• خ��رف��ان ي��ؤك��د على توا�صل اجل�ه��ود االردن�ي��ة الداعمة ل�لاون��روا
ويدعوادارتهالإعادةالنظربقرارهاجتزئةدفعرواتبموظفيها �ص2
• ل��دول امل�ضيفة لالجئني الفل�سطينيني ت��ؤك��د �أهمية
توفري اخلدمات واملوارد املالية امل�ستدامة للأونروا �ص3
• خ� � ��رف� � ��ان :دول م� ��ان � �ح� ��ة ق � ��دم � ��ت دع� �م ��ا
ل� �ل ��أون� � ��روا ب �ق �ي �م��ة  17م� �ل� �ي ��ون دوالر � ��ص3

القد�س  ..عا�صمة فل�سطني

ن�شرة دورية متخ�ص�صة ت�صدر عن جلان اخلدمات واال�ست�شارية يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني العدد ال�ساد�س واخلم�سون  14ربيع الآخر  1442املوافق  30ت�شرين الثاين  2020م

بيان �أردين فل�سطيني  ..امللك وعبا�س :الت�صدي لأي حماولة لفر�ض واقع جديد يف القد�س
برتا-

ا�ستقبل جاللة امللك ع�ب��داهلل ال �ث��اين ،يف العقبة يوم
الأحد  ،11/29الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س ،حيث بحثا
امل�ستجدات املتعلقة بالق�ضية الفل�سطينية ،يف �إط��ار التن�سيق
والت�شاور امل�ستمرين بني اجلانبني.
و�صدر بيان �أردين فل�سطيني عقب اللقاء ،فيما يلي ن�صه:
«عقد جاللة امللك عبداهلل الثاين و�أخوه فخامة الرئي�س
حممود عبا�س ،رئي�س دولة فل�سطني ،يوم الأحد لقاء يف مدينة
العقبة ،بح�ضور �سمو الأم�ير احل�سني بن عبدهلل الثاين ،ويل
العهد.
�أك��د جاللة امللك والرئي�س الفل�سطيني ،خ�لال اللقاء
الذي انعقد يف �إطار عملية التن�سيق والت�شاور امل�ستمرة ،متانة
العالقات الأخوية والتاريخية بني البلدين ال�شقيقني وا�ستمرار
العمل على تطويرها يف جميع املجاالت.
ا�ستعر�ض جاللة امللك والرئي�س الفل�سطيني امل�ستجدات
املتعلقة بالق�ضية الفل�سطينية ،والتطورات الإقليمية والدولية،
وجهود حل �أزمات املنطقة.
� �ش��دد ج�لال��ة امل �ل��ك ع�ل��ى وق ��وف الأردن ب�ك��ل طاقاته
و�إمكاناته �إىل جانب الأ�شقاء الفل�سطينيني يف نيل حقوقهم
العادلة وامل�شروعة ،وخ�صو�صا حقهم يف �إقامة دولتهم امل�ستقلة،
ذات ال�سيادة والقابلة للحياة ،على خطوط الرابع من حزيران
عام  ،1967وعا�صمتها القد�س ال�شرقية على �أ�سا�س حل الدولتني
ووفق قرارات ال�شرعية الدولية ومبادرة ال�سالم العربية.

يف يوم الت�ضامن مع
ال�شعب الفل�سطيني
املهند�س رفيق خرفان
مدير عام دائرة
ال�ش�ؤون الفل�سطينية
�شدد جاللة امللك والرئي�س الفل�سطيني على �ضرورة وقف
اخلطوات الإ�سرائيلية �أح��ادي��ة اجلانب ،التي تقو�ض فر�ص
ال�سالم وت�أجج ال�صراع ،كاال�ستيطان وحماوالت �ضم �أي �أرا�ض
فل�سطينية .كما �أكدا موا�صلة الت�صدي لأي حماولة لفر�ض واقع
جديد �أو تغيري للو�ضع التاريخي والقانوين القائم يف القد�س،
وحم ��اوالت التق�سيم ال��زم��اين �أو امل �ك��اين ،للم�سجد الأق�صى
املبارك /احلرم القد�سي ال�شريف.
�أ�شاد الرئي�س الفل�سطيني بدور الأردن التاريخي يف حماية
وال��دف��اع عن املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س ،من
منطلق الو�صاية الها�شمية على هذه املقد�سات.
�أع��رب الرئي�س الفل�سطيني عن تقديره ملواقف الأردن

الثابتة ب�ق�ي��ادة ج�لال��ة امل�ل��ك يف ال��دف��اع ع��ن ح�ق��وق ال�شعب
الفل�سطيني ،ودعم الق�ضية الفل�سطينية والقد�س.
�أكد جاللة امللك والرئي�س عبا�س �ضرورة توفري جميع �سبل
الدعم ال�ستدامة عمل وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل
الالجئني الفل�سطينيني «الأونروا» ،لتمكينها من امل�ضي يف تقدمي
خدماتها احليوية التعليمية وال�صحية والإغاثية لالجئني ،وفق
تكليفها الأممي.
اتفق جاللة امللك والرئي�س عبا�س على موا�صلة التن�سيق
والت�شاور �إزاء خمتلف الق�ضايا ،ومبا يحقق �آمال وتطلعات ال�شعب
الفل�سطيني ال�شقيق يف نيل حقوقه امل�شروعة ،ويحقق ال�سالم
العادل وال�شامل واال�ستقرار يف املنطقة».

امللك :خياران �أمام عملية ال�سالم  ..والو�صاية واجب نعتز بحملها منذ �أكرث من  100عام
برتا:

وج��ه ج�لال��ة امل�ل��ك ع�ب��داهلل ال�ث��اين ر�سالة �إىل رئي�س
جلنة احلقوق غري القابلة للت�صرف لل�شعب الفل�سطيني �شيخ
نيانغ ،مبنا�سبة ي��وم الت�ضامن العاملي مع ال�شعب الفل�سطيني
ال�شقيق ،الذي ي�صادف التا�سع والع�شرين من �شهر ت�شرين الثاين
من كل ع��ام،و�أك��د جاللة امللك ،يف الر�سالة ،مركزية الق�ضية
الفل�سطينية ،و�أهمية اال�ستمرار بال�سعي نحو حتقيق ال�سالم
العادل وال�شامل ،ال��ذي تقبله ال�شعوب واملرتكز على القانون
الدويل وقرارات ال�شرعية الدولية.
وقال جاللته ،يف الر�سالة� ،إن من واجبنا جميعا دعم جميع
اجلهود ،التي من �ش�أنها ك�سر اجلمود يف العملية ال�سلمية والدفع
باجتاه مفاو�ضات مبا�شرة وجادة ،لتحقيق ال�سالم ،على �أ�سا�س
حل الدولتني ،ووفق القانون الدويل وقرارات ال�شرعية الدولية
ومبادرة ال�سالم العربية ،ووقف اخلطوات الإ�سرائيلية �أحادية
اجلانب ،التي تقو�ض فر�ص ال�سالم وت�أجج ال�صراع ،كاال�ستيطان
وحم��اوالت �ضم �أي �أرا���ض فل�سطينية ،وفر�ض واق��ع جديد يف
امل�سجد الأق�صى املبارك  /احلرم القد�سي ال�شريف،و�أ�شار جاللته
�إىل �أن عملية ال�سالم تقف اليوم �أمام خيارين ،ف�إما ال�سالم العادل
الذي يف�ضي �إىل �إنهاء االحتالل و�إقامة الدولة الفل�سطينية
امل�ستقلة ،ذات ال�سيادة على خطوط الرابع من حزيران عام
 1967وعا�صمتها القد�س ال�شرقية ،وف��ق ح��ل ال��دول�ت�ين� ،أو
ا�ستمرار ال�صراع ال��ذي تعمقه االنتهاكات املتوا�صلة حلقوق

كلمة العدد

ال�شعب الفل�سطيني واخلطوات غري ال�شرعية التي تقو�ض كل
فر�ص حتقيق ال�سالم.
و�شدد جاللة امللك ،ب�صفته �صاحب الو�صاية الها�شمية
على املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س ،على «�أن القد�س
ال�شريف ومقد�ساتها كانت و�ستبقى حمور اهتمامنا ورعايتنا،
و�ستبقى الو�صاية واجب ًا وم�س�ؤولية تاريخية نعتز بحملها منذ
�أك�ثر من مئة ع��ام» ،م�ؤكدا �إن الأردن �سيوا�صل ،بالتن�سيق مع

الأ�شقاء يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،وبدعم وم�ساندة
جلنة احلقوق غري القابلة للت�صرف لل�شعب الفل�سطيني ،حمل هذه
امل�س�ؤولية والعمل على تثبيت �صمود املقد�سيني ،والت�صدي لأي
حماولة لفر�ض واقع جديد �أو تغيري للو�ضع التاريخي والقانوين
القائم يف املدينة املقد�سة.
ولفت جاللة امللك �إىل �أهمية توفري جميع �سبل دعم
ا�ستدامة عمل وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني «الأونروا» ،وفق تكليفها الأممي ،حتى الو�صول �إىل
حل عادل و�شامل ،يعالج جميع ق�ضايا الو�ضع النهائي ،ويحفظ
حقوق الفل�سطينيني ،وفقا ل�ق��رارات ال�شرعية الدولية ،ويف
مقدمتها القرار  ،194ومبا ي�ضمن حق الالجئني الفل�سطينيني يف
العودة والتعوي�ض ،وحذر جاللة امللك ،يف هذا الإطار ،من عدم
ح�صول الوكالة على الدعم التي حتتاجه ،وبالأخ�ص يف قطاعي
ال�صحة والتعليم ،يف ظل جائحة كورونا ،مع ً
وال جاللته على دور
اللجنة للتكاتف مع الأردن واملجتمع الدويل ،لت�سليط ال�ضوء على
هذه الق�ضية الإن�سانية ،ودعم اجلهود الدولية للوكالة ،ومنها
م�ؤمتر املانحني ،املقرر عقده بداية العام املقبل ،حتت رعاية
اململكة الأردنية الها�شمية ومملكة ال�سويد ،وثمن جاللة امللك
دور اللجنة يف ح�شد الدعم الدويل للحقوق غري القابلة للت�صرف
لل�شعب الفل�سطيني ال�شقيق ،وبذل اجلهود املتفانية يف الدفاع عن
هذه احلقوق.

ال� ��� �ص� �ف ��دي  :االح� � �ت �ل��ال ن �ق �ي ����ض ال� ��� �س�ل�ام وي� �ق ��و� ��ض ف���ر����ص حت�ق�ي�ق��ه

اكد نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني �أمين ال�صفدي خالل تر�أ�سه يوم اجلمعة
�11/27إىل جانب املمثل الأعلى لل�ش�ؤون اخلارجية وال�سيا�سة الأمنية يف االحتاد الأوروب��ي ،نائب رئي�س
املفو�ضية الأوربية ،جوزيب بوريل ،املنتدى االقليمي اخلام�س لوزراء خارجية الدول الأع�ضاء يف الإحتاد
من �أجل املتو�سط الذي عقد يف مدينة بر�شلونة ،ان ال�سالم ال�شامل والعادل القادر على �إطالق طاقات �شعوبنا
يف جنوب املتو�سط لن يتحقق ما مل يح�صل ال�شعب الفل�سطيني على حقوقه امل�شروعة يف احلرية والدولة
امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س املحتلة على خطوط الرابع من حزيران  ،1967على �أ�سا�س حل الدولتني ووفق
القانون ال��دويل ،لتعي�ش ب�أمن و�سالم �إىل جانب �إ�سرائيل» .و�أ�ضاف ان «االحتالل نقي�ض ال�سالم مينعه
ويقو�ض فر�ص حتقيقه .يتحقق ال�سالم بالعودة �إىل مفاو�ضات جادة للو�صول حلل الدولتني ،ال بفر�ض
حقائق جديدة على الأر�ض ،وبناء امل�ستوطنات ،وهدم البيوت وحما�صرة الأمل».
م�شددا على �أن اململكة الأردنية الها�شمية �ستظل «قوة من �أجل ال�سالم العادل ،تعمل معكم جميعا على
حتقيقه حق ًا لكل �شعوب املنطقة ،وبتوجيه ومتابعة مبا�شرة من جاللة امللك عبداهلل الثاين ،الو�صي على
املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س� ،ستبقى اململكة تكر�س كل �إمكاناتها حلماية املقد�سات وهويتها
العربية الإ�سالمية وامل�سيحية ،والو�ضع التاريخي والقانوين القائم فيها ،لتنعم مدينة ال�سالم بال�سالم».

