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الشباب وحتّديات احلياة  
في الشرق األوسط

رفيق ابراهيم

ــن  ــم م ــتقبلنا. فمنه ــرشق مس ــيحّي يف ال ــباب املس ــل الش ميثّ

ســيكونون مخرعــني ورجــال أعــال ومعلّمــني ومهندســني 

ــال  ــن الرج ــع م ــادة مجتم ــرشكات وق ــني ل ومديريــن تنفيذيّ

والنســاء والرعــاة. إذا كنــا نريــد حّقــاً أن يكــون لنــا تأثــر إيجايّب 

ــال القادمــة، فنحــن بحاجــة إىل العمــل معــاً ملواجهــة  يف األجي

ــى  ــة ليبق ــا العربي ــوم يف بالدن ــا الي ــي يواجهونه ــات الت التحّدي

الحضــور املســيحّي مؤثـّـراً وفاعــالً. يف مــا يــأيت، سنســنعرض أهــّم 

ــول. ــراح بعــض الحل ــني اق ــات محاول هــذه التحّدي

التحّديات

تحّديــات التعليــم: يف كثــر مــن كنائــس الريــف، مييــل الشــباب 

إىل التعليــم الزراعــّي أو الفّنــّي املتوّســط وعــدم اســتكال 

ــاعده  ــارات ال تس ــاء مه ــبّب يف بن ــا يس ــّي، م ــم الجامع التعلي

ــه  ــادّي، ويجعــل الفــرص املتاحــة أمام ــة الدخــل امل عــىل تنمي

للنمــّو والتقــّدم يف الحيــاة قليلــة، وتاليــاً مــدى تأثــره يف 

ــا تشــجيع الشــباب  ــك، علين ــه. لذل ــش في ــذي يعي ــع ال املجتم

ــتقبل  ــاء مس ــل وبن ــوق العم ــة لس ــارات الالزم ــاء امله ــىل بن ع

ــش. ــىل العي ــاعده ع ــاّدّي يس م

تحّديــات العمــل: ســوق العمــل يف بالدنــا ال يرتبــط بالكفــاءات، 

بــل »بالوســاطة«. فَمــن لــه عائلــة وقبيلــة ذات ســلطة يف 

املجتمــع ســرتقي إىل مناصــب أعــىل ســواء يف الــرشكات أو 

ــة عــىل وظائــف أفضــل،  الجامعــات. لــذا، يحصــل ديــن الغالبيّ

ويعــاين مســيحيّو الــرشق مــن عــدم حصولهــم عــىل الرقيــات، 

إذ يقتــر تــويّل املناصــب الســياديّة عــىل الغالبيّــة، ويتــّم تعيني 

ــة وبنســبة صغــرة.  بعــض املســيحينّي يف مناصــب ثانويّ

ــة  ــالد العربيّ ــن الب ــر م ــاد يف كث ــة: االقتص ــات اقتصاديّ تحّدي

ــر يف  ــتلزم األم ــيادة، ويس ــوذ والس ــاب النف ــىل أصح ــد ع يعتم

ــا يَصعــب عــىل  ــث رمّب ــع رشــاوى، بحي ــان دف ــن األحي ــر م كث

ــن دون  ــم م ــتثار أمواله ــاد اس ــال االقتص ــن رج ــيحيّني م املس

الدخــول يف هــذا الســياق. وألّن بعضهــم يريــد أن يســلك بإمانة، 

