
 وحــــــول دور مــــراكــــز الــــحــــوار فــــى عــصــر 
قـــــــال د. حــســني  املـــعـــلـــومـــاتـــيـــة  الــــــثــــــورة 
مــنــصــور الــــذى حــضــر مــمــثــًال أســبــانــيــا، 
أصبح يبدو يبدو جليًا لكافة املراقبني 
واملحللني للتطورات التى يمر بها مسار 
الــتــقــدم الــحــضــارى الــبــشــرى عــلــى كوكب 
األرض وأنـــنـــا بــصــدد مـــا اصــطــلــح على 
تسميته "عصر املعلوماتية" ثمرة التقدم 
املـــذهـــل فـــى ســبــل ووســــائــــل االتـــصـــاالت 
التى استطاع اإلنسان من خاللها تجاوز 
أكبر تحديني كانا يواجهانه منذ بدايات 
مـــشـــروعـــه الــتــأســيــســى لــحــضــارتــه على 
سطح هذا الكوكب وهما الزمن واملسافة، 
فــمــن خــــالل الـــطـــفـــرة الــفــائــقــة فـــى مــجــال 
وسائل املواصالت أوًال استطاع تجاوز 
عائق املسافة محققًا ما كان يعد معجزة 
فى أزمــان سابقة ليكون أمرًا معتادًا فى 
عصرنا الراهن. فها نحن نرى اآلن أناسًا 
يتناولون الوجبات الثالث فى اليوم فى 

بلدان مختلفة.

◄  التكنولوجيا الحديثة

لم يعد إنسان اليوم بحاجة إلى القدرات 
الـــبـــصـــريـــة الــــخــــاصــــة لـــــزرقـــــاء الـــيـــمـــامـــة 
لــيــرى عــلــى مــســافــة أمــيــال بــل تــجــاوزهــا 
بفضل التكنولوجيا الحديثة ليرى ما 
يحدث فى قارات العالم من أقصاها إلى 
أقصاها دون أن ينظر الى أبعد من مرمى 
الشاشة املثبتة على بعد أمتار قليلة من 
نــاظــريــه، إن قهر اإلنــســان لحاجز املكان 
زاد مــن شبقه لــتــجــاوز الــحــاجــز اآلخـــر.. 
حــاجــز الــزمــان، ولــم يعد حلم آلــة الزمن 
الــتــى يستطيع اإلنـــســـان مــن خــاللــهــا أن 
يعود ليعيش داخــل لحظة زمنية فائتة 

ومنتهية مجرد حلم سنيمائى خيالي.
ـــــــــى خــــطــــوات  وأضـــــــــــــاف: بــــــل بـــــــــدأت أول
تـــحـــقـــيـــقـــه مـــــن خــــــالل تـــثـــبـــيـــت اإلنــــســــان 
لـــلـــحـــظـــات زمـــنـــيـــة مــعــيــنــة وتــخــزيــنــهــا 
بــــهــــدف اســــتــــرجــــاعــــهــــا عــــنــــد الــــحــــاجــــة، 
وذلــك مــن خــالل التقدم املــذهــل فــى عالم 
الثابتة  الصورة، وليس مجرد الصورة 
أيدينا  الوحيد بني  الشاهد  التى كانت 
عــلــى مــا مــضــى مــن حـــضـــارات إنسانية 
كـــالـــحـــضـــارة الـــفـــرعـــونـــيـــة والـــرومـــانـــيـــة 
واإلغــــريــــقــــيــــة والــــفــــارســــيــــة والــصــيــنــيــة 
وغيرها، حيث تم تسجيل اللحظة فيها 
عبر النص املكتوب والصورة املرسومة 
أو املنحوتة وهى صورة جامدة ثابتة، 
تــظــل رؤيــتــنــا لــهــا وتــأويــلــنــا ملضمونها 
ودالالتــــهــــا مــرتــبــطــًا لــحــد بــعــيــد بــرؤيــة 
مبدعها الذى حاول من خالل خطوطها 
لنا معنى محددًا  أن يقدم  وتفاصيلها 
يــريــد أن ينقله لــألجــيــال الــقــادمــة ســواء 
أكان ذلك التأويل أو تلك الفكرة حقيقية 

أو زائفة.
وحــــــول الــشــبــكــة الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات 
(اإلنترنت) و(العقلية الشبكية) قــال: إن 
التكنولوجيا الحديثة التى يسرت على 
اإلنــــســــان مــهــمــة الـــتـــواصـــل الـــســـريـــع مع 
أبناء جنسه، بل مع كل العناصر املشكلة 
لــلــكــون بــصــورة شــديــدة الــســرعــة نتجت 
عنها غــــزارة هــائــلــة فــى اإلنــتــاج الفكرى 

اإلنسانى على كافة األصعدة املعرفية.

