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القدس المفتوحة و"شؤون الالجئين" تعقدان مؤتمرا حول الالجئين في المخيمات

رام هللا- معا- عقدت كلیة العلوم التربوية بجامعة القدس المفتوحة، ودائرة شؤون الالجئین في منظمة التحرير الفلسطینیة، الیوم األربعاء

الواقع المخیمات:  في  الفلسطینیون  "الالجئون  بعنوان:  مؤتمراً  غزة،  في  الجامعة  فرع  مع  كونفرنس)  (الفیديو  تقنیة  وعبر  البیرة،  في 

اللجنة عضو  األغا  زكريا  الدكتور  برعاية  وذلك  والقانونیة"،  واالجتماعیة  واالقتصادية  والسیاسیة  والنفسیة  التربوية  والتحديات...األوضاع 

التنفیذية لمنظمة التحرير الفلسطینیة، رئیس دائرة شؤون الالجئین.

وتحدث في افتتاح المؤتمر الدكتور زكريا األغا، واألستاذ الدكتور يونس عمرو رئیس جامعة القدس المفتوحة، ود. مجدي زامل رئیس اللجنة

التحضیرية للمؤتمر عمید كلیة العلوم التربوية بجامعة القدس المفتوحة.

وافتتح المؤتمر الذي تولى عرافته األستاذ عبد القادر الدراويش مدير دائرة اإلعالم بالقدس المفتوحة، بتالوة آيات عطرة من القرآن الكريم

وعزف السالم الوطني الفلسطیني ثم الوقوف دقیقة حداد على أرواح الشھداء.

وأوصى المؤتمرون ببناء سجل وطني لرصد معاناة الالجئین وأھمیة رفع قضاياھم أمام المحاكم الدولیة لمطالبة إسرائیل بتعويضھم، لیس

فقط عن األضرار المادية، بل عن األضرار النفسیة والجسدية، باإلضافة إلى إطالق قاعدة بیانات بحثیة بالتعاون مع المؤسسات األكاديمیة

والبحثیة كافة لتوثیق قضايا الالجئین، سعیاً نحو خطة استراتیجیة وطنیة لحماية حقوقھم السیاسیة والقانونیة.

وأكد المشاركون ضرورة وضع برامج تھدف إلى تخفیض األزمات االقتصادية واإلنسانیة التي يعاني منھا الالجئون وتقلل من معدالت الفقر

والبطالة المتفشیة، بما فیھا دعم المشاريع الصغیرة داخل المخیمات، وتسھیل القروض الصغیرة للمساھمة في خلق فرص عمل ذاتیة

مستدامة.

والتعلیمي التربوي  النظام  وتطوير  المختصة،  الجھات  قبل  من  المخیمات  في  السكانیة  الكثافة  معالجة  بالعمل على  المشاركون  وطالب 

حتى يتالءم مع الظروف السیاسیة غیر المستقرة التي يعیشھا الالجئون بما يتناسب مع كل زمان ومكان.

المخیمات كافة، داعین إلى تضمین بعض التعلیم ألبناء  بناء مدارس مھنیة وصناعیة تقدم فرصة  التوجه نحو  المؤتمرون إلى ضرورة  ونبه 

المساقات الجامعیة بكل ما يتعلق بقضیة الالجئین الفلسطینیین وحقوقھم، كما طالبوا بتضمین المناھج المدرسیة بكل ما يتعلق بقضیة

الالجئین الفلسطینیین وحقوقھم.

وقال د. زكريا األغا إن ھذا المؤتمر يشكل قفزة نوعیة باتجاه تحقیق التكاملیة بین المؤسسات الفلسطینیة، ويأتي تتويجاً لمذكرة التفاھم

إلى جانب نخبة الفلسطینیین  الطلبة  األكبر من  العدد  التي تضم  المفتوحة،  القدس  التحرير وجامعة  الالجئین بمنظمة  دائرة شؤون  بین 

ممیزة من األكاديمیین.
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وأضاف" إنه من دواعي االعتزاز بأن توقیع المذكرة لم يكن حبراً على ورق، بل نجح في االستثمار في موارد ھذه المؤسسات وإمكانیاتھا

لرفع مستوى األداء لخدمة وطننا وشعبنا الفلسطیني، وخاصة قضیة الالجئین التي تواجه تحدياً صعباً منذ عقود عدة، وھي بأمس الحاجة

لممارسة المزيد من البحث العلمي لتحسین ظروفھم".

