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 املقدمة 
 :  ، أما بعد ، والصالة والسالم على نبينا حممد احلمد هلل رب العاملني

، بعضها ميثل تقدما يف مسار احلياة  ، يتميز بظواهر عديدة فإن العصر الذي نعيش فيه
، وبعضها اآلخر ميثل اجلانب السليب يف احلياة املعاصرة على  اإلنسانية والرقي احلضاري
 .  املستوى العاملي واإلنساين
، وتيسرت سبل االتصال واالنتقال بني قارات العامل  فيما بينهم لقد زاد اتصال البشر

، وتسارعت خطى التقدم العلمي واالستفادة من منجزاته على حنو مل تشهده  وبالده
، وأصبح العامل املعاصر يف االنتقال بني أرجائه واالتصال بني شعوبه  البشرية من قبل

 .  وكأنه قرية واحدة
، هلا أثر كبري يف زيادة  ال واالتصال يف احلياة املعاصرةوال شك أن سهولة االنتق

، ويف التوجه حنو التعارف بني بين اإلنسان على اختالف األجناس  املعرفة بني البشر
 }:  ، وهو هدف يبدو واضحا يف قول اهلل تعاىل واأللوان                

                             } ( ) ( سورة

 .  ( " 1  " احلجرات آية رقم
غاية جلعل اهلل هلم  -كما يف اآلية الكرمية  -إن التعارف بني البشر وخمتلف الشعوب 

 }:  ، قال اهلل تعاىل ، وإن كانوا مجيعا من نفس واحدة شعوبا وقبائل       

               } ( ) ( سورة

 .  ( "   " النساء آية رقم
، بدءا  ، خلقوا من نفس واحدة كل شعوب األرض على اختالف األجناس واأللوان

 .  ساين كله، وانتهاء بكل شعوب األرض يف التاريخ اإلن من خلق آدم وحواء
                                                 

 .  1 :  سورة احلجرات آية(  )
 .   :  سورة النساء آية(  )
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، مع تقدم  ، جيب أن تربز يف هذا العصر بكل وضوح إن الوحدة اإلنسانية هذه
، وهو بال شك اتصال وانتقال ملفردات احلياة  وسائل االنتقال واالتصال بني البشر

 .  اإلنسانية املادية والفكرية
لق واألصل ، ألن وحدة بين اإلنسان يف اخل واملسلمون ال ميكن أن ينعزلوا عن العامل

، وإدانة كل أشكال التمييز العنصري والقومي واللوين بني  ثابتة وراسخة يف العقل املسلم
لناس يا أيها ا }  ، يقول الرسول ، قاعدة أساسية من قواعد الشريعة اإلسالمية البشر

أال إن ربكم واحد وإن أباكم واحد أال ال فضل لعريب على أعجمي وال لعجمي على 
 .  ( ) ( ) { . . . . . عريب وال ألمحر على أسود وال أسود على أمحر إال بالتقوى

، من خالل  إن املسلمني مع إمياهنم العميق بأهنم محلة اهلدي اإلهلي إىل البشر أمجعني
وكل  -عليهما السالم  -ومن قبله موسى وعيسى   األنبياء حممداإلميان برسالة خامت 

، ال يدعون  ، ومع إمياهنم املطلق مبوقعهم الديين يف عاملنا املعاصر األنبياء والرسل السابقني
، فالكل يتمتع بالكرامة اإلنسانية اليت وهبها اهلل  ألنفسهم متيزا عنصريا أو قوميا أو لونيا

  }:  لآلدميني مجيعا           } (1) (07 " سورة اإلسراء آية رقم " )  . 

 .  ، بدعوى التخوف أو إساءة الظن أو ازدراء الغري وال يدعو املسلمون إىل االنعزال
، عامة  ، وهي رسالة اإلسالم عقيدة وشريعة ها املسلمون دائمافالرسالة اليت حيمل

 .  للناس مجيعا
ومسؤولية إبالغها وعرضها على الناس باحلكمة واملوعظة احلسنة واحلوار واجلدال 

تستوجب االتصال   ، كما ورد يف كتاب اهلل الكرمي وسنة رسوله باليت هي أحسن
 .  ، واالحتكاك هبم بالناس

                                                 

 .  (  5/1)أمحد (  )
 .  (  51: ) أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده(  )
 .  07:  سورة اإلسراء آية( 1)
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، أن دعا املسلمون  دث يف التاريخ القدمي أو احلديث ومنذ ظهور اإلسالمولذلك مل حي
 .  إىل العزلة عن الغري

يف أفريقيا   وكان انتشار اإلسالم يف بالد بعيدة عن مبعث الرسالة والرسول
 .  ، راجعا إىل االتصال والتواصل احلضاري وآسيا

،  ، من أجل نشر الدعوة غرييف التواصل مع ال  لقد بدأ املسلمون منذ عهد النيب
 .  والقيام مبسؤولية الرسالة

، فقد بعث  ويبدو هذا التواصل بالنسبة للمسلمني أمرا الزما ألداء رسالتهم الدينية
، يدعوهم إىل اإلميان  إىل امللوك واحلكام يف عصره -صلوات اهلل عليه وسالمه  -الرسول 

، وأداء لألمانة ونشر  قياما بواجب البالغ، وذلك  ، واتباع اإلسالم باهلل وكتبه ورسله
، ومل يكن يف كتبه إليهم طالبا لسلطان دنيوي حتت أيديهم على  الرسالة بني البشر

 .  ، أو البشر األرض
،  ، الذي انتشر فيه اإلسالم ومع قوة املسلمني الصاعدة يف القرن األول اهلجري

،  ، كان الدافع األول واجلوهري زيرة، وبعيدة عن أرض شبه اجل وامتد إىل أقاليم شاسعة
، وحقه يف  ، وحتقيق كرامة اإلنسان ، هو نشر اهلدي اإلهلي يف هذا االنتشار واالمتداد

، من تسلط اجلبابرة األباطرة  ، وإزالة ما يعوق التزام هذا احلق تلقي اهلدي اإلهلي
 .  واألكاسرة

، وسوء الظن واألحكام  انعدام الثقة، وأمهها  إن جوانب سلبية كثرية يف العامل املعاصر
، وهو التقدم  ، تقلل من أمهية اجلانب الذي ذكرناه من قبل ، والتعصب العنصري املسبقة

، والذي يستطيع إذا أحسن استغالله  العلمي اهلائل يف وسائل االتصال واالنتقال
رفوا ويتعاونوا لكي يتعا  ، الذين خلقهم اهلل ، أن يفيد يف وحدة بين البشر واستثماره

، ويعملوا على تنمية احلياة اإلنسانية ماديا وفكريا  ، ويهتدوا هبدي اهلل على الرب والتقوى
 .  وروحيا

 .  ، كما ذكرنا من قبل وهي أهداف مستقرة يف عقل املسلمني ووجداهنم
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، هو األصل العام  ، يرون أن التواصل احلضاري بني املسلمني والعامل كله إن املسلمني
، وميكنهم أن يتعاملوا مع غري املسلمني يف الشرق والغرب  اإلسالمي يف التعامل بني البشر

 .  يف كثري من شؤون احلياة
، أن حنتكر التفوق العنصري أو القومي أو  وال نستطيع حنن املسلمني حبكم عقيدتنا

 .  احلضاري املادي ألنفسنا
، ومل تكن ثقافة  دا إىل حتقيق ذلك، مل هتدف أب والثقافة اإلسالمية طوال تارخيها

، كما حدث يف  ، ألسباب سياسية ، حىت يف أوقات الصراع ، أو عداء لآلخر عنف
، حيث كانت اهلجمة االستعمارية الشرسة على بالد العامل اإلسالمي من  العصر احلديث

لمني يف ، مما اضطر املس ، والفوز مبوارد تلك البالد ، طلبا للتسلط وبسط النفوذ الغرب
، إىل  ، وحبكم ما القوه من التسلط والظلم ، حبكم عقيدهتم وشريعتهم كثري من البالد

 .  ، والسعي إىل احلرية السياسية واالجتماعية واالقتصادية املقاومة
،  ، وبسبب ظهور صحوة إسالمية يف كثري من البالد اإلسالمية ويف الفترة األخرية

، بأنه  ، واشتد االهتام لإلسالم لدى جمتمعات غربية عديدةتنامى سوء الظن وانعدام الثقة 
، وإذكاء الصراع بني  يهدف يف النهاية إىل تدمري احلضارة الغربية ومكتسباهتا املادية

، ومن مث اعتمد كثري  ، وقد قاد هذا االجتاه ومناه بعض وسائل اإلعالم الغربية احلضارات
، ودون  عالم بثه يف األذهان ببساطة وبسرعةمن الغربيني على ما حتاول بعض وسائل اإل

