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ص تنفيذّي
َّ
ُملخ

وتركيا  واألردن  لبنان  األديان، يف  بني  للحوار  الحاليّة  للمبادرات  ًصا  ملخَّ التقرير  يقّدم هذا 

والعراق. وتحقيًقا لهذه الغاية، يبني التقرير إطاًرا نظريًّا لتحليل أنشطة الحوار بني األديان يف الرشق 

يَاتِها يف هذه الدول، ويستعرض  األوسط، ويَعرض تحلياًل لألمناط الحاليّة للحوار بني األديان وتحدِّ

مبادرات الحوار الرئيسية الجارية يف كّل دولة، ويوفّر َموارد بشأنها. 

بشكل عاّم، يرسم التقرير صورة عن مجال ال ينفّك يتغرّي، وتَعكس تطوُّراتُه األمناط اإلقليمية 

يناميّات الوطنية الفريدة، إْذ تُواِجه أنشطُة الحوار سلسلة من التحديات السياسية  املشرتكة، والدِّ

والدينية يف املنطقة. ثم إنَّ الرتاجع األخري يف أنشطة الحوار بني األديان، الذي شهدته تركيا حديثًا، 

يؤكِّد هشاشة هذه األنشطة يف الرشق األوسط. وعىل الرغم من هذه التحديات، يعلِّق املَعنيُّون 

التضامن  تحفيز  الحوار عىل  قدرة  كبرية عىل  آمااًل  التقرير،  إعداد هذا  إطار  قابلناهم يف  الذين 

األديان  بني  الحوار  أنشطة  فتحّولت  اإليجايب.  السيايس  واإلصالح  االجتامعي،  والتجدد  الروحي، 

-بطُرق متعددة- إىل مختربات مركزيّة يف املنطقة، يستمّر فيها التطوير واالختبار لِنامذج جديدة 

والعالقات  املستقبلية،  الدينية  القضايا  د  تحدِّ أن  شأنها  ِمن  والسياسيّة،  الدينيّة  التطّورات  من 

االجتامعية، والسياسات اإلقليمية يف الرشق األوسط. 

يسلّط هذا التقرير الضوء عىل سبعة دروس ميكن استخالصها، يف النجاح التنظيمي واألهمية 

االجتامعية ألنشطة الحوار بني األديان. 

 الحوار بني األديان يف الرشق األوسط مجاٌل ناشٌئ نسبيًّا، ومنّوه مرتبط ارتباطًا مبارًشا 

بالديناميات السياسية واالجتامعية الكربى التي تَطبع املنطقة، ويَدُخل يف ذلك منّو 

العنف باسم الدين. 

 يؤثّر اإلطار السيايس يف كّل دولة يف تطّور الحوار بني األديان وفُرَِصه بشكل كبري. ومع 

أّن الديناميات اإلقليمية والدولية تكتيس أهمية كربى، فإن غالبيَّة منظامت الحوار 

بني األديان اعترَبت التحديات السياسيََّة املحلية والوطنية أكرث املعضالت صعوبًة يف 

عملها. 
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 مع أن أنشطة الحوار بني األديان برعاية الحكومات وذات بُعد عاملي تركَت أثرًا كبريًا 

يف إعادة رسم الرسديات السياسية والدينية يف املنطقة، فإن ُمعظَم مبادرات الحوار 

املجتمع  حاجات  خدمة  إىل  ه  وموجَّ محلِّ  طابع  لها  األربع  الدول  يف  األديان  بني 

األساسية، وتَنبع من مؤسسات دينيّة. 

 هناك حساسية كربى لدى منظامت عديدة، تجاه مصالح وتأثريات أجنبية، قد تكون 

يَة وراء أنشطة الحوار بني األديان.  متخفِّ

 يختلف توزيع الغايات السياسية واالجتامعية والدينية ملنظامت الحوار بني األديان يف 

هذه الدول، إاّل أّن الدعم ألنشطة الحوار بني األديان التي تقّوي قيم املواطَنة يتناَمى، 

عىل الرغم من اختالف معنى هذه القيم يف السياقات الوطنية. 

أنَّ  إاّل  املنطقة،  يف  متنّوعة  جامهري  لجذب  األديان  بني  الحوار  منظامت   سعت 

مجال املشاركة والتواصل ما زال واسًعا أمام الشباب والنساء، واملحافظني الدينيني، 

والجامعات التي تحمل معتقدات متطرّفة.

زيادة  إىل  تهدف  عمل،  إسرتاتيجيات  األديان  بني  الحوار  منظامت  غالبية   اعتمدت 

التعليم  إسرتاتيجيات  واعترُبت  بسالم.  مًعا  للعيش  املحلية  القدرات  وبناء  التوعية 

املَعنيّة  املنظامت  قدرات  تعّزز  أن  شأنها  من  التي  املُهّمة،  هذه  يف  أساسيًّا  عنرًصا 

بالحوار، للمساهمة يف إصالح الرتبية الدينية وتجديدها، ويف إرساء الرتبية عىل التنّوع 

يف املنطقة.
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مقّدمة

جذبَت  وقد  املُعارص.  األوسط  الرشق  يف  ومتناِميًا  جديًدا  مجااًل  األديان  بني  الحوار  يُعترب 

ديناميَُّة هذا النمّو انتباه العلامء وصانعي السياسات والقادة الدينيني والسياسيني، عىل حدٍّ َسواء. 

فاعرتف هؤالء القادة والعلامء بإمكانيات مبادرات الحوار يف دعم التنمية يف املنطقة، وخفض حّدة 

التوتُّرات الدينية، وخلْق مناذج جديدة من العيش مًعا يف مجتمعات متنّوعة دينيًّا. وهنا، بإرشاف 

مؤسسة أديان يف لبنان، من خالل ِقسميها: معهد املواطنة وإدارة التنوع، ومركز رشاد للحوكمة 

الثقافية، يستطلع هذا التقرير منّو الحوار بني األديان يف لبنان واألردن وتركيا والعراق. وانطالقًا من 

البحوث املَيدانية يف الدول األربع، يرسم هذا التقرير خارطة ألنشطة الحوار املُعارِصة يف كّل دولة، 

م التقرير تحلياًل عابرًا لهذه الدول، ويسلّط  ويقيِّم نجاحها التنظيمي وصداها االجتامعي. أيًضا يقدِّ

الضوء عىل النامذج والغايات واملقاربات املختلفة للحوار بني األديان، املوجودة يف املنطقة، ويقّدم 

هون اليوم الحوار بني األديان  الشخصيات الرئيسيََّة وقادَة الفكر واملؤسسات واملبادرات، الذين يوجِّ

يف كّل دولة، ويحدد التحديات والظروف التي تؤثّر يف جودة أنشطة الحوار يف هذه الدول، ويف 

قدرتها عىل تحويل التوتُّرات االجتامعية والدينية والسياسية، أو عىل تحسني طريقة إدارتها. 

األديان،  بني  الحوار  أنشطة  يُحدد  نظريًّا  إطاًرا  األّول،  الفصل  يف  التقرير  يقّدم هذا  بدايًة، 

املُعارص.  األوسط  الرشق  يف  والديني،  والسيايس  االجتامعي  مبعناها  املتعلقة  النقاشات  ويراجع 

يرتكز هذا اإلطار عىل الدراسات التي صدرت أخريًا يف هذا اإلطار، لتصميم منوذج يقّسم أنشطة 

الحوار بني األديان إىل فئات يف املنطقة، ولِتصميم أداة استبيان جرى استخدامها الحًقا يف البحث 

م هذا االستبيان لتدوين أنشطة الحوار املتنّوعة  املَيداين، الذي جرى يف إطار هذا املرشوع. فُصمِّ

التنظيمي لهذه األنشطة، وأهميتها االجتامعية يف األُطُر  النجاح  التي تجري يف املنطقة، ولقياس 

املحلية واإلقليمية. 

بعد تقديم هذا اإلطار، يَعرض التقرير يف الفصل الثاين نظرة عامة ُمقارَنة للبيانات التي ُجمَعت 

يف البحث املَيداين يف الدول األربع. ويسلِّط التحليُل العابر للدول الضوء عىل سبعة دروس أساسية حول 

الحوار يف املنطقة، حيث ترتبط الدروس الثالثة األوىل بنامذج مؤسسات الحوار بني األديان يف املنطقة 

ومُنّوها مع مرور الوقت. ويؤكّد التقرير بشكل عاّم الطبيعَة الشابّة والديناميكية ملبادرات الحوار 

يف الرشق األوسط. ويف الواقع، انطلقت غالبية أنشطة الحوار الواردة يف هذا التقرير، يف الَعقَدين 

األخريين. وتُشدد البيانات أيًضا عىل أهمية األُطُر السياسية، والدور الذي تؤّديه الدولة يف صياغة هذا 



٤

النمو، إذ يشّكل اإلطاُر السيايس املتغرّي، أحد التحديات الكربى التي تعرتض مبادرات الحوار يف الرشق 

األوسط، وِمن شأنه أن يحدد إمكانية منوِّ الحوار الوطني يف دول مثل لبنان والعراق، أو تَضاُؤلِه، كام 

حصل أخريًا يف تركيا. وعىل الرغم من أهمية تأثري الدول واإلطار السيايس، يؤكد التقرير أيًضا الوجوَد 

الَقوّي والساحق ملنظامت املجتمع املدين املَعنيَّة بالحوار، والتي يتمتع العديد منها بعالقات وروابط 

رصيحة بأَحد التقاليد الدينية. 

رسان املستفادان )الرابع والخامس( من هذه الدراسة، مبجموعة من الغايات التي  يتعلّق الدَّ

اعتبار بعض منظامت  ميْكن  املثال:  املنطقة. عىل سبيل  األديان يف  بني  الحوار  أنشطة  بها  تتَّسم 

أنَّ  غرْيَ  أيًضا-،  املنطقة  -ويف  ُدَولها  واالجتامعي يف  السيايس  التغيري  تبحث عن  منظامٍت  الحوار، 

رؤية هذه املنظامت للتغيري املَرجّو، تختلف اختالفًا كبريًا. وعليه، قد تُكون بْعُض أنشطة الحوار 

أنشطة  بعض  أن  إالَّ  والتعددية،  والدميقراطية  الدينية  بالحرية  متعلقة  عامة،  مبشاريع  مرتبطة 

الحوار األخرى قد تُكون مرتبطة مبشاريع التجديد الديني يف املنطقة. مع ذلك، قد تُكون مبادرات 

 ،)transformative change( الحوار األخرى متعلّقة بغايات محّددة، قد ال تشرتط التغيري التحوُّيل

ِمثل حامية حقوق أقلِّيَّة دينية معيّنة. فرَبز موضوع "املواطَنة" بِصَفته َموضوًعا شّكل قاِساًم مشرتَكًا 

يختلف  قد  أعىل،  هدفًا  وأْخَذها  "املواطَنة"  تأطري  لكنَّ  املنطقة،  يف  متعددة  حوار  مشاريع  بني 

اختالفًا كبريًا بني مبادرة وأخرى. 

رسان السادس والسابع بأنواع الجامهري، التي تستهدفها أنشطة الحوار بني األديان،  يتعلّق الدَّ

واإلسرتاتيجيات التي تعتمدها هذه األنشطة لتحقيق غاياتها. ويرتبط أحد الدروس الهامة املتعلقة 

بالجمهور يف املنطقة، بالجهود املبذولة للوصول إىل املشاركني من الشباب والنساء. ويف حني أن 

العديد من  العديد من مبادرات الحوار ذكَرت حامس املشاركني )الشباب والنساء( لِلحوار، فإن 

ا الدرس الثاين  املبادرات نفسها، تُواجه صعوبًة يف جذب املشاركني الشباب والنساء بشكل واسع. أمَّ

الذي ميْكن استخالصه بالنسبة إىل الُجمهور، فيَكمن يف قلّة املبادرات القادرة عىل استدامة أنشطة 

األكرث أهمية يف  الدرس  املنطقة. أخريًا، قد يكون  "املحافظني" و"اإلسالميني" يف  ناجحة مع  حوار 

إضافية،  تربوية شاملة  برامج  تطوير  إىل  بالحاجة  االعرتاف  األديان، هو  الحوار بني  إسرتاتيجيات 

يف مجموعة واسعة من القطاعات يف مجال الحوار. وكانت الحاجُة إىل مزيد من الرتبية املُراعية 

لألديان، والرتبية عىل التنّوع الديني، وتطوير مناذج حواريّة مناِسبٍة إقليميًّا تتَّسم برشعية أكرب، هي 

املواضيع الرئيسيَّة التي ركّز عليها الفاعلون املَعنيُّون بالحوار، واملستطلَعون يف هذه الدراسة. 

التقرير قراءة معّمقة حول وضع الدول األربع، ويرسم إطار  الثاين من هذا  يقّدم النصُف 

د التطّور التاريخي  الحوار بني األديان يف كلٍّ منها، حيث تتضمن كلُّ قراءة مقّدمة مقتَضبة، تُحدِّ

والدينية  واالجتامعية  السياسية  التحديات  حول  املالحظات  بعض  وتستعرض  الدولة،  يف  للحوار 

م املراجعة عدًدا من أنشطة الحوار بني األديان الرئيسية،  الكربى، التي تعرتض الحوار اليوم. تالِيًا، تُقدِّ
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يَاتها. أيًضا تُسلّط الضوء عىل اآلمال واملعضالت املرافقة للحوار  ومنظامتها وطبيعتها وغاياتها وتحدِّ

بني األديان، بحسب املقابالت التي جرت مع الشخصيات الرئيسية يف هذا املجال. وتنتهي كّل قراءة 

قُطْرية بخامتة، تُلخِّص الدروس والتوصيات الرئيسية املُستخلَصة من هذه الحالة. 

م عىل نحٍو يَسُهل استخدامه، ويتضمن رسوًما  أخريًا، تَجدر اإلشارة إىل أن هذا التقرير ُصمِّ

الدينية  األمناط  عن  ومعلومات  دولة،  كّل  يف  املوجودة  الرئيسية  األمناط  حول  وجداول  بيانيّة 

والسياسية الوطنية. وتَْجمع املُلَحقاُت املتَواِفرة يف نهاية التقرير عدًدا من املوارد اإلضافية املتعلقة 

الرشق  يف  األديان  بني  الحوار  عن  متَوافرة  َمرِجعيّة  كُتُب  ومنها  املنطقة،  يف  األديان  بني  بالحوار 

ل(، ودليٌل لِلمنظامت املَعنيَّة بالحوار بني األديان يف كّل دولة،  األوسط، وبياناٌت خاٌم )أّوليَّة مل تُعدَّ

وقامئة بأسامء الشخصيات الرئيسية التي جرَت مقابلتها يف إطار إعداد هذا التقرير.
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1. اإلطار النظري لتقييم الحوار  بين األديان

االعتبارات األولية: تعريف الحوار بني األديان وتسمياته
"الحوار بني  تندرج ضْمن  أن  التي ميْكن  املتنوعة  األنشطة  أقرَّ علامُء ُوجوَد عدد من  لقد 

األديان"، ومنها أنشطة متعددة ال تستخدم هذه التسمية وال ترفضها. يعرّف هذا التقرير أنشطة 

الحوار بني األديان١ كاآليت:

مة عمًدا، لُتشارِك فيها طائفتان دينيَّتان أو أكرث أو أفراد، بهدف  "األنشطة مصمَّ
تعزيز التعاون والتعايش السلمي، أو املعرفة بينها". 

يُقّر هذا التعريف ُوجوَد إطار معيارّي أدىن، من شأنه أن يُريس هياكل الحوار بني األديان، 

ويهدف إىل تعزيز السلم االجتامعي والديني والسيايس. إاّل أن طبيعة اإلطار املعياري ونطاقه، ميْكن 

أن يختلَِفا اختالفًا كبريًا من نشاط إىل آخر، حسب ما تُظهره الحاالُت الواردة يف هذا التقرير. 

يف بعض األُطر الوطنية والدينية -كام هي الحالة يف تركيا َوفًْقا لهذا التقرير-، اكتىس الحواُر 

بني األديان معًنى سلبيًّا. نتيجًة لذلك، تَعمد أحيانًا املجموعات املهتّمة ببناء التواصل والعالقات 

السلمية بني املجموعات الدينية، إىل تفادي استخدام مصطلح "الحوار بني األديان"، وتختار استخدام 

عبارات أخرى لوصف أنشطتها. لذا، وَصَفت عّدُة تحركات ومنظامت يف الرشق األوسط أنشطتَها، 

لمي"، وتَبني "املجتمعات الحاضنة للتنوع الديني"، وتعمل من  بأنها أنشطة تُعزِّز "التعايش السِّ

داقات بني أتباع األديان"، وتسعى لـ"العيش مًعا بسالم يف عامل متنّوع"، أو تبني "التواصل  أجل "الصَّ

بني الثقافات أو الحضارات". يف هذا التقرير، تتضمن مبادرات الحوار بني األديان مجموعة واسعة 

أو  هيكليتها  وتحديد  األديان  بني  العالقات  تسهيل  عىل  أسايس  بشكل  تُركّز  التي  األنشطة  من 

تشجيعها، وعىل اتِّخاذ إجراءات واضحة لتحقيق غايات متنّوعة. 

مناذج الحوار بني األديان
اِقرَتح الباحثون عدًدا من التصنيفات ألنواع مبادرات الحوار بني األديان وغاياتها. تُساهم هذه 

التصنيفات يف وضع أنشطة الحوار بني األديان ِضمن أُطُرها الجغرافية والدينية والسياسية، بتحديد 

١ يُرجى العودة إىل كتاب دريسن )املرتَقب(، لالطِّالع عىل نقاٍش أشَمَل حول هذا التعريف، وغريه من التعريفات للحوار بني األديان.
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تستجيب  أو  تَخلقها  أو  تواجهها  التي  واملعضالت  وغاياتها،  األنشطة،  بهذه  املَعنيَّة  األطراف 

. لها

تُعترب هذه التصنيفات أيًضا رضورية لتقييم أنشطة الحوار بني األديان، وفًْقا لنواياها وأهدافها 

الواضح للحوار بني األديان عىل تقييم أداء  التصنيف  املذكورة رصاحة. يف هذا اإلطار، ال يساعد 

أنشطة الحوار أو فعاليتها فحْسب، بل عىل فهم معنى أنشطة الحوار بني األديان، وخاّصة يف أُطُر 

دينية أو سياسية معيّنة، وِمن ِضمنها التغيرياُت االجتامعية والدينية عىل املدى الطويل -التي قد 

تُعربِّ األنشطة عنها أو تحّث عليها-، وصداها السيايسُّ والثقايف أيًضا. 

ل أنواع أنشطة الحوار بني األديان املختلفة، َوفًْقا  اِختار هذا التقرير أربع فئات عامة، تُفصِّ

إسرتاتيجيات   )٤ واملشاركني.  الجمهور   )٣ التغيري.  ونظريات  الغايات   )٢ املنظمة.  نوع   )١ لآليت: 

العمل واملُخرَجات. وعىل غرار أي عمليّة تصنيف، غالبًا ما تُكون الحدود بني هذه الفئات مشرتَكة 

ومرتابطة ومتقاطعة، أو غري كاملة. يِصُف القسم اآليت املكوِّنات املختلفة لكّل فئة من هذه الفئات، 

ويعطي مالحظات عن أهميتها يف تقييم الحوار بني األديان. 

I. نوع املنظّمة

هناك عدد من الطرق لتقسيم أنشطة الحوار بني األديان إىل فئات، بحسب نوع املنظمة، 

وبطُرٍق ميْكنها أن ترَتك أثرًا كبريًا يف غاياتها وأنشطتها. يتضمن هذا التقرير أكرثَ فئات املنظامت 

استخداًما، وهي َثاٍن: 

•  املنظامت الحكومية

•  منظامت املجتمع املدين

•  املنظامت الدينية

•   مستوى َمأَْسسة املنظمة: رسمّي، أو غرْي رسمّي، أو ِمهنّي، أو مجتمعي-شعبي

•  منظمة أكادميية

•  طبيعة املنظمة ومنَشُؤها الجغرايف

•  منظامت تابعة لشخصيات

•  مصادر التمويل

الحوار  ألنشطة  مرحّل  م  تقدُّ عن   ،)٢٠١5( وفيشباخ  اد  حدَّ مثل  الباحثني  بعض  كشف 

بني األديان يف الرشق األوسط، تَطوَّر خاللها الحوار بني األديان. فكان أوَّاًل نشاطًا مرتبطًا ارتباطًا 

بَْعد تنامي  بُعًدا سياسيًّا وسياساتيًّا، ال سيام  ثّم أخذ  الدينية والتفكري الالهويت،  وثيًقا باملنظامت 
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َموجة العنف الديني يف املنطقة. وأخريًا أخذ بُعًدا جديًدا مع منظامت املجتمع املدين واملبادرات 

املجتمعيّة أو الشعبية. هذا التطّور قد ال يصف جميع املسارات الدينية يف الرشق األوسط، إاّل أن 

غالبية الباحثني يتفقون عىل أن التطّور الذي طرأ عىل نشاط الحوار بني األديان، جاعاًل منه أداة 

يّة الحوار بني األديان يف املنطقة. وقد طرَحت أبعاُد السياسة  سياسية تستخدمها الدول، مُيثِّل خاصِّ

هذه عدًدا من األسئلة عىل الباحثني، حول األجندات السياسية الرصيحة والضمنية ألنشطة الحوار 

بني األديان، حسب ما سريُِد يف هذا التقرير. انظر عىل سبيل املثال وولف ) ٢٠١٧(، وماركيوش ) 

٢٠١٨(، ودريسن )قيد النرش(، ومحمود )٢٠٠٦(. 

اد وفيشباخ، ٢٠١5( التقدم املرحل ألنشطة الحوار بني األديان يف الرشق األوسط )حدَّ

حوار ديني 

بني العلامء

2١٩٩٠-٠٠٠

ه  حوار موجَّ

من الدولة 

2٠١٠-2٠٠٠

ه من   حوار موجَّ
منظامت املجتمع املدين

2٠2٠-2٠١٠

 II. الغايات ونظريات التغيري

وكورنيل،  ٢٠١٣؛  ونيرت،  ٢٠١٧؛  وآخرون،  )مارشال  واملنظامت  الباحثني  من  عدٌد  د  شدَّ

أتباع  بني  للحوار  العاملي  عبد العزيز  بن  عبد الله  امللك  ومركز  ٢٠١٨؛  وناجل،  وغريرا  ٢٠١٣؛ 

 ،)theories of change(عىل أهمية فهم نظريات التغيري ،)األديان والثقافات "كايسيد"، ٢٠١5

عىل  التغيري"  "نظريات  وتنطبق  املختلفة.  األديان  بني  الحوار  أنشطة  مناذج  عليها  تُبنى  التي 

عىل  تنطبق  أن  أيًضا  وميكنها  معيّنة،  ومبادرات  ملنظامت  املعيارية  االلتزامات  أو  الفلسفات 

األسئلة  عن  باإلجابة  التغيري  نظريّات  تبدأ  األديان.  بني  بالحوار  املَعنيِّني  والجامهري  املشاركني 

وماذا  األديان؟  بني  الحوار  من  تحقيَقه  الشخصيات  أو  املنظامُت  هذه  تَأُمل  الذي  ما  اآلتية: 

املشاركون  أو  املنظامت  وهل  الحوار؟  من  املَرُجّوة  النتيجة  وما  األديان؟  بني  الحوار  لها  يعني 

يربطون املاُمرسَة أو نشاَط الحوار بني األديان بتغيري رصيح أو ضمني، يف العقلية أو الوعي أو 

السلوكيات؟ وإْن صّح ذلك، فإىل أّي مًدى؟

ة،  يعتمد هذا التقرير الفئات السبع اآلتية، باعتبارها تضّم الغايات ونظريات التغيري املهمَّ

الواردة يف أنشطة الحوار بني األديان يف الرشق األوسط: 
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•  اإلقصاء أو االحتوائيّة أو التعددية؟

يّل؟ •  تغيري تحوُّ

•  مواطَنة حاضنة للتنّوع؟

•  مسؤولية دينية-اجتامعية؟

• حقوق اإلنسان؟

• حرية الدين واملعتقد؟

• حقوق األقليات؟

نرتكز هنا عىل التصنيف الثاليث الكالسييك: اإلقصاء واالحتوائيّة والتعددية، عىل الرغم من 

االنتقادات املوّجهة أخريًا إليه من الهوتيني وعلامء أديان )مويريت، ٢٠١٢؛ وكلوين، ٢٠١٠(. هذا 

التصنيف الثاليث، الذي طّوره أساًسا باحثون مثل هيك ونيرت )٢٠٠5(، وإيك )٢٠٠٦(، كان له أثر 

صات واالهتاممات العلمية املتنّوعة  كبري يف بحوث عديدة حول الحوار بني األديان، عابرة للتخصُّ

التصنيف،  )أبو منر وخوري وِويلتي، ٢٠٠٧؛ وفاهي وبوك، ٢٠١٨؛ وكودا، ٢٠٠٣(. وبحسب هذا 

ينطبق اإلقصاُء عىل ُمشارِك أو منظمة أو فلسفة، يَعترب أن إميانه الديني -دون غريه- هو الحقيقي 

ا االحتوائية، فتنطبق عىل ُمشارِك أو منظمة أو فلسفة، يَعترب أن إميانه الديني يكتنز  والصحيح. أمَّ

غالبية الحقيقة أو جزًءا كبريًا منها، لكنه منفتح عىل التعلّم واالعرتاف بتقاليد دينية أخرى. أخريًا، 

تنطبق التعددية عىل ُمشارِك أو منظمة أو فلسفة، يَعرتف بوجود مسارات متعددة ومتساوية من 

حيث الرشعية لبلوغ الحقيقة، وبأنَّه ما ِمن تقليد ديني ميْكنه أن يحتكر فْحَوى الحقيقة ومعناها. 

يف تصنيف اإلقصاء-االحتوائية-التعددية، يُعترب الالهوت غايًة يف األهمية لفهم نشاط الحوار 

بني األديان وتقييمه، وميْكن أن يرتك تأثريًا كبريًا يف نوع التغيري املَرُجّو. ومع أنَّ الجزء الثاين من هذا 

ل العالقة بني املوقف الالهويت وطبيعة النشاط يف عدد من املبادرات املحددة، فإننا  التقرير سيُفصِّ

نَوّد هنا إثارة بعض النقاط عن رأي الباحثني، حول تأثري فلسفات التغيري الكامنة وراء مبادرات 

الحوار بني األديان، يف نوع األنشطة التي تجري ونجاحها. 

يف  األخرية.  اآلونة  يف  األديان  حوار  حول  األبحاث  يف  كبريًا  اهتامًما  التعددية  مفهوُم  أُويِلَ 

بعض الحاالت، تُشّكل التعددية الغاية التي يُقيَّم الحوار بني األديان عىل أساسها. وكام الحظ أبو 

منر وآخرون )٢٠٠٧(، ميكن وصف العديد من الفاعلني واملنظامت وفلسفات الحوار بني األديان، 

برؤية  يرتبط  ما  غالبًا  الذي   ،)transformative change( يّل"  التَّحوُّ "التغيري  إىل  يسَعون  بأنهم 

دّي للتعاون بني األديان يف خدمة العدالة االجتامعية. وِضمن نظرية  ، أو ِمثاٍل تعدُّ تَحرٍُّر مجتَمِعيٍّ

التغيري هذه، ميْكن أن ميثّل الحواُر بني األديان حاِفَز التغيري أو آليَّته، إذ من خالله يتحّول الفاعلون 

لمي. إضافًة إىل ذلك، يُِقيم بعض الباحثني  الدينيون وغريهم، ويصبحون ملتزمني رؤيَة التعايش السِّ
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روتيغ  ي  يسمِّ والتي  والديني،  السيايس  التغيري  ومشاريع  التحّويل  الحوار  هذا  بني  هّشة  روابط 

ينيِّني-الثقافيِّني" )انظر أيًضا: ليامن وكوش، ٢٠١5(. تُركّز هذه  )٢٠٠٧( عمالءها بـ"الدميقراطيِّني الدِّ

املواقع عادة عىل الطبيعة املجتمعية وقدرات الحشد االجتامعي، التي تتمتع بها القوى الدينية، 

النرش(.  التضامن االجتامعي والسيايس لغايات دميقراطية )دريسن، قيد  وعىل قدرتها عىل َخلْق 

أو  بعض،  إىل  بعضها  تَعرُّف  ببساطة  أو  األديان،  بني  والتواصل  الدينية  الرتبية  زيادة  ومن خالل 

املشاركة مًعا يف َمهامَّ عامة، تبدأ التقاليد الدينية بالتقدير واالعرتاف بالقيم الروحية واملدنية، التي 

د اإلميان الديني الفردي، ال  يقّدمها اآلخر املختلف دينيًّا. وهو اكتشاٌف ِمن شأنه أن يُعّمق ويجدِّ

بل يحّوله أيًضا. 

اآلخرين  آراء  تضع  التي  اإلقصائية،  الدينية  املواقف  أّن  التعددية،  دعاة  بعض  إىل  بالنسبة 

الدينية يف خانة اآلراء الخاطئة، قمعيٌَّة بطبيعتها، وتؤّدي إىل متييز وخالف دينيَّنْي. وقد أشار غريرا 

وناجيل )٢٠١٨( إىل أنَّ الفاعلني اإلقصائيِّني ميْكن أن يَستخدموا -أو يخربوا- الحوار بني األديان، 

ُمنتَِمني ُجدٍد  إيجايب لجذب  أنفسهم بشكل  أو تقديم  الدينية،  ُهِويَّتهم  لاَِم فيه مصلحة تحسني 

األرثوذكسيِّني"  "املتكيِّفني  اسم  اإلقصائيِّني  من  النوع  هذا  )٢٠٠٧( عىل  روتيغ  أطلَق  وقد  إليهم. 

)Orthodox Adapters(. وهو تعبرٌي عن وجود عنارص تبشري ومصالح وحفاظ عىل الذات، َمخفيّة 

أو غري مخفيّة. 

يُفهم  ما  غالبًا   ،)٢٠٠٤( كونغ  طّورها  التي  للصيغة  وِطبًقا  هذه،  النظر  وجهة  من  انطالقًا 

السالم بني األديان، وِمن ثَمَّ السالم يف هذا العامل، عىل اعتبار أنهام يتطلّبان تغيريًا يف العقلية الدينية 

باتجاه التعددية. ويُعترب الحوار بني األديان، الوسيلة التي يتحقق من خاللها هذا التغيري. 

رفَض علامء آخرون هذا املوقف، قائلني إنه من غري املفيد اإلشارة ضمنيًّا إىل أن التعددية 

ديّتها.  رضورية لنجاح الحوار بني األديان، أو لتقييم مبادرات الحوار بني األديان بحسب مستوى تعدُّ

الدينيِّني اإلقصائيني )من  الفاعلني  الباحثني إىل أن مجموعة واسعة من  الواقع، أشار عدد من  يف 

فاعلني  ا  حقًّ كانوا  الراديكاليني(،  األرثوذكس  اليهود  وإىل  الربوتستانت،  األصوليِّني  إىل  لفيِّني  السَّ

٢٠١٤؛  )بريثريتون،  األديان  بني  الحوار  تُسّهل  التي  والسياسات  الظروف  عن  أساسيِّني  ومدافعني 

ويانغ، ٢٠١٤؛ وبورهاين، ٢٠١١؛ وفايرستون، ٢٠١5؛ وفولف، ٢٠١١(. 

لتنفيذ  سني  متحمِّ يكونون  قد  الدينيني  اإلقصائيني  إن   )٢٠١٤( يانغ  يقول  اإلطار،  هذا  يف 

لب لقيم السالم واالستقرار  سياسات التعددية والدفاع عنها، بسبب التزامهم الروحي واألخالقي الصُّ

والنظام والحرية. أيًضا قد يُرّوج اإلقصائيون -وال سيام األقليات منهم املوجودين يف مجتمع ما- 

لِلحوار بني األديان، خشيًة منهم من تهميش طوائفهم، يف مجتمع ال يَُعدُّ الحوار والتعددية من 

املُثُل االجتامعية األساسية. يف هذا اإلطار، ميكن أن تكون املشاركة يف أنشطة الحوار بني األديان، 

ناتجة من الحاجة إىل الدفاع عن حقوق األقليات الدينية يف مامرسة شعائرها الدينية بحّرية، إالّ أّن 
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أنشطة الحوار التي تنطوي عىل تحوُّل ديني، قد تكتيس طابًعا سلبيًّا لدى هؤالء املشاركني، الذين 

اًل أجنبيًّا.  قد يرفضونها باعتبارها تدخُّ

بني  مثايلٍّ  لِحوار  واملنظامت  املشاركني  من  العديد  التزام  عىل  الضوء  النقاش  هذا  يسلّط 

األديان، يهدف إىل الحّد من الخالفات بني الطوائف، وال يُقوم عىل فلسفة التحّول الديني. وعوًضا 

عن تغيري تِلقايئ يف العقليات، ميكن االرتقاء بأنشطة الحوار بني األديان لتحقيق التناغم الثقايف، أو 

السالم االجتامعي يف مجتمعات مترضرة بسبب الخالفات. 

الناجحة، غالبًا ما تكون مرتبطة بنظريات االحتوائيّة  ملّا كانت مشاريع الحوار بني األديان 

أو التعددية، فِمن املهّم تَوخِّي الحذر من اقتصار هذه املشاريع عىل نظريات التغيري التعددية أو 

ديِّني أحيانًا-،  االحتوائيّة فحْسب. فقد عزَّزَت بعُض املجموعات اإلقصائية -ملواجهة طلبات التعدُّ

عىل  املنطقة،  يف  الحوار  عىل  القامئة  والسيايس  االجتامعي  التغيري  مشاريع  يف  الفعالة  ُمشاَركتَها 

الرغم من أنها قد تكون رافضة للتغيري الديني التحّويل، عىل ِغرار األمثلة التي سنذكرها الحًقا من 

تركيا والعراق. وتجدر اإلشارة إىل أن اإلقصائيني، غالبًا ما يُكونون محور االهتامم يف جهود الحوار 

بالنسبة إىل  الحوار، ال سيام  التواصل معهم ومشاركتهم رشطًا أساسيًّا لنجاح  بني األديان. فيُعترب 

املنظامت، التي تَعترب جهود الحوار بني األديان التي تبذلها وسيلًة إىل التوعية بني األديان، ومحاربة 

التنميط الديني السلبي، والحدِّ من التطرّف والعنف الديني ضّد األقليات الدينية. وقد أشار عّدة 

باحثني )مارسدن، ٢٠١٨( إىل أنه من املُستبعد أن يشارك اإلقصائيون يف طاولة الحوار، إْن كانت 

املواقف التعددية رشطًا مسبًقا للمشاركة يف هذا الحوار. 

اِتَّبع هذا التقرير مقاَربًة علمية اجتامعية، ملعالجة هذا النقاش بني الباحثني. فلم يَعترب أنَّ 

إسرتاتيجيات التعددية أو التغيري التحوُّيل، أكرث فعالية أو أفضل من إسرتاتيجيات اإلقصاء أو السالم 

الثقايف. وعوًضا عن إصدار حكم معياري أو مسبق عىل شكل الحوار الفعال، سعت التصنيفات 

املذكورة يف هذا التقرير ببساطة، إىل وصف الطرق املتعددة األَْوُجه التي تعتمدها املنظامت، لفهم 

إسرتاتيجياتها وعرِْض غاياتها ومواقفها املعيارية، ثم قياس األنشطة الفعلية لهذه املنظامت، وتَقبُّل 

املجتمع لها. 

ُمالَحظة أخرية عىل فلسفات التغيري: التصنيفات املستخَدمة يف هذا التقرير تهدف إىل قياس 

بالتأكيد، ميكن  أو سياسيًّا.  اجتامعيًّا  أو  دينيًّا  تغيريًا  بَوْصِفه نشاطًا يستهدف  األديان،  الحوار بني 

وصف عدد متزايد من منظامت الحوار بني األديان يف الرشق األوسط، بأنها منظامت فاعلة، تسعى 

إىل إقامة رشاكات مع مجموعات دينية أو حكومية أو من املجتمع املدين، لتحقيق أهداف إنسانية 

األقليات  حقوق  مضاعفة  -ومنها  التقرير  هذا  يف  املستخَدمة  التصنيفات  غاياُت  وتُعربِّ  مشرتكة. 

والحرية الدينية وحرية املعتقد أو املواطنة الحاضنة-، عن وسع نطاق هذه األنشطة. 
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يف الوقت نفسه، قد ال تكون بعض أنشطة الحوار بني األديان عمليًَّة، أو قد ال تسعى علًنا 

إىل تحقيق التغيري االجتامعي أو النظامّي. وقد ال يعتمد قادُة الحوار بني األديان واملشاركون فيه 

عاة"، الذين  اج" أو "السُّ ث العلامء عن فئة "الُحجَّ نظريَّة التغيري، بل قد يتحاَشونها رصاحة. لذا، تَحدَّ

يشاركون يف الحوار بني األديان، انطالقًا من بحٍث روحي شخيص أو جامعي. مثال عىل ذلك: الحوار 

بني الرهبان، أو التفكر مًعا حول معاين النصوص الدينيّة املختلفة. وقد فَّكر الباحثون القيِّمون عىل 

التقرير شكاًل من أشكال الحوار  البُعد يف املنظامت، املُسّمى يف هذا  التقرير يف قياس هذا  هذا 

التأمل بني األديان، و"الوجود مًعا"، بَوصِفه فلسفًة للتغيري. 

