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 وناشد املؤتمر اتباع جميع األديــان التواصل 
املـــثـــمـــر الــــدائــــم بــيــنــهــم الجـــــل املـــحـــافـــظـــة عــلــى 
مقدسات األديان ورموزها وضمان االستخدام 

األمثل لهذه الوسائل الحديثة.
وحــث االعـــالن كــافــة علماء الــديــن واملــســؤولــني 
التربويني واالعالميني على تشجيع جو الثقة 
والصدق والحرية واالحترام املتبادل بني اتباع 

الديانات املختلفة.
كما تضمن االعالن دعوة الشباب الى التعبير 
عن همومهم واحالمهم وان يتقدموا برؤاهم 
من اجل تحسني التفاهم والتعاون بني االديان 
فــــى كـــافـــة املــــجــــاالت االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــروحـــيـــة 

وغيرها.

◄ الربيع العربي
وكان الدكتور ابراهيم النعيمي رئيس مجلس 
ادارة مركز الــدوحــة الــدولــي لحوار االديـــان قد 
اكــــد فـــى كــلــمــتــه خــــالل الــجــلــســة الــخــتــامــيــة انــه 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــعــيــش فــيــه ذاكــــــرة الــجــمــيــع 
أحــــــداث الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي وتـــوقـــعـــاتـــه، يجتمع 
أكـــثـــر مــــن 242 مـــشـــاركـــًا فــــي مـــؤتـــمـــر الـــدوحـــة 
الــدولــي لــحــوار األديـــان مــن يــهــود ومسيحيني 
ومسلمني، مــن أكــثــر مــن 60 دولـــة مــن مختلف 
الــقــارات والشعوب، في دوحــة الخير. وأضــاف 
"يـــقـــدر الــجــمــيــع كــــرم ضــيــافــة صـــاحـــب الــســمــو 
الــشــيــخ حــمــد بـــن خــلــيــفــة آل ثــانــي أمــيــر دولـــة 
قطر، ويعبرون عن شكرهم وامتنانهم لسموه 
ولدولة قطر وشعبها الكريم كما يعبرون عن 
تقديرهم ملركز الدوحة الدولي لحوار األديــان 

ولوزارة الخارجية وجامعة قطر".
وأشــــــار الــنــعــيــمــي إلــــى أن املـــشـــاركـــني نــاقــشــوا 
خـــمـــســـة مـــــوضـــــوعـــــات أســـــاســـــيـــــة، هـــــي نـــشـــأة 
تكنولوجيا االتــصــاالت وتطورها وعالقاتها 
بــــحــــوار األديــــــــــان، أهـــمـــيـــة وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
االجــتــمــاعــي، واالســـتـــخـــدام الــســلــبــي لــوســائــل 
التواصل وتأثيرها على املجتمعات، وتفعيل 
اســتــخــدام وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي في 
خـــدمـــة قــضــايــا حـــــوار األديـــــــان، ووضـــــع األطـــر 
الــــديــــنــــيــــة والـــــضـــــوابـــــط األخـــــالقـــــيـــــة لــحــمــايــة 
املجتمع من إساءة استخدام وسائل التواصل 

اإلجتماعي.

◄  اتفاقية تعاون
وفــى خــتــام الجلسة تــم التوقيع على اتفاقية 
لــلــتــعــاون بـــني مـــركـــز الـــدوحـــة لـــحـــوار االديـــــان 
ومعهد وولف بجامعة كامبردج البريطانية.. 

وقع االتفاقية الدكتور ابراهيم صالح النعيمي 
رئيس مجلس ادارة املركز وعن املعهد رئيسه 

الدكتور ادوارد كسلر.
وتعد هذه االتفاقية هي الثانية للمركز في هذا 
املجال، حيث كانت األولى مع جامعة سراييفو 
وكــــان مــمــثــال لــلــجــامــعــة فــيــهــا الــدكــتــور فـــاروق 

تشاكلوفيتسا.

