
  

  

  :تقدمي إشكايل
  .اإلنسان حقوق على احلفاظ مبادئ من ومبدأ العاملية، املواطنة قيم من األديان وحوار التعايش يعترب
  ؟األديان حوار معىن فما 
  ؟ترسيخه يف املغرب يساهم وكيف 

І – وأساليب األديان حوار مفهوم: 

 :األديان حوار مفهوم -  1

 األمن سيادة على للعمل السماوية الديانات خمتلف ممثلي بني والتواصلية التحاورية اللقاءات من جمموعة هو األديان بني احلوار
 ونبذ العاملي السالم قضايا يشمل أصبح بل عنها، والدفاع ديانة كل مببادئ التعريف على الديانات حوار يقتصر ال لذلك، العامل يف والسالم
 جمموعة على األديان حوار يقوم و، ... البيئة على واحملافظة اإلنسان وحقوق كرامة وصيانة االجتماعية الفوارق ومكافحة والعنف احلروب

 كل عن بعيداً التفكري يف واالستقالل وباحلرية بقضاياه الواسع العلم مع وأهدافه الدين مببادئ القوي اإلميان :منها نذكر الشروط، من
 العنف بنبذ احلسنة واملوعظة باحلكمة اهللا إىل كالدعوة مبادئ على ويرتكز ،به واالعتراف احلق إىل للوصول واملذهبية السياسية الضغوط

 .والتعايش التالقي نقط عن حبثا واإلقناع والربهنة العقل على اعتماداً والكراهية، والتعصب

 :الديانات بني احلوار أساليب تتعدد -  2

  :أشكال ثالثة تتخذ و األديان حوار أساليب تتعدد
  .واإلنسانية العقائدية القضايا لتدارس الديانات خمتلف من وعلماء مفكرين بني مباشر بشكل تتم: فردية حوارات �
 اإلسالمي اللقاء مثل ،األديان حوار ترعى مجعيات أو حكومات إشراف حتت والندوات املؤمترات طريق عن تتم: مجاعية حوارات �

 األول اليهودي اإلسالمي واملؤمتر ،1986سنة  بتشيكوسلوفاكيا األديان بني احلوار ومؤمتر، 1982 سنة باألردن املسيحي
  .لتحقيقه املخططات ووضع ،الدويل والسلم التعايش سبل لدراسة وذلك ،2005سنة  بربوكسيل

  .خمتلف ديانات يف املتخصصني العلماء بني الرسائل تبادل طريق عن: باملراسلة حوارات �
ІІ – األديان حوار يف ومشاركته املغرب موقف:  

  :األديان حوار من املغرب موقف ـ 1
 اعترب  كما الدستور، من السادس للفصل وفقا املسلمني لغري الدينية الشؤون ممارسة حرية يضمن أنه إال إسالمية، دولة املغرب يعترب

 احلضاري للتواصل جسرا تعترب ويهودية مسيحية أقليات  طمأنينة بكل فيه تعيش حيث الديانات، خمتلف بني للتعايش رمزا العصور مر وعلى
  .خمتلف اتمعات مع والثقايف

  :األديان بني احلوار يف املغرب مشاركة ـ 2
 وتنظيم باخلارج، األديان حوار أنشطة يف املسامهة طريق عن وذلك األديان، بني احلوار تشجيع يف املغرب اخنراط آليات تتعدد

 ،1997 يونيو 18 يوم الرباط مدينة احتضنته الذي واملسيحية اإلسالم بني احلوار كلقاء املوضوع، حول الدولية وامللتقيات الندوات
 إىل باإلضافة ،2001 سنة يوليوز شهر خالل "احلضارات حوار" موضوع حول بالرباط اإلسيسكو منظمة عقدا اليت الدولية والندوة
  ).واإلسيسكو اليونسكو( األديان  حوار موضوع ترعى اليت واإلقليمية الدولية املنظمات خمتف يف االخنراط

  :ةخامت
  .بالعامل والسلم األمن لضمان ووسيلة اتمعات تقدم مظاهر من مظهرا األديان حوار يعترب

 الأديان وحوار المغرب


