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إن الدعو� إ� احلوار ب� األفراد واجلماعا� والشعو� يف ال�قافة اإلسالمية، مرد�ها يف األ�� 

األرض، يف إ�ار األ�و� إ� عاملية اإلسالم، من أج� الت�اد� ال�قايف والتوا�� احل�ار�، و�د� عمار� 

لكونية يف ه�� احليا�، و� ألن ا�تال� ال�قافا� والد��� ب� ب� ال�شر س�ة من س�ن � ا، اإلنسانية

�كن ا�بتعاد ع�� أو إ��ال� أو �ميش� ع�د التعام� م� ال�ا�، ه�ا هو امل�دأ ال�� �ل� � علي� 

  اإلنسان يف ه�� احليا�، ومن �اه� ذل� فهو �د التاري� والس�ن الكونية.

و� الو�� أو اإل�ليم� و�عت� ال�قافة من األمور ذا� العال�ة الوثيقة �حلوار، سوا� عل� املست  

و� �� أن عاملية ال�قافة اإلسالمية ��و�يتها، ه� ثقافة �وا�� بشر� و�اور إنسا�،  ،أو العامل�

  و�عاي� ب� األم�.

و���� اململكة العربية السعودية جهودا� ���� جدا� يف دع� و�ع�ي� احلوار احل�ار� م� ا��ر، و� 

وإ�ا ألن ا�نتما� ل�سالم والو�� ل� يف األسر� السعودية � يكن �رد ر�ية فكرية أو  ،�� ذل� من فرا�

م�ه� سياس�، أو �رد �عار يرف� يف مر�لة من مرا�� �كمه�، �رد الو�و� إ� �لو� املسلم� أو 

  .��١وا�� احليا�عقو�� سوا� يف دا�� اجل�ير� أو �ارجها، وإ�ا �ان �سيدا� مل�اد� اإلسالم وأ�كام� يف 

وإعال� �ي� الدين اإلسالم�، و�ان  ،و�قي� العد� ،ومن � �لوا لوا� الدعو� إ� إ�امة �ر� �

سال�ه� يف ه�� الدعو� هو احلوار ا�اد� ال��ا� ال�� �ا�� العقو� فيمل�ها فهما� ويقي�ا� �ن ه�ا� 

و� ���  ،��� والس�ة ال��وية مها دستور الدولةمدبرا� ��ا الكون، إ� جان� الت��يد عل� أن القرآن الكر�

عل� ب�� ما �مل� القرآن من إع�ا� يف بال�ت� وف�ا�ت� وإ�ا�ت� بك� ما يف ه�ا الكون، ويك�ي�ا 

ف�را� واعت�ا�ا� أن مع����ا ه� ه�ا الكتا� الر�� ال�� يعد دليال� وا��ا� وبرها�� سا�عا� عل� أن احلوار 

  الدعو� اإلسالمية وم�ه�ها. واإلفهام مها أسا� 

لم�،  � ��� أن للمملكة العربية السعودية جهودا� معت��، يف نشر ثقافة احلوار والتعاي� الس��

عل� �ي� املستو��، الو��ية واإل�ليمية والدولية، ���ل� يف الدعو� لل�وار، والتقري� ب� ال�وا�� 

  وامل�اه� يف ا�تمعا� امل�تل�ة، وأ��� �ل��ر�

أو��� ما يتعل� ���ا�يا� الس�الم ب� أب�ا� ا�تم� الوا�د، ويف ه�ا ال�ا� أذ�ر عل� س�ي� امل�ا� 
�����������������������������������������������������������

اململكة العربية السعودية يف احلوار احل�ار� م� ا��ر، امل��ر أسود، حممد بن ع�د الر�ا�، الد�تور، جهود   � �١

العامل� األو� عن جهود اململكة العربية السعودية يف �دمة الق�ا� اإلسالمية، ا�ور ال�ا�، اجل�� ال�ا�، دار 

 �����م، ��١٥لر�ض، السعودية، املل� ع�د الع�ي� �

� ال�� �در يف عهد �ادم احلرم� الشري�� املل� فهد بن ع�د الع�ي� ه�ا ما ن� علي� ال��ام األساس� لل�ك  � ��

و�د جا� في� �ن القرآن والس�ة ال��وية مها م�دران أساسيان ه�، ������١�١و�ري�  ��لك� ر�� أ��ألمر امل

م عليها ن�ام وأن العد� واملساوا� والشور� ه� أه� األس� ال� يقو  ،جلمي� األن�مة يف اململكة العربية السعودية

 احلك� يف اململكة.
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، ال� ب�ل� اململكة العربية السعودية من أجلها جهود�ا معت��� وذل� للتقري� ب� ��١ا��ا�ية ال�ا��

��، الد�اع� إ� ا�ستقرار يف �ي� األ�را� الل��انية امل�تل�ة، عل� �يام دولة �وية أساسها الوفا� الو 

