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إن الكنيســة تســتقبل عىل الدوام مــن الله هويتها و رســالتها ،باســتامعها لكلمتــه و بتيقظها لعالمات
الزمــن .إنه مــن واجب كل جامعة مســيحية أن تصغي إىل دعواتــه بتجدد دائم .يف أواخر الســبعينات،
نحــن ،الكنيســة الكاثوليكيــة يف املغرب الكبري ،يف وســط األوضــاع الجديدة التي كنا نعيشــها حني ذاك،
كنــا قد بحثنــا عن « معنــى لقاءاتنا» .و مع حلــول األلفية الجديــدة أتيحت لنا فرصة أخــرى للتحدث
عــن كنائســنا يف عــام  .2000بعــد أحــداث الربيع العــريب ،و نظــرا ً إىل ما حملــه الروح مــن تجدد يف
جامعاتنــا و الكنيســة بأرسها ،وجدنا أنه من املناســب كتابة هــذه الوثيقة التي تعرب عــن واقع وجودنا
و رســالتنا يف املغــرب الكبري اليوم مبــا فيه من أفــراح و تحديات.
إن منطقتنــا يف مــلء مرحلــة تحــول والكنيســة الجامعة تشــهد تغريات هامــة ،و كنائســنا املحلية يف
تطور :نشــعر بقــوة بدعــوة متجــددة مــن الرب لنكــون يف شــال أفريقيا ،أكــر من أي وقت ســابق،
« خــدام األمــل» .أمل مبــر يقود إىل ســام ينبع من قلب املســيح نفســه؛ أمل يتوافق مــع تطلعات
الشــعوب التي نســر معها ،أمــل يدعونا إىل املثابــرة عىل واجب الصــاة و الخدمة بفــرح و ثقة حيث
يقــود الــروح خطانا؛ أمل يجــدد رغبتنــا كل يوم للعمل مــن أجل امللكــوت جاعلني وســائلنا مالمئة ملا
يتطلبــه الله يف وقتنــا الحارض.
خدمتنــا لألمــل يف مغرب اليوم هي يف الوقت نفســه دعوة ،تحدي و فرح .معاً ككنيســة نريد اســتقبال
هــذا النداء و رفــع التحدي و عيش الفرح مطيعني للــروح القدس « الذي يجــدد كل يشء»(رؤيا .)21،5
واضعني أنفســنا أمــام الله ،ناظرين بوضوح للتطورات التي تشــهدها منطقتنــا و مجتمعاتنا و جامعاتنا،
نريــد إعــادة إحيــاء معنى الرســالة التــي دعانا إليهــا الروح ،تحت نســمة األمــل .فرحني مبشــاركة ما
يحيينا ،ســنوقظ ،إن شــاء اللــه ،يف قلوب مــن يحرضهم الله لذلــك ،الرغبة بعيش الدعوة املســيحية يف
املغرب الكبري.

3

خُدّ ام الرجاء

1.1إطار إقليمي يف تحول
تقــع منطقــة شــال إفريقيــا جغرافيــاً و ثقافياً عــى مفرتق الطريــق ما بــن إفريقيــا و أوروبا و الرشق األوســط.
فتطــورات الربيــع العــريب و املســائل األمنيــة اإلقليمية يف الــرق األوســط ،األزمــة االقتصادية األوروبيــة و الوضع
الجديــد للمهاجرين من جنــوب الصحراء الكربى اإلفريقية تحمــل معها ملنطقتنا تحوالت عميقــة و تحديات جديدة.

	1.1يف خضم الربيع العريب
بعد مرور أشــهر عىل األحداث األوىل» لثورة الياسمني»
يف تونــس و بعــد انقــاب النظــام اللّيبــي ،الحظنا يف
كافــة أنحاء املغــرب الكبري أن األمة تحــررت و ظهرت
الرغبــة يف تبــادل اآلراء حــول األمــور التــي تنظــم
الحيــاة االجتامعية و السياســية باحــرام أكرب ملختلف
وجهــات النظــر .دون مشــاركتنا املبــارشة يف األحداث،
قد اســتقبلنا يف املغــرب الكبــر أجمعه هــذه الرباعم
بنظــرة إميان و أمــل .فإننا نعــرف ملياً بقيــم الحرية
و الكرامــة و العــدل و املســاواة و الخيــار الشــخيص
و الشــفافية التــي بــرزت بفضــل تطــورات منطقتنا.
و إننــا نشــارك أفراح و آمال الشــعوب التي تســتقبلنا
مدعويــن إىل تخطي غموض املجهول لندخل و نســتمر
يف ديناميكيــة األمــل ألن األمــل ال يخ ِّيب(رومــا .) 5،5
فنظــرة األمل هــذه تنبع مــن مالحظتنــا أن األحداث
أحيانــاً تتجانس مع القيــم اإلنجيليــة .يف تونس « كان
الشــباب و العاطلون عن العمل و الفقــراء ،هم أنصار
االنقــاب ( )...كانــت مطالباتهــم يف صــدى مــع أول
خطاب ليســوع يف كنيس النــارصة  :روح الرب عيل ،ألنه
مســحني ألبرش الفقراء ،و أرســلني ألعلن للأمســورين
تخليــة ســبيلهم و أفرج عــن املظلومني (لوقــا .)4،19
( )...لقــد تفاجئنا بأن بذور امللكــوت هذه قد نضجت
خاصــة خــارج الحدود املرئية للكنيســة .إنــه لدرس يف
التواضــع كام أنــه نســتنتج أن الله وحــده ُم ِ
بش».
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إن ديناميكيــة الربيــع العريب تظهــر تناقضات كبرية يف
البلديــن املعنيــن .فتونس و من بعد مامرســة طويلة
لحــوار وطني ،تبنت دســتور وطنــي يف جانفي 2014
رحب بــه العــامل بأجمعه .أمــا ليبيا ،فهــي تتخبط يف
وضــع فوضوي مقلق ،حيث يســتمر التوتــر و العنف
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يف حــال عــدم اســتقرار عميق لســلطة الدولــة .هذه
الصعوبــات ال تؤثــر عىل نظــرة األمل هــذه  « :فأميل
ينبع مــن الصالة و من رغبة الشــعب يف الســام ()...
إين مندهــش من إمكانية الشــعب من املــرور برسعة
مــن حالة حــرب إىل حالــة ســام .فربأيي هــذا عائد
إىل أن الشــعب يريــد الســام و هو بحاجــة إليه بعد
ســنني مــن الغموض .لذلــك أقــول  :صلّــوا ألجلنا ألن
القــوة الوحيدة التي تهــز قلوب الناس هــي الصالة».
فنحن نتابــع هذه التطــورات بانتباه ،حيــث بإمكانها
التأثــر عــى بقية بلــدان املغــرب الكبري التي تشــي
مــن أحداث اجتامعيــة ،سياســية و اقتصادية .فالحمد
للــه ،إن كنائســنا تحافــظ عــى عالقــات جيــدة مع
الســلطات و مع الشــعب عامــة .فيمكننــا أن منارس

العبــادة و خدماتنا يف جو من التعــاون و الرشاكة ،من
اجــل خري أكرب إلنســانيتنا املشــركة.

	1.2عبور و تحديات  :ديناميكية فصحية
يف بدايــة األحداث بــرزت لنا ثالث تحديات رئيســية :
تحــدي دينــي ،تحــدي ســيايس ،تحــدي اجتامعــي
اقتصــادي .و قــد كنا قــد أرشنا أيضــاً إىل املعابــر التي
نشــأت من خالل هــذه التحديات و التــي كانت تظهر
لنا حاملــة وعود للمســتقبل .فهذه التحديــات ال تزال
تغــذي أملنا.
Xالعبــور مــن خــوف الســيطرة الدينيــة إىل التعبري عن
X
اإلميــان بهــدوء و باالحــرام للقيــم األخرى.
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Xالعبــور مــن الصمــت إىل النقــاش دون محرمــات عن
X
أهميــة ترقيــة الحريــات بأجمعها.
Xالعبور من حياة اجتامعية يســكنها الخــوف إىل مغامرة
X
الحريــة حتــى التضحيــة من أجــل الوطن لــي يعيش
يف دميقراطيــة و كرامــة أكربيــن .فبــدأ يتصاعــد صوت
عــدد كبري من النســاء اللــوايت بــدأن بأخذ املســؤولية
و يطالــن برغبتهن بأن ت ُحرتم كرامتهــن و حقوقهن .كام
أنه ُســ ِمعت رصخة الشــباب الذين يطالبــون بتعليم ذو
مســتوى يفتح لهم مســتقبل مهنــي حقيقي...

العمليــات الجارية تذكرنا ســفر الخروج ،قصة شــعب
تحرر مــن الديكتاتورية و العبودية .إن الثورة شــبيهة
بعبــور البحر األحمــر ،فهي رمز رغبــة الحرية والعدل
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والســام .و ما بعد الثورة شــبيه بعبــور صحراء ،عبور
طويل و شــاق يهــدف إىل اســتعادة الشــعب التحكم
مبصــره .وأخريا ً بنــاء الدميقراطيــة اشــبه بالوصول إىل
أرض امليعــاد املبتغــاة منذ زمــن طويل.هــذه العملية
ال تــزال قيد التحقيــق ،حيث أي محاولــة نقل أو فرض
منــاذج موجــودة قــد تكــون عبثية وغــر مالمئــة .أما
دورنــا يف خضم هــذه املعابر فيشــبه دور يســوع مع
تالميــذ عــاوس  « :اقرتب إليهام يســوع نفســه وكان
ميــي معهــا « (لوقــا  .)24،15فاإلصغاء واملســاعدة
عــى التمييز و الســند يف البحث عــن العدالة والكرامة
والحريــة وأيضــاً التضامــن مــن خالل مســرة صرب يف
الثقــة والصــاة ،هم قوتنــا والتزامنــا اليومــي .نقرأ يف
هذه املعابــر ديناميكيــة فصحية :
« فــإذا اعتقدنــا أن تضحيــة شــاب بالنــار ،التــي هي
رصخة يأس كبرية ،وسلســلة األحداث التــي تبعتها هي
بــا عالقة مع الــر الفصحــي ،رس أمل ،مــوت و قيامة
الكلمــة التــي صــار إنســاناً؛ ( )...وإذا َهبــة العدالــة
الكبــرة والعطش للســام والتوق العميــق إىل الكرامة
ال عالقــة لهم مع حياة ،موت وقيامة املســيح ،حســب
اإلميــان ،فنحن حاملــن ،ملتزمني يف وهــم عميق عابر».
مــن خالل األحداث نشــعر ب َوقــع املجمــع الفاتيكاين :
« إن املســيحي بكونــه رشيــك يف الــر الفصحــي
و مطابقــاً للمســيح يف موتــه ،ومحصناً بالرجــاء ،يتجه
نحو القيامة(.انظــر فــل  3،10؛ روم .) )8،17
وال ينطبــق هــذا فقــط عــى من يؤمــن باملســيح بل
أيضاً عــى جميع األشــخاص ذوي اإلرادة الطيبة ،حيث
تعمــل النعمة بشــكل خفــي يف قلوبهــم»  .بالفعل مبا
أن املســيح مات من أجــل الجميع ( أنظــر روم )32،8
و إن دعوة اإلنســان األخرية هي فريــدة ،إذ أنها إلهية،
فعلينــا أن نؤكــد أن الــروح القــدس ،يهــب للجميــع
بطريقــة يعرفهــا اللــه وحــده إمكانية الرشاكــة بالرس
الفصحي».
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	1.3تطورات اجتامعية و دينية
الكرامــة و الحريــة هــم أبــرز املطالبات التــي ظهرت
مــن خــال األحــداث التــي قلبــت أوضــاع منطقتنا.
فهــذا العطش يــدل عىل الرغبــة بأن يُعــرف بالجميع
كمواطنــن يتحملــون املســؤولية .يف مســرتنا مــع
الشــعوب التــي نقاســمها املصــر ،نكــرر القــول بأن
ضامن االحــرام الكامــل و املتبادل بني األشــخاص يجد
جــذوره يف الحريــة الدينيــة .و يتحقق ذلــك باعرتاف
حريــة ضمري كل انســان يف بحثه عن الحقيقــة بحرية.
و هــذا يفــرض احرتام اآلخــر وكرامته .هذا هو أســاس
الرشعيــة األخالقية لكل قاعــدة اجتامعيــة أو قضائية.
منــذ أوائــل األحــداث يف  ،2011كنــا نفكر بــأن حرية
الضمري و املواطنة ســتنمو يف وســط الحوار بني املؤمنني
املســلمني و املســيحيني الســاكنني يف املغــرب الكبــر.
فالواقــع ال يــزال يشــهد عىل ذلــك .إن مســألة حرية
الضمــر يف املغــرب الكبــر ،هــي موضوع ملناقشــات
عديــدة قضائيــة و اجتامعيــة مــع تطــورات ايجابية،
و هــذا مــا يفرحنــا .إمنــا القضية هــي عىل مســتوى
ثقــايف .ســيتم ضامن الحقــوق و الحريات عىل أحســن

