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"القدس المفتوحة" ودائرة شؤون الالجئین تعقدان المؤتمرات"قضیة الالجئین: 71 عاماً من
النكبة"

تاريخ النشر : 23-09-2019

رام هللا - دنیا الوطن

عقدت كلیة العلوم التربویة في جامعة القدس المفتوحة، ودائرة شؤون الالجئین فیمنظمة التحریر

الفلسطینیة، تحت رعایة فخامة الرئیس محمود عباس "أبومازن" رئیس دولة فلسطین ورئیس اللجنة

التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة،مؤتمراً بعنوان: "قضیةالالجئین ... 71 عاماً من النكبة واللجوء".

ُعقد المؤتمریوم اإلثنین الموافق 23 أیلول/سبتمبر 2019، في مسرح الجامعة بالخلیل، وعبر نظام

الربطالتلفزیوني (الفیدیو كونفرنس) مع مكتب نائب رئیس الجامعة لشؤون قطاع غزة.

حضر المؤتمرعضو اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة، رئیس دائرة شؤون الالجئین د.أحمد أبو

ھولي ممثالً عن السید الرئیس أبو مازن، ومحافظ الخلیل اللواء جبرینالبكري، وأ. أحمد سعید بیوض

التمیمي عضو اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر، ورئیسمجلس أمناء الجامعة م. عدنان سمارة، ورئیس

الجامعة أ. د. یونس عمرو، وأعضاء مناللجنة المركزیة والمجلس الثوري لحركة فتح، وممثلون عن

القوى الوطنیة واإلسالمیة،ونائب رئیس مجلس األمناء د. ریاض الخضري وأعضاء من مجلس أمناء

الجامعة، ونواب رئیسالجامعة، ومدیر فرع الخلیل د. عبد القادر الدراویش، ومدیرو الفروع،

وعمداءالكلیات، ومدیرو الدوائر والمراكز وقادة ومدیرو األجھزة األمنیة.

وأوصى المشاركون في البیان الختامي الذیقرأه أ. أحمد حنون، مدیر عام دائرة شؤون الالجئین، برفع

ھذھالتوصیات إلى القیادة الفلسطینیة، وبدعم تجدید التفویض الممنوح لوكالة الغوث "األونروا"،الشاھد

الرئیس على قضیة الالجئین، مع ضرورة دعمھا سیاسیاً ومالیاً الستمرار عملھاورفع مستوى خدماتھا
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إلى حین تحقیق حق العودة وفقاً للقرار 194، والتأكید على رفض صفقة القرن التي تسعى لشطب قضیة

الالجئین الفلسطینیین واالنتقاص من الحقوق الوطنیةالفلسطینیة.

كما دعاالمؤتمرون إلى تعزیز وبناء ثقافة حق العودة والحفاظ على الروایة الفلسطینیة علىالصعیدین

الرسمي والشعبي، وفي الجامعات والمحاضرات والمناھج، وذلك بالمعرفةالمدعمة بالخرائط ومعرفة

القانون والتاریخ.

وطالبوا بضرورةمواجھة المخططات التي تسعى لتصفیة قضیة الالجئین الفلسطینیین، من خالل

ضرورةمشاركة الكل الفلسطیني.

كما دعوا إلى تحسین ظروف إقامة الالجئینالفلسطینیین لیحیوا حیاة كریمة تلیق بھم وبمكانتھم وال

تتعارض مع حقوقھم الثابتةفي العودة إلى وطنھم فلسطین.

وأشاروا إلىأھمیة العمل على تحسین أوضاع الالجئین في المخیمات، من حیث التعلیم، والصحة،والبیئة،

واالھتمام بجودة الخدمات، وزیادة عدد األطباء وطواقم التمریض، وتحسینالبنیة التحتیة بما یتالءم مع

أعداد السكان؛ للتخفیف من أعباء الحیاة، مع المحافظةعلى ھویة المخیم وخصوصیتھ وما یمثلھ من رمز

لحق العودة.

