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الشباب وحتدّ يات احلياة
في الشرق األوسط
رفيق ابراهيم

الدخــول يف هــذا الســياق .وأل ّن بعضهــم يريــد أن يســلك بإمانة،
يجــد صعوبـ ًة يف تنامــي رأس املــال ،األمــر الــذي يدفــع البعــض
إىل االســتثامر خــارج البــاد ،مــا يســ ّبب خســار ًة يف الحضــور
والتأثــر .ومــع الوقــت يكــون مــن الصعوبــة مبــكان تحقيــق
متطلّبــات العيــش املشــرك ،أل ّن املســيح ّيني ســيزدادون فق ـرا ً.

املســيحي يف الــرق مســتقبلنا .فمنهــم مــن
ميثّــل الشــباب
ّ
ســيكونون مخرتعــن ورجــال أعــال ومعلّمــن ومهندســن
ومديريــن تنفيذيّــن لــركات وقــادة مجتمــع مــن الرجــال
والنســاء والرعــاة .إذا كنــا نريــد ح ّقـاً أن يكــون لنــا تأثــر إيجا ّيب
يف األجيــال القادمــة ،فنحــن بحاجــة إىل العمــل مع ـاً ملواجهــة
التح ّديــات التــي يواجهونهــا اليــوم يف بالدنــا العربيــة ليبقــى
ـيحي مؤث ّـرا ً وفاعـاً .يف مــا يــأيت ،سنســنعرض أهـ ّم
الحضــور املسـ ّ
هــذه التح ّديــات محاولــن اق ـراح بعــض الحلــول.

ــي يــكاد يكــون
تحدّ يــات الص ّحــة :إ ّن نظــام التأمــن الص ّح ّ
منعدمــاً يف بعــض البلــدان .فمنظومــة الص ّحــة تعــاين ضعفــاً
شــديدا ً بســبب عــدم وجــود بنيــة تحت ّيــة للمجتمعــات الريف ّيــة
والصناع ّيــة ،فضــاً عــن الزحــام الشــديد يف بعــض العواصــم.
كــا يقــايس املجتمــع كث ـرا ً مــن األم ـراض املســتوطنة .وعــى
الرغــم مــن الجهــود التــي تبذلهــا الــدول يف منظومــة الصحــة،
كل تنميــة .وبالطبــع تعــاىن
ّإل أ ّن الزيــادة الســكان ّية تلتهــم ّ
املجتمعــات الفقــرة مــن تــر ّدي الحالــة الص ّح ّيــة ،وهــذا يهـ ّدد
بانتشــار األمــراض بــن الفقــراء ،الذيــن يعيشــون يف األماكــن
الشــعب ّية بإعــداد كبــرة.

التحدّ يات
تحدّ يــات التعليــم :يف كثــر مــن كنائــس الريــف ،مييــل الشــباب
املتوســط وعــدم اســتكامل
ــي
ّ
اعــي أو الف ّن ّ
إىل التعليــم الزر ّ
الجامعــي ،مــا يســ ّبب يف بنــاء مهــارات ال تســاعده
التعليــم
ّ
ـادي ،ويجعــل الفــرص املتاحــة أمامــه
عــى تنميــة الدخــل املـ ّ
للنمــ ّو والتقــ ّدم يف الحيــاة قليلــة ،وتاليــاً مــدى تأثــره يف
املجتمــع الــذي يعيــش فيــه .لذلــك ،علينــا تشــجيع الشــباب
عــى بنــاء املهــارات الالزمــة لســوق العمــل وبنــاء مســتقبل
مــا ّد ّي يســاعده عــى العيــش.

