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Job Opportunity
  
A leading international pharmaceutical company is seeking 
to fill a vacant position in the accounting department. 

Qualifications required for the position are as follows:

B.Sc. degree in Accounting or any other related • 
field.
Good command of the English language & Micro-• 
soft office.
Familiarity with Bisan Accounting System.• 
Residency in Ramallah is preferable.• 
Ability to work under pressure.• 

Qualified candidates are requested to send their C.V. 
to e-mail: 

rep.medical@ymail.com 
no later than, 15-3-2013

All applications will be handled with confidentially
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التخطيط االستراتيجي خبيرة في 
تعلن نقابة احملامني عن حاجتها إلى خبيرة في التخطيط اإلستراتيجي  وذلك ضمن 
مشروع » تعزيز احلوار والتشبيك بني احملاميات الفلسطينيات«- املرحلة الثانية  املمول من 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الهادف الى مأسسة جلنة املرأة في نقابة احملامني و الرفع 

من مستوى شأن احملاميات املزاوالت و املتدربات في فلسطني.  
جلنة  أع��ض��اء  و  ع��ام��ة  للمحاميات  م��رج��ع  مبثابة  اإلستراتيجية  اخل��ط��ة  ستكون 
النظاميني  احملامني  لنقابة  الداخلي  للنظام  وفقًا  إع��داده��ا  سيتم  و   . بالتحديد  امل��رأة 
النقابة  مجلس  مثل  احلقل  هذا  في  الفاعلني  أهم  مع  بالشراكة  ستصاغ  و  الفلسطينيني 

وأعضاء جلنة املرأة و احملاميات املزاوالت و املتدربات في الضفة الغربية.
املسمى الوظيفي :   خبيرة في التخطيط االستراتيجي  تاريخ البدء : 2013/3/15    

املؤهالت و املهارات املطلوبة:
في  سنوات  أربع  عن  تقل  ال  اخلبرة  لديها  و  احملامني   نقابة  لدى  مسجلة  محامية  		•

التخطيط االستراتيجي 
يفضل درجة املاجستير في القانون أو التخطيط أو العلوم االجتماعية. 	•

حتليلية  مهارات  و  االجنليزية  و  العربية  في  طالقة  و  التواصل  على  ممتازة  قدرة  	•
ومفاهيمية قوية.

مهارات تعامل ممتازة و قدرة على التفاوض للوصول إلى مواقف مشتركة 	•
فهم معمق للقضايا املتعلقة بواقع احملاميات الفلسطينيات و احتياجاتهم 	•

املهام و املسؤوليات:
قيادة وادارة عملية التخطيط املطلوبة بكافة مراحلها ومتطلباتها مبا فيها جميع  		•

الورشات الواجب عقدها للخروج بوثيقة اخلطة اإلستراتيجية
تقدمي نسخة مسودة عن كل مرحلة من مراحل اإلستراتيجية املطورة. 	•

رفد اللجنة الفنية مرحلية منتظمة عن سير العمل. 	•
على املعنيني إرسال عرض موجز و منهجية وخطة عمل ) إضافة إلى عرض 
سعر و السيرة الذاتية للخبيرة مبينة خبرتها في هذا املجال الخر 3 سنوات( 

pr@palestinebar.ps إلى
املوعد النهائي لتقدمي الطلبات  يوم السبت 2013/3/9

 

