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العدد ( )26أغسطس ٢٠١9
عاهدنا اهلل ثم قيادتنا الرشيدة
أن نسخر جميع طاقاتنا وإمكاناتنا
في سبيل تعزيز مكانة اإلمارات
كمنصة عالمية للتالقي ومنارة
كونية للتسامح
معالي الشيخ
نهيان بن مبارك آل نهيان
وزير التسامح

نورة بنت محمد الكعبي
في حوار خاص لمجلة المعهد

د .حمد الشيباني

«إنشـاء المعـهـد الدولـي
للتســامـح ثمــرة الرؤيـة
الحكيمة للقيادة الرشيدة»

لماذا شجرة الغاف؟
تم اختيار شجرة الغاف شعاراً لعام التسامح نظراً للدالالت
الكبيرة التي تحملها الشجرة باعتبارها من األشجار األصلية،
وترتبط بالموروث الشعبي والبيئي واألصالة اإلماراتية ،وتعد
رمزاً للصمود في الصحراء ،وشاهداً على عادات قديمة ،وقد
أولى المغفور له ،بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
شجرة الغاف أهمية بالغة ،وأصــدر قوانين وتعليمات بمنع
قطع شجرة الغاف في جميع أنحاء الدولة.

السياسات

التسامح
في المجتمع

التسامح

في اإلعالم

والتشريعات
يــدور اإلطــار العام لعام التسامح
حــول  7مــحــاور تسعى إلــى إرســاء
قــيــم الــتــســامــح واالن ــف ــت ــاح على
ال ــث ــق ــاف ــات والـــشـــعـــوب كــتــوجــه
مجتمعي عــام تشارك فيه فئات
المجتمع كافة نحو وضع إطار عمل

وقد مارس معظم المجتمع قديماً جل سلوكهم االجتماعي
تحت أشجار الغاف ،إذ كانت ظاللها مركزاً للتجمع والتنوع،
وهذا بدوره يعتبر مظهراً من مظاهر التواصل والتكافل ،وكانت
تعقد تحت ظاللها اجتماعات القبائل للتشاور في أمور حياتهم،
كما ذكر بعض المؤرخين أن عدداً من حكام اإلمارات اتخذ من
ظل أشجار الغاف مجلساً الستقبال مواطنيهم واالستماع إلى
مطالبهم بشكل مباشر.

التسامح
المؤسسي

مؤسسي مستدام في الدولة.

التسامح

التسامح

في التعليم

الثقافي

النموذج اإلماراتي في التسامح

2

مجلة المعهد

مجلة المعهد  -العدد ٢6

3

االفتتاحية

التسامح نبت طيب في أرض
اإلمارات وسماءها
اكتسبت دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ السنوات األوىل لقيام االتحاد صورة مرشقة بني األمم والشعوب
كدولة قامئة عىل املبادئ اإلنسانية الحميدة ،واقرتنت هذه الصفة مع شخصية الوالد املؤسس املغفور له «بإذن
الله» الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – «طيب الله ثراه» الذي اتخذ من التسامح قيمة إنسانية ورك ًنا جوهريًا
يف اسرتاتيجيته لبناء الدولة وتأسيس حضارة ترعى اإلنسان وتركز عىل تنميته وإسعاده؛ فكانت سياسته تقوم عىل
ثالثة عنارص أساسية هي :الدّ ين وال ّتسامح واملساواة.
ويقودنا ذلك إىل حقيقة ال لبس فيها ،وهي أن املجتمعات التي تؤسس عىل قيم ومبادىء التسامح واملحبة
والتعايش ،هي القادرة عىل تحقيق السالم واألمن واالستقرار والتنمية الشاملة ،وهذا ما تسعى القيادة الرشيدة
لدولة اإلمارات جاهدة لتحقيقه حيث يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب – «رعاه الله»« :نريد لدولة اإلمارات أن تكون املرجع العاملي الرئيس يف
ثقافة التسامح وسياساته وقوانينه ومامرساته».
وانطالقًا من هذه التوجيهات الرشيدة ،كانت اإلمارات الدولة الوحيدة يف العامل التي تستحدث حقيبة وزارية
للتسامح للتأكيد عىل حقيقتها كدولة تتسع للجميع .وينطلق التسامح يف اإلمارات من ستة محاور تلخص
مجاالته املختلفة ،ويف مقدمتها البعد الفكري املتمثل يف احرتام آراء وأفكار األطراف املخالفة ،وعدم التعصب
لفكرة معينة ،ويف البعد االجتامعي يتم تقبل اختالفات السلوك دون فرض منط حياة ومامرسات وسلوكيات
معينة ،بينام يشتمل الجانب الترشيعي عىل قوانني تبدو فيها روح التسامح ،ومن خاللها تقدم مصلحة أفراد
املجتمع تارة ،واألرسة كمجتمع صغري تارة أخرى ،وكذلك الدولة ككيان يضم ويحتضن الجميع.
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وهناك البعد الثقايف الذي يقبل القيم والتوجهات الثقافية املختلفة ،واالنفتاح العقيل ،والتفاعل مع الثقافات
األخرى ،ويؤكد الجانب الديني عىل قبول املعتقدات الدينية واملذهبية األخرى واحرتامها ،وإقرار حقهم يف اتباع
الديانة أو املذهب دون اضطهاد أو عنرصية .أما السادس فهو الجانب القضايئ القائم عىل املامرسات السمحة،
والرأفة باألشخاص لفض منازعاتهم أو مساعدتهم لعدم الوقوع يف الجرمية.
وال يغيب عن البال يف هذا الشأن أن البنية القانونية الحديثة لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،تدعم وتكفل
التعايش والتسامح بني املواطنني واملقيمني ،حتى أصبح التسامح يف اإلمارات نهجاً لوطن بدستور وترشيعات
متميزة ،تناهض التمييز وتنبذ الكراهية ،ما يجعل منها دولة متحرضة ،تعي أبعاد رسالتها  ،ليس فقط تجاه شعبها
بل نحو اإلنسانية جمعاء .ونجد أن قيم احرتام اآلخر راسخة يف فكر الدولة ،كداللة عىل التسامح ،يضاف إىل ذلك
سن الترشيعات والقوانني التي تحث عىل هذه القيمة ،وتطبيقها والعمل بها عىل أرض الواقع ،ونبذ كافة أشكال
التمييز بني األفراد أو الجامعات عىل أساس الدين أو العقيدة أو املذهب أو العرق أو اللون أو األصل .ومبوجب
القانون رقم ( )2لسنة  ،2015تدرج أعامل اإلساءة إىل األديان أو التطاول عليها ،أو السخرية منها أو املساس بها
بأي حال من األحوال ،ضمن الجرائم التي يستحق مرتكبوها العقاب .وتكرس املادتان ( )10و ( )20من قانون
اإلجراءات الجزائية مبدأ العفو والصفح عن طريق التنازل عن الشكوى ،لدعم روح التسامح بني أفراد املجتمع،
وتحقيق التكافل والتعايش السلمي .ليس هذا فحسب ،بل إن القانون اإلمارايت يج ّرم أي قول أو عمل يثري الفتنة
والنعرات والتمييز بني األفراد أو الجامعات ،لخطورتها عىل استقرار املجتمع.
وبفضل هذا النهج ،نجحت القيادة الرشيدة يف تنظيم املجتمع وتوحيده ليكون الجميع لبنات يف بناء شاهق
متعايش ومتحدّ  ،يسوده االحرتام الكامل ،حفظ الله دولة اإلمارات تلك األرض الطيبة التي ينبت التسامح يف
ربوعها بعد سقياه مباء الحب والود والتعاطف فأضحت كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفروعها يف السامء تنرش
الظل واألمن والعدل والسالم.
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هيئة التحرير
المحتويات

المستشار
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 -رئيس مجلس اإلدارة

ّ
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عاهدنا اهلل ثم قيادتنا الرشيدة
أن نسخر جميع طاقاتنا وإمكاناتنا
في سبيل تعزيز مكانة اإلمارات
مجلة فصلية تصدر عن معهد دبي القضائي تعنى بنشر المعرفة والثقافة القانونية

القاضي الدكتور
جمال حسين السميطي
رئيس التحرير  -مدير عام المعهد

تحت رعاية كريمة من
صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم

كمنصة عالمية للتالقي ومنارة
كونية للتسامح
معالي الشيخ
نهيان بن مبارك آل نهيان
وزير التسامح

د .حمد الشيباني

«إنشاء المعهد الدولي
للتسامح ثمرة الرؤية

الحكيمة للقيادة الرشيدة»

قصة

الغالف

نائب رئيس الدولة-رئيس مجلس الوزراء -حاكم دبي حفظه اهلل ورعاه

العدد 26

يُنظم المعهد الدولي للتسامح بدبي -إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن
راشد آل مكتوم العالمية -الدورة الثانية من«القمة العالمية للتسامح»
تحت شعار -التسامح في ظل الثقافات المتعددة :تحقيق المنافع
االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية وصولًا إلى عالم متسامح -خالل
الفترة ( 14-16نوفمبر 2019م) بمُ شاركة نخبةً من المتحدثين والمختصين
المؤثرين.

نورة بنت محمد الكعبي
في حوار خاص لمجلة المعهد

أغسطس ٢٠١٩

االستشارات القانونية
د .عبدالرازق الموافي
مدير التحرير
د .نورة الرميثي

حــوار مع
نورة بنت محمد الكعبي

نائب مدير التحرير
كامل محمود

اكتسبت دولــة اإلم ــارات العربية المتحدة منذ السنوات األولــى
لقيام االتحاد صورة مشرقة بين األمم والشعوب كدولة قائمة
على المبادئ اإلنسانية الحميدة ،واقترنت هذه الصفة بشخصية
الوالد المؤسس المغفور له «بإذن الله» الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان « -طــيــب الــلــه ث ــراه» ال ــذي اتــخــذ مــن التسامح قيمة
ً
ً
إنسانية وركنا جوهريا في استراتيجيته لبناء الدولة وتقوم على
ّ
ّ
ثالثة عناصر أساسية هي :الدين والتسامح والمساواة.
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الدعم المؤسسي واللوجيستي
مريم الرميثي
اإلخراج الفني والتصميم
إيهاب بكر
الحسابات
هاني السيد

74

22
اإلمارات عاصمة التسامح

التسويق واإلعالنات
محمد اليافعي

32

فيلم
« 7أرطال»
Seven Pounds

58

َ
األفعال المجرمة في قانون
مكافحة التمييز والكراهية

التسامح
أسلوب حياة

84

النشر المكتبي والتوثيق
عمرو رمضان

األخضر
لون السالم

إدارة المحتوى المترجم
ديوان آرابيا

24
مجلة فصلية تصدر عن معهد دبي القضائي
تعنى بنشر المعرفة والثقافة القانونية.
المقاالت والدراسات واآلراء المنشورة تعبر عن
رأي كاتبيها وال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.

حــوار مع
سعادة الدكتور
حمد الشيخ أحمد الشيباني

42
التسامح :بين الحقيقة
االجتماعية والوجود القانوني

62
إعالن مبادئ
بشأن التسامح

86
حكاوي الراوي
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حــوار

للثقافة دور عظيم في تعميق قيم التسامح المتأصلة في جذور شعب اإلمارات والتي هي من إرث زايد يرحمه اهلل تعالى ،وعن اختيار شجرة
َّ
ومخططات اللجنة الوطنية لعام التسامح واالستراتيجية التي تتبعها عبر قنوات التوعية بالتسامح ،مرورًا بالمؤتمر
الغاف رمزًا لعام التسامح
العالمي لألخوة اإلنسانية والذي احتضنته دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وأهمية صدور قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي أصدره
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل ورعاه ومبادئ رسالة التسامح التي أطلقها صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» والعديد من الموضوعات الهامة أضاء بها عددنا
هذا المخصص في حوار خاص مع معالي وزيرة الثقافة عضو اللجنة الوطنية لعام التسامح «نورة بنت محمد الكعبي».احتفاءً بإعالن دولة
اإلمارات العربية المتحدة عام  2019عامًا للتسامح.
َّ
مخططات اللجنة الوطنية لعام
السؤال األول:
التسامح وقنوات التوعية بالتسامح.

نورة بنت محمد الكعبي
وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة
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الت�سامح منهج ح��ي��اة وا���س�ترات��ي��ج��ي��ة تدعم
امل�ستقبل حم��ل� ًّي��ا ودول� � ًّي ��ا ،ودول� ��ة الإم � ��ارات
العربية املتحدة من الدول ال�سباقة لتبنِّي منهج
الت�سامح على جميع م�ستويات التعامل الداخلي
واخلارجي ،وقد �أعلنت احلكومة �أن العام ،2019
عام الت�سامح يف دولة الإم��ارات ،ب�صفة معاليكم
ع�ض ًوا يف اللجنة الوطنية العليا لعام الت�سامح
هل ميكن �أن حتدثونا عن َّ
خمططات اللجنة لعام
الت�سامح ،وقنوات توعية املواطنني واملقيمني على
ال�سواء ب�أهمية الت�سامح ودوره يف الو�صول �إىل
ال�سالم النف�سي والت�آخي والرتابط املجتمعي؟
تهدف اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح إىل العمل
عىل ترسيخ دور دولة اإلمــارات يف إرساء التسامح
بوصفها عاصمة عاملية للتسامح والتعايش الحضاري.
ويدور اإلطار الكيل لعام التسامح حول سبعة محاور
تهتم بالتسامح يف املجتمع من خالل تعزيز التسامح يف
األرسة واملجتمع ،والتسامح يف التعليم من خالل العمل
عىل توفري برامج تعليمية وتثقيفية حول قيم التسامح
بني طالب املدارس والجامعات ،ويختص املحور الثالث
بالتسامح املؤسيس ،من خالل توفري برامج توعوية
وتثقيفية حول قيم التسامح يف املؤسسات الحكومية
فيختص بالتسامح الثقايف،
والخاصة ،وأما املحور الرابع
ُّ
وهو يرمي إىل تهيئة املناخ لالحتفاء بجميع املقيمني
يف الدولة عىل اختالف جنسياتهم ،واملحور الخامس
يهدف إىل إبراز النموذج اإلمارايت للتسامح والعمل عىل
إثراء املحتوى العلمي والثقايف حول التسامح ،ويهتم

املحور السادس بالسياسات والترشيعات واللوائح
التنفيذية التي تضمن استدامة قيم التسامح واالنفتاح
عىل الثقافات والحضارات ،ويشكِّل التسامح يف اإلعالم
املحور األخــر من محاور عام التسامح من خالل
مجموعة من السياسات اإلعالمية والربامج التلفزيونية
واإلذاعية ،وإطالق الحمالت اإلعالمية والتوعوية حول
التسامح عىل مواقع التواصل االجتامعي.
السؤال الثاني :االستراتيجية التي تتبعها اللجنة
الوطنية لتنفيذ محاور عام التسامح.

رمز
�ص َّرحتم معاليكم ب�أن �شجرة الغاف �أف�ضل ٍ
للت�سامح ،و�أن الغاف والت�سامح مفهومان مرتبطان
بقيم الإمارات وموروثها الثقايف واحل�ضاري ،وهما
� ٌ
إرث م�ستمدٌّ من الوالد امل� ِّؤ�س�س املغفور له ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان ،الذي غر�س الت�سامح
واملحبة يف نفو�س �أبنائه ،وهو � ً
أي�ضا من غر�س
�أ�شجار الغاف يف ربوع وطننا» ،فما اال�سرتاتيجية
التي تتبعها اللجنة العليا للت�سامح لإحياء �إرث
املغفور ل��ه ال�شيخ زاي��د وغ��ر���س قيم الت�سامح
امل�ستمدة جذورها من القيم الإماراتية الأ�صيلة،
وكيف ُت�سهِم هذه اال�سرتاتيجية يف تنفيذ حماور
عام الت�سامح يف تعزيز مكانة دولة الإمارات؟
أَ ْو َل املغفور له ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
طيب الله ثراه ،شجرة الغاف أهمية بالغة ،وأصدر
قوانني وتعليامت مبنع قطعها يف جميع أنحاء الدولة،
ألنها تعد رم ًزا للصمود والتعايش يف الصحراء ،ويشهد
«عــام التسامح» االهتامم بخمس نقاط رئيسة،
أوالها تعميق قيم التسامح واالنفتاح عىل الثقافات

تهدف اللجنة
الوطنية العليا لعام
التسامح إلى العمل
على ترسيخ دور دولة
اإلمارات في إرساء
التسامح بوصفها
عاصمة عالمية
للتسامح والتعايش
الحضاري.
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والشعوب من خالل الرتكيز عىل قيم التسامح لدى
األجيال الجديدة ،وثانيتها ترسيخ مكانة دولة
اإلمارات عاصمة عاملية للتسامح من خالل مجموعة
من املبادرات واملشاريع الكربى يف هذا اإلطار ،ومنها
املساهامت البحثية والدراسات االجتامعية والثقافية
املتخصصة يف مجال التسامح وحــوار الثقافات
ِّ
والحضارات ،والثالثة توضِّ ح التسامح الثقايف من
خالل مجموعة من املبادرات املجتمعية والثقافية
املختلفة ،والرابعة طرح ترشيعات وسياسات تهدف
إىل مأسسة قيم التسامح الثقايف والديني واالجتامعي،
وأخ ًريا تعزيز خطاب التسامح وتقبل اآلخر من خالل
مبادرات إعالمية هادفة.
وتعمل اللجنة الوطنية العليا للتسامح عىل وضع
السياسات والترشيعات التي تضمن استدامة التسامح
باعتباره قيمة مجتمعية ومنهاج عمل يف اإلمارات
مستلهمني إرث القائد املؤسس املغفور له الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،الذي أرىس
دعائم وطن الخري والتسامح والعطاء اإلنساين ،ويأيت
الربنامج ليدعم تو ُّجه الدولة لتنفيذ رؤية اإلمارات
 2021واألجندة الوطنية ،وذلك للوصول إىل مجتمع
متالحم محافظ عىل هويته.
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السؤال الثالث :دور قانون مكافحة التمييز في تعزيز
ثقافة التسامح والتعايش السلمي في دولة اإلمارات.

يف يوليو � 2015أ� ��ص ��در �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه
اهلل ،م��ر���س��وم بقانون ب�ش�أن مكافحة التمييز
والكراهية ،يهدف �إىل �إث��راء ثقافة الت�سامح
العاملي ،ومواجهة مظاهر التمييز والعن�صرية،
�أ ًّيا كانت طبيعتها ،عرقية� ،أو دينية� ،أو ثقافية،
ويق�ضي بتجرمي الأف��ع��ال املرتبطة ب ��ازدراء
الأدي��ان ومقدَّ �ساتها ،ومكافحة �أ�شكال التمييز
كافة ،ونبذ خطاب الكراهية عرب خمتلف و�سائل
وطرق التعبري.
فماذا قدَّ م قانون مكافحة التمييز والكراهية
م��ن ع��وام��ل م�ساعدة لتعزيز ثقافة الت�سامح
والتعاي�ش ال�سلمي يف دولة الإمارات؟
يقيض قانون مكافحة التمييز والكراهية بتجريم
األفعال املرتبطة بازدراء األديان ومقدساتها ،ومكافحة
جميع أشكال التمييز ،ونبذ خطاب الكراهية عرب
مختلف وسائل وطرق التعبري .ويحظر قانون مكافحة
التمييز والكراهية التمييز بني األفراد أو الجامعات

تعمل اللجنة الوطنية
العليا للتسامح على
وضع السياسات
والتشريعات التي
تضمن استدامة
التسامح باعتباره
قيمة مجتمعية
ومنهاج عمل في
اإلمارات

عىل أساس الدين ،أو العقيدة ،أو املذهب ،أو امللة ،أو ننرشه عىل مستوى العامل ،كام يجب علينا أن نع ِّزز
العالقات الثقافية بني دولتنا وجميع دول العامل انطالقًا
الطائفة ،أو العرق ،أو اللون ،أو األصل.
كام ج َّرم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة من تطبيق قيم التسامح التي نجتهد لنرشها وتطبيقها
الفتنة أو النعرات ،أو التمييز بني األفراد أو الجامعات كثقافة حية بني دول العامل وشعوبه.
من خالل نرشه عىل شبكة املعلومات ،أو شبكات
االتصاالت ،أو املواقع اإللكرتونية ،أو املواد الصناعية ،السؤال الخامس :استيعاب التسامح بين األديان
أو وسائل تقنية املعلومات ،أو أية وسيلة من الوسائل والوصول إلى ثقافة «عالم بال عنف».
املقروءة أو املسموعة أو املرئية ،وذلك مبختلف طرق
التعبري كالقول ،أو الكتابة ،أو الرسم ،ويدل ذلك �أ�شدمت معاليكم بزيارة �شيخ الأزه��ر ال�شريف
القانون عىل أن اإلمارات كانت وستبقى س َّباقة يف هذا وق��دا���س��ة ال��ب��اب��ا فرن�سي�س ب��اب��ا الكني�سة
الكاثوليكية ،وب�أنها ت�ؤكد للعامل �أن الإم��ارات
املجال مستقطبة احرتام العامل وتقديره.
منارة للت�سامح والت�آخي وال�سالم ،فكيف ينجح
السؤال الرابع :الدور المنوط بوزارة الثقافة إلرساء الب�شر يف ا�ستيعاب الت�سامح بني الأدي ��ان على
منهج التسامح وقواعده في المجتمع اإلماراتي.
م�ستوى ال��ع��امل ،و�إع� ��ادة اال���س��ت��ق��رار وال�سالم
والو�صول �إىل ثقافة «عامل بال عنف»؟
َّ
تف�ضلتم معاليكم م� ��ؤخ � ً�را ب ��زي ��ارة بينايل علينا أن نؤمن بتعدُّ د الثقافات ،ونقبل بالتن ُّوع الفكري
البندقية ،والتقيتم وزي��ر الثقافة الإيطايل ،عامل ًّيا ودول ًّيا ،فهناك تاريخ من املحبة والوئام يعيشه
وتناول االجتماع امل�شرتك ال��دور ال��ذي تلعبه شعب اإلمــارات واملقيمون عىل أرضها الطيبة ،فقد
جهود الدبلوما�سية الثقافية يف تقريب وجهات قدمت اإلمارات للعامل مجتم ًعا يجمع رعايا أكرث من
النظر بني البلدين ،ون�شر قيم الت�سامح واالنفتاح  200دولة ينعمون بالعدالة واملساواة والرتابط القوي،
والتعرف �إىل ثقافته وتقديرها ،فالتسامح يف اإلمارات حياة ثابتة ،وقيم تتناقلها األجيال،
على الآخ��ر
ُّ
من خالل املحافل الثقافية العاملية ،فما الدور وينعم من خالله الجميع بالسالم واملحبة والوئام.
املنوط ب��وزارة الثقافة لإر�ساء منهج الت�سامح ودولتنا كنموذج حي عىل استيعاب التسامح بني
األديان عىل مستوى العامل قد بدأت يف تنفيذ خطة
وقواعده يف املجتمع الإماراتي؟
الثقافة جزء من رسالة التسامح ،فهي التي تع ِّرفنا بقصصنا عىل املستويني املحيل والـــدويل ،ويتجىل ذلــك يف
وتؤصل إلرساء قيم التسامح يف املجتمع والتعايش اكتشاف أقدم مسجد بالدولة يف مدينة العني ،ويعود
وتراثناِّ ،
بني الشعوب ،فالثقافة هي أداة التسامح األوىل ،وإيصال تاريخ بنائه إىل أكرث من  1000عام ،وأول كنيسة
رسالة التسامح مهمة كل أطياف املجتمع ،وال سيام باملنطقة ،يف جزيرة صري بني ياس ،وتعود إىل الفرتة ما
املثقفني ،ويعدُّ عام التسامح تكملة ملسرية عام زايد ،بني القرنني السابع والثامن امليالديني ،ولها أهمية كبرية
القائد الذي َّأسس للتسامح يف دولة اإلمارات.
عىل املستوى الدويل ،مبا تحتويه من الحقائق املهمة
ونحن متح ِّمسون متا ًما لعام التسامح ،وإلبراز دور دولة حول كنيسة الرشق املوجودة يف منطقة الخليج العريب.
اإلمارات يف التسامح ،ويف نفس الوقت املشاريع التي وتعيد الدولة ترميم كنيستني يف مدينة املوصل
نستطيع أن نعمل لها ليس فقط يف دولة اإلمارات وإمنا بالعراق ،وهام الطاهرة والساعة ،اللتان دمر اإلرهاب
إقليم ًّيا وعامل ًّيا ،فجميعنا يجب أن يعمل يف توظيف أكرث من  %85منهام ،إضافة إىل تعاون اإلمــارات
أو إنجاز أهداف عام التسامح ،فدورنا كمسؤولني ومنظمة اليونسكو ،يف إعادة بناء وترميم الجامع
وكمثقفني أن نع ِّزز مفهوم التسامح الذي يجب أن النوري ومنارته الحدباء يف تلك البالد ،فزرع قيم

الثقافة
جزء من
رسالة
التسامح
فهي التي تعرِّفنا
بقصصنا وتراثنا،
وتؤصل إلرساء
ِّ
قيم التسامح في
المجتمع والتعايش
بين الشعوب،
فالثقافة هي أداة
التسامح األولى.
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التسامح لتنمو وتصبح نه ًجا وثقافة يف نفوس الناس
تبدأ من األرسة والبيت ،ومن مسؤولياتنا يف وزارة
الثقافة ،وكذلك يؤكد املجلس الوطني لعام التسامح
ذلك الهدف الرئيس ،وهو أن ننجح يف الوصول إىل عامل
بال عنف ،يسكنه برش ينعمون بالسالم النفيس.
السؤال السادس :مدى تحقق السعادة في
المجتمع اإلماراتي ووسائل تحققها.

وجــودة الحياة يف صميم السياسات الحكومية،
وإدراجــهــا يف آليات العمل الحكومي ،وعمليات
التخطيط االسرتاتيجي وتطوير األداء يف مختلف
القطاعات ،ووضع مؤرشات ومعايري لقياس مستوى
السعادة وجودة الحياة ،وصياغة مفاهيم جديدة
يف تحسني األداء الحكومي والخدمات التي تقدمها،
وتسخري التكنولوجيا لخدمة اإلنسان واستدامة إسعاد
املجتمع وتلبية طموحات أفراده.
وقد نجحت دولة اإلمــارات يف إحـراز مركز متقدم
عىل مؤرش السعادة العاملي ،وهي األوىل عرب ًّيا عىل
املؤرش ،مام يدلل عىل انتهاج الطريق الصحيح نحو
سعادة املواطن اإلمارايت ،وقد رفعت الحكومة شعار
«سعادة املواطن أولوية يف سياسات الحكومة وخططها
االسرتاتيجية» ،كام تم إطــاق عدد من املبادرات
واالسرتاتيجيات التي تجعل املواطن عىل رأس أولوياتها.

�ص َّرحتم معاليكم يف امل ��ؤمت��ر العاملي ل�ل�أخ��وة
الإن�سانية ب�أن جناح مفهوم الت�سامح ُيقا�س بقدرة
املجتمع على التناغم مع القيم النبيلة ،كما �أن
روحية العطاء جتعل الإن�سان �أكرث �سعادة.
�إىل �أي مدى ترون معاليكم �أن املجتمع الإماراتي
ا�ستطاع �أن ي�صبح جمتم ًعا �سعيدً ا وق��اد ًرا على
الت�سامح ،وكيف حتقَّق ذلك؟
مل تعد السعادة يف دولتنا مجرد رفاهية ،بل أصبحت السؤال السابع :الخطة التي رسمتها وزارة الثقافة
وخصوصا الرقمية.
هدفًا أساس ًّيا تسعى الحكومة إىل زرعه يف قلوب جميع للسنوات المقبلة بشأن المتاحف
ً
ترسخ
أبناء الوطن ،كام أن القيادة الرشيدة بالدولة ِّ
للسعادة ،من خالل عطاءاتها التي ال تحدُّ بحدود ،افتتحتم معاليكم يف ال��رب��ع الأول م��ن العام
كنهج واضح وأسلوب حياة ينعم بها الجميع ،وتعمل  ،2019متحف «زاي��د غاندي» الرقمي (ملتقى
كذلك عىل تأسيس أجيال متتلك األمل وتعرب من خالله احلكمة والت�سامح) يف منارة ال�سعديات بالتعاون
احتفاء
إىل عامل السعادة واإليجابية ،من خالل تضمني السعادة مع متحف غاندي الرقمي يف نيودلهي،
ً
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بالقيم الإن�سانية للقائد امل�ؤ�س�س املغفور له
ال�شيخ زاي ��د ب��ن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل
ث ��راه ،ومبنا�سبة ذك��رى م��رور  150ع��ا ًم��ا على
احتفاء بهاتني القامتني
ميالد املهامتا غاندي،
ً
العامليتني اللتني تعدان رم� ً�زا للحكمة والعطاء
والت�سامح .فماذا تتوقعون معاليكم للمتاحف
الرقمية ،وما اخلطة التي ر�سمتها وزارة الثقافة
يخ�ص املتاحف ،والرقمي
لل�سنوات املقبلة فيما
ُّ
منها على وجه اخل�صو�ص؟
يعد متحف «زايد غاندي» الرقمي خري مثال عىل
املتاحف الرقمية بالعامل ،وهو األول من نوعه يف دولتنا،
ويعد ملتقى حضاريًّا يتزامن مع احتفاء دولة اإلمارات
بالتسامح كقيمة حضارية متج ِّذرة يف اإلمارات ،بعد
إعالن عام  2019عا ًما للتسامح ،ويحتفي املتحف
بقائدين عامليني ،شهد العامل أجمع عىل صدق قيمهام
اإلنسانية النبيلة التي أسهمت يف بث روح التسامح
والتالحم والوئام بني الشعوب ،وأشارت معاليها إىل أن
املتحف يسلِّط الضوء عىل فكرهام ورؤيتهام الفريدة
يف مجاالت البناء والتنمية والعطاء واإلنسانية والبيئة،
كام ميثل نافذة للجمهور املحيل متعدد الثقافات يف
دولة اإلمارات لالطالع عىل فكر رجلني يحمالن القيم
واملبادئ نفسها ،لكنهام من خلفيات ثقافية مختلفة،
وميثل املتحف محطة جديدة يف مسرية العالقات

الثقافية بني اإلمارات وجمهورية الهند الصديقة ،إذ
يشكل ملتقى حضار ًيا يرسد حكاية التسامح والتعايش
التي رسخها زايد وغاندي يف شعبيهام ،ويأخذ الزوار
يف رحلة عنوانها املحبة والوطن والقيادة الحكيمة،
محطاتها السالم والتسامح واإلخاء.
وتتح َّرى وزارة الثقافة وتنمية املعرفة سبل التعاون
يف مجال دعــم األعــال الفنية املــعــارصة ،وتبني
املرشوعات اإلبداعية بني دولة اإلمــارات ومختلف
دول العامل ،وقد أطلقت الدولة عددًا من املتاحف
واملنصات الثقافية التي تلبي أعىل املعايري العاملية،
وما من شك أن أهمها متحف اللوفر أبوظبي ،الذي
يعرب عن شغف دولة اإلمارات بالحضارات ،وقد تم
تصميمه ليحتضن مختلف التعبريات الفنية من جميع
الحضارات والثقافات التي نشأت منذ فجر التاريخ
وحتى وقتنا الحارض ،ويتيح متحف األطفال يف «اللوفر
فرصا مميزة لألطفال للتفاعل
أبوظبي» بحلته الجديدة ً
الرقمي عرب مغامرة تفاعلية الكتشاف تاريخ األزياء
يضم طيفًا واس ًعا ومتن ِّو ًعا من الربامج
يف الفن ،حيث ُّ
والفعاليات التعليمية والثقافية والرتفيهية والفنية
تجذب تفاعل األطفال بشكل مبارش ،وهناك أيضً ا
«مكتبة أبوظبي لألطفال» التي تم افتتاحها منذ أيام،
وتنظِّم برنام ًجا ثقاف ًّيا ً
فعال طوال العام يستهدف
األطفال وعائالتهم ،وستكون مكتبة أبوظبي لألطفال

شجرة الغاف أفضل
رم ٍز للتسامح ،وأن
الغاف والتسامح
مفهومان مرتبطان
بقيم اإلمارات
وموروثها الثقافي
والحضاري ،وهما ٌ
إرث
مستمدٌّ من الوالد
المؤسس المغفور
ِّ
له الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان.
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"العالم بما فيه من الدول ما هو إال مجموعة من
األسر المتجاورة وإذا حسنت العالقة بين الجار
والجار وكان شعارها األخوة والتسامح شاع

األمن واالستقرار"

المغفور له ،بإذن الله تعالى

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
طيب الله ثراه

مبنزلة منارة تعليمية بارزة عرب برامج وورش فنية
ٍ
موضوعات متعلِّقة بالعلوم
ومعارض تطبيقية متناول ًة
والتكنولوجيا والقراءة والهندسة والفن والرياضيات،
مبا يحفِّز مسرية اإلبــداع ومهارات التعلم الحيوية،
وتتب َّنى مكتبة األطفال الجديدة رؤية فريدة قامئة
عىل مجموعة من األولويات الرئيسة تتصدَّ رها أهمية
تعزيز أشكال التعبري األديب واملامرسات الفنية ،إذ
تضم بني رفوفها مجموعة ثرية ومتن ِّوعة من الكتب
املطبوعة واإللكرتونية ،مبا يف ذلك الروايات والقصص
املص َّورة وكتب السرية الذاتية ،وستلعب املكتبة ،مبا
مهم يف غرس
تشمله من مرافق وبرامج قيمة ،دو ًرا ًّ
حب القراءة وثقافة التعلم املستمر والفكر املبدع
والتطوير املجتمعي يف قلوب الصغار والشباب.
السؤال العاشر :التوصيات لجعل دولة اإلمارات
نموذجً ا يحتذى في ثقافة التسامح للعالم أجمع.

