محليــات

السفير التونسي يزور جامعة بيرزيت

ويلقي محاضرة حول جتربة االنتقال الدميقراطي في بالده
بيرزيت – احمد سليم  -أك��د سفير اجلمهورية التونسية ل��دى السلطة
الوطنية الفلسطينية لطفي امللولي على السعي ال��دؤوب والعزم الراسخ لدى
احلكومة التونسية على دعم التعاون بني اجلامعات التونسية والفلسطينية ال
سيما جامعة بيرزيت في مختلف التخصصات .جاء ذلك خالل استقبال رئيس
اجلامعة د .خليل هندي في احلرم اجلامعي امس ،للسفير امللولي وبحث معه سبل
التعاون املشترك وآفاقه ،كما أطلعه على واقع التعليم العالي في فلسطني على
املستويات كافة ،وبحضور نائب رئيس اجلامعة للشؤون األكادميية د .عدنان
يحيى ،وعميد شؤون الطلبة أ .محمد األحمد.
وأكد د .هندي على اهتمام اجلامعة بتطوير عالقاتها مع اجلامعات التونسية
ملا فيه من تعزيز أواصر عالقات التعاون بني البلدين الشقيقني ،فيما عبر املوملي
عن سعادته الكبيرة بتواجده في جامعة بيرزيت العريقة أكادمييا وسياسي ًا
ووطنيا .وقد قدم السفير امللولي لطلبة اجلامعة محاضرة بعنوان " :جتربة
االنتقال الدميقراطي في تونس" ،افتتحها عميد شؤون الطلبة د .االحمد مؤكدا
على العالقة التاريخية التي تربط بني الشعبني الفلسطيني والتونسي ،من جانبه
حتدث امللولي عن الثورة التونسية وإجنازاتها ،واالنتخابات األخيرة.
دعمت
وأضاف" :أشاد املجتمع الدولي بنجاح العملية اإلنتخابية بتونس التي ّ
السلس إلى النظام الدميقراطي
رصيد املصداقية التي حتظى به ،وباإلنتقال ّ
على أس��اس مبدأ التوافق ووض��ع مصلحة تونس العليا ف��وق ك��ل اإلعتبارات
احلزبية الضيقة ،برغبة من األح��زاب التي ف��ازت بأغلبية املقاعد في هذا

املجلس ،وحرص على إيجاد أرضية مشتركة في التعامل مع التحديات التي
تواجه مستقبل البالد مبا من شأنه أن ّ
يجنب تونس ويالت االنقسام والعودة
إلى إستبدادية في شكل ُم َق ّنع".
وعن عالقة الثورة التونسية في فلسطني ،قال املوملي" :إن هذه الثورة
الشعبية ،التي قادها الشباب التونسي ،أكدت منذ ساعاتها األولى دعم الشعب
التونسي الالمشروط للشعب الفلسطيني في نضاله ضد االحتالل في قضيته
العادلة من أجل التحرر وبناء دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف عبر
رفع شعار "الشعب يريد حترير فلسطني".
من جانبه قدم استاذ العلوم السياسية في اجلامعة أ .جهاد حرب تعقيب ًا
على محاضرة السفير التونسي ،مؤكد ًا أن الثورة التونسية قد أزال��ت الصورة
النمطية السائدة عن الشعوب العربية ،وقدمت منوذج ًا لقدرة الشعوب العربية
في مقاومة الظلم واالستبداد.
وأضاف" :يشكل مفهوم الوطن والدولة في العقل الفردي واجلمعي للمواطن
التونسي حيزا مهما في التفكير السياسي له وللجماعات السياسية ،فالوطن أهم
من األشخاص رغم مكانتهم وأهميتهم التاريخية واللحظية ،أما تسيير الدولة
وإدارتها فهي مزروعة في العقل اجلمعي التونسي الرتباطها ليس فقط باعتبارها
اطارا جماعيا يحافظ على كينونتهم بل الرتباطها أيضا مبفهوم املواطنة املتجذر
بوعي الشعب التونسي والعقالنية في سلوكه" .وقدم د .هندي للسفير التونسي،
هدية تذكارية له تعبيرا عن تقديره وشكره على زيارته جلامعة بيرزيت.