◄  تطوير تقنيات التواصل

وقال: لقد أضحت البشرية لديها القدرة 
عــلــى تــجــديــد مــعــارفــهــا ومــراجــعــة كــافــة 
أنــســاقــهــا املــعــرفــيــة كـــل بــضــع ســـنـــوات، 

وبــالــتــالــى فــإن هــذه الــغــزارة فــى اإلنــتــاج 
املـــعـــرفـــى اإلنـــســـانـــى ارتـــبـــطـــت ارتـــبـــاطـــًا 
طرديا بوسائل نقل هذا اإلنتاج وتبادله 
عــبــر بـــقـــاع الـــدنـــيـــا، وبــالــتــالــى ســاهــمــت 
املستحدثات التكنولوجية ليس فقط فى 
نشر املعلومة أو الفكرة، وإنما فى عملية 

توالدها املستمر واملطرد.
هــذه الــغــزارة املعرفية دعــت إلــى ضــرورة 
تـــطـــويـــر تـــقـــنـــيـــات حـــفـــظـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــى 
طــور اإلنــســان تقنيات الفيديو كاسيت 
والـــفـــيـــديـــو ديـــســـك إلـــــى أقـــــــراص الــلــيــزر 
وتكنولوجيا االتصال الرقمى واألقراص 
الــــضــــوئــــيــــة CDROM، وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
 ،MULTIMEDIA املـــتـــعـــددة الـــوســـائـــط 
وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الــــفــــيــــديــــو الـــتـــفـــاعـــلـــى 
ANIMATION، وتكنولوجيا املؤتمرات 
الــطــرق السريعة  عــن بعد وتكنولوجيا 
لـــــإلعـــــالم مـــــع تـــطـــويـــر أنـــظـــمـــة الـــتـــلـــفـــزة 
إلــى تكنولوجيا التليفيزيون  للوصول 

منخفض القوة عالى الدقة.
والــــتــــطــــويــــر الــــهــــائــــل فـــــى تــكــنــولــوجــيــا 
الذاكرات اإللكترونية. كل هذه الوسائط 
الــــحــــديــــثــــة ســــاهــــمــــت فـــــى خــــلــــق فـــضـــاء 
هــــائــــل مـــــن املــــعــــرفــــة مــــتــــعــــددة املــــصــــادر 
والــســمــاوات، لــذلــك كـــان البـــد مــن تنظيم 
شــبــكــى يــمــكــن مــن خــاللــه الــربــط بــني كل 
هــذه املــصــادر واملعلومات السابحة فى 
فضاء العقل اإلنساني، ولذلك كان ظهور 
الــدولــيــة أو  شبكة اإلنــتــرنــت أو الشبكة 
الــعــنــكــبــوتــيــة لــلــمــعــلــومــات هـــو الــتــطــور 
الطبيعى والثمرة الناضجة لهذا التدفق 
املــعــلــومــاتــى والــــغــــزارة املــعــرفــيــة للعقل 
البشرى الجمعي، وكل يوم نشهد امتدادًا 
جــديــدًا ألذرع هــذه الشبكة العنكبوتية 
التى تمثل أول ترابط حقيقى يربط بني 

كــافــة أبــنــاء الــبــشــريــة مــنــذ تشعبهم إلــى 
شعوب ودول وأجــنــاس وأعـــراق وألــوان 

