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تحذي��رات من تداعي��ات "كارثية" في حال
قطع المس��اعدات األميركية عن "األونروا"
غزة  -األناضول :يتخوف الجئون وسياس����يون من تداعيات "إنس����انية كارثية"
س����تصيب المخيمات الفلسطينية في حال تنفيذ واش����نطن تهديداتها بقطع
المساعدات المالية عن وكالة الغوث الدولية "األونروا".
ورأى ه����ؤالء في أحاديث منفصلة أن وقف واش����نطن دعم وكالة الغوث "ابتزاز
سياسي للسلطة الفلسطينية سيترتب عليه مخاطر كبيرة تتعلق بقدرة الوكالة
الدولية على القيام بدورها في مجاالت مختلفة".
وقال الكاتب السياسي طالل عوكل :إن تهديدات اإلدارة األميركية تارة لوكالة
الغوث وأخرى للس����لطة يعكس "أس����لوبها بالضغط واالبتزاز السياس����ي لفرض
حلول".
وأضاف" :القرار األميركي ينطوي على أبعاد سياسية تتصل بالموقف من وجود
األونروا كمؤسسة دولية ،والموقف من حق عودة الالجئين".
وتابع" :واش����نطن تهدف لتصفية قضية الالجئين وتفكيك وكالة األونروا ،من
خالل سياستها المتبعة والتهديد بتقليص المساعدات".
وتوقع أن لدى اإلدارة األميركية مخططات كبيرة ،ووقف المس����اعدات سيتبعه
ق����رارات ثانية "كإقدامها عل����ى االعتراف بيهودية الدولة وضم المس����توطنات
للقدس ،وشطب حق العودة لالجئين الفلسطينيين".
وأش����ار إلى أن الواليات المتحدة "أعلنت الحرب على الفلسطينيين وحقوقهم،
وأيضًا على كل قرارات الش����رعية الدولية التي تتصل بهذه الحقوق ،وربما أيضًا
ضد من يواصل التمسك بتلك القرارات".
وق����ال" :أمي����ركا بقراراته����ا تنس����ف عملي����ة الس��ل�ام بي����ن الفلس����طينيين
واإلسرائيليين".
ولفت إلى أن المفاوضات بين الجانبين الفلس����طيني واإلسرائيلي متوقفة منذ
نيس����ان 2014؛ إثر رفض تل أبيب وقف االس����تيطان واإلفراج عن أس����رى قدامى،
وتنصله����ا من حل الدولتين على أس����اس دولة فلس����طينية على ح����دود ،1967
وعاصمتها القدس الشرقية.
ُ
وأوضح أن أميركا "تس����عى لتعرف نفس����ها من جديد كونها دولة استعمارية
تعادي المجتمع الدولي".
وأض����اف" :واش����نطن وضعت نفس����ها في خانة الع����دو األول للفلس����طينيين
بجانب إس����رائيل من خالل قراراتها التي تمس بالقضية الفلس����طينية" ،مشيرًا
إلى أن إس����رائيل تستغل السياس����ة األميركية لتنفيذ مخططاتها في األراضي
الفلسطينية.
ون����وه عوكل إلى أن����ه في حال لم تتقدم الدول العربي����ة ودول أخرى لتعويض
األموال التي س����تمتنع واشنطن عن دفعها لوكالة الغوث ،فسوف تعمل الوكالة
على تقليص الخدمات التي تقدمها لالجئين ،في ظل األوضاع اإلنسانية الصعبة
التي يعيشونها.
ّ
وبين أن تلك القرارات األميركية "س����وف تؤثر على دورها في رعاية الالجئين،
بالتال����ي تحتاج لحماية دولية لتعزيز قدرتها وإفش����ال المخطط األميركي الذي
يستهدفها".
وأض����اف" :وقف المس����اعدات له مخاط����ر كبيرة على قيام الوكال����ة بدورها في
مجاالت التعليم والصحة والتنمية االجتماعية لالجئين الفلسطينيين".
من جهته ،قال الكاتب والمحلل السياس����ي مصطفى الصواف :إن التهديدات
األميركية "وسيلة لالبتزاز بعد الرفض التي أبدته السلطة وجميع الفلسطينيين
لق����رار االعتراف بالقدس عاصمة إلس����رائيل" ،ورأى أن االبتزاز األميركي يمكن أن
يمث����ل "أداة ضغط على المفاوض الفلس����طيني للعودة لطاول����ة المفاوضات مع
إسرائيل".
وأضاف" :يس����عى الرئيس األميركي إلى تصفية القضية الفلسطينية لصالح
االحتالل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني".
وتابع" :هناك طلب إس����رائيلي لضرورة إنهاء دور األونروا ألن بقاءها يعني بقاء
قضي����ة الالجئين ،واإلدارة األميركية تتبنى الموقف اإلس����رائيلي بش����كل كامل
لكنها تعبر بأسلوب آخر".
ورأى الص����واف أن الرئيس األميركي "يس����عى إلنهاء قضي����ة الالجئين بإنهاء
األونروا التي أسست لتقدم خدماتها لالجئي فلسطين المسجلين لديها في كل

