محليات

الثالثاء 2011/11/15

بعثة فلسطني في الدمنارك حتيي
استشهاد عرفات وذكرى االستقالل

كوبنهاغن -وف��ا -أحيت بعثة فلسطني في ال��دمن��ارك ال��ذك��رى السابعة الستشهاد القائد
املؤسس ياسر عرفات والذكرى الثالثة والعشرين إلعالن وثيقة االستقالل ،خالل حفل جرى
مبقر البعثة في كوبنهاغن ،بحضور عدد كبير من أبناء اجلالية الفلسطينية والعربية املقيمني
في الدمنارك.
وشرح رئيس بعثة فلسطني في الدمنارك السفير عمرو احلوراني ،أبعاد النشاط السياسي
والدبلوماسي احملموم الذي تقوم به القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس من أجل
نيل االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وتثبيت دولة فلسطني على خارطة دول العالم كحق
مشروع لشعبنا أسوة ببقية شعوب العالم.
وأكد أن النضال والصمود الفلسطيني بدأ يؤتي ثماره على الصعيد الدولي وأن مرحلة ما
بعد توجه الفلسطينيني إلى األمم املتحدة لن تكون كمرحلة ما قبلها على صعيد التمثيل
الدبلوماسي الفلسطيني الدولي ،واملرحلة القادمة ستشهد اعترافا متزايدا بدولة فلسطني،
خصوصا من قبل دول أوروبية.
وأعرب السفير احلوراني عن أمله باحتفال اجلالية الفلسطينية في الدمنارك في وقت قريب
باعتراف دمناركي بالدولة الفلسطينية.
وتوجه برفقة احلضور إلى خارج مقر البعثة حيث قام برفع علم فلسطني فوق مقر البعثة
بينما قام أبناء اجلالية بترديد النشيد الوطني الفلسطيني كتعبير رمزي عن بدء مرحلة جديدة
من مراحل االعتراف الدولي بفلسطني .

تربية قلقيلية تعقد اجتماعا للمدارس
املشاركة في مشروع غسل األيدي
قلقيلية  -مي زيادة -املنهل للصحافة واالعالم -عقدت مديرية التربية والتعليم في محافظة
قلقيلية اجتماعا للمدارس الستة املشاركة في مشروع غسل األيدي الذي تنفذه وزارة التربية
والتعليم العالي بدعم من اليونيسيف.
وأوضح مدير التربية والتعليم يوسف عودة أن برامج ومشاريع الوزارة تهدف إلى تعزيز القيم
واالجتاهات لدى الطلبة باإلضافة إلى النهوض مبستوى التحصيل لديهم.
وأكد على أهمية تكامل دور أولياء األمور ومؤسسات املجتمع احمللي ذات العالقة مع ما تقوم
به املدرسة من توجيه للطلبة نحو السلوكيات اإليجابية التي يجب أن يتحلوا بها في جميع
أمناط حياتهم.
وبدوره ذكر رئيس قسم الصحة املدرسية محمد جبر أن هذا املشروع يطبق في املدارس منذ
ثالث سنوات ويهدف إلى تعويد الطلبة على احملافظة على نظافتهم الشخصية عن طريق تعزيز
االجتاهات نحو قيمة النظافة.
وأض��اف جبر أن املديرية توفر أدوات النظافة اخلاصة في املشروع لكل طالب وطالبة من
املدارس املشاركة،علما بان كل مدرسة ستقوم بتنفيذ مبادرة خاصة فيها حول موضوع النظافة
الشخصية.

