
ــــــــــــــــان فــــــــــــــي وســــــــــــــائــــــــــــــل الـــــــــــــتـــــــــــــواصـــــــــــــل االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي ــــــــــــــــألدي مــــــــــطــــــــــلــــــــــوب مــــــــــيــــــــــثــــــــــاق عــــــــــــاملــــــــــــي ملــــــــــنــــــــــع اإلســــــــــــــــــــــــــــــــاءة ل

التعايش بكرامة وعدل أهم أهداف حوار ا�ديان

الدوحة-أنور الخطيب وقنا:

افــتــتــح ســـعـــادة الــســيــد حــســن بـــن عــبــداهللا 
الـــغـــانـــم وزيـــــر الـــعـــدل صـــبـــاح أمــــس بــفــنــدق 
شــيــراتــون الـــدوحـــة مــؤتــمــر الـــدوحـــة التاسع 
لحوار االديان الذي يعقد هذه المرة بعنوان 
" وسائل التواصل االجتماعي وحوار االديان 

.. نظرة استشرافية ".
كلمتة  مستهل  في  الوزير  سعادة  ورحــب 
بــاســم دولــــة قــطــر امـــيـــرا وحــكــومــة وشعبا 
بــالــمــشــاركــيــن مــتــمــنــيــا لــهــم ولــلــمــؤتــمــر كل 
الــتــوفــيــق والــنــجــاح لــمــا فــيــه الــخــيــر والــصــالح 

لالنسانية جمعاء. 
ونوه الى ان االيمان باهللا الواحد االحد هو 
القاعدة االساسية التي تنطلق منها الرساالت 
في  واستخلفنا  خلقنا  الـــذي  فهو  الــســمــاويــة 
االرض لعمارتها وسلوك العمل الصالح فيها 

إلقامة العدل واشاعة مكارم االخالق.
 وأكد سعادته أن الحوار بين اتباع الديانات 
السماوية هو حوار عملي وواقعي يهدف إلى 
الــتــعــايــش بــيــن الــنــاس بــكــرامــة وعـــدل وأمــن 

وسالم.
محددة  واجبات  جميعا  علينا  تقع  وقــال: 
بين  عالقة  لتحقيق  مشتركة  ومسؤوليات 
الــجــمــيــع تـــقـــوم عــلــى أســــس مـــن االحـــتـــرام 
الـــمـــتـــبـــادل وحـــســـن الــتــعــامــل الـــــذي يــغــرس 
االيــجــابــيــات فــي قــلــوبــنــا ويــحــد مــن تقصير 
السلبيات فيما بيننا بما يحقق أفضل النتائج 

لإلنسانية التي تضمنا جميعا أمما وشعوبا. 
وقــــال ســـعـــادة وزيــــر الـــعـــدل: "انــــه تحت 
الــقــيــادة الــحــكــيــمــة لــحــضــرة صــاحــب السمو 
البالد  أمير  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ 
بهذه  يــؤمــن  الــقــطــري  الشعب  فــإن  الــمــفــدى 
المفاهيم والقيم الصافية وقد اثبتنا ذلك من 

خالل تنظيم المؤتمرات الثمانية السابقة". 
على  األديـــان  بين  للحوار  ننظر  وأضـــاف: 
ومعرفة  الــتــواصــل  شـــيء  كــل  قــبــل  يعني  انـــه 
اآلخر واإليضاح والتفاهم لنصل إلى أهداف 
ســامــيــة تـــرفـــع مـــن قــــدر اإلنــــســــان وتــصــون 
يؤدي  ال  الــذي  العقيم  الجدل  وليس  كرامته 
منبها  والــخــالف  الفرقة  من  المزيد  إلــى  إال 
إلى ان الحوار بين أتباع الديانات السماوية هو 
حوار عملي وواقعي يهدف إلى التعايش بين 

الناس بكرامة وعدل وأمن وسالم. 
المؤتمر  تحته  يعقد  الــذي  العنوان  وحــول 
هذا العام أكد سعادة وزير العدل أن لوسائل 
لها  أن  كما  ايجابياتها  االجتماعي  الــتــواصــل 
سلبياتها، وقال إن المطلوب من المجتمعات 
والحث  االيــجــابــيــات  هــذه  تنمية  هــو  جميعا 
للمحافظة  والقوانين  القواعد  ووضــع  عليها 
عليها والتقليص قدر الممكن من السلبيات. 
يصاحبها  لم  إذا  الوسائل  هذه  أن  إلى  ولفت 
اإللمام بالحوار وقبول اآلخر فإنها ستتحول 
كما  وعــنــصــريــة  وكــراهــيــة  صــــراع  أداة  إلـــى 
حـــــدث فــــي بـــعـــض الـــبـــلـــدان شـــرقـــا وغـــربـــا 
المواقع  من  العديد  في  ونشاهد  نقرأ  وكما 
االلكترونية ومقاطع الفيديو. وعرض الوزير 
المؤتمر  عنوان  يثيرها  أسئلة  لسلسلة  الغانم 
المعلومات  تكنولوجيا  تسخير  تحديات  عن 
واالتـــصـــاالت ألغـــراض الــحــوار والــبــنــاء وعن 
الحديثة  التكنولوجيا  اســتــخــدام  أخــالقــيــات 
ميثاق  إيجاد  ضروريا  كان  إذا  فيما  متسائال 
شــــرف عــالــمــي لــعــدم اإلســــــاءة لــلــمــقــدســات 

واألديــــــــــــان مـــــن خــــــالل وســـــائـــــل االتــــصــــال 
االجتماعي. 

وقـــال: ان هــذه الــتــســاؤالت وغــيــرهــا من 
المواضيع ستطرح في جدول أعمال المؤتمر 
األهمية  غاية  فــي  بموضوعات  يحفل  الــذي 
مـــؤكـــدا أن الــمــنــاقــشــات ســتــثــري الــمــحــاور 
يكون  أن  داعيا  واألفــكــار.  بالرؤى  المختلفة 
هذا المؤتمر إضافة نوعية لسلسلة مؤتمرات 
الهدف  جميعا  خاللها  من  ليتحقق  متتالية 
السامي في تالقي أهل اإليمان والمختصين 
ليعم  التعاون  ورؤى  التفاهم  افاق  لفتح  معا 

السالم والمحبة أرجاء المعمورة.