 .  وجود طرف آخر
، والتجارب الفاشلة اليت أوقعها العامل الغريب بالبالد  إن املظامل التارخيية احلديثة

، دفعا هلذه املظامل  ، من األسباب الدافعة لوقوع شيء من ذلك يف بعض البالد اإلسالمية
 .  وحماولة للتخلص منها
، بل هي ظاهرة  ، ليست قاصرة على البالد اإلسالمية وحدها ينيةوالصحوة الد

 .  عاملية
، قبل  وقبل أن تنتشر كلمة األصولية اإلسالمية يف اإلعالم الغريب يف السنوات األخرية



 اململكة العربية السعودية وخدمتها لإلسالم واملسلمني يف الغرب 

 6 

، نشأت بداية األصولية اليهودية احلديثة على يد احلاخام  ذلك بأكثر من سبعني عاما
منصب احلاخام األعلى يف فلسطني يف فترة االنتداب ، الذي كان يشغل  إبراهام كوك

، أن الشعب اليهودي يعترب شعبا فريدا  ، وكان من تعاليم هذه األصولية الربيطاين
، هو الذي سوف حيقق املشيئة اإلهلية يف  ، وأن هذا الشعب ، منشؤه إهلي خالص مقدسا

ادة عليها واستيطاهنا يعد ، والسي ، هي أرض مقدسة ، وأن أرض إسرائيل التاريخ البشري
 .  ! !فريضة دينية 

، أو  ، أو التفوق العنصري مل تتهم الصحوة اإلسالمية حىت اآلن بالتعصب القومي
 .  الرغبة يف استيطان األرض يف العامل الغريب

الذي أجري يف  " املسح العاملي للقيم " ففي:  إن الصحوة الدينية تنتشر يف العامل كله
ويف .  من األمريكيني أهنم متدينون%  2، قرر  امليالدية  991 - 997 السنوات 

 .  %51،  %12ويف فرنسا وأملانيا على التوايل .  %55اململكة املتحدة 
، قد ارتفعت إىل  وتشري التقارير إىل أن نسبة املتدينني يف الواليات املتحدة األمريكية

 .  منذ االستقالل األمريكي ، وكانت أقل من ذلك بكثري يف السنوات األخرية% 07
، أن الغرب  وقد رأى بعض الباحثني يف العالقات السياسية بني أوربا والوطن العريب

، لكان  ، على أساس املساواة والعدل لو وجه التفاتة إىل التواصل بالعامل العريب واإلسالمي
 .  ، بدال من التمسك بعقدة التفوق الغريب ذلك أفضل للطرفني
ديد يتفق مع الفكر اإلسالمي الذي يعد العدل بني البشر يف التعامل معهم وهو رأي س

 .  من مبادئه األساسية
، فإن املسلمني  ، اليت أشرنا إليها بإجياز فيما سبق ومع وجود اجلوانب السلبية العديدة

، ال سيما يف اجملال العلمي  ، مل يكفوا عن التواصل احلضاري مع الغرب يف العصر احلديث
، فضال عن اجلانب السياسي الذي يعد أصال مستقرا وواقعا ال سبيل إىل حتاشيه  الثقايفو

 .  أو إمهاله
، ويفرض  ، يعد من أهم جماالت التواصل مع الغرب واجملال العلمي والثقايف بالذات
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، أو أوطاهنم حبكم  ذلك أن ماليني من املسلمني يعيشون يف الغرب يف أوطاهنم التارخيية
، ومن  ، وهؤالء يتمتعون حبسب القواعد الدولية واالستقرار منذ عشرات السنني اهلجرة

، باحلق يف احلفاظ على  ، وحبسب نظم احلكم املتمدينة أمهها مبادئ حقوق اإلنسان
 .  هويتهم اإلسالمية دينيا وثقافيا

 ، خبدمة وتقوم اململكة العربية السعودية يف إطار منهج متكامل للتواصل احلضاري
، وهم يعتربون يف نفس الوقت  ماليني املسلمني الذين يعيشون بعيدا عن جمتمعاهتم املسلمة

 .  ، ويعيشون وسط شعوبه من املسلمني الذين ينتشرون يف قارات العامل
، وهي  ، خدمة للدعوة اإلسالمية واململكة العربية السعودية تقوم بذلك الواجب

 .  ني يف احلفاظ على انتمائهم الديين والثقايف، ومساعدة للمسلم موجهة لكافة البشر
 .  ، وعلى مجيع املسلمني وهو واجب ديين يقع على عاتق اململكة العربية السعودية

، يكفل استمرار التواصل  وأداء هذا الواجب فضال عن خدمة املسلمني يف الغرب
 .  ، وأداء واجب تبليغ اإلسالم احلضاري

، واستقرار اجملتمع الدويل على قواعد بشأن  احلديث ومع زيادة االتصال يف العصر
، فإن مهمة اململكة ال تواجه يف الغالب األعم مبعارضة من  التعاون الدويل علميا وثقافيا

،  ، ويرجع ذلك يف األساس إىل املنهج الذي تتبعه اململكة العربية السعودية اجملتمع الدويل
 .  ديار املسلمني والذي متيزت به يف خدمة اإلسالم يف غري

، أتناول األسس العامة يف جهود اململكة العربية السعودية  ويف هذا امللتقى املبارك
، وأثر هذه  ، مث أذكر صورا من املساعدات اليت تقدمها اململكة للمسلمني يف الغرب هذه

 .  ، والعوامل األخرى املساعدات يف التواصل احلضاري بني العامل اإلسالمي
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 لعامة األسس ا
 يف خدمة اململكة العربية السعودية 

 للمسلمني يف الغرب 
 .  ، خبصوصية فريدة بني بالد العامل اإلسالمي ودوله تتمتع اململكة العربية السعودية

، وتفرض عليها  ، جتعل هلا وضعا مميزا بني الدول اإلسالمية وهي خصوصية دينية
 .  التزامات خاصة جتاه مسلمي العامل

 .  ، احلرم املكي واحلرم النبوي ، يوجد احلرمان الشريفان ض اململكةفعلى أر
رفع قواعده إبراهيم وابنه   ، هو أول بيت وضع للناس لعبادة اهلل والبيت احلرام

  }:  ، كما قال اهلل تعاىل- عليهما السالم  -إمساعيل            

           } ( ) (99 " سورة آل عمران آية " )  . 

 .  ، ومكان حجهم وهو قبلة املسلمني مجيعا يف صالهتم
، وتقوم على  ، تشرف هبما ، يف أرض اململكة فاحلرم املكي واحلرم النبوي

 .  خدمتهما
، وأعزها يف  ، أشهر مدن اإلسالم ، مكة املكرمة واملدينة املنورة وهاتان املدينتان
، فال توجد مدن تتمتع هبذا القدر من  ، حىت على املستوى العاملي التاريخ الديين كله
، مثل مكة املكرمة  ، عند مئات املاليني من البشر ولقرون طويلة القداسة واالحترام

 .  املنورة واملدينة
، تلقي على اململكة مسؤولية كبرية جتاه املسلمني يف  وهذه اخلصوصية الدينية الفريدة

 .  العامل كله
، إذ يفرض  ، وتقدمي العون هلم ، من التواصل معهم وال بد من وجهة النظر الدينية

ان قادرا ، مىت ك ، أن حيج إىل بيت اهلل احلرام مرة واحدة يف حياته اإلسالم على املسلم

                                                 

 .  99:  سورة آل عمران آية(  )
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،  ، ويعين ذلك أن كل مسلم قادر على أداء الفريضة بدنيا وماليا على أداء هذه الفريضة
، واإلقامة يف  مكلف بأن يؤديها مبا يقتضيه ذلك من السفر إىل اململكة العربية السعودية

م ، أو لزيارة البيت احلرا ، ألداء شعائر فريضة احلج يف أيام معينة من العام مكة املكرمة
 .  يف املدينة املنورة  ، وكذا زيارة مسجد الرسول للعمرة والصالة طوال العام

، أن يكون هلا تواصل مع مسلمي  من أجل ذلك فرضت تلك اخلصوصية على اململكة
 .  ، ولكنه يرتب صالت اجتماعية وهو تواصل ديين وثقايف يف املقام األول.  العامل كله

، أن تسنده عالقات سياسية متميزة بني  احلديث ويستلزم هذا التواصل يف العصر
، وبني دول العامل اليت يعيش فيها اآلن عشرات املاليني من  اململكة العربية السعودية

 .  ، وغريها يف قارات العامل املسلمني يف دول أوربا واألمريكتني
الصالت يف  ، بقدر كبري من االهتمام والرعاية هلذه وهذا ما تفعله اململكة من جانبها