استمرار تنظيم احملاضرات الشرطية
لطلبة املدارس في قلقيلية

قلقيلية  -مي زيادة  -املنهل للصحافة واالعالم  -واصلت مديرية الشرطة تنظيم عدد من
احملاضرات لطلبة مدارس بلدة حجة وكفر عبوش وكفر جمال وكفر زيباد في احملافظة ضمن
املرحلة األولى التي أطلقتها شرطة قلقيلية وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في احملافظة
من تنظيم للمحاضرات الشرطية لطلبة املدارس.
وأوضح بيان إلدارة العالقات العامة واإلعالم في الشرطة أن شرطة قلقيلية وبالتعاون والتنسيق
مع قسم الصحة املدرسية وقسم اإلرشاد التربوي والنشاطات والعالقات العامة في مديرية التربية
والتعليم فقد مت تنظيم عدد من احملاضرات لطلبة مدارس كل من بلدة حجة وكفر جمال وكفر
عبوش وكفر زيباد قضاء قلقيلية ،وتتمحور حول السالمة والتوعية املرورية وعالقة الشرطة
باملواطن واالنترنت واالتصال باملجهول ومخاطر املخدرات وأهمية احلفاظ على اآلثار وخطورة
األجسام املشبوهة واأللعاب النارية والتنمية القيادية والتعريف بالشرطة الفلسطينية وأقسامها
ومهام كل قسم فيها ،وألقى هذه احملاضرات عدد من الضباط املتخصصني في الشرطة.
ومت عرض أفالم كرتونية تناول فيها الضباط احملاضرون كيفية الصعود والنزول من احلافلة
وكيفية اجللوس فيها ومقارنة العبور الصحيح مع اخلاطئ ،وحتدثوا عن عالقة الشرطة باملواطن
واملخدرات وخطورتها وآثارها السلبية على الفرد و املجتمع والتدخني وأضراره وكيفية احملافظة
على اآلثار.
وبدوره ،قال مدير شرطة محافظة قلقيلية املقدم حقوقي موسى يدك أن الهدف من إعطاء
وتنظيم هذه احملاضرات هو تعزيز مبدأ الشراكة املجتمعية بني كافة شرائح املجتمع والذي من
شأنه رفع مستوى الوعي لدى شريحة الطلبة من كال اجلنسني إلى جانب اإلسهام في تكوين ونشر
الثقافة األمنية ولتعريفهم بالدور الهام الذي تسهم به رسالة الشرطة السامية في توفير األمن
واألمان وتطبيق سيادة القانون.
ومن جانبه شكر مدير مديرية التربية والتعليم في احملافظة األستاذ يوسف عودة مدير
شرطة قلقيلية املقدم موسى يدك وكافة منتسبي الشرطة على تعاونهم املستمر في عقد مثل
هذه احملاضرات واللقاءات والندوات والزيارات التي لها األثر االيجابي الكبير على الطلبة وثمن
عودة جهودهم التي يبذلوها في احلفاظ على إجناح املسيرة التعليمية.
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وفد منظمة (مزارعني بدون ارض) البرازيلية يؤكد
وقوفه الى جانب نضال شعبنا لنيل حقوقه العادلة

			
غزة /جانب من جنازة الشرطي محمد الكيالني الذي سقط في الغارات االسرائيلية.

غزة :افتتاح  6مكتبات
في املدارس احلكومية
غزة  -وفا -افتتحت جمعية 'مجموعة غزة
للثقافة والتنمية' 6 ،مكتبات في مدرسة سليمان
سلطان األساسية للبنني مبحافظة غزة ،ضمن
مشروع تطوير املكتبات في امل��دارس احلكومية
بقطاع غزة .واملشروع ممول من الوكالة الفرنسية
للتنمية من خالل مركز تطوير املؤسسات األهلية
الفلسطينية '.'NDC
ووف��ق بيان ص��ادر عن اجلمعية ،فقد قامت
هي بتأثيث وتطوير  6مكتبات بواقع مكتبة في
كل مديرية ،وتزويد املكتبة باألجهزة واملعدات
مبا يجعلها مكتبة عصرية ،إضافة إلى التزام
اجلمعية بتحديث محتوى املكتبة م��ن كتب
ومجالت علمية بشكل دوري في الفترة القادمة.
وحت��دث��ت رئيس مجلس اإلدارة النائب راوي��ة
ال�ش��وا ،عن استعداد اجلمعية إلقامة مكتبات
ع��ام��ة ف��ي امل �ن��اط��ق ال�ن��ائ�ي��ة ب��ال��وط��ن .وإق��ام��ة
ف�ع��ال�ي��ات وأن�ش�ط��ة ف��ي ت�ل��ك امل�ن��اط��ق لتحقيق
هدف اجلمعية وهو تشجيع األطفال والناشئني
والكبار على القراءة.

