
•  عبدالبديع عثمان 

أكــد املشاركون في الحلقة النقاشية االولــى 
حــول االســتــخــدام االمــثــل لــوســائــل التواصل 
الــدوحــة التاسع لحوار  االجتماعي بمؤتمر 
االديــان أهمية وسائل التواصل االجتماعي 
فـــي الـــتـــواصـــل بـــني اتـــبـــاع الـــديـــانـــات، ولــفــت 
املــتــحــدثــون إلــــى اهــمــيــة االســـتـــخـــدام االمــثــل 

لهذه الوسائل.
وقـــد أكـــدت الــســيــدة خــديــجــة بــن قــنــة املذيعة 
بــقــنــاة الـــجـــزيـــرة فـــي بـــدايـــة الــجــلــســة الــــدور 
الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي لـــعـــبـــتـــه وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل 
االجتماعي في الربيع العربي، الفتة الى ان 
املؤتمر يأتي في الوقت الذي يشهد فيه عدد 
ثـــورات شعبية بجانب  الــبــلــدان العربية  مــن 
الحراك العاملي وقالت "اليوم نحن امام واقع 
جديد، مشددة على الدور الكبير الذي تلعبه 

وسائل التواصل االجتماعي.
مــن جــانــبــه اشــــار الــدكــتــور صــفــا زرزور الــى 
اهمية االستخدام االمثل لوسائل التواصل 
االجـــتـــمـــاعـــي وتــســخــيــرهــا لـــدفـــع الـــتـــواصـــل 
والـــــــحـــــــوار بـــــني االديـــــــــــان واســـــتـــــخـــــدام هــــذه 
التلقي والــتــواصــل بني  الــوســائــل فــي عملية 

كافة االديان السماوية.
واكــــد ان الــربــيــع الــعــربــي يــعــتــبــر خــيــر دلــيــل 
على دور وســائــل التواصل االجتماعي وان 
الــتــواصــل االجتماعي فــي غاية  دور وســائــل 
االهمية، وان هــذه الوسائل حولت االحــداث 
الـــتـــراكـــمـــيـــة الـــــى ثــــــورة حــقــيــقــيــة، الفـــتـــا الـــى 
الــذي تلعبه وســائــل التواصل  الـــدور الكبير 
االجــتــمــاعــي فــي عملية الـــحـــوار، مــشــيــرا الــى 
تــواصــل مستمر بــني اتــبــاع االديــــان مــن اجل 
تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر وجـــســـر الـــهـــوة بني 
االديـــان. واكــد زرزور انهم تطرقوا من خالل 
مركز الحوار في الواليات املتحدة الى كافة 
القضايا الخالفية بــني االديـــان عبر وسائل 
الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي مـــنـــذ فـــتـــرة طــويــلــة 
ومـــنـــذ الــتــســعــيــنــيــات قــبــل ان تـــبـــرز لــلــعــيــان 
وتثير الجدل، الفتا الى ان وسائل التواصل 
تــلــعــب دورا كــبــيــرا  يــمــكــن ان  االجـــتـــمـــاعـــي 
وتـــحـــدث اثـــــرا كــبــيــرا فـــي الــقــضــايــا الــعــاملــيــة 

املاثلة.

◄ أماكن العبادة
واشــــار زرزور الـــى ضــــرورة وصـــول وســائــل 

الــتــواصــل المــاكــن الــعــبــادة واســتــخــدام هــذه 
الــوســائــل فــي الــتــواصــل، مــنــوهــا الـــى اهمية 
وضـــــع قــــوانــــني الســــتــــخــــدام هـــــذه الـــوســـائـــل 
فـــي عــمــلــيــة الـــحـــوار والــتــركــيــز عــلــى عنصر 
الــذي سيقوم  املسؤولية وتحديد الشخص 
بــقــيــادة الـــحـــوار ووضــــع آلــيــة لــلــنــشــر، وقـــال 
يجب ان يفكر املرء مرتني قبل ان ينشر، الفتا 
الــى اهمية اختيار الوسيلة  في هــذا الصدد 

التي يجب استخدامها، مشددا على اهمية 
وضـــع مــبــادئ عــامــة وااللـــتـــزام بــاســتــمــراريــة 
الحوار والعمل على الدفع بوسائل التواصل 

االجتماعي لتقوم بدورها املطلوب.
مــن جانبه اكــد الــقــس دونــالــد ريــفــيــز  اهمية 
الـــــحـــــوار بــــني االديـــــــــان واســــتــــخــــدام وســـائـــل 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي فـــي عــمــلــيــة الـــحـــوار، 
الــى تنامي ظاهرة االسالموفوبيا في  الفتا 

الـــغـــرب، الفـــتـــا الــــى ضــــــرورة اشـــاعـــة الـــحـــوار 
لنشر السالم وقبول اآلخر واشار ريفز الى ان 
مسألة االسالموفوبيا تمثل مهددا للحوار، 
مشيرا الى اهمية استخدام وسائل التواصل 
االجتماعي لتجسير الفجوة واغــالق الباب 

امام انتشار ظاهرة االسالموفوبيا.

 ◄ ورش العمل
عــلــى صــعــيــد ذي صــلــة نــظــمــت عــلــى هــامــش 
مؤتمر الدوحة التاسع لحوار االديان ورشتا 
عــمــل لــلــمــبــتــدئــني واملـــتـــقـــدمـــني حــيــث تــهــدف 
الـــورش لنشر ثقافة اســتــخــدام وسائل  هــذه 
التواصل االجتماعي والتعريف بأهميتها 
وتقديم النصح لالستخدام الصحيح لهذه 
الوسائل بجانب السبل الصحيحة الختيار 
االداة الصحيحة لنشر األفــكــار واخالقيات 

النشر.
الــورش بتعليم املشاركني الطرق   كما تقوم 
الــصــحــيــحــة واملـــــهـــــارات، كــمــا تـــهـــدف ورشـــة 
املبتدئني الى االستفادة من تويتر وفيسبوك 
واملــدونــات وكيفية اســتــخــدام هــذه الوسائل 

واالستخدام اآلمن لهذه الوسائل. 
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 د. إبراهيم النعيمي: 
هدفنا الخروج بميثاق 

شرف عاملي لالستخدام 
األمثل واإليجابي لوسائل 

التواصل االجتماعي

هنري سوبل: الحوار يسهم 
في تحقيق األمن العاملي 

وهو مسألة خطيرة ال يجب 
تركها للسياسيني وحدهم

بتريك كيلي: ال انفتاح 
على اآلخرين إال إذا 
احترمنا أديانهم 

وثقافتهم وحضارتهم

د. مصطفى سوريش: 
توافر الثقة والحوار العملي 
يحدث تقاربا حقيقيا بني 

أتباع الديانات

د. نصر فريد: التواصل 
االجتماعي بني البشر 
واملجتمعات ضرورة 
حتمية لدوام الحياة 

اإلنسانية وعمارة األرض 

شهد حوارات جادة بني أتباع الديانات 
املختلفة.. وزير العدل:

الحوار بني األديان يرفع من قدر اإلنسان ويصون كرامته
 وأشـــــــــار الـــــوزيـــــر الــــغــــانــــم الــــــى انــــــه مـــــن هـــذا 
املنطلق تقع علينا جميعا واجبات محددة 
ومــســؤولــيــات مــشــتــركــة لتحقيق عــالقــة بني 
الـــجـــمـــيـــع تــــقــــوم عـــلـــى اســــــس مــــن االحــــتــــرام 
املــــتــــبــــادل وحــــســــن الـــتـــعـــامـــل الـــــــذي يـــغـــرس 
االيــجــابــيــات فــي قــلــوبــنــا ويــحــد مــن تقصير 
الــســلــبــيــات فـــي مـــا بــيــنــنــا بــمــا يــحــقــق افــضــل 
النتائح لإلنسانية التي تضمنا جميعا امما 
وشعوبا.وكان وزير العدل رحب في مستهل 
كــلــمــتــه بـــاســـم دولــــــة قـــطـــر أمــــيــــرا وحــكــومــة 
وشعبا باملشاركني متمنيا لهم وللمؤتمر 
كل التوفيق والنجاح ملا فيه الخير والصالح 

لإلنسانية جمعاء.
وأكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم 
القيادة الحكيمة لحضرة صاحب  انــه تحت 
السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير 
البالد املفدى فان الشعب القطري يؤمن بهذه 
املفاهيم والقيم الصافية وقد اثبتنا ذلك من 
املــؤتــمــرات الثمانية السابقة،  خــالل تنظيم 
فــنــحــن نــنــظــر لــلــحــوار بـــني االديـــــان عــلــى انــه 
يعني قبل كل شيء التواصل ومعرفة اآلخر 
وااليـــــضـــــاح والـــتـــفـــاهـــم لــنــصــل الـــــى اهـــــداف 
ســـامـــيـــة تــــرفــــع مــــن قـــــدر االنـــــســـــان وتـــصـــون 
كرامته وليس الجدل العقيم الذي ال يؤدي اال 

الى املزيد من الفرقة والخالف".
ونـــبـــه الــــى ان الــــحــــوار بـــني اتـــبـــاع الـــديـــانـــات 
الــســمــاويــة هــو حـــوار عملي وواقــعــي يهدف 
الى التعايش بني الناس بكرامة وعدل وأمن 

وسالم.

◄ قوانني لوسائل التواصل

وأوضــــــح ســـعـــادة وزيـــــر الـــعـــدل ان لــوســائــل 
التواصل االجتماعي ايجابياتها كما ان لها 
سلبياتها، وقــال ان املطلوب من املجتمعات 
جميعا هــو تنمية هــذه االيجابيات والحث 
عليها ووضع القواعد والقوانني للمحافظة 

عليها والتقليص قدر املمكن من السلبيات.
ومـــضـــى ســــعــــادة وزيــــــر الــــعــــدل الـــــى الـــقـــول: 
ان هــــذه الـــوســـائـــل اذا لـــم يــصــاحــبــهــا االملــــام 
بــالــحــوار وقــبــول اآلخــر فإنها ستتحول الى 
اداة صـــراع وكــراهــيــة وعــنــصــريــة كــمــا حــدث 
فــي بــعــض الــبــلــدان شــرقــا وغــربــا وكــمــا نقرأ 
ونشاهد في العديد من املواقع االلكترونية 
ومـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو.وتـــســـاءل عــــن تــحــديــات 
تسخير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ألغــــــراض الــــحــــوار والـــبـــنـــاء وعــــن اخــالقــيــات 
استخدام التكنولوجيا الحديثة وما اذا كان 
مـــن الــــضــــروري ايـــجـــاد مــيــثــاق شــــرف عــاملــي 
لعدم االساءة للمقدسات واالديــان من خالل 

وسائل االتصال االجتماعي.
واوضح سعادته ان هذه التساؤالت وغيرها 
مــــن املـــواضـــيـــع ســـتـــطـــرح فــــي جــــــدول اعـــمـــال 
املــؤتــمــر الـــذي يحفل بــمــوضــوعــات فــي غاية 
االهــــمــــيــــة.. مــــؤكــــدا ان املـــنـــاقـــشـــات ســتــثــري 

املحاور املختلفة بالرؤى واالفكار
وأعــرب الوزير الغانم عن أمله ان يكون هذا 
املــؤتــمــر اضـــافـــة نــوعــيــة لــســلــســلــة مــؤتــمــرات 

متتالية ليتحقق من خاللها جميعا الهدف 
السامي في تالقي اهــل االيــمــان واملختصني 
معا لفتح آفاق التفاهم ورؤى التعاون ليعم 

السالم واملحبة ارجاء املعمورة.

◄ دالالت عنوان املؤتمر

وكـــــان رأس الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة الــدكــتــور 
ابــراهــيــم بــن صالح النعيمي رئيس مجلس 
ادارة مــركــز الــدوحــة الــدولــى لــحــوار االديـــان 
الذي قال في كلمته ان اختيار عنوان املؤتمر 
وهــو "وســائــل الــتــواصــل االجتماعى وحــوار 
االديــــان.. نظرة استشرافية" ينبع مــن ثالثة 
امــــور مــهــمــة هـــي الـــــدور الــكــبــيــر الــــذى لعبته 
وتــلــعــبــه وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــى في 
الــحــاضــر فــى قــضــايــا حياتنا العامة  وقــتــنــا 
والـــخـــاصـــة. وقـــــال ان مـــا تـــم فـــي الــعــديــد من 
الــدول العربية فيما يسمى بالربيع العربي 

اكبر دليل على اهمية هذه الوسائل.
وقال الدكتور النعيمي ان من اسباب اختيار 
مــوضــوع املؤتمر ايضا االســتــخــدام السلبي 
ألدوات التواصل االجتماعى من فيس بوك 
وتويتر واليوتيوب وضرورة قيام القيادات 
الــديــنــيــة وعــلــمــاء الــديــن الــعــامــلــني فــي مجال 
حـــــوار االديــــــان بــاعــتــمــاد وســـائـــل الــتــواصــل 
االجتماعي كاحدى الطرق الرئيسية واملهمة 
فـــي الـــتـــواصـــل فــيــمــا بــيــنــهــم ومــــع اتــبــاعــهــم 

لالرتقاء بسبل الربط بني املهتمني بقضايا 
الحوار.