ميثاق شرف

النعيمي  صــالــح  إبــراهــيــم  الــدكــتــور  وقـــال 
ــــدوحــــة  ال مــــركــــز  إدارة  مـــجـــلـــس  ــــيــــس  رئ
بالجلسة  كلمته  فــي  األديــــان  لــحــوار  الــدولــي 
االفتتاحية إن اختيار عنوان المؤتمر "وسائل 
نظرة   .. األديــان  وحــوار  االجتماعي  التواصل 
اســتــشــرافــيــة" يــنــبــع مـــن ثــالثــة أمــــور هــامــة 
وسائل  وتلعبه  لعبته  الذي  الكبير  الــدور  هي 
في  الحاضر  وقتنا  في  االجتماعي  التواصل 
مضيفا: "إن  والخاصة  العامة  حياتنا  قضايا 
ما جرى في العديد من الدول العربية فيما 
يسمى بالربيع العربي أكبر دليل على أهمية 

هذه الوسائل.
اختيار  أسباب  من  أن  النعيمي:  وأضــاف 
السلبي  االســتــخــدام  أيــضــا  المؤتمر  مــوضــوع 
مـــن "فــيــس  االجــتــمــاعــي  الـــتـــواصـــل  ألدوات 
بـــوك وتــويــتــر والــيــوتــيــوب "وضـــــرورة قيام 
في  العاملين  الدين  وعلماء  الدينية  القيادات 
مجال حوار األديان باعتماد وسائل التواصل 
االجتماعي كإحدى الطرق الرئيسية والهامة 
فـــي الـــتـــواصـــل فــيــمــا بــيــنــهــم ومــــع أتــبــاعــهــم 
بقضايا  المهتمين  بين  الربط  بسبل  لالرتقاء 

الحوار.
الدوحة  مركز  على  القائمين  إن  وقــال:   
الـــدولـــي لـــحـــوار األديـــــان وبــعــد الــتــشــاور مع 
المذاهب  جميع  من  واالستشاريين  الخبراء 
السماوية الثالثة اتفقوا على ضرورة مناقشة 
هذه األمور وطرحها على طاولة الحوار حتى 
المختلفة  والــطــرق  السبل  على  التعرف  يتم 
لزيادة التواصل بين المهتمين بحوار األديان 
المناسبة  والقوانين  القواعد  وضــع  ثم  ومــن 
لالستخدام األمثل لهذه الوسائل. معربا عن 
األمـــل فــي أن ينجح الــمــؤتــمــر فــي الــخــروج 
االستخدام  بخصوص  عالمي  شرف  بميثاق 
األمثل وااليجابي لوسائل التواصل االجتماعي 
أتباع  بين  للتواصل  تعزيز  من  ذلــك  في  لما 

الديانات السماوية الثالث.

حاجة ملحة للحوار

االفــــتــــتــــاحــــيــــة  الـــــجـــــلـــــســـــة  وشــــــــهــــــــدت   
كــلــمــات لـــعـــدد مـــن اتـــبـــاع الـــديـــانـــات الــثــالث 
أكدوا  الذين  "اإلسالم،المسيحية،اليهودية" 
على الحاجة للحوار بين الديانات على أسس 
أهمية  على  مؤكدين  المتبادل  االحترام  من 
اســتــخــدام الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة ووســائــل 
وتويتر  بوك  من "فيس  االجتماعي  التواصل 
بين  االيــجــابــي  الــتــواصــل  لتعزيز  ويــوتــيــوب" 

اتباع الديانات السماوية.
 وقال الحاخام هنري سوبل من البرازيل 
في هذا الصدد انه من الضروري االستفادة 
لتعميق  االجــتــمــاعــي  الـــتـــواصـــل  أدوات  مـــن 
الحوار خاصة وان هذه الوسائل قد اختصرت 
المسافات وقربت بين الشعوب في ظل عصر 

المعلومات والقرية العالمية الواحدة.
وأضــــــاف: لــلــحــوار الــحــقــيــقــي وااليــجــابــي 
الــقــدرة عــلــى فــتــح أبــــواب الــســالم والــتــعــارف 
بعيدا  المصطنعة  والحواجز  التعصب  وإزالــة 

أتباع  أن  إلــى  مشيرا  أيــديــولــوجــيــات  أي  عــن 
عالمي  بحر  فــي  جــزر  هــم  الثالثة  الــديــانــات 
والتسامح  االحـــتـــرام  أجــــواء  إشــاعــة  ويتعين 
لــلــربــط بــيــن هــــذه الـــجـــزر .. الفــتــا إلــــى أن 
األمــن  تحقيق  فــي  سيسهم  الــديــنــي  الـــحـــوار 
العالمي وهي مسألة خطيرة ال يجب تركها 

للسياسيين وحدهم ..
القساوسة  رئيس  كيلي  الثام  باتريك  أمــا 
في المملكة المتحدة فأكد ضرورة التحاور 
أن  مــؤكــدا  ثــقــافــتــهــا  بمختلف  األديـــــان  بــيــن 
سيؤدي  والحكمة  بالقوة  يتسم  الــذي  الحوار 
إلى  كيلي  ودعــا  ايجابية.  نتائج  إلــى  بالنهاية 
الذي  المباشر  والتواصل  الــحــوار  ثقافة  نشر 
سيؤدي بدوره إلى تفاعل مباشر بين الشباب 

ال سيما عبر وسائل التواصل.
 كـــمـــا دعـــــا إلـــــى ضـــــــرورة الـــــوصـــــول الـــى 
اآلخر  ودين  ثقافة  باحترام  مشترك  تفاهم 
والتركيز على القواسم المشتركة التي تجمع 
على  االنفتاح  يتطلب  ما  وهــو  الديانات  بين 
اآلخر وفهم الحقائق وزيادة الثقة والتناغم 
واألحـــكـــام الــصــائــبــة بــيــن الــديــانــات. متمنيا 
تعزز  حيوية  نتائج  إلــى  المؤتمر  يتوصل  أن 

التواصل والحوار بين االديان.
اإلسالم دين متسامح 

ووصف الدكتور مصطفى سوريش مفتي 
جمهورية البوسنة والهرسك مؤتمرات حوار 
األديان بالدوحة بالفريدة والهامة وقال إنها 

حققت انطالقة جيدة رغم قصر عمرها. 
 وشــــدد مــفــتــي الــبــوســنــة والــهــرســك على 
بين  المشترك  القاسم  هو  بــاهللا  اإليــمــان  أن 
الديانات السماوية الثالث ..الفتا إلى ضرورة 
أن يــضــطــلــع اإلعـــــالم بـــــدوره األســـاســـي في 
إزالة المخاوف التي تؤدي إلى العنف وعدم 

التسامح.

 وقال الدكتور سوريش إن اإلسالم أصبح 
زاد  مما  الغربي  اإلعــالم  في  رئيسا  موضوعا 
حقيقة االتجاه الدفاعي في العالم اإلسالمي 
األمـــر الـــذي يــدعــو إلــى ضـــرورة تــوفــر الثقة 
يحدث  عملي  ديني  حــوار  أجــل  مــن  والعمل 

تقاربا حقيقيا بين أتباع الديانات.
اآلخرين  معاداة  عدم  ضــرورة  إلى  ونبه   
وقال  الدينية  معتقداتهم  لمجرد  قتلهم  أو 
البعض،  بعضنا  احــتــرام  وقــت  هو  الوقت  إن 
وشـــــدد عــلــى أن الــــدوحــــة أصــبــحــت "بــيــت 

الحكمة"وتستحق احترامنا.
 واســـتـــمـــع حــــضــــور الـــجـــلـــســـة إلـــــى كــلــمــة 
سمبايو  جــورج  السيد  مــن  بالفيديو  مسجلة 
الحوار  مضامين  إلى  تطرقت  البرتغال  من 
الــنــاجــح بــيــن الـــديـــانـــات والـــتـــواصـــل الــمــفــيــد 
التواصل  وســائــل  اســتــخــدام  وضــــرورة  بينها 
االجــتــمــاعــي بــصــورة ايــجــابــيــة لــتــعــزيــز هــذه 

