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الأرياف  النزوح من  التي رافقت  ويف احلركات اجلماهريية 

يف  الفقرية  الدول  من  الفرار  اأو  الت�صنيع  مراحل  خمتلف  يف 

ي�صتح�رش  -الذي  اجلغرايف  التنقل  مثل  فقد  املعا�رش.  العامل 

 )L’invasion( »الغزو«  رواية  املا�صي، كما يف  اأ�صباح  اليوم 

حيث ي�صف الكاتب الفرن�صي لوي�ص برتران �صعور املجتمع 

الفرن�صي باخلطر اإزاء الهجرة الإيطالية املكثفة يف اأوائل القرن 

القت�صادي  النظام  ما�صة يف  ثابتًا و�رشورة  الع�رشين- مورداً 

والجتماعي وال�صيا�صي للعامل القدمي يف بع�ص الأحيان. قبل 

والنمو  الت�صنيع  وعملية  للمحيط  العابرة  الهجرات  انطالق 

نحو  الريف  من  هائلة  باأعداد  اجلماعية  والهجرة  احل�رشي 

داخلية  خمتلفة،  جغرافية  م�صارات  عرب  التنقل  كان  املدن، 

اأ�رش  اأو  اأفراد  خيار  على  ينطوي  الأجنبية،  البلدان  باجتاه  اأو 

قا�صم  يجمعهم  ال�صكان،  من  مو�صعة  جمموعات  اأو  باأكملها 

م�صرتك متمثل يف البحث عن مورد رزق اأو حت�صني الو�صع 

ال�صيا�صي  وال�صطهاد  احلرب  من  الفرار  اأو  الجتماعي 

واحلروب الأهلية. وت�صمل الهجرات تلك احلركات املتنوعة 

املوؤرخني  بع�ص  عليها  يطلق  التي  الأمِد،  ويَلَة  الطَّ واملعقدة، 

املعا�رشين م�صطلح »ال�صتات«، وهي ت�صمية تتجاوز احلدود 

القت�صادية والإرادية التي تنح�رش فيها حركات الهجرة، كما 

اأنها ل تقت�رش على الالجئني ال�صيا�صيني واملبعدين والأقليات 

العرقية.

الظواهر  تلك  تثريه  الذي  الكبري  الهتمام  من  وبالرغم 

على  ي�صتع�صي  الأخرى،  الإعالم  وو�صائل  ال�صحف  يف 

العديد  تاريخ  الثابت يف  درا�صة ح�صورها  والباحثني  اخلرباء 

عديد  عن  ويغيب  املت�صابكة.  دوافعها  وحتليل  البلدان  من 

الأ�صاليب  التنقل -امل�صتلهمة  ب�صاأن  والتحقيقات  الدرا�صات 

الهجرات  دوافع  اأن  والبائ�صة-،  الآلية  ومناذجها  املالتو�صية 

املعا�رش،  العامل  اأو يف  القدمي  النظام  �صواء خالل  تكررت  قد 

�صاملة الكثري من البلدان التي تعترب نف�صها اليوم مبناأى عن تلك 

اأن  الأخرية  الأعوام  يف  الدرا�صات  عديد  ويفوت  الظواهر. 

التنقل  واأن  الب�رشية،  تاريخ  يف  »ا�صتثنائي«  و�صع  ال�صتقرار 

التاريخية  الظروف  خمتلف  يف  للبقاء  ا�صرتاتيجية  اإل  لي�ص 

اأجل  من  �رشورية  و�صيلة  اأنه  بل  والجتماعية،  والقت�صادية 

ممار�صة حرف ومهن غري هام�صية. 

وميدنا التاريخ الأوروبي يف العهد القدمي وكذلك تاريخ 

ال�صني ال�صتعمارية باأمثلة تظهر ال�صلة بني عادات املهاجرين 

الفعاليات  ممار�صة  اأو  اليدوية  والأعمال  احلرف  �صقل  وبني 

الكربى.  القت�صادية  القيمة  ذات  التجارية  والن�صاطات 

1_Hejraat.indd   9 11/27/12   2:48 PM



- 10 -- 11 -

القرون  واملدن خالل  الأرياف  التنقل يف  اختزال  ول ميكن 

املوؤ�ص�صات احلكومية  ريبة وقمع  مثار  املا�صية -والذي كان 

والإدارية، ف�صاًل عن خ�صومة �رشائح وا�صعة من ال�صكان- يف 

ره  البداوة وحياة الرتحال والتجوال والهام�صية كما مت ت�صوُّ

ُحه يف اأدبيات واأيقونات ذلك الع�رش.
ْ
اجتماعيًا، وطر

كما تك�صف جتربة الهجرة الكربى عرب املحيط، املرتبطة 

مبفهوم ا�صتئ�صال الفالحني هروبًا من الفقر واجلوع -والذي 

يعك�ص النموذج الإيرلندي يف الن�صف الأول من القرن التا�صع 

ع�رش اأو الفرار من الواقع الريفي يف حو�ص البحر املتو�صط، 

الذي اأعقب الهجرة الإيرلندية- عن اأن امل�صاألة اأكرث مف�صلية 

ن�صاأ  الهجرة  تدفق  اأن  اإذ  بدقة.  حتليلها  يتم  حني  وتعقيداً 

املدقع  الفقر  ومن  املتحول  الزراعي  الواقع  من  �صواء  اآنذاك، 

بعمليات  املعنية  احل�رشية  املناطق  اإىل  اإ�صافة  الريف،  ل�صكان 

الرائد يف  البلد  العظمى،  بريطانيا  الت�صنيع. حدث ذلك يف 

الثورة ال�صناعية، ويف بلدان اأخرى من �صمال اأوروبا، حيث 

تعود عملية التحول اإىل الن�صف الأول من القرن التا�صع ع�رش، 

ويف اإيطاليا لحقًا. 

ال�صناعية،  املناطق  ومن  املدن  من  بالهجرة  ن  املعنيوَّ كان 

ني اأو اأ�صحاب املهن التي مل تعد ممار�صتها ممكنة يف 
ِّ
في

َ
هُم احِلر

هذه  بع�ص  وكان  املهني.  ا�صتقاللهم  فيه  فقدوا  متغري،  واقع 

على  منت�رشة  عمل  وعالقات  متجذر،  بتنقل  يرتبط  احلرف 

امتدادات وا�صعة، وهي عالقات وات�صالت بالغة الأهمية يف 

�صلوك الدرب نحو الأمريكتني ويف تو�صيع اآفاق الهجرة عرب 

الو�صائل  اإحدى  اأن  جتاهل  ميكن  فال  جديدة.  جذب  اآليات 

يف  تزال  ول  كانت،  الهجرة  تدفق  زيادة  يف  اأ�صهمت  التي 

بني  ال�صخ�صية  والعالقات  واملراجع  املعلومات  هذا،  يومنا 

من  رافقها  وما  املهاجرة-  بال�صال�صل  يدعى  -ما  املهاجرين 

اإ�صهاب وتو�صيع من قبل و�صائل الإعالم.

بتنوع  املدعومة  »الطوعية«  الهجرات  هذه  جانب  واإىل 

�صموًل  اأكرث  درا�صة  فاإن  للمهاجرين،  الجتماعية  ال�رشائح 

»اإجبارية«  هجرات  عن  الأمثلة  عديد  توفر  للظاهرة، 

لل�صعوب واجلماعات والأفراد. وقد �صكلت هذه احلركات، 

الذي  احلذر  بنف�ص  الراهن  الواقع  معها يف  التعامل  يتم  التي 

ت�صهد  ثابتة.  رهيبة  حقيقة  الأخرى،  باحلركات  اأحاط 

عرقية  ملجموعات  املوؤ�صفة  الرتحيل  عمليات  ذلك  على 

الأوىل  الأطل�صية  املتاجرة  من  -انطالقًا  »بال�صفلى«  تدعى 

اإىل عمليات الرتحيل الأخرية  ال�صيت،  ال�صود، �صيئة  بالعبيد 

ملجموعات عرقية باأكملها يف عاملنا املعا�رش- ف�صاًل عن القمع 
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الذي �صتت الأ�صخا�ص املنتمني اإىل خمتلف الأديان والن�صطني 

يف �صتى الأحزاب ال�صيا�صية واملعار�صني لالأنظمة ال�صتبدادية 

وقّدم  املعا�رش.  اأو  احلديث  الع�رش  �صواء يف  العامل،  اأرجاء  يف 

هوؤلء املبعدون من بالدهم، نتيجة القمع الديني اأو ال�صيا�صي 

احلياة  يف  اإيجابيًا  اإ�صهامًا  الدولة،  موؤ�ص�صات  مار�صته  الذي 

كما  ال�صتقبال،  بلدان  يف  وال�صيا�صية  والثقافية  القت�صادية 

الع�رش  يف  دينية  لأ�صباب  لل�صتات،  الطويل  التاريخ  ي�صهد 

التا�صع  القرن  يف  ال�صيا�صي  للجوء  امل�صني  التاريخ  احلديث، 

وامل�صطهدة  املعار�صة  واملجموعات  الأفراد  وهجرة  ع�رش، 

على يد الأنظمة ال�صمولية يف القرن الع�رشين.

وميكن القول، بالنظر اإىل تاريخ القرن املا�صي وما �صبقه، 

اأو  اقت�صادي  الهجرة مل تكن جمرد رد فعل لظروف فقر  باأن 

نتيجة حلوافز مالتو�صية اأ�صا�صها فائ�ص ال�صكان واآليات حركة 

اإ�صرتاتيجيات  األهمته  الأ�صواق الدولية. فالهجرة تبدو خياراً 

معها  وتراكبت  فاختلطت  اجتماعيًا،  متمايزة  اقت�صادية 

الأحيان.  اأغلب  يف  وق�رشي  خمتلف  طابع  ذات  هجرات 

وتغذى  تطفل  لأنه  لذلك،  ماأ�صاوي  منوذج  فال�صتعمار 

باحلركات الق�رشية للجماهري امل�صتعبدة، اأو لأنه جعلها تعتمد 

كليًا على امل�صتعمرين من الناحية القت�صادية. ذلك هو تاريخ 

خمتلف الأنظمة ال�صتبدادية التي هيمنت يف القرن الع�رشين؛ 

تاريخ حافل بالتع�صف والق�رش والإبادة اجلماعية.

املفاهيم  عن  بنف�صها  تناأى  حرة  درا�صة  اإىل  حاجة  ثمة 

ال�صائدة ب�صاأن ظاهرة الهجرة؛ درا�صة ت�صهم يف اإعادة النظر 

يف املا�صي، وقراءة مبنظور خمتلف حلركات الهجرة الكربى 

واملبعدين والالجئني، الذين يتنقلون يف العامل بتغطية اإعالمية 

ا�صتمرارية  واإىل  الو�صع  ا�صتثنائية  عدم  اإىل  فالإ�صارة  هامة. 

اأرجاء  خمتلف  يف  يجري  ما  ا�صتيعاب  يف  ت�صاعد  التنقل، 

العامل من حيث الأطر الدميوغرافية – القت�صادية والظروف 

ال�صيا�صية، كما ت�صهم يف تهدئة م�صاعر القلق لدى ال�صعوب 

يف  لكونها  امل�صكلة،  عن  مبناأى  نف�صها  تعترب  التي  والدول 

املرحلة الراهنة قوية اقت�صاديًا واأكرث ا�صتقراراً �صيا�صيًا.

يف يومنا هذا -يف اإطار دويل خمتلف من حيث الهجرات 

التا�صع ع�رش والع�رشين، ويف ظل تراجع  الكربى يف القرنني 

حوافز اجلاذبية يف اأ�صواق العمل واحلاجة اإىل الأيدي العاملة- 

يف  التنقل  بعامل  املتحكمة  العنا�رش  وكرثت  الدوافع  تعددت 

ع�رش العوملة. فقد ارتفع عدد من يهجر بلده هربًا من الظروف 

ال�صيا�صية والقت�صادية والبيئية ال�صعبة اأو الرهيبة -وهو ت�رشد 

لكن  ال�صتعمار-  اإثر  ح�صل  ما  يوازي  ماأ�صاوي  وت�صتت 
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ال�صهادات  اأ�صحاب  من  هائل  كم  يغذيها  املعا�رشة  الهجرة 

اأماكن  يف  كفاءاتهم  يوظفون  املهنية،  والقدرات  الدرا�صية 

القت�صادية  الهجرات  هذه  زالت  وما  املعمورة.  من  اأخرى 

عائلية،  وا�صرتاتيجيات  فردية  تن�صاأ عن خيارات  »الطوعية« 

ت�صهم، من جهة، يف حت�صني الو�صع الجتماعي للمهاجرين 

اأداء  اأخرى،  جهة  من  وتتيح،  الوطن،  يف  الباقية  وعوائلهم 

وظائف ل تلقى منف�صًا يف الوطن.

�صنخو�ص يف خمتلف حالت الغرتاب التي عربت العامل 

احلديث واملعا�رش، لكن لن يتم التطرق اإىل حركات الهجرة 

مبنظور اأوروبي اأو غربي ل اإيطايل بحت. فالهدف هو ت�صليط 

ال�صوء على ظاهرة الهجرة يف العاملني احلديث واملعا�رش عرب 

درا�صة حركات التنقل الدولية، ما يتيحه على الأقل، ت�صتت 

هي  كما  دول حمددة،  على  تركزت  التي  الدرا�صات  وجتزئة 

ينبغي  كما  والآ�صيوية.  الإفريقية  البلدان  اإىل  بالن�صبة  احلال 

تكييف هذه القراءة مع الواقع املتغري للهجرات املعا�رشة الذي 

التدفق ويف  بناء م�صارات  اإعادة  اتباع نهج �صامل يف  يقرتح 

مراحل  البلدان خالل  بها خمتلف  قامت  التي  الأدوار  حتليل 

الهجرة الدولية. وهو اأ�صلوب ت�صور ال�صتات الذي تو�صع يف 

ع�رش العوملة، حني بداأ املهاجرون بالتنقل بني البلدان وفقدت 

من  تدريجي  ب�صكل  اأهميتها  اجلغرافية  وامل�صافات  احلدود 

للمهاجرين.  الذاتي  والإدراك  الهجرة  حركة  توجيه  حيث 

وهو تو�صع يحتم الإملام بالدينامية وبامل�صارات التي باتت ل 

تقت�رش على اأوروبا اأو اإيطاليا.

يتفادى  الكتاب  هذا  جعلت  التي  الأ�صباب  هي  تلك 

التعمق يف الهجرة الإيطالية مقارنة بتجارب اأخرى، بالرغم 

التاريخ  يف  للهجرة  والنوعية،  الكمية  الكربى،  الأهمية  من 

ال�صفحات  يف  م�صرتكة  قراءة  تقدمي  ف�صلنا  فقد  الإيطايل. 

اخلتامية للف�صل الأخري من املوؤلَّف عن الهجرات الإيطالية اإىل 

اإيطاليا. وهو خيار يعك�ص  اإىل  املتوجهة  اخلارج والهجرات 

يف  ِهمان 
ْ

ُت�ص ظاهرتني  على  ال�صوء  ويلقي  الكتاب  منظور 

درا�صة ما�صي وحا�رش التاريخ الإيطايل ب�صكل اأكرث وعيًا.

تاريخية يف  بدرا�صة  بعُد  الإيطالية  الهجرة  مل حتظ ظاهرة 

يقرب  ما  خالل  اأهميتها  رغم  املطلعون،  يدرك  كما  بلدنا، 

خالفًا  وذلك  الإيطالية،  اجلماعية  الهجرة  من  عام  مائة  من 

الهجرة  عن  متخ�صت  وقد  التاريخية.  ال�صياقات  من  لغريها 

رغم  درا�صات ك�صفت،  الأجنلو�صك�صوين  العامل  الرا�صخة يف 

الهجرات  قدمته  الذي  الإ�صهام  من  كبري  قدر  عن  تناق�صها، 

يف تر�صيخ فكرة املواطنة يف املجتمعات ذات الن�صبة الكبرية 
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من املهاجرين، كاملجتمع الأمريكي على �صبيل املثال. وباتت 

الدرا�صات تويل اهتمامها موؤخراً بالبلدان الأوروبية كفرن�صا 

حالها  بعيد،  زمن  اإىل  الهجرة  جذور  تعود  -حيث  واأملانيا 

حال بريطانيا. ولو ا�صتثنينا بريطانيا العظمى- حيث نتج عن 

الإمرباطورية ال�صتعمارية اإدراك بظاهرة الهجرة يف ما ي�صبه 

التجربة الأمريكية لراأينا اأن للهجرة دوراً اأقل �صاأنًا يف البلدان 

بالبلدان  مقارنة  التاريخي،  البناء  اإعادة  حيث  من  الأوروبية 

التي ت�صم عدداً اأكرب من الأجانب. ينعك�ص ذلك على طريقة 

بني  املنت�رش  الأجانب  رهاب  وعلى  الأجانب  مع  التعامل 

اأية حال، لي�ص بغريب  خمتلف �رشائح املجتمع -والذي على 

على العامل الأجنلو�صك�صوين اأي�صًا -.

وتتميز اإيطاليا، من بني البلدان الأوروبية، التي واإن كانت 

تخترب التعامل مع الأجانب منذ فرتة وجيزة ل تتعدى الع�رشين 

 وم�صتقِبل لثقافات متعددة 
ّ
عامًا -رغم تاريخها الطويل كممر

– فقد كانت حتى منت�صف خم�صينيات القرن املا�صي، البلد 
الأوروبي ذا العدد الأكرب من املهاجرين اإىل اخلارج. اأ�صف 

اإىل ذلك اأن تدفق الإيطاليني اإىل اخلارج اأو تنقلهم يف الداخل، 

ل�صيما يف املناطق اجلنوبية، ما زال م�صتمراً؛ وهو ما يجعل 

غياب اإح�صائيات ومعلومات عن الهجرة الإيطالية يف تاريخ 

البلد َنْق�صًا اأعظم، لأنه يعرقل درا�صة املا�صي وجتاوز ال�صكوك 

القادمة يف  الهجرات  مع  البلد  تعامل  متيز  التي  والتناق�صات 

معًا يف  التمعن  اإىل  الدعوة  هنا جاءت  ومن  الأخرية.  الفرتة 

اأهم ظاهرتني للهجرة التي �صهدتها اإيطاليا يف تاريخها -وهو 

تو�صيح  يف  ت�صهم  لعلها  املوؤلف-  لهذا  اخلتامي  املو�صوع 

و�صيلة  وقدمت  الإيطايل،  التاريخ  ال�صائكة يف  الأمور  بع�ص 

لأولئك  ال�صليمة  الفطرة  ويف  التاريخي  التحقيق  يف  تاأمل 

الإيطاليني الذين ي�صعرون بتنافر مع املهاجرين املوجودين يف 

بلدنا.
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الف�صل االأول:

الهجرات يف ع�رص ما قبل الت�صنيع

  

التنقل الدوري وجاذبية املدن يف اأوروبا

�صّكل التنقل يف ع�رش ما قبل ال�صناعة مورداً ثابتًا لقت�صاد 

الزواج  واأعراف  ال�صباب  متهن  وكان  واملجتمع.  الأ�رشة 

الزراعية،  الأعمال  ومنط  الزراعي  ال�صتيطان  وظواهر 

واحتياجات ال�صناعة التحويلية، وممار�صة احلرف والتجارة، 

يتطلب حركة مكثفة من قبل ال�صكان. كان اغرتاب ال�صباب 

دخل  على  للح�صول  اأو  الأ�رشة  اقت�صاد  يف  الفعلي  لالإ�صهام 

ذاتها.  الأ�رشة  حياة  دورة  �صمن  ممار�صة  الزواج،  ملواجهة 

وكانت ترتبط بنموذج ال�صلوك هذا، وهو مو�صع درا�صات 

 ،)life-cycle-servants( »اإجنليزية، يدعى »خدم دورة احلياة

ففي  ال�صناعة.  قبل  ما  ع�رش  يف  لالنتقال  اأخرى  اأ�صكال 

تقديرات اأجريت يف اإجنلرتا، ظهر اأن بني عامي 1574 و1821، 

اخلم�صة  بني  اأعمارهم  يرتاوح  الذين  ال�صكان  من   %60 كان 

ع�رش والأربعة والع�رشين عامًا، يزاولون وظائف عمل خارج 

املنزل. ومل تكن الظاهرة تقت�رش على هذا البلد: ففي خمتلف 
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اأرجاء اأوروبا، كان ال�صباب خالل القرن ال�صابع ع�رش يغادرون 

الأ�رشة للخدمة يف املنازل اأو املزارع.

وي�صهد على تنقل ال�صباب ملمار�صة الأعمال الزراعية يف 

اأنحاء اأوروبا، اأن ال�صباب العامل، كانت تطلق عليه ت�صميات 

 Valets( املزارع«  »خدم  فرن�صا  يف  يدعون  فكانوا  حمددة: 

يف  وكذلك   ،)Gesinde( »اخلدم«  اأملانيا  ويف   ،)de ferme

احتياجات  تكن  ومل   .)servants in usbandry( بريطانيا 

القت�صاد العائلي حت�صب ح�صابًا حتى للجن�ص اللطيف. فقد 

يف  يعملن  فُكنَّ  التنقل،  هذا  يف  طرفًا  اأي�صًا  الفتيات  كانت 

املنازل ويف احلياكة والن�صيج. اأما ال�صابات فكن ي�صتغلن يف 

اخلياطة وم�صانع احلرير حيث يجدن املاأوى. وكن، �صاأنهن يف 

ذلك �صاأن اأقرانهن، يعملن يف قطاع الزراعة، ل�صيما زراعة 

الكروم. وبخالف ما يرد يف الدرا�صات التي تركز على حركة 

املدى، كانت  الن�صوية يف م�صافات جغرافية ق�صرية  الهجرة 

ال�صابات يقطعن م�صافات طويلة من اأجل العمل. ولعل حالة 

الرنويج كانت خري دليل على ذلك، فكما يظهر يف درا�صات 

متخ�ص�صة، كانت ال�صابات يف بع�ص املجتمعات الرنويجية 

يف نهاية القرن ال�صابع ع�رش، ي�صاركن يف رحالت هجرة تبلغ 

هولندا، حيث العمل يف منازل العا�صمة.    

املرتبطة  الهجرة  كانت  التنقل،  اأ�صكال  خمتلف  بني  ومن 

عدديًا.  اأهمها  ال�صناعية،  اأوروبا  يف  الزراعية  بالن�صاطات 

كانت هجرات ا�صتيطانية هدفها ال�صتقرار يف خمتلف اأرجاء 

انتقلت  حيث  ع�رش،  ال�صابع  القرن  خالل  ل�صيما  اأوروبا، 

�رشق  باجتاه جنوب  الأملان  امل�صتوطنني  من  كبرية  جمموعات 

مماثلة  وا�صعة؛ وحتققت هجرات  م�صتعمرات  لإن�صاء  اأوروبا 

يف هنغاريا مبناطق الفولغا والبحر الأ�صود واأرا�صي برو�صيا. 

امللوك  قبل  من  حوافز  ال�صتيطانية  احلركات  لقيت  كما 

الذين �صجعوا ال�صتيطان �صعيًا اإىل اإ�صالح م�صاحات �صا�صعة 

وكان  اأوروبا.  اأنحاء  يف  املنت�رشة  وامل�صتنقعات  الأهوار  من 

اإىل  فبالنظر  الهجرات؛  هذه  يف  هام  دور  هولندا  ل�صكان 

خ�صو�صية الأرا�صي املنخف�صة واحلاجة اإىل التحكم مبخاطر 

الأرا�صي  ردم  اأعمال  يف  طويل  باع  للهولنديني  كان  املياه، 

واإ�صالحها. كما جتدر الإ�صارة اإىل الدور الأقل �صاأنًا، الذي 

هولندا  من  القادمون  ال�صمكرة،  وخرباء  املهند�صون  قدمه 

املتعلقة  التقنية،  امل�صاكل  حلل  الأوروبية  البلدان  من  بطلب 

با�صت�صالح الأرا�صي الرطبة.

اأما يف املجتمعات الأوروبية يف الع�رش القدمي، فلم ترتبط 

هجرات  كانت  بل  بال�صتيطان.  انت�صاراً  الأكرث  الهجرات 
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ما  وكل  احلقول  يف  املو�صمية  الأعمال  ت�صتهدف  دورية 

يرتبط بالزراعة، �صواء ما تعلق بال�صناعة الزراعية اأو الأعمال 

مئات  ت�صمل  اجلغرافية  التنقالت  هذه  كانت  اليدوية. 

 300 بني  ترتاوح  م�صافات  قطعوا  الذين  العمال  من  الآلف 

بني  ومن  العاملة.  لليد  اجلاذبة  املناطق  لبلوغ  كيلومرت  و700 

اإح�صاء  ت�صجيلها يف  مت  للهجرة،  نظامًا  ع�رشين  عن  يزيد  ما 

التا�صع  القرن  وبداية  ع�رش  الثامن  القرن  نهاية  بني  نابوليوين 

ع�رش -اأنظمة متميزة بالنتقال الدوري واملو�صمي من مناطق 

وم�صتويات  عالية  �صكانية  كثافة  وذات  باملوارد  حظًا  اأقل 

اأجور منخف�صة، نحو مناطق غنية بالبنى التحتية، ومبعدلت 

اأنظمة زراعية و�صناعية متنوعة، ف�صاًل  اأجور مرتفعة وذات 

هولندي  باحث  وقد خ�ص  املناجم-.  العمل يف  فر�ص  عن 

بالدرا�صة �صبعة اأنظمة للهجرة يف اأوروبا ال�صمالية واجلنوبية، 

جذبت معظم الأيدي العاملة اآنذاك.

وكانت هذه املناطق ت�صمل: احلو�ص الكبري لبحر ال�صمال 

اأملانيا-؛  غرب  و�صمال  هولندا  من  كاًلّ  اأ�صا�صًا  -املوافق 

العا�صمة  الكربى يف  الريفية واحل�رشية  املنطقة  اإجنلرتا؛  �رشق 

الفرن�صية؛ �صاحل كاتالونيا وبروفين�صا؛ كا�صتيليا وعا�صمتها؛ 

وتورينو؛  ميالنو  مثل  ومدنًا  اإيطاليا  ب�صمال  بادانيا  اأرياف 

الآلب  جزيرة  عن  -ف�صاًل  تو�صكانا  باإقليم  اجلنوبية  املناطق 

الهجرة  تيارات  وكانت  بعا�صمتها.  ولت�صيو  وكور�صيكا- 

قبل  التقاليد  ر�صختها  ب�صورة  امل�صارات  هذه  على  تلتقي 

ال�صتطالع النابوليوين، تيارات كان يف و�صعها جتاوز مائتي 

األف �صخ�ص �صنويًا، ت�صمل فرقًا من العمال متميزة بت�صل�صل 

يقوم  -حيث  حقيقية  هجرة  �صال�صل  �صارم.  داخلي  هرمي 

العالقات  وحتديد  العاملة  الأيدي  بجمع  العمال  روؤ�صاء 

والتفاق مع اأ�صحاب العمل ب�صاأن اأوقات العمل والأجور- 

ت�صتهدف الأعمال الزراعية والبناء والت�صييد واحلرف اليدوية 

املتوفرة يف املدن.

حركات  معظم  اأن  الدرا�صات  من  العديد  اأظهرت  وقد 

التنقل اجلغرايف يف هذا ال�صياق قدمت من املناطق اجلبلية. اإذ 

كتب املوؤرخ الفرن�صي ال�صهري فريناند بروديل يقول: »اجلبل 

م�صنع رجاٍل قيد ا�صتخدام الآخرين«، يف حديثه عن التنقل 

الثاين،  فيليب  املتو�صط يف عهد  البحر  منطقة  اجلبال يف  من 

بالبيئة  املرتبطة  الفعلية  واحلاجة  اجلبلية  املناطق  فقر  اإىل  نظراً 

والكثافة ال�صكانية للمناطق اجلبلية. اجلبال باعتبارها فقرية، 

منعزلة، كثيفة ال�صكان كانت م�صطرة اإىل دفع رجالها باجتاه 

ال�صهول واملدن املحيطة بجبال الآلب، �صاأنها يف ذلك �صاأن 
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املتو�صط،  البحر  حول  اأوروبا  يف  الأخرى  اجلبلية  املناطق 

تنقل  م�صدر  كانت  اأنها  حديثة  درا�صات  اأظهرت  والتي 

جغرايف مثمر وممف�صل. مل يكن ذلك التدفق ي�صتند اإىل كثافة 

ال�صكان وحدها اأو اإىل الطبقة الفقرية بحد ذاتها، كما مل تكن 

تلك اجلماعات تق�صد الأعمال الزراعية يف ال�صهول واملدن 

وخمتلف  اليدوية  احلرف  ذوي  هجرة  كانت  بل  فح�صب، 

العي�ص  م�صادر  فتوفر  ذاتها  اجلبال  تعرب  التجار،  اأ�صناف 

التجارة  الهجرة،  تلك  عن  وانبثقت  اأي�صًا.  املحلية  والرثوة 

اأ�صا�صها  مزدهرة  اقت�صادية  ن�صاطات  اأن�صاأت  التي  املتنقلة 

العالقات التجارية املمتدة على م�صاحات �صا�صعة.   

التجارة  يف  املنهمكني  املتجولني  الباعة  ترافق  وكانت 

املحدودة وقوامها املنتجات الغذائية واملفرو�صات، �صبكات 

جتارة اأعظم �صاأنًا، انبثقت عن انت�صارها نخب حملية متمكنة 

داخل املناطق اجلبلية. 

وقد ظهرت يف نظام الهجرة التي �صملت املنطقة ال�صاملة 

الو�صطى  ال�صخرية  والكتلة  واأنغدوك،  والبرييني،  لإ�صبانيا، 

التجار املنحدرين  الغربية، �صاللت هامة من  وجبال الآلب 

من اجلبال الفرن�صية بني القرنني ال�صابع والثامن ع�رش، اأ�ص�صوا 

فاإن  وهكذا،  الإ�صبانية.  املدن  يف  مزدهرة  جتارية  �صال�صل 

�صبكة بيع الكتب املتجولة، التي مهدت يف القرن الثامن ع�رش 

اأوروبا الغربية،  لن�صاأة �صل�صلة وا�صعة من املكتبات يف عموم 

الفرن�صية.  دوفني  وديان  اإحدى  واقعة يف  قرية  مولدها  كان 

كما ك�صفت الدرا�صات عن تيارات هجرة مماثلة يف اأحوا�ص 

الأبنني الإيطالية ال�صمالية والو�صطى مثل البونرتميولي�صي بني 

تو�صكانا وليغوريا، حيث التجارة املتجولة القدمية بالكتب. 

للتجارة كانت  الهجرة  من  متنوعة  اأ�صكاًل  فاإن  وباخت�صار، 

وكانت  واأ�صكتلندا،  والبرييني  الآلب  جانبي  على  قائمة 

من  اأجزاء  يف  كما  اجلنوب:  جبال  بع�ص  يف  اأحيانًا  حا�رشة 

وكانت  املغرب.  جبال  �صل�صلة  اأو  الإيطالية  الأبنني  حبال 

اليدوية،  احلرف  مبمار�صة  تقرتن  ما  غالبًا  املتنقلة  التجارة 

الدوؤوب  بالتنقل  الأخرى  هي  واملتميزة  واملثمرة،  املتنوعة 

واحلركة امل�صتمرة.

ول �صك اأن الهجرة الأكرث انت�صاراً على الإطالق والأوفر 

اليدوية؛  احلرف  بهجرة  تتمثل  املتعمقة،  بالدرا�صات  حظًا 

وهي حركة را�صخة اجلذور داخل �رشكات القرون الو�صطى؛ 

اإذ كان رب العمل ير�صل املتمهن، بعد فرتة تدريبية قد تدوم 

تتميز  حيث  اآخر  مكان  يف  خربة  ليكت�صب  اأعوام،  ع�رشة 

الهجرات  هذه  اأدت  وقد  عريقة.  بتقاليد  احلرفة  ممار�صة 
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اخلا�صة بال�رشكات اإىل تطور حركات �صارك فيها ممثلو املهن 

التقنية اجلديدة، لعل اأ�صهرها كان الطواف يف فرن�صا واجليل 

املتجول للحرفيني الأملان. ويزخر الأدب الإيطايل يف القرن 

الذين  الباعة  احلرفيني  مالمح  عن  مبالحظات  ع�رش  ال�صابع 

للعمل  الآلب والأبنني  قراهم يف جبال  ينحدرون من  كانوا 

يف الأرياف واملدن املجاورة. اأما الدرا�صات الأخرية، فتتيح 

الك�صف عن هجرة عمال متخ�ص�صني انتقلوا دوريًا من �رشق 

العمل  اأرباب  تلبية لدعوات  وغرب جبال الآلب الإيطالية، 

املدن يف  اأ�صهر  املباين يف  ت�صييد  املنهمكني يف  واملعماريني، 

ومن  البناء  عمال  من  جمموعات  كانت  كما  النه�صة.  ع�رش 

تغيب مو�صميًا  »اأر�صتقراطية عاملة«  املعتربة  طارقي احلديد، 

يف  كفاءاتها  لتقدمي  البرييني  يف  اجلبلية  املجتمعات  عن 

الأنغدوك ويف كاتالونيا.

بالزراعة  اخلا�صة  الدورية،  الهجرة  اأهمية  من  وبالرغم 

والتجارة واحلرف اليدوية يف اأوروبا ما قبل ع�رش ال�صناعة، 

الع�رش  يف  للتنقل  قويًا  دافعًا  احل�رشية  املراكز  جاذبية  كانت 

القدمي. فقد كان املثل الأملاين ال�صائد يف القرون الو�صطى يقول 

»هواء املدينة يحرر الإن�صان«، اإ�صارة اإىل احلرية التي وجدها 

الأرياف  من  نزوحهم  خالل  الإقطاعية  زمن  يف  املزارعون 

بحثًا  للقرويني،  ماأوى وملجاأ  التي مل تكن حم�ص  املدن  نحو 

اإىل  ما�صة  حاجة  يف  احل�رشية  املراكز  كانت  اإذ  التحرر.  عن 

املهاجرين، فت�صتقطب وتوفر الوظائف يف �صتى املجالت.

كانت املدن يف ع�رش ما قبل الت�صنيع تتميز مبعدل وفيات 

دميوغرافيًا  جتديداً  فتحتاج  الولدات،  معدل  تفوق  عالية 

التكد�ص  املرتفع  الوفيات  معدل  ال�صبب يف  وكان  م�صتمراً. 

التحتية  البنى  ال�صحية والنق�ص يف  الب�رشي، و�صوء الظروف 

تدفق  عنها  ويعو�ص  ي�صدها  كان  ثغرات  وهي  واملرافق؛ 

القرن  يف  ال�صناعي  التطور  يكن  مل  امل�صتمر.  املهاجرين 

ُيقراأ يف  اإذن، املحرك احلافز للتح�رش، خالفًا ملا  التا�صع ع�رش 

من  عليه  ترتب  وما  بالت�صنيع  الهجرة  تربط  التي  الدرا�صات 

يف  املدينة  نحو  الهجرة  ات�صمت  وقد  الأرياف.  من  نزوح 

اإطار حاجة ثابتة اإىل التوازن الدميوغرايف، باأهمية ق�صوى يف 

الع�رش احلديث، فاقت اأهميتها يف الع�صور الالحقة.  

ال�صكان  بارتفاع عدد  املتميز  ال�صاد�ص ع�رش،  القرن  ويف 

الناحية  من  -�صواء  اأوروبا  يف  الهجرة  حركات  وزيادة 

القت�صادية اأو ال�صيا�صية اأو الدينية-، ترتبت زيادة عدد ال�صكان 

يف املدن على الهجرة اأ�صا�صًا. ومتيز التطور امللحوظ يف تلك 

الأعوام بتو�صع مدن ذات كثافة �صكانية خمتلفة: فمدينة اإ�صبيلية 
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على �صبيل املثال، زاد فيها عدد ال�صكان من 45.000 ن�صمة عام 

1500م اإىل 135.000 عام 1600، فيما منت مدينة هامبورغ حيث 

انتقل العدد من 15.000 اإىل 40.000 ن�صمة يف الفرتة ذاتها. اأما 

اأم�صرتدام من  انتقلت  اأعظم:  الزيادة فيها  العوا�صم، فكانت 

وحتولت  1622؛  عام   104.000 اإىل   1514 عام  ن�صمة   15.000

لندن من 60.000 عام 1520 اإىل 187.000 عام 1600م، وكذلك 

مدريد التي بلغ عدد �صكانها 65.000 ن�صمة يف الفرتة نف�صها، 

فيما كان العدد ل يزيد عن 4500. لكن العا�صمة الإجنليزية ما 

بني القرنني ال�صابع والثامن ع�رش، احتكرت وحدها 80% من 

النمو الطبيعي يف عموم اإجنلرتا.

ال�صعيد  على  منت�رشة  ظاهرة  احل�رشي  النمو  وكان 

وال�رشقية.  الغربية  اأوروبا  يف  متفاوتة  بن�صب  الدميوغرايف 

ر املدن يف القرن اخلام�ص ع�رش  ففي رو�صيا، حيث كان تطوُّ

حقيقة واقعة يف بع�ص الوليات، كمو�صكو على �صبيل املثال، 

�صهد القرن ال�صاد�ص ع�رش منو مدن اأخرى، ول�صيما مبحاذاة 

نهر الفولغا. مدن مثل �صمارا و�رشاتوف، وجدت احلافز يف 

و�صول  ت�صجع  كانت  ال�صتعمارية  ال�رشكات  اإحدى  عمل 

�صكان جدد، موفرة لهم خمتلف المتيازات. ويف ال�صهوب 

اإىل  البلد ن�صاأت مدن وحتولت  اأخرى من  اأرجاء  اأي�صًا، ويف 

اأماكن ا�صتقبال للحرفيني والتجار، بعد اأن كانت جمرد مراكز 

ع�صكرية.

كما �صاعفت املدن الإيطالية عدد �صكانها يف نهاية القرن، 

ينا، وَبالريمو، كتانيا ويف عا�صمة مملكة 
ّ

كما هي احلال يف ِم�ص

يف  اأما  اأوروبا.  مدن  اأكرب  اإحدى  اأ�صبحت  التي  نابويل، 

ن�صمة   100.000 روما  بلغت  فقد  الو�صطى،  اإيطاليا  وليات 

يف نهاية القرن بعد اأن كانت ت�صم 50 األفًا عام 1526، وكذا 

ال�صكان  ت�صاعف عدد  ال�صمالية، حيث  الوليات  احلال يف 

يف ميالنو والبندقية، مع اأن الزيادة كانت متوا�صعة يف مدينة 

فلورن�صا.

ومن املاألوف وال�صائد يف العهد القدمي اأن املدن الأوروبية 

الفقراء املهم�صني يف الأرياف. وقد  كانت ت�صتقطب وتفنت 

�صكلت موؤ�ص�صات الرعاية الجتماعية، املتمركزة يف املدن، 

حافزاً قويًا لتح�رش املزارعني يف زمن القحط والكوارث التي 

مل  املدن  اأن  غري  الت�صنيع.  قبل  ما  ع�رش  يف  بالأرياف  حلت 

التجار  ا�صتقبلت  بل  فح�صب،  واملت�صولني  الفقراء  ت�صتقطب 

وال�صادة اأي�صًا؛ كما اأن ا�صتيطان رجال الأعمال ذوي املكانة 

ذاتها.  املدن  يف  ديناميًا  عاماًل  كان  املرموقة  الجتماعية 

ومقراً  هامة  مل�صتوطنات  مركزاً  املدن-املوانئ  فاأ�صبحت 
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للتجار الأجانب بف�صل جاذبيتها املرتتبة على موقعها اجلغرايف 

وتوفر �صتى فر�ص العمل. وهي م�صتوطنات ا�صتقرت يف مدن 

اأطل�صية  اأو  مر�صيليا،  مثل  جنوبية  اأو  هامبورغ،  مثل  �صمالية 

مثل بوردو ول�صبونة. 

واإن مل تكن الطبقة املهم�صة وحدها، امل�صوؤولة عن زيادة 

الهجرة نحو املدن، فلم يكن �صكان الأرياف اأي�صًا، الوحيدين 

يف تغذية ظاهرة التح�رش التي ميزت اأوروبا احلديثة. فقد ربط 

الوجهة القت�صادية مبدن  �صاأنًا من  اأقل  املهاجرين مدنًا  تدفق 

ممار�صة  تكن  فلم  اأعظم.  وظيفية  فر�صًا  توفر  كانت  اأخرى 

يف  القت�صاد  قبل  من  هامة  ا�صتقطاب  بوؤرة  وهي  احلرف، 

املدن  نحو  الأرياف  من  املتوجهني  ال�صباب  جتذب  املدن، 

الأرياف  من  الدوري  التنقل  هذا  جانب  فاإىل  للتمهن؛ 

كانت  ال�صغرية،  التجارة  اأ�صكال  مبختلف  املرتبطة  واحلركة 

الهجرة تربط ما بني املدن ال�صغرية وتلك الأكرب حجمًا.

متار�صه  كانت  ما  تلك،  اجلذب  عوامل  اإىل  وي�صاف 

العوا�صم. فقد ترتبت زيادة عدد ال�صكان فيها على الطلب 

املتعلق بعمليات ت�صييد وترميم وتزيني املقار احلكومية، وعلى 

قدوم املوظفني والعاملني يف اخلدمات الإدارية-البريوقراطية، 

وممثلي  املتميزة -كاملثقفني  املجتمع  �رشائح  متدن  ارتبط  فيما 

وكانت  الدينية.  واملوؤ�ص�صات  اجلامعات  بوجود  الكني�صة- 

عاماًل  العوا�صم،  املتمركزة يف  الع�صكرية،  الوظائف  ممار�صة 

للحروب،  امل�صتمر  التكرار  التمدن، يف ظل  اآخر يف عملية 

اأو  واملدين  الديني  اجلانب  مع  املتناق�صة  مظاهرها  يف  �صواء 

املواقف من ال�رشاعات الدولية. 

احلروب والت�صتت الديني واملعاهدات

الغزاة  اأمام  ال�صكان  من  كاملة  جمموعات  فرار  ي�صكل 

وجيو�ص الأعداء ف�صاًل مركزيًا يف تاريخ الهجرات يف ع�رش 

ما قبل الت�صنيع. فقد ت�صببت احلروب الأهلية والدينية، وتلك 

املوجهة �صد الدول الأجنبية، يف نزوح ال�صعوب. اإذ كانت 

الهجرة  يف  تت�صبب  العجوز  القارة  عرب  تقدمها  يف  اجليو�ص 

عديد  بني  من  عامًا،  الثالثني  حرب  زالت  وما  اجلماعية. 

يتم ذكرها كحدث  اأوروبا احلديثة،  التي دمرت  ال�رشاعات 

الأوبئة  وانت�صار  الدميوغرايف  بالنهيار  فقط  لي�ص  ارتبط، 

وتكراراً  مراراً  حتل  كانت  التي  الكوارث  -وهي  والقحط 

بت�رشد وت�صتت  الت�صنيع-، بل  قبل  اأوروبا ما  باأرياف ومدن 

اأعداد كبرية  اأملانيا خالل تلك احلرب  ماأ�صاوي. فقد عربت 

عن  ف�صاًل  للجيو�ص،  التابعني  واخلدم  وال�صباب  الن�صاء  من 
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من  هروبًا  الالجئني  من  هائل   
ّ
وكم واحليوانات،  العربات 

�رشاوة املعارك. هجر اآلف املزارعني اأرا�صيهم لأن اجليو�ص 

كانت يف اإقامتها املوؤقتة ت�صتهلك احتياطات الغذاء اأو تهدم 

تكن  مل  التي  ففي ورتنربغ وحدها،  احل�صاد.  وتدمر  املنازل 

ميدان معركة بل ممراً للجيو�ص، انخف�ص عدد ال�صكان خالل 

هبط  بينما  ن�صمة،   100.000 اإىل   450.000 من  الرهيبة  احلرب 

عدد ال�صكان يف املراكز الكربى بن�صبة 70%. وفاقمت الهجرة 

النخفا�ص الدميوغرايف املرتتب على معدل عال يف الوفيات. 

ففي بع�ص املناطق التي كانت م�رشحًا للعمليات الع�صكرية، 

بولندا، كما  باجتاه  ال�صكان  اأعداد كبرية من  التي غادر منها 

يف �صلي�صيا، زادت خ�صارة ال�صكان عن ن�صبة 20%. ويف كل 

�صوب ومكان، كما اأظهرت الدرا�صات، اختلط النخفا�ص 

املرتتب على الهجرة بذلك الذي �صببه معدل الوفيات.

حاد  بارتفاع  متيزت  التي  املدن،  نحو  الهجرة  اأن  كما 

املزارعني  تنقل  اإىل  ا�صتندت  ع�رش،  ال�صابع  القرن  خالل 

املدينة  ففي  الدامية.  احلروب  م�رشح  من  الفارين  الالجئني، 

عدد  يفوق   1640 عام  الالجئني  عدد  كان  فيمار،  الأملانية 

ال�صكان. ويف �صتوتغارت عام 1638، كان 33% من الولدات 

تخ�ص اأ�رش املواطنني الأجانب. وكذا احلال يف 55% من ن�صبة 

الوفيات. وكانت املدن الكبرية تتمتع بحماية اأكرب من ويالت 

�صببها  ا�صتثنائية  لهجرات  مالذاً  بالتايل  فاأ�صبحت  احلرب، 

الأقل حماية  واملتو�صطة احلجم،  ال�صغرية  املدن  اأما  احلرب. 

ب احل�صار املتكرر يف ال�صلب والنهب و�صتى 
ّ
ع�صكريًا، فت�صب

اأو ق�رشي لل�صكان.  العنف، ف�صاًل عن ت�رشد طوعي  اأ�صكال 

ومل ت�صهد املدن ا�صتقراراً واإعادة اإعمار واإ�صكان اإل يف نهاية 

احلكام،  بع�ص  عليه  �صجع  الذي  ال�صتيطان  وبف�صل  احلرب 

زراعية  مناطق  يعمرون  النا�ص  عاد  اإذ  هوهنت�صولرن،  كاأ�رشة 

وا�صعة يف الأقاليم الأكرث ت�رشراً من ال�رشاع الطويل.

ورافقت هجرات كربى احلروب التي ن�صبت لحقًا بني 

والرو�صية.  والعثمانية  الهاب�صبورغية  اإمرباطوريات:  ثالثة 

اأوروبا  �رشق  �صملت  التي  الهجرة  يف  احلروب  ت�صببت  اإذ 

وجنوبها. 

اقت�صادية  خلفية  اإىل  ت�صتند  مل  التي  الهجرات  بني  ومن 

اإىل  يرمز  مثل  اأهم  ولعله  الدينية،  الأقليات  ت�رشد  وطوعية، 

الهجرة املرتتبة على قرارات �صيا�صية اأو اإىل اأعمال قمع عنيفة 

يف  والنفي  الت�رشيد  اأمثلة  اأ�صهر  وكانت  ال�صلطات.  قبل  من 

ع�رش ما قبل الت�صنيع تتعلق بت�صتت اليهود املبَعدين من اإجنلرتا 

يف القرن الثالث ع�رش، ومن فرن�صا يف القرن الرابع ع�رش، ومن 
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من  اليهود  اإليه  تعر�ص  وما  ع�رش،  اخلام�ص  القرن  اإ�صبانيا يف 

العقوبات املتكررة مبوجب اأوامر �صادرة يف بع�ص الوليات 

يف  اأخرى  �صهرية  ديني  ت�رشد  حالت  وح�صلت  الأملانية. 

والهوغونوطيني   1609 عام  املطرودين  للموري�صكيني  اإ�صبانيا 

واقع  1685. ويف  عام  بعد  الفرار  على  املرغمني  الفرن�صيني، 

الأمر، فاإن احلروب الدينية التي رافقت الإ�صالح والإ�صالح 

امل�صاد، جنم عنها ما يزيد عن مليون لجئ �رشيد. ففي القرنني 

ال�صاد�ص وال�صابع ع�رش، ا�صطر النا�ص اإىل الهروب من خمتلف 

بح�صب  والكاثوليكية،  الربوت�صتانتية  الأوروبية،  البلدان 

تعزل  كانت  احلديثة  الدول  �صيا�صات  لأن  ذلك  انتماءاتهم، 

اأن ت�صكل خطراً على  املعار�صة، خ�صية  الدينية  املجموعات 

وبالفعل،  الفا�صدة.  الدول  يف  املطلق  احلكم  وعلى  الوحدة 

الق�صائي  الطرد  باإجراءات  �صواء  الأقليات  فقد مت �صمل هذه 

من  العنيف  الق�رشي  الطرد  بتدابري  اأو  الجتماعية  احلياة  من 

اأرا�صي الدولة.

يتوجب  اإزعاج  عن�رش  متثل  الدينية  الأقليات  كانت  واإذا 

احلديثة  القومية  الدولة  تاأ�صي�ص  يف  املنهمكني  احلكام  على 

لالإثراء  م�صدراً  كانت  ذاتها  الأقليات  فاإن  منه،  التخل�ص 

اأدى  التي كانت ت�صتقبلها. فقد  القت�صادي والثقايف للدول 

حول  خمتلفة  مناطق  يف  وت�صتتهم  اإ�صبانيا  من  اليهود  اإبعاد 

اإىل ت�صكيل  املتو�صط والقارة الأوروبية بعد عام 1492  البحر 

العديد من املجتمعات العرقية-الدينية ذات الطابع اليهودي، 

اأنف�صهم.  اليهود  باإدارة  هامة  جتارية  حركة  تكوين  واإىل 

وهكذا، كانت الأزمة يف معظم املناطق الإ�صبانية املهجورة 

-وباملقابل، احلافز القوي للتجارة يف املناطق التي ا�صتقبلت 

اليهود- من بني التداعيات املرتتبة على طرد املوري�صكيني من 

اإ�صبانيا عام 1609.  

اأنتج طرد ما يقرب  املثال،  �صبيل  بلن�صية على  ففي مملكة 

من 270.000 من املوري�صكيني »�رشبًا من الكارثة الأر�صية«، 

اجلزيرة  �صبه  جنوب-�رشقي  الرثية  املقاطعة  دمرت  التي 

للبحر  اجلنوبية  ال�صفة  مدن  يف  هوؤلء  تفرق  اإذ  الإ�صبانية. 

اآ�صيا  مدن  اأهم  ويف  املغرب  يف  معظمهم  وا�صتقر  املتو�صط، 

وب�صورة  املناطق.  هذه  اقت�صاد  تعزيز  اإىل  اأدى  ما  ال�صغرى، 

غري خمتلفة، فقد اأ�صهم اإبعاد املنتمني اإىل الأقلية الهوغونوطية 

اإثراء  يف  اقت�صاديًا،  ومتمكنون  مثقفون  وجلهم  فرن�صا،  من 

التي  الربوت�صتانتية  الدول  وبقية  وبرندنربغ،  واإجنلرتا  هولندا 

توجهت اإليها هذه الأقلية الدينية.

