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سايكولوجية المهاجر العربي
بين احالم اليقظة وصدمة الواقع
ان واقععع الاععباع العربععي ال ع ا يعيا ع اليععوم ععي مععا ي منععاه ععي حيا ع
و ععي احععالم اليقظععة لديع مععن كيفيععة الوصععوى الع ( ارض االحععالم اوربععا
والعمععى و حقيععح االحععالم والعععيا يهععا وال عععايا معهععا كانمععا ععي حيقيقععة

واقعععة وبععين صععدمة الحقيقععة ال ععي ي عععرل وصيهععا حععاى وصععول ال ع ارض
الحقيق ععة حح حي ععل ان الا ععاع العرب ععي ععي موشنع ع وار ع ع االم يا عععر بع ععدم
الر ععا ووععدم القناوععة ويحصععم بععاليوم ال ع ا يععا ي ليسععا ر وي ععر

ع ه الحيععا (

ال عيسة والمؤلمة ال ي كى م يهعا البحعل وعن لقمعة الععيا وي صعور ان
اب ع ال ع بصععدان ال ععرع ععو ااععب بععالحصم ال ع ا يسععع جا ععدا ال ع

حقيق ع

وباا وسيصة واا ثمن ممكن ان يد ع من اجعى حقيقع بعى واالكثعر معن ع ا

ان ي بعض االحيان مس عد ان ي حي بحيا من اجعى حقيعح ع ا الحصعم
يرك ععع الص عععاع ويا ععاشر بمالع ع ونفسع ع ععي البح ععر ون ععدما ي قب ععى الاش ععر
الر يع بركوب امواج البحر بقعارع ي عرح و عو وصع الاعاشي

بعى ويععيا

ويحيععا ويحصععم بانع ا ا وصععى الع

صع الععبالد سععيعيا كالمصع ويمكععن لع ععي

غ ععون اععهور او ايععام معععدود ان يحقععح مععا كععان يصععبو اليع وي منععاه بععدون
ونععا او عععع ح كمععا ان ع ( ي وقععع ان العمععى نععا بان ظععاره باس ع مرار وان ع

س ععيجمع منع ع امع عواى وارب ععا يحص ععم يه ععا م ععن االله ععا بانع ع س ععيبني وياع ع را
ويركع ا ام واحدل السيارات واحدل صاميم البنا وغير ا بى ان بععض

منععا م ععن يع ع ع العع اكثععر م ععن ل ع

يبععد بععاشالح الووععود ال ع االص ععدقا

واالقربععا بمسععاود هم ععي الع واج او البنععا او القيععام بالماععاريع حععاى وصععول
وومص ع ع

نع ععا ااااا كمع ععا ان الع ععبعض مع ععن المهع ععاجرين العع ععرع مع ععن حمصع ععة

الاهادات االكاديمية الما صفة ووص ما صعل الم ارحعى معن ي صعور معنهم بعان
مايحمص ع مععن اععهاد اكاديميععة سععيجعى ال عربيين ي صقفون ع بععى يرجون ع لصعمععى
معهععم و قاسععم اب ار ع المهنيععة والعمصيععة او العصميععة معهععم وان ع باالمكععان ان
يشععور لهععم مععا الي صععورون ومععا ال يحصمععون بع نظع ار لابر ع وامكانيا ع ال ععي

يم صكها وال ي اليمكن ل ان يفجر ا عي بصعده االصعصي و عو محعح عي لع
ععاين يمك ععن ل ع ان يا عععر بالحريععة واالمكاني ععة لصعمععى ا

ععو محاصععر ب صع ع

الق ع عوانين الرو ينيع ععة واالنظمع ععة الم حكمع ععة ع ععي العقع ععوى ومع ععن يمع ععد ل ع ع يع ععد
المسععاود ليقععوم بمععا يريععد وم ع يحقععح صع االحععالم ا ا ععو لععم يبععد بهععا بععى
وياععال ح ع مععن البععو بهععا اال القععرع االصععدقا الع ا ي ععوج

