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ولــفــت إلــى أن هــذه الــوســائــل إذا 
لـــم يــصــاحــبــهــا اإلملــــــام بــالــحــوار 
فــإنــهــا ستتحول  وقـــبـــول اآلخــــر 
إلـــــــــى أداة صــــــــــــراع وكـــــراهـــــيـــــة 
وعنصرية، كما حدث في بعض 
البلدان شرقا وغربا، وكما نقرأ 
ونشاهد في العديد من املواقع 

اإللكترونية ومقاطع الفيديو.
وتساءل سعادة وزير العدل عن 
تــحــديــات تــســخــيــر تــكــنــولــوجــيــا 
املعلومات واالتصاالت ألغراض 
الحوار والبناء، وعن أخالقيات 
استخدام التكنولوجيا الحديثة 
الـــــضـــــروري  مـــــن  كـــــــان  ومـــــــا إذا 
إيجاد ميثاق شرف عاملي لعدم 
ة لــلــمــقــدســات واألديـــــان،  اإلســـــاء
مــــــن خــــــــالل وســــــائــــــل االتـــــصـــــال 

االجتماعي.
وأوضــــــــــــــح ســــــعــــــادتــــــه أن هـــــذه 
الـــــــــتـــــــــســـــــــاؤالت وغـــــــيـــــــرهـــــــا مـــن 
املـــواضـــيـــع ســتــطــرح فـــي جـــدول 
أعـــــمـــــال املــــؤتــــمــــر الـــــــــذي يــحــفــل 
بموضوعات في غاية األهمية، 
مــــؤكــــدًا أن املـــنـــاقـــشـــات ســتــثــري 
املـــــــحـــــــاور املــــخــــتــــلــــفــــة بـــــالـــــرؤى 

واألفكار.
ومـــــن جـــانـــبـــه أوضـــــــح الـــدكـــتـــور 
إبراهيم صالح النعيمي رئيس 
الــــدوحــــة  مـــجـــلـــس إدارة مــــركــــز 
الدولي لحوار األديان، أن اختيار 
عــــنــــوان املـــؤتـــمـــر وهـــــو "وســـائـــل 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي وحــــوار 
األديــــــــــان.. نـــظـــرة اســـتـــشـــرافـــيـــة"، 
ينبع من أمــور هامة هــي: الــدور 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي لـــعـــبـــتـــه وتــلــعــبــه 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
فــي وقــتــنــا الــحــاضــر فــي قضايا 

حياتنا العامة والخاصة. 

وقــــال إن مـــا تـــم فـــي الــعــديــد من 
الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة فـــيـــمـــا يــســمــى 
بالربيع العربي أكبر دليل على 
أهمية هــذه الــوســائــل، وبــني في 
الكلمة التي ألقاها في الجلسة 
مــــــن أســــبــــاب  االفــــتــــتــــاحــــيــــة أن 
اختيار مــوضــوع املؤتمر أيضًا 
الـــســـلـــبـــي ألدوات  االســـــتـــــخـــــدام 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي كالفيس 
بــوك وتويتر واليوتيوب، وأكــد 
عـــلـــى ضــــــــرورة قــــيــــام الـــقـــيـــادات 
الدينية وعلماء الدين العاملني 
في مجال حوار األديان باعتماد 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
كـــــــإحـــــــدى الـــــــطـــــــرق الــــرئــــيــــســــيــــة 
والــــهــــامــــة فـــــي الــــتــــواصــــل فــيــمــا 
أتــبــاعــهــم، لــالرتــقــاء  بينهم ومـــع 
بــــســــبــــل الــــــربــــــط بــــــني املـــهـــتـــمـــني 

بقضايا الحوار.
وقــــــــــال إنــــــــه مــــــن أجــــــــل كــــــل ذلــــك 
ارتـــــــــأى الــــقــــائــــمــــون عـــلـــى مـــركـــز 
الــدوحــة الــدولــي لــحــوار األديـــان 
وبــــعــــد الــــتــــشــــاور مـــــع الـــخـــبـــراء 
واالســـــــتـــــــشـــــــاريـــــــني مـــــــن جـــمـــيـــع 
الــــشــــرائــــع الــــســــمــــاويــــة الــــثــــالث، 
أنـــــــه ال بــــــد مــــــن مــــنــــاقــــشــــة هــــذه 

األمـــــــور وطـــرحـــهـــا عـــلـــى طـــاولـــة 
النقاش، حتى يتم التعرف على 
السبل والطرق املختلفة لزيادة 
الــتــواصــل بـــني املــهــتــمــني بــحــوار 
األديـــان، ومــن ثــم وضــع القواعد 
والقوانني املناسبة لالستخدام 

األمثل لهذه الوسائل.
وأعــــــرب الـــدكـــتـــور الــنــعــيــمــي عن 
املـــؤتـــمـــر  يـــــخـــــرج  فــــــي أن  أمـــــلـــــه 
بميثاق شرف عاملي بخصوص 
االســـتـــخـــدام األمـــثـــل واإليــجــابــي 
الــتــواصــل االجتماعي،  لــوســائــل 
ملا في ذلــك من تعزيز للتواصل 
بني أتباع الديانات السماوية ملا 

فيه خير ورفاهية الجميع.
وتحدث في الجلسة االفتتاحية 
عــدد من أتباع الديانات الثالث 
"اإلســـالم، املسيحية، اليهودية"، 
مــــــؤكــــــديــــــن الــــــحــــــاجــــــة لــــلــــحــــوار 
بــــني الــــديــــانــــات عـــلـــى أســـــس مــن 
االحترام املتبادل، ومشيرين إلى 
أهــمــيــة اســتــخــدام التكنولوجيا 
الـــحـــديـــثـــة ووســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
االجــتــمــاعــي لــتــعــزيــز الــتــواصــل 

اإليجابي بني هؤالء األتباع.
وقــــــال الــــحــــاخــــام هـــنـــري ســوبــل 
مــن الــبــرازيــل، إن مــن الــضــروري 
االســتــفــادة مــن أدوات التواصل 
االجـــتـــمـــاعـــي لــتــعــمــيــق الــــحــــوار، 
خــــاصــــة أن هــــــذه الــــوســــائــــل قــد 
اخــــتــــصــــرت املــــســــافــــات وقـــربـــت 

بــــــني الــــشــــعــــوب فــــــي ظــــــل عــصــر 
املـــعـــلـــومـــات والــــقــــريــــة الــعــاملــيــة 

الواحدة.
وأضــــــاف أن لـــلـــحـــوار الــحــقــيــقــي 
واإليــــجــــابــــي الـــــقـــــدرة عـــلـــى فــتــح 
أبــواب السالم والتعارف وإزالــة 
التعصب والحواجز املصطنعة 
أيــــدلــــوجــــيــــات،  بــــعــــيــــدا عـــــن أي 
مــشــيــرًا إلـــى أن أتــبــاع الــديــانــات 
الــــــــثــــــــالث هــــــــم جــــــــــزر فــــــــي بـــحـــر 
عـــاملـــي، ويــتــعــني إشـــاعـــة أجــــواء 
االحــــــتــــــرام والــــتــــســــامــــح لــلــربــط 
بـــني هــــذه الــــجــــزر، الفـــتـــا إلــــى أن 
الـــــحـــــوار الــــديــــنــــي ســيــســهــم فــي 
تـــحـــقـــيـــق األمـــــــن الــــعــــاملــــي، وهـــو 
مــســألــة خــطــيــرة ال يــجــب تركها 

