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ABSTRACT 

This is the unique quality of Islam that it respects all the religions. It 
strictly opposes the preaching of religion based on enforcement, power, 
misconduct, and discrimination and promotes the culture of dialogue to 
create an atmosphere of harmony. In this way, it emphasis upon the trends 
of mutual understanding and cooperation. Allah Almighty has directed 
Holy Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) to start the dialogue on commonalities because it 
enhances the interfaith harmony.  

This research work discusses the importance of culture of dialogue in 
Islam and highlights the efforts of the KSA in disseminating and promoting 
that culture at national, regional and international levels. 

It also refers to the efforts exerted by official and non-official Saudi 
institutions in advocating dialogue and rapprochement between sects in 
different societies, promoting peaceful coexistence among different 
religions and civilizations, and activating conferences and scientific 
seminars that discuss dialogue and peaceful coexistence. 

In this research, I used the deductive analysis methodology and 
concluded that the Kingdom of Saudi Arabia serves Islam by: 

-Opening the horizons of communication and exchange of 
knowledge with the other in order to provide a true picture of Islam. 

-Working to promote the real teachings of Islam in terms of tolerance 
and passion. 

-Cooperating in spreading security, peace, virtuous values and 
building a global system of ethics. 

Keywords: Dialogue in Islam, Saudi Arabia, Peaceful Coexistence, 
Civilizational Dialogue, Communication between Nations

                                                           

واألستاذ املتعاون جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  ،األستاذ املساعد �جلامعة اإلسالمية العاملية يف إسالم آ�د  *

  .�لر�ض



 
)٢العدد:  ٦ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ١٦٠ 

إن الدعوة إىل احلوار بني األفراد واجلماعات والشعوب يف الثقافة اإلسالمية، مرّدها يف األصل 

األرض، يف إطار األخوة إىل عاملية اإلسالم، من أجل التبادل الثقايف والتواصل احلضاري، و�دف عمارة 

لكونية يف هذه احلياة، وال ألن اختالف الثقافات والد��ت بني بين البشر سنة من سنن هللا ا، اإلنسانية

ميكن االبتعاد عنه أو إغفاله أو �ميشه عند التعامل مع الناس، هذا هو املبدأ الذي خلق هللا عليه 

  اإلنسان يف هذه احلياة، ومن جتاهل ذلك فهو ضد التاريخ والسنن الكونية.

وى الوطين أو اإلقليمي وتعترب الثقافة من األمور ذات العالقة الوثيقة �حلوار، سواء على املست  

وال شك أن عاملية الثقافة اإلسالمية خبصوصيتها، هي ثقافة تواصل بشري وحتاور إنساين،  ،أو العاملي

  وتعايش بني األمم.

وتبذل اململكة العربية السعودية جهوداً كبرية جداً يف دعم وتعزيز احلوار احلضاري مع اآلخر، وال 

وإمنا ألن االنتماء لإلسالم والوالء له يف األسرة السعودية مل يكن جمرد رؤية فكرية أو  ،�يت ذلك من فراغ

منهج سياسي، أو جمرد شعار يرفع يف مرحلة من مراحل حكمهم، �رد الوصول إىل قلوب املسلمني أو 

  .)١(واقع احلياةعقوهلم سواء يف داخل اجلزيرة أو خارجها، وإمنا كان جتسيداً ملبادئ اإلسالم وأحكامه يف 

وإعالء قيم الدين اإلسالمي، وكان  ،وحتقيق العدل ،ومن مث محلوا لواء الدعوة إىل إقامة شرع هللا

سالحهم يف هذه الدعوة هو احلوار اهلادف البناء الذي خياطب العقول فيملؤها فهمًا ويقينًا �ن هناك 

وال خيفى  ،)٢( والسنة النبوية مها دستور الدولةمدبراً هلذا الكون، إىل جانب التأكيد على أن القرآن الكرمي

على بصري ما حيمله القرآن من إعجاز يف بالغته وفصاحته وإحاطته بكل ما يف هذا الكون، ويكفينا 

فخراً واعتزازًا أن معجزتنا هي هذا الكتاب الر�ين الذي يعد دليًال واضحًا وبرها�ً ساطعًا على أن احلوار 

  الدعوة اإلسالمية ومنهجها. واإلفهام مها أساس 

لمي،  ال شّك أن للمملكة العربية السعودية جهودًا معتربة، يف نشر ثقافة احلوار والتعايش الّسِ

على مجيع املستو�ت، الوطنية واإلقليمية والدولية، متثّلت يف الدعوة للحوار، والتقريب بني الطوائف 

  واملذاهب يف ا�تمعات املختلفة، وأخّص �لذكر:

أوًال: ما يتعلق �تفاقيات السَّالم بني أبناء ا�تمع الواحد، ويف هذا الباب أذكر على سبيل املثال 
                                                           