األحــوال إذا أخذت الثقافــة عىل عاتقهــا االنفتاح عىل
اآلخــر وعيــش االختالفــات يف االحــرام املتبــادل و يف
الســام .لذلك نعترب بــأن األقليات الدينيــة هي فرصة.
واملــكان الذي يُعطــى لها هو دليل عن جودة املســرة
الدميقراطيــة يف بلداننــا .وهذا يُقاس مــن خالل نوعية
عمــل الطاقــم الدميقراطي حينــا تحــرم األغلبية فيه
حــق الحريّة
حقــوق األقلية كام يجب ».والســه ُر عىل ّ
الدينيــة وحامي ِت ِه يقع عىل عاتــق املواطنني والجامعات
والســلُطات املدن ّية والكنســ ّية وعىل باقــي التج ّمعات
ُ
ٍ
ولــكل واحــد منهجــ ُه الــذي يناســب ُه يف أداء
ّ
الدينيــة
واجباتــ ِه نحو الخــر العــام» .يف املرافقــة و التضامــن
مــع شــعوب بلداننا نود املشــاركة يف ذلــك عىل حمل
املســؤولية معهــم .وســنداوم يف خدمة تطور اإلنســان
الشــامل يف هــذه األرض التــي نعيــش فيهــا ،خاصــة
بخدمــة األصغر و األفقــر من النــاس و الفاقدين األمل
و « هوامــش املجتمــع»؛ و نلتــزم عــى أن نعطي مثل
محبــة و حقيقة جــذّاب حيثــا نكون.
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	1.4الواقع الجديد للهجرة
يف هــذا اإلطــار ،نراقــب بتمعــن تطــورات ظاهــرة
املهاجريــن .كانــت بلداننــا منــذ زمن طويــل معرب ما
بني جنــوب الصحراء اإلفريقية الكــرى و أوروبا ،إالّ أنها
غدت اآلن بلدان تســتقبل املهاجرين .و يسعدنا مبادرة
بعض البلــدان من منطقتنا ،التي تضع تدريجياً سياســة
للمهاجريــن تهــدف إىل إدماجهم حارصــة عىل حقوق
اإلنســان .لكــن هنــاك تحــدي كبــر قــد تضخــم مع
سياســة أوروبا املقيدة للهجــرة و النزاعــات يف البلدان
الصحراويــة املجــاورة مثل املــايل و أفريقيا الوســطى.
إن وجــود عــدد كبــر مــن املهجريــن ،أصلهــم مــن
بلــدان الصحــراء الجنوبية ،يســاهم يف حيوية كنيســتنا
يف املغــرب الكبــر .لكــن يف الوقــت نفســه ،الوضــع
الضعيــف لعــدد كبــر منهــم ،ميثــل واحدة مــن أهم
املســائل الرعويــة ،التي تتقابــل مع جهــود بلداننا .يف
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هــذا اإلطــار ،إن مراكــز الكاريتــاس املوجــودة يف كل
أبرشــية هــي أماكــن تعاون مهمــة مــع جمعيات من
مختلــف البلــدان و رشكاء مســلمون يف خدمــة املحبة
و التضامــن من أجل الســكان املحرومني .فــإذا نود أن
نتخطــى املســاعدة البســيطة التي التــزال رضورية يف
حالة الطــوارئ ،علينا أن نعترب ظاهــرة الهجرة بأكملها،
أســبابها ،آثارهــا و نتائجهــا .علينــا أيضــا أن نحــدد
الوســائل الصحيحة ملســاعدة املهجريــن و نوعي الرأي
العام عــى هذه املواضيع املجهولة عامــة أو التي يُعلم
عنهــا فقــط يف حالة مأســاة رهيبة .ففي هــذه النظرة
إن كنائســنا تحفــز العالقات مع رشكاء مــن مجموعات
و مؤسســات محليــة .يف هذا اإلطار نبــدي انتباه خاص
عىل وضــع الســجناء .فزيارتهــم يف الســجون من قبل
مرشــدون و مرشــدات هي نعمة لهم ،إذ أنهم معزولني
دون عائلــة أو زيارات أخرى .و هي نعمــة أيضاً إلدارة
الســجون التــي تلمس مثار الســام و أيضاً للمرشــدين
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و للرعايا التي تســمع شــهاداتهم املؤثرة .و يف كل ذلك
نشــعر بأننا خدام و بناؤون الرجــاء آخذين عىل عاتقنا
كلــات البابــا فرنســيس  « :يواجهني النازحــون بتحد
خــاص ألين راعي كنيســة ال حــدود لها ،تشــعر بأنها أم
الجميــع .بالتــايل ،أحــرض البلــدان عىل انفتاح ســخي
يكــون قــادر عىل خلــق حصيلــة ثقافية جديــدة بدالً

مــن الخــوف عىل تحطيــم الهويــة املحلية .يــا لجامل
املــدن التــي تتجــاوز الريب الفاســد وتدمــج من هم
مختلفــون و تجعــل مــن ذلــك االندماج عامــل تطور
جديــد! يــا لجــال املــدن التي  ،حتــى يف هندســتها،
تحــوي مســاحات تجمــع و توفــر العالقــة و تعــزز
االعــراف باآلخر!»
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2.2الكنائس يف بلدانا  :وجوه وتطورات
	2.1وضع كنائسنا يف حضن الكنيسة
الشاملة

منــذ اســتقالل بلداننا ،و بعــد مغادرة عــدد كبري من
الســكان املتواجدين يف حقبة االســتعامر أخذت كنائس
منطقــة املغرب الكبــر وجهاً فريدا ً يف حضن الكنيســة
الشــاملة .كانت قد نُســجت روابط قوية مع الســكان
املحليــن .عــززت الكنائس هذه الروابــط بخلق رشاكة
مع ســكان أغلبيتهم مسلمني.
الرســالة الرعويــة الكالســيكية( التعليــم املســيحي
و خدمــة األرسار) مل تعد تشــكل االنشــغال األكرب .إن
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تجــدد جامعاتنــا خاصة بوصول عدد كبــر من الطالب
و النازحــن ،أعطاهــا ديناميكيــة حقيقيــة يف عالقــة
مــع ما يبقــى االنشــغال األهــم لكنائســنا  :اللقاء مع
املســلمني .ال ميكــن لحالة الطــوارئ الرشعية لرســالة
رعوية موجهــة إىل العامل املســيحي أن ت ُحيد كنائســنا
عــن هــذه الدعوة.
هذا البعد يُشــكل بالفعــل الطابع الخــاص لدعوتنا يف
الكنيســة الشــاملة ،و هي أن نكون « كنائــس اللقاء»،
لقــا ًء معاشــاً ك ِ
َــر مقــدس ،كعالمة لحضور املســيح
يف جســده الــذي هو الكنيســة ،حضور مجــاين لحب
اللــه لجميــع أوالده .كنائســنا تتبنــى كلمــة القديس
أغسطينس  « :بالنســبة لنــا ،الحيــاة هــي أن نحب».
« الخمــرة يف العجينة»(متــى  ،)13،33و « ملــح
األرض»(متى  )5،13ال تســتطيع أن تنغلق عىل نفســها
بل عليهــا أن تعيش باملحبة و الخدمــة املجانيتني هذه
الدعــوة للقاء و الحوار مع اإلســام ،دعــوة لألخوة مع
الجميــع .نحــن « كنائس اللقــاء» أيضاً ألننا كاملســيح
نضــع أنفســنا بخدمــة لقاء النــاس فيام بينهــم .وألنه
مرحــب بنا ،ليس نادرا ً أن نســهل اللقاء بني املســلمني
وبــن ملحديــن ومؤمنــن ...تبقــى رســالتنا الرعويــة
حريصــة عىل تشــجيع اللقــاء و التحفيز عــى األخوة
والصداقة بــن الجميع.
موقفنــا هــذا شــبه فريد مــن نوعــه ومعــزز بالحالة
الراهنــة و الطارئــة .يجــد عــدد كبــر مــن جامعاتنا
معنى حضــوره بعالقاته و « بحوار الحيــاة» مع اإلخوة
واألخوات املســلمني.أن نعيش يف بلــدان املغرب الكبري
كتالميذ ليســوع هي نعمة لنا  :ويتوجــب علينا أن منيز
و نجــدد معناهــا تحت إلهام الــروح .رســالتنا قامئة يف
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وســط العامل  « :ال أســألك أَ ْن تخرجهم ِم َن الْ َعالَمِ بَ ْل أَ ْن
الشيرِ»(.يوحنا  )17،15و يف قلب رســالة
تَ ْح َفظَ ُه ْم ِم َن ِّ ِّ
الكنيســة الشــاملة امل ُرسلة إىل شــعوب العامل بأجمعها.
نعيــش ما بني « الحــوار» و « اإلعــان“ يف تكا ُمل مثمر
يجعلنــا نتجنــب االنغــاق عــى أنفســنا و يقيمنا يف
قلب الكنيســة الشــاملة .فيُطلَب منا أيضاً « أن نشــهد
لبشــارة نعمــة الله» (رســل  .)24،20و مثــاره ارتدادنا،
و إن أراد الله إرتداد كل انســان يســمح ليسوع دخول
حياتــه .هــذا االرتــداد يبقى دامئــاً عمل اللــه و ليس
عملنــا .و حيث يحدث نســتقبله بفرح كهبــة من الله
و ليــس كثامر جهودنــا وحدها.