للسياسيني وحدهم.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه تـــــحـــــدث بـــاتـــريـــك 
الـــثـــام كــيــلــي رئــيــس الــقــســاوســة 
في اململكة املتحدة عن ضــرورة 
الــتــحــاور بــني األديــــان بمختلف 
الــــحــــوار  ثـــقـــافـــاتـــهـــا، مــــؤكــــدًا أن 
الـــــذي يــتــســم بـــالـــقـــوة والــحــكــمــة 
ســـيـــؤدي بــالــنــهــايــة إلــــى نــتــائــج 

إلــى نشر ثقافة  إيجابية. ودعـــا 
الــــــحــــــوار والـــــتـــــواصـــــل املـــبـــاشـــر 
الذي سيؤدي بــدوره إلى تفاعل 
ــمــا  مـــبـــاشـــر بــــني الـــشـــبـــاب الســيَّ
عبر وسائل التواصل، كما دعا 
إلـــى الــتــفــاهــم املــشــتــرك واحــتــرام 
ثــقــافــات وديــــن اآلخــــر والــتــركــيــز 
عـــلـــى الـــقـــواســـم املـــشـــتـــركـــة الــتــي 
تــــجــــمــــع بــــــني الـــــــديـــــــانـــــــات، مــمــا 
يــتــطــلــب االنــــفــــتــــاح عـــلـــى اآلخــــر 
وفـــهـــم الــحــقــائــق وزيـــــــادة الــثــقــة 
والتناغم واألحكام الصائبة بني 
الـــديـــانـــات، متمنيا أن يتوصل 
املؤتمر إلى نتائج حيوية تعزز 

التواصل والحوار بني األديان.
الــدكــتــور  بــــدوره تــحــدث فضيلة 
مــــصــــطــــفــــى ســــــــوريــــــــش مـــفـــتـــي 
جــمــهــوريــة الــبــوســنــة والــهــرســك، 
فوصف مؤتمرات حوار األديان 
بـــالـــدوحـــة بـــالـــفـــريـــدة والـــهـــامـــة، 
وقال إنها حققت انطالقة جيدة 

رغم قصر عمرها.
وبـــــني فــــي كــلــمــتــه فــــي الــجــلــســة 
االفـــتـــتـــاحـــيـــة أن اإليــــمــــان بــالــلــه 

هــــــــو الــــــقــــــاســــــم املــــــشــــــتــــــرك بـــني 
الــــديــــانــــات الـــســـمـــاويـــة الـــثـــالث، 
إلــى أهمية عنوان املؤتمر  الفتا 
وضــــــــرورة أن يــضــطــلــع اإلعـــــالم 
بـــدوره األســاســي إلزالـــة الخوف 
الـــــذي يـــــؤدي إلــــى الــعــنــف وعـــدم 

التسامح.
وأضـــــــــــاف أن اإلســـــــــــالم أصـــبـــح 
مــوضــوعــا رئــيــســيــا فـــي اإلعــــالم 
الغربي، مما زاد حقيقة االتجاه 
الــدفــاعــي فــي الــعــالــم اإلســالمــي، 
ودعــــا إلــــى تــوفــر الــثــقــة والــعــمــل 
مـــــن أجـــــــل حــــــــوار ديــــنــــي عــمــلــي 
يحدث تقاربا حقيقيا بني أتباع 
الديانات. ونبه إلى ضرورة عدم 
قتل اآلخــريــن ملجرد معتقداتهم 
الدينية، وقال إن الوقت هو وقت 
احـــتـــرام بعضنا بــعــضــا، وشــدد 
الــدوحــة أصبحت "بيت  على أن 

الحكمة"، وتستحق احترامنا.
واســتــمــع حــضــور الــجــلــســة إلــى 
كـــلـــمـــة مـــســـجـــلـــة بـــالـــفـــيـــديـــو مــن 
الــــســــيــــد جـــــــــورج دي ســـمـــبـــايـــو 
مــــــن الـــــبـــــرتـــــغـــــال، تــــطــــرقــــت إلــــى 

مــضــامــني الــــحــــوار الـــنـــاجـــح بني 
الـــــديـــــانـــــات والـــــتـــــواصـــــل املــفــيــد 
بـــيـــنـــهـــا وضـــــــــــــرورة اســــتــــخــــدام 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
بـــصـــورة إيــجــابــيــة لــتــعــزيــز هــذه 

املعاني.
وقــــدم فــضــيــلــة الــشــيــخ الــدكــتــور 
نصر فريد واصل املفتي السابق 
ملــــصــــر ورقــــــــة عــــمــــل، أكـــــــد فــيــهــا 
اهتمام اإلســالم بحوار األديــان، 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي بني  وأن 
الـــبـــشـــر واملـــجـــتـــمـــعـــات ضــــــرورة 
لــدوام الحياة اإلنسانية  حتمية 
وعمارة األرض تحت راية األمن 
والــــــســــــالم، لـــكـــل إنـــــســـــان يــلــتــزم 
بــقــانــون الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
الــذي تــقــرره الــشــرائــع السماوية 
والـــقـــوانـــني واملـــواثـــيـــق الــدولــيــة 
الصادرة لحماية حقوق اإلنسان 

العاملية واملحلية.
وأكد أن اإلسالم عقيدة وشريعة 
وأخــــالق، جعل رســالــتــه املحلية 
والعاملية لتحقيق هذا التواصل 
باعتباره من تمام عقيدة املسلم 
وأخـــــالقـــــة وشـــريـــعـــتـــه. وتـــطـــرق 
الـــــدكـــــتـــــور نــــصــــر فــــريــــد واصـــــل 
املفتي السابق لجمهورية مصر 
الــعــربــيــة فـــي ورقــــة الــعــمــل الــتــي 
قدمها فــي الجلسة االفتتاحية 
إلـــى مــســألــة الــتــواصــل فــي العلم 
الـــنـــافـــع والـــفـــقـــه فــــي الــــديــــن بــني 
الــعــبــاد جميعا، كما تــطــرق إلى 
خــــدمــــة اإلســــــــالم لــــهــــذا الـــنـــشـــاط 
فــــي كــل  الـــعـــلـــمـــي، وأن اإلســـــــالم 
تــشــريــعــاتــه جـــاء لتحقيق األمــن 
والــــــســــــالم لـــلـــنـــفـــس اإلنـــســـانـــيـــة 
بــصــفــتــهــا اإلنـــســـانـــيـــة، مــتــنــاوال 
الــعــلــم  فــــي ســـيـــاق مــتــصــل دور 
والـــعـــلـــمـــاء وأصــــحــــاب املـــعـــارف 
والــــعــــلــــوم الـــعـــمـــلـــيـــة والـــنـــظـــريـــة 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي  لتحقيق 

وخـــــدمـــــة اإلنــــســــانــــيــــة والــــســــالم 
املـــحـــلـــي والــــعــــاملــــي، مـــشـــيـــرًا إلـــى 
الــــــــثــــــــورة الــــعــــلــــمــــيــــة فـــــــي كـــثـــيـــر 
مــــــــن املـــــــــجـــــــــاالت وخــــــــاصــــــــة فـــي 
مـــجـــال تــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات 
واالتـــــصـــــاالت الـــحـــديـــثـــة، والــتــي 
فــــي رحـــابـــهـــا يـــتـــواصـــل الـــنـــاس 
مــــع بــعــضــهــم بــعــضــا ويــتــحــقــق 
بينهم التعاون والتكافل في كل 