من الضفة الغربية ،وقطاع غزة ،واألردن ،وسورية ،ولبنان".
بدورهم ،عبر الجئون يقطنون في مخيمات قطاع غزة ،عن غضبهم من تهديدات
الوالي����ات المتحدة بوقف الدعم ال����ذي تقدمه لوكالة الغ����وث ،وقال الجئون :إن
التهديد األميركي لوكالة الغوث ظالم.
وعبر المواط����ن عايش عبيد ( 60عامًا) عن غضبه الش����ديد لتهديدات الرئيس
األميركي تجاه الوكالة الدولية ،وقال" :إن اإلدارة األميركية برئاسة دونالد ترامب
تريد تصفية قضيتنا على مسمع ومرأى من العالم".
وأضاف" :وقف المس����اعدات س����يزيد من س����وء وضعنا االقتصادي ،فاألغلبية
العظمى من الالجئين يعتمدون على معوناتها".
وتابع عبيد" :تنفيذ قرار ترامب يؤثر على األونروا وبذلك س����وف ينعكس علينا
في جميع المج����االت ،الصحة ،التعليم ،الوضع النفس����ي ،والمعونات الغذائية"،
مش����يرًا إلى أن قرار ترامب قد يتسبب "بانفجار شعبي كبير في صفوف الالجئين
الفلسطينيين" ،وطالب الدول العربية بـ"التصدي لقرار ترامب ،وعدم تنفيذه لما
له من تداعيات سلبية على حياتنا المعيشية".
أم����ا المواطن أحم����د صالح ،البالغ من العمر  45عامًا ،ف����رأى أن تهديدات ترامب
"اس����تفزاز كبير لالجئين الفلس����طينيين" ،معربًا عن أمله بأال يتم تنفيذ القرار،
وأشار إلى أن الالجئين يعيشون أوضاعًا معيشية صعبة جراء الحصار اإلسرائيلي
على قطاع غزة.
وق����ال" :أميركا وإس����رائيل تحاربنا في لقمة عيش����نا .أين دور ال����دول العربية
والمؤسسات الحقوقية واألمم المتحدة؟".
وكان موقع إخباري أميركي ذكر ،األس����بوع الماضي ،أن الواليات المتحدة قررت
تجميد  125مليون دوالر من مس����اهماتها في ميزانية وكالة الغوث ،وطبقا لموقع
(أكس����يوس) ،فإن دبلوماس����يين غربيين أوضحوا أنه تم تجميد  125مليون دوالر،
حتى انتهاء إدارة الرئيس دونالد ترامب من مراجعة المس����اعدات التي تقدمها
للسلطة الوطنية.
وقال نائب المتحدث الرس����مي باس����م األمين العام لألمم المتحدة ،فرحان حق:
إنه "ليس باإلمكان تأكيد تلك األنباء بعد".
وف����ي  2كانون الثان����ي الجاري ،هدد ترام����ب بوقف تمويل بالده لفلس����طين،
مش����يرًا إلى أن سبب ذلك يرجع إلى "أنهم (الفلسطينيين) لم يعودوا مستعدين
للمشاركة في محادثات السالم".
وقال في تغريده ،نش����رها على حس����ابه الرس����مي بموقع التواصل االجتماعي
"تويتر"" :واشنطن تعطي الفلسطينيين مئات الماليين من الدوالرات سنويًا ،وال
تنال أي تقدير أو احترام ،هم ال يريدون حتى التفاوض على اتفاقية س��ل�ام طال
أمدها مع إسرائيل".
وأض����اف :إن الواليات المتحدة جنبت مدينة القدس "الجزء األصعب" من جدول
أعم����ال المفاوضات ،مهددًا" :لكن عندما ال يرغب الفلس����طينيون في المش����اركة
بمفاوضات السالم ،فلماذا ندفع مبالغ ضخمة لهم في المستقبل؟".
وفي اليوم ذاته والثالثاء الماضي ،قالت المندوبة األميركية لدى األمم المتحدة
نيكي هيلي ،في تصريحات للصحافيين ف����ي نيويورك" :الرئيس دونالد ترامب
س����يوقف الدعم الذي تقدمه الواليات المتحدة لوكالة الغوث ،وذلك حتى يعود
الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات" ،دون أن تشير إلى موعد تنفيذ القرار.
وف����ي  6كانون األول الماضي ،أعلن ترامب االعت����راف بالقدس المحتلة عاصمة
إلسرائيل ،والبدء بنقل سفارة بالده إليها ،ما أثار غضبًا عربيًا وإسالميًا ،وتحذيرات
دولية.
ويبلغ عدد الالجئين في قطاع غزة ،نحو  1.445مليون نسمة ،ويشكلون ما نسبته
 %24.5من إجمالي الالجئين البالغ نحو  5.9مليون ،كما يش����كلون أيضًا  %65.3من
إجمالي سكان القطاع.
وبحس����ب الجهاز المركزي لإلحصاء ،فإن إجمالي عدد الالجئين الفلس����طينيين
يبلغ  5.9مليون الجئ ،مسجلين في وكالة الغوث "األونروا".
وذك����ر المركز في تقرير أصدره ،في  20حزيران  ،2017أن ( %66حوالى  957ألف
عربي فلسطيني) من الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية
تم تهجيرهم عام  ،1948وذلك حسب تقديرات األمم المتحدة عام .1950
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ﻣﺆﲤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ :ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ
)2018/4/26 -25م( )ﻣﺆﲤﺮ ُﻣﺤﻜّ ﻢ(