وأوضح أن ھذه الفعالیات تسھم في تحسین أوضاع الالجئین وتعزيز صمودھم حتى العودة إلى بالدھم، مشیراً إلى أن المؤتمر جاء شامالً

لمختلف أوضاع الالجئین مع التركیز على األوضاع المعیشیة والتحديات التي تواجھھم، خاصة في المخیمات.

المفتوحة القدس  جامعة  الفلسطینیین، شاكراً  الالجئین  الطلبة بحقوق  توعیة  يقع على عاتقھا  الفلسطینیة  الجامعات  أن  األغا  د.  وبین 

وجمیع الباحثین على ھذه الدراسات والبحوث العلمیة التي تتناول مختلف الجوانب، ومن المؤكد أنھا ستثري المؤتمر وتسھم في بلورة

التوصیات المھمة حول القضايا المطروحة على جدول األعمال.

ثم رحب بالمساعي الجارية حالیاً لتحقیق المصالحة ونبذ الفرقة لتوفیر متطلبات الصمود في مواجھة العدوان واالحتالل، وترسیخ الوحدة

الوطنیة وااللتفاف حول منظمة التحرير الفلسطینیة وبرنامجھا الوطني الذي يحقق اإلرادة الفلسطینیة، ولتكريس مقاومة االحتالل وتوظیف

جھود شعبنا في الوصول للتحرير.

وقال أ. د. عمرو في افتتاح المؤتمر" نلتقي للمرة الثانیة في المؤتمر العلمي الثاني الخاص بالالجئین، وجامعة القدس المفتوحة لیست

للتعلیم فحسب، إنما ھي جامعة الوطن بكل جوانبه؛ تعاني مشكالته وعلى رأسھا قطاع الالجئین الفلسطینیین الذين يتعرضون میداناً 

الیوم لشطب كامل من خالل المؤامرات التي تحیكھا دولة االحتالل بنصرة مؤازريھا في العالم، وعلى رأسھا أمیركا، إلجھاض وكالة الغوث

التي ھي عنوان مأساة الشعب الفلسطیني".

وأضاف" إن الفوضى الخالقة التي تجري في الشرق األوسط من أجل تفتیته تھدف مما تھدف إلیه إلى وضع خطة إلنھاء وجود الالجئین

الالجئین لدعم  ودولي  عنوان شرعي  الغوث  وكالة  وألن  المجتمعات،  في  التذويب  أو  الذوبان  أو  بالتھجیر  المخیمات  بإنھاء  الفلسطینیین 

الفلسطینیین وخدمتھم، فإنھاؤھا يعني إنھاء شيء شرعي دولي اسمه إغاثة الالجئین الفلسطینیین".

المھم ألبناء القطاع  بھذا  االھتمام  دأبت على  التحرير،  الالجئین في منظمة  دائرة شؤون  بالتعاون مع  المفتوحة  القدس  إن جامعة  وقال 

شعبنا، شاكراً كل من أسھم في إنجاح ھذا المؤتمر للخروج بتوصیات تسھم في تحسین أوضاع الالجئین إلى حین عودتھم لديارھم التي

ُھّجروا منھا.

الالجئین بمعاناة  للتذكیر  المؤتمر خصص  إن  زامل،  د. مجدي  للمؤتمر  التحضرية  اللجنة  رئیس  التربوية  العلوم  كلیة  قال عمید  من جانبه، 

المستمرة منذ سبعة عقود تقريباً، وھم ينتظرون العودة إلى أرضھم، ومعاناة الالجئین التي عاشوھا منذ البدء أصبحت لوحات مأساوية.

وھذا المؤتمر جاء تعبیراً عن االنتماء للوطن، وحرص على أن تبقى قضیة الالجئین ماثلة، فھو مؤتمر يعبر عن تكامل في الرؤى، وھذا العمل

يدفعنا إلى توحید الجھود وتسلیط الضوء على القضايا التي تھم شعبنا الفلسطیني.

منظمة في  الالجئین  ودائرة شؤون  المفتوحة  القدس  جامعة  في  والباحثین  والسیاسیین  األكاديمیین  من  كوكبة  يضم  المؤتمر  إن  وقال 

التحرير اللتین تتكامالن لدعم قضیة الالجئین في المخیمات، مشیراً إلى أن المؤتمر يأتي ثمرة لمذكرة تفاھم مشتركة بین المؤسستین،

مبیناً أن المؤتمر يتطرق إلى واقع العملیة التربوية والتعلیمیة واألوضاع السیاسیة واالقتصادية واالجتماعیة في المخیمات، وإلى دور وكالة

غوث وتشغیل الالجئین الفلسطینیین في الشرق األدنى (األونروا) والمؤسسات الفاعلة في المخیمات، للخروج بتوصیات تنعكس إيجاباً

على الالجئین.