ي��ؤك��د االردن بقيادة جاللة امللك ع�ب��داهلل الثاين
ابن احل�سني على مواقفه القومية جتاه ق�ضايا امته وعلى
را�سها ق�ضية فل�سطني �شعباً وار�ضاً ومقد�سات  ،فالق�ضية
الفل�سطينية بالن�سبة لنا هي ق�ضية اردنية اي�ضا ب�أبعادها
القومية والتاريخية واحل�ضارية واالن�سانية  ،وهي ق�ضية
قومية وع�ه��دة عمرية يحملها م�ل��وك بني ها�شم ومن
حولهم ابناء �شعبهم االردين العربي الويف يدافعون عنها
بالغايل والنفي�س .
وم��ن ه��ذه ال��ر�ؤي��ة االردن �ي��ة ال�ه��ا��ش�م�ي��ة العربية
اال��ص�ي�ل��ة ك��ان وم��ا زال ج�لال��ة امل�ل��ك ع�ب��دال��ه ال�ث��اين هو
ال��رائ��د وامل �ب ��ادر دوم ��اً يف ال ��ذود وال ��دف ��اع ع��ن فل�سطني
وق�ضيتها يف ك��اف��ة امل�ح��اف��ل ال��دول�ي��ة واالقليمية � ،سعيا
وعمال ال�ستعادة اال�شقاء الفل�سطينني حقوقهم الوطنية
امل�شروعة  ،واقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها
القد�س  ،كما يوا�صل االردن وبقيادة جاللته وانطالقا من
الو�صاية الها�شمية على املقد�سات اال�سالمية وامل�سيحية
يف القد�س ،بالت�صدي لالنتهاكات واالعتداءات التي تقوم
بها �سلطات االحتالل اال�سرائيلي لطم�س هويتها العربية
اال�سالمية �سعيا لتهويدها وفر�ض �سيادتها عليها .
كما حتظى ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني ب�أهمية
عليا يف ال�سيا�سة الأردن�ي��ة بقيادة جاللة امل�ل��ك  ،وي�ؤكد
با�ستمرار على �أن �أي جهد �سيا�سي ودبلوما�سي يُبذل من
�أجل �إيجاد ت�سوية �سلمية لهذا ال�صراع يجب �أن يركز على
التو�صل �إىل ح��ل ع��ادل و�شامل لق�ضية الالجئني وفقاً
لقرارات ال�شرعية الدولية وب�شكل خا�ص ق��رار اجلمعية
العامة ل�ل�أمم املتحدة رق��م ( ،)194والتم�سك بحقوقهم
الإن�سانية والقانونية التي �أقرتها املواثيق الدولية ذات
ال�صلة واملتمثلة بالعودة �إىل وطنهم وديارهم وتعوي�ضهم
عن الأ�ضرار واملعاناة التي حلقت بهم
ومن هذا املنطلق ي�ؤكد االردن على دعمه املتوا�صل
ل��وك��ال��ة ال �غ��وث ال��دول �ي��ة ( االون� ��روا ) ل�ل�ق�ي��ام مبهامها
وواجباتها جتاه الالجئني الفل�سطينيني يف كافة مناطق
عمليات ال��وك��ال��ة وم�ن�ه��ا االردن  ،ون���ش�ير ه�ن��ا اىل ان ما
يقدمه االردن لالجئني الفل�سطينيني هو اكرب بكثري مما
تقدمه الوكالة حيث يعي�ش يف االردن 2.2مليون الجىء
ي�شكلون  %42من الالجئني امل�سجلني لدى وكالة الغوث
يف مناطق عملياتها اخلم�سة  ،يقيم  450ال��ف منهم يف
املخيمات الثالثة ع�شر املنت�شرة يف اململكة  ،حيث حظيت
هذه املخيمات بالعديد من املبادرات واملكارم امللكية التي
�شملت كافة املخيمات منها مكرمة جاللة امللك البنائه
الطلبة يف اجلامعات الر�سمية بتخ�صي�ص ( )350مقعد
وم�ك��ارم جاللته للفقراء يف املخيمات م��ن خ�لال توزيع
طرود اخلريوكذلك املبادرات امللكية جتاه قطاع ال�شباب
ب�إن�شاء مالعب ا�ضافة اىل ان�شاء املراكز التنموية �شاملة
ودع ��م ال�ن���ش��اط��ات ال�ن���س��ائ�ي��ة وم��راك��ز امل�ع��اق�ين مم��ا ك��ان
ل��ه االث��ر الكبري واملبا�شر يف رف��ع م�ستوى معي�شة ابناء
املخيمات.
ويف ه ��ذا ال �ي ��وم ن�ح�ي��ي � �ص �م��ود اه �ل �ن��ا وا��ش�ق��ائ�ن��ا
الفل�سطينيني يف ال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة وق�ط��اع غ��زة وب�شكل
��ص�م��ود وا��س�ت�ب���س��ال امل�ق��د��س�ي�ين يف ال��دف��اع ع��ن ال�ق��د���س
ومقد�ساتها  ،ون�ؤكد على دعم االردن بقيادة جاللة امللك
وم�ساندتنا لكم يف ن�ضالكم العادل وامل�شروع لنيل حقوقكم
الوطنية واقامة الدولة الفل�سطينية على الرتاب الوطني
الفل�سطيني وعا�صمتها القد�س ورد كافة امل�ظ��امل التي
تعر�ض لها ال�شعب الفل�سطيني عرب ال�سنوات املا�ضية .

خرفان ي�ؤكد على توا�صل اجلهود االردن�ي��ة الداعمة لالونروا
ويدعو ادارتها لإعادة النظر بقرارها جتزئة دفع رواتب موظفيها
ال�شروق-

�أكد املهند�س رفيق خرفان ،مدير عام
دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية ،على توا�صل
اجلهود االردنية ،وبتوجيه من جاللة امللك
عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم ،لدعم
االون��روا ،الأمر الذي �أ�سهم كثري ًا وما زال
يف تفهم املجتمع الدويل وادراكه ل�ضرورة
واه��م��ي��ة ت��وف�ير دع��م ال��وك��ال��ة االمم��ي��ة،
ملوا�صلة دوره��ا الهام وال�سامي يف توفري
احلاجات اال�سا�سية وال�ضرورية لالجئني
الفل�سطينيني :امل�س�ألة الهامة للغاية
بالن�سبة لأمن وا�ستقرار وتنمية املنطقة.
ون�����وه خ����رف����ان ،يف ال��ك��ل��م��ة ال��ت��ي
ال��ق��اه��ا با�سم ال���دول امل�ضيفة لالجئني
الفل�سطينيني وجامعة الدول العربية يف
اجتماعات اللجنة اال�ست�شارية لالونروا،
بالدول والهيئات الدولية التي لبت الدعوة
امل�شرتكة التي اطلقها االردن وال�سويد،
الجتماع احلوار اال�سرتاتيجي الثالث الذي
ا�ست�ضافته العا�صمة ال�سويدية �ستوكهومل،
يف  15ت�شرين اول ،بهدف مناق�شة اجلهود
الدولية امل�شرتكة لدعم الوكالة ،و�إيجاد
�سبل عملية ت�ضمن مواجهة حتدياتها
املالية ،خ�صو�ص ًا يف ظل ما تفر�ضه عليها
تبعات جائحة فريو�س ك��ورون��ا ،واتفاق
امل�شاركني على عقد م�ؤمتر دويل للمانحني
بداية العام  2021من �أج��ل دعم �ضمان
ا�ستمرار دعم مايل م�ستدام وقابل للتنب�ؤ
لها.
ودع��ا خرفان ادارة الوكالة الع��ادة

خ� � � � � � ��رف� � � � � � ��ان:
اج � � � � �ت � � � � �م � � � � ��اع
“ ا �ست�شا ر ية
الأون� � � � � � � � � ��روا”
ي � � � � ��ؤم� � � � ��ن 37
م �ل �ي��ون دوالر
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ال��ن��ظ��ر ب��ق��راره��ا جت��زئ��ة دف���ع روات���ب
موظفيها ،وع��دم امل�سا�س باخلدمات التي
تقدمها لأكرث من  5ماليني ون�صف املليون
الج���ىء فل�سطيني يف مناطق عملياتها
اخلم�س.
وحث خرفان الدول والهيئات املانحة
على ال��وف��اء بالتزاماتها امل��ال��ي��ة جتاه
االون���روا ،مبديا القلق من ك��ون الوكالة
باتت تواجه حتديات مالية خطرة وغري
م�سبوقة يف ت��اري��خ��ه��ا ال��ط��وي��ل ،درج��ة
�أنها باتت م�ضطرة لتجزئة دف��ع روات��ب
موظفيها ل�شهري ت�شرين ث��اين وكانون
اول من هذا العام (نحو  70مليون دوالر)،
مت�سائال �إن كان هذا العجز �سيمتد لي�شمل
حتى اخلدمات ال�ضرورية واال�سا�سية التي
تقدمها الوكالة ملاليني من منتفعهيا من
الالجئني الفل�سطينيني ،م�شري ًا يف ال�سياق
اىل تخفي�ض ال��وك��ال��ة نفقات موازنتها
ال�براجم��ي��ة للعام اجل���اري  2020بنحو
.%10
و�شدد خرفان يف كلمته على �أهمية
و���ض��رورة �أن تتو�صل ال���دول والهيئات
املانحة اىل خطة متويل للوكالة م�ستدامة
وق��اب��ل��ة للتنب�ؤ والتطبيق ،ت ��أخ��ذ بعني
االعتبار عدة متغريات ،مبا فيه التزايد
ال���دمي���غ���رايف ل�لاج��ئ�ين الفل�سطينيني،
واالعباء االقت�صادية الهائلة التي رتبتها
على الكثري منهم جائحة كورونا ،وبخا�صة
العاملني منهم يف قطاعات غري ر�سمية،
كاعمال امل��ي��اوم��ة ،الفتا اىل ع��دم ق��درة

ال�شروق-

الدول امل�ضيفة ،وبخا�صة يف هذه الظروف
الوبائية واالق��ت�����ص��ادي��ة ال�صعبة التي
تعي�شها ،على احللول وب ��أي �صورة كانت
مكان الوكالة جلهة اخلدمات التي تقدمها
لالجئني الفل�سطينيني.
وناق�شت اللجنة اال�ست�شارية للوكالة
يف اجتماعاتها ال��ت��ي ا�ستمرت ليومني
(االثنني والثالثاء  23ــ  )11/24عدة
ق�ضايا تتعلق ب�سري عمل الوكالة ،وبخا�صة
التحديات املالية اخلطرة وغري امل�سبوقة
ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا ،وان��ع��ك��ا���س��ات ذل���ك على
اخلدمات التي تقدمها ملاليني من الالجئني
الفل�سطينيني ،وبخا�صة جلهة ترافقها مع
جائحة كورونا.
حيث تظهر �أح���دث بيانات الوكالة
معاناتها من عجوزات مالية خطرية وغري
م�سبوقة يف كل منافذها التمويلية ،مبا فيه
عجز بنحو  114مليون دوالر يف موازنتها
الرباجمية ( 69مليون دوالر منها تتعلق

�أثمر اجتماع اللجنة اال�ست�شارية لوكالة الأمم املتحدة لإغاثة
وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني «الأونروا” الذي اختتم �أعماله يوم
الثالثاء املوافق  11/24اعن جمع نحو  37مليون دوالر �أمريكي16 ،
مليونا منها تربعات تقدمت بها الدول املانحة.
وقال مدير عام دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية ،املهند�س رفيق خرفان
�أن��ه ج��رى ت�أمني ح��وايل  37مليون دوالر للوكالة ،منها  20مليونا
قيمة قر�ض ا�ستثنائي من الأمم املتحدة يتوجب �سداده العام املقبل،
وتربعات بقيمة  16مليونا ،بالإ�ضافة �إىل مليون دوالر مت تقدميها
�سابقا من ايرلندا.
و�أ�ضاف �أن «املفو�ض العام ل�ل�أون��روا �سيعلن عن توجه الوكالة
بالن�سبة لرواتب موظفيها يف قطاع غزة” ،م�شريا �إىل �أن «�إجمايل
العجز املايل للوكالة يقدر بنحو  115مليون دوالر للعام احلايل 70
مليونا منها خم�ص�صات رواتب.
و�أو���ض��ح خرفان �أن اجتماع ا�ست�شارية الأون����روا ،ال��ذي انعقد
عرب تقنية ال��زووم ،خ�ص�ص حديثه يف اليوم الأول عن الأزم��ة التي
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برواتب موظفي الوكالة ل�شهري ت�شرين
ث���اين وك���ان���ون اول ،و 45م��ل��ي��ون دوالر
لتغطية فواتري اال�س�شتفاء ومطلوبات على
الوكالة).
كذلك الأمر بالن�سبة ل�ضعف ا�ستجابة
املانحني ملنا�شدتي ال��ط��وارئ اللتني كانت
�أطلقتهما الوكالة ملواجهة تبعات جائحة
كورونا .حيث مل تتلقى الوكالة حتى الآن
�سوى  %62من منا�شدتها االوىل (قيمة
هذه املنا�شدة كانت  94,3مليون دوالر)،
و %12من منا�شدتها الثانية (قيمة هذه
املنا�شدة كانت  94,6مليون دوالر).
كما وناق�ش اجتماع اللجنة امل�ؤمتر
ال���دويل امل��ن��وي عقده برعاية اردن��ي��ة ــ
�سويدية مطلع العام القادم  ،2021حيث
�أب��دى اع�ضاء اللجنة دعمهم لعقد هذا
امل�ؤمتر ،معربني عن املهم بان ينتج منوذجا
متويليا للوكالة مغايرا للحايل ،باالنتقال
بها من ادارة العجز اىل دعم ا�سرتاتيجي
م�����س��ت��دام ،وك��ف��ر���ص��ة ���س��ان��ح��ة لتثبيت
ال�شراكات والتعهدات والتعاون بينها وبني
الهيئات والدول املانحة وامل�ضيفة ،مقدمني
ت�صوراتهم للخروج بنتائج ايجابية من
هذا امل�ؤمتر.
ومت �إن�����ش��اء ال��ل��ج��ن��ة اال�ست�شارية
مب��وج��ب ق���رار الأمم امل��ت��ح��دة رق��م 302
ال�����ص��ادر يف  8ك��ان��ون �أول  ،1949مبهمة
تقدمي الن�صح وامل�ساعدة للمفو�ض العام
للوكالة .وهي جتتمع مرتني �سنوي ًا ملناق�شة
الق�ضايا التي تهم الأونروا.

ت�شهدها الوكالة راهن ًا وطرق اخلروج منها ،فيما ركز بحثه يف اليوم
التايل على امل�ؤمتر الدويل املقرر عقده مطلع العام املقبل بدعوة من
الأردن وال�سويد لبحث دعم الأونروا و�سبل ت�أمني م�صدر متويلي ثابت
املنفرد على التربعات.
وم�ستدام مليزانيتها بعيد ًا عن التعويل
ّ
�إىل ذلك؛ مل ي�صدر قرار حتى الآن من املفو�ض العام الأونروا عن
�أزمة الرواتب بعد ختام اجتماع ا�ست�شارية الوكالة ،كما مل ُيعرف بعد
ما �إذا كان �سيتم �ضخ قيمة التربعات التي مت تقدميها للوكالة يف خانة
الرواتب.
غري �أن قيمة الدعم املايل الذي جرى تقدميه م�ؤخر ًا للوكالة
بقيمة  37مليون دوالر ،لن تكفي لتغطية كامل رواتب نحو � 28ألف
موظف وموظفة ،منهم حوايل � 7آالف يف الأردن ،علم ًا ب�أن الرواتب
تقتطع نحو  % 80من ميزانية الوكالة.
ويربز و�ضع الوكالة احلايل �ضعف م�ستوى ا�ستجابة الدول املانحة
للأزمة املالية اخلانقة التي ت�شهدها «الأونروا” ،والتي دفعتها التخاذ
قرار غري م�سبوق لأول مرة يف تاريخها بتجزئة رواتب املوظفني ،ما
�أدى �إىل �إجراءات ت�صعيدية من قبل العاملني لديها.