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ

ﺗﺘﻮﺟ ــﻪ ﻛﻠﻴﺘ ــﺎ اﻟﻌﻠ ــﻮم اﻟﺘﺮﺑﻮﻳ ــﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌ ــﺔ اﻟﻘ ــﺪس اﳌﻔﺘﻮﺣ ــﺔ واﳉﺎﻣﻌ ــﺔ اﻷردﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺴ ــﺎدة اﻟﺒﺎﺣﺜ ــﲔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴ ــﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴ ــﺔ ،واﳌﻨﻈﻤﺎت
واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ،واﳌﻌﻠﻤﲔ ،ﺑﺘﻘﺪﱘ أوراق ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳌﺆﲤﺮ )اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ :ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ( ،اﳌﻨﻮي ﻋﻘﺪه ﻳﻮﻣﻲ  25و26
ﻧﻴﺴﺎن 2018م ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ،ﺿﻤﻦ أﺣﺪ اﶈﺎور اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﻣﺤﺎور اﳌﺆﲤﺮ:
اﶈﻮر اﻷول :اﳌﻨﺎﻫﺞ وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
 اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﻟﺜﻮرة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ وﻫﻮﻳﺔ اﻷﻣﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻊ واﳌﺄﻣﻮل دور اﳌﻨﺎﻫﺞ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﻄﺮف اﻟﻔﻜﺮي ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﺿﻮء اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮةاﶈﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻹرﺷﺎد واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ
 اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻊ واﳌﺄﻣﻮل. اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ واﳌﻌﺎرﺿﺔ. اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ. ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻹرﺷﺎد. اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺴﺎﻧﺪة ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ. واﻗﻊ اﻹرﺷﺎد اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻟﻨﻔﺴﻲ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.اﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻘﻴﺎس واﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺘﺮﺑﻮي
 أﺧﻼﻗﻴﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ. اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. اﺷﺘﻘﺎق ﻣﺤﻜﺎت اﻷداء وﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ. اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )اﻟﻔﺮص واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت(. أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. -واﻗﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ.

