
 حول دراسة بعنوان تقرير عن حلقة نقاش 

 دور اإلعالم الجديد في تعزيز ثقافة الحوار بين اتباع الديانات والثقافات 

 دراسة تحليلية على منصات الحوار اإلسالمي املسيحي

 من إعداد

 د. أحمد سمير حماد

 األستاذ املشارك بكلية اإلعالم واالتصال

 1439الساعة العاشرة من صباح يوم     املوافق   / / بدأت الحلقة النقاشية في تمام 

وذلك بحضور سمو عميد كلية اإلعالم واالتصال والسادة وكالء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وحشد من 

 طالب الدراسات العليا وطالب البكالوريوس وعدد من الضيوف. 

وتقديم موجز لخطة كرس ي اليونسكو  أدار اللقاء الدكتور أحمد هالل طلبة حيث قام بالترحيب بالضيوف

 البحثية 

وقد بدأ اللقاء بتقديم األستاذ الدكتور عبد هللا الرفاعي أستاذ الكرس ي حيث أوضح أهمية الدراسة املقدمة، 

وأوضح أنها تمثل دراسة رائدة من حيث تناولها لحالة الحوار الديني الجماهيري، ثم قدم الباحث ودعاه 

 يتجاوز عشرون دقيقة. لعرض الدراسة فيما ال 

 العناصر 
ً
قام الدكتور أحمد سمير حماد بشكر الحضور وإدارة الكرس ي وبدأ في عرض الدراسة موضحا

 التالية: 

 مشكلة الدراسة 

أن حالة الحوار الديني في العموم هي حالة نخبوية مؤسسية في الغالب، وما خضع للدراسة في أدبيات  ▪

 املبادرات القائمة واملستمرة بين كيانات مؤسسية مختلفة. البحث العلمي ركز على النشاطات و 



مكن اإلعالم الجديد املؤسسات كما مكن األفراد من تعزيز التواصل بين أتباع الديانات والثقافات  ▪

 املختلفة.

تمثل وسائل اإلعالم الجديد منصات حوارية يمكن عبرها تحويل حالة الحوار بين أتباع الديانات  ▪

 والثقافات من حالتها النخبوية املؤسسية إلى حالة جماهيرية شعبوية.

أن ثمة غموض كبير في استكشاف وتقويم املمارسات االتصالية الحوارية الدينية بين أتباع الديانات  ▪

املختلفة السيما اإلسالم واملسيحية بما يمكن معه تقويم فعالية الحوار الديني عبر منصات اإلعالم 

 هل تؤدي إلى التفاهم والتعايش املشترك أم تؤدي إلى زيادة البغض والكراهية.الجديد، و 

 هدف الدراسة 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مجموعة من العناصر املحددة ملستوى التفاعل عبر منصات اإلعالم  ▪

الجديد ممثلة في مجموعات وصفحات فيسبوك، واملتعلقة بالحوار الديني اإلسالمي املسيحي، 

 مثلت هذه العناصر فيما يلي: وت

 مستويات التفاعل.  ▪

 طبيعة املوضوعات املطروحة للنقاش.  ▪

 لغة التخاطب.  ▪

 طبيعة الحوار من الناحية الجدلية.  ▪

 طبيعة الحوار من الناحية الصراعية.  ▪

 مستويات بناء املعرفة التعاونية واالستنتاجات. ▪

 خصائص االستدالل وطبيعة االستشهادات.  ▪

 مدى وجود حالة حوار فعالة ومنتجة.  ▪

 تأثير االنتماء الديني على التجرد والعقالنية في الحوار.  ▪



وبهذا يمكن رسم صورة متكاملة يمكن على أساسها تقييم إمكانيات منصات اإلعالم الجديد في تعزيز  ▪

والتعرف على املعوقات التي تمنع من بناء حوار ديني حالة الحوار بين أتباع الديانات من عدمه، 

 فعال.

 أهمية الدراسة

أن الواقع البحثي الراهن لدراسات الحوار الديني يتسم باألبعاد النظرية فيما يمكن تحقيقه ويبتعد  ▪

 عن دراسة الحوار من مناظير تطبيقية فعلية. 

