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شكر وتنويه
يــود مركــز امللــك عبــد اللــه العاملــي للحــوار بــن أتبــاع األديــان والثقافــات )كايســيد( أن يتوجــه بالشــكر الجزيــل إىل 

الزمــالء والــركاء عــى مــا قدمــوه مــن أمثلــة لعملهــم وإبدائهــم آراءهــم ومالحظاتهــم بشــأن هــذا الدليــل، التــي لوالهــا 

مــا أمكــن إصــداره فعــاًل. ويف حــن أن جائحــة »كوفيــد-19« مــا تــزال واقًعــا مســتمرًّا، فــإن املركــز سيســعى جاهــًدا إىل 

مواصلــة التعــاون مــع  رشكائــه وإجــراء الدراســات االســتقصائية امليدانيــة مــن أجــل القيــام بعمــل جديــد ومبتكــر يســاعد 

منظــات القيــم الدينيــة املختلفــة والجهــات الفاعلــة الدينيــة وغريهــا مــن الجهــات العاملــة يف مياديــن الحــوار بــن 

أتباع األديان.

املحرر: كوليت هولدن.

املؤلفون: دكتور محمد أبو منر، أنس العبادي، أليكساندرا جوريتش ميلوفانوفيتش، ريناتا نيلسون  سميث 

املصمم: صويف كومبيت.
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إخالء مسؤولية
مــع أن املؤلفــن ومركــز الحــوار العاملــي )كايســيد( قــد بذلــوا قصــارى جهدهــم لضــان صحــة املعلومــات الــواردة يف 

هــذا التقريــر وقــت إرســاله إىل الطباعــة، ال يتحمــل املؤلفــون واملركــز أي مســؤولية تجــاه أي طــرف عــن أي خســارة أو 

رضر أو تعطــل ناجــم عــن أخطــاء أو إغفــاالت، ســواٌء أكانــت هــذه اإلغفــاالت أو األخطــاء نتيجــة إهــال أم حــادث أم 

أي سبب آخر.
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املقدمة

الحوار بني أتباع األديان يف مواجهة األزمات - دليل التعامل مع جائحة كوفيد- 19

ــوم  ــا، وإن العل ــًدا عامليًّ ــى تهدي ــد- 19« تبق ــإن جائحــة »كوفي ــاح، ف ــال أو لق ــاب أي دواء فع يف ظــل غي

ــات  ــات واملجتمع ــراد واملجموع ــى األف ــلوك الواجــب ع ــا عــى أمنــاط الس ــية تُطلعن ــة والسياس االجتاعي

ــح  ــن أن يصب ــذه، ميك ــاالت كه ــكل 1(. ويف ح ــات، )الش ــات والرصاع ــات األزم ــا يف أوق ــدول اتباعه وال

ــن يُنظــر  ــاس الذي ــف وإقصــاء الن ــدو العن ــن أن يغ ــلَّ تســامًحا، وميك ــاُت أق ــو السياســات واملجتمع صانع

َغن أيًضــا«1 ، ومتــي أدوار  إليهــم عــى أنهــم ميثلــون تهديــًدا »ليــس مســموًحا بهــا وحســُب، بــل ومســوَّ

مؤسســات القيــم الدينيــة وردود أفعالهــا يف ســياق كهــذا أساســية للعديــد مــن النــاس؛ إذ إنهــا توجههــم إىل 

التكيف مع الحالة والتفاعل مع »اآلخر«2 ،3 .

وبهذه الطريقة، فإن العديد من التحديات التي نراها يف ظل هذه 

الجائحة تعكس عن  كثب الصعوبات التي تواجهها املجتمعات يف حاالت 

الرصاع وما بعد الرصاع وحاالت األزمات األخرى.

1.   Dragojevicَ, M. )2019(. Amoral Communities: Collective Crimes in the Time of War. Ithaca, NY: Cornell University Press.

2.   Abu-Nimer, M. )2015(. Religion and peacebuilding: reflections on current challenges and future prospects. Journal of Inter-

Religious Studies, vol. 16.

3.   Abu-Nimer, M., & R.K. Smith )2016(. Interreligious and intercultural education for dialogue peace and social cohesion. 

International Review of Education, vol. 62, No. 4 )August(.
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4- The terms “interfaith” and “interreligious” are used interchangeably in this document since they

reflect the language used by different Partners and the examples within this guide.

5- We assume the potential positive role of religion in responding to global, national and local events is

already established and needs no further debate.

6- Abu-Nimer, M. )2015(. Religion and peacebuilding: reflections on current challenges and future

prospects. Journal of Inter-Religious Studies, vol. 16.

7- Little, D. )2007(. Peacemakers in Action: Profiles in Conflict Resolution. New York: Tanenbaum Center

for Interreligious Understanding.

املرحلة 1
غريزة البقاء

حاية األرسة، بدًءا 

بأفراد األرسة األكرث 

قربًا، ثم التفرع لتشمل 

األصدقاء. 

املرحلة 2
الدعم املجتمعي

البحث عن طرائَق 

ملساعدة املجتمع وحايته، 

غالبًا ما تقرتن مع الشك 

يف »الغرباء«. 

املرحلة 3
الدعم املجاوز لحدود 

مجتمع الفرد

التواصل مع من هم 

خارج دوائر التعاون 

الفوري.

الشكل 1: مراحل رد الفعل في األزمات أ

أ مير األفراد واملجتمعات بهذه املراحل الثالث برسعات مختلفة خاضعة للتاريخ ومستوى الوعي والسياق.

لقد اتبعت املجتمعات الدينية4 منطًا ماثاًل إلدارة األزمات يف أثناء انتشار الجائحة. وإن استجابات القيادات املجتمعية 

ا ملنع القوى  والجهات الفاعلة الدينية وأصحاب املصلحة الرسيعة واملستنرية لتصحيح الروايات ومعالجة القضايا مهمة جدًّ

املحركة )الديناميات( السلبية واإلرضار بالتاسك االجتاعي، ثم إن الروابط بن املجتمعات املحلية، التي تربطهم عالقة 

إخوة إنسانية مشرتكة، هي ذات أهمية كربى لتشجيع مبادرات أتباع األديان ودعمها أيًضا، وبخاصة تلك التي تستجيب 

للتحديات العاملية5.

ويركز كلٌّ من مؤسسات القيم الدينية وصانعي السياسات عى كيفية املشاركة البناءة فيا بينها، وكذلك عى زيادة فاعلية 

االستجابة للجائحة6 . إىل جانب ذلك، فلقد أصبح عمل أتباع األديان والحوار بينهم أداًة ذات أهمية متزايدة يف تنمية الثقة 

والعالقات والتعاون بن املجتمعات املحلية يف العديد من الَقطاعات، مثل التنمية وحاية البيئة وبناء السالم، وها أيًضا 

جزء ال يتجزأ من العمل الديني عموًما. ويف البيئات الهشة، وال سيَّا تلك التي تعاين حاليًّا من الرصاع أو تتعامل مع إرث 

الرصاع، عمل الحوار بن أتباع األديان عى مد الجسور بن املجتمعات املحلية وتخفيف التوترات7. 
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 8- Abu-Nimer, M., and M. Garred )2018(. Making Peace with Faith. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
 9- We collected these responses using two methods. We emailed a survey to KAICIID International Fellows, to which we received 

responses from over 50 Fellows. We also held online discussions involving over 100 Fellows in 4 regions, asking questions such as “How 

has this crisis impacted interfaith relations in your country?” and “What do you foresee will be the lasting consequences of the crisis on 

your interfaith work?” Answers included issues related to places of worship being closed, face-to-face interreligious dialogue and 

peacebuilding activities being cancelled, funds being shifted to other priorities, and financial challenges facing religious institutions. The 

most common challenge Fellows agreed on was related to social distancing preventing their mobility and interaction. Partners were 

consulted both directly to share examples of their work and through their resource platforms, such as the JLI and Berkley Center resource 

repository for COVID-19.

 يقدم هذا الدليل أمثلة وتوصيات عملية تحفز منو املبادرات القامئة بن أتباع األديان وإنشاء مبادرات جديدة ملعالجة بعٍض 

من التحديات العديدة املتصلة بجائحة »كوفيد-19«، مع تأكيد تطوير العالقات بن املجتمعات املحلية وتعزيزها بالحوار. 

وبالتحديد، فإن مركز الحوار العاملي يرغب يف أن يسلط الضوء عى األساليب التي يشجع بها الحواُر بن أتباع األديان 

و  املوارد  والعزلة وهدر  املجتمعي  االنفصال  املزيد من  بُغية منع  والتنوَع  املفتوح املشرتك  التواصَل  تدعم  التي  املبادراِت 

مشاعر الشك والريبة العميقة8.

لقد فرضت الجائحة تحديات كربى عى عمل أتباع األديان يف مختلِف أنحاء العامل، ولكن هذا ليس بالسبب الذي يجعل 

الحوار بن أتباع األديان أقلَّ أولوية. واليوم، فإن الحوار بن أتباع األديان قد بات أكرث رضورة للحفاظ عى السالم ومنع 

تصاعد التوترات أو العنف الناجم عن الخوف من »اآلخر« والشك فيه واالضطرابات املتنامية بن املجتمعات ومشاعر 

العزلة والكثري من التحديات األخرى .

يعرض هذا الدليل بعض التحديات التي تعرتض سبيل العالقات بن 

أتباع األديان وعملهم، ثم يقدم سلسلة من التوصيات تتضمن أمثلة 

للتطبيق العميل ومجموعة من املبادئ التي يجب مراعاتها عند تصميم 

املبادرات بن أتباع األديان أو املشاركة فيها9.

الحوار بني أتباع األديان يف مواجهة األزمات - دليل التعامل مع جائحة كوفيد- 19
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هذا الدليل هو نظرة أولية إىل الطرائق التي ميكن 

بها تطبيق منهج  الحوار بن أتباع األديان يف ظل 

"كوفيد-19".

ــم  ــات القي ــة ملنظ ــادرات الخالق ــز املب ــي يف أن تُحفَّ ــوار العامل ــز الح ــل مرك يأُم

الدينيــة والجهــات الفاعلــة الدينيــة ومنظــات املجتمــع املــدين واملنظــات الحكوميــة 

ــل هــو  ــان. وإن هــذا الدلي ــاع األدي ــل يف مجــال أتب ــي تعم ــددة األطــراف الت واملتع

مســتند فــوري يُعتمــد عليــه يف أوقــات التحديــات والتغيــري، وإننــا نرمــي إىل إضافــة 

ــًا، لذلــك يرحــب املركــز باملعلومــات املتعلقــة باملروعــات  ــا وقي ــه غنيًّ كل مــا يجعل

واملبــادرات التــي تقــع خــارج املجــاالت املذكــورة هنــا. وإذ يركــز الدليــل عــى عمــل 

ــات لتتــالءم  ــل أفضــل املارســات والتوصي ــع تعدي ــان، فــإن هــذا ال مين ــاع األدي أتب

ــور  ــن ص ــك م ــري ذل ــراق وغ ــات واألع ــاع الثقاف ــن أتب ــوار ب ــات والح ــع العالق م

العالقات والحوار بن أفراد املجتمعات.
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وضع هذا الدليل من أجل:

01

02

03

04

05

مساعدة منظات القيم الدينية عى العمل يف سياقات شتى بكل أرجاء العامل.

تحفيز منو أكرث منهجية لألنشطة واملبادرات التي تتجاوز ديانة املرء أو عقيدته إىل تطوير 

التعاون والتكاتف بن أفراد املجتمع.

متكن التعاون بن أتباع األديان من التعامل بطريقة أفضل مع التحديات املرتبطة بجائحة 

»كوفيد-19«.

ة التي  إعانة األفراد واملنظات عى التفكري يف خيارات مبتَكرة ملواجهة التحديات الجمَّ

يفرضها »كوفيد-19«، مع اتباع املبادئ واملارسات املتعلقة بأتباع األديان والتنمية.

استخالص بعض الدروس املفيدة بشأن التوصيات العملية وأفضل املارسات.

الحوار بني أتباع األديان يف مواجهة األزمات - دليل التعامل مع جائحة كوفيد- 19
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10

التحديات

نشــأت التحديــات اآلتيــة نتيجــة جائحــة »كوفيــد- 19«، أو تفاقمــت مــن جرَّائهــا، وهــي تتضمــن عــادًة الجوانــب 

التــي يركــز العمــل املتعــدد األديــان عــى معالجتهــا، أو املجــاالت التــي توتــر العالقــات بــن أتبــاع األديــان، أو 

تلك العوائق التي تحول دون تحقيق التعاون بن أتباع األديان.