ولغات شتى..
"كـــــومـــــســـــكـــــور"  لـــــقـــــد ذكــــــــــــرت شــــــركــــــة   "
املتخصصة أن عــدد مستخدمى شبكة 
اإلنــــتــــرنــــت فــــى الـــعـــالـــم تــــجــــاوز املـــلـــيـــار، 
ومــــن املـــرجـــح أن يــكــون الـــعـــدد أكــبــر من 
هــذا املذكور بكثير ألن الشركة لم تأخذ 
فــى االعــتــبــار ســـوى الـــــرواد الــذيــن تزيد 
أعــمــارهــم عــلــى 15 عــامــا ويــســتــخــدمــون 
الشبكة من مقر عملهم أو منازلهم، ولم 
تــأخــذ بــعــني االعــتــبــار مــقــاهــى اإلنــتــرنــت 
وال مستخدمى اإلنترنت عبر الهواتف 

النقالة.
ويــــؤكــــد مـــديـــر الـــشـــركـــة أن عـــــدد الــــــرواد 
إلــى مليارين أو ثالثة مليارات  سيصل 
بـــســـرعـــة فــــائــــقــــة. ويـــــتـــــوزع مــســتــخــدمــو 
الـــشـــبـــكـــة عــــلــــى قــــــــــارات الــــدنــــيــــا بــنــســب 
مــتــفــاوتــة، حــيــث يـــقـــدر عــــدد الـــــــرواد فى 
شـــرق آســيــا بـــ 41 % وفـــى أوروبـــــا بـــ 28 
بـــ 18 % وأمريكا  % وأمــريــكــا الشمالية 
الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــــ 7 % والـــــشـــــرق األوســــــط 

وأفريقيا بـ 5 % ".
38 مليون مستخدم لإلنترنت

وكــشــف تــقــريــر اإلحـــصـــاءات الــعــاملــيــة أن 
إجــمــالــى عــدد مستخدمى اإلنــتــرنــت فى 

العالم العربى بلغ 38 مليونا ".

◄  الوسائل املثلى

مــن جــهــتــه قـــال الــدكــتــور ويــلــيــام فندلى 
أحــــد رجـــــال الـــديـــن بـــالـــواليـــات املــتــحــدة 
األمــريــكــيــة انــنــا مــتــحــدون فـــى حـــب الــلــه 
والــطــبــيــعــة، ونـــدعـــو لــلــســالم ونــســتــخــدم 
الـــوســـائـــل املــثــلــى رغــــم اخـــتـــالف الــلــغــات 

واألديان.
الـــتـــواصـــل  وأضـــــــــــاف: كـــمـــا أن وســـــائـــــل 
االجــتــمــاعــى أصبحت ســائــدة جــدًا ولها 
دور مــهــم فـــى تــعــزيــز الــتــضــامــن، وكـــان 
مــنــهــا وقــــت ظـــهـــرت ظـــاهـــرة االحــتــبــاس 
الـــــحـــــرارى تـــوحـــد الــجــمــيــع ملــواجــهــتــهــا 
وكـــنـــا نــكــثــف كــــل الـــجـــهـــود ملــواجــهــتــهــا، 
كــمــا أيــضــا كــــان لــلــتــضــامــن االجــتــمــاعــى 
دور فـــى مــحــاربــة مــــرض الـــســـرطـــان فى 
اليمن، ثــم أزمـــة العنف فــى كينيا عامى 
الــشــبــاب الكينى  2007 و2008، وحــــاول 
استخدام وســائــل التواصل االجتماعى 

ملواجهة العنف.
وأكد ويليام أن ما يجب أن يفكر به رجال 
الدين عمومًا هو خلق أجواء للحوار بني 
أتــبــاع الــديــانــات وهــنــا فــى الــدوحــة الكل 
يتحدث عما تتكلم عنه األديـــان الثالثة 
مـــن عـــــادات وتــقــالــيــد ومـــــوروثـــــات، وفــى 

النهاية نعلم أن الله يدعونا إلى الحب. 
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¶  املتحدثون خالل الجلسة ¶ د.عائشة املناعى  

¶  املتحدثون في الحلقة النقاشية الثانية 
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 38 مليونا عدد 
مستخدمى اإلنترنت

في العالم العربي

فندلي: خلق أجواء للحوار 
بني أتباع الديانات 

حوار األديان يواصل فعالياته.. د. عائشة املناعي:

