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جمعية معهد األبحاث التطبيقية – القدس )أريج(
إعالن توظيف

تعلن جمعية معهد األبحاث التطبيقية – القدس )أريج( عن رغبتها في إشغال عدد)4( من الوظائف للعمل في مكتب املعهد في مدينة 
رام الله من خالل مشروع NFC ومشروع GG وبالشراكة مع مركز التعاون السويدي، وذلك وفقا للمؤهالت والشروط التالية: 

1( مسؤول/ة  تأكيد اجلودة )دوام كلي(   
أن يكون حاصاًل على شهادة أولى في مجال ذو عالقة. 1 .

لديه خبرة عملية ال تقل عن ثالث سنوات. 2 .
أن يكون متمكنا من األمور اإلدارية وخاصة فيما يتعلق بإدارة املشاريع. 3 .

أن يتقن اللغتني العربية واإلجنليزية بشكل ممتاز. 4 .
. 5 .MS Office أن يتقن استخدام احلاسوب واالنترنت وبرامج

أن يكون لديه مهارات اإلتصال والتشبيك والعمل ضمن فريق. 6 .
أن يتمتع بقدرة عالية في فن احملادثة والتواصل والقدرة على التدريب. 7 .

القدرة على حتمل ضغط العمل وإمكانية التأخر بعد ساعات العمل الرسمية. 8 .
أن يكون حاصال على رخصة سياقه سارية املفعول. 9 .

2( منسق/ة ميداني (دوام كلي(
أن يكون حاصال على شهادة بكالوريوس في اإلدارة املالية أو اإلدارية أو إدارة املشاريع. 1 .

لديه خبرة عملية ال تقل عن ثالث سنوات في مجال العمل امليداني. 2 .
أن يتقن اللغتني العربية واإلجنليزية بشكل ممتاز وخاصة في كتابة التقارير. 3 .

4 .MS Office.  أن يتقن استخدام احلاسوب واإلنترنت وبرامج
أن يكون لديه مهارات اإلتصال والتشبيك والعمل ضمن فريق. 5 .

أن يتمتع بقدرة عالية في فن احملادثة والتواصل والقدرة على التدريب. 6 .
القدرة على حتمل ضغط العمل وإمكانية التأخر بعد ساعات العمل الرسمية. 7 .

القدرة على العمل امليداني والتنقل بني احملافظات. 8 .
أن يكون حاصال على رخصة سياقه سارية املفعول. 9 .

3( أخصائي/ة إقتصاد وإحصاءات تطبيقية )دوام كلي(
أن يكون حاصاًل على شهادة ماجستير في اإلقتصاد أواإلحصاءات التطبيقية. 1 .

لديه خبرة عملية ال تقل عن ثالث سنوات. 2 .
لديه خبرة عملية كافية في مجال التحليل اإلحصائي والدراسات اإلجتماعية واإلقتصادية. 3 .

وحتليل وتطوير اإلستبيانات. 4 .SPSS  معرفة جيدة باستخدام برنامج
أن يكون قادرا على جمع وحتليل البيانات وكتابة التقارير باللغتني العربية واإلجنليزية. 5 .

. 6 .MS Office أن يتقن إستخدام احلاسوب واإلنترنت وبرامج
القدرة على العمل ضمن فريق وحتمل ضغط العمل وإمكانية التأخر بعد ساعات العمل الرسمية. 7 .

أن يكون حاصال على رخصة سياقه سارية املفعول. 8 .

4( مخطط/ة عمراني/ة )دوام كلي( 
أن يكون حاصاًل على شهادة ماجستير في التخطيط العمراني أو أي تخصص ذو عالقة. 1 .

لديه خبرة عملية ال تقل عن ثالث سنوات. 2 .
قادر على جمع وحتليل البيانات، وإنتاج اخلرائط والرسومات والتصاميم. 3 .

أن يتقن اللغتني العربية واإلجنليزية.  4 .
. 5 .MS Office أن يتقن استخدام احلاسوب واالنترنت وبرامج

أو أي برامج أخرى ذات عالقة.  6 .AutoCAD وArcGIS   يفضل من لديه خبرة في إستخدام برامج
القدرة على العمل ضمن فريق وحتمل ضغط العمل وإمكانية التأخر بعد ساعات العمل الرسمية. 7 .

أن يكون حاصال على رخصة سياقه سارية املفعول. 8 .

