
Human Rights & Democracy Media Center 

"SHAMS" 

 
 

 مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية 

 " شمس"

 

                                                                                                                                                                                       
،شارع لويس فافرو  429،ص.ب: 1،ط 3فلسطين الماصيون،عمارة سنديان -رام هللا   

Tel: 022985254 Fax: 02 2985255  ،P.O. Box: 429  
             Ramallah- Palestine: AL- Masuon: Sendian3 Building 1st Floor, Luis Favro St 

E-mail: c_shams@hotmail.com    & info@shams-pal.org Website: www.shams-pal.org 
 

16/11/2021  

 بيان للنشر الفوري  
 صادر عن مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"

  األهلي السلم حفظ في أساسية ركيزة والتسامح المصالحة ثقافة نشر: "للتسامح العالمي اليوم  في
 "  المجتمعيالتماسك و 

 
  العنف   وتيرة،    واإلدانة  القلق  من  بكثيرإعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" أنه ينظر  رام هللا : قال مركز   

 واالغتصاب   والعنف  القتل  أخبار  فيها  باتت   التي  للدرجة   الفلسطينية،  األراضي  في   المتصاعدة  القتل  وجرائم
 جذورها   من  واقتالعها  انتشارها  وكبح  الجرائم  مواجهة  في  الفشل   من  حالة  أمام  روتينية،   الجرائم  من  وغيرها
 . المجتمعية الثقافة بين للعنف وانتشار اإلطار، هذا فيلوطنية ا اإلستراتيجية وغياب 

جاء ذلك في أعقاب إعالن  جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره المركز بمناسبة اليوم العالمي للتسامح ، والذي  
ستكون هي سنة األمم المتحدة للتسامح ، كما    1995عام  ، بأن ال   1993الجمعية العامة لألمم المتحدة في العام  

 .يومًا عالميًا للتسامح   1995نوفمبر    16اعتمدت الدول األعضاء في المؤتمر العام لليونسكو في  

  في   األساسية  بأدوارها  الرسمية  الجهات   قيام  ضرورة  على  للتسامح،  الدولي  اليوم  وبمناسبة"  شمس"  مركزوشدد  
  ضمنها   من  والتي  الخطوات   من  مجموعة  عبر  وذلك  التسامح،   وتعزيز  المجتمعي  والتماسك   األهلي  السلم  حفظ
  وعلى   الفلسطيني  الشعب   صمود   على  إيجاباً   ينعكس  أن   شأنه  من  الذي  األمر  والتسامح،  المصالحة  ثقافة  نشر
 األهلي   السلم  في  التداعي  لمواجهة   وطنية  إستراتيجية  ألي  ينبغي  وعليه  االستعمارية،  التحديات   مواجهة  في  قدرته

  التشريعية،   المنظومة  إصالح:  ضمنها  من  والتي  الركائز  من  مجموعة  على  مبنية  تكون   أن  التسامح   ثقافة  وتعزيز
 الفضلى،  الدولية  المعايير  وفق  إصالحها  بعد   بأدوارها  العدالة  قطاع  ومؤسسات   القانون   إنفاذ   جهات   وقيام

  التنشئة   مؤسسات   وتحمل  العقاب،  من  اإلفالت   تعزز  التي  الجرائم  مع  هاونةالمت  العشائرية  الحلول  ومجابهة
 .  التسامح ثقافة نشر  في ألدوارها  اإلعالمية والمؤسسات  والمدنية األهلية والمؤسسات  االجتماعية

  السياسية   األحزاب   مستوى   على   الفلسطينية   األطراف  بين  المصالحة  إجراء  ضرورة  على "  شمس"  مركزوأكد  
  المجتمعية   المصالحة  إلجراء  البالغة  األهمية  إلى  إضافة  متبادلة،  كراهية  من  به  تسببت   وما  االنقسام  حقبة  وتجاوز

  يتطلب  الذي األمر  والمجتمعي، السياسي النسيج  في العميقة االنقسام عقبات   بتجاوز  تسمح أن شأنها من  التي
  بين   التسامح  قيم  تعزيز  يشكل  إذ   وأسرهم،  الضحايا  عائالت   بين  انتظارها  طال  التي  الخطوات   هذه  في  المسارعة
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  المستوى   على  باإلجراءات   االكتفاء  دون   الجذور،  من  المشاكل   معالجة  تضمن  حوارية  رؤى   عبر  العائالت   هذه
 .  تجاهلها يمكن ال  مهمة مسألة المجتمعية البيئة تهيء خطوات  اتخاذ  وضرورة أهميتها، على  السياسي

ودعا   تتمتع   االنتقالية،  للعدالة  وطنية  مؤسسة  عبر  المصالحة  هذه  مأسسة  ضرورة  إلى"  شمس"  مركز  كما 
 سنوات  خالل  حدثت  التي االنتهاكات  حقيقة كشف على  وتعمل واإلداري  المالي واالستقالل المعنية بالشخصية

  الضحايا،   ومصلحة  الخصوصية  في  الحق  االعتبار  بعين  األخذ   مع  بها  ات /المواطنين  ومصارحة  االنقسام
 واالتفاقيات   الدولية  المعايير   تكون   أن   على   العقاب،  من  اإلفالت   دون   تحول  ومحاسبة  مساءلة  آليات   ووضع

  التسامح   حالة  على  إيجاباً   االنعكاس  شأنه  من  ما  وهو  األساسية،  المرجعية  هي  فلسطين   إليها  انضمت   التي
  واالزدهار   للبقاء  مضى  وقت   أي  من  أكثر  ضرورة  وجودها  أن  للجميع  واضحاً   يكون   أن  ينبغي  التي  المجتمعي
 .والتطور
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