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 عنوان تحت مإلفا ، المجٌد العرش لعٌد العشرٌن الذكرى بمناسبة ، اإلسالمٌة والشإون األوقاف وزارة أصدرت

 (.2019-1999 ) الزاهر المحمدي العهد من سنة عشرون"

 ستة على ٌتوزع الذي الجدٌد اإلصدار هذا تقدٌم فً اإلسالمٌة، والشإون األوقاف وزٌر التوفٌق أحمد السٌد وأبرز

 ، السادس محمد الملك الجاللة صاحب المإمنٌن أمٌر عهد من سنة عشرٌن خالل الدٌنً الشؤن تدبٌر حصٌلة أن محاور،

 البٌعة من منهجها و مشروعٌتها تستمد وهً ذلك غٌر تكون أن ٌتصور أن ٌمكن كان وما مباركة، طٌبة حصٌلة "هً

 المنطلقات واضح تدبٌر فهو وتوجٌهاته، المإمنٌن أمٌر رعاٌة من الواقع على تنزٌلها وتستمد العظمى لإلمامة الشرعٌة

 ."والتؤطٌر والتجهٌز والتعلٌم التبلٌغ ٌتناول والمآالت، والمقاصد

 الذي النظام فً متؤصل وتفرده قٌامه فً والسر اآلفاق، فً الحدٌث عنه ٌطٌب "نموذجا صار التدبٌر هذا أن الوزٌر وأكد

 اختارها التً الثوابت إطار فً وذلك النظام، هذا بمقتضى عملت عرٌقة تارٌخٌة تجربة من االستمداد حصافة وفً به ٌقوم

 ."الروحٌة السلوكٌة والتربٌة والمذهب العقٌدة مجاالت فً بإجتهادهم المغاربة

 وألمانة الدٌن حماٌة فً اإللهً لألمر المستجٌبة األبواب فً اإلنجاز وجوه " على سٌقف الحصٌلة هذه متصفح أن وأضاف

 إطالق خالل من والسٌما الشرٌف، بالحدٌث والعناٌة الكرٌم بالقرآن العناٌة خالل من وذلك الحماٌة هذه فً المإمنٌن إمارة

 وتنظٌم باألئمة، وعمارتها وصٌانتها، وتجهٌزها المساجد وبناء ،+السادس محمد وقناة إلذاعة الحدٌثٌة الدروس + برنامج

 إعالم وتؤسٌس األعٌاد، وإحٌاء الصالة أوقات به المرتبطة الهجري التقوٌم ورعاٌة الحج، وتنظٌم وتسٌٌره، العتٌق التعلٌم

 وإحداث الصوفٌة الطرق مع الوشٌجة العالقات خالل من اإلفرٌقٌة البلدان مع الدٌنٌة األواصر ورعاٌة رشٌد، دٌنً

 الثقافٌة الفضاءات وإقامة الخارج، فً المغاربة لحاجٌات الممكنة واالستجابة األفارقة، للعلماء السادس محمد مإسسة

 ." والحروفٌة والتزوٌق كالخط الفنون ببعض والعناٌة والفنٌة،

 أسالٌب وطورت هٌاكلها وسعت إدارة "تتواله الدٌنً للشؤن التدبٌر هذا أن إلى اإلسالمٌة والشإون األوقاف وزٌر وأشار

 من اإلدارة هذه حققته ما أن مإكدا ،"البالد فٌها انخرطت التً األوراش باقً مقتضٌات ومع الحاجٌات مع للتكٌف عملها

 الترسانة من جانب منها واحد كل عن تولد شرٌفة بظهائر شإونها ٌنظم الذي المإمنٌن أمٌر عناٌة إلى "ٌرجع نجاح

 فً ونقلها علٌها المحافظة تمت عرٌقة تقالٌد فٌه العرف تضمن كانت الذي الشؤن هذا فً ابتكارات تمثل التً القانونٌة

 ."حقوقهم لألفراد وتضمن مرجعٌاتها لألمة تحفظ قانونٌة صٌغ

 ألهمٌة اعتبارا أنه على التؤكٌد خالله تم والقانونً، المإسساتً التنظٌم إلى أولها ٌتطرق ، محاور ستة إلى المإلف وٌنقسم

 التً تلك السٌما والوقفً، الدٌنً المجالٌن فً للدولة الهٌكلٌة والمشارٌع البرامج تنفٌذ استمرارٌة ضمان فً المإسسات

 القانون تحدٌث على 2019-1999 الفترة خالل الوزارة عملت للحكومة، السٌاسٌة السلطة أو اإلداري الزمن تتجاوز

 الموافق الشرعً بالنص اإلرتقاء تحقٌق فً المتمثلة التقلٌدٌة، التنظٌمٌة وظٌفته حٌث من سواء المإسسات، لهذه المإطر

 المسلسل فً دوره حٌث من أو ملزمة، قانونٌة قاعدة إلى أخالقً واجب مجرد من العامة الحٌاة فً المغربٌة األمة إلرادة