مجاالت الحياة.
ورأى ضرورة أن تكون إيجابيات 
هــــــــذه الـــــــثـــــــورة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
واملـــعـــلـــومـــاتـــيـــة الـــحـــديـــثـــة أكــثــر 
مــــن ســلــبــيــاتــهــا، لــكــنــه عـــبـــر عــن 
األسف لكون السلبيات قد طغت 
عــلــى اإليــجــابــيــات بسبب غياب 
الــتــعــالــيــم الــديــنــيــة واألخـــالقـــيـــة 
الــتــي أقــرتــهــا وأمـــرت بها جميع 

الشرائع السماوية.
يــــحــــدث اآلن عــلــى  وبـــــني أن مــــا 
مـــــســـــتـــــوى الـــــعـــــالـــــم مـــــــن حـــــــراك 
سياسي واجتماعي واقتصادي 
لــــيــــس عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــهــــدف 
الـــــــذي جـــــــاءت بــــه كــــل الـــشـــرائـــع 
ـــــســـــمـــــاويـــــة لــــتــــحــــقــــيــــق األمـــــــن  ال
والسالم والتواصل االجتماعي 
بني جميع البشر، وهي الغايات 
التي قال إنها من أهداف اإلسالم 

املنشودة.
ويكتسب عنوان مؤتمر الدوحة 
لــحــوار األديـــان "وسائل  التاسع 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي وحــــوار 
األديــــــــــــان.. نــــظــــرة اســـتـــشـــرافـــيـــة" 
أهــمــيــة مــن كــونــه يــنــاقــش الـــدور 
اإليـــجـــابـــي لـــوســـائـــل الـــتـــواصـــل 
االجــــتــــمــــاعــــي املــــخــــتــــلــــفــــة، مــثــل 
"تويتر" و "فيس بوك" في تعزيز 
الـــــحـــــوار بــــني أتــــبــــاع الـــديـــانـــات 
السماوية والتقريب بينها في 
الــعــديــد مـــن املــســائــل، والــتــركــيــز 

على القواسم املشتركة بينها.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل، أن الحوار بني أتباع 
الديانات السماوية حوار عملي وواقعي، يهدف إلى التعايش بني الناس بكرامة 

وعدل وأمن وسالم، مبينا أن وسائل التواصل االجتماعي لها إيجابياتها كما أن لها 
سلبياتها، وقال إن املطلوب من املجتمعات جميعا هو تنمية هذه اإليجابيات، والحث 

عليها، ووضع القواعد والقوانني للمحافظة عليها، والتقليص قدر املمكن من السلبيات.
وأضاف سعادته أمس خالل افتتاح أعمال مؤتمر الدوحة التاسع لحوار األديان بعنوان "وسائل التواصل 

االجتماعي وحوار األديان.. نظرة استشرافية"، أن اإليمان بالله الواحد األحد هو القاعدة األساسية 
التي تنطلق منها الرساالت السماوية، فهو الذي خلقنا واستخلفنا في األرض لعمارتها، وسلوك العمل 

الصالح فيها إلقامة العدل وإشاعة مكارم األخالق.

وقال إنه من هذا املنطلق تقع علينا جميعا واجبات محددة ومسؤوليات مشتركة لتحقيق عالقة بني 
الجميع تقوم على أسس من االحترام املتبادل وحسن التعامل الذي يغرس اإليجابيات في قلوبنا، ويحد 

من تقصير السلبيات فيما بيننا، بما يحقق أفضل النتائج لإلنسانية التي تضمنا جميعا أمما وشعوبا.
وأكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، أنه تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ 

حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد املفدى، فإن الشعب القطري يؤمن بهذه املفاهيم والقيم 
الصافية، وقد أثبتنا ذلك من خالل تنظيم املؤتمرات الثمانية السابقة، فنحن ننظر للحوار 
بني األديان على أنه يعني قبل كل شيء التواصل ومعرفة اآلخر واإليضاح والتفاهم، لنصل 

إلى أهداف سامية ترفع من قدر اإلنسان وتصون كرامته، وليس الجدل العقيم الذي ال 
يؤدي إال إلى املزيد من الفرقة والخالف.

باحثون: وسائل االتصال تتحكم في مصائر الشعوب
الدوحة - محمد الشياظمي »

نــــاقــــش عــــــدد مـــــن الـــبـــاحـــثـــني فـــــي مـــجـــاالت 
االتــصــال وارتــبــاطــهــا بــحــوار األديــــان خالل 
الــجــلــســة الـــعـــامـــة األولــــــى الـــنـــظـــرة الــشــامــلــة 
لــوســائــل االتـــصـــال واملــــواقــــع االجــتــمــاعــيــة، 
وخدماتها واستخداماتها، وفي مداخلتها 
قالت الدكتورة مريم آيت أحمد رئيسة وحدة 
الحوار بني األديــان والثقافات بجامعة ابن 
طفيل كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية خالل 
إلـــى مــوضــوع «نــشــأة تكنولوجيا  تطرقها 
االتــصــاالت وتــطــورهــا وعالقتها مــع حــوار 
األديـــان رؤيـــة اســتــشــرافــيــة»، إن االتجاهات 
املــــتــــحــــركــــة لـــتـــغـــيـــيـــر الـــــعـــــالـــــم الــــــيــــــوم هــي 
تــكــنــولــوجــيــا االتــــصــــاالت وتـــطـــور املـــعـــارف 
والعلوم التقنية الجديدة، وهــذه التغيرات 
املـــتـــســـارعـــة واملــــســــتــــجــــدات الــــطــــارئــــة الــتــي 
يــشــهــدهــا الــعــالــم تــثــيــر كــثــيــرا مـــن عــالمــات 
االســـتـــفـــهـــام والـــــتـــــســـــاؤالت، عـــمـــا ســيــكــون 
عليه مستقبل املجتمع اإلنساني ومصير 
الــــعــــالقــــات اإلنــــســــانــــيــــة، مـــعـــتـــبـــرة أنــــنــــا إذا 
أردنـــا أن نستشرف املستقبل يجب النظر 

إلـــى دوافــعــنــا وغــايــاتــنــا والـــقـــوى والــغــرائــز 
الــتــي توجهنا، بــاإلضــافــة لكافة  األســاســيــة 
التأثيرات التي نتعرض لها نتيجة حياتنا 

االجتماعية والثقافية والعقائدية. 
إلــى أن مجال تكنولوجيا اإلعــالم  وأشـــارت 
والـــتـــواصـــل الـــيـــوم هـــو أهــــم الـــعـــوامـــل الــتــي 
تــتــحــكــم فـــي مــصــيــر الـــشـــعـــوب، بــحــيــث تتم 
عملية تكوين الرأي من خالل برامج معمقة 
الــديــنــيــة والسياسية  للمعتقدات واألفـــكـــار 
واألخــــالقــــيــــة واالقــــتــــصــــاديــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الــــعــــادات والــتــقــالــيــد والــقــيــم االجــتــمــاعــيــة، 
الــتــوجــه الشبكي االتــصــالــي الجديد  وهـــذا 
عن بعد منح حرية واسعة جدًا في التعبير 
الــفــكــري والــعــقــائــدي واألدبــــــي والــســيــاســي 
واالجـــتـــمـــاعـــي والـــفـــنـــي، مـــمـــا أتــــــاح فــرصــة 
الـــتـــواصـــل الــثــقــافــي والـــفـــكـــري والــعــقــائــدي 
الـــعـــاملـــي، فـــبـــالـــتـــواصـــل تــفــعــل قــــــدرة آلـــيـــات 
االنــفــتــاح واالطــــالع املــعــرفــي داخـــل الساحة 
الــعــاملــيــة، فترتقي وســائــل اختبار  الــفــكــريــة 
القدرات وتطوير مهارات اإلبداع لدى أجيال 