ضرورة استخدام حرية التعبير في اطار يحترم األديان

 مؤتمر حوار األديان يناقش سلبيات 
وسائل التواصل االجتماعي 

•  عبدالبديع عثمان

اســتــعــرضــت الــحــلــقــة الــنــقــاشــة الــثــانــيــة في 
ختام تداوالت اليوم الثاني ملؤتمر الدوحة 
الـــــدولـــــي لــــحــــوار األديـــــــــان امـــــس ســلــبــيــات 
وسائل التواصل وانعكاسها على انشطة 
الـــحـــوار االديـــــــان.. واشـــــار املــتــحــدثــون الــى 
اهـــمـــيـــة وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي 
فــــي عــمــلــيــة الـــــحـــــوار بــــني االديـــــــــــان. واكــــد 
السيد كريم عــرفــان بــان وســائــل التواصل 
االجــتــمــاعــي اصــبــحــت اهــمــيــة بــــارزة كـــاداة 
لـــلـــحـــوار، الفـــتـــا الــــى ان وســـائـــل الــتــواصــل 
االجتماعي اصبحت تمثل شبكة مترابطة 
لتناقل املعلومات حول العالم نظرا للعدد 
الــكــبــيــر مــن املــشــاركــني عــبــر تــلــك الــوســائــل 
منوها بــان هــذه الظاهرة جديرة بالبحث 
والنقاش حيث تجتذب وسائل التواصل 
االجتماعي ماليني االشخاص من ثقافات 
مــخــتــلــفــة ودول مــتــعــددة حــيــث يــمــكــن عن 
طــريــقــهــا نــشــر قــيــمــة الــــحــــوار والــتــســامــح 
مــــن خــــــالل الــــعــــدد الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي يــشــاهــد 
هــذه املـــواقـــع.واشـــار عــرفــان بــان مــا يسمى 
باالعالم الجديد اصبح من االهمية بمكان 
حيث يوفر هــذا االعــالم التفاعل الحر كما 
ان االنـــتـــرنـــت لــــه بـــريـــق خـــــاص الفـــتـــا الـــى 
اهــمــيــة اتــبــاع الــحــوار لحلحلة االشــكــاالت 
والتغلب على العقبات والتعايش بني كافة 
االديان مستعرضا في هذا الصدد الجهود 
املبذولة في جسر الهوة بني اتباع االديان 
الــواليــات املتحدة واالثـــار التي ترتبت  في 
عــلــى احـــــداث الـــحـــادي عــشــر مـــن سبتمبر 

الــحــوار يمكن ان ينجح  هناك منوها بــان 
بالقدرة على االتــصــال ووســائــل التواصل 
االجتماعي تعتبر احد اهم هذه الوسائل 

وصوال للتعاون الوثيق والحوار.
وابـــــــــان عـــــرفـــــان بــــــان وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الحدود بني االشخاص  الغت  االجتماعي 
والــــــــــدول، كـــمـــا انــــهــــا الــــغــــت بـــجـــانـــب ذلـــك 
الوقت  فــي  املعلومة مشيرا  مــركــزيــة نشر 
نــفــســه الـــــى ان هـــــذه الــــوســــائــــل يــمــكــن ان 
تـــســـتـــخـــدم لـــلـــخـــيـــر كــــمــــا انــــهــــا يـــمـــكـــن ان 
تــــســــتــــخــــدم مــــــن جـــــانـــــب االشــــــــــــــرار الفـــتـــا 
ــــــى الــــتــــحــــوالت االجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة  ال
الـــتـــي حـــدثـــث بــســبــب وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
االجــتــمــاعــي.واشــار الــى انــه بــاالمــكــان سد 
الــــفــــجــــوات والـــتـــغـــلـــب والـــــوصـــــول لــنــقــاط 
التقاء وايصال هذه االدوات لدور العبادة 
واستخدامها في الحوار وتشجيع االعالم 
الديني مشددا على اهمية العمل املشترك 
لـــبـــنـــاء الــــعــــالقــــات وبــــنــــاء الـــثـــقـــة وتـــعـــزيـــز 
قــوي وتفعيل دور  بــدافــع  الــحــوار والعمل 
االديــــان.مــــن نــاحــيــتــه اكـــد الــســيــد كــلــوديــو 
كــثــيــريــن ال يمكنهم  هـــنـــاك  بــــان  ابــلــيــمــان 
الــوصــول لــوســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
الفتا بان رجل الشارع العادي ال يستطيع 
الــوصــول بيسر لــهــذه الــوســائــل الفــتــا الى 
التواصل االجتماعي اصبحت  ان وسائل 
اليوم مشيرا  للتواصل في عالم  ضرورية 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه الـــــى الـــطـــفـــرة الــهــائــلــة 
فـــي هــــذا املـــجـــال بــعــد ان بــــدأ هــــذا املــجــال 
التي تمكن الشخص مــن نشر  بــاملــدونــات 
افكاره ومبادئه ورأرئه وكل ما يود نشره. 

