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مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية “شمس”
Human Rights & Democracy Media Center” SHAMS”

دعوة للمشاركة
في فعاليات ذكرى اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واليوم العاملي للمدافعني 

انطالقًا من رسالة مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية »شمس«،في تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان واحلكم الصالح ومفاهيم 
الدميقراطية وسيادة القانون،فإن املركز يعمل جاهدًا على إنشاء برامج وعقد أنشطة،بهدف تعميق الوعي،وتقوية الشعور 
باملسؤولية اجلماعية،وإلى إثراء ونشر املعرفة العلمية املتخصصة حولها ،ومن هنا فإن املركز سيقوم بعقد سلسلة من النشاطات 
والفعاليات إحياًء للذكرى السنوية لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،الذي تبنته األمم املتحدة في1948/12/10 واليوم العاملي 
إلعالن حماية املدافعني عن حقوق اإلنسان التي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة في 12/9/ 1998،وعليه يدعو املركز 

اجلميع للمشاركة في األنشطة والفعاليات إحياًء لهاتني املناسبتني وفقًا  للجدول التالي:
أواًل:الندوات :

سيتم تنظيم مجموعة من الندوات بالتعاون مع كليات احلقوق والقانون في جامعات النجاح ،العربية األمريكية ، والقدس، حيث 
سيتم استضافة مجموعة من األكادمييني واخلبراء ونشطاء حقوق اإلنسان

الساعة التاريخ اليوم املكان عنوان اللقاء  الرقم

1:00 2010/12/5 األحد 
اجلامعة العربية 

األمريكية 
63 عامًا على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بني 

مصالح الدول وحقوق الشعوب
1

10:00 2010/12/6 االثنني جامعة القدس 
اجلامعي  املستوى  على  اإلنسان  حقوق  تدريس 

واحلركة احلقوقية في فلسطني 
2

11:00 2010/12/8 األربعاء
جامعة النجاح 

الوطنية 
آليات احلماية الدولية واإلقليمية للمدافعني عن 

حقوق اإلنسان
3

التاريخ اليوم املكان عنوان اللقاء  الرقم

2010/12/10 اجلمعة 
تلفزيون القدس التربوي 

وقناة مكس الفضائية
حركة حقوق االنسان الفلسطينية بني األجندة 

احلزبية واألولوية الوطنية.
1

2010/12/12 االحد
تلفزيون القدس التربوي 

وقناة مكس الفضائية
املدافعني عن حقوق االنسان بني املهنة  والرسالة. 2

الساعة التاريخ اليوم املكان  الرقم العنوان 

11:00 2010/12/9 اخلميس  بيت حلم
االنسان  حلقوق  العاملي  لإلعالن   القانوني  املركز 

وأهميته التاريخية.
1

11:00 2010/12/11 السبت اخلليل
آليات تفعيل قرارات مجلس حقوق االنسان تقرير 

غولدستون منوذجيا.
2

ثانيًا : ورش العمل :

ثالثًا : اإلعالم 
سيتم عقد حلقتني تلفزيونيتني وضمن البرنامج التلفزيوني »قضايا وأراء« الذي ينتجه املركز ،حيث سيتم استضافة مجموعة من 

األكادمييني واخلبراء ونشطاء حقوق اإلنسان 

رابعًا : املنشورات
•سيتم العمل على إصدار بوستر حول املناسبة  	

 في حالة وجود أسئلة الرجاء االتصال على هاتف رقم 022985254 ،فاكس، 022985255 ، جوال 0599525094 
info@shams-pal.org            أو         c_shams@hotmail.com

http://www.shams-pal.org

ز12/2)18(

خالل زيارة لعدد من أهالي األسرى في البلدة

جلنة املرابطني تندد باإلجراءات اإلسرائيلية في 
العيسوية وحتويلها الى منطقة مكتظة بشريا 

القدس- ملراسل ے اخلاص- نددت جلنة املرابطني في القدس الشريف، 
محيطها  عن  سلخها  ال��ى  الهادفة  العسوية  بلدة  في  االسرائيلية  ب��االج��راءات 

الفلسطيني في املدينة وخنقها من الناحيتني اجلغرافية والدميغرافية. 
باملخيمات  اشبه  باتت  العيسوية  ان  اللجنة،  رئيس  مخيمر  يوسف  وق��ال 