ال��دول امل�ضيفة لالجئني الفل�سطينيني ت�ؤكد �أهمية
توفري اخلدمات وامل��وارد املالية امل�ستدامة للأونروا
عقدت دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية،
يوم الأح��د املوافق  ،11/22اجتماعا
تن�سيقيا مل��م��ث��ل��ي ال�����دول امل�ضيفة
لالجئني الفل�سطينيني ،برئا�سة مدير
عام ال��دائ��رة ،املهند�س رفيق خرفان،
ومب�شاركة وف��ود من فل�سطني و�سوريا
وم�صر ولبنان وجامعة الدول العربية.
و�أكد خرفان �أهمية عقد االجتماع
يف ه���ذا ال��ت��وق��ي��ت ،ن��ظ��را للتحديات
اخلطرية وغري امل�سبوقة التي تواجهها
الأون���روا ،خا�صة املالية منها ،والتي
زادت م��ن ح��دت��ه��ا ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا،
بتبعاتها االقت�صادية واالجتماعية
القا�سية .و�أو�ضح �أن هذه التحديات
انعك�ست على الظروف املعي�شية لالجئني
الفل�سطينيني ،وفاقمها ق��رار الوكالة
بتجزئة دفعها رواتب موظفيها البالغ
عددهم نحو � 28ألف موظف وموظفة
ل�شهر ت�شرين الثاين اجل��اري وكانون
�أول املقبل .وناق�ش االجتماع ،الذي
ُعقد افرتا�ضيا ،جملة م��ن ال��ق��رارات
ال��ت��ي مت��ث��ل م��وق��ف ال����دول امل�ضيفة
وجامعة الدول العربية ،ليتم عر�ضها
يف اجتماعات اللجنة اال�ست�شارية

خ ��رف ��ان :دول
مانحة قدمت
دعما للأونروا
ب� �ق� �ي� �م ��ة 17
م �ل �ي��ون دوالر

للأونروا ،املقرر عقدها يومي االثنني
والثالثاء من ال�شهر احل��ايل ،و�أبرزها
الرف�ض التام لقرار الوكالة بتجزئة
دف��ع روات���ب موظفيها لل�شهر احل��ايل
واملقبل ،وحث الدول والهيئات املانحة
للوكالة مبا فيها العربية على الوفاء
بتعهداتها املالية للوكالة.
ودع���ا ال��وك��ال��ة لإع����داد وحت�ضري
موازنتها العامة بالت�شارك والتوافق
مع الدول امل�ضيفة ،وب�صورة ت�أخذ بعني
االعتبار احل��اج��ات الفعلية لالجئني
الفل�سطينيني ،م ��ؤك��دا �أن ا�ستمرار
خدمات الوكالة عامل ا�ستقرار و�أمن
وتنمية للمنطقة والعامل �أجمع.
كما دع��ا االجتماع �إىل �أن تتقيد
الوكالة بخطط ن��داءات اال�ستجابة
التي تطلقها ملواجهة جائحة كورونا،
دون االك��ت��ف��اء ب��إع�لان��ه��ا ف��ق��ط� ،إمن��ا
مبتابعة توفري التمويل الدويل الالزم
لها.
ون���وه �إىل ���ض��رورة اع��ت��م��اد كلمة
امل��م��ل��ك��ة الأردن�����ي�����ة ال��ه��ا���ش��م��ي��ة يف
اج��ت��م��اع��ات ال��ل��ج��ن��ة اال���س��ت�����ش��اري��ة
للوكالة ،كموقف موحد ميثل مواقف

ق���ال م��دي��ر ع���ام دائ���رة
ال�ش�ؤون الفل�سطينية املهند�س
رفيق خرفان� ،إن اجتماعات
اللجنة اال�ست�شارية لوكالة
الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل
ال�ل�اج���ئ�ي�ن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين
«الأون���روا» �أ�سفرت عن دعم
مايل للوكالة بقيمة  17مليون
دوالر من دول مانحة؛ ك�أملانيا
وال�سويد وبلجيكيا و�سوي�سرا.
و�أ�ضاف خرفان يف حديثه
ل��ـ»ه�لا �أخ���ب���ار»� ،أن املفو�ض
ال��ع��ام ل��ل��وك��ال��ة ط��ل��ب قر�ضا
من الأمم املتحدة بقيمة 20
مليون دوالر ،مرجحا ح�صول
الوكالة على املوافقة املبدئية
على ذاك القر�ض.
وت����وق����ع ان ت�����س��ت��ط��ي��ع
ال��وك��ال��ة دف���ع االل��ت��زام��ات
املالية املرتتبة عليها يف ال�شهر
احل��ايل من روات��ب وخدمات،
الف��ت��ا �إىل �إم��ك��ان��ي��ة �إع�ل�ان

ال�����دول امل�����ض��ي��ف��ة وج��ام��ع��ة ال����دول
ال��ع��رب��ي��ة ،ودع����م خم���رج���ات م ��ؤمت��ر
احل���وار اال���س�ترات��ي��ج��ي ال��ث��ال��ث ال��ذي
انعقد بالعا�صمة ال�سويدية ا�ستكهومل
يف ت�شرين �أول املا�ضي برعاية �أردنية
ــ �سويدية ،خا�صة قراره بعقد م�ؤمتر
دويل للمانحني مطلع ال��ع��ام املقبل
لدعم الوكالة .وي�أتي انعقاد االجتماع
التن�سيقي ل��ل��دول امل�ضيفة لالجئني
الفل�سطينيني وجامعة الدول العربية
تنفيذا لتو�صيات م�ؤمتر امل�شرفني على
�ش�ؤون الالجئني الفل�سطينيني يف دورته
الـ  ،69والذي عقد يف القاهرة يف كانون
ال��ث��اين م��ن ع��ام  ،2003ال���ذي ي�ؤكد
�ضرورة اال�ستمرار يف عقد االجتماعات
التن�سيقية للدول العربية امل�ضيفة
لالجئني الفل�سطينيني وجامعة الدول
ال��ع��رب��ي��ة ،للبحث واخل����روج مبوقف
ع��رب��ي م��وح��د م��ن ق�ضايا وت��ط��ورات
الوكالة والتحديات التي تواجهها،
وال��ت��ي ت�ست�ضيفها دائ����رة ال�����ش ��ؤون
الفل�سطينية

الوكالة عن تلك املعلومة عرب
مفو�ضها العام اخلمي�س القادم
يف م�ؤمتر �صحفي .
و�أعرب عن تفا�ؤله لتربع
دول ج���دي���دة خ�ل�ال ال��ي��وم
الثاين من اجتماعات اللجنة

اال�ست�شارية ل��وك��ال��ة الأمم
امل��ت��ح��دة لإغ���اث���ة وت�شغيل
ال�ل�اج���ئ�ي�ن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين
«الأونروا».
وك��ان��ت ال��وك��ال��ة بحاجة
�إىل  115م���ل���ي���ون دوالر

ال���س��ت��ك��م��ال ال���ع���ام احل���ايل
دون عقبات ،م��وزع��ة م��ا بني
 70م��ل��ي��ون دوالر ك��روات��ب
للموظفني و 45مليون دوالر
م�ستحقات للموردين ج��راء
خدمات للوكالة.
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ال�ش�ؤون الفل�سطينية ت�شارك يف م�ؤمتر ال�ش�ؤون الرتبوية لأبناء فل�سطني
ال�شروق-

�����ش����ارك امل���ه���ن���د����س رف��ي��ق
خرفان مدير ع��ام دائ��رة ال�ش�ؤون
الفل�سطينية ب�أعمال م�ؤمتر ال�ش�ؤون
ال�ترب��وي��ة لأب��ن��اء فل�سطني ال��ذي
ع��ق��د ع�ب�ر ال��ف��ي��دي��و كونفرين�س
مب�شاركة دولة فل�سطني ،جمهورية
م�صر العربية ،املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم ،منظمة
العامل الإ�سالمي للرتبية والعلوم
وال���ث���ق���اف���ة ،احت�����اد اجل��ام��ع��ات
العربية ،م��دي��ر ب��رن��ام��ج التعليم

ب��الأون��روا وال�سادة ر�ؤ�ساء برامج
التعليم يف مناطق عمليات الأونروا
اخل��م�����س وم��دي��ر مكتب الأون����روا
بالقاهرة.
ودع��ا املجل�س منظمة الأمم
املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم
« ال��ي��ون�����س��ك��و « اىل دع���م ج��ه��ود
االونروا والدول امل�ضيفة لالجئني
الفل�سطينيني لتعزيز براجمها
التعليمية املتعلقة بالالجئني
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين يف ظ���ل ج��ائ��ح��ة
ك��ورون��ا ،خا�صة منط التعليم عن

بعد لتطبيقه وتطويره وفق املعايري
الرتبوية العاملية خا�صة يف ظل
معطيات منظمة ال�صحة العاملية
ب�����أن خ��ط��ر ال���وب���اء ل��ي�����س قريب
الزوال.
كما دع��ا االجتماع ،الأون���روا
ملوا�صلة وتعزيز التن�سيق والت�شاور
م��ع ال����دول ال��ع��رب��ي��ة امل�ست�ضيفة
ل�لاج��ئ�ين الفل�سطينيني بو�ضع
اال�سرتاتيجيات الهادفة ل�سالمة
الطلبة وبخا�صة يف ظ��ل ازدي���اد
ح��االت الإ�صابة بفريو�س كورونا

داخ����ل امل��خ��ي��م��ات ،وخ��ا���ص��ة مع
اقرتاب ف�صل ال�شتاء ،حيث تتزايد
احتماالت انت�شار الوباء.
و�شدد املجتمعون على رف�ض
ربط بع�ض الدول املانحة متويلها
ل��ل��أون����روا ب����إج���راء �إ���ص�لاح��ات
وتعديالت يف مناهجها التعليمية،
باعتبار ذلك خ�ضوعً ا لل�ضغوطات،
مبا فيه الإ�سرائيلية ،ال �سيما �أن
مناهج الأون��روا تتوافق مع مناهج
الدول العربية امل�ضيفة ومع معايري
حقوق الإن�سان والقانون الدويل.

االردن ي�شارك باجتماع جلنة الربامج التعليمية املوجهة للطلبة العرب يف االرا�ضي املحتلة

���ش��ارك االردن يف اج��ت��م��اع��ات جلنة
ال�برام��ج التعليمية امل��وج��ه��ة اىل الطلبة
ال��ع��رب يف االرا����ض���ي ال��ع��رب��ي��ة املحتلة يف
دورته ال( )102التي عقدت عرب الفيديو
كونفرن�س بتنظيم من جامعة الدول العربية
يوم االثنني 11/30
واك����د رئ��ي�����س ال��وف��د االردين احمد
الروا�شدة –مدير الدرا�سات واالع�ل�ام يف
دائ��رة ال�ش�ؤون الفل�سطينية يف كلمته لدى
افتتاح اعمال اللجنة ،ان االردن وبقيادة
جاللة امللك عبد اهلل الثاين اب��ن احل�سني
�سيوا�صل جهوده وم�ساعيه يف ال��دف��اع عن
الق�ضية الفل�سطينية يف ك��اف��ة املحافل
ال��دول��ي��ة واالقليمية و���ص � ً
وال اىل اقامة
ال��دول��ة الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها
القد�س ال�شرقية ،كما اكد موا�صلة االردن
وت�����ص��دي��ه ل�ل�اع���ت���داءات اال���س��رائ��ي��ل��ي��ة
ع��ل��ى احل���رم ال��ق��د���س��ي ال�����ش��ري��ف وامل��دي��ن��ة
املقد�سة وحم��اوالت طم�س هويتها العربية
الإ�سالمية.
و�أ���ض��اف ال��روا���ش��دة يف ال��وق��ت ال��ذي
ين�شغل فيه العامل مبواجهة وباء»كورونا»،
توا�صل �سلطات االحتالل ا�ستهدافها العملية
التعليمية يف االر�ضي الفل�سطينية املحتلة
وم��ا يتعر�ض له التعليم يف مدينة القد�س
املحتلة من ا�ستهداف للمناهج الفل�سطينية
وخمططات ا�سرلة التعليم،والت�ضييق على
مدار�س وكالة الغوث الدولية ( االونروا) ،
بالإ�ضافة �إىل �أعمال العنف التي تقوم بها
ال��ق��وات الإ�سرائيلية وامل�ستوطنون والتي
ت ��ؤث��ر ع��ل��ى ال��و���ص��ول �إىل بيئة تعليمية
�آم��ن��ة واحل���ق يف التعليم اجل��ي��د للطالب
الفل�سطينيني ،و موا�صلة �سلطات االحتالل
ا�ستهدافها جلهود ال���دول املانحة يف بناء
امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية ،وت��وف�ير البنية

ن�شرة دورية متخ�ص�صة ت�صدر عن جلان اخلدمات
واال�ست�شارية يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني

4

التحتية خلدمة املجتمع الفل�سطيني  ،ومن
�ضمنها املباين التعليمية واملدار�س حيث تهدد
اوامر الهدم ال�صادرة عن �سلطات االحتالل
( )52مدر�سة يف انحاء ال�ضفة الغربية ،
واكد الروا�شدة على ان التعليم هو احد
احلقوق اال�سا�سية لالن�سان وهو حق مكفول
يف االعالن العاملي حلقوق االن�سان ،واملعاهدة
ال��دول��ي��ة اخلا�صة باحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية  ،واتفاقية حقوق
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الطفل  ،داعيا املجتمع ال��دويل واملنظمات
ال��دول��ي��ة واالق��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��وق��وف ب��وج��ه
االعتداءات اال�سرائيلية على حقوق الطالب
واالطفال الفل�سطينيني يف الو�صول اىل بيئة
تعليمية �أمنة.
الأمني العام امل�ساعد للجامعة العربية
ل�ش�ؤون فل�سطني والأرا�ضي العربية املحتلة
�سعيد �أب��وع��ل��ي ق���ال يف كلمته بافتتاح
االج��ت��م��اع ،ان انعقاد ه��ذا امل ��ؤمت��ر الهام
ملتابعة تطورات العملية التعليمية بفل�سطني
 ،وخا�صة يف ظل ا�ستمرار الظروف البالغة
ال�صعوبة ال��ت��ي جت��ت��ازه��ا فل�سطني يف ظل
الظروف ال�صعبة الناجمة عن انت�شار وباء
فريو�س «كورونا» ،وجراء ممار�سات و�سيا�سات
االحتالل الإ�سرائيلي املت�سارعة ال�ستغالل
ه��ذا ال��ظ��رف ،وا�ستغاللها نتائج انتخابات
الرئا�سة يف الواليات املتحدة والتغيري القادم
يف الإدارة االمريكية يف  20كانون الثاين/
يناير املقبل يف تنفيذ خطوات على الأر�ض
تكر�س ال�ضم الفعلي مل�ساحات وا�سعة من
�أرا�ضي ال�ضفة الغربية املحتلة ،حيث ي�سابق
االحتالل الزمن لفر�ض وقائع �إ�ضافية على
االر���ض الفل�سطينية عرب �إق���رار مزيد من
خمططات ال�ضم والتو�سع ،ب�إ�سناد ودعم
من �إدارة ترامب التي تقدم هدايا جمانية
حلكومة االحتالل ،من خالل �أول زيارة لوزير
خارج ّية �أمريكي «بومبيو» �إىل م�ستوطنة ويف
حتد �سافر لإرادة املجتمع الدويل وقراراته.
ٍ
م��ن ج��ان��ب��ه� ،أك���د م��دي��ر ع���ام املتابعة
امليدانية يف وزارة الرتبية والتعليم يف دولة
فل�سطني �أي��وب عليان ،ب��أن الأزم��ة الأخ�يرة
ل��ك��ورون��ا �ضاعفت امل��ع��ان��اة ح��ي��ث يوا�صل
االح��ت�لال وح��ت��ى خ�لال الأزم����ة ال�صحية
ا�ستهداف الطلبة واملعلمني ،حيث ج��اءت
حم��اوالت االح��ت�لال ل�ضم مناطق الأغ��وار

لتكون مبثابة حلقة ج��دي��دة م��ن حلقات
الت�ضييق على مدار�س مه�شمة �أ�صال ،وبات
حمر ّما علينا يف الأغوار كما يف القد�س بناء
مدار�س جديدة� ،أو ترميم مدار�س متهالكة،
ك��م��ا وا���ص��ل االح��ت�لال ا���س��ت��ه��داف مناطق
التحدي يف البادية ومناطق التما�س قرب
ليوجه ع�شرات الإخ��ط��ارات
امل�ستوطنات،
ّ
ب��ه��دم م���دار����س خ��رب��ة �إب���زي���ق وال�سيميا
ومدار�س م�سافر يطا ،وبادية القد�س.
و�أ�شار �إىل ما يواجهه التعليم يف فل�سطني
من حتد ّيات كثرية ،وال��ذي ظل هدف ًا دائم ًا
ل�سيا�سات االحتالل املدمرة على الأ�صعدة
كافة ،خا�صة يف القد�س واملناطق (ج) مبا
فيها الأغ����وار� .إذ ي�ضاف ل��وب��اء االحتالل
وباء الكورونا ،ليزيد من ج�سامة التحديات
وثقل الأعباء التي ت�صمد �أمامها فل�سطني
وق��ط��اع التعليم فيها مب��ك��ون��ات��ه ليوا�صل
م�سرية الإجناز التي ميزته .وطالب ب�أهمية
اال�ستمرار يف توفري الدعم العربي للعملية
التعليمية يف فل�سطني ل�صد ك��ل حم��اوالت
االحتالل الإ�سرائيلي ،وم��ن �أج��ل موا�صلة
بناء �أجيال فل�سطينية قادرة على املواجهة
والتحدي لإنهاء االحتالل و�إقامة الدولة
الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س.
و�شارك يف االجتماع االفرتا�ضي عدد
من ممثلي ال��دول العربية امل�ضيفة لأبناء
ال�لاج��ئ�ين وال��ت��ي ت��ق��دم ب��رام��ج تعليمية
م��وج��ه��ه �إل��ي��ه��م ،وه���ي م�����ص��ر ،وفل�سطني،
والأردن ،ووكالة الغوث الدولية ( االونروا)
ومنظمة «الإي�س�سكو» ،ومنظمة «الألك�سو»،
�إ���ض��اف��ة �إىل احت���اد الإذاع�����ات العربية،
و�إذاع����ة فل�سطني ب�شبكة ���ص��وت ال��ع��رب،
وقطاع فل�سطني باجلامعة العربية ،و�سرتفع
اللجنة تو�صياتها �إىل االجتماع املقبل مل�ؤمتر
امل�شرفني على �ش�ؤون الالجئني الفل�سطينيني.

اليوم ال��دويل للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني
حتتفل الأمم املتحدة باليوم الدويل للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني يف يوم
 29ت�شرين الثاين ،وقد اختري يوم  29ت�شرين الثاين ملا ينطوي عليه من معانٍ
ودالالت بالن�سبة لل�شعب الفل�سطيني .ففي ذلك اليوم من عام  ،1947اتخذت
اجلمعية العامة القرار ( 181د ،)2-الذي �أ�صبح يعرف با�سم قرار التق�سيم،
وقد ن�ص القرار على �أن تُن�ش�أ يف فل�سطني ”دولة يهودية“ و ”دولة عربية“،
مع اعتبار القد�س كيانا متميز ًا يخ�ضع لنظام دويل خا�ص .ومن بني الدولتني
املقرر �إن�شا�ؤهما مبوجب هذا القرار ،مل تظهر �إىل الوجود �إال دولة واحدة هي
�إ�سرائيل.
وع��ادة ما يو َفّر اليوم ال��دويل للت�ضامن فر�صة لأن يركز املجتمع الدويل
اهتمامه على حقيقة �أن ق�ضية فل�سطني مل تحُ ل بعد ،و�أن ال�شعب الفل�سطيني مل

يح�صل بعد على حقوقه غري القابلة للت�صرف على الوجه الذي حددته اجلمعية
العامة ،وهي احلق يف تقرير امل�صري دون تدخل خارجي ،واحلق يف اال�ستقالل
الوطني وال�سيادة ،وحق الفل�سطينيني يف العودة �إىل ديارهم وممتلكاتهم التي
�أُبعِدوا عنها.
وا�ستجابة لدعوة موجهة من الأمم املتحدة ،تقوم احلكومات واملجتمع املدين
�سنويا ب�أن�شطة �شتى احتفا ً
ال باليوم الدويل للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني.
وت�شمل هذه الأن�شطة ،يف ما ت�شمل� ،إ�صدار ر�سائل خا�صة ت�ضامن ًا مع ال�شعب
الفل�سطيني ،وتنظيم عقد االجتماعات ،وتوزيع املطبوعات وغريها من املواد
الإعالمية ،وعر�ض الأفالم.
وفيما يلي �صور من معاناة ال�شعب الفل�سطيني جراء االحتالل اال�سرائيلي :
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ت����ق����ري����ر دائ����������رة ال�����������ش������ؤون ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة
ح�������ول ت������ط������ورات ال���ق�������ض���ي���ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة
ال�شروق-
التقرير ال�شهري ل�شهر
ا�ستعر�ض
ت�شرين اول  ،الذي ت�صدره دائرة ال�ش�ؤون
الفل�سطينية اب����رز ت���ط���ورات الق�ضية
الفل�سطينية ،ويف مقدمتها ت�أكيد جاللة
امللك عبد اهلل الثاين وق��وف الأردن بكل
طاقاته و�إم��ك��ان��ات��ه �إىل جانب الأ�شقاء
الفل�سطينيني لنيل حقوقهم امل�شروعة
وال��ع��ادل��ة.و���س��ع��ي��ه امل��ت��وا���ص��ل وال����د�ؤوب
وجهوده احلثيثة لقيام الدولة الفل�سطينية
امل�ستقلة ،وعا�صمتها القد�س ال�شرقية ،على
خطوط ال��راب��ع من ح��زي��ران ع��ام ،1967
وفقا حلل الدولتني.
وم��وا���ص��ل��ة ال��ق��ي��ام ب�شرف امل�س�ؤولية
التاريخية يف حماية املقد�سات الإ�سالمية
وامل�سيحية يف القد�س ال�شريف ،من منطلق
الو�صاية الها�شمية على ه��ذه املقد�سات،
وكان �أبرز هذه االنتهاكات-:
ت�سببت ان�شطة االح��ت�لال اال�سرائيلي العدوانيةا�ست�شهاد فل�سطينيني اثنني من ال�ضفة الغربية ،يف
اطار موا�صلة االحتالل اال�سرائيلي نهجه الوح�شي يف
قمع امل�سريات بالقرب من ال�سياج الأمني احلدودي يف
قطاع غزة ،فيما بلغ عدد الفل�سطينيني الذين �أ�صيبوا
بجراح خالل هذا ال�شهر على يد ق��وات االحتالل،
وم�ستوطنيه ( )93فل�سطينيا )92( ،منهم يف ال�ضفة
الغربية ،و ( )1يف قطاع غ��زة ،من بينهم ( )10من
الأطفال ،مواطن م�سن ،و( )5من ال�صحفيني.
اعتقلت قوات االحتالل خالل الفرتة مو�ضع التقرير،ت�شرين �أول  )423( 2020مواطن فل�سطيني (يف
ال�ضفة الغربية ومن قطاع غزة) ت�صدرتها القد�س
بواقع ( )155حالة اعتقال ،بينهم العديد من الن�ساء
واالطفال دون �سن الثامنة ع�شرة بالرتافق مع جملة
من االنتهاكات املعتادة حلقوقهم ،كما فر�ضت حماكم
االحتالل احلب�س املنزيل على مواطنني من القد�س
لفرتات خمتلفة� ،إ�ضافة �إىل ذل��ك ،ق��ام االحتالل
ب�إبعاد ( )14مقد�سيا عن امل�سجد الأق�صى� ،أو عن
�أماكن �سكنهم يف القد�س لفرتات خمتلفة.
وا�صلت ق��وات االحتالل اقتحامها لتجمعات �سكنيةفل�سطينية و�صلت اىل ( )383اقتحام ًا( :اقتحام
لتجمعات �سكانية يف حمافظات ال�ضفة الغربية
( ،)380و( )3اقتحامات لقطاع غزة ) مع ما يرافقها
وكالعادة من تنكيل للمواطنني و انتهاك حلرماتهم
وتخريب متعمد للممتلكات اخلا�صة والعامة.
و�أق��ام��ت ق��وات االح��ت�لال ( )369حاجز ًا مفاجئ ًا،�أع��اق��ت ح��رك��ة امل��واط��ن�ين وال��ب�����ض��ائ��ع واملنتجات
الزراعية.
 كما ا�ستمر االحتالل اال�سرائيلي يف ممار�سة انتهاكاتهاملمنهجة �ضد املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف
الأرا���ض��ي الفل�سطينية املحتلة غري �آب��ه بالقرارات
الدولية ذات ال�صلة ،حيث مت ت�سجيل ( )26حادثة
اع��ت��داء على خمتلف م��واق��ع ال��ع��ب��ادة ،ويف �سياق
ا�ستغالل احلماية اال�سرائيلية الكاملة والداعمة
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وموا�صلة الت�صدي لكل املحاوالت ال�ساعية
لتغيري الو�ضع التاريخي والقانوين القائم يف
املدينة ،يف ظل الت�أكيد على �ضرورة تقدمي
جميع �أ�شكال الدعم وامل�ساندة للأ�شقاء
الفل�سطينيني.
وا�ستعر�ض التقرير �أي�����ض��ا موا�صلة
االحتالل الإ�سرائيلي ممار�سة �سيا�ساته
اال�ستيطانية والتهويدية والعن�صرية
�ضد الفل�سطينيني ،بكافة �أ�شكالها من قتل
واعتقال وه��دم وا�ستيطان وتهويد دون
االكرتاث بالقرارات واالتفاقيات الدولية،
تنفيذا للمطامع االحتاللية ،وتبديدا
ل�سائر اجلهود الرامية اىل التو�صل اىل حل
دولتني ل�شعبني� ،سالبة ال�شعب الفل�سطيني
حقه يف قيام دولة م�ستقلة ذات �سيادة على
خطوط ال��راب��ع من ح��زي��ران ع��ام ،1967
وعا�صمتها القد�س ال�شرقية.
لالقتحامات التي ينظمها امل�ستوطنون بقيادة �أع�ضاء
كني�ست وجمعيات يهودية متطرفة لباحات امل�سجد
الأق�صى� ،إذ اقتحم ما يقارب ( )1798ما بني م�ستوطن
وطالب معاهد تلمودية ،و�أف��راد �شرطة وخمابرات
و�أع�ضاء كني�ست ،امل�سجد االق�صى املبارك.
وا�صلت �سلطات االحتالل �سيا�ساتها العن�صرية �ضدالفل�سطينيني ،وم�صادرة �أرا�ضيهم و�إخطار الكثري من
املن�ش�آت بالهدم حيث �شهد �شهر ت�شرين �أول 2020
( )16حادثة هدم منها ح��االت هدم ذاتية نفذها
الفل�سطينيون �أنف�سهم تفاديا لدفع غرامات باهظة .
�إق����رار ال�سلطات اال�سرائيلية ع���ددا م��ن امل�شاريعاال�ستيطانية التي تهدف اىل تكثيف اال�ستيـــــــــطان
وتر�سيخ الوجود اليهودي يف عدد من املدن ويف طليعتها
القد�س ،وذلك من خالل امل�صادقة علـى نحو 5400
وح��دة ا�ستيطانية ،ومتت امل�صادقة على خمططني
الأول :يت�ضمن بناء  3212وحدة ،والثاين 2166
وح��دة ،يف امل�ستوطنات املقامة على �أرا�ضي ال�ضفة
الغربية مبا فيها القد�س� ،ضمن االرا�ضي املحتلة عام
 ،1967ومن بني الوحدات امل�صادق عليها  2929وحدة
ا�ستيطانية �ستقام يف م�ستوطنة «بيتار عيليت» املقامة
على ارا���ض��ي جنوب بيت حلم و� 952أخ��رى يف حي
جديد يف م�ستوطنة «هار جيلو» املقامة على ارا�ضي
القد�س املحتلة و 346يف م�ستوطنة «بيت �إيل» و560
يف م�ستوطنة «غيلو» املقامة جنوب القد�س املحتلة،
و�إقامة حي ا�ستيطاين جديد يت�ضمن بناء  450وحدة
ا�ستيطانية قرب املدخل الغربي لبلدة �صور باهر
جنوب مدينة القد�س ،وي�شمل بناء من�ش�آت جتارية
وعامة فيما يطلق عليه االحتالل حي «منحدرات
�أرنونا» ،بني م�ستوطنتي «رم��ات راحيل» و»تلبيوت»،
ويف ذات ال�سياق� ،أودع��ت «جلنة التنظيم والبناء
اال�سرائيلية» ،خارطة هيكلية لإقامة حي ا�ستيطاين
ج��دي��د يت�ضمن ب��ن��اء  56وح���دة ا�ستيطانية على
جانبي ال�شارع االلتفايف رقم « »6يف حي الأ�شقرية
يف بلدة بيت حنينا �شمال القد�س� ،إ�ضافة ل�شق �شارع
ا�ستيطاين جديد من ال�شرق �إىل الغرب باجتاه املتنزه
اجلديد الذي متت �إقامته يف بلدة بيت حنينا.
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كما �صادقت �سلطات االحتالل بداية ال�شهر املا�ضيعلى بناء  500وحدة ا�ستيطانية يف م�ستوطنة «ت�سور
هدا�سا» القائمة على �أرا�ضي قرية وادي فوكني غرب
بيت حلم ،و�صادقت وزارة املالية الإ�سرائيلية على
مناق�صة ل�شق طريق التفايف ا�ستيطاين «التفايف
ح��وارة» جنوب مدينة نابل�س ،لربط جمموعة من
امل�ستوطنات مع بع�ضها ،بتكلفة ت�صل اىل  250مليون
�شيقل ،فيما ���ص��ادق االح��ت�لال على ال��ب��دء يف بناء
وحدات ا�ستيطانية جديدة �شرق م�ستوطنة «نوكدمي»
املقامة على �أرا�ضي بلدة تقوع وقرية بيت تعمر.
وع��ل��ى �صعيد ال�����ش��أن الإ���س��رائ��ي��ل��ي ت��ن��اول التقريرا�ستعرا�ضا لدرا�سة تناولت توجهات �إ�سرائيل يف
الوقت الراهن من خالل قراءة الوقائع الأخرية وما
لها من تداعيات ،والتي تتمثل با�ستمرار انخفا�ض
�شعبية رئي�س احلكومة الإ�سرائيلية وزعيم اليمني
بنيامني نتنياهو وحملة االحتجاجات على �سيا�سته
و�أزم��ة كورونا يف الداخل الإ�سرائيلي وما قد ت�سفر
عنه بخ�صو�ص ال�شروخ االجتماعية يف �إ�سرائيل،
ويف مقدمها ال�شرخ املرتبط بقطاع اليهود احلريدمي
املت�شددين ديني ًا ،هذا �إىل جانب ا�ستعرا�ض مقاطع من
مقابلة �صحفية �أجرتها �صحيفة « يديعوت �أحرونوت»
مع رئي�س دائ��رة الأب��ح��اث يف �شعبة اال�ستخبارات
الع�سكرية الإ�سرائيلية (�أمان) ،درور �شالوم ،تو�ضح
اختالفه مع نتنياهو حول تعامل �إ�سرائيل مع ال�سلطة
الفل�سطينية وحتذيره من احتمال حدوث «انفجار»
مع ال�سلطة الفل�سطينية ،عالوة على حديثه ب�ش�أن
امللف الإيراين ،باال�ضافة �إىل طرح درا�سة �إ�سرائيلية
ب�ش�أن م�ستقبل �إ�سرائيل يف �ضوء الأح��داث الأخرية
التي ت�شري وح�سب ه��ذه الدرا�سة �إىل �أنها تواجه
ثالثة �سيناريوهات حمتملة يف مقدمتها �أن «ال�سالم»
مع العرب �سيت�سع وتتطور معه العالقات االقت�صادية
والتجارية ،ما يجعل من �إ�سرائيل مركز التطور يف
املنطقة ،كما توقعت الدرا�سة �أن ت�صبح �إ�سرائيل
مركز ًا ليهود العامل ،فيما حددت ال�سيناريو الثالث
يف �أن ت�صبح �إ�سرائيل دولة متطورة �صناعي ًا يف نف�س
م�ستوى الدول الغربية.

