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 ، وذلك ضمن ة للفسادحول الثقافة المضادلقاء موسعاً في قاعة الجمعية النسوية في بلدة بروقين بمحافظة سلفيت  ،" شمس" عقد مركز 
حضرها رئيس البلدية ) أمان(أنشطة مشروع المثل الشعبي ودوره في مكافحة الفساد والممول من االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة 

لقيم ، وقال أن ثقافة المجتمع  هي مجموعة ا"شمس"وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين،وقد افتتح اللقاء محمد حمايل من مركز 
واألفكار والخبرات والتجارب المتراكمة، والتي تمثل هوية أجياله، وتتحكم في تصرفاتهم ومسيرتهم، وتميزهم عن غيرهم من المجتمعات 

األخرى، في التصورات واالعتقادات، والمبادئ، واألخالقيات، والعادات والتقاليد، واألذواق واألحاسيس، والمعامالت الحياتية اليومية، 
لتي بها تحتفظ األمة بهويتها الثقافية، وخصائصها التاريخية،وقال ما يثير االنتباه، ويدعو إلى الحيرة لماذا أفراد المجتمع ال تنتابهم وهي ا

وقال أن الجميع .الحيرة من هذه السلوكات التي تضّر بالجميع،ومن بعض الظواهر االجتماعية التي تهدد الجميع والكل يعاينها ويعايشها
 بالوقوف أمام الظواهر الغريبة التي بدأت تغزو مجتمعنا سواء من باب الثقافة الدينية أو من باب الثقافة الوطنية أو من باب ثقافة مطالب

   . التكافل االجتماعي

لتركيبة وجزءاً من ا.وأصبحت من صلب ثقافة المجتمع.من جانبه قال المدرب بشار الديك أن الفساد في عالمنا العربي ،مشكلة أخالقية
فعندما تتحول ثقافة الواسطة إلى أسلوب لتحقيق الحاجات،وعندما يبلغ الفساد هذا المبلغ من التفاقم تتعطل إلى حد بعيد آليات . االجتماعية

ال يحجب فالناخب ال يحاسب النائب بل يعاود انتخابه بصرف النظر عن أداته أو سمعته، والنائب . الرقابة في الدولة، والمساءلة والمحاسبة
الثقة عن حكومته، فهو ينتقدها بأقذع العبارات ثم يصّوت لها ولمشاريعها، والحكومة ال تحاسب اإلدارة على علمها ، ويد القضاء ال تطال 

  المسؤولين في الدولة

ة على حساب وبين الديك مجموعة من السلوكيات  التي تحدد بعض االتجاهات وأنماط السلوك المبنية على تغليب المصلحة الفردي
المصلحة العامة،ما يترتب على ذلك ازدياد واضح في مظاهر الفساد االجتماعي واإلداري على حد سواء، حيث تنتشر بسرعة ظواهر 
التعاطي غير المشروع للمخدرات، والجرائم المنظمة، باإلضافة إلى ظواهر االختالس، والرشوة، وغسيل األموال واستغالل المنصب 

مما يؤدي إلى أضعاف من رغبة المواطن في المشاركة . واهر التي تهدد أمن المجتمع، وأمن األفراد على حد سواءوغير ذلك من الظ
بتغيير واقعه وظروفه، وخلق بيئة طاردة لالستثمارات المالية، مترافقة مع هجرة األدمغة والعقول المبدعة،كما أن ذلك سيؤدي إلى هز 

وحلول .وخلق التميز والطبقية وعدم العدالة. لحكومية وشيوع مظاهر السخط وعدم الرضا العلنيمصداقية وثقة الجمهور مع الدائرة ا
  .الفساد محل القواعد العامة والممارسات األخالقية

وشدد الديك على دور كل من رجال الدين من ُوّعاظ وأئمة المساجد، وخطباء ، والخطاب اإلعالمي بكل مكوناته، والمجتمع المدني ، 
اب، والمثقفون الذين يمتلكون منابر إعالمية، ووزارات التربية، والتعليم العالي،والجامعات،واألحزاب السياسية ، وكل المعنيين لتكاتف الكُتّ