ثم تابع" جرى إقرار (18) بحثاً من األوراق العلمیة المقدمة للمؤتمر التي تجاوزت السبعین، وغطت المحاور الثالثة للمؤتمر، وكلنا أمل في

لالجئ داعمة  سیاسات  رسم  في  تسھم  مھمة  وتوصیات  علمیة  نتائج  إلى  مناقشات  من  يرافقھا  وما  األوراق  ھذه  تسھم  أن 

الفلسطیني".

وبعث خالل المؤتمر الدكتور صائب عريقات أمین سر اللجنة التنفیذية لمنظمة التحرير ورئیس دائرة شؤون المفاوضات، رسالًة تمنى فیھا

للمؤتمرين النجاح، مشیرا إلى أنه يتابع من العاصمة األمیركیة واشنطن (حیث يتلقى العالج) أعمال ھذا المؤتمر المھم، ويأمل له النجاح

المفتوحة القدس  إلى جامعة  تحیاته  أبرق  ثم  العودة،  الالجئین ودعم صمودھم حتى  التخفیف من معاناة  بتوصیات تسھم في  والخروج 

ودائرة شؤون الالجئین والقائمین على المؤتمر.

الفلسطینیة"، المخیمات  في  والنفسیة  والتعلیمیة  التربوية  العملیة  "واقع  بعنوان  األولى  جاءت  علمیة،  جلسات  ثالثة  المؤتمر  وتضمن 

ترأسھا األستاذ الدكتور يحیى ندى، فیما كان مقررھا أ. نانسي ھندي، واستعرض خاللھا الباحث الدكتور كمال عبد الحافظ سالمة من

جامعة القدس المفتوحة ورقة بعنوان "واقع األمن النفسي لدى طلبة المخیمات الفلسطینیة في مؤسسات التعلیم العالي في ضوء بعض



03/10/2017 القدس المفتوحة و"شؤون الالجئین" تعقدان مؤتمرا حول الالجئین في المخیمات

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=923717 3/3

المتغیرات"، كما عرضت ورقة بعنوان "لماذا تفوق طلبة مدارس وكالة الغوث على طلبة المدارس الحكومیة في فلسطین: دراسة تحلیلیة

لبینات دراسة التقويم الوطني 2016م" للباحث الدكتور محمد عثمان مصطفى من وزارة التربیة والتعلیم العالي.

وعرضت الدكتورة لیلى فؤاد حرز هللا من الجامعة العربیة األمیركیة ورقة بعنوان "الضغوط وعالقتھا بالصالبة النفسیة لدى عینة من طلبة

الصف التاسع في مدارس وكالة الغوث في مخیم جنین"، فیما قدم األستاذ ناصر سعید حمودة من جامعة القدس المفتوحة ورقة بعنوان

"أثر االنتفاضة الفلسطینیة على التعلیم في المخیمات الفلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة (1994-1987)".

الجامعات "دور  بعنوان  ورقة  اإلسالمیة في غزة  الجامعة  لیلة من  أبو  الكريم  عبد  واألستاذ حسین  كمال شلدان  فايز  الدكتور  واستعرض 

بعنوان ورقة  قدمت  كما  حالة"،  دراسة  األزھر  جامعة  تطويره:  وسبل  الفلسطینیین  الالجئین  بحقوق  الطلبة  توعیة  في  الفلسطینیة 

"التحديات المعاصرة التي تواجه الالجئ الفلسطیني في ظل األزمات الراھنة وسبل التغلب علیھا" للباحث األستاذ بھاء الدين سالم من

جامعة القدس المفتوحة.