اململكة العربية السعودية يف احلوار احلضاري مع اآلخر، املؤمتر أسود، حممد بن عبد الرزاق، الدكتور، جهود   ) ١(

العاملي األول عن جهود اململكة العربية السعودية يف خدمة القضا� اإلسالمية، احملور الثاين، اجلزء الثاين، دار 

 ٤٦٢ص:م، ٢٠١٥لر�ض، السعودية، امللك عبد العزيز �

م الذي صدر يف عهد خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز هذا ما نص عليه النظام األساسي للحك  ) ٢(

وقد جاء فيه �ن القرآن والسنة النبوية مها مصدران أساسيان هـ، ٢٧/٨/١٤١٢و�ريخ  ٩٠لكي رقم أ/�ألمر امل

م عليها نظام وأن العدل واملساواة والشورى هي أهم األسس اليت يقو  ،جلميع األنظمة يف اململكة العربية السعودية

 احلكم يف اململكة.
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، اليت بذلت اململكة العربية السعودية من أجلها جهوًدا معتربة؛ وذلك للتقريب بني )١(اتفاقية الطائف

طين، الّداعي إىل االستقرار يف مجيع األطراف اللبنانية املختلفة، على قيام دولة قوية أساسها الوفاق الو 

امليادين، تضمن العيش املشرتك بني مجيع اللبنانيني، وتؤّمن مبدأ حرية املعتقد وممارسة الشعائر الدينية، 

لمي.   يف إطار التعايش الّسِ

�نياً: يف تنشيط وتفعيل املؤمترات والندوات العلمية اليت يدور موضوعها حول احلوار، والتعايش   

�نشاء مركز  رمحه هللا ومن أمهها مبادرة خادم احلرمني الشريفني امللك عبد هللا بن عبد العزيز لميالسِّ 

يف مؤمتر القمة اإلسالمي  رمحه هللا عاملي للحوار بني مجيع املذاهب اإلسالمية، واليت أعلن عنها

أن احلوار  رمحه هللا وكان ذلك إدراكًا منه ،هـ١٤٣٣االستثنائي الرابع يف مكة املكرمة يف شهر رمضان 

بني األمم وأصحاب املذاهب املختلفة هو السبيل األمثل حلل مجيع املشاكل اليت يعاين منها العامل يف 

  هذه الظروف الراهنة.

وفيما يلي نلقي الضوء على أهم األعمال اليت قامت �ا اململكة العربية السعودية لدعم وتعزيز 

  ري األمر الذي أويت إىل إشاعة األمن والسالم على مجيع املستو�ت.احلوار احلضا

  وتفصيله كاآليت: ،وخامتة ،وقسمت هذا البحث إىل مقدمة وثالثة مباحث

 املقدمة: ذكرت فيه أمهية املوضوع.

 املبحث األول: أمهية احلوار احلضاري يف اإلسالم ودوره يف نشر األمن والسالم.

 ؤسسات السعودية الدولية يف دعم ثقافة احلوار مع اآلخر.املبحث الثاين: دور امل

 املبحث الثالث: دور اجلهات السعودية الرمسية يف دعم ثقافة احلوار مع اآلخر.

  ، وفيها أهم النتائجاخلامتة

  أمهية احلوار احلضاري يف اإلسالم ودوره يف نشر األمن والسالم: املبحث األول

  اإلسالم من خالل املبادئ واألسس اآلتية:تتبني أمهية احلوار احلضاري يف 

من املقرر يف القرآن الكرمي والسنة النبوية أن اإلسالم ال يكره أحدًا على الدخول فيه، وقد  -١

َ الرُّْشُد ثبت ذلك يف عدد من اآل�ت القرآنية منها قوله تعاىل: ﴿ َال ِإْكرَاَه ِيف الدِّيِن َقْد تـَبَـنيَّ

َ يـَْهِدي َمْن َيَشاءُ ﴿ومنها قوله تعاىل:  )٢(﴾ِمَن اْلَغيِّ   .)٣(﴾لَْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلِكنَّ ا�َّ

إن اإلسالم يوجب على املسلمني دعوة غري املسلمني �حلكمة واملوعظة احلسنة، وال شك أن  -٢

                                                           

  http://www.Ip.gov.Ibانظر املوقع الرمسي حلكومة اجلمهورية اللبنانية،    )١(

 ٢٥٦سورة البقرة:   ) ٢(

  ٢٧٢سورة البقرة:   ) ٣(



 
)٢العدد:  ٦ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ١٦٢ 

نع مع غري املسلمني، ألنه ال ميكن ألحد أن يقت حتقيق هذا الواجب يؤدي إىل االنفتاح واحلوار

 �إلسالم ديناً إال إذا استطاع أن يزيل ما يف نفسه من شكوك أو استفسارات عن اإلسالم.

