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مركزا جنيف وشمس ينظمان ورشة عمل
حول تعزيز سيادة القانون في محافظة رام الله

رام الله – دميا دعنا – عقد مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على 
القوات املسلحة ومركز حقوق اإلنسان والدميقراطية " شمس"  لقاء موسعًا 
مع ممثلي مؤسسات املجتمع املدني  في مدينة رام الله ،وذلك ضمن أنشطة  
برنامج منتدى تعزيز سيادة القانون واحلكم الصالح  وجهودها املتواصلة 

في تعزيز مبدأ سيادة القانون واحلكم الصالح
في  مرحبًا  "شمس"  مركز  من  رح��ال  عمر  الدكتور  اللقاء  افتتح  وق��د 
إجراء مشاورات مع  العمل على  إلى  اللقاءات تهدف  أن تلك  وقال  احلضور، 
حتول  التي  واملعيقات  التحديات  على  للوقوف  املدني  املجتمع  مؤسسات 
دون تطبيق سيادة القانون ،في محاولة للخروج مبجموعة من التوصيات 
والنتائج التي من شأنها أن تساعد صناع القرار الفلسطيني. وقال أن أجهزة 
القانون  بتطبيق  املطالبة  وه��ي  املواطنني  مع  مباشر  احتكاك  على  األم��ن 
وفرض النظام،لذلك هناك أهمية لالستماع إلى رأي ممثلي مؤسسات املجتمع 
املدني حول اآلليات الكفيلة  لتطبيق سيادة القانون،هذا إلى جانب املعيقات 
الله  رام  محافظة  في  القانون  سيادة  تطبيق  دون  حتول  التي  والتحديات 
،واآلليات املقترحة لتعزيز التشاور والشراكة بني األجهزة األمنية ومؤسسات 
املجتمع املدني،سيما وأن هناك أزمة ثقة وفجوة بني الطرفني بفعل تراكمات 

متعددة وقلة احلوار والتواصل بني الطرفني.
وأوضح د.رحال إلى انه رغم إحراز السلطة الفلسطينية  تقدما في إرساء 
سيادة القانون إال انه هناك الكثير من التحديات التي ال زالت قائمة ، مؤكدا 
أن اجلهات الفلسطينية املكلفة بإنقاذ القانون تواجه صعوبات عديدة في 

إرساء القانون والنظام وحماية املجتمع بسبب التهديدات اخلارجية .
للرقابة  جنيف  م��رك��ز  م��دي��ر  ن��ائ��ب  م��اس��ون  نيكوال  ق��دم  جانبه  وم��ن 
ومراحله  املشروع  عن  موجزًا  شرحًا  املسلحة   القوات  على  الدميقراطية 
الذي ينفذه كل من مركز "جنيف" ومركز "شمس" منذ ثالث سنوات  في 
مختلف محافظات الضفة الغربية ،وقال أن تعزيز سيادة القانون وتعزيز 
إصالح القطاع األمني الفلسطيني يحتاج إلى تضافر جهود اجلميع في سبيل 
االرتقاء بالعمل األمني الفلسطيني ،وأن ذلك ميكن أن يتحقق بفعل الشراكة 
والتنسيق بني  القطاع األمني الفلسطيني من جهة ومؤسسات املجتمع املدني 
من جهة أخرى.وشدد على أن تطبيق سيادة القانون تتطلب آليات ،والتزام 
للقانون،ومعرفة  األمنية  األجهزة  القانون،وفهم  بتطبيق  األمنية  األجهزة 
أعمال  أن تعطيل  القانون،وقال  وواجباته ومفهوم تطبيق  املواطن حلقوقه 

املجلس التشريعي وتداخل في الصالحيات بني األجهزة، والقوانني املعمول 
بها حاليًا ال تتالءم مع الواقع الذي نعيشه،كلها معيقات وعقبات حتول دون 

تطبيق سيادة القانون .
وأشار املشاركون من جهتهم إلى انه البد من ضرورة وجود بناء مؤسساتي 
ميكن سيادة القانون ضمن إطار عمل قانوني تام ومتناسق وسلطة قضائية 
مدربة وذات كفاءة وجهات محترفة مكفلة بإنقاذ القانون واحترام حقوق 
السلطة  وكفاءة  استقالل  وتعزيز  عادلة  محاكمة  ووجود ضمانات  اإلنسان 
املواطنني  ومشاركة  املدربة  األمنية  األجهزة  من  املزيد  ووج��ود  القضائية 
لضمان  القرار  صناع  على  والضغط  األم��ن  بتوفير  املتعلق  القرار  صنع  في 