من  والهاربني  ال�صيا�صيني  املعار�صني  رحيل  وت�صبب 
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احلروب يف زيادة عدد �صكان املدن الرئي�صية يف اأوروبا. ففي 

من  و1650   1600 عامي  بني  ال�صكان  عدد  ازداد  اأم�صرتدام، 

اإىل 175.000 ن�صمة، حيث افتنت الالجئون مبناخ من   60.000

الأوروبية.  البلدان  من  هولندا عن غريها  مييز  كان  الت�صامح 

وقد حل باملدينة ال�صمالية املنفيون الفرن�صيون والتجار الأثرياء 

يحكمها  كان  التي  اأنتوارب  مدينة  اأو  اإ�صبانيا  هجروا  الذين 

الإ�صبان، نتيجة ال�صيق وعدم الت�صامح ال�صيا�صي. كما اأ�صهم 

املبعدون لأ�صباب دينية يف اإعمار وحت�رش مدن اأمريكا ال�صمالية. 

وقد ا�صتقرت تلك الأقليات الدينية يف بع�ص اأهم املدن مثل 

فيالدلفيا، مدينة الكويكرز )املذهب الربوت�صتانتي(، وهناك 

اأقليات دينية، كما �صنذكر يف ال�صفحات الالحقة، هجرت 

اإجنلرتا يف عهد كرومويل لبلوغ ال�صفة املقابلة ملا كان يطلق 

عليه »بحر املرافعات«.

بال�صبغة  اجلغرايف  التنقل  من  اأخرى  اأ�صكال  ومتيزت 

احلكومية،  ال�صلطات  قرارات  ت�صببت  حيث  ال�صيا�صية، 

يف  احلدود،  ر�صم  واإعادة  واملعاهدات  الدولية،  والقواعد 

الظاهرة  الهجرة تلك  اأن تغدو  املعنية. وقبل  ال�صعوب  ت�رشد 

تنظيمها  على  امل�صتقبلة  الدول  اأرغمت  التي  اجلماهريية 

وحتديدها كمًا ونوعًا منذ نهاية القرن التا�صع ع�رش -انطالقًا من 

العتبارات القت�صادية ومقت�صيات التوازن املحلي والدويل-، 

اإىل  اإجراءاتها بحق الأجانب  اأخ�صعت  فاإن �صيا�صات الدول 

تقديراتها الع�صكرية والجتماعية والقت�صادية.

دقيقة  قيوداً  تفر�ص  القدمي  العهد  يف  الدول  تكن  ومل 

املبادئ  اإىل  ت�صتند  ال�صائدة كانت  الأفكار  الهجرة لأن  على 

ال�صكان  عدد  وزيادة  ح�صور  تعترب  كانت  التي  التجارية، 

مبثابة م�صدر ثراء يتحتم العمل على ت�صجيعه ب�صتى الو�صائل. 

اإمكانية العتماد على قدر كبري  اأجل  ولالأ�صباب ذاتها ومن 

من الرجال يف جيو�صها، كانت الدول متنع الهجرة املعاك�صة، 

تبنيها  مت  التي  الإجراءات  فمنعت  البلد،  من  اخلروج  اأي 

هذه  من  انطالقًا  ع�رش،  وال�صابع  ع�رش  ال�صاد�ص  القرنني  يف 

املبادئ، اجلماهري من التنقل، فيما راحت بع�صها ت�صعى علنًا 

على  �صغوطًا  بذلك  ممار�صة  جديدة،  ح�صود  اجتذاب  اإىل 

احلرية الفردية يف اتخاذ القرارات.

بالهجرة  الق�رشي  التحكم  يف  الأخرى  الو�صائل  ومتثلت 

نهاية  املربمة يف  الدولية  التفاقيات  قبل احلكومات، يف  من 

احلروب التي دمرت اأوروبا بني القرنني ال�صابع ع�رش والثامن 

التي  احلدود  وفق  احلال،  هذه  يف  الهجرة  ومتيزت  ع�رش. 

تف�صل بني الأوطان، »بالداخلية« و»الدولية«، مبا يف ذلك من 
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تداعيات على املهاجرين. وترتبط بع�ص الأمثلة على »�صيولة« 

للهجرة،  املختلفة  ال�صفات  من  يتبع  ما  احلدود هذه، وعلى 

بني  العالقات  يف  احلتمية  تداعياتها  وتظهر  البلدان،  بتاريخ 

خمتلف مكونات ال�صعب ويف ال�رشاعات امل�صتمرة بينها. ففي 

التجربة الأوروبية، ميز انتماء وطني متبادل الألزا�ص واللورين 

اأرا�صي  يف  منت�رشة  ومناطق  الأملانية؛  الفرن�صية  احلدود  على 

اإيطايل  واقع  عن  ف�صاًل  الكربى،  ال�رشقية  الإمرباطوريات 

متنوع على احلدود الإيطالية الفرن�صية والإيطالية النم�صاوية. 

ففي كافة هذه املناطق، املتميزة بالتعاي�ص بني خمتلف الأقليات 

العرقية، هناك »تنقل« للتخوم واحلدود، ناجم عن التفاقيات 

الدولية، و�صبب للهجرة املاأ�صاوية، الطوعية اأو الق�رشية، لأفراد 

واأ�رش وجمموعات كاملة، لغاية �صنني قليلة خلت.        

الهجرات خارج اأوروبا: اال�صتعمار والهجرات الق�رصية

ومنو  وال�صتعمار  اجلغرافية  الكت�صافات  ظاهرة  حفزت 

التجارة ما بني القارات والتغلغل التب�صريي يف الع�رش احلديث 

على الهجرات العابرة للمحيط. وقبل اأن تقوم �صيا�صات الدول 

يف العامل القدمي بت�صجيع هجرة الأوروبيني كو�صيلة ا�صتعمارية، 

العاملة  لالأيدي  الق�رشي  التنقل  عرب  حتقق  قد  الإ�صكان  كان 

املحلية اأوًل، والتابعني مبوجب التفاقيات لحقًا، اأي اأولئك 

الذين كانوا يقدمون خدماتهم ملن ينقلهم اإىل اأمريكا عو�صًا 

عن دفع اأجور الرحلة، ف�صاًل عن امل�صاجني والأفارقة ال�صود. 

لالأرا�صي  الأوىل  الفتوحات  خالل  احلرة  الهجرة  ولقيت 

الأمريكية، دعمًا من الباحثني عن ثروات املناجم، املت�صللني 

موارد  على  احل�صول  اأجل  من  الفاحتة  اجليو�ص  �صفوف  بني 

الذهب والف�صة، الأ�صطورية يف البالد امل�صتعمرة، ف�صاًل عن 

الذين �صجعوا على  الدعم الذي قدمه املب�رشون الكاثوليك، 

الإجنيل  تعاليم  اإىل ن�رش  �صعيًا  الأرا�صي اجلديدة  الهجرة نحو 

بني ال�صكان املحليني.

اإذن، وكما ذكرنا اأعاله، مل تكن القوى العظمى ترحب 

فقدانهم  خ�صية  للمحيط،  العابرة  الكربى  الهجرات  بنمو 

يكفي  اإذ  متوا�صع.  بعدد  اأ�صاًل  كانوا  الذين  البلد،  ل�صكان 

الإملام يف هذا ال�صياق باأن اإ�صبانيا يف نهاية القرن ال�صابع ع�رش 

مل يكن �صكانها يتجاوزون 8 ماليني ن�صمة؛ وكانت فرن�صا يف 

نف�ص الفرتة تعد 16 مليونًا؛ ومل يكن عدد �صكان اإجنلرتا يفوق 

5 ماليني؛ ويف الربتغال كان عدد ال�صكان مليونًا واحداً؛ اأما 

وتفيد  ن�صمة.  ماليني   3 يعمرها  فكان  املنخف�صة،  الأرا�صي 

يف  بال�صتيطان  الأويل  الهتمام  قلة  تف�صري  يف  الأرقام  هذه 
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يتم  الأوروبيني -وخا�صة حني  قبل  الأمريكية من  الأرا�صي 

ربطها باملبادئ الأ�صا�صية للدول احلديثة، التي كانت تنظر اإىل 

الدفاع عن البلد انطالقًا من الذهب وحجم قوات امل�صاة-.

اإذن مل تكن اأعداد الأوروبيني الذين �صاركوا يف الهجرات 

العابرة للمحيط بعد الكت�صافات اجلغرافية الكربى يف الن�صف 

الثاين من القرن اخلام�ص ع�رش كبرية، اإذ بلغ عدد الإ�صبان الذين 

ع�رش.  ال�صاد�ص  القرن  يف   200.000 اجلنوبية  باأمريكا  حلوا 

منت�صف  يف  الربازيل  اإىل  الربتغال  من  القادمني  عدد  وكان 

القرن ذاته ل يفوق 4000. وحتققت عملية ال�صتيطان الأوىل 

وب�صفة  اأوروبا،  من  القادمني  يد  على  ال�صمالية  اأمريكا  يف 

خا�صة من اإجنلرتا وهولندا، يف بداية القرن ال�صابع ع�رش. كما 

اآ�صيا  اإىل مراكز ال�صتيطان يف  العدد  بلغت هجرات حمدودة 

ال�صواحل.  ومبحاذاة  اجلزر  بع�ص  يف  ا�صتقرت  اأو  واإفريقيا، 

يف  الهولنديون  ا�صتوطن  ع�رش،  ال�صابع  القرن  منت�صف  ويف 

يف  التوغل  اأي  »تريك«،  يدعى  مبا  و�رشعوا  اجلنوبية  اإفريقيا 

اأعداداً   
ّ
الداخل، الذي عظم �صاأنه بعد قرن من الزمن، ف�صم

كبرية من امل�صتوطنني. فقد بلغ عدد البويريني 15.000 يف عام 

عام 1672م. وحل ال�صتيطان  اأن كانوا 168 فرداً  بعد   ،1795

ومكاو  جاوة  مثل  مبراكز  الآ�صيوية  القارة  يف  ال�صتعماري 

على يد الربتغاليني، كما ا�صتوطن الإجنليز يف الأرا�صي الهندية 

ال�صا�صعة مثل بومباي ومدرا�ص.

على  اجلديد  العامل  يف  الأوىل  التوغل  عمليات  وحتققت 

ب�رشاع  با�رشوا  الذين  »كونكوي�صتادور�ص«،  الفاحتني  يد 

واإىل  عنفه  اإىل  بالإ�صارات  الأدبيات  تزخر  احل�صارات،  بني 

ال�صحايا واخل�صائر الب�رشية التي حلت بال�صكان املحليني. ومت 

اأمريكا  ال�صتعمار يف  من  النوع  اإىل هذا  الرامز  املثل  اختبار 

الإ�صبانية، حيث جرى تر�صيخ ال�صتيطان الب�رشي لالأرا�صي 

ومتثل  احلمر«.  »للهنود  عنيفة  �رش�صة  مطاردة  عرب  اجلديدة 

عاملة  اأيد  على  امل�صمون  احل�صول  اإىل  تهدف  ببعثات  الأمر 

على  الأ�صليون  ال�صكان  فيها  اأجرب  التي  الأرا�صي  يف  جمانية 

هجرها.

جرى ا�صتيطان اأمريكا اجلنوبية يف بدايته عن طريق الأيدي 

الأمريكتني  يف  املحلي  التجنيد  منابع  لكن  املحلية.  العاملة 

البلدان  يف  والتجارة  الإنتاج  متطلبات  لتلبية  تكفي  تكن  مل 

الق�رشية  بالهجرة  ال�صتعانة  متت  فقد  وبالتايل،  الأوروبية. 

ال�صتعمار.  اأو  ال�صتيطان  اأجل  من  �صواء  الأفارقة،  للعبيد 

نظام  اإر�صاء  مت  ع�رش،  ال�صاد�ص  القرن  من  انطالقًا  وهكذا، 

باأدوار  -وداخلها،  الأطل�صية  القارات  يف  دويل  اقت�صادي 
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ال�صحراء  وجنوب  ال�صتعمارية  البلدان  ومعظم  خمتلفة- 

الإفريقية، اجلزء الأقل �صكانًا يف القارة، الذي تعر�ص لنهب 

اإ�صايف ل�صكانه ب�صبب املتاجرة بالعبيد.

يف  الأوروبية  البلدان  من  القادمة  املنتجات  وكانت 

بالعبيد  اإفريقيا  يف  مبادلتها  جتري  املثلث،   النظام  هذا  اإطار 

الكارييب  يف  ال�صكر  مقابل  مقاي�صتهم  جتري  كانت  الذين 

والربازيل. اأما يف الأ�صواق الأوروبية، فكان ال�صكر يقاي�ص 

بالعملة. وهكذا حتولت بع�ص اأقاليم اإفريقيا الغربية اإىل منابع 

ما  اأو  ال�صوداء،  العاملة  لالأيدي  التع�صفي  بالتجنيد  خا�صة 

يدعى بـ»جتارة الرقيق الأطل�صية« �صيئة ال�صيت. حتى منت�صف 

القرن ال�صاد�ص ع�رش، كان يتم جتنيد العبيد يف ما كان يدعى 

املمتدة  املنطقة  اإىل  ال�صم  يرمز  الأخ�رش، حيث  الراأ�ص  بغينيا 

بني جنوب نهر ال�صنغال و�صرياليون. وكانت مواقع التجنيد 

يف الأرا�صي املمتدة اإىل الداخل، حيث يقتاد العبيد ليودعوا 

يف املدن الواقعة على �صاحل خليج غينيا.

عام  اأمريكا  اإىل  ال�صود  العبيد  من  حمولة  اأول  و�صلت 

ل�صبونة  يف  العبيد  �رشاء  يقع   ،1515 عام  حتى  وكان  1503م. 

وكانت  غينيا.  من  لحقًا  �صحنهم   
ّ
ليتم الربتغاليني  قبل  من 

اأوًل،  اإ�صبانيا  القوى ال�صتعمارية تقوم بتنظيم هذه التجارة: 

العظمى.  وبريطانيا  فرن�صا  ولحقًا  فهولندا،  فالربتغال، 

مبعدل  و1600   1450 عامي  بني  الرتحيل  عمليات  وا�صتدت 

 1601 عامي  بني  ال�صنوي  املعدل  بلغ  ثم  �صنويًا،  عبد   2500

و1700، 18.680 عبداً، واأخرياً، بني عامي 1701 و1800، اأ�صبح 

املعدل ال�صنوي 61.330 عبداً.

العبيد  هجرة  مراكز  اأوىل  ال�صكر  ق�صب  مزارع  كانت 

كوبا،  اإىل  ع�رش  ال�صاد�ص  القرن  خالل  ترحيلهم  مت  الذين 

نهاية  ويف  واملك�صيك.  دومينغو  و�صانتو  وبورتوريكو، 

التايل، قدمت جمموعات كبرية من  القرن  القرن وبداية  هذا 

العبيد اإىل فنيزويال، وكولومبيا، وبنما، والإكوادور، والبريو 

وال�صيلي. وا�صتوعبت الربازيل وحدها، خالل القرن ال�صابع 

اإفريقيا،  من  القادمني  العبيد  من   %40 من  يقرب  ما  ع�رش، 

و�صل  وقد  للعبيد.  ا�صتقطاب  مركز  لحقًا  الربازيل  وظلت 

العبيد الأوائل اإىل اأمريكا ال�صمالية يف الن�صف الثاين من القرن 

ال�صابع ع�رش وا�صتوطنوا ب�صفة خا�صة يف جنوب البالد. ومت 

التجارة  حترم  ع�رش  الثامن  القرن  نهاية  يف  قرارات  اإ�صدار 

الدولية بالعبيد بالرغم من ا�صتمرار العبودية يف اجلنوب حتى 

عام 1865م.

بلغت »املتاجرة الأطل�صية بالعبيد« ذروتها يف القرن الثامن 
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العظمى  القوى  بني  احلادة  اخلالفات  ظهرت  حني  ع�رش، 

لال�صتحواذ على الأرباح الناجتة عن التجارة املثلثة الأوروبية-

املتعلقة  الإح�صائيات  بع�ص  وبح�صب  الإفريقية-الأمريكية. 

بكامل الفرتة الزمنية للرتحيل، من القرن اخلام�ص ع�رش وحتى 

اإلغاء العبودية، فقد و�صل اإىل الوليات املتحدة الأمريكية اأقل 

اإذ مت  اإفريقيا؛  من 5% من بني 9 ماليني عبد مت ترحيلهم من 

يف  ال�صكر  ق�صب  مزارع  يف  منهم  الأعظم  العدد  ا�صتخدام 

الكارييب، فيما و�صل 38% منهم اإىل الربازيل. ولقي ما بني 

10 و20% من العبيد حتفهم اأثناء عمليات الجتياز الرهيبة.

مل تقت�رش الهجرة الق�رشية للعبيد على الوجهة الأمريكية. 

فقد �صبقتها جتارة رقيق �صيئة ال�صيت، كانت تنطلق من اإفريقيا 

ال�رشقية متوجهة اإىل املناطق القريبة يف اآ�صيا -مثل �صبه اجلزيرة 

العربية-، اأو كانت تق�صد اأماكن بعيدة كالهند واأندوني�صيا، 

اأو حتل يف اأهم املدن يف الدول ال�صتعمارية الأوروبية.    

وقد حلق الكثري من املهاجرين بالعامل اجلديد يف ظروف 

�صبه حرة، كما �صيتم ذكره لحقًا. اإذ كان الأفراد الذين قدموا 

اأو   indentured( البلدان اجلديدة اإىل  خدماتهم مقابل ال�صفر 

اآ�صيويون، حلوا  coolies( وهم عمال ذوو عقود، معظمهم 

حمل العبيد يف العمل باملزارع يف منت�صف القرن التا�صع ع�رش. 

فكانوا يقدمون اخلدمات بكلفة منخف�صة وب�صكل مثمر اأكرث 

بدفع  التزموا  وقد  اأنف�صهم؛  العبيد  مع  احلال  عليه  كانت  مما 

نفقات ال�صفر الباهظة بال�صفن عن طريق العمل لدى ال�صادة 

ومن ثم ح�صلوا على اأجور حمدودة منخف�صة دون اأي �صمان 

اأو حماية يف العمل.

والعمل  البحري  النقل  من  اأ�صكال  انت�رشت  وقد  هذا، 

اجلديد  العامل  ق�صدوا  الذين  الأوروبيني  بني  اأي�صًا  الإلزامي 

يف احلقبة ال�صتعمارية. بيد اأن الهجرة من هذا النوع كانت 

حيث  الآ�صيوية،  بالقارة  الداخلية  احلركات  يف  رواجًا  اأكرث 

ال�رشق  جنوب  نحو  احلديث  الع�رش  يف  الهجرة  توجهت 

القادمون  كان  اإذ  وال�صينية.  الهندية  ال�صعوب  قوامها  وكان 

الربيطانية،  ماليزيا  �صيالن،  بورما،  يق�صدون  الهند  من 

ولو  اإفريقيا.  و�رشق  الكارييب  فيجي،  جزر  موري�صيو�ص، 

ا�صتثنينا بورما، حيث كان الهنود يعملون يف مزارع الأرز، 

ا�صتخدامهم يف  مت  الأخرى  املناطق  كافة  اإىل  املهاجرين  فاإن 

بورما  ف�صاًل عن  ال�صني،  من  القادمون  اأما  املدارية.  املزارع 

والهند  �صيام،  الهولندية،  الهند  اإىل  توجهوا  فقد  وماليزيا، 

الأيدي  ا�صتخدام هذه  الفرن�صية والفيلبني، حيث مت  ال�صينية 

اليدوية.  واحلرف  التجارة  ويف  الق�صدير  مناجم  يف  العاملة 
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واأ�صرتاليا،  املتحدة،  الوليات  �صينية  جمموعات  بلغت  كما 

ونيوزيلندة وكوبا يف وقت �صابق.

 indentured( بال�صخرة  والعمال  العبيد  كان  وختامًا، 

القارات  الذين قاموا مبعظم الهجرات ما بني  workers( هم 

الفرتة  ففي  الكربى:  الهجرات  وخالل  احلديث  الع�رش  يف 

املمتدة بني عامي 1451 و1870، فاق عدد العبيد، عدد الذين 

ا�صتوطنوا بلدان ال�صتقبال، فيما تراوح عدد العمال بال�صخرة 

بني 12 و37 مليون عامل.

اال�صتيطان يف اأمريكا الالتينية والبلدان االأجنلو�صك�صونية ما وراء 

املحيط

الحتدام  على  لي�ص  الدرا�صات،  من  العديد  تركزت 

لندماج  املاأ�صاوية  الظروف  وعلى  احل�صارات  بني  ال�صديد 

امل�صتوطنني الأوروبيني والواقع الجتماعي الأمريكي املعقد 

واملرتابط فح�صب، بل تطرقت اإىل الختالفات العميقة التي 

واجلنوبية  ال�صمالية  اأمريكا  يف  الأوروبيني  ا�صتيطان  ميزت 

قبل ال�صتقالل التام عن الوطن الأم. ومل تقت�رش الفروق على 

امل�صاهمات املعروفة التي قدمتها خمتلف البلدان الأوروبية يف 

ولكن،  الغالب،  يف  بريطانيون  باملنطقتني:  الإ�صكان  عملية 

هولنديون وفرن�صيون اأي�صًا يف اأمريكا ال�صمالية؛ وذوو اأ�صول 

اأمريكا  يف  ال�صا�صعة  املمتدة  الأرا�صي  يف  وبرتغالية  اإ�صبانية 

اجلنوبية. وثمة تباين يف زمن ال�صتيطان وعدد الأفراد الذي 

من  ملمو�ص  الفرق  اأن  كما  الأوروبية.  البلدان  به  �صاهمت 

اأ�صكال ال�صتيطان، العالقة مع البلد  حيث نوعية امل�صاهمة: 

الأ�صل، اجلانب القت�صادي والثقايف يف الهجرات.

الأوروبي  ال�صتيطان  منح  الزمني،  الت�صل�صل  فمن حيث 

الأولوية لأمريكا اجلنوبية، اإذ يعود و�صول الإجنليز اإىل اأمريكا 

ال�صمالية اإىل بداية القرن ال�صابع ع�رش، اأما يف اأمريكا اجلنوبية، 

فقد لوحظ ح�صور امل�صتوطنني الإ�صبان والربتغال منذ القرن 

ال�صابق. ولو �صلمنا بالفر�صية القائلة باأن الهجرة الأوروبية اإىل 

العامل اجلديد قبل القرن التا�صع ع�رش �صملت 3 ماليني �صخ�صًا، 

الإيبريية،  اجلزيرة  و�صبه  العظمى  بريطانيا  من  معظمهم  قدم 

الأوروبية،  البلدان  خمتلف  بني  من  لها  كانت  الربتغال  فاإن 

عدد  اإىل  ن�صبة  الرجال،  عدد  حيث  من  الكربى  احل�صة 

�صكانها يف الداخل. اأما من حيث �صكل ال�صتيطان الأوروبي 

يف الأمريكتني، فقد ات�صم التوغل يف اأمريكا اجلنوبية بتدخل 

الوطن الأم يف  املبا�رش من قبل حكومات  اجليو�ص والإ�صهام 

الهجرات  ات�صمت  بينما  الع�صكري،  الفتح  م�صاريع  تي�صري 
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�صواء  الفردية،  اخليارات  ال�صمالية مبالمح  اأمريكا  اإىل  الأوىل 

خ�صائ�ص  اأنها  مع  وديني.  �صيا�صي  اأو  اقت�صادي  طابع  ذات 

مل متنع ن�صوب �صل�صلة من احلروب الدامية وحالت ال�صلب 

والنهب لال�صتيالء على الأرا�صي التي ي�صكنها الهنود، كانت 

حم�صلتها النهائية �صبه اإبادة كاملة لل�صكان املحليني يف اأمريكا 

ال�صمالية. اأما يف جتربة ال�صتيطان الفرن�صي يف الق�صم ال�صمايل 

لت�صهيل  ما تدخلت احلكومات  فغالبًا  ال�صمالية،  اأمريكا  من 

قدوم م�صتوطنني جدد، ولكنها ظلت حماولت مل يكتب لها 

النجاح الباهر. وكان التجار �صباقني يف الو�صول اإىل اأرا�صي 

ما يدعى الآن بالوليات املتحدة، اإ�صافة اإىل املالكني احلائزين 

على تراخي�ص عن الأرا�صي والالجئني الدينيني.

وكان لهذه الفئة الأخرية نفوذ عظيم يف توجيه نظام احلياة 

والتاأثري يف مناذج ال�صلوك يف املجتمعات اجلديدة. ففي اأمريكا 

ال�صمالية، اأ�صفى قدوم رجال الدين الإجنليز والهوغونوطيني 

الفرن�صيني واملهاجرين الربوت�صتانت من خمتلف اأرجاء اأوروبا، 

لل�صعب  اجلماعي  وال�صلوك  الثقافية  الهوية  على  مميزاً  طابعًا 

واأ�صطورة  الغرب  واأق�صى  الغرب  لفتح  فكان  الأمريكي. 

طابع  الأمريكية،  ال�صينما  ذروة  اإىل  ترمز  التي  »احلدود« 

بروت�صتانتي. وقد عا�ص املهاجرون الربوت�صتانت يف الظروف 

اخلا�صة التي وجدوا فيها »�رشبًا من حياة القرون الو�صطى«، 

وقد �رشبت  املاألوفة.  الأمور  من  الإجنيل  قراءة  كانت  حيث 

جذور املعتقدات الدينية يف الأعماق يف العامل اجلديد بعد اأن 

توطدت يف اأوروبا. ففي بع�ص املذاهب، كما لدى املورمون، 

اأُطلق العنان للحياة الزاهدة التي جعلت احلياة اليومية �صارمة 

يف �صتى مظاهرها.

وقد ن�صاأ على هذا املنبت الديني وانت�رش ال�صعور املعادي 

للكاثوليكية، الذي كان وراء التدابري املقيدة بحق املهاجرين 

القادمني من البلدان الكاثوليكية، انطالقًا من منت�صف القرن 

ال�صابع ع�رش.   

من  الثاين  الن�صف  اأ�صرتاليا يف  ال�صتيطان يف  انطلق  كما 

القطب  اإىل  حتولت  التي  املنطقة  وهي  ع�رش،  ال�صابع  القرن 

الأجنلو�صك�صوين  ال�صتيطان  جذب  الذي  الآخر،  الكبري 

قد  الهولنديون  وكان  املعامل.  حمددة  ا�صتيطانية  بخ�صائ�ص 

اكت�صفوها يف عام 1605م ثم اأعيد اكت�صافها عام 1770 من قبل 

الرحالة الإجنليزي ال�صهري كوك، بعد فقدان الوليات املتحدة 

اإىل الإجنليز  اأ�صرتاليا بالن�صبة  اإثر حرب ال�صتقالل، فتحولت 

اإىل م�صتعمرة العقوبات. اإذ كان امل�صاجني، الرواد رغم اأنفهم 

يف عملية ال�صتيطان يف هذا البلد. حتققت عملية ال�صتيطان 
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هنا اأي�صًا بعد �رشاع مع ال�صكان املحليني و�صلب اأرا�صيهم. 

ويف   .1788 عام  امل�صاجني  خاليا  اأوىل  �صيدين  ب�صجن  وحل 

منها  فنزل  الإجنليزية  ال�رشاعية  املراكب  و�صلت  نف�صه  العام 

املخ�ص�صة  املا�صية  اأ�صحاب  من  قلة  برفقة  �صخ�ص   1500

للرعي. وقدم حرا�ص ال�صجون مع امل�صاجني، وال�صباط وما 

يقرب من 190 امراأة. وا�صتقبلت اجلزيرة بني هذا العام وعام 

1830 ما يقرب من 60.000 �صجني مت ا�صتخدامهم يف الأعمال 

اإىل  املر�صلني  لالأ�صخا�ص  الإجمايل  العدد  وبلغ  الزراعية. 

اجلزيرة 32.000 ما بني العامني 1788 و1822، و�صل منهم 1300 

�صخ�ص مبح�ص اإرادتهم دون عقوبة تثقل كاهلهم.

الف�صل الثاين:

الهجرات اجلماعية بني القرنني التا�صع ع�رص والع�رصين

انتقال ال�صكان والت�صنيع والثورات ال�صيا�صية

متيزت الهجرات احلرة والطوعية يف ع�رش ما قبل الت�صنيع 

يكن  مل  حيث  الغربية،  اأوروبا  يف  املكثفة  احلركة  -ل�صيما 

يف  الو�صع  عليه  كان  ملا  خالفًا  الأمد،  طويل  تاأثري  للعبودية 

�رشق اأوروبا- بطابع دوري ومتكرر. لكن تغيرياً هامًا ح�صل 

الفرتة  حيث  من  لي�ص  ع�رش،  الثامن  القرن  نهاية  من  اعتباراً 

التي  املعنيني بتلك الهجرات  الزمنية فح�صب، بل ويف عدد 

جاءت  وقد  وتاأثري.  ثقل  فيها  للمحيط  العابرة  للهجرة  كان 

اأواخر  جمتمعات  يف  الوا�صع  للتحول  نتيجة  الأخرية  هذه 

لل�صكان  الطبيعي  النتقال  يف  حتوٌل  ع�رش.  الثامن  القرن 

القت�صاد  وتغريات يف  الكبري-  ال�صكاين  النتقال  -واأ�صا�صه 

وحتولت  ال�صناعية-،  الثورة  عن  -ناجمة  والت�صالت 

وتاأ�صي�ص  والأمريكية،  الفرن�صية  الثورتان،  -اإلهامها  �صيا�صية 

الليربالية- وما ترتب على ذلك من  الدول-الأمم والثورات 

تغريات اأيديولوجية وثقافية.
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وقد بداأ النتقال ال�صكاين يف اأوروبا يف نهاية القرن الثامن 

العهود  ميز  الذي  العايل،  الوفيات  معدل  �رشع  حني  ع�رش، 

وتر�صخت  والعلوم،  الطب  بثورة  متاأثراً  بالرتاجع،  القدمية، 

اأ�صهمت يف خلق عالقة متوازنة  �صلوك  ال�صعوب مناذج  بني 

الهام،  التحول  هذا  واأطلق  والوفيات.  الولدات  ن�صبة  بني 

الذي لوحظ اأول الأمر يف اإجنلرتا ويف البلدان الإ�صكندنافية، 

العنان لزيادة كبرية يف عدد ال�صكان. ثم انتقل هذا النمو يف 

الع�رشين،  القرن  وبداية  ع�رش  التا�صع  القرن  نهاية  بني  الفرتة 

حلت  حيث  و�رشقها،  جنوبها  اإىل  اأوروبا  غرب  �صمال  من 

الزراعية  الأزمة  تداعيات  عن  ف�صاًل  القت�صادية،  التغريات 

احلادة.

واإذا كان منو ال�صكان اإحدى الظواهر التي مار�صت تاأثرياً 

املزارعني  من  ا�صتفادت  التي  اجلماعية،  الهجرات  زيادة  يف 

القت�صادية  والتحولت  الإنتاج  اأزمات  وطاأة  -حتت 

والجتماعية-، فاإن للت�صنيع يف اأوروبا الغربية -مبا اأنتج من 

تغريات يف تنظيم القت�صاد والعمل واملجتمع باأكمله- ق�صطًا 

املعنيني  عدد  زيادة  الهجرات ويف  تلك  التاأثري يف  من  كبرياً 

الهجرة  تاأثرت  التا�صع ع�رش. وقد  القرن  بها، ل�صيما خالل 

ب�صكل  »الطبيعية«  والعوامل  املناخ  بعامل  الأعوام  هذه  يف 

غري ذي �صاأن، خالفًا للتاأثري املبا�رش الذي ا�صطلع به كل من 

الأزمات القت�صادية والدورات ال�صناعية. كما كان للتطور 

التكنولوجي وتطبيقاته على اأنظمة الت�صالت اأثر يف تقلي�ص 

زيادة عدد  البحري و�صاهم يف  النقل  فازدهر  الإبحار،  مدة 

امل�صافرين والب�صاعة املنقولة. اإذ كان يثقل كاهل املهاجر لي�ص 

اأي�صًا،  العديدة  العمل  لأيام  وفقدانه  بل  فقط،  التذكرة  ثمن 

اأيام عمل  املرتبطة بطول مدة ال�صفر. وهكذا خفف تقلي�ص 

املهاجر »ال�صائعة« من الثمن الإجمايل الباهظ للرحلة و�صهل 

الإقدام على الرحيل. لي�ص هذا فح�صب، فبف�صل ن�صوء العديد 

من �رشكات الإبحار املتخ�ص�صة يف نقل امل�صافرين، ازدهرت 

فاإىل جانب  ذاتها.  ال�رشكات  بها  قامت  التي  الدعاية  عملية 

العايل  وامل�صتوى  العمل  فر�ص  اإيجاد  اإمكانية  على  الإ�رشار 

تعاظم  الأجور  بلدان ما وراء املحيط -فرق يف  لالأجور يف 

نحو  ال�صعيفة  والنزعة  الدخار  على  الهائلة  القدرة  بف�صل 

ال�صتهالك والتبذير من قبل املهاجرين-، بذلت ال�رشكات ما 

بو�صعها من دعاية وترويج لإغراء امل�صافرين. وهكذا ن�صاأت 

انطالق  يف  احلا�صم  الأثر  ذات  واملعلومات،  الدعوة  اآليات 

حركات جماعية وا�صعة.

ذات  امل�صجعة  العوامل  كافة  تكن  مل  ذكره،  �صبق  وكما 
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هذه  يف  الهجرة  حركات  ت�صاعف  يف  الإيجابي  التاأثري 

القت�صادية  والتغريات  ال�صكاين  بالنمو  تتعلق  الأعوام، 

للثورات  كانت  فقد  واملعلومات.  الدعاية  وانت�صار  العظيمة 

على  هامة  تداعيات  الأمريكية  امل�صتعمرات  يف  ال�صيا�صية 

ظاهرة الهجرة، لي�ص لأنها اأنتجت تغرياً ملحوظًا يف العالقة 

بني البلدان الأوروبية وغري الأوروبية فح�صب -انبثقت عنها 

اأ�صكال اأخرى من ال�صتعمار-، بل لأنها فتحت الطريق اأمام 

اأ�صكال اأخرى من الهجرة.

ل �صك يف اأن تغريات هامة �صبق اأن حلت بالإمرباطوريات 

الع�رش احلديث. فقد جاورت  الأوروبية ال�صتعمارية خالل 

القوى الربيطانية والفرن�صية وحلت اأحيانًا حمل القوى القدمية 

اأخرى  بلدان  و�رشعت  والهولندية-.  والإ�صبانية  -الربتغالية 

ن�صوب  التا�صع ع�رش وحتى  القرن  واأملانيا خالل  اإيطاليا  مثل 

احلرب العاملية الأوىل، يف تعزيز اجلبهة ال�صتعمارية، فكانت 

�صببًا يف تقا�صم العامل. ومتثلت اإحدى عواقب امل�صهد الدويل 

اأمالك  اإىل  املحيط  وراء  ما  جديدة  مناطق  �صم  يف  اجلديد 

ال�صابقة.  امل�صتعمرات  بع�ص  دور  حتول  ويف  امل�صتعمرات، 

و�صط  يف  والربتغالية  الإ�صبانية  املناطق  من  الكثري  فتحول 

اأمريكا وجنوبها، بني نهاية القرن التا�صع ع�رش وبداية القرن 

الوليات  بداأت  فيما  للهجرة،  ا�صتقبال  اإىل مراكز  الع�رشين، 

الأطل�صي ويف  املحيط  بالتو�صع يف  ا�صتقاللها،  بعد  املتحدة، 

اأوىل  الأمر، وبعد مرحلة  الهادي. ويف واقع  املحيط  مناطق 

اجلديد  العامل  يف  الأوروبي  احل�صور  ات�صم  حيث  طويلة، 

للعمل،  اأ�صواق  من  بها  يرتبط  وما  ال�صتعمارية«  بـ»اخلدمة 

وبعد فرتة من الهجرة املتميزة بو�صول �صعوب غري اأوروبية، 

انتهى الأمر بانتقال »القوة العاملة غري الأوروبية داخل اأو بني 

امل�صتوطنات الأوروبية والأرا�صي ذات ال�صلة«.

كالثورة  ال�صاأن  عظيمة  �صيا�صية  لظاهرة  كانت  كما 

الفرن�صية، القدرة على ن�رش املبادئ اجلديدة للحرية، م�صاهمة 

يف جتاوز ال�صيق التجاري، بطرحها �صيغة قانون يف الت�رشيع 

احلر  التنقل  مفهوم  من  م�صتوحاة  ال�صكان،  بحركة  اخلا�ص 

للب�صائع والأ�صخا�ص. لي�ص هذا فح�صب، بل اإن الثورة كانت 

قبل  من  احلال  هذه  -يف  ال�صيا�صية  الهجرات  تلك  يف  �صببًا 

ع�رش.  التا�صع  القرن  ميزت هجرات  التي  للملكية-  املوالني 

وكانت الثورات التي هزت العديد من البلدان الأوروبية منذ 

الن�صف الأول من القرن التا�صع ع�رش، كنتيجة للخالفات التي 

نابليون،  عهد  بعد  ما  الإ�صالح  قبل  من  حلول  دون  بقيت 

ال�صيا�صي -بادئ ذي بدء، بعد  الطابع  الهجرات ذات  وراء 
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وعام   1830 عام   
ْ
ثورتي بعد  ولحقًا،  الع�رشينيات  ثورات 

يف  الدينية  الهجرات  وريثة  اعتبارها  ميكن  والتي   -1848

الع�رش احلديث. وحلت حمل هذه الهجرات يف الن�صف الثاين 

من القرن، التي كانت لها اآفاق اأوروبية يف الغالب، بخالف 

الناجمة  الهجرات  ال�صابقة،  القرون  يف  الدينية  الهجرات 

اإثر  ح�صلت  كالتي  اأخرى،  ماأ�صاوية  �صيا�صية  اأحداث  عن 

كومونة باري�ص، اأو هجرات »املخربني« الذين ا�صطروا اإىل 

هجر بالدهم بعد اأن اأ�صبحوا هدفًا للقمع البولي�صي من قبل 

احلكومات الليربالية.

الهجرة الكربى من اأوروبا

يف البداية كانت الهجرة عرب املحيط حكراً على املنفيني 

 ،1830 عام  من  انطالقًا  ولكن،  متباينة.  باأعداد  واملغامرين 

حتولت هذه احلركة اإىل هجرة جماعية �صملت �صمال غرب 

القرن  من  الثاين  الن�صف  يف  امتدت  ثم  الأمر،  اأول  اأوروبا 

اإىل الأجزاء اجلنوبية  العقد الأخري  التا�صع ع�رش، ول�صيما يف 

والغربية من القارة العجوز.

وقد اأ�رشت الدرا�صات، يف �صعيها اإىل تقدمي �صورة �صاملة 

عن احلركات العابرة للمحيط، على اإظهار الفروق التي ميزت 

املوجات الأوىل للهجرة عن املوجات الثانية. فبح�صب فكرة 

وجغرافية  زمنية  اختالفات  ثمة  كانت  عليها،  متفق  �صائدة 

القدمية )old migration( -املقت�رشة على بلدان  الهجرة  بني 

 ،)new migration( صمال غرب اأوروبا- والهجرة اجلديدة�

الظاهرة املقت�رشة على اأوروبا اجلنوبية وال�رشقية. فان�صافت اإىل 

الفرق الزمني للهجرة من البلدان الأجنلو�صك�صونية واأوروبا 

ال�صمالية، مقارنة بغريها، اختالفات نوعية اأخرى.

النظر يف حجم  اإعادة  التوجهات دعمًا يف  وتلقت هذه 

غادر  حيث  الأوروبية،  البلدان  خمتلف  من  املنطلقة  الهجرة 

ويظهر  ال�صاحلية.  املناطق  من  املهاجرين  من  الأكرب  العدد 

البلدان- اأن الهجرة من  التالية  اجلدول رقم: 1 يف ال�صفحة 

املتحدة،  )اململكة  ال�صمالية  الأوروبية  وال�صواحل  اجلزر 

ال�صويد والرنويج( بلغت ن�صبة عالية مبكراً، مقارنة  اإيرلندا، 

)اأملانيا،  الو�صطى  اأوروبا  بلدان  من  املنطلقة  الهجرة  بن�صبة 

الهجرة  ن�صبة  �صوي�رشا والنم�صا-املجر(. وباملثل، فقد بلغت 

اإ�صبانيا  )الربتغال،  اجلنوبية  اأوروبا  يف  ال�صاحلية  البلدان  من 

مقارنة  الع�رشين،  القرن  بداية  يف  عالية  م�صتويات  واإيطاليا( 

مع تلك املنطلقة من بلدان �رشق اأوروبا مثل رو�صيا يف الفرتة 

ذاتها.
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اجلدول رقم: 1 – الهجرة اإىل خارج اأوروبا يف العقود )1960-1851(* 
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خمتلف  قدمته  الذي  الإ�صهام  ب�صاأن  الدرا�صات  واأظهرت 

الدرا�صات  الهجرة، ول�صيما  املناطق اجلغرافية يف مو�صوع 

القدمية  الهجرة  اأن  الأخريين،  العقدين  يف  اأجريت  التي 

الأجنلو�صك�صونية اأو القادمة من اأوروبا ال�صمالية والو�صطى، 

مل تكن ال�صباقة يف عبورها املحيط. فقد تقا�صمت تلك امليزة 

البحر  بلدان  يف  هامة  مناطق  ال�صاحلية،  باملناطق  اخلا�صة 

التي  ليغوريا  اإقليم  جتربة  ثمة  مثاًل،  اإيطاليا  ففي  املتو�صط. 

وخا�صة  الأمريكتني،  نحو  هجرة  حركات  عن  تك�صف 

حو�ص »ريو دي ل بالتا«، تعود اإىل نهاية القرن الثامن ع�رش 

وبداية القرن التا�صع ع�رش.

الهجرتني،  بني  النوعية  الفروق  تبدو  اآخر،  جانب  ومن 

القدمية واحلديثة -القدوم من املدن وح�صور احلرف اليدوية 

الثانية-  التاأهيل يف  الريفي وانعدام  املن�صاأ  الأوىل، مقابل  يف 

اأقل �صاأنًا يف درا�صة حتليلية للظروف التي رافقتها. ويتمثل خري 

دليل على تباين تركيبة الهجرات اجلماعية الأوىل من البلدان 

ال�صمالية الغربية يف حالة الهجرة من الريف الإيرلندي، البلد 

الذي تعر�ص اإىل ظروف �صلبية متكررة واملجاعة الرهيبة يف 

اململكة  من  الكربى  الهجرة  تربر  التي   ،1849-1845 الفرتة 

املتحدة. وبالطريقة ذاتها، كدليل على عدم اقت�صار الهجرة 
1.خا�صة بالعقدين 1941-1951 و1961-1951.

.1936-1932 .2

3. النم�صا بعد عام 1921.

.1937-1931 .4

.1960-1954 .5

.1950-1946 .6

7.  مبا فيها الهجرة نحو بع�ص البلدان الأوروبية 

يف الفرتة 1949-1941.

8. واإيرلندا.

.1860-1853 .9

10. ل ت�صمل الهجرة من املوانئ الإيرلندية.

11.  مبا فيها الهجرة نحو بع�ص البلدان الأوروبية 

يف الفرتة 1944-1941.
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على الأرياف وعدم متيزها بانعدام املوؤهالت لدى املهاجرين 

العمل  هجرة  على  اأمثلة  ثمة  اأوروبا،  جنوب  من  القادمني 

املوؤهلة  الأعمال  بع�ص  مهنية  عن  ف�صاًل  واحلريف،  املتجول 

للبناء والت�صييد لدى �صكان املناطق اجلبلية.

وبالرغم من �صعوبة اإجراء تقييم كمي للهجرات اجلماعية 

�صورة  تقدمي  من  مانع  فال  ع�رش،  التا�صع  القرن  يف  الكربى 

تقريبية لن�صبة اإ�صهام خمتلف البلدان الأوروبية يف الهجرة بني 

الهجرة  فيها  حتددت  التي  الفرتة  وهي   ،1915-1845 عامي 

العظمى  بريطانيا  وجاءت  املحيط.  عرب  الأوىل  الكربى 

عدد  من   %40 من  يقرب  مبا  الأوىل  باملرتبة  الفرتة  تلك  يف 

املهاجرين. اأما اإيطاليا فحلت يف املركز الثاين بن�صبة 16%، ثم 

اأملانيا 13%. وبن�صب ترتاوح بني 7 و4% تاأتي النم�صا-املجر، 

اإ�صبانيا، رو�صيا والدول الإ�صكندنافية. اأما فرن�صا، فلم ت�صهم 

املزمنة  الن�صبة  الكبرية، حيث ارتبطت  كثرياً يف هذه احلركة 

اإىل الهجرة: وهي �صمة  للولدة املنخف�صة بامليل �صبه املنعدم 

هذا  يومنا  اإىل  فرن�صا  من  جعلت  البلد،  هذا  تاريخ  يف  ثابتة 

اأحد اأهم بلدان ال�صتقبال يف اأوروبا من الناحية القت�صادية 

وال�صيا�صية.

اأقطاب اجلاذبية يف بلدان ما وراء املحيط واأوروبا

معظم  اإليها  توجهت  التي  البالد  املتحدة  الوليات  متثل 

يقرب  ما  و1915:   1840 بني  ما  الفرتة  الأوروبية يف  الهجرة 

اإىل  الأرجنتني و5% توجهت  من 70%، مقابل 10% ق�صدت 

العقد  يف  املهاجرين  ثلث  وكان  والربازيل.  وكندا  اأ�صرتاليا 

الأول من القرن الع�رشين ينتمي اإىل بريطانيا العظمى وبلدان 

�صمال اأوروبا، فيما َقِدم 41% منهم من جنوب اأوروبا و%25 

واأ�صبحت  الأوروبي.  ال�رشق  وو�صط  وجنوب  �رشقها،  من 

الوليات املتحدة الوجهة الرمز، ممثلة الواقع امللمو�ص للهجرة 

اإىل اأمريكا، �صواء ما يخ�ص »باحللم« الأمريكي اأو باأ�صطورة 

ال�صفر عرب املحيط. 

الأوروبية  الهجرة  اأن  اإىل  املنا�صبة،  بهذه  اأ�رشنا،  وقد 

ال�صاد�ص  القرنني،  بني  الأمريكية  القارة  �صمال  اإىل  الأوىل 

ع�رش وال�صابع ع�رش، كانت ت�صم جمموعة متنوعة من الرعايا 

الإجنليز. نبالء وجتار واأ�صحاب اأرا�ص يبحثون عن مردودات 

�صيا�صيون،  دينيون ومعار�صون  اإ�صافية لرثواتهم، ومن�صقون 

احلني  ذلك  منذ  اختلطوا  الطهري،  املذهب  من  مقربون 

قبلوا  الذين  والبائ�صني  الفقراء  من  ومبجموعات  باحلرفيني 

ال�صفر،  واأجور  نفقات  لت�صديد  املوؤقتة  العبودية  بظروف 
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اأماًل يف حتقيق عي�ص رغيد ومكانة اجتماعية مرموقة. ورغم 

فر�صة  انتهزوا  م�صاربني  ح�صور  على  املرتتب  ال�صتغالل 

كانت  فقد  املحيط،  عرب  الرحالت  وفرتها  التي  ال�صفقات 

البوؤ�ص  من  والتحرر  الأمل  اأر�ص  »الرواد«  لهوؤلء  اأمريكا 

تعززت  فقد  ع�رش،  الثامن  القرن  نهاية  يف  اأما  وال�صطهاد. 

تلك الأ�صطورة بف�صل د�صتور الوليات املتحدة وحترر البلد 

كبرية يف  زيادة  اإىل  اأدى  ما  ال�صتعمارية،  القيود  من  اجلديد 

اأوروبا. فاختلط بذلك  القادمني من  املهاجرين اجلدد،  عدد 

بداية  يف  القت�صادية  والأزمات  املجاعات  ب�صبب  امل�رشدون 

الثورات  خالل  ال�صيا�صيني  باملنفيني  ع�رش،  التا�صع  القرن 

الإجنليزية والفرن�صية. 

ومتيزت خالل هذه الهجرة الكربى الأوىل اإىل الوليات 

ومن  والقوام  العدد  حيث  من  متباينتان  مرحلتان  املتحدة 

يتجاوز  ل  �صنوي  معدل  ال�صتيطان:  اأ�صكال  تنوع  حيث 

400.000 مهاجر يف الفرتة 1820-1889، ا�صتولت على احلدود 

وا�صتوطنت الأرا�صي؛ ومعدل �صنوي قارب املليون مهاجر 

واملناجم  البناء  اأعمال  فيها  �صادت   ،1914-1890 الفرتة  يف 

وال�صناعة. اأما بالن�صبة اإىل الأعوام الأوىل، فينبغي القول باأن 

الفتوحات  مبوازاة  ت�صاعف  قد  املتوفرة  الأرا�صي  عرو�ص 

النزلق  وحفز  ع�رش.  التا�صع  القرن  حروب  على  املرتتبة 

امل�صتمر للـ»حدود« اجلديدة و»احل�صارة« تهافتًا �صديداً على 

اجلديدة  الأمة  اإىل  يرمز  بات  الذي  الهدف  وهو  الأرا�صي: 

الإيرلنديني والإجنليز  اأولئك  كافة  لدى  الأمريكي«  و»احللم 

والأملان، الذين قاموا بال�صتيطان الأوروبي الأول. 

التي  الالحقة،  الأوروبية  اجلماعية  الهجرة  موجة  اأما 

ما   ،1914-1890 الفرتة  يف  املتحدة  الوليات  اإىل  اأو�صلت 

فقد  اأوروبا،  جنوب  من  قادم  مهاجر  مليون   15 من  يقرب 

على  وال�صتيالء  احلدود  اأ�صطورة  اأو�صكت  حني  بداأت 

نهايتها.  بلوغ  على  الذهب،  عن  التنقيب  ووهم  الأرا�صي 

وا�صتدعى منو اأعمال البنى التحتية وت�صييد ال�صكك احلديدية 

ا�صتيطان  ق�صدها  يكن  مل  املهاجرين  من  غفرية  جماعات 

الأرا�صي. وكان للثورة ال�صناعية الأمريكية الثانية وما ترتب 

عليها من منو املدن، اأثر كبري يف تغري طلب عمل املهاجر؛ اإذ 

كان منط العمل يف املدن والتنوع التنظيمي ودورات العمل 

يعد  مل  وهكذا،  جدد.  مهاجرين  ح�صور  يقت�صي  اجلديدة، 

بالهجرة  املعنيني  املوؤهلني،  العمال  ذوو احلرف وغريهم من 

وجلهم  للهجرة  الأوىل  اخلاليا  نواة  �صكلوا  اأن  بعد  للعمل، 

الآن  العمل  اإىل  الدعوة  باتت  الأجنلو�صك�صونية:  البلدان  من 
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وقليلي  املوؤهلني  غري  الأرياف،  من  القادمني  العمال  تخ�ص 

امليل اإىل ال�صتيطان. وهي اأيد عاملة، ميكن تعوي�صها ب�صهولة 

النجاح  ومدى  وال�صوق  ال�صناعي  النظام  ملقت�صيات  وفقًا 

الذي بلغه ن�صال نقابات العمال. 