الخوف والشك املتزايَدين

ازدياد كره األجانب

استبعاد الجاعات املوصومة

التغايض عن القواعد التقييدية والظلم

ة انهيار العالقات بن أتباع األديان واألعراق يف البيئات الهشَّ

تعزيز العقائد املطلقة دينيًّا )أي التي تلغي أي عقيدة أخرى(

التحديات اإلدارية التي تفرضها العزلة

تضاؤل التفاعل بن أفراد املجتمعات

التحوالت يف التمويل

التكيفيَّة )كون اليشء قاباًل للتكيف( يف مقابل امللموسيَّة )كون اليشء ملموًسا وماديًّا(
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الخوف والشك املتزايَدين

التحدي 1

ــع  ــل م ــم الشــكوك يف التعام ــة إىل تفاق ــرتن بالنزع ــا يق ــريًا م ــع كث ــاء واملجتم ــة األرسة واألصدق ــع إىل حاي إن الداف

األشــخاص الذيــن يُنظــر إليهــم عــى أنهــم »مختلفــون«، مثــل أولئــك القادمــن مــن بلــدان أَخــر أو األفــراد املنتمــن إىل 

مجتمعــات دينيــة أو عرقيــة مغايــرة. ويف ظــل جائحــة »كوفيــد-19«، ارتبــط الخــوف والشــك يف النــاس القادمــن مــن 

خــارج جاعــة املــرء األصليــة نوًعــا مــا بكــون الفــريوس ينتقــل باالتصــال القريــب مــع األفــراد. وإىل جانــب ذلــك، فقــد 

ارتبــط الخــوف بشــعائر ومارســات مجتمعــات عرقيــة، مثــل املجتمعــات الصينيــة واآلســيوية، ومجتمعــات دينيــة، مثــل 

ــيا 10  ــارك يف جنــوب آس ــان املب ــهر رمض ــات املتحــدة األمريكيــة واملســلمن يف ش ــيحين اإلنجيليــن يف الوالي املس

واملجتمعــات اليهوديــة يف نيويــورك11 ، وقــد تكــون هنالــك أيًضــا شــكوك تتصــل بالدافــع وراء العمــل اإلنســاين الــذي 

تقوم به منظات القيم الدينية ودعم أعضاء املجتمعات الدينية األخرى .

 10- Perrigo, B. )2020(. It was already dangerous to be Muslim in India. Then came the coronavirus. Time, 3 April. Available at https://

time.com/5815264/coronavirus-india-islamophobia-coronajihad/.

11-  Hassan, C., and G. McDonnell Nieto del Rio )2020(. New York City Jewish leaders write to mayor saying they were hurt by his 

comments and request a meeting. CNN, 30 April. Available at https://edition.cnn.com/202030/04//us/new-york-jewish-leaders-de-blasio-letter/
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ازدياد كره األجانب

التحدي 2

ــة  ــَف كاره ــي« إىل مواق ــريوس الصين ــح »الف ــك أدى مصطل ــب، كذل ــره األجان ــاد ك ــد-19« يف ازدي ــهم »كوفي ــد أس لق

لألجانــب حــن التعامــل مــع الشــعب اآلســيوي، مــع مــا لحــق ذلــك مــن عــزل وإقصــاء وهجــات كالميــة أو عنــف موجــه 

ألشــخاص ينتمــون إىل الصــن 12 أو »أشــخاص يشــبهون الصينيــن« 13، ثــم إن ارتفــاع معــدالت كــره األجانــب قــد يفــي 

ــرة  ــات املؤام ــة ونظري ــة التمييزي ــب النمطي ــار القوال ــة وانتش ــى الكراهيَ ــض ع ــذي يح ــاب ال ــات والخط إىل املضايق

ــم  ــد مــن صانعــي السياســات ومؤسســات القي ــات، أصــدر العدي والوصــم بالعــار واإلقصــاء. ولتجنــب كل هــذه التداعي

الدينيــة والقيــادات الدينيــة بيانــات أدانــت هــذا الســلوك والنهــج. وإذ ال ترتبــط التحيــزات واملعلومــات املضللــة مبجموعــة 

ــة  ــلطات الصحي ــل الس ــة، مث ــة مختلف ــات فاعل ــة واســتهدفت جه ــة متباين ــات فاعل ــن جه ــت م ــا نبع دون أخــرى، فإنه

ووسائل اإلعالم ومسؤويل الدول واملجتمعات الدينية.

»إننا بحاجة إىل كل ذرَّة تضامن ملواجهة »كوفيد-19« مًعا. ومع ذلك، 

فإن هذه الجائحة تستمر يف إطالق الِعنان ملوجة عارمة من البغضاء 

وكره األجانب وإلقاء اللوم عى اآلخرين والهلع، كذلك زادت املشاعر 

املناهضة لألجانب عى اإلنرتنت ويف الشوارع وانترت نظريات 

املؤامرة املعادية للساميَّة وُشنت هجات عى املسلمن مرتبطة 

بالجائحة«.

 أنطونيو غوترييش، األمني العام لألمم املتحدة   

12-  Asmelash, L. )2020(. With the spread of coronavirus came a surge in anti-Asian racism online, new research says. CNN, 20 April. 

Available at https://edition.cnn.com/202010/04//us/sinophobicracism-rise-coronavirus-research-trnd/index.html.

 13- DW )2020(. Campaign aims to #WashTheHate of coronavirus racism. Bonn. Available at https://www.dw.com/en/top-stories/s-9097.
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استبعاد الجامعات املوصومة

التحدي ٣

إن ازديــاد كــره األجانــب يضاعــف مــن الوصــم بالعــار، مثلــا أنــه قــد يســفر عــن إقصــاء مجموعــات إثنيــة أو عرقيــة 

أو دينيــة معيَّنــة، واألشــخاص الذيــن خضعــوا فعــاًل للرقابــة العامــة عــى أســاس مظهرهــم أو مارســاتهم أو انتائهــم إىل 

مجموعــات ضعيفــة معرَّضــون لخطــر املزيــد مــن الوصــم ويواجهــون تحديــات أكــرب مــن منظــور الصحــة العامــة التــي 

تتطلب مزيًدا من الرتكيز14.

ــاء« نتيجــة  ــم »غرب ــم عــى أنه ــا يف ظــروف ســيئة، ورمبــا يُنظــر إليه ــردون دوليًّ ــون وامل ــش الالجئ ــا يعي ــا م وغالبً

ــة الســلبية. وبجانــب ذلــك، فقــد يــؤدي الخطــر املتزايــد لإلقصــاء والوصــم إىل أن يخفــي األشــخاص  للقوالــب النمطي

أعــراض إصابتهــم بالفــريوس بــداًل مــن الســعي إىل تلقــي العــالج. والواقــع أن صــوًرا مــن بلــدان عديــدة تدعــم هــذا 

التحيــز؛ إذ إنهــا تُظهــر مخيــات الالجئــن يف معــزل عــن الســكان املحليــن مــاَّ يعــزز الحــدود النفســية املفروضــة بــن 

»نحن« )أي السكان املِضيفون( و«هم« )أي الالجئون واملهاجرون(.

)) إن الجاعات املوصومة هي األكرث عرضة للخطر يف أثناء األوبئة 

والجائحات... ذلك أن الوصم قد يدفع الناس إىل إخفاء أعراض املرض 

واالمتناع عن طلب الرعاية الطبية لتجنب التمييز... ]يف الواليات املتحدة 

األمريكية[، السكان اآلسيويون األمريكيون واألفارقة األمريكيون والهنود 

األمريكيون وسكان أالسكا األصليون واملسلمون األمريكيون والالتينكس... ((

رئيس الجمعية األمريكية لعلم النفس

14- Vertovec, S. )2020( Covid-19 and Enduring Stigma: The Corona Pandemic Increases Xenophobia and Exclusion Worldwide. Munich: 

Max-Planck-Gesellschaft. Available at https://www.mpg.de/14741776/covid-19-and-enduring-stigma.
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15-This is true in several South and Southeast Asian and African countries, but it is not exclusive to these regions. Even in non-crisis 

times, stigma is often worsened when the person is a migrant or “outsider” )Smith-Palmer, J., K. Cerri, U. Sbarigia, E.K.H. Chan, R.F. 

Pollock, W.J. Valentine and K. Bonroy )2020(. Impact of stigma on people living with chronic hepatitis B. Patient Related Outcome 

Measures, vol. 11(. The United Religions Initiative )URI( Regional Coordinator informed KAICIID on 24 April 2020 of this situation in 

South Asia and the interfaith relief work that URI has put together to help highly stigmatized and now even more ostracized groups.

كثري من الناس يف أثناء الجائحة، وخصوًصا 

املهاجرين والالجئن املصابن باإليدز أو غريه 

من األمراض 15 ، الذين ُوصموا فعاًل يف بعض 

لقمة  كسب  يف  صعوبات  يواجهون  البلدان، 

العيش وتحصيل الدواء أو ما يكفي من الغذاء. 

»كوفيد-19«  فريوس  أصابهم  من  بعض  وإن 

وسائل  عى  والتنمر  لإلساءة  تعرضوا  قد 

التواصل االجتاعي أو انتُهكت حقوقهم، وقد 

يحدث وصم ذايت مرتبط بالعزلة أيًضا.
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التغايض عن القواعد التقييدية والظلم

التحدي 4

إن التغــايض عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان والحريــات الدينيــة، وبخاصــة تجــاه األقليــات وغريهــا مــن الجاعــات 

ــم  ــد19-« الظل ــل »كوفي ــد جع ًغا. ولق ــوَّ ــرًا مس ــده أم ــم وع ــول الظل ــن قَب ــد م ــا هــو أبع ــد إىل م ــد ميت ــة، ق املوصوم

االجتاعــي أشــد وضوًحــا وظهــوًرا، وال ســيَّا عندمــا يتعلــق األمــر بالســكان الضعفــاء. ثــم إن الحيــاة اليوميــة لكثــري 

ــة  ــرَي الصحي ــون التداب ــا يلتزم ــا عندم ــا، وخصوًص ــرث تحديً ــت أك ــد أصبح ــاع األرض ق ــتى أصق ــاس يف ش ــن الن م

املطلوبــة، وهــذا واضــح تحديــًدا يف املناطــق التــي ال ميكــن فيهــا تحقيــق التباعــد االجتاعــي أو التــي يصعــب فيهــا 

تأمــن امليــاه والوصــول إىل املرافــق الصحيــة. ويف الغالــب، تكــون مجموعــات األغلبيــة أو الســكان داخــل املجتمعــات 

ــن أن  ــة ميك ــة والطبي ــزام اإلجــراءات الحكومي ــن الت ــاء ع ــكان الضعف ــود، وإن عجــز الس ــول القي ــة لَقب ــرث مالءم أك

يســهم يف زيــادة التمييــز واتســاع االنقســامات والظلــم املجتمعــي والتدابــري الحكوميــة أو التريعــات التــي تضفــي 

الرعية عى الظلم 16.

16-  United Nations )2020(. Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women. New York. Available at https://reliefweb.int/sites/reliefweb.

int/files/resources/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf.
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شة يف بعض املجتمعات وتعاين من حاالت  ,,وإذ إن بعض األقليات مهمَّ

الحرمان االقتصادي، ماَّ قد يسفر عن معاناة أكرب يف أثناء انتشار 

الجائحة، فإن التوترات والفوارق الدينية والعرقية ميكن أن تتفاقم إىل 

حد كبري، وقد تستخدم القياداُت الجائحات لزيادة االنقسام، كذلك رمبا 

يتوىل أفراد املجتمعات رعاية مجتمعاتهم قبل أي شخص آخر )أو قبل 

الجميع(؛ إذ يفكر الناس يف معتقدهم ومجتمعهم أكرث ما يفكرون يف 

أتباع األديان املغايرة، وهناك أيًضا قضايا أخرى أكرث إلحاًحا ال ميكن 

للعمل بن أتباع األديان أن يحلها وحده بالرضورة ’’.

