
الدوحة-أنور الخطيب

شخصية   ٤٥٠ نــحــو  يـــشـــارك 
ــمــيــة مــن  ســـيـــاســـيـــة وديـــنـــيـــة عــل
مــشــاركــون  بينهم  مــن  دولـــة   ٤١
حــاصــلــون عــلــى جــائــزة نــوبــل في 
في  العلمية  االختصاصات  بعض 
أعـــمـــال مــؤتــمــر الـــدوحـــة الــتــاســع 
لحوار األديان الذي ينظمه مركز 
الـــدوحـــة الـــدولـــي لــحــوار األديــــان 
االســـبـــوع الــمــقــبــل ويــســتــمــر لمدة 

ثالثة ايام . 
ويــســلــط الــمــؤتــمــر هــــذا الــعــام 
الــــضــــوء عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
االجــتــمــاعــي والــــدور الـــذي لعبته 
فــي حــركــة الــشــعــوب وفــي قضايا 
ســيــاســيــة كــثــيــرة وبــصــفــة خاصة 
في ربيع الثورات العربية الجارية 
اآلن في عدد من البلدان العربية، 
انتصار  فــي  الــوســائــل  هــذه  ودور 
ثورتي تونس ومصر، كما يناقش 
الــتــواصــل  وســـائـــل  دور  الــمــؤتــمــر 
االجـــتـــمـــاعـــي فــــي مـــســـألـــة حــــوار 
ــــــان، ويــجــيــب الــمــؤتــمــر عن  األدي
عدد من األسئلة المتعلقة بوسائل 
يأتي  حيث  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
فيه  يتعاظم  وقـــت  فــي  الــمــؤتــمــر 
االجتماعي  التواصل  وسائل  دور 
ووســـائـــل االتـــصـــال الــحــديــثــة في 
تــفــعــيــل الـــتـــواصـــل بـــيـــن األديــــــان 
والحضارات والثقافات والشعوب.

 ومــــن ابـــــرز الــمــشــاركــيــن في 
طالل  بن  الحسن  األمير  المؤتمر 
ولي العهد األردني السابق ورئيس 
مــنــتــدى الــفــكــر الــعــربــي ورئــيــس 
محاضر  الــســابــق  مــالــيــزيــا  وزراء 
السابق  السوداني  والرئيس  محمد 
المشير عبد الرحمن سوار الذهب 
قاضي  التميمي  تيسير  والــشــيــخ 
القضاة الفلسطيني السابق ومفتي 
واصل  فريد  نصر  الدكتور  مصر 

ومفتي البوسنة الدكتور مصطفى 
ســــوريــــش . كـــمـــا ســيــلــقــي رئــيــس 
كلمة  ســمــبــايــو  جــــورج  ــبــرتــغــال  ال

مسجلة في المؤتمر.
وقال الدكتور إبراهيم النعيمي 
"مـــركـــز  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
الـــدوحـــة الـــدولـــي لــحــوار األديــــان 
بمقر  عقده  صحفي  مؤتمر  فــي 
المركز أن مؤتمر الدوحة الدولي 
ضمن  يأتي  األديــان  لحوار  التاسع 
ـــدوحـــة الـــدولـــي  خــطــط مـــركـــز ال
لترسيخ  الــرامــيــة  األديــــان  لــحــوار 
الــــحــــوار فـــي الــمــجــتــمــع الــقــطــري 

والمجتمع البشري بصفة عامة.
صحفي  مؤتمر  فــي  ذلــك  جــاء 
عـــقـــد لـــــإلعـــــالن عـــــن فـــعـــالـــيـــات 
الـــمـــؤتـــمـــر شــــــارك فـــيـــه كــــل مــن 
عميدة  المناعي  عائشة  الدكتورة 
كلية الشريعة والقانون في جامعة 
االستشاري  المجلس  عضو  قطر 
الدكتور  واألستاذ  للمركز  الدولي 
يــوســف الــصــديــقــي عــضــو مجلس 
الدعوة  قسم  رئيس  المركز  إدارة 
ـــقـــانـــون  فــــي كــلــيــة الـــشـــريـــعـــة وال
والـــدكـــتـــور ديــــن مــحــمــد صــاحــب 
عضو المجلس االستشاري لمركز 
والدكتور  األديـــان  لحوار  الــدوحــة 
عضو  السيد  الرحمن  عبد  حسن 