، مع  ، مما جعل اململكة تتمتع بعالقات سياسية واقتصادية وثقافية متميزة خمتلف جوانبها
 .  دول العامل واملنظمات الدولية عامة

، يكفل حتقيق مصلحة  ، إىل التزام اململكة مبنهج إسالمي ويرجع الفضل يف ذلك
يف احلفاظ على عقيدهتم وتلقي  ، وهي تتمثل املسلمني يف الغرب دينيا وثقافيا واجتماعيا

، وال خيتلف ذلك اهلدف بالنسبة  العون الثقايف من إخواهنم يف اململكة العربية السعودية
، أو ألي  ، أو املقيمني فيها للعمل أو الدراسة للمسلمني الذين يتمتعون جبنسية الدولة

 .  غرض آخر
، أو املقيمني  ملسلمني املواطنني، ليس استقطاب ا فالقصد من املعونة الدينية والثقافية

، ولكنه مساعدهتم يف احلفاظ على هويتهم  ، استقطابا سياسيا أو قوميا يف بالد الغرب
 .  ، داخل اجملتمعات اليت يعيشون فيها الدينية والثقافية

،  ، وبني مسلمي الغرب يف هذا القرن وقد بدت أمهية ذلك التواصل بني اململكة
 .  ديدةنتيجة ظروف دولية ع

، وانتقل  فقد زاد اتصال العامل اإلسالمي بالغرب زيادة كبرية يف الفترة األخرية



 اململكة العربية السعودية وخدمتها لإلسالم واملسلمني يف الغرب 

 01 

مشال أفريقيا وغرهبا ) ، بل ومئات األلوف من املسلمني من املنطقة العربية عشرات اآلالف
، مثل  ، كما انتقل إليها من بعض بالد العامل اإلسالمي إىل البالد األوروبية( خاصة
، ساعدوا يف بناء ما هدمته احلرب العاملية الثانية  داد كبرية من العمال املسلمني، أع تركيا

، إىل جانب وجود أقليات إسالمية تارخيية يف بعض  ، وكان لتلك العوامل يف أوروبا
، ويف إقبال بعض الغربيني  ، أثر كبري يف ازدياد املعرفة باإلسالم يف الغرب البالد األوروبية
، وال سيما من املثقفني الذين حتدوهم الرغبة يف الوصول إىل احلقيقة  سالمعلى اعتناق اإل
، وكذلك  ، واالطالع على اإلسالم عقيدة وحضارة من مصادره احلقيقة الدينية الصحيحة

 .  ، يف جوانبها العقائدية واالجتماعية من رصد حياة املسلمني الذين يعيشون بينهم
، وهو ما هتدف إليه اململكة  بغي أن يقدم هلؤالء مجيعا، ين إن العون الديين والثقايف

، كما أن بعض البالد األوروبية اليت يعيش  العربية السعودية عرب وسائل عديدة ومتنوعة
، له أثره يف  ، ترغب يف أن يكون التبادل الثقايف على املستوى اإلسالمي فيها مسلمون

ط االجتماعية بني املواطنني واملقيمني على ، ويف منو الرواب تنمية املعرفة الدينية عامة
 .  أرضها

، على اتباع منهج  ، فإن اململكة حرصت يف خدمتها لإلسالم يف الغرب وهلذا السبب
، إسالمي أصيل يف  ، وهو منهج حيقق مصلحة املسلمني واجملتمعات اليت يعيشون فيها

 .  التعاون
،  ، حيقق مصلحة املسلمني يف العامل ربوتقدمي الدعم الديين والثقايف للمسلمني يف الغ

 .  وال يتعارض مع قواعد التنظيم الدويل املعاصر والعالقات بني الدول عامة
، أن له  إن أول ما مييز عمل اململكة العربية السعودية يف خدمة املسلمني يف الغرب

، وهو  يف الغرب ، وأهنا تستهدف التواصل الديين والثقايف مع املسلمني طابعا دينيا وثقافيا
، الذين  أمر يتفق مع املسؤولية الدينية والثقافية اليت تتحملها اململكة جتاه هؤالء املسلمني

، فهم يتجهون يف صالهتم يف كل  ، أن يكون هلم صلة باململكة تفرض عليهم عقيدهتم
 .  ، البيت احلرام يف مكة املكرمة مكان من العامل إىل قبلة املسلمني مجيعا
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أن علوم اإلسالم وثقافته وقيمه األساسية جيب أن تصل إىل عشرات املاليني من كما 
، ويهتمون أشد االهتمام باحلفاظ على هويتهم الدينية  املسلمني الذين يعيشون يف الغرب

 .  ، وينظرون إىل اململكة العربية السعودية باعتبارها السند األول يف حتقيق غايتهم والثقافية
، أنه يلقي استجابة يف  طابع الديين والثقايف يف خدمة املسلمني يف الغربومن مميزات ال

،  ، أو عرقيا ، ألنه ليس طابعا سياسيا كثري من البالد اليت يعيش فيها املسلمون يف الغرب
أو يستند إىل عوامل تسبب الصراع االجتماعي أو القومي يف أي بلد من البالد اليت يعيش 

 .  بفيها املسلمون يف الغر
، ولدى اململكة العربية السعودية  ، فإن لدى املسلمون عامة ومن ناحية أخرى

، ومنو املعرفة من كل  ، والتبادل الثقايف ، قناعة كاملة بأن االستقرار االجتماعي خاصة
، وهي جتربة  ، هو من أكرب العوامل يف انتشار اإلسالم بني غري املسلمني يف الغرب جانب

 .  ما مت يف العصر احلديثتارخيية يؤكدها 
، مل يكن انتشار اإلسالم  ، والواليات املتحدة األمريكية بالذات ففي البالد األوروبية

، لكنه كان بسبب ازدياد  ، نتيجة صراع سياسي أو قومي بعد وصوله إىل تلك البالد
البالد وبني  ، من خالل العالقات االجتماعية بني املسلمني يف تلك املعرفة والتبادل الثقايف

 .  ، أو املقيمني معهم مواطنها
،  ، يعتمد أساسا على االستقرار يف اجملتمع ، بأن انتشار اإلسالم فاالقتناع الكامل
، وتصحيح الصورة اليت يقدمها املسلمون حلياهتم الفكرية واالجتماعية  ومنو التبادل الثقايف

،  ، هو الطابع الثقايف بية السعودية، جعل الطابع األساس لتجربة اململكة العر يف الغرب
 .  من خالل وسائله املتنوعة

، تستند أيضا يف منهجها إىل حقيقة  مث إن خدمة اململكة للمسلمني يف الغرب
، وأن  ، تؤكد أن احلضارات اإلنسانية يف تارخيها الطويل تتعامل مع بعضها موضعية

 .  التنافس بينها ال يستلزم الصراع
،  ، استطاعت حضارته مبا حتمله من عوامل الرقي اإلنساين اإلسالم ففي بداية ظهور
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، وظلت احلضارة اإلسالمية سائدة يف  أن تتغلب على احلضارات السائدة يف املنطقة العربية
، نتيجة تفوق قيمها  ، وحىت يف أوقات الصراع السياسي العصر الوسيط يف أوقات السلم

 .  الفكرية واملادية، ونتيجة ازدهار حياهتا  اإلنسانية
، وأن  ، ميكن أن تتعامل ، بأن احلضارات اإلنسانية إن املسلمني على قناعة كاملة
 .  ، يف شؤون حياهتا املادية وأسباب تقدمها تستفيد كل حضارة من األخرى

، أو قيم  ، مرده إىل ما حتمله من حقيقة دينية وتأثر شعب من الشعوب حبضارة معينة
 .  ، تؤثر بسالمتها وقيمتها يف حياة البشر يةإنسانية واجتماع

، مع اختالف األعراق  ، راسخ يف فكر املسلمني إن التعامل مع احلضارات اإلنسانية
 .  واللغات واألعراف

.  ، إىل نصوص كثرية من القرآن الكرمي والسنة املطهرة ويستند هذا الفكر عند املسلمني
سورة ) ( ) {       }:  أرسله اهلل رمحة للعاملني  فالرسول

 .  ( " 70  " األنبياء آية
، يكون  ، واهلدى من الضالل ، وبيان الرشد من الغي ودعوة غري املسلم إىل املسلم

  }:  حبسب املنهج اإلهلي وحده                       

       } ( ) (5   " : سورة النحل اآلية " )  . 