المعاني.
فريد  نــصــر  الــدكــتــور  الــشــيــخ  فضيلة  امـــا   
واصـــــل الــمــفــتــي الــســابــق لــمــصــر فـــقـــدم في 
الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة ورقــــة عــمــل اكـــد فيها 
اهــتــمــام اإلســـــالم بـــحـــوار األديــــــان وقــــال ان 
والمجتمعات  البشر  بين  االجتماعي  التواصل 
ـــــدوام الــحــيــاة اإلنــســانــيــة  ضـــــرورة حــتــمــيــة ل
وعمارة األرض تحت راية األمن والسالم لكل 
إنسان يلتزم بقانون التواصل االجتماعي التي 
تقرره الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق 
الــدولــيــة الـــصـــادرة بــحــمــايــة حــقــوق اإلنــســان 
عقيدة  اإلسالم  أن  وأكد  والمحلية.  العالمية 
المحلية  رســالــتــه  جــعــل  وأخـــــالق  وشــريــعــة 
والعالمية لتحقيق هذا التواصل باعتباره من 

تمام عقيدة المسلم وأخالقه وشريعته.
كــمــا تــطــرق واصــــل إلـــى مــســألــة الــتــواصــل 
فـــي الــعــلــم الــنــافــع والــفــقــة فـــي الـــديـــن بين 

النشاط  لهذا  اإلســالم  وخدمة  جميعا  العباد 
جاء  تشريعاته  كــل  فــي  اإلســـالم  وان  العلمي 
اإلنــســانــيــة  للنفس  والـــســـالم  األمــــن  لتحقيق 
الــعــلــم  دور  مـــتـــنـــاوال  اإلنـــســـانـــيـــة  بــصــفــتــهــا 
والعلماء وأصحاب المعارف والعلوم العملية 
ــنــظــريــة لــتــحــقــيــق الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  وال
والعالمي  المحلي  والسالم  اإلنسانية  وخدمة 
من  كثير  فــي  العلمية  الــثــورة  إلــى  مشيرا   ..
تكنولوجيا  مــجــال  فـــي  بــخــاصــة  الــمــجــاالت 
ــــصــــاالت الــحــديــثــة والــتــي  الــمــعــلــومــات واالت
ـــنـــاس مـــع بعضهم  فـــي رحـــابـــهـــا يـــتـــواصـــل ال
والتكافل  الــتــعــاون  بينهم  ويتحقق  الــبــعــض 
أن  ضــرورة  ورأى  الحياة.  مجاالت  كل  في 
التكنولوجية  الــثــورة  هـــذه  إيــجــابــيــات  تــكــون 
سلبياتها  مــن  أكــثــر  الحديثة  والمعلوماتية 
لكنه عــبــر عــن األســـف لــكــون الــســلــبــيــات قد 
التعاليم  غياب  بسبب  االيجابيات  على  طغت 
بها  وأمــرت  أقرتها  التي  واألخالقية  الدينية 

جميع الشرائع السماوية.
يحدث  مــا  أن  السابق  مصر  مفتي  وقـــال 
سياسي  حراك  من  العالم  مستوى  على  اآلن 
واجــتــمــاعــي واقــتــصــادي لــيــس عــلــى مستوى 
السماوية  الشرائع  كل  به  جاءت  الذي  الهدف 
لتحقيق األمن والسالم والتواصل االجتماعي 
بين جميع البشر وهي الغايات التي قال إنها 

من أهداف اإلسالم المنشودة.
إلى  االفتتاحية  الجلسة  حــضــور  واســتــمــع 
جــورج  الــســيــد  مــن  بــالــفــيــديــو  مسجلة  كــلــمــة 
مضامين  إلى  تطرقت  البرتغال  من  سمبايو 
الحوار الناجح بين الديانات والتواصل المفيد 
التواصل  وســائــل  اســتــخــدام  وضــــرورة  بينها 
االجــتــمــاعــي بــصــورة ايــجــابــيــة لــتــعــزيــز هــذه 

المعاني.
لحوار  التاسع  الــدوحــة  مؤتمر  ويناقش   
ـــــدور  األديـــــــــان عـــلـــى مـــــدى ثــــالثــــة ايــــــام ال
االيـــجـــابـــي لـــوســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
في  بوك"  و"فيس  مثل "تويتر"  المختلف 
السماوية  الديانات  أتباع  بين  الحوار  تعزيز 
المسائل  مــن  الــعــديــد  فــي  بينها  والــتــقــريــب 
بينها.  المشتركة  الــقــواســم  على  والتركيز 
جلسات  خالل  من  المؤتمر  يستعرض  كما 
علماء  مــن  عــدد  فيها  يتحدث  عــامــة  عمل 
تكنولوجيا  نــشــأة  الــثــالثــة.  الــديــانــات  أتــبــاع 
االتــصــاالت وتــطــورهــا وعــالقــتــهــا مــع حــوار 
وسائل  على  شاملة  نظرة  "وإلقاء  األديــان 
ومـــواقـــع االتـــصـــال االجــتــمــاعــي وخــدمــاتــهــا 
التواصل  وسائل  واستخدام  واستخداماتها 
والكيفية  للحوار  متطورة  كلغة  االجتماعي 
الــتــي تــخــدم بــهــا وســـائـــل االتـــصـــال قــضــايــا 
وتشمل  والــجــمــاعــات.  األفـــراد  بين  الــحــوار 
الــــفــــعــــالــــيــــات عــــقــــد جــــلــــســــات عــــمــــل حــــول 
"أهــمــيــة وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي في 
خــلــق تـــواصـــل وتـــعـــاون بــيــن مـــراكـــز حـــوار 
األديـــــان والــمــهــتــمــيــن والــعــامــلــيــن فــي هــذا 
التواصل  وســائــل  مساهمة  وكيفة  المجال 
والتقاليد  العادات  إضعاف  في  االجتماعي 
وتــقــلــيــص الــعــالقــات االجــتــمــاعــيــة وإســــاءة 
بين  االجتماعي  التواصل  مــواقــع  استخدام 
الــمــجــتــمــعــات الــديــنــيــة وتــفــعــيــل اســتــخــدام 
وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي فـــي خــدمــة 
ـــان إلــى جــانــب عــدد من  قــضــايــا حـــوار األدي

الصلة. ذات  األخرى  المحاور 

خالل افتتاح مؤمتر الدوحة التاسع .. وزير العدل:

وكــــراهــــيــــة   صـــــــــراع  أداة  ـــــــى  إل ســـتـــتـــحـــول  اآلخـــــــــر  رفــــضــــهــــا  إذا  االتــــــصــــــال  وســــــائــــــل   

ــــــي ســــيــــســــهــــم فــــــــي حتـــــقـــــيـــــق األمـــــــــــــن الـــــعـــــاملـــــي   ــــــن ــــــدي هـــــــنـــــــري ســــــــوبــــــــل: احلـــــــــــــــوار ال
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مواقع التواصل االجتماعي تدعم الحوار بين ا�ديان

