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كرست المملكة العربية السعودية جهودها بالتواصل بين الشعوب والثقافات 
بين  الحضاري  الحوار  عبر  الدوليين  واألمن  السلم  قضايا  لدعم  األخرى، 
الدول؛ انطالقاً من ثوابتها الدينية والحضارية واإلنسانية واالجتماعية، ومن 
مكانتها الروحية المميزة لدى أكثر من ملياري مسلم، ومقصد الماليين كل 

عام للحج والعمرة والزيارة للحرمين الشريفين.

وتتخذ المملكة من القرآن الكريم والسنة النبوية دستوراً لها، ومرجعاً أساسياً 
التعارف  ضرورة  على  يؤكد  والذي  اآلخرين،  مع  وعالقاتها  ألحكامها 
والتواصل مع اآلخرين حيث يقول هللا تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم إن هللا 
عليم خبير )الحجرات: 13(، ويقول سبحانه في موضع آخر: ولو شاء 
ربك لجعل الناس أمة واحدة وال يزالون مختلفين )هود:118(، ويبين أن 
الحكمة من خلق الناس مختلفين في اللون واللغة والجنس والثقافات والعادات 

والتقاليد هي التعارف والتواصل وتبادل الثقافات. 

ومعرفة اآلخر والعلم بثقافته والتعرف عليه من أهم المرتكزات التي أكد 
عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه هللا-
في خطبه وكلماته التي ألقاها في المحافل والمؤتمرات المحلية والدولية؛ 
فمعرفة اآلخرين واالطالع على ثقافتهم يؤسس لصالت ثقافية قوية تربط 
بين الشعوب، تكون مبنية على معلومات حقيقية عن تلك الشعوب وليس 
الحرمين  خادم  ولذلك حرص  أو آلخر،  لسبب  مغلوطة  انطباعات  على 
َف اآلخرون ببالدنا ولغتنا وديننا وثقافتنا  الشريفين على ضرورة أن ُيعرَّ

مقدمة
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لكي يحسنوا فهمنا ولكي يعيش الجميع في أمن وسالم وفي ذلك يقول: 
السبيل نحو صداقة دائمة، وتعاون  التعارف بين شعوب األمم هو  »إن 
مستمر، وتعايش في أمن وسالم، وهذه جميعاً تبنى على قواعد المعرفة 
)الغامدي،  وتطلعاتها«.  وتجاربها  وثقافاتها  األمم  هذه  حضارات  عن 

 )2020
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على  والتعرف  اآلخرين،  منجزات  استيعاب  إلى  الحضاري  التواصل  يهدف 
ثرواتهم المعرفية وإمكاناتهم الثقافية، وبدونه تتحول االختالفات الثقافية إلى بؤر 
للتوتر والصراع والحروب، وهو ال يعني الوصول إلى حالة من المطابقة بين 
الثقافات، وإنما يستهدف بالدرجة األولى الحوار واستيعاب اآلخر والتعرف على 

مختلف الثقافات بما تحتويه من قيم وإنسانية وحضارية وتاريخية.

لها  الصحيح  وفهمنا  والحضارات  الثقافات  حوار  إلى  الملحة  الحاجة  وتظهر 
واستيعابها؛ إلقامة جسور التفاهم والمحبة بين الشعوب في الوقت الحالي أكثر 
من أي وقت مضى، في ظل الظروف السياسية والحروب والنزاعات المتأججة 
في  التكنولوجية  والتطورات  واالقتصادية  االجتماعية  والتغيرات  الدول،  بين 
مجال االتصاالت واإلعالم التي يمر بها العالم، والتي أدت إلى انتقال الثقافات 

وانتشارها وتفاعلها بشكل سريع جداً.

مفهوم التواصل الحضاري
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وتؤكد األمم المتحدة على أهمية الفهم الصحيح للثقافات األخرى وفهم اآلخرين 
لنا في نشر السالم واالحترام المتبادل بين الشعوب، وفي ذلك يقول )ماتسورا( 
المدير العام لليونسكو »أن تعزيز أهمية كل أنوع التراث الثقافي، المنقول عن 
أجدادنا أو المعاصر منها، من خالل فهم أفضل لقيم وتاريخ وأديان اآلخرين من 
خالل حوار الثقافات واألديان هو بدون أي شك، محور قوي لدعم جهودنا في 

مجال األمن والسالم المستدام«. )األمم المتحدة، 2006(

وُيعّرف التواصل الحضاري بأنه: 

المستويين  على  الدولي  للتعاون  معزز  حضاري  »سلوك 
والحوارات  اللقاءات  طريق  عن  وذلك  والشعبي،  الرسمي 
وقنوات التواصل المعرفية والعلمية والثقافية الداعمة للسالم 

العالمي« )سالم للتواصل الحضاري، 2021(.
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كانت  التي  الحضارات  أقدم  إلى  السعودية  العربية  المملكة  جذور  تعود 
موجودة في شبه الجزيرة العربية؛ وهي مهد اإلسالم ومنطلقه، وُتعد مركزاً 
حيوياً يجمع بين ثالث قارات، وأدى دوراً رئيساً في التاريخ العالمي ومهد 

ومنطلق اإلسالم.

النفط  ظهور  ذلك  وعزز  االقتصاد،  صناعة  في  المملكة  خطى  تسارعت 
واستخراج المعادن، وتضاعف حجم تجارتها الداخلية والخارجية، إضافًة 
إلى استقطاب التقنيات العالمية واالستفادة منها داخل المملكة. محققة مجموعة 
من المنجزات الحضارية المتنوعة، من خالل رؤية واضحة للتطور والنماء.

يظهر المزيج بين األصالة والمعاصرة بشكل واضح في جميع أنحاء البالد 
وكذلك فوائد االستثمار الضخم في األفراد والبنية التحتية والبيئة المحلية. 
من  مجموعة  واستحدثت  التصحر،  من  وقراها  مدنها  المملكة  حمت  كما 
المدن العالمية مع الحفاظ على طابعها التاريخي. )رؤية 2030، 2016(

كانت المملكة واحدة من عشرين دولة اجتمعت في لندن بعد نهاية الحرب 
ومنذ عام  العالم،  في  السالم  نشر  بهدف  اليونسكو  لتأسيس  الثانية  العالمية 
الخيرية؛  المتحدة  األمم  ألعمال  السخي  دعمها  المملكة   تواصل   1946
وتبرعت بسخاء عندما امتنعت الواليات المتحدة األمريكية عن دفع حصتها 
في المساهمة االعتيادية بمبلغ 20 مليون دوالر  مما كان له األثر اإليجابي 
في استمرار مشاريع كادت أن تتوقف في أكثر البلدان حاجة للدعم واستحقت 
بجدارة عضوية المجلس التنفيذي لتزيد من حضورها الدولي في المنظمة 

كالعب أساسي في صنع القرار. )منظمة السعودية لليونسكو، 2021(

لماذا تسعى المملكة العربية السعودية للتواصل الحضاري؟
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تتضمن  لم  ما  مستدامة  تكون  أن  يمكن  ال  تنمية  أي  أن  اليونسكو  وتؤكد 
والقائم على  اإلنسان  المتمحور حول  اإلنمائي  فالنهج  قوياً،  ثقافياً  عنصراً 
مبدأي االحترام المتبادل والحوار الحر بين الثقافات يمثل في الواقع السبيل 
الوحيد لتحقيق نتائج مستدامة ومنصفة تعود بالفائدة على الجميع. )اليونسكو، 