يف هذا العدد من جملة معهد دبي الق�ضائي ،الذي
مت تخ�صي�صه للت�سامح ،تناغ ًما مع ر�ؤية حكومة
دول��ة الإم� ��ارات ب ��إط�لاق  2019ع��ا ًم��ا للت�سامح،
م��ا التو�صيات التي تقدِّ مونها معاليكم ٍّ
لكل من
منوذجا يحتذى يف
امل�ؤ�س�سات والأفراد جلعل دولتنا
ً
ثقافة الت�سامح للعامل �أجمع؟
14
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دولة اإلمارات سباقة يف تبني قيم التسامح ،ما مكَّنها
من أن تصبح منوذ ًجا يُحتذى يف ترسيخ هذه القيم
محل ًّيا وإقليم ًّيا وعامل ًّيا ،وعلينا أن نشارك يف االحتفاء
بيوم التسامح ،وجعل كل يوم يو ًما للتسامح ،وكل
عام عا ًما للتسامح الذي ُي ِظ ُّل الدول باألمن واالستقرار
حني يتم التمسك به والتعامل مع املجتمع انطالقًا من
تطبيق رشيعته ،فالتسامح من أهم القيم التي زرعها
فينا الوالد املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
هو نهج ثابت يحرص عليه صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»
وإخوانه أصحاب السمو حكام اإلمارات ،ويسعون إىل
تأصيل مفاهيمه يف أجيال املجتمع اإلمــارايت لتبقى
دولة اإلمارات منوذ ًجا ُيحتذى به يف التسامح والتعايش
والقيم السامية بني دول العامل.
وعلينا تطبيق مبادئ رسالة التسامح التي أطلقها
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس الوزراء ،رعاه
الله ،التي ترتكز مبادئها عىل اإلسالم السمح ،والدستور
اإلمــارايت ،وإرث زايد واألخالق اإلماراتية ،واملواثيق
الدولية ،واآلثار والتاريخ ،والفطرة اإلنسانية ،والقيم
املشرتكة ،و ُيط َّبق الربنامج الوطني للتسامح من خالل
فرق عمل يتم تشكيلها بالتعاون مع الجهات الرئيسة
ذات العالقة.

دولة اإلمارات
سباقة في تبني
قيم التسامح،
ما َّ
مكنها من أن
تصبح نموذجً ا
ُيحتذى في ترسيخ
هذه القيم محل ًيّا
وإقليم ّيًا وعالم ًيّا،
وعلينا أن نشارك
في االحتفاء بيوم
التسامح ،وجعل
كل يوم يومً ا
للتسامح

مجلة المعهد  -العدد ٢6
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حوار :كامل محمود.
التقت «المعهد» بسعادة الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي  -العضو
المنتدب للمعهد الدولي للتسامح ،ليحدثنا سعادته عن المعهد والدور الرائد الذي يقوم به في سبيل نشر ثقافة التسامح ليس في
حدود جغرافيا دولة اإلمارات العربية المتحدة .وقد جا إعالن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حفظه اهلل ورعاه عن إنشاء المعهد
الدولي للتسامح والذي يعد أول معهد للتسامح في العالم العربي ويأتي التشريع لدعم التوجهات الوطنية ويعزز مقاصدها وأهدافها فكيف يدعم

القانون رقم  9لسنة  2017بانشاء المعهد الدولي للتسامح في جعل دولة اإلمارات عاصمة عالمية للتسامح والمحبة والتعايش.

إنشاء المعهد ورسالته السامية

أهداف المعهد.

وأضاف سعادة الدكتور حمد الشيباين :يسعى املعهد
وفق رؤيته واسرتاتيجيته إىل تحقيق جملة من األهداف
منها بث روح التسامح يف املجتمع وبناء مجتمع متالحم
وتعزيز مكانة دولة اإلمارات العربية املتحدة لنموذجاً
يف التسامح ونبذ التطرف ومظاهر التمييز بني الناس
بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة،
إىل جانب تكريم الفئات والجهات التي تسهم يف إرساء
قيم التسامح وتشجيع الحوار بني األديان ،ساعياً أيضاً
إىل مد جسور التواصل بني الشعوب ،ودعم جهود
املجتمع الدويل يف الحفاظ عىل األمن والسالم والعمل
عىل التأسيس لبناء قيادات وكوادر متخصصة يف مجال
التسامح ،والتعريف بالقيم اإلسالمية املعروفة باعتدالها
ووسطيتها وحرصها عىل االقرتاب من اآلخر والحوار البناء
معه بعيداً عن التعصب الذي يتناىف مع روح اإلسالم.

سعادة الدكتور

حمد الشيخ أحمد الشيباني
مدير عام دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي
العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح
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يعد إنشاء املعهد الدويل للتسامح التابع ملؤسسة
مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العاملية ،مثرة
من مثار الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة حيث كان
لتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب حفظه الله أبرز األثر يف تفعيل دور
ومكانة املعهد الذي جاء لريسخ معرفة أفراد املجتمع
بأهمية التعايش السلمي وقيم التسامح وقبول اآلخر
ونبذ التطرف ،وهو ال يستهدف من هم يف الداخل
فحسب بل هناك فعاليات وبرامج تتجاوز الدولة إىل
آفاق أكرث رحابة.
وميثل إنــشــاءه أيضا استكامال للجهود وترسيخا
للمكانة «العاملية» التي تحتلها دولة اإلمارات العربية
املتحدة بني نظرياتها من الدول،وتاكيد عىل مساعيها
املتواصلة يف تأصيل القيم اإلنسانية املشرتكة نحو
السالم والتسامح والتعايش والحوار ،واحرتام التعددية صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم حفظــه اهلل أشــار إلــى أن دولــة اإلمــارات
الثقافية وقبول اآلخر ،وإشاعة روح املواطنة الحقيقة،
تمثــل نموذجــا للتســامح وأنهــا نجحــت فــي
ونبذ العنف والتطرف بكافة صوره وأشكاله ،بل أن تكــون مركــز جــذب بشــري مــن كل أنحــاء
ويعكس إنشاءه وهواألول من نوعه يف العامل التزام العالــم مبرهنــة بــأن اإلمــارات والتســامح وجهــان
لمعنــى جميــل واحــد كيــف تــرى ســعادتكم دور
الدولة بقيم الخري والتعايش بسالم ومحبة كسبيل
المعهــد ومبادراتــه فــي تحقيــق هــذا التوجــه
وحيد للتنمية وبناء املجتمعات وتطويرها،كام يعمل الوطنــي العالمــي؟.
–املعهد– عىل تنفيذ رؤية القيادة من خالل توجيه
التسامح في دولتنا إرث منذ القدم
أنشطته وبرامجه ومبادراته مبا يخدم أهدافه والعمل
عىل تأهيل كوادر تؤمن بقيم السالم واالنفتاح والحوار
وعن هذا السؤال أجاب سعادة مدير عام دائرة
بني األديان والثقافات باعتبار أن هذا جزء أصيل من
الشؤون اإلسالمية فقال :تحتضن دولــة اإلمــارات
رؤية ورسالة املعهد.
العربية املتحدة أكرث من  200جنسية ،تعيش مبحبة،

يعمل -المعهد -على
تنفيذ رؤية القيادة
من خالل توجيه
أنشطته وبرامجه
ومبادراته بما يخدم
أهدافه والعمل
على تأهيل كوادر
تؤمن بقيم السالم
واالنفتاح والحوار بين
األديان والثقافات

مجلة المعهد  -العدد ٢6
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دون أي شكل من أشكال التمييز ،ولنكن واضحني
فثقافة التسامح يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
ليست وليدة اليوم بل هي ثقافة قامئة منذ القدم
تعكس ترسيخ قيم التعددية ،والقبول باآلخر ،فكر ًيا
وثقافيا وطائفيا ودين ًيا ،وجاء املعهد مكمال وداعام
للجهود التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة املستمدة من
إرث املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان ،الذي استلهم مبادىء الرتاحم واالنفتاح
الحضاري من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف وجعله
الخطة االستراتيجية -الخمسية -للمعهد
ركناً أصيالً يف نهج الدولة حتي يومنا هذا.
ونحن نسعى جاهدين من خالل حزمة برامج ومبادرات اعتمــد مجلــس أمنــاء المعهــد الدولــي
وفعاليات نوعية اىل تأكيد أهمية احرتام االختالف وقبول للتســامح خطــة المعهــد لألعــوام الخمســة
التنوع والتعدد باعتباره جزءاً من الكينونة البرشية مــن (  )2019-2023هــل لســعادتكم أن
تحدثونــا بالتفصيــل عــن محــاور ومرتكــزات
وهو ما يؤسس لحالة حضارية من العيش املشرتك عىل
هــذه الخطــة؟.
قاعدة من املحبة واالحرتام والتفاهم والتناغم وتعزيز جاءت الخطة االسرتاتيجية -الخمسية -للمعهد منسجمة
التنوع واالختالف وصون وحامية حقوق اإلنسان وحقه ومتناغمة مع توجيهات ورؤية دولة اإلمارات العربية
يف العيش الكريم دون إهدار كرامته.
املتحدة يف إبراز روح التسامح وتكريس فلسفة وفكر
القيادة الرشيدة بأهمية تعزيز قيم التعايش ،وتعزيز
مبــادرات محمــد بــن راشــد العالميــة هــي ومتكني املفهوم الحقيقي للمجتمع املتسامح ،والتأكيد
مؤسســة مــن ثمــار الرؤيــة الثاقبــة لصاحــب عىل قيم املحبة والتضامن ،عالوة عىل محاربة خطابات
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
وتعنــى بصناعــة التنميــة اإلنســانية الفكريــة الكراهية والسعي لبناء الحوار الهادف البناء مبا يتوائم
والعلميــة والخيريــة باإلضافــة لمــد يــد العــون مع أهداف ورسالة املعهد بصفته الساعي للتميز يف
لمالييــن البشــر فــي أكثــر مــن  113دولــة هذا اإلطار ،من خالل بناء الرشاكات ،والتميز يف الخطط
حــول العالــم وتضــم أكثــر مــن  30مؤسســة والربامج واملبادرات وتشجيع االبتكار ،وغرس ثقافة
تحــت مظلتهــا فكيــف تــرى ســعادتكم انتمــاء
المعهــد الدولــي للتســامح إلــى هــذا الكيــان التسامح من خالل استهداف املؤسسات التعليمية عىل
اإلنســاني العمــاق؟.
اختالفها ،والوصول إىل املجتمعات املحلية واإلقليمية
إن مؤسسة مبادرات محمد بن راشــد العاملية والعاملية ،وعليه فقد شملت الخطة  6أهداف رئيسة
تعمل وفق مبدأ العمل املؤسيس التشاريك ،فجميع سيصار إىل تنفيذها من خالل مجموعة محاور تسعى
الجهات املنضوية تحتها تعمل بتناغم تحقيقا لجملة جميعها إىل بث روح التسامح واأللفة بني أفراد املجتمع،
من األهــداف ،فالعطاء عىل سبيل املثال وتقديم وتشجيع االبتكار وإدارة املعرفة املؤسسية وإعداد لوائح
العون واملساعدات للدول والشعوب املحتاجة هو وسياسات عمل موامئة ملتطلبات حكومة ديب.
شكل من أشكال التسامح ألن التسامح محبة وعطاء
وهام وجهان لعملة واحدة ،واملؤسسة مبا متتلكه من المحاور والقيم المؤسسية للخطة االستراتيجية
جهات وطاقات وكوادر وإنجازات ورصيد هائل من
املبادرات واألفكار ،أسهمت يف جعل اإلمارات عاصمة وتتضمن الخطة محور إسعاد املتعاملني من خالل
للمحبة والعطاء .ويف األخوة اإلنسانية املبنية عىل ضامن تقديم كافة خدمات املعهد بشكل يفوق
احرتام االنسان ألخيه اإلنسان ومنصة إلطالق القرارات
واملبادرات الريادية وهو ما نشهده بشكل متالحق يف
جميع الجهات التي تندرج تحت مظلة املؤسسة والتي
نجحت يف ترسيخ الدولة كمحطة هامة للعمل الخريي
واإلنساين وعاصمة عاملية للتسامح ،من خالل مجموعة
من الترشيعات والسياسات الهادفة ،التي تنعكس
آثارها اإليجابية عىل املجتمعات.
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جاءت الخطة
االستراتيجية
-الخمسية -للمعهد

سعى المعهد الدولي

منسجمة ومتناغمة

للتسامح استجابة

مع توجيهات ورؤية

لتوجيهات صاحب

دولة اإلمارات العربية

السمو الشيخ خليفة

المتحدة في إبراز روح

بن زايد آل نهيان

التسامح وتكريس

رئيس الدولة حفظه

فلسفة وفكر

اهلل ورعاه بجعل عام

القيادة الرشيدة

 2019عاما للتسامح

بأهمية تعزيز قيم

إلى تغيير مسمى

التعايش ،وتعزيز

إدارة العمليات في

وتمكين المفهوم
الحقيقي للمجتمع
المتسامح

توقعاتهم املتعاملني ،ومحور رشاكات مستدامة من
خالل بناء رشاكات اسرتاتيجية فعالة وطويلة األمد مع
أصحاب املصلحة ،ومحور ترسيخ قيم التسامح عرب بناء
مجتمع متالحم يرتكز عىل التسامح والسالم والتعايش
املشرتك وقبول اآلخر ،إضافة إىل محور بيئة عمل محفزة
ومتعلمة ومبتكرة من خالل متكني املــوارد البرشية
عرب التدريب والتطوير والتعليم املستمر ،ويف محور
كفاءات العمليات الداخلية تسعى الخطة إىل بناء
عمليات مؤسسية كفؤة ومؤمتتة ،ويركز املحور السادس
واألخري عىل حوكمة مؤسسية فاعلة من خالل إدارة
املوارد املالية بكفاءة ،كام أفردت الخطة جانباً للقيم
املؤسسية الساعية لتحقيقها من خالل تنفيذ محاورها
الستة وهي التسامح وقيم املساواة واملصداقية والتميز
وإسعاد املتعاملني إىل جانب قيمة االبتكار.
حــدد القانــون للمعهــد مهــام وصالحيــات فــي
ســبيل تحقيــق أهدافــه ،هــل تحدثنا ســعادتكم
عــن أهــم المبــادرات النوعيــة والفعاليــات التــي
أطلقهــا وســيطلقها المعهــد؟.

يُعد املعهد كام أسلفنا األول من نوعه يف العامل
العريب الذي يعمل من خالل منظومة خطط وبرامح
عىل تفعيل دور األفـراد والقيادات واملؤسسات يف
بناء السالم والتعايش السلمي تحت مظلة املواطنة
املشرتكة؛ وإيجاد آليات ناجحة لتحقيق ذلك ،ويطبق

املعهد وينفذ العديد من املبادرات والربامج واألنشطة
التي من شأنها أن تعزز لغة الحوار لبناء عامل مبني
عىل املحبة والطأمنينة ما يتيح فرص التطور والنمو
واالزدهار ،يف إطار من القيم الصالحة.
فقد سعى املعهد الدويل للتسامح استجابة لتوجيهات
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة حفظه الله ورعاه بجعل عام  2019عاما للتسامح
إىل تغيري مسمى إدارة العمليات يف املعهد إىل إدارة
التسامح لتكون بذلك أول إدارة من نوعها يف الدولة
وترشف ضمن مهام اختصاصاتها عىل إعداد السياسات
واملواثيق املحلية والدولية املتعلقة مبواضيع التسامح
واإلرشاف عىل إعــداد اللوائح املنظمة لعمليات
التدريب املتخصص املتعلق ببناء قدرات التسامح
محلياً وإقليميا ًوعاملياً ،عالوة عىل إعداد السياسات
والدراسات والبحوث واقرتاح مبادرات وترشيعات
تدعم قيم التسامح وتقديم املشورة والخربة الالزمة
يف هذا املجال وبحث فرص الرشاكات االسرتاتيجية
والتعاون املشرتك يف املنظامت واالتحادات املحلية
واإلقليمية والعاملية ذات العالقة مبا يحقق املنفعة،
إضافة إىل إصدار إجراءات وقرارات وعقد رشاكات
مع املؤسسات وكان آخرها توقيع اتفاقية مع مؤسسة
محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الريايض لتنظيم
الفعاليات واألحداث واللقاءات والتجمعات املشرتكة،

المعهد إلى إدارة
التسامح
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حوار

مبادرة الشبكة العالمية للتسامح

القمة التي يجري
االستعداد على
استضافتها خالل

الفترة من (14-16
نوفمبر 2019م)
شعار -التسامح
في ظل الثقافات
المتعددة :تحقيق
المنافع االجتماعية
واالقتصادية
واإلنسانية وصو ًلا
إلى عالم متسامح

وتوقيع اتفاقية تعاون مع هيئة الطرق واملواصالت يف
ديب وكلها ترتجم بدورها توجيهات حكومتنا الرشيدة.
من مبادرات المعهد الحالية

يعمل املعهد عىل أربع مبادرات جاري العمل عليها
حالياً وجميعها تعزز وجوده ومكانته داخليا وخارجيا .
الشبكة العالمية للتسامح

حيث تعمل عىل بناء قيادات وكوادر عاملية تساهم
يف نرش املعرفة ضمن إطار فكري سليم بعيد عن
التحيز والعنف والكراهية ،بحيث تضم يف عضويتها
األعضاء املقرتحني للشبكة من مؤسسات حكومية
ومؤسسات القطاع الخاص واملبادرات الفردية وفئة
الشباب واملنصات اإلعالمية باإلضافة إىل الجامعات
واملؤسسات التعليمية.
أما «برنامج الدبلوم املهني للخبري الدويل يف التسامح»
الذي تم إطالق الدفعة األوىل منه بالتعاون مع كلية
محمد بن راشد لإلدارة الحكومية مستهدفا مجموعة
من موظفي الحكومة فهو األول من نوعه يف املنطقة،
ويغطي أربع وحدات رئيسة ومدته  50ساعة تدريبية
ممتدة عىل عرشة أيام ،يقدمها باللغة العربية نخبة
من الخرباء واألساتذة يف حرم كلية محمد بن راشد
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لإلدارة الحكومية ،ومتكن املتدرب من امتالك مجموعة
من املعارف واملهارات املتخصصة يف التسامح.
ويسعى الربنامح إىل تعريف املشاركني مبفهوم التسامح
وبيان أهميته وأنواعه والتعرف عىل أسس ومبادىء
التسامح واستعراض مفهوم التسامح من منظور
االديان الساموية وتسليط الضوء عىل املواثيق العاملية
الداعية إىل التسامح ومتكينهم من فهم خطوات
التسامح وتحويله إىل ثقافة يف املجتمع وتعريف
املشاركني بالفوائد الصحية والنفسية للتسامح
واستعراض منجزات الدولة يف إرساء قيمة التسامح
يف املجتمع والعمل الحكومي واملحاور الخمسة لعام
التسامح والربنامج الوطني للتسامح ودور القادة يف
نرش مفهوم التسامح وتطبيقاته ،واستعراض تجارب
بعض الــدول يف تطبيق التسامح ودراســة الثامر
املتحققة وتعريف املشاركني بالفرق ما بني التسامح
والعفو والغفران وارتباط التسامح بالذكاء العاطفي
والسعادة والعطاء ،ويستهدف الربنامج قادة وموظفي
الجهات الحكومية عىل مستوى املدراء ورؤساء األقسام
ومن يؤدون دوراً يف نرش وتطبيق مفهوم التسامح،
متضمنا وحدات رئيسة هي مفهوم التسامح ومبادئه،
والوحدة الثانية التسامح يف املواثيق الدولية والوحدة
الثالثة أبعاد التسامح يف مناحي الحياة،والرابعة نهج
التسامح يف اإلمارات.

الهدف من إطالقها يتمثل يف بناء قيادات وكوادر عاملية
تساهم يف نرش املعرفة ضمن إطار فكري سليم بعيد عن
التحيز والعنف والكراهية ،تضم يف عضويتها األعضاء
املقرتحني للشبكة من مؤسسات حكومية ومؤسسات
القطاع الخاص واملــبــادرات الفردية وفئة الشباب
واملنصات اإلعالمية باإلضافة إىل الجامعات واملؤسسات
التعليمية ،وجاري العمل حاليا عىل اختيار أعضاء
الشبكة بحيث يتم اختيار الكوادر املؤهلة القادرة عىل
تحقيق أهداف املبادرة املتمثلة يف إشاعة قيم السالم
واملحبة واإلخاء والرتاحم وتعزيز مبدأ االحرتام ،وإشاعة
الدورة الثانية لمجريات القمة العالمية للتسامح
ثقافة السلم املجتمعي والتسامح والحوار ،والتأكيد عىل
مبدأ الحق يف االختالف واحرتام إنسانية اآلخر.
وال يفوتنا أن نذكر ونحن نستعد الستضافة الدورة
الثانية ملجريات القمة العاملية للتسامح التعريج
مبادرة تحدي التسامح العالمية
عىل الــدورة األوىل التي نجح املعهد يف تنظيمها،
ومن املبادرات -تحدي التسامح العاملي  -وهي عبارة عن وقد أقيمت برعاية كرمية وحضور صاحب السمو
مسابقة عاملية تقوم أساسا عىل التحدي واملنافسة وهي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
موجهة لطلبة الجامعات من مختلف أنحاء العامل لتجسيد رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،يومي
التسامح بطرق فنيه مختلفة مثل عروض مرسحية وإلقاء  15و 16نوفمرب املنرصم ،وحملت شعار «تحقيق
فني مرسحي ومعارض فنية وكتابة قصص فنية قصرية املنفعة الكاملة من التنوع والتعددية كمجال حيوي
باإلضافة إىل طرح مبادرات اجتامعية للتسامح.
لالبتكار والعمل املشرتك» مبشاركة ما يزيد عىل ألفني
من املسؤولني رفيعي املستوى من خـراء السالم
ملتقى شباب التسامح والسعادة
واألكادمييني واملتخصصني واملؤثرين االجتامعيني
والمستقبل خالل إكسبو 2020
ومبعويث املجتمع الدبلومايس الدويل والجمعيات
ميثل ملتقى شباب التسامح والسعادة واملستقبل خالل واملنظامت الدولية واملحلية املختصني واملهتمني
إكسبو  2020املبادرة الرابعة التي يجري العمل عىل وأصحاب القرار وكان حضور معايل الشيخ نهيان بن
تنفيذها بالرشاكة مع مكتب معايل وزير التسامح ،مبارك آل نهيان وزير التسامح ،رئيس مجلس أمناء
ومكتب معايل وزير السعادة ،ومكتب معايل وزير املعهد الدويل للتسامح متحدثا رئيساً عنرصاً هاماً من
الشباب ،ووزارة شؤون الوزراء واملستقبل ،ومكتب عنارص نجاح الحدث ،فيام تم توقيع «سبع» مذكرات
إكسبو  2020مبثابة قمة عاملية للتسامح والسعادة تفاهم خالل انعقاد القمة وشملت قامئة الجهات
لجيل املستقبل وفيه يقوم املشاركون يف القمة بزيارة التي تم إبرام مذكرات تفاهم مشرتك معها مجموعة
إكسبو  2020يف ديب واالطالع عىل أهم محتوياته،حيث جهات مختلفة محلية وخليجية وعاملية ،و تأيت هذه
تتواصل العقول واألفكار معاً من مختلف أنحاء العامل االتفاقيات يف إطار حرص املعهد عىل تعزيز العالقات
لتصب نتاج خرباتها ومعارفها وتتعاون معا الكتشاف مع الهيئات واملؤسسات والجهات املحلية والعاملية.
الحلول املبتكرة ،إىل جانب إتاحة الفرصة للتعرف عىل وتحمل القمة التي يجري االستعداد عىل استضافتها
خالل الفرتة من ( 16-14نوفمرب 2019م) شعار
الحضارات املختلفة وتبادل املعرفة ونقل التجارب.

من المبادرات -تحدي
التسامح العالمي
 وهي عبارة عنمسابقة عالمية
تقوم أساسا على
التحدي والمنافسة
وهي موجهة لطلبة
الجامعات من مختلف
أنحاء العالم لتجسيد
التسامح بطرق فنيه
مختلفة
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حــوار

التسامح يف ظل الثقافات املتعددة :تحقيق املنافعً
وصول إىل عامل
االجتامعية واالقتصادية واإلنسانية
متسامح ،ويتوقع أن يشارك فيها قادة حكوميني
وخـــراء ســام وأكــادميــيــن ومتخصصني ومؤثرين
اجتامعيني ومبعوثني من املجتمع الدبلومايس الدويل
والجمعيات واملنظامت الدولية وطلبة جامعات،
لتسليط الضوء عىل جهود دولة اإلمــارات العربية
املتحدة يف تعزيز التسامح ،والتأكيد عىل الدور الذي
تلعبه يف مجال تعزيز الحوار والتفاهم بني األديان،
والتي تأيت متسقة مع دعم مبادئ االحرتام املتبادل
وتحقيق األمن والسالم للبرشية.
واملعهد يعمل فوق هذا عىل تقديم املشورة والخربة
الالزمة يف مجال السياسات التي ترسخ لقيم التسامح
بني الشعوب ويقوم بنرش الدراسات والتقارير املتعلقة
مبوضوع التسامح ويعمل مع كافة املؤسسات املعنية
يف العامل لنرش مبادئ التسامح لدى األجيال الناشئة.
وللمعهد عالقات مع املراكز واملعاهد واملؤسسات التي
تعنى بالسالم والتسامح وتربطه اتفاقيات تعاون مشرتك،
وله مشاركات خارجية مثل ماراثون زايد الخريي العاملي
بنسخته الرابعة عرش الذي أقيم يف مدينة نيويورك
األمريكية لدعم مرىض الكىل ،وكان الهدف من التواجد
هو تكريس قيمة العطاء والعمل اإلنساين وتأكيد وحدة
ومتاسك الــدول حول األهــداف السامية التي تخدم
البرشية ،إىل جانب تبادل الزيارات والخربات.
نــص القانــون علــى إنشــاء جائــزة محمــد بــن
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راشــد آل مكتــوم للتســامح فمــا هــي فــروع
الجائــزة ومــا الــدور الــذي تقــوم بــه فــي تأصيــل
قيــم التســامح اإلنســاني خاصــة ،انهــا تحمــل
اســم علــم مــن أعــام التســامح وناثــر بــذوره
فــي ربــوع العالــم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم حفظــه اهلل؟.

تنطلق جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح
عىل قاعدة من األهداف الجليلة تتجىل فيها معاين
التسامح واالعتدال ،فضالً عن دورها يف تأسيس
قنوات للتواصل مع أقطاب ودعاة السالم يف العامل
لنرش مبادئ الوئام وقيمه ،تحقيقًا للسالم العاملي،
وتهدف الجائزة من خالل خمسة فروع رئيسة ثالثة
منها لتكريم جهود رموز التسامح يف مجاالت الفكر
اإلنساين واإلبداع األديب والفنون الجاملية ،واثنان يف
مجال املسابقات إىل تكريم الشخصيات الداعمة
للسالم والتسامح ،وبناء قيادات وكــوادر عربية
شابة يف مجال التسامح تدعم اإلنتاجات الفكرية
والثقافية واإلعالمية املتعلقة برتسيخ قيم التسامح
واالنفتاح عىل اآلخر يف العامل،فيام ستوفر الجائزة
لهذه الكوادر الفرصة لنرش إبداعاتهم،عالوة عىل
فعاليات وأنشطة للجائزة جميعها تصب يف خانة
نبذ العنف يف العامل ونرش التسامح كام تعتزم عمل
برنامج لتبني القيادات الشابة التي تنرش التسامح،
وسيكون تكريم هؤالء القيادات واحدة من العديد
من الفعاليات التي تعتزم الجائزة تنفيذها يف هذا
اإلطار.

تعهد زايد للتسامح
تنطلق جائزة محمد

أتعهد بـ

بن راشد آل مكتوم
للتسامح على قاعدة
من األهداف الجليلة
تتجلى فيها معاني
التسامح واالعتدال،
فض ً
ال عن دورها في
تأسيس قنوات

االلتزام بواجب
التسامح

أن أتمنى لغيري ما أتمناه
لنفسي.

أن أقوم بدوري إليجاد
السالم للجميع.

للتواصل مع أقطاب
ودعاة السالم في
العالم

اتخاذ موقف حازم ضد
الكراهية والظلم.

العيش في وئام مع
مجتمعي..

اإلحسان إلى بعيد الناس
وقريبهم وبذل المعروف
لهم قدر المستطاع.

احترام وقبول كل إنسان
بغض النظر عن قدراته،
معتقداته أو ثقافته.

أن أكون دائمًا منفتحًا
للحوار والمسامحة.

االلتزام على الدوام بهذه
القيم :قيم زايد للتسامح
واألخوة اإلنسانية.
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ملف العدد  -التسامح

«األخوة اإلنسانية» من أبو ظبي للعالم أجمع

اإلمارات عاصمة التسامح في العالم ومنصة
عالمية للحوار البناء بين الثقافات والشعوب
في رسالة سمحاء انطلقت من أبوظبي عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة
شاع نورها وارتفع إلى عنان السماء ليلف العالم كله بسحائب األخوة ووشائج
السماحة بين شعوب األرض جميعًا.
تقرير .إعداد هيئة التحرير

التقى فضيلة اإلمام األكرب الدكتور أحمد الطيب شيخ
األزهر الرشيف وقداسة البابا فرنسيس ،بابا الكنيسة
الكاثوليكية مبجلس حكامء املسلمني يف أبوظبي ،وهذا
اللقاء قد ال يكون األول بني فضيلة اإلمام األكرب وقداسة
البابا ،ولكنه رمبا األهم ،ألنه عقد أوالً ضمن أول زيارة
بابوية إىل منطقة شبه الجزيرة العربية ،وثانياً ،ألنه
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة التي قامت بتسمية
هذا العام بعام التسامح ،والذي يدعو يف أهم تفاصيله
24

مجلة المعهد

إىل تدعيم قيم األخوة اإلنسانية بني البرش ،ومن هنا
تم اختيار عنوان اللقاء واملؤمتر املصاحب له «لقاء
األخوة اإلنساين».
ويعدّ هذا اللقاء الذي عقد يف جامع الشيخ زايد
الكبري ،أول مناسبة من نوعها تجمع بني بابا الكنيسة
الكاثوليكية وأعضاء مجلس حكامء املسلمني الذي
يرتأسه فضيلة شيخ األزهــر ،يف داللة واضحة عىل
االلتزام املشرتك من الطرفني بتوثيق العالقات ،والحوار

توقيع الوثيقة
اإلنسانية وما
صاحبها من فعاليات
أحد المحطات المهمة
التي جسدت التزام
دولة اإلمارات بتعزيز
حوار األديان والقيم
المشتركة بينها.

