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مذكرة خالصة حكم جزائي بالنشر صادرة عن محكمة 
صلح قلقيلية في الملف الجزائي رقم 2018/873

إلــى المتهم علي ســليم عاهد عبد الرازق  من قلقيلية ومجهول محــل اإلقامة حاليا نعلمك انه تقرر 
إدانتك في الملف المذكور بالتهمة المســندة إليك وهي تهمة اصدار شــيك بدون رصيد خالفا الحكام 
المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المعدلة بموجب االمر العسكري رقم 890 لسنة 
1981 والتي أقامها عليك المشتكي يحيى ابراهيم يوسف داود، وتبعا لقرار اإلدانة تقرر الحكم عليك 

بالحبس لمدة ثالثة شهور.
حكما غيابيا بحق المتهم قابال لالعتراض صدر في 2018/9/5

رئيس قلم جزاء محكمة صلح قلقيلية/ عبد الرحيم جبر

مذكرة خالصة حكم جزائي بالنشر صادرة عن محكمة 
صلح قلقيلية في الملف الجزائي رقم 2018/874

إلى المتهم عاهد مصطفى محمد عيســى  من قلقيلية ومجهول محل اإلقامة حاليا نعلمك انه تقرر 
إدانتك في الملف المذكور بالتهمة المســندة إليك وهي تهمة اصدار شــيك بدون رصيد خالفا الحكام 
المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المعدلة بموجب االمر العسكري رقم 890 لسنة 
1981 والتــي أقامهــا عليك المشــتكي محمد خالد رزق علــي، وتبعا لقرار اإلدانة تقــرر الحكم عليك 

بالحبس لمدة ثالثة شهور.
حكما غيابيا بحق المتهم قابال لالعتراض صدر في 2018/9/5

رئيس قلم جزاء محكمة صلح قلقيلية/ عبد الرحيم جبر

قرار امهال صادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها 
محكمة جنايات في الجناية رقم 2018/60

حيث تبين ان المتهمين -1 طاهر خليل حسن معمر -2 نائل زياد حسن معمر غير مقبوض عليهم كما 
هو وارد في الئحة االتهام والتحقيقات في هذه القضية لذلك وعمال باحكام المادة 288 ف 3 4+ من 
قانون االجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فاننا نقرر اصدار قرار امهال بحقك المتهمين المذكورين 
من اجل تسليم انفسهم للسلطات القضائية خالل مدة عشرة ايام من خالل تبلغهم هذا القرار حسب 
االصول من اجل محاكمتهم على تهمة االيذاء البليغ باالشتراك خالفا الحكام المادة 333 بداللة المادة 
76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وفي حال عدم تسليم انفسكم للسلطات القضائية خالل 
المدة المذكورة ســتجري محاكمتكم غيابيا كمتهمين فارين من وجه العدالة عمال باحكام المادة 291 
من قانون االجراءت الجزائية رقم 3 لســنة 2001 على ان ينشــر هذا القرار لتبلغكم إياه في الجريدة 
الرســمية او في احدى الصحف المحلية ويعلق على باب ســكن المتهمين المذكور وعلى لوحة اعالنات 

المحكمة علما ان الجلسة معينة يوم الثالثاء 2018/11/6.
قرارا صدر باسم الشعب الفلسطيني وافهم في 2018/10/10. 

القاضي مصلح ابو عرام  / رئيس هيئة جنايات محكمة بيت لحم
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قرار إمهال صادر عن محكمة بداية جنين
 رقم الجناية : 2017/50

إلى المتهم عماد احمد فؤاد ابراهيم شالميش /  جنين-برقين الحارة الغربية     
      يقتضي عليك وعمال بالمادة 288 من قانون االجراءات الجزائية رقم 3 لسنة2001 تسليم نفسك إلى 
السلطات القضائية خالل مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغك قرار اإلمهال بالطريقة المبينة أدناه وذلك في 
القضية الجنائية رقم (2017/50) والمقامة عليك من قبل الحق العام بتهمة السرقة باالشتراك خالفا 
للمادة 404 فقرة 1   عقوبات لسنة 1960   وتسليم نفسك إلى القضاء وعلى كل من يعلم مكان وجود 
المتهم  المذكور  أعاله األخبار عنه  وإذا لم تقم بتسليم نفسك خالل المدة المذكورة أعاله للسلطات 
القضائيــة تعــد فارا من وجه العدالة ويتم اجراء محاكمتك غيابيا كمتهم  فار  من وجه العدالة وذلك 
عمال بنص المادة 291 من قانون اإلجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 كما تقرر تبليغ هذا القرار على 
اخر محل اقامة وعلى لوحة اعالنات المحكمة وبالنشر, علما بأن القضية معينة بتاريخ 14 /2018/11.