 )2021

والشعوب  الدول  بين  العالمية  السعودية  العربية  المملكة  لمكانة  ونظراً 
كداعم ومساهم ومنفذ للتواصل العالمي ولجهود األمم المتحدة، وإليمانها 
بين  الحضاري  الحوار  عبر  الدوليين  واألمن  السلم  قضايا  دعم  بأهمية 
الدول لمنظمة اليونسكو في جميع اتفاقياتها؛ وانطالقاً من ثوابتها الدينية 
واإلنسانية التي تدعو  إلى التعارف وتقبل اآلخر على اختالفه والحوار 
ممن  المسلمين  عند  المميزة  الروحية  مكانتها  ومن  والحب؛  والرحمة 
تبنت  فقد  الشريفين؛  الحرمين  وزيارة  والعمرة  للحج  زيارتها  يقصدون 
منذ  التاريخ  مر  على  بها  وآمنت  الحضاري  التواصل  فكرة  المملكة 
 2030 رؤية  أهداف  من  رئيسياً  هدفاً  وأصبحت  اآلن،  وحتى  تأسيسها 
تسعى المملكة لتحقيقه بمجموعة من البرامج والمبادرات على يد صاحب 
لتكون  العزيز حفظه هللا  الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد  السمو 

بحق وجهة عالمية على جميع األصعدة.
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إلى دولة حديثة  نفسها من دولة صحراوية  المملكة  قليلة، حولت  خالل عقود 
متطورة والعب رئيسي على المسرح الدولي، تجسد اليوم الديناميكية المستمرة 
لشعب وقيادة المملكة أحد أكثر برامج التحول الوطني طموحاً في العالم؛ وهي 

رؤية 2030. 

وتعتمد رؤية السعودية 2030 على مكامن قوة محورية وهي )رؤية 2030، 2016(:

بقاع  أطهر  الشريفين،  الحرمين  أرض  هي  السعودية  العربية  المملكة   -1
العربي  العالمين  قلب  ملياري مسلم، مما يجعلها  أكثر من  األرض وقبلة 

واإلسالمي.

تطوع المملكة قوتها االستثمارية لخلق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.  -2

تسخر المملكة موقعها االستراتيجي لتعزيز مكانتها كمحرك رئيس للتجارة   -3
الدولية ولربط القارات الثالث: أفريقيا وآسيا وأوروبا. 

مميزات  هللا  حفظه  سلمان  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  يوضح  كما 
ومقومات المملكة والتي تؤهلها للقيادة الدولية، فيقول في مقدمة وثيقة رؤية 2030: 
»لقد حبانا هللا في المملكة العربية السعودية مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية 
وديموغرافية واقتصادية عديدة، تمكننا من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على 

مستوى العالم«. )رؤية 2030، 2016(

المستدامة،  التنمية  أهداف  مع  مجملها  في   2030 المملكة  رؤية  وتنسجم 
واالقتصاد  الحيوي  المجتمع  وهي:  محاور  ثالثة  إلى  الرؤية  هذه  وتستند 
عشر  االثنا  التنفيذية  وبرامجها  الرؤية  وتوفر  الطموح،  والوطن  المزدهر 

كيف ساهمت رؤية 2030 للمملكة العربية 
السعودية في تحقيق التواصل الحضاري؟
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مثل برنامج التحول الوطني 2020 األسس التي تدعم إدماج أهداف التنمية 
المستدامة في عملية التخطيط الوطني، ويعد برنامج جودة الحياة أحد أبرز 
برامج الرؤية ذات االرتباط المباشر بأهداف التنمية المستدامة، ويهدف بشكل 
أساسي إلى جعل المملكة أفضل وجهة للعيش للمواطنين والمقيمين على حد 
سواء. )التويجري، 2018(، ويؤكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
حفظه هللا على ذلك في إحدى خطبه: »هدفي األول أن تكون بلدنا نموذجاً 
ناجحاً ورائداً في العالم على كافة األصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك« 

)رؤية 2030، 2016(.

تحقيق  في  ومباشر  مهم  بدور  الثقافة  وزارة  في  ُممثلًة  الثقافة  قطاع  ويسهم 
الثالث،  الرئيسة  محاورها  في   2030 المملكة  لرؤية  االستراتيجية  الركائز 
ويهدف إلى أن تزدهر المملكة العربية السعودية بمختلف ألوان الثقافة، لتثري 
نمط حياة الفرد، وتسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وتشجع الحوار الثقافي مع 

العالم. )وزارة الثقافة، 2021(
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الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود )1901- 1953(

الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود -رحمه هللا-، مؤسس 
المملكة العربية السعودية وأول ملوكها وصاحب الطفرة الحضارية التنويرية 
التي عايشتها المملكة بداية القرن الماضي، قال عنه الكاتب األمريكي إدوارد 
بكنج »إذا بحثنا عن يقظة الشعوب العربية وجب أن نبحث عن شخصية ابن 
سعود، فهذا الرجل الذي ظهر في الجزيرة، وأخذ ينشر دعوته بين العرب قد 
أثار في النفوس شيئا من الحركة والنشاط«. هذه األوصاف تترجم دور الملك 
عبد العزيز، الذي نجح في فتح الرياض عام 1902 وإعادتها تحت لواء حكم 
التفتيت  حالة  تجاوز  إلى  الهادفة  المعارك  من  سلسلة  بعدها  ليبدأ  سعود،  آل 
وصراعات الحكم القبلي، وتوحيد أراضي ما كان يعرف بمملكة الحجاز ونجد 

لمحة تاريخية موجزة لجهود المملكة في التواصل الحضاري 
منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز حتى الوقت الحالي
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إلى المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر عام 1932 وتحويل الصراعات 
إلى حالة من االستقرار واالزدهار االقتصادي. )دعاء، 2019(.

ونقلها من  للبالد،  والتنموي  والسياسي  اإلداري  التأسيس  إنجازاته  أبرز  ومن 
مرحلة القبائل والبداوة إلى مرحلة حديثة حيث تم توحيدها وإنشاء الوزارات 
اهتم  كما  الشريفين  الحرمين  وتوسعة  الطرق  وإنشاء  والمصارف  والمجالس 

بالتعليم والمعرفة بشكل كبير )رؤية 2030، 2016(.
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الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود )1953- 1964(

الملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه هللا- هو ثاني ملوك السعودية، وامتدت فترة 
حكمه ألحد عشر عاماً كانت حافلة باإلنجازات التي ساهمت في تطوير ونهضة 
الهيئة  إنشاء  تم  فقد  البنات،  تعليم  بالتعليم وخاصة  اهتمامه  أهمها  ومن  البالد 
البنات عام 1960، كما تم إنشاء أول جامعة في المملكة وهي  العامة لتعليم 

جامعة الملك سعود بالرياض عام 1957. )المحيط، 2021(     

ترك الملك سعود بصمته على الصعيد العالمي حيث ألغى الرق في عهده، وهو 
أول ملك سعودي يزور الواليات المتحدة في عام 1957، وفي عام 1962 
رعى مؤتمراً إسالمياً دولياً أصبح فيما بعد )رابطة العالم اإلسالمي( ومقرها 

