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الملخص:

تعرفھاالتيالتحوالتتفرضھأساسیامطلبایعدالتسامحإن

إلىتسعىالتياإلمارات،دولةرأسھاوعلىاإلسالمیةالعربیةالمجتمعات

ألناآلخرین،معواالنفتاحوالتعایشالتسامحعلىتبنىقویةمبادئفرض

منیعدأنھكماوالثقافي،الحضاريالتنوععلىللحفاظأساسيمبدأالتسامح

علىساروقدوسلم،علیھهللاصلىمحمدسیدناعلیھاحثالتياألخالقأھم

التعایشوتوطیدالتسامحقیمبترسیخقامبحیثاإلماراتأمیرزایدآلالنھج



والتعایشاألخوةروابطعلىللحفاظوذلكالشعوبكافةبینواالحترام

اإلنساني بین أطیاف المجتمع كافة.

التسامح، التعایش، اآلخر، اإلمارات.الكلمات المفتاحیة:

Abstract:

Tolerance is a basic requirement imposed by the

transformations in Arab and Islamic societies, led by

the UAE, which seeks to impose strong principles

based on tolerance, coexistence and openness with

others, because tolerance is an essential principle to

preserve civilizational and cultural diversity, and it is

one of the most important ethics he urged Our master

Muhammad, may God’s prayers and peace be upon

him, followed the path of Al Zayed, the Emir of the

Emirates, as he consolidated the values   of tolerance

and consolidated coexistence and respect among all

peoples in order to preserve the bonds of brotherhood

and human coexistence among all spectrums of

society.
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Emirates.



مقدمة:

ولُیرسيللعالمینرحمةوسلمعلیھهللاصلىمحمدسیدناأرسللقد

الناسكافةبیناالجتماعيواألمنالحضاريوالتعارفالعالميالسالمدعائم

والثقافاتاألدیانكلتجاهالتسامحعلىالمسلمینتربیةخاللمنوذلك

یقبلبحیثالعادلوالسلوكالحمیدةباألخالقأتباعھألزمبلواألمم،والشعوب

اإلسالميدینناقیمأجلمنالتسامحألنوعقیدتھ،ودینھوفكرهاآلخرثقافة

العمرانعلیھایبنىالتيالرئیسةالمعالمأحدوھوالسامیة،وشریعتناالحنیف

لذااإلسالمي وأھم الدعائم التي یقوم علیھا استقرار المجتمعات وأمنھا،

تمیزحضاريسلوكباعتبارهاألخالقمكارمفضائلقمةتربعقدفالتسامح

في احترام العقائد وقبول المخالف.

والسالمالتسامحھواإلماراتدولةعلیھتسیرالذيالنھجوإن

فقدواألجداد،اآلباءإرثمننابعوذلكاألدیان،واحتراماالجتماعّيوالتعایش

تنشدكدولةحضورھاوتعزیزاإلماراتدولةمكانةترسیخفيالنھجھذاأسھم

تعزیزسُبلعلىبالعملتقومبحیثوإحاللھ،تثبیتھجھودوتدعمدائماالسالم

المبنّیةالتقاربوصالتالمنطقةشعوببینالمشتركةاإلنسانّیةالقیموتوطید

علىوالحفاظوتعزیزھا،الثقةوبناءواحترامھ،اآلخروتقّبلالّسماحة،على



جوفيكاّفةالمجتمعأطیافبیناإلنسانيوالتعایشوالصداقةاألخّوةروابط

یسوده الوّد والتسامح واالحترام.

اللغویةالداللةھيوماواآلخر؟والتعایشالتسامحمفھومھوفما

للتسامحالشرعيالـتأصیلھووماالمصطلحات؟لھذهواالصطالحیة

ھوومااآلخر؟معوالتعایشالتسامحأھمیةھيومااآلخر؟معوالتعایش

موقف اإلمارات من التسامح والتعایش مع اآلخر؟

وقد رسمت خطة أسیر علیھا في ھذا البحث وھي كالتالي:

أوال: تحدید المفاھیم

تعریف التسامح❖

تعریف التعایش❖

تعریف اآلخر❖

ثانیا: التأصیل للتسامح والتعایش في القرآن الكریم والسنة النبویة

ثالثا: أھمیة التسامح والتعایش مع اآلخر

رابعا: موقف اإلمارات من التسامح والتعایش مع اآلخر

خاتمة: تضم أھم النتائج المتوصل إلیھا



أوال: تحدید المفاھیم

تعریف التسامح❖

لغة:

