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قصتنا

التسامح إن دولة اإلمارات العربية المتحدة بقيادتها وشعبها مزيج من التسامح والوئام واالحترام وقبول اآلخر ، ف
يف ، من القيم الراسخة في المجتمع اإلماراتي األصيل ، والتي يستمدها من وسطية الدين اإلسالمي الحن
ه القيم ومن العادات والتقاليد العربية النبيلة ، ومن حكمة وإرث زايد الخير ، لذلك سوف نعمل على ترسيخ هذ

ووضع األطر التي تدعم استمراريتها في ظل قيادة حكيمة تؤمن ببناء اإلنسان واإلنسانية



رحلة اليوم

مفهوم التسامح1.

أسس التسامح2.

التسامح والسعادة3.

البرنامج الوطني للتسامح4.



الدالالت....التسامح

لغة:

 جاد وأعطى عن كرم وسخاء: ويقال سمح...مشتق من السماحة أي الجود....

.اذن الداللة اللغوية تشير الى المنة والكرم.....التساهل: والتسامح

اصطالحا:

 ١٨-١٧تبلور في القرن

فة بعيدا الموقف االيجابي والمتفهم من العقائد واألفكار يسمح بتعايش الرؤى واالتجاهات المختل
.عن االحتراب واالقصاء

حالة نفسية إيجابية من االحترام وقبول االخر



لماذا التسامح

" ٍنَثى  يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكم م ِن َذَكر
ُ
"اَرُفوا َعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقبَائَِل لَِتعَ َوجَ َوأ

البعد المادي

 البعد النفسي



األسس األخالقية: التسامح

 (القول المعروف، القول الميسور، القول الحسن) التخاطب

الذكاء العاطفي

الرحمة

االحترام



األسس الوطنية: التسامح



اإلسالم:

عنف حث الدين اإلسالمي على التسامح واالحترام والتعايش والوئام، وشددت تعاليمه على نبذ ال
.والتطرف والكراهية والخصام

دستور االمارات:

ية، فال ضمن لجميع األفراد حقوقهم وحدد مسؤولياتهم وواجباتهم، وأكد حرية القيام بالشعائر الدين
.تمييز بين األفراد، وكلهم سواسية أمام القانون

إرث زايد واألخالق اإلماراتية:

 يؤكد حسن التعامل ودماثة األخالق وطيب العشرة وحب الخير والعطاء، دون النظر إلى اللون أو
.الدين أو الجنس أو العرق أو الملة أو الطائفة

المواثيق الدولية:

ت على ملتزمة بالعديد من المواثيق واالتفاقيات التي كرست قيم التسامح وحقوق اإلنسان، ونص
.حتمية التعايش وتماسك األوطان، ونبذ العنف والكراهية والتطرف والعنصرية



اآلثار والتاريخ:

 التاريخ اإلماراتي واآلثار الموجودة في الدولة تحكي تاريخ المكان، وذاكرة أبناء اإلمارات زاخرة
بقصص ُمْثلى للتعاضد والتسامح والتعاون والتصالح

الفطرة اإلنسانية:

ال كراهيٍة أبناء اإلمارات بفطرة إنسانية تقوم على التعارف واحترام الناس والتآلف دون تعصٍب وتميز
.وال تمييز

القيم المشتركة:

ات تتشارك الشعوب في الكثير من المبادئ، وتجمعنا كأسرة دولية قيم مشتركة تكسوها غاي
ومصالح تحقق الخير والسعادة للجميع، وتؤصل التفاهم واالنسجام والتناغم



وجهان لعملة واحدة: التسامح والسعادة 

سه ومع اإلنسان المتسامح ينعُم بالسعادة والسكينة، ألنه إنسان متصالح مع نف
ة، اآلخرين، وهو قدوة حسنة لمن يعيشون حوله، فهو ينشُر هذه القيمة الجميل

.عادةويعل ُِّمها لكل من حوله، ويبعث فيهم روح االحترام واإليجابية وينشُر الس



محطات إيجابية مشتركة بين التسامح والسعادة

حسن الظن

إيجابية

عالقات اجتماعية

 تطوع



التسامح في 
بيئة العمل

القائد من مقومات 
القدرة على)المثالي 

المسامحة واالبتعاد 
عن الغضب، وتجنب 
إلقاء اللوم على 

(.اآلخرين

القادة الذي يتسامحون 
ويرون في األخطاء 

هم من فرصاً للتعلم
ينجحون، حيث يعطي 
التسامح األفراد فرصة 
لخوض غمار المخاطرة 
. وأن يبتكروا في عملهم

، الوالء الوظيفي
العاملين في 

المؤسسات التي 
تسودها ثقافة التسامح 
عادة ما يبذلون جهوداً 
إضافية لتحسين األداء 
مما ينعكس إيجابياً على

.عوائد الشركة

الكراهية 

ضغوطاً نفسية -١

إضعاف نظام المناعة عند اإلنسان -٢

. االكتئاب والقلق-٣

تعرض العالقات المجتمعية للعديد من -٤
. اإلشكاليات والحساسيات الشخصية

وهو ما يحصل كثيراً ضمن محيط العمل في 
وقتنا الحالي الذي يعتمد على شبكة 

العالقات الشخصية التي يبنيها الموظف 
.الناجح



.لذاكرةالتسامح ال يعني النسيان، فالتسامح الواقعي يعني عالجاً للذاكرة مما حصل وليس إلغاء ا•

ركوا ذلك التسامح يعني أنك لم تعد سجيناً للماضي، فالقائد المثالي على غرار مانديال وغاندي اد•
".تماماً، فأن نسامح ال يعني أننا نغير الماضي، لكن يمكن لنا ان نغير المستقبل

"وىالتسامح يحرر الروح ويقضي على الخوف، لذا فهو السالح األق: ":"نيلسون مانديال 







شكراً 