مجلس إدارة المركز.
وأضــــاف الــنــعــيــمــي أن اخــتــيــار 
"الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي وحــــوار 
ـــــــــــان.." كـــمـــوضـــوع أســـاســـي  األدي
لــلــمــؤتــمــر فـــي نــســخــتــه الــتــاســعــة 
لشبكات  الفاعل  للدور  نظرا  يأتي 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي فــي الــحــوار 

السياسية  القضايا  مختلف  حــول 
واالقــــتــــصــــاديــــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والثقافية وغيرها.
ـــدكـــتـــور الــنــعــيــمــي أن  وأكــــــد ال
الــقــيــادات الــديــنــيــة فــي الــديــانــات 
الــســمــاويــة الــثــالث بــحــاجــة ماسة 
إلــــــى اســــتــــخــــدام هــــــذه الــوســيــلــة 
والــتــواصــل  أتباعهم  مــع  للتواصل 

أيضا مع علماء 
فــــي الـــديـــانـــات 
األخرى لتقوية 
الــــــــــــــروابــــــــــــــط 
والـــــــتـــــــصـــــــدي 
لــــلــــمــــشــــكــــالت 

الطارئة.
وتــــــــــــــابــــــــــــــع 
ان  "النـــــــريـــــــد 
تـــــــســـــــتـــــــخـــــــدم 
أدوات التواصل 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
اســــــتــــــخــــــدامــــــا 
ما  وهذا  سيئا، 

صحفات  على  نجد  اآلن  يــحــدث 
ـــعـــرات  ـــفـــيـــس بــــــوك وتــــويــــتــــر ن ال
عــنــصــريــة ومــذهــبــيــة وطــائــفــيــة 

ودينية الحصر لها".
هذا  مؤتمر  فــي  الجديد  وعــن 
إدارة  مجلس  رئيس  أوضح  العام 
مـــركـــز الـــدوحـــة لـــحـــوار األديـــــان 
عــمــل  ورش  إقــــامــــة  ســتــتــم  أنـــــه 
لــلــمــبــتــدئــيــن والــمــتــقــدمــيــن فــي 
التواصل  وسائل  استخدام  كيفية 
االجــتــمــاعــي وذلـــك بــالــتــعــاون مع 
(اي  لــالتــصــاالت  األعــلــى  المجلس 
ســــي تــــي قــــطــــر) الـــــــذي ســيــوفــر 

مدربين للورش.
وذكــــر أن الـــــورش تــســعــى إلــى 
إنشاء  بكيفية  المشاركين  تعريف 
الــصــفــحــات عــلــى تــويــتــر وفــيــس 
وبوك وغيرها من مواقع التواصل 
مع  الــتــواصــل  لتعزيز  االجتماعي 
هذه  بأهمية  منوها   .. اآلخــريــن 
ــــــان لــتــعــزيــز  الـــــورش ألتـــبـــاع األدي

التواصل مع المجتمع.
الــدكــتــورة  نــوهــت  ناحيتها  مــن 
عـــائـــشـــة الـــمـــنـــاعـــي عـــمـــيـــدة كــلــيــة 
باختيار  قطر  بجامعة  الشريعة 
ـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  مــــوضــــوع ال
والـــحـــوار بــيــن األديـــــان كــمــوضــوع 
للمؤتمر ..مشيرة إلى الدور الذي 
اضطلعت به شبكات التواصل عبر 

االنترنت في الثورات العربية.
وشــــــددت عــلــى حـــاجـــة عــلــمــاء 
األديــــــان إلــــى مـــهـــارات الــتــواصــل 
في  وخصوصا  الوسائل  هذه  عبر 
الــــــدول الـــتـــي تــضــم طـــوائـــف من 

ديانات مختلفة.
المناعي  الــدكــتــورة  وتــعــرضــت 
مؤتمر  تــنــاولــهــا  الــتــي  لــلــمــواضــيــع 
حــــــوار األديــــــــان خـــــالل الـــســـنـــوات 