النخبوي واملؤسس ي وتتجاهل دراسة  أن واقع الحوار الديني ودراساته ومبادراته تتسم بالطابع ▪

 املمارسات الحوارية الدينية الفعلية بين الجماهير. 

أن عمليات التشخيص والتقويم لحالة الحوار الديني هي السبيل الوحيد لوضع أجندة فعل يمكن  ▪

 تبنيها لتعزيز قدرات الحوار كسبيل لتحقيق ثقافة السلم والتعايش املشترك. 

دراسات العربية عولت على الشبكات االجتماعية تحقيق ما ال يمكن تحقيقة أن نسبة كبيرة من ال ▪

عبر رؤية طوبائية غير واقعية عالجت املمارسات الحوارية بمعزل عن الثقافة املحركة لحالة الحوار، 

 في حالة الحوار الديني. 
ً
 والتي تكون أكثر تقييدا

 نوع الدراسة ومنهجها

 ت الوصفية ذات الطبيعة التقويمية . تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسا ▪

 وتعتمد على املنهج املسحي الكمي.  ▪

 عبر استخدام أداتي  ▪

 تحليل املحتوى  ▪

 املقابلة املتعمقة ▪

 



 مجتمع وعينة الدراسة 

تمثل مجتمع الدراسة في صفحات ومجموعات الحوار الديني على شبكة فيسبوك، وتحددت عينة  ▪

( مجموعة وصفحة تم اختيارها عبر أدوات البحث باستخدام الكلمات الداللية 20الدراسة في )

  املختلفة مثل )الحوار اإلسالمي املسيحي، الحق، الباطل ، التبشير، الدعوة، اإليمان، اإللحاد .الخ(

 ( نقاش على كل مجموعة 20تم اختيار ) ▪

 ( موضوع. 400بلغ عدد املوضوعات ) ▪

 للمقابلة املتعمقة، ممثلين 7وبلغت عينة املقابلة ) ▪
ً
( من مديري هذه املجموعات ممن ابدوا استعدادا

 ( مسيحيين. 2( مسلمين و)5في )

 نتائج الدراسة 

 من املحاور على النحو التالي:  ▪
ً
 تم تقسيم النتائج إلى قسمين يشمالن عددا

 نتائج املقابالت املتعمقة  ▪

 نتائج تحليل املحتوى وتشتمل على:  ▪

 تشخيص حالة الحواراإلسالمي املسيحي  ▪

 تقويم حالة الحوار  ▪

 نتائج املقابالت املتعمقة 

 ات الحوار حساسة للغاية. أن الحوار الديني يشمل املقدس ، وهو ما يجعل نشاط ▪

 أن منصات الحوار يقوم عليها من يعتبرون أنهم يقومون بمهمة دينية في األساس هدفها نصرة دينهم.  ▪

أن فكرة الحوار الديني املثالية التي تستهدف التقريب والتعايش وفهم اآلخر تستلزم التنازل عن  ▪

. ثوابت دينية وعقائدية مما يجعلها تشكل حالة استالبية 
ً
 محرمة دينيا



، وتجتذبهم الحوارات  ▪
ً
أن أغلب املشاركين في الحوارات الدينية عبر فيسبوك من غير املثقفين دينيا

 عن دينهم. 
ً
 ليمارسوا ما يظنونه دفاعا

 أن ممارسة التشكيك في عقائد اآلخرين  ال تتحول إلى تبشير أو دعوة للعقيدة األخرى.  ▪

 . أن أغلب ما يتم تداوله منقول ومكرر  ▪

 غياب املتخصصين عن الحوارات عبر املنصات.  ▪

 تشخيص حالة الحوار اإلسالمي املسيحي 

  366% من إجمالي املوضوعات بواقع 91.5جاءت املوضوعات العقائدية في املقدمة إذ بلغت  ▪
ً
موضوعا

وهي نسبة كاسحة، حيث أن النقاش العقائدي يحول النقاش من حوار أديان إلى مقارنة أديان مما 

 يثير الحماسة السلبية والتعصب الديني. 

ستجابات، بينما نسب من يفتحون املوضوعات أن نسب التفاعل عالية على مستوى التعليقات واال  ▪

قليلة للغاية، ويرجع ذلك إلى تصدي مجموعة ما إلى فتح املوضوعات بعد توغلهم النسبي في قضايا 

 مقارنات األديان. 