واضــــاف الــقــول: انـــه مــن اجـــل كــل ذلـــك ارتـــأى 
الــــقــــائــــمــــون عــــلــــى مــــركــــز الــــــدوحــــــة الــــدولــــي 
لــحــوار االديــــان وبــعــد الــتــشــاور مــع الــخــبــراء 
واالستشاريني من جميع املذاهب السماوية 
الـــثـــالثـــة انــــه البــــد مـــن مــنــاقــشــة هــــذه االمــــور 
وطـــرحـــهـــا عـــلـــى طــــاولــــة الـــنـــقـــاش حـــتـــى يــتــم 
التعرف على السبل والطرق املختلفة لزيادة 
الــــتــــواصــــل بـــــني املـــهـــتـــمـــني بـــــحـــــوار االديـــــــان 
ومــن ثــم وضــع الــقــواعــد والــقــوانــني املناسبة 

لالستخدام االمثل لهذه الوسائل.
واعــــــــرب الــــدكــــتــــور الـــنـــعـــيـــمـــي عــــن امــــلــــه فــى 
ان يــــخــــرج املــــؤتــــمــــر بـــمـــيـــثـــاق شــــــرف عــاملــي 
بــخــصــوص االســـتـــخـــدام االمـــثـــل وااليــجــابــي 
لــوســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــى ملـــا فـــي ذلــك 
مـــن تــعــزيــز لــلــتــواصــل بـــني اتـــبـــاع الــديــانــات 

السماوية ملا فيه خير ورفاهية الجميع.
األمن العاملي

ومــن جانبه قــال الــحــاخــام هــنــري ســوبــل من 
الـــبـــرازيـــل ان مـــن الــــضــــروري االســـتـــفـــادة من 
ادوات التواصل االجتماعي لتعميق الحوار 
خــــاصــــة ان هــــــذه الــــوســــائــــل قـــــد اخـــتـــصـــرت 
املسافات وقربت بني الشعوب في ظل عصر 

املعلومات والقرية العاملية الواحدة.
القدرة  وأكد ان للحوار الحقيقي وااليجابي 
عــلــى فــتــح ابـــــواب الـــســـالم والـــتـــعـــارف وإزالــــة 

التعصب والــحــواجــز املصطنعة بــعــيــدا عن 
اتــبــاع  الــــى ان  ايـــديـــولـــوجـــيـــات.. مــشــيــرا  اي 
الـــديـــانـــات الـــثـــالث هـــم جــــزر فـــي بــحــر عــاملــي 
ويــتــعــني اشــاعــة اجــــواء االحـــتـــرام والتسامح 
للربط بني هذه الجزر.. وقال في هذه االثناء 
ان الحوار الديني سيسهم في تحقيق االمن 
العاملي وهــي مسألة خطيرة ال يجب تركها 

للسياسيني وحدهم..
مــــن نــاحــيــتــه تـــحـــدث نـــيـــافـــة الـــقـــس بــاتــريــك 
كيلي رئيس القساوسة في اململكة املتحدة 
عــن ضـــرورة الــتــحــاور بــني االديـــان بمختلف 
ثقافتها، مؤكدا ان الحوار الذي يتسم بالقوة 
والــحــكــمــة ســـيـــؤدي فـــي الــنــهــايــة الـــى نتائج 
ايجابية. وقال ان انجلترا هي بلد كل االديان، 
مــشــيــرا الــــى ان املــســيــحــيــني كــلــهــم يــشــعــرون 
بأهمية الــحــوار. وأعــرب القس كيي عن أمله 
فــــي ان تــنــتــشــر ثـــقـــافـــة الــــحــــوار والـــتـــواصـــل 
املـــبـــاشـــر الـــــذي ســـيـــؤدي بــــــدوره الــــى تــفــاعــل 
مــبــاشــر بـــني الــشــبــاب ال ســيــمــا عــبــر وســائــل 
التواصل.ودعا الى التفاهم املشترك باحترام 
ثقافات وديــن اآلخــر والتركيز على القواسم 
املــشــتــركــة الـــتـــي تــجــمــع بـــني الـــديـــانـــات مما 
يتطلب االنفتاح على اآلخــر وفهم الحقائق 
الثقة والــتــنــاغــم واالحــكــام الصائبة  وزيــــادة 
الــديــانــات.. متمنيا ان يتوصل املؤتمر  بــني 
الــى نتائج حيوية تعزز التواصل والــحــوار 

بني االديان.

◄ حوار األديان حقق أهدافه

الــدكــتــور مصطفى  وبـــــدوره وصـــف فضيلة 
سوريش مفتي جمهورية البوسنة والهرسك 
مــؤتــمــرات حــوار االديـــان بــالــدوحــة بالفريدة 
واملهمة والناجحة، وقال انها حققت انطالقة 

جيدة رغم قصر عمرها.
وأوضــــــــــح ان االيــــــمــــــان بــــالــــلــــه هـــــو الـــقـــاســـم 
املــشــتــرك بـــني الـــديـــانـــات الــســمــاويــة الـــثـــالث.. 
مــشــيــرا فـــي هـــذه االثـــنـــاء الـــى اهــمــيــة عــنــوان 
املؤتمر وضــرورة ان يضطلع االعــالم بدوره 
االســــاســــي الزالــــــة الـــخـــوف الـــــذي يـــــؤدي الــى 

العنف وعدم التسامح.
وقــــــال مــفــتــى الـــبـــوســـنـــة ان االســـــــالم اصــبــح 
مــوضــوعــا رئيسيا فــي االعــــالم الــغــربــي مما 

زاد حــقــيــقــة االتــــجــــاه الـــدفـــاعـــي فــــي الــعــالــم 
االسالمي.. ودعا الى توافر الثقة والعمل من 
اجل حوار ديني عملي يحدث تقاربا حقيقيا 

بني اتباع الديانات.
ونــبــه الــى ضـــرورة عــدم قتل اآلخــريــن ملجرد 
معتقداتهم الدينية وقال ان الوقت هو وقت 
احــــتــــرام بــعــضــنــا الـــبـــعـــض، وشــــــدد عـــلـــى ان 
الــدوحــة اصبحت " بيت الحكمة "وتستحق 

احترامنا.
وفــي كلمة مسجلة بالفيديو تــنــاول السيد 
جـــــــورج ســـمـــبـــايـــو مــــن الـــبـــرتـــغـــال مــضــامــني 
الـــحـــوار الــنــاجــح بـــني الـــديـــانـــات والــتــواصــل 
املــفــيــد بــيــنــهــا وضــــــرورة اســـتـــخـــدام وســائــل 
الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي بــــصــــورة ايــجــابــيــة 

لتعزيز هذه املعاني.