وشددوا علىضرورة دراسة األوضاع التعلیمیة؛ لالطالع على أسباب تردي التعلیم، وأسباب

التسرب،ومحاولة إیجاد حلول مناسبة للنھوض بالعملیة التعلیمیة. 

ودعوا إلى تكلیف اإلعالم الرسمي والخاص إلفرادمساحة أكبر لتقدیم مواضـیع تتعلـق بفلسـطین وثقافة

حق العودة وإجراء التحقیقاتالصحافیة واالستقصائیة، حتى تبقى قضیة الالجئین حاضرة بشكل یومي. 

وبافتتاحالمؤتمر، شكر د. أحمد أبو ھولي، في كلمة فخامة السید الرئیس محمود عباس "أبومازن"، راعي
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المؤتمر، جامعة القدس المفتوحة على تنظیمھا ھذا المؤتمر وإخراجھللنور، مشیراً إلى أن ھذا ھو المؤتمر

الرابع الذي یعقد في إطار الشراكة بینالجامعة ودائرة شؤون الالجئین، ویأتي في إطار سلسلة النشاطات

الھادفة التي تنظمھاالجامعة سنویاً بالشراكة مع دائرة شؤون الالجئین في منظمة التحریر

الفلسطینیة.ویھدف ھذا المؤتمر إلى إلقاء الضوء على أوضاع الالجئین الفلسطینیین، ودراسةاألبعاد

واألھداف األمریكیة تجاه قضیة الالجئین، وبلورة استراتیجیة سیاسیة ووطنیةقادرة على الوقوف في وجھ

التحدیات التي تواجھ قضایا الشعب الفلسطیني.

ونقل أبو ھولیتحیات الرئیس، مؤكداً أن "الخطاب الذي سیلقیھ في اجتماع الجمعیة العامة الرابع والسبعین

یؤكد على التمسك بالثوابت الفلسطینیة، وأن القدس والالجئین خطأحمر، وأن الشعب الفلسطیني كلھ في

قارب واحد نحو العودة والتحریر". 

وھنأ د. أبوھولي جامعة القدس المفتوحة على احتضانھا وشراكتھا الحقیقیة مع دائرة شؤون

الالجئین،مثمناً جھود كل العلماء والباحثین ورؤساء اللجان وكادر دائرة شؤون الالجئین الذینیعطوننا القوة

في ھذا الظرف الصعب، "فالمرحلة صعبة وخطیرة، ونحن بحاجة إلى تواصالألجیال؛ فالمعركة طویلة

ومجتمع الالجئین في الخارج والداخل لن یفرط بحقوقھ".

وقال إنالمؤتمر یعقد في إطار خطة التحرك التي قدمتھا دائرة شؤون الالجئین، وصادق علیھافخامة السید

الرئیس محمود عباس "أبو مازن" واللجنة التنفیذیة لمنظمةالتحریر الفلسطینیة. ویأتي كذلك في ظل

التحدیات الكبیرة والجسام التي تواجھ قضیةالالجئین والقضیة الفلسطینیة، ومحاوالت تصفیتھا في إطار

صفقة القرن، إضافة إلىمحاوالت تفكیك "األونروا" وتشویھھا وإضعافھا والتحریض علیھا،

ومحاوالتإفشال تجدید التفویض الممنوح لوكالة الغوث الدولیة لثالث سنوات مقبلة، وكذلك فیإطار التعاون

المشترك لسنوات بین الدائرة وجامعة القدس المفتوحة.

وشدد على رفضالتوطین، وقال إن "الوالیات المتحدة التي تشكك في مصداقیة الوكالة تستھدف

الیومالشاھد الحقیقي على جریمة اللجوء والتھجیر، مؤكداً أن "األونروا"الصدیقة لالجئین على مدار 71
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عاماً على لن تزول إال بحل عادل وبعودة الالجئین إلىدیارھم".

من جانبھ، ألقىأ. أحمد بیوض التمیمي كلمة ثمن فیھا عقد ھذا المؤتمر في مدینة الخلیل، الذي یختصفي

موضوع الالجئین، مؤكداً على الموقف الفلسطیني الثابت والصلب تجاه قضیة الالجئینالفلسطینیین

والقضایا الوطنیة والتمسك بالثوابت الوطنیة الفلسطینیة ورفض صفقةالقرن وكل ما ینتج عنھا.