زميل دويل من زمالء مركز الحوار العاملي »كايسيد«
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ة انهيار العالقات بني أتباع األديان واألعراق يف البيئات الهشَّ

التحدي ٥

مــع تنامــي الحاجــة إىل قيــادة قويــة قــادرة عــى إدارة الجائحــة، اســتخدم بعــض السياســين والقيــادات الدينيــة املوقــف 

لتعبئــة النــاس لدعــم سياســات معيَّنــة أو فــرض املزيــد مــن القيــود عــى جاعــات بعينهــا، وهــذا مــن شــأنه أن يُلحــق 

ة. الرضر بالعالقات بن املجتمعات أو يعكسها يف بيئات هشَّ

فعــى ســبيل املثــال، أدىل رجــل كان يحــاول إحــراق كنيســة يف اســطنبول برتكيــا يف مايــو املــايض بشــهادة قــال فيهــا: 

»لقــد أقدمــت عــى هــذا العمــل ألنهــا كانــت ســببًا يف نــر فــريوس كورونــا املســتجد )كوفيــد-19(17 . ويف ســياٍق أخــر، 

إن رُهــاب اإلســالم تجــى كثــريًا يف الخطــاب الشــعبوي يف مناطــق محتلفــة مــن العــامل، األمــر الــذي أدى إىل اتخــاذ 

هــة ضــد املســلمن يف بعــض الــدول. ومــن األمثلــة املاثلة رد فعــل بعض   السياســين  تدابــري حكوميــة تفــرض قيــوًدا موجَّ

ــة املســيحية األرثوذكســية يف التعامــل مــع املكونــات الربوتســتانتية؛ إذ يُنظــر  الســلبي يف بعــض املجتمعــات ذات األغلبي

إليهم عى أنهم يقدمون املساعدة لغرض وحيد يتلخص يف اكتساب عدد من »املبرين الجدد«18 .

وعليــه، فــإن ترســيخ املخــاوف القامئــة واالضطرابــات وكــره األجانــب يقــوض التقــدم املحــرز يف نــزع فتيــل التوتــرات 

بن الجاعات، ويرض بعملية االندماج يف املجتمع، وميكنه أن يشعل فتيل العنف من جديد.

 17- Agos.com )2020(. Bakırköy Ermeni Kilisesi’nin kapısı yakılmak istendi. Available at http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24007/bakirkoy-

ermeni-kilisesi-nin-kapisi-yakilmak-istendi?fbclid=IwAR3C4726M4eIn N1SKM1a-4nDFLEhfYdLxTLiLTsmdWl_dj3ISVZO7XjpGUM.

 18- Leustean, L. )2019(. Forced Migration and Human Security in the Eastern Orthodox World. London: Routledge.
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تعزيز  العقائد املطلقة دينيًّا

التحدي ٦

يــروج بعــٌض مــن القيــادات الدينيــة مــا يســمى »عقيــدة الخــالص« للمؤمنــن والعقــاب لآلخريــن كلهــم، بدعــوى أن هــذا 

ًهــا إىل »املذنبــن« . وهــذا النــوع مــن الخطــاب الدينــي، الــذي ينــره عــدد محــدود مــن  الفــريوس قــد ُخلــق عقابـًـا موجَّ

ــد-19« بــن التجمعــات مــع اســتمرار الوعــاظ يف إقامــة الشــعائر  ــة، أدى إىل تفاقــم انتشــار »كوفي ــات الديني املرجعي

واالحتفــاالت 20. وإذ اســتمرت الكنائــس يف اليونــان21  ورصبيــا22  والواليــات املتحــدة األمريكيــة 23 يف اتبــاع هذا الســلوك، 

ــود األرثوذكــس املتشــددين25  وبعــض  ــورك24  وبعــض اليه ــة الحســيدية يف نيوي ــات اليهودي ــا بعــض املجتمع ــت أيًض تابع

الدعــاة املســلمن26 يف مناطــق متنوعــة مــن العــامل مارســَة الشــعائر الدينيــة بغــض النظــر عــن النــداءات الداعيــة إىل 

إغــالق أماكــن العبــادة27 . ويف بعــض الحــاالت، تســببت ترصفــات قلــة قليلــة مــن املرجعيــات يف خلــق ردة فعــل عنيفــة 

تجاه جاعات دينية بأرسها.

19 - Today Online )2020(. Outrage as Singapore ustaz says coronavirus God’s punishment on Chinese. New Straits Times, 8 February.

20 - Abu-Nimer, M. )2001(. Conflict resolution, culture, and religion: toward a training model of interreligious peacebuilding. Journal of 

Peace Research, vol. 38, No. 6 )November(.

 21- Greek City Times )2020(. Residents in Patras defy coronavirus restrictions and attend Sunday church service. 6 April. Available at 

https://greekcitytimes.com/202006/04//residents-in-patras-defycoronavirus-restrictions-and-attend-sunday-church-service/.

22- Baboulias, Y. )2020(. Communion and the coronavirus: COVID-19 triggers deep Orthodox divisions. BalkanInsight, 27 April. 

Available at https://balkaninsight.com/202027/04//communion-and-thecoronavirus-covid-19-triggers-deep-orthodox-divisions/.

 23- Aljazeera )2020(. US churches confront coronavirus restrictions for Easter. 10 April. Available at https://www.aljazeera.com/

news/202004//churches-confront-coronavirus-restrictionseaster-200409202439519.html.

 24- Markowitz, J. )2020(. “Plague on a Biblical scale”: Hasidic families hit hard by virus. New York Times, 21 April. Available at https://

www.nytimes.com/202021/04//nyregion/coronavirusjews-hasidic-ny.html.

 25 -Rothwell, J. )2020(. Israel’s ultra-orthodox Jews in health crisis after defying coronavirus lockdown. The Telegraph, 14 April. Available 

at https://www.telegraph.co.uk/news/202014/04//israels-ultraorthodox-jews-health-crisis-defying-coronavirus/.

26- Abi-Habib, M., and Z. ur-Rehman )2020(. Imams overrule Pakistan’s coronavirus lockdown as Ramadan nears. New York Times, 23 

April. Available at https://www.nytimes.com/202023/04//world/asia/pakistan-coronavirus-ramadan.html.

 27- Austin, H. )2020(. Hundreds of thousands defy Iraq’s curfew to visit martyred imam’s shrine. NBC News, 21 March. Available at 

https://www.nbcnews.com/news/world/hundreds-thousandsdefy-iraq-s-coronavirus-curfew-visit-martyred-imam-n1165536.
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التحديات اإلدارية التي تفرضها العزلة

التحدي ٧

ــة، ولــن يتســنى تحقيــق التباعــد االجتاعــي والحجــر الصحــي  إن الحاجــة إىل منــع انتقــال العــدوى تفــرض تحديــات جمَّ

إال إن ُوجــد حيــز مــكاين يســمح بذلــك. ويف الَقطاعــات األشــد فقــرًا مــن املجتمــع ويف البيئــات الســكانية املكتظــة، قــد 

ال تكــون التدابــري الوقائيــة الراميــة إىل منــع تفــيش »كوفيــد-19« ممكنــة التطبيــق. ثــم إن البقــاء يف بيــوت مزدحمــة 

وزيــادة املســؤوليات املنزليــة والتحديــات التــي تواجــه تحصيــل األشــياء الرضوريــة واالفتقار إىل الفــرص للقــاء اآلخرين... 

ــان  ــة هــا تحدي ــال28، فالوحــدة والعزل ــف األطف ــزيل وتعني ــف املن ــادة العن ــا يف زي ــا إســهاًما فوريًّ ــور أســهمت كلُّه أم

ــال  ــا االتص ــي يؤمنه ــَة الت ــوا الراح ــن ُحرم ــرىض الذي ــنن وامل ــال واملس ــل األطف ــة، مث ــات الضعيف ــان املجموع يواجه

الجســدي أو وجــوَد األهــل واألقــارب . وعــى هــذا، فــإن اتخــاذ أتبــاع األديــان موقًفــا واضًحــا هــو خطــوة رضوريــة، لكــن 

تدابري التباعد االجتاعي زادت من صعوبة وضع استجابات مشرتكة.

عون عى البقاء  ,,يف الوقت الذي تُطبَّق فيه تدابري التباعد والناس يُشجَّ

يف املنازل، فمن املرجح أن يزداد خطر عنف الريك’’.

منظمة الصحة العاملية 29

28 - United Nations )2020(. UN chief calls for domestic violence “ceasefire” amid “horrifying global surge”. UN News, 6 April. Available at 

https://news.un.org/en/story/20201061052/04/.

29-World Health Organization )2020(. COVID-19 and Violence Against Women: What the Health Sector/System Can Do. Geneva. Available at 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/COVID-19-VAW-full-text.pdf.
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تضاؤل التفاعل بني أفراد املجتمعات

التحدي 8

إن عــدم القــدرة عــى التجمــع يُعــد أحــد أعظــم التحديــات التــي تواجــه املجتمعــات الدينيــة وعمــل أتبــاع األديــان، ولقــد 

ــل  ــالمة. وإن التفاع ــة والس ــراءات الصح ــاع إج ــة اتب ــة بُغي ــعائرهم الديني ــاتهم وش ــر مارس ــن الب ــن م ــري املالي غ

االجتاعــي بــن أفــراد املجتمــع أمــر بالــغ األهميــة لنجــاح عمــل أتبــاع األديــان؛ إذ يســتند مفهــوم الحــوار بالكامــل إىل 

االتصــاالت والعالقــات بــن البــر. وعليــه، فــإن االفتقــار إىل التفاعــل يعرقــل بنــاء العالقــات ورمبــا يلغــي التقــدم الــذي 

دام لسنوات ِطوال يف مجال سد الفجوات بن أتباع األديان.

ثــم إن الحفــاظ عــى الثقــة عــى مــدى ســنوات عديــدة يف العالقــات يتطلــب التواصــل اإليجــايب املســتمر30 ، لذلــك ال 

ــار  ــة. وتتجــى اآلث ــل الجائحــة ســوف تتحمــل العزل ــان قب ــاع األدي ــة بــن أتب ــا أن نفــرتض أن العالقــات اإليجابي ميكنن

الســلبية اإلضافيــة املرتتبــة عــى الجائحــة يف البُعــد الدينــي، الــذي يقســم القيــادات الدينيــة إىل فريقــن، أحدهــا يــرى 

أن الحضــور الجســدي أمــر إلزامــي واآلخــر يدعــم مارســة الشــعائر يف أماكــن خاصــة أو عــرب اإلنرتنــت. وبنــاء عــى 

كل ما سبق، فلقد أصبح الحوار بن أتباع األديان أكرث رضورة ملنع التوترات بن أفراد املجتمع الواحد.

»يف ]ديني[، تتجى الحياة الدينية يف أن نلتقي بأفراد املجتمع ونتشارك 
وجبات الطعام والصلوات واللحظات الجميلة. وعليه، فالتحدي اليوم 

يكمن يف القدرة عى إيجاد طريقة للبقاء عى تواصل واإلحساس بأنك 
قريب من اآلخرين دوًما«.

زميل دويل من زمالء مركز الحوار العاملي »كايسيد«

30 - Brown, R., and M. Hewstone (2005). An integrative theory of intergroup contact. Advances in Experimental Social Psychology, vol. 37.
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التحوالت يف التمويل

التحدي 9

مــع التدهــور االقتصــادي31,32،  وتحــول األولويــات نحــو مكافحــة الجائحــة مكافحــة فوريــة، فــإن متويــل أنشــطة أتبــاع 

األديــان يعرتيــه التحــول اليــوم. ومــع أن كثــريًا مــن منظــات ومؤسســات القيــم الدينيــة املحليــة يعتمــد عــى التربعــات 

واملنــح33، فقــد تحــول املانحــون صــوب مروعــات وبحــوث متصلــة بالجائحــة وقلصــوا التمويــل املقــدم إىل نشــاطات 

وبرامــج حواريــة يطبقهاأتبــاع األديــان، مــا دعــا هــذه املنظــات واملؤسســات إىل تحويــل أنشــطتها إىل الرتكيــز أكــرث 

عــى تقديــم املعونــات واإلغاثــة34,35. وهنــاك أيًضــا خطــر يتمثــل يف أن تــؤدي تحــوالت التمويــل هــذه إىل تراجــع الحــوار 

بــن أتبــاع األديــان ومروعاتــه أو تعليقهــا، وهــو مــا قــد يؤثــر ســلبًا يف التقــدم املحــرز يف بنــاء الجســور بــن أتبــاع 

ة36 . األديان، وبخاصة يف البيئات الهشَّ

 31- United Nations Department of Economic and Social Affairs )2020(. COVID-19 to Slash Global Economic Output by $8.5 Trillion Over 

Next Two Years. New York. Available at https://www.un.org/development/desa/en/news/policy/wesp-mid-2020-report.html.

 32- Organisation for Economic Co-operation and Development )2020(. The World Economy on a Tightrope. Paris. Available at https://www.

oecd.org/economic-outlook/.

33-  These shifts may also affect funding for other types of dialogue-related work, cross-community relief-work and development aid, such as 

childhood vaccinations, effects of other ongoing diseases )e.g. Ebola( and famine.

