ال��ع��امل  دول  ب��ع�����س  وق��ام��ت 

معايري  بتحديد  للزيت�ن  املنتجة 

ل��درج��ة ن�����س��ج ال��ث��م��ار م��ن اأج��ل 

ل�ن  ت�سمل  خملل،  اإىل  حت�يلها 

الثمار ون�سبة الزيت فيها وظروف 

املخت�س�ن  ويعرف  املح�س�ل.  من� 

اأن م�ست�ى الن�سج املنا�سب لتخليل 

الثمرة  تك�ن  اأن  يتطلب  الزيت�ن، 

�سلبة وال ينف�سل لبها عن الن�اة، 

اأما الثمار النا�سجة بدرجة اأكرب، 

فيك�ن لبها طريًا، ما يعني اأنها غري 

ك�نها  خملًل  ت�سبح  الأن  �ساحلة 

تف�سد ب�سرعة اأثناء التخليل.

وي��رتك��ز اإن��ت��اج ال��زي��ت���ن يف 

االأبي�س  البحر  ح������س  منطقة 

ال�10  املت��سط، حيث تقع البلدان 

وي�سكل  للزيت�ن،  انتاجًا  االأك��رث 

من  املئة  يف   95 جمتمعة  اإنتاجها 

االإنتاج العاملي.

زيت�ن  �سجرة  اأقدم  اأن  يذكر 

القد�س  تلل  يف  ت�جد  العامل  يف 

اجلن�بية بفل�سطني، ويطلق عليها 

اأحمد  ال�سكان ا�سم »�سجرة �سيدنا 

ال���ب���دوي«، وي��زي��د ع��م��ره��ا على 

خم�سة اآالف و500 عام.

ن�شرة دورية متخ�ش�شة ت�شدر عن جلان اخلدمات 
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معل�مات عن مدينة اأم 

الفحم:

اأو  ال��ف��ح��م  اأم  م��دي��ن��ة   

مدينة  هي  الن�ر  اأم  مدينة 

�سمال  يف  تقع  فل�سطينّية 

املثلث  منطقة  يف  فل�سطني 

مدينة  عن  وتبعد  ال�سمايّل، 

القد�س 120 كم تقريبًا اإىل 

عن  تبعد  كما  منها،  ال�سمال 

تقريبًا  كم   45 حيفا  مدينة 

ال�سرقّي  اجل��ن���ب  ب��اجت��اه 

م���ن���ه���ا، وب���ع���د االح���ت���لل 

1949م  عام  لها  االإ�سرائيلّي 

ومل  فيها  العرب  اأهلها  بقي 

اأ�سبحت  وال��ي���م  يهجروها، 

عربية  مدينة  اأك���رب  ث��ال��ث 

عدد  حيث  م��ن  ال�سمال  يف 

ال�سكان، وترتفع عن م�ست�ى 

-173 ب��ني  م��ا  البحر  �سطح 

جبل  وي�����س��ك��ل  م����رتًا،   520

فيها.  نقطة  اأعلى  اإ�سكندر 

الفحم  اأم  �سكان  ع��دد  يبلغ 

ح�����س��ب  ن�����س��م��ة   50300

 2015 ع����ام  اإح�����س��ائ��ي��ات 

العرب  ال�سكان  من  معظمهم 

م�ساحتها  يبلغ  امل�����س��ل��م��ني، 

تاأ�سي�س  مت  دومن،  األ��ف   26

امل��ج��ل�����س امل��ح��ل��ي ف��ي��ه��ا ع��ام 

بعدها  حت��ّ�ل��ت  ث��م  1960م 

1984م،  ع���ام  ب��ل��دي��ة  اإىل 

اأول جمل�س  فيها  اأُ�ّس�س  حيث 

ها�سم  ال�سيد  برئا�سة  بلدي 

م�سطفى حماميد. 

الت�سمية :

 اأُطلق على اأم الفحم عدة 

اأ�سماء على خمتلف الع�س�ر، 

فقد �ُسّميت يف عهد الفرجنة 

اإىل  ن�سبة  ب���دوران��ة  با�سم 

اأمرية يف ذلك ال�قت، و�ُسّميت 

اأي�سًا با�سم ال�سلطانة؛ وذلك 

ن�سبًة  ح��ط��ني  م��ع��رك��ة  ب��ع��د 

اإىل وادي عارة الذي مّر منه 

العديد من ال�سلطني واملل�ك 

ب��لد  اإىل  ت���ّج��ه��ه��م  اأث��ن��اء 

ال�سام وم�سر، و�ُسّميت با�سمها 

جت��ارة  اإىل  ن�سبًة  احل���ايل 

الفحم واإنتاجه الذي ا�سُتهر 

الع�س�ر،  مر  على  �سكانها  به 

م�سدر  ال��ف��ح��م  ك���ان  ح��ي��ث 

الرزق االأول لهم. اجلغرافيا 

على  الفحم  اأم  تقع  وامل��ن��اخ 

دائرة عر�س 31.32 �سمااًل، 

 35.9 ط�����ل  خ���ط  وع���ل���ى 

جبلية  مدينة  وه��ي  �سرقًا، 

جبلي  اأع���ل���ى  ح��ت��ى  مت��ت��د 

اإ���س��ك��ن��در وال�����س��ت خ��ي��زران، 

اجلبلي  امل��ن��اخ  �سمن  وه���ي 

لدول ح��س البحر االأبي�س 

املت��سط الذي يتمّيز ب�سيف 

حار ولياليه اللطيفة، و�ستاء 

ب����ارد وم���اط���ر، ت��ن��ت�����س��ر يف 

من  الكثري  الفحم  اأم  مدينة 

اأهمها  املياه،  الينابيع وعي�ن 

ال�سعرة،  وع��ني  النبي،  عني 

خالد،  اأم  وعني  البري،  وعني 

وعني الزيت�نة، وعني داوود 

وعني اإبراهيم.

 

 ال�سكان :

ال��ف��ح��م  اأم  يف  ي��ع��ي�����س 

التي  ال��ع��ائ��لت  م��ن  العديد 

املناطق  خمتلف  من  نزحت 

النكبة  اأثناء  الفل�سطينّية 

لها  تعر�ست  التي  والنك�سة 

فل�سطني، فقد جاء ق�سم منهم 

من مدينة اخلليل، وحتديدًا 

من بيت جربين، وتل ال�سايف، 

كما جاء ق�سم منهم من م�سر 

اأثناء حملة حممد علي با�سا 

اأرب��ع  وفيها  ال�سام،  ب��لد  يف 

حماميد،  هي  كبرية  عائلت 

واإغ����ب����اري����ة، وج���ب���اري���ن، 

وحماجنة. 

االقت�ساد:

مركزًا  الفحم  اأم  تعترب   

املثلث  وم��دن  لقرى  جت��اري��ًا 

فيها  وتنت�سر  بها،  املحيطة 

املختلفة  التجارية  املراكز 

التي ي�ؤمها �سكان البلد، كما 

ت�ستهر فيها الزراعة وجتارة 

جت��ارة  اإىل  اإ���س��اف��ة  الفحم 

القما�س

ام الفحم فل�سط��ينية م��������دن 