املساواة.
املجتمع هو مبدأ سيادة  أن يحكم  الذي يجب  أن  املشاركون على  وشدد 
القانون والتزام جميع أعضاء املجتمع وسلطات الدولة على السواء باحترام 
االلتزام باحترام  القانون كأساس ملشروعية األعمال. وهذا ال يعني مجرد 
إحكامه بل سمو القانون وارتفاعه على الدولة وهو ما يتطلب أن تبدو هذه 

السيادة في مضمون القانون ال في مجرد االلتزام بأحكامه .
احتياجاته  حتديد  املدني  املجتمع  على  أن  اشتية  إي��اد  الناشط  وق��ال 
األمنية على املستوى املجتمعي كونه جزء من مجتمع واحد في سبيل تعزيز 
مفهوم سيادة القانون وال يكون ذلك إال من خالل تشكيل مجموعات ضغط 
لهدف واحد لتحقيق املمارسة الفعلية بخطوات ملموسة وهادفة لترجمة 

هذا املفهوم على ارض الواقع.
وفي نهاية اللقاء خرج املشاركون بعدة توصيات أبرزها ضرورة االلتزام 
العلني بحقوق املواطنني في التعبير عن أنفسهم بحرية وإعداد الرؤية 
بالتعاون مع  للمواطن  آلية تشاور  وامليزانيات إلرساء  واألهداف واخلطط 
ممثلي املجتمع املدني وجعل الناس على دراية بالتحديثات بانتظام من 
خالل اإلعالم والتصريحات العلنية واملشاركة املطردة للمواطنني كونها 
العنصر األساسي والرئيس في آليات تعزيز سيادة القانون قي احملافظة 
وضرورة ممارسة أشكال الرقابة املختلفة وفي مقدمتها الرقابة القضائية 
ومساهمة مؤسسات التنشئة االجتماعية في تكوين وعي حقوقي وأخالقي 
ذو محتوى إنساني في عملية مستمرة ودائمة ،بدءًا من البيت واملدرسة 
الفرص  وتكافؤ  أمامه  واملساواة  القانون  سيادة  مبدأ  وتطبيق  واجلامعة 

أمام القانون.    

ندوة في جامعة القدس لطالب مساق القانون الدولي االنساني ...

احملاكم العسكرية االسرائيلية تفتقد للعدالة وتتناقض مع القانون الدولي 

القدس- امجد العمري -عقدت كلية احلقوق في جامعة 
القدس - ابو ديس  ندوة حول احملاكم العسكرية االسرائيلية 
في االراضي احملتلة لطلبة مساق القانون الدولي االنساني ، 
استضافت فيها احملامي محمود حسان من مؤسسة )الضمير( 
مبشاركة احملامية الدكتورة جناح الدقماق استاذة القانون 
احملامي حسان  القى  ، حيث  اجلامعة  في  االنساني  الدولي 
ال��ع��س��ك��ري��ة  واالنتهاكات  ت��اري��خ احمل��اك��م  م��ح��اض��رة ح���ول 
مع  متاما  تتعارض  التي  احملتلة  االراض��ي  في  االسرائيلية 

اتفاقيات جنيف.

خطة احملاكم منذ ١٩٦٣
واوضح حسان ان اسرائيل وضعت خطة احملاكم العسكرية 
منذ عام ١٩٦٣ اي قبل اربع سنوات من احتالل عام ١٩٦٧ مما  
يفند الى جانب عوامل اخرى مقولة اسرائيل بان حرب عام 
٦٧ كانت حربا دفاعية.وفي السابع من حزيران عام ١٩٦٧ 
صدر اول امر عسكري اسرائيلي مفاده ان السلطة في الضفة 
الغربية انتقلت من االردن الى احلكم العسكري االسرائيلي 
، فيما انتقلت السلطة في قطاع غزة من احلكم املصري ال�ى 
الى بدء سريان احلكم  احلكم العسكري االسرائيلي مشيرا 
العسكري في االراضي احملتلة حيث كان هناك في البداية 
٨ محاكم احداها في القدس الشرقية واخرى في غزة ، اال 
ان اسرائيل حلت محكمة القدس الشرقية التي ضمتها اليها 

واعلنت تطبيق القانون االسرائيلي عليها .
اقامت هذه  انها  البداية  ان اسرائيل ادعت في  واضاف 
احملاكم مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة الى انها سرعان ما 
تراجعت بادعاء ان الضفة الغربية وقطاع غزة ليستا مناطق  
محتلة وامنا مناطق مدارة باعتبار ان اسرائيل احتلت الضفة 
من دولة ليست ذات سيادة عليها وهو نفس االدعاء الذي 

سحبته على قطاع غزة .