إذا نظر� إىل �ريخ اإلسالم وجد� أن اإلسالم اعرتف �ألد�ن واللغات واملذاهب، وبناء عليه  -٣

فقد عامل املسلمون أهل امللل األخرى معاملة كرمية، وعاش يف ا�تمع املسلم النصراين 

اليهودي وا�وسي وغريهم، فاألصل يف عالقة الشعوب والدول على هذه األرض أن يعيشوا و 

بتفاهم وتعاون، وال جيوز ألحد أن يفرض دينه أو معتقده أو ثقافته �لقوة، لقول هللا عز وجل 

 .)١(﴾َقاُكمْ َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوً� َوقـََبائَِل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد ا�َِّ أَتْـ  ﴿

إن املقرر يف الشريعة اإلسالمية أن االختالف بني الناس يف العقيدة والدين واقع مبشيئة هللا عز  -٤

َوَلْو َشاَء رَبَُّك َجلََعَل النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة َوَال يـَزَاُلوَن ُخمَْتِلِفَني ِإالَّ َمْن ﴿وجل لقول هللا عز وجل: 

  .)٢(﴾َرِحَم َربُّكَ 

أن الدعوة إىل احلوار، وتربية الفرد واجلماعة عليه، ونشر ثقافته يف ا�تمع، ال يعّد خمالفة ال شّك 

وأن العامل أصبح  ،خاّصة نة، وواقع السرية النبوية العطرةشرعية، مبا ذكر�ه من األدلّة من الكتاب والس

فأصبح التواصل والتعارف سهًال للغاية  ،اآلن أشبه �لقرية الصغرية، بفضل تقّدم التكنولوجيا املعلوماتية

بني البشر من شىت اجلنسيات واألد�ن، ولعّل كل هذا يزيد من سهولة التواصل واحلوار البنّاء بني 

لم والّسالم، واألمن واألمان.   االجتاهات املختلفة، مبا خيدم التعايش السلمي، والّسِ

مر، إىل حتسني مستوى العالقات بني وهذا النوع من التعايش الّسلمي، يهدف يف حقيق األ  

   .ّية وا�تمعات اليت يقيمون فيهاالشعوب أو الطوائف، أو األقليات الدين

واملعلوم أنه ليس من لوازم العقيدة واإلميان يف اإلسالم، القطيعة واالنعزال عن غري املسلمني،   

عليه عالقة املسلمني مع غري  ورفض العيش املشرتك معهم، بل إّن األصل العام الذي ينبغي أن تكون

املسلمني، قائم على احلوار والتعارف، والتواصل والرب، والدعوة إىل هللا عز وجل �حلكمة واملوعظة 

َ� أَيـَُّها ﴿ :لقوله تعاىل، على ما فيه خري لإلنسانية قاطبة احلسنة، والدفع �ليت هي أحسن، والتعاون

َ النَّاُس ِإ�َّ َخَلْقَناُكم ّمِن ذَكَ  ٍر َوأُنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوً� َوقـََبائَِل لِتَـَعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد ا�َِّ أَتْـَقاُكْم ِإنَّ ا�َّ

  .)٣(﴾َعِليٌم َخِبريٌ 

لمي، وبني ذلك الذي أخذ مدلوالً    وينبغي أن نفّرق بني هذا املفهوم الصحيح للتعايش الّسِ

آخر، حيث يتضّمن أمورًا خمالفة متاًما لإلسالم ومقاصده، كإنكار األمور املعلومة من الدين �لضرورة، 

                                                           

 ١٣سورة احلجرات:   ) ١(

  ١١٩ -١١٨سورة هود:   ) ٢(

 ١٣ احلجرات:سورة   ) ٣(
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ر بنشر كفره يف مثل تعطيل تطبيق الشريعة اإلسالمية عموًما، وأحكام احلدود خصوًصا، والسماح للكاف

ا�تمعات اإلسالمية، �سم حقوق األقليات واحلر�ت الدينية؛ فهذا وغريه خمالف لكتاب هللا تعاىل 

  ، والنّصوص يف هذا الباب صرحية وواضحة.ملسو هيلع هللا ىلصوهدي النيب 

أَْولَِياَء تـُْلُقوَن ِإلَْيِهم ِ�ْلَمَودَِّة َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم ﴿:ومنها قوله تعاىل  

ُكْم َأن تـُْؤِمُنوا ِ��َِّ َرّبُِكْم ِإن ُكنتُ  ْم َخَرْجُتْم ِجَهاًدا ِيف َوَقْد َكَفُروا ِمبَا َجاءَُكم ّمَِن اْحلَقِّ ُخيْرُِجوَن الرَُّسوَل َوِإ�َّ

ُتْم َوَما أَْعَلنُتْم َوَمن يـَْفَعْلُه ِمنُكْم فـََقْد َضلَّ َسِبيِلي َوابِْتَغاَء َمْرَضاِيت ُتِسرُّوَن إِلَْيِهم �ِ  ْلَمَودَِّة َوأََ� أَْعَلُم ِمبَا َأْخَفيـْ