رويترز

في ذكرى االستقالل واستشهاد عرفات:

أريحا جتدد دعمها للرئيس

أريحا  -وفا -جدد املجلس التنفيذي حملافظة أريحا واألغوار في الذكرى السابعة الستشهاد الرئيس
ياسر عرفات دعمه للرئيس محمود عباس وسياسته احلكيمة في قيادة شعبنا ووفاءه لدماء الشهداء
وفي مقدمتهم القائد املؤسس الشهيد عرفات.
جاء ذلك في ختام االجتماع الذي عقد امس ،في قاعة املؤمترات مبقر احملافظة برئاسة احملافظ
ماجد الفتياني وحضور أعضاء املجلس التنفيذي ورؤساء املجالس والهيئات احمللية باحملافظة.
وقال الفتياني' :تأتي ذكرى استشهاد الراحل ياسر عرفات وإعالن االستقالل في ظل ظروف دولية
وأوض��اع سياسية حرجة واشتداد الهجمة اإلسرائيلية على شعبنا واحلملة على الرئيس والقيادة
الفلسطينية ملوقفها الصلب من الثوابت الفلسطينية ومعركتها الدبلوماسية في احملافل الدولية
لنيل االعتراف بدولة فلسطني كاملة العضوية في املنظمات والهيئات الدولية.
وأضاف ونحن بوقت أحوج فيه إلى تالحم الصف الفلسطيني وترجمة املصاحلة على األرض.
وأشاد بنجاح مؤمتر التمور الثالث الذي افتتح الشهر اجلاري بحضور رئيس الوزراء سالم فياض،
وبدور الغرفة التجارية باحملافظة واحلملة الشعبية لدعم مستشفى أريحا احلكومي باالحتياجات،
مؤكدا أهمية تكامل األدوار بني القطاع احلكومي واألهلي والقطاع اخلاص خدمة ملصلحة املواطن.
وكان املجلس استمع إلى عدد من التقارير واملداخالت لعدد من مدراء الدوائر احلكومية واألمنية حول
حجم االجناز واخلطط املقرر تنفيذها خالل الفترة القادمة ،كما ناقش آلية تبني أسرة فلسطينية من
أهلنا في مخيمات لبنان ،ودعم صندوق الرئيس ملساعدة طلبة مخيمات لبنان اجلامعيني ،إلى جانب
تنفيذ عدة أنشطة وفعاليات شعبية ورسمية في ذكرى االستقالل واستشهاد الراحل ياسر عرفات.

