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دعـــــــــــــــوة 
محاضرة بعنوان: “األدب األفرو أمريكي: نهضة هارلم 1932 – 1920”

)احملاضرة باللغة اإلجنليزية(
“األدب األفرو  القطان عن عقد محاضرة بعنوان  التربوي / مؤسسة عبد احملسن  والتطوير  للبحث  القطان  يعلن مركز 
أمريكي: نهضة هارلم 1932 – 1920” بإشراف Salam Mir، Associate prof. of English at Lasell college، حاصلة 
على شهادة الدكتوراه من جامعة مريالند في اللغة اإلجنليزية وآدابها، وتعمل في مجال التدريس منذ خمسة عشر عامًا، 

كما عملت في بلدان عدة مثل قطر، الواليات املتحدة األمريكية، ولبنان، واألردن.
هذه احملاضرة سوف تتبع أصول األدب األفرو أمريكي في فترة العبودية واملضي قدمًا ملناقشة نهضة هارلم: عصر اجلاز. 

احلركة الثقافية ستتم موضعتها في سياقها التاريخي وحتليلها وتقيمها.

ستعقد احملاضرة يوم األربعاء July 4، 2012 في مقر مؤسسة عبد احملسن القطان من الساعة اخلامسة وحتى 
السادسة مساًء .

ملزيد من اإلستفسار ميكنكم اإلتصال على :

هاتف رقم: 02-2963281/2، 
  . rawan@qattanfoundation.org :أو عبر البريد اإللكتروني
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املتحدثالنشاطالوقت
التسجيل8:30 – 9:00

10:00 – 9:00

كلمة رئيس مجلس امناء اجلامعة 
كلمة محافظ محافظة اخلليل

كلمة معالي/ وزير االقتصاد الوطني 
كلمة الوكيل املساعد/ وزارة التعليم العالي

كلمة املجلس الثقافي البريطاني
كلمة القنصل البريطاني العام

كلمة رئيس بلدية اخلليل
كلمة رئيس االحتاد العام للصناعات الفلسطينية

كلمة رئيس جامعة بوليتكنك فلسطني
كلمة رئيس املؤمتر

االستاذ احمد سعيد التميمي
االستاذ كامل حميد

ممثل عن الدكتور جواد الناجي
الدكتور فاهوم شلبي
السيدة كارولني خلف

السير فنسنت فني
االستاذ خالد العسيلي
االستاذ صقر اجلراشي

الدكتور. ابراهيم املصري
الدكتور. سهيل سامي سلطان 

د. ميرفت الشرباتي شاهنيمفهوم الشراكة الثالثية في التنمية االقتصادية10:00 – 10:15
البروفيسور جورج توفستيكاجتربة اجلامعات البريطانية في الشراكة10:15 – 11:15
استراحة قهوة11:15 – 11:30
م. طارق ابوالفيالت وم. امين سلطانمحور االستشارات والتدريب11:30 – 12:00
م. حيدر حجه وأ. وسام شمروخمحور اجلودة12:00 – 12:30
م. ماهر حشيش وم. جواد احلاججتربة مركز احلجر والرخام في الشراكة12:30 – 13:00
استراحة غداء13:00 – 14:00
السيد اندرو باركرجتربة القطاع اخلاص البريطاني في الشراكة14:00 – 15:00
د. ماهر اجلعبريمحور البحث العلمي التطبيقي15:00 – 15:30

نقاش مفتوح15:30 – 16:30
امليسرين:

م. محمد شريعه/ جامعة القدس 
د. محمد اجلعبري/ جامعة اخلليل

م. مازن سنقرط/ وزير اقتصاد سابق
أ. خالد العسيلي/ رئيس بلدية اخلليل

د. سمير حزبون/ رئيس غرفة بيت حلم
د. رضوان بركات/ رئيس جامعة اخلليل

د. نعمان عمرو/ رئيس جامعة القدس املفتوحه/اخلليل
أ. مروان سلطان/ نائب احملافظ

م. زياد طعمه/ مدير عام وزارة االقتصاد 
ممثل وزارة التعليم العالي

أ. نافذ احلرباوي/ رئيس ملتقى رجال االعمال
م. محمد غازي احلرباوي/ رئيس غرفة اخلليل

