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الوضع السياسي العربي انعكس بالسلب على الحوارات

الدوحة- سميح الكايد   

المشاركين  مناقشات  تركزت 
أمــس  مــســاء  الــرابــعــة  الجلسة  فــي 
والمندرجة ضمن أعمال المؤتمر 
الــتــاســع لــمــركــز الـــدوحـــة الــدولــي 
لــــحــــوار االديـــــــــان عـــلـــى ســلــبــيــات 
على  وانعكاساتها  التواصل  وسائل 

انشطة حوار االديان.
وجهد المؤتمرون في مناقشة 
مــــأزق الــتــوظــيــف الــســيــئ لــوســائــل 
ـــــصـــــال فـــــي نــــصــــرة الـــعـــقـــائـــد  االت
واألديـــــــــــان عـــلـــى حــــســــاب الــســب 
احترام  وعدم  لمقدساتها  والشتم 
معتبرين  أتــبــاعــهــا،  خــصــوصــيــات 
عــمــلــيــة  فــــي  يــكــمــن  الـــخـــطـــر  ان 
احتكار الفضاء الجماعي التواصلي 
والثقافات،  األديـــان  بين  العالمي 
وتحويله إلى قالع تخدم مشاريع 
ــمــتــعــصــبــة وتــنــمــيــة  األطـــــــــراف ال
األحقاد الدفينة بشبهات تاريخية 
مفردات  مــن  نابعة  واســتــدالالت 

التي  والمتعصبة  المنغلقة  العقلية 
ترى  وال  ذاتها،  في  الحق  تختزل 
األمور إال بمنظار أسود أو اأبيض.
واعتبرت دراسة للباحثة مريم 
يغلب  الخطاب  هذا  ان  احمد  ايت 
عليه خطاب التنازع والصراع من 
كانت  فــإذا  ثــم  ومــن  الغلبة،  أجــل 
الحروب تبدأ في عقول البشر من 
فلماذا  اإلعــالمــي،  التدويل  خــالل 
عقولهم  في  أيضا  السالم  الينبني 
التكنولوجي  االستثمار  خالل  من 

ألدوات التواصل.
الجلسة  فــي  مــشــاركــون  واشـــار 
اإلعـــــالم  وســــائــــل  تـــطـــور  أن  الـــــى 
وسائطها،   وتــــعــــدد  واالتـــــصـــــال 
 وسهولة صناعة الصورة ونشرها،  
على  الــــقــــدرة  امـــتـــالك  إلــــى   أدى 
الــحــوار  قــضــايــا  في   أبعاد  الــتــأثــيــر 
واللغوية،   وفي   والثقافية  الدينية 

 البرامج والمناهج التربوية .
وفي هذا السياق قالت الباحثة 
ايـــت احــمــد ان الــتــأمــل الــجــاد في 
العالمي  والثقافي  الديني  المشهد 
فـــي الــحــقــبــة الـــراهـــنـــة، يــوصــلــنــا 
تعاني  عميق،  خلل  اكــتــشــاف  إلــى 
والثقافية  السياسية  الحياة  منه 
عموما، وهذا الخلل العميق، ليس 
مــن جــراء االخــتــالف فــي األديــان 
هو  وإنما  والثقافات،  والمذاهب 
ولــيــد ضــغــوطــات وســائــل اإلعـــالم 
الموجهة  الــتــواصــل  وتــكــنــولــوجــيــا 
والمذاهب  األديــان  أتباع  قبل  من 
اآلخر  من  التخويف  ثقافة  لنشر 
وثقافته  عقائده  ضد  والــمــؤامــرة 

وأبنائه.
وأعــــــــربــــــــت عـــــــن االعـــــتـــــقـــــاد 
بــــاســــتــــخــــدام مــــحــــرف لـــوســـائـــل 
المعلومة  ايصال  في  التكنولوجيا 

استغالل  ولعل  قائلة،  للجماهير 
وســــائــــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــــي مــد 
الــجــمــاهــيــر الــمــتــلــقــيــة لــلــرســائــل 
بــمــعــلــومــات مــغــلــوطــة ومــحــرفــة 
اإلقصاء  ثقافة  تكرس  ومــزورة، 
ـــحـــقـــائـــق، واإلنــــســــان  وطــــمــــس ال
دومـــا يــجــهــل، فـــإذا اكــتــفــى بأخذ 
مـــعـــلـــومـــاتـــه مــــن تـــلـــك الـــمـــواقـــع 
ــــمــــوجــــهــــة مــن  الــــمــــحــــرضــــة وال
قــبــل إيـــديـــولـــوجـــيـــات مــتــعــصــبــة، 
فـــالـــنـــتـــيـــجـــة هـــــي اعــــتــــمــــاد تــلــك 
األحــــكــــام الــمــســبــقــة كــمــرجــعــيــة 
مشوهة  صور  تنميط  في  واحدة 
تلك  تلقي  وبــالــتــالــي  اآلخـــر،  عــن 
األحـــكـــام الــمــشــوهــة بــظــلــهــا على 
العالمي. الثقافي  المشهد  مجمل 