البو بها لكي ال يكون ( ي ابر كان

منع ايفععة

ومن يكا عهه ا ا معا حقعح معا يريعد

ومععن يععد ع لع ومععن ومععن ومععن وغير ععا مععن العراقيععى ال ععي ن عععها امامع

وامام غيره من الاعباع الع ين يععر هم او يسعمع بهعم بينمعا عو ي عابع اابعار

قريع الن ال ا عو صعديح صعديق ونعدما

عع الع الدولعة الفالنيعة وكعان

معدوما واصبح االن ي حدل بالعمصعة الصععبة ال بعى انع اصعبح يعو ا الهعدايا

والهبععات وصع اقربابع وبعععض مععن اصععدقاب القععدام ويبنععي بيو ععا لصمح ععاجين
والفق ع ع ار وكع ععى ع ع ا حع ععدل ن يجع ععة سع ععفره ال ع ع الاع ععارج وبف ع ععر منيع ععة بسع ععيشة
وبالمناسبة ان

يم ع نفس

ا الاعا

اليمصع ح ع اعهاد او مهنعة معينعة كمعا انع

نعا بعين السعفرات السعياحية والصعبايا الاعق اروات وما صعل انعواا

ال جاجععات المصونععة المسععكر منهععا وغيععر المسععكر ويععد ع صععدقة جاريععة و كععا
و كفير ون نوب لبيوت اهلل ااا

و ا ي الصحظة ال ي يب سم يهعا الحعظ لعبعض معن عؤال الحعالمين يو عح

بالحصوى وص موا قة جاع مح اى يشصعع منع بيعع اوع معا يمصع معن اجعى
ااراج ( بفي ا ان ن و ي م مونة مقابى ك ا الل دوالر وغيعر م عمونة
مقابععى اقععى مععن ك ع ا الععل دوالر بمبععة او مب ععين ويصعععع مع ع لعبععة الحععرع

النفسععية يا ععجع بععالكالم المعس ععوى بععان ع ع ا المبص ع يمك ععن ان يعو ع ععي
غ ععون سععنة او سععن ين و ععو ال ع ا جمع ع ععي وا عرات السععنين بجهععد اععاح

ودؤوع وان كع ععى االب ع عواع س ع ع ف ح امام ع ع وان ع ع يعع ععرل العا ع عرات مع ععن ال ع ع ين
اوصع ععصهم نع ععا االن ع ععم اصع ععحاع محع ععاى ومكا ع ععع واع ععركات كبع ععر ومع ععن
الممكن ان ي وسش ل وند م ليساودوه وان ع ا المبصع اليصعى لع منع اال

اععي قصيععى هنععا مجمووععة كبيععر عمععى مععن اجععى راح ع وسععفره الالم ععمون
ا وح

و و ي ورض البحر ح كبر احالم اليقظعة ويسع صل مبص عا ااعر

وص وود اواد بععد اقعى معن سعنة وكيعل ال و عو االن وصع قعاع اشعو ين

او اقع ععى مع ععن حقيع ععح ع ع ع ه االحع ععالم الورديع ععة المواع ععحة بع ععاال رح ح ويركع ععع
الصعععاع ع ا المهععاجر الحععالم ليصععى ( ان حالف ع الحععظ ولععم يح ععاى وصي ع

المهرع يهرع او ي رح ال ورح عي بدايعة الماعوار او قعبض الاعرشة وصيع
و ععو ععي ار ع وغير ععا مععن االمععور ال ععي لععم يحسععع لهععا اا حسععاع ال ع
ارض االحععالم

ي ععنف

ععنف

الص عععدا ويرمععي بكععى موم ع واالمع ع و ار

ظهره و عو االن ياععر بالحريعة وي عنف

ويععر الحسععناوات مععن ما ص ععل االجنععا

الهعوا النظيعل وياكعى ممعا شعاع لع

وااللععوان يرك ععن اصف ع مععن اج ععى

اب سععامة من ع قععش ر ععيهن ويكبععر الحصععم و صععاود االمععاى و جععه نسععمع

يصعععن ال ربععة و ع ه الحيععا ومععن د عع اليهععا و (ورشع يهععا ويالهععا مععن ورشععة
هو االن مثقى بالديون واليمكعن لع الرجعوا ااعال بعين اصعدقاب وا صع معا ا
سععيقولون ونع وايععن الرجولععة ال ععي كععان ي م ععع بهععا وايععن كالمع وقععو حمصع

وصبره وغير ا من االقاويعى ال عي كعان ي عبجح بهعا و بعد المعانعا الفعصيعة
البحل ون العمى ومن يمكن ل ان يا ص ولعو بقعوت يومع وسعكن
ساوة يعمى

