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 بیان  صحفي
 

 تدشین "المسار الذاكراتي" 
 القديم موقع دير توملیلین 

 السبت 14 ماي 2022
 

مؤسسة  نظمت  الممول من طرف الوكالة األمريكیة للتنمیة الدولیة،   في إطار برنامج "ذاكرة"،

ذاكرات من أجل المستقبل، بشراكة مع مجلس عمالة مكناس، صاحب الموقع، جمعیة آباء 

الوطني،    ثانويةتالمیذ    وأولیاء إفران  منتزه  آزرو،  بمدينة  زياد  ابن  المحلیة    والشركاتطارق 

، بموقع دير توملیلین  2022ماي    14الملتزمة بإفران، تدشین "المسار الذاكراتي" يوم السبت  

 قع بضواحي مدينة آزرو.الوا

 

" عام   ذاكرات  مؤسسة  تأسست  مغربیة  حكومیة  غیر  منظمة  ھي  المستقبل"  أجل  من 

على  2008 المغربي  الشباب  تشجیع  خالل  من  ومنفتح  حديث  مغرب  تعزيز  إلى  تھدف   .

من أجل المستقبل"   ذاكرات  االنخراط بشكل إيجابي في مجتمعنا الوطني. ترى مؤسسة "

قدرة الشباب على   زيادة وبالتالي،   التنوع،أن المعرفة األفضل بتاريخنا تعزز قدرتنا على إدارة 

 مقاومة جاذبیة خطابات رفض اآلخر واالختالف. 

 

دير توملیلین  بحًثا تاريخیًا في موقع    من أجل المستقبل ذاكراتبدأت مؤسسة    ،2015في عام  

والتي    ،1966إلى عام    1956وال سیما االجتماعات الدولیة التي ُعقدت ھناك من عام    ،القديم

 منومن جمیع األديان   ،وأمريكا   اآسیا، أوروب ،العربي  مإفريقیا، العالجمعت للنقاش أناسا من  

واالجتماعیة   السیاسیة  للنقاشات  السیاسیة. مكان  اآلراء  دير مسیحي    والمسكونیة،كل 

أرض   تاريخ    اإلسالم،في  كمكان    على توملیلینيشھد  المغربیة  للمملكة  العمیقة  الھوية 

 من أجل المستقبل ذاكرات للترحیب والتسامح بین األديان. ھذا ھو السبب في أن مؤسسة  

 ج الملھم للحوار والعیش المشترك لألجیال الشابة من المغاربة.تعمل على نشر ھذا النموذ

 

مؤسسة   المستقبل ذاكرات طوّرت  أجل  برنامج من  توملیلین تدريجیاً  إحیاء  الذي  "إعادة   "

، من جھة، من (إعادة) اكتشاف تاريخ الدير من أجل تنشیط نفسه بطبیعته النموذجیة  يتكون

مكانًا    حیويًا، الستثمار ھذا الموقع لجعله مكانًا    أخرى، ناحیة    ومن من حیث الحوار بین األديان  

 لجمیع المغاربة.   للثقافةوللحوار 

 

في   الصادر  الملكي  الخطاب  مع  البرنامج  ھذا  إلى    2016يناير    23يتماشى  والموّجه 

اإلسالم بالد  في  الدينیة  األقلیات  "حقوق  حول  مراكش  مؤتمر  في  الذي    "،المشاركین 

  هللا، حفظه    الملك،وأشار جاللة   يستشھد بدير توملیلین كمكان استقبال للحوار بین األديان.  
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في الیوم التالي    الواقع،المغرب كان بلدا رائدا في مجال الحوار بین األديان. في   «أنإلى  

الواقع على جبل في    -في دير توملیلین    صیف،كل    ھناك،كان    ،1956لالستقالل في عام  

  والمفكرين، تجمًعا من المثقفین    -سابًقا    البینديكتینالرھبان   والذي كان يسكنهمنطقة فاس  

شارك فیه شخصیات بارزة مثل المفكر المسیحي الشھیر    والمسیحیین،ال سیما المسلمین  

 .» يعرفھا معظمكم جیًدا ذلك،عالوة على  بالدنا،لويس ماسینیون. ھذه بعض جوانب واقع 

 

 20الملكي الصادر في   إلى استجابة المواطنین المغاربة للخطاب  أخیًرا يھدف ھذا البرنامج

لثورة الملك والشعب التي حث فیھا جاللة الملك نصره    63بمناسبة الذكرى    2016غشت  

أن نتحد وأن نكون دائًما في خط المواجھة بین المدافعین عن السالم والوئام    على هللا «(...)

 والعیش مًعا ". 

 

) الذي تموله الوكالة األمريكیة للتنمیة الدولیة ھو برنامج تابع 2024- 2021( "ذاكرة"برنامج  

قیام المجتمع المدني  ھذا البرنامج لوكالة التعاون الدولي للواليات المتحدة األمريكیة. يدعم 

بتنفیذ إجراءات للحفاظ على التراث بین األديان واألقلیات الدينیة في المغرب ونقله من أجل  

 الوعي بین األجیال الشابة حول االنفتاح على االختالفات.زيادة 

 

الذاكراتي" لمؤسسة   "المسار  عمل  المستقبل  ذاكراتھو  أجل  دير   من  توملیلین  بموقع 

من وضع الفتات ذاكراتیة (صور الفترة، اقتباسات،   ويتكون ."ذاكرة"بدعم من برنامج    القديم،

تاريخ    علىالوقت  في نفس   يتعرفون  حیث  لزوارھا،مرة أخرى   یصبح مفھومال)،  وشروحات

 عقدت ھناك. التيالموقع و "االجتماعات الدولیة" 

 

الذاكراتي" إن   على   "المسار  والحفاظ  الموقع  تأھیل  إعادة  عملیة  في  األولى  الخطوة  ھو 

 ذاكرته ونقل رسالته عن االنفتاح إلى األجیال الجديدة. 
 
 

 

 
 