إلى ذلك، قاالللواء جبرین البكري إن "ھذا المؤتمر الذي یعقد في الخلیل ألول مرة ھو مؤشرعلى دور

الخلیل المھم في الحفاظ والعمل على تثبیت حقنا في وطنا التاریخي وتثبیت حقالالجئین الذین یتعرضون

إلى مؤامرات منذ 71 عاماً"، مشیراً إلى أن استھداف قضیةالالجئین ھو سبیل لتركیع الشعب الفلسطیني.

وأضاف اللواءالبكري إن "ھذا المؤتمر رسالة مھمة لكل من یعنیھ األمر في العالم بأن شعبناقادر على

مواجھة المؤامرات، وأن استھداف الخلیل والقدس واألغوار ضمن مشروع مستمرمن قبل اإلدارة

األمریكیة وحكومة االحتالل سیفشل"، مشیراً إلى وجود (15)ملیون فلسطیني في الداخل والخارج لن

ینجح أحد في تجاوزھم.

وأوضح أن "شعبنافي حالة مواجھة في كل المیادین، والسید الرئیس أبو مازن قال كلمة الفصل في

ھذاالوقت المھم"، مطالباً شعبنا أن یلملم جراحھ، متمنیاً للمؤتمر مزیداً من التقدم والنجاحوالعمل بشكل

دائم للدفاع عن قضیة الالجئین الفلسطینیین.

من جانبھ، شكررئیس مجلس األمناء م. عدنان سمارة، فخامة الرئیس على رعایة المؤتمر، وقال:"رغم

التحدیات الكبیرة التي تواجھ قضیة الالجئین، والقضیة الفلسطینیة بعامة،ومحاوالت تصفیتھا في إطار

صفقة القرن، إضافة إلى محاوالت تفكیك وكالة الغوثالدولیة وإضعافھا والتحریض علیھا، ومحاوالت

إفشال تجدید التفویض الممنوح لھا لثالثسنوات مقبلة... إال أن شعبنا سیفشل كل ھذه المخططات".

وأضاف م. سمارةأّن "قضیةَ الالجئین الفلسطینیین ال تزال ماثلة أمامنا، بآالمھا القدیمةوجراحھا النازفة،
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وتداعیاتھا التي ال تنتھي إلى الیوم! فھي أقدم وأكبر قضیةلالجئین في العالم، وأّي حدیث عن معاناة

الشعب الفلسطیني بدون التعریج على قضیةالالجئین یعد حدیثاً أبتر. ھذه المعاناة التي یعیشھا ھؤالء

المالیین یومیاً فیانتظار تحقیق حلمھم وحقھم في العودة إلى أرضھم ومدنھم وقراھم التي ال تفارقالذاكرة".

وفي الجلسة االفتتاحیة، رحب رئیس الجامعة أ. د. یونس عمرو بالحضور، قائالً: "یطیب لي أنأرحب بكم

في رحاب ھذا المؤتمر الذي تعقده كلیة العلوم التربویة في الجامعة، ودائرةشؤون الالجئین، برعایٍة

كریمة من فخامة رئیس دولة فلسطین األخ محمود عباس أبومازن".

وتطرق أ. د.عمرو إلى "ضرورة تكاتف شعبنا في وقفة صلبة خلف القیادة وعلى رأسھا سیادة

الرئیسمحمود عباس أبو مازن في رفض صفقة القرن التي من أخطر عناصرھا إلغاء تكلیف عملوكالة

غوث وتشغیل الالجئین الفلسطینیین "أونروا"، وشطب حق العودة".

وأوضح أن "ھذاالمؤتمر وما سبقھ من المؤتمرات جاءت للتأكید على أن شعبنا وقیادتنا مصرون

علىاإلبقاء على قضیة الالجئین حیة في الوجود، فھي الدلیل األقوى واألنصع على نكبةشعبنا عام 1948،

وعلینا نحن الفلسطینیین أن نجند كل اإلمكانات والجھود للمحافظةعلى حق العودة، بالتعاون مع األصدقاء

من العرب وأحرار العالم".