امليادين، ��من العي� املش�� ب� �ي� الل��اني�، و��م�ن م�دأ �رية املعتقد و�ارسة الشعا�ر الدي�ية، 

لم�.   يف إ�ار التعاي� الس��

�نيا�� يف ��شي� و��عي� امل��را� وال�دوا� العلمية ال� يدور مو�وعها �و� احلوار، والتعاي�   

�نشا� مر��  ر�� � ومن أمهها م�ادر� �ادم احلرم� الشري�� املل� ع�د � بن ع�د الع�ي� لم�الس�� 

يف م��ر القمة اإلسالم�  ر�� � عامل� لل�وار ب� �ي� امل�اه� اإلسالمية، وال� أعلن ع�ها

أن احلوار  ر�� � و�ان ذل� إدرا�ا� م�� ،ه����١ا�ست��ا�� الراب� يف مكة املكرمة يف �هر رم�ان 

ب� األم� وأ��ا� امل�اه� امل�تل�ة هو الس�ي� األم�� حل� �ي� املشا�� ال� يعا� م�ها العا� يف 

  ه�� ال�رو� الراه�ة.

وفيما يل� نلق� ال�و� عل� أه� األعما� ال� �ام� �ا اململكة العربية السعودية لدع� و�ع�ي� 

  ر� األمر ال�� أو� إ� إ�اعة األمن والسالم عل� �ي� املستو��.احلوار احل�ا

  و���يل� �ا��� ،و�ا�ة ،و�سم� ه�ا ال��� إ� مقدمة وثالثة م�ا��

 املقدمة� ذ�ر� في� أمهية املو�و�.

 امل��� األو�� أمهية احلوار احل�ار� يف اإلسالم ودور� يف نشر األمن والسالم.

 �سسا� السعودية الدولية يف دع� ثقافة احلوار م� ا��ر.امل��� ال�ا�� دور امل

 امل��� ال�ال�� دور اجلها� السعودية الر�ية يف دع� ثقافة احلوار م� ا��ر.

  ، وفيها أه� ال�تا��ا�ا�ة

  ��ية ا�وا� ا��ا�� يف ا���� ودو�� يف �شر ا��� والس��� امل��� ا�و�

  اإلسالم من �ال� امل�اد� واألس� ا��ية��ت�� أمهية احلوار احل�ار� يف 

من املقرر يف القرآن الكر� والس�ة ال��وية أن اإلسالم � يكر� أ�دا� عل� الد�و� في�، و�د ��١

د� ث�� ذل� يف عدد من ا��� القرآنية م�ها �ول� �عا�� � � الر��� ر�ا�� يف� الد��ين� ��د� �������� �� إ���

ن� ال������ 
� م�ن� ي�ش�ا�� �وم�ها �ول� �عا��  ����م�

د� اه��� و�ل�ك�ن� ا��� ي��ه�  .����ل�ي��� ع�ل�ي��� ه�د�

إن اإلسالم يوج� عل� املسلم� دعو� �� املسلم� �حلكمة واملوع�ة احلس�ة، و� �� أن ���

�����������������������������������������������������������

  �����������������httان�ر املو�� الر�� حلكومة اجلمهورية الل��انية،    ��١

 ��٥سور� ال�قر��   � ��

  ���سور� ال�قر��   � ��
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�� م� �� املسلم�، ألن� � �كن أل�د أن يقت �قي� ه�ا الواج� ي�د� إ� ا�ن�تا� واحلوار

 �إلسالم دي�ا� إ� إذا است�ا� أن ي�ي� ما يف ن�س� من �كو� أو است�سارا� عن اإلسالم.

إذا ن�ر� إ� �ري� اإلسالم وجد� أن اإلسالم اع�� �ألد�ن والل�ا� وامل�اه�، وب�ا� علي� ���

فقد عام� املسلمون أه� املل� األ�ر� معاملة �ر�ة، وعا� يف ا�تم� املسل� ال��را� 

اليهود� وا�وس� و��ه�، فاأل�� يف عال�ة الشعو� والدو� عل� ه�� األرض أن يعيشوا و 

بت�اه� و�عاون، و� �و� أل�د أن ي�رض دي�� أو معتقد� أو ثقافت� �لقو�، لقو� � ع� وج� 

ر�م�ك��� ع���د� ا��� أ���� �� ت��ع�ار�ف�وا إ�ن� أ���
�� ل�

 .���١ق�ا���� و�ج�ع�ل���ا���� ��ع�و�� و������ا��

إن املقرر يف الشريعة اإلسالمية أن ا��تال� ب� ال�ا� يف العقيد� والدين وا�� �شي�ة � ع� ���

�� إ��� م�ن� �وج� لقو� � ع� وج�� 
�� و��� ي����ال�ون� ���ت�ل��� د�

و�ل�و� ��ا�� ر�ب��� جل��ع��� ال��ا�� أ�م�ة� و�ا��

�� ر�ب��� 
  .����ر���

أن الدعو� إ� احلوار، و�ربية ال�رد واجلماعة علي�، ونشر ثقافت� يف ا�تم�، � يعد� �ال�ة � ��� 

