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مقدمة

مــًا  يبحــث كتــاب “الهجــرة الدوليــة”، لمؤلفــه خالــد كوســر، فــي موضــوع الهجــرة، الــذي احتــل مكانــًا ُمتقدِّ

علــى األجنــدة السياســــية العالميــة، نتيجــة األزمــات والكــوارث اإلنســانية المتزايــدة فــي العصــر الحديــث، 

وكذلــك رد فعــل لتنامــي كراهيــِة األجانــب والمشــــاعر الُمعاِديــة للمهاجريــن فــي كثــــير مــن البلــدان. 

ــُن الكتــاب أحــدَث البيانــات عــــن الهجــرة، وُيقــدم بعــــَض أهــم األبحــاث الجديــدة وأكثرهــــا إثــارًة  يتضمَّ

ــز علــى دراســات حالــة جديــدة ووثيقــة الصلــة بالواقــع. عــاوًة علــى  لاهتمــام حــول هــــذه القضيــة، وُيركِّ

ــي أحداثــًا عالميــة، مثــــل األزمــة الماليــة العالميــة، والربيــع العربــي، والصــراع فــي ســــوريا، وأزمــة  ذلــك، يغطِّ

ــَرت فــي أنمــاط  هــا أحــداث أثَّ فيــروس إيبــوال، وظهــور تنظيــم الدولــة اإلســــامية فــي العــراق والشــــام، وكلُّ

الهجــرة وعملياتهــا.

فــي البدايــة ُيقــدم المؤّلــف تاريخــًا موجــزًا للهجــرة الدوليــة، منــذ أولــى الهجــرات التــي تمــت فــي الــوادي 

المتصــّدع فــي إفريقيــا؛ حيــن انتقــل فــي الفتــرة الممتــدة بيــن مليــون ونصــف المليــون عــام قبــل الميــاد، 

وخمســــِة آالف عــام قبــل الميــاد نوعــا اإلنســــان: منتصــب القامــة والعاقــل، إلــى أوروبــــا فــي البدايــة ثــم 

إلــى القــاّرات األخــرى.

ــع الرومانــي علــى الهجــرة، كمــا ارتبطــت حــــركات  فــي العاَلــم القديــم اعتمــد االســــتعمار اليونانــي والتوسُّ

مهمــة خــارَج أوروبــا بإمبراطوريــات بــاد مــا بيــن النهريــن، واإلنــكا، وحضــارة وادي الســــند، وســــالة زو 

ــن الهجــرات المهمــة األخــرى فــي التاريــخ المبكــر هجــرَة الفايكنــج، وهجــرَة الصليبيــن إلــى  الحاكمــة. وتتضمَّ

ســة. األرض المقدَّ

وفــي التاريــخ الحديــث، وقعــت سلســــلة مــن فتــرات الهجــرة الكــــبرى أو أحداثهــــا، وذلــك وفقــــًا لروبــن 

خ  الهجــرات  البشــرية. ربمــا كان حــَدُث الهجــرِة فــي القرَنيــن الثامــن عشــر والِتاســع عشــر هــو  كوهــن، مــــؤرِّ

النقــل الَقاســي للعبيــد؛ فحســب التقديــــرات، ُنقــل ُزهــاء 12 مليــوَن شــــخص َقــــسرًا مــن غــرب إفريقيــا إلــى 

العالــم الجديــد، كمــا ُنِقلــت أعــداٌد أقــلُّ عبــر المحيــط الهنــدي والبحــر المتوســــط.
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ــد  ــزال َتْلقــى صــدى لــدى أحفــاد العبي ــى جانــب حجمهــا، أنهــا ال تــ ــرة، إل ــة هــذه الهجــ ــباب أهمي أحــُد أســ

ــــْخرة مــن الصيــن  ــاُل السُّ ــَق عمَّ واألمريكييــن ذوي األصــــول اإلفريقيــة تحديــدًا. وبعــد انهيــار العبوديــة، تدفَّ

والهنــد واليابــان بأعــداٍد كبيــرة، حيــث بلــغ عدُدهــم نحــَو مليــون ونصــف المليــون شــــخص مــن الهنــد 

وحدهــا، لمواَصلــة العمــل فــي َمــزارع القــوى األوروبيــة.

ــَر  ــوة صناعيــة؛ إذ هاَج ــات المتحــدة األمريكيــة كقــ ــزوغ َنجــم الوالي ــن الهجــرة ببــ ــرة التاليــة مــ ــزت الفت ــ تميَّ

مايــن الُعّمــال مــن المناطــــق االقتصاديــة الراكــدة واألنظمــة السياســــية القمعيــة فــي شــمال أوروبــا 

يــن مــن المجاعــة األيرلنديــة، إلــى الواليــات المتحــدة فــي الفتــرة  وجنوبهــا وشــرقها، فضــًا عــن أولئــك الفارِّ

ــرن العشــرين. الممتــدة مــن خمســينيات القــرن التاســع عشــر حتــى الكســاد الكبيــر فــي ثاثينيــات القــ

جــاءت الفتــرة الرئيســة التاليــة مــن فتــرات الهجــرة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة،  حيــن ظهــرت الحاجــة إلــى 

الِعَمالــة مــن أجــل دعــم اقتصــادات مــا بعــد الحــرب المزدهــرة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية وأســــتراليا. 