ـي املتعــايل يــرك
تحدّ يــات ّ
ـي :الخطــاب الدينـ ّ
التعصــب الدينـ ّ
تأثـرا ً ســلب ًّيا يف الفئــات غــر املثقّفــة ولــدى الذيــن نالــوا قســطاً
قليــاً مــن التعليــم ،مــا يهــ ّدد بتنفيــذ أعــال إرهاب ّيــة ضــ ّد
التعصــب
التج ّمعــات املســيح ّية يف بــاد الــرق ،وهــذا يؤ ّجــج ّ
ـي بــن فئــات الشــعب .والغريــب أنّنــا نــرى هــذا املشــهد
الدينـ ّ
يتح ـ ّول إىل أوروبّــا أيض ـاً ،فنجــد أحداث ـاً إرهاب ّي ـ ًة تجــري ض ـ ّد
املســيح ّيني يف قلــب العواصــم األوروب ّيــة .وقــد أصبــح هنــاك
خــوف كبــر مــن هــذا الت ّيــار ،مــا أ ّدى إىل ّ
دق ناقــوس الخطــر
ـي.
ملواجهــة موجــات ّ
التعصــب الدينـ ّ

تحدّ يــات العمــل :ســوق العمــل يف بالدنــا ال يرتبــط بالكفــاءات،
بــل «بالوســاطة» .ف َمــن لــه عائلــة وقبيلــة ذات ســلطة يف
املجتمــع ســرتقي إىل مناصــب أعــى ســواء يف الــركات أو
الجامعــات .لــذا ،يحصــل ديــن الغالب ّيــة عــى وظائــف أفضــل،
ويعــاين مســيح ّيو الــرق مــن عــدم حصولهــم عــى الرتقيــات،
ـول املناصــب الســياديّة عــى الغالب ّيــة ،ويتـ ّم تعيني
إذ يقتــر تـ ّ
بعــض املســيح ّيني يف مناصــب ثانويّــة وبنســبة صغــرة.

تحدّ يــات الــزواج :مــع ارتفــاع تكاليــف الــزواج ،تــزداد نســبة
العنوســة والعزوبــة خصوصــاً لــدى األقلّ ّيــات .والغريــب أنّنــا
نجــد أ ّن األُرس املســيح ّية هــي التــي تنظّــم النســل ،وتحــاول
تحديــد عــدد املواليــد ،وهــذا يــؤ ّدي إىل تناقــص ىف أعــداد

تحدّ يــات اقتصاد ّيــة :االقتصــاد يف كثــر مــن البــاد العرب ّيــة
يعتمــد عــى أصحــاب النفــوذ والســيادة ،ويســتلزم األمــر يف
ربــا يَصعــب عــى
كثــر مــن األحيــان دفــع رشــاوى ،بحيــث ّ
املســيح ّيني مــن رجــال االقتصــاد اســتثامر أموالهــم مــن دون
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الحديثــة ســبباً مبــارشا ً لتناقــل األخبــار برسعــة كبــرة بــن
أي يشء،
املجتمعــات واألُ َس .وبــات مــن الصعــب أن تخ ّبــئ ّ
ـكل أصبــح مكشــوفاً .ومــع اســتخدام تكنولوجيــا الهواتــف
فالـ ّ
املحمولــة ،ازداد التواصــل ،وارتفــع منســوب القــدرة عــى نقــل
الصــورة والصــوت .وقــد تسـ ّبب هــذا يف حــاالت مــن الرصاعــات
األُرسيّــة والخيانــة الزوج ّيــة والطــاق .ومــع الوقــت نــرى أ ّن
ـي بــن األقلّ ّيــة الدين ّيــة والغالب ّيــة
هــذا يه ـ ّدد الســلم االجتامعـ ّ
كل يشء ،حتّــى
التــي يحــاول بعــض أفرادهــا االســتحواذ عــى ّ
البحــث عــن الفتيــات ومحاولــة إغوائهــ ّن باملــال طمعــاً يف
ـي ،ومــن ث ـ ّم الــزواج .ويس ـ ّبب هــذا حال ـ ًة مــن
التح ـ ّول الدينـ ّ
ي لــدى األقلّ ّيــات ،وينشــئ رصاعــات تهــ ّدد
االحتقــان الداخــ ّ
العيــش املشــرك بــن املواطنــن.