	2.2التطورات املهمة يف السنوات األخرية
التطــورات التــي تركــت أثــرا ً يف بلداننا و كنائســنا يف
الســنوات األخرية ،تشــكل تحديات جديدة أو باألحرى
نــداءات جديدة لدعوتنا نفســها.

وتونــس ،يــزداد بشــكل كبــر عــدد األشــخاص الذين
يختارون اإلســتقرار بشــكل دائم خالل فــرة تقاعدهم.
و إنــه ليــس مــن غــر املألــوف أن مــن بني الســياح
القادمــن مــن مختلــف أنحاء العــامل أن يــأيت بعضهم
يف إقامــة مطولة لعدة أشــهر ،ليصبحــون بذلك أعضاء
شــبه دامئني مــن كنائســنا ...نقــرأ يف كل هــذا ِب َر َحب
« عنــرة» جديــدة يتيحها الروح القــدس ،عرص جديد
دخلنــا فيــه دون أن نــدري مــا يُخفي لنا مــن حدود
و مثــار .هــذا الجيــل الجديد مــن املســتقرين يحمل
إنفتاح ،وشــباب ،وديناميكية جديــدة محررة من عبء
التاريــخ الثقيــل الــذي كان عىل كاهل الجيل الســابق.
و بالتــايل ينشــأ نــوع جديــد مــن العالقــات حامــاً
تســاؤالت جديدة .هي نعمة و رجاء لكنيســتنا و للبالد
التي نعيــش فيها.

2.2.1.جيل جديد من املقيمني أكرث تنوعاً
و شمولية

تغــر وجه جامعاتنا .ففــي العقود التي تلت اســتقالل
بلداننــا ،كانت األغلبيــة الكبرية املقيمني املســيحيني يف
الكنيســة من أصــل أورويب .مع مرور الســنني ،تنوعت
الجنســيات و أصبحت أكرث عامليــة .يفرحنا هذا الوضع
الجديــد و ميألنــا رجــاء .نرى يف هــذا عالمــة لألزمنة،
عالمــة يدعونا فيهــا الروح إىل توســيع خيمتنا.
لقــد رأينا و مــا زلنا نــرى وصــول دعــوات أصلها من
الرشق األوســط ،مــن جنــوب الصحــراء اإلفريقية ،من
آســيا و مــن أمريــكا الالتينية...أنهــم نفحــة كبرية من
األمــل ،عالمة الدعــوة العاملية للكنيســة .إن كنائســنا
تســتقبل ،وبالتــايل تصبــح بشــكل متزايد صــورة حية
للكنيســة الجامعة،يف ثراء تنوعها .هــذا ال ينطبق فقط
عىل األشــخاص املكرســن .يف بعض بلداننا ،مثل املغرب
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2.2.2.وصول عدد كبري من األفريقيني من جنوب
الصحراء الكربى(طالب ،نازحني و الجئني)

أمــر جديــد آخــر مييــز هــذه املرحلــة يف كنائســنا
هو وصــول أفريقيــن مــن جنــوب الصحــراء الكربى،
الكثــر منهــم مســيحيني.
يف البدء تم اســتقبال عدد كبري من الطالب يف مؤسسات
التعليــم العايل يف املغرب الكبري بفضــل اتفاقيات ُمربمة
مــا بني الــدول ،كام أنــه يزداد عــدد الذين ينتســبون
إىل املــدارس و املعاهــد و الجامعات الخاصــة .فهؤالء
الطالب يشــكلون اليوم مــع النازحني العــدد األكرب من
العلامنيــن يف جامعاتنا املســيحية و هــم حقيقة نعمة
لكنائســنا .وصولهــم إىل املغرب الكبري دفــع الكثري من
أبرشــياتنا إىل إيجاد وســائل الســتقبالهم و مرافقتهم يف
مســارهم الروحي  :إرشــاد روحي ،وجوقــات ،ودورات
تنشــئة ،وحــج ،ونشــاطات متنوعة ...معظمهم ليســوا
مع ّدون للعيش يف ســياق شــبه حرصي من املســلمني.
إنهــم يف الواقع ،بطريقة أو بأخرى ،الشــهود الوحيدون
لبشــارة يسوع املســيح يف املحيط الطاليب .إخراجهم من
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عزلتهــم إذا تواجدوا فيها ،مســاعدتهم عىل التعايش مع
هــذه الحالة و تحمل املســؤولية يشــكل تحديــاً كبريا ً.
يف الواقــع ،مــن أكــر قربــاً منهــم إىل شــباب البلــد
املضيــف؟ نحن نعتــر كأولوية رعوية مســاعدتهم عىل
حمل شــهادة الحياة اإلنجيلية يف العامل الذي يعيشــون
فيهــا .يف رعايانــا مع مرشــديهم يشــعرون باملســاعدة
عــى العبور من حالــة املواجهة ،التي متيــز غالباً الفرتة
األوىل مــن وصولهم ،إىل اللقــاء و التقدير ،والوصول إىل
تكوين صداقــات حقيقية.
أمــا املهاجرين والالجئــن من جنوب الصحــراء الكربى
قــد وصلوا هم أيضــاً يف أعداد كبرية.و هــذا األمر أ ّدى
إىل تغيــر جذري يف تركيب معظــم جامعاتنا .فهم غالباً
العنــر األهــم و األكــر نشــاطاً .بعضهــم موجودون
لوقت مؤقــت ،آخرون مل يتمكنوا مــن مواصلة حلمهم
إىل أوروبــا فجــروا عــى االســتقرار و إيجاد وســائل
للعيش حيــث أنه عملياً يســتحيل عليهــم العودة إىل
بلدانهم .إن اســتقبال النازحني املســيحيني يف جامعاتنا
هو عــى حــد ســواء نعمــة و تحد ،نــداء الســتقبال
املســيح ذاته(متــى  .)25،35يف أغلــب األوقــات إنهم
يجدون حقاً أنفســهم حني يفســح لهــم املجال للصالة
يف كنائســنا .يســتجدون صــاة الجامعــة حاملني طرق
جديدة و أبهــج لحمد الــرب .اســتقبالهم يحفزنا عىل
أن نكــون أكــر شــمولية ،منفتحــن عىل كامــل القارة
اإلفريقيــة التــي ننتمــي إليهــا .البعــض هــم ضحية
التجــارة غــر الرشعيــة ( الدعــارة ،تهريــب العملــة
الصعبــة ،املخدرات) ،بالنســبة آلخريــن التجربة قوية
ــرون لهــا .أمام
نظــرا ً لوضعهم الهــش ،ليصبحون ُم َس ِّ
هــذه الوقائع يجب عىل جامعاتنا أن تســاعد عىل بناء
الرجــاء من جديــد ،رجاء مبنــي عىل كرامة الشــخص
يف املحبــة و الحــق .اميــان الكثــر مــن النازحــن يف
وقت التجربــة يقوي غالبــاً اميان إخوتهــم و أخواتهم
املســيحيني .رجاؤهــم يف مســتقبل أفضل يذكرنــا بأننا
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جميعــاً غربــاء و نازحــن عــى األرض .فهــم يحملون
شــهادة تشــبه خربة الخــروج و حتى املنفــى يف العهد
القديم.

2.2.3.تقدم عالقاتنا مع املسلمني

« وتنظــر الكنيســة بعني اإلعتبــار أيضاً اىل املســلمني
الذيــن يعبــدون االلــه الواحد الحــي القيــوم الرحيم
الضابــط الــكل خالــق الســاء واألرض املكلــم البرش.
ويجتهــدون يف أن يخضعــوا بكليتهــم حتــى ألوامــر
اللــه الخفيــة ،كــا يخضع لــه إبراهيــم الذي يُســند
إليــه بطيبــة خاطر اإلميــان اإلســامي .وإنهــم يجلون
يســوع كنبــي وأن مل يعرتفــوا بــه كإلــه ،ويكرمــون
مريــم أمه العــذراء كام أنهــم يدعونها أحيانــاً بتقوى.
عــاوة عىل ذلــك أنهــم ينتظرون يــوم الديــن عندما
يثيــب الله كل البــر القامئــن من املــوت؛ ويعتربون
أيضــاً الحيــاة األخالقية ويــؤدون العبادة لله ال ســيام
بالصالة والــزكاة والصــوم .وإذا كانت قد نشــأت ،عىل
مر القــرون ،منازعات وعــداوات كثرية بني املســيحيني
واملســلمني ،فاملجمــع املقــدس يحض الجميــع عىل أن

يتناســوا املايض وينرصفوا بإخــاص اىل التفاهم املتبادل،
ويصونــوا ويعــززوا معــاً العدالــة اإلجتامعيــة والقيم
األخالقيــة والســام والحريــة لفائدة جميــع الناس».
بيــان املجمــع الفاتيــكاين الثــاين هــذا يبقى نــورا ً ال
غنى عنــه لقيــادة و إنــارة عالقاتنا مع املســلمني وإن
كانت هــذه العالقــات تعرف تطــورات هامة .نشــهد
أن مرجعيــة املســلمني يف بالدنــا أصبحــت أكــر تنوعاً
من قبــل .املعطيات الجديــدة التي تؤثر عىل كنائســنا
ُغي أســاليب عالقاتنا مع املســلمني.
هي أيضــاً عوامل ت ِّ
فكنائســنا كام الجامعات املســلمة أخذت بعض املسافة
اتجــاه العــامل الغــريب الــذي كان يعتــر منــوذج تطور
جــذّاب .رفــض النموذج الغــريب هذا ميكنه أن يســبب
انعزاليــة رشكائنا املســلمني ،مام يجعــل بعض العالقات
أصعــب و أكــر حساســية .لســنا محميــن مــن هذه
التجــارب .قــدوم مقيمني جدد لكنيســتنا مــن أفريقيا
جنــوب الصحــراء الكــرى وآســيا وأمريــكا الجنوبيــة
وأقيانيــا ،يــؤدي إىل تجدد يف التســاؤالت املطروحة بني
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املســيحيني و املســلمني .تُط َرح بعض املواضيــع بجرأة
و  صفــاء أكــر مثــل الربــاط بــن الكنيســة والغرب،
الديــن والوعــي الشــخيص ،اإلميــان والعنــف ،العدالة
والبيئــة ،بــن اإلميان و ال ِعلــم ...يجب علينــا رفع هذه
التحديــات برجــاء و إبداع.