اكتظاظا سكانيا وعمرانيا، علما ان أراضيها متتد حتى اخلان االحمر .
واشار الى ان االسرائيليني اقاموا في اطار هذه السياسة قيادة مركز الشرطة 
الى جحيم  السكان  ال��ذي حول حياة  االم��ر   E1 في منطقة اطلقت عليها اسم

اليطاق.
جاء ذلك خالل زيارة قامت بها اللجنة امس االول، لعدد من اهالي االسرى 
من بلدة العيسوية القابعني في السجون االسرائيلية والذين ادوا فريضة احلج 

لهذا العام .
وترأس الوفد رئيس اللجنة يوسف مخيمر وشارك فيه قياديون من حركة 
البلدة ومسؤولو  ووجهاء  الوطنية  الفصائل  العيسوية ومندوبون عن  فتح في 

عدد من املؤسسات .
واستهلت اجلولة بزيارة للحاج أبو رأفت العيساوي وزوجته، حيث يقبع لهذه 
العائلة أربعة ابناء في االسر وهم سامر في سجن شطة يقضي حكما بالسجن 
30 عاما، مدحت ورأفت في جلبوع، أما احملامية شيرين ففي هشارون، ولهذه 
ابن شهيد قضى في احداث االقصى في االنتفاضة االولى، ومت تسليم العائلة 

درعا تقديرية لها باعتبارها عائلة فلسطينية مميزة ومنوذجية في الصمود 
ومقاومة االحتالل.

ثم توجه اعضاء اللجنة والوجهاء الى منزل االسير خالد محيسن الذي قضى 
السلطة  من  طالبت  التي  بزوجته  والتقى  عاما،   25 االسرائيلية  السجون  في 
الفلسطينية الضغط على املجتمع الدولي لتحدد اسرائيل مدة املؤبد لالسرى 

الفلسطينيني االمنيني.
والداخل  ال��ق��دس  أس����رى  ب��أه��ال��ي  االه��ت��م��ام  ع��ل��ى ض����رورة  وش����دد مخيمر 
والتهميش  االهمال  من  املاضية  السنوات  م��دار  على  عانوا  الذين  الفلسطيني 

من كافة اجلهات.
 وقال:" هناك جهود كبيرة من وسائل االعالم واملؤسسات احلقوقية البراز 

قضية االسرى وتسليط الضوء عليها بعد االجحاف الطويل بها.
وآباء، فمن يطالب  وأمهات  وأطفال  الفلسطينيني عائالت  وقال:" لألسرى 
باالفراج عن شاليط عليه أن ينظر ألسرانا كقضية انسانية فهم يقضون أحكاما 
والتجويع  االهمال  من  ويعانون  السنوات  عشرات  اعتقالهم  على  وم��ر  عالية 
اللجنة  قبل  من  خ��اص  برنامج  وج��ود  عن  مخيمر  وكشف  السيئة."  واملعاملة 
ألسرى الداخل الفلسطيني، وقال:" ان أسرى الداخل هم جزء من احلركة االسيرة 
الفلسطينية فهم من ضحى بحريته وقاوم ولن نقبل بالتقسيمات االسرائيلية 

ألسرانا البواسل.

تنويه
ورد خطأ في اخلبر املنشور في عدد االمس حول 
ماراثون نابلس الثاني ان موعد اجراء املاراثون هو 
يوم  ه��و  وال��ص��ح��ي��ح   2010/12/31 اجل��م��ع��ة  ي���وم 

اجلمعة 2010/12/24، لذا اقتضى التنويه.

في رسالة بعثها خبراء الى نتانياهو وباراك

الشرطة االسرائيلية فتحت هذا العام ملفات ضد ١١٢٤ صبياً من القدس الشرقية
ت��ل أب��ي��ب-ب��ع��ث ٦0 خ��ب��ي��رًا اس��رائ��ي��ل��ي��ًا في 
معاجلة شؤون الصبية والشبان االسبوع املاضي 
احلكومة  رئيس  نتانياهو  بنيامني  ال��ى  رسالة 
املستشار  فاينشتاين  يهودا  وال��ى  االسرائيلية 
اذا  التأكد  فيها  طالبوهما  للحكومة،  القضائي 
القاصرين  م��ع  ال��ش��رط��ة  ت��ص��رف��ات  ك���ان ط��اب��ع 
الفلسطينيني في القدس الشرقية يتوافق مع 
الشهادات حول  ازدي��اد  القانون، وذلك في ضوء 
اجراءات اعتقال وحتقيق غير قانونية متارس 
ضد الصبية والشبان الفلسطينيني في القدس 
تخوضه  الذي  الصراع  اطار  في  وذلك  الشرقية 

