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دائرة شؤون الالجئین "بالمنظمة" بالتعاون مع جامعات "القدس المفتوحة" و"مونتانا"
و"ماین" تعقد مؤتمر "فلسطین.. المكان والزمان والقضیة"

دائرة شؤون الالجئین - 7/12/2022- عقدت جامعة القدس المفتوحة ودائرة شؤون الالجئین بمنظمة
التحرير الفلسطینیة، بالشراكة مع جامعتي "مونتانا" و"ماين" األمريكیتین، والرابطة األمريكیة

لألنثروبولوجیا ، يوم امس، فعالیات المؤتمر العلمي "فلسطین.. المكان والزمان والقضیة"، تعزيزاً ألصوات
السكان األصلیین في األوساط األكاديمیة والمجتمعیة، وذلك في مسرح "القدس المفتوحة" في نابلس،

تحت رعاية فخامة رئیس دولة فلسطین الدكتور محمود عباس. وقال عضو اللجنة التنفیذية لمنظمة
التحرير رئیس دائرة شؤون الالجئین د. أحمد أبو ھولي: "يأتي ھذا المؤتمر في إطار سیاستنا الرامیة
للحفاظ على الحقوق الفلسطینیة والدفاع عنھا، وفي مقدمتھا قضیة الالجئین الفلسطینیین وحقھم

في العودة إلى ديارھم". وأضاف: "عملنا مع القدس المفتوحة بصفتھا جامعة عريقة لكل الفلسطینیین،
فھي صرح ومنارة علمیة ألبناء شعبنا الصامد"، مؤكداً أن المؤتمر ھدف الستعراض تجربة الشعب

الفلسطیني في الحفاظ على ھويته وثقافته من االستبدال، وإتاحة المجال لألكاديمیین لعرض أعمالھم،
واستكشاف تجربة الشعب الفلسطیني في الماضي والحاضر والمستقبل". وشدد أبو ھولي على

"أھمیة إيجاد صیاغة استراتیجیة شاملة للوقوف في وجه الحركة الصھیونیة ومشروعھا االستعماري
وسیاستھا العنصرية إزاء الشعب الفلسطیني"، وتابع: "يأتي ھذا المؤتمر لینقل صوراً من كفاح الشعب

الفلسطیني لتثبیت ھويته وثقافته وروايته، ولرفع صوت أكاديمییه ومثقفیه في األوساط األكاديمیة".
وفي كلمته، أكد محافظ نابلس اللواء إبراھیم رمضان، "الوقوف خلف القیادة الفلسطینیة وعلى رأِسھا

سیادُة الرئیسِ محمود عباس في معركتِِه ودفاِعِه عن حقوقِ شعبِنا الفلسطینّيِ"، وتابع: "نثمن الجھَد
الكبیَر الذي يَْبُذُلُه في نقِل معاناِة شْعبِنا أماَم العالِم بشتى الطرقِ"، وقال: "ستبقى القدُس العاصمَة

األبديَة لدولتِنا الفلسطینیِة، بإرثِھا وتراثِھا الدينّيِ والثقافّيِ والحضارّيِ واإلنسانّيِ والسیاسّيِ، وھي
مفتاُح صموِد شعبِنا ونضالِِه وِعزتِِه". مؤكداً أن "القدس المفتوحة جامعة ماضیة تمّد جسور العلم واألمل،
وكسر حدود المكان والزمان ألبناء شعبنا". وفي كلمته بافتتاح المؤتمر، أكد رئیس مجلس أمناء الجامعة

م. عدنان سمارة، أھمیة ھذه المؤتمرات التي "تقدم تجربة شعبنا في الحفاظ على بقائه وثقافته
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وُھويته، التي يسعى االحتالل إلفنائھا وإنھائھا بعملیاته العسكرية واالستیطان، لیصبح الفلسطینیون
أقلیة في أرضھم". وأكد أن "جامعة القدس المفتوحة تعقد المؤتمر في إطار دورھا الوطني في رفض
أشكال االستعمار وأنظمة الفصل العنصري، وبناء شبكة أمان، وإلقاء الضوء على المعاناة الفلسطینیة