مكة المكرمة. )رؤية 2030، 2016(

الملك سعود عام 1945م  المتحدة في عهد  كما تم توقيع ميثاق منظمة األمم 
تترجمها خطابات قادتها من  وأصبحت المملكة صوتاً عربياً وإسالمياً وأممياً 
على منبر األمم المتحدة دفاعاً عن مختلف القضايا العربية واإلسالمية، ودعماً 
لقضايا األمن والسالم، والدعوات المتواصلة للحوار بين الحضارات، إضافة 
إضافة  اإلنسانية،  واألعمال  واإلغاثة  التنمية  وقضايا  اإلرهاب،  مواجهة  إلى 
إلى إقامة العالقات اإلنسانية على قواعد الحق واإلخاء والعدالة بين الشعوب، 
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وتعزيزاً للدور الفاعل لهذه المنظمة في حياة شعوب العالم فقد أكد الملك سعود 
توقيع  بذكرى  المنظمة  احتفاالت  في   1957 عام  مشاركته  لدى  خطابه  في 
ميثاقها، على اإلنسانية المشتركة الباعثة على التعاون بين الشعوب حيث قال 
-رحمه هللا -: »إننا نؤمن بالقيم اإلنسانية والروحية، وبالمثل األخالقية، وبحق 
كل إنسان في الحياة الحرة الكريمة اآلمنة، والتعاون المثمر الصادق بين البشر 

لخيرهم المشترك«. )وكالة األنباء السعودية واس، 2020(
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الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود )1964- 1975(

لتقاليدها  للمملكة ومعززاً  كان الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه هللا- مجدداً 
الغنية وأطلقت خالل فترة حكمه عدداً من خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية 
االبتعاث  كبيرة وشجع  نقلة  التعليم في عهده  التحتية، كما شهد  البنية  لتطوير 
الرئاسة  وأسس  الرياضة  وشجع  المرأة،  وتعليم  العالي  التعليم  ودعم  للخارج 
منظمة  إنشاء  في  الدافعة  القوة  فيصل  الملك  كان  كما  الشباب،  لرعاية  العامة 
المؤتمر اإلسالمي لتعزيز الوحدة اإلسالمية على مستوى 65 دولة والتي كان 
لها أكبر األثر في نقل الصورة المشرفة لإلسالم والمسلمين عبر العالم. )سالم، 

     )2019

أكبر مسجد  الثقافي اإلسالمي في روما هو  المركز  فكرة  فيصل  الملك  بدأ 
لألنشطة  للقاء  مكاًنا  كونه  إلى  باإلضافة  اإلطالق،  على  الغربي  العالم  في 
يساهم  مما  مختلف  بشكل  واالجتماعية  الثقافية  الخدمات  يوفر  فإنه  الدينية، 
في ربط المسلمين معاً، ومنها: احتفاالت الزفاف، والمعارض، واالتفاقيات 
وغيرها وبتمويل من الملك فيصل بن عبد العزيز، وضع الحجر األول في 
عام 1984، وتم افتتاحه في 21 يونيو 1995. )المستودع الدعوي الرقمي، 

 )2019
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األمم  بمنظمة  والدولية وكعضو مؤسس  اإلقليمية  المملكة  مكانة  من  وانطالقاً 
ووزيراً  للعهد  ولياً  وقتها  وكان   1962 عام  فيصل  الملك  خاطب  المتحدة 
للخارجية- قادة وممثلي الدول األعضاء خالل احتفاء الجمعية العمومية لألمم 
المتحدة بمرور خمسة عشر عاماً على تأسيسها ، مشدداَ على أهمية اضطالع 
األمم  : »لتكون  كلمته -رحمه هللا-  في  المعلنة، ومما جاء  بأدوارها  المنظمة 
المتحدة جديرة بالبقاء وبمبادئ ميثاقها؛ فعليها أن تضمن العدالة والسيادة القومية 
للجميع، وأن تجتهد في منع خرق مبادئ القانون الدولي، وجميع المبادئ التي 

أعلنت عنها األمم المتحدة«. )واس، 2020(
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الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود )1975- 1981(

الرئيس في تشكيل مجلس  الداعم  الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه هللا-  كان 
دول  بين  واألمني  االقتصادي  التعاون  لتعزيز   1981 عام  الخليجي  التعاون 
الخليج، كما افتتح في عهد الملك خالد المركز اإلسالمي والثقافي في جنيف عام 
1978م وهو من أهم المراكز في أوروبا، يعمل على إظهار قيم التسامح بين 
الشعوب وهو متاح للزيارة للجميع من مختلف الجنسيات واألعراق واألديان. 

)مستجدات ورؤى سويسرية، 2021(

يتميز عهد الملك خالد بالرخاء االقتصادي العميم الذي أسهم في رقي النهضة 
السعودية  البالد  في  التعليمية  النهضة  فشهدت  المرافق،  شتى  في  الحضارية 
بمكة  القرى  وأم  بالدمام  فيصل  الملك  جامعتي  افتتاح  تم  حيث  كبيراً،  تطوراً 
المكرمة، كما اهتم الملك خالد بعدد من القضايا على الساحة العربية واإلسالمية، 
المؤمن  الملك خالد: »ألن  أقوال  أهم  فلسطين. ومن  أبرزها قضية  وكان من 
القوي خير من المؤمن الضعيف فإننا نحرص على بناء قاعدة اقتصادية قوية 
أساسها وقاعدتها اإلنسان السعودي الذي نبني فيه القدرة على تحديات التعامل 
مع منجزات العصر، تلك القدرة التي أصبحت في مستوى رفيع من األداء«. 

)أمانة منطقة القصيم، 2021(
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الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود )1982- 2005(

كرس الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه هللا- سنوات من العمل لتعزيز الدبلوماسية 
الدولية لحل األزمات اإلقليمية والعالمية، بما في ذلك الصراع العربي اإلسرائيلي، 
وغزو العراق للكويت، والحرب األهلية اللبنانية، والجهود المبذولة في البالد 

اإلسالمية مثل البوسنة والهرسك وكوسوفو وأفغانستان وكشمير.

كما أقيم في عهد الملك فهد معرض »المملكة بين األمس واليوم« عام 1985 
العزيز حين كان  الملك سلمان بن عبد  الشريفين  الحرمين  بإشراف من خادم 
للرياض، وكانت ألمانيا هي المحطة األولى لالنطالق، ثم توالت المدن  أميراً 
عام  حتى  ألخرى  دولة  من  التنقل  في  المعرض  ليستمر  والعواصم  العالمية 

1992 قبل أن يتوقف. )الشرق األوسط، 2018(

ولعل فكرة )معرض الرياض بين األمس واليوم( انطلقت من مبدأ التعارف بين 
الشعوب، حيث كان الهدف منها تعريف اآلخر بالمملكة وتعريف المملكة به في 
الوقت ذاته، ألن المعرفة الحقيقية تبدد كثيراً من معوقات التواصل البناء بين 

الشعوب وتبدد كثيراً من الصور الذهنية الخاطئة لآلخر عندها.

