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عالم ما بعد الكورونا

ــا، للتعّددية  ــا ودولّيً ــا وإقليمّيً ّيً ُتعنــى أديــان بالتنــّوع والتضامــن وكرامــة اإلنســان، وتعمــل محلِّ
والمواَطنــة الحاضنــة للتنــّوع، والتضامــن الروحــي، مــن خــال مقاربــات ســياقّية فــي حقــول 

التربيــة، واإلعــام، وصنــع السياســات، والعاقــات الماَبيــن ثقافّيــة، والماَبيــن دينّيــة.
مؤّسســة أديــان مســّجلة فــي لبنــان، كمنّظمــة مســتقّلة وغيــر حكوميــة )NGO( ال تبغــي 

الربــح، تحــت الرقــم 1103، بمرســوم وزاري مــؤرَّخ فــي 18 أيلول/ســبتمبر 2008.

أديان والتأقلم مع جائحة »كوفيد 19« 

أهداف أديان اإلستراتيجية

المشاركات في صناعة السياسات العامة

2020 ELEVATE رئيس مؤسسة أديان األب فادي ضو يفوز بجائزة
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الفهرس

 أديان: مؤّسسة للتنّوع والتضامن والكرامة اإلنسانّية



األب البروفسور فادي ضو
رئيس مؤسسة أديان | 2008 - 2020 

كّلنــا نريــد أن نخطــو الخطــوة األولــى فــي عالــم مــا بعــد 
ــا.  ــم مــا قبــل الكورون ــى عال ــأن نعــود إل ــا، وال أقــول ب الكورون
شــّدنا  مهمــا  مســتحيلة،  الــوراء  إلــى  الزمــن  فــي  العــودة 
ــنَّ  ــان، ولك ــعور باألم ــتعادة الش ــى اس ــاج إل ــه. نحت ــن إلي الحني
معنــى األمــان وأدواتــه قــد تغّيــرت، ونحــن أيًضــا َتغّيرنــا معــه. 

بنــا  َتصلُّ فــي  أماننــا  عــن  نبحــث  ألَّا  أوًلا،  الجائحــة  عّلَمتنــا 
واعتدادنــا بذواتنــا ومقتنياتنــا ومعتقداتنــا، بــل عْبــر تواُضعنــا 
فالتواضــع  ومفاجآتهــا.  المختلفــة  الحيــاة  مســارات  أمــام 
ــر  ــكان لآلخ ــي ال م ــة الت ــذات المنتفخ ــن ال ــّرر م ــة للتح مدرس
وللدهشــة  للمفاجــأة  مســاحة  يتــرك  ال  ــب  المتصلِّ فيهــا. 
فــي حياتــه، فــي حيــن أنــه لطالمــا كان اآلخــر أجمــل هــذه 
المفاجــآت، والَجمــال الــذي نبحــث عنــه -ليــس فــي المــرآة بــل 

فــي مســاحات الكــون والنــاس- أبلــُغ الدهشــات.  

ــع  ــا م ــر تضامنن ــا عب ــق أمانن ــا، أن نحق ــة ثانًي ــا الجائح وعّلَمتن
اآلخريــن. لقــد اكتشــفنا أننــا نكــون جميًعــا فــي خطــر إْن 
لــم نكــن جميعنــا فــي أمــان. حّبــذا لــو نعــي بــأن هــذا المبــدأ 
ينطبــق أيًضــا علــى آفــات الفقــر والجهــل والظلــم والتطــّرف 
والعنــف. فكمــا يتفانــى أعضــاء الجســم الطبــي فــي خدمــة 
مــن  مزيــد  إلــى  العالــم  يتطّلــع  بالفيــروس،  المصابيــن 
التضامــن بيــن شــماله وجنوبــه، وبيــن أغنيائــه وفقرائــه، وبيــن 

شــعوبه وأديانــه وثقافاتــه. 

ــون  ــي ال يك ــن المآس ــروج م ــأن الخ ــا، ب ــة ثالًث ــا الجائح وعّلَمتن
ــداع. فأنتــج  ــل فــي مواجهتهــا بالتقــّدم واإلب فــي نكرانهــا، ب
قاحــات الضروريــة للحــدِّ مــن  العلمــاء بســرعة قياســية اللَّ
انتشــار الوبــاء. ودفعــت أيًضــا الظــروُف المســتجدة العديــَد 
مــن المؤسســات، إلــى اكتشــاف قــدرة اإلنترنــت علــى تطويــر 
البّنــاء.  التواصــل  وتعزيــز  التعــاون  وترشــيد ســبل  األعمــال 
كّل  فــي  َنقرؤهــا  مفــردات  م«،  »تقــدُّ »تضاُمــن«،  »تواُضــع«، 
أديــان  لــم تصمــد  إذ  التقريــر؛  مــن صفحــات هــذا  صفحــة 
أمــام الجائحــة وتداعياتهــا وحســب، بــل ســاهمت فــي تعزيــز 
صمــود مجتمعــات عــّدة، مــن اليمــن والعــراق إلــى الخليــج 
مرفــأ  انفجــار  بعــد  أيًضــا  أديــان  وصمــدت  وأبعــد.  ولبنــان 
ــادرات المبِدعــة فــي التضامــن  ــزال تدعــم المب ــروت، ومــا ت بي

مــع المتضرريــن مــن هــذه الكارثــة. 

ــدت فــي لبنــان مــن رحــم الحــرب  ــان، المؤسســة التــي ُول أدي
للنجــاح. فنالــت  ــا  اليــوم عنواًنــا عالمّيً عــام 2006، أصبحــت 
تقديــًرا   ،2020 لعــام  العالميــة   ELEVATE جائــزة  المؤسســة 
لدورهــا فــي بنــاء الوحــدة والســام، علــى أســاس احتــرام 
للتنــّوع  الحاضنــة  المواطنــة  وتعزيــز  االختــاف  فــي  الحــق 
ة اإلنســانية. ومــع نهايــة العــام 2020، حّققــت أديــان  واألخــوَّ
وتطويــر  اســتدامتها  تعزيــز  مســار  فــي  أساســية  خطــوة 
ِســي، مــع تشــكيل مجلــس أَُمنائهــا، وانتقــال  ُبْنيتهــا المؤسَّ
ــا إلــى الدكتــور إيلــي الهنــدي، وانتقــال  إدارة المؤسســة تنفيذّيً
الرئاســة إلــى الزميلــة فــي التأســيس الدكتــورة نايــا طبــارة. 
ومعكــم -أعضــاًء وأصدقــاء وشــركاء- نتابــع اليــوم وكل يــوم 
مســيرتنا نحــو مزيــد مــن اإلنجــازات، بــكل عــزم وفــرح ورجــاء. 
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خــال العــام 2020 المملــوء بالتحديــات بالنســبة إلــى لبنــان والعالــم، 
شــّكل فــوز أديــان بجائــزة ELEVATE عامــة لألمــل والقــدرة علــى 
التأقلــم، خاصــة بالنســبة إلــى الشــباب فــي جميــع أنحــاء المنطقة.

لقــد كان الرئيــس الســابق لمؤسســة أديــان »األب فــادي ضــو« أحــد 
يــن العشــرة، الذيــن فــازوا بجائــزة ELEVATE لعــام  األبطــال العالميِّ
األفــراد  تمكيــن  فــي  المتميــز  المؤسســة  بعمــل  واعتراًفــا   .2020
-فــي جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا 
وخارجهــا- مــن قيــادة التغييــر، والمســاهمة فــي مجتمعــات أكثــر 
عــدًلا واحتضاًنــا للجميــع؛ جــرى االحتفــال بــاألب فــادي ضــو بصفتــه 
واحــًدا مــن القــادة المبتِكريــن، الذيــن يمكنهــم إطــاق التحــركات 

وحشــد النــاس، وتحفيــز التغييــر اإليجابــي والجــذري.

  ELEVATE Prize مؤسســة  مــن   ELEVATE جائــزة  ُتمنــح 
ــر مســاحة لابتــكار  Foundation، وتدعمهــا MIT Solve التــي ُتوفِّ
ــى  ــانية عل ــتوى اإلنس ــع مس ــل رف ــن أج ــي، م ــر االجتماع ــي التأثي ف
نطــاق عالمــي. تجمــع جائــزة ELEVATE أكبــر شــبكة ممكنــة فــي 
ــر  ــون التغيي ــن يصنع ــال الذي ــد األبط ــم، لتحدي ــاء العال ــع أنح جمي
زونــه، ولتســليط الضــوء عليهــم، بهــدف إلهــام اآلخريــن نحــو  ويعزِّ

ــادرات. ــاذ المب ــا واتخ ــيِّ قدًم الُمض

مــن بيــن مــا يقــارب 1297 مرشــًحا، مــن حوالــي 119 دولــة فــي الائحــة 
القصيــرة للمرشــحين، اخِتيــَر األب فــادي ضــو باعتبــاره الفائــز الوحيد 
مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. جــرى هــذا االختيــار 
مــن ِقبــل لجنــة تحكيــم مؤلَّفــة مــن 21 عضــًوا، تضــمُّ أهــم القــادة 

رئيس مؤسسة أديان األب فادي ضو 
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والمبتكريــن والمؤثريــن فــي عالــم العمــل الخيــري اليــوم، وبينهــم 
المعروفــة   Yang Lanو الشــهير،  التشــيلو  عــازف   Yo-Yo Ma
ــت اللجنــة بعًضــا  ِباســم China’s Oprah Winfrey. أيًضــا ضمَّ
مــن ألمــِع العقــول فــي األعمــال التجاريــة، واألوســاط األكاديميــة، 

والفنــون، والعلــوم، والتكنولوجيــا، والصحــة، والعمــل اإلنســاني.

عالميــًة،  منصــًة  أديــان  رســالة   ELEVATE بجائــزة  الفــوُز  َيمنــح 
ــات  ــات والمجتمع ــراد والجماع ــل األف ــي تحوي ــا ف ــرر طموَحه ويح
  ELEVATE Prize حــول العالــم. وَعْبــر شــراكتنا مــع مؤسســة 
Foundation، نطمــح إلــى االرتقــاء بأديــان لتصبــح مســاحة أوســع 
القــادة وصنــاع  بيــن هــؤالء  للثقافــات  النقــدي والعابــر  للتبــادل 
اد التغييــر المحلــي  التغييــر، إضافــة إلــى بنــاء قدراتهــم ليصبحــوا روَّ

والعالمــي نحــو الســام المســتدام والعيــش مًعــا.

جائــزة  تقديــم  جــرى   ،19 كوفيــد  جائحــة  انتشــار  إلــى  ونظــًرا 

ELEVATE فــي 28 تشــرين األول/أكتوبــر 2020 فــي حفــل افتراضــي، 
 ELEVATE Prize جمــع الفائزيــن والحــكام وموظفــي مؤسســة

والشــركاء.
قــال األب فــادي ضــو عــن قيمــة هــذه الجائــزة المرموقــة: »عندمــا 
أنظــر حولــي اليــوم، أرى قــَوى انقســاٍم قويــة فــي العالــم. لكنــي 
ــون ويتظاهــرون ويســعون مــن أجــل  أرى أيًضــا أشــخاًصا يحتجُّ
مجتمعــات حاضنــة للتنــوع. أعتقــد أن لدينــا مًعــا القــدرة علــى 

ــر«. ــادة التغيي قي



بناء الحوكمة الحاضنة للتنّوع

الدفع باتجاه حوكمة مسؤولة، عادلة، 
تساوي بين المواطنين والمواطنات بهدف 

تحقيق تنمية مستدامة حاضنة للتنوع.

أهداف أديان
اإلستراتيجية

المواطنة وبناء السام

دعم التزام المواطنين والمواطنات ببناء السام، 
والعمل على تحقيق المناعة المجتمعية وشفاء 

الذاكرة والعدالة اإلنتقالية.

التعددية والعدالة

التصّدي لكل أنواع التمييز، والتطّرف 
وخطاب الكراهية، والعمل على نشر 

الفكر النقدي التعددي.

المسؤولية اإلجتماعية الدينية

مناصرة مبادئ المسؤولية اإلجتماعية 
لألديان، وحّرية الدين والمعتقد، 

والتضامن الروحي. 

التنمية اإلنسانية المتكاملة

صون الكرامة اإلنسانية، والبيئة المزدهرة، 
والتضامن المجتمعي والعمل على 

مساعدة الفئات األكثر حاجة وتهميًشا.
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مقتطفات

التربية على العيش مًعا

لـ»التربيــة علــى العيــش مًعــا«، ألن  الرائــدة  ر الطبيعــة  ُأقــدِّ إننــي 
هــذا النــوع مــن التربيــة يمّكــن الشــّبان والشــاّبات مــن أن يصبحــوا 
يــن منتجيــن، ومســتعدين للمشــاركة والنجــاح  مواطنيــن عالميِّ

ــد. ــو متزاي ــى نح ــا عل ــا وإثنّيً ــوع دينّيً ــا المتن ــي عالمن ف

حرية الدين والمعتقد

ــالم  ــع مس ــة لمجتم ــر الزاوي ــي حج ــد ه ــن والمعتق ــة الدي إن حّري
وحاضــن للتنــّوع، حيــث األفــراد مــن مختلــف األديــان والمعتقــدات، 
وفيهــم الادينيــون، يعملــون ويلعبــون جنًبــا إلــى جنــب، مــن دون 
خــوف. إن حّريــة الديــن والمعتقــد تســمح للنــاس بإبــراز أفضــل مــا 
مــه. وعمــُل  لديهــم، للمســاهمة فــي تحســين المجتمــع وَتقدُّ
بنــاء  علــى  المســاعدة  فــي  هائلــة  قيمــة  ذو  أديــان  مؤسســة 

ــالمة. ــّوع وُمس ــٍة للتن ــتقرة، حاضن ــات مس مجتمع

المسؤولية االجتماعية الدينية

ــة التكــرار.  ــارة المســؤولية االجتماعيــة الدينيــة، قــد تكــون بمثاب عب
أقــدم  فــإنَّ  ولذلــك،  اإليمــان.  هــي  االجتماعيــة  المســؤولية  ألن 
الخدمــات االجتماعيــة المعروفــة للبشــرية قامــت بهــا مؤسســات 

ــة. ــة فاعل ــخصيات إيماني ــة وش ديني

المواطنة الحاضنة للتنوع

المواطنــة الحاضنــة للتنــّوِع مفهــوم يصيــب فــي الصميــِم أوضــاع 
ــّي  ــّي واإلثن ــّوِع الثقاف ــن التن ــوذج م ــي نم ــة. فه ــا العربي مجتمعاتن
ــادئ  ــوق ومب ــيس الحق ــى تأس ــار إل ــي االفتق ــي تعان ــّي، وه والدين
الحريــة الفرديــة والعدالــة االجتماعيــة، وهــذا مــا ُيضعــف الشــعوَر 
ــة  ــاس. مؤسس ــة للن ــة جامع ــاء هوي ــق بن ــّم ُيعي ــن ث ــاء، وم باالنتم
أديــان قّدمــت صيغــة اصطاحيــًة لهــذا المفهــوم، واألهــمُّ أّنهــا 
الخاصــِة  برامجهــا  عملــت علــى إشــاعته وأدخلْتــه فــي ُصلــِب 

ــة. ــدان العربي ــي البل ــّي ف ــّوع الثقاف بالتن

نوكس ثيمز
زميل أقدم، معهد المشاركة العالمية

إد براون
األمين العام لتحالف ستيفانوس، 

النرويج

البروفسورة عزة كرم
األمينة العامة لمنّظمة

»األديان من أجل السام«

الدكتور حسن ناظم
وزير الثقافة والسياحة

واآلثار في العراق



أديان والتأقلم مع 
جائحة »كوفيد 19«
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الجهة الممولة: السفارة األميركية في بيروت

القسم المسؤول عن تنفيذه: وحدة التربية - 
معهد المواطنة وإدارة التنوع

المنسق أو مدير المشروع: ميثم عماد

مدة التنفيذ: من 2018/9/30 إلى2020/9/30

جنسيات المستفيدين/ات: 

ألــوان هــو برنامــج يهــدف إلــى ترســيخ مبــدأ العيــش مًعــا، عْبــر 
ممارســة المواطنــة الفاعلــة والحاضنــة للتنــّوع، عــن طريــق األنديــة 
والتلميــذات  التاميــذ  يخضــع  الثانوّيــة.  للصفــوف  المدرســّية 
)أعضــاء نــادي ألــوان( لحوالــي 120 ســاعة تدريــب، تشــمل أعمــال 
خدمــة المجتمــع الموّجهــة َوْفــق منهجّيــة التربيــة غيــر النظامّيــة 
وأنشــطتها المتنّوعــة. جــرى إنشــاء نــوادي ألــوان مــن خــال برنامــج 
شــراكة بيــن مؤّسســة أديــان والمــدارس المهتّمــة مــن القطاعيــن 

ــاص.   ــام والخ الع

ــن  ــن القطاعي ــريكة م ــدارس الش ــع الم ــاون م ــان بالتع ــل أدي تعم
ــا  ــش مًع ــى العي ــة عل ــج التربي ــق برنام ــى تطبي ــاص، عل ــام والخ الع
ــكاز  ــي، باالرت ــّوع الدين ــة للتن ــة والحاضن ــة الفاعل ــل المواطن ــي ظ ف
وخدمــة  والشــراكة،  الدينــي،  التنــّوع  الثاثــة:  محــاوره  علــى 
ــذة  ــوان لتام ــوادي أل ــاء ن ــال إنش ــن خ ــك م ــق ذل ــع. يتحّق المجتم
الســنتين األولــى والثانيــة مــن المرحلــة الثانوّيــة، وتطبيــق مضمــون 
هــذا الدليــل بمســاعدة المعّلميــن/ات )منّشــطي البرنامــج(، الذيــن 
يتلّقــون التدريــب وبنــاء القــدرات المطلوبــة والدعــم المتواصــل مــن 

ــان. ــة أدي ــل مؤّسس ِقب

فرصــة  للتامــذة  ُيقــّدم  أّنــه  فــي  ألــوان  برنامــج  ميــزة  َتكمــن 
إتمــام الســاعات الّســتِّين مــن خدمــة المجتمــع المطلوبــة مــن 
ــر للمناطــق  وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، فــي ســياق وطنــي عاب
والطوائــف، إذ تجــري هــذه الخدمــة بشــكل مشــترك مــن ِقبــل 
ــة مختلفــة. مــن خــال  ــن أو أكثــر، ينتميــان إلــى مناطــق لبنانّي نادَيْي
ذلــك، يتعّلــم التلميــذ)ة( كيفّيــة االنخــراط فــي المجتمــع بطريقــة 
والطائفّيــة،  المناطقّيــة  لانتمــاءات  عابــرة  شــراكة  عْبــر  فاعلــة، 
ــي  ــي ف ــي ه ــن، الت ــع والوط ــاكل المجتم ــا مش ــن خاله ــج م يعاِل

األســاس مســتقّلة عــن االنتمــاءات الطائفّيــة.  

