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مظلــم ال يعــرف كنهــه وال وجهــة مســاره.

اأواًل: دوافع الهجرة غري ال�شرعية
ــن  ــض المهاجري ــخصياً ببع ــت ش ــد التقي لق
غيــر الشــرعيين فــي عــدد مــن الــدول 
يائســين  كانــوا  منهــم  كثيــر  األجنبيــة، 
ــق  ــح القل ــم مالم ــن، تســيطر عليه وضائعي
ــح  ــذي يل ــم كان الســؤال ال ــن ث ــن، وم في الّدً
ــم  ــي جحي ــه ف ــان نفس ــد اإلنس ــو: إذا وج ه
ــة أو سياســية  ــا شــخصية أو اجتماعي قضاي
المؤقــت،  االبتعــاد  تتطلــب  أمنيــة  أو 
القيــام  لــه  تيســر  لــم  الظــروف  ولكــن 
ــل  ــون البدي ــم يك ــن ث ــرعية، وم ــرة ش بهج
ــاذا  ــر الشــرعية، والســؤال، لم الهجــرة غي
ــى الرغــم مــن  ــا عل ــام به ــى القي ــق عل يواف

والمشــاكل؟ المصاعــب 

علــى الرغــم مــن أن المنطــق يقــول 
بصــورة  الهجــرة  فــي  ليــس  الحــل  إن 
الهــروب  بمنزلــة  غيــر شــرعية، ألنهــا 
ــان  ــاكل اإلنس ــل مش ــن يح ــام، ول ــى األم إل
األصليــة. بــل إنهــا أقــرب إلــى عمليــة 
ــة  ــكلة مفجع ــة بمش ــكلة مفجع ــتبدال مش اس
تجعــل  عبثيــة  ممارســة  هــذه  أخــرى. 
ــة  ــة خانق ــة مفرغ ــي حلق ــدور ف ــان ي اإلنس

ــة  ــا لمواجه ــز منه ــا إال بالقف ال يخــرج منه
المشــكلة األصليــة فــي مكانهــا وزمانهــا 

فيهــا.  والمتســببين 

لكــن، ال يمكــن تجاهــل العديــد مــن 
ــث الحاجــة  ــع ســواء الشــخصية، حي الدواف
الماســة إلــى العمــل، وعــدم توفــره فــي 
ــا  ــر به ــي يم ــورات الت ــا أن التط ــده، كم بل
عــدد مــن الــدول فــي أعقــاب الثــورات 
العربيــة وتعــرض بعــض المجتمعــات إلــى 
حالــة الحــرب والصــراع، مثــل مــا يحــدث 
فــي ســوريا، تدفــع نحــو الهجــرة بــأي 
وســيلة. وفــي هــذه الحالــة ال تصبــح دوافــع 
الهجــرة دوافــع شــخصية فقــط، بــل تصبــح 
أمــالً جماعيــاً لمجتمعات بالكامل. ولألســف 
هــذه األزمــات ال يكــون حلهــا بالطــرق 
التقليديــة. فــإذا كان دافــع الهجــرة شــخصياً، 
ــول  ــن الحل ــض م ــا بع ــون له ــن أن يك يمك
تنمويــة  برامــج  المجتمعــات  تبنــي  فــي 
تنطلــق مــن الرغبــة فــي الحــل والمواجهــة. 
ــإن  ــل ســوريا، ف ــة، مث ــة دول ــي حال لكــن ف
األمــر مختلــف، ألن مــا يحــدث فــي ســوريا 
ــو  ــال، ه ــبيل المث ــى س ــاً، عل ــن حالي واليم
الشــباب  مــن  المؤلُّفــه  األلــوف  هجــرة 
ومــوت  يوميــاً  الشــرعية  غيــر  العــرب 