اأما يف القطب الآخر اجلذاب للهجرة عرب املحيط، املتمثل 

الإ�صباين  التاج  عن  ال�صتقالل  مت  حيث  الالتينية،  باأمريكا 

لقي و�صول  فقد  التا�صع ع�رش،  القرن  الأول من  الن�صف  يف 

املهاجرين الأوروبيني ت�صجيعًا من قبل الدور اجلديد، الذي 

الدويل، حيث  القت�صاد  اإطار  البلدان يف  به هذه  ا�صطلعت 

طلب  يلبي  اأن  له  مكتوبًا  كان  الثقافة  اأحادي  اإنتاج  تر�صخ 

البلدان  هذه  فوجدت  الدويل،  ال�صوق  قبل  من  اخلام  املواد 

نف�صها يف حاجة ما�صة اإىل الأيدي العاملة. وبدًل من التوجه 

نحو �صوق العمل املحلي، ف�صل اأ�صحاب الأرا�صي، وخا�صة 

على  الجتماعية  ال�صيطرة  زعزعة  والربازيل،  الأرجنتني  يف 

الأجانب  بالعمال  وال�صتعانة  املحليني،  الأرياف  �صكان 

اإىل  حاجة  ثمة  كانت  كما  املوؤجرة.  العاملة  الأيدي  لتجنيد 

وال�صيلي  كالأرجنتني  البلدان،  تلك  يف  ول�صيما  الإ�صكان، 

والأورغواي والربازيل، املتميزة بكثافة �صكانية منخف�صة.

وهكذا ا�صتقر الفالحون الأملان يف امل�صتوطنات الزراعية 

الأهلية  ال�رشكات  اأو  الوطنية  احلكومات  �صواء  اأعدتها  التي 

لحقًا،  الأملان  اإىل  وان�صم  ع�رش.  التا�صع  القرن  منت�صف  يف 

من  الغالب  يف  قادمون  جدد،  م�صتوطنون   ،1880 عام  بعد 

اإىل  املهاجرين  لهوؤلء  الأوىل  النواة  واإ�صبانيا. وكانت  اإيطاليا 

والعمال  اليومية  الزراعة  عمال  من  تتاألف  الالتينية  اأمريكا 

اأ�صحاُب  والبولنديني  الأملان  بني  و�صاد  املتخ�ص�صني.  غري 

مناف�صة  الهجرة جراء  اإىل  ا�صطروا  الذين  ال�صغار،  الأرا�صي 

كبار اأ�صحاب الأرا�صي. وكانت ثمة فروق داخل املهاجرين: 

اأما  الزراعية،  اأكرث �صغفًا بالأعمال  باأ�رشته  املرفق  العامل  كان 

اأُ�رش، فكانت جتذبهم خمتلف  العمال الذين هاجروا من دون 

يف  العمل  املباين،  ت�صييد  متجولة،  -حرف  املدنية  الأعمال 

القرن  من  الأخريين  العقدين  يف  اأما  احلديدية-.  ال�صكك 

التا�صع ع�رش، وبالأخ�ص يف بداية القرن الع�رشين، فقد كانت 

الهجرة اإىل الأمريكتني مدعومة من قبل اليهود املبعدين على 

التوايل من �رشق اأوروبا ورو�صيا، اإ�صافة اإىل العمال القادمني 

من ال�صني، الهند، اليابان، تركيا، �صورية ولبنان.

ومن بني البلدان الأخرى املعنية با�صتقبال الهجرة الكربى، 

منذ  وال�صتيطان  الإ�صكان  عملية  �رشعت يف  التي  نيوزيلندة 

العام 1840. وبطريقة ل تختلف كثرياً عن حالة اأ�صرتاليا، حيث 
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اإمكانية  اجلاذبية  مثار  كان  مبكر،  وقت  يف  الهجرة  حلت 

التو�صع الزراعي وتقنيات الرثوة احليوانية. وا�صتدعت معادن 

عملية  اإ�رشاع  يف  وت�صببت  الأوروبيني،  الذهب  ا�صتخراج 

ال�صتيطان ومنو ال�صكان، حيث انتقل العدد من ب�صعة اآلف 

 250.000 عن  يزيد  ما  اإىل  ع�رش  التا�صع  القرن  اأربعينيات  يف 

ن�صمة عام 1871.

ومع هيمنة احلركة عرب املحيط خالل الهجرات اجلماعية 

الأوىل، مل تكن الهجرة الداخلية يف اأوروبا اأقل �صاأنًا، ول�صيما 

يف بع�ص البلدان. ففي الن�صف الثاين من القرن التا�صع ع�رش، 

من  تخلفًا  الأكرث  باملناطق  الهجرة  م�صادر  تتمثل  كانت 

الناحية القت�صادية. اإذ توجه املهاجرون من هذه املناطق نحو 

البلدان الأكرث منواً. وبالرغم من اأن امل�صار التقليدي كان يربط 

�رشق وجنوب اأوروبا بغربها، فلم تغب حركة املهاجرين بني 

اإىل موقع  بعد  التي حتولت يف ما  البلدان مثل بلجيكا  بع�ص 

املتقدمة  املجاورة،  البلدان  وبع�ص  للهجرة،  هام  ا�صتقطاب 

اقت�صاديًا، كالأرا�صي املنخف�صة وفرن�صا.

من  الأكرب  العدد  منه  قدم  الذي  البلد  اإيطاليا  وكانت 

العقد  من  انطالقًا  الأوروبية،  البلدان  داخل  املهاجرين 

الأخري من القرن التا�صع ع�رش؛ فقد زودت اإيطاليا اأوروبا مبا 

يقرب من مليون مهاجر يف الفرتة 1891-1913 فقط. وجتدر 

الإ�صارة اإىل اأن هذه الأرقام ل تعنى كثرياً بح�صور جمموعات 

على  ي�صتع�صي  الذين  واملوؤقتني  املو�صميني  العمال  من  كبرية 

ال�صاملة.  الهجرة  الإيطاليني ح�رشهم داخل حركة  الباحثني 

فرن�صا  ب�صورة خا�صة  الإيطاليون  املهاجرون  ا�صتهدف  وقد 

و�صوي�رشا. وكانت هذه الأخرية يف الفرتة 1860-1930، البلد 

الأوروبي الأكرث احت�صانًا لالأجانب؛ اإذ كان ما يزيد عن %14 

من مواطنيها يف العام 1910 ذوي اأ�صول اأجنبية، يف حني مل 

يتجاوز  الأجانب  ح�صور  حيث  من  الأوروبي  املعدل  يكن 

2% يف الفرتة ذاتها.

دْور الت�رصيعات:

نظام التنقل احلر والتمييز العرقي

النظام  فر�صها  قد  كان  التي  القيود  الدول  معظم  األغت 

القرن  اأربعينيات  من  انطالقًا  احلر،  التنقل  على  التجاري 

التا�صع ع�رش واإىل غاية اندلع احلرب العاملية الأوىل، با�صتثناء 

بع�ص ال�رشوط املفرو�صة من قبل دول ما وراء املحيط خالل 

القرن التا�صع ع�رش. وكانت اإجنلرتا �صباقة اإىل فتح حدودها؛ اإذ 

األغت احلكومة الإجنليزية القيود على ال�صفر منذ العام 1830، 
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يف  اأرا�صيها  اإىل  اإيرلندا  �صكان  تدفق  مغبة  من  خوفًا  وذلك 

اإجنلرتا لحقًا  اأمريكا. وبادرت  اإىل  حال تعذر عليهم ال�صفر 

اأ�صكال من الدعم احلكومي للت�صجيع على الهجرة  اإىل منح 

ال�صياق نف�صه على حت�صني ظروف  اإىل اخلارج، وعملت يف 

ال�صفر للمهاجرين. وحذت البلدان الإ�صكندنافية حذو اإجنلرتا 

يف اإ�صدار ت�رشيعات مت�صاهلة، اعتباراً من العقد التايل؛ كما 

اأ�صدرت فرن�صا قوانني ل�صالح املهاجرين خالل ال�صتينيات، 

رغم �صاآلة اإ�صهامها يف الت�صجيع على الهجرة.

لت�صهيل  اأخرى  اأوروبية  بلدان  تدابري مماثلة يف  واأعقبت   

التنقل احلر. ففي و�صط-�رشق اأوروبا على �صبيل املثال، تبنت 

اأملانيا قوانني ليربالية بعد تاأ�صي�ص الحتاد الكونفيدرايل ب�صمال 

اأملانيا يف عام 1867، فيما تاأخر يف النم�صا واملجر اإ�صدار قوانني 

العرتاف  فجاء  ال�صياق.  هذا  يف  رو�صيا  �صاأن  �صاأنها  مماثلة، 

القرن  نهاية  يف  الثالثة  البلدان  هذه  يف  الهجرة  يف  باحلق 

تعترب مبثابة »خيانة« يف  الهجرة  اأن كانت  بعد  التا�صع ع�رش، 

النم�صا خالل القرن الثامن ع�رش، وبالتايل، كان يعاقب عليها 

واجب  اأداء  �رشيطة  لحقًا،  بال�صفر  الرتخي�ص   
ّ
فتم القانون. 

ال�صفر.  نفقات  امل�صافر على حتمل  الع�صكرية وقدرة  اخلدمة 

اأما يف رو�صيا، حيث كانت القيود الإقطاعية �صديدة الوطاأة 

اإىل غاية ال�صتينيات، فقد مت الحتفاظ ببع�ص القيود الإدارية 

ل  وكان  ليربالية؛  الأكرث  الهجرة  قوانني  على  امل�صادقة  رغم 

بد للمهاجرين من احل�صول على ترخي�ص ال�صلطات املحلية.

اأوروبا  جنوب  يف  للهجرة  الليربالية  بالقوانني  العمل  مت 

منذ العقدين الأخريين من القرن التا�صع ع�رش، حني اأ�صبحت 

اأن  بيد  العدد.  حيث  من  هائلة  مب�صتويات  الهجرة  ظاهرة 

بقيت  البلدان  هذه  يف  البولي�صي  والتدخل  املقيدة  الأنظمة 

قائمة لأمد طويل حتى يف ظل القوانني اجلديدة. ففي اإ�صبانيا 

على �صبيل املثال، كانت الهجرة متاحة للذكور بني اخلام�صة 

الع�صكرية  اخلدمة  اأداء  �رشيطة  العمر،  من  والأربعني  ع�رش 

الإلزامية اأو بعد ت�صديد مبلغ من املال. اأما يف اإيطاليا -حيث 

بلغت الهجرة اأعلى م�صتوياتها اأوروبيًا يف العقد الأخري من 

قانون حمدود عام 1888م،  اإ�صدار  فبعد  التا�صع ع�رش-  القرن 

غري ذي فعالية وم�صتلهم ملفهوم بولي�صي يف مراقبة املهاجرين، 

مت التو�صل، عام 1901 اإىل قانون ليربايل يهتم بحماية وتقدمي 

التحديدات  اإدخال  القانون حتى  للمهاجرين. وكان  العون 

والتعديالت املفرو�صة من قبل النظام الفا�صي، يعرتف باحلق 

يف الهجرة ويخول الهيئة الإدارية املتمثلة يف املفو�صية العامة 

للهجرة بكافة ال�صلطات احلكومية يف مو�صوع الهجرة.
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وات�صمت اأعوام الهجرة الكربى يف بلدان ما وراء املحيط 

خا�صة،  ب�صورة  الالتينية  اأمريكا  ففي  احلر.  التنقل  بنظام 

م�صاكلها  حلل  كو�صيلة  الهجرَة  البلدان  كافة  ا�صتخدمت 

القرن  خالل  واخلارجية  الداخلية  والجتماعية،  القت�صادية 

التا�صع ع�رش. ومت ال�رشوع، يف بع�ص احلالت، باإ�صدار القوانني 

التا�صع ع�رش:  القرن  الأول من  الن�صف  منذ  للهجرة  امل�صهلة 

كما يف الربازيل، حيث مت اإ�صدار اأول قانون عام 1808، ويف 

البريو عام 1832. وكانت معظم البلدان بحلول الن�صف الثاين 

من القرن قد اأ�صدرت قوانني تدعم الهجرة. ومل تكن القوانني 

مت�صاهلة فح�صب، بل ن�صت على تقدمي دعم مبا�رش من قبل 

احلكومات اأي�صًا. فاأ�صبح القانون يف الأرجنتني -حيث كان 

اإ�صبانيا  من   1926/1857 الفرتة  يف  َيقدمون  املهاجرين  معظم 

واإيطاليا بن�صبة بلغت 80% من جمموع ال�صكان- ي�صمن النقل 

املجاين للمهاجرين و�صكاًل من اأ�صكال املعونة يف عام 1876. 

اأربعة  و�صل  حيث  الربازيل،  يف  الت�صهيالت  ذات  تبني  ومت 

ماليني اأوروبي بني العامني 1888 و1938. و�صجعت احلكومة 

على و�صول العديد من الأ�رش ل�صتخدامها يف مزارع النب، 

متحملة نفقات ال�صفر عرب البحر، وذلك ملواجهة نتائج اإلغاء 

ل�صالح  ت�رشيعات  اإ�صدار  مت  كما   .1888 عام  العبودية  قانون 

القرن  ثمانينيات  نهاية  بني  اأخرى  لتينية  بلدان  يف  الهجرة 

التا�صع ع�رش والعقد الأول من القرن الع�رشين: يف الإكوادور 

عام 1889، يف فنيزويال عام 1894، يف كو�صتاريكا عام 1896، 

يف باراغواي عام 1903، يف بوليفيا عام 1905، يف هندورا�ص 

عام 1906 ويف غواتيمال عام 1909.

بلدان  الهجرة يف  على  الليربايل  النفتاح  عن  ومتخ�صت 

حمددة.  ميزات  ذات  قوانني  واأ�صرتاليا،  ال�صمالية  اأمريكا 

ففي الوليات املتحدة -حيث كان ت�صعة مهاجرين من بني 

ع�رشة يف الفرتة بني العامني 1860 و1885 قادمني من اأوروبا- 

على  البني  والنفتاح  احلر  الدويل  التنقل  مناخ  من  وبالرغم 

تدفق املهاجرين -ال�رشوري لنمو البنى التحتية وال�صناعة يف 

البالد-، مت اإدراج م�صايقات خالل القرن التا�صع ع�رش، كان 

الهدف منها التمييز العرقي بحق بع�ص املجموعات الب�رشية، 

ول�صيما تلك القادمة من اآ�صيا، ابتداء من العام 1847 مبنا�صبة 

اإجراءات تقيد  التيفوئيد، ومت كذلك تبني  �صيوع وباء حمى 

 1891 العام  بني  الفرتة  يف  العرقية  املجموعات  بع�ص  دخول 

اأو  اأخرى،  اأوبئة  ملواجهة  الع�رشين  القرن  من  الأول  والعقد 

�صعيًا اإىل تربير التمييز العرقي باأ�صباب �صحية.

تناق�ص  ال�صني  القادمني من  ال�صيا�صة بحق  ي�صوب  وكان 
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عمل  باأجور  املطالبون  فر،  ال�صُّ ال�صكان  كان  داخلي: 

احلديدية،  ال�صكك  ملّد  النفع  كثري  مورداً  ميثلون  منخف�صة، 

الذي لقي حوافز قوية يف نهاية احلرب الأهلية. و�صمن هذا 

املنظور، مت ال�صماح قانونيًا بدخول املجموعات ال�صينية عام 

1868. بيد اأن املهاجرين القادمني من ال�رشق تعر�صوا لتمييز 

على  الدخول  1882 -كـ»قانون حظر  عام  من  اعتباراً  جلي 

القادمون  فاأ�صبح   -)Chinese Exclusion Act( ال�صينيني« 

من ال�رشق بذلك هدفًا ثابتًا للتمييز العن�رشي بحق الأجانب، 

من  زاد  متييز  وهو  قبل؛  من ذي  البالد  �صائعًا يف  كان  الذي 

حدته ت�صاعد احل�صور الأجنبي، املت�صم باأ�صول عرقية وثقافية 

خمتلفة.

كما مت تبني تدابري مماثلة يف كندا اأي�صًا. وكان بني عامي 

1820 و1915 قد و�صل اإىل هذا البلد 4 ماليني مهاجر، ذوي 

اأ�صول اأجنلو�صك�صونية يف الغالب، مل ي�صدر بحقهم اأي قانون 

مقيد. كما هي احلال يف الوليات املتحدة، حيث ا�صتهدفت 

ال�صينيني  الأجانب،  ب�صاأن احلد من دخول  الإجراءات  اأوىل 

بعينهم عرب قوانني العام 1885.

وكانت الإجراءات بحق املجموعات العرقية غري القادمة 

الذي  البلد  اأ�صرتاليا،  يف  ق�صوة  اأ�صد  العظمى  بريطانيا  من 

ماليني  اأربعة  عن  يزيد  ما  و1920   1860 عامي  بني  احت�صن 

مهاجر، قدم جلهم  من بريطانيا. فقد �صدرت عدة قوانني 

بل  وال�صود،  ال�صينيني  بحق   ،1901 العام  من  اعتباراً  مقيدة 

و�صد البي�ص من اأ�صول غري بريطانية، اأي القادمني من �رشق 

اأوروبا وجنوبها.

الهجرات الداخلية والتنقل بني الدول اال�صتعمارية

والهجرة الكربى اإىل اآ�صيا واإفريقيا

لقيت الهجرة خالل التو�صع ال�صتعماري الأول دعمًا من 

دوائر ال�صخ�صيات املتعلقة بالإبحار واملوانئ، ومن الأو�صاط 

التب�صريية.  الدينية  الهيئات  اإىل  اإ�صافة  والإدارية،  الع�صكرية 

م�صتعمرات  بتاأ�صي�ص  الأوىل  التو�صعية  الفرتة  ومتيزت 

يف  الإجنليزي  التوغل  ذلك  اإىل  يرمز  اأوروبية،  ا�صتيطانية 

اأ�صرتاليا ونيوزيلندة. اأما يف حالت اأخرى -كما يف اجلزائر 

الفرن�صية، ورودي�صيا، وكينيا وجنوب اإفريقيا الإجنليزية، ويف 

باليد  البي�ص  ا�صتعان  فقد  الأملانية-،  اإفريقيا  غرب  جنوب 

العاملة املحلية. ازدادت وترية ال�صتعانة بها يف امل�صتعمرات 

بنمو التو�صع ال�صتعماري. ومتيزت هذه احلركة غالبًا بالطابع 

املوؤجرون اجلدد، قد  العمال  املعنيون،  الق�رشي، حيث كان 

1_Hejraat.indd   72-73 11/27/12   2:48 PM



- 74 -- 75 -

وقد  الأوروبي.  الحتالل  بالدهم عقب  اإىل هجر  ا�صطروا 

�صادت هذه الهجرة التع�صفية خالل الن�صف الثاين من القرن 

التا�صع ع�رش: بات ا�صتخدام عمال امل�صتعمرات مبوجب عقود 

عمل، ظاهرة جماعية لي�ص يف البلدان ال�صتعمارية ويف اآ�صيا 

واإفريقيا فح�صب، بل يف الهجرة عرب املحيط اأي�صًا.

وكانت الهجرة يف القارة الآ�صيوية القدمية ظاهرة ماألوفة 

�صاربة يف القدم: هجرات دورية كالتي جرت داخل القارة 

الأن�صطة  تخ�ص  كانت  الت�صنيع،  قبل  ما  الأوروبية يف ع�رش 

الرعوية؛ كما كانت تنت�رش الأعمال اخلا�صة باملراكز احل�رشية. 

ع�رش  قبل  اأوروبا  يف  يجري  كان  عما  يختلف  ل  وب�صكل 

اأو  الأرياف  �صكان  �صواء  ت�صمل  الهجرات  كانت  الت�صنيع، 

�رشائح املجتمع العاملة بالتجارة. ففي ال�صني، يف عهد اأ�رشة 

بف�صل  تنمو  املدن  كانت  املثال،  �صبيل  على  احلاكمة،  مينغ 

قدوم �صاكني الأرياف، فيما تاأثر منو املدن بجنوب �رشق اآ�صيا 

يف القرنني ال�صاد�ص وال�صابع ع�رش، بتنوع التجارة الدولية.

الهندية  ال�صعوب  يف  يتمثل  اآ�صيا  يف  الهجرة  قوام  وكان 

التوغل  قبل  هذه،  الهجرة  حركة  ا�صتهدفت  وقد  وال�صينية. 

واأ�صهمت  الهندي.  للمحيط  املحاذية  املنطقة  ال�صتعماري، 

هجرة الهنود نحو ال�رشق وال�صينيني نحو اجلنوب يف »اإعادة 

وكان  اآ�صيا.  �رشق  جنوب  يف  ال�صعوب  ثقافات  �صياغة« 

للهجرة ال�صينية دور اقت�صادي هام يف هذه املنطقة منذ الع�رش 

احلديث كما يظهر يف الدرا�صات الأخرية. فقد كانت هجرة 

وع�صكرية،  و�صيا�صية  اقت�صادية  نخبًا  وت�صم  املدن  من  قادمة 

تو�صعت اعتباراً من القرن اخلام�ص ع�رش باجتاه املوانئ و�صملت 

العاملني يف الفعاليات البحرية واحلرف اليدوية.

عظم �صاأن الهجرة ال�صينية بحلول منت�صف القرن التا�صع 

من  وا�صعة  �رشائح  �صملت  جماعية  حركة  فاأ�صبحت  ع�رش، 

حربا  ومتزامنة:  متنوعة  ظواهر  بف�صل  الأرياف  �صكان 

الأفيون وثورة التايبينغ، التي اأحلقت بالأقاليم اجلنوبية الدمار 

واخلراب واملجاعات حتى عام 1865؛ اإلغاء نظام العبودية يف 

التا�صع  القرن  من  الأول  الن�صف  خالل  امل�صتعمرات  عديد 

اإجنليزية وهولندية  ن�صاأة م�صتعمرات  اأخ�ص،  ع�رش؛ وب�صورة 

واأندوني�صيا  ماليزيا،  ال�صينية،  كالهند  جديدة،  وفرن�صية 

اأيد  اإىل  احلاجة  تو�صع  من  ذلك  على  ترتب  مبا  و�صنغافورة، 

عاملة يتم ا�صتخدامها يف املزارع ال�صتوائية واملناجم. وانبثق 

عن هذه التغيريات ما يدعى باملتاجرة بالأيدي العاملة من قبل 

جل  وكان  اخلا�صعة.  الأرا�صي  لتطوير  ال�صتعمارية  القوى 

ال�صينيني املجندين يتاألفون، مبوجب هذا النظام، من فالحني 
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جمردين من الأرا�صي وفقراء مهم�صني، قادمني من اجلنوب.

مروا  �صيني   4.850.000 اأن  الإح�صائيات  اأظهرت  وقد 

باملوانئ اجلنوبية من البلد بني العامني 1876 و1901. وكانت 

ثمانية  �صملت  قد  الع�رشين  القرن  بداية  يف  ال�صينية  الهجرة 

وبالقرب  الآ�صيوية  القارة  يف  معظمهم  تنقل  فرد،  ماليني 

يف  ال�صينيني  اآلف  انتقل  كما  اجلنوبية.  ال�صني  �صواحل  من 

الفرتة ذاتها اإىل اجلزر يف املحيطني، الهندي والهادي، فيما 

بلغ مئات الآلف منهم ال�صواحل ال�رشقية للمحيط الهادي، 

كندا، وال�صيلي والكارييب. فبلغ عددهم يف كوبا على �صبيل 

املثال، 120.000 مهاجر.

املتحدة  الوليات  يف  ال�صينيني  ح�صور  ذكرنا  لقد 

و�صيا�صات التمييز العرقي التي مور�صت بحقهم هناك، وذلك 

بالرغم من الإ�صهام الكبري الذي قدموه يف جمال ت�صييد البنى 

اأمريكا  يف  �صهلة  ظروفًا  يواجهوا  مل  ال�صينيني  لكن  التحتية. 

اإىل  الدخول  يف  جمة  �صعوبات  وجدوا  بل  اأي�صًا،  الالتينية 

هذه القارة. ومع اأن ال�صينيني متكنوا من العثور على موطئ 

قدم يف البريو، حيث اأ�ص�صوا جالية هامة، اإّل اأن احلظ مل يكن 

حليفهم يف الربازيل اأو يف الأرجنتني، اإذ مل يتم ا�صتخدامهم 

يف الأعمال، رغم ال�صتفادة الكبرية التي كان يف مقدور كبار 

الإقطاعيني جنيها، نظراً اإىل الدور الو�صط بني العبيد وعمال 

الأجرة، الذي كان يوؤديه ال�صينيون.

بقيت جغرافيا هجرة ال�صينيني يف وجهاتها الرئي�صية ثابتة 

يف ال�صنني الالحقة رغم التحولت العديدة التي تعر�صت لها 

للهجرة  الرئي�صية  املعا�رش. ومتثلت املحاور  العامل  الهجرة يف 

الأعظم  ال�صواد  انطالق  حيث  اجلنوب،  اأقاليم  يف  ال�صينية 

املهاجرين:  ت�صتقبل  التي كانت  املناطق  املهاجرين، ويف  من 

والعامل  القدمية  العبودية  واأماكن  اآ�صيا  �رشق  جنوب  وخا�صة 

اجلديد.

�صكل  والذي  العاملة،  لالأيدي  اجلماعي  التجنيد  و�صمل 

�صنداً للهجرة بني الدول ال�صتعمارية، ال�صعب الهندي اأي�صًا. 

فلم تكن زيادة عدد ال�صكان الهنود خالل الحتالل الإجنليزي 

مرفقة بتح�صن متنا�صب يف الظروف القت�صادية والجتماعية، 

ما دفعهم اإىل طريق الهجرة الداخلية يف اأول الأمر، اأو نحو 

لحقًا.  الآ�صيوية  القارة  وخارج  برمانيا،  مثل  قريبة  بلدان 

الإمرباطورية  يف  العبودية  نظام  اإلغاء  بعد  احلركة  وتوجهت 

حلوا  حيث  الإجنليزية  امل�صتعمرات  اإىل   1838 عام  الربيطانية 

الهنود  املهاجرين  باأن عدد  الإح�صائيات  وتفيد  العبيد.  حمل 

بلغ �صتة ماليني بني العامني 1830 و1930، انتقل معظمهم بني 
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مناطق خمتلفة يف القارة الآ�صيوية.

التقليدية  الهجرة  متيزت  فقد  باليابان،  يتعلق  ما  يف  اأما 

ال�صينية  الأرا�صي  نحو  اجتهت  املدى،  متو�صطة  مب�صافات 

اآ�صيا،  مناطق جنوب �رشق  كافة  �صملت  ثم  الأمر،  بادئ  يف 

فان�صمت اإليها حركات عابرة للمحيط بعد عام 1868، وهو 

تاريخ انطالق عملية حتديث البلد والهجرة عرب املحيط. وقد 

و�صل 150 يابانيًا جزر هاواي للعمل يف مزارع ق�صب ال�صكر 

عام 1868، مت جتنيدهم من قبل مقاول اأمريكي. لكن الهجرة 

اجلماعية من اجلزر اليابانية بداأت عام 1885: فبموجب اتفاقية 

منذ  ياباين   29.000 توظيف  مت  هاواي،  اليابان وحكومة  بني 

عام 1885 يف مزارع ق�صب ال�صكر يف جزر هاواي.

عدد  زيادة  يف  قويًا  حافزاً  اليابانية  الهجرة  وجدت 

اإىل  ونظراً  و1922.   1872 العامني  بني   %78 بن�صبة  ال�صكان: 

الياباين عن دمج وتوظيف الأيدي  عجز قطاعات القت�صاد 

اإىل العمل  ال�صلطات املحلية  النمو الدميوغرايف  العاملة، دفع 

الهجرة  هيئة   1893 عام  فت�صكلت  الهجرة،  ب�صيا�صات حتفيز 

نحو  اليابانية  الهجرة  من  الأكرب  الق�صم  توجه  وقد  الوطنية. 

عام   100.000  .1904 عام  مهاجر   50.000( املتحدة  الوليات 

1908( واإىل جزر هاواي. ومتت مواجهة النهيار الدميوغرايف 

يف م�صتعمرات املحيط الهادي مثل فيجي وهاواي وكالدونيا 

اجلديدة -نتيجة تداعيات ال�صتعمار املدمرة كما هي احلال 

بالن�صبة اإىل هنود اأمريكا والقبائل الإفريقية وال�صكان املحليني 

نهاية  وبحلول  جدد.  مهاجرين  باحت�صان  نيوزيلندة-  يف 

مناطق  بع�ص  يف  ال�صكان  ن�صبة  بداأت  ع�رش،  التا�صع  القرن 

املحيط الهادي بالنخفا�ص نتيجة و�صول مهاجرين قادمني 

لي�ص من اأوروبا فح�صب، بل من الهند وال�صني واليابان اأي�صًا. 

العقدين الأولني من  اليابانيون ب�صفة خا�صة، يف  اأ�صهم  وقد 

القرن الع�رشين يف زيادة عدد �صكان جزر هاواي مبا يقرب 

من ال�صعف، فانتقل العدد الإجمايل من 125.000 عام 1900 

اإىل  اليابانية  الهجرة  توجهت  كما   .1920 عام   320.000 اإىل 

مناطق اأمريكا اجلنوبية: اإىل البريو، حيث مت جتنيد 800 عامل 

ياباين، واإىل الربازيل يف العقد الأول من القرن الع�رشين حيث 

اأغلقت احلدود الأمريكية بوجه القادمني من اليابان.

متقطع.  �صري  عن  اإفريقيا  يف  الهجرة  حركة  وتك�صف 

اأوروبا  يف  بالهجرة  ال�صبيهة  الداخلية  الهجرة  �صملت  فقد 

املناطق يف  القدمي، مناطق حمدودة جغرافيًا: بع�ص  العهد  يف 

املدن  بع�ص  ا�صتقطبت  -حيث  القارة  من  ال�رشقي  ال�صمال 

القدمية الواقعة قرب نهر النيل املهاجرين- وبع�ص املناطق يف 
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اأق�صى ال�صمال الغربي، حيث الهجرة الداخلية نحو املناطق 

اجلبلية ومراكز اأقدم احل�صارات املدنية يف املغرب.

بيد اأن الإ�صهام الكبري الذي قدمه �صكان القارة الإفريقية 

جنوب  مناطق  قدمته  ما  يف  متثل  قد  الهجرة،  حركة  اإىل 

ال�صحراء خالل املتاجرة الأطل�صية بالعبيد، كما �صبق ذكره. 

وكانت لهذه احلركة تداعيات مدمرة على ال�صعيد ال�صكاين 

-حيث اإِّنها مل ت�صتق من املناطق الأقل كثافة �صكانية يف القارة 

فح�صب، بل خ�صت باملتاجرة الذكور يف �صن التنا�صل- بحيث 

عادت اإفريقيا اإىل الهجرة اجلماعية يف الأعوام الأخرية فقط. 

وبالطبع، ففي الفرتة التو�صعية لال�صتعمار، ا�صتخدمت القوى 

الهجرة  فربطت  املحلية،  العاملة  الأيدي  العظمى  الأوروبية 

ال�صتغالل  اإىل  امل�صتندة  العمل  مبقت�صيات  الداخلية  الدورية 

ال�صتعماري. وبقيت تلك احلركات داخل القارة الإفريقية، 

العنف ال�صتعماري  اأ�صاليب  اإىل �صتى  وتعر�ص فيها الأفارقة 

الذي خلف الكثري من ال�صحايا.

الهجرة  اأعوام  يف  املحيط  عرب  الإفريقية  الهجرة  �صارت 

الأحيان.  بع�ص  يف  دوليًا  للماألوف  معاك�ص  باجتاه  الكربى 

فقد اجتهت بع�ص التيارات نحو اإفريقيا ذاتها، وكانت ثمرة 

اإلغاء  بعد  البلدان  خمتلف  من  ال�صود  العبيد  لعودة  مبا�رشة 

العائدون،  فق�صد  ع�رش.  التا�صع  القرن  خالل  العبودية  نظام 

والكارييب،  والربازيل  ال�صمالية  اأمريكا  من  ومعظمهم 

العبيد  اآلف  اإفريقيا وجنوبها والقرن الإفريقي. وبلغ  غرب 

فيها  العبودية  اإلغاء  بعد  الربازيل  من  قدموا  الذين  ال�صابقني، 

نيجرييا  �صواحل  على  فا�صتقروا  الإفريقية  القارة   ،1888 عام 

ويف الداهومي والطوغو و�صاحل الذهب.

من  مدعومة  الأعوام  تلك  يف  الداخلية  الهجرة  وكانت 

قبل احلركة داخل امل�صتعمرات -وقوامها ال�صينيون والهنود 

جنوب  اأرا�صي  يف  كما  العرقي،  التمييز  لقوانني  املعر�صون 

اإفريقيا، املتنازع عليها من قبل الإجنليز والبويريني- وقد �صجع 

عليها اإعادة انت�صار ال�صعوب الإفريقية ذاتها. وكانت احلركة 

الأمد،  طويلة  هجرة  اإىل  فتحولت  مو�صمية،  الأمر  اأول  يف 

القرن  ع�رشينيات  نهاية  يف  �صنويًا  مهاجر   200.000 و�صملت 

اأو  الذهب  �صاحل  بلغوا  ال�صفانا،  الع�رشين. كانوا عماًل من 

الإفريقية  ال�صحراء  جنوب  من  الهجرة  تكن  ومل  نيجرييا. 

تق�صد املزارع اأو املناجم، بل اأوىل املراكز احل�رشية. فقد بداأ 

يف هذه املناطق منو املدن وبع�ص اأ�صكال التح�رش التي تو�صعت 

كانت  واإذا  املعمورة.  اأرجاء  باقي  كما يف  التايل،  القرن  يف 

املدن يف اإفريقيا ال�صتوائية، با�صتثناء نيجرييا، تعد 80.000 فرداً 
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اأ�صبحت، بعد خم�صني عامًا، تاأوي ما  يف العام 1880، فقد 

يزيد عن 500.000 ن�صمة.

�صال�صل الهجرة وال�صبكات االجتماعية وعمليات االندماج

واأبعادها  الكربى  اجلماعية  الهجرة  لظاهرة  ينبغي  ل   

القت�صاد  بنمو  -املرتبطة  للجدال  القابلة  غري  الوا�صعة، 

والقت�صادية  ال�صيا�صية  الهائلة،  والتحولت  الأطل�صي 

اأن تلقي يف الظل الدور  التا�صع ع�رش-  القرن  وال�صكانية يف 

الأ�صا�صي لالأفراد وم�صاريع الأ�رش وال�صبكات الإعالمية التي 

اجلماعية،  الهجرة  حتريك  يف  اأنف�صهم،  املهاجرون  اأ�ص�صها 

توجيه  مت  فقد  ال�صابق.  اجلغرايف  التنقل  يف  احلال  هي  كما 

حركات الهجرة من قبل اأنظمة العالقات الرا�صخة يف الزمن 

حيث  املعلومات،  تبادل  وعرب  ال�صابقة  التجارب  بف�صل 

اأن�صاأت اآليات اإغراء متكررة وروابط �صخ�صية بني املهاجرين. 

روابط، غالبًا ما ُبنيت على اأ�صا�ص العالقات املهنية واحلرفية 

»ثقافة  عنها  فنتجت  الهجرة،  را�صخ يف  لتقليد  التي مهدت 

حركة« مرت�صبة.

نظرة حتليلية  تتيح  يومنا هذا،  الدرا�صات يف  وثمة عديد 

اإىل ميزات اآليات الإغراء ال�صخ�صية، التوا�صل الزمني لبع�ص 

ارتباطها  واملعا�رش،  احلديث  الع�رش  بني  املهنية  الهجرات 

الوثيق بالهجرات اجلماعية، ح�صورها املمف�صل يف الظروف 

هذا  يف  اأمكن  وقد  املتفرقة.  اجلغرافية  والأبعاد  التاريخية 

ال�صياق الوقوف على اأن امليل اإىل التنقل �صمل فئات مهنية �صواء 

يف القارة الأوروبية يف ظل العهد القدمي اأو يف اإمرباطوريات 

ال�رشق القدمية والبعيدة. ففي اآ�صيا ب�صفة خا�صة، �صبق احلديث 

حركات  من  بها  حلق  وما  اجلنوبية  املناطق  يف  الهجرة  عن 

الأيدي العاملة املوؤجرة يف القرن التا�صع ع�رش. اأما يف مناطق 

ال�صني ال�صمالية، فقد لوحظت تيارات مهاجرة ك�صفت عن 

حركات اإرادية »عفوية« حافظت على خ�صائ�صها مع مرور 

القدمية  بالتجربة  اخلا�صة  اجلغرافية  امل�صارات  فتبعت  الزمن، 

للهجرة املهنية، بل واأ�صهمت يف تو�صيع اآفاقها خالل القرن 

التا�صع ع�رش، م�صتندة يف ذلك اإىل دعوات العمل.

ولي�صت حالة الكنجتيان، ينت�صب ال�صم اإىل املدينة املنبع، 

على  دلياًل  اإل  ال�صني،  �صمال  من  اجلبلية  املنطقة  يف  الواقعة 

التجارة. وقد  املبنية على ممار�صة  املهاجرة،  العادات  توا�صل 

الأرا�صي  عرب  ال�صني  بلغوا  الذين  املتجولون،  الباعة  تناقل 

الأ�صخا�ص يف خمتلف  مئات  �صبكة هجرة �صمت  الرو�صية، 

اأرجاء اأوروبا يف نهاية القرن التا�صع ع�رش. وكان هوؤلء الباعة 
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متاجرين  وبرلني،  مو�صكو  اإىل  ثم  ومن  �صيبرييا  اإىل  ي�صلون 

خالل  اجلبلية  باملناطق  اخلا�صة  والب�صائع  الكرمية  بالأحجار 

الثاين من  الن�صف  والثامن ع�رش. ويف  ال�صابع ع�رش  القرنني، 

اإيطاليا،  يف  الكنجتيان  ح�صور  لوحظ  ع�رش،  التا�صع  القرن 

وخالفًا  ال�صمالية.  واأمريكا  ورو�صيا  واأملانيا،  وفرن�صا، 

امل�صتعمرات،  بني  بالتنقل  املهتمة  اجلنوبية،  الهجرة  لتيارات 

فقد ك�صفت هذه الهجرة عن مزاياها املتعلقة بامللكية الفردية 

املبنية على ال�صبكات العفوية املهاجرة، امل�صتندة اإىل التجارة 

وتقليد العمالة املوؤجرة. وهو تقليد را�صخ -نهاية القرن التا�صع 

ع�رش اأوًل، ففي الثالثينيات، ثم يف الن�صف الثاين من القرن 

الع�رشين- مهد لتاأ�صي�ص �صبكة وا�صعة يف البلدان الأوروبية.

وا�صتهرت التيارات املهنية التي متتعت يف اأوروبا باأهمية 

الدعوة  وب�صبكات  هذه،  الرا�صخة  الهجرة  لثقافة  مماثلة 

حركات  يف  املهاجرين  ب�صوؤون  اهتمت  التي  املتوا�صلة، 

الهجرة اجلماعية الأوروبية يف نهاية القرن التا�صع ع�رش ويف 

تاأ�ص�صت الهجرة الوا�صعة  الهجرة اجلديدة عرب املحيط. وقد 

املتجولني يف  الباعة  جتربة  على  ع�رش  التا�صع  القرن  نهاية  يف 

وال�صلع  والأحجار،  الكتب،  -باعة  اجلبلية  املناطق  خمتلف 

احلرف  بع�ص  اإىل  وا�صتندت  والنوعية-،  احلجِم  املُتباِيَنِة 

يجدر  هوؤلء،  بني  ومن  والبناء.  اليدوية  والأعمال  املتجولة 

ذكر مثال عمال البناء يف مناطق الآلب الإيطالية، الذي حظي 

التي ك�صفت عن  التاريخية  الدرا�صات  قبل  بالغ من  باهتمام 

منو هجرة وا�صعة بال�صتناد اإىل ت�صييد البنى التحتية والأعمال 

اأوروبا وما وراء  التو�صع ال�صناعي يف  اإليها  التي دفع  العامة، 

املحيط -كاحلركة املحدودة لفئات موؤهلة كالنحات وقاطعي 

اأوروبية  اأو  داخلية  م�صارات  عرب  تنقلوا  الذين  الأحجار، 

يف  ذروتها  الن�صاطات  هذه  وبلغت  القدمي-.  العهد  خالل 

التي تزامنت  التحتية،  البنى  ال�صكك احلديدية واأعمال  عهد 

القارة  يف  ارتبطت  فيما  الغرب،  ملحمة  مع  اأمريكا  يف 

ال�صخمة بني  ال�صكك احلديدية  باأعمال مّد �صبكات  القدمية 

�رشق اأوروبا واآ�صيا -كاخلط الأ�صطوري العابر ل�صيبرييا، بني 

مو�صكو وفالديفو�صتوك-  وباأعمال حفر الأنفاق الوا�صعة يف 

جبال الآلب، التي كانت تعترب اآنذاك اأعماًل جبارة.

العمل  عالقات  اأ�صا�ص  على  مهاجرة  �صال�صل  ن�صاأت 

على  احل�صول  يف  املهاجرون  منها  فا�صتفاد  هذه،  املتنوعة 

والعمل،  واملاأوى  النقل  م�صاكل  حلل  ال�رشورية  املعلومات 

هذه  واأتاحت  ال�صابقة.  امل�صتوطنات  مراكز  نحو  فجذبتهم 

والوقوف  املغرية  العمل  اأ�صواق  املهاجرين  بلوغ  الآليات 
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على الفر�ص املتاحة قانونيًا ب�صاأن الهجرة يف خمتلف البلدان 

�صواء يف  اأحيانًا-  اأقل  ثابتة -ب�صعوبة  اأماكن  وال�صتقرار يف 

الواقع الأوروبي اأو يف بلدان ما وراء املحيط.

وتتمثل التجارب الأكرث �صهرة يف جمال ال�صال�صل املهنية 

املهاجرة يف الأمثلة املذكورة لتوها، وقوامها الذكور ح�رشاً. 

وقد ترتب على التمييز بني اجلن�صني -القا�صي ب�صبب الغياب 

يف  واجتماعي  عائلي  تنظيم  تاأ�صي�ص  للرجال-،  الطويل 

يفوق  ب�صكل  اجلن�صي  التمييز  طابعها  الإر�صال،  جمتمعات 

بكثري التمييز ال�صائد يف املجتمعات الريفية يف اأوروبا. فانتهى 

الأمر بهذا الواقع اإىل اإ�صفاء طابع ن�صوي وتاأنيث املجتمعات 

الهجرة، واإتاحة  ال�رشب من  متاأ�صل يف هذا  بتقليد  املتميزة 

تر�صيخ ا�صتقاللية ن�صائية متزايدة يف التق�صيم الهرمي لالأ�رشة، 

يف  الت�رشف  حق  على  احل�صول  اإىل  املراأة  دفع  اإىل  اإ�صافة 

اأو  العقارية  املمتلكات  -�صواء  املنزلية  القت�صادية  ال�صوؤون 

الأعراف  يف  به  معرتفًا  يكن  مل  حق  وهو  املالية-،  الأمور 

الق�صائية والعادات املاألوفة يف الواقع الريفي.

املهاجرة  ال�صال�صل  على  املهيمنة  الذكور  تركيبة  لكن 

التي  املراأة  حقيقة  تخفي  ل  واحلريف  التجاري  العمل  يف 

واملوؤقتة.  املو�صمية  الهجرة  تيارات  تكوين  يف  اأ�صهمت 

طويل،  لأمد  للتهمي�ص  الن�صائية  الهجرة  هذه  تعر�صت  وقد 

املوؤقتة  الهجرة  اأ�صكال  التي متيز كافة  خللل يف الإح�صائيات 

ح�صور  اعتبار  مت  وبالتايل  الن�صائية.  القت�صادية  والن�صاطات 

اأو  لالأ�رشة  النهائية  للهجرة  رمزاً  الهجرة  حركات  يف  املراأة 

جمرد نتيجة لإعادة ملّ ال�صمل العائلي. ويف حقيقة الأمر، فقد 

�صاركت املراأة يف هجرات العمل منذ الع�رش احلديث ولي�ص 

فقط يف اإطار الدورة احلياتية للعبيد.

ممار�صة  اأن  كيف  املنا�صبة،  بهذه  لحظنا،  اأن  �صبق  وقد 

اخلدمة املنزلية، اخلياطة واحلياكة كانت وراء هجرة املراأة يف 

مناطق �صا�صعة من اأوروبا ال�صمالية خالل القرن ال�صابع ع�رش. 

اأما يف القرن التا�صع ع�رش وبداية القرن الع�رشين، فقد توجهت 

املنزلية،  ال�صوؤون  يف  العامالت  للن�صاء  مهاجرة  تيارات 

فالحات، وممر�صات ون�صاجات، للعمل يف مناطق اأخرى، 

الذي  القطاع  اأما  اأو خارجها.  الوطنية  احلدود  داخل  �صواء 

متيز فيه احل�صور الن�صائي اأكرث من غريه بعد الأعمال املنزلية، 

فتمثل يف معامل الن�صيج. وقد �صقت حركات الهجرة الن�صائية 

امل�صانع  نحو  واملتوجهة  الإيطالية  الآلب  حدود  مناطق  يف 

ما  وا�صتدعت  م�صارات  والنم�صاوية،  وال�صوي�رشية  الفرن�صية 

 )informal work culture( الر�صمية العمل غري  بثقافة  يدعى 
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وهي ثقافة ذات طابع ل يختلف كثرياً عما متت مالحظته يف 

اأعمال الذكور املتجولة ويف البناء. ثم انتقلت هذه التيارات 

املهاجرة )التي �صبق اأن �صاركت يف احلركة الداخلية الوا�صعة 

خالل العهد القدمي، املتوجهة نحو م�صانع احلرير يف وديان 

الآلب الغربية وال�رشقية خالل الن�صف الثاين من القرن التا�صع 

ع�رش( باجتاه العمل يف امل�صانع املجاورة، بدفع من اأزمة �صناعة 

احلرير يف اإيطاليا. وكانت هذه احلركات املوؤلفة من ن�صاء يف 

خمتلف الأعمار، تتميز بالوظيفة املهيمنة للــ»ناظرات«، وهي 

انطالقًا  كّونت،  املتجول،  العمل  تنظيم  يف  اأ�صا�صية  وظيفة 

عالقات  العاملة،  الأيدي  لتجنيد  حمليًا  املقامة  العالقات  من 

عمل طويلة الأمد مع مديري م�صانع احلرير خلف احلدود. 

عمل  عقود  بعد،  عن  امل�صانع  هذه  مع  العامالت  فاأبرمت 

متكررة، تق�صي بتوظيفهن وقيامهن بدور الو�صيط يف جتنيد 

يختلف  ل  تنظيمًا  باخت�صار  فكان  املتمهنة.  العاملة  الأيدي 

جوهريًا عما جرت جتربته من قبل الرجال يف احلرف املهنية 

العمل  تنظيم  اإىل  بالن�صبة  احلال  وهكذا  والبناء.  والتجارة 

الن�صائي املوؤقت، الذي فتح الباب اأحيانًا اأمام وظائف عمل 

طويلة الأمد يف مراكز العمل اجلديدة.

تعود الدرا�صات حول ال�صال�صل املهاجرة اإىل خم�صينيات 

من  انطالقًا  اأ�صرتاليني،  باحثني  يد  على  الع�رشين  القرن 

اأما  التجربة الإيطالية وبرتكيز على دور العالقات العائلية. 

مناطق  خمتلف  يف  احلني  ذلك  منذ  اأجريت  التي  البحوث 

اآليات  درا�صة  تعمقت يف  فقد  وا�صتقبالها،  الهجرة  اإر�صال 

هذه الأنظمة من العالقات، مركزة على ثالثة جمالت يف 

القرابة.  واملهني وجمال  اجلغرايف،  ال�صال�صل:  التحاق هذه 

�صواء  الع�رشين الأخرية حافزاً  البحوث يف الأعوام  ولقيت 

يف بلدان ال�صتقبال اأو يف خمتلف مناطق الإر�صال الوطنية، 

العالقات  هذه  يف  التعمق  اأتاح  حيث  واملحلية،  الإقليمية 

للمهاجرين، تنوع  الرتكيبة الجتماعية  تباين  الك�صف عن 

التي  الأولية،  امل�صاريع  متف�صل  والإناث،  الذكور  اإ�صهام 

تنوع  والعائلية:  الفردية  الهجرة  قرارات  عنها  نتجت 

النتائج القت�صادية للهجرات، واختالف اأ�صكال ال�صتقرار 

اأتاحت  فقد  وباخت�صار،  اجلديدة.  الو�صول  مراكز  يف 

خالل  من  الهجرة،  لتجربة  معمقًا  حتلياًل  البحوث  هذه 

درا�صة وجهاتها، من املغادرة اإىل الو�صول، وقراءة طابعها 

األقى  ب�صكل  والنتائج،  امل�صارات  جتان�ص  وعدم  الدوري، 

املعروفة  ال�صو�صيولوجية  النماذج  بع�ص  حول  ال�صكوك 

اقت�رشت  درا�صة  اإىل  بال�صتناد  طرحها  مت  التي  والرا�صخة، 
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على واقع الهجرة يف اأماكن ال�صتقبال فح�صب. 

اإىل جتربة الهجرة عرب  وقد ا�صتند هذا النوع من التحليل 

املحيط يف املراكز ال�صخمة -كاملجتمع الأمريكي والأ�صرتايل 

والأرجنتيني- فلم مييز بني اندماج املهاجرين يف املجتمعات 

الأ�صلية.  املجتمعات  ل�صلوك  هوؤلء  ا�صتيعاب  وبني  اجلديدة 

وي�صم هذا النموذج بع�ص ا�صهر اأ�صكال اندماج الأجانب يف 

 melting( واقع الهجرة -كالنموذج الأمريكي ذائع ال�صيت

ان�صهاراً  تفرت�ص  كانت  التي   -)crisol( والأرجنتيني   )pot

مثاليًا للثقافات املهاجرة مع تلك املحلية -باأمثلة م�صتلهمة من 

القدر والطنجرة وامللغم املازج ملختلف املكونات بالداخل- 

الأ�صليني  لل�صكان  املهيمنة  الثقافة  تفوق  على  تاأكيدها  مع 

على ثقافة املهاجرين.

ثقافية  توجهات  اآثار  )املقتفية  الدرا�صات  اأ�صندت  وقد 

ال�صال�صل  ب�صاأن  العرقية(  التجارب  تنوع  باأهمية  تعرتف 

املهاجرة، كرد فعل على مناذج التكيف هذه، املثرية للجدل، 

التي  الأولية،  الجتماعية  للعالقات  الكبري  والثقل  الأهمية 

ا�صتخدمها املهاجرون من اأجل الندماج يف الواقع اجلديد. 