اﶈﻮر اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وﺿﻤﺎن اﳉﻮدة
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ. ﻧﺤﻮ إﻃﺎر ﻋﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﺆﻫﻼت اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ. دور اﳉﻮدة ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﲔ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳕﺎذج ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﳊﻮﻛﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ.اﶈﻮر اﳋﺎﻣﺲ :ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﺑﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ. اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻄﻮرة ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت واﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ. ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬﻛﻴﺔ واﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ.اﶈﻮر اﻟﺴﺎدس :اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻛﻤﺼﺪر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت. ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ. إدارة اﶈﺘﻮى اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮه. اﳉﻮاﻧﺐ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

ﺷﺮوط اﻻﺷﺘﺮاك ﰲ اﳌﺆﲤﺮ:

 .1أن ﻳﻘﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺎور اﳌﺆﲤﺮ.
 .2ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
 .3ﻳﺮﺳﻞ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) ﲟﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  150ﻛﻠﻤﺔ( ﰲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه  2018 /2/8ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
 http://conferences.ju.edu.jo/ar/ecaw2018/Reg/Reg.aspxوﺳﻴﺘﻢ إﻋﻼم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﻘﺮار ﺧﻼل أﺳﺒﻮع ﻣﻦ وﺻﻮل اﳌﻠﺨﺺ.
 .4ﺗﺮﺳﻞ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﻣﻠﺨﺼﲔ :أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ  Wordإﺻﺪار
 2003أو  2007ﰲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه  ،2018/3/22ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن:
أ  .اﻟﺒﺤﻮث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﺠﻢ ﺧﻂ  14ﻧﻮع .Transparent Arabic
ب .اﻟﺒﺤﻮث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑﺤﺠﻢ ﺧﻂ  12ﻧﻮع .Times New Roman
ج .ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺪد ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺒﺤﺚ  20ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ  A4ﲟﺴﺎﻓﺔ ﺳﻄﺮ واﺣﺪ .Single Line Space
د .ﺗُﻜﺘﺐ اﻟﺒﺤﻮث وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻨﻈﺎم ).(APA
 .5ﺳﻴﺘﻢ إﻋﻼم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻘﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺤﺜﻪ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه  ،2018/3/30وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﺒﺤﺚ ،ﻳﻘﻮم اﳌﺸﺎرك ﺑﺈرﺳﺎل ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم
ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ وﺻﻮرة ﻋﻦ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ﺳﺎري اﳌﻔﻌﻮل ﳌﺪة ) (6أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﻋﻨﻮان اﳌﺆﲤﺮ .ecaw@ju.edu.jo
 .6ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﺖ ﰲ ﻣﺆﲤﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻗﺒﻠﺖ ﻟﻠﻨﺸﺮ أو ﻧُﺸﺮت ﰲ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ.
 .7ﺳ ــﺘﻮزع ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل اﳌﺆﲤﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺸ ــﺎرﻛﲔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ًﺎ ،وﳌﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴ ــﺨﺔ ورﻗﻴﺔ ﳝﻜﻨﻪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ دار ﻧﺸ ــﺮ اﻟﻮراﻗﲔ ﰲ ﻋﻤﺎن؛ ﻋﻠﻤ ًﺎ
ﺑﺄن إدارة اﳌﺆﲤﺮ ﻟﻦ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺸﺤﻦ.
ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ودﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﺘﻔﺼﻴﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺆﲤﺮ
ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﺻﻔﺤﺔ اﳌﺆﲤﺮ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ
) ( http://conferences.ju.edu.jo/ar/ecaw2018/Home.aspx

ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎرات :ﳝﻜﻨﻜﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ:
ﻫﺎﺗﻒ 009722424812 :ﻓﺮﻋﻲ  199أو ﻫﺎﺗﻒ 0097222411162 :ﻓﺮﻋﻲ 26
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲeducation@qou.edu :

جنود االحتالل يحاولون اعتقال شاب في الخليل ،أمس.

