


















       شــبكة العائــات: تتضمــن مجموعــة مــن العائــات التــي 

ــط  ــع ترتب ــة مواضي ــرات ومناقش ــادل الخب ــا، لتب ــع دورّي تجتم

بقَيــم الحيــاة العامــة والحيــاة الزوجيــة والتربيــة، بشــكل عابــر 

ــان. ــف واألدي للطوائ

ل  ــكِّ ــوع: ُتش ــة للتن ــة الحاضن ــة للمواطن ــبكة العراقي        الش

مبــادرًة جديــدة، ُأطلقــت فــي ســنة 2017. َتلّقــى أعضاؤهــا 

أديــان  خبــرة  إليهــم  َتنقــل  التــي  التدريبــات،  مــن  ِرْزمــة 

الشــبكة،  أعضــاء  ضوئهــا  فــي  قــام  وقــد  ومفاهيمهــا. 

ــة التــي تواجــه العــراق علــى عــدة  ــات األولوي ــد التحدي بتحدي

ُصُعــد، ورســموا خطــة للعمــل مًعــا علــى مواجهتهــا.

ً









يشــّكل تدريــب المدّربيــن/ات جــزًءا مهّمــا مــن عملنــا فــي 

معهــد المواطنــة وإدارة التنــوع. وقــد جــرى فــي عاَمــي 2017 

ــى  ــة، عل ــة عربي ــن 13 دول ــات م ــن ومدّرب ــب 110 مدّربي و2018 تدري

"المواطنــة الفاعلــة والحاضنــة للتنــّوع الثقافــي والدينــي"، 

فــي خمــس ورش تدريبّيــة إقليميــة أقيمــت فــي المغــرب 

التدريبــي،  الَمســار  نهايــة  وفــي  ولبنــان.  والعــراق  واألردن 

َتيــن  الــذي يشــمل تنظيــم كلٍّ مــن الــدول لدورَتيــن تدريبيَّ

بشــكل ناجــح، مــع متابعــة مــن كبــار مدّربــي/ات أديــان، ومــن 

ثــّم المشــاركة خــال عــام 2019 فــي دورة تدريبّيــة أخــرى؛ 

يتأّهــل هــؤالء المدّربــون والمدّربــات للحصــول علــى شــهادة 

مــدّرب)ة(، معَتَمــد)ة( مــن المعهــد فــي مؤّسســة أديــان، 

ــوع.  ــذا الموض ــى ه ــب عل للتدري

شمــل برنامـــج التدريـــب الَمحـــاور اآلتيـــة:

       الفـــــرادة والُهوّيــــــة الفرديــــــة واآلخــــــر

       الُمواِطــن)ة( الفاعـل)ة( ودوائـر تأثيــره)ها(

       الَعقــــد االجتماعــــي والمجـــــال العـــــاّم

       التنّوع في العالم العربـي والحريـة الدينيـة

       المواَطنــــــــــة الحاضنــــــــــــة للتنـــــــــــّوع

ً





ً

ً



ــّوع،  ــان هــو َمصــدر إلهــاٍم للتن "لبن

ِمثــاٌل  هــو  أديــان  فــي  والعمــُل 

علــى  المواطنيــن  قــدرة  علــى 

جديــد؛  مســتوى  نحــو  التقــّدم 

األوقــات  فــي  األمــل  يعــّزز  مــا 

. " لصعبــة ا

المنّسقة الخاّصة لألمم المتحدة في لبنان 

السّيدة بيرنيل كارديل











"إعــان بيــروت حول اإلصــاح التربوي للوقاية مــن التطرف في المجتمعــات العربية"
كنتيجــة لمؤتمــر إقليمــي حــول الموضوع، بمشــاركة 50 خبيًرا تربوّيا من الــدول العربية.





ِاشــترك مــع مؤسســة أديــان ألول مــّرة فــي لبنــان: مجلــُس 

كنائــس الشــرق األوســط، ودار الفتــوى فــي الجمهوريــة 

األعلــى،  الشــيعي  اإلســامي  والمجلــس  اللبنانيــة، 

والمجلــس المذهبــي لطائفــة الموحديــن الــدروز؛ فأنَتجــوا 

واإلســام  المســيحية  "دور  عنــوان:  يحمــل  ــا،  تربوّيً دليــا 

فــي تعزيــز المواطنــة والعيــش مًعــا".