خبراء: التطورات التقنية صنعت فجوة كبيرة

 عبد الجليل: املواقع االجتماعية كانت املحرك الرئيسي 
للثورات العربية 

•  نشوى فكري

دعــت الــدراســة الــتــى قدمها الــدكــتــور موسى 
الـــجـــلـــيـــل اســــتــــاذ عـــلـــم االجـــتـــمـــاع  آدم عـــبـــد 
واألنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا االجـــتـــمـــاعـــيـــة بــجــامــعــة 
الـــخـــرطـــوم فـــى الــــســــودان إلــــى إنـــشـــاء مــواقــع 
تــــواصــــل اجـــتـــمـــاعـــى يــــراعــــى فــيــهــا عــنــاصــر 
الجاذبية للشباب كما يراعى فيها متطلبات 
التنشئة االجتماعية للمحافظة على ثقافة 
املجتمع وقيمه الدينية والعادات والتقاليد 
الحميدة فيه (داونى بالتى كانت هى الداء).

جـــاءت الـــدراســـة الــتــى عــرضــهــا عــبــد الجليل 
خـــــــالل مــــؤتــــمــــر الــــــدوحــــــة الــــتــــاســــع لــــحــــوار 
األديـــــــــان والــــتــــى أتـــــت تـــحـــت عــــنــــوان " كــيــف 
ســـاهـــمـــت وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــى 
فــى إضــعــاف الـــعـــادات والــتــقــالــيــد، وتقليص 
الــعــالقــات االجــتــمــاعــيــة؟" قــال فيها أنــه يجب 
دعـــــم جـــهـــود األســـــــرة فــــى تـــرشـــيـــد الــتــعــامــل 
مـــع وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وإدراج 
الــتــربــيــة اإلعـــالمـــيـــة فـــى املــنــاهــج الــتــربــويــة، 
وإقامة دورات تدريب للوالدين حول التربية 
اإلعــــالمــــيــــة واالتـــــصـــــال وكـــيـــفـــيـــة مــصــاحــبــة 
األبـــنـــاء فـــى أنــشــطــتــهــم، ويــمــكــن أن تضطلع 

بـــهـــذه املـــهـــمـــة مـــؤســـســـات املــجــتــمــع املـــدنـــي.
كــمــا أوصــــى عــبــد الــجــلــيــل بـــضـــرورة تضافر 
الــجــهــود بـــني األســـــرة ومـــؤســـســـات املجتمع 
األخــرى مثل املدرسة واملؤسسات اإلعالمية 
مــــن أجـــــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى األســــــــرة ومــجــتــمــع 
الــــجــــوار وتـــعـــزيـــز دورهـــــمـــــا، وحـــــث وســـائـــل 
االتــصــال الجماهيرى لالبتعاد عن البرامج 
التى تتعامل محتوياتها مع حلول املشكالت 
والــــخــــالفــــات الـــعـــائـــلـــيـــة بــالــعــنــف والـــقـــســـوة 
والقوة، والتركيز على حل املسائل الخالفية 
داخــل األســـرة بالتفاهم واملنطق واألســلــوب 
الــــعــــلــــمــــي.وشــــددت الــــــدراســــــة الــــتــــى قــدمــهــا 
الدكتور عبدالجليل، على دعم وجــود إعالم 
هـــادف يهتم بقضايا الشباب ومشكالتهم، 
وتــشــجــيــع الــعــلــمــاء فـــى الــجــامــعــات ومــراكــز 
البحوث إلجراء الدراسات امليدانية املفصلة 
حــول تعامل الجمهور مع وسائل التواصل 
االجتماعى الحديثة تمهيدا لتقديم الحلول 

املناسبة للتعامل مع سلبياتها.