املنفتح ،ضمن مناقشات أوسع عقدت خالل لقاء
األخ ّوة اإلنسانية الذي اسحتضنه اإلمارات وخالل اللقاء
تم توقيع وثيقة «األخوة اإلنسانية» من كل من قداسة
البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة اإلمام
األكرب الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الرشيفوقد
شهد فضيلة اإلمــام األكــر رئيس مجلس حكامء
املسلمني فعاليات لقاء األخوة اإلنسانية الذي نظمه
مجلس حكامء املسلمني وعددا من الربامج املتنوعة
التي أقيمت عىل هامش الزيارة وعقد اجتامعا ملجلس
حكامء املسلمني حرضه البابا فرنسيس الذي أقام
قداسا بابويا شارك فيه نحو  180ألفا من املقيمني
يف دولة اإلمارات والزوار من خارجها ،يف أجواء من
التسامح واملحبة والسالم.
وحظي القداس بتغطية واسعة من وسائل اإلعالم
العاملية وكربيات املحطات التليفزيونية من مختلف
دول العامل ،وبلغ عدد املؤسسات اإلعالمية الحارضة
للتغطية أكرث من  200مؤسسة عاملية.
تشكيل لجنة عليا لتحقيق أهــداف وتنفيذ وثيقة
«األخوة اإلنسانية»
وتنفيذاً لوثيقة «األخوة اإلنسانية» تم اإلعالن عن
تشكيل لجنة عليا لتحقيق وتنفيذ أهدافها.
تضم اللجنة كال من:املطران ميغيل أنجيل أيوسو
غيكسوت ،أمني رس املجلس البابوي للحوار بني األديان
واألستاذ الدكتور محمد املحرصاوي ،رئيس جامعة
األزهر واألب الدكتور يوأنس لحظي جيد ،السكرتري
الشخيص للبابا فرنسيس والقايض محمد محمود
عبدالسالم املستشار السابق لشيخ األزهر ومحمد
خليفة املبارك رئيس دائــرة الثقافة والسياحة يف
أبوظبي ،والدكتور سلطان فيصل الرميثي ،األمني العام
ملجلس حكامء املسلمني ،ويارس حارب املهريي الكاتب
واإلعالمي اإلمارايت.
وبهذه املناسبة قال صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة :إن إعــان تشكيل اللجنة يؤكد
الحرص عىل تنفيذ رؤى مشرتكة لبلورة املبادرات
واألفكار الداعية إىل التسامح والتعاون والعيش

إعالن تشكيل لجنة عليا لتنفيذ أهداف الوثيقة يؤكد الحرص
على تنفيذ رؤى مشتركة لبلورة المبادرات واألفكار الداعية إلى
التسامح والتعاون والعيش المشترك ووضعها موضع التنفيذ
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

املشرتك ووضعها موضع التنفيذ .مؤكدا سموه عىل
دعم دولة اإلمارات العربية املتحدة الجهود واملساعي
كافة الهادفة إىل تعزيز السالم ونرش مبادئ اإلخاء
والتعايش السلمي عىل مستوى العامل.

أكثر من  700مشارك،
وأكثر من  12ديانة
وعقيدة وطائفة
يجتمعون تحت سقف
واحد في أبو ظبي
لتدعيم قيم األخوة
اإلنسانية بين البشر،

اإلطار العام ومهام عمل اللجنة.

ولهذا تم تسمية اللقاء
والمؤتمر المصاحب

وتتوىل اللجنة مهام وضع إطار عمل للمرحلة املقبلة
لضامن تحقيق أهداف اإلعالن العاملي لألخوة اإلنسانية،
والعمل عىل إعداد الخطط والربامج واملبادرات الالزمة
لتفعيل بنود الوثيقة ومتابعة تنفيذها عىل املستويات
اإلقليمية والدولية كافة وعقد اللقاءات الدولية مع
القادة والزعامء الدينيني ورؤساء املنظامت العاملية
والشخصيات املعنية لرعاية ودعم و نرش الفكرة التي
ولدت من أجلها هذه الوثيقة التاريخية من أجل
السالم العاملي والعيش املشرتك ،وكذلك حث السلطات
الترشيعية عىل االهتامم ببنود الوثيقة يف الترشيعات
الوطنية من أجل أن ترتسخ لدى األجيال القادمة قيم
االحرتام املتبادل والتعايش كأخوة يف اإلنسانية بجانب
اإلرشاف عىل بيت العائلة اإلبراهيمية  ..ويجوز للجنة
إضافة أعضاء جدد باالتفاق بني أعضائها وفقا ملا يحقق
أهداف تشكيلها وغايات الوثيقة.

له «لقاء األخوة
اإلنساني».

القداس البابوي للبابا
فرنسيس شارك

فيه نحو  180ألفا من
المقيمين في دولة
اإلمارات والزوار من
خارجها ،في أجواء
من التسامح والمحبة
والسالم.وحظي
القداس بتغطية
واسعة من أكثر من

 200مؤسسة إعالمية
عالمية.
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ملف العدد  -التسامح

التسامح ..منهجًا
اكتسبت دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ السنوات األولى لقيام االتحاد صورة مشرقة بين األمم
والشعوب كدولة قائمة على المبادئ اإلنسانية الحميدة ،واقترنت هذه الصفة بشخصية الوالد المؤسس
المغفور له «بإذن اهلل» الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان « -طيب اهلل ثراه» الذي اتخذ من التسامح
قيمة إنسانية ورك ًنا جوهريًا في استراتيجيته لبناء الدولة وتأسيس حضارة ترعى اإلنسان وتركز على
تنميته وإسعاده؛ فكانت سياسته تقوم على ثالثة عناصر أساسية هي :الدّ ين وال ّتسامح والمساواة.
ويعلمنا التاريخ ً
أيضا أن التسامح والتعددية من أهم مؤشرات رقي الدول وتحضرها ،وأن االختالف يمثل

حقيقة ال لبس فيها،
وهي أن المجتمعات

أهم مكونات تكامل المجتمعات ،والشواهد كثيرة ال حصر لها ،ومن أبرزها الحضارة العربية اإلسالمية التي

التي تؤسس

تمكنت من استيعاب قوميات وأعراق من شتى أنحاء األرض ،ليسهموا في تأسيس أمجاد وإنجازات يفخر

على قيم ومبادىء

بها العالم أجمع حتى يومنا هذا.

التسامح والمحبة
والتعايش ،هي التي

ويقودنا ذلك إىل حقيقة ال لبس فيها ،وهي أن
املجتمعات التي تؤسس عىل قيم ومبادىء التسامح
واملحبة والتعايش ،هي التي تستطيع تحقيق السالم
واألمن واالستقرار والتنمية بجميع جوانبها ،وترتقي
بطموحات وإنــجــازات أوطانها يف مسريتها نحو
املستقبل ،وهذا ما تسعى القيادة الرشيدة لدولة
اإلمارات جاهدة لتحقيقه حيث يقول صاحب السمو
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الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب – «رعاه الله»« :نريد
لدولة اإلمارات أن تكون املرجع العاملي الرئيس يف
ثقافة التسامح وسياساته وقوانينه ومامرساته».
وانطالقًا من هذه التوجيهات الرشيدة ،كانت اإلمارات
الدولة الوحيدة يف العامل التي تستحدث حقيبة وزارية
للتسامح ،تسعى من خاللها لنرش ثقافة التسامح ونبذ

تستطيع تحقيق
السالم واألمن
واالستقرار والتنمية
بجميع جوانبها،
وترتقي بطموحات
وإنجازات أوطانها

العنف املستمدة من التعاليم السمحة للدين اإلسالمي
الحنيف والعادات والتقاليد األصيلة لشعب دولة
اإلمارات ،للتأكيد عىل حقيقتها كدولة تتسع للجميع.
وينطلق التسامح يف اإلمارات من ستة محاور تلخص
مجاالته املختلفة ،ويف مقدمتها البعد الفكري املتمثل
يف احرتام آراء وأفكار األطراف املخالفة ،وعدم التعصب
لفكرة معينة ،ويف البعد االجتامعي يتم تقبل اختالفات
السلوك دون فرض منط حياة ومامرسات وسلوكيات
معينة ،بينام يشتمل الجانب الترشيعي عىل قوانني
تبدو فيها روح التسامح ،ومن خاللها تقدم مصلحة
أفراد املجتمع تارة ،واألرسة كمجتمع صغري تارة أخرى،
وكذلك الدولة ككيان يضم ويحتضن الجميع.
وهناك البعد الثقايف الذي يقبل القيم والتوجهات
الثقافية املختلفة ،واالنفتاح العقيل ،والتفاعل مع
الثقافات األخرى ،وقبول التباين الثقايف والنقد البناء.
ويؤكد الجانب الديني عىل قبول املعتقدات الدينية
واملذهبية األخرى واحرتامها ،وإقرار حقهم يف اتباع
الديانة أو املذهب دون اضطهاد أو عنرصية .أما
السادس فهو الجانب القضايئ القائم عىل املامرسات
السمحة ،والرأفة باألشخاص لفض منازعاتهم أو
مساعدتهم لعدم الوقوع يف الجرمية.
وال يغيب عن البال يف هذا الشأن أن البنية القانونية
الحديثة لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،تدعم وتكفل
التعايش والتسامح بني املواطنني واملقيمني ،مهام
تباينت معتقداتهم وثقافاتهم ،لتصبح منوذ ًجا حميدً ا
النصهار ومتاسك ما يزيد عىل  200جنسية ،يسهم
أفرادها يف بناء دولة معارصة ،وينعمون فيها جمي ًعا
بالسعادة واألمان والطأمنينة عىل مقدّ راتهم.
وتم تضمني قيمة التسامح والدعوة إليه يف الكثري
صمم
من النصوص القانونية اإلماراتية ،ألنها تعدّ ّ
األمان لقيام مجتمع آمن متوازن ،ينعم جميع أفراده
بالعدل ،ويكفل لهم حياة كرمية مستقرة .واستلهمت
الترشيعات القانونية اإلماراتية من السامت اإليجابية
تحض عىل التعايش
ّ
األصيلة يف املجتمع ،ونراها
السلمي وقبول اآلخر ،لضامن حقوق كافة الجنسيات
و مامرسة شعائرهم الدينية بكل حرية يف إطار

القانون مام يؤدي إىل إرساء العدالة واملساواة للجميع،
وتوفري املناخ األمثل ملواكبة تطورات العرص وما يفرضه
من تحديات أكرث عىل املنظومات القانونية العاملية،
خاصة يف ظل انتشار اإلنرتنت وظهور آفات وأزمات
مستحدثة غفلت عنها الترشيعات القدمية.
بات التسامح إذن يف اإلمارات نهجاً لوطن بدستور
وترشيعات متميزة ،تناهض التمييز وتنبذ الكراهية،
ما يجعل منها دولة متحرضة ،تعي أبعاد رسالتها  ،ليس
فقط تجاه شعبها بل نحو اإلنسانية جمعاء .ونجد أن
قيم احرتام اآلخر راسخة يف فكر الدولة ،كداللة عىل
التسامح ،يضاف إىل ذلك سن الترشيعات والقوانني
التي تحث عىل هذه القيمة ،وتطبيقها والعمل بها
عىل أرض الواقع ،ونبذ كافة أشكال التمييز بني األفراد
أو الجامعات عىل أساس الدين أو العقيدة أو املذهب
أو العرق أو اللون أو األصل.
ومبوجب القانون رقم ( )2لسنة  ،2015تدرج أعامل
اإلساءة إىل األديان أو التطاول عليها ،أو السخرية منها
أو املساس بها بأي حال من األحوال ،ضمن الجرائم
التي يستحق مرتكبوها العقاب .وتكرس املادتان
( )10و( )20من قانون اإلجراءات الجزائية مبدأ العفو
والصفح عن طريق التنازل عن الشكوى ،لدعم روح
التسامح بني أفراد املجتمع ،وتحقيق التكافل والتعايش
السلمي .ليس هذا فحسب ،بل إن القانون اإلمارايت
يج ّرم أي قول أو عمل يثري الفتنة والنعرات والتمييز بني
األفراد أو الجامعات ،لخطورتها عىل استقرار املجتمع.
وبفضل هذا النهج ،نجحت القيادة الرشيدة يف تنظيم
املجتمع وتوحيده ليسهم الجميع يف الجهود املبذولة
لبناء مجتمع متعايش ومتحدّ  ،يسوده االحرتام الكامل،
عرب تفعيل العديد من آليات املراقبة ،وإطالق العديد
من أنساق التوعية إزاء أي تحديات محتملة ،لضامن
مستقبل األجيال القادمة ،وصناعة مستقبل مزدهر
وبيئة صحية تسودها الطأمنينة والسالم والعدل.
وتفخر اإلمارات اليوم مبكانتها كنموذج متطور لدولة
راعية للتسامح ،محبة لقيم الخري ،داعية للتآلف
والتعاون والعطاء ألغراض نبيلة يكون اإلنسان محورها
األسايس وغايتها الجوهرية.

البنية القانونية
الحديثة لدولة
اإلمارات العربية
المتحدة ،تدعم
وتكفل التعايش
والتسامح بين
المواطنين
والمقيمين ،مهما
تباينت معتقداتهم
وثقافاتهم
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ثقافة

التسامح في النظام
القانوني لدولة اإلمارات
القوانين االتحادية

الدستور

(قانون العقوبات رقم  ٣لسنة )١٩٨٧
بقلم :

د .عبد الرازق الموافي

المادة

المادة

المادة

()١٦

()٢٧

()٣٠

المادة

()٣٢

المادة

()٤٠

«يشمل المجتمع

«  .....وال عقوبة على

«حرية الرأي والتعبير

« حرية القيام بشعائر

« يتمتع األجانب في

برعايته الطفولة

ما تم من فعل أو ترك

عنه  ....مكفولة في

الدين طبقا للعادات

االتحاد بالحقوق

واألمومة ويحمي

قبل صدور القانون

حدود القانون.

المرعية مصونة ،على

والحريات  .....وعليهم

أال يخل ذلك بالنظام

الواجبات المقابلة

األشخاص العاجزين عن

العام ،أو ينافي

لها».

رعاية أنفسهم .....

اآلداب العامة».

القصر وغيرهم من

الذي ينص عليها».

ويتولى مساعدتهم

أستاذ القانون الجنائي
بالمعهد

المادة

المادة

المادة

المادة

()١٢١

()٢٠١مكرر()٩

()٢٣٩

()254

«  ...ويجوز للمحكمة

« ...تحكم المحكمة ،..

«يعفى الراشي أو

يعفى من العقوبة:

في مواد الجنح األخرى

بتخفيف العقوبة او

الوسيط اذا بادر بابالغ

أ -الشاهد الذي أدى

أن تأمر في حكمها

استبدالها بالغرامة ،...او

السلطات  ...قبل

الشهادة في أثناء

االعفاء منها،عمن ادلى

الكشف عنها»

تحقيق جنائي إذا رجع

بإبعاده عن الدولة ،أو
ً
الحكم باإلبعاد بدال من

من الجناة  ..بمعلومات

عن الشهادة الكاذبة

الحكم عليه بالعقوبة

 ،...متى أدى ذلك الى

 . ......ب -الشاهد الذي

المقيدة للحرية»

الكشف عنها او عن

شهد في أية محاكمة

مرتكبيها او إثباتها

إذا رجع عن شهادته

عليهم او القبض على

الكاذبة . .....

وتأهيلهم .

أحدهم.

مظهر
التسامح

مظهر
التسامح

مظهر
التسامح

مظهر
التسامح

مظهر
التسامح

مظهر
التسامح

مظهر
التسامح

مظهر
التسامح

مظهر
التسامح

الدستور أوجب رعاية

ال يعاقب األشخاص

الدستور سمح ألفراد

السماح ألشخاص

الدستور سمح

اإلبعاد جوازي

تخفيف العقوبة

إعفاء الراشي أو

إعفاء الشاهد الذي

وحماية الفئات

بعقوبة جنائية على

المجتمع بالتعبير

بمختلف معتقداتهم

لألجانب أن يتمتعوا

للمحكمة قد تحكم به

السالبة للحرية أو

الوسيط من العقوبة

كذب في شهادته من

الضعيفة ومن أمثلتها:

سلوك ارتكبوه قبل

عن رأيهم  ،ورسخ أن

ممارسة شعائرهم

بكافحة الحقوق ،ومن

وقد ال تحكم به؛ فلم

استبدالها بغرامة أو

في حال إبالغ السلطات

العقوبة إذا عدل عن

األطفال ،والنساء،

أن يصدر قانون يحظر

يتقبل اآلخرين إبداء

الدينية بحرية

ذلك:التعليم والصحة

يوجبه القانون على

اإلعفاء منها  :في

القضائية أو اإلدارية

شهادته الكاذبة

والقصر ،والمرضى

السلوك ويحدد له

اآلخر لرأيه  ،ولكن

والعمل والتملك

المحكمة.

حالة إدالء الجاني

عن الجريمة

والعجزة ومساعدتهم

عقوبة.

بشرط أال تنقلب هذه

والتوظيف

تأهيلهم .
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بمعلومات.

الحرية إلى فوضى .
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ثقافة

القوانين االتحادية
قانون اإلجراءات الجزائية
رقم  35لسنة 1992

(قانون العقوبات رقم  ٣لسنة )١٩٨٧

قانون اتحادي رقم
 36لسنة  1992في
شأن رد االعتبار

المادة

المادة

المادة

المادة

المادة

المادة

المادة

()٢٥٥

()٢٦١

()٢٧٢

()٢٧٤

()٩٤

()١٧٥

()16

«يعفى من العقوبة:

«يعاقب  ....كل من

«يعاقب  ...كل موظف عام مكلف بالبحث

«يعاقب  ،...كل من علم

« اذا كان الشاهد

« اذا اعتذر الشاهد

«يترتب على رد االعتبار

 -الشاهد الذي يحتمل

كلف بأداء الشهادة

عن الجرائم  .....ويعاقب  ،....كل موظف

بوقوع جريمة وامتنع

مريضا أو لديه ما

بمرضه أو بأي عذر

أن يتعرض لضرر  ...أو
ُ َّ
يعرض لهذا الضرر ...

أمام احدى الجهات

غير مكلف بالبحث عن الجرائم  .....أهمل

عن إبالغ ذلك  ....ويجوز

يمنعه من الحضور

آخر عن عدم امكانه

القضائية فامتنع .....

أو أرجأ إبالغ السلطة  ...بجريمة علم بها

زوجه  ...أو أحد أصوله

ويعفى الجاني من

أثناء أو بسبب تأديته وظيفته ويجوز

اإلعفاء  ...إذا كان من
ً
امتنع عن اإلبالغ زوجا

تسمع شهادته في م

الحضور لتأدية

كان وجوده¸».

الشهادة فللمحكمة

أو فروعه أو أخوته أو

العقوبة اذا عدل عن

اإلعفاء من العقوبة المنصوص عليها

لمرتكب الجريمة أو من

أن تنتقل اليه وتسمع

أخواته أو اصهاره »..

امتناعه »....

أصوله أو فروعه أو أخوته

شهادته » ...

مظهر
التسامح

قانون إدارة تركات
غير المسلمين وتنفيذ
وصاياهم في إمارة
دبي قانون رقم 15
لسنة 2017

محو الحكم القاضي
باإلدانة بالنسبة
للمستقبل وزوال ما
يترتب عليه من انعدام
األهلية والحرمان من
الحقوق وسائر اآلثار

المادة

()٦

ُ
«أ -ينشأ في كل من محاكم دبي
ُ ّ
ومحاكم المركز ،سجل تقيد فيه
ُ ّ
وصايا غير المسلمين يسمى بـ

في الفقرة الثانية  ...إذا كان الموظف
ً
زوجا لمرتكب الجريمة أو من أصوله أو

أو إخوانه أو ممن هم

فروعه أو أخوته أو أخواته أو ممن هم

في منزلة هؤالء من

«سجل وصايا غير المسلمين».

في منزلة هؤالء »...

األقرباء بحكم المصاهرة»

ب»... -

مظهر
التسامح

اعفاء الشاهد الذي

إعفاء الممتنع عن

إعفاء الموظف غير

أعفاء األشخاص الذين

سماع شهادة الشاهد

القانون سمح للمحكمة

الشخص الذي رد

التيسير على األجانب في دبي ،عند

ال يقول الحقيقة من

الشهادة أو عن حلف

المكلف بالبحث عن

يمتنعون عن التبليغ

صاحب العذر في

أن تنتقل الى الشاهد

اعتباره إليه ،تمحى

قيامهم بتصرفات تتعلق بإدارة أموالهم

العقوبة ،في حالة

اليمين من العقوبة

الجرائم  ...من العقوبة

وتركاتهم ووصاياهم ،التي تتفق

إحتمال تعرضه أو أحد

في حالة عدوله

في حالة تأخير أو عدم

عن الجرائم في حالة
ً
إذا كان الممتنع قريبا

تحقيق النيابة العامة،

 ،وتسمع شهادته في

آثار الجريمة من سجله،

تسمع شهادة الشاهد

حالة إعتذاره عن عدم

وتعود إليه الحقوق،

وقوانينهم ودياناتهم ومعتقداتهم،

أقاربه لضرر  ،القانون

القيام بأداء الشهادة

اإلبالغ إذا كان قريب

تسامح مع الشاهد

وحلف اليمين

للجاني بدرجة قرابة

من درجة معينة
ً
لمرتكب الجريمة حماية

في مكان وجوده اذا

امكانه الحضور لتأدية

واألهلية ،التي سلبها

وتسجيلها في دبي في سجل وصايا غير

كان مريضا أو لديه ما

حددها القانون .

للروابط األسرية
ً
وحفاظا عليها.

على العقاب على
الشهادة الكاذبة .
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مظهر
التسامح

مظهر
التسامح

مظهر
التسامح

مظهر
التسامح

الجنائية ».

مظهر
التسامح

الكاذب ،وآثر سالمته

مظهر
التسامح

القوانين
المحلية
إلمارة دبي

الشهادة ،بسبب مرضه

حكم اإلدانة وال تظل

يمنعه من الحضور.

أو بأي عذر آخر تقدره

وصمة العار مالزمة له

(مرض أو غيره) في

المحكمة .

مدى حياته .

المسلمين لحفظ حقوقهم وتصرفاتهم .

مكانه

مجلة المعهد  -العدد ٢6
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ملف العدد  -التسامح

يعد إصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية وازدراء
األديان إجرا ًء استباقياً أو وقائياً ضد ما يحيط بالدولة
والخليج العريب ،بل والعامل اإلسالمي من مخططات
وتحديات ومسا ٍع لتأجيج الفنت واالنقسامات ،والحض
عىل الكراهية وازدراء اآلخــر ،وإقــراره منح دولة
اإلمارات سبقاً ترشيعياً عىل دول العامل كافة يف مواجهة
جرائم التمييز والكراهية.
أوال :سياقات صدور قانون مكافحة
التمييز والكراهية وازدراء األديان.

التعايش مع غير المسلمين
في قانون مكافحة التمييز
والكراهية وازدراء األديان
مقالة مقتبسة من أطروحة الدكتوراه المقدمة من الباحثة الدكتورة فاطمة سعيد ناصر الخاطري
في (القانون اإلماراتي لمكافحة التمييز والكراهية في ضوء السنة النبوية الخاصة بالتعايش مع
غير المسلمين :دراسة تحليلية تأصيلية) والحاصلة على درجة االمتياز مع توصية بالنشر والترشح
لجائزة البحوث المتميزة الجامعة اإلسالميّة العالميّة بماليزيا

إن حرص دولة اإلمارات العربية المتحدة على تحقيق
التسامح والتعايش مع اآلخر في ظل ثوابت الشريعة
اإلسالمية ومتغيرات العصر ،جعلها تتبنى مجموعة من
المبادرات المحلية والدولية لمكافحة التمييز والكراهية
في المجتمع اإلماراتي ،لحفظ الحقوق والحريات وتوفير
الحماية لجميع من يعيش على أرض اإلمارات من مختلف
الديانات والجنسيات المتنوعة ،خصوصًا بعد انتشار
التيارات الطائفية والحض على التمييز والكراهية وازدراء
األديان في المجتمعات اإلسالمية.
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إن التعايش وقبول اآلخر من الثقافات املتأصلة يف
الشعب اإلمــارايت واملمتدة منذ القدم ،فكان منهج
املؤسس الباين -املغفور له -الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان يف تحقيق التسامح بني اإلمارات املتصالحة سبباً
رئيسياً لقيام االتحاد بينها يف  2ديسمرب 1971م ،حيث
بادر بالدعوة لالتحاد لتعزيز الروابط مع اإلمارات
املتصالحة ،وحــرم الدستور التمييز بني املواطنني
بسبب األصل أو املوطن أو العقيدة الدينية أو املركز
االجتامعي ،كام كفل الحريات الشخصية للجميع
لتحقيق األمن والسالم.
إن وجود أكرث من  200جنسية باختــالف ثقافاتهــا
وأديانهــا عىل أرض اإلمارات لهو أكرب دليل عىل أنها
أرض للسالم واألمان ،وتوفر لكل املقيمني فيها باختالف
عقائدهم أو دياناتهم أو جنسياتهم كل معايري الحياة
املستقرة اآلمنة ،كام توجد عىل أراضيها عدة كنائس
ومعابد تتيح لغري املسلمني مامرسة شعائرهم الدينية.
من ذلك تبنت دولة اإلمــارات عدة مبادرات نحو
تعزيز مفهوم التسامح وإقامة مجتمع مسامل ومن
هذه املبادرات( :مركز صواب للرتاسل اإللكرتوين ،مركز
هداية ملكافحة التطرف العنيف ،منتدى تعزيز السلم
يف املجتمعات املسلمة ،مجلس حكامء املسلمني ،املعهد
الدويل للتسامح ،اإلعالن عن وزير دولة للتسامح).
فكان البد أن يكون من ضمن مبادراتها ،إصدار قوانني
لتجريم التمييز بني األشخاص ونبذ الكراهية وازدراء
األديان لتحقيق الحامية والتعايش السلمي مع اآلخر.
ومن هذه القوانني التي سبقت قانون مكافحة التمييز

والكراهية وازدراء األديان ،ومثَّلت مرجعا له:
 1القانون االتحادي رقم ( )18لسنة 1978م يف شأن
الجرائم املاسة بالدين اإلسالمي.
 2القانون االتحادي رقم ( )15لسنة 1980م يف شأن
املطبوعات والنرش.
 3القانون االتحادي رقم ( )3لسنة 1987م بشأن
إصدار قانون العقوبات.
 4القانون االتحادي رقم ( )5لسنة 2012م يف شأن
مكافحة جرائم تقنية املعلومات.
 5القانون رقم ( )7لسنة  2014يف شأن مكافحة
الجرائم اإلرهابية.
ثم أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان يف 15يوليو 2015م ،قانون مكافحة التمييز
والكراهية وازدراء األديــان ليمثل امتدادا طبيعيا
للقوانني السابقة الذكر ملواجه التحديات املعارصة
ومواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة اإلمارات
العربية املتحدة يف كافة املجاالت ،فكان لزاما عىل
الترشيعات الوطنية مواكبة تلك النهضة باستصدار
قانون يعد األول من نوعه يف املنطقة.

إن التعايش وقبول
اآلخر من الثقافات
المتأصلة في الشعب
اإلماراتي والممتدة
منذ القدم ،فكان
منهج المؤسس الباني
المغفور له -الشيخزايد بن سلطان آل
نهيان

ثانيا :التعايش مع غير المسلمين
في الشريعة اإلسالمية.

اس إِنَّا َخلَ ْق َناكُم ِّمن َذكَ ٍر َوأُنثَى
قال تعاىلَ ﴿ :يا أَ ُّي َها ال َّن ُ
َو َج َعلْ َناك ُْم شُ ُعوبًا َو َق َبائِ َل لِ َت َعا َرفُوا إِنَّ أَكْ َر َمك ُْم ِعندَ
يم َخ ِب ٌري﴾ [الحجرات]13:؛ وإن
اللَّ ِه أَتْقَاك ُْم إِنَّ اللَّهَ َعلِ ٌ
خالفوا يف دين اإلسالم؛ فإن أهم مبدأ للتعامل معهم
هو االلتزام بالدستور واملواثيق والعهود يف كل ما يتعلق
بحقوقهم وواجباتهم ،كعهد الذمة واألمــان سابقاً،
وعهد املواطنة حالياً ،إذ إن الغرض من ذلك هو إتاحة
الفرصة لهم لالطالع عىل الدين اإلسالمي وسامحته عن
قرب ،وهذا يظهر لنا مبدأ قبول اآلخر الذي مييز اإلسالم
عن غريه من الديانات األخرى ،إن ذلك أيضا مقتىض
كثري من الحقوق اإلنسانية التي تحتوي عليها القوانني
الوضعية الدولية واإلقليمية والعربية ،وما تشمله من
الحقوق الدينية لألشخاص وعدم التمييز بينهم.
منحت الرشيعة االسالمية غري املسلمني العديد من

« إن حرص دولة
اإلمارات العربية
المتحدة على تحقيق
التسامح والتعايش
مع اآلخر في ظل
ثوابت الشريعة
اإلسالمية ومتغيرات
العصر ،جعلها
تتبنى مجموعة من
المبادرات المحلية
والدولية لمكافحة
التمييز والكراهية في
المجتمع اإلماراتي،
لحفظ الحقوق
والحريات».
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الحريات أهمها وأولها حرية العقيدة ،ومامرسة
شعائرهم الدينية ،واملحافظة عىل أماكن عبادتهم،
عىل أن ال يرتتب عليها فتنة للمسلمني ،أو إهانة
لإلسالم وثوابته .قال تعاىلَ :
﴿ل إِكْ َرا َه ِف الدِّ ينِ قَد تَّ َب َّ َي
ال ُّرشْ دُ ِم َن الْغ َِّي[ ﴾..البقرة ،]256 :ونجد ذلك يف عهود
الصحابة رضوان الله عليهم ألهل البالد املفتوحة،
كالعهد الذي كتبه أمري املؤمنني عمر بن الخطاب ألهل
إيلياء حني فتحها ،حيث أعطاهم أماناً لكنائسهم بأال
تسكن وال تهدم ،إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية،
وكالذي منحه خالد بن الوليد ألهل عانات وأهل
قريقساء ،عىل أن ال تهدم لهم بيعة أو كنيسة ،مبوجب
ما جرى من الصلح بني املسلمني وأهل الذمة بعد
أن أدوا إليه الجزية ،وأقره عىل ذلك العهد الصديق
أيب بكر ،وعمر ،وعثامن ،وعيل ريض الله تعاىل عنهم
أجمعني ،فهذا وغريه يدل عىل مدى تسامح املسلمني
مع املخالفني لهم يف العقيدة وإعطائهم الحرية الدينية
التي تستلزم السامح لهم بإقامة الشعائر الدينية مام
يتفق وعقيدتهم.
كام منحتهم الرشيعة اإلسالمية حرية العمل ،والتعليم،
والرأي ،وغريها ويف املقابل حرمت التخويف والرتهيب
والرتويج للفنت واإلرضار باألمن العام للدولة أو األمة،
ومنحتهم حق الحامية من االعتداء ،وذلك لقول النبي:
و«من قتل نفساً معاهداً مل يرح رائحة الجنة وإن
ريحها ليوجد من مسرية أربعني عاماً» أخرجه البخاري.
وفي تحقيق التعايش مع غير المسلمين مراعاة
للمصالح العامة للدولة التي أقرها اإلسالم منها:

 1الوحدة يف الدفاع عن البلد ومكتسباتها ،حيث إن
الوحدة بني املسلمني وغري املسلمني من الذين أقاموا
داخل دولة اإلسالم متثل صيانة لوحدة الدولة وأمنها،
فال غنى لطرف عن اآلخر ما داموا يستوطنون أرضاً
واحدة وبلدة واحدة ،وهذا النظام هو الذي تقوم
عليه الدولة التي تسعى إىل الحفاظ عىل وحدتها
وترابط أبناء شعبها ،مراعاة للمصلحة العامة لهم.
 2املساواة ،فهي تعني إعطاء نفس الحقوق السياسة
واالجتامعية واالقتصادية والثقافية للجميع يف املجتمع
الواحد ،دون تفريق بينهم عىل أساس الدين أو العرق
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أو اللون ،ويف ذلك مراعاة للمصالح العامة للمسلمني،
حسب ما يقتضيه الرشع اإلسالمي واملصلحة العامة
للدولة.
 3التكافل ،فالتكافل بني أفراد الوطن الواحد يدفع
املفاسد ويجلب املصالح ،وذلك بغض النظر عن العرق
أو الديانة أو الجنس ،وهي كذلك صفة إنسانية حميدة،
فاإلسالم مل يحرص التكافل بني املسلمني فقط ،بل يشمل
كل اإلنسانية عىل اختالف عقائدهم ودياناتهم.
ثالثًا :قانون مكافحة التمييز
والكراهية وازدراء األديان.

تضمن القانون إحدى وعرشين مادة يف ثالثة فصول،
تناول الفصل األول األحكام العامة ،والثاين الجرائم
والعقوبات ،وتضمن الفصل الثالث عىل أحكام ختامية.
خصص القانون األديان التي ال يجوز ازدرائها ومنع
اإلساءة إليها وإىل رسلها باألديان الساموية دون غريها،
وهي اإلسالم والنرصانية واليهودية ،ودور العبادة
التي تحت حاميته عىل املساجد والكنائس واملعابد،
باعتبارها دورا للعبادة لتلك الديانات الساموية الثالثة.
قد ج َّرم القانون من خالل مواده املختلفة كل فعل من
شأنه اإلساءة إىل الذات اإللهية أو األديان أو األنبياء أو
الرسل أو الكتب الساموية أو دور العبادة .وكل تفرقة
أو تقييد أو استثناء أو تفضيل بني األفراد أو الجامعات
عىل أساس الدين أو العقيدة أو املذهب أو امللة أو
الطائفة أو العرق أو اللون أو األصل اإلثني ،إال أنه أقر
أنه ال يعد متييزاً محظوراً يف تطبيق أحكام هذا القانون
كل ميزة أو أفضلية أو منفعة تتقرر مبوجب أحكام
أي ترشيع آخر يف الدولة للمرأة أو الطفل أو لذوي
اإلعاقة أو لكبار السن.
وج َّرم أيضا كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة
أو النعرات أو التمييز بني األفراد أو الجامعات ينرش
يف شبكة املعلومات أو شبكات االتصاالت أو املواقع
اإللكرتونية أو املــواد الصناعية أو وسائل تقنية
املعلومات أو أية وسيلة من الوسائل املقروءة أو
املسموعة أو املرئية ،بإحدى طرق التعبري املعروفة من
القول أو الكتابة أو الرسم أو اإلشارة أو التصوير أو

«إن التعايش وقبول
اآلخر من الثقافات
المتأصلة في الشعب
اإلماراتي والممتدة
منذ القدم ،فكان
منهج المؤسس الباني
المغفور له -الشيخزايد بن سلطان آل
نهيان في تحقيق
التسامح بين اإلمارات
المتصالحة سببًا
رئيسيًا لقيام االتحاد
بينها في  2ديسمبر
1971م».

