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في إطار سعي مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية شمس عقد مخيما شبابيا بعنوان مخيم حقوق اإلنسان الشبابي لمدة أربعة أيام وذلك 

 منتجع مراد السياحي بمدينة بيت لحم ويأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة التي يسعى من خاللها المركز لتعزيز قيم حقوق اإلنسان في

والديمقراطية لدى الشباب الفلسطيني حيث استضاف المخيم عددا من القيادات الفكرية وسياسية والمجتمعية لكي يشكل حلقة وصل بينهم 

 .لسطيني وبين فئة الشباب الف
 
  

  المطران عطا اهللا حنا يؤكد على أن الشباب هم أمل هذه األمة

  

في لقاء فكري مع المطران عطا اهللا حنا " شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالماستضاف مركز 
رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس الذي ألقى   الشبابياإلنسان،وذلك ضمن نشاطات مخيم حقوق 

حيث استقبله مدير مركز شمس الدكتور عمر حال والشباب " الشباب والقيم المطلوبة"ان محاضرة بعنو
باالستقامة ألن المشاركين في المخيم فقد خاطب الشباب بصراحته المعهودة مطالبا إياهم بالتحلي 

م  أمل المستقبل ففي استقامتكإنكم: " أي تغيير نحو األفضل ، وقالإلحداثاالستقامة هي شرط أساسي 
 من احل هذا الوطن وقضيته وأخالقكم وقيمكم وتمسككم بعروبتكم يمكنكم ان تقوموا بأشياء كثيرة 

حكمة والمسؤولية والدراية وأن تكون بالأنه من األهمية أن تتحلى شريحة الشباب العادلة وأضاف حنا 
 ما كان شباب فإذا  وتصحيح األعوجاجات ،االنقسامات وإنهاءهذه الشريحة عامال لتوحيد الصفوف 

فنحن يجب أن نناضل  والتغيير نحو األفضل ، اإلصالحالثورة في العالم العربي يناضلون من أجل 
من اجل إنهاء االحتالل وإنهاء االنقسام كما تحدث حنا عن القدس وأهميتها الدينية والوطنية مشددا 

ية وسائر القضايا األخرى كما على أهمية التالقي اإلسالمي والمسيحي والتعاون من اجل القضية الوطن
تحدث حنا عن وثيقة وقفة حق كايروس فلسطين التي أصدرها عدد من رجال الدين المسيحيين 
الفلسطينين وإبراز الموقف المسيحي من القضية الفلسطينية مؤكدا بأننا كمسيحين فلسطينيون منحازون 

وفي سياق متصل أعلن حنا على أن  .لعدالة قضية شعبنا ونحن ندافع عن هذه القضية في كل المحافل
 نيسان القادم حيث ستعقد 10 إلى 1هناك وفدا مسيحيا فلسطينيا سيتوجه إلى جنوب إفريقيا بين 

مؤتمرات وندوات ولقاءات على مستوى كبير من األهمية وسيلتقي الوفد الذي سيتقدمه المطران عطا 
 ومع المطران ديزموند توتو كما ستكون لقاءات اهللا حنا مع رئيس جنوب إفريقيا السابق نيلسون منديال

 مع مرجعيات دينية وحقوقية كثيرة في مدن جوهانسبرغ وكيب تايون

 
 

   الشبابياإلنسان بمخيم حقوق نشرة خاصة 
www.shams-pal.org http//  



  غنام الشباب يمتلكون إرثا عظيما من التضحية والعطاء

  

 أن الشباب الفلسطيني يمتلك إرثًا عظيًما من من جهة أخرى أكدت ليلى غنام محافظ مدينة رام والبيرة
ة والعطاء عبر كافة مراحل النضال الفلسطيني، الفتة إلى أن طاقات الشباب ال بد من أن يتم التضحي