وقــدمــت أمــثــلــة داخــــل الــحــيــاة 
وســــائــــل  ان  حــــيــــث  الــــعــــربــــيــــة، 
االتـــصـــال قــد ســاهــمــت فــي رســم 

األشقاء  العرب  عن  نمطية  صــور 
كرست  بحيث  الــبــعــض،  بعضهم 
نــوعــا مـــن الـــخـــالفـــات الــمــذهــبــيــة 
الناتجة عن تطرف بعض الجهات 
فــي ســب وشــتــم أصــحــابــهــا، وقــد 
على  المسبق  الحكم  لغة  أنتجت 
شـــعـــوب بــأكــمــلــهــا، فــالــمــصــريــون 
والمغاربة والسوريون واألردنيون 
والــــجــــزائــــريــــون والــخــلــيــجــيــون 
صورة  له  رسمت  كل  واللبنانيون 
خــالل  مــن  تــدويــلــهــا  وتـــم  معينة 
تلك الشبكات والمواقع لتصدر في 
الجاهزة  السلبية  األحكام  النهاية 
عن شعوب عربية شقيقة تجمعها 
عقيدة واحدة ولغة واحدة وتاريخ 

واحد ومصير مشترك.
واشـــــــارت الــــى ان هــــذا الــخــلــل 
الـــعـــمـــيـــق، الــــــذي يــعــيــشــه الـــوضـــع 
السياسي والثقافي العربي، ويلقي 

الحياة  مجمل  على  الثقيل  بظله 
الجهل  داء  فــي  يتجسد  الــعــربــيــة، 
والعنف والتعصب، وغياب البحث 
الــمــعــرفــي والــثــقــافــي، تــجــاه قــوى 
والسياسية  الدينية  المجتمعات 
والحضارية والمجتمعية المدنية، 
واجتهاداتهم  المثقفين  وإبداعات 
الفكرية.. وكأن الهم األساسي هو 

البحث عن النقائص والسلبيات.
وحـــــــــذرت مـــمـــا أســـمـــتـــه مــن 
االعــــــــالم االصــــفــــر وأثــــــــره عــلــى 
الـــتـــواصـــل الــحــقــيــقــي قــائــلــة  نعم 
إنــــه اإلعــــــالم الــتــواصــلــي األصــفــر 
الـــمـــوجـــه لــطــمــس مـــعـــالـــم الــبــنــاء 
ــنــهــضــوي الـــحـــضـــاري لــلــشــعــوب  ال
لن  والـــذي  واإلســالمــيــة،  العربية 
العلمي  بالتعاون  إال  أسسه  تتبلور 

والثقافي الفعلي بينها.
الــى ذلــك قــال احــد المتحدثين 

فـــي دراســـــة اخــــرى ألــقــت بعض 
ــــضــــوء عـــلـــى وســــائــــل االتــــصــــال  ال
االجــتــمــاعــي واســتــخــدامــاتــهــا في 
الــحــوار واالتــصــال اإلنــســانــي. أنها 
التفاهم  أدوات  أهـــم  مــن  تعتبر 
والــتــغــيــيــر والـــتـــطـــويـــر والــتــفــاعــل 
والجماعات  األفــــراد  بين  الــفــعــال 
ونــــشــــر الــــوعــــي الــــديــــنــــي وحــــــوار 

األديان. 
وأكد على أنه من أبرز الوسائل 
البشري  االتصال  في  المستخدمة 
في هذا العصر هي وسيلة الشبكة 
العنكبوتية العالمية وبشكل خاص 
الشبكات االجتماعية، ويدلل على 
ذلك اإلحصاءات واألرقام الكبيرة 
لـــعـــدد مــــن مــســتــخــدمــي وســـائـــل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مــثــل فيس 
بوك وتويتر ويوتيوب والمدونات 
من  وغيرها  االلكتروني  والبريد 

وسائل.
وأوصــــــــت الــــــدراســــــة بــتــفــعــيــل 
اســـــــتـــــــخـــــــدام هــــــــــذه الـــــوســـــائـــــل 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة كـــلـــغـــة مـــتـــطـــورة 
والحوار  التواصل  في  ومتحضرة 
أتباع  وخاصة  األديــان،  أتباع  بين 
األديـــــان الــســمــاويــة اإلبــراهــيــمــيــة 