ن�������ش���اط���ات جل���ن���ة خ����دم����ات خم���ي���م ح��ط�ين
ال�شروق -

قامت جلنة خدمات خميم حطني ي��وم االثنني
امل��واف��ق  11/23بحملة نظافة و�صيانة يف املخيم
ت�ضمنت هذه احلملة عملية رفع الأنقا�ض والطمم من
املكبات و�شوارع املخيم مب�ساعدة من عمال وكالة الغوث
الدولية ،قامت اللجنة بتوعية املواطنني وتنبيههم
ب�ضرورة احلفاظ على النظافة العامة يف املخيم من
اجل بقائه نظيفا وبيئته �سليمة.
كما قامت اللجنة بعملية ر�ش وتعقيم عيادة وكالة
الغوث الدولية ومركز الت�أهيل املجتمعي يوم الثالثاء
املوافق  10/6من اجل �سالمة املواطنني.

ن�شاطات جلنة خدمات خميم ال�شهيد عزمي املفتي
ال�شروق-

ق��ام مت�صرف ل��واء بني عبيد الدكتور
�صقر ال����دروع ب��زي��ارة تفقدية اىل خميم
ال�شهيد عزمي املفتي لالطالع على الأو�ضاع يف
املخيم ،و رافقه مدير الأ�شغال املهند�س حممد
احلتامله .
وت��اب��ع ال����دروع ���س�ير ال��ع��م��ل يف ال��ع��ب��ارة
ال�صندوقية وال��وادي املحاذي للمخيم حيث
تقوم مديرية الأ�شغال العامة �سنويا قبل
مو�سم ال�شتاء ب�إر�سال �آليات �إىل املواقع لإزالة
الأتربة والأنقا�ض من الوادي وذلك خوفا من
الفي�ضانات التي ميكن �أن حتدث وت�ؤثر على
ال�سكان املجاورين.

ن � �� � �ش� ��اط� ��ات
جل � � � � � � �ن� � � � � � ��ة
خ � � � ��دم � � � ��ات
خم � � � � � �ي� � � � � ��م
الأم� � � � � �ي� � � � ��ر
ح � � � �� � � � �س � � � ��ن

ال�شروق -

التقى رئي�س جلنة خدمات خميم الأمري
ح�سن زي���اد ال�سلمان مب��دي��ر املخيم عدنان
�سردانة والدكتورة رهام جفال ممثلة وكالة
الغوث الدولية « االونروا « يوم االحد املوافق
.11/29
وحت�����دث اجل���ان���ب���ان ح����ول ال�����ش��راك��ة
احلقيقية بني جلنة خدمات املخيم ووكالة
الغوث الدولية ،وثمنت الدكتورة جفال موقف
اللجنة والتعاون احلقيقي و مقدار اجلهود
املبذولة يف الظروف اال�ستثنائية (جائحة
ك��ورون��ا) خلدمة الالجئني الفل�سطينيني يف
خميم حي الأمري ح�سن.
كما �أ�شادت جفال باجلهود املبذولة من
رئي�س و�أع�ضاء اللجنة كافة وك��ادر ال�شباب
وقدم ال�ضيوف �شهادة تقدير و�شكر ودرع
املتطوعة من املخيم الذين وا�صلو الليل بالنهار من وكالة الغوث الدولية لرئي�س اللجنة زياد
من اجل تقدمي العون وامل�ساعدة لأهايل املخيم �سلمان
والوقوف يدا واحده يف ظل هذه الظروف.
ال���ذي ق��ام ب���دورة بتقدمي �شهادة �شكر

وتقدير للدكتورة رهام جفال ومدير املخيم
عدنان �سردانة �شاكرا وم��ق��درا جهودهم يف
خدمة �أبناء املخيم والالجئني الفل�سطينيني
يف املنطقة.
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ن�����ش��اط��ات جل��ن��ة خ���دم���ات خم��ي��م ال���زرق���اء

ال�شروق-

قامت جلنة خدمات خميم الزرقاء
بتكرمي املهند�س فار�س حمودة بح�ضور
رئي�س و�أع�ضاء اللجنة وذلك تقدير ًا
مل�ساهماته وع��ط��ائ��ه ال�ل�احم���دود يف
تقدميه للم�ساعدات العينية للأ�سر
الفقرية واملحتاجة داخ��ل املخيم يف
اوق��ات خمتلفة ب�سبب ظروف جائحة
الكورونا .
وت�سلم حمودة درع��ا تكرميا لهذه
اجلهود من اللجنة.

كما التقى رئي�س و�أع�����ض��اء جلنة
خدمات املخيم مبديرة وكالة الغوث
الدولية يف الأردن مارتا لورينزو يوم
االرب��ع��اء  2020/11/18يف املركز
التنموي ال�شامل للجنة خدمات خميم
الزرقاء
ورحب رئي�س اجلنة بالوكالة حممد
ه�شام البوريني باحل�ضور م�شريا اىل �أن
هذا اللقاء هو للتعارف وهو من اللقاءات
الدورية لالطالع على واق��ع اخلدمات
املقدمة من قبل وكالة الغوث الدولية

وملناق�شة التحديات وال�صعوبات التي
تواجه متلقي ه��ذه اخل��دم��ات والعمل داخ��ل املخيمات م��ن خ�لال ا�ستقطاب
على حلها و�إ�ضافة الأف�ضل لهم.
جهات مانحة ج��دي��دة للح�صول على
و�أ�شارت مارتا لورينزو اىل اهمية
ه��ذه اللقاءات والتوا�صل املبا�شر مع م��زي��د م��ن ال��ت��م��وي��ل وذل���ك م��ن خ�لال
اجل��م��ي��ع لتح�سني اخل��دم��ات املقدمة لقاءات مع �سفراء الدول داخل اململكة
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اخل��دم��ات احلالية ومع م�ؤ�س�سات ومنظمات املجتمع الدويل
املقدمة وتعزيزها وتوثيق العالقات
لتقدمي الدعم الالزم للقيام بالإعمال
مع ال�شركاء االخ��ري��ن يف املخيم ومع
دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية كما ا�شارة وت��ع��زي��ز اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة لالجئني
اىل �سعي وكالة الغوث اىل بذل اجلهود داخل املخيمات .
لتعزيز ميزانية الوكالة للقيام مب�شاريع