هذا املشروع ممول من برنامج األمم املتحدة األمنائي

جننيـ  علي سموديـ  طالب مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية 
"شمس" امس ، بضرورة مالئمة التشريعات احمللية القائمة مع املعايير 
الدولية حلقوق اإلنسان ، وبضرورة قيام دولة فلسطني بتغيير التشريعات 
املعاهدات  إلــى  فلسطني  دولـــة  وانــضــمــام   ، املـــرأة  حــقــوق  مــن  املنتقصة 
الدولية والتصديق عليها ورفع التحفظات عنها ، وإدخال االتفاقيات 
واملعاهدات الدولية ذات الصلة ملنهاج الكليات األمنية والشرطية وتطوير 
آليات رفع الشكاوى. وبإعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325 
مبساعدة املؤسسات احمللية والدولية والباحثني/ات، تأخذ في االعتبار 
واألسيرات،  واملخيمات  والقرى  املــدن  في  للنساء  اخلاصة  االحتياجات 
تعيق  التي  وللحواجز  األســرة،  وافتراق  النفصال  املدمرة  اآلثــار  وتعالج 
احلركة والتنقل، وللجدار العازل على صحة املرأة النفسية واجلسدية، 
املناهج  وجتديد  التعليم.  على  احلصول  وفــرص  االقتصادي،  والوضع 
التعليمية على أساس نوع اجلنس ملعاجلة الصور النمطية السلبية عن 
املرأة ،وباألهمية دور وسائل اإلعالم ،وقيام اجلامعات بسليط الضوء على 
القرار 1325 في املناهج املقررة في كل من مركز دراسات املرأة، وبرنامج 
املتعلقة  واألبحاث  الــدراســات  عمل  تشجيع  عن  فضاًل  اإلنسان،  حقوق 
بذلك.جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره مركز"شمس" ملناسبة الثامن 

من آذار يوم املرأة العاملي.
امليادين. مختلف  فــي  العربية  املـــرأة  مساهمة  تنامي  املــركــز  وحيا 

ومشاركتها الفاعلة في مسيرة التغيير، فلم متنعها التقاليد احملافظة 
من املشاركة في دعم الثورات العربية ، بل أن مشاركتها لعبت دورًا مهمًا 
في فرض التغيير على املنظمات الدولية والرأي العام العاملي ودفعه إلى 
االعتراف مبكانتها ودورها ، بعد أن كانت النظرة السابقة تشوبها الكثير 

من السلبية وااللتباس.
املجتمعات  داخــل  بــوادر حتول  دليل على  االعتراف هو  إن هذا  كما 
العربية على طريق العمل من أجل إحقاق احلقوق املدنية للمرأة ومساواتها 
مع الرجل والتخلي عن الهيمنة االستبدادية الذكورية في الدول العربية 
املرأة  ضــد  التمييز  وتقاليد  بعرف  التشبث  بــأن  تتزايد  فالقناعة   ،
واملعرفي  والعلمي  واالقتصادي  واالجتماعي  السياسي  دورهــا  وتهميش 
ينطوي على خطر شل دور فاعل لنصف املجتمع. ولعل األخطر من كل 
ذلك إن هذا النصف هو الذي تقع على عاتقه تربية أجيال بكاملها ، إن 
تهميش املرأة والتنكر حلقوقها ال يعني التنكر ألبسط مقومات املجتمعات 
احلديثة فحسب، بل هو تنكر للتنمية وللتقدم وللتطور، هو انتصار لقوى 
سياسية واجتماعية تتمسك بثقافة بآلية عملت في السابق، وما زالت 

تعمل باجتاه عدم نيل املرأة حقوقها، بهدف توفير الفرصة لإلبقاء على 
البناء السياسي الفاشل القائم على الوصاية واالستبداد والديكتاتورية، 