 «2.2.4.التالميذ الجدد»  :حدث ونعمة ورجاء

إن تعــدد وســائل االتصــال وتبــادل الخــرات باإلضافة
إىل بــروز الوعي الشــخيص ،ســاهمت يف نشــوء تالميذ
جــدد ليســوع يف بعض مــن بالدنــا .نفت كنائســنا يف
املغــرب الكبــر دوماً فــرض الهداية يف مامرســاتها ألنها
ال تحــرم الضمري وال الطريــق الذي تبعــه و علمنا إيّاه
يســوع « .إن األسلوب اإلسايس للتبشــر هو حياة تلميذ
ــر الناس هــي أفعالنا أكرث مــن كالمنا،
املســيح .ما يُبَ ِّ
كام يقــول الرب  « :أنتم ملــح األرض ...أنتم نور العامل...
هكــذا فلييضء نوركــم للناس لــروا أعاملكــم الصالحة
فيمجــدوا أباكم الذي يف الســاوات (متــى .»)16-5،13
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ال ميكننــا إال أن نبتهــج عندمــا ينضــم إلينــا تالميــذ
جدد بكل حريــة واعني لخطر عزلهم عــن جامعاتهم.
نســتقبلهم كهبــة مــن اللــه الــذي ال يســتثني أحدا ً
مــن مخططــه املكشــوف من خالل يســوع املســيح.
هؤالء املســيحيني الجــدد ،الذين هم من أرض شــال
أفريقيــا ،يأخذون كمرجــع كبار قدييس الكنيســة من
القــرون األوىل  :أغســطينس وســريانس وفليســيتي
وبربيتويــه وفلجنــس وأبتــات ...عــى خطــى هــذه
الشــخصيات البارزة ،وغريهم من غــر املعروفني كثريا ً
أو املجهولني ،إنهم شــهداء للمســيح عــى هذه األرض
التي شــهدت والدتهــم .غالباً ما يضطــرون للعيش يف
تَ َحفُــظ كبري ،أو حتى بشــكل مخالــف للقانون يف بلد
أو يف آخــر ،بســبب القوانني املق ِّيــدة ضدهم يف بعض
األحيــان  ،أو ألنهــم يف بيئــة ال تفهــم أو ترفــض نهج
إرادتهــم الحرة .إن حضورهم هو تذكــر لحرية اختيار
اللــه و البعــد العاملي لدعــوة اإلنجيل .لهــم مكانهم
بشــكل كامــل يف كنائســنا ،إنهــم يدعمون الكنيســة
بصالتهــم و مبثلهم ،يشــاركون رجاءها ،ف ّعالــون يومياً
يف أقلمة(تجسيد)رســالة اإلنجيــل بإشــعاعهم للحياة.
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2.2.5.جامل ورهانات املسكونية يف املغرب الكبري

ان كنائســنا الكاثوليكيــة يف املغــرب الكبــر ليســت
وحدهــا التــي تحتفــل بنعمــة اللــه آب ،إبــن و روح
قــدس ،والتــي تعيش انجيــل الرب يســوع .هناك عدد
كبري مــن املجموعات املســيحية االخــرى ،من مختلف
التقاليــد ،التــي تلقّت هــذه النعمة املتوفّــرة للجميع.
فدعانــا الــروح القــدس جميعنــا إىل االجتــاع حــول
يســوع املســيح يف املغــرب الكبــر .يف الحقيقــة نحن
ورثنا عــبء التاريخ ،وانقســاماتنا هي حاجز لشــهادة
االنجيــل .لكن هــذه الحواجز ليســت عقبــ ٌة ال تُقاوم.
فعلينــا ان نتحــ ّدى ثقل تاريخنــا هذا وان نفتح ســبل
جديدة ،مبســاعدة الــروح ،لتلقّــي هذه الوحــدة التي
صــى يســوع وبذل حياتــه مــن أجلها  « :لِيَج َمــ َع ك َُّل
ّ
ــعب ِ
واحــد» ( يوحنا .)11,52
أوال ِد اللــ ِه املُتَ َف ِّر ِق ْ َي ِف شَ ٍ
فالوســائل التي بوســعنا ان نســتعملها عديــدة .فلنبدأ
مبعرفــة أكرب لبعضنــا البعــض وباحرتامٍ متبــادل .وهذا
يحصــل من خالل العيش ســوياً بشــكلٍ بســيط ،وربط
ٍ
عالقات إنســانية تســمح لنــا ان نتق َّبل ونحــب بعضنا
البعــض .فلنســتفيد مــن أوقــات الصــاة ســوياً التي
تدفعنــا اىل ابعــد مــن األســبوع الســنوي املخصــص
للصلوات مــن اجل وحدة املســيحيني .فنحن نتشــارك
كلمــة الله التــي تجمعنــا ،ولو فهمناها احياناً بشــكل
مختلف .فلنســعي اىل كل ما يِؤدي اىل العدل والســام.
علينــا ان نخــرع ونتجــ َّرأ لنجد بقــوة الــروح القدس
ســبل جديــدة للمشــاركة .فيــوم بعد يــوم نالحظ كم
هي أه ُم وأكرب األشــياء التــي تو ِّحدنا من التــي تف ِّرقنا،
وان جامعاتنا املســيحية يف افريقيا الشــالية هي مخترب
للمســكونية .وما يُعــاش فيها يحمل مثــارا ً اىل ابعد من
املغــرب الكبــر .فنحــن نفرح عندمــا نرى مثــاً كيف
يصــل بعــض الطالب مــن جنــوب الصحراء اىل شــال
افريقيــا حاملــن نظرة وخــرة ســ ِّيئة اتجــاه إخوانهم
واخواتهم املســيحيني املنتســبني اىل طوائــف أخرى ،ثم

يعودوا اىل بلدانهم بعد ســنوات ،رســل حاملني الســام
يبذلون أنفســهم مــن اجل بنــاء الوحدة.

	2.3إننا ننمو كتالميذ املسيح يف املغرب
الكبري  :متييز و تكوين
إننــا مدع ِّويــن إلعطــاء معنــى ملا نعيشــه عــى ضوء
الكتــاب املقدس ويف املشــاركة والتأمــل .نحن ال نخلق
التاريــخ بــل نســتطيع إعطائــه معنى .فــكل قصة يف
التاريخ هي قصة مقدســة وكذلك قصتنا .متييز وتجســد
هي املتطلبات األساســية لعيش االنجيــل .يجب التجرد
لعيــش التجســد .وهذا التجــرد يتطلّب ســعي صعب
وأحيانــاً طويــل للتعلّــم .تنورنــا عــى هــذه الطريق
روحانيــة « النــارصة»  :عاش يســوع ثالثني ســنة حياة
مخفيــة يف النارصة ،مــع صعوبة الحياة وبســاطتها مع
أقربائــه .لذلك نســعى إىل كل ما يســاعدنا عىل اإلدراج
يف البيئة حيــث نحن مدعوون للعيــش  :معرفة الثقافة
واللغــة...كل هــذا يســاعد عىل التجســد الــذي أراده
يســوع لنفســه .من يتبع يســوع ال ميكنه اإلستغناء عن
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التعلّم مــن الحياة  « :من الرضوري املســاعدة لالعرتاف
بــأن الســبيل الوحيد هــو أن نتعلــم كيــف نلتقي مع
اآلخريــن ،أن نق ّدرهــم وأن نقبلهم كرفــاق الدرب دون
مقاومــات داخليــة .بل أكــر ،علينا أن نتعلم اكتشــاف
يســوع يف وجه اآلخرين ،يف صوتهم ،يف طلباتهم ...نتعلم
أيضــاً أن نتــأمل ونحــن نغمــر يســوع املصلــوب عندما
نتعرض إلعتــداءات غري عادلة أو لنكــران الجميل ،دون
أن نســأم أبدا ً مــن اختيار األخــوة .هنا يكمن الشــفاء
الحقيقــي ،إذ أن طريقتنــا بالتعامــل مــع اآلخــر ،التي
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تشــفينا فعالً بــدل أن مترضنا ،هي أخوة رسيــة ،تأملية،
تعــرف رؤية عظمــة اآلخر املقدســة واكتشــاف الله يف
كل إنســان .كام تعــرف تحمل متاعب العيش املشــرك
وهــي تتعلــق مبحبــة اللــه وتجعــل القلــب ينفتح إىل
املحبــة اإللهية للبحث عن ســعادة اآلخريــن عىل غرار
اآلب الطيــب ...ال نســمح بــأن يرسقوا منــا الجامعة !»
إنه من واجبنا أن نســتخدم الوســائل لتكويننا يف اإلميان
لــي ننمو كتالميــذ ونكــون أهــاً ،يف كل املواقــف ،أن
« نــر ّد عــى مــن يطلب منــا دليل مــا نحــن عليه من
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الرجــاء ،ولكــن ليكن ذلــك بوداعــة ووقــار « (انظر 1
بطــرس  .)16 3،15-فاملبادرات يف مجــال التكوين كانت
متعــددة يف كنائســنا يف الســنوات األخــرة .هــذا األمر
يســعدنا ونســتمر بتشــجيعهم إذ التكوين الحقيقي ال
يتوقــف عــى التعلــم أو التعمــق مبحتوى اإلميــان ،بل

هو يشــمل حياة التلميــذ بأكملها .فإنــه مدعو للتمثل
باملســيح يف جميع مظاهر حياته .يكمــن أيضاً وراء هذا
التكويــن « متييــز دائــم» رضوري يجعلنــا واعــن ،من
خــال الروح ويف الكنيســة ،إىل عالمات اللــه والنداءات
التي وجههــا لنا يف واقــع حياتنا.
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3.3مهمة و شهادة كنائسنا اليوم
كيــف ميكننــا إذن ،اليــوم ،يف أوضــاع بلداننا ،أن نســتقبل بطريقة أفضــل هبة الله ،لعيــش دعوتنا يف شــال أفريقيا
كتالميــذ وحجــاج عــى خطى املســيح؟ كيــف بإمكاننا أن نكــون خداماً أكــر تواضعاً للملكوت الذي دشــ َّنه يســوع
والــذي أعهــد بــه لنا؟ أشــعة من النــور أضاءت طريقنــا ،تحفزنا أكــر من أي وقت مــى عىل إعادة اكتشــاف وعىل
ت َ َح ُمــل مســؤولية دعوتنا كمســحيني يف املغــرب الكبري اليوم بالفــرح و األمل.