◄ التواصل ضرورة لعمارة األرض
ومــــن جــانــبــه أكــــد فــضــيــلــة الــشــيــخ الــدكــتــور 
نـــصـــر فـــريـــد واصــــــل املـــفـــتـــي الـــســـابـــق ملــصــر 
اهتمام االسالم بحوار االديان وان التواصل 
االجتماعي بني البشر واملجتمعات ضرورة 
حــتــمــيــة لــــــدوام الــحــيــاة االنــســانــيــة وعـــمـــارة 
لــكــل  تــــحــــت رايــــــــة االمــــــــن والــــــســــــالم  االرض 
الــتــواصــل االجتماعي  انــســان يلتزم بقانون 
الــتــي تــقــرره الــشــرائــع الــســمــاويــة والــقــوانــني 
الــصــادرة بحماية حقوق  واملواثيق الدولية 

االنسان العاملية واملحلية.
واكــــد ان االســـــالم عــقــيــدة وشــريــعــة واخـــالق 
جعل رسالته املحلية والعاملية لتحقيق هذا 
الــتــواصــل بــاعــتــبــاره مــن تــمــام عقيدة املسلم 

وأخالقه وشريعته.
وقــــــال ان االســـــــالم فــــي كــــل تــشــريــعــاتــه جـــاء 
لتحقيق األمـــن والــســالم للنفس اإلنسانية 
بصفتها االنسانية.. واشــار في هــذا الصدد 
الــى دور العلم والعلماء واصــحــاب املعارف 
والـــــعـــــلـــــوم الـــعـــمـــلـــيـــة والــــنــــظــــريــــة لــتــحــقــيــق 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي وخـــدمـــة االنــســانــيــة 

والسالم املحلي والعاملي..
الــثــورة العلمية فــي كثير من  واشـــار الــى ان 
املــــجــــاالت بــخــاصــة فـــي مـــجـــال تــكــنــولــوجــيــا 
املــعــلــومــات واالتـــصـــاالت الــحــديــثــة الــتــي في 
رحابها يتواصل الناس مع بعضهم البعض 
الــتــعــاون والــتــكــافــل فــي كل  ويتحقق بينهم 

مجاالت الحياة.
وشـــــــــــدد عـــــلـــــى إيـــــجـــــابـــــيـــــات هـــــــــذه الــــــثــــــورة 
الــحــديــثــة أكثر  التكنولوجية واملــعــلــومــاتــيــة 
مـــن ســلــبــيــاتــهــا لــكــنــه عــبــر عـــن األســــف لــكــون 
السلبيات قد طغت على االيجابيات بسبب 
غــيــاب الــتــعــالــيــم الــديــنــيــة واألخـــالقـــيـــة الــتــي 
أقرتها وأمرت بها جميع الشرائع السماوية.

وقال في كلمته ايضا ان ما يحدث اآلن على 
مستوى العالم من حراك سياسي واجتماعي 
واقتصادي ليس على مستوى الهدف الذي 
جــــاءت بــه كــل الــشــرائــع الــســمــاويــة لتحقيق 
األمـــن والـــســـالم والــتــواصــل االجــتــمــاعــي بني 
جميع البشر وهي الغايات التي قال إنها من 

أهداف االسالم املنشودة. 

• محمد دفع ا)

العدل صباح  الغانم وزير  السيد حسن بن عبدالله  افتتح سعادة 
أمس بفندق شيراتون الدوحة مؤتمر الدوحة التاسع لحوار االديان 
ـــذي يعقد تــحــت عــنــوان "وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي وحـــوار  ال
االديــــــان.. نــظــرة اســتــشــرافــيــة" وســـط حــضــور كبير مــن الــخــبــراء 
واملختصني في الشؤون االجتماعية واالتصاالت وعلماء الديانات 

املختلفة.
الــتــواصــل االجتماعي  االيــجــابــي لوسائل  الـــدور  املؤتمر  ويناقش 
أتباع  بــني  الــحــوار  بــوك" فــي تعزيز  "تويتر" و"فــيــس  املختلفة مثل 
الديانات السماوية والتقريب بينها في العديد من املسائل والتركيز 

على القواسم املشتركة بينها
وقال سعادة وزير العدل في كلمة بهذه املناسبة ان االيمان بالله 
الرساالت  التي تنطلق منها  القاعدة االساسية  الواحد االحــد هو 
الـــذي خلقنا واستخلفنا فــي االرض لعمارتها  فــهــو  الــســمــاويــة 
وسلوك العمل الصالح فيها إلقامة العدل واشاعة مكارم االخالق.

¶ د. نصر فريد واصل

¶ الجلسة االفتتاحية لحوار االديان

¶ د. ابراهيم النعيمى ¶ وزير العدل

¶ الحضور

في حلقة نقاشية.. خديجة بن قنة:

وسائل التواصل االجتماعي لعبت دورا كبيرا في الربيع العربي

¶  املتحدثون في جلسة االستخدام  االمثل لوسائل االعالم 

¶ خديجة بن قنة

¶ د. صفا  زرزور
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¶ الحضور خالل الجلسة ¶ جانب من املشاركني

اتفقوا على أن الحوار هو أفضل وسائل التواصل.. خبراء:

الحوار بني األديان يكون فاعًال بالفهم الدقيق

¶  د.محمد خليفة 
¶  د.نصر فريد واصل يتحدث لـ ¡ 

أكد أن أحداث ماسبيرو مدبرة.. د. فريد واصل:

السالم االجتماعي في صالح املسيحي قبل 
املسلم واالستقرار سيعود خالل شهرين

•  عزالدين عبده

رأى الـــشـــيـــخ نـــصـــر فـــريـــد واصــــــل املــفــتــي 
األسبق للديار املصرية، أن أحداث العراك 
الــــتــــي وقــــعــــت بــــني أقــــبــــاط مـــصـــر وأفـــــــراد 
الجيش والشرطة املصريَني، ليست فتنة 
طــائــفــيــة، ألن الفتنة تــكــون بــني فــريــق من 
املسلمني وفريق من املسيحيني على أمر 

ما.
واعتبر فضيلة الشيخ واصل في حوار لـ 
y أن هــذه األحــداث من قبيل الوقيعة 
التي تدبر لها أصابع منتفعة في الداخل 
والخارج الستمرار حالة االنفالت األمني.. 
كـــمـــا نـــصـــح املـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الــحــاكــم 
ملصر، بأن يضرب بيد من حديد على يد 
كـــل مـــن يــخــرج عــلــى األمــــن وكـــل مـــن يــريــد 
اســتــمــرار حــالــة االنــفــالت األمــنــي بمصر.. 

