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مقدمة
التس ااامي ليح حد هاتد اداا اا ةابة هل اس اس اايية ايريل س اايسا اايما الو ان الاحسة امن ال الس ااذل اي ال الل ال ل ن د
ان التساامي اان لل بنن اداا الكمد اهال اي مثي

بقم نتميااس اا نسمة اساراديل هسا

التساامي االاحسة االساذل ي

لل بساتع اي عييل اا اادد اي ال الل ان

االساتيعان الو ان تقدل ااس التساامي االاحسة االساذل ااا س السااس الحاي محاد

هن عايد آل نهيان ،الي عهد أهس ظبي نادس القادد اهعيو ليقسات الاسايحة ،متكالذ هسعا

دا ل ايية االساتيعان اي ال االة

الغربية عبر ال ال عيو مساشا ا ا ارت ال ذاات الثمادية هين وسا ا ا اراديل ا الة ا ما است ال ربية الاتحدت اي انتصا ا ا اااس اديد اب ا ا ا ااا
ليتسامي االسذل ال الاي.

ال ظااء ال من بص اام سن التاسي ايحد ان مذمي الاس ااتقبل ايسا سان نل اراءت ا ناة الو قس اار يقات الس ااذس اال التي
تقيد الحا س التي تريد ان تتساامي اان تشيب ساذل يدا عن الحرا االا اعات ااالمية االتي ت اني ممها م ظل شا س

ممعقة الح اارال االاسا ا  ،اند الس ااذل با س ااا ي ،الس ااذل ال ي قما نحيل د مم عحا ارات الس اامين ،اي س عييما ااي ا اي ااي
ال الامعقة التاس ا ا

تحقيقد.

د امساعست ا عل االتالاال التاسيلي االمص ا اار الكبير لتنس ا ااانية التي اس ا ااتعاعت الدهيسماس ا ااية االماساتية

التس ا ا ااامي االاحسة يريقما نحس الس ا ا ااذل ال الاي الامح ا ا ااس اال ي ااتربما ممد اهل

بس اا سن نل ما اتس من اهد ولو وسسا اااء انحا اار الاحسة االتسا ااامي هين الح اا س
إعدا قياس ا ا ا ااية اا ت قااة ساال انس ا ا ا اااء الدين من ملتي

ال ا ا اال من ا اااتها اا تما الكرال ال ين
ي

نتج عن هل ااامة اال ت ا عالاي

الدبانات ابذ ال الل تتسج هيقاء اا هين ش ا ا ا ااي اهعار ابا ا

الالاتينان.

السا ااذل ال الاي اا ل ال محالة حا اارا ت اان الحا ا س اي نحا اار مسا ح الاحسة االتسا ااامي صياا هيمها قاا اس ااا اال اما اي
االماسات ال ربية الاتحدت ي

بشيب أنا

من أكثر من  200امسية من ش س اهسض احسة اتسامي اسذل.

الهدف من االس ااتبيان اس الت رف عيو اساء الح ااسا
الحا ااسا

ادف االستبيان

اي السين ال ربي سل مالهسمهل ليتس ااامي نااة أنساعد ام راة ان قان

يدسقسن ما يداس سلهل اي ال الل ااي ممعقة الحا اارال اهاس ا ا اتحديدا من تعسسات تصا ااس اي مصا اايحة التسا ااامي

االت ابب السياي ابماء السذل ال الاي ااممياتهل الحلصية اال امة اال لها عذاة التسامي.
الامه ية
ت ااان االس ااتبيان اس ااةية مالتس ة التا ة الالرا ااة لياح اااسقين ليت بير عن ت ريالهل اتالس اايرال الح االص ااي لاالهسل التس ااامي قاا
ت ااان اب ااا قتا ة امثية عايية عيو ا ا الالهل ليتس ااامي ااي نهابة االسا اتبيان سا ا ال مالتسك لكتا ة اذم امميات ش االص ااية

يرةبسن اغي تحقيقها اي ياتهل الح االص ااية ااالسا ارية االا تاشية .القد اعا ا االس ااتبيان عيو االنترنيت اش اااس صيد 200

مادتي ش ا ا ا االج من عدت امس ا ا ا اايات عربية ش ا ا ا ااايت االماسات ال ربية الاتحدت االاايكة ال ربية الس ا ا ا ا س بة االسحرين االكسيت