وفي عهده رحمه هللا تم افتتاح العديد من المراكز اإلسالمية في أوروبا وآسيا 
والثقافي  الحضاري  التواصل  تفعيل  في  األثر  أكبر  لها  كان  والتي  وأفريقيا، 



25 السعودية  العربية  المملكة  جهود 
ــل الــــحــــضــــاري  ــ ــ ــواص ــ ــ ــت ــ ــ فــــــي ال

واالندماج االجتماعي مع جميع فئات المجتمع وفيها تقام المناسبات السعودية 
مثل  المملكة  عن  مشرفة  صورة  نقل  في  تساهم  والتي  واإلسالمية  والعربية 
الثقافات والحضارات  الثقافية اإلسالمية، باإلضافة إلى االستفادة من  المراكز 
روما  في  اإلسالمي  الثقافي  المركز  مثل  المسلمين  غير  من  حتى  األخرى 
للوفد السعودي،  الذي كان رئيساً  الملك سلمان  افتتحه  -إيطاليا- عام 1995، 
ويهدف إلى التقريب بين اإلسالم وغيره من الديانات ويجسد المساهمة السعودية 
في حل األزمات والنزاعات من خالل السلطات اإليطالية. )المستودع الدعوي 

الرقمي، 2019( 

كما تم افتتاح مركز خادم الحرمين الشريفين الثقافي اإلسالمي في جبل طارق 
مونت  في  اإلسالمي  الثقافي  الشريفين  الحرمين  خادم  ومركز   ،1997 عام 
في  اإلسالمي  الشريفين  الحرمين  خادم  ومركز  ذاته،  بالعام  بفرنسا  الجولي 
أدنبره باسكتلندا عام 1998، والمراكز اإلسالمية الثقافية في كل من بروكسل 
القارة  وفي  وأستراليا،  ونيويورك  وفيينا  ولشبونة  ولندن  وزغرب  ومدريد 
األفريقية من أهم المراكز اإلسالمية التي مولتها المملكة بالكامل مركز الملك 
أبوجا  في  اإلسالمي  المركز  إنشاء  في  اسهمت  كما  بتشاد  نجامينا  في  فيصل 
بنيجيريا والمركز اإلسالمي األفريقي في الخرطوم، فيما مولت المملكة بقارة 
آسيا مركز الملك فهد اإلسالمي في جزر المالديف بالكامل والمركز اإلسالمي 
السعودي  اإلندونيسي  اإلسالمي  المركز  إنشاء  في  أسهمت  كما  طوكيو  في 

للدراسات اإلسالمية في إندونيسيا. )واس، 2006(
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الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود )2005 - 2015(

سعى الملك عبد هللا بن عبدالعزيز -رحمه هللا- لتحقيق السالم في الشرق األوسط 
بشكل كبير، وتبنى مبادرات عديدة لتحقيق السالم واألمن والحوار والتعايش 
بين الدول، وقد أوصى بمبادرة السالم العربية والتي تهدف إلى إنهاء الصراع 

العربي اإلسرائيلي وتخفيف محنة الفلسطينيين.

2010م،  سبتمبر  في  اإلنسانية  عبد هللا  الملك  مؤسسة  عهده  في  أنشئت  كما 
وقد أصدر الملك عبد هللا هذا األمر أثناء حياته ترجمًة للمقاصد واإلسهامات 
اإلنسانية التي اضطلع بها محلياً وعالمياً، ورغبًة منه رحمه هللا في استمرار 
نبع الخير والعطاء عبر مشاريع وقفية متعددة المجاالت تشرف عليها المؤسسة 
اإلنسانية  إلى اإلسهام في األعمال  المؤسسة  أثناء حياته وبعد مماته. وتهدف 
التي تهدف إلى خدمة الدين والوطن واألمة واإلنسانية جمعاء وتحقيق الرفاهية 

وتطوير العلوم. )مؤسسة الملك عبد هللا اإلنسانية، 2010(

كما قام الملك عبد هللا في عام 2006 م بإنشاء مركز دولي لمكافحة اإلرهاب، 
وفي نفس العام تبنت األمم المتحدة قراراً يقضي بذلك، وفي شهر سبتمبر من 
عام 2011م تم تدشين مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب وأعلنت المملكة 
العربية السعودية حينها مساهمتها بمبلغ عشرة ماليين دوالر لتغطية ميزانية 

المركز لثالث سنوات. )واس، 2020(
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وأنشئ في عهده مركز الملك عبد هللا بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع 
األديان والثقافات )كايسيد( في فيينا- النمسا عام 2012 وهو منظمة حكومية 
دولية فريدة من نوعها؛ إذ يجمع في إدارته العليا الدول المؤسسة في مجلس 
األطراف لقيادات دينية متنوعة وتقوم مهمته على تيسير الحوار العالمي بين 
بين  التواصل  جسور  ببناء،  المركز  يهتم  كذلك  والثقافات،  األديان  مختلف 
القيادات الدينية وصانعي السياسات من أجل تعزيز السالم والتعايش وقبول 
التعددية واحترام التنوع وترسيخ المواطنة الشاملة ومكافحة التطرف العنيف،  
كما أنه يزود المجتمعات بالمهارات الضرورية لتحقيق هذه الغايات، ومنها 
فهم أطر السياسات وحقوق اإلنسان والتنمية المستدامة وتعزيز ثقافة صانعي 
السياسات في األمور الدينية  والحوار بين أتباع األديان واالندماج االجتماعي، 
وتتمثل رؤية المركز في عالم يسوده االحترام والتفاهم والتعاون بين الناس 
والعنف  القمع  لتسويغ  الدين  الستغالل  حد  لوضع  والوئام  والسالم  والعدالة 
والنزاع، وقد بدت الحاجة الماسة لهذا المركز  بعد الهجمات اإلرهابية في 
الحادي عشر من سبتمبر في الواليات المتحدة وكذلك خطابات التفرقة الناتجة 
الملك  )مركز  الوقت.  ذلك  في  بقوة  انتشرت  التي  الحضارات  صراع  عن 

عبدهللا بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع األديان، 2012(

كما وقعت وزارة التربية والتعليم السعودية اتفاقية لتأسيس برنامج عبد هللا بن 
اليونسكو وذلك ألول مرة في  الحوار والسالم مع  لثقافة  العالمي  العزيز  عبد 

تاريخ المملكة. )منظمة السعودية لليونسكو، 2021(
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الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود )2015(

يقول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده هللا- في إحدى 
خطبه: »قديماً قيل الشرق شرًق والغرب غرًب ولن يلتقيا، وكنت أقول: »هذا 
غير صحيح؛ مع التقدم التقني والمعرفي التقى الشرق بالغرب، ونأمل بمزيد 
من التقارب«، وهي تؤطر الرؤية التي يتبناها الملك سلمان لطبيعة التواصل 
عبارة  من  اقتباس  سلمان  الملك  يورد  وفيه  األمم؛  بين  والثقافي  الحضاري 
الشاعر اإلنجليزي روديارد كبلنغ« الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا« 
بين  الثقافي  للتواصل والتبادل  الشخصي  ويعلق عليها حفظه هللا من منظوره 

الشرق والغرب )دارة الملك عبد العزيز، 2020(.