	3.1كنيسة يف خدمة امللكوت ،بشهادة
االنجيل و الخدمة

ميلــك قلوبنــا يوميــاً الفــرح املتدفق من قلب يســوع
أمام شــعب التطويبات .مثله نشــعر ونــرى أن ملكوت
اللــه يف تق ُّدم ،يف وســطنا ،عــى الرغم من أنــه يفوقنا.
عالمــات وجــود امللكــوت هي هنــا ،حيّــة ،تتجىل من
خــال فقــراء الــروح والْ ُو َد َعــا ِء واملحزونــن والجيــاع
و العطــاش إىل ِ
الب والرحامء وأطهار القلوب والســا ّعني
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الب(متــى .)11-5،1
إىل َّ
الســاَمِ واملضطهديــن ألجــل ِ ّ
شــهادتنا اإلنجيليــة التــي مركزها التطويبات ،أليســت
هــي قبل كل يشء ،أن نشــهد بأن اللــه هو الذي يعمل
يف هــذا العامل مــن خالل العديــد من الرجال والنســاء
يف كثــر من األحيــان مجهولني ،بناة عــامل جديد؟ أليس
علينــا االنضــام لــه لــي ينمو ملكــوت اللــه؟ نحن
لســنا الفاعلــون الوحيــدون فيــه و هو ليــس ملكنــا.
يدعونــا الــرب أن نكون يف ملكوتــه الخــ ّدام الوضعاء.
الرجاء هو مهمــة اليومية ،تتجســد يف الخدمة العملية
للملكــوت ،جنبــا إىل جنب مــع الرجال والنســاء ذوي
اإلرادة الطيبــة الذيــن يقودنــا اللــه للقائهــم .عــى
طريــق الخدمة هــذا « ،محبة املســيح تأخــذ مبجامع
قلبنا»(2قــور ،)5،14مح َّركون من قبــل الرجاء اإلنجييل
الــذي أفقــه هو امللكــوت ،نصبح مــع اآلخريــن ،بناة
الرجــاء ،ال ســيام عندمــا يكون الليل شــديد الســواد،
يف قلــوب الصغار ،عىل هوامــش إنســانيتنا .نادرة هي
الفــرص التــي تعطى لنــا لنعلن بشــكل واضح بشــارة
الرجاء هذه .أن نشــهد لذلك بكل حياتنا ،الذي يشــكل
دعوتنــا اليوميــة ،هو قمة االنجيــل .شــهادة تبدأ من
قلــب جامعاتنا « .إذا أحب بعضكم بعضــاً عرف الناس
جميعــاً أنكم تالميذي»(يــو.)13،35
املحبــة األخوية هي نبــع خصوبة كل مــا ميكننا القيام
بــه ،الكبــر منــه و الوضيــع .املؤسســات الخريية كام
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بــوادر املحبــة املتواضعة ،مؤسســات التعليــم الكبرية
كــا البيوت املفتوحة ألطفــال أحيائنا ،منازل اســتقبال
األشــخاص املعاقني كام املســاعدات املنزلية لألشــخاص
غــر القادريــن عــى الحركة ،كل هــذا يجــد معناه يف
املحبــة التــي نضعها يف هــذه األعــال  « :و لو فرقت
جميع أموايل إلطعام املســاكني و لو أســلمت جســدي
ل ُيحــرق و مل تكن يل املحبة فام يجدينــي ذلك نفعاً»(1
قــور .)13،3الرجــاء ال ينفصــل عــن املحبــة التي هي
محبة يســوع يف عطــاء دائم  « :و نفتخــر بالرجاء ملجد
الله ،ال بل نفتخر بشــدائدنا نفســها لعلمنا أن الشــدة
تلــد الثبــات و الثبــات يلد فضيلــة االختبــار و فضيلة
االختبــار تلــد الرجــاء و الرجــاء ال يخيــب صاحبه ألن
محبــة اللــه أُفيضــت يف قلوبنا بالــروح القــدس الذي
ُو ِهــب لنا»(روما .)5-5،2

	3.2كنيسة مرسلة نحو « هوامش املجتمع»

يف هــذا الســياق نعرف أننا بإتباع يســوع ،أُرســلنا قبل
كل يشء نحو فقــراء العــامل  « :روح الــرب عــي ،ألنــه
مســحني ألبــر الفقراء ،وأرســلني ألعلن للأمســورين
تخلية ســبيلهم و للعميــان عودة البــر إليهم و أفرج
عن املظلومني و أعلن ســنة رىض عنــد الرب» (لو-4،18
( -)19أش .)2-1 ،61مــرات عديــدة عربت كنائســنا عن
تفضيلهــا للمســاكني الذيــن تــرى يف وجوههــم وجــه
املســيح نفســه (راجع متى : ) 40 ،25

فقــط يف أعــال أو برامــج التعزيــز واإلعانة؛ مــا يثريه
الــروح ليس إفراطاً بالنشــاطات بل هو ،قبل أي يشء أن
ننتبــه عىل اآلخر وأن نكون واحدا ً معــه .االنتباه امل ُ ِحب
هــذا هو بداية اهتامم حقيقي لشــخصه الــذي يدفعنا
إىل البحــث عــن خريه .نُقَــ ِّدر بهذا طيبــة الفقري وكيانه
وثقافتــه وطريقة عيشــه إميانه» .من واجبنــا أن نُ َف ِّعل
و نعيد إحيــاء هذا التفضيل األســايس للفقراء .يشــكِّل
هــذا أولويــة يف توجه جامعاتنــاُ .ينظَر إىل كنائســنا يف
املغــرب الكبري غالباً « ككنائس هوامــش املجتمع»  :إذا
كان هــذا التعبري هو إشــارة بأننا يف صــدارة عيش هذه
البشــارة املوجهــة للفقــراء ،التــي هي رســالة االنجيل
األولويــة ،فهــذا مصــدر فخــر لنا .فقــراء نحــن أيضاً
مــن كل يشء ،نحيــا من الرجــاء املســتخلص من قلب
املســيح ،م َح َّركــون مثله مــن قبل الــروح ،نصبح خ ّدام
هــذا الرجــاء ،جاعلــن املســيح « يحيــا فينــا» (راجع
غــل  ،)20 ،2بخدمتــه يف أخوتنا « باألعــال و بالحق».

« بالنســبة للكنيســة ،تفضيــل الفقــراء هو أمر الهويت
قبــل كونه ثقــايف أو اجتامعي أو ســيايس أو فلســفي.
مينحهم اللــه رحمته األوىل .للتفضيــل اإللهي هذا تأثري
يف حيــاة إميــان كل املســيحيني كونهــم مدعوين إىل أن
يكــون فيام بينهم « الشــعور الذي هو أيضاً يف املســيح
يســوع»( فل  .)5 ،2هذا التفضيل اإللهي جعل الكنيسة
تُفضــل الفقــراء كأولوية يف مامرســة املحبة املســيحية
التي يشــهد إليها تقليد الكنيســة ( )...إلتزامنا ال يتمثل
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	3.3كنيسة اللقاء مع املسلمني  :حوار
وضيافة متبادلة

( 1يــو .)19 ،3عندمــا نســعى بجهــد ألن نحــب فإننا
نعــر « من املــوت إىل الحيــاة» ( 1يو  ،)14 ،3شــهداء
لرجــاء القيامة ،حاملني هــذا الرجــاء ،مدعوين للعمل
من أجل هــذا الرجــاء ،خصوصاً حيث تســيطر املحن،
يف هوامــش املجتمــع الــذي أُ ِ
رســلنا إليها .أحيــا ًء من
هــذا الرجــاء ،نحن مدعوون من املســيح إىل املشــاركة
بــه وتجذيــره يف قلــوب أخوتنــا ،بــدءا ً مــن األضعف
منهــم واألكرث تواضعــاً واألصغر منهم ،أولئــك الذين ال
صوت لهــم وال وضع والذيــن ال ميلكون الوســائل .من
بــن الكثري من هــذه « الهوامــش» التي أُ ِ
رســلنا إليها،
نشــر إىل ذوي االحتياجــات الخاصــة ،عامل الســجون،
إىل مــن هــم بــا وثائــق ،األمهــات غــر املتزوجات،
األطفــال امل ُتخــى عنهــم...يف كثــر من هــذه األماكن،
التي يســكنها املسيح ،نخدم املســيح بشكل ملموس يف
وجــه األصغر من هذا العــامل ،الذي أراد هو نفســه أن
يســميهم « أخوته» (متــى .)40 ،25
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يف بــاد املغــرب الكبــر ،يجــد وجودنا معنــاه الكامل
يف عالقتنــا مــع املؤمنني املســلمني .ال ميكننــا أن نبقى
منغلقــن عــى أنفســنا ،وإالّ نقعــد يف فــراغ ومنــوت
اختناقــاً .و ليــس علينــا أن « نخضــع» لهــذه الحالة،
حتــى و لو أنهــا خاصــة ،نحــن نختارهــا ،ونغتنمهــا
كهبــة مــن اللــه و جعلها تنمــو يف روح مــن االحرتام
و االنفتــاح « .االنفتاح الحقيقي يعنــي أن نبقى ثابتني
عــى قناعاتنا العميقــة ،بهوية واضحــة وبهجة ،ولكن
منفتحــن عــى قناعــات اآلخــر لفهمهــم ،وعاملني أن
الحــوار ميكنــه أن يكون مصــدر غنى للجميــع» .أرض
الواقــع األوىل للقائنا هي انســانيتنا املشــركة ،بدءا ً من
حســن الجــوار والود .هذا هو األســاس املتــن للحوار
الحقيقــي ،املفهوم عىل نطاق أوســع مــن مجرد تبادل
الكلــات ،أو تبــادل املعلومات عــن دياناتنــا .ونحن
نعلــم أن بعــض التبــادالت الالهوتية ميكــن أن تكون
فخــا أو طريقــاً مســدودا ً ،ولكــن علينا تشــجيعها يف
املنتديــات املخصصــة لذلك .تبقى الحيــاة هي الفرصة
األوىل والتــي هي يف متناول الجميع للحــوار والتعارف
املتبــادل « .هذا الحــوار هو يف الدرجــة األوىل محادثة
عــن حيــاة اإلنســان،أو كام يقــرح أســاقفة الهنــد،
’هو موقــف انفتــاح اتجاههــم ،متبادلــن أفراحهــم
و أحزانهم’.
وهكــذا نتعلــم قبــول اآلخريــن يف طريقــة تفكريهم
وتعبريهــم .وبهــذه الطريقــة ميكننــا أن نتحمــل
مســؤولية واجــب خدمــة العدالــة والســام ،والــذي
يجب أن يصبــح املعيار األســايس للتبادل».املناســبات
العائليــة و االجتامعيــة ،األعياد الدينيــة ،ظروف عدة
كلهــا فرص تســمح لنا بالتعــرف عىل بعضنــا بطريقة
أفضل ،لنســاعد بعضنــا البعض ،لنلتقــي دون الحاجة
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إىل خلــق فرص مصطنعــة .حوار الحياة هــذا هو أيضا
منتــدى للنقاش حــول أمور املجتمــع و تطوراته ،حول
العــامل كام هــو وإىل أين ســيذهب .نحــن منخرطون
يف مجتمعــات متقلبة .لنســاعد بعضنــا البعض حتى ال
نفقــد هويتنــا ،و إمنا أن نحفظ و نعــزز ،يف رجاء بهيج
واثــق ،كل القيم اإلنســانية املشــركة لدينا.

