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دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
محكمة رام الله والبيرة الشرعية

الرقم: ١٠٩٦ / ٢٠١٦ ب
التاريخ: ٥ / ٧ / ١٤٣٨هـ
وفق: ٢ / ٤ / ٢٠١٧م

مذكرة تبليغ قرار استئنافي

في الدعوى أساس ١٠٩٦ / ٢٠١٦

المدعيتان: وكيلة نيابة األحوال الشـــخصية باسم الحق العام الشرعي األستاذة فاطمة 

عياد 

٢ - عائشة عبد الدايم ناجي طوافشة / من سنجل وكيلتها المحامية إكرام القيسي

المدعى عليه: ماهر محمد اسعد / من البيرة ومجهول محل اإلقامة في أمريكا الشمالية 

وآخر محل إقامة له في بيته بالقرب من سوبرماركت العودة.

أبلغك بأن القرار رقم ٤٦٧ / ٣٨٠ / ١٣٧، الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠١٧، 

فـــي الدعوى أســـاس ١٠٩٦ / ٢٠١٦ وموضوعها )إثبات طالق( قد عاد مفســـوخا من قبل 

محكمة االســـتئناف الشـــرعية بقرارها رقم ٩٧ / ٢٠١٧ بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٧ حكما قابال 

للطعن أمام المحكمة العليا الشرعية، وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حسب األصول.
قاضي محكمة رام الله والبيرة الشرعية

دولة فلسطين

ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية

المحكمة الشرعية في بيت لحم
مذكرة تبليغ إعالن زواج

الى المدعوة: سامية مسلم سالم عودة من بئر السبع ومجهولة محل اإلقامة فيها.
بناء على تعميم سماحة قاضي القضاة رقم ٤٨ / ٢٠١١ تاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠١١

أبلغك بأن زوجك فارس حرب أبو بالل من بئر السبع وسكانها يرغب بالزواج من 
زوجة أخرى وعليه صار تبليغك ذلك حسب األصول تحريرًا في ٨ رجب ١٤٣٨هـ 

وفق ٥ / ٤ / ٢٠١٧م.
قاضي بيت لحم الشرعي

هاتف:

جوال:

02-2752030
0599-202093

في محافظة   بيت حلم

حسن عبـــــد الـجـــــــواد

الشتراكاتكم
وإعـــالنـاتـكــــم

إعالن عن قطع التيار الكهربائي

تعلن ش���ركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التي���ار الكهربائي من الثامنة 

صباح���ًا وحتى الرابعة عصرًا وذلك يوم الس���بت الموافق ٨ / ٤ / ٢٠١٧ عن كل 

من المناطق التالية:

جزء من الجديرة )منطقة المقبرة(، جزء من المنطقة الصناعية رام 
الله وتشمل مصنع سنقرط، األمن الوقائي والمجاورين، جزء من 

بيتونيا وتشمل منطقة وادي الدير، مخازن الكوكاكوال والمجاورين.

تعتذر الش���ركة عن ه���ذا اإلجراء الناتج عن قيام الش���ركة بأعمال التحويالت 

والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

دائرة العالقات العامة

"تربية قلقيلية" تنظم مهرجان "أزهار الربيع" الكشفي
قلقيلية - "األيام": نظم���ت مديرية التربية والتعليم 
في قلقيلية، أم���س، مهرجان "أزهار الربيع" الكش���في 

اإلرشادي، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني.
وش���ارك في النش���اط نحو 500 ش���بل وزهرة وكشاف 
ومرش���دة، وذلك في احراش عزبة الطبيب، بحضور نائب 
المحافظ حسام أبو حمدة، وعضو المجلس الثوري لحركة 
فتح بيان طبيب، مدير دائرة الكشافة والمرشدات ممثل 
اإلدارة العامة للنشاطات الطالبية في وزارة التربية فواز 
دروب���ي ووفد من الدائرة، ومدي���رة تربية قلقيلية نائلة 
فحماوي عودة، وممثلي المؤسس���ات الرسمية واالهلية 
والمؤسسة األمنية، وحشد من المجتمع المحلي واألسرة 

التربوية.
وب���دأ المهرجان بآيات م���ن الذكر الحكيم، والس���الم 
الوطن���ي، ورف���ع العلم الفلس���طيني ضمن المراس���يم 

