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ركزت جلسات مؤتمر الدوحة 
الـــتـــاســـع لــــحــــوار األديــــــــان فــي 
يــــومــــه الــــثــــانــــي عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
وســائــل التواصل االجتماعي 
عــــــبــــــر اإلنــــــــتــــــــرنــــــــت وكــــيــــفــــيــــة 
فـــي تفعيل  االســـتـــفـــادة مــنــهــا 

الحوار بني أتباع األديان.
املـــنـــاعـــي  ورأســــــــت د. عـــائـــشـــة 
عميد كلية الشريعة بجامعة 
قــــطــــر الــــجــــلــــســــة الـــصـــبـــاحـــيـــة 
فـــي الـــيـــوم الـــثـــانـــي لــلــمــؤتــمــر. 
وشهدت الجلسة عرض أوراق 
عمل ومناقشات حول (أهمية 
وســائــل التواصل االجتماعي 
في خلق تواصل وتعاون بني 
مراكز حوار األديان واملهتمني 

والعاملني في هذا املجال). 
وتــــحــــدث فــــي الــجــلــســة الــقــس 
جيسي جاكسون من أميركا، 
والــــدكــــتــــور أخــــتــــر واســـــــع مــن 
الــــهــــنــــد والــــــدكــــــتــــــور ويــــلــــيــــام 
فيندلي من أميركا والحاخام 

مارك جوبني. 
واســـتـــعـــرضـــت الــجــلــســة الــتــي 
املــــنــــاعــــي أوراق  رأســــتــــهــــا د. 
عـــمـــل حـــــول اســــتــــفــــادة مـــراكـــز 
حــــــــوار األديـــــــــــان مـــــن وســــائــــل 
الـــــتـــــواصـــــل االجــــتــــمــــاعــــي فــي 
خلق بيئة مناسبة للتعايش 
بـــــني أتـــــبـــــاع األديـــــــــــان. وتـــقـــدم 
بأوراق العمل كل من: األسقف 
أندرو تومسون من بريطانيا 
والدكتور حسني منصور من 
إسبانيا وكمال الدين عبدالله 

ظفري من بنغالديش.
ونــــافــــش املـــؤتـــمـــر فــــي جــلــســة 
مــــوســــعــــة كـــيـــفـــيـــة مـــســـاهـــمـــة 
وســائــل التواصل االجتماعي 
فـــــــــــي إضـــــــــــعـــــــــــاف الـــــــــــعـــــــــــادات 
والتقاليد وتقليص العالقات 
االجــتــمــاعــيــة. ورأس الجلسة 
بـــولـــص مــطــر رئـــيـــس أســاقــفــة 
لبنان وتحدث فيها: د. موسى 
الــســودان  آدم عبدالجليل مــن 
والحاخام سيمخا وينتروب 
فــيــتــاريــو  أمـــيـــركـــا واألب  مــــن 

يناري من إيطاليا. 
واستعرضت الجلسة ورقتي 
عــمــل حــــول إســـــاءة اســتــخــدام 
مــواقــع اإلنــتــرنــت فــي التباعد 
بني املجتمعات تقدم بهما د. 
ســكــوت ألــكــســنــدر مـــن أمــيــركــا 

وأحمد مصطفى من مصر. 
كـــمـــا اســـتـــعـــرضـــت أخـــالقـــيـــات 
اســــــتــــــخــــــدام الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الحديثة فــي ورقــتــي عمل من 
الــــدكــــتــــورة بـــريـــجـــيـــت بــاهــيــل 
مــــن أملـــانـــيـــا والــــحــــاخــــام إلـــني 

درايفوس من أميركا.

دور مراكز الحوار
وتــــحــــدث د. حـــســـني مــنــصــور 
الــــعــــربــــي فــي  -مـــــــــدرس األدب 
املــدرســة اإلنــجــلــيــزيــة الــدولــيــة 
فــي مــدريــد، ومــتــرجــم بالبيت 
العربي بمدريد التابع لوزارة 

الخارجية اإلسبانية ولبلدية 
مـــــدريـــــد، ومـــــســـــؤول الــــشــــؤون 
الـــــعـــــربـــــيـــــة بــــــوكــــــالــــــة مــــيــــديــــا 
لــــونــــا لــــلــــخــــدمــــات اإلعــــالمــــيــــة 
والعالقات العامة- عن قضية 
الــحــوار في عصر  (دور مراكز 

الثورة املعلوماتية).
ذكــــر فـــي ورقـــــة عــمــل نــاقــشــهــا 
أمــــــــــس أن (عــــصــــر  املــــــؤتــــــمــــــر 
املعلوماتية) يعد ثمرة للتقدم 
املـــــذهـــــل فـــــي ســــبــــل ووســــائــــل 
ــــتــــي اســـتـــطـــاع  االتـــــــصـــــــاالت ال
اإلنـــســـان مـــن خــاللــهــا تــجــاوز 
أكبر تحديني كانا يواجهانه 
مــــــنــــــذ بـــــــــــدايـــــــــــات مـــــشـــــروعـــــه 
الــتــأســيــســي لــحــضــارتــه على 
ســــطــــح هـــــــذا الــــكــــوكــــب وهـــمـــا 
الـــزمـــن واملـــســـافـــة. فــمــن خــالل 
الــــطــــفــــرة الـــفـــائـــقـــة فـــــي مـــجـــال 
املـــــــــواصـــــــــالت أوًال  وســـــــائـــــــل 
استطاع تجاوز عائق املسافة 
مــحــقــقــًا مـــا كــــان يــعــد مــعــجــزة 
فــي أزمـــان سابقة ليكون أمــرًا 
مــعــتــادًا فـــي عــصــرنــا الـــراهـــن. 
أنـــاســـًا  نــــــرى اآلن  نـــحـــن  فـــهـــا 
يتناولون الوجبات الثالث في 

اليوم في بلدان مختلفة.

