
 

 

 مقدمة
 :منشور التسامح الجدید لھ مغزى

 

ھذا المنشور ھو نتیجة حوار المدینة المنفتح والواسع الذي استمر ألكثر من ثمانیة . بوتسدام تقدم منشور جدید للتسامح

القدیم صبغتھا على وتركت تأثیرات المنشور ). 1685(ویستند المنشور الجدید إلى المنشور التاریخي لبوتسدام . أشھر

كیف عسانا أن . ومن شأن ھذا اإلرث أن یوضح معنى الجیل الناجح. بوتسدام وال تزال تثري سجل المدینة إلى اآلن

 نتعامل الیوم مع ھذا اإلرث وكیف سنواصل طریقنا؟

 

 .ح مثل الھواء للتنفسأنت بحاجة إلى التسام. حیث استیقظ مجتمع المدینة المتنوع مرة أخرى. بوتسدام تعید اكتشاف ذلك

 

وعندئذ ال . إن منشور التسامح الجدید یدعو لتطبیقھ في مفردات الزمان والمكان التي یتعین أن تستمر في األعوام التالیة

یتعلق األمر بمجرد كلمات جوفاء، بل بالكشف عن وسائل من شأنھا أن تخلق منظومة تعایش جدیدة في المدینة لعبور 

فالتسامح بابھ مفتوح الستیعاب كل . مع التسامح ال ینتفي وجود نزاعات، بل إنھ یحتویھا. وقاتالحدود واجتیاز الفر

 .وال یمكن خلط التسامح بالالمباالة. األفراد

 

 :التسامح یعني لسكان بوتسدام
 احترام اآلخر وقبولھ، •
 التقارب وفتح حوار مشترك، •
 القدرة على اإلنصات، •
 الخبرات،معرفة الفروقات إلثراء  •
 احتمال النزاعات المدنیة، •
 بدالً من االستبعاد تحقیق االندماج، •
 ربط التسامح بالتضامن، •
 عدم السماح بالمھاجمة والعنف ومعاداة األجانب والتطرف السیاسي •

 

 التسامح یعني االحترام
لى كل سكان مدینتنا على قدم إن المحافظة على كرامة الفرد وتبادل االحترام تمثل المبادئ األساسیة التي تسري ع

وباإلضافة إلى . ویقوم سكان بوتسدام بربط منظومة االحترام بمفاھیم االنتباه والقبول واالعتراف والتضامن. المساواة

ویمكن تحقیق االحترام . ذلك، فھم یربطون منظومة التسامح بمفاھیم اإلدراك والصداقة والتطلع واالكتراث لآلخرین

 .ا كان األمر متعلقًا بالمنافسة والتنافسوالصفاء أیًضا إذ
 



 

 

 التسامح یعني االنفتاح
وستكون فاعالً عند تقارب الناس مع بعضھا البعض وفتح حوار . ویعني التسامح أیًضا الصبر مع عدم اقتصار األمر علیھ

نود تطبیق عادة اإلنصات . ینناومن المھم أن تتاح لدینا إمكانیة التعبیر عن خبراتنا بدون خوف وتبادلھا فیما ب. مشترك

 .كل إنسان لدیھ الحق في سرد قصتھ الشخصیة. بصبر كما ھي عادتنا في المجادلة

 

 التسامح یفتح طرقًا جدیدة

وال تزال مدینة المتاحف . الجراءة على الواقع والمستقبل لھا حدود. بوتسدام تفعل الكثیر للماضي الذي یمكن االستفادة منھ

وال یقوي الفضول . فالواقع الحي لیست لھ جذور في التاریخ. شبابھا المحتاجین للمساحات الحرة الخالیةوالسواح تنسى 

. اإلبداع ھو أمر ال یتحقق تماًما إال في المساحات الخالیة مع توفر عاملي التبادل والتحفیز. العاجز على خلق تفكیر سلیم

 .فقط المدینة اإلبداعیة ھي ما یجذب اإلبداعات

 

 تسامح نواة االندماجال
وعلى أساس القناعة بأنھ لن یتم التقلیل من شأن أي منّا، فسوف . عدم مراعاة اآلخر نتیجتھ االستبعاد والجروح النفسیة

كل السكان ال یدعون وجود فارق بین موطنھم األصلي . نقوم بخلق االشتراطات الالزمة الندماج كل السكان في مدینتنا

أیًضا األطفال والشباب ینتمون إلى دائرة المواطنة . ھ أو الشرق والغرب أو لون البشرة أو الدیانةوبین ما ھم یعیشون فی

 .في المدینة
 

 ربط التسامح بالتضامن
. فمسؤولیة التعایش في مدینتنا لم یعد باإلمكان تحمیلھا لطرف آخر. سكان بوتسدام أصبح اختالطھم ذا طابع جدید

. التضامن یعني تبادل المساعدة وتحقیق التوازن االجتماعي. اة، عند ربطھ بالتضامنفالتسامح سیكون ھو سمة الحی

 .فالتضامن مع الضعفاء والالجئین وذوي اإلعاقات والمرضى والمتوفیین من شأنھ أن یوسع دائرة أفكار التسامح

 