III. الجمهور واملشاركون

شددت األقسام السابقة عىل أهمية التمييز بني أنواع املشاركني والجامهري املختلفني، الذين 

قد يستهدفهم نشاط الحوار بني األديان. فطرَحت تصنيفات هذا التقرير األسئلة اآلتية، لتقسيم 

أسايّس  بشكل  األديان  بني  الحوار  نشاط  يستهدف  هل  واضحة:  فئات  إىل  والجامهري  املشاركني 

ُجمهوًرا عامليًّا أم إقليميًّا أم وطنيًّا أم محلِّيًّا؟ وهل يستهدف النشاط الشباب، أم النساء، أم القادة 

الشعبية بني  القاعدة  أم حوار يف  النَُّخب،  الحوار بني  يركز عىل  الدينيني؟ وهل هو نشاُط حواٍر 

ونُخٌب  حكوميون  مسؤولون  الحوار  نشاط  يف  يشارك  وهل  املحلِّيّة؟  املجتمعات  من  مشاركني 

سياسية؟ وهل يستهدف النشاط مجموعات دينية أو إثنية مهّمشة؟ وهل يستهدف نشاُط الحوار 

محافظني دينيِّني؟ وهل يسعى ملشاركة الطوائف املشكِّكة يف الحوار أو الرافضة له؟ 

IV. إسرتاتيجيات العمل

٢٠١5؛  )كايسيد،  األديان  بني  للحوار  املسح  دراسات  عىل  والقيِّمون  الباحثون  نبّه  أخريًا، 

مارشال وآخرون، ٢٠١٧(، عىل أهمية تدوين إسرتاتيجيات التغيري التي تعتمدها املنظامت، يف حني 

تسّميه دراسة املسح الخاصة بكايسيد )٢٠١5( "أشكال العمل". وغالبًا ما تكون أشكال العمل هذه 

مرتبطة بنوع املنظمة وغاياتها، أو بفلسفة التغيري التي تعتمدها. 

مَتاشيًا مع الفئات السابقة، قد تكون إسرتاتيجيات العمل جليّة أو أقّل وضوًحا، و"فاعلًة" أو 

غري فاعلة. فبعض الجامعات الدينية -عىل غرار َدير "مار موىس" أو الحوار الرهباين بني األديان-، رمبا 

تسعى لتكون شاهدًة عىل حضور سالم غري ملموس بني األديان، يتحقق بالصالة دون الحاجة إىل أي 

عمل آخر. وقد تكون بعض املنظامت أو أنشطة الحوار بني األديان الفردية، ذات رمزية كبرية أو 

فنِّيّة بطبيعتها، دون أن تنطوي عىل أّي "عمل" يف حدِّ ذاته. لذا، تُجري العديد من املنظامت -ِمثل 
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درب مريم يف لبنان- رحالت حّج بني األديان، أو تُِقيم صلوات مشرتكة مع اآلخر املختلف دينيًّا. 

اًل للحوار بني األديان تأثريًا بسيطًا، ولكْن مستداًما،  وقد ترَتك هاتان الطريقتان اللتان هام أكرث تأمُّ

ناُت هذا التصنيف املستخَدم يف التقرير، تدويَن مدة  يف التغيري االجتامعي األوسع. وتَشمل مكوِّ

الترشيعي والسيايس، واملشاركة يف  للتغيري  املنظامت لإلسرتاتيجيات اإلعالمية، والسعي  استعامل 

املدافعة، وبناء القدرات واإلصالحات الرتبوية املُستهدفة، واالستثامر يف الفعاليات الروحية والصالة. 

نطاق الدراسة: مسٌح وتقييم ألنشطة الحوار بني األديان  
ة  باستخدام هذا اإلطار النظري دلياًل، فُوِّض إىل أربعة باحثني يف كلٍّ من الدول األربع، ُمهمَّ

مسح أوسعِ نطاٍق مْمكن ملنظامت الحوار بني األديان وأنشطِته ومبادراته وشخصيّاته، وجرى وضع 

قامئة متكاملة ملبادرات الحوار بني األديان، يف دليل يتضمن معلومات االتصال واملواقع اإللكرتونية، 

مهّمة  باحث  بكّل  أُنيط  البحث،  ُمِديِري مرشوع  مع  أقيمت  ندوة  بعد  املُلَحق.  متوافر يف  وهو 

تقليص عدد أنشطة الحوار ومنظامته وشخصياته، باختيار أهّمها والقيام بالبحث امليداين حولها، 

وكتابة نبذة منها يف هذا التقرير. فرَاَوح العدُد النهايئ للمنظامت املُستطلَعة بني ثاٍن يف العراق 

واألردن، واثنتي عرشة يف تركيا، وثالث عرشة يف لبنان. 

لكّل  مختلفة  أبعاد  ثالثة  تدوين  إىل  الباحثون  سعى  كامل،  وتقييم  مسح  تصميم  ِبَهدف 

اإلطار  ثم حلّلوا  األديان وغاياتها،  بني  الحوار  لهوية منظمة  أّواًل وصًفا  فقّدموا  منظمة ومبادرة. 

الثقايف واألهمية االجتامعية لهذه املنظمة. وأخريًا، أْجَروا تقيياًم لفعالية املنظمة يف تحقيق غاياتها 

املَرجّوة. 

الُبعد الوصفي

أوَّلية عن مواد كّل مجموعة،  الباحثون معلومات  الوصفي، جَمع  البُعد  البداية، أي يف  يف 

ومنها املواد املتَوافرة عىل املوقع اإللكرتوين ويف النرشات الدورية والتقييامت التي أْجرَتها املنظمة 

لعملها. أيًضا زار الباحثون مراكز هذه املنظامت أو َمقرّات قادتها. 

أْجرى كّل باحث بني ١5 و٢٠ مقابلة مع قادة كل منظمة، باستخدام االستبيان املتفق عليه. 

وأيًضا أْجَروا مقابالت مع أهم الوجوه املعنيّة بالحوار بني األديان يف الدولة، وبينهم الشخصيات 

الرئيسية غري املرتبطة بنشاط حوار معنّي. بشكل عاّم، جرْت مقابلة ما يُفوق ِستِّني فاعاًل رئيسيًّا يف 

الحوار، وشخصيات دينية، يف إطار إعداد هذا التقرير. وتتضمن املالحق قوائم بكّل مقابلة جرت 

يف كّل دولة. 
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م االستبيان مديُر البحوث بالتعاون مع ُمختصِّ تقييٍم، عىل نحٍو يسمح بقياس األهمية  صمَّ

االجتامعية للمجموعة، وتقييم نجاحها التنظيمي. وتتوافَر أسئلة االستبيان يف امللحق.

بُعد األهمية االجتامعية

أصحاب  من  الطلب  األديان،  بني  للحوار  االجتامعية  باألهمية  املتعلقة  األسئلة  نت  تضمَّ

املصلحة املَعنيِّني، التفكري يف مدى ازدياد الحوار بني األديان صعوبًة أو سهولًة يف ُدَولهم يف السنوات 

العرْش املاضية، ويف مدى اكتسابه رشعيًّة دينية وسياسية، ويف الدعم والحامس االجتامعي للحوار 

يف دولهم. 

كان اختيار هذه األسئلة، يرمي إىل دراسة حضور منظامت الحوار بني األديان يف كّل إطار، 

وكيفية مواجهتها املشاكل والتوترات املرافقة لنشاطها. أيًضا سعت هذه األسئلة إىل فهم املواضيع 

الدقيقة املتعلقة بالتأثريات الخارجية السياسيّة أو الدينيّة يف هذه األنشطة، وحول إمكانيتها أن 

تخدم غايات َعدائية. شَمل ذلك فْهم مدى وجود أجندات مخفيّة أو خارجية تُسريِّ أنشطة املنظمة، 

أو اعتامدها لخطوط ُحْمر ال تتخطاها. وقد حاولت أسئلة االستبيان أيًضا، أن توضح الرسديات 

التغيري  الشخصية لكّل شخص جرَت مقابلته، لتسجيل رؤيته الخاصة للحوار بني األديان، وأنواع 

ل أو غرْي املتوقّع، الذي كانت األنشطة بني األديان تسعى لتحقيقه.  االجتامعي والديني املتأمَّ

أبعاد النجاح التنظيمي

د  حاولت األسئلة املتعلقة بنجاح املنظمة، أن تُقيِّم أنشطة الحوار كام هي. فمثاًل: كيف تُحدِّ

ات معيّنة حصلت نتيجة للجهود التي تبذلها املنظمة؟ عىل  كّل منظمة نجاحها؟ وهل توجد تغريُّ

سبيل املثال: يف حال اعترَبت املنظمُة اإلصالَح الرتبوي إسرتاتيجيَة العمل الرئيسية الخاصة بها، فام 

َقته املنظمة يف هذا اإلطار؟ لقد سعت أسئلة االستبيان إىل جمع أمثلة توضيحية عىل  الذي حقَّ

التغيري، الذي يدّل عىل مدى نجاح إسرتاتيجيات املنظمة، ويَدُخل يف ذلك قصص التحّول الشخصية، 

وأمثلة عىل أفضل املامرسات املتَّبعة يف املنظمة. حاول االستبيان من خالل جميع هذه األسئلة، أن 

يسّجل التغيري الذي حصل مع مرور الوقت والظروف، التي سهلّت التغيري الناجح أو املرُتاِجع يف 

الحوار بني األديان يف كّل دولة. أخريًا، دعت األسئلة املشاركني يف املقابالت، إىل التفكري يف مستقبل 

املحتَملة، حول ما ميكن تحقيقه يف ظّل  املانحة  للجهات  األديان، وتقديم توصياتهم  الحوار بني 

توافُر التمويل الكايف وأشكال املساعدات األخرى. 
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٢. ملحة ُمقاَرنة إلى النتائج والتحديات

نوع املنظمة

تَطوُّر إطار الحوار مع مرور الوقت

يقّدم املسح للحوار بني األديان الذي وضعه هذا التقرير ملحة إىل مجال ال ينفّك يتطّور، وتعكس 

تطوراته األمناط اإلقليمية والديناميات الوطنية املحددة. فيوضح الرسم البياين يف الصفحة ١٦، الذي 

يضع قامئة أسامء منظامت الحوار بني األديان التي جرَت دراستها يف كّل دولة، هذه التأثريات املزدوجَة. 

وبذلك، يوضح الرسم البياين عىل نحٍو ما دينامية منو الحوار بني األديان يف املنطقة، إذ إنَّ غالبية 

َست يف السنوات الخمس عرْشة املاضية. ويتضمن ذلك غالبية أهمِّ  املنظامت الواردة يف الرسم، تأسَّ

معاهد الحوار بني األديان، ومنظامت عىل غرار ما يف لبنان، مثل: منتدى التنمية والثقافة والحوار 

س عام ٢٠٠٤(، ومؤسسة أديان )عام ٢٠٠٦(، وحوار من أجل الحياة واملصالحة )عام ٢٠١٠(؛  )تأسَّ

ويف العراق، مثل: املجلس العراقي لحوار األديان )عام ٢٠١٣(، وكريس اليونسكو يف جامعة الكوفة 

 )عام ٢٠١٤(، ولجنة الدفاع العراقية )عام ٢٠٠٤(؛ ويف تركيا، مثل: اتحاد الحضارات )عام ٢٠١٠(، 

و DoSt-I )عام ٢٠٠٤(، ومركز أليفي )عام ٢٠١5(. أيًضا طُوِّرت منظامت مهمة أخرى، مثل: املعهد 

بني  الحوار  وأنشطة  العراق،  الخويئ يف  )عام ١٩٩٤(، ومعهد  األردن  الدينية يف  للدراسات  املَليّك 

األديان التي أقيمت يف السنوات الخمس عرْشة املاضية. 

الدرس ١: 

مبارًشا  ارتباطًا  مرتبط  ومنّوه  نسبيًّا،  ناشٌئ  مجاٌل  األوسط  الرشق  يف  األديان  بني   الحوار 

بالديناميات السياسية واالجتامعية الكربى التي تَطبع املنطقة، ويَدُخل يف ذلك منّو العنف 

باسم الدين. 
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الدويل.  املستوى  عىل  والفريدة  املهمة  الديناميات  السابق  الرسم  يَعرض  عينه،  الوقت  يف 

فعىل سبيل املثال: يتمتع لبنان بتاريخ طويل يف مبادرات الحوار بني األديان. أيًضا يُعود تأسيس 

الثانية، والحرب  العاملية  انتهاء الحرب  التي تلت  بعض منظامت الحوار بني األديان، إىل املرحلة 

األهلية اللبنانية. يضّم األردن أيًضا عدًدا من املعاهد التي تأسست قبل عام ٢٠٠٠، وأهّمها املعهد 

س عام ١٩٩٤، وانطلق بَوصِفه مرشوًعا مدعوًما من  املَليك للدراسات الدينية )RIIFS(، الذي تأسَّ

امللك، استجابًة لِلمخاوف املتنامية يف التسعينيات، بسبب توتُّر عىل مستوى الحضارات بني عالٍَم 

ُمسلٍم بغالبيَّته والغرب. لقد وضع تأسيُس املعهد املليك األردنَّ يف صدارة تَطوُّر الحوار بني األديان 

يف مطلع عام ٢٠٠٠، وُسمح له بتنسيق الجهود اإلقليمية يف عامل مسلم بغالبيته، للدخول يف حوار 

نت هذه الجهود عىل وجه الخصوص، إقامة مشاريع رسالة عامن )عام ٢٠٠١(،  مع الغرب. فتضمَّ

وكلمة سواء )عام ٢٠٠٤( التي نُظَِّمت عرْب مؤسسة آل البيت املَلكيّة. 

أيًضا متكَّنت تركيا من إيجاد مكان لها، بني القادة العامليني للحوار بني األديان يف مطلع عام 

٢٠٠٠، وقّدمت الرعاية ملشاريع دولية كربى مثل: تحالف الحضارات، وأرَْست اإلطار السيايس املُؤَايت 

لتسهيل أنشطة الحوار لحركة "فتح الله غولن" املسامة "حزمت". يف ذلك الوقت، اعترَب العديد من 

من  واعًدا  ومنوذًجا  لرتكيا،  الدميقراطية  للتطلعات  قدوة  غولن  حركة  السياسات  وصانعي  العلامء 

ا االنفصال الالحق بني الحكومة الرتكية والحركة، واعتبار الحركة منظمة إرهابية  الحداثة اإلسالمية. أمَّ

بعد محاولة االنقالب التي قامت بها عام ٢٠١٦، فقد عَكَسا مسار دعم تركيا للحوار بني األديان. نتيجة 

لذلك، وِطبًقا للرسم البياين السابق، تَوقَّف نشاط الحوار بني األديان يف تركيا بعد عام ٢٠١٦. 

الدول األربع، حيث  الحوار بني األديان من بني  العراق أحدث دولة يف مجال  يُعترب  أخريًا، 

ام حسني، استجابًة للتوترات والعنف الديني املستجّد  ست غالبية املبادرات يف حقبة ما بعد صدَّ تأسَّ

بعد االجتياح األمرييك للعراق، ونتيجًة لإلطار السيايس بعد صدام حسني، الذي خلَق فُرًصا وحاجات 

جديدة ملبادرات الحوار الوطني.

اإلطار السيايس ودور منظامت الحوار املدعومة من الدولة

سلّط القسم السابق الضوء عىل تطّور الحوار بني األديان يف كّل دولة، وعىل االرتباط الوثيق 

التي جرى جمعها إلعداد هذا  البيانات  وتؤكد  واإلقليمية.  املحلية  السياسية  باألُطر  الحوار  لهذا 

د البيانات عىل أهمية أنشطة الحوار بني الديانات برعاية  التقرير، هذه املالحظة. فمن جهة، تُشدِّ

معهد  ذلك:  ويَشمل  الحوار.  أنشطَة  مبارش  غري  أو  مبارش  بشكل  دولة  كّل  تُرّوج  حيث  الدولة، 

تحالف الحضارات يف تركيا، واملعهد املَليك للدراسات الدينية يف األردن )بدعم من العائلة املَلكية 

الوطنية  واللجنة  العراق،  يف  كوردستان  إقليم  يف  الدينية  والشؤون  األوقاف  ووزارة  الهاشمية(، 

اإلسالمية-املسيحية للحوار يف لبنان. 
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أشارت معظم الدراسات السابقة عن الحوار بني األديان، إىل أنَّ أجندات الدولة تَُصوغ معنى 

سية رسمية يف  الحوار بني األديان وإطاره فيها، من خالل دعمها ملبادرات حوار محددة، وقنوات مؤسَّ

وزارة الشؤون الدينية للدولة، عىل غرار "ديانت" يف تركيا. أيًضا يؤكد املثال الرتيك، أنه ميكن للدولة 

تحديد غايات وتطلعات وطنية للحوار بني األديان، أو حتى تهميش أنشطة الحوار كلِّيًّا يف الدولة. 

وسوف يَنظر القسم املتعلق برتكيا يف كافة هذه التفاصيل. ويف َعِقب محاولة االنقالب عام ٢٠١٦ 

يف تركيا، وتَناِمي الشعور بالَعدائية األوروبية تجاه عملية اإلصالح السيايس، أدَخلَت الحكومة الرتكية 

تغيريًا جذريًّا عىل تَوّجه الحوار بني األديان، حيث قطعت الدعم عن عّدة أنشطة حوار، وأعادت 

والثقافية يف  االجتامعية  "الخدمات  إدارة  لتصبح  الدينية  الشؤون  الحوار يف وزارة  تسمية مكتب 

الخارج"، واتَّهمت علًنا جهود الحوار بني األديان السابقة، بأنها مامرَسات ُمسيئة تَحّث عىل التدخل 

األجنبي. فأفضت هذه التغيريات إىل صياغة تصورات جديدة للحوار يف تركيا –ويف غريها من الدول 

يف املنطقة-، تستند إىل القومية أو إىل اإلسالم، بداًل من التي تستند إىل أطر غربيّة لفهم الحوار. 

بعد تطهري مناصب الخدمة العامة من جميع قادة حركة غولن يف تركيا، والقضاء عىل أّي 

عالقة ربطت هذه الحركة بالحوار بني األديان، تَفادى األشخاص الذين جرت املقابلة معهم يف هذا 

التقرير وْصَف عملهم بنشاط "حوار"، ورفض العديُد الحديث عن العمل الذي يقومون به، خشية 

 ،)FETO( اإلرهابية  غولن  فتح الله  بـ"منظمة  باالرتباط  واتِّهامهم  الدول،  ِقبل  من  استهدافهم 

حسب ما ُسّميت الحركة من ِقبل الدولة. 

ياتها يف املنطقة بأُطُر سياسية مختلفة أيًضا، ومبستوى أمان  تتأثر غايات أنشطة الحوار وتحدِّ

الدين يف  باسم  العنف  أو مستوى تفّش  الَعداء االجتامعي-الديني،  أو مستوى  الدينية،  البيئات 

التاريخ الحديث. ويوضح الجدول )١( اآليت، أن املنظامت اللبنانية تجد الحوار أسهل يف إطارها 

الحايل، مقارَنة باألردن أو تركيا. ومن املفاجئ أيًضا، أن املنظامت يف العراق عرّبت عن وجود بيئة 

حاضنة أو ُمسّهلة للحوار أكرث من األردن أو تركيا، وسهولٍة أكرب للحوار مقارَنة بلبنان. 
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لبنان األردن تركيا العراق املعّدل

الصعوبة املتصورة يف الحوار

جدول ١: الصعوبة املتصورة َّيف الحوار )ميثل ِّ املستوى ١٠ الصعوبة القصوى يف املستوى التصاعدي(١

سية التحديات والغايات، التي تسعى غالبية أنشطة الحوار  د البيئات السياسية واملؤسَّ تحدِّ

د استثناُء بعض األقليات الدينية يف العراق  بني األديان الوطنية لتحقيقها. عىل سبيل املثال: يُحدِّ

واليهود  والبهائيني  والكاكائيني  الصابئة  غرار  -عىل  العراقي  الدستور  يف  رسميًّا  بها  االعرتاف  من 

والزرداشتيني-، عَمَل عّدة منظامت َمعنيَّة بالحوار بني األديان يف الدولة. كذلك تُواجه الطوائف 

املسيحية يف األردن، أو العلوية يف تركيا، تحديات سياسية وقانونية، أثّرت يف تصميم أنشطة الحوار 

املتعّددة يف الدولتنَي. 

الدرس 2: 

 يؤثّر اإلطار السيايس يف كّل دولة يف تطّور الحوار بني األديان وفُرَِصه بشكل كبري. ومع أّن 

الديناميات اإلقليمية والدولية تكتيس أهمية كربى، فإن غالبيََّة منظامت الحوار بني األديان 

اعترَبت التحديات السياسيََّة املحلية والوطنية أكرث املعضالت صعوبًة يف عملها. 

١ كّل عمود ميثّل معّدل الصعوبة املتصّورة، يف إجراء الحوار املسّجل يف املقابالت امليدانية يف هذا التقرير. وللحصول عىل قامئة شاملة باملقابالت 

يف كل دولة، يُرجى العودة إىل امللحق.
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املجتمع املدين واملجموعات الدينية

لنمّو  واملتخصصون  السياسات  وصانعو  العلامء  أْواَلُه  الذي  الكبري  االنتباه  من  الرغم  عىل 

مبادرات الحوار بني األديان برعاية الدولة يف الرشق األوسط، إالَّ أّن الجدول )٢( اآليت يُظهر أن 

غالبية أنشطة الحوار بني األديان يف املنطقة تجري بقيادة منظامت غري حكومية ومنظامت أهلية، 

يتمتع العديد منها بانتامء أو بعّدة انتامءات دينية. إنَّ غالبية هذه املنظامت محلية، وال تستهدف 

يضّم  الذي  لبنان،  ففي  السيايس.  التغيري  أجل  من  جهارًة  تُنارِص  وال  السياسية،  النَُّخب  أنشطتُها 

وحده أكرث من 5٠ مبادرة ومنظمة حوار بني األديان )انظر امللحق(، تتمتّع فيه حفنة صغرية من 

هذه املنظامت بعالقات حكومية ملموسة. 

يقّدم الجدول الثاين النسب املؤية للمؤسسات من كل بلد بحسب انتسابها: رسمي، مجتمع 

مدين، منظمة دينية. وميكن أن يكون للمؤسسة الواحدة أكرث من انتساب. فمثال: "ديانت" يف تركيا، 

هي مؤسسة رسمية ودينية يف نفس الوقت.
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أنواع املنظ�ت
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نوع من االرتباط الحكومي   منظمة مجتمع مد� نوع من االنت�ء الديني 

جدول2: أنواع املنظامت

هناك اختالفات مثرية لالهتامم بني هذه الدول األربع، تعكس طبيعة إطار الحوار بني األديان 

يف كّل دولة. ووفًقا لاِم تقّدم، ضّم لبنان أعىل عدد تراكمي ملبادرات الحوار بني األديان يف الدول 

األربع، مع كونه أصغر دولة مساحًة وعدًدا. ويُعترب وضع لبنان استثنائيًّا، ألنه الدولة الوحيدة يف 

هذه الدراسة، التي يضّم شعبها نسبة كبرية من غري املسلمني. وإىل جانب تركيا، حقَّق لبنان أعىل 

نسبة مبادرات حوار بني األديان بني املؤسسات غري الحكومية، ما يعكس جزئيًّا قوة املجتمع املدين 

العراق  األديان يف  الحوار بني  الدولة يف مجال  تأثري  تقاليدهام. ويتجىّل  الدولتني، ودميقراطية  يف 

)املعهد  األديان  بني  الحوار  لَِمعهَدي  الهاشمية  امللكية  العائلة  رعاية  واألردن، ال سيّام من خالل 

املليك، ومعهد آل البيت(.



2١

نفسها  تَعترب  الديني،  االرتباط  ذات  واملنظامت  املدين،  املجتمع  منظامت  من  العديد  إنَّ 

منظامت متخصصة ورسمية، إالَّ أّن غالبيتها تعتمد عىل العمل التطوعي أو شبه التطوعي، وتتمتع 

بقدرات متويل أو تنظيم قليلة. وباستثناء بعض الحاالت النادرة، ال تُوظِّف غالبية هذه املنظامت 

موظفني متخصصني، وال تُجري تقيياًم دوريًّا ألنشطتها. 

غايات املنظامت

َدتها منظامت الحوار املختلفة، أمناطًا واختالفات مهمة يف  أظهرت بياناُت الغايات التي حدَّ

رؤى التغيري وفلسفاته، التي اعتمدها روَّاد الحوار بني األديان يف كّل دولة. 
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غاية املنظ�ت
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حرية الدين  حقوق األقليات التغي� التحوُّيل املواطنة الحاضنة للتنّوع

جدول٣: غاية املنظامت

اختيارها ألكرث  بلد، بحسب  كل  للمؤسسات يف  املئويَّة  النسب  الثالث  الجدول  يقّدم هذا 

األهداف أهمية: التغيري التحويل، والحرية الدينية، وحقوق األقليات، واملواطنة الحاضنة للتنوع. 

الدرس ٣: 

كبريًا  أثرًا  تركَت  عاملي،  بُعد  وذات  الحكومات  برعاية  األديان  بني  الحوار  أنشطة  أن   مع 

يف إعادة رسم الرسديات السياسية والدينية يف املنطقة، فإن ُمعظَم مبادرات الحوار بني 

ه إىل خدمة حاجات املجتمع األساسية، وتَنبع  األديان يف الدول األربع، لها طابع محلِّ وموجَّ

من مؤسسات دينيّة. 
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ميكن للمؤسسة الواحدة أن تَعترب أكرث من هدف يف غاية األهمية. فمثاًل: منتدى التنمية والثقافة 

والحوار، اختار األهداف األربعة بصفتها يف غاية األهمية.

يّل يف مجتمعاتها  تشري البيانات األوَّلية، إىل أن العديد من املنظامت مهتمة بإدخال تغيري تحوُّ

)انظر الجدول ٣ السابق(، غرْي أن هذا التغيري التحويّل يتخذ أشكااًل مختلفة. فقد يعني بالنسبة إىل 

بعض املنظامت إصالًحا سياسيًّا ودينيًّا، باتجاه املزيد من الدميقراطية والتعددية الدينية. ميكن وصف 

هذه املنظامت بصفة "الدميقراطيني الدينيني-الثقافيني"، حسب ما يرد يف اإلطار النظري املذكور آنًفا. 

قد يرتبط التغيري التحوُّيل لدى منظامت أخرى، برؤية دينية ُمحاِفظة أكرث. يف بعض الحاالت، 

بني  الحوار  يُعترب  ُمسلمة،  غالبية  ذي  إطار  يف  العاملة  اإلسالمية  املنظامت  بعض  لدى  خصوًصا 

األديان جّذابًا، ألنه يقّدم فرصة إلعادة رسم استجابة املجتمع للتعددية الدينية وفًقا لتعريف هذه 

يها وتعيد نرشها. يف هذه الحاالت، ارتبط  د صورة اإلسالم وتقوِّ املنظامت الخاص، وبطريقة تُجدِّ

التغيري التحوُّيل مبرشوع بناء منوذج إيجايب إلدارة التنّوع الديني يف إطار إسالمي. 

غالبًا ما يرتبط تطوير هذا النموذج ارتباطًا مبارًشا، بالحساسيات تجاه التأثري األجنبي املحتَمل 

يف أنشطة الحوار بني األديان. وهي حساسيات تجلّت يف غالبية املنظامت يف هذه الدول األربع. وقد 

واجهت املنظامت تحديات مستمرّة يف مجتمعاتها، اعتربَتها تشارك رصاحة أو ضمنيًّا، يف محاوالت 

اإلسالمية  املجتمعات  إضعاف  شأنها  من  والتي  الغرب،  يفرضها  التي  العلمنة  لتطبيق  متتالية 

والعربية أو الرتكية. وعرّب بعض املشاركني يف املقابالت، عن مواجهتهم شكوكًا يف أنَّ مشاريع الحوار 

بني األديان، كانت يف األساس مشاريع مسيحية، هّربت أفكاًرا وقياًم غربية وعلامنية، تحت راية 

ترويج التعددية. يف الوقت عينه، شكَّك مشاركون آخرون يف مشاريع حوار بني األديان، مل يشارك 

فيها مسيحيون يف قيادة أنشطة الحوار التي أْجرَتها. يف هذا اإلطار، قال أحد قادة الحوار بني األديان 

يف األردن )غري مسيحي، مل يَرغب يف كشف ُهويّته( إنه يخىش أنَّ مناذج الحوار بني األديان الجديدة، 

كانت معرَّضة لالختطاف من ِقبل قًوى إسالمية ُمحاِفظة، لتحقيق غايات غري دميقراطية. 

الدرس ٤: 

يَة   هناك حساسية كربى لدى منظامت عديدة، تجاه مصالح وتأثريات أجنبية قد تكون متخفِّ

وراء أنشطة الحوار بني األديان. 
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من جهة، واجه العديد من املنظامت يف لبنان وتركيا والعراق انتقادات مستمرة، ومحاوالت 

لنزع الرشعية من أنشطتها، ألن بعض مشاريعها املحددة حصلت عىل متويل من مصادر أوروبية 

طريقتها"،  "عىل  األديان  بني  الحوار  بإجراء  املنظامت  غالبية  اهتمت  أخرى،  جهة  من  وأمريكية. 

يزيد  قد  ما  الوطني؛  اإلطار  مع  وتكيّفها  مجتمعها،  وقيم  ورغباتها  اهتامماتها  تعكس  وبوسائل 

إمكانيّة سيطرة أجندات دينية إقصائية عليه. 

تنظيمية  بغايات  املتعلقة  الوطنية،  البيانات  يف  والتحديات  االختالفات  هذه  بعض  تتجىّل 

محددة، ومنها: االرتقاء بحقوق األقليات، وحرية الدين واملعتقد، واملواطَنة الحاضنة للتنوع. يف لبنان، 

تجتمع هذه الغايات الثالث يف مهامِّ بعض املنظامت وأنشطتها. وتُشّكل حامية األقليات، واالرتقاء 

بحرية الدين واملعتقد، والرتبية عىل قيم املواطنة، أجزاًء ال تتجزأ من التغيري التحوُّيل والدميقراطي، 

الذي تسعى هذه األنشطة لتحقيقه يف مجتمعاتها. ال تجتمع هذه الغايات بالطريقة نفسها يف 

كافة الدول، إذ يف األردن عىل سبيل املثال، املنظمتان العاملتان عىل االرتقاء بحقوق األقليات أصغر 

أو االجتامعي-السيايس،  الديني  التحوُّيل  التغيري  تتوّخيان  حجاًم، وهام مجموعتَان مسيحيَّتَان، ال 

 Orthodox( "وال تَضَعان املواطَنة هدفًا مركزيًّا لعملهام. فيمكن وصفهام ِبـ"متكيَِّفني أرثوذكسيَّني

Adapters(. أما يف تركيا، فهناك تنّوع كبري يف أهداف الجمعيّات، وبعضها يسعى لتغيري تحويّل 

باتجاه التعّددية، لتأثري ذلك يف حقوق األقليات، يف حني يسعى بعضها اآلخر إىل تغيري ديني نحو 

اإلقصائية، وال يويل حقوق األقليات اهتامًما مركزيًّا. أخريًا، الغالبية املُطلَقة للمنظامت يف العراق، 

تَِعي أن أنشطة الحوار ترتبط بالرتويج لقيم املواطنة وحقوق األقليات، إالَّ أنَّ قلّة من املنظامت 

تُجاهر بالرتويج لحرية الدين واملعتقد كهدف من أهداف أنشطتها. 

الدرس 5: 

 يختلف توزيع الغايات السياسية واالجتامعية والدينية ملنظامت الحوار بني األديان يف هذه 

الدول، إاّل أّن الدعم ألنشطة الحوار بني األديان التي تقّوي قيم املواطَنة يتناَمى، عىل الرغم 

من اختالف معنى هذه القيم يف السياقات الوطنية. 
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الجمهور

املتعددة  األنشطة  الذين تجذبهم  الجامهري  نوع  بشأن  املالحظات،  تقديم عدد من  ميكن 

للحوار بني األديان، وبطُرق تُعربِّ عن املعضالت والثغرات التي يواجهها هذا املجال حاليًّا. 
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عاملي  وطني  محيل األقليات الدينية  النساء اإلسالمي�  املحافظ�  شبابالليربالي�

جدول ٤: الجامهري

بدايًة، يؤكّد الجدول ٤ أنَّ قلّة من املنظامت املهمة لديها تطلُّعات عاملية أو إقليمية. لكنَّ 

غالبية منظامت الحوار بني األديان، املشارِكة يف هذه الدراسة، تُركّز عىل جامهري وطنية ومحلية، 

ويَشمل ذلك الُقرى واملجتمعات املحلية. وتؤكد البيانات أيًضا، أنَّ غالبية هذه املنظامت متيل إىل 

األحزاب. يف هذا  أو  السياسية  النُّخب  عوًضا عن  العاديني،  واملواطنني  الدينية  النُّخب  استهداف 

د العديد من املنظامت عىل أهمية مشاَركة السلطات الدينية يف أنشطة الحوار، وعىل  اإلطار، شدَّ

أهمية تصميم مناذج حوار بني األديان يف املنطقة، من شأنها أن تُحقِّق رشعية دينية للحوار واسعة 

النطاق. وربَط العديد من املنظامت نجاح عملهم باهتاممهم بكسب الدعم الديني من السلطات 

الدينية النافذة والداعمة للحوار بني األديان. 

مشاركة الشباب والتواصل معهم
اِعرَتف العديد من منظامت الحوار يف املنطقة بأهمية تنامي مشاركة القاعدة الشعبية يف 

د قادة الحوار -يف  أنشطة الحوار بني األديان يف مجتمعاتها، وسَعت إىل مشاركة الشباب فيها. وشدَّ

أُطُر متنوعة سياسيًّا واجتامعيًّا ودينيًّا- عىل حامس الشباب واهتاممهم بالحوار بني األديان، مع 

أن املنظامت عانت يف توفري تدريٍب ورعايٍة كاِفيَني ملشاركة الشباب يف الحوار. عىل سبيل املثال: 

قّدم الحوار بني األديان للشباب يف العراق فرصًة الختبار التنّوع الديني يف بلدهم، وللعمل عىل 
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بناء ثقافة السالم. أّما يف لبنان، فقد أعطى الحواُر بني األديان الشباَب فرصًة للمشاركة يف تجديد 

دينية  تقاليد  إىل  ينتمون  بالتعاون مع شباب  الروحي،  والوعي  املعرفة  املدين، وتعميق  املجتمع 

ومعتقدات مختلفة، بطريقة مل تكن متواِفرة ألهلهم وأجدادهم. 

مشاركة النساء يف أنشطة الحوار بني األديان
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رة يف أدوار القيادة مشاركة النساء املتصوَّ

جدول5: مشاركة النساء املتصوَّرة يف أدوار القيادة٢

النساء يف أنشطة  العاملة يف الحوار بأهميّة مشاركة  بالتوازي مع ذلك، اعرتفت املنظاّمت 

الحوار بني األديان، غرْي أنَّ العديد منها اعرتف بأن مشاركة النساء الفعالة أو املؤثِّرة ما زالت متدنِّيَة، 

حسب ما يَظهر يف الجدول 5. ويتجىّل غياب مشاركة النساء املؤثّرة يف أنشطة الحوار يف املنطقة 

بشكل واضح، يف غيابها عن أدوار القيادة يف غالبية منظامت الحوار املذكورة يف هذا التقرير. يشّذ 

لبنان عن هذه القاعدة، ألن نسبة كبرية من املنظامت تستهدف النساء يف أنشطتها. أيًضا يضّم 

أديان  القيادة، وبينها مؤسسة  النساء مهامَّ  املهمة، تتسلَّم فيها  الحوار  لبنان عدًدا من منظامت 

س(، ومجلس كنائس الرشق  )تتقلَّد فيها الدكتورة نايال طبارة منصب نائبة الرئيس، وهي عضو مؤسِّ

األوسط )تَشغل فيها الدكتورة ثُريّا بشعالين حاليًّا منصب األمينة العامة(. أيًضا هناك شخصيات 

اللوايت  عبود،  ُحْسن  والدكتورة  فرّا،  تريز  والسيدة  الصدر،  رباب  الدكتورة  مثل:  نافذة،  نسائية 

ترَكْن أثرًا كبريًا يف الحوار يف لبنان. أّما املشاركون العراقيون، فتكلّموا عن ارتفاع مشاركة النساء 

غالبية  إذ  األردن،  نفسه يف  والحال  قيادية.  مناصب  تَوىلَّ  منهّن  قلياًل  عدًدا  أنَّ  إالَّ  أنشطتهم،  يف 

يًا وفرصة رئيِسيَّني. املنظامت يف املنطقة، اعتربت مشاركة النساء يف أنشطة الحوار تحدِّ

2   كّل عمود ميثّل معّدل مشاركة النساء يف أنشطة الحوار يف الدولة، حسب ما جرى تسجيلها يف املقابالت امليدانية. وللحصول عىل قامئة كاملة 

للمقابالت يف الدول، يرجى العودة إىل امللحق.
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املحافظون الدينيون وأنشطة الحوار
أكرث  دينيِّني  املنطقة، يجذب مشاركني ومنظامت  املنظامت يف  أن عدًدا من  أخريًا، يف حني 

ًما، فإنَّ قلًّة من املنظامت تستهدف املجموعات الدينية املحاِفظة )خصوًصا يف تركيا  ليربالية أو تقدُّ

واألردن(، ونادرٌة هي املنظامت )مثل الفريق العريب للحوار اإلسالمي-املسيحي، ومؤسسة أديان يف 

لبنان(، التي تتواصل مع مجموعات دينية لديها أهداف سياسية، وتسعى للتأثري يف دوائر املتطرفني. 