الكشفية.
وثم���ن نائب المحافظ م���ا تقوم ب���ه وزارة التربية من 
غرس للقيم الوطنية في نفوس وأذهان األطفال، مشيدًا 
بجهود أسرة التربية في تعزيز النشاطات الالمنهجية، 

وإحياء كافة الفعاليات الوطنية.
وقال: "نحيي يوم الطفل الفلس���طيني في ظل هجمة 
إس���رائيلية مسعورة تجاه الش���عب الفلسطيني، حيث 
تمعن قوات االحتالل في اعتقال األطفال، وكذلك تمعن 
ف���ي قتلهم، ومن هنا نطالب العالم الحر والمؤسس���ات 
الحقوقي���ة الراعية لحقوق اإلنس���ان بالعم���ل على لجم 
الممارس���ات اإلس���رائيلية المنتهكة للقان���ون الدولي 

اإلنساني".
أما عض���و المجلس الث���وري لحركة فتح بي���ان طبيب، 
فأكدت تمس���ك الش���عب الفلس���طيني بأرضه، ورفضه 
لكاف���ة إج���راءات االحت���الل، التي تس���تهدف األرض 

واإلنسان الفلسطيني.
وق���ال: إن احتفالية يوم الطفل في أرض عزبة الطبيب 
تؤكد تمس���ك الطفل الفلس���طيني بأرضه وتجذره بها، 
فأطفال فلسطين س���يحملون اللواء، وس���يدافعون عن 
أرضهم، وم���ا أهازيج الي���وم والفق���رات الوطنية التي 
قدمتها فرق الكش���افة والمرش���دات اال دليل على عمق 

البعد الوطني لدى الجيل الناشئ.
من جهته���ا، قالت عودة: "نلتقي اليوم لالحتفاء بيوم 
الطفل، ألن أطفالنا يس���تحقون، هذه الفراشات الجميلة 
التي رس���مت لنا م���ن ألوان الفرح لوح���ة جميلة أدخلت 
البهج���ة الى قلوبن���ا، فهم األمل والوع���د، وهم الحاضر 
زهر الحياة وترتس���م االبتس���امات على 

ُ
والغد، وبهم ت

الثنايا".
وأش���ارت إلى أن الطالب طارق جمعة من مدرسة ذكور 
كفر قدوم الثانوية، الذي أحرز المركز األول في مسابقة 
الخطابة والش���عر على مس���توى الوط���ن العربي، يثبت 
بإنج���ازه هذا أن الطالب الفلس���طيني اس���تطاع اإلبداع 
والتمايز رغم قسوة الظروف، وتحدى األلم ليخلق األمل.
واس���تعرضت االنته���اكات اإلس���رائيلية بحق أطفال 
فلسطين، مش���يرة إلى كم األطفال الشهداء والجرحى، 

وحيت األسرى األطفال في سجون االحتالل.
أما دروبي فأشار إلى دور الحركة الكشفية في المدارس 
بتعزيز القيم الوطنية، وترسيخ معاني االنتماء الوطني، 

والرموز الوطنية.
وتخل���ل المهرج���ان، فقرات فنية وكش���فية متنوعة، 
تضمنت عرضا كش���فيا لفرقة كش���افة مدرس���ة ذكور 
الرازي األساسية، وعزفا للسالم الوطني، إضافة إلى فقرة 
أطواق لزهرات مدرس���ة بنات حبل���ة الثانوية، وقصيدة 
ش���عرية للشبل خالد اش���تيوي من فرقة أشبال مدرسة 
ذك���ور كفر قدوم الثانوية، وفقرة دبكة ش���عبية لفرقة 
زهرات بنات جينصافوط الثانوية، ومسرحية كوميدية 
لفرقة كشافة ذكور باقة الحطب الثانوية، و"لوحة فنية" 
لزهرات مدرس���ة بنات حجة األساس���ية، وفقرة نش���يد 
لفرقة أشبال مدرس���ة محمد أبو غزالة األساسية، وغناء 
لفرقة بنات اإلس���راء األساس���ية، فيم���ا أدار المهرجان 

المرشدة سارة حسن من مدرسة بنات حجة الثانوية.
وأش���رف عل���ى تنظيم المهرجان قس���م النش���اطات 
الطالبي���ة الذي ض���م معاذ نزال رئيس القس���م، وفريق 
عمل مكونا من مشرف الكش���افة أحمد خروب، ومشرفة 
المرش���دات ضي���اء نص���ار، وق���ادة الف���رق الكش���فية 

واإلرشادية.