كانــت هــذه هــي الفتــرة التــي وصــل فيهــا العديــُد مــن المهاجريــن األتــــراك للعمــل فــي ألمانيــا، والمهاجريــن مــن 

ــَر فيهــا حوالــي مليــون  ــي الفتــرة التــي هاَج ــمال إفريقيــا للعمــل فــي فرنســا وبلجيــكا. وكانــت هــذه أيضــًا هــ شــ

بريطاني، ُيطَلق عليهم “مهاِجــــرو اِلجنيهات العشرة”، إلى أستراليا. وخال الحقبة نفسها، كان إنهاُء االستعمار 

ــى هــذا علــى األخــص فــي حركــة مايــن الهنــدوس  ــَره علــى الهجــرة فــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم، وتجلَّ َيتــرُك أَث

والمســــلمين نتيجــًة لتقســيم الهنــد عــام 1947، وحركــة اليهــود والفلســطينين بعــد قيــام دولــة إســرائيل.

بحلــول ســــبعينيات القــــرن العشــرين، انتهــــى ازدهــار الِعَمالــة المهاِجــرة الدوليــة فــي أوروبــا، لكنــه اســــتمر 

ل   كــة لاقتصــاد العالمــي فــي التحــوُّ حتــى أوائــل التســــعينيات فــي الواليــات المتحــــدة. بــدأت القــــوة المحرِّ

هــا. ثــم اكتســــبت حركــُة طالِبــِي  تحــواًل حاســــمًا إلــى آســــيا؛ حيــث ُتواِصــل معــدالُت هجــرة الِعَمالــة نموَّ

اللجــــوء والاجئيــن والمهاجريــن غيــر النظاميــن فــي الســنوات العشــرين الماضيــة أهميــة  متزايــدة فــي 

جميــع أنحــاء العالــم الصناعــي.

ويتنــاول المؤّلــف أبعــاد الهجــرة الدوليــة وديناميتهــا، مبينــًا أن األمــم المتحــدة ُتعــّرف المهاجــر الدولــي، 

ــاٍم علــى األقــل. ووفقــًا لهــذا التعريــف  ــارَج بلــِد إقامتــه المعتــاد لمــدة عــ بأنــه الشــخص الــذي َيمُكــث خــ

رت األمــم المتحــدة أنــه فــي عــام 2013 كان هنــاك ُزهــاء 232 مليــوَن مهاِجــــٍر دولــي فــي جميــع أنحــاء  قــدَّ

العالــم. وهــذا يعنــي أن واحــدًا مــن كل خمســة وثاثيــن شــخصًا فــي العاَلــم اليــوَم هــو مهاجــٌر دولــي.
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بيــن عاَمــي 1990 و2013 ارتفــع عــدُد المهاِجريــن الدولييــن حــول العــــاَلم بمقــدار 77 مليونــًا؛ أي بنســــبة 

50 فــي المئــة. وبحلــول عــام 2013 كان حوالــي 135 مليــون مهاجــر يعيشــــون فــي العالــم المتقــدم، 

و95 مليونــًا يعيشــون فــي العالــم النامــي. وبلــغ عــدد المهاجريــن ُزهــاء 72 مليــوَن مهاجــٍر فــي أوروبــا، و70 

مليونــًا فــي آســيا، و53 مليونــًا فــي أمريــكا الشــمالية، و18 مليونــًا فــي إفريقيــا، ونحــو 8 ماييــن فــي كلٍّ 

مــن أمريــكا الاتينيــة وأســــتراليا. 

فــي عــام 2000، كان قرابــة 20 فــي المئــة مــن المهاجريــن حــــول العالــم - وعددهــم نحــو 46 مليــوَن ُمهاجــر - 

يعيشــــون في الواليات المتحدة. وكان االتحاد الروســي ثــــانَي أهمِّ دولٍة ُمضيفــــة للمهاِجرين؛ إذ بلغ عدُدهم 

نحــو 11 مليــوَن مهاِجــر، ثــــم جــاءت فــي المراتــب التاليــة ألمانيــا، والمملكــة العربيــة الســعودية، واإلمــارات 

العربيــة المتحــدة، والمملكــة المتحــدة، التــي تضــم كلُّ دولــة منهــا مــا بيــن 8 و10 مايــن مهاِجــر.

