
22

 



 

 

.

■■■
97

هـــذا الجـــوُّ مـــن الّتســـامِح واالنفتـــاِح الحضـــاريِّ الـــذي تعـــّززُه 
قيادُتنـــا الرّشـــيدُة، وهـــو ســـمةٌ مـــن ســـماِت شـــعِب اإلمـــاراِت 
ـــُز بالّطيبـــِة، وكـــرِم الّضيافـــِة، وُحْســـِن  المضيـــاِف، والـــذي يتميَّ
االســـتقباِل، ومـــدِّ يـــِد العـــوِن، والمســـاعدِة، واحتـــراِم الّثقافـــاِت 
عجلـــِة  ودفـــِع  ونهضِتـــِه،  الوطـــِن  لبنـــاِء  والّتعـــاوِن  األخـــرى، 
ـــِة  الّتقـــّدِم واالزدهـــارِ، والـــذي جعـــَل مـــن دولـــِة اإلمـــاراِت العربيَّ
ُلـــُه مـــن قيـــِم  المتَّحـــدِة مقصـــًدا للمالييـــِن مـــن البشـــرِ، بمـــا تمثِّ

الّتســـامِح والحـــوارِ والّتعايـــِش الّســـلميِّ.

أستخلُص القيَم التي تصدُرها دولُة اإلماراِت • 
العربيَِّة المتَّحدِة للعالِم من خالِل إكسبو 

2020م:
 •.
 •.
 •.
 •.
 •.

كثُر ما نفاخُر به النّاَس     أ
والعالَم عندما نسافُر ليَس 

ارتفاَع مبانينا وال اتساَع 
شوارِعنا وال ضخامَة أسواِقنا 

بل نفاخُرهم بتسامِح دولِة 
اإلماراِت العربيَِّة المتَّحدِة .. 

نفاخُر بأنَّنا دولٌة يعيُش فيها 
جميُع البشِر على اختالفاتِهم 
ُ عليها بمحبَّة  التي خلَقُهم هللاَّ

 ، حقيقيٍَّة، وتسامٍح حقيقيٍّ
يعيشوَن ويعملوَن مًعا  لبناِء 
مستقبِل أبنائِهم دوَن خوٍف 

ٍب أو كراهيٍة أو تمييٍز  من تعصُّ
عنصريٍّ بناًء على لوٍن أو ديٍن 

أو طائفٍة أو عرٍق.
ُد بُن  صاحُب الّسموِّ الّشيُخ محمَّ

راشٍد آِل مكتوٍم - رعاُه هللاُ.

من فكر 
قادتنا

الّتواُضُع:
كاَن يحـــــلو للَمغفــــــــورِ َلُه - بِإذِن هللاِ - الّشــــــــَيِخ زايـــــِد بِن ُســـلطاَن آِل 

ها، َومنَحها ِمْن  oْيُر في َشوارِع َمدينِة الَعْيِن الّتي أََحب oنَهياَن - رَِحَمُه هللاُ - الس
الّناُس  َوأخَذ  وِق،  rالس إلى  بَِموكِبِه  َه  oتَوج يوٍم  ففي ذاِت  الكثيَر،  ووجدانِِه  َقلِبِه 
بِِه  َوإِْذ  رقاِت،  rالط َوسَط  َمكانِها  في  تَتوقoُف  ّياراُت  oالس َوبدأَت  كضوَن،  يَترا
َدقائَِق  َوفي  جاريِّة،  zالت الَمحّالِت  أَحِد  باتzجاِه  َويسيُر  ُل،  oيَترج  - رَِحَمُه هللاُ   -
كاَن صاِحُب الَمحلz يَركُض قاِدًما َوبُِصحبِتِه بعُض األَشخاِص، وارتَمى 
في أَحضاِن زايِد - رَِحَمُه هللاُ - والَبسمُة ُتعلو ُمَحّياُهما، َوجلسا َسوي{ا 
، َوزايٌد يَسأُلُه َعْن أَحوالِِه َوأَحواِل عيالِِه، َوهكذا فقْد كاَن  zأَماَم الَمحل
لَِفرِحِهم،  َويفرُح  َرعّيِتِه،  أَحواِل  ِد  rتََفق على  َحريًصا   - رَِحَمُه هللاُ   -

لُِحزنِِهْم.   َويحزُن 

يُخ زايُد  oالَمغفوُر َلُه - بِإذِن هللاِ - الش 
بُن ُسلطاَن آِل نَهياَن - رَِحَمُه هللاُ.

