
 الديني والتعدد الثقافات بين التعايش أرض المغرب

 

 بٌن والتفاعل واللقاء، الثقافات، بٌن للتعاٌش أرضا الدوام على المملكة شكلت الٌوم، غاٌة وإلى المغرب، تارٌخ امتداد على

  .والٌهودٌة المسٌحٌة السٌما األخرى، الدٌانات ومعتنقً المسلمٌن

 علٌه، والمحافظة ضمانه على المؤمنٌن، أمٌر السادس، محمد الملك الجاللة صاحب ٌحرص الذي التعاٌش هذا وأضحى

 .المغربٌة المدن تحتضنها التً الٌهودٌة والمعابد والكنائس المساجد، فً وٌتجسد الجمٌع ٌلمسه واقعا

 بأهل خٌرا ٌوصً الذي الكرٌم القرآن األول، مرجعه السٌما الحنٌف، اإلسالمً الدٌن وتوجٌهات تعالٌم على ٌرتكز كما

 .معهم التعامل فً المؤثرة الكراهٌة ونبذ المواقف كل فً معهم بالعدل وٌأمر الكتاب،

 أخذت كما اإلرث، هذا مع الماضً، مارس 31و 30 ٌومً للمغرب فرانسٌس البابا قداسة بها قام التً الزٌارة وتنسجم

 هذه وترسخ. والتسامح السلم قٌم وتعزٌز الدٌانتٌن أتباع بٌن المتبادل والتفاهم األدٌان، بٌن الحوار تطوٌر عاتقها على

 الزٌارة من سنة 19 بعد تأتً والتً والفاتٌكان، المغرب بٌن الدٌبلوماسٌة العالقات جودة تعكس التً البابوٌة، الزٌارة

 القٌم أن مفادها مشتركة، قناعة ،(2000 أبرٌل )الفاتٌكان لدولة السادس محمد الملك الجاللة صاحب بها قام التً الرسمٌة

 .وتحسٌنه العالمً النظام ترشٌد فً تساهم التوحٌدٌة، الدٌانات علٌها ترتكز التً

 على الضوء تسلٌط من فرانسٌس والبابا السادس، محمد الملك الجاللة صاحب المؤمنٌن أمٌر بٌن اللقاء هذا ومكن

 والتكامل، الوحدة عالقات توطٌد بهدف اإلفرٌقٌة، السٌما الشقٌقة، اإلسالمٌة الدول بمعٌة المملكة، أطلقتها التً المبادرات

 .اآلخر على واالنفتاح والتسامح الحوار بقٌم والنهوض واالنشقاق، الفتنة ورفض

 الملك الجاللة صاحب المؤمنٌن ألمٌر المستنٌرة القٌادة تحت المغرب بها قام التً األعمال إلبراز مواتٌة فرصة شكل كما

 واالعتدال التسامح قٌم وتعزٌز الدٌنً، المجال وحماٌة واإلسالمٌة، العربٌة القضاٌا على الدفاع أجل من السادس، محمد

 .للدٌن المغرض والتسٌٌس األعمى، التطرف ونبذ اإلسالم، إلٌها ٌدعو التً

 الجاللة صاحب ألقاه الذي التارٌخً بالخطاب تمٌز الذي البابا، لقداسة الرسمً االستقبال بحفل الزٌارة هذه وجت وت

 وتعزٌز المتبادل، التعارف مطلب وتحقٌق االعتدال، بقٌم االلتزام إلى الشعوب جاللته فٌه دعا والذي السادس، محمد الملك

 .اآلخر باختالف الوعً

 ٌكمن الحل أن إلى جاللته مشٌرا مالٌا، وال عسكرٌا ٌكون لن الحل أن الملك جاللة اعتبر أشكاله، بكل التطرف ولمواجهة

 .التربٌة هو واحد، شًء فً

 هً حضاراتنا ٌهدد ما أن ذلك. للجهل إدانة هو إنما التربٌة، قضٌة عن فدفاعً " خطابه فً الجاللة صاحب وأكد

 ."الدٌن ٌوما ٌكن ولم المتبادل، التعارف وانعدام الثنائٌة، المقاربات

 نداء"ل فرانسٌس البابا وقداسة القدس، لجنة رئٌس السادس، محمد الملك الجاللة صاحب المؤمنٌن أمٌر توقٌع شكل كما

 الفرٌدة والهوٌة الروحً والبعد األدٌان، متعددة كمدٌنة للقدس الخاص بالطابع والنهوض المحافظة إلى الرامً ،"القدس