وأشار إلى أن "المؤتمرمھم للغایة في المكان والزمان، فھو یعقد في الخلیل ألول مرة، فقد حرصت

جامعة القدسالمفتوحة على التكامل مع سائر مؤسسات الوطن، كل في تخصصھ واتجاھھ. ونحن بحاجة

إلى شحذالنواجذ وتشمیر السواعد دفاعاً عن قضیة الالجئین أمام من یرید شطب القضیةالفلسطینیة".

وتابع: "نسعىدائماً لوضع إمكانات الجامعة بین یدي الباحثین بالتعاون مع سائر المؤسسات؛ لنصل منخالل

بحوث علمیة محكمة، سواء من الجامعة أو خارجھا، إلى توصیات قابلة للتطبیقتساعد المسؤولین على

اتخاذ القرارات".
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وأضاف:"بات عقد ھذا المؤتمر، الذي یستمر الیوم وغداً، ضرورة ُملّحة سنویاً، فھویأتي في وقت یشتّد

فیھ القیُد على شعبنا من حصار جائر ووقف للمساعدات، وأزمة مالیةخانقة، ما زاد من معاناة شعبنا

بعامة والالجئین منھم بخاصة".

وتابع قائالً:"لقد أثمر حرص جامعة القدس المفتوحة ودائرة شؤون الالجئین، وبمشاركة نخبة

مناألكادیمیین والتربویین والباحثین وصناع القرار، في حشد الفعالیات الثقافیةوالوطنیة عبر عقد ھذا

المؤتمر من أجل تحقیق إجماع على ضرورة تحسین أوضاع الالجئینفي المخیمات".

وشكر أ. د.عمرو دائرة شؤون الالجئین، وعلى رأسھا األخ الدكتور أحمد أبو ھولي، على حرص

ھذھالدائرة على عقد ھذا المؤتمر بالتعاون مع "القدس المفتوحة" إلبقاء قضیةالالجئین حیة وفاعلة. 

من جانبھ، أكدأ. د. مجدي زامل، رئیس اللجنة التحضیریة وعمید كلیة العلوم التربویة بجامعة

القدسالمفتوحة، أن الكلیة تولي اھتماماً كبیراً بالقضایا التربویة والتعلیمیةوالمجتمعیة، وأن ھذا المؤتمر

یأتي إللقاء الضوء على جملة من القضایا التي تواجھ الالجئالفلسطیني، قائالً: "جاء مؤتمرنا ھذا العام

یعالج ثالثة محاور رئیسة، أولھا"األبعاُد القانونیة والسیاسیة لقضیة الالجئین"، وثانیھا "مستقباللالجئین

في ظل األوضاع الراھنة"، وثالثھا: "واقع الالجئین وتحدیاتاللجوء"، وذلك للخروج بتوصیات فاعلة من

شأنھا أن تُسھم بصورة إیجابیة في قضیةالالجئین الفلسطینیین". ثم أكد في كلمتھ على الحق في العودة

والحفاظ علىالروایة الفلسطینیة على الصعیدین الرسمي والشعبي.

وأضاف:"ُشكلْت اللجاُن الخاصة بالمؤتمر من األكادیمیین المتخصصین في الدراساتاالجتماعیة،

والتربویین، وصناع القرار، وأصحاِب الخبرة. وَوَصلَتنا خمسة وعشرونبحثاً، ُحّكمْت وفق معاییر علمیة

من أعضاء اللجنة العلمیة، وجرى إقرار ثالثة عشربحثاً منھا للمؤتمر. وامتازت األوراق العلمیة بالتنوع

والمنھجیة العلمیة السلیمةوتناولھا لقضایا مھمة مرتبطة بمحاور المؤتمر وأھدافھ، وغطْت المحاور

الثالثةللمؤتمر".
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وعلى ھامشالمؤتمر أقیم معرض للصور الفوتوغرافیة یوثق حالة الالجئین الفلسطینیین

ومعاناتھمالمتواصلة منذ عام 1948.