نــاقــشــت   :  ]  - الــــدوحــــة 
جــلــســات الــعــمــل فــي الــيــوم االول 
لــلــمــؤتــمــر الــتــاســع لــحــوار االديــــان  
المتعلقة  الـــمـــحـــاور  مـــن  ســلــســلــة 
بــــاســــتــــخــــدام وســـــائـــــل االتــــصــــال 
فـــي الـــحـــوار بــيــن اتـــبـــاع الــديــانــات 
ــثــالث حــيــث تــنــاولــت  الــســمــاويــة ال
ــــــى مــحــور  الــجــلــســة الـــعـــامـــة االول
"نــــشــــأة تــكــنــولــوجــيــا االتــــصــــاالت 
وتـــطـــورهـــا وعــالقــتــهــا مـــع حـــوار 
ـــــــان" وشــــــارك فـــي الــجــلــســة  االدي
هيرشيل  الــحــاخــام  رأســـهـــا  الــتــي 
جـــلـــوح مـــن بــريــطــانــيــا عــــدد من 
ـــــن مــن  ـــــدي الــــعــــلــــمــــاء ورجــــــــــال ال
حيث  الــثــالث  السماوية  الــديــانــات 
ومــــواقــــع  وســـــائـــــل  دور  بـــحـــثـــت 
وخدماتها  االجــتــمــاعــي  االتــصــال 
مجال  في  السيما  واستخداماتها 
التي  والكيفية  األديان  بين  الحوار 
تخدم بها وسائل االتصال والحوار 

بين األفراد والجماعات. 
وقـــالـــت د.مــــريــــم ايــــت أحــمــد 
رئيسة وحدة الحوار بين الديانات 
طفيل  ابن  جامعة  في  والثقافات 
تكنولوجيا  مــجــال  بــأن  المغربية 
اهم  من  اليوم  والتواصل  اإلعــالم 
مصير  فــي  تتحكم  الــتــي  الــعــوامــل 
الـــشـــعـــوب بـــحـــيـــث أتـــــــاح الـــتـــوجـــه 
فرصة  الجديد  االتصالي  الشبكي 
ـــفـــكـــري  ـــثـــقـــافـــي وال ــــتــــواصــــل ال ال
والعقائدي العالمي وتفعيل آليات 
ما  المعرفي  واالضطالع  االنفتاح 
اإلبــداع  مــهــارات  تطوير  إلــى  أدى 
لـــــدى أجــــيــــال ثــــــورة تــكــنــولــوجــيــا 

االتصال. 
واســـــتـــــعـــــرضـــــت الــــــدكــــــتــــــورة 
االتــصــال  تكنولوجيا  نــشــأة  أحــمــد 
وتــــطــــورهــــا ومــــــا صـــاحـــبـــهـــا مــن 

ثورات أساسية في تطوير اللغات 
ـــــراع الــطــبــاعــة  وتـــدويـــنـــهـــا واخـــــت
واكــتــشــاف الــكــهــربــاء والــتــلــجــراف 
ثم  والسينما  والتصوير  والهاتف 
ظــهــور اإلذاعــــــة والــتــلــفــزيــون في 
الواحد  الــقــرن  مــن  األول  النصف 

والعشرين. 
االنترنت  لعصر  تطرقت  كما 
حــيــث تــعــتــبــر شــبــكــة الــمــعــلــومــات 
الـــدولـــيـــة مـــن ابــــرز مــســتــحــدثــات 
نفسها  فرضت  التي  التكنولوجيا 
على مستوى العالمي مبينة اآلثار 
في  الجذرية  والتغيرات  العميقة 
أســالــيــب وأشـــكـــال الـــتـــواصـــل في 
شتى مجاالت الحياة التي أحدثها 

االنترنت. 
أدوات  ادوار  واســـتـــعـــرضـــت 
المختلفة  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
القيم  حول  جدل  من  أثارته  وما 

متسائلة  واالســـتـــطـــالع  ــبــحــث  وال
فيما اذا كان بمقدور رجال الدين 
االســــتــــفــــادة مــــن زخـــــم الـــحـــراك 
المنطقة  تشهده  الـــذي  السياسي 
لـــالنـــخـــراط فـــي عــمــلــيــة االصــــالح 
والــتــغــيــيــر والــتــجــديــد فـــي حــركــة 
ثــقــافــة  كـــانـــت  اذا  ومــــا  الــمــجــتــمــع 
تستطيع  اليوم  األديان  بين  الحوار 

ان تكتب تاريخها الجديد . 
ــــاجــــي بــن  وقــــــــدم الــــدكــــتــــور ن
ابــراهــيــم الــعــرفــج مــن الــســعــوديــة 
لشبكات  فيها  معرفا  عمل  ورقــة 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي وبـــدايـــات 
ظــــهــــورهــــا وتــــأســــيــــس مـــواقـــعـــهـــا 
وقبوله  االنترنت  انتشار  وسرعة 
حياتهم  في  وتأثيراته  الناس  بين 
وتــطــبــيــقــاتــه الـــتـــي مــــن أبـــرزهـــا 
التي  االجتماعي  التواصل  وسائل 

تتجاوز حدود الزمان والمكان. 

خـــدمـــة  ان  الــــعــــرفــــج  وقـــــــال   
الخدمات  من  أصبحت  االنترنت 
األســـاســـيـــة فـــي الــحــيــاة مـــع تــنــوع 
استخدامها  وســهــولــة  تطبيقاتها 
ــــل  مـــــتـــــنـــــاوال اســــــتــــــخــــــدام وســــائ
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي فـــي حـــوار 
األديـــــــان وضــــوابــــط وتــوجــيــهــات 
ذلــك والــتــي يــؤكــد عليها اإلســالم 
األصيلة  السماوية  األديــان  وبقية 
والــتــي تــشــمــل الــعــدل مــع الجميع 
النيل  وعــدم  المتبادل  واالحــتــرام 
مــن األديـــــان األخــــرى أو األنــبــيــاء 
الدينية  والشخصيات  الــرمــوز  أو 
والمصداقية  والــصــدق  واالمـــانـــة 
والحوار  الحوار  في  والموضوعية 
بــالــتــي هــي احــســن وحــســن الظن 
والعفو  والــســمــاحــة  اآلخــريــن  فــي 

وتقوى اهللا في السر والعلن. 
 وطـــــالـــــب الــــدكــــتــــور الـــعـــرفـــج 

بضرورة تفعيل استخدام الوسائل 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة كـــلـــغـــة مـــتـــطـــورة 
ــتــواصــل والـــحـــوار  ــل ومــتــحــضــرة ل
بـــيـــن أتـــــبـــــاع الـــــديـــــانـــــات خـــاصـــة 
االديــــان الــســمــاويــة وان يــتــم هــذا 
أو  ميداني  مباشر  بشكل  الــحــوار 
عبر  افتراضي  مباشر  غير  بشكل 
االجتماعية  والــوســائــل  االنــتــرنــت 
وغــــــيــــــرهــــــا وفــــــقــــــا لــــلــــضــــوابــــط 