، تقوم على مد يد العون  ، يف عمل اململكة لمني يف الغربفخدمة اإلسالم واملس
، دون تعد  ، ومعاونتهم على االحتفاظ هبويتهم الدينية والثقافية الديين والثقايف للمسلمني

، يف  ، أو نوازع التعصب العنصري ، أو تنمية روح العداء ، أو إضرار باآلخرين على أحد
 .  اجملتمعات الغربية اليت يعيشون فيها

، وإقامة  ، قادرا على إظهار دينه فاملسلم مادام آمنا على حياته وعرضه وماله

                                                 

 .  70 :  سورة األنبياء آية ( )
 .  5  :  سورة النحل آية(  )
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، ويسهم  ، يستطيع أن يعيش يف أي جمتمع إنساين ، والدعوة إليه ، والعمل به شعائره
، وكان ذلك ظاهرا يف البالد األوروبية خالل عشرات السنني  جبهده يف تقدمه وتنميته

، قبل أن  ، ووسعتهم اجملتمعات الغربية أعداد املسلمني يف الغرب ، اليت زادت فيها املاضية
 .  تبدو نوازع التعصب القومي أو الديين يف بعض بالد الغرب منذ سنوات قليلة

عاملية للبشر مجيعا على اختالف .  ، أهنا دعوة إن من اخلصائص املميزة لدعوة اإلسالم
يقول .  للناس كافة بشريا ونذيرا  رسول، وقد بعث اهلل ال األعراق واأللوان واللغات

 }:  تعاىل          } ( ) (2  " سورة سبأ اآلية " )  . 

وقد كان أصحاب  (1) . ( ) { بعثت إىل كل أمحر وأسود }  ويقول

ووصف   ، مجعهم اإلميان باهلل ورسوله من أعراق وأجناس وألوان شىت  الرسول
 .  الرسول دعاوى التعصب العرقي واللوين بأهنا من دعاوى اجلاهلية اليت يدينها اإلسالم

 }:  ويف القران الكرمي                 } (1) ( سورة

 .  ( " 52  " األعراف اآلية
، ومن واجب  ، ومن حقهم االستماع إليها والبشر كلهم أمته املخاطبون بالدعوة

، ومن قواعد اإلسالم اليت وردت يف القران  الدعوة يف نواحي األرض كلها املسلمني إبالغ
، يقول اهلل  ، أن احلساب والعقاب والثواب يكون بعد البالغ واإلعذار واإلنذار الكرمي
 }:  تعاىل          } (5) (5  " سورة اإلسراء اآلية " )  . 

، وهي فرض على اجلميع أفراد  ، تقع على األمة اإلسالمية كلها ومسؤولية البالغ

                                                 

 .  2 :  سورة سبأ آية(  )
 .  (57 / )أمحد (  )
من رواية جابر اجمللد الثاين اجلزء اخلامس ص  -جزء من حديث رواه مسلم يف صحيحه من كتاب املساجد ( 1)

 .  هـ170 دار الرياض الطبعة األوىل .  1
 .  52 :  سورة األعراف آية( 1)
 .  5 :  سورة اإلسراء آية( 5)
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،  ، حبسب القدرة وقوة التأثري ، إذا تعني فرد أو دولة للدعوة ، جتاه غري املسلمني ودوال
، وحرم إمهاله أو  ، وجب عليه ذلك شرعا ة للبالغ ونشر الدعوةواإلمكانات املتاح

 .  التقصري فيه
، تنطلق يف خدمتها لإلسالم يف الغرب من حقيقة عاملية  واململكة العربية السعودية

، وقيمه اخللقية وأصوله  ، ومعرفة عقيدته ، وحق البشر مجيعا يف مساع دعوته اإلسالم
ال يتحقق ذلك إال بنشر دعوته بني الناس بكل الوسائل ، و ، معرفة صحيحة التشريعية

، مما يفرض التعامل على أسس واضحة وظاهرة مع غري  املتاحة املشروعة يف هذا العصر
، رعاية  ، وألزمت هبا املسلم ، وهي أسس وقواعد وضحتها الشريعة اإلسالمية املسلمني
 .  ، وحفظا حلقوق غريه حلقوقه

، كلها حقوق مكفولة  ، وحرمة العرض واملال مة اإلنسانية، والكرا إن حق احلياة
 : ، يقول تعاىل ، بل إن العدل والرب مطلوبان أيضا ألهل الكتاب يف اجملتمع اإلسالمي

{                                      

               } ( ) (2 " سورة املمتحنة آية " )  . 

حق مبثابة  ، أن قتل نفس واحدة بغري ، أنه كتب على بين إسرائيل ويذكر اهلل تعاىل
  }:  ، يقول تعاىل القضاء على اجلنس البشري كله            

                                

           } ( ) (1 " سورة املائدة آية  " )  . 

  }:  ، يقول تعاىل ، وال يزنعها بشر وقد منح اهلل الكرامة اإلنسانية لآلدمي   

       } (1) (07 " سورة اإلسراء آيه " )  . 
                                                 

 .  2:  سورة املمتحنة آية(  )
 .   1:  سورة املائدة آية(  )
 .  07:  سورة اإلسراء آية( 1)
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، التزم هبا  وال بد من اإلشارة إىل أن قواعد التعامل اليت جاءت هبا الشريعة اإلسالمية
،  وأربعمائة عام ، فهي قد تقررت منذ أكثر من ألف املسلمون منذ نزل القرآن الكرمي

، ومل تكن  وظهرت يف وقت مل تعرف فيه اجملتمعات غري اإلسالمية فكرة الكرامة اإلنسانية
، وظل ذلك فيها قرونا طويلة  تعترف بأي حق للمخالف يف العرق أو اللون أو الدين

 .  امتدت إىل بدايات العصر احلديث يف أوروبا
، العيش يف ظل هذه املبادئ اإلسالمية  واملسلمون يف الغرب من حقهم يف هذا العصر

 .  واإلنسانية والدولية
، تعمل على  ، يف خدمتها لإلسالم واملسلمني يف الغرب إن اململكة العربية السعودية

ويعد .  ، وقيمه اخللقية واحلضارية ، وأصول شريعته ، وعقيدته الصحيحة نشر اإلسالم
، الذي جيب التعامل مع دوله على  يف الغرب، من حق املسلمني املقيمني  ذلك يف اجلملة
،  ، ومنع العدوان ، إذ تربطنا هبذه الدول عهود ومواثيق يف إقامة السلم أسس واضحة

، الذي يوجب  ، هي دار عهد يف نظر اإلسالم ، فهذه الدول والتعاون فيما خيدم البشرية
 .  ض املواثيق عن الدول، وينهى عن الغدر ونق الوفاء بالعهود واالستقامة على أحكامها

، وإعطاء الصورة  ، نشر دعوة اإلسالم كما أنه من واجب املسلمني يف الغرب
، وعليهم أن يلتزموا بأحكام الشريعة  ، ويف سائر املعامالت احلقيقية له يف أداء العبادات

، فإذا قصر البعض يف ذلك عمدا  ، وحبفظ حقوق غريهم ، بعدم اإلضرار بأحد اإلسالمية
، ألن الظلم أو  ، أو حىت إىل األمة اإلسالمية كلها ، فال ينسب ذلك إىل اإلسالم و خطأأ

،  ، هنى اهلل عنه يف عشرات اآليات واألحاديث ، حمرم يف اإلسالم العدوان على الناس
، تضمن حرمة  ، معروفة يف الشريعة اإلسالمية وحقوق املخالف يف الدين من أهل الكتاب

 .  ، والعدل يف التعامل معه نفسه وعرضه وماله
، فإن اململكة العربية السعودية يف رعايتها لإلسالم واملسلمني يف  ومن ناحية أخرى

، تضع يف اعتبارها ما توجبه أحكام الشريعة  ، ويف التعامل مع الغرب بصفة عامة الغرب
،  اية دينيةيقتصر ذلك على جمال ما تقدمه اململكة ملسلمي الغرب من رع ، وال اإلسالمية
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 .  ، كالتعامل الثقايف والتجاري بل ميتد إىل صور التعامل األخرى اليت تتم بني الدول
، سواء أكان  ، تضمن لكل طرف حقه وأصول الشريعة اإلسالمية يف التعامل مع الغري

 .  ، أم التجاري ، أم الثقايف التعامل يف اجملال الديين
، باحلفاظ على  نظام حكمها األساسي وينطلق ذلك من التزام اململكة مبوجب

،  ، يف جوانب حياهتا كلها داخليا وخارجيا ، وتطبيق قواعد الشريعة اإلسالمية العقيدة
،  ، وعالقاهتا مع الدول األخرى وهو أمر كان له أثره الكبري يف استقرار سياسة اململكة

إذ .  تهم دينيا وثقافيا، ورعاي مع احلفاظ يف الوقت نفسه على مصاحل املسلمني يف الغرب
إن قواعد الشريعة اإلسالمية يف التعامل الدويل مع البالد اليت ترتبط هبا أحكام الشريعة 