اجللسة اخلتامية والتوصيات16:30 – 17:00

املؤمتر الثاني  للشراكة الثالثية بني القطاعات » احلكومي واخلاص واألكادميي «
» شراكة - إبداع - تنمية - استدامة «

جامعة بوليتكنك فلسطني - اخلليل 
مبنى ابو رمان - كلية العلوم االدارية - قاعة املؤمترات

2012 / 07 / 03
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 إعالن صادر عن شركة كهرباء اجلنوب للمشتركني الكرام 
تعلن شركة كهرباء اجلنوب و بالتعاون مع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء عن انطالق حملة »وفر واربح« 
والتي تهدف إلى تشجيع املشتركني على ترشيد استهالك الكهرباء من خالل احلصول على خصم يصل 
إلى 8 %  على قيمة الفاتورة ملن يخفض معدل االستهالك بنسبة %15 فأعلى في أشهر احلملة مقارنة 

بالشهر نفسه من العام املاضي.

املرحلة األولى من احلملة تكون خالل شهر 8/2012  .
يبدأ التسجيل للحملة في مكاتب الشركة من 2012/7/1  إلى 2012/7/25 .

شروط التسجيل في احلملة
•أن تكون اخلدمة لالشتراكات املنزلية والتجاري الصغير فقط. 	

•أن تكون اخلدمة باسم املشترك، أو أن يتم تعديل اسم املشترك عند التسجيل للحملة 	
•أن يكون قد مضى على االشتراك سنة فأكثر.  	

•أن تكون اخلدمة وفقا لنظام الفاتورة وال تنطبق على نظام الدفع املسبق 	
•أن يكون املشترك ملتزم بالتسديد 	

الفترة الثانية للحملة تكون خالل فصل الشتاء ويتم اإلعالن عنها الحقا.

تدعو الشركة األخوة املشتركني إلى املبادرة للتسجيل في احلملة في مكاتب خدمات املشتركني واالستفادة 
من اخلصم على الفاتورة. 

www.selco.ps لالطالع على تفاصيل أكثر نرجو زيارة موقع الشركة االلكتروني
أو االتصال على مكاتب خدمات املشتركني على األرقام التالية

مكتب خدمات يطا :   2271006
مكتب خدمات الظاهرية: 2265601

Southern Electricity Co. شركة كهرباء اجلنوب
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القدس - دميا دعنا - عقد مركز حقوق 
ورشة  شمس"   " والدميقراطية  اإلنسان 
عمل بكلية الشريعة في جامعة القدس 
األساسية  واحل����ري����ات  احل���ق���وق   " ح����ول 
تعزيز  م��ش��روع  أنشطة  ضمن  وذل���ك   ،  "
الصالح  واحلكم  اإلنسان  حقوق  مفاهيم 
اجلامعات  ف��ي  ال��ش��ري��ع��ة  ك��ل��ي��ات  لطلبة 
الفلسطينية بدعم من مؤسسة املستقبل 
إبراهيم  امل��ن��س��ق  ال���ورش���ة  اف��ت��ت��ح  وق���د   ،
باملركز  معرفًا  "شمس"  مركز  من  العبد  

واملشروع .
وق���د أوض���ح ال��ب��اح��ث ع��م��اد م��وس��ى أن 
حلقوق  والدستورية  القانونية  احلماية 
اإلنسان وحرياته األساسية حتظى باهتمام 
دولي وإقليمي ومحلي فهي معترف بها في 
النظم القانونية الوطنية والدولية ، وقال 
إن موضوع احلماية القانونية والدستورية 
من  األساسية  وحرياته  اإلن��س��ان  حلقوق 
رئيسيًا  دورًا  يحتل  واالضطهاد  التعسف 
في إطار القوانني الوطنية والدولية ، وقد 
أدرك املجتمع الدولي أن االهتمام بقضية 
حقوق اإلنسان وحرياته األساسية البد وان 
يعالج من الناحيتني القانونية والقضائية 
، فبدأ التفكير في تدوين قواعد حقوق 
اإلنسان وإفراغها في قالب تشريعي دولي، 
ب��أن وض��ع القاعدة  ال��ك��ل ي��ؤم��ن  وان ك��ان 
القانونية وحده غير كفيل مبنع خرقها 
والتشريع  التدوين  من  مناص  ال  ولكن   ،
عدة  العالم  عرف  وهكذا   ، دول��ي  كإجراء 
مواضيع  مختلف  عاجلت  وعهود  مواثيق 