ال يجب االستهانة بالعقبات التي تعرتض مشاركة هذه املجموعات يف أنشطة الحوار السياسية أو 

الدينية عىل حدٍّ سواء. وعليه، يُعترب قصور الحوار بني األديان عن ضامن مشاركة مجموعات دينية 

قوية يف املجتمع، ُمعضلة محورية، تعرتض جهود الحوار املبذولة يف املنطقة. 

الدرس ٦: 

 سعت منظامت الحوار بني األديان لجذب جامهري متنّوعة يف املنطقة، إاّل أنَّ مجال املشاركة 

والتواصل ما زال واسًعا أمام الشباب والنساء، واملحافظني الدينيني، والجامعات التي تحمل 

معتقدات متطرّفة.

إسرتاتيجيات منظامت الحوار بني األديان
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إعالم  بناء مؤسيس لقاءات نخبوية  منارصة  تعليمتغي  سيايس  تضامن أو صلوات روحية 

جدول ٦: إسرتاتيجيات العمل
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 يعرض الجدول )٦( السابق إسرتاتيجيات العمل األساسيّة التي تعتمدها منظامت الحوار بني 

األديان يف املنطقة. بشكل عاّم، شّكلت األنشطة اآليلة إىل تعزيز بناء القدرات واملنارصة والتوعية، 

أكرث اإلسرتاتيجيات شيوًعا بني منظامت الحوار بني األديان يف املنطقة. وباستثناء لبنان، استَخدمت 

غالبية املنظامت إسرتاتيجيات وسائل التواصل االجتامعي، يف أنشطة الحوار الخاصة بها. وتُظهر 

االستبيانات واملقابالت، أّن غالبية املنظامت ركّزت عىل اإلصالح الرتبوي، وال سيام من خالل مراجعة 

من  قلًّة  أنَّ  إاّل  املستقبل،  يف  األديان  بني  الحوار  لتطوير  أولوية  بَوصِفه  الدينية،  الرتبية  منهاج 

ومع  ذلك،  مع  بالتوازي  عملها.  إسرتاتيجية  يف  التعليم  تستهدف  بأنها  نفسها  تصف  املنظامت 

األهمية التي أْولَتْها العديد من املنظامت لإلميان والروحانية يف فهمها للحوار بني األديان، فإنَّ قلّة 

من املنظامت أضافت أنشطة دينية-روحيّة ضْمن إسرتاتيجيتها. أخريًا، يُظهر الجدول )٦( السابق أنَّ 

قلّة من املنظامت ركّزت أنشطتها عىل التأثري يف التغيريات السياسية أو السياساتية أو الترشيعية.

 

الدرس ٧: 

 اعتمدت غالبية منظامت الحوار بني األديان إسرتاتيجيات عمل، تهدف إىل زيادة التوعية 

أساسيًّا  عنرًصا  التعليم  إسرتاتيجيات  واعترُبت  بسالم.  مًعا  للعيش  املحلية  القدرات  وبناء 

يف هذه املُهّمة، التي من شأنها أن تعّزز قدرات املنظامت املَعنيّة بالحوار، للمساهمة يف 

إصالح الرتبية الدينية وتجديدها، ويف إرساء الرتبية عىل التنّوع يف املنطقة.
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3. لبنان
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مقّدمة

عىل مّر تاريخه، وبدًءا من حقبات ما قبل املُعارصة والعصور املاضية، ُعرِف لبنان دولًة تُتَّخذ 

َملجأً للطوائف واملجموعات األقلية الهاربة من االضطهاد، الذي تتعرّض له يف املناطق املجاورة. 

فَكرّس رسميًّا ُدستوُر لبنان األول عام ١٩٢٦ -والذي كان سبَّاقًا مقارَنًة بالدول اإلقليمية املجاورة-، 

ع امليثاق الوطني عام  مفاهيَم حرية الضمري والعيش مًعا، من دون اإلشارة إىل دين للدولة. ثم تَوسَّ

ا لحرب  ١٩٤٣ يف رشح التنّوع والعيش مًعا، وعاد اتِّفاق الطائف عام ١٩٨٩ لتكرارها، واضًعا حدًّ

التنّوع الديني الفريد يف لبنان، الذي يضّم  أهلية دامت ١5 سنة. يَعكس تضمني هذه املفاهيم 

نسبة كبرية من السكان املسيحيني )املوارنة، والروم األرثوذكس، والروم الكاثوليك امللكيني، واألرمن 

والكلدان،  والالتني،  األرثوذكس،  والرسيان  الكاثوليك،  والرسيان  األرثوذكس،  واألرمن  الكاثوليك، 

واألقباط األرثوذكس اإلنجيليني والربوتستانتيني، واآلشوريني( الذين شكلّوا 5٠% من السكان اللبنانيني 

عند إعالن االستقالل، ويستمّرون يف تشكيل إحدى الجامعات الدينية الكربى يف الدولة. وعىل الرغم 

من صعوبة تثبيت األعداد الرتباطها بحساسيّات سياسيّة، تشري دراسات استقصائية عّدة إىل أعداد 

متشابهة ملواطنني لبنانيني، يصنفون أنفسهم بصفتهم مسيحيني أو سنة أو شيعة )حوايل ٣٠%(، إىل 

جانب عدد من املوحدين الدروز )بني 5% و٧% من الشعب اللبناين(، وجامعات أخرى أصغر عدًدا، 

من ضمنها العلويون واإلسامعيليون واليهود )Minority Group Rights , ٢٠٢٠(. يوجد يف لبنان 

جامعات دينية أخرى ليس لديها وجود رسمي؛ إذ ليست ضمن الطوائف الثامين عرشة املعرتف بها 

رسميًّا، إضافة إىل وجود عدد من الالدينيِّني. 

أصبح النظام الطائفي -وهو نوع من أنواع إدارة التنّوع- النظاَم املُعتَمد للتمثيل السيايس يف 

لبنان، تعتمد فيه سلطة املمثِّلني السياسيني عىل الديناميات االجتامعية واالقتصادية، التي تتمتع 

بها مختلف املجموعات املوجودة يف الطوائف املختلفة )بارودي وطرب، ٢٠٠٩(.

من  الرسمي  االعرتاف  أنَّ  غرْي  واملعتقد،  الدين  حرية  ويحمي  يحرتم  اللبناين  الدستور  إنَّ   

الحكومة رضورّي لِتَحصل املجموعات الدينية عىل بعض املنافع، مثل: اإلعفاء الرضيبي، والحقِّ يف 

بناء أماكن عبادة، والحقِّ يف تطبيق القوانني الدينية الخاصة عىل نظام األحوال الشخصية )تقرير 

الدينية صالحيات يف األحوال  املحاكم والسلطات  الذي يعطي  لبنان، ٢٠١٤(،  الدينية يف  الحرية 

القضايئ  النظام  أن  حني  يف  واإلرث،  والحضانة  الدفن  ومراسم  والوالدة  الزواج  مثل:  الشخصية، 

املدين يعالج املسائل اإلدارية والجنائية. قال بعض العلامء: إنَّ نظام الحكم الطائفي عزَّز التمييز، 

وأعاق جهود تخطّي االختالفات الدينية والثقافية، التي تفتح مجاالت للتالقي والحوار والتفاعل 

االجتامعي )كوكس، وأورزبورن وسيسك، ٢٠١5(.
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تَحدٍّ آخر، هو أّن الرصاعات السابقة بني الطوائف، واملظامل الناتجة منها التي مل تجد طريقها 

اتفاق الطائف  أّن  بَْعُد، تُعيق عمليّة بناء السالم واملصالحة بني الطوائف يف لبنان، إالَّ  إىل الحّل 

رسمية  قنوات  يُرِْس  مل  لكنه  اللبنانية،  األهلية  الحرب  من  الناتج  للعنف  ا  حدًّ وَضع   ١٩٨٩ عام 

للحوار العاّم، أو أليِّ آليَّة أخرى من آليات العدالة االنتقالية واملشاركة بني الطوائف أو التامسك 

االجتامعي )زخريا، ٢٠١٦(. إضافًة إىل التأثري الخارجي، اعرَتف العلامء بأن مسار بناء الدولة يف لبنان 

عّزز تكريس جامعات ذكورية أبويّة، تُضاِعف الظُّلَم داخل املجموعات الدينية املختلفة )جوزف، 

 .)١٩٩٧

مل يكن النزاع يف لبنان نزاًعا الهوتيًّا يف حدِّ ذاته، بل كان -ومل يزل- نزاًعا حول دور الدين 

أشخاص  بني  الطائفية  االختالفات  لتعميق  النَُّخب  تستخدمها  وأداًة  للُهويَّات،  صانًعا  بَوصِفه 

يتقاسمون املالمح الثقافية واللغوية نفسها )مركز بريكل، ٢٠١٣(. نشأت غالبية األعامل املتعلقة 

وإلعادة  االختالفات،  لرأب هذه  كمحاَولة  اللبنانية  الحرب  بعد  ما  فرتة  األديان يف  بني  بالحوار 

رسم لبنان منوذًجا للعالقات بني األديان. يف الواقع، قبل الحرب األهلية التي اندلعت سنة ١٩٧5، 

اعترُب "النداء اإلسالمي-املسيحي األول" عام ١٩5٤، وتأسيُس مجموعة البحوث والتدريب للعمل 

املسيحي- الحوار  لتطوير  العلامنية  النُّخب  بهام  قامت  ليَّتنَي  أوَّ خطوتنَي   ،١٩5٩ سنة  التنموي 

الوطني  الحوار  "لجنة  س  تؤسِّ مل  الدينية  السلطات  أنَّ  غرْي   ،)٢٠٠٦ )فليحان،  لبنان  يف  املسلم 

الدينية  املؤسسات  أُعطيت  حيث  ُملِّحة،  طائفية  مسائل  ناقشت  التي  اإلسالمي-املسيحي"، 

الرسمية منّصة للتعبري عن مخاوفها؛ إالَّ بعد انتهاء الحرب األهلية. ففي تلك الحقبة، ظهر بعض 

الفاعلني الرئيسيني يف الحوار بني األديان، وبينهم د. محمد الساّمك واألمري حارث شهاب، اللذان 

سا اللجنة مًعا. وقد عنّي الرئيس اللبناين ميشال عون أخريًا مسؤواًل جديًدا عن الحوار )ناجي  أسَّ

الخوري(، وقّدم مقرتًَحا لألمم املتحدة بتأسيس أكادميية التالقي اإلنساين والحوار يف لبنان، التي 

حِظيَت باملوافقة عام ٢٠١٩. 

تغرّيت أهداف الحوار وغاياته يف العقود املاضية، من نقاشات الهوتية نُخبَوية إىل حوارات 

عملية، بني أشخاص ينتمون إىل خلفيات مختلفة )أبو منر وخوري وِويلتي، ٢٠٠٧(. مع ذلك، ما 

زالت عبارة "الحوار اإلسالمي-املسيحي" تُثري شكوكًا بني األطراف اللبنانية املختلفة )داغر، ٢٠١١(. 

يف الواقع، يشعر العديد بأن نوع الحوار الذي تال الحرب اللبنانية، مل يؤدِّ إىل نقاش وطني مفتوح 

ورصيح، وأيًضا مل يُعِط اللبنانيني فرصة مواجهة املايض، ومناقشة املشاكل األساسية، وفهم أهمية 

امليُّض قُدًما مًعا )داغر، ٢٠١١(. 

نتيجًة لذلك، باتت أهمية االنتقال من حوار الهويت إىل حوار عمّل واضحة، لتحقيق التامسك 

لبنان كان بشكل عاّم ذا طابع أهّل وجامعوي،  لبنان. ومع أنَّ املجتمع املدين يف  االجتامعي يف 

وإعادة  السالم،  بناء  عىل  تعمل  للطوائف،  عابرة  جمعيات  تأسيس  األخرية  اآلونة  يف  شهد  فإنه 
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اللحمة االجتامعيّة، واملسامحة واملصالحة، وحقوق اإلنسان والحقوق السياسية )أيب ياغي، ٢٠١٢(. 

فاعتمَدت بعض هذه املنظامت الحوار بني األديان، أداًة الستعادة التضامن االجتامعي يف اإلطار 

اللبناين. 

يعمل عدد من الشخصيات الدينية املُعارِصة املهّمة يف اإلطار الديني اللبناين، عىل التطوير 

الشخصيات  هذه  وِمن  لبنان.  يف  والتعددية  واالجتامعي  الالهويت  للخطاب  والتجديد  والدمج 

سة  الرئيسية املَعنيَّة بالحوار: فادي ضو ونايال طبارة )مؤسسة أديان(، والشيخ سامي أيب املنى )مؤسَّ

أبو زيد  والشيخ محمد  الشيعي(،  اإلسالمي  )املجلس  أحمد طالب  واملفتي  التوحيدية(،  العرفان 

اإلسالمي-املسيحي  الحوار  )فريق  شمس الدين  إبراهيم  ود.  الرشعية(،  نِّيّة  السُّ صيدا  )محكمة 

س منتدى الحوار(، ود. مارتن عّقاد )كلية  يف مجموعة فوكوالري(، والسيد عل فضل الله )مؤسِّ

الالهوت املعمدانية العربية(، والَقّس رياض جرجور )منتدى التنمية والثقافة والحوار(، ود. رباب 

سات اإلمام الصدر(، التي تَُعدُّ إحدى أهمِّ النساء العامالت يف مجال الحوار  الصدر )رئيسة مؤسَّ

بني األديان يف لبنان، الاّليت يناِضلْن من أجل مشاركٍة أكرَثَ فعاليًّة للنساء يف الحوار الالهويت، لالرتقاء 

برشعية الحوار الديني واالجتامعي يف لبنان. وتؤكّد د. رباب أن: 

"الحوار ِمثل الصالة. إنه واجٌب أكرَث ِمنه ِخيار. هو أساس حياة اإلنسان منذ َخلْق 

آدم وحّواء. لذلك، ما ِمن سبب يربِّر رفضه" )رباب الصدر، ٢٠١٩(. 

اختار  حاليًّا،  لبنان  يف  العاملة  األديان  بني  بالحوار  املَعنيَّة  املنظامت  عدد  ارتفاع  إىل  نظرًا 

هذا التقرير قامئة مخترصة نسبيًّا ألسامء املنظامت املهمة، التي مَتكَّن الباحثون من التواصل معها 

ومقابلتها. ويف حني أن هذه املنظامت مُتثّل عيِّنة من بيئة الحوار يف لبنان، وتُعرِّف مبعظم الفاعلني 

يف الدولة، فإننا مل نتمّكن من إجراء مقابالت مع منظامت أخرى مهمة، عىل غرار منتدى الحوار 

التابع للسيد عل فضل الله. 

 إنَّ غالبية البحوث حول املنظامت الدينية، تتعامل مع جميع الفاعلني يف الحوار عىل اعتبار 

أنهم كتلة واحدة، أقاَدًة دينيني كانوا أم مؤسسات دينية رسمية، أم منظامت دينية غري حكومية، 

أم منظامت غري حكومية وغري دينية ومع ذلك تعتمد عىل قيم دينية، إالَّ أنَّ أُطُرها وعملها مختلف 

ا )براون، ٢٠١٤(. يتجىّل هذا االختالف يف أُطُر الحوار ومقاَرباته، يف عرض املنظامت املذكورة  جدًّ

الحًقا، وأساليب عملها، وقصص نجاحها، والتحديات التي واجهتها، ومصادر آمالها املستقبلية.
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تطور الحوار  بين األديان في الشرق األوسط – لبنان 
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توزيع املنظامت والشخصيات واملبادرات:

مؤسسة أديان للتنّوع والتضامن والكرامة اإلنسانية 

تعمل  تأسيسها عام ٢٠٠٦،  أديان منظمًة غرْي حكومية عام ٢٠٠٨. ومنذ  لَت مؤسسة  ُسجِّ

املحلية  املستويات  عىل  الروحي،  والتضامن  الحاضنة  واملواطَنة  والتعددية  التنّوع  مفاهيم  عىل 

املاضية، وحازت  الخمس  السنوات  كبريًا خالل  ودوليًّا  إقليميًّا  ا  منوًّ فحقَّقت  والدولية.  واإلقليمية 

الهدف  ويتمحور  الحوار.  مجال  تبذلها يف  التي  للجهود  تقديرًا   ،٢٠١٨ عام  للسالم  نيوانو  جائزة 

الرئييس ملؤسسة أديان، حول مساعدة الناس عىل فهم كيفية التعامل إيجابيًّا مع مختلف أنواع 

الدؤوب،  العمل  بفضل  قه  تُحقِّ أمٌر  وهو  والدولية.  والوطنية  الشخصية  املستويات  عىل  التنّوع، 

لفريق عمل مؤلّف من عرشين شخًصا، موزَّعني عىل أربعة أقسام رئيسية، وهي: 

معهد املواطنة وإدارة التنوع: 

 تهدف املشاريع التي يؤّديها املعهد إىل إنتاج موارد، عن مواضيع تساعد عىل تحقيق الهدف 

والحاضنة  الفاعلة  واملواطَنة  والديني(،  )الثقايف  التنّوع  عىل  الرتبية  ِمثل:  للمؤسسة،  العاّم 

للتنوع، وحرية الدين واملعتقد. إضافة إىل ذلك، يُِعدُّ املعهد دراسات عن التنّوع واملواطَنة 

تدريب  دورات  ويقّدم  الدينية-،  االجتامعية  املسؤولية  مفهوم  غرار  -عىل  مًعا  والعيش 

للمشاركني ليصبحوا أشخاًصا مرِجعيِّني للتنّوع. 

مركز رشاد للحوكمة الثقافية: 

 تعمل مؤسسة أديان أيًضا عىل جمع أصحاب املصلحة املختلفني، من جهات حكومية وقادة 

حول  وفاعل  فّعال  حوار  إلجراء  مدين،  مجتمع  منظامت  أو  سياسات  وصانعي  سياسيني 

السياسات، وألداء دور أكرث فعالية عىل املستوينَي القانوين والسيايس. 

قسم املشاركة املجتمعية: 

 تُسلّط مؤسسة أديان الضوء عىل أهمية خلق شبكات أفراد، يلتزمون يف حياتهم ِقيَم التنّوع 

والسفراء  واملتطّوعني  الشباب  من  شبكاٍت  ست  أسَّ ولقد  اإلنسانية.  والكرامة  والتضامن 

والعائالت، الذين يخضعون للتدريب واملشاركة سنويًّا من خالل برامج بناء القدرات والخدمة 

املجتمعية، ليك يؤّدوا دوًرا مؤثِّرًا يف مجتمعاتهم املحلية ذات الصلة. 
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قسم اإلعالم )االتصاالت(: 

ة "تعددية"، تسعى مؤسسة أديان إىل تعميم مفاهيمها، وتعريف التنّوع واملواطَنة.   عرْب منصَّ

وتتمحور إحدى إسرتاتيجياتها األساسية حول تنفيذ مفهوم الرسدية الوجودية، القامئة عىل 

م هذه القصص  التجارب الفعلية ألبطال إيجابيِّني شّجعوا عىل التغيري يف مجتمعاتهم. فتُقدِّ

أدلة عىل أهمية الحوار الحّي، وتؤكّد أن الحوارات اإللكرتونية ميْكن أن ترتافق مع خربات 

عملية، من شأنها أن تَضمن استدامة العالقات بني األديان ومواجهة التطرّف العنيف. 

عند اإلمكان، تسعى مؤسسة أديان إىل مشاركة شبابها من متطّوعني وموظفني، من خالل: 

ِورَش عمل يف بناء القدرات، وندوات تدريب املدّربني، ودورات "األديان والشأن العام"، الهادفة 

إىل تعزيز التفاهم الديني واالجتامعي بني الشبكات التابعة لها. ولكن، شهدت السنوات املاضية 

طلبًا متزايًدا عىل التدريب يف املواضيع التي تُقّدمها أديان، ويف تِْقنيّات الرصد والتقييم، أكرث من 

االهتامم باملهارات الشخصية. لذلك، يجري حاليًّا تطوير نظام تقييم داخل، لتوحيد نتائج املشاريع 

بل  فحسب،  ألديان  ليس  مفيًدا،  النظام  هذا  يكون  أن  ونأمل  آثارها.  وتحديد  املطبَّقة  والربامج 

لتشكيل أداة قياس ملشاريع الحوار حول العامل. 

تؤّدي مؤسسة أديان دوًرا محوريًّا يف الرتبية عىل التنّوع، وتتمكن من إدارة أطراف َمعنيِّني 

مختلفني باعتامد تِْقنيّات متعددة؛ إالَّ أنها تُواجه سلسلة من التحديات يف عملها اليومي. ونظرًا 

إىل تزايُد املشاكل والسياسات الطائفية يف الَعقَدين املاِضينَي، وتَعاظُمها نتيجة الوضع الجيوسيايس؛ 

املهّمشة- بعدم األمن، وازدادت  ازداد شعور بعض املجموعات -وبخاصة األقليات واملجموعات 

م  تقدُّ أمام  عقبات  أحيانًا  املالية  التحديات  تَطرح  ذلك،  إىل  إضافة  الحوار.  عملية  صعوبة  معه 

العميل، ال سيام عندما يتخطّى الطلب قدرة املنظمة. 

تشهد مؤسسة أديان حضوًرا قِويًّا للنساء يف مجلس إدارتها، ويف مختلف املناصب اإلدارية، 

أنَّ  بَيْد  إدارتها،  مجلس  وأعضاء  عيها  ومتطوِّ املؤسسة  موظفي  من   %٨٠ حوايل  النساء  تُشّكل  إذ 

وجود النساء يف املنظامت ال يؤثّر بالرضورة يف املفاهيم التي تعمل عليها املنظمة، لكّنه يساهم يف 

مقاربة النظريات واألفكار بطُرق مختلفة. لقد شّجع ذلك الشابات عىل املشاركة يف مساحات حوار 

تفاعلية، سمحت لهن مبناقشة مشاكل تهّمهن، وبالتعاون وخدمة املجتمع. 

مت أديان إسرتاتيجيتها لألعوام ٢٠١٧-٢٠٢٦ وفًقا ألربع غايات عامة، تنقسم إىل أهداف  صمَّ

إسرتاتيجية تندرج ِضمنها كافة مشاريعها )حوايل ٢5 مرشوًعا مطبًَّقا سنويًّا(. وانطالقًا من تجربتها 

يف لبنان، ونزواًل عند طلب الشباب وصانعي السياسات العراقيِّني، وّسعت مؤسسة أديان أنشطتها 

حديثًا لتشمل العراق. 
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منظمة "حوار للحياة واملصالحة" 

يعود تاريخ تأسيس منظمة "حوار للحياة واملصالحة" إىل عام ٢٠١٠، استجابًة للحاجة إىل 

فتح مساحات حوار بني الشباب املنتمني إىل خلفيات مختلفة، وبهدف مناقشة مسائل حساسة 

ومهّمة تتعلّق بالتنّوع الديني، ولتزويدهم باملهارات الرضورية لكرس األفكار النمطية، وبناء رؤية 

س املنظمة( عىل قصة تأسيسها بقوله:  مستقبلية إيجابية. يُطْلِعنا د. زياد فهد )مؤسِّ

"بعد عوديت إىل لبنان، الحظُت تنامي األفكار النمطية، وأن الكراهية والخوف كانا 

ين أينام ذهبُت، حتى بعد مرور عقَدين من الزمن عىل "السالم النسبي". مل يكن  منتِشَ

م أداة سالم تفاعلية، ألَبني أمًرا  يف استطاعتي أالَّ أُحرّك ساكًنا. لذلك، حاولُت أن أصمِّ

ين موجود وسيبقى. عندها، اعتقدُت أنه يف إمكاين  إيجابيًّا ألوالدي. َبَدا ظاهًرا أنَّ الدِّ

ين لَخلْق مساحة، ترتك تأثريًا إيجابيًّا، وتَجمع الشباب، وتُرّوج رسالة التنّوع"  استخدام الدِّ

)زياد فهد، ٢٠١٨(. 

تُقّر منظمة "حوار للحياة واملصالحة"، بأن الشباب اللبناين معرَّض إلرث من العنف والخوف، 

ات رسمية للحوار واملصالحة  غالبًا ما ينرشه جيل الحرب القديم. ويف ظّل غياب أّي قنوات أو منصَّ

وكرس  املشرتك،  الفهم  تعزيز  عىل  الناس  تَجمع  أن  املنظمة  تحاول  اللبنانية،  الحرب  انتهاء  بعد 

األفكار النمطية واألحكام املسبقة من خالل الحوار بني األديان. وتُعترب أكادميية الحوار بني األديان 

السنوية، التي تُجريها منظمة "حوار للحياة واملصالحة"، مثااًل بارزًا عىل خلق مساحات مشرتكة 

للتالقي، لَِكونها تَجمع شبابًا من خلفيات مختلفة، مُيضون وقتًا مًعا، حيث يكتشفون أوُجه الشبه 

بينهم، ويفهمون اختالفاتهم، ويَبنون عىل معرفتهم، ويَُوعُّون مجتمعاتهم. 

تُرّوج منظمة "حوار للحياة واملصالحة" كرامة االختالف، بتحويل نفسها باستمرار عرْب ثاين 

مختلفني،  دينيني  قادٍة  لقاء  فرصة  الشباب  جيل  تُعطي  وحرّة،  آمنة  ة  منصَّ إىل  متتالية،  سنوات 

دة، واإلقرار  والتشارك مع زمالئهم من مناطق وخلفيات دينية مختلفة، واكتشاف الُهويَّات املعقَّ

بإنسانيَّتهم باِدئَ بَْدٍء. فتَسمح هذه املقاَربة بالتعامل مع اآلخر انطالقًا من كِيانه اإلنساين، وبكرس 

الحواجز الناتجة من التمييز بني "نحن" و"ُهم"، أي اآلَخر املختلف. 

األديان.  بني  الحوار  مثااًل آخر عىل  الشامل"  الدينيني يف  للقادة  املستدامة  "الشبكة  تُشّكل 

وهي مرشوع أطلقته منظمة "حوار للحياة واملصالحة" يف أواخر عام ٢٠١5، لبناء شبكة مستدامة 

من القادة الدينيني، الذين اجتمعوا يف إطار دورات تدريب متعددة، ونقاشات متهيدية وأنشطة 

مختلفة، لبناء الجسور والسالم والحوار بني األديان، واملواطَنة الفاعلة. نتيجة لهذا املرشوع، شعر 

القادة بالحاجة إىل العمل مًعا لتطبيق أنشطة خدمة مجتمعية، تستهدف مجموعات متنّوعة يف 

املناطق التي تشهد خالفات. 
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منتدى التنمية والثقافة والحوار

النزاعات عام ٢٠٠٤،  التنمية والثقافة والحوار العمَل يف مجال الحوار، وتَحوُّل  بدأ منتدى 

بعقد ورش عمل وندوات ومؤمترات ومجموعات حوار متنّوعة، نتَجت من العمل الذي قام به 

الَقّس رياض جرجور يف مجلس كنائس الرشق األوسط )موقع منتدى التنمية والثقافة والحوار(. 

خالل السنة املاضية، سعى املنتدى إىل تطوير مقاَرباته للحوار وبناء السالم، وتعديلها وفًقا لحاجات 

ين يؤّدي دوًرا أساسيًّا  املشاركني فيه. فانتقل ِمن تحوُّل الخالفات إىل الوقاية منها، باالعرتاف بأن الدِّ

املَعنيِّني، يف تصميم مشاريع وأنشطة  املصلحة  املنتدى يف إرشاك أصحاب  التنّوع. نجح  إدارة  يف 

هة إىل القاعدة الشعبية،  وَوْضِعها، إذ رّحبوا باألفكار التي طرحها املشاركون. وباعتامد مقاَربة موجَّ

متكَّن املنتدى من ضامن مشاركة كافة املجتمعات يف لبنان، يف تنفيذ مبادرات ومشاريع خدمة 

مجتمعية. يخضع موظفو املنتدى ومتطّوعوه لتدريب مستمّر، عىل املفاهيم املتعلقة باملواطَنة 

واملصالحة والوساطة، التي يستخدمونها الحًقا يف التدريب وبرامج بناء القدرات، التي ينظِّمونها يف 

مجتمعاتهم املحلية. 

ًما،  التنمية والثقافة والحوار يَرصد كّل مرشوع فرديًّا، وفًقا ملعايري محددة مقدَّ إنَّ منتدى 

إىل  ونظرًا  القدرات.  والتشبيك وحشد  التصميم  يف  قوة،  مجاالت  ثالثة  تحديد  من  متكَّن  أنه  إالَّ 

طبيعتها التشاركية؛ متكَّنت هذه األنشطة من خلق مساحات حوار بكافة أشكالها، من الرياضة 

إىل الفنون ومخيامت الشباب واملؤمترات ومجموعات الحوار. إضافة إىل ذلك، متكَّن املنتدى من 

إقامة رشاكات، وإرشاك املجتمعات املحلية يف مناطق مختلفة. أخريًا وليس آخرًا، يسلّط املنتدى 

نظام  عىل  املحافظة  يف  يؤّدونه  الذي  بالدور  ويعرتف  للشباب،  القدرات  بناء  برامج  عىل  الضوء 

"الناجحة"، هو مرشوع  أنَّ أحد مشاريعه  املنتدى  سيايس واجتامعي واقتصادي وصحّي. ويَعترب 

ذ يف طرابلس والنبطية وبعلبك وزحلة، والذي يهدف إىل التوعية حول  يَّتي"، املنفَّ "ُمواطَنتي حرِّ

مفهوم املواطَنة الفاعلة، والتغلّب عىل األفكار النمطية واألحكام املسبقة، باعتامد عملية جامعية 

لصنع القرارات )منتدى التنمية والثقافة والحوار، ٢٠١٩(.

ًما  تَعترب السيدة مرياي الحاموش )مساِعدة رئيس املنتدى(، أن الحوار بني األديان يُحرز تقدُّ

عىل الرغم من التحديات التي تعرتضه: 

رغم  وعىل  خاصة.  الشباب  بني  وانتشت  واسًعا،  قبواًل  الحوار  ثقافة  "اكتسَبت 

الخوف من الغوص يف مسائل جدلية، وفتح صفحات مل تزل َمطويَّة، فإنَّ القادة الدينيني 

يعرّبون عن اهتامم متزايد يف الحوار بني األديان. وَيطرح ُشحُّ املوارد املالية واألجندات 

د عىل  الخارجية أحيانًا، تحديات علينا أن نتخطاها، غرْي أننا ال نتخىّل عن قَِيمنا، ونشدِّ

أهمية الحوار املفتوح والشامل" )مرياي الحاموش، ٢٠١٩(. 
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األخوَّة  ميثاق  غرار  -عىل  األديان  بني  الحوار  عن  حديثًا  صدرت  التي  الوثائق  بعض  د  تُشدِّ

اإلنسانية-، عىل مفاهيم املواطَنة وحقوق اإلنسان. ويَعترب املنتدى أن هذه الوثائق رضورية، لحامية 

حقوق األقليات، ومشاركة الرجال والنساء والشباب والقادة الدينيني؛ لالنتقال من القدرة عىل التكيّف 

إىل املناعة، ولتخطِّي العقبات الطائفية والُهويّات املذهبية، وَخلْق رشاكات لتعزيز الوصول واألثر. 

فرح العطاء

سها وأعضائها ومتطّوعيها، ال تَُعدُّ منظمة فرح العطاء مجرّد منظمة عادية؛  بالنسبة إىل مؤسِّ

النمطية،  املسبقة واألفكار  األحكام  بالتنّوع، وتَخطّي  االحتفال  أسلوب حياة، ومثاٌل عىل  إنها  إذ 

ست فرح العطاء عام ١٩٨5 يف خضّم الحرب األهلية اللبنانية، بصفتها  وخلق مساحات مشرتكة. تأسَّ

شارَك  صيفية،  مخيَّامت  تنظيم  إىل  وإضافًة  أفضل.  مستقبل  لبناء  الناس،  قادًرا عىل جمع  بدياًل 

فيها أشخاص من ديانات وخلفيات ثقافية مختلفة، عَقدت "فرح العطاء" عدًدا من ورش العمل 

الحبِّ  بِقيم  والتوعية  املدارس،  ترميم  إعادة  دوًرا يف  وأّدت  اجتامعية،  إىل مشاكل  تطرَّقَت  التي 

البناء  إعادة  ومبادرات  الصيفية  املخيَّامت  نجاح  من  وانطالقًا  وِفعاًل.  قَواًل  واالحرتام  واملسامحة 

بعد النزاعات، التي شارك فيها متطوعون يف لبنان، بدأت "فرح العطاء" بتنظيم أنشطة مامثلة يف 

العراق. إضافة إىل ذلك، تفتخر فرح العطاء باعتامد مقاَربة شبابية، وبالدور الذي تؤّديه يف مشاركة 

القادة الدينيني يف الحوار. عىل سبيل املثال: كانت املنظمة من أوىل املجموعات التي نظّمت "صالة 

سات دينية مختلفة، بهدف إزالة الصورة التي خلّفتها الحرب،  مشرتكة" عام ٢٠٠٣، مبشاركة مؤسَّ

جائزة  إىل  إضافًة  لعملها،  تكرميًا  عّدة جوائز  العطاء"  "فرح  أفعال. حازت  إىل  الكلامت  وتحويل 

السالم يف لبنان ِمن "ال فونداسيون فرانس" عام ٢٠١٤. 

س فرح العطاء(، أنَّ لبنان منوذج الحوار والعيش مًعا. لذلك، من  يَعترب األستاذ ملحم خلف )مؤسِّ

الرضوري مواجهُة تحديات الحوار بني األديان يف لبنان، وسدُّ الثغرة يف نقل املعرفة وثقافة السالم من 

ني أكرث ببناء مستقبل أفضل لهم ولعائالتهم. ويَعترب السيد خلف  جيل إىل آخر، وإرشاُك الشباب املهتمِّ

أن الحوار عملية طبيعية، يتمتع فيها جميع األفراد )رجااًل ونساًء( باملساواة. ويقول: "كّل َمولود جديد 

هو َمصدر أمل". لذلك، يشّكل الحوار جزًءا ال يتجزأ من الحياة )ملحم خلف، ٢٠١٩(. 

مجلس كنائس الرشق األوسط

س مجلس كنائس الرشق األوسط عام ١٩٧٤، يف جمعيته العمومية األوىل التي ُعقدت  تأسَّ

)األرثوذكس،  املختلفة  املسيحية  الطوائف  جمع  إىل  يسعى  املجلس  كان  قربص.  يف  نيقوسيا  يف 

واإلنجيليني، والحًقا الكاثوليك عام ١٩٩٠(، وكان من أوائل املنظامت التي عملت عىل الحوار بني 
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األديان يف الرشق األوسط، يف مجاالت: بناء السالم، واملصالحة، ومشاركة الشباب، ودمج الالجئني 

واملهاجرين، وُصنع السياسة، وحقوق اإلنسان. يعمل املجلس يف عّدة دول يف املنطقة، منها لبنان 

واألردن وفلسطني والعراق وقربص. وقد عَقد املجلس أخريًا رشاكة مع منظامت أخرى فاعلة يف 

الحوار بني األديان، عىل غرار مؤسسة أديان ومنظمة أديان من أجل السالم وكايسيد. إىل ذلك، 

لم يف  يشارك مجلس كنائس الرشق األوسط حاليًّا، يف مرشوع مع ويلتون بارك، ومنتدى تعزيز السِّ

املجتمعات املسلمة، ومؤسسة أديان حول املواطَنة الحاضنة للتنوع وحرية الدين واملعتقد. 

لدراسة  وفًقا  رؤيتها،  بناء  عىل  الدينية  واملؤسسات  الكنائس  مساعدة  إىل  املجلس  يهدف 

خالل  من  ذلك  يجري  الذاتية.  واملعتقدات  الذات  فهم  عرْب  اآلخر  تَفهم  الهوتية،  أنرثوبولوجية 

والدياكونية  العامة  والعالقات  والتواصل  واملسكونية  الالهوتية  الشؤون  دائرة  مها  تُصمِّ أنشطة 

ثريا  د.  تُْؤمن  الفلسطينيني.  الالجئني  خدمة  ودائرة  والرتبوي(،  واالجتامعي  االقتصادي  )الدعم 

بشعالين )األمينة العامة ملجلس كنائس الرشق األوسط(، بأنَّ املجلس قادر عىل تحقيق تغيري كبري، 

ِعلاًم أنه أحد األصوات املُدويَّة يف الكنائس يف املنطقة، ويركّز عىل صنع السياسات وتطوير الرؤى، 

وال يكتفي بتنفيذ األنشطة. 

الدينية  املؤسسات  عن  األديان،  بني  الحوار  تعرتض  التي  الرئيسية  التحديات  بعض  تتأتَّ 

والعلامنيني. يف الواقع، يجري مناقشة العديد من األفكار واملفاهيم داخليًّا، وقد يختلف فيها القادة 

د قياَس األثر، وتطويَر  الدينيون من الطائفة نفسها. إضافة إىل ذلك، يُِعيق غياُب نظام رَْصد موحَّ

د املجلس عىل أهمية وضع إسرتاتيجية تقييم  بعض املشاريع ذات الصلة الحًقا. نتيجًة لذلك، شدَّ

الحوار بني األديان، واحرتام خصوصيات كّل دولة  النساء والشباب يف مجال  لبناء قدرات  فعالة، 

وديانة )بشعالين، ٢٠١٩(. 