مشاركون في المهرجان.

نظمها مركز "شمس" 

ورشة في جامعة القدس تدعو 
الشباب للمشاركة باالنتخابات المحلية

رام الل����ه - "األي����ام": دع����ا مركز إعالم حقوق اإلنس����ان 
والديمقراطية "ش����مس"، الش����باب إلى أوس����ع مشاركة 
ف����ي االنتخابات المحلية التي س����تجرى في أيار المقبل، 
ترش����يحًا وانتخابًا، وذلك خالل ورش����ة عم����ل نظمها في 

كلية الشريعة بجامعة القدس.
وقال عادل غيظان من مركز "شمس": إن الجميع يتطلع 
إل����ى انتخابات محلية نزيهة وقوية ق����ادرة على إحداث 
التغيير المطلوب، مبينًا أن الورش����ة تأتي ضمن مشروع 
"نش����ر الديمقراطي����ة والثقاف����ة المدني����ة" الممول من 

الصندوق الوطني الديمقراطي. 
من جهته، أكد المحاضر الدكتور جمعة أبو فخيدة، أن 
إجراء االنتخابات يعتبر أحد جوانب التنمية السياسية، 
الت����ي تتضمن تنمية روح المواطنة والوالء والمش����اركة 
السياسية في المجتمع، ال سيما عند الشباب الذي يعتبر 
أس����اس المجتم����ع وتمثيله األكبر. وق����ال: "إن العمليات 
الديمقراطية التي تجري على أس����س س����ليمة وبش����كل 
دوري هي مؤشر على مدى تطور أو تخلف فكر المجتمع، 
وما ينطوي عليه من أزمات متالحقة تواجه عمليات صنع 

القرار السياسي".
وأش����ار إلى أن إجراء االنتخابات ل����ه دالالت في تنمية 
وتحس����ين الفرد والمجتمع والدولة، م����ن خالل التنمية 
االجتماعية والسياس����ية والثقافية، وأن إشراك الشباب 
ف����ي العملية السياس����ية له أهمية كبي����رة، انطالقًا من 
أهمية المش����اركة السياس����ية للش����باب في االنتخابات 
المحلي����ة، وما يترتب عل����ى هذه المش����اركة من حقوق 
وواجبات؛ من أجل مش����اركة فاعلة وناجح����ة نحو تعزيز 
حقوقه����م في الترش����ح واالقتراع بانتخاب����ات الهيئات 

المحلي����ة، وحقهم في تمثيل ش����ريحتهم في المجتمع 
وإيصال صوتهم. 

وأضاف: "المشاركة السياس����ية بشكل عام، ومشاركة 
الشباب بشكل خاص أحد المبادئ األساسية لبناء مجتمع 
قادر على تحقيق التنمية بكل أشكالها، وتدعيم أسس 

الديمقراطية والحكم الرشيد".
وش����دد على أن الجميع يؤمن بأهمية دور الشباب في 
التغيي����ر وصنع القرار، وإن غياب دورهم في المش����اركة 
السياس����ية الفاعل����ة والحقيقي����ة الجادة هو اس����تبعاد 
واضح لدورهم الفعال في عمليات التغيير وصنع القرار 

السياسي. 
وتابع: "المشاركة السياسية بحد ذاتها عدة مستويات، 
أعالها تلك التي تمتاز بش����روط توفر الكفاءة المطلوبة 
من أجل الترش����ح للمنصب العام، أما المس����توى الثاني 
فيكون من خالل حق االنتخاب والتصويت في االنتخابات 
المحلية والعامة من أجل فرد أو حزب تحقيقًا للمصلحة، 
في حين إن أس����وأ أنواع المش����اركات هي التهميش في 
العمل السياس����ي. االنتخابات ليست نهاية مطاف، إنما 
بداي����ة إلحداث التغيير على مس����توى الق����رار من خالل 

عملية ديمقراطية تنافسية حرة ونزيهة".
وأوص����ى المش����اركون في الورش����ة بض����رورة احترام 
جرى االنتخابات بش����كل دوري؛ 

ُ
نتائ����ج االنتخابات، وأن ت

اس����تنادًا للقانون األساس����ي والقوانين الناظمة، وإعداد 
إس����تراتيجية وطني����ة لتعزيز المش����اركة السياس����ية 
للشباب في العمل العام، وإجراء التعديالت الالزمة على 
قانون الهيئات المحلية رقم 10 لس����نة 2005، ال س����يما 

فيما يتعلق بسن الترشح.