ثورة تكنولوجيا االتصال.
وأضافت أن تطور وسائل اإلعالم واالتصال 

وتـــــعـــــدد وســــائــــطــــهــــا،  وســــهــــولــــة صــنــاعــة 
إلــى امتالك القدرة  الــصــورة ونشرها،  أدى 
عــلــى الــتــأثــيــر فــــي  أبـــعـــاد قــضــايــا الـــحـــوار 
الدينية والثقافية واللغوية،  وفي  البرامج 
واملناهج التربوية ، ولعل التأمل الجاد في 
املشهد الديني والثقافي العاملي في الحقبة 
الراهنة، يوصلنا إلى اكتشاف خلل عميق، 
تــعــانــي مــنــه الــحــيــاة الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة 
عموما، وهذا الخلل العميق، ليس من جراء 
االختالف في األديــان واملذاهب والثقافات، 
وإنــمــا هــو وليد ضغوطات وســائــل اإلعــالم 
وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـــــتـــــواصـــــل املــــوجــــهــــة مــن 
قــبــل أتــبــاع األديـــــان واملـــذاهـــب لــنــشــر ثقافة 
التخويف من اآلخــر واملــؤامــرة ضد عقائده 

وثقافته وأبنائه.
ــــمَّ فــــإن املــنــاهــج الــتــربــويــة 

َ
وقـــالـــت إنــــه مـــن ث

الــيــوم أكثر  واملــؤســســات التعليمية ملزمة 
من أي وقت مضى باالندماج في مجتمعات 
املـــعـــرفـــة، لــتــطــويــر مــنــاهــجــهــا بــمــا يــنــاســب 
التطور السريع لثورة تكنولوجيا االتصال، 
وذلك من خالل دمج ثقافة القيم في التنشئة 
التربوية واالجتماعية من خالل تمثل روح 

الــعــصــر واالنـــفـــتـــاح عــلــى املــكــاســب الــراهــنــة 
للعلوم، وإشــاعــة ثقافة التعايش والــحــوار 
ــــثــــقــــافــــات، واالســـتـــيـــعـــاب  بـــــني األديــــــــــان وال
النقدي للتراث واملعارف الحديثة، وتجلية 
األبــعــاد العقالنية واألخــالقــيــة واإلنسانية 
والــجــمــالــيــة واملــعــنــويــة املــضــيــئــة فــي الــديــن 
والــــــــتــــــــراث، وتــــرســــيــــخ الـــعـــقـــلـــيـــة الـــنـــقـــديـــة 
الــــحــــواريــــة، وتــــجــــاوز الــعــقــلــيــة الــســكــونــيــة 
املــغــلــقــة، والــــدعــــوة لــلــتــعــدديــة والــتــســامــح، 

وإرساء قيم االختالف واحترام اآلخر
ويــأتــي إلـــى جــانــب هـــذا تطهير الــتــديــن من 
الـــكـــراهـــيـــة والـــغـــلـــو والـــتـــوظـــيـــف املـــذهـــبـــي، 
والتثقيف على قيم احــتــرام الحريات وقيم 
املــشــتــرك، وتــحــريــر فهم  التسامح والــعــيــش 
الـــديـــن مـــن املــــقــــوالت واملــــواقــــف الــعــدوانــيــة 
املـــســـيـــئـــة ألديــــــــــــان، واالنـــــفـــــتـــــاح عـــــن األثـــــر 
اإليجابي للفهم العقالني اإلنساني للدين 
فــــي الــتــنــمــيــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 

والسياسية والثقافية.
بـــــــدوره قـــــال الـــدكـــتـــور نـــاجـــي بــــن إبـــراهـــيـــم 
إنــه لم تنل وسيلة من وسائل نقل  العرفج 
ونــشــر املــعــلــومــات فـــي تـــاريـــخ الــبــشــريــة ما 

نــالــتــه اإلنـــتـــرنـــت مـــن ســـرعـــة فـــي االنــتــشــار 
والـــقـــبـــول بـــني الــــنــــاس، وعـــمـــق فـــي الــتــأثــيــر 
فـــــي حـــيـــاتـــهـــم عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف أجـــنـــاســـهـــم 
وتوجهاتهم ومستوياتهم، وقال إن ما يميز 
اإلنترنت هو تنوع طبيعة املعلومات التي 
تــوفــرهــا، وضــخــامــة حــجــم هـــذه املــعــلــومــات 

التي يمكن الوصول إليها.
وأضــــــــاف أن اإلنــــتــــرنــــت وتــطــبــيــقــاتــهــا مــن 
أبرزها وسائل التواصل االجتماعي ألنها 
تـــتـــجـــاوز حــــــدود املــــكــــان والـــــزمـــــن، وتــعــتــبــر 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــات  املــــــصــــــدر األول واملـــــفـــــضـــــل 
واألخـــبـــار، ومــن املــتــوقــع أن وســائــل اإلعــالم 
التقليدية كالصحف واملــجــالت واإلذاعــــات 
لــــن تــلــبــث أن تـــنـــقـــرض عـــلـــى يــــد اإلنـــتـــرنـــت 
ووسائل التواصل االجتماعي اإللكتروني، 
خاصة عبر الجواالت النقالة والبالك بيري 

وما في حكمها.
وقال إن مما يجدر ذكره، فإن اإلذاعة وصلت 
إلـــى 50 مــلــيــون مستمع بــعــد 38 عــامــا، أمــا 
التلفزيون فقد وصل إلى 50 مليون مشاهد 
بعد 18 سنة، بينما حققت اإلنترنت أكثر 
مـــن 50 مــلــيــون مــســتــخــدم خــــالل 4 ســنــوات 

فـــقـــط، أمـــــا وســـيـــلـــة الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
الفيس بــوك فقد وصــلــت إلــى أكــثــر مــن 200 
مــلــيــون مــســتــخــدم فـــي أقــــل مـــن عـــــام، وهـــذا 
مما يدلل على سرعة وفاعلية استخدامات 
وســـائـــل االتــــصــــال االجـــتـــمـــاعـــي وتــطــورهــا 

بشكل مذهل.
وأشار إلى أن اإلنترنت تتخطى كل الحواجز 
الجغرافية واملكانية التي حالت منذ فجر 
انـــتـــشـــار األفـــــكـــــار وامــــتــــزاج  الــــتــــاريــــخ دون 
الــنــاس، وتــبــادل املــعــارف، ومــن املــعــروف أن 
حواجز الجغرافيا منها اقتصادي، ومنها 
فـــكـــري وثـــقـــافـــي، أمـــــا الــــيــــوم فــتــمــر كــمــيــات 
هائلة من املعلومات عبر الحدود على شكل 
إشارات إلكترونية ال يقف في وجهها شيء، 
الــتــي يتم بها نقل  كما أن السرعة الكبيرة 
املعلومات عبر الشبكة تسقط عامل الزمن 
مــن الــحــســابــات، وتــجــعــل املــعــلــومــة فــي يــدك 
حـــال صـــدورهـــا، وبــالــتــالــي فــهــنــاك مــســاواة 
وتــكــافــؤ فـــي الـــفـــرص بـــني كـــل أبـــنـــاء الــبــشــر 
في حق الحصول على املعلومة في الوقت 
نفسه، وبالتالي فنحن نعيش في عصر ما 

يمكن وصفه بـ «املساواة املعلوماتية».
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دعوات لتسخير وسائل التواصل االجتماعي في التقارب
الدوحة - محمد صبره  »