	3.4كنيسة يف رحلة حج يف رفقة شعوب
يف مسرية
علينــا أن نبحث عــن دعوتنا املشــركة فيــا يجمعنا :
إنســانيتنا املجــددة مــن قبــل الكلمــة املتجســدة :
« و الكلمــة صــار برشا ً فســكن بيننا»( يــو .)14 ،1إن
حضور الله يف جســدنا يعطــي لدعوتنا اإلنســانية ُبعد
ُم َق َّدس .ترســخنا أكرث يف هذه األرض ،يف هذه اإلنســانية
حيــث وضعنا اللــه ،ال كرجال ونســاء يعيشــون بعيدا
عــن العــامل ،وإمنــا مدعــون للبقاء فيــه لجعلــه أكرث
إنســانية « .أَيُّ َهــا ا ِإلخْــ َو ُة فــك ُُّل َمــا كا َن َحقــاً ورشيفاً
و َعــا ِدال ًوخالصــاً ومســتحباً وطيــب الذكــر و ما كان
حــق قدره»(
فضيلــ ًة وأهــاً لل َم ْدح ،كل ذلــك قدروه َّ
فــل .)8 ،4ال ِمــن يش ٍء إنســا ّين ميكنــه أن يكون غريب
ع ّنــا .كحجاج نســر مع اإلنســانية أينام وضعنــا الرب :
نحــج معاً.
« علينــا أن نتذكــر دامئــاً بأننا حجــاج ،أننا
ّ
لهــذا علينــا أن نعهــد بقلوبنــا لرفقــاء الــدرب بثقة،
باطمئنــان ،قاصديــن يف املقــام األول ما نســعى إليه :
الســام يف وجه اإللــه الواحــد .أن نثق بعضنــا ببعض
إنــه ليشء نصنعــه بأيدينــا ،إن الســام لعمــل حريف.
قــد قال يســوع لنــا  « :طوىب للســاعني إىل الســام !»
(متى.»)9 ،5
نقيس أهميــة دعوتنا كرجال ونســاء ،بعالقتنا ورشاكتنا
مع رفــاق و رفيقــات وجودنــا .أُعهِــ َدت األرض لنا مبا
فيهــا من اليشء األمثــن  ،نحن مســؤولون معهم عنها :
الســام والبيئة واحرتام الحيــاة والعدالة وإضفاء الطابع

اإلنســاين عــى العالقــات االجتامعية واحــرام حقوق
اإلنســان .حتــى ولو ك ّنا نعيش يف ظروف غري مســتقرة
و يف حالــة من الضعــف ،إن دعوتنا املســيحية متتد إىل
جميــع هــذه املجاالت بحســب قدراتنــا ،بالرشاكة مع
إخواننا وأخواتنا يف اإلنســانية.

	3.5كنيسة « مواطنة»
إن كنيســتنا ،مخلصــة لنفحة املجلس الفاتيــكاين الثاين،
ووفقــاً لذلــك تحب أن ترى نفســها ،يف املغــرب الكبري
كــا حول العامل ،ككنيســة « مواطنة» .عند االســتقالل،
الكنيســة الكاثوليكيــة ،يف كل بلد مــن بلداننا ،اختارت
« البقاء»  ،مع الرغبة يف املشاركة بشكل نشط يف نهوض
أمــم جديــدة .كوننا كنيســة « بــدون شــعب» تقريباً،
منغمســن يف مجتمع مسلم ،سمح هذا ،بشكل خاص يف
شــال أفريقيا ،يف نرش دعوة « الشــاس» من الكنيسة
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الكاثوليكيــة  :دعــوة للعطــاء املجاين ،و شــهادة الحياة
يف وسط شــعب .املعنى اإلشتقاقي لكنيسة « مواطنة»،
هو ،كنيســة لها « حــق يف املدينــة» .وجودها ال يحتاج
إىل مــرر آخر غــر أن تكون جزءا ً طبيعيــاً من املجتمع،
كــا هو الحال يف شــال أفريقيا ألكرث من  1800ســنة،
عــى الرغم من العــدد الصغــر والعاملية التــي متيزها
اليــوم .كنيســة مواطنــة ،هي أيضــاً كنيســة تهتم بأن
تقــ ِّدم دورهــا يف إحياء و بنــاء املجتمع ،دون النشــاط
الســيايس الــذي ال تســعى خلفــه وال ترغبه .هــذا ما
حاولــت كنائســنا جاهــدة أن تفعله خالل الخمســن
عامــاً يف كل بلد مــن بلداننا ،وهذا من خــال املدارس
والعيــادات واملكتبــات ومراكــز نشــاطات للمــرأة،
الــدروس الخصوصيــة وأنشــطة األطفال واملســاعدات
املبــارشة للمحتاجني وزيارة املرىض والســجناء ...ناهيك
عن املشــاركة الفعالــة يف الحياة الثقافيــة والفكرية يف

املجتمــع .األعامل الرتبوية تحتل عىل هــذا النحو مكانا
أساســياً  :التعليم هو يف الواقع تكوين الرجال والنســاء
الذيــن ســوف يصبحــون مواطنــن الغــد ،بــروح من
املســؤولية واالنفتــاح ،وخصوصــاً أنــه أكــر رضورة يف
عــامل أصبــح متعــددا ً و ُم َعولَــاً .وبالتأكيد عــى جودة
عملهــم وااللتزامهم ،نحن نشــكر كل الذين يف جامعاتنا
يواصلــون بشــجاعة ومثابــرة خدمــة التعليــم الرائعة
لشــباب بلداننا .و اخريا ً ،كنيســة مواطنة ،هي الكنيسة
التــي هي البشــارة للمجتمــع الذي تعيش فيــه ،الذي
تعيشــه بكل معنى الكلمة .ال ميكننــا أن نريد أن نكون
كاثوليكيــن يف املغرب الكبري دون أن نطمح إىل أن نكون
مواطنني بشــكل كامل إ ّما قانونيّــاً أو بالقلب .ونؤكد يف
هــذا الصدد عــى عظمة وجــال دعوة معينــة داخل
جامعاتنــا  :األرسة والزواج يف ســياق التنــوع الديني .يف
بالد املغــرب الكبري ،هناك العديد مــن حاالت زواج بني
فتيات مســيحيات أجنبيات و رجال مســلمني.
بينام الزواج بني مســلمة و مســيحي أجنبــي موجودة
بعــدد أقل  :يف الواقــع ،إن هذا النوع مــن الزواج ليس
قانونيــاً ،إالّ إذا قــام الزوج املســتقبيل باعتنــاق اإلميان
اإلســامي رســمياً .إن األزواج املسيحية-املســلمة هــي
واحدة مــن الحقائــق األكرث اســتقرارا يف كنائســنا .إن
الــزواج مع « تبايــن الطائفــة الدينية» يعطــي الحوار
اإلسالمي-املســيحي بُعدا ً متجســدا ً للغايــة .إنه يجذره
يف كامــل اللب اإلنســاين ،يف جميع املناطــق والطبقات
االجتامعيــة والحقائــق الثقافية لبلداننــا .دون تجاهل
املشــاكل الحقيقيــة املتعلقــة باالختالفــات الثقافيــة
والدينيــة ،هــؤالء األزواج واألرس هــم إحــدى الرثوات
الكبــرة لبلداننا وكنائســنا والكنيســة الجامعة بأرسها.
هــم يف طليعة التــزام « املواطنة» الــذي تريد جامعاتنا
أن تكــون أصحاب شــأن فيه ،كام أنهم أيضــاً يف طليعة
القضايــا االجتامعية حــول بعض املناقشــات ،مثل تلك
املتعلقــة مبوضوع حريــة الضمري.
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تقديــر تجربة وثروة املســاكن املسلمة-املســيحية عىل
مســتوى الكنيســة الجامعة ،إعادة التأكيد عىل دعمهم
كأولويــة ،النظر يف ســبل رعويــة مختلطــة مبنية عىل
أســاس العالقــة واملرافقة أكرث مــن اإلرصار عىل األحكام
القانونيــة ،و هــذا دون تهميــش األرس « املختلطــة»
كمجموعــة منفصلــة ،بــل كواقع بــري مدعو ليصبح
مث ِمــرا ً يف الكنيســة ،للكنيســة وأيضــا خــارج الحدود
املرئيــة للكنيســة ،كل ذلــك يبدو لنــا رضوريــاً يف عامل
حيــث الحوار واللقــاء بني مؤمنني مــن ديانات مختلفة
أصبحوا قضيــة مهيمنة.
نحــن يف إعجاب أمــام االلتزام الذي هو أيضــاً « التزام
مواطــن» لكثري مــن إخوتنــا وأخواتنا الذيــن يعملون
عيــش وفقاً
َ
يف النســيج االقتصــادي لبلدنا .التــزام إذا
لإلنجيــل ،حريصــون عىل وضــع الفرد يف قلــب عملية
التنميــة ،ومعتربون أنه هدفها األخري ،يشــكل شــهادة
رئيســية ،وحتى بطولية أحياناً ،يف الوقت الذي تســعى
فيــه املنطقــة إىل توازنــات جديــدة وتعاين مــن أزمة
اقتصاديــة تتجاوزهــا من الخارج.ال ميكننــا إال أن نقف
شــاكرين أمــام هــؤالء الذين ،راســخني يف الرجــاء ،قد
ســعوا جاهدين ،بعــد األحــداث األوىل مــن الثورات،
إىل حاميــة وإحيــاء أداة انتاج و هــم مهددين يف كثري
مــن األحيــان ،منقذيــن بذلــك العديد مــن األرس من
وضع عدم االســتقرار ،بجهد متواصــل ،وليس من دون
مخاطــر ،لالســتثامر والتوظيــف .عندمــا ت ُعــاش هذه
االلتزامــات يف اإلميــان ،تصبــح حاملــ ًة ألمــلٍ قوي يف
وجــه الرياح املعاكســة للذين يريدون فرض أنفســهم.
التــزام إخواننــا وأخواتنــا العلامنيــن عــى جميــع
مســتويات النســيج االقتصادي يجب أن يكون ُمرافقاً،
حتى تكــون هذه الشــهادة بدون توقف أكرث إشــعاعاً
لالنجيــل والتعاليم االجتامعية التي تســعى الكنيســة
لتعزيزهــا يف جميــع أنحــاء العــامل يف خدمــة تنميــة
اإلنســان املتكاملة.

