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الحوار بين أتباع 
األديان والثقافات

المرحلة األولى

إّن الح���وار بي���ن أتباع األديان والثقافات ضرورة حتمية، وواجب أخالقي وإنس���اني، 
وهو تعبير أصيل عن أبرز قيم الحضارة اإلس���المية وس���مات شخصيتها المتوازنة، 
وه���ذا يتطل���ب التكافؤ بين اإلرادات، وتوافر النوايا الحس���نة واالحت���رام المتبادل، 
وااللتزام باألهداف التي تعزز القيم والمبادئ اإلنسانية التي هي القاسم المشترك 
بي���ن جميع الحضارات والثقافات. ويفت���ح الحوار بين أتباع األديان والثقافات مجااًل 
رحبًا وواس���عًا أم���ام تفاهم الش���عوب والجماعات، ويؤدي إلى تق���ارب الحضارات 

وتفاعلها، بحيث تنطلق من نقاط االلتقاء بداًل من أوجه االختالف.



فكرة حوار األديان بدأت 
في الظهور على الساحة 

العالمية في القرن 
الماضي في عام 1932م ..

 وكانت فرنسا أول من نادى بها، عندما قامت بإرسال ممثلين إلى علماء األزهر للتحاور معهم حول إمكانية 
توحيد الديانات الثالث، اإلسالم والنصرانية واليهودية. ومع مرور األعوام، تطورت فكرة حوار األديان، 
رجال  بين  التي جرت  المحلية، والحوارات  الندوات  إلى جانب  العالمية،  المؤتمرات  ُعِقدت كثير من  وقد 

الدين، التي تبّنت الفكرة ووضعتها في حّيز التنفيذ.
وتوجد توجهات عديدة في تناول مفهوم حوار األديان ذاته؛ فالدين يعرف بأنه »المسلمات المطلقة« التي 
ال تقبل النقاش حولها، والحوار في هذا المقام يعرف باعتباره محاولة الفرد المحّمل بقيم وتقاليد وأفكار 
إزاءه، دون  رؤية فلسفية غير نمطية  وإدراكه، وبلورة  دينيًا،  المختلف  اآلخر  وعقائد مسبقة استكشاف 

اللجوء إلى إصدار أحكام متحيزة ضده.
ويرى بعضهم أّن »حوار األديان« إنما المقصود به »الحوار بين أهل األديان«؛ أي أن »تكون الركيزة األساسية 
أو  الواحد،  الوطن  أبناء  بين  يكون  أن  إما  العيش  وهذا  معًا؟  نعيش  كيف  السؤال:  عن  اإلجابة  للحوار؛ 
بالتعايش بين الدول المختلفة. وهنا يكون الحوار إنسانيًا؛ يستهدف العيش الواحد، والعيش المشترك«. 
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 »قب���ول الطرفين فكرة اتس���اع الدنيا وفضل الله ونعمه فيها لخلق الل���ه كافة، وأّن التعاون على 
اس���تثمار خيراتها وإعمارها هو الغاية الجامعة للناس أجمعين دون تمييز بينهم في ذلك بس���بب 

الدين أو المذهب أو الطائفة داخل الدين«.
أتباعها ومعتنقوها سويًا، ولكن هذا  يتحاور  تتحاور بعضها مع بعض، وإنما  فالديانات ذاتها ال 

المصطلح تعارف الناس على تسميته بذلك.
ورؤية  واالستماع  التحدث  خالل  من  المتبادل  الوجود  »تفاعل  أنه  األديان  حوار  آخرون  يعد  كما 

التزامات وقيم وشعائر اآلخر«. 
وبصرف النظر عن أصول نشأة المفهوم، فإّن اآلراء والرؤى تتباين بشدة حوله وحول الصورة 
المبتغاة منه من جانب كل طرف من األطراف، ويصبح من العسير رصد هذا المفهوم من وجهة 

نظر موضوعية خالصة نظرًا لتشّعبه وتعدد أبعاده ومستوياته وكيفية النظر إليه.

وهذا العيش المشترك يعني...