بحكم وحدة الرسالة والمرسل. 
يتم  ان  اهــمــيــة  عــلــى  وشــــددت 
بشكل  األديـــان  أتــبــاع  بين  الــحــوار 
غير  بــشــكــل  أو  مــيــدانــي  مــبــاشــر 
االنترنت  عبر  افتراضي،  مباشر 
وغيرها  االجــتــمــاعــيــة  والــوســائــل 
وتـــوجـــيـــهـــات  ضـــــوابـــــط  وفــــــق   -
واالحــتــرام  الــعــدل  منها:  سامية 
الــــمــــتــــبــــادل وعــــــــدم الــــنــــيــــل مــن 
أو  األنــبــيــاء  أو  األخـــــرى  األديــــــان 
الـــرمـــوز والــشــخــصــيــات الــديــنــيــة 
والمصداقية  والــصــدق  واألمــانــة 
والعفو  والسماحة  الظن  وحسن 
ورقي  الخلق  وحسن  اهللا  وتقوى 

المعاملة.
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ــــــــــــعــــــــــــدم تــــــــــوظــــــــــيــــــــــف وســـــــــــــــائـــــــــــــــل االتـــــــــــــــــصـــــــــــــــــال عــــــــــلــــــــــى نــــــــــحــــــــــو ســـــيـــــئ املــــــــــطــــــــــالــــــــــبــــــــــة ب

دعــوة لنـبـذ الخـطـاب الـمـزدوج لـرجــال الـديـن
الدوحة-أنور الخطيب:

لحوار  التاسع  المؤتمر  واصــل 
األديان جلساته أمس بعقد جلسة 
عــامــة أدارتـــهـــا الــدكــتــورة عائشة 
"أهمية  محور  وبحثت  المناعي 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي".  وســـائـــل ال
وشــــــــارك فـــيـــهـــا كــــل مــــن الــقــس 
جــيــســي جــاكــســون مـــن الـــواليـــات 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة ود.اخـــتـــر 
الواسع من الهند ود.ويليم فندلي 
األمريكية  المتحدة  الواليات  من 
وسائل  أهمية  عن  تحّدثوا  حيث 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي فـــي خلق 
تواصل وتعاون بين مراكز حوار 
والمهتمين  والــعــامــلــيــن  األديــــان 
فـــي هــــذا الــمــجــال فــيــمــا تــحــّدث 
ــــحــــاخــــام مــــــــارك جــــويــــن مــن  ال
الــــواليــــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة 
وحرية  والجهد  الوقت  توفر  عن 
لجميع  مكفولة  تعد  التي  التعبير 
مــســتــخــدمــي وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
احترام  ضـــرورة  مــع  االجتماعي 

هذه الحرية.
 ونــــــاقــــــش األســــــقــــــف انــــــــدرو 
تـــومـــســـون بــريــطــانــي مــقــيــم في 
اإلمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة 
إسبانيا  مــن  مــنــصــور  ود.حــســيــن 
والـــســـيـــد كـــمـــال الــــديــــن عـــبـــداهللا 
ظــفــري مــن بــنــغــالدش فــي نفس 

الــجــلــســة الــعــامــة األولـــــى مــســألــة 
اســتــفــادة مـــراكـــز حــــوار األديــــان 
مـــن وســـائـــل الـــتـــواصـــل فـــي خلق 
أتباع  بين  للتعايش  مناسبة  بيئة 

األديان.
واســتــعــرض الــمــشــاركــون واقــع 
ـــواصـــل االجــتــمــاعــي  ـــت شـــبـــكـــات ال
محتوى  توفر  عــدم  إلــى  منّبهين 
يُــشــّجــع عــلــى الــتــواصــل بــيــن أتــبــاع 
الـــديـــانـــات الــســمــاويــة مــحــذريــن 
تـــحـــتـــويـــه  مـــــا  مـــعـــظـــم  أن  مـــــن 

وســــائــــل الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي 
ـــســـاهـــم فــي  مــــــواد تــحــريــضــيــة تُ
مؤكدين  الديني  التعّصب  تعزيز 
ضـــــــرورة انـــتـــبـــاه رجــــــال الـــديـــن 
والـــعـــلـــمـــاء إلــــــى هــــــذه الــمــســألــة 
محتوى  تــوفــيــر  عــلــى  والـــحـــرص 
ـــعـــّزز الــتــســامــح  ــســاهــم ويُ ديــنــي يُ
واالعــــتــــراف بـــاآلخـــر بــيــن أتــبــاع 