يجــد صعوبــًة يف تنامــي رأس املــال، األمــر الــذي يدفــع البعــض 

ــور  ــارًة يف الحض ــبّب خس ــا يس ــالد، م ــارج الب ــتثار خ إىل االس

ــق  ــكان تحقي ــة مب ــن الصعوب ــون م ــت يك ــع الوق ــر. وم والتأث

ــراً.  ــش املشــرك، ألّن املســيحيّني ســيزدادون فق ــات العي متطلّب

تحّديــات الصّحــة: إّن نظــام التأمــني الصّحــّي يــكاد يكــون 

ــاً  ــاين ضعف ــة تع ــة الصّح ــدان. فمنظوم ــض البل ــاً يف بع منعدم

شــديداً بســبب عــدم وجــود بنيــة تحتيّــة للمجتمعــات الريفيّــة 

ــم.  ــض العواص ــديد يف بع ــام الش ــن الزح ــالً ع ــة، فض والصناعيّ

ــراً مــن األمــراض املســتوطنة. وعــىل  كــا يقــايس املجتمــع كث

الرغــم مــن الجهــود التــي تبذلهــا الــدول يف منظومــة الصحــة، 

ــاىن  ــع تع ــة. وبالطب ــم كّل تنمي ــكانيّة تلته ــادة الس إاّل أّن الزي

ــة، وهــذا يهــّدد  املجتمعــات الفقــرة مــن تــرّدي الحالــة الصّحيّ

ــن  ــون يف األماك ــن يعيش ــراء، الذي ــني الفق ــراض ب ــار األم بانتش

ــرة. ــداد كب الشــعبيّة بإع

ــرك  ــّي املتعــايل ي ــّي: الخطــاب الدين ــات التعّصــب الدين تحّدي

تأثــراً ســلبيًّا يف الفئــات غــر املثّقفــة ولــدى الذيــن نالــوا قســطاً 

ــّد  ــة ض ــال إرهابيّ ــذ أع ــّدد بتنفي ــا يه ــم، م ــن التعلي ــالً م قلي

التجّمعــات املســيحيّة يف بــالد الــرشق، وهــذا يؤّجــج التعّصــب 

الدينــّي بــني فئــات الشــعب. والغريــب أنّنــا نــرى هــذا املشــهد 

ــًة تجــري ضــّد  ــاً إرهابيّ ــا أيضــاً، فنجــد أحداث يتحــّول إىل أوروبّ

ــاك  ــح هن ــد أصب ــة. وق ــب العواصــم األوروبيّ املســيحيّني يف قل

ــار، مــا أّدى إىل دّق ناقــوس الخطــر  خــوف كبــر مــن هــذا التيّ

ــّي.   ملواجهــة موجــات التعّصــب الدين

ــزداد نســبة  ــزواج، ت ــزواج: مــع ارتفــاع تكاليــف ال تحّديــات ال

ــا  ــب أنّن ــات. والغري ــدى األقلّيّ ــاً ل ــة خصوص ــة والعزوب العنوس

ــاول  ــل، وتح ــم النس ــي تنظّ ــي الت ــيحيّة ه ــد أّن األرُس املس نج

تحديــد عــدد املواليــد، وهــذا يــؤّدي إىل تناقــص ىف أعــداد 
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ــض  ــاً لبع ــد انقراض ــت نج ــع الوق ــا وم ــى إنّن ــيحيّني، حتّ املس