« �أبو غزاله للمعرفة « ...خدمات متعددة لأبناء خميم جر�ش
ا�ستطاع جمتمع طالل �أبو غزاله للمعرفة توفري
العديد من خدماته لأبناء املجتمع املحلي من �أبناء
خميم غزة يف حمافظة جر�ش ما بني دورات تدريبية
وحمالت توعوية ،وبرامج جمانية ،خالل عدة �أ�شهر
فقط ،منذ افتتاح حمطته املعرفية يف مقر جمعية
دعم �أبناء غزة يف املخيم.
وجاء �إن�شاء املحطة �ضمن �سل�سلة حمطات املعرفة
التي يقدمها جمتمع ط�لال �أب��و غزاله للمعرفة يف
جميع حمافظات اململكة ،بهدف و�ضع �أحدث الأدوات
والو�سائل يف جمال تقنية املعلومات واالت�صاالت يف
متناول الطلبة وال�شباب و�إثرائهم باخلربات الوا�سعة،
وكذلك نقل املعرفة التي ت�ؤهلهم ملتطلبات �سوق العمل
املحلي وال��ع��رب��ي ،وال��ت��ي ت��أت��ي تطبيقا لتوجيهات
الدكتور طالل �أبو غزاله ب�إن�شاء حمطات معرفة يف
خميمات الالجئني الفل�سطينيني يف الأردن.
وبلغ ع��دد امل�ستفيدين من ال���دورات التدريبية
التي مت تنظيمها داخ��ل حمطة املعرفة  70م�شارك
وم�����ش��ارك��ة ،وال��ت��ي �شملت دورات ت��دري��ب م��درب�ين،
وترجمة ،واللغة الإجنليزية والربجمة� ،إ�ضافة �إىل
تنظيم حمالت توعوية داخل املخيم حيث مت عقد
حملتني مب�شاركة  150م�شارك وم�شاركة.
وحيث �أن «جمتمع �أب��و غزاله للمعرفة» ي�سعى
خلدمة �أبناء املخيمات با�ستمرار وب�شتى الو�سائل،
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فقد وق��ع م��ذك��رة تفاهم م��ع �شركة دائ���رة التعليم
لتطوير امل��ه��ارات لإط�لاق م��ب��ادرة «تعليم الربجمة
للفتيات» ،لتعليم ال�برجم��ة املتخ�ص�صة يف تطوير
تطبيقات الأندرويد با�ستخدام برنامج (MIT App
 )Inventorللفتيات من املدار�س احلكومية واملجتمع
املحلي والالتي ت�تراوح �أعمارهن بني الأربعة ع�شر
وال�ستة ع�شر عاما ،مت اختيار حمافظة جر�ش كنقطة
انطالق لهذه املبادرة.
ومت ت��ق��دمي ال��دع��م ال��ك��ام��ل م��ن جمتمع ط�لال
�أبوغزاله للمعرفة لتجهيز املحطة بكامل الأدوات
الالزمة لتنفيذ املبادرة ،مبا يف ذلك �أجهزة كمبيوتر
 ،TAGITOPو�إنرتنت عايل ال�سرعة من «طالل
�أبوغزاله العاملية ،وامل�ساعدة يف ت�سويق الربامج،
بالإ�ضافة �إىل توفري دورات جمانية يف جمال كتابة
ال�سرية الذاتية وفن مقابالت العمل.
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وقد تعاونت حمطة املعرفة مع عدة جهات لتنظيم
مبادرات جمتمعية �أبرزها التعاون مع نادي ال�سيارات
امللكي الأردين وبدعم من االحتاد الدويل لل�سيارات
( )FIAو�ضمن احلملة الدولية «هذا طريقي» ودائرة
�سري جر�ش حملة لتوعية الأطفـال عن كيفية عبور
الطريق ب�شكل �آمن من خالل حملة قف /انظر� /سلم
وعر�ض م�سرحية كوميدية لفرقة �شم�س عن ال�سلوك
الآمن على الطرق تفاعل معها الأطفال.
ويف ذات الإط��ار نظم جمتمع �أبوغزاله للمعرفة
بالتعاون م��ع الفريق الأردين لل�سكري ي��وم طبي
جماين لأبناء غزة� ،ضمن احتفاالت اململكة باليوم
العاملي ال��راب��ع ع�شر لل�سكري ،وذل��ك ك��م��ب��ادرة من
«طالل �أبوغزاله العاملية» لدعم خميمات الالجئني
الفل�سطينيني يف الأردن ،حيث تخلل فعاليات اليوم
الطبي حم��ا���ض��رات تثقيفية ع��ن م��ر���ض ال�سكري
والك�شف املبكر قدمها عدد من �أ�صحاب االخت�صا�ص،
خالل جل�سة تثقيفية للح�ضور حول كيفية احلماية
من الإ�صابة مبر�ض ال�سكري ،وتدريبهم على �آلية
التعامل م��ع��ه ،م��ن خ�لال م��راك��ز الفح�ص ال��ت��ي مت
جتهيزها لفحو�صات ال��دم وفح�ص حميط اخل�صر
للأطفال و�سيدات املخيم .كما مت تنظيم فقرات
ترفيهية للأطفال من خالل حمطة �أبوغزاله املعرفية
يف خميم غزة ومت توزيع هدايا عينية للم�شاركني.

«�أب� ��وغ� ��زال� ��ة
ال � �ع � �امل � �ي � ��ة»
ت��رع��ى تنظيم
ي � � � ��وم ط �ب ��ي
جم � � � � ��اين يف
خم�ي��م جر�ش

ال�شروق -

ن��ظ��م��ت ج��م��ع��ي��ة ال��ف��ري��ق الأردين
وبرعاية من جمموعة «ط�لال �أبوغزالة
ال��ع��امل��ي��ة» ي��وم��ا �صحيا جمانيا للتوعية
مبر�ض ال�سكري يف خميم غزة مبحافظة
جر�ش ،برعاية حمافظ جر�ش الدكتور
فرا�س �أبو قاعود واملدير التنفيذي ملركز
ط�لال �أب��وغ��زال��ة للمعرفة الأ���س��ت��اذ زيد
املجايل.
وي�أتي تنظيم هذه الفعالية مبنا�سبة
ال��ي��وم ال��ع��امل��ي لل�سكري وال���ذي ي�صادف
الرابع ع�شر من ت�شرين الثاين من كل عام،
حيث مت تنظيم العديد م��ن الفعاليات
التثقيفية ،وور�شة تدريبية لعدة �سيدات
حول ال�سيطرة املثلى على مر�ض ال�سكري،
بالإ�ضافة �إىل معرفة العوامل امل�ساعدة
للإ�صابة بال�سكري وكيفية جتنبها وتقليل
احتمالية الإ�صابة باملر�ض ،كما �شمل �أي�ضا
للمرة الأوىل تقدمي خ��دم��ات اجلمعية
لفح�ص الأ���س��ن��ان ب�شكل جم��اين وتقدمي
اال�ست�شارات من قبل طبيب �أ�سنان.

وبالنيابة عن حمافظ جر�ش� ،أعرب
نائبه الأ�ستاذ حمد الكرازنة عن �شكره
ملجموعة ط�لال �أب��وغ��زال��ة العاملية على
جهودها يف خدمة املجتمع املحلي و�أبناء
خميم غزة.
فيما �أك��د املجايل خالل كلمة القاها
خالل حفل االفتتاح اهتمام �سعادة الدكتور
طالل �أبوغزالة ب�أبناء خميم غزة وجميع

�أبناء املجتمع الأردين وت�أكيده على الدعم
امل�ستمر لهم.
وبالنيابة عن الدكتور �أبوغزالة ،قدم
املجايل جوائز عينية للمتفوقني من �أبناء
خميم غ��زة يف الثانوية العامة ،تت�ضمن
�أج��ه��زة حا�سوبية ب��ه��دف ت��وف�ير �أدوات
التكنولوجيا للطلبة لدعمهم يف م�سريتهم
للتعلم والتطور.

�إط �ل��اق م �� �ش��روع � �ص �ن��ارة ل �ل��زراع��ة امل��ائ �ي��ة مب�خ�ي��م ج��ر���ش
ال�شروق-

�أط������ل������ق������ت م���ن���ظ���م���ة
الأمم امل���ت���ح���دة ل��ل��ط��ف��ول��ة
(اليوني�سيف) م�شروع «�صنارة»
لزراعة اخل�ضراوات با�ستخدام
تكنولوجيا مبتكرة على �أ�سطح
امل��ن��ازل (ال��زراع��ة املائية) يف
خم ّيم جر�ش.
وقالت ممثلة (اليوني�سف)
يف الأردن تانيا ���ش��اب��وي��زات،
�إن����ه م���ن خ�ل�ال ت��وف�ير ُ�سبل
العي�ش امل�ستدامة التي يقودها
املجتمع ،ميكن مل�شاريع كهذه
�أن تعزّ ز التنمية االجتماعية
واالقت�صادية وتعزيز امل�شاركة
الإي��ج��اب��ي��ة لل�شباب والعمل
املناخي.
وق����ال����ت ����س���ف�ي�رة مم��ل��ك��ة
ه��ول��ن��دا �إىل الأردن ب��ارب��را
جوزيا�س �إنه �سيتم تو�سيع هذا
امل�شروع التجريبي �إىل 140
�سطح جمهز للزراعة املائية،
بالتعاون مع اليوني�سف ،لدعم
� 280أ�سرة يف حمافظة جر�ش،
بدعم من حكومة هولندا من
خ�لال ���ش��راك��ة �آف����اق ،م��ؤك��دة
�أن هولندا تركز على الأم��ن
الغذائي وخلق فر�ص عمل الئق

للفئات الأكرث �ضعف ًا يف الأردن.
وي�أتي هذا امل�شروع مل�ساعدة
ال�شباب والأ�سر الأك�ثر �ضعفًا
يف املخيم م��ن خ�لال متكينهم
مهارات جديدة لي�صبحوا �أكرث
ق���درة على حتقيق االكتفاء
ال����ذات����ي ،و���س��ي��ت��م ال��ت��و���س��ع
ب��امل�����ش��روع ب��دع��م م��ن �شراكة
برنامج �آف��اق (برو�سبيكت�س)،
التابع للحكومة الهولندية،
حيث �سيتم جتهيز �أ�سطح 140
�سطح منزل ،على اعتبار �أن كل

�سطح يدعم �أ�سرتني من الأ�سر
الأكرث ه�شا�شة.
ويهدف امل�شروع �إىل دعم
 20ام���ر�أة و�شا ًبا يف مرحلته
الأول����ي����ة ،م���ن خ�ل�ال جتهيز
�أ�سطح منازل ب�أنظمة الزراعة
املائية؛ لتعزيز الأمن الغذائي
وحت�سني ال�شمول امل���ايل ،مع
احلفاظ على تر�شيد ا�ستخدام
املياه � ً
أي�ضا.
ك��م��ا ي��ت��م دع����م ال�����ش��ب��اب
والن�ساء امل�سجلني يف الربنامج

لإن�شاء حمافظ رقمية لتعزيز
ال�����ش��م��ول امل�����ايل ،ك��م��ا ميكن
ب��ي��ع امل��ح�����ص��والت ل�ل�أ���س��واق
املحلية واملطاعم وغريهم من
القطاعات العاملة يف �صناعة
امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة ،م��ن خ�لال
اال���س��ت��ف��ادة م��ن عملية رب��ط
امل�شروع مع القطاع اخلا�ص.
ومت ت��وزي��ع اخل�����ض��راوات
امل�����زروع�����ة ع���ل���ى الأ����س���ط���ح
اخل�����ض��راء يف املجتمع املحلي
ك��ع��م��ل م��ن �أع���م���ال الت�ضامن

االجتماعي مع الأ�سر الأك�ثر
���ض��ع� ًف��ا ،خ�ل�ال ف�ت�رة االغ�ل�اق
ب�سبب جائحة كورونا.
وي��ق��ط��ن يف خم��ي��م جر�ش
ح��������وايل � 31أل��������ف الج���ئ
فل�سطيني ،ن�صفهم من الأطفال،
وت��دع��م اليوني�سف الأط��ف��ال
وال�شباب الأكرث �ضعفا يف املخيم
م���ن خ��ل�ال خ���دم���ات ب��رن��ام��ج
«م���ك���اين» ،وخ��دم��ات ال�صحة
وال��ت��غ��ذي��ة وامل���ي���اه وال�����ص��رف
ال�صحي والنظافة.
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73

ع ��ا ًم ��ا ع �ل��ى ق� ��رار ت�ق���س�ي��م فل�سطني

يف  29ت�شرين ثان /نوفمرب � ،1947أ�صدرت الأمم املتحدة قرارا رقم
( )181حتت ا�سم «قرار التق�سيم» .وافق على هذا القرار نحو  33دولة،
وعار�ضته  13دولة �أخرى ،فيما امتنعت نحو  10دول عن الت�صويت ،
ن�ص على �إنهاء االنتداب الربيطاين على فل�سطني (– 1920
القرار ّ
� ،)1948إىل جانب تق�سيم �أرا�ضيها �إىل ثالثة �أجزاء:

اجل���زء الأول ت��ق��ام عليه
دول���ة عربية «تبلغ م�ساحتها
حوايل � 4آالف و 300ميل مربع،
تقع على منطقة اجلليل الغربي،
ومدينة عكا ،وال�ضفة الغربية،
وال�ساحل اجلنوبي املمتد من
�شمال مدينة �أ���س��دود وجنوبا
حتى رفح ،مع جزء من ال�صحراء
على طول ال�شريط احلدودي مع
م�صر».
وتمُ � ّث��ل ال��دول��ة العربية ما
ن�سبته  43.5باملئة من م�ساحة
«فل�سطني ال��ت��اري��خ��ي��ة» (تبلغ
م�����س��اح��ت��ه��ا ح�����وايل � 27أل���ف
كيلومرت م��رب��ع) ،حيث امتلك
العرب الذين بلغ عددهم �آنذاك
نحو  ،%67غالبية تلك الأرا�ضي.
اجل��زء ال��ث��اين «ت��ق��ام عليه
دولة يهودية ،م�ساحتها � 5آالف
و 700ميل مربع ،تقع على ال�سهل
ال�ساحلي من حيفا وحتى جنوب
تل �أبيب ،واجلليل ال�شرقي ،مبا
يف ذلك بحرية طربية و»�إ�صبع
اجلليل» ،و(�صحراء) النقب».
وتمُ ��� ّث���ل ت��ل��ك ال���دول���ة نحو
 %56.5م��ن �إج��م��ايل م�ساحة
فل�سطني ال��ت��اري��خ��ي��ة ،رغ��م �أن
�أع���داده���م �آن����ذاك مل تتجاوز
ن�سبة  %33م��ن �إج��م��ايل �سكان
فل�سطني وك��ان��ت ت�شكل �آن��ذاك

ن�شرة دورية متخ�ص�صة ت�صدر عن جلان اخلدمات
واال�ست�شارية يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني

10

«�أقلية �سكانية».
اجل��زء الثالث وال��ذي ي�ضم
«ال��ق��د���س وم��دي��ن��ة ب��ي��ت حلم
والأرا�ضي املجاورة لهما» ،يو�ضع
حت��ت الو�صاية ال��دول��ي��ة ،وفق
القرار.
رف�����ض فل�سطيني وع��رب��ي
وت�ضامن �سنوي
الق���ى ه���ذا ال���ق���رار رف�ضا
فل�سطينيا وعربيا ،كونه مينح
�أكرث من ن�صف فل�سطني ،لليهود،
معتربين �أنه «قرار غري عادل».
وتحُ يي الأمم املتحدة ،الأح��د،
اليوم العاملي للت�ضامن مع ال�شعب
الفل�سطيني ،وال��ذي يتزامن مع
�إ���ص��دار اجلمعية العامة لقرار
تق�سيم فل�سطني.وكانت اجلمعية
العامة للأمم املتحدة ،قد دعت
ع���ام  ،1977ل�لاح��ت��ف��ال بهذا
اليوم والذي يوافق ( 29ت�شرين
الثاين /نوفمرب) من كل عام.
قرار مل تقف �إ�سرائيل عند
حدوده
يف امل���ق���اب���ل ،الق����ى ق���رار
التق�سيم «اجل��ائ��ز» ،ا�ستح�سانا
�إ���س��رائ��ي��ل��ي��ا ون��ف��ذت �إ���س��رائ��ي��ل
ال�شق املتعلّق بها م��ن ال��ق��رار،
حيث �أعلنت يف � 14أي��ار /مايو
لعام  ،1948قيام دولتها على
الأر�ض الفل�سطينية دون تو�ضيح