ترسل السيرة الذاتية بالبريد اإللكتروني على العنوان hr@arij.org مع اإلشارة إلسم الشاغر املوضح أعاله 
في عنوان البريد اإللكتروني، وذلك في موعد أقصاه يوم األحد 2012/02/19. لإلستفسار يرجى االتصال على 

هاتف رقم: 2741889 / 2770535 02.
•مالحظة: سوف يتم النظر في الطلبات املستوفية للشروط املوضحة أعاله واملرسلة عن طريق البريد الكتروني فقط. 	

فرصة العمل متوفرة للجميع بالتساوي

ز2/15)21(

اخلليل – مراسل ے اخلاص - عقدت العيادة القانونية في جامعة 
حقوق  إعالم  مركز  مع  وبالشراكة  الشريعة  كلية  مع  بالتعاون  اخلليل 
والدميقراطية )شمس( امس ندوة حول"عقوبة اإلعدام بني  اإلنسان 

القانون الدولي والشريعة االسالمية".  
القانون  أستاذ  قفيشة،  معتز  احملامي  الدكتور  األول��ى  املداخلة  قدم 
الدولي في اجلامعة ومدير العيادة القانونية فيها، حول "عقوبة اإلعدام 
في القانون الدولي حلقوق اإلنسان". بني  قفيشة أن عقوبة اإلعدام هي 
انتقام من الشخص وال تؤدي إلى إصالحه وهي عقوبة غير مجدية، إذ أنها، 
وكما أثبتت اإلحصائيات، ال تؤدي إلى احلد من انتشار اجلرمية وبالتالي 

يجدر إلغاؤها أو احلد منها لتتناول فقط أكثر اجلرائم خطورة.  
الشريعة  ف��ي  اإلع����دام  "ع��ق��وب��ة  فتناولت  الثانية  امل��داخ��ل��ة  أم��ا 
الشرعي  القضاء  أستاذ  استيتي،  مهند  الدكتور  قدمها  االسالمية"، 
في اجلامعة. وعرض  خاللها  ألنواع العقوبات الشرعية من قصاص 
وحدود وتعازير. وقال أن الشريعة جاءت حلماية احلق في احلياة وأن 
هدف العقوبة هو احلد من انتشار اجلرائم، منوها إلى أن السجن ليس 
عقوبة رادعة. وأشار إلى أن اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام وفقا للتوجه 
الراجح في الفقه اإلسالمي تدخل ضمن أشد اجلرائم خطورة والتي 
أوردتها املعايير الدولة، ومنها القتل العمد وقطع الطريق والبغي. لكن 
تنفيذ هذه العقوبات ال يتم إال في أحيان قليلة وفي ظروف استثنائية 
نظرا لصعوبة اإلثبات وكثرة الشبهات التي تؤدي عادة إلى استبدال 
احلد بالتعزير. وشدد على فكرتي العفو والتوبة كسببني لدرء تنفيذ 

عقوبة اإلعدام.
في املداخلة األخيرة بدأ احملامي فريد االطرش، مدير مكتب الهيئة 

الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان في جنوب الضفة الغربية، حديثه 
بتقدمي نبذة حول عقوبة اإلعدام في القوانني النافذة في فلسطني. 
الغربية  الضفة  النافذ في  القانون  العقوبة قد وردت في  أن  إلى  وأشار 
وأن هناك 16 جرمية يعاقب عليها باإلعدام، باإلضافة إلى وجود 42 
جرمية معاقب عليها في قانون العقوبات الثوري لعام 1979. ونوه إلى 
أن معظم أحكام اإلعدام قد صدرت بناء على قانون العقوبات الثوري 
عن محاكم عسكرية في قضايا أمنية. وقال أن مشروع قانون العقوبات 
الفلسطيني اجلديد قد جاء خاليا من ذكر عقوبة اإلعدام، وهذا يعني 
أنها قد تستبعد متاما في املستقبل، إذ أنه مت استبدلها بعقوبة السجن 

مدى احلياة.
اإلنسان  إعالم حقوق  الدكتور عمر رحال، مدير مركز  الندوة  وأدار 

والدميقراطية )شمس(.
البروفيسور  ام���س  ف���ي اجل��ام��ع��ة   ال��ت��م��ي��ز  م��رك��ز  اس��ت��ض��اف  ك��م��ا   
حول  محاضرته  وكانت  السويد.  في  لوند  جامعة  من  تورجنيروكسا 
كيفية حتسني طرق التدريس عن طريق تغيير املفاهيم عند الطلبة، 
وقد عرض مناذج ألربع نظريات في التدريس على شكل مجموعتني، 
املجموعة األولى تتحدث عن طريقة نقل املعلومات إلى الطلبة عن طريق 
احملاضرة، وهذه الطريقة يجب أن تتحول إلى طريقة توجيه الطلبة 
إلى املعرفة وليس االعتماد على احملاضرة فقط، أما املجموعة الثانية 
فتتحدث عن طريقة التعليم بحيث يأخذ الطالب احملاضر كنموذجًا 
االعتماد  طريقة  إل��ى  تتحول  أن  يجب  وه��ذه  املستقبلية،  مهنته  في 
الكبير على الطلبة في النمو التعليمي أكثر من االعتماد على األستاذ 

الذي يعطي التعليمات واملراجع ملسار املساق.