« يعد إصدار قانون
مكافحة التمييز
والكراهية وازدراء
األديان إجراءً
استباقيًا أو وقائيًا
ضد ما يحيط بالدولة
والخليج العربي ،بل
والعالم اإلسالمي من
مخططات وتحديات
ومساع لتأجيج
ٍ
الفتن واالنقسامات،
والحض على الكراهية
وازدراء اآلخر ،وإقراره
منح دولة اإلمارات
سبقًا تشريعيًا على
دول العالم كافة في
مواجهة جرائم التمييز
والكراهية».

الغناء أو التمثيل أو اإلمياء.
القانون يف مجمله من خالل مواده املختلفة الهادفة
ملنع التمييز والكراهية وازدراء األديان موافق للرشيعة
اإلسالمية ومستند عليهام ،ومن هنا ندرك أن نجاح
وتفوق دولة اإلمارات العربية املتحدة وانفتاحها عىل
العامل الخارجي وعالقتها الدولية ،إمنا يكمن بالحفاظ
عىل الحقوق والحريات وتحقيق العدل واملساواة
والتسامح والتعايش مع اآلخــر ،وفقا ملا حددته
الرشيعة اإلسالمية التي هي املصدر الترشيعي األول
للقوانني يف الدول اإلسالمية ،فالتسامح والتعايش
منهج رباين ينسجم مع الفطرة اإلنسانية ،وأن مبادئ
الرشيعة اإلسالمية السليمة هي أســاس السعادة
والنجاح والتقدم يف ظل متغريات العرص.
من أهم التوصيات:

نويص بأنه رمبا يكون من الرضورة بأن يتوسع نطاق
هذا القانون ليشمل عدم اإلســاءة لجميع األديان
الساموية اليهودية والنرصانية وغري الساموية مثل
الهندوسية وغريها ،التي يعتنقها املقيمني يف الدولة،
وليس ذلك إقراراً لهم عىل ما هم عليه من ضالل ،إمنا
اعرتافاً بإنسانيتهم وحقهم يف الحياة وملذاتها واألدلة
عىل ذلك بينة يف الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل.
فعىل الراجح من أقوال الفقهاء أن عقد الذمة يجوز

لجميع أصناف غري املسلمني ،ومن أدلة ذلك :أن النبي
قاتل املرشكني من العرب واليهود ،ومل يأخذ منهم
الجزية ،حتى نزلت اآلية ،فأخذها من أهل نجران
وهم من نصارى العرب ،كام أخذها من املجوس
وليسوا من أهل الكتاب ،وأخ ُذها من املجوس دليل
عىل جواز أخذها من جميع املرشكني .ومل يأخذها
النبي ﷺ من عبدة األوثان من العرب؛ ألنهم أسلموا
كلهم قبل نزول آية الجزية.
وعليه فالذمي هو كل من ريض أن يعيش تحت راية
اإلسالم وحكمه ،ويدين بديانة غري اإلسالم ،سواء أكان
يهودياً أو نرصانياً أو هندوسياً أو بوذياً أو غريهم،
فيكون له بذلك من الحقوق ما للمسلمني ،وعليه من
الواجبات ما عليهم ،إال ما استثني بنص أو حكم فقهي،
فيجب إقرار غري املسلمني املقيمني يف بالد اإلسالم
عىل حريتهم ومتتعهم بنفس األمان الذي يتمتع به
املقيمون يف البالد من املسلمني ،ويضمن ذلك رشيطة
قبولهم بالرشوط التي يعيش عليها أهل اإلسالم يف
الحياة التنظيمية واإلدارية غري الدينية.
ويف ذلك يكون القانون أكرث مواكبة لــروح العرص،
ومتامشيا مع املواثيق الدولية ،فكل من ريض أن يعيش
تحت راية اإلسالم وحكمه ويدين بديانة غري اإلسالم،
سواء كان يهودي أو نرصاين ،أو غريهم ،يكون له بذلك
من الحقوق ما للمسلمني وعليه من الواجبات ما عليهم.

«القانون في
مجمله من خالل
مواده المختلفة
الهادفة لمنع التمييز
والكراهية وازدراء
األديان موافق
للشريعة اإلسالمية
ومستند عليهما ،ومن
هنا ندرك أن نجاح
وتفوق دولة اإلمارات
العربية المتحدة
وانفتاحها على العالم
الخارجي وعالقتها
الدولية ،إنما يكمن
بالحفاظ على الحقوق
والحريات وتحقيق
العدل والمساواة
والتسامح والتعايش
مع اآلخر».
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تفخر دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنذ نشأتها بأنها سبّاقة في ترسيخ ثقافة التسامح من
خالل التعايش مع مختلف الديانات والثقافات ،حيث احتضنت دور العبادة المتنوعة حتى تتيح
لجميع أفراد الديانات األخرى ممارسة شعائرهم بمنتهى الحرية ،تأكيدًا على المساواة بين جميع
األفراد والجماعات والطوائف في الدولة ،ولالبتعاد عن كل ما يثير الفتن والجدل والكراهية ،ونبذ

نظرة على األفعال المجرمة في المرسوم
بقانون اتحادي رقم ( )2لسنة  2015في
شأن مكافحة التمييز والكراهية

العنف والتطرف والعنصرية ،وذلك تطبيقًا لنص المادة ( )32من دستورها «حرية القيام بشعائر
الدين طبقًا للعادات المرعية مصونة ،على أال يخل ذالك بالنظام العام ،أو ينافي اآلداب العامة».

ويف يوليو  2015أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه
املرسوم بقانون اتحادي رقم  2لسنة  2015يف شأن
مكافحة التمييز والكراهية ،وذلك للقضاء عىل جميع
أشكال التمييز العنرصي ومكافحة التمييز والكراهية،
حيث يحظر اإلساءة إىل الذات اإللهية أو األديان أو
األنبياء أو الرسل أو الكتب الساموية أو دور العبادة
وفقاً ألحكامه ،كام يحظر أي تفرقة أو تقييد أو استثناء
أو تفضيل بني األفراد أو الجامعات عىل أساس الدين
أو العقيدة أو املذهب أو امللة أو الطائفة أو العرق أو
اللون أو األصل اإلثني ،ويحظر كذلك خطاب الكراهية
والذي هو كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو
النعرات أو التمييز بني األفراد أو الجامعات ،كام ال
يجوز االحتجاج بحرية الرأي والتعبري إلتيان أي قول أو
عمل من شأنه التحريض عىل ازدراء األديان أو املساس
بها مبا يخالف أحكامه.
ونصت املادة ( )4من املرسوم بقانون بأنه «يعد مرتكباً
لجرمية ازدراء األديان كل من أىت أياً من األفعال اآلتية:
 1التطاول عىل الذات اإللهية ،أو الطعن فيها ،أو
املساس بها.
 2اإلساءة إىل أي من األديان أو إحدى شعائرها أو
مقدساتها ،أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية
منها أو املساس بها ،أو التشويش عىل إقامة الشعائر
أو االحتفاالت الدينية املرخصة أو تعطيلها بالعنف أو
التهديد.
 3التعدي عىل أي من الكتب الساموية بالتحريف أو
اإلتالف أو التدنيس أو اإلساءة بأي شكل من األشكال.
 4التطاول عىل أحد األنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو
آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو املساس بهم
أو اإلساءة إليهم.
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 5التخريب أو اإلتالف أو اإلساءة أو التدنيس لدور
العبادة ،وللمقابر ،وللقبور أو ملحقاتها أو أي من
محتوياتها».
كام نصت املــادة ( )5من املرسوم بقانون بعقوبة
السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات ،وبالغرامة
التي ال تقل عن مائتني وخمسني آلف درهم وال تزيد
عىل مليون ،أو باحدى العقوبتني ،كل من ارتكب أحد
األفعال املنصوص عليها يف البنود ( )5 ،3 ،2من املادة
( ،)4ويعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنوات،
وبالغرامة التي ال تقل عن خمسامئة ألف درهم وال
تزيد عىل مليوين درهم كل من ارتكب فعالً من األفعال
املنوص عليها يف البندين ( )4 ،1من ذات املادة.
كام ج ّرمت املواد من ( )6إىل ( )16األفعال التالية:
 1كل من ارتكب فعالً من شأنه إحداث أي شكل من
أشكال التمييز بإحدى طرق التعبري أو باستخدام أية
وسيلة من الوسائل.
 2كل من ارتكب فعالً من شأنه إثارة خطاب الكراهية
بإحدى طرق التعبري أو باستخدام وسيلة من الوسائل.
 3كل من استخدم إحدى طرق التعبري أو الوسائل يف
إثارة النعرات القبلية بقصد الحض عىل الكراهية بني
األفراد والجامعات.
 4كل من استغل الدين يف رمي أفراد أو جامعات
بالكفر باستخدام إحدى طرق التعبري أو باسخدام أي
من الوسائل وذلك لتحقيق مصالح خاصة أو أغراض
غري مرشوعة ،وتكون العقوبة اإلعدام إذا اقرتن الرمي
بالكفر تحريضاً عىل القتل فوقعت الجرمية نتيجة
لذلك.
 5كل من أنتج أو صنع أو ر ّوج أو باع أو عرض
للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو
تسجيالت أو أفالم أو أرشطة أو اسطوانات أو برامج
الحاسب اآليل أو تطبيقات ذكية أو بيانات يف املجال

بقلم:

عيسى محمد كرمستجي

مدير إدراة الشؤون القانونية
الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية
واألوقاف

« تفخر دولة اإلمارات
العربية المتحدة ومنذ
نشأتها بأنها سبّاقة
في ترسيخ ثقافة
التسامح من خالل
التعايش مع مختلف
الديانات والثقافات،
حيث احتضنت دور
العبادة المتنوعة حتى
تتيح لجميع أفراد
الديانات األخرى ممارسة
شعائرهم بمنتهى
الحرية ،تأكيدًا على
المساواة بين جميع
األفراد والجماعات
والطوائف في الدولة».
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عام التسامح
تم اختيار شجرة الغاف رمزًا لعام التسامح بسبب أهميتها الكبيرة كشجرة محلية ،ترتبط
بالتراث الشعبي والبيئي .إنها رمز الستقرار الصحراء وشاهدة على العادات القديمة.

أعطى املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان شجرة الغاف أهمية كبرية وأصدر قوانني وأنظمة تحظر قطع شجرة الغاف يف جميع أنحاء
الدولة .مارس غالبية أفراد املجتمع حياتهم االجتامعية تحت أشجار الغاف  ،حيث كانت نقطة محورية للتجمع والتعايش.
أُعترب هذا تأكيداً عىل التواصل والتضامن ،و ُعقدت اجتامعات قبلية ملناقشة مسائل حياتهم .وفقًا لبعض املؤرخني ،عقد العديد من القادة
مجالسهم تحت شجرة الغاف الستقبال مواطنيهم واالستامع إىل مطالبهم مبارشة.
اإللكرتوين أو أي مواد صناعية أو أشياء أخرى تتضمن
إحدى طرق التعبري ،وكان من شأنها ازدراء األديان أو
التمييز أو إثارة خطاب الكراهية ،وكل من أحرز أو
حاز أي وسيلة خاصة بالطبع أو التسجيل أو الحفظ
أو اإلذاعة أو املشاهدة أو النرش أو البث أو الرتويج
الستخدامها يف ارتكاب أي من الجرائم املنصوص عليها
يف املرسوم بقانون مع علمه بذلك.
 6كل من أنشأ أو ّأسس أو نظّم أو أدار جمعية
أو مركزاً أو هيئة أو منظّمة أو تنظيامً أو جامعة أو
فرعاً إلحداها ،أو اسخدم لذلك أي وسيلة من الوسائل،
بغرض ازدراء األديــان أو التمييز أو إثــارة خطاب
الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الرتويج له ،وكل من انضم
إىل أي من تلك الجهات أو شارك فيها أو أعانها بأية
صورة مع علمه بأغراضها.
1.كل من عقد أو نظم مؤمتراً أو اجتامعاً يف الدولة
إذا كان الغرض منه ازدراء األديان أو التمييز أو
إثارة خطاب الكراهية ،وكل من شارك يف املؤمتر
أو االجتامع مع علمه بأغراضه.
حصل
2.كل من قدّ م أو عرض أو طلب أو قبل أو ّ
أو سلم أو تسلّم أمواالً أو دعامً مادياً بطريق
مبارش أو غري مبارش ،بقصد ارتكاب أي فعل من
األفعال املعاقب عليها يف املرسوم بقانون.
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3.كل موظف عام أثناء أو بسبب أو مبناسبة تأدية
عمله أو شخص ذي صفة دينية أو مكلفاً بها أو
وقع الفعل يف إحدى دور العبادة ارتكب أي من
األفعال املنصوص عليها يف املرسوم بقانون.
ونصت املادة ( )17من املرسوم بقانون عىل أنه يعاقب
ممثل أو مدير أو وكيل الشخص االعتباري إذا ارتكبت
جرمية من الجرائم املنصوص عليها يف املرسوم بقانون
بواسطة أحد العاملني لديه باسمه ولصالحه بذات
العقوبة املقررة للجرمية املرتكبة إذا ثبت علمه بها،
ويكون مسؤوالً بالتضامن عن الوفاء مبا يحكم به من
عقوبة مالية أو تعويضات.
كام يعفى من العقوبة كل من يبادر من الجناة يف
الجرائم املنصوص عليها يف املرسوم بقانون بإبالغ
السلطات القضائية أو اإلداريــة عن الجرمية قبل
الكشف عنها ،فإذا حصل اإلبالغ بعد الكشف عن
الجرمية ،جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى
اإلبالغ إىل ضبط باقي الجناة ،وذلك وفقاً ألحكام املادة
( )19من املرسوم بقانون.
ويف النهاية يالحظ من أحكام املرسوم بقانون بأن
املرشع اإلمــارايت قد شدد العقوبات نتيجة مخالفة
أحكامه وقد تصل العقوبة إىل اإلعــدام ،والعقوبة
املالية تصل إىل مليوين درهم.

الغاف عنوانًا لالستقرار

الغاف نموذجًا للتأقلم والتعايش

تعد أشجار الغاف عنوان االستقرار يف وسط الصحراء ،ويوجد
بجوارها مناطق استيطان مستقرة.

متتلك قدرة عىل التأقلم والتعايش مع البيئة الصحراوية القاحلة.
الغاف مركزًا للتجمع والتشاور

الغاف رمزًا للعطاء

«في يوليو 2015
أصدر صاحب السمو
الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس
الدولة حفظه اهلل
ورعاه المرسوم
بقانون اتحادي رقم
 2لسنة 2015

في شأن مكافحة
التمييز والكراهية،
وذلك للقضاء على
جميع أشكال التمييز
العنصري ومكافحة
التمييز والكراهية».

ترمز شجرة الغاف إىل العطاء واالستدامة ،ولديها محصول ثابت ال
ينضب ،فهي مصدر غذاء لإلنسان ،والحيوانات األليفة ،واألحياء
الربية.

جل سلوكهم االجتامعي تحت أشجار الغاف ،إذ
مارس األجداد ّ
كانت ظاللها مركزاً للتجمع والتنوع ،وهذا بدوره يعترب مظهراً من
مظاهر التواصل والتكافل ،وكانت تعقد تحت ظاللها اجتامعات
القبائل للتشاور يف أمور حياتهم.

ملف العدد  -التسامح

التسامح والتشريعات العمالية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة
ُتعد دولــة اإلمــارات العربية المتحدة حاضنة لقيم التسامح
والسلم ،واألمان ،والتعددية الثقافية ،حيث يعيش على أرضها
عشرات الجنسيات التي تنعم بالحياة الكريمة واالحترام .وقد
كفلت قوانين دولة اإلمارات للجميع العدل واالحترام والمساواة،
وجرّمت الكراهية والعصبية ،وأسباب الفرقة واالختالف.
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وتعترب دولة اإلمــارات رشيكاً أساسياً يف اتفاقيات
ومعاهدات دولية عدة ترتبط بنبذ العنف والتطرف
والتمييز ،وأصبحت عاصمة عاملية تلتقي فيها حضارات
الرشق والغرب ،لتعزيز السالم والتقارب بني الشعوب
كافة وترسيخاً لألمن والسلم العاملي ،وتحقيقا للعيش
الكريم للجميع.
ودعــا ملوقف الدولة نحو ترسيخ قيم التسامح،
والتعددية ،والقبول باآلخر ،فكرياً وثقافياً وطائفياً
ودينياً .فقد استحدثت القيادة الرشيدة منصب وزير
دولة للتسامح ألول مرة يف دولة اإلمارات يف فرباير
 2016أثناء إعالن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب حفظه الله عن التشكيل الوزاري الثاين عرش
والتغيريات الجوهرية يف الحكومة االتحادية ،وقد
أوضح سموه يف تلك املناسبة األسباب التي دفعت
قيادة الدولة إىل تعيني وزير دولة للتسامح بقوله:
«ال ميكن أن نسمح بالكراهية يف دولتنا ،وال ميكن
أن نقبل بأي شكل من أشكال التمييز بني أي شخص
يقيم عليها ،أو يكون مواطناً فيها» .مشرياً إىل أن ثقافة
التسامح ليست وليدة اليوم يف مجتمع دولة اإلمارات،
بل هي امتداد لثقافة سائدة يف املنطقة منذ القدم.
ويف  15ديسمرب  ،2018أعلن صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،عام  2019عاماً للتسامح يف الدولة ويهدف
هذا اإلعالن إىل إبراز دولة اإلمارات عاصمة عاملية
للتسامح ،وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها امتداداً
لنهج زايد مؤسس الدولة ،وعمالً مؤسسياً مستداماً
يهدف إىل تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل
اآلخر واالنفتاح عىل الثقافات املختلفة وسيشهد عام
التسامح الرتكيز عىل خمسة محاور رئيسة هي:
 1تعميق قيم التسامح واالنفتاح عىل الثقافات
والشعوب يف املجتمع من خالل الرتكيز عىل هذه القيم
لدى األجيال الجديدة.
 2ترسيخ مكانة دولة اإلمارات عاصمة عاملية للتسامح
من خالل مجموعة من املبادرات واملشاريع الكربى
منها املساهامت البحثية ،والدراسات االجتامعية

املتخصصة يف حوار الحضارات.
 3التسامح الثقايف من خالل مجموعة من املبادرات
املجتمعية والثقافية املختلفة.
 4طرح ترشيعات وسياسات تهدف إىل تعزيز قيم
التسامح الثقايف ،والديني ،واالجتامعي.
 5تعزيز خطاب التسامح ،وتقبل اآلخر من خالل
مبادرات إعالمية هادفة.
ومن األمثلة العملية لروح التسامح التي تتمتع بها
دولة اإلمارات ،توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة حفظه الله بإطالق اسم مريم أم
عيىس «عليهام السالم» عىل مسجد الشيخ محمد
بن زايد يف منطقة املرشف وذلك ترسيخاً للصالت
اإلنسانية بني أتباع الديانات والتي حثنا عليها ديننا
الحنيف والقواسم املشرتكة بني األديان الساموية.
وما الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرانسيس بابا
الكنيسة الكاثوليكية لدولة اإلمارات  -والتي هي األوىل
من نوعها لبابا الفاتيكان إىل منطقة الخليج العريب -
ولقاءه فضيلة اإلمام األكرب الشيخ أحمد الطيب شيخ
األزهر الرشيف إال تأكيداً عىل نهج الدولة يف التسامح
والتعايش السلمي ودورهــا الحضاري يف نرش قيم
التسامح والتعايش بني األديان.
وتعزيزاً لهذه القيم افتتحت الدولة مركز التميز
الدويل ملكافحة التطرف العنيف املعروف بـ (هداية)
وهو موقع باللغة اإلنجليزية والذي يعمل عىل بناء
الرشاكات مع مؤسسات عدة تعمل يف مجال مكافحة
التطرف العنيف ،ويركز عىل مجاالت مهمة مثل:
الدبلوماسية الرياضية والثقافية ،ومكافحة التطرف
العنيف عرب املناهج الرتبوية ،ونبذ الراديكالية يف
السجون ،ودعم ضحايا اإلرهاب.
كام أطلقت الدولة بالتعاون مع الواليات املتحدة
األمريكية «مركز صواب» ،وهو مبادرة تفاعلية للرتاسل
اإللكرتوين ،تهدف إىل دعم جهود التحالف الدويل يف
حربه ضد التطرف واإلرهاب.
وقد خصصت الدولة جوائز يف هذا املجال أبرزها

بقلم:

القاضي :عبد الكريم
محمد الخير

القايض باملحكمة العاملية
بديب

«كفلت قوانين
دولة اإلمارات
للجميع العدل
واالحترام
والمساواة ،وجرّمت
الكراهية والعصبية،
وأسباب الفرقة
واالختالف».

مجلة المعهد  -العدد ٢6
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ملف العدد  -التسامح

جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العاملية للسالم ،التي
تنطلق من التعاليم اإلسالمية السمحة ،وتتجىل فيها
معاين التسامح واالعتدال ،فضالً عن دورها يف خلق
قنوات للتواصل مع الشعوب كافة ،تعزيزاً للعالقات
الدولية ،وتحقيقاً للسالم العاملي.
ويف الجوانب الترشيعات املتعلقة بقيم التسامح:
فقد عــززت دولــة اإلمـــارات انفتاحها عىل األفق
اإلنساين الفسيح؛ من خالل بنية قانونية حديثة،
تكفل التعايش والتسامح بني املواطنني واملقيمني عىل
أرضها من مختلف األديان والطوائف؛ دعامً للسامت
اإليجابية األصيلة يف املجتمع اإلمارايت ،وتتضمن مجمل
الترشيعات القانونية ،ما يشجع عىل الثقة ،التي تنبع
من الشعور باألمان واالستقرار لدى كل الجنسيات.
حيث أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما بقانون رقم 2
لسنة  2015بشأن مكافحة التمييز والكراهية والذي
يهدف إىل إثراء ثقافة التسامح العاملي ،ومواجهة
مظاهر التمييز والعنرصية ،أياً كانت طبيعتها ،عرقية،
أو دينية ،أو ثقافية .ويقيض القانون بتجريم األفعال
املرتبطة بازدراء األديان ومقدساتها ،ومكافحة أشكال
التمييز كافة ،ونبذ خطاب الكراهية عرب مختلف
وسائل وطرق التعبري .كام نص القانون عىل أنه ال يجوز
االحتجاج بحرية الرأي والتعبري إلتيان أي قول أو عمل
من شأنه التحريض عىل ازدراء األديان أو املساس بها،
مبا يخالف أحكام هذا املرسوم بقانون ،ويحظر القانون
التمييز بني األفراد أو الجامعات عىل أساس الدين ،أو
العقيدة ،أو املذهب ،أو امللة ،أو الطائفة ،أو العرق،
أو اللون ،أو األصل  .كام ج ّرم القانون كل قول أو عمل
من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات ،أو التمييز بني األفراد
أو الجامعات من خالل نرشه عىل شبكة املعلومات،
أو شبكات االتصاالت ،أو املواقع اإللكرتونية ،أو املواد
الصناعية ،أو وسائل تقنية املعلومات ،أو أية وسيلة
من الوسائل املقروءة أو املسموعة أو املرئية ،وذلك
مبختلف طرق التعبري كالقول ،أو الكتابة ،أو الرسم.
كام أطلقت حكومة ديب مبوجب القانون املحيل رقم 9
لسنة  2017املعهد الدويل للتسامح والذي يهدف إىل
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بث روح التسامح يف املجتمع ،وتعزيز
مكانة دولة اإلمارات إقليمياً ودولياً
كنموذج يف التسامح ،وترسيخ
ثقافة االنــفــتــاح والــحــوار
الحضاري ،ونبذ التعصب
وال ــت ــط ــرف واالنـــغـــاق
الــفــكــري ،وكـــل مظاهر
التمييز بني الناس بسبب
الدين أو الجنس أو العرق
أو اللون أو اللغة.
ويتضمن قــانــون إنــشــاء املعهد
الدويل للتسامح إطالق جائزة تسمى
«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح»
يتم من خاللها تكريم الفئات والجهات التي لها
إسهامات متميزة يف ترسيخ قيم التسامح عىل املستويني
الوطني والــدويل ،وتشجيع الحوار بني األديــان وإبراز
الصورة الحقيقية لإلسالم باعتباره دين تسامح وسالم.
وسيعمل املعهد عىل بناء وتأهيل قيادات وكوادر
عربية شابة تؤمن بقيمة التسامح واالنفتاح والحوار
بني األديـــان والثقافات .وسيتوىل كذلك اق ـراح
السياسات والترشيعات ،وعقد املؤمترات الدولية،
وإعداد البحوث ،والدخول يف رشاكات مع املؤسسات
الثقافية املعنية يف العامل لنرش مبادئ الوئام وقيم
التسامح بني األجيال ،وإطالق املبادرات التي تهدف
إىل تعزيز التعايش املشرتك بني كافة أفراد ومكونات
املجتمع ،وتهيئة بيئة تحفز عىل االنسجام الثقايف
والتناغم املجتمعي ،وتحد من السلوكيات اإلقصائية.
والقانون رقم ( )8لسنة 1980م يف شأن تنظيم
عالقات العمل لدولة اإلمــارات العربية املتحدة
ليس استثناء فقد صدر القانون املذكور ملواكبة
رضورات التنمية الشاملة وتنفيذ الخطط االقتصادية
واالجتامعية الطموحة ،مام ترتب عىل ذلك تدفق
أعداد كبرية من العاملة األجنبية األمر الذي اقتىض
تنظيم العالقة بني العامل وصاحب العمل عىل أسس
ومبادئ اجتامعية حديثة ومتطورة أهمها العدالة
واملساواة والتي هي مفتاح التسامح وقبول اآلخر.

« وضع قانون تنظيم
عالقات العمل عدة
مبادئ ترسخ قيم
العدالة والمساواة بين
جميع عمال صاحب
العمل الواحد دون تفرقة
يبينهم بحسب العرق أو
الدين أو الجنس فطبقًا
للمادة  32من قانون

تنظيم عالقات العمل
تسري على النساء
جميع النصوص المنظمة
لتشغيل العمال دون
تمييز في العمل الواحد
بينهم ويتساوى بذلك
العامل والعاملة في
كافة الحقوق التى
ينظمها القانون» .

ويتميز قانون تنظيم عالقات العمل مبرونته وتطوره
فضال عن شموليته حيث تنطبق أحكامه عىل كافة
منشآت القطاع الخاص وأربابها والعاملني بكافة
مستوياتهم اإلدارية والفنية ويضعهم جميعاً عىل قدم
املساواة أمام أحكامه فتشمل أحكامه العاملني من
الجنسني البالغني أو األحداث دون متييز أو استثناء .
وقد وضع قانون تنظيم عالقات العمل عدة مبادئ
ترسخ قيم العدالة واملساواة بني جميع عامل صاحب
العمل الواحد دون تفرقة يبينهم بحسب العرق أو
الدين أو الجنس فطبقا للامدة  32من قانون تنظيم
عالقات العمل ترسي عىل النساء جميع النصوص
املنظمة لتشغيل العامل دون متييز يف العمل الواحد
بينهم ويتساوى بذلك العامل والعاملة يف كافة
الحقوق التى ينظمها القانون.
ومن مظاهر تلك املساواة « املساواة يف األجر بني
العامل الذين يتساوون يف ظروف العمل لدى رب
العمل الواحد» .ومتتد املساواة بني العامل لتشمل
التكافؤ يف ساعات العمل وأوقــات الراحة وأيام
اإلجازات األسبوعية والسنوية والكيفية التي تحتسب
بها مستحقاتهم وكذلك الحال جعل القانون كافة
العامل متساوون يف الواجبات واألسس التي تتم بها
محاسبتهم يف حال تقصريهم.
وقد دشنت وزارة املوارد البرشية والتوطني نظاماً جديداً

لتلقي وبحث الشكاوى العاملية من خالل
إتاحة املجال أمام أصحاب العمل والعامل
لتقديم الشكاوى عرب خدمة «الخط الساخن»،
حيث يتم قيدها ومحاولة تسويتها بني طرفيها
خالل مدة  48ساعة ،ومن ثم إحالة الشكاوى
التي يتعذر تسويتها إىل مراكز أسمتها مراكز «توافق»
استلهاماً وترسيخاً لقيم التوافق والتسامح ،ومهمة تلك
املراكز هو السعي إىل تسوية الشكاوى العاملية بني
طريف عالقة العمل ودياً.
وعىل ذات نهج التسامح فقد شجعت محاكم ديب عيل
عرض التسويات الودية عىل أطراف الدعاوى العاملية
وسعت إىل رفع نسبة الصلح ضمن األحكام الصادرة
عن املحكمة العاملية كون أن الدعوى التي تنتهي
صلحاً توفر الوقت والجهد عىل طرفيها ويشعر كليهام
بالرىض واالقتناع بالحكم الذى صدر برتاضيهام.
وختاماً ال يسعنا إال القول :إن نهج دولة اإلمارات
العربية املتحدة وترشيعاتها قد حثت عىل التسامح
وجعلته مرتبطاً باستقرار املجتمعات وهو ما يؤدي
يف محصلته إىل حفظ الحريات والحقوق ،وتجنب
النزاعات الدينية أو املسلحة ،وتنمية اإلنجازات
وتطويرها ،وإعــداد أجيال مساملة بدالً من صناعة
األزمــات ،وحفظ كرامة وحياة األفـراد عىل اختالف
جنسياتهم وأعراقهم ودياناتهم.

« تمتد المساواة بين
العمال لتشمل التكافؤ
في ساعات العمل
وأوقات الراحة وأيام
اإلجازات األسبوعية
والسنوية والكيفية
التي تحتسب بها
مستحقاتهم و جعل
القانون كافة العمال
متساوون في الواجبات
واألسس التي تتم بها
محاسبتهم في حال
تقصيرهم» .
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التسامح والقانون

التسامح :بين الحقيقة
االجتماعية والوجود القانوني
أن تكتب مقا ً
ال عن التسامح فهذا ليس أمــرًا سهال بالمرة.
وتأتي الصعوبة من أنه توجد من األفكار ما نظن أننا نعرفها،
فإذا اقتربنا منها أكثر تبخر هذا الظن! من هذه األفكار فكرة
التسامح ،وبصفة خاصة في عالقتها بالقانون .هذا هو موضوع
المقال.

مقدمة

نالحظ يف األعوام األخرية ،تبني بعض املرشعني لبعض األفكار األخالقية والدينية
والعمل عىل إدخالها يف النطاق القانوين .من ذلك املرشع اإلمارايت الذي تبنى
عدداً من هذه األفكار :فكرة السعادة ،فكرة نبذ العنف والكراهية ،فكرة الكرامة
اإلنسانية ،وأخرياً فكرة التسامح .فقد أعلنت دولة اإلمارات العربية املتحدة عام
 2019عاماً للتسامح .هذا االسم األخري الجامع للعديد من الفضائل األخالقية
والدينية ،إذا ما أدخل يف املجال القانوين فالبد أن يكون عرب مفهوم قانوين محدد.
وهنا تأيت املواجهة بني التسامح والقانون.