وفي ما يلي نص الحوار:
◄ ◄ ما رأيك في أحداث ماسبيرو التي وقعت 
فـــي الــقــاهــرة مـــؤخـــرًا ومـــا تــــردد أنــهــا فتنة 
طائفية، وانعكاس مضمون مؤتمر األديان 

عليها؟
طائفية،  فتنة  ليست  األحـــداث  هــذه    ►
املسلمني  مــن  فــريــق  بــني  تــقــع  الفتنة  ألن 
واملــســيــحــيــني كـــكـــل، إنـــمـــا هـــي مــحــاولــة 
تــقــوم بــهــا أيـــاٍد داخــلــيــة وأيـــاد خــارجــيــة 
إليــــــجــــــاد هـــــــذه الــــفــــتــــنــــة بــــــني املـــســـلـــمـــني 
واملـــــســـــيـــــحـــــيـــــني، مـــــــن بـــــــــاب فـــــــــرق تـــســـد 
وبــالــتــالــي، فــحــوار أتــبــاع األديــــان الــذي 
يـــنـــعـــكـــس  ســــــــوف  اآلن  بــــــصــــــدده  نــــحــــن 
بــاإليــجــاب عــلــى مــصــر ومــا يــقــع بــهــا من 
الـــتـــي يــمــكــن أن تـــحـــتـــدم بــني  صــــراعــــات 
أتــــبــــاع األديـــــــــان لــــظــــروف ســـيـــاســـيـــة أو 
أن  أؤكد  أو غيرها، ومن هنا  اقتصادية 
هـــذا املــؤتــمــر ســيــكــون لــه أثـــر طــيــب جــدًا 

يحقق هدفه. أن  ونأمل 
◄ ◄ كيف ترى الوضع بمصر هذه الفترة؟

نـــحـــو االســـتـــقـــرار  ► مـــصـــر اآلن تــمــضــي 
ورجـــــــــال الـــــديـــــن املـــســـيـــحـــي مـــــع الـــعـــلـــمـــاء 
املسلمني اآلن يجتمعون ويتواصلون في 
الــحــوار ويــظــهــرون كــل مــا يمكن أن يكون 
الــتــي أدت إلى  خافيًا بالنسبة لــألســبــاب 
هــذه األزمـــة، كما أن هــنــاك اآلن تحقيقات 
رسمية تــجــري بــهــذا األمـــر، وســـوف تعلن 
نتائجها قريبا لبيان من كان وراء إشعال 

هذه النار ووضع الفتيل إلشعال الفتنة.
ولـــن يــصــلــوا بـــإذن الــلــه إلـــى هــدفــهــم والــلــه 
غـــالـــب عـــلـــى أمــــــره ولـــكـــن أكـــثـــر الــــنــــاس ال 

يعلمون.

◄ تفاعل داخلي وخارجي
أن ملؤتمر حــوار  تــرى  الــتــي  الطريقة  ◄ ◄ مــا 

األديان انعكاسه على مصر؟

► يــــشــــارك بـــاملـــؤتـــمـــر عـــــدد مــــن الــعــلــمــاء 
املــســلــمــني والـــقـــســـاوســـة املــســيــحــيــني مــن 
مصر ومــن العالم أجمع، وســوف يتفاعل 
الجميع، وتعلم أن هــنــاك تفاعال داخليا 
وخــارجــيــا مــن أجــل مصالح ذاتــيــة، تصل 
إلـــى مــصــر مــن غــيــر املــســلــمــني، ومـــن خــالل 
هذا املؤتمر ستصل الكلمة إلى كل من لم 

يكن حاضرا اآلن..
كــمــا أن الــســالم فــي صــالــح غــيــر املسلمني 
قبل املسلمني، الذي هو الحراك االجتماعي 
والــــــتــــــواصــــــل االجــــتــــمــــاعــــي والـــــتـــــواصـــــل 
االجتماعي، ألنه اليمكن لإلنسان أن يحيا 
بغير اإلنسان، وكلنا في مركب واحد وأي 
ضـــرر يــصــيــب هـــذا املــكــان يــتــأثــر الجميع 

للتقارب الذي يجمعهم؟
◄ ◄  هـــل تــعــتــقــد بـــأن أحـــــداث مــاســبــيــرو قد 
تتكرر ثانية في ظل استمرار حالة االحتقان 

املتبادلة بني الفريقني؟
► ال أعتقد، إن شاء الله، وإذا عرف السبب 
سيتم عالج األمر كله، واآلن تجري دراسة 
األســــبــــاب بــتــعــمــق حــيــنــمــا يـــعـــرف ســبــب 
األزمــة سيكون عالجها سهال ويسيرا ان 

شاء الله.
◄ ◄  بصورة عامة ما تقييمك للوضع الحالي 

في مصر؟
القائم  ► الحراك السياسي واالجتماعي 
حـــالـــيـــًا هـــــو ظـــــاهـــــرة صـــحـــيـــة وطــبــيــعــيــة 
ومظهر جيد والعبرة اآلن هي إعادة األمن 
للبالد وتحقيقه بعد غيابه ألن االنفالت 
هـــذا لــه تــأثــيــر ســلــبــي، ولـــو نــجــح الــحــراك 
السياسي وتــم خــالل الشهرين القادمني، 

ان شاء الله ستستقر األمور جدًا.
◄ ◄  هـــــل أنـــــــت مـــتـــفـــائـــل بـــتـــحـــديـــد مـــوعـــد 
التي  لــألصــوات  االنتخابات دون االنصياع 

تطالب بتأجيلها؟
► متفائل إن شاء الله، ألن مصر حماها 
الله سبحانه وتعالى وجعلها فــي أمــن.. 
قــــال تـــعـــالـــى:"ادخـــلـــوا مــصــر إن شــــاء الــلــه 
الله في أرضــه،  آمــنــني"، ومصر هي كنانة 
كــمــا قــــال الــنــبــي صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم، 
والــكــنــانــة هـــي جـــــراب الـــســـالح، إذن فهي 
حماية ملن فيها، واملسلم وغير املسلم فيها 
داخـــل هــذا الــجــراب اآلمـــن كما قــال النبي، 
ولـــذلـــك قـــال الــنــبــي إن مــصــر مـــن أصــابــهــا 
بسوء قصمه الله، وهي محفوظة، والنبي 
دعــا لها بالحفظ، وســـوف يتحقق األمــن 

فيها قريبًا بإذن الله.
العسكري في  ◄◄ كلمة توجهها للمجلس 

مصر.. ماذا تقول؟
► املجلس العسكري عليه عبء كبير جدًا 
ويقوم بكل واجبه وكل ما نرجوه أن يأخذ 
بــيــد مـــن حــديــد عــلــى كـــل مـــن يــخــرج على 
األمن ويساهم في هذا االنفالت الذي يؤثر 

على الجميع. 