اإظهار  اإىل  �صعيها  يف  اأحيانًا،  التحقيقات  هذه  واعتربت 

حجبها،  تنوي  ال�صتيعاب  مناذج  كانت  التي  الت�رشفات 

يف  العرقية،  والعالقات  القرابة  ل�صلة  املطلق  املهيمن  الدور 

التنظيم  ويف  املهن،  ومزاولة  لال�صتيطان  اجلغرايف  التوجيه 

خمتلف  تق�صيم  اإن  املهاجرين.  قبل  من  والجتماعي  العائلي 

املجموعات يف »قرى ح�رشية« -كاإيطاليا ال�صغرية يف املدن 

يف  العرقية  الأحياء  من  وغريها   )littles Italies( الأمريكية 

الن�صل  )من  الزواج  خيارات  ال�صمايل-،  الأمريكي  الواقع 

نف�صه(، تنظيم احلياة املنزلية واليومية يف جمملها، املبني على 

من  يتبعه  وما  التقليدي  الداخلي  الهرمي  الرتتيب  اأ�صا�ص 

والت�رشفات  والدينية  الجتماعية،  احلياة  اأ�صكال  العادات، 

املجموعة  داخل  عنها  الإف�صاح  يتم  ما  غالبًا   – ال�صيا�صية 

ب�صكل  للمهاجرين  والعامة  اخلا�صة  احلياة  تنظيم  العرقية -، 

عام، وباخت�صار، مت تف�صري كل ذلك كخيارات، الهدف منها 

انفتاح جوهري  الأ�صلية، دون  ال�صالت والعالقات  توطيد 

على اخلارج.

الهجرة  مل�صارات  مف�صلي  تقييم  اإجراء  الآن  وميكن 

الدرا�صات  بلغتها  متزايدة  معرفة  بف�صل  وذلك  ونتائجها، 

الأخرية )بدافع حتقيقات تقارن بني جتارب خمتلف جمموعات 

�صتى  يف  الأجانب  اندماج  على  ال�صوء  ت�صلط  اأو  الهجرة 

ال�صال�صل  دور  اأن  كما  التاريخية(.  واملراحل  الظروف 
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الهتمام  بف�صل  وذلك  موؤخراً،  تراجع  يف  بات  املهاجرة 

املت�صاعد بالتجارب ال�صخ�صية للمهاجرين وال�صرتاتيجيات 

الفردية واندماج الأجيال العديدة من املهاجرين.

لبع�ص  القت�صادي  الندماج  ب�صاأن  الدرا�صات  وقدمت 

حتليل  عرب  الواقع،  لهذا  جلية  �صورة  العرقية،  املجموعات 

يف  النظر  واإعادة  لالأجانب  الجتماعي  التنقل  م�صارات 

اخلارج  يف  حتقيقه  مت  الذي  القت�صادي  »النجاح«  حيثيات 

ثمة  املختلفة.  املقاولت  �رشكات  تاأ�صي�ص  عملية  وتقييم 

الوليات  يف  اأجريت  املو�صوع،  هذا  يف  وافية  درا�صات 

املتحدة، وانت�رشت يف اأمريكا الالتينية واأوروبا. درا�صات تتيح 

اقتفاء اأثر جمموعات الهجرة الأوروبية الأوىل وقدرتها الرائدة 

خمتلف  على  والوقوف  القت�صادية،  بالن�صاطات  القيام  على 

العرقية، وخا�صة من قبل املجموعات  العمليات القت�صادية 

اإىل اخلارج يف  التي قدمت  الآ�صيوية والإ�صبانية-الأمريكية، 

التحقيقات  هذه  اإىل  الف�صل  ويعود  خمتلفة.  هجرة  موجات 

يف اعتبار م�صارات الندماج ب�صورة اأكرث مف�صلية واأقل اآلية. 

الأ�صلية،  العالقات  توطيد  اأحيانًا يف  الهجرة  �صاهمت  فلئن 

فدعمت وعززت عمليات ال�صتيطان واحلركة الجتماعية، 

فقد كانت، من جانب اآخر، فر�صة لنفتاح املهاجرين على 

تطلعات واأهداف جديدة والتعامل مع واقع وحماور جديدين. 

بف�صل  ات�صحت  التي  اجلديدة،  ال�صورة  باتت  وباخت�صار، 

البحوث الهادفة، تك�صف عن اأن ت�صهيل عملية الندماج يف 

الن�صيج القت�صادي والجتماعي يف جمتمعات ال�صتقبال، مت 

عرب ال�صتخدام املف�صلي من قبل املهاجرين ل�صبكات العمل 

يف  املر�صخة  العالقات  خالل  ومن  الأ�صلية،  الجتماعية 

جمتمعات ال�صتقبال اجلديدة.  

درا�صة  خالل  من  و�صوحًا  اأكرث  الظواهر  تلك  وتبدو 

ميكن  اإذ  اخلارج.  يف  ومنت  ن�صاأت  التي  الأجيال  جتارب 

اأجيال  ذات  باأكملها،  عائلية  خاليا  ا�صتقرار  باأن  القول 

وا�صعة،  اندماج  عملية  ت�صهيل  يف  اأَ�ْصهم  بداخلها،  خمتلفة 

اإذ  املوؤقتني:  املهاجرين  لدى  هام�صية  كانت  ظواهر  وعزز 

العاملني  للمهاجرين  م�صتمر  بتبديل  املوؤقتة  الهجرة  تت�صف 

بالتناوب. وقد وفر ح�صور الأ�رشة قاعدة لالندماج الذي مل 

يقت�رش على املجال القت�صادي، بل جتاوزه اإىل خمتلف ميادين 

يف  اجلذور  تر�صيخ  �صمان  عن  ف�صاًل  الجتماعية،  احلياة 

مراكز الإقامة اجلديدة. كما تك�صف الدرا�صات حول �صلوك 

الأجيال املختلفة للمهاجرين، عن الدور الرئي�صي للتجارب 

املدر�صية والعالقات الجتماعية التي كونتها الأجيال احلديثة 
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حفز  يف  اأو  ال�صتقبال  جمتمع  ثنايا  يف  الدخول  تي�صري  يف 

والنجاح  الجتماعي  ال�صلوك  حيث  من  ال�صخ�صي  امل�صار 

يف  القدمية  الأجيال  وت�صجيع  الو�صع  وحت�صني  القت�صادي 

النفتاح على املجتمع اجلديد.

داخل  ال�رشاع  �صاأن  من  التقليل  دون  القول،  ويجدر 

ب�صبب  املهاجرين  اأ�رش  يف  اأكرب  بن�صبة  جلي  -وهو  الأجيال 

امل�صافة الثقافية ال�صا�صعة بني الأجيال التي ترعرعت يف واقع 

يف  الآباء  اندماج  يف  اأ�صهموا  ما  غالبًا  الأبناء  باأن  خمتلف-، 

الن�صيج الجتماعي لبلد ال�صتقبال. فقد بثت الأجيال اجلديدة 

املعرفة اللغوية والثقافية التي مت تلقيها يف املدار�ص، فاأدخلت 

الأذواق والعادات التابعة ملجتمع ال�صتقبال يف الأ�رشة، كما 

فاحتة  الزواج،  خيارات  يف  املاألوفة  العائلية  القواعد  ك�رشت 

الأ�رشة  اجتماعية خارج  حياة  اأمام  م�رشاعيها  على  الأبواب 

واملجموعة العرقية. بيد اأن عملية النفتاح والتبادل هذه من 

قبل الأبناء والأحفاد،مل متح التجارب ال�صابقة بالكامل. فحتى 

يف ال�صلوك والت�رشفات والتمثيل الذاتي لالأجيال اجلديدة من 

العالقات  فيها  ت�صمن  ل  عملية  الندماج  يبدو  املهاجرين، 

يف  كامل  لحت�صان  وال�رشورية  اجلديد،  الإطار  يف  القائمة 

اخلا�صة  ال�صلوك  مناذج  اإىل  اللجوء  عدم  ال�صتقبال،  جمتمع 

بخلفية الأ�رشة. ففي العملية الديناميكية التي متيز الندماج، 

لي�ص ثمة ا�صتيعاب من قبل املهاجرين لنماذج ال�صلوك اخلا�صة 

باملجتمع اجلديد، بل يتعر�ص املجتمع ذاته اإىل تغريات هامة. 

تتاأ�ص�ص  الذي  والتفاعل  التبادل  وبف�صل  املهاجرين،  اأن  كما 

بالتغيري،  وحدهم  يقومون  يكونوا  مل  الندماج،  اآليات  عليه 

ينفتح  الذي   - ذاته  ال�صتقبال  جمتمع  ويتجدد  يتغري  واإمنا 

بالكامل.
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الف�صل الثالث:

الالجئون والنازحون واملنفيون بني احلربني

وطاأة احلرب

كانت بع�ص الظواهر قائمة، ع�صية احلرب العاملية الأوىل، 

فاأ�صهمت يف حتول التوجهات واخل�صائ�ص النوعية حلركات 

غبار  ل  دور  ثمة  وكان  التالية.  الثالثني  الأعوام  الهجرة يف 

عليه لنمو الدول الوطنية وانحطاط القومية، وهما العامالن 

التداعيات  وتفاقم  الدولية  العالقات  تفاقم  عن  امل�صوؤولن 

حرب  باندلع  تكللت  التي  لالأحداث  الوخيمة  املاأ�صاوية 

امل�صهد  على  املهيمن  الدولة-الأمة،  ن�صوء  اإن   .1918-1914

الأوروبي يف نهاية القرن التا�صع ع�رش، دفع بقوة يف اجتاه بناء 

واإقامة  ال�صتعماري  والت�صابق  الع�صكرية  الدفاعية  الأنظمة 

حواجز حمائية، وكانت له تداعيات ج�صيمة على �صري اأ�صواق 

العمل املحلية والدولية. وقد اأدى التدخل ال�صافر للدولة يف 

دعم املجالت القت�صادية والجتماعية املحلية، اإىل تزايد يف 

التمييز بني احلقوق القت�صادية وال�صيا�صية للمواطنني املحليني 

على  يرتتب  مبا  الأجانب،  ل�صالح  به  العرتاف  يتم  ما  وبني 
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ذلك من تداعيات ومتييز وكراهية الأجانب.

ومت اإ�صدار قوانني حلماية حقوق املواطنني على ح�صاب 

الأجانب يف خمتلف بلدان ا�صتقبال الهجرة يف اأوروبا خالل 

تاريخ  ومتيز  ع�رش.  التا�صع  القرن  من  الأخرية  �صنة  الع�رشين 

الأوروبية  البلدان  خمتلف  ويف  الفرتة  نف�ص  يف  الهجرات 

وجمازر  ومبذابح  للدماء  مريقة  عنيفة  باأحداث  والأمريكية 

الدول  دفاع  كان  واإذا  ال�رش�صة.  الأجانب  كراهية  �صببها 

واأ�صفى  القانوين  التمييز  يف  داخليًا  ت�صبب  قد  الوطنية 

على  عامليًا  �صجع  فقد  املتوقد،  العرقي  النزاع  على  ال�رشعية 

تبني قوانني فوق-وطنية يف جمال الدفاع وال�صيطرة. كما اأن 

اإبرام اتفاقيات ومعاهدات هادفة بني دول م�صمولة بح�صور 

املهاجرين، وبع�صها يف العقد الأول من القرن الع�رشين، قد 

اأثناء  املتنازعة  البلدان  خمتلف  توجه  على  مميزاً  طابعًا  فر�ص 

احلرب ويف ال�صنني التالية.

اأهم  فر�ص  حيث  من  حا�صمًا  منعطفًا  احلرب  و�صكلت 

التغريات على حركة الهجرة �صواء يف الأمد الق�صري اأو البعيد. 

فتحتم على من كان يقيم يف اخلارج اأثناء احلرب، اأن يختار 

بني العودة اإىل الوطن من اأجل التجنيد، اأو البقاء طيلة احلياة 

يف بلد الإقامة اجلديد. لي�ص هذا فح�صب، فقد ا�صطر العمال 

نتيجة  الهروب  اإىل  معادية  بلدان  املتواجدون يف  الأجانب، 

اأحداث العنف املتكررة بحقهم، النابعة من كراهية الأجانب 

وباخت�صار،  ال�صلطات.  قبل  من  اإبعادهم  ب�صبب  اأو  ال�صعبية 

على  املرتتب  العامة،  الهجرة  وترية  انخفا�ص  فو�صط 

امل�صددة،  واملراقبة  احلرب  ن�صوب  عن  الناجمة  ال�صعوبات 

كانت وقائع احلرب م�صوؤولة عن حمالت ت�رشد وا�صعة. فقد 

الهجرة  احلرب،  �صنوات  يف  الرتحيل  حركات  اإىل  اأ�صيفت 

املرتتبة على الظروف ال�صتثنائية. وقد جلاأت الدول الأوروبية 

يف اإطار جتنيد الأيدي العاملة الالزمة لقت�صاد احلرب، �صواء 

يف  بذلك  فاأ�صهمت  التقليدية،  ال�صتعمارية  دوائرها  اإىل 

انتقال جمدد للقوى العاملة من اإفريقيا واآ�صيا -مبمار�صة قا�صية 

وتداعيات على ظروف احلياة والعمل- اأو اإىل اأ�رشى احلرب 

اإجباري  ب�صكل  جدد،  مهاجرين  اإىل  بدورهم  حتولوا  الذين 

احلال  عليه  كانت  وكما  اجلماعي.  الرتحيل  عرب  واأحيانًا 

-1912 اأعوام  يف  البلقان  حروب  -مبنا�صبة  �صنني  ب�صع  قبل 

1913، حني حتولت املنطقة ال�رشقية الو�صطى اإىل م�رشح لتنقل 

الأقليات العرقية- فقد متيزت حركات هذه ال�صنني بالهروب 

والقمع والهجرة الق�رشية اأي�صًا.

التي كانت جتمع  الكبرية-  كان انحالل الإمرباطوريات 
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بني تركيبات غري متجان�صة من القوميات والأعراق يف اأوروبا 

الو�صطى وال�رشقية واجلنوبية، اإ�صافة اإىل مبداأ تقرير امل�صري من 

ويل�صون؛  الأمريكي  الرئي�ص  به  نادى  الذي  ال�صعوب-  قبل 

كلُّ ذلك كان �صببًا يف خلق و�صع ت�صابكت فيه اإعادة ر�صم 

مع  ال�صالم،  معاهدات  ال�صيا�صية مبوجب  احل�ص�ص واحلدود 

مطالب قومية اأخرى، وما رافق ذلك من ا�صطهاد وا�صتثناء 

مت  وقد  كربى.  جماعية  هجرات  يف  ت�صبب  ما  جمددين، 

اإىل  ا�صطروا  مواطن،  ماليني  خم�صة  من  يقرب  ما  اإح�صاء 

اتفاقيات  لتطبيق  نتيجة  اأوروبا وحدها  اأرا�صيهم يف  مغادرة 

ال�صالم يف اأعقاب احلرب الكربى. وكان معظم التنقل هذا 

يخ�ص دول و�صط اأوروبا التي خ�رشت احلرب، اإذ توجه اإليها 

ما يزيد عن مليوين لجئ. وجاءت الهجرة اجلماعية لالأملان 

الأم  الوطن  اإىل  العودة  اإىل  امل�صطرين  البلد،  خارج  املقيمني 

بعد اإبرام معاهدة فر�صاي، حيث مت ا�صتقبالهم يف مع�صكرات 

اأعقاب معاهدة لوزان،  اأن�صئت لهذا الغر�ص. ويف  لالجئني 

التي مت مبوجبها الإعالن عن نهاية احلرب بني اليونان وتركيا، 

جرى ا�صتئناف الرتحيل الإجباري يف جنوب �رشق اأوروبا، 

ا�صطر  وهكذا  احلرب.  ن�صوب  قبل  احلال  عليه  كانت  كما 

ما يقرب من مليون ون�صف املليون من اليونانيني اإىل مغادرة 

تركي.   400.000 عن  يزيد  ما  ذلك  يف  يرافقهم  اأرا�صيهم 

واأ�صبحت رو�صيا، التي ن�صبت فيها احلرب الأهلية، م�رشحًا 

 750.000 عن  يقل  ل  ما  غادر  حيث  كربى،  مهاجرة  حلركة 

يقرب  ما  كان  اأن  بعد   ،1922 عام  ال�صوفييتي  الحتاد  رو�صي 

الأحداث  اأعقاب  يف  البلد  غادروا  قد  �صخ�ص  مليوين  من 

الثورية. وكان اليهود ب�صفة خا�صة �صحايا ا�صطهاد متقاطع 

اأهم الهجرات يف  اإحدى  خالل احلرب الأهلية، ت�صبب يف 

تاريخ ال�صطهاد اليهودي. ومل يكن بلوغهم خمتلف البلدان 

رو�صيا.  من  الهروب  عن  ماأ�صاة  يقل  والأمريكية  الأوروبية 

وان�صب جام الكره ال�صعبي يف الغالب على الأقلية اليهودية 

ا�صتقبال  بلدان  خمتلف  يف  املنت�رشة  الأجانب  كراهية  ب�صبب 

الهجرة. 

و�صكل هروب الالجئني الرو�ص احلالت الأوىل ملا يدعى 

احلكومة  كانت  وفيما  دولة«.  لهم  لي�ص  »الذين  باملواطنني 

ال�صوفييتية جترد املواطنني من حق املواطنة،مل تكن ثمة دول 

والعرتاف  الرو�ص  الالجئني  لحت�صان  اآنذاك  م�صتعدة 

 1921 عام  الأمم  ع�صبة  واجهت  وقد  لهم.  جديدة  بحقوق 

تزويدهم  فقررت  اأوروبا،  يف  الرو�ص  الالجئني  م�صكلة 

للتعريف بهويتهم. وقد �صكلت الهجرة من الحتاد  بو�صائل 
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ال�صوفييتي اإحدى ال�صعوبات الأوىل التي توجب على ع�صبة 

الالجئني  عدد  تزايد  من  احلد  اأجل  من  معها  التعامل  الأمم 

اخلارج عن ال�صيطرة، والناجت عن احلرب؛ وبالفعل، فقد بلغ 

عددهم الإجمايل عام 1926، حوايل 9 ماليني ون�صف مليون 

لجئ.

النظام الدويل لهجرات العمل واإغالق احلدود

اأ�صدرت عديد الدول خالل احلرب العاملية الأوىل قوانني 

الهجرة،  �صيا�صات  منها  ا�صتمدت  القومية  بالنزعة  تت�صم 

-الإلهام يف ال�صنني الالحقة. وكان نظام التفاقيات الدولية 

الهجرة  حركات  تنظيم  اإىل  مييل  اإليه  التطرق  �صبق  الذي 

واحتواء عدد املهاجرين يف اإطار دوائر عمل حمددة. ولي�صت 

على  قاطعًا  دلياًل  اإل  فرن�صا  مع  الإيطالية  الدولة  اتفاقيات 

اأبرمت مع فرن�صا  ذلك. فبعد اتفاقيات العمل الثنائية -التي 

اعتباراً من عام 1904، ولحقًا مع النم�صا-املجر واأملانيا عام 

1911 و1912-، التزمت اإيطاليا، عام 1916، بتزويد عدد حمدد 

من العمال ملواجهة متطلبات احلرب للبلد اجلار. وبعد عام 

اإيطاليا مبوجب معاهدة جديدة  التزمت  انتهاء احلرب،  على 

للم�صاهمة  العمال  من  اأخرى  جمموعة  باإر�صال   ،1919 عام 

اأية  على  وكان  فرن�صا.  يف  املدمرة  املناطق  تعمري  اإعادة  يف 

حال، لنظام العمل املهاجر هذا، الذي اأبرمت اإيطاليا مبوجبه 

اأوروبية  دول  مع  اتفاقيات  التوجيهية،  ال�صيا�صة  وبذات 

املتعلقة  امل�صاكل  مواجهة  يف  الف�صل  اأخرى،  واأمريكية 

ولأول  اأ�صفر،  ما  للمهاجرين،  القانونية  واحلماية  بالظروف 

بني  التعامل  يف  م�صاواة  عن  الدولية،  العمل  قوانني  يف  مرة 

ال�صمانات  بع�ص  اإىل  بالإ�صافة  املحليني والأجانب،  العمال 

الجتماعية للعمال املهاجرين.

ومت اللتزام بالقوانني الدولية عن الهجرة اعتباراً من 1921 

ب�صكل اأكرث �رشامة �صواء داخل اللجنة الدولية للهجرة، التي 

التابع  للعمل،  الدويل  املكتب  لدى  وظيفتها  توؤدي  كانت 

لع�صبة الأمم، اأو يف خمتلف املوؤمترات الدولية ب�صاأن الهجرة، 

رة«  »امل�صدِّ البلدان  عديد  مب�صاركة  روما  يف  عقدت  التي 

ففي   .1924 عام  ثم يف  اأوًل،   1921 عام  العاملة، يف  لالأيدي 

موؤمتر عام 1924 ب�صورة خا�صة، هدفت الدول امل�صاركة الت�صع 

مهددة  كدول  م�صاحلها  مبادئ حلماية  تبني  اإىل  واخلم�صون 

الهجرة  تقل�صت  وقد  الدولية.  العمل  اأ�صواق  اأهم  باإغالق 

تقّل�ص  حيث  ال�صنني،  هذه  يف  للمحيط  العابرة  اجلماعية 

عدد املهاجرين الأوروبيني اإىل الثلث خالل احلرب، ب�صبب 
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ال�صيا�صات املقيدة التي تبنتها العديد من الدول. فقد انخف�ص 

ما يقرب من  اإىل  املهاجرين يف اخلم�صية 1920-1916  معدل 

�صنويًا، مقارنة مبعدل اخلم�صية 1910-1906  430.000 مهاجر 

ما يقرب من مليون ون�صف مليون مهاجر. وهبطت  البالغ 

 ،1940-1931 العقد  ففي  الأزمة:  بحلول  الهجرة  معدلت 

اأوروبا اإىل خم�ص ما كان عليه  انخف�ص عدد املهاجرين من 

يف الع�رشينيات.

يف  احلربني  بني  ما  الفرتة  يف  بقوة  النزعة  وانعك�صت 

الرئي�صي  املركز  املتحدة،  للوليات  الهجرة  �صيا�صات 

املتبنية  الأولية  التدابري  فبعد  العامل.  يف  املهاجرين  ل�صتقبال 

ال�صينيني، كان قد  املهاجرين  التا�صع ع�رش �صد  القرن  خالل 

مت اإ�صدار قوانني اأخرى اأكرث �رشامة بحق املهاجرين القادمني 

عرق  تعر�ص   ،1907 عام  ففي  فيها.  مرغوب  غري  بلدان  من 

الكرام  اتفاقية  اإبرام  مت  فقد  الأمريكي.  للتمييز  اآخر  اآ�صيوي 

مع اليابان )Gentlemen’s Agreement( وهي اتفاقية فر�صت 

على البلد الآ�صيوي احلد من هجرة رعاياها اإىل اأمريكا، جاء 

ذلك بعد ردود الفعل العنيفة املتميزة بكراهية الأجانب من 

قبل �صكان كاليفورنيا �صد اأبناء اليابانيني لرتددهم على ذات 

املدار�ص املخ�ص�صة للمواطنني الأمريكان. اأما القوانني املقيدة 

اأتت بفارق زمني عما �صبق  �صد املهاجرين الأوروبيني فقد 

ذكره للتو. وكانت التدابري امل�صيقة يف البداية بحق الأميني. 

فقد مت اقرتاح )Literacy tests( القا�صية مبنع دخول كل من 

ل يجيد القراءة والكتابة باللغة الأم، اعتباراً من عام 1897م، 

لكن امل�صادقة عليها جاءت عام 1917، ع�صية دخول الوليات 

املتحدة احلرب العاملية الأوىل.

بيد اأن تلك التدابري مت جتاوزها لأن امل�صهد ات�صم مبناخ من 

فقد حل حمل كراهية  قبل.  �صدة من ذي  اأكرث  الت�صامح  عدم 

الأجانب الرا�صخة -التي حظيت بال�رشعية الوطنية فاأدت يف 

ما يقرب من 7000  القب�ص على  اإلقاء  اإىل  الفرتة 1919-1917 

الثقة  انعدام  من  اأجواء  الأعداء-  البلدان  اإىل  منتمني  اأجنبي 

بعد  الأمريكية  الأمة  قبل  الأجانب من  ا�صتيعاب  اإمكانية  يف 

بتحديد  تق�صي  مقيدة  باإجراءات  العمل  مت  وهكذا  احلرب. 

»ح�ص�ص« عددية �صنوية من املهاجرين. وحتددت احل�ص�ص 

تلت  التي  الأوىل  ال�صنني  يف  الأوروبية  للبلدان  املخ�ص�صة 

الوليات  املقيمني يف  املواطنني  بن�صبة 2% من عدد  احلرب، 

فكانت  اأوروبية.  دولة  لكل  التابعني   ،1890 عام  املتحدة يف 

تدابري ت�صب يف �صالح البلدان الأوروبية التي �صبقت غريها 

يف الهجرة اإىل الوليات املتحدة، التي حتظى بقبول اأمريكي 
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على  اأكرب  قدرة  اأظهرت  اإذ  والثقافية،  العرقية  الألفة  ب�صبب 

ت�صييقها،  يف  قدمًا  الفيدرالية  احلكومة  وم�صت  الندماج. 

ما  ا�صتقبال  ميكن  ل  مفاده:  قراراً   1928 عام  يف  فاأ�صدرت 

يزيد عن 150.000 اأجنبي �صنويًا. فكانت نتيجة هذه القرارات 

من  بالكثري  دفعت  التي   1929 عام  اأزمة  على  ترتب  -وملا 

املهاجرين  عدد  فاق  اأن  الوطن-  اإىل  العودة  اإىل  املهاجرين 

العامني  بني  اإليها  القادمني  عدد  املتحدة  للوليات  املغادرين 

1931 و1935. 

الوليات  اإىل  الهجرة  متنع  مل  املقيدة  القوانني  اأن  ومع 

املتحدة، فاإن التدابري التي مت تبنيها يف الع�رشينيات، يجب اأن 

وهي  الهجرة.  اإطار  يف  اأمريكي  منعطف  اأهم  اعتبارها  يتم 

تدابري مت اتخاذها بدافع �رشورة اإعادة تنظيم الإنتاج، الذي مل 

يعد يتطلب العمل غري املوؤهل من قبل الأيدي العاملة املهاجرة، 

املت�صاعدة  العن�رشية  تلك  اأخ�ص،  ب�صورة  العن�رشية  وبدافع 

اإىل  املتوجهني  الأوروبيني  عدد  فاقت�رش  احلرب.  اأعوام  يف 

الوليات املتحدة على 350.000 مهاجر يف الفرتة 1940-1931 

اإىل  القادمني  املهاجرين  عدد  بلغ  فيما  التدابري،  تلك  جراء 

الوليات املتحدة من البلدان الآ�صيوية 15.344 مهاجرا فقط. 

وباخت�صار، فقد اأدت الإجراءات املقيدة يف الع�رشينيات اإىل 

حتول جذري من الناحية النوعية والكمية يف الهجرة اإىل البلد 

الكبري الواقع وراء املحيط.

ويف كندا مت تبني مبادرات مماثلة لتلك املتبعة يف الوليات 

املتحدة اعتباراً من عام 1919. اأما اأ�صرتاليا، فمتابعة لت�رشيعاتها 

اأكرث  �صيا�صات  الفرتة 1925-1924  تبنت يف  اأ�صاًل،  النتقائية 

املزارعني غري  اإر�صال  يتم  املهاجرين: كان  اختيار  ت�صدداً يف 

املزودين براأ�صمال منا�صب، اإىل ا�صتيطان الأرا�صي ال�صتوائية 

املحرومة من الإمكانيات. 

اأمريكا  وكان لندلع احلرب تداعيات داخلية يف دول 

وقد  احلرب.  يف  تتدخل  مل  اأنها  من  بالرغم  اأي�صًا،  الالتينية 

الأجانب  من  الكثري  وعودة  اجلماعية،  الهجرة  توقف  اأدى 

من  الفعلية  الهجرة  ونهاية  احلرب  للم�صاركة يف  الوطن  اإىل 

اإىل  الالتينية  اأمريكا  بلدان  خمتلف  يف  بامل�صوؤولني  اأوروبا، 

اأي�صًا،  ال�صيا�صية  بل  للم�صكلة القت�صادية،  لي�ص فقط  النتباه 

التي كانت تثريها الهجرة. اإذ اأن البلدان التي كانت ت�صجع 

املحلي  الإ�صكان  م�صاكل  حلل  الهجرة  على  ال�صابق  يف 

وال�صتيطان وت�صييد املراكز احل�رشية، باتت تتخذ، اعتباراً من 

الع�رشينيات، اإجراءات هادفة اإىل احلد من و�صول املهاجرين 

اجلدد. وتركزت خماوف الأنظمة ال�صمولية عند ن�صوئها يف 
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التي  الوطنية،  للم�صاعر  امل�صادة  الدعاية  خماطر  على  اأوروبا 

ْف  كان مبقدورها اإثارة الهجرة القادمة من دول معادية. اأَ�صِ

اإىل ذلك، اأَنَّ الإجراءات املتخذة يف بع�ص الدول نزعت اإىل 

الت�صدد ال�صافر يف اإر�صاء احلواجز احلمائية بالتزامن مع الأزمة 

بلدان  دور  والتحول يف  الثالثينيات  اخلطرية يف  القت�صادية 

يف  ال�صناعي  والتوجه  الدولية  التجارة  يف  الالتينية  اأمريكا 

اإغالق بوجه  �صيا�صة  املحلية. فكانت  القت�صادية  ال�صيا�صات 

هجرة  اإزاء  وانفتاح  املوؤهلة،  غري  الزراعية  العاملة  الأيدي 

الكوادر التقنية.

امل�صافرين يف »الدرجة  الربازيلية دخول  منعت احلكومة 

املهاجرين  اأن يكون تعيني  النقل وقررت  الثالثة« يف و�صائل 

العمل  منا�صب  ثلثي  خم�ص�صة  الثلث،  بن�صبة  ال�رشكات  يف 

اأمريكا  بلدان  يف  ح�صل  كما  اأي�صًا،  وهنا  للربازيليني. 

جمموعة  بكل  اخلا�صة  الهجرة  بح�ص�ص  العمل  مت  ال�صمالية، 

عرقية اعتباراً من عام 1933. وبظهور املخاوف ب�صاأن احلرب 

العاملية الثانية، �صارعت بع�ص دول اأمريكا الالتينية اإىل اتخاذ 

تدابري حلماية نف�صها من الدول اخلطرية -ح�صب تقديرها- 

كاليابان على �صبيل املثال. ومت باملثل العمل باإجراءات معادية 

لليابان يف دول مثل البريو، ذات الن�صبة العالية من املهاجرين 

اليابانيني، وجدت �رشعيتها يف اأعقاب الهجوم على القواعد 

الأمريكية يف بريل هاربر.

وظهرت نزعات مقيدة يف الن�صف الثاين من الع�رشينيات 

ويجدر  للمهاجرين.  امل�صتقبلة  الأوروبية  الدول  معظم  يف 

اإىل  جلاأت  قد  كانت  اأنها  مع  الدول،  هذه  بني  فرن�صا  ذكر 

الدول  من  اأو  م�صتعمراتها  من  �صواء  القادمة  العاملة  الأيدي 

الأوروبية القريبة، مثل بولندا، وبلجيكا، وت�صيكو�صلوفاكيا، 

واإيطاليا بالذات. فقد مت الإح�صا�ص بوطاأة ح�صور الكثري من 

يف  امل�صكلة  طرح  ومت  والبطالة،  الأزمة  بحلول  املهاجرين 

العديد من املحافل القت�صادية وال�صيا�صية. وبعد نقا�ص برملاين 

طويل، كان يهدف اإىل احلد من الهجرة، وبعد اأول قانون يف 

رف�صه-،  مت  ولكن،   ،1926 عام  اليمني  -دعمه  ال�صياق  هذا 

العاملة  الأيدي  حماية  منه  الهدف   1932 عام  قانون  اأ�صدر 

القطاع  يف  الأجانب  للعمال  معينة  ن�صب  وحتديد  الوطنية 

ال�صناعي.

والتنقل  الليربالية  القوانني  من  ثالثة عقود  وبعد  واأخرياً، 

الدولية  العمل  اأ�صواق  يف  العاملة  لالأيدي  املحدود  غري 

حركة  بتوقف  الأمر  انتهى  احلربني،  بني  الواقعة  الفرتة  يف 

هذا  وترتب  للمحيط.  العابرة  تلك  وخا�صة  الهجرة، 
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التي  القوانني  على  الأعظم  جزئه  يف  النزعة  يف  النعكا�ص 

للهجرة،  امل�صتقبلة  البلدان  خمتلف  ذكره،  �صبق  كما  تبنتها، 

وعلى تباطوؤ النمو ال�صكاين يف العديد من البلدان. واأثرت يف 

حتول امل�صهد الدويل للهجرة، الظواهر القت�صادية وال�صيا�صية 

من  التالية  ال�صفحات  بها  �صتهتم  التي  الهامة،  والجتماعية 

هذا الف�صل: الثقل املتزايد لكراهية الأجانب والنزاعات بني 

العمال املحليني والأجانب، البعد العاملي لالأزمة القت�صادية 

اجل�صيمة، ن�صوء الأنظمة ال�صيا�صية ال�صمولية يف بع�ص الدول 

ونهاية  احلرب  خلقته  الذي  ال�صتثنائي  املناخ  الأوروبية، 

احلرب العاملية الثانية.

م�صكلة االأجانب: كراهية االأجانب وال�رصاع االجتماعي

خالل احلملة التي ميزت �صيا�صات الهجرة يف الع�رشينيات 

اأثر كبري للمفهوم ال�صيا�صي  التي تو�صطت احلربني، كان ثمة 

ت�صتقبل  التي  البلدان  قادة  لدى  الأجانب  ب�صاأن  اجلديد 

الهجرة. وكان اخلوف من »العدو الداخلي« خالل احلرب 

قد بلغ حد القب�ص على املهاجرين، كما �صبق ذكره. وتفاقمت 

معاداة الأجانب بتاأثري من الثورة ال�صوفييتية وهجرة املقاومني 

واملعادين للفا�صية من الدول ال�صمولية. وهو تاأثري طال الراأي 

العام وتوجهات النخب يف خمتلف البلدان.

يكون  اأن  من  اخلوف  فكان  الالتينية،  اأمريكا  يف  اأما 

الأجانب حَمَلة اأفكار وممار�صات تخريبية قد تنال من النظام 

دوراً  املهاجرون  اأدى  فقد  وبالفعل،  قائمة.  ال�صائد، حقيقة 

هامًا يف منو تنظيم نقابات العمال والإ�رشابات يف القت�صاد 

اعتباراً  ل�صيما  البلدان،  خمتلف  يف  وال�صناعي  الزراعي 

الإيطاليون،  كان  فقد  الع�رشين.  للقرن  الأوىل  الأعوام  من 

املوؤيدين  الرو�ص غالبًا يف طليعة  والإ�صبان، والأملان واليهود 

اإىل زيادة مرتبات العمال واإدراج قوانني  للمنظمات الرامية 

ذلك  يف  واأ�صهم  العمل.  و�صاعات  ظروف  وتعديل  حلماية 

و�صول ممثلي احلركات »التخريبية«، الذين واجهوا �صعوبات 

ال�صيا�صي يف  القمع  الأوروبية خالل  البلدان  جمة يف عديد 

نهاية القرن التا�صع ع�رش.

الظروف  هذه  يف  اجلنوبية  اأمريكا  بلدان  قادة  واألقى 

التوتر  عن  بامل�صوؤولية  اإياهم  متهمني  الأجانب،  على  اللوم 

باخلطر  مهددون  باأنهم  �صعروا  اإذ  املتفاقم،  الجتماعي 

ويف  الع�رشين.  القرن  من  الأوىل  ع�رش  اخلم�صة  الأعوام  يف 

الأرجنتني ب�صفة خا�صة، تزامنت املظاهرات العمالية الكربى 

التي قام بها عمال امل�صانع، مع اأحداث ج�صيمة اأوقدت نارها 
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كراهية الأجانب بني الأعوام 1916 و1919. فخالل الأ�صبوع 

�صبيل  على   )semana tragica( ْكِر  الذِّ يء 
ِّ
ي

َّ
ال�ص املاأ�صاوي 

�صني 
ّ
املحر �صد  احلكومية  القمعية  العمليات  رافقت  املثال، 

الراديكاليني وال�صرتاكيني، املبادرات »العفوية« ملجموعات 

اليهود  �صد  منظمة  جمازر  ورتبوا  اأعدوا  الذين  املواطنني 

الرو�ص، املتهمني بالرتويج لالأفكار البول�صفية. وبالتوازي مع 

ن�صوب هذا ال�رشاع، تطور نقا�ص حاد خالل الثالثينيات، دام 

اإىل حني اندلع احلرب العاملية الثانية، ب�صاأن الآثار ال�صيا�صية 

به  القيام  يفرت�ص  الذي  والنتقاء  الأجنبية  للهجرة  والثقافية 

بحق خمتلف املوجات املهاجرة.

وتركزت امل�صائل املطروحة اآنذاك يف بلدان كالأرجنتني 

بني  اإن�صاوؤها  يتوجب  التي  العالقات  طبيعة  على  والربازيل 

بني  العالقات  وعلى  املهيمنة،  واجلن�صية  الأعراق  خمتلف 

اأمريكا  يف  النخب  وتو�صلت  املحليني.  والعمال  املهاجرين 

الالتينية ب�صاأن اخلطر املت�صابك بني الهجرة اجلماعية القادمة 

من الدول ال�صمولية وبني و�صول الأقليات ال�صيا�صية والدينية 

والعرقية القادمة من البلدان ال�صمولية ذاتها، اإىل قناعة مفادها 

العرقية  وال�صبكات  الثقافية  مقاومتهم  بف�صل  املهاجرين  اأن 

القناعة  تلك  فاأدت  الأمم.  منو  اأمام  عائقًا  ي�صكلون  الوطيدة، 

املهاجرين،  على  �صديدة  �صيطرة  ممار�صة  اإىل  البلدان  بهذه 

ول�صيما املجموعات العرقية ال�صغرى، على اأنها اأ�صد خطراً 

-مع اأنها كانت اعرتفت يف ال�صابق بالدور احلا�صم للثقافات 

الأوروبية يف منو البلدان امل�صتقلة يف احلقبة ما بعد ال�صتعمار، 

كما اأنها مل تبلغ م�صتويات يف كراهية الأجانب، مماثلة ملا متت 

م�صاهدته يف بلدان اأخرى م�صتقبلة للهجرة-.

اأما يف الوليات املتحدة، فقد راحت الهجمات املوجهة 

موجات  معار�صة  اإىل  لحقًا  ت�صاف  فر،  ال�صُّ ال�صكان  �صد 

الهجرة اجلديدة القادمة من اأوروبا. واختلفت التهم املوجهة 

العمال  مبناف�صة  اتهامهم  مت  اجلدد:  املهاجرين  هوؤلء  اإىل 

الأمريكان وبقدومهم من مناطق اأوروبية – جنوبية و�رشقية 

– باعتبارها اأقل قدراً و�صاأنًا، ف�صاًل عن قيامهم باأ�صكال من 
الدعوة ال�صيا�صية والعمالية املتطرفة. بيد اأن هذه التهم تفندها 

الظروف التي كان يعي�ص يف ظلها العمال الأوروبيون اجلدد 

يف الوليات املتحدة. فقد كان و�صول املهاجرين اجلدد، كما 

مت ذكره يف الف�صل ال�صابق، ي�صتند اإىل متطلبات عملية اإعادة 

تعوي�ص  �رشورة  واإىل  البلد،  يف  اجلارية  ال�صناعية،  الهيكلة 

العمال املنتمني اإىل موجات الهجرة ال�صابقة للقيام بالأعمال 

غري املوؤهلة. اأما ب�صاأن الدونية العرقية للمهاجرين اجلدد، فقد 
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لقي املفهوم �رشعية يف العن�رشية الأمريكية ال�رشيحة بالذات، 

املبنية على القناعة بالتفوق الوا�صح للعن�رش الأجنلو�صك�صوين، 

انتهاء  فور  كالن«  كلوك�ص  »كو  حركة  عليها  و�صهدت 

ال�صيا�صية  الدعوة  م�صاألة  اإىل  اأخرياً،  الإ�صارة  وجتدر  احلرب. 

والعمالية املتطرفة، فاإن كانت ثمة اأقلية من منظمي النقابات 

املنفى الأوروبي حقًا، فاحلقيقة  القادمني من عامل  وال�صا�صة، 

حركات  عن  غريبًا  ظل  املهاجرين  من  الأعظم  ال�صواد  اأن 

الذي  اخلطري  التمييز  ب�صبب  اأي�صًا  هذا  وحدث  الن�صال. 

مار�صته املنظمات النقابية الأمريكية ذاتها �صد الأجانب.

الذوبان  وعاء  اأ�صطورة  من  وبالرغم  الأمر،  واقع  ويف 

كعملية  الأمريكية  الوطنية  الهوية  ون�صوء   )melting pot(

الأمريكية  الأجانب  كراهية  فاإن  اجلن�صيات،  ملختلف  �صهر 

الرا�صخة اأطلقت العنان ملختلف وقائع �صفك الدماء ومالحقة 

حمالت  اأن  كما  ع�رش،  التا�صع  القرن  نهاية  منذ  الأجانب 

اإعدام،  �صببًا يف عمليات  الأجانب كانت  الكراهية ومعاداة 

كان لها �صدى رهيب على ال�صعيد الدويل. وما وقع يف نهاية 

الظاملة«  »الإدانة  اأي  ال�صدد،  بهذا  مثاليًا  كان  الع�رشينيات 

الراديكاليني  وفانزيّتي،  �صاّكو  من  بكل  حلقت  التي  ئة 
ّ
ي

َّ
ال�ص

الت�صلل  بحجة   ،1927 عام  اإعدامهما  مت  اللذين  الإيطاليني 

ال�صيا�صي من اخلارج.

الإجراءات  تبني  على  الأمريكية  ال�صلطات  تقت�رش  ومل 

الت�رشيعية املقيدة بحق الأجانب، كما �صبق ذكرها، بل قامت 

العرقي.  التنوع  حماربة  ا�صتهدفت  املبادرات  من  ب�صل�صلة 

�صاهمت  التي  الأجانب،  اأمركة  �صيا�صات  ذكر  من  بد  ول 

 )social workers( مثل:  بعينها  الإغاثة  هيئات  اأحيانًا  فيها 

وعرب  الو�صائل،  مبختلف  الأجانب.  مع  بالتعاطف  املت�صفة 

التعليم والرتبية ال�صاملة، املوجهة ب�صورة خا�صة نحو الن�صاء 

والت�رشفات  ال�صلوك  اإلغاء  اأجل  من  العمل  مت  املهاجرات، 

الأجنلو�صك�صونية.  احلياة  مناذج  مع  من�صجمة  غري  املعتربة 

ومتثلت الأمركة يف �صيا�صة تبنتها احلكومات الأمريكية جتاه 

�صتينيات  اإىل غاية  الأقل  �صبه منهجية على  ب�صورة  الأجانب 

القرن الع�رشين، حني عاد الرواج لالإحياء العرقي الذي دفع 

باجتاه العرتاف بالتعدد الثقايف القائم يف البلد.

جماًل  الأجانب  كراهية  على  املرتتبة  ال�رشاعات  وجدت 

الأجانب  العمال  اعُترب  حيث  العمل،  عامل  داخل  رحبًا 

للعمل  م�صتعدين  الثانية،  الدرجة  من  متطفلني وعماًل  مبثابة 

تدابري  ك�رش  خالل  من  بزمالئهم  وللغدر  زهيدة  اأجور  لقاء 

حرب  اأُريق  وقد  العمال.  نقابات  قبل  من  املنظم  الإ�رشاب 
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»العن�رشي  ال�صعور  هذا  عن  الكتابة  يف  الورق  على  غزير 

واملحلي« داخل احلركة العمالية الأمريكية. ومع اأن الت�صامن 

لكن  معينًا،  حيزاً  وجدا  امل�صرتكة  امل�صالح  عن  والدفاع 

اأعظم  كانت  املهاجرين  بحق  والإق�صاء«  »العن�رشية  ممار�صة 

»اأر�صتقراطية  ممثلي  بح�صور  تتميز  النقابات  وكانت  �صاأنًا. 

عمالية«، فالعمال املوؤهلون اأمريكيون ح�رشاً اأو قادمون من 

 Industrial Workers of( فكانت  ال�صمالية.  اأوروبا  بلدان 

the World( الهيئة النقابية الوحيدة التي احت�صنت عماًل من 

خمتلف الأعراق.  

ا�صتمالة وحماية  اإىل  تهدف  مل  النقابية  املنظمات  اأن  كما 

العمال غري املوؤهلني والأجانب، فح�صب، بل اأق�صت مبح�ص 

اإرادتها العمال القادمني من اآ�صيا واأوروبا ال�رشقية واجلنوبية من 

العمال  ب�صاأن ت�صجيل  التمييز  �صيا�صات  تنظيماتها. ووافقت 

يف النقابات مع مبادرات خطرية اأخرى بحق املهاجرين: فقد 

دعت بع�ص نقابات العمال يف العقد الأخري من القرن التا�صع 

ع�رش اإىل تبني �صيا�صات مقيدة اإزاء الهجرة.

بداأ ح�صور العمال الأجانب يف الن�صال من اأجل احلقوق 

ع�رش  اخلم�صة  الأعوام  من  اعتباراً  �صاأنه  يعظم  الجتماعية 

من  الآلف  ع�رشات  ف�صارك  الع�رشين.  القرن  من  الأوىل 

العمال املنتمني اإىل خمتلف الأعراق والأديان يف الإ�رشابات 

م�صانع  ول�صيما  الأمريكية،  ال�صناعات  خمتلف  يف  املنت�رشة 

جنمها  اأفل  نوعها  من  اجلديدة  املبادرة  هذه  لكن  الن�صيج. 

التي  الكبري،  بالنح�صار القت�صادي  املتعلقة  امل�صاكل  ب�صبب 

اأيقظت كراهية الأجانب داخل عامل العمل الأمريكي والتمييز 

بحق الأجانب. ففي الظروف التي تلت انهيار وول �صرتيت، 

اأ�صابت البطالة الناجمة عن الأزمة الأجانب ب�صكل خا�ص. 

الأجانب  تعيني  متنع  قوانني  اأمريكية  18 ولية  اأ�صدرت  فقد 

معظم  وقل�صت  وحده؛   1932 عام  يف  العامة  الوظائف  يف 

امل�صانع يف الثالثينيات عدد العمال الأجانب اأو األغت عملهم 

ت�صتوعب   1908 عام  الفولذ  �صناعة  كانت  وفيما  بالكامل. 

�صتة عمال اأجانب من اأ�صل ع�رشة، حتولت هذه الن�صبة عام 

1938 اإىل عامل اأجنبي واحد من اأ�صل ع�رشة.

اأما يف اأوروبا، فتمثل احلالة الفرن�صية خري دليل ملا كان عليه 

الو�صع بالن�صبة اإىل املهاجرين يف عامل العمل، حيث اأ�صيفت 

اآثار الأزمة الدولية اخلطرية اإىل املناف�صة املتاأ�صلة بني الأجانب 

يف  الأجانب  كراهية  اندلع  يكن  ومل  الفرن�صيني.  والعمال 

الفرن�صي  العام  الراأي  كان  فقد  اجلديد.  بالنباأ  الأعوام  هذه 

الإيطاليني  »غزو«  من  ع�رش  التا�صع  القرن  نهاية  يف  مذعوراً 
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املتهمني -كما  العمال  اإىل قدوم  الريبة  اجلريان، وينظر بعني 

نقلته الن�رشات الإخبارية التي ركزت على عنف الراديكاليني 

باأجور منخف�صة  العمل  الإيطاليني  العمال  الإيطاليني وقبول 

وك�رش الإ�رشابات التي تدعو اإليها نقابات العمال- بالأدوار 

�صهدت  وقد  واملغامرات.  كالتخريب  املخيفة،  املت�صاربة 

الإيطاليني  العمال  بني  دموية  �صدامات  الفرن�صية  ال�صاحة 

والفرن�صيني يف موانئ مثل مر�صيليا ويف مدن �صغرى بجنوب 

�رشق فرن�صا خالل ثمانينيات القرن التا�صع ع�رش. وقد اأ�صفرت 

العمال  بني  العنيفة  لل�رشاعات  ماأ�صاوية  كنتيجة  ال�صتباكات 

بفرن�صا  اجلنوبية  املناطق  اإحدى  يف  والفرن�صيني  الإيطاليني 

)Aigues-Mortes(  عن مذبحة راح �صحاياها الإيطاليون.

الأ�صليني  ال�صكان  بني  اأ�صاًل  ال�صعبة  العالقات  تفاقمت 

والأجانب خالل الأزمة، حني جتاوز عدد العاطلني عن العمل 

425.000 عامل يف عام 1935، بعد اأن كان بلغ 80.000 عامل يف 

عام 1927. واأ�صبح العمال الأجانب �صحايا مقدرين للراأي 

اأ�صفرت عن �صن  العام ومثار اهتمام مناق�صات الربملان، التي 

بتقلي�ص  املطالبة  تقت�رش  الهجرة. ومل  قوانني م�صيقة يف جمال 

ا�صتخدام الأيدي العاملة الأجنبية على املحافظني، بل ان�صم 

اإىل هوؤلء الراديكاليون اأي�صًا. وانربت اأكرب منظمات العمال 

عن  علنًا  تدافع  العمال،  لنقابات  العام  الحتاد  الفرن�صية، 

باتت  التي  الأجانب  العمال  اأكرثية  �صد  الفرن�صيني  العمال 

غريبة على املنظمة.

اإ�صالح  بالعمل على  ال�صعبية دون غريها  ومتيزت اجلبهة 

الدائر  وال�رشاع  ال�صعبة  بالعالقات  يتعلق  ما  يف  البني  ذات 

املهاجرون  فاأ�ْصهم  الأ�صليني.  واملواطنني  الأجانب  بني 

يف  ي�صجعهم  والإ�رشابات،  املظاهرات  يف  ملحوظ  ب�صكل 

ازداد  كما  القمع.  وغياب  الليربايل  ال�صيا�صي  املناخ  ذلك 

فبلغ  تدريجيًا،  العمال  نقابات  اإىل  الأجانب  العمال  انتماء 

عام  عامل   50.000 للعمل  العام  الحتاد  يف  امل�صجلني  عدد 

1936، ثم جتاوز العدد 400.000 عام 1937: ن�صفهم اإيطاليون 

الأجانب  العمال  بني  التقارب  اأن  بيد  بولنديون.  وربعهم 

والفرن�صيني، الذي وجد يف حالة الإيطاليني �صنداً يف ح�صور 

اإىل انقالب جذري  يوؤد  للفا�صية، مل  عديد املقاومني املعادين 

قانون  اإلغاء  يتم  مل  اإذ  الأجانب.  بحق  الفرن�صية  ال�صيا�صة  يف 

بل  الوطنية،  العاملة  الأيدي  حماية  اإىل  الهادف   ،1932 عام 

قبل  من  وال�صامية  لالأجانب  املعادية  العن�رشية  املعار�صة  اإن 

الطبقة الو�صطى الفرن�صية، انبثقت عنها �صل�صلة قوانني منعت 

اليدوية  كاحلرف  الن�صاطات،  بع�ص  ممار�صة  من  الأجانب 
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والتجارة وبع�ص املهن الليربالية، اعتباراً من عام 1934.