الشرطة تضبط  1500قطعة أثرية في اخلليل

اخلليل  -مراسل "ے" اخلاص  -ضبطت الشرطة امس
أكثر من  1500قطعة أثرية مختلفة في منزلني ببلدة يطا
ومدينة اخلليل .
وأوض��ح بيان إدارة العالقات العامة واإلع�لام بالشرطة
أنه وأثناء عمل دورية شرطة يطا بوسط البلدة مت توقيف
مركبة بداخلها  4أشخاص ,وخالل تفتيش أحدهم تبني
بأنه يحمل قطع أثرية داخل مالبسه ,مباشرة قامت الشرطة
بالقبض على جميع األشخاص واصطحابهم ملركز الشرطة
في البلدة وإبالغ شرطة السياحة واآلثار ملتابعة القضية.
وأش���ار البيان بأنه وأث��ن��اء سماع أق���وال أح��د األشخاص
املشتبه بهم تبني وج��ود قطع أثرية أخ��رى مخبأة داخل
منزلني مبدينة اخلليل وبلدة يطا ,وعليه قامت الشرطة

باحلصول على إذن تفتيش م��ن النيابة ال��ع��ام��ة ,وخالل
عملية التفتيش مت العثور على قطع أثرية مختلفة داخل
املنزلني املذكورين.
وأضاف بأن القطع األثرية كانت عبارة عن خوامت وعمالت
معدنية وأساور ومسالت وقطع فخارية باإلضافة إلى قطع
زجاجية ونحاسية  ,وقد قامت الشرطة بعرضها على دائرة
اآلثار في مدينة اخلليل لتحديد عمرها الزمني .
ودعت الشرطة جميع املواطنني للحفاظ على هذا املوروث
التاريخي واحلضاري الذي ال يقدر بثمن ,في الوقت ذاته
يعبر عن مدى أصالة وتاريخ هذه األمة عبر آالف السنني.
وأكد البيان توقيف جميع املشتبه بهم الستكمال اإلجراءات
القانونية بحقهم لعرضهم على النيابة العامة.

الكلية العصرية اجلامعية
تباشر برنامج "توثيق وتأريخ
الشخصيات الفلسطينية املبدعة"

رام الله -اعلن مجلس أمناء الكلية العصرية اجلامعية ،انه شرع في تنفيذ
برنامج توثيق وتأريخ الشخصيات الفلسطينية املبدعة من خالل محاضرات
وندوات ومهرجانات وكتب توثق محطات مهمة في جتارب مبدعني فلسطينيني
لم يأخذوا حقهم في التعريف بنتاجاتهم ومواقفهم ورؤياهم.
وقال احملامي الدكتور حسني الشيوخي رئيس مجلس األمناء" :اننا بدأنا بإقامة
احتفالية الذكرى املئوية للشاعر الفلسطيني مطلق عبد اخلالق ابن الناصرة ،الذي
توفاه الله في الثالثينيات من القرن املاضي وهو في ريعان الشباب ،بعد ان سابق
ً
مهرجانا
الزمن في العطاء الشعري والصحفي والسياسي ،وباألمس اقامت الكلية
حاشد ًا في الذكرى السنوية الثالثة عشرة لرحيل املناضلة والرائدة املجتمعية
سميحة خليل ،مبشاركة حشد من السياسيني واالعالميني واالكادمييني وممثالت
عن األطر النسوية الفلسطينية ،حيث كلف مجلس األمناء نخبة من الباحثني
املهنيني بإجراء بحث مطول يتناول مراحل حياة وعطاء الراحلة الكبيرة ،حيث
من املقرر ان يتم االنتهاء من هذا املشروع نهاية العام".
ً
ً
متكامال لتوثيق وتأريخ جتارب عشرات
برنامجا
واضاف د.الشيوخي ان هناك
املبدعني الفلسطينيني بخاصة اولئك الذين رحلوا في القرن املاضي ،ولم يتم
االهتمام بنتاجاتهم ،بهدف تعريف االجيال اجلديدة بالرواد الفلسطينيني.
ً
ايضا نخبة من املبدعني الذين تخرجوا من (مدرسة
وب ينّ ان التوثيق سيطال
االعتقال) ،وذلك من خالل مركز االسرى للبحوث واملتابعات القانونية الذي تشكل
ً
حديثا ،وكلف مجلس االمناء نخبة من الباحثني واالعالميني بتفعيله ،حيث
اختار مجلس األمناء الدكتور حسن عبد الله إلدارة هذا الفريق ،نظر ًا السهاماته
البحثية والكتابية في هذا املجال.
ً
ايضا عن والدة مركز آخر بإسم
وكانت الكلية العصرية اجلامعية قد أعلنت
"مركز العصرية االبداعي" ،الذي سيعنى بالعملية االبداعية في شتى املجاالت
األدبية والثقافية والفنية والفكرية.
يذكر ان الكلية العصرية بصدد التوقيع على اتفاقية ثقافية مع احتاد الكتاب
الفلسطينيني ،بعد استقبال رئيس مجلس االمناء وفد ًا عن االحتاد ،حيث بحث
الطرفان سبل التعاون بينهما ،فيما تعهدت الكلية بتمويل ودعم وتعميم عدد من
اصدارات االحتاد ،اضافة الى تنظيم فعاليات مشتركة في االسابيع املقبلة.