ــا  ــش مأســاة شــخصية م ــا إنســان يعي أمامن
عــاد يطيقهــا، أو مأســاة اجتماعيــة فرضهــا 
ــان  ــرك إنس ــادة ال يت ــه. وع ــرون علي اآلخ
ــات اإلنســانية واألمــان  ــة بالعالق ــاة مليئ حي
بعالقــات  مليئــة  حيــاة  إلــى  والذكريــات 
غامضــة، وإمكانيــات للمفاجــآت واألخطار، 
ــى  ــه إل ــتقبل، إال إذا دفعت ــة بالمس والمجازف
ــد  ــة. فمــن يري ــك ظــروف قاهــرة وخانق ذل
اســتبدال عالقــات الــود وتبــادل االبتســامات 
مــع أفــراد عائلتــه، واســتبدال صداقــات 
واســتبدال  والعمــل،  والحــّي  الطفولــة 
الشــارع الــذي قطعــه وألفــه ســنة بعــد ســنة 
ــه  ــن كيان ــزءاً م ــق ج ــح الطري ــى أصب حت
وأصبــح هــو جــزءاً مــن صخــب الطريــق 
ــك  ــتبدال كل ذل ــد اس ــن يري ــه، فم وضحكات
العنفــوان وكل تلــك البهجــة بمشــهد غامــض 

إذا بدأنا بالتفكري حول ما يفكر به 
كٌل عازم على الرتحال كمهاجر من 

وطنه إىل وطن آخر، خاصة إن كان 
بصورة غري شرعية، فالبد أن ذهنه 

جتتاحه عواصف من املشاعر والِفكر 
واخملاوف واآلمال املتواجهة مع 

بعضها يف تزاحم وصراع.

د. علي حممد فخرو
مفكر بحريني- وزير الرتبية والتعليم 
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كيف يفكر املهاجر غري الشرعي؟

الكثيــر منهــم غرقــاً أو جوعــاً وعطشــاً، 
ــبب فــي مــوت األطفــال أو النســاء أو  والتسُّ
ــن  ــا يكم ــم. وهن ــن له ــن المرافقي ــار الس كب
الســبب األساســي فــي حالــة "الجنــون" 
التــي ســيطرت علــى بعــض الــدول وباتــت 
تحــرق األخضــر واليابــس، هــو جنــون 
االســتبداد والتســلُط مــن جهــة، وجنــون 
الجهــاد التكفيــري المدُمــر لــكل شــيء أمامه 
هــذا الجنــون لــم يتــرك  من جهة أخرى.  
ــذ  ــه إال منف ــذاً يحتمــون ب أمــام الشــباب منف
أوصلــت  لقــد  الشــرعية.  غيــر  الهجــرة 
بعــض المجتمعــات وســلطات الحكــم شــباب 
العــرب إلــى مرحلــة الجنــون فغــاب العقــل 

ــر. ــوه التفكي وتش

ثانيًا: املهاجر و�شعيه نحو املجهول
ــون  ــرب يعان ــباب الع ــن الش ــدد م ــات ع ب
غيابــاً للعقــل والتفكيــر المنطقــي، وأصبحنــا 
بالفعــل أمــام مشــهد إلنســان ال يقــلُّ تخبُّطــه 
فــي أمــواج هــذا البحــر المجهــول مــن قــرار 
الهجــرة غير الشــرعية، عّما رســمه شــاعر 
األســاطير اليونانــي هوميــروس ألبطــال 
ــان  ــول إب ــون المجه ــم يواجه ــه وه قصص
ــة.  ــة العاصف ــار الهائج ــي البح ــم ف رحالته
القلــق الوجــودي نفســه الــذي انتــاب أبطــال 
ــوال  ــاز أه ــو اجتي ــم نح ــروس ودفعه هومي
ــباب  ــيدفع بالش ــف س ــات والعواص المحيط
المهاجــر نحــو اقتحــام المغامــرة وركــوب 
قــوارب الغــرق والمــوت، وهــي تحملــه مــع 
المئــات اآلخريــن عبــر أمــواج وعواصــف 
فــي  أمــالً  المتوســط،  األبيــض  البحــر 
ــة ومــن قلــق إلــى  االنتقــال مــن نــار إلــى جّنً

ســكينة. 