 .الزٌارة هذه خالل القوٌة اللحظات أحد المقدسة، للمدٌنة

 أرضا شًء، كل قبل وبوصفها، لإلنسانٌة، مشتركا تراثا باعتبارها الشرٌف القدس مدٌنة على المحافظة بأهمٌة ووعٌا

 أعرب والحوار، المتبادل االحترام لقٌم ومركزا الثالث، التوحٌدٌة الدٌانات ألتباع بالنسبة السلمً للتعاٌش ورمزا للقاء

 األماكن إلى الولوج حرٌة المقدسة المدٌنة داخل تكفل أن فً النداء هذا خالل من أملهما عن البابا وقداسة الملك جاللة

 .فٌها الخاصة شعائرهم أداء فً حقهم ضمان مع الثالث، التوحٌدٌة الدٌانات أتباع لفائدة المقدسة،

 كان التارٌخً، اللقاء هذا فإن البابا، وقداسة المؤمنٌن، أمٌر ٌتقلدها التً الروحٌة، والمسؤولٌة الدٌنٌة، المكانة منطلق ومن

 .الدٌانات بٌن والتعاٌش والتفاهم الحوار تعزٌز سٌاق فً المالحظٌن، من عدد حسب كثٌرة، وتداعٌات قوي صدى له،



 وإنما الصدفة، ولٌد لٌس المغاربٌة المنطقة إلى لقداسته باباوي سفر أول إلجراء للمغرب فرانسٌس البابا اختٌار أن والواقع

 منذ السادس، محمد الملك الجاللة صاحب ٌبذلها التً الجهود وكذا المغربً الشعب تسود التً التسامح روح من ٌنبع

 فً الدٌن مكانة تكرٌس هما أساسٌتٌن، قاعدتٌن على ٌقوم تعددي مجتمع بناء أجل من المٌامٌن، أسالفه عرش اعتالئه

  .والكراهٌة والحقد التمٌٌز أشكال كافة تنبذ دٌنٌة تربٌة وتحفٌز الحٌاة،

 السادس محمد معهد إحداث خالل من الكرٌم، القرآن تثمٌن اإلطار، هذا فً الملك جاللة أطلقها التً المبادرات بٌن ومن

 .وترتٌله وتجوٌده الكرٌم القرآن حفظ فً الوطنٌة السادس محمد وجائزة القرآنٌة، والدراسات للقراءات

 المساجد تأهٌل وإعادة وترمٌم األمٌة، ومحو واإلرشاد، والتوجٌه، للعبادة، كأماكن المساجد دور بتعزٌز األمر ٌتعلق كما

 المحلً، الصعٌد على الدٌنً التأطٌر دعم خطة وإطالق العتٌقة، والمدارس والزواٌا، واألضرحة، والمساجد التارٌخٌة،

 األئمة لتكوٌن السادس محمد ومعهد الدٌنٌٌن، للقٌمٌن االجتماعٌة باألعمال للنهوض السادس محمد مؤسسة وإحداث

 المحلٌة، العلمٌة والمجالس األعلى العلمً للمجلس المنظم الظهٌر فً المتضمنة التدابٌر جانب إلى والمرشدات، المرشدٌن

 .العلماء مٌثاق إطار فً المندرجة وتلك

 ومصدر الدٌنً، الشأن تدبٌر مجال فً به ٌحتذى نموذج إلى التحول من المغرب السامٌة الملكٌة العناٌة هذه مكنت وقد

 اللتٌن والخبرة التجربة من لالستفادة تسعى التً الصحراء، جنوب إفرٌقٌا ومن األوروبٌة، الدول من لمجموعة إلهام

 .المجال هذا فً المملكة اكتسبتهما

 محمد الملك الجاللة صاحب المؤمنٌن أمٌر إحداث إلى أٌضا المغرب، ٌعرفه الذي اإلشعاع هذا فً الفضل وٌرجع

 والروحٌة والتارٌخٌة الجغرافٌة الروابط خصوصٌة تكرس مبادرة وهً األفارقة، للعلماء السادس محمد لمعهد السادس،

 األخٌرٌن العقدٌن خالل الملك جاللة أطلقها التً المبادرات من عددا توج وت اإلفرٌقٌة، الدول من ومجموعة المغرب بٌن

 .والدٌانات الثقافات بٌن والتقرٌب اإلسالمٌة بالقٌم النهوض لفائدة

 .....................
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