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Pax Christi                                                                     »مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية »شمس
Human Rights & Democracy Media Center” SHAMS”

دعوة  حلضور مؤمتر
)Pax Christi( يتشرف مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية  »شمس«   ومؤسسة

بدعوتكم/ن حلضور مؤمتر :

) مفهوم املدنيني واحملاربني بني القانون الدولي اإلنساني والدين( 
وذلك يوم األربعاء املوافق 27-10-2010 في متام الساعة 9:30 في  فندق الروكي- رام الله

لالستفسار االتصال على : هاتف 022985254 ، فاكس ،022985255 ،جوال 0599525094
أجندة املؤمتر

املتحدثــــــــــــــونالساعة املوضوع الرقم 
9:30-10:00التسجيل 1

مركز »شمس« ومؤسسة           )Pax Christi( كلمة ترحيبية 10:00-10:45اجللسة االفتتاحية 2

املستشار خليل قراجة الرفاعي كلمة وكيل وزارة العدل  

حول القانون الدولي اإلنساني عرض فلم  

الصليب شارات احلماية في القانون الدولي اإلنساني  اجل��ام��ع��ات  ملف  م��س��ؤول  الشخشير  ح��س��ام 
األحمر 

توزيع املشاركني على مجموعات العمل 10:45-11:00استراحة 3

احملامي  ناصر الريس املدنيون واحملاربون في القانون الدولي اإلنساني 11:00-1:00مجموعات العمل 4

ال��دع��وة مفهوم املدنيني واحملاربني : وجهة نظر إسالمية ال��ه��الل��ي :م��ح��اض��ر ف��ي كلية  ال��دك��ت��ور حسن 
وأصول الدين 

ال��ك��ن��ي��س��ة األس��ق��ف��ي��ة في زمن احلرب التعامل مع املدنيني واحملاربني :وجهة نظر مسيحية  ن���ي���روز راع�����ي  األب  إب���راه���ي���م 
بنابلس

احملامية رفيف مجاهد التناسبية )الضرورة العسكرية (

عرض نتائج النقاش في مجموعات العمل  والتوصيات 1:00-3:00اجللسة اخلتامية 5

3:00غداء6

وتفضلوا بقبول فائق االحترام

http://www.shams-pal.org

- م
 )8

( 1
0/

24

للحجز واالستفسار:

القدس – شارع االصفهاني – عمارة أبو طاعة )4(
 املكتب: 6281239-02 _ خليل صبري : 0522433189 

أنس النتشة :  0522712444

رحالت عيد األضحى املبارك

عشتار للسياحة والسفر 

منتجع جونن
اكواخ غرف زوجية مستقلة مع جكوزي 

مناسبة للعرسان وملن يريد االستجمام من 
تاريخ 11/20-11/18 

مع وجبتي افطار وعشاء

فنادق ايالت
فندق اوركيديا خمسة جنوم مع وجبتي 

افطار وعشاء
فندق شالوم بالزا اربعة جنوم مع وجبتي 

افطار وعشاء
2010/11/20 - 18

خصم 50 ٪ 
لالطفال 

 2 - 12 سنة

سارعوا 
للتسجيل

ميكن 
الدفع 
 VISA
حتى 6 
دفعات

ز10/26)15(

  القدس - اصدرت هـيئـة العـلـمـاء والدعاء في فلســــطني- بيت املقدس بيانا قالت فيه 
انه يبدو ان حكومة اسرائيل تريد فرض منوذج غير مسبوق باقامة دولة يهودية على 
اراضي فلسطني االمر الذي لم يحدث عبر التاريخ اال في االنظمة التي عبرت عن نفسها 
بحروب االبادة ضد الشعوب االخرى التي استولت على اراضيها بقوة السالح وعمليات 

القتل التي استأصلت شعوبًا بأكملها،في القارتني االمريكية واالسترالية االصليني.
ان ترتيب جغرافية العالم على اساس ديني كما تريد ان تفعل حكومة االحتالل أمر 
مستحيل بكل املقاييس، فليس هناك بقعة ارض في العالم مسكونة من أهلها االصليني 
فقط، اللهم إال في االدغال املجهولة التي لم تصل اليها يد االنسان. فهل يهودية الدولة 
تعني ان تكون لكل يهودي- بغض النظر عن  مكان والدته ووالدة ابيه وأجــداده؟ أم أن 