وأن العا� أ���  ،�ا��ة �ة، ووا�� الس�� ال��وية الع�ر��رعية، �ا ذ�ر�� من األدل�ة من الكتا� والس

ف���� التوا�� والتعار� سهال� لل�اية  ،ا�ن أ��� �لقرية ال����، ب��� �قد�م التك�ولوجيا املعلوما�ية

ب� ال�شر من �� اجل�سيا� واألد�ن، ولع�� �� ه�ا ي�يد من سهولة التوا�� واحلوار ال���ا� ب� 

ل� والس�الم، واألمن واألمان.   ا��اها� امل�تل�ة، �ا �دم التعاي� السلم�، والس��

مر، إ� �س� مستو� العال�ا� ب� وه�ا ال�و� من التعاي� الس�لم�، يهد� يف �قي� األ  

   .ي�ة وا�تمعا� ال� يقيمون فيهاالشعو� أو ال�وا��، أو األ�ليا� الدي�

واملعلوم أن� لي� من لوا�م العقيد� واإل�ان يف اإلسالم، الق�يعة وا�نع�ا� عن �� املسلم�،   

علي� عال�ة املسلم� م� ��  ورف� العي� املش�� معه�، ب� إن� األ�� العام ال�� ي���� أن �كون

املسلم�، �ا�� عل� احلوار والتعار�، والتوا�� وال�، والدعو� إ� � ع� وج� �حلكمة واملوع�ة 

ا � �لقول� �عا�، عل� ما في� �� ل�نسانية �ا��ة احلس�ة، والدف� �ل� ه� أ�سن، والتعاون �� أ�ي��ه�

�ن ذ��� 
��ا��� م� ر�م�ك��� ع��د� ا��� أ����ق�ا���� إ�ن� ا��� ال��ا�� إ��� ��ل�ق� ت��ع�ار�ف�وا إ�ن� أ���

�� ل�
 و�أ�ن���� و�ج�ع�ل���ا���� ��ع�و�� و������ا��

ر�

 ��
�� ي�� ��

  .����ع�ل�

لم�، وب� ذل� ال�� أ�� مدلو��    وي���� أن ن�ر�� ب� ه�ا امل�هوم ال��ي� للتعاي� الس��

آ�ر، �ي� يت�م�ن أمور�ا �ال�ة �ام�ا ل�سالم ومقا�د�، ��نكار األمور املعلومة من الدين �ل�رور�، 

�����������������������������������������������������������

 �١سور� احل�را��   � �١

  �١١ ��١١سور� هود�   � ��

 �١ احل�را��سور�   � ��
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ر ب�شر ��ر� يف م�� �ع�ي� ���ي� الشريعة اإلسالمية عموم�ا، وأ�كام احلدود ��و��ا، والسما� للكاف

ا�تمعا� اإلسالمية، �س� �قو� األ�ليا� واحلر�� الدي�ية� فه�ا و��� �ال� لكتا� � �عا� 

  ، وال���و� يف ه�ا ال�ا� �ر�ة ووا��ة.�وهد� ال�� 

��وا ع�د�و��� و�ع�د�و����� ��وم�ها �ول� �عا�   ا ال���ين� آم���وا �� ���ت��� ل�م�و�د��� �� أ�ي��ه� ي�ا�� ���ل�ق�ون� إ�ل�ي�ه�� ��
أ�و�ل�

�ك��� إ�ن ���ت� 
 ر�ب�

��� ���� أ�ن �����م���وا �� ن� احل����� ���ر�ج�ون� الر�س�و�� و�إ���
�
ا����� م� اد�ا يف� و���د� ����ر�وا ���ا ج� ه�

ت��� ج� �� ��ر�ج�

ر�ون� إ�ل�ي�ه�� �� 
��ا�� م�ر���ا�� ��س�

� و�اب�ت�
ع�ل��� م��ك��� ف��ق�د� ���� س���يل� ت��� و�م�ا أ�ع�ل��ت��� و�م�ن ي���� ��ي��  و�أ��� أ�ع�ل��� ���ا أ���

ل�م�و�د���

  .���١س�و�ا�� الس���ي�� 

و�ك� سهولة ا���ا� والتعار� ب� ال�شر من �� اجل�سيا� واألد�ن، عن �ري� موا��   

مة اإلسالمية، أفرادا� و�اعا� وم�سسا�، ا�هتمام عل� األ التوا�� ا�جتماعية امل�تل�ة، أ��� ل�اما� 

���ل� احلوار، وو�ع� يف إ�ار� ال��ي�، و��عيل� عل� مستو� ال�ام� ال�بوية والتعليمية واإلعالمية، 