جمعية الهالل األحمر تفتتح مختبرا وعيادات طبية في بلدة عتيل
رام ال�ل��ه -طولكرم – احمد سليم -افتتح د.
ي��ون��س اخلطيب ،رئ�ي��س جمعية ال�ه�لال األحمر
الفلسطيني ،امس مختبرا وعيادات طبية ،في
م�ق��ر شعبة اجل�م�ع�ي��ة ف��ي ب �ل��دة عتيل مبنطقة
ال�ش�ع��راوي��ة ف��ي محافظة ط��ول�ك��رم .وح�ض��ر حفل
االفتتاح إلى جانب د .اخلطيب ،مدير عام اجلمعية
د .خالد جودة ،ومدير التخطيط د .وائل قعدان،
ورئيس شعبتها في منطقة الشعراوية د .موفق
ع��ام��ر ،ومحافظ طولكرم ط�لال دوي �ك��ات ،ومدير
صحة طولكرم د .سعيد حنون ،وحشد من مسؤولي
مؤسسات املجتمع احمللي ووجهاء عشار املنطقة.
وفي كلمته الترحيبية ،استعرض رئيس شعبة
ال�ه�لال ف��ي منطقة ال�ش�ع��راوي��ة ،إجن ��ازات الشعبة
وخدماتها للمواطنني في املنطقة التي تضم قرى
عتيل ،ودير الغصون ،وعالر ،وباقة الشرقية ،وقفني،
وصيدا ،ومنطقة النزالت .وتطرق إلى فائدة افتتاح
املختبر ،وال�ع�ي��ادات على املواطنني ف��ي املنطقة،
مشيرا إلى أن املختبر نفذ بدعم من الهالل األحمر
اإلم��ارات��ي ،ف��ي ح�ين افتتحت ع �ي��ادات األط�ف��ال،
واألنف واألذن واحلنجرة ،والنسائية ،والطب العام
مبجهودات وإمكانيات ذاتية من اجلمعية.
ول �ف��ت ع��ام��ر إل ��ى أن ال�ش�ع�ب��ة ب �ص��دد السعي
إلجن��از ال�ع��دي��د م��ن امل�ش��اري��ع املستقبلية خلدمة
أهالي املنطقة ،وعلى رأسها جتهيز وتعمير عدد
م��ن ال�ط��واب��ق ف��ي بناية الشعبة ،واف�ت�ت��اح غرفة
للعمليات واملزيد من األقسام الطبية .من ناحيته،
لفت د .اخلطيب إل��ى أن إجن ��ازات القائمني على
ش�ع�ب��ة ال �ش �ع��راوي��ة ل�ي�س��ت ب�ح��اج��ة ل �ل �ك�لام ،فهم
برهنوا خ�لال فترة قصيرة على مقدرتهم على
حتقيق النجاح ،ما ترك أثرا واضحا في مجال بلسمة

ج��راح الشعب الفلسطيني في منطقتهم،وتقدمي
اخل��دم��ات اإلنسانية والصحية لهم .وأش��ار إل��ى أن
شعبة ال�ش�ع��راوي��ة ه��ي م��ن الشعب املتميزة التي
تفخر بها اجلمعية ،وستقف إل��ى جانبها ،وتعمل
على تطوير ك��وادره��ا وإمكانياتها ،سعيا لتقدمي
اخل��دم��ة امل�ث�ل��ى للمواطنني ف��ي ال �ق��رى وال�ب�ل��دات
املجاورة واملهمشة واملتضررة من اجلدار واالستيطان
واملفتقرة للخدمات .ب��دوره أش��اد العميد دويكات
ب��اخل��دم��ات اجلليلة التي تقدمها جمعية الهالل
األحمر الفلسطيني للمواطنني الفلسطينيني في

الوطن والشتات ،الفتا إلى أنها وجه مشرق ملؤسسات
منظمة التحرير التي تعمل جنبا إلى جنب مع وزارة
الصحة  .وأضاف أنه يتمنى أن يتم الرقي باخلدمات
الصحية التي تقدم للمواطنني في فلسطني ،وصوال
إلى خدمات مشابهة للتي تقدم في دول اجلوار.
ام��ا مدير مديرية صحة طولكرم ،د .حنون،
ف��أك��د ع�ل��ى ع�م��ق ال �ت �ع��اون وال �ش��راك��ة م��ع جمعية
الهالل األحمر الفلسطيني على مستوى احملافظة
بشكل خاص ،ومحافظات الوطن بشكل عام ،خلدمة
املواطن الفلسطيني.

