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During the first 10 years of its life, Adyan gradually went 
through four major experiences. The first three years 
(2006-2008) were the years of experimenting the original 
ideas and values that constituted Adyan’s mission and 
identity. With patience, trust, and love, we learnt how to 
make from valuing diversity, socially and spiritually, a real-
life experience with, and for, others. In 2009, Adyan had 
its first office and in 2010 its first employees. During this 
new phase, going until 2011, with lots of dedication and 
professionalism, our programs quickly became inspiring 
models in education and interreligious relations. Between 
2012 and 2015, Adyan continued its development and was 
locally and internationally recognized as a change maker 
in peacebuilding and policy making. 

From being a proactive witness for diversity that builds 
unity, to becoming a model and then a change maker 
in this field, we had to expect, in 2016 while celebrating 
the 10th anniversary of the Foundation that a new 
phase was starting. We understood that our capacity 
to face and reform problematic situations would 
bring oppositions and put us in a battlefield. Today, 
with resilience and determination, we accept this new 
challenge and upscale our ambition, by launching our 
promise for the 10 coming years (2017-2026), that we 
are sure we will achieve with your support and the 
continuous development and institutionalization of the 
Foundation.  

Fadi Daou  
Chairperson and CEO

ا  تدريجيًّ »أديان«  شهدت  حياتها،  من  األولى  العشر  السنوات  خالل 
 )2008-2006( األولى  الثالث  السنوات  كانت  فقد  رئيسة.  تجارب  أربع 
وهويتها.  أديان  رسالة  شّكلت  التي  األصيلة  والِقَيم  لألفكار  تجربًة 
وبفضل الصبر، والثقة، والمحبة، تعّلمنا كيف نصنع من تثمين التنّوع، 
وفي  ا، تجربة حياة حقيقّية مع اآلخرين وألجلهم.  ا وروحيًّ اجتماعيًّ
موّظفوها   2010 وفي  األول،  مكتُبها  أديان  لمؤّسسة  كان   ،2009 العام 
خالل هذه المرحلة وحتى العام 2011، ومع كثيٍر من العطاء  األوائل. 
والِمَهنّية، سرعان ما أصبحت برامجنا ُتلهم نماذَج ُتحتذى في التربية 
أديان  واصلت  و2015،   2012 عامي  وبين  دينية.  بين  الما  والعالقات 
تطّورها وحظيت باعتراٍف محلي ودولي، بصفتها ُمحِدثًة للتغيير في 

بناء السالم وصنع السياسات.

أصبحنا  أن  إلى  الَوحدة،  يبني  الذي  التنّوع  على  رائد  شاهٍد  ومن 
أن  علينا  كان  الحقل،  هذا  في  للتغيير  ُمحِدثين  َبعد  وِمن  نموذًجا، 
لتأسيس  العاشرة  بالذكرى  احتفالنا  وخالل   2016 العام  في  نتوّقع، 
طاقتنا  أّن  نتفّهم  ونحن  بدأت.  قد  جديدة  مرحلة  ثمة  أّن  أديان، 
بإصالح أوضاٍع إشكالّية، قد تستدعي معارضة، وتضعنا في ساحة 
أّما اليوم، وبفضل المناعة والعزم، فإّننا َنقبل هذا التحّدي  المواجهة. 
الجديد ونرتقي بطموحنا، عبر إطالق وعدنا للسنوات الـعشر المقبلة 
نون أّننا سُنحّققه بفضل دعمكم،  )من 2017 إلى 2026(، الذي نحن متيقِّ

وبفضل الَمأَسسة والتطوير المتواصَلين للمؤّسسة.

فادي �ضو

رئيس المؤّسسة ومديرها التنفيذي
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“Before the launching of the operation of liberation of Mosul (Iraq), I was with Adyan in Brih (Lebanon) 
during a gathering for love and reconciliation between Druzes and Christians, who fought each other 
during the civil war in Lebanon... I was so touched that day when I heard the genuine wishes and prayers 
for my city Mosul and its population, and for its recovery as city of diversity in Iraq. I cried a lot that day 
due to the possibility of hope and joy that this event made me envision for the future. Best success for 
Adyan. Our societies are in big need for such a model.”
Suha Aoudi 
Iraqi Journalist trained with Adyan 