اللجنة الوطنية اإلسالمية-املسيحية للحوار

منذ عام ١٩٩٣، تعمل اللجنة الوطنية اإلسالمية-املسيحية للحوار، عىل "الحرية والحوار بني 

أساس  لبنان[ عىل  ]يف  واملسلمني  املسيحيني  بني  املشرتكة  الحياة  الساموية، وعىل  الديانات  أتباع 

نظام جمهوري برملاين دميقراطي حّر، يوفّر حامية كاملة للمساواة يف الحقوق والواجبات بني جميع 

ة دينية يف السنوات الستَّ عرْشة املاضية،  األشخاص يف دولة واحدة"١. نظّمت اللجنة أكرث من ٢٢ ِقمَّ

يف مؤسسات دينية وحكومية، بهدف تشجيع الحوار والعالقات بني األديان. ويؤكد د. محمد السامك 

)األمني العاّم لِلَّجنة(، أن الِقمم واألنشطة ال تهدف إىل زيادة التسامح -ألن الكلمة تَحمل برأيه معًنى 

ازدرائيًّا-، بل إىل التوعية بأهمية االعرتاف بـ"اآلَخر املختلف وحقيقته ومعتقداته". 

http://www.chrislam.org/actions.html  متوافر عىل الرابط ،"Chrislam" ١  من َموقع اللجنة الوطنية اإلسالمية-املسيحية للحوار
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لعبَته  الذي  الدور  )مثل  متعددة  ظروف  يف  التوتُّرات  من  التخفيف  عىل  اللجنُة  ساعَدت 

بعد املناوشات يف جبل لبنان يف حزيران/يونيو ٢٠١٩(، إالَّ أنها تُواجه العديد من التحديات، منها: 

إطار  استدامة  عدم  من  والخوف  بعضها،  وجمود  تُنظِّمها  التي  واألنشطة  االجتامعات  حرصيّة 

الحوار، وعدم مشاركة مجموعات الشباب يف النقاشات. تهدف اللجنة إىل الرتويج لحوار مفتوح، 

ال يسمح بتسلط رؤية عىل أخرى، بل يقرِّب األفكار حول مواضيع اهتامم مشرتَكة. يرأس اللجنة 

شخصان، هام: د. محمد الساّمك )ميثّل اإلسالم(، واألمري حارث شهاب )ميثّل املسيحية(.

الفريق العريب للحوار اإلسالمي-املسيحي 

الرشق  كنائس  مجلس  أذُرع  من  كذراع  اإلسالمي-املسيحي  للحوار  العريب  الفريق  انطلق 

األوسط، بهدف تعزيز العالقات بني األديان يف الدول التي شّكل فيها "العيش مًعا" مبَدأً أساسيًّا 

لتاريخها. فانطلق الفريق مع الَقّس رياض جرجور -انظر منتدى التنمية والثقافة والحوار-، ونَظّم 

خالل السنوات الثالث والعرشين املاضية، عدًدا من ورش العمل والندوات واملؤمترات يف عّدة دول، 

مثل: مرص والسودان ولبنان واألردن وفلسطني والخليج، حتى قربص. وركّزت هذه األنشطة عىل 

مواضيع، مثل: اإلرث اإلبراهيمي، واألصولية املسيحية يف الغرب، وحاالت العيش مًعا، وغريها. تَُعّد 

"الوثيقة حول الحوار والعيش مًعا: ميثاق عريب مسيحي-إسالمي" )٢٠٠٦(، و"الوثيقة حول االحرتام 

الوثيقتان  دت  العريب. فشدَّ الفريق  الصادرة عن  املواثيق  املشرتك بني األديان" )٢٠١٨(، ِمن أهمِّ 

عىل أهمية االحرتام املتبادل، واعترَبَتا أن "الحوار يبدأ باحرتام حّق اآلخرين يف معتقداتهم، وتقوية 

األُُسس الدينية للتعايش يف دولة واحدة" )وثيقة االحرتام املتبادل بني األديان، ٢٠١٨(. 

عىل الرغم من األنشطة املختلفة التي أجراها خالل العقَدين املاضينَي، يَعترب القايض عباس 

الحلبي )رئيس الفريق العريب(، أن قدرات املنظمة تراجعت بسبب التحديات التي تواجهها، مثل: 

قرار بعض األعضاء متابعَة الحوار بني األديان مبفردهم، وعدم توافُر املوارد البرشية واملالية الكافية، 

والحساسيات السياسية، ووجود عدد كبري من املنظامت املشابهة التي تعمل بشكل منفرد، وال 

ها عقد رشاكة مع مجموعات مشابهة. كذلك يعترب القايض الحلبي أن الطريق ما زال طوياًل يف  يهمُّ

الحوار داخل األديان، أي بني الطوائف، بقوله: 

"املواثيق مهمة، ولكننا ال نحتاج إىل املزيد منها، بل نحتاج إىل إطار، لنبدأ بتطبيق 

محتوى هذه الوثائق".

الطرف  يَُكّن  النساء، ألنهّن قد  ينبغي تطوير هذا اإلطار مبشاركة  أنه  الحلبي  القايض  يرى 

الوحيد القادر عىل كرس هيمنة الرجال عىل مجال الحوار بني األديان. ويضيف:
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األوان إليالء  وآن  لألمل،  أساسيًّا  َمصدًرا  والفاعل  املنفتح  نعترب شبابنا  أن  "علينا 

املستقبل"  إىل  الطريق  الشخصية. هذه هي  املصالح  فوق  األْولِويَّة،  الوطنية  املصالح 

)عباس الحلبي، ٢٠١٩(. 

املؤسسات األكادميية )جامعة القديس يوسف، وكلية الالهوت للرشق األدىن 

يف بريوت، وجامعة البلََمْند، وكلية الالهوت املعمدانية العربية(

يف لبنان عدد من املؤسسات األكادميية، التي تضّم مراكَز أو برامج مكرَّسة للحوار بني األديان. 

س معهد الدراسات اإلسالمية-املسيحية يف جامعة القديس يوسف يف بريوت سنة ١٩٧٧، وجمع  تأسَّ

ني بدراسة األديان، ومنفتحني عىل العمل يف مجال الحوار  طالبًا من خلفيات دينية مختلفة، مهتمِّ

بني األديان. يشّجع املعهُد البحوَث األكادميية يف مجال الحوار، وتنفيذ مبادرات بني األديان من ِقبل 

يجني. وتُراعي املنهجيُة التي يتَّبعها املعهد إعطاَء دروس "بني-دينية"، تتمحور حول  الطالّب والِخرِّ

موضوع واحد تَجري مقاَربتُه من وجَهتَي النظر اإلسالمية واملسيحية، ويعطيها مدرّسان )مسيحّي 

عدد  أن  اإلسالمية-املسيحية(،  الدراسات  يف  املاجستري  )منّسقة  تلحوق  روال  د.  تَعترب  ومسلم(. 

قوا إنجازات مهمة يف مجال الحوار بني األديان، هو إحدى قصص  يجي هذا الربنامج، الذين حقَّ ِخرِّ

النجاح الرئيسية لهذا املعهد )روال تلحوق، ٢٠١٩(. 

كلية الالهوت للرشق األدىن، هي كلية تكوين إنجيلية تأسست عام ١٩٣٢، يتضمن منهاجها 

الرتبوي مقرَّرات عن الحوار بني األديان. وإضافة إىل ذلك، تعقد الكلّيّة مؤمترات وحوارات وورش 

عمل وندوات فصلية، يجتمع فيها أكادمييون مع علامنيني من خلفيات مختلفة، ويناقشون خاللها 

مواضيع من وجهات نظر دينية مختلفة. أيًضا تُشّجع الكلية عىل الِحوار املسكوين، وتدعو أشخاًصا 

ينتمون إىل خلفيات دينية متشابهة، إىل مناقشة مواضيع قد ال يتَّفقون عليها. 

آخر  مثااًل  الُكورة،  منطقة  يف  البلََمْند  جامعة  يف  املسيحي-اإلسالمي  الدراسات  َمركز  قّدم 

 .١٩٩5 عام  اللبنانيني  وغري  اللبنانيني  العلامء  من  مجموعة  سته  أسَّ األديان،  بني  حوار  َمركز  عىل 

املسيحية-اإلسالمية، وعْقَد ندوات بحث صيفية  العالقات  إدارة شهادة ماجستري يف  املركز  يتوىّل 

يف مواضيع متعلقة بالحوار بني األديان، وتشكيل مجموعات حوار بني شخصيات مختلفة، بهدف 

تعميق املعرفة وتوسيع األفق. يتوىّل د. الياس الحلبي إدارة املركز حاليًّا، ويَعترب أن النساء والشباب 

غائبون عن مجال الحوار بني األديان، ولكنهم قادرون عىل أداء دور خاص يف حّل النزاعات وبناء 

السالم واملصالح، ويجب أن يحصلوا عىل فرصة لِلقيام بذلك. 
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األديان، وعندما أشهُد عىل اهتامم  بالحوار بني  ني  املهتمِّ "يتزايد عدد األشخاص 

هؤالء األشخاص باالنخراط األكادميي يف مجال الحوار، تزداد قناعتي بدور الحوار بني 

األديان يف لبنان وأهميته" )الياس الحلبي، 2019(.

بني  الجسور  بناء  إىل  وسَعت   ،١٩٦٠ عام  العربية  املعمدانية  الالهوت  كلية  ست  تأسَّ أخريًا، 

املسيحيني يف الرشق والغرب. تتمتع الكلية بثالث غايات إسرتاتيجية رئيسية: التعليم، وبناء السالم، 

وحقوق اإلنسان واملنارصة. عىل املستوى التعليمي، تَعقد الكلية استشاراتها ومؤمترها السنوي عن 

م برنامج ماجستري يف الدين يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا. أيًضا  العالقات اإلسالمية-املسيحية، وتقدِّ

تتوىّل إدارَة مدوَّنة إلكرتونية، تعالج قضايا حالية بشكل أسبوعي. حول ما يتعلّق ببناء السالم، تعمل 

كلية الالهوت املعمدانية العربية من خالل د. مارتن عقاد )رئيسها األكادميي( عىل عّدة مبادرات، منها: 

"خبز وملح"، وهو مرشوع يجمع شبابًا من خلفيات متنّوعة، للحديث يف مسائل متعلّقة باإلميان. ومنها: 

"شبكة الصداقة"، التي تَجمع قادًة دينيني ليُشّكلوا نواة ُمؤْمنة، وليُكونوا َمصدر إلهام لألشخاص العاملني 

مًعا. أيًضا يَعرض "منتدى القضايا الحالية" مواضيع تهّم أشخاًصا من خلفيات مختلفة، وهناك برنامج 

"تَواصل" يهدف إىل بناء عالقات بقادة سياسيني، تتمحور رؤيتهم املستقبلية حول بناء السالم واملصالحة. 

االحتفال بعيد بشارة العذراء يف 25 آذار/مارس 

"راَودين ُحلم رأيُت فيه نفيس جالًسا، داخل ما يشبه َخيمة مملوءة بقادة دينيني، 

ينظرون نحو السامء، ويصلّون إلله واحد، والرب يسمع صالتهم. لطاملا كنُت منفتًحا 

عىل التواصل مع أشخاص من خلفيات دينية أخرى، وحرصُت عىل نقل هذه الفكرة إىل 

يب أيًضا، بعدما بدأُت بالتدريس" )ناجي خوري، ٢٠١٩(.  طالَّ

بالشيخ محمد  السيد ناجي خوري،  التَقى  الحلم إىل حقيقة، عندما  تَحوَّل هذا  رسعان ما 

تقليد  بدء  فقرَّرا  آنذاك(.  اإلفتاء  لدار  العام  واألمني  بريوت،  السنية يف  املحاكم  )قاٍض يف  النقري 

باالحتفال مًعا ِبِعيد بشارة العذراء يف ٢5 آذار/مارس. 

"كنُت قد سئمُت من النظريات واألفكار، وكنُت أبحث عن تطبيق عميّل للحوار. 

ليجمعنا؟"  العذراء  مريم  ِمن  أفضُل  وَمن  الَوحدة.  اختبار  عيش  إىل  حاجة  يف  كنُت 

)محمد النقري، ٢٠١٩(. 

جرى االحتفال األول يف مدرسة سيدة الجمهور عام ٢٠٠٧، وَحِظَي بتغطية إعالمية واسعة، 

وبرتحيب جيد من الجامهري من خلفيات متنّوعة. اعترَب بعض املعلّقني االحتفال نوًعا من أنواع 
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التوفيق بني معتقدات دينية متعارضة، إالَّ أن الفكرة لقيَت دعاًم متزايًدا، حيث أصبح عيد بشارة 

العذراء يف ٢5 آذار/مارس عيًدا رسميًّا إسالميًّا-مسيحيًّا. يف عام ٢٠٠٩، وافق رئيس الحكومة )فؤاد 

السنيورة( عىل اعتبار هذا التاريخ يوَم احتفال وطنيًّا، وأصبح العيد بعد ذلك عيًدا إسالميًّا-مسيحيًّا 

مشرتكًا، بإعالن صادر عن رئيس الوزراء الجديد )سعد الحريري(. وبفضل الدعم الكبري الذي قّدمته 

أكرث من ثالثني منظمة يف تحالُف  األزهر والفاتيكان، يشارك  املختلفة، ومنها  الدينية  املؤسسات 

الخامس والعرشين من آذار/مارس. وإضافة إىل الدعم الديني، لقيَت املبادرة دعاًم سياسيًّا. ففي 

َاي الكبري" َمقّر رئيس مجلس الوزراء اللبناين، ويُتوقَّع أن يجري  عام ٢٠١٩، جرى احتفال يف "الرسَّ

األردن ومالطا  إىل  املبادرة،  لقد وصل صدى نجاح هذه  اللبناين.  الربملان  االحتفال عام ٢٠٢٠ يف 

وإيطاليا وفرنسا وبولندا، التي تسعى ِبَدورها إىل تنظيم أعياد مشابهة. 

يُعترب السيد ناجي خوري والشيخ محمد النقري، شخصيَّتنَي بارزِتنَي يف مجال الحوار بني األديان. 

فيعمل السيد خوري عىل تطوير مشاريع مختلفة ترتبط بالحوار بني األديان يف لبنان، ويَشمل ذلك 

ًها إىل الشباب. ويف عام ٢٠١٩، عيّنه رئيس الجمهورية رئيًسا لبعثة الحوار  مؤمترًا عن "العيش مًعا" ُموجَّ

اإلسالمي-املسيحي يف لبنان. أّما الشيخ النقري، فيقرتح ثالث خطوات عملية للوصول إىل حوار بني األديان 

أكرث فعالية: ١( تأسيس بوَّابة معلومات، تتضمن أدوات عن كيفية عقد جلسات حوار بني أشخاص من 

خلفيات متنّوعة. ٢( تنظيم رحالت دينية، وتشجيع األفراد عىل القيام بالحجِّ الديني مًعا. ٣( اعتامد 

مقاَربة تضاُمن روحّي، تؤّدي دورًا مهامًّ يف جْمع األفراد، وَخلْق صداقات مستدامة )النقري، ٢٠١٩(. 

أن  اليوم  علينا  الوراء.  إىل  يدفعنا  ما  دامئًا  هناك  التحديات،  أصعب  ِخضّم  "يف 

الخاص،  إميانه  مّنا  لكلٍّ  أنَّ  نفهم  وأن  للسياسات،  ابًة  بوَّ ين  الدِّ استخدام  عن  نتوقف 

وحقيقته الخاصة" )محمد النقري، ٢٠١٩(. 

دْرب مريم

"درْب مريم"، مجموعة تُشّجع االجتامعات والتبادل بني املسيحيني واملسلمني، بتنظيم رحالت 

ست السيدة "تريز فرّا" منظامت، وتتوىلَّ حاليًّا رئاستها إىل جانب  حّج ديني عىل درْب مريم. أسَّ

د. ُحْسن عبود. وملّا كانت "مريم" جرًسا مشرتَكًا بني املسيحية واإلسالم، فهي تحتّل مرتبة هامة 

يف الديانتنَي. تُنظّم "درْب مريم" سلسلة من األنشطة، أهّمها الزيارات السياحية الدينية ملختلف 

املناطق اللبنانية. فال تكتفي بتعريف املواطنني باملؤسسات واألرضحة املختلفة، بل تُشّجعهم أيًضا 

عىل التواصل مع املَعنيِّني املحلِّيِّني، لتعزيز أوارص الحوار وِقيم التضامن. 

يف  النساء  مشاركة  قلّة  تؤكّد  ُحْسن  د.  أن  إالَّ  النساء،  من  هم  الحركة  يس  مؤسِّ جميع  إنَّ 

مبادرات الحوار بني األديان: 
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"يجب عىل الناس أن يفهموا وُيقّروا، أنَّ للنساء وجهات نظر مختلفة حيال املسائل 

الالهوتية والدينية. وقد آن األوان إلعطاء النساء والشباب مساحة يتكلّمون فيها عن 

الديانات، وفرصة لتحديث بعض من هذه األفكار واملفاهيم. أعتربُ شخصيًّا أن الحوار 

مييش باتجاه عكيس، نظًرا إىل تعاظُم الكراهية والعنف. ويبقى َمصدر أملنا الوحيد ُحّبنا 

املشرتك للعذراء مريم" )ُحسن عبود، 2019(. 

Holy Lebanon تطبيق لبنان املقّدس

أَطْلَقت د. نور فرّا حداد "لبنان املقّدس"، وهو التطبيق الجوَّال األول من نوعه، الذي ينظّم 

قاعدة بيانات شاملة للسياحة املتعددة األديان يف لبنان. سلَّطت د. فرّا الضوء عىل الحوار الطبيعي 

أن  الدينية. وأرادت  األماكن  زيارة  ينشأ بني أشخاص من خلفيات مختلفة، لدى  الذي  والعفوي 

تُطوِّر السياحة الدينية يف لبنان لألسباب األربعة اآلتية: عرْض العدد الكبري للمواقع الدينية يف لبنان، 

يسني الذين  وتأكيد أن لبنان كان يف السابق -وما يزال- جزًءا من األرايض املقّدسة، وتعريف بالِقدِّ

عاشوا يف لبنان، وتثبيت موقع لبنان بصفته َمركزًا للحوار بني األديان. 

ال يكتفي التطبيق بالرتويج لقيم التضامن الروحي، بل يعزِّز التوعية بني األشخاص باملعتقدات 

والشعائر واملامرسات املختلفة يف الطوائف. أيًضا يشّكل أداًة لرتويج السالم، وتسليط الضوء عىل 

املامرسات والعبادات املشرتكة. 

"يتفاجأ األشخاص عادة بعدد الشعائر، التي يتبادلونها مع أشخاص آخرين من 

هو  هذا  أليس  ويتفاعلوا.  الناس  يلتقي  أن  نريد  هدفنا.  هو  وهذا  مختلفة.  ديانات 

اد، ٢٠١٩(.  الهدف العاّم، الذي يصبو الحوار بني األديان إىل تحقيقه؟" )فرَّا حدَّ

مع فرادة هذه األداة، ما زالت السيدة "فرّا حداد" تواجه عدًدا من التحديات، يف التمويل 

انتشاًرا واسًعا، يف حال حِظَي بالرتويج املناسب، وجرى  والرتويج للتطبيق الذي ميْكنه أن يشهد 

تباُدله ونرشه عىل نطاق واسع. ميثّل هذا التطبيق عيّنة مامَّ يُسّمى بـ"الحوار الحّي".



٤٤

الخالصات والتوصيات النهائية

ِبغضِّ النظر عن املنافع التي يحققها بناء السالم بني األديان، فإّن الطريق نحو املصالحة عرب 

الحوار تتطلّب صربًا ووقتًا وجهًدا وتفهُّاًم. من الصعب التخّل عن املايض أو املسامحة، ال سيام بني 

اللبنانيني الذين عانَوا الحرَب األهلية وتَِبعاتها. يف هذا اإلطار، ميكن أن يشّكل الحوار داخل األديان، 

أي بني الطوائف، متهيًدا لحوار أوسع بني األديان، ألن التغيري يبدأ داخل املجتمع الصغري قبل أن 

ينطلق إىل املجتمع األوسع. وال تقترص عملية بناء السالم عىل السياسات والهياكل فقط، بل تَضع 

يف صميمها اإلنساَن وحاجاته ومصالحه وأحاسيسه وأفكاره. ووفًقا للدكتورة طبارة: "يحتاج الناس 

لذلك، ال  )طبارة، ٢٠١٨(.  والرتابط"  التَواُصل  إىل  باالنتامء، ويحتاجون  الشعور  وإىل  الرحمة،  إىل 

يقترص فهُم التنّوع عىل مفهوَمي "التسامح" و"التعايش"، بل يتخطاُهاَم ليشمل الرشاكة واملسؤولية 

املشرتكة واالحتفال بالتنّوع. 

أخريًا، وبسبب تاريخه الطويل يف الحوار، ولطبيعته التعددية ودستوره الفريد يف املنطقة؛ 

يتمتع لبنان بالقدرة عىل أداء دور بارز يف تعزيز الحوار يف املنطقة العربية. 

والشخصيات  املنظامت  قّدمتها  التي  الرجعية،  التغذية  توصيتنَي، من  استخالص  لذا، ميكن 

وأصحاب املصلحة، الذين قابلناهم يف الدراسة حول لبنان. 

للتنوع،  الحاضنة  املواطَنة  عىل  التكوين  تطوير  أهميّة  عىل  بالحوار  املعنيون  شدد  أواًل- 

إلزالة ثقافة الخوف، وتعزيز مقاربات وقيم تدعم التعددية الدينية؛ ما يسمح للمشاركني مبواجهة 

التحديات السياسية واملجتمعية، من خالل بناء رسدية إيجابية ومتعددة الديانات يف لبنان.

يف  والشباب  النساء  ملشاركة  أكرب  مساحة  توفري  أهمية  عن  الحوار  يف  الفاعلون  عرّب  ثانيًا- 

مبتَكرة  أفكار  خالل  من  األديان،  بني  الحوار  مجال  يف  القرارات  صنع  ويف  الالهوتية،  الحوارات 

تربوية  ملشاريع  والتنفيذ  اإلعداد  عىل  املنظامت  مساعدة  يف  ذلك  يسهم  قد  قة.  خالَّ ومشاريع 

واملسامحة  السالم  ببناء  املَعنيَّة  العامة  الحوار  واستمراريًة، وملشاريع  فعاليًة  أكرث  التعددية  عىل 

واملصالحة. 
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4. األردن

عاّمن
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مقّدمة 

خالل فرتة الحكم الحالية للملك عبد الله الثاين، اكتسب األردن ُسمعته بصفته بلًدا رائًدا عىل 

الصعيَدين العاملي واإلقليمي، يف مجال الحوار بني األديان١. فبفضل العالقات التاريخية للمملكة 

الهاشمية مبكة املكرّمة واملدينة املنّورة، إضافًة إىل وصاية اململكة طوال القرن العرشين عىل مواقع 

مقدسة هامة لألديان اإلبراهيمية يف األردن والقدس؛ مَتّكن األردن من لعب دور معرتف به يف 

مجال الحوار بني األديان.

مع أن أكرثيّة املواطنني األردنيني مسلمون ُسّنة )حوايل ٩٠% من املواطنني(، هناك طوائف 

تاريخية مثل املسيحيني األرثوذكس والشيعة االثني عرشيّة، وأيًضا هناك وجود لطائفة املوحدين 

الدروز، ولكن بعدد أقل بكثري من عددهم يف لبنان. يضاف إىل ذلك أعداد من البهائيني والربوتستانتيني 

والالدينيِّني، زادت يف السنوات األخرية.

قّدمت العائلة املالكة األردنية دعاًم كبريًا ملعاهد ومبادرات للحوار بني األديان، معرتٍَف بها 

دوليًّا. ويف هذا اإلطار، لعب األمري الحسن بن طالل )ويّل العهد السابق يف عهد امللك الحسني بن 

املجال، وعمل سفريًا  املَلكية األردنية يف هذا  الجهود  العديد من  قاد  طالل( دوًرا حاساًم، حيث 

للدراسات  املليك  املعهد  الحسن  األمري  أّسس   ،١٩٩٤ عام  ففي  األديان.  بني  للحوار  مهامًّ  عامليًّا 

أّسسها  التي  اإلسالمي،  للفكر  املَلكيّة  البيت  آل  رئيس مؤّسسة  قبل ذلك  )RIIFS(، وكان  الدينية 

أّدت  التي  البيت،  آل  بن محمد حاليًّا مؤّسسة  األمري غازي  ويدير  الحسني يف عام ١٩٨٠.  امللك 

بيننا وبينكم". وكِلتاهام من  دوًرا محوريًّا يف صياغة كلٍّ من "رسالة عاّمن" و"رسالة كلمة سواء 

نصوص الحوار األساسية والرائدة، وصادرتان عن العامل اإلسالمي يف أوائل العقد األول من القرن 

الحادي والعرشين. أيًضا كرََّست الحكومة األردنية تقليًدا ملَكيًّا يف تنظيم الزيارات البابوية لألرايض 

املقدسة، ومنها الزيارة التاريخية للبابا بولس السادس عام ١٩٦٤، ثم زيارة البابا يوحنا بولس الثاين 

عام ٢٠٠٠، والبابا بندكتوس عام ٢٠٠٩، والبابا فرنسيس عام ٢٠١٦.

صحيح أّن األردن كان رائًدا يف مجال الحوار، خالل لحظة حاسمة يف العالقات بني اإلسالم 

التقرير، أعربوا عن  الذين أُجريت معهم مقابالت يف هذا  العديد من األشخاص  أّن  والغرب، إالَّ 

دوا عىل وجه الخصوص عىل وجود فجوة  قلق متفاوت بشأن وضع الحوار يف األردن املعارص، وشدَّ

ال ميكن إنكارها، بني مستويات أنشطة الحوار الدولية يف األردن وواقع الحوار فعليًّا يف املجتمع 

األردين. وترَبز عّدة تحديات يف هذا الصدد: 

١ ذلك ما أّدى إىل فوز امللك عبد الله الثاين بجوائز هاّمة، مثل جائزة مصباح السالم عام ٢٠١٩، التي متنحها الرهبنة الفرنسيسكانيّة الكاثوليكيّة.
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أوَّاًل: مع أّن مشهد الحوار بني األديان يف األردن قد استفاد بالتأكيد من الدعم املَليكَّ، فإنَّ 

أشكال الحوار التي جرى إنتاجها متيل إىل الرتكيز أكرث عىل النخبة، من دون أن يرتّدد صدى هذه 

نفس  تكرار  دّوامة  يف  عالقًة  تبدو  ما  وغالبًا  األردين،  املجتمع  من  أوسع  قطاعات  يف  الحوارات 

األنشطة مع نفس مجموعات املشاركني.

تفتقد  الرئيسيَّني،  املَلكيَّني  للمعهَدين  املخّصص  املايل  الدعم  من  كبري  قدر  توافُر  مع  ثانيًا: 

املنظامُت األخرى العاملة يف مجال الحوار القدرات املاليََّة أو التنظيمية. ويف بعض األحيان، اتَّسمت 

الحوارات بني األديان، القامئُة عىل النَُّخب يف األردن، بطابع تَنافيُّس. 

أخريًا، أعرب كثريون عن خوفهم من ضعف الدعم االجتامعي والديني للحوار، أو تَناقُصه 

يف األردن املعارص. وغالبًا ما يرتبط هذا الضعف بصورة الحوار، الذي يُعترَب عرًضا للنَُّخب، وخاليًا 

املَليك  املعهد  بارز يف  )عالِم إسالمي والهويت  الحايف  الدكتور عامر  تكلّم  أّي جوهر حقيقي.  من 

للدراسات الدينية(، عن تطوُّر مقاَربة تربيريّة يف مجال الحوار يف األردن، واصًفا إيّاها بالجّو الذي 

ّك بهدف التشكيك"، إذ قال ُمالِحظًا: يتَّسم بـ"زرع الشَّ

"إّن املقاَربة السائدة اليوم، تنطوي عىل الرغبة يف تحويل أيديولوجية اآلَخر، من 

الحايف،  الديانات األخرى" )عامر  خالل تسليط الضوء عىل مزايا دين معنّي، وسلبيات 

.)٢٠١٩

لطاملا ارتبطت املواقف السلبيّة تجاه الحوار بالتحديات السياسيّة املعارصة، ال سيّام بالقضية 

وحارًضا،  ماضيًا  الغريب  االستعامر  بإرث  املرتبطة  والنقاشات  إرسائيل،  مع  والرصاع  الفلسطينية 

وعالقته باملسيحيّة. 

البحث،  هذا  إطار  يف  املقابالت  معهم  أُجريَت  الذين  األشخاص  وَصف  عينه،  الوقت  يف 

الشباب  اهتامم  لجهة  سيّام  ال  األردن،  لِلحوار يف  إطالٌق  بأنها  واألمل،  املتاحة  العديدة  الُفرَص 

التقرير،  هذا  ألهداف  أُجريت  التي  العديدة  املقابالت  خالل  ومن  السياق،  هذا  يف  بالحوار. 

لَحظَت الجهات الفاعلة يف مجال الحوار التحديات والفرص التي طرحها الربيع العريب. فاعترب 

كثريون أّن الربيع العريب شّكل قّوة فوضويّة، إاّل أنّه فتح أعني الكثري من الشباب، الذين سعوا 

قساًم  ينامياُت  الدِّ هذه  دفعت  وقد  واالجتامعي.  الديني  سياقهم  فهم  إىل  أنفسهم  تلقاء  من 

كبريًا من الشباب إىل االهتامم بأنشطة الحوار، حتّى ولو كانوا يشاركون يف هذه األنشطة وُهم 

أكّد أحد  أيًضا  أو تقليد املواطنني اآلخرين.  الديني  غري مهيَِّئني مبا يكفي للحديث يف تقليدهم 

الذين أُجريت معهم املقابالت، أنَّ الشباب األردين اليوم -نتيجًة للربيع العريب- باتُوا أكرث مياًل 

إىل البحث عن إجابات حول مسائل أساسيّة، والحديث علًنا يف مواضيع كانت تُعترَب يف السابق 

من املحرّمات. 
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تَنبع التوصيات العامة التي يسلّط هذا القسم الضوء عليها من هذه التحديات والفرص. وقد 

اعرتفت الجهات الفاعلة يف مجال الحوار، بالحاجة املُلّحة إىل تأكيد رضورة الحوار بني األديان يف 

األردن، ال سيّام من خالل قطاع التعليم. فسعت إىل إيجاد فرص أكرث لتعريف الشباب -وال سيّام 

املدرّسني منهم- مبختلف التقاليد الدينيّة، وإىل تطوير خطاب عاّم أكرث متانة حول معنى الحوار 

النساء يف أنشطة الحوار،  أيًضا بزيادة مشاركة  بني األديان يف األردن املعارص. وقد طالب هؤالء 

ويف مواقع القرار، حيث أشار أحد املستطلَعني إىل أنّه مع تزايُد عدد النساء يف الجامعات األردنيّة 

اللوايت يحملن شهادات يف الرشيعة اإلسالميّة، ومع مشاركتهّن الفاعلة يف أنشطة الحوار، فإنّه ما 

زال أمامهّن الكثري من الحواجز، التي تَُحول دون مشاركتهّن يف التفكري الالهويت والفقه اإلسالمي. 

وقد اقرتحت بعض الجهات الفاعلة يف مجال الحوار، متويل مخيّامت صيفيّة وأكادمييات شبابيّة، 

وتوفري ِمنح مخّصصة للشباب األردين وللمدرّسات، لدراسة الحوار بني األديان. وأوىص هؤالء أيًضا 

بتخصيص التمويل إلطالق برامج إعالميّة لدعم الحوار بني األديان، إضافة إىل زيادة متويل املانحني 

الدوليني ملختلف أنشطة الحوار بني األديان، عىل أاّل يقترص ذلك عىل املعهَدين املَلكيَّني فقط، وذلك 

دي يف البالد.  بهدف تشجيع الحوار التعدُّ

األديان  بني  الحوار  تعزيز  عىل  تعمل  رئيسيّة،  منظاّمت  سبع  التقرير  يُفنِّد  يأيت،  فيام 

العامة  الحياة  يف  الحوار  مجال  يف  أساسيّة  فاعلة  جهات  مع  مقابالت  إىل  إضافة  األردن،  يف 

البالد. املعارصة يف 
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رسم خارطة املنظامت والشخصيات واملبادرات:

)RIIFS( املعهد املَليّك للدراسات الدينية

الدينية )RIIFS( يف عام ١٩٩٤ يف عاّمناألردن، تحت رعاية  للدراسات  املَليّك  تأّسس املعهد 

األمري الحسن بن طالل. ويدير املعهد مجلس أمناء برئاسة األمري الحسن بن طالل، وكان د. وجيه 

ليند  آنا  األردنية ملؤسسة  الشبكَة  املعهُد  ويرأس  البحث.  إجراء هذا  املعهد وقت  مدير  قانصو٢ 

للحوار بني الثقافات )ALF(، منذ عام ٢٠١١.

املعهد املَليّك للدراسات الدينية، هو منظمة غري حكومية ال تتَوخَّى الربح، وميثّل: "حاضنة 

فتيل  نزع  بهدف  الثقافات،  وحوار  األديان  حوار  قضايا  حول  التخصصات،  املتعددة  للدراسات 

التوتُّرات وتعزيز السالم عىل املستوينَي اإلقليمي والعاملي٣". تتمثّل رؤية املعهد ِببناء مجتمعات 

مستدامة ومنخرطة يف العمل، ورشاكات إقليمية ودولية بني املتخصصني، ومنهم املهنيُّون والقادة 

الدينيُّون، وتعزيز بيئات تتسم باملناعة االجتامعيّة ملناهضة التطرف.

تَطوَّر املعهد املَليّك للدراسات الدينية بشكل كبري منذ إنشائه يف عام ١٩٩٤، وتَحوَّل أكرث فأكرث 

إىل معهد متعّدد التخصصات، يسعى إىل إرشاك الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين يف إسرتاتيجية 

 :D سة آنا ليند، التي ترتكز عىل أربعة أسس )ملخص للكلامت األربع اإلنجليزية املبتدئة بحرف مؤسَّ

Dialogue, Democracy, Development, Diversity(، وهي: "الحوار، والدميقراطية، والتنمية، 

والتنوع"، وذلك من خالل البحث املُركّز عىل "التفاعل الثقايف والحضاري". ويدعم املعهد األبحاث 

برنامج  ولديه  واإلنسانيّة،  االجتامعية  العلوم  منظور  من  األديان،  بني  الحوار  حول  واإلصدارات 

إصدارات باللغة العربية حول املسيحية والعالقات اإلسالمية-املسيحية، وبرنامج إصدارات باللغة 

الدينية  للدراسات  املَليّك  املعهد  نرشة  إصدار  يتضّمن  والثقايف،  الديني  التنوع  حول  اإلنجليزية 

)BRIIFS(، وهي مجلّة أكادمييّة محّكمة. 

يس واضح، ولديه موظّفون بدوام كامل، وهو أمٌر غري مألوف يف مجال  يتمتّع املعهد بإطار مؤسَّ

الحوار يف األردن. أيًضا يوفّر للموظفني برامج بناء القدرات، لتطوير مهاراتهم املِهنية والشخصية. 

وهو يعمل عىل أساس ُخطط العمل السنوية، التي يجري تطويرها استناًدا إىل رؤية املعهد وأهدافه، 

ولكن ليس يف إطار خطة إسرتاتيجية )ذات مدى قصري أو طويل(. إضافة إىل ذلك، اعتَمد املعهد نهج 

املراقبة والتقييم، الذي يقوم عىل نظام تقييم املوظفني مع مؤرشات خاصة تدل عىل تقييم األداء.

٢ انتهت والية د. قانصو يف املعهد املَليّك للدراسات الدينية يف ترشين األّول/أكتوبر ٢٠١٩.

http://english.riifs.org/en/Home/About-RIIFS ٣ راجع املوقع اإللكرتوين للَمعهد املَليّك للدراسات الدينية
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يتبّوأ النساء يف املعهد ٤٠% من املناصب اإلدارية، وبينها املناصب اإلدارية العليا٤.

يعترب د. وجيه قانصو أّن هدف املعهد هو تحويل الحوار بني األديان، من مجاهرة بـ"النوايا 

الحسنة" إىل منط حياة وسلوك يومّي لجميع املجتمعات ورشائح املجتمع. وبحسب قانصو، فإّن 

فشل الحوار يف "التحّول إىل موقف عاّم"، يكشف عن رضورة تَحوُّل الحوار، من النوايا والخطاب 

إىل "التعاون الحقيقي" بني األفراد املتدينني يف املجتمع، مؤكًّدا أنه: 

"ال تزال األوراق والوثائق الرسمية الصادرة عن عدة أطراف، تُركّز عىل املحارضات 

والندوات التي تجري مناقشتها ونشها من خاللها، لكّنها مل تُدمج بعد يف التشيعات 

الوطنّية أو يف قيم املجتمع" )وجيه قانصو، ٢٠١٩(.

من أجل القيام بذلك، يسعى املعهد إىل مناهضة كافّة أشكال التنميط الديني السائدة يف 

املجتمع، ومكافحة املواقف السلبية تجاه الحوار بني األديان، التي تعتربه "مؤامرة" ضد املجتمع 

العريب املسلم من ِقبل الغرب، والتي تساوي "الحوار وقبول اآلخر" بـ"التبشري". وبذلك، يَعترب كلٌّ 

من د. قانصو واملعهد املَليّك للدراسات الدينية، أّن أهمَّ األنشطة هي تلك التي تُركّز عىل التعليم 

والتواصل مع الشباب.