«شارك» وصندوق االمم املتحدة للسكان يطلقان
املرحلة االولى من برنامج فليكن منكم التغيير
رام الله ـ أطلق منتدى شارك الشبابي بالشراكة مع صندوق األمم املتحدة للسكان املرحلة األولى من
برنامج "فليكن منكم التغيير" لتعزيز املبادرات والريادة املجتمعية حيث تستهدف هذه املرحلة  50مبادرة
مجتمعية موزعة على محافظات الضفة الغربية ،وذلك حتت شعار "نحو مشاركة شبابية خالقة" ،مبشاركة
ما يزيد على  200من الشباب واملتطوعني واخلريجني اجلامعيني والعاطلني عن العمل.
حيث أفاد عادل سباعنة منسق املشروع ،أن هذه السلسلة من الورشات تستهدف تعزيز انخراط الشباب
في مجتمعهم ،وإطالق قدراتهم اإلبداعية ،لتخفيف الفجوة بينهم وبني محيطهم االجتماعي ،من خالل
دعم املبادرات الفردية واجلماعية ،إلحداث التغيير ،حيث مت البدء بتنفيذ عدد من املبادرات ويجري اآلن
مساندة عدد آخر من املبادرين للتخطيط ملبادراتهم والبدء بتنفيذها بإشكالها الفردية واجلماعية.
وأوضح سباعنة أن املشروع سيتضمن تدريبات خاصة باملبادرين تشمل مجموعة من املهارات احلياتية
والتدريبية لكل مبادر من املبادرين إضافة إلى برنامج توجيهي لبناء وضمان تنفيذ املبادرات كما مت
التخطيط لها  .حيث تشمل املبادرات على سلسلة من األفكار اإلبداعية تتضمن حمالت شبابية وتوعية
بيئية وتعليمية ونشر للوعي وتعزيز لقدرات عدد من الفئات املجتمعية  ،وتستهدف شباب من مناطق
ريفية فلسطينية باإلضافة إلى غور األردن.

اعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن
عن قطع التيار الكهربائي

ز)17(11/15

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الساعة
الثامنة صباح ًا وحتى الساعة الرابعة عصرا  ،في االيام والتواريخ املبينة
فيما يلي عن املناطق التالية:
( )1يوم االربعاء  2011/11/16عن املناطق التالية في اريحا :

حي املصنع  /اخلديوي  /حي القصب  /صبيحة  /شارع عني السلطان /
الكنيسة الرومانية  /دير الالتني/جزء من شارع القدس  /مبنى املخابرات/
املقاطعة  /جزء من كتف الواد  /جزء من شارع القدس  /جزء من م .عقبة
جبر  /شارع يافا  /شارع املنتزهات  /بنك القدس.

( )2يوم اخلميس  2011/11/17عن املناطق التالية في رام الله :

عجول  /دير السودان

تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناجت عن قيام الشركة بأعمال التحويالت
والصيانة على شبكات الضغط العالي املزودة لتلك املناطق.

دائرة العالقات العامة

وظائف شاغرة

ز)13(11/15

تعلن مدرسة هيرمان جماينر قرية األطفال  SOSبيت حلم عن حاجتها
إلى معلمني ومعلمات في التخصصات التالية:

1 .1التربية الفنية
2 .2اللغة الفرنسية
على أن تتوفر في كل منهم الشروط التالية:

1 .1احلصول على شهادة البكالوريوس في التخصص املطلوب.
2 .2القدرة على إستخدام برامج الكمبيوتر وإستخدام اإلنترنت.
3 .3القدرة على العمل حتت الضغط.
4 .4خبرة في مجال العمل ال تقل عن  3سنوات.
جدافي التخصص.
 5 .5معدل ال يقل عن جيد ً
6 .6من سكان مدينة بيت حلم.
على من تتوفر فيه الشروط أن يتقدم حسب العنوان التالي:
مدرسة هيرمان جماينر قرية األطفال  SOSبيت حلم ،شارع جمال عبد
الناصر ،مقابل شركة اإلتصاالت الفلسطينية ،لتعبئة الطلب مع إحضار
الوثائق التالية:
< شهادات اخلبرة
		
< الشهادة اجلامعية
< صورة شخصية
		
< صورة عن الهوية
< السيرة الذاتية

مدة تقدمي الطلبات يومي األربعاء  2011/11/16واخلميس 2011/11/17
من الساعة الثامنة صباح ًا وحتى الواحدة بعد الظهر.