املســيح ّيني ،حتّــى إنّنــا ومــع الوقــت نجــد انقراضــاً لبعــض
العائــات يف كثــر مــن األماكــن التــي كانــت قدمي ـاً تج ّمعــات
مســيح ّية .واآلن نشــهد تح ـ ّوالً رهيب ـاً ،فعــى ســبيل املثــال كان
مســيح ّيو لبنــان يش ـكّلون أكــر مــن  ٪٦٠مــن عــدد الس ـكّان،
ـؤش خطــر يه ـ ّدد
واآلن ال تزيــد نســبتهم عــن  .٪ ٣٥وهــذا مـ ّ
التن ـ ّوع يف مجتمعــات الــرق األوســط عــى املــدى البعيــد.
تحدّ يــات الخدمــة يف الكنيســة :هنــاك كثــر مــن املشــاكل
التــي تعانيهــا الكنيســة ،وخصوصـاً يف أوســاط الشــباب .فالت ّيــار
اإللحــادي يــزداد ،وظاهــرة االنتحــار أيضــاً .كــا نجــد شــباباً
ّ
يعيــش حيــا ًة بــا معنــى وال مســتقبل ،ويســعى للهجــرة
ـكل مــا أويت مــن قـ ّوة حتّــى يغــادر هــذه البــاد التــي تقتــل
بـ ّ
الطمــوح يف داخلــه .واملشــكلة أيضـاً نجدهــا يف عــدم اســتيعاب
الكنيســة لهــذه النوع ّيــة مــن الشــباب والفتيــات ،فيكــون
مصريهــم خــارج الكنيســة .وهــم مــع الوقــت يكـ ّدرون املجتمع
بأفعالهــم املشــينة ،وينعــدم العيــش املشــرك بــن فئــات
الشــعب ،مــا يســ ّبب حالــ ًة مــن الالمبــاالة وعــدم االهتــام
والـراع ،وينعــدم املنــاخ الجيــد لنمـ ّو الشــخص ّية منـ ّوا ً صحيحـاً
كل الــرور
متوازنـاً ،حتّــى إنّهــم يصبحــون تربـ ًة خصبـ ًة لنمـ ّو ّ
االجتامع ّيــة.

الحلول
اإلصغــاء املتبــادل :نحــن نعيــش يف عــامل يكــر فيــه الــكالم،
وينعــدم االســتامع تقريبـاً .والســؤال املطــروح هــو :هــل ميكنني
االســتامع لآلخــر؟ هــل ميكننــي الدخــول إىل عاملــه أو عاملهــا؟
متيــل املجموعــات املتديّنــة إىل عــدم قدرتهــا عــى اإلصغــاء.
فالتقديــر لــرأي الجامعــة هــو األســاس .وتســعى هــذه الجامعــة
إىل ربــط املؤمنــن بعضهــم مــع بعــض وتطويــر مواقــف معادية
متامـاً تجــاه غــر املؤمنــن مبــا تؤمــن هــي بــه .مــع األســف ،نجــد
يف معظــم األحيــان األشــخاص املتديّنــن محاطــن بأشــخاص
املتعصــب كث ـرا ً مــا ال ينجــح يف عــامل نريــد
مثلهــم .واملتديّــن
ّ
فيــه تن ّوعـاً عــى املســتويات كافّـ ًة .علينــا ،إذا ً ،باالســتامع الجيــد
وقبــول اآلخــر ،فهــذا يع ـ ّزز قيــم العيــش املشــرك.

تح ّديــات الهجــرة :الهجــرة غــر الرشع ّيــة أصبحــت كابوســاً
مرعب ـاً لكثرييــن ىف بالدنــا ،وخصوص ـاً للشــباب الذيــن يغرقــون
باملئــات بســبب محاولتهــم أن يهاجــروا بطريقــة غــر رشع ّيــة
إىل الســاحل األورو ّيب رغب ـ ًة يف حيــاة أفضــل ،لك ّنهــم يواجهــون
املــوت يف قــوارب غــر رشع ّيــة عــر البحــار.