قوات االحتالل تعتقل  12مواطنًا
وتـسـتـولـي عـلـى مـبـالـغ مـالـيـة
رام الله  -وفا :اعتقلت قوات االحتالل ،فجر أمس ،خمس���ة مواطنين من عائلة
واحدة في بلدة عالر ،شمال طولكرم ،بعد مداهمة منازلهم ،وتفتيشها وسرقة
مبلغ من المال منها ،واالعتداء على أفرادها بالضرب.
وقال مؤيد طقاطق���ة والد أحد المعتقلين ،إن قوة عس���كرية كبيرة ،دهمت
منزله ،في الس���اعة الواحدة من فجر أمس ،بشكل وحش���ي ،وفتشته تفتيشًا
دقيق���ًا ،وعبثت بمحتوياته وحطمت بعضه���ا ،قبل أن تقوم باعتقال نجله يزن
( 17عام���ًا) ،في الوقت الذي س���رق فيه جنود االحتالل مبلغًا م���ن المال قدر بـ
 17400شيكل ،و 750دينارا أردنيًا ،إضافة إلى  600دوالر.
وأش���ار إلى أن ق���وات االحتالل اقتحمت منازل أش���قائه المج���اورة لمنزله،
واعتدت على ابن ش���قيقه األس���ير المحرر عرف���ات نزار طقاطق���ة ( 25عامًا)
بالضرب المبرح ما تس���بب في كس���ر يده ونقله والده إلى مستشفى الشهيد
ثابت بطولكرم لتلقي العالج ،كما قامت بتكس���ير زجاج سيارته ،وسرقة قطع
مركبات خاصة بهم ،واعتقال ش���قيقيه إياد معروف طقاطقة ( 40عامًا) ،وابنه
محمد إياد طقاطقة ( 20عامًا) ،ونهاد معروف طقاطقة ( 52عامًا) ،وابن شقيقه
معروف نزار طقاطقة ( 36عامًا) ،مبينًا أن قوات االحتالل انسحبت من منازلهم
الساعة الخامسة فجرًا.
كم���ا اعتقلت قوات االحتالل ،مس���اء أمس ،أربعة ش���بان خ�ل�ال المواجهات
المستمرة قرب مدخل قرية بيتا ،جنوب نابلس ،حيث ذكرت مصادر إعالمية أن