أو ثقافية، �ال�ة لقيم�ا احل�ارية اإلسالمية، �د يتلق��ها  ،أو فكرية ،�� � �د� ان�ال�� عقدية

   .ي� �ا � ي��عه�، �ا��ة��اب�ا، و�عود عل

  دو� امل��سا� السعودية ال�ولية يف د�� ��ا�ة ا�وا� �� ا��ر�  امل��� ال�ا�

  �ثالثة م�ال�وفي� 

  دو� �اب�ة العا� ا����� �كة املكر�ة يف د�� ��ا�ة ا�وا� �� ا��ر�  امل�ل� ا�و�

و�ا ���يتها  ،راب�ة العا� اإلسالم� راب�ة مستقلة ��� املسلم� يف �ي� أ�ا� العا� �عد�   

م� �كة املكرمة و�تمت� �ل��ة الدولية �ي� إ�ا ع�و ���١ه� � ١��١ا�عت�ارية، و�د أنش�� عام �

ل� مرا�� من الدرجة األو� ب� امل��ما� الدولية �� احلكومية ذا� الو�� ا�ستشار� ��

 ،�ما أ�ا ع�و ���مة ال�بية والتعلي� وال�قافة �اليونسكو�  ،ا��ت�اد� وا�جتماع� �ألم� املت�د�

�ها مو�عها يف �ل� العا� و�د مك�  ،وع�و ب��دو� ال��� العامل� �ي�ة األم� املت�د� �اليونيسي��

  .�رر م� ا�اإلسالم� ومكانتها الدولية من القيام بدور ��� يف دع� احلوا

  �ومن أبر� ه�� األدوار

��� عقد لقا�ا� وندوا� وم��را� لل�وار اإلسالم� املسي�� �ي� عقد لقا� علم� ��

برعاية الراب�ة يف �هورية �ري�يداد، و� و�� األس� واملر�ك�ا� لتكون أر�ا� �بتة ي��ل� م�ها احلوار 

 .���اإلسالم� املسي��

�����������������������������������������������������������

 ١املمت��ة�سور�   � �١

 �����دية يف احلوار احل�ار� م� ا��ر، العربية السعو جهود اململكة   ���
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اإلسالم� الد�تور ع�د� عمر ن�ي� ل�ا� ال�ا�يكان عام ��ر� األم� العام لراب�ة العا� ��

والتق� الوفد �� ال�ا�يكان  ،م عل� رأ� وفد من علما� السعودية والعا� اإلسالم����١ه� �١�١

وانته� إ� الع�م  ،وجر� �وار م�و� ،الرا�� �يو��ا بول� ال�ا�� ��ور عدد من �رادلة ال�ا�يكان

 املسلم� واملسي�ي� لت�ي� أهدا� احلوار ال��يلة.عل� متابعة احلوار ب� 

م، التق� وفد إسالم� عامل� بر�سة الد�تور أ�د حممد عل� أم�، ���١ه�، �١�١يف عام ��

� م��ر العا� اإلسالم�، واأل�هر، وا�ل�  أم� عام راب�ة العا� اإلسالم� ومع� ��الن لك� من

��مة امل��ر اإلسالم� ��لة ��إليسسكو� م� وفد ��� الك�ا�� اإلسالم� العامل� للدعو� واإل�اثة، وم

 .��١الكاثوليكية يف العا� بقياد� ر�ي� ا�ل� ال�ابو� لل�وار ب� األد�ن يف ال�ا�يكان

م، عقد امل��ر اإلسالم� العامل� لل�وار يف مكة املكرمة ��را� ����ه�، ���١يف عام ��

��ا�  �٥م �ال� ه�ا امل��ر �وا� وامل��را� التابعة لراب�ة العا� اإلسالم�، و�د� اإلدار� العامة للدراسا� 

��اول� اعتماد ال�واب� والقواعد ال� ي���� عل� املسلم� ا��اعها يف احلوار م� �� املسلم�، و��ر 

مل��ر إنشا� مر�� ر ا� عا� من أ�ا� العا� العر� واإلسالم� والدو�، و�ر� ���ه�ا امل��ر أ��ر من �

لل�وار احل�ار� وجا��� دولية �س� املل� ع�د � بن ع�د الع�ي� عل� جهود� ا��� يف نشر احلوار 

 .���احل�ار� ب� األم�

عقد� راب�ة العا� اإلسالم� م��را� دوليا� يف مدي�ة مدريد بع�وان� �امل��ر العامل� لل�وار ب� ��

��١ه� املواف� ���١��١٥���١را� وال�قافا�� �ال� ال��� من أ��ا� الرسا�� السماوية واحل�ا

م بتوجي� ودع� ورعاية من �ادم احلرم� الشري�� املل� ع�د� بن ����من �هر يوليو لعام  �١

�د� إبرا� دور اململكة العربية السعودية يف �قي� الت�اه� والتعاون ب� األم� ال�  ر�� � ع�دالع�ي�

�معها امل�اد� اإلنسانية الك�� والقي� الع�م�، وب�ل� است�ا� �ادم احلرم� الشري�� أن ي��� أ�د 

 .���أبر� دعا� السالم واحلوار �ما و��� ب�ل� �ي� وسا�� اإلعالم ال�ربية

اب�ة العا� اإلسالم� م��را� دوليا� يف مدي�ة ج�ي� بسويسرا، �ال� ال��� �ما ن�م� ر ��

م وذل� ل�يان أمهية احلوار ب� أ��ا� األد�ن وال�قافا� وأثرها يف ���������ه� املواف� �����١��١

�����������������������������������������������������������

ن�ي�، ع�د � عمر، الد�تور، الت�سي� ب� امل�سسا� اإلسالمية املع�ية �حلوار، �� مقدم إ� امل��ر اإلسالم�   � �١

 ���١ ����١م، ����العامل� لل�وار، ا�لد ال�ا�، راب�ة العا� اإلسالم�، مكة املكرمة، 

الد�تور، مهارا� ا���ا� وفن احلوار، جامعة املل�  ب��ر، �سان بن عمر، الد�تور، امله�ا، سام� بن أ�د،  � ��

 ���١٥م، ����ع�د الع�ي� جد�، ال��عة األو�، 

  ه�����١اد� ا��ر�  ��� يوم اجلمعة �١��١جريد� اجل�ير� �لر�ض، العدد �  � ��



�
١�٥  أمهية ثقافة احلوار يف اإلسالم وجهود اململكة العربية السعودية يف نشرها

 .��١إ�اعة �ي� اإلسالم سعيا� للو�و� إ� �تم� إنسا� يسود� الت�اه� وا���ام املت�اد�

  دو� ���مة ال�عاو� ا����� ��ي�ة ج�� يف د�� ��ا�ة ا�وا� �� ا��ر� ال�ا�امل�ل� 

م� يف مكة املكرمة يف عهد املل� ع�د ���١ه� ���١أنش�� م��مة امل��ر اإلسالم� عام �

و�ا مر�� إ�ليم� يف جد�،  ،ومقر أمانتها العامة يف �را�ش� جبمهورية ��ستان اإلسالمية ،الع�ي� ر�� �

  وم�ها� ،و�ا إ�ا�ا� ���� يف �ا� احلوار احل�ار� م� ا��ر

وال�� ي��ل� �همة الت�سي� يف ميادين احلوار  ،�سي� امل�تد� اإلسالم� العامل� لل�وار��

� م��مة إسالمية عاملية، ه� أع�ا� ا�ل� اإلسالم� العامل� للدعو� ��١ب� ما ي�يد عن �

 ثة �لقاهر�.واإل�ا

الكاثوليك� �ال�ا�يكان� ال�  �ال�ام�ة لل��ة ا���ا� اإلسالم� املشار�ة يف فعاليا� الدور���

ن�مها امل�تد� اإلسالم� العامل� لل�وار �لتعاون م� ا�اد امل��ما� اإلسالمية يف أورو�، �و� مو�و� 

 .���الدين والتميي� الع��ر�

ندوا� ولقا�ا� �شم� �تل� الق�ا� وعل� رأسها مس�لة و� �ال� ه�� ال��ر� عقد عد� 

�وار احل�ارا�، �ي� ��او� اللقا� الساد� عقد ثال� ندوا� �و� �وار احل�ارا� وال�قافا� يف 

  .���م بل�دن����يوليو  ��١إ�  �١األ�م من 

��ور  م م� مس�و� املر�� ال�قايف اإلسالم� يف ل�دن����يوليو  ��وعقد اللقا� الساب� يف 

م عقد ندو� ع� ��ا� املستقلة �و� جدو� احلوار ����يوليو  ��بع� �يادا� العم� اإلسالم�، ويف 

  .م� ا��ر 

و�لتا� ف�ن ه�� اجلولة وما جا� فيها ي��د عل� أمهية ا���ا� وأمهية احلوار �عت�ار� امل�� ال�اع� 

املستو� الدو�، ومد� اهتمام اململكة العربية للتعار� والت�اه� عل� املستو� العر� واإلسالم� وعل� 

  السعودية بدع� احلوار احل�ار� عل� املستو� الدو�.