)CCSM( املَركز الكاثولييك للدراسات واإلعالم

البطريرك الالتيني  انطلق املركز الكاثولييك للدراسات واإلعالم يف عاّمن عام ٢٠١٢، برعاية 

سة غري ربحية، ومسّجلة لدى وزارة الثقافة، تهدف بشكل أسايس إىل تغطية  يف الُقدس. وهو مؤسَّ

أخبار البطريركية الالتينية، والكنائس األخرى يف األرايض املقدسة والرشق األوسط والعامل، بروح 

املجتمع،  يف  املتنوعة  والِعرقية  الدينية  املكوِّنات  تحرتم  جديدة  أجيال  لرتبية  عالية؛  َمسكونيَّة 

ولتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم والتعاون يف األردن واألرايض املقدسة والرشق والعامل. وينظّم املركز 

مؤمترات وورش عمل، ويؤّمن تغطية إعالمية للمبادرات واملشاريع املجتمعية من خالل َموقعه 

 ."abouna.org" اإللكرتوين

يدير املركز موظفان يعمالن بدوام كامل، يعاونهام عدد محدود من املتطوعني الذين يتولّون 

التدريبية  الدورات  الدامئون واملتطوعون يف بعض  املوظفون  املهامِّ واملسؤوليات. ويشارك  بعض 

وورش العمل، من أجل تطوير مهاراتهم وتباُدل الخربات مع العديد من املنظامت األخرى، التي 

معظمها منظامت دولية. ويعتمد املركز عىل ُخطط عمل سنوية، يُعّدها فريقه االستشاري. ولكن، 

٤   أشار مدير املعهد املَليّك للدراسات الدينية )د. وجيه قانصو(، إىل أّن قضية دور املرأة يف الحوار بني األديان، ترتبط ارتباطًا وثيًقا بواقع املرأة يف 

املجتمعات العربية األبويّة، وهو ما ينعكس عىل َمطالب النساء يف مجال حقوق اإلنسان بشكل عاّم، ويف مجال حقوق املواطَنة بشكل خاص. 
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ليس لديه أّي خطط إسرتاتيجية توفّر خريطة طريق للسنوات القادمة. ونتيجًة لذلك، يقترص نظام 

املراقبة والتقييم يف املركز، عىل ما يجري تخصيصه ملرشوع معنّي، وليس للمؤسسة.

يعترب األب رفعت بدر )مدير املركز(، أّن أحد أهداف املركز هو املساعدة عىل تجديد الحوار 

بني األديان يف السياق األردين، الذي يعتقد أنه وصل إىل مرحلة ُركود وانحدار عىل مدى العقد 

املايض؛ ما أّدى إىل بيئة حوار سطحية. وحسب ما َسبق أْن ذَكر مختلُف األشخاص الذين أُجريت 

معهم مقابالت، أنَّ األب بدر أشار إىل أنّنا: "نرى دامئًا نفس األشخاص يف كل نشاط، ومبجرّد انتهاء 

ذ ما جرى االتفاق عليه". فهو يخىش من تنامي جّو  النشاط يتوقّف النقاش حول املوضوع، وال يُنفَّ

ّك تجاه الحوار، وِمن تزايُد األسئلة حول كَون ُمصاَدقة املتديِّنني اآلخرين جائزًة، أو مرغوبًا  من الشَّ

فيها. 

سية املحدودة للمنظامت -كام  القدرة املؤسَّ ملواجهة هذا الوضع، يويص األب بدر بتعزيز 

الحال يف منظمته-، وبرتكيز الجهود عىل الشباب، من أجل الربط من جديد بني البداية املرشقة 

يّة. أيًضا أوىص بتحديد  التي عرفَتها جهود الحوار األردين، وأنشطِة حوار بني األديان تُكون أكرث ِجدِّ

سية من حيث التوظيف والرصد والتقييم، حتى تتمّكن منظامت الحوار من  أولويات التنمية املؤسَّ

تنفيذ برامج عالية الجودة، واقرتح عىل سبيل املثال التمويَل الخارجي، للمساعدة عىل إنشاء ِمنرَب 

ديني عريب، ميْكن عرْبَه عرُض محتًوى ديني معتدل ومفتوح لكافّة املعتقدات ِضمن سياق عريب، 

ويوفّر منّصة موضوعية أو َمصادر للمعرفة، حتى يجري توجيه الرأي العاّم العريب نحو االعتدال 

واملحبة والسالم واملساواة.

)WE Center( مركز الرشق والغرب للتنمية املستدامة

سها  أسَّ ربحية،  وغري  حكومية  غري  منظمة  هو  املستدامة،  للتنمية  والغرب  الرشق  مركز 

أردين  بناء مجتمع  باملساهمة يف  املركز  تتمثّل رؤية  ِحْشَمة يف عاّمن عام ٢٠٠٨.  السيّد محمود 

وعاملي يزدهر بالسالم واالحرتام والحوار، ويف متكني الشباب من إحداث تغيري إبداعي وإيجايب يف 

ُعد االجتامعية واالقتصادية والصحية والسياسية، عىل أساس  مجتمعاتهم، وتنمية حياتهم عىل الصُّ

قيم احرتام اإلنسان والرشاكة والتكامل.

ذ املركز مرشوع "سفراء الحوار" الناجح، منذ العام ٢٠٠٩، بالرشاكة مع مجلس الشباب  ينفِّ

الدمناريك )DUF(، والعديد من املنظامت املرصية والتونسية5. ويهدف هذا املرشوع إىل نرش ثقافة 

الحوار ومحاربة الصور النمطية واالفرتاضات والتحيُّزات، بني الشباب األردين من جهة، والشباب 

شبكة  عىل  ع"،  موسَّ أثر  دراسة   - الحوار  "سفراء   ،)٢٠١٧(  Seidenfaden and de Hemmer انظر   الحوار،  سفراء  برنامج  عىل  5  لالطاّلع 

http://www.alsresearch.dk/uploads/Report_march2017%20kopi.pdf  :اإلنرتنت
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العريب والدمناريك من جهة أخرى. وذلك من خالل تنظيم ورش عمل حواريّة، مع طالب الجامعات 

أنشطة  املاضية، شملت  العرش  السنوات  مدى  املحليّة. وعىل  املجتمعات  والشباب يف  واملدارس 

املرشوع أكرث من ٢٠٠٠٠ شابٍّ وشابة. ويف إطار هذا املرشوع، جرى تدريب فريق متخّصص لتيسري 

جلسات الحوار يف األردن، وهو الفريق الوطني لنرش ثقافة الحوار.

إحدى مبادرات املرشوع، هي مبادرة "حافلة الِحَوار"، التي تهدف إىل الوصول إىل عدد أكرب من 

طالب الجامعات واملدارس، لنرش رسالة الحوار بدياًل للعنف ولرفض اآلخر. وقد طاَف "ڤان الِحَوار" يف 

جميع محافظات األردن، وعىل َمتْنه عدد من أعضاء فريق الحوار الوطني، لتنفيذ أنشطة الحوار يف 

الجامعات واملدارس. أيًضا يرعى املركز "منتدياِت الحوار"، و"مهرجاَن الحوار" السنوي الذي يضّم من 

بني أمور أخرى: "ماراثون الِحوار"، و"درّاجات الحوار"، و"تاكيس الحوار"، و"بازار الحوار".

يؤكّد السيد محمود ِحْشَمة أنّه جرى تصميم أنشطة املركز، بعد مالحظة ضعف َدور املؤسسات 

الرتبوية يف األردن يف تعزيز ثقافة الحوار بني األديان، الغائبة عن املناهج وطُرق التدريس األردنية، 

بالخوف  املوضوع  هذا  يرتبط  حيث  واالجتامعية،  األرَُسيّة  العالقات  مستوى  عىل  أيًضا  والغائبة 

والشك واإلهامل. أيًضا يدرك السيد ِحشمة أّن هذا الوضع يتفاقم بسبب الحالة االقتصاديّة الَحرِجة 

يف األردن، وخصوًصا مستويات البطالة املرتفعة، التي توفّر بيئة خصبة لأليديولوجيات ووجهات 

النظر العاملية التي تُعزِّز الصور النمطية السلبية املرتبطة باملتدينني من أتباع الديانات األخرى، 

وامليول املتطرفة املتقوقعة.

الواجهة  يصبحوا يف  أن  الحوار، ويجب  الحلُّ وفرصة  الشباب هم  أّن  ِحشَمة  السيد  يَعترب 

تطوير  وعىل  للشباب،  الحياتيّة  املهارات  توفري  عىل  املركز  يركّز  لذلك،  الحوار.  ألنشطة  األماميّة 

تفكريهم النقدي وَمعارفهم؛ ما يساعدهم عىل االنفتاح عىل الثقافات واألديان األخرى، وعىل طُرق 

تفكري جديدة، ال سيام من خالل مرشوع ُسَفراء الحوار، الذي أوىص بتطويره عىل نطاق أوسع وأكرث 

فعالية. وأكّد السيد ِحشمة أخريًا أهميّة إرشاك الدعاة الدينيني يف أنشطة املركز، ومواجهة التأثري 

السلبي لأليديولوجيات اإلقصائيّة بالرشاكة معهم.

مؤسسة آل البيت املَلكيَّة للفكر اإلسالمي

عام  أّسسها  حكوميّة،  غري  إسالميّة  دوليّة  منظّمة  هي  اإلسالمي  للفكر  البيت  آل  سة  مؤسَّ

١٩٨٠ امللك الحسني بن طالل. وكان أّول مدير للمركز األمري الحسن بن طالل، ثم خلََفُه يف هذا 

املنصب ويلُّ العهد حمزة بن الحسني عام ١٩٩٩، وبعده األمري غازي بن محمد، الذي ما زال حتى 

اليوم رئيس مجلس إدارة املؤّسسة. تهدف مؤسسة آل البيت بشكل رسمي إىل: "خدمة اإلسالم 

واإلنسانية جمعاء"، وهي ترعى العديد من الربامج املرتبطة بالحوار بني األديان، وبتعزيز الفكر 
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الفكري اإلسالمي وأثرِِه يف الحضارة  العطاِء  ها: "إبراز  َمهامِّ أّن ِمن بني  اإلسالمي. وتَعترب املؤسسة 

آل  إنجازات  وتوضيح  اإلسالميّة،  املذاهب  أهل  بني  التعاون  وترسيخ  الحوار،  وتعميق  اإلنسانية، 

البيت ودعوتهم إىل الوسطيّة واالعتدال والتسامح". وتُنّفذ املؤسسة هذه املَهامَّ من خالل املؤمترات 

والبحوث، وبناء الشبكات بني العلامء املسلمني والجامعات يف جميع أنحاء العامل.

يف عهد األمري غازي، أطلقت املؤسسة رسالة عاّمن ووثيقة "كلمة سواء بيننا وبينكم"، وكِلتاهام 

القَتا نجاًحا عامليًّا، وفتَحتا آفاقًا جديدة مهمة يف العالقات اإلسالميّة-اإلسالميّة، واإلسالميّة-املسيحيّة. 

أيًضا تُرّوج املؤسسُة أسبوَع الوئام العاملي بني األديان الذي أقرَّتْه األمم املتحدة، وتساعد منذ عام 

٢٠٠٩ عىل نرش التصنيف اإلسالمي للقادة الـ5٠٠ األكرث نفوًذا يف العامل اإلسالمي.

)JICRC( املركز األردين لبحوث التعايش الديني

املركز األردين لبحوث التعايش الديني، هو منظمة غري حكومية أّسسها األب نبيل حداد يف 

األردن عام ٢٠٠٣. تُركّز أنشطة املركز الرئيسية عىل القاعدة الشعبية، وتسعى إىل بناء تحالفات من 

الزعامء الدينيني، و"النشطاء يف مجال التعايش" من جميع أنحاء األردن.

يتمثّل الهدف األسايس للمركز بتقديم: "املشورة واملساعدة للحكومات واملنظامت وصانعي 

القرار، بشأن بناء السالم عىل أساس الدين، انطالقًا من أربعة عرش قرنًا من التعايش السلمي بني 

األديان يف األردن٦".

أحُد أهّم املبادئ التوجيهية للمركز، هو فكرة الكرامة. ويُستثمر املركز يف رفع الوعي بقضايا 

الدوليني.  الرشكاء  ومع  األردن،  يف  األديان  بني  والحوار  والبحث  املعرفة  إنتاج  خالل  من  الكرامة، 

وقد أسس املركُز األردين لبحوث التعايش الديني: "مركز الكرامة للسالم املجتمعي" يف عاّمن، لنرش 

املركز مؤمترات، ويدير برامج  بالكرامة اإلنسانية يف املجتمع األردين وتعزيزها. ويستضيف  الوعي 

الدميقراطية  لتعزيز  األديان،  بني  مشرتك  منظور  من  السالم  بناء  مفاهيم  تنّمي  التي  "التعايش"، 

من  "أمئة  برنامج  الربامج  وتشمل هذه  الدينية.  والحريّة  الجنسني  بني  واملساواة  اإلنسان  وحقوق 

والتعايش".  و"اإلعالم  التعايش"،  أجل  من  و"شباب  التعايش"،  أجل  من  و"نساء  التعايش"،   أجل 

ويف إطار برنامج "أمئة من أجل التعايش"، زار أمئة أردنيون الواليات املتحدة، الختبار التعددية الدينية 

يف الغرب ودراستها. وقد جرى تصميم برنامج أمئة من أجل التعايش، مثل برامج الشباب والنساء من 

أجل التعايش، لتمكني الفاعلني األردنيني من أن يكونوا عنارص للتغيري يف املجتمع األردين.

 ٦  راجع املوقع اإللكرتوين للمركز األردين لبحوث التعايش الديني:

https://www.peaceinsight.org/conflicts/jordan/peacebuilding-organisations/jicrc/
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املركز املجتمعي املَسكويّن "الخيمة" 
لة، يديرها الَقّس سامر عازار وفريق من  املركز املجتمع املسكوين "الخيمة"، هو مبادرة غري مسجَّ

املتطوعني من الرعيَّة اإلنجيلية اللوثرية. وقد جرى إطالق املبادرة األوىل بهدف تعزيز دور الكنيسة 

يف املجتمع. بعدها، سعت املبادرة إىل توسيع نطاق عمل الكنيسة، ليشمل الصالة واألعامل الروحية، 

إضافة إىل أنشطة الخدمة املجتمعيّة واملناسبات الثقافية، التي تعكس َوْحدة املجتمع األردين.

يدير املبادرة أعضاٌء من املجتمع األردين، من خالل تنفيذ خطة عمل أولية أَعّدها فريق من 

االستشاريني، يدعم قضية املبادرة ويوجّهها نحو تحقيق أهدافها املرجّوة، إاّل أّن املَوارد التي تتمتّع 

بها املبادرة محدودة للغاية، إذ تعتمد بشكل أسايس عىل موارد الكنيسة، وال تتلّقى أيَّ تربُّعات أو 

دعم خارجي، سواء من مصادر محليّة أو دولية.

ِمن بني األنشطة التي تنّفذها املبادرة، إقامة محارضات أسبوعية حول مواضيع تتعلق بالحوار 

التاريخي  بالواقع  مرتبطة  أخرى  مواضيع  إىل  إضافة  واملواطَنة،  الدين  بني  والعالقة  األديان،  بني 

االجتامعية  األنشطة  العديد من  املبادرة  تُنظّم  زيادة عىل ذلك،  والثقايف واالجتامعي والسيايس. 

التوعية  وحمالت  رمضان،  شهر  يف  واإلفطارات  الوطنية،  بالفعاليات  االحتفاالت  منها  والرتفيهية، 

بالعديد من املوضوعات املتعلقة باحتياجات املجتمع األردين.

ِمثلام أعرَب عدٌد من الجهات الفاعلة األخرى يف مجال الحوار بني األديان يف األردن، أعرب 

الَقّس عازار عن قلقه بشأن رضورة وجود خطاب ديني أكرث موضوعية وإيجابية يف األردن، عىل 

ات  أاّل يقترص عىل املؤمترات الدولية، وعىل أْن يخرتق املجال العاّم األردين يف املساجد وعىل منصَّ

التواصل االجتامعي. وشّدد أيًضا عىل رضورة متابعة ظاهرة انتشار اإلرهاب والتطرف، ليس فقط 

القيم  نظام  يؤثِّر سلبًا يف  ما  املجتمع؛  أفراد  أيًضا بني جميع  ولكن  املجنَِّدين عسكريًّا فقط،  بني 

واملفاهيم واملامرسات، الذي يزداد متييزًا يوًما بعد يوم. وملواجهة هذه الظاهرة، يعمل الَقّس عازار 

األديان  بعلم  املتعلقة  للمشاركني،  األكادميية  القدرات  بناء  إىل  يهدف  تنظيم مخيّم صيفي،  عىل 

واملهارات الخاّصة بالقيادة واإلقناع ومبادئ الحوار والتفاوض.

مبادرة تكافل األديان
لة، تديرها د. بيان الشبول وفريقها من املتطوعني،  مبادرة تكافل األديان، مبادرة غري مسجَّ

أُطلَقت بهدف إبراز دور األديان يف تحقيق السالم والتضامن يف املجتمع. وهي ترتكز عىل خطة 

فريق  يعمل  والعريب.  األردين  باملجتمع  املتعلقة  االحتياجات  أو  القضايا  قامئة عىل  عمل سنوية، 

العمل َوفْق هيكل تنظيمي واضح، بأدوار وَمهامَّ محّددة، وذلك من دون أّي مقابل مايّل. وتغطّي 

املبادرة، وال  الوطنية وتربعات أعضاء  املبادرُة نفقات أنشطتها، من خالل دعم بعض املؤسسات 

تتلّقى أيَّ دعم فنِّي أو مايّل من أيِّ هيئات متويل، ال محليّة وال دولية.
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تتمحور األنشطة الرئيسية ملبادرة تكافل األديان حول مجال اإلعالم، إضافة إىل أنشطة أخرى، 

مثل: املحارضات وورش العمل واملؤمترات، من أجل تعزيز القيم واملبادئ املشرتكة بني األديان.

بَوْصِفه  البشارة  بعيد  األردن  احتفل  نوعه،  من  سابق  حَدٍث  ويف   ،٢٠١٩ شباط/فرباير  يف 

الحكومة األردنية. ويف هذا االحتفال،  الوئام بني األديان، وبدعم من  مناسبة وطنية، يف جّو من 

جرى تكريم كلٍّ من املركز املجتمعي املسكوين "الخيمة"، ومبادرة تكافل األديان، بصفتهام مبادرتنَْي 

التنَْي وناشطتنَْي؛ ما يدّل عىل األهمية املتزايدة ملبادرات كهذه داخل املجتمع األردين. فعَّ

الخالصات والتوصيات النهائّية
يف كل مقابلة أُجريت يف األردن، ُدعي املشاركون إىل: "التفكري يف الصورة الكربى" ملستقبل 

الحوار بني األديان يف بلدهم، وتَصوُّر ما قد يفعلونه إذا ما جرى تخصيص مليون دوالر ملنظمتهم. 

تخصيص  إعطاء موضوع  أهمية  املشاركني عىل  معظم  اتَّفق  السؤال،  الرّد عىل هذا  معرض  ويف 

يس األولويَّة، وذلك لناحية التوظيف والرصد والتقييم ونطاق العمل  التمويل لزيادة التطوير املؤسَّ

ِمنرب دينّي  املثال- األب رفعت بدر، بتمويل  السياق، أوىص -عىل سبيل  الربامج. يف هذا  وجودة 

واإلعالم. وشملت  للدراسات  الكاثولييك  للمركز  املخّصص  القسم  ل يف  ما هو مفصَّ عريب، حسب 

ألْسَمى  جوهريًّا  انعكاًسا  باعتبارها  الدينية،  السياحة  تطوير  السياق  هذا  يف  األخرى  االقرتاحات 

أهداف الحوار بني األديان، والستخدام وسائل اإلعالم، وخاّصًة إعداد الربامج اإلذاعية أو التلفزيونية 

أو حتّى وسائل التواصل االجتامعي، التي اعترُبت أكرث الوسائل انتشاًرا وتأثريًا يف الرأي العاّم. وسلّط 

مشاركون آخرون الضوء عىل الحاجة إىل تخصيص متويل أكرب للتطور الفكري واألكادميي للحوار 

بني األديان يف األردن، من خالل إنشاء أكادميية متخصصة يف دراسة األديان والالهوت والفقه عىل 

سبيل املثال. أخريًا، وحسب ما اقرتح الَقّس سامر عازار من املركز املجتمعي املسكوين "الخيمة"، 

ينبغي توجيه التمويل نحو تطوير برامج الشباب، من خالل تنظيم مخيَّم صيفي عىل سبيل املثال.

اتَّفق معظم املشاركني من مختلف أنشطة الحوار يف األردن، عىل رضورة العمل عىل تكييف 

الربامج واملشاريع مع السياق املحّل، حيث يجري أخذ السياق املحل بعني االعتبار بشكل أكرب 

عند تصميم الربامج، من أجل ضامن فعاليتها وتأثريها يف الفئات املستهَدفة. ومن الرضوري أيًضا، 

استهداف مؤسسات متعددة تعمل يف مجال الحوار بني األديان، من أجل ضامن التنويع، وإتاحة 

الفرصة للمؤسسات الناشئة، للخروج من حلقة ورش العمل واملؤمترات وتطوير قدراتها، وزيادة 

التمويل. وميكن تحقيق ذلك من خالل تقديم  النشطاء يف هذا املجال، والحّد من احتكار  عدد 

املنح إىل العديد من املؤسسات املحلية، بدل تقدميها إىل طرف واحد عىل وجه التحديد، من أجل 

ضامن الشفافية واإلنصاف.
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مقّدمة 

د وإشكايّل يف تركيا الحديثة، وهو يرتبط مبسائل مل يتّم حلُّها،  الحوار بني األديان، هو مجال معقَّ

وأحداٍث عميقة يف التاريخ الرتيك الحديث، ونقٍص يف املعرفة واألبحاث يف املشهد املتعدد األديان يف 

ُع  البالد، وأيًضا باألحداث السياسية األخرية وعدم االستقرار االقتصادي. وما يزيد من التعقيدات، تنوُّ

الجامعات غري املسلمة وكونها محجوبة عن األنظار، واالنقسام القوي بني املتديّنني والعلامنيني يف 

د اآلراء حول الحوار بني األديان. املجتمع، فضاًل عن تعدُّ

الغالبية العظمى من السكان الذين يعيشون يف تركيا )حوايل ٩٩%(، هم من املسلمني. ال 

توجد أيُّ بيانات حكومية بخصوص األقليات الدينية غري املسلمة يف تركيا، واألرقام املتاحة تستند 

إىل تقديرات من منظامت دولية أو من الجامعات نفسها. بَْعَد املسلمني السنة، يشّكل العلويون 

تُراِوح بني  –الذين يصنَّفون ضمن الطوائف الشيعية- أكرب أقلية دينية يف تركيا، بنسبة تقديريّة 

١٠% و٤٠% من إجاميل السكان )Minority Rights Group International , ٢٠٠٧(. وإضافة إىل 

العلويني، يعيش حوايل ٣ ماليني من املسلمني الشيعة الجعفرية )االثني عرشية( يف تركيا، وبشكل 

الدينية  الجامعات  أّما   .)٢٠٠٧ ,  Minority Rights Group International( خاّص يف إسطنبول 

غري املسلمة، فمتنّوعة للغاية، وعددها صغري نسبيًّا، وهي تشمل املسيحيني )األرثوذكس، واألرمن، 

والرسيان، والكلدانيني(، واليهود، واإليزيديِّني، وغريهم، إضافة إىل الالدينيني. وتتوزّع هذه األقليات 

بشكل غري متناسب داخل تركيا، مع أّن العديد من األقليات الدينية -ومنهم املسيحيون األرمن 

والرسيان واليهود- يعيشون يف إسطنبول. 

السكان  غالبية  َشِهد  الرتكية،  الجمهورية  وقيام  العثامنية  اإلمرباطورية  تفكُّك  مع 

األوىل،  العاملية  الحرُب  فخلَقت  ومضطربة.  مأساويّة  فرتة  البالد  يف  املسلمة  غري  واملجتمعات 

األمن  عدم  من  بيئًة  القرسي،  والرتحيل  السكاين،  والتبادل  واالنتفاضات،  األرمينية،  والقضية 

الدينية  الُهويّة  باتت  الحديثة،  الرتكية  القومية  الدولة  الشك تجاه "اآلخر". ومع تشكيل  وإثارة 

متشابكة مع الهوية الوطنية. وهكذا، أصبح جميع املسلمني أتراكًا، وجميع األتراك مسلمني. أّما 

األتراك من غري املسلمني، فباتوا يُعرَفون باألقليات. مبوِجب معاهدة لوزان للسالم املوقّع عليها 

يف عام ١٩٢٣، جرى االعرتاف بحقوق مدنية ودينية وسياسية لألقليّات، إال أن هذه املعاهدة ال 

وتتمتّع  واليهود، واألرمن.  األرثوذكس،  الروم  دينية غري مسلمة، هي:  أقليات  بثالث  إاّل  تعرتف 

أيتام،  بأماكن عبادة، ومدارس، ومستشفيات، وُدور عَجزة، وُدور  اليوم  الجامعات غري املسلمة 

أنّها تعاين مشكلَة غياب  إاّل  الدينية داخل مجتمعها املحّل،  ووسائل إعالم. وهي تنظم حياتها 

االعرتاف القانوين وحقوق املُملْكيّة. عىل مدى العقود املاضية، انخفض عدد األقليات غري املسلمة 
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خطاب  ويواجهون  الثانية،  الدرجة  من  مواطنون  بأنهم  األقليات  هذه  أفراد  ويشعر  تركيا،  يف 

الكراهية واإلجحاف والشكوك والتمييز واالعتداءات الجسدية. وبسبب هذه التحديات، تُواجه 

األقلياُت غري املسلمة صعوبات يف إبقاء جامعاتها الدينية عىل قيد الحياة.

أثّرت األحداث السياسية الوطنية والديناميكيات يف الساحة الدولية بشكل كبري يف الخطاب 

األوىل  السنوات  ُوِصفت  إذ  املعارصة،  تركيا  يف  األديان  بني  الحوار  يتخذه  الذي  واالتجاه  العاّم، 

أوروبا  عىل  وانفتاح  ازدهار  سنوات  بأنها   ،٢٠٠٠ عام  أوائل  يف  والتنمية  العدالة  حزب  لحكومة 

واألقليات املحليّة. ولكن، تدريجيًّا مع الربيع العريب، والحرب السورية، وأزمة الهجرة، واحتجاجات 

وأوروبا  تركيا  بني  السياسية  العالقات  التوتّر يف  ارتفعت حّدة  تركيا،  واإلرهاب يف  غيزي"  "ُمنتزه 

والواليات املتحدة. أيًضا أّدت محاولة االنقالب يف عام ٢٠١٦ بشكل خاص، إىل تدهور العالقات أكرث 

مع الغرب، وأثّرت سلبًا يف الحوار بني األديان يف تركيا. وبحسب بيانات الحكومة، كانت محاولة 

الجيش  داخل  "غولن"  لحركة  عاًما،  أربعني  مدى  عىل  تَغلُغل  عملية  نِتاج   ٢٠١٦ عام  االنقالب 

يت حركة غولن باملنظمة الغولينية  والرشطة والقضاء، ِبِنيّة اإلطاحة بالحكومة. ونتيجة لذلك، ُسمِّ

بني بقيادة اإلمام املتقاعد فتح الله  اإلرهابية )بالرتكيّة FETÖ( واعترُبَت: "عصابة مسلّحة من املتعصِّ

أكرث  الدولة، شارك  لتقديرات  ووفًقا   .)٢٦ الرئاسة، ٢٠١٦،  يف  سية  املؤسَّ االتصاالت  )قسم  غولن" 

والتنفيذ  التخطيط  اإلرهابية"، من مدنيني وجنود، يف  الغولينية  "املنظمة  من ١٠.٠٠٠ عضو من 

للهجامت املسلحة ضد الربملان الرتيك واملجمع الرئايس ومقّر الرشطة. وقد أسفرت محاولة االنقالب 

عن مقتل ٢5١ مدنيًّا ورشطيًّا، وإصابة ٢٧٤٠ آخرين. وردًّا عىل ذلك، اعتقلت الدولة الرتكية أكرث من 

٣٠.٠٠٠ شخص لالشتباه بهم يف مساعدتهم للحركة، وطردت عدًدا كبريًا من املوظفني من القطاع 

العاّم والجيش والرشطة واألوساط األكادميية من عملهم.

انطلقت أنشطة الحوار بني األديان بشكل ِجّدي يف تركيا يف أواخر تسعينيَّات القرن املايض، 

من خالل اجتامعات ومؤمترات وندوات١. وقد جرى ترويج العديد من هذه األنشطة وتنفيذها من 

بًا لحزب العدالة والتنمية التابع ألردوغان.  ِقبل حركة غولن، التي كانت يف ذلك الوقت حليًفا مقرَّ

واعترَب العديد من العلامء واملراقبني الدوليِّني يف ذلك الوقت، أّن حركة غولن تُجّسد أسلوب أردوغان 

الجديد "للدميقراطية اإلسالمية". فشّكل تشجيع الحركة للحوار بني األديان، الذي لقي قبواًل عامليًّا، 

عنرًصا أساسيًّا من هذا األسلوب الجديد. ويف عام ١٩٩٨، كتب فتح الله غولن رسالة انترشت عىل 

نطاق واسع، موّجهة إىل البابا يوحنا بولس الثاين، وبدأ بإنشاء مراكز للحوار يف عّدة مناطق، منها 

روما والواليات املتحدة. ونتيجة لهذا التعاون الوثيق، بات معظم سّكان تركيا يربطون بني الحوار 

بني األديان وحركة غولن أو "FETÖ". وبسبب الغضب الشعبي والشك والخوف من FETÖ يف تركيا، 

١  يَذكر محمد عليجي عىل سبيل املثال: " In the Footsteps of Abraham" )عىل خطى إبراهيم( يف Urfa-Harran عام ٢٠٠٠، و"ندوة 

الحوار بني الثقافات" يف إسطنبول عام ١٩٩٨، و"الندوة الدولية حول الحوار بني األديان" عام ١٩٩٨، وندوة الحوار الدويل للسالم عام ٢٠٠٢.
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جرى وْصم معظم األنشطة التي كانت مرتبطة -ولو من بعيد- بأنشطة الحوار بني األديان. لذلك، 

بأنشطة  التحدث  اآلن يف  تركيا، مرتدِّدون  السكان يف  والنشطاء وعموم  واملؤسسات  العلامء  فإّن 

الحوار بني األديان، أو يف املشاركة فيها.

توضح املعلومات اآلتية مبادرات الحوار التي يجري تنفيذها حاليًّا يف سياق الحوار الرتيك ما 

بعد غولن. معظم األنشطة واملشاريع املرتبطة بالحوار بني األديان، التي ال مُتّولها الحكومة مبارشة، 

يجري دعمها من قبل االتحاد األورويب، أو املنظامت الدولية التي لديها ممثلون يف تركيا. بشكل 

ذة حاليًّا إىل ثالث مجموعات: مبادرات األقليات  عاّم، ميكن تقسيم أنشطة الحوار بني األديان املنفَّ

غري املسلمة، واملبادرات الحكومية، والعمل األكادميي. من الجدير باملالحظة، أّن الجامعات غري 

املسلمة تُشّجع أنشطة الحوار بني األديان وتنظّمها، أكرث من الغالبية املسلمة من السكان، ولكّل 

منها أهدافها وُرَؤاها املختلفة. فعىل سبيل املثال: يَعترب املعهد الدومينييك للدراسات يف إسطنبول 

وحركة فوكوالري، الحواَر بني األديان، جزًءا مهامًّ من حياتهام الدينية والروحية. من ناحية أخرى، 

املسلمني  توحيد  إىل  النوريس(،  سعيد  تعاليم  من  يستلهم  مسلم  )ناشط  غولرش  هاكان  يسعى 

واملسيحيني يف عمل الخري لخدمة املجتمع. أّما اليك فينغاس )ِمن طائفة الروم األرثوذكس(، فيَعترب 

الحوار وسيلة إىل ضامن املساواة السياسية والوجود االجتامعي لألقليات الدينية. من ناحية أخرى، 

يُعترَب معهد تحالف الحضارات ودائرة الخدمات االجتامعية والثقافية بالخارج، من املؤسسات التي 

تدعمها الحكومة. وتَعترب دائرُة الخدمات الحواَر بني األديان، أداًة إلحالل السالم وضامن الحرية 

والحقوق الدينية داخل تركيا وخارجها.



٦١

 تطور الحوار  بين األديان في الشرق األوسط – تركيا

١٩٣٢

١٩٦٠

١٩٧٤

١٩٨5

١٩٩٣

١٩٩١

١٩٩٤

١٩٩5

١٩٩٦

١٩٩٧

١٩٩٩

٢٠٠١

٢٠٠٣

٢٠١٠

٢٠٠٤

٢٠١٢

٢٠٠٦

٢٠٠5

٢٠١٣

٢٠٠٧

٢٠١٤

٢٠٠٨

٢٠١5

٢٠١٦

٢٠١٧

١٩٩٤

١٩٩٩

Society for Intercultural Research and Friendship

S&G System and Generation Association 

Alevi Philosophy Center

الصداقة بين الثقافات في تركيا

Bridging the gap building together a common future

   (MEDIT)تاراضحلا ف
ُ
حال

َ
 دهعمت Center for Cross Cultural Communication

Hrant Dink Foundation

 (DoSt-I)لوبنطسإ يف تاساردلل يكينيمودلا دهعلما ٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠١٠

٢٠١5

٢٠١٤

١٩٣٢

٢٠١٦

٢٠١٧

 (Diyanet)ةيّنيدلا نوؤشلا ةسائر يف جراخلاب ةيّفاقثلاو ةيّعامتجلاا تامدخلا ةرئاد



٦2

رسم خارطة املنظامت والشخصيات واملبادرات:

دائرة الخدمات االجتامعّية والثقافّية بالخارج يف رئاسة الشؤون الدينّية 

)Diyanet(

كانت رئاسة الشؤون الدينية )Diyanet İşleri Başkanlığı( املعروفة ِباسم "ديانت"، والتي 

هي أعىل مؤسسة تنظم الحياة الدينية وتُقّدم الخدمات الدينية للمسلمني يف تركيا، فاعاًل مهامًّ يف 

مجال الحوار بني األديان منذ السنوات األوىل. وتُعود أّول مشاركة مسّجلة للرئاسة يف هذا املجال 

 ,Olgun( لعام ١٩٧٦، عندما أَرسلَت مراقبيها إىل ندوة الحوار املسيحي-اإلسالمي يف طرابلس-ليبيا

األديان يف عام ١٩٩٦،  الحوار بني  أوىل ترصيحاتها ومواقفها من  الرئاسة  وأَطلَقت   .)٢٠٠٩, ٢٦٨

املجلس  يف  املشاركون  بالحوار  عرَّف   ،٢٠٠٠ عام  ويف  األورويب-اآلسيوي.  اإلسالمي  املجلس  خالل 

اإلسالمي األورويب-اآلسيوي الرابع، عىل النحو اآليت: 

"ال ينبغي فهم أنشطة الحوار بني األديان، عىل اعتبار أنّها محاوالت للجمع بني 

بتعزيز  األديان  بني  الحوار  يسمح  أن  يجب  بل  بعض،  يف  بعضها  لتذويب  أو  األديان 

التسامح املتبادل وفهم التواصل، بشأن القضايا املشرتكة واملناقشات وتعزيز التعاون، 

من خالل السامح لكل دين باالحتفاظ بحدوده، ومن خالل الحفاظ عىل االختالفات 

 .)٢٠٠٩, ٢٧٤ ,Olgun( "دون أيِّ إكراه

يف عام ٢٠٠٤، خالل املجمع الديني الثالث، أعلنت الرئاسة أنها منفتحة عىل الحوار والتعاون 

.)٢٧5 ,٢٠٠٩ ,Olgun( مع أعضاء األديان واملعتقدات األخرى

 Yurtdışı Sosyal ve Kültürel İçerikli Din( بالخارج  والثقافية  االجتامعية  الخدمات  دائرة 

Hizmetleri Daire Başkanı(، هي دائرة حكومية يف رئاسة الشؤون الدينية، ورئيسها الحايّل هو الدكتور 

س محمد نوري يلامز، مديرية مكتب الحوار  Sema Yığıt. يف عام ١٩٩٩، خالل فرتة توليه الرئاسة، أسَّ

بني األديان )Dınlerarası Diyalog Şubesi Müdürlüğü(. ويف وقت الحق من عام ٢٠١٨، جرى 

 Dinler ve Kültürler Arası İlişkiler( تغيري االسم إىل رئاسة قسم العالقات بني األديان والثقافات

Daire Başkanlığı(٢. وجرى تغيري االسم مرّة ثالثة يف أوائل عام ٢٠١٩ إىل: دائرة الخدمات االجتامعية 

.)Yurtdışı Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı( والثقافيّة بالخارج

٢   كانت سكرتارية العالقات بني األديان والثقافة، االسم املقرتح ملؤسسة أكادميية داخل رئاسة الشؤون الدينية، التي تتوىّل األبحاث، وتكون مبنزلة 

مجلس استشاري أكادميي لجميع املهتمني بالقضايا املتعلقة باألتراك، الذين يعيشون يف أوروبا وبلدان أخرى. وقد جرى تقديم اقرتاح إنشاء 

هذا املكتب خالل املجلس الدويل لالتحاد األورويب يف عام ٢٠٠٠.
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تهدف هذه الدائرة إىل ترويج شكل من أشكال الحوار بني األديان، يرتكز عىل القرآن الكريم 

والسّنة، ويلتزم املعتقدات والتعاليم اإلسالمية، دون تكييف اإلسالم مع املسيحية، أو الخروج عن 

)الفاتيكان(،  الرسويل  بالكريس  الخاص  األديان  بني  الحوار  مرشوع  الدائرة  وترفض  اإلسالم.  إطار 

ألنها تعتربه نشاطًا تبشرييًّا يهدف إىل تغيري اإلسالم. أيًضا تنأى الدائرة بنفسها عن فهم الحوار بني 

األديان، الذي رّوجته FETÖ، حيث تَعترب أّن لإلسالم تعريفه الخاص للحوار بني األديان. فبالنسبة 

إليها، الحوار بني األديان، هو حوار بني األفراد، وليس الديانات. ويجب أن يُريس الحوار بني األديان 

أن يكون هدفه  االختالفات وقبولها. ويجب  فيه احرتام  نظاًما يجري  أْي  للحياة،  أرضيّة مشرتكة 

األسايس: تعزيز التعايش السلمي، والتسامح الديني، وحقوق اإلنسان األساسية، والحريات الدينية 

لجميع الجامعات الدينية يف تركيا والخارج.