استضافت بروفيسورًا سويديًا

جامعة اخلليل تعقد ندوة حول عقوبة اإلعدام
بني القانون الدولي والشريعة اإلسالمية

القدس - لم يدرك رشدي الرجل الستيني 
الزرقاء ويقيم مع اسرته  الهوية  الذي يحمل 
ذل��ك كافة  املدينة مما مينحه  داخ��ل ح��دود 
زواج  ان  ال��وق��ت��ي��ة،  واالغ�������راءات  االم���ت���ي���ازات 
ك��رمي��ت��ه رج����ل ي��ق��ي��م خ�����ارج ت��ل��ك احل����دود 
املصطنعة سوف يكلفه غاليا عندما مين الله 
وان مت��ت والدت��ه��م في  ب���االوالد حتى  عليهما 

مستشفيات املدينة.
اذ ان م��ن ال��ق��وان��ني ال��ظ��امل��ة ال��س��اري��ة على 
املقدسيني دون غيرهم من ابناء املدينة حتى 
الغرباء ان املتزوجة التي تقيم مع زوجها بحكم 
ظروف العمل خارج البالد ال يحق لها اصطحاب 
مرور  بعد  االه��ل  زي���ارة  عند  الصغار  اوالده���ا 
خمس سنوات على والدتهم وعليها اما تركهم 
عند االقارب اثناء الزيارة او استصدار "فيزا" 
لالوالد  تسمح  االس��رائ��ي��ل��ي��ة  القنصلية  م��ن 
ثم  م��ع��دودات فقط  وال��دت��ه��م الي���ام  مبرافقة 
العودة السريعة بعد انتهاء املدة احملددة قبل 

اتخاذ اجراءات قانونية صارمة.

حاول املواطن رشدي مرات عديدة باجلهد 
واملال ان يجد طريقة تبقي على التواصل مع 
كرميته واسرتها بحيث تأتي للزيارة متى شاءت 
اي وقت تريد بعد مرور اخلمس سنوات  وفي 
لهذا  واستسلم  االم���ر  نهاية  ف��ي  يئس  لكنه 
الواقع املرير ولم يجد في متناول يديه غير 
لزيارة كرميته  واسرته  ان يذهب بنفسه هو 
واشتاق  احلنني  راوده  كلما  اقامتها  مكان  في 
على  الكثير  الشيء  ذلك  يكلفه  مما  لرؤيتها 

حساب وقته وعمله.
وقبل ان يستسلم املواطن رشدي لهذا الواقع 
لبقي  واال  ل��وح��ده  مشكلته  ان��ه��ا  يعتقد  ك��ان 
الى نهاية مقنعة  يطرق كل االبواب للوصول 
غير انه وجد امامه االف من البشر في ارباب 
االسر يواجهون نفس املعضلة دون ايجاد اي حل 

يذيب هذا القانون املجفف.
ه����ذه ق��ص��ة م���واط���ن واح�����د ل��ك��ن��ه��ا قصة 
املقدسيني جميعا بال استثناءات وقد حاولت 
واملدني  االهلي  املجتمع  وجمعيات  مؤسسات 

عند بلوغهم اخلامسة

منع املقدسيات املتزوجات من غير حملة الهوية الزرقاء 
من اصطحاب اطفالهن الى داخل القدس

تقرير: سمير عزت  غيث

وحقوق االنسان ان جتد متنفسا لهذه املعضلة 
اخلطيرة واملقلقة دون جناح حتى كتابة هذه 

السطور.
متمسكني  زال���وا  م��ا  املقدسيون  امل��واط��ن��ون 
باالمل في ان تنجح مؤسسة ما في استصدار 
ق��ان��ون ي��ل��غ��ي ه���ذا ال��ق��ان��ون اجل��ائ��ر ع��ل��م��ا ان 
م��ن مي����رون ب��ه��ذه ال��ت��ج��رب��ة ال��ع��ص��ي��ب��ة على 
استعداد للتنازل عن كافة االمتيازات املمنوحة 
الص��ح��اب ال��ه��وي��ات ال���زرق���اء ش��ري��ط��ة يترك 
احلرية لهم بالزيارات متى شاؤوا والتواصل مع 
االهل واالقارب وهذا اقل بكثير من حقوقهم 
طفولتهم  وع��اش��وا  وت��رب��وا  خلقوا  كمواطنني 
وداخل  ت��راب مدينتهم  اعمارهم فوق  وزه��رة 