اسيعمة عاان امصر اسسسيا ااالس ن اايسعين اال زادر االاغر اتسنح امسسيتانيا االيان اال راال .
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عرض المتادج
ماها ت مي قياة التسامي ل ؟
ال الس االاسامحة:
•

اختاس  28مح ا ا اااس

 )%14من م اسع  200مح ا ا اااس اي االس ا ا ااتبيان اعااس  %70ممهل اسال  40عاما ت ريف

م مو قياة التس ااامي المس ااسة لهل ال الس االاس ااامحة  .اهل يدل عيو السس اااية اعدل التسس ا اي م مو الكياة من
خاسج نعاال ياتهل اليسمية هيمهل ابين أايهل اايرانهل اااا ا ااداادهل اعمذدهل اي ال ال اها ا ذ باثل تساد م ظل
الما

•

السح

عن الحيات االممة االت ابب م االخرين سذل اتسامي.

اتمحصا اار آسادهل اي ان التسا ااامي اس ال الس عمد الاقدست االت ااع عن أخعاء اآلخرين امقاهية ا سا اااءت ا

سا ااان

اعدل س ا ساااءت ا ساااءت االق اااء عيو اللذاات هين اا ار االس ارت السا دت االس د عن الحقد اتامي اللير ل اي
الما

اهل مالهسل أخذاي ااتااعي عا اليد ا ال اذلد اي قااة قتسد الامزلة لألنبياء االصالحين.

ا خاء االاس ت االحس:
•

ااختاس  34مح ا اااس

 )%17من م اسع  200مح ا اااس اي االس ا ااتبيان اعااس  %70ممهل اسال  30عاما ت ريف

م مو قياة التسامي المسسة لهل االخاء االاس ت االحس اهل يدل عيو يبي ة االنسان ال ي بس و ليحس االاس ت
م الما

اايل تحا ا ر د عمد الت امل م من سل

االحيسان اال اا التس ااامي االحس ا س ااا

حس اا ااخست

سس اسل أ دال ،ااسل أخرى ان أكثر شي حسد التسامي عحان ايها اس ة ال انرعي سبما ايها.

•

اتمحصر اساال اي ان التسامي اس الحس الاعيل هين السحر ا س اللير لي اي اان التسامي اس الاحسة االس ا ت

اال ار ة المالسية ااالياةمان الين القيس ااالاء السريرت ت اي الكل االس الاحسة اا خذص االت اان حس ات اي
ااالباان ان الحس اس أسا

الحيات.

االمن االسذل ااهمل:
•

اختاس  106مح اااس

 )%53من م اسع  200مح اااس اي االس ااتبيان اعااس  %80ممهل تحت  40عاما ت ريف

م مو قياة التسا ااامي المسا ااسة لهل اهمن االسا ااذل  .اهل يدل عيو ان الحا ااسا

بستعي سن تحقيل ا ذمهل الدساسة اال ال ااالستقراس.
•

يسحثسن عن اهمان االسا ااذل تو

اتمحص ا ا ا اار آسادهل اي أن التس ا ا ا ااامي اس ابسل اآلخر ،اا ترامد ،االت ابب الس ا ا ا ااياي م د ،اا ترال الرأي االثقااات،

االح ا س الالتيالة ،االت ابب م هل سااذل ،انب قل اهاكاس الساايبية التي تسلد ال مص ارية االكرانية اال م  .اتقبل

اآلخر االت امل إنسا ااانية ات اان ابحا اااشا ااة صا اارف المظر عن اختذف ال رال االدين ،اابسل اآلخر االتساال م د

ااالنالتاك عييد ،االسذل االتساال م د االتالاعل م د اي البماء ا نساني االح اسي ،ااهمل أن بنسن الغد محراا

بحال هين أبامد اسمساتد اع اا اس ليدال ال ربية االامعقة اأن تت اان الح س ام السذل االاحسة االتسامي.
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امميات الحسا
التسامي االاحسة ااهمان االسذل:
تامو عد  87من الاحاااسقين اعد ال  192أن بسااس التسااامي االاحسة ااالمان االسااذل هين ش ا س ال الل اان ب ل السااذل
ال الل اان بساتقر ال الل ال ربي ساذل اأن تمتهي الحرا اأن تساير قل الدال عيو نهج ااا س سااس الحاي محاد هن عايد
اي ل الس ااذل ااالخاء االاحسة اسااء السين ال ربي أكايد اان ب ل الس ااذل عبر ال الل اأن بحالظ ا ا ماسات اش اايسخها اأن