مليار مستخدم لإلنترنت 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا  وقـــــــــــــال إن 
الـــحـــديـــثـــة الـــتـــي يـــســـرت عــلــى 
اإلنـــــــســـــــان مــــهــــمــــة الــــتــــواصــــل 
السريع مع أبناء جنسه، نتج 
عنها غزارة هائلة في اإلنتاج 
الــفــكــري اإلنــســانــي عــلــى كــافــة 

األصعدة املعرفية.
ونقل عــن شركة «كومسكور» 
املـــــــتـــــــخـــــــصـــــــصـــــــة أن عـــــــــدد 
مــســتــخــدمــي شــبــكــة اإلنــتــرنــت 
في العالم تجاوز املليار، ومن 
املرجح أن يكون العدد أكبر من 
هذا املذكور بكثير، ألن الشركة 
لـــم تــأخــذ فـــي االعـــتـــبـــار ســوى 
الـــــرواد الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم 
عــــن 15 عـــامـــا ويــســتــخــدمــون 
الـــشـــبـــكـــة مــــن مـــقـــر عــمــلــهــم أو 
ـــــــم تـــــأخـــــذ بــعــني  مــــنــــزلــــهــــم، ول
االعتبار مقاهي اإلنترنت وال 
مـــســـتـــخـــدمـــي اإلنــــتــــرنــــت عــبــر 

الهواتف النقالة.

وأورد أن عــدد الـــرواد سيصل 
إلى مليارين أو ثالثة مليارات 
بـــســـرعـــة فــــائــــقــــة. وكــــشــــف عــن 
تــقــريــر لـــإلحـــصـــاءات الــعــاملــيــة 
يــــفــــيــــد بــــــــــأن إجــــــمــــــالــــــي عـــــدد 
مـــســـتـــخـــدمـــي اإلنـــــتـــــرنـــــت فــي 
العالم العربي بلغ 38 مليونا. 
الــشــبــكــيــة  مــــفــــهــــوم  وقــــــــال إن 
املــعــرفــيــة لـــن يــســمــح ألي فــرد 
مـــن املــشــكــلــني لــهــا بـــاالنـــعـــزال 
والــــــتــــــقــــــوقــــــع داخــــــــــــل بــــوتــــقــــة 
الــتــخــصــص املــــحــــدود، وإنــمــا 
ســيــلــقــي بــــه إلـــــى قـــلـــب الــتــيــار 
املعرفي ذي املنابع املتعددة، 
وبــــالــــتــــالــــي ســـيـــظـــهـــر مــفــهــوم 
الــديــن  جــديــد للمثقف ورجــــل 

ورجل السياسة.
وأقــــر بـــأن صــــورة رجـــل الــديــن 
التقليدي وخطابه ينبغي أن 
إنــه ينبغي أن  تختلف، حيث 
يكون متعدد الروافد املعرفية 
سواء الفلسفية أو االجتماعية 
أو السياسية وربــمــا العلمية 
والرياضية، وال بد أن يضاف 
املــعــرفــي الثقافة  إلـــى تــكــويــنــه 

املعلوماتية.

الحوار في عصر املعلوماتية
وأفــاد د. منصور بأن العقلية 
املــــعــــلــــومــــاتــــيــــة املـــــعـــــاصـــــرة ال 
تــرى في الحوار أمــرا إيجابيا 
فــــحــــســــب، وإنــــــمــــــا تـــــــــراه أمــــــرا 
حــيــويــا ال يــســتــقــيــم وجــودهــا 
من دونه ألنه أحد أهم عناصر 
هــويــتــهــا، حــيــث إن وجـــودهـــا 
املـــرتـــكـــز عـــلـــى فــــكــــرة الــــغــــزارة 
املعرفية ال يمكن أن يتحقق إال 
من خــالل تعدد روافــد اإلمــداد 
املــعــرفــي وكـــذلـــك تــشــابــك هــذه 
الـــروافـــد مــن خـــالل حـــوار دائــم 

ومتصل.
وقــال إن األمــر املثير لالنتباه 
واالســــــتــــــغــــــراب، بـــــل والـــنـــفـــور 
كـــذلـــك هـــو أن بــعــض مــروجــي 
هــذه املــوجــة مــن الكراهية بني 
الـــثـــقـــافـــات مــــن خــــــالل أحـــكـــام 
انــــطــــبــــاعــــيــــة ســــلــــبــــيــــة تــــجــــاه 
الحضارة األخرى بنزع سمات 
األخالقية كافة عنها والهبوط 
بها ألدنى درجــات اإلنسانية، 

ال يــــزالــــون يـــمـــارســـون الـــــدور 
اإلفــــــــســــــــادي نــــفــــســــه لـــصـــالـــح 
أجــنــدات سياسية، ويتخذون 
مــن مــوضــوع الــخــالف الديني 
ورقــــــــــة فــــــي لــــعــــبــــة ســـيـــاســـيـــة 
رخـــيـــصـــة، ولـــــم يــلــتــفــتــوا إلـــى 
ما تسببت فيه هــذه الدعوات 
الــتــحــريــضــيــة فــي املــاضــي من 
إراقــــة دمــــاء األبـــريـــاء وإشــاعــة 
الـــخـــراب والــــدمــــار، وهــــا نحن 
نرى كل يوم الدعوات املؤكدة 
عــلــى أنـــه ال أمـــل فــي التعايش 
بــــــــني الــــــــحــــــــضــــــــارات فــــــــي ظـــل 
قــدر  الــــصــــراع  االخــــتــــالف وأن 

