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امل� �ل ��ك وويل ال �ع �ه��د ي �ه �ن �ئ��ان م���س�ي�ح�ي��ي الأردن وف �ل �� �س �ط�ين ب ��الأع� �ي ��اد امل �ج �ي��دة
هن�أ جاللة امللك عبداهلل الثاين
و�سمو الأم�ي�ر احل�سني ب��ن عبداهلل
الثاين ويل العهد ،الإخوة والأخوات
امل�����س��ي��ح��ي�ين يف الأردن وفل�سطني
ب��الأع��ي��اد املجيدة ،ومتنى جاللته،
خالل لقائه يوم الأربعاء  ،12/23مع
ر�ؤ�ساء الكنائ�س يف الأردن والقد�س،
وممثلني عن �أوقاف وهيئات مقد�سية
�إ�سالمية� ،أن يكون العام املقبل خري ًا
على اجلميع.
و�أكد جاللته ،خالل اللقاء الذي
عقد ع�بر تقنية االت�����ص��ال امل��رئ��ي،
وقوف الأردن �إىل جانب الأ�شقاء يف
فل�سطني ،ودعم �صمود املقد�سيني.
م���ن ج���ان���ب���ه ،ق����ال ���س��م��و ويل
ال��ع��ه��د ،خ�ل�ال ال��ل��ق��اء� ،إن���ه وب��رغ��م
ك��ل التحديات التي �أم��ام��ك��م ،نحيي
�صمودكم وحفاظكم على املقد�سات،
وقلوبنا دائما معكم ومع كل �أهلنا يف
فل�سطني ،منوه ًا �إىل حديث جاللة

امللك ب�أن رعاية املقد�سات يف القد�س
هي واجب ديني.
م��ن جهتهم ،ج���دد املتحدثون
ت ��أك��ي��ده��م ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ال��و���ص��اي��ة
الها�شمية على املقد�سات الإ�سالمية
وامل�سيحية يف ال��ق��د���س ،م�شيدين
مبواقف جاللة امللك يف الدفاع عن
القد�س ومقد�ساتها ،وبجهود جاللته

يف ت��ع��زي��ز ق��ي��م العي�ش امل�����ش�ترك ،
و�أعرب غبطة البطريرك ثيوفيلو�س
الثالث ،بطريرك املدينة املقد�سة
و���س��ائ��ر �أع���م���ال الأردن وفل�سطني
ع��ن خال�ص االمتنان لدعم جاللة
امللك للحفاظ على الوجود امل�سيحي
الأ�صيل يف الأرا�ضي املقد�سة.
كما ا���ش��اد غبطة البطريرك

ب�يرب��ات��ي�����س��ت��ا ب��ت�����س��اب�لا ،ب��ط��ري��رك
ال�لات�ين يف ال��ق��د���س ،ب��اجل��ه��ود التي
يبذلها الأردن ،بتوجيهات ملكية،
خا�صة ال��ك��وادر الطبية والأج��ه��زة
الأمنية واجلي�ش ،ال��ذي��ن ي�سهرون
دوم���� ًا ع��ل��ى ���س�لام��ة الإن�����س��ان و�أم���ن
الوطن.
وقال مدير عام �أوق��اف القد�س
و���ش ��ؤون امل�سجد الأق�����ص��ى ،ف�ضيلة
ال�شيخ حممد ع��زام اخلطيب � :أننا
يف بيت املقد�س ن�صطف خلفكم ونعتز
بو�صايتكم الها�شمية ،ونتم�سك بها وال
نقبل عنها بدي ًال ،متابع ًا «نحن نرى
�أنكم جتددون م�سرية الفاروق بالعهدة
العمرية التي كانت منوذجا فريدا يف
غر�س الألفة واملودة وح�سن املعاملة
لإخواننا امل�سيحيني ،الذين نتقا�سم
معهم الهموم والآمال وجتمعنا وحدة
الأهداف».

رئ�ي����س ال � ��وزراء ي�ط�ل��ق اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة امل �ح��دث��ة ل�ل�ن��زاه��ة وم�ك��اف�ح��ة الف�ساد

عمان ( -برتا)-

�أطلق رئي�س ال��وزراء الدكتور ب�شر اخل�صاونة
اال�سرتاتيجية الوطنية املحدثة للنزاهة ومكافحة
ال��ف�����س��اد  2025-2020ال��ت��ي خ��رج��ت م��ن رح��م
اال�سرتاتيجية االم التي اطلقت عام ،2017وراعت
اال�سرتاتيجية املحدثة امل�ستجدات واملتغريات
واملعطيات املحلية والدولية ومتطلبات التح�سن
امل�ستمر يف اداء الهيئة.
و�أكد اخل�صاونة خالل احتفال هيئة النزاهة
ومكافحة الف�ساد االثنني 12/21باليوم الدويل
ملكافحة الف�ساد يف ن��دوة عرب االنرتنت مب�شاركة
عدد من الدول واملنظمات الدولية� ،أهمية حماربة
الف�ساد واحلد من انت�شاره ،م�شريا �إىل �أن االردن تنبه
منذ �سنوات طويلة خلطورة الف�ساد الأمر الذي دعا
�إىل ان�شاء ديوان املحا�سبة عام .1952
وقال �إن الأردن �ساهم يف بدايات العقد االول من
القرن احلايل يف �صياغة احكام االتفاقية الدولية

ملكافحة الف�ساد ثم امل�صادقة عليها ،وا�ستجابة لهذه
االتفاقية وبتوجيهات ملكية �سامية �أن�شئت هيئة
مكافحة الف�ساد ع��ام  2006للك�شف ع��ن مواطن

�أك���د ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء وزي���ر اخل��ارج��ي��ة
و���ش��ؤون املغرتبني �أمي��ن ال�صفدي ،ال�سبت ،12/18
���ض��رورة بلورة حت��رك فاعل للت�صدي ل�ل�إج��راءات
الإ�سرائيلية الال�شرعية التي تقو�ض حل الدولتني
وفر�ص حتقيق ال�سالم العادل وال�شامل  ،وا�ضاف
يف ت�صريحات �صحافية بعد لقاء ت�شاوري ثالثي
جمعه يف القاهرة مع وزير خارجية جمهورية م�صر
العربية ال�شقيقة �سامح �شكري ووزي���ر خارجية
دولة فل�سطيني ال�شقيقة ريا�ض املالكي �إن الظروف
الدقيقة والتحديات اخلطرية التي تواجهها الق�ضية
الفل�سطينية «جت��ع��ل م��ن التن�سيق ���ض��رورة حتى
ن�ستطيع �أن نعمل مع ًا يف خدمة الق�ضية الفل�سطينية
التي نتفق جميع ًا على �أنها الق�ضية العربية املركزية
الأوىل ».وق���ال ال�صفدي �أن التن�سيق بني ال��دول
الثالثة م�ستمر تنفيذا لتوجيهات القادة « �أن نعمل
مع ًا �ضمن ر�ؤي��ة حم��ددة وباجتاه هدف حمدد وهو
التو�صل لل�سالم العادل وال�شامل الذي يلبي جميع
احلقوق امل�شروعة لل�شعب الفل�سطيني ال�شقيق ،ويف
مقدمها حقه يف احل��ري��ة وال��دول��ة امل�ستقلة ذات
ال�سيادة على خطوط ال��راب��ع من ح��زي��ران 1967
وعا�صمتها القد�س املحتلة».
و�أ���ش��ار ال�صفدي �إىل �أن��ه مت خ�لال االجتماع

التوافق على عدد من اخلطوات ال�ضرورية للتعامل مع
التحديات التي ت�شهدها هذه املرحلة الدقيقة يف ظل
غياب االفق ال�سيا�سي وجمود العملية التفاو�ضية
واالج��راءات الإ�سرائيلية الال�شرعية على الأر�ض
التي تقو�ض كل فر�ص حتقيق ال�سالم العادل وال�شامل
الذي ي�شكل حل الدولتني طريقه الوحيد .
و�أك��د ال�صفدي ���ض��رورة مواجهة الإج���راءات
اال�سرائيلية يف �إطار عمل عربي جماعي على �أ�سا�س
الثوابت العربية التي ت�ؤكد �أن حل الدولتني الذي

الف�ساد ب�أ�شكاله امل��ايل واالداري ،م��ؤك��دا حر�ص
احلكومات املتعاقبة واحلالية على دع��م وتوفري
بيئة منا�سبة لهيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد التي
خلفت ،وكنتيجة حتمية ملرتكزات ميثاق النزاهة
الوطنية (هيئة مكافحة الف�ساد وديوان املظامل )،
وبي اخل�صاونة �أن جميع االجهزة املعنية تعمل على
نّ
مواءمة الت�شريعات الوطنية مبا يتوافق مع احكام
االتفاقية الدولية ملكافحة الف�ساد.
ب����دوره ،ق��ال رئي�س جمل�س هيئة النزاهة
ومكافحة الف�ساد مهند ح��ج��ازي� :إننا يف الهيئة
ن�ستلهم قوتنا ون�شد عزميتنا م��ن ال��دع��م املطلق
املتوا�صل ال��ذي جن��ده يف توجيهات جاللة امللك
عبداهلل الثاين للحكومات و�أجهزة الدولة كافة،
م�ؤكدً ا �أن حماربة الف�ساد وب�أ�شكاله و�صوره كافة
تقع يف مقدمة �أولويات �أجهزة الدولة لتوفر �إرادة
�سيا�سية جادة.

ال�صفدي ي�ؤكد �ضرورة بلورة حترك فاعل للت�صدي للإجراءات اال�سرائيلية الال�شرعية

يلبي جميع احلقوق امل�شروعة لل�شعب الفل�سطيني
ال�شقيق هو �سبيل حتقيق ال�سالم العادل الذي ي�شكل
خيارا ا�سرتاتيجيا .كما اكد ال�صفدي �أهمية �إطالق
مفاو�ضات فاعلة وجادة مبا�شرة �أو من خالل م�ؤمتر
دويل �أو حتت مظلة اللجنة الرباعية الدولية التي
متثل «�آلية متفقا عليها دولي ًا ،ندعمها ب�شكل كامل،
وندعو دائم ًا �إىل �أن جتتمع وتنعقد ومت�ضي على
طريق املفاو�ضات �سبيال للو�صول �إىل ال�سالم الذي
نريده».