ضمن رؤية سردية فلسطینیة، وتقديمھا للعالم لكشف زيف الرواية اإلسرائیلیة". ثم قدم شكره لكل من
أسھم في إنجاح ھذا المؤتمر، مؤكداً أن "مخرجاته العلمیة وتوصیاته ستترجم إلى برامج تقدم للعالم

لحماية الھوية الفلسطینیة والتصدي إلجراءات االحتالل الرامیة إلنھاء وجود الشعب الفلسطیني
واالستیالء على أرضه". وفي كلمة رئیس الجامعة أ. د. سمیر النجدي، التي ألقاھا نیابة عنه نائبه

للشؤون األكاديمیة أ. د. حسني عوض، قال إن "القدس المفتوحة ودائرة شؤون الالجئین دأبتا على عقد
مؤتمرات مشتركة؛ لتبقى القضیة حیَّة في األذھان" وأضاف أ. د. عوض أن "محاور ھذا المؤتمر تتركز في

تجربة الشعب الفلسطیني بالحفاظ على ھويته وثقافته وديمومته"، مؤكداً أن "المكان لیس فضاء
وحسب، بل شاھد بكل ما فیه من حضارة وثقافة ُبنیت وتشكلت عبر العصور، وأن الحقائق ال تطمس

بالتزوير والتأويل والتحريف". وتابع أ. د. عوض: "المذابح والمجازر التي ارتكبتھا آلة االحتالل ضد أبناء
شعبنا ما زالت مستمرة حتى يومنا ھذا". من جانبه، قال بروفیسور نیوكسیت جريمورننج، رئیس قسم
األنثروبولوجیا والدراسات األمريكیة األصلیة في جامعة مونتانا: "أشكر أ. وسام سمارة إلعطائي شرف

التحدث إلیكم في ھذا الیوم األخیر من مؤتمر تعزيز أصوات السكان األصلیین في األوساط األكاديمیة
والمجتمعیة، ھنا في فلسطین". وتابع: "سأعرّفكم بي؛ أنا "أراباھو" (قبیلة من الھنود الحمر في أمريكا

الشمالیة) واسمي نیوكسیت جريمورننج، أستاذ في جامعة مونتانا حیث أعیش في "میسوال". في
عام 2018، عندما فكرت بتنظیم ھذا المؤتمر، فكرت فقط بالھنود الذين يعیشون ھنا في جزيرة السالحف
(أمريكا الشمالیة)، ثم أصبح المؤتمر "رفع أصوات السكان األصلیین في األوساط األكاديمیة"، فأدركت أنه
من المھم توسیع المؤتمر، لیشمل السكان األصلیین في جمیع أنحاء العالم، وبذلك تغیر اسمه إلى رفع

أصوات السكان األصلیین في األوساط األكاديمیة والمجتمع". إلى ذلك، قال أ. وسام سمارة رئیس
اللجنة التحضیرية للمؤتمر، إن "ھذا المؤتمر يلقي الضوء على تجربة الشعب الفلسطیني في مواجھة

سیاسات االحتالل التطھیرية منذ سنة 1948م". وتابع: "ولم تتوقف آلة الحرب اإلسرائیلیة عن سیاستھا
التدمیرية التي أدت إلى تشريد أكثر من ملیون فلسطیني بعد ما يربو على (70) مجزرة، دمر خاللھا أكثر

من (530) قرية فلسطینیة بإرثھا الحضاري واإلنساني والتاريخي. ولم تتوقف كذلك عن تزوير الحقائق
التاريخیة وتغییر المعالم الحضارية". الجلسات العلمیة: عقدت الجلسة األولى بعنوان: "فلسطین الوطن

والھوية"، وترأسھا أ. أنور حمام وكیل دائرة شؤون الالجئین، تحدث فیھا د. أحمد حسن أبو جعفر عن
التھجیر القسري - نكبة عام 1948م، ثم قدم د. حاتم شبانة ورقة حول "التّراث الثّقافي المادّي