والتوجيهات المذكورة. 
 اما السيدة آنا ادي من رومانيا 
الـــتـــواصـــل  أدوات  فــاســتــعــرضــت 
االجــتــمــاعــي الــمــخــتــلــفــة ونــشــأتــهــا 
ومـــمـــيـــزاتـــهـــا وأســــبــــاب تــفــردهــا 
وتقضيتهم  بها  الــنــاس  واهــتــمــام 
أن  وقــالــت  أمامها  طويلة  أوقــاتــا 
أهمية  أكــثــر  ســيــصــبــح  ــتــرنــت  االن
التواصل  مسألة  في  وجماهيرية 
االجـــتـــمـــاعـــي بـــيـــن الــــنــــاس وفـــي 

عالقات  وإقــامــة  المعرفة  تــبــادل 
ـــنـــاس وتــــبــــادل الــمــعــرفــة.  بــيــن ال
ايجابية  على  الحكم  ان  واضافت 
وســــائــــل  اســـــتـــــخـــــدام  ســـلـــبـــيـــة  او 
على  يتوقف  االجتماعي  االتصال 
االشـــــخـــــاص انـــفـــســـهـــم واســــلــــوب 
تــعــامــلــهــم واســتــخــدامــهــم لــهــا .. 
يصبح  ان  تــطــلــعــهــا  عـــن  مــعــربــة 
لتعزيز  فــاعــلــة  وســيــلــة  االنــتــرنــت 

التواصل االجتماعي االيجابي. 
االول  الــيــوم  فعاليات  وشملت 
من المؤتمر التاسع لحوار االديان 
بين  مشتركة  عــامــة  جلسة  عــقــد 
عــلــمــاء مـــن الــمــؤتــمــر والــمــؤتــمــر 
الــثــامــن عــشــر الكــاديــمــيــة الــعــالــم 

االسالمي للعلوم. 
المشتركة  الجلسة  وتــطــرقــت 
"العلم  محور  تحت  عقدت  التي 
والــــــديــــــن" الــــــى تـــــاريـــــخ الـــعـــلـــوم 

والـــعـــلـــوم االســـالمـــيـــة والـــتـــرابـــط 
العلوم  وانـــواع  والــديــن  العلم  بين 
في  ســائــدة  كــانــت  الــتــي  المختلفة 
الحديثة.  والعلوم  القديم  التاريخ 
وشـــــمـــــل الـــــحـــــديـــــث اســــهــــامــــات 
في  المسلمين  والفالسفة  العلماء 
الــحــضــارة االنــســانــيــة والــنــظــريــات 
نظرية  ومنها  المختلفة  العلمية 
جدل  من  اثــار  ومــا  التطور  نشأت 

حولها. 
واوضـــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور الـــطـــيـــب 
مصطفى عميد جامعة المستقبل 
ـــســـودان رئــيــس الــجــلــســة ان  فـــي ال
الـــمـــشـــاركـــيـــن فـــيـــهـــا مــــن عــلــمــاء 
واالكاديميين  والفلسفة  الفيزياء 
الدين  بين  للعالقة  تعريفا  قدموا 
والعلم وما اذا كان هناك توافق أو 
تناقض بينهما وما إذا كانت بعض 
تناقضا  تشكل  العلمية  النظريات 

مــع الــكــتــب الــســمــاويــة ومـــا يمكن 
فعله في هذه الحالة. 

الـــــمـــــشـــــاركـــــون  عـــــقـــــد  كـــــمـــــا   
ـــــدوحـــــة الـــتـــاســـع  ـــمـــر ال فـــــي مـــؤت
ـــــــان حــلــقــة نــقــاشــيــة  لـــحـــوار األدي
اســتــعــرضــت االســـتـــخـــدام األمــثــل 
لـــوســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي. 
وتــطــرقــت الــحــلــقــة الــتــي شـــارك 
ـــهـــا مــــتــــحــــدثــــون مـــــن أتــــبــــاع  فـــي
والمسيحية  اإلسالمية  الــديــانــات 
تلعبه  الــذي  الــدور  الى  واليهودية 
في  االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل 
الــتــحــرك االيــجــابــي الــعــالــمــي من 
الشعوب  وحشد  أفضل  حياة  اجل 
وطموحاتها  رغباتها  عن  للتعبير 
بعض  ورأى   .. الــواقــع  تغيير  فــي 
العظمى  األغلبية  ان  المتحدثين 
ــــــــان الــمــخــتــلــفــة  مــــن أتــــبــــاع األدي
من  للتواصل  مبادرة  إلــى  تحتاج 
خالل وسائل التواصل االجتماعي 
أن  تستطيع  الــوســائــل  هـــذه  وان 
تقدم حل فعال لدعم الحوار بين 
األديـــان . كما دعــوا الــى ضــرورة 
واالخــتــالفــات  الصعوبات  تــجــاوز 
والمسيحي  اإلسالمي  العالم  بين 
وعـــــدم تــجــاهــل بــعــض الــحــقــائــق 
عــنــد الــحــديــث عـــن الـــحـــوار بين 
الحوار  هذا  تطوير  وسبل  األديان 

بشكل يؤدي الى رفع مستواهم. 
وطالبوا بضرورة إدراك فحوى 
الــــحــــوار ومــقــتــضــيــاتــه وأســالــيــبــه 
ـــــه يــتــعــيــن عــلــى  ـــــى ان مــنــبــهــيــن ال
العاملين في مجال التكنولوجيات 
الـــحـــديـــثـــة الـــعـــمـــل عـــلـــى إيـــصـــال 
يشمل  الــحــوار  لــكــون  الــحــق  كلمة 
لوسائل  وان  الحياة  أشكال  جميع 
بـــارزا  دورا  االجــتــمــاعــي  االتــصــال 

وقياديا في هذا المجال.

خالل جلسات اليوم األول للمؤمتر .. املشاركون:

الدوحة تدعو الجميع إلى ممارسة مكارم ا�خالق
الدوحة - أنور الخطيب

 رفـــــــض الـــــمـــــطـــــران جــــــورج 
صــلــيــبــا مـــطـــران جــبــل لــبــنــان ما 
محدق  خطر  عن  البعض  يثيره 
بسبب  الــشــرق  فــي  بالمسيحيين 
المطران  وقال  العربية,  الثورات 
صحفية  تصريحات  في  صليبيا 
إن مــا يــتــردد عــن خطر محدق 
ــــشــــرق ال  بــالــمــســيــحــيــيــن فــــي ال
أن  مؤكدا  الصحة  من  له  أســاس 
أي  مــن  يخافون  ال  المسيحيين 
تحول في المنطقة العربية، ألن 
بــالــســالم،  يــؤمــنــون  المسيحيين 
اقتصادية  مصالح  لهم  وليست 
أو سياسية أو سلطوية،  وأضاف 
"نـــحـــن أصـــحـــاب هــــذه الـــبـــالد، 
ونــــحــــن ال نـــمـــيـــز أنـــفـــســـنـــا عــن 
الــمــســلــمــيــن، ونــقــول إنــنــا بــاقــون 
في  يخوفنا  أحــد  وال  أرضــنــا  فــي 
عشنا  الــذيــن  أهلنا  وبــيــن  أرضــنــا 