“As the great consumer rights advocate Ralph Nader once said, ‘The function of leadership is to produce 
more leaders, not more followers.’  Judging from the young people I met last night, Adyan is definitely 
producing more young leaders, who are committed to social justice, peacebuilding, tolerance, and 
coexistence.”
George Aldridge
US MEPI Beirut Coordinator

»قبل انطالق عملّيات تحرير الموصل، كنُت مع مؤسسة أديان في بلدة بريح )لبنان( خالل لقاء 

للمصالحة والمحبة بين الدروز والمسيحيين، الذين تخاصموا خالل الحرب األهلية في لبنان... 
وأهلها،  الموصل  الصادقة لسالمة مدينتي  الدعوات واألماني  تأثرُت وقتها حين سمعُت  كم 
بكيت طويالاً ذلك اليوم من الفرح، ومن األمل الذي بدأت  وعودتها مدينة التنّوع في العراق. 

ة إلى مثل هذا النموذج«. ا. كل التوفيق ألديان. مجتمعاتنا اليوم بحاجة ماسَّ أراه بعيداً
سهى عودة

صحفية عراقية متدّربة مع أديان 

ا المدافع الكبير عن حقوق المستهلك رالف نادر: "تتمّثل وظيفة القيادة بإنتاج مزيٍد  "كما قال يوماً

من القادة، ال مزيٍد من التابعين". ومن خالل ُحكمي على الشباب الذين التقيتهم ليلة أمس، فإّن 
وبناء  االجتماعية،  بالعدالة  ملتزمون  هم  الذين  الشّبان،  القادة  من  ا  مزيداً ا  حتماً ُتنتج  أديان 

السالم، والتسامح، والعيش المشترك".
جورج ألدريدج

منّسق "مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية" في بيروت
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“Born out of a “National Charter for Education on Living Together in Lebanon”… a common school 
curriculum on shared values is being taught…[that] focuses on “the promotion of coexistence” by 
embracing “inclusive citizenship” and “religious diversity” and aims to ensure what the instigators 
call “liberation from the risks of… sectarianism.” But the new curriculum is more than an optimistic 
plea to love thy neighbor and an assertion of a golden rule common to all religions. It teaches pupils 
that they can celebrate differences without threatening coexistence… The fact that it is happening 
today in Lebanon is of global significance…The curriculum’s focus on peace and reconciliation 
between religions is an antidote to the extremist propaganda of the Islamic State.” 
Gordon Brown 
Former Prime Minister of the United Kingdom and UN Special Envoy For Global Education
In: Washington Post (November 29, 2015) 

“The strategic cooperation with Adyan Foundation on Countering Violent 
Extremism is one of the best achievements for Twitter Public Policy MENA.”
George Salama
Head of Public Policy MENA – Twitter

رعة الوطنية للتربية على العيش مًعا في لبنان"... يجري تعليم مناهج دراسية موّحدة حول  "ِمن َرِحم "الشِّ

الِقَيم المشتركة... التي ُترّكز على "التشجيع على العيش المشترك" عبر تبّني "مواطنة حاضنة للتنّوع" بما 
ر من مخاطر... الطائفية".  فيه "التّنوع الديني"، وتهدف إلى ضمان ما يدعوه واضعو هذه الشرعة: "التحرُّ
إال أّن المناهج الدراسية الجديدة هي أكثر من مناشدة تفاؤلية في محّبة الجار، وتأكيد القاعدة الذهبية 
العيش  تهديد  دون  من  بالفوارق  االحتفاء  بإمكانهم  أّن  الطالب  ُتعّلم  إّنها  األديان.  لجميع  المشتركة 
المشترك... الواقع الذي يحدث اليوم في لبنان هو ذو أهمية عالمية... إّن تركيز هذه المناهج على السالم 

والمصالحة بين األديان لُهَو ترياٌق للدعاية المتطّرفة لتنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(".
غوردون براون

رئيس الوزراء البريطاني السابق والمبعوث الخاص لألمم المتحدة للتربية العالمية
في صحيفة "واشنطن بوست" )29 تشرين الثاني/نوفمبر 2015(

ف العنيف، هو أحد أفضل  "إّن التعاون اإلستراتيجي مع مؤّسسة أديان على محاربة التطرُّ
اإلنجازات لقسم السياسات العامة في "تويتر" لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا".

جورج سالمة
رئيس قسم السياسات العامة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا – تويتر
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