 د. خليفة: قطر تبذل جهودًا كبيرة في مجال 
حوار األديان والتواصل مع اآلخر 

•  عبدالبديع عثمان

أكــــــد الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد خـــلـــيـــفـــة مــــديــــر مــــركــــز الــــقــــرضــــاوي 
والــدراســات  الشريعة  بكلية  األستاذ  والتجديد  للوسطية 
تلعبه  الــذي  الكبير،  الــدور  أهمية  اإلسالمية بجامعة قطر 
وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي فـــي مــجــال حــــوار االديـــــان.. 
مــشــيــرا الـــى أن مــوضــوع املــؤتــمــر الــســنــوي الــتــاســع لــحــوار 
االديـــــان يــأتــي هـــذا الـــعـــام مــتــجــاوبــا مـــع األحـــــداث الــعــاملــيــة 
بالحركة  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  وتــأثــيــرات  الــجــاريــة 

العالم. في  السياسية 
وقــــال إن املــؤتــمــر تـــنـــاول الــتــأثــيــر الــثــقــافــي واالجــتــمــاعــي 
وهـــذا يــمــثــل اســتــجــابــة ســريــعــة لــلــمــؤتــمــر، واملــوضــوع هــذا 
الــعــام لــه أهــمــيــة خــاصــة بــجــانــب الــتــأثــيــرات االجــتــمــاعــيــة 
والــديــنــيــة لــوســائــل الــتــواصــل الــحــديــث. وقـــال إن املــؤتــمــر 

يــــدل عــلــى االســتــجــابــة ملــعــطــيــات الــعــصــر الـــحـــديـــث ودور 
وتوظيف  االجتماعي  التواصل  عملية  فــي  التكنولوجيا 
ذلـــك فــي عــمــلــيــة حـــوار االديـــــان.. مــشــيــرا فــي الــوقــت نفسه 
مـــع اآلخـــــر وهـــذه  بـــالـــتـــواصـــل  يـــتـــم إال  الــــحــــوار ال  ان  الــــى 
الــوســائــل تــمــثــل اداة لــلــتــواصــل بــني املــتــحــاوريــن. وأشـــاد 
خــلــيــفــة بــمــركــز الــــدوحــــة الــــدولــــي لـــحـــوار االديــــــان ودوره 
الــبــارز فــي حـــوار االديــــان، الفــتــا إلــى ان املــركــز يــعــتــبــر من 
املراكز العاملية في مجال حوار االديان نسبة لتميزه على 

واالسالمي. العربي  املستويني 
وقـــال إن مــؤتــمــر الــدوحــة الــدولــي لــحــوار االديــــان يعتبر من 
املؤتمرات التي يشارك فيها كافة املهتمني بالحوار في العالم 
ليصبح املركز من العالمات املميزة لقطر، منوها الى الجهود 
الكبير التي تبذلها قطر في مجال حوار االديــان والتواصل 

مع اآلخر على املستوى الحضاري والثقافي والديني. 

• نشوى فكري

أوصـــت الــدراســة الــتــي قدمها الــدكــتــور نــاجــي بــن إبــراهــيــم الــعــرفــج مــديــر مؤسسة 
اإلمــام  فــرع جامعة  اللغة االنجليزية  الــحــضــاري ورئــيــس قسم  الــتــواصــل والــحــوار 
في األحساء باململكة العربية السعودية، بأن يتم الحوار بني أتباع األديان - بشكل 

مباشر ميداني أو بشكل غير مباشر افتراضي عبر وسائل التواصل االجتماعي.

وجــاءت الدراسة التي عرضها العرفج خالل مؤتمر الدوحة التاسع لحوار األديــان، 
التي أتت تحت عنوان "استخدام وسائل التواصل االجتماعي كلغة متطورة للحوار"، 
عبر االنترنت والوسائل االجتماعية وغيرها - وفق ضوابط وتوجيهات سامية، قال 
إن منها: العدل واالحترام املتبادل وعدم النيل من األديان األخرى أو األنبياء أو الرموز 
والشخصيات الدينية واألمانة والصدق واملصداقية وحسن الظن والسماحة والعفو 

وتقوى الله وحسن الخلق ورقي املعاملة.

 ودعــــــت الـــــدراســـــة إلـــــى تــفــعــيــل اســـتـــخـــدام 
الـــوســـائـــل االجــتــمــاعــيــة مــثــل فــيــس بــوك 
وتــــوتــــيــــر كـــلـــغـــة مــــتــــطــــورة ومـــتـــحـــضـــرة 
فــــــي الــــــتــــــواصــــــل والــــــــحــــــــوار بــــــني أتــــبــــاع 
األديـــان، خاصة أتــبــاع األديـــان السماوية 
اإلبــــراهــــيــــمــــيــــة بـــحـــكـــم وحـــــــــدة الــــرســــالــــة 
واملرسل (الله الذي أرسل موسى وعيسى 

ومحمدا - عليهم السالم).
كــمــا ألــقــت الـــدراســـة الــضــوء عــلــى وســائــل 
االتصال االجتماعي واستخداماتها في 
الــحــوار واالتــصــال اإلنــســانــي، حيث إنها 
تعتبر مــن أهــم أدوات التفاهم والتغيير 
والــتــطــويــر والــتــفــاعــل الــفــعــال بــني األفـــراد 
والـــــجـــــمـــــاعـــــات ونـــــشـــــر الــــــوعــــــي الـــديـــنـــي 
وحــــوار األديـــــان، وأكــــدت الـــدراســـة أنـــه من 
أبــــرز الــوســائــل املــســتــخــدمــة فــي االتــصــال 
البشري فــي هــذا العصر وسيلة الشبكة 
الـــعـــنـــكـــبـــوتـــيـــة الـــعـــاملـــيـــة وبـــشـــكـــل خـــاص 

الشبكات االجتماعية.
وقال العرفج: الدليل على ذلك اإلحصاءات 
واألرقام الكبيرة لعدد مستخدمي وسائل 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي مـــثـــل فـــيـــس بـــوك 
وتــوتــيــر ويــوتــيــوب واملــــدونــــات والــبــريــد 

االلكتروني وغيرها من وسائل.