والوقوف صفاً أمام بعض الظواهر الغريبة عن عادتنا وتقاليدنا  ،لكي ننجح في التأسيس لثقافة مجتمعية مانعة للفساد  من خالل ثقافة 
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ة واعية، إن نشـر الثقافة المجتمعية هو البديل بين المواطنين لتعرية مفهوم الفساد وفضح ضرره االقتصادي واالجتماعي مجتمعي
  .والسياسي واألخالقي، وثقافة تعزيز األخالق والقيم  النبيلة،من خالل ثقافة مجتمعية وليس نخبوية

 باآلثار السلبية للفساد على عملية التنمية بمختلف جوانبها السياسية وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بضرورة توعية المواطنين
واالقتصادية  االجتماعية والثقافية عبر وسائل اإلعالم المختلفة المرئية و المسموعة و المكتوبة ، وخلق رأي عام يرفض الفساد ، وتعريف 

ية مدنية أو أمنية  بما لهم من حقوق وما يترتب عليهم من المواطنين من خالل اللوحات التعريفية واإلرشادية في كل مؤسسة حكوم
وتبسيط القوانين وجعلها أكثر شفافية ووضوحاً و إزالة الغموض الذي يفسح المجال . واجبات منعاً لالبتزاز الذي يتعرض له المواطن

و مؤسسات المجتمع المدني في مجال لتأويل وتفسير القوانين حسب مقتضيات مصالح فئة دون أخرى ، تفعيل دور المجلس التشريعي 
  مكافحة الفساد

  21/11/2011 الثالثاء-الخليل
  

كلية فلسطين التقنية العروب تضمنت المناظرة فريقين من الطالب كل فريق يتكون من ثالث طالب بحضور عقد مركز شمس مناظرة في 

وأساتذة وطالب ممثلين .سائي وجمعية الشجر وعن الجبهة الديمقراطيةالسيد فريد ممثلين عن لجنة االنتخابات المركزية  ولجنة االتحاد الن

أسئلة وكانت تتم اإلجابة عليها من كال الفريقين  كلية العروب واستمرت المناظرة أكثر من ساعتين وكانت المناظرة على شكل طرح

باب في المجتمع في المشاركة السياسية وتعقب هذه اإلجابة تعقيبات من الحضور  المتواجدين وتضمنت المناظرة أهمية دور الش

والمعوقات التي تحول دون مشاركتهم  ودور األحزاب السياسية  في مدى تعزيز أو  مشاركتهم ودور المؤسسات المدنية في  تعزيز 

خابية ومدى القدرة على دورهم في العملية االنتخابية ومدى أهمية تعزيز مفهوم المواطنة في تأثيرها على مشاركة الشباب في العملية االنت

تعزيز مفهوم دور الشباب في المشاركة السياسية في ظل التعقيدات الفضائية وأوصى الحضور بضرورة عقد العديد من الو رشات من قبل 

  .المؤسسات المحلية لتعزيز دور الشباب ومدى أهمية تفعيل دورهم في المشاركة السياسية ،وتعزيز قبول اآلخر

  2011\11\24 سالخمي - بيرزيت
  

) جامعة النجاح ،جامعة بيرزيت ،الجامعة العربية األمريكية،جامعة القدس(لكليات القانون بمشاركة أربع جامعات  مسابقة عقد مركز شمس
 في جامعة بيرزيت ، كلية الحقوق وكانوا راضيين بمستوى المسابقة من حيث طبيعة األسئلة ومنافسة األساتذةتم حضور عدد من 

بقين ومن المالحظ أن طالب  جامعة بيرزيت كان لديهم الحظ في اإلجابات الصحيحة لمعظم األسئلة، وكذلك طالب جامعة القدس و المتسا
الجامعة األمريكية ومن ثم طالب جامعة النجاح ، كان لدى الطالب إجماال إلمام بموضوع النزاهة والشفافية وكانت مشاركتهم فعالة،وقد 

ي تصب في بحر األسئلة وكان هناك تنافس واضح بين الطالب ولكن اإلجابة األفضل هي التي تحصل على العالمة تفاوتت اإلجابات الت
  .ا كان ملحوظ بشكل واضحذومستوى المعرفة لدى الطالب كان عالي وه.األفضل