انتخاب هيئة إدارية جديدة بالتزكية
جلمعية "البراء" لسيدات القدس
القدس  -إنتخبت جمعية البراء لسيدات القدس عصر أمس االول هيئة إدارية
جديدة فازت بها سبع سيدات بالتزكية بعد أن أجمع احلضور والبالغ عددهن نحو
 55سيدة عليهن مجددات بذلك الشرعية االدارية للهيئة اجلديدة وبحضور كل من
عفاف الدجاني رئيسة جمعية دار الرعاية الصحية واالجتماعية لرعاية االيتام
وتأهيل املرأة والدكتورة نفوز املسلماني من جمعية شعاع النسوية.
وكانت رئيسة اجلمعية السابقة والفائزة بالدورة اجلديدة نبيلة عرابي قد
رحبت باحلضور في بداية العملية االنتخابية داعية الى ان تأخذ املرأة مكانتها
املناسبة في املجتمع ودورها التوعوي كأم ومربية وشريكة للرجل في حمل االعباء
التي أخذت تثقل كاهل شعبنا واملشاركة في عملية النهوض والتحدي والتصدي
الذي يحيط باملقدسيني خاصة والفلسطينيني عامة.
وأوضح حمدي الرجبي مدير عام الشؤون العامة في محافظة القدس والذي
أش��رف على انتخابات اجلمعية الصعوبات والتحديات التي تواجة اجلمعيات
واملؤسسات املقدسية مؤكدا على أهمية متكني املرأة من املشاركة باملشروع الوطني
الفلسطيني الذي ينشده شعبنا ومبينا دور العمل النسوي التطوعي في اجلمعيات
اخليرية ومعبرا عن تقديره لهذه اجلهود.
وأشار الرجبي الى قانون االنتخابات واالجراءات الواجب إتخاذها حتى تكون
العملية االنتخابية حرة ونزيهة وشفافة.
وأق��رت الهيئة العامة للجمعية التقريرين االداري واملالي وال��ذي تلته مروة
التميمي واملعد من احملاسب القانوني للجمعية عالء وتد م��وردة فية ايرادات
اجلمعية والتبرعات التي حصلت عليها وكيفية صرفها والديون املتبقية عليها،
واثر ذلك قامت الهيئة السابقة بتقدمي استقالتها وفتح باب الترشيح ،حيث
فازت بالتزكية كل من :نبيلة حمدان عرابي ،خالدة السمان ،كرمية إدكيدك،
داليا السلفيتي ،رنيم اللداوية وفداء املسلماني.