علىللداللةیستخدموالذيسمح""الجذرمنمشتقةكلمةالتسامح

ورجالِمْسماح،ورجلُسَمحاُء،ورجالَسَمٌح،رجلفیقال:معاني،عدة

ِسماح،ونسوةلدیھ،بماجادإذاوسماحة،وَسُموحاسماحةَسُمحوقدَمسامیح،

ح: 1.والعدوالطعانفيالمساھلةوالمسامحة:تسمیحا،سامح،بمعنى؛وسمَّ

صدرسعةبأنھ:قیلو،المساھلةوالمسامحةفیھتساھلالشيء،فيتسامح 2

والقبول،أوتسلیمموضوعتكنلمولوآرائھمعنیعبرواأنلآلخرینتفسح

مقبل:، وقال ابنیحاول صاحبھ فرض آرائھ الخاصة عن اآلخرین 3

العربیة،اللغةمجمع).1983(األمیریةالمطابعلشؤونالعامةالھیئة3
.44ص،الفلسفيللمعجم

الكتابداربیروت:).1(ط.الفلسفيالمعجم).1982(جمیلصلیبا،2
.27ص،1ج،982اللبناني

ص:،2جسمح"،"مادةصادر.دار.العربلسانمكرم.أحمدمنظور،ابن1
مكتبة).1(ط.الصحاحمختار).1986(بكرأبيبنمحمدالرازي،،489
.131ص:،1جلبنان،



4وإني ألستحیي وفي الحق َمْسَمٌح        إذا جاء باغي العرف أن أتعذرا.

اصطالحا:

مننوعالتسامح:"قیلفقدالتسامح،مفھومحولالتعاریفتعددتلقد

فإنلذاإلیھا،أحسنمنحبعلىجبلتالتيالنفوسإلىاإلحسانأنواع

القلبھووالتسامحوالتنافر،العنفونبذوالتآلفالمحبةإلىیؤديالتسامح

قیلكما،والتطرف"العنفمنخالیةزكیةونفسطیبةلحیاةالنابض 5

6والسیاسیة"االجتماعیةاآلخرینبحقوقالحقیقيالرسمياالعترافالتسامح:"

التعاملفيبالتساھلالقویةصلتھلھالتسامحأنالریحاني:"أمینیرىكما،

المعتقداتمعالتعاملحالةفيالمعنىویخصصعامبشكلالمخالفمع

والطقوس المخالفة".

واجب؛التسامحالعالمیة:"والمواطنةالتسامحأیقونةزایدالشیخوقال

بشر،إنسان،مسلم،غیرأومسلماكانإنهللاخلقھإنساناإلنسانألن

الالتسامح،وجذورالتسامحفي:.التسامحإشكالیةمجتھد.محمدثبستري،6
الثقافةوزارةالدین،فلسفةدراساتمركزبغداد:وآخرون،السیدرضوان
.62ص،العراقیة

.2ص:،المسلمینغیرمعالتعاملفياإلسالمسماحةحكمت.بشیر،بن5

عوضمحمدتحقیق:.اللغةتھذیب).2001أحمد(بنمحمدالھروي،4
الفیروز،48ص:،2جالعربي،التراثإحیاءداربیروت:).1(طمرعب،
).1(طالعرقسوسي،نعیممحمدتحقیق:،المحیطالقاموس).1426آبادي(

.287ص:،1جالرسالة،مؤسسةبیروت:



ومسالمارحیمایكونأنیجبفاإلنسانالتراحم،إلىیؤديالبشربینفالتسامح

مع أخیھ اإلنسان".

تعریف التعایش❖

لغة:

یصلحمنھماواحدوكلومعیشاً،معاشاالرجلوعاشالحیاة،العیش:

عاشیقال:العیش.منضربوالعیشة:بھ،ُیعاشمااسموالمعیشة:یكون،أن

معاشواألرضُمعاش،فھوبھُیعاششيءوكلَسوٍء،وعیشةصدق،عیشة

إذاالجیراُن:تعایشُمتعایش،فھوتعایًشا،یتعایش،وتعایَشوقیل:"للَخلق". 7

ةعلىعاشوا علىغربتھمافيالرفیقانوتعایشالجوار،وحسنوالعطاءالمودَّ

فيُوِجدواإذاالنَّاُستعایشیقال:كماِسلمّیًا.تعاُیًشاالّدولتانتعایشتاأللفة.