"الخارجية" تدعو المجتمع الدولي لوقف 
إجراءات التهويد المستمرة للقدس

رام الل���ه - "األيام": أدانت وزارة الخارجية طرح ما يس���مى "صن���دوق تراث حائط 
المبك���ى" مؤخرًا، عطاًء لتش���ييد البنية التحتي���ة الخاصة بما يس���مى مبنى )بيت 
هاليف���اه( في س���احة حائط البراق، ضم���ن ما يعرف بمخطط )تطوير س���احة حائط 

المبكى(.
واس���تنكرت "الخارجية" في بيان لها، أمس، توجه بلدية االحتالل في القدس وما 
يسمى ب�"س���لطة تطوير القدس"، إلقامة جسر للمشاة جنوب المسجد األقصى على 

امتداد 197 مترًا، وعلى ارتفاع 30 مترًا ليربط بين حي أبو ثور وجبل صهيون.
وأكدت أن الحكومة اإلس���رائيلية برئاس���ة بنيامين نتنياهو ماضية في تصعيد 
عملياتها االستيطانية التهويدية للقدس الشرقية المحتلة وفصلها عن محيطها 
الفلسطيني، عبر تغيير معالمها الجغرافية والتراثية والتاريخية، وطمس هويتها 
العربية الفلس���طينية وتزويرها، وممارسة ش���تى أنواع االضطهاد والتضييق على 
سكانها األصليين إلجبارهم على مغادرتها، وصواًل إلى حسم مصيرها من خالل تلك 

اإلجراءات االحتاللية اإلحاللية أحادية الجانب.
وشددت على أن القدس الشرقية المحتلة هي جزء ال يتجزأ من األرض الفلسطينية 
المحتل���ة عام 1967، وأن جميع اإلجراءات االحتاللية االس���تيطانية فيها باطلة وغير 

شرعية، وتتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وطالبت المنظمات األممية المختصة وفي مقدمتها "اليونيسكو" بسرعة التحرك 
إلجبار إس���رائيل على وق���ف انتهاكاتها وخروقها الجس���يمة والمتك���ررة للقانون 
الدولي والقرارات األممية ذات الصلة، داعية المجتمع الدولي وفي مقدمته الواليات 
المتح���دة األميركية إلى الضغط على حكومة نتنياهو إلجبارها على وقف إجراءاتها 

االستيطانية التهويدية في المدينة المقدسة.

الحساينة: صرف دفعات مالية 
جديدة ألصحاب المنازل المهدمة

غزة - "وفا": أعلن وزير األش���غال العامة واإلس���كان مفيد الحساينة، أمس، عن بدء 
صرف الدفعات المالية ألصحاب المنازل المهدمة كليًا، ضمن منحة 10 ماليين دوالر 

الممولة من الصندوق السعودي للتنمية.
ووجه الحس���اينة خ���الل حفل اإلعالن عن المنحة باس���م الرئي���س محمود عباس، 
ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، الش���كر للس���عودية والملك سلمان بن عبد العزيز، 
وولي العهد األمير محمد بن نايف، والحكومة الس���عودية والشعب السعودي، على 

دورهم البارز في مساندة ودعم الشعب الفلسطيني.
وق���ال: نعلن أمامكم ع���ن بدء صرف الدفعات المالية ألصح���اب المنازل المهدمة 
كليا ضم���ن منحة 10 ماليين دوالر بتمويل من الصندوق الس���عودي للتنمية، التي 
تأتي ضمن قيمتها اإلجمالية 40 مليون دوالر، يس���تفيد منها 281 مواطنا، واألموال 

موجودة في البنوك.
وأعلن الحس���اينة أن العمل يتواصل ليل نهار من اج���ل بناء جميع المنازل، التي 
دمرت في العدوان اإلس���رائيلي األخير على غزة، وس���تعود بصورة أحسن مما كانت 

عليه من قبل.