  .)١(﴾َسَواَء السَِّبيلِ 

وحبكم سهولة االتصال والتعارف بني البشر من شىت اجلنسيات واألد�ن، عن طريق مواقع   

مة اإلسالمية، أفرادًا ومجاعات ومؤسسات، االهتمام على األ التواصل االجتماعية املختلفة، أصبح لزاماً 

مبصطلح احلوار، ووضعه يف إطاره الصحيح، وتفعيله على مستوى الربامج الرتبوية والتعليمية واإلعالمية، 

أو ثقافية، خمالفة لقيمنا احلضارية اإلسالمية، قد يتلّقفها  ،أو فكرية ،حىت ال حتدث انفال�ت عقدية

   .يه مبا ال ينفعهم، خاّصةشبابنا، وتعود عل

  دور املؤسسات السعودية الدولية يف دعم ثقافة احلوار مع اآلخر:  املبحث الثاين

  :ثالثة مطالبوفيه 

  دور رابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة يف دعم ثقافة احلوار مع اآلخر:  املطلب األول

وهلا شخصيتها  ،رابطة العامل اإلسالمي رابطة مستقلة متثل املسلمني يف مجيع أحناء العامل تعدّ   

م) مبكة املكرمة وتتمتع �لصفة الدولية حيث إ�ا عضو ١٩٦٢هـ ـ ١٣٨١االعتبارية، وقد أنشئت عام (

لس مراقب من الدرجة األوىل بني املنظمات الدولية غري احلكومية ذات الوضع االستشاري ��

 ،كما أ�ا عضو مبنطمة الرتبية والتعليم والثقافة (اليونسكو)  ،االقتصادي واالجتماعي �ألمم املتحدة

نها موقعها يف قلب العامل وقد مكّ  ،وعضو بصندوق الطفل العاملي �يئة األمم املتحدة (اليونيسيف)

  .خرر مع اآلاإلسالمي ومكانتها الدولية من القيام بدور كبري يف دعم احلوا

  :ومن أبرز هذه األدوار

  تبين عقد لقاءات وندوات ومؤمترات للحوار اإلسالمي املسيحي حيث عقد لقاء علمي

برعاية الرابطة يف مجهورية ترينيداد، ومت وضع األسس واملرتكزات لتكون أرضًا �بتة ينطلق منها احلوار 

 .)٢(اإلسالمي املسيحي

                                                           

 ١املمتحنة:سورة   ) ١(

 ٤٦٣ص:دية يف احلوار احلضاري مع اآلخر، العربية السعو جهود اململكة   )٢(



 
)٢العدد:  ٦ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ١٦٤ 

  اإلسالمي الدكتور عبدهللا عمر نصيف لبا� الفاتيكان عام ز�رة األمني العام لرابطة العامل

والتقى الوفد �� الفاتيكان  ،م على رأس وفد من علماء السعودية والعامل اإلسالمي١٩٩٢هـ ١٤١٢

وانتهى إىل العزم  ،وجرى حوار مطول ،الراحل (يوحنا بولس الثاين) حبضور عدد من كرادلة الفاتيكان

 املسلمني واملسيحيني لتحيق أهداف احلوار النبيلة.على متابعة احلوار بني 

  م، التقى وفد إسالمي عاملي بر�سة الدكتور أمحد حممد علي أمني، ١٩٩٤هـ، ١٤١٤يف عام

: مؤمتر العامل اإلسالمي، واألزهر، وا�لس  أمني عام رابطة العامل اإلسالمي ومعه ممثالن لكل من

نظمة املؤمتر اإلسالمي ممثلة "�إليسسكو" مع وفد ميثل الكنائس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة، وم

 .)١(الكاثوليكية يف العامل بقيادة رئيس ا�لس البابوي للحوار بني األد�ن يف الفاتيكان

  م، عقد املؤمتر اإلسالمي العاملي للحوار يف مكة املكرمة �شراف ٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩يف عام

حبثاً  ٢٥م خالل هذا املؤمتر حوايل واملؤمترات التابعة لرابطة العامل اإلسالمي، وقدّ اإلدارة العامة للدراسات 

تناولت اعتماد الضوابط والقواعد اليت ينبغي على املسلمني اتباعها يف احلوار مع غري املسلمني، وحضر 

ملؤمتر إنشاء مركز ر ا) عامل من أحناء العامل العريب واإلسالمي والدويل، وقرّ ٦٠٠هذا املؤمتر أكثر من (

للحوار احلضاري وجائزة دولية �سم امللك عبد هللا بن عبد العزيز على جهوده اخلرية يف نشر احلوار 

 .)٢(احلضاري بني األمم

  عقدت رابطة العامل اإلسالمي مؤمترًا دوليًا يف مدينة مدريد بعنوان: "املؤمتر العاملي للحوار بني