الحوار في عصر العولمة

ف���ي كل تاريخ اإلنس���انية؛ فقد تس���ارعت خط���ا االتصال والتالقي بين البش���ر في جميع أنح���اء العالم، 
وصارت العزلة أمرًا غير ممكن في عصرنا هذا، وأوجدت العولمة عالقات وتبادالت سياسية واقتصادية 
وثقافي���ة غي���ر مس���بوقة؛ إذ ربطت حياة الش���عوب واقتصاداته���ا بعضها ببعض من خ���الل التطورات 
السياس���ية والتكنولوجية على حدٍّ س���واء. وقد أدت التطورات التكنولوجية -على وجه الخصوص- إلى 

اختالف إدراك البشر العتبارات الزمان والمكان وطرق التواصل بينهم.

لم يمثل الحوار ضرورًة كما هو اليوم  ..
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رت في فهمنا   في الوقت الذي تتكامل فيه األبعاد العالمية والمحلية بعضها مع بعض، وهذه التطورات أثَّ
لألدي���ان ذاته���ا وطرق التعامل معها، وه���ذا التأثير ذو اتجاهين متناقضين؛ أحدهم���ا يمثل االتجاه نحو تعدد 
الهوي���ات وتماهيه���ا وإثراء مفاهيم تقلل من الفروق الثقافية بين الش���عوب، مث���ل »المواطنة العالمية«، 
ومن ضمن هذه الرؤى ما يرى في األديان عائقًا أساس���يًا في س���بيل التواصل ما بين الثقافات واعتبارات 
المس���ؤولية اللذي���ن يمثالن أس���اس المواطنة والحقوق العالمي���ة، واتجاه آخر نحو إحي���اء الهويات القومية 
واألصولي���ات الديني���ة بفرعيه المختلفي���ن؛ حيث يدعو أحدهما إلى االنغالق عل���ى المعتقدات أو اللجوء إلى 
العنف غير المبرر استنادًا إلى الدين، والفرع اآلخر يدعو إلى االنفتاح على اآلخر والتفاعل الصحي واإليجابي 
معه، وفي نفس الوقت التمسك بالهوية وبالتعاليم الدينية والقيم وتفعيل دورها اإليجابي في المجتمعات 
م هذان االتجاهان استش���رافًا يرى أّن العالم مقبل على نوبة إما من الصدام  إلثراء البش���رية كلها، وقد قدَّ
والحروب المتنوعة، وإما من التقارب والتش���ارك على مس���تويات األمم والش���عوب، وجملة أخرى معيارية 
تقديرية توجه نحو السبيل إلى الكسب الخاص أو الكسب المشترك: إما في معترك الصراع الحضاري، وإما 

على مائدة الحوار.

لقد أصبح التواصل بين البشر أسرع كثيرًا من الماضي...



���رت كثي���رًا في عالم م���ا بعد الحرب الب���اردة، تنامى صع���ود األبع���اد الثقافية والديني���ة وتأثيراتها  الت���ي أثَّ
المختلفة على السياس���ة العالمية، وخصوصًا فيما بين العالم اإلس���المي والغرب. وهذا أدى بدوره إلى 
تج���ّدد االهتم���ام بقضايا الحوار بين األديان والثقافات التي ش���هدت جداالت عدي���دة ودرجات من التباين 
في اآلراء والتوافق بينها حول مناطق، من أهمها: أهداف الحوار ودوافعه وش���روطه ومجاالته، وكذلك 
وظيفت���ه على ضوء العالقة بين الثقافي والسياس���ي، وتدافعت اتجاهات المحللين السياس���يين ما بين 
التأكيد على الدور اإليجابي للدين في حّل النزاعات الدولية، وإيجاد أراٍض مش���تركة للحوار والتفاهم، وما 
بي���ن مؤيدي أطروحة المفك���ر األمريكي صمويل هنتنجتون حول »صدام الحض���ارات« واألبعاد الصدامية 
الكامنة ما بين الثقافات الغربية والشرقية من الذين رأوا صحة تلك األطروحة في تفسير أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر في عالم ما بعد الحرب الباردة، في الوقت الذي يرى فيه عدد من المفكرين في العالم 
اإلسالمي أّن »الحضارة الغربية الراهنة دخلت في أزمة بعد أن وصلت إلى مرحلة متطرفة من االستعالء، 
وإن���كار الحض���ارات األخرى وثقافاتها عل���ى النحو الذي تعّبر عنه نظريات النهاي���ة التي تبناها كبار مفكريها 

وفالسفتها.

ومنذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر...
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تتنوع سبل الحوار وآلياته ما بين المؤتمرات الدولية الرسمية 
وغير الرسمية، والندوات العلمية المتخصصة واألكاديمية، 

كما أّن هناك المنتديات العامة وخصوصًا الشبابية منها 
التي تتبنى حوار األديان، إضافًة إلى حمالت التوعية وحمالت 

المشروعات التنموية المشتركة بين أتباع الديانات، وغيرها.

ديانتين  أكبر  على  مقصورًا  الحوار  يكون  قد 
األديان  أو  والمسيحية  كاإلسالم  سماويتين 
الثالثة اإلبراهيمية، وقد يتناول أبعادًا عقدية 

محتوى الحوار

سبل الحوار وآلياته

بحتة متصلة بقضايا األلوهية والكتب السماوية والنقاش حول 
أو قد يقتصر على موضوعات حياتية  ديانة،  الثوابت في كل 
متصلة بالدين، مثل العلمانية وعالقة الدين بالسياسة وقضايا 
يتصل  ما  وكل  النزاعات  حل  في  الدين  ودور  اإلنسان  حقوق 

بقضايا الواقع المعاش سواء كانت آنية أم ممتدة.

توجد تلك الحوارات على مستوى الشباب، 
والناشطين في المجتمع المدني، 

والمتخصصين في األديان من رجال الدين 
والدعاة، وكذلك األكاديميين.

األطراف المتحاورة والتنوع في 
مستوياتها وانتماءاتها

أبعاد الحوار ومضامينه بين أتباع األديان والثقافات



الرؤى  بحسب  الحوار  معايير  الحال  بطبيعة  تختلف 
المتعددة، ولكن يمكننا الحديث عن ثالثة معايير منطقية 
والكرامة  والمساواة  الحرية  وهي  حوار؛  أي  لقيام 
عادل  حوار  هناك  يكون  أن  يمكن  فال  اإلنسانية)34(. 
اء يقوم على أساس مختل ال تتوفر فيه إحدى هذه  وبنَّ

المعايير التي تكفل نجاحه واستمراره.

معايير الحوار

 إّن الغايات هي الموّجه لحركة اإلنسان، وفكره، 
تنفصل  ال  بحيث  ووسائله،  وأفعاله  ومعرفته، 
تحققها،  وسيلة  عن  وال  وسيلتها  عن  الغاية 

وتتمثل تلك األهداف في:  

التنافس في 
الخيرات

أهداف الحوار

التبادل 
المنفعي

التعايش 
اآلمن

عمارة 
األرض

العدل 
واإلحسان

التعارف 
البشري

11



12
ــــــــوار بـــــيـــــن أتـــــبـــــاع ــــــــح ال

الديانات والثقافات

سلـسلـة
    الــــمــــواد

        التثقيفية
            للــبــرامــج

•  حفظ البيئة من التلوث والفساد.

•  الرجل والمرأة شريكان متكامالن في ميادين الحياة.

•  احترام سيادة الدول.

•  الدول والمجتمعات متساوية في الحقوق والواجبات.

•  التزام واحترام المواثيق الدولية واإلقليمية.

•  العلوم والتكنولوجيا واألخالق قيم متالزمة. 

•  احترام التنوع البشري.

مبادئ الحوار بين أتباع 
األديان والثقافات

المجتمعات البشرية بحاجة إلى ثقافة مشتركة، وتصور 
مشترك يقوم على االلتزام بالمبادئ اآلتية: 

• احترام الخصوصيات الدينية والثقافية للمجتمعات.