إن تنشــئة الجيــل الشــاب علــى العيــش مًعــا، عْبــر قبــول التنــّوع 
ــا  وفهمــه وتثمينــه، والشــراكة بيــن المواطنيــن فــي خدمــة قضاي
المجتمــع، ُتســهم فــي تعزيــز الثقافــة الوطنّيــة الجامعــة لديهم، 
مــن  وتمكينهــم  المشــتركة،  الوطنّيــة  بهوّيتهــم  ووعيهــم 
التحــّول إلــى ُبنــاة َوْحــدة وتفاهــم وســام، بــدل أن يقعــوا ضحّيــة 
التجاذبــات اإليديولوجّيــة والطائفّيــة والدينيــة، أو ُيســتعملوا وقوًدا 

لهــا.

مــع ظهــور أُولــى حــاالت كوفيــد 19 فــي لبنــان فــي شــباط/فبراير 2020، ومــع انطــاق العالــم إلــى مواجهــة 
هــذا الوبــاء الــذي راح يحصــد اإلصابــات والضحايــا، ويغّيــر نمــط عيــش البشــرية - كان علــى مؤسســة أديــان 
أن تتأقلــم مــع هــذا الواقــع الجديــد، وأن تعتمــد التقنيــات الحديثــة للتواصــل عــن ُبعــد، إلكمــال رســالتها 

والعمــل علــى تحقيــق أهدافهــا. 
مــن هنــا، كان ال بــد ألديــان أن تســتمر -ولــو عــن ُبعــد- فــي نشــاطاتها وبرامجهــا المختلفــة، مــع اعتمــاد 
ــى أرض  ــد« عل ــن ُبع ــض ع ــع بع ــعار »م ــت ش ــة. فَترجم ــة المطلوب ــر الصحي ــة والتدابي ــات الوقاي ــى درج أعل
ــرات  ــاءات والمحاض ــت اللق ــي، ونقل ــا الرئيس ــي مقره ــل ف ــق العم ــور فري ــن حض ــت م ف ــث خفَّ ــع، حي الواق
وحلقــات النقــاش، مــن الغــرف المغلقــة إلــى برامــج TEAMS وZOOM ولحســن الحــظ، أن التحضيــرات الســابقة 
ســمحت ألديــان باالنتقــال مــن مرحلــة إلــى أخــرى بشــكل ســلس، نظــًرا إلــى أن ألديــان خبــرة بالتعليــم عــن 

بعــد منــذ العــام 2010.

ألوان
برنامج التربية على العيش مًعا في ظل 

المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع الديني



ــذات  ــذ والتلمي ــرة التامي ــو مثاب ــي 2019 و2020، ه ــوان عام ــز أل ــا ميَّ م
التــي  الظــروف  مــع  التكيــف  علــى  وقدرتهــم   ،1424 وعددهــم 
فرضتهــا الجائحــة، ثــم مأســاة انفجــار مرفــأ بيــروت، حيــث أعــادوا 

وا علــى التخــرج. تصميــم مشــاريعهم وأصــرُّ

جــرى اســتحداث مشــروع خدمــة المجتمــع المشــترك، بوصفــه 
نتيجــة ألزمــة وبــاء كورونــا كوفيــد19، الــذي حــّد مــن تنّقــل التامــذة، 
ــي  ــر ف ــا أثَّ ــع. وأيًض ــة المجتم ــاريع خدم ــذ مش ــن تنفي ــزوا ع فعج
ــراءات  ــة إج ــة، نتيج ــة متفاقم ــوا عزل ــن عاش ــن الذي ــار الس ــاة كب حي
التعبئــة العامــة والحجــر الصّحــي، فباتــوا فــي حاجــة الــى الدعــم 

ــدّيًا.  ــّيًا وجس نفس

بنــاء علــى مــا تقــّدم، جــرى بنــاء جســر َتواصــٍل بيــن الجيليــن، جيــل 
ــهد  ــذي يش ــا، ال ــن 1٥ و17 عاًم ــم بي ــراوح أعماره ــن تت ــذة الذي التام
اليــوم الثــورة والوبــاء؛ وجيــل الُمســّنين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 
٦0 و90 عاًمــا، والــذي واجــه تحديــات عديدة أثنــاء تاريخ لبنــان الحديث، 
واكتســب مناعــة فــي مواجهــة األزمــات عْبــر تســجيل قصــص 
الشــفوي التاريــخ  وهــي  الماضــي،  أزمــات  لمواجهــة   المســنين 
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Kindermissionswerk :الجهة الممولة

القسم المسؤول عن تنفيذه: وحدة التربية - 
معهد المواطنة وإدارة التنوع

المنسق أو مدير المشروع: ميثم عماد

مدة التنفيذ: من 2018/1/1 إلى 2020/12/31

جنسيات المستفيدين/ات: 

ُأطلــق عنــوان »ألــوان الصغــار« علــى هــذا البرنامــج، ليكــون الخطــوة 
األولــى، وبدايــة المســيرة التــي ُتتبــع فــي برنامــج ألــوان فــي المرحلة 
الثانويــة. وأيًضــا ألن فكــرة البرنامــج اســُتلهمت وُرصــدت بوصفهــا 
حاجــًة مــن ِقَبــل األطفــال واألســاتذة ومديــري/ات المــدارس، بعــد 

مقابلتهــم ِضمــن مجموعــات تركيــز.

مــع  بالتعــاون  البرنامــج  لهــذا  التربويــة  المــواد  تصميــم  جــرى 
ــة  ــة العمري ــة بالفئ ــة الخاص ــداف التربوي ــن األه ــا م ــراء، وانطاًق خب
المســتهَدفة فــي هــذا البرنامــج، الــواردة فــي المنهــج الرديــف 
ــق  ــام 2014، وَوْف ــي ع ــم العال ــة والتعلي ــن وزارة التربي ــدر ع ــذي ص ال

األهــداف العاّمــة اآلتيــة:

ــاف -  ــوع االخت ــع موض ــي م ــل اإليجاب ــارات التعام ــر مه تطوي
بيــن األديــان والمعتقــدات، عــن طريــق خْلــق مســاحة فكريــة 
الطائفــي  التنــوع  وإلــى  المختلفــة،  األديــان  إلــى  للتعــّرف 
والمذهبــي والثقافــي داخــل كل ديــن بشــكل موضوعــي.

خــال -  مــن  االجتماعــي،  الترابــط  ز  ُتعــزِّ مهــارات  اكتســاب 
اكتشــاف مكامــن التقــارب بيــن األديــان عْبــر القيم المشــتركة 

ــة. ــاة العاّم ــم الحي ــا قي ــا، خصوًص ــا بينه فيم

ــدارس -  ــي الم ــيما ف ــذة، ال س ــتركة للتام ــاحة مش ــق مس خْل
المختلطــة، للتكّلــم عــن األمــور الدينيــة والمشــاركة حولهــا، 
ــي الطائفيــة والصــور النمطيــة عــن اآلخــر  وِمــن َثــّم َتخطِّ

ومشــاعر الخــوف منــه أو االزدراء لــه.

َيســتعمل البرنامــج وســائل بســيطة، كالصــور والتلويــن والبــازل 
ــدة  ــائل مفي ــي وس ــذ، وه ــار التامي ــع أعم ــب م ــات تتناس وفيديوه
َية. وبســبب جائحــة كوفيــد 19، اســتخدم البرنامــج تقنيــة الـــ ومســلِّ
Zoom والـــWhatsApp وقــد اســتطاع بذلــك متابعة عملــه بنجاح.

عنــد نهايــة العــام الّدراســّي، ُيصبــح الّتلميذ/الّتلميــذة قــادًرا)ًة( على 
الّتعامــل مــع الّتنــوع الّدينــي بإيجابيــة، موّفًقــا)ًة( بيــن التزامه)هــا( 

وانفتاحه)هــا( علــى اآلخريــن.

ألوان الصغار 

الكفايات الخاصة:

يحترم/تحتــرم رمــوز األديــان المتنّوعــة ومعتقداتهــا ويقابــل/- 
تقابــل بينها.

ويتعاطــف/-  االختــاف  حــول  إيجابّيــً  موقًفــا  يّتخذ/تّتخــذ 
عنه)هــا(. المختلفيــن  مــع  تتعاطــف 

يعّبر/تعّبــر بارتيــاح عــن انتمائه)هــا( الّدينــي وممارســاته)ها( - 
حــول  اآلخريــن  مــع  ويتواصل/تتواصــل  ومعتقداته)هــا( 

بّنــاءة. بطريقــة  وممارســاتهم  معتقداتهــم 

اقتباسات من بعض المشاركين/ات:

ــوان لــي البــاب علــى معرفــة أشــخاص جــدد،  »لقــد فتــح برنامــج أل
جعلنــي  لقــد  والطوائــف.  والثقافــات  المناطــق  مختلــف  مــن 

برنامــج ألــوان أكثــر انفتاًحــا، عاًمــا بعــد عــام«.
نبيلة غمراوي،

المدرسة اإلنجيلية في طرابلس

هــذه  علــى  والتدريــب  للِّقــاء  بعيــدة  منطقــة  مــن  مجيئــي  إن 
مســألة  تامذتــي،  إلــى  ســأنقلها  التــي  المختلفــة،  العناويــن 

الجميــع« إلــى  أقــرب  بأننــي  أشــعر  جعلتنــي 
محمد سكرية،

ثانوية العين الرسمية

                                                                                              

ــى  ــت إل ــي، وتعّرف ــي وزميات ــن زمائ ــرة م ــوًرا كثي ــت أم ــد تعّلم لق
ــه  ــم أتعّلم ــا ل ــو م ــة، وه ــان مختلف ــات وأدي ــن ثقاف ــدات م معتق

ــرى« ــات أخ ــاءات وورش ــن لق م
إنعام غدار،

مدرسة الفنون اإلنجيلية الوطنية للبنات والبنين في صيدا



Act-church of Sweden :الجهة الممولة

القسم المسؤول عن تنفيذه: قسم اإلعام

المنسق أو مدير المشروع: كريستينا بطرس/ميثم عماد

مدة التنفيذ: من 2020/3/1 إلى 2020/12/31

جنسيات المستفيدين/ات: 

 Danmission :الجهة الممولة

القسم المسؤول عن تنفيذه: معهد المواطنة وإدارة التنوع 

المنسق أو مدير المشروع: أحمد ناجي 

مدة التنفيذ: من 2017/7/1 إلى 2020/12/31

جنسيات المستفيدين/ات: المجتمعات الناطقة باللغة العربية

يهــدف هــذا المشــروع إلــى تعزيــز الســام المســتدام فــي لبنــان، 
ــبه  ــذي اكتس ــانية ال ــة اإلنس ــن والكرام ــاب التضام ــال خط ــن خ م
ــي،  ــل االجتماع ــائل التواص ــر وس ــوه عب ج ــذات، وروَّ ــذ والتلمي التامي
التعدديــة  حــول  اإليجابــي  الخطــاب  زيــادة  فــي  والمســاهمة 

ــان.  ــي لبن ــا ف ــش مًع والعي

إضافــة إلــى ذلــك اكتســب التاميــذ والتلميــذات مرونــة أكبــر، فــي 
ــك  ــد ذل ــم بع ــام، ث ــر لانقس ــي والمثي ــاب الطائف ــة الخط مواجه
انتقلــوا إلــى مهــارة اســتخدام الخطــاب الــذي يعــزز المواقــف 
ــن  ــة الدي ــين، وحري ــن الجنس ــاواة بي ــوع والمس ــاه التن ــة تج اإليجابي

والمعتقــد، وحقــوق اإلنســان.

ضــم مشــروع المســؤولية االجتماعيــة الدينيــة للمواطنــة والعيــش 
مًعــا، فــي وحــدة البحــث والنشــر فــي معهــد المواطنــة وإدارة 
ــرة  ــا وخبي ــن 18 باحًث ــًة م ــة، مجموع ــوام الماضي ــال األع ــوع خ التن
ــذوا مجموعــة لقــاءات  مــن شــخصيات إســامية عربيــة وأوروبيــة، نفَّ
بينهــم، ومناقشــة  تأســيس شــبكة  العمــل فيهــا علــى  جــرى 
إنتــاج دليــل إرشــادي للمســؤولية االجتماعيــة اإلســامية للمواطنــة 

ــا.  ــش مًع والعي

أيًضــا جــرى خــال ذلــك بنــاء شــبكة دوليــة مــن الخبــراء والخبيــرات 
الــدول ذات  المســلمين الناشــطين فــي الحقــل اإلنســاني، مــن 

األغلبيــة المســلمة.

برنامج التربية اإلعالمية على 
مواجهة خطاب الكراهية 

في لبنان

مشروع المسؤولية 
االجتماعية الدينية للمواطنة 

والعيش مًعا

مــن خــال التدريــب والدعــم، حصــل األســاتذة المشــاركون/ات 
علــى مهــارات متقدمــة فــي برنامــج التربيــة اإلعاميــة للتاميــذ 
خطــاب  إلــى  التعــرف  علــى  قدرتهــم  مــن  زاد  مــا  والتلميــذات؛ 
الكراهيــة، وتمييــز األخبــار المزيَّفــة والخطــاب الطائفــي والمثيــر 
ــد  ــان. وق ــوق اإلنس ــة حق ــة حماي ــر ألهمي ــٍم أكب ــام، وفه لانقس
جــرى تنفيــذ مراحــل هــذا المشــروع online وهــو مــا ســمح بإنجازه 

بالشــكل المطلــوب.

ــم  ــُة التعلي ــام 2019 طلب ــي الع ــاب ف ــذا الكت ــر ه ــن نش ــتفاد م اس
العالــي المتخصصــون فــي الشــأن الدينــي اإلســامي، إضافــة إلــى 
الشــباب المنخرطيــن فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي المهتمــة 

بالشــأن الدينــي.

أبحاثهــم  خاصــات  المشــروع  هــذا  فــي  أيًضــا  الخبــراء  نَشــر 
وأفكارهــم فــي موقــع تعدديــة، عْبــر المحتــوى الرقمــي والمرئــي 

والمكتــوب.

ــذ المشــروع أيًضــا سلســلة مــن النــدوات التوعويــة التــي ُأقيمــت  نفَّ
تحــت عنــوان »إيمــان بــا جــدران«، اســتفاد منهــا أكثــر مــن 3٥0 باحًثــا 

وباحثــة. 
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المنسق أو مدير المشروع: األب أغابيوس كفوري

جنسيات المستفيدين/ات: 

 Stefanus Alliance :الجهة الممولة

القسم المسؤول عن تنفيذه: معهد المواطنة وإدارة التنوع 

المنسق أو مدير المشروع: أحمد ناجي 

مدة التنفيذ: من 2020/2/1 إلى 30/٦/2021

جنسيات المستفيدين/ات: المجتمعات الناطقة باللغة العربية

ــي  ــطون ف ــراد الناش ــه األف ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــة ال ــى أهمي ــًرا إل نظ
مجــال التدريــب واإلعــام والتثقيــف فــي المجتمــع، وفــي إطــار 
الســعي لتمكيــن هــذه الشــريحة مــن التعامــل مــع قضايــا حريــة 
الديــن والمعتقــد، بهــدف زيــادة الوعــي بهــا فــي المجتمعــات 
الناطقــة بالعربيــة؛ ينفــذ معهــد المواطنــة وإدارة التنــوع بالتعــاون 
مــع مؤسســة Stefanus Alliance النرويجيــة، مشــروَع تدريــب 
ــهم  ــا يس ــد. أيًض ــن والمعتق ــة الدي ــى حري ــن عل ي ــن وإعاميِّ بي مدرِّ
فــي  والمعتقــد  الديــن  حريــة  مفاهيــم  تعزيــز  فــي  المشــروع 
المنطقــة العربيــة، عــن طريــق ُحزمــة مــن األنشــطة التوعويــة 
والجلســات  القصيــرة  واألفــام  النقاشــية  النــدوات  تشــمل 

التفاعليــة.

الفئــات  تمكيــن  بهــدف  المشــروع  أنشــطة  تصميــم  جــرى 
المســتفيدة مــن امتــاك مهــارات التدريــب، والتوعيــة حــول قضايــا 
ــي  ــية ف ــز األساس ــدى الركائ ــا إح ــد، بوصفه ــن والمعتق ــة الدي حري
ــن  ــدد م ــى ع ــوء عل ــليط الض ــع تس ــان، م ــوق اإلنس ــة حق منظوم
تتفاعــل  وكيــف  الحقــوق،  بهــذه  المتعلقــة  العمليــة  الحــاالت 
المجتمعــات والســلطات معهــا. مــن أجل تمكيــن المشــاركين من 
ــة،  ــة الديني ــؤولية االجتماعي ــال المس ــي مج ــم ف ــاع بدوره االضط

األديــان  علــى  »التنشــئة  برنامــج  تابــع  و2020،   2018 العاميــن  بيــن 
الــذي يقــّدم  الثامنــة والتاســعة، وهــو  والشــأن العــاّم« دورَتيــِه 
ــزة تمتــّد علــى مــدى عــاٍم دراســي كامــل، مــن أيلــول/ دروًســا مركَّ

ســبتمبر حتــى حزيران/يونيــو مــن كل عــام.