عنــد ركــوب قــارب المــوت، وســط 
الفنــاء  والعواصــف، ومشــاعر  األمــواج 
ــد  ــر ق ــون المهاج ــه، يك ــأل كيان ــي تم العبث
وصــل إلــى التماثــل المأســاوي التراجيــدي 
مــع بطــل هوميروس المأســاوي يوليســوس 
وهــو يبحــر خــالل بحــر إيجــة اليونانــي إلى 
المجهــول. إن مــا يدفعه اآلن ويشــُد عزيمته 
هــو التحــدي ومــا يدخــل الســكينة فــي قلبــه 
اآلخــر.  الشــاطئ  بوصــول  األمــل  هــو 
ــب  ــوت ذاك ينقل ــارب الم ــوب ق لحظــة رك
المهاجــر إلــى المغامــر. إنهــا لحظــة هبــوط 
مــن قمــة القلــق الوجــودي المليئــة باألحــالم 

واآلمــال بمــا يمكــن أن يحققه في المســتقبل، 
ــي عــن أعيــن  إلــى حضيــض ألعــاب التخّفً
ســلطات الهجــرة ومفتشــي العمــل، والقبــول 
بلعــب أدوار الــذل والخنــوع أمــام أصحــاب 
ــا الملوحيــن  األعمــال، وشــتى أنــواع المافي

دومــاً بإفشــاء الســر. 

ومــع الوقــت تقــود حيــاة الــذل والخنــوع 
ــي يعيشــها  ــة الت ــة الكامل ــاة العبودي ــى حي إل
المهاجــر غيــر الشــرعي ليــل نهــار بتوجس 
وخــوف يحيــالن حياتــه إلــى جحيــم. وهكــذا 
يخــرج مــن جحيــم فــي الوطــن الــذي رحــل 
عنــه إلــى جحيــم أســوأ فــي البلــد الــذي 

رحل إليه. 

ثالثًا: كيف فكر املهاجر غري ال�شرعي؟
ــر ذلــك المهاجــر حتــى قــاد نفســه  كيــف فكَّ
الحزينــة؟  المفجعــة  اللحظــة  هــذه  إلــى 
ــيد  ــاً كان س ــراً مشوش ــن الواضــح أن فك م
المهاجــر  يعتقــد  عندمــا  يبــدأ  الموقــف، 
ــوف  ــرعية س ــر ش ــورة غي ــل بص أن العم
ــرة  ــى الفت ــاكله عل ــه ومش تقتصــر مصاعب
فالعمــل  غيــر صحيــح.  وهــذا  األولــى، 
ــود  ــل كل الوج ــرعية، ب ــر ش ــورة غي بص
غيــر الشــرعي، يحيــل حيــاة المهاجــر إلــى 
حيــاة هــروب دائــم، هــروب مــن عمــل إلــى 
عمــل آخــر. ويــزداد األمــر تعقيــداً أن أغلب 
تعامــالت المهاجــر مــع مؤسســات الحكومة 
أو مؤسســات القطــاع الخــاص، وجميــع 
الخدمــات التــي ســيحتاج لهــا، مثــل خدمــات 
الســفر والصحــة والتعليــم واإلســكان التــي 
تحتــاج إلــى بطاقــات تعريــف أو جــوازات 
ــرعية،  ــول ش ــة أو أوراق دخ ــفر صالح س
ــش  ــذي يعي ــه المهاجــر ال ــا ال يملك وهــو م

ــة. ــي والمخادع ــاة التخف حي

المهاجــر  اعتقــاد  يصبــح  ذلــك  كل  إزاء 
غيــر الشــرعي قبــل ســفره بــأن حياتــه فــي 

