الهيئة الدولية للتسامح
كلمة سمو الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي
عضو مجلس امناء الهيئة الدولية للتسامح
في افتتاح المؤتمر االقليمي االسيوي للتسامح عبر الثقافات
 16نوفمبر 2020
بسم هللا الرحمن الرحيم
قيمة في هذا المؤتمر الهام  ،وأشكر كل من خطط
يسرني في البداية ْ
أن أرحب بالجميع  ،وأتمنى لكم مشاركة ّ
وسا ا ا اااهم في هذا المؤتمر  ،فان قاه مثل هذر المؤتمرات التي توحد هوه ال الم نحو ت زيز التسا ا ا ااامح والت اي

بين مختلف الثقافات واألهيان والشا ا ا ا ول  ،في مل احترام متداه  ،وهعم متوالا ا ا اال  ،هليل هام على أننا في
الطريق الصحيح لمكافحة التطرف وال نصرية واالرهال بمختلف أشكاله.
إننا في هولة االمارات ال ربية المتحدة نتبنى بشا ااكل هاوم ووابا ااح مبدأ التسا ااامح والت اي
يقوض ذلك من أفكار وتصارفات  ،وقد أببت

 ،ونتصا اادل لكل ما

هولة اممارات للجميع هورها الواق ي في ذلك منذ تأسايس الدولة

وحتى اآلن  ،حيث تحتضان أكثر من  200نساية  ،وعشارات اللتات والثقافات واألهيان والمذاهب ،يت ايشاون
فيما بينهم بس ااوم وت خي  ،ويش ااتركون في مختلف األنش ااطة والمداهرات التي تس اااهم في ازههار الدولة وت زيز
رخاوها وتقدمها.
إن قارة آس اايا هي القارة الكبرل في ال الم  ،وهي مهد األهيان ومهد الثقافات والحض ااارات  ،وهي مأول أل لبية
ّ
سااكان األرض في الوق

الحالي  ،وهي من ساايتولى قياهة ال الم وفق التوق ات المسااتقبلية  ،روحيا واقتصاااهيا

فّن على آساايا مسااؤوليات كبيرة في ت زيز التسااامح  ،وباامان الت اي
وبقافيا  ،ولهذر األساادال ّ

لتحقيق االزههار والتقدم.

بين الجميع ،

الهيئة الدولية للتسامح
إن مؤتمرنا هذا يأتي في وق
ّ

هام ،يش ا ااهد فيه ال الم تحوالت ذرية  ،بس ا اابب التطورات الس ا اري ة في أس ا اااليب

الحياة االنساانية  ،وبسابب ساهولة التوالال ونقل الم ارف والم لومات  ،وبسابب تأبيرات وباء كوفيد  19-في

منا تكثيل الجهوه
مختلف المجاالت  ،وبسابب انتشاار األفكار ال نصارية وامرهابية ك وكل هذر األمور تتطلب ّ

القيم التسامح .
القيم االنسانية المشتركة بين الجميع  ،وأو هذر ّ
لترسيخ ّ

إن هولة االمارات ال ربية المتحدة استثمرت في مجا التسامح الكثير  ،وخصص
ّ
ونظم

لذلك و ازرة اتحاهية كاملة ،

أكثر من  250مؤتم ار وف الية رويس ا ا ااية خو ال امين الماب ا ا اايين  ،وتش ا ا ااارو الدولة في كافة الجهوه

االقليمية والدولية لت زيز التسامح والت اي .
السيدات والساهة  ،أيها الحضور الكرام
إن االنسا ا ااانية عاولة واحدة  ،وال الم قرية لا ا ااتيرة  ،والتنول الثقافي وال رقي والديني بين الدشا ا ارية مصا ا اادر هام
ّ
للتطور الحضاري والتكامل الدشري  ،والتسامح مبدأ مشترو بين الجميع  ،ولمصلحة الجميع.

أن يض اامن كل
يجب علينا مي ا أن نج ل التس ااامح بقافة يومية أللنالنا  ،ولكافة شا اراوح مجتم اتنا  ،ويجب ْ

منا احترام بقافة اآلخر.
ّ

مرة أخرل أشا ا ااكركم مي ا  ،ويسا ا ا دنى أن أكون مسا ا ااتم ا ديا في هذا المؤتمرالراوع ،وأللع من خولكم على
أفضل الممارسات والتجارل.
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