يبدو التسامح من ناحية والقانون أو القاعدة القانونية
من ناحية أخرى كحقيقتني يف املجتمع الذي نعيشه.
ويبدو ألول وهلة عدم وجود صلة بينهام ،لكن بإمعان
النظر ميكن إيجاد صلة ومن ثم إمكانية التعايش بني
الفكرتني .إذ ميكن القول بأن التسامح يظهر عىل
مستوى صياغة القاعدة القانونية ،يتمثل يف عدم
صياغة قاعدة قانونية تتناول الفعل أو السلوك باملنع
أو الطلب ،وهذه هي اإلباحة ،فاألمر يرتك بال تنظيم
قانوين ،فيدل ذلك عىل أن املرشع قد تسامح مع هذا
الفعل ،وتركه مباحاً لألفراد .هذا من ناحية .ومن ناحية
أخرى ،قد يظهر التسامح عىل مستوى تطبيق القانون،
فبعد أن تتوافر رشوط تطبيق القاعدة القانونية ،يتم
التغايض أواإلعفاء من إنزال حكم القانون عىل املسألة،
بسبب اآلداب العامة أو غريها.
وإذا كان االتصال بني التسامح والقانون ممكناً من
زاوية النظر املتقدمة ،فإن التسامح قد يتم تكريسه
رصاح ًة أو ضمناً يف بعض النصوص القانونية التفصيلية،
بل أنه قد يكون موضوعاً للقانون نفسه ،وينىشء
القانون جهازاً أو مؤسسة تقوم عىل نرش ثقافة
التسامح والعمل عىل تطوير جوانبها ،ومنها الجانب
الترشيعي.
التكريس القانوني ألعمال التسامح

اعتد القانون املدين بأعامل التسامح ورتب عليها
آثاراً معينة .ففي مجال الحيازة ،إذا حاز شخص عقاراً
مدة زمنية معينة ،بطريقة هادئة مستمرة مستقرة
ال نزاع فيها ،بنية متلكه ،فإنه يكسب ملكية هذا
العقار .وهذا يعني أنه لو حاز هذا املال عىل سبيل
التسامح وبطريقة عرضية ،فان التسامح يف الحيازة ال
يعترب سببا الكتساب ملكية املال بالتقادم أي مبرور
املدة التي نص عليها القانون .ويف هذا قضت محكمة
النقض املرصية بأن « الحائز العريض ـــــ وعىل ما
جرى به قضاء هذه املحكمة ــــ ال يستطيع كسب
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امللك بالتقادم عىل خالف سنده إال إذا تغريت صفة
حيازته إما بفعل الغري وإما بفعل منه يعترب معارضة
ظاهرة لحق املالك .وتقدير األدلة يف املنازعة الخاصة
بتغيري صفة وضع اليد هو من املسائل املوضوعية
التي تفصل فيها محكمة املوضوع» .ومقتىض ذلك
أن الحائز لألرض بطريقة عرضية ،كأن يكون نيابة
عن صاحبها ،ال يستطيع أن يكتسب ملكيتها بالتقادم
عىل خالف السند الذي بيده ،كنائب عن املالك مثال،
وإذا أراد ذلك يجب أن تتغري صفة حيازته عىل نحو
ميثل معارضة ظاهرة لحق املالك أي تعكس رغبته
يف الحيازة لحساب نفسه هو وليس لحساب صاحب
األرض .وتغيري سبب الحيازة ومعارضة حق املالك
بسبب جديد يخضع لتقدير محكمة املوضوع دون
رقابة من املحكمة األعىل ،ويتشدد القضاء يف هذا
الصدد « :الحائز بطريق النيابة عن صاحب األرض إذا
أقام عليها منشآت دون إذن من صاحبها ،فإن مجرد
إقامتها اليعترب بذاته تغيرياً لسبب الحيازة ومعارض ًة
لحق املالك بسبب جديد ،بل إن القانون يرتب للاملك
الحق يف استبقاء هذه املنشآت إذا مل يكن قد طلب
إزالتها يف ميعاد سنة من يوم علمه بإقامتها».
ومثلها مثل حق امللكية ،حقوق االرتفاق ال ميكن
اكتسابها بالتقادم القائم عىل حيازة متت عىل سبيل
التسامح .فإذا تسامح الجار مع جاره وتركه مير من
ملكه أو أن يوصل مجاري الرصف منه ،فإن هذا
التسامح ال يكسب الجار حقاً مهام مر من زمن عىل
هذه الصفة .ويف ذلك تقول محكمة النقض املرصية
«أن املرشع مل يرتب عىل الحيازة القامئة عىل التسامح
اكتساب الحقوق العقارية ،وأنه رغم استمرارها تبقى
محتفظة بذات صفة التسامح التي بدأت بها ،ما مل
يقم دليل آخر عىل عكس ذلك .ملا كان ذلك وكان
الحكم املطعون فيه قد سلم بأن ما أجراه املطعون
ضده األول من توصيل مجاري الرصف الصحي الخاصة
بعقاره بغرف تفتيش عقار الطاعن -تم عىل سبيل
التسامح من الطاعن ،فإن ما خلص إليه بعد ذلك
من أن مجرد استمرار هذا الوضع بضع سنني أكسب
املطعون ضده األول حق ارتفاق باملسيل يكون فضالً

بقلم:

أ.د .عابد فايد

أستاذ القانون املدين  -الجامعة
األمريكية يف اإلمارات

«كفلت قوانين
دولة اإلمارات
للجميع العدل
واالحترام
والمساواة ،وجرّمت
الكراهية والعصبية،
وأسباب الفرقة
واالختالف».
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عن مخالفته القانون قد شابه القصور يف التسبيب مبا
يوجب نقضه».
وهذا نصت عليه املادة  4/1307من قانون املعامالت
املدنية اإلمارايت« :وال تقوم الحيازة عىل عمل يأتيه
الشخص عىل أنه مجرد إباحة أو عمل يتحمله الغري
عىل سبيل التسامح» .وترتيباً عىل ذلك ،يجب أال تكون
الحيازة مجرد رخصة أو إباحة أو عمل من أعامل
التسامح .فمن مير يف أرض جاره وقد رخص له الجار
يف ذلك ليس عىل هيئة حق ارتفاق فإنه ال ميتع بحق
املرور .كذلك من يفتح مطالً عىل أرض فضاء لجاره
فرتك الجار املطل عىل سبيل التسامح ال يعترب صاحب
حق املطل.
كذلك نصت املادة  1379من ذات القانون عىل أنه
«إذا ثبت ألحد حق املرور يف أرض مملوكة آلخر فليس
لصاحبها منعه إال إذا كان مروره عمالً من أعامل
التسامح» .وهذا يعني أنه ليك مير الشخص يف أرض
مملوكة للغري البد أن يكون له حق يف ذلك اكتسبه
بالعقد أو املرياث أو أي سبب من أسباب اكتساب
الحقوق ،وال يثبت حق املرور هذا إذا كان املرور
نتيجة إباحة أو تسامح من جانب صاحب األرض،
وميلك لصاحب األرض أن يرجع عن إباحته أو تسامحه
ألن ذلك تم منه عىل سبيل التربع والتربعات ال تلزم
فاعلها .
كذلك التسامح أو املجاملة ال تعفي الشخص من
املسؤولية .قضت محكمة النقض بأبوظبي بأن
«استعامل الغري لليشء املبني عىل مجرد التسامح
واملجاملة من قبل املالك ال تنتقل معه السيطرة
الفعلية عليه وال يرتب املسؤولية عنه ما مل تنبىء
ظروف الواقعة عن انتقال السيطرة الفعلية عليه.
وأخريا ،قد يتم التسامح وفقا لقواعد العرف (وهو
مصدر من مصادر القانون) .ومثال ذلك ما تنص
عليه املادة  543معامالت مدنية من أن « البيع يعترب
منعقدا عىل أساس خلو املبيع من العيوب إال ما
جرى العرف عىل التسامح فيه» .وترتيباً عىل ذلك ،إذا
اشرتى أحد األشخاص سيارة جديدة ووجد بها عيوباً
غري ظاهرة ،مام ال يتسامح بشأنه عرفاً ،فإنه يجوز
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له فسخ عقد البيع للعيب .وتطبيقا لهذه الفكرة،
قضت محكمة النقض -أبوظبي بأنه إذا «كان املطعون
ضده (املشرتي) قد اشرتى السيارة وهي جديدة من
الطاعنة (البائعة) ،وثبت أن ما وقع بها من اهتزاز
املحرك وصوته املرتفع مل يكن ظاهراً وقت الرشاء
وظهر باالستعامل األول للسيارة ،وتم رد السيارة
للطاعنة التي حاولت التغلب عىل العيب باستبدال
عمود نقل الحركة والكوابح واإلطارات بدون جدوى،
فإن للمطعون ضده حق فسخ العقد بخيار العيب».
باإلضافة إىل هذا االستعامل الرصيح ألعامل التسامح
يف القانون املدين ،قد يتم تفسري بعض النصوص عىل
أنها تحمل معنى التسامح ،مثل النص الذي يقرر حسن
النية يف املعامالت ،والنص الذي يخول للقايض سلطة
منح املدين املعرس أجالً للسداد (أو ما يعرف بنظرة
امليرسة) ،والنص الذي مينع التعسف يف استعامل
الحقوق ،وهكذا.
تشريعات التسامح

فضالً عن النصوص التي تناولت أعامل التسامح ،مثل
نصوص القانون املدين املشار إليها ،توجد ترشيعات
كاملة ميكن أن نطلق عليها « ترشيعات التسامح»،
واألمثلة عىل هذه الترشيعات ،املرسوم بقانون رقم
 2لسنة  2015بشأن مكافحة التمييز والكراهية،
والقانون رقم  9لسنة  2017بإنشاء املعهد الدويل
للتسامح ،وجائرة التسامح.
ومن اختصاصات املعهد الدويل للتسامح « اقرتاح
الترشيعات الرامية إىل غرس قيم التسامح يف املجتمع
ورفعها إىل الجهات املعنية إلعتامدها» .وكذلك:
•عقد املُؤمترات الدولية ذات العالقة بالتسامح يف
الدولة بشكل دوري.
• إعــداد ونرش البحوث والدراسات والتقارير
املُتعلّقة بقيم التسامح.
• اإلرشاف عىل الجائزة ومتكينها من القيام
بأنشطتها وتحقيق أهدافها.
ؤسسات الثقافية
•الدخول يف رشاكــات مع امل ُ ّ

«قد يتم التسامح
وفقا لقواعد العرف
(وهو مصدر من مصادر
القانون) .ومثال ذلك ما
تنص عليه المادة 543
معامالت مدنية من أن
« البيع يعتبر منعقدا
على أساس خلو المبيع
من العيوب إال ما جرى
العرف على التسامح
فيه».

املعن ّية يف العامل لنرش مبادئ الوئام وقيم
التسامح بني األجيال.
•تنظيم الــنــدوات وورش العمل واملنتديات
تخصصة التي تهدف إىل
والربامج التدريبية امل ُ ّ
إذكاء روح التسامح والسالم يف العامل والتقريب
بني شعوبه املُختلفة.
• إطــاق وتشجيع املُــبــادرات التي تهدف إىل
تعزيز قيم التسامح والتعايش املُشرتك بني كافة
أفراد و ُمك ّونات املجتمع.
•دعم النتاج الفكري والثقايف الذي يدعو إىل
التسامح وترسيخ قيمه يف املجتمع.
•تقديم املشورة والخربات الالزمة يف مجال ترسيخ
قيم التسامح.
•تهيئة بيئة تُحفِّز عىل االنسجام الثقايف والتناغم
املُجتمعي وتحد من السلوكيات اإلقصائية.
•أي مهام أو صالحيات أخرى تكون الزمة لتحقيق
أهداف هذا القانون.
خاتمة :من أجل الذهاب بعيدا!

ذكرنا يف بداية هذا املقال أن الفكرة إذا ما أدخلت
يف املجال القانوين فالبد أن يكون ذلك عرب مفهوم

قانوين محدد .وهنا يثور التساؤل هل التسامح حق
للمتسامح معه ؟ وهل هو التزام عىل املتسامح؟
رمبا احتاج هذا السؤال دراسة متعمقة يف القانون
املدين ،ولكن ميكن القول بأن التسامح ليس حقاً وال
التزاماً وال يعفي املتسامح من املسؤولية كام ذكرنا،
ولكنه إن توافر ميكن أخذه يف االعتبار تحت وصف
قانوين منضبط .فالتسامح عىل املستوى الفردي
سلوك اختياري وهذا ما يخرجه عن دائرة الحقوق
وااللتزامات .والتسامح رضورة حياتية يف املجتمعات
متعددة الجنسيات والثقافات ،وهو فضيلة أخالقية
يجمل التحيل بها يف معاملة اآلخر ،وهو لطيفة من
اللطائف يف الحياة يجعلها تسري بسهولة ويرس يف
التعامل ،مع الناس جميعاً ،وبصفة خاصة مع املختلفني
يف الرأي واملختلفني يف الدين.
ولكن التسامح عىل املستوى العام رضورة حياتية
واجتامعية وواجب عىل الدولة بأن تعمل عىل نرش
ثقافته وأن تشجع ترشيعاته كام رأينا .وقد أولت
دولة اإلمارات العربية املتحدة هذا األمر اهتامماً بالغاً
تجىل يف سن الترشيعات التي تغرس قيم التسامح يف
املجتمع ،وإنشاء األجهزة واملؤسسات املعنية بهذه
القيمة السامية ،وترتيب آثارها يف املجاالت الرضيبية
واإلدارية وحقوق اإلنسان.

« التسامح ضرورة
حياتية في المجتمعات
متعددة الجنسيات
والثقافات ،وهو فضيلة
أخالقية يجمل التحلي
بها في معاملة اآلخر،
وهو لطيفة من اللطائف
في الحياة يجعلها تسير
بسهولة ويسر في
التعامل»
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القانون ركيزة

التسامح

ســأل مواطــن عربــي مواطــن يابانــي لمــاذا لــم
نســمعكم تكرهــون مــن رموكــم بالنــووي؟
فقــال اليابانــي أول مــا رمونــا بالنــووي طرحنــا
علــى أنفســنا أســئلة:

الســؤال األول :ملــاذا حقــد العــامل علينــا حتــى رمونــا
وحدنــا بالنــووي؟ وســألنا أنفســنا مــا الخطــأ الــذي
اقرتفنــاه حتــى وصــل حقــد العــامل علينــا اىل هــذا
الحــد؟.
الســؤال الثــاين :أيــن ك ّنــا عندمــا وصــل العــامل إىل
صناعــة هــذه األســلحة النوويــة؟.
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السؤال الثالث :كيف ميكننا اللحاق بهذا العامل؟.
فقررنــا تــرك موضــوع ثقافــة الكراهيــة خلــف ظهورنــا
ومددنــا يــد التســامح لــكل دول العــامل.
واألمــر عينــه يف أملانيــا وعمــوم املجتمــع األورويب
فربغــم الحــروب العامليــة التــي خاضتهــا ،تناســت كل
أحقادهــا فيــا بينهــا وغلبــت روح وقيــم التســامح
فأضحــت اليــوم تنعــم برغــد مــن العيــش والتعايــش
واإلنســانية والتســامح وكل ذلــك متخــض مــن رحــم قيم
التســامح التــي عمــدت بوعــي وثقافــة مجتمعيــة واعية
وبقوانــن ملزمــة وشــكلت ثقافــة متحــرة ومتميــزة.

«القانون يُعرف بأنه
مجموعة القواعد

القانــون يُعــرف بأنــه مجموعــة القواعــد القانونيــة وكذلــك التقــايض عــى درجتــن وكل ذلــك ترســيخاً
التــي تحكــم الروابــط االجتامعيــة والتــي تجــر لقيــم التســامح والعــدل.
الدولــة األشــخاص عــى اتباعهــا ولــو بالقــوة عنــد
االقتضــاء .ويُعــرف التســامح بأنــه قيمــة حضاريــة ثالثًا :من الناحية الفقهية:
أخالقيــة تقتــي قبــول واح ـرام املختلــف جنس ـاً أو يؤصــل الفقــه القانــوين قواعــد فقهيــة كبــرة تجســد
لونـاً أو عرقـاً أو لغــة أو دينـاً والفهــم والتفهــم حتــى أصالةالتســامح يف الفقــه القانــوين ومنهــا أن الشــك
ملــن أخطــأ أو وقــع منــه زلــل معقــول برحابــة صــدر يفــر ملصلحــة املتهــم يف املجــال الجنــايئ ويف املجــال
وســعة أفــق لتفاصيــل وأبجديــات الحيــاة ،فالحيــاة املــدين الشــك ملصلحــة املديــن ويفــر العقــد وفق ـاً
تســتلزم التنــوع الثقــايف والفكــري وهــو مصــدر قــوة ملقتضيــات حســن النيــة وقــد عمــدت هــذه القواعــد
لهــا ال ضعــف ،فاإلنســان يحتــاج ألن يتطلــع إىل بنصــوص ترشيعيــة الحق ـاً وأضحــت إلزاميــة .
املســتقبل ويرمــي وراء ظهــره مشــكالت املــايض.
والعالقــة بــن القانــون والتســامح وطيــدة ووثيقــة مزايا الدور القانوني في تفعيل قيم التسامح:
مــن جامليــات ومزايــا القانــون هــو فاعليتــه الرسيعــة
ســنبينها مــن خــال اآليت:
يف رسعــة تعديــل الســلوك اإلنســاين وتغيــره إىل
أو ً
ال :في المجال التشريعي:
األفضــل فبمجــرد رغبــة املــرع يف إزالــة قيمــة
يشــكل القانــون قائــداً وموجهــاً للســلوك اإلنســاين ســلوكية غــر ســوية أو رغبتــه يف زرع قيمــة
وهــو ركيــزة أساســية لرتســيخ قيــم التســامح مــن تســامحية وحضاريــة وأخالقيــة يتــم النــص عــى ذلــك
خــال ســن النصــوص الترشيعيــة الحديثــة واملتطــورة يف ترشيــع مــن خصائصــه اإلل ـزام والج ـزاء للمخالــف
التــي متنــع االعتــداء واالنتقــام والعنرصيــة والكراهيــة وهــو مــا يكبــح جــاح رغبــات ونــزوات اإلنســان
والتمييــز وباملقابــل تشــجع النصــوص القانونيــة عــى التــي قــد متيــل إىل العدوانيــة والــر وكراهيــة اآلخــر
العفــو والتســامح والتنــازل عــن القصــاص والنص عىل إذا تركــت دون قانــون منظــم وملــزم يحكــم قواعــد
العفــو الخــاص والعــام وحاميــة الحقــوق والحريــات الســلوك االجتامعــي ويهذبهــا ويقومهــا ويعدلهــا
وصونهــا حتــى للمجرمــن وهــم يف ســجونهم.
ويطورهــا بصــورة مســتمرة ورسيعــة وفاعلــة أرسع
والشــواهد عــى تغلغــل القانــون يف مختلــف قيــم بكثــر مــن تــرك املجتمــع للتطــور الثقــايف التلقــايئ
التســامح كثــرة فبينــا ميســك القانــون بعصــا العقاب البطــيء.
لــكل مــن ســولت لــه نفســه املســاس بأمــن املجتمــع
إال أنهــا عصــا تأديــب وتأهيــل وإصــاح فهــي عصــا
حانيــة ال عصــا انتقــام وازدراء وليــس غرضهــا النيــل
والتنكيــل باملجــرم بــل حاميتــه مــن نفســه وحاميــة
املجتمــع مــن تهــوره.

بقلم:

د .فؤاد الشعيبي

أستاذ القانون املدين املشارك
يف كلية املدينة الجامعية

«يُعرف التسامح
بأنه قيمة حضارية
أخالقية تقتضي
قبول واحترام
المختلف جنسًا أو
لونًا أو عرقًا أو لغة
أو دينًا والفهم
والتفهم حتى لمن
أخطأ أو وقع منه زلل
معقول برحابة صدر
وسعة أفق».

القانونية التي تحكم
الروابط االجتماعية
والتي تجبر الدولة
األشخاص على
اتباعها ولو بالقوة
عند االقتضاء».

ثانيًا  :في المجال القضائي:

يف املجــال القضــايئ يلجــأ القضــاء اليــوم إىل اســتحداث
قضــاء يســر ورسيــع لتفــادي بــطء العدالــة ومــن
ذلــك محكمــة اليــوم الواحــد والقضــاء البديــل
ومنــه التحكيــم اإللكــروين ولجــان التســوية والصلــح
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بورتيريه

من رواد التسامح
الحائز على جائزة نوبل للسالم عام 1984

األسقف ديزموند توتو
هو كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق ،وقد حاز جائزة نوبل للسالم في  ،1984وجائزة ألبرت شويزير
اإلنسانية ،وجائزة الحرية في  .1986وُ لِد في عام  1931بمدينة صغيرة في ترانسڤال ،ثم انتقل مع أسرته
إلى جوهانسبرج عندما كان في الثانية عشرة من عمره ،وكان يرغب في أن يصبح طبيبًا ،إال أن أسرته
لم ُ
تحمل نفقات التعليم ،فبدأ في شبابه يخطو خطوات والده بالعمل في التدريس،
تكن تستطيع
ُّ
قبل أن يقرِّر االنضمام إلى الكنيسة عام .1953
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عام  1975أصبح أول عميد أسود للكنيسة األنجليكانية
يف جــوهــانــســرج ،وطـــوال ســنــوات الستينيات
والسبعينيات من القرن العرشين اشتهر توتو بصوته
العايل املناهض للعنرصية ،وزادت مجاهرته بأفكاره
رئيسا لألساقفة يف كيب تاون
القوية ،بعد أن ان ُت ِخب ً
عام  .1986بعد انتقاله إىل لندن وترقِّيه يف املناصب
الكنسية صارت لهجته حازمة دون عنف وقوية دون
تخريب ،ويف عام  1978أصبح سكرت ًريا عا ًّما ملجلس
كنائس أفريقيا الجنوبية ،وأعلن دعوته إىل العمل
من أجل السجناء والفقراء واملقهورين واملعزولني
واملحتقرين ،فاتُّهم بالشيوعية والدعاية لها ،لك َّنه
استم َّر حتى أصبح يف نهاية السبعينيات من أبرز
الوجوه املسيحية املعارضة لسياسة التفرقة العنرصية
يف جنوب أفريقيا.
عــام  1989ر َّحــب بخطوات اإلصــاح التي أعلنها
الرئيس ده كلرك ،بعد توليه السلطة ،ومن ضمن تلك
اإلصالحات :اإلفراج عن السجني نلسون مانديال ،وقد
استلهم توتو يف نضاله ضد العنرصية يف مثانينيات
القرن العرشين أفكار نظريه األمرييك ،داعية حقوق
اإلنسان يف ستينيات القرن العرشين ،الدكتور مارتن

لوثر كينج.
دور ديزموند توتو يف لجنة الحقيقة واملصالحة بجنوب
أفريقيا.
رئيسا من توتو أن
يف  1995طلب مانديال ،الذي أصبح ً
يرأس لجنة الحقيقة واملصالحة التي أُنشئت مبقتىض
قانون تعزيز الوحدة الوطنية واملصالحة لعام 1995
وكانت مهمتها جمع األدلة عىل جرائم الالإنسانية
والالأخالقية يف عهد التفرقة العنرصية ،عىل أن َّ
تتول
اللجنة تحديد ما إذا كان أولئك الذين اعرتفوا بتو ُّرطهم
يف تلك الجرائم يستحقون العفو أم ال .استم َّر عمل
اللجنة برئاسة توتو حتى أغسطس  ،1998وق َّررت
شخصا من بني
اللجنة يف النهاية العفو عن 849
ً
الـ 7112الذين قدَّ موا طلب العفو.
من أقوال ديزموند توتو عن التسامح.
•من دون التسامح لن يكون هنالك مستقبل.
•ليكن قلبك أرحب من مساحات العامل ،اهدم يف
أعامق روحك جميع الحدود الجغرافية واللغوية
والدينية واالجتامعية التي ش َّيدتها أنانية البرش.
•التسامح يعني أن متنح نفسك الفرصة يك تبدأ
بداي ًة جديدة.
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ٔ
من اروقة المحاكم

مركز فض المنازعات

تغليب روح القانون وقيم التسامح
في القضايا اإليجارية
التسامح يجنب األفــراد بمختلف جنسياتهم وعقائدهم وديانتهم وثقافتهم وآرائهم  ،اآلثار
الضارة من جراء عدم التسامح ،وعندما تكون الممارسات القضائية -من خالل أحكام المحاكم-

وقف إخالء مستأجر من أصحاب الهمم ومتبرعة

تميل إلى ترسيخ قيم التسامح ،فإن ذلك قد يكون نبراسًا ألفراد المجتمع لكي يهتدون به ،ولقد

تسدد  189ألف درهم متأخرات عنهم.

سعى مركز فض المنازعات اإليجارية إلى الوصول لتسويات ومصالحات لحل القضايا مع األخذ بعين
االعتبار قيم التسامح واإلنسانية بعد دراسة مستفيضة للحاالت الواردة للمركز ،فليس الهدف هو
العقاب بل الهدف هو تحقيق العدل مع إشاعة جو من السالم واألمن.

رد نصف الرسوم في حال تصالح
المتنازعين في القضايا اإليجارية.

تعديل اسم إدارة

مقيمة في الدولة منذ  43عامًا

لجنة «يد الخير» بمركز فض المنازعات توقف حكمًا باإلخالء بحق مس ّنة  75عامًا لظروفها اإلنسانية

التوفيق والصلح
ليصبح «إدارة
التسامح والصلح»،
وذلك اتساقًا مع

وتتواصل املبادرات اإلنسانية الرائدة يف عام التسامح
حيث قدم مركز فض املنازعات اإليجارية ،مساعدة
مالية عاجلة ملقيمة مسنة متقاعدة عن العمل وتعيش
يف الدولة منذ  43عاماً ،كام أوقف تنفيذ حكم إخالء
بحقها.
وقال رئيس اللجنة القايض عبدالعزيز أنوهي ،متت
املوافقة بإجامع اآلراء ،عىل سداد املتأخرات اإليجارية
والتواصل مع املالك للتنازل عن حكم اإلخالء بحق
سيدة مس ّنة ( 75عاماً) ومقيمة يف الدولة منذ عام
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 ،1976وأخذ تعهد بعدم إخالئها ،عىل أن يسدد املركز
قيمة اإليجار املتأخر عليها والبالغ  48ألف درهم،
مستثنياً إياها من رشط السقف املايل للمساعدات
وأوضح أن الدراسة االجتامعية للحالة من قبل لجنة
«يد الخري» أظهرت أن الحالة ملقيمة عربية كانت
تعمل ممرضة حتى تقاعدت عن العمل ،ولديها ولد
وبنت ،وهي متقاعدة عن العمل منذ فرتة كبرية،
ويعولها وابنها وكذلك يعول شقيقته التي تدرس
الطب ،من راتبه الذي يبلغ ستة آالف درهم فقط.

التوجه العام للدولة
في عام ،2019
باإلضافة إلى وضع
تصنيف للمكاتب
العقارية ومكاتب
المحاماة ضمن فئات
ثالث ،بحسب قدرة
هذه المكاتب على
حل منازعاتها العقارية
بشكل ودي

أفاد مركز فض املنازعات اإليجارية ،بأنه سريد
نصف رسوم التقايض ،البالغة  ،%3.5يف حال
التصالح بني األطــراف املتنازعة يف القضايا
اإليجارية.مشرياً إىل أن املبادرة جاءت بناء عىل
طلب من «لجنة التسامح» ،التي تم تشكيلها
فور إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان ،رئيس الدولة ،أن عام  2019يف دولة
اإلمارات «عام للتسامح».
وأضاف موىس أن من األمور األخرى التي قامت
بها اللجنة ،تعديل اسم إدارة التوفيق والصلح
ليصبح «إدارة التسامح والصلح» ،وذلك اتساقاً
مع التوجه العام للدولة يف عام  ،2019باإلضافة
إىل وضع تصنيف للمكاتب العقارية ومكاتب
املحاماة ضمن فئات ثالث ،بحسب قدرة هذه
املكاتب عىل حل منازعاتها العقارية بشكل
ودي ،إذ تظهر هذه املكاتب يف قوائم األفضل
عىل القنوات املختلفة للمركز ،وذلك وفق ضوابط
تصب يف مفاهيم التسامح.
ّ

يف بادرة إنسانية تتناغم وروح القانون وتتواكب مع
عام التسامح أوقف مركز فض املنازعات اإليجارية،
إجراءات تنفيذ حكم بإخالء فيال يف منطقة «جمريا»،
تبي خالل املعاينة أنها مركز رعاية صحية يؤوي
بعدما ّ
 40طفالً من ذوي الهمم.
وقد استطاع املالك أن يحصل عىل حكم باإلخالء
لرتاكم القيمة اإليجارية التي بلغت  189ألفاً و258
درهامً،وبجهود رائدة استطاع املركز أن يجمع قيمة
املتأخرات اإليجارية كاملة عرب متربعة كرمية.
وعن التفاصيل تحدث القايض عبد القادر موىس رئيس
املركز أن تم وقف إجراءات تنفيذ الحكم اإليجاري إذ
تبي أن الفيال الصادر بشأنها حكم باإلخالء مركز الرعاية
ّ
الصحية يؤوي  40طفالً من أصحاب الهمم (مواطنون
ومقيمون) ،منهم مصابون بالتوحد ،و«متالزمة
داون»،وآخــرون يعانون مشكالت يف النطق .ولفت
موىس إىل أن تقرير اللجنة االجتامعية باملركز أوضح
أنه تم التواصل مع مدير العني املؤجرة الذي أفاد بأنه
مركز أنشئ كجهة خريية داعمة للمنشآت الحكومية
التي متارس النشاط نفسه ،لعالج اإلعاقات بأنواعها،
كام يتح ّمل ما نسبته  %50من عالج الحالة الواحدة،
التي تراوح ما بني  30و 50ألف درهم بحسب الحالة.
تبي من تقرير اللجنة أن املركز استقبل  %85من
كام ّ
األطفال من مواطني الدولة ،وتح ّمل خالل فرتة إنشائه
(عامان) الكثري من التكاليف ،ويعتمد عىل الدعم
املقدم من جهات خريية مثل الهالل األحمر.