اتفاقية جنيف الرابعة
االراضي  الرابعة على  اتفاقية جنيف  انطباق  ان  وقال 
سوى  تستطيع  ال  محتلة  كقوة  اسرائيل  ان  يعني  احملتلة 
اصدار قوانني حلفظ النظام العام وضبط االمن فيما سعت 
االرضي  ادارت  الى  االولى لالحتالل  اللحظة  اسرائيل منذ 
احملتلة واالمالك وعلقت عمل احملاكم الفلسطينية وادارت 
املياه وحتكمت في تراخيص البناء وسنت قوانني عدة ، )اي 
ان اسرائيل تدخلت في جميع نواحي احلياة الفلسطينية 

وهو ما يتناقض مع احكام اتفاقية جنيف الرابعة (.
يقال ان االوامر العسكري االسرائيلية مرت بفترة طويلة 
استئناف  محكمة  هناك  يكن  لم  حيث   ١٩٩٨ ع��ام  حتى 
قرارها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  االول���ى  ال��درج��ة  محاكم  ق����رارات  على 
ما  فتحوا  االنتفاضة  فترة  عليه.وفي  استئناف  ال  نهائيا 
يسمى مبحكمة النقب للشؤون او العتقاالت ادارية وايضا 

محكمة ايرز - بيت حانون .واليوم توجد محكمة عسكرية 
ايضا  ت��وج��د  ، حيث  بيتونا-عوفر  ف��ي  واخ���رى  س��ال��م  ف��ي 

محكمة االستئناف. 

فروع للمحاكم
واشار الى ان التطور اخلطير لهذا الشأن هو وجود فروع 
محاولة  يشكل  م��ا  وه��و  االسرائيلية  العسكرية  للمحاكم 
ال��دول��ي.ف��ك��ل م��راك��ز التحقيق  ال��ق��ان��ون  ل��الل��ت��ف��اف ع��ل��ى 
في  توجد محكمة عسكرية  ف��روع حيث  هي  االسرائيلية 
كيشون ، اجللمة ، وفي عسقالن وفي القدس ، فيما ينص 
القانون الدولي على ان محاكمة املواطنني في االراضي احملتلة 

يجب ان يتم داخلها وليس خارجها.
وبالنسبة للقوانني او االوامر العسكرية فيصدرها قائد 
عسكري ومنذ توقيعها عليها تصبح سارية املفعول ، بل ان 
هنالك  كان   ١٩٩٥ عام  وفي   ، رجعي  اثر  لها  قوانني  هناك 
قسمت  حيث  التحرير  ومنظمة  اس��رائ��ي��ل  ب��ني  اتفاقية 
امنية  ب��س��ي��ادة  )أ(  - مناطق  اق��س��ام  ث��الث��ة  ال��ى  االراض����ي 
امنية  بسيادة  )ب(  مناطق   ، كاملة  فلسطينية  واداري���ة 
السرائيل وادارية للسلطة ، ومناطق )ج( التابعة السرائيل 

امنيا واداريا.