◄ االتصال اإلنساني
وأضاف: أن االتصال اإلنساني يعتبر من 
أهــم أدوات التفاهم والتغيير والتطوير 
والتفاعل بــني األفـــراد والجماعات ونشر 
الوعي الديني والتنوير الفكري، وأن أبرز 
الوسائل املستخدمة في االتصال البشري 
في هــذا العصر وسيلة "اإلنترنت"، حيث 
لــم تحقق وسيلة مــن وســائــل نقل ونشر 
املــعــلــومــات فــي تــاريــخ البشرية مــا حققه 
اإلنترنت من سرعة في االنتشار والتفاعل 
والــتــواصــل االنــســانــي، وعمق فــي التأثير 
فــــي حـــيـــاتـــهـــم عـــلـــى مــخــتــلــف أجــنــاســهــم 
وتــوجــهــاتــهــم ومــســتــويــاتــهــم، ومــــا يميز 
اإلنـــتـــرنـــت هـــو تـــنـــوع طــبــيــعــة املــعــلــومــات 
الــــتــــي تــــوفــــرهــــا، وضــــخــــامــــة حـــجـــم هـــذه 
املعلومات التي يمكن الوصول إليها دون 
عــقــبــات مكانية أو زمــانــيــة، وقـــد تــطــورت 
هذه الوسيلة بشكل مذهل وسريع وفعال 
فـــي مـــجـــال االتــــصــــال الـــبـــشـــري مـــن خــالل 
وســــائــــل وبـــــرامـــــج تـــواصـــلـــيـــة وتــفــاعــلــيــة 
مـــتـــطـــورة وســهــلــة االســـتـــخـــدام وواســـعـــة 

االنتشار والتأثير.
مـــن جــهــتــهــا أكــــدت الـــدكـــتـــورة مـــريـــم آيــت 
أحمد رئيسة وحــدة الــحــوار بــني األديــان 
والثقافات بجامعة ابن طفيل كلية اآلداب 
أن  املغرب  القنيطرة  والعلوم اإلنسانية، 
مــا يــحــدث هــو مــرحــلــة جــديــدة، مــن عالم 
ثـــــورة االتــــصــــال، اســـتـــطـــاع فــيــهــا الــجــيــل 
أن يقوض أســطــورة عــدم قابلية  الرقمي 

الــشــعــوب الــعــربــيــة لــلــتــغــيــيــر واإلصـــــالح، 
فــفــجــأة وبــــــدون تـــوقـــعـــات، وعـــلـــى عــكــس 
الــتــي ولــدت عقليات  السيناريوهات  كــل 
مــنــهــزمــة ونـــفـــســـيـــات مـــنـــكـــســـرة، تــنــفــجــر 
العربية، وتحتل صــورة املشهد  املنطقة 
تــتــغــيــر  مــــــرة  الــــعــــاملــــي. وأضــــــافــــــت: ألول 
ســيــاســات الــتــمــثــيــل، بــحــيــث انــتــقــلــنــا من 
الــتــي يختزلها  السلبية  الــعــربــي  صـــورة 
اإلعالم العاملي في صورة املتعصب الذي 
يــرفــض االنــفــتــاح الــثــقــافــي والـــحـــوار بني 
األديــــــان والــحــزبــيــة إلـــى صــــورة الــعــربــي 
التحرير بشتى  يــنــزل لساحات  أن  الــذي 
الدينية وتــالويــنــه، ليعلن في  اته  انتماء
ســاحــات تعتبر أكــبــر مــركــز لــلــحــوار بني 
األديـــان واملــذاهــب عــن رغبته فــي التحرر 
السياسي  من قيد االستبداد والتوظيف 
الطائفية واملذهبية، ويقرر  الفنت  إلذكــاء 
املــســلــم مـــع املــســيــحــي فـــي وحــــدة انــتــمــاء 
وطــنــي مــســتــقــبــل مــصــيــر مــشــتــرك، األمـــر 
الـــذي أثـــار دهــشــة وإعـــجـــاب الــــرأي الــعــام 
الـــعـــاملـــي، وقـــالـــت مـــريـــم إن الـــحـــديـــث عــن 
مفهوم التغيير االجتماعي يرتبط وثيق 
الــشــبــاب ومنظومة  بــمــوضــوع  االرتـــبـــاط 
القيم. واعتبرت أن املجتمعات اإلنسانية 
فـــــي كـــــل مــــرحــــلــــة مـــــن مـــــراحـــــل تـــطـــورهـــا 
تـــتـــحـــرك وتـــنـــمـــو لـــتـــواكـــب املـــســـتـــجـــدات، 
ســــــواء كـــــان ذلـــــك فــــي نـــطـــاق املـــؤســـســـات 
أو فـــي مـــجـــال املـــثـــل والـــقـــيـــم األخـــالقـــيـــة، 
أن فترة اإلعداد لترشيد تقنيات  بمعنى 
الــعــاملــي  الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  وأدوات 
الــحــوار  إلــى تعزيز ثقافة  الــيــوم، تحتاج 
الديني والثقافي واملجتمعي بني املواقع 
والــــشــــبــــكــــات كـــمـــصـــدر أســـــاســـــي لــتــلــقــي 

املعلومات واملعرفة.

◄ الربيع العربي
وواصــلــت: فالربيع العربي اليوم يفرض 
عــلــيــنــا كـــمـــؤســـســـات تــعــلــيــمــيــة وديـــنـــيـــة 
ومــراكــز بحث دينية وثقافية أن نساهم 
ببرامج فاعلة لتنمية مــهــارات التواصل 
املـــعـــرفـــي، الـــــذي يــمــكــن مـــن مــعــرفــة اآلخـــر 
اتـــه  واحــــتــــرام عـــقـــائـــده الــديــنــيــة وانـــتـــمـــاء
العرقية والطائفية والثقافية، فالوسائل 
واآللــــيــــات الــتــقــنــيــة وحـــدهـــا ال يــمــكــن أن 
تــــرشــــد لــــنــــا مـــجـــتـــمـــعـــات بـــأكـــمـــلـــهـــا، ألن 
املـــرحـــلـــة الـــيـــوم مــرتــبــطــة أشــــد االرتـــبـــاط 
بــالــتــنــشــئــة وإعـــــــداد الــنــاشــئــة بــالــتــأهــيــل 
والــتــكــويــن،الســتــيــعــاب مــتــغــيــرات الــحــيــاة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة، قـــصـــد تــحــقــيــق االنــــدمــــاج 
االجــتــمــاعــي،   واالنــفــتــاح عــلــى اآلخـــر في 
عالم أصبح فيه املواطن الرقمي محكومًا 