 رئيس محكمة بداية جنين /  القاضي رائد العبوة

قرار إمهال صادر عن محكمة الجنايات الكبرى – طولكرم/ 
جنايات كبرى رقم : 2018/82

إلــى المتهــم :خالــد كمال مصطفــى خندقجي من /طولكرم        يقتضي عليك تســليم نفســك إلى 
السلطات القضائية خالل مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغك قرار االمهال بالطريقة المبينة ادناه وذلك 
في القضية الجزائية رقم (  2018/82 ) والمقامة عليك من قبل الحق العام بتهمة (االنتماء لعصابة 
مسلحة بنص المادة 144 عقوبات لسنة 1960 والعلم باتفاق جنائي بارتكاب جريمة بقصد منع السلطات 
من ممارســة وظائفها خالفا الحكام المادة 206 بداللة المادة 138 من قانون العقوبات رقم 16 لســنة 
1960 والتأمــر علــى ارتكاب جريمة علــى امن الدولة الداخلي خالفا للمــادة 139 من قانون العقوبات 
رقــم 16 لســنة 1960 وتصنيع مواد متفجــرة خالفا الحكام المادة(1/12) من القانون رقم 23 لســنة 
1963 المعدل لقانون المفرقعات رقم 13 لســنة 1953 و تخريب المال العام باالشتراك خالفا الحكام 
المادتين 443 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لســنة 1960) وأمر بالقبض عليك من قبل مأموري 
الضابطة العدلية وتسليم نفسك إلى القضاء وعلى كل من يعلم مكان وجود المتهم المذكورة أعاله 
االخبار عنه وإذا لم تقم بتسليم نفسك خالل المدة المذكورة أعاله تعد فار من وجه العدالة وفي حال 
عدم تسليم نفسك للسلطات القضائية خالل المدة المذكورة أعاله ستجري محاكمتك غيابيا كمتهم 
فار من وجه العدالة وذلك بإلصاق قرار اإلمهال هذا على لوحة اعالنات محكمة بداية طولكرم وعلى 
اخر محل اقامة  للمتهم وبالنشر علما بان الدعوى معينة يوم (الخميس   ) الواقع في 2018/10/18  .

رئيس هيئة محكمة الجنايات الكبرى / القاضي / سائد غانم

قرار إمهال صادر عن محكمة بداية جنين/
 جناية رقم : 2018/31

إلى المتهم محمد مازن لطفي عابد /  جنين-كفردان وسط البلد     
      يقتضي عليك وعمال بالمادة 288 من قانون االجراءات الجزائية رقم 3 لسنة2001 تسليم نفسك 
إلى الســلطات القضائية خالل مدة عشــرة أيام من تاريخ تبلغك قرار اإلمهال بالطريقة المبينة أدناه 
وذلك في القضية الجنائية رقم (2018/31) والمقامة عليك من قبل الحق العام بتهمة شــهادة الزور 
اثناء التحقيق في جناية امام المحكمة خالفا للمادة 2/214   عقوبات لســنة 1960   وتســليم نفســك 
إلى القضاء وعلى كل من يعلم مكان وجود المتهم  المذكور  أعاله األخبار عنه  وإذا لم تقم بتسليم 
نفسك خالل المدة المذكورة أعاله للسلطات القضائية تعد فارا من وجه العدالة ويتم اجراء محاكمتك 
غيابيــا كمتهــم  فار  من وجه العدالة وذلك عمال بنص المادة 291 من قانون اإلجراءات الجزائية رقم 
3 لسنة 2001 كما تقرر تبليغ هذا القرار على اخر محل اقامة وعلى لوحة اعالنات المحكمة وبالنشر, 

علما بأن القضية معينة بتاريخ 2018/11/21.

رئيس محكمة بداية جنين / القاضي رائد العبوة 
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قرار جناية رقم 2018/58 
صادر عن محكمة بداية بيت لحم

حيــث تبين ان المتهم محمد فخري حســن ربايعة هوية رقــم 204429112 من القدسـ  جبل المكبر 
غيــر مقبــوض عليه كما هو وارد في الئحة االتهام والتحقيقات في هذه القضية لذلك وعمال باحكام 
المــادة 288 ف 3 4+ مــن قانون االجراءات الجزائية رقم 3 لســنة 2001 فاننا نقرر اصدار قرار امهال 
بحق المتهم المذكور من اجل تسليم نفسه للسلطات القضائية خالل مدة عشرة ايام من خالل تبلغه 
هذا القرار حســب االصول من اجل محاكمته على تهمة تداول اوراق بنكنوت مزورة باالشــتراك خالفا 
للمادة 240 فقرة 1 و 736 عقوبات لســنة 1960، وفي حال عدم تســليم نفســك للسلطات القضائية 
خالل المدة المذكورة ستجري محاكمتك غيابيا عمال باحكام المادة 291 من قانون االجراءت الجزائية 
رقم 3 لســنة 2001 على ان ينشــر هذا القرار لتبلغك إياه في الجريدة الرســمية او في احدى الصحف 
المحلية ويعلق على باب ســكن المتهم المذكور وعلى لوحة اعالنات المحكمة علما ان الجلســة معينة 

يوم االثنين 2018/11/5.
قرارا صدر باسم الشعب الفلسطيني وافهم في 2018/10/10. 