محتوم. 
وأبــــــــــدى د. حــــســــني مـــنـــصـــور 
أســفــه ألن بعض املستشرقني 
يــــــــزالــــــــون  املـــــــعـــــــاصـــــــريـــــــن ال 
الـــتـــحـــذيـــر مــن  يـــعـــتـــبـــرون أن 
الــــخــــطــــر اإلســـــــالمـــــــي الـــــقـــــادم 
والـــقـــضـــاء عــلــى هــــذه الــثــقــافــة 
الــداعــمــة لــإلرهــاب -مــن وجهة 
نـــــــظـــــــرهـــــــم- هـــــــــو الـــــضـــــمـــــانـــــة 
الـــتـــي ســتــحــفــظ لــلــعــالــم أمــنــه 
واســـتـــقـــراره، مــســتــخــدمــني في 
ذلــــــك خـــطـــابـــًا مـــحـــرضـــًا عــلــى 
الــكــراهــيــة ومــتــجــاوزًا فــي حق 
املقدسات والرموز اإلسالمية 

كافة. 
أنــــتــــج مــا  واعــــتــــبــــر أن األمــــــــر 
يسمى في عالم اليوم بظاهرة 
(اإلســـــــالمـــــــوفـــــــوبـــــــيـــــــا) الــــتــــي 
انتشرت بشكل منذر بالخطر 
فـــــــي عـــــــــدد مـــــــن املــــجــــتــــمــــعــــات 
الــــغــــربــــيــــة. وولــــــــــدت مــفــاهــيــم 
فـــي مــعــظــمــهــا مــغــلــوطــة حــول 
هــذه الثقافة واملنتمني إليها 
فــــي عــقــلــيــة املـــــواطـــــن الــغــربــي 
الـــذي اتــخــذ مــن هـــذه الصفوة 
وســيــطــا يـــرى مــن خــاللــه هــذه 
الـــبـــقـــاع الـــبـــعـــيـــدة عـــنـــه. ونــمــا 
داخــــــل الــــطــــرف اآلخــــــر شــعــور 
بالرفض والحقد على العالم 
الــــغــــربــــي املـــتـــجـــبـــر والـــطـــامـــع 
فـــي مـــقـــدراتـــه وثـــــرواتـــــه. وزاد 
مــــن هـــــذه املـــشـــاعـــر الـــعـــدائـــيـــة 
الـــشـــعـــور بـــاالنـــحـــيـــاز الــغــربــي 
الجلي للمشروع اإلسرائيلي 
االســـــتـــــعـــــمـــــاري فــــــي مــنــطــقــة 

الشرق األوسط. 

اآلثار السلبية وكيفية 
معالجتها 

فـــي جلسته  املـــؤتـــمـــر  ونـــاقـــش 
الــثــالــثــة «االســـتـــخـــدام السلبي 
لـــوســـائـــل الـــتـــواصـــل وتـــأثـــيـــره 
عـــــلـــــى املـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات»، وقـــــــدم 
د. مــــوســــى آدم عــبــدالــجــلــيــل 
(أســــتــــاذ مــــشــــارك) بــقــســم عــلــم 
االجــتــمــاع واألنــثــروبــولــوجــيــا 
االجتماعية، جامعة الخرطوم 
ورقـــــــــة عــــــن كـــيـــفـــيـــة مـــســـاهـــمـــة 
الــتــواصــل االجتماعي  وســائــل 
فـــــــــــي إضـــــــــــعـــــــــــاف الـــــــــــعـــــــــــادات 
والتقاليد وتقليص الخالفات 

االجتماعية. 
وانــطــلــقــت الـــورقـــة مـــن مسلمة 
كـــائـــن  مــــفــــادهــــا أن اإلنــــــســــــان 
اجـــتـــمـــاعـــي، ألنـــــه ال يــســتــطــيــع 
الـــعـــيـــش إال فــــي جـــمـــاعـــة، لـــذا 
يحتاج دوما إلى تطوير أدوات 
التواصل لديه حتى يتمكن من 
رفع كفاءة التفاعل االجتماعي 

بينه واآلخرين من حوله. 
وأشـــــارت إلـــى أن نــهــايــة الــقــرن 
الـــــعـــــشـــــريـــــن وبــــــــدايــــــــة الـــــقـــــرن 
الحادي والعشرين قد شهدت 
قـــــــفـــــــزات كـــــبـــــيـــــرة فـــــــي مــــجــــال 
تقنية االتـــصـــاالت مــمــا فتحت 
فــرصــا كبيرة لتطوير وسائل 
التواصل االجتماعي من خالل 
الــهــاتــف املــحــمــول واإلنــتــرنــت 

على وجه الخصوص.
الــتــطــورات  إلــى أن تلك  ولفتت 
أدت إلى سرعة انخراط ماليني 
الـــــنـــــاس فـــــي عــــاملــــنــــا الـــعـــربـــي 
واإلســــالمــــي فـــي الــتــعــاطــي مع 
هـــذه الــوســائــل بــمــعــدالت غير 
صــحــيــة فــــي بـــعـــض األحــــيــــان، 
إلــــــى ظــهــور  الـــــــذي أدى  األمـــــــر 
تــغــيــرات واســعــة فــي سلوكهم 
وتدهور عالقاتهم االجتماعية 

بمن حولهم في أحيان كثيرة.
وحـــــــاولـــــــت الـــــــورقـــــــة تــســلــيــط 
الــضــوء عــلــى اآلثــــار اإليجابية 
وكــذا السلبية لهذه التغيرات، 
ســـــــــــواء كـــــــــان عـــــلـــــى الـــصـــعـــيـــد 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي الــــــعــــــام والــــــــذي 
يـــتـــم الــتــعــبــيــر عـــنـــه مــــن خـــالل 
عــــــــــادات الـــــنـــــاس وتـــقـــالـــيـــدهـــم 
ا من ثقافتهم  التي تشكل جــزء