الجلسة العلمیة الثانیة

محمد األستاذ  وترأسھا  المخیمات"،  في  واالجتماعیة  واالقتصادية  السیاسیة  "األوضاع  بعنوان  جاءت  التي  الثانیة  العلمیة  الجلسة  وفي 

"الحیاة االجتماعیة واالقتصادية في مخیم بعنوان  أوراق علمیة؛ جاءت األولى  الدكتور أسامة مناصرة، عرضت ست  علیان، وكان مقررھا 

بالطة منذ نشأته عام 1948م حتى الوقت الحاضر" للباحث األستاذ الدكتور سعید عبد هللا بیشاوي من جامعة القدس المفتوحة، وجاءت

الورقة الثانیة بعنوان "أثر البطالة على األوضاع الداخلیة في المخیمات الفلسطینیة في محافظات شمال الضفة من وجھة نظر سكانھا"

الصحیة "األوضاع  بعنوان  ورقة  المفتوحة  القدس  من  غانم  الرحیم  عبد  الدكتور  وقدم  المفتوحة.  القدس  من  سالمة  مجدي  للدكتور 

من حجاجرة  وسعاد  معالي  منیرة  األستاذتان  وقدمت  أنموذًجا".  شمس  نور  مخیم  الفلسطینیة:  المخیمات  في  والتعلیمیة  والسكانیة 

"المشاركة بعنوان  ورقة  تلتھا  الدھیشة"،  مخیم  في  والسكنیة  الصحیة  "األوضاع  بعنوان  ورقة  لحم  ببیت  الثانوية  مسقط  بنات  مدرسة 

السیاسیة للشباب الفلسطیني: دراسة مقارنة بین الشباب في المخیمات والمدن والقرى الفلسطینیة" للدكتور رمزي عودة من جامعة

في واالجتماعیة  االقتصادية  "األوضاع  بعنوان  ورقة  الوطنیة)  السلطة  في  (موظف  عودة  أبو  محمود  األستاذ  وعرض  المفتوحة،  القدس 

مخیمات قطاع غزة".

الجلسة العلمیة الثالثة

األستاذ ترأسھا  وكان  المخیمات"،  في  الفاعلة  والمؤسسات  الالجئین  وتشغیل  وكالة غوث  "دور  عنوان  الثالثة  العلمیة  الجلسة  وحملت 

ياسر أبو كشك، ومقررھا الدكتور عبد الرحیم غانم، واستعرض خاللھا الباحثون ست أوراق بحثیة؛ جاءت األولى بعنوان "األوضاع التربوية

والتعلیمیة والنفسیة في المخیمات ودور وكالة الغوث في تحسینھا" لألستاذات فائدة شیب وندى أبو حجلة وفداء شیب من وزارة التربیة

والتعلیم العالي. ثم قدم الدكتور شاھر سالمة من جامعة القدس أبو ديس ورقة بعنوان "دور وكالة غوث وتشغیل الالجئین في مخیمات

جنوب الضفة الغربیة وكیفیة تقديمھا للخدمات"، واستعرض األستاذ أحمد األسطل (موظف في وزارة التربیة والتعلیم العالي) ورقة بعنوان

الالجئین خدمة  في  الشباب  مراكز  "دور  بعنوان  ورقة  وعرضت  الفلسطینیة".  المخیمات  في  الالجئین  وتشغیل  غوث  وكالة  "دور 

الفلسطینیین في محافظات غزة" للدكتور أحمد صالح من جامعة القدس المفتوحة.

فیما استعرض األستاذ حسام يونس من كلیة الدراسات المتوسطة لجامعة األزھر ورقة بعنوان "تحديات جھود األونروا في إغاثة الالجئین

الفلسطینیین في قطاع غزة (2007-2016)". فیما قدم األستاذ الدكتور خالد صافي من جامعة األقصى في غزة ورقة بعنوان "المحاوالت

اإلسرائیلیة لتغییر الوضع القانوني لمخیمات الالجئین في قطاع غزة من 1967-1994م: مخیم البريج أنموذجا".

الفلسطینیة، التحرير  الالجئین بمنظمة  الدراسات واإلعالم في دائرة شؤون  المؤتمر، تال األستاذ سعید سالمة وكیل مساعد  في ختام 

البیان الختامي والتوصیات، فیما جرى تكريم الباحثین والمشاركین في المؤتمر الذين أسھوا في إنجاحه.

وحضر المؤتمر نائب رئیس مجلس األمناء أ. د. رياض الخضري، ونائب رئیس الجامعة لشؤون قطاع غزة أ. د. جھاد البطش، ونواب رئیس

الجامعة: للشؤون األكاديمیة أ. د. سمیر النجدي، وللشؤون اإلدارية د. مروان درويش، وللشؤون المالیة د. عصام خلیل، ومساعدو رئیس

الجامعة، ومديرو الفروع، وعمداء الكلیات، ومديرو الدوائر والمراكز، ومن دائرة شؤون الالجئین حضر كادرھا وموظفوھا من مختلف المناطق.

https://www.maannews.net/ADClick.aspx?I=SFREfGJhcl9naWY=

