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مقّدمة )مدخل وإحصائيات(

يحاول  املهاجر  فنجد  املواطن  عن  تختلف  املهاجر  سيكولوجية 

الجديد بحذر ومبخاوف عديدة، ويحتاج وقت  اكتشاف مجتمعة 

اىل بداية االندماج مع املجتمع الجديد، لقد درس علامء االجتامع 

سلبى  الهجرة سواء  بتأثري  الخاص  اهتاممهم  وكان  الهجرة  ظاهرة 

واألمن  والوظائف،  الثقافية،  والقيم  املجتمع،  عىل  ايجاىب  أو 

املشكالت  من  كثري  الدوىل  املجتمع  ينسب  األسف  ومع  القومي، 

رمزية  كثب  عن  االجتامع  علامء  وقد حلل  الجدد،  املهاجرين  اىل 

للمهاجرين  األحيان  بعض  يف  والعداىئ  املناهض  املتزايد  الخطاب 

الجامعية  الهجرة  آثار  أيضاً  درس  كام  الغرب،  بلدان  اىل  وللهجرة 

الناتجة عن الحروب وإنعدام األمن والتدهور االقتصادي واإلرهاب، 

نظرية  يستخدمون  الذين  األجتامع  علامء  قام  ذلك،  إىل  باإلضافة 

الرصاع االجتامعي بتحليل نزاعات سوق العمل الناتجة عن زيادة 

مع  والتنافس  املهاجرين  أعداد  زيادة  بسبب  السوق  يف  املنافسة 

العامل املحليني عىل الوظائف والحراك االجتامعي، ونظراً الستمرار 

املتعلقه  الدراسات  إزدادت  األزدياد،  يف  العاملية  الهجرة  معدالت 

بهذا املجال وهذا املقال يقدم خربة ذاتية من مجتمع املهاجرين 

لشامل أمريكا، الرتكيز بشكل خاص عىل كيفية اندماج املهاجرين 

يف الواليات املتحدة. وتوجد دراسات كثرية يف هذا املجال عىل سبيل 

املثال: الفجوة بني األجيال ألبناء املهاجرين واالباء، التنوع العرقي، 

بأنهم سبب  وإتهامهم  املهاجرين  تجريم  والطالق، قضية  والزواج 

كثري من املشكالت. 

تشري اإلحصاءات إىل أنّه، بحلول العام 2065، من املتوقّع أن يكون 

واحد من كّل ثالثة مقيمني يف الواليات املتّحدة مهاجراً. تقوم املشكلة 

الرئيسيّة يف كيفيّة دمج املهاجرين يف الثقافة االمريكيّة. فعىل الرغم 

من وجود سياسات اقتصاديّة واجتامعيّة وتعليميّة، يواجه بعضهم 

أصل  االمريكيّني من  مثل  الجديدة  الثقافة  االندماج يف  صعوبًة يف 

التينّي، علامً بأّن املرء ال يحتاج إىل تعلّم اإلنجليزية ليعيش يف أمريكا 

يف وسط املجتمع اإلسبايّن )Latino(، فهؤالء لهم عاداتهم الثقافيّة 

التي »فُرضت«، مبعنى ما، عىل املجتمع األمرييكّ، حتّى إّن اإلسبانيّة 

باتت اللغة الرسميّة الثانية يف كّل األوراق الحكوميّة. وعىل الرغم 

مواطناً  اإلنسان  ليكون  اتّباعها  ينبغي  التي  األنظمة  قسوة  من 

صالحاً يف بلد دميقراطّي يشّدد عىل التعّدديّة، إالّ أّن واقع الهجرة 

غري الرشعيّة فرض نفسه.