املـــــــوروثـــــــة وكـــــذلـــــك فـــــي شــكــل 
الـــــعـــــالقـــــات االجــــتــــمــــاعــــيــــة مــع 
األفـــــــــــــراد والـــــجـــــمـــــاعـــــات بــــــداء 
بـــاألســـرة والــجــيــران فــي الحي 
الــــســــكــــنــــي وانـــــــتـــــــهـــــــاء بـــــــذوي 

األرحام ومجموعات العمل. 
الــــورقــــة إلـــــى أن أي  وخـــلـــصـــت 
تـــقـــنـــيـــة جـــــديـــــدة لــــهــــا آثــــارهــــا 
اإليـــجـــابـــيـــة والــســلــبــيــة، ولــكــن 
تـــــحـــــتـــــاج املـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات إلـــــى 
مــــعــــالــــجــــة هــــــــذه الــــســــلــــبــــيــــات، 
لـــــيـــــس بـــــمـــــعـــــارضـــــة الــــجــــديــــد 
الــتــكــيــف معه،  ولــكــن بتسهيل 
وهـــــذا يــحــتــاج إلــــى اســتــخــدام 
املـــــنـــــهـــــج الـــــعـــــلـــــمـــــي فــــــــي فـــهـــم 
ــــــظــــــاهــــــرة والـــــتـــــعـــــاطـــــف مـــع  ال
األجيال الجديدة دون تطرف. 
وتنتهي الورقة بتقديم بعض 
املقترحات حول أسس التعامل 

مع هذه الظاهرة.

سوء االستخدام 
واســتــعــرضــت إحــــدى جلسات 
املؤتمر أمس ورقة عمل قدمها 
أحمد مصطفى عضو املجلس 
اإلفــــريــــقــــي لــــــدراســــــات بـــحـــوث 
 .(www.codesria.org) التنمية
مدير صفحة معا ضد الفساد 
على الفيس بوك حول (إساءة 
اســــتــــخــــدام مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
االجـــتـــمـــاعـــي بــــني املــجــتــمــعــات 

الدينية)،
قـــال مــقــدم الـــورقـــة: إنـــه أعــدهــا 
مــــن واقــــــع مـــشـــاركـــتـــه فــــي عـــدد 
كــبــيــر مــــن حــــــــوارات الــثــقــافــات 
واألديـــــــان كــنــشــط ومــــــدرب في 
هـــذا املــجــال وعــمــلــه لتحليالت 
ومــــقــــارنــــات لـــهـــذه املـــؤتـــمـــرات 
وجــــــدواهــــــا، وتـــنـــظـــيـــمـــه لــعــدد 
مـــــن هــــــذه الـــــــحـــــــوارات مـــــا بــني 
الـــشـــبـــاب املــــصــــري والـــغـــربـــي، 
تـــه لــلــعــديــد مـــن املــقــاالت  وقـــراء
والـــكـــتـــب واألبــــــحــــــاث فــــي هـــذا 
املـــجـــال، ومــشــاهــدتــه وتــدويــنــه 
مـــالحـــظـــات عـــلـــى الـــعـــديـــد مــن 
األفالم التسجيلية والحوارات 
الــتــلــفــزيــونــيــة، ومــنــهــا عــن هــذا 
املــنــتــدى فـــي الــســنــني الــســابــقــة 
في هذا املجال والتعليق عليه.

وقــــــــــــدم خــــلــــفــــيــــة عــــــــن مـــــواقـــــع 

التواصل االجتماعي من حيث 
الــنــشــأة والــبــدايــة، موضحا أن 
السمة الغالبة الخاصة بهذه 
املــواقــع هو أن تركيزها األكبر 
كـــــــان مـــبـــنـــيـــا عــــلــــى الــــعــــالقــــات 
الــرومــانــســيــة واإلبــاحــيــة التي 
تستحوذ بموجب اإلحصاءات 
على حــوالــى 50% مــن اهتمام 
مـــســـتـــخـــدمـــي اإلنــــتــــرنــــت عــلــى 
وجه العموم ومواقع التواصل 
االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي عـــــــلـــــــى وجـــــــه 
الخصوص أكثر من التواصل 
االجــــتــــمــــاعــــي املــــعــــتــــدل ونـــشـــر 

ة.  الثقافة والحوارات البناء
 

فعاليات وإيجابيات 
وعــــــن فـــعـــالـــيـــات وإيـــجـــابـــيـــات 
مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
لــهــا إيــجــابــيــات كبيرة  قـــال إن 
وأهـــمـــهـــا حـــريـــة الــتــعــبــيــر عــن 
األفــــكــــار بــعــيــدا عـــن أي رقــابــة 
تـــعـــقـــيـــدات،  أو أخــــالقــــيــــات أو 
وكـــــــذلـــــــك اســــــتــــــخــــــدام مـــــواقـــــع 
التواصل االجتماعي للتعريف 
بــــاألديــــان والــــرســــل واألنـــبـــيـــاء 
ونـــشـــر رســـالـــتـــهـــم بــــني الــبــشــر 
بـــشـــكـــل أكــــبــــر يــــقــــوم عـــلـــى قــيــم 
الـــتـــســـامـــح وقـــــبـــــول واحـــــتـــــرام 
اآلخـــر واإليـــمـــان بــالــلــه الــواحــد 
وقــبــول االخـــتـــالف والــتــعــدديــة 
والـــســـالم والـــعـــدالـــة واملـــســـاواة 
ما بني البشر فيما اتفقت عليه 
كل الرساالت السماوية والقيم 
اإلنــســانــيــة املشتركة حتى مع 
الــديــانــات غير الــســمــاويــة، فإن 