تونس :تحرك قانوني
للمحامين العرب
لتأكيد عروبة القدس
تون���س  -وف���ا :قال عمي���د الهيئة
الوطنية للمحامين التونس���يين عامر
المحرزي :إن تحركًا قانونيًا ستقوده
طواق���م المحام���اة العربي���ة ،لتأكيد
عروبة القدس العاصمة األبدية لكل
فلس���طين ،وأنها أرض عربية محتلة
وفق���ًا للقانون الدول���ي ،ووضع خطة
لحماية الهوية الفلس���طينية ،وحق
الع���ودة ،ورفع دعاوى أم���ام القضاء
الدولي ضد مجرم���ي الحرب من قادة
االحتالل ،ووضع قانون يجرم التطبيع
معه.
جاء ذلك خالل ندوة ،نظمتهاالهيئة
الوطنية للمحامين التونسيين ،أمس،
وحملت عنوان القدس عاصمة أبدية
لدولة فلسطين.
وطال���ب المح���رزي باس���تحداث
صندوق شعبي على مستوى نقابات
وهيئات المحامين في الدول العربية
كافة ،لدعم الصمود الفلسطيني في
القدس المحتلة ،وعقد مؤتمر لرجال
األعم���ال والحقوقيي���ن العرب لدعم
الش���عب الفلس���طيني ،واستحداث
لجنة تض���م محامين ضد التطبيع مع
االحتالل.
ودع���ا إل���ى تفعي���ل المقاطع���ة
الرس���مية والش���عبية لكل الجهات
المتعاملة مع االحتالل ،حيث س���بق
للهيئة الوطنية للمحامين في تونس
أن أسس���ت ،بموجب قرار صادر عنها
عقب جلسة عامة العام  2000إلنشاء
اللجنة الدائمة لمقاومة التطبيع.
وطالب بتفعيل حرك���ة المقاطعة،
وس���حب االس���تثمارات وف���رض
العقوب���ات على االحتالل ،ومس���اندة
الحمل���ة الدولي���ة لمقاطع���ة دول���ة
االحت�ل�ال ،حت���ى تنص���اع للقان���ون
الدول���ي والمب���ادئ العالمية لحقوق
اإلنسان.
ّ
وجدد المح���رزي مطالبت���ه بإعداد
مش���روع قرار جديد لمجل���س األمن
الدول���ي ،يقصي الوالي���ات المتحدة
األميركية بوصفها طرفًا في النزاع مع
االحتالل ،وضرورة وضع إستراتيجية
قانوني���ة للحد من آثار إعالن الرئيس
األميرك���ي دونالد ترام���ب االعتراف
بالق���دس المحتل���ة عاصم���ة لدولة
االحتالل.
من جهتهّ ،
شدد س���فير فلسطين
ل���دى تونس هاي���ل الفاه���وم ،على
أهمية وض���ع إس���تراتيجية للخروج
من التعامل برد الفع���ل العربي ،إلى
الفعل ،ومراكمة اإلنجازات في الخطة
الت���ي يضعه���ا المحام���ون العرب،
والعمل على تنفيذها.

جنود االحتالل اعتقلوا الشبان األربعة ،وأجروا معهم تحقيقا ميدانيا ،وأن تلك
القوات أغلقت مدخل القرية الرئيس ،وأعلنت القرية منطقة عس���كرية مغلقة،
ومنعت المواطنين من دخولها أو الخروج منها ،إلى جانب رش منازل المواطنين
بالمياه العادمة.
واعتقلت قوات االحتالل ،مس���اء أمس ،ش���ابًا من مدين���ة قلقيلية ،وأصابت
العش���رات خالل مواجهات على الحاج���ز الجنوبي والش���مالي للمدينة ،حيث
أشارت مصادر أمنية إلى أن تلك القوات اعتقلت الشاب حسن طارق صبري (18
عامًا) ،خالل المواجهات التي اندلعت على المعبر الشمالي للمدينة.
ودهمت ق���وات االحتالل ،فجر أم���س ،منزل مواطن في قرية فقوعة ،ش���رق
جني���ن ،حيث ذكرت مص���ادر محلية أن تلك الق���وات اقتحمت القرية ودهمت
منزل المواطن عبد الرحيم جلغوم وفتشته واستجوبت ساكنيه.
كما كثفت قوات االحتالل من تواجدها العسكري ونصب الحواجز في محيط
ق���رى وبلدات محافظة جنين ،فيما اعتقلت الش���رطة اإلس���رائيلية الليلة قبل
الماضية ،ش���ابين من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين ،أثناء تواجدهما داخل
الخط األخضر.
وأش���ارت مصادر محلية إلى أن الشرطة اإلس���رائيلية اعتقلت الشابين اياد
حس���ن أبو الخير ( 30عامًا) ،وعبد الرحمن صالح أبو الخير ( 28عامًا) ،وذلك أثناء
تواجدهما في مدينة الخضيرة داخل الخط األخضر.