ــح  المهجــر ســتكون أفضــل وأســهل، يصب
وهمــاً ال يكتشــفه المهاجــر إال متأخــراً. عند 
م. تفكيــر آخــر خاطــئ هــو  ذاك ال ينفــع النــّدً
ــي المهجــر  ــه ف ــأن راتب ــاد المهاجــر ب اعتق
ــن  ــض يمك ــه فائ ــل وفي ــاً، ب ــيكون مجزي س
ــر، إذ  ــم آخ ــك وه ــع أن ذل ــاره. والواق ادخ
إضافــة لغــالء المعيشــة فــي بلــدان المهجر، 
وللمصاريــف الكثيــرة التــي تحتاجهــا حيــاة 
التخّفًــي، هنــاك ثمــن آخــر غيــر بيــن يدفعــه 
المهاجــر، وهــو ثمــن األضــرار والمخاطــر 
بالنســبة لصحتــه. فهــو عــادة مــا يتعــرض 
ــه شــعور  ــا يهيمــن علي ــة، كم لســوء التغذي
ــة افتضــاح أمــره،  ــم مــن إمكاني ــق الدائ القل
وشــعوره باالنكســار والخجــل لعــدم تحقــق 
ــكاب  ــى ارت ــدم عل ــس الّنً ــه، وهواج أحالم
غلطــة الهجــرة، مــع ما يصاحبهــا من غياب 
االســتقرار العائلــي وشــعور باالطمئنــان 
والســكينة. جميــع هــذه األمــور تــؤدي إلــى 
علــل جســدية ونفســية واجتماعيــة ســتكون 
ــاة المهاجــر فــي  ــار ســلبية علــى حي لهــا آث
ــاد  ــى وإن ع ــتقبله، حت ــي مس ــرة وف حاض
إلــى وطنــه األصلــي مختــاراً أو مرحــالً 
مــن قبــل ســلطات دولــة المهجــر الجديــد.

يعتقــد  عندمــا  آخــر  خاطــئ  تفكيــر 
المهاجــر أنــه ســيجد فــي الغربــة صداقــات 
جديــدة وعالقــات اجتماعيــة مثيــرة وفرحة، 
وأنــه ســيكون أكثــر حرُيــة فــي غيــاب 
مراقبــة عائلتــه وأوامرهــا ونواهيهــا، وأنــه 
ســيحصل علــى فرص ترقيــات إلــخ ... هذا 
ــل  ــي تعنــى التنّقً وهــم آخــر. إن حيــاة التخّفً
الدائــم مــن وظيفــة إلــى وظيفة، ومن مســكن 
إلــى مســكن آخــر، ومــن عمــل مؤقــت فــي 
غالــب األحيــان إلــى بطالــة مالزمــة للحيــاة 
االقتصاديــة فــي بلــدان المهجــر، األمــر 
الــذي يجعــل بنــاء عالقــات إنســانية حميمــة 
ــك  ــراً شــبه مســتحيل، وعوضــاً عــن ذل أم
تهيمــن الوحــدة ومشــاعر الغربــة علــى 

المهاجــر.

ــى  ــيطر عل ــدة تس ــاً ع ــاك أوهام إن هن
مــن يقــرون الهجــرة بصورة غير شــرعية، 
ــيهاجرون  ــم س ــم بأنه ــن اعتقاده ــوع بي تتن
إلــى بلــد األحــالم التــي ســوف يحققــون 
ــن مــن يهاجــر أمــالً  ــا كل اآلمــال، وبي فيه
ــاة. وشــتان بيــن  ــد الحي فــي البقــاء علــى قي

ــن.  األمري

كان  مشوشـــً  فكـــرًا  أن  الواضـــح  مـــن 
يعتقـــد  عندمـــا  يبـــدأ  املوقـــف،  ســـيد 
غـــري  بصـــورة  العمـــل  أن  املهاجـــر 
مصاعبـــه  تقتصـــر  ســـوف  شـــرعية 
ومشـــاكله علـــى الفـــرتة األوىل، وهـــذا غـــري 
ـــرعية،  ـــري ش ـــورة غ ـــل بص ـــح. فالعم صحي
بـــل كل الوجـــود غـــري الشـــرعي، يحيـــل 
حيـــاة املهاجـــر إىل حيـــاة هـــروب دائـــم، 

هـــروب مـــن عمـــل إىل عمـــل آخـــر.