ازقتها وفي بيوتها وشوارعها.
فأين العدل واملساواة وحقوق املواطنة .. واي 

هي حقوق االنسان؟

بتنفيذ  شرعت  أنها  ام��س،  طولكرم  بلدية  اعلنت  وف��ا-  طولكرم- 
القدمي وهو مبنى عثماني، بتمويل من  البلدية  مشروع ترميم مبنى 
برنامج دعم البلديات الفلسطينية في القنصلية اإليطالية بالقدس، 
وبالتعاون مع مقاطعة توسكانيا ومعهد سيوم ومؤسسة مدينا اإليطالية 

وبلدية اريتزو، والتي تربطهما عالقة شراكة مع بلدية طولكرم.
وقال رئيس بلدية طولكرم إياد اجلالد، إن هذا املشروع يعتبر من 
املشاريع احليوية والهامة التي تنفذها البلدية من أجل صيانة املباني 
ملدينة طولكرم،  والتاريخي  الثقافي  املوروث  على  واحلفاظ  التاريخية 
املدة  وه��ي  أشهر  ثمانية  بعد  الترميم  أعمال  انتهاء  املتوقع  من  حيث 

الزمنية احملددة للمشروع.
استخدامه  ليتم  املبنى  ترميم  على  يشتمل  امل��ش��روع  أن  وأض���اف 
الطابق  سيخصص  بينما  العلوي،  الطابق  في  سريرا   50 بسعة  كنزل 

ومطعم  التقليدية،  اليدوية  للمنتجات  كدكاكني  الستخدامه  السفلي 
للمأكوالت الشعبية.

وفي إطار املشروع، يقوم خبراء ترميم ومهندسون إيطاليون بتدريب 
عدد من الفنيني الفلسطينيني على مبادئ الترميم املعمول بها دوليا، 
وذلك بهدف رفد السوق احمللية الفلسطينية بأيد ماهرة ومدربة في 
مجال الترميم ومعاجلة املباني التاريخية والقدمية، حيث مينح كل من 
املتدربني املشاركني في املشروع شهادة فني ترميم، تؤهله للعمل في هذا 

املجال النادر في فلسطني.
القنصلية  في  الفلسطينية  البلديات  دعم  برنامج  مدير  وتفقد 
اإليطالية انطونيو الروكا، يرافقه اجلالد، وخبير الترميم أسامة حمدان، 
وكارال بنيلي من القنصلية اإليطالية، أعمال املشروع، حيث مت بحث 

مراحل تنفيذ املشروع ومناقشة كافة املواضيع املتعلقة به.

بلدية طولكرم تباشر مبشروع ترميم
مبنى البلدية القدمي بتمويل إيطالي 

الفلسطيني حلقوق  املركز  افتتح    – غزة 
الصورية  احملكمة  مسابقة  مشروع  اإلن��س��ان، 
ف��ي م��ج��ال ال��ق��ان��ون اجل��ن��ائ��ي ال���دول���ي، الذي 
وهو  غ��زة،  قطاع  ف��ي  نوعه  م��ن  األول  يعتبر 
مشروع مشترك مع جامعة فلسطني، واجلامعة 
اإلسالمية، وجامعة األزهر، ويقوم  بتنفيذه 
املتحدة اإلمنائي،  بالتعاون مع برنامج األمم 

ومكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان.
وقد شارك في مراسم االفتتاح التي جرت 
في جامعة فلسطني عدد من ممثلي املنظمات 

الشريكة في املشروع.
صباح  سالم  الدكتور  حت��دث  كلمته  وف��ي 
رئيس جامعة فلسطني، مؤكدًا أن هذا املشروع 
يأتي في إطار التعاون بني اجلامعات احمللية 
بغرض  وال��دول��ي  احمل��ل��ي  املجتمع  وم��ؤس��س��ات 
امل��س��اه��م��ة ف��ي ت��ط��وي��ر ق����درات ال��ع��ام��ل��ني في 
مجال احلقوق سعيًا نحو تقدمي منوذج حول 