34-  Tony Blair Institute )2020(. COVID-19: Guide for Governments Working with Religious Leaders to Support Public Health Measures. 

London. Available at https://institute.global/sites/default/files/inline-files/Tony%20Blair%20Institute%2C%20Working%20With%20Religious%20

Leaders%20to%20Support%20Public%20Health%20Measures.pdf.

 35- United States Agency for International Development )2020(. Faith-based Organizations Responding to COVID-19. Washington, D.C. 

Available at https://www.usaid.gov/documents/1875/faith-basedorganizations-responding-covid-19.

 36- Before the pandemic there was a growing acknowledgement of the need to work within and foster the humanitarian–development–peace 

triple nexus )United Nations Economic and Social Council )2020(. Enhancing the Humanitarian–Development–Peace Nexus. New York. 

Available at https://www.un.org/ecosoc/en/node/14973644(. This cross-sector nexus is particularly apparent in work by local faith
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التكيفيَّة يف مقابل امللموسيَّة

التحدي10

كيــف نطــور شــيئًا ملموًســا؟ إن القــدرة عــى تكييــف الشــعائر الدينيــة مــع التدابــري الرســمية الســاعية إىل منــع انتشــار 

»كوفيــد19-« تعــد تحديـًـا مســتمرًّا؛ إذ إن بعــض هــذه الشــعائر ال ميكــن تكييفــه بســهولة، مثــل التعميــد والدفــن. وبعيــًدا 

ــة  ــم ومــدى مرون ــان والحــوارات بينه ــاع األدي ــج أتب ــة إدارة برام ــدرس كيفي ــا أن ن ــن علين ــة، يتع عــن الشــعائر الديني

الجهــات الفاعلــة وقدرتهــا عــى التكيــف. إىل جانــب ذلــك، ميكــن أن تفــي املشــاركة االفرتاضيــة املســتمرة إىل اإلحبــاط 

والحاجــة إىل نتائــج ماديــة وملموســة. ويف العديــد مــن النــدوات اإللكرتونيــة بشــأن اســتجابات أتبــاع األديــان لجائحــة 

ــري  ــألة تغي ــألة ليســت مجــرد مس ــع، فاملس ــي عــى أرض الواق ــري حقيق ــَة إىل تأث ــاركون الحاج ــد املش ــد-19«، أك »كوفي

اإلطــار والشــكل والتفكــري فيــا وراء العمــل بــن أتبــاع األديــان، بــل إنهــا تتنــاول التحديــات املرتبطــة بالوجــود عــى 

ــة، مــن الصعــب أو  اإلنرتنــت وقــوة االتصــال أيًضــا. ويف العديــد مــن املناطــق واملجتمعــات، وال ســيَّا يف البيئــات الهشَّ

مــن املســتحيل نقــل كل عمــل أو نشــاط شــخيص عــرب اإلنرتنــت37 . وعــى هــذا، فــإن التكيــف مــع »كوفيــد19-« والعمــل 

بــن أتبــاع األديــان ال ميكــن أن يقتــرصا عــى القيــام باألنشــطة نفِســها التــي كانــت تقــام مــن قبــُل وال ينبغــي لهــا 

ذلك، بل يجب نقلها افرتاضيًّا أيًضا.

 37 -This was especially noticeable in the examples of Fellows during the online conference, where they mentioned challenges with internet 

connection and online literacy.
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توصيات وأمثلة عملية لعمل أتباع األديان

ة مــن أمثلــة للعمــل  نركــز هنــا عــى قامئــة غــري حرصيــة للتوصيــات املســتمدَّ

املتنــوع بــن أتبــاع األديــان، الــذي انطلــق منــذ فربايــر عــام 2020 ملواجهــة 

ــل  ــة للعم ــٌة عملي ــا أمثل ــاِت أيًض ــب التوصي ــد-19«، ويصاح ــات »كوفي تحدي

ــاع  ــا لعمــل أتب الدينــي املشــرتك واألحــادي الجانــب ميكــن أن تكــون أساًس

األديان مستقباًل.

ملَّا كان الكثري من التحديات مرتبطًا بقضايا 
الثقة والشك وسوء الفهم، أو بعمل أتباع 
األديان رأًسا، فإن التوصيات واملبادئ 

مة لِتبيان عمل أتباع األديان  التوجيهية مصمَّ
الذي يسلط الضوء عى التعاون والتضامن 
ويعتمد عى مبادئ الحوار لبناء التاسك 

االجتاعي وتعزيزه.
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 »عى الحوار بن أتباع األديان أن يُظهر قوته وقدرته عى الثبات، كا 

عليه أكرث من أي وقت مىض أن يثِبت القيمة الفريدة ملبدأ الوحدة يف 

التنوع، فا سيخرجنا من هذه املحنة ليس مظهرنا الخارجي أو شعائرنا، 

بل الثقة الداخلية يف دور البرية، وينبغي أيًضا لكل تعبري ومعرفة 

وحكمة يتمتع بها كل شخص ومجتمع أن تغذي جسم كل إنسان يعاين من 

هذا الفريوس الفتاك. ثم إن التوكل عى الله عزَّ وجلَّ ال يعني أننا 

نون، بل هو يعني أن إدراكنا لقدسية بعضنا بعًضا يلهمنا مد يد  محصَّ

العون واملساعدة إىل الجميع«. 

زميل دويل من زمالء مركز الحوار العاملي »كايسيد«

ــوار إىل  ــي الح ــوار؛ إذ يرم ــان والح ــاع األدي ــود أتب ــالج بجه ــل ع ــج أفض ــم تعالَ ــوء الفه ــك وس ــة والش ــا الثق إن قضاي

ــة مــن التعصــب  ــات »مــن حال ــك املختلفــن«، وهــو يحــول العالق ــن أولئ ــاء »جســور التواصــل ب ــة وبن اســتعادة الثق

ــي  ــات الت ــم38 . ويف األوق ــن كله ــات اآلخري ــق واالحــرتام الختالف ــم العمي ــن الفه ــة م ــم إىل حال ــة وســوء الفه والقولب

يتعــرض فيهــا التاســك االجتاعــي للتهديــد، فــإن األنشــطة التــي تســتهدف بنــاء الثقــة، مثــل أعــال التضامــن والتعــاون 

والتفاهــم، هــي أنشــطة رئيســة. وتســهم أيًضــا أنشــطة أتبــاع األديــان، باإلشــارة إىل املفاهيــم والقيــم الدينيــة، يف تحويــل 

ــاع  ــادرات أتب ــق لوضــع مب ــري بعم ــة التفك ــم للغاي ــن امله ــاء الجائحــة، فم ــا. ويف أثن ــرث تعاونً ــات أك التنافــس إىل عالق

األديــان، التــي تبنــي جســور التواصــل والتقــارب وتؤثــر تأثــريًا إنســانيًّا وتقــدم املعلومــات واإلغاثــة وتبلــغ عــن أنشــطة 

الحوار بن أتباع األديان حيثا أمكن، مع أنها ليست حوارية يف األسلوب دامئًا.

 38- Abu-Nimer, M., and A. Alabbadi )2017(. Fellows: Interreligious Dialogue Resource Guide. Vienna: International Dialogue Centre 

)KAICIID(. Available at https://www.kaiciid.org/publicationsresources/fellows-interreligious-dialogue-resource-guide.
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عمل أتباع األديان والحوار بينهم يف ظل »كوفيد-19«: خمسة مبادئ 

توجيهية

ــع إىل  ــن التحــول الرسي ــات، ولك ــكل األوق ــح ل ــان تصل ــاع األدي ــا ألتب ــادرة م ــع مب ــة، لوض ــة اآلتي ــادئ التوجيهي إن املب

ــا عرضــة لخطــر النســيان.  ــا تجعله ــا الجائحــة أو ُوجــدت مــن جرَّائه ــي فاقمته ــات الت ــة التحدي ــز عــى مواجه الرتكي

وتشــمل املبــادئ التوجيهيــة الخمســة يف املقــام األول تدابــري الصحــة والســالمة العامــة، ذلــك لكــون تنفيذهــا يحظــى 

باألولوية الكربى.

خلــق ثقافــة اإلدمــاج، أي ينبغــي إرشاك كل املجموعــات واألفــراد ذوي الصلــة. وإذ إن الشــمولية 

ــة يف  تحظــى باألولويــة يف أنشــطة أتبــاع األديــان، ينبغــي أن تعتمدهــا املجتمعــات الدينيــة كافَّ

األزمات، وهي تتطلب بيئة آمنة يعاَمل فيها كل شخص وكل مجموعة معاملًة متساوية.

ــز  ــات لتعزي ــق والثقاف ــان واملناط ــاع األدي ــن أتب ــن ب ــار التضام ــف وإظه ــن التعاط ــري ع التعب

األمل وتبديد املخاوف.

تعزيــز الجهــود الخرييــة والخدميــة وجعلهــا أكــرث انتظاًمــا وتنســيًقا وأكــرث قابليــة للتطبيــق يف 

املجتمعات.

تكييف السلوكيات والنُّهج واملنهجيات والتقنيات مع تعزيز القدرة عى التأقلم. 

ــع  ــم م ــى التأقل ــدرة ع ــز الق ــرة لتعزي ــات مبتك ــاذ تقني ــور واتخ ــا لألم ــلوكنا ونظرتن ــف س تكيي

الوضع الجديد.

تأكيــد الرتابــط البــري، أي تذكــري النــاس واملجتمعــات بأهميــة الرتابــط ملواجهــة االنقســام. وإن 

العمــل الــذي يقــوم بــه  أتبــاع األديــان يســلط الضــوء عــى إنســانية »اآلخــر«، وهــو يســاعد عــى 

تبديد املخاوف، وميكنه أيًضا الحد من الطبيعة املتِعبة للعزلة والوحدة.
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إقامة رشاكات 

متعددة األديان 

والقطاعات لتعزيز 

األنشطة

إن أفضــل املارســات األساســية هــو التعــاون مــع جهــات فاعلــة أو قَطاعــات ذات 

ــواٌء  ــاطات، س ــتجابات والنش ــادرات واالس ــع املب ــك أن جمي ــة، وذل ــات ماثل غاي

أكانــت صلــوات عامــة أو بيانــات دعويــة أو أنشــطة إغاثيــة، تعــزَّز وتُدَعــم عندمــا 

تعمــل مختلِــف الجهــات الفاعلــة مًعــا. وتُظهــر معظــم أفضــل املارســات املوضحــة 

هنا أهمية الراكات.

وهنــاك العديــد مــن البيانــات والنــدوات اإللكرتونيــة واملبــادرات التــي نظمتهــا 

ــاون  ــجيع التع ــتى لتش ــان ش ــن أدي ــون م ــددة وممثل ــة متع ــم ديني ــات قي منظ

ــات  ــة ومنص ــم الديني ــات القي ــت منظ ــد واءم ــات. وق ــن املجتمع ــن ب والتضام

ــراكات  ــذه ال ــض ه ــت بع ــة، وكان ــتجابة للجائح ــطتها لالس ــان أنش ــاع األدي أتب

واملنصــات قامئــة مــن قبــُل، لكنهــا تعــززت لتحقيــق الغايــة عينهــا وأســهمت يف 

االستجابة املشرتكة للجائحة، كا نشأت رشاكات جديدة أيًضا.

»علينا العمل مًعا عى مجابهة عدو مشرتك خفي وغري مريئ«.

زميل دويل من زمالء مركز الحوار العاملي »كايسيد«
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استجابات رسيعة 

ألتباع األديان

يف أوقــات متباينــة يف أثنــاء الجائحــة، كــا حــدث يف حــاالت انتشــار املــرض، 

ــارة الذعــر، وعندمــا ســببت الظــروف  وعندمــا تســببت معلومــات جديــدة يف إث

املتغــرية زيــادة املخــاوف، أو يف أثنــاء عــودة ظهور الفــريوس، كان مــن الرضوري 

ــة اســتجابًة  ــان اآلتي ــاع األدي التحــرك برسعــة. لذلــك، ميكــن أن تعــد أعــال أتب

رسيعة للظروف الدامئة التغيري:

كان مــن بــن أوائــل أعــال أتبــاع األديــان املشــهودة يف ظــل الجائحــة عــدد مــن البيانــات املشــرتكة بــن أتبــاع األديــان، 

إذ اجتمعــت قيــادات دينيــة وجهــات فاعلــة متثــل العديــد مــن الديانــات لالســتجابة للتحديــات، ودعــت بعــض البيانــات 

القيــادات الدينيــة والجهــات الفاعلــة إىل ضــان التــزام مجتمعاتهــم التدابــرَي الوقائيــة39 ، وطلبــت بيانــات أخريــات إىل 

ــن  ــوازن ب ــى الت ــاظ ع ــة والحف ــة يف االســتجابات للجائح ــة الديني ــات الفاعل ــاج الجه ــان إدم ــا ض ــات أيًض الحكوم

التدابــري الوقائيــة وحريــة الديــن واملعتقــد40 ، كــا أن بعــض البيانــات شــددت عــى الحاجــة إىل العمــل اإلنســاين ودعــت 

النــاس والحكومــات واملؤسســات املتعــددة األطــراف ومنظــات املجتمــع املــدين، ومنهــا املجتمعــات الدينيــة، إىل أن تتخــذ 

إجراءات حاسمة وفيها استراف للمستقبل41 .