،  ، دون إخالل بالعدل ، تفتح الطريق أمام حتقيق املصاحل والتعامل الدويل بعهود ومواثيق
 .  أو حبقوق أحد الطرفني

، ومعايريها  ول الشريعة اإلسالمية، وهي أن تطبيق أص ومثة مالحظة ينبغي ذكرها
، من  ، يف العالقات بني الدول اإلسالمية وبني غريها من الدول العادلة يف اجملال الدويل

، ويسهم إىل حد كبري يف حتقيق العدل يف  شأنه أن يضفي الثبات على تلك العالقات
، ورمبا يرجع تغري  س، وهو من مقاصد اإلسالم الكربى يف التعامل بني النا التعامل الدويل

، إىل التقصري يف رعاية  سياسات التعامل بني بعض الدول اإلسالمية وبني دول الغرب
 .  ، والثبات عليها يف جمال العالقات الدولية قواعد الشريعة اإلسالمية
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 من صور خدمة اململكة العربية السعودية 
 لإلسالم يف الغرب 

 مية أوال إقامة املساجد واملراكز اإلسال
، أن اإلسالم يشمل العقيدة الدينية اليت يؤمن هبا  من املسلم به لدى املسلمني مجيعا

، وعبادته وحده  ، وأفعاله ، وأمسائه وصفاته ، وهي توحيد اهلل تعاىل يف ربوبيته املسلمون
،  ، وباليوم اآلخر ، والكتب املزنلة ، ومالئكته ، واإلميان بأنبيائه ورسله ال شريك له

 .  لقدر خريه وشرهوبا
، والشريعة اليت تتضمن عبادات  وكذلك يشمل القيم اخللقية اليت ترتقي حبياة اإلنسان

 .  ، وأصول العالقات االجتماعية بني الناس اإلسالم وشعائره
، ال غىن للمسلم  ، ونظام اجتماعي للبشر ، ومنظومة خلقية ، عقيدة دينية فاإلسالم

 .  يف حياته عن أي جانب منها
، وليس جمرد عقيدة دينية ختص صاحبها  ، له معىن شامل فالدين عند املسلمني

، كما تذهب بعض  ، مبعزل عن احلياة االجتماعية احمليطة به وحده
 .  لدى غري املسلمني " الدين " تعريفات

، من  ، أو بينهم وبني غريهم وال بد يف كل عالقة اجتماعية بني املسلمني وبعضهم
، أو يف  ، يف نصوصه اليت وردت هبا الشريعة دين مصدرا حلكم هذه العالقةاستلهام ال

، ترتبط  ، ولذلك فإن مناشط احلياة كلها لدى املسلمني قيمه اخللقية ومبادئه الكلية
، أو حصر الدين يف جانب معني من حياة  ، وال ميكن عزهلا عنه ارتباطا وثيقا بالدين

 .  ، على الرغم من قدسيته وأمهيته دة، حىت ولو كان جانب العبا املسلم
، وجماالهتا اليت ال تنتهي حبسب األزمنة  إن العمل يف جوانب احلياة اإلنسانية املختلفة

، ويف اختيار  ، حيتاج فيه املسلم إىل الدين يف حتديد الغايات واملقاصد النبيلة واألمكنة
 .  الوسائل والطرق املشروعة

، يقود منهج اململكة يف خدمة  أثره يف حياة املسلمنيهذا التصور ألمهية الدين و
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 .  اإلسالم واملسلمني يف الغرب
،  ولذلك تتعدد الطرق والصور والوسائل اليت تتبعها اململكة لتحقيق هذه الغاية

، حىت تتكامل لديهم عناصر  وتشمل نواحي عديدة وهامة يف حياة املسلمني يف الغرب
، أو الذوبان يف  ، وال تتعرض لالضمحالل أو الزوال لثقافيةاالحتفاظ هبويتهم الدينية وا

 .  اجملتمع الذي يعيشون فيه
وسوف أذكر فيما يلي مناذج وصورا من املساعدة والعون الذي تقدمه اململكة 

،  ، تعد يف ذات الوقت خدمة لإلسالم ، وكل هذه الصور والوسائل للمسلمني يف الغرب
 :  سواء يف العمل الداخلي أم اخلارجي،  وهي من أهم مقاصد اململكة

 :  إقامة املساجد واملراكز اإلسالمية:  أوال
، ومكان العبادة  ، فهو بيت اهلل يعترب املسجد حجر الزاوية يف أي جمتمع إسالمي

 .  ، وتلقي العلم الديين بصفة عامة والذكر
ائر الدين ، إذ تقتضي شع واملسجد يعترب العالمة الظاهرة لوجود جتمع إسالمي

، صالة اجلمعة واجلماعة وصالة  ، ألداء الصالة فيه من مجاعة املسلمني وجوده
، والفارقة بني  ، حيث تعترب الصالة عمود الدين (عيد الفطر وعيد األضحى) العيدين

،  يف املدينة حني هاجر إليها  وقد كان املسجد أول بناء أقامه الرسول.  اإلميان والكفر
، من أهم  ، ولذلك كانت إقامة املساجد ية يف كل جمتمع إسالميفهو حجر الزاو

، يقول  واملساجد تقام لعبادة اهلل وحده.  الوسائل خلدمة اإلسالم واملسلمني يف الغرب
  } : تعاىل               } ( ) ( سورة اجلن

 .  ( " 2  " آية
صلوات  -، وهي كما قال الرسول  ، يؤدي املسلمون فريضة الصالة ويف املساجد
، كما  وهي العالمة الفارقة بني اإلميان والكفر { عمود الدين }: - اهلل عليه وسالمه 

                                                 

 .  2 :  سورة اجلن آية(  )
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 .  ورد يف احلديث الشريف
، يف جمتمعات  وفر املساجد واملراكز اإلسالمية، بأن تت ولذلك كان اهتمام اململكة

،  ، على نفقة اململكة ، واملسارعة إىل إقامة هذه املساجد واملراكز املسلمني يف الغرب
 .  مبجرد قيام احلاجة إليها يف أي بلد أو مدينة

، أم جهدا لدى  ، سواء أكان نفقة أم معونة فنية وتبذل اململكة يف ذلك كل جهد
 .  ختصة يف البلد الذي يقام فيه املسجدالسلطات امل

، ألن حق االعتقاد والتدين  ، تيسريا يف هذا الشأن وتلقى اململكة يف غالب األحيان
 .  ، حق مقرر على املستوى الدويل وأداء شعائر العبادة

، له فائدته  ، تقوم جبهد ثقايف وتعليمي واجتماعي واملراكز اإلسالمية جبانب املساجد
، إىل جانب تنمية قدراهتم على خدمة اجملتمع   تقوية هوية املسلمني يف الغربالكربى يف

 .  الذي يعيشون فيه
مسجد املركز اإلسالمي :  ومن أهم املراكز واملساجد اليت أقامتها اململكة يف أوروبا

،  ، والقراءة ، والثقافة ، وهو مسجد كبري تتكامل فيه خدمات العبادة يف جنيف بسويسرا
 .  ف إنشاؤه ستة عشر مليون ريال سعوديوتكل

،  ، ويتسع ألربعة آالف مصل وكذلك املسجد اجلامع يف بروكسل عاصمة بلجيكا
 .  ، وتكلف إنشاؤه حنو عشرين مليون ريال وملحق به أقسام ثقافية ومطبعة وناد للشباب

،  غرب، من املراكز اإلسالمية يف ال ويعد املسجد اجلامع يف مدريد عاصمة أسبانيا
،  ، وتعليمية ، ثقافية ، وملحق به أقسام متعددة ويتسع لنحو ألف مصل رجاال ونساء

 .  ، ورياضية وطبية
، تكلف إنشاؤه مع املركز اإلسالمي امللحق  وهناك مسجد لندن يف اململكة املتحدة

 .  ، وله وقف خيصص ريعه لإلنفاق عليه ، حنو ثالثة وأربعني مليون ريال به
، وأسهمت اململكة يف تكاليفه بنحو  شاء املسجد الكبري يف روما بإيطالياوقد مت إن
، وبه كافة اخلدمات الثقافية والرياضية  ، ويتسع أللفي مصل ، مليون ريال اثنني وعشرين
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 .  والدراسية
،  ، وما يلحق هبا إن جهد اململكة يف الغرب يبدو واضحا يف إقامة املساجد الكربى

 .  شبابية وتعليميةمن خدمات ثقافية و
،  ، أو أسهمت بالقدر األكرب من متويلها ، أقامتها اململكة كليا فهناك مساجد كربى