  2011\11\28 االثنين- ليةيقلق
  

 وذلك ضمن أنشطة مشروع حرية الرأي والتعبير والصحافةة ،حول ورشة عمل في كلية الدعوة اإلسالمية في قلقيلي" شمس" عقد مركز 
تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان والحكم الصالح لطلبة كليات الشريعة في الجامعات الفلسطينية بدعم من مؤسسة المستقبل ،حضر الورشة 

طالب عميد كلية الدعوة اإلسالمية في قلقيلية الدكتور سعد رستم وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية للكلية ،والعديد من و
  .وطالبات الكلية ،وقد افتتح الورشة الدكتور عمر رحال مرحباً بالحضور ، ومعرفاً في المركز وبأهداف المشروع 

من جانبها  الناشطة الحقوقية فداء ألبرغوثي قالت أن حرية الرأي والتعبير يمكن تعريفها بالحرية في التعبير عن األفكار واآلراء عن 
و عمل  فني بدون رقابة أو قيود حكومية بشرط أن ال يمثل طريقة ومضمون األفكار أو اآلراء ما يمكن اعتباره طريق الكالم أو الكتابة أ

خرقاً لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير ويصاحب حرية الرأي والتعبير على األغلب بعض أنواع الحقوق 
بالنسبة لحدود حرية الرأي والتعبير فانه يعتبر من القضايا .حافة وحرية التظاهرات السلميةوالحدود مثل حق حرية العبادة وحرية الص

الشائكة والحساسة إذ أن الحدود التي ترسمها الدول أو المجاميع المانحة لهذه الحرية قد تتغير وفقا للظروف األمنية والنسبة السكانية 
 ضمن الدولة أو المجموعة وأحيانا قد تلعب ظروف خارج نطاق الدولة أو المجموعة لألعراق والطوائف والديانات المختلفة التي تعيش

  .دورا في تغيير حدود الحريات

من جانبه شدد الدكتور سعد رستم عميد كلية الدعوة اإلسالمية في قلقيلية على األهمية التي تحتلها حرية الصحافة في روح النظام 
 أبداً أنها مطلقة،كونها تعد من الحريات التي يتعدى أثرها الفرد إلى المجتمع وإلى السلطة،فاألصل الديمقراطي كما، وقال أن هذا ال يعني

المستقر عليه في األنظمة القانونية أنه ال يمكن أن تكون هذه الحرية مطلقة بال قيد وإال انقلبت إلى فوضى ، وحملت في طياتها البغي 
لهذا الغرض وجب تنظيم هذه الحرية . نه أن يفضي إلى إنكار مبدأ التنظيم االجتماعي وجدواه والعدوان على كيان الدولة ، وهو ما من شأ

  .دون أن يؤدي ذلك إلى نقضها أو االنتقاص منها 

وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بضرورة احترام الحريات اإلعالمية والتعامل مع اإلعالم على أنه سلطة رابعة تقوم بمراقبة األداء ، 
تركيز وسائل اإلعالم الحكومية والمستقلة على القضايا الحقيقية للمواطن وهمومه ومشاكله، وقيام وسائل اإلعالم المختلفة بتطبيق و

المعايير الدولية لإلعالم في نشاطها ، وإصدار قانون جديد للصحافة بما يدعم من حرية الرأي والتعبير، وإلغاء القيود على الصحافة 
انين الفلسطينية، وبضرورة الحفاظ على معايير المهنية والشفافية والحيادية في عرض البرامج الحوارية واألخبار والنشر في القو

والتحليالت والتقارير الصحفية، والبعد عن االنحياز لمسائل وقضايا خالفية، حتى ال تفقد تلك الوسائل ثقة الشعب الفلسطيني، وتدفعه 
ية، واالهتمام بدالً من ذلك بالقضايا المجتمعية التي تهم قطاع عريض من الشعب الفلسطيني ، والقيام لمتابعة قنوات وصحف عربية ودول
 .بالدور المطلوب من وسائل اإلعالم 

  

 