األديان السماوية.
المشاركين  مــن  عــدد  وأشـــار   
من   ٪  ٥٠ أن  إلــــى  الــجــلــســة  فـــي 

السكان في العالم العربي خاصة 
عبر  يتواصلون  ال  السن  كبار  من 
وأن  االجتماعي  التواصل  وسائل 
مــصــدرهــم األســـاســـي فـــي تلقي 
األخبار ومعرفة اآلخر "التلفاز" 
األمر  الحوارية  البرامج  تحديداً 
الــــذي يــســتــدعــي مــن الــحــكــومــات 
تُمارسها  التي  رقابتها  رفــع  التي 
هذه  مثل  على  واحــد  جانب  مــن 
السماح  على  والــحــرص  الــبــرامــج 
السماوية  الــديــانــات  أتــبــاع  لجميع 

الــحــواريــة  الــبــرامــج  فــي  بالظهور 
حـــتـــى يـــــرى الــــمــــواطــــن الــــعــــادي 
تــطــبــيــقــاً عــمــلــيــاً لــفــكــرة مــعــرفــة 
مؤكدين  مــعــه  والــتــقــارب  اآلخـــر 
معاً  والقسيس  الشيخ  جلوس  أن 
فــي بــرنــامــج واحـــد يُــعــّزز فكرة 
الـــتـــفـــاهـــم واالعــــــتــــــراف بـــاآلخـــر 

واحترام دينه واختالفه. 
 وشّدد المشاركون في الجلسة 
والدور  األديان  حوار  أهمية  على 
الــــــذي يـــقـــوم بــــه رجــــــال الـــديـــن 

فــــي عــمــلــيــة الـــبـــنـــاء الــمــجــتــمــعــي 
فــالــجــمــيــع يــعــيــشــون عــلــى كــوكــب 
واحــــــــد والــــجــــمــــيــــع يـــتـــعـــّرضـــون 
لكوارث طبيعية واحدة فالزالزل 
ـــــامـــــي واإلشـــــعـــــاعـــــات  وتـــــوســـــون
والـــمـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــتـــعـــّرض لها 
بل  دين  أتباع  تستثني  ال  البشرية 

تشمل الجميع.
الجلسة  في  المشاركون  ونــّوه   
ـــواصـــل  ـــت ــــــى قــــــــدرة وســـــائـــــل ال إل
المستور  كشف  على  االجتماعية 

وفضح االنتهاكات والجرائم التي 
تُرتكب ضد اإلنسان حيث لم تعد 
الجميع  لدى  وبــات  أســرار  هناك 
القدرة على الوصول إلى مصادر 
الــمــعــلــومــات بــفــضــل تــكــنــولــوجــيــا 

االتصاالت.
أن  ضـــــــــــرورة  أكـــــــــــدوا  كــــمــــا   
يـــكـــون هـــنـــاك حــــــوار لـــيـــس بــيــن 
أتـــبـــاع األديــــــان فــحــســب بـــل بين 
أتــبــاع الــديــن الــواحــد إلشــاعــة قيم 
الـــتـــســـامـــح مــنــتــقــديــن الــخــطــاب 

به  يتعامل  الذي  المزدوج  الديني 
بــعــض رجـــال الــديــن فــهــم خــالل 
معهم  المختلفين  مع  حواراتهم 
ديــنــيــاً يــحــرصــون عــلــى الــتــأكــيــد 
ــة  عـــلـــى قـــيـــم الـــتـــســـامـــح والــمــحــّب
يُمارسون  بينما  اآلخــر  واحــتــرام 
يتحاورون  حينما  نقيضاً  خطاباً 
المغلقة  الغرف  في  أتباعهم  مع 
التواصل  وســائــل  كشفته  مــا  وهــو 
االجـــتـــمـــاعـــي. كــمــا طـــالـــب بعض 
المشاركين في الجلسة الصباحية 
بـــضـــرورة عـــدم اقــتــصــار الــحــوار 
عــلــى كـــبـــار الـــســـن بـــل وتــوســيــعــه 
ليشمل فئة الشباب فالحوار يجب 
أن يجري أيضاً بين الشيوخ الذين 
وبين  والــتــقــالــيــد  اإلرث  يــحــمــون 
الشباب الذين سُيواصلون الطريق 

والمشوار. 
المشاركين  بــعــض  وتـــعـــّرض   
لـــمـــا يـــجـــري فــــي ســــوريــــا حــيــث 
حينما  الــتــســامــح  روح  تــجــّســدت 
قــــــام الـــمـــســـيـــحـــيـــون الــــســــوريــــون 
في  المسلمين  إخــوانــهــم  بــزيــارة 
مساجدهم والتضامن معهم ضد 
عمليات القتل التي يتعّرضون لها 
هــنــاك مــشــّدديــن عــلــى ضـــرورة 
دعــــم األصــــــوات الــتــي تــدعــو إلــى 
وضــرورة  العنف  وتنبذ  التسامح 
مختلف  من  الدين  رجال  تكاتف 

األديان لهذا الغرض.