 .المواطن من والوقفٌة الدٌنٌة المرافق تقرٌب فً ٌتجلى الذي اإلصالحً،

 فً واالستمرارٌة التجدٌد مظاهر رصد خالل من" واالرتقاء االستمرارٌة: الدٌنً التؤطٌر"ب فاهتم الثانً المحور أما

 مجال فً السادس، محمد الملك الجاللة صاحب المإمنٌن أمٌر قرار إلى اإلشارة تمت الصدد هذا وفً. الدٌنً الخطاب

 الدٌنٌة الثوابت وفق الصحٌح الدٌنً الوعً لنشر الدٌنً بالتؤطٌر تعنٌان إعالمٌتٌن مإسستٌن إحداث الدٌنً، اإلعالم

 نونبر )الكرٌم للقرآن السادس محمد وقناة( 2004 أكتوبر )الكرٌم للقرآن السادس محمد بإذاعة األمر وٌتعلق الوطنٌة،

 الدٌنً الحقل إصالح مسار فً الرحى قطب باعتباره الدٌنً للقٌم إٌالإها تم التً العناٌة إلى المحور تطرق كما(. 2005

 المادٌة أوضاعها وتحسٌن الفئة لهذه والمهنً العلمً بالمستوى الرقً فً البارزة المحطات خالل من بالمملكة



 للنهوض المناسبة العلمٌة الكفاءات وانتقاء التشبٌب سٌاستً خالل من والتؤهٌل بالتكوٌن االهتمام وكذا واإلجتماعٌة،

 .الدٌنٌٌن القٌمٌن فئات من فئة كل احتٌاجات تناسب التً التكوٌنات من مختلفة أنواع برمجة عبر المسجد برسالة

 من الدٌنً والتكوٌن بالتعلٌم العناٌة على السادس محمد الملك الجاللة صاحب المإمنٌن أمٌر حرص الثالت المحور وتناول

 آلٌات وإقرار وتجهٌزها نموذجٌة مإسسات ببناء العتٌق التعلٌم لمإسسات المادٌة البنٌة وتؤهٌل العتٌق التعلٌم هٌكلة خالل

 خالل من لالرتقاء االستشرافٌة والسبل بالمساجد األمٌة محو وبرنامج التربوي النظام دعائم وإرساء بها، اإلداري التسٌٌر

 العربٌة الحضارة ومنبر الثقافً اإلشعاع منبع باعتبارها القروٌٌن جامعة إلى اإلشارة مع واإلجراءات، اإلصالحات

 .اإلسالمٌة

 صاحب أوالها التً المساجد، ومنها والثقافٌة الدٌنٌة األماكن المإمنٌن أمٌر بها ٌخص التً بالعناٌة فاهتم الرابع المحور أما

 التوثٌق ومراكز واألضرحة بالزواٌا االهتمام مع بها لالرتقاء مستقبلٌة ورإٌة خطة عبر الفائقٌن، والعناٌة االهتمام الجاللة

 .األوقاف ومكتبات الحبسٌة والخزانات الثقافٌة واألنشطة

 األصول على المحافظة عبر به والنهوض الوقف لتنظٌم خاصا اهتماما الجاللة صاحب إٌالء إلى الخامس المحور وتطرق

 والثقافً، واالجتماعً الدٌنً المجال فً المستدامة التنمٌة فً واإلسهام الوقفً للرصٌد المالٌة والتنمٌة وتجدٌدها، الوقفٌة

 .الوقفٌة المبانً وتؤهٌل وتثمٌن الوقفٌة واالستثمارات

 تنفٌذا الخدمات لتجوٌد البشرٌة الموارد تؤهٌل بالخصوص تشمل المواضٌع من عدد على الضوء السادس المحور وسلط

 للنفقات المعٌارٌة المقاربة من واالنتقال ، السادس محمد الملك الجاللة صاحب المإمنٌن ألمٌر السامٌة المولوٌة للتوجٌهات

 والهٌئات القطاعات مع والتعاون ، الدولً التعاون عالقات وتعزٌز والمشارٌع، البرامج على قائمة مٌزانٌة هٌكلة إلى

 للعلماء السادس محمد مإسسة إحداث جانب إلى والتسامح، اإلعتدال إلى الداعٌة الدٌنٌة التعالٌم إشعاع وتعزٌز ، الوطنٌة

 من واالستفادة إفرٌقٌا، بلدان من بعدد المغربٌة المملكة تجمع التً والثقافٌة الدٌنٌة الروابط إلى استنادا األفارقة

 .اإلدارة خدمة فً حاسما عامال تعد التً الحدٌثة التكنولوجٌات

 التعاون بإتفاقٌات األول ٌهتم ملحقٌن( " 2019-1999 ) الزاهر المحمدي العهد من سنة عشرون "مإلف تضمن كما

 ذات اإلجتماعات فً اإلسالمٌة والشإون األوقاف وزارة مشاركة الثانً ٌرصد فٌما الهٌئات، من العدٌد مع اإلسالمً

 .الدٌنً والتطرف اإلرهاب بمكافحة العالقة

 

 