كلمة العدد

االردن ملتزم بحقوق الالجئني
وا�ستمرار عمل االونروا
املهند�س رفيق خرفان
مدير عام دائرة
ال�ش�ؤون الفل�سطينية
ي�ن�ظ��ر االردن اىل ال�ق���ض�ي��ة الفل�سطينية على
ان�ه��ا ق�ضية وطنية �أردن �ي��ة كما ه��ي ق�ضية فل�سطينية
وعربية ،فهي ذات بعد وطني وقومي و�إن�ساين ،مرتبطة
مب���ص��ال��ح وط�ن�ي��ة �أردن �ي��ة ومن�سجمة ب�شكل ك��ام��ل مع
امل�صالح الوطنية الفل�سطينية  ،و�آمال وتطلعات ال�شعب
الفل�سطيني ب��ال�ع��دال��ة واحل��ري��ة وت�ق��ري��ر امل���ص�ير ،ويف
مقدمتها القد�س والالجئني الفل�سطينيني  ،حيث �أكد
جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني يف ر�سالة وجهها
�إىل رئي�س اللجنة املعنية مبمار�سة ال�شعب الفل�سطيني
حل�ق��وق��ه غ�ير ال�ق��اب�ل��ة للت�صرف ،ال�سفري �شيخ نيانغ،
مبنا�سبة ي��وم الت�ضامن م��ع ال�شعب الفل�سطيني ال��ذي
ي�صادف يف التا�سع والع�شرين م��ن ت�شرين ال�ث��اين من
كل ع��ام ،ال�ت��زام ال��دول��ة االردن�ي��ة بحقوق مواطنيها من
الالجئني الفل�سطينني بالعودة والتعوي�ض وفقا لقرارات
ال�شرعية ال��دول�ي��ة و� �ض��رورة دع��م ع�م��ل وك��ال��ة ال�غ��وث
ال��دول�ي��ة ( االون� ��روا) لال�ستمرار يف ت�ق��دمي خدماتها
التعليمية وال�صحية والإغاثية لالجئني اىل حني ايجاد
حل عادل لق�ضية الالجئني وتطبيق هذا احلل.
لذلك ف ��إن ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني ذات
م�سا�س ب�شكل وث�ي��ق مب�صالح وطنية �أردن �ي��ة  ،وحقوق
مواطنيها التي التزمت باحلفاظ عليها وال��دف��اع عنها
يف ال�ع��ودة اىل دي��اره��م والتعوي�ض ع��ن معاناتهم ،وحق
الدولة االردنية يف احل�صول على تعوي�ض اي�ضا  ،وي�ؤكد
االردن ع�ل��ى اه�م�ي��ة ق�ضية ال�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني
الذين ت�شكل ق�ضيتهم �إحدى �أهم ق�ضايا الو�ضع النهائي
والتي يجب �أن حتل على �أ�سا�س قرارات ال�شرعية الدولية
ذات ال�صلة ،خ�صو�صا ق��رار الأمم املتحدة رق��م ()194
ومبادرة ال�سالم العربية ،ومبا ي�ضمن حق الالجئني يف
العودة والتعوي�ض.
كما ي��ؤك��د االردن على مواقفه ازاء عمل وكالة
ال �غ��وث ال��دول �ي��ة وال �ت��ي ت���ش�ك��ل ح��اف�ظ��ة م�ه�م��ة حل�ق��وق
الالجئني الفل�سطينيني يف اروق��ة االمم املتحدة ب�شكل
خا�ص واملجتمع ال��دويل ب�شكل ع��ام ا�ضافة اىل الواجب
االن�ساين النبيل الذي تقوم به نيابة عن املجتمع الدويل
وي�شدد االردن با�ستمرار على ع��دم امل�سا�س بالتفوي�ض
املمنوح لالونروا ا�ستناداً لقرار ان�شائها رق��م  302لعام
� ،1949إىل ح�ين ح��ل ق�ضية الالجئني ،وا�ستمرارها يف
تقدمي خدماتها ،لأكرث من  5ماليني الجئ فل�سطيني
م�سجلني لديها ،وذلك ح�سب التفوي�ض الأممي املمنوح
�إل�ي�ه��ا ،ويف ه��ذا ال���س�ي��اق �أك ��د وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة و� �ش ��ؤون
امل�غ�ترب�ين امي��ن ال���ص�ف��دي ،ع�ل��ى �أه�م�ي��ة اال��س�ت�م��رار يف
ت��وف�ير ال��دع��م ال�ل��ازم ل��وك��ال��ة الأمم امل �ت �ح��دة لإغ��اث��ة
وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني لتمكينها من القيام
بدورها وفق تكليفها �ألأممي.
اننا يف االردن معنيون با�ستمرار عمل الوكالة،
ب��الأب �ع��اد ال�سيا�سية ال�ق��ان��ون�ي��ة والإن���س��ان�ي��ة ،بو�صفها
منظمة �أممية ومظلة �سيا�سية حافظة لق�ضية الالجئني
الفل�سطينيني ،وم���س��ؤول�ي��ة امل�ج�ت�م��ع ال ��دويل ب��أك�م�ل��ه
وي��رف����ض االردن ت��وج��ه م��ن �أي ج�ه��ة �أو دول ��ة مانحة
لتقلي�ص م���س�ت��وى دع�م�ه��ا ل�ل��وك��ال��ة ،مت��اه �ي��اً م��ع ع��دم
قبوله لأي ح��دي��ث ع��ن �إل�غ��اء �أو تخفي�ض خدماتها �أو
نقل مهامها جلهة �أخرى ،ويدعو الدول املانحة ملوا�صلة
دعمها والإيفاء بالتزاماتها جتاه الأونروا ،حتى ت�ستطيع
الأخ�يرة القيام بواجباتها واال�ستمرار بعملها وتقدمي
خدماتها لالجئني الفل�سطينيني .مبا متثله من التزام
للمجتمع الدويل جتاه ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني.

م�ئ��وي��ة ال��دول��ة االردن��ي��ة  ....ال �ت��اري��خ وال ��ذاك ��رة الوطنية
مدير الدرا�سات واالعالم
احمد الروا�شدة

ال�شريف احل�سني بن علي

التاريخ كما هو م�ستودع االح��داث الب�شرية
عرب فرتات زمنية غابرة هو اي�ضا خمزن وم�ستودع
الذاكرة االن�سانية ،ي�ستذكر فيه االن�سان ما�ضيه
وتاريخه بكافة ���ص��وره وحتدياته واجن��ازات��ه ،
ولالمم وال�شعوب �ضروب خمتلفة يف بناء ذاكرتها
الوطنية تتوارثها عرب االج��ي��ال مبا ي ��ؤدي اىل
تعزيز روح اجلماعة واالنتماء والعي�ش وامل�صري
امل�شرتك .
ونحن يف االردن اذ نحتفل ب��ذك��رى مئوية
ال���دول���ة االردن���ي���ة ن�ستذكر ت�ضحيات االب���اء
واالجداد بقيادة ملوك بني ها�شم االطهار دفاع ًا
عن كرامة العرب وحترير ًا الرادتهم ،عندما طالب
القادة ال�سيا�سيني العرب ال�شريف احل�سني بن علي
قبل مئة عام� ،إر�سال �أحد �أجناله لقيادة الثورة
وا�سرتجاع عر�ش �سورية من الفرن�سيني ،بعدما
اندلعت الثورات �ضد الفرن�سيني يف خمتلف �أنحاء
�سورية ويف جنوب لبنان ،حيث كانت الفو�ضى
واال���ض��ط��راب��ات يف ب�لاد ال�شام يف �أع��ق��اب �إنهيار
اململكة ال�سورية ،وبعد هزمية اجلي�ش العربي يف
معركة مي�سلون �أمام القوات الفرن�سية التي تقدمت
�إىل دم�شق فاحتلتها يف � 24آذار .1920
حيث و�صل جاللة امللك امل�ؤ�س�س عبداهلل
ب��ن احل�سني (الأم��ي�ر �آن����ذاك) �إىل م��ع��ان يف 21
ت�شرين الثاين  1920ومنها غادر �إىل عمان يف 28
�شباط  1921ميالدي ،ليبدا بناء الدولة االردنية
احلديثة .
ويف معان توافد �أبناء �شرق الأردن �إىل مقر
امللك امل�ؤ�س�س للبيعة واملنا�صرة على حتقيق �أهداف

ن�شرة دورية متخ�ص�صة ت�صدر عن جلان اخلدمات
واال�ست�شارية يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني
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الثورة العربية الكربى ،وفيها اي�ضا عقد �أول م�ؤمتر
قومي عربي  ،تداعى حل�ضوره قادة و�شيوخ العرب
يف بلدان بالد ال�شام كافة ،و�صدر عنه بيان �أكد على
مت�سك �أبناء الأمة العربية بحقوقهم التي حرمهم
الأتراك منها و�أهمها ان�شاء دولة عربية يف امل�شرق
العربي.

امللك امل�ؤ�س�س عبد اهلل االول

ويقول امل����ؤرخ الدكتور بكر خ��از املجايل �إن
ق��دوم الأم�ير عبداهلل بن احل�سني �إىل معان يعد
نقطة حتول يف تاريخ النه�ضة العربية بعد انتهاء
اململكة العربية ال�سورية يف دم�شق �إث��ر معركة
مي�سلون يف  24مت��وز  ،1920فكانت منطقة بالد
ال�شام تعي�ش حالة م��ن ال��ف��راغ الإداري وغياب
القيادة العربية ،وكان و�صول الأمري عبداهلل بن
احل�سني �إىل معان ميثل �أم�لا عربيا يف ا�ستمرار
رفع راية الثورة العربية الكربى وا�ستمرار حركة
النه�ضة العربية.
وي�ضيف �أن ال��ق��ادة ال�سيا�سيني واملتنورين
العرب هرعوا �إىل لقاء الأم�ير(ان��ذاك) عبداهلل
ب��ن احل�سني يف معان بعد و�صوله �إليها ،وبحثوا
معه م�ستقبل املنطقة على قاعدة �أن تبقى جذوة

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

امل��ق��اوم��ة العربية وح��رك��ة التحرر العربي هي
العنوان الذي �أراد العرب االلتزام به وال�سري مع
القائد الأمري عبداهلل بن احل�سني ،فتحولت معان
�إىل عا�صمة عربية كمنطلق لوجه عربي جديد،
وقاعدة �سيا�سية و�إدارية وع�سكرية ،وت�سمى ق�صر
امللك امل�ؤ�س�س الذي اتخذه الأمري عبداهلل مقرا له
با�سم مقر الدفاع الوطني ،ومن معان كانت البداية.
ويبني �أن الفرتة التي �أعقبت نهاية احلكومة
العربية يف دم�شق ،ويف الوقت ال��ذي ك��ان يتوىل
عبدالرحمن اليو�سف من�صب رئي�س ال���وزراء يف
دم�شق ويتبع لالنتداب الفرن�سي� ،شهدت �إ�صداره
يف �شهر �آب  1920تعليمات �إىل كل من قائم مقام
ال��ك��رك ،وق��ائ��م م��ق��ام م��ع��ان ،ب�����ض��رورة االل��ت��زام
بتعليمات حكومة دم�شق ،وا�ستخدام العملة التي
كانت متداولة لديها �آنذاك ،ليبادر حينها مت�صرف
معان عبدال�سالم كمال برفع العلم الفرن�سي على دار
احلكومة يف معان فما كان من ال�شيخ عودة �أبو تايه
ومعه جموع من رجاالت معان �إال �أن هبوا وعملوا
على �إنزال العلم الفرن�سي ورفع العلم العربي بديال
عنه ،وزج عبدال�سالم كمال يف ال�سجن.
ويذكر امل��ؤرخ املجايل بدايات ثالث متخ�ضت
عن و�صول الأم�ير عبداهلل بن احل�سني �إىل معان
وه��ي البداية ال�سيا�سية التي متثلت يف البحث
مب��خ��رج��ات ال��ث��ورة العربية ال��ك�برى ،واحل��ر���ص
على ا�ستمرارية هذه الثورة ،والبداية الثقافية
التي جاءت من خالل االهتمام بالإعالم ،وا�صدار
جريدة احل��ق يعلو لتكون ناطقة با�سم احلركة
العربية التي ت�سعى �إىل �إر�ساء الدولة العربية،
والتوا�صل مع العرب ،وكانت البداية الثالثة هي
البداية الت�أ�سي�سية ب�إعالن الأمري عبداهلل نف�سه
نائبا الخيه امللك في�صل الأول على عر�ش �سوريا،
و�أن معان �ستكون منطلق التحرير باجتاه دم�شق.
ويقول �إن املوقف حت��ول باجتاه التفاو�ض
ال�سيا�سي بعدما تدخلت فرن�سا وه��ددت بالهجوم
على معان ،وطلبت من بريطانيا كف يد العرب
عن التفكري بالزحف نحو دم�شق ،مبينا �أن وزير
امل�ستعمرات يف احلكومة الربيطانية ون�ستون

ت�شر�شل يرغب مبقابلة الأم�ير عبداهلل يف معان
حني زيارته �إىل البرتا ،وهو �أورده ال�شريف احل�سني
بن علي يف ر�سالته �إىل الأمري عبداهلل.
ويلفت اىل �أن هذه تعترب �أول مفاو�ضات ولقاء
�سيا�سي على درب ت�أ�سي�س الدولة الأردنية ،ثم كانت
وفود �شرقي االردن �إىل الأم�ير عبداهلل يدعونه
للقدوم �إىل عمان ،مبينا �أن الرتتيبات جرت على
هذا الأ�سا�س ،فيما بد�أت تعد م�سرية الرحلة التي
انطلقت يوم � 28شباط  1921لت�سري على مدى 3
�أيام ،وت�صل �إىل عمان ظهرية يوم الأربعاء املوافق
� 2آذار عام  ،1921وتكون هذه هي البداية للدولة
االردنية.
وي��ذك��ر امل��ج��ايل ان امل��ل��ك امل ��ؤ���س�����س خطب
باجلموع يف حمطة �سكة حديد عمان حال و�صوله
�آنذاك قائال «ترحيبكم بنا واجتماعكم علينا �أمر
ال ي�ستغرب ،فانتم لنا ونحن لكم ،وانني مل اغفل
كلمة مما ج��اء به خطبا�ؤكم ،فوطنيتكم �أم��ر ال
يخفى و�ضالتكم املن�شودة هي حقكم الذي تطلبون،
و�إذا جاء الوقت ال�ستعمال ما ت�ستعمله االمم من
القوة ووجدنا انف�سنا �ضعفاء يف العدد والعدة فلن
ي�ضرينا ان منوت يف �سبيل �شرف الوطن واالمة ،ف�أنا
ال اريد منكم اال ال�سمع والطاعة وما جاء بي اىل
هنا اال حميتي وما حتمله والدي من العبء الثقيل،
ولو كان يل �سبعون نف�سا وبذلتها يف �سبيل االمة ملا
عددت نف�سي فعلت �شيئ ًا».
ويف هذه املنا�سبة اكد رئي�س الوزراء الدكتور
ب�شر اخل�صاونة على �أهمية ولوج املئوية الثانية
للدولة االردنية اعتمادا على املبادئ الرا�سخة
التي ت�أ�س�ست عليها الدولة ويف اطار الر�ؤية امللكية
ال�سامية وتوجيهات جاللة امللك عبداهلل الثاين
بتعظيم املنجزات الوطنية وال�سعي نحو االعتماد
على ال��ذات يف خمتلف امل��ج��االت تر�سيخا ملفهوم
ا�ستقاللنا الوطني بجميع ابعاده.
ولفت رئي�س ال��وزراء خالل تر�ؤ�سه يف رئا�سة
ال��وزراء اجتماع اللجنة العليا الحتفالية مئوية
ت�أ�سي�س ال��دول��ة االردن��ي��ة �إىل اهمية تكري�س
احتفالية مئوية ت�أ�سي�س الدولة االردنية مبا يليق
مبا حققته وحتققه الدولة االردنية من اجنازات
ومكت�سبات بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين الذي
ت��وارث منظومة اخالقية وقيمية ومبادئ �سامية
ارتكزت اىل الثورة العربية الكربى ور�سالتها.
حيث اع��دت وزارة الثقافة خطة بالتعاون
م��ع خمتلف وزارات وم�ؤ�س�سات ال��دول��ة تت�ضمن
فعاليات بهذه املنا�سبة يف العا�صمة عمان وخمتلف
حمافظات اململكة مبا يربز م�سرية الدولة االردنية
واجن��ازات��ه��ا ويكر�س ح��ال��ة االع��ت��زاز الوطني ،
و�سيتم اي�ضا �إطالق م�سارات متعددة لتوثيق م�سرية
الدولة الأردن��ي��ة يف خمتلف املجاالت ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية وجت�سيد املحطات
البارزة والرموز الوطنية يف �أعمال ثقافية وفنية
كبرية قابلة لال�ستمرارية والبقاء.