ح��دوده��ا ،متجاهلة حتّى هذا
اليوم ال�شق الثاين من القرار.
ومل ت��ق��ف �إ���س��رائ��ي��ل عند
ح��دوده ،بل ر�سخت وجودها يف
الوقت احلايل يف �أكرث من %85
من �أرا�ضي فل�سطني التاريخية،
�إىل فر�ض �سيادتها على ما تبقى
من الأرا�ضي الفل�سطينية وهو ما
تقل ن�سبته عن  %15فقط.
م�ستوطنة «موديعني عيليت»
قرب قرية بلعني بال�ضفة
و�سيطرت منظمات �صهيونية
�إرهابية عام  1948على غالبية
�أرا�ضي فل�سطني ،وطردت �سكانها
الأ�صليني منها وارتكبت جمازر
بح ّقهم  ،ووقعت� ،آنذاك ،ثالثة
�أرب����اع م�ساحة فل�سطني حتت
ال�سيطرة الإ�سرائيلية ،يف حني
حكمت الأردن ال�ضفة الغربية،
و�أم�����ا ق��ط��اع غ���زة ف��ق��د خ�ضع
للإدارة امل�صرية.
ل��ك��ن �إ���س��رائ��ي��ل ع����ادت يف
اخلام�س م��ن ح��زي��ران /يونيو
 ،1967واحتلت ال�ضفة الغربية
مب��ا ف��ي��ه��ا ال��ق��د���س ال�����ش��رق��ي��ة،
وق��ط��اع غ��زة م��ع �شبه جزيرة
���س��ي��ن��اء ،وم��رت��ف��ع��ات اجل���والن
ال�سورية  ،و�صدر قرار من جمل�س
الأمن الدويل ،يف ت�شرين ثاين/
نوفمرب  ،1967حمل رقم ،242
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وطالب �إ�سرائيل باالن�سحاب من
الأرا�ضي التي احتلّتها.
وع���ام  ،1993ب��ع��د توقيع
اتفاقية �أو���س��ل��و ب�ين �إ�سرائيل
ومنظمة التحرير الفل�سطينية،
خ�ضعت بع�ض املناطق يف الأرا�ضي
الفل�سطينية لـ»حكم ذاتي» حتت
���س��ي��ط��رة «ال�����س��ل��ط��ة الوطنية
الفل�سطينية» ،غري �أن اال�ستيطان
ميثّل �أحد �أب��رز التحديات �أمام
رغبة الفل�سطينيني يف �إقامة
دول����ة م�����س��ت��ق��ل��ة ع��ل��ى �أرا�� ٍ����ض
«مت�صلة» ( على ح��دود ما قبل
حرب  ،)1967عا�صمتها القد�س
ال�شرقية املحتلة.
وي���خ���ال���ف اال����س���ت���ي���ط���ان
ال���ق���رارات وال��ق��ان��ون ال���دويل،
حيث �أ�صدر جمل�س الأمن الدويل
يف  23ك��ان��ون الأول /دي�سمرب
لعام  ،2016ق��رار رق��م ،2334
وال���ذي يطالب ب��ـ»وق��ف ف��وري
لكافة الأن�شطة اال�ستيطانية يف
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة».
جنود االحتالل باخلليل
واعتربت الأمم املتحدة ،يف
ت�شرين �أول� /أكتوبر املا�ضي،
اال�ستيطان «عمال غري قانوين
�إ���ض��اف��ة ل��ك��ون��ه �أح���د العقبات
الرئي�سية �أمام ال�سالم ،ويق ّو�ض
حل ال��دول��ت�ين» ،ورغ��م املواقف

الدولية املُعار�ضة لال�ستيطان،
�أعلنت احلكومة الإ�سرائيلية ،يف
ال�سنوات الأخرية ،رف�ضها �إخالء
امل�ستوطنات بل ذهبت �إىل حد
التلويح ب�ضم  %60من م�ساحة
ال�ضفة الغربية.
ووف���ق �آخ���ر الإح�����ص��ائ��ي��ات
ال�����ص��ادرة ع��ن ج��ه��از الإح�����ص��اء
املركزي الفل�سطيني ،ف ��إن نحو
 653,621م�ستوطنا ،يقيمون
يف  150م�ستوطنة ،و 116ب�ؤرة
ا�ستيطانية ،يف ال�ضفة الغربية
املحتلة ومدينة القد�س%47 ،
منهم يف حميط القد�س.
وت�سيطر امل�ستوطنات على
%10من �أرا�ضي ال�ضفة الغربية،
بينما ت�سيطر �إ���س��رائ��ي��ل على
 %18من �أرا�ضي ال�ضفة لدواعي
ع�سكرية ،فيما يعزل اجلدار نحو
 %12من �أرا�ضي ال�ضفة.
وت�ستغل �إ�سرائيل تق�سيم
ال�����ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة �إىل ثالثة
مناطق ،وفق اتفاق �أو�سلو الثاين
امل��وقّ ��ع ع��ام  1995م��ع منظمة
التحرير الفل�سطينية ،لإحكام
ال�سيطرة على  ٪60من �أرا�ضي
ال�ضفة الغربية امل�صنفة «ج»،
وتخ�ضع ل�سيطرتها الأم��ن��ي��ة
والإدارية.

مثـــــل وحكايـــــــة
عادت حليمة لعادتها القدمية

من هي حليمة يف قول :عادت حليمة لعادتها
القدمية ؟
ُيقال  ...هي زوجة احد ال�شخ�صيات التي
ا�شتهرت بالكرم كما ا�شتهرت هي بالبخل «
كانت اذا ارادت ان ت�ضع �سمن ًا يف الطبخ
واخذت امللعقة ترجتف يف يدها
فاراد زوجها ان يعلمها الكرم فقال لها:
ان االق��دم�ين كانوا يقولون ان امل���ر�أة كلما
و�ضعت ملعقة من ال�سمن يف طنجرة(حلة) الطبخ
زاد اهلل بعمرها يوم ًا
ف�أخذت حليمة تزيد مالعق ال�سمن يف الطبخ
حتى �صار طعامها طيب ًا وتعودت يدها على ال�سخاء
و�شاء اهلل ان يفجعها بابنها الوحيد الذي
كانت حتبه اكرث من نف�سها
فجزعت حتى متنت املوت
واخذت لذلك تقلل من و�ضع ال�سمن يف الطبخ
حتى ينق�ص عمرها ومتوت
فقال النا�س  :ع��ادت حليمة اىل عادتها
القدمية .

على قد حلافك مد رجليك

�أثناء النوم ف�إذا كان هذا اللحاف �صغريا ال
يغطي اجل�سم فال ميد االن�سان رجليه
حتى ال تخرج عن اللحاف وم��ن ثم ي�صاب
بالربد واملر�ض وغريه
وق�صة املثل
هناك �شاب ورث ثروة طائلة عن والده وهو
وريثه الوحيد فلم يح�سن هذا ال�شاب
الت�صرف ب��ه��ذه ال�ث�روة ب��ل اخ��ذ يبعرثها
ويلعب بها .كرث عنده ا�صحاب الرخاء
كرثت �سهراتهم عنده وكرث البذخ واال�سراف
والتبذير وهم ي�أكلون وي�ضحكون
وميدحون هذا ال�شاب يف وجهه..
ونفذ جميع ما ميلك ال�شاب من ثروة والده
و�أ�صبح ال ميلك قوت ليلة
عندها تخلوا عنه �ضاقت عليه االر���ض
فخرج من بلدته باحثا عن عمل يح�صل
منه على لقمة العي�ش انتهى به املطاف عند
�صاحب ب�ستان � .أ�ست�أجره �صاحب
الب�ستان لكنه الحظ انه ال يعرف للعمل ومل
ي�سبق �أن عمل وانه ابن ترف لكن
ظ��روف��ه �أل��زم��ت��ه ب��ذل��ك ا�ستدعاه �صاحب
الب�ستان ،..وقال انت ال تعرف العمل ومل
ي�سبق ل��ك العمل ..م��ا ال��ذي اج�برك على
ذلك؟ ومن �أنت؟ �أخربه ال�شاب بكامل
الق�صة ذهل �صاحب الب�ستان لأنه يعرف والد
ال�شاب وانه �صاحب ثروة كبرية
ال ميكن ان تنفذ ولكن ه��ذا ال�شاب انفقها
ونفدها بغري ت�صرف  .قال الرجل
الحول والقوه �إال باهلل ..ال اريدك ان تعمل
وان تهان وتذل وانت ابن فالن
ثم قام وعقد له الزواج على بنته ثم زوجه
اياها وا�سكنه يف بيت �صغري قريبا
منه واعطاه جمال ،.وقال يا ولدي احتطب
وبع وكل من عمل يدك وان�صحك
(ب�أن متد رجلك على قد حلافك) فعال اخذ
هذا ال�شاب بن�صيحة هذا الرجل
البار امل�لازم على �صداقة وال��ده ومد رجله
على قدر حلافه ..
ف�صارت مثال يجب ان ن�أخذ به...

احليطان لها �آذان احلكايه

هذا املثل يتداوله النا�س يوميا يف حمادثاتهم
ويف ن�صائحهم لبع�ضهم ويعني املثل
مـد او امغط رجلك على قدر حلافك اللحاف
هو الغطاء الذي يتغطى به االن�سان

ت� �ع� �ل� �ي� �م ��ات
احل � � � � �ج� � � � ��ر
امل� � � � � �ن � � � � ��زيل
مل� � ��� � �ص � ��اب � ��ي
ك � � � � ��ورون � � � � ��ا

احلجر املنزيل

ا�سرتاتيجية متعارف عليها يف حال
ّ
تف�شي الأم��را���ض ال�سارية وامل��ع��دي��ة ،وهي
دول ع���دة م��ن��ه��ا :ال�صني،
مُتبعة م��ن ق��ب��ل ٍ
الواليات املتحدة الأمريكية ،اململكة املتحدة،
�أملانيا� ،إ�سبانيا� ،إيطاليا ،وغريها.
على من تنطبق �شروط احلجر املنزيل؟
ال�شخ�ص اخلارج من احلجر الفندقي �أو
من حجر امل�ست�شفى.
املري�ض املعايف من الكورونا بعد خروجه
من امل�ست�شفى.

ما هي مدّ ة احلجر املنزيل

تقدّ ر مدة احلجر املنزيل بـ  ١٤يومًا،
وقد متتد �إىل  ٢٤يومًا ،وهي فرتة احل�ضانة
للفريو�س قبل ظهور الأعرا�ض وقبل �أن ي�صبح
امل�صاب به ناقلاً العدوى ،عل ًما ب�أنّ الفريو�س
قد يكون مُعديًا قبل ظهور الأعرا�ض.
م��ا ه��ي �إي��ج��اب��ي��ات االل��ت��زام باحلجر
املنزيل؟
امل�ساهمة يف ال�سيطرة ع��ل��ى امل��ر���ض
واحلدّ من ّ
تف�شيه حمليًا فيما لو كان ال�شخ�ص
حاملاً للفريو�س �أو م�صابًا به.
يعد �أف�ضل خيار يف حال امتالء جميع
غرف احلجر والعزل يف م�ست�شفيات الدولة
وع���دم ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ا���س��ت��ي��ع��اب امل��زي��د من
احلاالت ،وذلك يف حال ّ
تف�شي املر�ض ال �سمح
اهلل.

يحكى �أن كاثرين ملكة بريطانيا كانت تبني
ق�صورها وت�ضع فيها �أدوات تن�صت خا�صه تطل
على القاعات واملطابخ حتى ت�سمع ما يتناقله
العامة يف القاعات واخل��دم يف املطاعم وبذلك
تفاج�أهم ب�أنها عامله بكل �شيء
لذلك �أطلق �أنيدباليتون الوزير يف حكومتها
مقوله �أن للحيطان �آذان

ع�ش رجبا تر عجبا

كان للحرث بن عباد الثعلبي ام��ر�أه �سليطة
فطلقها ,وارادت ان تتزوج برجل  ,وان هذا الرجل
لقى احلرث يوما فاعلم احلرث مبنزلته عند املر�أة
 ,فقال احلرث  :ع�ش رجبا تر عجبا � ,شبه مدة
ترب�صها يف بيتها ب�شهر رجب ال��ذي اليكون فيه
حرب فاذا انق�ضى حدثت االهوال  ,يريد انه اذا
عا�شرها ر�أى من �سوء ع�شرتها عجبا ~...