يهودية الدولة تعني  تطبيق الشريعة اليهودية؟ أم االنظمة الغربية؟ أم سواها؟ أم أن 
يهودية الدولة تعني كل ما سبق ذكره؟ اْذ أن كل فقرة من هذه الفقرات تنفي عن هذه 

الدولة صفة الدميقراطية واحلرية واملساواة .
او  الدولة شعارًا يخفي وراءه التخلص من كل فلسطيني عربي  أما ان كانت يهودية 
يزيدون عن ستة ماليني  وهم  املغصوبة،  ارضهم  إلى  املهجرين  ومنع حق عودة  مسلم، 
نظام  أي  من  أســوأ  للعالم  جديد  نظام  وضع  إلى  تسعى  اسرائيل  ان  يعني  فهذا  انسان. 
كان في التاريخ. وسيكون مدمرًا بكل املقاييس لكل اجنازات االنسان في مجال حقوقه. 
وعلينا ان نقاومه بكل قوة؛ على الصعيد املؤسساتي واحلكومي والشخصي، حتى ننقذ 

العالم من هذا الكابوس.

ورشة للمركز الفلسطيني حول 
التشبيك مع املؤسسات الشريكة 

 رام الله - عقد املركز الفلسطيني لقضايا السالم والدميقراطية ورشة بعنوان " التشبيك 
مع املؤسسات الشريكة "، حضرها ممثلو 70 مؤسسة في محافظات الوطن ، وهدفت الى إيجاد 
سبل للعمل املشترك في املستقبل وحتديد إحتياجات املؤسسات التي بحاجة الى تغطيتها من 

خالل تبادل اخلبرات .
كما مت عرض  بتنفيذها   يقوم  التي  املشاريع  وأهــم  املركز  ونشاطات  بأعمال  التعريف  ومت 
مجموعة من التوصيات في جلسة نقاش عامة . وأكد املشاركون على ضرورة إيجاد أرضية تشبيك 
فعالة ما بني املؤسسات القاعدية والعمل للنهوض بدور املؤسسات الفاعل في الساحة الفلسطينية، 

بتقدمي اخلدمات التخصصية املختلفة وتعزيز العملية الدميقراطية . 

اختتام دورات
حول احترام حقوق اإلنسان

 رام الله ـ ملراسل ے اخلاص - اختتمت وزارة الداخلية بالشراكة مع مركز عالج وتأهيل 
ضحايا التعذيب ومركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية  مجموعة من الدورات التدريبية 
احملافظات  مختلف  في  كامل  شهر  مــدار  على  امتدت  اإلنــســان  حقوق  احــتــرام  تكريس  بعنوان 

واستهدفت تدريب وتأهيل 125 ضابطا من منتسبي قوى األمن .
التدريب ضمن مشروع مدته ثالث سنوات حتت عنوان "كسرًا للصمت ال   وقد مت تنظيم 
للتعذيب" ممول من االحتاد األوروبي بحيث يساهم االحتاد األوروبي بنسبة 80% من ميزانية 

املشروع أي ما يعادل628 الف يورو.
وأكد خضر رصرص املدير التنفيذي للمركز، أهمية التعاون القائم مع وزارة الداخلية، الفتا 
إلى أن تدريب منتسبي األجهزة األمنية لبنة أساسية ضمن أجندة املركز، الذي يسعى إلى نشر 

املعرفة وترسيخ احترام حقوق اإلنسان في املجتمع .

مسابقة إلعداد
أشرطة فيديو حول القدس 

القدس - دعت بلدية القدس العاملني في مجال الرسوم املتحركة الكالسيكية ، وصانعي األفالم 
املشاركة في  الى  والفنانني،  والهواة، وفني احلاسوب  املعماريني واملصممني  واملهندسني  والفنانني 
املسابقة الدولية، كل من خالل أسلوبه اخلاص، مبا في ذلك التعبير عن رؤيتهم الفنية ملدينة 

القدس في عام 2111.
وقال بيان صادر عن البلدية امس، أننا مهتمون بلقطات الفيديو املبتكرة واألصلية ملدينة 