	3.6كنيسة « أفخارستية»  ،تحتفل مبجد الله
بني األمم
ك « ســفارة من أجل املســيح» (انظر  2قــور  )5،20يف
املغــرب الكبــر ،لنا فيــه دعــوة خاصة للصــاة .هذه
الدعوة هي شــهادة ومســؤولية .يف مجتمعات ت ُســمع
فيهــا الدعــوة إىل الصالة خمســة مــرات يف اليوم ،نحن
أيضــاً ،أوالده ،مدعــوون إىل املواظبــة عىل مــدح الله.
البعــض منــا يك ّرس لــه كل حياتــه ويُظهــرون أن هذا
اللــه واآلب يســتطيع أن ُيــي حياتنــا كلها.هــم أيضاً
ك»ســفارة « مثل مــوىس عىل الجبل ،يصلــون من أجل
« مــن يكافحون يف الســهل» (انظر خر  .)17،9نشــكر
اللــه عىل حضور عدة أديــرة للحياة التأمليــة يف بالدنا،
الــذي يذكرنــا مبجانيــة وأولويــة خدمة الصــاة .هذه
األديــرة هي أيضــاً واحات التــز ّود الروحــي لجامعاتنا.
من خــال الصالة املثابرة يف وســط إنســانية نشــاركها
عــا هو « غنى مجــد ذلك
الحيــاة اليوميــة ،نعــ ّرف ّ
الــر عنــد الوثنيــن ،أي أن املســيح فيكــم وهو رجاء
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املجــد» (قــول  .)1،27الصالة هــي يف صميــم دعوتنا.
تجــد خدمة الصــاة هذه ،عىل غرار حياتنــا كلها ،نبعها
وقمتها يف اإلفخارســتية .خالل كل إفخارســتية ،نشــعر
كــم أننــا نقيمها « ملجــد الله ولخــاص العامل».
بالطبــع هــذا ال يصح لنــا فقــط ،ولكن إلفخارســتياتنا
بُعد خاص بســبب هشاشــية حضورنا .نعيــش جوهره،
وإن تبدو حياتنــا أحيانــاً تافهــة و رتيبة .اإلفخارســتية
امل ُقامــة ،ولو مــن قبل كاهــن مبفرده يف منطقــة نائية،
تأخذ قيمة الشــمولية والخلــود .إذ أنه يقدم ،كام يف كل
قــداس ،مــع الخبز والخمــر ،حياة األشــخاص املحيطني
بــه .ذراعيــه املفتوحتــن عــى املذبح هام رمــز لذلك،
تضــان ،يف قلــب تضحيــة اإلفخارســتية ،ليس فقط
إذ
ّ
الكنيســة الحــارضة والغائبــة ،الظاهرة وغــر الظاهرة،
بــل أيضــاً كل املحبة املعاشــة مــن قبل رجال ونســاء
رمبــا ال يعرفــون اإلنجيل ،ولكن يســعون إىل خدمة الله
وإىل املحبــة .كــم بالحري الجامعــة املجتمعة مهام كان
تشــكيلها ومهام كان عددهــا .بهذا يكتســب كل كائن

بُعــد مــن الخلود بقــدر عيشــه يف نــور امللكوت غري
املــريئ .كل إفخارســتية هــي قــداس عىل العــامل ،عىل
بالدنــا .نحمل إليهــا الرباعــم واآلالم والرجــاء ...لذلك
حضورنــا الكنــي رضوري مهام كان حجمــه وأهميته.
يف اإلفخارســتية وعــى ضــوء كلمة اللــه ،نحصل عىل
نعمة رؤية وتســمية امللكوت واإلحتفــال به عىل ضوء
اإلميان .ال يســتطيع أحد أن يقوم بــه مكاننا .ال لنم ّجد
أنفســنا إذ أنها مســؤوليتنا .عندما نتنــاول خبز وخمر
إفخارســتياتنا ،نصبــح بدورنــا غــذاء لعاملنــا ،فننضم
إىل الكنيســة الشــاملة يف دعوتهــا بــأن تكون جســد
ونعب ونقوي تضامننا الشــامل بيســوع ربنا :
املســيحّ ،
« فأنتم جســد املســيح وكل واحد منكــم عضو منه»
( 1قــور  .)12،27عندمــا نحتفــل باإلفخارســتية التي
رس الرجاء ،نحقق حضور املســيح الــذي يض ّم يف
هــي ّ
ذبيحتــه الفدائية تاريخ الشــعوب التي نعيــش بينها.
نعــم ،كبري هــو رس اإلميان ،ونحــن نعلن هــذا الرس :
« ويف هذا الجبل ســيضع رب القوات لجميع الشعوب
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مأدبــة مســ ّمنات مأدبة خمــرة معتقة مســ ّمنات ذات
م ّخ ونبيــذ مر ّوق .ويزيــل من هذا الجبــل وجه الغطاء
املغطــي جميــع الشــعوب والحجــاب املح ّجــب جميع

األمــم ويزيــل املوت عىل الدوام وميســح الســيد الرب
الدمــوع عن جميع الوجــوه ويرفع عار شــعبه عن كل
األرض ألن الــرب قد تكلّــم»( .اش .)8-6 ،25
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4.4عىل خطى مريم ويف نسمة الروح  :كنائسنا « يف زيارة»
يف عــام  ،2000تســاءلنا ونحن عــى عتبة اليوبيل الكبري للتجســد هل وجه كنائســنا الجديد هو مثــرة األحداث فقط؟
هــل لــه جــذور توراتية تجعله حامل مســتقبل؟ كان تفكرينا قــد قادنا إىل متييز موقفني ين ّوران بشــكل خــاص حياتنا :
فــرة يســوع يف الجليل وتشــتت جامعات الكنيســة البدائيــة .إن الصــاة واألحداث حملونــا إىل التعمــق أيضاً خالل
الســنني األخــرة بالبعد املرميــي لدعوتنا الذي ينضم إىل أشــعة الضــوء التي أعددناهــا والتي تحدد الجــذور الروحية
العميقة لرسالتنا.

	4.1الرسالة ،زيارة

« نحــب أن نقــرأ يف مقطع زيارة مريــم (لو )56-39 ،1
منــوذج الرســالة .بعيــدا ً عــن أي محاولــة إكتســاب،
الرســالة هــي زيــارة .عــى غــرار مريــم الحاملة من
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يحملنا ،نذهــب إىل زيارة إخوتنا وأخواتنا لنســاعدهم.
وكل لقاء هو شــبيه بحلــول الروح القــدس ،بالعنرصة.
كــا يف مقطــع زيارة مريــم ،إن الــروح يصنــع اللقاء،
فاتحاً املجال للشــكر عىل الثامر املتلقاة ،مثار مدهشــة
دامئــاً» .تحمــل مريم الرجــاء األكرب .يج ّر الــروح مريم
والكنيســة يف عجلتــه .بعملــه يف القلــوب ،يج ّهــز إىل
االســتقبال ويفتح إىل خصوبة الســاء .تاريخ كنائســنا
هو تاريــخ هذه اللقاءات .إن نعمــة أن « نذهب نحو»
تجعلنــا نختــر فرحاً شــبيهاً بفرح اللقاء بــن أليصابات
ومريــم .ترتكــض الكنــوز التــي تحملهــا كالهــا يف
داخلهام  « :هتفت أليصابــات بأعىل صوتها» (لو،)1،42
وقالــت مريــم  « :تعظّم الــرب نفيس وتبتهــج روحي
باللــه مخلــي» (لــو .)47-1،46تعيش كنائســنا ،عىل
خطــى مريم ،رســالة اللقــاء .منقادين من قبــل الروح،
رس اآلخر.
نشــعر بالفــرح عندمــا تنفتــح قلوبنا عــى ّ
حــ ّررت أليصابات نشــيد مريــم .كذلك نحــن ،فعندما
نضع أنفســنا عىل هذا املســتوى من الحقيقة ،ســاعني
إىل الوصــول إىل اآلخــر والرتحيــب بــه كام هــو ،يهتم
بــدوره إىل مــا نحمله فنختربمشــاركة روحيــة حقيقية.
يقــود هكذا الروح كنائســنا عــى درب الحقيقة .تك ُم ُن
فرحتنــا اآلن و دامئــاً بوجود أخوتنا يف اإلنســانية و بأن
حياتهم تتحقق ال بحســب رغبتنا و لكن بحســب عمل
الــروح فيهــم .إن الرجاء الــذي يســكننا يدفعنا بعجلة
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إىل خدمــة الحيــاة التي ُيكــن أن تولَد يف كل إنســان.
تُ َعلمنــا مريم أن نَعرب مــن الفعاليــة إىل الخصوبة .مع
الــروح ،تجعلنا ندخل يف نعمة الخدمــة املجانية ،حيث
تكــون العالقــة احرتام خالــص ،عطاء دون نيّــة مبطنة،
تعزيــة كل أمل ،الفــرح مــع كل فــرح ،الحــزن أمام كل
رش .مع مريم ،ترغب كنائســنا عيــش « هاأنذا» وحده
ّ
الــذي يتيــح اســتقبال طريق اآلخــر و نــوره و رجائه
باحرتام .ضمري كل انســان رس مقــدس ال ميكننا اإلقرتاب
منه إالّ بنــزع نعلنا.
تســبقنا العــذراء مريــم و تدفعنــا يف هــذا الطريــق.
ســاعيني عــى خُطاهــا إىل أن « نتأمل يف قلبنــا جميع
هــذه األمــور» (راجــع لوقــا  )2،19التي تــرك أثرا ً يف
تاريخ الشــعوب التي نحن مرســلني إليهــا ،دافع مرميي
عميــق يحيي كنائســنا  :عىل طريق التجســد ،كنائســنا
مدعــوة إىل مرافقة مســرة الــرب نحو شــعوب العامل،
و إىل اختبــار ،يف قلــب الحيــاة اليوميــة امل ُتشــا َركة
بتواضع ،منــو يف اإلنســانية ،مرحلته األخــرة اللّقاء مع
ا لله .

املصلــن ،باحثــون عــن الله مــع غريهم مــن الباحثني
عــن الله ،حاملني وشــهود عــى رس ذاك الــذي وهب
حياتــه للجميع حتى يتــم جمع املتشــتتني يف الوحدة.
« يف املــذود» ،ال تهــدف كنائســنا أن تزيــد يف عددها
ولكــن ألن ترتك أثــرا ً « .يف األســاس ،أنتم تعيشــون ما
قالــه املجلس عــن الكنيســة .إنها رس مقــدس ،أي أنها
عالمــة ،و ال نطلــب مــن العالمــة كــرة العــدد ،قالها
لنــا يوحنــا بولس الثــاين عندما اســتقبلنا عــى مائدته
عــام  .1986هــذه الطريقــة يف التواجد تشــكل وزارة،
رســالة ،التي ال تهــدف إىل تغيري مجــرى التاريخ ،ولكن
يف إظهــار ذاك الــذي يعطي معنــى للتاريخ مســتقبالً
الجميــع دون متييز؛ عىل مثل مريــم ،الصامتة ،املرحبة،
التــي قدمت للعــامل ذاك الذي يحتضــن كل يشء.