◄  الحاجة للتواصل

وأضـــاف عبد الجليل أن اإلنــســان فــى حاجة 

مــــنــــذ األزل، ولــــهــــذا  مـــــع غــــيــــره  لــــلــــتــــواصــــل 
عــمــل دومــــا عــلــى تــطــويــر وســـائـــل الــتــواصــل 
مـــع اآلخــــريــــن مـــن حـــولـــه، ومــــا يــــــزال، ولــهــذا 
يــعــد الــتــطــور املـــذهـــل فـــى تــقــنــيــات الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــى ومـــحـــاولـــة الــتــكــيــف مــعــهــا أمـــرا 
طبيعيا، فالتغيير سنة الحياة وأمر متجدد 
فــــى كــــل الــــعــــصــــور واملـــجـــتـــمـــعـــات، ورافــــقــــت 
استخدام هذه التقنيات الكثير من السلبيات 
الــــتــــى تــــحــــتــــاج إلـــــــى االســــتــــقــــصــــاء والـــفـــهـــم 
واملعالجة.مؤكدا أنه مجرد ذم هذه الوسائل 
(أو الــدعــوة إلـــى تــركــهــا فــى بــعــض األحــيــان) 
ال يــــجــــدي، وبــــرغــــم كــــل شـــــيء تـــظـــل وســـائـــل 
التواصل االجتماعى أدوات ثقافية خاضعة 
لـــقـــوانـــني االتـــــصـــــال والـــعـــمـــلـــيـــات الــثــقــافــيــة 
والتفاعل االجتماعى وليست خارجة عليها.

وقـــــــال عـــبـــد الـــجـــلـــيـــل ان مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
االجــتــمــاعــى االلــكــتــرونــيــة بــاتــت فـــى الــفــتــرة 
األخيرة تسيطر على أوقات وأفكار الشباب، 
فـــأصـــبـــحـــوا يـــقـــضـــون اغـــلـــب أوقـــاتـــهـــم وراء 
شـــــاشـــــات الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر األمـــــــر الـــــــذى ســـاهـــم 
فـــى تــقــلــيــص الــــعــــادات والــتــقــالــيــد املــتــمــثــلــة 
بـــالـــعـــالقـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة وصــــلــــة األرحـــــــام 
ــــــدى بـــعـــض الــــشــــبــــاب خـــصـــوصـــا ان هـــذه  ل

املــــواقــــع أصــبــحــت شــغــلــهــم الــشــاغــل.مــشــيــرا 
إلـــــى أن الـــبـــعـــض اآلخــــــر مــــن الـــشـــبـــاب يــقــوم 
باستخدام هذه املواقع ألغــراض مفيدة مثل 
الــتــعــرف عــلــى عـــــادات وحـــضـــارات الــشــعــوب 
األخــــــرى وبـــنـــاء صــــداقــــات مـــفـــيـــدة. وأوضــــح 
عــبــد الــجــلــيــل أن هـــذه املـــواقـــع كــانــت املــحــرك 
الــرئــيــســى لــلــثــورات واملـــظـــاهـــرات واألحـــــداث 
الــتــى تشهدها املنطقة العربية حاليا، مما 
يــعــنــى أن تــأثــيــرهــا كــالــســحــر عــلــى الــشــبــاب.

وتساءل عبد الجليل: هل تغنى هذه املواقع 
االلــكــتــرونــيــة عـــن الـــتـــرابـــط االجــتــمــاعــى من 
خالل العالقات االجتماعية؟ هذا هو السؤال 
الــــذى يــحــتــاج إلـــى إجـــابـــة مـــن الــجــمــيــع بمن 
فــيــهــم الـــشـــبـــاب أنـــفـــســـهـــم. وأجـــــــاب قـــائـــال ان 
الــحــديــثــة وملحقاتها دخــلــت بقوة  التقنية 
فى حياة الصغار والكبار وأوجــدت لنفسها 
مساحات كبيرة فى حياتنا وهذه حقيقة ال 
يستطيع أحــد أن ينكرها، نــظــرًا ملــا تمتلكه 
من إمكانات ال حدود لها فى خلق التواصل، 
وعــلــى الــرغــم مــن كـــون الــتــواصــل هــو أســاس 
الحياة االجتماعية لإلنسان إال أن الكثير من 
الباحثني يؤكد وجــود تأثيرات سلبية على 
الحياة االجتماعية للشباب من جراء إدمان 

استخدام هذه الوسائل التقنية الحديثة.