استثمارها في بناء مجتمع يقوم على الديمقراطية والمشاركة وحرية الرأي وعلى المبادرات 
وذكرت أن الشباب له دور في بناء مجتمع مدني عصري يتناسب مع معايير الحداثة .التطوعية
وأوضحت أن للشباب دوًرا في تطوير . مبينة أنهم سيحملون راية البناء والقيادة في المستقبلوالتطور،

أدائه على قاعدة المصلحة العامة بعيًدا عن التعصب والوالء الحزبي الذي أجهض طاقات الشباب 
 وفي سياق ووجه جهودهم وإبداعاتهم نحو خدمة الحزب على حساب الوطن والصالح العام للمجتمع

تصل  قالت غنام أن المرأة الفلسطينية قادرة على مواجهة الصعاب وان المفهوم العام لدى المجتمع م
بأن الرجل هو أقوى من المرأة في القيام بالكثير من األعمال هو خاطئ الن المرأة الفلسطينية ذات 

نضال الفلسطيني قيمة مهمة داخل المجتمع الفلسطيني من خالل ما فعلته على مرار هذه العقود من ال
مؤكدتا على أهمية وضع خطط ذات عالقة بالمرأة لحل اإلشكاليات والعقبات التي تواجهها داعيتا إلى 
تمكين النساء في العمل ونشاط داخل المجتمع الفلسطيني لما يعود ذلك بنفع على المجتمع  من جهة 

 أفكار جديدة تختلف عن غيرها  دعت غنام  الشباب الفلسطيني الى عدم تقليد الغير وإنما صنعأخرى
واعتبرت غنام أن وجودها كمحافظ وتعينها من قبل الرئيس عباس ليس بناء على أنها من العنصر 
النسوي بل إنما على األسس العلمية والمهنية التي  أعطتها هذه المكانة لتحل محافظا لمدينة رام اهللا 

   شطري الوطن وإنهاء االنقسام الفلسطينيداعيتا إلى إعادة اللحمة الفلسطينية بين, والبيرة 

 

  ناصيف معلم األحزاب الفلسطينية لها باع طويل في النضال على مرار عقود

  

وفي سياق أخر  أكد ناصيف المعلم مـدير المركـز الفلـسطيني لـسالم وديمقراطيـة أن المجتمـع         
لنـضال الفلـسطيني    الفلسطيني يتضمن العديد من األحزاب الفلـسطينية ذات البـاع الطويـل فـي ا              

لكن هذه األحزاب تغيب دور الشباب في صنع القـرار وفـي القيـام بأنـشطتهم المتنوعـة داخـل                    
متطرقا إلى موضـوع المجتمـع واالنقـسام الداخليـة فيـه والتـي تنوعـت بـين                  .هذه األحزاب   

القطاع الخاص إلى القطاع المدني والقطاع العشائري حيث أن لكـل فئـة منهـا مؤسـسات تعتنـي                   
ؤونها حيث أن للحكومـات دور فـي الـضغط علـى مؤسـسات المجتمـع المـدني والمجتمـع              بش

الخاص مؤكدا على أن هناك دور مهم  للعـشائر داخـل المجتمعـات العربيـة منهـا الفلـسطيني                    
وذلك بما يتعلق باإلشكاليات التي قد تحدث داخـل المجتمـع باعتبـار العـشائر  جـزء ال يتجـزأ                     

 أيام االنتداب البريطاني في األردن ومـا حـصل مـن اقتتـال لتـولي                من المجتمع  مستشهدا بذلك    
وتطـرق ناصـيف ,.الحكم فيها بين عشريتي بني صخر وبني حسن وتـأثير العـشيرة فـي ذلـك                 

إلى مهام الحزب السياسي القائمة على تنظـيم الجمـاهير ونـشر أفكـاره بـين أوسـاط المجتمـع                    
عات سـواء داخليـة أو خارجيـة إضـافة إلـى            والعمل على تفعيل الجمهور وقيامه بحـل الـصرا        