يــن/ات  الجامعيِّ المتعلِّميــن/ات  البرنامــج  هــذا   يســتقطب 
األعمــال  فــي  ويشــتركون  الــدروس،  فيتلّقــون  والبالغيــن/ات. 
يــن.  مختصِّ أســاتذة  يــد  علــى  العمــل،  ورش  فــي  التطبيقيــة 
العالــم،  أديــان  هــي:  محــاور،  ثاثــة  علــى  التنشــئة  وتنقســم 
والتعدديــة والحــوار، والديــن والطائفيــة والحيــاة العامــة فــي لبنان.

أكاديمــي،  بشــكل  المعلومــات  بتقديــم  التنشــئة  هــذه  تتمّيــز 
األســاتذة  بيــن  والتفاعلــي  التشــاركي  الجــو  إلــى  إضافــة 
والمتعلِّميــن/ات، وبيــن الطلبــة أنفســهم؛ مــا ُيغنــي المضمــون 
بالخبــرات الشــخصية والســياقية أيًضــا. ومــع تطبيــق هــذا البرنامــج 
البلــدان  مــن  عــدد  مــن  ومشــاركات  مشــاركين  ضــّم   ،online

العربيــة.

خــال العــام الدراســي 2018-2019، شــارك فــي البرنامــج 19 مشــارًكا 
ومشــاركة، وارتفــع العــدد الــى 2٦ مشــارًكا ومشــاركة فــي العــام 
العــام  فــي  ومشــاركة  مشــارًكا   40 والــى   ،2020-2019 الدراســي 

.2021-2020 الدراســي 

تدريب مدرِّبين على حرية 
الدين والمعتقد باللغة 

العربية 

برنامج »التنشئة على األديان 
والشأن العاّم في لبنان«

ــا  والتــي تعمــل علــى التوعيــة بحقــوق المجتمعــات المتنوعــة دينّيً
ــا، وألن المشــروع يركــز بشــكل كبيــر علــى الجانــب العملــي؛  وثقافّيً
فقــد جــرى تصميــم مجموعــة مــن األدوات التــي تســاعد الفئــات 
يــن علــى التفاعــل مــع المحتــوى  بيــن وإعاميِّ المســتهَدفة مــن مدرِّ
م بطريقــة مســتمرة، مــع إكســابهم مهــارات نشــر مــا  المقــدَّ
مــه مــن معــارف ومهــارات وقيــم وســلوكيات فــي  يجــري َتعلُّ

مجتمعاتهــم المحيطــة.



التضامن الروحي

بمناســبة عيــد البشــارة فــي الخامــس والعشــرين مــن آذار/مــارس، 
ــام 2019  ــي الع ــرى ف ــات أخ ــع جمعي ــان م ــة أدي ــاركت مؤسس تش
ــخصيات  ــه ش ــال، حضرت ــع البي ــي مجّم ــع Taize ف ــال م ــي احتف ف
ــاة  ــي الص ــان ف ــل أدي ــق عم ــارك فري ــد ش ــم. وق ــول العال ــن ح م
ــان ورشــة عمــل شــارك فيهــا ٥0  المشــتركة، وأقامــت شــبكات أدي

ــخًصا. ش

كرمــل  ديــر  فــي  إفطــاًرا  أديــان  أقامــت   ،2019 أيار/مايــو  وفــي 
القديــس يوســف فــي بلــدة المشــرف الشــوفية، شــاركت فيــه 120 
ــل اإلفطــار تبــادل خبــرات  د، وَتخلَّ شــخصية، ِضمــن برنامــج محــدَّ
عــن الصــوم بالمفهوميــن اإلســامي والمســيحي، إضافــة إلــى 

أناشــيد دينيــة وروحيــة. 

وبعــد المشــرف، كان اإلفطــار الثانــي فــي كاتدرائيــة النبــي إيليــا 
ــان  ــبكات أدي ــاء ش ــن أعض ــخص م ــم 100 ش ــروت، ض ــط بي ــي وس ف

واألبرشــية.

وكمــا جــرت العائــدة، كانــت لمؤسســة أديــان مبــادرات خــال شــهر 
لهــا توزيــع مابــس  رمضــان المبــارك وعيــد الميــاد المجيــد، َتخلَّ

ــة. ــرائح محتاج ــى ش ــاب عل ــام وألع وطع

أمــا فــي العــام 2020، ففرضــت جائحــة كوفيــد 19 إجــراءات التباعــد 
ــرار  ــى غ ــد، عل ــن ُبع ــاءات ع ــى لق ــبات إل ــت المناس ــة، وتحّول والوقاي
آذار/ مــن  والعشــرين  الخامــس  فــي  البشــارة  بعيــد  االحتفــال 

مــارس، حيــث أقيمــت صــاة مشــتركة ُنقلــت عبــر وســائل التواصــل 
ــم ــع درب مري ــاون م ــان، بالتع ــة أدي ــة بمؤسس ــي الخاص االجتماع

.DLRو

أيًضــا انســحب التاقــي عــن بعــد علــى شــهر رمضــان المبــارك، 
االجتماعيــة  الدينيــة  المســؤولية  منتــدى  أعضــاء  َتشــاَرك  حيــث 
فــي كيفيــة عيــش قيــم الشــهر الفضيــل، مــع توفيــر ُســبل البقــاء 

بمأمــن مــن جائحــة كوفيــد 19 )#مع_بعض_عن_بعــد(.

وفــي األوقــات الصعبــة، تبقــى الصــاة رســالة أمــل. لذلــك، نّظمــت 
 ،2020 األول/أكتوبــر  تشــرين   31 فــي  روحــي  تضامــن  يــوَم  أديــان 
لتــه مشــاَركة فــي قصــص  شــاركت فيــه خمســون شــخصية، وتخلَّ
وخبــرات مــن قبــل أعضــاء الشــبكات والمنتديــات الذيــن كانــوا جــزًءا 

مــن مبــادرة »نقــف مــع بيــروت«، والمبــادرات األخــرى.

ولــم تغــب مبــادرات شــبكات أديــان خــال شــهر رمضــان وعيــد 
الميــاد، وجــرى توزيــع المابــس والطعــام واأللعــاب علــى الشــرائح 

ــة. المحتاج
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نداء تالقي ومحّبة مع
مجتمعات الّلاجئين والنازحين

مــع انتشــار جائحــة كوفيــد 19، تداعــت مؤسســة أديــان مــع مجلــس كنائــس الشــرق األوســط ومعهــد عصــام فــارس – الجامعــة األميركّيــة 
فــي بيــروت والمفوضّيــة العليــا لشــؤون الّلاجئيــن، إلــى إطــاق نــداء حمــل دعــوة إلــى التعاضــد المجتمعــي.

ة، مجتمعــات مضيفــة والجئيــن ونازحيــن، تعاُضُدنــا  نــا مًعــا شــركاء فــي المســؤوليَّ وقــد جــاء فــي النــداء الــذي صــدر فــي 27 نيســان 2020: »ِلأنَّ
جوهــريٌّ فــي مواجهــة وبــاء كورونــا لمصلحــة صّحتنــا العاّمــة.

ــا. مئــات اأُللــوف ُيعانــون األوجــاع  ــا ودينّيً ــا وإثنولوجّيً فمنــذ أشــهر أربعــة والعالــُم يواجــُه تهديــًدا غيــر مرئــّي تجــاوز الحــدود والعوائــق جغرافّيً
وفقدنــا أكثــر مــن مئتــي ألــف ضحّيــة، العديــد منهــم مــن المّســنين أو مــن المصابيــن بأمــراض مزمنــة، أي الذيــن ينتمــون إلــى الفئــات 
ــا  ــب م ــريَّة بحس ــدّو للبش ــذا الع ــاح ه ــع اجتي ــة م ــة واالجتماعيَّ ــة واالقتصاديَّ ــة الصحيَّ ــتوياُت المناع ــَقَطت مس ــا. َس ــي مجتمعن ــة ف الضعيف

ــات.  ــق وُكلِّ الِقطاع ــُكلِّ المراف ــة ل ــة العالميَّ ــة الصحَّ م ــه منظَّ فت صنَّ

غــم مــن ُكلِّ اإلجــراءات  مــذ ذاك ُيعايــش العالــُم، ُكلُّ العالــم، خوًفــا مــن اســتمرار مرحلــة انتشــار هــذا الوبــاء دون حســيٍب أو رقيــب، علــى الرَّ
ــة، والِقطــاع الخــاّص.  عــاُون مــع المجتمعيــن المدنــي واألهلــّي، والمؤّسســات الدينيَّ دة التــي اتَّخذناهــا كأفــراد، وُكّل الحكومــات بالتَّ المتشــدِّ
َوقــُع التضحيــات التــي قدمناهــا جميًعــا لمصلحــة الخيــر العــام، لــم يقتِصــر علــى الجانــب الصحــّي بــل ُهــو انتقــل إلــى الجانــب االجتماعــي، 

وتحديــًدا فيمــا ُيعنــى باتِّســاع رقعــة الَفْقــر، ونقــص المــوارد، وزوال اأُلُفــق الواضــح فيمــا ينتظُرنــا مــن تحّديــات.

ائنــا، وأصدقائنــا،  الخــوُف العميــق الــذي احتــلَّ قلــوب العــدد الكبيــر مــن ســكان العالــم، وألزمنــا منازلنــا، وحــدَّ مــن تاقينــا مــع عائاِتنــا، وأحبَّ
ــد رؤيــة مواجهتنــا للوبــاء. ُيضــاف إليــه الخــوف العميــق الــذي تواجهــه الفئــات الضعيفــة غيــر القــادرة علــى مازمــة منازلهــا، أو الذيــن ليــس  وحَّ

لديهــم منــازل. 

ومــع التزامنــا الوحــدة فــي المواجهــة، علينــا التحقــق مــن أن هــذا الخــوف العميــق عيَنــه يجــب أّلا ُيســَتَغلَّ فــي ترســيِخ الفوبيــا مــن اآلخــر، أّي 
ــا، ينتمــي إلــى مجتمعنــا أو َوَفــَد إليــه قســًرا/طوًعا. ُهنــا تكُمــن َمْقَتَلــُة التَّاقــي التَّعاُضــدّي علــى مواجهــة  ــا أو بعيــٍد عنَّ آخــر، وُكلِّ آخــر قريــٍب منَّ
ــة، وهــذا التقويــض قــد يــؤدي أيًضــا إلــى أنــواع أخــرى مــن عــدم المســاواة والتعميــم ويزيــد مــن  وبــاء كورونــا: فــي تقويــض وحَدِتنــا التكافليَّ

مخاطــر التباُعــد االجتماعــي.

الفيــروس ال يمّيــز بيــن األغنيــاء والفقــراء، بيــن القــادة السياســيين أو 
الملــوك، أو بيــن جــّدة أو عامــل خدمــة، أو طبيــب، ونحــن فــي حاجــة 
إلــى العمــل مًعــا، متضامنيــن، لتمكيــن بعضنــا ِلبعــض مــن اتخــاذ 
ــن  ــَرة م ــة ُمبِك ــي مرحل ــراض ف ــاف األع ــة، واكتش ــر االحترازي التدابي
اإلصابــة لضمــان الحصــول علــى الرعايــة ومنــع المزيــد مــن انتقــال 

العــدوى وحمايــة كافــة المجتمعــات. 

ــة  واالجتماعيَّ ــة  ينيَّ الدِّ ة  المســؤوليَّ مــن  وانِطاًقــا  هنــا  مــن 
ة، ال ُبــدَّ  نــا ُشــركاء فــي المســؤوليَّ نــا ُكلَّ ة، وتشــديًدا علــى أنَّ واإلنســانيَّ

مــن العــودة إلــى التَّذكيــر بالثوابــت اآلتيــة:

ــل الُبوصلــة األخاقّيــة التــي . 1 التســاوي فــي كرامــة اإلنســان ُتمثِّ
ــة  ــى مرجعيَّ ــتناد إل ــا باالس هاِتن ــُم توجُّ ــب أن تحك ــن الواج م

ــة. ــة كمــا المواثيــق اأُلَمميَّ النُّصــوص الّدينيَّ

ــي . 2 ــيخ التَّاق ــى ترس ــّي تُقــوم عل ــفُة التَّعاُضــد المجتمع فلس
كورونــا،  وبــاء  أزمــة  ومنهــا  أزمــة،  أّي  إدارة  ُحســِن  علــى 
باالســتناد إلــى مبــدأ الخيــر العــاّم مــع احتــرام كاّفــة حقــوق 

ــا حّقــه فــي الحيــاة.    الفــرد خصوّصً

يعيشــون . 3 الذيــن  ــرون  والمهجَّ ازحــون  والنَّ الاَّجئــون 
ظــروٌف  عليهــم  َفَرَضــت  مجتمعاتنــا،  فــي  ويســاهمون 
ــا  منَّ ون  يســتحقُّ وُهــم  وأهلهــم،  أرضهــم  تــرك  قاســية 
العــاج  علــى  الحصــول  ويســتحقون  اهتمــاٍم  ُكلَّ  جميًعــا 
ون االحتــرام لكونهــم إخــوٌة  رجــة األولــى يســتحقُّ ذاتــه، وبالدَّ

ة. لنــا فــي اإلنســانيَّ

عــاون هــي أكثــُر مــا نحتــاج . 4 ــة والعطــاء والتَّ مبــادراُت المحبَّ
ي  ــة ُتقــوِّ إليــه فــي هــذه المرحلــة مــع َصْحــَوِة ضميــر أخاقيَّ
ومجتمعــات  المضيفــة  المجتمعــات  بيــن  فيمــا  واُصــل  التَّ
ــي  ــٌة ف ــل ِمْنَح ــاُء األم ــن، فبن ــن، والُمهاجري ازحي ــن، والنَّ الاَّجئي

ــة. ــن الِمْحَن زم

ــا  ــون عليه ــُن مؤتمن ــي نح ــة الت ــة واالجتماعيَّ ة الّدينيَّ ــؤوليَّ إنَّ المس
ــوف  ــر الخ ــع داب ــدٍّ ِلَقْط ــل بِج ــه للعم ــن موقِع ــتصِرُخنا ُكلٌّ م تس
والتَّخويــف، فنحــُن دوًمــا مــع بعــض، ولــو اقتضــى األمــُر أن نكــون 
ــرت  ــي ُدم ــور الت ــاء الجس ــادة بن ــد، إلع ــن ُبْع ــة ع ــذه المرحل ــي ه ف
ة التــي تجمُعنــا أقــوى مــن أّي وبــاء  بشــكل مؤّقــت، فرابطــُة اأُلخــوَّ

ــة«.  ــع فاِصَل ومواِن



التضامن بالفعل
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ــًلا  ــي فش ــن يعان ــة، لوط ــة منكوب ــى عاصم ــروت إل ــت بي ــطس 2020، تحّول ــن آب/أغس ــع م ــار الراب ــع انفج م
فــي الحوكمــة، وعجــًزا مــن دولتــه علــى مســتويات عــّدة. أّدت االنفجــارات التــي حصلــت إلــى وقــوع مئــات 
ــع المنــازل فــي بيــروت،  ــي رب ر حوال ــح، ومئــات آالف المشــردين. تضــرَّ ــا، وأكثــر مــن خمســة آالف جري الضحاي
وأصبــح عــدد مــن المستشــفيات غيــر صالــح للخدمــة، فــي حيــن كان البلــد يعانــي َتنامًيــا ســريًعا النتشــار 

ــد 19. كوفي

وســط هــذا الواقــع، التزَمــت مؤسســة أديــان تجنيــد كل طاقاتهــا 
ــدة  ــل جدي ــى مراح ــت إل ــم، وانتقل ــعب المتأّل ــع الش ــوف م للوق

مــن العمــل:

انضمــت مــن خــال: شــبكات الشــبيبة والمتطوعيــن    .1
والســفراء والعائــات، وأعضــاء منتــدى المســؤولية االجتماعيــة 
الدينيــة، وســائر أفــراد المؤسســة، إلــى الحمــات التطوعيــة التــي 
ــاعدة  ــن، والمس ــة للمتضرري ــات الملح ــن الحاج ــى تأمي ــل عل تعم

الترميــم. األنقــاض واإلعــداد لمرحلــة  رفــع  فــي 

حّولــت كامــل التمويــل لــدى المؤسســة المخصــص    .2
لمشــاريع الخدمــة االجتماعيــة إلــى هــذه المنطقــة المنكوبــة، 

أميركــي. دوالر  ألــف   40 بقيمــة  ْيــن  َفوريَّ بمشــروَعين  بــدًءا 

ــة  ــي المؤسس ــات ف ــن والعام ــع العاملي ــع جمي اقتط   .3
نســبة ٥٪ مــن رواتبهــم الشــهرية مــدة ثاثــة أشــهر، لتخصيصهــا 

المنكوبيــن. لمســاعدة 

المنكوبيــن  لمســاعدة  مخصًصــا  مشــروًعا  أطَلَقــت    .4
تكاليــف  كل  أديــان  ــرت  وفَّ حيــث  بيــروت«،  مــع  »نقــف  عنوانــه: 
المــوارد البشــرية واإلداريــة لهــذا المشــروع، لضمــان وصــول كافــة 

المتضرريــن. إلــى  تصلهــا  التــي  المســاعدات 

لقــد دعــت أديــان جميــع أعضائهــا واألصدقــاء والشــركاء فــي لبنــان والعالــم والمؤسســات المانحــة والحكومــات، إلــى التبــرع لمشــروع »نقــف 
مــع بيــروت«، لتأميــن مــا يــوازي مليــون دوالر أميركــي فــي المرحلــة األولــى، جــرى وضعــه كلــه لتمويــل أعمــال اإلغاثــة.

ا، وتوجيــه صــرف المســاعدات بشــكل مناســب وشــفاف. أيًضــا جــرى نشــر  وقــد توّلــت لجنــة مســتقلة مــن الخبــراء تحديــد األولويــات أســبوعّيً
ــذة والهبــات الــواردة ووجهــة اســتعمالها، تحــت إشــراف شــركة K&K للتدقيــق المالــي )عضــو فــي شــبكة  تقريــر أســبوعي عــن األعمــال المنفَّ

اًنــا. GMNI العالميــة(، التــي تقــّدم خدماتهــا -مشــكورة- مجَّ



الثقافــي  المركــز  مــن  دعــم  للمتطوعيــن:  الدعــم  تقديــم 
والمصالحــة«  للحيــاة  »حــوار  جمعيــات  لمتطوعــي  البريطانــي 
ــم«. ــاف أ دري ــي »ه ــم متطوع ــا دع ــاء«، وأيًض ــرح العط ــة »ف وجمعي

تأميــن حصــص غذائيــة ومــواد أساســية باعتبارهــا مبــادرة مــن 
توزيــع  الدينيــة،  االجتماعيــة  المســؤولية  منتــدى  أعضــاء  بعــض 

أدويــة، مبــادرة مطبــخ مجانــي.