يف الفرتة األوىل من عملها، حرض ممثلو الدائرة مؤمترات دولية وورش عمل وندوات حول الحوار 

بني األديان، ونظّموا مؤمترات واجتامعات محلية مع ممثلني عن مختلف األديان يف تركيا. أيًضا وقّعت 

الدائرة عىل اإلعالنات املشرتكة، مثل: "إعالن طرسوس" عام ٢٠٠٠، و"نداء إسطنبول"، و"إعالن النوايا 

الحسنة" يف عام ٢٠٠٢. وجمعت هذه اللقاءات ممثلني عن البطريركية األرمينية، والكنيسة الرسيانية 

والجالية  الكلدانية،  والجامعة  البلغارية،  األرثوذكسية  والكنيسة  الروم،  وبطريركية  األرثوذكسية، 

اليهودية وكبري حاخاماتها، والكنيسة الالتينية، وبطريرك الرسيان الكاثوليك، والكنيسة الكاثوليكية؛ 

ملناقشة املشاكل التي يواجهونها، وأْدلَوا بترصيحات ضد الحرب واالستغالل االقتصادي.

يقّسم أولغن Olgun أنشطة مكتب الحوار بني األديان يف الفرتة األوىل، إىل ثالثة مجاالت 

)مثل:  املحليّة  واألنشطة  املشرتكة،  اإلعالنات  والتوقيع عىل  الدولية  املؤمترات  املشاركة يف  عمل: 

املسلمني(،  غري  فيها  يعيش  التي  املدن  يف  والكنائس  للمساجد  املتبادلة  والزيارات  اإلفطارات، 

وأنشطة موظَّفي الخدمة الدينية وامللَحقني يف الخارج )مثل: "األيام املفتوحة"، والصالة املشرتكة 

ألنشطة  الجديدة  املجاالُت  شملت   ،٢٠١٦ عام  وبعد   .)٢٨٢  ,٢٠٠٩,  Olgun( السالم(  أجل  من 

تات، وبرامَج  الدائرة، الشباَب والنساء، واملشاريع األرَُسيّة للمسلمني األتراك الذين يعيشون يف الشَّ

وتُجري  العمل،  وورش  ندوات  الدائرة  وتُنظّم  اإلسالم٣.  رُهاب  حول  والبحوث  التطرف،  مكافحة 

 Yığıt البحوث وتُعّد التقارير حول هذه املوضوعات، وهذا يشّكل غالبية أنشطتها اليوم. ووفًقا لـ

انخفضت أنشطة الحوار بني األديان يف الدائرة.

يف  األخرى  واألديان  اإلسالم  حول  األخرية  التطورات  متابعة  أ(  عىل:  الرسميّة،  اإللكرتونية  صفحتها  بحسب  الدائرة  مهمة  ٣   تُركّز 

التمييزية  الحوادث  متابعة  ب(  األمر.  لزم  إذا  املنشورات  وتقديم  وتقييمها،  العلمية  واملنشورات  األعامل  ومواكبة  األجنبية،  الدول 

تنفيذ  ج(  الحوادث.  هذه  حول  والشكاوى  والوثائق  التقارير  وتقييم  األجنبية،  الدول  يف  ومعارفنا  مواطنينا  ضّد  والعنرصية 

القضايا  عن  دورية  تقارير  تَسلُّم  د(  األورويب.  باالتحاد  للعالقات  وفًقا  الدائرة،  مسؤولية  نطاق  من  جزًءا  تُشكِّل  التي  األنشطة 

الدائرة. مسؤوليات  نطاق  ضمن  تقع  أخرى  بواجبات  القيام  ه(  وتقييمها.  الخارجية،  الوكاالت  من  الدائرة،  مبَهامِّ   املتعلقة 

http://disiliskiler.diyanet.gov.tr/sayfa/46/Dinler-ve-Kulturler-Arasi-Iliskiler-Daire-Baskanligi
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الدائرة، عبارة عن فعاليات رفيعة املستوى  التي نظمتها  الحوار بني األديان  كانت أنشطة 

تستهدف النُّخبة، وتشمل ممثلني دينيني رفيعي املستوى من تركيا والخارج. وقد أرسلت الدائرة 

موظفيها لحضور املؤمترات الدولية. وهي تهتّم بشكل عاّم مبعالجة املسائل العاملية بني األديان، 

بداًل من االهتاممات املحلية املرتبطة باألديان. فلم تكن مشاريعها موّجهة نحو السكان األتراك 

وجامعاتهم الدينية، ومل تقم بتصميم أّي برامج أو مناهج تعليمية.

الدولة  معاملة  كيفية  عىل  والغربية،  اإلسالمية  للدول  مثااًل  تُشّكل  تركيا  أّن  الدائرة  تَعترب 

-بحسب  ذلك  عىل  األخرية  األمثلة  ومن  األديان.  بني  الحوار  مامرسة  وكيفية  الدينية،  لألقليات 

الدائرة-: ترميم كنيسة القديس ستيفان الحديدية البلغارية يف بداية عام ٢٠١٩، وترميم َدير مار 

كربئيل للرسيان األرثوذكس يف عام ٢٠١٤، ووْضُع الرئيس أردوغان َحَجر األساس لكنيسة مار أفرام 

للرسيان األرثوذكس يف آب/أغسطس ٢٠١٩.

مل تاُلِق الدائرُة وأنشطتها ترحيبًا كبريًا من ِقبل الناس، واتُّهَمت مبواصلة مرشوع FETÖ للحوار 

بني األديان. ويرشح Yığıt أّن التغيري األخري يف االسم كان رضوريًّا، بسبب تزايُد النقمة ضد مصطلح 

واالتهامات  غولن،  بحركة  أذهانهم  وارتباطه يف  األتراك،  السكان  أوساط  األديان" يف  بني  "الحوار 

املستمرة لرئاسة الشؤون الدينية من ِقبل وسائل اإلعالم، مبواصلة عمل مجموعة FETÖ. وقد تُفرسِّ 

هذه األنواع من االتهامات، سبَب قرار رئاسة الشؤون الدينية حْجَب أنشطتها يف مجال الحوار بني 

األديان، أو عدَم التعبري عن موقف واضح ورسمي بشأن الحوار بني األديان، أو وضع إطار عمل 

حول معنى الحوار بني األديان، وكيف ينبغي أن يُطبَّق. ويَعترب معظم َمن أُجريَت معهم املقابالت، 

أّن أنشطة الحوار بني األديان يف الدائرة غري موجودة أو غري كافية. 

  )MEDIT( معهد تَحالُف الحضارات

املتحدة  األمم  مبادرة  وإسبانيا-  تركيا  مع  -بالتعاون  املتحدة  األمم  أنشأت   ،٢٠٠5 عام  يف 

لتحالف الحضارات Medeniyetler İttifakı Enstitüsü، بهدف معالجة: "جذور االستقطاب بني 

الحكومُة  أنشأت   ،٢٠١٠ عام  ويف  عمل"٤.  عمل  بربنامج  والتوصية  اليوم،  والثقافات  املجتمعات 

الرتكية معهَد تحالف الحضارات، بِصَفته قاعدة أكادميية ملبادرة تحالُف األمم املتحدة للحضارات، 

التي يربطها به بروتوكول تَعاُون. املعهد –وهو جزء من جامعة ابن خلدون منذ العام ٢٠١٧- هو 

م برامج املاجستري والدكتوراه للطالب األتراك والدوليني. الهدف  مؤسسة أكادميية تركية فريدة، تُقدِّ

القامئة  التحيزات  وإزالة  والحضارات،  الثقافات  بني  والتفاهم  الحوار  تعزيز  للمعهد هو  الرئييس 

بهدف  التعاون،  تعزيز  أجل  والحضارات، من  الثقافات  لها بني هذه  أساس  التي ال  والتعميامت 

/https://medit.ihu.edu.tr/akademik/yuksek-lisans-programi/program-hakkinda :٤   راجع املوقع اإللكرتوين للمعهد
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إرساء السالم العاملي، وقيام نظام اقتصادي وسيايس عادل بني املجتمعات. جرى تشكيل مبادرة 

تحالُف الحضارات، ملواجهة فكرة هنتنغتون عن رصاع الحضارات، والوضع السيايس بعد أحداث 

١١ أيلول/سبتمرب.

ة  ينّفذ املعهد رسالته، من خالل إنتاج املعرفة يف املجال األكادميي لدراسة الحضارات، وبخاصَّ

نظرية ابن خلدون للحضارة. ويركّز املعهد بالتحديد عىل الحضارة اإلسالمية، والتاريخ العثامين، ودراسة 

النصوص الكالسيكية يف الرشيعة اإلسالمية والفلسفة والنظريات السياسية واالجتامعية، مع مقارنتها 

والتجارب  واملفاهيم  األفكار  إحياء  املعهد هو  أهداف  أحد  وغريها.  الغربية  الحضارة  يف  باألعامل 

التاريخية وتعزيزها، خصوًصا تلك الراسخة يف تقاليد الحضارات، التي ميكن أن تساهم يف ترسيخ 

التعايش السلمي، والتي ميكن أن تكون مبنزلة أمثلة لنظام عاملي عادل. عىل سبيل املثال: يرّوج املعهد 

أفكاَر "الحضارة املفتوحة"5 و"اآلدميّة". ويشري مصطلح "الحضارة املفتوحة" إىل مجتمع له رؤى عاملية 

د مفهوم الوجود، وتعدد نظريات املعرفة، وتعدد املنهجيات(، مُيَكِّن أفراَده من  متنّوعة )مثل: تَعدُّ

قبول َمعاٍن وحقائق متعّددة، واستيعاب وجهات نظر مختلفة داخل املجتمع وخارجه. أّما مفهوَما 

اآلدمية وحقوق اآلدميني فُهام راسخان يف كتب الرشيعة اإلسالمية الكالسيكية، ويشريان إىل ُحرمة كّل 

إنسان يف الرشيعة اإلسالمية. يتعرّف الطالب يف املعهد إىل األساس املفاهيمي لـ"الحضارة املفتوحة" 

واآلدمية، وكيفية تطبيق هذه املفاهيم يف وثيقة املدينة أو نظام املِلَّة يف الدولة العثامنية.

يَعرض املعهد هذه األفكار واملفاهيم عىل الطالب الضيوف، من خالل الربامج التلفزيونية 

واإلذاعية واملحارضات يف الجامعات واملؤمترات والندوات وورش العمل، ومن خالل اإلرشاف عىل 

رسائل الدكتوراه واألبحاث حول هذه املفاهيم، إاّل أّن هذا املرشوع مل يتلقَّ دعاًم سياسيًّا كافيًا٦.

  ٧)DoSt-I( املعهد الدومينييك للدراسات يف إسطنبول 

املعهد الدومينييك للدراسات يف إسطنبول )DoSt-I وتعني الصديق أو الرشيك(، هو مركز 

عام  أوائل  يف   .١٩٩٦ عام  يف  الدومينيكان  اآلباء  ِقبل  من  أُنِشئ  واألديان،  الثقافات  بني  للحوار 

يَسني بطرس وبولس،  ٢٠٠٠، أُرسل كالوديو مونغ إىل إسطنبول ليَخدم ِبَوصفه كاهًنا يف كنيسة الِقدِّ

ولالنخراط يف الحوار بني الثقافات واألديان. ويتألف فريق املعهد من كالوديو مونغ ولوكا ريفايت 

وأنطونيو فيسنتني، وزميلَتنَي مشارِكَتنَي ُهام: سيلفيا بيدون، وفانيسا دي أوبالديا.

.Dr Recep Senturk 5  مصطلح صاغه

 ٦   راجع املوقع اإللكرتوين:

http://www.gelenektengelecege.com/mehmet-aydin-ile-mulakat-medeniyetimiz-ve-medeniyetler-ittifaki-uzerine/

٧  يعني يف اللغة الرتكية: الصديق أو الرشيك. 
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تُعزِّز املجموعُة الحواَر بني األديان والثقافات، مع الرتكيز عىل ثالثة مجاالت عمل. أواًل: املعهد 

هو مركز تدريب، يهدف إىل تثقيف املجتمع املسيحي املحل، وتدريبه عىل تقاليده الكاثوليكية 

داخل مجتمع علامين حديث  دينية  أقلية  تواجه  التي  التحديات  لفهم  أفراده  الخاصة، وتحضري 

دي. ثانيًا: ينّفذ املعهد أنشطة ثقافية وفنية وتاريخية وفلسفية، جرى تصميمها كأشكال اتِّصال  تعدُّ

الثقافية والتاريخية  التقاليد  غري طائفية، وهي عادة ما تنطوي عىل محارضات ومؤمترات، حول 

يس جرجس يف الثقافة  الرتكية املتعددة الطبقات. عىل سبيل املثال: نَظّم املعهد مؤمترًا حول القدِّ

يف  للتسجيل  يخططون  الذين  الدومينيكان،  لرهبان  دراسية  منًحا  يقّدم  وهو  البيزنطية.  الفنية 

وتسعى  األثري.  وتراثها  الفني  وتاريخها  تركيا  املعرفة حول  زيادة  أجل  من  إسطنبول،  جامعات 

املجموعة لرتويج فكرة أّن اإلمرباطورية العثامنية كانت إمرباطورية عاملية شّكلت مظلّة واسعة 

ألقليّات متنوعة، وأن اإلمرباطورية مل متيّز ضد هذه األقليّات. ثالثًا: يشّكل املعهد ِمنربًا للحوار بني 

األديان، وبشكل خاص الحوار املسيحي-اإلسالمي، إضافًة إىل الحوار املَسكوين. أيًضا يُقوم املعهد 

بتنظيم ندوات يناقش فيها املشاركون مواضيع مشرتكة، من وجهة نظر تقاليدهم الدينية، مثل: 

الندوة الدراسية املَسكونية واملشرتكة بني األديان، حول القداسة التي جرى تنظيمها يف أيّار/مايو 

٢٠١٩، أو العرض املرسحّي لِـ"بيار ومحمد"، الذي أُطلق يف نيسان/أبريل ٢٠١٩. 

والروحي،  األكادميي  التبادل  أشكال  من  األديان، شكاًل  بني  الحوار  أنشطة  املجموعة  تَعترب 

ووسيلة إىل تحفيز فهمنا للدين وتعميقه. ويُعترَب الحوار بني األديان أيًضا وسيلًة إىل َخلْق مساحة 

للوجود املسيحي، يف مجتمع ذي أغلبية مسلمة، ولتوفري فرصة للمسلمني للقاء املسيحيني. ويعتقد 

مونغ أّن أّي حوار حقيقي بني األديان يبدأ بالتبادل الروحي، وأّن تعزيز الحضور والتضامن الروحيَّني 

يّة إميان اآلخر. والتبادل الروحي هو: "إعطاء إمياِن اآلَخر أهمية حقيقية،  مستحيل دون اإلميان بِجدِّ

مع االقتناع بخرييّة إمياننا" )كالوديو مونغ، ٢٠١٩(.

نتيجة لذلك، يحاول املعهد الوصول إىل األفراد وليس إىل املجموعات، وتشكيل شبكة متنّوعة 

قدر اإلمكان، ال سيّام من خالل تنظيم مبادرات صغرية ال تتطلّب وسائل مالية كبرية، بل تَخلق جّو 

تقارب بني األشخاص من مختلف األديان. وتتمثّل اإلسرتاتيجية الرئيسية للمجموعة ِببناء صداقات 

طويلة األمد، وشبكات وعالقات وطيدة، وثقة بني األفراد، بداًل من "األفالك الدينية" التي تتكون 

من الزعامء الدينيني والجامعات الدينية فقط. 

العلامنيني، نظرًا  الطالبية واملسلمني  العلامء واملجموعات  إىل  الوصول  املعهد يف  لقد نجح 

يف  املشاركِة  أو  الكنائس،  أو  األْدِيرَة  املسلمني  من  العديد  دخوِل  دون  تَُحول  التي  الحواجز  إىل 

اللقاءات. وخالل السنوات القليلة املاضية، كان املشاركون يتجّنبون املعهد، ويعتربون أنّه قريب 

يف  ومقاالت  أكادميية  مقاالت  مونغ  ويكتب  غولن.  لحركة  األديان  بني  الحوار  أنشطة  من  ا  جدًّ

املجالت والصحف، ويستخدم وسائل التواصل االجتامعي لرتويج أنشطة املعهد. وقد قام املعهد 
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حديثًا بفتح حساب عىل وسائل التواصل االجتامعي، وتصميم صفحة إلكرتونية، إالَّ أّن األنشطة 

ا حتّى اآلن.  والتحديثات املتاحة للجمهور قليلة جدًّ

حركة الفوكوالري يف إسطنبول

يحاول أعضاء حركة الفوكوالري يف إسطنبول إقامة عالقات وصداقات طويلة األمد، وتعاُون 

املؤمنني  مع  التواصل  وأّن  إنسان،  أيِّ  من  الكثري  تَعلُّم  أنّه ميكن  ويعتقدون  الديانات،  أتباع  بني 

اآلخرين والتعلُّم منهم، يرُْثيان التجربة الدينية الخاصة بكّل شخص، ويقّربانِه إىل الله. وكام يوكّد 

سليامن صيقل )من فوكوالري يف تركيا(، فإن الحوار بني األديان:

"ُيرْثي كاَِل الجانَبني، ومن املستحيل أاّل يتأثّر املرء ويتغرّي. يف بعض األحيان، نَدخل 

يف حوار مع شخص ليس لديه خلفية دينية قوية، وهذا يساهم يف تطوير اعتقاد خاطئ 

)سليامن  والله"  الروحانية  عن  يبحثون  ببساطة  الناس  إّن  األديان...  بني  الحوار  عن 

صيقل، ٢٠١٩(.

والحفاظ  عائلة كبرية،  البرشية ِضمن  توحيد  إىل  الفوكوالري من خالل رسالتها  تصبو حركة 

عىل كل ثَرائها وتَنّوعها. وهي تعمل عىل بناء الثقة والعالقات الشخصية بأعضاء املجتمعات الدينية 

األخرى، وتُنظّم مبادرات صغرية، وتحاول توسيع دوائر أصدقائها وربط بعضها ببعض. يعتقد أعضاء 

الحركة أّن املبادرات الصغرية يف مجاالٍت محايدة، مثل: الرياضة والفنون والعلوم والبيئة واملساعدات 

اإلنسانية، ميْكن أن تَجمع الناس بسهولة. فتَشمل بعض أنشطتها اإلفطارات، أو املش يف الغابة، أو 

تنظيف الشواطئ مع مجموعة مختلطة من األصدقاء املسلمني واملسيحيني. وتدير أمربتا فابريس 

مجموعة WhatsApp للنساء املهتامت مبشاركة أفكارهن حول األمور الدينيّة والروحانية. وتستند 

يرتبط  منها  العديد  أّن  حني  يف   ،)Hakan Gulerce( األكادميية  االهتاممات  إىل  الصداقات  بعض 

باملستوى الصويف والروحي، مثل العالقة بالطريقة النَّْقشبنديّة الصوفية.

دائرة تعاُون املبادرة املتحدة لألديان يف تركيا "الصداقة بني الثقافات"

ق املبادرة املتحدة لألديان )URI( يف أوروبا، ورئيسة دائرة  ليىل حسانديديك، هي مساِعدة منسِّ

تعاون املبادرة يف تركيا. يف عام ٢٠١٦، أسست دائرة تعاون "الصداقة بني الثقافات يف تركيا" يف أنطاليا، 

وعملت عىل مشاريع مع رشكاء يف إسطنبول وإزمري وأنقرة وأنطاليا، من ضمنها برنامج إيراسموس يف 

أنقرة، و"جمعية الصداقة اإلفريقية" يف إسطنبول. كانت املجموعة تتألّف من ٢5 متطوًعا دامئًا، إالَّ أنه 

دت الدائرة، ألّن العديد من الرشكاء غادروا تركيا بعد محاولة االنقالب. منذ عام ٢٠١٨ ُجمِّ
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تهدف هذه الدائرة إىل "تعزيز التفاهم بني التقاليد الثقافية، ومتكني الحوار والتعاون بني 

الثقافة  يف  املختلفني  "اآلخرين"  تجاه  والتمييز  التحيُّزات  ومكافحة  والثقافية،  الدينية  الجامعات 

الحوار  ألنشطة  الدعم  غياب  حسانديديك  ليىل  السيدة  الحظَت  الدائرة،  إنشاء  عند  تركيا"٨.  يف 

بني األديان من ِقبل السلطات املحلية، وغياب التواصل بني ممثِّل املسيحيني واملسلمني يف البالد. 

وأدركت بذلك أّن الطريقة الوحيدة لبناء الحوار، هي من خالل الطالب الدوليني، وبدأت بالتواصل 

مع األجانب الذين يعيشون يف تركيا، وإرشاكهم يف أنشطة حول الحوار بني الثقافات. وقد ركّزت 

هذه األنشطة عىل تقديم عروض حول الثقافة والطعام واملوسيقى والرقصات، وجرى تصميمها 

لجذب أكرب عدد ممكن من األشخاص، ومْنِحهم الفرصة والبيئة اآلمنة للمشاركة بشكل تلقايئ، وطْرح 

األسئلة حول ثقافة كُلٍّ منهم ودينه. أيًضا عملت أنشطتهم عىل رفع الوعي بني السكان املحليني 

بوجود الجامعات املسيحيّة املحليّة والكنائس. وبني عامي ٢٠١5 و٢٠١٧، قامت املجموعة بتنظيم 

املحليون،  والسكان  الدوليون  الطالب  اجتمع  وإزمري، حيث  أنطاليا  ثقافية يف  خمسة مهرجانات 

إضافة إىل عرشين نشاطًا أصغر حجاًم، مثل االجتامعات يف املقاهي. ففي إزمري عىل سبيل املثال: 

اجتمع طالب من إندونيسيا وماليزيا وهولندا وأملانيا، بطاّلب محليني يف املركز اإلندونييس. وبعد 

هذا اللقاء، أصبح العديد من الطالب أصدقاء، ونظَّموا الحًقا أنشطة صغرية، أدَّت إىل تكوين قصص 

الوصول إىل ٢5٠ شخًصا عىل  أنها نجحت يف  ر ليىل حسانديديك  جميلة وصداقات متينة. وتُقدِّ

األقّل، إضافة إىل آخرين كثريين انضموا تلقائيًّا إىل أنشطتها.

تشري ليىل حسانديديك إىل أّن هذه األنشطة مل تَْحَظ مبوافقة السلطات املحلية، التي غالبًا 

ما كانت ترفض إعطاَء املُنشآت اإلذن، أو حصولَها عىل الدعم املايل. ففي أنطاليا عىل سبيل املثال: 

اضطَرَّ  ما  الثقافات؛  مهرجان  إلقامة  العامة  الساحة  باستخدام  اإلذن  املحلية  السلطات  متنح  مل 

املجموعَة إىل نقل أنشطتها إىل املراكز الثقافية أو املساجد والكنائس املحلية، وِمن ثَمَّ مل يتمكنوا 

من الوصول إىل أكرب عدد ممكن من الناس، حسب ما كانوا يأملون.

RUMVADER هيئة دعم أوقاف الجامعة اليونانية

 Rum Cemaat Vakıfları Destekleme اليونانية  الجامعة  أوقاف  دعم  هيئة  أُّسست 

تركيا،  اليونانية يف  الجامعة  تنسيق ألوقاف  هيئة  بصفتها  عام ٢٠١٠،   Derneği (RUMVADER(

ومُتثّل الجامعة والعلامء اليونان يف تركيا٩.

 ٨  راجع املوقع اإللكرتوين للمبادرة املتحدة لألديان: 

https://uri.org/who-we-are/cooperation-circle/friendship-among-cultures-turkey

 http://www.rumvader.org/Page/84/anasayfa.html  ٩
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تَوىلَّ اليك فينغاس )مؤسس الهيئة( إدارتها منذ تأسيسها، وهو يعمل منذ عام ٢٠٠٦ عىل دمج 

ما تبّقى من الجامعة اليونانية، التي ما زالت تعيش يف تركيا، يف املجتمع الرتيك.

أيًضا يهدف إىل منح األقليات الدينية مساحًة يف املنظومة السياسية، وإبرازها يف املجتمع. 

يشري فينغاس إىل أّن العديد من الجامعات الدينية غري املسلمة يف تركيا، تعيش إميانها رسًّا باعتباره 

شكاًل من أشكال البقاء. أما هو، فقد اعتمد مقاَربة مختلفة: 

وإىل  افني،  شفَّ نكون  أن  وإىل  التواصل،  إىل  حاجة  يف  أننا  أعتقد  مختلًفا.  "كنُت 

اإلنتاج، حتى يرانا اآلخرون ويَضُعونا يف االعتبار. هذا هو عكس البقاء. إنها طريقة إىل 

... الحوار هو عندما تَفتح قلبك وعقلك، وعندما يحرتم  الحوار الصادق. الحوار ليس حالًّ

اآلخُر وجهات نظرك" )اليك فينغاس، ٢٠١٩(.

خالل  ومن  تاريخها.  وحول  تركيا،  يف  اليونانية  الجامعة  حول  التثقيف  عىل  الهيئة  تعمل 

مرشوع "سد الفجوة وبناء مستقبل مشرتك"١٠ املموَّل من االتحاد األورويب، ويف مرحلته األوىل سنة 

٢٠١٨، جرى تدريب ثانية عرش طالبًا جامعيًّا من األقليات غري املسلمة )اليهود، واألرمن، واليونان، 

والرسيان(، عىل تقديم مواضيع وتيسري نقاشات، خالل ورش عمل "االجتامع للتعرف إىل اآلخر". 

للتاريخ،  َعرٍض ورسد شفهي  وثائقي طويل عىل شكل  فيلم  إنتاج  املرشوع، جرى  نطاق  وِضمن 

حول الحياة االجتامعية والوضع املعارص لألقليات غري املسلمة. ويف جزء من هذا الفيلم بعنوان 

ُرَواة يتحدثون باللغة الرسيانية والالدينو١١ واألرمنية  "Encounter" )لقاء(، َسّجل الفريق أربعة 

واليونانية. وقد حصد الفيديو حتّى اآلن حوايل ٤5٠٠٠ مشاَهدة، وجرى ترويج املرشوع يف أوساط 

الطالب الجامعيني، واملجتمعات األرمنية واليهودية والرسيانية.

ذ هذا املرشوع الناجح بشكل احرتايف. وقد علّق أحد املشاركني يف ورشة عمل يف منطقة  نُفِّ

"فان" قائاًل:

"كنُت أخىش األسوأ يف البداية، وكنت أعتقد أّن الديانات األخرى خطرة، وأخىش أن 

تؤذيني وتجعلني أُغرّي ديني، ولكّنني شعرت باحرتام كبري اليوم. أدركُت أن االختالفات 

بيننا صغرية" )مشارك، ٢٠١٩(.

http://www.rumvader.org/Page/123/yeni_ab_programi.html ١٠

١١  الاّلدينو )أو الِعربيّة اإلسبانية(: لغة تحتوي عىل الكثري من الكلامت املأخوذة من اللغتنَي اإلسبانية والِعربيّة. ففي خالل القرون الوسطى عاش 

العديد من اليهود يف إسبانيا، وهم يهود سفارديون، أُرِغُموا عىل مغادرة إسبانيا بعد أن عاد الحكم إىل املاملك اإلسبانية املسيحية. فحَملوا 

.)marefa.org معهم تلك اللغة إىل البلدان التي عاشوا فيها بعد ذلك )انظر املوقع اإللكرتوين: لغة الدينو- املعرفة
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التي هي منظامت خريية  لِـ"األوقاف املجتمعيّة"،  أيًضا أّول ممثّل سيايس  اليك فينغاس كان 

ست قبل قيام الجمهورية الرتكية. ويف عام ٢٠٠٨، وباعتبار ذلك جزًءا  للمواطنني األتراك غري املسلمني، تأسَّ

من عملية إصالحات االتحاد األورويب، ُمنح ممثلو األقليات مقعًدا واحًدا من أصل ١5 مقعًدا، يف جمعية 

املديرية العامة لِـ"األوقاف املجتمعيّة". أّما املكتب التمثيل لألوقاف املجتمعية، فهو هيئة تتكون من 

ممثلني عن سبع جامعات غري مسلمة )اليونانية، واألرمنية، واليهودية، واآلشورية، والكلدانية، والبلغارية، 

والجورجية(. ويقّرر هؤالء األعضاء إدارة ممتلكاتها وأصولها، لتنفيذ األنشطة املشرتكة وتقديم املنح 

الدراسية. ويشّكل املكتب التمثيل قناة تَواُصل بني األقليات والحكومة، وهو أّول مكتب يسمح لألقليات 

بتَويّل وظيفة يف البريوقراطية الحكومية. ومن خالل هذا املكتب، بدأ ممثلو مختلف األقليات بالتعاون، 

ن عالقات بعضهم ببعض. وقد خلق هذا التعاون  وبتعرُّف بعضهم إىل بعض وبالتواصل؛ ما أّدى إىل تَحسُّ

املستمر جوًّا من التضامن والثقة، بني الجامعات التي كانت معزولة يف السابق. ثم إّن مجرََّد فكرة مَتكُّن 

يهوديٍّ من متثيل الجامعة األرمنية من خالل هذا املكتب التمثيل أو العكس، هي عالمة قبول وثقة.

الخالصات والتوصيات النهائّية

جميع من أُجريَت معهم مقابالت، وَصُفوا الحواَر بني األديان -منذ محاولة االنقالب- بأنه 

مصطلَح موصوم ومشبوه وإشكايل يف تركيا، ال بل خطري أيًضا. وخوفًا من أن يُوَصفوا بأنهم مؤيِّدون 

السابقة، عن  األديان  الحوار بني  أنشطة  املشاركني يف  العديد من  تَوقّف  أو جواسيس،   FETÖ لـ 

حضور فعاليات الحوار بني األديان، ورفَض علامء الالهوت اإلسالمي دعوة املحارضين املسيحيني 

وغري  منغلقون،  بأنّهم  األتراك  السكاَن  مقابالت،  معهم  أجريت  مّمن  العديُد  ويصف  واليهود. 

منفتحني عىل التعددية والتنوع، ومتمّسكون بحامية ثقافتهم وتاريخهم ودينهم. واليوم، ال يدعم 

الدينية. ويشعر  الناحية  أنها غري رشعية من  األديان، ويعتقدون  الحوار بني  أنشطة  الناس  عامة 

العديد مّمن أجريت معهم املقابالت بأّن عملهم ال يؤخذ عىل محمل الِجّد، وبأنّهم يعيشون عىل 

هامش جامعاتهم الدينية، ويصنَّفون عىل أنهم متسامحون للغاية.

من األمور التي ميْكن أن تُسّهل التغيري يف هذا املجال، ذُكَِر: دعم القادة السياسيني والدينيني 

للمشاريع املشرتكة بني األديان، وإعداد جلسات حوار عاّمة بني األديان، والتعليم املدريس حول التاريخ 

العثامين املتعدد الثقافات واألديان، وتعزيز فهم أوسع للمواطنة. وميكن لرئاسة الشؤون الدينية أن تعّمم 

الحوار بني األديان، وميكن لألمئة أن يَذكروا موضوع الحوار واألديان األخرى يف ُخطَب الجمعة، بشكل 

أكرث تَواتُرًا. ومن شأن جلسات املناقشة العامة حول الحوار بني األديان، واملعتقدات املختلفة، أن تُشّجع 

العديد من الناس عىل إعادة التفكري يف مواقفهم. وميكن أن يؤدي الدعم املفتوح واملناقشات حول الحوار 

بني األديان، إىل إزالة الوصمة التي تحيط بهذا املوضوع، وإىل تشجيع السكان عىل التحدث بحرية.
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ال يدعم ممثلو األديان اليوم بشكل علني أنشطة الحوار بني األديان. ويجادل معظُم الذين أجريت 

معهم مقابالت، يف أّن للحضارة اإلسالمية أساًسا دينيًّا قويًّا، وخربة تاريخية غنية بالعالقات السياسية 

واالجتامعية اإليجابية، بني املسلمني واملسيحيني واليهود وأتباع الديانات األخرى. ويؤكّد العلامء أّن 

القرآن الكريم أَمر بالحوار بني األديان، الذي ميثّل رضورة دينية، لكنه يف الوقت نفسه يعارض العديُد 

ل غالبية الالهوتيني والقادة الدينيني اعتامد نهج تربيري، أو  من العلامء أشكال الحوار "املحرّفة". ويُفضِّ

ين"،  ة. وهم يفهمون الحوار عىل اعتبار أنّه "بَيْع للدِّ يعتقدون أّن الحوار بني األديان ليس قضية ُملِحَّ

و"تحريف للعقائد"، و"مساومة عىل املبادئ الدينية"، ويعتربون أنّه عىل املسلمني أن يتذكروا مفهوَمي 

اآلدمية والتَّويلِّ يف اإلسالم )الصداقة أو الدعم املتبادل(، بَوصِفهام أساًسا أكرث مالءمة للحوار بني األديان، 

لون أيًضا استخدام مصطلحات، مثل:  الذي يحافظ عىل جوهرَي التقليد والالهوت اإلسالميَّني. وهم يفضِّ

"العالقات بني الحضارات"، أو "الحضارة املفتوحة"، بداًل من الحوار بني األديان يف حّد ذاته.

أكرثُ األشخاص انفتاًحا تجاه الحوار، وأكرثهم استعداًدا لالنخراط فيه، هم العلامء الشباب يف 

تاريخ األديان، والنشطاء والطالب الذين لديهم خربة بالتعددية الثقافية، والذين درسوا يف الخارج، 

ولديهم منفعة شخصية يف املجال، أو خربة شخصية بالنزاع والتمييز. ويهتم العلامء الشباب يف تاريخ 

األديان -والطالب الشباب عىل وجه الخصوص- مبعرفة املزيد من األديان والثقافات املختلفة، وهم 

أكرث مرونة فكريًّا وروحيًّا. ولكن، من الصعب جذب الزعامء الدينيني املسلمني واألمئة وذوي املواقف 

السياسية، إىل الحوار بني األديان. ويف املقابل، ممثِّلو األقليات الدينية أكرث اهتامًما بأنشطة الحوار بني 

األديان وانخراطًا فيه، ألنّهم يرون يف الحوار وسيلة إىل تحسني موقعهم يف املجتمع. ومع ذلك، تَبنّي أّن 

الربوتستانت واألقليات التاريخية غري املسلمة، هم أكرث تردًُّدا بخصوص الحوار بني األديان.

رفيعي  ممثلني  تشمل  ورمزيّة،  نُْخبويّة  الحكومة،  مُتّولها  التي  األديان  بني  الحوار  أنشطة 

تطوير  أو  لِلّقاء،  لهم  الفرصة  إتاحة  يف  أو  السكان  عامة  تثقيف  يف  تساهم  وال  فقط،  املستوى 

موقفهم وتغيري عقليتهم تجاه "اآلخر" املختلف يف الدين. وتَعترب الجامعات غري املسلمة، أّن مقاربة 

رئاسة الشؤون الدينية غرْيُ صادقة وسطحيٌّة، إذ ال ميكن لألقليات غري املسلمة فتح كلِّيّات لاِّلهوت، 

وتفتقر مجتمعاتها الدينية إىل الوضع القانوين، وتعاين انخفاَض عدد أفرادها، ويشعر أفرادها بأنهم 

يف  محصورًة  العاديني  الناس  تشمل  التي  الصغرية  املبادرات  تبقى  الثانية.  الدرجة  من  مواطنون 

دوائر صغرية، وغرْيَ معروفة نسبيًّا من ِقبل عامة السكان، كذلك تفتقر العديد من املبادرات إىل 

موارد مالية وبرشية مستقرة، وتكافح من أجل تنظيم أنشطتها عىل املدى الطويل. وما زال املعهد 

املركز  لتسجيل  مناسب  يّس  مؤسَّ إطار  إىل  يفتقر  اآلن،  حتى  إسطنبول  يف  للدراسات  الدومينييك 

الثقايف؛ ما يجعل التعاون مع املؤسسات األخرى مستحياًل. 
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6. العراق

بغداد

النجف

البرصة

إربيل

دهوك
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مقّدمة 

يشتهر العراق بحضارته وتنّوعه، إذ يكتنز العديد من األديان والثقافات واإلثْنيّات القدمية، 

ذات الجذور التاريخية التي تعود إىل زمن حضارة بالد ما بني النهرين. واليوم، غالبًا ما يُشار إىل 

تنوع العراق عىل اعتبار أنّه "النهر الثالث" الذي لن يجّف أبًدا، وأيًضا يُنظر إىل الحوار بني هذه 

الديانات والثقافات واملجموعات املتنوعة، عىل اعتبار أنّه َمْسًعى مهّم، يحمي ُهويّة العراق وثروته 

الحقيقيّتنَي. 