خرفان ي�ؤكد
م ��وا�� �ص� �ل ��ة
ال � � � ��دع � � � ��م
ا لأ ر د ين
ل �ل �ق �� �ض �ي ��ة
الفل�سطينية

ال�شروق-

�أك����د م��دي��ر ع���ام دائ���رة
ال�ش�ؤون الفل�سطينية املهند�س
رف���ي���ق خ���رف���ان� ،أن امل��م��ل��ك��ة
الأردن��ي��ة الها�شمية ،بقيادة
وت��وج��ي��ه ج�لال��ة امل��ل��ك عبد
اهلل الثاين ،متم�سكة بثوابتها
الوطنية والقومية اخلا�صة
بالق�ضية الفل�سطينية و�إميانها
الرا�سخ ب���أن �إن��ه��اء االحتالل
الإ�سرائيلي و�إق��ام��ة الدولة
الفل�سطينية امل�ستقلة هو احلل
الوحيد.
و����ش���دد خ����رف����ان ،خ�لال
م�شاركته يف اجتماعات �أعمال
ال���دورة  105مل��ؤمت��ر امل�شرفني
ع��ل��ى ����ش����ؤون الفل�سطينيني
يف ال���دول العربية امل�ضيفة،
ال��ذي تنظمه الأم��ان��ة العامة
جلامعة الدول العربية  /قطاع
فل�سطني والأرا���ض��ي العربية
املحتلة على توا�صل اهتمام
احلكومة الأردن��ي��ة بالنواحي
الإن�سانية والتنموية لالجئني
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين امل��ق��ي��م�ين

على �أر����ض اململكة ،مب��ا فيها
امل�شروعات التنموية واخلدمية
يف خم����ي����م����ات ال�ل�اج���ئ�ي�ن
الفل�سطينيني يف اململكة .كما
���ش��دد خ��رف��ان ع��ل��ى موا�صلة
اململكة دعمها ل���ـ»الأون���روا»،
مب��ا ُي�����س��اع��ده��ا ع��ل��ى ال��وف��اء
بتفوي�ضها الأممي جتاه املاليني
م��ن ال�لاج��ئ�ين الفل�سطينيني،
الف���ت��� ًا لأه���م���ي���ة ت���وف�ي�ر كل

ال�سبل الالزمة لإجناح امل�ؤمتر
ال����دويل ال���ذي �سيعقد مطلع
العام املقبل برعاية �أردنية ــ
�سويدية ،لت�أمني الدعم املايل
الكايف وامل�ستدام لهذه الوكالة
االممية الهامة.
وب���ح���ث امل������ؤمت�����ر ال����ذي
انطلقت �أعماله االثنني املوافق
 ،12/14ع�بر تقنية ات�صال
ال��ف��ي��دي��و ،مب�����ش��ارك��ة ال���دول

ال��ع��رب��ي��ة امل�ضيفة لالجئني
الفل�سطينيني وجامعة الدول
ال��ع��رب��ي��ة ،م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون
الإ���س�لام��ي ،املنظمة العربية
للعلوم وال��ث��ق��اف��ة «�أل��ك�����س��و»،
امل��ن��ظ��م��ة الإ���س�لام��ي��ة للعلوم
والثقافة «�أ�سي�سكو» ،انتهاكات
االح���ت�ل�ال اال���س��رائ��ي��ل��ي �ضد
احل���ق���وق امل�����ش��روع��ة لأب��ن��اء
فل�سطني يف الأرا�ضي املحتلة.

خ������رف������ان ي�������ؤك������د ع����ل����ى ت����ع����زي����ز ال����ت����ع����اون
وال�������ت�������ن���������������س�������ي�������ق م������������ع ال��������وك��������ال��������ة
ال�شروق-

عقد مدير عام دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية ،املهند�س
رفيق خ��رف��ان ،اجتماعا مع مديرة عمليات الوكالة /
االردن ،مريثا رودريجيز ،ناق�ش جملة من الق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك.
وعر�ضت رودريجيز يف االجتماع للتحديات التي
تواجه عمل الوكالة يف منطقة االردن ،على خلفية االزمة
املالية اخلطرية وغري امل�سبوقة التي تعي�شها الوكالة،
وال��ت��ي عقدتها جائحة ك��ورون��ا ،وال���ذي ينعك�س على
ا�ستدامة وظائف م�ؤقتة ملت�صلة ب�أن�شطة حيوية للغاية،

خرفان يبحث مع
م �� �س ��ؤول�ي�ن م��ن
االون ��روا االزم��ة
امل��ال �ي��ة ل�ل��وك��ال��ة

ال�شروق-

يف التعليم وال�صحة واالغ��اث��ة ،وميتد حتى للم�شاريع
اجلاري العمل عليها.
كما بحث االجتماع يف عدد من الق�ضايا املت�صلة بعمل
الوكالة يف منطقة عمليات االردن ،مبا فيه ما يتعلق
منها بت�سهيل عمل املراكز املجتمعية القائمة يف عدد من
خميمات وجتمعات الالجئني الفل�سطينيني يف اململكة،
و�آل��ي��ات و�سبل دع��م الالجئني الفل�سطينيني القادمني
للمملكة م��ن �سوريا ،وح�شد التمويل لهم م��ن املانحني
وال�شركاء.
وحت��دث��ت رودري��ج��ز �أي�ض ًا ح��ول اول��وي��ات الوكالة

ب��ح��ث امل��دي��ر ال��ع��ام ل��دائ��رة
ال�ش�ؤون الفل�سطينية ،املهند�س
رف���ي���ق خ����رف����ان ،خ��ل�ال ل��ق��ائ��ه
بال�سيدة جوت�شي دانييلز ،رئي�سة
هيئة العاملني بالأونروا ،وال�سيد
كري�ستيان نينو ،م��دي��ر امل���وارد
الب�شرية بالأونروا ،االزمة املالية
اخل��ان��ق��ة وغ�ي�ر امل�سبوقة التي
تعي�شها ال��وك��ال��ة ،وال��ت��ي و�صلت
لدرجة �أنها باتت �شبه عاجزة

عن توفري رواتب موظفيها لل�شهر
اجل��اري ( 2020لديها فقط نحو
 %45م��ن ه��ذه ال���روات���ب) ،فيما
تدبرت �أمرها وب�صعوبة لت�أمني
رات��ب �شهر ت�شرين ثاين املا�ضي،
م�ؤكد ًة �صعوبة �أن تتخذ الوكالة
�أي اج���راءات تق�شفية �إ�ضافية
دون ال��ت ��أث�ير واال����ض���رار �أك�ثر
ف�أكرث بخدمات الوكالة ،م�شرية
اىل التق�شفات التي جل ��أت �إليها
ال��وك��ال��ة ط���وال ال���ع���ام،2020 ،

ملنطقة عمليات االردن ،للعام  ،2021مبا فيه تخ�صي�ص
 10ماليني دوالر لإدارة النفايات ال�صلبة ،وهو املو�ضوع
الذي �سيكون احد املو�ضوعات الرئي�سية للنقا�ش مع دائرة
ال�ش�ؤون الفل�سطينية للعام القادم.
من جهته حذر املهند�س خرفان بعد العودة للتعليم
الوجاهي ،فعلى الوكالة �أن ت�أخذ بعني االعتبار تزايد
عدد الطلبة لديها ،وبالتايل احلاجة ملوارد �أكرب ،م�ؤكدا
على ا�ستمرار التعاون والتن�سيق بني الدائرة والوكالة ويف
خمتلف املجاالت ،لتح�سني الظروف املعي�شية واالقت�صادية
واالجتماعية لالجئني الفل�سطينيني يف اململكة.

وناهزت الـ  85مليون دوالر ،ي�ضاف
اليه حقيقة ان موازنة الربامج
مثال للعام  2020هي نف�سها للعام

 ،2012علم ًا ب���إن االحتياجات
�سوء
زادت ب�شكل م��ذه��ل ،زادت
ً
بفعل جائحة كورونا.
م���ن ج��ه��ت��ه ع�ب�ر امل��ه��ن��د���س
خرفان عن خطورة الو�ضع الذي
و�صلت اليه منظمة دولية هامة
كالأونروا ،بحيث �صارت تخطط
ال�ستدامة خدماتها �شهرا ب�شهر،
معربا عن �أمله ب�إن تتمكن الوكالة
م���ن جت����اوز ه���ذه االزم�����ة ال��ع��ام
القادم.

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

3

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

ال�ش�ؤون الفل�سطينية ت�صدر تقريرها ل�شهر ت�شرين الثاين
ال�شروق-
تناول التقرير ل�شهر ت�شرين ث��اين  ،2020ت�أكيد
ح�ضرة �صاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبد اهلل الثاين
اب��ن احل�سني «حفظه اهلل» ورع��اه ،على مواقف الأردن
القومية الثابتة جتاه الق�ضية الفل�سطينية بكافة �أركانها،
ودع��م الأ�شقاء الفل�سطينيني لإقامة دولتهم امل�ستقلة،
�إذ �أكد جاللته مبنا�سبة يوم الت�ضامن العاملي مع ال�شعب
الفل�سطيني ال�شقيق ،ال��ذي ي�صادف التا�سع والع�شرين
من �شهر ت�شرين الثاين من كل عام ،وت�شديد جاللته يف
ر�سالة �إىل رئي�س جلنة احلقوق غري القابلة للت�صرف
لل�شعب الفل�سطيني �شيخ يانغ� ،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 1967
وعا�صمتها القد�س ال�شرقية ،وف��ق ح��ل ال��دول��ت�ين� ،أو
ا�ستمرار ال�صراع الذي تعمقه االنتهاكات املتوا�صلة حلقوق
ال�شعب الفل�سطيني واخلطوات غري ال�شرعية التي تقو�ض
كل فر�ص حتقيق ال�سالم ،داعيا جاللته �إىل ك�سر اجلمود
يف العملية ال�سلمية والدفع باجتاه مفاو�ضات مبا�شرة
 ت�سببت مم��ار���س��ات االح��ت�لال الإ���س��رائ��ي��ل��ي العدوانيةبا�ست�شهاد ( )3فل�سطينيني ،فيما بلغ عدد الفل�سطينيني
الذين �أ�صيبوا بجراح خالل هذا ال�شهر ،على يد قوات
االح��ت�لال وم�ستوطنيه ( )83فل�سطينيا  80منهم يف
ال�ضفة الغربية ،و ( )3يف قطاع غزة.
 اعتقلت ق��وات االحتالل خ�لال الفرتة مو�ضع التقرير،ت�شرين ثاين )423( ،2020؛ ( )418من ال�ضفة و( )5من
غزة
 وا�صلت ق���وات االح��ت�لال اقتحامها لتجمعات �سكنيةفل�سطينية والتي ناهزت ( )341مع ما يرافقها وكالعادة،
من تنكيل للمواطنني وانتهاك حلرماتهم و تخريب متعمد
للممتلكات اخلا�صة والعامة على حدٍ �سواء ،مع ما يرافقها
وك��ال��ع��ادة م��ن تنكيل للمواطنني وان��ت��ه��اك حلرماتهم
وتخريب متعمد للممتلكات اخلا�صة والعامة.
 �أقامت قوات االحتالل ( )463حاجز ًا ع�سكريا مفاجئ ًا يفالأرا�ضي املحتلة ،توزعت على النحو التايل� :أعاقت من
خاللها حركة املواطنني والب�ضائع واملنتجات الزراعية.
 كما ا�ستمر االحتالل الإ�سرائيلي يف ممار�سة انتهاكاتهاملمنهجة �ضد املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة غري �آب��ه بالقرارات الدولية ذات
ال�صلة ،حيث �شهد ت�شرين ثاين موجة من االقتحامات
ن��ف��ذه��ا امل�ستوطنون بحماية م��ن الأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة
والع�سكرية الإ�سرائيلية� ،إذ بلغ عدد امل�ستوطنني الذين
اقتحموا الأق�صى ( )1845م�ستوطن ًا ،هذا عالوة على
و�ضع قيود على �أهايل ال�ضفة الغربية ملنعهم من ال�صالة يف
الأق�صى ،كما مت �إ�صدار ( )21قرار �إبعاد بحق املقد�سيني
و�إىل جانب ذلك �أطلق احلاخام املتطرف يهودا غليك،
خالل اقتحام جديد للم�سجد الأق�صى م�ؤخرا ،حملة
جلمع التربعات مبنا�سبة عيد «احلانوكاه» اليهودي ،وذلك