التعاون والشراكة.
ب��دوره، أشار الدكتور رياض الزعنون  في 
كلمته إلى أن هذا املشروع من شأنه أن يفتح 
الدولي  املجتمع  وضع  إطار  في  جديدة  آفاقًا 
واحملافل الدولية في صورة حقيقة ما يجري 
بطريقة  احملتلة  الفلسطينية  األرض  داخل 
تستند إلى املهنية العالية واملعرفة املتخصصة 
س��ع��ي��ًا ن��ح��و احل���ف���اظ ع��ل��ى ح���ق���وق الشعب 
احلقوقيني  م��ن  جيل  وإلع���داد  الفلسطيني 

املسلحني باملعرفة واملهارات الالزمة.
مدير  غراومان  ساشا  حتدث  ناحيته؛  من 
في  الفلسطيني  ال��ش��ع��ب  م��س��اع��دة  ب��رن��ام��ج 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي حيث أوضح أن 
املبدأ األساسي الذي بات يحكم عمل البرنامج 
في غزة هو جتاوز مرحلة املساعدات اإلنسانية 

مبا  املستدامة  التنمية  ف��ي  اإلس��ه��ام  ملرحلة 
يساعد السكان ويعزز صمودهم عبر اقتصاد 
االجتماعية،  ال��ب��ن��ى  ت��ط��وي��ر  وع��ب��ر  ح��ي��وي 
ميثل  الصورية  احملكمة  مشروع  أن  مضيفًا 
احلصيلة النهائية للجهود املبذولة مع الشركاء 

بغرض تعزيز جودة التعليم القانوني.
القائمة  راس  ك��ارول��ي��ن��ا  أش����ارت  ب���دوره���ا؛ 
ب��أع��م��ال م��دي��ر مكتب امل��ف��وض ال��س��ام��ي في 
الشركاء في هذا  التي بذلها  إلى اجلهود  غزة 
أنه  النور، مشددة على  فكرته  لترى  املشروع 
التي  باملعلومات  امل��ش��ارك��ني  ال��ط��الب  س��ي��زود 
ستمكنهم مستقباًل من الدفاع عن حقوقهم 

أمام احملاكم الدولية.
القانونية  اخلبيرة  ميلوني،  شانتال  أم��ا 
ال��دول��ي��ة ف��ي امل��رك��ز وامل��ش��رف��ة ع��ل��ى تنفيذ 
الدول  أن  كلمتها  ف��ي  أوض��ح��ت  فقد  امل��ش��روع 
عمل  مجال  في  انخراطًا  أكثر  باتت  العربية 
محكمة اجلنايات الدولية ليس فقط بسبب 
التحقيقات املتصلة بليبيا بل أيضًا ألن عددًا 
من هذه الدول تبحث أمر املصادقة على نظام 
روما األساسي أو صادقت عليه فعليا كاألردن 
وت���ون���س، م��ع��رب��ة ع��ن إمي��ان��ه��ا ب���أن األجيال 
اجلديدة من الفلسطينيني مهتمة بالتطورات 

الدولية املتصلة مبجال العدالة الدولية.
النحال  محمد  الدكتور  أش��ار  كلمته،  وفي 
اجلامعة  في  والقانون  الشريعة  قسم  رئيس 
الصورية  احملكمة  مشروع  أن  إل��ى  اإلسالمية 
التعليمية  العملية  محاور  يعزز  أن  شأنه  من 
القانوني  بالتعليم  االرتقاء  في  يساعد  فهو 
للطالب  العلمي  البحث  مبهارات  يرتقي  كما 
من  ع��دد  تأهيل  شأنه  من  أن  كما  املشاركني، 
الكوادر القادرة على الدفاع عن قضايا الشعب 

الفلسطيني العادلة.
ب����دوره؛ أك���د ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن أبو 
النصر عميد كلية احلقوق في جامعة األزهر 
على أن التعاون هو سمة من سمات اجلامعات 
الهيئات  خالل  من  عادة  ويتم  الفلسطينية 
التدريسية والعمل الطالبي املشترك، مشيرًا 
إلى أن مشروع احملكمة الصورية هام وضروري 
ويأتي ضمن السياق القانوني واإلنساني الذي 
به  يتسلحوا  أن  بالفلسطينيني  ي��ف��ت��رض 
العدالة  لتحقيق  الهادفة  جهودهم  إط��ار  في 
بالقانون  ومالحقة مجرمي احلرب، فالتسلح 
هو أبرز أدوات الصراع في إطار السعي للوصول 

