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تريبتيك تتكشف مع ماري

 ثقافة اللقاء

إنهم مسيحيون ومسلمون من جميع مناحي الحياة،

يرغبون في المشاركة في بناء حضارة تقوم عىل

المحبة والسالم، مع احترام هوية كل واحد.

إننا جميعا مدعوون إىل تعزيز مجتمع أكثر أخوة،
غني بتنوع الثقافات واألديان، في إطار علمانية

منفتحة وديناميكية، تحترم حرية العبادة والحق في

.أن نكون مختلفين
وتتخذ الجمعيات أو المؤسسات الدينية العديد من

مبادرات الحوار والمشاركة. تساهم حركة "مع مريم"

.في ذلك بنهج محدد: روحي وشعبي ومدني
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النسبة للمسلمين، مريم هي المرأة األكثر تكريما

في الخليقة. تم اقتباسها 34 مرة في القرآن الكريم

، وهي سورة كاملة تحمل اسمه

لنسبة للمسيحيين، مريم هي أم يسوع، ابن هللا، أم

جميع البشر

أفريقيا - أوروبا - الشرق األوسط

من نحن؟

المسيحيون والمسلمون الملتزمون

جنبا إىل جنب مع مريم يتكون من المسيحيين والمسلمين:
.ممثلين جمعويين ملتزمين بمجتمعهم أو مؤمنين بسطاء

الحوكمة المشتركة

وتجتمع لجنة توجيهية دولية مرتين في السنة وتدعم

المبادرات المحلية. وتجتمع اللجان المحلية المنظمة، المؤلفة

بالتساوي من المسلمين والمسيحيين، عىل مدار العام إلعداد

االجتماعات ودعم المشاريع. هذه االجتماعات هي بالفعل

.فرصة للعيش في األخوة
 

  Efesia الجمعية

إنه يعمل من أجل "ثقافة اللقاء" ، خاصة مع المسلمين. وهي
في فرنسا وبلجيكا Ensemble avec Marie بمبادرة من

وفي بلدان مختلفة في أفريقيا والشرق األوسط ، وتحمل هذا

المشروع بشكل قانوني. شارك مع جنبا إىل جنب مع مريم

 

شركاء مع مريم

جمعية مهفيل زينب 

- AISA الجمعية الصوفية الدولية - ACIK الخوئي

جمعية مهفيل زينب - جمعية ولي العصر - من هي

جمعية الحسين - أوغسطينوس العذراء - كنيسة 7

نائمين - شركة Tibhirine - المجلس الشيعي الفرنسي

CSF - Efesia - مؤسسة اإلسالم في فرنسا - مجموعة
الصداقة اإلسالمية المسيحية GAIC - المؤسسة

التيريزية -حركة فوكوالر - اإلغاثة اإلسالمية الفرنسية -
...,SNRM الخدمة الوطنية للعالقات مع المسلمين

وتشارك جمعيات ومساجد أخرى محليا في تنظيم

االجتماعات، أو في عملية االنضمام إىل اللجنة التوجيهية

الدولية. بالنسبة للمسلمين والمسيحيين عىل حد سواء،

تلقت مريم (مريم) من المالك جبرائيل (جبريل) إعالن

.الوالدة المعجزية البنها يسوع



م شملها مع مريم العذراء ، والدة يسوع ، يجد
المسيحيون والمسلمون أنفسهم في الحب الذي

يظهرونه لها. مريم هي الشخصية الرمزية التي تروج لللقاء

من خالل نهج روحي.

شعبية: االحتفاالت شعبية ألنها للجميع. تجمع مريم

العذراء جميع الشرائح االجتماعية وهذه االجتماعات

.موجهة إىل جميع المؤمنين والمسيحيين والمسلمين
المواطن: الغرض من "مع مريم" هو تعزيز السالم واألخوة

بين جميع الرجال والنساء مع احترام التنوع في

.المجتمعات المجزأة

في 21 مارس 2015 ، جمع االجتماع األول في كنيسة

نوتردام دي بون غارد في لونغبونت سور أورج ، وهو
مكان مخصص لمريم العذراء ، أكثر من 800 شخص.

ولدت حركة "معا مع مريم".استمر النمو منذ ذلك الحين

وكل عام يتم تشكيل لجان مسيحية وإسالمية محلية في

المدن الجديدة.

وتعقد االجتماعات في

الكنائس أو المساجد أو

األماكن غير الدينية،

وتجمع ما بين 100 و

1000 شخص.

حركة روحية وشعبية ومدنيةالروحية:

اجتماعات مع مريم

نجتمع مع مريم لنؤكد إرادتنا للسالم ونبني حضارة

محبة.

وتحظى الحركة بدعم السلطات المؤسسية

.والمسيحية واإلسالمية والمدنية والقنصلية
كل اجتماع مختلف ويأخذ في االعتبار خصوصيات

البلد والمدينة والمجتمعات المسيحية والمسلمة

المحلية. وتحدد اللجنة التوجيهية الدولية المحاور

الرئيسية وتظل منتبهة لتجميع الخبرات، لبناء حركة

.موحدة تسهم في إحالل السالم في العالم
:الرسوم المتحركة مع المساواة المسيحية واإلسالمية

الشهادات والمداخالت ومشاركة الرموز واألغاني /

الموسيقى والنصوص المقدسة والصلوات المعنية

 واألوقات البهيجة

أيام دراسية مع ماري

يريد قادة "مع مريم" دعم الحركة بمعرفة علمية

راسخة. ونفذت شراكة مع معهد العلوم والهوت

األديان التابع للمعهد الكاثوليكي في باريس

Les Classes Ensemble avec Marie

في مجتمع متنوع بشكل متزايد من وجهة نظر ثقافية

ودينية، في مواجهة الفردية المتزايدة، ونقص المعرفة
باألديان عىل الرغم من وفرة وسائل اإلعالم، وتطور

األصوليات، وإغراء االنسحاب إىل الهوية، تدعم

الحركة المدارس في تعليم الشباب في مواجهة هذه

التحديات الجديدة لجعلهم أكثر وعيا باألخوة. يتم

توفير الرسوم المتحركة من قبل زوج مسيحي مسلم.
تعتمد التربية عىل أدوات متنوعة ومعدلة

بيوت السالم مع مريم

تجتمع مجموعات من 6 إىل 10 مسيحيين ومسلمين ، من

نفس المنطقة الجغرافية ، حوالي 6 مرات في السنة ، لمناقشة

موضوع مقترح

ن زمن المشاركة األخوية

واالكتشاف في بيئة محترمة وخيرة

، يسمح للجميع بالتحدث بثقة

وحرية. إنها مسألة االستماع إىل

الذات من موضوع المشاركة ، مع

الربط مع تجربة المرء الخاصة أو

تجربته الشخصية

التجمعات في أوروبا

وأفريقيا والشرق
األوسط

اللقاءات في السجن مع ماري

إن الحرمان من العالقات التي يعيشها السجناء يجعل

فرص اللقاءات األخوية أكثر قيمة.

ال يمكن عقد هذه االجتماعات دون استثمار مشترك
من القسيسين ، المسيحيين والمسلمين في السجن.

صفحات خارجية