خالل اجللسة الصباحية  العامة ملؤمتر حوار األديان .. املشاركون:

المتحّدثون خالل الجلسة الختامية د.عائشة المناعي

األربعاء ٢٨ ذو القعدة ١٤٣٢ هـ - ٢٦ أكتوبر ٢٠١١م - العدد (١٠٧٦٣)



دور قطري بارز في التقريب بين أتباع ا�ديان

الدكتور  أكــد   : قنا   - الــدوحــة 
ـــــد واصــــــــــل مــفــتــي  ــــصــــر فـــــري ن
مـــصـــر األســــبــــق وعـــضـــو مــجــمــع 
أهمية  على  اإلسالمية  البحوث 
األديـــان  لــحــوار  الــتــاســع  المؤتمر 
فــــي مـــحـــاولـــتـــه الـــتـــقـــريـــب بــيــن 
األمر  العالم،  في  األديــان  أتباع 
القيم  يعلي  أن  شأنه  مــن  الــذي 
 .. جميعا  الــنــاس  بين  اإلنــســانــيــة 
مشيرا في هذا الصدد إلى الدور 
الـــذي تــقــوم بــه دولـــة قــطــر في 
يحقق  بما  األديان  بين  التقريب 
الــخــيــر لــلــبــشــر جــمــيــعــا فـــي كل 
حوار  في  وقــال،  األرض.  أنحاء 
مع وكالة األنباء القطرية "قنا" 
عـــلـــى هــــامــــش مـــشـــاركـــتـــه فــي 
مــؤتــمــر الـــدوحـــة الــتــاســع لــحــوار 
أمس  أعماله  بــدأ  الــذي  األديـــان 
تنبع  المؤتمر  أهمية  إن  األول، 
يناقشها  التى  الموضوعات  مــن 
المؤتمر  عنوان  عنها  عبر  والتي 
"وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
نــــظــــرة   .. األديــــــــــــــان  وحــــــــــــوار 
اســتــشــرافــيــة"، مــؤكــدا أن دولــة 
قـــطـــر والــمــنــظــمــيــن لــلــمــؤتــمــر 
نجحوا في اختيار هذا الموضوع 
وسائل  أهمية  مدى  يبين  الذى 
تحقيق  فى  االجتماعي  التواصل 
في  األديـــان  أتــبــاع  بين  التقارب 

العالم.
جانب  مــن  واصـــل  د.  وأشــــاد 
آخــــر بـــالـــدور الـــقـــطـــري الــمــهــم 
فـــي مــخــتــلــف الــقــضــايــا الــعــربــيــة 
والــدولــيــة ومــنــهــا مــثــال الــدعــوة 
لــعــقــد هـــــذا الـــمـــؤتـــمـــر الـــخـــاص 
مشيرا  األديــــــان،  بــيــن  ــالــحــوار  ب
ــــى الــــــدور الـــقـــطـــري / كـــذلـــك إل
ـــجـــيـــد/ الــــــذي ظــهــر  الـــطـــيـــب وال
ليبيا  فـــي  األخـــيـــرة  الـــثـــورة  فـــي 
ــــن فــيــهــا  ــــي نـــجـــحـــت وأعــــل ــــت وال
الــتــحــريــر. وأكــــد أن مـــن دخــل 
فــي حــقــل الــنــشــاط الــعــلــمــي من 
ودعوته  اإلسالم  لخدمة  العلماء 
اإلســـالمـــيـــة الـــعـــامـــة الــشــامــلــة، 
قبل  لــلــعــامــة   ، يــبــيــن  أن  عــلــيــه 
الخاصة بما ال يدع مجاال للشك 
وجــهــان  والــــســــالم  اإلســــــالم  أن 
اإلســــالم  وأن  واحـــــــدة،  لــعــمــلــة 
البشر  بين  السالم  لتحقيق  جــاء 
جــمــيــعــا بــاعــتــبــارهــم عـــبـــاد اهللا 
وخلقه. وقال إن للعلم والعلماء 
وأصـــحـــاب الـــمـــعـــارف والــعــلــوم 
الـــنـــظـــريـــة والــعــمــلــيــة لــتــحــقــيــق 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــى وخــدمــة 
ـــيـــة والـــــســـــالم الــمــحــلــي  ـــســـان اإلن
والــعــالــمــي ـ فـــي نــظــر اإلســــالم 
 ، وعـــظـــيـــمـــة  كـــبـــيـــرة  مـــكـــانـــة  ـ 
منصف  بــاحــث  لــكــل  وســيــظــهــر 
التخصصات  جميع  فــي  وعــالــم 