مسيرة أمام السفارة اإلسرائيلية
في بـراغ تنديـدًا بجرائم االحتالل
براغ  -وفا :نظمت مبادرة من أجل السالم العادل في الشرق
األوس���ط ،بالتع���اون مع تنس���يقية القدس ف���ي جمهورية
التش���يك ،مسيرة ليلية راجلة باتجاه الس���فارة اإلسرائيلية
ف���ي العاصمة ب���راغ ،احتجاجًا عل���ى جرائ���م االحتالل بحق
الفلسطينيين ،ال سيما النساء واألطفال منهم.
وتجمع عش���رات المتضامنين التش���يك ،وع���دد من أبناء
الجاليتين العربية والفلس���طينية ،أم���ام تمثال يان هوس
الش���هير ،في البلدة القديمة ،مس���اء أول من أمس ،تنديدًا
باستمرار سياسة االعتقاالت واالنتهاكات اإلسرائيلية ،بحق
النساء واألطفال الفلسطينيين.
ورفع المشاركون األعالم الفلسطينية والتشيكية ،وطالبوا
بضرورة إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي ،والمعاهدات
ذات الصلة ،بحماية األطفال في أماكن الصراعات.
ّ
وندد المتحدث���ون في الوقفة ،ومن بينه���م ابنة الناجية
اليهودي���ة المعروف���ة من الهولوكوس���ت الن���ازي ،ماركيتا
هربوكوفا ،والناش���طة التضامنية يانا رديدوانوفا ،وزدينيك
يهليكا من حركة التضامن العالمية في التشيك ،باالحتالل
وممارساته العدوانية.
وقال رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة األس���بق ،وزير
الخارجية التش���يكي األس���بق يان كافان ،ف���ي كلمة ألقيت
ً
باس���مه في الوقفة" :إن صقور إس���رائيل تريد احتالال أبديًا
لفلس���طين ،اعتمادًا على القوة العس���كرية ،بما يشبه تمامًا
الوض���ع الذي كان قائمًا في جنوب إفريقيا إبان حقبة الفصل
العنصري في السنوات البائدة".
ودع���ا حكومة بالده إلى مراجعة سياس���تها مع إس���رائيل
ً
بوصفه���ا الحلي���ف األوروبي األق���رب إلى تل أبي���ب ،قائال:
"أتفهم وجود عالقات اس���تثنائية مع جمهورية س���لوفاكيا

في السياس���ة الخارجية التشيكية ،غير أنني ال أفهم ،لماذا
يجب أن يكون لدينا عالقة اس���تثنائية مماثلة مع إسرائيل
 ..يجب أن نطلب من الحكومة التش���يكية الجديدة ،االمتناع
عن إجراء مفاوضات في اللجنة العليا المشتركة مع الحكومة
اإلسرائيلية".
من جهته ،ش���كك المؤرخ فيت ستروباك ،في كلمته التي
ألقاها باس���م المجتمع اليهودي الدول���ي ،بجدوى اإلجراءات
األمني���ة التي تتفاخر بها إس���رائيل ،مؤك���دا أنها تزيد من
الشعور بالقلق والتهديد من كل مكان ،وتشيع أجواء الخوف
ل���دى اليهود قبل أي أح���د آخر ،وندد بالخل���ط المتعمد بين
الح���االت الحقيقية المدانة لمعاداة الس���امية ،وبين انتقاد
سياسات إسرائيل العنفية ضد الشعب الفلسطيني.
ب���دوره ،ش���دد الخبير في السياس���ات اإلنمائي���ة الدولية
توماش توزيكا ،على أن "نظ���ام دولة االحتالل ،الذي يعتقل
األطفال الفلس���طينيين مثل عهد التميمي ،يصنف نفس���ه
بنفسه ،كواحد من أبشع الديكتاتوريات الدموية ،في القرن
الحادي والعشرين".
وتح���رك المتضامنون بعد انته���اء الكلمات ،ف���ي البلدة
القديمة ،بمس���يرة ليلية راجلة ،لمسافة كيلومترين ،باتجاه
الس���فارة اإلس���رائيلية ،في الضاحية الس���ابعة بالعاصمة
التش���يكية ،ونظموا وقفة احتجاجية أخ���رى ،أدانت العنف
اإلسرائيلي الممنهج ضد األطفال الفلسطينيين.
واستخدم المحتجون مكبرات الصوت لبث األغاني المعبرة،
عن التضامن مع الش���عب الفلس���طيني ،كما بث���وا جداريات
مضيئة مصورة ألطفال فلسطينيين معتقلين ،وعلى رأسهم
الطفلة األس���يرة عهد التميمي ،بمحيط سفارة إسرائيل في
براغ.