، ويف  ، ويف مدينة لشبونة بالربتغال كما هو الواقع يف مدينة زغرب يف يوغسالفيا السابقة
 .  ، وأدنربه يف مشال اململكة املتحدة مدينة فيينا بالنمسا

، وكاليفورنيا  ، وواشنطن ، فهناك مساجد كربى يف نيويورك اليةأما يف أمريكا الشم
 .  ، وميسوري وكلورادو

، ودعمت أعماهلا يف معظم  وذلك ضمن مراكز إسالمية كربى مولتها اململكة
، وال يتسع املقام لذكر ما يوجد من مساجد ومراكز إسالمية يف  الواليات األمريكية

 .  ، وغريها ، وفرجينيا ، ميتشجان أوهايو، و ، ويف والية مرييالند شيكاغو
، ووالية  ، يف تورنتو كما امتد إنشاء املساجد واملراكز اإلسالمية الكربى إىل كندا

 .  ، وأوتاوا كوبك
 997 ويف أمريكا اجلنوبية يف الربازيل انتهى العمل يف املركز اإلسالمي واملسجد سنة 

 .  م
، أنشأهتا  ى للمسلمني يف أمريكا اجلنوبيةومثة أيضا مراكز إسالمية ومساجد كرب

، وتبلغ حنو انثي عشر مسجدا كبريا  اململكة أو دعمت إنشاءها يف املدن اهلامة الكربى
 .  ومركزا إسالميا جامعا للمناشط الدينية واالجتماعية

، فقد دعمت اململكة  ، واجلزر احمليطة هبا ، إىل قارة استراليا وامتد جهد اململكة
، وأقيمت املساجد  د االسترايل للمجالس اإلسالمية بأكثر من عشرة ماليني ريالاالحتا

 .  ، مثل جزر فيجي ، واجلزر احمليطة هبا ، ووالياهتا واملراكز اإلسالمية يف مدن القارة
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 ثانيا إنشاء املعاهد لدراسة العلوم اإلسالمية والعربية 
 ودعم أقسام الدراسات الشرقية

،  ، ال سيما األجيال الناشئة إىل االرتباط بثقافتهم األم  الغربحيتاج املسلمون يف
، ولذلك اهتمت اململكة بإنشاء املعاهد اليت تقوم بتدريس العلوم  اإلسالمية والعربية

، وتقوم بالبحث يف العلوم اإلسالمية وحضارة املسلمني  اإلسالمية واللغة العربية
 .  وثقافتهم

عهد تاريخ العلوم اإلسالمية والعربية يف فرانكفورت ، م ومن أمثلة تلك املعاهد
، وأملانيا هلا عالقة  ، وقد أسهمت اململكة يف إنشائه مببلغ مخسة عشر مليون ريال بأملانيا

 .  ، وخاصة يف القرون الوسطى تارخيية باحلضارة اإلسالمية
العريب يف كما أسهمت اململكة بنحو مثانية عشر مليون ريال يف إنشاء معهد العامل 

 .  باريس
، ومراكزها يف اجلامعات  كما اهتمت اململكة بأقسام الدراسات اإلسالمية والشرقية

، إلنشاء قسم الدراسات  ، فقد قدمت منحة كبرية جلامعة هارفارد األمريكية الغربية
 .  ، وإنشاء كرسي خاص بالدراسات اإلسالمية والبحوث القانونية اإلسالمية

هـ  199 اليا جامعة هوبكزن األمريكية مبساعدة سنوية منذ عام ودعمت اململكة م
، الذي يعىن بدراسة الشريعة اإلسالمية واللغة  لدعم مركز دراسات الشرق األوسط

 .  العربية
، وجامعة شو بوالية  كما دعمت اململكة جامعة ديوك يف والية كارولينا الشمالية

، واجلامعة  ة هاوارد بالعاصمة واشنطن، وجامع ، وجامعة كولورادو مشال كارولينا
، ومعهد سرياكوزا الذي يهتم بدراسة  ، وجامعة دي بول بإيطاليا األمريكية بواشنطن

 .  محاية حقوق اإلنسان يف النظم اجلنائية للدول اإلسالمية
، نفقات تشغيل هذه املعاهد  وتتحمل اململكة العربية السعودية يف أحيان كثرية

، أو األجهزة والوسائل  ، أو املراجع اإلسالمية ، ودعمها باألساتذة سامواملراكز واألق
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 .  العلمية
-حفظه اهلل  -أما األكادمييات اإلسالمية والعربية اليت أنشأها خادم احلرمني الشريفني 

، فهي منتشرة يف عواصم الدول الغربية ومن أبرزها  ، وتتحمل اململكة كل نفقاهتا 
،  ، وبون ، وأكادميية امللك فهد يف لندن ة السعودية يف أمريكااألكادميية اإلسالمي

 .  ، وغريها وموسكو
 .  ، وهي مفتوحة للجميع وقد حلت مشكلة كربى يف تعليم أبناء املسلمني يف الغرب

وقد أنشأت اململكة على نفقتها معهدا مستقال للعلوم اإلسالمية والعربية يف أمريكا 
 .  بن سعود اإلسالمية تابعا جلامعة اإلمام حممد

 ثالثا املنح الدراسية 
، لكي يتواصل ارتباط أجياهلم بثقافتهم  حيتاج املسلمون يف الغرب إىل أساتذة منهم

، ولذلك تيسر اململكة للعديد من الراغبني يف دراسة العلوم  ، اإلسالمية والعربية األصيلة
ململكة ومعاهدها عن طريق املنح ، سبل الدراسة يف جامعات ا اإلسالمية واللغة العربية

 .  راسية ألبناء املسلمني يف الغرب
 رابعا املعونة الثقافية 

،  ، الذي يقوم بالتدريس يف املعاهد اإلسالمية وتتمثل هذه املعونة يف العنصر البشري
، وتوفري  ، ووسائل البحث وأجهزته كما تتمثل يف املراجع والكتب الثقافية اإلسالمية

، أو حضور الندوات  ، إللقاء احملاضرات ملعلمني السعوديني املؤهلني تأهيال عالياالدعاة وا
 .  واملؤمترات يف البالد األوروبية وأمريكا

، وترمجات معاين القرآن  ، مئات اآلالف من املصاحف الشريفة كما ترسل اململكة
لدراسات ، وكذلك مئات اآلالف من الكتب يف ا إىل املراكز اإلسالمية يف الغرب

،  ، وذلك لنشر حقائق اإلسالم الدينية ومعتقداته األساسية اإلسالمية باللغات األوروبية
 .  وآدابه اخللقية واالجتماعية

، وهي  ، لإلسهام يف هذه املهمة يف العامل ومثة هيئات عديدة تدعمها اململكة سنويا
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قدر كبري من االحترام ، وتتمتع ب على قدر كبري من األهلية ألداء رسالتها العاملية
، تعينها اململكة مبيزانيات سنوية لتمكينها من نشر  ، داخل اململكة وخارجها والتقدير

 .  ، وربط املسلمني هبويتهم الدينية والثقافية الدعوة اإلسالمية يف الغرب
، رابطة العامل  من أهم املؤسسات الكربى العاملة يف هذا اجملال منذ سنوات طويلة

 .  ، وغريمها ، والندوة العاملية للشباب اإلسالمي ياإلسالم
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 اجلهود اخلاصة والشعبية 
، بذكر  هذه اجلهود العظيمة اليت أشرت إليها يف خدمة اإلسالم واملسلمني يف الغرب

 .  ، هي ما تقوم به حكومة اململكة العربية السعودية على املستوى الرمسي مناذج منها
فإن جهود خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد ،  أما على املستوى اخلاص

، ومسو  ، ومسو ويل عهده األمني األمري عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود العزيز آل سعود
، ال ختفى على  النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء األمري سلطان بن عبد العزيز آل سعود

،  ، وإسهامات واسعة ، وجهود كبرية أحد ففي كل دولة من دول الغرب هلم أياد عظيمة
 .  ، ومجعياهتم وهيئاهتم ، ويف عون املسلمني يف بناء املساجد واملراكز اإلسالمية
، سخروا بفضل من اهلل إمكاناهتم املادية واملعنوية خلدمة  إن قادة هذه البالد وأمراءها

فجزاهم اهلل خري ما  ، ، وجعلوا ذلك يف مقدمة اهتماماهتم وأعماهلم اإلسالم واملسلمني
 .  جيازي به عباده الصاحلني

، حتث  ، فإن اململكة العربية السعودية بتوجيه من قادهتا أما على املستوى الشعيب
،  ، ومد يد العون هلم ، أينما كانوا ، على التعاون مع إخواهنم املسلمني شعبها دائما