تبنى الملك سلمان -حفظه هللا- فكرة التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب 
واعتبر أنها ضرورة ينبغي أن تتحقق لسعادة البشرية كلها وحماية الستقرارها 

وتطورها، وفق معايير وآليات متنوعة منها )الغامدي، 2020(:

التعارف/ المعرفة  -1

اإلرث الحضاري المشترك  -2

المصالح والقيم اإلنسانية المشتركة  -3

الحوار والتعايش  -4
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وفي عهد الملك سلمان -حفظه هللا- أطلقت رؤية 2030 التي ارتكزت على 
ثالثة محاور أساسية: مجتمع حيوي، وطن طموح، واقتصاد مزدهر، وتضمنت 
عدداً من البرامج والمبادرات التي تم إعدادها بإشراف صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان ولي العهد. كما أسهمت سياسة الملك سلمان من خالل 
رئاسة المملكة قمة مجموعة العشرين في 2020 في توجيه الدول األعضاء 
الدول  ومساندة  العالمي  االقتصاد  على  كورونا  جائحة  تداعيات  مواجهة  إلى 
الفقيرة، كما اتخذ الملك سلمان قرارات داخلية تعزز انفتاح المملكة وتطلعاتها 
الترفيه  بقطاع  االهتمام  المرأة،  تمكين  الفساد،  مكافحة  أبرزها  ومن  التنموية 

والثقافة واإلعالم. )رؤية 2030، 2016(

للمملكة وركز على جعلها  الداخلية  بالسياحة  الملك سلمان -حفظه هللا-  واهتم 
المتاحف  وتطوير  ــان،  واألدي الجنسيات  مختلف  من  عالمية  سياحية  وجهة 
واألماكن التاريخية وتدريب الشباب والشابات لنقل الصورة الصحيحة المشرقة 

عن المملكة العربية السعودية.

كما أصدرت المملكة العديد من القرارات الحاسمة والمهمة والتي أنبأت عن 
والية عهد جديد من الرخاء والعطاء والتقدم، من إعادة تنظيم المؤسسات وإنشاء 
وزارات وتحجيم البيروقراطية وتعزيز القيادات الشابة وإطالق مرحلة جديدة 
الداخلية والخارجية  الفساد والتطرف على جميع األصعدة  تهدف إلى مكافحة 
من خالل محاربة اإلرهاب وتعزيز الحوار بين األديان وإصالح النزاعات بين 

الدول. )واس، 2020(



30

ســـلـــســـلـــة 
ــواصــل  ــت ال

الــحــضــاري

أهم القطاعات والوزارات والمراكز التي تعزز 
التواصل الحضاري في المملكة العربية السعودية

وزارة الثقافة

الهيئة العامة 
للترفيه

وزارة اإلعالم

مركز الملك عبد هللا 
للحوار بين األديان

وزارة السياحة

الهيئة الملكية 
لمحافظة العال

وزارة الرياضة

مركز الملك عبد العزيز 
للحوار الوطني

وزارة الخارجية

دارة الملك 
عبدالعزيز

وزارة التعليم

 مشروع سالم 
للتواصل الحضاري
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التواصل الحضاري  كبيرة في تعزيز  العربية السعودية جهوداً  المملكة  تبذل 
والثقافي وترسيخ قيم المساواة واالعتدال والوسطية ونبذ التعصب والتطرف 
والقيم  الوطنية  الهوية  على  المحافظة  مع  اآلخر  على  الثقافي  واالنفتاح 
والعادات والتقاليد السعودية األصيلة، فأقيمت العديد من المؤتمرات والندوات 
والملتقيات والمهرجانات الداخلية في السنوات الماضية في الجامعات والمراكز 

المختلفة نذكر هنا بعضاً منها:

- المؤتمر الدولي »جهود المملكة العربية السعودية 
في خدمة اإلسالم والمسلمين وترسيخ قيم االعتدال والوسطية«:

 والذي أقيم بتاريخ 2021/3/3 في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
بالرياض والذي يهدف إلى إبراز الجهود التي تبذلها المملكة في خدمة اإلسالم 
والتشدد  التطرف  ومحاربة  واإلنصاف  والوسطية  االعتدال  قيم  وتعزيز 
واإلرهاب وإيصال رسالة اإلسالم التي جاءت بالخير لإلنسانية في جميع أنحاء 

العالم. )جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،2021(

- ندوة »دور الجامعات في تعزيز حوار الحضارات«:

والتي أقيمت بتاريخ 13-2016/12/14 م بجامعة الملك خالد في مدينة أبها، 
في  وثقافية  علمية  كمؤسسات  الجامعات  دور  أهمية  إلى  الندوة  هذه  وتهدف 
العناية بحوار الحضارات، من خالل تبني عقد مثل هذه الندوات والمؤتمرات، 

جهود المملكة في التواصل الحضاري 
)على المستوى الداخلي(
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إليجاد حوار مشترك يعزز التقارب بين الحضارات والديانات، مع أهمية أن 
تعمل الجامعات على تعزيز هذا التقارب، ونشر ثقافة الحوار، من خالل ما يقدم 
للطالب والطالبات عبر الندوات والمؤتمرات، إضافة إلى المقررات الدراسية. 

)جامعة الملك خالد، 1438(

- المؤتمر العالمي األول عن جهود المملكة العربية السعودية 
في خدمة القضايا اإلسالمية:

والذي أقيم في الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة بالتعاون مع دارة الملك 
عبد العزيز بتاريخ 2010/1/6 وتناول المؤتمر جهود المملكة في خدمة كل 
من: التضامن اإلسالمي، قضايا المسلمين في العالم، دعم المنظمات والجامعات 
التعليم  باإلسالم،  والتعريف  الثقافية  القضايا  واإلسالمية،  العربية  والجمعيات 
اإلسالمية،  )الجامعة  العربية واإلسالمية.  للدول  المالية  والمساعدات  والتنمية 

)2010

واحترامه  اإلسالم  بسماحة  المسلمين  غير  تعريف  إلى  يهدف  مؤتمر  وهو 
المملكة  جهود  وتجميع  الجميع،  بين  والسالم  التسامح  ثقافة  ونشر  لإلنسانية 

وبذلها السخي في هذا المجال على جميع األصعدة. 

- مؤتمر »الثقافة واحترام األديان«:

اإلسالمي  والعالم  اليابان  بين  الحضارات  لحوار  السادس  المنتدى  نطاق  في   
والذي عقد في الرياض خالل الفترة من 25-2008/3/23م بإشراف رابطة 
العالم اإلسالمي، وقام الملك عبد هللا بن عبد العزيز بالتأكيد على الهدف من 
هذا المؤتمر من خالل الكلمة التي قال فيها: »اإليمان برب واحد هو جوهر 

المؤتمر«. )شيخة، 2008(
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- المؤتمر العالمي اإلسالمي:

مكة  بنداء  توج  والذي  2008م،   /6/4-6 من  المكرمة  مكة  في  أقيم  والذي 
الذي اتخذ من اآلية الكريمة: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
قيم  إبراز  إلى  له، ويهدف  125( شعاراً  بالتي هي أحسن )النحل:  وجادلهم 
العدل واإلنسانية والتعايش والحوار بين األديان والحضارات. )شيخة، 2008(

وباإلضافة للمؤتمرات والندوات والملتقيات، أقيمت المعارض والمهرجانات 
المهمة في إبراز ثقافة المملكة وتعريف اآلخرين بتراثها وعاداتها وتقاليدها 
ويتم دعوة العديد من الشخصيات الثقافية من مختلف الدول العربية والعالمية، 