خصص مؤتمر الدوحة التاسع 
لحوار األديان حلقته النقاشية 
األولــــــــــــــى ملــــنــــاقــــشــــة مـــــوضـــــوع 
«االســــتــــخــــدام األمـــثـــل لــوســائــل 
الــــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي» بــني 
أتباع األديــان. ورأســت الجلسة 
خــديــجــة بــن قــنــة وتــحــدث فيها 
كـــل مــــن: الـــدكـــتـــور صــفــا زرزور 
من الواليات املتحدة األميركية، 
والــــــقــــــس دونـــــــالـــــــد ريــــــفــــــرز مــن 
املـــمـــلـــكـــة املــــتــــحــــدة، والـــحـــاخـــام 
الــواليــات  ريــفــني فيرستون مــن 
املتحدة األميركية، وشــعــراوي 
عــبــدالــبــاقــي حــســني مـــن مــصــر، 
واملـــطـــران ســيــبــوه سركيسيان 

من إيران.
الــحــلــقــة النقاشية  وتـــزامـــن مــع 
ورشـــــــــــــة عــــــمــــــل حـــــــــــول كـــيـــفـــيـــة 
اســــتــــخــــدام وســــائــــل الـــتـــواصـــل 

االجتماعي.
واتــفــقــت معظم آراء املــشــاركــني 
فــــــي الــــحــــلــــقــــة عــــلــــى املـــطـــالـــبـــة 
بــاســتــخــدام وســـائـــل الــتــواصــل 
االجـــتـــمـــاعـــي فـــي الـــتـــقـــارب بني 

أتباع األديان بدال من التنافر.

وسائل التواصل
واســــتــــعــــرضــــت الـــحـــلـــقـــة ورقـــــة 
عـــمـــل قـــدمـــهـــا املــــطــــران ســيــبــوه 
ســركــيــســيــان مــــطــــران أبــرشــيــة 
طــهــران وشــمــال إيـــران بعنوان: 
«وســائــل التواصل االجتماعي 
وحــــــــــــــــــوار األديــــــــــــــــــــــــــان.. نـــــظـــــرة 
استشرافية». وبني يدي الورقة، 
عبر عن تقديره ملنظمي املؤتمر 
الـــذيـــن انــطــلــقــوا بــشــجــاعــة رغــم 
املــحــيــطــة بمنطقتنا،  الـــظـــروف 
لــيــســلــطــوا األضـــــواء عــلــى أمـــور 
مرتبطة بحياتنا اليومية هي 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 

والحوار بني األديان.
ونبه إلى أن عاملنا يشهد اليوم 
تعددية متجددة ليس فقط في 
األيـــديـــولـــوجـــيـــات، والــثــقــافــات 
واألديـــــــــــــــــــان، بـــــــل فـــــــي وســـــائـــــل 
الــــــتــــــواصــــــل االجـــــتـــــمـــــاعـــــي فــي 
الــحــوار بــني األديـــان والثقافات 

أيضا. 
إنــنــا نــحــاول أن نتجاوز  وقـــال 
الـــــصـــــعـــــوبـــــات واالخــــــتــــــالفــــــات 
بـــــمـــــســـــاعـــــدة ذوي اإلرادات 
الـــــصـــــالـــــحـــــة فـــــــي املـــجـــتـــمـــعـــني 
املـــســـيـــحـــي واإلســـــــالمـــــــي عــلــى 

السواء. 
وأقــــــــــر املـــــــطـــــــران ســـركـــيـــســـيـــان 
بــــدور الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة 
فـــي تـــطـــور الـــحـــوار والــعــالقــات 
األخــويــة بــني الــشــعــوب واألمـــم، 
مــبــيــنــا أنـــه لــيــس مـــن الــســذاجــة 

الـــنـــظـــر إلــــــى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات 
الحديثة أو التقنيات الجديدة 
عـــلـــى أنـــهـــا ســـتـــأتـــي بــأعــجــوبــة 
فــي مــجــال الــتــواصــل واملــعــرفــة، 
معربا عن األمــل في أن تساهم 
فــي إنــهــاء الجهل وعـــدم معرفة 
اآلخــر وإيجاد سبل مستحدثة 
للتقارب والتفاهم بني الشعوب 

واألمم..
ونــــبــــه إلـــــــى حـــقـــيـــقـــة أســـاســـيـــة 
الــــذيــــن  وجـــــوهـــــريـــــة، وهـــــــي أن 
يتحدثون عن الحوار ال يدركون 
فـــحـــواه ومـــا لـــه مـــن مقتضيات 
وأساليب، ومن ثم يبقى الحوار 
غــالــبــًا ضــمــن جـــــدران الــقــاعــات، 
حــــيــــث يــــتــــم الــــلــــقــــاء بـــــني ذوي 
الــصــالــحــة والــصــادقــة  اإلرادات 
فــــي تــنــمــيــة الــــحــــوار والـــعـــالقـــة 

والتواصل مع الجميع.
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات  وقـــــــــــال إن 
الــحــديــثــة خــلــقــت نـــوعـــًا جــديــدًا 
مــن الــتــواصــل االجــتــمــاعــي بني 
الــبــشــر، فــالــهــاتــف، والــتــلــغــراف، 
والـــــراديـــــو، والـــتـــلـــفـــاز، والـــــدش، 
والـــــــــــصـــــــــــحـــــــــــف، واملــــــــــــجــــــــــــالت، 
والـــــــحـــــــاســـــــوب، وغـــــيـــــرهـــــا مــن 
وســـــــائـــــــل االتـــــــــصـــــــــال املــــرئــــيــــة 
واملسموعة، الصغيرة والكبيرة، 
املحمولة واملوصولة بشبكات 
الـــنـــقـــل إلـــكـــتـــرونـــيـــة، واملــتــصــلــة 
الــكــهــربــائــيــة.. تنقل  بالشبكات 
األخبار والصور بسرعة تفوق 
ــولــة العالم  ســرعــة الـــضـــوء، مــحَّ
إلـــى حــي صــغــيــر، ناقلة  الكبير 
آخــر مــا تــوصــل إلــيــه العالم من 
اكــتــشــافــات ومــــا جــــرى فــيــه من 
حوادث وكوارث طبيعية وغير 

طبيعية.
وتــــســــاءل: هـــل كـــل مـــا يــبــث من 
خالل هذه الوسائل يتناسب مع 
قيمنا وأخــالقــيــاتــنــا وتربيتنا 

وينسجم مع معتقداتنا؟ 
وفـــــــــي مــــــعــــــرض اإلجــــــــابــــــــة عـــن 
السؤال قال: نحن البشر علينا 
أن نـــتـــحـــاور بــمــحــبــة واحـــتـــرام 
لعقيدة اآلخر وإيمانه وأفكاره 

وآرائه، ألن كل إنسان له الحرية 
الــعــبــادة والتعبير  املطلقة فــي 
عن آرائــه شرط أال يــؤذي اآلخر 
الـــلـــه  يــــجــــرح شـــــعـــــوره، ألن  أو 
أعـــطـــى هــــذه الـــحـــريـــة لــإلنــســان 
يــنــزعــهــا  وال يــحــق إلنـــســـان أن 
منه. وقال: أيها اإلنسان، اجعل 
نفسك ميزانا فيما بينك وبني 
غــيــرك، فــأحــب لــغــيــرك مــا تحب 