املنفى ال�صيا�صي

اأدى ن�صوء الأنظمة ال�صمولية يف اإيطاليا واأملانيا، وانت�صار 

فرانكو يف اإ�صبانيا اإىل زيادة يف هجرة املعار�صني ال�صيا�صيني 

هذه  يف  القمعية  ال�صيا�صات  �صملتها  التي  واملجموعات 

املجموعات  املبعدين،  هوؤلء  اإىل  وي�صاف  الثالثة.  الأنظمة 

الإجرامية  الإبادة  م�صاريع  اأ�صا�ص  على  امل�صطهدة  العرقية 

املعار�صني  اأملانيا على  النفي يف  يقت�رش  مل  للنازيني. وبالفعل، 

د 
ّ
م وُجر

ّ
ال�صيا�صيني، بل كان م�صاراً اإجباريًا يتبعه كل من ُحر

من احلقوق الأ�صا�صية يف البقاء وُمنع من ممار�صة مهنته ب�صبب 

انتمائه اإىل »عرق« اعُترب عدواً، ف�صاًل عن كونه »اأقل �صاأنًا«. 

ومت التمييز بني ثالث مراحل يف الهجرة من اأملانيا. موجة 

هتلر.  انت�صار  عام  وهو   ،1933 عام  بداأت  اأوىل،  مهاجرة 

امل�صوؤولني يف  يناير،  �صهر  منذ  الهروب  اإىل  ال�صباقون  وكان 

احلزب ال�صرتاكي الدميقراطي وال�صيوعيني، املهددين ج�صديًا 

والنقابية  احلزبية  الكوادر  اجلديد. وهربت  النظام  انتقام  من 

بحلول الربيع وال�صيف اإىل اخلارج للنجاة باأنف�صهم بعد حل 

النقابات اأوًل والأحزاب ال�صيا�صية لحقًا. اأما موجة الهجرة 

قوانني  على  امل�صادقة  متت  حني   ،1935 عام  فكانت  الثانية، 

والزواج  املواطنة  حق  من  اليهود  حرمت  التي  نورمربغ، 

يف  اأملانيا  من  الثالثة  املهاجرة  املوجة  فاأتت  امل�صيحيني.  من 

ال�صيت  �صيئة  املذابح  اإىل  العن�رشية  حتولت  حني   1938 عام 

)POGROM(  التي حل جراءها اخلراب يف البلد. واختتمت 

مع  بالتزامن   ،1939 عام  فعليًا يف  اأملانيا  من  الهروب  مراحل 

املربجمة  لالإبادة  ال�صاحة  الفرار  ترك  حني  احلرب،  اندلع 

وعديد  يهودي،  ماليني  �صتة  بحق  العتقال  مع�صكرات  يف 

من  وعدد  النازي،  للنظام  واملعار�صني  ال�صيا�صيني  ال�صجناء 

الغجر يرتاوح بني 200.000 و400.000.

عام  يف  اأملانيا  من  املنفيني  عدد  باأن  الإح�صائيات  وتفيد 

من  اأما  فرن�صا.  اإىل  ن�صفهم  جلاأ  منفي،   60.000 بلغ   1933

حيث الرتكيبة الجتماعية للمنفيني الأملان اإىل فرن�صا، فكان 

العمال  كان  فيما  الو�صطى،  الطبقة  اإىل  ينتمون  معظمهم 

ي�صكلون ن�صبة 8%، واملوظفون 20%. كما �صم العدد الكثري 

الهجرة  الأعمال. و�صملت  املهنيني، واملفكرين ورجال  من 

من اأملانيا -ف�صاًل عن الأملان- مهاجرين ذوي اأ�صول بولندية، 

اإىل  املنتمني  اأي  ولتوانية،  واإ�صتونية  ورومانية،  ورو�صية، 

اأوروبا والبلقان، امل�صتقرة  الفارة من �صمال �رشق  اجلن�صيات 
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يف اأملانيا قبل انت�صار هتلر.

خياراً  الأولية  مرحلتها  يف  اأملانيا  من  الهجرة  اعتبار  ومت 

املهاجرون  فتفرق  املجاِوَرة؛  الأوروبية  البلدان  ق�صد  موؤقتًا 

خا�صة  ب�صفة  جلهم  فتوجه  اليهود،  اأما  بلداً.   80 يف  لحقًا 

جمموع  من   %80 ن�صبة  بلغوا  حيث  املتحدة،  الوليات  اإىل 

املهاجرين الذين غادروا اأملانيا. وحلت الأرجنتني يف املرتبة 

الثانية من حيث بلدان ا�صتقبال الهجرة الأملانية، تلتها بريطانيا 

اأملانيا  غادروا  الذين  لليهود  الإجمايل  العدد  وبلغ  العظمى. 

300.000، اأي ما يزيد عن عدد املبعدين ال�صيا�صيني، ومعظمهم 

ا�صرتاكيون دميقراطيون و�صيوعيون، بلغ عددهم 30.000 عام 

1939، ا�صتقروا يف فرن�صا واإ�صبانيا وبريطانيا العظمى والحتاد 

ال�صوفييتي.

غادروا  الذين  عدد  باأن  الإح�صائيات  فتفيد  اإيطاليا،  اأما 

ت�صتت   ،60.000 َلغ 
َ
َفب و1937   1922 بني  ما  الفرتة  يف  البلد 

معظمهم يف الدول الأوروبية القريبة، حيث اأمكنهم موا�صلة 

الن�صاطات ال�رشية �صد النظام القائم. ول �صك يف اأن فرن�صا، 

كانت اأهم مراكز ال�صتقبال ملعار�صي الفا�صية الإيطالية. وقد 

بداية  منذ  فرن�صا  اإىل  بالو�صول  ال�صيا�صيون  املعار�صون  بداأ 

الع�رشينيات، حني هاجمت الع�صابات الفا�صية ب�صكل عنيف 

لكن  والنا�صطني.  العمالية  واحلركات  ال�صيا�صية  الأحزاب 

الإيطاليني الالجئني اإىل فرن�صا مت ا�صتقبالهم بحفاوة ورحابة 

ال�صتفادة  واأمكنهم  الدميقراطي،  العام  الراأي  قبل  من  �صدر 

من �صبكة منت�رشة من الإيطاليني املقيمني يف فرن�صا يف اأعقاب 

الهجرة  تيارات  فاإن  وهكذا،  القت�صادية.  الهجرة  موجات 

التي كانت اأثرت يف توجيه العمل املهاجر، ا�صطلعت بدور 

ل يقل اأهمية، يف تنظيم الهجرة ال�صيا�صية.

ومت حتديد ثالث مراحل يف هجرة الإيطاليني املعار�صني 

يف  األفًا:  بع�رشين  عددهم  ُقّدر  والذين  فرن�صا،  اإىل  للفا�صية 

التي  العمالية  بالكوادر  الأمر  تعلق   ،1922-1921 العامني 

هاجرت تفاديًا للتعر�ص اإىل عنف الفرق الفا�صية؛ يف الفرتة 

ملو�صوليني؛  ال�صيا�صية  املعار�صة  قادة  دور  جاء   ،1926-1924

وخ�صت  باجلماعية   1927-1926 الفرتة  يف  الهجرة  ومتيزت 

اآلف املقاومني الفارين من نظام بات را�صخًا وما�صيًا قدمًا يف 

ممار�صة القمع عرب هياكل موؤ�ص�صية مت اإن�صاوؤها خ�صي�صًا لذلك. 

وكان عددها يرتاوح بني 5000 و10000 من الفارين ينتمي اإىل 

احلزب ال�صيوعي الإيطايل، اإ�صافة اإىل 2000 ا�صرتاكي، ومئات 

من التابعني لبقية احلركات -املتطرفة، والراديكالية، وممثلني 

عن احلزب اجلمهوري وحركة العدالة واحلرية-. وبلغ عدد 
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املنتمني اإىل »الرابطة الإيطالية حلقوق الإن�صان« التي تاأ�ص�صت 

يف ميالنو عام 1922، ما يقرب من 2500 مهاجر.

وتوجه املبعدون الإيطاليون اإىل القارة الأمريكية الالتينية، 

وب�صفة خا�صة اإىل الأرجنتني، حيث التقليد الرا�صخ للهجرة 

فا�صتقر  اإيطاليا.  توحيد  اأجل  من  النتفا�صات  منذ  ال�صيا�صية 

من  القادمني  والعمال،  الفالحني  تنظيمات  قادة  من  العديد 

 .1923 العام  منذ  اآير�ص  بيون�ص  يف  الإيطالية  الأقاليم  خمتلف 

ومل يكن لدى املنفيني الأوائل مراجع تنظيمية ونقاط ارتكاز 

حمددة عند و�صولهم اإىل اأمريكا الالتينية؛ فبا�رشوا بتنظيم اأوىل 

تنظيمي.  ن�صيج  البلد وبخلق  للفا�صية يف  املعادية  املظاهرات 

 1923 العام  بداية  يف  العمايل  التحالف  جمموعة  تاأ�صي�ص  فتم 

مببادرة من ال�صرتاكيني القادمني من اإقليم بييمونتي. فتحول 

املناه�ص  الربوليتاري  التحالف  اإىل  بعد  ما  يف  التنظيم  هذا 

املعادين  الإيطاليني  لتجمع  الأوىل  النواة  م�صكال  للفا�صية، 

اغتيال  فيه  جرى  الذي  العام  ويف  الأرجنتني.  يف  للفا�صية 

ماتيوّتي، مت تاأ�صي�ص الحتاد الإيطايل املناه�ص للفا�صية، الذي 

�صيوعية  ا�صرتاكية،  فو�صوية،  ورابطات  جماعات  احت�صن 

املهجر.  يف  املنفيني  منظمات  توحيد  بهدف  وجمهورية 

عالقات  الأرجنتني  يف  للفا�صية  املناه�صني  لالإيطاليني  وكان 

باخلارج وخا�صة الربازيل، حيث كانت تتواجد خاليا هامة 

اأهم  مركز  وبفرن�صا،  للفا�صية،  املعادين  لالإيطاليني  اأخرى 

خاليا املت�صّللني الإيطاليني. وكان النموذج التنظيمي لهوؤلء 

فبعد  فرن�صا،  اجلارية يف  التجربة  عن  يختلف  الأرجنتني  يف 

بع�ص املبادرات املتعلقة بال�صتياء من حادث اغتيال ماتيوّتي، 

ن�صاأت هيئات مناه�صة للفا�صية بربامج حمددة: تاأ�صي�ص رابطة 

الدفاع عن حقوق الإن�صان عام 1929.

و�صل الإيطاليون املناه�صون للفا�صية اإىل الوليات املتحدة 

يف مراحل متباينة. ا�صتقر يف البلد منذ بداية الثالثينيات بع�ص 

املعار�صني امل�صهورين للنظام، مثل غايتانو �صالفيميني. لكن 

احلركة تو�صعت اعتباراً من عام 1939، فلحق بها مناه�صون 

ومفكرون اإيطاليون، قدم معظمهم من فرن�صا، حيث ا�صطر 

بالتزامن مع ن�صوب احلرب،  اإىل مغادرة فرن�صا  الكثري منهم 

الوليات  وكانت  للبلد.  النازي  الحتالل  مع  وبالأخ�ص 

فر�صة  فكانت  الإيطاليني،  ماليني  حتت�صن  حينذاك  املتحدة 

كانت  اإذ  الفا�صية«،  من  الإيطاليني  لـ»تطهري  املت�صّللني  اأمام 

النظام،  قبل  من  دعائية  حملة  اإىل  تعر�صت  الإيطالية  اجلالية 

للفا�صية  املعادية  لالأفكار  للرتويج  فر�صة  كونها  عن  ف�صاًل 

بيد  الأمريكي.  العام  الراأي  واأمام  الأمريكية  احلكومة  لدى 
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اأن احلركة الإيطالية املناه�صة للفا�صية كانت تعد بني �صفوفها 

اأعداداً قليلة من املنا�رشين. وبالرغم من اأن بع�ص اجلمعيات 

يد  على  الع�رشينيات  خالل  تاأ�ص�صت  للفا�صية  املناه�صة 

التنظيمات العمالية، اإل اأن هذه الأخرية مل يكن لها تاأثري نافذ 

املفرط.  ت�صّظيها  ب�صبب  الأمريكي، وذلك  العام  الراأي  على 

لكن قدوم املوجة الأخرية من املناه�صني للفا�صية من فرن�صا، 

اأمريكا،  يف  الإيطايل  الن�صاط  ت�صتت  اإلغاء  اإىل  هدفت  التي 

اأ�صهم يف زيادة عدد النا�صطني. ويجدر يف هذا ال�صياق ذكر ما 

قامت به جمعية ماتزيني، التي تاأ�ص�صت عام 1939 مببادرة من 

مبعدين  للفا�صية،  مناه�صني  مفكرين  من  واإ�صهام  �صالفيميني 

اإىل اأمريكا.

اأما ب�صاأن الهجرة ال�صيا�صية من اإ�صبانيا، فقد متيزت احلركات 

بعد  اإثر �صقوط كاتلونيا  الفرن�صية باجلماعية  للحدود  العابرة 

هزمية اجلمهوريني يف معركة اإبرو عام 1938. ومل تكن الظاهرة 

ال�صيا�صيون،  الالجئون  اأن عرب  �صبق  فقد  البلد.  باجلديدة يف 

خالل  الفرن�صية  احلدود  وكاتلونيا،  اإ�صبانيا  ليرباليو  وخا�صة 

عهد برميو دي ريفريا الدكتاتوري، يف الأعوام 1930-1923. 

ومع ن�صوب املعارك عام 1936، بداأت هجرة من نوع اآخر، جل 

قوامها الفارون من املعارك، املتوجهون مرة اأخرى اإىل حدود 

الربان�ص. وقد مت اإح�صاء 50.000 لجئ يف فرن�صا يف نهاية عام 

1937، معظمهم من البا�صك. فاأ�صيفت اإىل هذه املوجة الأوىل 

اأرغونيا وكاتلونيا. وعرب  القادمة من  الهجرة  يف عام 1938، 

احلدود عام 1939، بني نهاية يناير ومنت�صف فرباير، ما يقرب 

ال�صيا�صيني  الالجئني  عدد  بذلك  فبلغ  �صخ�ص.   440.000 من 

الإ�صبان اإىل فرن�صا، من مدنيني ومقاتلني، ُزَهاَء ن�صف مليون 

اأو مناه�ص للفا�صية. ومن  �صخ�ص بينهم 140.000 جمهوري 

الناحية املهنية، كان ما يقرب من ن�صف النازحني ينتمي اإىل 

والبقية  الزراعي،  للقطاع  الثلث  امل�صانع،  العاملة يف  الطبقة 

ب�صبب  اإ�صبانيا  خ�رشت  وهكذا  اخلدمات.  قطاع  يف  تعمل 

النفي، كوادرها ال�صيا�صية والنقابية ومعظم طبقتها املثقفة.

احلدود  عرب  متنّف�صًا  الإ�صبانية  اجلماعية  الهجرة  وجدت 

دعاية  على  ترتب  الكثريين،  هروب  لكن  القريبة،  الفرن�صية 

املقرتفة  اجلرائم  ب�صاعة  اإىل  الأنظار  لفتت  التي  اجلمهوريني، 

ح�صور  على  العتماد  اإمكانية  وعلى  الع�صابات،  قبل  من 

لأغرا�ص  فرن�صا  يف  ا�صتقروا  الذين  الإ�صبان  املهاجرين 

اقت�صادية، ف�صاًل عن متيز فرن�صا تقليديًا بكونها البلد امل�صتقبل 

لالجئني. ويف واقع الأمر، انقلبت ال�صيا�صة الفرن�صية يف عام 

1938، اإثر الأزمة القت�صادية و�صقوط اجلبهة ال�صعبية، فوقفت 
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من الأجانب ونقابات العمال موقفًا عدائيًا، واأ�صبح الرتدد 

ي�صوب قرار احلكومة الفرن�صية يف منح حق اللجوء. وهكذا، 

اإيواوؤهم  فتم  فرن�صا،  يف  ترحيبًا  اإ�صبانيا  من  القادمون  يلق  مل 

يف مراكز بالية غري موؤهلة. ومت ح�صد الالجئني -ع�صكريني 

م�صتتني ومدنيني- يف مع�صكرات، مبثابة اأ�رشى.

150.000 لجئ  يقرب من  ما   ،1939 عام  نهاية  وبقي يف 

اإ�صباين من اأ�صل 500.000. اأما الآخرون، فتوجهوا اإىل مراكز 

عربوا  اأو  ال�صوفييتي-  والحتاد  -�صوي�رشا  اأوروبا  يف  اأخرى 

ا�صتقبلت  حيث  الالتينية،  اأمريكا  بلدان  يف  فحلوا  املحيط، 

ال�صيا�صة  بف�صل  اإ�صباين  لجئ   12.000 وحدها  املك�صيك 

حكومة  انتهجتها  التي  الإ�صباين،  للنظام  واملعادية  التقدمية 

دولة  اإ�صباين  لجئ   2300 وبلغ  املك�صيك.  يف  كاردينا�ص 

ال�صيلي، بينما جلاأ 1200 اإىل جمهورية الدومينيكان، وتفرقت 

�رشذمة يف كل من فنيزويال، والأرجنتني، وكولومبيا وكوبا. 

املناه�صني  الإ�صبان  هجرة  فتاألفت  املهني،  ال�صعيد  على  اأما 

واملهنيني  املوظفني  كبار  من  الالتينية  اأمريكا  اإىل  للفا�صية 

والأدباء، املنتمني اإىل الطبقة الو�صطى. لكن طبقات املزارعني 

والعمال مل تكن ذات ح�صور جدير بالذكر.

من اال�صتيطان االإجباري اإىل الرتحيل واالإبادة

العاملية  احلرب  ميزت  التي  التع�صفية  الهجرات  ترتتب  مل 

انتهجها  التي  الإجرامية  ال�صيا�صة  على  باملاأ�صاوية،  الثانية 

الأخرى  املت�صلطة  الأنظمة  انحطاط  وعلى  النازيون، 

عن  ناجمة  الهجرة  كانت  احلالت،  بع�ص  ففي  مبفردهما. 

للهجرة  طويل  تاريخ  اإىل  امل�صتندة  اجلغرايف  التو�صع  عملية 

الإجبارية التي �صملت مناطق هامة خارج اأوروبا. اإذ كانت 

رو�صيا على �صبيل املثال، اأطلقت العنان للتو�صع باجتاه اآ�صيا يف 

ما ي�صبه م�صرية الأمريكان الطويلة نحو الغرب. وهو تو�صع 

بلغ حدود القوقاز منذ بداية القرن التا�صع ع�رش. كما مت اإعداد 

بعد  �صيبرييا،  يف  والإجبارية  احلرة  ال�صتيطان  خطط  اأوىل 

اإلغاء نظام العبودية. ومت لحقًا، بعد اإن�صاء ال�صكك احلديدية 

ع�رش،  التا�صع  القرن  نهاية  يف  ب�صيبرييا  يربط  الذي  والقطار 

اأ�صيفت هجرات عمل اأخرى اإىل امل�صتوطنني والباحثني عن 

املقيمني يف  الرو�ص  املا�صي. وهكذا جتاوز عدد  الذهب يف 

�صيبرييا 9 ماليني ون�صف املليون يف عام 1914؛ فكانت زيادة 

وذلك  و1926،   1897 العامني  بني   %40 بن�صبة  ال�صكان  عدد 

بف�صل هجرة يف املناطق الآ�صيوية يف رو�صيا، وعرب 3 ماليني 

وا�صتمر  و1938.   1934 العامني  بني  الأورال  جبال  رو�صي 
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اأكتوبر  ثورة  بعد  الأق�صى  وال�رشق  �صيبرييا  يف  ال�صتيطان 

املرغوِب  غري  للعنا�رش  الق�رشي  كالرتحيل  الو�صائل،  بكافة 

فيها يف عهد �صتالني: من الفالحني اإىل املعار�صني ال�صيا�صيني. 

وتفيد الإح�صائيات باأن ما يقرب من 20 مليون رو�صي ُحرموا 

ال�صوفييتي ما بني عامي 1934 و1941.  من احلرية يف الحتاد 

فتمثلت التداعيات املاأ�صاوية لهذه ال�صيا�صة يف فر�ص الإقامة 

اجلربية داخل مع�صكرات الأ�صغال ال�صاقة، »الغولغ« املنت�رشة 

على اأرا�صي الحتاد ال�صوفييتي.

النا�صئة  الهجرات  فت�صاف  الأق�صى،  ال�رشق  يف  اأما 

اإىل  الع�رشين،  القرن  من  الأول  العقد  من  اعتباراً  اليابان  يف 

احلركات الق�رشية بني امل�صتعمرات يف الن�صف الثاين من القرن 

التا�صع ع�رش. فبعد ا�صتيالئها على اأف�صل اأرا�صي كوريا، قامت 

من�صوريا  اإىل  الكوري  لل�صعب  التع�صفي  بالرتحيل  اليابان 

و�صمال ال�صني. وكنتيجة لذلك، بلغ عدد الكوريني املقيمني 

ال�صوفييتي  الحتاد  يف  واملقيمني  ن�صمة،  مليون  من�صوريا  يف 

مت  اأن  ال�رشقية  ال�صعوب  من  العديد  م�صري  وكان   .180.000

الياباين يف  التوغل  الو�صطى؛ فقد ت�صبب  اآ�صيا  »زرعهم« يف 

خمتلف املناطق الآ�صيوية يف ت�رشد ال�صكان املدنيني. وهاجر ما 

يقرب من 30 مليون �صيني بعد عام 1937 نحو الداخل، �صواء 

باجتاه اأندوني�صيا، برمانيا، ماليزيا اأو اإفريقيا.

ظاهرة  اإىل  باأ�رشها  ل�صعوب  الإجباري  التنقل  وحتول 

حتت  وخا�صة  الثانية،  العاملية  احلرب  خالل  الأبعاد  وا�صعة 

�صغوط الحتالل الع�صكري الأملاين. وفاقت حركات التنقل 

الع�صكري واملدين يف حجمها خالل تلك الأعوام ما �صهدته 

اأعوام احلرب العاملية الأوىل، اإذ �صملت 5% من جمموع �صكان 

اأوروبا يف الفرتة 1939-1943، اأي حني كان التو�صع الأملاين 

يف اأوجه. و�صملت تلك احلركات النازحني من املناطق التي 

جرت فيها املعارك، وهم ال�صجناء، املجربون على العمل يف 

اأرا�صي العدو، والأ�صخا�ص املبعدون، والالجئون من بلدان 

و�صط و�رشق اأوروبا.

ترحيل  اإىل  الهجرات،  هذه  اإطار  يف  الإ�صارة  وجتدر 

العمال التع�صفي داخل الدولة الأملانية لي�ص ل�صخامة حجمه 

العام   نهاية  �صخ�ص يف  ماليني  ثمانية  �صمل  فح�صب، حيث 

بل  حرب-،  �صجني  ومليوين  مدين  ماليني  -�صتة   1944

وح�صيته  بكل  لهتلر،  احلربي  امل�رشوع  اإىل  يرمز  كان  لأنه 

العمل  با�صتثمار  احلرب  اقت�صاد  دعم  اإىل  الهادف  وق�صوته، 

وكان  املحتلة.  الأرا�صي  �صكان  على  املفرو�ص  الإجباري 

اأملانيا  اإىل  الذين غادروا  للعمال الإيطاليني  التنقل الختياري 
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مبوجب اتفاقيات مت اإبرامها مع حكومة مو�صوليني، قد �صبق 

احلركة التي متيزت منذ عام 1939 بطابع الرتحيل الإجباري، 

حيث مت ترحيل مليوين بولندي اإىل اأملانيا؛ فاأعقب ذلك جتنيد 

العاملة  الأيدي  كانت  وهكذا  املحتلة.  البلدان  يف  العمال 

امل�صتخدمني  الأجانب،  العمال  من  ثلثها  الأملانية مكونة يف 

ال�صجناء  واأجرب  واملناجم.  الزراعية  الأعمال  يف  الغالب  يف 

يف  م�صاركتهم  عن  ف�صاًل  ال�صاقة  الأ�صغال  على  واملرحلون 

للقوات  التطوعية  الفرق  وجندت  الع�صكرية.  العمليات 

اخلا�صة النازية ال�صكان من كافة اأرجاء اأوروبا التي خ�صعت 

لحتالل القوات الأملانية: من الدامنارك والحتاد ال�صوفييتي، 

ومن فرن�صا وجنوب �رشق اأوروبا.

ورافق م�رشوع ال�صتخدام يف الأ�صغال الإجبارية ال�صاقة، 

الأملانية -وجلهم من  الأ�صول  ال�صكان ذوي  م�رشوع زرع 

للحاق  اأرا�صيهم  هجر  على  املرغمني  اأوروبا-  �رشق  و�صط 

احلربية.  العمليات  يف  احتاللها  مت  اأخرى،  اأوروبية  مبناطق 

ال�صكان  تعوي�ص  الأملانية  الأ�صول  اإىل  املنتمني  على  كان  اإذ 

قوميات  اأملانيا  اعتربتهم  الذين  املناطق،  هذه  يف  الأ�صليني 

وترحيل  الزرع  م�صاريع  وارتبطت  �صاأنًا.  اأقل  منحطة، 

اأدى  الذي  بامل�رشوع الإجرامي  املرغوب فيهم  ال�صكان غري 

اإىل اعتقال وقتل اليهود الذين مت ترحيلهم من الأحياء اخلا�صة 

بهم يف خمتلف اأنحاء اأوروبا، اأ�صوة ببقية ال�صعوب التي حلت 

النازي،  التقييم  بح�صب  الت�صل�صل  من  الدنيا  املراتب  يف 

كال�صعوب ال�صالفية والغجر.

مرياث احلرب والهجرة اإىل فل�صطني

من  اجلماعية  الهجرات  وقف  اإىل  احلرب  نهاية  توؤد  مل 

الهائلة  الأعداد  عودة  وكانت  للحرب.  الرئي�صية  امل�صارح 

لإيطاليا  كان  اإذ  احلركات.  تلك  اأ�صباب  اأحد  ال�صجناء،  من 

وحدها على �صبيل املثال، ما يقرب من املليون ون�صف املليون 

من ال�صجناء يف يد الفرن�صيني والإجنليز والأمريكان. وهكذا، 

احلكومة  اأن  مع  جماعية  الوطن  اإىل  العودة  موجات  كانت 

الدميقراطية الأوىل يف البلد ح�صلت على وعود من املنت�رشين 

حماولة  يف  مهاجرين،  ب�صفة  اأماكنهم  يف  ال�صجناء  يبقى  باأن 

للحد من تدفق ج�صيم للعاطلني عن العمل اإىل البلد الذي حل 

�صجناء  ات�صمت عودة  اأثناء احلرب. كما  الدمار واملعارك  به 

هذا  لكن  ذاتها.  باملاأ�صاوية  ال�صوفييتي  الحتاد  اإىل  احلرب 

العظمى واأمريكا، خالفًا  بريطانيا  الأخري كان قد طلب من 

ملا قامت به اإيطاليا، بالعمل على الرتحيل الإجباري الفوري 
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اإيجابي يف يالطا عام  ملواطنيها ال�صجناء، وح�صلت على رد 

.1945

احلرب  نهاية  بني  املمتدة  الفرتة  الالجئني يف  عدد  وفاق 

واخلم�صينيات العدد الإجمايل ملن �صملتهم الهجرة الكربى. 

النازي  الرتحيل  �صحايا  -من  مليونًا   45 اأن  حتقق  فقد 

هجر  على  واملرغمني  الوطن،  اإىل  والعائدين  وال�صتاليني، 

التنقل  على  اأجربوا  احلدود-  ر�صم  اإعادة  بعد  اأرا�صيهم 

مغادرة  اإىل  اأملاين  مليون   15 ا�صطر   .1949-1939 الفرتة  يف 

ماليني  خم�صة  وعاد  الثالث،  الرايخ  �صقوط  بعد  اأرا�صيهم 

يف  وطرد  الهادي.  املحيط  يف  مناطق  مغادرين  اليابان،  اإىل 

�صبعة  من  يقرب  ما   ،1945 عام  بوت�صدام  معاهدة  اأعقاب 

ماليني اأملاين من املناطق املتنازع عليها مع بولندا، كما ا�صطر 

2.5 مليون اأملاين اإىل العودة اإىل الوطن من املناطق التي �ُصلمت 

الأرا�صي  اأملاين   179.000 غادر  بينما  ت�صيكو�صلوفاكيا،  اإىل 

يوغ�صالفيا  من  طردوا  الذين  الأملان  عدد  وبلغ  املجرية، 

 15 ال�رشق  بلدان  من  املبعدين  عدد  بلغ  وهكذا   .200.000

اإىل  وي�صاف  منهم.  لثالثة ماليني  اأثر  يبق  مل  �صخ�ص،  مليون 

بولندي  اأملانيا، واأربعة ماليني  اإىل  هوؤلء ثالثة ماليني لجئ 

و100  و�صلوفاكيا،  ت�صيكيا  من  مليونني  عن  ف�صاًل  نقلهم،  مت 

األف من املجر، و500.000 من رو�صيا واأكرانيا، و100.000 من 

اليونان، و200.000 اإيطايل مبعد من اإ�صرتيا ومثلهم من الأتراك 

املنفيني من بلغاريا.

كانت م�صكلة الالجئني يف نهاية الأمر امل�صاألة املوؤملة التي 

داخل  املناق�صات  اأثناء  فيها  البت  العاملية  القوى  على  حتّتم 

اأعقاب احلرب. ومهدت  ن�صاأت يف  التي  الدولية  املنظمات 

والحتاد  الغربية  الدول  بني  اآنذاك  ن�صبت  التي  اخلالفات 

ال�صوفييتي لتوتر �صديد بات مييز اأعوام احلرب الباردة يف ما 

يتعلق مبو�صوع الهجرة اأي�صًا.

عام  منذ  املتحدة  لالأمم  املنتمية  الغربية  الدول  وطرحت 

1946 م�صاألة حقوق الإن�صان، فيما طالب الحتاد ال�صوفييتي 

اأوطانهم. واأ�صدرت الوليات  اإىل  بالعودة الفورية لالجئني 

 )Displaced Persons Act( املتحدة عام 1948 قانون امل�رشدين

بعك�ص  للهجرة،  جديدة  خطط  بربجمة  تقوم  هيئة  فاأن�صاأت 

ال�صيا�صات املقيدة، التي مت تبنيها يف املا�صي. وحني ات�صفت 

الهجرة يف البلدان ال�رشقية »بجرائم �صد الدولة« وبلغ الأمر 

يف العام 1961 بت�صييد جدار مينع الهروب اإىل الغرب، اأقدمت 

جرى  الإجراءات،  من  �صل�صلة  تبني  على  املتحدة  الوليات 

من  الفارين  وبني  ال�صيا�صيني  الالجئني  بني  التماثل  مبوجبها 
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املبداأ،  لهذا  وطبقًا  احلديدي.  ال�صتار  خلف  الواقعة  البلدان 

املتحدة يف  الوليات  اإىل  يزيد عن 400.000 لجئ  ما  و�صل 

فتح  ومت  اأوروبا.  من  قادمني  للحرب،  التالية  عامًا  الثالثني 

البلدان  عديد  يف  الالجئني  اأمام  اِريِعَها  َم�صَ على  الأبواب 

الأخرى، عرب �صل�صلة من القرارات التي مت تبنيها خ�صي�صًا من 

من  الأكرب  العدد  الأرجنتني  ن�صيب  وكان  احلكومات.  قبل 

الالجئني الذين ق�صدوا اأمريكا الالتينية، حيث مت تاأ�صي�ص هيئة 

اإح�صائيات  وبح�صب  لالجئني«.  الدولية  »املنظمة  خا�صة 

اأجريت عام 1951، بلغ عدد الالجئني اإىل الأرجنتني 33.000 

لجئ.

الفل�صطينية،  الأرا�صي  على  اإ�رشائيل  دولة  تاأ�صي�ص  وكان 

ملختلف  الهجرة  حركات  تو�صيع  يف  ت�صبب  الذي  احلدث 

احلرب  بعد  الأو�صط  ال�رشق  منطقة  يف  العرقية  املجموعات 

الأرا�صي  يف  اليهود  ا�صتيطان  يكن  ومل  الثانية.  العاملية 

بل  الأخري،  النازي  وال�صطهاد  للمحرقة  نتيجة  الفل�صطينية 

التا�صع  القرن  الثامن ع�رش وبداية  القرن  اإىل نهاية  اأ�صله  يعود 

ع�رش، حني ا�صتد ال�صطهاد �صد اليهود يف خمتلف البلدان، 

اأ�صد  اأوروبا، حيث كانت املذابح املنظمة  ول�صيما يف �رشق 

الثورة  من  امل�صتلهمة  املبادئ  غياب  ظل  يف  وق�صوة  �رشا�صة 

الفرن�صية. وكان اليهود املوجودون يف الأرا�صي الفل�صطينية 

عددهم  يقدر  ع�رش  التا�صع  القرن  من  الثاين  الن�صف  يف 

بانت�صار  ح�صورهم  ويتميز   ،1878 عام  يهودي  بـ50.000 

�صعريي يف الأرا�صي الفل�صطينية. وكان ال�صتيطان اليهودي 

ي�صنده  الأرا�صي،  �رشاء  طريق  عن  حتقق  قد  املنطقة  هذه  يف 

الذين  روت�صيلد،  مثل  املمولني  كبار  قبل  من  التدخل  اأحيانًا 

فقام  بالأموال،  الت�رشف  مهمة  اليهود  بامل�صتوطنني  اأناطوا 

هوؤلء بزراعة الأرا�صي، م�صتخدمني يف ذلك الأيدي العاملة 

جمدداً،  الأرا�صي  �رشاء  اأدى  فقد   ،1901 عام  يف  اأما  املحلية. 

بف�صل متويل من قبل ال�صندوق الوطني اليهودي، اإىل تو�صيع 

مراكز  ت�صييد  يف  والإ�صهام  فل�صطني  يف  ال�صتيطان  ظاهرة 

مدنية كبرية. وهكذا مت اإن�صاء تل اأبيب عام 1909 بينما كانت 

تتزايد اأعداد اليهود القادمني اإىل فل�صطني، اإذ بلغ عددهم يف 

املمتدة بني عامي 1922 و1932 ما يقرب من 100.000  الفرتة 

خالل  الفل�صطينية  الأرا�صي  اإىل  النتقال  وات�صم  يهودي. 

ال�صطهاد الذي تعر�ص له اليهود يف �صنوات احلرب العاملية 

الثانية، بت�صاعد ملحوظ، فقد بلغ عدد اليهود 650.000 عام 

مبوجب  ر�صمية  ب�صورة  اإ�رشائيل  دولة  ن�صاأت  حني   ،1948

القرار الذي كانت القوى الدولية قد اتخذته منذ عام 1947.  
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اإ�رشائيل يف هذا ال�رشيط من الأر�ص  وت�صببت ن�صاأة دولة 

يف  متعدد،  ديني  بح�صور  واملزينة  الرمزية  باملعاين  املحملة 

بها  املعنيون  كان  اأخرى،  و�صهرية  ماأ�صاوية  هجرة  حركات 

يف  يعي�صون  كانوا  الذين  امل�صلمني،  الفل�صطينيني  املرة  هذه 

هذه الأرا�صي دون متثيل موؤ�ص�صي. فاأُجرب اآلف الأ�صخا�ص 

على الفرار خالل احلرب الأهلية التي اأدمت اليهود والعرب 

بني العامني 1947 و1948، واإثر النزاع الإ�رشائيلي الفل�صطيني 

الأول، الذي ن�صب عام 1948 واختتم يف العام التايل بانت�صار 

اإ�رشائيل وا�صتيالء الدولة اجلديدة على اأرا�ص اأكرث امتداداً.

الالجئني  عن  دقيقة  اإح�صائيات  تقدمي  الي�صري  من  ولي�ص 

الفل�صطينيني يف ظروف -كما تظهر الأحداث الأخرية التي 

ي�صودها  اجلديدة-  الألفية  بداية  يف  بفل�صطني  اخلراب  تبث 

فقط.  واحلرب  الغتيالت  على  يقت�رش  ل  الذي  ال�رشاع 

احلكومات  بني  يفرق  الذي  واخلالف  الداخلي  فالنزاع 

الإح�صائيات  يف  يوؤثر  اأجمع،  العامل  يف  املدنية  واملجتمعات 

واملعلومات والت�صالت املتعلقة بهذا الواقع املوؤمل، ومينع ن�رش 

التي  املعلومات  فبموجب  م�صداقية.  ذات  عددية  تقييمات 

زودتها الإدارة الربيطانية على �صبيل املثال، كان عدد ال�صكان 

تاأ�ص�صت  التي  الأرا�صي  -اأي  الغربية  فل�صطني  يف  العرب 

وا�صتناداً   .1947 عام  ن�صمة   560.000 اإ�رشائيل-  دولة  عليها 

العربية-الإ�رشائيلية  احلرب  بعد  انتقل  ذاتها،  املعلومات  اإىل 

الأوىل يف عامي 1948-1949، حني بداأت م�صكلة الالجئني 

الفل�صطينيني، 360.000 فل�صطيني من اأرا�صيهم. وتفيد تقارير 

اأخرى مت اإعدادها يف نهاية عام 1948 ويف عام 1949، باأن عدد 

الالجئني يبلغ 750.000 اأو مليون �صخ�ص. اأما الأونروا، وكالة 

الأمم املتحدة لإغاثة وت�صغيل الالجئني الفل�صطينيني فرتى اأن 

عدد الالجئني الفل�صطينيني كان يبلغ 900.000 لجئ، مبا�رشة 

اإثر   1.371.000 العدد  وبلغ  الأوىل،  امل�صلحة  النزاعات  بعد 

اإىل  منهم   707.000 جلاأ  ال�صتينيات،  يف  ن�صبت  التي  احلروب 

الأردن، و307.000 اإىل غزة، 164.000 اإىل لبنان، 140.000 اإىل 

واليهود  ال�صكان  بني  العددية  بالن�صبة  يتعلق  ما  �صوريا. ويف 

يهودي   2.600.000 اإح�صاء   ،1966 عام  مت  والفل�صطينيني، 

و1966   1948 العامني  وبني  اإ�رشائيل؛  فل�صطيني يف  و300.000 

اأ�صهمت نتائج احلروب ل�صالح اإ�رشائيل يف و�صول 1.200.000 

يهودي، قدم ن�صفهم من �صمال اإفريقيا وال�رشق الأو�صط.
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الف�صل الرابع:

الهجرات يف الن�صف الثاين من القرن الع�رصين

احلركات املهاجرة ونهاية اال�صتعمار

التاآكل  الثانية يف  العاملية  نتائج احلرب  اأهم  اإحدى  متثلت 

اأوًل  اآ�صيا  يف  الكبرية  لالإمرباطوريات  التدريجي  والنتهاء 

واإفريقيا لحقًا. وقد ت�صبب هذا احلدث التاريخي بدوره يف 

هجرات جديدة لل�صكان الذين توجهوا اإىل اأوروبا ذاتها اأو 

حافز  وكان  اأخرى.  واأمريكية  واإفريقية  اآ�صيوية،  مناطق  اإىل 

احلركات الأوىل عودة املقيمني يف امل�صتعمرات اإىل اأوطانهم، 

الأفارقة  ال�صكان  قبل  من  اأوروبا  يف  امل�صتقر  العي�ص  وخيار 

اإعادة  ب�صبب  باأ�رشها  عرقية  وانتقال جمموعات  والآ�صيويني، 

من  ب�صغط  اأو  ال�صتعمارية  احلقبة  اأعقاب  يف  احلدود  ر�صم 

الثورات واحلروب الأهلية التي رافقت عملية اإنهاء ال�صتعمار 

الهجرة  من  اأنواع  ثالثة  حتديد  وميكن  البلدان.  عديد  يف 

ال�صكان  �صملت  التي  الهجرة  ال�صتعمار:  بعد  ما  فرتة  يف 

املوظفني  وكبار  امل�صتوطنني،  من  الأوروبية،  الأ�صول  ذوي 

امل�صتعمرات؛  يف  عملهم  يوؤدون  كانوا  الذين  والع�صكريني 
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والهجرة التي خ�صت جمموعة ال�صكان املحليني، الذين اأقاموا 

عالقات تعاون مع حكومات امل�صتعمرات، فف�صلوا مغادرة 

بالدهم خ�صية التعر�ص لالنتقام من قبل بني جلدتهم؛ واأخرياً، 

التق�صيم الذي  املاأ�صاوية، املرتتبة على منطق  هجرة الالجئني 

ف�صاًل  اإمرباطورياتها،  تفكيك  يف  ال�صتعمارية  القوى  اأتبعته 

رافقت  اأهلية  وحروب  جديدة  دول  ن�صوء  على  ترتب  عما 

تلك الأحداث.  

ومت خالل موجات الهجرة الأوىل الوقوف ب�صهولة على 

من  الفرتة  يف  ماليني  �صبعة  من  يقرب  -ما  املهاجرين  عدد 

1940 اإىل 1975- �صارك فيها جميع من غادروا اأوروبا يف نهاية 

القرن التا�صع ع�رش دون اأن يفقد ال�صلة بالوطن الأم. و�صملت 

تدفق  حيث  العظمى،  بريطانيا  خا�صة  ب�صفة  الهجرة  هذه 

التي  وهولندا  وماليزيا؛  وكينيا  الهند،  من  القادمون  الرعايا 

ال�صينية؛ وبلجيكا،  الهند  العائدون من م�صتعمرات  ق�صدها 

التي �صهدت عودة رعاياها من الكونغو؛ وفرن�صا، حيث عاد 

ذاتها،  واإيطاليا  ال�صمالية؛  اإفريقيا  م�صتعمرات  يف  املقيمون 

التي �صهدت عودة امل�صتعمرين وكبار املوظفني الذين غادروا 

التي  ال�صومال، واإريرتيا، وليبيا واحلب�صة؛ واأخرياً، الربتغال، 

عاد اإليها، فيما بعُد، املقيمون يف اأنغول وموزمبيق.

يف  املتعاونني  املحليني  ال�صكان  هجرة  تختلف  ومل 

الهجرات  عن  وزمنها  وجهتها  يف  ال�صتعمار  بعد  ما  فرتة 

يف  لالهتمام  مثرية  اجتاهات  حتديد  ميكن  اأنه  رغم  ال�صابقة، 

ديناميكيتها، تتعلق بال�صعوبات اجلمة التي واجهت ال�صكان 

جمتمعات  مع  الندماج  يف  احلني  ذلك  منذ  الأوروبيني  غري 

التي  والثقافية  القت�صادية  التبعية  انعك�صت  فقد  ال�صتقبال. 

اختربها �صكان امل�صتعمرات يف اأرا�صي ما وراء البحار، على 

اأحيانًا،  القانوين  التمييز  رافق  حيث  الأوروبية،  املدن  واقع 

املحليني.  ال�صكان  اأيدي  على  لها  تعر�صوا  التي  العن�رشية 

ويف واقع الأمر، فاإن دوًل مثل فرن�صا وبريطانيا العظمى قد 

تطبيقها  ينبغي  التي  امل�صيقة  الإجراءات  ب�صاأن  تناق�ص  بداأت 

املهاجرة  املوجات  اإثر قدوم  الأوروبيني،  ال�صكان غري  بحق 

املنت�رش بني قطاعات  العن�رشي  التمييز  اجلديدة، وب�صغط من 

الراأي العام املختلفة.

الفرتة  بعد  ما  الهجرة  من  الأخري  النوع  يف  وتندرج 

ال�صتعمارية، كافة تلك احلركات الناجمة عن التغري العميق 

مرتتب  تغري  الدويل؛  اجليو�صيا�صي  الإطار  على  طراأ  الذي 

الأحداث  وعلى  امل�صتعمرات  يف  احلدود  ر�صم  اإعادة  على 

يف  الهجرة  هذه  تو�صعت  فقد  البلدان.  بع�ص  �صهدتها  التي 
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الفرتة 1945-1975، وانت�رشت كبقعة زيت يف اآ�صيا، واإفريقيا 

واأمريكا، اإثر حترر خمتلف البلدان من القيود ال�صتعمارية. اإذ 

خم�ص  ا�صتقاللها  على  ح�صلت  التي  الدول  عدد  ت�صاعف 

قبل  من  ر�صميًا  بها  العرتاف  مت  وحدها،  اآ�صيا  يف  مرات 

املوؤ�ص�صات الدولية. وكذا احلال يف اإفريقيا، القارة ذات البلد 

امل�صتقل الوحيد يف عام 1939، فاأ�صبح عدد البلدان امل�صتقلة 

بعد نهاية ال�صتعمار 50 دولة. ويف البلدان الأمريكية، حيث 

بداية  يف  اجلنوبية  اأمريكا  يف  جمهورية  ع�رشون  تاأ�ص�صت 

احلقبة  نهاية  يف  دولة   12 اإليها  ان�صمت  ع�رش،  التا�صع  القرن 

ال�صتعمارية.

ومت ر�صم حدود الدول اجلديدة يف فرتة ما بعد ال�صتعمار 

بعني  الأخذ  دون  بحتة،  دبلوما�صية  وح�صابات  ملعايري  طبقًا 

املتوفرة  القت�صادية  والظروف  التاريخية  الكيانات  العتبار 

قبل حلول ال�صتعمار، بل ودون انتباه وتقدير للمعامل العرقية 

النزاعات  معظم  يعود  وبالتايل،  لل�صكان.  املتباينة  الدينية 

-والهجرات  العامل  متزق  زالت  وما  اآنذاك  ن�صبت  التي 

الكربى املرتتبة على ذلك- اإىل تلك اخليارات واإىل امل�صالح 

ال�صابقة،  ال�صتعمارية  للقوى  والقت�صادية  الإ�صرتاتيجية 

ف�صاًل عن ارتباطها باخلالفات بني الوليات املتحدة والحتاد 

ال�صوفييتي يف فرتة احلرب الباردة.   

اآ�صيا،  يف  الإجنليزية  اللوؤلوؤة  الهند،  يف  حدث  ما  ولعل 

حجم  وفهم  ا�صتيعاب  لتي�صري  ذكره  �صبق  ما  على  مثال  خري 

اإنهاء ال�صتعمار واحلروب العرقية  الهجرات املرتبطة بعملية 

ال�صكان  »تبادل«  �صمل  فقد  العملية.  تلك  بها  تكللت  التي 

البلد عام  يف الهند 17 مليون م�صلم وهندو�صي جراء تق�صيم 

املجموعتني  بني  ن�صبت  التي  للنزاعات  املدمر  والأثر   ،1947

الهند،  م�صلم  ماليني  �صتة  غادر  اإذ  العرقيتني-الدينيتني. 

الديانة  ذات  اجلديدة،  الباك�صتانية  الدولة  اإىل  متوجهني 

امل�صلمة، بينما ا�صتقر عدد مماثل من غري امل�صلمني يف الحتاد 

الهندي.

وثمة مثل اآخر يبني كيف اأن عملية اإنهاء ال�صتعمار كانت 

حافزاً حلركات هجرة كربى: قد احت�صنت برمانيا، امل�صتعمرة 

 500.000 من  يقرب  ما  ا�صتقاللها  بعد  اآ�صيا،  يف  الربيطانية 

يف  الهجرة  �صياق  ويف  الهند.  من  عودتهم  لدى  هندو�صي 

غادر  بالتحديد،  الفرن�صية  ال�صينية  الهند  ويف  اآ�صيا،  جنوب 

يف  اجلنوبية  فيتنام  باجتاه  ال�صمالية  فيتنام  مهاجر   900.000

عام  للحرب  نهاية  و�صعت  التي  جنيف  اتفاقيات  اأعقاب 

1954، و�صنت د�صتوراً لفيتنام ال�صمالية واجلنوبية.
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اإنهاء  اأقل عدداً، مع اأن عملية  اإفريقيا  ولي�صت الأمثلة يف 

الدول  ال�صيء. وكانت معظم  بع�ص  تاأخرت  هنا  ال�صتعمار 

ال�صتينيات،  خالل  تاأ�ص�صت  قد  الإفريقية  القارة  يف  امل�صتقلة 

اإنهاء  عملية  وتزامنت  الربتغالية.  امل�صتعمرات  با�صتثناء 

ال�صتعمار يف اإفريقيا مع نزاعات اأ�صد عنفًا وتدمرياً مما كانت 

عليه احلال يف امل�صتعمرات الآ�صيوية، وكان ت�صتت الأعراق 

اأكرث و�صوحًا  ال�صتعمارية  املحميات  اأو  امل�صتعمرات  داخل 

من احلالة الآ�صيوية. وكان مييز الو�صع يف اإفريقيا تنوع وتباين 

ما  ال�صكان،  تركيبة  تنوع  عن  ف�صاًل  وثقايف،  لغوي  ديني، 

الذاتية،  ال�رشعية  اأو  ال�رشعية  اإىل  تفتقر  الإفريقية  احلالة  جعل 

العريق.  تاريخها  عرب  ال�رشقية  ال�صعوب  معظم  بها  متيز  التي 

وهكذا غدت النزاعات والهجرات ظواهر متوطنة بتاأثري من 

التدخل امل�صتمر من قبل القوى الدولية املتنازعة على املوارد 

املا�صي.  يف  عليه  كانت  مما  اأكرث  املتوفرة،  املحلية  املعدنية 

عام  بريطانيا  عن  ا�صتقلت  التي  النيجريية،  احلالة  وقدمت 

1960، فاكت�صفت اأنها ثرية باحتياطات النفط، مثاًل �صاطعًا يف 

هذا ال�صياق. وكانت نيجرييا ح�صلت على ا�صتقاللها بطريقة 

�صلمية، بالرغم من ح�صور خمتلف املكونات الدينية والقبلية. 

بيد اأن تاأ�صي�ص دولة م�صتقلة، البيافرا، املدعومة من قبل جمتمع 

اإيبو ذي الديانة امل�صيحية بعد عقد من ال�صتقالل، وت�صلطها 

على �رشكات النفط الرئي�صية، ت�صبب يف حرب دامية اأ�صفرت 

عن مليوين قتيل وعدد ل يقل عن ذلك من الالجئني.