ــم  ــة األم ــة، أصــدرت منظم ــة واملحلي ــات الديني ــن أجــل املجتمع ــم املشــرتك )JLI( م ــادرة التعل ــن مب ــه جــزًءا م وبصفت

املتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( ومنظمــة أديــان مــن أجــل الســالم بيانـًـا بشــأن رفاهــة األطفــال42 . كذلــك، فقــد أصــدرت 

منصــة الحــوار والتعــاون بــن القيــادات واملؤسســات الدينيــة املتنوعــة يف العــامل العــريب )IPDC( هــي األخــرى بيانًــا 

دعت فيه إىل التعاون املتعدد األديان والثقافات عى االستجابات اإلقليمية لهذه الجائحة43 .

وهــذه البيانــات توحــد أصواتًــا مختلفــة مــن عــدد مــن املجتمعــات الدينيــة، وهــي مبنزلــة تعبــري عــن التضامــن بــن 

أتبــاع األديــان، كــا أنهــا تحفــز الوعــي بقضايــا معينــة تتعلــق باملجتمعــات الدينيــة والتفاعــل بــن أتبــاع األديــان والتدابري 

الحكومية، وتَعد إجراءاٍت مضادًة لكره األجانب، وتتميز أخريًا بأنها رسيعة اإلنتاج وواسعة االنتشار.

اإلدالء ببيانــات مشــركة تعبــريًا عــن التضامــن، والدعــوة إىل االمتثال 

للتدابــري الحكوميــة، أو الدعــوة إىل اتخــاذ إجــراءات مجتمعيــة 

وحكومية.

 39- Religions for Peace and ACT Alliance )2020(. A Joint Statement: Urgent Action Needed to Prevent COVID-19. Available at https://

actalliance.eu/wp-content/uploads/202004//COVID-statement-ACTRfP-FINAL.pdf.

40-  G20 Interfaith Forum )2020(. Statement Urging G20 Action: Interfaith Networks Support G20 Action Across Sectors and 

Communities to Respond to the COVID-19 Crisis. Available at https://www.g20interfaith.org/202027/04//statement-urging-g20-action-

on-covid-19/.

 41- ACT Alliance )2020(. ACT Statement: A Call for Humanity and Stronger Global Governance. Geneva. Available at https://reliefweb.

int/report/world/act-statement-call-humanity-and-strongerglobal-governance.

42-  United Nations Children’s Fund and Religions for Peace )2020(. Joint Statement from UNICEF and Religions for Peace. New York. 

Available at https://jliflc.com/202004//launch-of-global-multireligious-faith-in-action-covid-19-initiative/.

43 - KAICIID )2020(. IPDC Calls for Multireligious Cooperation in the Arab World to Overcome COVID-19 Crisis. Vienna. Available at 

https://www.kaiciid.org/news-events/news/ipdc-calls-multireligiouscooperation-arab-world-overcome-covid-19-crisis.
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 السعي إىل تعزيز الَقطاع الخاص لعمل أتباع األديان

توجيه طاقة الشباب

ــا مــن مؤمتــر دام يومــن نظمتــه مؤسســة األعــال والحريــة الدينيــة ومدرســة بــوش لألعــال واالقتصــاد يف  انطالقً

ــة  ــدوة إلكرتوني ــر مــن عــام 2020، عقــدت املؤسســتان ن ــة يف فرباي ــات املتحــدة األمريكي ــة بالوالي ــة الكاثوليكي الجامع

ــي  ــة الت ــان والعمــل املشــرتك« ســلطت الضــوء عــى الكيفي ــاع األدي ــوان: »مــن أجــل اإلنســانية: التضامــن بــن أتب بعن

ميكــن بهــا لعمــل أتبــاع األديــان والتضامــن أن يعــززا القــدرة عــى التأقلــم يف األزمــات. وقــد عمــل املؤمتــر األويل عــى 

ــات  ــات والتحدي ــل املارس ــاركة أفض ــرض مش ــة بغ ــان مختلف ــن إىل أدي ــن املنتم ــوارد املوظف ــات م ــر مجموع تطوي

ــن  ــدد م ــن ع ــان ضم ــاع األدي ــن أتب ــة مشــرتكة ب ــك آلي ــن تل ــوارد املوظف ــات م ــوم، أصبحــت مجموع ــرص. والي والف

ــات، مــا يُنشــئ منصــات  ــج االفتقــار إىل املــوارد والتحــوالت يف األولوي ــا، وهــي تعال ــى عامليًّ الــركات الـــ 500 األغن

تبادل بخصوص كيفية العمل املشرتك يف بيئة مكتبية يف أثناء انتشار الجائحة.

وقــد قــادت مؤسســة األعــال والحريــة الدينيــة املناقشــات بشــأن كيفيــة اســتجابة أتبــاع األديــان عــرب ندوتهــا اإللكرتونية 

عــن »كوفيــد-19«: »الديــن واالقتصــاد«44 . وكانــت التدخــالت عــرب الَقطــاع الخــاص يف التعامــل مــع الجائحــة تدخــالت 

استثنائية ومميزة، مع أن إدماج منظور أتباع األديان كثريًا ما يغيب عن مبادرات الَقطاع الخاص هذه.

إن إرشاك الشــباب املبــدع  مــن شــأنه أن يعالــج التحديــات الفوريــة وأن يصــل بطريقــة أكــرث فاعليــة إىل شــباب آخريــن. 

وإذ مييــل الشــباب إىل اســتخدام وســائل التواصــل االجتاعــي بــداًل مــن الوســائل التقليديــة لتحصيــل معلوماتهــم، فمــن 

ــائل  ــى وس ــبابية ع ــالت الش ــك، الحم ــة لذل ــن األمثل ــذه. وم ــالت كه ــالق حم ــباب يف إط ــكان إرشاك الش ــة مب األهمي

التواصــل االجتاعــي للتوعيــة بجائحــة »كوفيــد-19«، التــي أطلقــت بوصفهــا جــزًءا مــن مبــادرة مركــز الحــوار العاملــي 

»كايسيد« 45.

وهنــاك طريقــة أخــرى تتجــى يف إرشاك الشــباب يف البحــث عــن املعلومــات الخاصــة بأتبــاع األديــان التــي تســتهدف 

الشــباب وغريهــم مــن الجاهــري وكتابتهــا ونرهــا. وعندمــا ســارعت دول جنــوب آســيا إىل فــرض الحجــر الصحــي 

ــان  ــادرة األدي ــد مــن الطــالب عــن العــودة إىل ديارهــم. لهــذا، اســتفادت مب ــد-19«، عجــز العدي ــا النتشــار »كوفي منًع

املتحــدة مــن طاقــة هــؤالء الشــباب وموهبتهــم وطلبــت إليهــم الكتابــة عــن أوجــه التشــابه بــن أتبــاع األديــان والثقافــات 

املختلفــة لتعزيــز إنســانيتهم، وقــد نـُـرت تلــك املقــاالت باللغــة الهنديــة واألورديــة بالتعــاون مــع مبــادرة األديــان املتحــدة 

ووزعت عرب وسائل التواصل االجتاعي.

44 - Religious Freedom and Business Foundation )2020(. For Humanity: Inter-faith Solidarity and Joint Action to Combat COVID-19. 

Annapolis, MD. Available at https://religiousfreedomandbusiness.org/2/post/202004//for-humanity-inter-faith-solidarity-and-joint-action-

to-combat-covid-19.html?ct=t)EMAIL_CAMPAIGN_4_21_2020_20_32_COPY_01(&mc_cid=960ccc7e20&mc_eid=6fcbf2d2a4.

45-  KAICIID )2019(. KAICIID Trains Youth on How to Use Social Media as a Space for Dialogue. Vienna. Available at https://www.

kaiciid.org/news-events/news/kaiciid-trains-youth-how-use-socialmedia-space-dialogue.
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إرشاك النساء والشبكات النسائية

لــدى املــرأة شــبكات واســعة مــن العالقــات االجتاعيــة املختلفــة. وعــى الرغــم مــن أن هــذه العالقــات قــد ال تكــون 

ــم  ــان ودع ــاع األدي ــن أتب ــد ب ــن والتعاض ــق التضام ــا يف خل ــتفادة منه ــن االس ــه ميك ــا، إال أن ــة دينيً ــرضورة متنوع بال

جهودهــم املشــرتكة. ومــن األمثلــة لذلــك، املثــال الــذي قدمــه خريجــو برنامــج زمالــة مركــز الحــوار العاملــي. ففــي فيينــا، 

اجتمــع عــدد مــن النســاء مــن شــتى األديــان لتنســيق جهودهــنَّ ومســاعدة بعضهــنَّ بعًضــا عــى التعامــل بفاعليــة مــع 

ــا كبــريًا للعائــالت التــي ال يتحــدث أفرادهــا  التعليــم املنــزيل يف أثنــاء تفــيش الجائحــة. ولقــد أظهــر عملهــنَّ هــذا نفًع

ــة  ــى الصح ــاظ ع ــى الحف ــدرة ع ــم والق ــى التأقل ــدرة ع ــادة الق ــى زي ــم ع ــبكة الدع ــت ش ــا عمل ــة، ك ــة األملاني اللغ

الشــخصية والعقليــة واألرسيــة، وســاعدت أيًضــا عــى التصــدي لكــره األجانــب أو معاملــة املهاجريــن وأفــراد األقليــات 

ــد  ــا التباع ــي فرضه ــود الت ــات والقي ــع التحدي ــل م ــن التعام ــة م ــات املجتمعي ــت املكون ــك مكن ــة، كذل ــة بعنرصي الديني

االجتاعــي وغــريه مــن القــرارات الحكوميــة. وإىل جانــب ذلــك، فقــد أعانــت شــبكات ثانيــة عــى منــع العنــف املنــزيل 

أو  محاولة إيجاد حلول له.
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جمع املعلومات 

ونرها

يجمــع كثــري مــن الــركاء واملنظــات املعلومــات وينرونهــا، ومــن املمكــن أن تســاعد 

الجهــود املشــرتكة بــن أتبــاع األديــان لتبــادل املعلومــات الجديــرة بالثقــة عــى التصــدي 

لخطــر الشــائعات املدمــرة واملؤذيــة واملعلومــات الزائفــة التــي تســتهدف التاســك 

االجتاعي.

ــذه  ــة ه ــان ملواجه ــاع األدي ــن أتب ــرتكة ب ــض األدوات املش ــع بع ــى وض ــاٍر ع ــل ج العم

ــع  ــل م ــم إىل التفاع ــان لتوجيهه ــاع األدي ــق بأتب ــًدا يتعل ــا بُع ــمل بعُضه ــة، ويش الجائح

مجتمعــات دينيــة مغايــرة وأن يصبحــوا أكــرث شــمولية، وميكــن توســيع نطــاق العديــد مــن 

األدلــة الدينيــة بحيــث تشــمل منظــوًرا متعــدد األديــان أو تقديــم توصيــات بشــأن العمــل 

االســتباقي بــن أتبــاع األديــان. ومــن بــن األمثلــة لذلــك: املــوارد املوضوعــة للمجتمعــات 

الدينيــة مــع توصيــات بشــأن التخطيط واالســتجابة لجائحــة »كوفيــد-19«46,47 ، والنصوص 

الدينيــة لدعــم ردود الفعــل الخاصــة بالتعامــل مــع األزمــة48 ، ودعــم املجتمعــات الدينيــة 

ــره  ــع ك ــل م ــات الخاصــة بالتعام ــة49 ، والتوصي ــعائر واملارســات الديني ــف الش يف تكيي

األجانــب وإقصــاء الجاعــات املوصومــة والتوتــرات بــن أتبــاع األديــان واألعــراق 50 ، 

وأخريًا التوجيهات املتعلقة بإعادة افتتاح املدارس الدينية 51 .