مان والمكان 8.نفس الزَّ

،المعاصرةالعربیةاللغةمعجم).1429وآخرون(مختارأحمدالحمید،عبد8
.1583ص:،2جالكتب،عالم).1(ط

.39ص:،3ج،اللغةتھذیبأحمد.بنمحمدالھروي،7



اصطالحا:

منوینصفھممنھمفیسلمالخلق،معالرجلیعیشأنبالتعایش:"یقصد

9.نفسھ، فیلقى هللا َعزَّ وَجلَّ، وقد أدى إلیھم حقوقھم، وسلم بدینھ بین ظھرانیھم"

تعریف اآلخر❖

10أحد شیئین یكونان من جنس واحد.

اصطالحا:

الغرببھاجاءالتياألساسیةوالمبادئالقیممجموعقیل:"فقد

الغربيالعالمشعوببھاقامتالتيالتاریخیةالتجربةإلىإضافةالحضاري،

11.عموما، انطالقا من تلك القیم، وعمال باتجاه إنزالھا في الواقع الخارجي"

بیروت:).1(ط،المستقبلوحوارالغرباإلسالم).1998محمد(محفوظ،11
.54ص:الثقافي،المركز

.13ص:،4ج،العربلسانمنظور.ابن10
.144ص:،1ج،العامةاإلسالمیةالمفاھیمموسوعةالمؤلفین.منمجموعة9



ثانیا: التأصیل للتسامح والتعایش في القرآن الكریم والسنة النبویة

منباعتبارهالتسامحعلىالنبویةوالسنةالكریمالقرآنحثلقد

السلميالتعایشدعائممنأساسیةودعامةمسلمفردلكلالالزمةالخصائص

الحمیدةباألخالقالتحليإلىالعامةبالدعوةیكتفلمفاإلسالماآلخر،مع

ذلكومنواسعا،تفصیالذلكفيفصلوإنماالذمیمة،األخالقعنوالتخلي

بالعفوفیھاعنھعبِّرفأحیانامتعددةآیاتفيعنھعبربحیثللتسامحبیانھ

ِباْلُعْرِفَوْأُمْراْلَعْفَوُخِذتعالى:"قولھذلكالجمیل...ومنوالصفحوالحلم

بحیثاألفرادبینالتسامحإلىتشیراآلیةوھذه،اْلَجاِھلِین"َعِنَوأَْعِرْض 12

فقداآلخرین،جھاالتعنویتغاضونبالحسنىویتعاملوناالحترامیكون

جبرائیلوسلمعلیھهللاصلىهللارسولسألاآلیة،ھذهنزلتلماأنھروي

یأمركهللاإنمحمد!یافقال:أتاهثمالعالم،أسألحتىأدريالفقال:ذلك،عن

تعالىوقال،قطعكمنوتصلحرمك،منوتعطيظلمك،عمنتعفوأن 13

وَنُكْمَلْواْلِكَتاِبأَْھِلِمْنَكِثیٌرَودَّأیضا:" ِمْنَحَسًداُكفَّاًراإِیَماِنُكْمَبْعِدِمْنَیُردُّ

َنَماَبْعِدِمْنأَْنفُِسِھْمِعْنِد ِبأَْمِرِههللاَُیأِْتَيَحتَّىَواْصَفُحواَفاْعفُوااْلَحقَُّلُھُمَتَبیَّ

المؤمنینعبادهتعالىهللافیھایحذراآلیةفھذه،َقِدیٌر"َشْيٍءُكلَِّعَلىَهللاإِنَّ 14

الباطنفيلھمبعداوتھمویعلمھمالكتاب،أھلمنالكفارطرائقسلوكعن

.109اآلیة:البقرة،سورة14

.القرآنتفسیرفيالبیانمجمع).1427الفضل(عليأبوالطبرسي،13
.415ص:،4جالمرتضى،داربیروت:

.199اآلیة:األعراف،سورة12



بفضلھمعلمھممعللمؤمنین،الحسدمنعلیھمشتملونھموماوالظاھر

سبحانھأكدكماوالتسامح،والعفوبالصفحالمؤمنینعبادهویأمرنبیھم،وفضل

إِْكَراَهَالتعالى:"قالحیثوالدولالشعوببینوالتعایشالتسامحعلىوتعالى

یِنفِي َنَقْدالدِّ ْشُدَتَبیَّ "ِمَنالرُّ البأنسبحانھیشیراآلیةھذهففي،اْلَغيِّ 15

دالئلھجلِيواضحبیِّنفإنھاإلسالم،دینفيالدخولعلىأحداُتكرھوا

العالقاتاحترمفاإلسالملذابعضا،بعضكمعنواعفواتسامحوابلوبراھینھ،

المنھجوبھذاكامالاحترامااألخرىواألدیانالشرائعأھلمعاإلنسانیة

هللارضيالخطاببنعمرأنكمااإلكراه،عدممبدأعلىاإلسالمقامالرباني

األمانةفأعطىالمقدسبیتدخلحیناإلسالمفيالتسامحروحطبققدعنھ

بیتألسقفعمرأعطاھاالتياألمانوثیقةفيوجاءالنصارىمنلسكانھا

والشيءأموالھممنینفصوالتھدموالمساكنھمتسكنالأنالمقدس"

سیدناقصةفيوالعفوالسماحةصورأرفعتتجلىكما،دینھم"علىیكرھون 16

یقتلوه،أنوأرادواإخوتھبھمكرألبیھ،رؤیتھقصحینماالسالمعلیھیوسف

مملوكا،ذلكبعدفعاشسیارة،التقطتھثمبئر،فيرمیھعلىكلمتھموتوحدت

إلخوتھ،صاعینوالصاعاإلساءةیردلمالسلطةتولىأنبعدیوسففسیدنا

ھذهرأواحینإخوتھمنكانومالیكرمھم،مصرإلىجمیعابأھلھجاءبل

خطئھمعنرجعواأنإالالسالمعلیھیوسفسیدنامنوالعفووالكرمالسماحة

قلبھكانالسالمعلیھأنھإالأخیھموإذایةكیدھمفرغمربھم،واستغفروا

مسامحا ذا عفو وصفح.

.862ص:،2ج،2310رقم:حدیثصحیحھ،فيالبخاريأخرجھ16
.256اآلیة:البقرة،سورة15



ثالثا: أھمیة التسامح والتعایش مع اآلخر

أناقتضتالوجودفسنةوجوده،ضرورةفيتتمثلالتسامحأھمیةإن

بطبعھاإلنسانألنبشریة،تجمعاتشكلعلىاألرضعلىاإلنسانیكون

فيیعیشأنمجبروھواآلخرینعنبمعزلیعیشأنیستطیعالاالجتماعي

لقولھوالتسامحوالتعصبوالكرهوالحبوالشرالخیرفیھاجتماعيوسط

َھاَیاتعالى:" اُسأَیُّ االنَّ نَخَلْقَناُكمإِنَّ َوَقَباِئلَُشُعوًباَوَجَعْلَناُكْمَوأُنَثٰىَذَكٍرمِّ

ِِعنَدأَْكَرَمُكْمإِنَّۚلَِتَعاَرفُوا َإِنَّۚأَْتَقاُكْمهللاَّ قداآلیةھذهففي"،َخِبیٌرَعلِیٌمهللاَّ 17

قیمةعلىیؤسسالذيالتعارفأساسعلىاآلخرمعالتعاملاإلسالمحدد

وقبائلشعوبإلىالناساختالفمنفالغایةوالتسامح،السالموھيجوھریة

بینھمفیماوالتكاملوالتعایشوالتسامحالتعارفھوإنماثقافاتإلىوتنوعھم

ویعترفالتنوعویقبلاالختالفیقركونھفيتكمنالتسامحفأھمیةلذا، 18

األصولمنثابتأصلفالتسامحوبالتالياألفراد،یمیزماویحترمبالتغایر

معتسامحھتعالىهللابّینوقداإلسالمي،الدینوخاّصةاألدیانبھاقامتالتي

عنجاءفقدالكریم،القرآنفيإلیھاأُشیرالتيالعباداتمنالعدیدفيعباده

اًماالبقرة:"سورةمنتعالىقولھالمقتدروغیرالمریضصومفيالتسامح أَیَّ

).1(ط.القرآنظاللفي).1412حسین(إبراھیمقطبالسیدالشاربي،18
.348ص:،3جالشروق،داربیروت:

.13اآلیة:الحجرات،سورة17



ْعُدوَداٍت ِریًضاِمنُكمَكاَنَفَمنۚمَّ ةٌَسَفٍرَعَلٰىأَْومَّ ْنَفِعدَّ اٍممِّ الَِّذیَنَوَعَلىۚأَُخَرأَیَّ

َعَفَمنِۖمْسِكیٍنَطَعاُمفِْدَیٌةُیِطیقُوَنُھ َخْیٌرَتُصوُمواَوأَنۚلَُّھَخْیٌرَفُھَوَخْیًراَتَطوَّ

التسامحضرورةإلىسبحانھهللاأشارقدكما،"َتْعَلُموَنُكنُتْمإِنۖلَُّكْم 19

َئٍةَوَجَزاُءقولھ:"فيوفضلھوالصفح َئٌةَسیِّ َفأَْجُرهَُوأَْصَلَحَعَفاَفَمْنِمْثلَُھاَسیِّ

َِعَلى ُھهللاَّ الِِمیَنُیِحبَُّالإِنَّ منحیاتنافيالّتسامحأھمّیةتتضحكما،"الظَّ 20

التيالفردكینونةعلىكبیرأثرلھبحیثالتسامحُیخلّفھاالتياآلثارخالل

البشریة،النفسفيواإلخاءالمحبةجذوروتقویةالصدررحابةفيتتجلى

بذوروینثراألفرادبیناالجتماعّیةالقیمتأصیلعلىیعملأنھإلىإضافة

إلىالمجتمعأفرادیدفعمماالمقدرة،بینالعفوومبدأوالتغاضيالمسامحة

التماسك والتعاضد للسمّو  والرقي بھ نحو المجد.

رابعا: موقف اإلمارات من التسامح والتعایش مع اآلخر

آلسلطانبنزایدالشیخلھالمغفوراإلماراتدولةمؤسسوضعلقد

شیدتصلببنیانعلىالقائمةالمشتركةاإلنسانیةالقیمركائزهللارحمھنھیان

لھذاوالتسامح،والتعایشوالعفووالصفاءوالمودةالمحبةعلىقواعده

التيوالتسامح،السلملقیمحاضنةكانتالتيالدولأھممنتعدفاإلمارات

أساسعلىاآلخرینمعالعالقاتتعزیزعلىتعملوطنیةثوابتمنتنطلق

.40اآلیة:الشورى،سورة20
.184اآلیة:البقرة،سورة19



والقبولالثقافیةالتعددیةواحتراموالتسامح،والتعاونواالحترامالتعارف

باآلخر فكریا وثقافیا ودینیا وطائفیا.