حقوق اإلنسان.
تقع  الدولية  احلماية  : مب��وازاة  وق��ال 
احلماية الوطنية الداخلية التي  تعود إلى 
التنفيذية  التشريعية و  الدولة  سلطات 
والقضائية  بتوفيق التشريعات الوطنية 
مع االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان و 
تطبيق أحكامها عمليا وحمايتها من قبل 
القضاء الوطني، وترد احلماية اإلقليمية 
ب���ني احل��م��اي��ت��ني ال��دول��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة ، 
كل  ف��ي  اإلقليمية  احل��م��اي��ة  وردت  وق���د 
األمريكية  و  األوروب��ي��ة  االت��ف��اق��ي��ات  م��ن 

واإلفريقية حلقوق اإلنسان .
العامة  احل���ري���ات  أن  م��وس��ى  وأوض�����ح 
مجالها  جت��د  ق��ان��ون��ي  واق���ع  ع��ن  كتعبير 
داخ���ل ال��دول��ة ف��ي ال��ق��وان��ني ال��ت��ي تتولى 
على  أبعادها  وتعرف  وحمايتها  تنظيمها 
أن��ه��ا تشكل اجليل  ف��ي  ال��دول��ي  امل��س��ت��وى 
وب��ه��ذا فإن    ، اإلن���س���ان  م��ن ح��ق��وق  األول 
احل��ري��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ه��ي إح���دى جتليات 
ال��ع��ام��ة مظهر خاص  واحل��ري��ة  احل��ري��ة، 
قانونيًا  منظمة   ، عامة  بصفة  للحرية 
بواسطة النصوص الوطنية، الدستورية و 
التشريعية والتنظيمية وكذلك  الدولية 

وتخضع حلماية قانونية فعلية.
وت��ع��زي��ز احلقوق  أن دع��م  وش���دد على 
واحلريات أمام سلطة الدولة ال يتأتى إال 
يصب  م��ا  وه��و  وضعيًا،  طابعًا  بإعطائها 
مبدأ  وتأكيد  احل��ق  نظام  اجت��اه سمو  ف��ي 
ال��ش��رع��ي��ة ، وإن����ه ي��ج��س��د االن��ت��ق��ال من 
امل��ط��ال��ب إلى  أو  امل��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا  احل���ري���ات 
الدولة  قوانني  في  بها  املعترف  احلريات 
العامة  واحل���ري���ات  احل��ق��وق  إق����رار  وإن   ،

»شمس« ينظم ورشة عمل في جامعة القدس حول »احلقوق واحلريات االساسية«
القانون  وه��و  ال��دول��ة  في  قانون  أسمى  في 
املصادقة عليها من  الدستوري وذلك بعد 
ال��دول��ة، ويعني ب��أن اإلق���رار يسير  ط��رف 
في اجتاه دعم وتعزيز احلقوق واحلريات 
وبالتالي دولة القانون ، وبهذا يشكل االجتاه 
إلى دستور احلقوق واحلريات العامة ظاهرة 
الدستور  بواسطة  إق��راره��ا  إن  كما  عاملية 
ينبع من اعتباره القانون األسمى ، وبهذا 
ضد  لضمانها  الفعالة  األداة  مبثابة  فهو 
جتاوزات السلطة التشريعية والتنفيذية، 
القانون  لدولة  معني  مبفهوم  يرتبط  كما 
على إنها الدولة التي تلتزم بحقوق اإلنسان، 
ال��ذي يتطلب تضمينها في قوانني  األم��ر 

الدولة.
وقال : إن االعتراف باحلقوق واحلريات 
الفردية كأحد مقومات الدولة القانونية  
ي��ع��د ال��ه��دف األس���اس���ي م��ن ق��ي��ام الدولة 
القانونية، ومتى اختفت احلقوق واحلريات 
الفردية أو انعدمت في النظام القائم كنا 
أمام دولة بوليسية ومتى وجدت كان من 
حق احلاكم أن يعصف بها ويستبد بأمور 
األفراد فنكون أمام دولة استبدادية ، وفي 
احلالتني ال وجود للدولة القانونية ، فمع 