الوصول على المكانة القيادية في المجتمع مـشيرا إلـى أن هنـاك إحـدى المهـام المتعلقـة فـي                     

 



مؤكـدا علـى أن األحـزاب الـسياسية         .األحزاب الفلسطينية وهي النضال والمقاومة ضد االحـتالل       
إضافة إلـى سـعيها  لتكـوين عالقـة تحالفـات            تسعى منذ بداية تأسيسها إلى الوصول إلى السلطة         

مع جهات قد تعتبرها داعمة لهـا وهنـاك ينـدرج ذلـك تحـت إطـار المـصلحة القائمـة علـى 
  وسعيه لتكوين عالقة بينه وبين الشعب والتي تكون قائمة على المصلحة  

 

  قيس عبد الكريم يعتبر الثورات العربية هدفا لإلصالح السياسي والديمقراطي

  

ث تحدث قيس عبد الكريم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دور الشباب حي
العربي  وقال بأنهم أشعلوا ثورات متتابعة ال تتوقف والتي يهدف جلها إلى التغير واإلصالح مؤكدا 

نسان على أن الشعوب العربية عانت من طغيان أنظمة دكتاتورية تقمع الحريات وال تحترم حقوق اإل
حيث كانت أنظمة فاسدة غير أنها أنظمة قمعية تهدف إلى تفكيك شريحة الشباب الثوري الذي يسعى 

وقال أن الشباب يسعون إلى إزالة إلى وضع الحريات على سلم األولويات داخل المجتمعات العربية 
رات شبابية أحدثت هذه األنظمة البائدة والقمعية من خالل أساليبهم الحضارية مؤكدا على أن هناك ثو

نقطة تحول في بالدهم إلقامة أنظمة ديمقراطية تحترم حقوق المواطن وحقوق اإلنسان بشكل عام 
معتبرا أن مثل هذه المهام ليست سهلة وإنها تحتاج إلى جهد وفير لتحقيقها وقال أن على الشعب 

 االنقسام الفلسطيني الذي الفلسطيني يجب أن  يستفيد من هذه الثورات ولكن في اتجاه أخر وهو إنهاء
يعتبر مفتاحا إلظهار الشكل الديمقراطي الفلسطيني في إقامة دولته وان بدون إنهاء االنقسام ال يمكن 
إحداث أي تغير يذكر على الساحة الفلسطينية وقال بأن من يقوم بهبة مشابهة للهبات العربية هم 

  . الفلسطيني الراهن الشباب الذي يصرخون بأعلى أصواتهم لإلنهاء االنقسام

 

  حمايل الثورات العربية كانت مفاجئة للجميع وشباب هم صناع هذه الثورات 

من جهته أكد عبد الفتاح حمايل محافظ بيت لحم على أن الثورات العربية التي حدثت على الساحة 
 ألخر وقال بأن العربية كانت مفاجئة لكافة الشعوب العربية وكانت تتميز بسرعة في انتقالها من مكان

ما يحدث في الدول العربية يهم الشارع الفلسطيني معتبرا ذلك خطوة مباركة في إنهاء الدكتاتورية 
وإحداث نقلة نوعية في نشر المفهوم الصحيح لديمقراطية القائمة على حرية التعبير كحق طبيعي كفلته 

 ديمقراطية تحترم التعددية الحزبية القوانين مؤكدا على أهمية التداول السلمي لسلطة بطريقة حضارية
والمجتمعية مؤكدا بأن الشباب عنصرا مهما في داخل المجتمع الفلسطيني وعلى القيادات احترام هذه 
الشريحة وإفساح المجال لهم ليضعوا أنفاسهم في العطاء لبناء دولتهم ووطنهم على أساس الديمقراطية 

 مشاركا حيث حصل كل 30 والذي بلغ عددهم وفي نهاية المخيم كرم مركز شمس المشاركين.
مشترك على شهادة تقديرية من المركز من جهته عبر المشاركين عن شكرهم لمركز شمس لما يقوم 