• احترام األخوة اإلنسانية.

•  إجالل حرمة حياة اإلنسان. 

•  احترام كرامة اإلنسان.

•  احترام حرية اإلنسان.

•  العدل حق للجميع من غير تمييز.

•  السالم أصل العالقات بين المجتمعات.



اتجه مس���ار حوار األدي���ان نحو العديد من العقبات واإلخفاقات بس���بب تعاق���ب كثير من األحداث 
واألزمات العالمية، ومن أبرزها: أحداث الحادي عش���ر من س���بتمبر، وح���رب الواليات المتحدة في 
أفغانس���تان ثم العراق، والتفجيرات اإلرهابية في بريطانيا وإس���بانيا، ثم أزمة الرسوم الدنماركية 
المس���يئة للرسول )صلى الله عليه وسلم(، وأزمة تصريحات بابا الفاتيكان حول اإلسالم. وبالرغم 
م���ن تلك األجواء المفعمة بالصراع، والتي اس���تمرت منذ بدايات القرن الحادي والعش���رين، ظهر 
خالل عام 2008م كثير من المحاوالت لعقد مؤتمرات ولقاءات تتناول الحوار بين األديان، وتحاول 
أن توِجد أرضية مش���تركة إلعادة الحوار حتى وإن اقتصر بعضها على المس���توى الش���كلي البحت، 
ولع���ل م���ن أبرز هذه المحاوالت هي مجهودات المملكة العربية الس���عودية ف���ي تعزيز الحوار بين 

أتباع الديانات والثقافات، والتي تمثلت في:

منذ بداية القرن الحادي والعشرين ..

جهود المملكة
في مجال تعزيز الحوار بين 

أتباع األديان والثقافات 
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عق���د مؤتم���ر الح���وار بين األدي���ان في مدريد ف���ي الفترة ما بي���ن 16 – 18 / 7 / 
2008م،  وبتنظيم االتحاد اإلس���المي العالمي في مكة. وجاء هذا المؤتمر 

بمبادرة من الملك عبد الله بن عبد العزيز )رحمه الله( وجهها 
إل���ى ممثلين عن مختلف األديان إلى مدريد للمش���اركة في 

ه���ذا المؤتمر؛ حيث ش���ارك فيه أكثر من مئتي مش���ارك من 
لي  كل أرجاء العالم، من مس���لمين ومسيحيين ويهود وبوذيين وممثِّ
طوائ���ف دينية أخرى. وقد أكد المش���اركون ف���ي المؤتمر في اإلعالن 

الصادر عنه على المبادئ التالية:

1 - حوارات األديان في العام 2008م:

وحدة البشرية، وأّن أصلها واحد، والمساواة بين الناس على اختالف ألوانهم وأعراقهم وثقافاتهم.• 

سالمة الفطرة اإلنسانية في أصلها، فاإلنسان خلق محبًا للخير، مبغضًا للشر، يركن إلى العدل، وينفر • 
من الظلم، تقوده الفطرة النقية إلى الرحمة، وتدفع به إلى البحث عن اليقين واإليمان.

التنوع الثقافي والحضاري بين الناس آية من آيات الله، وسبب لتقدم اإلنسانية وازدهارها.• 

الديانات اإللهية تهدف إلى تحقيق طاعة الناس لخالقهم، وتحقيق السعادة والعدل واألمن والسالم • 
اختالف  من  الرغم  على  الشعوب،  بين  والتعايش  التفاهم  سبل  تقوية  إلى  وتسعى  جميعًا،  للبشر 
أصولها وألوانها ولغاتها، وتدعو إلى نشر الفضيلة بالحكمة والرفق، وتنبذ التطرف والغلو واإلرهاب.

احترام الديانات اإللهية، وحفظ مكانتها، وشجب اإلساءة إلى رموزها، ومكافحة استخدام الدين إلثارة • 
التمييز العنصري.