األصیلاإلماراتيالمجتمعفيالراسخةالقیممنفالتسامحوبالتالي

الشیخوإرثحكمةومنالسمحاء،اإلسالمیةالشریعةمنذلكیستشفلكونھ

تدعمالتياألطرووضعالتسامح،قیمترسیخعلىجاھداعملالذيزایدآل

األمثلةومنواإلنسانیة،اإلنسانببناءتؤمنحكیمةقیادةظلفياستمراریتھا

السموصاحبتوجیھاإلمارات،دولةبھاتتمتعالتيالتسامحلروحالعملیة

للقواتاألعلىالقائدنائبأبوظبيعھدولينھیانآلزایدبنمحمدالشیخ

بنمحمدالشیخمسجدعلىالسالمعلیھماعیسىأممریماسمبإطالقالمسلحة

الدیاناتأتباعبیناإلنسانیةللصِّالتترسیخاوذلكالمشرفمنطقھفيزاید

وماالسماویة،األدیانبینالمشتركةوالقواسمالحنیفدینناعلیھاحثناوالتي

األخالقوھياإلماراتدولةبھاتتسمالتيوالرفیعةالعالیةالمكانةیعزز

التنوعاحتراممعاآلخرین،معالتواصلوإیجابیةالمعاملةوحسنالحمیدة

یقويمماالمجاالتجلفيثریااإلماراتيالمجتمعیجعلالذيالثقافي

للبشریة،خدمةوذلكالحضاراتكلمعاإلیجابيواإلسھامالمعرفيالتواصل

أصدرقدالدولة،رئیسنھیان،آلزایدبنالشیخالسموصاحببحیث

الذيوالكراھیةالتمییزمكافحةبشأن2015لسنة2رقمبقانونمرسوماً

كلومكافحةومقدساتھااألدیانبازدراءالمرتبطةاألفعالبتجریمیقضي

وھذاالتعبیر،وطرقوسائلمختلفعبرالكراھیةخطابونبذالتمییزأشكال



شعوبأكثرمنیعتبرالذيالمتسامحاإلماراتيالشعبطبیعةیعكسالقانون

یدركاإلماراتأرضعلىعاشمنوكللھ،وقبوالاآلخرعلىانفتاحاالعالم

جمیعفيالمتبادلاالحترامعلىینصاإلماراتفدستورلذاالحقیقة،ھذه

فرقفالالقانونأمامواحدمستوىفيوالكلواألفرادالمؤسساتتعامالت

بھاتلتزمالتيوالحریاتالحقوقبمختلفاألجانببھیتمتععمافضالبینھم،

المعاھدات المواثیق الدولیة للدولة اإلماراتیة،

ولذا فمن أھم المبادئ التي تتسم بھا الدولة اإلماراتیة:

االنفتاح▪

التسامح▪

ترسیخ األخوة اإلنسانیة▪

احترام الثقافات▪

فقداإلماراتیةالدولةعلیھاتسیرالتيالمبادئأھممنیعدالتسامحإن

االنفتاحعلىقائمةستبقىاإلماراتدولةفيالقیممنظومةالدولة:"رئیسقال

الثقافةمؤشرفيعاملیاالثالثةالمرتبةعلىحصلتقدأنھاكماوالتسامح"،

وھذااآلخر،لتقبلالمحلیةالثقافةانفتاحومدىالتسامحبدرجةالمرتبطالوطنیة

معاإلماراتدولةبھاتتسمالتيوالترابطوالتآخيالتسامحقیمعلىدال

واقعومناإلسالميالدینتعالیمقیممننابعوذلكواألجناس،الشعوبمختلف

االتصال والتعامل مع مختلف دول العالم.



جھودھالتقویةاإلماراتدولةاتخذتھاالتياإلجراءاتبینمنوإن

أنھاوالتعایشالتسامحقیموتعزیزبالتنوعوالقبولالتعددیةاحترامفي

،2014لألعوامالمسلمةالمجتمعاتفيالسلمتعزیزمنتدىاحتضنت

لكونھالسلمأولیةتأكیدإلىیسعىالذي،2015،2016،2017،2018

للحواررحبفضاءإیجادفيیسھمإذالحقوق،لسائرالحقیقيالضامن

السلیمةوالمنھجیةالصحیحالفھمنشرفيالعلماءدوریعززأنھكماوالتسامح،

الشعوب،بینوالتعایشوالتآخيوالعدلوالحكمةالرحمةقیمإحیائھمعللتدین،

التي)2018(عامالسلميوالتعایشللتسامحاإلماراتجمعیةتأسیستمكما

دعمأوجدبمختلفتعنىتطبیقاتھاذكیةمنصةوتطویرإنشاءإلى:تھدف

وتأھیلتدریببغرضالجمعیةداخلتدریبيمركزوإنشاءالتسامح،خطاب

كأرضالدولةمكانةتكریستمكماوالحوار،التسامحثقافةنشرفيالعاملین

أطیافبینالتسامحلغةوتعزیزالمختلفةالثقافاتبینوالتعایشللتسامح

كواجھةالحضاریةاإلماراتصورةإبرازمعمكوناتھ،بمختلفالمجتمع

أطلقتأنھاأیضاالدولةبھجاءتمماوإنوالتعایش،للتسامحوعنوان

علىالتمییزمكافحةإلىالرامي2016عامفيللتسامحالوطنيالبرنامج

فيبماوالتعایش،التسامحوتشجیعالقومياألصلأوالدینأوالعرقأساس

ضمنسیعملللتسامحالوطنّيالبرنامجھذاأنكماللتسامح،وزارةإنشاءذلك

للتسامح،كحاضنةالحكومةدورتعزیزإلى:ترتكزرئیسةمحاورخمسة

الشبابلدىالتسامحوتعزیزالمجتمع،بناءفيالمترابطةاألسرةدوروترسیخ



والثقافّي،العلمّيالمحتوىوإثراءوالتطّرف،التعّصبمنووقایتھم

ھذافيالرائدالدولةدوروإبرازالتسامحلتعزیزالدولّیةالجھودفيوالمساھمة

سبعةعلىیستندأنھللتسامحالوطنيالبرنامجھذاأنإلىإضافةالمجال،

أسس تمد مجتمع دولة اإلمارات بقیم  التسامح والتعایش ومن بینھا:

وشددتوالوئام،والتعایشواالحترامالتسامحعلىحثالذياإلسالم:▪

على نبذ العنف والتطرف والكراھیة.

ویحددحقوقھماألفرادلجمیعیضمنالذياإلماراتي:الدستور▪

فالالدینیةبالشعائرالقیامحریةعلىتأكیدهمعوواجباتھم،مسؤولیاتھم

فرق وال تمییز بین األفراد فكلھم سواسیة أمام القانون.

وسیرةالخالداإلماراتياإلرثاإلماراتیة:واألخالقزایدإرث▪

حسنعلىتؤكدالتيالقائدخلیفةونھجهللارحمھزایدالمؤسس

اللونفيالتفرقةدونوالعطاءالخیروحباألخالقودماثةالتعامل

والجنس والعرق...

المواثیقوھياإلماراتدولةبھتلتزممماإنالدولیة:المواثیق▪

علىونصتاإلنسان،وحقوقالتسامحقیمكرستالتيواالتفاقیات

التعایش وتماسك األوطان.

بقصصزاخرةأبنائھوذاكرةاإلماراتيالتاریخإنوالتاریخ:اآلثار▪

مثلى للتعاضد والتسامح والتعاون والتصالح والتعایش مع اآلخر.

وھياإلماراتدولةعلیھاجبلتالتيالفطرةإناإلنسانیة:الفطرة▪

التعارف واحترام الناس والتآلف والتسامح.



بحیثوالقیم،المبادئمنالعدیدفيالشعوبتتشاركالمشتركة:القیم▪

الخیرتحقیقعلىتبنيمشتركةقیمذاتدولیةكأسرةمجتمعةتكون

والتعایش والتسامح.

التسامحقیمتعزیزفيمھمادوراتلعباإلماراتأنعلىسبقمماویتضح

بیناإلیجابيالتواصلمعاآلخرواحتراماالختالفوقبولالسلميوالتعایش

كل األجناس.

خاتمة:

النتائج:

التحوالتتفرضھأساسیامطلبایعدالتسامحأنعلىسبقمماونستنتج

التياإلمارات،دولةرأسھاوعلىاإلسالمیةالعربیةالمجتمعاتتعرفھاالتي

معواالنفتاحوالتعایشالتسامحعلىتبنىقویةمبادئفرضإلىتسعى

یكونوأنالثقافي،التنوععلىللحفاظأساسيمبدأالتسامحألناآلخرین،

البعض،بعضھاالمجتمعاتوبینالواحدالمجتمعداخلاألفرادبینالتسامح

كونیةسنةاالختالفأنوبماونحلھا،مللھاباختالفبینھافیمااألمموحتى

بینوالتسامحوالتعایشالحوارأساسالنالمجتمعات،كلمعھاتتعایشفإنھا

معوالتسامحاآلخروقبولوالتطرف،العنفنبذعلىباألساستنبنياألدیان

احترام كل االختالفات بین األدیان، وقبول المشترك اإلنساني، فكل ھذا یساھم



وبالتاليالتنمیة،أجلمنوالمجتمعاتالفكرمنظوماتتطویرفي

فالتسامح یعد من أھم العناصر التي تشكل تماسك األمة.

مبنيمكوناتھابمختلفاإلماراتدولةبھتتعاملالذياألساسوإن

األجانبیتمتعبحیثاآلخرین،معوالتعایشوالتسامحالمتبادلاالحترامعلى

علىالقائمةواالتفاقیاتوالمعاھداتالدولیةللمواثیقوفقاوالحریاتبالحقوق

والتآخيالتسامحأساسھاوركیزةمتینصرحذاتوالتسامحالتعایشحسن

واالحترام والتعایش.
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