لها سلبيات أيضًا. 
وعــــلــــق عـــلـــى ســــــوء اســـتـــخـــدام 
مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
فـــــــي املــــجــــتــــمــــعــــات الــــديــــنــــيــــة، 
وأرجعها إلى أسباب خارجية 
تــــتــــمــــثــــل فـــــــي ظــــــهــــــور نـــظـــريـــة 
«صـــــــــراع الـــــحـــــضـــــارات» الـــتـــي 
تــبــنــاهــا وكــتــب عــنــهــا عـــدد من 
األكاديميني اليمينيني ومنهم 
(فــــــوكــــــويــــــامــــــا، وهـــنـــتـــنـــجـــنت، 
وكـــونـــدالـــيـــزا رايــــس وغــيــرهــم) 
والذين أشاروا في كتبهم -وإن 
كـــانـــت بــنــســب مـــتـــفـــاوتـــة- إلـــى 
أنــــه بــعــد انـــقـــشـــاع الــشــيــوعــيــة 
مــن الــعــالــم أصــبــح هــنــاك خطر 

الليبرالي  الــغــرب  جــديــد يــهــدد 
وقــــيــــمــــه أال وهـــــــو «اإلســــــــــالم» 
واســــتــــغــــل اإلعـــــــــالم األمـــريـــكـــي 
األقـــوى عامليًا ذلــك ليركز على 
(اإلســــــالمــــــوفــــــوبــــــيــــــا) لــيــظــهــر 
غالبية املسلمني على أنهم من 
الـــبـــربـــر الـــذيـــن يــقــتــصــر الــديــن 
عـــنـــدهـــم عـــلـــى املـــظـــهـــر وتـــعـــدد 
الــزيــجــات وعـــدم احـــتـــرام املـــرأة 
وتنميط هذه الصورة على كل 

الدول اإلسالمية.
كـــــمـــــا أرجـــــعـــــهـــــا إلـــــــــى أســـــبـــــاب 
داخلية تتمثل في عدم استقالل 
الــســلــطــات الــديــنــيــة فــي غالبية 
الــــــــدول اإلســــالمــــيــــة، ومـــشـــاكـــل 
الــتــعــلــيــم الـــديـــنـــي الـــــذي يــخــرج 
حـــفـــظـــة وأشــــخــــاصــــا مــنــمــطــني 
فــي املجتمعات بعيدين تماما 
عـــــن فــــكــــرة تـــخـــريـــج مــجــمــوعــة 
الباحثني أو املفكرين خصوصا 
مـــــــع غــــــيــــــاب فــــــكــــــرة الـــــحـــــريـــــات 
األكاديمية في غالبية جامعات 
الـــــعـــــالـــــم اإلســـــــالمـــــــي ومـــــراكـــــز 
األبــــحــــاث املــســتــقــلــة املــحــتــرمــة 
ومراكز استطالع الرأي، والذي 
انـــعـــكـــس بــــــــدوره عـــلـــى الــبــحــث 
العلمي واملنتج الفكري الثقافي 
ـــــــذي يــمــثــل حــالــيــا  الـــعـــربـــي وال
الـــعـــاملـــيـــة،  الـــحـــصـــة  مـــــن   %0.5
ونشعر بالخزي عندما نذهب 
ملعارض الكتاب العربية ونجد 
أن معظم الكتب املوجودة كتب 
دينية وترفيهية أو غالبيتها 
قــصــص ســطــحــيــة لــالســتــهــالك 

املحلي.
وأشـــار إلــى البعد عــن التمكني 
السياسي واالجتماعي، األمر 
الذي يجعل العديد من الشباب 
لــلــديــن دون أدنـــى فــكــرة،  يلجأ 
ولــــــســــــوء حــــظــــه تــــحــــت تـــأثـــيـــر 
بــــعــــض الـــــتـــــيـــــارات املــــتــــشــــددة 
كتعويض لإلحباط السياسي 
واالجــــتــــمــــاعــــي الــــــــذي يـــالقـــيـــه 
الفئة األكبر  بمجتمعه رغم أن 
فــي املجتمع هــي مــن الــشــبــاب، 
وكــــذلــــك عـــــدم وجــــــود مــجــتــمــع 
مدني فعال يمكن أن يستوعب 
هـــــــــؤالء الــــشــــبــــاب ونـــشـــاطـــهـــم 
الــــــزائــــــد ويــــوجــــهــــهــــم الـــتـــوجـــه 

السليم.
ورصــــــــــــــــــــد غــــــــــيــــــــــاب اإلعــــــــــــــــالم 
املــــوضــــوعــــي الــــــــذي يـــمـــكـــن أن 
يـــخـــاطـــب املـــســـتـــويـــني الـــدولـــي 
لــــــه روح  والـــــعـــــاملـــــي ويــــظــــهــــر 
اإلســـالم وخصوصية اإلســالم 
ويــــخــــاطــــب الـــــغـــــرب بـــالـــلـــغـــات 
الـــتـــي يــفــهــمــهــا وبــالــطــروحــات 
املـــــوضـــــوعـــــيـــــة املــــبــــنــــيــــة عـــلـــى 
أســـــاس عــلــمــي «كــلــمــة بــكــلــمــة، 
وجملة بجملة، ومقال بمقال، 
وبــحــث ببحث» وعليه يخسر 
الــخــارج  املــســلــمــون الكثير فــي 
فـــــي قـــضـــايـــاهـــم وحــــواراتــــهــــم 
لــغــيــاب هـــذا الــجــانــب وتغليب 
الــنــظــرة العلمية  املــشــاعــر على 
واملوضوعية ومحاولة إقناع 
الـــغـــرب بــالــلــغــة واملــنــهــج الـــذي 
يفهمه رغـــم أنـــه قــد يــكــون لهم 

كل الحق.