وضع أدوات ومبادئ توجيهية مشركة بني أتباع األديان ملواجهة هذه 

الجائحة وتحدياتها

46-  Centers for Disease Control and Prevention )2020(. Community and Faith-based Organizations. Atlanta, GA. Available at https://

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/index.html.

47-  World Health Organization )2020(. Practical Considerations and Recommendations for Religious Leaders and Faith-based 

Communities in the Context of COVID-19. Geneva. Available at https://www.who.int/publications/i/item/practical-considerations-and-

recommendations-forreligious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19.

 48- Globethics )2020(. 10 Commandments for Responsible Pastoral Reactions to the Corona-crisis. Geneva. Available at https://www.

globethics.net/blog/-/asset_publisher/PHtOEQkH6J2J/blog/10-commandments-for-responsible-pastoral-reactions-to-the-corona-crisis.

49- Islamic Relief )2020(. Islamic Relief Launches Guidance for Muslims on Safe Religious Practice During the Coronavirus Pandemic. 

Birmingham, United Kingdom. Available at https://www.islamic-relief.org/islamic-relief-launches-guidance-for-muslims-on-safe-religious-

practice-during-the-coronaviruspandemic/.

50 - World Vision )2020(. COVID-19: Guidance for Communities. Monrovia, CA. Available at https://www.wvi.org/sites/default/

files/202004-/Guidance%20for%20Faith%20Communities_FINAL.pdf.

 51- Orthodox Union and the Rabbinical Council of America )2020(. Guidance to Shuls and Communities on Reopening Presented by the 

Orthodox Union and the Rabbinical Council of America. New York. Available at https://www.ou.org/assets/OU-Guidance-To-Shuls-And-

Communities-52020-8-_F-1.pdf.
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تُنشــئ عــدة منظــات اليــوم »مراكــز جامعــة للتــزود باملعلومــات« بشــأن »كوفيــد19-« عــى مواقعهــا اإللكرتونيــة، وتشــمل 

األمثلــة لذلــك البيانــات والنــدوات اإللكرتونيــة واألدلــة واملقــاالت اإلخباريــة التــي تتطــرق إىل موضــوع التعــاون بــن أتباع 

األديــان واالســتجابات اإلنســانية للجهــات الفاعلــة الدينيــة املحليــة. وإن مجموعــات املــوارد ميكنهــا أن تقــدم املعلومــات 

ــن  ــة والحــد م ــات الزائف ــز التواصــل ومكافحــة املعلوم ــة ووســائل تعزي ــة والحكومي ــة الطبي ــري الوقائي ــة والتداب الصحي

الوصــم والتمييــز وطريقــة تكييــف اللقــاءات والشــعائر الدينيــة، وتعــرض أيًضــا أفــكاًرا خاصــة بتعزيــز الرفــاه الروحــي 

واملرونــة والخدمــة املجتمعيــة وتوصيــات متعلقــة بحايــة النســاء واألطفــال والســكان الضعفــاء. وقــد جمعــت فعــاًل منظمــة 

ــن  ــا م ــة 54 وغريه ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي ــة 53 والوكال ــدة للبيئ ــم املتح ــج األم ــالم 52  وبرنام ــل الس ــن أج ــان م أدي

ــان  ــع »اإلمي ــو موق ــمواًل ه ــوارد ش ــع امل ــرث مواق ــد أك ــى أح ــن يبق ــت، لك ــى اإلنرتن ــوارد ع ــن امل ــدًدا م ــات ع املنظ

ث يوميًّا 55. وكوفيد19-: مستودع املوارد«، وهو موقع يُحدَّ

  إنشاء مراكز جامعة للموارد أو اإلسهام فيها

52-  Religions for Peace )20شce’s Multi-religious COVID-19 Hub. Available at https://rfp.org/multi-religious-covid-19-hub/.

 53- United Nations Environmental Programme )2020(. Faith in the Frontline with COVID-19. Nairobi. Available at https://www.

unenvironment.org/faith-frontline-covid19.

 54- United States Agency for International Development )2020(. COVID-19 Resources for Faith and Community Leaders and 

Organizations. Washington, D.C. Available at: https://www.usaid.gov/admin/content/media/covid-19-resources-faith-leaders.

55-  Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs, the Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities, and the World 

Faiths Development Dialogue )2020(. Faith and COVID-19: Resource Repository. Washington, D.C. Available at https://docs.google.com/

document/d/1FLxwvN6ICTxWWYOwRiv9sBLgf7v0vstsSzV7_o_1-B8/edit.

الحوار بني أتباع األديان يف مواجهة األزمات - دليل التعامل مع جائحة كوفيد- 19
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نقل جهود أتباع 

األديان  ونشاطاتهم 

إىل العامل االفرتايض 

نظــرًا إىل القيــود املفروضــة عــى التنقــل ونتيجــة للعزلــة، أصبــح االتصــال عرب 

اإلنرتنــت الطريقــة املثــى للتواصــل، لذلــك اختــارت منظــات كثــرية اتخــاذ 

إجراءاتها أو مواصلة عملها املتعلق بأتباع األديان بنقله عرب اإلنرتنت.

بفضــل املنصــات االفرتاضيــة املختلفــة، أصبــح عقــد املشــاورات عــرب اإلنرتنت 

وتنظيــم النــدوات إلكرتونيــة ونــر مقاطــع الفيديــو وبــث التســجيالت 

ــة مــن  ــات فعال ــا. وإذ إن هــذه اآللي ــة أمــرًا شــائًعا ومألوفً ــة الرقْمي الصوتي

حيــث التكلفــة، فيمكنهــا أن تكــون وســيلة مثاليــة ملشــاركة املبــادرات أو تقديــم 

املعلومــات إىل جمهــور أوســع أو اإلجابــة عــن أســئلة الجمهــور. ولقــد شــاركت 

النــدوة اإللكرتونيــة للراكــة العامليــة بخصــوص الديــن والتنميــة املســتدامة 

الدينيــة يف  الفاعلــة  للجهــات  اإلبداعيــة  والفــرص  املارســات  أفضــل 

ــاء  ــف أنح ــن مختلِ ــري م ــور كب ــع جمه ــد19-« م ــة »كوفي ــتجابة لجائح االس

العامل 56 . وتضمنت الندوة اإللكرتونية التي نظمها مركز بريكيل 

عقد مشاورات أتباع األديان عرب اإلنرنت وتنظيم ندوات 

إلكرونية ونرش مقاطع فيديو وبث تسجيالت صوتية رْقمية

 56- International Partnership for Religion and Sustainable Development )2020(. PaRD Webinar on COVID-19 pandemic: challenges 

for religious/faith actors and communities? Responses from the field and global partners. Available at https://www.partner-religion-

development.org/service/newsarchive/article/pard-webinar-on-covid-19-response-on-april-29th/.
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محادثــات استكشــافية تفاعليــة بُغيــة تحديــد الصعوبــات الخاصــة التــي تواجــه التجمعــات الدينيــة وإيجــاد حلــول خالقــة 

لهــا  57 ، وكذلــك بــث املنتــدى االقتصــادي تســجياًل صوتيًّــا رقْميًّــا عــن الفــرص املتاحــة لعمــل الشــباب يف العــامل الرقْمــي 

.58

ومــن املمكــن أن تكــون اآلليــات اإللكرتونيــة وســيلة مريحــة إلظهــار التضامــن الــذي يتخطــى جميــع األديــان والقــارات، 

ــم  ــه 59 أو تقدي ــام ب ــة هــو التــرصف الســليم الواجــب القي ــح الصحي ــاع النصائ ــن أن اتب ــة املؤمن ــا طأمن ــا أيًض وميكنه

التوجيــه الروحــي أو الرعايــة الصحيــة العقليــة، كــا أن النــاذج اإللكرتونيــة ميكــن أن تكــون طريقــة ناجعــة لتكييــف 

عمــل أتبــاع األديــان عموًمــا. وقــد عقــد املعهــد األمريــي للســالم سلســلة مــن االجتاعــات اإللكرتونيــة، ونظــم مركــز 

الحــوار العاملــي كذلــك مؤمتــرًا كامــاًل عــرب اإلنرتنــت ضــم أكــرث مــن 100 زميلــة وزميــل، مــع عقــد جلســات عامــة ضمــت 

جميع املشاركن وأخرى خاصة مبوضوعات محددة، وقد أوىص ذلك املؤمتر بإصدار هذا الدليل.

57-  Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs )2020(. The COVID-19 Crisis: Taking Stock of Religious Responses. 

Washington, D.C. Available at https://berkleycenter.georgetown.edu/events/the-covid-19-crisis-taking-stock-of-religious-responses.

 58- World Economic Forum )2020(. Love Your Neighbour: Islam, Judaism and Christianity Come Together Over COVID-19. Available at 

https://www.weforum.org/agenda/202004//religions-covid-19-coronavirus-collaboration/.

59-  Global Interfaith WASH Alliance and United Nations Children’s Fund Tanzania )2020(. Proactive Faith Leadership in Times of Crises. 

Available at https://www.youtube.com/watch?v=LpcS3yj8U8I&fbclid=IwAR2IuyqCnIgSk7ZJ1MEBdKjgN7nDTQJ1jymqdIM8RATATplqs5

H8uSUdxME.
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تقديم جرعات منتظمة من التفاؤل بتسليط الضوء عىل القصص اإليجابية

ــب واملخــاوف  ــره األجان ــن التصــدي لك ــح مــن املمك ــة، أصب ــة واالفرتاضي ــة مــن املنصــات اإللكرتوني باالســتفادة الكامل

ــة التــي ميكــن أن  ــراز األمثل ــة وإب ــان واألعــراق بنــر الرســائل اإليجابي ــاع األدي ــز التضامــن بــن أتب والشــكوك وتعزي

يُحتذى بها يف هذا املجال، وبهذا ميكن لعمل أتباع األديان أن يكون مصدًرا لألمل والتفاؤل.

وأطلقــت مبــادرة األديــان املتحــدة URI يف شــال الهنــد وأفغانســتان مبادرتهــا التــي حملــت اســم »كورونــا مــن أجــل 

التعاطــف والرتاحــم« اســتجابة للشــكوك املتناميــة تجــاه اآلخريــن واتســاع نطــاق كــره األجانــب وتصاعــد التوتــرات بــن 

ــد-19« 60،  ــل »كوفي ــم بفع ــذي تفاق ــة ال ــة والديني ــات العرقي ــض املجموع ــد لبع ــاء املتزاي ــة واإلقص ــات الديني املجموع

ــان  ــاع األدي ــن أتب ــاون والتعاضــد والتنســيق ب ــة للتع ــر أمثل ــادرة وســائل التواصــل االجتاعــي لن وتســتخدم هــذه املب

ــا ثــالث قصــص حقيقيــة  إلظهــار بــوارق أمــل ومواجهــة الشــكوك وإقصــاء اآلخريــن املتزايــد. كــا تجمــع املبــادرة يوميًّ

تضــم أشــخاًصا حقيقيــن وعلــاء ديــن ومجموعــات ومجتمعــات دينيــة مــن شــتى املجموعــات الدينيــة يف الهنــد ترمــي 

إىل مكافحــة املعلومــات الزائفــة التــي تغــذي الكراهيـَـة والشــكوك والتــي يتداولهــا رواد وســائل التواصــل االجتاعــي، ثــم 

تصمــم قصًصــا قصــرية ميكــن ألكــرب عــدد ممكــن 

ــا  ــاهدتها وفهمه ــا ومش ــول إليه ــاس الوص ــن الن م

وقراءتهــا ومشــاركتها عــرب قنــوات وســائل التواصل 

االجتاعي.

وبجانــب ذلــك، أصــدر مركــز بــريكيل ومبــادرة 

التعلــم املشــرتك مــن أجــل املجتمعــات الدينيــة 

واملحليــة رســالة إخباريــة تســلط الضــوء عــى عمــل 

ــي 61 ،  ــاس يوم ــى أس ــايب ع ــان اإليج ــاع األدي أتب

ــالم  ــل الس ــن أج ــان م ــة أدي ــة منظم ــربز مدون وت

الدينيــة  قياداتهــا  أعضــاء  مالحظــات  أيًضــا 

اإليجابيــة 62، فضــاًل عــن أن مركــز الحــوار العاملــي 

دعــم بيــان منصــة الحــوار والتعــاون بــن القيادات 

ــريب  ــامل الع ــة يف الع ــة املتنوع ــات الديني واملؤسس

)IPDC( للتضامــن بــن أتبــاع األديــان بكتابــة 11 

مقــااًل بينــت الطرائــق التــي اســتخدمها أتبــاع 

األديــان للتعامــل مــع »كوفيــد-19« ونــر األمــل يف 

املِنطقة العربية 63 . 