في بادرة إنسانية
تتناغم وروح القانون
وتتواكب مع عام
التسامح أوقف
مركز فض المنازعات
اإليجارية ،إجراءات
تنفيذ حكم بإخالء
فيال في منطقة
«جميرا» ،بعدما تبيّن
خالل المعاينة أنها
مركز رعاية صحية
يؤوي  40طف ً
ال من
ذوي الهمم.
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ً
وتطبيقا»..
«التسامح فك ًرا

أنموذجا»
دولة اإلمارات العربية المتحدة
ً
ندوة عالمية احتضنتها مكتبة اإلسكندرية
ً
وتطبيقا» ..دولة اإلمارات
احتضنت مكتبة اإلسكندرية ندوة إماراتية مصرية بعنوان «التسامح فكرً ا
أنموذجا َّ
نظمها مركز سلطان بن زايد بالتعاون مع مكتبة اإلسكندرية مؤخرًا ،وأكد
العربية المتحدة
ً
نموذجا يحتذى به في التعايش والتسامح
جميع المشاركين أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تقدم
ً
واإلخاء اإلنساني ،وجاءت الندوة ضمن البرنامج الفكري المصاحب لمعرض اإلسكندرية الدولي للكتاب
بحضور الدكتور عبيد علي راشد المنصوري نائب سمو مدير عام مركز سلطان بن زايد ،والمهندسة
هدى الميقاتي نائب مدير مكتبة اإلسكندرية رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكتاب ،وجمع كبير من
مدراء اإلدارات والمتاحف والمهتمين واإلعالميين والطالب.
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وقد بدأت الندوة بكلمة للدكتور مصطفى الفقي
مدير مكتبة اإلسكندرية ألقاها نياب ًة عنه الدكتور
خالد عزب رئيس قطاع املرشوعات باملكتبة ،ور َّحب
فيها بوفد مركز سلطان بن زايد برئاسة الدكتور عبيد
املنصوري ،مؤكدً ا أهمية العالقات بني دولة اإلمارات
العربية املتحدة وجمهورية مرص العربية وما تحمله
من محبة وآفاق ثقافية عميقة ،مستذك ًرا مواقف
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب
الله ثراه ،تجاه مرص ،وأكد أن للمكتبة عالقات تعاون
متميزة مع مركز سلطان بن زايد تجلَّت يف الزيارات
املتبادلة والتعاون املشرتك.
وأكَّدت كلمة مدير مكتبة اإلسكندرية أن التسامح
يف دولة اإلمارات أمر بديهي مستقر يف األذهان وغري
مستغرب ،بل هو نهج أصيل وسمة لإلمارات قياد ًة
وشع ًبا ،وعقب ذلك ألقى الدكتور عبيد عيل راشد
املنصوري نائب سمو مدير عام مركز سلطان بن زايد
كلمة نقل من خاللها تحيات ومحبة سمو الشيخ
سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس
الدولة للمشاركني يف الندوة والحضور ،وأكد أن تنظيم
الندوة باإلسكندرية جاء تجسيدً ا إلعالن صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،
حفظه الله ،عام  2019عا ًما للتسامح وترسيخًا ملكانة
أبوظبي كعاصمة عاملية للتسامح ،كام جاء إدراكًا من
مركز سلطان بن زايد بأهمية التعاون املشرتك لنرش
الفكر املستنري والتعريف به ،وإن اختيار مكتبة
اإلسكندرية إلقامة الندوة جاء لدورها التاريخي وما
لها من مكانة يف قلوب اإلماراتيني قياد ًة وشع ًبا.
كام تحدَّ ث يف الجلسة االفتتاحية للندوة الشاعر
اإلمارايت سعيد بن دري الفالحي عن مناذج وقصص
ومواقف من تسامح املغفور له الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان ،وقال إن التسامح عند الشيخ زايد ،ط َّيب
قول ً
الله ثراه ،كان ً
وفعل ،متحدِّ ثًا عن قصص حقيقية
تبي عطفه وإنسانيته وتسامحه ،رحمة الله
حدثت ِّ
عليه ،ثم ألقى قصيدة شعرية تناولت أحد مظاهر
التسامح عند الراحل الكبري.
شارك يف تقديم الجلسة األوىل كل من اإلعالمية شيامء

عبد املنعم ،واإلعالمي الشاعر محمود رشف ،تال ذلك
التكريم وتبادل الهدايا التذكارية ،وعقب اسرتاحة
قصرية عقدت الجلسة الثانية من ندوة «التسامح فك ًرا
وتطبيقًا :دولة اإلمارات العربية املتحدة منوذ ًجا»،
بإدارة اإلعالمي حسام عبد القادر ،حيث قدم املؤرخ
الدكتور خالد عزب رئيس قطاع املرشوعات مبكتبة
اإلسكندرية ورقة عمل حول «ثنائية الثقافة والتسامح:
مؤسسات الثقافة يف دولة اإلمارات منوذ ًجا» ،تناول
فيها دور اإلمارات الثقايف والعالقة التي تربطها مبكتبة
اإلسكندريةً ،
قائل إن املكتبة تقدي ًرا ملكانة الشيخ
زايد ،ط َّيب الله ثراه ،تعمل عىل جمع كل مايتصل
به ليكون متا ًحا للقراء عرب موقع مكتبة اإلسكندية
وقنواتها ،وقال إن التسامح يف اإلمارات بات نه ًجا
ُيقتدىً ،
وعمل دامئًا ُيحتذى به.
عقب ذلك قدم األستاذ الدكتور محمد عبد الباسط
عيد من جمهورية مرص العربية ورقة عمل بعنوان
«التسامح ..الخلق واإلجراء» ،تحدَّ ث فيها عن دولة
اإلمارات العربية املتحدة يف جعل التسامح مامرسة
يومية ،عرب ترسيخها ملبدأ املساواة وإعالئها ملبدأ
سيادة القانون.
من جانبه قدم الدكتور محمد فاتح زغل الباحث يف
مركز زايد للدراسات والبحوث مدير تحرير مجلة
اإلمارات الثقافية ورقة عمل بعنوان «رسالة اإلمارات
يف بناء التسامح الثقايف» ،أكَّد فيها أن الثقافة يف
جوهرها رسالة تسامح وتقارب ،وتقع عىل عاتق أهلها
مسؤولية نرش قيم التسامح لقدرتهم عىل الوصول
إىل الناس والتأثري فيهم ،مشريًا إىل أن التسامح يعني
االنفتاح والحوار الثقايف ،وهذه القيم هي نفسها التي
سعت دولة اإلمارات إىل البناء عليها فعملت عىل بناء
اإلنسان واالرتقاء به إىل مكانة الريادة والقيادة عىل
صعيد معريف.
وتط َّرق الدكتور محمد فاتح زغل إىل عدد من مامرسات
اإلمارات الثقافية التي تدل عىل التسامح والتعايش
والفكر اإلنساين الرفيع ،وقــال إن متحف اللوفر
أبوظبي ميثِّل املرحلة األوىل من املؤسسات الثقافية يف
جسد جسور
السعديات ،وقد شكَّل حدثًا عامل ًّيا كونه َّ

د.مصطفى الفقي
مدير مكتبة اإلسكندرية

«التسامح في دولة
اإلمارات أمر بديهي
مستقر في األذهان
وغير مستغرب ،بل
هو نهج أصيل وسمة
ً
قيادة
لإلمارات
وشعبًا»
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الدكتور
محمد فاتح زغل
الباحث في مركز زايد للدراسات
والبحوث مدير تحرير مجلة
اإلمارات الثقافية

« إن للثقافة دورًا
أساسيًا في إيصال

تواصل بني الرشق والغرب ،وانطلق لـتأسيس تجمع
ثقايف كوين ،وقد ض َّمت املؤسسات الثقافية متحف
الشيخ زايد الوطني ،ومنارة السعديات ومتحف
جوجنهايم ،ومتحف اللوفر بأبوظبي ،وهي منجزات
ثقافية ورصوح حضارية منفتحة عىل اإلنسان مبختلف
تن ُّوعاته وجنسياته.
واختتم الدكتور محمد فاتح زغل ورقته بالقول« :يحق
لنا القول ،إن للثقافة دو ًرا أساس ًيا يف إيصال رسالتها
عن التسامح ،وهي رسالة كل املؤسسات الثقافية يف
اإلمارات ،وهي تقوم بهذا الدور الرائد عرب فعالياتها
وأنشطتها الثقافية والرتاثية ،وهي اليوم مؤهِّلة أكرث
من أي وقت مىض ألن تكون الفاعل األكرب والجامع
تعصب وتشدُّ د ديني ،وليس متن ًيا
ملا تواجهه األمة من ُّ
وال ً
تفاؤل وال حتى استنجادًا حني نقول إن الثقافة هي
ما تبقى لنا.
كام قــدم األستاذ وليد عــاء الدين مدير تحرير
مجلة تراث اإلماراتية ورقة عمل بعنوان «بني مرص
واإلمارات التسامح يف نسيج الحياة» ،قال فيها إن
مالمح التسامح تبدو واضحة جلية يف نسيج الحياة
اليومية يف دولة اإلمارات ،وأن التسامح بوصفه خلطة
حضارية من األخــاق الالزمة النضباط املجتمع،
املتأصلة يف النسيج
موض ًحا أنها حزمة األخالق والقيم ِّ
الثقايف وتنعكس يف سياق حضاري ومجتمعي منضبط
يقوم عىل الحقوق والواجبات بعيدً ا عن أي نوع من
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أنواع التصنيف ،وقال إن السامحة يف اللغة أصلها
السعة وعدم التشدُّ د ،ولذا توصف األرض املنبسطة
بال ضيق بالسمحة ،والغصن املمتد بال ُعقد بالسمح،
والرجل سمح الخليقة أو املخالقة هو من تج َّمعت
األخالق والقيم داخل منوذجه الثقايف فباتت هي
املحرك لتعامالته مع الناس ،مؤكدً ا أن التسامح هو
اتجاه واعٍ ناتج عن تضافر القيم وهدفه إعالء قيمة
اإلنسان وتسهيل العيش واملعايش بال ُعقد وال تشدُّ د
وال تصنيف وال تفرقة بني الناس.
واختتمت الندوة بتوصيات أعلنتها اإلعالمية شيامء
عبد املنعم ،وقالت إن املشاركني مثَّنوا العالقات األخوية
الطيبة التي تجمع بني قياديت وشعبي جمهورية مرص
العربية ودولة اإلمارات العربية املتحدة ،وقد أتاحت
تلك العالقات الطيبة تنظيم هذه الندوة يف أهم
رصح ثقايف هو مكتبة اإلسكندرية العامرة ،كام أشاد
املشاركون بفكرة اعتبار عام  2019عا ًما للتسامح،
ورأوا يف ذلك تعزي ًزا للمسرية الحضارية لدولة
اإلمارات ودورها يف التعايش وتف ُّهم اآلخر ،وأوصت
الندوة بتكثيف جهود املؤسسات الثقافية واإلعالمية
لنرش فكر التعايش والحوار ملا فيه خري اإلنسان ،ونبذ
العنف والتط ُّرف ،وتعزير روح التسامح ،وأخريًا دعت
الندوة إىل تعزيز التعاون بني مكتبة اإلسكندرية
ومركز سلطان بن زايد ،وتبادل الخربات والزيارات
واإلصدارات ،وإقامة املشاريع الثقافية املشرتكة.

رسالتها عن التسامح،
وهي رسالة كل
المؤسسات الثقافية
في اإلمارات ،وهي تقوم
بهذا الدور الرائد عبر
فعالياتها وأنشطتها
الثقافية والتراثية»

مكتبة
معهد دبي القضائي اإللكترونية
library.dji.ae

وليد عالء الدين
مدير تحرير مجلة تراث اإلماراتية

«مالمح التسامح تبدو
واضحة جلية في نسيج
الحياة اليومية في دولة
اإلمارات ،والتسامح خلطة
حضارية من األخالق الالزمة
النضباط المجتمع»

ملف العدد  -التسامح

مدى جواز التسامح في تأديب الموظف العام
بتشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة
إن إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة

«حفظه اهلل» بأن عام  2019في دولــة اإلمــارات «عامًا للتسامح» مما
يؤهل ألن تكون دولة اإلمارات عاصمة عالمية للتسامح ،ومن ثم التأكيد
على قيمة التسامح عن طريق ترسيخها في التشريعات وتقنينها في
القوانين داخل الدولة ،ليستشعر الجميع داخل دولة اإلمارات على معنى
ومضمون التسامح ،من خالل انعكاسها على التشريعات الوطنية.
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ومن ثم فهل سيكون لقيمة التسامح دور يف ترشيعات
املــوارد البرشية داخل دولة اإلمــارات؟ وهل يجوز
ترسيخ التسامح يف النصوص الترشيعية املتعلقة
بتأديب املوظفني؟.
إن قيم التسامح بالفعل نجدها قد ترسخت يف
ترشيعات املوارد البرشية لدولة اإلمارات ،من خالل
خلق بيئة عمل صحية وقامئة عىل االحــرام ونبذ
الخالفات الوظيفية وتوفري جو مالءم للحوار الوظيفي،
وبناء جسور من التواصل الفعال بني الجهات اإلدارية
وموظفيها .ونرى ذلك يف نص املادة  95من املرسوم
بقانون اتحادى رقم  11لسنة  2008بشأن املوارد
البرشية يف الحكومة االتحادية وتعديالته باملرسوم
بقانون اتحادى رقم  9لسنة  2011والتي تنص عىل
أن « تلتزم الحكومة – للحد من اإلشكاالت والنزاعات
الوظيفية التي تحدث يف بيئة العمل – باملحافظة
عىل عالقات تواصل فعالة وعادلة بني الوزارة وبني
موظفيها وذلك من خالل اعتامد إجراءات فورية لحل
تلك اإلشكاالت والنزاعات ،دون أن يخل ذلك بحق
املوظف بتقديم التظلامت التي ينبغي تسويتها من
خالل اإلجراءات الداخلية للوزارة بشكل واضح وعادل
مع منح املوظف الفرصة الكافية للدفاع عن وجهة
نظره» ،كام جاءت املادة  100من ذات القانون لتؤكد
عىل ذات مضمون املادة السابقة وتعمل عىل تحقيق
السالم املهني واألمن الوظيفي واالستقرار اإلداري،
فتنص عىل أن «يلتزم رؤساء الوحدات التنظيمية
بالوزارات مبعالجة األسباب والظروف التي قد تؤدي
إىل تقديم التظلامت الوظيفية مبا يف ذلك عدم منع
أو إهامل الشكاوى التي تقدم أو تصل إليهم ،وبذل
الجهود الالزمة لتسوية وحل تظلامت موظفيهم
بطريقة ودية».
وعىل ذات النهج جاء قرار مجلس الوزراء رقم 15
لسنة  2010باعتامد وثيقة مبادئ السلوك املهني
وأخالقيات الوظيفة العامة ،فيام يتعلق بالتزامات
الجهة االتحادية تجاه املوظف ،حيث إنه ينبغي توخي
العدالة واإلنصاف يف تطبيق سياسات وقيم املوارد
البرشية ،وحامية حقوق وامتيازات املوظفني ،يف ظل

أحكام هذه السياسات ،لذا تلتزم الجهات الحكومية
بإيجاد بيئة عمل ميكن بواسطتها تحقيق أهداف
الحكومة وموظفيها وفقا ملا ييل :
عىل الجهة االتحادية واجــب تعريف املوظفني
وإطالعهم عىل قواعد السلوك الوظيفي وعىل قيمها
األساسية ،وإخطارهم بأن السلوك األخالقي القويم
واجب والتزام وأنه يعترب جزءاً من الطريقة التي
يؤدون بها أعاملهم.
عىل الجهة االتحادية معاملة جميع املوظفني بعدالة
وإنصاف ،ودون متييز غري مربر.
عىل الجهة االتحادية تهيئة ظروف عمل آمنة وعادلة
وصحية للموظفني ،تلبي املتطلبات األساسية لهم
واحتياجاتهم وأهدافهم الشخصية والعملية.
عىل الجهة االتحادية تشجيع روح املبادرة واالبتكار،
وتوفري فرص للموظفني للمشاركة يف تقديم االقرتاحات
املتعلقة بتحسني الخدمات ،وتطوير العمل يف جو من
الثقة املتبادلة والفهم املشرتك.
عىل الجهة االتحادية تشجيع املوظفني عىل التواصل
واالتصاالت املفتوحة للنقاش الهادف ،لحل املسائل
التي تشغلهم ،أثناء تأدية واجبات وظيفتهم ،والعمل
عىل إيجاد الحلول املناسبة لهم.
كل تلك النصوص تظهر جلياً بأن دولة اإلمارات قننت
قيم التسامح يف ترشيعات املوارد البرشية منذ فرتة،
فيام يتعلق بعالقة الجهة الوظيفية باملوظف ،وخلق
بيئة إدارية تسامحية ،ليكون مردود ذلك عىل تقدم
وتنمية الدولة ،ولكن إن لفظ التسامح ال يصلح ألن
يُؤخذ به بذات املعنى فيام يتعلق بنصوص تأديب
املوظف العام ،ألن الفقه اإلداري قد اتفق عىل أن
ما يرسي من قواعد عىل الدعوى الجزائية هي ذات
القواعد التي ترسي عىل الدعوى التأديبية ،وحيث
إنه ال يجوز التنازل عن الدعوى الجزائية ،وذلك
وفقاً لنص املادة  8من قانون اإلجـراءات الجزائية
رقم  35لسنة  1992لدولة اإلمارات والتي تنص عىل
أن «ال يجوز التنازل عن الدعوى الجزائية أو وقف
أو تعطيل سريها إال يف األحوال املبينة يف القانون»،
وبالطبع ألن ذلك حق املجتمع ،ومن ثم ال يجوز

بقلم:

د  /أحمد محمد صالح

مستشار قانوين
دكتوراه يف الحقوق

«قيم التسامح
ترسخت في
تشريعات الموارد
البشرية لدولة
اإلمارات ،من خالل
خلق بيئة عمل صحية
وقائمة على االحترام
ونبذ الخالفات
الوظيفية وتوفير
جو مالءم للحوار
الوظيفي ،وبناء جسور
من التواصل الفعال
بين الجهات اإلدارية
وموظفيها»
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التسامح مع املوظف العام املرتكب لذنب إداري،
ألن ذلك حق الوظيفة العامة ،وال يجوز االستهانة به
أو التقليل من شأنه.
وإن كانت هناك إج ـراءات وسبل قانونية ،ال تعد
تسامح باملعنى املفهوم للكلمة ،وإمنا تُعترب قد أخذت
من مضمون قيم التسامح الكثري والكثري ،وتشبعت
بالعمق الحقيقي والغرض املقصود للتسامح ،وتتمثل
تلك اإلجراءات يف اآليت:

عليه انقطاعها بالنسبة للباقني ولو مل تكن قد اتخذت
بحقهم إج ـراءات قاطعة للمدة ،عىل أن تبدأ مدة
سقوط جديدة من اليوم التايل آلخر إجراء اتخذ فيها».
إلغاء الجزاء اإلداري مبيض املدة املحددة لكل جزاء:
عند توقيع جـزاء إداري عىل أي موظف وانقضاء
مدة محددة عىل ذلك الجزاء ،يتم إلغاء ذلك الجزاء،
وتسقط هذه املدد يف حال معاودة املوظف الرتكاب
أية مخالفة قبل انقضاء املدة املقررة إللغاء الجزاء،
وقد نصت عىل ذلك املادة  94من القانون االتحادي
للموارد البرشية والتي تنص « تُلغى الجزاءات اإلدارية
املفروضة عىل املوظف وتعترب كأن مل تكن بانقضاء
املدد التالية :
•ثالثة أشهر يف حالة لفت النظر.
•ستة أشهر يف حالة اإلنذار.
•سنة واحدة يف حالة الخصم من الراتب األسايس.

اإلمارات وطن التسامح
بقلم :صفية الشحي  -إعالمية إماراتية
في فبراير  2019أصدر المؤتمر العالمي لألخوة اإلنسانية الذي نظمه مجلس حكماء المسلمين بأبوظبي « وثيقة األخوة
اإلنسانية من أجل السالم العالمي والعيش المشترك» تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان -ولي عهد أبوظبي  -نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،تزامنا مع عام التسامح في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

« ال يجوز التسامح
مع الموظف العام
المرتكب لذنب
إداري ،ألن ذلك حق
الوظيفة العامة ،وال

وتحسب املدد املشار إليها من تاريخ صدور الجزاء،
عىل أن تسقط هذه املدد يف حال معاودة املوظف
الرتكاب أية مخالفة قبل انقضاء املدة املقررة إللغاء
الجزاء «.

يجوز االستهانة به أو
التقليل من شأنه».

إنشاء لجنة تظلمات.

سقوط وانقضاء المخالفة الوظيفية.

تنص املادة  85من القانون االتحادي للموارد البرشية
عىل أن:
« - 1تسقط املخالفة الوظيفية مبوت املوظف أو
بانقضاء سنتني من تاريخ ارتكابه لها ،وتنقطع هذه
املدة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها أو
بإحالة املوظف إىل لجنة املخالفات أو إىل الجهات
القضائية املختصة وترسي مدة جديدة من تاريخ آخر
إجراء اتخذ يف املخالفة.
 - 2إذا تعدد املوظفون املنسوب لهم ارتكاب نفس
املخالفة فإن انقطاع املدة بالنسبة ألحدهم يرتتب
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إن القانون االتحادي للموارد البرشية لدولة اإلمارات
قد أنشأ لجنة تظلامت لنظر أي تظلم من الجزاءات
اإلداريــة ،فقد نصت املادة  96من القانون « تُنشأ
يف كل وزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى « لجنة
التظلامت «يناط بها النظر يف التظلامت من الجزاءات
اإلدارية».
ومن ثم فإن كان ال يجوز التسامح يف املخالفات
الوظيفية التي يرتكبها املوظف العام ،ألن ذلك حق
الوظيفة العامة ،إال أن ترشيعات دولة اإلمــارات
للموارد البرشية حاولت الوصول من خالل اإلجراءات
سالفة الذكر للغاية من التسامح مع املوظف العام
مرتكب املخالفة الوظيفية ،دون املساس بحق الوظيفة
العامة.

« عند توقيع جزاء
إداري على أي موظف

ولقد شكلت بنود هذه الوثيقة خارطة طريق تنطلق من معاين
الحب واإلثــار واإلخــاء والتسامح لتقود البرشية يف عامل معارص
عاج باألزمات عىل مستويات اقتصادية واجتامعية وعلمية وتقنية
ودينية وإنسانية ،حيث يعاين الكثري يف مناطق العامل املختلفة نتيجة
سباق التسلح والظلم االجتامعي والفساد وعدم املساواة والتدهور
األخالقي واإلهاب والعنرصية والتطرف  ،إال أن ذات األرض التي
نتقاسم أتراحها ونشرتك يف أفراحها وجه ما يستحق أن نقف وقفة
أخوة وصداقة جادة ومخلصة نتعلم من خاللها إدراك النعم وإعامر
البسيطة والعيش يف ظل املساواة يف الحقوق والواجبات والكرامة ،
بقيادة األشخاص من ذوي اإلرادة الصالحة يف مجتمعاتنا.
إن دولة اإلمارات العربية املتحدة كانت سباقة يف تعزيز قيم التسامح
والتعايش عىل أرضها وذلك مل يكن وليد حاجة طارئة ،بل دستور حياة
أسس له القائد املغفور له بإذن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب
الله ثراه ،بفطرته السليمة وإميانه بحتمية املواطنة الكاملة من أجل
تحقيق أمن ورفاه واستقرار هذا الوطن .وقد عاش من عقود طويلة يف
هذه البقعة من العامل أهل الديانات والثقافات واللغات عىل تعددها
واختالفها بحب ووئام ،فالبذرة كانت صالحة رويت مباء تعاليم اإلسالم
السمحة وتم تعهد هذا املنهج مبا يحتاج له العرص من أدوات الترشيع
والتنظيم منذ  1978حتى عام  2015الذي تكلل بقانون مكافحة الكراهية
والتمييز ومثل أمنوذجا احتذت به مجتمعات أخرى.

وقد متدد العرص وتطور واستعان أهله بأدوات حديثة وتقنيات غري
مسبوقة فكان أن ولدت تحديات تحمل صبغة رقمية ساهمت يف
تكاثر الجامعات املتطرفة وأفكارها وأيدولوجياتها حتى صار من
الرضورة مبكان أن نتدارك األمر بالتحري والدراسة واملتابعة لفهم
هذه اإلشكاالت والحد من مخاطرها عىل األفراد واملجتمعات  ،كام
يستوجب املوضوع آلية قوامها الوعي بالتنظيامت املحرمة دوليا
وتلك الكامنة خلف شعارات براقة  ،واإلثراء العميل من خالل تحديد
مرشوع فكري متكامل يزعزع الفكر املسموم  ،وإعادة االعتبار
والثقة إىل املؤسسة الدينية املتوازنة والسعي لتحديد مؤرشات ميكن
من خاللها تحقيق خطوات استباقية نسترشف من خالها مسار
التنظيامت اإلرهابية وأساليبها املستحدثة لغزو أفكار أبنائنا وجرهم
إىل ماال تحمد عقباه.
يكمن أساس الحل دامئا يف بناء األرسة الصحيح القائم عىل التوازن
والتكامل بني حاجات األفراد املختلفة وطموحاتهم وأحالمهم وبني
أدوارهم نحو املجتمع ،وتلك أدوار تقع عىل كاهل املفكرين والفالسفة
ورجال الدين والفنانني واإلعالميني واملبدعني يف كل مكان ،فمعهم ميكن
للشعوب إعادة اكتشاف قيم السالم والعدل والخري والجامل ،ومعهم
يتشكل طوق نجاة املجتمعات وخصوصا أن التاريخ يؤكد لنا الحقيقة
القائلة بأن االستمرار يف مامرسات التطرف والتعصب ال ينتج عنه سوى
املزيد من خيبة األمل والخوف وتبني التدمري الذايت والجامعي.

وانقضاء مدة محددة
على ذلك الجزاء ،يتم
إلغاء ذلك الجزاء،
وتسقط هذه المدد
في حال معاودة
الموظف الرتكاب أية
مخالفة قبل انقضاء
المدة المقررة إللغاء
الجزاء»
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اإلسالم

القيم
المشتركة

الدستور
اإلسالمي

التسامح

أسلوب حياة

أركان البرنامج
إرث زايد
واألخالق
اإلماراتية

الوطني للتسامح

الفطرة
اإلنسانية

بقلم:

محمد أبو المكارم

الرئيس التنفيذي – ديوان آرابيا
المواثيق
الدولية

ولقد قال الله سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيزُ ﴿ :خ ِذ
الْ َع ْف َو َوأْ ُم ْر بِالْ ُع ْر ِف َوأَ ْعر ِْض عَنِ الْ َجا ِهلِ َني﴾ ،كام قال
الصف َْح الْ َج ِم َيل﴾.
أيضً ا﴿ :ف ْ
َاص َف ِح َّ
وكم يف وصف الصفح بالجامل من حكمة إلهية تُريس
أسس الرحمة يف كل زمانٍ ومكان.
ولقد قال املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان:
«التسامح واجب ..إذا كان أعظم العظامء الخالق عز
وجل يسامح ،فنحن برشُ ..خلِقنا ،أال نتسامح؟».
وكانت دولة اإلمارات من أسبق الدول وأكرثها اهتام ًما
مببادئ التسامح التي أطلقتها الجمعية العامة لألمم
املتحدة ،مكلِّل ًة جهودها بإطالق العام الحايل 2019
عا ًما للتسامح.

اآلثار
والتاريخ

•إرث زايد واألخالق اإلماراتية.
•املواثيق الدولية.
•اآلثار والتاريخ.
•الفطرة اإلنسانية.
•القيم املشرتكة.
ويتض َّمن الربنامج الوطني للتسامح عــددًا من
املبادرات ،عىل رأسها تخصيص أسبوع للتسامح سنو ًّيا،
وإنشاء مركز اإلمارات للتسامح ،وبرنامج املسؤولية
تم إطالق مكتبة التسامح
التسامحية للمؤسسات ،كام َّ
التي ستمكِّن القراء من الوصول إىل مجموعة واسعة
من الكتب املتعلقة بالتسامح من جميع أنحاء العامل.
تعهد زايد للتسامح
ُّ

أركان البرنامج الوطني للتسامح
التسامح هو فن العفو والصفح والتعايش ،وهــو من أهــم الفضائل
ثمة فضيلة ترتبط بالعالقة بين اإلنسان واآلخر كفضيلة
اإلنسانية ،وليس َّ
تؤصل لفضيلة أخرى في نفس مستوى األهمية ،أال وهي
التسامح التي
ِّ
التعايش السلمي وسط جميع صنوف البشر دون النظر إلى ألوانهم أو
أديانهم أو أعراقهم أو انتماءاتهم.
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يأيت تع ُّهد زايد للتسامح ترسيخًا ملكانة اإلمــارات
ويف العام  2016اعتمد مجلس الوزراء اإلمارايت
كعاصمة عاملية للتسامح ،وتعزي ًزا لقيمة التسامح
الربنامج الوطني للتسامح لرتسيخ قيم التسامح
باعتبارها امتدادًا لنهج الوالد املؤسس املغفور له
والتعدُّ دية الثقافية وقبول اآلخر ،ويرتكز الربنامج عىل
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
سبعة أركان رئيسة ،وهي:
ويهدف إىل تعميق قيم التسامح والحوار وتق ُّبل
•اإلسالم.
اآلخر واالنفتاح عىل الثقافات املختلفة ،مع تسليط
•الدستور اإلسالمي.
الضوء عىل املجتمع اإلمارايت وخصوصيته املتمثِّلة يف

المغفور له الشيخ
زايد بن سلطان آل
نهيان« :التسامح
واجب ..إذا كان أعظم
العظماء الخالق عز
وجل يسامح ،فنحن
بشرُ ..خ ِلقنا ،أال
نتسامح؟».

مجلة المعهد  -العدد ٢6

63

ملف العدد  -التسامح

تاريخ التسامح

التن ُّوع والتعدُّ دية ،عرب استضافة أكرث من  200جنسية حقيقية وتسامح حقيقي؛ يعيشون ويعملون م ًعا لبناء
تعصب أو كراهية أو
تنعم بالحياة الكرمية واالح ـرام تكفل لهم قوانني مستقبل أبنائهم دون خوف من ُّ
الدولة العدل واالحرتام واملساواة بعيدً ا عن الكراهية متييز عنرصي أو تفرقة بنا ًء عىل لون أو دين أو طائفة
أو عرق.
والعصبية ،وأسباب الفرقة واالختالف.
وتجدر اإلشــارة إىل أن دولة اإلمــارات هي الدولة
خصصت حقيبة جسر التسامح
الوحيدة عىل مستوى العامل التي َّ
وزارية للتسامح ،وتحتل املركز األول عامل ًّيا كأكرب جهة
و َّجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
مانحة للمساعدات الخارجية يف العامل.
ومن أبرز ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن رعاه الله ،بتسمية أجمل جرس مشاة يف إمارة ديب عىل
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس القناة املائية الجديدة بجرس التسامح ،وذلك يف نوفمرب
الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،مبناسبة يوم التسامح  ،2017إلبراز قيمة التسامح يف دولة اإلمارات التي
العاملي ،يف رسالته للتسامح يف العام  ،2017وقد تربط جسو ًرا بني أكرث من  200جنسية يتعايشون عىل
وخص أرض الوطن يف سالم ومحبة ،مؤكدين أن دولة اإلمارات
و َّجهها إىل املواطنني واملقيمني عىل أرض الوطنَّ ،
منهم جيل الشباب« :أكرث ما نفاخر به الناس والعامل واحة أمن وسالم ،تك ِّرس قيم التسامح والعدل ،وتزامن
عندما نسافر ليس ارتفاع مبانينا ،وال اتساع شوارعنا ،هذا اإلعالن مع اليوم الدويل للتسامح ،ومي ُّر ذلك
وال ضخامة أسواقنا ،بل نفاخرهم بتسامح دولة الجرس فوق قناة ديب املائية ،وهي ممر مايئ يبلغ طوله
ويشق طريقه نحو الخليج العريب من منطقة
اإلمارات ،نفاخرهم بأننا دولة يعيش فيها جميع البرش  3.2كلم،
ُّ
– عىل اختالفاتهم التي خلقهم الله عليها – مبحبة الخور يف ديب القدمية مرو ًرا بالخليج التجاري.
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بدأ االهتامم بالتسامح يف املجتمعات املدنية يف مطالع
عرص التنوير بالقرن السابع عرش ،حني أطلق الطبيب
الفيلسوف اإلنجليزي جون لوك رسالته يف التسامح
ُمت ِب ًعا إياها بأخرى وثالثة.
وتتلخَّص رسالة التسامح عند جون لوك كام لخَّصها
الدكتور مراد وهبة يف مقدمة ترجمة كتابه «رسالة يف
التسامح» ،كام ييل:
يتعي التمييز الدقيق بني مهمة الحكومة املدنية
• َّ
ومهمة السلطة الدينية ،واعتبار الحدود بينهام
ثابتة ال تقبل أي تغيري.
•إن نجاة روح كل إنسان هي أمر موكول إليه
وحــده ،وال ميكن أن يُع َهد بها إىل أية سلطة
مدنية أو دينية.
•لكل إنسان السلطة العليا املطلقة بشأن الحكم
لنفسه يف أمور الدين.
•حرية الضمري حق طبيعي لكل إنسان.
•التجاء رجال الدين إىل السلطة املدنية يف أمور
الدين إمنا يكشف عن أطامعهم هم يف السيطرة
الدنيوية.
التسامح وحرية الضمير

أكثر ما نفاخر به
الناس والعالم عندما
نسافر ليس ارتفاع
مبانينا ،وال اتساع

مل يجد مارتن لوثر وسيلة للدفاع عن نفسه ضد تهمة
الزندقة غري مقولة «حرية الضمري» التي تحولت برسعة
إىل بيان أخالقي شمل كل ثقافات أوروبا ،وظل يحارب
من أجل التسامح مع اختالف األعراق يف الواليات
املتحدة األمريكية ،ثم فاز بجائزة نوبل للسالم ألجل
جهوده التي ظل يبذلها حتى وفاته.
أنواع التسامح

شوارعنا ،وال ضخامة
أسواقنا ،بل نفاخرهم
بتسامح دولة
اإلمارات

هناك تقسيامت عدة لتصنيف أنواع التسامح منها ما
يوزِّعه بني تسامح سلبي وآخر حيادي وثالث إيجايب،
ومنها ما يهتم بتصنيف تلك األنواع وفق املجاالت

التي تُعنى بها إىل:
•التسامح الديني.
•التسامح الفكري والثقايف.
•التسامح العرقي.
•التسامح السيايس.
تقول أودري أزوالي ،مدير عام منظمة األمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)« :التسامح هو
عمل إنساين يتو َّجب علينا رعايته ومامرسته يف حياتنا
الخاصة اليومية ،وأن نبتهج بالتن ُّوع الذي يعطينا القوة
وبالقيم التي تجمعنا».
ويعد التسامح ضمن جوهر ميثاق األمم املتحدة ،وقد
أطلقت األمم املتحدة حملة «معـ ًـا» لتعزيز التسامح
واالحرتام والكرامة يف جميع أنحاء العامل ،و«م ًعا» هي
الحملة العاملية التي تهدف إىل الحد من املواقف
السلبية تجاه الالجئني واملهاجرين بهدف تعزيز
التكافل االجتامعي بني الدول واملجتمعات املضيفة
والالجئني واملهاجرين عىل حد سواء.
وأصــدرت الجمعية العامة لألمم املتحدة قرارها
باعتبار سنة  1995سنة األمم املتحدة للتسامح ،كام
أصدرت بعدها قرا ًرا بإنشاء اليوم الدويل للتسامح يف
العام  ،1996مق ِّرر ًة االحتفال به يف السادس عرش من
نوفمرب كل عام.
وتلخَّصت مبادئ األمم املتحدة للتسامح يف املواد
التالية:
1.معنى التسامح.
2.دور الدولة.
3.األبعاد االجتامعية.
4.التعليم.
5.االلتزام بالعمل.
6.اليوم الدويل للتسامح.
فالتسامح إذن ليس مجرد صفة فردية أو سلوك فئوي،
وإمنا هو منهج دول وثقافات وحضارات ،وينعكس
أثره تبادل ًّيا بني املجتمع واألفراد ،حيث يكفله املجتمع
ُّ
ويحث عليه اآلباء أبناءهم ،وقد قال رئيس
لألفراد،
وزراء الهند األسبق ،الزعيم جواهر الل نهرو« :وحدها
النفوس الكبرية تعرف كيف تسامح».