◄  العالقات االجتماعية

وأضــــاف عــبــد الــجــلــيــل: لــقــد أخــــذت روابــطــنــا 
وعــالقــاتــنــا االجــتــمــاعــيــة فــيــمــا بــيــنــنــا شــكــًال 
إلــــكــــتــــرونــــيــــًا فـــأصـــبـــحـــنـــا نـــهـــنـــئ ونــــواســــى 
ونتشارك فى املناسبات املختلفة من خالل 
بضع كلمات على شاشة املوبايل فــال وقت 
لــلــزيــارات والـــروتـــني االجــتــمــاعــى فــالــرســائــل 
الـــقـــصـــيـــرة هــــى مـــفـــهـــوم الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث، 
وتشبثنا بالتقنية وانبهرنا بها إلى درجة 
قتل الروابط والصالت الحميمة بني الناس، 
فالتطورات التقنية صنعت بيننا وبــني من 
حولنا فجوة كبيرة فأصبحنا نعيش فراغًا 

اجتماعيًا ووجــدانــيــًا وغــدونــا أســـرى ألزرار 
هاتف املحمول وشاشات الكمبيوتر.

مـــن جــهــتــه أوصـــــى الــســيــد أحـــمـــد مصطفى 
عــضــو املــجــلــس األفــريــقــى لـــدراســـات بــحــوث 
التنمية ومــســؤول عــالقــات خــارجــيــة بمركز 
اإلســـكـــنـــدريـــة لــلــتــحــكــيــم الــــدولــــى بـــضـــرورة 
دعــــوة املــثــقــفــني ورجــــال الــديــن والــقــانــونــيــني 
والــســيــاســيــني والـــشـــبـــاب واملــجــتــمــع املــدنــى 
من الشرق والغرب للقاءات عديدة تتبناها 
أى مـــن املــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الــكــبــيــرة كــاألمــم 
املتحدة أو الجامعة العربية أو الفاتيكان أو 
منتدى الدوحة أو منظمة املؤتمر اإلسالمى 
للمناقشة ومــحــاولــة التوقيع على مواثيق 
حــــقــــوق اإلنـــــســـــان خـــصـــوصـــًا الــــتــــى تــتــعــلــق 

بالحقوق املدنية والسياسية. 

• عزالدين عبده ونشوى فكري

نــاقــشــت جــلــســة"أهــمــيــة الــتــواصــل االجــتــمــاعــى" بــني أتــبــاع األديـــــان، أهمية 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــى فــى خــلــق الــتــواصــل والــتــعــاون بــني مــراكــز حـــوارات 
األديان واملهتمني والعاملني باملجال، كما ناقش املتحدثون فى الجلسة التى 
أدارتها الدكتورة عائشة املناعي نائب رئيس البرملان العربي، قضية توفير 
التعبير، لتكون مكفولة لجميع  الوقت والجهد إلقــرار مبدأ حرية  وتــوافــر 

مستخدميها مع ضرورة احترام هذه الحرية.
وتباحث الحضور أيضًا حول امكانية استفادة مراكز حوارات األديان من 

هذه الوسائل وخلق بيئة مناسبة للتعايش بني أتباع كل الديانات.
وشددت الدكتورة عائشة املناعي أثناء ادارتها للجلسة على أهمية استخدم 
حــريــة التعبير فــى اطـــار يــحــتــرم األديــــان واليــزدريــهــا مــع تــوافــر الشعور 
باملسؤولية وقت استخدام هذه الحرية لتكون حرية بناءة وإيجابية تخلق 

جوا إيجابيا إلدارة الحوار بني األديان دون أية مشكالت أو أزمات.

¶ جانب من املشاركني  