القاضي                          القاضي                              رئيس الهيئة

مصلح ابو عرام               فراس مسودي                 محمد عياد العجلوني

قرار امهال صادر عن محكمة بداية رام اهللا
 في القضية الجنائية رقم 2017/78

إلى المتهم : اياس عناد خليل ابو شــرخ / رام اهللا – ام الشــرايط . يقتضي عليك تســليم نفسك إلى 
الســلطات القضائية خالل عشــرة أيام من تاريخ نشــر قرار اإلمهال هذا  حسب األصول من اجل رؤية 
القضية الجنائية المرقومة أعاله والمقامة عليك من قبل الحق العام . بتهمة :شهادة الزور اثناء التحقيق 
فــي جنايــة او امام المحكمة خالفاً الحكام المادة 2/214 من قانون العقوبات16 لســنة 60  آمر بإلقاء 
القبض عليك , فعلى مأموري الضابطة القضائية القبض عليك وتسليمك إلى القضاء , وعلى كل من 
يعلم مكان وجودك أن يخبر عنك وإذا لم تسلم نفسك خالل المدة المذكورة أعاله تعتبر فاراً من وجه 
العدالة ويتقرر الحكم بإجراء محاكمتك غيابيا عمال باحكام المادة (291) من قانون أصول المحاكمات 
الجزائيــة رقم 3 لســنة 2001 . أقــرر تبليغ قرار اإلمهال هذا للمتهم الفــار وذلك بإلصاقه على لوحة 
إعالنات محكمة بداية رام اهللا وعلى باب مســكن المتهم وبالنشــر بالجريدة الرســمية حسب األصول 

علما بان الجلسة قد تعينت يوم 2018/11/26 الساعة الثامنة والنصف صباحا .

القاضي عادل ابو صالح   / رئيس هيئة جنايات محكمة بداية رام اهللا

قرار امهال صادر عن محكمة الجنايات الكبرى رام اهللا 
في القضية الجنائية رقم 2018/363
إلى المتهم : -1  راغب سعادة درويش حداد  / رام اهللا بيتونيا / المنطقة الصناعية

-2  محمد سعادة درويش حداد / رام اهللا بيتونيا / المنطقة الصناعية 
-3  محمد عادل محمد صرمه / رام اهللا بيتونيا / المنطقة الصناعية
-4 عبد اهللا عادل محمد صرمه/ رام اهللا بيتونيا / المنطقة الصناعية

يقتضي عليك تسليم نفسك إلى السلطات القضائية خالل عشرة أيام من تاريخ نشر قرار اإلمهال هذا  
حسب األصول من اجل رؤية القضية الجنائية المرقومة أعاله والمقامة عليك من قبل الحق العام . 

بتهمــة : زرع نباتــات ينتج عنها مواد مخدرة او مثــرات عقلية بقصد االتجار خالفاً الحكام المادة 3/21 
من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015  

االتجــار بالمواد المخدرة خالفا للمادة 2/21 بداللة المادة 1/35من قرار بقانون رقم 18 لســنة 2015 
بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية  آمر بإلقاء القبض عليك , فعلى مأموري الضابطة القضائية 
القبض عليك وتســليمك إلى القضاء , وعلى كل من يعلم مكان وجودك أن يخبر عنك وإذا لم تســلم 
نفسك خالل المدة المذكورة أعاله تعتبر فاراً من وجه العدالة ويتقرر الحكم بإجراء محاكمتك غيابيا 

عمال باحكام المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .
أقــرر تبليــغ قرار اإلمهال هذا للمتهم الفار وذلك بإلصاقه على لوحة إعالنات محكمة الجنايات الكبرى 
رام اهللا وعلى باب مسكن المتهم وبالنشر بالجريدة الرسمية حسب األصول علما بان الجلسة قد تعينت 

يوم 2018/11/25 الساعة الثامنة والنصف صباحا  

رئيس هيئة الجنايات الكبرى  / القاضي مهند العارضة         
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قرار امهال صادر عن محكمة الجنايات الكبرى رام اهللا
في القضية الجنائية رقم 2018/10