التي مازالت تفرض سطوتها على غالبية البلدان العربية.
وشدد مركز "شمس" في بيانه، على أنه لم يعد مقبواًل وال مستساغًا 
أن ننشغل في حوار بيزنطي جتاوزته  الثالثة  األلفية  ونحن في مطلع 
اإلنسانية واملجتمعات الدميقراطية من قبيل هل نسمح للمرأة باملشاركة 
في العمل السياسي؟ وهل النساء صاحلات إلدارة الشأن العام؟ ففي الوقت 
الذي تبوأت فيه املرأة في العديد من املجتمعات مراكز متقدمة في إدارة 
شؤون بالدها، ما زلنا ندور في حلقة مفرغة بجدال ال طائل منه بأحقية 
املرأة أن تقود سيارة أو حقها بالسفر وحدها، وما إذا كان يجوز لها أن تعمل 
في أماكن بيع املالبس النسائية الداخلية، وهل يجوز زواج فتاة سنية 
من شيعي؟، أو أن املطالبة بحقوقها هي بدعة وأفكار غربية. في حني 
املرأة ومحو األمية واخلرافات في  ال يطلق هؤالء فتاواهم حول تأهيل 
صفوفها وحل املشاكل اليومية املستعصية للمواطن العربي.وإال فالسؤال: 
ملاذا هذا اإلخفاق السياسي في حل قضايا األمة والرجل الذكر هو صانع 

القرار األوحد في هذه البقعة املمتدة من القهر إلى القهر؟.
إلــزام دولــة االحتالل  الدولية بضرورة  ودعــا مركز "شمس" األســرة 
اإلسرائيلي الحترام القانون الدولي املنطبق على حقوق النساء والفتيات 
وحمايتهن وخاصة باعتبارهن مدنيات، وال سيما االلتزامات املنطبقة 
عليها مبوجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها اإلضافي لعام 
1977،واتفاقية الالجئني لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967،واتفاقية 
املرأة لعام 1977، وبروتوكولها  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
لعام  الطفل  حلقوق  املتحدة  األمم  واتفاقية   ،1999 لعام  االخــتــيــاري 
في  أيــار2000،وأن تضع   25 املؤرخني  االختياريني  1989،وبروتوكوليها 
االعتبار األحكام ذات الصلة من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية 

الدولية؛وقرار مجلس األمن رقم 1325 باعتباره وثيقة دولية ملزمة.
السفارات  في  املــرأة  مشاركة  تعزيز  بضرورة  "شمس"  مركز  وطالب 
كل  وفــي  احمللية  الهيئات  وفــي  السياسية  األحـــزاب  وفــي  والقنصليات 
أهمية  على  تأكيد  هو  ذلك  إن  الفلسطيني.  السياسي  النظام  مكونات 
دور املرأة ، الذي ينسجم مع القرار الذي اتخذته اجلمعية العامة لألمم 
رقم  السياسية  واملشاركة في احلياة  املرأة  املتحدة في عام 2011 بشأن 
للمرأة على  الفعالة  املشاركة  أن  الذي يؤكد على   ،)130/66/A/RES(
قدم املساواة مع الرجل في صنع القرار على جميع املستويات أمر أساسي 

لتحقيق املساواة والتنمية املستدامة والسالم والدميقراطية.

مبناسبة الثامن من آذار يوم املرأة العاملي

مطالبات مبالءمة التشريعات الوطنية
مع مواثيق حقوق اإلنسان الدولية

بحثا التعاون املستقبلي

رئيس اجلامعة العربية األمريكية 
يستقبل رئيس مجلس إدارة بنك القدس

جنني ـ علي سمودي ـ استقبل رئيس اجلامعة العربية االمريكية االستاذ الدكتور محمود ابو 
مويس رئيس مجلس إدارة بنك القدس  أكرم عبد اللطيف، خالل زيارته للجامعة برفقة وفد 

رفيع املستوى من البنك بهدف بحث آفاق التعاون املستقبلي بني اجلانبني.
احلافي،  السيد غالب  اإلدارة  الضيف، بحضور عضو مجلس  بالوفد  اجلامعة  رئيس  والتقى 

ومساعد الرئيس للشؤون االدارية واملالية مدير عام شركة اجلامعة  فالح ابو عرة.
ورافق رئيس مجلس إدارة البنك مديره العام  محمد نبيل حمدان، ومساعد املدير العام إلدارة 