نذكر هنا أهم هذه المهرجانات والبرامج وهي:

- مهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة:

 والذي يقام سنوياً في العاصمة الرياض منذ عام 1985 ومازال مستمراً حتى 
وإيجاد صيغة  والتقاليد،  العادات  استرجاع  الى  المهرجان  هذا  ويهدف  اآلن، 
للتالحم بين الموروث الشعبي بجميع جوانبه وبين اإلنجازات الحضارية التي 
تعيشها المملكة والعمل على تقديم إنجازات المملكة الثقافية والفنية والحضارية 
داخلياً وخارجياً وعرضها للعالم أجمع من خالل استضافة المهرجان للعديد من 
دول  استضافة  يتم  كما  العالم،  أنحاء  مختلف  من  والفنانين  والمفكرين  األدباء 
في  وثقافتها  تراثها  من  جزءاً  بعرض  وذلك  المهرجان  في  للمشاركة  عالمية 

األجنحة المصاحبة. )الدبلوماسي، 2016(



34

ســـلـــســـلـــة 
ــواصــل  ــت ال

الــحــضــاري

- برامج وزارة الثقافة:

والتقاليد  الغني  التراث  المحافظة على  2018م،  تأسيسها عام  منذ  استطاعت 
العريقة والمتنوعة التي تنتمي لـ 13 منطقة، وهي تخدم ثالثة أهداف رئيسة 
هي: الثقافة كنمط حياة، الثقافة من أجل النمو االقتصادي، الثقافة من أجل تعزيز 
مكانة المملكة الدولية. بحيث تكون مساهمة مع شركائها من دول العالم المختلفة 
عالمياً،  السعودية  للثقافة  الترويج  سبيل  وفي  المستدامة،  الدولية  التنمية  في 
والمعتدة بتاريخها وإرثها وتقاليدها العريقة، إلى جانب تكريس الجهود لجعل 
واقتصاد  حيوي  مجتمع  وبناء  والسالم،  والحوار  للتعايش  مهماً  عامالً  الثقافة 

مزدهر ووطن طموح. )وزارة الثقافة، 2018(

- برامج وزارة السياحة:

ومن ضمنها جهودها في تطوير األماكن السياحية في المملكة وجعلها وجهة 
سياحية عالمية رائدة للزائرين، وتسعى وزارة السياحة إلى أن يتوافق دور 
القطاع السياحي ونموه مع مكانة وقيم ودور المملكة في الحضارة اإلنسانية 
االقتصاد  روافد  من  مهماً  رافداً  باعتباره  الدولي،  المجتمع  في  وتأثيرها 
الوطني من خالل فتح أبواب المملكة للعالم أجمع. )وزارة السياحة السعودية، 

)2019

- جهود الهيئة الملكية لتطوير العال:

أُنشئت الهيئة الملكية لمحافظة العال للحفاظ على تراث وإرث العال التي تتميز 
بمقوماتها الطبيعية والثقافية المتميزة، وقد شرعت الهيئة في تنفيذ خطة طويلة 
كإحدى  مكانتها  وتعزيز  المستدام  التحول  وتحقيق  المحافظة  لتطوير  األمد 
الوجهات األثرية والثقافية المهمة والنهوض بها الستقبال الزوار من كافة أنحاء 
بقطاعات  للنهوض  مبادرات مختلفة  وتنفيذ  تطوير  الهيئة على  العالم، وتعمل 
اآلثار والسياحة والثقافة والتعليم والفنون والبيئة في المحافظة تماشياً مع أهداف 

رؤية 2030. )الهيئة الملكية لمحافظة العال،2017(
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- برامج مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني:

وهو مركز تم إنشاؤه عام 2003 في عهد الملك فهد بن عبد العزيز، يهدف 
الوحدة  على  محافًظة  والتّنوع،  االختالف  واحترام  الحوار  ثقافة  تعزيز  إلى 
والشراكات  الفاعل،  التواصل  المجتمعي، من خالل  للنسيج  الوطنية، وحماية 
المثمرة محلًّيا ودولًّيا، وينظم المركز الندوات والملتقيات التي تتناول التعايش 
العزيز  عبد  الملك  )مركز  الحضاري.  والتواصل  الثقافي  والتنوع  واالحترام 

للحوار الوطني، 2020(
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- مبادرات مشروع سالم للتواصل الحضاري:

2015، بوصفه مشروعاً  للتواصل الحضاري في عام  تأسس مشروع سالم 
مع  التواصل  جسور  ومد  الحضاري  التواصل  ثقافة  نشر  إلى  يهدف  وطنياً 
المملكة  عن  اإليجابية  الذهنية  الصورة  وتعزيز  المتنوعة  والثقافات  الشعوب 
العربية السعودية ومكانتها دولياً، وهو يعمل على بناء القدرات الوطنية وتنميتها 
من خالل سلسلة برامج تأهيلية، وتثقيفية، وتوجيهية، ومن أهمها: منتدى سالم 
السعودية وهو منتدى سنوي يتضمن عدداً من األنشطة والفعاليات المتعددة التي 
داخل  من  متخصصون  فيه  يشارك  الحضاري  التواصل  مفاهيم  بتعزيز  تهتم 
مفاهيم  لتعزيز  المختصين  من  عالمية  شبكة  بتنمية  ويقوم  وخارجها  المملكة 
مشتركة للتعايش والتواصل الثقافي بين المجتمع السعودي والمجتمعات الدولية. 

)سالم للتواصل الحضاري، 2015(

كما يتبنى المشروع برامج تدريبية لتأهيل كوادر من الشباب السعودي معرفياً 
تأهيل  برنامج  البرامج:  هذه  أهم  الدولية ومن  المحافل  في  للمشاركة  ومهارياً 
المدرب  الدولي،  المتحدث  دراية،  برنامج  العالمي،  للتواصل  الشابة  القيادات 

الوطني. )سالم للتواصل الحضاري، 2021( 
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اإلسالمي  العالم  ورابطة  المتحدة  األمم  منظمة  ميثاق  توقيع  تم  أن  منذ 
في الخمسينات الماضية، أصبحت المملكة صوتاً عربياً وإسالمياً وأممياً 
تترجمها خطابات قادتها من على منبر األمم المتحدة دفاعاً عن مختلف 
السالم والتضامن والتعايش  لقضايا  العربية واإلسالمية، ودعماً  القضايا 
والحوار بين الشعوب، ونظرا لمكانتها اإلسالمية المميزة ووجود الحرمين 
مؤتمرات  من  الخارجية  الجهود  من  بالعديد  قامت  فقد  فيها،  الشريفين 

واتفاقيات وندوات ومعارض نذكر بعضاً منها:

1- مؤتمرات منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة »اليونسكو«:

المملكة العربية السعودية عضو في هيئة األمم المتحدة وداعم قوي لها 
منذ تأسيسها وانضمام المملكة لها في عهد الملك سعود بن عبد العزيز 
رحمه هللا بتاريخ 26 يونيو 1945م، حيث وقع الفيصل الميثاق كعضو 
مؤسس في حفل أقيم في سان فرانسيسكو، وكانت المملكة مساهماً فعاالً 

في المساعدة اإلنمائية لألمم المتحدة منذ الخمسينات.