اجراء احادي
وفي عام ١٩٩٧ وبشكل احادي اجلانب ودون اي اتفاق مع 
انها بالرغم من اتفاقيات  منظمة التحرير قالت اسرائيل 
اوسلو وتقسيم املناطق فان لها احلق مبحاكمة اي فلسطيني 
ارتكب عمال ضد االمن او يشكل خطرا على احلياة حسب 
تعريفاتها وقوانينها فمثال  حيازة فلسطيني مسدسا بدون 
ترخيص هذه مخالفة تعتبرها اسرائيل ماسة بامنها ولها 
احلق مبحاكمته حتى ولو كان حامل هذا املسدس فلسطينيا 
حصل على سالحه من السلطة طاملا ال يوجد لديه تصريح 
من اسرائيل بذلك. كما اعلنت اسرائيل عن جميع االحزاب 
مراكز  فيها  بها  ارهابية  ومنظمات  اح��زاب��ا  الفلسطينية 
للشرطة الفلسطينية مثل االمن الوطني واي شخص يعمل 
في هذه املراكز يعتبر متهما وتستطيع اسرائيل محاكمته 
مشيرا الى ان اسرائيل لم تلغي حتى اليوم حركة فتح من 
الفصائل  مختلف  وكذا  بها  املسموح  غير  املنظمات  قائمة 
التعريفات  .وه���ذه  اوس��ل��و  م��ؤي��دة الت��ف��اق  ول��و كانت  حتى 
هذه  اح��د  تتبع  ال��ت��ي  الطالبية  املنظمات  جميع  تشمل 
االحزاب او احلركات فهي منظمات غير مسموح بها حسب 
اعضائها  محاكمة  اسرائيل  وتستطيع  االسرائيلي  املنطق 

حسب قوانينها .
اسرائيل  تتهم  الذين  الطالب  من  املئات  يوجد  واليوم 
كالنشاطات  امل���ع���اه���د  او  اجل���ام���ع���ات  داخ�����ل  ب��ن��ش��اط��ات 

الثقافية.

مبرحلة  مرت  االسرائيلية  العسكرية  االوام��ر  ان  وق��ال 
باحضار  يتعلق  م��ا  ذل��ك  ف��ي  مب��ا  التعديالت  م��ن  طويلة 
املتهم للمحكمة بعد اعتقاله  بثماني ايام وهو ما يشير الى 
االسرائيلي  القانون  فحسب   ، االسرائيلية  التميز  سياسة 
وايضا  ام��ام احملكمة  املتهم خالل ٢٤ ساعة  احضار   يجب 
العسكرية  االوام��ر  تنص  حيث  التحقيق  لفترة  بالنسبة 
على ٣ شهور قابلة للتجديد اخرى حتى تقدمي الئحة اتهام 
اي ان فترة التحقيق قد تستمر ٦ شهور فيما ينص القانون 
ايضا  االسرائيلية على مدة ثالثني يوما فقط وهذا يدل 

على الفرق في النظامني  .

الطفل الفلسطيني 
وحتدث احملامي حسان على ان اسرائيل وقعت على عدة 
، وهي تقدم  الطفل  معاهدات دولية مثل معاهدة حماية 
يتعلق  وعندما  االسرائيليني  االطفال  عن  سنوية  تقارير 
االسرائيلية  واالنتهاكات  الفلسطينيني  باالطفال  االم��ر 
ضدهم تتنصل اسرائيل من مسؤوليتها بدعوى ان الضفة 
ان  الدولي يحدد  القانون  ان  اسرائيل.ورغم  الغربية خارج 
الطفل هو من لم يبلغ سن ١٨ عاما اال ان االوامر العسكرية 

االسرائيلية قسمت االطفال على النحو التالي: 
- االطفال حتت سن ١٢ عاما )غير مؤهلني( ، االطفال 
بني سن ١٢ -١٤ عاما يتحملون مسؤولية ، واالطفالل بني 
١٤-١٦ عاما يعتبرون احداث ، واالطفال من سن ١٦ فما فوق 
يعاملون معاملة الكبار حس االوامر العسكرية ، وهذا يعني 
ان اي انسان بلغ ١٦ عاما تستطيع اسرائيل ارساله للسجن 
لفترات طويلة وهو ما يدل على ان اسرائيل اعتمدت هذا 

التقسيم الستهداف االطفال الفلسطينني .