الفروع واملبيعات   غسان قعدان، ومدير فروع الشمال   زاهر براهمة.
وخالل اللقاء، رحب االستاذ الدكتور ابو مويس بعبد اللطيف والوفد املرافق له، وقدم شكره لهم 
باسم مجلسي إدارة اجلامعة وأمنائها ورئاستها وجميع العاملني فيها، وأشاد بالنجاحات واالجنازات 
التي حققها البنك على الصعيد املالي واخلدمات البنكية للمواطنني، ودوره في حتمل املسؤولية 

املجتمعية جتاه أبناء الشعب الفلسطيني في العديد من القطاعات.
وحول اجلامعة قال:"نحن في اجلامعة العربية االمريكية لدينا طموح ليس له حدود من خالل 
االرتقاء بالتعليم العالي في فلسطني واالستثمار في الطاقات البشرية وبشكل خاص في قطاع 
الشباب القادر على حتقيق التغيير االيجابي املنشود، واالرتقاء بواقع حياة اإلنسان الفلسطيني، 
وترسيخ جذوره في هذه األرض"، وأشار الى ان اجلامعة تسعى دائما لتطبيق أفكار ومفاهيم جديدة 
في التعليم العالي من خالل االبتعاد عن أساليب التلقني املعتمدة في اجلامعات الفلسطينية، 

واالنتقال ألساليب التعليم البحثي والتعلم من خالل التفكير.
وأضاف االستاذ الدكتور ابو مويس"أننا نتطلع دائما للتميز فعلى الصعيد االكادميي والبحثي 
أصبحت اجلامعة اليوم تتمتع بسمعة طبية على املستوى الوطني، واستطاعت حتى االن تخريج 
تسعة أفواج مسلحني بالعلوم املتقدمة، واملهارات املتعددة التي تؤهلهم إلحداث النقلة النوعية 
لتنفيذها  اجلامعة  تسعى  طموحة  خطة  هناك  ان  مؤكدا  اختصاصه"،  في  كل  مجتمعهم  في 
واملثقف  والباحث  املتعلم  الطالب  في  املتمثل  التعليمي  املخرج  على  التركيز  خالل  من  حاليا 
املنتمي لوطنه واملسؤول جتاه قضايا شعبه، والقادر على متثيل فلسطني األرض واإلنسان بشكل 

مشرف أمام العالم اجمع.
وأشار الى ان اجلامعة استطاعت ان تكون منوذجا فريدا ومتميزا بني اجلامعات، بتطبيقها 
على  حقيقيا  منافسا  املستقبل  في  تكون  ان  وحتلم  فلسطينية،  برؤية  العصرية  للمفاهيم 
املستوى العربي واإلقليمي من خالل التأسيس ملجتمع علمي أكادميي بحثي سمته احلوار املفتوح، 
حرية تبادل األفكار، املناظرات البناءة، الشراكات الفاعلة، ولتضطلع بدورها الريادي في حتقيق 

احتياجات املجتمع وتطلعاته في التنمية االقتصادية واالجتماعية.
إدارة اجلامعة تتمثل في بناء اكبر صرح جامعي  ابو عــرة:"ان رؤيــة مجلس  قــال    وبــدوره، 
انطالقا  العريقة  العاملية  اجلامعات  غرار  على  منوذجية  جامعية  مدينة  بتشييد  فلسطيني 
من احلس الوطني بان على أرضنا الفلسطينية ما يستحق احلياة، وان البناء هو تعزيز حقيقي 
هذا  رجــاالت  من  ينتظر  الــذي  شعبنا  ألبناء  األفضل  وتوفير  األرض،  بهذه  والتمسك  للصمود 

الوطن الكثير الكثير".
وبني ان اجلامعة قد بدأت قبل حوالي شهر بتنفيذ مشاريع بنية حتتية بقيمة 20 مليون 
دوالر بتمويل ذاتي، مشيرا الى ان هذه املشاريع تتمثل في تشييد مبنى لرئاسة اجلامعة، وقرية 
رياضية منوذجية، وصالة ضخمة متعددة اإلغراض، وبوابات حديثة، اضافة الى توسيع ممرات 
وساحات اجلامعة، كما أوضح انه خالل العام املاضي قام رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم 
فياض بافتتاح اكبر مبنى لكلية العلوم االدارية واملالية في فلسطني، وان اجلامعة قد قامت بداية 