الح ّريّــة الدين ّيــة :ح ّريّــة االعتقــاد هــي املبــدأ الــذى ال بــ ّد
مــن أن نعمــل عليــه يف منظومــة التعليــم منــذ الصغــر.
فعندمــا يعتقــد شــخص متديّــن أنّــه مــن امله ـ ّم بالنســبة إليــه
أن يكــون ح ـ ّرا ً يف أن يعيــش بالطريقــة التــي يشــعر بهــا ،تــأيت
لحظــة يــدرك فيهــا أ ّن الشــخص اآلخــر ،الــذي يختلــف عنــه
يف الديــن ،يهت ـ ّم أيض ـاً بدينــه عــى قــدر اهتاممــه هــو .فكــا
أرغــب يف أن أكــون ح ـ ّرا ً يف عيــي لدينــي ،يجــب أن أضمــن

تحدّ يــات فكريّــة :يستســلم الشــباب إىل أفــكار الثقافــة
املجتمع ّيــة .وكلّــا شــعروا بأنّهــم أقلّ ّيــة ،يــزداد شــعورهم
بالدون ّيــة ،مــا يجعلهــم يتب ّنــون مــع مــرور الوقــت قيــم مجتمــع
الغالب ّيــة .ويتنــاىس املســيح ّيون منهــم هويّتهم وثوابــت إميانهم،
األمــر الــذي يقــود إىل التحـ ّول اىل ديــن الغالب ّيــة ويسـ ّبب حرجاً
ـي ،ث ـ ّم حال ـ ًة مــن اليــأس واالستســام.
يف املجتمــع الكنـ ّ
تحدّ يــات التكنولوجيــا الحديثــة :أصبحــت وســائل التواصــل
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الشباب وتحدّ يات الحياة في الشرق األوسط

ح ّريّــة اآلخــر يف العيــش وفقــاً لدينــه .إذّاك ،يحــدث تحــ ّول
يف التفكــر والســلوك أيض ـاً ،بحيــث نتّحــد ونصبــح حلفــاء يف
النضــال مــن أجــل الح ّريّــة الدين ّيــة ،وذلــك عــى الرغــم مــن
أ ّن الحقائــق والثوابــت اإلميان ّيــة يف أدياننــا مختلفــة متامـاً .إنّهــا
نقطــة تح ـ ّول غايــة يف األه ّم ّيــة تحتاجهــا مجتمعــات الــرق
األوســط .وعندمــا يحــدث ذلــك ،يتح ّقــق مــا أســاه لينكولــن
«والدة جديــدة للح ّريّــة» .فكلّــا حــدث ذلــك ،تولــد الح ّريّــة
ي ال النضــال مــن
مــن جديــد ،وذلــك عــر إدرايك أنّــه يتعـ ّـن عـ ّ
أجــل ح ّريّتــي فقــط ،بــل مــن أجــل ح ّريّــة اآلخريــن أيض ـاً.

كيــف ســتبدو النصــوص املق ّدســة إذا قرأناهــا بطريقــة
مختلفــة؟ يف القــراءة الجديــدة ،يجــب الرتكيــز عــى مفهــوم
املح ّبــة اإلله ّيــة .فــإذا كانــت مح ّبــة هللا المتناهيــة ،فــإ ّن حقيقــة
أ ّن هللا يح ّبنــي ال تعنــي أنّــه يكرهــك .وكونــه يختــارين ال يعنــي
أنّــه يجــب أن يرفضــك .علينــا أن نتمعـ ّن أكــر يف تلــك الروايــات
الكتاب ّيــة عــن الخصومــات بــن األشــقاء ،والتــي يوجــد الكثــر
منهــا يف ســفر التكويــن :قايــن وهابيــل ،وإســحق وإســاعيل،
ويعقــوب وعيســو ،ويوســف وإخوتــه ،وليئــة وراحيــل .فهــذه
القصــص مبن ّيــة بشــكل أد ّيب يســتوجب إعــادة قراءتهــا بعمــق
وبطريقــة غــر ســطح ّية .يف النهايــة ،نــرى أ ّن هللا كان حريص ـاً
جــدا ً عــى أن يبــارك الشــخص املرفــوض ويع ّوضــه مــع الوقــت.