محذرين من استخدام اإلنترنت للتفريق بينها 

أتباع الديانات يؤكدون على أهمية تفعيل الحوار بالتواصل االجتماعي

د. موسى آدم عبد الجليل »د. عائشة املناعي » أحمد مصطفى »جيسي جاكسون »

مشاركون باملؤتمر في يومه الثاني »د. املناعي ترأست ثالث جلسات مؤتمر األديان »



قطرقطر
العدد 8536

األربعاء 26 أكتوبر 2011م
املوافق 28 ذو القعدة 1432هـ

Al arab13www.alarab.qa

 ناقشوا سلبيات وسائل التواصل وانعكاساتها على األديان

باحثون: السالم يبدأ من عقول البشر عبر االستثمار التكنولوجي 
 الدوحة - محمد الشياظمي »

نــاقــش الــبــاحــثــون واملــؤتــمــرون فــي الجلسة 
الرابعة ضمن أعمال املؤتمر التاسع ملركز 
الـــدوحـــة الـــدولـــي لـــحـــوار األديــــــان سلبيات 
وسائل التواصل وانعكاساتها على أنشطة 
حـــوار األديــــان، وحـــاول املــؤتــمــرون مناقشة 
مـــأزق الــتــوظــيــف الــســيــئ لــوســائــل االتــصــال 
فــي نــصــرة الــعــقــائــد واألديـــــان عــلــى حساب 
الـــســـب والـــشـــتـــم ملــقــدســاتــهــا وعـــــدم احـــتـــرام 
خصوصيات أتباعها، معتبرين أن الخطر 
يكمن في عملية احتكار الفضاء الجماعي 
التواصلي العاملي بني األديـــان والثقافات، 
وتحويله إلى قالع تخدم مشاريع األطراف 
املتعصبة وتنمية األحقاد الدفينة بشبهات 
تــاريــخــيــة واســـتـــدالالت نــابــعــة مــن مــفــردات 
الــتــي تختزل  العقلية املنغلقة واملتعصبة 
الحق في ذاتها، وال ترى األمور إال بمنظار 

األسود أو األبيض.
آيــت أحمد  واعتبرت دراســـة للباحثة مريم 
أن هذا الخطاب يغلب عليه خطاب التنازع 
والصراع من أجل الغلبة، ومن ثم فإذا كانت 
الـــحـــروب تــبــدأ فـــي عــقــول الــبــشــر مـــن خــالل 
التدويل اإلعالمي، فلماذا ال ينبني السالم 
أيـــضـــا فـــي عــقــولــهــم مـــن خــــالل االســتــثــمــار 

التكنولوجي ألدوات التواصل.
وقــالــوا إن تطور وسائل اإلعــالم واالتصال 
وتـــــعـــــدد وســــائــــطــــهــــا،   وســــهــــولــــة صـــنـــاعـــة 
الــصــورة ونشرها،   أدى إلــى امــتــالك الــقــدرة 
الـــحـــوار  الـــتـــأثـــيـــر في   أبعاد قـــضـــايـــا  عـــلـــى 
الدينية والثقافية واللغوية،   وفي   البرامج 

واملناهج التربوية . 
وأشـــارت الــدراســة إلــى أن التأمل الــجــاد 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 
وثــقــافــتــه وأبــنــائــه، ولــعــل اســتــغــالل وســائــل 
الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي مـــد الــجــمــاهــيــر املتلقية 
لــلــرســائــل بــمــعــلــومــات مــغــلــوطــة ومــحــرفــة 
ومــــــــزورة، تـــكـــرس ثــقــافــة اإلقــــصــــاء وطــمــس 
الــحــقــائــق، واإلنـــســـان عـــدو مـــا يــجــهــل، فـــإذا 
اكــتــفــى بـــأخـــذ مــعــلــومــاتــه مـــن تــلــك املـــواقـــع 
املحرضة واملوجهة من قبل أيديولوجيات 
مـــتـــعـــصـــبـــة، فــالــنــتــيــجــة هــــي اعــــتــــمــــاد تــلــك 
األحـــــكـــــام املـــســـبـــقـــة كــمــرجــعــيــة واحــــــــدة فــي 
تنميط صــور مشوهة عن اآلخــر، وبالتالي 
تــلــقــي تــلــك األحـــكـــام املــشــوهــة بــظــلــهــا على 

مجمل املشهد الثقافي العاملي.
وضــــربــــت الـــــدراســـــة أمـــثـــلـــة داخـــــــل الـــحـــيـــاة 
الـــعـــربـــيـــة، حـــيـــث إن وســــائــــل االتــــصــــال قــد 
أسهمت فــي رســم صــور نمطية عــن العرب 
األشـــقـــاء بــعــضــهــم الــبــعــض، بــحــيــث كــرســت 
نــوعــا مــن الــخــالفــات املــذهــبــيــة الــنــاتــجــة عن 
تــــطــــرف بـــعـــض الــــجــــهــــات فـــــي ســـــب وشـــتـــم 

أصحابها، وقــد أنتجت لغة الحكم املسبق 
على شعوب بأكملها، فاملصريون واملغاربة 
والــــســــوريــــون واألردنـــــيـــــون والـــجـــزائـــريـــون 
والــخــلــيــجــيــون والــلــبــنــانــيــون كــل رســمــت له 
صـــورة معينة وتــم تدويلها مــن خــالل تلك 
الـــشـــبـــكـــات واملـــــواقـــــع لـــتـــصـــدر فــــي الــنــهــايــة 

األحكام السلبية الجاهزة عن شعوب عربية 
شقيقة تجمعها عقيدة واحدة ولغة واحدة 

وتاريخ واحد ومصير مشترك.
الــذي يعيشه الوضع  وهــذا الخلل العميق، 
الــــســــيــــاســــي والــــثــــقــــافــــي الـــــعـــــربـــــي، ويـــلـــقـــي 
الــحــيــاة العربية،  بظله الثقيل على مجمل 

يتجسد في داء الجهل والعنف والتعصب، 
وغـــيـــاب الــبــحــث املــعــرفــي والــثــقــافــي، تــجــاه 
قــــــوى املـــجـــتـــمـــعـــات الـــديـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة 
والحضارية واملجتمعية املدنية، وإبداعات 
املــثــقــفــني واجـــتـــهـــاداتـــهـــم الـــفـــكـــريـــة.. وكــــأن 
الــهــم األســـاســـي هـــو الــبــحــث عـــن الــنــقــائــص 