العام احلالي بافتتاح مبنى لكلية احلقوق.
كل  وقـــال:"ان  االستقبال،  للجامعة على حسن  اللطيف عن شكره  ومــن جانبه، عبر   عبد 
فلسطيني حر يفتخر بهذا الصرح العلمي الرائد، وان جتربته تتكلم عنه دائما من خالل منوذجيته 
الناجحة في االستثمار الوطني في التعليم العالي، والذي حقق اجنازات كبيرة ورائدة على املستوى 
الوطني بفضل وجود رؤية واضحة وأهداف محددة، اضافة جلهود القائمني على اجلامعة، كونهم 
السباقني بإدخال مفاهيم وأسس التعليم العصري واملتقدم وتخريج أفواج من الطلبة على قدر 

املسؤولية التي ينتظرها أبناء الشعب الفلسطيني".
وأوضح ان األهداف الوطنية لبنك القدس متعددة وتزيد عن أهدافه التجارية، وان مسيرته 
في تطور دائم ومتزايد منذ التأسيس وحتى االن محققًا أرباحًا مميزة على كافة األصعدة املادية 
والبشرية، من خالل تقدميه للخدمات البنكية التي ترتقي للعاملية، وسعيه للمنافسة احلقيقية 
حققها  التي  اإليجابية  النتائج  ان  الى  مشيرا  الفلسطيني،  املصرفي  للنظام  األفضل  لتحقيق 
البنك على األداء املالي خالل املرحلة املاضية واضحة باألرقام للجميع، كما متيز أداؤه باملسؤولية 
نشاطاته  وتنوعت  كبيرة،  ميزانية  األنشطة  لهذه  وافــرد  لفلسطيني  املجتمع  جتاه  املجتمعية 
االجتماعية ومساعدة  اإلنسانية  التعليمية،  االقتصادية،  الرياضية،  الصحية،  الثقافية،  بني 
ذوي االحتياجات اخلاصة. وخالل اللقاء استعرض اجلانبان آليات التعاون املستقبلي في سبيل 
تدريب طلبة اجلامعة في فروع البنك املنتشرة في أرجاء الوطن، وحتقيق الشراكة املميزة ضمن 

نهج العمل املؤسساتي الفلسطيني.
وفي نهاية الزيارة، قام رئيس اجلامعة وخالل جولة ميدانية باطالع رئيس مجلس إدارة البنك 
والوفد املرافق له على كليات اجلامعة، وبرامجها االكادميية، ومشاريعها احلالية واملستقبلية على 

الصعيد االكادميي والبنية التحتية.

ندوة في معهد اإلعالم
العصري حول املصاحلة 

رام الله- مراسل " ے" اخلاص - نظم طلبة معهد اإلعالم العصري - جامعة القدس ، امس، 
التشريعي  النائب في املجلس  والواقع " مبشاركة  :" املصاحلة بني االمل  ندوة سياسية بعنوان 
املهندس عبد الرحمن زيدان وبإدارة الدكتور احمد رفيق عوض وحتت رعاية الكتلة اإلسالمية 

في اجلامعة .
الفلسطيني  والــوضــع  االنقسام  اسباب  تــســاؤالت حــول  زيــدان عــدة  املهندس  وطــرح 
رئيس  الدويك  الدكتور عزيز  وقــع بني  الــذي  وعــرج على اخلــالف  العام 2007،  خــالل 
املركزية  اللجنة  املصاحلة في حركة "فتح" عضو  التشريعي مع مسؤول ملف  املجلس 

عزام االحمد .
بإهانه شخصية  انتهت  الطرفني  ان اخلالف كان نتيجة مناوشات وتالسن بن   ، زيــدان  وقال 