◄ منهج للمعالجة
الـــقـــراوي الوكيل  الــدكــتــور مطلق راشـــد  وكـــان 
املساعد للتنسيق الفني والعالقات الخارجية 
والــحــج بــــوزارة األوقــــاف والــشــؤون اإلسالمية 
بــــدولــــة الـــكـــويـــت قــــد اقــــتــــرح مــنــهــجــا ملــعــالــجــة 
اإلســاءة لألديان والرموز الدينية مثل اإلقــرار 
بــاالخــتــالف الــثــقــافــي واالعـــتـــقـــادي، والــتــعــاون 
وفق ما يحقق مصالح كل فرقة في ضوء القيم 
املشتركة.. قال تعالي (لكل جعلنا منكم شرعة 
ومــنــهــاجــا ولـــو شـــاء الــلــه لجعلكم أمـــة واحـــدة 
ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات 

إلى الله مرجعكم جميعا).
وقــال القراوي في دراسته التي عرضها خالل 
الــجــلــســة األخــــيــــرة بــمــؤتــمــر الــــدوحــــة الــتــاســع 
لــحــوار األديـــان، والــتــي أتــت تحت عــنــوان "عــدم 
ة لـــألديـــان واملـــقـــدســـات الــديــنــيــة وأثـــره  اإلســـــاء
في التواصل االجتماعي": يجب اعتماد منهج 
الحوار في التفاهم والرد ؛ وهو منهج مؤصل 
في اإلســالم، دعا إليه القرآن، وحدد ضوابطه: 
"أن يـــكـــون مـــوضـــوعـــيـــا وبــالــحــكــمــة والــحــجــة 
والبرهان، والجدال بالتي هي األحسن، وعدم 
النيل من اآلخر والتطاول عليه"، قال الله تعالى 
(وال تجادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي أحسن 

إال الـــذيـــن ظــلــمــوا مــنــهــم وقـــولـــوا آمـــنـــا بــالــذي 
أنــزل إلينا وأنـــزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحــد 
ونحن له مسلمون). وأوصى القراوي بضرورة 
تكوين هيئات عاملية لحوار األديان والتعريف 
بــهــا، بــمــا يكفل احــتــرام كــل ديـــن لــلــديــن اآلخـــر، 
وتـــزويـــدهـــا بــمــا تــحــتــاج إلــيــه مـــن آلـــيـــات ألداء 
مهامها، وعقد املؤتمرات والندوات بني أتباع 
األديـــــان واملـــذهـــب الــفــكــريــة، ذات الــتــأثــيــر على 
الرأي العاملي، ودعوة العلماء واملفكرين إليها؛ 

لــتــفــعــيــل الــــحــــوار بـــني األديـــــــان والـــحـــضـــارات، 
وقـــطـــع الـــطـــريـــق عــلــى املــســيــئــني إلــــى األديـــــان 

ورموزها.

◄ تطور هائل
الــقــادر بـخوش  الــّدكـــــتــور عبد  مــن جانبه قــال 
نــــائــــب رئــــيــــس جـــامـــعـــة األمـــــيـــــر عـــبـــد الــــقــــادر 
قــســنــطــيــنــة الـــجـــزائـــر إن الـــتـــطـــور الـــهـــائـــل في 
تــكــنــولــوجــيــا االتـــــصـــــاالت ووســـــائـــــل اإلعـــــالم 
اخــــتــــزل الـــــفـــــوارق بــــني الــــزمــــان واملـــــكـــــان، فــفــي 
عصر االنترنت والتواصل االجتماعي تشكل 
مجتمع إلكـتروني على شكل مجتمع حقيقي 
حــيــث اجــتــذبــت شــبــكــة الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
فــيــس بـــوك الــشــهــيــرة لــوحــدهــا أكــثــر مـــن 750 
مليون مستخدم متجاوزة تعداد سكان دول 
قارة أوروبــا مجتمعة.. في كل مراحل التاريخ 
كــان هناك تواصل وحوار، من أجل ذلك أخذت 
أســالــيــب الــتــواصــل أنــســاقــا وأطــيــافــا مــختلفة 

عبر التــاريخ اإلنساني.
وأكـــد عــلــى أن الــتــواصــل والــتــعــارف بــني األمــم 
والـــشـــعـــوب يــعــد مــقــصــدا إلــهــيــا فـــي اإلســــالم 
مادامت حكمة الله قد اقتضت اختالف الناس، 
لــذلــك جـــاءت الــنــصــوص املــقــدســة تعضد هــذا 
األمر وتدعو إليه، وليس أدل من ذلك مما ورد 
اُس  َها النَّ في القرآن الكريم في قوله تعال(َيا َأيُّ
ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا  ا َخَلْقَناُكم مِّ ِإنَّ
ِه َأْتَقاُكْم ِإنَّ  َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّ

َه َعِليٌم َخِبيٌر). اللَّ
الــذى عقد تحت عنوان "وسائل  وكــان املؤتمر 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي وحــــوار األديـــــان.. نظرة 
اســتــشــرافــيــة" قــد نــاقــش عــلــى مـــدى ثــالثــة ايــام 
عــــــدة مــــواضــــيــــع اهـــمـــهـــا نــــشــــأة تــكــنــولــوجــيــا 
االتصاالت وتطورها وعالقتها بحوار األديان، 
واهمية وسائل التواصل االجتماعي، وتفعيل 
اســـتـــخـــدام تــلــك الـــوســـائـــل فـــى خـــدمـــة قــضــايــا 
حـــوار االديــــان، واالســتــخــدام السلبي لوسائل 

التواصل وتاثيرها على املجتمعات.
كـــمـــا نـــاقـــشـــوا مـــســـألـــة وضـــــع األطـــــــر الــديــنــيــة 
والـــضـــوابـــط األخـــالقـــيـــة لــحــمــايــة املــجــتــمــع من 
اساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي.

املــؤتــمــر 242 شخصية دينية من  وشـــارك فــى 
مسلمني ومسيحيني ويهود ينتمون الى اكثر 

من 60 دولة حول العالم.
وقــــــدم املــــشــــاركــــون جـــزيـــل الـــشـــكـــر واالمـــتـــنـــان 
لــحــضــرة صــاحــب الــســمــو أمــيــر الـــبـــالد املــفــدى 
ولـــلـــحـــكـــومـــة ولـــلـــشـــعـــب الـــقـــطـــري عـــلـــى حــســن 

االستقبال وكرم الضيافة. 

• عبدالبديع عثمان

 دعا املشاركون في الجلسة العامة الرابعة في 
اليوم الختامي ملؤتمر الدوحة التاسع لحوار 
االديـــــــان امــــس الــــى تــفــعــيــل اســـتـــخـــدام وســائــل 
التواصل االجتماعي فــي خدمة قضايا حــوار 
االديــــان وشـــدد املــتــحــدثــون على الــــدور الكبير 
الذي تلعبه هذه الوسائل في عالم اليوم الفتني 

للعدد الكبير من املشاركني عبر هذه املواقع.
واكـــــد الـــدكـــتـــور احـــمـــد الــوحــيــشــي ان وســائــل 
الــــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي قـــــد ازالـــــــــت الــــحــــدود 
والحواجز وخلقت تجانس بني عدد كبير من 
املــشــاركــني فيها عبر الــعــالــم الفــتــا بــان الــحــوار 
والتسامح الديني اصــبــح يحتل ارضــيــة اكبر 
مــنــوهــا بـــان الــديــن االســـالمـــي والـــقـــرآن الــكــريــم 
الــرســول  ينبهان على اهمية قــبــول االخـــر وان 
الــكــريــم صـــلـــوات الــلــه وســـالمـــه عــلــيــه قـــد بعث 
رحـــمـــة لــلــعــاملــني. وقـــــال الــوحــيــشــي ان الــعــوملــة 
قـــد فــرضــت واقـــعـــا جـــديـــدا يــتــمــثــل فـــي الــعــدالــة 
والــتــســامــح واملــــســــاواة وهــــذا تـــؤكـــده االحــــداث 
الـــجـــاريـــة فــــي ســــاحــــات الــتــغــيــيــر فــــي الـــبـــلـــدان 
الــعــربــيــة مــشــيــرا فـــي هــــذا الـــصـــدد الــــى اهــمــيــة 
اقتباس الحوار والوصول الى فهم مشترك بني 
الجميع من خالل االديــان السماوية والتعاليم 
الدينية الفتا بــان الجميع على كوكب االرض 
بــحــاجــة مـــاســـة الــــى الــعــمــل بــتــعــالــيــم االديـــــان 
والــعــمــل عــلــى تخطي الــصــعــاب والــتــغــلــب على 
التحديات املاثلة موضحا ان مثل هذا النوع من 
املؤتمرات يمثل نقطة مضيئة يمكن من خاللها 
الــنــظــر فـــي املـــشـــكـــالت كــمــا انــــه يــعــتــبــر فــرصــة 

سانحة للحوار والتالقي لنشر القيم الدينية 
السامية بني البشر.