قراقع :ما تدفعه إسرائيل للمجرمين
ُ
والسجناء يفوق ما يدفع لضحايا االحتالل
رام الل���ه " -األي���ام" :ق���ال رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى
والمحررين عيسى قراقع :إن حكومة االحتالل تخصص موازنة
كبيرة لدعم الس���جناء الذين اقترفوا جرائم قتل واعتداءات
بحق الشعب الفلسطيني ،ودعم عائالتهم ،وتمويل منظمات
وجمعي���ات اإلره���اب اليه���ودي ومنظمات المس���توطنين
المتطرفين ،وإنها تدعم اإلرهاب رسميًا وتنتجه.
وطالب قراقع ،في تصريح صحافي ،أمس ،بإخراج إسرائيل
كدولة احتالل من منظوم���ة الدول الديمقراطية ،ومعاملتها
بصفتها دولة فص���ل عنصري في المنطقة ،وتمارس جريمة
"األبرتهايد" بحق الش���عب الفلس���طيني ،وتش���رع الجريمة
المنظم���ة تح���ت غطاء سلس���لة م���ن القوانين التعس���فية
والعنصرية.
ورفض المقارنة بين األس���رى الفلسطينيين كأسرى حرية
ومقاتلين ش���رعيين ناضلوا من أجل حق تقرير المصير ،وفق
ما كفلته قرارات األمم المتحدة والقانون الدولي ،والس���جناء
اإلرهابيين اليهود.
وأش���ار إل���ى أن حكوم���ة االحت�ل�ال تعاملت مع الس���جناء
اإلرهابيي���ن اليه���ود ،والذين أدين���وا بمحاكم إس���رائيلية
بأعمال إرهابية وعدائية ضد فلس���طينيين بكل تساهل ،بل
إنها دعمتهم وش���جعتهم وقدمت له���م كل الدعم المالي
والقانون���ي واالجتماعي ،وتعاطت معه���م كأبطال قوميين

ورموز ،وأصدرت قرارات تخفيف أحكامهم بل والعفو عنهم.
ّ
وبين أن أفراد التنظيم الس���ري اليهودي الذين أدينوا عام
 1984بتفجير بيوت وس���يارات رؤس���اء بلديات فلس���طينية،
ومحاول���ة تفجير قب���ة الصخرة المش���رفة ،وقت���ل  3طالب
جامعيي���ن في جامع���ة الخليل ،وتفخي���خ  19حافلة في بلدة
حلحول ،ش���مال الخلي���ل ومدينة بيت لح���م ،يتلقون رواتب
عالية م���ن حكومة االحت�ل�ال ،بعد تخفي���ض أحكامهم من
المؤبد إلى  5س���نوات وإطالق س���راحهم ،بينما يعمل ثالثة
منهم في مكتب رئيس الوزراء.
وذكر قراقع أن المجرم اليهودي "يورام ش���كولنك" ،والذي
ً
قتل عام�ل�ا عربيًا معصوب العينين ومكب���ل اليدين ،خفض
حكمه من الس���جن المؤبد إلى  10س���نوات ثم أطلق س���راحه
بعد  7سنوات ،ويتلقى راتبًا شهريًا من الشؤون االجتماعية
والتأمين الوطني ،كما تلقى مس���اعدة حكومية لفتح مشروع
اقتصادي ،وغيره كثيرون.
وقال :إن المنافع االجتماعية لألس���ر في إس���رائيل تفوق
المبالغ المدفوعة للمنافع االجتماعية لألس���ر الفلسطينية بـ
 36ضعفًا حسب الجهاز المركزي لإلحصاء في فلسطين ،وأن
ما يخصص ألس���ر الشهداء واألس���رى حوالى  %8من إجمالي
النفقات الحكومية عام  ،2016متهمًا دولة االحتالل بالتسبب
بكوارث اجتماعية وإنسانية في المجتمع الفلسطيني.