للدكتور الدويك االمر الذي دفعه للخروج من الندوة .
وعن معيقات املصاحلة قال زيدان ، ان هناك عوامل خارجية تعيق املصاحلة ومن بينها ادعاء 
حركة "فتح" بأن إيران تتدخل في ملف املصاحلة باالضافة لالتهامات بني الطرفني عن وجود 

اطراف خارجية تتحكم في املصاحلة .
السلطة من خالل حجز عائدات  بالضغط على  املصاحلة  إسرائيل حتاول عرقلة  ان  واضــاف 

الضرائب الفلسطينية التي جتبيها ، مذكرًا بأن هذه تعتبر من اهم العوائق .
الشخصيات  احــد  استضافة  على  ستعمل  انها  اإلسالمية  الكتلة  اكــدت  الــنــدوة  نهاية  وفــي 
طلبة  امــام  املصاحلة  حقيقة  توضيح  يتم  كي  املقبلة  املرحلة  في  "فتح"  حركة  في  القيادية 

اإلعالم في اجلامعة .

رئيسة جمعية الصداقة 
النرويجية الفلسطينية 

تزور بلدية اريحا
بلدية  رئيس  نائب  استقبل   - اريحا   
اريحا جودة اسعيد امس، رئيسة جمعية 
الصداقة الفلسطينية النرويجية فينكي 
ارثون بحضور عضو املجلس البلدي خليل 
ــعــامــة وئـــام  غــــامن ومـــديـــرة الـــعـــالقـــات ال

عريقات.
النرويجية  الضيفة  اسعيد  وأطــلــع   
تطوير  وأهمية  اريحا  مدينة  واقــع  على 
هناك  ان  خاصة  الطرفني  بني  العالقات 
عــالقــة تـــوأمـــة بـــني اريـــحـــا وبـــني الردال 
العالقات  اهـــم  مــن  وتعتبر  الــنــرويــجــيــة 
هذه  تشهد  حيث  الطرفني  بني  الفاعلة 
تبادل  خالل  من  مستمرا  تطورا  العالقة 

الوفود الشعبية والرسمية.
 مـــن جــهــتــهــا شــــددت ارثـــــون عــلــى اهمية 
انها ماضية في تعزيز  العالقة موضحة  هذه 
العالقات بني الشعبني الفلسطيني والنرويجي 
من خالل اقامة عالقات التعاون والتوأمة بني 

الشعبني.

شبكة حماية الطفولة   
في نابلس تناقش خطة 

عملها للعام احلالي
للصحافة  الـــرواد  الــكــتــوت/  غــســان  نابلس/ 
في  االعـــالم  وزارة  مكتب  فــي  عقد   - واإلعــــالم 
الطفولة  حماية  لشبكة  اجتماع  امــس  نابلس 
خطة  مناقشة  خالله  مت  نابلس  محافظة  فــي 

عمل الشبكة للعام احلالي 2013.
وحضر االجتماع اعضاء الشبكة من ممثلي 
والتعليم  والتربية  االجتماعية  الشؤون  وزارات 
والعمل واالعالم، ووكالة الغوث، ومحافظة نابلس، 
وديوان قاضي القضاة، وجمعية سفير، ومؤسسة 

YMCA، وجمعية االحتاد النسائي.
ومت خالل االجتماع بحث املقترحات املقدمة 

للشبكة، وصياغة مقترح خلطة عمل قادمة.