لنفسك.
وأضاف أن املنهجية املتبعة من 
قبل أهل التكنولوجيا الحديثة 
أو وسائل اإلعــالم اإللكترونية 
الـــحـــديـــثـــة مـــرتـــبـــطـــة بــأعــمــالــنــا 

اليومية.
الكنيسة املسيحية هي املربية 
واملــســؤولــة، كما أن األمــة التي 
أنــشــأهــا الــنــبــي الــعــظــيــم يجب 
أن تقود أعضاءها إلى الثقافة 
واملــــعــــرفــــة الـــعـــمـــيـــقـــة ملـــواكـــبـــة 

تطور الحياة.
وطـــالـــب املـــطـــران ســركــيــســيــان 
أتـــــــــــبـــــــــــاع األديـــــــــــــــــــــــــان الـــــــذيـــــــن 
يستخدمون وسائل التواصل 
االجتماعي أن يسعوا جميعا 
لخلق ثــقــافــة جــديــدة أال وهــي 
ثــقــافــة الــــحــــوار، الــثــقــافــة الــتــي 
ســــــتــــــؤدي بــــنــــا إلــــــــى الـــــحـــــوار 
فــــــــي الـــــــعـــــــالقـــــــات الــــعــــائــــلــــيــــة 

واالجتماعية.
وقـــــال: عــنــدئــذ يــضــطــر املــســلــم 
واملــســيــحــي للعمل مــعــًا جنبًا 
إلى جنب متقاسمني اختبارات 
الـــصـــنـــاعـــة الــتــكــنــولــوجــيــة أو 
الـــتـــقـــنـــيـــات الــــحــــديــــثــــة، وهـــــذا 
ســـيـــقـــودنـــا إلــــــى الـــتـــعـــمـــق فــي 
الــحــوار والتعمق فــي عالقتنا 

مع بعضنا بعضا.
املـــتـــبـــادلـــة  املــــعــــرفــــة  وأكــــــــد أن 
بــــني أطـــــــراف الــــحــــوار وأتـــبـــاع 
الــديــانــات الــســمــاويــة ســتــؤدي 
إلى االحترام املتبادل واملحبة 
املــتــبــادلــة، واملــحــبــة بإمكانها 
الــــفــــاســــد مــنــا  تـــســـتـــأصـــل  أن 
وتــجــعــلــنــا أكـــثـــر إيــجــابــيــة في 

عالقاتنا االجتماعية.

املــطــران سركيسيان  وأوضــــح 
أن ثــقــافــة الـــحـــوار والــتــواصــل 
االجتماعي هي جزء ال يتجزأ 
مــن املــجــتــمــع وذلــــك فــي بعض 
الــدول اإلسالمية، وهــذا يعود 
طـــبـــعـــًا لـــحـــكـــمـــة الـــــقـــــيـــــادة فــي 
الـــتـــي أدت إلـــى  الـــبـــلـــدان  هـــــذه 
الـــتـــواصـــل والـــتـــآخـــي والـــوئـــام 
والسالم وبث روح الطمأنينة 
فـــي نــفــوس الـــشـــعـــوب، خــاصــة 
األقـــلـــيـــات املـــتـــواجـــدة فـــي هــذه 
 عندنا في إيران 

ً
البلدان، فمثال

وعلى سبيل املثال بعد الثورة 
اإلســــالمــــيــــة، أصـــبـــح املــجــتــمــع 
اإليــــرانــــي بــكــل أطــيــافــه يشعر 
باألمان والراحة، وهذا بسبب 
الحوار والتواصل االجتماعي 
الـــدائـــم. يــقــول يــوحــنــا الــرســول 
فــي رسالته األولـــى اإلصــحــاح 
الـــرابـــع عـــدد 8: «الـــلـــه مــحــبــة»، 
وهــــــي أقــــصــــر آيــــــة عـــنـــدنـــا فــي 
الــكــتــاب املــقــدس. عــنــدمــا نحب 
الله فيجب علينا أن نحب وأن 
يــحــتــرم بعضنا بــعــضــًا، ألننا 
الــلــه، والله  فــي النهاية خليقة 
قد خلقنا لنتحاور ونتواصل 
اجتماعيًا أيضًا، وهكذا الكثير 
مــن املــشــاكــل والــخــالفــات تحل 

عن طريق الحوار. 
وتمنى املطران سركيسيان أن 
يــكــون بــاب الــحــوار واالتــصــال 
نــكــون  دائــــمــــًا مـــفـــتـــوحـــًا، وأن 

مـــــنـــــفـــــتـــــحـــــني وواعـــــــــــــــــــــني، ألن 
الحوار هو الوسيلة الوحيدة 
للتواصل، ألنه حسن لإلنسان 
أن يتحاور مع أخيه اإلنسان 
طبعًا ضمن االحترام املتبادل 
بــيــنــهــمــا، ولـــإلنـــســـان الــحــريــة 
املطلقة أن يعتقد أو يؤمن بما 
يشاء دون اإلساءة للغير حتى 
نـــعـــيـــش فـــــي عــــالــــم مــتــحــضــر. 
نحن نعيش في القرن الواحد 
والــــعــــشــــريــــن، والــــعــــالــــم تــغــيــر 
كـــثـــيـــرًا، والـــتـــطـــور لـــم يــتــوقــف 
ولن يتوقف، وال نعلم إلى أين 
سيأخذنا هــذا التطور. لذلك، 
نـــتـــحـــاور ونــتــصــل  عــلــيــنــا أن 
مـــــع بـــعـــضـــنـــا بـــعـــضـــا ونــنــبــذ 
الــعــنــف بــكــل أشـــكـــالـــه ونــضــع 
جـــانـــبـــًا كــــل أنـــــــواع الـــكـــراهـــيـــة، 
ألننا أوًال وأخيرًا بشر وعامل 
اإلنسانية واألخـــالق البشرية 
يــــجــــمــــعــــنــــا حـــتـــى  يـــــجـــــب أن 
يـــعـــم األمـــــــن والـــــســـــالم عــاملــنــا 
ويـــــكـــــون مـــســـتـــقـــبـــل أجـــيـــالـــنـــا 
الــقــادمــة نيرًا ومــشــرقــًا، ألن ما 
نــــزرع اآلن مــن الـــحـــوار الــبــنــاء 
واالتــصــال الجيد مــع بعضنا 
بـــعـــضـــا ســـيـــحـــصـــده أوالدنــــــــا 
واألجــــيــــال الـــقـــادمـــة، فـــي عــالــم 
تـــعـــمـــه الـــطـــمـــأنـــيـــنـــة واألخـــــــوة 
والــســالم واالحـــتـــرام املــتــبــادل، 
وهكذا يصب الله علينا نعمه 

الغزيرة وبركاته الوفيرة.

(6) وسائل تحقق التواصل 
أمــــني عــام  وحـــــدد صــفــا زرزور 
أكبر منظمة إسالمية أميركية 
أنـــهـــا تــمــثــل  «6» عـــنـــاصـــر رأى 
االســـتـــخـــدام األمـــثـــل لــلــتــواصــل 

بني أتباع األديان.
ولــــخــــص هــــــذه الـــعـــنـــاصـــر فـــي: 
تــــحــــديــــد هـــــويـــــة ومــــســــؤولــــيــــة 
القائمني بالتواصل، واختيار 
آلــــيــــة الـــنـــشـــر عـــلـــى اإلنــــتــــرنــــت، 
والــتــفــكــيــر فــيــمــا يــنــشــر مسبقا 
تــفــكــيــرا جـــيـــدًا، وعـــــدم نــشــر أي 
مــعــلــومــات إال بــعــد الــتــأكــد من 
صــحــتــهــا وفـــائـــدتـــهـــا، وتــعــلــيــم 
الـــنـــاس االحــــتــــرام فـــي الـــحـــوار، 
وحـــــذف أي شــــيء فــيــه مــســاس 
بــاآلخــريــن، ومـــراعـــاة الشفافية 
والـــصـــدق وعــــدم اتـــبـــاع اإلثــــارة 

سعيا وراء جذب الجمهور. 
ونــــــصــــــح بــــتــــحــــديــــث وســـــائـــــل 
الــــتــــواصــــل كـــــل فــــتــــرة ال تـــزيـــد 
على أســبــوع، وصيانة وسيلة 
الـــــتـــــواصـــــل لــــضــــمــــان الـــــجـــــودة 

وتقديم خدمة أفضل. 