الدراهم مراهم

يحكى �أن رج�لا تافها ك��ان ال يقيم �أهمية
لكرامته ،ف�أباح لنف�سه ممار�سة �أعمال م�شينة من
�أجل احل�صول على املال ،فجاءه �أحد �أفراد عائلته
من ب��اب احلر�ص على �سمعة العائلة لأن��ه �أحد
�أف��راده��ا ،وطلب منه �أن ميتنع عن ممار�سة تلك
الأعمال امل�شينة التي ال تليق ب�شخ�صه وعائلته،
فطلب منه اجللو�س و�أح�ضر ورق��ة وكتب
عليها كلمات غري الئقة وم��ن ثم �أح�ضر ورقة
نقدية معينة وجعلها فوق تلك الكلمات بحيث
�أخفت تلك الورقة النقدية الكلمات امل�شينة،
و�س�أله :هل ترى ما كتب؟ (وهي عبارات م�شينة
ينعتونه بها) .ف�أجابه :كال .فقال له :الدراهم
م��راه��م ،فاملراهم ت�شفي اجل��روح وال تبقي لها
�أث��را ،كذلك ال��دراه��م تخفي العيوب وال�صفات
غري احل�سنة وذهب قوله مثال ي�ضرب لأثر املال
يف قيمة الإن�سان .وق��د ورد يف العربية �أمثال
تت�ضمن املعنى نف�سه كقولهم( :الدراهم كاملراهم
جترب العظم الك�سري) ،وقولهم( :الدراهم جلروح
الدهر مراهم) .وقد ات�سع ا�ستخدام املثل ف�صار
ي�ضرب به للرجل الذي حت�سنت �أحواله و�أو�ضاعه

تعليمات احلجر املنزيل

� اً
أول :حالة املنزل عند تطبيق
ا�سرتاتيجية العزل-:

عدد احلمامات :يف حال وج��ود حمام
واحد يجب تعقيم احلمام بعد كل ا�ستخدام
من قبل املُ�صاب به /امل�شتبه ب�إ�صابته .يف حال
وج��ود حمامني �أو �أك�ثر يجب ع��دم م�شاركة
احلمام مع امل�صاب.
درجة احل��رارة :تدفئة املنزل لتفادي
الهبوط احلاد يف درجات احلرارة.
التهوية� :ضمان وج��ود �شباك تهوية
للمحجور عليه ،مع جتنب الب�صق �أو ال�سعال
خارج الغرفة.
امل�سكن :يف حال كان امل�صاب/امل�شتبه
ب�إ�صابته ي�سكن داخل عمارة� ،أو بناء م�شرتك
يجب �إبالغ اجلريان التخاذ االحتياطات ،كما
يجب تنظيف ال�سلم ومقاب�ض الأبواب و�أزرار
امل�صعد ب�شكل منتظم ودوري.
التغذية :يجب ا�ست�شارة �أخ�صائي
تغذية لتحديد النظام الأمثل لتناول الغذاء
و�شرب املاء بن�سب ت�ضمن قوة املناعة للم�صاب
املحجور عليه منزليًا (م���اء ،وفيتامينات،
وك��رب��وه��ي��درات ،وب��روت��ي��ن��ات ،وده���ون غري
م�شبعة)� .سيتم ن�شر امل��زي��د م��ن تعليمات
التغذية من خالل �صفحاتنا الر�سمية.
جاهزية املنزل لكبار ال�سن� :إن �أكرث
ً
عر�ضة للمر�ض هم كبار ال�سن؛ لذا
الفئات

املعي�شية ون�سى ما عاناه من ظ��روف �صعبة وما
قا�ساه من وط�أة العوز واحلرمان وقد �ضمن بع�ض
ال�شعراء املثل هذا ب�أبيات من ال�شعر:
وقائلة ما العلم واحلكم واحلجا
وما الدين والدنيا فقلت الدراهم
تداوي جراح العيب حتى تزيلها
فما هي يف التحقيق �إال مراهم
وقال �آخر:
الدراهم كاملراهم جترب العظم الك�سري
ولو تبات بجلد واوي ي�صبح الواوي �أمري

خذ احلكمة من �أفواه
املجانني

توفى احد االثرياء يف بلد بعيد عن بلده
وو�صل خرب وفاته
اىل اوالده وح��دد ول��ده الكبري يوم للعزاء
ولكن اخوته طالبوا باملرياث
فقال انتظروا حتى ننتهي من مرا�سيم العزاء
فرف�ضوا
وقالوا بل نق�سم الرتكة اليوم قال ماذا تقول
النا�س علينا مل ن�صرب !
فرف�ض مطلبهم فذهبوا اىل املحكمة واقاموا
دعوا عليه وار�سل له طلب القا�ضي للح�ضور  ،ماذا
يفعل ؟
ذهب اىل احد عقال البلد لي�ست�شريه وكان
�صاحب ر�أى �سليم ،ف�سرد عليه الق�صة وقال انظر
يل خمرج
قال له احلكيم اذهب اىل فالن �سوف يفتيك
ويعطيك احلل
ق��ال له ان ف�لان جمنون كيف يحل م�شكله
عجز يف حلها العقالء!
قال اذهب اليه لن يفتيك غريه ،فذهب اليه
و�سرد عليه الق�صة وبعد ان انتهى من كالمه
قال له املجنون قل لإخوانك هل عندكم من
ي�شهد بان ابي قد مات
.قال خذوا احلكمة من افواه املجانني ،كيف
مل �أفكر يف هذا.
وذهب اىل املحكمة وقال للقا�ضي ما قال له
املجنون
ق��ال القا�ضي ان��ك حمق هل عندكم �شهود
قالوا ابينا توفى يف بلد بعيد وجاءنا اخلرب وال
يوجد �شاهد على ذلك
قال لهم القا�ضي اتوا بال�شهود،
وظلت الق�ضية معلقه اىل �سنه ون�صف
وقال لهم اخوهم لو �صربمت ا�سبوع كان خريا
لكم

يجب جتهيز امل��ن��زل ل�ضمان �صحتهم ،وقد
يتطلب ذل���ك وج����ود م���ع���دّ ات خ��ا� ّ��ص��ة مثل
الكرا�سي امل��ت��ح� ّرك��ة ،ووج���ود حماية على
�أطراف ال�سرير ،بالإ�ضافة �إىل توافر الأدوية
الالزمة .يف حال وجود �صعوبة يف توفري هذه
املخت�صة
املتطلبات ميكن التوا�صل مع اجلهات
ّ
للم�ساعدة.

ثانيًا :حالة ال�شخ�ص املحجور
عليه منزليًا-:

يجب ارتداء الكمامة ال�صحية يف جميع
الأوقات مبا فيها فرتة عدم وجود �أعرا�ض من
قبل ال�شخ�ص املحجور عليه ومن ي�شرتك معه
يف امل�سكن� ،إذ ت�ساعد الكمامة على احلد من
مل�س الفم والأنف عن طريق اخلط�أ بالأ�صابع.
ي��ج��ب ع��ل��ى امل�����ص��اب جت��ن��ب التالم�س
اجل�سدي مع �أفراد العائلة (الزوج ،الزوجة،
الأطفال�..إلخ).
يجب عدم ا�ستقبال ال�ضيوف �أثناء فرتة
احلجر املنزيل.
ي��ج��ب غ�سل ال��ي��دي��ن مل���دة  ٢٠ثانية
با�ستخدام املاء وال�صابون.
يجب و�ضع وج��ب��ات امل�صاب على باب
الغرفة وا�ستقبالها م��ن ب��اب الغرفة � ً
أي�ضا
دون مالم�سته ج�سديًا يف جال ظهور �أعرا�ض
املر�ض.
يُن�صح امل��ري�����ض ب��ال��ت��وا���ص��ل هاتفيًا،
ومن خالل �شبكات التوا�صل االجتماعي مع

الأقارب ل�ضمان �صحة حالته النف�سية.
يجب تعقيم الهاتف بانتظام يوميًا
وبا�ستخدام املواد املعقمة.

ث��ال� ًث��ا :اللحظة احلا�سمة يف
جمرى املر�ض-:

نع ّرف اللحظة احلا�سمة ملر�ض فريو�س
الكورونا( 2019-كوفيد )19-باللحظة التي
يبد�أ فيها املحجور عليه بال�شعور ب�أعرا�ض
املر�ض (ح��رارة� ،سعال� ،أمل يف احللق� ،أمل يف
املفا�صل� ،ضيق يف التنف�س� ،إعياء عام� ،صداع،
دوخ���ة) رغ��م �أن مرحلة ال��ع��دوى بفريو�س
الكورونا قد تبد�أ قبل ظهور الأعرا�ض بفرتة
ق�صرية � ،اّإل �أنها ت�صل لذروتها مع بدء ظهور
الأعرا�ض.
وهنا يجب على املواطن �أن ي ّتخذ القرار
الواعي وامل�س�ؤول وا�ضعًا �أفراد عائلته و�أبناء
الوطن بعني االعتبار ،وذلك بتفادي التوا�صل
املبا�شر �أو اخل��روج املفاجئ ،واحلر�ص على
ارتداء الكمامة ثم االت�صال برقم الطوارئ
اخلا�ص بفريو�س الكورونا  ١١١و�شرح احلالة
للطبيب ،وعندها �سيقوم الطبيب ب�إعطاء
ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�ل�ازم���ة ل��ل��م��ري�����ض ،وق���د يتم
املخت�صة لتحديد
التوا�صل ف��ورًا مع اجلهات
ّ
اخل��ط��وة املُقبلة التي ق��د ت�شمل ا�ستكمال
احلجر املنزيل� ،أو طلب الذهاب ملركز معتمد،
�أو �إر�سال مركبة خم�ص�صة للنقل ملركز معتمد،
�أو للفح�ص.
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واال�ست�شارية يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني

الرملة

مــــــــدن فل�سطــينية

مدينة �أ�س�سها الأمويون ،عا�شت حتت راية احلكم الإ�سالمي يف عهد العبا�سيني والفاطميني وغريهم ،وظلت كذلك �إىل �أن وقعت حتت
ال�سيطرة ال�صليبية ،قبل �أن يحررها الظاهر بيرب�س اململوكي عام  .1261بعد �سقوط العثمانيني وقعت الرملة حتت االنتداب الربيطاين ثم
االحتالل الإ�سرائيلي عام 1948

تاريخ املدينة

الرملة ه��ي �إح���دى امل��دن
ال���ت���ي �أق���ي���م���ت يف ال��ع�����ص��ر
الإ�سالمي الأم���وي ،والف�ضل
يف �إقامتها يعود �إىل �سليمان
ب��ن عبد امللك ال��ذي �أن�ش�أها
عام  715هجرية وجعلها مقر
خالفته� ،أ�صبحت املدينة يف
عهد العبا�سيني تابعة لوالية
ال�شام ثم تعاقبت على حكمها
دول ع��دي��دة كالطولونيني
والقرامطة ثم الفاطميني.
احتلها ال�صليبيون يف عام
 1099وا�ستعادها امل�سلمون
يف ع��ام  ،1102واحتلت مرة
�أخ����رى م��ن ق��ب��ل ال�صليبيني
ث��م ا���س�ترده��ا ���ص�لاح ال��دي��ن
الأيوبي بعد معركة حطني يف
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ع��ام  ،1187ثم ع��ادت حلكم
ال�����ص��ل��ي��ب�ين يف ع���ام ،1204
وظ��ل��ت ك��ذل��ك ح��ت��ى ح��رره��ا
الظاهر بيرب�س اململوكي يف
عام 1261
خ�ضعت املدينة لل�سيطرة
ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ع�����ام ،1547
وتعر�ضت لالحتالل الفرن�سي
ف�ترة ق�صرية من الزمن على
ي��د ن��اب��ل��ي��ون ب��ون��اب��رت �إب���ان
احلملة الفرن�سية ال�شهرية
على م�صر وال�شام.
بعد ه��زمي��ة العثمانيني
يف احل���رب العاملية الأوىل،
وق��ع��ت ال��رم��ل��ة ك��غ�يره��ا من
مدن فل�سطني حتت االنتداب
هجر الكثري
الربيطاين .وقد ّ
من �سكان هذه املدينة العربية
ق�سر ًا بعد احتالل املدينة من

قبل اجلي�ش الإ�سرائيلي يف
يوليو/حزيران 1948

املوقع اجلغرايف

تتجلى �أه��م��ي��ة املدينة
ال��ت��ي ن�سبت ت�سميتها �إىلالرمال التي كانت حتيط بها-
يف بعدين �أ�سا�سني ،فهي زمن
ال�سلم موقع جت��اري بامتياز،
ويف زمن احلرب تعترب الرملة
ممرا �إ�سرتاتيجيا ي�صل يافا
(ال�ساحل) بالقد�س (اجلبل)
ويربط �شمال ال�سهل ال�ساحلي
بجنوبه.

اقت�صاد الرملة

ال يختلف اقت�صاد املدينة
ع����ن ب��ق��ي��ة م�����دن امل��ن��ط��ق��ة
القريبة التي تعتمد بالأ�سا�س
على الفالحة حيث تنت�شر يف
�سهول املدينة �أ�شجار الزيتون

املدير العام

املدير امل�س�ؤول

�سكرتري التحرير

املهند�س رفيق خرفان

احمد الروا�شدة

عفاف �سالمة

واحلبوب واخل�ضروات ،وقد
�صادرت احلكومة الإ�سرائيلية
م�����س��اح��ات زراع��ي��ة �شا�سعة
م��ن م�لاك��ه��ا ال��ع��رب ،وق��ام��ت
با�ستغاللها يف زراعة الفواكه
واحلم�ضيات.
وتعترب منطقة الرملة من
املناطق ال�صناعية الرئي�سية،
وقد �ساعد ذلك وقوع الرملة
يف ملتقى ط��رق امل��وا���ص�لات،
حيث �أن�ش�أت �سلطات االحتالل
الإ�سرائيلي �صناعات حديثة
ت��خ��ت�����ص يف ال��ك��ي��م��اوي��ات
والبال�ستيك بالإ�ضافة �إىل
�صناعة الأجهزة الكهربائية
وغريها.
كما تعد امل��دي��ن��ة اليوم
مركزا جتاريا و�سياحيا حيث
ت��زدح��م ب��الأ���س��واق العامرة

طبعت على مطابع :املركز احلريف
االردين للطباعة الفنية

وتعرف ن�شاطا الفتا لتبادل
الب�ضائع مع خمتلف املناطق
القريبة.

معامل �أثرية

ت�ضم الرملة العديد من
املواقع الأثرية الهامة ،منها
بقايا ق�صر �سليمان بن عبد
امللك ،واجلامع الكبري
كما ت�شتهر املدينة بربكة
ال��ع��ن��زي��ة امل���وج���ودة �شمال
غرب الرملة بحوايل كيلومرت
واحد ،بالإ�ضافة �إىل اجلامع
الأب���ي�������ض وم��ئ��ذن��ت��ه ،وق�بر
الف�ضل ب��ن العبا�س ،ومقام
النبي �صالح عليه ال�سالم مما
يجعها قبلة لل�سياح.

هاتف962 65666172 :
فاك�س962 65668264 :
�ص.ب 2469 :عمان  11181االردن
املوقع االلكرتوينwww.dpa.gov.jo :
E-mail: ashorooq@dpa.gov.jo