ت� ��رف � �ي � �ع� ��ات يف
دائ � ��رة ال �� �ش ��ؤون
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة

ن�شرة دورية متخ�ص�صة ت�صدر عن جلان اخلدمات
واال�ست�شارية يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني
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وجادة ،لتحقيق ال�سالم ،على �أ�سا�س حل الدولتني ،ووفق
القانون ال��دويل وق���رارات ال�شرعية الدولية ومبادرة
ال�سالم العربية ،ووقف اخلطوات الإ�سرائيلية �أحادية
اجل��ان��ب ،التي تقو�ض فر�ص ال�سالم وت ��أج��ج ال�صراع،
كاال�ستيطان وحماوالت �ضم �أي �أرا�ض فل�سطينية ،وفر�ض
واقع جديد يف امل�سجد الأق�صى املبارك  /احلرم القد�سي
ال�شريف ،م�ؤكدا جاللته موا�صلة االردن الت�صدي لأي
حماولة لفر�ض واق��ع جديد �أو تغيري للو�ضع التاريخي
والقانوين القائم يف القد�س ،وحماوالت التق�سيم الزماين
�أو املكاين ،للم�سجد الأق�صى امل��ب��ارك /احل��رم القد�سي
ال�شريف ،ورف�ضه جلميع الإج����راءات الأح��ادي��ة التي
ت�ستهدف تغيري هوية املدينة ومقد�ساتها وحم��اوالت
التق�سيم الزماين �أو املكاين ،للم�سجد الأق�صى املبارك/
احلرم القد�سي ال�شريف.
ويف ذات ال�سياق ،ا�ستعر�ض التقرير موا�صلة االحتالل
الإ�سرائيلي خالل ت�شرين ثاين  ،2020انتهاكاته املعهودة
يف الأر���ض��ي الفل�سطينية املحتلة ب�سكانها ومقد�ساتها
حتد جلميع املواثيق واملعاهدات والقرارات
وممتلكاتها يف ٍ
الدولية ،وكان �أبرز هذه االنتهاكات:
�ضمن حم��اوالت امل�ستوطنني تكري�س امل�سجد الأق�صى
كـ»مركز ديني يهودي» ،هذا بالإ�ضافة �إىل قيام بلدية
االح��ت�لال اال�سرائيلي يف القد�س ،درج��ا ق��رب املقربة
اليو�سفية ي�ؤدي �إىل باب الأ�سباط �أحد �أب��واب امل�سجد
الأق�صى املبارك ،وغريها من االقتحامات التي ت�ستهدف
املدينة وهويتها التاريخية والعربية والإ�سالمية.
 وا�صلت �سلطات االح��ت�لال �سيا�ساتها العن�صرية �ضدالفل�سطينيني ،وم�صادرة �أرا�ضيهم و�إخ��ط��ار الكثري من
املن�ش�آت بالهدم حيث �شهد �شهر ت�شرين ثاين 2020هدم
( )33عملية هدم للمنازل واملن�ش�آت الفل�سطينية ،بحجة
البناء دون ترخي�ص،
 اع��ت��داء االح��ت�لال على ممتلكات ملواطنني فل�سطينينيكتخريب الأث���اث وال�سيارات واق��ت�لاع �شجر الزيتون.
م�صادرة ممتلكات خا�صة �أثناء عمليات االقتحام� ،إىل
جانب م�صادرة ت�سجيالت كامريات ملجالت فل�سطينية
و�سيارات ،يف ( )37حالة م�صادرة ممتلكات.
 �إق�����رار ال�����س��ل��ط��ات اال���س��رائ��ي��ل��ي��ة ع����ددا م��ن امل�����ش��اري��عاال�ستيطانية التي تهدف اىل تكثيف اال�ستيطان وتر�سيخ
الوجود اليهودي يف عدد من املدن ويف طليعتها القد�س،
حيث �أن امل�شروع اال�ستيطاين يركز على �إحداث تغيريات
جذرية يف واقع مدينة القد�س ،حتول �أحياءها ال�شرقية
والبلدة القدمية �إىل الطابع اليهودي ،حيث �صادقت
�سلطات االحتالل على خطة م�شروع “وادي ال�سيليكون”،
يف منطقة وادي اجل��وز مبدينة القد�س ،وال��ذي �سيتم
مبوجبه اال�ستيالء على  2000دومن من �أرا�ضي املواطنني
اخلا�صة ،وهدم �أكرث من  200من�ش�أة �صناعية للمواطنني،
وب��ن��اء ح��وايل  900غرفة فندقية ا�ستيطانية .كما
�صادقت �سلطات االحتالل يف مدينة القد�س على بناء
 108وحدات �سكنية ا�ستيطانية جديدة ،يف م�ستوطنة

ق����رر م���دي���ر ع����ام دائ�����رة ال�����ش���ؤون
الفل�سطينية املهند�س رفيق خرفان بتن�سيب
من جلنة امل��وارد الب�شرية يف دائ��رة ال�ش�ؤون
الفل�سطينية ترفيع ع��دد من املوظفني اىل
درجات خمتلفة.
حيث مت ترفيع ع��ددا م��ن املوظفني
ترفيعا جوازايا وهم املهند�س �أحمد العمري
مدير مديرية امل�شاريع اىل الدرجة اخلا�صة
 ،علياء داود رئي�س ق�سم التطوير امل�ؤ�س�سي
اىل الدرجة الرابعة  ،مالك املومني رئي�س
ق�سم متابعة مالية جلان خدمات املخيمات اىل

“رامات �شلومو” ،وطرحت عطاءات بناء  1257وحدة
ا�ستيطانية جديدة يف م�ستوطنة “جفعات همتو�س”
املقامتني يف القد�س،
 وعلى �صعيد ال�ش�أن الإ�سرائيلي ا�ستعر�ض التقرير �صدرعن معهد �أبحاث الأم��ن القومي الإ�سرائيلي ي�ؤكد ب�أن
على القيادة يف �إ�سرائيل �أن ت�ستوعب الواقع قد تغري يف
�أعقاب انتخاب جو بايدن رئي�سا للواليات املتحدة ،و�أن
تالئم �إ�سرائيل �سيا�ستها لل�سيا�سة الأمريكية الآخ��ذة
بالتبلور ،وكذلك لطبيعة وطريقة �أداء الرئي�س والإدارة
اجلديدين ،كما تناول التقرير حل الكني�ست الإ�سرائيل
نف�سه والتوجه النتخابات رابعة يف غ�ضون عامني و�آثار
ذلك والتوقعات املرتبطه بالو�ضع ال�سيا�سي احلزبي يف
�إ�سرائيل ،كما ا�ستعر�ض التقرير معطيات تقرير الفقر
البديل الذي ن�شرته منظمة «التيت» الإ�سرائيلة والذي
ي�شري اىل ارتفاع ن�سبة الفقر يف �إ�سرائيل من  ،%20.1التي
ت�شمل � 582ألف عائلة� ،إىل  ،%29.3التي ت�شمل � 850ألف
عائلة مو�ضحا �أن الن�سبة كانت �أعلى بني العائالت العربية
التي ت�ضررت �إثر هذه اجلائحة ،كما ا�ستعر�ض التقرير
مقاال ن�شرته �صحيفة «ه�آرت�س» للكاتب ت�سفي برئيل،
حتدث حول اتفاقيات التطبيع الأخ�يرة بني االحتالل
الإ�سرائيلي وبع�ض ال��دول العربية ،م�شريا �إىل �أن مثل
هذه االتفاقيات لن ت�ستطيع طم�س الق�ضية الفل�سطينية
�أو �إزاحتها عن جدول الأعمال ،و�أن قرار رئي�س ال�سلطة
الفل�سطينية حممود عبا�س م�ؤخرا« ،ا�ستئناف التن�سيق
الأمني مع �إ�سرائيل و�إعادة �سفراء فل�سطني �إىل البحرين
والإمارات ،هو جزء من ا�ستعداد ال�سلطة قبيل دخول جو
بايدن �إىل البيت الأبي�ض ،ولي�س لأنه يعلق الآمال على
جناح املفاو�ضات مع �إ�سرائيل �إذا ا�ست�ؤنفت.

الدرجة الثانية  ،رامي نا�صر القائم ب�أعمال
مدير مديرية ال�ش�ؤون القانونية اىل الدرجة
الثانية � ،شذى باطا رئي�س ق�سم جلان خدمات
امل��خ��ي��م��ات وم��ؤ���س�����س��ات املجتمع امل���دين اىل
الدرجة الرابعة  ،عزام الرحمي من مديرية
خدمات املخيمات اىل الدرجة الرابعة ،منرية
م�صاحلة من مديرية خدمات املخيمات اىل
الدرجة ال�ساد�سة وحممد و�شاح من مديرية
خدمات املخيمات اىل الدرجة ال�ساد�سة .
كما مت ترفيع عددا من املوظفني ترفيعا
وجوبيا وهم املهند�سة حنان القيمريي رئي�س

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

ق�سم املتابعة واال�شراف يف مديرية امل�شاريع
اىل الدرجة الثانية  ،حممد العريقات القائم
ب�أعمال مدير ال�ش�ؤون املالية اىل الدرجة
الثالثة  ،حممد ن���ادر حم���روم م��ن مديرية
املخيمات اىل الدرجة الثانية ،اروى ال�ضمور
من مديرية االونروا واملنظمات الدولية اىل
الدرجة اخلام�سة  ،منى �أبو طالب من مديرية
خ��دم��ات املخيمات اىل ال��درج��ة اخلام�سة ،
هناء �صالح من مديرية ال�ش�ؤون الإدارية اىل
الدرجة ال�سابعة وحممد عو�ض جاد اهلل اىل
الدرجة ال�سابعة .

ور�� �ش ��ة ت��دري �ب �ي��ة ح� ��ول ك �ي �ف �ي��ة ا���س��ت��خ��دام ب��رن��ام��ج �أق �� �س��اط
ق�����ض��اي��ا ب � ��دل �أج� � ��ر امل� �ث ��ل يف ( ال � �� � �ش � ��ؤون ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة )

ال�شروق-
عقدت مديرية تكنولوجيا
امل��ع��ل��وم��ات يف دائ����رة ال�����ش ��ؤون
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ور����ش���ة عمل
ت��دري��ب��ي��ة ب���ع���ن���وان» كيفية

ا�ستخدام برنامج �أق�ساط ق�ضايا
ب��دل �أج���ر امل��ث��ل» ي��وم االثنني
املوافق .12/21
وا�ستهدفت ال��ور���ش��ة التي
قدمتها رئي�س ق�سم احلكومة
االلكرتونية غادة حممد جابر

ع�����ددا م���ن م��وظ��ف��ي ال���دائ���رة
م��ن م��دي��ري��ة ال�����ش ��ؤون املالية
وم��دي��ري��ة ال�����ش ��ؤون القانونية
ووح����دة ال��ت��دق��ي��ق وال��رق��اب��ة
الداخلية.
ويهدف الربنامج �إىل تنظيم

العمل ب�ين م��دي��ري��ات ال��دائ��رة
فيما يخ�ص «ق�ضايا ب��دل �أجر
املثل» وت�سجيل وادخ��ال بيانات
الق�ضايا واحت�ساب الفوائد على
امل��ب��ال��غ امل��ح��ك��وم بها ومراقبة
االق�ساط والدفعات التي يتم

دفعها عن هذه الق�ضايا.
وق��د مت ال��ب��دء با�ستخدام
الربنامج ب�شكل جتريبي لتلقي
املالحظات واال�ستف�سارات ليتم
اعتماده يف ب��داي��ة ع��ام 2021
ب�شكل نهائي.