القدس على نحو ما تعكسه مختلف املجتمعات في جميع أنحاء العالم. 
وقال البيان أن املوعد األخير لتقدمي أشرطة الفيديو والدخول في املسابقة هو 30 تشرين 
خالل   من  تنفذ  ســوف  املشاركني  املتسابقني  على  للحكم  األولــى  املراحل  أن  كما  الــقــادم.  الثاني 
املستخدمني لشبكة االنترنت، وفي وقت الحق سيكون التصويت من قبل فريق ميثل كبار احلكام 
الدوليني في هذا املجال ، سوف يحصل شريط الفيديو الفائز على جائزة بقيمة 10،000 دوالر 

.3D World وسيتم عمل استعراض لشريطه في مجلة العالم

والعربية  املوحدة  العربية  القائمة  من  الكنيست مسعود غنامي  زار عضو  وفا-   - الناصرة   
له  الذي تعرض  االعتداء  الناصرة، بعد  الغرب من مدينة  إلى  املهجرة،  للتغيير، قرية معلول 
اجلسور  بعض  وحتطيم  التاريخية،  حجارته  وسرقة  جدرانه  أحد  حتطيم  من  القرية  مسجد 

احلديدية داخله.
وشارك في الزيارة الشيخ صبيح كيالني مسؤول احلركة اإلسالمية في يافة الناصرة املجاورة 
لقرية معلول، والشيخ علي أبو ريا الذي أصدر خارطة وأطلس فلسطني قبل نكبة 1948، وعلي 

الصالح مدير جمعية تراث معلول ومدير املكتبة العامة في يافة الناصرة .
املسجد  املتكررة على  واالعــتــداءات  املسجد  له  الــذي تعرض  الضرر  الوفد على حجم  ووقــف 
والكنيستني الصامدتني في القرية ، وقّدم الصالح شرحا مستفيضا عن االعتداءات منذ نكبة 

لترميمها وصيانتها  املاسة  واحلاجة  القرية،  أوقاف  وعلى  وتهجيرهم  املواطنني  وتشريد   1948
واحلفاظ عليها، رغم أن السلطات اإلسرائيلية متنع الترميم.

وقال غنامي إن الذين اعتدوا على املسجد ال يراعون حرمة دين وال مقدسات، ومهما كانت 
األسباب وراء هذا العمل اجلبان فإن ذلك لن يزيدنا إال متسكا بجذورنا ومقدساتنا وبأرضنا، ومن 
املهجرة، ألنها الشاهد على وجودنا وعلى  آثار وأبنية في قرانا  حقنا احلفاظ على ما تبقى من 
اجلرمية التي حدثت عام 1948 ، وحمل احلكومة اإلسرائيلية ودائرة أراضي إسرائيل و'الكيرن 
كييمت' املسؤولية عما حدث من همجية وتخريب بحق مسجد معلول ، كونها متنع أهالي القرية 
من ترميم املقدسات واحلفاظ عليها، في الوقت الذي من املفروض أن تقوم هي باحلفاظ على هذه 

األماكن املقدسة وصيانتها وحراستها من أيدي املعتدين.

زيارة تضامنية لقرية معلول املهجرة

بيان لهيئة العلماء والدعاة حول يهودية اسرائيل

 توقيع اتفاقية إلقامة
نصب تذكاري لشهداء رام الله

اتفاقية مع د.تيسير  الله جانيت ميخائيل، امس،  رام  - وفا- وقعت رئيسة بلدية  الله  رام 
العاروري، ود. نصير العاروري، إلقامة نصب تذكاري لشهداء مدينة رام الله في البلدة القدمية ، 

يقدم آل العاروري مبوجبها مبلغ 35 ألف $ إلقامة النصب بجانب مبنى احملكمة العثمانية.
وأشارت ميخائيل إلى أنه جرى اختيار البلدة القدمية إلقامة النصب التذكاري كونها السباقة 

في تقدمي الشهداء فداء للوطن، وأوضحت أن النصب سيضم جميع أسماء الشهداء .
من جانبه، قال د. نصير العاروري إن املبلغ الذي خصص لبناء النصب التذكاري جاء تخليدا 
لذكرى إبراهيم العاروري وزوجته وجنله علي، ومشاركة  في املشاريع الثقافية واإلنسانية والوطنية، 

مشيدا باهتمام بلدية رام الله بهذه املشاريع، وحرصها على تطوير املدينة .