�����������������������������������������������������������

 �، امل�در الساب�. ���احلوار احل�ار� م� ا��ر � � جهود اململكة العربية السعودية يف  � �١

م، يف مدي�ة مار� ����يوليو ��١ �١عقد ه�ا اللقا� �لت�سي� م� ا�اد امل��ما� اإلسالمية يف أور� بتاري�    ���

لس� ب�ي�انيا، وم�� الوفد اإلسالم� معا� األستاذ الد�تور ع�د � بن �ا� الع�يد، ع�و �ل�  �فيلد

الشور�، وسعاد� األستاذ الد�تور �امد بن أ�د الرفاع� ر�ي� امل�تد� اإلسالم� العامل� لل�وار، م�لما �ار� 

 �� بري�انيا.من اجلان� املسي�� وفد ��� من ال�ا�يكان و��� من الك�ا�� من دا

عقد� ه�� ال�دوا� ع� ��ا� املستقلة بدعو� من مديرها سعاد� الد�تور حممد ا�ا�� احلامد�، وال�� أدار   � ��

األمريكية،�ي� �ار� يف ال�دوا� ال�ال� وفد أمريك� يتكون من� �ان العال�ا� السعوديةاحلوار �� ع�و 

لعلوم السياسية يف جامعة م�يالند، وسعاد� األستاذ الد�تور� سعاد� ال�وفيسور الد�تور� لوي� �انتور�، أستاذ ا

 ع�د الوها� الك�س�، ر�ي� مر�� اإلسالم والد�و�را�ية يف وا���ن.



�
��العدد�  �ا�لد � �لة علمية حمكمة

 ١��

  امل�ل� ال�ال�� امل���� الساد� �وا� ا��ا�ا� ب� اليا�� والعا� ا�����

ن�م� اململكة العربية السعودية ��لة �عهد الدراسا� الدبلوماسية واإلدارا� العامة للش�ون 

سالمية بو�ار� ا�ارجية، امل�تد� الساد� حلوار احل�ارا� ب� اليا�ن والعا� اإلسالم�، وذل� �ال� اإل

م، و�د أ�ي� ه�ا امل�تد� ����مار�  ����٥ه� املواف� ���١ربي� األو� لعام  �١٥�١ال��� من 

برعاية �ر�ة من �و و�ير ا�ارجية �ا�� السمو  �ال�قافة وا��ام األد�ن��دي�ة الر�ض �� ع�وان� 

��� امل�اس�ة نيابة عن �ادم احلرم� الشري�� املل� ع�د�  ت�امللك� األم�� سعود ال�ي�� ال�� ألق� �لم

، دعا فيها إ� ا�هتمام �برا� دور األد�ن يف �رسي� القي� اإلنسانية واأل�ال� ر�� � بن ع�دالع�ي�

  مشددا� عل� أمهية ا��ام األد�ن واحل�ارا� و�قدير دورها يف احل�ا� عل� القي� واأل�ال�.ال�ا�لة، 

  دو� ا�ها� السعودية الر�ية يف د�� ��ا�ة ا�وا� �� ا��ر� امل��� ال�ال�

  م�ال�� ثالثةوفي� 

  دو� ا�ا�عا� السعودية يف د�� و�ش�ي� ا�وا� �� ا��ر امل�ل� ا�و��

حممد بن سعود اإلسالمية �لر�ض �ا دور ��� يف �ش�ي� ودع� احلوار م� جامعة اإلمام 

فقد عمد� اجلامعة إ� القيام بت�سي� بع� املعاهد اإلسالمية �ار� اململكة لتكون �ف��  ،ا��ر

  فقام� عل� س�ي� امل�ا� �ا يل�� ،لرسالة اجلامعة يف الدعو� إ� احلوار و��و� ا��ر

م، ويقدم املعهد رسالة ���١ه�، ���١يف مدي�ة �و�يو �ليا�ن عام  �سي� املعهد العر���

دعوية و�وارية م� ا��ر من �ال� دورا�، ولقا�ا�، وحما�را�، ونشرا� �عري�ية �إلسالم، و�ق� 

 .���١ا�ا� جيدا� يف �تم� �كم� ا�لة ال��اعية ويت�� �جه�� اإلعالم

يف مدي�ة وا���ن �لو��� املت�د� األمريكية عام �سي� معهد العلوم اإلسالمية والعربية ��

م، ويعم� ه�ا املعهد عل� إثرا� الدراسا� اإلسالمية والل�ة العربية إ� جان� عدد ���١ه�، �١�١

من املرا�� لل��� العلم�، واإلعالم وال�شر، واحل�ار� وال�ا� واحلاس� ا��، والدراسا� ا�جتماعية 

� بعقد دورا� ولقا�ا� وم��را� �سع� �يعها إ� ��شي� العم� الدعو� واملساعد�، إ� جان� �يام

 .���واحلوار احل�ار� م� ا��ر

وه� ال�دو� ال� أبر��  ،عقد ندو� احلوار اإلسالم� اليا�� اململكة العربية السعودية أ�وذجا� ��

�����������������������������������������������������������

  �����، جهود اململكة العربية السعودية يف احلوار احل�ار� م� ا��ر  ��١

السعودية، م� ذ�ر �اذ� من اجلهود الدعوية السد�ن، �ا� بن �ا�، الد�تور، املكانة الدي�ية للملكة العربية    ���

، الر�ض، دا�ال� و�ارجا�، م��ر اململكة العربية السعودية يف ما�ة عام، ا�لد الساب�، دار� املل� ع�د الع�ي�

  ���١٥م، ����



�
١��  أمهية ثقافة احلوار يف اإلسالم وجهود اململكة العربية السعودية يف نشرها

 .��١ا��رإ� �د ��� دور اململكة ال�اع� يف دع� و�رسي� ثقافة احلوار اإلسالم� م� 

وال�� يهت� �جرا� الدراسا�  ،إنشا� مر�� الدراسا� اإلسالمية املعا�ر� و�وار احل�ارا���

  وال��و� املت���ة يف �ا� �وار احل�ارا�، وبيان مو�� اإلسالم من احلوار م� أ��ا� الد��� األ�ر�.