(الأون � � � � � � � � � � ��روا) � � �ش � �ب� ��اب الج� � �ئ�� ��ي ف �ل �� �س �ط�ي�ن ور�� � � � � � �ش � � � � � ��ة ت � � ��دري � � �ب � � �ي � � ��ة
ي �ط �ل �ق��ون م�����ش��روع��ا غ �ن��ائ �ي��ا ي �ج �� �س��د � �ص �م��وده��م مل� � � ��وظ � � � �ف� � � ��ي ال� � � � � ��دائ� � � � � ��رة

�أع��ل��ن��ت وك��ال��ة االمم امل��ت��ح��دة ل��غ��وث وت�شغيل
الالجئني الفل�سطينيني يف ال�شرق االدنى (االونروا)
ان جمموعة من ال�شباب وال�شابات من الجئي فل�سطني
املوهوبني �سيقومون ب�إر�سال ر�سالة �أمل ووحدة �إىل
العامل من خالل �أغنية �أطلقوها بعنوان « متحدون
ك�شخ�ص واح��د «وه��ي �أغنية متفائلة نتجت عن
�ساعات طويلة من الت�أليف واجلهد والتجارب التي
ق�ضاها ال�شباب م��ع جمموعة م��ن ك��ت��اب الأغ���اين
واملو�سيقيني العامليني وجت�سد �صمود ال�شباب الالجئ
و�أملهم.
وبح�سب بيان �صحايف �صادر عن الوكالة
ميثل ال�شباب وجميعهم �أع�ضاء يف الربملان
الطالبي على م�ستوى الوكالة لعام
� 2019 / 2018أ���ص��وات �أك�ث�ر من
ن�صف مليون فتى وفتاة من الجئي
فل�سطني يدر�سون يف �أك�ثر من 700
م��در���س��ة ت��دي��ره��ا (الأون�������روا) يف
مناطق عملها اخلم�س :قطاع غزة
والأردن ولبنان و�سوريا وال�ضفة الغربية،
مبا يف ذلك القد�س ال�شرقية.
ومن خالل هذه املبادرة الأوىل من نوعها ،كان
الطالب ي�أملون �أن ير�سلوا للعامل ر�سالة ت�صميم
ووحدة و�سالم  -حتى يف مواجهة ال�صراع والبطالة،
واجلائحة العاملية املدمرة التي غزت العامل الآن
على �أمل �أن يكون عام � 2021أف�ضل للجميع ،بح�سب
الوكالة.
وقال البيان ان مبادرة �صناعة املو�سيقى ولدت
عندما �أعرب �أع�ضاء الربملان الطالبي على م�ستوى
الوكالة ،املحبطون من فر�صهم امل��ح��دودة للتعبري

عن الذات ،عن اهتمامهم با�ستخدام املو�سيقى جلعل
�أ�صواتهم م�سموعة يف جميع �أنحاء العامل ،
وحتت القيادة الفنية للمدير الثقايف الإيطايل
باولو برتو�شيلي ،م�ؤ�س�س ورئي�س EMMA for
 Peaceوهي منظمة دولية غري حكومية لتعزيز
دبلوما�سية املو�سيقى ،جمع امل�شروع بني املتخ�ص�صني
يف املو�سيقى :دايفيد ديلو ،وهو م�ؤلف ومنتج مو�سيقى
من �إيطاليا؛ وجوردان دي مايو ،وهي مغنية وكاتبة
�أغاين من الواليات املتحدة و�إيطاليا؛ وليديا ليون،
مغنية وكاتبة �أغ��اين من الواليات املتحدة؛ وزينة
برهوم مغنية من الأردن؛ و�أمرية عي�سى ،فنانة
راب من �إيطاليا .لقد �ساعد الفنانون
على حتقيق حلم الربملانيني الطالب
من خالل تدريب وتوجيه الطالب
على م��دار عامني لإن��ت��اج مقطوعة
مو�سيقية جميلة تعرب عن �إب��داع
وت�صميم الجئي فل�سطني ال�شباب.
وت�سلط الكلمات ال�����ض��وء على
جمال املو�سيقى و�شغف الطالب« :بالرغم
من التحديات ،وعلى الرغم من القلق� ،إال �أن
�أملنا ي��دوم .نريد �أن نكتب بحرب احلرية واحل��ب،
و�صفحات جديدة ال ُتن�سى وتلوينها معكم مل�ستقبل
جديد ويوم جديد» .وقد وفرت املو�سيقى لالجئي
فل�سطني ال�شباب املالذ الذي هم ب�أم�س احلاجة �إليه
من واقع �صعب يف كثري من الأحيان ،وفقا للبيان.
ونظرا للأزمة املالية غري امل�سبوقة التي تعاين
ً
منها الوكالة ،ف�إن اخلدمات احليوية مثل تلك املقدمة
له�ؤالء الأطفال �أ�صبحت الآن يف خطر ،مما يعر�ض
الالجئني الفل�سطينيني للخطر.

ال�شروق-

عقدت دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية ور�شة تدريبية حول
كيفية احت�ساب م�ساهمة كل مديرية من مديريات الدائرة
يف حتقيق االهداف اال�سرتاتيجية للدائرة يوم االحد املوافق
� 12/20شارك فيها عددا من موظفي وموظفات الدائرة.
وت�أتي هذه الور�شة التي قدمها امل�ست�شار يزن جمج من
�شركة املنظور امل���وازي لال�ست�شارات �ضمن م�شروع لتقييم
وحتديث ا�سرتاتيجية الدائرة للأعوام  2021- 2019الذي
متوله وكالة التعاون الأملاين جي �أي زد .
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يُطلع ال��دول امل�ضيفة على
الأو� � �ض� ��اع امل��ال �ي��ة ل�ل��وك��ال��ة

�أعلن االحتاد الأوروبي عن تربع �إ�ضايف بقيمة
 4.6مليون ي��ورو من �أج��ل امليزانية الرباجمية
لوكالة الأمم املتحدة لغوث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدن���ى الأون����روا لعام
 2020للم�ساعدة يف تلبية احتياجات الجئي
فل�سطني يف مناطق عمل الوكالة اخلم�س خالل
تف�شي ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د ،19-وذل���ك م��ن خ�لال
براجمها ال�صحية والإغاثية ،وجاء هذا الإعالن
خالل اجتماع افرتا�ضي يف الـ  11من ت�شرين الثاين
املا�ضي املفو�ض العام للوكالة فيليب الزاريني،
ومفو�ض االحتاد
الأوروبي ل�ش�ؤون
اجلوار والتو�سع،
�أوليفر فارهيلي.
وي�������أت������ي
ه�������ذا ال����ت��ب�رع
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
امل��ب��ل��غ ال����ذي مت
���ص��رف��ه يف وق��ت
�سابق م��ن العام
اجل������اري مببلغ
 82مليون ي��ورو
مليزانية الأونروا
ال�برن��اجم��ي��ة ،بح�سب ب��ي��ان �صحايف ���ص��ادر عن
الوكالة .
وكانت االونروا قد �أطلقت يف وقت �سابق من
العام احلايل منا�شدة للح�صول على 94.6مليون
دوالر من �أجل جائحة كوفيد .19-وتطلب الوكالة
هذا التمويل من �أجل التخفيف من الآثار الأ�شد
�سوءا للجائحة على �أكرث من  5.6مليون الجئ من
فل�سطني م�سجلني لديها يف ال�شرق الأو�سط ولفرتة
تنتهي بنهاية كانون الأول اجل��اري  ،2020مع

 70م �ل �ي ��ون
دوالر �أمريكي
م � � ��ن ك � �ن� ��دا
�إىل الأون ��روا
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�إيالء تركيز خا�ص على ال�صحة واملعونة النقدية
والتعليم.
و�أع��رب املفو�ض العام للوكالة عن تقديره
العميق لثقة االحت��اد الأوروب���ي ودعمه امل�ستمر
ب��ال��ق��ول� :إن��ن��ي مم�تن للغاية ل�شراكة االحت��اد
الأوروب����ي م��ع الأون����روا وال��ت��زام��ه جت��اه الجئي
فل�سطني� .إن هذا التربع الإ�ضايف يحظى بتقدير
كبري يف وقت تواجه فيه الوكالة �أزمة مالية غري
م�سبوقة فاقمتها جائحة كوفيد.19-
ب����دوره ،ق��ال ممثل االحت���اد الأوروب�����ي يف
مدينة القد�س،
�سفني ك��ون فون
ب��ورغ�����س��دورف:
ي�سعدين جدا �أن
نتمكن م��ن دف��ع
هذه املخ�ص�صات
الإ���ض��اف��ي��ة هذا
ال��ع��ام .لقد كان
ع���������ام 2020
���ص��ع��ب��ا ل��ل��غ��اي��ة
ع����ل����ى الج���ئ���ي
فل�سطني ،الذين
ت������أث�����روا ل��ي�����س
فقط ب�شدة من جائحة كوفيد 19-والأزمة املالية
اخلطرية للوكالة ،ولكن �أي�ضا بالتوترات ال�سيا�سية
واالنكما�ش االقت�صادي يف فل�سطني.
و�أ���ض��اف� :سي�ساعد ه��ذا ال��دع��م يف معاجلة
اخلدمات التي ت�شتد احلاجة �إليها للفل�سطينيني
يف خميمات الالجئني ،وال �سيما يف قطاع ال�صحة.
يظل عمل الأون�����روا حا�سما جلميع الالجئني
الفل�سطينيني و�إمكانية ا�ستمرار حل الدولتني،
وكذلك ال�ستقرار املنطقة و�أمنها.

�أعلنت �أوت����اوا �أ ّن��ه��ا �ستقدّ م على مدى
ال�سنوات ال��ث�لاث املقبلة 90 ،مليون دوالر
كندي ( 70مليون دوالر �أم�يرك��ي) مل�ساعدة
وك��ال��ة الأمم امل��ت��ح��دة لإغ���اث���ة وت�شغيل
ال�لاج��ئ�ين الفل�سطينيني «�أون������روا» ،التي
تفاقمت م�شاكلها املالية منذ قطعت عنها
وا�شنطن امل�ساعدات يف 2018
وق��ال��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة الكندية يف
بيان لها �إنّ ه��ذه امل�ساعدة �ستتيح «تلبية
االحتياجات املتزايدة لالجئني الفل�سطينيني،
خ�صو�صا يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
والأرا�ضي الفل�سطينية التي حتت ّلها �إ�سرائيل
منذ  ،1967و�سوريا ولبنان والأردن ،و�أو�ضح
البيان �أنّ هذا التمويل �سيمكّن �أكرث من ن�صف
مليون فتاة وفتى فل�سطيني من احل�صول على
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ال�شروق-

عقد ممثلو الدول امل�ضيفة لالجئني الفل�سطينيني اجتماعا
افرتا�ضيا ،ي��وم الثالثاء املوافق  ،12/15مع املفو�ض العام
للأونروا ،فيليب الزاريني ،ملناق�شة �أحدث التطورات املالية
للوكالة ،يف ظل عجزها املايل عن �سداد روات��ب موظفيها يف
مواعيدها املحددة ل�شهري ت�شرين ثاين املا�ضي وكانون �أول
احلايل.
و�أكد الزاريني �أن الهدف الرئي�سي هو احلفاظ على خدمات
الوكالة واحليلولة دون ترديها للهاوية ،معربا عن �أمله ب�أن
تكون الواليات املتحدة جزءا من امل�ؤمتر الدويل املزمع عقده
برعاية �أردنية ــ �سويدية مطلع العام املقبل ،حل�شد الدعم
امل��ايل للوكالة ،وحتقيق ا�ستقرار مايل وم�ستدام لها وقابل
للتنب�ؤ .من جهتهم ،قدم ممثلو الدول امل�ضيفة مداخالت حذروا
فيها من امل�سا�س برواتب موظفي الوكالة وحقوقهم املكت�سبة،
�أو باخلدمات التي تقدمها ملجتمعات الالجئني الفل�سطينيني.
و�أيدوا ت�أكيد الوكالة ،يف �أكرث من منا�سبة� ،أنه مل يعد هناك
جمال لأي تق�شفات �إ�ضافية تلج�أ �إليها فيما يتعلق بخدماتها،
مبا ي�ؤثر على ك��وادر الوكالة وجمتمعات الالجئني وال��دول
امل�ضيفة.

تعليم �أ�سا�سي ج ّيد ،و�سي�ساعد يف ت�شغيل
�أكرث من  140عيادة تو ّفر الرعاية ال�صح ّية
الأ�سا�سية ،بالإ�ضافة �إىل توفري م�أوى وغذاء
للأكرث فقر ًا.
وقالت وزيرة التنمية الدولية الكندية

ك��اري��ن��ا غ��ول��د� ،إنّ «اح��ت��ي��اج��ات الالجئني
الفل�سطينيني ال ميكن �إنكارها ،خا�صة يف هذا
الوقت ال��ذي تتف�شّ ى فيه جائحة :يواجه
الالجئون معدّالت عالية من الفقر وانعدام
الأمن الغذائي والبطالة».