الدينــي بشــكل منفتــح :بالنظــر إىل أ ّن األديــان
النــص
قــراءة ّ
ّ
الثالثــة تنبــع أصولهــا مــن إبراهيــم ،فهــي تنتمــي إىل العائلــة
ذاتهــا .لكـ ّن الفكــرة القائلــة بــأ ّن النســب املشــرك قــد يجمعنــا،
مل تكــن كذلــك تاريخ ّيــاً .فقــد كان اليهــود واملســيح ّيون
واملســلمون تقليديّــاً منفصلــن ،ويف بعــض األحيــان كانــوا يف
حالــة عــداء بعضهــم لبعــض .إ ّن محاولــة تحقيــق العيــش
ربــا تجــد لهــا صـ ًدى عىل
ـي ّ
املشــرك بتوحيــد الديــن اإلبراهيمـ ّ
مســتوى املفكّريــن ،لكــن عــى أرض الواقــع ســتعيق تنفيذَهــا
القصة
صعوبــاتٌ كبــرة .بالرجــوع إىل النصــوص املق ّدســة ،أو إىل ّ
كل مــن األديــان اإلبراهيم ّيــة الثالثــة عــن ذاتــه،
التــي يرويهــا ّ
كل منهــم أنّــه الطفــل املفضّ ــل إلبراهيــم ،وتاليـاً الطفــل
ي ّدعــي ّ
املفضّ ــل للعهــد .هــذا يعنــي إقصــاء اآلخريــن .لــذا ،فــإ ّن العالقة
ـي الثالثــة هــي عالقــة تنافــس
بــن أشــكال التوحيــد اإلبراهيمـ ّ
بــن األشـقّاء ،وعلينــا أن نجــد نقاطـاً مشــرك ًة يف الروايــة لنصــل
مع ـاً اىل ق ـراءات مشــرك ًة تو ّحدنــا يف الحيــاة ،وتع ّمــق العيــش
املشــرك بيننــا عــر قيــم الرحمــة والتعــاون والنزاهــة والالعنــف
وتســاوي الفــرص .يضــاف إىل ذلــك تطويــر مقاربــات عمل ّيــة
تحــثّ الشــباب مــن األديــان الثالثــة عــى العمــل معـاً .وجهــة
نظــري هــي أنّــه إذا كان الديــن ســيصبح مصــدرا ً للـراع مـ ّر ًة
ـيتعي علينــا العــودة إىل هــذه
أخــرى يف العــامل الحديــث ،فسـ ّ
الروايــات ومعرفــة مــا إذا كان يف إمكاننــا قراءتهــا بطريقــة
مختلفــة للقــرن الحــادي والعرشيــن.

نحــن نحتــاج إىل هــذا الفهــم املشــرك ،أل ّن املـ ّرة األخــرة التــي
خضنــا فيهــا حروبـاً دين ّيـ ًة كــرى يف الغــرب والــرق كانــت يف
القرنــن الســادس عــر والســابع عــر .ومل يتـ ّم حـ ّـل الخالفــات
عــر قـراءة دقيقــة للروايــات الكتاب ّيــة ،بــل عــر أفــكار تعــود إىل
فالســفة مثــل هوبــز ولــوك وســبينوزا اقرتحــوا فصــل الســلطة
املدن ّيــة عــن الســلطة الدين ّيــة ،أو باملصطلــح األمــريكّ الفصــل
املؤسســة الدين ّيــة
بــن الكنيســة والدولــة ،ومعنــى ذلــك حرمــان ّ
مــن الســلطة .هــذا هــو الحـ ّـل الــذي ظهــر يف القــرن الســابع
عــر ،وهــو العلامن ّيــة.
أقــل تقديــر،
نحــن اليــوم نحتــاج إىل علمنــة الســلطة عــى ّ
مــع الــدور الفاعــل للكنيســة ىف املجتمــع ونجــد اآلن أ ّن هــذا
يحــدث يف دول الخليــج خصوصــاً .كذلــك متــ ّر بعــض بــاد
الــرق األوســط ،وأج ـزاء أخــرى مــن العــامل ،بعمل ّيــة تعميــم
للعلامن ّيــة.
لكـ ّن ذلــك لــن يكــون ســهالً ،فلدينــا تـراث كبــر مــن الكراهيــة،
ونحتــاج إىل مزيــد مــن القـراءات والتفسـرات التــي تنــر قيــم
املح ّبــة والســام واإلخــاء والرشكــة يف األنســان ّية حتّــى وإن ك ّنــا
نختلــف يف الديــن.
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