بلدية البيرة تحيي "أســبوع القراءة الوطني"
مت الدائ����رة الثقافية في بلدية البيرة، لق����اًء توعويًا في 

ّ
البيرة - "األي����ام": نظ

ز حول التعريف بالقرى الفلس����طينية المهجرة، 
ّ
مركز البيرة لتنمية الطفولة، ترك

ش����ارك فيه 100 طالب وطالبة من مدارس المدينة، وكان ضيف الشرف في اللقاء 
ب على مشاركات الطلبة، 

ّ
الش����يخ عباس نمر، عضو اتحاد المؤرخين العرب، الذي عق

بمعلومات مختصرة عن عش����رات القرى التي ينتمي إليها الطلبة المشاركون في 
الحوار.

وأشارت منس����قة اللقاء من بلدية البيرة، فاتن الزماعرة، إلى أن الفعالية تندرج 
مه مؤسسة تامر سنويًا، بالتعاون 

ّ
ضمن حملة "أس����بوع القراءة الوطني"، الذي تنظ

مع مجموعة من المكتبات الفلس����طينية، وجاء شعار الحملة لهذا العام "ما تقوله 
األرض"، ويهدف إلى التش����جيع على عادة القراءة بين األطفال والفتيان، عبر سرد 

حكايات وقصص لها عالقة بفلسطين، وحماية األرض.

خالل الربع األول من العام الحالي

بلدية غزة تستخدم 54 ألف لتر
من مــادة الكلور لتعقيــم المياه
غزة � االيام : أعلن قسم الصحة الوقائية في اإلدارة العامة للصحة والبيئة في 
بلدية غزة أنه اس���تخدم نحو  54 الف لت���ر  من مادة الكلور خالل الربع األول من 

العام الحالي بهدف تعقيم المياه المنتجة من اآلبار .
وأفاد القس���م في تقريره الربع س���نوي بأن طواقمه أجرت خالل نفس الفترة 
فحوص���ًا بكتريولوجية ل�نح���و   330 عينة بواقع 110 عينات ش���هريًا من مياه 
الش���رب بهدف التأكد من س���المتها، مبينًا أن نتائ���ج الفحوصات أظهرت خلو 

المياه التي يستخدمها المواطنين من أي ملوثات بكتيرية.
وأوض���ح أن العينات الت���ي أجريت عليها الفحوصات توزع���ت بين 255 عينة 
من مياه اآلبار والش���بكة، و45 عينة من محطات تحلية المياه في المدينة، و30 
عينات أخذت بش���كل عشوائي من ش���بكات المياه الجديدة التي تم تمديدها 

ضمن مشروع تطوير شبكة المياه الذي تنفذه بلدية غزة .
ولفت قس���م الصحة الوقائية أن األعمال شملت أيضًا إجراء فحوصات لجميع 
خطوط المياه الجديدة الداخلة للخدمة، وصيانة وتركيب أجهزة ضخ الكلور في 

اآلبار، باإلضافة إلى متابعة الكلورة وعينات المياه في آبار المياه .
وتعان���ي مدينة غزة من ارتفاع نس���بة ملوح���ة المياه فيها بس���بب الزيادة 
الس���كانية واستنزاف الخزان الجوفي السيما في المناطق الغربية والقريبة من 

البحر.
وبدأت البلدية بتنفيذ خطة إس���تراتجية تضمنت تشييد ثالثة خزانات في 
حي الش���يخ رضوان ومنطقة تل الهوا وفي تلة المنطار شرق الشجاعية بهدف 
استخدامها في خلط المياه المحاله الواردة من خط " ميكروت " ثم إعادة ضخها 

. 
ً
للمناطق األكثر ملوحة

كما تش���مل الخطة أيضًا إنش���اء محطة مركزية لتحلية مياه البحر في منطقة 
شمال غزة وبالتعاون مع جهات حكومية ومؤسسات دولية بهدف تقليل نسبة 

ملوحة المياه وتحسين جودتها .

