
المسٍحٍة فً المغرب 

 

 
التاسع ) فً القروٍه  Présence chrétienne au Marocالىجىد المسٍحً بالمغرب)ورد فً مقدمة كتاب - 

أن بظهىر اإلسالم وخاصة أثىاء وصىل عقبة به وافع  (2005 طبعة Vincent Feroldiلصاحبه  )(عشر و العشرٌه

بدأ تقلص الكىٍسة القدٌمة ًف الشمال اإلفرٌقً والمغرب بٍىما كان ًف الشمال  ( م683 م و681بٍه )إلى الشمال اإلفرٌقً 

اإلفرٌقً ًف القرن الثالث المٍالدي وحى ثالثٍه مجمع كىسً إفرٌقً وما ٌقارب ستمائة أسقف ًف عهد البربري القدٌس 
 حسب   Saint Augustinأوكسته 

L’Islam dans sa première grandeur,(8
è
 et 9

è
 siècles),Maurice Lombard,Paris,Flammarion, (971p. 69) 

 

 بطنجة 1877 كما أسس عام 1867عام   Losé Lerchundi  وأول مطبعة عربٌة إسبانٌة بتطوان أسسها األب لٌرشوندي
 مستشفى وإعدادٌة للذكور ومعهدا لتعلٌم العربٌة للمبشرٌن الفرنسٌسكان بتطوان 

)Présence chrétienne au Maroc p.20 ( 
 

 فإن البروتستان و األنكلٌكان إنما ظهروا بالصوٌرة منذ 1847 و 1839ورغم وجود مبشرٌن مسٌحٌٌن بالمغرب بٌن 
1875 p.27))   مركزا بفاس ومكناس وصفرو  (18) كان بالمغرب سبع جمعٌات تبشٌرٌة موزعة على 1900 وفً عام

والدارالبٌضاء ووجدة و   بلغ عدد المبشرٌن اثنٌن وثالثٌن موزعٌن ًف بركان1921وفً عام  (30ص )ومراكش 

كرسٌف  والقنٌطرة ومراكش والجدٌدة ومكناس والصوٌرة  وواد زم والرباط وأسفً وسطات وتاورٌرت وتادال وتازة 
ص )مستعٌنة بأمثال مٌشو بٌلٌر  (46ص ) رغبتها ًف تمسٌح المغاربة 1915ولم تخف البعثات المسٌحٌة منذ  (40ص )

وهنا بدأ الشعور بضرورة تمسٌح البرابرة الذٌن ال ٌمكن  ( 58ص)مشجعة بنتائج التمسٌح لدى القبابلٌة بالجزائر  (47
وقد تشجعت الكنٌسة بتنصر محمد  (63ص )وقد كان لألستاذ ماسٌنٌون دور ًف ذلك  (59ص )استٌعابهم إال بتمسٌحهم 

 ضلع ًف 1932وكان لممثل الكنٌسة بالرباط عام  (72ص ) مما فسح المجال للظهٌر البربري 1928ابن عبدالجلٌل عام 

 مما 1934 و برنامج اإلصالحات المغربٌة عام ( 85ص) 1933وهنا ظهرت الحركة الوطنٌة ًف صٌف  (79ص)ذلك 
وتزعم   (90ص)ًف خدمة المعمرٌن االستعمارٌٌن  (87ص) 1935حدا الكنٌسة إلى مضاعفة نشاطها التمسٌحً عام 

 وعدد أفراد الجالٌة المسٌحٌة 1939عام  (158)احصائٌات أسقفٌة الرباط أن عدد األهاًل المنصرٌن وصل إلى 

 الجزوٌت  Lefèvreوغداة الحرب العالمٌة الثانٌة دعا األسقف ( 96ص ) 1941 و 1940بالمغرب إلى مائتً ألف عامً 
بالمغرب إلى تأسٌس مدرسة فالحٌة ًف تمارة ولكن الدعوة بدأت تخبو بعد صدور التصرٌح الدوًل لحقوق اإلنسان عام 

  Maroc – Mondeعن طرٌق الكرم و اإلحسان وأصبحت جمعٌة  (109ص ) فبدأت مرحلة الحوار الحر 1948
ٌة المغربٌة التً تضم ٌهودا ومسلمٌن ومسٌحٌٌن   Terres ظهرت مجلة 1944وفً عام  (115ص )منبرا للوداد

d’Afrique لصاحبها Paul Butin  ثم Méditerranée  لمحاربة اإلدارة المباشرة التً كانت تمارسها الحماٌة  1946 عام

بدأت مرحلة الحوار أو التسامح ومع ذلك بلغ عدد المسٌحٌٌن ًف أسقفتً  (2005- 1956)و بعد االستقالل  (126ص )
 وضع نظام رسمً للكنٌسة 1983ثم تقرر عام  (138ص ) من عدد السكان  % 5.2أي  (478.000)الرباط وطنجة 

  Jean – Paulإلى البابا   (1983/ 12/ 30 )المسٌحٌة بالمغرب ًف رسالة وجهها جاللة الملك الحسن الثانً ٌوم 
(.  52ص )
 