ألعــاب لألطفــال، دعــم  تقديــم دعــم نفســي: مبــادرة توزيــع 
إمبرايــس،  مؤسســة  وعيــادات  االنتحــار  لمنــع  الســاخن  الخــط 
إدراك. مؤسســة  مــن  نفســية  ومتابعــة  وعــاج  نفســي  تقييــم 

ــاف  ــان، والكش ــبكات أدي ــباك وش ــاب وش ــادرة ب ــازل: مب ــم المن ترمي
ــة«  ــاة والمصالح ــوار للحي ــة »ح ــادرة جمعي ــدى، مب ــلم والمنت المس

ــل«. ــة أم ــوان »العملي ــت عن ــازل تح ــم المن لترمي

لمحة إلى المشاريع التي تم 
تنفيذها لسنة 2020 ضمن 

مبادرة مؤسسة أديان
»نقف مع بيروت«

إعــادة تأهيــل المؤسســات الصغيــرة: ترميــم أغونيســت كافيــه 
والمشــغل الفنــي المســيحي مــن قبــل جمعيــة »حــوار للحيــاة 
للمؤسســات  استشــارات  وتدريب/تقديــم  ترميــم  والمصالحــة«، 

والمتوســطة. الصغيــرة 

إعــادة تأهيــل المــدارس والبنيــة االجتماعيــة: اصــاح مدرســة بليســد، 
ــا  ــي إيلي ــة النب ــم كاتدرائي ــي، ترمي ــم المدرس ــج الدع ــروع برنام مش

للــروم الملكييــن الكاثوليــك.

شراكات جديدة:

وجامعــة  وشــباك،  وبــاب  والمصالحــة،  للحيــاة  حــوار  جمعيــة 
الجنــان، والكشــاف المســلم، ومركــز لقــاء، وإيمــان ونــور، وشــريك، 
ومايــك  ليبانــون،  اب  ورايــز  شــلش،  ومبــادرة  بليســد،  ومدرســة 

وإمبرايــس. وإدراك،  ســيدر،  دو  وفونداســيون  ســينس، 
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الجهة الممولة: السفارة البريطانية في لبنان

القسم المسؤول عن تنفيذه: قسم االلتزام المجتمعي

المنسق أو مدير المشروع: آنا ماريا ضو

مدة التنفيذ: من 2019/4/1 إلى 2020/3/31 

ومن 2020/4/1 إلى 2021/3/31 

جنسيات المستفيدين/ات: 

بهــدف تعزيــز دور الناشــطين والناشــطات فــي المجــال الدينــي، 
والكراهيــة،  التطــرف  خطاَبــي  مواجهــة  فــي  تأثيرهــم  وزيــادة 
وتعزيــز العيــش مًعــا فــي إطــار المواطنــة الحاضنــة للتنــوع، أطَلــق 
االجتماعيــة  المســؤولية  منتــدى  المجتمعــي  االلتــزام  قســُم 
مــع  التعــاون  لهــم  ســبق  وناشــطات  ناشــطين  مــع  الدينيــة، 

أديــان. مؤسســة 

وسياســية  دينيــة  وحــوار  نقــاش  حلقــات  المنتــدى  ــن  تضمَّ  
واجتماعيــة ِلـــ80 عضــًوا وعضــوة، مــن مختلــف الخلفيــات الطائفيــة 
والدينيــة، إضافــة إلــى تدريــب ٥0 ناشــًطا وناشــطة ُجــدد حــول 
ِتقنيــات الحــوار والتواصــل العــام. وأيًضــا تقديــم دعــم مــادي ِلـــ4 
مبــادرات إعاميــة، وإطــاق شــرعة منتــدى المســؤولية االجتماعيــة 
الدينيــة فــي مؤتمــر جامــع فــي مدينــة طرابلــس فــي شــهر آذار/

مــارس 2020 تضّمنــت رســالة المنتــدى ومبادئــه.

التــي قــد تؤســس لتوتــرات وتزيــد مــن  ومــع تنامــي الحاجــات 
بحســب  الحاجــات  هــذه  واختــاف  الكراهيــة،  خطــاب  تفاقــم 
ــدف  ــدى، به ــي المنت ــة ف ــان مناطقي ــيس لج ــرى تأس ــق، ج المناط
التجــاوب مــع حاجــات كل منطقــة بحســب الســياق الخــاص بهــا.

كانــت منصــة »طايفــة« إحــدى المبــادرات اإلعاميــة المذكــورة، 
التــي نجحــت فــي إيصــال صــوت أديــان إلــى شــريحة جديــدة مــن 
إلــى مليــون  أديــان ومبادئهــا. فوصلــت  لنقــل قيــم  المجتمــع 

شــخص و2٦٥00 متابــع.

منتدى المسؤولية 
االجتماعية الدينية 

وبعــد نجــاح المرحلــة األولــى مــن المنتــدى، وأصدائهــا اإليجابيــة 
تطويــر  جــرى  بخصوصــه،  فيــه  المشــاركين/ات  نفــوس  فــي 
ــن  ــة، ع ــان المناطقي ــر اللج ــادة تأثي ــدى لزي ــن المنت ــة م ــة ثاني مرحل
المناطقيــة،  المشــاركين/ات ودعــم مبادراتهــم  تدريــب  طريــق 
مــع الحفــاظ علــى مســاحة تبــادل الخبــرات والتقــدم المنَجــز بيــن 

المشــاركين. جميــع 

ــل،  ــى 3 مراح ــدى عل ــي المنت ــاركين ف ــن المش ــب ٥٦ م ــرى تدري ج
بواســطة مجموعــة مــن الخبــراء. وكانــت هــذه العمليــة »أونايــن«، 
ــن  للتكّيــف مــع الظــروف التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا. وتضمَّ

ــية:  ــن رئيس ــب 3 عناوي التدري

المواطنة الحاضنة للتنوع وحقوق اإلنسان.- 

الحــوار والتواصــل فــي مواجهــة خطــاب الكراهيــة والخطــاب - 
. لعنيف ا

التنوع الديني والحوار وااللتزام المشترك.- 

وِبنــاًء علــى عمــٍل بحثــّي جــرى فــي الجــزء األول مــن المنتــدى، ُأطِلــق 
ــل  ــام والتواص ــائل اإلع ــي وس ــة ف ــائل الديني ــة المس ــل مقارب »دلي
االجتماعــي بعيــًدا عــن خطــاب الكراهيــة«، بصفتــه الدليــل األول 
مــن نوعــه باللغــة العربيــة، عــن عاقــة المســائل الدينيــة بوســائل 
ــال. ــذا المج ــن به ــا للمهتمي ــتخدم مرجًع ــل، لُيس ــام والتواص اإلع

تحضيــر  ِخضــّم  فــي  بيــروت  مرفــأ  انفجــار  مأســاة  حصلــت 
المشــاركين لمبادراتهــم فــي المناطــق. فكانــت قيمــة التضامــن 
الحاضــَر األول لــدى هــؤالء المشــاركين، حيــث جــرت إعــادة تخطيــط 
المســتجدة  االحتياجــات  مــع  للتجــاوب  وتوجيههــا  المبــادرات 
ــر  ــا لتوفي بعــد االنفجــار، كمطبــخ اجتماعــي فــي منطقــة الكرنتين
مناطــق  فــي  إليهــا  حاجــة  فــي  هــم  لمــن  أساســية  وجبــات 
مختلفــة كاألشــرفية والغبيــري وغيرهمــا، إضافــة إلــى ترميــم 

.Blessed للمكفوفيــن  اإلنجيليــة  المدرســة 

تنظيــم  جــرى  المنتــدى،  نشــاط  مــن  الثانــي  الجــزء  ختــام  فــي 
االجتماعيــة  المســؤولية  حــول  االفتراضــي  اإلقليمــي  المؤتمــر 
ــم.  ــول العال ــن ح ــات م ــن ومتحدث ــع متحدثي ــذي جم ــة، وال الديني
المســؤولية  لمفهــوم  العمليــة  التطبيقــات  علــى  َترّكــز  وقــد 

الدينيــة. االجتماعيــة 
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Danmission

القسم المسؤول عن تنفيذه: قسم االلتزام المجتمعي

المنسق أو مدير المشروع: آنا ماريا ضو

مدة التنفيذ: من 2019/1/1 إلى 2019/12/31  ومن 2020/4/1 إلى 2021/12/31

جنسيات المستفيدين/ات: 

ــق  ــام 2017، ُأطل ــذ الع ــا من ــان وعمله ــبكات أدي ــاط ش ــداًدا لنش امت
ــيرة  ــي مس ــابات ف ــباب والش ــاركة الش ــم مش ــروع لدع ــذا المش ه
وتثميــن  اإلنســان،  وحقــوق  للتنــوع،  الحاضنــة  المواطنــة  تعزيــز 

التنــوع فــي مجتمعاتهــم.

منهــا  مختلفــة،  مواضيــع  علــى  تدريبــات  المشــروع  َتضّمــن 
ــل  ــارات التواص ــر مه ــى تطوي ــت إل ــي هدف ــفير«، الت ــة الس »أكاديمي
والقيــادة والمبــادرة لــدى أعضــاء شــبكة ســفراء وســفيرات أديــان.

وســاهمت الرحــات الثقافيــة فــي كل مــن لبنــان والعــراق فــي 
ــراث  ــم ِللت ــق معرفته ــبكات، وتعمي ــاء الش ــات أعض ــد عاق توطي

واإلرث الثقافــي الدينــي للبلَديــن.

علــى الصعيــد العملــي، وبحســب الســياق المجتمعــي ألعضــاء 
ــروع،  ــال المش ــا خ وه ــي تلقَّ ــات الت ــوء التدريب ــي ض ــبكات، وف الش
ــراق،  ــان والع ــي لبن ــة ف ــة وتربوي ــادرات مجتمعي ــذ مب ــوا بتنفي قام
كالمبــادرة فــي 3 مــدارس فــي البصــرة التــي شــملت 300 تلميــذ، 
شــاركوا فــي جلســات توعويــة حــول المواطنــة الحاضنــة للتنــوع، 

ــم. ــا عليه ــرى توزيعه ــة ج ــى َمطويَّ ــاًء عل ِبن

ــاء 9  ــي بن ــاح ف ــو النج ــروع، ه ــذا المش ــل ه ــم مفاعي ــن أه ــٌد م واح
شــراكات بيــن قســم االلتــزام المجتمعــي ومؤسســات تربويــة 
ودينيــة ومجتمعيــة فــي البلَديــن، والوصــول إلــى أكثــر مــن 7٥0 
ــذة  ــادرات المجتمعيــة المنفَّ مســتفيًدا ومســتفيدة بواســطة المب

ــبكات. ــاء الش ــل أعض ــن قب م

بزمائهــم  لبنانييــن  ســفراء  جمعــت  التــي  الرحلــة  ســتبقى 
العراقييــن فــي العــراق، عامــة فارقــة فــي مســيرة هــذا المشــروع؛ 
إذ تضّمنــت تعميــق التواصــل بيــن ســفراء البلَديــن، وتبــادل الخبــرات، 

ــد. ــكل بل ــي ل ــياق المحل ــة الس ــاء معرف وإنم

ــراق  ــان أو الع ــي لبن ــواء ف ــره، س ــى إث ــبابي وعل ــراك الش ــال الَح وخ
ــم  ــباب وقدرته ــة دور الش ــرى أهمي ــرة أخ ــرزت م ــام 2019، ب ــي الع ف
علــى قيــادة التغييــر فــي مجتمعاتهم والدفــع باتجاهــه، وظهرت 
الحاجــة إلــى تطويــر معرفــة هــؤالء الشــباب ومهاراتهم، لتحســين 

قدرتهــم علــى أداء دورهــم فــي مجتمعاتهــم المتنوعــة.

شبكات أديان للمواطنة 
الحاضنة للتنوع والتضامن 

الروحي في لبنان والعراق

اســتفاد المشــاركون مــن التدريــب الــذي ُأْجــري ألعضــاء منتــدى 
المســؤولية االجتماعيــة الدينيــة، والــذي شــمل 3 عناويــن رئيســية: 

المواطنة الحاضنة للتنوع وحقوق اإلنسان.- 

الحــوار والتواصــل فــي مواجهــة خطــاب الكراهيــة والخطــاب - 
. لعنيف ا

التنوع الديني والحوار وااللتزام المشترك.- 

الشــباب  اســتقطاب  زيــادة  كان  المشــروع،  أهــداف  مــن  واحــٌد 
ــون قيــم أديــان لانضمــام إلــى شــبكاتها،  والشــابات الذيــن يتبنَّ
ويســهمون فــي نشــر مفهــوم المواطنــة الحاضنــة للتنــوع. وعليــه، 
ــبكات،  ــاء الش ــا أعض ذه ــة نفَّ ــة إعامي ــاركون/ات حمل ــق المش أَطل
بهــدف التعريــف بعمــل هــذه الشــبكات والقيــم التــي تنشــط فــي 

ــرها. نش

ا مــن مبــادرة »نقــف مــع  شــّكل أعضــاء الشــبكات جــزًءا أساســّيً
ــك  ــروت، وذل ــأ بي ــار مرف ــب انفج ــان عق ــا أدي ــي أطلَقته ــروت«، الت بي
ــار  ــار االنفج ــو آث ــن، ومح ــن المتضرري ــف ع ــي التخفي ــاهمة ف للمس
ذلــك  فشــمل  بالمرفــأ.  محيطــة  واســعة  مناطــق  دّمــر  الــذي 
تنظيــف الشــوارع، ورفــع الــردم، وترميــم المنــازل، وتقديــم دعــم 
نفســي تربــوي لألطفــال، بالتعــاون مــع جامعــة الجنــان والكشــاف 

المســلم.

الجانــب التفاعلــي فــي المشــروع، كان حاضــًرا مــن خــال التجــاوب 
فكانــت  فيــه.  المشــاركون/ات  عنهــا  عّبــر  التــي  الحاجــات  مــع 
ــارات  ــة ومه ــة ديني ــع تثقيفي ــت مواضي ــة تضّمن ــات افتراضي جلس
المعرفــة  مســتوى  مــن  رفعــت  واجتماعيــة،  وتدريبيــة  إداريــة 
ــاط  ــار نش ــي إط ــة ف ــم العملي ــاركين/ات ومهاراته ــة بالمش الخاص

الشــبكات.

ــل  ــروع، وص ــذا المش ــى ه ــاركة إل ــارًكا ومش ــام 70 مش ــع انضم وم
ــى 3٥0. ــاركين إل ــي للمش ــدد اإلجمال الع
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British Council :الجهة الممولة

القسم المسؤول عن تنفيذه: قسم االلتزام المجتمعي

المنسق أو مدير المشروع: آنا ماريا ضو

مدة التنفيذ: من 2020/3/1 إلى 2021/3/31 

جنسيات المستفيدين/ات: 

باعتبــاره جــزًءا مــن شــبكة مــن المؤسســات والجمعيــات العاملــة 
الجــزء  بهــذا  أديــان  اهتمــت  لبنــان،  فــي  ذاتــه  المشــروع  علــى 
ــاّبًا  ــب 18 ش ــت بتدري ــروع، فقام ــذا المش ــال ه ــن خ ــا م ــاص به الخ
وشــابة علــى المواطنــة الفاعلــة، والمرونــة الفرديــة والجماعيــة 

واالجتماعيــة.

المؤسســة علــى  ــرين/ات مــن  تدريــب ميسِّ َتضّمــن ذلــك  وقــد 
بهــا  المرتبطــة  األدوات  ومجموعــة  الفاعلــة،  المواطنــة  نمــوذج 

البريطانــي. المجلــس  بواســطة 

ــداث  ــاس إح ــى أس ــب عل ــن التدري ــتفيدين/ات م ــار المس ــرى اختي ج
أكبــر أثــر أو تغييــر ممكــن مــن خالــه، ومشــاركتهم فــي جلســات 
وَتــدّرب   .Embrace مــع  بالتعــاون  اجتماعــي  نفســي  دعــم 
بمشــاركة  الفاعلــة،  المواطنــة  نمــوذج  علــى  المشــاركون/ات 

شــخصية وعــن ُبعــد »أونايــن«.

ــباب  ــول دور الش ــة ح ــل افتراضي ــة عم ــا ورش ــروع أيًض ــهد المش ش
والشــابات فــي مواجهــة التطــرف العنيــف، وأخــرى تحضيريــة حــول 

تخطيــط العمــل االجتماعــي وتنفيــذه.

تعزيز المرونة 2 في منطقة 
الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا - شباب أكت 
 ”Shabeb Act“

أنتــج مشــروع تعزيــز المرونــة مبــادرة فحوصــات طبيــة مجانيــة 
ِلـــ200 ســيدة فــي مناطــق مــن جبــل لبنــان، ومبــادرة تقديــم 70 
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــي المنطق ــة ف ــات المحتاج ــة للعائ ــة غذائي حّص
المشــاركة فــي مبــادرة »نقــف مــع بيــروت«، عــن طريــق التطــوع مــع 
ــة  ــاء دروس افتراضي ــي إعط ــاركة ف ــاء، والمش ــرح العط ــة ف منظم

ــروت. ــار بي ــد انفج ــم بع ــى الدع ــة إل ــي حاج ــدارس ف ــذة م لتام

قــام 3 مــن المشــاركين والمشــاركات بإعــداد 30 مــادة إعاميــة 
ــي  ــس الثقاف ــا المجل ره ــي طوَّ ــان، الت ــبابيك لبن ــة ش رة لمنص ــوَّ مص
ــروع. ــي المش ــاركة ف ــات المش ــع الجمعي ــاون م ــي بالتع البريطان

وانضــم معظــم المشــاركين/ات فــي هــذا المشــروع إلى شــبكات 
أديــان لمتابعة مســيرتهم.