ــر مــن األماكــن التــي كانــت قدميــاً تجّمعــات  العائــالت يف كث

مســيحيّة. واآلن نشــهد تحــّوالً رهيبــاً، فعــىل ســبيل املثــال كان 

ــان يشــّكلون أكــر مــن 60٪ مــن عــدد الســّكان،  مســيحيّو لبن

واآلن ال تزيــد نســبتهم عــن 35 ٪. وهــذا مــؤرّش خطــر يهــّدد 

ــد.  ــرشق األوســط عــىل املــدى البعي ــّوع يف مجتمعــات ال التن

تحّديــات الخدمــة يف الكنيســة: هنــاك كثــر مــن املشــاكل 

التــي تعانيهــا الكنيســة، وخصوصــاً يف أوســاط الشــباب. فالتيّــار 

ــباباً  ــد ش ــا نج ــاً. ك ــار أيض ــرة االنتح ــزداد، وظاه ــادّي ي اإللح

يعيــش حيــاًة بــال معنــى وال مســتقبل، ويســعى للهجــرة 

بــكّل مــا أويت مــن قــّوة حتّــى يغــادر هــذه البــالد التــي تقتــل 

الطمــوح يف داخلــه. واملشــكلة أيضــاً نجدهــا يف عــدم اســتيعاب 

الكنيســة لهــذه النوعيّــة مــن الشــباب والفتيــات، فيكــون 

مصرهــم خــارج الكنيســة. وهــم مــع الوقــت يكــّدرون املجتمع 

بأفعالهــم املشــينة، وينعــدم العيــش املشــرك بــني فئــات 

ــام  ــدم االهت ــاالة وع ــن الالمب ــًة م ــبّب حال ــا يس ــعب، م الش

والــراع، وينعــدم املنــاخ الجيــد لنمــّو الشــخصيّة نــّواً صحيحــاً 

متوازنــاً، حتّــى إنّهــم يصبحــون تربــًة خصبــًة لنمــّو كّل الــرشور 

ــة. االجتاعيّ

تحّديــات الهجــرة: الهجــرة غــر الرشعيّــة أصبحــت كابوســاً 

مرعبــاً لكثريــن ىف بالدنــا، وخصوصــاً للشــباب الذيــن يغرقــون 

ــة  ــات بســبب محاولتهــم أن يهاجــروا بطريقــة غــر رشعيّ باملئ

إىل الســاحل األورويّب رغبــًة يف حيــاة أفضــل، لكّنهــم يواجهــون 

ــة عــرب البحــار. املــوت يف قــوارب غــر رشعيّ

الثقافــة  أفــكار  إىل  الشــباب  يستســلم  فكريّــة:  تحّديــات 

املجتمعيّــة. وكلّــا شــعروا بأنّهــم أقلّيّــة، يــزداد شــعورهم 

بالدونيّــة، مــا يجعلهــم يتبّنــون مــع مــرور الوقــت قيــم مجتمــع 

الغالبيّــة. ويتنــاىس املســيحيّون منهــم هويّتهم وثوابــت إميانهم، 

األمــر الــذي يقــود إىل التحــّول اىل ديــن الغالبيّــة ويســبّب حرجاً 

ــأس واالستســالم. ــًة مــن الي ــّم حال ــّي، ث يف املجتمــع الكن

ــل  ــائل التواص ــت وس ــة: أصبح ــا الحديث ــات التكنولوجي تحّدي

الحديثــة ســبباً مبــارشاً لتناقــل األخبــار بسعــة كبــرة بــني 

املجتمعــات واألرَُس. وبــات مــن الصعــب أن تخبّــئ أّي يشء، 

ــا الهواتــف  ــكّل أصبــح مكشــوفاً. ومــع اســتخدام تكنولوجي فال

املحمولــة، ازداد التواصــل، وارتفــع منســوب القــدرة عــىل نقــل 

الصــورة والصــوت. وقــد تســبّب هــذا يف حــاالت مــن الراعــات 

ــرى أّن  ــت ن ــع الوق ــالق. وم ــة والط ــة الزوجيّ ــة والخيان األرُسيّ

ــة  ــة والغالبيّ ــة الدينيّ هــذا يهــّدد الســلم االجتاعــّي بــني األقلّيّ

ــى  ــي يحــاول بعــض أفرادهــا االســتحواذ عــىل كّل يشء، حتّ الت

البحــث عــن الفتيــات ومحاولــة إغوائهــّن باملــال طمعــاً يف 

ــًة مــن  التحــّول الدينــّي، ومــن ثــّم الــزواج. ويســبّب هــذا حال

ــّدد  ــات ته ــئ رصاع ــات، وينش ــدى األقلّيّ ــّي ل ــان الداخ االحتق

ــني. ــني املواطن ــش املشــرك ب العي

الحلول

ــكالم،  ــه ال ــر في ــامل يك ــش يف ع ــن نعي ــادل: نح ــاء املتب اإلصغ

وينعــدم االســتاع تقريبــاً. والســؤال املطــروح هــو: هــل ميكنني 

ــا؟  ــه أو عامله ــي الدخــول إىل عامل االســتاع لآلخــر؟ هــل ميكنن

ــاء.  ــىل اإلصغ ــا ع ــدم قدرته ــة إىل ع ــات املتديّن ــل املجموع متي

فالتقديــر لــرأي الجاعــة هــو األســاس. وتســعى هــذه الجاعــة 

إىل ربــط املؤمنــني بعضهــم مــع بعــض وتطويــر مواقــف معادية 

متامــاً تجــاه غــر املؤمنــني مبــا تؤمــن هــي بــه. مــع األســف، نجــد 

ــخاص  ــني محاطــني بأش ــخاص املتديّن ــان األش ــم األحي يف معظ

ــن املتعّصــب كثــراً مــا ال ينجــح يف عــامل نريــد  مثلهــم. واملتديّ

فيــه تنّوعــاً عــىل املســتويات كافـّـًة. علينــا، إذاً، باالســتاع الجيــد 

وقبــول اآلخــر، فهــذا يعــّزز قيــم العيــش املشــرك.