الفردية  باحلقوق  لالعتراف  املفهوم  هذا 
يتعذر  القانونية  الدولة  مقومات  كأحد 
لألفراد  ليس  قانونية  دول��ة  تصور  أيضًا 
كان  ه��ن��ا  وم���ن  فيها ح��ق��وق وال ح��ري��ات، 
أحد  واحلريات  احلقوق  بتلك  لالعتراف 
لها  قيام  وال   ، القانونية  الدولة  مقومات 

إال به.
وحرياته  اإلن����س����ان  ح���ق���وق  إن  وق�����ال 
وث��ي��ق��ة االستقالل  ف��ي ص��ل��ب  األس��اس��ي��ة 
ال���ص���ادرة ب��ت��اري��خ ع���ن املجلس  ال��وط��ن��ي 
الوطني الفلسطيني باجلزائر والتي متثل 
قمة التسلسل الهرمي في النظام القانوني 
هذه  إعطاء  يعني  الفلسطينية،  للدولة 
في  تعتبر  كما  خ��اص��ة،  قدسية  احل��ق��وق 
حماية  لضمان  فعالة  وسيلة  الوقت  ذات 
هذه احلقوق ، واعتبرت وثيقة االستقالل 
التحرير  ملنظمة  ج��دي��د  ميثاق  مبثابة 
الفلسطينية قائمة على الشرعية الدولية، 
ك��م��ا أرس���ت ال��وث��ي��ق��ة أس���اس ن��ظ��ام احلكم 
الدميقراطية  على  القائم  فلسطني  ف��ي 
والتعددية واملساواة بني املواطنني واحترام 
مبادئ حقوق اإلنسان والتداول السلمي بني 

السلطة واحترام األديان.

ومت التأكيد أيضا في مقدمة القانون 
الثابتة  األس���س  امل��ع��دل ع��ل��ى  األس���اس���ي 
للشعب  اجلماعي  ال��وج��دان  متثل  التي 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، مب���ك���ون���ات���ه ال���روح���ي���ة 
القومي،  وانتمائه  الوطنية،  وعقيدته 
ك��م��ا اش��ت��م��ل ف��ي أب��واب��ه ع��ل��ى مجموعة 
من ال��ق��واع��د        واألص���ول الدستورية 
ف��ي��م��ا ي��ت��ص��ل بضمان  امل���ت���ط���ورة س����واء 
والشخصية  العامة  واحل��ري��ات  احل��ق��وق 
على اختالفها مبا يحقق العدل و املساواة 
للجميع دون متييز، أو فيما يخص مبدأ 
س��ي��ادة ال��ق��ان��ون، وحت��ق��ي��ق ال���ت���وازن بني 
الفاصلة  احل��دود  توضيح  مع  السلطات، 
بني اختصاصات كل منها، بحيث تكفل 
لها االستقاللية من ناحية والتكامل في 
األداء من ناحية أخرى، وذلك في سبيل 

املصلحة الوطنية العليا.
املشرع  ح�����رص  ل���ق���د   : م���وس���ى  وق������ال 
الفلسطيني على تضمني القانون األساسي 
للسلطة الوطنية الفلسطينية العديد من 
النصوص الدستورية التي تضمن احلقوق 
و احلريات العامة وبينت نطاقها وضرورة 
وعلى  احل��ري��ة،  في  احل��ق  مثل   ، احترامها 

عدم إلقاء القبض على أحد أو تفتيشه أو 
حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه 
ألحكام  وفقًا  قضائي  بأمر  إال  التنقل  من 
ال��ق��ان��ون، وي��ح��دد ال��ق��ان��ون م���دة احلبس 
االحتياطي وال يجوز احلجز أو احلبس في 
الصادرة  للقوانني  اخلاضعة  األماكن  غير 