-١٦هـ املوافق ١٥/٧/١٤٢٩-١٣رات والثقافات" خالل الفرتة من أتباع الرساالت السماوية واحلضا

م بتوجيه ودعم ورعاية من خادم احلرمني الشريفني امللك عبدهللا بن ٢٠٠٨من شهر يوليو لعام  ١٨

�دف إبراز دور اململكة العربية السعودية يف حتقيق التفاهم والتعاون بني األمم اليت  رمحه هللا عبدالعزيز

جتمعها املبادئ اإلنسانية الكربى والقيم العظمى، وبذلك استطاع خادم احلرمني الشريفني أن يصبح أحد 

 .)٣(أبرز دعاة السالم واحلوار كما وصفه بذلك مجيع وسائل اإلعالم الغربية

  ابطة العامل اإلسالمي مؤمترًا دوليًا يف مدينة جنيف بسويسرا، خالل الفرتة كما نظمت ر

م وذلك لبيان أمهية احلوار بني أتباع األد�ن والثقافات وأثرها يف ٢٦/٩/٢٠٠٩هـ املوافق ٧/١٠/١٤٣٠

                                                           

نصيف، عبد هللا عمر، الدكتور، التنسيق بني املؤسسات اإلسالمية املعنية �حلوار، حبث مقدم إىل املؤمتر اإلسالمي   ) ١(

 ١٣٨- ١٣٦ص:م، ٢٠٠٨العاملي للحوار، ا�لد الثاين، رابطة العامل اإلسالمي، مكة املكرمة، 

الدكتور، مهارات االتصال وفن احلوار، جامعة امللك  بصفر، حسان بن عمر، الدكتور، املهنا، سامي بن أمحد،  ) ٢(

 ٣١٥ص:م، ٢٠٠٨عبد العزيز جدة، الطبعة األوىل، 

  هـ١٤٣٠مجادي اآلخرة  ٢٦) يوم اجلمعة ١٣٤١٣جريدة اجلزيرة �لر�ض، العدد (  ) ٣(



 
 أمهية ثقافة احلوار يف اإلسالم وجهود اململكة العربية السعودية يف نشرها ١٦٥

 .)١(إشاعة قيم اإلسالم سعياً للوصول إىل جمتمع إنساين يسوده التفاهم واالحرتام املتبادل

  دور منظمة التعاون اإلسالمي مبدينة جدة يف دعم ثقافة احلوار مع اآلخر: الثايناملطلب 

م) يف مكة املكرمة يف عهد امللك عبد ١٩٢٦هـ ١٣٤٤أنشئت منظمة املؤمتر اإلسالمي عام (

وهلا مركز إقليمي يف جدة،  ،ومقر أمانتها العامة يف كراتشي جبمهورية �كستان اإلسالمية ،العزيز رمحه هللا

  ومنها: ،وهلا إجنازات كثرية يف جمال احلوار احلضاري مع اآلخر

 والذي يضطلع مبهمة التنسيق يف ميادين احلوار  ،�سيس املنتدى اإلسالمي العاملي للحوار

) منظمة إسالمية عاملية، هي أعضاء ا�لس اإلسالمي العاملي للدعوة ١٠٠بني ما يزيد عن (

 ثة �لقاهرة.واإلغا

 الكاثوليكي (الفاتيكان) اليت  -الثامنة للجنة االتصال اإلسالمي املشاركة يف فعاليات الدورة

نظمها املنتدى اإلسالمي العاملي للحوار �لتعاون مع احتاد املنظمات اإلسالمية يف أورو�، حول موضوع 

 .)٢(الدين والتمييز العنصري

ندوات ولقاءات تشمل خمتلف القضا� وعلى رأسها مسألة ومت خالل هذه الز�رة عقد عدة 

حوار احلضارات، حيت تناول اللقاء السادس عقد ثالث ندوات حول حوار احلضارات والثقافات يف 

  .)٣(م بلندن٢٠٠٢يوليو  -٢١إىل  ١٩األ�م من 

حبضور  م مع مسئويل املركز الثقايف اإلسالمي يف لندن٢٠٠٢يوليو  ٢٢وعقد اللقاء السابع يف 

م عقد ندوة عرب قناة املستقلة حول جدوى احلوار ٢٠٠٢يوليو  ٢٤بعض قيادات العمل اإلسالمي، ويف 

  .مع اآلخر 

و�لتايل فإن هذه اجلولة وما جاء فيها يؤكد على أمهية االتصال وأمهية احلوار �عتباره املنرب الفاعل 

املستوى الدويل، ومدى اهتمام اململكة العربية للتعارف والتفاهم على املستوى العريب واإلسالمي وعلى 

  السعودية بدعم احلوار احلضاري على املستوى الدويل.