في  والمعنوية  المادية  العلمية 
الشريعة اإلسالمية أنه ال خالف 
مــــادي  نـــشـــاط  أي  فــــي  مــطــلــقــا 
يتعلق بالبحث العلمي وتجاربه، 
ما دام أنه يتعلق بصالح البشرية 
ويعمل على تطورها االجتماعي 

ونمائها.
وأشـــــار إلــــى أنــــه حـــدثـــت في 
علمية  ثـــورات  الحديث  عصرنا 
المجاالت،  من  كثير  في  كبيرة 
خــاصــة فـــي مــجــال تــكــنــولــوجــيــا 
الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات واالتــــــــصــــــــاالت 
والمسموعة  المقروءة  الحديثة 
والمرئية، مما أصبح العالم كله 
ومسموعا  مــقــروءا  إطــارهــا  فــي 
ومــرئــيــا فـــي وقـــت واحــــد وفــي 
لــحــظــات مـــعـــدودة كــأنــهــم في 
ــــتــــراءى  بـــيـــت واحــــــــد صـــغـــيـــر ي
أنه  وأوضــح  بعض.  مع  بعضهم 
كان من المفترض في ظل هذه 
الـــثـــورة الــتــكــنــولــوجــيــة الــحــديــثــة 
مـــشـــكـــالت  جــــمــــيــــع  تـــــحـــــل  أن 
واالقتصاية  االجتماعية  الــنــاس 
والثقافية  والعلمية  والسياسية 
ــــعــــاون  ــــت ـــهـــم ال ـــن ـــي ويــــتــــحــــقــــق ب
والــــتــــكــــافــــل فـــــي كـــــل مـــجـــاالت 
الـــحـــيـــاة ويـــعـــم بــيــنــهــم الـــســـالم 
االجــتــمــاعــي الــــذي يــقــضــي على 
المحلية  والـــحـــروب  ــنــزاعــات  ال
واإلقليمية والدولية التى تنتشر 

بــيــنــهــم فـــي كـــل مـــكـــان وتــهــدد 
أمــنــهــم وســالمــهــم االجــتــمــاعــي 
من  كثير  فــي  مــالحــظ  هــو  كما 
مختلف  في  االجتماعية  المواقع 

أرجاء العالم اآلن.
المفترض  مــن  كــان   : وتــابــع 
الثورة  هذه  إيجابيات  تكون  أن 
الــتــكــنــولــوجــيــة والــمــعــلــومــاتــيــة 
الــحــديــثــة أكــثــر مـــن ســلــبــيــاتــهــا، 
لـــكـــن لــــألســــف فـــــإن الـــمـــالحـــظ 
عــلــى  غــلــبــت  قــــد  ســلــبــيــاتــهــا  أن 
غياب  بسبب  وذلــك  إيجابياتها، 
الــتــعــالــيــم الــديــنــيــة واألخــالقــيــة 
جميع  بها  وأمــرت  أقرتها  التى 
نزلت  والــتــي  السماوية  الــشــرائــع 
مــــع جـــمـــيـــع األنــــبــــيــــاء والــــرســــل 
عــلــيــهــم جــمــيــعــا أفــضــل الــصــالة 

والسالم.
وردا على سؤال حول مؤتمر 
الــدوحــة الــتــاســع لــحــوار األديـــان 
يسهم  أن  يمكن  مــدى  أي  وإلــى 
الحوار  تفعيل  هدف  تحقيق  في 
بين األديـــان، قــال د. واصــل إن 
تتكامل  بــل  تــتــحــاور  ال  األديــــان 
فيما بينها ألن الشرائع السماوية 
واإلسالم  البعض،  بعضها  تكمل 
السابقة،  الشرائع  كمل  جاء  كما 
وأن الــديــن عــنــد اهللا اإلســـالم ، 
وهـــذه مــســألــة مــحــســومــة، لكن 

العبرة في أتباع األديان.