 .به من جهود حثيثة لدعم فئة الشباب الفلسطيني

 



 مخيم حقوق اإلنسان الشبابيبرنامج 
24/3/2011   -   21/3/2011  

  
 21/3/2011االثنين : اليوم األول

 
  المتحدث  الساعة   الموضوع الرقم 

   11:00-10:00   استقبال المشاركين  -1

   11:30-11:00  "شمس"افتتاح رسمي وتعريف بمركز /اجتماع عام  -2

  مدرب وناشط شبابي:إياد اشتية  1:00-11:30  تعارف وكسر حواجز   -3
    1:30-1:00  استراحة  -4

   وناشط شبابيمدرب:إياد اشتية  2:30-1:30  وبناء فريق  -5
    3:30-2:30  استراحة غداء   -6
  حذيفة سعيد مدرب وناشط شبابي  4:30-3:30  الشباب والمواطنة  -7
    5:00-4:30  عرض فلمعرض فلم  -8
   محافظ محافظة رام اهللا والبيرةليلى غنام.د  6:00-5:00  لقاء مع مسئول  -9
    8:00-7:00  استراحة عشاء  -10

    10:00-8:00  فقرة فنية  -11

  

  22/3/2011الثالثاء :  م الثانياليو

  المتحدث  الساعة   الموضوع الرقم 

    8:30-7:30  فطور  -1
مدير المركز الفلسطيني للسالم :ناصيف معلم  10:00-8:30  الشباب  -2

  والديمقراطية
  طالب عوض خير انتخابات:د 11:00-10:00   واالنتخاباتالشباب  -3
   11:15-11:00  استراحة  -4
 عميد شؤون الطلبة جامعة بيرزيت:الدكتور محمد األحمد 12:15-11:15  بية وسبل التفعيلالحركة الطال  -5
  أستاذ القانون الدولي:الدكتور عبد اهللا أبو عيد  1:30-12:15  مدخل إلى حقوق اإلنسان    -6
    2:30-1:30  استراحة غداء  -7
    5:30-2:30  جولة زيارة إلى كنيسة المهد  -8
عطا اهللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم :سيادة المطران  7:00-5:30  شباب والقيم المطلوبةال /لقاء مع مسئول  -9

   في القدس الشريفاألرثوذكس
    8:00-7:00  استراحة عشاء  -10
    9:00-8:00  مسابقات ثقافية  -11
    10:00-9:00  فقرة فنية  -12



 
  23/3/2011األربعاء : اليوم الثالث 

  

  المتحدث  الساعة   الموضوع  الرقم 

    8:30-7:30  فطور  -1

  سمير سيف،مدرب  9:30-8:30  الشباب والقيادة  -2
  راعي الكنيسة األسقفية نابلس  األب إبراهيم نيروز  10:30-9:30  الشباب والدين  -3
    10:45-10:30  استراحة  -4  

عطوفة األخ عبد الفتاح حمايل محافظ محافظة بيت لحم   12:45-11:45  لقاء مع مسئول  -5
 عضو المجلس التشريعي الفلسطيني:قيس عبد الكريم:لسيدا

    2:00-1:00  استراحة غداء   -6

    3:30-2:30  عمل تطوعي  -7

    6:00-3:30  استراحة ترفيهية واستجمام داخل المنتجع   -8

    7:00-6:00  تقييم وتلخيص نتائج المخيم  -9

    8:00-7:00  استراحة عشاء  -10

    10:00-8:00  فقرة فنية  -11

  

  

  
  عنوان المركز

  2رام اهللا ،خلف الممثلية األلمانية،عمارة راحة ط
  0097022985254:تلفون
  009702298525: فاكس

 00972599525094: جوال    
  429 رام اهللا: ب.ص

 :\\www.shams-pal.org http: الموقع االلكتروني                             
 info@shams-pal.org   &    c_shams@hotmail.com:  البريد االلكتروني 

 