لإلنصاف القضائي.
ال���دك���ت���ور محمد  وف����ي اخل����ت����ام، حت����دث 
واملمارسة  ال��ق��ان��ون  كلية  عميد  س��ع��دة  أب���و 
القضائية مؤكدًا على أن الشركاء في مشروع 
احملكمة الصورية قد اخترقوا وجتاوزوا العزلة 
حتول  وال��ت��ي  الفلسطينيني  على  امل��ف��روض��ة 
مشددًا  اخل��ارج��ي،  العالم  في  انخراطهم  دون 
على أن لغة القانون هي اللغة األهم في مجال 
للعالم  صوتهم  إلسماع  الفلسطينيني  سعي 
الصعيدين  على  حقوقهم  ولنيل  اخل��ارج��ي 

الوطني واإلنساني.
والذي  ال��ص��وري��ة،  احملكمة  م��ش��روع  يقدم 
اإلنسان،  حلقوق  الفلسطيني  املركز  ينفذه 
لثالثني  ع��اٍل  مستوى  على  قانونيًا  تدريبًا 
ف���ي اجلامعات  احل���ق���وق  ك��ل��ي��ات  م���ن  ط��ال��ب��ًا 
الثالث، أي 10 طالب من كل جامعة مشاركة 
في املشروع، بحيث يتناول التدريب مجموعة 
بالقانون  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��واض��ي��ع  م��ن  م��ت��ن��وع��ة 
الدولي  اجلنائي  وال��ق��ان��ون  ال��دول��ي  اإلنساني 

وحقوق اإلنسان.

افتتاح مشروع مسابقة احملكمة الصورية
في مجال القانون اجلنائي الدولي بغزة

سفير فلسطني لدى بيالروسيا يشارك 
في »حوار الطاولة املستديرة للثقافة واألدب« 
مينسك - وفا- شارك سفير فلسطني لدى بيالروسيا خالد عريقات في فعاليات حوار الطاولة 
املستديرة  للثقافة واألدب التي جرت في مقر احتاد الكتاب، وذلك  بدعوة من رئيس اإلحتاد 

األديب نيكوالي ايفانفتش تشيرجينتس، عضو البرملان البيالروسي.
وقال رئيس االحتاد تشيرجينتس الذي أسس عام 2006م، بأنه كان يضم أكثر من 300 كاتبا 
وشاعرا وأديبا، أما اليوم فيضم أكثر من 500 عضوًا، ومنهم 15 أديبا حازوا على جوائز حكومية 

تقديرًا ملا قدموه من إبداع.
وحتدث عن صمود الشعب الفلسطيني الذي سجل أروع مالحم املقاومة آلخر احتالل عرفته 
التي  والظالم  الظلم  ب��زوال  واالستقالل  احلرية  متمنيًا  لشعبنا،  دعمه  عن  وأع��رب  البشرية، 
متارسه قوى االحتالل، كما أشار إلى حصول فلسطني على العضوية في اليونيسكو والذي أكد 
على إنه انتصار كبير لإلرادة الصلبة للحق الفلسطيني الذي ال بد أن ينتصر مهما بلغ بطش 

آلة احملتل.     
من جانبه، أشار السفير عريقات إلى الدور الكبير لألدباء والكتاب في زيادة وعي الشعوب 

واستنهاضها لنيل حريتها واستقاللها.
وأضاف أن الشعراء واألدباء والكتاب الفلسطينيني لعبوا دورًا فعااًل وهامًا في استنهاض الشعب 
الفلسطيني، ووقفوا مع شعبهم ودافعوا عن وطنهم، والتزموا بقضاياه املصيرية في كفاحه من 
أجل حريته، وقد مت توزيع كتيبا من إعداد سفارة دولة فلسطني، مترجم للغة الروسية من روائع 
الشاعر الكبير محمود درويش، باإلضافة إلى قصائد أخرى للشاعرة فدوى طوقان، والشاعر أبو 

سلمى وعز الدين املناصرة.
وهذا دفع  رئيس احتاد الكتاب البيالروسي شيرجينتس والشاعر البيالروسي املشهور بالتوجه 
بطلب من السفير الفلسطيني بأن تتم ترجمة أعمال الراحل محمود درويش إلى اللغة البيالروسية 

لتنشر في مجلة 'بياليا فيجا' الصادرة عن احتاد الكتاب البيالروس.
وحضر االجتماع األديب جيورجي مارشوك الذي رشح جلائزة نوبل لآلداب، والسكرتير األول 
نيكوالي  والشاعر  بزناكوف،  ميخائيل  والقاص  باشكوف،  جينادي  البيالروس  الكتاب  الحت��اد 
شيبوفيتش والناقد الكسندر مارتينوفتش والشاعرة جانا ميلونفتش، باإلضافة إلى مدراء دور 
البيالروسية وعدد كبير من األدباء والنقاد  النشر اخلاصة واحلكومية، وممثلو وسائل اإلعالم 

والشعراء.