معهم لقرون طويلة.
العربي،  الربيع  تأثير  وحــول   
ومـــا تــشــهــده الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة 
مــــن ثــــــــــورات،  قـــــال الـــمـــطـــران 

ــيــا "هـــــــذا ال يـــعـــد ربــيــعــا  ــيــب صــل
عـــربـــيـــا، كـــمـــا دأبــــــت عـــلـــى هـــذا 
وســـائـــل اإلعـــــالم عــلــى الــتــرويــج 
تكون  أن  مضيفا:"أخشى  لــه" 

ــــوم تــعــيــش  ــــي األمـــــــة الـــعـــربـــيـــة ال
خـــريـــفـــا عــــربــــيــــا"، مـــعـــتـــبـــرا أن 
هي  العالمية  الصهيونية  أيـــادي 
مــــن يـــحـــرك الـــمـــجـــريـــات، ألن 

هـــنـــاك أطـــمـــاعـــا لــهــم ولــلــغــرب 
والعرب،  المسلمين  ثــروات  في 
ولتكون إسرائيل هي السيدة في 
عمالئها  بواسطة  المنطقة  هــذه 

األوروبــيــيــن واألمــريــكــان وقــال 
األنــظــمــة  أن  صــلــيــبــا  الـــمـــطـــران 
توصف  أن  يمكن  ال  بها  المطاح 
كلها بالديكتاتورية   والقصد الذي 

يتحرك ألجله الغرب الطمع في 
الــمــال الــعــربــي، والــســيــطــرة على 
يأت  لم  فالذي  العربية،  األرض 

وقته اليوم فمؤكد سيأتي غدا، 

 وشــــــــدد الـــــمـــــطـــــران صــلــيــبــا 
العرب،  يتحد  أن  ضـــرورة  على 
وعلى ضرورة  أن يقوم الحكام 
العرب بتصحيح أخطائهم داعيا 
تتلطف  أن  الــعــربــيــة  الـــشـــعـــوب 
الطريق  إلــى  لتقودها  بحكامها 

الصحيح. 
صليبا  جورج  المطران  وأشــاد 
بــالــجــهــود الـــتـــي يــبــذلــهــا مــؤتــمــر 
دورتــه  بلوغه  بعد  األديـــان  حــوار 
أن  معتبرا  السنة،  هــذه  التاسعة 
إلى  الجميع  تدعو  اليوم  الدوحة 
مــمــارســة مـــكـــارم األخـــــالق من 
خــالل الــحــوار، الــذي ليس أجمل 
البشر،  بين  التفاهم  لخلق  منه 
اهللا  يــراه  ما  على  القلوب  وجمع 
حــســنــا فــــي خـــلـــقـــه، وعـــبـــر عــن 
المؤتمر،  إدارة  لمجلس  تقديره 
وشـــكـــر قــطــر أمـــيـــرا وحــكــومــة 
وشعبا على الجهود التي يبذلونها 

في هذا السياق.

نفى وجود خطر على املسيحيني في الشرق .. املطران صليبا:

المنفذ: وحيد
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دعــوة للخــروج للشــوارع �نجــاح الحــوار بيــن ا�ديــان

كتب - سميح الكايد:

تزامنت  مسائية  جلسة  ركــزت 
مـــــع ورشــــــــة عـــمـــل فـــــي وســـائـــل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي واســتــخــدام 
أفــــــضــــــل الــــــوســــــائــــــل لــــلــــتــــواصــــل 
شكلت  نـــقـــاط  عــلــى  االجـــتـــمـــاعـــي 
نقطة مضيئة على مسار المؤتمر 
في  تمثلت  األديـــان  لــحــوار  التاسع 
الحقيقي  الــتــفــاعــل  عــلــى  اإلجــمــاع 
عن  والبحث  التسامح  مفهوم  مع 
ينعم  عالم  خلق  أجل  من  البدائل 
بالشعارات  وليس  بالسالم  بالفعل 

السياسية.
ودعا المشاركون إلى أن ينتقل 
إلى  المغلقة  الصاالت  من  الحوار 
مع  الشعبي  التفاعل  ليتم  الــشــارع 
وتكون  حقيقي  بشكل  الــمــوضــوع 
األمـــــور والــنــتــائــج عــلــى نــحــو أعــم 
وأشـــمـــل وأفـــضـــل مــركــزيــن هنا 
عــلــى أهــمــيــة فــرضــيــة الــتــواصــل 
أصحاب  مختلف  بين  االجتماعي 

الديانات. 
وأشــــاروا إلــى أن الــحــوار تحت 
قـــبـــة الـــــصـــــاالت الـــمـــغـــلـــقـــة ربــمــا 
يـــصـــطـــدم بـــنـــقـــاط مــــن الــصــعــب 
بــمــكــان حــلــهــا وتــبــقــى عــقــبــة وال 
ولكن  الـــحـــوار  إنــجــاح  عــلــى  تعمل 
الــشــارع  وفــي  الشعبي  الــلــقــاء  عبر 
الـــمـــفـــتـــوح يـــكـــون حــــل مـــثـــل تــلــك 
الـــمـــشـــاكـــل أســـهـــل بــكــثــيــر فــعــلــى 

الشارع  إلى  نزلت  لو  المثال  سبيل 
الممارسات  عن  اليهودي  وسألت 
يمارسها  التي  واإلجرامية  السيئة 
مع  لتفاعل  اإلســرائــيــلــيــيــن  بــعــض 
وأدرك  إيجابي  نحو  على  السائل 
الالإنسانية  الممارسات  تلك  إبعاد 
في  المسألة  هــذه  مناقشة  ولكن 
إلى  اليـــؤدي  ربما  مغلقة  صــاالت 
المشكلة  وتــبــقــى  تفاعلية  نــتــائــج 
حالً  تجد  وال  بعيد  مفهوم  دون 

عبر الحوار. 
ونددوا بالعمليات التي تمارس 

ضد أقليات غير مسلمة كما جرى 
المشاركون  وأجــمــع  باكستان  فــي 
عــلــى أنــــه ال يــمــكــن الــتــقــلــيــل من 
كان  لو  وأنــه  المسألة  هذه  أهمية 
هناك حوار على أسس عالية لتّم 
المشاكل  هـــذه  مــثــل  مــع  الــتــعــامــل 
تتحقق  هنا  ومــن  جدية  بطريقة 
الحوار  بإنزال  االجتماعية  العدالة 

من القاعات إلى الشارع.
وفي معرض تناول المتحدثين 
أشار  االجتماعي  التواصل  لمسألة 
بــعــض الــمــتــحــدثــيــن إلــــى مــســألــة 

االتــصــال  وسيلة  ودور  اإلنــتــرنــت 
تــلــك فــي الـــحـــوارات االجــتــمــاعــيــة 
الفتين إلى أن هذا الوسيلة وهي 
أدوار  لها  كالبشر  مثلها  اإلنترنت 
حسنة وأخرى سيئة وأنه اليمكن 
بالتعامل  ولكن  بالقواعد  حكمها 
الــجــيــد وأشــــار أحـــد رجـــال الــديــن 
الــمــســيــحــي فـــي الــجــلــســة إلــــى أن 
ليست  األديــان  بين  الحوار  مسألة 
جديدة بل منذ عهد العباسيين إذ 
ويومي  متواصل  حوار  هناك  كان 
بين المسلمين والمسيحيين ومن 