وجد إستطالع رأى أجرته مؤسسة جالوب عام 2019 أن 76 ٪ من 

أيد  لقد  املتحدة.  للواليات  جيداً  أمراً  الهجرة  يعتربون  األمريكيني 

غري  للمهاجرين  الجنسية  للحصول عىل  مساراً   ٪  81 إىل  يصل  ما 

املشكالت  من  نجد  معينة،  رشوطاً  استوفوا  إذا  رسمياً  املسجلني 

الحقيقة التي يناقشها املجتمع األمرييك هو الدعم املايل الذى يقدم 

اىل وكاالت خدمات الالجئني األمريكية، ولقد بدأ يتالىش مع خفض 

الرئيس ترامب امليزانية املقدمة لهم ومع العلم أن هذه الربامج بها 

عدد كبري من العاملني وترسيحهم سيسبب مشكلة كبرية ويستمر 

بأنها   ٪  23 التزايد، حيث وصفها   الهجرة يف  من  األمريكيني  قلق 

أهم مشكلة تواجه البالد يف استطالع ملؤسسة جالوب2019،  ووفقاً 

مناطق  يف  الطبية  الرعاية  تقدم  التي  حدود   بال  أطباء  ملنظمة 

املهاجرين، وجدت إن 68 ٪ من املهاجرين والالجئني الذين شملتهم 

الدراسة يف املكسيك قد تعرضوا للعنف، تعرض ما يقرب من ثلث 

املعاناة!! عىل  مدى  معى  تتخيل  هل  الجنيس  لالعتداء  النساء 

العموم قضايا الهجرة متشعبة وكثرية ونحتاج اىل جهود األمناء يف 

وضع حلول عملية للتعامل مع قضايا الهجرة املتعددة.

خربة شخصّية:

بعد أن عرفنا حجم ومشكالت قضايا الهجرة املتعّددة جّداً. سأتكلّم 

إىل  محافظ  -أوسطّي  مجتمع رشق  من  كمهاجر  ذاتيّة  عىل خربة 

عامل أمرييكّ بال حدود يف ما يخّص سقف الحّريّة. ال أستطيع أن أنكر 

التي مررت بها، والتي تنتاب كّل مهاجر جديد،  الثقافيّة  الصدمة 

هذه الخربة رمّبا تبدأ باالنبهار بالبلد الجديد بوصفه عاملاً متقّدماً 

مختلفاً عن دول العامل الثالث يف مجاالت متعّددة، وتنتهي بالصدمة 

بالفارق الكبري بني الرشق والغرب يف التعاطي مع مشكالت الحياة 

واملغرتب،  املهاجر  بني  كبري  فرق  هناك  أن  نجد  اننا  كام  اليوميّة. 

مهاجر بين ثقافتين: خبرة شخصّية

القس رفيق إبراهيم
راعي الكنيسة االنجيلية 

العربية بتميكيال-كاليفورنيا
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الجديد  مجتمعه  يخدم  أن  يحاول  الذي  الشخص  هو  فاملهاجر 

ويندمج فيه. أّما املغرتب، فيعيش من أجل املنفعة فقط من دون 

التداخل مع ثقافة املجتمع الجديد ومحاولة التأثري فيه والتأثّر به 

فهو يبحث فقط عىل املنافع، ومع انتشار ظاهرة الالجئني بسبب 

الحروب واإلرهاب والرصاعات السياسيّة يف الرشق االوسط، نجد أّن 

هناك فريقني: األّول مهاجر يريد أن يعيش يف بلد أفضل، ويحاول 

فرصة  كّل  وينتهز  مثمر،  متعاوناً  مجتمعاً  اآلخرين  مع  يبني  أن 

ممكنة للعمل معاً؛ أّما الثاين، فهو مجرّد مغرتب، إذ يعترب بعضهم 

املرأة  أّن ثقافة الغرب مبثابة تهديد ألوالدهم، كام تعاين خصوصاً 

والبنات املولودات يف بيوت رشق-أوسطيّة ألنها تريد ان تكون مثل 

باقي البنات وتجد رجالً منغلق العقل يفتح النار عليها كلام ارتدت 

صداقة  سواء  غريب  مع  تعاملت  أو  جسدها  مفاتن  يظهر  يشء 

يف الكلية او العمل فيبدأ العقل الذكوري يسيطر عليه وهنا يبدأ 

أن  تعددي ومنفتح،  برغم وجوده يف مجتمع  املرأة  لقهر  محاولة 

تشمئز من هؤالء  تجعلك  املهجر  تحدث يف  التي  املؤملة  القصص 

الذين نصبوا انفسهم قضاة عىل الضمري يف ثوب أخالقي يتم من 

خالله قهر البنات بشكل صعب، وهذا الشخص يرى من منظوره 

الغربية وإنه البد من فرض معتقداتنا   الثقافة  أنه يجب مقاومة 

عليهم كام حدث يف فرنسا وأسرتاليا وإكتشف املجتمع الغريب إنهم 

املجتمع  وفشل  والالجئني(  )املهاجرين  اسمها  موقوته  قنبلة  أمام 

الدويل يف التعامل مع هذه الظاهرة حتى االن ورمبا هناك محاوالت 

الرشق  بالد  من  الحروب  بسبب  قرسياً  املهجرين  ولكن  جاده 

صاروا باملاليني يف مجتمعات حاضنة لهم وتحاول رعايتهم بالطرق 

اإلنسانية وما زال االمر معلق والجهود التي تبذل كثرية. 