الـــثـــمـــانـــي الــــمــــاضــــيــــة.. مــعــتــبــرة 
اســتــمــرار الــمــؤتــمــر فــي االنــعــقــاد 
عــلــى مـــدى ٩ أعــــوام نــجــاحــا بحد 

ذاته.
بــــــدوره أكــــد الـــدكـــتـــور يــوســف 
الــصــديــقــي رئـــيـــس قــســم الـــدعـــوة 
بــكــلــيــة الــشــريــعــة بــجــامــعــة قطر 
خـــــالل الـــمـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــفـــي أن 
المؤتمر سيتناول 
جــــــانــــــبــــــيــــــن فـــي 
التواصل  موضوع 
االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي 
يـــتـــعـــلـــق  األول 
بـــــــــدور الــتــقــنــيــة 
بين  التواصل  في 
اتــــــبــــــاع األديـــــــــان 
واتـــــــبـــــــاع الــــديــــن 
الـــــــواحـــــــد.. فــيــمــا 
يــتــنــاول الــجــانــب 
ــــي مـــوقـــف  ــــان ــــث ال
األديـــــــــــــــــــــان مـــن 
التقنية  استخدام 

في التواصل االجتماعي.
وأوضح أن المناقشات ستركز 
تنظيم  فـــي  ـــــــان  األدي دور  عــلــى 
وتقنين استخدام وسائل التواصل 
االجـــتـــمـــاعـــي ووضــــــع الـــضـــوابـــط 
والقواعد االخالقية لها والحد من 

اإلساءات إلى األديان .
إلـــى ذلــــك، أكـــد الــدكــتــور ديــن 
الشريعة  كلية  عميد  نائب  محمد 
بــجــامــعــة قــطــر أهــمــيــة مــوضــوع 
الــمــؤتــمــر الــــذي يــركــز عــلــى دور 
شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي .. 
من  يــمــلــكــه  الـــعـــالـــم  وقـــــال "إن 
يـــعـــرف الـــتـــواصـــل، واألديـــــــان قد 
ـــغـــيـــاب وعـــقـــم  تــــكــــون ضـــحـــيـــة ل
العالقات  تتحسن  وقــد  التواصل، 
اســـتـــخـــدمـــت  إذا  األديــــــــــان  بـــيـــن 

الوسائل التواصلية الصحيحة".
ينبغي  ـــــــان  األدي أن  وأضــــــاف 
يجيد  مــن  مقدمة  فــي  تــكــون  أن 
ـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي،  وســــائــــل ال

وحوار األديان جزء منه. 
وســـيـــنـــاقـــش الـــمـــؤتـــمـــر نـــشـــأة 
وتاريخها  االتــصــاالت  تكنولوجيا 
ــــطــــورهــــا. كـــمـــا يــــقــــدم نــظــرة  وت
ــــل ومــــواقــــع  شـــامـــلـــة عـــلـــى وســــائ
وخدماتها  االجــتــمــاعــي  االتــصــال 
ــــخــــدام  واســــتــــخــــدامــــاتــــهــــا واســــت
وســــائــــل الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي 
ويجيب  لــلــحــوار،  مــتــطــورة  كلغة 
وسائل  تخدم  كيف  عن  المؤتمر 
االتصال قضايا الحوار بين األفراد 

والجماعات. 
كما سيناقش االستخدام األمثل 
لـــوســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
وتــوفــيــر الــوقــت والــجــهــد وحــريــة 
وسائل  وأهــمــيــة  والتعبير  الـــرأي 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي فـــي خلق 

حوار  مراكز  بين  وتعاون  تواصل 
األديان والمهتمين والعاملين في 
هذا المجال. وكيف يمكن استفادة 
مـــراكـــز حــــوار األديـــــان مـــن هــذه 
مناسبة  بيئة  خــلــق  فــي  الــوســائــل 
ـــــــان.  ــتــعــايــش بـــيـــن أتــــبــــاع األدي ــل ل
ويتطرق المؤتمر لسلبيات وسائل 
أنشطة  على  وانعكاسها  التواصل 
حـــــوار األديـــــــان وكـــيـــف ســاهــمــت 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي 
والتقاليد  الـــعـــادات  إضــعــاف  فــي 
االجتماعية  الــعــالقــات  وتقليص 
التواصل  مواقع  استخدام  وإســاءة 
االجـــتـــمـــاعـــي بـــيـــن الــمــجــتــمــعــات 
الـــديـــنـــيـــة ومــــــا هــــي أخـــالقـــيـــات 