جمعية الدفاع عن   
األسرة تخرج دورة    

حول العنف األسري
– ملراسل "ے" - قامت جمعية  نابلس   
التدريبية  الــدورة  بتخريج  األســرة  الدفاع عن 
جامعتي  طلبة  مــن  مجموعة  مــع  نفذتها  التي 
من  ومتويل  بدعم  املفتوحة  والــقــدس  النجاح 
القنصلية االميركية العامة في القدس في عدة 
مواضيع خاصة بالعنف األسري واملواضيع هي: 
السلبية،  وآثــاره  وأشكاله  االسري  العنف  اسباب 
اجلندر، حقوق املرأة والطفل، التوعية اجلنسية 
مهارات  )االيـــدز(،  باجلنس  املنقولة  واألمــراض 
االتصال والقيادة.  وقد مت توزيع الشهادات على 
الطلبة الذين بلغ عددهم )35( طالبا وطالبة.

ِهبة إيطالية لالجئني الفلسطينيني 
في مخيم نهر البارد

لبنان - وفا- بحثت عدة مؤسسات دولية ومحلية فلسطينية في مخيم نهر البارد شمال لبنان 
امس، آليات توزيع ِهبة إيطالية مقدمه لالجئني الفلسطينيني في املخيم.

شارك في اللقاء مدير الصندوق فادي عرموني، وممثل عن السفارة اإليطالية في بيروت، ومنسق 
املؤسسات ومسؤول ملف إعادة إعمار مخيم نهر البارد في منظمة التحرير مروان عبد العال. وجرى خالل 
اللقاء حتديد املؤسسات التي ستتولى توزيع الهبة اإليطالية. وكانت السفارة اإليطالية أعلنت في بيان 
لها عن هبة مالية قدمتها احلكومة اإليطالية لالجئني الفلسطينيني في املخيم على دفعات خالل 
السنة املاضية، لدعم عملية إعادة إعمار ما تهدم في املخيم إثر األحداث التي شهدها نهر البارد عام 
2008 بني مسلحني أصوليني واجليش اللبناني. ويعتبر مخيم نهر البارد القريب من مدينة طرابلس 

شمال لبنان من أكبر املخيمات الفلسطينية في لبنان بعد مخيم عني احللوة.

»بديل« يصدر العدد 52
من نشرته الدورية »حق العودة« 

بيت حلم - أصدر مركز "بديل" الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني ، العدد 52 من نشرته 
"حق العودة"، حمل العنوان: "الفلسطينيون داخل اخلط األخضر، 65 عاما في مواجهة التهجير، العزل 
والتمييز العنصري". وجاء هذا العدد في 24 صفحة، اشتملت على 17 مقااًل ركزت في محتوياتها على شبكة 
العناوين املرتطبة بخصوصية مواجهة آلة االستعمار والتهجير املستمر داخل اخلط األخضر، من انعكاس 
واقع التقسيم والعزل اجلغرافي على منظومة الدفاع عن حقوق االنسان الفلسطيني، انتقاال إلى ما يتعلق 
بسؤال الهوية للفلسطينيني داخل اخلط األخضر وما يرتبط بحيثيات واقع املواطنة من الدرجة الثانية 
في اسرائيل . كما تطرقت املقاالت إلى السياق التاريخي للمنظومة القانونية ملوضوعة األراضي في داخل 
اخلط األخضر، وصواًل ملقاطعة انتخابات الكنيست واجلدل الداعي لعدم التوقف عند ما تتيحه املنظومة 
اليهودية بل جتاوزه بالنقد والتحليل واجتراح ادوات التفكيك. وتناول جانب من املقاالت ، النظرة إلى 
تشكيل الهوية االسرائيلية واألزمة التي لم تراوحها في شكل تركيبها االستعماري، فيما القت أخرى الضوء 
على أهمية االستفادة من الشهادات احلية حول النكبة، وما تشكله من دور ضروري في بناء سردية تاريخية 
علمية حول ما وقع من اقتالع للشعب الفلسطيني في نكبته عامي 1948/1947. كما اشتمل العدد على 
أكثر من مقال يتناول اإلطار القانوني ملعاملة االسرى واملعتقلني الفلسطينيني إلى جانب صفحة تعريف 

باألسير املضرب عن الطعام سامر العيساوي، وقضية استشهاد االسير عرفات جرادات.