ــّد  ــذى ال ب ــدأ ال ــي املب ــاد ه ــة االعتق ــة: حّريّ ــة الدينّي الحّريّ

الصغــر.  التعليــم منــذ  مــن أن نعمــل عليــه يف منظومــة 

فعندمــا يعتقــد شــخص متديّــن أنّــه مــن املهــّم بالنســبة إليــه 

أن يكــون حــرّاً يف أن يعيــش بالطريقــة التــي يشــعر بهــا، تــأيت 

ــه  ــف عن ــذي يختل ــر، ال ــخص اآلخ ــا أّن الش ــدرك فيه ــة ي لحظ

يف الديــن، يهتــّم أيضــاً بدينــه عــىل قــدر اهتامــه هــو. فكــا 

ــن  ــي، يجــب أن أضم ــي لدين ــرّاً يف عي ــون ح أرغــب يف أن أك
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ــّول  ــدث تح ــه. إّذاك، يح ــاً لدين ــش وفق ــر يف العي ــة اآلخ حّريّ

ــاء يف  ــح حلف ــد ونصب ــث نتّح ــر والســلوك أيضــاً، بحي يف التفك

ــك عــىل الرغــم مــن  ــة، وذل ــة الدينيّ النضــال مــن أجــل الحّريّ

أّن الحقائــق والثوابــت اإلميانيّــة يف أدياننــا مختلفــة متامــاً. إنّهــا 

ــرشق  ــات ال ــا مجتمع ــة تحتاجه ــة يف األهّميّ نقطــة تحــّول غاي

األوســط. وعندمــا يحــدث ذلــك، يتحّقــق مــا أســاه لينكولــن 

ــة  ــد الحّريّ ــك، تول ــا حــدث ذل ــة«. فكلّ ــدة للحّريّ »والدة جدي

مــن جديــد، وذلــك عــرب إدرايك أنـّـه يتعــنّي عــّي ال النضــال مــن 

ــة اآلخريــن أيضــاً. ــي فقــط، بــل مــن أجــل حّريّ أجــل حّريّت

ــان  ــر إىل أّن األدي ــح: بالنظ ــكل منفت ــّي بش ــّص الدين ــراءة الن ق

ــة  ــة تنبــع أصولهــا مــن إبراهيــم، فهــي تنتمــي إىل العائل الثالث

ذاتهــا. لكــّن الفكــرة القائلــة بــأّن النســب املشــرك قــد يجمعنــا، 

واملســيحيّون  اليهــود  كان  فقــد  تاريخيّــاً.  كذلــك  تكــن  مل 

ــوا يف  ــان كان ــض األحي ــني، ويف بع ــاً منفصل ــلمون تقليديّ واملس

حالــة عــداء بعضهــم لبعــض. إّن محاولــة تحقيــق العيــش 

املشــرك بتوحيــد الديــن اإلبراهيمــّي رمّبــا تجــد لهــا صــًدى عىل 

مســتوى املفّكريــن، لكــن عــىل أرض الواقــع ســتعيق تنفيَذهــا 

صعوبــاٌت كبــرة. بالرجــوع إىل النصــوص املقّدســة، أو إىل القّصة 

ــة الثالثــة عــن ذاتــه،  التــي يرويهــا كّل مــن األديــان اإلبراهيميّ

يّدعــي كّل منهــم أنـّـه الطفــل املفّضــل إلبراهيــم، وتاليــاً الطفــل 

املفّضــل للعهــد. هــذا يعنــي إقصــاء اآلخريــن. لــذا، فــإّن العالقة 

بــني أشــكال التوحيــد اإلبراهيمــّي الثالثــة هــي عالقــة تنافــس 

بــني األشــّقاء، وعلينــا أن نجــد نقاطــاً مشــركًة يف الروايــة لنصــل 

معــاً اىل قــراءات مشــركًة توّحدنــا يف الحيــاة، وتعّمــق العيــش 

املشــرك بيننــا عــرب قيــم الرحمــة والتعــاون والنزاهــة والالعنــف 