رام الله  -قام وفد من منظمة مزارعني بدون ارض البرازيلية برئاسة
مارسيلو بزيارة ملقر اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني في املدينة
وكان في استقباله رمزي رباح وابراهيم ابو حجلة "ابو سالمة" عضوي
املكتب السياسي وعدد من اعضاء اللجنة املركزية للجبهة .
ورح��ب رب��اح ب��ال��وف��د م �ق��درا جهد ودور احل��رك��ة ال��زراع �ي��ة وال�ق��وى
السياسية البرازيلية وال�ش�ع��ب ال�ب��رازي�ل��ي ال�ص��دي��ق ف��ي دع��م نضال
الشعب الفلسطيني الذي توج باعتراف البرازيل بدولة فلسطني ،وفي
املساندة املتجددة التي تواصلها قوى اليسار في امريكا الالتينية حلقوق
شعبنا ونضاله في مواجهة سياسة االستيطان وفي ادارة ظهر احلكومة
االسرائيلية للقوانني واالعراف الدولية.
ومن جانبه اكد مارسيلو رئيس وفد احلركة تضامن الشعب البرازيلي
ونقاباته مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه العادلة ومتسك
القوى السياسية اليسارية في امريكا الالتينية وبخاصة البرازيلية
مبواقفها في دعم واسناد هذا النضال حتى يتحقق للشعب الفلسطيني
هدفه في اقامة دولته املستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس على
ضرورة الضغط على احلكومة االسرائيلية لاللتزام بقرارات الشرعية
الدولية واملواثيق التي حتترم حقوق الشعب الفلسطيني ،كما تقدم

بالتهنئة لشعبنا بتحرير الدفعة االخيرة من االسرى وبخاصة اسرى
اجلبهة الدميقراطية وف��ي مقدمتهم ابراهيم اب��و حجلة ومصطفى
بدارنة عضو اللجنة املركزية .
كما وجه الدعوة للجبهة للمشاركة بوفد في املؤمتر الوطني االول الذي
سيعقد في البرازيل في شهر متوز القادم لدعم الشعب الفلسطيني،
وحرص احلركة على تطوير العالقة مع اجلبهة الدميقراطية.
واشار الى مبادرتهم بترجمة اصدارت اجلبهة الهميتها في املساهمة
الفكرية لقوى اليسار العاملي وف��ي التعريف بالقضية الفلسطينية
ونضاالت الشعب الفلسطيني.
وقدم ابو حجلة عرضا لوضع احلركة االسيرة واهمية حترير الدفعة
االخيرة من االسرى واكد ضرورة دعم نضال احلركة االسيرة الفلسطينية
وشعب فلسطني من اجل حرية بقية االسرى الذين يزيد عددهم على
خمسة آالالف من بينهم اكثر من مائة وعشرين اسيرا زادت سنوات
احتجاز حريتهم على عشرين عاما.
وفي ختام الزيارة قام الوفد البرازيلي بتقدمي راية وشعار منظمة
املزارعني البرازيليني كرمز لتأكيد التضامن مع الشعب الفلسطيني
ونضاله العادل واملشروع.