سي�� يف أورو� ن�م� و�ار� العد� السعودية عد� ندوا� مش��ة ب� رجا� القانون وال�كر امل

وب� علما� اململكة العربية السعودية بر�سة و�ير العد� ف�يلة الشي� حممد بن عل� احلر�ان ر�ة � 

علي� إل�امة ثال� ندوا� ��ا ال�رض يف مدي�ة الر�ض ابتدا� من يوم األربعا� الساب� من ��ر 

� م� الد�نت� � ا���ا� ب� الوفد ، وأمام ه�ا ا�ن�تا ���م���١مار� �آذار�  ��ه� املواف� ���١

األورو� ال�� ي�� �عية ال�دا�ة ال�رنسية السعودية يف �ري� عل� أن ي�ور وفد ��ار علما� السعودية 

العا�مة ال�رنسية �ري� ليشار� يف إ�امة ندوا� مسي�ية إسالمية يف �ري� وبع� العوا�� األوروبية 

  م واملسي�ية. �ست��ا� �وار احل�ارا� ب� اإلسال

، وعقد� ندو� �نية يف مقر ال�ا�يكان يف م���١أ�توبر  ��وعقد� ال�دو� األو� يف �ري� يوم 

 ،م���١أ�توبر  ��، وال�دو� ال�ال�ة يف �ل� الك�ا�� العامل� يف ج�ي� يوم م���١أ�توبر  �٥روما يوم 

و�ان� ال�دو�  ،م���١وال�دو� الرابعة يف �ري� وه� ال�انية يف العا�مة ال�رنسية عقد� يف ال�ا� من نوفم� 

  .���م���١ا�امسة واأل��� يف ا�ل� األورو� يف س�اس�ور� وعقد� يف الراب� من نوفم� 

  ���الع�ي� العاملية لل��ة���� جا��� �اد� ا�ر�� الشري�� املل� ���� ب� � ال�ا�امل�ل� 

، إ�ال� ه�� اجلا��� العاملية ر�� � �رر �ادم احلرم� الشري�� املل� ع�د� بن ع�دالع�ي�

ألن ال��ة وسيلة مهمة ل�ق�  ،لل�هود امل��ولة لتع�ي� التوا�� واحلوار ب� احل�ارا� وال�قافا� دعما� 

ل�� ي�د� إ� �رسي� الرواب� العلمية ب� ا�تمعا� علوم و��ا� و�ار� األم� والشعو�، األمر ا

  .���وال�قافا� األ�ر�و�قوية الت�اع� ب� ال�قافة العربية اإلسالمية  ،اإلسالمية

�����������������������������������������������������������

ستق�لية، �� اليا�نية، ن�ر� م ��ر�ستا�، ع�د الع�ي� بن ع�د الستار، الد�تور، العال�ا� اإلعالمية السعودية  � �١

مقدم إ� ندو� احلوار اإلسالم� اليا��، اململكة العربية السعودية �وذجا�، جامعة اإلمام حممد بن سعود 

  م����سالمية، الر�ض، اإل

وذل� ��اعال� م� وثيقة �م� ال�ا�يكان وال� �ر�ها ال�ا� بول� الساد� �ي� أوفد ر�ي� أمانة �م� ال�ا�يكان   � ��

املسلم� إ� اململكة العربية السعودية �امال� رسالة ال�ا� للمل� في�� بن ع�د الع�ي� �ي� � ثرا� عام ل�� 

  أبد� فيها ر��ت� بقيام �عاون ب� الد�نت� املسي�ية واإلسالم ملا في� �دمة اإلنسانية عل� املد� ال�عيد. ،م���١

لعربية السعودية يف �ش�ي� احلوار احل�ار� م� ا��ر، �� عرجاو�، م���� حممد، الد�تور، جهود اململكة ا  ���

مقدم إ� امل��ر العامل� األو� عن جهود اململكة العربية السعودية يف �دمة الق�ا� اإلسالمية، ا�ور ال�ا�، 

  ���، �����م، ��١٥ا�لد ال�ا�، دار� املل� ع�د الع�ي�، الر�ض، السعودية 

 ه� وعل� مو�عها ��ن�ن�.���١ج� ر  �١جريد� الر�ض بتاري� راج� ���ي� ذل� يف   � ��
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  � العامل� لل�وا� ب� ���ا� ا�د�� وال��ا�ا� ا���ا� �ر�� املل� ���� ال�ال�امل�ل� 