ــبــاع  أت اخـــتـــالف  أن  وأوضــــــح 
األديـــــــان هـــو الـــــذي يــجــعــل مــن 
الـــــحـــــوار ضــــــــــرورة، وبـــالـــتـــالـــي 
العقيدة  فــي  يــكــون  ال  الــتــحــاور 
والوطن  هللا  الــديــن  ألن  نفسها، 
التي  هــي  فــالــعــقــيــدة   .. للجميع 
اهللا  قــال  كما  اإلنــســان  يختارها 
فليؤمن  شـــاء  وجـــل "فــمــن  عــز 
ومــــن شــــاء فــلــيــكــفــر"، ولــذلــك 

متعلقا  يــكــون  الـــحـــوار  أن  نــجــد 
عليها  نعيش  الــتــي  الدنيا  بــأمــور 
فـــي الـــتـــواصـــل بــيــنــنــا، ســــواء في 
التجارة  أو  الصناعة  أو  الزراعة 
االقــــتــــصــــاد.  أو  الــــســــيــــاســــة  أو 
أهمية  كانت  لذلك   " وأضــاف: 
ــتــحــقــيــق هـــذا  هـــــذا الـــمـــؤتـــمـــر ل
المؤتمر  عنوان  وكــان  التواصل، 
االجتماعي  التواصل  في  موفقا 

التكنولوجي  التواصل  خالل  من 
البشر  بين  قرب  الــذي  الحديث 
جـــمـــيـــعـــا وجــــعــــلــــهــــم يـــعـــيـــشـــون 
وكــأنــهــم فـــي قــريــة واحـــــدة بل 
فيما  يتواصلون  واحــد  بيت  فــي 

بينهم".
يــكــون  وأن  بـــد  ال  أنــــه  وأكـــــد 
مصالح  لتحقيق  الــتــواصــل  هـــذا 
ومــنــافــع الـــنـــاس فـــي كـــل أنــحــاء 
وجل  عز  اهللا  قال  فقد  األرض، 
من  خلقناكم  إنا  الناس  أيها  "يا 
شعوبا  وجــعــلــنــاكــم  وأنــثــى  ذكـــر 
والمقصود  لــتــعــارفــوا"،  وقبائل 
ـــا بـــكـــلـــمـــة "تـــــعـــــارفـــــوا" أي  هـــن
تتعاونوا في المعارف التي بينكم 
في الزراعة والصناعة والتجارة 
وفـــــي كــــل األمــــــور الـــدنـــيـــويـــة .. 
مــوضــحــا أن اآليـــة الــكــريــمــة لم 
لذلك  وآخــر،  إنسان  بين  تفرق 
كـــان هـــذا الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
الحياة،  ضــرورات  من  ضــرورة 
ومــــن هــنــا كــــان لــهــذا الــمــؤتــمــر 

البالغة. أهميته 
وعـــــن أهـــــم الـــعـــقـــبـــات الــتــي 
بين  الحوار  تحقيق  دون  تحول 
قد  بما  المختلفة  األديـــان  أتباع 
يؤدي في النهاية إلى صراعات، 
هـــذه  أهــــم  إن  واصـــــل  د.  قــــال 
المصالح  أصحاب  هم  العقبات 
ـــــــدات الــــخــــاصــــة وهــــم  واألجـــــــن

الذين  الماديون  األديــان  منكرو 
ال عالقة لهم بالشرائع السماوية 
الـــســـابـــقـــة والـــجـــانـــب الـــروحـــي، 
ويسيرون  الــمــادة  يـــرون  وإنــمــا 
ــــأي وســيــلــة حــتــى لــو  وراءهـــــــا ب

بالحروب. كانت 
الـــعـــلـــمـــانـــيـــيـــن  أن  وأضـــــــــاف 
الــــذيــــن يـــفـــصـــلـــون بـــيـــن الـــديـــن 
الــديــن  أن  ويــعــتــبــرون  والـــدنـــيـــا 
والعلم  الحياة  تــطــور  فــي  عقبة 
والــتــكــنــولــوجــيــا لــتــحــقــيــق مــبــدأ 
عقبة  أيضا  هم  المادية،  الحياة 
في سبيل تحقيق تقارب وحوار 
ــبــاع األديـــــان، مــؤكــدا أن  بــيــن أت
"خطأ  العلمانيون  بــه  يقتنع  مــا 
يفصلون  عــنــدمــا  ألنـــه  كــبــيــر"، 
الحياة،  تفسد  الدنيا  عن  الدين 
ألنه ال يمكن أن تسير وتستقيم 
أمـــور الــحــيــاة بـــدون الــديــن ألن 
أكسير  وهــو  حياة  منهج  الــديــن 
الدنيا  وبالتالي  والنفس،  البدن 
بـــــدون  تـــســـتـــمـــر  أن  يـــمـــكـــن  ال 
الصالح  واإلنسان  صالح،  إنسان 
إال  صــالــحــا  يــكــون  أن  يــمــكــن  ال 
كيف  له  يهيئ  والــديــن  بالدين، 
معها  ويتواصل  الحياة  في  يسير 
جزء  وكأنه  الدين  يجعل  بحيث 
وبالتالي  ذاتــه،  ومــن  نفسه  من 