واأخرياً، ن�صاأت يف خمتلف القارات، ويف كافة امل�صتعمرات 

مع  الالجئني  تنقل  فيها  ت�صابك  كربى  هجرات  ال�صابقة، 

العمل، حرة واإجبارية، ول�صيما  اأخرى باحثة عن  موجات 

ما  بع�ص حكومات  عليها  التي حثت  القت�صادية  الهجرات 

ال�صكان املحليني،  الثالث، ملواجهة زيادة عدد  بالعامل  يدعى 

هذه  دول  بها  ابتلت  التي  الرئي�صية  امل�صاكل  اإحدى  وهي 

مكان،  كل  يف  ت�صابكت  وقد  اأي�صًا.  امل�صتقبل  يف  املناطق 

الأو�صط،  ال�رشق  اإىل  اليابان  ومن  ال�صني،  اإىل  كوريا  من 

واإىل امل�صتعمرات الربتغالية يف اإفريقيا، التي نالت ا�صتقاللها 

ماليني  حركات  ال�صبعينيات،  منت�صف  يف  مرير  �رشاع  بعد 

الالجئني مع تنقل الأعداد الهائلة من قوى العمل. وقد تبنت 

اأندوني�صيا على �صبيل املثال، مبادرات كهذه، نظراً اإىل النتائج 

وقد  احلرب.  وتداعيات  ال�صكان  منو  على  املرتتبة  املاأ�صاوية 

انتقال  كانت عديد الإجراءات منذ عام 1949 �صجعت على 

بال�صكان، كجزيرة  املكتظة  الأقاليم  القاطنة يف  الأ�رش  اآلف 

جاوة، اإىل جزر املحيط الأخرى، وخا�صة �صومطرة. وهكذا 
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ال�صيوعي عام 1949، �صمل  ال�صني، فبعد النت�صار  احلال يف 

انتقال ال�صكان الذي �صجعت عليه ال�صلطات ال�صيا�صية عدداً 

هائاًل من الرجال والن�صاء والأ�رش. وتوجه هوؤلء اإىل املدن اأو 

الدميوغرايف.  والنمو  القت�صادي  الو�صع  الأرياف، بح�صب 

ال�صناعي -وفق  النمو  ت�صجيع  الأوىل، يف ظل  املرحلة  ففي 

املدن  نحو  ال�صكان  توجيه  مت  ال�صوفييتي-  القت�صاد  منوذج 

التي تو�صعت ب�صدة؛ فتم انتهاج الطريق املعاك�ص يف العامني 

1956-1957، مبا ترتب على ذلك من انتقال ماليني الب�رش نحو 

الأرياف. اأما لحقًا، خالل الثورة الثقافية يف الن�صف الثاين 

من ال�صتينيات، فقد تعادل النتقال فاأ�صبح النا�ص يتوجهون 

اأو الأرياف. ونتيجة لهذه ال�صيا�صة، مت تقييم  �صواء اإىل املدن 

 14-13 بنحو  املدن  نحو  الريفية  املناطق  من  املهاجرين  عدد 

مليون فرد يف الفرتة 1967-1976، بينما انتقل بالجتاه املعاك�ص 

ويف الفرتة ذاتها، اأي من املدن اإىل الأرياف، عدد مماثل من 

»املثقفني« و»ال�صباب املهذبني«.   

ويف اخلتام، متثلت اأبرز تداعيات الو�صع العاملي اجلديد، 

هجرة  يف  ال�صتعماري،  احلكم  اإنهاء  عملية  على  املرتتب 

�صعوب باأ�رشها وتنقل اأعداد هائلة من املهاجرين، حتت تاأثري 

يف  الهجرات  من  الكثري  ديناميكية  ميزت  ثالث،  ظواهر 

تاأ�صي�ص  مع  بالتزامن  القدمية  القوى  انحالل  املعا�رش:  العامل 

دول جديدة، والنزاعات العرقية، والنفجار الدميوغرايف يف 

بلدان العامل الثالث.

اإعادة فتح حدود بلدان ما وراء املحيط

ليربالية  مرحلة  وبزوغ  الغرب  القت�صاد يف  انتعا�ص  اأدى 

اإىل  الثانية،  العاملية  اأعقاب احلرب  الهجرة، يف  �صيا�صات  يف 

منو دورة جديدة للهجرات يف اأ�صواق العمل الدولية. فتجدد 

العام  بعد  املحيط  وراء  ما  بلدان  نحو  اأوروبا  من  النتقال 

اللذين  البلدين  واأملانيا،  اإيطاليا  من  خا�صة  وب�صورة   ،1945

منيا بهزمية يف احلرب وتعر�صا اإىل اأ�رشار اقت�صادية ج�صيمة، 

فتحتم عليهما مواجهة الأزمات الجتماعية احلادة، املرتتبة 

على اأعداد هائلة من العاطلني عن العمل. فقد هاجر مليونان 

يف  الالجئني-  من  -ون�صفهم  الأوروبيني  من  ون�صف 

واجلنوبية  ال�صمالية  اأمريكا  بلدان  اإىل   ،1951-1947 الأعوام 

وجزر املحيط. وبالطبع، مل تبلغ هذه التنقالت امل�صتوى الذي 

بلغته الهجرات قبل عام 1914، مع اأنها ات�صمت بال�صتثنائية، 

نظراً لنح�صارها يف الفرتة الأخرية. فقد غادر من اأوروبا كل 

مهاجر،   460.000 من  يقرب  ما   ،1951-1947 الفرتة  عام يف 
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218.000 منهم ب�صكل عفوي، و242.000 بتوجيه من املنظمة 

الدولية لالجئني، املوؤ�ص�صة التي األغيت عام 1951. كما �صملت 

الهجرة اإىل بلدان ما وراء املحيط، اإ�صافة اإىل 877.000 لجئ، 

بريطاين،  مواطن   608.000 اأوروبا:  �رشق  من  معظمهم  قدم 

اأما  برتغايل.  و163.000  اإ�صباين  و206.000  اأملاين،  و300.000 

املهاجرون الإيطاليون، فبلغ عددهم 623.000.

الهجرة  موجات  قبل  من  املتبعة  امل�صارات  وتوافقت 

فقد  املا�صي:  يف  الرا�صخة  الجتاهات  بع�ص  مع  اجلديدة 

توجه القادمون من اأوروبا ال�صمالية نحو البلدان ذات الثقافة 

اأ�صرتاليا-،  كندا،  املتحدة،  -الوليات  الأجنلو�صك�صونية 

وجهتهم  فكانت  اأوروبا،  جنوب  من  غادروا  الذين  اأما 

و%61  الإيطاليني  من   %50 ف�صل  اإذ  اجلنوبية.  اأمريكا  بلدان 

 %51 خيار  وقع  فيما  الأرجنتني،  اإىل  الهجرة  الإ�صبان،  من 

تقلي�ص  اإىل  الإ�صارة  وتنبغي  الربازيل.  على  الربتغاليني  من 

امل�صارات اجلغرافية التي اتبعها املهاجرون اإىل بلدان ما وراء 

املحيط، الذين توزعوا يف بلدان ذات دور ثانوي يف املا�صي، 

كاأ�صرتاليا، وكندا وفنيزويال.

وكانت بلدان اأمريكا الالتينية اإىل غاية العام 1955، تغري 

وتوؤثر على الوجهة املتبعة من قبل املهاجرين من اأوروبا، نظراً 

للتطور القت�صادي الهائل الذي �صهدته هذه البلدان، التي مل 

مت�صها ويالت احلرب العاملية. ف�صهدت الأرجنتني والربازيل 

احلرب،  �صنني  خالل  هامًاً  �صناعيًا  تقدمًا  والأورغواي 

املتحدة  الوليات  قبل  امللحوظ من  التدخل  بف�صل  ول�صيما 

املوجات  تتوجه  ومل  البلدان.  لهذه  القت�صادية  ال�صوؤون  يف 

امل�صتقبلة  الكبرية  الدول  اإىل  للما�صي،  خالفًا  اجلديدة، 

للهجرة، بل تفرقت يف خمتلف اأرجاء اأمريكا الالتينية، مع اأن 

الأرجنتني والربازيل والأورغواي احتفظت بدور مهيمن يف 

هذا ال�صياق بف�صل منو اإنتاجها ال�صناعي. اأما البلدان الأخرى 

املثال،  �صبيل  على  -كفنيزويال  مكثفة  هجرة  ا�صتقبلت  التي 

امل�صدرة  الو�صطى  اأمريكا  وبلدان  النفط،  ت�صدر  كانت  التي 

العالية  الوثبة  اإىل  فا�صتندت يف ذلك  ال�صتوائية-  للمنتجات 

يف ت�صدير املنتجات املحلية.

من  �صل�صلة  -بف�صل  وحدها  بالأرجنتني  يحل  كان 

اأبرمتها لدعم هجرة الأوروبيني اإىل  التفاقيات الدولية التي 

البلد- يف الفرتة 1945-1960، ما يزيد عن 60.000 اأوروبي كل 

الغلبة بني املهاجرين حتى بداية اخلم�صينيات،  عام. وكانت 

ذلك،  بعد  اأما  والعمال.  اليدوية  احلرف  وذوي  للمزارعني 

كما  هنا،  حل  وقد  واملهنيني.  واملوظفني  التجار  دور  فجاء 

1_Hejraat.indd   150-151 11/27/12   2:48 PM



- 152 -- 153 -

واجلنوبية،  ال�صمالية  الأمريكتني،  بلدان  من  الكثري  يف 

حرب  بجرائم  اأيديهم  تلطخت  الذين  الأملان  من  العديد 

ب�صعة يف اأملانيا النازية، فروا باحثني عن مالذ اآمن يف اأمريكا 

بتيارات  فاختلطوا  متوافقة،  م�صايرة  منظمات  من  بدعم 

الهجرة القت�صادية اجلديدة، كما انتفعوا من �صبكة الروابط 

الع�صكرية والتقنية والقت�صادية، التي امتدت يف ال�صابق بني 

القنوات،  بف�صل هذه  فاختباأ  الالتينية.  اأمريكا  اأملانيا وبلدان 

واملعار�صني  والغجر  اليهود  اإبادة  عن  امل�صوؤولني  من  العديد 

اأ�صماء زائفة، �صواء يف الأرجنتني  ال�صيا�صيني، فتموهوا حتت 

اأو غريها من البلدان الأمريكية. ومت ك�صف النقاب عن بع�ص 

اآلة  يف  هام  بدور  ا�صطلعت  التي  ال�صهرية،  ال�صخ�صيات 

الإرهاب النازية، فُقدموا اإىل املحاكم، يف اإ�رشائيل اأوًل، ويف 

بلدان اأخرى لحقًا.

منت�صف  يف  اجلنوبية  اأمريكا  اإىل  الهجرة  حجم  وتقل�ص 

لالقت�صاد  الإيجابية  الدورة  نهاية  مع  بالتزامن  اخلم�صينيات، 

املعهود  دورها  اإىل  الالتينية  اأمريكا  بلدان  فعادت  الدويل، 

القت�صادية  الأزمات  منها  ونالت  الأولية،  املواد  ت�صدير  يف 

يف  ال�صعبوية  لتفوق  مهدت  التي  املتعاقبة،  والجتماعية 

متكررة.  ع�صكرية  ولنقالبات  والربازيل،  الأرجنتني 

وهكذا اقت�رش و�صول املهاجرين اإىل اأمريكا الالتينية، اعتباراً 

الإداريني  واملوظفني  التقنيني  بع�ص  على  ال�صتينيات  من 

الكربى،  والأمريكية  واليابانية  الأوروبية  ال�رشكات  يف 

العقد  يف  املنطقة  يف  الهجرة  حركات  نزعة  وانعك�صت 

1970-1980، با�صتثناء فنيزويال، التي ت�صاعفت الهجرة اإليها 

بف�صل اأزمة النفط يف ال�صبعينيات، فات�صمت بغياب البطالة، 

كما كانت احلال يف بقية الدول امل�صدرة للنفط. انعكا�ص يف 

املاأ�صاوية  التداعيات  ال�صبعينيات، ترتب على  اإذن يف  النزعة 

فقد  الع�صكرية.  الدكتاتوريات  قبل  من  وال�صطهاد  للقمع 

من  الناجون  واملالَحقون،  ال�صيا�صيون  املعار�صون  با�رش 

اأمريكية  بلدان  واإىل  اأوروبا  اإىل  ال�صيا�صية  بالهجرة  املوت، 

اأخرى، واإىل القارات الأخرى يف بع�ص احلالت.

ال�صمالية  اأمريكا  باجتاه  م�صارها  الهجرة  وا�صتاأنفت 

وجزر املحيط بعد احلرب، كما �صبق ذكره. جاء ذلك نتيجة 

تخفيف القيود القانونية املفرو�صة من اأجل احلد من الهجرة. 

اإبقائها  رغم  الأجانب،  اأمام  حدودها  اأ�صرتاليا  فتحت  فقد 

الأوىل  الأعوام  فا�صتقبلت يف  اآ�صيا،  من  الهجرة  على  احلظر 

التالية للحرب مليوين مهاجر، قدم ما يزيد عن 90% منهم من 

اأوروبا، وخا�صة من هولندا، اليونان، اإ�صبانيا واإيطاليا.
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من  جديدة  موجات  املتحدة  الوليات  واجهت  كما 

املهاجرين بعد نهاية احلرب. فو�صل ما يقرب من �صتة ماليني 

يف  بع�صهم  ا�صتقر   ،1970 عام  حتى  مهاجر  مليون  ون�صف 

املناطق  يف  ينت�رش  الآخر  هم  بع�صُ وراح  املتحدة  الوليات 

البلدين.  ال�صكاين بني  التنا�صح  ي�صبه  ما  لكندا، يف  املتاخمة 

احلرب،  لنهاية  التالية  �صنة  الع�رشين  ذاتها يف  كندا  وحل يف 

اأربعة ماليني مهاجر، قدم 70% منهم من اأوروبا.

املنبع  حيث  من  كبرياً  حتوًل  املتحدة  الوليات  و�صهدت 

اإذ  الأمريكية،  الأرا�صي  ق�صدوا  الذين  للمهاجرين  اجلغرايف 

كان 60% من املهاجرين يف اأعقاب احلرب ينتمون اإىل البلدان 

الأوروبية، لكن هذه الن�صبة تقل�صت بو�صوح وباتت اأقل من 

ظروف  حت�صن  على  ذلك  ترتب  ال�صتينيات.  بداية  يف   %35

احلياة يف معظم بلدان القارة القدمية من جهة، وعلى تدهور 

الأو�صاع القت�صادية والدميوغرافية يف بلدان العامل الثالث من 

جهة اأخرى، ف�صاًل عن رفع بع�ص القيود التي ميزت �صيا�صات 

الهجرة ال�صابقة يف الوليات املتحدة.

وات�صمت الآثار املرتبطة بتغري قانون الهجرة يف الوليات 

اجلديدة  القوانني  ا�صتناد  من  فبالرغم  كبرية.  باأهمية  املتحدة 

اأنها  اإل  بالت�صدد،  املت�صفة  ال�صابقة،  الت�رشيعات  روح  اإىل 

األغت احل�ص�ص املتعلقة بالأ�صول الوطنية للمهاجرين اعتباراً 

جديدة  موجات  قدوم  ذلك  على  فرتتب   .1962 العام  من 

اإىل  الدخول  من  ُمنعوا  كانوا  الذين  الآ�صيويني  العمال  من 

القا�صي  للتمييز  تعر�صوا  اأو  املا�صي،  يف  املتحدة  الوليات 

كان  اإذ  الثانية.  العاملية  احلرب  خالل  الأجانب  بحق 

اليابانيون، املوجودون يف الوليات املتحدة منذ بداية القرن 

الع�رشين، واملقيمون ع�صية احلرب يف خمتلف اأحياء »طوكيو 

ال�صغرية« )Littles Tokyo( املنت�رشة يف لو�ص اأجنلو�ص، و�صان 

فرن�صي�صكو، و�صياتل و�صيكاغو، قد ُجمعوا -�صاأنهم يف ذلك 

�صاأن املجموعات »العدوة« من املهاجرين، كالإيطاليني- يف 

مع�صكرات اعتقال، فور الهجوم على القواعد الأمريكية يف 

بريل هاربر. اأما بعد تعديل القوانني الأمريكية ب�صاأن الهجرة 

يف ال�صتينيات، فقد ا�صتاأنف الآ�صيويون القادمون من اليابان، 

اإىل  الو�صول  وفيتنام،  والهند  والفليبني،  وال�صني،  وكوريا، 

اإىل  املهاجرين  من   %12 كان  وهكذا،  املتحدة.  الوليات 

اإفريقيا  الوليات املتحدة يف الفرتة 1961-1970، قادمني من 

اأمريكا  من  القادمني  ن�صبة  كانت  الفرتة،  نف�ص  ويف  واآ�صيا. 

من  معظمهم  قدم   ،%52 تبلغ  الكارييب  ومنطقة  الالتينية 

�صياق  يف  تتبلور  وبداأت  واملك�صيك.  وكوبا  بورتوريكو 
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بع�ص  الفرتة،  هذه  خالل  املتحدة  الوليات  اإىل  الهجرة 

كما  الالحقة،  الأعوام  يف  هيمنتها  ب�صطت  التي  النزعات 

�صيتم ذكره يف الف�صل التايل.

الهجرات االأوروبية يف عهد املعجزة االقت�صادية

اإىل  الأوروبية  الهجرة  تقل�ص حجم  اأن  اإىل  الإ�صارة  متت 

القت�صادية  التحولت  على  ترتب  املحيط،  وراء  ما  بلدان 

اإىل هذا،  القدمية. ي�صاف  القارة  بلدان  الطارئة على  العميقة 

اأن بع�ص بلدان اأوروبا، حتولت يف هذه الأثناء اإىل قوى موؤثرة 

يف امل�صهد القت�صادي الدويل، فاأ�صبحت مراكز مغرية لتدفق 

الأيدي العاملة، القادمة من الدول الأوروبية الأخرى. وقد مت 

ر�صد حركات هجرة من هذا القبيل داخل القارة الأوروبية 

الأمر  واقع  يف  العمل  هجرة  وكانت  اخلم�صينيات.  خالل 

اإذ  انتهاء احلرب.  فور  الأوروبي  ال�صياق  ا�صتئنافها يف  قد مت 

كانت ثمة حاجة اإىل اإعادة بناء املدن بعد اأن دمرها الق�صف، 

ا�صتدعت الهجرة وقوامها الرئي�صي عمال البناء. ول �صك يف 

ال�صجناء،  احلالت  بع�ص  يف  ا�صتخدمت  املنت�رشة  الدول  اأن 

يف  املنت�رشة  الدول  لكن  اأحرار؛  عمال  اإىل  حتولوا  الذين 

احلرب كانت قد ا�صتفادت اأي�صًا، وب�صكل كبري، من الأيدي 

العاملة القادمة من م�صتعمراتها الإمرباطورية. فعدلت فرن�صا 

على �صبيل املثال قوانينها لت�صمل �صكان امل�صتعمرات بحقوق 

كانت مقت�رشة على الفرن�صيني، دعمًا لو�صول الأيدي العاملة؛ 

وهكذا فتحت الأبواب اأمام اآلف اجلزائريني، الذين قدموا 

اإىل فرن�صا قبل عام 1950. و�صهلت بريطانيا العظمى، اإىل حد 

اأبعد مما قامت به فرن�صا، تنقاًل داخليًا يف م�صتعمراتها، �صعيًا 

ل�صد مقت�صيات  الالزمة  العاملة،  املزيد من الأيدي  اإغراء  اإىل 

الذي  الكبري  الإ�صهام  من  وبالرغم  اأنه  بيد  احلرب.  بعد  ما 

البلدان املت�رشرة من  قدمته الهجرة داخل امل�صتعمرات، فاإن 

احلرب كانت بحاجة اإىل حث الهجرة من البلدان الأوروبية 

املجاورة. ولهذا الغر�ص -ومن اأجل دعم و�صول املهاجرين 

ال�صتيعاب  على  قابلية  الأكرث  وبالتايل،  ثقافيًا،  »القريبني« 

من  القادمني  رعاياها  من  الفرن�صي  الجتماعي  الن�صيج  يف 

امل�صتعمرات- فقد اأقدمت فرن�صا على اإبرام اتفاقيتني اأوليتني 

 54.000 مبوجبها  و�صل   ،1947-1946 العامني  بني  اإيطاليا  مع 

عامل اإيطايل »فقط«، خالفًا ملئات الآلف من العمال، كما 

كانت تق�صي التفاقيتان. فتم اإبرام اتفاقيات اإيطالية فرن�صية 

اأخرى يف الفرتة 1955-1950.

جاءت التفاقيتان الأخريتان بني اإيطاليا وفرن�صا ا�صتجابة 
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لحتياجات اإنتاجية جديدة، وقد انتهت ا�صتثنائية اإعادة البناء 

يف فرتة ما بعد احلرب منذ بداية اخلم�صينيات. فرتتب على 

اأخرى،  اأوروبية  ودول  فرن�صا  يف  الهائل  القت�صادي  النمو 

هذه  ففي  جدد.  مهاجرين  ا�صتدعاء   1960-1950 الفرتة  يف 

البطالة،  ن�صبة  وانخفا�ص  الإنتاج  زيادة  اإىل  اإ�صافة  الأعوام، 

ظروف  وحت�صن  ال�صتهالك  توزيع  اإعادة  الأفق  يف  لح 

جنوب  بلدان  يف  اأهمية  اكت�صبت  مظاهر  وهي  املعي�صة، 

اأوروبا لحقًا.

اأن  يف   ،1960-1950 العقد  خالل  الأبرز  احلدث  ومتثل 

ت�صرتجع مكانتها  مل  اأوروبا و�صمالها  الدول يف و�صط  بع�ص 

بوثبة  قامت  بل  فح�صب،  للحرب  ال�صابقة  القت�صادية 

املتحدة من حيث  الوليات  و�صعتها يف مرتبة متقدمة على 

القت�صاد  طليعة  يف  بجدارة  فاأ�صبحت  ال�صناعي،  امل�صتوى 

النمو،  هذا  حتقيق  يف  عدة  عوامل  اأ�صهمت  وقد  العاملي. 

بعد  اأخرياً  حتقيقه  مت  الذي  العملة،  ا�صتقرار  مقدمتها  يف 

ف�صاًل عن  احلرب،  نهاية  بعد  الت�صخم  درجات  اأعلى  بلوغ 

الوطنية  القت�صادية  ال�صيا�صات  اإىل  امل�صتندة  الت�صنيع  حوافز 

وامل�صاعدات الدولية؛ اأ�صف اإىل ذلك الأثر الإيجابي لن�صوء 

ال�صوق القت�صادية الأوروبية. فكانت النتيجة اأن ن�صط طلب 

للعمل تعذرت تلبيته على ال�صعيد الوطني، فتوجب اللجوء 

اإىل بلدان منطقة البحر املتو�صط، كاإيطاليا، التي مل تكن ت�صهد 

يف  ذلك  حتقيق  ب�صدد  كانت  اأو  مماثاًل،  اقت�صاديًا  منواً  بعد 

ظروف اختالل التوازن الإقليمي.

كانت تلك بداية املرحلة املتميزة بالإ�صهام �صبه احل�رشي، 

الذي قدمه املهاجرون من املناطق اجلنوبية واملتو�صطية وال�رشقية 

يف  �صارك  وقد  ال�صمالية.  اأوروبا  بلدان  يف  العمل  لأ�صواق 

هذه الهجرة -يف غياب الدول الإ�صكندنافية، املنخرطة يف 

النه�صة القت�صادية التي �صهدتها بلدان و�صط و�صمال اأوروبا-  

ب�صورة رئي�صية الإيطاليون يف بادئ الأمر، وخا�صة القادمون 

من اأقاليم البلد اجلنوبية. ول ينبغي ن�صيان اأن دوًل اأخرى اأقل 

ظل  يف  الربتغال  فرانكو،  عهد  يف  -اإ�صبانيا  �صناعيًا  تقدمًا 

عن  معزولة  بقيت  باأكملها-  ال�رشق  ودول  �صالزار،  حكم 

الظاهرة يف بداية الأمر، ب�صبب تقوقع اأنظمتها ال�صتبدادية. 

وقد �صكلت الهجرة بعد احلرب منفذاً حلكومات الو�صط يف 

اإيطاليا ب�صبب البطالة املنت�رشة، واأداة لل�صيطرة ال�صيا�صية على 

ال�رشاع الجتماعي ال�صائد يف اإيطاليا. كما كانت الهجرة يف 

الإمكانيات  بدعم  التحويالت  تقوم عرب  و�صيلة  ذاته  الوقت 

تبادل  اأي�صًا عملة  املدفوعات. وكانت  للدولة وميزان  املالية 
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مفيدة للح�صول على املواد الأولية الالزمة من اخلارج للقيام 

بالنه�صة ال�صناعية يف البلد.

مكثفة  عمل  بهجرة  احلرب  اأعقبت  التي  الفرتة  ومتيزت 

من اإيطاليا، كما �صبق ذكره. فقد اأحيل الإيطاليون، ف�صاًل عن 

اأوروبا مبوجب  �صمال  باملعادن يف  الرثية  املناطق  اإىل  فرن�صا، 

اتفاقيات ثنائية مت اإبرامها يف العامني 1946 و1947 مع بلجيكا، 

ت�صيك�صلوفاكيا.  مع  وحتى  العظمى  وبريطانيا  و�صوي�رشا، 

من   %50 تزيد عن  اخلم�صينيات  الإيطاليني يف  ن�صبة  وكانت 

امل�صرتكة  الأوروبية  ال�صوق  بلدان  يف  املهاجرين  جمموع 

روما  يف  اأبرمت  اتفاقيات  مبوجب  تاأ�ص�صت  التي   ،)Mec(

دور  للبلد  اآنذاك  الإيطالية  احلكومات  وكر�صت   .1957 عام 

لل�صوق  القت�صادية  الدائرة  داخل  العاملة  للقوى  امل�صّدر 

الإجراءات  رفع  مت  حني  لحقًا،  اأما  امل�صرتكة.  الأوروبية 

اإ�صبانيا،  مثل  ال�صتبدادية،  الأنظمة  بع�ص  قبل  من  املقيدة 

يف  ت�صهم  البلدان  هذه  بداأت  فقد  ويوغ�صالفيا،  والربتغال 

تزويد اأوروبا باملهاجرين، فتقل�ص حجم الإ�صهام الإيطايل يف 

حركة الهجرة الأوروبية.

وكانت اأملانيا الغربية البلد الذي ا�صتقبل العدد الأكرب من 

ال�صبعينيات  بداية  يف  املهاجرين  عدد  بلغ  حيث  الأجانب، 

مليونني  عن  يزيد  مبا  فرن�صا  فتبعتها  مهاجر.  ماليني  ثالثة 

ون�صف املليون، ثم �صوي�رشا باأكرث من مليون، وبلجيكا التي 

احت�صنت ما يقرب من 700.000 عامل مهاجر.

بها  متيزت  التي  ال�صتيعاب  عملية  �رشعة  فهم  اأجل  ومن 

اأملانيا الغربية، يكفي التاأمل يف اأن عدد العمال الأجانب انتقل 

مليونني  يزيد عن  ما  اإىل   300.000 من   1973-1960 الفرتة  يف 

اأي�صًا.  هنا  لالإيطاليني  البداية  يف  راجحة  بكفة  ون�صف، 

بغر�ص  العمال  لتجنيد  اتفاقية   1955 عام  اإيطاليا  واأبرمت 

ن�صوء  مع  وبالتزامن   ،1957 عام  بعد  اأما  اأملانيا.  اإىل  اإر�صالهم 

احلر  التنقل  قرار  اإىل  امل�صرتكة -والتو�صل  الأوروبية  ال�صوق 

تاأ�صي�صها-،  اتفاقية  على  املوقعة  الدول  بني  العاملة  لالأيدي 

فقد حتول النتقال من اإيطاليا نحو اأملانيا اإىل هجرة جماعية. 

يبلغ  الإيطاليني  عدد  كان  خا�صة،  ب�صفة   1963 عام  ففي 

اجلمهورية  مقيم يف  اأجنبي   800.000 بني  من  عامل   297.000

يف  و%25  البناء،  جمال  يف  منهم   %37 يعمل  كان  الحتادية. 

ال�صناعات الثقيلة. وكانت ن�صبة الإيطاليني بني العامني 1958 

اأملانيا.  يف  املقيمني  الأجانب  جمموع  من   %30 تبلغ  و1975، 

اأما يف ال�صبعينيات، فقد ف�صح الإيطاليون املجال للمهاجرين 

واملغرب،  وتون�ص،  والربتغال،  واليونان،  اإ�صبانيا،  من 
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التي  الداخلية  الظواهر  �صغط  حتت  وتركيا،  ويوغ�صالفيا 

كانت توجه الهجرة من اجلنوب نحو املدن الإيطالية الكبرية 

يف املثلث ال�صناعي ال�صمايل-الغربي. فتحول الأتراك بذلك 

اإذ  اأملانيا،  الأجانب يف  بني  من  الغالبة  العرقية  املجموعة  اإىل 

فبلغ عدد  اأما اجلالية الإيطالية  بلغ عددهم 497.000 مهاجر، 

اأفرادها 422.000.

وكانت تركيا منخرطة يف الهجرات الأوروبية منذ ع�رش 

 .1961 عام  منذ  اأملانيا  مع  ثنائية  اتفاقيات  واأبرمت  �صنوات، 

هولندا،  مع  اأخرى  عمل  اتفاقيات  اإىل  ذلك  بعد  فتو�صلت 

بني  التفاقيات  كافة  وربطت  والنم�صا.  وبلجيكا  وفرن�صا، 

�صكلت  اأن  فكان  العاملة.  الأيدي  ب�صاأن  والطلب  العر�ص 

الثالث  اقت�صادية يف اخلطط اخلم�صية  اأ�صا�ص  الهجرة حجرة 

الأوىل التي اأعدتها احلكومة الرتكية، و�صجعت تركيا، بطريقة 

ل تختلف عن احلالت الإيطالية واليونانية والربتغالية، على 

يف  املتزايد  والعجز  املرعبة  البطالة  ظاهرة  ملواجهة  الهجرة 

ميزان املدفوعات.

واتبعت معظم مراكز الإر�صال يف منطقة البحر املتو�صط 

ب�صاأن  مماثلة  �صيا�صات  ال�صبعينيات،  وبداية  ال�صتينيات  خالل 

ال�صمالية للبحر املتو�صط،  ال�صواحل  الهجرة، فتحولت كافة 

من �صبه اجلزيرة الإ�صبانية اإىل الأنا�صول )با�صتثناء األبانيا(، اإىل 

الدول  التوجه نحو  العاملة بهدف  »حو�ص« وا�صع لالأيدي 

هذه  من  املهاجرين  عدد  فبلغ  اأوروبا.  �صمال  يف  ال�صناعية 

املناطق اأربعة ماليني يف بداية ال�صبعينيات.

عليها  يتوجب  كان  اأملانيا  اإىل  الهجرة  اأن  اإىل  ونظراً 

التي  العاملة،  لالأيدي  املر�صلة  البلدان  ملقت�صيات  ال�صتجابة 

كانت ت�صتفيد من الهجرة املوؤقتة ل�صالح ميزان املدفوعات، 

ا�صتقبال  حال  يف  كانت  التي  الحتادية  اأملانيا  ولحتياجات 

املرتتبة  النفقات  تتخل�ص من عبء  ب�صفتهم �صيوفًا،  العمال 

على تنظيم زياراتهم على اأ�صا�ص جمع �صمل الأ�رشة وما يتعلق 

بذلك من نفقات عن ال�صمان الجتماعي، فقد ات�صفت تلك 

احلركات بدوران ثابت وتعاقب بني ال�صفر والعودة. 

تداعيات الهجرة على بلدان االإر�صال 

يف جنوب اأوروبا وحو�ص املتو�صط  

املغادرين  املهاجرين  جمموع  من  العائدين  ن�صبة  كانت 

يف الفرتة 1961-1968 تبلغ 89% بالن�صبة اإىل الإيطاليني، فيما 

بلغت الن�صبة لدى الإ�صبان 74%، واليونانيني 63%، والأتراك 

42% واليوغ�صالف 41%. وحني تغريت هذه امليزات ب�صبب 
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تراكم الهجرة املتزايدة يف فرتة ع�رشة اأعوام، ا�صتدت �صيطرة 

�صوق  على  الأوروبية  الدول  وبقية  الحتادية  احلكومات 

�صيا�صات  يف  النزعة  لنعكا�ص  �صواء  ذلك  فمهد  العمل. 

الهجرة الدولية التي ُكتب لها اأن متيز الأعوام الالحقة لأزمة 

والرتكيبي  اجلغرايف  التحول  اإىل  اأو  ال�صبعينيات،  يف  النفط 

وتغري م�صارات الهجرة نحو اأوروبا.

احلا�صل  لالنعكا�ص  املف�صل  التحليل  يف  اخلو�ص  وقبل 

العقدين  يف  خامتته  �صتكون  الذي  الهجرة،  حركة  اجتاه  يف 

بع�ص دول  اأدوار  انقالب  الع�رشين، يف  القرن  الأخريين من 

بلدان  اإىل  اإر�صال  بلدان  بتحولها من  املتو�صط،  البحر  منطقة 

الهجرة  اأدته  الذي  الدور  عن  الت�صاوؤل  يجدر  ا�صتقبال، 

بلدان  منو  يف  لي�ص  املتو�صط،  البحر  منطقة  من  العظيمة 

ال�صتقبال فح�صب، والذي اأفا�صت الدرا�صات يف ذكره، بل 

يكفي،  ول  الإر�صال.  بلدان  يف  الداخلية  الديناميات  ب�صاأن 

لفهم هذه الديناميات، القت�صار على بحث دوافع الهجرة، 

البلدان م�صوؤوًل عن  النمو يف تلك  واعتبار �صعف م�صتوى 

حركات الهجرة. فثمة درا�صات وا�صعة النطاق �صلطت ال�صوء 

والفجوة  الزراعي  للمجتمع  املزمن  التخلف  م�صوؤولية  على 

حيث  من  �صواء  والأرياف،  املدن  يف  الظروف  بني  العميقة 

املوارد القت�صادية اأو اخلدمات. كما متت الإ�صارة اإىل اأن هذه 

-املتميزة  الريفية  املجتمعات  يف  بال�صكان  دفعت  الظواهر 

اأ�صاًل بتاريخ طويل من الهجرة الداخلية والعابرة للمحيط- 

اإىل البحث عن مكان اآخر لتح�صني ظروف احلياة، با�صتخدام 

الإر�صال  بلدان  يف  املتوفرة  الجتماعية،  العمل  �صبكات 

يطُف  مل  وما  الهجرة.  يف  طويلة  جتربة  على  بناء  واملوؤ�ص�صة 

يف  واملجتمع  القت�صاد  على  الهجرة  تاأثري  هو  ال�صطح،  اإىل 

مناطق البحر املتو�صط، �صواء خالل الدوران الطويل الأمد يف 

اأعوام تو�صع حركات الهجرة، اأو بعد اإغالق احلدود والعودة 

النهائية للمهاجرين اإىل اأر�ص الوطن.

الذي  الرئي�صي  الدور  اإىل  املنا�صبة،  وجتدر الإ�صارة، بهذه 

الوطني،  املدفوعات  ميزان  يف  واأثرها  التحويالت  اأدته 

بلدان  اإىل  املهاجرين  قبل  من  املدخرات  اإدخال  اإعادة  اأي 

قد  ال�صابقة،  الهجرات  الدخل خالل  الإر�صال. وكان ذلك 

ا�صتفادت منه بع�ص الدول، كاإيطاليا، يف موازنة العالقات مع 

اخلارج، ومتويل النطالقة ال�صناعية يف اجلزء ال�صمايل الغربي 

اإِ�صهام الفالحني يف الأقاليم املتخلفة. ففي  من البلد، بف�صل 

هذه الهجرة الأخرية اأي�صًا، املنطلقة من مناطق البحر املتو�صط، 

الدرا�صات  ك�صفت  فقد  مماثلة.  توازن  اختالل  ظواهر  ثمة 
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حول اإ�صبانيا واليونان وتركيا والربتغال، عن توافق دقيق بني 

التحويالت  على  املرتتب  الكبري  الدخل  وبني  الهجرة  كثافة 

الوطني  والنمو القت�صادي. وبالرغم من م�صاعدتها لالإيراد 

املعنية،  البلدان  لقت�صاد  ال�صامل  والنمو  املحلي  والإنتاج 

املحلية  للمجتمعات  اإيجابية  وظيفة  توؤد  مل  التحويالت  فاإن 

اأن  لوجدنا  النظر  اأمعنا  ولو  الجتماعية.  والديناميات 

الدوافع التي حفزت على الهجرة من بع�ص املناطق -الدخل 

املحدود ل�صكان الأرياف املرتبط بالتخلف الزراعي وانعدام 

الأقاليم  بني  التوازن  واختالل  الأرا�صي  توزيع  يف  امل�صاواة 

يف خمتلف البلدان- مل يتم اإلغاوؤها. ومل جتد احلياة القت�صادية 

بعد  حتى  جديدة  حوافز  الإر�صال  مناطق  يف  والجتماعية 

املهاجرين  اأو بعد عودة  ال�صعبة  بالعملة  التحويالت  و�صول 

مت  الذي  ال�صتهالك،  اإىل  املتنامي  امليل  وب�صبب  اأنف�صهم. 

اكت�صابه يف اخلارج، واإىل �رشورة عر�ص النتائج التي حتققت 

اجتماعية  حلالة  الو�صول  اإىل  احلاجة  واإىل  الهجرة،  خالل 

مراكز  يف  ال�صتقرار  قرر  الوطن،  اإىل  عاد  من  فاإن  جديدة، 

وهكذا  الذاتي.  التوظيف  بن�صاطات  للقيام  كربى  ح�رشية 

تركز  بينما  اخلدمات،  جمال  تو�صيع  يف  العائدون  اأ�صهم 

ا�صتخدام التحويالت على املناطق املتقدمة اقت�صاديًا.

ويف النهاية، مل ت�صكل عودة املهاجرين اإىل الوطن الأ�صل 

يف جنوب اإيطاليا واليونان واإ�صبانيا والربتغال وتركيا، حافزاً 

لنمو القاعدة الإنتاجية، بل ت�صببت يف منو ح�رشي، ي�صادف 

فيه ازدحام ال�صكان منواً يف اخلدمات والبناء واحلرف اليدوية، 

النمو  -مثل  م�صاكل  وهي  ال�صناعي.  النظام  منو  من  بدًل 

احل�رشي املاألوف يف خمتلف اأرجاء املعمورة- مل جتد حاًل يف 

بل  املا�صي،  لها يف  الدول م�رشحًا  كانت هذه  التي  الهجرة 

يبدو اأن الهجرات الراهنة تقتفي اأثرها، كما ميكن قراءته يف 

الف�صل التايل.             

من اأزمة النفط اإىل العوملة:

دول جديدة يف ا�صتقبال الهجرة

الدولية  العمل  اأ�صواق  على  النفط  اأزمة  انهالت  عندما 

بتاأثريها املدمر يف ارتفاع �صعر اأهم املواد اخلام، ويف ت�صخم 

الأوىل  احلدود  و�صعت  قد  الدول  بع�ص  كانت  العمالت، 

اإذ كانت �صوي�رشا قد �صّنت  لهجرة الأيدي العاملة الأجنبية. 

ال�صويد  فتبعتها  1970؛  عام  منذ  اخل�صو�ص  بهذا  القوانني 

باإجراءات م�صابهة يف عام 1972؛ فاأملانيا عام 1973؛ ثم فرن�صا 
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التي  النح�صار  فرتة  فاأدت   .1974 عام   
)1(

البينيلك�ص ودول 

يف  العاملة  الأيدي  طلب  يف  انخفا�ص  اإىل  الأزمة  اأعقبت 

اأ�صواق العمل الدولية، غري اأن قرارات التدخل الت�رشيعي كان 

عن  الناجمة  الهموم  ب�صبب  ذلك،  قبل  ات�صحت  قد  معاملها 

ح�صور الأجانب يف خمتلف البلدان.

و�صع  اإىل  الدول  ببع�ص  َحَدت  التي  الأ�صباب  وترتبت 

ي�صتقر  اأن  من  الدول  بع�ص  خوف  على  للهجرة،  حدود 

من  ذلك  يف  مبا  ثابتة،  ب�صورة  اأرا�صيها  على  الأجانب 

ال�صمان  نفقات  يف  وارتفاع  الدولة  ميزانيات  على  عبء 

غري  العرقية  املجموعات  ن�صبة  منو  كان  كما  الجتماعي. 

الأوروبية وامل�صلمة يف بع�ص دول ال�صتقبال الهامة يدعو اإىل 

تزايد ح�صور  قد  كان  املثال،  �صبيل  على  فرن�صا  ففي  القلق. 

املجموعة  اجلزائريون  واأ�صبح  العربي،  املغرب  من  القادمني 

الثانية من بني املهاجرين يف الن�صف الأول من ال�صبعينيات، 

ما اأثار ردود فعل عن�رشية �صاخبة داخل املجتمع الفرن�صي؛ 

كما جتاوز الأتراك يف اأملانيا يف الفرتة نف�صها عدد الإيطاليني، 

املتحدة،  اململكة  يف  اأما  الفرن�صية؛  للحالة  مماثاًل  قلقًا  فاأثار 

فكان املهاجرون من اأ�صول غري اأوروبية قد اقتحموا اأ�صواق 

)1(  وت�صم كاًل من هولندا، بلجيكا، لوك�صمربغ. )املرتجم( 

العمل يف البالد عرب دوائر الهجرة داخل بلدان الكومنويلث، 

فت�صبب ح�صورهم يف اإ�صعال فتيل العن�رشية منذ ال�صتينيات. 

فا�صتدت ردود الفعل العن�رشية بحق ما كان يدعى بال�صعب 

امللون )colored people( ول�صيما بعد اأن قرر عديد املهاجرين 

املدن  مراكز  يف  ال�صكن  والإفريقية  الآ�صيوية  الأ�صول  ذوي 

التي هجرتها الطبقة الو�صطى الإجنليزية.

خماوف  على  املرتتبة  الأوىل،  املقيدة  الإجراءات  كانت 

على  حفزت  قد  النح�صار،  فرتة  خالل  بعد،  فيما  حتققت 

دوران  على  املفرو�صة  القيود  واأدت  املهاجرين.  زيادة عدد 

جمع  طلبات  تزايد  اإىل  العمل،  اأ�صواق  يف  العاملة  الأيدي 

ال�صمل العائلي يف حمالت الإقامة اجلديدة. اإذ كان املهاجرون 

التمكن  عدم  اإقامتهم خ�صية  مقر  اإىل  اأ�رشهم  دعوة  يف�صلون 

بلدان  فعل  ردود  فكانت  ال�صتقبال.  بلد  اإىل  العودة  من 

اإذ قررت ترحيل  اأ�صد �رشامة يف بع�ص احلالت،  ال�صتقبال 

الن�صف  يف  املثال،  �صبيل  على  فرن�صا  فاأ�صدرت  املهاجرين: 

لت�صجيع  مالية  حوافز  مْنح  قرار  ال�صبعينيات،  من  الثاين 

اأملانيا يف  اأوطانهم، وهكذا فعلت  اإىل  الأجانب على العودة 

بداية الثمانينيات.

ومل تتمثل نتائج هذه اخليارات بحلول فرتة النح�صار، يف 
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اأوروبا كميًا فح�صب، بل ح�صل تغري  الهجرة داخل  تقل�ص 

يف  والعمل  ال�صكان  مظاهر  بالفعل  تغريت  اإذ  اأي�صًا.  نوعي 

يف  العمل  �صيانة  وحمالت  البطالة  فاأ�صبحت  الهجرة.  عامل 

مراكز ال�صتقبال، �صمات لدول كاأملانيا التي كانت تعول يف 

املا�صي على اأيد عاملة م�صمونة بف�صل دوران الأجانب.

العمل  اأ�صواق  داخل  النزعة  لنعكا�ص  اآخر  اأثر  ومتثل 

الدولية، يف الدور الإ�صرتاتيجي الذي باتت تكت�صبه بع�ص 

الدول املزودة باملواد اخلام. فقد منت يف الن�صف الثاين من 

ال�صبعينيات مراكز اإغراء جديدة للبلدان »امل�صدرة لالأيدي 

العاملة« التي كانت تعاين من ن�صب بطالة عالية بالرغم من 

اأوروبا  اإىل و�صط  اأعوام طويلة على هجرة مواطنيها  م�صي 

يف  ال�صبعينيات،  بداية  يف  الو�صع  تفاقم  وقد  و�صمالها. 

مل�صكلة  لغياب حلول  للمهاجرين،  امل�صدرة  البلدان  بع�ص 

احلالت،  بع�ص  ويف  املقنعة،  البطالة  اأو  العالية  البطالة 

الت�صدي  الوطنية  احلكومات  حاولت  اجلزائر،  يف  كما 

العمل  فر�ص  خلق  اأجل  من  اإجراءات  بتبني  للم�صكلة، 

كتون�ص  الأخرى،  البلدان  بع�ص  ويف  الهجرة.  من  واحلد 

واملغرب وتركيا، بل وحتى الربتغال ويوغ�صالفيا، وجهت 

احلكومات الوطنية حركات الهجرة نحو الدول امل�صدرة 

للنفط، املفتقرة اإىل الأيدي العاملة.

الرائعة  الإيرادات  بف�صل  الأو�صط،  ال�رشق  وهكذا حتول 

التحتية،  البنية  وتعاظم  القت�صادي  والنمو  النفط  ملبيعات 

منت�صف  يف  الهجرة  حلركات  جديدة  ا�صتقطاب  بوؤرة  اإىل 

ال�صبعينيات. ون�صطت الهجرة اإىل هذه املنطقة يف الثالثينيات، 

مكثفة  تكن  مل  اأنها  مع  النفط  حقول  اكت�صاف  مع  بالتزامن 

حينذاك ومل تت�صف بالتنوع العرقي. فطراأت فرتة ثانية، اأدى 

الفرتة 1950- 1960  التحتية يف  البنية  الأعمال يف  تزايد  فيها 

اإىل  للهجرة  العرقية  الرتكيبة  وحتددت  الهجرة.  انتعا�ص  اإىل 

بلدان اخلليج يف هذه الأعوام فكانت الغلبة فيها للمهاجرين 

العرب، وب�صفة خا�صة امل�رشيني والفل�صطينيني واليمنيني. بيد 

اإىل منطقة اخلليج تعاظمت بعد عام 1973، حني  اأن الهجرة 

ارتفع ثمن برميل النفط اإىل ع�رشة دولرات اأمريكية عام 1974 

-كان �صعر الربميل ثالثة دولرات عام 1972-، فيما تعززت 

اإيرادات بيع النفط ب�صكل َلِفٍت، فانتقلت من 4.5 مليار عام 

1970 اإىل 87 مليار دولر يف عام 1978. فاأطلقت دول اخلليج 

الرثاء، لأعمال �صخمة يف  اأ�صبحت مفرطة  اأن  بعد  العنان، 

هذه  كانت  عاملة  اأيدي  ا�صتدعت  التي  التحتية  البنية  جمال 

الدول تفتقر اإليها حمليًا؛ وهكذا، يف فرتة وجيزة من الزمن، 
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فاق عدد العمال الأجانب عدد ال�صكان املحليني يف الكويت 

وقطر والإمارات العربية املتحدة.

يف  للنفط  امل�صدرة  البلدان  يف  الأجانب  عدد  اقرتب 

1975؛  العام  يف  عامل  مليوين  من  وليبيا،  الأو�صط  ال�رشق 

واأ�صبحوا ثالثة ماليني عام 1980. ومت على ال�صعيد املهني، 

ا�صتخدام املهاجرين يف منطقة اخلليج، خالفًا ملا حدث يف 

الهجرة اإىل اأوروبا، يف خمتلف امليادين وقطاعات العمل. اأما 

بالن�صبة اإىل مناطق الإر�صال، فقد كانت الغلبة يف هذه الفرتة 

الآ�صيوية،  البلدان  من  القادمني  للعمال  الهجرة،  من  الثالثة 

حيث  من  املتوا�صعة  مبطالبهم  هوؤلء،  و�صع  يف  كان  فقد 

الأجور، مناف�صة الأيدي العاملة ال�رشق اأو�صطية. وبالفعل، 

من   350.000 يتجاوز  ل   1975 عام  الآ�صيويني  عدد  كان 

جمموع الأجانب، البالغ 1.800.000، لكن العدد ت�صاعف يف 

الأعوام اخلم�صة املمتدة بني العامني 1975 و1980. فانتقلت 

جمموع  من   %63 اإىل   %20 من  املنطقة  يف  الآ�صيويني  ن�صبة 

الأجانب يف الفرتة 1975-1985. وكانت الهيمنة من حيث 

دول الإر�صال للباك�صتانيني الذين تركزوا يف اململكة العربية 

حيث  الهند،  من  اأخرى  موجات  قدمت  كما  ال�صعودية، 

كانت الهجرة منها نحو اخلليج تعود اإىل احلقبة ال�صتعمارية. 

وجاء لحقًا دور الهجرة من الفليبني وكوريا.

خالل  اخلليج  منطقة  نحو  الهجرة  حجم  وتقل�ص 

 22 من  النفط  �صادرات  انخفا�ص  مع  بالتزامن  الثمانينيات 

عام  يف  برميل  مليون   11 اإىل   1979 عام  يوميًا  برميل  مليار 

1984. واأدى هذا الرتاجع اإىل تقلي�ص يف ال�صتثمارات ونهاية 

الأعمال ال�صخمة يف البنية التحتية، التي كانت تتطلب اأعداداً 

جتنيد  �صهد  وبالتايل،  الأجنبية.  العاملة  الأيدي  من  كبرية 

الأيدي العاملة يف هذه املنطقة اعتباراً من الثمانينيات، اأ�صوة 

ببقية مراكز ا�صتقبال الهجرة، منعطفًا، كانت نتيجته اختيار 

وقطاعات  املهني  والتاأهيل  اجلن�صية  اإىل  ا�صتناداً  املهاجرين 

العمل.

جديدة  ا�صتقبال  بلدان  العاملي  امل�صهد  يف  برزت  اإذن 

للهجرة يف اأعقاب اأزمة عام 1973، كما يف ال�رشق الأو�صط، 

الأمر  وحدث  هام�صي.  بدور  ا�صطلعت  ال�صابق  يف  كانت 

ذاته يف بلدان »ت�صدير« الأيدي العاملة، حيث برزت وجوه 

جديدة يف الفرتة نف�صها، ُكتب لها القيام بدور هام يف العقدين 

الأخريين من القرن الع�رشين. وما ح�صل يف ال�رشق الأو�صط 

-الإ�صهام الكبري الذي وفره املهاجرون القادمون من اآ�صيا- 

را�صخة يف  باتت  التي  النزعة  بالغة يف حتديد  اأهمية  يكت�صي 
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الأعوام الالحقة: توجه تيارات الهجرة الآ�صيوية نحو مراكز 

عمل ل تقع وراء املحيط.

اأو حتل  املهاجرين، حتاذي  لإغراء  اأخرى  مناطق  ظهرت 

غرب  و�صمال  اأمريكا  و�صمال  العربي  اخلليج  بلدان  حمل 

اأوروبا؛ فقد اأ�صبحت الهجرة تعنى باإفريقيا اجلنوبية وخليج 

اأهمية  اإفريقيا  لل�صكان يف  املكثف  النتقال  غينيا. واكت�صب 

اإفريقيا  غرب  بلدان  خمتلف  من  املهاجرون  توجه  اإذ  بالغة. 