والــســلــبــيــات، نــعــم إنــــه اإلعـــــالم الــتــواصــلــي 
األصـــــفـــــر املـــــوجـــــه لـــطـــمـــس مــــعــــالــــم الـــبـــنـــاء 
الــنــهــضــوي الـــحـــضـــاري لــلــشــعــوب الــعــربــيــة 
واإلســـالمـــيـــة، والــــذي لــن تــتــبــلــور أســســه إال 

بالتعاون العلمي والثقافي الفعلي بينها.
وتــــنــــاول بـــعـــض املـــتـــدخـــلـــني دراســـــــة أخــــرى 

ألــقــت بعض الــضــوء على وســائــل االتــصــال 
االجـــتـــمـــاعـــي واســتــخــدامــاتــهــا فـــي الـــحـــوار 
واالتــصــال اإلنساني، حيث إنها تعتبر من 
الــتــفــاهــم والــتــغــيــيــر والــتــطــويــر  أهـــم أدوات 
والــتــفــاعــل الــفــعــال بــني األفــــراد والــجــمــاعــات 

ونشر الوعي الديني وحوار األديان. 
وأكـــــــدت هـــــذه الـــــدراســـــة عـــلـــى أنـــــه مــــن أبــــرز 
الــــــوســــــائــــــل املــــســــتــــخــــدمــــة فـــــــي االتــــــصــــــال 
الــــبــــشــــري فـــــي هـــــــذا الــــعــــصــــر هـــــي وســـيـــلـــة 
الـــشـــبـــكـــة الـــعـــنـــكـــبـــوتـــيـــة الـــعـــاملـــيـــة وبــشــكــل 
خــاص الشبكات االجــتــمــاعــيــة، ويــدلــل على 
ذلــــك اإلحــــصــــاءات واألرقـــــــام الــكــبــيــرة لــعــدد 
الــتــواصــل االجتماعي  مستخدمي وســائــل 
مثل فيس بوك وتوتير ويوتيوب واملدونات 

والبريد اإللكتروني وغيرها من وسائل.
الـــدراســـة بتفعيل اســتــخــدام هــذه  وأوصــــت 
الـــــوســـــائـــــل االجــــتــــمــــاعــــيــــة كـــلـــغـــة مـــتـــطـــورة 
ومتحضرة في التواصل والحوار بني أتباع 
األديــــــان، خــاصــة أتـــبـــاع األديـــــان الــســمــاويــة 
اإلبراهيمية بحكم وحدة الرسالة واملرسل. 

وأوصت الدراسة بأن يتم الحوار بني أتباع 
األديان بشكل مباشر ميداني أو بشكل غير 
مباشر افتراضي، عبر اإلنترنت والوسائل 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة وغــــيــــرهــــا - وفـــــــق ضــــوابــــط 
وتوجيهات سامية منها: العدل واالحترام 
املتبادل وعــدم النيل من األديــان األخــرى أو 
الــرمــوز والشخصيات الدينية  األنــبــيــاء أو 
واألمانة والصدق واملصداقية وحسن الظن 
والـــســـمـــاحـــة والـــعـــفـــو وتـــقـــوى الـــلـــه وحــســن 

الخلق ورقي املعاملة. 

:«F» صليبا لـ 

األمة تعيش خريفًا عربيًا وليس ربيعًا 

 الدوحة - محمد الشياظمي »

املــطــران جـــورج صليبا مــن أهمية  قــلــل 
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، ومــــا تــعــرفــه املــنــطــقــة 
الــعــربــيــة مــن ثـــــورات، وقــــال هـــذا ال يعد 
ربـــيـــعـــا عــــربــــيــــا، كـــمـــا دأبـــــــت عـــلـــى هـــذا 
وســائــل اإلعــــالم فــي الــتــرويــج لـــه، وقـــال: 
«أنــــــا أخـــشـــى أن تـــكـــون األمــــــة الــعــربــيــة 
الــيــوم تــعــيــش خــريــفــا عــربــيــا»، معتبرا 
أيـــادي الصهيونية العاملية هــي من  أن 
يحرك املجريات، ألن هناك أطماعا لهم 
ولــلــغــرب فــي ثـــروات املسلمني والــعــرب، 
ولتكون إسرائيل هــي السيدة فــي هذه 
املنطقة بــواســطــة عمالئها األوروبــيــني 

واألميركيني.
واعــتــبــر املــطــران صليبا فــي تــصــريــح لـ 
«العرب» أن األنظمة املطاح بها ال يمكن 
أن توصف كلها بالديكتاتورية، وقــال 
إن املــقــصــد مــمــا يــتــحــرك ألجــلــه الــغــرب 
هو الطمع في املــال العربي، والسيطرة 
عــلــى األرض الــعــربــيــة، فـــالـــذي لـــم يــأت 

وقــتــه الــيــوم فمؤكدا سيأتي غـــدا، وقــال 
إن املطلوب هو أن يتحد العرب، وعلى 
الــحــكــام الــذيــن يــمــارســون مــغــالــطــات أن 
يــصــحــحــوا أخـــطـــاءهـــم، عــلــى أن تلطف 
الــــشــــعــــوب بـــحـــكـــامـــهـــا لــــتــــقــــودهــــا إلــــى 

الطريق الصحيح.
وقــــلــــل صــلــيــبــا مـــمـــا يــــتــــردد عــــن خــطــر 

الـــشـــرق، وقــال  فــي  مــحــدق باملسيحيني 
إن املسيحيني ال يخافون من أي تحول 
فـــي املــنــطــقــة الــعــربــيــة، ألن املــســيــحــيــني 
يؤمنون بالسالم، وليست لهم مصالح 
اقــتــصــاديــة أو ســيــاســيــة أو ســلــطــويــة، 
وقال: «نحن أصحاب هذه البالد، ونحن 
ال نــمــيــز أنــفــســنــا عــن املــســلــمــني، ونــقــول 
إننا باقون في أرضنا وال أحد يخوفنا 
فـــي أرضـــنـــا وبــــني أهــلــنــا الـــذيـــن عشنا 