واضــــــاف: كــمــا يــمــثــل املــؤتــمــر فــرصــة للتنويه 
لنبذ العنف وتالفي الخالفات مشيرا في نفس 
الــوقــت بــان االديـــان السماوية بريئة مــن تهمة 
االرهــاب وال يمكن ان ننسب االرهــاب الي دين 
من االديان السماوية. واشاد الوحيشي بمركز 
الـــدوحـــة الـــدولـــي لـــحـــوار االديــــــان الفــتــا لــــدوره 
الكبير في ترسيخ الحوار العاملي بني االديــان 

للوصول لفهم مشترك لالنسانية قاطبة.
الــدكــتــورة عــائــشــة التايب  اكــــدت  مــن ناحيتها 
انه من خالل بعض الــدراســات املتوفرة نلمس 
تشديدا على التأثيرات السلبية واالنعكاسات 

الخطرة لالستخدام املكثف لالنترنت من طرف 
الشباب ويقع التركيز على ما يمكن أن يكون 
للمحادثات االلكترونية االفتراضية وظواهر 
الــدردشــة من آثــار سلبية مثل تلك التي تجعل 
الشباب يعيشون عوالم غير واقعية ويقيمون 
عــالقــات تفاعلية مــع أشــخــاص غير منظورين 
مـــمـــا يــــؤثــــر فــــي مـــلـــكـــات االتـــــصـــــال الــفــيــزيــقــي 
الطبيعي لديهم. كما يقع التأكيد على ما تولده 
الفضاءات االتصالية الحرة في فئة الشباب من 
نــزعــة تــحــرريــة تــجــاه مــا هــو مــحــرم اجتماعيا، 
فتكون بــذلــك فــضــاءات لتشّكل ذوات متعددة 
ويــحــدث لديهم مــا يشبه انــفــصــام الشخصية 
جــّراء تقمص شخصيات وهمّية حيث يتبنى 

الذكور شخصيات اإلنــاث ويظهر الكبار على 
أنــهــم صــغــار والــبــطــالــون عــلــى أنــهــم مــوظــفــون 
أو أطـــبـــاء أو مـــهـــنـــدســـون.. مــشــيــرة الن بعض 
الـــــدراســـــات تــــرى أن كـــثـــرة اســـتـــخـــدام الــشــبــاب 
لالنترنت تجعلهم يخلطون بني الواقع املعيش 
والــواقــع االفــتــراضــي مما يدفعهم إلــى العيش 
في واقع وهمّي مواز يتبنون فيه قيما وأفكارا 
وتـــصـــّورات خــاصــة بــهــم ال نــجــدهــا فــي الــواقــع 
الفعلي، ويــصــل ذلــك إلــى حــّد إعــجــاب الشباب 
بهذا العالم االفتراضي البديل فيتخذه مالذا 
الـــذي يفشل فيه  ومــهــربــا مــن الــعــالــم الحقيقي 
وال يحقق فيه ما كان يصبو إليه فتنّمي بذلك 

االنترنت في الشاب نزعة الهروب.
 

• الدوحة - الشرق

 أكــد الدكتور ابراهيم النعيمي 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس ادارة مـــركـــز 
الــدوحــة الــدولــي لــحــوار االديــان 
الـــتـــاســـع  الــــــدوحــــــة  ان مـــؤتـــمـــر 
لــحــوار االديـــــان تميز بالتنوع 
والـــــــعـــــــمـــــــق.. مـــــشـــــيـــــرا الــــــــــى أن 
مـــوضـــوع املـــؤتـــمـــر لـــهـــذا الــعــام 
والــــــذي تـــنـــاول مـــن خـــاللـــه دور 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
يعتبر مــن املــواضــيــع الــجــديــدة 
والـــــهـــــامـــــة الرتـــــبـــــاطـــــه بــــحــــوار 
االديــــــان. وقــــال فــي تصريحات 
لـــ الــشــرق ان املـــوضـــوع يحتاج 
الكـــثـــر مـــن مـــؤتـــمـــر.. مـــؤكـــدا فى 
الــوقــت نفسه ان املــؤتــمــر نجح 
في ايصال رسالة هامة جعلت 
الجميع يشعر بــالــدور الكبير 
الـــذي تلعبه هــذه الــوســائــل في 
قــضــيــة الـــــحـــــوار. وقــــــال ان هــذا 
املـــوضـــوع يــحــتــاج لــلــمــزيــد من 
النقاش مــن خــالل ورش العمل 
والــطــاوالت املستديرة ملناقشه 
املــــوضــــوع بـــاســـتـــفـــاضـــة. واكــــد 
الــــدوحــــة  الـــنـــعـــيـــمـــي ان مــــركــــز 
الـــدولـــي لـــحـــوار االديــــــان يــدعــو 
الســـتـــخـــدام مــثــل هــــذه االدوات 
االستخدام السليم مما سيقود 
الى طفرة في الحوار بني اتباع 
االديــان وقال: "ليس بالضرورة 
وجـــود الــعــلــمــاء فــي الـــحـــوار بل 
حتى بني االتباع العاديني فان 
االمـــــر ســيــقــود لــنــتــائــج". ودعـــا 
الـــنـــعـــيـــمـــي الـــــــى االبــــتــــعــــاد عــن 
تبادل االتهامات والحديث عن 