بتنظيم السجون.
وفي نهاية اللقاء  ، أكد املشاركون على 
احلريات  و  احل��ق��وق  ع��ل��ى  اع��ت��داء  أي  أن 
يعتبر  اخل��اص��ة  احل��ي��اة  ح��رم��ة  أو  العامة 
وعلى   ، ال��ق��ان��ون  عليها  ي��ع��اق��ب  ج��رمي��ة 
أهمية تقوية املراقبة الدستورية للقوانني، 
وضمان محاسبة و مساءلة منتهكي القوانني 
، واستكمال التشريعات والقوانني الضامنة 
في  ال���واردة  والسياسية  املدنية  للحقوق 
الرقابي  الدور  وتفعيل   ، األساسي  القانون 
واملجتمع  التشريعي  للمجلس  امل��ش��ت��رك 
املدني، ووضع خطة وطنية للنهوض بواقع 
حقوق اإلنسان، واإلسراع بتشريع القوانني 
الضامنة للحقوق واحلريات كقوانني حرية 
التعبير وحرية الوصول للمعلومات وحرية 
التي  القوانني  وإل��غ��اء  والتظاهر،  التجمع 

تتعارض معها.

مركز الجئ يختتم جولته 
الثقافية - الفنية في 

اجنلترا و اسكتلندا
بيت حلم - جنيب فراج -اختتم مركز الجئ الفلسطيني جولته 
الثقافية الفنية الثالثة في بريطانيا و اسكتلندا استمرت ٢٠ يوما.

امل��رك��ز  للفنون الشعبية ق��دم��ت ع��روض��ا ف��ي كل  وك��ان��ت  ف��رق��ة 
املدن  من  عدد  و  االسكتلندية.  ابردين  دن��دي،  ادنبرا،  جالسكو،  من 
االجنليزية كهالي فاكس، توتنهام، ليفربول و لندن  بحضور العديد من 

املهتمني بالقضية الفلسطينية. وقد شهدت العروض تفاعال كبيرا.
للصور  معارض  واقامة  قصيرة  أف��الم  عرض  الفنية  النشاطات  وراف��ق 
الفوتوغرافية من أنتاج الوحدة الفنية و اإلعالمية في مركز الجئ،  و التي 
تتحدث عن العديد من القضايا الوطنية و املشاكل اليومية التي يعيشها 
الشعب الفلسطيني حتت االحتالل، و عن انتهاكات االحتالل حلقوق اإلنسان، 

ونظام الفصل العنصري الذي متارسه إسرائيل ضد الفلسطينيني.
كما مت تنظيم عدد من احملاضرات وعقد ورشات العمل في عدد 
من اجلامعات و املدارس التي زارتها املجموعة، تناولت احلياة في ظل 

االحتالل واوضاع االسري في السجون االسرائيلية .
للمشروع ومن بينهم موسسة  الداعمني  وشكر مركز الجئ جميع 
االمل في لندن وجلنة املونينايت املركزية في القدس  ومركز بديل 

ملصادر حقوق املواطنة والالجئني.

نفي تقرير حول
خالفات على منصب

أمني عام جلان املقاومة
غزة - عالء املشهراوي- إستغرب محمد أبو نصيرة " أبو رضوان" 
عضو القيادة املركزية للجان املقاومة ما جاء في صحيفة ے في 
عددها الصادر السبت 6/3٠ عن خالفات على منصب األمني العام 
للجان املقاومة ونسبت ذلك ملصدر فلسطيني وهذا املصطلح غالبًا 

ما يستخدم عندما تكون املعلومات غير ذات مصداقية .
الصحيفة قبل نشر تقريرها  وقال "أبو رض��وان"  كان على 
املذكور الذي يتحدث عن جلان املقاومة أن تقوم بالتواصل مع 
أو  اإلعالمي  املكتب  عبر  املقاومة  جل��ان  في  الرسمية  القنوات 
أن  قبل  األم��ر  استيضاح  أج��ل  من  بإسمها  الرسميني  الناطقني 
تقوم بنشر هذا التقرير وأوضح أن املقاومة قررت بعد إستشهاد 
أمينها العام الشيخ أبو إبراهيم القيسي رحمه الله عدم اإلعالن 
الذي هو تكليف  املنصب  إلغاء  العام وهذا ال يعني  أمينها  عن 
على  فيها  يتنافس  ال  شهادة  كمشروع  املقاومة  وأن  تشريف  ال 
واألرواح في مسيرة  بالدماء  البذل  املنافسة على  إمنا  مناصب 

التحرر من االحتالل.