استخدام التكنولوجيا الحديثة. 
وســـيـــبـــحـــث الـــمـــؤتـــمـــر أيـــضـــا 
فـــــي كـــيـــفـــيـــة تـــفـــعـــيـــل اســـتـــخـــدام 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي 
فــي خــدمــة قضايا حـــوار األديـــان 
وتـــأثـــيـــر اســـتـــخـــدام تــكــنــولــوجــيــا 
بكافة  وربطها  الحديثة  االتصال 
الــمــســتــجــدات الـــتـــي طـــــرأت على 
ســاحــات الــتــحــريــر والــتــغــيــيــر في 
ــلــدان الــعــربــيــة. وكــيــف يمكن  ــب ال

الشباب  مرحلة  إلــى  الــحــوار  نقل 
مــــن خـــــالل هـــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا 
بـــجـــانـــب مــــحــــور ظــــهــــور مـــواقـــع 
التواصل االجتماعي مما أدى إلى 
آراء  عن  التعبير  في  نوعية  نقلة 
ذلك  على  ومثال  بحرية  الشباب 
كالتجربتين  الناجحة  الــتــجــارب 
الــمــصــريــة والــتــونــســيــة ويــنــاقــش 
الــمــؤتــمــر فـــي مـــحـــوره الــخــامــس 
والــضــوابــط  الدينية  األطـــر  وضــع 
األخــــالقــــيــــة لـــحـــمـــايـــة الــمــجــتــمــع 
مــــن إســـــــاءة اســــتــــخــــدام وســـائـــل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي وتــحــديــات 
الــمــعــلــومــات  تــكــنــولــوجــيــا  تسخير 
واالتـــــصـــــاالت ألغــــــراض الـــحـــوار 
الـــبـــنـــاء وكــيــفــيــة إعــــــداد وتــأهــيــل 
الســتــخــدام مواقع  ديــنــيــاً  األفــــراد 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي فــي نهضة 
الـــمـــجـــتـــمـــع الـــتـــنـــمـــويـــة، بــجــانــب 
ضــــــرورة وجـــــود مــيــثــاق شــرف 
للمقدسات  اإلســاءة  لعدم  عالمي 
ـــــــــــان مـــــن خــــــالل وســـائـــل  واألدي

االجتماعي.  التواصل 
كــــمــــا ســـيـــعـــقـــد عــــلــــى هـــامـــش 
ـــــان الــمــؤتــمــر  مــؤتــمــر حــــوار األدي
ألكاديمية  عشر  الــثــامــن  الــدولــي 
العالم اإلسالمي للعلوم، ومقرها 
عــنــوان: "إعـــادة  تــحــت   ، األردن 
بناء الجسور بين العالم اإلسالمي 
والغرب من خالل التكنولوجيا".
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٤٥٠ مشاركا من ٤١ دولة في مؤتمر الدوحة لحوار ا�ديان
يناقش دور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز احلوار بني الديانات

الـــتـــجـــربـــتـــان الـــتـــونـــســـيـــة واملــــصــــريــــة فــــي اســــتــــخــــدام وســــائــــل االتـــــصـــــال حــــاضــــرتــــان فــــي املـــؤمتـــر

جانب من المؤتمر الصحفي

النعيمي :
دور فاعل 
لشبكات التواصل 
االجتماعي في 
الحوار حول 
مختلف القضايا  

د. يوسف الصديقي :
وضع ضوابط 

وقواعد أخالقية 
تقنن استخدام 

وسائل التواصل 
االجتماعي

د. دين محمد :
نأمل بتحسن 
العالقات بين 

ا�ديان إذا 
استخدمت الوسائل 
التواصلية الصحيحة

صباحات الدوحة

«مدى اهتمامك ورؤيتك  تصنع أثرك»