ونيجرييا،  وغانا  العاج  و�صاحل  و�صرياليون  ال�صنغال  نحو 

حيث تطلبت الرثوة املعدنية والتنمية الزراعية و�صول املزيد 

من العمال. وح�صل الأمر ذاُته يف جمهورية جنوب اإفريقيا 

ب�صبب  مكثفة  لهجرة  جذب  بوؤرة  �صكلت  اأن  �صبق  التي 

يف  اأخرى  بلدان  حتولت  كما  وم�صانعها.  املعدنية  ثروتها 

اإفريقيا اجلنوبية، مثل زامبيا وزميبابوي، اإىل مركز ا�صتقطاب 

الهجرة من اأنغول وتنزانيا وموزمبيق ومالوي. كانت هجرة 

اقتفت م�صريتها حموراً جديداً: هجرة من بلدان اجلنوب نحو 

بلدان اأخرى يف اجلنوب.

االأ�صكال اجلديدة لنمو املدن

على  الرا�صخة  الثوابت  اأحد  املدن  نحو  الهجرة  �صكلت 

من  الأوىل  ال�صفحات  قراءة  من  ظهر  وكما  الع�صور.  مر 

هذا املوؤلف، كانت املدن مق�صداً مميزاً للهجرة يف اأوروبا ما 

قبل عهد الت�صنيع، ويف ال�صني خالل العهود الإمرباطورية. 

للمدن،  وال�صهري  الكبري  النمو  فبعد  املعا�رش،  الوقت  يف  اأما 

فقد  الت�صنيع،  عن  جنمت  التي  التغريات  اأوىل  من  اعتباراً 

�صهدت الفرتة املمتدة بني احلربني �رشعة ا�صتثنائية يف التطور 

العمراين بال�صتناد اإىل اأعمال اإعادة البناء بعد احلرب الأوىل 

بكل  املدن،  فانفجرت  القت�صادي.  للنمو  الرائع  والإيقاع 

اأنظمة  يف  ثورة  اإىل  اأدى  ما  الفرتة،  هذه  يف  الكلمة،  معاين 

البناء وجتديد الأحوال البيئية يف املدن، وما ترتب على ذلك 

من ظهور مبان �صاهقة بف�صل ا�صتخدام الإ�صمنت والزجاج. 

اأمريكا  مدن  يف  تهيمن  التي  ال�صحاب  ناطحات  فاأ�صبحت 

ال�صكاين  الواقع  على  وامللمو�ص  ال�صاطع  الدليل  ال�صمالية، 

احل�رشي  للتفوق  رمزاً  كونها  عن  ف�صاًل  املدن،  يف  اجلديد 

والتطور القت�صادي. فغدا الظفر بالطوابق العليا من ناطحات 

ال�صحاب اجلديدة هدفًا يتوق اإىل بلوغه ال�صخ�صيات واجلهات 

القت�صادية الرئي�صية.

اإىل  فامتدت  جديدة،  اأبعاداً  منوها  واتخذ  املدن  تطورت 

اأرا�ص مل تعرف منذ زمن بعيد التح�رش املدين املماثل ملا �صهدته 
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التنظيم العمراين املثايل. كان  مدن البحر املتو�صط من حيث 

اإذ  الع�رشين،  القرن  من  الثاين  الن�صف  يف  املدن  و�صع  ذلك 

والنمو  الهجرة  بدافع  ا�صتثنائي  وب�صكل  بتفاوت  تو�صعت 

ال�صكاين الذي فاقت �رشعته يف املدن يف هذه الفرتة �رشعة منو 

ال�صكان الإجمايل يف العامل: انتقل عدد ال�صكان يف العامل من 

2.5 مليار يف العام 1950، اإىل خم�صة مليارات يف عام 1987، 

بينما حتول عدد �صكان املدن يف الفرتة ذاتها من 800 مليون 

اإىل ما يقرب من مليارين. وكان التجمع ال�صكاين يف مدينتني 

فقط -لندن ونيويورك- يفوق ع�رشة ماليني ن�صمة يف العام 

ماليني يف  ع�رشة  من  اأكرث  ي�صكنها  التي  املدن  فباتت   ،1950

عامل الثمانينيات 13 مدينة عامليًا.

وتقع بع�ص املدن ذات التكتل ال�صكاين الكبري يف بلدان 

على  حكراً  املدين  التح�رش  خا�صية  تكن  مل  اإذ  الثالث.  العامل 

 %17 وكان  الثالث.  العامل  لبلدان  ميزة  بل  ال�صناعي،  العامل 

يقطن  والالتينية  والآ�صيوية  الإفريقية  البلدان  �صكان  من 

املتقدمة  الدول  �صكان  من   %50 مقابل   ،1950 عام  يف  املدن 

�صناعيًا. وبح�صب الإح�صائيات التي اأعدتها الأمم املتحدة يف 

الفرتة  يف  �صنويًا   %2 العامل  �صكان  منو  معدل  بلغ   ،1982 عام 

1975-1980، بينما بلغ معدل منو �صكان املدن 26% عامليًا يف 

اأن منو ال�صكان يف البلدان »املتقدمة« كان  نف�ص الفرتة. بيد 

ال�صنوي  املعدل  كان  حني  يف  �صنويًا،   %1.3 اأي  متوا�صعًا، 

�صنويًا،  بلغ %3.7  اإذ  الثالث؛  العامل  بلدان  اأ�رشع من ذلك يف 

و5.3% يف اإفريقيا بالذات.

لالإقامة  مركزاً  تعترب  كانت  التي  فاملدن  وهكذا،    

من  الثاين  الن�صف  خالل  القدمي  العامل  يف  للتنظيم  ومنوذجًا 

يف  الثالث  العامل   %60 بن�صبة  متيز  اأ�صبحت  الع�رشين،  القرن 

املطروحة  التوقعات  الثمانينيات. وكانت  الثاين من  الن�صف 

�صكان  تقدر  الثمانينيات،  بداية  يف  املتحدة  الأمم  قبل  من 

املدن يف العامل بن�صبة تبلغ 66% يف نهاية الت�صعينيات، ولكن، 

بينما كان يقدر منو �صكان املدن بن�صبة 23% يف العامل الغربي، 

اأ�صارت التقديرات اإىل ن�صبة منو تبلغ 100% يف اإفريقيا و%170 

فمدن  فالإفريقية،  الآ�صيوية،  املدن  كربى  وحلت  اآ�صيا.  يف 

اأعدتها  التي  اللوائح  املراتب الأوىل من  الالتينية، يف  اأمريكا 

الأمم املتحدة يف بداية الألفية اجلديدة بخ�صو�ص املدن ذات 

العدد الأكرب من ال�صكان يف العامل؛ اإذ �صهدت املدن املذكورة 

ذكره  �صياأتي  كما  اخلم�صينيات،  من  اعتباراً  �صكانية  قفزة 

لحقًا.

اأن خ�صائ�ص التمدن يف هذا الواقع اجلديد اختلفت  بيد 
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كثرياً عن مناذج املدن الغربية. وبطبيعة احلال، فال ميكن اعتبار 

التمدن ظاهرة مرتبطة ح�رشاً بح�صارة النه�صة الأوروبية اأو 

التمدن  انت�رش  فقد  العريقة.  املتو�صط  البحر  بح�صارة حو�ص 

اآ�صيا، قبل غريها من مناطق  اأمريكا واإفريقيا ول�صيما يف  يف 

الأمريكية- العظيمة  احل�صارة  مدن  وما  املتو�صط.  البحر 

الدينية  املدن  �صاأن  �صاأنها  ذلك،  على  بنّي  دليل  اإل  الهندية، 

والعوا�صم الكبرية يف الهند وال�صني واليابان، ويف احل�صارة 

الإفريقية �صمال ال�صحراء. اأما التو�صع املدين الذي ميز حديثًا 

ال�صتوائية  اإفريقيا  وبلدان  الالتينية  اأمريكا  يف  مناطق  عدة 

عن  فيك�صف  اإفريقيا-  �رشق  غانا،  نيجرييا،  -ال�صودان، 

ال�صابقة.  التاريخية  التجارب  عن  كثرياً  تختلف  خ�صائ�ص 

فقد كان م�صتنداً يف العامل القدمي اإىل التحول الإيجابي العميق 

اأما  القت�صادي،  النمو  على  و�صاهداً  الجتماعية،  احلياة  يف 

التو�صع احلديث يف مدن العامل الثالث -وخا�صة يف اإفريقيا- 

فريمز اإىل التخلف.

اأمريكا  مدن  �صواء  متيز  التي  »العملقة«  اإذن، ظاهرة  اإنها 

الربازيل  يف  باولو  �صان  اأو  املك�صيكية  كالعا�صمة  الالتينية 

بالرتتيب  ن�صمة  مليون وثالثة ماليني   2.5 انتقلت من  -التي 

يف عام 1950، اإىل 20  و15 مليون ن�صمة يف الثمانينيات-، اأو 

التي  النيل -كالقاهرة و�صواحيها  �صمال  الإفريقية يف  املدن 

اأنها �صاعفت  اأي   ،1985 عام  ن�صمة  مليون   11 ي�صكنها  كان 

اأربع مرات عدد �صكانها منذ عام 1950-، اأو املراكز املدنية يف 

اإفريقيا ال�صتوائية -مثل اآكرا واخلرطوم ولغو�ص وكن�صا�صا، 

اإىل   1950 عام  يف  اآلف  ب�صعة  من  �صكانها  عدد  حتول  التي 

اأو  الزمنية-،  الفرتة  نف�ص  املاليني يف  اأو  املليون  يزيد عن  ما 

وبومباي  ومدرا�ص  و�صنغهاي  بكني  -مثل  الآ�صيوية  املدن 

ودكا- املتميزة بنمو يرتاوح بني 4 و15 مليون ن�صمة. اإن تركز 

ب�رشعة  يتم  ال�صخمة  الثالث  العامل  عوا�صم  يف  هذا  ال�صكان 

والرخاء  الزدهار  اأوقات  من  بدًل  الأزمة  فرتات  يف  اأكرب 

القت�صادي، بينما ل يتم اندماج العدد الهائل من ال�صكان يف 

الن�صيج املدين، اإل من حيث املظهر، باعتبار هذه املدن مراكز 

ت�صتن�صخ منوذج املدن العمالقة يف اأمريكا ال�صمالية يف املباين 

ال�صخمة و�صبكة البنية التحتية وترف الإنارة والأ�صواء. بيد 

اأن النمو احل�رشي الذي يتيح اندماج املهاجرين يف الأحوال 

ال�رشق  يف  للنفط  امل�صدرة  البلدان  يف  يتحقق  املدنية،  البيئية 

املوارد  يتم ال�صتيعاب بف�صل توفر  الأو�صط واخلليج، حيث 

القت�صادية.

و�صهدت البلدان ال�صناعية يف الفرتة نف�صها اإعادة توزيع 
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النائية،  ال�صواحي  باجتاه  الكربى  املراكز احل�رشية  �صكاين يف 

منو  مواقع  نحو  ال�صناعية  املناطق  ل�صكان  تدريجي  وانتقال 

فرن�صا وبريطانيا  الظواهر يف  قطاع اخلدمات. حدثت هذه 

واإيطاليا، غري اأن احلالة الأمريكية كانت ملفتة لالأنظار، حيث 

من  الثاين  الن�صف  خالل  الهجرة  توازن  يف  عجز  ثمة  كان 

البحريات الكربى،  البالد ومنطقة  الثمانينيات ب�صمال �رشق 

اأما يف الغرب )كاليفورنيا، نيفادا، اأريزونا، ويومينع، وولية 

يف  التمدن  عملية  وتنزع  اإيجابيًا.  التوازن  فكان  وا�صنطن( 

املدن،  للم�صافات خارج  التدريجي  الإلغاء  اإىل  الغربي  العامل 

اإعادة  اإىل  وبذلك  املا�صي،  يف  للزراعة  مكر�صة  كانت  التي 

حتديد العالقات بني املدن والأرياف.

وكان 75% من �صكان الدول ال�صناعية يقيمون يف املدن 

يف عام 1985. فقد اأدى النمو املدين الكبري اإىل تكوين جتمعات 

وا�صعة، موؤلفة من جمتمعات ح�رشية مرتبطة ببع�صها البع�ص، 

واإن مل تكن متوا�صلة فيما بينها، ما يدعى »املدن العمالقة« 

اأوروبية  املتحدة ودول  الوليات  القائمة يف   )megalopoli(

واليابان. وتقع اأهم هذه املدن على ال�صاحل ال�رشقي للوليات 

املتحدة، فتندرج فيها بو�صطن ونيويورك وفيالدلفيا وبالتيمور 

ووا�صنطن، ومتتد على ما يقرب من 1000 كيلومرت، م�صتوعبة 

ُخم�ص �صكان الوليات املتحدة. وثمة مدينة اأمريكية عمالقة 

اأخرى، مبنطقة البحريات الكربى، على احلدود بني الوليات 

املتحدة وكندا، حتت�صن مدنها -من مونرتيال اإىل �صيكاغو- ما 

يزيد عن 25 مليون ن�صمة. وهناك اأمثلة م�صابهة للتنظيم املدين 

على اأرا�ص وا�صعة، لكنها تتميز بعدد اأقل من ال�صكان، تقع 

املنخف�صة، الأكرث متدنًا يف  اأوروبا -يف منطقة الأرا�صي  يف 

القارة، بن�صبة 400 ن�صمة لكل كيلومرت مربع، ويف الرينان-، 

ويف اليابان، حيث التجمع املدين املتوا�صل -من طوكيو اإىل 

 30 من  يقرب  ما  ي�صتوعب  وت�صيبا-  فيوكوهاما  كاوازاكي 

مليون ن�صمة.

بالتجمعات  -املتميز  املدين  النمو  دينامية  كانت  ولرمبا 

بالأعمال  القائمني  ال�صكان،  من  متنوعة  ل�رشائح  امل�صتوعبة 

النزعات  اإىل  ت�صري  املهم�صني- ظاهرة  التكنولوجية والفقراء 

واملوا�صفات التي �صتميز حركات الهجرة يف ع�رش العوملة.
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الف�صل اخلام�ص:

خ�صائ�ص حركات الهجرة

يف العقدين االأخريين من القرن الع�رصين

نظرة �صاملة

القت�صادية  امل�صاهد  ميزت  التي  ال�صطرابات  �صكلت 

هامًا  منعطفًا  الع�رشين،  القرن  نهاية  يف  العامل  يف  وال�صيا�صية 

بالن�صبة اإىل حركات الهجرة، فحولت من اجتاهاتها وو�صعت 

والعرقية  املهنية  تركيبتها  بعمق  وغريت  الكمية،  اأبعادها 

الت�صدد  ذلك،  يف  اأثرت  التي  الظواهر  بني  ومن  والدينية. 

والتقييد يف �صيا�صات الهجرة، املتبعة من قبل بلدان ال�صتقبال 

بعد  ما  اإىل  ال�صناعية  املجتمعات  من  والتحول  الرئي�صية، 

ال�صناعية، وانهيار النظام ال�صوفييتي بعد �صقوط جدار برلني. 

التي  اجلماعية،  الهجرة  حوافز  زيادة  ذلك،  كل  اإىل  ي�صاف 

تعززت يف الأعوام الأخرية: كرثة ال�صكان املزمنة والهروب 

ويف  والإفريقية  الآ�صيوية  البلدان  عديد  يف  الدائم  الفقر  من 

اأمريكا الالتينية؛ حركة النازحني والالجئني، الذين يجتازون 

ميادين احلروب اأو يفرون من القمع ال�صيا�صي.
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القت�صادي  ال�صعيد  على  العوملة  نظام  حلول  واأدى 

اجلهات  قبل  من  لال�صتثمار  اأخرى  اأ�صكال  عن  البحث  اإىل 

احلرف  اأعمال  يف  تو�صع  اإىل  اأدى  ما  الرئي�صية،  القت�صادية 

ورافق  التحديث.  لعملية  عر�صة  الأقل  املناطق  يف  اليدوية 

الثالثة، التي غريت  اأنتجته الثورة ال�صناعية  هذه التغريات ما 

املجهرية،  الإلكرتونيات  تطور  بف�صل  العمل  عالقات  نظام 

الأقل  العاملة  الأيدي  يف  عددي  تقل�ص  ذلك  على  فرتتب 

يف  العاملني  عدد  يف  وزيادة  ال�صناعي،  القطاع  يف  كفاءة 

اأثر  العمل  �صوق  يف  ذلك  لكل  وكان  اخلدمات.  قطاع 

ا�صتقطاب طلب العاملني ذوي الكفاءة املهنية الفائقة، اأو على 

العك�ص، العمال عدميي اخلربة، وما تزامن مع ذلك من منو يف 

القطاعات القت�صادية العامة والأعمال املوؤقتة وغري امل�صمونة 

العاملية  الأ�صواق  لرتباط  املميزة  العالمة  فكانت  قانونيًا. 

ببع�صها بع�ٍص، نهاية دورة اقت�صادية ات�صمت بالعالقة الوثيقة 

الأ�صواق  قدرة  فيه  �صعفت  نظام  وبداية  والعمل،  النمو  بني 

املهاجرين، وتعزز دور  ا�صتقطاب  ال�صتقبال على  بلدان  يف 

العوامل ال�صيا�صية والجتماعية والثقافية، فن�صاأ �صوق للعمل، 

مقارنة  نوعيته،  على  بناء  املهاجرين  اإ�صهام  متييز  يتم  حيث 

بعرو�ص العمل لل�صكان املحليني.

الو�صع  يف  املهاجرين  باإر�صال  املعنية  املناطق  وتو�صعت 

القت�صادي العاملي اجلديد. ول تعنى ديناميات الهجرة كثرياً 

بعالقات الرتباط ال�صتعمارية، بعد اأن كان لها دور حا�صم 

يف حتديد حركات الهجرة بني الن�صف الثاين من القرن التا�صع 

ع�رش وفرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية. فقد تغري املهاجرون يف 

هذه الأعوام، والبلدان املعنية وم�صارات الهجرة. فاأ�صبحت 

و�رشق  الو�صطى  -اإفريقيا  الإر�صال  بلدان  من  تتدفق  الهجرة 

التنقل  ظاهرة  عن  مبناأى  املا�صي  يف  كانت  التي  اأوروبا- 

لأ�صباب �صيا�صية اأو اقت�صادية، فيما باتت الوجهات اجلغرافية 

تو�صل  التي  تلك  الدولية،  الهجرات  قبل  من  طرقًا  الأكرث 

اجلنوب بال�صمال وال�رشق بالغرب.

وطراأت على امل�صهد الدويل بلدان ا�صتقبال جديدة �صواء 

على  ترتب  فبينما  النا�صئة.  البلدان  بني  اأو  القدمية  القارة  يف 

بلدان �صمال غرب اأوروبا القيام با�صتقطاب الهجرة يف اأعوام 

اأوروبا  جنوب  بلدان  باتت  الأوروبية،  القت�صادية  املعجزة 

ت�صطلع بدور مت�صاعد يف النظام اجلديد للهجرات الدولية. 

واإذا كانت اإيطاليا واإ�صبانيا وبلدان اأخرى يف جنوب اأوروبا، 

تقوم با�صتقطاب هجرة �صكان ال�صفة اجلنوبية للبحر املتو�صط 

واملهاجرين القادمني من اإفريقيا واآ�صيا، ففي ال�رشق الأق�صى، 

1_Hejraat.indd   184-185 11/27/12   2:48 PM



- 186 -- 187 -

ال�صناعية  بالثورة  املعنية  الآ�صيوية  البلدان  الدور  بهذا  تقوم 

اجلنوبية،  كوريا  تايوان،  كونغ،  هونغ  ت�صكل  اإذ  الثالثة، 

للمهاجرين  هدفًا  تايالندا،  اأندوني�صيا،  ماليزيا،  �صنغافورة، 

املعنية  نف�صها  واملناطق  وبنغالد�ص،  وباك�صتان  الفليبني  من 

الوقت  ذات  يف  املتميزة  وتايالندا-  كوريا  -مثل  بالتحول 

باإر�صال وا�صتقبال الهجرة.

لقد ذكرنا للتو اأن حركة الالجئني ال�صيا�صيني والنازحني 

متزايداً  ثقاًل  �صكلت  البولي�صي،  والقمع  احلرب  ميادين  من 

احلركة  الع�رشين. وتركزت  القرن  الأخريين من  العقدين  يف 

املكثفة خالل الثمانينيات يف املناطق الأكرث ت�رشراً باحلروب 

احلكم  مناطق  يف  اأو  ال�صتعمار،  بذورها  زرع  التي  العرقية 

الو�صطى  اأمريكا  يف  الع�صكرية:  والأنظمة  الدكتاتوري 

اآ�صيا  وجنوب-غرب  وغرب  اإفريقيا  وجنوب  و�رشق 

وال�رشق الأو�صط. وكان يف مقدمة الدول امل�صتقبلة للهجرة 

�صوي�رشا،  ال�صويد،  املتحدة،  الوليات  الأعوام،  هذه  يف 

خالل  باحلروب  املعنية  املناطق  وتو�صعت  وفرن�صا.  بلجيكا 

واآ�صيوية،  اأوروبية  مناطق  لت�صمل  فامتدت  الت�صعينيات، 

الوجهات  فتغريت  القطبني،  نظام  بنهاية  اأحوالها  ا�صطربت 

اأخرى ت�صتقبل املهاجرين يف مناطق كانت  واأ�صبحت دول 

غريبة عن هذا امل�صهد يف ال�صابق. ففي اأوروبا، بعد العامني 

يوغ�صالفيا،  من  يقدمون  املهاجرون  كان   ،1992-1991

رومانيا، تركيا، �رشيالنكا، ال�صومال، اإيران، زائري، العراق، 

بلغاريا، األبانيا، نيجرييا، لبنان وال�صني. وقد ا�صتفاد 4.240.000 

اإغاثة املفو�صية العليا لالأمم املتحدة  لجئ من يوغ�صالفيا من 

ل�صوؤون الالجئني يف عام 1994، اإذ اأ�صبحت الدول الرئي�صية 

لإر�صال املهاجرين بعد العام 1997، تتمثل برتكيا، يوغ�صالفيا، 

اإيران، العراق، ال�صومال و�رشيالنكا. وكان العدد الأكرب من 

النازحني ع�صية الألفية اجلديدة، يوجدون يف اأرا�صي الحتاد 

ال�صوفييتي �صابقًا، يوغ�صالفيا �صابقًا، اإيران، �رشيالنكا، اإريرتيا، 

اأجريت  اإح�صائيات  �صرياليون وكولومبيا. ومبوجب  ليبرييا، 

عام 1997، �صملت الهجرات الدولية ما بني 135 و140 مليون 

العليا  الهيئة  اعرتفت  البلدان،  خمتلف  من  قادمني  �صخ�ص، 

لالجئني مبا ل يقل عن 13 مليون ب�صفة لجئني.

وعلى ال�صعيد الكمي، كانت النزعة ال�صاملة يف الع�رشين 

عدد  تو�صع  نحو  متيل  الع�رشين،  القرن  من  الأخرية  عامًا 

املهاجرين عامليًا. وبح�صب درا�صة مت ن�رشها عام 1999 من قبل 

الولدات  ن�صبة  ازدادت  املتحدة،  لالأمم  التابع  ال�صكان  ق�صم 

 120 اإىل   1965 عام  وليد  مليون   75 فانتقلت من  اخلارج،  يف 
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مليون يف عام 1990، اأي ما يقرب من 2% من جمموع �صكان 

املعمورة.  

اإ�صافة  العتبار،  بعني  البلدان  داخل  التنقل  اأخذ  مت  ولو 

ففي  الأعداد:  لت�صخمت  الدولية،  الهجرة  حركات  اإىل 

الهند  الداخلي يف  التنقل  �صمل  املثال،  �صبيل  عام 1981 على 

وحدها 200 مليون فرد. وتتمثل النزعة العددية الأخرى يف 

الرتكز الهائل للمهاجرين يف بع�ص البلدان واملناطق. اإذ تفيد 

اإح�صائيات الأمم املتحدة باأن 90% من املهاجرين يوَجدون يف 

الدول اخلم�ص واخلم�صني الأكرث تقدمًا يف العامل، وباأن اأعلى 

ي�صكلون  حيث  الأوقيانو�ص،  يف  توجد  للمهاجرين  ن�صبة 

ن�صبة 17.8% من جمموع ال�صكان. تليه اأمريكا ال�صمالية بن�صبة 

املهاجرين يف  ن�صبة  اأما   .%6.1 بن�صبة  الغربية  فاأوروبا   ،%8.6

اآ�صيا فمنخف�صة -حيث ي�صكلون 1.4% فقط- كما يف اأمريكا 

واإفريقيا،   -%2 تبلغ  ل  الن�صبة  -حيث  والكارييب  الالتينية 

الهجرات  الن�صاء يف  اأهمية  اإىل  الإ�صارة  بن�صبة 2.5%. وجتدر 

الن�صاء  اأن هجرة  اإىل  اإح�صائيات عام 1995  اإذ ت�صري  الدولية، 

املهاجرات  عدد  وفاق  الدولية،  الهجرات  من   %48 ت�صكل 

للما�صي،  املهاجرين. وخالفًا  عدد  ال�صتقبال  دول  ربع  يف 

ت�صعى الن�صاء داخل هذه احلركات اإىل احل�صول على عمل اأو 

وظيفة م�صتقلة، ويقمن بال�صفر بطريقة م�صتقلة عن الأ�رشة.     

اجلدول رقم: 2 – عدد املهاجرين بح�صب املناطق اجلغرافية من 1965 اإىل 1990.

املولودون 

يف اخلارج

% ماليني

جمموع 

 �صكان 

املنطقة

 %

جمموع

جمموع

املهاجرين 

يف العامل

196519901965199019651990املنطقة

75.2119.82.32.3100.0100.0العامل

الدول 

املتقدمة

30.454.23.14.540.445.3

البلدان 

النامية

44.865.51.91.659.654.7

7.915.62.52.510.613.1اإفريقيا

31.443.01.71.441.835.9الرنويج

اأمريكا 

الالتينية 

والكارييب

5.97.52.41.77.96.2

اأمريكا 

ال�صمالية

12.723.96.08.616.920.0

اأوروبا 

والحتاد 

ال�صوفييتي 

�صابقًا

14.725.12.23.219.620.9

2.54.714.417.83.33.9الأوقيانو�ص

امل�صدر:
S. Castles, Les migrations internationales au début du XIX siècle: tendances 
et problèmes mondiaux, in La migration internationale en 2000, numero 
monografico della «Revue internationale des sciences sociales», 165, set-
tembre 2000, p. 319.
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واأخرياً، وبالرغم من القوانني املت�صددة التي تبنتها بلدان 

ال�صتقبال خالل الثمانينيات والت�صعينيات من القرن املا�صي، 

فاإن الهجرة من البلدان »الأقل منواً« نحو الدول املتقدمة قد 

زادت �رشعتها وتو�صعت اأبعادها. وي�صاف اإىل هذه الهجرة 

تلك القادمة من اجلنوب نحو البلدان الآ�صيوية ذات الت�صنيع 

اجلديد. ويلفت النظر يف احلالتني، العدد املت�صاعد للمهاجرين 

عامة، والن�صاء ب�صورة خا�صة. 

واأ�صبحت �صيا�صات الهجرة، التي متيزت بالت�صدد اعتباراً 

من الن�صف الثاين من ال�صبعينيات يف كربى دول ال�صتقبال، 

يف  وتتحقق  املتنامية.  الهجرة  ظل  يف  حد  اأبعد  اإىل  �صارمة 

خمتلف اأرجاء العامل مناذج اندماج وتعاون اقت�صادي اإقليمي، 

ا�صتناداً اإىل حرية التنقل الداخلي للب�صائع والأفراد يف الدول 

الأع�صاء. وجتدر هنا الإ�صارة اإىل املنظمات التي تاأ�ص�صت يف 

 )Mercosur( ويف اأمريكا اجلنوبية )Alena( اأمريكا ال�صمالية

ما  اأوروبا،  اإىل  وبالن�صبة   .)Asean( اآ�صيا  ويف جنوب-�رشق 

من  رافقها  وما   ،1992 عام  ما�صرتخت  اتفاقيات  على  ترتب 

اإ�صادة يف و�صائل الإعالم. ولكن، جتدر الإ�صارة اأي�صًا اإىل اأن 

اإقرار  اإىل  تتو�صل  مل  الإقليمية  القت�صادية  املنظمات  خمتلف 

حقوق  العتبار  بعني  الأخذ  على  قادرة  م�صرتكة،  �صيا�صة 

اجلماهري القادمة من الدول الأجنبية. ويجري ذلك يف ظل 

واقع دويل تقل�صت فيه اإمكانيات التو�صل اإىل اتفاقيات ثنائية 

بني بلدان الإر�صال وال�صتقبال، اتفاقيات كان لها دور عظيم 

خالل الهجرات اجلماعية يف اخلم�صينيات وال�صتينيات.

حتقيقها  اإىل  تتوق  التي  احلقيقية  الأهداف  اأن  ويبدو 

ومنظماتها  ال�صتقبال  بلدان  ملمو�ص-  غري  -بنجاح 

املرغوب  غري  الهجرات  و�صول  عرقلة  يف  تتمثل  الدولية، 

التي تتخذها خمتلف  املتنوعة  التدابري  اإىل  فيها. والإ�صارة هنا 

البلدان: من تطبيق اتفاقيتي �صنغن الأوروبيتني يف عامي 1985 

فر�صتها  التي  احلدود،  على  امل�صددة  ال�صيطرة  اإىل  و1995، 

الطرد  اإجراءات  ومن  تدريجية؛  ب�صورة  املتحدة  الوليات 

ال�صارمة واجلماعية بحق العمال الأجانب، املتبعة يف بع�ص 

اإىل  وليبيا-  ونيجرييا  والإفريقية -كماليزيا  الآ�صيوية  البلدان 

اإقامة جدران متينة �صد املهاجرين غري املرغوبني، يف ماليزيا 

بحق  ال�صارمة  القوانني  من  واإ�رشائيل؛  اإفريقيا  وجنوب 

اجل�صدية  العقوبات  ذلك  يف  –مبا  ال�رشعيني  غري  املهاجرين 

وال�صجن- التي تبنتها بلدان اإفريقية واآ�صيوية، اإىل العقوبات 

املفرو�صة على من يجند املهاجرين، التي مت تنفيذها يف اليابان 

وجنوب اإفريقيا. وهي مبادرات، الق�صد منها احتواء الهجرة 
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غري ال�رشعية، مل حتقق لكنها نتائج فعالة لأنها تتناق�ص واإحدى 

اأمام  امليزات الأ�صا�صية للعوملة يف العامل املعا�رش: فتح احلدود 

تنقل الب�صائع، وروؤو�ص الأموال، واملعلومات والب�رش.

البلدان االأمريكية بني »احل�ص�ص« والهجرة غري ال�رصعية والعودة

املتحدة  الوليات  اإىل  للهجرة  العرقية  املالمح  تغريت 

من  املهاجرين  وا�صتقرار  بو�صول  ال�صبعينيات،  خالل 

وتفيد  نهائية.  ب�صورة  واإفريقيا،  الالتينية  واأمريكا  اآ�صيا 

 %37 باأن   1979-1975 الفرتة  يف  اأجريت  التي  الإح�صائيات 

القادمون  يلي ذلك  اآ�صيوية،  اأ�صول  من املهاجرين كانوا من 

وهي   .%2 بن�صبة  فالأفارقة   ،%31 بن�صبة  الالتينية  اأمريكا  من 

ول�صيما  ال�رشعيني،  غري  املهاجرين  تتجاهل  اإح�صائيات 

القادمني من املك�صيك والكارييب، الذين ي�صلون الوليات 

املتحدة جنوبًا: مليونا مهاجر مك�صيكي غري قانوين يف العام 

1970، على �صبيل املثال. اأرقام ب�صاأن الهجرة غري القانونية من 

املك�صيك وغريها، تذبذبت خالل ال�صنني الالحقة. وبالرغم 

من احليطة املتوخاة يف التعامل مع هذه الإح�صائيات، فال بد 

من الإ�صارة اإىل اأن الثمانينيات �صهدت عبور مليوين مهاجر 

املك�صيكيني عام 1970-، ومت  بعدد  ا�صتخفاف وا�صح  -مع 

خم�صة  بني  يرتاوح  مبا  القانونيني  غري  املهاجرين  عدد  تقييم 

اأي�صًا،  هنا  واجلديد  الت�صعينيات.  بداية  يف  ماليني  و�صتة 

ت�صاعد عدد الآ�صيويني يف الهجرة غري ال�رشعية – من ال�صني 

وكان  بالإ�صبانية.  والناطقني   – وفيتنام  والفليبني  وكوريا 

لو�صول  ال�صنوي  املعدل  يف  الن�صف  ي�صكلون  املك�صيكيون 

املهاجرين غري ال�رشعيني، الذي يتم تقييمه بـ500.000 مهاجر. 

وبات تنقل املهاجرين عرب احلدود اأمراً ماألوفًا ومزمنًا ب�صورة 

القوانني  من  بالرغم  الأمريكيني،  البلدين  حياة  يف  ماأ�صاوية 

متار�صها  التي  امل�صددة،  وال�صيطرة  ال�صارمة  والإجراءات 

ال�رشطة الأمريكية.

الأجنبية  الهجرات  تاريخ  يزال  ل  الأخرية،  الآونة  حتى 

الفيدرالية  احلكومة  �صيا�صات  متيزه  املتحدة  الوليات  اإىل 

ال�صارمة، الرامية اإىل غربلة ومت�صيط املهاجرين عرب »ح�ص�ص« 

بل  الإر�صال،  بلد  بناء على  املهاجرين  اختيار  تقت�رش على  ل 

ال�صلطات الأمريكية منذ  اأ�صا�ص املهنة. ونزعت �صيا�صة  على 

�صيا�صات  وهي  واملهنيني.  التقنيني  ا�صتقدام  اإىل  ال�صبعينيات 

بلدان  تبنتها  اإىل �صمان دخول مهاجرين »موؤهلني«،  ترمي 

اإىل  الربازيل  ومن  اأ�صرتاليا،  اإىل  الأرجنتني  من  كثرية:  اأخرى 

جنوب اإفريقيا.
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الأدمغة«  »هجرة  يدعى  ما  على  �صجعت  مبادرات  اإنها 

من بلدان العامل الثالث نحو البلدان املتقدمة اقت�صاديًا وتقنيًا، 

ت�صببت يف اأغلب الأحيان، يف فقدان موارد من قبل املناطق 

اإىل فقدان كافة  الأقل حظًا من غريها. ومل توؤد هذه الهجرة 

تكوين  اأجل  من  البلدان  قبل  من  املدفوعة  املالية  املوارد 

التقنيني واملهنيني فح�صب، بل اإىل خ�صارة ثروة من املهارات 

املكت�صبة، كان حريًا بالبلدان الأ�صل ال�صتفادة منها من اأجل 

حت�صني الظروف املحلية. وثمة ظواهر جديدة طراأت موؤخراً 

بف�صل التوا�صل بني املهاجرين والوطن الأم، حتد من اأ�رشار 

القرارات  هذه  على  ترتب  حال،  اأية  وعلى  الهجرة.  هذه 

الوليات  اإىل  كادر   500.000 هجرة   ،1979-1969 الفرتة  يف 

املتحدة، قدم ثلثهم من اآ�صيا. كما اأدت هذه الهجرة املوؤهلة 

يف نف�ص الفرتة اإىل زيادة بن�صبة 30% يف عدد الأطباء الإجمايل 

يف الوليات املتحدة. ويف العقد الأخري من القرن الع�رشين، 

اأكرث  املتحدة  الوليات  يف  املوؤهلة  باحل�ص�ص  العمل  اأ�صبح 

ال�صمل  ب�صاأن جمع  �رشامة، كما جرى تخفيف الإجراءات 

م�صتمر يف  تطور  ثمة  واأخرياً،  ال�صيا�صي،  اللجوء  اأو  العائلي 

الإطار اجلغرايف بالن�صبة اإىل بلدان الإر�صال.

القبول يف الوليات  اأن كفة ميزان  ترتب على كل ذلك 

من  القادمني  املهاجرين  ل�صالح  رجحت  وكندا،  املتحدة 

املتحدة.  بالوليات  ح�رشاً  الالتينية  اأمريكا  ول�صالح  اآ�صيا، 

ويف مقارنة للبيانات يف العامني 1986 و1996 يف كندا، ميكن 

)من  اأوروبا  من  املهاجرين  لعدد  اإ�صايف  انخفا�ص  مالحظة 

اإىل   17.7 )من  الآ�صيويني  عدد  يف  وزيادة   )%46.9 اإىل   62.3

31.4%(، وتقدم متوا�صع يف عدد الأفارقة )من 2.9 اإىل %4.6( 

 .)%16( الالتينية  اأمريكا  من  القادمني  عدد  يف  وا�صتقرار 

وت�صري بيانات الوليات املتحدة اإىل نزعة مماثلة، مع اأن عدد 

الأجانب القادمني من اأمريكا ذاتها يف ت�صاعد م�صتمر )من 

37 اإىل 46.3%(، مرتتب على الهجرة املك�صيكية.

الداخلية  الهجرة  فت�صاعدت  الالتينية،  اأمريكا  يف  اأما 

الق�صرية والطويلة املدى، خالل العقدين الأخريين من القرن 

الع�رشين، لت�صمل البلدان التي كانت �صابقًا م�صتقبلة للهجرة 

املوجودين  املنطقة،  املهاجرين من هذه  ن�صبة  اأي�صًا. وكانت 

يف بلدان اأخرى يف بداية الت�صعينيات ت�صكل 2.5% من جمموع 

�صكان القارة، و9% من جمموع املهاجرين يف العامل بح�صب 

اإح�صائيات الأمم املتحدة. وكانت تلك الهجرة تتبع امل�صارات 

الداخلية يف القارة الالتينية، اإذ كان الفالحون وعمال املزارع 

املحت�صدون على حدود بارانيا العليا يف البارغواي، يفدون 
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من بلدان قريبة، على �صبيل املثال. و�صكلت هجرة الربازيليني 

ظاهرة  ال�صبعينيات  يف   )Brasiguayos( »الربازيغوايو�ص« 

األقت بظاللها الجتماعية واجليو�صيا�صية على عموم املنطقة، 

اإذ �صملت يف بع�ص ال�صنني، كما يف العام 1990، ما يزيد عن 

100.000 مهاجر برازيلي. ورافقت تلك الهجرات الداخلية، 

الهجرة من بع�ص البلدان الالتينية مثل البريو نحو كافة بلدان 

ال�صتقبال، خارج القارة اأي�صًا. فقد كانت املجموعة القومية 

وال�صيلي،  والربازيل  والأرجنتني  فنيزويال  يف  تزايداً:  الأكرث 

ومتيزت باحل�صور الأكرب عدداً يف الوليات املتحدة.

اأما بخ�صو�ص انعكا�ص نزعة الهجرة، الذي مييز يف هذه 

الأعوام تاريخ اأعرق بلدان ا�صتقبال الهجرة يف اأمريكا الالتينية، 

البلد خالل  �صهد  فقد  مثالية.  الأكرث  احلالة  الربازيل  فت�صكل 

)برازيغوايو�ص(،  احلدود  تيارات  حركة  ن�صوء  الثمانينيات 

وتكثف الهجرة نحو الوليات املتحدة، ف�صاًل عن تزايد عدد 

اإر�صال  التي كانت مراكز  الربتغال واليابان،  املهاجرين نحو 

ن�صل  من  خاليا  ت�صتقبل  فاأ�صبحت  الربازيل،  اإىل  املهاجرين 

املهاجرين العائدين اإىل وطن الأ�صالف. وتنال هذه »العودة 

اإىل الوطن« اأهمية متزايدة يف مناطق اأخرى بالقارة الالتينية، 

كعودة الأجيال اليابانية اجلديدة من البريو اإىل اليابان، وكذا 

احلال يف الأرجنتني، الأورغواي وال�صيلي.

وب�صكل عام، يجب ا�صتنتاج اأن يف اأمريكا الالتينية اأي�صًا، 

كما هي احلال يف غريها من املناطق، تتبع الهجرة م�صارات 

تقودها اإىل البلدان الأكرث تقدمًا: انتقل املهاجرون مبكراً اإىل 

بها  فلحقت  والأورغواي،  والأرجنتني  الربازيل  من  اأوروبا 

موؤخراً كولومبيا والبريو و�صانتو دومينغو. كما اأن املهاجرين 

املهاجرين  اإىل  اإ�صافة  والأورغواي،  وال�صيلي  الأرجنتني  من 

يتوجهون  كال�صلفادور،  الو�صطى  اأمريكا  بلدان  بع�ص  من 

نحو اأ�صرتاليا.

القيادة للبلدان االآ�صيوية واالإفريقية

رئي�صيتني:  وجهتني  اآ�صيا  يف  العمل  هجرات  تق�صد 

ال�رشق الأو�صط و�رشق اآ�صيا. ولكن مقارنة بنهاية ال�صبعينيات 

-حني ا�صتقبل ال�رشق الأو�صط حركات الهجرة املرتتبة على 

العقدين  يف  بريقها  فقدت  الوجهة  هذه  فاإن  النفط-،  اأزمة 

الأخريين من القرن الع�رشين. ح�صل ذلك نتيجة هبوط اأ�صعار 

اخلليج يف  ال�صلبية حلرب  والآثار  الثمانينيات،  النفط خالل 

الت�صعينيات. وبالتزامن مع هذا الرتاجع يف ال�رشق الأو�صط، 

اآ�صيا. وبالفعل، بينما كان  ن�صطت الهجرة نحو بلدان �رشق 
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97% من العمال التايلنديني و84% من عمال الفليبني  يهاجرون 

يف العام 1980 مبوجب عقود عمل نحو منطقة اخلليج – مقابل 

3% و11% من املهاجرين املتوجهني نحو البلدان الآ�صيوية -، 

انقلبت النزعة عام 1994، فبلغت ن�صبة املتوجهني اإىل البلدان 

الآ�صيوية 89%. فقد بلغ النمو القت�صادي م�صتويات تناف�صية 

حتى باملقارنة مع بلدان العامل الغربي، فاقت�صى التنقل ال�صكاين 

املرتبط، املزيد من الأيدي العاملة.

ومل تتعر�ص الهجرة يف خمتلف الدول ال�رشقية اإىل تغريات 

كبرية بالرغم من تراجع »النمور الآ�صيوية« خالل الظروف 

بلدان كاليابان  تزل  فلم  الت�صعينيات.  ال�صعبة يف  القت�صادية 

هونغ-كونغ  مثل  ومدن  وتايوان،  الكورية  واجلمهورية 

العاملي،  لالقت�صاد  الدينامية  الأقطاب  و�صنغافورة، يف طليعة 

القادمني  للمهاجرين  الرئي�صية  ال�صتقطاب  بوؤر  وت�صكل 

 .1997 يوليو  اأزمة  بعد  حتى  الأخرى،  والقارات  اآ�صيا  من 

وبطبيعة احلال، تبنت هذه البلدان يف مواجهة الأزمة اأق�صى 

التدابري �رشامة من حيث طرد املهاجرين، و�صددت قوانينها 

التي كانت انتقائية اأ�صاًل. فكانت املالمح املميزة ل�صيا�صات 

ال�صارم للحدود  تعتمد الإغالق  ال�رشقية  البلدان  الهجرة يف 

الهجرة  فات�صمت  ال�رشعية.  املوؤهلة وغري  الهجرة غري  بوجه 

اإىل هذه البلدان بالتايل، بالأولية املكر�صة للكوادر التقنية. اإذ 

اأ�صبحت هجرة لكبار املوظفني ذوي الكفاءة العالية، الذين 

الرئي�صية:  ال�رشقية  باملدن  املالية  املراكز  يف  وظائف  وجدوا 

موباي.  اإىل  �صنغافورة  ومن  هونغ-كونغ،  اإىل  طوكيو  من 

اليابان  يف  الهائل  القت�صادي  النمو  بف�صل  اأنه  واحلقيقة 

املحيط  �صمال  منطقة  حتولت  الأخرى،  الآ�صيوية  والنمور 

املعا�رش،  العامل  يف  الكربى  الهجرة  اأنظمة  اأحد  اإىل  الهادي 

ال�صمالية واأوروبا وال�رشق  اأمريكا  اأنظمة  اإىل جنب مع  جنبًا 

ثالثة  اآ�صيا حول  الداخلية يف  الهجرة  وينمو جمال  الأو�صط. 

تايوان-هونغ  حمور  اجلنوبية؛  اليابان-كوريا  حمور  حماور: 

كونغ؛ وحمور »مثلث النمو« )تايالندا، ماليزيا، �صنغافورة(. 

الهادي، ترابط  البلدان املطلة على �صواحل املحيط  كما مييز 

�صكاين-اقت�صادي، يوؤثر يف تكوين نزعات جديدة. فاأ�صرتاليا 

ذات  لي�صت  هجرة  لأي  تاريخيًا  املعادية  املثال،  �صبيل  على 

اأ�صول اأجنلو�صك�صونية، باتت م�صطلعة بنظام عالقات معقد، 

يكت�صي فيه ح�صور الآ�صيويني اأهمية متزايدة.

حيث  من  العظيم  بالتنوع  الآ�صيوية  البلدان  وتتميز 

واأخرى  للهجرة  م�صتقبلة  مناطق  بني  والتعاي�ص  الأو�صاع 

اآن واحد. ففي هذه  مر�صلة، ومناطق ح�صور الظاهرتني يف 
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القارة مناطق وا�صعة مثل تايالندا و�صبه جزيرة ماليزيا، تتزامن 

فيها هجرات مماثلة، بع�صها متوجة اإىل اخلارج وبع�صها الآخر 

نحو الداخل. وي�صكل النمو ال�صكاين، والرتابط القت�صادي، 

والفجوات العميقة يف م�صتويات النمو القت�صادي ملختلف 

اأو نهائية  اآ�صيا، حوافز هجرة داخلية موؤقتة  البلدان يف �رشق 

ل�صكان منطقة الآ�صيان )رابطة اأمم جنوب �رشق اآ�صيا(. وتتمثل 

بربوناي،  الآ�صيان،  منطقة  داخل  الرئي�صية  الإر�صال  بلدان 

ماليزيا و�صنغافورة.

من  العديد  يف  مفتوحًا  يزال  ل  الذي  الغائر  اجلرح  اأما 

ويدير  ال�رشعية.  غري  الهجرة  يف  فيتمثل  الآ�صيوية،  البلدان 

هذا ال�صكل من الهجرة مهربون مرتبطون بالإجرام الدويل، 

مع اأن اآثاره ل تكاد تذكر يف بلدان �صمال-�رشق اآ�صيا، نظراً 

لتكوينها اجلغرايف، الذي يتيح �صيطرة �صبه تامة على احلدود؛ 

على عك�ص بلدان املناطق اجلنوبية-ال�رشقية، حيث ل يتمتع 

ن�صف املهاجرين بظروف قانونية.  

هجرة  جمال  يف  هيمنة  وال�صني  للهند  فاإن  وكما لحظنا 

العمل، �صواء الداخلية اأو الدولية. فقد �صهدت ال�صني حتوًل 

هامًا يف �صيا�صات الهجرة اعتباراً من العام 1978، عام التحرر 

الهجرة  حركات  فيه  ت�صاعدت  الذي  املا�صي،  قيود  من 

الداخلية الختيارية. فقد انتقل يف العقد الذي اأعقب نهاية 

يقل عن 100 مليون  ال�صعبية، ما ل  البلدية  التق�صيمات  نظام 

�صيني من املناطق الريفية اإىل املدن اأو املناطق ال�صاحلية الرثية، 

ذات الكثافة ال�صكانية العالية.

اإقامته  يقل عن ثالثة من بني مائة �صيني هجر حمل  ما ل 

لال�صتقرار يف التجمعات املدنية الكربى واملناطق اجلنوبية من 

البالد. فاأدت هذه احلركات الوا�صعة اإىل ن�صوء اأ�صكال جديدة 

الريف،  من  الهجرة  من  احلد  اإجراءات  وبزوغ  الت�صلط  من 

اأدى  كما  احلدودية.  املناطق  يف  الإ�صكان  على  والت�صجيع 

»متموجة« غري  تكوين جماهري  اإىل   1978 العام  بعد  التحرر 

م�صتقرة، مت تقديرها يف عام 1990 بعدد يرتاوح بني 60 و70 

مليون مواطن، اأي ما يزيد عن 5% من جمموع �صكان ال�صني. 

وما ظهور هذه املجموعات الب�رشية ال�صخمة -التي تذبذبت 

حول املدن الكربى مثل �صنغهاي، كانتون، والعا�صمة بكني- 

اإل نتيجة بديهية لظاهرة العملقة املدنية، التي تطرقنا اإليها يف 

ختام الف�صل ال�صابق.

احلالة  يف  التاأمل  فيجدر  الدولية،  الهجرات  ب�صاأن  اأما 

عدد  يبلغ  فبينما  الهند.  يف  بالو�صع  ومقارنتها  ال�صينية 

يعي�صون خارج  الت�صعينيات  الذين كانوا يف بداية  ال�صينيني، 
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اأرا�صيهم - مِبَن فيهم �صكان مكاو، تايوان وهونغ كونغ- 30 

مليونًا، فاإنه ل وجود لتقديرات ذات م�صداقية ب�صاأن الهنود 

املقيمني يف اخلارج. وت�صري الإح�صائيات اإىل عدد يرتاوح بني 

10 و20 مليون هندي، غادروا اأرا�صيهم يف الفرتة املمتدة بني 

نهاية الثمانينيات وبداية الت�صعينيات. وعلى اأية حال، ل بد من 

الإ�صارة اإىل اأن الهجرة الدولية �صملت عدداً حمدوداً من �صكان 

الهند وال�صني -رغم اأهميته، ودللته على ح�صور ال�صعوب 

اإىل الن�صبة املتوا�صعة،  الآ�صيوية يف الهجرات الدولية- نظراً 

اأخرى  خا�صية  وثمة  البلدين.  يف  ال�صكان  مبجموع  مقارنة 

للهجرة من هذين البلدين تتمثل يف تركز منابع الهجرة. ففي 

اأق�صى اجلنوب، امل�صدر  الواقعة يف  الهند، متثل ولية كريال 

مقاطعة  من  الهجرة  تفد  باك�صتان،  ويف  للهجرة؛  الرئي�صي 

مريبور، الواقعة يف ك�صمري، التي ت�صدر 90% من املهاجرين؛ 

ويرتكز 95% من املهاجرين من بنغالد�ص يف �صمال �رشق البلد. 

اأما يف ال�صني، فيفد ال�صواد الأعظم من املهاجرين من ثالث 

مقاطعات: غواندونغ، فوجيان وزيجيانغ.

