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  بيان للنشر الفوري

   لمناسبة اليوم العالمي للتسامح"شمس"صادر عن مركز حقوق اإلنسان والديمقراطية 

الدعوات المتصاعدة الستهداف األخوة المسحيين وكنائسهم ،في محاولة يائسة من بعض من خطورة " شمس " مركزيحذر

األوضاع المتفاقمة في ب األرض المدافعين عنها دوماً،فالشرق هم أصحا ،فمسيحيو  المشتركاألطراف لضرب التعايش

إدخال الوطن العربي في دوامة ينذر ب.والعرقية، وتقزيم مفهوم المواطنة بعض الدول العربية والصراعات الطائفية والمذهبية

ممارسات ذات العالقة كافة الفإننا نؤكد على رفضنا لومن هنا . والتهجير واللجوء الفوضى وفقدان األمل والتفسخ المجتمعي

  . أشكالها ،وكل ما من شأنه تضييق مساحات التسامح بين أفراد المجتمع الواحدكافة بتغذية ثقافة التعصب ب

 على أهمية التسامح واالحترام والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب،حيث أن" شمس "مركزيشدد 

 العالم اليوم هو في أمس الحاجة إلى ثقافة التسامح والتعايش ثراء البشرية،من هنا فإنتسهم في إ جميع الثقافات والحضارات

ألن تسود المحبة واأللفة بين األمم   آن األوان،لقدالفرقة والخالفات والنزاعات والحروب التي عانتها اإلنسانية السلمي ونبذ

  .والشعوب 

وبقاء األوضاع السياسي،  غياب التسامحى مرور عام آخر على فصائل العمل والوطني واإلسالمي عل"شمس" مركز يذكر

احترام حماية والسلطة الوطنية الفلسطينية والفصائل الفلسطينية بضرورة  مركزاليطالب ،ومن هنا  على ما هي عليه

الحريات العامة،والحق في حرية الرأي والتعبير،والتجمع السلمي،والتعددية السياسية،والتسامح السياسي،ونبذ الخالفات 

والفرقة،واالحتكام للحوار كخيار أوحد لحل كافة الخالفات ونبذ العنف والتعصب على المستويين الرسمي والشعبي،وتحريم 

  .ضرورة إشاعة ثقافة السلم المجتمعي والثقافة الديمقراطية وقبول اآلخراستخدام القوة أو التلويح بها،وب

 بدعوتهم اعتبار يوم الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب،" بياالرا" بمبادرة الزمالء في "شمس" مركز يشيد

يز عناصر الصمود االجتماعية لتطهير المجتمع من السلوكيات الضارة، ولتعز  من كل عام يوم التسامح الفلسطيني،10/10

لبناء مجتمع فلسطيني متحرر من التعصب والفئوية  دعم خيار المحبة والتسامحول. لحماية المصالح العليا للشعب والوطنية

واآلخر،   والشوائب، مجتمع متحرر ومنفتح على ذاتهاألمراضبناء مجتمع خال من . والبغضاء والنرجسية والحقد واالنتقام

  .والتناقضات أي كان طابعها ومستواها  لحل التباينات واالختالفاتراطي يعتمد النظام والقانون أساساًمجتمع ديمق
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