الفلسطینّي- التھويد واألسرلة"، وقدم د. عبد الرحیم غانم ورقة حول "القرى الفلسطینیة المدمرة
والمھجرة ومناطق اللجوء واتجاھات الشتات القسري لمدن وقرى الساحل الفلسطیني"، وقدم أ. د. عبد

الرؤوف خريو ود. غانم مزعل ورقة حول "حضور المكان الفلسطیني في األدب العبري المكان
فلسطیني.. الشاھد يھودي"، وقدم د. عزيز العصا قراءة من منظور مختلف حول المذابح والمجازر بحق

الفلسطینیین إبّان النكبة (1947-1949)، وقدمت أ. فتحیة ياسین "التحلیل السیمیولوجي لصور التھجیر
القسري عام 1948م". وفي الجلسة الثانیة التي حملت عنوان "استشراف مستقبل قضیة الالجئین"،
كان قد أدارھا وتحدث فیھا أ. جھاد رمضان، إضافة إلى كل من د. أحمد أبو ھولي، ود. عبد الكريم نجم،



وأ. فیصل سالمة. وفي الجلسة الثالثة التي حملت عنوان: "الالجئین.. الواقع والتحديات"، وأدارھا أ.
يوسف حرب وكیل وزارة الداخلیة، قدم فیھا د. رويدة أحمد ورقة حول "واقع الالجئین الفلسطینیین في

لبنان"، وتناول أ. سعید ذوقان ورقة "معاناة الالجئ الفلسطیني.. التوأمة نموذجاً"، وقدمت د. مارتن
مارتنیلي ورقة بعنوان: "فلسطین في سیاق التھجیر الجیوسیاسي.. بعد عقد من الثورات العربیة"،

وقدمت د. زينة الجالد ورقة "ضم الھوية: الضم اإلسرائیلي النفسي وغیر االستیطاني لسامريي الضفة
الغربیة في األراضي الفلسطینیة المحتلة"، وقدم د. محمد الحروب ورقة "الدور االجتماعي للقرى

والبلدات المجاورة للمناطق المنكوبة في العام 1948م في محافظة الخلیل". وفي الجلسة الختامیة
والتوصیات التي ترأسھا أ. ياسر أبو كشك، تحدثت أ. نسرين ذوقان عن "التحديات التي تواجه المرأة
الالجئة.. ماذا يعني أن تكوني الجئة"، وقدم أ. د. عبد الرحمن المغربي ورقة حول "نحو المستقبل..

شھادات من عالم المعاناة بین األلم واألمل". وكان شارك في جلسات الموتمر أمین عام اتحاد المؤرخین
العرب أ. د. محمد جاسم مشھداني من العراق وعلى ھامش المؤتمر، أقام مجلس الطلبة والشبیبة

الطالبیة معرضاً بعنوان "فلسطین التاريخیة". التوصیات: قرأھا كل من أ. ياسر أبو كشك، وأ. د. عبد
الرحمن المغربي. وجاءت على النحو اآلتي: • تشكیل رابطة الشعوب األصلیة التي تعنى بثقافة وتراث

ھذه الشعوب بین الجامعات المشاركة في ھذا المؤتمر. • بناء قرية فلسطینیة تجسد التراث والھوية
والنكبة والبطولة، لتكون وجھة للطلبة واألجیال المتعاقبة تجسیداً لثقافة حق العودة، ومعلماً سیاحیاً

تراثیاً ثقافیاً أمام شعوب العالم. • تشكیل لجان قانونیة توثق جرائم االحتالل، لرفعھا في المحاكم
الدولیة. • بناء أكبر ائتالف عالمي لكل من يتبنى ويدافع عن قضايا الالجئین وحقوقھم. • إنشاء مركز

أبحاث متخصص بقضايا الھجرة واللجوء، وتمويل مشاريع بحثیة ودراسیة وأفالم وثائقیة. • عقد المؤتمرات
العلمیة المتعلقة بقضايا اللجوء والھجرة. • إنشاء مكتبة إلكترونیة تضم األبحاث والدراسات ذات العالقة

بحقوق الالجئین.
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