إلى المتهم : معمر محمد ســعيد محمود شــحرور/ بزاريا / نابلس يقتضي عليك تســليم نفسك إلى 
الســلطات القضائية خالل عشــرة أيام من تاريخ نشــر قرار اإلمهال هذا  حسب األصول من اجل رؤية 
القضية الجنائية المرقومة أعاله والمقامة عليك من قبل الحق العام . بتهمة : القتل العمد باالشتراك 
خالفا للمادة 328 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لســنة 60 وحجز الحرية باالشــتراك خالفا للمادة 
346 و 76 من القانون ذاته   آمر بإلقاء القبض عليك , فعلى مأموري الضابطة القضائية القبض عليك 
وتســليمك إلى القضاء , وعلى كل من يعلم مكان وجودك أن يخبر عنك وإذا لم تســلم نفســك خالل 
المــدة المذكورة أعاله تعتبر فاراً من وجه العدالة ويتقرر الحكم بإجراء محاكمتك غيابيا عمال باحكام 
المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 3 لســنة 2001 . أقرر تبليغ قرار اإلمهال هذا 
للمتهــم الفــار وذلك بإلصاقه على لوحة إعالنات محكمة الجنايات الكبرى رام اهللا وعلى باب مســكن 
المتهم وبالنشــر بالجريدة الرســمية حســب األصول علما بان الجلســة قد تعينت يوم 2018/11/19 

الساعة الثامنة والنصف صباحا  

رئيس هيئة الجنايات الكبرى / القاضي مهند العارضة   

قرار امهال صادر عن محكمة الجنايات الكبرى رام اهللا
 في القضية الجنائية رقم 2018/15

إلى المتهم : معمر محمد ســعيد شــحرور/ جنين / بلعا يقتضي عليك تســليم نفســك إلى السلطات 
القضائية خالل عشــرة أيام من تاريخ نشــر قرار اإلمهال هذا  حســب األصول من اجل رؤية القضية 
الجنائيــة المرقومــة أعــاله والمقامة عليك من قبل الحق العام . بتهمة : الشــروع بالقتل باالشــتراك 
خالفاً الحكام المادة 328 و 70 و 7 ع لســنة 60 تأليف جمعية أشــرار خالفاً لنص المادة 157ع رقم 16 
لســنة 60 آمر بإلقاء القبض عليك , فعلى مأموري الضابطة القضائية القبض عليك وتســليمك إلى 
القضاء , وعلى كل من يعلم مكان وجودك أن يخبر عنك وإذا لم تســلم نفســك خالل المدة المذكورة 
أعاله تعتبر فاراً من وجه العدالة ويتقرر الحكم بإجراء محاكمتك غيابيا عمال باحكام المادة (291) من 
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 . أقرر تبليغ قرار اإلمهال هذا للمتهم الفار وذلك 
بإلصاقه على لوحة إعالنات محكمة الجنايات الكبرى رام اهللا وعلى باب مسكن المتهم وبالنشر بالجريدة 
الرسمية حسب األصول علما بان الجلسة قد تعينت يوم 2018/11/19 الساعة الثامنة والنصف صباحا  

رئيس هيئة الجنايات الكبرى  / القاضي مهند العارضة

قرار امهال صادر عن محكمة الجنايات الكبرى رام اهللا 
في القضية الجنائية رقم 2018/92

إلى المتهم : اشرف حمدي حافظ هنيني / القدس كفر عقب  يقتضي عليك تسليم نفسك إلى السلطات 
القضائية خالل عشــرة أيام من تاريخ نشــر قرار اإلمهال هذا  حســب األصول من اجل رؤية القضية 
الجنائية المرقومة أعاله والمقامة عليك من قبل الحق العام . بتهمة : هتك العرض بالعنف والتهديد 
النســان لم يتم الخامســة عشرة من عمره خالفاً للمادة 2/296 عقوبات لسنة 60   آمر بإلقاء القبض 
عليك , فعلى مأموري الضابطة القضائية القبض عليك وتسليمك إلى القضاء , وعلى كل من يعلم 
مكان وجودك أن يخبر عنك وإذا لم تسلم نفسك خالل المدة المذكورة أعاله تعتبر فاراً من وجه العدالة 
ويتقرر الحكم بإجراء محاكمتك غيابيا عمال باحكام المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية 
رقم 3 لسنة 2001 . أقرر تبليغ قرار اإلمهال هذا للمتهم الفار وذلك بإلصاقه على لوحة إعالنات محكمة 
الجنايات الكبرى رام اهللا وعلى باب مسكن المتهم وبالنشر بالجريدة الرسمية حسب األصول علما بان 