النتشة: فلسطين من أفضل
الدول في مكافحة الفساد

رام الله - "وف���ا": قال رئيس هيئة 
مكافحة الفساد، رفيق النتشة، أمس، 
إن فلس���طين من أفضل ال���دول في 
مكافحة الفس���ادين، وإن عدد حاالت 
المس���جلة والمثبتة تشير  الفس���اد 
إل���ى "أننا م���ن أقل ال���دول التي بها 
نسبة فاس���دين مقارنة بدول العالم 

األخرى".
وأضاف، في كلمة له باختتام دورة 
كلية  لطلبة  الصحافي���ة  للتحقيقات 
المفتوحة:  الق���دس  بجامعة  اإلعالم 
إنه س���عيد بلقاء مجموعة من الطلبة 
الذين يترب���ون على س���بل مكافحة 
الفساد في مجال الصحافة، "فالفساد 
مرض منتش���ر في كل العالم، ونحن 
لدين���ا أقل نس���بة من الفس���اد في 

العالم، ولسنا أكثر الفاسدين".
وأشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد 
عندما ش���كلت كانت وال تزال تهدف 
إلى وضع حد لعمليات الفس���اد، التي 

قد تسجل في فلس���طين ولمحاسبة 
الفاسدين ومحاكمتهم.

ولفت إل���ى أن عم���ل الهيئة ليس 
س���هاًل، "فالفساد س���يصبح قويًا إن 
ل���م يجد من يواجهه، بل إن الفس���اد 

ضعيف عندما يجد من يواجهه". 
الصحافيين  م���ع  "س���نعمل  وقال: 
بش���كل دائ���م للخالص من الفس���اد 

والفاسدين عموما".
وأضاف: "فخورن بالقدس المفتوحة 
وبم���ا تأخ���ذه م���ن جوائ���ز ومراتب 
وتقديرات عالية على مستوى العالم، 
نحن نفخر بجامع���ة منظمة التحرير، 
فالجامع���ة مطل���وب منه���ا الكثي���ر 
كما ه���و مطلوب الكثير من ش���عبنا 
االحتالل،  تحت  الواقع  الفلس���طيني 
وشعبنا وتطوره في مجال التعليم لم 
يأت من فراغ، بل ألنه ش���عب مصمم 
على مواصل���ة العمل حتى يصبح من 

أفضل شعوب األرض".

م���ن جهت���ه، ق���ال نائ���ب رئيس 
الجامعة للش���ؤون األكاديمية سمير 
النج���دي: إن تخريج ال���دورة هو يوم 
من أي���ام جامعة الق���دس المفتوحة 
وهي كثيرة، فقد فازت مؤخرًا بجائزة 
الق���رن الدولي���ة وبجائ���زة س���قراط 
الدولية أيض���ا، وعملت الجامعة على 
عقد العديد من المؤتمرات والندوات 
واللقاءات مع هيئة مكافحة الفساد، 
وعلى رأس���ها رفيق النتش���ة رئيس 

هيئة مكافحة الفساد.
بدوره، ذكر عميد كلي���ة اإلعالم د. 
ال���دورة عقدت  نش���أت األقطش، أن 
بالتعاون مع هيئة مكافحة الفس���اد، 
ولها ه���دف واضح وهو كس���ر حاجز 

الخوف عند صحافيي المستقبل.
وأوضح أن ال���دورة افتتحت في 28 
آذار الماض���ي واختتمت، أمس، وأنه 
سيتم عقد دورات أخرى بالتعاون مع 

هيئة مكافحة الفساد.

غزة: لقاء قانوني يناقش التعديالت 
على عقوبات القتل بدافع الشرف

رام الل���ه � "األي���ام": نظ���م معهد 
الحق���وق التاب���ع لجامع���ة بيرزيت، 
لق���اًء قانونيًا في غزة تح���ت عنوان 
"التعديالت الحاصلة بخصوص القتل 
بدافع الش���رف"، وذلك بالشراكة مع 
مؤسس���ة "كونراد ادين���اور"، تحدث 
فيه عميد كلي���ة الحقوق في جامعة 
األزهر د. ساهر الوليد، وحضره نخبة 
م���ن القانونيين والطلبة واإلعالميين 

والمهتمين. 
افتتحت اللقاء منسقة المعهد في 
غزة لينا التونسي، مشيرة إلى أهمية 
الموض���وع المط���روح للنقاش، ضمن 

برنامج لقاءات بيرزيت القانونية.
وتس���اءل الوليد عن تعريف دافع 
ضاب���ط  هن���اك  كان  وإن  الش���رف 
لمفهوم الشرف؟ أو إن كان مقتصرًا 
فق���ط على األنث���ى؟ مش���يرًا إلى أن 
مصطلح الش���رف مفهوم نسبي ومن 
المصطلحات المرنة التي تختلف من 