املنظمات الدولية 
واوضح ان مؤسسة الضمير تقوم باعداد »تقرير الظل« 
كما   ، الدولية  للمنظمات  وتقدمه  االط��ف��ال  اوض��اع  ح��ول 
تقوم الى جانب مؤسسات اخرى باعداد تقرير حول حقوق 
االنسان واالطفال الفلسطنيني في االراضي احملتلة وتطلب 
من اللجنة التي تتسلم تقرير اسرائيل ان تساءلها حول هذه 
املساءل والسؤال الذي يطرح هنا ملاذا نقول انه يجب انطباق 
اتفاقية جنيف الرابعة وان احملاكم يجب ان تخضع لها ؟ 
االتفاقية حتتوي على نص صريح   ان  في  تكمن  واالجابة 
ال  العسكرية  مبحاكمها  واس��رائ��ي��ل  العادلة  احمل��اك��م  ح��ول 
احملكمة  عمل  تصعب  ش��روط��ا  تضع  فهي  بالعدالة  حتكم 
وعملية الدفاع عن  املعتقلني فمثال حق استشارة محام هو 
حق اساسي للمعتقل ، واسرائيل لديها امر مينع املعتقل من 
لقاء محاميه ٣٠ يوما جتدد ل�٣٠ يوما اخرى، اي ان املعتقل 
تعطل  وبذلك  استشارة  على  احلصول  الفترة  ه��ذه  خ��الل 

اسرائيل هذا البند .

التحقيق واالداري
وبالنسبة للتحقيق اشار احملامي حسان الى ان االفادات 
عادة ما تكتب باللغة العبرية وهي اللغة التي ال يجيدها 
الكثير من املعتقلني عدا عن الضغوط املختلفة التي متارس 
اعترافات  الى  ت��ؤدي  والتي  التحقيق  اثناء  املعتقلني  على 
كاذبة للتخلص من التعذيب احملظور حسب القانون الدولي 
مشيرا الى اشكال مختلفة بوسائل التعذيب التي تستخدمها 

السلطات االسرائيلية .
ما  االسرائيلية عادة  العسكرية  السلطات  ان  الى  واشار 
ومن  العسكرية  احملاكم  في  ملعتقلني  عامة  اتهامات  توجه 
حيث  من  بدقة  املخالفة  حتديد  العادلة  احملاكمة  ش��روط 
الزمان واملكان .كما حتاول النيابة العامة عادة عدم تزويد 
املواد مما يضطر احملامي لبذل جهد  املتهم بكافة  محامي 
اكبر في البحث عن االدلة ، موضحا ان املواد التي تخفيها 
النيابة تكون عادة من املواد التي تساعد املتهم على تفنيد 
التهم املوجهة اليه ، وهذا يشكل ايضا مسا باصول احملاكمة 

العادلة .
وتطرق ايضا اال االعتقال االداري الذي اعتمد بداية على 
قانون الطوارىء ثم في الثمانينيات بناء على االمر العسكري 
رقم ٣٧٨ حيث ادخل هذا االعتقال للمنظومة العسكرية 
االداري محدد ملدة ٦ شهور ويرتبط  االعتقال  فان  ،واليوم 
مبراجعة قضائية وهي مراجعة شكلية الن امللف سري حيث 
تأتي املخابرات للقاضي بتلخيص للمواد السرية وليس كل 
املواد مثل :  هذا املتهم عضو في حماس مثال دون ان يستيط 
القاضي فحص هذه البيانات مشيرا الى ان احملاكم العسكرية 
االسرائيلية تعتمد احيانا على القانون االردني من حيث 
التعريفات الواردة في هذا القانون وقانون الطوارىء واالوامر 
العسكرية وهو ما مت جمعه مؤخرا في كتاب واحد ليشكل 

مبجمله نظام احملاكم العسكرية. 
ثم دار نقاش حول مشروعية مثل هذه احملاكم العسكرية 
ومدى جدوى توجه الفلسطينيني اليها وتعاملها معها خاصة 
مع  وقراراتها  في عملها  وتتناقض  العدالة  الى  تفتقد  انها 
املسألة هي  ان مثل هذه  التأكيد  الدولي حيث مت  القانون 
مسألة راي عام وقرار سياسي وليس شأنا خاصا باحملامني 
ايدوا  مم��ن  احمل��ام��ني  م��ن  الكثير  ه��ن��اك  ان  علما   ، ف��ق��ط 
مقاطعتها كما ان هناك العديد من االسرى الفلسطينيني 

الذين لم يعترفوا بشرعيتها .
ومفاصلها  الندوة  موضوع  الدقماق  احملامية  واجملت 
هذه  ملثل  تقديرهم  ع��ن  ال��ط��الب  اع��رب  فيما  الرئيسية 
االنشطة التي تربط بني الدراسة النظرية والواقع العملي 
عن  ابتعاده  او  اقترابه  وم��دى  ال��واق��ع  ه��ذا  بني  تربط  كما 

القانون الدولي .