الجلسة قد تعينت يوم 2018/11/26 الساعة الثامنة والنصف صباحا     

رئيس هيئة الجنايات الكبرى / القاضي مهند العارضة      

قرار امهال صادر عن محكمة الجنايات الكبرى رام اهللا
 في القضية الجنائية رقم 2018/374

إلى المتهم : محمد عبد الحميد عبد اهللا محمد / مخيم قلنديا  يقتضي عليك تسليم نفسك إلى السلطات 
القضائية خالل عشــرة أيام من تاريخ نشــر قرار اإلمهال هذا  حســب األصول من اجل رؤية القضية 
الجنائية المرقومة أعاله والمقامة عليك من قبل الحق العام . بتهمة : القتل العمد خالفاً الحكام المادة 
328 ع لسنة 60 آمر بإلقاء القبض عليك , فعلى مأموري الضابطة القضائية القبض عليك وتسليمك 
إلى القضاء , وعلى كل من يعلم مكان وجودك أن يخبر عنك وإذا لم تسلم نفسك خالل المدة المذكورة 
أعاله تعتبر فاراً من وجه العدالة ويتقرر الحكم بإجراء محاكمتك غيابيا عمال باحكام المادة (291) من 
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 . أقرر تبليغ قرار اإلمهال هذا للمتهم الفار وذلك 
بإلصاقه على لوحة إعالنات محكمة الجنايات الكبرى رام اهللا وعلى باب مسكن المتهم وبالنشر بالجريدة 
الرسمية حسب األصول علما بان الجلسة قد تعينت يوم 2018/11/26 الساعة الثامنة والنصف صباحا  

رئيس هيئة الجنايات الكبرى / القاضي مهند العارضة        

خالل مؤتمر حول «األوضاع الراهنة وأثرها على قضية الالجئين»

نابلس: التأكيد على ضرورة وضع استراتيجية وطنية وعربية لمواجهة السياسات األميركية
نابلــس - الحيــاة الجديدة - أوصى المشــاركون فــي مؤتمر 
«األوضاع الراهنة وأثرها على قضية الالجئين في فلسطين»، 
إلــى أهمية التنبه إلى نص الفقــرة الثانية من المادة «د» من 
االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين الفلســطينيين لعام 1951، 
«بأنــه إذا ما تم حل األونروا قبل الوصول إلى تســويه نهائية 
لمشكلة الالجئين الفلسطينيين تضمن حقوقهم استنادا إلى 
قرارات األمم المتحدة، خاصة القرارين 194 و237، فإنه يجب 
عندئذ المطالبة بإعطاء المفوضية العليا لالجئين دوراً رئيســاً 

في توطين الالجئين الفلسطينيين في فلسطين».
ونظم المؤتمر من قبل كلية العلوم التربوية في جامعة القدس 
المفتوحة، ودائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير، أمس، 
في مســرح الجامعة بنابلس، وعبر تقنيــة الربط التلفزيوني 

مع قطاع غزة.
ورأى المؤتمــرون أن نجاح الواليات المتحدة و»إســرائيل» في 
تغييــر أو تحوير «تفويض» األونروا المحدد بالقرار 302، عبر 
الحصول على موافقة من الجمعية العامة لألمم المتحدة على 
دمج هذا التفويض ضمن صالحيات المفوضية السامية لشؤون 
الالجئين، يعني إلغاء القرار 302. وإن ما يغري الواليات المتحدة 
و»إسرائيل» للمضي قدماً في هذا السيناريو هو وجود سابقة 
في هذا الصدد، حين تمكنتا سنة 1991 من إلغاء قرار الجمعية 
العامة رقم 1975/3379، الذي ساوى الصهيونية بالعنصرية.

وشدد المشاركون على ضرورة وضع خطة استراتيجية وطنية 
وعربيــة لمواجهة سياســات اإلدارة األمريكية وصفقاتها التي 
تمس الحقوق الفلســطينية، مع ضرورة قيــام الدول العربية 
بمسؤولياتها من أجل رفع نسبة الدعم التي تقدمها لألونروا، 
والتنســيق مــع دول البريكــس (BRICS) الخمــس (روســيا، 
والصين، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا) الصاعدة اقتصادياً، 

بزيادة إسهاماتها في موازنة األونروا.
كما شددوا على الحاجة الملحة واألساسية للضغط على األطر 
العليــا التي تخطط لسياســة األونروا، وهــي: الجمعية العامة 
لألمــم المتحدة، واللجنة االستشــارية، ومؤتمر المانحين، من 