مجتمع إلى آخر. 
وقال: إن عدم تحديد مفهوم للشرف 
يؤدي إلى اتس���اع دائرة األفعال التي 
تندرج تحت هذا المفهوم، ورغم ذلك 
فإن القضاء في فلس���طين، خاصة في 
غزة، اس���تقر على أن دافع الشرف في 
جرائ���م القت���ل ينحصر ف���ي ارتكاب 

المرأة لجريمة الزنا. 
وتن���اول مفه���وم جريم���ة القتل 
من حي���ث توضيح الداف���ع اإلجرامي 
ومكانت���ه م���ن البني���ان القانون���ي 

للجريمة، ثم ربطها بمفهوم الشرف، 
وق���ال: جميع ح���االت القت���ل بدافع 
الش���رف وقعت ض���د إن���اث بدعوى 
قيامهن بأفع���ال غير أخالقية تلوث 
وتس���يء للعائلة، وبالمقابل تختلف 
المعاملة والنظرة للذكور إذا ما ثبت 
ارت���كاب أحدهم جريمة س���واء أكان 

جانيًا أم مجنيًا عليه. 
وتطرق إلى موضوع التعديل الذي 
جاء به الق���رار بقانون رقم )7( للعام 
الس���لطة  الص���ادر عن رئيس   ،2011
الوطنية، وال���ذي ألغى المادة )340( 
م���ن قان���ون العقوب���ات المطبق في 
التي قامت  للضغوط  الضفة، نتيجة 
به���ا بع���ض المراك���ز الت���ي تعنى 
بشؤون المرأة ومراكز حقوق اإلنسان 
في حينه، ثم تبي���ن أن المادة )98( 
من قان���ون العقوبات أعطت القاضي 
حق التخفيف في الحكم في القضايا 
المتعلق���ة بمس���ألة الش���رف، حيث 
أش���ارت الم���ادة إلى أنه يس���تفيد 
من العذر المخف���ف للعقاب كل من 
ارتك���ب الجريمة تح���ت تأثير ثورة 
الغضب أو نتيجة االستفزاز، وأضاف 
أن هذا القرار بقانون لم يكن موفقًا، 
حيث تعامل المشرع مع دافع الشرف 
بشكل جزئي، بينما أبقى على العذر 
المخف���ف لقت���ل األم لوليده���ا من 

السفاح بدافع الشرف. 
وتناول الق���رار بقان���ون رقم )10( 
لسنة 2014، والذي ألغى المادة )98( 

التي تن���ص على االس���تفزاز كعذر 
مخفف، فظهرت الم���ادة )97(  التي 
تركت المج���ال للقاضي متى ما وجد 
ما يس���تدعي التخفي���ف فانه يقوم 
بتخفي���ف الحكم، والتي قد أدت إلى 
اس���تفادة الجاني في جريمة القتل 

بدافع الشرف من العذر المخفف.
وتح���دث ع���ن القضاء ف���ي قطاع 
غزة الذي عمل عل���ى تخفيف عقوبة 
الجان���ي ال���ذي يرتك���ب القتل على 
خلفي���ة الش���رف، اس���تنادًا إلى أن 
س���لوك المجني عليها غير الس���وي 
يعد م���ن الظ���روف المخفف���ة التي 
تدعو القاضي الس���تخدام س���لطته 
التقديري���ة، والذي ق���د يفرط كثيرا 
ف���ي اس���تخدام هذه الس���لطة دون 
حدود، م���ع أن معظ���م جرائم القتل 
بدافع الش���رف في القط���اع ارتكبت 
مع س���بق اإلصرار والترصد ولم تكن 

تحمل عنصر المفاجأة.
وأش���ار الوليد إلى أن المش���رع لم 
يكن موفق���ًا بتعديله للم���ادة )18( 
من قانون العقوبات رقم )74( لس���نة 
1936، وذل���ك ألن المادة )18( تتعلق 
بالدفاع الش���رعي لرد االعتداء سواء 
على النفس أو المال أو الشرف، حيث 
يس���تفيد من اإلباحة من يس���تخدم 
حقه في الدفاع الشرعي طالما أنه لم 
يتجاوز حدود هذا الحق، ولذلك كان 
من الخطأ إقحام موضوع القتل بدافع 

الشرف في هذه المادة.