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

عقد رئي�س جلنة خدمات خميم حطيم �صالح عبد العزيز
اجتماعا مع مت�صرف لواء الر�صيفة �سلطان املا�ضي يوم االحد
املوافق  12/13بح�ضور �أع�ضاء اللجنة ومدير مكتب الدائرة يف
املخيم خليل عمران.
ومت خ�لال االجتماع مناق�شة ع��دة �أم��ور تتعلق باملخيم
واخر التطورات خالل جائحة كورونا وامل�شاكل التي يعاين منها
املخيم مثل تراكم �أنقا�ض البناء و�ضيق ال�شوارع وازدحامها
وطالبت اللجنة خالل االجتماع بتفعيل حركة اجتاه واحد
ملنطقة �شارع امل��دار���س وع��ي��ادة الوكالة ال��ذي يعد من �أكرث
ال�شوارع ازدحاما ومنع ا�صطفاف املركبات على جانبي الطريق.
كما مت �إطالق مبادرة يوم الثالثاء املوافق  12/15بالتن�سيق
مع �أ�صحاب �صالونات احلالقة الرجالية ومدير الوكالة ليتم
كل يوم اثنني تقدمي حالقة جمانية للفقراء يف املخيم من قبل
�أ�صحاب �صالونات احلالقة.
وعقدت اللجنة يوم الثالثاء املوافق  12/15اجتماعا مع
م�ؤ�س�سة درة املنال لتنفيذ مبادرة زراعة منزلية وزينة التي
تهدف اىل متكني االحياء منفي املجال الزراعي والبيئي من
خالل الزراعة على اال�سطح وذلك من خالل ان�شاء ودعم 20
حديقة منزلية لتح�سني �أو�ضاع �أهايل املخيم يف املجال البيئي
وال��زراع��ي وحت�سني �أو�ضاعهم املعي�شية وحتقيق االكتفاء
الذاتي لهم.
وا�ستقبل رئي�س اللجنة �صالح عبد العزيز �سعادة النائب
رائد رباع ومدير ا�شغال الزرقاء املهند�سة ب�سمة بني م�صطفى
يوم اخلمي�س املوافق  12/17وبح�ضور �أع�ضاء اللجنة ومدير
مكتب ال��دائ��رة خليل ع��م��ران حيث مت ال��وق��وف على اب��رز
احتياجات املخيم مثل اخللطات اال�سفلتية وانارة ال�شوارع .
وتقدم رئي�س اللجنة بال�شكر والتقدير لل�ضيوف على
اهتمامهم مبطايل املخيم واحتياجاته.

ن � �� � �ش� ��اط� ��ات
جل � � � � � � �ن� � � � � � ��ة
خ � � � ��دم � � � ��ات
خميم �سوف

وبناء �سال�سل حجرية لتدعيم مناطق
ال�شروق -
ق��ام��ت جل��ن��ة خ��دم��ات خم��ي��م �سوف اجن��راف الرتبة متهيدا لأغ�لاق املقربة
ب ��إزال��ة مظلة وغ��رف��ة امل��ق�برة القدمية ال��ق��دمي��ة وال���ب���دء ب��ا���س��ت��خ��دام امل��ق�برة
وتو�سعة املنطقة املخ�ص�صة حلفر القبور اجلديدة .

كما قامت اللجنة بفتح خمارج مياه
ت�صريف االم��ط��ار على ال���وادي حت�سبا
للظروف اجلوية يف ف�صل ال�شتاء.
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ن�شاطات جلنة خدمات خميم ال�شهيد عزمي املفتي

ال�شروق-

قامت جلنة خدمات خميم ال�شهيد عزمي املفتي
مب�شاركة مدير مكتب دائ���رة ال�����ش��ؤون الفل�سطينية
وموظفي و�أع�ضاء جلنة خدمات خميم ال�شهيد عزمي
املفتي بتكرمي الزميلني عادل برقاوي وكفاح جرب يف
حفل رعاه رئي�س جلنة خدمات املخيم حممد اخل�ضور
بعد احالتهما على التقاعد.
وقام اخل�ضور بت�سليم املوظفني الدروع التقديرية
تقديرا جلهودهم يف ادارة مهامهم طيلة فرتة خدمتهم
و�أخالقهم يف عملهم وادائهم املتميز خالل فرتة عملهم.
والتعليم وقع رئي�س جلنة خدمات خميم ال�شهيد
ع��زم��ي املفتي حممد �شامخ احل�����ض��ور عقد ا�ستئجار
مع وزارة الرتبية والتعليم  ،حيث مت االت��ف��اق على
ت�أجري مبنى اللجنة القدمي لفتح رو�ضة �أطفال وذلك
بتوجيهات من جاللة امللك لفتح ريا�ض اطفال يف جميع
مناطق اململكة.
كما قامت اللجنة �ضمن خطتها ال�سنوية ملواجهة
ف�صل ال�شتاء بعمل �صيانة �شاملة للجريالت يف ال�شوارع
الرئي�سية يف خميم ال�شهيد عزمي املفتي وذلك من �ضمن
خطة الطوارئ ل�شتاء عام٢٠٢١_٢٠٢٠
قامت جمعية جمل�س الكنائ�س يف ال�شرق االدنى
بتوزيع ط��رود خريية لعدد  ١٧٠من العائالت املعوزة
داخل
وحوله �ضمن خطة اجلمعية من �أجل ت�أمني امل�ساعدة
لأكرب قدر ممكن من الأ�سر املعوزة داخل املخيم.

ور��ش��ة ح��ول احل � ّد م��ن العنف الأ��س��ري يف البقعة
ال�شروق -

ال �ه�ل�ال الأح �م��ر الأردين ي�ن�ف��ذ م���ش��روع ل���ص�ي��ان��ة امل���س��اك��ن يف
خميم ال��وح��دات بالتعاون مع جمعية الهالل الأحمر القطري
انهت دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية درا�سة م�شروع �صيانة امل�ساكن يف خميم الوحدات
حيث مت زي��ارة  175م�سكنا من قبل عدد من الباحثني ودرا�سة �أو�ضاعهم وحالتهم
االجتماعية ومت اختيار  130م�سكنا من العدد الكلي للقيام ب�صيانة هذه امل�ساكن كما مت
تق�سيم امل�شروع لغايات التنفيذ اىل  20م�سكنا كوحدة واحدة.
وبد�أ العمل بهذا امل�شروع الذي ينفذه الهالل الأحمر الأردين بالتعاون مع جمعية
الهالل الأحمر القطري يف 12/ 14ويهدف هذا امل�شروع اىل حت�سني م�ستوى املعي�شة
للمجتمع املحلي وتخفيف معاناتهم.
ويذكر ان الهالل الأحمر الأردين هو منظمة �إن�سانية تطوعية غري حكومية واحد
مكونات احلركة الدولية لل�صليب الأحمر ويهدف اىل تقدمي امل�ساعدة والعون للمحتاجني
دون متييز.
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نظّ مت جمعية دعم لتمكني املر�أة ،يوم ال�سبت املوافق  ،12/5ور�شة عمل
لقيادات حملية يف حمافظة البلقاء ،يف مقر جلنة خدمات خميم البقعة،
�ضمن ن�شاطات اجلمعية تزامنا مع احلملة الدولية ملناه�ضة العنف املبني
على النوع االجتماعي (حملة الـ  16يوم ًا)  ،وتناولت الور�شة احلد من
العنف الأ�سري والعنف �ضد املر�أة ،وت�سليط ال�ضوء على الواقع الأ�سري �أمام
املحاكم الأردنية ،كما عر�ضت درا�سة عن معيقات التبليغ عن العنف الأ�سري
خالل جائحة كورونا.
يعتقدن
و�أظهرت النتائج �أن  39باملئة من عينة الدرا�سة من الإن��اث
ّ
مبواجهتهن ،بينما 48
�أن التبليغ للجهات املعنية �سيزيد من العنف الأ�سري
ّ
يعتقدن ذلك
باملئة من امل�ستجيبات يف عينة الدرا�سة ال
ّ
وقالت مديرة اجلمعية مرام مغال�سة� ،إن البيئة الداعمة للمر�أة يجب
�أن ت�ستند �إىل بيئة ثقافية تعي م�س�ؤولية كل فرد جتاه املجتمع والأ�سرة،
م�ؤكّدة �أن للبيئة الداعمة دور مهم على م�ستوى الوقاية واحلماية حلوق
الن�ساء.
�أ ّما رئي�س جلنة خدمات خميم البقعة وليد عبد الرحمن ،ف�أثنى على
دور اجلمعية يف تعزيز بيئة داعمة للمر�أة ،والت�أكيد على لغة حوار متوازنة
ت�صب يف ال�صالح ال�سلوكي والفكري للأ�سرة.

م����ن ال����ت���راث وال���ف���ل���ك���ل���ور ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي

ي�ستخدم م�صطلح ال�تراث والفلكلور للتعبري عن جمموعة من
املوروثات ال�شعبية التي متتاز ب�أ�صالتها الثقافية ومتيز ثقافة بعينها،
�راث مادي كالأبنية القدمية والأثرية،
كما ينق�سم ال�تراث �إىل ت� ٍ
وتراث غري مادي يت�ألف من جمموعة الآداب والق�ص�ص ال�شعبية �إىل
جانب الرتاث الفني من الأغاين والرق�صات والأمثال ال�شعبية...
حمور ًا �أزلي ًا لل�صراعات اجليو�سيا�سية
بني املمالك والإم�براط��وري��ات ،و� ً
صوال
�إىل ال�����ص��راع ب�ين ال�سكان الأ�صليني
واالح��ت�لال الإ���س��رائ��ي��ل��ي ،كما يعترب
ال�تراث الفل�سطيني ج��زء ًا �أ�سا�سي ًا من
هذا ال�صراع؛ ل َّأن الرتاث يعترب جزء ًا
من الهوية الفل�سطينية التي يحاول
االحتالل طم�سها و�إلغاءها منذ � ْأن بد�أ
م�شروعه اال�ستيطاين يف فل�سطني.

الرتاث الفل�سطيني نتيجة تراكمية
لتاريخ فل�سطني العريق
تعترب فل�سطني م��ن �أق���دم مراكز
التواجد الب�شري يف العامل ،حيث يعود
تاريخ مدينة �أريحا الفل�سطينية �إىل
�أكرث من �سبعة �آالف �سنة قبل امليالد،
و ُيعتقد �أ َّن��ه��ا �أق��دم مدينة يف العامل،
كما عرفت املدن الفل�سطينية حالة من
اال�ستمرارية خالل املراحل التاريخية
املتعاقبة منذ الع�صر احلجري وح َتّى
�أيامنا هذه.
�أ�شكال الرتاث الفل�سطيني
هذا االمتداد التاريخي لفل�سطني
ي��ن��ق�����س��م ال���ت���راث �إىل ج��زئ�ين
جعل من تراثها �أكرث تنوع ًا فهو نتيجة
تراكمية لآالف ال�سنني م��ن احلياة رئي�سيني :الرتاث امل��ادي ،وال�تراث غري
الب�شرية يف تلك البقعة من العامل ،كما � َّأن املادي� ،أ َّما عن الرتاث املادي الفل�سطيني
لفل�سطني قدا�ستها اخلا�صة يف الديانات فهو ما ال ميكن �أن تخطئه عني ،حيث
ال�سماوية ال��ث�لاث��ة ف� ً
ضال ع��ن كونها ال تكاد تخلو مدينة فل�سطينية من

�إل��خ ،حيث تعتني ال�شعوب برتاثها امل��ادي وغ�ير امل��ادي كجزء من
هويتها الثقافية ويتم ت�أ�سي�س جمعيات ومنظمات حكومية وغري
حكومية للحفاظ على الرتاث ال�شعبي من الزوال ،فما الذي يجعل
الرتاث الفل�سطيني متميز ًا عن غريه؟ وما هي الأ�سباب التي جتعل من
احلفاظ على هذا الرتاث جزء من الن�ضال الفل�سطيني؟
الأبنية التاريخية التي ما تزال قائمة
ح� َّت��ى ال��ي��وم ،كما � َّأن القد�س وحدها
حتتوي على جمموعة من �أهم الأبنية
التاريخية والدينية يف العامل� ،إ�ضافة
�إىل امل�ساكن الأث��ري��ة التي تعترب من
ال�تراث �أي�ض ًا ،وي�ضاف �إليها املطرزات
واملن�سوجات والأدوات القدمية التي
تنتمي كلها �إىل ال�ت�راث امل����ادي� ،أ َّم���ا
ع��ن ال��ت�راث الفل�سطيني غ�ير امل���ادي
ميكن �أن نتتبع الأغنيات والرق�صات
الفل�سطينية� ،إ�ضافة �إىل املعتقدات
ال�شعبية والأمثال والق�ص�ص الرتاثية،
�سن�ستعر�ض مع ًا فيما يلي بع�ض مالمح
هذا الرتاث.

ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��ث��ي��اب ،وي��ع��د ت�صميم
الثياب انعكا�س ًا مبا�شر ًا لظروف البالد
املناخية وتلبية للقناعات واملعتقدات
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��روح��ي��ة ل�سكانها،
ل��ن��ت��ع��رف ���س��وي��ا ع��ل��ى �أب�����رز امل�لاب�����س
الفلكلورية والرتاثية الفل�سطينية:

�أزياء الن�ساء الفل�سطينيات
�سنجد ثياب الن�ساء الرتاثية يف
�أغ��ل��ب مناطق ب�لاد ال�شام تت�ألف من
ثوب ف�ضفا�ض و�أكمام طويلة مع غطاء
للر�أ�س ،وتتميز هذه الأثواب بالتطريز
اليدوي املل َّون� ،أ َّم��ا االختالفات فتكون
بال�شكل من حيث التطريز والر�سومات
ون��وع��ي��ة الأق��م�����ش��ة امل�����س��ت��خ��دم��ة يف
الأزياء ال�شعبية الفل�سطينية
احلياكة ،كما يكون االختالف بطريقة
ت�شرتك عموم بالد ال�شام بالعنا�صر و�ضع غطاء الر�أ�س و�ألوانه
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وي��ت��م��ي��ز ال���ث���وب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي
بالتطريز الفريد من نوعه من حيث
اجل��م��ال��ي��ة واالت����ق����ان ،ك��م��ا حت��ت��وي
الأث���واب الفل�سطينية على جمموعة
نقو�ش تراثية متثل عنا�صر طبيعية �أو
هند�سية يعتقد �أ َنّها تطورت منذ العهد
الكنعاين ،والثوب الفل�سطيني الرتاثي
ي�ستخدم حالي ًا يف املنا�سبات والأعرا�س،
كما �شهدت ه��ذه الت�صاميم الرتاثية
حم��اوالت لتحديثها مع احلفاظ على
�صبغتها التاريخية.
�أزياء الرجال الرتاثية يف فل�سطني
يف �أزياء الرجال �أي�ض ًا �سنجد ت�شابه ًا
ب�ين ث��ي��اب ب�لاد ال�����ش��ام ع��م��وم� ًا ،حيث
يعترب القمباز هو الزي التقليدي ملعظم
مناطق فل�سطني ،وهو يت�ألف من ثوب
م�صنوع من الربوكار ومفتوح من الأمام،
مذهب ًا �أو مق َلّم ًا بالأبي�ض
غالب ًا ما يكون َّ
والأ�سود ،كما يقوم الرجل بو�ضع حزام
على خ�صره لتثبيت القمباز ويكن هذا
احلزام من القما�ش املطرز �أو من اجللد،
وال نن�سى (ال�����ش��روال �أو ال�����س��روال)
حتت القمباز ،كما كان الفل�سطينيون
ي�ستخدمون هذا القمباز يف املنا�سبات
ويف احل���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة ،ل��ك��ن ق��م��ب��از
املنا�سبات يكون �أكرث جودة و�شياكة� ،أ َّما
الآن فيعترب القمباز من الثياب الرتاثية
التي ت�ستخدم يف احلفالت والأعرا�س
وجمموعات الدبكة.
كذلك يعترب غطاء الر�أ�س للرجال
من بني الأزي���اء الأك�ثر �شهرة يف بالد
ال�شام واخلليج العربي ،لكن التمييز بني
�أ�شكال هذا الغطاء ال يعد �أم��ر ًا �سه ً
ال
فلكل منطقة نق�ش خا�ص ول��ون حمدد
َّ
(حطة،
�إ�ضافة �إىل اختالف الأ�سماء
كوفية� ،سلك� ،شماخ�..إلخ) ،فيما تعترب
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احل� َّ
�ط��ة الفل�سطينية �أك�ثر من جمرد
ٌ
غطاءٍ للر�أ�س فهي رمز من رموز الن�ضال
الفل�سطيني.
ارت��ب��ط��ت الكوفية الفل�سطينية
بالن�ضال ال�شعبي الفل�سطيني منذ
ب��داي��ات ال��ق��رن الع�شرين ،حيث ب��د�أ
ال�شعب الفل�سطيني م��ق��اوم��ة خطر
الهجرة اليهودية والتعديات املتتالية
على امل��ق��د���س��ات الفل�سطينية يف ظل
االحتالل الربيطاين ،ونذكر من هذه
امل��ح� َّ
�ط��ات ث���ورة ال��ب�راق ع���ام ،1929
والثورة الفل�سطينية الكربى عام ،1936
حيث ك��ان املنا�ضلون الفل�سطينيون
يتلثمون با�ستخدام الكوفية؛ ما جعل
االح���ت�ل�ال ال�بري��ط��اين ي�����ص��در �أم����ر ًا
باعتقال كل من ي�ضع الكوفية ،ف�صدر
�أمر عن قيادة الثورة الفل�سطينية �أن
يرتدي الكوفية جميع �أبناء ال�شعب
الفل�سطيني م��ن م��دن��ي�ين (�أ���ص��ح��اب
الطرابي�ش) وفالحني.
تتميز الكوفية الفل�سطينية باللون
الأبي�ض والأ�سود مع نقو�ش وا�سعة ،وهي
م�شرتكة مع بع�ض القرى يف بالد ال�شام
بنقو�ش خمتلفة اختالفات طفيفة،
لكن قيمة الكوفية يف م�سرية ال�شعب
الفل�سطيني الن�ضالية متثلت باعتبار
يوم اخلام�س ع�شر من ت�شرين الثاين/
ن��وف��م�بر م��ن ك��ل ع���ام ي��وم�� ًا للكوفية
الفل�سطينية ،وه��ذا التاريخ هو تاريخ
�إع�ل�ان ا�ستقالل فل�سطني ع��ام 1988
�أثناء االنتفا�ضة الفل�سطينية الأوىل.
الدبكة والأغاين الرتاثية يف فل�سطني
تتميز الأغنيات ال�شعبية عموم ًا
بكونها جم��ه��ول��ة امل����ؤل���ف ،ح��ي��ث يتم
ترديد اللحن وتناقله �شفوي ًا من جيل
�إىل جيل حتى ي�صبح هذا اللحن ملكية
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عامة لأب��ن��اء الثقافة التي �أنتجته،
وت�شرتك ب�لاد ال�شام مب��وروث غنائي
مت�شابه �إىل حد التطابق �أحيان ًا ،ف�أ�شهر
الأمناط الغنائية الرتاثية يف فل�سطني
ه��ي ال��ع��ت��اب��ا وامل��ي��ج��ان��ا �إ���ض��اف��ة �إىل
ال�سحجة والدح َّية والدلعونا ،وجميعها
مت�شابهة مع الأمناط الغنائية ال�شعبية
يف الأردن و�سوريا ب�شكل �أ�سا�سي ،ومع
بع�ض الأمناط اللبنانية ،فيما تخت�ص
فل�سطني بنوعني غنائيني متميزين ،هما
اجلفرا وزري��ف ال��ط��ول ،والتي يعتقد
�أ َنّها �أغنيات حديثة ن�سبي ًا متت كتابتها
وتلحينها مع نهايات القرن التا�سع ع�شر
ح َتّى منت�صف القرن الع�شرين.
ك��م��ا ���س��اه��م��ت �إع�����ادة �إن���ت���اج ه��ذه
الأحل��������ان م����ع ك���ل���م���ات ج����دي����دة يف
انت�شارها �أكرث ،حيث ا�ستخدم املغنون
الفل�سطينيون �أغنية اجلفرا مع كلمات
ث��وري��ة ،ك��ذل��ك �أغ��ن��ي��ة زري���ف الطول
وال��دل��ع��ون��ا وغ�يره��ا ،منها م��ا قدمته
ف��رق��ة ال��ع��ا���ش��ق�ين ،ك��ذل��ك م���ا ق��دم��ه
�أب��و ع��رب املغني الفل�سطيني امل�شهور،
ميكنك التعرف �أك�ثر على الأغنيات
الفل�سطينية من هنا.

كانت ت�ستخدم هذه الرق�صات والدبكات
يف الأع���را����س واالح���ت���ف���االت ،لكنها
اليوم ت�شكل جزء ًا �أ�سا�سي ًا من الن�ضال
الفل�سطيني وال��ت��ع��ب�ير ع��ن التم�سك
بالهوية الفل�سطينية.

الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية
الأم��ث��ال ال�شعبية غالب ًا ما تكون
جمهولة القائل �أي�ض ًا ،ويتم تناقلها
من جيل �إىل �آخر ب�شكل �شفوي ،فعلى
الرغم من وجود ع�شرات امل�ؤلفات التي
توثق الأمثال ال�شعبية � اَّإل �أن التناقل
ال�شفوي ما زال هو الناقل الفعلي لهذا
ال�شكل من �أ�شكال الرتاث.
كما ميكن تتبع ق�ص�ص بع�ض هذه
الأمثال ،منها مث ً
ال القول الفل�سطيني
(بر�ضو راكب) والذي ي�ستخدم للداللة
على العناد والإ���ص��رار ،فهذا املثل كما
ي���روي م��رك��ز امل��ع��ل��وم��ات الفل�سطيني
(وفا) م�ستمد من ق�صة اعتقال ال�شيخ
حامد �أحد قادة ثورة عام  ،1936حيث
بحث عنه جنود االحتالل الربيطاين
طوي ً
ال يف القرى ح َتّى وجدوه يف منزل
من منازل قرية معلول ،لك َنّه رف�ض �أن
ي�سري معهم (وكان ال�شيخ حامد �ضريراً)
الدبكات والرق�صات الفل�سطينية
فا�ضطر �أح���د اجل��ن��ود الإجن��ل��ي��ز �أن
يتميز ت��وزي��ع الأحل����ان ال�شعبية يحمله على ظهره ،فقال ال�شيخ حامد:
الفل�سطينية ب�سيادة الآالت النفخية بر�ضو راكب.
(املجوز والريغول وال�ش َّبابة) �إ�ضافة
�إىل الطبل و�آالت الإيقاع الأخرى ،كما ومن الأمثال الفل�سطينية امل�شهورة -:
* عدو جدك ما بودك لو عبدته
ترتافق هذه الأحلان مع رق�صات ودبكات
متنوعة لكل منها ،فهناك الدبكات ذات مثل ربك
الغربة كربة والهم للركبة
اخلطوات ال�سريعة (الكرادية) �إ�ضافة
نباح الكلب ما بي�أثر بال�سحاب
�إىل دبكة الدلعونة ،ورق�صة ال�سحجة
لو عكا بتخاف من هدير البحر ما
�أو الدح َّية وهذه الأخرية يجتمع فيها
امل�شاركون يف فريقني متقابلني يتبادلون �سكنت ِحداه
الغناء والت�صفيق ب�إيقاع معني ،حيث
ابن �أمي ذهب بكمي

ال� � � � � ��� � � � � �س� � � � � �ن � � � � ��ة امل � � � � � �ي� � �ل� � ��ادي� � � � � ��ة
ال�سنة امليالدية هي ال�سنة ال�شم�سية ذاتها ،والتي حتدث يف مدة دوران ال�شم�س حول
نف�سها دورة كاملة .وقد و�ضع التقومي امليالدي الراهب الأرمني دني�سيو�س ال�صغري .كما
ً
ن�سبة �إىل البابا غريغوريو�س
ُيعرف هذا التقومي �أي�ض ًا با�سم التقومي الغريغوري ،وذلك
الثالث ع�شر ،والذي قام بتعديل التقومي اليولياين لي�صبح التقومي امليالدي املتعارف عليه
يف الوقت احلايل.
وي�ستخدم تقومي ال�سنة امليالدية يف عدد كبري من دول العامل .وتنق�سم ال�سنة
ق�س ٌ
مة �إىل � 12شهراً ،وكل �شهر ينق�سم �إىل � ،28أو � ،29أو � 30أو
امليالدية �إىل  365يوم ًاُ ،م ّ
 31يوم ًا .كما حتدث ال�سنة الكبي�سة كل �أربع �سنوات ،وهي ال�سنة التي حتتوي على 366
يوم ًا ،وتكون زيادة اليوم يف �شهر فرباير ،بحيث يكون  29يوم ًا عو�ض ًا عن  28يوم ًا.