أجل إيجاد مورد دائم وميزانية كافية لألونروا.
وطالب المشاركون بتحقيق االلتفاف الوطني الكامل حول حق 
العودة باعتباره حقاً ثابتاً في وجدان وأدبيات الكل الفلسطيني، 
وهو لن يسقط بالتقادم كما أُريد له، كما طالبوا بتفعيل العمل 
التكاملي بين المؤسسات من مختلف القطاعات (الرسمية، وشبه 
الرسمية، واألهلية، والخاصة، والمجتمعية)، لتحقيق جدوى أكبر 

للمجهودات الوطنية لخدمة قضايا الالجئين.
وطالب المشــاركون بالبحث عن إجابة لألسئلة التالية: ما هي 
األسس القانونية لحماية الالجئين الفلسطينيين؟ ما هي اآلليات 
التي يمكن اتباعها لحماية الالجئين الفلسطينيين وفقاً لقواعد 
القانون الدولي؟ هل تملك قرارات األمم المتحدة القوة القانونية 

الالزمة فيما يخص قضية الالجئين الفلسطينيين؟.
ودعا المشاركون إلى متابعة تنفيذ قرار الجمعية العامة لألمم 
المتحدة القاضي بتوفير حماية دولية في األراضي الفلسطينية 

المحتلة، والصادر بتاريخ 2018/6/14
وحضر المؤتمر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس 
دائرة شــؤون الالجئين أحمد أبو هولي، ومحافظ نابلس أكرم 
الرجوب، ورئيس مجلس أمناء الجامعة عدنان سمارة، ورئيس 
الجامعة د. يونس عمرو، ورجل األعمال منيب المصري رئيس 
لجنــة مبنى جامعة القــدس المفتوحة بنابلــس، وأعضاء من 
اللجنــة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح، وممثلون عن 

القوى ، ومجلس أمناء الجامعة.
وتخلل المؤتمر معرض يجســد معاناة الالجئين الفلسطينيين 
مــن خالل صور فوتوغرافيــة توثق مختلف مراحل اللجوء منذ 

بدئها حتى اليوم.
وأشار أبو هولي، إلى أن هذا هو المؤتمر الثالث الذي يعقد في 
إطار الشــراكة بين الجامعة ودائرة شــؤون الالجئين، لتسليط 
الضــوء علــى قضية الالجئين، وكذلك يأتي في إطار سياســة 
الدائرة الرامية إلى الحفاظ على الحقوق الفلسطينية والدفاع 
عنها، وفي مقدمتها قضية الالجئين الفلسطينيين وحقهم في 

العودة إلى ديارهم.
وأضــاف: «عملنا مع جامعة القــدس المفتوحة بصفتها جامعة 
عريقة لكل الفلسطينيين، وهي صرح أكاديمي ومنارة علمية 
ألبنــاء شــعبنا الصامد»، معربــا عن أمله بأن تتطــور اتفاقية 
الشــراكة مــع جامعــة القــدس المفتوحــة لتشــمل الجامعات 

الفلسطينية األخرى لتقديم أفضل خدمة لقضية الالجئين.
وتابع أبو هولي: إن المشاريع التي تتحدث عن التوطين والتهجير 
وتخفيض تمويل وكالة الغوث وحث كثير من الدول على وقف 
المســاعدات لها، مــروراً بإعــادة تعريف الالجئ الفلســطيني 
واختصار عدد الالجئين إلى 40 ألفا، هي جزء من صفقة القرن 
األمريكية كمدخل لتصفية قضية الالجئين في عدوان من قبل 
اإلدارة األمريكيــة على كل المعاهدات والقوانين األممية التي 
تنص على حق الالجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها، 
وخاصة القــرار األممي 194 الذي يقر بنكبة شــعبنا وتهجيره 

وينص على عودتهم.
من جانبه، قال محافظ نابلس: «نحن اليوم في مؤتمر يتعلق 
بالالجئين، وهذه القضية هي عنوان سياســي ووطني للقيادة 
الفلســطينية التي تصر على أن قضية الالجئين ســتبقى من 

أولويات شعبنا».
وأضــاف ان تســاوق اإلدارة األميركية مع الحركــة الصهيونية 
سيفشــل،  والقــدس  الالجئيــن  موضــوع  فــي  التلموديــة 
«فاإلســرائيليون يعيشــون وهم أن قرارات اإلدارة األميركية 
الحالية ستشطب قضيتي القدس والالجئين، لكن ال يمكن أن 
تلغى هاتان القضيتان من عقول الفلســطينيين؛ فهما جوهر 
قضيتهــم الوطنيــة». وتابــع: «إن هذا الطاغية في واشــنطن 
الذي نصب نفسه متحكماً بأمور الشعب الفلسطيني سيفشل 
ال محالة»، «إن االنقالب الدموي في قطاع غزة، وحكم شــعبنا 
بالحديد والنار سيفشل أيضاً، وإن إصرار حماس على االبتعاد 
عــن منظمــة التحريــر الفلســطينية واالقتراب مــن االحتالل 
اإلسرائيلي بأسلوب هابط عبر هدنة مقابل «العيش»، وتقديم 
نفســها بديالً عن منظمة التحرير والقيادة الفلســطينية، من 
شــأنه أن يضعف الموقف الرســمي الفلسطيني أمام المجتمع 
الدولي، ويسمح للمشروع الصهيوني بتحقيق خطوات متقدمة 