اا وكعم

هنا يبدا ب كر بعض مما كان يحصى ل عي موشنع وداره

 :ي بصدا كنا نعمى سعاوات سعت او ثمعان وصع االكثعر واالن نعمعى سعت
وار ساوة من اجى ال و ير ال من اجى ان نسد الحاجة ح ومعا ا نعمعى
نعمععى ععي اوم عاال النصععر بهععا لالا عرين وال وععن نووهععا ونقنععع انفسععنا بععان
العمععى حععالى و ععو دليععى الرجولععة وال يهععم مععا نووع المهععم ان الرجععى يعمععى اا
س ععبحان اهلل لم ععا ا ل ععم ينص ععحني اح ععد بهع ع ا وق ععاى ل ععي سع ع عمى وصع ع

نظي ععل

الحمامات وانا حمعام بي عي ال اداصع معالم نظفع و عشعره امعي او اا عي قبصعي

اا وانا االن انظل الحمام به ه الشريقة من اجعى ارحعة االاعرين ح يالهعا معن
سارية لصقدر واالن ا كر صدح الن وندما قاى بان ال ربة صعبة وم لة
وانص ععح بال ري ععل والنفكي ععر قب ععى الق ععدوم وصع ع مث ععى ع ع ا االم ععر وان ععا وبك ععى
ظاظععة وقععو وسععروة بديهيععة ام صكهععا اجب ع ال اععل لععن بنع ى ععي بي ع ولععن
اشصع من المساود وال االكى ان وبكى بساشة اناني وال حعع الايعر اال
لنفسع ع وال ري ععد االاع عرين ان ينعمع عوا بمث ععى مع عا انع ععم اهلل وصيع ع و حه ععا ن ععا
ا الكالم لكى من نصح به ا الحديل اكيد اننا جميعا

امام ح الم قى

سمعناه او قصناه والبد لنا ان ن كره يوما وو ار اس ا ا الع ي

رويد صم كن

جميععع وسععابى الكبععت نععا وميكان مععات الععد اا النفسععي قععادر وصع منعععي مععن
ع كر ع ا او ناسععي ععي الالاعععور ح ويععا ي حمصععة الاععهادات العصيععا نععا ععي

نهاية االمر لير وا باقى مر بة لصعمى حت اععار ( العمعى اعرل وال يهعم
نوا الاهاد الحاصى وصيها بى المهم ان يكون نا ومعى شيعع لمعا ا لعم

يكععن لععدي يععاااي ع ا ال فكيععر ععي بصععد وانععت ال قبععى ان سععاود ام ع او
اا

وان
و

او وج

ي ومى البيت وصع او بعار انع ( حمعى اعهاد وصيعا

ا قد يقصى معن قيم ع امعام نفسع واالاعرين

صمعا ا ا ن ال قعيم نفسع

اوص او وص االقى بنف

القدر ال ا كنعت حمصع

ع نا مفهوما ل ا

ععي بصععد

ولمععا ا

ععشر ال ع ال ع اع لمكا ععع العمععى و قععوى لهععم مس ع عد

لصعمى باا وظيفة او مهنة ب ض النظر ون اهاد ي (العصيا ح

ع ه ععي حقيقععة الكثيععر ممععن يععا ي ال ع وععالم مجهععوى اال ععح والمالمععح

والمس ع قبى وععالم يعععيا ي ع الفععرد بكععى ان عواا الص عراا النفسععي وال ناا ع ات

الفكريععة ممععا يولععد لديع الاععور بحالععة مععن وععدم االسع قرار النفسععي والعقصععي
و ععو حالععة مععن ال ع ش النفسععي الكبيععر ال ع ا ي عععرض ل ع والماععكصة ان ع قععد

اليجد من يمد ل يد العون والمسعاود كعى اعي

نعا محسعوع بالقعدر وكمعا

يقاى بالمصيم ح
صراوات كرية ونفسية قصما ينجو منها الفرد ي ظر ال احدال يير عي
سععصوك او ا جا ع نحععو الكثيععر مععن موا ععيع الحيععا مععن اجععى ال ارحععة النفسععية

ال ععي اليمكععن لهععا ان حقععح بسععهولة
منهععا

هنععا

ع ا ان حقععح عععال ولععو ج ع ا يسععي ار

ععرح كبيععر بععين احععالم اليقظععة ال ععي واععنا ا لسععنوات شع عواى

واصبحت ج ا ساسيا من فكيرنا ووقصنا وبعين صعدمة الواقعع الع ا لمسعناه
بادينا وبد العبعض منعا يععض االنامعى معن ال عيض حححولصحعديل بقيعة ااعر

ان اا اهلل ح