�أ�سباب ت�سمية الأ�شهر
امليالدية

�أط���ل���ق ال����روم����ان �أ���س��م��اء
الأ�شهر امليالدية عليها منا�سبةً
لعدة �أ�ساطري ن�سجوها حول هذه
الأ�شهر ،ومنها ما ي�أتي:
ي��ن��اي��رُ :ي��ن�����س��ب ا���س��م ه��ذا
ال�شهر �إىل جانو�س �إله ال�شم�س
ل��دى ال��روم��ان ،وه��و الإل��ه الذي
يقوم بحرا�سة �أب��واب ال�سماء،
ك��م��ا �أن���ه �إل���ه احل���رب وال�سِ لم
والبدايات والنهايات.
فربايرُ :ين�سب هذا ال�شهر
�إىل الفِعل ف�ب�راور ال��ذي يعني
ال��ت��ط��ه�ير ،ح��ي��ث ك���ان ال��روم��ان
يقيمون ع��ي��د ًا م��ن �أج��ل تطهري
ال��روح من الذنوب ،ويكون ذلك
يف اخلام�س ع�شر من هذا ال�شهر.
وقد قيل �إن �شهر فرباير �سمي
بذلك اال�سم ن�سبةً �إىل فيربو�س
�إله النقاء لدى الرومان.
مار�سُ :ين�سب ه��ذا ال�شهر
�إىل �إله احلرب ماريتيو�س ،وهو
الإل���ه ال��ذي يقوم على حماية
ال���روم���ان ،وال���ذي ُيعتقد ب�أنه
جالب احلظ للرومان يف حال �شن

احلروب فيه.
�أب��ري��لُ :ين�سب ه��ذا ال�شهر
�إىل �أب��ري��ل م��ع��ب��ودة ال��روم��ان،
التي زعموا ب�أنها تقوم بتفتيح
الأزه��ار و�أب��واب ال�سماء ،وذلك
م��ن �أج���ل �أن ت�����ض��يء ال�شم�س،
وقد قيل �أي�ض ًا ب�أنها ن�سبة �إىل
�أف��رودي��ت �آلهة اجلمال واحلب
لدى الإغريق ،ويعني هذا ال�شهر
لديهم بداية الربيع وهو ف�صل
الن�سيم العليل واخلُ �ضرة.
م��اي��وُ :ين�سب ه���ذا ال�شهر
�إىل مايا �آلهة التكاثر ،والنمو،
واخل�����ص��وب��ة ل����دى ال���روم���ان.
يونيوُ :ين�سب ه��ذا ال�شهر �إىل
الإله جونو ،وهو �إله القمر.
يوليوُ :ين�سب ه��ذا ال�شهر
�إىل يوليو�س قي�صر �إم�براط��ور
الرومان ،وذلك لأنه ولِد يف هذا
ال�شهر.
�أغ�سط�سُ :ين�سب هذا ال�شهر
�إىل �أوكتافيو�س املل َّقب با�سم
�أغ�سط�س االمرباطور الروماين،
وه�����و اب�����ن ي���ول���ي���و����س ق��ي�����ص��ر
بالتبني .وقد ح�صد �أكتافيو�س
�أعظم االنت�صارات يف هذا ال�شهر،

وقد جعلوا �أي��ام هذا ال�شهر 31
ي��وم� ًا م��ن �أج��ل � اّأل ينق�ص �أي��ام
�شهر يوليو املن�سوب �إىل يوليو�س
قي�صر.
�سبتمرب :ي��ؤخ��ذ ا�سم هذا
ال�شهر م��ن م�صدر كلمة �سيبت
والتي تعني الرقم �سبعة باللغة
الرومانية ،وقد كان ترتيب �شهر
�سبتمرب هو ال�سابع يف التقومي
الروماين.
�أك��ت��وب��ر :ي��ؤخ��ذ ا�سم هذا
ال�شهر م��ن م�صدر كلمة �أوكتو
التي تعني الرقم ثمانية باللغة
الرومانية ،وقد كان ترتيب �شهر
�أكتوبر ه��و الثامن يف التقومي
الروماين.
ن��وف��م�بر :ي ��ؤخ��ذ ا���س��م هذا
ال�شهر م��ن م�صدر كلمة نوفيم
التي تعني الرقم ت�سعة باللغة
الرومانية ،وقد كان ترتيب �شهر
نوفمرب هو التا�سع يف التقومي
الروماين.
دي�سمرب :ي�ؤخذ ا�سم هذا
ال�شهر من م�صدر كلمة دي�سيم
التي تعني الرقم ع�شرة باللغة
الرومانية ،وقد كان ترتيب �شهر

دي�سمرب هو العا�شر يف التقومي
الروماين.

ف�صول ال�سنة امليالدية:

تنق�سم ال�سنة امليالدية
�إىل �أربعة ف�صول ،وهي :الربيع،
واخلريف ،وال�صيف ،وال�شتاء.
حيث �إن كل ف�صل يجلب طق�س ًا
خمتلف ًا ع��ن الآخ����ر ،وت��ت��واىل
ف�����ص��ول ال�����س��ن��ة �أث���ن���اء دوران
الأر���ض حول ال�شم�س ،ويح�صل
هذا التتابع ب�سبب اختالف كمية
الأ���ش��ع��ة ال�شم�سية ال�ساقطة
على �سطح الأر���ض ،وب�سبب ميل
حم��ور الأر����ض ،ويبد�أ كل ف�صل
من تلك الف�صول يف تاريخ معني
م��ن الأ���ش��ه��ر امل��ي�لادي��ة ،وه��ي يف
ال��ن�����ص��ف ال�����ش��م��ايل م��ن ال��ك��رة
الأر���ض��ي��ة ال��رب��ي��ع م��ن 21/20
مار�س �إىل  22/21يونيو
ال�صيف م��ن  22/21يونيو
�إىل � 23/22سبتمرب
اخلريف من � 22/23سبتمرب
�إىل  22/21دي�سمرب
ال�شتاء من  22/21دي�سمرب
�إىل  21/20مار�س

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

ن�ش�أة التاريخ امليالدي:

ن�ش�أ التاريخ امل��ي�لادي لدى
ال��روم��ان قبل  750ع��ام � ًا قبل
م��ول��د امل�سيح -عليه ال�سالم،-
وق���د ك���ان ي��ت ��أل��ف م���ن ع�شرة
�أ�شهر قمرية� ،إىل �أن جاء توما
الثاين ملك روم��ا وق��ام ب�إ�ضافة
�شهرين ه��م��ا ي��ن��اي��ر وف�براي��ر.
وقد كان الرومانيون يعتمدون
هذا التقومي القمري �إىل �أن قام
الإم�براط��ور الروماين يوليو�س
قي�صر با�ستدعاء الفلكي امل ِ�صري
�سورجني من الإ�سكندرية ،وطلب
م��ن��ه و���ض��ع ت��اري��خ ي�ستند �إىل
ال�سنة ال�شم�سية ،وقد ُ�سمي هذا
التاريخ با�سم التاريخ اليولياين
ن�����س��ب��ةً �إىل ي��ول��ي��و���س قي�صر.
وا�ستمر الن�صارى با�ستخدام
ال��ت��ق��ومي ال�شم�سي دون ربطه
بالتاريخ امل��ي�لادي حتى القرن
مت
ال�ساد�س �أو الثامن ميالدية .و ّ
ح�ساب التقومي ال�شم�سي ليكون
ب��داي��ت��ه ت��اري��خ م��ي�لاد امل�سيح
عي�سى -عليه ال�سالم.-
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احتفاء بلغة ال�ضاد

اليوم العاملي للغة العربية..

اليوم العاملي للغة العربية

ي��ح��ت��ف��ل ال���ع���امل يف 18
ك���ان���ون االول م���ن ك���ل ع��ام
باليوم العاملي للغة العربية
ومت اع��ت��م��اده ر�سمي ًا بعدما
�أ����ص���درت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة
ل�ل�أمم املتحدة ق��راره��ا رقم
 3190يف دي�����س��م�بر 1973
ب�إدخال اللغة العربية �ضمن
اللغات الر�سمية ولغات العمل
يف الأمم امل��ت��ح��دة ،بعدما
اق�ترح��ت امل��م��ل��ك��ة العربية
ال�سعودية واململكة املغربية
ذلك يف انعقاد اجلل�سة ملنظمة
اليون�سكو �آنذاك.
اللغة العربية لغة القر�آن
ح��ي��ث �أن��ه��ا ان��ت�����ش��رت يف
كافة �أن��ح��اء ال��ع��امل ،ويتوزع
متحدثوها يف الوطن العربي
ب��الإ���ض��اف��ة ملناطق جم���اورة،
وهي ذات �أهمية كبرية عند
امل�سلمني لأن��ه��ا لغة ال��ق��ر�آن،
وال تتم ال�صالة �إىل بقراءة

 18كلنون االول اليوم العاملي للغة العربية

القر�آن باللغة العربية ،وهي
م��ن ال��ل��غ��ات ال�����ش��ع��ائ��ري��ة يف
عدد من الكنائ�س امل�سيحية
يف العامل العربي ،وكتبت بها
الكثري م��ن الكتب وامل�ؤلفات
املختلفة.
العربية لغة ر�سمية من
لغات العمل يف الأمم املتحدة
ال����ي����وم ال���ع���امل���ي ل��ل��غ��ة
العربية..بقرار من اجلمعية
العامة للأمم املتحدة
وق�����د اع���ت���م���دت الأمم
امل���ت���ح���دة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة
يف �إط����ار ال��ت��وا���ص��ل ال��ع��امل��ي
ودع��م وتعزيز تعدد اللغات
والثقافات يف الأمم املتحدة،
ومت اعتبار يوم  18دي�سمرب
من كل عام يوم احتفايل كبري
واعتماده بقرار من اجلمعية
العامة ل�ل�أمم املتحدة كلغة
ر�سمية م��ن ل��غ��ات ال��ع��م��ل يف
الأمم املتحدة.
�شعار اليوم العاملي للغة

العربية 2020
مت الإع���ل��ان ع���ن ���ش��ع��ار
ال��ي��وم العاملي للغة العربية
 2020يف الأمم املتحدة� ،شعار
ال��ي��وم العاملي للغة العربية
 ،2020يحتفل العامل العربي
ب��ه��ذا ال���ي���وم ت��ك��رمي � ًا للغة
و�أهميتها كلغة �سامية قدمية،
ل��ذل��ك �أ�صبح االح��ت��ف��ال بها
ك��ل ع���ام ،م��ع ت�صميم �شعار
خ��ا���ص ل��ه��ذا ال��ي��وم ك��ل ع��ام
حيث �أن اللغة العربية هي
ركائز التنوع الثقايف للإن�سان
على وجه الأر���ض ،فهي �أكرث
اً
وا�ستعمال
اللغات ان��ت�����ش��ا ًرا
يف ال����ع����امل ،وي���ت���ح���دث بها

العربية من �أقدم لغات العامل ال�سامية ..والأكرث حتدث ًا

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

�أك�ثر من مليار �شخ�ص ،وقد
ج��اء ال�شعار باللون الأزرق
ع��ل��ى ���ش��ك��ل م���ن���زل ،ي��ت��ك��ون
م��ن �سقف مثلث وال��رق��م 18
�أ�سفله ،ون�صف رقم  8مكتوب
ب��الأح��رف ال��ع��رب��ي��ة ،وحتت
ي��ك��ت��ب دي�����س��م�بر بالعربية
والإجنليزية ثم خط �أزرق
وحت��ت مكتوب ال��ي��وم العاملي
للغة العربية باخلط الكويف
ومكتوب �أ�سفله بالإجنليزية
اليوم العاملي للغة العربية.
�أهداف ال َيوم ال َعاملي للغة
العربية
حتتفل الدول العربية يف
كل ع��ام باليوم العاملي للغة
العربية للعديد من الأهداف
التي ت�سعى من خاللها الدول
لإب��راز �أهمية اللغة العربية
يف امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة
باعتبارها اللغة الر�سمية
جل��م��ي��ع ال������دول ال��ع��رب��ي��ة،

و�أه���داف ال��ي��وم العاملي للغة
العربية هي كالآتي:
�إبراز �أهمية عمل م�شاريع
تخدم اللغة العربية.
�إبراز �أهمية اللغة العربية
وتوجيه ال�ضوء �إليها.
تعزيز دور اللغة حملي ًا
ودولياً.
امل�شاركة بانت�شار اللغة
العربية.
االع����ت����زاز واالف���ت���خ���ار
باللغة العربية.
ل���ف���ت ان���ت���ب���اه ال���ع���امل
للح�ضارة العربية و�أ�صولها.
ن�����ش��ر ال��دي��ن الإ���س�لام��ي
حيث �أن لغة القر�آن هي اللغة
العربية.
ت�شجيع امل�ؤ�س�سات اللغوية
على ا�ستكمال �أداء الر�سالة.
غ���رز �أ���س��ا���س��ي��ات اللغة
العربية يف نفو�س الأجيال.

لفت انتباه العامل للح�ضارة العربية وا�صولها

املدير العام

املدير امل�س�ؤول

�سكرتري التحرير

املهند�س رفيق خرفان

احمد الروا�شدة
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