تصوير: نبيل اسماعيل





المشاركات في صناعة 
السياسات العامة
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Act-church of Sweden :الجهة الممولة

القسم المسؤول عن تنفيذه: مركز رشاد 

للحوكمة الثقافية

المنسق أو مدير المشروع: عبدو سعد

مدة التنفيذ: من 2018/1/1 إلى31/٥/2021

جنسيات المستفيدين/ات: 

كان هــذا المشــروع العراقــي واحــًدا مــن أوائــل مشــاريع مركــز 
رشــاد للحوكمــة الثقافيــة، وهــدف إلــى تعزيــز ثقافــة الحــوار بيــن 
مختلــف فئــات المجتمــع العراقــي، وإيجــاد ســبل وآليــات للعمــل 
مًعــا فــي مناقشــٍة واقتــراح ِلخطــط عمليــة، تدفــع نحــو المواطنــة 

ــراق. ــي الع ــا ف ــوع وتعزيزه ــة للتن الحاضن

فــي الحقيقــة، نجــح هــذا المشــروع -وبحســب المشــاركين/ات 
فيــه- فــي تحقيــق خطــوة مهمــة؛ إذ جمــع 33 مشــارًكا مــن نخبة 
الشــخصّيات العراقيــة المعنّيــة بقضايــا الشــأن العــام )أكاديمييــن، 
ــن  ــي(، م ــع المدن ــن المجتم ــن ع ــن، وممثلي ــال دي ــيين، ورج وسياس

خلفيــات واتجاهــات مختلفــة.

ــه  ــة بصفت ــن والمواطن ــاء الوط ــي لبن ــوار العراق ــر الح ــمل مؤتم ش
تيــن فــي بيــروت وبغــداد  ا للمشــروع، جولَتيــن حواريَّ ًنــا أساســّيً مكوِّ
خــال العــام 2018، ثــم شــاركت الشــخصيات المذكــورة فــي جولــة 
حواريــة ثالثــة فــي أربيــل ســنة 2019. وعلــى الرغــم مــن األحــداث 
ــا،  ــج منه ــذي نت ــي ال ــتقطاب السياس ــراق، واالس ــهدها الع ــي ش الت
نجــح المشــروع فــي جولــة رابعــة افتراضيــة ســنة 2020 بحســب مــا 

ــا. ــا له ًط كان مخطَّ

ــة  ــة الحاضن ــاء المواطن ــرض بن ــي تعت ــات الت ــوار التحدي ــص الح لخَّ
ــاور: ــي 4 مح ــراق، ف ــي الع ــوع ف للتن

الهوية الوطنية وثقافة التعددية.- 

المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنوع.- 

المصالحة والعدالة االنتقالية.- 

التنمية الشاملة والمستدامة.- 

واقترح الحوار توصيات سياساتية بشأن هذه المحاور نفسها.

ــة  ــر خريط ــداد تقري ــى إع ــل عل ــرى العم ــي 2019 و2020 ج ــال عام خ
َتضّمــن  العــراق،  فــي  الرشــيد  والحكــم  المواطنــة  بنــاء  طريــق 
ــراك  ــق بح ــم متعل ــه قس ــف إلي ــة، وأضي ــوالت الحواري ــة الج خاص
تشــرين الثــوري، وبــدور الشــباب فــي التغييــر المرجــو، علــى أن يتــم 
فــي العــام 2021 إنهــاء العمــل علــى التقريــر، وإطاقــه للــرأي العــام 

ــن. ــن المؤّثري ي ــه للمعنيِّ ــي وتقديم العراق

تســعى مؤسســة أديــان فــي شــكل دائــم إلــى تعزيــز ثقافــة الحــوار، والمشــاركة فــي صناعــة السياســات 
العامــة اآليلــة إلــى تحقيــق المواطنــة الحاضنــة للتنــّوع، وتعزيــز دور الشــباب، وذلــك مــن خــال المشــاريع 
التــي تقــوم بهــا فــي لبنــان والبلــدان العربيــة. وهــو مــا بــرز خــال العاميــن 2019 و2020، إن من خال اســتكمال 

مشــروع الحــوار الوطنــي العراقــي، أو متابعــة تنفيــذ مشــروع البرلمــان الشــبابي.

الحوار الوطني 
العراقي للمواطنة 

والعيش مًعا

اقتباسات من بعض المشاركين/ات:

ــّون  ــة المك ــن دول ــل م ــوذج بدي ــود نم ــة وج ــر بأهمي ــي التقري »يوح
ــّوع« ــة للتن ــة الحاضن ــوذج الدول ــو نم ــد، ه الواح

ــة  ــكيل مجموع ــو تش ــة، ه ــة الحواري ــذه المرحل ــزات ه ــم منج »أه
ــا مجاملــة« مــن العراقييــن أسســوا لحــوار منتــج ب

والوثيقــة  المشــترك ضــرورة،  ليســت يســيرة، والعمــل  »مهّمتنــا 
ــة  ــاواة والعدال ــة والمس ــة المواطن ــاء دول ــات بن ــع طروح ــاءم م تت
االجتماعيــة لتافــي اإلخفاقــات التــي عاناهــا العــراق فــي الســابق«



الجهة الممولة: : سفارة مملكة هولندا في لبنان

القسم المسؤول عن تنفيذه: مركز رشاد للحوكمة 

الثقافية في مؤسسة أديان

المنسق أو مدير المشروع: عبدو سعد

مدة التنفيذ: من 2019/8/1 إلى2022/7/31

جنسيات المستفيدين/ات: 

انطاًقــا مــن خبــرة أديــان ومشــاريع ســابقة، وإيماًنــا بــدور الشــباب 
الريــادي فــي خــوض غمــار العمــل السياســي غيــر الطائفــي وتعزيــز 
المواطنــة الحاضنــة للتنــوع، ونتيجــة للتأثيــر الســلبي للطائفيــة فــي 
الحيــاة السياســية والعمــل السياســي، وتراُجــع مشــاركة الشــباب 
ــة  ــة الثقافي ــاد للحوكم ــز رش ــق مرك ــية؛ أطَل ــاة السياس ــي الحي ف
وتحفيزهــم  شــباب  ناشــطين  تمكيــن  بهــدف  المشــروع،  هــذا 
علــى المســاهمة فــي تطويــر الحيــاة السياســية علــى قواعــد 
غيــر طائفيــة، والمشــاركة الفعالــة فيهــا، وزيــادة الوعــي والدعــم 

ــوع. ــة للتن ــة الحاضن ــة المواطن ــرة دول ــعبي لفك الش

جــرى التمهيــد للمشــروع باســتطاع رأي 1800 شــاب وشــابة مــن 
كل المناطــق اللبنانيــة حــول الطائفيــة السياســية، ثــم بإطــاق 
ــاركة  ــابة بمش ــاب وش ــا 900 ش ــارك فيه ــي ش ــوار وطن ــات ح منتدي

نســائية بلغــت ٦0٪ عــن السياســة والطائفيــة والشــأن العــام.

بعــد اختتــام االســتطاع والمنتديــات جــرى التوصــل إلــى تقريــر 
بعنــوان: »الــرأي العــام الشــبابي حــول السياســة غيــر الطائفيــة فــي 
ــتطاع  ــي االس ــاركون/ات ف ــه المش ــر عن ــا عّب ــرز م ــن أب ــان«، َتضّم لبن
والمنتديــات، حيــث خلــص إلــى: تفاقــم هواجــس الشــباب مــن 
وتفكيرهــم  األمــل  وفقــدان  واالجتماعــي،  االقتصــادي  الوضــع 
مــن  ا  أساســّيً جــزًءا  الديــن  وتشــكيل  الهجــرة،  فــي  المتزايــد 
تفكيرهــم ونظرتهــم إلــى أنفســهم وهويتهــم، مــن دون أن 

ــة. ــة علماني ــو دول ــور نح ــي العب ــة ف ــود الرغب ــك وج ــي ذل ينف

ــض  ــأن بع ــي ش ــر ف ــاٍس كبي ــود التب ــى وج ــر إل ــص التقري ــا خل أيًض
العلمنــة،  مثــل:  اللبنانييــن،  والشــابات  الشــباب  عنــد  المفاهيــم 
بتوصيــات  االنتخابيــة. وختــم  والنُّظــم  والليبراليــة،  والامركزيــة، 
ــه  ــر عن ــا عّب ــى م ــاًء عل ــا، بن ــل إليه ــي وص ــات الت ــتجيب للخاص تس

الســابقة. المراحــل  فــي  المشــاركون/ات 

فــي المرحلــة المقبلــة مــن المشــروع، ســيعتمد التقريــر تطويــر 
قانــون انتخابــي الطائفــي، النتخــاب برلمــان شــبابي خــارج القيــد 

الطائفــي.

القادة الشباب من أجل 
سياسة غير طائفية في 
لبنان: البرلمان الشبابي 

النموذجي

اقتباسات من بعض المشاركين/ات:

»تتمّثــل الطائفيــة فــي لبنــان بمبــدأ إلغــاء اآلخــر. لذلــك، أشــّدد علــى 
ضــرورة إنشــاء منظومــة إلدارة هــذا التنــّوع بشــكل يطمئــن جميــع 

مكّونــات المجتمــع اللبنانــي«

بــل  اليــوم،  واقعنــا  الــى  أوصلنــا  مــا  الطائفــي  النظــام  »ليــس 
ــي  ــف ف ــل الطوائ ــن تمثي ــر بي ــرق كبي ــاك ف ــي. هن ــب الطائف التعّص
الدولــة والتقّيــد بالنظــام والتعّصــب الطائفــي. وعــدم التفرقــة 
بينهــا أوصلنــا الــى األزمــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية 
التــي نعانيهــا اليــوم، والــى ضــرب مبــدأ التعايــش بيــن المجتمعــات«
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الجهة الممولة: : وزارة الخارجية الدنمركية، بالشراكة مع 
Danmission مؤسسة

القسم المسؤول عن تنفيذه: مركز رشاد للحوكمة 

الثقافية في مؤسسة أديان

المنسق أو مدير المشروع: أدريانا بو ديوان

مدة التنفيذ: من 2019/7/1 إلى2022/12/31

جنسيات المستفيدين/ات: 

ــا  ــن إجحاًف ــخصية تتضم ــوال الش ــا لألح ــود 1٥ قانوًن ــل وج ــي ظ ف
بحــق النســاء بشــكل عــام، َتبــرز مطاَلبــة عامــة مــن منظمــات 
الشــخصية،  بإيجــاد قانــون مدنــي لألحــوال  المدنــي  المجتمــع 
ــن  ــؤولين ع ــواب المس ــة والن ــات الديني ــف الجه ــوازاة مواق ــي م ف
التشــريع، وعــدة جهــات فاعلــة فــي موضــوع القانــون األحــوال 

الشــخصية، وأيًضــا بتوفيــر بديــل مدنــي.

ــين  ــة لتحس ــراف الثاث ــن األط ــوار بي ــى الح ــة إل ــرزت حاج ــا ب ــن هن م
حقــوق النســاء فــي القوانيــن، انطاًقــا مــن مقاربــة ِقيميــة جامعة، 

والمســؤولية االجتماعيــة لمختلــف األطــراف.

قوانيــن  فــي  النســاء  حقــوق  تحســين  إلــى  المشــروع  يهــدف 
ــن  ــوار بي ــم ح ــق تنظي ــن طري ــة، ع ــخصّية الـــ1٥ الحالي ــوال الش األح
ــا مــن  ــة، انطاًق ــة والمدنّي ــة، والسياســّية القانونّي الفعاليــات الدينّي
القاعــدة الِقيميــة الجامعــة والمســؤولية االجتماعيــة لمختلــف 
مــن  للخــروج  الســعي  علــى  المبــادرة  هــذه  ترتكــز  األطــراف. 
االســتقطاب فــي المواقــف بيــن هــذه األطــراف، وإيجــاد أرضّيــة 
ــع.  ــة الجمي ــاون لمصلح ــال التع ــح مج ــا، وفت ــا بينه ــتركة فيم مش
لذلــك، يســعى هــذا المســار إلــى وضــع توصيــات ُتســهم فــي 

إنهــاء التمييــز، وحمايــة حقــوق النســاء وتعزيزهــا. 

النساء واألديان وحقوق 
اإلنسان في لبنان   



أديان والتطوير 
ِسّي المؤسَّ
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ظّلــت مؤسســة أديــان فــي العاميــن الماضييــن ثابتــة فــي مهمتهــا وإســتراتيجيتها وعملهــا القائــم علــى 
البرامــج والخطــط، بمــوازاة اســتمرار نشــاطها الفاعــل فــي المجتمــع المدنــي وعلــى المســتويين الوطنــي 

واإلقليمــي والعالــم.
وقــد شــمل ذلــك االضطــاع بــدور عــام فــي دعــم قيمهــا األساســية القائمــة علــى التنــّوع والتضامــن 

والكرامــة اإلنســانية، خصوًصــا فــي ضــوء االضطرابــات التــي شــهدها لبنــان والمنطقــة والعالــم.

ــر  ــاباتها عب ــتخدمت حس ــد، واس ــعار #مع_بعض_عن_بع ــيخ ش ــى ترس ــل إل ــال الفاع ــد 19، باالنتق ــة كوفي ــان جائح ــة أدي ــت مؤسس ــد واكب لق
ــة. ــة الصعب ــذه المرحل ــي ه ــن ف ــد والتضام ــة والتباع ــراءات الوقاي ــق إج ــة تطبي ــة بأهمي ــي للتوعي ــل االجتماع ــائل التواص وس

وبيــن عامــي 2019 و2020، عملــت مؤسســة أديــان مــع خبــراء خارجييــن علــى المراجعــة والتعزيــز للحوكمــة واإلدارة والسياســات المتبعــة مــن 
قبلهــا. وقــد جــرى نشــر النتائــج فــي دليــل الموظفيــن الخــاص بالمؤسســة.

وفــي العــام 2019، انتقلــت أديــان إلــى مقّرهــا الجديــد فــي ســن الفيــل. وقــد أّمنــت المســاحة الجديــدة خطــوة علــى صعيــد تنامــي المهنيــة 
والنمــو والتأثيــر للمؤسســة، مــع توافــر مســاحات أوســع للتدريــب والمكتبــة. وقــد أّمنــت أديــان كذلــك مســاحة الســتخدام االجتماعــات مــع 

المنظمــات الشــريكة، فــي ســياق الخدمــات التــي تقّدمهــا أديــان لمنظمــات المجتمــع المدنــي األخــرى.

علــى صعيــد آخــر اســتكملت أديــان خــال العــام 2020 تحديــث نظــام المحاســبة الــذي تســتخدمه لزيــادة الشــفافية واالحترافيــة فــي عملهــا 
تجــاه المســتفيدين والداعميــن والدوائــر الرســمية.

أيًضــا تحّولــت وحــدة المراقبــة والتقييــم ووحــدة العاقــات العامــة إلــى قســم جديــد قائــم بذاتــه تحــت اســم »قســم التطويــر والعاقــات 
الدوليــة« اقتناًعــا مــن المؤسســة بأهميــة مبــدأ المراقبــة والتقييــم، الــذي يجــب أن يكــون أســاس صياغــة المشــاريع مــع المانحيــن وتقييمهــا، 
ــر المواضيــع  ــر العمــل وتحســين اســتهداف المشــاريع للمواضيــع ِلأكث ــم مــن التقييمــات الحاصلــة بهــدف تطوي ــع هــذا الجهــد بالتعّل ويتاب

إلحاًحــا، وأكثــر األشــخاص حاجــة. 

ونجحــت أديــان فــي اســتقطاب مشــروع وتمويلــه مــن قبــل Act Church of Sweden لتطويــر المراقبــة والتقييــم لديها وتمكيــن موظفيها 
فــي هــذا المجــال، وتثبيــت ثقافــة المراقبــة والتقييــم والتعّلــم بوصفهــا جــزًءا مــن كل البرامــج والمشــاريع التي تقــوم بها المؤسســة. 

ــة  ــات العام ــة السياس ــتوى صناع ــى مس ــي عل ــي والدول ــور اإلقليم ــة والحض ــة والمهني ــي المصداقي ــادة ف ــان زي ــة ألدي ــذه االحترافي ــت ه أتاح
ــن.  ــاًرا عريضي ــا وانتش ــى ترحيًب ــازت عل ــي ح ــورات الت ــي للمنش ــتوى العلم ــى المس ــت عل ــا انعكس ــة، وأيًض ــة والعلمي ــات الفكري والنقاش

تدريبات أديان: شراكات مستمرة

ــة، الموّزعــة علــى  ــان برامجهــا التدريبي بيــن عامــي 2019 و2020، تابعــت وحــدة التدريــب فــي معهــد المواطنــة وإدارة التنــوع فــي مؤسســة أدي
ــريكة. ــات الش ــن المؤسس ــد م ــع العدي ــاون م ــة، بالتع ــات العربي ــي والمجتمع ــع اللبنان ــن المجتم ــة م ــرائح مختلف ش



الجهة الممولة: : المنظمة الكاثوليكية الكندية للتنمية والسام

القسم المسؤول عن تنفيذه: معهد المواطنة وإدارة التنوع

المنسق أو مدير المشروع: أدريانا بو ديوان

مدة التنفيذ: من 2019/1/1 إلى2019/12/1

جنسيات المستفيدين/ات: 

بــات علــى المواطنــة الفاعلــة والحاضنــة  بيــن ومدرِّ مشــروع مدرِّ
أديــان  ذتــه  الــذي نفَّ بيــن/ات  المدرِّ لتدريــب  للتنــوع، هــو متابعــة 
ســابًقا، حيــث إنــه يأتــي بوصفــه تدريًبــا )مرحلــة ثانيــة(، يهــدف 
ــز  ــابقة، وتعزي ــم الس ــن/ات ومهاراته ــارف المدرِّبي ــر مع ــى تطوي إل
ــة  ــة والحاضن ــة الفاعل ــوم المواطن ــي مفه ــة ف ــم التدريبي قدراته
للتنــوع، وحريــة الديــن والمعتقــد، وكل المواضيــع المرتبطــة بهــا. 
ــة  ــاد الخاص ــل االعتم ــال تفاصي ــي إكم ــا ف ــروع أيًض ــاَهم المش س
جــرى  حيــث  التدريبــي،  البرنامــج  أكملــوا  الذيــن  بيــن/ات  بالمدرِّ
ــوع.  ــة وإدارة التن ــد المواطن ــن معه ــاد م ــهادة اعتم ــم ش إعطاؤه

ًبــا ومدربــة مــن 12  ز المشــروُع المعــارف والمهــارات ِلـــ78 مدرِّ عــزَّ
والحاضنــة  الفاعلــة  المواطنــة  علــى  التدريــب  فــي  ــا،  عربّيً بلــًدا 
فــي  مبادريــن/ات  ليصبحــوا  والمعتقــد،  الديــن  وحريــة  للتنــوع 
بيــن/ات  مجتمعاتهــم. وســاَهم فــي تكويــن شــبكة مــن المدرِّ
المعتَمديــن علــى المواطنــة الفاعلــة والحاضنــة للتنــوع وحريــة 
بالعربيــة. والناطقــة  العربيــة  المنطقــة  فــي  والمعتقــد،  الديــن 

بالشــراكة مــع المدرســة اإليرلنديــة للمســكونيين فــي كّليــة الثالــوث فــي دبلــن، نّظــم معهــد المواطنــة وإدارة التنــّوع فــي مؤسســة أديــان، 
ــا فــي األســبوع األول مــن شــهر آب/أغســطس 2019، امتــدَّ علــى مــدار أســبوع فــي لبنــان، لطــاب برنامــج الاهــوت المشــترك بيــن  برنامًجــا صيفّيً
ــًة  ــان، إضاف ــي لبن ــن ف ــع الاجئي ــّوع، ووض ــام إدارة التن ــان ونظ ــخ لبن ــن تاري ــات ع ــج حلق ــل البرنام ــد تخل ــان. وق ــن األدي ــات بي ــات والدراس الثقاف
إلــى نقاشــات عــن الحــوار بيــن األديــان، والهــوت التعدديــة، ومحــاوالت المصالحــات مــا بعــد الحــرب. أيًضــا التقــى المشــاركون مــع شــخصيات 

أساســية انخرطــت فــي الحــوار فــي لبنــان.

