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الغربة انواع عديدة، منها أن يشعر االنسان انّه يف غربة يف وطنه 

حيث ال يوجد أبسط الحقوق لالنسان. ال تُفاِضل هذه املقالة بني 

الحياة يف الوطن او خارج الوطن، تسعى لنقل رؤية حول التحّديات 

التي يواجهها اإلنسان خارج وطنه.

والنظافة  للرتتيب  بالدهش  أوال  تُصاب  وغريب  جديد  وطن  يف 

والنظام والقوانني والحقوق، هذه نعرفها كلنا. تُحاول أن تندمج يف 

املجتمع، وبعد فرتة تكتشف أنّك انسان مجهول، يف أقىس حدود 

الغربة ال تعرف أحًدا وال أحٌد يعرفك سوى عائلتك الصغرية. تُحاول 

ان تُقيم الصداقات، ولكنك تجد أّن َمن حولك له اهتاممات سطحيّة 

فال يُروى غليلك. تِحنُّ اىل الوطن وتتابع مسريتك. 

تُحاول  تجده.  فال  كنيستك،  واألخ��ري،  األول  انتامئك  عن  تبحث 

االندماج مع كنائس أُخرى تجد أّن الناس عاّمة فيها منغلقٌة عىل 

وجوه اعتادتها، وعىل لغة أُمٍّ ال تحيك سواها، وأنّها ال تنفتح عىل 

الغرباء. رمبا تشعر بنفسك مرشًّدا من كنيسة اىل أُخرى تُحاول أن 

رمبا  وتفشل.  الوطن  لك يف  كانت  التي  الخارطة  نفس  تعيد رسم 

صعٌب،  املجتمع  وفهم  عليك،  سهٌل  الجديدة  اللغة  تعلّم  يكون 

العقليّة  التعرّف عىل  السهل  من  ولكن هل  لالهتامم.  مثري  ولكن 

أهل  من  مقبول  إنسان  بأنّك  والشعور  معها،  واالندماج  السائدة 

البلد الجديد إذا كان هذا البلد وثقافته ُمختلَفني متاًما عن ثقافتك 

وثقافة املجتمع والوطن الذي أتيت منهام؟ فمثالً، قد يُصدم اإلنسان 

بأنّه ال يوجد أي قيمة للدين املسيحّي يف بلد علاميّن مائة يف املائة، 

ال بل تُزدرى عدة عادات وِقيَم ورموز مسيحية فيه بشكل او بآخر 

اىل ان يشعر املرء انّه كمسيحي مرشقي هو درجة ثانية او ثالثة 

يف هذا البلد او ذاك. هذا طبعاً عدا تحّديات إيجاد سكن والعمل 

وتعديل الشهادة وتربية األوالد، يف بالٍد الحّريُة فيها واسعة والثقافة 

ما  مباح وهو  انه  املثيّل، هي  الجنس  يتضّمن  مبا  للجنس،  العامة 

أن  لالنسان  األهل. هنا ميكن  اعتاد عليها  التي  القيم  يتناقض مع 

هنا  الخارطة  أّن  يعي  أن  عليه  ولكن  ويرشب،  ويأكل  عماًل  يجد 

مختلفة كل اإلختالف عن الخارطة يف الوطن والتحديات ُمختلفة، 

لذا عىل االستعداد النفيّس أن يكون قويًا وُمختلًفا.

هذا البلد غريب، والحياة فيه غريبة. والشعور بالُغربة ممكن أن 

املُشكلة  وترعاه.  تحتضنه  كنيسة  االنسان  يجد  مل  إذا  جداً  يطول 

ليست أنّه بلد علاميّن فيه حقوق للجميع بل انّه يعمل عىل محِو 

كّل ما له عالقة بالدين املسيحّي. يف الحضانة مثال يقرأون لألطفال 

أمرية  وقصة  بسعادة،  وعاشا  بأمري  تزوج  أمري  قصص  جداً  الصغار 

تزّوجت بأمرية وعاشتا بسعادة. انا مع حقوق كل الناس ومع حّق 

حّرية اختيار الرشيك من أي نوع اجتامعّي كان، يف بلد علاميّن يّدعي 

احرتام حقوق الكّل. ولكن اعتقد ان هناك مشكلة كبرية حيث حقوق 

تُساعدهم  الدولة  تقوم عىل حساب حقوق آخرين حيث  البعض 

بأُمور، وتُشتّتهم وتعمل عىل إلغاء وجودهم بأُمور أُخرى. 

واملدارس، لها، ضمن برنامجها يف التوعية الجنسية، تأثريا كبرياً عىل 

املراهقني بحيث أنها هي التي تؤثر عىل مفهوم التعاطي الجنيس 

بسبب  عندهم  كبريًا  حيزًا  يأخذ  أن  ميكن  بحيث  القارصين  عند 

املَُسيَّسة  االيديولوجيات  وبسبب  األغلبية  وثقافة  العامة  الثقافة 

التي يدخلونها يف املناهج الدراسية. هناك أيضاً تشجيع عىل مامرسة 

الجنس، موجود يف املدرسة باسم التوعية الجنسيّة بحيث يُشجع 

الشاب والشابة عىل اختيار الرشيك بحّرية، بشكل يُشّجع الشاب 

ع عىل  عىل عالقة جنسية مع فتاة او مع شاب، واألُنثى كذلك تُشجَّ

كان او أُنثى يف عمٍر كّل يشء آخر فيه  اختيار رشيك جنيس شاباً 

متاح وممكن، ويف بلد ال يجد فيه الشباب ُمثاُلً عليا إاّل نادراً.