الدينّيــة  للتربيــة  أديــان  برنامــج  ضمــن  الدليــل  هــذا  أتــى 

علــى المواطنــة الحاضنــة للتنــوع، لُيشــّكل َمــورًدا فريــًدا 

ــاظ، إلغنــاء معارفهــم حــول  للتربوييــن والخطبــاء والوعَّ

قيــم الكرامــة اإلنســانية، وقبــول اآلخــر، واألمانــة، والعــدل، 

والتضامــن،  والتكافــل  والعهــود،  القوانيــن  واحتــرام 

العــاّم.  والخيــر  والغفــران،  والعفــو 

المنتَدبيــن  الخبــراء  مــن  نخبــٌة  الدليــل  مضمــوَن  وَضــع 

مــن ِقبــل المؤسســات الدينيــة الرســمية الشــريكة فــي 

إلنجــاز  ســنوات  ثــاث  مــدى  علــى  تعاونــوا  المشــروع، 

ــات  ــٍق للكلم ــن، وُملَح ــي مجّلَدي ــل ف ــاء الدلي ــواه. فج محت

ً

ــة  ــت رعاي ــه، تح ــل إطاِق ــال حف ــت خ ــي ألقي ــمية الت الرس

ــي 20  ــون ف ــال ع ــاد ميش ــة العم ــة اللبناني ــس الجمهوري رئي

ــا بوزيــر التربيــة األســتاذ مــروان حمــادة،  أيار/مايــو 2017، ممثَّ

والدينّيــة  الوطنيــة  الشــخصيات  مــن  حشــد  وحضــور 

واإلعامّيــة. والتربوّيــة 









هــو أحــُد أبــرز مشــاريعنا فــي قســم االلتــزام المجتمعــي في 

ــه إلــى الناشــطين/ات الدينّييــن مــن مختلف  أديــان، وهــو موجِّ

ضمــن  يعملــون  الذيــن  لبنــان،  فــي  والمناطــق  الطوائــف 

جماعاتهــم، وفــي مجاَلــي اإلعــام الدينــي والتربيــة الدينيــة.

آذار/مــارس  إلــى   2018 نيســان/أبريل  مــن  المشــروع  يمتــّد 

2019، وقــد َتحّقــق منــه ثــاث ِوَرش تدريبيــة للمســتفيدين، 

ومفهــوم  السياســية،  العلــوم  إلــى  مدخــا  تضّمنــت 

ســنة  فــي  تليهــا  أن  علــى  للتنــّوع،  الحاضنــة  المواطنــة 

جــرى  دينّيــة،  وتربوّيــة  واجتماعيــة  إعامّيــة  مبــادرات   2019

المناطــق  مختلــف  فــي  تنفيذهــا  بهــدف  تصميمهــا 

أنفســهم.  والناشــطات  الناشــطين  ِقبــل  مــن  اللبنانّيــة، 

ً









َّ





64ً شــاّبا وشابة

12 منّشًطا ومنّشطة، و150 طفا وطفلة من النازحين 
السوريين إلى لبنان، مع عائاتهم ومحيطهم اللبناني

ً

إّن أكثــر المناطــق فقــًرا فــي لبنــان، هــي التــي اســتقبلت 

لقربهــا  وغالًبــا  الســوريين؛  النازحيــن  مــن  األكبــر  العــدد 

مــن الحــدود. وقــد شــّكل هــذا الواقــع مــع مــرور الوقــت 

التحتيــة،  الُبَنــى  علــى  الســكاني  الضغــط  بســبب  تحّدًيــا، 

هــذا  َتشــّكل  لذلــك،  العمــل.  ســوق  فــي  والمنافســة 

 9 مــن  أشــهر  أربعــة  فتــرة  علــى  امتــد  الــذي  المشــروع 

لبنــان. شــمالي  عــكار،  منطقــة  فــي  وَترّكــز   ،2017/12 إلــى 

والتعــاون،  اأُللفــة  مــن  جــّو  إيجــاد  فــي  المشــروع  نجــح 

النازحيــن الســوريين واللبنانييــن مــن أهــل المنطقــة،  بيــن 

الســام  روح  عــّززت  لألطفــال،  تربويــة  أنشــطة  عبــر 

ــطة  ومنشِّ ــًطا  منشِّ  12 فقــام  المتبــادل.  واالحتــرام 

ــوا  تلقَّ أن  بعــد  طفــا)ة(،   150 تجــاه  األنشــطة  بهــذه 

ألنشــطتهم.  التربويــة  والمــواد  الازمــة  التدريبــات 

حــول  األهالــي  جمعــت  أنشــطة،  مــع  ذلــك  َتزامــن 

تقاليــد  تبــادل  حــول  واجتماعيــة  تثقيفيــة  عمــل  ورش 

الذاكــرة،  حــول  والحــوار  ولبنــان،  ســوريا  بيــن  الطبــخ 

الجــو  هــذا  فشــّكل  والطوائــف.  األديــان  بيــن  والعاقــات 

وجــه  فــي  حقيقيــة،  مناعــة  الناشــطة  العاقــات  مــن 

المنطقــة.      وأهــل  النازحيــن  بيــن  والصراعــات  الخافــات 

ً





ً







      ما أهمُّ التحديات التي تواجه حرية الدين والمعتقد اليوم؟
أودُّ أن أمّيــز بيــن أبعــاد مختلفــة ومترابطــة فــي هــذا اإلطــار. أّوال: هنــاك البعــد السياســي، إذ ال يمكنــك العمــل مــن أجل/علــى/