كــانــت مــجــرد حـــــوارات حـــول بــعــض الــقــضــايــا الــعــامــة 
كنا  الـــجـــوال،  بــرســائــل  ثــم  اإللــكــتــرونــي  بــالــبــريــد  نتبادلها 
نستمتع وقتها وقد نحتد ونتحمس، قالت : احتفظي بما 
تكتبين وعدلي فيه وانشريه ، ضحكت من الفكرة ألنها 
وال  مرتبة  غير  الخاطر  عفو  تخرج  كلمات  مجرد  كانت 
تحققت  فكرتها  ولكن  الشخصي،  لالستخدام  إال  تصلح 
وتحولت " مسجاتي " وتلك النقاشات الخاصة المفعمة 
بالعاطفة أكثر من األفكار إلى مقاالت في عمود صحفي 

أسبوعي .
الشغف  على  دوريــة  لقاءات  في  اجتمعتا  اثنتين  كانتا 
بـــالـــقـــراءة والــكــتــابــة والــرغــبــة فـــي تــعــلــم الــجــديــد قــررتــا 
ويشاهدانه،  يقرآنه  ما  حــول  حواراتهما  خالصة  تدوين 
ثم  جماعيا  لقاء  وأصبح  الثنائي  اللقاء  مساحة  وتوسعت 
تحول التدوين إلى نظام أسس لناد للقراءة ترك أثره في 
مجتمعات أكثر واتسع نطاقه والزال يتسع ، وهكذا الكثير 
من المشاريع القائمة الجبارة اآلن بدأت بشخصين أو أكثر 
بقليل وتحولت فيما بعد إلى مشاريع ضخمة تضم تحتها 
المجتمعات  ماليين   - التأثير  على  قدرتها  خــالل  -من 

والتجمعات ، غوغل .. ويكيبيديا .. آبل ... الخ القائمة.
ال أحد يمكنه أن يعيش لوحده ، لكل منا مجتمعه الذي 
يتبادل معه ويشترك مع أفراده الكثير من األمور يتأثر 
المجتمعات  نوعية  ،وتختلف  ما  بقدر  فيها  ويؤثر  منها 
وأوقاتنا  جهدنا  أفــكــارنــا  معلوماتنا  معها  نتشارك  التي 
وأحالمنا وما نشغف به . وقد يكون للواحد منا أكثر من 
مجتمع، ففي العمل أنت تعمل ضمن فريق إلنجاز مهمة 
ما ، وفي البيت أنت عضو في أسرة صغيرة بغض النظر 
عن حجم دورك ومسئوليتك ففي النهاية أنت عضو في 
وقد  فقط  شخصين  تــكــون  حتى  تصغر  قــد  مجموعة، 
بها  تــقــوم  حــركــة  وأي   ، شــركــة  أو  مؤسسة  وتــكــون  تتسع 
تترك أثرها سلبا وإيجابا شئت ذلك أم ال وعيت له أو لم 

تع ذلك .
نكون  مكان  أي  فــي  أثــر  تــرك  فــي  الرغبة  أن  واعتقد 
فيه هي رغبة أصيلة في اإلنسان، كما أنها واقع أيضا ألن 
أثــره  يترك  داخلها  وتفاعلك  مجموعة  ضمن  وجـــودك 
لماذا  ولكن  ذلــك،  تلحظ  لم  وإن  حتى  ما  بصورة  قطعا 
يصبح أثر بعضنا واضحا ومرئيا وبعضنا اآلخر يظل أثره 

واهنا غير مرئي ؟!!
اعتقد أن ما يجعل من تأثير البعض وأثره أعمق وأقوى 
ويمتد إلى خارج مجتمعه الذي يعيش فيه هو القدرة على 
بها  واالمتداد  الشخصية  اهتماماتنا  مساحة  من  الخروج 
وكذلك  اآلخرين،  مع  نشغلها  التي  األكبر  المساحة  حتى 
الذي  المادي  الواقع  محدودية  من  االنعتاق  على  القدرة 

نعيشه إلى سعة األمل بالمستقبل الذي نريده.

لطيفة خالد

تصوير: سمير رشيد
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