، يف دع� و�ع�ي� احلوار � ر�� � ع�د� بن ع�دالع�ي�امتدادا� جلهود �ادم احلرم� الشري�� املل� 

م، ��ور عدد من ���١نوفم�  ��ه� املواف� ���١اإلعالن عن إنشا� ه�ا املر�� يف �هر حمرم 

الش��يا� الدولية ورجا� السياسة وعل� رأسه� األم� العام ألم� املت�د� �ن �� مون، واألم� سعود 

  .��١أن ه�ا املشرو� يعك� م�ادر� إنسانية جاد� للسالم والتعاي� وا���ام وا��ةال�ي�� و��ه�، و� �� 

  � ا�ةا�

وبعد أن استعر�� أمهية احلوار يف اإلسالم وجهود اململكة العربية السعودية يف دع� ثقافة احلوار 

  �م� ا��ر و�ل� إ� �قرير بع� ال�تا�� ال� �و�ل� إليها يف ه�ا ال��� وه� �التا�

إن ا��تال� وا�ال� س�ة �ونية مر���ة �ل�رو� ال�ي�ية وامل�ا� ال�قايف للشعو�، و�لتا� ��١

�� أن يقوم احلوار عل� ��و� ا��ر والت�ر� �و الرد علي� �سلو� يعك� �قيقة دي��ا وس�ة 

دع� ن�ي�ا، وه�ا هو دور العلما� وال�ا��� يف الدو� اإلسالمية يف إي�ا� م�ه� اإلسالم يف 

 احلوار والت�اه� والتعار� والتعاي� السلم� بعيدا� عن اإل��ا� والتعا�.

أن� � يع� ان�تا� احلوار اإلسالم� عل� ا��ر الت�ري� يف ثواب� اإلسالم وم�اد�� أو الت�ا�� ع�ها، �� �

وإ�ا مق�ود ذل� إرسا� أس� التعاي� السلم� ب� األفراد واجلماعا� واألم� ونشر ثقافة الس�ل� 

والسالم، واألمن واألمان وهو وسيلة من الوسا��، ولعلها السال� ال�ام� ال�� ن��و ب� �لو� 

ومن ه�ا يكون من ال�رور� السع� لعقد مواثي� عدم  ،ا��رين فتدين �حل� اع�افا� أو إن�افا� 

 ا�عتدا� عل� مقدسا� ال�ا� �ما عقد� املواثي� عل� ا��ام سا�ر احلقو� اإلنسانية.

ملكة العربية السعودية �دم� �وذجا� �ت�� ب� يف دع� و�ش�ي� احلوار م� ا��ر �ا إن امل���

�علها يف مو�� الر�د� من �ال� ما �دمت� من م�ادرا� و�وارا� ولقا�ا� م� �تل� الدو� 

ال�ربية سعيا� للتوا�� اجلاد وامل�مر من أج� �عمي� ثقافة ��و� ا��ر، ال� ���� من جوهر 

 سالمية، وه�ا الدع� �ب� من إراد� سياسية واعية ومدر�ة حل�� وع�� املس�ولية.الشريعة اإل

لم� ي���� ��م� جهود اململكة العربية السعودية يف نشر��� عل� �ي�  ثقافة احلوار والتعاي� الس��

والدولية، املتم��لة يف الدعو� لل�وار، والتقري� ب� ال�وا��  ،واإل�ليمية ،املستو��، الو��ية

مل�اه� يف ا�تمعا� امل�تل�ة، و��ا يف ��شي� و��عي� امل��را� وال�دوا� العلمية ال� يدور وا

لم�مو�وعه   .ا �و� احلوار، والتعاي� الس��

إن ما �ام� ب� اململكة العربية السعودية من جهود مشكور� يف دع� و�ع�ي� احلوار احل�ار� م� ��٥

�����������������������������������������������������������

 الس�ة ا�مس�. �����١ العدد ���١حمرم  �١راج� ��ا�ي� ذل� يف جريد� الر�ض بتاري�   � �١



�
١��  أمهية ثقافة احلوار يف اإلسالم وجهود اململكة العربية السعودية يف نشرها

 ونتا��� ال��ا��، ومن أمهها ما يل��ا��ر � ي�ه� ه�ا�، وإ�ا �ان� ل� �ار� 

 فت� آفا� التوا�� والت�اد� املعريف م� ا��ر �د� �قد� �ور� �قيقية �إلسالم.��

العم� عل� �قد� اإلسالم السم� ال�� يق�� ا��ر ويتعام� مع� م� ا�اف�ة عل� ا�وية ��

 اإلسالمية.

 احل�ار� لل�شرية. �اإلسهام يف التقدم والر���

 نشر األمن والسالم وإ�اعة القي� ال�ا�لة وب�ا� م��ومة عاملية ل��ال�. التعاون عل���
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