التركيز على السالم وقبول 
اآلخر 

وعـــــرض الـــقـــس دونـــالـــد ريــفــرز 
املــتــحــدة لتجربته  املــمــلــكــة  مـــن 
طوال (10) سنوات في مكافحة 
ظــاهــرة الــعــداء والــتــخــويــف من 
اإلســــــالم «اإلســـالمـــفـــوبـــيـــا» في 

عدد من الدول األوروبية.
واعــــتــــرف بـــوجـــود صـــعـــاب في 
الــهــدف األمــثــل للحوار  تحقيق 
بني األديــان، مشككا في جدوى 

الحوار بطريقته الحالية. 
ودعـــــــــا لــــلــــتــــنــــازل عـــــن األفـــــكـــــار 
الــتــي تختزنها ذاكـــرة  املــســبــقــة 
أتــــبــــاع كــــل ديــــــن عــــن األطـــــــراف 
األخرى، ونصح بأن يركز حوار 
األديـــــــــان عـــلـــى الــــســــالم وقـــبـــول 

اآلخر.
وأكــــــد أهـــمـــيـــة بـــنـــاء الـــثـــقـــة بــني 
أتباع األديان من خالل وسائل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وانتقد 

مــــا أســـمـــاهـــم بـــالـــيـــهـــود الـــجـــدد 
الــــذيــــن يــــركــــزون عـــلـــى تــحــمــيــل 
اإلســالم كل ما يحدث من عنف 

وإرهاب. 

التواصل األمثل 
واســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــرض شـــــــــــعـــــــــــراوي 
عـــبـــدالـــبـــاقـــي حـــســـني ســـيـــد مــن 
مصر كيفية االستخدام األمثل 
الــتــواصــل االجتماعي  لــوســائــل 
في الــحــوار بني األديـــان، وأشــار 
الـــذي تلعبه وسائل  الـــدور  إلــى 
الــــــتــــــواصــــــل االجـــــتـــــمـــــاعـــــي فـــي 
الــــتــــحــــرك اإليـــــجـــــابـــــي الـــعـــاملـــي 
مـــن أجــــل حـــيـــاة أفـــضـــل وحــشــد 
الشعوب للتعبير عن رغباتها 
وطموحاتها في تغيير الواقع، 
الــــــــــــذي لـــــــم يـــــعـــــد مـــــقـــــبـــــوال مـــن 
الشعوب التي تخضع لظروف 
وقـــواعـــد ســيــاســة واقــتــصــاديــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة غـــيـــر عــــادلــــة، وال 
الــعــدالــة االجتماعية  تــعــبــر عــن 
الــتــي تسعى لها هذه  والــحــريــة 

الشعوب.
وأكــــــــــد شـــــــعـــــــراوي أن وســــائــــل 
التواصل االجتماعي تستطيع 
أن تقدم حال فعاال لدعم الحوار 
بــــني األديــــــــان بـــمـــا تــمــتــلــكــه مــن 
قـــــــدرات رائــــعــــة عـــلـــى االنـــتـــشـــار 
الــســريــع والـــفـــعـــال بـــني الـــنـــاس، 
وبما تمتلكه من آليات تساعد 
فــي بــنــاء وتشكيل الــــرأي الــعــام 
الـــــعـــــاملـــــي وتـــــكـــــويـــــن املـــــــبـــــــادرة 
واملــحــتــوى فــي االتـــجـــاه الــداعــم 
لـــلـــحـــوار مـــن أجــــل الـــتـــوافـــق من 

أجل السالم.
وذكر أن تلك الوسائل الخاصة 
بــالــتــواصــل االجــتــمــاعــي قــدمــت 
الــذيــن يرغبون  لــهــؤالء  الفرصة 
فـــي واقـــــع أفـــضـــل، الــــقــــدرة على 
الـــتـــواصـــل واملـــنـــاقـــشـــة الــبــنــاءة 
وعـــــــــــــــرض األفـــــــــــكـــــــــــار واآلراء 
والــــــوصــــــول ملـــطـــالـــب مــشــتــركــة 
أجــمــع عليها املــاليــني وحشدت 
الـــجـــمـــاهـــيـــر وأســــهــــمــــت بــشــكــل 
فــعــال فـــي الــتــنــســيــق والــتــرتــيــب 

لـــلـــتـــحـــرك اإليــــجــــابــــي الــســلــمــي 
لــلــتــغــيــيــر. وقــــال إن مـــن أهــــم ما 
أســـــفـــــرت عــــنــــه تــــلــــك األحــــــــــداث، 
تـــــوافـــــق هـــــــذا الــــحــــجــــم الـــهـــائـــل 
مـــن ســكــان الــعــالــم بــشــكــل كبير 
عــــلــــى األحـــــــــــالم والــــطــــمــــوحــــات 
والـــتـــطـــلـــعـــات، رغــــــم االخــــتــــالف 
والتباين الكبير بينهم، بل إنها 
وقــد توافقت طــرق استخدامها 
الــتــواصــل االجتماعي  لــوســائــل 
فـــــــــي املـــــــضـــــــمـــــــون واملــــــحــــــتــــــوى 
األساسي للتعبير رغــم التنوع 
الــثــقــافــي والـــحـــضـــاري بـــني تلك 
الـــشـــعـــوب. وشــــــدد عـــلـــى الـــــدور 
الــذي يمكن أن تلعبه  اإليجابي 
وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
فـــي هـــذا املـــحـــور الـــهـــام للنخبة 
واملــــتــــخــــصــــصــــني ولــــلــــشــــعــــوب، 
مــشــيــرًا إلـــى أهــمــيــة الــحــوار بني 
األديــــــــــــان واملــــهــــتــــمــــني بـــــه وهــــم 
أغــلــبــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
مــن أجـــل الـــوصـــول إلـــى أرضــيــة 
مــشــتــركــة تـــكـــون عـــامـــل حــاســم 
لــلــتــطــرف والتعصب  لــلــتــصــدي 

بني األديان.
املــشــتــركــة  الــــقــــواســــم  وقـــــــال إن 
الــتــي يمكن أن تــســاعــد وســائــل 
الــــــتــــــواصــــــل االجـــــتـــــمـــــاعـــــي فـــي 
تنميتها وتــطــويــرهــا وتحييد 
نـــقـــاط الــــخــــالف ووضـــعـــهـــا فــي 
إطـــارهـــا الــصــحــيــح لــكــي تــســود 
روح املحبة والسالم االجتماعي 
العاملي، هي الهدف الذي يسعى 

إليه الحوار بني األديان.
الــعــظــمــى  وأكــــــــد أن األغــــلــــبــــيــــة 
مــن أتــبــاع األديـــــان تــحــتــاج إلــى 
مـــبـــادرة لــلــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
مـــــن خــــــالل وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
االجتماعي، تقدم لهم محتوى 
عــــلــــى مــــســــتــــوى مـــــن املــــراجــــعــــة 
الـــدقـــيـــقـــة والـــحـــيـــاديـــة لــتــفــعــيــل 
املشاركة املجتمعية في الحوار، 
وإثرائه بمساهمات األفراد على 
مــخــتــلــف تــنــوعــهــم وثــقــافــتــهــم، 
ويجعل منهم مشاركني فاعلني 

في حوار بناء هادف.