خلدمة اإلسالم واملسلمني يف أي  ، وتفسح اجملال للقدرات واإلمكانات الفردية واجلماعية
وهو مظهر .  ، وتتآزر يف أداء الواجب ، فتلتقي اجلهود الشعبية باجلهود احلكومية مكان

، فالشعب ووالة  ، واستجابته لنداءاهتا وتوجهاهتا من تالحم الشعب السعودي بقيادته
ها من آفات ، وقى اهلل فيه اململكة وشعب ، واملسؤولون يف الدولة كيان واحد األمر

، واليت خنرت يف كثري من  ، واألحزاب واهليئات املتضاربة واملتعارضة التشرذم واخلالف
 .  ، وجعلت بأسها فيما بينها ، حىت بددت جهودها البالد اإلسالمية

، اعتصام اململكة قادة وشعبا بكتاب اهلل سبحانه وتعاىل وسنة  السبب يف ذلك
، هي  خدمة هلدف واحد وغاية واحدة.  عليهم دينهم وقيام اجلميع مبا يوجبه  رسوله

، والتضامن  ، والقيام بواجب الدعوة إىل اهلل استقامة جمتمع اململكة على اإلسالم وشريعته
 .  والتآزر والتناصر مع املسلمني



 اململكة العربية السعودية وخدمتها لإلسالم واملسلمني يف الغرب 

 25 

، خلدمة اإلسالم  وإذا حتدثنا عن اجلهود الفردية والشعبية يف اململكة العربية السعودية
، وتسهم فيها اجلهود  ، فإهنا ال خترج عن اجملاالت اليت ختدمها يف الغرب واملسلمني
، وطباعة الكتب  ، بناء املساجد واملراكز اإلسالمية ، وعلى وجه اخلصوص الرمسية

 .  والغوث عند احملن والكوارث
لقد هب .  ، منا ببعيدة ، وهي جغرافيا من الغرب وما قضية البوسنة واهلرسك

، لنجدة إخواهنم املسلمني يف  ، وعامة ، وأثرياء ، وعلماء أمراء.  يالشعب السعود
، يف حني تقاعس العامل عن  ، وعوهنم ضد الظلم الفاضح من الصرب البوسنة واهلرسك
 .  ، ودفع الظلم عنهم الوقوف جبانبهم

وخاصة من خالل اهليئة العليا جلمع  -حكومة وشعبا  -وكان ملوقف اململكة 
، برئاسة صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبد العزيز  وسنة واهلرسكالتربعات للب
، واحلفاظ على  ، يف صمود شعب البوسنة واهلرسك ، األثر الفعال والكبري آل سعود

 .  هويته الدينية
،  ، حيث اهنزمت فيها الشيوعية ، مع املسلمني يف دول أوروبا الشرقية واملوقف نفسه
 .  اواألنظمة احلامية هل
 .  ، مع اجلاليات واألقليات املسلمة يف بالد الغرب كلها وهو كذلك

، كنت ألتقي فيها بأبناء اململكة  ، يف مناسبات عدة وأشري إىل جتربة عشتها شخصيا
، حيث وجدت يف مقدمة اهتمام  ، الذين يدرسون يف أوربا وأمريكا العربية السعودية

، وتوزيع املصاحف  ، والدعوة إىل اهلل اإلسالمية، إقامة املساجد واملراكز  كثري منهم
 .  ، واالشتراك يف الندوات واللقاءات اليت تتم للمسلمني يف تلك الديار والكتب اإلسالمية

،  إن معظم املراكز واملساجد واملشروعات اإلسالمية اليت أقيمت:  وال أبالغ إذا قلت
، كانت جبهود  ، وأملانيا وبريطانيا،  ، وكندا وخاصة يف الواليات املتحدة األمريكية

، وللطالب السعوديني األثر الكبري  سفارات خادم احلرمني الشريفني فيها ومنسوبيها
، ومن  ، وما جيمعونه من تربعات منهم شخصيا ، من خالل مبادراهتم والفعال يف ذلك
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 .  ذويهم ومن أهل اخلري يف اململكة
،  ، دومنا كلل أو ملل وهم يقومون بذلك ، فكم رأيت جمموعات الطالب السعوديني
، من اجلهود املباركة  وال أقلل هبذا الكالم.  حىت أصبحوا مضرب مثل للمسلمني اآلخرين

، من  ، ولكين أحتدث عن واقع ملموس اليت حتصل من أبناء الدول اإلسالمية األخرى
 .  أبنائنا الطالب هناك

، وما  ، وهم رجال األعمال يف اململكة وشرحية أخرى ال ينسى جهدها يف هذا اجملال
 .  ، أو غري مباشر يف هذا امليدان مباشر ديقدمونه من جه

، وإن الطالب  ، واجلمعيات يف بالد الغرب إن املسؤولني عن املراكز اإلسالمية
، وأهل اخلري واإلحسان يف اململكة العربية  ، على صلة مستمرة باألثرياء السعوديني
، فيقدمون هلم الدعم  يعرضون عليهم مشروعاهتم وبراجمهم -لد املعطاء الب -السعودية 
، يقوم بنفسه باإلشراف  ، بل إن بعضا من رجال األعمال واألثرياء يف اململكة واملؤازرة

 .  ، يف جمال خدمة اإلسالم واملسلمني يف الغرب ، أو يدعمها على املشروعات اليت ينشئها
، يقفز إىل الذهن ما تقوم به اهليئات اخلريية يف  بيةوعند احلديث عن اجلهود الشع
 .  ، مثل هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية وغريها اململكة من أعمال إسالمية يف الغرب

،  إذ أن ما جتمعه هذه اهليئات واملؤسسات من أموال ومساعدات نقدية أو عينية
، وهي  شعب العريب السعودي، جتمعه من ال للمسلمني ومشروعاهتم وبراجمهم يف الغرب

 .  ، واملتابعة ، واإلنفاق ، تتوىل التعريف مشكورة
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 جهود اململكة يف خدمة اإلسالم 
 والتواصل مع الغرب 

 -، اليت تقدمها اململكة العربية السعودية  وبعد أن ذكرنا بعض أوجه املساعدات
ن نشري إىل أثر تلك ال بد أ.  يف خدمة اإلسالم واملسلمني يف الغرب -حكومة وشعبا 

، وبني غريها من دول العامل  املساعدات يف تنمية التواصل احلضاري بني األمة اإلسالمية
 .  الغريب بالذات

،  ، يبدوا واجبا دينيا يف املقام األول إن التواصل بني املسلمني يف شىت أحناء األرض
، وكالمها راسخ يف  مية، ووحدة األمة اإلسال وهو يعين حتقيق رابطة األخوة اإلميانية

 .  ، ويعد من أساسيات العالقات بني املسلمني يف أقطار األرض الفكر اإلسالمي
 }:  يقول اهلل تعاىل          } ( ) (7  " سورة احلجرات آية " )  . 

 }:  ويقول تعاىل                  } ( ) ( سورة

،  البالد ، على اختالف ، ووحدة األمة اإلسالمية فأخوة املسلمني(  "  5 " املؤمنون آية
، اليت تلزم املسلم والدولة  ، من قواعد الشريعة اإلسالمية ، واأللوان ، واألعراق والقارات

 .  اإلسالمية مراعاهتا يف عالقاهتا مع املسلمني يف العامل
، ال سيما يف  ، وبينهم وبني غريهم إىل جتلية وتوضيح وحيتاج التواصل بني املسلمني

، من سوء الظن والتخوف مما مسي  ، يف الغرب بالذات ريةظل ما بدا يف السنوات األخ
 .  باألصولية اإلسالمية

، تنفي  والواقع أن صور املساعدات اليت ذكرناها يف جتربة اململكة العربية السعودية
، وتضع العامل الغريب وغريه أمام منهج معتدل  كل سبب يدعو لسوء الظن أو التخوف

، يف تعاملها مع  ، قائم على شريعة اإلسالم العادلة تواء، وال ال ، ال غموض فيه معلن

                                                 

 .  7 :  سورة احلجرات آية(  )
 .   5:  سورة املؤمنون آية(  )
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 .  ، يرعى العهود واملواثيق وحيرم االعتداء والظلم املسلمني وغري املسلمني
، أو  ، سواء أكان من مواطين الدولة اليت تعيش فيها فاملسلم الذي يعيش يف الغرب
، حبكم الشرع  عدة التزامات، يلتزم حنو هذه الدولة ب من املقيمني فيها إقامة مشروعة

 .  اإلسالمي
، وهي أكرب ضمان للوفاء  ، هي األصل يف التزام املسلم هبا وأحكام الشريعة اإلسالمية

 .  هبذه احلقوق
، ال حيول بينه وبني  ، حبكم جنسه أو جنسيته إن انتماء املسلم إىل دولة غري إسالمية

،  مني على اختالف األعراق واجلنسيات، فاألخوة قائمة بني املسل األخوة يف اإلسالم
، الذي يعد جوهر حياة املسلم فكريا ونفسيا  وهذا االنتماء الوطين خيتلف عن الدين

 .  وسلوكيا
،  ، أن يعزل نفسه عن اجملتمع الذي يعيش فيه وال يلزم املسلم الذي يعيش يف الغرب

، وال  اإلتيان مبا خيالف عقيدته، أو حبكم القانون على  مادام ال جيربه هذا اجملتمع واقعيا
 .  حيول بينه وبني إظهار دينه والعمل به

، على أساس  والقرآن الكرمي ال مينع املسلم من إقامة عالقاته مع غريه يف اجملتمع
   }.  العدل            } ( ) (97 " سورة النحل آية " )  . 

