
 عمل حول ورشة

 قضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان في عملية إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة
 

الديمقراطية وحقوق اإلنسان في عملية إعادة قضايا "يسرنا دعوتكم إلى المشاركة في ورشة عمل مع طلبة مساق 

بين الساعة  8102كانون الثاني يوم السبت الثالث عشر من شهر ، وذلك "توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة

 . في مقر المعهد في الحرم الجامعي 533في القاعة رقم  العاشرة صباحاً والثانية بعد الظهر

ويسعى . التي تسعى إلى تعزيز انخراط الطلبة في القضايا الوطنية" مواضيع الساعة"تنعقد الورشة ضمن مساقات 

ي استمر أكثر من عشر سنين، وأنتج إشكاالت سياسية واقتصادية هذا المساق إلى نقاش ما نجم عن االنقسام الذ

وفي الوقت الذي يشكل فيه مشروع استعادة الوحدة، أمالً، فإنه أيضا يشكل تحدياً فيما . واجتماعية آنية وبعيدة المدى

عالجة األمني إلى إنجاز وطني ناجح، ويتطلب ذلك م –يتعلق بأقصر، وأفضل الطرق لتحويل المشروع السياسي 

قضايا شائكة تتعلق بتجاوز وقائع االنقسام وتبعات العديد من الممارسات التي تمت ممارستها على جانبي االنقسام التي 

اتخذت مناح إقصائية أو استفرادية أو تعسفية وأنتجت مراكز مصالح جديدة، وهضمت حقوقا، وأنشأت عداءات، وما 

 .إلى ذلك من قضايا تحتاج إلى عالج

لنقاش في الورشة حول موضوعات منتقاة تشكل نماذج للقضايا اإلشكالية الكثيرة التي تمخض عنها االنقسام، يتمحور ا

التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني وتداعياتها العملية على المستويات االجتماعية واالقتصادية و

ستحتاج تخدام مفاهيم وتقنيات العدالة االنتقالية، وهي قضايا والسياسية واّليات وأطر معالجتها من مثل إمكانية وآلية اس

بحا  األويقوم طالب المساق بعرض نتائج . إلى معالجة بغض النظر عن نجاح وفشل ومحدودية المساعي الراهنة

، ويقوم عدد من الخبراء والمختصين بالمشاركة في نقاش ما توصلت إليه االستقصائية التي أنجزوها حول الموضوع
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