محاضرة شرطية في جنني
حول "آلية حفظ األدلة اجلنائية"

ج��ن�ين ـ ع��ل��ي س��م��ودي ـ ن��ظ��م وف���د من
الشرطة األوروبية امس ،محاضرة في قاعة
مديرية شرطة احملافظة لعدد من ضباط
وضباط صف شرطة احملافظة حول "آلية
احلفظ الصحيح لألدلة اجلنائية والتحرز
عليها" .
وذك����ر ب��ي��ان إلدارة ال��ع�لاق��ات العامة
واإلعالم في الشرطة ،ان وفدا من الشرطة
األوروب��ي��ة وبالتعاون مع مديرية شرطة
محافظة ج��ن�ين ،ق��ام بتنظيم محاضرة
لعدد من ضباط وضباط صف أفرع وأقسام
شرطة احملافظة حول كيفية حفظ األدلة
اجلنائية ،والطرق الصحيحة في حفظها،
باإلضافة إل��ى احل��دي��ث ح��ول اإلج���راءات
امل��ت��ب��ع��ة خ�ل�ال عملية احل��ف��ظ والتحرز
لهذه الدالئل ،من خالل التسجيل والتحرز

والتحويل إلى اجلهات املختصة ،وكذلك عن
األخطاء التي قد حتدث أثناء حفظ هذه
األدلة وأثرها على سير إج��راءات القضية
املرتبطة بها.
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"شمس" يعقد ورشة عمل
حول "اهمية العيادات القانونية في اجلامعات"
نابلس -غسان الكتوت -ال��رواد للصحافة واإلع�ل�ام -عقد مركز
إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس" امس ورشة عمل في
كلية القانون بجامعة النجاح الوطنية حول دور العيادات القانونية
في اجلامعات في تعزيز مفهوم ومبادئ سيادة القانون.
وتاتي هذه الورشة ضمن برنامج تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان
وسيادة القانون لطلبة اجلامعات الفلسطينية ،بدعم ومتويل من
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
وشارك في الورشة العديد من طلبة اجلامعة وصفاء بلعاوي من
العيادة القانونية ،وقد افتتحت الورشة آية عمران احملاضرة في كلية
القانون بالترحيب بالطالب ،وقالت أن طلبة القانون لهم دور ريادي في
املجتمع ومن املهم تعزيز دورهم حول مفاهيم حقوق اإلنسان وسيادة
القانون في املجتمع ،واوضحت أن العيادة القانونية في اجلامعة وجدت
لتقدمي االستشارات القانونية ،كما تعمل على تعزيز الدور االجتماعي
لطالب القانون سواء داخل اجلامعة أو خارجها.
من جانبه ،استعرض الدكتور رائد أبو بدوية أستاذ القانون في
جامعة النجاح ،نشأة وتطور وأهداف العيادة القانونية في اجلامعة،
وقال بان العيادة هي عبارة عن طاقم من الطلبة املتدربني على تقدمي
اخلدمات واالستشارات القانونية املجانية حتت إشراف مجموعة من
األساتذة املختصني في كافة املجاالت القانونية ،خاصة فيما يتعلق
منها بحقوق اإلنسان.
واض ��اف أن ال�ع�ي��ادة القانونية ه��ي حلقة ال��وص��ل ب�ين الدراسة
القانونية النظرية واحلياة املهنية الواقعية ،وتهدف لالرتقاء مبستوى
حقوق اإلنسان في املجتمع وتعزيز سيادة القانون وبالتالي إعادة الثقة
بالنظام القانوني.
واش ��ار ال��ى أن م��ن أول��وي��ات ال�ع�ي��ادة القانونية ه��و نشر الثقافة
القانونية ف��ي املجتمع ،وت�ق��دمي اخل��دم��ات االستشارية القانونية
املجانية للفئات الفقيرة واملهمشة في املجتمع ،وذلك للوصول إلى
نظام قانوني أفضل ،ودم��ج الطلبة في املجتمع وامل��زج بني الدراسة
األكادميية النظرية واحلياة املهنية العلمية من خالل األخذ بيدهم
وتدريبهم على تقدمي اخلدمات واالستشارات القانونية الالزمة من
اج��ل تعزيز فكرة العمل ب��روح الفريق ،وترسيخ أخالقيات املهنة
ً
وأيضا سد
لديهم ولتكريس مبادئ العمل التطوعي في املجتمع،
الفجوة عن طريق العيادات القانونية ألفراد املجتمع بني مفهوم أزمة
الثقة وتطبيق العدالة في املجتمع .وبني أن أهداف العيادة تتمثل في
تقدمي استشارات مجانية للفقراء الذين لديهم قضايا في احملاكم،
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وتنفيذ ورش عمل توعية قانونية بحقوق اإلنسان والقانون بشكل عام،
واوضح أن العيادات القانونية لها ثالثة أبعاد هي حلم نابع من حتقيق
العدالة للفئات األقل حظا من املجتمع ومع تطور الفكرة أصبح لها بعد
أكادميي وجدوى أكادميية ومهنية واجتماعية ،فهي طريقة تعليم
وتدريس قانوني يتم التركيز فيها على اجلانب املهني البعد املهني،
وهي طريقة تنسيق وتشبيك للتدريب وتفتح مجاالت للتدريب بعد
التخرج أو حتى فرص عمل.
وقال أن موضوعات العيادة القانونية ليست محددة على سبيل
احلصر ،وليست ثابتة على مدار الوقت ،بل حتددها أولويات املجتمع
واهتماماته ،وتتناول حقوق اإلنسان وحرياته ،سواء كانت اجتماعية
أو اقتصادية أو سياسية ،ومن هنا ،كان للعيادة القانونية في عدة دول
نامية ،خاصة في اغلب دول أمريكا الالتينية ،دور حيوي ونقطة حتول
مجتمعية ،سواء علي مستوي التعليم القانوني ،أو من ناحية الثقافة
القانونية في املجتمع ،وبالتالي سيادة القانون وعدالته.
وقال إن أهم املعيقات التي تعترض عمل العيادات القانونية تتمثل
في عدم قدرة األف��راد على توقير دعم كاف ،وعدم تعاون احملامني
املزاولني للتطوع في العيادة ومساعدة الطلبة ،وحجم الطلب على
العيادة فكبر حجم الفئة املستهدفة قد يصعب تقدمي االستشارات
بشكل سريع ،وعدم السماح للطلبة بالترافع أمام احملاكم ،واخلوف
من اخلروج عن إطار العادات والتقاليد ،واحتمالية وجود معارضة من
قبل احملامني أصحاب املكاتب اخلاصة ،واالستحياء اإلعالمي في بعض
القضايا اخلاصة احلساسة ،ورفض املرأة نفسها التوجه للعيادات.
وفي نهاية اللقاء ،أوصى املشاركون بضرورة تعميم جتربة العيادات
القانونية بكليات احلقوق في اجلامعات املختلفة ،باعتبارها وسيلة
مهمة لتغيير املناهج القانونية واكتساب الطالب خبرات عملية وملا
تقدمه من خدمات للمجتمع ،وبالذات للفئات املستضعفة أو الفقيرة،
وض��رورة تعزيز حق الفقراء في املجتمع بالوصول إلى العدالة من
خ�لال تسهيل وصولهم إل��ى مختلف اخلدمات القانونية واحلصول
على التمثيل القانوني املناسب ،وزيادة وعيهم بحقوقهم وواجباتهم
القانونية .كما اوصوا بتأسيس شبكة من احملامني املتطوعني الذين
يتبرعون بجهدهم ووقتهم وأتعابهم من أجل تقدمي املساعدة القانونية
للمستحقني ،وإنشاء نظام وطني مستدام للمساعدة القانونية بالتعاون
مع اجلهات الرسمية والتطوعية ذات العالقة ،وتفعيل احلوار مع صناع
القرار بهذا اخلصوص ،وصوال إلى وضع إستراتيجية وطنية للمساعدة
القانونية بالتعاون مع جهات االختصاص.