ول بد من الإ�صارة اإىل اأن القارة الآ�صيوية ت�صم بع�ص اأكرث 

بلدان العامل فقراً. ومن جانب اآخر، لي�صت الهجرة يف هذه 

املناطق خياراً من اأجل مواجهة الظروف القت�صادية من قبل 

ال�صكان فح�صب، بل و�صيلة للحفاظ على ال�صالمة اجل�صدية يف 

ظروف ي�صودها �صتى اأ�صكال العنف والعدوان: غزو اجليو�ص 

البيئية،  والكوارث  الأوبئة  ناهيك عن  العرقية،  وال�رشاعات 

التي تفتك ب�صكان اآ�صيا. وتكفي الإ�صارة بهذا اخل�صو�ص اإىل 

اأن عدد الالجئني الأفغان بلغ ثالثة ماليني يف بداية عام 1997، 

تفرقوا يف اجلمهورية الإ�صالمية الإيرانية وباك�صتان.

ال�صحراء  جنوب  من  القادمة  الدولية  الهجرة  ومتثل 

الإفريقية، منوذجًا للمتغريات املتنوعة، التي تغذي الهجرات 

احلوافز  املناطق  هذه  يف  تتجمع  اإذ  الثالثة.  الألفية  ع�صية 

النزاعات  ت�صاعد  ال�صيا�صي،  ال�صتقرار  انعدام  ال�صكانية، 

واختالل  املتكررة،  القت�صادية  الأزمات  والدينية،  العرقية 

الإطار ال�صحي والبيئي. ويرتتب على ذلك اأن حركة الهجرة 

يف هذه املناطق، كما يف غريها من القارة الإفريقية، قوامها 

العمال غري القانونيني داخل هجرة غري �رشعية لالأيدي العاملة، 

الرّحل  البدو  عن  ف�صاًل  الدوليني،  املهربني  كبار  يديرها 

الفقراء  اإىل هوؤلء  واملتنقلني عرب احلدود والالجئني. وين�صم 

والتقنيون  العلمية  ال�صهادات  على  احلا�صلون  واملهم�صني، 

واملتخ�ص�صون ذوو الكفاءات العالية، املتنقلون داخل البلدان 

الإفريقية ذاتها.
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الإفريقية  للهجرة  مميزة  عالمة  املدقع  الفقر  وي�صكل 

املتزايدة. كما تفاقمت الأو�صاع البالغة ال�صعوبة اأ�صاًل، نتيجة 

قرارات بع�ص احلكومات، كاحلكومة النيجريية التي حّدت 

وجمدت  املوظفني  عدد  فقل�صت  العام،  القطاع  دور  من 

حتول  �صبب  يكمن  وهنا  الإغاثة.  معونات  واألغت  الرواتب 

الهجرة يف عديد البلدان الإفريقية اإىل اإ�صرتاتيجية عائلية يتم 

مبوجبها توكيل بع�ص اأفراد الأ�رشة، ول�صيما الأبناء البالغني، 

يقب�صونه يف  الذي  الراتب  من  الأ�رشة، عرب جزء  اإعالة  مبهام 

اخلارج. ففي ال�صنغال على �صبيل املثال، ك�صفت التحقيقات 

ب�صاأن ميزانية الأ�رشة عن اأن هذا الدخل يغطي ما بني 30 و70 

من احتياجات الأ�رشة. وذهبت التحقيقات بالجتاه ذاته يف 

كل من مايل وبوركينا فا�صو.

امل�صاركة  زيادة  الإفريقية  ال�صحراء  جنوب  بلدان  ومتيز 

فاأ�صوة  والدولية.  الداخلية  الهجرات  يف  التدريجية  الن�صوية 

بني  التمييز  اأدى  والآ�صيوية،  الإفريقية  املناطق  من  بغريها 

اإدانة هجرة الن�صاء. ولكن ثمة زيادة  اأي�صًا، اإىل  اجلن�صني هنا 

للن�صاء يف الأعوام الأخرية، ل�صيما يف  يف الهجرة الداخلية 

اأو  بع�ص البلدان مثل �صاحل العاج؛ ن�صاء يعملن يف الزراعة 

قطاعات التجارة العامة. بل اإن التجارة يف بع�ص بلدان غرب 

اإفريقيا باتت حكراً على الن�صاء. فاأ�صبحت ال�صفوف الطويلة 

اأحيانًا  تقطع  طوابري  الأ�صواق،  اإىل  املتوجهات  الن�صاء  من 

ع�رشات الكيلومرتات م�صيًا على الأقدام، بال�صلع املرتبة فوق 

مميزة  عالمة  املثال،  �صبيل  على  فا�صو  بوركينا  يف  الروؤو�ص، 

تلفت اأنظار الزائرين. 

بع�ص  يف  بالن�صاء  معهودة  احلقيقة  يف  التجارة  وكانت 

البلدان الإفريقية منذ احلقبة ال�صتعمارية، اأما الزراعة، فكانت 

حكراً على الذكور. واأدى منو التجارة باجتاه املدن اإىل زيادة 

عملية  من  ا�صتفاد  منو،  وهو   – الن�صائية  الهجرة  يف  اإ�صافية 

الأرياف-.  من  والنزوح  الإفريقية  املدن  وتو�صع  ال�صتيطان 

وترتتب الهجرة يف هذه احلال اأي�صًا، على اإ�صرتاتيجية الأ�رشة 

من اأجل البقاء.

التقليدية  الن�صائية،  العاملة  الأيدي  هجرة  اإىل  ي�صاف 

الالتي ح�صلن  ن�صاء الأجيال اجلديدة،  املوؤهلة، هجرة  وغري 

بف�صل التعليم املدر�صي على تاأهيل تقني اأو مهني عال، كما 

هي احلال بالن�صبة اإىل املراأة يف نيجرييا وغانا واإىل حد ما يف 

يعملن  الغالب،  يف  واأمهات  متزوجات  ن�صاء  وهن  تنزانيا. 

العربية  اململكة  يف  للعمل  يهاجرن  طبيبات،  اأو  ممر�صات 

ال�صعودية والوليات املتحدة.
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الهجرة  حركات  معظم  قانونية  عدم  اإىل  تطرقنا  لقد 

الإفريقية. فقد انت�رشت هذه الظاهرة يف �رشق وغرب القارة 

الإفريقية، حيث تعرب حدود البلدان، عماًل بالتقاليد وبثقافة 

ال�صتيطان امل�صرتكة. بيد اأنها ميزة جتعل من ال�صعب التمييز بني 

الهجرات الداخلية وتلك الدولية، وبني الهجرات القانونية 

والهجرات غري ال�رشعية، التي ي�صجع عليها التهريب الدويل 

الو�صطاء  اإجرامية،  ب�صورة  يديره  الذي  والرجال،  للن�صاء 

اإىل  اأحيانًا،  الوهمية  ال�صباب،  طموحات  ي�صتغلون  الذين 

بلوغ جنوب اأوروبا اأو �رشق اآ�صيا: اأهداف يدفعون من اأجل 

حتقيقها مبالغ هائلة بطلب من الو�صطاء.

وقد بلغت الأ�صداء املاأ�صاوية لتجارة التهريب هذه، و�صائل 

وا�صعني.  واهتمامًا  حيزاً  لها  كر�صت  التي  العاملية،  الإعالم 

فظهرت الأنباء ب�صاأن نزول املهاجرين غري ال�رشعيني اإىل الرب، 

اأو غرق ال�صفن املحملة باملهاجرين يوميًا، �صواء يف �صحف 

يف  الإفريقية  البلدان  اإعالم  و�صائل  يف  اأو  الأوروبية  البلدان 

املعلومات  هذه  وتتيح  وال�صومال.  والغابون  وكينيا  نيجرييا 

اأحيانًا الوقوف على املبالغ التي يدفعها املهاجرون للمهربني: 

ما  ال�صوماليني  مئات  دفع  املثال،  �صبيل  على   1999 عام  ففي 

وكما  اأ�صرتاليا.  لبلوغ  فرد،  كل  دولر عن   4000 من  يقرب 

مع  يتم  الإيطالية،  ال�صواحل  على  يح�صل  كما  معلوم،  هو 

اإلقاء القب�ص يف هذه الرحالت على الكثري من  بالغ الأ�صف 

املهاجرين، بل قد يلقون حتفهم ب�صبب ال�صيق وامل�صاق التي 

يواجهونها، اأو يغرقون يف عر�ص البحار، اأو يهلكون جراء 

م�صايقات املهربني اأنف�صهم.

ومتثل اإفريقيا القارة ذات الن�صبة العالية من الهجرة املرتتبة 

على انعدام ال�صتقرار ال�صيا�صي للحكومات وعلى النزاعات 

الفرتة  يف  بالعامل  حلت  اأهلية  حربًا   43 بني  فمن  امل�صلحة. 

1969-1990، اندلعت 17 منها يف جنوب ال�صحراء الإفريقية، 

النزاعات  وكانت  واملوزمبيق.  وليبرييا  اأنغول  يف  وخا�صة 

ال�صودان  يف  ن�صبت  التي  الأهلية  للحروب  �صببًا  العرقية 

عليها  فرتتبت  وبوروندي،  ورواندا  و�صرياليون  وال�صومال 

الع�رشين،  القرن  نهاية  يف  اأما  م�صبوقة.  غري  جماعية  هجرة 

فقد حلت البلدان الإفريقية يف املرتبة الأوىل من حيث تركز 

ال�رشاعات، تليها يف ذلك البلدان الآ�صيوية.

امل�صارات اجلديدة للهجرة اإىل اأوروبا

متت الإ�صارة اإىل اأن اإحدى النزعات التي ميزت الثمانينيات 

بلدان  وتتكلف  اأوروبا.  اإىل  الهجرة  حمور  حتول  يف  متثلت 

1_Hejraat.indd   206-207 11/27/12   2:48 PM



- 208 -- 209 -

جنوب اأوروبا يف الو�صع الدويل القائم، بتمثيل بوؤر الإغراء 

اجلديدة للهجرات القادمة من ال�صفة اجلنوبية للبحر املتو�صط 

ومن بلدان العامل الثالث. وتوؤثر عوامل عدة يف انعكا�ص هذه 

النزعة: فبادئ ذي بدء، ل بد من الإقرار بوجود فجوة عميقة 

من حيث عدد ال�صكان يف البلدان املطلة على ال�صفة اجلنوبية 

للبحر املتو�صط مقارنة بالبلدان الأوروبية، املتميزة ب�صيخوخة 

�صكانها؛ ثم ينبغي الإ�صارة اإىل اأن حدود بلدان جنوب اأوروبا 

كانت قابلة لالخرتاق حتى الثمانينيات، بعك�ص حدود بلدان 

املنطقة  هذه  كانت  واأخرياً،  املغلقة؛  اأوروبا  و�صمال  و�صط 

املزيد من  احت�صان  يتيح  �صكلي و�صوق عمل  باقت�صاد  تتميز 

الأيدي العاملة غري املوؤهلة وغري ال�رشعية.

اأن  املتنوعة،  الظواهر  لهذه  امل�صرتكة  الآثار  فكانت 

تزود جاراتها   1973 عام  كانت حتى  التي  اإيطاليا،  مثل  بلداً 

الأوروبية باأعداد فائقة من املهاجرين، ومل تتوقف عن اإر�صال 

مواطنيها اإىل اخلارج لحقًا اأي�صًا، كان يقيم على اأرا�صيها يف 

البلد  دخلوا  اأجنبي   200.000 عن  يزيد  ما  الثمانينيات،  بداية 

قانونيًا  املقيمني  املهاجرين  اأعداد  فت�صاعف  قانونية.  ب�صورة 

يف اإيطاليا عام 1997، اإذ بلغت 986.000 اأجنبي. وكانت تلك 

اأوروبا.  اإيطاليا وبلدان اأخرى يف جنوب  نزعة م�صرتكة بني 

بلدان  اإىل  لحقًا  واليونان  اأوًل،  والربتغال  اإ�صبانيا  فتحولت 

ا�صتقبال. فانتقلت ن�صبة املهاجرين يف كل من اإيطاليا، اإ�صبانيا، 

يف  ال�صكان  جمموع  من   %7 اإىل   %4 من  واليونان،  الربتغال 

الفرتة 93-82.

وت�صتخف هذه الأرقام بعدد العمال الأجانب، ذلك لأن 

معظم هذه البلدان ت�صود فيها الهجرة غري ال�رشعية. اإذ تك�صف 

زيادة حركات الهجرة اإىل بلدان جنوب اأوروبا، عن ارتباط 

وثيق بانت�صار ما يدعى »بالقت�صاد املغمور«. فتم يف اإ�صبانيا، 

كما يف اإيطاليا واليونان، ك�صف النقاب عن اإيرادات مغمورة 

الوطني الإجمايل.  الدخل  ن�صبتها ما بني 20 و30% من  تبلغ 

لنوعية  نتيجة حتمية  الأ�صود«  »العمل  انت�صار  اعتبار  وميكن 

النمو الذي ميز اقت�صاد هذه البلدان. اإذ يتيح ا�صترياد الأيدي 

العاملة احلفاظ على كلفة عمل منخف�صة عرب احتواء الرواتب 

بل  ل  الجتماعي،  ال�صمان  ونفقات  ال�رشيبية  واملدفوعات 

ت�صهم يف تقلي�ص جمود و�رشامة �صوق العمل اأي�صًا، بتو�صيعها 

جمال الت�صارب. ولي�ص ا�صتخدام الأيدي العاملة ب�صورة غري 

قانونية، يف اإطار القت�صاد الوطني، ميزة عر�صية، بل تو�صيحًا 

لالأ�صباب التي اأدت بهذه البلدان اإىل اأن ت�صبح مراكز جديدة 

ل�صتقبال الهجرة.
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�رشعية  عدم  بني  الوثيقة  العالقة  عن  الباهر  املثل  وياأتي 

تنظم  التي  الدينامية  من  العمل،  �صوق  وخ�صائ�ص  الهجرة 

الأعمال املنزلية. وبالفعل، تندرج هذه الأعمال بني مغريات 

الدخول غري ال�رشعي، باعتبارها اأ�صهل فر�ص العمل الأ�صود 

ي�صكل  حيث  اأوروبا،  جنوب  بلدان  من  وغريها  اإيطاليا  يف 

الرعاية  ق�صور  اإىل  اإ�صافة  والرعاية،  املنزيل  العمل  طلب 

القادم  الن�صائي،  العمل  لطلب  قويًا  حافزاً  الوطنية،  ال�صحية 

من البلدان الآ�صيوية والإفريقية والالتينية.

املهاجرون  ميالأ  حيث  كهذا،  عمل  �صوق  يف  وي�صتحيل 

الفراغ الذي تركه �صكان البلد يف جمال الأعمال غري املوؤهلة 

والأعمال  واخلدمات  الزراعة  يف  املنخف�صة  الأجور  وذات 

اليدوية، وعدم اللتزام بالقوانني – بدعم من �صبكة القت�صاد 

العام، املتو�صعة بداعي املناف�صة الدولية ال�رش�صة – توفر تقييم 

اأجرتها  التي  الإح�صائيات  وتقدر  املهاجرين.  لعدد  دقيق 

الهيئة الدولية للهجرة يف بداية الت�صعينيات، عدد املهاجرين 

غري ال�رشعيني، املوجودين يف اأوروبا مبا يقرب من 2.5 مليون 

القادمني  ال�رشعيني،  غري  املهاجرين  تقدير  مت  كما  مهاجر. 

 250.000 بني  يرتاوح  بعدد  اأوروبا،  و�رشق  واإفريقيا  اآ�صيا  من 

و350.000 �صنويًا، يف بداية الألفية اجلديدة. 

العامل  الق�صم اجلنوبي من  القادمة من  الهجرة  واإذا كانت 

العدد  ذلك  عن  يقل  فال  املتو�صط،  البحر  منطقة  يف  تتزايد 

ال�صوفييتي  الحتاد  بلدان  من  القادمني  املهاجرين  من  الكبري 

�صابقًا، حيث ترتتب الهجرة على البحث عن العمل، وعلى 

امل�صتقرة،  غري  الجتماعية  ال�صيا�صية  الظروف  من  الهروب 

من  اأملانيا  متيزت  وقد  امل�صلحة.  النزاعات  اندلع  ف�صاًل عن 

بني دول اأوروبا الغربية با�صتيعابها للهجرة القادمة من ال�رشق 

على  الهجرة  تلك  تقت�رش  مل  واإن  برلني،  جدار  �صقوط  بعد 

اأملانيا. ويف احلديث عن الحتاد ال�صوفييتي، تنبغي الإ�صارة اإىل 

القت�صادية،  ب�صمتها  الرو�صي،  الحتاد  يف  الداخلية  الهجرة 

و1994.   1990 العامني  بني  مهاجر  مليون   17 �صملت  التي 

املجموعات  قبل  من  الوطن«  اإىل  »العودة  ذلك  اإىل  ي�صاف 

العرقية التي مت ترحيلها يف عهد �صتالني، اإ�صافة اإىل جمموعات 

اأربعة  هوؤلء  عدد  فاق  اإذ  الو�صطى،  اآ�صيا  يف  اأخرى  عرقية 

ماليني ن�صمة عام 1995، مبا يف ذلك املجموعات التي عادت 

اإىل الوطن الأم يف املا�صي.

وتدل نزعة احلركات املهاجرة، يف الإطار ال�صامل للهجرة 

يف املناطق التابعة لالحتاد ال�صوفييتي �صابقًا، على تزايد يف اأعداد 

املهاجرين. واأ�صارت توقعات ثالثني باحثًا يف اأكادميية العلوم 
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خالل  املناطق  هذه  يف  املهاجرين  عدد  اأن  اإىل   ،1991 عام 

مهاجر.  ماليني  وخم�صة  مليونني  بني  تراوح  الت�صعينيات، 

كما اأ�صارت اإىل حتول نوعي داخل هذه احلركات املهاجرة، 

الأ�صباب  من  غريها  على  القت�صادية  الأ�صباب  تفوق  مفاده 

العرقية والدينية، التي ميزت الهجرات يف الأعوام ال�صابقة. 

وبناء على الفر�صيات التي طرحها باحثون اآخرون -حددوا 

ثالث مراحل يف الهجرة الرو�صية من عام 1917 اإىل عام 1990، 

كانت الغلبة فيها دائمًا للعوامل العرقية وال�صيا�صية والدينية، 

التمدن-،  عملية  على  املرتتبة  الداخلية،  الهجرات  با�صتثناء 

من  الثاين  الن�صف  مع  تزامنت  التي  الرابعة،  املرحلة  يف  اأما 

الت�صعينيات، فت�صري التوقعات اإىل حتول بهذا الجتاه.

ومنو  والدينية،  العرقية  الهجرات  ا�صتمرار  اإىل  اإ�صافة 

احلركات التي ميكن ت�صنيفها بالهجرة يف فرتة ما بعد احلقبة 

اأو  الأزمات  ب�صبب  الالجئني  وتوا�صل هجرة  ال�صتعمارية، 

هجرة  حركتا  فثمة  البيئية،  والكوارث  ال�صيا�صة  النكبات 

تغادر  التي  اقت�صادية، مبيزات متنوعة. فمن جهة، احلركات 

عن  والبحث  العمل  فر�ص  غياب  ب�صبب  الأوروبية  املناطق 

حت�صني الظروف القت�صادية يف بلدان اأوروبية اأخرى. وهي 

هجرة ميزتها التاأهيل املهني، وهروب الأدمغة من رو�صيا ومن 

جمهورياتها الأوروبية؛ اإذ غادر 70.000 مهني يف املجالت 

العلمية، رو�صيا الأوروبية، وكان �ُصد�ص املهاجرين عام 1990 

ينتمي اإىل هذه الفئة، بني طبيب ومهند�ص. ومن جهة اأخرى، 

ثمة الهجرة غري املوؤهلة، القادمة من املنطقة الآ�صيوية، دوافعها 

النمو ال�صكاين والكثافة ال�صكانية املزمنة يف املناطق الريفية، 

والنمو البطيء يف القطاعات غري الزراعية.

النموذج االإيطايل من بلد اإر�صال اإىل منطقة و�صول

مل يتم اإىل الآن وعن ق�صد، تكري�ص جمال مقت�رش على الهجرة 

الناحية  من  اإيطاليا  كانت  ذلك،  ومع  اإيطاليا.  من  اجلماعية 

الهجرة يف  اإ�صهامًا يف حركات  الأكرث  البلدان  بني  الكمية، 

نهاية القرن التا�صع ع�رش ويف الفرتة املمتدة بني نهاية احلرب 

العاملية الثانية والعام 1973، حني بلغت الهجرة الإيطالية لأول 

مرة بعد مائة عام من الهجرة اجلماعية، توازنًا اإيجابيًا مقارنة 

بعد  الأوروبية  القارة  خارج  وبالبلدان  الأوروبية،  بالبلدان 

وطنية  ظاهرة  اإخفاء  اخليار  هذا  من  الغر�ص  ولي�ص  عامني. 

ذات اأبعاد عظيمة، بل الهدف الت�صديد على ثقلها والإ�صارة 
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الكتاب،  ختام  يف  امل�صاألة  مواجهة  طريق  عن  اأهميتها،  اإىل 

اإيطاليا،  اإىل  والهجرة  اإيطاليا  من  الهجرة  بني  املقاي�صة  عرب 

وهو  باخت�صار،  الق�صد  اليوم.  لها  م�رشحًا  البلد  بات  التي 

التاأمل املقرتن يف جتربتني للهجرة يف اإيطاليا، بهدف احلد من 

ماأ�صاوية الأحداث الأخرية يف �صوء ديناميات الظواهر التي 

اأر�صاها م�صار طويل، وما ميكن اأن ت�صهم به التجربة الإيطالية 

يف توطيد ما مت ذكره يف �صفحات هذا املوؤلف: الأمد الطويل 

وتنوع  دوافعها  ترابط  املعقدة،  تركيبتها  الهجرة،  لظواهر 

تركيبتها الجتماعية.    

حركات  ن�صاأت  فاأين  الإيطاليني،  بهجرة  بداأنا  ولو 

ال�صكاين  التنقل  جذور  حيث  اإيطاليا،  يف  اجلماعية  الهجرة 

التجارية،  »النوعية«،  الهجرات  من  بعيد  ما�ص  يف  را�صخة 

احلرفية، الفنية، كما �صبق ذكره، التي �صهدتها مناطق البحر 

وما  النائية؟  الأرا�صي  من  وغريها  الآلب،  مناطق  املتو�صط، 

عدد امل�صاركني يف تلك الهجرات يف خمتلف مراحل هجرة 

جماعية دامت مائة عام؟

التا�صع  القرن  نهاية  يف  الإيطايل  القت�صادي  الواقع  كان 

وعدم  الأرا�صي  جتزئة  فيه  ت�صود  الغالب،  يف  زراعيًا  ع�رش 

ا�صتقرار عالقات العمل ل�رشائح وا�صعة من �صكان الأرياف. 

قمة  يف  تكون  اأن  اإىل  باإيطاليا  دفعت  عديدة  دوافع  فكانت 

ال�صديدة  القت�صادية  الأزمة  بينها  الأوروبية،  الإر�صال  بلدان 

باملناطق  الإنتاج  اأنظمة  بداأت يف  م�صاكل  ال�صكاين،  والنمو 

اجلبلية فامتدت اإىل ال�صهول، اإ�صافة اإىل عبء ال�رشائب التي 

التي  ال�صيا�صية  واخليارات  الأرياف،  �صكان  كاهل  اأثقلت 

ترتب  وما  احلاكمة،  الطبقة  على  الت�صنيع  اإ�صرتاتيجية  اأملتها 

ف�صاًل  واليدوية،  احلرفية  الأعمال  يف  تراجع  من  ذلك  على 

عن الأزمة الزراعية املرتتبة على املناف�صة الرو�صية والأمريكية. 

الذين  الفالحني،  خيارات  يف  عميق  تاأثري  ذلك  لكل  وكان 

تقت�رش  مل  الكربى  الهجرة  اأن  مع  الأكرثية،  ي�صكلون  كانوا 

�صغار  الهجرة،  يف  الرئي�صي  الدور  توىل  فقد  عليهم. 

ال�صتئ�صال  ب�صبب  لي�ص  واحلرفيون،  الأرا�صي  اأ�صحاب 

اإىل  تطلعًا  بل  الأرياف،  يف  الربوليتاري  الت�صكيل  وعملية 

العودة  لدى  اأر�ص  قطعة  القت�صادية و�رشاء  الظروف  حت�صني 

اإىل الوطن، بعد هجرة موؤقتة، وبالتايل، باهتمام كبري بالوطن 

الأم، حيث كانوا يبعثون مدخراتهم املكت�صبة يف اخلارج.

الهائلة  التحويالت  هذه  بف�صل  الهجرة،  �صكلت  فقد 

ذلك  واأ�صبحت  املدفوعات،  مليزان  هامة  توازن  و�صيلة 

اإليه  جلاأ  الذي  والت�صنيع،  الإيطالية  الراأ�صمالية  يف  »املتغري« 
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كان  حني  الثانية،  العاملية  احلرب  نهاية  بعد  تكراراً  البلد 

الفالحون  كان  بينما  اجلنوب،  على  الفالحون -املقت�رشون 

املهاجرون يف نهاية القرن التا�صع ع�رش، قادمني من ال�صمال 

)فينيتو، بييمونتي، لومبارديا(، فت�صاوى عددهم مع القادمني 

من اجلنوب مع بداية القرن الع�رشين- يقومون بالهجرة اإىل 

اأوروبا يف زمن الزدهار القت�صادي، واإىل املناطق ال�صمالية 

من املثلث ال�صناعي. 

اأما من الناحية الكمية، فبعد التو�صع الهائل للهجرة، التي 

ثمانينيات  بني  املمتدة  الفرتة  اإيطايل يف  مليون   13.5 �صملت 

القرن  من  الأوىل  اخلم�صة ع�رش  والأعوام  التا�صع ع�رش  القرن 

اأن  مع  التالية،  الأعوام  يف  املهاجرين  عدد  تقل�ص  الع�رشين، 

العدد بعد احل�صار الذي �صببته احلرب، بلغ 900.000 مهاجر 

مع  بالتزامن  ذلك  ح�صل  وقد   .1920-1919 العامني  يف 

مقت�صيات اإعادة البناء والعودة اإىل الن�صاطات القت�صادية من 

فقد  الع�رشينيات،  يف  اأما  اجلبهة.  من  العائدين  الرجال  قبل 

هبط معدل الهجرة ب�صكل ملحوظ: ما يرتاوح بني 200.000 

و%7.   %5 بني  ن�صبة  يعادل  ما  اأي  �صنويًا،  مهاجر  و300.000 

ويف الفرتة ما بني احلربني، وا�صتناداً اإىل اخليارات الدميوغرافية 

الدولية  احلمائية  القوانني  مع  تام  وبان�صجام  الفا�صي،  للنظام 

بحق الهجرة، فقد هبطت معدلت الهجرة ب�صكل اإ�صايف، 

فهبط  احلرب.  بعد  ما  فرتة  �صهدته  الذي  النمو  مع  مقارنة 

اإىل ما دون 100.000. وكان  معدل الهجرات بعد عام 1930 

املعنيون بالهجرة يف هذه الأعوام، املعار�صني للنظام الفا�صي. 

اأما بعد احلرب العاملية الثانية، فقد ا�صتاأنفت الهجرة حركتها 

بحافز من نهاية القيود امل�صيقة وال�صيطرة الفا�صية، وال�صيا�صة 

وال�صطراب  ال�صعبة  القت�صادية  والظروف  الليربالية، 

اإيطايل البلد يف  الجتماعي، فغادر ما يقرب من 4.5 مليون 

الفرتة 1946-1961. واأخرياً، يف الفرتة 1961-1976، يف اآخر 

هجرة جماعية نحو اأوروبا، بالتزامن مع الهجرة الكربى من 

اجلنوب اإىل �صمال البلد، التي �صملت 13.5 مليون اإيطايل.

وهكذا، تفرق ما يزيد عن 25 مليون اإيطايل يف �صتى اأرجاء 

الن�صف يف  يزيد عن  ما  ا�صتقر  الفرتة 1976-1876.  العامل يف 

هم  هم املحيط وت�صتت بع�صُ البلدان الأوروبية، بينما عرب بع�صُ

اإذ  كبرية،  اأرقامًا  الهجرة  وبلغت  اأخرى.  مناطق  يف  الآخر 

الذي  التعداد  اإيطاليا يف  �صكان  بعدد  املغرتبني  تقييم عدد  مت 

جرى بعد التوحيد ال�صيا�صي للبلد. بيد اأن الكثري ممن غادر، مل 

يبق يف املهجر، بل عاد اإىل الوطن، مما اأدى اإىل انت�صار ظاهرة 

القرن  البلد منذ بداية  اإىل  العائدين  »العودة«. ويقارب عدد 
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الع�رشين اإىل العام 1976، حوايل 8.5 مليون مهاجر؛ عاد %20 

من هوؤلء يف الفرتة 1905-1920، اأما 50%  منهم، فعادوا يف 

الفرتة 1905 واحلرب العاملية الثانية، فيما عاد 30% بني العامني 

اإيطاليا  من  الهجرة  اأن  ذلك،  كل  اإىل  ي�صاف  و1976.   1965

العام 1973، لكنها م�صتمرة  ب�صورتها اجلماعية اختتمت يف 

البلد، حيث  املناطق اجلنوبية من  اإىل حّد الآن، ول�صيما يف 

�صمال  اأو نحو  ما وراء احلدود،  اإىل  �صواء  املهاجرون  يتوجه 

مناطق  من  الإقامة  حمل  حتويل  اأن  عن  الك�صف  ومت  اإيطاليا. 

بجنوب اإيطاليا اإىل املناطق ال�صمالية، بلغ 104.000 عام 1995، 

التي  الأخرية  التحقيقات  واأظهرت   .1998 عام  و129.000 

الإيطاليني  عدد  اأن   )Cnr( للبحوث  الوطني  املركز  اأجراها 

املوجودين يف اخلارج يبلغ اأربعة ماليني، يقابل ذلك ما يقرب 

من 1.5 مليون اأجنبي، يقيمون يف اإيطاليا.

اختاروا  الذين  بالإيطاليني  يتعلق  ما  يف  الإ�صارة  وجتدر 

اأ�صبحوا  اأبناء واأحفاد  اليوم ذوو  اأنهم  اإىل  البقاء يف اخلارج، 

منهم  العديد  وبلغ  امل�صيفة.  املجتمعات  من  يتجزاأ  ل  جزءاً 

فبح�صب  البلدان.  لتلك  الجتماعية  احلياة  يف  هامة  مراكز 

املتحدة  الوليات  يف   ،1979 العام  يف  اأجريت  تقديرات 

اأكرب  وحدها، حيث الهجرة اجلماعية الإيطالية ت�صمل عدداً 

الفقر  ن�صبة  اأن  ات�صح  اإيطاليا،  جنوب  من  القادمني  بني  من 

ت�صمل 5.4% من الأ�رش الإيطالية، مقارنة بن�صبة 9.6% للمعدل 

الأمريكي، و8% لن�صبة الفقر بني الإجنليز والفرن�صيني، و%7 

بني املهاجرين من اأ�صول اإيرلندية، فيما تتجاوز ن�صبة الفقر بني 

الأملان 5% بقليل. وك�صفت درا�صات م�صتهدفة ب�صاأن الأداء 

اأن ن�صبة النجاح بني الإيطاليني  القت�صادي لالأ�رش الإيطالية، 

اإن  اأعلى، بل  لي�ص فقط  الثانية والثالثة،  اإىل الأجيال  املنتمني 

حيث  من  يتفوقون  الأخرى،  بالأعراق  مقارنة  الإيطاليني 

املراكز كمهنيني، ومديري اإدارة وموظفني وتقنيني. ولي�صت 

احلالة الأمريكية بالفريدة: فقد ك�صفت الدرا�صات عن انت�صار 

اجلديدة.  الأجيال  اإيطاليي  بني  الجتماعية  احلركة  ظاهرة 

املتكررة،  الأجانب  كراهية  من  -بالرغم  ذلك  كل  مت  وقد 

التي تعر�ص لها الإيطاليون يف خمتلف مراحل الهجرة، �صواء 

يف الوليات املتحدة اأو غريها من بلدان ال�صتقبال- بف�صل 

الن�صيج  مع  وان�صجامهم  اجلديدة  الأجيال  واندماج  التعليم 

الجتماعي يف بلدان الإقامة اجلديدة.

العددية  اخل�صائ�ص  �صديد،  وباخت�صار  هذه،  كانت  واإذا 

اخلارج،  اإىل  الطويلة  الإيطاليني  لهجرة  النوعية  والنزعات 

والطرق  وال�صلوك،  العددية،  الأبعاد  قراءة  ميكن  حيث 
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الهجرات  من  القريبة  اجلماعية  والنتائج  ال�صري،  وخطوط 

الوطنية املعا�رشة، فاإن الت�صاوؤل الآن هو ب�صاأن الكم والنوع 

القرن  من  الأخري  اجلزء  يف  بلدنا  ق�صدت  التي  للهجرة 

الع�رشين. وينبغي القول بهذا اخل�صو�ص بادئ ذي بدء، باأن 

اإيطاليا،  الأجانب يف  ل�صالح  ال�صادرة  الإقامة  ت�صاريح  عدد 

قابل  غري  عدد  اأنه  اأي  ت�رشيح،  املليون  مرة  لأول  جتاوزت 

اأ�رشنا  التي  العددية،  الوطنية  الهجرة  باأبعاد  مقارنة  للقيا�ص 

اإليها للتو. ويفد 86% من هوؤلء من بلدان ل تنتمي اإىل بلدان 

ال�صوق الأوروبية امل�صرتكة.

املهاجرون  منها  قدم  التي  اجلغرافية  املناطق  تنوعت  وقد 

فكان  جن�صية.   130 اإح�صاء  مت  اإذ  اإيطاليا:  يف  احلا�رشون 

القائمة  يت�صدرون   1997 عام  يف  املغرب  من  القادمون 

)115.000(، يتبعهم القادمون من األبانيا )75.000(، فالقادمون 

وهي   ،)56.000( فالفليبني   ،)67.000( �صابقًا  يوغ�صالفيا  من 

ببداية  ومقارنة  اإيطاليا.  يف  الهجرة  مكونات  اأوائل  اإحدى 

الفليبني،  من  القادمني  يربز ح�صور  كان  الثمانينيات -حني 

املغرب، اإريرتيا، ال�صومال، الراأ�ص الأخ�رش، ال�صلفادور- فاإن 

اإطار اجلن�صيات املهاجرة اإىل اإيطاليا ازدادت مكوناته تعقيداً، 

نظراً لعدد اجلن�صيات وتوزيعها اجلغرايف. اإذ تفيد املعلومات 

الواردة من ت�صاريح الإقامة باأن اأعلى ن�صبة للمهاجرين -ما 

دون 30% بقليل- ترتكز يف و�صط اإيطاليا: وبنف�ص الن�صبة يف 

�صمال غرب البلد، بينما ي�صتقر 21% من املهاجرين يف اأقاليم 

ويف  اجلنوب  يف   %18 من  يقرب  وما  اإيطاليا،  �رشق  �صمال 

اجلزر.

مكونات  اإىل  الإ�صارة  فتجدر  النوعية،  حيث  من  اأما 

املا�صي، دون  فمقارنة بهجرات  اجلندر.  الهجرة من حيث 

ا�صتثناء للهجرة الإيطالية، ثمة نزعة تدريجية اإىل امل�صاواة يف 

هذه  يف  كبري  حتول  مالحظة  وميكن  اجلن�صني،  بني  التوزيع 

العالقة، بح�صب جمموعات النتماء الوطنية. ويوازن هيمنة 

الذكور بني املهاجرين من املغرب، على �صبيل املثال، احل�صور 

اأمريكا  من  القادمني  املهاجرين  تركيبة  يف  الغالب  الن�صائي 

املتنوع  الأرخبيل  يف  خدماتهم  يقدمون  الذين  الالتينية، 

لالأعمال املنزلية.

بتنوع  يتميز  هامًا،  نوعيًا  عن�رشاً  فيمثل  العمل،  اإطار  اأما 

املتجولة  للن�صاطات  توزيع  فثمة  اجلغرافية.  املواقع  يف  كبري 

والأعمال املنزلية يف عموم اإيطاليا، لكن مناطق البلد اجلنوبية 

تتميز بح�صور املهاجرين يف القطاع الزراعي، وعلى العك�ص 

يف  للمهاجرين  مركزاً  ن�صاطًا  ال�صمالية  املناطق  ت�صهد  متامًا، 
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امل�صجلني  العمال  البيانات عن  ال�صناعي. وبح�صب  القطاع 

عام  يف   )Inps( الجتماعي  لل�صمان  الوطني  املعهد  لدى 

يف  يعملون  كانوا  عامل،   160.000 بني  من   %21 فاإن   ،1997

�صناعة الآلت و12.5% يف جمال البناء والت�صييد، و14.9% يف 

اخلدمات العامة، و9.1% يف جمال اخلدمات املنزلية. وبلغ عدد 

العمال الزراعيني امل�صجلني لدى املعهد يف الثلث الثالث من 

نف�ص العام، 28.000 منهم 17% مت تعيينهم لفرتة غري حمدودة، 

و�صط  يف  و%21.5  ال�صمال  يف  هوؤلء  من   %60 يعمل  فكان 

اإيطاليا، و11.3 يف اجلنوب و7.2% يف اجلزر.

يك�صف اإطار العمل اإذن عن اإقامة اأكرث ا�صتقراراً  للمهاجرين 

يف بع�ص مناطق اإيطاليا، وعن تركيبة عمل ممف�صلة، يتجاوز 

هام�صية  من  الأنظار  يلفت  عما  ال�صائد  ال�صطحي  النطباع 

اأو حالت انحراف، ُيظهرها املهاجرون يف �صوارع العديد 

املهاجرين  معظم  اأن  ذلك،  اإىل  ي�صاف  الإيطالية.  املدن  من 

ما  تفوق  لهم م�صتويات درا�صية  اليوم،  البلد  الذين يدخلون 

كان مييز الهجرة اجلماعية الأوىل لالإيطاليني، التي كان قوامها 

ن�صبة عالية من الأميني، كما كانت احلال اأي�صًا خالل هجرة 

الإيطاليني يف فرتة ما بعد احلرب.

وثمة ميزة اأخرى ت�صهم يف اإكمال �صورة عمل الأجانب 

اإطار التوظيف الذاتي والأعمال  وحتديد موا�صفاتها: تو�صع 

الرا�صخة،  العرقية  العمل  ن�صاطات  جانب  فاإىل  امل�صتقلة. 

واملطاعم  الغذائية  املواد  بال�صينيني، يف جمال جتارة  واخلا�صة 

العرقية  املجموعات  ح�صور  موؤخراً  برز  املالب�ص،  و�صناعة 

اأخرى، كالبناء  اأعمال  اأو يف  الن�صاطات،  نف�ص  الأخرى يف 

واحلرف اليدوية والتجارة ال�صغرية واخلدمات املتنوعة. فقد 

اأجريت يف مدينتي ميالنو وتورينو، عن  ك�صفت حتقيقات، 

ظاهرة مت�صاعدة، ل �صيما يف الأعوام اخلم�صة ع�رش الأخرية 

تزايدت  حيث  اجلديدة،  الألفية  وبداية  الع�رشين  القرن  من 

ن�صاطات التوظيف الذاتي بني امل�رشيني. فبني امل�صجلني لدى 

غرفة التجارة يف ميالنو، ظهر اأن 1500 م�رشي كانوا اأ�صحاب 

اأو م�صوؤولني عن �رشكات. واأظهر بحث لحق، اأجرته غرفة 

جتارة تورينو، اأن 3000 �رشكة جديدة ن�صاأت على يد املهاجرين 

يف العامني 2000-2001. كما اأن 27% من هذه الأعمال متت 

مببادرة من ن�صاء اأجنبيات. وتبعث هذه البيانات على التاأمل 

يف الأو�صاع القت�صادية والجتماعية املتباينة للمهاجرين يف 

اإيطاليا، ويف دور املراأة املهاجرة.

الإح�صائية،  القت�صادية  املوؤ�رشات  هذه  اإىل  ي�صاف 

تو�صع  افرتا�ص  تتيح  التي  النزعات  بع�ص  ب�صاأن  التاأمالت 
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لظاهرة ال�صتقرار العائلي، املرتبطة بعوامل الندماج الهامة، 

من  احلال،  وبطبيعة  والتطبيع.  املدار�ص  يف  الأبناء  كتعليم 

يتم  اإيطاليا، حيث  ال�صعب مبكان، تقييم عدد الأحداث يف 

ت�صجيل الأبناء -دون جواز �صفر- يف جوازات �صفر الوالدين. 

واأخذاً بالعتبار لهذه احلدود، فقد قدر ر�صد يف عام 1998، 

ن�صبة الأحداث بـ14.5% من جمموع املهاجرين، ي�صاف اإليهم 

اأجنبي  الأبوين  اأحد  من  اإيطاليا  يف  املولودين  الأطفال  عدد 

تقديرات  وبح�صب  طفل.   21.000 عن  يزيد  ما  اأي  الأ�صل، 

اأبناء  عدد  يكون  اأن  الراجح  فمن   
)1(

الكاريتا�ص منظمة 

الأجانب قد و�صل اإىل 200.000 يف الفرتة من 1993 اإىل 1999. 

كما جتدر الإ�صارة اإىل ح�صور اأطفال اأجانب يف ثلث معاهد 

التعليم الإلزامي يف اإيطاليا، بتفاوت �صديد بح�صب املناطق: 

بالعامني  املتعلقة  الكاريتا�ص  منظمة  بيانات  ك�صفت  فقد 

يوجدون  الأجانب  التالميذ  من   %60 اأن  عن   ،2000-1999

يف مدار�ص ال�صمال، اأما يف اجلنوب، فال تبلغ ن�صبة التالميذ 

الأجانب %10. 

اإيطاليني  مهاجرين  بني  هذا  يومنا  يف  التزامن  وينطوي 

الجتماعية،  واخلدمة  والتنمية  الكاثوليكية  لالإغاثة  اإن�صانية  دولية  �صبكة   )1(

تتوزع يف ما يزيد عن 200 دولة واإقليم. )املرتجم(

اإيطاليا على مدلول بالغ  اأجانب يف  البلد ومهاجرين  خارج 

الأهمية. اإنها ظواهر تفتح الأبواب على م�رشاعيها والآفاق 

حل�صور اأكرث ا�صتقراراً من قبل الأجانب يف اإيطاليا، وت�صجع 

على افرتا�ص اندماج اأوثق من قبلهم يف الن�صيج الجتماعي 

التي متت جتربتها  والتبادل،  التفاعل  لنماذج  وفقًا  الإيطايل، 

يف البلدان بح�صور متعدد الأجيال للمهاجرين.

على  الإيطاليني  هجرة  يف  الوقوف  ميكن  اخلتام،  ويف 

دينامية معقدة وحتول داخلي حلركات الهجرة يف اأمد طويل 

امتياز  مبثابة  الهجرة  كانت  حني  الزمن،  ما�صي  يف  را�صخ 

الهجرة  اإىل  و�صوًل  املوؤهلة،  الأعمال  وحت�صني  تو�صيع  يتيح 

اجلماعية املركبة يف العقود الأخرية، وانعكا�ص وجهة الهجرة 

اأن  النزعة، على  اإيطاليا، يف يومنا هذا. وي�صهد انعكا�ص  يف 

كما  واحد،  باجتاه  اأو  ثابتًا  لي�ص  الهجرة  اإىل  ال�صعوب  ميل 

يعتقد البع�ص.

الإيطالية،  الهجرة  يف  احلوافز  من  جملة  حتديد  وميكن 

تدفع الأفراد اأو الأ�رش باأكملها اإىل الرحيل، ف�صاًل عن الرتكيبة 

يف  �صواء  بالهجرة،  امل�صمولني  لالأفراد  املعقدة  الجتماعية 

خمتلف املراحل اأو طوال امل�صار الزمني للهجرة. واإذا كانت 

واحلرفيني  التجار  �صملت  الت�صنيع  قبل  ما  عهد  يف  الهجرة 
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فاإنها مل تقت�رش حتى يف ع�رش الهجرات اجلماعية  والفنانني، 

الكربى على الفقراء واملهم�صني.

وتتيح املقارنة بني هذه التجربة والتجارب الأخرية، تقييم 

هجرة  كانت  واإذا  القلق.  عن  بعيد  بتمهل  احلديثة  الظواهر 

الفورية  ونتائجها  معاملها  تتحدد  مل  اإيطاليا،  اإىل  الأجانب 

اإىل  املناطق،  بع�ص  يف  تتحول،  بداأت  فقد  وامل�صتقبلية، 

اإقامة م�صتقرة. ومع الأخذ بعني العتبار اختالف الظروف 

القت�صادية الدولية والدوافع الرادعة، فمن اجلدير املقارنة بني 

جتربتي الهجرة، اللتني خ�صتا وتخ�صان اإيطاليا باأدوار خمتلفة. 

لي�صت  للتجربتني،  الفردية  وامل�صارات  اجلماعية  احلركة  اإن 

من حداثة  وبالرغم  للناظر.  يبدو  قد  كما  بع�صها  عن  بعيدة 

املهاجرين  بني  كبرية  نزعة  فثمة  اإيطاليا،  اإىل  الهجرة  عهد 

حالة  ا�صتقرار  عن  تف�صح  البلد،  مناطق  بع�ص  يف  ال�رشعيني 

الأ�رش،  ح�صور  وتو�صع  العرقية،  الأعمال  وانت�صار  العمل، 

اأتاحت بلوغ  اإنها �رشوط  املدار�ص.  الأبناء يف  تعليم  وازدياد 

�صاعدت  كما  هامة،  اجتماعية  مكانة  املهجر  يف  الإيطاليني 

اأقدم  متنوعة، يف  اأعراق  اإىل  ينتمون  مهاجرين  اندماج  على 

فرن�صا  يف  اأو  املتحدة  الوليات  يف  كما  ال�صتقبال،  مراكز 

القريبة.

الكبرية  باملجموعات  املتعلقة  الهموم  اإزالة  ا�صتحالة  ومع 

والهام�صية  املوؤقتة،  الأعمال  وذوي  العمل،  عن  العاطلة 

وبالرغم  اإيطاليا،  يف  الهجرة  اأرخبيل  ففي  والإجرام، 

من  وغريها  لحقة،  تكيف  مراحل  افرتا�ص  �صعوبة  من 

ال�صعوبات، فاإن الديناميات التي مت و�صفها للتو، توفر فر�صة 

للتاأمل ب�صاأن الدوافع ونتائج الهجرة يف اإيطاليا. 

اأن  �صن�صهده  الذي  للتحول  ميكن  ل  احلال،  وبطبيعة 

اأو عن دينامية  التعبري العفوي عن هذه الظواهر  يكون ثمرة 

اإذ يجب  التاأمل الطبيعي يف هجرة الأجيال.  الندماج وفق 

قوانني وتدابري  ا�صرتاتيجيات واعية، عرب  نتيجة  يتم ذلك  اأن 

غري م�صتندة اإىل الأحداث املتفرقة، وغري مبنية على املخاوف 

اأو الطوارئ. يتحتم على التدخل يف هذا املو�صوع األ يقت�رش 

على تنظيم الدخول، بل اأن ي�صمن احلماية القانونية وحقوق 

املواطنني الأجانب، الن�صطني ب�صورة قانونية يف اإيطاليا.

ول ميكن اعتبار هذه املبادرات معتمدة ح�رشاً وذات �صلة 

حكراً على ال�صلطات الر�صمية الوطنية. اإنها اأهداف، يجب 

وت�صمل  باأكمله  الأوروبي  املجتمع  تدخل  توّطد  اأن  عليها 

ال�رشكاء الدوليني يف �صن قوانني الهجرة: وهي قوانني تهدف 

احلدود  حماية  من  بدًل  املعنيني،  الأ�صخا�ص  حماية  اإىل 
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كانت  مما  لالخرتاق  قابلية  اأ�صد  اليوم  باتت  التي  الوطنية، 

عليه يف املا�صي لكافة اأنواع احلركة. اإنها قوانني تطالب بها 

البلدان، بهدف  والر�صمية يف خمتلف  العلمية  املراكز  خمتلف 

�صمان احلقوق »الدولية« ل�صعوب تك�صف، يف الواقع العاملي 

الراهن، عن »�صيحة« اأو »�رشورة« للهجرة، اأكرث �صيوعًا مما 

كان عليه يف املا�صي.
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نبذة عن املرتجم:

مواليد  من  علي  عدنان 

مقيم  و�صحفي  مرتجم  العراق، 

الإيطالية  من  ترجم  بروما. 

عناية  عزالدين  مع  بال�صرتاك 

الإيطايل  »الإ�صالم  كتاب 

الثانية«  الديانة  وقائع  يف  رحلة 

ل�صتيفانو األيايف.

 نبذة عن املوؤلفة:

التاريخ  باول كورتي تدّر�ص 

املعا�رش يف جامعة تورينو ف�صال 

عن اإ�رشافها على دورات درا�صية 

جامعتي  يف  الدكتوراه  لطالب 

عديد  اأّلفت  وني�ص.  بر�صلونة 

املجتمعات  حول  الأعمال 

القرنني  بني  الإيطالية  الريفية 

وحول  والع�رشين  ع�رش  التا�صع 

املعا�رشة.  الهجرة  حركات 

»بلدان  املن�صورة:  موؤلفاتها  من 

 ،1990 ميالنو  املهاجرين« 

»املجتمع الريفي ودور املراأة يف 

اإيطاليا« بولونيا 1992.
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نبذة عن املراجع:

عزالدين عناية. 

اأ�صتاذ من تون�ص يدر�ص 

بجامعتي ل�صابيين�صا بروما 

والأورينتايل بنابويل.

الهجرة  تثريه ظواهر  الذي  الكبري  الهتمام  من  وبالرغم 

على  ي�صتع�صي  الأخرى،  الإعالم  وو�صائل  ال�صحف  يف 

العديد  تاريخ  الثابت يف  درا�صة ح�صورها  والباحثني  اخلرباء 

عديد  عن  ويغيب  املت�صابكة.  دوافعها  وحتليل  البلدان  من 

الأ�صاليب  التنقل -امل�صتلهمة  ب�صاأن  والتحقيقات  الدرا�صات 

الهجرات  دوافع  اأن  والبائ�صة-،  الآلية  ومناذجها  املالتو�صية 

قد تكررت، �صواء خالل النظام القدمي اأو يف العامل املعا�رش، 

�صاملة الكثري من البلدان التي تعترب نف�صها اليوم مبناأى عن تلك 

اأن  الأخرية  الأعوام  يف  الدرا�صات  عديد  ويفوت  الظواهر. 

التنقل  واأن  الب�رشية،  تاريخ  يف  »ا�صتثنائي«  و�صع  ال�صتقرار 

التاريخية  الظروف  خمتلف  يف  للبقاء  اإ�صرتاتيجية  اإل  لي�ص 

اأجل  من  �رشورية  و�صيلة  اأنه  بل  والجتماعية،  والقت�صادية 

ممار�صة حرف ومهن غري هام�صية.
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