عليه بأن يعيش بهويات متعددة.
وشـــددت مــريــم على أنــه فــي كــل األحـــوال، 

الـــحـــوار بـــني األديــــــان ال يــكــون فـــاعـــًال إال 
إذا اســتــنــد أصــحــاب املــلــل واألديـــــان إلــى 
فــهــم دقـــيـــق ومـــوضـــوعـــي لـــواقـــع الــتــنــوع 
الــــديــــنــــي بـــصـــفـــتـــه األرضـــــيـــــة الــحــقــيــقــيــة 
لـــتـــعـــدد الـــنـــمـــاذج الــثــقــافــيــة الــحــضــاريــة 
والـــتـــقـــالـــيـــد املــجــتــمــعــيــة الــــتــــي تــقــتــضــي 
بــداهــة االقــتــنــاع بحق اآلخـــر فــي  الهوية 
الــديــنــيــة الـــخـــاصـــة، واالنـــتـــمـــاء املــذهــبــي 
املعلن، ورفض األحكام املسبقة، وشجب 
األديـــان واملسيئة  املــواقــع املحرضة على 
لألنبياء والعلماء باسم التفوق وقداسة 
الـــذات مقابل إلــغــاء اآلخـــر،  بــل إنــه يبنى 
أســاســًا عــلــى ضــــرورة االعـــتـــراف بــاآلخــر، 
وإقــامــة عــالقــات تــبــادل وتــعــاون وشــراكــة 
مــعــه فــي مختلف مــجــاالت الــحــيــاة. ومــن 
ثـــم فـــإن املــنــاهــج الــتــربــويــة واملــؤســســات 
الــتــعــلــيــمــيــة مـــلـــزمـــة الــــيــــوم أكـــثـــر مــــن أي 
وقــــت مــضــى بـــاالنـــدمـــاج فـــي مــجــتــمــعــات 
املــعــرفــة، لتطوير مناهجها بما يناسب 
الــــتــــطــــور الــــســــريــــع لــــثــــورة تــكــنــولــوجــيــا 
االتصال، وقدمت مريم بعض املقترحات 
التربوية  التنشئة  القيم في  لدمج ثقافة 
العصر  واالجتماعية ومنها تمثل روح 
للعلوم،  الراهنة  املكاسب  واالنفتاح على 
وإشـــاعـــة ثــقــافــة الــتــعــايــش والـــحـــوار بني 

النقدي  األديــان والثقافات، واالستيعاب 
لـــلـــتـــراث واملـــــعـــــارف الـــحـــديـــثـــة. وتــجــلــيــة 
األبعاد العقالنية واألخالقية واإلنسانية 
الدين  والجمالية واملعنوية املضيئة في 
والــــــتــــــراث، وتـــرســـيـــخ الــعــقــلــيــة الــنــقــديــة 
السكونية  الــعــقــلــيــة  الــحــواريــة، وتـــجـــاوز 
املغلقة، والــدعــوة للتعددية والتسامح، 
وإرســــاء قــيــم االخــتــالف واحـــتـــرام اآلخـــر، 
وتــطــهــيــر الــتــديــن مـــن الــكــراهــيــة والــغــلــو 
املذهبي، والتثقيف على قيم  والتوظيف 
احترام الحريات وقيم التسامح والعيش 
املشترك، وتحرير فهم الدين من املقوالت 
واملــــواقــــف الـــعـــدوانـــيـــة املــســيــئــة ألديـــــان، 
واخــــيــــرا االنـــفـــتـــاح عــــن األثــــــر اإليـــجـــابـــي 
لــلــفــهــم الـــعـــقـــالنـــي اإلنـــســـانـــي لـــلـــديـــن فــي 
الـــتـــنـــمـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة 

والسياسية والثقافية.

◄ شباب الثورة
وخـــلـــصـــت إلـــــى الــــقــــول، إن شـــبـــاب ثــــورة 
تـــأطـــيـــره  تــــم  الـــــيـــــوم، إذا  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
وتــــنــــمــــيــــة مـــــــهـــــــارات مـــــعـــــارفـــــه املـــعـــرفـــيـــة 
والــنــفــســيــة والــســلــوكــيــة املــجــتــمــعــيــة من 
خـــــــالل الـــتـــنـــشـــئـــة األســــــريــــــة والــــتــــربــــويــــة 
واالجــــتــــمــــاعــــيــــة، هـــــو املـــــؤهـــــل مــســتــقــبــال 
لخوض مناظرات الحوار الهادف الفعال، 
ألنــــه األكـــثـــر إدراكــــــًا بــالــثــقــافــات األخـــــرى،  
نــظــرًا المــتــالكــه وســـائـــل ســرعــة الــوصــول 
للمعلومة، وهــو مــا يجعله أكثر طموحًا 
وأكــثــر إبــداعــًا وأكــثــر اســتــعــدادًا لتأسيس 
أرضية مشتركة من أجل توسيع مجاالت 
الــتــعــاون والــتــبــادل عــاملــيــا،  وإيــجــاد واقــع 
جــديــد، واقـــع يتقبل اآلخـــر عــلــى اخــتــالف 
لــغــتــه وثــقــافــتــه وديــنــه وجــنــســه، وهـــو ما   
يدعو إلــى ضــرورة إرســاء حــوار دائــم بني 

الجيل الرقمي العاملي.
عـــلـــى الـــجـــانـــب اآلخــــــر اخـــتـــصـــر الـــدكـــتـــور 
مــحــمــد نــــوح الــقــضــاة كــلــمــتــه فـــي أن الــلــه 
الــنــاس مختلفني  سبحانه وتعالى خلق 
مـــتـــبـــايـــنـــني فــــــي: ألـــــوانـــــهـــــم، وأشـــكـــالـــهـــم، 
وعــــقــــولــــهــــم، وأفــــئــــدتــــهــــم. وأنــــــــه كــــــان مــن 
الــفــرد فــي حياته من  البديهي أن يــواجــه 
يخالفه في العقيدة أو الفكر أو الرأي، وإذا 
ما أراد الفرد االتصال بمن يخالفه فليس 
أمــامــه إال ســبــيــالن: األول: القهر والعنف 
والـــغـــلـــبـــة، واآلخــــــــر: الــــحــــوار والــتــخــاطــب 

بالتي هي أحسن.
وأضاف: ال ريب أن اإلنسان السوي يدفعه 
عــقــلــه وتــحــركــه فــطــرتــه إلـــى نــبــذ السبيل 
األول والــنــفــور مــنــه، وإلـــى اتــبــاع السبيل 
"الحوار" واللوذ به. وللوقوف على  اآلخر 
مفهومه، وأهــمــيــتــه، وضــوابــطــه كوسيلة 
فعالة لالتصال بني األفـــراد والجماعات، 

كان هذا البحث. 
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العرفج: تفعيل استخدام 
فيس بوك وتوتير كلغة 
تواصل بني أتباع األديان

مريم آيت: البد من نبذ 
املواقع املحرضة على 

األديان واملسيئة لألنبياء

 القضاة: اإلنسان السوي 
يدفعه عقله إلى نبذ 

التواصل بالعنف والقهر 
واتباع السبيل للحوار 