 )%٦٠ )حوايل  عرشية  االثني  الشيعة  بني  ينقسمون  مسلمون،  العراق  يف  األكرثية  أن  مع 

والسنة )حوايل ٣5%(، ميتلك العراق تعددية غنية بجامعات دينية تاريخية: كاإليزيدية، والزردشتية، 

وإىل  كالبهائية،  ديانات جديدة  إىل  إضافة  والكاكائية،  واملسيحية،  املندائية،  والصابئة  واليهودية، 

عدد متزايد من الالدينيني. التقديرات العدديّة الخاصة باملسيحيني واإليزيديني مختلفة من مرجع 

املسيحيني  ا عدد  أمَّ املنطقة.  العنف يف  الكثرَي من  األخرية  اآلونة  عانتا يف  آخر، واملجموعتان  إىل 

 Religious Characteristics of States(  ٣5٠.٠٠٠ بحوايل  الكثري  ره  فقدَّ العراق،  يف  املتبقني 

 Minority Rights( اإليزيديني، فراوح تقديره بني ٧٠.٠٠٠ و5٠٠.٠٠٠ شخص ٢٠١5(. وأما عدد 

Group International ٢٠٢٠(. وأما الكاكائية والصابئة املندائية والزردشتية، فأعدادها أقل بكثري.

مع َعراقة التنوع يف البالد، فإنَّ املامرَسة املعارِصة للحوار بني األديان يف العراق جديدة نسبيًّا، 

إذ مل تكن مْمكنة قبل سقوط صدام حسني عام ٢٠٠٣. فخالل حكم صدام حسني، فرضت الدولة 

قيوًدا عىل الشيعة واألكراد واألقليات األخرى، ومل تكن فُرَص تعزيز الحوار متاحة أمام املنظامت غري 

الحكومية )الدولية أو املحليّة(. بعدها، أّدت العمليّة العسكريّة الدوليّة بقيادة الواليات املتحدة يف 

ّنة والشيعة بني  العراق عام ٢٠٠٣، وعملية "اجتثاث البعث" التي تلَتْها، والرصاع العنيف بني السُّ

عاَمي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧؛ إىل خلق بيئة صعبة للغاية للحوار يف العراق.

أخريًا، يف عام ٢٠١٤ جرى نسف إمكانية إرساء الحوار بني األديان، بسبب منّو الدولة اإلسالمية 

)داعش(، والجرائم التي ارتكبتها ضّد األقليات الدينية يف العراق، خصوًصا اإليزيديِّني واملسيحيني 

ّنة  والكاكائيِّني وغريهم. وخالل هذه الفرتة، كان العديد من الشيعة العراقيني يعتربون معظم السُّ

أعضاًء يف داعش. 

إن العديد من الجهات الفاعلة يف مجال الحوار يف العراق، تَعترب أّن الفرتات التي تلَت مبارشة 

هذه األحداث، شّكلت فُرًَصا هائلة لتنمية الحوار بني األديان يف البالد وإنضاجه، بِصَفته ردًّا جزئيًّا 

عىل هذا العنف والرصاع. وكام جادل أخريًا واينسكوت )٢٠١٩(، فإّن استمرار قّوة السلطات الدينية 

يف عراق ما بعد داعش، خلَق فرًصا مهمة لبذل جهود يقودها رجال الدين، من أجل إرساء السالم 
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وتعزيز املصالحة يف البالد. وهكذا، جرى إطالق مبادرات مهّمة ومبتَكرة يف مجال الحوار بني األديان 

خالل هذه الفرتة، بدعم من ُرّواد يف هذا املجال، مثل: الدكتور سعد سلوم، والسيد جواد الخويئ، 

واألب أمري ججي، واملونسينيور توماس مريكيس. وهناك قصص نجاح تُجّسد الشجاعة والتضامن 

نِّّي )عثامن عل(، الذي ضّحى بحياته  بني األديان يف العراق أخريًا، مثل: قصة الشاب العراقي السُّ

إلنقاذ العرشات من الشيعة بعد تفجريٍ انتحاري عام ٢٠٠5 يف بغداد، أو قصة الشاب اإليزيدّي 

)شاهني(، الذي تويف وهو ينقذ حياة امرأة سنِّيّة من هجوم قّناص عام ٢٠١٧. وأخريًا، تجدر اإلشارة 

إىل أّن العديد من املرجعيّات الدينية يف العراق، وبخاّصة بطريرك الكلدان لويس روفائيل األول 

ساكو، وبابا شيخ األب الروحي للطائفة اإليزيدية، وآية الله عل السيستاين - قد أعربوا عن دعمهم 

العلني والالهويت الكبري للحوار.

مع ذلك، ال يزال الحوار بني األديان يف العراق يواجه العديد من التحديات. وهذا يشمل 

تأثري النزاعات اإلقليمية والدولية، التي جعلت الحوار بني املسلمني واملسيحيني والسنة والشيعة 

أكرث صعوبة، إضافة إىل تحديات داخلية، ومنها تلك التي يطرحها الدستور العراقي الحايل، والبيئة 

الدينية، والسياق السيايس املعارص يف العراق.

َحْول ما يتعلق بالدستور العراقي، يواجه الحواُر تَحّدَي االعرتاف غري املتكافئ بالجامعات 

الدينية مبوِجب القانون. فمع وجود العديد من األديان واملعتقدات يف العراق، يعرتف الدستور 

إىل  إضافة  فقط،  واملندائيِّني  واإليزيديِّني  للمسيحيني  الدينية"  الحقوق  ِبـ"كامل  رسميًّا  العراقي 

املسلمني. وهذا يعني أّن األقليات الدينية األخرى، مثل الكاكائيِّني والبهائيني واليهود والزرادشتيني 

وغريهم، ال يتمتّعون بنفس الوضع القانوين. وهناك أيًضا اختالالت قانونية مهمة مرتبطة بالتحّول 

التحديات  تُسلّط هذه  النواحي.  بعض  ديني مختلط. من  زواج  وباألبناء من  آخر،  إىل  دين  من 

الدستورية الضوء عىل التحديات الدينية، التي تواجه الحوار بني األديان يف العراق، والتي تختلف 

بشكل كبري من دين إىل آخر، ومن منطقة جغرافية إىل أخرى. بشكل عاّم، يف املناطق العراقيّة 

أو  بغداد  يف  خصوًصا  االجتامعي،  النسيج  يف  ِفعاًل  مدمجة  تاريخية  دينية  أقليات  توجد  حيث 

خ إىل التواصل عرب أنشطة الحوار. أّما التحديات الكربى، فتتجىّل يف  ا ميٌل مرتسِّ دهوك، هناك حقًّ

ّنة بالكامل )مثل محافظة األنبار(، أو جميع املحافظات واملدن  تلك املحافظات التي يسكنها السُّ

الشيعية )مثل النجف أو كربالء(. ويف حني أّن مجموعة كبرية من الزعامء الدينيني من مختلف 

التقاليد الدينية يف العراق قد دعمت الحوار بني األديان بِصَفته ردًّا عىل تاريخ الرصاع الحديث يف 

العراق، رفض قادة دينيون آخرون الحواَر عىل نفس األساس. فالحاجة إىل األمن الديني والبقاء، مل 

تُسّهل بالرضورة الحوار يف العراق، الذي ال يزال مستقبله غري واضح. 

أخريًا، يواجه الحواُر بني األديان يف العراق العديَد من التحديات السياسية، بسبب الديناميكيات 

عن  الحوار  مجال  يف  الفاعلني  من  العديد  أعرب  ناحية،  فمن  البالد.  يف  املعارصة  الجيوسياسية 
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واعتربوا  املنطقة،  الحوار يف  أمام  السيايس عقبًة  اإلسالم  الدين، وال سيّام ظهور  لتسِييس  أَسِفهم 

أّن األحزاب السياسية الدينية التي تهيمن عىل السياسة العراقية، ترّوج سياسات دينية إقصائية، 

يسيطر مبُوِجبها األقوى عىل كّل يشء. أيًضا تتمتّع معظم هذه األحزاب السياسية بعالقات راسخة 

م االنقسامات الدينية السياسية يف العراق، ويقوِّض مبادرات الحوار بني  بالدول املجاورة؛ ما يُضخِّ

نِّيّة وأيِّ جامعة  األديان. وبذلك، قد يَعترب الشيعُة العراقيون، أّن مبادرات الحوار بني الجامعات السُّ

دينية أخرى، مُتثّل نشاطًا سياسيًّا مدعوًما من اململكة السعودية أو تركيا. ويف الوقت نفسه، قد 

ّنة أّن أّي نشاط حواري بني الشيعة والجامعات الدينية األخرى، هو مبنزلة مبادرة تدعمها  يبدو للسُّ

إيران، وأّن أنشطة الحوار التي يطلقها املسيحيون، مُتثّل نشاطًا سياسيًّا غربيًّا. وهكذا، فإّن األبعاد 

الدولية للرصاع بني اإلسالم والغرب، واألبعاد اإلقليمية للرصاعات السنية-الشيعية، واألبعاد الوطنية 

للرصاع العريب-الكردي، تُشّكل جميعها تحديات كبرية للحوار بني األديان يف العراق.

ِبغّض النظر عن كل العوائق والتحديات املذكورة، هناك العديد من املبادرات واملنظامت 

م الفقراُت  والشخصيات، الذين يؤّدون أدواًرا مهامًّ للغاية يف تعزيز الحوار يف العراق، والتي تُقدِّ

الالحقة لَْمحة إىل سبْعٍ منها. وفيام يأيت، الخريطة الجغرافية للمبادرات والشخصيات املستهَدفة يف 

العراق ألغراض هذه الدراسة، يتبعها قامئة أسامء هذه املبادرات.
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 تطور الحوار  بين األديان في الشرق األوسط – العراق
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رسم خارطة املنظامت والشخصيات واملبادرات

منظّمة َمسارات، واملجلس العراقي لحوار األديان )IRAQCID(، واملركز 

الوطني ملكافحة خطاب الكراهية

سها الصحفي العراقي الدكتور سعد سلوم عام ٢٠٠5.  "َمسارات" هي منظمة غري ربحية، أسَّ

بني  الحوار  لتعزيز  العراقية  الدينية  األقليات  بشأن  واألنشطة  للبحوث  عملها  املنظمة  وتُكرّس 

واقع  وتغطيته  العراق،  يف  الدينية  الحرية  عن  لدفاعه  بعّدة جوائز،  سلوم١  د.  فاز  وقد  األديان. 

الدومينيكان من  أمري ججي من رهبان  األب  أّسس سلّوم مع  عام ٢٠١٣،  الدينية. ويف  األقليات 

أكادميية بغداد، والسيّد جواد الخويئ من مؤسسة اإلمام الخويئ يف العراق، املجلَس العراقي لحوار 

األديان )IRAQCID(. فالتقى سلّوم وججي والخويئ أوَّل مرة، بعد الهجوم عىل كنيسة سيدة النجاة 

الكاثوليكية عام ٢٠١٠. ويصف األب أمري االجتامَع بأنّه ِشبْه تلقايئ، حيث اجتمع ثاَلثتُهم كشباب 

هو  ما  يَعرفوا  أن  دون  من  الدينية،  البيئة  حيال  يشء  فعل  ملحاولة  رسمية،  غري  بصفة  عراقيِّني 

بالتحديد. وبدأ الثالثة يجتمعون بانتظام، ودعاهم السيد الخويئ إىل مدينة النجف، حيث القَوا 

ترحيبًا حارًّا. ويف عام ٢٠١٣، خالل أسبوع الوئام العاملي بني األديان، أطلقوا رسميًّا املجلس الذي 

ويسعى  له.  إرشادية  مبادئ  بوصفه  التعليم  عىل  والعمل  للتنّوع،  الحاضنة  املواطنة  نهج  تبّنى 

املجلس إىل الدفاع عن التنّوع، وتعديل الترشيعات العراقية املتعلقة باألقليات الدينية، وإصالح 

املناهج الرتبوية الدينية يف البالد، وإدراج الرتبية عىل التنوع يف املناهج الدراسية. وأيًضا يؤكد البيان 

التأسييس للمجلس أنه:

ة للحوار بني األديان، مبا لها من دور  "جاءت املبادرة يف سياق إدراك رضورة ُملِحَّ

فاعل يف تعزيز السالم واملصالحة يف مجتمعاتنا العربية، التي ابُتليت بنزاعات ال تنتهي، 

تها التأويالت املتطرفة للدين. وألن الدين ميكن أن يكون جزًءا من الحلِّ بداًل من أن  غذَّ

لم األهيل، وَمصدًرا مهامًّ  ُينظر إليه َمصدًرا للمشكلة، ومبا أنه ميثِّل جرًسا لتحقيق السِّ

لبناء السالم الدائم؛ سيكون له األثر البالغ يف بناء مجتمعات الشق عامة، واالنتقال بها 

من صعوبات املرحلة االنتقالية إىل عامل االستقرار الدائم2".

١   يف عـــام ٢٠١٩، تَقاَســـم د. ســـلوم واألب ججـــي، جائـــزة ســـتيفانوس الدوليـــة للحريـــة الدينيـــة، التـــي تســـلَّاَمها يف أوســـلو، 

ــارات(: ــر التغطيـــة عـــىل موقـــع مسـ ــارات وأكادمييـــة بغـــداد. )انظـ  لعملهـــام يف املجلـــس العراقـــي لحـــوار األديـــان ومنظمـــة مسـ

http://masaratiraq.org/2018/10/11/stefanus-international-prize-to-mcmds-general-coordinator/

/http://iraqcid.org/councils-work-program :٢  راجع املوقع اإللكرتوين للمجلس العراقي لحوار األديان
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ركّز كلٌّ من "َمسارات" واملجلس العراقي لحوار األديان طاقاتِهام، عىل رفع مستوى الوعي 

بالتنوع الغنيِّ بني األديان يف العراق، عرْب زيارة أماكن العبادة املندائية واإليزيدية الهامة، وإقامة 

الصلوات املشرتكة، والبحث عن سبل إىل الحوار مع الديانات األخرى. ويؤكّد د. سلوم أّن تجارب 

الحوار هذه، خاصًة بني املسلمني واملندائيني واإليزيديني واملسيحيني، هي تجارب جديدة متاًما، يف 

ظّل غياب تجارب سابقة مامثلة ميكن االقتداء بها:

ّواد يف مجال الحوار اإلسالمي-املسيحي. ولكن،  "قد يكون هناك عدد كبري من الرُّ

يف التجربة العراقية ليس هناك من مناذج سابقة لرّواد يف الحوار اإلسالمي-اإليزيدي، 

أو الحوار اإليزيدي-املسيحي، عىل سبيل املثال. إنها تجربة جديدة رائدة وفريدة من 

نوعها. وواحدة من أهم املعضالت، هي عدم وجود حوار ديني داخيل، أْي أّن هناك 

انقساًما داخليًّا بني اإليزيديني واملسيحيني واملسلمني، بسبب غياب الحوار الداخيل بني 

السنة والشيعة من جهة، واملسيحيني من جهة أخرى، وما إىل ذلك. فالحوار بني األديان 

يف منطقتنا، يفتقر باختصار إىل ُبْعد داخيل للحوار" )سعد سلّوم، ٢٠١٩(.

أطلق د. سلوم العديد من املبادرات األخرى يف إطار منظمة مسارات، ومنها املركُز الوطني ملكافحة 

خطاب الكراِهيَة، الذي جرى إطالقه يف عام ٢٠١٨ ٣، ومعهُد دراسات التنوع الذي نرش عدًدا من الكتب 

عن األقليات العراقية. ويَعترب د. سلوم وآمنة ذهبي وآخرون يف "مسارات" ومبادراتها املختلفة، أّن الدمج 

السيايس للدين يف دولة العراق، هو من أكرب التحديات التي يواجهها الحوار بني األديان يف البالد. وُهم 

يخشون من أّن هيمنة اإلسالم السيايس، ال ترتك مجااًل لألقليات الدينية أو للحوار الحقيقي، ويعتربون أّن 

املواطنة والعلامنية هام الطريق األسلم إىل مستقبل العراق. يقول د. خليل جندي، الذي يعمل بشكل 

وثيق مع سلوم يف مسارات ويف املركز الوطني ملكافحة خطاب الكراهية: 

"أنا أؤمن إميانًا راسًخا بأّن الحّل األفضل والبديل الوحيد لحوار األديان، هو العمل 

والسعي لفصل الدين عن الدولة والسياسة، وبناء دولة مدنية حديثة، ينشأ تشيعها 

من القوانني الوضعّية، وإقامة دولة املواطنة التي تحرتم مبادئ حقوق اإلنسان واملساواة 

والحرية والعدالة االجتامعية، وعدم التمييز بني الناس عىل أساس الدين أو الجنس أو 

الجنسية" )خليل جندي، ٢٠١٩(.

 ٣   بتمويل من كونراد أديناور ستيفتونغ. انظر:

https://www.kas.de/web/syrien-irak/veranstaltungsberichte/detail/-/content/gruendung-eines-nationalen-zentrums-

gegen-hassrede-im-irak



٧٩

وزارة األوقاف والشؤون الدينية–حكومة إقليم كوردستان

أعلنت وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف إقليم كوردستان٤، حقَّ كلِّ ُمواطن يف اختيار دينه 

أو معتقده بحرية. ونتيجًة لذلك، فتحت الوزارة ثانية مكاتب منفصلة لكّل دين يف املنطقة. وعىل 

الرغم من التحديات القانونية التي تواجهها بالنظر إىل طبيعة الدستور العراقي، فقد خلَقت هذه 

، بات يف إمكان  القاعدُة القانونية اإلقليمية مساحة آمنة من الحريّة الدينية يف كوردستان. وِمن ثَمَّ

األقليات الدينية العراقية غري املعرتَف بها مثل البهائيني والكاكائيني والزرادشتيني املشاركُة بحريّة 

مع  توتُّرات  بروز  إىل  أحيانًا  تؤدي  كانت مشاركتهم  ولو  كوردستان، حتى  إقليم  املؤمترات يف  يف 

العراقيني من خارج املنطقة5.

اتخذت وزارة األوقاف والشؤون الدينية الكوردستانية عدة خطوات مهمة، للتخفيف من 

إيديولوجيات التطرف وتعزيز الحوار. ولكونها أصبحت متثّل كافة الجامعات الدينية العراقية، غرّيت 

الوزارة اسمها رسميًّا من "وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية" إىل "وزارة األوقاف والشؤون الدينية". 

وقامت الوزارة بإصالح كلِّيّات الدراسات اإلسالمية، ودمجها يف وزارة الرتبية والتعليم. فأصبح جميُع 

الطاّلب الذين يدرسون الدراسات اإلسالمية، يأخذون أيًضا دورات يف الفلسفة وعلم النفس وعلوم 

الحياة وعلم األحياء. وافتتحت الوزارة أيًضا ِقساًم جديًدا هو "قسم التامسك والتعايش". وأخريًا، 

عملت الوزارة عىل تحسني إدارة نظام املساجد وتعزيزها، وتدريب األمئّة يف املنطقة، من خالل 

توحيد مواضيع ُخطَب الجمعة عرْب لجنة تابعة للوزارة، بهدف ترويج ُخطَب تدعم الحوار والسالم 

اإليجايب، بداًل من خطاب الكراهية واأليديولوجيات املتطرفة. وقد جرى تصميم العديد من هذه 

املبادرات وتنفيذها من ِقبل السيد مريوان النقشبندي، الذي يرأس العالقات بني األديان يف الوزارة، 

وهو أحد أبرز الشخصيات الناشطة يف مجال الحوار يف كوردستان.

كلّّية بابل للفلسفة والالهوت وأكادميية بغداد للعلوم اإلنسانّية

أّسست كنيسُة الكلدان الكاثوليك يف بغداد كليَّة بابل للفلسفة والالهوت عام ١٩٩١، وهدفها 

والرهبان  والكهنة  البطريركية  املدرسة  لطالب  املسيحي،  والالهوت  املسيحية  الفلسفة  تدريس 

والراهبات والعلامنيني. وقد طّورت الكليّة نهًجا لتدريس التاريخ الديني للكنائس الرشقية، إضافة 

إىل تاريخ بالد ما بني النهرين والرشق األوسط بشكل عاّم. وهي تُدرّس عىل وجه الخصوص تاريخ 

الديانات األخرى، ومنها اإلسالم.

٤   جاء اإلعالن بعد صدور القانون رقم 5 عن برملان إقليم كوردستان عام ٢٠١5، والذي وقّع عليه رئيس إقليم كوردستان.

5   غادر املشاركون العراقيون يف بعض فعاليات الحوار، املؤمترات التي نظمتها وزارة األوقاف يف كوردستان، بسبب مشاركة هذه األقليات الدينية.
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كان املونسينيور توماس مريكيس من رهبنة الدومينيكان، ورئيس األساقفة الحايل يف كركوك 

يس الكلية، ورائًدا يف مجال الحوار يف العراق. أّسس املونسينيور مريكيس  والسليامنية، وأَحَد مؤسِّ

اسم  عليها  وأُطلق   ،)College de France( فرنسا  كلية  غرار  عىل  العراق،  يف  مفتوحة"  "جامعة 

العمل،  بتنظيم سلسلة من ورش  األكادميية عام ٢٠٠٦  فبدأت  اإلنسانية.  للعلوم  بغداد  أكادميية 

وتطّورت حتى باتت تستقبل اآلن حوايل ٢٠٠ طالب يف السنة. ومع أّن رهبنة الدومينيكان هي 

التي تدير الكلية، فإن ٨٠% من طالبها مسلمون. ويصف األب أمري ججي )املدير السابق لألكادميية، 

واملؤسس املشارك للمجلس العراقي لحوار األديان(، تجربَة األكادميية بأنّها "نسمة من الهواء النقي". 

وقد جرى تصميم األكادميية عىل نحٍو يسمح للطالب بطرح أيِّ أسئلة لديهم، دون وجود أيِّ خطوط 

ُحْمٍر. فباتت مساحًة قيِّمة للحوار والتفكري الُحّر يف العراق. وقد دعم املونسينيور مريكيس تطوُّر 

كليّات أخرى يف أماكن أخرى من العراق، ومنها كلّيّة ماريامانا يف كركوك. يقول مريكيس:

"ميثّل الحوار أفضل تكوين عىل املواطنة، وهو يتخطّى مجرّد الدفاع عن حقوق 

األقليات، وَيدخل يف تكوين اإلنسان. كان ُحلم مارتن لوثر كينغ وغاندي ومانديال، أكرب 

من مجرّد االعرتاف بحقوق األقليات. فقد أرادوا الذهاب أبَعَد من ذلك، والتغلَُّب عىل 

تقسيَمي األقلّية واألكرثّية، وشفاء بلدانهم. منذ أكرث من خمسة عش عاًما يف العراق، 

الشباب  وُهم  اليوم،  األنبياء  وقد وصل هؤالء  كينغ.  لوثر  مارتن  مثل  نبيًّا  أنتظر  وأنا 

العراقي" )توماس مريكيس، ٢٠١٩(.

ججي  أمري  األب  يربطها  التي  اإلبداعية  اإلمكانيات  ومع  هذه،  النقي  الهواء  نسمة  مع 

بأّن  ويُقرّاِن  واقِعيَّني،  يزاالن  ال  كِلَيِْهام  فإنَّهام  العراق،  يف  التعليم  بإصالح  مريكيس  واملونسينيور 

أحدثها  التي  والروحية  االجتامعية  الجروح  أّن  ججي  األب  ويَعترب  األقلية.  موقف  هو  موقفهام 

العراق، سوف تستغرق وقتًا طوياًل للشفاء، وستبقى نُدوبها واضحة. فالشباب  العنف األخري يف 

يف حاجة إىل األمن والوظائف إىل جانب التعليم، للعمل من أجل املصالحة يف العراق. ومع ذلك، 

فإنهم يعتربون عملهم بارقَة أمل، ودلياًل عىل إمكانية قيام عراق مختلف.

كريس اليونسكو للحوار بني األديان والثقافات يف جامعة الكوفة 

جرى تأسيس كريس اليونسكو للحوار بني األديان والثقافات يف جامعة الكوفة عام ٢٠١٤، 

ه يف  وهو األّول من نوعه يف العراق. فانتُخب الربوفيسور حسن ناظم٦ رئيًسا للكريس، وتَوىّل مهامَّ

آذار/مارس ٢٠١5. وقد ركّز الكريس عىل برامج يف مجال الحوار والعيش مًعا والتنمية بني الثقافات، 

ياحة واآلثار، يف حكومة مصطفى الكاظمي. ٦  يف شهر حزيران/يونيو ٢٠٢٠، ُعنيِّ الدكتور حسن ناظم وزيرًا للثقافة والسِّ
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واستضافت برامج كريس اليونسكو مؤمترات وورش عمل، وبرامج تدريبية، وندوات ومحارضات، 

لطاّلب من خلفيّات مختلفة. وإضافة إىل هذه الربامج، يُجري كريس اليونسكو بحوثًا علميّة، وينرش 

العديد من الكتب واملشاريع البحثية، ولديه رشاكات عمل مع جامعات ومؤسسات يف الواليات 

املتحدة واململكة املتحدة وإيران ولبنان واألردن.

يقع كريس اليونسكو يف جامعة الكوفة، يف مدينة النجف املقدسة، والتي هي أهمُّ مدينة 

للشيعة االثني عرشية بعد مكة املكرّمة واملدينة املنّورة، وهي َمركز النفوذ الشيعي يف العراق. 

الدينية  والسلطات  املؤسسات  من  لقربه  خاصة،  أهميّة  اليونسكو  كريس  موقع  يكتيس  وبذلك، 

يف املدينة. وقد أصبح بعض رجال الدين يف النجف، مدرّسني ومستشارين يف الشبكة. أيًضا يعّزز 

الكريس مستوى املنح الدراسية، واإلنتاج العلمي يف البيئة الجامعيّة.

وبينهم  األخرى،  األديان  الدينيني من  الزعامء  اليونسكو  برنامج كريس  بادرة مهّمة، دعا  يف 

الدين  رجال  ولقاء  املقدسة،  النجف  مدينة  زيارة  إىل  ّنة،  والسُّ والصابئة  واملسيحيون  اإليزيديون 

واألكادمييني والنشطاء يف املدينة، لتقوية العالقات بينهم وتعزيز مفاهيم الحوار. صحيٌح أّن كريس 

اليونسكو واَجه بعَض التحديات يف البداية، ألّن مفهوم الحوار كان جديًدا عىل املنطقة، ويُنظَر إليه 

يبة خاصة يف مدينة ِمثل النجف، إاّل أّن بيئة الحوار يف العراق باتت تتغري بشكل إيجايب.  بعني الرِّ

وبحسب الربوفيسور ناظم:

"تتمّتع املؤسسات يف النجف، التي هي َمركز الطائفة الشيعية ووْجَهتها يف العامل، 

ّنة، وهي عازمة عىل التواصل  برغبة حقيقية يف الحوار، وبقناعة برضورة الحوار مع السُّ

مع الزعامء الدينيني السّنة... هذا التقدم أىت –برأيي- نتيجًة لزيادة الوعي بني الناس، 

وُيظهر أنّهم استفادوا من التجارب التي مرُّوا بها، بعدما عاشوا مراحل دموية وتجارب 

مريرة" )حسن ناظم، ٢٠١٩(.

للربامج  إيجايب  بشكل  استجابوا  الذين  بالشباب،  خاص  بشكل  متفائل  ناظم  الربوفيسور 

املوقف  الحوار هو  اإليجايب تجاه  املوقف  اليونسكو. وبرأيه، أصبح  أنتجها كريس  التي  التعليمية 

الطاغي، ويجب الحفاظ عليه من خالل الربامج التعليمية، للتغلب عىل بقايا أيديولوجيات داعش، 

واأليديولوجيات املتطرفة األخرى. وانطالقًا من نشاط شبايب جرى تنظيمه أخريًا، يقول:

جديدة  مرحلة  نحو  يّتجه  العراقي  الشباب  أّن  اللقاء،  هذا  من  استنتجناه  "ما 

من قبول اآلخر، وقبول العيش مًعا. هذا النشاط فتح أعيننا عىل إمكانية التعايش بني 

الشباب يف العراق" )حسن ناظم، ٢٠١٩(.
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من أكرب التحديات التي يواجهها َمكتبُه، صعوبة الحصول عىل األموال، أو تلبية احتياجات 

فإن  والخرباء،  الدين  ورجال  األكادمييني  من  استشارية  لجنة  وجود  من  الرغم  وعىل  التوظيف. 

االعتامد عىل التمويل الحكومي يُصّعب عملية تنفيذ الربامج. فيعمل الربوفيسور ناظم حاليًّا عىل 

تجديد والية كريس اليونسكو، وهو يف طور البحث عن متويل للقيام بذلك. وسيعرض قضيته عىل 

املانحني وعىل اليونسكو، ليؤكّد لهم أّن قلّة قليلة من األماكن تستحق الدعم، حيث يكون فيها 

املستقبل واعًدا يف مجال الحوار بني األديان يف هذه اللحظة، أكرث من العراق.

معهد الخويئ- أكادميية البالغي للحوار بني األديان 

أكادميية البالغي، هي واحدة من ثالثة أقسام يف معهد الخويئ، الذي يديره الدكتور السيد جواد 

الخويئ. تقع األكادميية يف مدينة النجف املقدسة، وترتبط بشكل غري مبارش مبكتب آية الله السيد 

عل السيستاين، أعىل مرجعية دينية لدى الطائفة الشيعيّة يف العراق. وتركّز أكادميية البالغي عىل 

قضايا الحوار، وخاصة الحوار بني األديان، من خالل إدارة األنشطة وورش العمل املوّجهة إىل الطالب 

الجامعيِّني. وتُعزِّز األكادميية الحواَر بني األديان من خالل التعليم واللقاءات الروحية والتواصل بني 

الزعامء الدينيني واملنظامت األخرى. تضّم أكادميية البالغي حاليًّا حوايل ١٠٠ طالب، يُشرتَط فيهم أاّل 

يكونوا منخرطني يف العمل السيايس، أو منتسبني إىل حزب سيايس. وهي تقوم بتكوين مكتبة مهمة، 

ستحتوي قريبًا عىل ٧5٠٠٠ كتاب. تتكّون أكادميية البالغي من مدير وسكرتري ومستشار علمي وثقايف 

ومجلس استشاري علمي، وهيئة إدارية تُعَنى باملحاسبة واألمور اللوجستية واإلعالميّة.

إحدى قصص نجاح األكادميية، متثّلت بقدرتها عىل استضافة شخصيات دينية من ديانات 

مختلفة، يف مدينة مقدسة تكتيس طابًعا فريًدا، مثل النجف. كان العديد من رجال الدين من أديان 

أخرى، يظّنون أنهم لن يتمّكنوا أبًدا من زيارة النجف. لذلك، كانت هذه التبادالت يف حد ذاتها 

ًة للغاية. مهمَّ

مع  حوار  لَخلْق  الشيعي،  الفكر  إطار  يف  للعمل  األكادميية  تسعى  الداخل،  الصعيد  عىل 

الشخصيات التي مل تكن تتقبل فكرة الحوار، والتي كانت تَشعر بالتهميش والقمع واالنغالق عىل 

نفسها. وهي تريد تطوير مقاربة دينية إيجابية للحوار، ودعم السلطات الدينية، لتسليط الضوء 

عىل أهمية الحوار وقبول األديان والحرية الدينية.

أّما عىل الصعيد الخارجي، فقد سعت أكادميية البالغي ومعهد الخويئ بشكل عاّم، إىل تدويل 

املثال، وإرسالهم إىل الخارج لتعلُّم  اللغة اإلنجليزية عىل سبيل  تجربة الطالب فيهام، وتعليمهم 

اللغة. وكان معهد الخويئ من أوائل املعاهد التي توظِّف املسيحيني وغريهم من علامء الدين من 

األقليات، لتدريس الطالِب التقاليَد الدينية غري اإلسالمية.
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كام سبَق أْن أكّدت جهاٌت فاعلة أخرى يف مجال الحوار يف العراق، فقد أعرَب أعضاُء األكادميية 

عن مخاوفهم من البيئة اإلقليمية يف العراق، وانهيار األمن يف البلد، مع كّل ما يستَتْبعه ذلك من 

تأثري سلبي يف بيئة الحوار. ويف الوقت عينه، كانت لديهم تطلُّعات عالية إىل عراق مزدهر، يعيش 

فيه املسلمون واملسيحيون واإليزيديون والصابئة، وجميع املكوِّنات واألديان يف املجتمع العراقي، 

الشباب  بني  األديان  بني  للحوار  أفضل  مستقباًل  خاص  بشكل  هؤالء  ملس  وقد  متييز.  دون  مًعا 

والحوار، يف سبيل ضامن  واملواطَنة  بالوطنية  تطوير ِحسٍّ سليم  إىل  الذين يطمحون  العراق،  يف 

حقوق متساوية للجميع دون متييز. وهم يعتربون أّن رسالتهم يف إطار األكادميية هي ِمثل رسالة 

األنبياء الذين جاؤوا إلصالح املجتمعات ونرش الرسائل الساموية فيها. إنَّ اهتامم هؤالء بالحوار هو 

م ومتطّور لها. مسؤولية أخالقية، والتزام تجاه األجيال القادمة لبناء مجتمع متقدِّ

منظمة الرسا

الرسا هي منظمة غري حكومية، تعمل عىل تعزيز الرتاث التعددي، للحفاظ عىل َوْحدة العراق 

كانت  والدينية.  اإلثنية  الخلفيات  العراقيني من مختلف  الشباب  أّسستها مجموعة من  وتنوعه، 

غايتهم األوىل من إنشاء املنظمة، هي رعاية الرتاث الديني يف مدينتهم. وهم يحاولون اآلن توسيع 

نطاق عملهم، ليشمل كافة املناطق العراقيّة. يقع املَقرُّ الرئييس ملنظمة الرسا يف محافظة البرصة 

جنوب العراق، وهي تهدف بشكل رئييس إىل نرش التعايش السلمي بني مكوِّنات الشعب العراقي، 

والحفاظ عىل األماكن الرتاثية، وخاصة الدينية منها، مثل الكنائس واملساجد وُدور العبادة. تتكون 

املنظمة من الرئيس السيد بسام العلوجي الذي هو من الديانة املسيحية، ونائب الرئيس، وثالثة 

أعضاء، و١5 متطوًعا. إنَّ منظمة الرسا هي منظمة جديدة، تأسست عام ٢٠١٦ عىل أساس تطوُّعي.

تشمل أنشطة الرسا تنظيم لقاءات بني القادة الدينيني والسياسيني، وزيارة الشباب ألماكن 

الناس  توعية  إىل  تهدف  قصرية،  منشورات  إصدار  إىل  إضافة  األديان،  ملختلف  التابعة  العبادة 

مبوضوع التنوع الديني يف العراق، وتقديم عروض موجزة عن الديانات املختلفة. تهتم املنظمة 

بجمع األموال لتطوير مهارات الحوار لدى الطالب، وتنمية قدرات املدرّسني يف املنطقة يف مجال 

الحوار. وعىل الرغم من خشيتها من عدم استقرار الوضع األمني   يف العراق، ترغب الرسا يف توسيع 

أنشطتها وزياراتها الدينية يف جميع أنحاء البالد. وبشكل عاّم، تَعترب املنظّمة أّن وْضع الحوار يف 

العراق يتحسن، مع زيادة عدد املنظامت العاملة يف هذا املجال، والتواصل بني هذه املنظامت التي 

تعمل كلّها عىل تعزيز الحوار يف البالد. وتعتقد املنظمة أّن الحوار والدفاع عن حقوق اإلنسان، هام 

من املبادئ الدينية واإلنسانية، وأّن كّل الديانات تدعو إىل السالم، وتؤكد رضورة الحوار والتعايش 

ومفهوم حقوق اإلنسان.
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لجنة الدفاع عن الجامعات الدينية واإلثنية يف العراق 

تسعى لجنة الدفاع عن الجامعات الدينية واإلثنيّة يف العراق، التي تأسست عام ٢٠٠٤، للدفاع 

عن املؤمنني من مختلف التقاليد الدينية يف البالد، اعتامًدا عىل قواعد حقوق اإلنسان واحرتام حرية 

املعتقد. وتهدف بشكل رئييس إىل تعزيز احرتام حقوق اإلنسان وحرية املعتقد، وتُركِّز بشكل خاص 

العرائض  البيانات، ونرش  والندوات، وإصدار  املؤمترات  استضافة  الضغط، من خالل  أنشطة  عىل 

واإلدانات، وتنظيم حمالت الدعم والنداءات التي وقََّعت عليها شخصيات ومنظامت من املجتمع 

املدين. أيًضا سعت اللجنة إىل تعزيز قيم التضامن الروحي مع التقاليد الدينية املضطَهدة، من خالل 

الزيارات وجمع األموال واألنشطة األخرى، إضافة إىل التواصل مع املرشِّعني، وإطالق حوارات معهم 

بشأن تنفيذ الترشيعات القانونية والدينية، من خالل تنظيم االجتامعات أو املؤمترات.