والحرية •  األمن  في  وحقها  الشعوب،  خصوصيات  واحترام  بالعهود،  والمصداقية  والوفاء  السالم 
أي  وفي  الديانات،  في  كبرى  غاية  وتحقيقها  الناس،  بين  العالقة  في  األصل  المصير، هي  وتقرير 

ثقافة إنسانية معتبرة.

أهمية الدين والقيم الفاضلة، ورجوع البشر إلى خالقهم في مكافحة الجرائم والفساد والمخدرات • 
واإلرهاب، وتماسك األسرة وحماية المجتمعات من االنحرافات.

األسرة هي أساس المجتمع، وهي لبنته األولى، والحفاظ عليها وصيانتها من التفكك أساس ألي • 
مجتمع آمن مستقر.

التعارف والتعاون، وتبادل المصالح، والوصول إلى •  الحياة، ومن أهم وسائل  الحوار من ضروريات 
الحق الذي يسهم في سعادة اإلنسان.

الحفاظ على البيئة وعلى طبيعة األرض وحمايتها من التلوث واألخطار البيئية التي تحيط بها هدف • 
أساس تشترك فيه األديان والثقافات.
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عقدت الجمعية العامة لألمم المتحدة هذا المؤتمر بمبادرة من المملكة العربية السعودية، 
وبمشاركة عدد كبير من الملوك والرؤساء والوزراء والسفراء من 80 دولة، اتفقوا على أهمية الحوار 

والتفاهم وضرورة نبذ العنف والتطرف والغلو واإلرهاب .ونتج عن المؤتمر بيان ختامي بعنوان 
»إعالن نيويورك« الذي تبنى مبادرة السعودية للحوار بين األديان وجاء فيه التأكيد على »تعهد 

جميع الدول بموجب ميثاق األمم المتحدة بتشجيع حقوق اإلنسان والحريات األساسية 
للجميع، بما في ذلك حرية االعتقاد والتعبير، دون التمييز على أساس العرق أو الجنس 

أو اللغة أو الدين« وأكدت الدول أيضًا على »رفض أي استخدام للدين لتبرير قتل 
األبرياء، وممارسات اإلرهاب والعنف واإلكراه« واستنادًا للمبادرة 

السعودية ومؤتمر مدريد للحوار، عّبرت الدول في الجمعية 
العامة عن »عزمها على تقوية وتدعيم األطر القائمة لتشجيع 

التسامح وحقوق اإلنسان ونشر التعليم ومكافحة الفقر والمخدرات 
والجريمة واإلرهاب«، كما دعت إلى دعم مبادرات القادة الدينيين 

والمجتمع المدني والدول لتعميق ثقافة السالم والتفاهم والتسامح واحترام 
حقوق اإلنسان بين أتباع مختلف األديان والثقافات والحضارات.

مؤتمر »ثقافة السالم« في نيويورك   - 2
للحوار بين– أتباع الديانات والمعتقدات 

والثقافات 13 نوفمبر عام 2008م:



يعد مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع األديان والثقافات »كايس���يد« 
منظمة دولية تأسس���ت عام 2012م من قبل المملكة العربية السعودية 
وجمهورية النمس���ا ومملكة إس���بانيا إلى جانب الفاتي���كان بصفته عضوًا 
مؤسس���ًا مراقب���ًا. يق���ع مقر المرك���ز في مدين���ة فيينا، عاصمة النمس���ا، 
ويس���عى إلى دفع مس���يرة الحوار والتفاهم بين أتباع األديان والثقافات 
المتعددة، والعمل على تعزيز ثقافة احترام التنوع، وإرس���اء قواعد العدل 

والسالم بين األمم والشعوب.
كم���ا يرى المركز أّن الدين، ق���وة فاعلة لتعزيز ثقافة الحوار والتعاون لتحقيق الخير للبش���رية؛ 
ويعمل على معالجة التحديات المعاصرة التي تواجه المجتمعات، بما في ذلك التصدي لتبرير 

االضطهاد والعنف والصراع باسم الدين وتعزيز ثقافة الحوار والعيش معًا.

مركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز العالمي   - 3
للحوار بين أتباع األديان والثقافات »كايسيد«
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