اإلحتاد العام للمرأة في اخلليل يختتم
ورشة عمل مركزية مع املؤسسات النسوية
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اخلليل  -مراسل القدس اخلاص  -اختتمت في اخلليل ،ورشة عمل
مركزية استمرت على مدار يومني مع األطر النسوية واألحزاب السياسية،
واملؤسسات القاعدية واإلحتاد العام للمرأة الفلسطينية.
وحت��دث��ت م��رمي هديب رئيسة االحت��اد ال�ع��ام للمرأة الفلسطينية
باخلليل ورئيسة احتاد جلان املرأة للعمل االجتماعي عن أهمية املشاركة
السياسية ،واالجتماعية ،واالقتصادية للمرأة الفلسطينية.
وطالبت األطر النسوية واألحزاب الوطنية كافة بضرورة التواصل مع
املؤسسات القاعدية ومع احتاد جلان املرأة للعمل االجتماعي ،وكما وحثت
ً
سويا من أجل تغيير الواقع لألفضل ومبا
الناشطات النسائية بالعمل
يتناسب مع احلالة الفلسطينية ،حتى حتقيق إقامة الدولة الفلسطينية
املستقلة ومع الثوابت الفلسطينية والوطنية ،وفي ظل سيادة القانون.
من جانبها ،قدمت منسقة مشروع طاقم املرأة مرام أبو حلتم ،نبذة
تعريف للحضور عن طاقم شؤون املرأة ،واملشاريع التي ينفذها الطاقم،
ومنها م�ش��روع التمكني السياسي للنساء الفلسطينيات ف��ي املناطق
الريفية ،واملواضيع التي مت التركيز عليها خالل مجموع ورش العمل