النائب عبد الله يطلع
مدير عام املعهد الوطني األميركي 

على األوضاع الفلسطينية 
رام الله- وفا- التقى النائب عبد الله عبد الله، في مقر املجلس التشريعي برام الله امس، 
املدير العام للمعهد الوطني األميركي للشؤون الدولية املقيم لدى السلطة الوطنية الفلسطينية 
فرانشسك بندا، وأطلعه على تطورات الوضع الداخلي الفلسطيني، واتفاق الدوحة، واالنتخابات 

الفلسطينية.
كل  مع  تتنافى  األس��رى  بحق  املتطرفة  اإلسرائيلية  احلكومة  مم��ارس��ات  أن  الله  عبد  وأك��د 
االتفاقيات الدولية واإلنسانية، وتشكل خطرا على العملية السلمية برمتها، مشيرا إلى األحكام 
اإلدارية التي تفرضها محاكم االحتالل بحق األسرى والتي كان آخرها بحق األسير خضر عدنان، 

والنائب عزيز دويك.
وطالب كافة الهيئات الدولية واإلنسانية بالوقوف عند مسؤولياتها، والضغط على حكومة 

االحتالل لإلفراج الفوري عن النواب املعتقلني وكافة األسرى.
وتطرق عبد الله إلى ممارسات االحتالل في القدس، وسياسة هدم البيوت واالستيالء على 
األراضي وبناء اجلدار العنصري، وطرد املقدسيني من مدينتهم، الفتا إلى أن هذه اإلجراءات ال 
تخدم العملية السلمية وتهدف إلى تهويد املدينة املقدسة ونزعها عن محيطها الفلسطيني، وهذا 
سيؤدي إلى فشل العملية السلمية برمتها؛ إذ ال سالم دون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية 
فيها  العالم، مبا  دول  ومعظم  الدولية  الشرعية  أقرته  الذي  الدولتني  أساس حل  القادمة على 

الواليات املتحدة األميركية.
وأشار إلى اتفاق الدوحة األخير وقال إنه الطريق الوحيدة إلنهاء االنقسام، وهو خطوة ال رجعة 
عنها، مؤكدا أن هذا االتفاق سيفضي إلى تشكيل حكومة 'تكنوقراط' برئاسة الرئيس محمود عباس 

مهمتها اإلعداد إلجراء االنتخابات الشاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، مبا فيها القدس.
التي  العقبات  أن تكون شاملة، ويجب تذليل كافة  الله: يجب  االنتخابات، قال عبد  وحول 
كل  في  وحريتهم  املرشحني  وكذلك يجب ضمان سالمة  املصاحلة،  وأهمها  إجراءاتها  دون  حتول 
االنتخابات  مثل  فلسطيني  دميقراطي  جو  في  االنتخابات  جترى  لكي  الفلسطينية؛  املناطق 

التي سبقتها. 

يعانون من البرد القارس والصقيع وانعدام وسائل التدفئة

 العمل الزراعي يبدأ تنفيذ مشروع 
التدخل الطارئ إلغاثة سكان 

الكهوف واخليام في السفوح الشرقية 
واجلنوبية حملافظة اخلليل

اخلليل - اكد رئيس مجلس قروي التوانة جنوب محافظة اخلليل صابر الهريني في 
حديثة الى طاقم احتاد جلان العمل الزراعي أثناء قيامهم بزيارات ميدانية للخرب احملاذية 
للتوانة ضمن مشروع التدخل الطارئ لتخفيف البرد والصقيع املفرط في السفوح الشرقية 
HRF أن منطقة  واجلنوبية حملافظة اخلليل بتمويل من صندوق االستجابه االنسانيه 
يوجد  وال  حتتية  بنية  أي  عمل  فيها  ممنوع  مغلقة،  عسكرية  منطقة  اخلليل  جنوب 
بها طرق، حتى أعمدة الكهرباء التي مت متديدها قبل أشهر قام االحتالل ومستوطنوه 
بتدميرها في اليوم التالي، وما بعد خربة التوانه جنوب شرق محافظة اخلليل متتد خرب 
أخرى متناثرة تبلغ 17 خربة منتشرة على سفوح التالل تضم 1800 نسمة يعتمدون في 
الشتاء  الكهوف واخليام ويصارعون برد  املواشي ويسكنون  وتربية  الزراعة  حياتهم على 
القارس وانعدام وسائل التدفئة إال من بعض "النتش" الذي ال يستمر اشتعاله إال بضع 