ثم توقف الحوار ليعود في القرن 
شيء  وكــأنــه  عــاد  حيث  العشرين 

جديد. 
وأعرب عن قناعته بأن إنجاح 
الـــحـــوار بــيــن األديـــــان يــتــم بفصل 
خالل  من  أو  الدين  عن  السياسة 
الدين  رجـــال  بين  الــحــوار  تعميق 
ورجال السياسة معتبًرا أن تدخل 
ــاســة فــي الــديــن يفشل الــحــوار  الــسَّ

بين األديان. 
وركـــز عــلــى مــســألــة فــهــم الكل 
لآلخر قائالً إذا نجحنا في تحقيق 

حـــــوار بــيــن الــســيــاســيــيــن ورجــــال 
الــحــوار  إنــجــاح  مــن  لتمكنا  الــديــن 
السبيل  أن  معتبًرا  نفسه  الــديــنــي 
األمـــثـــل إلنـــجـــاح الـــحـــوار هـــو فهم 
(بعضنا لآلخر) وأنه أكثر واقعية 
وعلينا   .. هو  كما  باآلخر  والقبول 
وواقــعــيــيــن  مخلصين  نــكــون  أن 
نكون  وأن  واآلخــــر  بعضنا  تــجــاه 
أن  وعلينا  بعضنا  على  منفتحين 
بشكل  بالواقعية  متصفين  نكون 

أفضل.
المسائية  الجلسة  على  ودخـــل 

بــشــكــل غــيــر مــعــٍد مــســبــًقــا الشيخ 
عـــــبـــــداهللا بـــــن بــــيــــه مـــــن عـــلـــمـــاء 
الـــديـــن الــجــامــعــيــن بــيــن األصــالــة 
والذي  موريتانيا  من  والمعاصرة 
ــــــًرا لـــإلعـــالم والــثــقــافــة  عــمــل وزي
لــرئــيــس  نــائــبًــا  واآلن  واألوقـــــــاف 
االتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 
بالشكر  عبداهللا  الشيخ  وتوجه 
والــــتــــقــــديــــر لـــــدولـــــة قـــطـــر عــلــى 
الديني  الملتقى  هــذا  استضافتها 
الوصول  يستهدف  إنــه  قــال  الــذي 

إلى أصول مشتركة. 

وقــال ومــع هــذا الحشد للحوار 
يــبــقــى الـــتـــســـاؤل قــائــًمــا مـــا مـــادة 
هل   سياسي  أم  ديني  هل  الــحــوار 
ماغايته  منقطع؟  أم  دائـــم  حـــوار 
وهــــذه الــنــقــطــة هــي األهــــم وهــل 
الـــحـــوار لــإلقــنــاع؟ تـــســـاؤالت عــدة 
يجب  الـــذي  المؤتمر  على  تــطــرح 
عــن  الـــبـــحـــث  مـــســـألـــة  يـــمـــثـــل  أن 

البدائل. 
وقال هناك مفاهيم من شأنها 
أن تعيق أي حوار منها هناك من 
يــقــول وفـــًقـــا لــلــمــفــاهــيــم الــســائــدة 
فالن شهيد وآخر يعتبره إرهابًيا 
وهـــذا كله يــجــري فــي ظــل غياب 

مفهوم المساواة اإلنسانية. 
وقال لو نظرنا إلى المتحاورين 
طرق  وعــن  بــدائــل  عــن  الباحثين 
اليمكون  أنــهــم  لــوجــدنــا  للتفاهم 
متسائالً  والسالم  الحرب  قــرارات 
للحوار  حاجتنا  ما  إذاً  بالقول  هنا 
؟ الشـــك أنـــه مـــن أجـــل الــتــي هي 
الكريم  الــقــرآن  أشــار  كما  أحسن 

(وجادلهم بالتي هي أحسن).
ودعـــا الــمــشــاركــون إلـــى أهمية 
الــتــعــاون بــيــن مــخــتــلــف أصــحــاب 
الـــــديـــــانـــــات وعـــــــدم تـــــطـــــاول كــل 
القيم  وتجسيد  اآلخر  على  طرف 
التعاون  العالم  منشدين  اإلنسانية 
مـــن أجــــل الــعــمــل لــلــعــيــش بــســالم 
توحيد  وبالتالي  الــخــالفــات  ونــبــذ 

المفاهيم.

خــالل اجللســة املسائيـــة  .. املشاركـــــون:

ــــــقــــــاء عـــــبـــــر الــــقــــيــــم ــــــب دعـــــــــــــــوات لـــــتـــــوحـــــيـــــد املــــــفــــــاهــــــيــــــم  وحتـــــقـــــيـــــق الــــــــســــــــالم والــــــــتــــــــعــــــــاون عـــــلـــــى ال

مطلوب تعميق 

مفهوم التواصل 

االجتماعي 

�نجاح أي حوار

تعزيز الحوار 

بين علماء الدين 

ورجال السياسة 

يزيد فرص النجاح 

الدوحة تدعو الجميع إلى ممارسة مكارم ا�خالق
الدوحة - أنور الخطيب:

 رفـــض الــمــطــران جـــورج صــلــيــبــا مــطــران 
جــبــل لــبــنــان مـــا يــثــيــره الــبــعــض عـــن خــطــر 
مـــحـــدق بــالــمــســيــحــيــيــن فـــي الـــشـــرق بــســبــب 
صليبيا  الــمــطــران  وقـــال  الــعــربــيــة,  الـــثـــورات 
عن  يــتــردد  مــا  إن  صحفية  تــصــريــحــات  فــي 
خــطــر مــحــدق بــالــمــســيــحــيــيــن فــي الــشــرق ال 
المسيحيين  أن  مؤكدا  الصحة  من  له  أساس 
الــمــنــطــقــة  فـــي  تـــحـــول  أي  مـــن  يـــخـــافـــون  ال 
بالسالم،  يؤمنون  المسيحيين  ألن  العربية، 
سياسية  أو  اقتصادية  مصالح  لهم  وليست 
هذه  أصحاب  "نحن  وأضــاف  سلطوية،   أو 
المسلمين،  عن  أنفسنا  نميز  ال  ونحن  البالد، 
ونقول إننا باقون في أرضنا وال أحد يخوفنا 
معهم  عشنا  الــذيــن  أهــلــنــا  وبــيــن  أرضــنــا  فــي 

طويلة.   لقرون 
تشهده  ومــا  العربي،  الربيع  تأثير  وحــول 

المطران  قال  ثورات،   من  العربية  المنطقة 
دأبت  كما  عربيا،  ربيعا  يعد  ال  "هذا  صليبيا 
عـــلـــى هــــذا وســـائـــل اإلعــــــالم عـــلـــى الـــتـــرويـــج 
ضــرورة  عــلــى  صليبا  الــمــطــران  وشـــدد  لـــه"  
يقوم  أن  ضـــرورة   وعــلــى  الــعــرب،  يتحد  أن 
داعــيــا  أخــطــائــهــم  بتصحيح  الــعــرب  الــحــكــام 
بــحــكــامــهــا  تــتــلــطــف  أن  الـــعـــربـــيـــة  الـــشـــعـــوب 

