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الدوحة - أنور الخطيب:

دعــا "إعــالن الــدوحــة " الــذي 
الدولي  المؤتمر  ختام  في  صدر 
الــتــاســع لـــحـــوار األديـــــان الــجــمــيــع 
رجـــــاالً ونـــســـاًء شـــبـــابًـــا وشــيــوًخــا 
الفاعلة  الــطــرق  عــن  البحث  إلــى 
فــي اســتــخــدام وســائــل الــتــواصــل 
االجــــتــــمــــاعــــي بــــهــــدف تــحــقــيــق 
بين  مثمر  وتــعــاون  بناء  تــواصــل 

األديان.
 كــمــا دعــــا الــمــؤتــمــر الــجــمــيــع  
عن  ليعبروا   ، الشباب  وبخاصة 
ويتقدموا  وأحالمهم  همومهم 
بــــــرؤاهــــــم مـــــن أجـــــــل تــحــســيــن 
األديــان  بين  والــتــعــاون  التفاهم 
بــكــافــة الـــمـــجـــاالت االجــتــمــاعــيــة 

وغيرهما. والروحية 
كما طــالــب "اإلعــــالن"  الــذي 
النعيمي  إبــراهــيــم  الــدكــتــور  تــاله 
رئــيــس مــركــز الـــدوحـــة الــدولــي 
ـــــــــان كــــافــــة عــلــمــاء  لــــحــــوار األدي
التربويين  والــمــســؤولــيــن  الــديــن 
واإلعـــــالمـــــيـــــيـــــن عــــلــــى تــشــجــيــع 

جـــو الـــثـــقـــة والــــصــــدق والـــحـــريـــة 
واالحــتــرام الــمــتــبــادل بــيــن أتــبــاع 
أتباع  وحث   المختلفة.  الديانات 
جــمــيــع األديـــــــان عـــلـــى الـــتـــواصـــل 
أجــل  مــن  بينهم  الــدائــم  المثمر 
الـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى مـــقـــدســـات 
األديــــــــــان ورمــــــوزهــــــا وضـــمـــان 

الوسائل  لهذه  األمثل  االستخدام 
في  المشاركون  وناشد  الحديثة. 
الدولي  الــدوحــة  مركز  المؤتمر 
لحوار األديان وضع ميثاق شرف 
الســــتــــخــــدام مــــســــؤول لـــوســـائـــل 
تنفيذ  ألجل  االجتماعي  التواصل 
والتواصل  جادين  وتعاون  حــوار 

مـــع مــمــثــلــي األديــــــان الــمــخــتــلــفــة 
عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي بــشــأن 
وتقديمه  واعتماده  الميثاق  هذا 
فيها  بــمــا  الــعــالــمــيــة  لــلــمــؤســســات 
واليونسكو.  المتحدة  األمم  هيئة 
بإنشاء  الــدوحــة   إعــالن  وأوصــى 
مــــنــــتــــديــــات إلــــكــــتــــرونــــيــــة عــلــى 

مــــواقــــع الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي 
الــمــخــتــلــفــة بــهــدف تــعــزيــز حــوار 
وعالمًيا   وإقليمًيا  محلًيا  األديان 
على  األديـــان  جميع  أتــبــاع  وحــث 
بينهم  الــدائــم  الــمــثــمــر  الــتــواصــل 
مقدسات  على  المحافظة  ألجل 
األديــــــــــان ورمــــــوزهــــــا وضـــمـــان 

الوسائل  لهذه  األمثل  االستخدام 
ــا كـــافـــة عــلــمــاء  ــبً الــحــديــثــة مــطــال
واإلعالميين  والتربويين  الدين 
والــصــدق  الــثــقــة  جــو  تشجيع  إلــى 
والــحــريــة واالحـــتـــرام الــمــتــبــادل 

المختلفة. الديانات  أتباع  بين 
ـــذي شــارك  وكـــان الــمــؤتــمــر ال

من  ديــنــيــة  شــخــصــيــة   ٢٤٢ فــيــه 
مــســلــمــيــن ومــســيــحــيــيــن ويــهــود 
دولــة   ٦٠ مــن  أكثر  إلــى  ينتمون 
حول العالم قد ناقش على مدى 
ثــالثــة أيــــام خــمــســة مــوضــوعــات 
تكنولوجيا  نــشــأة  هــي  أســاســيــة، 
وعالقاتها  وتطورها  االتصاالت 