التسامح هو عمل
إنساني يتوجَّ ب علينا
رعايته وممارسته
في حياتنا الخاصة
اليومية ،وأن نبتهج
بالتنوُّع الذي يعطينا
القوة وبالقيم التي
تجمعنا

أصدرت الجمعية
العامة لألمم المتحدة
قرارها باعتبار سنة
 1995سنة األمم

المتحدة للتسامح،
كما أصدرت بعدها
قرارًا بإنشاء اليوم
الدولي للتسامح في
العام  ،1996مقر ً
ِّرة
االحتفال به في
السادس عشر من
نوفمبر كل عام
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إعالن مبادئ بشأن التسامح

إعالن مبادئ التسامح
اعتمد المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين ،باريس 16 ،نوفمبر  ،1995إعالن مبادئ بشأن التسامح ،وجاء نصه كاآلتي:

إن الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة ( )UNESCOفي باريس في الدورة الثامنة والعشرين
للمؤتمر العام في الفترة من  25أكتوبر إلى  16نوفمبر  ،1995إذ تضع في اعتبارها أن ميثاق األمم المتحدة ينص على أننا «نحن شعوب

األمم المتحدة ،وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ األجيال المقبلة من ويالت الحرب ..وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق األساسية لإلنسان
وبكرامة الفرد وقدره ...وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معً ا في سالم وحسن جوار».

وتذكر بأن امليثاق التأسييس لليونسكو املعتمد يف 16
نوفمرب  1945ينص يف ديباجته عىل أنه «من املحتم أن
يقوم السلم عىل أساس من التضامن الفكري واملعنوي
بني بني البرش».
كام تذكر بأن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يؤكد أن
«لكل شخص الحق يف حرية التفكري والضمري والدين»
(املادة  )18و «حرية الرأي والتعبري» (املادة  )19و»أن
الرتبية يجب أن تهدف إىل ...تنمية التفاهم والتسامح
والصداقة بني جميع الشعوب والجامعات العنرصية أو
الدينية» (املادة .)26
الوثائق التقنينية الدولية ذات الصلة ،مبا يف ذلك:
•العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
•العهد الــدويل الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية.
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•االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال
التمييز العنرصي.
•االتفاقية الخاصة مبنع جرمية إبــادة الجنس
واملعاقبة عليها.
•اتفاقية حقوق الطفل.
•اتفاقية عــام  1951الخاصة بوضع الالجئني
وبروتوكولها لعام  1967والوثائق التقنينية
اإلقليمية املتعلقة بها.
•اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد
املرأة.
•اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
•اإلعالن الخاص بالقضاء عىل جميع أشكال التعصب
والتمييز القامئني عىل أساس الدين أو املعتقد.

•اإلعالن الخاص بحقوق األشخاص املنتمني إىل
إننا إذ نعقد العزم عىل اتخاذ كل التدابري اإليجابية
األقليات الوطنية أو اإلثنية والدينية واللغوية.
الالزمة لتعزيز التسامح يف مجتمعاتنا ألن التسامح
•إعالن وبرنامج عمل فيينا الصادران عن املؤمتر
ليس مبدأ يعتز به فحسب ،ولكنه أيضً ا رضوري
العاملي لحقوق اإلنسان.
للسالم وللتقدم االقتصادي واالجتامعي لكل الشعوب،
•إعالن وخطة عمل كوبنهاغن اللذان اعتمدتهام
وتحقيقًا لهذا الغرض نعلن ما ييل:
القمة العاملية للتنمية االجتامعية.
•إعالن اليونسكو بشأن العنرص والتحيز العنرصي .المادة  : 1معنى التسامح
•اتفاقية وتوصية اليونسكو الخاصتان مبناهضة  1-1إن التسامح يعني االحـرام والقبول والتقدير
للتنوع الرثي لثقافات عاملنا وألشكال التعبري وللصفات
التمييز يف مجال الرتبية.
اإلنسانية لدينا .ويتعزز هذا التسامح باملعرفة
وتضع يف اعتبارها أهــداف العقد الثالث ملكافحة واالنفتاح واالتصال وحرية الفكر والضمري واملعتقد.
العنرصية والتمييز العنرصي ،والعقد العاملي للتثقيف وإنــه الوئام يف سياق االختالف ،وهو ليس واج ًبا
يف مجال حقوق اإلنسان ،والعقد الــدويل للسكان أخالق ًّيا فحسب ،وإمنا هو واجب سيايس وقانوين أيضً ا،
تيس قيام السالم ،وتسهم
األصليني يف العامل.
والتسامح ،هو الفضيلة التي ّ
وتضع يف اعتبارها التوصيات الصادرة عن املؤمترات يف إحالل ثقافة السالم محل ثقافة الحرب.
اإلقليمية التي نُظّمت يف إطار عام األمم املتحدة  2-1إن التسامح ال يعني املساواة أو التنازل أو
للتسامح ،وفقًا ألحكام القرار  27م 5،14/الصادر التساهل فحسب ،بل هو قبل كل يشء اتخاذ موقف
عن املؤمتر العام لليونسكو ،واستنتاجات وتوصيات إيجايب فيه إقـرار بحق اآلخرين يف التمتع بحقوق
مؤمترات واجتامعات أخرى نظمتها الدول األعضاء اإلنسان وحرياته األساسية املعرتف بها عامل ًّيا .وال يجوز
بأي حال االحتجاج بالتسامح لتربير املساس بهذه
ضمن إطار برنامج عام األمم املتحدة للتسامح.
يثري جزعها تزايد مظاهر عدم التسامح ،وأعامل العنف ،القيم األساسية .والتسامح مامرسة ينبغي أن يأخذ بها
واإلرهــاب ،وكراهية األجانب ،والنزاعات القومية األفراد والجامعات والدول.
العدوانية ،والعنرصية ،ومعاداة السامية ،واالستبعاد  3-1إن التسامح مسؤولية تشكل عــاد حقوق
والتهميش والتمييز ضد األقليات الوطنية ،واإلثنية ،اإلنسان والتعددية (مبا يف ذلك التعددية الثقافية)
والدينية ،واللغوية ،والالجئني ،والعامل املهاجرين ،والدميقراطية وحكم القانون .وهو ينطوي عىل نبذ
واملهاجرين ،والفئات الضعيفة يف املجتمعات ،وتزايد الدوغامتية واالستبدادية ،ويثبت املعايري التي تنص
أعامل العنف والرتهيب التي ترتكب ضد أشخاص عليها الصكوك الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان.
ميارسون حقهم يف حرية الرأي والتعبري ،وهي أعامل  4-1وال تتعارض مامرسة التسامح مع احرتام حقوق
تهدد كلها عمليات توطيد دعائم السالم والدميقراطية اإلنسان ،ولذلك فهي ال تعني تقبل الظلم االجتامعي،
عىل الصعيدين الوطني والدويل وتشكل كلها عقبات أو أن يتخىل املرء عن معتقداته أو يتهاون بشأنها .بل
تعني أن املرء حر يف التمسك مبعتقداته وأنه يقبل أن
يف طريق التنمية.
وتشدد عىل مسؤوليات الدول األعضاء عن تنمية يتمسك اآلخرون مبعتقداتهم .والتسامح يعني اإلقرار
وتشجيع احرتام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية بأن البرش املختلفني بطبعهم يف مظهرهم وأوضاعهم
بني الناس كافة ،بدون أي متييز قائم عىل العنرص أو ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم ،لهم الحق يف العيش
الجنس أو اللغة أو األصل الوطني أو الدين أو أي متييز بسالم ،ويف أن يطابق مظهرهم مخربهم ،وهي تعني
أيضً ا أن آراء الفرد ال ينبغي أن تُفرض عىل الغري.
بسبب عجز أو عوق ،ويف مكافحة (الالتسامح).

ال تتعارض ممارسة
التسامح مع احترام
حقوق اإلنسان،
ولذلك فهي ال
تعني تقبل الظلم
االجتماعي ،أو أن
يتخلى المرء عن
معتقداته أو يتهاون
بشأنها .بل تعني أن
المرء حر في التمسك
بمعتقداته وأنه يقبل
أن يتمسك اآلخرون
بمعتقداتهم
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المادة  : 2دور الدولة

 1-2إن التسامح عىل مستوى الدولة يقتيض ضامن
العدل وعدم التحيز يف الترشيعات ،ويف إنفاذ القوانني
واإلج ـراءات القضائية واإلداريــة .وهو يقتيض أيضً ا
إتاحة الفرص االقتصادية واالجتامعية لكل شخص
دون أي متييز .فكل استبعاد أو تهميش إمنا يؤدي إىل
اإلحباط والعدوانية والتعصب.
 2-2وبغية إشاعة املزيد من التسامح يف املجتمع،
ينبغي للدول أن تصادق عىل االتفاقات الدولية القامئة
بشأن حقوق اإلنسان ،وأن تصوغ -عند الــرورة-
ترشيعات جديدة لضامن املساواة يف املعاملة وتكافؤ
الفرص لكل فئات املجتمع وأفراده.
 3-2ومن الجوهري لتحقيق الوئام عىل املستوى الدويل
أن يلقى التعدد الثقايف الذي مييز األرسة البرشية ً
قبول
واحرتا ًما من جانب األفراد والجامعات واألمم .فدون
التسامح ال يكون سالم ،ودون السالم ال تكون تنمية
أو دميوقراطية.
 4-2وقد يتجسد عدم التسامح يف تهميش الفئات
املستضعفة ،واستبعادها من املشاركة االجتامعية
والسياسية ،ومامرسة العنف والتمييز ضدها .وكام
يؤكد اإلعالن بشأن العنرص والتحيز العنرصي فإن
«لجميع األفــراد والجامعات الحق يف أن يكونوا
مختلفني بعضهم عن بعض» (املادة .)2-1
المادة  : 3األبعاد االجتماعية

 1-3إن التسامح أمر جوهري يف العامل الحديث أكرث
منه يف أي وقت مىض ،فهذا العرص يتميز بعوملة
االقتصاد وبالرسعة املتزايدة يف الحركة والتنقل
واالتصال ،والتكامل والتكافل ،وحركات الهجرة وانتقال
السكان عىل نطاق واسع ،والتوسع الحرضي ،وتغيري
األمناط االجتامعية .وملا كان التنوع ً
ماثل يف كل بقعة
من بقاع العامل ،فإن تصاعد حدة عدم التسامح والنزاع
بات خط ًرا يهدد ضم ًنا كل منطقة ،وال يقترص هذا
الخطر عىل بلد بعينه ،بل يشمل العامل بأرسه.
 2-3والتسامح رضوري بني األفراد ،وعىل صعيد األرسة
واملجتمع املحيل ،وإن جهود تعزيز التسامح وتكوين
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املواقف القامئة عىل االنفتاح وإصغاء البعض إىل البعض
والتضامن ،ينبغي أن تبذل يف املدارس والجامعات،
وعن طريق التعليم غري النظامي ويف املنزل ويف
مواقع العمل .وبإمكان وسائل اإلعالم واالتصال أن
تضطلع بدور ب ّناء يف تيسري التحاور والنقاش بصورة
حرة ومفتوحة ،ويف نرش قيم التسامح وإبراز مخاطر
الالمباالة تجاه ظهور الجامعات واأليديولوجيات غري
املتسامحة.
 3-3وكام يؤكد إعالن اليونسكو بشأن العنرص والتحيز
العنرصي ،يجب أن تُ ّتخذ التدابري الكفيلة بضامن
التساوي يف الكرامة والحقوق لألفراد والجامعات حيثام
اقتىض األمر ذلك .وينبغي يف هذا الصدد إيالء الفئات
خاصا ،تلك التي تعاين الحرمان
املستضعفة اهتام ًما ً
االجتامعي أو االقتصادي ،لضامن شمولها بحامية
القانون وانتفاعها بالتدابري االجتامعية السارية ،وال
سيام فيام يتعلق باملسكن والعمل والرعاية الصحية،
وضامن احرتام أصالة ثقافتها وقيمها ،ومساعدتها عىل
التقدم واالندماج عىل الصعيد االجتامعي واملهني ،وال
سيام من خالل التعليم.
 4-3وينبغي إجراء الدراسات وإقامة الشبكات العلمية
املالمئة لتنسيق استجابة املجتمع الدويل لهذا التحدي
العاملي ،مبا يف ذلك دراسات العلوم االجتامعية الرامية
إىل تحليل األسباب الجذرية واإلجــراءات املضادة
الفعلية ،والبحوث وأنشطة الرصد التي تُجرى ملساندة
علميات رسم السياسات وصياغة املعايري التي تضطلع
بها الدول األعضاء.
المادة  : 4التعليم

 1-4إن التعليم هو أنجح الوسائل ملنع (الالتسامح)،
وأول خطوة يف مجال التسامح هي تعليم الناس
الحقوق والحريات التي يتشاركون فيها؛ وذلك ليك
تُحرتم هذه الحقوق والحرياتً ،
فضل عن تعزيز
عزمهم عىل حامية حقوق وحريات اآلخرين.
 2-4وينبغي أن يعترب التعليم يف مجال التسامح رضورة
مل ّحة ،ولذا يلزم تشجيع اعتامد أساليب منهجية
وعقالنية لتعليم التسامح تتناول أسباب (الالتسامح)

أول خطوة في
مجال التسامح
هي تعليم الناس
الحقوق والحريات
التي يتشاركون
فيها؛ وذلك لكي
ُتحترم هذه الحقوق
والحريات ،فض ًلا عن
تعزيز عزمهم على
حماية حقوق وحريات
اآلخرين

الثقافية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية والدينية-
أي الجذور الرئيسية للعنف واالستبعاد -وينبغي أن
تسهم السياسات والربامج التعليمية يف تعزيز التفاهم
والتضامن والتسامح بني األفراد ،وكذلك بني املجموعات
اإلثنية واالجتامعية والثقافية والدينية واللغوية وفيام
بني األمم.
 3-4إن التعليم يف مجال التسامح يجب أن يستهدف
مقاومة تأثري العوامل املؤدية إىل الخوف من اآلخرين
واستبعادهم ،ومساعدة النشء عىل تنمية قدراتهم
عىل استقالل الرأي والتفكري النقدي والتفكري األخالقي.
 4-4إننا نتعهد مبساندة وتنفيذ برامج للبحوث
االجتامعية وللتعليم يف مجال التسامح وحقوق
اإلنسان والالعنف .ويعني ذلك إيالء تحسني إعداد
املعلمني ،واملناهج الدراسية ،ومضامني الكتب
املدرسية والــدروس وغريها من املواد التعليمية مبا
فيها التكنولوجيات التعليمية الجديدة عناية خاصة،
بغية تنشئة مواطنني يقظني مسؤولني ومنفتحني
عىل ثقافات اآلخرين ،يقدرون الحرية حق قدرها،
ويحرتمون كرامة اإلنسان والفروق بني البرش ،وقادرين
عىل درء النزاعات أو حلها بوسائل غري عنيفة.
المادة  : 5االلتزام بالعمل

 - 5إننا نأخذ عىل عاتقنا العمل عىل تعزيز التسامح
والالعنف؛ عن طريق برامج ومؤسسات تعنى مبجاالت
الرتبية والعلم والثقافة واالتصال.
المادة  : 6اليوم الدولي للتسامح

 1-6وسع ًيا إلرشاك الجمهور ،وبالتشديد عىل أخطار
عدم التسامح ،وبالعمل بالتزام ونشاط متجددين
لصالح تعزيز نرش التسامح والتعليم يف مجال التسامح،
نعلن رسم ًّيا يوم السادس عرش من شهر ترشين الثاين/
نوفمرب من كل عام يو ًما دول ًّيا للتسامح.
تنفيذ إعالن المبادئ بشأن التسامح

إن املؤمتر العام ،بالنظر إىل أن املسؤوليات التي يلقيها
امليثاق التأسييس لليونسكو عىل عاتق املنظمة فيام

يتعلق مبجاالت الرتبية والعلم -مبا يف ذلك العلوم
الطبيعية والعلوم االجتامعية والثقافة واالتصال-
تقتيض منها أن تسرتعي انتباه الــدول والشعوب
للمشكالت املتعلقة بجميع جوانب املوضوع الجوهري
املتمثل يف التسامح و(الالتسامح).
وإذ يضع يف اعتباره إعالن املبادئ بشأن التسامح،
الصادر عن اليونسكو يف هذا اليوم السادس عرش من
ترشين الثاين/نوفمرب .1995
 .1يحث الدول األعضاء عىل القيام مبا ييل:
(أ) االحتفال باليوم السادس عرش من شهر ترشين
الثاين/نوفمرب من كل سنة كيوم دويل للتسامح؛ وذلك
عن طريق تنظيم أنشطة وبرامج خاصة لنرش رسالة
التسامح بني مواطنيها ،بالتعاون مع املؤسسات
الرتبوية واملنظامت الدولية الحكومية وغري الحكومية
ووسائل اإلعالم يف كل منطقة.
(ب) إبــاغ املدير العام أي معلومات قد تود أن
تشاطرها مع غريها ،مبا يف ذلك املعلومات التي تسفر
عنها بحوث أو مناقشات عامة عن قضايا التسامح
والتعددية الثقافية؛ من أجل زيادة فهمنا للظواهر
املرتبطة بعدم التسامح واأليديولوجيات التي تدعو إىل
التعصب؛ مثل العنرصية والفاشية ومعاداة السامية،
وألنجع الوسائل لتناول هذه القضايا .،يدعو املدير
العام إىل القيام مبا ييل:
(أ) تأمني نرش نص إعالن املبادئ عىل أوسع نطاق
ممكن ،والقيام لهذا الغرض ،بنرشه واتخاذ الرتتيبات
الالزمة لتوزيعه ،ليس باللغات الرسمية للمؤمتر العام
فحسب ،وإمنا بأكرب عدد ممكن من اللغات األخرى
أيضً ا.
(ب) استحداث آلية مالمئة لتنسيق وتقديم األنشطة
التي ُيضطلع بها يف منظومة األمم املتحدة وبالتعاون
مع املنظامت الرشيكة األخــرى؛ تعزي ًزا للتسامح
وللرتبية من أجل التسامح.
(ج) إبالغ األمني العام لألمم املتحدة بإعالن املبادئ،
ودعوته إىل عرضه عىل النحو املالئم عىل الــدورة
الحادية والخمسني للجمعية العامة لألمم املتحدة،
وفقًا ألحكام قرارها .213/49

نوفمبر

تعزيز لنشر التسامح
والتعليم في مجال
التسامح ،نعلن
رسم ّيًا يوم السادس
عشر من شهر
نوفمبر من كل عام
يومً ا دول ّيًا للتسامح
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لماذا التسامح

٤٢٦٢٣

ً
ً
ّ
حالة سويت وديا تعزيزا للتسامح
تدعــم محاكــم دبــي أهــداف البرنامــج الوطنــي للتســامح ،المتمثلــة بتعزيــز قيــم
التســامح والتعايــش والمحبــة بيــن أفــراد المجتمــع مــن خــال اعتمــاد منهــج التســويات.

١٢٢٣٠
ملف إصالح أسري

نعيش في مجتمع يضم جنسيات تفوق

200
جنسية

١٥٣٠

ملف تسوية تركات

١٤٨٠

ومنــذ العــام  2010نجحــت
محاكــم دبــي فــي تســوية
ً
 ٤٢٦٢٣حالــة وديــا موزعــة

ملف تسوية في
القضايا العمالية

علــى النحــو التالــي

تختلف عقائدهم وديانتهم وثقافتهم وآرائهم.
ً
ً
ً
ً
والتسامح يضمن للجميع مجتمعا آمنا متوازنا وعادال
ً
ويكفل لهم حياة كريمة مستقرة

٦١٣٥

ملف تسوية مدنية

٧٩٠٨
ملف تسوية تنفيذ

ً
التسامح منهجا في دولة اإلمارات
•التسامح في دولة اإلمارات ،هو تسامح من الجميع مع الجميع.
سالم مع اآلخرين ،واحترام معتقداتهم وثقافاتهم.
•الحياة في
ٍ
•القبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا وألشكال التعبير وللصفات اإلنسانية لدينا.
•االتفاق في سياق االختالف ،وهو واجب أخالقي وسياسي وقانوني.
•إقرار بحق الجميع في التمتع بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية.
•ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين واإلجراءات القضائية واإلدارية.
•ضمان المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص االقتصادية واالجتماعية لكل فئات المجتمع وأفراده.
•مساعدة الفئات الضعيفة على التقدم واالندماج على الصعيد االجتماعي والمهني والتعليمي.
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تواصل

زوايا

مواقع تهمك

•
•
•
•
•
•
•

UAE Tolerance
International Institute for Tolerance
World Tolerance Summit
Teaching Tolerance
UnitedNationsArabic
Americans for Peace and Tolerance
Charter For Compassion Book Club

•
•
•
•
•
•
•
•

www.tolerance.gov.ae
www.iit.gov.ae
www.worldtolerancesummit.com
www.tolerance.org
www.un.org/ar/events/toleranceday/
www.peaceandtolerance.org
nationalfestivaloftolerance.ae
charterforcompassion.org/global-tolerance

بلدية أبو ظبي توفر

مقابر للموتى

من جميع األديان
 الدكتور سعيد محمد،أكد مدير إدارة الصحة العامة في بلدية أبو ظبي
 التي، أنه تطبيقًا لمبادئ التسامح والمساواة،راشد قــرواش الرميثي
 وفرت البلدية مقابر مناسبة،تنتهجها دولة اإلمارات العربية المتحدة
 وتتيح حرية ممارسة الطقوس الجنائزية،ومخصصة لكل جالية وديانة
 كونه، وذلك تأكيدًا على احترام اإلنسان،الخاصة بكل معتقد وم ّلة

•
•
•
•
•
•
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UAE Tolerance
World Tolerance Summit
Teaching Tolerance
األمم المتحدة
apeacet
CharterforCompassion
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@uaetolerance
@IITolerance
@ToleranceSummit
@Tolerance_org
@UNarabic
@TheCharter

. بغض النظر عن م ّلته ومعتقده ودينه،إنسانًا
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من بستان األدب

د .نورة الرميثي
مدير التحرير

التقلق ..كلنا ذاك الرجل!!
حــن تتعــرض ملوقــف مــع أحدهــم ،وتقــع مــردداً بني
الصفــح عنــه واالنتقــام منــه ،متتلــئ أذنــك بكلامتهــم
–إن كان الصفــح خيــارك -يالــه مــن ســاذج ومغفــل!،
كــم هــو ضعيــف!! ال يســتطيع املواجهــة!! وكثــر مــن
تلــك العبــارات التــي تثبــط عزميتــك التــي تدفعــك
للصفــح ،وأنــت يف ذلــك ال تعلــم أنــك حــن تصفــح

74

مجلة المعهد

تكــون األقــوى واألنبــل ،واألكــر انفتاحــا عــى تق ّبــل
اآلخــر والتجــاوز عــن زالتــه ،والتــدرب عــى الصفــح
يقــوي الخــر يف داخلــك ،فاســمح لنفســك أن تســامح،
ألنــك ســتصبح أنقــى ،واطــرد كل تلــك األوهــام بــأن
الصفــح ضعــف ،واالنتقــام هــو ســيد املواقــف ومــن
لــه الكلمــة العليــا ،فالقــوة الحقيقيــة هــي يف قدرتــك
عــى ضبــط نفســك وانفعاالتــك.
وكــم جميــل أن نتذكــر لحظــات الــر واإلحســان يف
لحظــات الغضــب ،ونســتعيد رصيدهــم يف نفوســنا
لنبلســم جراحــات يســببونها لنــا يف لحظــة عميــاء،
ولعــل واحــدة مــن الصــور التــي تقفــز للذاكــرة
املتخيلــة هــي الصــورة التــي يصورهــا القــرآن
الكريــم حــن اعتــدى أخٌ ظلــم نفســه عــى أخيــه،
فاختــار املظلــوم الطريــق األصلــح لــأرسة
وللمجتمــع فوعــظ الظــامل لتطهــر قلبــه،
وذكّــره بحقــوق األخــوة ومــا تقتضيــه
مــن بــر وتســامح }ل ِ
ــطت إِ َ َّل
َــن بَ َس َ
اسـ ٍ
َيــدَكَ لِ َت ْق ُتلَ ِنــي َمــا أَنَــا ِب َب ِ
ـط َي ـ ِد َي
َــاف اللَّــهَ َر َّب
إِلَ ْيــكَ ِلَ ْق ُتلَــكَ إِ ِّن أَخ ُ
الْ َعالَ ِمـ َن{ وهنــا يظهر اإلحســان
والخــر يف أبهــى صــوره.

وثقل تفاصيلها عن التواصل مع األخرين من األحبة
واألصدقاء ،ثم تجدهم يظهرون فجأة لتأتيك منهم
رسالة عىل الهاتف أو اتصال عاجل يطلبون خدمة أو
نصيحة أو استشارة ،وهنا ينقسم متلقو الرسائل إىل
نوعني فالبعض يتجاهل الرد بحجة أنه انشغل عني
فرتة ومل يتذكر االتصال والتواصل إال حني ع ّنت له
حاجة أو طلب ،والبعض اآلخر يسعى لقضاء حاجته
تلك دون االلتفات لكل تلك الفرتة الفاترة من دفء
التواصل ،وه ّمه املساعدة وتقديم يد العون ،فليس
كل من ابتعد نيس أحبته وأصدقائه وقطع حبال الود،
وليس كل من اقرتب حرض يف قلوبهم وعقولهم.
أخي القريب البعيد ،صديقي الذي ال أراه كثرياً ..من
فضلك ال تتح ّرج ،فحني تع ّن لك حاجة أو يستجد يف
حياتك جديد ،تحتاج فيه للمشورة ،أو للمساعدة
ال وسه ً
أه ً
ال..
أو رمبا أذنا تسمعك ،أو قلبا يحتويك ،فأهال وسهال
كثرية هي الرسائل التي تتداول عىل مواقع التواصل ومرحبا يف كل وقت ،ستجد قلباً مخلصاً ينصحك،
االجتامعي وتتناقلها الرسائل عرب الهواتف تعيب ويداً صادقة تعينك ،وقلبا وأذنا وجوارح تسمعك بكل
عىل بعض الناس الذين تشغلهم الحياة بأعبائها ترحاب وإنصات.

د .نورة الرميثي
مدير التحرير

مع السالمة..
حني تقرر أن تقول ألحد ضايقك أو ظلمك أو هضم مل يردعها فتسامح ،وأخافتني عليها ألن إنساناً بهذا
حقاً من حقوقك ،مع السالمة ،قلها وكلك ثقة أن الحجم من السواد الداخيل ميوت ببطء وهو ال يعلم.
قطعت هذه الصفحة من حياتك ،قلها وقد عقدت رفقاً بأنفسكم ،فال يشء يستحق أن نل ّوث نقاء قلوبنا.
العزم عىل أن تخلص نفسك من املساحة التي يتملكها
من حياتك ،ج ّرد روحك من كل ما يؤذيها ،ال تنتظر
أن تشفي غليلك من مرضهم أو تعرث سري حياتهم،
جل دعواتك لتدعو
فتواصل الليل بالنهار وتك ّرس ّ
الله تعاىل أن ينتقم لك منهم ،ال تدع خالفات العمل
والحياة توغر صدرك عىل أحدهم ،أخربت إحداهن
يوماً بوفاة أحد املتعاملني معها يف مجال عملها وكنت
أعلم أنها عىل خالف يسري –عىل األقل من وجهة
نظري -معه ،وانتظرت أن تبدي أي تعاطف
أو تأثر عىل وفاته ،لكن نظرة التشفي التي
رأيتها يف عينيها أخافتني منها وعليها ،أخافتني
منها ألن املوت وهو أعظم املصائب الدنيوية
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« 7أرطال»Seven Pounds
من رطل واحد في كسارة البندق «لشكسبير» إلى سبع أرطال «ويل سميث»

شاهده لكم  :محمد اليافعي

« تم إنتاج هذا الفيلم عام  2008في الواليات المتحدة األميركية ،وهو من
بطولة الممثل األميركي ويل سميث ،وأخرجه اإليطالي غابرييلي موتشينو.
حيث بلغت ميزانية إنتاجه حوالي  54مليون دوالر بينما حقق الفيلم أرباحاً تقدر
بحوالي  170مليون دوالر».

واسم الفيلم « 7أرطال»مستوحى من مرسحية شكسبري ،تاجر البندقية ،والتي كان من
املفرتض عىل بطلها التضحية برطل من جسمه .ويف الختام نقدم لكم الجوانب القانونية
التي أثارها الفيلم من خالل تلك القصة اإلنسانية الراقية .مشاهدة ممتعة.
ملخص األحداث:

«تيم توماس» ،أو ويل سميث ،بطل الفيلم تسبب يف وقوع حادث مروري بسيارته .وأسفر
هذا الحادث عن وفاة  7أشخاص من بينهم خطيبته سارة .وليخفف عن حزنه وأمله ،قرر
توماس طواعي ًة التكفري عن ذنبه من خالل مساعدة وإنقاذ حياة سبعة أشخاص آخرين.
كان أخوه «بن» ،املوظف يف دائرة الرضائب ،يف مقدمة املستفيدين من مبادرة توماس،
فحصل «بن» عىل رئة أخيه .
ثم جاءت «هويل» ،التي تعمل يف تقديم خدمات األطفال ،ونالت هي كذلك نصيباً مهامً
من خطته التطوعية ،حيث حصلت من توماس عىل جزءاً من كبده تربع به لصالحها بعد
 6أشهر من الحادثة.
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وأكمل «تــومــاس» عمليات البحث عن أشخاص
يستحقون التضحية من أجلهم ،ليكفر بها عن ذنبه
املتسبب يف زهق األرواح السبعة.
فوجد مدرب فريق الهويك للناشئني ،الذي يعاين فشالً
يف كليتيه ،وتربع توماس له بإحدى كليتيه ،كمكافأة له
عىل حسن تعامله وطيبته .ثم استفاد أحد األطفال من
توماس بأن حصل عىل نخاعه الشويك.
ومنح توماس إلحدى النساء ،التي كانت تـتعرض
للمعاملة السيئة والرضب املربح املستمر من قبل
خطيبها وكانت تشعر بالخوف منه ،منزالً عىل الشاطئ
مع انتقال ملكية هذا املنزل لتصبح ضمن ممتلكاتها.
وبعدها انتحل توماس شخصية أخيه «بن» بعد أن
استطاع أن يرسق هويته ،فأصبح توماس يع ّرف نفسه
لآلخرين عىل أنه «بن» املوظف يف دائرة الرضائب؛
وذلك حتى يؤسس جرساً للثقة بينه وبني اآلخرين.
فوجد بائع اللحوم األعمى ،والذي نجح يف اختبار
«بن» (توماس) يف االستفزاز ورسعة الغضب ،إال أنه
نفس طيبة ،فأصبح من ضمن
وجده هادئ الطبع،ذو ٍ
املستحقني للتضحية من أجلهم وبالتايل مساعدته.
ثم توجه إىل أحد املستشفيات ،فوقع توماس يف حب
إميييل ،التي متتلك مرشوعاً خاصاً بتصميم وطباعة
بطاقات الدعوة والتهاين ،وهي تعاين من ندرة الدم الذي
تحتاج إليه مع ضعف يف عضلة القلب ،فقرر توماس أن
يضع حالتها يف قامئة املستحقني للتضحية واملساعدة.
يف نهاية الفيلم ،مأل توماس حوض االستحامم بالثلج
حتى تـتـجمد أعضائه ،ووضع قنديل البحر يف الحوض
يك يعضّ ه ويقتله انتحاراً .وبذلك يستطيع صديق
توماس تنفيذ وصيته يف التربع بقلب توماس وعينيه
لصالح صاحبة املرشوع الخاص ولصالح بائع اللحوم.
املبادئ القانونية من قصة الفيلم:
ميـثـ ّـــل هذا الفيلم أمنوذجاً رائعاً وترجمة فعلية للمبادئ
القانونية املتعلقة مبجاالت التربع باألعضاء ونقلها ،وكذلك
يف مجاالت التسامح والتعايش بني أفراد املجتمع .حيث
تساهم املوافقات الفردية ومبادرات التربع يف خضوعها
للرقابة لغرض تنظيمها ،ويف وقاية األطراف واملجتمع

صحياً واجــتــاعــيـاً،
وكــذلــك يف تقليص
ومنع العمليات غري
القانونية للمتاجرة
بــاألعــضــاء ،وبالتايل
منع استغالل حاجات
املتربعني أو املــرىض،
ناهيكم عــن كونها
الطريقة املثىل واآلمنة لحفظ حقوق املتربعني أو املتربع
لهم دون إلحاق الرضر بأي من األطراف.
إىل جانب ذلك ،يدعو الفيلم إىل اتخاذ املنشآت الصحية
مكاناً رسمياً إلجراء عمليات نقل األعضاء ،بدالً من
التسرت واللجوء إىل بيئات غري صحية أو غري مرخصة.
أما فيام يتعلق بالتسامح ،فقد حفظ القانون للمتربع
باألعضاء حقوقه الناشئة ،بحيث ال ميكن قبول عرض
التربع بأي عضو من أعضاء اإلنسان مهام كان تحت
طائلة اإلكراه أو دون أخذ اإلقرار املسبق من املتربع،
حيث تُـسنح الفرصة للشخص إبداء قراره بالرفض أو
املوافقة .فال ميكن أبداً الحصول عىل عضو من شخص
دون حق أو دون علم أو دون موافقة.
ويساعد مبدأ التسامح يف بث روح األمن واالستقرار
لدى كل من الطرفني ،معنوياً ومادياً وبدنياً .وكام
يساهم مفهوم التسامح  -يف الفيلم  -يف القضاء
عىل العنرصية والتعصب االجتامعي أو الديني.
وينشئ أجياالً تُرىب عىل مبادئ التسامح والتعايش
وقبول أفراد املجتمع مبختلف أطيافه؛ ليضيف أبعاداً
اجتامعية لها من األهمية مبكان أن تساعد عىل بناء
أجيال واعية متحو القيم السلبية الطاردة للتسامح.
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مرت بي
مواقف ّ