الّتسامُح:
يأمُر  وكاَن  عليها،   zدoوالر الرّسائِل  الستعراِض  يوٍم  جلَس ذاَت 

خَص  oالش oصاِحِب حاجٍة حاجَتُه، والحَظ - رَِحَمُه هللاُ - أّن zبإِعطاِء كُل
 oإِحداها في َجيبِه، واستمر الّذي كاَن ُمكلoًفا بَِعرِض الرoسائِل قد أَخفى 

ِمنها. انتهى  أَن  الرoسائَل إلى  يَعرُِض 
فسأَلُه - الَمغفوُر َلُه بإِذِن هللاِ - الّشيُخ زايُد بُن ُسلطاَن آِل نَهياَن - 
رَحَمُه هللاُ: َهل انتَهينا؟ قاَل: نَعْم، فعاَد الّشيُخ ليسأََلُه َعن الرzسالِة 
الّتي أَخفاها، فأجابَُه إِنoُه أخفاها ألنo صاحَبها غيُر ُمسلٍم، َويطلُب 
طلَب،  الماِل لِغرَِض ما، فأمَرُه أَْن ُيعطَيُه ِضْعَف ما  َمبلًغا ِمن 
قائًِال َلُه: ”إِنّنا نَتعاَمُل مَع اآلخريَن على أَنoُهم بَشرٌ، وليَس َوفًقا 
خُص  oلِجنسّياتِهم أَْو دياناتِهم، أَْعِطِه ما ُيريُد ليعرَف ذلَك الش
بoما يهديَُه  كيَف يتعاَمُل الُمسلموَن مَع َغيرِهم، أَْعِطِه، َفُر

بَِسبِبنا“.  ُ oهللا

يُخ زايُد  oالَمغفوُر َلُه - بِإذِن هللاِ - الش
بُن ُسلطاَن آِل نَهياَن - رَِحَمُه هللاُ.
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نواتج الّتعّلم:
يستنتج أوجه الّتعاون • 

الّثقايف بين كل من دولة 
اإلمارات العربّية المّتحدة 

والجمهورية الفرنسّية.
يتتّبع مراحل الّتواصل • 

الحضاريّ بين األمم 
والّشعوب عبر الّتاريخ.

يحّدد أسس العالقات بين • 
الحضارات اإلنسانّية.

يبّين رسالة متحف اللّوفر • 
أبوظبي للعالم.

يثّمن جهود حكومة • 
اإلمارات يف مجال صون 

وحماية الّتراث الّثقايف.

المفاهيُم والمصطلحاُت:
ُة.•  عاصمُة الّنورِ الغربيَّ
عصُر النَّهضِة.• 
لميُّ.•  الّتعايُش السِّ
الحواُر الحضاريُّ.• 
ُة الّنورِ.•  قبَّ

قيٌم ومواَطَنٌة:
العمُل الجادُّ.• 
ُة.•  الوطنيَّ
التَّسامُح.• 
الحواُر.• 

الفكرُة الّرئيسُة:
ــُف اللّوفـــر أبوظبـــي، تحفـــةٌ معماريّـــةٌ، ومفخـــرةٌ ثقافّيـــةٌ، ومحطـــةٌ  متحـ
العربّيـــِة  اإلمـــاراِت  دولـــُة  قّدمـــْت  والغـــرَب،  الّشـــرَق  تجمـــُع  فنّيـــةٌ 
المّتحـــدِة مـــْن خاللِـــِه رســـالًة إىل العاَلـــِم فحواهـــا أنّنـــا نســـتطيُع محاربـــَة 
الجهـــِل بالفنـــوِن، والّظـــالِم بالّنـــورِ، والّتطـــرِف الفكـــريِّ بالجمـــاِل الفنـــيِّ 

ــاينُّ. ــُل االنسـ ــُه العقـ ــذي أبدَعـ الّـ

قبة النور

أوالً:
عاصمتا النور تلتقيان

يف قبة النور

ثانياً:
التواصل الحضاري

عبر التاريخ

ثالًثا:
رسالة اللوفر
اىل العالم 

رِس: ُط الدَّ مخطَّ

ي
ُّالحضاريُّ. ُالحواُر
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