مدرِّبون ومدرِّبات على 
المواطنة الفاعلة والحاضنة 

للتنوع

أديان  تستضيف طالب كّلية 
الثالوث في دبلن

ــا فــي لبنــان، شــمل جلســات  ــن المشــروع أســبوًعا تدريبّيً وقــد تضمَّ
والتغييــر  االنتقاليــة،  والعدالــة  والمعتقــد،  الديــن  حريــة  حــول 

السياســي.

اقتباسات من بعض المشاركين/ات:

ــا، وهــذا التنــوع قــوة بلدنــا. ولكــن، أحياًنــا  »ليبيــا متنوعــة ثقافّيً
ــا وســاهم فــي  القــوة تصبــح ضعًفــا. تدريــب مماثــل كان إيجابّيً
كســر الصــور النمطيــة، مــع الحفــاظ علــى فردانيــة الشــخص، مــع 

ــوع«. ــاء التن إغن

»التنــوع فــي األردن واضــح. ومــن خــال التدريــب علــى المواطنــة 
ــة لتعزيــز العيــش مًعــا فيهــا«. الحاضنــة، وصلنــا إلــى مناطــق طَرفيَّ
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الحضور الدولي 
والمشاركات الخارجية

بيــن عامــي 2019 و2020، كان ألديــان حضــوٌر بــارز فــي 121 لقــاًء حــول السياســات العامــة من تنظيــم  الفاتيكان، 
ــدى  ــامي، ومنت ــم اإلس ــة العال ــي، ورابط ــاد األوروب ــدة، واالتح ــم المتح ــة لألم ــات التابع ــب والهيئ والمكات

الفكــر العربــي وغيرهــا.
ومــن خــال هــذه المشــاركات، تســتمر مؤسســة أديــان فــي أن تكــون علــى خريطــة أبــرز الشــبكات والبرامــج 

التــي تعنــى بحّريــة الديــن والمعتقــد والمواطنــة الحاضنــة للتنــّوع والتربيــة علــى العيــش مًعــا.

مشاركة أديان في الطاولة 
المستديرة في واشنطن عن 

الحّريات الدينية

أديان واالتحاد األوروبي وندوة 
الدين والكرامة اإلنسانية

ــدت  ــي ُعق ــتديرة الت ــة المس ــي الطاول ــان ف ــة أدي ــاركت مؤسس ش
ــة،  ــة األميركي ــن وزارة الخارجّي ــم م ــوز 2019، بتنظي ــى 18 تم ــن 1٦ ال م
السياســّيين،  الناشــطين  مــن  شــخصية،   1000 قرابــة  وضّمــت 
والفاعليــن فــي المجتمــع المدنــي، والمنّظمــات الدوليــة، والقــادة 
الحّريــات  تحــّدي  المشــاركون  أثــار  وقــد  والروحّييــن.  الدينّييــن 
الدينّيــة وكيفيــة تأميــن أفضــل ســبل الممارســات الدينّيــة للجميــع. 
وقــّد تحّدثــت الدكتــورة نايــا طبــارة عــن النســاء والحّريــات الدينيــة، 
حيــث شــددت علــى ضــرورة العمــل علــى تطويــر قوانيــن األحــوال 
ــة  ــة والكرام ــم العدال ــع قي ــًيا م ــر تماش ــا أكث ــخصية، لجعله الش
ــّد  ــى ح ــان عل ــوق اإلنس ــات وحق ــا الديان ــادي به ــي تن ــانية الت اإلنس

ــواء. س

بولونيــا  فــي  الدينيــة  الدراســات  مؤسســة  مــع  بالشــراكة 
للتعــاون  العامــة  المديريــة  خــال  مــن  األوروبيــة  والمفوضيــة 
والتنميــة الدولييــن ومكتــب المبعــوث الخــاص لتعزيــز حّريــة الديــن 
ــدت  ــدوة ُعق ــان ن ــة أدي ــت مؤسس ــل - نّظم ــان فيغي ــد، ي والمعتق
علــى يوميــن، فــي 1٥ و1٦ حزيران/يونيــو 2019 فــي بروكســل، عــن 
ا  ــا وسياســّيً الكرامــة اإلنســانية والديــن، وقــد ضّمــت ٥0 أكاديمّيً
ــمال  ــا وش ــط، وإفريقي ــرق األوس ــا، والش ــن أوروب ــن، م ــادة روحيي وق
آســيا، حيــث جــرت مناقشــة موقــف الديــن، فــي الماضــي والحاضــر، 

مــن المســائل المرتبطــة بالكرامــة اإلنســانية. 

كذلــك، كانــت لمؤسســة أديــان 31 مشــاركة أكاديميــة، توّزعــت 
المنتديــات  فــي  ولقــاءات،  ومحاضــرات  ونقاشــات  برامــج  علــى 
وفرنســا  واألردن  لبنــان  بيــن  والكليــات،  والمعاهــد  والجامعــات 
وألمانيــا وسويســرا وإيطاليــا والواليــات المتحــدة األميركيــة عــن 
مفاهيــم وعناويــن للتنــّوع والتعدديــة والكرامــة اإلنســانية وحّريــة 
علــى  والتربيــة  للتنــّوع  الحاضنــة  والمواطنــة  والمعتقــد  الديــن 
التنــّوع. وكان ألديــان عــدد مــن المقــاالت المنشــورة علــى أثــر هــذه 

المشــاركات.



مدة التنفيذ: أيلول 2018 - حزيران 2021

البلدان المشاركة: 

أنتجــت الشــراكة بيــن مركــز رشــاد للحوكمــة الثقافّيــة التابــع 
ــدى  ــدة(، ومنت ــة المتح ــارك« )المملك ــون ب ــان، و»ويلت ــة أدي لمؤّسس
العربيــة  )اإلمــارات  المســلمة  المجتمعــات  فــي  ــلم  السِّ تعزيــز 
ــول  ــات ح ــوار السياس ــات ح ــن عملي ــلة م ــاق سلس ــدة(، إط المّتح

للتنــّوع. الحاضنــة  المواطنــة 

ــة  ــة المحلي ــات الديني ــن المنّظم ــدٌد م ــوار ع ــذا الح ــى ه ــّم إل وانض
والدوليــة الرئيســية، إضافــة إلــى كبــار الخبــراء مــن خلفيــات دينيــة 
للتنــّوع  الحاضنــة  للمواطنــة  رؤيــة  لتطويــر  مختلفــة،  وثقافيــة 
ــش  ــام والعي ــز الس ــى  تعزي ــدف إل ــًدا يه ــا جدي ــا نموذًج بوصفه
ــر  ــه عب ــل ل ــري التأصي ــم، يج ــي العال ــة وف ــدول العربي ــي ال ــا ف مًع

التقاليــد الدينيــة المختلفــة.  

علــى مــدى ســتة مؤتمــرات للحــوار السياســي بيــن المشــاركين 
األربعيــن، جــرى تطويــر خطــاب مشــترك، فــي شــكل تقريــر، حــول 
عناصــره،  أبــرز  وتحديــد  للتنــّوع  الحاضنــة  المواطنــة  مفهــوم 
إضافــة إلــى مجموعــة مــن التوصيــات الموّجهــة إلــى مختلــف 
أصحــاب المصلحــة مــن القــادة السياســّيين وصانعــي السياســات 
والســلطات االجتماعيــة والدينيــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة 

والعالــم.  

المؤسسات الشريكة في الحوار:

اللجنــة األنغليكانّيــة للحــوار بيــن األديــان، والمجلــس البابــوي للحوار 
ــة،  ــات الديني ــي للدراس ــد الملك ــكان، والمعه ــان - الفاتي ــن األدي بي
الدينّيييــن  الســام  صّنــاع  وشــبكة  اإلســامي،  العالــم  ورابطــة 
والتقليدّييــن، وكرســي اليونســكو لدراســات حــوار األديــان فــي 
العالــم اإلســامي فــي جامعــة الكوفــة، ومؤّسســة أديــان للتنــّوع 
والتضامــن والكرامــة اإلنســانّية، ومؤّسســة العرفــان التوحيدّيــة 
ومجلــس  واإلعــام،  لألبحــاث  كام  ومؤّسســة  لبنــان،  فــي 
ــز  ــط، ومرك ــرق األوس ــس الش ــس كنائ ــلمين، ومجل ــاء المس حكم
ــز العالمــي للحــوار بيــن أتبــاع األديــان  الملــك عبــداهلل بــن عبدالعزي

حوارات ويلتون بارك حول 
المواطنة الحاضنة للتنّوع

والثقافــات »كايســيد«، ومعهــد الخوئــي فــي النجــف، ومنتــدى 
كايســيد  ومنّصــة  المســلمة،  المجتمعــات  فــي  الســلم  تعزيــز 

ــة.   ــدول العربي ــي ال ــة ف ــات الديني ــن الجماع ــاون بي ــوار والتع للح

إضافــة إلــى ممثلــي المؤسســات الشــريكة، شــارك أيًضــا عــدد مــن 
الخبــراء:  

الســّيد أنــدري أزوالي، المستشــار الخــاص للملــك محمــد الســادس، 
رئيــس  مستشــار  األزهــري،  الســيد  أســامة  الشــيخ  المغــرب؛ 
جمهوريــة مصــر العربّيــة للشــؤون الدينيــة، ومحاضــر فــي جامعــة 
األزهــر فــي القاهــرة؛ األنبــا أنجيلــوس، رئيــس أســاقفة لنــدن لألقباط 
األورثوذكــس؛ المونســنيور خالــد عكشــة، المجلــس البابــوي لحــوار 
ــة  ــن الطائف ــب ع ــدر، نائ ــب خ ــتاذ صائ ــكان؛ األس ــي الفاتي ــان ف األدي
ــي،  ــد النعيم ــي راش ــور عل ــي؛ الدكت ــان العراق ــي البرلم ــة ف اإليزيدي
ــة  ــي مكافح ــز ف ــي للتمّي ــة الدول ــز هداي ــس إدارة مرك ــس مجل رئي
للمجتمعــات  العالمــي  المجلــس  ورئيــس  العنيــف،  التطــّرف 
ــو،  ــو بيتيت ــور فابي ــدة؛ الدكت ــة المتح ــارات العربي ــي اإلم ــلمة ف المس
ــادرة  ــة مب ــي المملك ــكس ف ــة ساس ــي جامع ــة ف ــر الخارجي مدي
حريــة الديــن أو المعتقــد والسياســات المتحــدة؛ المطــران منيــر 

ــر. ــي مص ــة ف ــة األنغليكانّي ــقف الكنيس ــس، أس أني
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التأثير والُمْخَرجات

ــة  ــة الحاضن ــوم المواطن ــترك لمفه ــح والمش ــي الصري ــر: التبّن التأثي
المشــترك  والعيــش  الســام  لتعزيــز  إطــاًرا  وصفــه  للتنــّوع 
ــة  ــات الديني ــرز المؤسس ــل أب ــن قب ــّوع، م ــة للتن ــة اإليجابي والحوكم
لقاعــدة  والتأســيس  والعالــم،  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي 
مفاهيميــة ومنصــة مشــتركة لمواصلــة العمــل علــى ترســيخ هــذه 

ــا.   المقاربــة عملّيً

الُمْخَرجات:

تقرير حوارات ويلتون بارك حول المواطنة الحاضنة للتنّوع 

المستفيدون/ات

المســتفيدون المباشــرون: الدوائــر المكّونــة للمؤسســات الشــريكة 
فــي المشــروع.  

المســتفيدون غيــر المباشــرين: جميــع ســّكان الــدول فــي منطقــة 
الشــرق األوســط وفــي العالــم، الذيــن تســتهدفهم التوصيــات 
ذات  التنفيــذ  وعمليــة  الميثــاق،  فــي  الــواردة  السياســات  بشــأن 

ــة. الصل

األنشطة

مؤتمرات حوار السياسات:

تشرين الثاني/نوفمبر 2018 )اإلمارات العربية المتحدة(

آذار/مارس 2019 )المملكة المتحدة(

تشرين الثاني/نوفمبر 2019 )اإلمارات العربية المتحدة(

حزيران/يونيو 2020 )عبر اإلنترنت(

تشرين األّول/أكتوبر 2020 )عبر اإلنترنت(

حزيران/يونيو 2021 )عبر اإلنترنت(  

اقتباسات

ــي  ــه: »ينبغ ــي، أّن ــوى اإلمارات ــس الفت ــس مجل ــلمة(، ورئي ــات المس ــي المجتمع ــلم ف ــز السِّ ــدى تعزي ــس منت ــه )رئي ــن بي ــد اهلل ب ــيخ عب ــر الش اعَتب
ــم«. ــي العال ــلمي ف ــش الس ــز التعاي ــة لتعزي ــاهمة إيجابي ــيقّدم مس ــذي س ــش، ال ــان مراك ــتمرار إلع ــه اس ــى أّن ــر عل ــذا األم ــى ه ــر إل النظ

َقــت الدكتــورة ثريــا بشــعاني )األمينــة العامــة لمجلــس كنائــس الشــرق األوســط(، علــى هــذه العمليــة قائلــًة: »قــد يســاعدنا ذلــك فــي  وعلَّ
تجــاوز األزمــة الحالّيــة والمشــاكل الماضيــة، ويســاهم فــي تعميــق الوجــود المســيحي فــي العالــم العربــي. إّن االنخــراط فــي هــذه العملّيــة 
ة  يحظــى بتشــجيع الرؤســاء األربعــة لمجلــس كنائــس الشــرق األوســط ومباركــة البابــا فرنســيس، علــى أمــل أن يعتمــد ذلــك علــى وثيقــة األخــوَّ

لعــام 2019«.

: »هــذه لحظــة محورّيــة، وأّن صياغــة ميثــاق  وصــّرح الدكتــور محمــد بــن عبــد الكريــم العيســى )األميــن العــام لرابطــة العالــم اإلســامي( بــأنَّ
المواطنــة الحاضنــة للتنــّوع يحظــى بدعــم رابطــة العالــم اإلســامي«.

مريــوان  للســيد   2019 للعــام  الروحــي  التضامــن  جائــزة  أديــان  مؤسســة  منحــت 
ــي  ــي ف ــان النوع ــر الضم ــة، ومدي ــات الديني ــش والحري ــي التعاي ــث ف ــبندي، الباح نقش
وزارة األوقــاف و الشــؤون الدينيــة فــي حكومــة إقليــم كوردســتان. وقــّد تســّلم 

الجائــزة عــن ُبعــد بســبب إجــراءات جائحــة كوفيــد 19.

بيــن  التعــاون  و  »التضامــن  إن  الســيد مريــوان نقشــبندي  اإلطــار، قــال  وفــي هــذا 
ــتقرار  ــة الس ــباب المهم ــن األس ــيكون م ــة س ــة و القومي ــدات الديني ــف المعتق مختل
التنــّوع  عــن  البحــث  فــي  تجربتــي  وخــال  المجــاالت.  مختلــف  فــي  المجتمعــات 
ــط  ــرق األوس ــراق والش ــتان الع ــي كوردس ــي ف ــلم االجتماع ــة والس ــات الديني والحري
بشــكل عــام، وصلــت إلــى قناعــة دامغــة بــأن التضامــن الروحــي مصــدر قــوة لألفــراد 
ــوارث  ــن الك ــر م ــى الكثي ــيطرة عل ــى الس ــجًعا إل ــا مش ــيكون دافًع ــات وس والمجتمع

البيئيــة و المشــاكل االقتصاديــة والسياســية«.

ا تتعامــل  ــا وإنســانّيً ا و المتضامنــة روحّيً وأشــار إلــى أن »المجتمعــات المتعايشــة ســلمّيً
ــات  ــه المجتمع ــّرض ل ــا تتع ــر مم ــيابية أكث ــة بانس ــة و الدنيوي ــرات الكوني ــع المتغي م
ــم  ــي إقلي ــترك ف ــا المش ــوار وعملن ــط والح ــل التخطي ــال »بفض ــا«، وق ــتتة روحّيً المش
كوردســتان العــراق أصبحــت لدينــا قــدرة كبيــرة علــى المشــاركة فــي ســّن القوانيــن 
الخاصــة بحقــوق اإلنســان والمواطنــة الحقيقيــة ونقــل تجربــة التعايــش إلــى مناطــق 

أخــرى مــن العــراق والتأثيــر اإليجابــى فــي شــعوب المنطقــة«.