أهــــمــــيــــة   ، األديـــــــــــــــان  بـــــــحـــــــوار 
وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ، 
ــبــي لــوســائــل  واالســــتــــخــــدام الــســل
ـــــرهـــــا عـــلـــى  ـــــي ـــــأث الــــــتــــــواصــــــل وت
استخدام  وتفعيل   ، المجتمعات 
في  االجتماعي  التواصل  وسائل 
ـــــان ،  خــدمــة قــضــايــا حــــوار األدي
والضوابط  الدينية  األطر  ووضع 
من  المجتمع  لحماية  األخالقية 
التواصل  وسائل  استخدام  إساءة 
المشاركون  وقدم    . االجتماعي 
لحضرة  واالمتنان  الشكر  جزيل 
صــــاحــــب الـــســـمـــو أمــــيــــر الـــبـــالد 
الـــمـــفـــدى ولــلــحــكــومــة ولــلــشــعــب 
االستقبال  حسن  على  الــقــطــري 
وكــــــرم الـــضـــيـــافـــة .وجـــــــرى فــي 
على  الــتــوقــيــع  الختامية  الجلسة 
ـــيـــن مـــركـــز  ـــفـــاقـــيـــة تـــــعـــــاون ب ات
الــدوحــة الــدولــي لــحــوار األديـــان 
ومــــعــــهــــد وولــــــــف فـــــي جـــامـــعـــة 
كــــامــــبــــردج .ووقــــــــع االتـــفـــاقـــيـــة 
النعيمي  صالح  إبراهيم  الدكتور 
الــمــركــز  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
وعــــن الــمــعــهــد رئــيــســه الــدكــتــور 

ادوارد كسلر .

ميثاق شرف الستخدام وسائل التواصل االجتماعي
مؤمتر حوار األديان يدعو في ختام أعماله:

ــــــــــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــني األدي دعــــــــــــــــــــــــــــوة الـــــــــــــشـــــــــــــبـــــــــــــاب لــــــــلــــــــتــــــــعــــــــبــــــــيــــــــر عـــــــــــــــــن هــــــــــمــــــــــومــــــــــهــــــــــم وحتــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــق الـــــــــــــــتـــــــــــــــواصـــــــــــــــل ب

شــهــدت    :  ]  - الـــدوحـــة 
أروقـــــة جــلــســات الـــيـــوم األخــيــر  
لــمــؤتــمــر حـــــوار األديـــــــان الـــذي 
اخــــتــــتــــم  أعــــمــــالــــه ظـــهـــر أمـــس 
جــــــــدال كــــبــــيــــرا حــــــــول الــــدعــــم 
يقدم  انه  يعتقد  الــذي  الطائفي 
مـــن قــبــل بــعــض الـــــدول ألتــبــاع 
في  والــمــذاهــب  األديــــان  بــعــض 
الــــــــدول الـــمـــتـــعـــددة الــــديــــانــــات 
والـــمـــذاهـــب الــديــنــيــة.  واعــتــبــر  
الــغــائــب  أن  الــمــشــاركــيــن  بــعــض 
األكـــبـــر فـــي حـــــوار األديــــــان هــو 
حيث  الداخلي   البيني  الــحــوار   
شـــددوا عــلــى ضـــرورة الــتــركــيــز 
أتباع  بين  الداخلي  الحوار  على 
الــمــذاهــب الــديــنــيــة والــجــمــاعــات 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـــبـــلـــد الـــواحـــد 
ـــــخـــــروج  بــــوثــــيــــقــــة تـــفـــاهـــم  ـــــل ل
مــشــتــركــة  تــســاهــم بــدورهــا في 

إنـــجـــاح الـــحـــوار الـــخـــارجـــي بــيــن 
الربيع  معتبرين  األديــان  أتــبــاع 
لتحقيق  كبيرة  فرصة  العربي 
العديد  وتحدث  المطلب.   هــذا 
مـــن الــمــشــاركــيــن فـــي الــمــحــور 
الـــــــرابـــــــع لــــلــــمــــؤتــــمــــر" تـــفـــعـــيـــل 
ــــخــــدام وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل  اســــت
االجــتــمــاعــي فــي خــدمــة قــضــايــا 
حــــــوار األديــــــــان والــــتــــي رأســـهـــا 
من  فيرستون  ريفين  الحاخام 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة  
والسلبي  السيئ  االستخدام  عن 
مـــــن قــــبــــل الــــشــــبــــاب لـــوســـائـــل 
مشيرين  االجــتــمــاعــي  االتــصــال 
والتعصب   التحريض   كثرة  إلى 
والـــــدعـــــوة إلـــــى الـــكـــراهـــيـــة فــي 
بــعــض الـــمـــواد الـــمـــنـــشـــورة عــلــى 
وردت  االجــتــمــاعــيــة.   الــمــواقــع 
الـــدكـــتـــورة عــائــشــة الــطــيــب مــن 