الشرطة ضد رشق احلجارة.
وقالت صحيفة »هآرتس« امس انه يتضح من 
معطيات الشرطة االسرائيلية انه فتحت خالل 
قاصرًا   1124 ضد  حتقيق  ملفات  االخير  العام 
ووفقًا ملنظمة  الشرقية.  القدس  فلسطينيًا من 
»بتسيلم« فقد أبلغتها الشرطة ان جميع امللفات 
طابع  لكن  ح��ج��ارة،  رش��ق  ح��ول  شبهات  تتناول 
غضب  يثير  والتحقيقات  االعتقاالت  تنفيذ 
»يقول  فيها:  ورد  التي  الرسالة،  على  املوقعني 
في  أسرتهم  من  سحبوا  بأنهم  والشبان  الصبية 
رج��ال شرطة سريون  اعتقلهم  او  الليل  ساعات 
واف����راد م��ن ق���وات خ��اص��ة خ��الل ت��واج��ده��م في 
عن  تفاصيل  الرسالة  في  وعرضت  احيائهم«. 
ونقلوا  تكبيلهم  مت  »لقد  الصبية:  قالها  أم��ور 
وأحيانًا  اهاليهم  مرافقة  ب��دون  التحقيق  ال��ى 
زمن حقيقي، وطلب  اب��الغ عائالتهم في  ب��دون 
كشرط  واقربائهم  بأصدقائهم  الوشاية  منهم 
م���ن تهديدات  ل��ق��د ع���ان���وا  الط����الق س��راح��ه��م، 
واه��ان��ات احملققني واح��ي��ان��ًا ك��ان��وا ي��ع��ان��ون من 
نقلهم  واه��ان��ات من قبل احملققني خ��الل  عنف 
بعنف  معهم  التحقيقات  واجريت  املعتقل  الى 

جسدي حقيقي«.
»تقلقنا  ال��رس��ال��ة:  ع��ل��ى  للموقعني  ووف���ق���ًا 
عددًا  ان  اك��دت  التي  الشهادات  خاصة  بصورة 
املسؤولية  سن  عامًا،   12 سن  حتت  الصبية  من 
الشرطة،  رج��ال  لتحقيقات  تعرضوا  اجلنائية 
امناط  معهم  استخدمت  الصغيرة  سنهم  ورغ��م 
حتقيق قاسية تلحق اضرارًا. وعلى سبيل املثال 
بأنه  ق��ال  سلوان  من  أع��وام  ثمانية  عمره  طفل 
في  ومكث  الليل  منتصف  في  سريره  من  اخ��ذ 
وآخر عمره عشرة  ساعات.  اربع  الشرطة  مركز 
اعوام، عاد من التحقيق وعلى ظهره آثار ضرب 

تلقاه خالل االعتقال والتحقيق«.
ودعا اخلبراء ومنهم روائيو اطفال مثل يهودا 
التحقيق  اج����راءات  ان  م��ن  التأكد  ال��ى  اط��ل��س، 
حجارة  رش��ق  بتهمة  صبية  واعتقال  واالع��اق��ة 
لالجراءات.  وف��ق��ًا  جت��ري  الشرقية  ال��ق��دس  ف��ي 
وح�����ذروا م��ن ال��ن��ت��ائ��ج ال��ق��اس��ي��ة ع��ل��ى الصبية 
القانونية.  غير  النشاطات  اس��ت��م��رار  ح��ال  ف��ي 
وحذرت الرسالة من معاناة الصبية من أعراض 
تسبق االزمة النفسية مثل الكوابيس وقلة النوم 

والترطيب في ساعات الليل وما شابه.
قدمت عائلة الطفل آدم الرشق-٧ أعوام-من 
سلوان شكوى الى قسم التحقيقات مع الشرطة، 
اكدوا فيها ضرب رجال شرطة من قوات حرس 
احل���دود االس��ب��وع امل��اض��ي ل��ه ل��دى محاولتهم 
ال��ق��اء ال��ق��ب��ض ع��ل��ى ص��ب��ي��ة رش��ق��وا حجارة. 
االن مهمومًا وخائفًا منذ  الطفل حتى  ويبدو 
ال��ب��داي��ة احلديث  ذاك احل����ادث. ورف���ض ف��ي 
عليان  نسرين  حث  بعد  لكن  معه  ج��رى  عما 
احملامية في جمعية حقوق املواطن وافق على 