على حساب مشروعنا الوطني».
من جانبه، قال سمارة: «إن جامعة القدس المفتوحة لم تكتف 
بالواجــب األكاديمي والتعليمي الملقى على عاتقها، إنما أولت 
المســؤولية المجتمعية والقضايا السياســية والوطنية أولوية 
كبرى»، مشيراً إلى أن تناول الجامعة قضية الالجئين خير دليل 
على مساهماتها في توعية جيلنا وشعبنا في القضايا التي يجب 

أن يعرف عنها الكثير.
وأضاف: «قضية الالجئين هي جوهر الصراع العربي اإلسرائيلي 
منذ أكثر من ســبعة عقود»، مبينــاً أن «األونروا» تمثل معاناة 

الشــعب الفلســطيني وتســهم في بقاء قضية اللجــوء حية، 
«ولن نســمح لالحتالل باستهدافها، لذلك على العالم العربي 
واإلسالمي دعمها والوقوف إلى جانبها. فشعبنا لن يقبل ابتزازاً 
تحت اسم صفقة القرن، وستفشل أمام موقف القيادة الرافض 

ا». لها مطلقً
إلى ذلك، قال د. عمرو: إن قضية الالجئين ال تزال ماثلة أمامنا، 
بآالمها القديمة وجراحها النازفة، وتداعياتها التي ال تنتهي إلى 
اليوم، فهي أقدم وأكبر قضية لالجئين في العالم، وأي حديث 
عن معاناة شعبنا دون التعريج على قضية الالجئين هو حديث 
أبتر؛ هذه المعاناة التي يعيشها هؤالء يوميا في انتظار تحقيق 
حلمهم وحقهم في العودة إلى أرضهم ومدنهم وقراهم التي 

ال تفارق الذاكرة.
وأضــاف: «لقد أثمــر حرص جامعة القــدس المفتوحة ودائرة 
شؤون الالجئين، وبمشاركة نخبة من األكاديميين والتربويين 
والباحثين وصناع القرار، في حشد الفعاليات الثقافية والوطنية 
من أجل تحقيق إجماع على ضرورة تحســين أوضاع الالجئين 

في المخيمات».
وقال: إن (700) ألف الجئ هجروا من فلسطين إبان إقامة دولة 
االحتالل أصبح عددهم اليوم يربو على (5) ماليين الجئ، الفتا 
إلــى أن «األونروا» هي اإلطار الرســمي الدولي الناظم لهؤالء 
الالجئين والدليل الناصع على وجودهم، لذلك يسعى االحتالل 

واإلدارة األميركية إلنهاء وجودها.
وأضاف: إن شعبنا الفلسطيني يمر بأسوأ الظروف فيما يتعلق 

بصفقة القرن التي باتت تنفذ اليوم على األرض وال تحتاج إلى 
إعالن، لذا يجب التصدي لها بكل ما أوتي الشعب الفلسطيني 

من قوة.
تخلل المؤتمر ثالث جلسات، كانت األولى بعنوان «وكالة الغوث 
وقضيــة الالجئين»، وترأســها د. عبد الرحمن المغربي، تقدم 
خاللها د. بيسان مصطفى موسى من جامعة (الجزائر 3) بورقة 
حول «عراقيل تفويض األمم المتحدة لوكالة غوث وتشــغيل 
الالجئيــن». ثــم تحدث د. أحمد حســن أبو جعفــر من جامعة 
االستقالل عن «وضع اســتراتيجية وطنية لمواجهة التحديات 
التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني». وتحدث د. محمد منصور 
أبو ركبة من جامعة األزهر عن «الدور اإلسرائيلي في تفكيك 
وكالة الغوث وتشغيل الالجئين». وأخيراً تحدث د. حسام محمد 
يونــس من فرع جامعــة القدس المفتوحة بخــان يونس عن 
«سياسة الواليات المتحدة تجاه وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا) منذ تولي الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب».
وفي الجلســة الثانية التي عقدت تحت عنوان: «التحديات التي 
تواجه الالجئين الفلسطينيين (سياسية وقانونية)، وترأسها أ. 
ياسر أبو كشك، قدم خاللها د. كايد شريم من جامعة االستقالل 
ورقة حملت عنوان «الالجئون الفلسطينيون: ممكنات الحل من 
منظور جذري». ثم تحدث أ. إسماعيل األفندي من فرع جامعة 
القــدس المفتوحة بالقدس عن «واقع الخدمات التعليمية في 
المخيمات الفلســطينية (دراسة ميدانية – مخيم الدهيشة)». 