معهم لقرون».
ونــوه املــطــران جــورج صليبا بالجهود 
التي يبذلها مؤتمر حــوار األديــان بعد 
بــلــوغــه دورتــــــه الــتــاســعــة هــــذه الــســنــة، 
معتبرا أن الدوحة اليوم تدعو الجميع 
إلــى مــمــارســة مــكــارم األخـــالق مــن خالل 
الـــحـــوار، الــــذي لــيــس أجــمــل مــنــه لخلق 
التفاهم بني البشر، وجمع القلوب على 
ما يــراه الله حسنا في خلقه، وعبر عن 
تــقــديــره ملــجــلــس إدارة املــؤتــمــر، وشــكــر 
قــــطــــر أمـــــيـــــرا وحــــكــــومــــة وشــــعــــبــــا عــلــى 
الجهود التي يبذلونها في هذا السياق. 

 مفتي مصر األسبق:

دور قطري مهم في التقريب بني أتباع األديان 

 الدوحة - قنا »

أكــــد الـــدكـــتـــور نــصــر فـــريـــد واصـــل 
مـــفـــتـــي مــــصــــر األســـــــبـــــــق، وعـــضـــو 
مــجــمــع الــبــحــوث اإلســالمــيــة، على 
أهـــمـــيـــة املـــؤتـــمـــر الـــتـــاســـع لـــحـــوار 
األديان، في محاولته التقريب بني 
أتباع األديان في العالم، األمر الذي 
من شأنه أن يعلي القيم اإلنسانية 
بني الناس جميعا، مشيرا في هذا 
الــصــدد إلـــى الــــدور الــــذي تــقــوم به 
دولة قطر في التقريب بني األديان، 
الــخــيــر للبشر جميعا  بــمــا يحقق 

في كل أنحاء األرض.
 وقــال الدكتور نصر فريد واصــل، 
في حوار مع وكالة األنباء القطرية 

(قـــنـــا) عــلــى هــامــش مــشــاركــتــه في 
مـــؤتـــمـــر الــــدوحــــة الـــتـــاســـع لـــحـــوار 
األديــان والــذي بدأ أعماله االثنني، 
تــــنــــبــــع مـــن  املـــــؤتـــــمـــــر  أهـــــمـــــيـــــة  إن 
املوضوعات التي يناقشها، والتي 
عبر عنها عنوان املؤتمر «وسائل 
الـــــتـــــواصـــــل االجــــتــــمــــاعــــي وحـــــــوار 
األديان.. نظرة استشرافية»، مؤكدا 
أن دولــة قطر واملنظمني للمؤتمر 
نجحوا في اختيار هــذا املوضوع 
الــــــذي يـــبـــني مـــــدى أهـــمـــيـــة وســـائـــل 
الــتــواصــل االجتماعي فــي تحقيق 
الـــتـــقـــارب بــــني أتــــبــــاع األديــــــــان فــي 

العالم.
 وأشـــــــــــــــاد الـــــــدكـــــــتـــــــور نـــــصـــــر مـــن 
جــانــب آخـــر بــالــدور الــقــطــري املهم 

فــــي مــخــتــلــف الـــقـــضـــايـــا الــعــربــيــة 
والــــدولــــيــــة، ومـــنـــهـــا مـــثـــال الـــدعـــوة 
لعقد هذا املؤتمر الخاص بالحوار 
بــــني األديــــــــــان، مـــشـــيـــرا كــــذلــــك إلـــى 
الــــدور الــقــطــري «الــطــيــب والــجــيــد» 
الــذي ظهر فــي الــثــورة األخــيــرة في 
ليبيا، والــتــي نجحت وأعــلــن فيها 

التحرير. 
فـــــــي حـــقـــل  مـــــــن دخـــــــــل   وأكـــــــــــد أن 
الــــنــــشــــاط الـــعـــلـــمـــي مـــــن الـــعـــلـــمـــاء 
لخدمة اإلسالم ودعوته اإلسالمية 
الـــعـــامـــة الــشــامــلــة، عــلــيــه أن يــبــني، 
الــخــاصــة، بما ال يدع  للعامة قبل 
مجاال للشك، أن اإلســـالم والسالم 
لــــعــــمــــلــــة واحـــــــــــــــدة، وأن  وجـــــــهـــــــان 
اإلســـالم جــاء لتحقيق الــســالم بني 

الــبــشــر جــمــيــعــا، بــاعــتــبــارهــم عباد
الله وخلقه.

 وقال إن للعلم والعلماء وأصحاب 
املعارف والعلوم النظرية والعملية 
لــتــحــقــيــق الــــتــــواصــــل االجــتــمــاعــي 
وخدمة اإلنسانية والسالم املحلي 
والعاملي -في نظر اإلســالم- مكانة 
كــبــيــرة وعــظــيــمــة، وســيــظــهــر لكل 
بــاحــث مــنــصــف وعـــالـــم فـــي جميع 
الـــتـــخـــصـــصـــات الـــعـــلـــمـــيـــة املــــاديــــة 
واملعنوية في الشريعة اإلسالمية 
أنــه ال خــالف مطلقا فــي أي نشاط 
مــــــادي يــتــعــلــق بـــالـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
يــتــعــلــق  أنـــــــه  مـــــا دام  وتـــــجـــــاربـــــه، 
بـــصـــالـــح الـــبـــشـــريـــة، ويـــعـــمـــل عــلــى 

تطورها االجتماعي ونمائها. 

جورج صليبا »