60-  United Religions Initiative )2020(. Corona to Karuna )Compassion(. San Francisco, CA. Available at https://uri.org/uri-

story/20200427-corona-karuna-compassion.

61-  Available at https://georgetown.us1.list-manage.com/subscribe?u=dfcac1bf9a4ccb7126f3d2bc8&id=869109c52a.

62-  Religions for Peace )2020(. In Their Own Words. Available at https://rfp.org/learn/center-ofexcellence/resources/in-their-own-words/.

63-  KAICIID )2020(. Standing Shoulder to Shoulder: Religious Leaders from the Arab Region Call for Solidarity. Vienna. Available at https://

www.kaiciid.org/news-events/news/%E29%80%Cstandingshoulder-shoulder%E29%80%D-religious-leaders-arab-region-call-solidarity.
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إطالق حمالت عىل وسائل التواصل االجتامعي للدعوة إىل االمتثال 

إلجراءات السالمة ومكافحة خطاب الكراهَية واملعلومات الزائفة

لقــد أدت الجائحــة إىل إطــالق الِعنــان لقــدر معــن مــن عــدم اليقــن واالرتيــاب، فالفــريوس جديــد واملعلومــات عــن 

انتشــاره وأعراضــه وتأثرياتــه تتطــور باســتمرار. وكثــريًا مــا تُتََّهــم وســائل التواصــل االجتاعــي بأنهــا الســبب وراء انتشــار 

خطــاب الكراهيَــة وكــره األجانــب ونظريــات املؤامــرة... وذلــك لكــون اإلنرتنــت وهــذه الوســائل منصــات متاحــة بســهولة 

ــاك فــرص  ــك، هن ــة واإلقصــاء. ومــع ذل ــب النمطي ــزز القوال ــي تع ــة الت ــة واالفرتاضــات الزائف لنــر املعلومــات املضلل

كبــرية الســتخدام وســائل التواصــل االجتاعــي ملنــارصة عمــل أتبــاع األديــان والتضامــن وتبــادل املعلومــات الدقيقــة مــع 

الجاعات املستهَدفة أو الجاهري العاملية.

ولقــد أعــاد برنامــج »وســائل التواصــل االجتاعــي مســاحًة للحــوار«، الخــاص مبركــز الحــوار العاملــي، تفعيــل العديــد مــن 

الحمــالت عــى اإلنرتنــت وأطلــق وســوًما جديــدة ملواجهــة تفــيش الجائحــة يف شــتى بلــدان املِنطقــة العربيــة 64. وتســعى 

الحمــالت إىل زيــادة الوعــي مبخاطــر »كوفيــد-19« ودعــم رســالة »ابــَق يف البيــت«، وتعمــل أيًضــا عــى تعزيــز أدوار 

القيــادات الدينيــة وإبرازهــا ودعمهــا يف مواجهــة أزمــة كهــذه، فضــاًل عــن إيصــال رســائلها عــى صفحــات الحمــالت 

وتعزيــز التضامــن وقيــم املواطنــة املشــرتكة بــن النــاس مبكافحــة التمييــز ومــد يــد العــون إىل املجموعــات املســتضعفة 

واملحتاجة.

ــيف(  ــة )اليونيس ــدة للطفول ــم املتح ــة األم ــالم ومنظم ــل الس ــن أج ــان م ــة أدي ــت منظم ــد أطلق ــك، فق ــى ذل ــالوة ع ِع

ومبــادرة التعلــم املشــرتك مــن أجــل املجتمعــات الدينيــة واملحليــة حملــة عــى وســائل التواصــل االجتاعــي تســلط الضــوء 

عى القيم املشرتكة بن أتباع األديان وإجراءات توجيهية ملكافحة »كوفيد-19« 65.

الدكتور محمد أبو نمر، كبير مستشاري مركز الحوار العاملي، يدرب الشباب على كيفية استخدام وسائل التواصل 
االجتماعي كمساحة للحوار في الرياض

64-  KAICIID )2019(. KAICIID Trains Youth on How to Use Social Media as a Space for Dialogue. Vienna. Available at https://www.

kaiciid.org/news-events/news/kaiciid-trains-youth-how-use-social-mediaspace-dialogue.

 65- Religions for Peace, United Nations Children’s Fund and Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities )2020(. Interfaith 

Call to Action on COVID-19. Available at https://rfp.org/an-interfaithcall-to-action/.
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يف ظـــل تفـــيش جائحـــة »كوفيـــد-19« ، أصبحـــت منظـــات قيـــم دينيـــة عـــدة تتعـــاون عـــى تكييـــف الشـــعائر واملارســـات 
مبـــا يتناســـب مـــع تدابـــري  »كوفيـــد-19« الوقائيـــة، وأضحـــت الخدمـــات الدينيـــة أيًضـــا تُعـــرض إلكرتونيًّـــا بطرائـــَق 
تتجـــاوز كثـــريًا الخدمـــات اإلذاعيـــة، كـــا ميكـــن أن تتيـــح التطبيقـــات االفرتاضيـــة فرًصـــا ملواءمـــة شـــعائر أتبـــاع األديـــان 

مع الفضاء اإللكرتوين.
ويف هــذا الســياق، نظمــت منظمــة أريغاتــو الدوليــة صــالة مشــرتكة بــن أتبــاع األديــان عــرب اإلنرتنــت بصفتهــا جــزًءا مــن 
وضــع عملهــا الدينــي املتعلــق باألطفــال حيــز التطبيــق ضمــت ممثلــن عــن العديــد مــن منظــات القيــم الدينيــة واألطفــال 
ــة 66 . ويعمــل هــذا املثــال عــى زيــادة وعــي أتبــاع األديــان بالتحديــات الفوريــة التــي تواجــه صحــة  مــن األديــان كافَّ

األطفــال، والتأثــريات املحتملــة التــي قــد ترتتــب عــى 
ــة  ــات اإلداري ــا، والتحدي ــن أو وفاته ــرض الوالَدي م
الناجمــة عــن التباعــد االجتاعــي، ومنهــا القــدرة 
تعنيــف  وزيــادة  والغــذاء،  التعليــم  تحصيــل  عــى 

األطفال.
كذلــك نظمــت اللجنــة العليــا لألخــوة اإلنســانية، ممثلــة 
ــور  ــتاذ الدكت ــرب األس ــام األك ــيس واإلم ــا فرانس بالباب
ــة  أحمــد الطيــب شــيخ األزهــر الريــف، صــالة عاملي
مــن أجــل اإلنســانية يف 14 مــن مايــو 2020، وذلك يف 
شــهر رمضــان املبــارك، جمعــت مؤمنــن مــن مختلِــف 
ــة  ــال خريي ــام بأع ــام والقي ــالة والصي ــد للص التقالي
ــع  ــل م ــرتكة للتعام ــود املش ــن الجه ــزًءا م ــا ج بصفته

جائحة  »كوفيد-19«67.
ــان الســاوية  ــاع األدي ــادرة حــوار أتب واســتضافت مب
الثالثــة أيًضــا محادثــة عــرب اإلنرتنــت مــع بريــا باركــر 
ــات  ــة بشــأن اســتضافة التجمع ــكار إبداعي ــم أف لتقدي

الدينية وتجمعات أتباع األديان من بُعد 68. 
وخــارج العــامل االفــرتايض، شــارك أحــد أعضــاء قيادة 
قصــة  أوروبــا  يف  اليهــودي  اإلســالمي  املجلــس 
أشــخاص يتجمعــون  كلٌّ عــى حــدة مــن عــى رشفــات 

منازلهم يف فيينا ألداء صالة جاعية.

نقل الشعائر الدينية ألتباع األديان عىل اإلنرنت أو غريه من الوسائل اإلبداعية

66-  An interfaith campaign designed to mobilize faith leaders and strengthen interreligious connections to protect and empower 

children during the pandemic )Arigatou International )2020(. Faith in Action for Children: Our Response to the COVID-19 Pandemic. 

Tokyo. Available at https://arigatouinternational.org/en/response-to-covid19.(

67-  Vatican News )2020(. Higher Committee of Human Fraternity Calls for Day of Prayer. Vatican. Available at https://www.

vaticannews.va/en/vatican-city/news/202005-/higher-committee-humanfraternity-prayer-appeal-end-pandemic.html.

68-  Pirigyi SS )2020(. Gathering Together While Apart with Priya Parker )Online(. Omaha, NE: Tri-Faith Initiative. Available at https://

www.trifaith.org/events/gathering-together-while-apart-with-priyaparker-online/.
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تحديد احتياجات الجهات الفاعلة الدينية واملجتمعات ونرش 

عة املعلومات املجمَّ

 69- Network for Religious and Traditional Peacemakers )2020(. Responding to COVID-19. Helsinki. Available at https://www.

peacemakersnetwork.org/covid-19/.

تعزيز العمل القائم 

وتوسيعه

َّــا كان اســتخدام البنــى التحتيــة القامئــة ألتبــاع األديــان أقــلَّ تحديـًـا مــن بــدء  مل

39 مبــادرة جديــدة، فــإن العديــد مــن الجهــات الفاعلــة الدينيــة عــى املســتوى 

الشــعبي تعمــل مــع مجتمعاتهــا أو مــع بعضهــا بعًضــا عــى معالجــة التحديــات 

ــع  ــل م ــة للتواص ــة اآلتي ــق األمثل ــن تطبي ــد-19«. وميك ــة بجائحة»كوفي املرتبط

املجتمعــات املحليــة، وميكــن أيًضــا أن يُنجــز كلٌّ منهــا عــى حــدة أو باالقــرتان 

مع بعضها يف مبادرة أكرب.

ــس أثــر االفتقــار إىل املــوارد  مــن املمكــن وبقــوة تلمُّ

ــًدا،  ــة تحدي ــات الضعيف ــات يف البيئ ــول يف األولوي والتح

وال ســيَّا يف ســياقات مــا بعــد الــرصاع أو الســياقات 

ــد  ــايض. وق ــات يف امل ــن املجموع ــا ب ــي شــهدت عنًف الت

ــات  ــن األوق ــري م ــة يف كث ــاءات حواري ــراء لق ــاعد إج س

ــة أو  ــز جســور الثق ــرات  وتعزي ــف حــدة التوت عــى تخفي

إعــادة بنائهــا مــن جديــد، ولكــن الجهــود التقليديــة ألتبــاع 

األديــان تعرضــت للخطــر يف هــذه الجائحــة. وعــى هــذا، 

ــات  ــم االحتياج ــة لفه ــت فرص ــذا الوق ــون ه ــا يك فرمب

املتغرية يف البيئات املحلية.

مــن  سلســلة  الســالم  صانعــي  شــبكة  نظمــت  وقــد 

مــوارد  لتحديــد  ـا«  اجتاعيًـّ املتباعــدة  »االجتاعــات 

ــة  ــا يف مواجه ــة ودعمه ــة املحلي ــة الديني ــات الفاعل الجه

الواســعة  املجتمعيــة  الشــواغل  ومعرفــة  »كوفيــد-19« 

النطــاق 69. واملناقشــات يف هــذه »االجتاعــات« هــي مناقشــات تفاعليــة وتشــمل الجهــات الفاعلــة الدينيــة املحليــة التــي 

ًدا، كــا أنهــا متنــح النــاس منــربًا لتشــارُك احتياجاتهــم وأنشــطتهم والتواصــل مــع الجهــات الفاعلــة  متثــل ســياقًا محــدَّ

اإلقليمية والدولية التي قد تكون قادرة عى تقديم الدعم ملساعي أتباع األديان وجهودهم.
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ربط من يريد تقديم املساعدة مبن يحتاجها بشدة

قــد تكــون املنظــات عــى اســتعداد لتقديــم اإلغاثــة أو الدعــم، ولكنهــا ال تعلــم مــن هــم يف أشــد الحاجــة إليهــا. ويف 

الواقــع، فــإن شــبكات منظــات القيــم الدينيــة تتمتــع مبكانــة متميــزة تســمح لهــا بربــط الجهــات الفاعلــة مــع مســتحقي 

هــذا الدعــم، لــذا فقــد ربطــت مبــادرة األديــان املتحــدة منظــات قيــم دينيــة يف شــبكاتها باملجموعــات الضعيفــة التــي 

تحتــاج إىل العــون واإلغاثــة 70,71. وتقــدم املبــادرة ضمــن عملهــا اإلغاثــة ملدمنــي املخــدرات الســابقن وأولئــك املصابــن 

بفــريوس اإليــدز أو التهــاب الكبــد، الذيــن يُعرَّضــون للوصــم بشــدة يف مجتمعاتهــم. ويف األســبوعن األولــن مــن هــذه 

املبادرة، كان مجموع من تلقى اإلغاثة من هذه املنظمة أكرث من 5000 شخص.

