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 : مقدمة
اصبحت متفشية  يعتبر حوار االديان من الضروريات الملحة بالنظر الى مختلف مظاهر التطرف الديني التي

 .مختلف الدياناتفي 
 كيف يساهم المغرب فيه ؟ديان ؟ و فما المقصود بحوار األ

I. : 

 : مفهوم حوار األديان .1
هل الديانات السماوية لمناقشة العديد من أقاءات الحوارية و التواصلية بين يقصد بحوار االديان مجموع الل

، و صون كرامة اإلنسان و نف و الحربنبذ الع، و السلم و التعايشو  التعاون في إطارالقضايا الراهنة و الملحة 
  حقوقه.

 : حوار األديان مبادئ .2
 ظة الحسنةالدعوة الى هللا بالحكمة و الموع. 

 خرآلذ العنف و التعصب و كراهية انب. 

 قناعاعتماد العقل و البرهنة و اإل. 

 الدعوة الى نقط التالقي و التعايش. 

 : حوار األديان شروط .3
 .هدافهأااليمان القوي بمبادئ الدين و  

 .حاطة بقضايا الدين و الدنياالواسع و اإل العلم 

 .التفكير بعيدا عن الضغوطو االستقالل في  لحريةا 

 .به عترافااللى الحق و إالرغبة في الوصول  

 : حوار األديان أساليب  .4
 .نسانيةإتتم بين علماء و متخصصين في ديانات مختلفة تتدارس قضايا عقائدية و  حوارات فردية : •

و جمعيات أشراف و تنظيم حكومات إمرات و الندوات و الملتقيات تحت المؤتتتم عن طريق  حوارات جماعية : •

مؤتمر الحوار بين  ،1982 سنة اللقاء االسالمي المسيحي في عمان)و منظمات ترعى موضوع حوار االديان أ

 .ببروكسيل ...( 2005 سنة المؤتمر االسالمي اليهودي ،بمدينة براغ 1986 سنة دياناأل

 .متخصصين في ديانات مختلفة و طريق تبادل الرسائل بين علماء عن حوارات ة :حوارات بالمراسل •

II. :  

 : يعتبر المغرب أرض الحوار و التعايش بين األديان .1
جميع حرية ممارسة ن تضمن هذه االخيرة للأعلى  ،سالم دين الدولةن اإلأعلى ينص الدستور المغربي 

دة ماكن العباأنشاء إها المغرب من خالل سماح الدولة بن نلمس الحرية الدينية التي ينعم بأيمكن  ، وشؤونهم الدينية
 .ديانمختلف الثقافات و األن المغرب قد شكل و على مر العصور ملتقى لأ، كما خرىالخاصة بالديانات السماوية األ

 : مساهمة المغرب في حوار األديان  .2
ديان التي تقام خارج نشطة حوار األأمشاركته في  ديان و يتجلى ذلك فييساهم المغرب بفعالية في حوار األ

المسيحي  و ملتقيات دولية ذات عالقة بموضوع حوار االديان ) كاللقاء و تنظيم ندوات حتضاناضافة الى ، باإلالوطن
ندوة الرباط حول موضوع "الحوار بين الحضارات في عالم متغير "  و ، 1997سنة  االسالمي الذي عقد بالرباط 

قليمية التي ترعى موضوع كما يعتبر المغرب عضوا نشيطا في العديد من المنظمات الدولية و اإل ،..( 2001سنة
 سيسكو.سكو و اإلديان و الثقافات كاليونحوار األ

 : خاتمة 
 السالم بالعالم. ضماناً لألمن و يعتبر حوار األديان مظهرا من مظاهر تقدم المجتمعات و

 

 

 : ث اإلمام علي اإلعداديةالمؤسسة 

 رشيد لعتيكاألستاذ : 
 

 

 

 

 

 المغرب و حوار األديان