                                                           

 )، املصدر السابق. ٤٦٣احلوار احلضاري مع اآلخر ص ( جهود اململكة العربية السعودية يف  ) ١(

م، يف مدينة مارك ٢٠٠٢يوليو ١٣- ١٢عقد هذا اللقاء �لتنسيق مع احتاد املنظمات اإلسالمية يف أور� بتاريخ    )٢(

لسرت بربيطانيا، ومثل الوفد اإلسالمي معايل األستاذ الدكتور عبد هللا بن صاحل العبيد، عضو جملس  -فيلد

الشورى، وسعادة األستاذ الدكتور حامد بن أمحد الرفاعي رئيس املنتدى اإلسالمي العاملي للحوار، مثلما شارك 

 خل بريطانيا.من اجلانب املسيحي وفد كبري من الفاتيكان وغريه من الكنائس من دا

عقدت هذه الندوات عرب قناة املستقلة بدعوة من مديرها سعادة الدكتور حممد اهلامشي احلامدي، والذي أدار   ) ٣(

األمريكية،حيث شارك يف الندوات الثالث وفد أمريكي يتكون من: -ان العالقات السعوديةاحلوار حتت عنو 

لعلوم السياسية يف جامعة مرييالند، وسعادة األستاذ الدكتور: سعادة الربوفيسور الدكتور: لويس كانتوري، أستاذ ا

 عبد الوهاب الكبسي، رئيس مركز اإلسالم والدميوقراطية يف واشنطن.



 
)٢العدد:  ٦ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ١٦٦ 

  املطلب الثالث: املنتدى السادس حلوار احلضارات بني اليا�ن والعامل اإلسالمي

نظمت اململكة العربية السعودية ممثلة مبعهد الدراسات الدبلوماسية واإلدارات العامة للشؤون 

سالمية بوزارة اخلارجية، املنتدى السادس حلوار احلضارات بني اليا�ن والعامل اإلسالمي، وذلك خالل اإل

م، وقد أقيم هذا املنتدى ٢٠٠٨مارس  ٢٥-٢٣هـ املوافق ١٤٢٩ربيع األول لعام  ١٨-١٥الفرتة من 

برعاية كرمية من مسو وزير اخلارجية صاحب السمو  "الثقافة واحرتام األد�ن"مبدينة الر�ض حتت عنوان: 

�ذه املناسبة نيابة عن خادم احلرمني الشريفني امللك عبدهللا  تهامللكي األمري/ سعود الفيصل الذي ألقى كلم

، دعا فيها إىل االهتمام �براز دور األد�ن يف ترسيخ القيم اإلنسانية واألخالق رمحه هللا بن عبدالعزيز

  مشدداً على أمهية احرتام األد�ن واحلضارات وتقدير دورها يف احلفاظ على القيم واألخالق.الفاضلة، 

  دور اجلهات السعودية الرمسية يف دعم ثقافة احلوار مع اآلخر: املبحث الثالث

  مطالب: ثالثةوفيه 

  دور اجلامعات السعودية يف دعم وتشجيع احلوار مع اآلخر املطلب األول:

حممد بن سعود اإلسالمية �لر�ض هلا دور كبري يف تشجيع ودعم احلوار مع جامعة اإلمام 

فقد عمدت اجلامعة إىل القيام بتأسيس بعض املعاهد اإلسالمية خارج اململكة لتكون �فذة  ،اآلخر

  فقامت على سبيل املثال مبا يلي: ،لرسالة اجلامعة يف الدعوة إىل احلوار وقبول اآلخر

 م، ويقدم املعهد رسالة ١٩٨٢هـ، ١٤٠٢يف مدينة طوكيو �ليا�ن عام  �سيس املعهد العريب

دعوية وحوارية مع اآلخر من خالل دورات، ولقاءات، وحماضرات، ونشرات تعريفية �إلسالم، وحيقق 

 .)١(جناحاً جيداً يف جمتمع حتكمه اآللة الصناعية ويتصل �جهزة اإلعالم

  يف مدينة واشنطن �لوال�ت املتحدة األمريكية عام �سيس معهد العلوم اإلسالمية والعربية

م، ويعمل هذا املعهد على إثراء الدراسات اإلسالمية واللغة العربية إىل جانب عدد ١٩٩٠هـ، ١٤١٠

من املراكز للبحث العلمي، واإلعالم والنشر، واحلضارة والرتاث واحلاسب اآليل، والدراسات االجتماعية 

ه بعقد دورات ولقاءات ومؤمترات تسعى مجيعها إىل تنشيط العمل الدعوي واملساعدة، إىل جانب قيام

 .)٢(واحلوار احلضاري مع اآلخر

  ًوهي الندوة اليت أبرزت  ،عقد ندوة احلوار اإلسالمي اليا�ين اململكة العربية السعودية أمنوذجا

                                                           