 ما يبدأ طرحها من أصحاب الدين اآلخر كصورة من  ▪
ً
أن املوضوعات الدينية املتعلقة بدين ما غالبا

 صور النقد أو الهجوم. 

أن املوضوعات غير العقائدية تمثل أغلبها في موضوعين هما يوم األرض في فلسطين وحظي باتفاق  ▪

نسبي في مناقشته بين اصحاب الديانتين، وهو ما يشكل أرضية جيدة ملا ينبغي أن يكون عليه الحوار 

 الديني. 

م واظهر حساسيات أن املوضوع الثاني الذي حظي بنسبة ظهور هو موضوع تهنئة املسيحيين بأعياده ▪

 شديدة ومستوى تعصب كبير. 

أن أغلب املوضوعات العقائدية التي تم فتحها تتسم بالتكرار والتشابه بين أغلب املجموعات  ▪

والصفحات، فاملسيحيون يعرضون دائما فكرة تكفير املسلمين لهم، وما يسمى باإلرهاب اإلسالمي، 



ية الرسول صلى هللا عليه وسلم وسيرته والعنف في اإلسالم، وشبهات املستشرقين حول شخص

 النبوية والحديث. 

في حين تمثلت أغلب املوضوعات العقائدية اتي يطرحها املسلمون حول ال منطقية عقيدة التثليث،  ▪

ومسائل تحريف الكتاب املقدس، ومسألة الصلب، إضافة إلى الذكر املستمر لنشيد اإلنشاد وسفر 

 حزقيال. 

 ما تكون هجومية وساخرة ، وأن االستهزاء باملقدسات يزداد لدى املسيحيين أن لغة التعليقات غالب ▪
ً
ا

 حيث أن شخوص العقيدة املسيحية في أغلبهم موقرون في العقيدة اإلسالمية. 

 تقويم حالة الحوار اإلسالمي املسيحي 

ا، بل في يتضح من املوضوعات العقائدية املعروضة أنها ال تسعى في األساس لعرض العقيدة أو شرحه ▪

وضع اآلخر في محل الدفاع ضد اتهامات مشهورة ومتكررة منذ مئات السنين، وهو ما يؤكد أن حالة 

 الحوار اإلسالمي املسيحي عبر الشبكات االجتماعية هي حالة صراعية باألساس. 

أن الجدال املصاحب للموضوعات ال يتم على نحو تراكمي يؤسس لنتائج، بل هي حاالت جدلية ملجرد  ▪

 لجدل وتكرار االتهامات ذاتها، مما يجعلها حالة حوارية غير منتجة. ا

أن الكثير من املشاركين بكثافة يختفون فجأة وهو ما يعني أن ثمة دورة حياة في مشاركة الفرد في  ▪

هذه املجموعات تبدأ بالقراءة ثم االهتمام ثم املشاركة ثم املشاركة الكثيفة ثم التشبع ثم الشعور 

 بعد الجهد الكبير في الحوارات غير املنتجة. بالالمعنى 

أن أغلب املجموعات التي تعبر عن الحوار الديني ذات منشأ إسالمي، وأن املجموعات املسيحية تتركز  ▪

في التبشير بالعقيدة املسيحية وتشتمل على جماعات كبيرة من املسلمين الذين يناقشون العقائد 

 املسيحية عبرها. 

ن اصحاب الرؤى اإللحادية يظهرون في هذه املجموعات ليمارسوا التشكيك ثمة استغالل نسبي م ▪

 واإلهانة للرموز املقدسة اإلسالمية على وجه الخصوص. 



 أو األعضاء القدامى هم  ▪
ً
أن فئة األعضاء الجدد أو ضعيفي الثقافة الدينية، وفئة املتأصلين دينيا

، وأن أغلب املتعصبين ب
ً
 وهدوءا

ً
شدة هم فئة متوسطي الثقافة الدينية أكثر الفئات تسامحا

 .
ً
 واألعضاء القدامى نسبيا

 في حالة  ▪
ً
أن وقوع حالة الصدمة املعرفية، أو االنسحاب التام من النقاش أو من املجموعة يتم غالبا

 مما يجعل بعض النقاشات ذات طابع مهدد لإليمان. 
ً
 وقوع فرد عادي مع شخص متأصل دينيا

سالمية املسيحية تهدف إلى تعزيز االنسالخية من الواقع الديني لآلخر على أن حالة الحوار الديني اإل  ▪

 نحو أكبر من ترسيخ االنتماء الديني وتثبيت العقيدة للذات. 