 يشارك بمؤتمر األديان 

القرضاوي يستقبل وفدًا من «سانت جديو» 
«  A - الدوحة 

استقبل الدكتور يوسف القرضاوي 
وفــــدا مـــن جــمــعــيــة «ســـانـــت جــديــو» 
اإليـــــطـــــالـــــيـــــة يــــــشــــــارك فــــــي مـــؤتـــمـــر 
بــرئــاســة األب «فــيــنــتــوريــو يــنــاري» 
والدكتورة «بــاوال تيزو» والدكتور 
«أنـــدريـــا تــيــرتــنــي»، وصــحــب الــوفــد 
والــــدكــــتــــور «مـــحـــمـــد الــســلــيــمــانــي» 
أستاذ الدراسات اإلسالمية بروما، 
وقد جــاؤوا لالطمئنان على صحة 
ــــت به 

ّ
الــشــيــخ بــعــد الــوعــكــة الــتــي أمل

منذ شهور.
وجـــرى حـــوار طــويــل ومعمق حول 
األوضــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــعــالــم 
الــربــيــع  الــــعــــربــــي، خـــصـــوصـــًا دول 
الـــعـــربـــي، وقــــد ثـــّمـــن الـــوفـــد مــوقــف 
ســـمـــاحـــة الـــشـــيـــخ الــــقــــرضــــاوي مــن 

تأييد الثورات.

يـــنـــاري»:   وقـــــال األب «فــيــنــتــوريــو 
«نـــحـــمـــد الــــلــــه أنــــكــــم بــمــرجــعــيــتــكــم 
-التي اتفقت عليها معظم القيادات 
والنشطاء- توجهون هذه الشعوب 
الثائرة بمنهج وسطي معتدل، وأن 
ختطف من أطراف 

ُ
هذه الثورات لم ت

متشددة يمينا أو يسارا». 

وتـــحـــدث الــشــيــخ مـــع الـــوفـــد الـــزائـــر 
عن املصالح واملفاسد في الناحية 
الــســيــاســيــة مـــن الـــثـــورات الــعــربــيــة، 
وأكـــــد عــلــى أصـــالـــة هــــذا املـــبـــدأ في 

اإلسالم.
وذكــر أن النظم االستبدادية كانت 
تــحــجــب حــقــيــقــة الــشــعــوب الــعــربــيــة 

عن الــغــرب، وأن سقوط هــذه النظم 
أظـــهـــر مـــعـــدن الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة، 
وأنــــهــــا تــــريــــد الــــســــالم والـــتـــعـــايـــش 
والحرية. وذكــر الشيخ القرضاوي 
أن هــــــــذا مــــــا كــــنــــا نــــــنــــــادي بــــــه فــي 
حواراتنا مع الغرب، ولكن الغرب لم 

يكن يسمعنا.
 وأكد الوفد أنهم بزيارتهم لبعض 
الــبــالد الــتــي تشهدت هــذه الــثــورات 
علموا مكانته لدى هذه الجماهير، 

ومدى تأثير رأيه فيهم.
وتطرق إلى الحديث عن االستشراق 
األوروبــي عامة، واإليطالي خاصة 
ومـــســـاهـــمـــتـــه فـــــي خــــدمــــة الــــتــــراث 
العربي، وأشار الشيخ إلى معرفته 
بـــاألمـــيـــر واملـــســـتـــشـــرق «كـــيـــتـــانـــي» 
صــــــاحــــــب «حـــــــولـــــــيـــــــات اإلســــــــــــالم» 
واملــــســــتــــشــــرق «كــــــارلــــــو ألـــفـــونـــســـو 

نيللو». 

:«A» سوار الذهب لـ

جهود قطر أحد أسباب النصر في ليبيا
الدوحة - محمد الشياظمي »

ثـــمـــن املـــشـــيـــر عـــبـــدالـــرحـــمـــن ســـــوار 
الذهب الجهود التي يبذلها مؤتمر 
حوار األديان من أجل تضييق الهوة 
بـــني أتـــبـــاع الـــعـــقـــائـــد، وخـــلـــق فــرص 
حـــوار حقيقي مبني على االحــتــرام 

وتبادل الرؤى واألفكار.
وقـــــــال ســـــــوار الــــذهــــب فــــي تــصــريــح 
تــبــذل  لــــ «A»: إن هـــنـــاك جـــهـــودا 
لــتــحــقــيــق الـــســـالم الـــعـــاملـــي، كــمــا أن 
الــــحــــوار بـــني األديـــــــان يــســاعــد على 
هــذا املقصد، وباستعمال الوسائل 
الــحــديــثــة نــكــون قـــد أوجـــدنـــا املــعــني 
عـــلـــى تــحــقــيــق الـــــحـــــوار بــــني أتـــبـــاع 
األديان، وتبادل األفكار املبنية على 

االحترام واالختالف البناء.
وفــي رده على ســـؤال بــشــأن سقوط 
نظام الــقــذافــي فــي ليبيا، قــال ســوار 
الـــذهـــب: إن الليبيني تــحــمــلــوا عناء 

42 عاما من االستبداد، ألن القذافي 
حكم ليبيا بأسلوب سيئ، وتضرر 
مــنــه أيــضــًا جـــوار ليبيا، والــســودان 

كـــــان واحـــــــدا مــــن هـــــذه الـــــــدول الــتــي 
تــأثــرت كــثــيــرا بــمــمــارســات الــقــذافــي، 
حــيــث كـــان يــدعــم الــحــركــة الشعبية 
فـــي الــجــنــوب الــــذي انــفــصــل أخــيــرا، 
وقــد أكــد لــي شخصيا أنــه هــو الــذي 
أمـــد قــرنــق بــالــســالح لــقــتــال الرئيس 
جــعــفــر نــمــيــري، إلـــى جــانــب الــقــالقــل 
التي خلقها لعدد من الدول األخرى 

في العالم.
واعتبر أن ال خوف على ليبيا اليوم، 
ودعا الشعب الليبي إلى املضي في 
تحقيق الديمقراطية وبناء الدولة، 
وتــأســيــس أرضــيــة تتسع لكل أبناء 

ليبيا.
الــذهــب بالجهود التي  ونـــوه ســـوار 
بذلتها قطر لصالح الشعب الليبي، 
واعتبر أن دعم قطر كان أحد أسباب 
الــنــصــر فـــي لــيــبــيــا، داعـــيـــا الــجــمــيــع 
إلــى الــوقــوف مــع هــذا البلد الجريح 

للخروج إلى عهد الحرية والنماء.

عبد الرحمن سوار الذهب »

منصة الحلقة النقاشية األولى للمؤتمر  تصوير : يحيى عادل  »

القس دونالد ريفز »

شعراوي عبد الباقي » املطران سركيسيان »

د.صفا  زرزور »

 شعراوي: القواسم 

املشتركة تساعد في 

تنمية وتطوير وتحييد 

نقاط الخالف في 

التواصل االجتماعي

مطران طهران: الذين 

يتحدثون عن الحوار 

ال يدركون فحواه 

فيبقى حبيسًا 

بالقاعات