ــف  ــة بالتوظي ــذه الحري ــاكات ه ــط انته ــا ترتب ــا م ــمل. غالًب ــاق أش ــع نط ــل م ــد، دون االتعام ــن والمعتق ــة الدي ــبيل حري ــي س ف

ــيِّئ للديــن فــي السياســة أو حتــى إنهــا َتنبــع منــه، إذ إن تســييس الديــن يشــكل نزعــًة منتشــرة عبــر جميــع القــارات. السَّ

ــَة  ــة حري ــتورية والقانوني ــائُل الدس ــد المس ــرة ُتقيِّ ــاالت كثي ــن المكّونــات الصلبــة، إذ فــي ح ــر م ــي: ُيعتب ــد القانون ــا: البع ثانًي

ما أن  ــا، ال ســيَّ ــا، ال بــل ضرورّيً الديــن والمعتقــد. ومــن هــذا المنظــور، تصبــح إعــادة النظــر فــي عاقــة الديــن بالدولــة أمــًرا مهّمً

ــع. ــة للجمي ــاوية والكريم ــة والمتس ــة العادل ــوم المواطن ــاء مفه ــق ببن ــط بعم ــة ترتب ــذه الحري ه

التنــّوع،  التحــدي فــي تعزيــز ثقافــة احتــرام  الثقافــي. فَيكمــن هنــا  البعــد  الناعــم والمنتشــر: وهــو  الُبعــد  ثالًثــا: هنــاك 

َكُكّل. والشــعب  الدينيــة  الجهــات  الــدول، ومنهــا  الفاعلــة مــن غيــر  الجهــات  لــدى  وَصونهــا 

هــذه إحــدى ُطــرق النظــر إلــى التحديــات. واألهــم هــو أن هــذا التحــدي عالمــيٌّ وحضــاري، ونحــن فــي حاجــة ماّســة إلــى بعضنــا 

ع. ــوُّ ــام وتن ــترك بس ــش المش ــد، للعي ــن والمعتق ــة الدي ــة حري ــي بأهمي ــتوى الوع ــع مس ــا رف ــب علين ــه. يج ــا لمواجهت بعًض

      باعتقادك، أين َتكمن أهميُة العمل الذي تقوم به أديان في هذا المجال وضرورُته؟  
م "مســاحة لقــاء" ثمينــة، حيــث تجتمــع الجهــات الفاعلــة بمختلــف انتماءاتهــا االجتماعيــة والثقافيــة، وتتفاعــل  "أديــان" ُتقــدِّ

ــاء. وقــد أثــار اهتمامــي بشــكل خــاص مســاهمُة المؤسســة فــي اإلضــاءة علــى ُســوء الفهــم أو التصــدي لمفهــوم  بشــكل بنَّ

المفاهيــم  صياغــة  علــى  "أديــان"  قــدرة  ر  ُأَقــدِّ أيًضــا  والمســيحي.  المســلم  المنظوَريــن  فــي  والمعتقــد،  الديــن  حريــة 

والحجــج الاهوتيــة بلغــة بســيطة، وبمتنــاول الجميــع. وأعتقــد أن "أديــان" قــد أظهــرت قــدرة رائعــة علــى التعامــل مــع 

ــور  ــدِّ جس ــياق، وم ــجاع" للس ــق و"ش ــم عمي ــى فه ــيٍّ عل ــكل مبن ــد، بش ــن والمعتق ــة الدي ــي( لحري ــم )أي الثقاف ــد الناع البع

ــية. ــة والسياس ــات الديني ــع الفعالي ــل م التواص

      برأيك، كيف يمكن للبلدان العربية وغيرها -على النطاق العالمي- أن تستفيد من عمل أديان في دعم             
حرية الدين والمعتقد؟  

أعتقــد أن عمــل "أديــان"، يْمكنــه أن ُيلهــم العديــد مــن الفاعليــن. فنمــوذج الَحوكمــة واألعمــال الــذي تّتبعــه المؤسســة، 

حاضــٌن للتنــّوع. أيًضــا أشــارك مفهومهــا حــول المســؤولّية االجتماعيــة الدينّيــة.