أثبتت ممارسة الحوار الديني العقائدي عدم تحقيقها ألي هدف من أهداف الحوار الديني املؤسساتي  ▪

 على اإلطالق إن لم تكن مهددة له 

 وبعد نهاية العرض التقديمي دعا مدير الندوة الحضور للمشاركة باألسئلة واملداخالت. 

 واستغرقت حوالي أربعون دقيقةوجاءت األسئلة واملداخالت على النحو التالي: 

مداخلة من سعادة األستاذ الدكتور عبد هللا الرفاعي أستاذ الكرس ي، أوضح فيها أن حالة الحوار إنما  •

ترتكز على ثقافة حوارية، وبالتالي فإن ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تشير إلى غياب ثقافة حوار 

 جادة أكثر من كونها تعبر عن حالة حوارية بعينها. 

ميد الكلية د. سعد آل سعود حيث أوضح أن حالة الحوار الديني اإلسالمي مداخلة من سمو األمير ع •

املسيحي ربما تعكس حالة مجتمعات عربية معينة، وأن مثل هذه الدراسات ينبغي أن تتسع لتشمل 

األطياف املختلفة داخل املجتمعات العربية مع الوضع في االعتبار الخصوصيات الثقافية لهذه 

 املجتمعات. 

الدكتور وليد الهادي بسؤال حول إمكانية اعالم الجديد في تطوير الحالة الحوارية الثقافية وقد قام  •

املتردية بين أتباع الديانات والثقافات، ورد الدكتور أحمد سمير بأن اإلعالم الجديد وشبكات 

ثير من التواصل االجتماعي قد تم تحميلها والتعويل عليها بأكثر من قدراتها الحقيقية، فمثلت في ك

 لحاالت الفوض ى والكراهية. 
ً
 األحيان تعزيزا



وقام الدكتور أحمد كمال بسؤال حول هل الشخصيات املشاركة في الحوار الديني حقيقية ويمكن  •

تتبعها أم أن البعض يفعل ذلك بغرض التهييج وإثارة املشاعر في بعض األحيان، ورد الدكتور أحمد 

ت حقيقية إال أن األهم أن حالة الحوار الديني تستهدف سمير بأن نسبة كبيرة من هذه الشخصيا

تشكيك اآلخر في ثوابته أكثر من جذبه إلى الدين اآلخر، وفي كل األحوال فإن مساحة االلتقاء في 

 املنتصف ضعيفة للغاية. 

وقد دفع هذا الرد الدكتور محمد القعاري إلى السؤال حول إمكانية وجود كيانات تبشيرية خلف  •

موعات، ورد الدكتور أحمد سمير بأن هذا احتمال وارد، واألكثر أن نسب الهجوم الكاسح بعض املج

على اإلسالم  تظهر في الغالب من شخصيات مسيحية بقدر ما تصدر من حسابات تدعي اإللحاد 

 بينما تضرب في الثوابت اإلسالمية وحدها دون املسيحية وهذا قد يكون مؤشرا على صدق كالمه. 

 تتبعه لهذه الحالة منذ البالتوك وغيرها، وسأل الباحث حول كما تداخل  •
ً
الدكتور ياسر عمار موضحا

أهم املرويات أو الشبهات التي يتم تداولها عبر النقاشات، ورد الدكتور أحمد سمير ببعض األمثلة 

ها املشاركون التي تبين أنها متكررة في حالة الحوار الديني ، ثم أردف بأن الحالة النفسية التي يعاني من

 .
ً
 غالبا ما تدفعهم إلى االنقطاع بعد فترة إال بعض املتأصلين علميا

 وفي نهاية اللقاء تم شكر الحاضرين جميعا والتقاط بعض الصور التذكارية 

 