جزء من روحه.
بــيــن  الـــفـــصـــل  أن  إلـــــى  ـــبـــه  ون

الـــــديـــــن والــــــدولــــــة مـــــن جـــانـــب 
الــعــلــمــانــيــيــن والــمــلــحــديــن أمــر 
خـــطـــيـــر ألنــــهــــم قـــــد يـــتـــخـــذون 
المختلفة  واألجــنــدات  الــحــروب 
وســــيــــلــــة مــــــن أجـــــــل الـــــوصـــــول 
إلـــــى األهــــــــداف الــــمــــاديــــة حــتــى 
يهمهم  ال  ألنــــه  بــالــتــدمــيــر،  لـــو 
مصلحتهم  بــل  الغير،  مصلحة 
الـــخـــاصـــة ومـــــا يـــتـــفـــقـــون عــلــيــه 

بينهم.
كيفية  حول  ســؤال  على  وردا 
وهل  المشكلة  هذه  على  التغلب 
رجال  بين  حــوارا  ذلك  يستدعي 
والملحدين،  والعلمانيين  الدين 
الــمــطــلــوب،  هـــو  هــــذا  قــــال "إن 
المؤتمر  هــذا  عقد  كــان  ولــذلــك 
العلماء  بــيــن  حــــوارا  يــشــمــل  ألنـــه 
ورجـــال الــديــن أنــفــســهــم، وبين 
حقيقة  يفهمون  الــذيــن  العلماء 
مؤكدا  بالدين"..  المتعلق  العلم 
بــيــنــهــم  فـــيـــمـــا  تــــحــــاورهــــم  أن 
ما  يبين  أن  النهاية  فــي  يمكن 
يمكن  التى  الــخــالف  نقطة  هــي 
يبحثون  ثــم  حــولــهــا،  يتفقوا  أن 
الــعــقــبــات الــتــى تــكــون ســبــبــا في 
البعض  بعضهم  عن  الناس  بعد 
وعـــــــــدم الـــــربـــــط بــــيــــن الـــــــروح 
اإلنسان  صالح  لتحقيق  والجسد 
وتــواصــلــه، ولــعــل هــذا مــا يمكن 

أن يحقق الهدف المنشود.
الراهن  العربي  الوضع  وحول 
وإلــــى أي مـــدى يــتــطــلــب حـــوارا 
بين أتباع األديان، قال د. واصل 
السلبية  الــتــأثــيــرات  أحـــد  إن   "
عــلــى الــقــضــايــا الــعــربــيــة وعـــدم 
تــجــمــعــهــا فـــي إطـــــار واحـــــد هي 
وبالتالى  خارجية،  عوامل  كلها 
األديـــــان  أتــــبــــاع  حـــــوار  كـــــان  إذا 
وهــو  مــنــه  الـــهـــدف  يــحــقــق  اآلن 
بالنسبة  االجــتــمــاعــي  الـــتـــواصـــل 
بينهم  تقرب  التي  األفكار  لهذه 
ونــجــح هـــذا الــمــؤتــمــر، ســيــؤدي 
ــتــالــي إلــــى الـــحـــوار  ــال كـــل ذلــــك ب
على  سينعكس  والـــذي  العالمي 
الـــحـــوار الــمــحــلــي، مـــؤكـــدا أيــضــا 
أهمية أن يكون هناك حوار مع 
أتــبــاع الــديــن الــواحــد بــمــا يحقق 
المجتمعات  بين  التواصل  مثال 

واإلسالمية". العربية 
وفــيــمــا يــخــص األوضــــــاع في 
مـــصـــر وهـــــل هـــنـــاك مـــخـــاوف 
مــن حـــدوث حـــرب أهــلــيــة بين 
الــمــســلــمــيــن واألقــــبــــاط، قـــال د. 
واصل إن الصراع القائم اآلن هو 
"حــــراك ســيــاســي" وهـــو جانب 
التي  الثورة  بعد  مطلوب  صحي 
توابع،  له  الــذي  كالزلزال  كانت 
هو  اآلن  يــحــدث  مــا  أن  مــؤكــدا 

طبيعي. أمر 
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