ال  إننا  بالقول  ذلك  على   تونس 
الــمــواد  هــذه  مــثــل  مــنــع  نستطيع 
فــوســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
نــســتــطــيــع  وال  لــلــجــمــيــع  مــتــاحــة 
سيئة  بطريقة  استخدامها  منع 
ــــكــــن دورنـــــــــا كـــــرجـــــال ديــــن    ول
ومــثــقــفــيــن وتـــربـــويـــيـــن  يــكــمــن 
الشباب  بين  ايجابيا  التدخل  في 
لـــتـــعـــزيـــز  االيـــجـــابـــي فــــي هـــذه 
فيها  للسلبي  والتصدي  المواقع 
الديني  الصراع  أن  إلــى  مشيرة 
والـــمـــذهـــبـــي أصـــبـــح افــتــراضــيــا 
الــواقــع.   ارض  على  كــان  أن  بعد 

واتـــهـــم  عـــدد مـــن  الــمــشــاركــيــن  
بالمشاركة  الدين  رجال  بعض  
لشبكات  السيئ  االستخدام  في 
والتعامل  االجتماعية  التواصل 
بــانــتــهــازيــة مــعــهــا األمـــــر الـــذي  
يــضــع الـــعـــراقـــيـــل والـــعـــبء عــلــى 
عــمــلــيــة الـــــحـــــوار. كـــمـــا تــعــرض 
الـــمـــؤتـــمـــر  لــــــدور الــــمــــرأة فــي 
الــدعــوة إلـــى الــحــوار والــتــســامــح 
حـــيـــث جـــــرى تـــوضـــيـــح دورهـــــا 
بين  الــصــراع  إنــهــاء  فــي  الــمــؤثــر 
في  والــبــروتــســتــانــت   الكاثوليك 
أمهات  خــرجــت  حينما  ايــرلــنــدا 

الـــضـــحـــايـــا مــــن الـــجـــانـــبـــيـــن إلـــى 
ـــــى وقـــف  ـــــشـــــوارع لــــلــــدعــــوة إل ال
الــــعــــنــــف والــــتــــعــــصــــب وهـــــــو مــا 

فيه. نجحن 
نصيب   العربي  للربيع  وكــان   
مــــــن الـــــنـــــقـــــاش  حــــيــــث جــــرت 
اإلشــــــــادة بـــــإصـــــرار الــجــمــاهــيــر 
الحراك  سلمية  على   المنتفضة 
الـــســـيـــاســـي  واالجـــتـــمـــاعـــي الـــذي 
من  الكثير  وقوع  رغم   به  تقوم 
أكد  حيث  صفوفها.  في  الضحايا 
المشاركون في المؤتمر أن ذلك 
تفكير  في  كبير  تطور  على  يدل 

الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة. مــؤكــديــن 
األحــــداث  أن  الـــوقـــت  نــفــس  فـــي 
الدول  من  العديد  تشهدها  التي 
أن  أثبتت  العربية  وغير  العربية 
اإلرهاب ال دين له وانه ال يمكن 
ربــــط اإلرهــــــاب بـــديـــن مــحــدد. 
المؤتمر   فــي  الــمــشــاركــون  ودعـــا 
خطوات  إلى  الختامي  اليوم  في 
عـــمـــلـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز الـــــحـــــوار بــيــن 
المؤتمر  هدف  وتحقيق  األديان 
فــي اســتــخــدام وســائــل الــتــواصــل 
وجرى  الغرض  لهذا  االجتماعي 
الــدوحــة   لمركز  اقــتــراح   تقديم 

لتأسيس  األديـــان  لــحــوار  الــدولــي 
فيه  إلــكــتــرونــي  يــشــارك  مــوقــع 
لجان  وتشكيل  المؤتمر  أعــضــاء 
للحوار تتألف من أتباع الديانات 
والمسيحية  اإلســالمــيــة  الــثــالث 

والــيــهــوديــة لــلــتــعــريــف بــاألديــان 
ـــهـــجـــمـــات الـــتـــي  ــــــــرد عـــلـــى ال وال
ــهــا والـــســـعـــي لــتــأهــيــل  تــتــعــرض ل
آليات  عبر  الديني  للحوار  كوادر 

محددة.
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