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، حیث انتشر إلى كل شھدھا العالم في اآلونة األخیرة ھو واحد من أسوأ التجارب الكارثیة التيكورونا یروس اأن فبلقد ثبت 

من السابق . وواقتصادیة مختلفة ومجموعات دینیة وعرقیة وطائفیةأصیب أشخاص من خلفیات اجتماعیة قد بلد تقریباً. و
الشرق األوسط وشمال إفریقیا نیسا ( منطقةتُعتبر ، لألسف. والتجربة الرھیبةتلك ألوانھ محاولة استخالص الدروس من 

والشیعة المسیحیین، والمسلمین بین ، بما في ذلك ألعمال العدائیة منذ آالف السنینألشد ا مسرحبأنھا وجنوب ووسط آسیا) 
كاراباخ (من بین  -نزاع ناغورنو وأرمینیا وتركیا واإلسرائیلیین والمسلمین والھندوس، ووالسنة والعرب واألكراد والعرب 

 ).آخرین
 
نیسا  تتمثل مھمة مركز. والصراعاتتلك ب على مثل لتغلّ من أجل ابال كلل نیسا  ، عمل مركز2000منذ إنشائھ في عام و

 ً . وإیجاد أرضیة مشتركة والدخول في حوار وإنشاء قنوات اتصال ومعالجة االختالفات بشكل أساسي في جمع األشخاص معا
وقد . الحدودبرف تعال ییروس االفإن ، فمع ذلكو. ، حاولت كل حكومة حمایة مواطنیھاكورونافایروس  منذ بدایة ملحمةو

إن تجربة األسابیع العدیدة الماضیة ال تدع ". وبأنھ "العدو غیر المرئي ترامب بشكل صحیحاألمریكي دونالد وصفھ الرئیس 
ً بأننا ولفایروس كورونا أننا جمیعا ضحایا بللشك  مجاالً  وإن . ، من أجل البقاء، وبصراحةھزیمتھمن أجل  نحتاج إلى العمل معا

وإن ام بذلك. ، وسیواصلون القیجیرانھمیروس إلى االفنقلوا قد في إیران أولئك األشخاص الذین أصیبوا بالفایروس 
من غیر المحتمل أن یؤدي . ویروس إلى اإلسرائیلیین والمصرییناالفلسطینیون المصابون في غزة والضفة الغربیة سینقلون الف

أن یكون العمل الجماعي بمن المرجح ف، وبدالً من ذلك. حظر السفر والجدران واألسوار إلى إیقاف العدوى أو إبطائھا
 .لتعاون بین الدول المجاورة أكثر فعالیةوا
 

دخلت الدول القومیة في حرب فقد ، منذ بدایة الحضارات. وجزء من الطبیعة البشریةبأنھا الخالفات بین الشعوب واألمم تُعتبر 
 ، والتطلعات المھیمنة والتفوق القوميالسیطرة على الموارد االقتصادیة الرغبة فيوذلك بدافع ضد بعضھا البعض 

ھو أنھ على  یروس كوروناا، مع فلكن المرعبةو، التجربة القصیرةمن فاد توإن الدرس المس. واالختالفات العرقیة والطائفیة
ً بحاجة إلى تعلّ  ، فإنناالرغم من اختالفاتنا وفي (نیسا  سیكون لدى الناس في جمیع أنحاء منطقةوالعمل معاً. و م كیفیة العیش معا
ال حتى أن و؛ إلى االتفاق مع بعضھم البعضلیسوا بحاجة . فھم مصالح متعارضة وقیم متضاربة دائماً جمیع أنحاء العالم) 

ھو أنھ یجب علیھم إیجاد طریقة لقبول بعضھم فایروس كورونا  منالذي یجب تعلّمھ لكن الدرس و. البعضبعضھم یحبوا 
حیث كان األول ، مسلماآلخر یھودي وواحد ، اإلسعاففي سلك  موظفینلإسرائیل التي انتشرت من صورة الوإن . البعض
ً إن كال الرجلین یعمالنفسھا. تتحدث عن ُملھمة لدرجة أنھا ، مكة المكرمةمتوجھاً إلى القدس واآلخر باتجاه یُصلّي  إلنقاذ  ن معا
البشري ھو السبیل لھزیمة  التعاون. إن ثم عادوا إلنقاذ المزید من األرواحومن أخذوا استراحة قصیرة للصالة ؛ وقد األرواح

 .ھزیمة جمیع األعداءبالتأكید، ل، والعدو غیر المرئي -كورونا یروس اف