القدس- احملامية جناح دقماق استاذ القانون الدولي االنساني في جامعة القدس واحملامي محمود حسان من مؤسسة »الضمير « خالل ندوة لطالب مساق القانون الدولي االنساني - الصورة اليسرى.

دورة في رام الله حول القانون اجلنائي الدولي
احملامني  ن���ق���اب���ة  ع���ق���دت   - ال���ل���ه  رام   
ال��ن��ظ��ام��ي��ني ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��ش��روع تقوية 
ال��ق��ض��اء "س���ي���ادة ٢" امل���م���ول م���ن االحت����اد 
االوروبي، امس، دورة تدريبية حول القانون 
للعدالة  ال��ن��ف��اذ  وآل��ي��ات  ال��دول��ي  اجل��ن��ائ��ي 
التدريب  برنامج  ضمن  الدولية،  اجلنائية 
ملفات وحتريك  اع���داد  وآل��ي��ات  على ط��رق 
واستضيف   ، ال��دول��ي  الصعيد  على  دع��اوى 
محاميًا   ٣٠ فيها  ي��ش��ارك  التي  ال���دورة  ف��ي 
ومحامية البروفيسور جيل ديفير املختص 
في القانون الدولي في جامعة ليون بفرنسا 

ومحامي اسطول احلرية . 
تستمر  ال��ت��ي  ال����دورة  افتتاحية  وف���ي    
أرب��ع��ة أي���ام، ق��ال أم��ني س��ر نقابة احملامني، 
امل���ش���روع مقدمة  ه���ذا  إن  ق��ط��ام��ش،  رب��ح��ي 
النقابة،  مأسسة  ال��ى  يهدف  أك��ب��ر   مل��ش��روع 
الى  واقامة معهد تدريب للمحامني، مشيرًا 
ان سياسة النقابة هي االعتماد على خبراء 
محليني أكثر من األجانب، وكان السبب في 
النقص  ه��و  اخل���ارج  م��ن  بخبراء  استعانتها 

الكبير واحلاد في اخلبراء احملليني.
 وأوضحت زينة اجلالد، مسؤولة برنامج 
"سيادة  مشروع  في  احملامني  نقابة  تطوير 

٢"، ان هذا البرنامج هو االول من بني تسعة 
برامج تقوم النقابة بعقدها كجزء من برنامج 

شامل يقدمه املشروع .
العام  ال��ن��ق��اب��ة وخ���الل  ان  ال���ى   وأش�����ارت 
املنصرم اخذت على عاتقها العديد من االمور 

في مجال تطوير ورفع شأن النقابة واحملامني 
االم��ور تبني  ه��ذه  وم��ن ضمن  في فلسطني، 
خطة استراتيجية تعد األولى من نوعها بني 
نقابات احملامني في الوطن العربي لتطوير 

هيكلة النقابة وبناء قدراتها.

جتديد الثقة بنقابة العاملني
في جامعة النجاح لعام آخر

نابلس- غسان الكتوت- الرواد للصحافة واإلعالم- عقدت الهيئة العامة لنقابة العاملني في 
جامعة النجاح الوطنية امس اجتماعها العادي بحضور العديد من اعضاء الهيئة في اجلامعة.

مناقشة  ج��رت  كما  املاضي،  العام  في  للنقابة  واملالي  االداري  التقريرين  املجتمعون  وناقش 
الهيئة  العضاء  عام  ملدة  الثقة  منح  على  التصويت  مت  االجتماع،  وخالل  القادمة.  االنتخابات 
االدارية لنقابة العاملني في اجلامعة. وتقدم االستاذ حسام جنيب رئيس الهيئة االدارية للنقابة 
باسم اعضاء الهيئة االدارية بالشكر لكافة العاملني في اجلامعة على الثقة التي منحوها للهيئة 

االدارية، كما اكد ان النقابة ستبقى حريصة على مصالح املوظفني واملدافعة عن حقوقهم دوما.
يذكر ان اعضاء الهيئة االدارية لنقابة العاملني والذين فازوا باالنتخابات التي جرت العام املاضي 
هم االستاذ حسام جنيب والدكتور يوسف غنيم والدكتور نضال جردات واالستاذ اياد البيشاوي 

والدكتور صبري ناصر والدكتور باسل منصور واالستاذة سراب السايح واالستاذ سهيل صاحلة.
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