ــة  ــات عمليّ ــر مقارب ــك تطوي ــرص. يضــاف إىل ذل وتســاوي الف

تحــّث الشــباب مــن األديــان الثالثــة عــىل العمــل معــاً. وجهــة 

نظــري هــي أنّــه إذا كان الديــن ســيصبح مصــدراً للــراع مــرًّة 

ــا العــودة إىل هــذه  ــث، فســيتعنّي علين أخــرى يف العــامل الحدي

الروايــات ومعرفــة مــا إذا كان يف إمكاننــا قراءتهــا بطريقــة 

مختلفــة للقــرن الحــادي والعرشيــن. 

بطريقــة  قرأناهــا  إذا  املقّدســة  النصــوص  ســتبدو  كيــف 

ــوم  ــىل مفه ــز ع ــب الركي ــدة، يج ــراءة الجدي ــة؟ يف الق مختلف

املحبّــة اإللهيّــة. فــإذا كانــت محبّــة هللا المتناهيــة، فــإّن حقيقــة 

أّن هللا يحبّنــي ال تعنــي أنـّـه يكرهــك. وكونــه يختــارين ال يعنــي 

أنـّـه يجــب أن يرفضــك. علينــا أن نتمعــّن أكــر يف تلــك الروايــات 

ــر  ــة عــن الخصومــات بــني األشــقاء، والتــي يوجــد الكث الكتابيّ

منهــا يف ســفر التكويــن: قايــني وهابيــل، وإســحق وإســاعيل، 

ــه، وليئــة وراحيــل. فهــذه  ويعقــوب وعيســو، ويوســف وإخوت

ــة بشــكل أديّب يســتوجب إعــادة قراءتهــا بعمــق  القصــص مبنيّ

ــرى أّن هللا كان حريصــاً  ــة، ن ــة غــر ســطحيّة. يف النهاي وبطريق

جــداً عــىل أن يبــارك الشــخص املرفــوض ويعّوضــه مــع الوقــت. 

نحــن نحتــاج إىل هــذا الفهــم املشــرك، ألّن املــرّة األخــرة التــي 

ــًة كــربى يف الغــرب والــرشق كانــت يف  خضنــا فيهــا حروبــاً دينيّ

القرنــني الســادس عــرش والســابع عــرش. ومل يتــّم حــّل الخالفــات 

عــرب قــراءة دقيقــة للروايــات الكتابيّــة، بــل عــرب أفــكار تعــود إىل 

فالســفة مثــل هوبــز ولــوك وســبينوزا اقرحــوا فصــل الســلطة 

ــة، أو باملصطلــح األمــريكّ الفصــل  ــة عــن الســلطة الدينيّ املدنيّ

بــني الكنيســة والدولــة، ومعنــى ذلــك حرمــان املؤّسســة الدينيّــة 

مــن الســلطة. هــذا هــو الحــّل الــذي ظهــر يف القــرن الســابع 

ــة.  عــرش، وهــو العلانيّ

ــر،  ــّل تقدي ــىل أق ــلطة ع ــة الس ــاج إىل علمن ــوم نحت ــن الي نح

مــع الــدور الفاعــل للكنيســة ىف املجتمــع ونجــد اآلن أّن هــذا 

يحــدث يف دول الخليــج خصوصــاً. كذلــك متــّر بعــض بــالد 

ــم  ــة تعمي الــرشق األوســط، وأجــزاء أخــرى مــن العــامل، بعمليّ

ــة.  للعلانيّ

لكــّن ذلــك لــن يكــون ســهالً، فلدينــا تــراث كبــر مــن الكراهيــة، 

ونحتــاج إىل مزيــد مــن القــراءات والتفســرات التــي تنــرش قيــم 

املحبّــة والســالم واإلخــاء والرشكــة يف األنســانيّة حتّــى وإن كّنــا 

نختلــف يف الديــن.