الجلسات العلمیة:

تخلل المؤتمرثالث جلسات علمیة؛ جاءت األولى تحت عنوان "األبعاد القانونیة والسیاسیة

لقضیةالالجئین"، برئاسة د. یاسر عموري، وقدم فیھا أ. د. عبد الرحمن مغربي وأ. د.بشرى خیر بك من

جامعة دمشق بسوریا ورقة حول "األبعاد السیاسیة والقانونیة لحقوقالالجئین الفلسطینیین في النظام

العالمي واستراتیجیة الحل الفلسطیني". وقدمالباحثان د. محمد الحروب من جامعة القدس المفتوحة بدورا

ود. سامي علقم ورقة حول"أثر قانون القومیة الیھودیة على قضیة الالجئین والقدس". ثم قدم د. أحمدأبو

جعفر من جامعة االستقالل ورقة حول "تصاعد القوانین العنصریة اإلسرائیلیة:قانون القومیة". وتحدث د.

حسین عیسھ من جامعة بیرزیت عن "الطبیعةالقانونیة لحق الالجئین في السكن في الوحدات السكنیة

التابعة لوكالة الغوث فیالمخیمات الفلسطینیة وفقاً للتشریعات النافذة بالضفة الغربیة وقطاع غزة".

ً وفي الجلسةالثانیة التي عقدت تحت عنوان: "مستقبل الالجئین في ظل األوضاع الراھنة"،وترأسھا أیضا

أ. د. عبد الرحمن المغربي، تحدثت الباحثة د. مقبولة یحیى           من جامعة خضوري بطولكرم عن

"مستقبل الالجئین في ظالألوضاع الدولیة الراھنة: الالجئون وصفقة القرن". وعن "تصفیة

قضیةالالجئین الفلسطینیین في صفقة القرن والدور الفلسطیني في مقاومتھ" تحدثالناشطان السیاسیان من

قطاع غزة: م. عدنان الھندي وأ. ھند أبو نجیلة. ثم قدم أ.حسام یونس من كلیة الدراسات المتوسطة ورقة

حول "األزمة المالیة لألونرواوأثرھا على الالجئین الفلسطینیین في مخیمات الضفة الغربیة وقطاع غزة:

دراسةاستشرافیة". وعن "دور الشتات الفلسطیني في تجسید الھویة الوطنیةالمسلوبة" تحدثت د. بیسان

مصطفى موسى من جامعة الجزائر (3) بالجزائر.

وفي الجلسةالثالثة واألخیرة، التي عقدت تحت عنوان: "واقع الالجئین وتحدیات اللجوء"،وترأسھا أ. یاسر

أبو كشك، قدم د. محمود زیاد من مدیریة التربیة والتعلیم برام اللھوالبیرة ورقة حول "المخیمات
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الفلسطینیة: األوضاع المعیشیة (مخیم الجلزوندراسة حالة)". وقدمت أ. فتحیة یاسین من مدیریة التربیة

والتعلیم بجنوب نابلسورقة عن "توقعاتاالمتداد العمراني في مخیم الجلزون باستخدام تقنیة نظم المعلومات

الجغرافیة (GIS)، وقدم د. عبد الرحیم غانم من جامعة القدس المفتوحة بطولكرم ورقةعن "مراحل

تطور وتعثر تعلیم المرأة الفلسطینیة في المخیمات الفلسطینیة وتعزیزحق العودة تعلیم المرأة في مخیم

نور شمس 1953-2019 نموذجاً". 

وقدم د. نادرحلس من جامعة القدس المفتوحة بغزة ورقة بعنوان "الوحدة الوطنیة ومستقباللقضیة

الفلسطینیة (قضیة الالجئین)". وأخیراً، تحدث د. ھشام حكیم من مؤسسةالقدس للدراسات بالمملكة

المغربیة عن "مركزیة أرشفة تاریخ الالجئین في مواجھةاالحتالل". وفي الختام، وزعت الشھادات على

الباحثین وأعضاء اللجان.
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