ــان«.  ــة أدي ــا »مؤّسس ــنوية تمنحه ــزة س ــي جائ ــي« ه وح ــن الرُّ ــزة »التضام ــر أن جائ يذك
ســون أنفســهم ويعملــون  وتهــدف بهــا إلــى التشــجيع والتكريــم ألولئــك الذيــن ُيكرِّ
ــان  ــز التضامــن والوحــدة بيــن المواطنيــن الذيــن ينتمــون إلــى أدي ــر وتعزي ألجــل تطوي

مختلفــة، ال ســّيما فــي ســياقات التوتــر والعنــف.

جائزة التضامن الروحي 2019 



اســتمّر موقــع تعدديــة بوصفــه واحــًدا مــن أبــرز مشــاريع القســم اإلعامــي فــي أديــان خــال العاميــن 2019-2020، عامــًلا علــى تعزيــز ثقافــة 
قبــول اآلخــر وتثميــن التنــّوع مــن خــال خطــاب إعامــي يحّفــز الفكــر النقــدي، واحتــرام الحريــات، ومنهــا حريــة التعبيــر وحريــة الــرأي والمعتقــد، 

ونشــر المعرفــة الســليمة للتــراث الثقافــي والروحــي والدينــي المتنــّوع.

ا، محطــة ثابتــة منــذ إطــاق الموقــع فــي شــباط/فبراير 2017، بمســاهمات مــن كّتاب  لقــد شــّكلت مقــاالت الــرأي التــي تنشــر عــدة مــرات أســبوعّيً
ــيان  ــان أساس ــرز موضوع ــع، ب ــات المواضي ــدد اتجاه ــع تع ــطين. وم ــن وناش ــن وأكاديميي ــراء ومختصي ــن خب ــه، م ــي وخارج ــم العرب ــن العال م
ــن  ــة بهذي ــكاليات متعلق ــت إش ــي تناول ــاالت الت ــرات المق ــياق عش ــذا الس ــي ه ــرت ف ــد نش ــا. وق ــة كورون ــات جائح ــرأة، وتبع ــوق الم ــا حق هم

الموضوعيــن، إضافــًة إلــى مواضيــع وعناويــن أخــرى.

بــدوره اســتمر برنامــج »فينــا نحكــي ديــن« مــن خــال 11 حلقــة جديــدة، جــرى فــي أغلبهــا تطويــر صيغــة البرنامــج وتعديــل محتــواه ليتناســب 
مــع الهــدف المرجــو منــه، آخــًذا عيــن االعتبــار رأي المشــاهدين فــي الحلقــات الســابقة وتعليقاتهــم، حيــث قــام خبــراء ومختصــون بنقــاش 

مواضيــع متعلقــة بالبيئــة والعلــم والشــك وخطــاب الكراهيــة واألخبــار الزائفــة والنســوية والفــن وعاقتهــا بالديــن.

إضافــة إلــى المــواد المقــروءة والمرئيــة المنتجــة والمنشــورة خــال هذيــن العاميــن، ظهــرت روزنامــة تعدديــة فــي نســخ جديــد معّدلــة لــكل 
ــاد والمناســبات التــي تتضمنهــا، وجــرى التخطيــط لخطــوات مقبلــة  عــام، بالتقويميــن الميــادي والهجــري، مــع إضافــات علــى صعيــد األعي

تغنــي محتــوى الموقــع مــن خــال عــدة مشــاريع ســتظهر نتائجهــا فــي الفتــرة المقبلــة.

موقع تعددية

www.taadudiya.com

الجهة الممولة: : السفارة البريطانية

المنسق أو مدير المشروع: روجيه أصفر
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إصدارات أديان
ومنشوراتها

ربية الُمواَطِنّية ياسة والتَّ السِّ
في لبنان | 2016-1860

 نادين الفرنجي

المسؤولية االجتماعية اإلسالمية
للمواطنة والعيش مًعا

دليل إرشادي

مؤمنون ومؤمنات
على دروب الخير العام

السياســي  الحــدث  انعــكاس  كيفيــة  إظهــار  الِكتــاب  يحــاول 
هــات التربويــة، وِمــن َثــمَّ  المتأتِّــي مــن الداخــل أو الخــارج علــى التوجُّ
ــاعدة  ــائل مس ــر وس ــي ُتعتب ــب الت ــج والكت ــدارس والمناه ــى الم عل
فــي تشــكيل المواطــن اللبنانــي. إضافــة إلــى الصراعــات اإلقليميــة 
َوليــة، التــي ســاهمت بدورهــا فــي التأثيــر فــي القــرارات التربويــة. والدُّ

إطــار  فــي  الدليــل  هــذا  صــدر  المواطنــة،  سلســلة  ضمــن  مــن 
مشــروع »المســؤولية االجتماعيــة الدينيــة مــن أجــل المواطنــة 
ومؤسســة  أديــان  مؤسســة  بيــن  بالشــراكة  مًعــا«،  والعيــش 
ــة،  ــة العربي ــراكة الدنماركي ــج الش ــن برنام ــم م ــيون، وبدع دانميش

طبــارة.  نايــا  الدكتــورة  وبإشــراف 

ــم  ــي وقي ــاب الدين ــن الخط ــة بي ــى المواءم ــاب إل ــذا الكت ــدف ه يه

الحيــاة العامــة المعاصــرة، حيــث إن قيــم الحيــاة العامــة، تتخّطــى 
المجتمــع  فضــاء  إلــى  الجماعــة،  مجــال  أو  الخــاص  المجــال 
اإلنســاني ككّل. نأمــل أن يكــون بذلــك أداة مفيــدة ليــس فقــط 
للمفكريــن والباحثيــن فــي الشــؤون الدينيــة ولكــن أيًضــا للتعليــم 

العالــي اإلســامي.

ــة  ــاذج الفاعل ــن النم ــة م ــف بمجموع ــى التعري ــب إل ــعى الكتّي يس
مــن خــال ســيرة اثنَتــي عشــرة شــخصية إســامية ومســيحية 
ــال  ــي مج ــهاماتها ف ــا وإس ــى تجاربه ــوء عل ــلط الض ــرة، نس معاص
ــة  ــي تنمي ــارز ف ــهامات دوٌر ب ــك اإلس ــف كان لتل ــام، وكي ــر الع الخي
مجتمعاتهــا. تنوعــت رســاالت هــذه الشــخصيات ومشــاريعها فــي 
مجــاالت عــدة، مــن التنميــة االقتصاديــة، إلــى نشــر الوعــي اإلنســاني 
ــاعدة  ــى مس ــة إل ــة، إضاف ــة االجتماعي ــاواة والعدال ــق المس وتحقي
أكثــر الفئــات احتياًجــا فــي المجتمــع. هــذه الرمــوز اإلنســانية -وإن 
اختلفــت طبيعــة الديــن والشــرائع لديهــا-، اْلَتَقــت علــى مفهــوم 

ــر عــن إيمانهــا. ــا إلــى التعبي خدمــة اإلنســان، بوصفــه طريًق

اللغة: العربية

الناشر: معهد المواطنة وإدارة التنّوع 
في مؤسسة أديان - دار الفارابي

اللغة: العربية

الناشر: مؤسسة أديان بالشراكة
مع مؤسسة دانمشيون
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املسؤولية االجتماعية اإلسالمية 
للمواطنة والعيش مًعا

إشراف: د. نايال طبارة

دليل إرشادي

اللغة: العربية

الناشر: معهد المواطنة وإدارة التنّوع 
في مؤسسة أديان - دار الفارابي



دور المسيحية واإلسالم
في تعزيز المواَطنة والعيش معًا

تقرير عن الحوار بين األديان في الشرق األوسط 
)لبنان-األردن-تركيا-العراق(

لبنان 1920 - 2020 التاريخ الحّي

أتــى هــذا الكتّيــب لمواكبــة ذكــرى مئوّيــة إعــان دولــة لبنــان الكبيــر 
ــا بيــن مواطنيــن  مــن خــال االحتفــال بمئــة عــام مــن العيــش مًع
ــا  ــم، كم ــا له ــا نهائّيً ــان وطًن ــم لبن ــن بلده ــوا م ــات، جعل ومواطن

جــاء فــي وثيقــة الوفــاق الوطنــي )اتفــاق الطائــف(. 

يأتــي الكتّيــب علــى شــكل ألبــوم يحتــوي علــى مختــارات مــن 
أحــداث جــرت خــال هــذه المرحلــة )1920-2020( مــن تاريــخ لبنــان 
الطويــل، ُتمّثــل مــا عاشــه اللبنانّيــون واللبنانيــات مًعــا مــن إنجــازات 

ــر.  ــا الِعب ــب منه ــآس ُتكتس ــن م ــا وم ــر به ُيفتخ

واالجتماعّيــة  السياســّية  مجاالتهــا  تنــّوع  علــى  األحــداث،  هــذه 
ــزًءا  ــّكل ج ــا، تش ــة وغيره ــة والرياضّي ــة والفّني ــة واألدبّي واالقتصادّي
مــن ذاكــرة اللبنانييــن المشــتركة، وحافــًزا للعمــل مًعــا مــن أجــل

مستقبل أفضل. 

ويمكن استخدام هذا الكتيب أداة تعليمية في المدارس.

اللغة: اإلنكليزية

الناشر: مؤسسة أديان

اللغة: اإلنكليزية

الناشر: دراسة بحثية من تنفيذ 
مؤسسة أديان - معهد المواطنة 

وإدارة التنّوع ومركز رشاد
للحوكمة الثقافية

اللغة: العربية والفرنسية واإلنكليزية

الناشر: مؤسسة أديان

بعــد النســخة العربيــة، صــدر دليــل للتربيــة الدينيــة المســيحية 
ع الثقافــي باللغــة  واإلســامية علــى المواَطنــة الحاضنــة للتنــوُّ
والــدروس  للِعظــات  نظريــة  خلفّيــة  يتضّمــن  وهــو  اإلنكليزيــة، 
ــر -  ــل اآلخ ــة: تقبُّ ــم عام ــول 8 ِقَي ــن ح ــال واليافعي ــة لألطف الديني
العــدل - احتــرام القوانيــن والعهــود - الكرامــة اإلنســانية - الخيــر 

العــام - التضامــن - األمانــة - العفــو والغفــران.
ِصيــغ هــذا الدليــل بالتعــاون مــع المؤّسســات الدينيــة الرئيســية 
فــي لبنــان وهــي: دار الفتــوى اإلســامية، والمجلــس اإلســامي 
الشــيعي األعلــى، والمجلــس المذهبــي لطائفــة الموّحديــن الــدروز، 
و”مجلــس كنائــس الشــرق األوســط” الــذي يجمــع كافــة الكنائــس 
 )Danmission( »فــي لبنــان- بالتعــاون مــع مؤّسســة »دانميشــن
ــة”. ــة العربي ــراكة الدنماركي ــج “الش ــن برنام ــم م ــة وبدع الدانماركّي

يقــّدم هــذا التقريــر ملّخًصــا للمبــادرات الحاليــة للحــوار بيــن األديــان، 
فــي لبنــان واألردن وتركيــا والعــراق. وتحقيًقــا لهــذه الغايــة، يبنــي 
ــا لتحليــل أنشــطة الحــوار بيــن األديــان فــي  التقريــر إطــاًرا نظرّيً
الشــرق األوســط، ويعــرض تحليــًلا لألنمــاط الحاليــة للحــوار بيــن 
األديــان وتحّدياتهــا فــي هــذه الــدول، ويســتعرض مبــادرات الحــوار 

ــأنها. ــوارد بش ــر م ــة، ويوّف ــي كّل دول ــة ف ــية الجاري الرئيس

The Role of Christianity and Islam  
in Fostering Citizenship and 

Coexistence
Resources for preachers and religious educators  

on the shared values of public life

Beirut, 2019
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الحوار  بين األديان في الشرق األوسط
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تقرير عن واقع المسيحيين في العراق

ــيحيين  ــع المس ــة ِلوض ــة واضح ــم رؤي ــى تقدي ــة إل ــت الدراس هدف
فــي العــراق اليــوم، وِلنظرتهــم إلــى أنفســهم وأوضاعهــم، وعــن 
رؤيتهــم وتوقعهــم للمســتقبل. وقــد ارتكــزت الدراســة علــى 
ــدق  ــات أص ــن الخاص ــدف تضمي ــب، به ــددة الجوان ــة متع منهجي
األولويــات والمقترحــات  الواقــع وأشــمَلُه، وتقديــم  صــورة عــن 

ــع. ــذا الواق ــة له ــراءة الدقيق ــى الق ــاًء عل ــبة، بن ــة المناس العملي

 
 

 
 تقرير عن

 يف العراق نياملسيحي  واقع 
 
 دة األبعادمقاربة متعد  
 
 

 2019كانون األول/ديسمرب 

 

 

اللغة: العربية واإلنكليزية

الناشر: مؤسسة أديان - مركز رشاد 
للحوكمة الثقافية

تقرير عن الرأي العام الشبابي
حول السياسات غير الطائفية في لبنان

أتــى هــذا التقريــر الميدانــي نتيجــًة لدراســَتين ُأنِجَزتــا ضمــن العــام 
األول مــن تنفيــذ مشــروع »القــادة الشــباب مــن أجــل سياســة 
النموذجــي«. وتــا  الشــبابي  البرلمــان  لبنــان:  غيــر طائفيــة فــي 
ــابات  ــباًنا وش ــتقبلت ش ــة، اس ــوار وطني ــات ح ــاط منتدي ــذا النش ه
ــة، وأعطتهــم فرصــة  ــات اللبناني ن مــن مختلــف المناطــق والمكوِّ
والسياســة  الطائفيــة  حــول  حريــة  بــكل  آرائهــم  عــن  للتعبيــر 
أقيمــت  إليهــم.  بالنســبة  ومهّمــة  شــائكة  أخــرى  ومواضيــع 
المنتديــات بالشــراكة مــع »الفريــق اللبنانــي لتحويــل النزاعــات« بيــن 
ــرح  ــل يش ــر مفّص ــا تقري ــدر بعده ــو 2020، ص ــارس وتموز/يولي آذار/م

ــاركاتهم. ــال مش ــي خ ــباب اللبنان ــه الش ــر عن ــا عّب ــرز م أب

اللغة: العربية

الناشر: مؤسسة أديان - مركز رشاد 
للحوكمة الثقافية

الرأي العام الشبابي حول السياسة غير الطائفية في لبنان

1

الرأي العام الشبابي
حول السياسة غير الطائفية في لبنان

تقرير األدّلة الميدانّية ضمن مشروع  
"القادة الشباب من أجل سياسة غير طائفية في لبنان:  البرلمان الشبابي النموذجي"

إعداد
مركز رشاد للحوكمة الثقافية في مؤّسسة أديان

بدعم من سفارة مملكة هولندا في لبنان

 text text text text text text text text
 text text text text text
 text text text text

 Contact Contact

أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠

دليل التربية على التنّوع الّديني
للصفين الّثالث والّرابع من التعليم األساسي

ــد  ــي معه ــا، ف ــش مًع ــة والعي ــى المواطن ــة عل ــم التربي ــّور قس ط
الدليــل  هــذا  أديــان،  مؤسســة  فــي  التنــّوع  وإدارة  المواطنــة 
التنــّوع الدينــي   التربيــة علــى  للمعلميــن والمعلمــات مــن أجــل 

األساســي.  التعليــم  مرحلــة  والرابعمــن  الثالــث  للصّفيــن 

ثاثــة  إلــى  منقســمة  حصــة   24 فــي  الدليــل  مضمــون  يطّبــق 

التنــوع،  وتثميــن  اآلخــر،  مــع  والتضامــن  العالــم،  أديــان  محــاور: 
ــل  ــى الّتعام ــن عل ــذات قادري ــذ والتلمي ــة التامي ــي النهاي ــح ف ليصب
مــع الّتنــوع الّدينــي بإيجابيــة، موفقيــن بيــن التزامهــم الخــاص 
وانفتاحهــم علــى اآلخريــن، ورافضيــن أي نــوع مــن التمييــز المبنــي 

علــى االختــاف.