وصف ما جرى معه.
وقال الطفل: »عمري سبعة أعوام واربعة شهور، 
امل��درس��ة، لكنني  االرب��ع��اء من  ي��وم  خرجت ظهر 
ابو  بقالة  ال��ى  ودخلت  يركضون  اوالدًا  شاهدت 
اسماعيل وحضروا، كانوا ثالثة احدهم عربي...

وبعد  وصفعوني،  كتفي  على  وضربوني  ركلوني 

ذلك سألوني عن اسمي ومن هو أبي«.
خرج الرشق من البقالة واجته الى منزله، لكن 
بالفرار  الذ  ثانية  الشرطة  رج��ال  شاهد  عندما 
واختبأ هناك في حرش  املجاور  املكبر  الى جبل 
مل��دة ساعة، حلني وص��ول ام��ه ال��ى امل��ك��ان، وقالت 
االم: »اعتقدت في البداية انهم اعتقلوه، لكنهم 

قالوا لي بأنه في حرش جبل املكبر« ونقلته الى 
البيت وحممته وشاهدت اآلثار على جسده، والنه 
لم يكن بصحة جيدة مت استدعاء والده منصور، 
تصيدق  شعاري  مستشفى  الى  بنقله  بادر  الذي 
واتضح في عيادة الطوارىء معاناته من اصابات 
عرضت  التي  للوثائق  ووفقًا  ومرفقه  ركبته  في 

العودة  منه  طلب  فقد  »هآرتس«  صحيفة  على 
الى املستشفى بعد اسبوع.

احلاالت  »ف��ي  القدس:  ل��واء  وعلم من شرطة 
التي يشكو فيها مواطنون من عنف رجال الشرطة 
رجال  م��ع  التحقيقات  قسم  ال��ى  حتويلهم  يتم 

الشرطة لتقدمي شكاوى«.   

ليفني: نتنياهو ال يقول احلقيقة لنفسه وال للجمهور
ال عالقة بني إيران والصراع اإلسرائيلي- الفلسطيني

كدميا  ح��زب  زعيمة  هاجمت  -وف��ا-  أبيب  تل 
أمس،  ليفني  تسيبي  الكنيست  عضو  اإلسرائيلي 
إياه  متهمة  نتنياهو  بنيامني  احل��ك��وم��ة  رئ��ي��س 
بالكذب وعدم قول احلقيقة خالل جلسة صاخبة 

في الكنيست.
نتنياهو  الى  توجهت  املعارضة  زعيمة  ليفني 
بعد  للكنيست،  العامة  الهيئة  ف��ي  ت��واج��د  ال���ذي 
للعملية  بالنسبة  سياسته  ح��ول  خطابا  ألقى  ان 
السلمية وقانون استطالع الرأي حول االنسحاب من 
القدس وهضبة اجلوالن مدعيا أنه على الشعب أن 

يقرر مصير الدولة وليس عضو كنيست.
وقالت ليفني لنتنياهو 'أنت قوي في اخلطابات 
أسالك  أن  أريد  القرارات،  اتخاذ  لكنك ضعيف في 
متى قلت احلقيقة لنفسك؟ أو لزمالئك أو للجمهور 
تقول احلقيقة  أن  أري��ده منك  ما  انتخبك؟  ال��ذي 
على  هجومها  واصلت  التي  ليفني  وأضافت  فقط' 
دول  م��ع  قوية  ع��الق��ات  لنا  'ك��ان��ت  قائلة  نتنياهو 
كثيرة واليوم ال يريد أحد أن يتحدث معك ألنك 