دقائق.
إن  الهريني  إب��راه��ي��م  ال��زراع��ي  العمل  ف��ي احت���اد جل��ان  ال��زراع��ي  املهندس  ق��ال  ب���دوره 
املستوطنات تتمدد باجتاه اخلرب والقرى الفلسطينية النائية املتناثرة على التالل، حيث 
تقابل كل خربة مستوطنة استيطانية حتيط بها، فمستوطنة "كرمئيل" بالقرب من خربة 
أم اخلير، ومستوطنة "ماعون" مقابلها خربة توانه، ما يزيد من معاناة السكان وخاصة 
في تلبية احتياجاتهم األساسية، فباإلضافة الى االحتالل يواجه السكان البرد القارس 
حيث يبلغ سعر طن احلطب 800 شيقل، وسيتم مطلع األسبوع املقبل توزيع 400 طن من 
حطب التدفئة و2400 حرام و2400 فرشة ل800 أسرة مستفيدة في أربعة جتمعات وهي 
جتمع قرى مسافر يطا ،جتمع قرى التوانه ، جتمع قرى الرماضني وجتمع بدو يطا وهذه 
التجمعات حتوي 40 خربة محاذية لقرية التوانة، حيث مت اختيارهم بدقة مع التركيز 
على العائالت الكبيرة والتي حتوي إعاقات واألسر الذي فقدت املعيل األساس للعائلة، ضمن 
مشروع التدخل الطارئ لتخفيف البرد والصقيع املفرط في السفوح الشرقية واجلنوبية 

. HRF حملافظة اخلليل بتمويل صندوق االستجابه االنسانيه
إن وضع  التوانه  لقرية  احملاذية  املقفرة  من خربة  باجس  أم  قالت  السياق  ذات  وفي 
العائلة صعب جدا وخاصة في ظل انعدام الكهرباء وحطب التدفئة، فالبرد القارس لعائلة 
مكونة من عشرة أشخاص يجعلنا نذوق األمرين واألبناء ال ميكنهم متابعة دراستهم، كما 
أن حطب التدفئة معدوم، واملتوفر منه هو "النتش" الذي ال يستغرق اشتعاله إال لدقائق 
مما يضطرنا الى استخدامه بعد جتفيفه، ومع ذلك ال ميكننا أن نترك املكان ونذهب، 

حتى ال يستولي عليه االحتالل.
يشار الى أن سلطات االحتالل قامت قبل عدة سنوات بدهم خرب )بير العد، جنبا 
، الركيز، التومني، املركز، احلالوة، وص��ارورة(، ونقلت املواطنني ومواشيهم عبر شاحنات 
عسكرية بالقوة، وألقت بهم قرب قرية الكرمل في يطا، املقدر عددهم )83 عائلة(، ما 
أدى إلى نفوق العشرات من األغنام وكانت بعض اخلرب قد تعرضت لهجوم جيش االحتالل 
في العامني 1952 و1958، ومت قتل عدد من مواطنيها، وتدمير بعض منازلها، ما يعني أن 

املنطقة مستهدفة منذ زمن بعيد.
وتدعي سلطات االحتالل أن سكان هذه القرى واخلرب عبارة عن بدو رحل ال ميلكون 
األرض، وهي أمالك دولة كما تدعي دولة االحتالل إالسرائيلي التي تعمد على استخدامها 
كمناطق تدريب عسكرية. يضاف الى ذلك معاناة أهالي املنطقة من اعتداءات املستوطنني 
أراضيهم لرعي مواشيهم،  وإجراءات االحتالل املقيدة حلرية رعاة األغنام في استخدام 
وكذلك استخدام اآلبار لسقيها، فارضني عليهم السكن في الكهوف دون اخليام أو بيوت 

الصفيح باإلضافة الى العشرات من اخطارات الهدم.
ويأتي مشروع التدخل الطارئ لتخفيف البرد والصقيع املفرط في السفوح الشرقية 
واجلنوبية حملافظة اخلليل املمول من صندوق االستجابه االنسانيه HRF ضمن أهداف 
احتاد جلان العمل الزراعي االستراتيجية في االستجابة السريعة في حاالت اإلغاثة وفي 
حاالت الطوارئ في صفوف املزارعني املتضررين، حيث جاء هذا املشروع بعد دراسة دقيقة 

للمنطقة وطبيعة الظروف املناخية التي حتيط بها.
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