  ٤٧٩ص:، جهود اململكة العربية السعودية يف احلوار احلضاري مع اآلخر  )١(

السعودية، مع ذكر مناذج من اجلهود الدعوية السدالن، صاحل بن غامن، الدكتور، املكانة الدينية للملكة العربية    )٢(

، الر�ض، داخًال وخارجاً، مؤمتر اململكة العربية السعودية يف مائة عام، ا�لد السابع، دارة امللك عبد العزيز

  ١٥٤ص:م، ٢٠٠٧



 
 أمهية ثقافة احلوار يف اإلسالم وجهود اململكة العربية السعودية يف نشرها ١٦٧

 .)١(اآلخرإىل حد كبري دور اململكة الفاعل يف دعم وترسيخ ثقافة احلوار اإلسالمي مع 

 والذي يهتم �جراء الدراسات  ،إنشاء مركز الدراسات اإلسالمية املعاصرة وحوار احلضارات

  والبحوث املتخصصة يف جمال حوار احلضارات، وبيان موقف اإلسالم من احلوار مع أتباع الد��ت األخرى.

سيحي يف أورو� نظمت وزارة العدل السعودية عدة ندوات مشرتكة بني رجال القانون والفكر امل

وبني علماء اململكة العربية السعودية بر�سة وزير العدل فضيلة الشيخ حممد بن علي احلركان رمحة هللا 

عليه إلقامة ثالث ندوات هلذا الغرض يف مدينة الر�ض ابتداء من يوم األربعاء السابع من صفر 

ح مع الد�نتني مت االتفاق بني الوفد ، وأمام هذا االنفتا )٢(م١٩٧٢مارس (آذار)  ٢٢هـ املوافق ١٣٩٢

األورويب الذي يضم مجعية الصداقة الفرنسية السعودية يف �ريس على أن يزور وفد كبار علماء السعودية 

العاصمة الفرنسية �ريس ليشارك يف إقامة ندوات مسيحية إسالمية يف �ريس وبعض العواصم األوروبية 

  م واملسيحية. الستئناف حوار احلضارات بني اإلسال

، وعقدت ندوة �نية يف مقر الفاتيكان يف م١٩٧٤أكتوبر  ٢٣وعقدت الندوة األوىل يف �ريس يوم 

 ،م١٩٧٤أكتوبر  ٢٩، والندوة الثالثة يف جملس الكنائس العاملي يف جنيف يوم م١٩٧٤أكتوبر  ٢٥روما يوم 

وكانت الندوة  ،م١٩٧٤والندوة الرابعة يف �ريس وهي الثانية يف العاصمة الفرنسية عقدت يف الثاين من نوفمرب 

  .)٣(م١٩٧٤اخلامسة واألخرية يف ا�لس األورويب يف سرتاسبورغ وعقدت يف الرابع من نوفمرب 

  عبدالعزيز العاملية للرتمجةإطالق جائزة خادم احلرمني الشريفني امللك عبدهللا بن : الثايناملطلب 

، إطالق هذه اجلائزة العاملية رمحه هللا قرر خادم احلرمني الشريفني امللك عبدهللا بن عبدالعزيز

ألن الرتمجة وسيلة مهمة لنقل  ،للجهود املبذولة لتعزيز التواصل واحلوار بني احلضارات والثقافات دعماً 

لذي يؤدي إىل ترسيخ الروابط العلمية بني ا�تمعات علوم وخربات وجتارب األمم والشعوب، األمر ا

  .)٤(والثقافات األخرىوتقوية التفاعل بني الثقافة العربية اإلسالمية  ،اإلسالمية

                                                           

ستقبلية، حبث اليا�نية، نظرة م -تركستاين، عبد العزيز بن عبد الستار، الدكتور، العالقات اإلعالمية السعودية  ) ١(

مقدم إىل ندوة احلوار اإلسالمي اليا�ين، اململكة العربية السعودية منوذجاً، جامعة اإلمام حممد بن سعود 

  م٢٠٠٤سالمية، الر�ض، اإل

وذلك تفاعًال مع وثيقة جممع الفاتيكان واليت �ركها البا� بولس السادس حيث أوفد رئيس أمانة جممع الفاتيكان   ) ٢(

املسلمني إىل اململكة العربية السعودية حامًال رسالة البا� للملك فيصل بن عبد العزيز طيب هللا ثراه عام لغري 

  أبدى فيها رغبته بقيام تعاون بني الد�نتني املسيحية واإلسالم ملا فيه خدمة اإلنسانية على املدى البعيد. ،م١٩٧٢

لعربية السعودية يف تشجيع احلوار احلضاري مع اآلخر، حبث عرجاوي، مصطفى حممد، الدكتور، جهود اململكة ا  )٣(

مقدم إىل املؤمتر العاملي األول عن جهود اململكة العربية السعودية يف خدمة القضا� اإلسالمية، احملور الثاين، 