الـــذات والنظر للمبادئ والقيم 
النبيلة وانتهاج التعارف بني 
اتــبــاع االديــــان.. الفتا بــان مركز 
الــدوحــة الــدولــي لــحــوار االديــان 
يسعى لخلق عالقات مع املراكز 
املناظرة حول العالم كما يسعى 
فــي الــوقــت نفسه لــلــتــواجــد في 
املنتديات العاملية واملؤتمرات 
والــــنــــدوات.. ودعــــا الــجــمــيــع في 
قـــطـــر لـــالنـــضـــمـــام ملــــركــــز حــــوار 
االديان من اجل زيادة التعاون.. 
مــشــيــرا فـــي الـــوقـــت نــفــســه بــان 
املـــركـــز ســيــنــفــتــح عــلــى الـــخـــارج 
كــمــا سيعمل عــلــى اقــامــة ورش 
لــلــعــمــل واالنــــشــــطــــة الــشــبــابــيــة 
لنشر الحوار والتواصل، وقال 
الــبــيــان الــخــتــامــى للمؤتمر  ان 
ســـيـــدعـــو الــــــى اشــــاعــــة الــــحــــوار 
بـــني االديـــــان مـــن خـــالل وســائــل 

التواصل االجتماعي. 

داعيا الجميع لالنضمام إلى املركز.. د. النعيمى:

مؤتمر الدوحة التاسع لحوار 
األديان تميز بالتنوع والعمق

خالل الجلسة الرابعة العامة ملؤتمر حوار األديان

التايب: اإلنترنت فتح نوافذ مختلفة للتواصل

في ختام أعمال املؤتمر الدولي 
التاسع لحوار األديان

• عز الدين عبده — نشوى فكرى

الدولي  املؤتمر  الدوحة الصادر في ختام  دعا اعالن 
التاسع لحوار االديان الجميع رجاال ونساء وشبابا 
وشيوخا الى البحث عن الطرق الفاعلة في استخدام 
التواصل االجتماعي بهدف تحقيق تواصل  وسائل 

بناء وتعاون مثمر بني االديان.
الدولي  الدوحة  املؤتمرون فى اعالنهم مركز  وناشد 
ــــــــان وضـــــع مـــيـــثـــاق شـــــرف الســـتـــخـــدام  لــــحــــوار األدي
التواصل االجتماعي الجــل تنفيذ  مسؤول لوسائل 
االديــان  حــوار وتعاون جادين والتواصل مع ممثلي 
امليثاق  بــشــأن هـــذا  الــعــاملــي  املــســتــوى  املختلفة عــلــى 
واعتماده وتقديمه للمؤسسات العاملية بما فيها هيئة 

األمم املتحدة واليونسكو.
واوصى املشاركون بانشاء منتديات الكترونية على 
التواصل االجتماعي املختلفة بهدف تعزيز  مــواقــع 

حوار االديان محليا واقليميا وعامليا.

¶ صورة جماعية للمشاركني فى الحوار

¶  املتحدثون في الجلسة 

¶ جانب من الجلسات

¶ د. النعيمى يلقي كلمته

¶ خالل تبادل االتفاقية
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 ضرورة االبتعاد 
عن تبادل 

االتهامات والنظر 
للمبادئ والقيم 

النبيلة 
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 ضرورة إنشاء منتديات 
إلكترونية لتعزيز حوار 
األديان محليا وإقليميا 

وعامليا

اتفاقية تعاون بني املركز 
ومعهد وولف بجامعة 
كامبردج البريطانية 

الدعوة إلى وضع ميثاق شرف الستخدام وسائل التواصل االجتماعي
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 الوحيشي: وسائل التواصل 

االجتماعي أزالت 
الحدود والحواجز 