رفع الوعي املجتمعي جتاه تعزيز املشاركة السياسية للنساء.
وفي سياق متصل ،حتدثت أ .سحر القواسمة مديرة مؤسسة أدوار
عن احلركة النسوية الفلسطينية وتاريخها املميز ،وقامت بالتعريف
باألطر النسوية ودورها والتعريف مبفهوم املشاركة السياسية ،وأهمية
مشاركة املرأة في املجال السياسي ،كما طرحت مناذج لنساء سياسيات
ناجحات في هذا املجال.
وتطرق املشاركون واحلضور إلى مناقشة التحديات التي خرج بها
التقرير والذي مت تنفيذه من قبل املشاركني باملشروع وفي مواقع يطا،
بيت أوال ،خاراس .ومت استخالص توصياتهم في نهاية الورشة من قبل
اإلعالمية إكرام التميمي والتي أشارت الى أن حقوق النساء هي حقوق
إنسانية وعاملية ،وقالت" :ال بد لنا من استخدام االتفاقيات والقرارات
الدولية مع كافة األط��ر اإلقليمية والوطنية لتعزيز حقوق النساء
واملساواة بعيد ًا عن التمييز القائم على النوع االجتماعي "،مضيفة أن
هناك قرارات مثل " "1889 ،1820, 1325والتي متثل نصوصها أدوات
للنساء للمطالبة بحقوقهن.

دورة تدريبية قانونية
للعاملني في أراضي الداخل واملستوطنات

رام الله -احمد سليم  -نظمت الدائرة القانونية في االحتاد العام لنقابات
عمال فلسطني مبحافظة رام الله والبيرة امس دورة تدريبية توعوية مبشاركة
 25عامال من مختلف مناطق احملافظة من العاملني داخل اخلط األخضر وفي
املستوطنات .وقال حسني البيك منسق الدائرة في بيان صحفي ان الدورة تندرج
ضمن برنامج تدريبي تثقيفي متنوع ،تنفذه الدائرة بالتعاون مع "العيادة
القانونية" في االحتاد والتي انشئت ضمن عالقة الشراكة القائمة بني االحتاد
ومنظمة العمل الدولية ال  . iloوبني ان الدائرة ستنظم سلسلة من الدورات
وورشات العمل التثقيفية في مختلف محافظات الوطن.
وحتدث في الدورة احملامي محمد سقير مستشار "العيادة القانونية" ،حيث
تناول في كلمته عرضا لقانون العمل االسرائيلي ،واليات وط��رق ومسوغات

الدفاع عن حقوق العاملني في املشاريع االسرائيلية او في املستوطنات .واكد
شقير اهمية متابعة أوضاع العاملني الفلسطينيني لدى مشغليهم االسرائيليني
وتبني حقوقهم والدفاع عن مطالبهم املرتبطة مبختلف قضايا العمل مثل االجور
والزيادات واالحتيال والفصل والتعامل مع مكتب العمل االسرائيلي ومختلف
احلقوق التي تنص عليها القوانني النقابية .بدوره ،ذكر امني سر االحتاد العام
لنقابات عمال فلسطني حسني الفقهاء ان الدائرة القانونية التابعة لالحتاد
تاسست في العام املنصرم ،وهي تعنى مبتابعة كافة اوضاع ومطالب العاملني
الفلسطينيني من الضفة وغزة داخل اسرائيل او في املستوطنات  .وبني الفقهاء
ان "العيادة القانونية" تقوم بتبني والدفاع عن قضايا العمال الفلسطينيني
امام احملاكم االسرائيلية مجانا.