  ٦٨٤، ٦٨٣ص:م، ٢٠١٥ا�لد الثاين، دارة امللك عبد العزيز، الر�ض، السعودية 

 هـ وعلى موقعها �النرتنت.١٤٢٩جب ر  ١٠جريدة الر�ض بتاريخ راجع تفصيل ذلك يف   ) ٤(



 
)٢العدد:  ٦ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ١٦٨ 

  هللا العاملي للحوار بني أتباع األد�ن والثقافات افتتاح مركز امللك عبد: الثالثاملطلب 

، يف دعم وتعزيز احلوار مت رمحه هللا عبدهللا بن عبدالعزيزامتداداً جلهود خادم احلرمني الشريفني امللك 

م، حبضور عدد من ٢٠١٢نوفمرب  ٢٦هـ املوافق ١٤٣٤اإلعالن عن إنشاء هذا املركز يف شهر حمرم 

الشخصيات الدولية ورجال السياسة وعلى رأسهم األمني العام ألمم املتحدة �ن كي مون، واألمري سعود 

  .)١(أن هذا املشروع يعكس مبادرة إنسانية جادة للسالم والتعايش واالحرتام واحملبةالفيصل وغريهم، وال شك 

  : امتةاخل

وبعد أن استعرضت أمهية احلوار يف اإلسالم وجهود اململكة العربية السعودية يف دعم ثقافة احلوار 

  :مع اآلخر وصلت إىل تقرير بعض النتائج اليت توصلت إليها يف هذا البحث وهي كالتايل

إن االختالف واخلالف سنة كونية مرتبطة �لظروف البيئية واملناخ الثقايف للشعوب، و�لتايل  -١

جيب أن يقوم احلوار على قبول اآلخر والتحرك حنو الرد عليه �سلوب يعكس حقيقة ديننا وسنة 

دعم نبينا، وهذا هو دور العلماء والباحثني يف الدول اإلسالمية يف إيضاح منهج اإلسالم يف 

 احلوار والتفاهم والتعارف والتعايش السلمي بعيداً عن اإلقصاء والتعايل.

أنه ال يعين انفتاح احلوار اإلسالمي على اآلخر التفريط يف ثوابت اإلسالم ومبادئه أو التنازل عنها،  - ٢

وإمنا مقصود ذلك إرساء أسس التعايش السلمي بني األفراد واجلماعات واألمم ونشر ثقافة الّسلم 

والسالم، واألمن واألمان وهو وسيلة من الوسائل، ولعلها السالح الصامت الذي نغزو به قلوب 

ومن هنا يكون من الضروري السعي لعقد مواثيق عدم  ،اآلخرين فتدين �حلق اعرتافًا أو إنصافاً 

 االعتداء على مقدسات الناس كما عقدت املواثيق على احرتام سائر احلقوق اإلنسانية.

ملكة العربية السعودية قدمت منوذجًا حيتذي به يف دعم وتشجيع احلوار مع اآلخر مما إن امل -٣

جيعلها يف موقع الر�دة من خالل ما قدمته من مبادرات وحوارات ولقاءات مع خمتلف الدول 

الغربية سعيًا للتواصل اجلاد واملثمر من أجل تعميق ثقافة قبول اآلخر، اليت تنبع من جوهر 

 سالمية، وهذا الدعم �بع من إرادة سياسية واعية ومدركة حلجم وعظم املسؤولية.الشريعة اإل

لمي ينبغي تثمني جهود اململكة العربية السعودية يف نشر -٤ على مجيع  ثقافة احلوار والتعايش الّسِ

والدولية، املتمثّلة يف الدعوة للحوار، والتقريب بني الطوائف  ،واإلقليمية ،املستو�ت، الوطنية

ملذاهب يف ا�تمعات املختلفة، وكذا يف تنشيط وتفعيل املؤمترات والندوات العلمية اليت يدور وا

لميموضوعه   .ا حول احلوار، والتعايش الّسِ

إن ما قامت به اململكة العربية السعودية من جهود مشكورة يف دعم وتعزيز احلوار احلضاري مع  -٥

                                                           

 السنة اخلمسني. ١٤٢٢٨ه العدد ١٤٣٠حمرم  ١٤راجع تفاصيل ذلك يف جريدة الر�ض بتاريخ   ) ١(



 
 أمهية ثقافة احلوار يف اإلسالم وجهود اململكة العربية السعودية يف نشرها ١٦٩

 ونتائجه البناءة، ومن أمهها ما يلي:اآلخر مل يذهب هباء، وإمنا كانت له مثاره 

 .فتح آفاق التواصل والتبادل املعريف مع اآلخر �دف تقدمي صورة حقيقية �إلسالم 

  العمل على تقدمي اإلسالم السمح الذي يقبل اآلخر ويتعامل معه مع احملافظة على اهلوية

 اإلسالمية.

 احلضاري للبشرية. ياإلسهام يف التقدم والرق 
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