  2011\11\29 الثالثاء-  ديسأبو
يم حقوق اإلنسان في كلية الدعوة ضمن مشروع تعزيز مفاه"التطور التاريخي لحقوق اإلنسان "عقد مركز شمس ورشة عمل بعنوان 

وتركز موضوع الورشة حول  ""الشريعة وحضرها مجموعة من الطالب بحضور عميد كلية الشريعةوالحكم الصالح لدى طلبة كليات 
 يحدث في الربيع العربي البلد وما ومدى مساحة الحريات في الوطن المجتمع العربي ومدى تأثره في النظام السياسي في اإلنسانحقوق 

  . حقوقها  وإعطائها للمرأة اإلسالمكريم وتحدث عن ت
    



  
  أخبار المركز في الصحف

  
  الرقم  عنوان الخبر                             الجريدة  الصفحة   االيوم   التاريخ 

 1  حاول الموائمة بين القانون والعشائر بما يالءم سيادة القانوننغنام  معا االنترنت 2011- 11-2 األربعاء

  2 حاول الموائمة بين القانون والعشائر بما يالءم سيادة القانوننغنام  وفا االنترنت 2011- 11-2 األربعاء
 3  مركز شمس يؤكد على أهمية العدالة االنتقالية باعتبارها الوجه األخر لتسامح القدس 6 2011- 11-15 االثنين

 4 مركز شمس يؤكد على أهمية العدالة االنتقالية باعتبارها الوجه األخر لتسامح الحياة 12 2011- 11-16 ربعاءاأل

 5  شمس يدعو إلى االحتكام للحوار ورفض استخدام القوة  معا  االنترنت 2011- 11-16 األربعاء

 6  ء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء في مختلف المحافظاتإحيا  القدس  11  2011- 11-25  الجمعة

 7  يدين الممارسات الال إنسانية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية' شمس  وفا  االنترنت  2011- 6-25  السبت

 8  اإلسرائيليةمركز شمس يدعو إلى الوقوف بحزم أمام االنتهاكات   األيام  4  2011- 11-26  السبت

  9  شمس يدين الممارسات اإلنسانية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية  القدس  42  2011- 11-27  األحد
 

  مشاركات مركز شمس اإلعالمية

  
  

 الرقم المؤسسة الداعية موضوع النشاط مكان عقد النشاط اليوم التاريخ

 1  نساء أف أم  امحاليوم العالمي لتس  عبر الهاتف 2011- 11-16  األربعاء

 2  راديو فلسطين  اليوم العالمي لتسامح  عبر الهاتف 2011- 11-16  األربعاء

استخدام الزجل الشعبي في الدعوى إلى   دوار الساعة 29/11/2011  الثالثاء
  االنتخابات

  

  تلفزيون وطن
  

3  

  ليومفلسطين ا  استخدام الزجل الشعبي في االنتخابات  دوار الساعة 29/11/2011  الثالثاء
  

4  

  نساء أف أم  1325قرار   عبر الهاتف 29/11/2011  الثالثاء
  

5  

  
  
  

  

  

  

  

  



  مشاركات شمس مع المؤسسات األخرى

  
مكان عقد النشاط   اليوم التاريخ  الرقم المؤسسة الداعية موضوع النشاط

  1  لرياضةوزارة الشباب وا  تحضير المؤتمر الثاني لشباب الفلسطيني  مقر الوزارة  األربعاء  16-11-2011

  2 مؤسسة أوراد  حول التوجه الفلسطيني للمجلس األمن  مقر الوزارة  األربعاء  16-11-2011

  3  شارك  لقاء سنوي مع مفوضي الهئية  فندق السيزر  السبت  26-11-2011

  4  الهيئة المستقلة لحقوق االنسان  مسابقة االبحاث القانوينة  بيست ايسترن  االربعاء  7-12-2011

11-13-
12\12-2011  

االحد االثنين  
 الثالثاء

  5  مركز عمان لدراسات وحقوق االنسان  الثورات العربية وحقوق االنسان  القاهرة

  
  عنوان المركز

  2رام اهللا ،خلف الممثلية األلمانية،عمارة راحة ط
  0097022985254:تلفون
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