  }:  وعدم االعتداء والظلم    } ( ) (97  " سورة البقرة آية " )  . 

{           } (1) (17  " سورة آل عمران آية " )  . 

، وأن اهلل ال حيب  ، النهي عن العدوان والظلم ويف آيات عديدة من القران الكرمي
 .  ريعة اإلسالم، وهي قاعدة عامة يف ش الظاملني واملعتدين

                                                 

 .  97:  سورة النحل آية(  )
 .  97 :  ةسورة البقرة آي(  )
 .  17 :  سورة آل عمران آية( 1)
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، تضع هذه  ، فإن جتربة اململكة العربية السعودية يف خدمة املسلمني يف الغرب ولذلك
، ويف صور املساعدات اليت تقدمها لإلخوة املسلمني يف  القواعد األصلية ضمن منهجها

 .  الغرب
،  حد، ليست عداء موجها إىل أ فاألخوة اإلسالمية اليت تعمل اململكة على الوفاء هبا

 .  وقد يكون فيها نفع لغري املسلمني يف إطار التعارف والتعامل بني البشر
،  ، والرساالت السابقة ، يؤمن حبكم عقيدته باألنبياء واملسلم الذي يعيش يف الغرب

، ونزلت شريعته مهيمنة على الشرائع السابقة  ، ومصدقا هلا واليت كان اإلسالم خامتها
، وإمنا يبني  راء اليهودية والنصرانية باعتبارمها شريعتني إهليتني، وال جيوز له ازد عليها

،  ، ما حدث من حتريف أتباعهما هلما ، ومقدرته على اإلقناع حبسب قدرته العلمية
، وهو ما يتناوله الباحثون الغربيون حىت  وخمالفتهم ملا جاء فيهما قبل التحريف والتبديل

 .  من غري املسلمني بال حرج
، أرسل اهلل به رسله وأنبياءه إىل  ، يؤمنون بأن الدين يف أصله واحد سلمنيإن امل

  {  ، كان برسالة اإلسالم ونبوة حممد ، وأن ختام النبوات والرساالت اإلهلية الناس

                         } ( ) ( سورة األحزاب

 .  ( " 17 " آية
، هو بيان احلق أمام غري  ، هدفه الوحيد وما يقوم به الدعاة املسلمون يف الغرب

،  ولد وال والد، ودعوهتم إىل عبادة اهلل الواحد األحد الذي ال شريك له وال  املسلمني
  }.  وفق ما جاء يف رسالة اإلسالم اخلامتة                     

              } ( ) (سورة اإلخالص كاملة)  . 

{                                       

                                                 

 .  17:  سورة األحزاب آية(  )
 .  1- :  سورة اإلخالص آية(  )
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      } ( ) (91 " سورة آل عمران آية " )  . 

، هو احلقيقة  لمسلمني يف دعوهتم ألهل الكتابإن هذا اخلطاب الذي ورد تعليما ل
بأن   ، بالطريقة اليت أمر رسول اهلل الكربى اليت يدعو إليها املسلمون يف كل مكان

 }.  يدعوا هبا                                                

     } ( ) (5   " سورة النحل " )  . 

، وال التخوف منهم يف بالد  ، ال يكون هناك جمال لسوء الظن باملسلمني وهبذا
 .  الغرب

ا اململكة يف خدمة ، واليت تتبعه ، والصور املتنوعة ثقافيا ودينيا وبالوسائل املتعددة
، وهي يف نطاق قواعد اإلسالم  ، واليت أشرنا إليها من قبل اإلسالم واملسلمني يف الغرب

، تنفتح أبواب التواصل اإلنساين مبا  ، وبينهم وبني غريهم وأصوله يف العالقة بني املسلمني
،  ني البشر، بعيدا عن نوازع التعصب القومي أو اللوين ب ينفع الناس يف دينهم ودنياهم

 .  وبعيدا عن كل صورة من صور العنف
، تؤكد امتداده يف العصر احلديث  والتجربة التارخيية يف انتشار اإلسالم خارج بالده

 .  ، يف ظل عالقات السالم والعدل والتعارف بني البشر بالذات
يف  ، يف خدمة اإلسالم واملسلمني هذه هي جتربة اململكة العربية السعودية:  وأخريا

، أو  ، يصعب حصر مفرداهتا ، وجهود رمسية وشعبية ، وعطاء مستمر ، جتربة ثرة الغرب
 .  ، وعن الشخصيات املهمة فيها احلديث عن تفاصيلها

، واقعة  ، وأن جيعلها خالصة لوجهه الكرمي نسأل اهلل أن يتقبل من اجلميع أعماهلم
، ورفع  واحملافظة على دينهم،  ، لسد حاجة املسلمني موقعها الذي ينبغي أن يكون

                                                 

 .  91:  سورة آل عمران آية(  )
 .  5  :  سورة النحل آية(  )
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 .  مستواهم االجتماعي
، ويثيبهم على تطبيق  كما نسأله أن جيزي قادة هذه البالد ووالة األمر فيها خريا

، وأن يوفق مجيع املسلمني حكاما  ، واجلهاد يف سبيله ، واالحتكام إىل دينه شرعه
وأن جيمع كلمتهم   ، وسنة نبيهم وحمكومني إىل العمل بكتاب رهبم سبحانه وتعاىل

، فإنه ويل  ، ويعلي كلمته وأن ينصر دينه.  ، ويبعدهم عن الفرقة واخلالف على احلق
 .  ، والقادر عليه ذلك

 .  وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
 عبد اهلل بن عبد احملسن التركي

 وزير الشئون اإلسالمية
 واألوقاف والدعوة واإلرشاد
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 82 ........................................................................ قل هو اهلل أحد

 82 ........................... قل ياأهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال
 20 ........................ سماواتقل ياأيها الناس إين رسول اهلل إليكم مجيعا الذي له ملك ال

 21 ................... ال ينهاكم اهلل عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم
 82 ........................................................................ مل يلد ومل يولد

 82 .................... ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهلل وخامت النبيني وكان
 21 ........................ من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل أنه من قتل نفسا بغري نفس أو

 20 ..................... ومن ضل فإمنا يضل عليها وال تزر وازرة من اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه
 28 .................................................. وأن املساجد هلل فال تدعوا مع اهلل أحدا

 82 ............................................ وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون
 88 ............................ وقاتلوا يف سبيل اهلل الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهلل ال حيب

 21, 0 ..................... ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات
 82 ................................................................. ومل يكن له كفوا أحد

 28 ............................................................. وما أرسلناك إال رمحة للعاملني
 20 ..................... وما أرسلناك إال كافة للناس بشريا ونذيرا ولكن أكثر الناس ال يعلمون

 8 .................... ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
 8 .................... نها زوجهاياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق م
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 فهرس األحاديث
 20 ............................................................. بعثت إىل كل أمحر وأسود

 0 ..................... يا أيها الناس أال إن ربكم واحد وإن أباكم واحد أال ال فضل لعريب على
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 الفهرس
   .................................................................................. املقدمة

 2 ...................... األسس العامة  يف خدمة اململكة العربية السعودية  للمسلمني يف الغرب
 0  ............................... من صور خدمة اململكة العربية السعودية  لإلسالم يف الغرب

 0  .................................................. أوال إقامة املساجد واملراكز اإلسالمية

    ....... ودعم أقسام الدراسات الشرقية ثانيا إنشاء املعاهد لدراسة العلوم اإلسالمية والعربية 

    ................................................................... ثالثا املنح الدراسية

    .................................................................. رابعا املعونة الثقافية

 1  ................................................................. اجلهود اخلاصة والشعبية

 0  ..................................... جهود اململكة يف خدمة اإلسالم  والتواصل مع الغرب

  1 .......................................................................... فهرس اآليات

 11 ....................................................................... فهرس األحاديث

 11 ................................................................................ الفهرس

 