بيت لحم: مناظرة حول دور القضاء 
العشائري في تعزيز منظومة العدالة

عب���د  حس���ن   – لح���م  بي���ت 
الج���واد: نظمت جمعي���ة التنمية 
المس���تمر  والتعليم  المجتمعية 
القض���اء  "دور  بعن���وان  مناظ���رة 
العش���ائري ف���ي تعزي���ز القضاء 
النظام���ي"، وذلك ضمن أنش���طة 
ف���ي   ،)Rights LIVE( مش���روع 
المس���رح الداخلي لكلية فلسطين 

األهلية الجامعية.
وحضر المناظ���رة رئيس مجلس 
أمناء الكلي���ة داود الزير، والمدير 
شناعة،  خالد  للجمعية  التنفيذي 
القضاء  لمجل���س  العام  واألمي���ن 
الشنار،  الفلسطيني أسعد  األعلى 
ورئي���س نياب���ة بيت لحم راس���م 
البدوي، وممثلة المجلس الثقافي 
البريطاني ميرا كوس���ا، ورشا صبح 
ممثل���ة ع���ن العي���ادة القانونية 
في كلية الحقوق، ومنس���ق قسم 
عل���م االجتم���اع ف���ي الكلي���ة د. 
محم���د عك���ة، وعدد م���ن موظفي 
الش���ريكة  والمؤسس���ات  الكلية 

وحشد  المش���روع،  ومس���تهدفي 
كبير من الطلبة.

وافتتح ش���ناعة المناظرة بكلمة 
أك���د خالله���ا أن الجمعي���ة تؤمن 
بض���رورة االنفتاح عل���ى المجتمع 
المحلي والتفاعل معه وخلق فرص 
ش���راكة مع المؤسسات المختلفة 
لتبادل المعرفة والخبرات خصوصًا 

في مجال القانون.
 Rights" وأش���ار إلى أن مش���روع
المجتمع  نابع من احتي���اج   "LIVE
الش���ريكة مضيفًا:  والمؤسس���ات 
"إن الهدف الرئيس للمش���روع هو 
تعزي���ز الثقة بالنظ���ام القضائي 
وزي���ادة وع���ي المواط���ن بحقوقه 
األساسية وسبل الحماية المتوفرة 
وكيفي���ة الوص���ول له���ا من خالل 
ف���ي مجاالت  القانونية  التوعي���ة 
العمل والمرأة والقضاء العشائري 

وقانون األسرة". 
وق���ام أعض���اء ن���ادي المناظرة 
بالجمعية ب���أداء المناظرة العامة، 
إلى  الطلب���ة  ت���م تقس���يم  حيث 
للمقولة  مؤي���د  أحدهما  فريقين: 
واآلخر معارض له، حسب منهجية 
البرلم���ان البريطان���ي للمناظ���رة، 
ومن خالل أداء ش���يق اس���تعرض 
الفريق���ان حججه���م المبنية على 
البحث العلمي وتلخيص المعلومة 

الق���ى  ال���ذي  األم���ر  ودحضه���ا، 
استحس���ان الحض���ور الذين أثنوا 
على مستوى المتناظرين المتميز.

الرئيس���ون  المتحدثون  وق���ّدم 
في المناظرة: داود الزير، وراس���م 
البدوي، وأس���عد الش���نار، تعقيبًا 
تحدث���وا من خالل���ه كل منهم من 
زاويته بكل شفافية عن القوانين 
النظامي���ة والعش���ائرية المتبعة 
اإلجراءات  وماهية  فلس���طين  في 
المتبع���ة في كل نظ���ام، مؤكدين 
تكاملية النظامين وضرورة معالجة 
وعّب���روا عن  نواقصهم���ا،  بع���ض 
جامعيين  طلبة  لوجود  سعادتهم 
قادرين عل���ى الحديث بمثل هذه 
القضاي���ا بثق���ة ومهني���ة عالية 

مبنية على الدالئل والبراهين.
وفي النهاية، ت���م فتح النقاش 
م���ع الجمه���ور ال���ذي ق���ام بطرح 
العديد من التساؤالت والمداخالت 
الت���ي تمح���ورت ح���ول إيجابيات 
وسلبيات كل من القضاء العشائري 

والنظامي.
المش���روع ينفذ  أن ه���ذا  يذكر 
بدع���م من برنامج تعزي���ز العدالة 
م���ن  وبتموي���ل  الفلس���طينية 
للتنمي���ة  األميركي���ة  الوكال���ة 
التنمية  جمعية  وتنفذه  الدولية، 

المجتمعية والتعليم المستمر.