األمــم  مفــوض  مــع  الوثيــق  وبالتعــاون 

املتحــدة الســامي لشــؤون الالجئــن، يقــدم 

ــذي  ــريو، ال ــان يف الب ــاع األدي ــس أتب مجل

ــة،  ــة مختلف ــة ديني ــن 27 مجموع ــف م يتأل

املجموعــات  مــن  عــدد  إىل  املعونــة 

املســتضعفة واملحتاجــة، ومنهــا الالجئــون 

واملهاجــرون. وقــد أشــار العــدد املتزايــد مــن 

واملهاجريــن  والالجئــن  اللجــوء  طالبــي 

ظــل  يف  يواجهونهــا  التــي  والصعوبــات 

انتشــار الجائحــة إىل الحاجــة إىل تبنــي 

للتصــدي  لنهــج مشــرتك  األديــان  أتبــاع 

ــض  ــذي يح ــاب ال ــة الخط ــم ومكافح للوص

عى كراهيَة اآلخرين.

 70- United Religions Initiative )2020(. Undugu Family of HOPE Distributes Essential Supplies in Nairobi. San Francisco, CA. Available 

at https://uri.org/uri-story/20200410-undugu-family-hope-distributesessential-supplies-nairobi.

71-  United Religions Initiative )2020(. Delivering Rations among Mumbai Colony Residents. San Francisco, CA. Available at https://uri.

org/uri-story/20200427-delivering-rations-among-mumbaicolony-residents
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تطوير جهود أتباع األديان التي تؤمن الدعم املايل والتقني للجهات الفاعلة الدينية 

املحلية ومنظامت القيم الدينية

ميكــن للجهــات الفاعلــة الدوليــة أن تعــزز الجهــود املحليــة أو تنفــذ املبــادرات بالراكــة مــع الجهــات الفاعلــة املحليــة أو 

ــة عمــاًل يتخطــى حــدود األديــان يف مجتمعاتهــا  ــة محلي ــة ديني دعمهــا بالتمويــل أو الخــربة. وتعمــل عــدة جهــات فاعل

لضــان التعامــل بجديــة مــع تدابــري »كوفيــد-19« وتقديــم املســاعدات واإلغاثــة اإلنســانية ودعــم الحفــاظ عــى الصحــة 

العقليــة ومنــع العنــف املنــزيل، أو التصــدي لــه، والحــد مــن التوتــرات بــن أتبــاع األديــان واألعــراق بأســاليب إبداعيــة. 

ويف واقــع األمــر، فــإن كثــريًا مــن هــذه الجهــات الفاعلــة يفتقــر إىل املــوارد الالزمــة للقيــام بهــذا العمــل، وإن معظــم 

املنظات املتعددة األطراف ال تستطيع أيًضا تأمن التمويل إال مبساعدة الدول األعضاء.

ــة ومنظــات املجتمــع املــدين الفرصــة لدعــم هــذه الجهــات  ــم الديني ــان ومنظــات القي ــاع األدي ــاح التحــادات أتب وتت

ــه  ــك التوجي ــدم كذل ــي تق ــل، الت ــات التموي ــرب آلي ــة ع الفاعل

والخربة لتعزيز املبادرات القامئة أو الجديدة.

ــن أجــل الســالم  ــان م ــة أدي ــت منظم ــذا الشــأن، أطلق ويف ه

اســتجابة  األديــان  املتعــدد  اإلنســاين  صندوقهــا 

لجائحة»كوفيــد-19« ، الــذي يقبــل الطلبــات املقدمــة مــن 

املجالــس الدينيــة والشــبكات املتعــددة األديــان مــن أجــل 

املروعــات التــي تعــزز الوعــي بالتدابــري الوقائيــة والتزامهــا 

ملنــع تفــيش »كوفيــد19-« وتدعــم األرس الضعيفــة وتواجــه كــره 

األجانــب والتمييــز وتؤمــن احتياجــات أشــد األفــراد واملجتمعات 

ضعًفا 72.

ويف ســياق ماثــل، يوجــه تحالــف الكنائــس للتنميــة التمويــل مــن شــبكته نحــو الجهــات الفاعلــة الدينيــة املحليــة، التــي 

ــركاء  ــع ال ــل م ــا برامــج خاصــة لدعــم للعم ــي أيًض ــز الحــوار العامل ــق مرك ــد-19« 73. وأطل ــات »كوفي تســتجيب لتحدي

املحليــن وتقديــم الدعــم الــالزم ملشــاريع نوعيــة ملســاعدة أتبــاع األديــان ملواجهــة تداعيــات الجائحــة. وقــد شــمل هــذا 

الدعــم زمــالء املركــز الدوليــن واملحليــن، باإلضافــة إىل العديــد مــن منظــات القيــم الدينيــة واملنظــات املجتمعيةوهــو 

يدرس إمكانية توسيع نطاق الدعم ليشمل مناطق عديدة يف العامل. 

72-  Religions for Peace )2020(. Religions for Peace Launches Multi-religious Humanitarian Fund in Response to COVID-19. Available 

at https://rfp.org/rfp-launches-the-multi-religious-humanitarianfund-in-response-to-covid-19/

73- ACT Alliance )2020(. Programmatic Response to the Global COVID-19 Pandemic. Geneva. Available at https://mailchi.mp/

c1a82a07d908/humanitarian-3215305?e=c0ad96083f
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الخاتمة

من السهولة مبكان أن نؤمن بأن أنشطة الحوار بني أتباع األديان قد باتت أقل أولوية يف أثناء انتشار جائحة »كوفيد-19«.

ــاس، فــإن دور  ــري مــن الن ــة لكث ــاة اليومي ــر يف الحي ــف تؤث ــة للجائحــة وكي ــات االجتاعي ــا يف التداعي ولكــن إن فكرن

التفاعل والتنسيق والحوار بن أتباع األديان يغدو واضًحا وضوح الشمس.

فهــل نتخــى عــن عمــل أتبــاع األديــان يف أوقــات األزمــات؟ إن الجــواب الطبيعــي هــو: ال، ذلــك أن التفاعــل البــري 

ــن  ــك م ــون ذل ــتدامتها لك ــات واس ــم العالق ــن تدعي ــد م ــذا ال ب ــات، ل ــاء األزم ــات يف أثن ــض الصعوب ــن بع ــاين م يع

املكونــات األساســية للعــالج. ثــم إن الــدور الــذي تضطلــع بــه الجهــات الفاعلــة الدينيــة البــارزة ال ميكــن االســتهانة بــه أو 

التقليــل مــن شــأنه، ففــي أوقــات األزمــات وعــدم اليقــن واالرتيــاب، يلجــأ كثــري مــن النــاس إىل القيــادات واملنظــات 

ــا لألمــن والتوجيــه األخالقــي والروحــي واملســاعدة امللموســة، ولقــد أبــان »كوفيــد-19« أن بعضنــا مرتبــط  الدينيــة طلبً

ببعــض ومعتمــد عليــه. ومــع أن هــذه الخصائــص ليســت بجديــدة، فهــي ذكرتنــا مبــا نعرفــه وبقدرتنــا عــى تكييــف جهودنــا 

لتكون أكرث فاعلية يف ظل انتشار الجائحة.

وكــا هــو الحــال يف أي أزمــة، يتعــن عــى الفاعلــن مــن أتبــاع األديــان إيجــاد ســبل بنــاءة للتعامــل مــع تداعياتهــا 

الســلبية ووضــع أســاليب منهجيــة ملعالجتهــا، وإن وجــود منظمــة نشــطة ورسيعــة االســتجابة يتطلــب أيًضــا درجــة مــن 

ــارة األســئلة  ــإن إث ــك، ف ــب ذل ــة. وبجان ــدرة عــى تشــخيص احتياجــات أصحــاب املصلحــة بدق ــة والق ــة التنظيمي املرون

ــذي  ــان ال ــاع األدي ــن أتب ــل ب ــد-19«، وال شــك أن العم ــة »كوفي ــا أمــر رضوري يف حال ــل ومنفعته لتحســن ردود الفع

يُجرى حاليًّا ال بد أن يخضع للتطوير والتحسن .
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لقــد ذكَّرنــا التباعــد االجتاعــي بقيمــة املكــون األكــرث أهميــة للحــوار والعمــل بــن أتبــاع األديــان، أال وهــو القــدرة عــى 

التفاعــل وبنــاء الثقــة. وعنــد إعــادة النظــر يف األولويــات والقــدرات، ال ينبغــي لنــا اإلرضار باملُهمــة األساســية لعمــل أتبــاع 

األديــان والحــوار بينهــم، أال وهــي بنــاء وتعزيــز الســالم والتعايــش والتفاهــم املشــرتك بــن املجموعــات الدينيــة وحايــة 

العالقات القامئة بن أتباع األديان ودعمها.

وإذ إن كل أزمــة هــي فرصــة للتغيــري، فعــى املنظــات التــي تُعنــى بالحــوار بــن أتبــاع األديــان أن تعمــل عــى إعــادة 

النظــر يف جمهورهــا املســتهَدف وأولوياتهــا وتصاميمهــا املواضيعيــة، وأن تتجنــب محدوديــة الدعــوة إىل التحــول إىل ديــن 

ــة مبــكان يف الوقــت نفســه أن  ــات الرصــد والتقييــم يف ســياق األزمــة وتطورهــا، ومــن األهمي ــف، وأن تنمــي آلي مختل

تحافظ بصدق عى التزامها تحقيَق أهدافها األساسية.

وكا هو موضح يف هذا الدليل، فإن هذا األمر يحدث فعاًل؛ إذ أدى تفيش »كوفيد-19« 

إىل ابتكار طريقة جديدة إلدارة عمل أتباع األديان عرب منصات افرتاضية، وشهدنا أيًضا 

ظهور فرص للوصول إىل جاهرَي مستهَدفة جديدة ومختلفة كليًّا.
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وال ينبغــي إلعــادة التقييــم هــذه واإلبــداع أن يتوقفــا عنــد هــذا الحــد. 

وعنــد املــي قُدًمــا يف األشــهر املقبلــة، يتعــن عــى الفاعلــن مــن أتباع 

األديان السعي إىل معالجة بعض القضايا الرئيسة:

كيف يتسنى ملنظات القيم الدينية أن تكون 

مرنة لتلبية احتياجات أصحاب املصلحة تلبية 

وافية؟

كيف ميكن للفاعلن من أتباع األديان تعديل 

طرائق عملهم لتصبح أكرث صلة بالجائحة؟

إن كان بناء العالقات والحفاظ عى 

استدامتها ها جوهر عمل أتباع األديان، 

فكيف سيُعيد عمل أتباع األديان والحوار 

بينهم تثبيت هذه القدرة يف الواقع الجديد 

الذي يفرضه »كوفيد-19«؟

بالنظر إىل صعوبة نقل العمل عرب اإلنرتنت 

يف بعض املناطق، كيف ميكن تكييف عمل 

أتباع األديان والحوار بينهم مع سياق 

»كوفيد-19« يف أثناء عدم االتصال 

باإلنرتنت؟
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وبعــد ســتة أشــهر مــن تفــيش جائحــة »كوفيــد-19« ومــا يرتتــب عليهــا مــن آثــار يف املجتمعــات العامليــة، باتــت الحاجــة 

ملحة لتعزيز فهم أعمق لنتائج هذه األزمة عى العالقات بن أتباع األديان.

ومــا مــن شــك أن العديــد مــن الفاعلــن مــن أتبــاع األديــان اســتجابوا بأســاليب بطوليــة ملواجهــة التداعيــات الصعبــة، 

التــي قــد تكــون مأســاوية أيًضــا يف بعــض األحيــان نتيجــة للجائحــة. والواقــع أن العديــد مــن األمثلــة يف هــذه الصفحــات 

ــع  ــل مــع األســف ال يســتطيع أن يــربز بالقــدر الــكايف جمي ــادرة، لكــن هــذا الدلي تعكــس بوضــوح هــذه الشــجاعة واملب

االستثارات والجهود التي يبذلها الكثري من الجهات الفاعلة الدينية وأتباع األديان إىل يومنا هذا.

 ويف حن أن هذا الدليل مصمم ألنشطة أتباع األديان والحوار بينهم، فإنه يشجع أيًضا 

األشخاص الذين يعملون يف صيغ أخرى من الحوار أو العالقات بن املجتمعات املحلية 

عى تكييف االقرتاحات واألمثلة لتناسب عملهم الخاص.
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