ملناسبة اليوم العاملي للتسامح

مركز "شمس" يؤكد على أهمية العدالة
االنتقالية باعتبارها الوجه اآلخر للتسامح
جنني -علي سمودي  -طالب مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية
"شمس" بضرورة ضبط املشاعر والتوجهات التي حتيط في الثورات
العربية ،من خالل إشاعة روح االنتقام وتصفية احلسابات التي ال تشجع
عملية التحول الدميقراطي السليم.
ج��اء ذل��ك عبر بيان صحفي أص ��دره امل��رك��ز ملناسبة ال�ي��وم العاملي
مبناسبة يوم التسامح الذي يصادف يوم غد االربعاء  ،واملعتمد من طرف
اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ،واضاف املركز" أن من أخالق الثورات
الدميقراطية الناجحة إشاعة روح التسامح والصفح عند املقدرة ،ووضع
ً
جليا في عمليات االنتقال
نظام سياسي يتسع للجميع ،وقد كان هذا
الدميقراطي في جنوب إفريقيا وأوروبا الشرقية ".
وقال املركز:إن "ذلك ال يعني أنه يدعو إلى عدم محاسبة مرتكبي
اجلرائم وتقدميهم إلى العدالة،مع توفير الضمانات الكاملة للمحاكمة
العادلة ،وليس هناك بالطبع ما مينع من مالحقة من نهبوا املال العام،
ومن ارتكبوا فظائع وجرائم ضد اإلنسانية ،على أن يتم ذلك في إطار
القضاء املستقل ،وبعيد ًا عن املزايدات السياسية و"عدالة الشارع"،
وبالتالي يجب التفريق بني مسائلة املجرمني واإلقصاء السياسي ألنصار
النظم السابقة .
وحذر املركز من احملاكمات امليدانية،وما يرافقها من انتهاكات جسيمة
لقواعد القانون الدولي،داعيا إلى ضرورة االنتباه إلى ذلك النه سيزيد
من األعداء ومن األشخاص املقصيني ،وستزداد دائرة املشاكل الداخلية،
والتي ستؤثر على النسيج املجتمعي.
وقال "إن البديل لذلك هو العدالة االنتقالية واالستفادة من جتارب
الدول الشقيقة والصديقة بهذا املضمار .فإذا أردنا للثورات أن تنجح
في حتقيق حتول دميقراطي حقيقي ومستقر ،فإن املفتاح هو املعادلة
الدقيقة التي حتقق التوازن بني العدالة والتسامح ،وبني املعاقبة وجتنب
اإلق �ص��اء ،وب�ين ال��روح الثورية وض ��رورة اح�ت��رام القانون واستقاللية
املؤسسات ،ومن مصلحة اجلميع تفضيل االستقرار طويل املدى على شهوة
االنتقام اآلنية،وإال فإن مسلسل االحتراب سيستمر إلى ما ال نهاية".
ودعا مركز "شمس" إلى ضرورة االحتكام إلى مبدأي الدميقراطية
ال��ذي يعني ح��ق االخ �ت�لاف وت ��داول السلطة ال�ت��ي ت�ل�ازم الفصل بني
السلطات ،ومنع احتكار القوة ،إن هذه املبادئ تؤسس لتصور جديد
للتسامح الذي تربطه عالقة ضرورية بني حقوق اإلنسان ،والدميقراطية،
والسلم ،وهذا يجعل مفهوم التسامح يتجاوز حدود الدين والفرد ليصبح
ً
ً
قانونيا.
حقا ينبغي الدفاع عنه وحمايته
فالتسامح شرط ض��روري للسلم األهلي وللنسيج االجتماعي،فهو
تعايش املختلفني بسالم إذا توافر بينهما حد أدنى من التكافؤ واملساواة أو
القبول باآلخر .هو قبول اآلخر على ّ
َ
عالته وعلى اختالفه،وبالنتيجة فإن
التسامح يعبر عن صيغة احترام مشاعر ومعتقدات اآلخرين ،أي معاملة
النظر عن ألوانهم وانتماءاتهم الدينية والعرقية
كبشر ÊÌبصرف
اآلخرين
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االجتماعية وعكس التسامح هو التعصب.
واملذهبية أو خلفياتهم
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وذÌك ��ر امل��رك��ز ب��أن ال�ت