 كما يوجد حالًيا 21 وكالة وصندوًقا وبرامج تابعة لألمم المتحدة تعمل مع 
المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المكاتب اإلقليمية، وتخطط وكاالت 
األمم المتحدة وتعمل مًعا، كجزء من جهاز األمم المتحدة اإلنمائي بقيادة 
المنسق المقيم، لضمان تحقيق نتائج ملموسة لدعم رؤية 2030 وبرنامج 
التحول الوطني وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر المعتمدة في عام 

2015. )األمم المتحدة، 2021(

المواطنة العالمية
جهود المملكة في التواصل الحضاري 

)على المستوى الخارجي(
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والمملكة بصفتها عضو فاعل في المؤتمرات التي تنظمها اليونسكو؛ تؤكد 
الذي يمثل تراثاً مشتركاً  الثقافي  الثقافات والتنوع  الحوار بين  على دور 
لإلنسانية ووقعت على اتفاقيات اليونسكو منذ عام 1952 وحتى الوقت 
الحالي والتي تهدف إلى حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي واحترام 
الحريات األساسية والتواصل بين الحضارات. )األمم المتحدة، 2021(.

2- مشاركة المملكة العربية السعودية في اليوم العالمي للتنوع الثقافي:

العالم،  دول  الثقافي ضمن  للتنوع  العالمي  اليوم  تفعيل  في  المملكة  تشارك 
وذلك من أجل الحوار والتنمية، الذي يصادف 21 مايو من كل عام، بهدف 
تشجيع الحوار بين جميع الحضارات والثقافات على أسس االحترام والتفاهم 
الثقافات  على  واالنفتاح  التالقي  مناخات  تعزيز  بهدف  وذلك  المتبادل، 
اإلنسانية ببعديها المعاصر والتراثي، وتتخذ المملكة من التنوع الثقافي سبالً 
لغرس قيم المحبة، وتعزيز ثقافة التعايش السلمي واالعتدال والتسامح، حيث 
تقيم المملكة عالقات ثقافية مع عدد كبير من دول العالم، كعضو فاعل في 
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة »اليونسكو«، وُتعد من أبرز 
والتعريف  اآلثار  العالمي وحماية  التراث  لمشروعات حفظ  الداعمة  الدول 

بالثقافات والتواصل بين الحضارات. )واس، 2020(

في  أساسية  لجان  ثالث  عضوية  على  السعودية  العربية  المملكة  حصول   -3
اليونسكو في وقت واحد تعنى بالثقافة والتواصل الحضاري العالمي وهي: 

- عضوية المجلس التنفيذي. 

- عضوية لجنة التراث العالمي.

- عضوية التراث الثقافي غير المادي

 انتخبت الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، 
المملكة العربية السعودية لعضوية لجنة التراث الثقافي غير المادي، وذلك أثناء 
انعقاد الجمعية العامة الثامنة للدول األطراف في اتفاقية صْون التراث الثقافي غير 
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المادي التي أقيمت في مقر »اليونسكو« بالعاصمة الفرنسية )باريس( خالل الفترة 
والتي شاركت  دولة،   178 ممثلي  2020م بحضور  12 سبتمبر  إلى   10 من 
المملكة في اجتماعاتها بوفد ترأسته صاحبة السمو األميرة هيفاء بنت عبد العزيز 
فيها سوى  تشاركها  أسبقية عالمية ال  االنتخاب  بهذا  المملكة  ونالت  آل مقرن،  
دول قليلة الذي يعّبر عن ثقة المجتمع الدولي بالمملكة العربية السعودية وبجدية 
مشروعها اإلنساني الحضاري الداعم للمشروعات الثقافية المحلية والدولية، والذي 
تلتقي أهدافه الثقافية الكبرى مع األهداف التي تشترك فيها دول العالم من خالل 
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة »اليونسكو« )وزارة الثقافة، 2020(.

4- مؤتمرات رابطة العالم اإلسالمي:

يد  على   1962 عام  منذ  للرابطة  مؤسس  بصفتها  العربية  والمملكة 
الملك سعود بن عبد العزيز ومقرها مكة المكرمة، فقد نظمت وشاركت 
واستضافت العديد من المؤتمرات والندوات والملتقيات الداخلية والخارجية 
والتي تؤكد على أهمية التواصل الحضاري والتبادل الثقافي والحوار في 

إشاعة األمن والسالم في العالم ومن أهم هذه المؤتمرات:

أ - المؤتمر العالمي للحوار:

المنعقد في مدريد بإسبانيا من 16-2008/7/18، وكان المشاركون 
الشرقية اآلسيوية  األديان  الثالثة وأهل  السماوية  األديان  من مختلف 
يؤمنون جميعاً  ولكنهم  أفريقيا وأمريكا  التقليدية من  المعتقدات  وأهل 
بمبادئ أخالقي ة سامية وقيم إنسانية خالدة، ودعا الملك عبد هللا بن عبد 
العزيز في افتتاح المؤتمر إلى التسامح والحوار عوضاً عن التعصب 

وزرع المحبة عوضاً عن الكراهية. )شيخة، 2008(

ب - مؤتمر مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار وأثرها في إشاعة 
القيم اإلنسانية:

بتاريخ 9/30 1-/2009/10 م، ويهدف إلى  والمنعقد في سويسرا 
تأسيس مرجعية أخالقية جماعية تكون ميثاقاً أممياً بين البشرية جمعاء 

بقيمها النبيلة وقواسمها المشتركة. )شيخة، 2008( 
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ج- الندوة العالمية )التعاون والتسامح والحوار الحضاري(:

العلوم  جامعة  مع  بالتعاون  اإلسالمي  العالم  رابطة  عقدتها  التي 
كوااللمبور  الماليزية  العاصمة  في  »أوسيم«  الماليزية  اإلسالمية 
بتاريخ 2017/04/14، بمشاركة جمع من أصحاب الفضيلة العلماء 
تناولت  وخارجها،  ماليزيا  داخل  من  الجامعات  وأساتذة  والباحثين 

الندوة المحاور التالية )رابطة العالم اإلسالمي، 2017(:

 دور المسلمين في الحوار الحضاري والتعايش السلمي.

 تحديات التنوع الثقافي والديني التي تواجه تحقيق الحوار الحضاري.

 النظريات واألساليب العلمية المتبعة في علم الحوار الحضاري.

 دور رابطة العالم اإلسالمي في دعم الحوار الديني والحضاري.