الشباب  من  العديد  عند  النفسية  الصحة  أن  عن  يتحّدث  أإلعالم 

يُعانون  الذين  املراهقني  عدد  االخرية.  العقود  خالل  أكرث  ساءت 

العدد من سنة 1980.  أصبح ُضعف  نفسيّة-جسديّة  من مشاكل 

من هذه  يُعانون  الخامسة عرشة  عمر  املراهقني يف  عدد  ونصف 

املشاكل. هناك طبعاً عدة عوامل تؤثر عىل صحة املراهق النفسية- 

الجسدية، مثل فرتة الطفولة وقرب العالقة مع األهل خالل هذه 

الفرتة، تشجيع األهل للطفل عىل أخذ خطوات صوب استقالل أكرب 
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عنهم مع محافظة كل فريق عىل دوره، كيفية تعاطي األهل مع 

مشاكل املراهقة والحّرية واالندماج يف بلد علاميّن، خاصة إذا كانت 

العائلة مرشقيّة. هل هو تعاٍط سلطوي أبوّي أم هو تعاٍط من خالل 

الحوار، والحضور الكايف، واملشاركة، والتوعية. 

الجينات الوراثية تؤثر ايضاً عىل صّحة املراهق النفسية-الجسدية 

تسبّبه  ان  ميكن  وما  واالقتصادية  االجتامعية  العائلة  ظروف  مع 

مؤقّتة،  للمراهق  النفسية  الحالة  تكون  أن  ميكن  مشاكل.  من 

وجزء من الحياة، فيتخطّاها فيام بعد، وميكن أيضاً أن تبقى معه 

كّل العمر. ما أُريد أن أقوله، عىل األقل بالنسبة لحياة املسيحيني 

القادمني من بلدان عربية، أّن أحد العوامل الذي يؤثر عىل الصحة 

ٳختالف  مهّم جداً، هو  عامل  للمراهقني، وهو  النفسيّة-الجسديّة 

ثقافة القادمني الجدد عن ثقافة البلد وما يسببه هذا االختالف من 

إشكاليات مهّمة خاّصة يف البداية، بحيث يتطلّب هذا االختالف من 

األهل حضوًرا كبريًا يف حياة األوالد ووعيًا ومستوًى عاليًا من الفهم 

والصرب،  التوجيه،  مع  الصعبة،  املراهقني  لحياة  والتفهُّم  والثقافة 

واالرشاد، والحّب. إذا مل يكن األهل بحجم املسؤولية من املمكن 

أن يضيع األوالد بني ثقافة الحّرية وثقافة التقاليد، وينجّرون وراَء 

عادات غريبٍة او أسلوب حياٍة غريٍب عن القيم املسيحيّة، وهذه 

العادات لن تعطيهم -برأيي- سوى الفراغ والقلق والتعب النفيس 

ماّم ميكن أن يدفعهم اىل ردات فعل أكرب او ضياع أكرب. 

يتمثّلون بهم يف َخلق  الرجل من  املرأة وال  فيه ال  بلد ال تجد  يف 

حياة جديدة ومناسبة والئقة مبن يحبون الرّب، عليهم ان يتمثّلوا 

البلد  أصحاب  من  كثرية  عائالت  هناك  والقّديسني.  نفسه  بالرب 

مثاين  واملرأة  الرجل  يعمل  حيث  ماّدية  حياة  يعيشون  وغريهم 

التي  املدرسة  من  الرتبية  عىل  يحصلون  واألوالد  اليوم  يف  ساعات 

وفيام  والتعليم.  للرتبية  فيها  خاًصا  منهاًجا  الحكومة  لها  وضعت 

األهل متلّهون يف العمل يُعّوضون أبناءهم بالهدايا والسفر واملال. 

والبعض منهم ليسوا سعداء، يتحدثون أنه ينقصهم يشء مهّم، بينام 

هم مكتفون ماّديًا. هناك عدد من العائالت السويديّة األصل، يزداد 

العمل  دوامة  الدوامة،  هذه  من  تخرج  أن  تختار  آلخر،  من حني 

ومسؤوليات  العمل  بني  والركض  أكرب،  استهالك  أجل  من  الكثري 

الطبيعة،  املتعددة، وأن تعيش أقرب إىل  البيت ونشاطات االوالد 

إىل الزراعة اىل حدٍّ ما، ويَُحّدون من مشرتياتهم اىل حٍد كبري، بحيث 

تصري حياتهم مختلفة متاماً عن حياة األكرثية، وهذا يكون بحثًا عن 

الفرح والسعادة وحياٍة منسجمٍة أكرث مع الذات ومع الطبيعة. 