ال  مشكالت  الالجئني  من  الكبري  العدد  ذلك  وجود  نتيجة  نشأ 

حرص لها ليس لنا ان نخوض فيها يف هذا املقال ولكن أذكر خربىت 

الشخصية يف ذلك الشأن وهو من خالل خدمة ومساعدة الالجئني 

يف املهجر فهو يأيت ويحتاج اىل كل يشء بداية من تعليم اإلنجليزية 

والبحث عن عمل وترجمة األوراق املهمة التي يوقعها ولقائه مع 

األطباء ومدارس األوالد والتقدم للمساعدات املستحقة له وألسته 

البيت  تأجري  له يف  والتأمني ووجود ضامن  املحامى  مع  والتعامل 

ورشاء مستلزماته، وهكذا من األمور املتعلقة بكل جوانب الحياة 

املهاجرين  مع  التعامل  يف  الحقيقية  اإلنسانية  القيم  تظهر  وهنا 

الجدد بعيد عن األستغالل وتسخريهم يف أعامل ضد القانون.

توصيات:  

الهجرة  التوصيات ملشكالت  بعض  اىل وضع  تقودنا  املشكلة  هذه 

) من منظور مهاجر ( هناك ثالث مجتمعات البد ان تضع خطط 

مستقبلية للتعامل مع مشكلة املهاجرين والالجئني وهم:

املجتمع السيايس:

البد من العمل عىل تنظيم طرق رشعية للهجرة وقوانني ولوائح تفتح 

الباب بشكل قانونياً وان يكون الخطاب السيايس منفتح لذلك وال 

يشيع الخوف من املهاجرين فالعامل يف العقد األخري مر بأكرب أزمة 

هجرة يف تاريخ اإلنسانية وعىل الحكومات وواضعي القانون عمل 

منظومة أسع يف التعامل مع قضايا املهاجرين وهذا له فوائد كثرية 

البالد النهم سيكون  الوضع األمني يف  القانوين يساعد  الوضع  أوال 

لديهم سجالت قانونية عن الالجئني يف املناطق الحدودية لبالدهم 

ويصنعون  البالد  يأتوا  وسوف  إرهابيني  بأنهم  التكهنات  من  بدل 

الفوىض ويرسقون الوظائف مام يسبب فوبيا املهاجرين.

املجتمع املدين :

التي  الهيئات اإلنسانية  الجهود لوجود حلول من  البد من تضافر 

تعمل يف اإلغاثة الدولية يف أماكن الحدود،أيضاً  العمليات التي يتم 

من خاللها دمج املهاجرين يف املجتمع املضيف، عىل سبيل املثال 

امللجأ  بناء مدن  ميكن تسميتها مبدن  تغيري سياسة املخيامت اىل 

والتي يستطيع ان يعيش فيها املهاجرين لفرتات طويلة عند الحدود 

للتغلب عىل بريوقراطية النظم واللوائح والقوانني املتعلقة بالهجرة 

ورمبا تكون مدن لها وضع خاص وتساعد يف بنائها املؤسسات الغري 

هادفة للربح ورجال االعامل وميكن عمل مدارس وفصول للتعليم 

عىل  يقف  التي  البالد  تحتاجها  التى  الحرف  وبعض  اللغة  مثل 

حدودها املهاجر، وهكذا تكون مدن صالحة للعيش بشكل إنساين 

وصحى وقانوين برعاية الهيئات األمنية وهيئات املجتمع املدين التي 

تعمل يف االزمات والصحة واإلغاثة.

املجتمع الكنىس:

مستعدة  تكون  أن  الغرب  مجتمعات  يف  العربية  الكنيسة  عىل 

بربامج سيعة ومتعددة للتعامل مع املهاجر رمبا أخطائنا يف العقود 

القس رفيق إبراهيممهاجر بني ثقافتني: خربة شخصّية
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مساعدتهم  من  أكرث  االغرتاب  ظاهرة  عىل  ساعدنا  ألننا  املاضية 

عىل االندماج يف املجتمع وتم بناء قالع تذكرهم مبوسيقى الرشق 

التي تعودنا  العادات  اللذيذة والصحبة ومامرسة  وبأكالت الرشق 

عليها يف بالدنا. عندما نفكر ىف املهاجرين اآلخرين يف جميع أنحاء 

العامل، قد نتساءل عام إذا كان هناك أي يشء ميكننا القيام به.

قد ال نكون قادرين عىل حل القضايا األكرب يف أمتنا أو مجتمعنا، 

ولكن إليك بعض التوصيات حتى يتمكن كل واحد منا من إحداث 

فرق حقيقى يف حياة املهاجرين يف مجتمعاتنا الجديدة.