غير جدي وال تقول احلقيقة'.
وتطرقت ليفني إلى إيران والقضية الفلسطينية 

'نعم إن إيران دولة معادية إلسرائيل لكن ال توجد 
عالقة بني الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وإيران' 
أكدت ليفني والتي أضافت أنه كان من املفروض أن 
يواصل نتنياهو احملادثات مع اجلانب الفلسطيني 
تشرين  شهر  في  عندها  انتهت  التي  النقطة  من 
الثاني 2008 وكان من املفروض أن  تواصل املفاوضات 
الفلسطينية  والقيادة  العربي  العالم  الن  بجدية 
كانوا على استعداد للتفاوض اجلدي إلنهاء الصراع، 
لكنك فضلت احملافظة على االئتالف احلكومي. قل 

لي من هم أصدقاؤك أقول لك من أنت.
احلقيقة  أن  قناعة  على  أن��ه��ا  ليفني  وأك���دت 
امل��ه��م��ة ه��ي إق��ام��ة دول��ت��ني ألن���ه وح��س��ب قراراتك 
وخطتك لن تكون هناك دولة يهودية إذا لم تقم 
دولة فلسطينية ألن إقامة مثل هذه الدولة مصلحة 
لليهود والدولة. 'هل تدري ملاذا ال يتم احلوار اآلن 
مع الفلسطينيني.. ألن أحدا ال يصدق أقوالك وال 
يثق بك' قالت ليفني والتي عادت وكررت 'أنت ال 

تقول احلقيقة'.
وكان أعضاء من الليكود قد قاطعوا ليفني ومت 

إخراجهم من قاعة اجللسة.
وكانت الكنيست قد عقدت اجللسة بعد توقيع 
الهيئة  أم��ام  نتنياهو  مثول  طلب  على  عضوا   40
بسبب  حكومته  عن  الثقة  حجب  لبحث  العامة 
اجلانب  م��ع  امل��ف��اوض��ات  ووق���ف  املتقلبة  م��واق��ف��ه 

الفلسطيني.
طلب  ساحقة   بأغلبية  الكنيست  ردت  وق��د 

حجب الثقة عن حكومة نتنياهو.

مؤسسات رسمية وشعبية مغربية تستعد 
الحتضان املؤمتر الدولي لالسرى الفلسطينيني

نابلس- غسان الكتوت- الرواد للصحافة واإلعالم- صرح االستاذ محمد بن جلون رئيس اللجنة التحضيرية 
للمؤمتر الدولي لالسرى الفلسطينيني باملغرب ان جميع املؤسسات واجلمعيات احلقوقية واالنسانية تستعد 

الحتضان املؤمتر املقرر عقده في مدينة الرباط بتاريخ 2011/1/21.
اوروبا  املؤسسات في  التحضيرات واالتصاالت جارية على قدم وساق مع جميع  ان  الى  واشار بن جلون 
دولية  500 شخصية  املشاركني حوالي  وسيكون عدد  باملؤمتر،  املشاركة  اجل  من  العربية  وال��دول  وامريكا 
وفلسطينية، وستضم كافة اجلمعيات احلقوقية واالنسانية، وسيناقش املؤمتر اجلوانب القانونية واالعالمية 

واالجتماعية.
من جانبه، وجه السفير الفلسطيني في املغرب الدكتور احمد صبح شكره الى كافة اجلمعيات واملؤسسات 
الرسمية والشعبية التي عملت ليل نهار من اجل اجناح املؤمتر الدولي لنصرة االسرى الفلسطينيني، واكد 
صبح ان هذا املؤمتر هو االول من نوعه الذي يقام في دولة املغرب الشقيق، واشار الى ان السفارة الفلسطينية 
تقوم حاليا باجراء التحضيرات الالزمة بالتعاون مع نادي االسير الفلسطيني ووزارة االسرى واحملررين ومع 

وزارة اخلارجية في املغرب لتسهيل وصول الوفود املشاركة.
املطلوبة  والتحضيرات  الترتيبات  بعمل  ق��ام  االسير  ن��ادي  ان  ف��ارس  ق��دورة  االسير  ن��ادي  رئيس  وق��ال 
للمشاركة باملؤمتر، واشار الى ان جميع املؤسسات احلقوقية في فلسطني والداخل والقدس ممثلة بتشكيلة 

الوفد الفلسطيني مبا يزيد عن خمسني مؤسسة وجمعية حقوقية فلسطينية.
ال��دول��ي لالسرى  امل��ؤمت��ر  اجن���اح  ال��ت��ي عملت على  املغربية  وامل��ؤس��س��ات  ك��اف��ة اجلمعيات  ف���ارس  وش��ك��ر 

الفلسطينيني .