د- ملتقى دور أتباع األديان في تعزيز السالم والوئام:

بحضور   2017/12/22 بتاريخ  بسويسرا  جنيف  في  أقيم  والذي 
محمد  الدكتور  الشيخ  اإلسالمي  العالم  لرابطة  العام  األمين  معالي 
العيسى، وجمٍع من كبار المفكرين والكتاب والدبلوماسيين والمهتمين 
محمد  الدكتور  واألديان، ووضح  الثقافات  بين  الحضاري  بالتواصل 
العيسى في كلمته االفتتاحية أن رابطة العالم االسالمي؛ تهتم بإيضاح 
حقيقة اإلسالم ومحاربة األفكار المتطرفة واإلرهابية، وتعزيز الوعي 
الديني والفكري لدى األقليات االسالمية والتواصل مع الجميع لنشر 

قيم االعتدال والتسامح والسالم. )رابطة العالم اإلسالمي، 2017(

المتحدة  الواليات  بين  الحضاري  للتواصل  الدولي  هـ -المؤتمر 
األمريكية والعالم اإلسالمي:

العالم اإلسالمي في مدينة نيويورك األمريكية،  والذي نظمته رابطة 
بتاريخ 2017/9/17 بمشاركة منظمة األمم المتحدة، وحضور 450 
عالًما ومفكًرا يمثلون 56 دولة وكبرى المؤسسات الفكرية والثقافية 
العيسى  محمد  الدكتور  الشيخ  معالي  وألقى  واألمريكية،  اإلسالمية 
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اإلسالمي  العالم  بين  الحضاري  للتواصل  فيها: »إن  قال  التي  كلمته 
والواليات المتحدة تاريخاً ممتداً في التبادل والتعاون اإلنساني والمعرفي 
واالقتصادي والسياسي، مشيراً إلى أن هذه العالقة الحضارية المتميزة 
كشفت الخطأ الفادح لنظرية صدام الحضارات المبنية على إثارة نعرة 
بعض  في  كانت  ربما  وهمية  حواجز  ونصب  والعنصرية  الكراهية 
أطروحاتها حادة جداً حتى على القواسم المشتركة والتبادل المعرفي 

واإلنساني«. )رابطة العالم اإلسالمي، 2017(

و- مؤتمر التواصل الحضاري الثاني بين العالم اإلسالمي وأمريكا:

 والذي أقيم في نيويورك األمريكية بتاريخ 5-2018/10/4، بإشراف 
رابطة العالم اإلسالمي، وهو امتداد لمؤتمر التواصل الحضاري األول 
والذي أقيم في نفس المكان من عام 2017 ومشاركة األمم المتحدة 
محمد  الدكتور  الشيخ  معالي  وبحضور  الكبير،  الدولي  والحضور 
التعاون  منظمة  عام  أمين  العثيمين  يوسف  الدكتور  ومعالي  العيسى 
الحضاري:  التواصل  مؤتمر  مخاطباً  كلمته  في  قال  الذي  اإلسالمي 
)رابطة  والوئام«.  والسالم  للتفاهم  التواصل  هذا  أهمية  على  »نؤكد 

العالم اإلسالمي، 2018(

5- معرض »المملكة بين األمس واليوم«:

 الذي انطلق في نسخته األولى الشهيرة عام 1985 في عهد الملك فهد 
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  من  وبإشراف  العزيز  عبد  بن 
المحطة  هي  ألمانيا  وكانت  للرياض،  أميراً  كان  حين  العزيز  عبد  بن 
األولى لالنطالق، ثم توالت المدن العالمية والعواصم ليستمر المعرض 
التنقل من دولة ألخرى حتى عام 1992، وكان المعرض يحوي  في 
عروضاً فنية وثقافية ولوحات فنية وتعريفية بالسعودية وثقافتها والتنوع 
الذي تحتويه، كما كان المعرض يحوي أركاناً تعّرف بالتسلسل التاريخي 
المعالم فيها من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها  المملكة، وأبرز  لنشأة 
من  محدثة  نسخة  إطالق  إلى  حالياً  الثقافة  وزارة  وتستعد  إلى غربها، 
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القارات ولم تحدد بعد وجهة االنطالق األولى  أنحاء  المعرض تجوب 
حتى اآلن. )الشرق األوسط، 2018(

يظهر في الصورة الملك سلمان بن عبد العزيز الذي تولى اإلشراف على معرض »المملكة 
بين األمس واليوم« حينما كان أميراً للرياض وفي الصورة الملك سلمان وولي العهد البريطاني 

األمير تشارلز وزوجته األميرة الراحلة ديانا. )الشرق األوسط،2018( 

6- المعرض الثقافي السعودي )باريس(:

تم افتتاح فعاليات المعرض الثقافي السعودي في مقر منظمة األمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( في العاصمة الفرنسية باريس برعاية 
وزارة الثقافة السعودية، بهدف تعزيز التبادل الثقافي العالمي، وحماية ونقل 
التراث، وتطوير البيئة الثقافية وتزامن المعرض مع ملتقى وزراء الثقافة 
الدولي 2019 في »اليونسكو« بمشاركة عدد كبير من وزراء الثقافة، 
للملتقى،  مصاحب  لنشاط  المنظمة  الوحيدة  الدولة  المملكة  كانت  حيث 
الذي يعد حدثاً رئيساً لمناقشة المكانة الرئيسة للثقافة في السياسات العامة 
في جميع أنحاء العالم وتأثيرها في التنمية المستدامة ويبرز جهودها في 
المبادرات الثقافية والمعرفية المتوافقة مع دور المنظمة الدولية وهو من 
تنظيم وزارة الثقافة والهيئة الملكية لمحافظة العال ومعهد مسك للفنون، 
بمشاركة 19 فناناً و39 عمالً فنياً بحضور العديد من الفنانين الدوليين، 

والسفراء السعوديين في أوروبا. )االقتصادية، 2019(
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التواصل  في  السعودية  العربية  المملكة  جهود  من  بعضاً  الكتيب  استعرض 
الحضاري والثقافي، وسلط الضوء على جزء يسير من المؤتمرات واالتفاقيات 
دولية  اتفاقيات  على  توقيعها  ومنذ  والدولية،  الداخلية  والمحافل  والملتقيات 
الماضية  الخمسينيات  منذ  اإلسالمي  العالم  لرابطة  وإنشائها  المتحدة  األمم  مع 
وحتى اآلن، وجهودها الدائمة في نشر السالم والعدل واألمن على المستويات 
اإلسالمي  العالم  في  كرائدة  المملكة  مكانة  والعربية واإلسالمية، ومن  الدولية 
اإلسالم  ومنطلق  المسلمين  قبلة  وكونها  الشريفين  الحرمين  ووجود  والعربي 
ومكان ومقصد للحجاج والمعتمرين كل عام، وملتقى عالمي للحضارات التي 
كانت موجودة منذ قدم التاريخ وحتى اآلن في شبه الجزيرة العربية. وإلدراك 
المملكة حكومًة وشعباً أهمية التواصل الحضاري بين الدول، ولوجود مقوماته 
المملكة  سعت  المملكة؛  في  واالجتماعية  واالقتصادية  والتاريخية  الجغرافية 
بجهود حثيثة لتحقيقه بشكل أسرع عبر رؤية 2030 وتعزيزه على المستويين 
الداخلي والخارجي عبر القطاعات والوزارات والبرامج والمبادرات المختلفة 

التي شهدها المجتمع السعودي والعالم أجمع في السنوات الماضية. 

الخاتمة
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إضافة برامج ومواضيع تتناول التواصل الحضاري للمناهج والمقررات   -
المدرسية في التعليم العام والعالي.

وبرامج  مبادرات  إطالق  على  والمدارس  والجامعات  المراكز  تشجيع   -
على مستوى المجتمع تتناول تجارب في التواصل الحضاري بين الشعب 

السعودي والدول األخرى. 

توظيف اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي واالستفادة من الشخصيات   -
المؤثرة لنشر ثقافة التعايش والتواصل الحضاري في المجتمع السعودي. 
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المجتمع السعودي.  

االستفادة من تجارب الدول في التواصل الحضاري والتعايش مع الثقافات   -
األخرى.

التوصيات
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