أمــا العمــل الــذي أنجزتــه "أديــان" فــي مجاَلــي التعليــم )مراجعــة المناهــج الدراســية( والتواصــل االجتماعــي، فِمثالــّي أيًضــا. 

ويمكــن تكــراره فــي ســياقاٍت أخــرى.

ً













      ما مفهوم التضامن الروحي في البوذّية؟
ــي  ــة. ويعن ــر الكونّي ــط الظواه ــوم تراُب ــدة، أْي مفه ــأة المعتم ــب النش ــو مذه ــاال، ه ــًة وجم ــة جوهرّي ــم البوذّي ــر تعالي إّن أكث

ذلــك أّن فــي كّل كائــن حــيٍّ موجــود، مفهــوَم الترابــط واالعتمــاد المتبــادل. فعلــى ســبيل المثــال: تناولــُت َمــوزة علــى وجبــة 

يــن. بذلــك، يصبــح األطفــال الذيــن قطفــوا  الفطــور، وهــذه المــوزة قــام بقطفهــا أطفــال فــي مزرعــة مــوز كبيــرة فــي الفيليبِّ

هــذه المــوزة جــزًءا مــن كيانــي؛ إذ إّننــي أْحَيــا بفضــل تلــك المــوزة التــي قطفوهــا.

ــي  ــن الروح ــه التضام ــوذي، إّن ــور ب ــن منظ ــرى. فِم ــات األخ ــن دون الكائن ــود م ــذا الوج ــي ه ــا ف ــٍن أن يحي ــتطيع أيُّ كائ ال يس

ــة، القائمــة علــى النشــأة المعتمــدة. إنَّ ُوجــودي يعتمــد علــى الكائنــات األخــرى، وفــي الوقــت  المترّســخ فــي تعاليــم البوذي

، اعتمــاُد بعضنــا علــى بعضنــا اآلخــر، هــو اعتمــاد متبــادل. فِمــن خــال  نفســه، يعتمــد وجــوُد الكائنــات األخــرى عَلــّي. وِمــن َثــمَّ

ــذا  ــن. ه ــعادة اآلخري ــق س ــي تحقي ــودي ف ــهم ُوج ــي أن ُيس ــب ف ــى اهلل، أَرغ ــا إل ــذرة ُتقّربن ــود ب ــوذا، أو بوج ــة ب ــان بطبيع اإليم

ــي. ــن الروح ــي للتضام ــى الحقيق ــو المعن ه

      كيف ترى البوذّية التنّوع واالختالف بين البشر؟ 
ُأَمــٌم مختلفــة تعيــش فــي عالمنــا، وإنــي أرى االختــاف بينهــم فــي جنســياتهم وأديانهــم، إّلا أّننــا نعيــش مًعــا علــى 

واالزدهــار.  الســعادة  بتحقيــق  البشــرّية،  لــكّل  المشــترك  األمــل  أو  المشــتركة  الرغبــة  تتمّثــل  وبذلــك،  نفســه.  الطريــق 

ولضمــان حيــاة ســعيدة للنــاس أجمعيــن؛ يجــب علينــا أن نتخطــى هــذه االختافــات. ولتحقيــق ذلــك، يجــب فــي بــادئ األمــر 

أن ُنقابــل اآلخريــن وَنفهمهــم، وَنفهــم أنفســنا فــي الوقــت نفســه. فِمــن خــال فهــم اآلخريــن وفْهِمنــا ألنفســنا، يْمكننــا 

ــع.  ــعادة الجمي ــق س ــر، لتحقي ــا اآلخ ــع بعضن ــا م ــاون بعضن ــو تع ــق نح ــى الطري ــور عل العث

      ماذا تقولين للشباب والشابات عن التعامل مع االختالفات؟  
قــد تجعلنــا بعــض االختافــات الموجــودة لــَدى اآلخريــن، َنشــعر بالقليــل مــن الخــوف، إّلا أّننــي أتمّنــى ِللجيــل الجديــد أن 

ــى للشــباب أن يتعّرفــوا إلــى أشــياء  يتغّلــب علــى ِمثــل هــذه المخــاوف، وينفتــح علــى كلِّ مــا هــو جديــد ومختلــف. أيًضــا أتمنَّ

ــر  ــح أكث ــس- أن نصب ــى العك ــل -عل ــنا، ب ــن أنفس ــزء م ــد أيَّ ج ــي أن َنفق ــك ال يعن ــد. وذل ــم جدي ــى عال ــوا عل ــدة، وينفتح جدي

ــي. ــخصي والدين ــتَوَيين الش ــى المس ــا عل عمًق
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