اللغة: العربية

الناشر: مؤسسة أديان - معهد 
المواطنة وإدارة التنّوع
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غار برنامج األوان ال�صّ

الّتنّوع الّديني الّتبية على 

اأ�صا�صي الّثالث/الّرابع  ف  لل�صّ
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الدليل اإلرشادي لبنان في مئة عام

أديــان،  مؤّسســة  فــي  التنــّوع  وإدارة  المواطنــة  معهــد  قــام 
لقيــام  األولــى  المئوّيــة  الذكــرى  بمناســبة  الدليــل  بإعــداد هــذا 
دولــة لبنــان الكبيــر فــي أيلول/ســبتمبر 2020، ليكــون فرصــة لتعزيــز 
ــه  ــذي عاش ــترك، ال ــي المش ــار الوطن ــابة بالمس ــال الش ــي األجي وع
ــى  ــوء عل ــليط الض ــم لتس ــن ث ــة، وم ــذه المرحل ــال ه ــون خ اللبناني
أبــرز األحــداث الوطنيــة واألماكــن الســياحّية، التــي تشــّكل مســاحة 

مشــتركة فــي الذاكــرة الجماعيــة.
اللغة: العربية

الناشر: مؤسسة أديان- معهد 
المواطنة وإدارة التنّوع

لبنان 
في ١٠٠ عام
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تقرير عن التعامل مع العنف والنوع االجتماعي 
في المناهج والكتب لصفوف السابع والثامن 

والتاسع في لبنان  

لمــاّدة  المناهــج والكتــب  بدراســة  الباحثــات  قــام فريــق مــن 
مــن  الثالثــة  للحلقــة  المدنيــة«  والتنشــئة  الوطنيــة  »التربيــة 
التعليــم األساســي )صفــوف 7، و8، و9(، والتــي صــدرت فــي لبنــان 
عــام 1997، الكتشــاف كيــف قاربــت هاتــان الوثيقتــان أو المصدران 
يــن علــى الســاحة العالمية،  )المنهــج والكتــاب(، موضوَعيــن مهمَّ
ولهمــا أهميتهمــا الخاصــة فــي لبنــان، وهمــا: موضــوع النــوع 
بــكلِّ أشــكالها(،  بيــن الرجــل والمــرأة،  االجتماعــي )المســاواة 
وموضــوع العنــف بكافــة أشــكاله. ولّمــا كان المركــز التربــوي 
قــد وضــع مناهــج جديــدة لهــذه المــادة -لكــن مــن دون كتــب 
حتــى اآلن-، أصبــح مــن المناســب أن َتجــري معالجتهــا ضمــن 
هــذا التقريــر بشــكل قريــب إلــى المقارنــة، فــي محاولــة للوقــوف 
يهــا لمواضيــع ترتبــط بالنــوع االجتماعــي والعنــف،  علــى مــدى تبنِّ

ــام 1997. ــت ع ــي ُوضع ــك الت ــن تل ــّل، م ــر أو أق ــبٍة أكث بنس

اللغة: العربية

الناشر: مؤسسة أديان بالشراكة مع 
اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو
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في المناهج والكتب لصف 
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في لبنان

التعامل مع 
العنف والنوع االجتماعي

تقرير حول

مؤسسة أديان
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دليل مقاربة المسائل الدينية في وسائل اإلعالم 
والتواصل االجتماعي بعيًدا عن خطاب الكراهية

جــرى تأليــف هــذا الدليــل ضمــن إطــار المبــادرات، التــي يقــوم بهــا 
أديــان،  ســة  مؤسَّ فــي  االجتماعيــة  المســؤولية  منتــدى  أعضــاء 
حيــث يشــّكل المنتــدى ِمنّصــًة ِلَتاقــي الناشــطين والناشــطات 
ــة  ــادرات هادف ــورة مب ــاده، وِلَبل ــف أبع ــي بمختل ــال الدين ــي المج ف
ــز العيــش مًعــا فــي ظــّل المواطنــة  فــي خدمــة المجتمــع، وتعزي

ــّوع.  ــة للتن الحاضن

فــي  الدينّيــة  المســائل  مقاربــة  تعزيــز  الدليــل  هــذا  يســتهدف 
خطــاب  عــن  بعيــًدا  االجتماعــّي  والتواصــل  اإلعــام  وســائل 
الكراهَيــة، بواســطة تحديــد مفهــوم هــذا الخطــاب، انطاًقــا مــن 
ــة  ــة، ومناقش ــات المحلّي ــة والسياس ــات الدولي ــوص واالتفاقي النص
إشــكالّيات الخطــاب الدينــي فــي اإلعــام الّلبنانــي، إضافــًة إلــى 
عــرض اإلطاَريــن األخاقــي والقانونــي لمواجهــة خطــاب الكراهَيــة. 
يمكــن أن يســتفيد مــن هــذا الدليــل -إضافــًة إلــى اإلعامييــن 
واإلعامّيــات العامليــن فــي حقــل الشــأن الدينــي-، كلُّ ناشــط 
وناشــطة فــي اإلعــام أو المجــال الدينــي أو المجــال العــام، ال 
ــل  ــوم -بفع ــُع الي ــح الجمي ــث أصب ــة، حي ــن ومواطن ــل كلُّ مواط ب
وســائل التواصــل االجتماعــي- شــركاء فــي هــذه المســؤولية.  

اللغة: العربية

الناشر: مؤسسة أديان بالشراكة
مع مهارات 11

بالشراكة معمؤسسة أديان ٢٠٢٠

دليل مقاربة المسائل الدينية
في وسائل ا�عالم والتواصل االجتماعي

بعيًدا عن خطاب الكراِهَية

استطالع رأي الشباب اللبناني
حول السياسة والطائفية

هــدف االســتطاع إلــى تعميــق فهــم الشــباب حــول التعدديــة 
فــي لبنــان، والهويــات الدينيــة والوطنيــة، واالهتمامــات والــرؤى 
بنــاء الوطــن فــي  الــى دورهــم فــي  المتعّلقــة بلبنــان، إضافــة 

البرلمانيــة المقبلــة فــي العــام 2022. منظــور االنتخابــات 

وقــد جــرى االســتطاع مــن قبــل »الدوليــة للمعلومــات« فــي المــدة 
ــمبر  ــون األول/ديس ــر و14 كان ــرين الثاني/نوفمب ــن 29 تش ــة بي الزمني
ــنة،  ــن 18 و3٥ س ــا بي ــم م ــراوح أعماره ــخص، تت ــمل 1800 ش 2019، وش
توّزعــوا بطريقــة تناســبية علــى األقضيــة اللبنانيــة، وفًقــا للناخبيــن 

ــّجلين. المس

اللغة: العربية

الناشر: مؤسسة أديان - مركز رشاد 
للحوكمة الثقافية
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يوم 
المرأة 

العالمي
مؤّسســة  واكبــت  كعادتهــا، 
المــرأة  يــوم  نشــاطات  أديــان 
العالمــي، والحمــالت العالميــة 
عبــر  اليــوم،  لهــذا  المخصصــة 
االجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
دعمهــا  تأكيــد  ســياق  فــي 

الجندرّيــة. للعدالــة 

ــان  ــل أدي ــق عم ــارك فري ــد ش وق
التقــاط  خــالل  مــن  بالحملــة 
العــام،  شــعار  تجّســد  صــور 
الحســابات  عبــر  نشــرها  تــّم 
علــى  للمؤّسســة  الرســمية 
االجتماعــي. التواصــل  وســائل 



عائلة أديان

كارولين توماس
مديرة التنمية والعاقات الدولية

الدكتورة نايا طبارة
مديرة معهد المواطنة وإدارة  التنوع

كريستينا بطرس
منسقة اإلعام الرقمي

داليا مقداد
مديرة الشؤون اإلعامية

زينب شمعون
منسقة في التنمية والعاقات الدولية

آنا ماريا ضو
منسقة االلتزام المجتمعي

شفيق منيمنة
المدير المالي

ريتا مكرزل
محاسب

برنارد مرعب
مدير الشؤون اإلدارية

البروفسور األب فادي ضو
مؤسس ومدير أديان
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إليزابيث كرم
مساعدة برامج

طال زيدان
مدير برامج

عبدو سعد
مدير  برامج

أدريانا أبو ديوان
مديرة التدريب

زينة أبو شام
منسقة بروتوكول

ميثم عماد
مديرة التربية

أحمد ناجي
منسق مشاريع

أمين ساروفيم
سائق ومساعد إداري

زينب منصور
عاملة

روجيه أصفر
باحث ومحرر



كّلي
لك

مدير تنفيذي جديد ألديان 

ــر  ــتاذ محاض ــو أس ــان، وه ــا ألدي ــًرا تنفيذّيً ــدي مدي ــي الهن ــور إيل ــن الدكت ــرى تعيي ــام 2020، ج ــة ع ــي نهاي ف
فــي العلــوم السياســية والعاقــات الدوليــة، متخصــص فــي حقــوق اإلنســان وأنظمــة الحكــم التعدديــة 

ــا. ــر مــن 20 عاًم ــي منــذ أكث ــي والعرب ــي اللبنان والمواطنــة، ناشــط ومــدرب فــي المجتمــع المدن

بســرور كبيــر، تســّلمُت مهــام المديــر التنفيــذي فــي مؤسســة 
ــان  ــي أدي س ــأن مؤسِّ ف ب ــرَّ ــة. وأتش ــاث المقبل ــنوات الث ــان للس أدي
ــة،  ــي المؤسس ــدور ف ــذا ال ــيَّ به ــدوا إل ــأن َيعه ــًرا ب ــي جدي وجدون

ــا. ــم جميًع ــزة عليه ــي عزي ــم ه ــرف ك ــي أع الت

إن أديــان ُتمّثــل بالنســبة إلــيَّ مثــاًلا ُيحتــذى بــه ِلمــا يجــب أن يكــون 
عليــه المجتمــع المدنــي، وهــي تجيــب عــن طموحــي الدائــم إلــى 

المواءمــة بيــن اهتماماتــي بالشــأن الروحــي وبالشــأن العــام.

وبعــد أكثــر مــن عشــرين عاًمــا مــن النشــاط فــي المجتمــع المدنــي، 
ــة  ــتكون فرص ــان، س ــة أدي ــي مؤسس ــؤوليتي ف ــأن مس ــق ب ــا واث أن
ألســتخدم فيهــا كل مــا تعّلمُتــه واختبرُتــه فــي المــكان الصحيــح.

يعملــون  الذيــن  األشــخاص  مــن  التعّلــم  إلــى  أتطّلــع  أيًضــا 
ــك،  ــال كل ذل ــن خ ــا. وم ــا أو خارجه ــن داخله ــان، م ــة أدي لمؤسس
ســي أديــان، ومجلــس إدارتهــا، ومجلــس األمنــاء،  أثــق بــأن مؤسِّ
وفريــق العمــل فيهــا، ســيعملون مًعــا لمواصلــة تحقيــق األهــداف، 

وتغييــر حيــاة كثيريــن وكثيــرات.

فــي هــذه األوقــات العصيبــة التــي يمر بهــا وطُننــا لبنــان والمنطقة، 
إنــه لَتحــدٍّ جميــل، فــي إبــراز الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه أديــان فــي 
التأثيــر -ولــو بشــكل جزئــي- فــي مســتقبل األفــراد والمجتمعــات، 

حتــى فــي البــاد المجــاورة.

خــال  حققنــاه  مــا  بعــض  فــي  سنتشــارك  التقريــر،  هــذا  فــي 
ــات  ــم التحدي ــي حج ين ف ــتثنائيَّ ــا اس ــن كان ــي 2019 و2020، اللذي عام
عاميــن  معنــا-  ســتدركون  -كمــا  أيًضــا  وكانــا  والشــكوك، 

والتضامــن  بالتنــّوع  االحتفــال  فــرص  صعيــد  علــى  ين  اســتثنائيَّ
اإلنســانية. والكرامــة 

ــل  ــا الراح ــة الباب ــا قداس ــي قاله ــارة الت ــذه العب ر ه ــرِّ ــك«، أك ــي ل »كّل
مســيرتنا  خــال  مريــم،  العــذراء  مــع  هلل  الثانــي  بولــس  يوحنــا 
لتقديــس العالــم، مــن خــال عمــل صالــح تلــو اآلخــر، ونصّلــي لكــي 

تتحقــق إرادة اهلل فــي مؤسســتنا وحياتنــا. 

الدكتور إيلي الهندي
المدير التنفيذي لمؤسسة أديان
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هيئة إدارية جديدة 
لمؤسسة أديان وتوسيع 

لمجال عملها

ي األوضــاع االقتصاديــة فــي لبنــان،  فــي العــام 2019، ونظــًرا إلــى تــردِّ
ــى  ــًة إل ــا. فإضاف ــة وأهدافه ــالة المؤسس ــى رس ــل عل ــل تعدي أدخ

عمــل أديــان علــى:
- تثمين التنوع الثقافي والديني بأبعاده النظرية والعملية.

- تعزيــز المواطنــة والعيــش معــا بســام وإدارة التعدديــة بيــن 
والسياســية  االجتماعيــة  الصعــد  علــى  والجماعــات،  األفــراد 

والروحيــة، واإلعاميــة  والتربويــة 

جــرى إضافــة هــدف ثالــث: تقديــم الدعــم للفئــات المهمشــة 
ــة  ــة االجتماعي ــق العدال ــى تحقي ــل عل ــن والعم ــة للمنكوبي واإلغاث
واالنتقاليــة والتنميــة البشــرية والبيئيــة بشــكل شــامل ومســتدام.

ــان  ــة أدي ــة لمؤسس ــة العام ــدت الهيئ ــام 2021، عق ــل الع ــي أوائ وف
ــا، جــرى خالــه انتخــاب الهيئــة اإلداريــة الجديــدة  ــا إلكترونّيً اجتماًع

للمؤسســة، التــي أصبحــت علــى الشــكل اآلتــي:
- الرئيسة الجديدة للمؤسسة الدكتورة نايا طبارة

- نائب الرئيسة وسام نحاس
- أمينة السر والمحاسبة تانيا عوض غرة

- أمين الصندوق األب أغابيوس كفوري
- عضو الهيئة اإلدارية الدكتور بدر السيف

كل األصدقــاء والشــركاء والداعميــن بالشــكر علــى الدعــم والتعــاون علــى مــر الســنين، وتؤكــد 
التزامهــا إكمــال مســيرة التغييــر معهــم.

عقب االنتخابات قال الرئيس السابق للمؤسسة األب فادي ضو:

وذكــر أن الرئيســة الجديــدة للمؤسســة الدكتــورة نايــا طبــارة هــي عضــو مؤســس ورئيســة مشــاركة فــي منظمــة أديــان مــن أجــل الســام 
ــة  ــن الكلي ــان، م ــوم األدي ــي عل ــوراه ف ــهادة دكت ــزة ش ــامية. حائ ــوم اإلس ــان والعل ــوم األدي ــي عل ــة ف ــتاذة جامعي ــا أس ــى عمله ــًة إل إضاف
ــي  ــة ف ــة، متخصص ــرة ومدرب ــة، محاض ــرة، مؤلف ــان(. خبي ــف )لبن ــس يوس ــة القدي ــس( وجامع ــوربون - باري ــا )الس ــات العلي ــة للدراس التطبيقي
الاهــوت اإلســامي لألديــان األخــرى، والتربيــة علــى التعدديــة الدينيــة، والعاقــات المابيــن دينيــة والمابيــن ثقافيــة والتصــوف اإلســامي 

ــة. ــات عالمي ــز وميدالي ــدة جوائ ــى ع ــة عل ــامية، حاصل ــوية اإلس والنس
وتوجهت الهيئة اإلدارية الجديدة إلى

فادي ضو

إن تســليم قيــادة أديــان لرفيقــة هــذه الرحلــة منــذ التأســيس منــذ أكثــر مــن 14 عاًمــا الدكتــورة 
ــه  ــة. أتوّج ــرح والثق ــْلَأى بالف ــة م ــي لحظ ــان، ه ــة أدي ــة مؤسس ــت رئيس ــي أصبح ــارة، الت ــال طب ناي

ــرح. ــاح والف ــات النج ــب تمني ــس اإلدارة بأطي ــي مجل ــن ف ــن اآلخري ــاء المنتخبي ــى األعض ــا وإل إليه
أضاف:

تأسســت أديــان فــي خضــم الحــرب لتكــون دائًمــا أداة إلحيــاء األمــل وبنــاء الســالم وتعزيــز 
التضامــن... مــع قيــادة نايــال ومجلــس اإلدارة وفريــق العمــل وجماعــة أديــان ومــع دعــم شــركائنا، 
ســتواصل أديــان مواجهــة هــذه التحديــات مــن خــالل اســتجابة أكثــر إبداًعــا وفعاليــة. وأنا ســأبقى 

ــًرا أول وعضــًوا فــي مجلــس األمنــاء. فــي خدمــة المؤسســة صفتــي مستشــاًرا وخبي



لقــد عملــت أديــان منــذ تأسيســها مــن أجــل القيــم األساســية 
-بنظرهــا- لعالمنــا، وهــي: التنــوع والتضامــن والكرامــة اإلنســانية. 
ركزنــا فــي الســنوات األولــى علــى التفاهــم المتبــادل وعلــى تغييــر 
ــتكمال  ــى اس ــة إل ــي حاج ــا ف ــك أنن ــد ذل ــا بع ــم أدركن ــات، ث الذهني
ذلــك بجهــد لتغييــر السياســات فــي اتجــاه المواطنــة الحاضنــة 
ــدة  ــة المتزاي ــع الحاج ــًرا م ــد. وأخي ــن والمعتق ــة الدي ــوع وحري للتن

ــا. ــى عملن ــد إل ــذا البع ــة ه ــا إضاف ــي، قررن ــن االجتماع ــى التضام إل

إنــه لشــرف لــي أن أعمــل مــع الهيئــة المنتخبــة الجديــدة، فــي 
ــة  ــاول مواجه ــي تح ــتمرار، الت ــة باس ــة المتنامي ــذه المهم ــبيل ه س
التحديــات والتعامــل مــع االحتياجــات الجديــدة علــى أســاس قيــم 
حقــوق اإلنســان التــي تشــمل الجميــع، وعلــى اإليمــان بــأن كل 
الجهــود المبذولــة بحســن نيــة تحــدث فرًقــا فــي عالمنــا، ال ســيما 

ــا«. ــد مًع ــذا الجه ــا ه إْن بذلن

لنبذل 
الجهد 

مًعا

الدكتورة نايا طبارة
رئيسة مؤسسة أديان
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$1،٥00،000

$1،٥00،000

$1،٥00،000

$1،٥00،000

هبات 
مخّصصة

هبات 
مخّصصة

نفقات 
برامج 

وأنشطة 

نفقات 
برامج 

وأنشطة 

إّن الفعاليــة والشــفافية، ُهمــا َمبــدآن يوّجهــان عملنــا فــي مؤّسســة أديــان. ونحــن نعــي تماًمــا أهمّيــة كّل 
ع، ونلتــزم اســتخدامه بأكثــر إنتاجيــٍة ممكنــة. لــذا، نــوّد أن نشــكر كل فــرد ومؤسســة حكوميــة وغيــر  تبــرُّ
ــن 2019-2020،  ــال العامي ــالتنا خ ــق رس ــة لتحقي ــوارد الازم ــن الم ــي تأمي ــا ف ــاهموا معن ــن س ــة، ممَّ حكومي

َوْفــق األرقــام اآلتيــة: 

إيرادات 2019 بالدوالر األميركي

إيرادات 2020 بالدوالر األميركي

مصاريف 2019 بالدوالر األميركي

مصاريف 2020 بالدوالر األميركي

رسوم
ومساهمات 

أعضاء

رسوم
ومساهمات 

أعضاء

نفقات 
تشغيلّية

نفقات 
تشغيلّية

تبّرعات 
وهبات غير 
مخّصصة

تبّرعات 
وهبات غير 
مخّصصة

معاشات 
موظفين 
وتوابعها

معاشات 
موظفين 
وتوابعها

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع
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$1،000،000
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$2،000،000
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132،4٦2

8٦،377
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$2،٥00،000
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التقرير المالي
2020-2019

1،9٦1،913



الجهات المانحة
نشكر الجهات المانحة التي ساهمت في تمويل برامجنا خال هذين العامين
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