يضطر الرجل واملرأة من القادمني الجدد أحيانا كثرية اىل العمل مًعا 

مثاين ساعات يف اليوم ويأتون للبيت منهكني ال طاقة لهم لالوالد ألّن 

جزًءا من الوقت ال بأس به يذهب أيضاً عىل الطرقات بني العمل 

والبيت هذا ما عدا ساعات العمل الطويلة. أرجو ان ال أُفهم انني 

ضد املساواة بني املرأة والرجل وضد عمل املرأة، بل بالعكس العمل 

رضوري جدا للمرأة إن كان وظيفًة او عمال تطوعياً يف جمعيات 

خريية أو للصعود عىل الُسلَّم املهني او العلمي او الفني، هذا كله 

اىل  األوالد  ينظر  بحيث  ولألوالد  وللمجتمع  للمرأة  ونافّع  رضورّي 

أّمهم ويرون فيها أفقاً مفتوحاً عىل العمل والعلم والخدمة. ولكن 

هناك واقع علينا اخذه يف عني االعتبار. االوالد يحتاجون اىل وقت 

وحضور من االهل، يحتاجون أن يشعروا بأنهم موجودون بعيون 

عليهم  ويخاف  يسمعهم  من  هناك  أنّه  محبوبون،  أنّهم  أهلهم، 

وينصحهم ويرشدهم ويُوّعيهم يوماً بيوم. وإن مل يفعل االهل هذا 

االمر بسبب عدم الوعي، أو قرَساً بسبب ضغط الحياة يف الغربة، 

فإّن االوالد سوف يضيعون ورمبا يكون من املستحيل إعادتهم اىل 

رشدهم إذا كان التقصري كبرياً واملشاكل كثرية.  

يف  االنسان  له  يتعرّض  أن  ميكن  الذي  العنرصّي  التمييز  عدا  هذا 

العمل او الجامعة او السكن. أما بالنسبة للرعاية من ِقبل الكنيسة 

زبات يف الكنيسة ومتييز بني  فال يرجو االنسان شيئاً، ألنك تجد تحُّ

ر، والتقوقع، والتمييز  د والعفوي، والتنمُّ مؤمن وآخر، والنبذ املتعمَّ

ونشاطات  مبهام  واالنشغال  تجاهها،  الدونيّة  والنظرة  املرأة،  ضد 

خارجيّة من أجل كسب املدخول اىل صندوق الكنيسة والرتفيه عن 

املؤمنني وجلبهم اىل الكنيسة من خالل هذه األمور السطحيّة دون 

اىل  االنتامء  اىل  الحاجة  العميقة،  الوجوديّة  االنسان  حاجة  تلبية 

عائلة الله الواحدة العائلة املتحابّة، أباها الله الواحد يرعى الكل 

ويحتضن الكل ويُعطي نفسه لكل مؤمن دون متييز!

ميكن لثقل الغربة أن يكون كبريًا ثقياًل وطويَل االمد بحيث يعيش 

االنسان عدة انواع من الغربة واإلقصاء النفيس واملعنوي واملادي 

والترشّد الوجودي، فتختلط عليه االمور ويشعر أنه يخرس هويته 

ووجوده وكيانه ورمبا يخرس اوالده! 

 جزء مهم من الخريطة الجديدة ممكن أن يكون يف ايجاد كنيسة 
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القلب بغض النظر عن أّي رعية ينتمي اليها املؤمن ويُصيّل فيها، 

اىل  العطىش  الناس  من حوله.  وللناس  لعائلته  االنسان  رعاية  ويف 

كل  يف  موجود  الرب  بأن  واالميان  ومرافقة،  وتشجيع  محبّة  كلمة 

مكان يعضد ويرعى بنفسه ويستجيب ويُعني ويُعزي ويُنري ويُقوِّي، 

واألُخوَّة موجودة ويصنعها االنسان بنفسه واميانه ورِفقه ومحبته 

بحيث يشعر بأن هناك أناس ينتمي إليهم وينتمون إليه، فال يبقى 

بدون انتامء مشتتًا ومرشَّد الكيان. 

جزء مهم من الحل هو الصرب والصالة والصوم والخدمة املستدمية 

حسب قدرة وظروف كل واحد ثم الصرب أيضاً وأيضاً، والعمل عىل 

حّل كل مشكلة عىل حدة، واحدة تلَو األُخرى بشكل عميّل وروحّي 

والهموم  التحّديات  يف  واملشاركة  اآلخرين  مع  والتعاضد  وعلمّي، 

وايجاد الحلول. واألهم من كل األُمور هو مرافقة االوالد والشباب 

وسامعهم وإرشادهم والحضور الدائم يف حياتهم وتعليمهم االميان 

فاعاًل  فيكون  هنا  املسيحي  الشعب  حياة  تستمر  ليك  القويم 

وُمنفتًحا عىل اآلخر املختلف وشاهد للرب، فال يذوب وال يضمحل 

وال يتناثر مع مرور الزمن! وهذا هو التحدي األعظم!! 
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