	4.2رجاء األخوة الشاملة
تعــرض كنائســنا نفســها لعيــش روابــط أخويــة مــع
الجميــع .كــا وضعــت مريــم يف عيــد امليــاد الطفل
يف املــذود ،فهكــذا الــروح و مريم يضعونــا و يجهزونا
جاعلــن من حياتنا حيا ًة ُســلِّ َمت إىل الحب .إن إرســال
االبن إىل اآليت إىل خاصته ،يســتمر عــر تالميذه ،الذين،
يف الكنيســة ،تاركــن عالمة و مشــاركني يف مجيء كلمة
الله يف جســد شــعوبنا .حــول مريم ويوســف والطفل
يســوع ،نجد األرسة البرشيــة بأرسهــا ،امل ُ َمثلة من قبل
الرعاة واملجوس القادمــون من بعيد ،مجتمعة يف الفرح
والبســاطة .عىل صورة العائلة املقدســة ،تريد كنائســنا
أن تكــون أرسة واحــدة لها عالقات أخويــة مع الجميع،
جامعــة مــن املصلــن منفتحة و مســتقبلة يف وســط

هــذا الحضور املتواضع و املجاين يؤســس معنى حياتنا :
أن نكون شــهودا ً متعجبــن و متحفظــن ،منتظرين يف
تواضع ،هبة املســتقبل التــي تأتينا دامئــا من الله.
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هــذه الطريقــة يف التواجــد ليســت بســلبية  :بل عىل
العكــس فإنــه يتطلــب وفــاق يومــي ،مثابــرة مكلفة
أحيانا ،وكان قد شَ ــهِد البعــض لهذا واهبني حياتهم « إىل
أقــى الحدود» (راجــع يوحنا  .)13،1وفــاق أكرث تطلبا
ونحــن غالبــا مدعوون لتقدميــه بتجرد كبــر  « :فليكن
يل بحســب قولــك» ( لوقا  .)1،38مريــم تعلمنا التخيل،
الــذي هو»› نعــم ‹فعــال ودينامييك ،يف الثقــة املطلقة
بــأن كل مــا يجــري ،أي حــدث ،اللــه مخلصنــا هو يف
العمــل مــن أجل خري و خــاص الجميــع .انــه ال يزال
اللــه يف و مع مخلوقاتــه ليقودهم إىل لقــاء حميم .إن
« نَ َع َمنــا» يســمح لله للعمــل فينا ،من خاللنــا و معنا.
وبالتايل نحــن مدعوون لِحمل ،يف حياتنــا اليومية األكرث
عاديــة ،شــهادة يف ألفة مــن الحياة مع اللــه ،الله الذي
يجعلنــا رشكاء لــه يف كفاحــه مــن أجل نجــاح الجانب
اإلنســاين يف كل شخص».
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عــى هذا الطريق ،تكون كنائســنا خ ّدام الرجاء بشــكل
خــاص « .الصداقــة ثوريــة» ،كان يحــب الكاردينــال
دوفــال تكــرار ذلك.الطــاب مــن جنــوب الصحــراء
يكتشــفون هــذه الحقيقــة غالبــا بعــد ســنوات من
صعوبــة التك ّيف .األزواج االســامية املســيحية تتجاوز
الصعوبــات والنزاعــات عنــد تواجدهــا ،تشــهد عــى
قــوة قلــب اإلنســان الذي يســمح الختــاف الدين أن
يســتقي مــن مصدر مشــرك .التالميــذ الجــدد ،يف أي
بلــد مــن بلداننــا ،يشــهدوا أن الرباط اإلنســاين ،الذي
هو غالبــاً أرسي ،قادر عــى تخطي تجربــة االنتامء إىل
ديــن جديــد...إن كنائســنا تحمل أمل األخوة الشــاملة
القــادرة عــى التغلــب عــى كل االختالفــات وجعلها
مثمــرة .عىل مثــل مريــم ذات القلب « الذي يســتمع
ويرحــب» ،ذات القلــب « الذي يؤمن ويأمــل» يف الله
و يف اآلخــر ،يف التخــي امليلء بالثقة املتجــدد يومياً ،يف
الصالة والتواضع يف الخدمــة ،ال « هاأنذا» (لوقا )1،38
هو طريق شــهادتنا ورســالتنا « .هاأنذا» الذي ميكن أن
يــؤدي إىل رس الصليب ،هناك حيث ثــورات التاريخ قد
توحي بــأن املثابــرة هي تجربة فاشــلة .مثال كنيســة
الجزائــر خالل الســنوات املظلمــة أظهر العكــس .إنه
نفــس األمل الــذي يجعل بأن تبقــى الكنيســة الليبية
واقفــة اليوم.
مســار اللقــاء هو رحلتنا الرســولية  « :الرســالة ال تولد
بســبب فائض منلكه و علينــا إيصاله لآلخريــن ،ولكنها
تنشــأ عــن حاجتنا لآلخــر الذي بــدون اللقــاء معه ،ال
ميكنني االفراج عن النشــيد املرميي ّيف» .مســار املوافقة
عــى مرشوع التجســد ،عــى عقــب مريــم ،يف إعطاء
األولوية لشــهادة الحيــاة .عىل هذا الطريــق من اللقاء
والحــوار ،مريــم هي رفيقة ســفرنا .مريــم ،أمنا ،تعمل
دامئــاً مع الــروح القــدسِ ،
الحرفية الحقيقية يف الســر
نحو وحــدة األرسة البرشية .و بالتايل البشــارة ليســت
التبشــر .هو طريق التجســد ،حتى النهاية ،مهام كلّف
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األمــر .هــذا هو فــرح ونعمة كنائســنا التي تكتشــف
ذلــك يومــا بعد يــوم ،وتكــون قــادرة عىل الشــهادة :
الرســالة هي طريق لألنســنة التي تقــود إىل اللقاء مع
اللــه  « :مــا يهــم ،يف النهايــة ( ،)...هــي نوعية حضور
اإلنســان يف مــكان محدد ،ثقــل التجســد ،هناك حيث
يعيــش املــرء االلتــزام عــى محمــل الجــد والكفاءة،
يف اهتــام مســتمر للتواصــل بالكائنــات ،للتكيــف
الداخــي» .هذا ينطبق عىل جميع األشــخاص املدعويني
لعيــش اإلنجيل يف املغرب ،ســاعيني ،من خــال الحياة
املوهوبــة بتواضــع ،إىل أ ّن « يجــيء يســوع إىل بيته»

(يوحنا « ،)1،11يســكن بيننــا» (يوحنــا .)1،14و هكذا
إننا نختــر هذا « الطابــع املرميي» الــذي يتحدث عنه
البابا فرانســيس يف النشــاط الرســويل للكنيسة  « :ميكن
أن تتعــرف مريم جيــدا ً عىل بصامت الــروح القدس يف
األحــداث الكبــرة كــا يف تلك حيــث يتعــذر متييزها.
إنهــا تتأمل رس اللــه يف العــامل ويف التاريــخ ويف حياتنا
اليوميــة و حيــاة كل فــرد منا»  .مــع قداســة البابــا
« نحــن نناشــدها بصالتهــا كأم لنا ،ليك تســاعدنا عىل
جعل الكنيســة منــزالً لكثرييــن ،أم لجميع الشــعوب،
وتجعــل والدة عامل جديــد ممكنة».
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الخامتة
خــ ّدام الرجــاء ،نحــن يف خدمة امللكــوت ،اآلن و يف املســتقبل ،يف املغــرب حيث قد قــاد الروح خطانــا .عىل خطى
الشــهود الذيــن ســبقونا ما يقــرب من ألفــي عــام ،متضامنني مــع إخواننــا وأخواتنا يف اإلنســانية الذين نشــاركهم
أفراحهم وأتراحهم ،نجاحهم و فشــلهم ،آمالهم وأســئلتهم ،ماشــيني يف اليقني الحتمي بأن « الرجاء ال يخ ِّيب صاحبه»
(روم  .)5،5يف زمــن « العبــور» حيــث أن أبواب املســتقبل مفتوحة ،وحيــث أن التجربة ميكن أن تكــون قوية لدرجة
أن توقع الشــعوب فريســة للخوف أو الشــك ،إن خدمــة الرجاء هو فعل إميــان ،عمل نبويئ ،عمل مــن الثقة يف الله
الــذي هو وحده ســيد الوقــت والتاريخ .نحــن نكرر ونشــهد أن  «:رجاء اإلنســان الكبــر و الحقيقي ،الــذي يقاوم
عــى الرغــم مــن كل خيبات األمــل ،ال ميكن أن يكــون إال الله – اللــه الذي كان قد أحــب خاصته الذيــن يف العامل،
فبلــغ بــه الحب لهــم إىل» أقىص حــدوده» إىل أن ‘‘ تم كل شــئ’’ (راجــع يوحنــا  13،1و  )...( .)19،30نحن ال منلك
الحيــاة مبعناهــا الحقيقــي لوحدنا و ال نجدهــا يف ذواتنا ،إنها عبارة عن عالقــة .والحياة بكاملها هــي عالقة مع الذي
هو مصــدر الحيــاة .إذا نحــن يف عالقة مع الــذي ال ميوت ،الذي هو نفســه الحياة والحــب ،إذا ً نحــن يف الحياة .إذا ً
نحن ‘‘ نعيش’’».
خــ ّدام الرجــاء ،لنحــاول أن نكونــه كل يوم من خــال حياتنا وأفعالنــا ،يف روح الصــاة ،اإلخالص و خدمــة امللكوت
الــذي يتجاوز حدود الكنيســة املرئية ،الــذي نراه ف ّعال يف اآلخرين و مــن خاللهم ،ملكوت  «:ال ميكننــا ‘‘ بناؤه’’ ()...
الخاصــة  -ما نبنيــه يبقى دامئاً ملك اإلنســان مع كل الحــدود الخاصــة بطبيعتنا البرشية» ،لكننــا نرحب به
بقوتنــا
ّ
هكــذا كــا هو ،يعنــي « كهبة  ،و لهــذا فإنه لجميل و عظيــم ،و بهذا فهو ميثــل الجواب عىل األمل»  .يف الكنيســة،
و بالســر مــع شــعوبنا من شــال أفريقيا ،نشــعر أننا مدعوون إىل االســتمرار يف قــراءة وتأمل كل مــا يحدث ،بروح
التمييــز وبعــد النظــر والواقعية املبدعة؛ شــاعرين أننــا ف ّعالني يف كتابــة هذه القصــة ،التي هي لنــا ،الحب املجاين
الــذي مصــدره هو اللــه وحده .كام قــد ختمنا يف عــام  ، 1979مل تنته القصة بعــد ،و يجب علينــا أن نبقى حارضين
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للدعــوات الجديــدة التي يوجهها الله لنا ،لنعيش ســوياً مراحل أخرى من هذه القصة املقدســة ،قصة شــعوبنا ،قصة
يقودنــا الــروح القــدس من خاللها .لتكن العــذراء مريم ،أم الرجاء ،معنــا عىل هذا الدرب ،حتى مــن زيارة إىل أخرى،
بفــرح و تواضع ،نســتطيع أن نخدم و نشــع نور ذلك الــذي أراد أن يصنع منا شــهودا ً له.
Xفانسان الندال ،رئيس أساقفة الرباط ،رئيس املجمع األسقفي لشامل إفريقيا
X

مع :
 Xسانتياغو أغريلو مارتيناز ،رئيس أساقفة طنجة و سمعان ستاكريا النائب العام
X
 Xهيالريو أنطونياتزي ،رئيس أساقفة تونس و نيقوال الرنو النائب العام
X
 Xغالب بدر ،رئيس أساقفة الجزائر ،و كريستيان مويف النائب العام
X
 Xبولس ديفارج ،أسقف قسنطينة و هيبون ،و ميشال غيو النائب العام
X
 Xسيلفسرت ماغرو ،النائب الرسويل لبنغازي
X
 Xجيوفاين مارتينايل ،النائب الرسويل لطرابلس و مجدي حلمي النائب العام
X
 Xكلود رو ،أسقف األغواط و غرداية و فيليكس تيليشيا النائب العام
X
 Xجان بول فاسكو ،أسقف وهران ،و هيبار لوبوكان النائب العام
X

ماريو ليون دورادو ،املحافظ الرسويل للعيون
دانيال نوريسا ،األمني العام ملجمع أساقفة شامل إفريقيا و النائب العام للرباط
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