الصحيح.   الطريق  إلى  لتقودها 
بالجهود  صليبا  جـــورج  الــمــطــران  وأشـــاد 
بلوغه  بعد  األديــان  حوار  مؤتمر  يبذلها  التي 
ــتــاســعــة هــــذه الـــســـنـــة، مــعــتــبــرا أن  دورتـــــه ال
الــدوحــة الــيــوم تــدعــو الــجــمــيــع إلـــى مــمــارســة 
مكارم األخالق من خالل الحوار، الذي ليس 
وجمع  البشر،  بين  التفاهم  لخلق  منه  أجمل 
خلقه،  فــي  حسنا  اهللا  يــراه  مــا  على  الــقــلــوب 
المؤتمر،  إدارة  لمجلس  تقديره  عــن  وعبر 
وشــكــر قــطــر أمـــيـــرا وحــكــومــة وشــعــبــا على 

السياق. هذا  في  يبذلونها  التي  الجهود 

نفى وجود خطر على املسيحيني في الشرق .. املطران صليبا:

حوار ا�ديان نقطة التقاء لحل المشاكل العالقةحوار ا�ديان نقطة التقاء لحل المشاكل العالقة
الدوحة - [:  أكد األنبا بيسينتي بيشوي 
إنسانية  كقيمة  األديان  بين  الحوار  اهمية  على 
تــشــمــل جــمــيــع الــمــيــاديــن، كـــون الــجــمــيــع يــؤمــن 
على  المبنية  السماوية  لألديان  السامية  بالقيم 
ـــه.  االحـــتـــرام والــتــقــديــر لــآلخــر، واحـــتـــرام آرائ
أن  صحفية  تــصــريــحــات  فــي  بــيــشــوي  وأضـــاف 
لبحث  التقاء  نقطة  يمثل  األديــان  حوار  مؤتمر 
األفكار  ومقاومة  المشتركة  والقواسم  التعايش 
هناك  أن  معتبرا  البشرية،  تنخر  التي  الهدامة 
أن  يمكن  التي  المشتركة  القواسم  من  العديد 
الــســمــاويــة،  الــديــانــات  أصــحــاب  حــولــهــا  يجتمع 
تمثل  التي  العالقة  للمشاكل  حلول  إلى  والتوصل 

استثناء. بدون  للجميع  تهديدا 
إنجاح  يمكنها  التي  الوسائل  أحد  ان  واعتبر 
التي  الحديثة  االتصال  وسائل  هي  المقصد  هذا 
الــيــوم،  عالمنا  فــي  كــبــرى  ضـــرورة  تمثل  بــاتــت 
يزيد  بما  االمــثــل،  باألسلوب  تستخدم  ان  على 
محرضا  تــكــون  وال  اآلخـــر،  عــلــى  االنــفــتــاح  مــن 

المعنوي. الشحن  أو  الكراهية،  على 
مجتمع  فــي  التفكير  فــي  الــتــنــوع  إن  وقـــال   

منفتح رهان مهم اليوم، وتطرق إلى األحداث 
الــعــنــيــفــة الــتــي وقــعــت فــي مــصــر قــبــل أســابــيــع، 
مــثــل  عـــن  يــتــرفــع  أن  الــجــمــيــع  عــلــى  إن  وقــــال 
للجميع،  يــتــســع  الــوطــن  ألن  الــمــمــارســات  هـــذه 
بــمــخــتــلــف الــعــقــائــد، مــعــتــبــرا ان هـــذا يــنــبــع من 
السلطة  في  الــفــراغ  ان  واعتبر  المواطنة.  روح 
بالنظام  اإلطاحة  بعد  مصر  في  اليوم  الحاكمة 

الحساسيات. هذه  من  أججت  السابق 
 وقال إن هناك خلط أوراق في معرفة من 
الــجــانــي ومــن الــمــعــتــدى عــلــيــه، مــشــيــرا إلــى أن 
تغذية  فــي  المصلحة  لهم  ممن  العديد  هناك 
هــذه الــنــزاعــات الــتــي ال طــائــل مــن ورائــهــا، في 
تتطلب  التي  اليوم  نعيشها  التي  الــظــروف  ظل 

الجميع.  بين  حوارا 
الربيع  يخلق  أن  المنتظر  من  كان  انه  وقال 
يضمن  جــديــدا،  وتعايشا  جــديــدا،  فكرا  العربي 
أصابت  األحـــداث  أن  إال  والــمــســاواة،  المواطنة 
الجميع  يــعــلــي  أن  وتــمــنــى  بــالــصــدمــة،  الــجــمــيــع 
مطالب  فــي  متخندقا  يبقى  وال  الــوطــن،  روح 

خاصة.

األنبا بيسينتي بيشوي:
قاضي قضاة فلسطني .. تيسير التميمي :

أفكار التقارب تحقق
 التعايش اDمن بين الجميع

قضاة  قــاضــي  التميمي  تيسير  الشيخ  ثمن   :]  - الــدوحــة 
األديان،  بين  الحوار  أجل  من  قطر  تبذلها  التي  .الجهود  فلسطين 

التاسعة. سنتها  بلغت  والتي 
في  مطلوب  أمر  واآلراء  األفكار  بين  التقريب  جهود  :إن  وقال 
األسباب  إحــدى  الحديثة  االتصال  وسائل  وتعد  وحين،  وقــت  كل 

التي يمكن أن تنجح التواصل البناء بين اتباع األديان.
التطرق  في  اللقاءات  هذه  مثل  تفلح  أن  التميمي  الشيخ  وتمنى 
خالله  مــن  يستطيع  ومــعــرفــًيــا،  فــكــريًــا  تــتــشــارك  صيغ  إيــجــاد  إلــى 
الدعوات  فيه  كثرت  زمن  في  المطلوب  التعايش  يحقق  أن  الجميع 
المقبلة  لألجيال  المستقبل  يتحقق  وأن  اآلخــر،  ضد  التحريضية 
الــمــبــنــي عــلــى االحـــتـــرام والــقــبــول بــاآلخــر. ورًدا عــلــى ســـؤال حــول 
التأكيد  هو  الجديد  أن  أكد  التاسع  المؤتمر  هذا  في  الجديد  ماهية 
على طرح األفكار التقاربية المؤدية للعيش في واقع أمني وسالم  
يشهده  ما  إلــى  بالنظر  وذلــك  وتوثيًقا  تــطــوًرا  أكثر  ربما  بطريقة 
الــعــالــم مــن تــطــورات ومــا إلــى إلــيــه الــربــيــع الــعــربــي مــن تــطــورات 
بأن  أمله  عن  التميمي  وأعــرب  السابق.  في  البال  على  تخطر  لم 
المناطق  تلك  خاصة  واالســتــقــرار،  األمــن  مــن  حالة  العالم  يشهد 
المضطربة بالشرق األوسط وأن يعم السالم الشرق األوسط وأن 
وتفهم  تفاهم  عبر  الشرعيين  ألصحابه  الفلسطيني  الحق  يعود 

وعالمي. إقليمي 
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