ب س اهمن ااآلمن اي الدال الات ا اارست اأن

بسا اايراا عيو س االماسات اي مسا ستها ليسا ااذل لتقريس ااهات المظر اأن

ب ل الحس االسذل االس دت ان يادفية ا ان خذاات سياسية.
الصحة االاسااات:

اااا م ظل الاح ا ا ا اااسقين عيو تاميهل أن تمتهي اادحة قسسانا اأن بناليهل ا ش ا ا ا اار ا ا السباء اجب ا اليقاك اال ذج لكااة

ليكسسانا اقااة اهمراض الاسا اات صا ااية اتسايري م انا اي قااة ال ال الل ،اأال ن د منان اي ال الل بنسن صيد االاييات هدان
اخ

قساهل قامية ،ان تت اان اتت اار الدال م

ها الس ض اان بنسن ال دل اي الحيات اان ب امل قل انسان االنسان

االخر باثل ما اس بحس.
ال يل اال ال االم اك:
تامو م ظل الاح اااسقين الحص ااسل عيو الم اك اي اسس ااتهل اعايهل ا ياتهل االحص ااسل عيو الت ييل الاماس ااس لعاس اتهل،

اال ال اال عاء االم اك لهل اهسا اارال اان بنسن ال اي ممتج االحصا ااسل عيو ارص اتكييالات اي مهال تلدل اايانهل ،اان

يتل محاس ااسة قل مسا ا ال ال ييتزل اسا ح التس ااامي ااال ترال لياسظالين اأن بنسن الت امل اي ظل الاحسة االتس ااامي االس ااري

ااالاتااعي اان ب ل الرخاء اأن يراا الالر ة اي عيسن االيالال اي الحيات.
امثية عن التسامي
•

من ت ربتي الحا ا ا االصا ا ا ااية ت امذتي اليسمية اةير اليسمية م اشا ا ا االاص من ملتي

ال مسا ا ا اايات ال ربية ااالامبية

االاسايمين الكمهاا نالح الا اامياة هراك الحاس االت ااان االتسا ا ا ا ا ا ااامي اال ارال هيمماا ،امظرت مس ت اق هي ار تكالي
ليشيب س ا ت.
•

انا م ياد الو عميل قان مس ا ا ا ااةسل م ي عن ا دى الص ا ا ا ااالسف التي ندسس ا ا ا ااها اس قان يدس ما ت لغة اامبيد اانا
ا س ما ت من مسا اليغاة ال ربياة ااو يسل تغيبات م يااة ما ت التربياة ا سا ا ا ا ا ا ااذمياة اتل تكييالي من ابال الاحا ا ا ا ا ا اراة
هتادسيح الااا ت هادل ممهاا اي هلا اليسل الكمو قمات متشساد امراقاد ااااتر ات عيو الاحا ا ا ا ا ا اارااة ان تكي

عمييي م يل

اليغاة اهامبياة ان بقسل االاهااة هادل ممو الكمهاا اااااأتمي اد عاال قاامال من الت اامال م اا ا الا يل اااالات لو اناد
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مسا ا اايحي اال بانن ا ا ااسا ا اات بت الاح ا ا اراة ممو ااالت لو اال ت ياي اند مسا ا اايحي م قسل د قل ا ي الت امل
هيمكل ااهتسات لها اايت ال.
•

عالسنا عان اال قتل عااي ا ير اد ايسانمد اسايي اماتد اب ل شا رنا ال ار ة المالساية خاااة ان االةتيال قان
عريل اللعاء.

•

ما اال د ا ا ااا س الس ا اااس الح ا ااي محاد هن عايد ال نهيان من مسا ست ليس ا ااذل ااالخست االاحسة االتس ا ااامي م

الة

اسراديل ااستكااال لعريل السذل ال ي هدأي ساس الحي عايد اللير س اة ا عييد.
•

ان ب تا

سل عد من ال مسا ا ا اايات ااال بان تسا ا ا ااتعي التالاعل االنسا ا ا اااني م هل ممتهو التسا ا ا ااامي ت ربة 200

امسيد اي الة االماسات ممتهو التسامي االنساني عيو اسعها).
•

صال امامي مسا

ااء شاا

اع ت الحاااسع اقال الحااا

بقس ساياستد اجها د يدعل ع سع ياعمة اي السان ايل يرااا الل تمتسد ااي مسارعة

متساها هايها يالس ال الس الصااالي عمة ااا قان ممهل اال ان االسا سااامحما لساد ا

ت الو سال انها االدتهل اال يساد اعز من السالدت لكمهل تربس عيو الصالي.
•

الت ربة الا تاشية التي نحيا هها اما ا ماسات التي تبمي سؤيتها الاسا ا ااتقبيية عيو التسا ا ااامي ال ي تتل ي ممهج اي

•

ت د اايقة التس ااامي االتي عرات هسايقة االخست ا نس ااانية االتي اا ها ا ااا س الس اااس الح ااي محاد هن عايد الظد

كل نسا ي الا تا اعيو الاستسى ا ايياي االدالي.