احل �ق��وق،وه��و يكافئ املفهوم ال��دمي�ق��راط��ي ب��أب�ع��اده االجتماعية ألن
كالهما الدميقراطية االجتماعية والتسامح مفهومان يتضمنان قيم
اإلنسان وحقوقه التي تسعى إلى حترير اإلنسان من كافة أشكال العبودية
والقهر والتسلط ،وإن التسامح يعني أن املجتمع يتكون من أفراد يقبلون
اآلخرين على أنهم أنداد لهم،فالتسامح هو اخلطوة احلقيقية األولى في
إنهاء مشكلة الضحية والتخفيف من آالمها ليست فقط اجلسدية(آثار
ً
أيضا.
التعذيب) ،وإمنا اآلالم النفسية واملعنوية
ولكن ع��ن طريق م��د جسور الثقة والعفو والتسامح.منطلقة من
احلقيقة كل من اقترف جرمية حرب ،سيعفى عنه إذا ما تقدم باعتراف
علني كامل عن جرائمه وكل أفعاله السابقة وبكل وضوح ودقة وصدق،
ً
وجها لوجه في باحة واحدة،هذا
وأم��ام الضحايا املتواجدين قبالتهم
االعتراف العلني من قبل مرتكبي االنتهاكات وتقدميهم الندم واالعتذار
وطلب الغفران،سيتيح للضحايا املستمعني لهم أن يتأملوا ويفكروا
ويجنحوا للتسامح رغم صعوبته ومضاضته.
ورأى مركز "شمس" أن فكرة احلق التي ال تسامح في االعتداء عليها
تستنفد كل الوجود اإلنساني كما يجب أن يكون .فاحلق في الكرامة
اإلنسانية ،احلق في وعي اإلنسان بذاته على أنه غاية وقيمة بحد ذاتها،
إنها أي الكرامة ذات ارتباط شديد بالشعور باحلرية وبالتالي فاحلق في
الكرامة هو بالضرورة حق في احلرية ،واحلق في احلياة الكرمية احلرة
،فال تسامح مع االحتالل ومع االستبداد .ال تسامح مع أصحاب االحتكارات
املولدين للفقر ،ألن الفقر اهانة مطلقة حلياة اإلنسان.
وأك��د مركز "ش�م��س" إن التسلط السياسي وغ�ي��اب الدميقراطية
السياسية والتعصب والتكفير والتخوين واإلقصاء وعدم تكافؤ الفرص
،من األسباب األساسية لغياب التسامح وع��دم قبول االختالف،والتي
ّ
شكلت مجتمعة بيئة مناسبة النتشار السخط واالحتجاج بني الفئات
الشابة املنبوذة واملهمشة والتي تعاني من اإلقصاء وقلة االستفادة من
الثمار املادية للسياسات التنموية.
وإذا ما أضفنا إلى ما سبق اخلطابات التبشيرية التي تقدمها بعض
التيارات املتشددة ووعودها اخلالصية لهؤالء ،إذا ما التزموا تعاليمها
وتبنوا مرجعياتها ،فإننا ميكن أن نفهم ملاذا ّ
شكلت هذه الفئات الرافد
األساسي لهذه احلركات وعلى مدى عقود عديدة.
وشدد مركز "شمس" في ختام بيانه الصحفي على ضرورة التسامح
الديني،وإلى ثقافة احلوار بني األفراد وذلك إلمياننا الراسخ باعتباره
أفضل الوسائل لنشر قيم التسامح واإلخ ��اء والتفاهم  ،ف��احل��وار من
ً
وصوال إلى
ضروريات احلياة ومن أهم وسائل االحترام املتبادل والتعاون
حتقيق كل ما يسهم في سعادة اإلنسان وترسيخ مبادئ ومفاهيم املساواة
بني البشرية  ،فيجب احلرص على الدعوة باستمرار إلى ثقافة احلوار
مؤمنني مبا سيعكسه من نتائج إيجابية على التعايش بسلم وتسامح
وتعاون بني كافة الشعوب وحل املشاكل العالقة ،وإلى نشر ثقافة التسامح
ونبذ العنف والتطرف والكراهية ومحاربة التعصب والتمييز بسبب
اللون أو اجلنس أو الدين .