تقوم اللجنة يف الغالب عىل العمل التطوعي، وتعتمد مقاربًة دميقراطية. وهي تتكون من 

األمانة العامة وثالثة عرش عضًوا، من بينهم عرشة أعضاء موزعني عىل جميع املحافظات العراقية.

وفيام  البلد.  يف  االجتامعية  والعدالة  اإلنسان،  حقوق  احرتام  ثقافة  بناء  إىل  اللجنة  سعت 

يتعلق بالحوار بني األديان، عملت عىل وجه التحديد من أجل تعديل فقرات الدستور املتعلقة 

باألقليات الدينية، وإنهاء هيمنة األغلبية عىل األقلية، من خالل الرتكيز عىل املساواة يف املواطَنة، 

وعىل املواطنة الحاضنة للتنّوع. 

عليهم،  واملحافظة  املتطوعني،  معضالت: جذب  اللجنُة  تُواجه  املنظامت،  معظم  حاُل  كام 

تصطدم  أيًضا  وهي  العراقية.  املناطق  مختلف  عرْب  ِببعض،  بعضهم  اتصال  عىل  أعضائها  وإبقاء 

مبقاومة سياسية، ال سيّام فيام يتعلّق بأنشطة املنارصة الخاّصة باألقليات الدينية. وهي تخىش -رمبا 

أكرث من املنظامت األخرى يف العراق- ِمن أّن الحوار بني األديان يُعترَب غرْيَ رشعّي يف البلد، وِمن أّن 

االهتامم بالحوار ال يزال يركز عىل املصالح الحزبية والفئوية الضيقة.

الظروف  إىل  جزئيًّا  ذلك  ويرجع  متواضعة،  اللجنة  نشاطات  يف  والنساء  الشباب  مشاركُة 

أن  اللجنة  وتأمل  اليوم.  العراقي  الشباب  يواجهها  التي  الطبيعية،  غري  واالجتامعية  االقتصادية 

يساهم إرساُء السالم واألمن يف العراق، يف تسهيل الحوار، ومساعدة املجتمع العراقي عىل التغلب 

عىل التحيُّز بشكل عاّم، وخصوًصا التحيّز الديني.
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الخالصات والتوصيات النهائّية

ففي  ومكانية.  زمانية  بتحديات  مبارش  بشكل  األديان  بني  للحوار  العراقي  السياق  يرتبط 

فرتات ما بعد النزاعات، ارتفعت وترية املبادرات واألنشطة املرتبطة بالحوار بني األديان يف العراق 

بشكل كبري، يف حني كان االهتامم بالحوار يف أوقات أخرى أضَعَف. ومن املالحظ أيًضا، أّن أنشطة 

التي  باملناطق  مقارَنًة  متدنّية،  واحد  ديني  تقليد  عليها  يهيمن  التي  العراقية  املناطق  الحوار يف 

تتميز مبستويات أعىل من التنوع الديني، حيث أنشطة الحوار أكرث انتشاًرا. والحاجة إىل الحوار 

النساء  يلعب  األديان.  بني  الحوار  لعمل  مكّملة  وهي  للغاية،  العراق رضورية  يف  األديان  داخل 

والشباب دوًرا مهامًّ يف املبادرات العراقية للحوار بني األديان، ويتمتّع الشباب بشكل خاص برؤية 

إيجابية للغاية ملستقبل العراق، ويتطلعون إىل تعميق ثقافة الحوار واملواطَنة. أيًضا تؤثّر النزاعات 

السياسية اإلقليمية والدولية بشكل مبارش يف أنشطة الحوار بني األديان يف العراق؛ إذ هو بلد متنوع 

ا يف دعم الحوار بني األديان فيه، ال سيام عن  وغنّي، وميْكن للمجتمع الدويل أن يلعب دوًرا هامًّ

طريق تأمني التمويل لتجارب الحوار الناجحة يف العراق، التي تتزايد يوًما بعد يوم، ومنها: كريس 

اليونسكو يف جامعة الكوفة، وأكادميية بغداد للعلوم اإلنسانية، وأنشطة املجلس العراقي لحوار 

األديان. 
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بيانات املسح بحسب كّل دولة
مالحظة: كل مخطط بياين يشري إىل أرقام املنظامت التي تقابل كل فئة من فئات التحليل لكل دولة.
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١٠٠

أداة املسح ملنظمات الحوار بين األديان

أسئلة املقابلة األساسية لـ:

املنظامت غري الحكومية/املنظامت الرسمية/املهنية
(Note: OE indicates questions which measure the organizational 
evaluation of dialogue initiatives; SR indicates questions which 
measure their social relevance)

١(  )OE( لقد قرأت الكثري عن مؤسستكم، واطّلعت عىل أهدافها ورؤيتها. كيف تِصُفون بكلامتكم 

الخاصة األهداف الرئيسية ملؤسستكم؟

2( ما أهمُّ اإلسرتاتيجيات التي تستخدمونها يف أنشطة الحوار بني األديان، ِمثل:

العمل اإلعالمي؟أ. 

التعليم؟ب. 

الضغط السيايس؟ج. 

َخلْق الحضور والتضامن الروِحيَّني؟د. 

بناء شبكات بني القيادات الدينية واملنظامت األخرى؟	. 

إسرتاتيجية أخرى؟و. 

٣(  )OE( )اختياري يف حال مل تكتشفوا ذلك بعد(: هل تعتمد املنظمة عىل املوظفني، أم يف الغالب 

عىل املتطوعني؟ 

٤(  )OE( هل تعملون عىل بناء قدرات أعضاء منظمتكم؟ وكيف تفعلون ذلك؟

OE(  )5( بنظركم، ما األمر الذي تُتِقن منظمتكم القيام به؟ وهل ميكنكم أن تشاركونا يف بعض 

قصص النجاح؟

٦(  )OE( هل لديكم نظام رصد وتقييم ملشاريعكم، عىل املستوى الداخل أو الخارجي؟ إْن كانت 

اإلجابة نعم، فهل ميكنكم أن تعطونا مثااًل عىل الدروس املستفادة؟ وهل تَْقبلون مشاركتنا بهذه 

التقييامت؟

التنظيمي ملنظمتكم؟ وهل تقومون بتجديد خطتكم  باملخطط  ٧(  )OE( هل ميكنكم مشاركتنا 

اإلسرتاتيجية كل بضع سنوات؟ وهل ميكنكم مشاركتنا يف خطتكم الحالية؟

٨(  )OE( لو فّكرتم عىل نطاق واسع يف الحوار بني األديان يف منطقتكم: إْن حصلتم مثاًل عىل مليون 

دوالر اليوم، فكيف ستستثمرونها يف منظمتكم؟



١٠١

٩(  )SR( ال شّك أّن الحوار بني األديان ليس سهاًل، وأنَّ هناك عديًدا من العوائق أمام تعزيز الحوار 

يف املنطقة. فهل تعتربون أّن الحوار بني األديان أصبح أسهل أْم أصعب، خالل السنوات الَعرْش 

املاضية؟ وملاذا؟

 عىل مقياس من ١ إىل ١٠ )باعتبار أنَّ الدرجة ١٠ مُتثِّل الصعوبة القصوى(، ما مدى صعوبة أ. 

تعزيز الحوار بني األديان يف بلدكم اليوم، بحسب رأيكم؟

وكيف حاولتم  عملها؟  منظمتكم يف  واجهتها  التي  املتوقَّعة،  غري  املعضالت  أنواع  ما   )OE(  )١٠

مواجهتها؟

١١(  )SR( هل تعتقدون أّن الحوار يُعترَب نشاطًا مرشوًعا من الناحية الدينية يف بلدكم اليوم؟ ملاذا؟ 

التي تسمعون بها عن أنشطة الحوار بني األديان يف بلدكم؟ وما نوع  وما أنواع االنتقادات 

السياق الذي كان مفيًدا )أو غرْيَ ُمفيد( يف تكوين هذه البيئة؟

١2(  )SR( العديد من اإلعالنات األخرية املشرتكة بني األديان يف املنطقة )مثل: رسالة كلمة سواء، 

وإعالن مراكش، ووثيقة األُخوَّة اإلنسانية املُوقَّع عليها ِمن البابا فرنسيس وشيخ األزهر أحمد 

املواطَنة  بناء  ومبشاريع  الدينية،  بالحريّة  وثيق  بشكل  األديان  بني  الحوار  تَربط  الطيب(، 

هل  املجال،  بهذا  خربتكم  من  انطالقًا  القدرات.  لبناء  أخرى  مدنية  ومشاريع  والدميقراطية 

هناك دعم ملشاريع كهذه؟ وهل تركّزون عىل ِمثل هذه األفكار واملشاريع يف عملكم؟ 

١٣(  )OE/SR( هل تلعب النساء أدواًرا قياديّة يف أنشطتكم؟ وإىل أيِّ درجة تصل من ١ إىل ١٠؟ 

وهل أثّر ذلك يف طريقة فهمكم للحوار بني األديان؟

١٤(  )OE/SR( هل ينجذب الشباب إىل أنشطة الحوار بني األديان التي تنظمونها، أو إىل خطابكم 

الخاص بهذا الحوار؟ وملاذا؟ وهل يعتربونها َمصدًرا َموثوقًا به لبناء األمل يف املستقبل؟

١5(  )SR( هل األشخاص الذين هم يف أمّس الحاجة إىل الحوار، مستعّدون لالنخراط يف الحوار؟ 

وهل تَشمل أنشطتكم جهاٍت تُشكِّك يف الحوار أو حتى ترفضه؟

ما املجموعات التي نجحتم أكرث يف الوصول إليها؟أ. 

 انطالقًا من املشهد الديني يف بلدكم، هل هناك مجموعات تُستبَعد من الحوار؟ وهل هناك ب. 

مجموعات تتصّدر واجهة الحوار أكرث من غريها؟

١٦(  هل ميكنكم تسمية َمصدر أمٍل واحد، وخوٍف واحد لديكم، حيال الحوار يف بلدكم عىل مدى 

بلدكم  للحوار يف  تَحوُّل"  "نقطة  أكرب  أن يشّكل  الذي ميْكن  القادمة؟ وما  الخمس  السنوات 

اليوم؟ وما الذي ميْكن أن يعّزز بشكل كبري نجاح الحوار يف بلدكم؟ وما الذي قد يؤّدي إىل 

تدهوره بشكل كبري؟ 

َوليِّني يف هذا الصدد؟أ.  ما رسالتكم إىل املانحني الدُّ
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 دليل الحوار بين األديان: 
املواقع اإللكترونية ألبرز الشخصيات واملنظمات 

العراق
 .https://daralilm.net/en/news/35 .)١.  أكادميية البالغي للحوار بني األديان )معهد الخويئ

زيد بحر العلوم. 

٢.  د. خليل جندي، ./https://www.mofa.gov.iq/manila/ar خليل جندي. 

٣.  عل بخت https://twitter.com/abaltmeme، عل بخت.

 ٤.  كريس اليونسكو للحوار بني األديان والثقافات يف جامعة الكوفة، 
./http://chair.uokufa.edu.iq/ar د. حسان ناظم.

5.  كليّة بابل للفلسفة والالهوت

 ٦.  لجنة الدفاع عن الجامعات الدينية واإلثنية يف العراق.
 http://ensania.org/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86/. 

سوسن خديدة.

http://iraqcid.org/en/ ،٧.  املجلس العراقي لحوار األديان

٨.  منظمة الرسا. https://twitter.com/larsaorg?lang=en. هند العبيدي.

https://twitter.com/saadsaloum?lang=en  .٩.  منظمة مسارات، د. سعد سلوم

 http://mera-krg.org/ku/ ،١٠.  وزارة األوقاف والشؤون الدينية - حكومة إقليم كوردستان
مريوان النقشبندي.

األردن
١.  حمدي مراد، أستاذ مدرّس يف جامعة العلوم اإلسالمية العاملية.

٢.  رىل سامن، صحفية.

٣.  زمالء مركز امللك عبد الله بن عبد العزيز العاملي للحوار بني أتباع األديان والثقافات 
)KAICIID(، وفاء مخامرة.

(KAFD) www.kafd.jo ٤.  صندوق امللك عبد الله الثاين للتنمية

5.  د. عامر الحايف، أستاذ مدرّس يف العلوم اإلسالمية )قسم األديان املقارنة(.

٦.  كاريتاس األردن،  /http://www.caritasjordan.org.jo وائل سليامن.

http://www.urimena.org ،٧.  مبادرة األديان املتحدة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا
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 ،)JICRC( ٨.  املركز األردين لبحوث التعايش الديني 
http://www.coexistencejordan.org/ Jicrc.wordpress.com

٩.  مركز الحياة لتنمية املجتمع املدين، www.hayatcenter.org، عامر بني عامر.

   www.wecenterfordevelopment.org/،١٠.  مركز الرشق والغرب للتنمية املستدامة 
محمود حشمة.

١١.  املركز الكاثولييك للدراسات واإلعالم، www.abouna.org، األب رفعت بدر.

١٢.  املركز املجتمعي املسكوين، األب سامر عازار.

١٣.  املعهد املَليّك للدراسات الدينية، /www.riifs.org، د. وجيه قانصو.

http://www.atf.org.jo ،١٤. منتدى الفكر العريب

١5. مؤسسة مبادرة تكافل األديان، د. بيان الشبول.

 )ARDD(، www.ardd-jo.org ١٦. النهضة العربية للدميقراطية والتنمية

www.moe.gov.jo ،١٧. وزارة الرتبية والتعليم

تركيا
 حركة فوكوالري يف إسطنبول، أمربتا فابريس، سليامن صيقل. ١

٢ . Yurtdışı Sosyal ve( دائرة الخدمات الثقافية واالجتامعية يف الخارج برئاسة الشؤون الدينية 
 ،Sema YİĞİT :الرئيس ،)Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı 

http://disiliskiler.diyanet.gov.tr/detay/220/Dinler-ve-Kulturler-Arasi-Iliskiler-

Daire-Baskani

 دائرة تعاون املبادرة املتحدة لألديان يف تركيا "الصداقة بني الثقافات"، املنّسقة: ليىل . ٣
حسانديديك

  اليك فينغاس: "سّد الفجوة وبناء مستقبل مشرتك"،  . ٤
http://www.rumvader.org/Page/87/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%C
E%BA%CE%AE_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1.

html

5 . ،)Kültürlerarası İletişim Merkezi( مركز التواصل بني الثقافات  
https://www.kim.org.tr/?lang=en ،مسؤول االتصال: فاتح أوزكان

٦ .   ،Doğan Bermek :مسؤول االتصال ،)Alevi Düşünce Ocağı( املركز العالهي للفلسفة  
http://aleviocagi.org/

  معهد الدراسات الدينية يف الرشق األوسط )ISRME(، مسؤول االتصال: دانيال براون،  . ٧
https://www.isrme.org/
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 املعهد الدومينييك للدراسات يف إسطنبول )DoSt-I - أي الصديق أو الرشيك باللغة الرتكية(، . ٨
https://www.facebook.com/Dosti2019/ ،رئيس املجموعة: كالوديو مونغ

٩ . Recep :املدير ،)Medeniyetler İttifakı Enstitüsü – MEDIT( معهد تحالف الحضارات 
 Vahdettin Işık، https://medit.ihu.edu.tr/en/from-director/ :السكرتري ،Şentürk

١٠ . ،)Azınlık Cemaat Vakıfları Temsilcisi( ممثّل املؤسسات املجتمعيّة  
 https://www.facebook.com/CemaatVakiflari/ ،الرئيس: موريس ليفي

  منظمة "System and Generation": منسق الشبكة ALF: مسؤول االتصال:. ١١
Gürkan, Akçaer،http://www.systemandgeneration.com/en/

١٢ . https://hrantdink.org/tr/ ،هرانت دينك، مسؤولة االتصال: نايات كاراكوز 

لبنان
١ .https://fr.wikipedia.org/wiki/Ibrahim_Chamseddine :إبراهيم شمس الدين

  االحتفال بعيد البشارة يف ٢5 آذار/مارس وغريه من فعاليات التضامن الروحي. ٢
 ))"Rencontre islamo-chrétienne autour de Marie"(:  

https://www.lorientlejour.com/article/1162907/le-liban-seul-pays-au-monde-
 dote-dune-journee-nationale-pour-le-dialogue-islamo-chretien.html 

الشيخ د. محمد النقري 

ع الصداقة اللبناين للحوار املسيحي-اإلسالمي )GLADIC(: جامعة القديس يوسف/ . ٣  تجمُّ
https://www.annalindhfoundation.org/members/groupement-libanais-

 / damitie-et-de-dialogue-islamo-chretien-gladicد. روال تلحوق 

٤ .https://www.zoomaal. :)أول تطبيق سياحي ديني يف لبنان( Holy Lebanon تطبيق
 com/projects/holy-lebanon/60517?ref=171653314الدكتورة نور فرّا حداد 

5 . https://biblesociety.org.lb :)جمعية الكتاب املقدس )معظمها برامج داخل األديان

  حديقة الغفران لشفاء ِجراح الحرب:. ٦
https://www.voanews.com/a/lebanon-garden-forginess/1639831.html  

السيدة ألكسندرا عسيل 

 حركة السالم الدائم: http://www.ppm-lebanon.org السيد فادي أيب عاّلم . ٧

 حركة فوكوالري:. ٨
https://www.facebook.com/pages/category/Organization/Focolare-

 Movement-Lebanon-1644773589162050

٩ . http://danisharabdialogue.org/about :)الحوار العريب-الدمناريك )إعالن بريوت 
)منتدى الحوار بني األديان( 
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  حوار للحياة واملصالحة. ١٠
 https://www.peaceinsight.org/conflicts/lebanon/peacebuilding-organisations/dlr/ 

د. زياد فهد

 خدمات اإلغاثة الكاثوليكية )Catholic Relief Services( )بعض الربامج(: تعزيز بناء السالم . ١١
/ https://www.crs.org/solr-search?search=dialogue بني األديان

١٢ . https://en.wikipedia.org/wiki/Tarek_Mitri :د. طارق مرتي 

١٣ . http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/255706/nna-leb.gov.lb/ar :درب مريم  
د. ُحْسن عبود

  رابطة املواطَنة. ١٤
 )IC(: https://www.daleel-madani.org/ar/civil-society-directory/rbt-lmwtn

السيدة جومانا مرعي

  سفينة السالم – قوزح )بنت جبيل، جنوب لبنان(:. ١5
https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Aug-06/459231- 

french-nun-launches-ship-of-peace-in-south-lebanon.ashx

١٦ .https://www.facebook.com/Sayed.ElAmine/ :السيّد عل األمني

١٧ . https://strongcitiesnetwork.org/en :شبكة املدن القويّة

١٨ . http://www.offrejoie.org :)فرح العطاء )خدمة مجتمعيّة مشرتكة/حوار/مصالحة 
األستاذ ملحم خلف  

١٩ .https://www.peaceinsight.org/conflicts/ :الفريق العريب للحوار اإلسالمي-املسيحي 
/lebanon/peacebuilding-organisations/mcd د. عباس الحلبي 

الفريق اللبناين لتحويل النزاعات Peace Labs )القدرة عىل الصمود/حوارات للشباب(: . ٢٠
https://peace-labs.org/en/projects السيد جان-بول شامي 

 القّس حبيب بدر:. ٢١
https://www.facebook.com/NationalEvangelicalChurchBeirut/posts/rev-

dr-habib-badr-senior-pastor-of-the-national-evangelical-church-of-beirut-
hel/669062993153645/

  قسم العالقات املسكونية يف كاثوليكوسية األرمن األرثوذكس لبيت كيليكيا-أنطلياس، لبنان/. ٢٢
https://www.armenianorthodoxchurch.org/en/ :الكنيسة األرمنية األرثوذكسيّة

كلية الالهوت املعمدانية العربية: https://abtslebanon.org د. مارتن عقاد . ٢٣

  كليّة الالهوت للرشق األدىن )NEST( – لقاءات مشرتكة بني األديان تحت عنوان "منتدى . ٢٤
الفكر املسيحي-اإلسالمي": http://www.theonest.edu.lb/en/Home د. جورج صربا 

٢5 .http://www.apecl.org/arabic/index. :يّة للحوار املسيحي-اإلسالمي   اللجنة األُْسُقفِّ
/ php/2013-06-11-19-55-00 الكنائس الكاثوليكية يف لبنان.
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٢٦ .   http://www.chrislam.org/index.html/ :اللجنة الوطنية اإلسالمية-املسيحية للحوار   
د. محمد الساّمك 

٢٧ .https://lkdg.org/node/257 :)لَِنلْتَِق )الحوار/قبول اآلخر/مؤمترات/حلقات حواريّة

   مبادرات التغيري )لبنان( / التسلح األخالقي – جزء من مبادرات التغيري الدولية. ٢٨
 )Initiatives of Change International(: 

https://www.iofc.org/lebanon-centre-dialogue السيد أسعد الشفرتي 

٢٩ . http://www.lebanondialogue.org :مبادرة لبنان الحوار   

٣٠ . http://www.beitbeirut.org/english :)متحف بيت بريوت )مرشوع

مجلس كنائس الرشق األوسط )https://mecc.org :)MECC د. ثريا بشعالين  . ٣١

محاربون من أجل السالم: http://fightersforpeace.org السيد أسعد الشفرتي . ٣٢

٣٣ .http://www.humandevelopment.va/content/dam/ :الشيخ محمد أبو زيد
sviluppoumano/eventi/sdgs-2019/bio-speakers/7-%20ZEID%20

Mohamad%20Abou%20bio.pdf /

مركز البحوث للحوار املسيحي-اإلسالمي – CERDIC/ بطريركية الروم املَلِكيِّني الكاثوليك: . ٣٤
http://www.melkitepat.org/fre/melkite_greek_catholic_church/Society-of-

the-Missionaries-of-Saint-Paul

٣5 .http://bit.ly/2AR1xRL :)مركز التنمية والحوار )صيدا

 مركز الدراسات اإلسالمية-املسيحية – جامعة البلمند - لبنان: . ٣٦
 http://www.balamand.edu.lb/AboutUOB/Pages/ResearchCentersInstitutes.aspx 

د. الياس الحلبي

 املركز العاملي للحوار "لقاء" )بطريركية الروم املَملَكيِّني الكاثوليك(:. ٣٧
http://www.melkitepat.org/news_and_events/view/Inauguration-of-the-

 Liqaa-International-Centre-for-Dialogue-in-Rabweh 
السيد كامل بكاسيني

املركز العريب للتنمية: تعزيز التنمية املحلية والدميقراطية واملنارَصة بشأن ثقافة السالم . ٣٨
 https://arab.org/directory/arab-center-for-development :والحوار

معهد الدراسات اإلسالمية واملسيحية )مركز الدراسات اإلسالمية-املسيحية / جامعة القديس . ٣٩
يوسف( – لجنة الحوار اإلسالمي-املسيحي: https://ieic.usj.edu.lb د. روال تلحوق 

 املعهد العايل للدراسات اإلسالمية يف جامعة املقاصد:. ٤٠
http://www.higher-edu.gov.lb/french/Private_Univ.htm

٤١ .https://arab.org/directory/institute-of-middle-east- :معهد دراسات الرشق األوسط
 studies

املفتي أحمد طالب. ٤٢
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٤٣ . http://bit.ly/2npCwKz :ملتقى األديان والثقافات للتنمية والحوار 
الشيخ د. حسني شحادة.

منتدى التنمية والثقافة والحوار )http://www.fdcd.org :)FDCD القّس رياض جرجور . ٤٤
والسيدة مرياي الحاموش 

منظمة إعالم للسالم - https://maplebanon.org :MAP السيدة فانيسا باسيل . ٤5

٤٦ . http://adyanfoundation.org :مؤسسة أديان للتنّوع والتضامن والكرامة اإلنسانية

املؤسسة اللبنانية للسلم االهل الدائم )الذاكرة الجامعية/املصالحة القامئة عىل األديان/. ٤٧
http://www.lfpcp.org/LFPCP/History :)حقوق اإلنسان

 الشبكة الوطنية ملؤسسة آنا ليند:. ٤٨
https://www.annalindhfoundation.org/networks/lebanon

السيد ناجي خوري. ٤٩

نادي لكّل الناس: https://www.nadilekolnas.org/production.php )رشكة إنتاج(. 5٠

5١ .https://www.peaceinsight.org/conflicts/lebanon/peacebuilding- :نحو املواطَِنيّة
organisations/nahwa-al-muwatiniya/

5٢ .http://www.wahdatouna.org/ar :َوْحدتنا خالصنا

MARCH لبنان: https://www.marchlebanon.org السيدة ليا بارودي . 5٣

5٤ .   http://www.peaceofartlb.com / البقاع الشاميل :Peace of Art

55 .   https://www.daleel-madani.org/civil-society-directory/ret-liban :لبنان RET

 RISE لبنان:. 5٦
 https://www.daleel-madani.org/civil-society-directory/rise-lebanon 

https://www.secours-catholique.org/ :كاريتاس فرنسا / Secours Catholique
actualites/au-liban-sauver-le-vivre-ensemble

5٧ .  Unite Lebanon Youth Project: https://www.unitelebanonyouth.org

5٨ .Youth for Tolerance )Y4T(: http://youth4tolerance.org/index.
php?option=com_content&view=section&id=2&layout=blog&Itemid=7
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املقابالت

لبنان
• إبراهيم شمس الدين، رئيس مؤسسة اإلمام مهدي شمس الدين، ٢5 متّوز/يوليو ٢٠١٩، بريوت-	

لبنان.

• عاليه-	  ،٢٠١٩ آب/أغسطس   ١٤ مكتملة(،  )غري  الغفران  حديقة  مؤسسة  عسييل،  ألكسندرا 

لبنان.

• س يف درب مريم، 5 آب/أغسطس ٢٠١٩، بريوت-لبنان.• ترييز فرّا، عضو مؤسِّ

• ثريا بشعالين، األمينة العامة ملجلس كنائس الرشق األوسط، ٢٤ متّوز/يوليو ٢٠١٩، بريوت-لبنان.	

• جورج صربا، الرئيس والعميد األكادميي وأستاذ علم الالهوت املنهجي يف كليّة الالهوت للرشق 	

األدىن )NEST(، ٢٢ متّوز/يوليو ٢٠١٩، بريوت-لبنان.

• س يف حركة درب مريم، ٢٤ متّوز/يوليو ٢٠١٩، بريوت-لبنان.	 ُحْسن عبود، عضو مؤسِّ

• سات اإلمام الصدر، ٣ آب/أغسطس ٢٠١٩، صور-لبنان.	 رباب الصدر، رئيسة مؤسَّ

• روال تلحوق، رئيسة مركز الدراسات اإلسالمية-املسيحية يف جامعة القديس يوسف، ١٨ متوز/	

يوليو ٢٠١٩، بريوت-لبنان.

• س ورئيس حوار للحياة واملصالحة، ٢٤ متّوز/يوليو ٢٠١٩، بريوت-لبنان.	 زياد فهد، مؤسِّ

• سة العرفان التوحيدية، ٢٤ متوز/يوليو ٢٠١٩، بريوت-لبنان.	 سامي أيب املنى، األمني العاّم ملؤسَّ

• طارق مرتي، مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية يف الجامعة األمريكية 	

يف بريوت )AUB(، ٦ آب/أغسطس ٢٠١٩، بريوت-لبنان.

• عباس الحلبي، رئيس الفريق العريب للحوار اإلسالمي-املسيحي، ٧ آب/أغسطس ٢٠١٩، بريوت-	

لبنان.

• 	 ،٢٠١٩ متوز/يوليو   ٣٠ الرشعية يف صيدا،  املحكمة  يف  األرسة  محكمة  رئيس  زيد،  أبو  محمد 

صيدا-لبنان.

• مارتن عقاد، مدير الشؤون األكادميية وأستاذ مساعد يف الدراسات اإلسالمية يف كلية الالهوت 	

املعمدانية العربية، 5 آب/أغسطس ٢٠١٩، بريوت-لبنان.

• محمد السامك، األمني العاّم لِلَّجنة الوطنية اإلسالمية-املسيحية للحوار، ٦ آب/أغسطس ٢٠١٩، 	

بريوت-لبنان.
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• س يف Ensemble Autour de Marie، ١٧ متوز/يوليو 	 محمد النقري، قاٍض ُسنِّّي وعضو مؤسِّ

٢٠١٩، بريوت-لبنان.

• أحمد طالب، ُمْفٍت لدى املحاكم الجعفرية الشيعية، ١٤ آب/أغسطس ٢٠١٩، بريوت-لبنان.	

• س فرح العطاء، ٢٣ متّوز/يوليو ٢٠١٩، بريوت-لبنان.	 ملحم خلف، مؤسِّ

• مرياي الحاموش، مساعدة رئيس منتدى التنمية والثقافة والحوار، ٣١ متّوز/يوليو ٢٠١٩، بريوت-	

لبنان.

• س يف Ensemble Autour de Marie ومستشار رئيس الجمهورية 	 ناجي خوري، عضو مؤسِّ

للحوار بني األديان، ٧ آب/أغسطس ٢٠١٩، بريوت-لبنان.

• التنوع، ٢٤ آب/	 س يف مؤسسة أديان ومديرة معهد املواطَنة وإدارة  نايال طبارة، عضو مؤسِّ

أغسطس ٢٠١٩، بريوت-لبنان.

• نور فّرا حداد، ُمطْلَِقة تطبيق Holy Lebanon، ٨ آب/أغسطس ٢٠١٩، بريوت-لبنان.	

• الياس الحلبي، مدير مركز الدراسات اإلسالمية-املسيحية يف جامعة البلمند، ٧ آب/أغسطس 	
٢٠١٩، طرابلس-لبنان.

األردن
• سة ومديرة مباَدرة تكافل األديان، ١١ متّوز/يوليو ٢٠١٩، عامن-األردن.	 بيان الشبول، مؤسِّ

• رفعت بدر، مدير املركز الكاثولييك للدراسات واإلعالم، ٢5 حزيران/يونيو ٢٠١٩، عامن-األردن.	

• سامر عازار، مؤسس ومدير املركز املجتمعي املَسكوين، ٨ متّوز/يوليو ٢٠١٩، عامن-األردن.	

• عامر الحايف، أستاذ العلوم اإلسالمية )قسم األديان املقارنة(، ٢٩ متّوز/يوليو ٢٠١٩، عامن-األردن.	

• ٢٠١٩، عامن-	 متّوز/يوليو   ٢ املستدامة،  للتنمية  والغرب  الرشق  مركز  مدير  محمود حشمة، 

األردن.

• سة آل البيت املَلكيّة للفكر اإلسالمي، متوز/يوليو ٢٠١٩، عامن-األردن.	 نبيل الصاحب، مؤسَّ

• 	 ،٢٠١٩ حزيران/يونيو   ٢٧ الدينية،  للدراسات  املَليك  املعهد  يف  املشاريع  مدير  حداد،  هاّمم 
عامن-األردن.

• وجيه قانصو، مدير املعهد املَليك للدراسات الدينية، ٧ متّوز/يوليو ٢٠١٩، عامن-األردن.	

• األديان 	 أتباع  بني  للحوار  العاملي  عبد العزيز  بن  عبد الله  امللك  مركز  زمالء  مخامرة،  وفاء 

والثقافات )KAICIID(، ٨ آب/أغسطس ٢٠١٩، عامن-األردن.
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تركيا
 ،٢٠١٩ متوز/يوليو   ١٩ إسطنبول،  جامعة  يف  األديان  تاريخ  أستاذ  توكاي،  إليف   Elif Tokay •••••

اسطنبول-تركيا.

••••• Süleyman Saikali  سليامن صيقيل؛ Umberta Fabris وأمربتا فابريس، من حركة فوكوالري 
يف إسطنبول، ٢٣ متّوز/يوليو ٢٠١٩، إسطنبول-تركيا.

يَسني بطرس وبولس ورئيس املعهد  القدِّ ••••• Claudio Monge كالوديو مونغ، كاهن يف كنيسة 
الدومينييك للدراسات يف إسطنبول )DoSt-I(، 5 آب/أغسطس ٢٠١٩، إسطنبول-تركيا.

••••• Laki Vingas اليك فينغاس، مدير مرشوع "سد الفجوة وبناء مستقبل مشرتك" واملمثل األول 
و٣٠ متوز/يوليو ٢٠١٩،   ٨  )Azınlık Cemaat Vakıfları Temsilcisi( املجتمعيّة  للمؤسسات 

إسطنبول-تركيا.

••••• Lejla Hasandedić ليىل حسانديديك، رئيسة دائرة تعاون املبادرة املتحدة لألديان يف تركيا 
"الصداقة بني الثقافات"، ١5 آب/أغسطس ٢٠١٩، رساييفو-البوسنة والهرسك.

••••• Bekir Zakir Çoban، أستاذ تاريخ األديان يف جامعة ٩ أيلول Dokuz Eylül، ٢٧ آب/أغسطس 
٢٠١٩، إزمري-تركيا.

••••• Betül Avcı، أستاذ تاريخ األديان يف جامعة ابن خلدون Ibn Haldun ٩ متّوز/يوليو ٢٠١٩.

••••• Bülent Şenay، أستاذ تاريخ األديان يف جامعة أولوداغ Uludağ، ٤ متّوز/يوليو ٢٠١٩، بورصا-
تركيا.

••••• Doğan Bermek، رئيس املركز العالهي للفلسفة )Alevi Düşünce Ocağı(، ٦ حزيران/يونيو 
٢٠١٩، إسطنبول-تركيا.

••••• Gürkan Akçaer، مدير منظمة System and Generation ومنسق شبكة مؤسسة آنا ليند، 
٣ آب/ أغسطس ٢٠١٩، أنقرة-تركيا.

 ،٢٠١٩ آب/أغسطس   ١ حران،  جامعة  يف  األديان  اجتامع  علم  أستاذ   ،Hakan Gülerce •••••
إسطنبول-تركيا.

الثقافات  بني  والصداقة  البحث  لجمعية  السابق  والرئيس  املؤسس   ،Kemal Başçi •••••
)Kültürlerarası Araştırma ve Dostluk Vakfı - KARVAK( ٢٨ آب/ أغسطس ٢٠١٩، أنقرة-

تركيا.

••••• Kenan Gürsoy، سفري تركيا السابق لدى الكريس الرسويل، ٢٣ آب/أغسطس ٢٠١٩، إسطنبول-
تركيا.

قة برامج يف مؤسسة Hrant Dink، ١٦ متوز/يوليو ٢٠١٩، إسطنبول- ••••• Nayat Karaköse، منسِّ
تركيا.
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أيلول/سبتمرب   ٦ ابن خلدون،  األديان يف جامعة  تاريخ  أستاذ يف   ،Ömer Faruk Harman •••••
٢٠١٩، إسطنبول-تركيا.

 Medeniyetler İttifakı Enstitüsü –( الحضارات  تحالف  معهد  مدير   ،Recep Şentürk •••••
MEDIT(، ٢٦ آب/أغسطس ٢٠١٩، إسطنبول-تركيا.

 Yurtdışı Sosyal ve( رئيسة دائرة الخدمات االجتامعية والثقافية يف الخارج ،Sema Yiğit •••••
Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı(، ٢٩ آب/أغسطس ٢٠١٩، أنقرة-تركيا.

 Medeniyetler İttifakı Enstitüsü( األمينة العامة ملعهد تحالف الحضارات ،Vahdettin Işık •••••
MEDIT –(، ١٢ متوز/يوليو ٢٠١٩، إسطنبول-تركيا.

 

العراق
• س يف املجلس العراقي لحوار األديان، ترشين األّول/أكتوبر ٢٠١٩، 	 األب أمري ججي، عضو مؤسِّ

بغداد-العراق.

• حسن ناظم، رئيس كريس اليونسكو، جامعة الكوفة، متوز/يوليو ٢٠١٩، النجف-العراق.	

• األديان، آب/أغسطس ٢٠١٩، 	 لحوار  العراقي  املجلس  س  إيزيدي ومؤسِّ كاتب  خليل جندي، 

املوصل-العراق.

• سعد سلوم، رئيس مؤسسة مسارات، بغداد، آب/أغسطس ٢٠١٩، بغداد-العراق.	

• دهوك-	  ،٢٠١٩ آب/أغسطس  والالهوت.  للفلسفة  بابل  كلية  يف  محارض  أستاذ  عالو،  سعيد 

العراق.

• سوزان شنغايل، عضو لجنة الدفاع عن أتباع املجموعات الدينية والعرقية. حزيران/يونيو ٢٠١٩، 	

بغداد-العراق.

• الشيخ بحر العلوم، أكادميية البالغي، متوز/يوليو ٢٠١٩، النجف-العراق.	

• عيل بخت، رئيس الهيئة اإلدارية ملنظمة أفق. آب/أغسطس ٢٠١٩، بغداد-العراق.	

• الدينية يف حكومة 	 والشؤون  األوقاف  وزارة  العالقات يف  قسم  النقشبندي، مسؤول  مريوان 

إقليم كوردستان، متوز/يوليو ٢٠١٩، أربيل-العراق.

• 	 ،٢٠١٩ األّول/أكتوبر  ترشين  كركوك،  يف  الكلدان  أساقفة  رئيس  مريكيس،  توماس  املونسنيور 

العراق.

• هند العبيدي، عضو تنفيذي يف منظمة الرسا، آب/أغسطس ٢٠١٩، البرصة-العراق.	





مؤسسة أديان
 معهد املواطنة وإدارة التنّوع  

مركز  رشاد للحوكمة الثقافية 

بيروت - لبنان

www.adyanfoundation.org
contact@adyanfoundation.org


