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 بيان صادر عن مركز "شمس" في اليوم العالمي للتسامح
 

 لمصالحة المجتمعيةكمقدمة ل المصالحة السياسية
في حفظ السلم األهلي والتماسك   األساسيةركيزة  باعتبارها النشر ثقافة التسامح  على ضرورة    يؤكد مركز "شمس"

واالعتداءات والجرائم التي بات تؤرق المجتمع الفلسطيني هي . كما ويؤكد المركز أن عمليات القتل  المجتمعي 
، كل هذا وأكثر مجتمٍع هو أحوج ما يكون متسامحا  ، في  افة التسامح والحوار وقبول اآلخر بسبب غياب ثق

 ( جريمة قتل . 65وجرائم القتل في األراضي الفلسطينية المحتلة في ازدياد، حيث وصلت حتى اليوم إلى )
الفلسطينيةعلى ضرورة    مس"يشدد مركز "ش المصالحة  التي تعمل    إتمام  المجتمعية،  ، وبالذات المصالحة 

 مركز  البدورها على تجاوز عقبات االنقسام العميقة في النسيج السياسي والمجتمعي الفلسطيني، وعليه؛ يطالب  
 أبناء تسامح والتوافق بين  المصالحة المجتمعية التي طال انتظارها ، وتعزيز قيم ال  إجراءفي    بضرورة اإلسراع

حل لمعالجة مشكلة االنقسام الفلسطيني وتفعيل اتفاقيات   إيجادالشعب الفلسطيني عبر رؤى حوارية بما يضمن  
 المصالحة. 

، كما يقع    قيم التسامح  ترسيخأن مؤسسات التنشئة االجتماعية يقع على عاتقها مسؤولية    يؤكد مركز "شمس"
مسؤولية تربية وتوجيه وإرشاد وترسيخ المحبة والتفاعل بين األفراد فمن جهة التنشئة األسرية التي    على عاتقها 

تعد أول خلية اجتماعية ثقافية نفسية تعمل على تنمية وتربية الفرد منذ النشأة إلى سن المراهقة، ألن الطفل 
فمهمتها تنمية مفاهيم حرية التعبير داخل    يكتسب قيم التسامح من المحيط الذي يعيش فيه أما التنشئة المدرسية

الصفوف الدراسية وأيضا  بث التعاون وتبادل األفكار بين التالميذ من جانب وبين التالميذ والمربين التربويين 
من جانب آخر وأن تعزيز هذه المحبة والتسامح ال يأتي إال من خالل المناهج الدراسية وأساليب تعامل المربين 

 .التالميذ داخل الصفوف الدراسية التربويين مع
اليوم في أشد الحاجة إلى التسامح االجتماعي الفعال والتعايش اإليجابي بين على أننا    يشدد مركز "شمس"

األصل في العالقات االجتماعية واإلنسانية، أن تكون عالقات قائمة  ف ،    أكثر من أي وقت مضى  أفراد المجتمع 
ى ولو تباينت األفكار والمواقف، بل إن هذا التباين هو الذي يؤكد ضرورة  على المحبة والمودة والتآلف، حت

والمبادئ  القيم  بهذه  تكوين . االلتزام  على  تعمل  اجتماعية  ثقافية  سلوكية  صيغة  للفرد  توفر  التسامح  فثقافة 
اجتماعي    العالقات االجتماعية اإليجابية وتنظيم المجتمع والحفاظ على استقراره وتعمل على خلق وعي ثقافي
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للعالقات االجتماعية المبنية على التعاون والتبادل بين األفراد كما تعمل على مساعدة الفرد في التحمل للمسؤولية  
 .تنمي مشاعر اإلحساس االجتماعي بالمجتمع أنها   من أجل الوقوف بوجه مشكالت الحياة االجتماعية إذ

بالشخصية   تتمتعمؤسسة وطنية باسم المؤسسة الفلسطينية للعدالة االنتقالية    إلى إنشاء"  مركز "شمسيدعو  
المالي   واالستقالل  خالل واإلداري المعنوية  حدثت  التي  االنتهاكات  حقيقة  كشف  على  تعمل  بدورها  والتي   ،

مساءلة  بعين االعتبار كإجراء عالجي، ووضع آليات لل  األخذالمواطنين عليها، مع    وإطالعالسنوات السابقة  
 اإلنسانوالمحاسبة التي تحول دون اإلفالت من العقاب، وبما يمكن القضاء من النظر في انتهاكات حقوق  

تكون معايير االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها فلسطين   أنالتي حدثت بنزاهة واستقاللية وشفافية، على  
 .   المرجعية

 
 -انتهى-
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