ا من اساع اأنبل اسس التسامي التي سيليداا س ل التاسي ا نساني.
•

ت ربة شاالصاايةد لقد قمت عيو خصااال م اااديل ال ار ،ار مي اسا

اسةل اللصااال قان ايبي اقيذو اسا ي

متألاة سا ا اابس اللصا ا ااال ،قما قياا التقي ااميل عمد بأخ ني اهلل له ا التصا ا اارف اأش ا ا ا ر

ا ا اايل انقج ا باان

اس ا ا اايعرت الح ا ا اايعان اان ا اب د أبال ا ا ا اااس ا ا ا اايي هيمما ااتها قل ايس الهل االحزن اال ا ا اايل ااقل القيس االراك
انالتحت نحس مساس الحس االسذل اخساست الحيعاند االحاد هلل س ال الاين.

•

الحا ا ااي عايد ييس ا اراي امسا ا اايرتد اي التسا ا ااامي ا الة ا ماسات ال ربية أكبر ناسهج وه خص ا ا اصا ا اات عاما قامذ
ليتس ا ااامي تات من خذلد عديد الال اليات االمح ا ااايات الليرية اس ا اادت تساع ا ا

نال الدالة مرات عدت ..بص ا ا س

تحديد مثال م ين ا التساامي ال ي نشيحاد اي الة االماسات ال ربية الاتحدت ايديما الكثير من السحار ااالمل اي الة

اا ادت االكال مت اابب م االخر لهل قسال باأخا انهاا اعييهل اااساات ب اا انهاا االكال ميتزل ااا لاد اعيياد ااالمسس
ماشية نل سذسة ابساية.
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•

ااالاال يي بسن ايرق ااسن اي الحاااسع د خاح اادل خل اهمي ااي ااهد ل ايت الهمي اةساال ااه ات ال،
نحا اات اا اادبقتي اخ ت السلد اةسا اايت ااد اعا ا ت الاا ااقة اانتهي الاسعا ااسع،و اات ا بتمي عيي ال ار
ساحيمي ايت ال ييال هتماعع اال يي بسا م

ض.

ااالت:

• ت تبر ا ماسات مثاالو ياو عيو التسامي من خذل تسااد أكثر من  200امسية عيو أسعها العيسة
التسامي اس التغاعي عن الزالت اي ييس اللير لي اي  .اتكسن مثال ليتسامي .اأاال مثال الحي عايد ييس ا اراي.

تسايات
•

لس ظ ان ةالبية من شاااسقسا اي االسااتبيان لديهل اعي اا يداس من تعسسات اي الامعقة اان م يسماتهل ايدت ادا

اسةبتهل اي الاحا ا اااسقة اي نحا ا اار مسا ح التسا ا ااامي اي الامعقة اال الل اقل ما بحتااسند اس ا تسادهل عبر تكييالهل
أعاال تعسيية لصا ا ااالي ا نسا ا ااانية عبر انحا ا اااء االالف من ال اشيات االالرال التعسيية اي ملتي

اسااء السين

ال ربي.
•

كانت ااتاامات الاح ا ا اااسقين تتاحسس سل التس ا ا ااامي االاحسة ااهمان االس ا ا ااذل الص ا ا ااحة االاس ا ا ااااات اال يل اال ال

االم اك امن سادي ااااي اتا ة الة التعسع الالتيالة ساساء التعسع الالكري اا ال ساااني اا الا مسي اا الاا ي

ااد نالكر اي الهيةة الدالية ليتساامي القيال اسا ست تعسيية قبيرت الكن المساسة لي انا عيو بقين ان اةيبية السحار
اي قااة انحاء الكرت اهسعاية عمدما بنسن التعسع من اال ا نساانية امن اال الحالا عيو مساتقبل السحارية اهما
تمتالي مهية التالكير ايتساهل ال اي بنسنسا عان قسقسة الاتعسعين من اال التسامي اا نسانية.
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