النظرة الالهوتية والكتابية هو أن أنظر إىل أى إنسان بأنه مخلوق 

وتتسع  األمور  يف  تفكريى  طريقة  سيختلف  هنا  الله،  صورة  عىل 

وىف  بإستمرار،  املهاجرين  أجل  من  نصىل  أن  اىل  ونحتاج  نظرىت 

تعرف  كنت  إذا   : مثل  عملية  بطرق  باملبادرة  علينا  الوقت  نفس 

اإلنجليزية تطوع لتدريس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية يف مجتمعك. 

اعمل كمرتجم  إذا كنت تتحدث لغتني، إذا كنت تعيش يف مدينة 

ذات طقس بارد فتربع باملالبس الشتوية مثل املعاطف  والقبعات 

الكنيسة.  اىل  واألحذية  الصوفية  والسرتات  والقفازات  الصوفية 

لبيع  حملة  تنظيم  بك  الخاص  القس  من  تطلب  أن  أيضاً  ميكنك 

نشاط  بتدريس  قم  رمزية،  بأسعار  املجتمع  أفراد  لجميع  املالبس 

للفنون أوالحرف إذا كنت تعرف مهارة جديدة تعلمها للمهاجرين 

يف  مهارات  لديك  كانت  إذا  الرزق،  وكسب  العمل  بها  يستطيع 

بها  صغرية  بطاقات  وطباعة  بتصميم  فقم  الكمبيوتر  استخدام 

آيات من الكتاب املقدس لتشجيع أولئك الذين يشعرون باإلحباط 

وسط اللغة الخاصة باملهاجرين. خطط لحفلة مفتوحة للمهاجرين 

الوافدين حديثاً مع أعضاء آخرين يف مجتمعك، يف هذا االجتامع 

يف  وتكون  املنزلية  االشياء  بعض  جمع  ومجموعتك  أنت  ميكنك 

حالة جيدة ومل تعد تستخدمها، ميكنك التربع بأي يشء قد تحتاجه 

األسة يف منزلها الجديد من األطباق واألكواب إىل األثاث. إحتفل 

بيوم دويل مع أعضاء جاليتك أصحاب اللغة العربية حيث ميكنك: 

اعداد ورش العمل ومجموعات مناقشة عن القضايا التي يواجهها 

العادلة  الهجرة  سياسات  لدعم  املجتمعية  والفعاليات  املهاجرين 

والتعرف عليها يف دائرتك، احتفل باللغة والتنوع الثقايف يف خدمات 

قبل  من  التقليدية  الوجبات  من  مجموعة  بإعداد  قم  الكنيسة 

األعضاء الجدد واألقدم بحيث ميكن للجميع التعرف عىل الثقافات 

املختلفة والشعور بالرثاء ، حفالت للموسيقى استمع إىل املوسيقى 

قليلة، والقامئة  أفكار  املهاجرين، هذه مجرد  بلدان  التقليدية من 

تطول والهدف هو أن تبحث عن طرق عملية ميكنك من خاللها 

مشاركة محبة الرب يسوع مع املهاجرين يف مجتمعك.

علينا العمل عىل البناء يف املجتمع الجديد مبساعدة رجال األعامل 

والخدام بعمل برامج هدفها دمج املهاجرين مع املجتمعات التي 

نور  نكون  أن  نعمل عىل  بل  نعيش منعزلني عنه  فيها وال  نعيش 

للكنيسة  تجربة  رأيت  لقد  فيها،  نعيش  التي  للمجتمعات  وملح 

الكورية يف املجتمع األمرييك ناجحة جداً )برنامج للجنود االمريكان 

الذين يعانون من أثار ما بعد الصدمة( وهم العائدين من حروب 

لبناء  وروحي  ونفىس  رعوى  بربنامج  وبدأت  وأفغانستان  العراق 

كثرية  إيجابية  أثار  له  وكانت  إسهم  مع  جديد  من  شخصياتهم 

الذين  الجنود  بعض  لشهادة  وإستمعت  لعائالتهم  فرح  وسبب 

شاركوا يف هذا الربنامج، هذا عىل سبيل املثال وعلينا ككنيسة أن 

نرى الحصاد ونعمل لبناء امللكوت يف كل مكان، ونحتاج ان نرى 

اإلحتياجات يف املجتمعات التي هاجرنا إليها ونعمل عىل تسديدها 

فهذه إرساليتنا والهدف من وجودنا.
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