وتحــدث د. نادر حلس من فرع جامعة القدس المفتوحة بغزة 
عن «مسيرة العودة التي نظمت على الحدود الشرقية لقطاع 
غزة إحياَء لذكرى يوم األرض 2018/3/30: األبعاد والنتائج». 
كما قدم أ. أحمد صوالحة من مديرية التربية والتعليم العالي 
بنابلس وأ. فتحية ياسين من مديرية التربية والتعليم العالي 
فــي جنوب نابلــس «تحليل مضمــون صحيفة (حــق العودة) 
ودورهــا في مواجهة التحديات والضغــوط التي تواجه قضية 

الالجئين الفلسطينيين».
وفــي الجلســة العلمية الثالثــة واألخيرة، التــي حملت عنوان: 
«أوضاع الالجئين الفلســطينيين االقتصاديــة واالجتماعية»، 
وترأســها أ. محمــد عليــان، قدم خاللها كل مــن د. يحيى ندى 
ود. فخــري دويــكات وهمــا مــن جامعــة القــدس المفتوحــة 
بنابلس، دراسة حالة عن «الممارسات الثقافية في المخيمات 
الفلسطينية لدعم الطفولة». ثم قدم د. زيـاد الجرجـاوي من 
فرع جامعة القدس المفتوحة بغزة ود. عبد الفتاح الهمص من 
الجامعة اإلسالمية، ورقة عن «احتياجات اإلنسان الفلسطيني 
فــي مخيمات اللجــوء». وتحدث د. عبد الرحيــم غانم من فرع 
جامعة القــدس المفتوحة بطولكــرم ود. مقبولة اليحيى من 
جامعة فلسطين التقنية بطولكرم عن «البطالة في المخيمات 
الفلسطينية: مخيم طولكرم نموذجا». وقدمت أ. منيرة معالي 
وأ. ســعاد الحجاجرة وهما من مدرســة بنات مســقط الثانوية 
ببيت لحم، ورقة تناولت «البطالة هاجس الشباب في المخيمات 

الفلسطينية: مخيم الدهيشة أنموذجا».

«التربية» و«هيئة األسرى» تعلنان نتائج امتحان «اإلنجاز» لألسرى
رام اهللا - الحياة الجديدة - أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي وهيئة شؤون 
األسرى والمحررين، أمس، نتائج امتحان الثانوية العامة «اإلنجاز» لألسرى في 
معتقالت االحتالل للعام 2018. جاء ذلك بعد اجتماع لجنة االمتحانات العامة 
في «التربية» برئاسة الوزير د. صبري صيدم لمناقشة وإقرار النتائج، إذ تم 
استعراض اإلجراءات التي اتخذتها «التربية» بالتنسيق مع هيئة األسرى، وقد 
تم التعاطي بإيجابية ومرونة فيما يتعلق بالنتائج؛ بما يعزز صمود األســرى 
ويمنحهم الحق في التعلم. وأشارت «التربية»، إلى أنَّ باإلمكان االطالع على 
www. النتائــج من خالل مختلف وســائل اإلعالم وموقع الــوزارة اإللكتروني

 ،Cda.gov.ps ومواقع مديرياتها، وكذلك موقع هيئة األسرى mohe.pna.ps
وأنَّ كشــوف العالمات ســيتم توزيعها غداً بعد الساعة العاشرة في مديريات 

التربية. ولفتت الوزارة في بيانها المشترك مع الهيئة إلى أنَّ عدد المتقدمين 
لالمتحــان هذا العام بلغ 858 أســير/ة، موزعين على (10) معتقالت (النقب، 
ونفحة، وريمون، وبئر السبع، ومجدو، وعسقالن، وهداريم، وعوفر، وجلبوع، 
والشــارون)، كان من ضمنهم تسع أسيرات، وقد نجح من المتقدمين (565) 
متقدماً، بنسبة نجاح عامة بلغت (65.85)%. وتوجهت التربية وهيئة األسرى، 
بالتحية والتقدير ألســرانا البواســل في معتقالت االحتالل الذين يســطرون 
أقــوى آيات البطولــة والتضحية، وهم يتقدمون الصفــوف دفاعاً عن كرامة 
الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كما تقدمتا بالتهنئة للناجحين وذويهم 
على هذا اإلنجاز، بالرغم من المعيقات الجمة التي يضعها االحتالل لحرمان 

األسرى من التعليم.