زيارة للمتحف المصري
كامل محمود إبراهيم

على مائدة التسامح

من كتاب بوليفارد :للقاضي الدكتور جمال السميطي

جلست يوماً أتابع إعداد مائدة الطعام ،وتزيينها بأطباق تحوي ما ل ّذ وطاب من نكهات متنوعة ،وطعوم مختلفة ،إذ تجد
عىل مائدة األرسة اإلماراتية طبق الربياين الهندي يتكئ عىل حافة املعكرونة والبيتزا اإليطاليتني ،ويأيت مكان املنسف األردين
قريبا من املحايش الرتكية ،وال بأس من بعض مناقيش بالد الشام تسرتيح إىل جانب طبق الكرشي املرصي وقليل من التاكو
املكسييك ،هذا باإلضافة إىل طعامنا املحيل من البالليط واملجبوس والرثيد؛ هذه هي أمثلة للذكر ال للحرص .ما أجملها من
مائدة احتوت طعاماً من كل قارات العامل ،وكأن لسان حال املائدة يقول مرحبا بكم يف مائدة التسامح يف بلد التسامح:
دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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منذ الطفولة واملتحف املرصي القديم مبيدان التحرير مبرص هو أحد األماكن التي أحرص عىل زيارتها سنوياً فقد كانت
رحلتنا املدرسية األوىل لحديقة الحيوان والثانية للمتحف املرصي ،وبعد إنشاء املتحف املرصي الكبري عىل أول طريق
اإلسكندرية الصحراوي بالقرب من أهرامات الجيزة الثالثة .ورشع يف بناءه عام 2012م ،ليكون أكرب متحف يف العامل
لآلثار ،وليستوعب  5ماليني زائر سنويا .وسيكون للمتحف حديقة متحفية ستزرع بها األشجار املعروفة عند قدماء
املرصيني وتبلغ املساحة الكلية  117فداناً.
ويف زياريت هذا العام شاهدت متثاالً ملرأة وزوجها وطفليها ،املرأة كاملة البنيان وتجلس بجوار زوجها الذي يجلس
القرفصاء عىل املنصة الحجرية ويبدو أنه من األقزام والطفلني واقفني مكان رجيل الرجل ،فسألت صديقي املرشد السياحي
عن قصة هذا التمثال فابتسم وقال هذا هو أشهر األقزام يف مرص القدمية كان يسمى «سنب» وهذا التمثال الشهري
له وألرسته تم العثور عليه يف مقربة املدعو «سنب» يف منطقة الجيزة وتم اكتشاف املقربة عىل يد العامل «يونكر» عام
1926م.ويرجع تاريخ التمثال إىل عرص األرسة الرابعة وبداية الخامسة وهومصنوع من الحجر الجريي امللون  .ومقاييسه
املدونة هي االرتفاع  34 :سم ،العرض  22.5:سم ،الطول  25س.
كان سنب قزماً مرصياً يشغل منصباً رفيعاً،فقد كان رئيس أقزام القرص أجمعني ،ومكلفاً بالعناية باملالبس امللكية ،وقد
مثل سنب جالسا مع زوجته سنيتيتس ،عىل مقعد مستطيل ،وقد صور بشعر قصري أسود ،ونقبة قصرية بيضاء ،وقد
استقرت يد زوجته اليمنى عىل كتف زوجها ،واليرسى عىل ذراعه اليرسى ،يف وضع أرسي وودي.
أما زوجته كانت تحمل ألقاب كاهنة حتحور ونيت ،تتخذ شعراً مستعاراً أسود ،يبلغ كتفيها ،ورداء أبيض طويال ،وقد
أضاف املثال عىل وجهها ابتسامة تعرب عن رضاء املرأة ،وذلك بتصويرها مع زوجها وأبنائها ،أما ابنهام وابنتهام ،فقد مثال
قامئني أمام أبيهام يف املوضع الذي كان يجب أن تشغله الساقان ،والخالصة أن املرصي القديم منذ فجر التاريخ أدرك أن
مراعاة الضمري اإلنساين هو السبيل الوحيد للحياة املطمئنة الهانئة يف الحياة الدنيا و اآلخرة ،حينام يتم بعثهم من جديد،
فقام املجتمع املرصي القديم عىل الكثري من القيم واملبادئ السمحة التي تكفل تحقيق العدل واملساواة بني جميع أفراده
عىل حد سواء ،و لقد عاش يف مرص القدمية العديد من األقزام الذين احتلوا مكانة بارزة يف املجتمع املرصي القديم كام
تشري لذلك العديد من األدلة األثرية والنصية فعىل سبيل املثال ،تنص مجموعة من النصائح الحياتية يعود تاريخها إىل
 3100عام قبل امليالد شهرية باسم «تعاليم أمينيموب»عىل« :ال تسخر من الكفيف وال تهزأ بالقزم وال تسد الطريق أمام
العاجز .ال تهزأ من رجل أمرضه الخالق ،وال يعل صوتك بالرصاخ عندما يخطئ».
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مبادرة
(العيش المتبادل)
هي منظمة غري ربحية تسعى لوضع حد للعنف ضد
النساء ،باتباع نهج ملناهضة املامرسات الثقافية املرضة
والقوالب النمطية السلبية القامئة عىل التمييز عىل
أساس الجنس .وتدعو أيضً ا إىل احرتام حقوق النساء
والفتيات ،وإىل متكينهن من خالل تعزيز دور الرجال
والفتية وقادة املجتمع يف أعامل الجمعية .وقد حصلت
عىل الجائزة تكرميًا لجهودها يف تعزيز املساواة بني
الجنسني والعدالة االجتامعية وحقوق اإلنسان

يوتيوب يصنع التغيير
االجتماعي في يوم التسامح
استضافت إدارة شؤون اإلعالم باألمم املتحدة يف  16نوفمرب  2018فعالية
تثقيفية مبناسبة اليوم الدويل للتسامح ،تضمنت برنامج يوتيوب للمبدعني
من أجل التغيري لعام .2018
وعرضت الفعالية أفال ًما قصرية دولية ملنتجي املحتويات امللهمة ،الذين
يستخدمون يوتيوب لصنع التغيري االجتامعي حول املشكالت الصعبة،
وإلحداث تأثري إيجايب حقيقي يف العامل .وقدم الطالب املختارون كذلك
مشاريع مرتبطة بالذكرى السابعة لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
واألهداف اإلمنائية املستدامة.

ُمخ ِرجة كندية ومنظمة كين ّية تحوزان
جائزة (مادانجيت سنغ) 2018

قدمت املديرة العامة لليونسكو أودري أزوالي ،جائزة
اليونسكو (مادانجيت سنغ) لتعزيز التسامح والالعنف
لعام  ،2018إىل املخرجة مانون باربو (كندا) ،ومنظمة
مبادرة التعايش غري الحكومية (كينيا) .وذلك يف حفل
تسليم الجوائز مبقر اليونسكو يف باريس بتاريخ 16
نوفمرب  .2018وكان اختيار الفائزين بناء عىل توصية
من لجنة دولية وذلك تكرميًا النخراطهام يف مجال
حقوق اإلنسان ،وتعزيز التسامح واإلدماج.
مانون باربو وهي ناشطة اجتامعية ومخرجة أفالم
مبتكرة ،حصلت عىل الجائزة تكرميًا لدفاعها عن حقوق
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اإلنسان والتسامح ،من خالل السينام ومجموعة واسعة
من األنشطة التي تقوم بها باستخدام استديوهات
وابيكوين املتنقلة ،وذلك إليصال أصــوات الشعوب
األصلية .حيث تستضيف وابيكوين حلقات عمل تربوية
وعــروض أفــام لتوعية الجمهور وتثقيفهم بثقافة
الشعوب األصلية ولغاتها وهوياتها .كام تقدم اإلرشاد
الالزم وأنشطة بناء القدرات يف مجال اإلنتاج السمعي
والبرصي لشباب الشعوب األصلية؛ وذلك لتمكينهم من
إتقان استخدام األدوات الرقمية ،مبنحهم تجربة إخراج
أفالم قصرية وأعامل موسيقية.

نجوم صناعة المحتوى
يجتمعون لنشر التسامح.

اجتمع يف األمم املتحدة خمسة من أهم صانعي املحتوى
عىل يوتيوب من الهند وأملانيا وكندا ،ممن لديهم ماليني
«ص َّناع املحتوى عىل يوتيوب
املتابعني ،كجزء من مبادرة ُ
من أجل التغيري» .تربز املبادرة ُص َّناع املحتوى امللهمني
الذين يستخدمون املنصة لتعزيز حوار ب َّناء حول
القضايا العاملية الصعبة.
و ُعرضت خمسة مناذج من أعاملهم يف حدث تعليمي
ً
احتفال باليوم الدويل للتسامح يف  16نوفمرب
وتوعوي؛
 ،2018وذلك يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك.
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مسيرة قوانين التسامح
إعداد :عمرو رمضان

من كتاب المجتمع
المتسامح للكاتب لي بولنغر.
فعب عن آرائه يف كتاب «املجتمع املتسامح:
يل بولنغر ّ
حرية التعبري والخطاب املتشدد يف أمريكا» (.)1986
ورأى أن التسامح يقلل من التوترات العرقية واإلثنية،
ومن التعامل مع األشخاص اآلخرين باعتبارهم تهديدً ا،
ويشجع اح ـرام حقوق اآلخرين .وإرســاء مجتمع
مستقر ومنفتح ال يكون إال بالتسامح؛ حيث يجعل
األفراد أنفسهم منفتحني عىل أفكار جديدة ،قادرين
عىل احرتام حقوق اآلخرين.
ومن القيمة املجتمعية إىل النظرية القانونية تُرجم
التسامح يف التعديل األول للدستور األمرييك
واملراجعة القضائية .فالتسامح يف النظرية القانونية

هو فتح املجال ألشكال التعبري السلمي ،وتنظيم
الرقابة ،ودعم التعددية الدينية ،والحياد .أما املراجعة
القضائية ،فاقرتحت نظرية التسامح أن تتوىل املحاكم
تنظيم عملية تنفيذ التعديل األول للدستور األمرييك
وما تضمنه من إشارة إىل قيمة التسامح .فالتسامح
من النظريات املهمة التي تعزز مفهوم حامية حرية
التعبري.

فلسفة
التسامح في
التعديالت
الدستورية
استندت فلسفة التعديل األول لدستور الواليات
املتحدة األمريكية إىل نظرية التسامح ،باعتقاد أن تعزيز
حريات التعبري سيجعل األفراد واملؤسسات أكرث انفتا ًحا
عىل األفكار .وميكن أن نُرجع أصل هذه الفكرة إىل ما
كتبه جون ستيوارت مل يف كتاب «عن الحرية» (.)1869
حيث دعا مل يف هذا الكتاب إىل تشجيع تبادل األفكار؛
لتعزيز عملية اكتشاف الحقيقة ،وتعزيز القدرات
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اإلدراكية لألفراد .أما عن التسامح مع اآلراء املختلفة
عن النمط السائد يف املجتمع ومحاولة قبولها ،فريى مل
أن مثل هذه األفكار قد تكون صحيحة أو تنطوي عىل
حقائق سواء كل ًّيا أم جزئ ًّيا .لذا فالتسامح واحرتام تنوع
وجهات النظر يرتكزان عىل تحقيق املصلحة العامة التي
ستكون أفضل ً
حال إذا نُرشت ثقافة التسامح مع تنوع
اآلراءً ،
بدل من فرض الرقابة عليها.

 18ديسمبر 1978

 10فبراير 2016

قانون رقم ( )18لسنة  1978يف شأن الجرائم
املاسة بالدين اإلسالمي.

مرسوم اتحادي رقم ( )28لسنة  2016بتشكيل
مجلس وزراء دولة اإلمارات العربية املتحدة.
(تعيني أول وزير تسامح)

 20أكتوبر 2005

اتفاقية باريس 20 ،أكتوبر  2005اتفاقية
حامية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف.
 7يونيو 2011

مرسوم  19لسنة  2011بإنشاء جائزة
محمد بن راشد آل مكتوم للسالم العاملي.
 15يوليو 2015

مرسوم بقانون اتحادي رقم ( )2لسنة 2015
يف شأن مكافحة التمييز والكراهية.

 6مارس 2017

قرار مجلس الوزراء رقم ( )7لسنة  2017بإنشاء
مكتب وزيرة الدولة للتسامح.
 15يونيو 2017

قانون رقم ( )9لسنة  2017بإنشاء املعهد الدويل
للتسامح.
 21يناير 2018

قرار وزاري رقم  13لسنة  2018بشأن إشهار
«جمعية اإلمارات للتسامح والسعادة.
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تعريفات عالمية

العالم يقول

جون لوك والتسامح الديني

التسامح عبر التاريخ
التسامح

كان التعصب بني الجامعات البرشية املنتمية
إىل أصول وأديان ومذاهب مختلفة وراء اندالع
الكثري من الحروب والنزاعات الدينية عرب التاريخ
البرشي .وقد ظهر مفهوم التسامح كمظهر من
مظاهر الحل الوسط للرصاع الدين ،وهذه بعض
صور التسامح التي سادت يف بعض دول العامل.

مادانجيت سنغ لتعزيز

في القرن السابع عشر

بولندا
والتسامح

كان قانون التسامح الربيطاين عام 1689
هو الحصاد السيايس للجهود املبذولة من
قبل واضعي النظريات حول فكرة التسامح
يف القرن السابع عرش ،كام كان رضورة
سياسية أفسحت املجال لتطور مفهوم
التسامح الذي حقق مزيدً ا من االستقرار
السيايس يف الجزر الربيطانية ،عىل الرغم
من النطاق املــحــدود الــذي كفله هذا
القانون.

قدمت بولندا منوذ ًجا فريدً ا للتسامح وتعدد األديان وعدم التمييز العرقي،حني
أصدرت أول قانون للتسامح الديني يف أوروبا عام .1573

نص إعالن
مبادئ التسامح العالمي
نص إعالن مبادئ التسامح الصادر عن منظمة اليونسكو
يف  16نوفمرب عام  1995واملوقَّع من قبل  185دولة عىل
اآليت :التسامح ،هو االحرتام والقبول والتقدير للتنوع
الرثي لثقافات عاملنا ،وألشكال تعبرينا الذايت ،وطرق تجيل
التفرد اإلنساين ،ويتعزز هذا التسامح باملعرفة واالنفتاح
واالتصال وحرية التعبري والضمري واملعتقد.

التسامح والالعنف

قام جون لوك ( )1704-1632بدور بارز يف الدفاع عن التسامح الديني،
فوضع اللبنات األوىل لنظرية التسامح .ويف مقاله «رسالة يف التسامح»
 1667وكتابه «رسالتان يف الحكم»  ،1689أكد أن اإلميان ال ُيفرض بالقوة،
وأن التسامح هو وحده الذي يكفل تحقيق السالم بني البرش .ونادى
برضورة الفصل بني الكنيسة والدولة ،أو بني السلطة الدينية والسلطة
املدنية ،فلكل سلطة اختصاص معني ال دخل لألخرى به ،فهدف الكنيسة
هو الحياة الساموية األخروية وهدف الدولة هو الحياة األرضية الدنيوية؛
أي تنظيم شؤون الناس يف الحرية وامللكية والحياة (يف الصحة واألرض
واملال واملسكن ووسائل الرتفيه وما شابه ذلك).

اليوم الدولي للتسامح

هنري الرابع ومرسوم نانت
يف فرنسا أصدر امللك هرني الرابع ما يعرف مبرسوم نانت يف  13أبريل عام
 .1598وكان ذلك أول اعرتاف رسمي فرنيس بالتسامح الديني ،حني منحت فرنسا
الربوتستانت الفرنسيني ،الذين يُطلق عليهم اسم الهوغونوت ،حرية االعتقاد
والعبادة واملساواة االجتامعية والسياسية مع األغلبية الرومانية الكاثوليكية.
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جائزة اليونسكو-

ويف عام  1996دعت الجمعية العامة لألمم املتحدة ،الدول األعضاء إىل االحتفال باليوم
الدويل للتسامح يف  16نوفمرب ،وتلتزم األمم املتحدة بتدعيم التسامح من خالل تعزيز
التفاهم املتبادل بني الثقافات والشعوب ،وتكمن هذه الرضورة يف جوهر ميثاق األمم
املتحدة ،وكذلك يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،وهي أكرث أهمية اآلن من أي وقت
خصوصا يف هذه الحقبة التي تشهد زيادة التطرف واتساع الرصاعات التي تتميز
مىض،
ً
بتجاهل أسايس للحياة البرشية.

التي تحتفل هذا العام مبرور  22عا ًما عىل
إنشائها ،ترمي إىل تعزيز روح التسامح يف
مجاالت الفنون والتعليم والثقافة والعلوم
وينح األفراد واملؤسسات تلك
واالتصالُ .
الجائزة مــرة واحــدة كل سنتني؛ تكرميًا
إلسهاماتهم االستثنائية من أجل تعزيز
وستقسم الجائزة
التسامح والالعنف.
ّ
التي تبلغ قيمتها  100ألف دوالر أمرييك
بالتساوي بني الفائزين.
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باأللــوان

تأثير اللون األخضر على النفس

األخضر
لون السالم

اللون األخضر :لون التناغم والسالم والتسامح والهدوء واألمان ،لون يرتبط
بالنمو في الحياة ،فهو مرتبط بخضرة الطبيعة ،ومحبو هذا اللون يعشقون
الطبيعة ويستمتعون بوجودهم فيها وعليهم القيام ببعض التغييرات
والتجديدات في حياتهم .يوضح اللون األخضر أن الشخصية المفضلة له
محبة للطاقة اإليجابية والتصالح مع النفس ومع اآلخرين لذلك يشعرك
بالهدوء النفسي.
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في الفن

ويف اللوحــات القدميــة اســتخدم األخــر ،فــا تــكاد
لوحــة تخلــو منــه ،حتــى لــو رســم الفنــان وجهــاً
لشــخصية معروفــة ،أو متخيلــة يــأيت املشــهد الخلفــي
باألخــر أساســيا يف اللوحــة ،والــذي غالبـاً مــا يكــون
منظـراً طبيعيـاً ،كــا هــو الحــال عــى ســبيل املثــال يف
الفــن اإلســامي ،حيــث اســتخدم األخــر يف
تلويــن الزخــارف وكان قدمي ـاً يســتخدم مضاف ـاً إليــه
العديــد مــن األلــوان التــي تســاهم يف جعلــه أكــر
قتامــة أو يف حاالتــه العاديــة ،ويقــال إن الفنانــن يف
ذلــك الزمــن عمــدوا إىل اســتخدامه يف بعــض األحيــان
مــع األســود ،يف حــن لجــأ الفنانــون يف العــر
الحديــث إىل اســتخدام ألــوان أخــرى للحصــول عــى
املزيــد مــن الدرجــات ،مثــل الربتقــايل أو البنفســجي.
الفنانــون االنطباعيــون ،الذيــن رســموا مــن وحــي
الطبيعــة ومــن أهــم مــا فيهــا مــن إبــداع األخــر،
حيــث اســتمدوا مــن عنارصهــا الخ ـراء ،إبداعهــم.
المــدارس الحديثــة ،مثــل التكعيبيــة والتجريديــة،
وإن كان ال يرمــز بشــكل مبــارش إىل الطبيعــة ،فقــد
ظهــر مبثابــة لــون مشــبع بالجــال ،يــؤدي وظيفــة
تكميليــة محوريــة.

لعلــاء النفــس رأي يف أن للــون األخــر تأثــراً
ســيكولوجياً وفســيولوجياً كب ـراً ،كــا أن لــه القــدرة
عــى التحكــم يف ترصفــات اإلنســان ويف شــعوره
بالح ـرارة أو الــرودة والجــوع وبالســعادة أو الكآبــة
والتحكــم يف اإلقــدام أو اإلحجــام عــن فعــل األشــياء.
فنجــد أن للّــون األخــر دالالت عــدة منهــا مــا يــدل
عــى العمــر اليافــع ،ويســاعد عــى تخفيــف الحــدة
يف التعامــل ،ويقلّــل مــن التوتــر واإلرهــاق النفــي،
واألعصــاب املشــدودة ،وعــاد ًة مــا يكــون اللــون
األخــر مصحوبــاً بالتفــاؤل واإليجابيــة ،والعافيــة
الجســدية ،والرغبــة يف خــوض التحديــات ،والشــعور
بالوفــاق ،وال ّتحكــم باألعصــاب ،والرحمــة ،واندفــاع
العواطــف ،ويف معظــم األحيــان يتــم اســتعامل اللــون
األخــر كدليــل عــى الســامة.
وقــد أثبتــت التجــارب أن اللــون األخــر ،يقتــل
الجراثيــم والبكرتيــا ،ويســكن اآلالم ،ويقــاوم اإلنهــاك،
والشــعور بالتعــب ،ومينــح الســعادة ويشــفي مــن
األمــراض امليكروبيــة.
وثبــت أن الفراعنــة اكتشــفوا رس مقاومــة األخــر
للبكرتيــا ،ووضعــوه يف مقابرهــم لحفــظ املوميــاء مــن
التحلــل البكتــري .كــا يتــم اســتخدام اللــون األخــر
تكوينه
يف النظــارات الليليــة للحصــول عــى صــورة قويــة.
كام تساعد رؤية اللون األخرض وتع ُّرض العني البرشية
له بشكلٍ مستمر إىل تهدئتها واسرتخاء أعصابها ،وتقوية ُيعــد اللــون األخــر مــن األلــوان املميــزة املوجــودة
بتدرجــات عــدة ،وهــو ينتــج عــن دمــج لونــن ،وهام:
عضلتها مام ميكِّنها من الرؤية الواضحة الصافية.
اللــون األزرق وهــو مــن األلــوان البــاردة التــي تعمــل
دالئل اللون األخضر
عــى تهدئــة األعصــاب واســرخائها ،واللــون األصفــر
مــن األلــوان الســاخنة .
يعدّ اللون األخــر من دالئــل العيش ،والنضارة،
والتغيري ،والتفاؤل ،باإلضافة إىل ارتباطه مبعاين الوِفاق،
والسعادة ،والنظرة اإليجابية للحياة ،فهو لون بساط
األرض ،كام ُيعترب ذا عالق ٍة بالقوة االقتصادية ،وجلب
املال ،والتطوير ،واالرتقاء بالذات.

إعداد :

إيهاب بكر

مخرج صحفي

قصة لوحة

جــذع
الطقسوس
القــديـم

فنسنت فان جوخ
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كان يا مكان

فدلوين عىل دولة وشعب يحبه ويحرتمه العامل أجمع
كشعب اإلمارات؟ ،أكاد أجزم أن اإلنسان اإلمارايت قد
نال اإلجامع يف هذ الحب وتلك املودة من قارات العامل
كلها ،فهذا غرس زايد يرحمه الله وطيب الله ثراه،
ونهج حكام اإلمارات ومنهج شعبها العظيم فأرض
اإلمارات تنبض بالحب وتزهر بالود فهواءها معطر
يفوح بأسمى معاين التسامح لكل خلق الله من برش
وحجر وطري وحيوان ونبات وجامد .حفظ الله دولة
اإلمارات العربية املتحدة وحفظ الله حكامها الذين
بنوا جسور املودة وقالع الرتاحم واملحبة مع شعوبهم
ومع شعوب الدنيا كلها.

والتي تضمنت مبدأ التسامح والتعايش معهم واحرتام
اختالفهم الجسدي.
ومن ذلك قولهم «ال تستخدم العنف ضد أى إنسان يف
الريف أو املدينة،ال تتهم أحدا زوراً ،ال تغتاب أحدا».
ومن قولهم« :يجب عىل القايض أن يحمي الضعيف
من ظلم الظامل» ،و«يجب عىل النبيل أن يعطي
الخبز للجياع» وقالوا «إن سلكت سلوكاً ودياً نحو
ربك و َملكك ومن هم أقل منك نلت عوضاً عن ذلك
الصحة وطول العمر ويحاسبك ربك بعد املوت تبعاً
ألعاملك».
وقد صدر»قانون حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة» ،رقم
 10لسنة  2018يبني التزامات الدولة حيال هذه الفئة
من أبناء الشعب املرصى .والتي بلغت أكرث من 15
مليون نسمة.

بقلم :

كامل محمودإبراهيم
نائب مدير التحرير

الحكاية الرابعة
أعظم أيام التسامح في التاريخ
(اذهبوا فأنتم الطلقاء)

الحكاية الثانية

إعالن الجمعية العامة لألمم املتحدة يف العام 1993م،
بأن يكون عام 1995م ،سنة األمم املتحدة للتسامح،
وذلك مببادرة من املؤمتر العام ملنظمة اليونسكو ،ومنذ
العام التايل لسنة التسامح ،وعىل مدار  22عاماً وحتى
اليوم يحتفل العامل يف السادس عرش من شهر نوفمرب
باليوم العاملي للتسامح.
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الحكاية األولى

الحكاية الثانية

اليوم الدولي للتسامح

اإلمارات قلعة التسامح وجسر المحبة لكل الدنيا

دعت الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 1996م،
الدول األعضاء إىل االحتفال باليوم العاملي للتسامح يف
 16نوفمرب ،من خالل القيام بأنشطة تواكب املؤسسات
التعليمية وعامة الجمهور ،وجاء هذا القرار يف أعقاب

مل يكن أبداً غريباً أن تعلن دولة اإلمــارات العربية
املتحدة عام  2019عاماً للتسامح ،أليست هي الدولة
التي تأسست عىل نهج الحب واملودة واالتحاد وغلِبت
قيم التسامح يف كافة عالقاتها بكل دول الدنيا ،وإال

مجلة المعهد

أشهر مقوالت التسامح المنقوشة على جدران
المعابد في مصر القديمة

عرث عىل عرشات النصوص ،ومئات الحكم والنصائح
التى سجلتها نقوش ورسوم املعابد واملقابر الفرعونية،
وتحض جميعها عىل نرش مبادئ وقيم التسامح بني
البرش .فنجد أن معظم األدب املرصي القديم ،بنى عىل
األخالق ومبادئ التسامح واإلحسان إىل اآلخر.
ومن أشهر الجمل والعبارات التي وجدت عىل جدران
املعابد قولهم « :ال تسخر من الكفيف ،وال تهزأ بالقزم،
وال تسد الطريق أمام العاجز ،وال تهزأ من رجل أمرضه
الخالق ،وال يعلو صوتك بالرصاخ عندما يخطئ» ،هذه
املقولة من أبرز تعاليم «أمينيموب» األديب املرصي
منذ أكرث من  3100عام ،والتي تعترب أبرز دليل عىل
نظرة وثقافة املرصي القديم تجاه ذوي أصحاب الهمم

مشهد مهيب فالقائد املنترص محمد بن عبد الله صىل
الله عليه وسلم والشهر شهر رمضان والسنة هي
العارشة من هجرة النبي صىل الله عليه وسلم ،يوم أن
خرج من مكة ناظراً إليها ومودعاً لها بدمع عينه قائالً:
يامكة والله إنك ألحب بالد الله إىل الله ورسوله ولوال
أن أهلك أخرجوين منك ماخرجت.
فاليوم عاد إىل مكة عاد إليها منترصاً ،ومن أخرجوه
أرسى بني يديه ،والقائد العظيم ينظر إليهم جميعاً،
فلم ينتقم ومل يرق الدماء ومل ينكل بهم كام
فعلوا هم معه ومع أصحابه بل
نظر لهم نظرة الرحمة والرأفة
وغلب التسامح عىل االنتقام
وقالها مدوية عىل سمع الدنيا،
يامعرش قريش ماتظنون أين فاعل
بكم؟ فقالو خرياً أخ كريم وابن أخ
كريم.فقال صىل الله عليه وسلم
«اذهبوا فأنتم الطلقاء».

مجلة المعهد  -العدد ٢6
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مع القاضي عادل

إماراتية أنا

التسامح

التسامح براند إماراتي عالمي
جــاء إعــان صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة “حفظــه اللــه” عــام
 2019عامــاً للتســامح يف دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة ،متوافقـاً ومنســجامً مــع طبيعــة ومكنونــات
الشــخصية اإلماراتيــة املحبــة للخــر وللعطــاء والتــي
تعــي دامئ ـاً قيــم التســامح ونبــذ العنــف أو الحــض
عــى الكراهيــة أو ازدراء أي مــن بنــي البــر للونــه
أو عرقــه أو جنســه أو ديانتــه ،كلهــا صفــات نبذهــا
شــعب اإلمــارات منــذ اللبنــة األوىل يف بنــاء هــذا
الوطــن .ومنــذ أن وضــع حجــر أســاس وحدتهــا
وبــاين نهضتهــا املغفــور لــه صاحــب الســمو الشــيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان “طيــب اللــه ثـراه ،ومــن
أجــل ترســيخ البنــاء وتقبــل اآلخــر واالنفتــاح عــى
كافــة الثقافــات املختلفــة مــن حــول العــامل .زُرعــت
اإلمــارات مبــاء الحــب فأنبتــت يف ربوعهــا جنــات
مثارهــا التســامح والرتاحــم والتعاطــف.
فالتســامح مبــدأ أصيــل بــل هــو أســلوب حيــاة يف دولة
اإلمــارات ،وملنهجــة هــذا الشــعار وتحويلــه لخطــط
مؤسســية ومنهجيــات عمــل تــم يف فربايــر 2016
اســتحداث حقيبــة وزاريــة يف تشــكيل مجلــس الــوزراء
الــذي يرتأســه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
الــوزراء حاكــم ديب «حفظــه اللــه» ،باســم وزيــر دولــة
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للتســامح .لنحقــق الســبق العاملــي والريــادة الدوليــة
يف هــذا املجــال.
إن املجتمعــات التــي تؤســس عــى قيــم ومبــادىء
التســامح واملحبــة والتعايــش هــي التــي تســتطيع
تحقيــق الســام واألمــن واالســتقرار والتنميــة بكافــة
مجاالتهــا وترتقــي بطموحــات وإنجــازات أوطانهــا
وشــعوبها يف مســرتها نحــو املســتقبل.
إن دولــة اإلمــارت مــن أكــر الــدول التــي يعيــش
عــى أرضهــا مقيمــون مــن أكــر مــن مائتــي جنســية،
وبرغــم اختالفهــم يف العــادات والتقاليــد والشــعائر
والعــرق واللــون إال أنهــم جميعــاً يعيشــون تحــت
مظلــة القانــون الــذي يطبــق عــى الجميــع ،فأبنــاء
اإلمــارات ومقيموهــا وزائروهــا كلهــم سواســية أمــام
القانــون ،مــا أكســب بالدنــا جوائــز الحــب وعرفتهــا
شــعوب الدنيــا بأنهــا أكــر البــاد جذبــاً لإلقامــة
والعمــل والعيــش ،فأرضنــا متســامحة مــع كل مــن
يســر عــى ثراهــا ،وســاؤنا متســامحة مــع كل
مــن يتنفــس هواءهــا ،فــكل تفاصيــل حياتنــا تنبــض
بالحــب والخــر والتســامح .فغدونــا برانــد وعالمــة
راقيــة بهــا ُيعــرف التســامح و منهــا يفــوح عطــره
وينتــر.

بقلم :

مريم الرميثي

مدير إدارة الدعم المؤسسي

القاضي عادل
نعم يا أبنائي لقد صدر المرسوم بقانون رقم  2لسنة  2015بشأن مكافحة التمييز والكراهية
ويهدف القانون إلى إثراء ثقافة التسامح العالمي ،ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية ،أياً

كانت طبيعتها ،عرقية ،أو دينية ،أو ثقافية.

سيناريو وحوار  :مريم الرميثي

تحت رعاية كريمة من
صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة-رئيس مجلس الوزراء -حاكم دبي حفظه اهلل ورعاه
يُنظم المعهد الدولي للتسامح بدبي -إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن
راشد آل مكتوم العالمية -الدورة الثانية من«القمة العالمية للتسامح»
تحت شعار -التسامح في ظل الثقافات المتعددة :تحقيق المنافع
االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية وصو ًلا إلى عالم متسامح -خالل
ً
نخبة من المتحدثين والمختصين
الفترة ( 14-16نوفمبر 2019م) بمُ شاركة
المؤثرين.