ــر اليــــوَم  فــي كل جــزء مــن  هــــذه الحقائــق واألرقــام تنقــل رســــالًة مدهشــــة، وهــي أن الهجــــرة الدوليــة تؤثِّ

أجــــزاء العاَلــم، وقــد زادت الحركــُة مــن الجنــوب إلــى الشــــمال، بالتناُســب مــع الهجــرة العالميــة اإلجماليــة. 

ــه صــْوَب البلــدان  فــي الواقــع، فــإن َثمــَة أســــبابًا قويــة تدفــع النــاَس إلــى ُمغــاَدرة البلــدان الفقيــرة والتوجُّ

الثريــة. فــي الوقــت نفســــه، مــن المهــم أالَّ نتجاهــَل الحــركات المهمــــَة التــي ال تزال تحــدث داخل المناطق. 

وناحــظ أن عــــدد الاجئيــن الموجوديــن فــي العــــالم النامــي َيُفــوق نظيــَره فــي العاَلــم المتقــدم. وبالمثــل، 

فــإن أعــداد األوروبيــن الذيــن يأتــــون إلــى المملكــة المتحــدة كلَّ عــام، علــى ســــبيل المثــال، َتُفــوق أعــداَد 

األشــــخاص اآلتيــن مــن خــارج أوروبــــا.

فــي العــــالم المعاصــر، مــا برحــــت الهجــــرة الدوليــة تلعــب دورًا مهــــمًا فــي الشــــؤون الوطنيــة واإلقليميــة 

ــرون إلــى أوطانهــم  ــلها المهاجــ ــد األمــوال التــي ُيرِســ ــة ُتَعــ ــدان النامي ــد مــن البل ــة. وفــي العدي والعالميــ

مهــا البلــدان الغنيــة . ــمية التــي تقدِّ مصــدَر دخــل أهــمَّ مــن المســاَعدة الرســ

مــــة أصبحــت قطاعــــات االقتصــاد بأكملهــا، والعديــد مــن الخدمــــات العامــة،  وفــي بعــــض البلــدان المتقدِّ

ــال المهاجريــن، الذيــن ال يســهمون فــي النمــو االقتصــادي وحســب؛ بــل  تعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى الُعمَّ

ــُة المجتمعــات تتســم  ــاة االجتماعيــة والثقافيــة. وصــارت غالبي يمتــد تأثيرهــم القــوى فــي نطاقــات الحيــ

ع. بدرجــٍة مــا مــن التنــوُّ

إلــى ذلــك أوضــح المؤلــف، أن هنــاك تحديــات تطرحهــا الهجــرة الدوليــة، وأكثــَر مــا يجــري الحديــُث عنــه هــو 

ر بوجــود عاقــة  االرتبــــاط بــن الهجــرة واألمــن. وبعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر تحديــدًا ظهــر تصــوُّ
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ف بعــض المهاجريــن، وظاهــرة  وثيقــة بيــن الهجــرة الدوليــة واإلرهــاب. وتفاَقــَم هــذا مؤخــرًا بســــبب تطــرُّ

“المقاتليــن اإلرهابيــن األجانــب”.

يــــات مــن نــوع آخــر، وهــي التــي تواِجــه المهاجريــن أنفَســــهم وعائاتهــم، وكذلــك األشــــخاص  وهنــاك تحدِّ

والمجتمعــات التــي يتركونهــا وراءهــم. إذ يوجــد اليــوَم ُزهــاء 20 مليــــوَن الجــٍئ فــي جميــع أنحــاء العالــم، 

ــاد أو المــــوت. عــاوًة علــى ذلــــك،  ــن ديارهــم خوفــًا مــن االضطهــ ــروا علــى الفــرار مــ ــخاٌص ُأجِب وهــم أشــ

ض بعــض المهاجريــــن إلــى االســــتغال وُتنتَهــك حقوُقهــم اإلنســــانية بمجــرد وصولهــم إلى وجهتهم. يتعــرَّ

ــاِشرة  ــًا للفصــل التالــي.. وتبــدو اإلجابــة واضحــًة ومبــ مــن هــو المهاجــر؟ هــذا الســؤال اتخــذه الكاتــب عنوان

فــي الظاهــــر؛ إذ َتَبنــت غالبيــة الــــدول تعريــَف األمــِم المتحــدة الــــذي يقضــي بــأن المهاِجَر هو الشــــخص الذي 

يعيــش خارَجهــــا لمــدة عــام أو أكثــر. غيــر أن الواقــــع يثبــت أن اإلجابــة أكثــر تعقيــدًا ألســباب عــدة، منهــا:

أواًل، يغطي مفهوم “المهاجر” طيفًا واســعًا من األشخاص في مجموعة متنوعة مــن المواقف. 

ة التي قضوها في الخارج. ثانيًا، من الصعب جدًا إحصاُء المهاجرين وتحديُد المدَّ

ــف الشــخص عــن كونــه مهاجــرًا ال يقــلُّ فــي األهميــة عــن تحديــد متــى يصبــح  ثالثــًا، إن تحديــد متــى يتوقَّ

الشــــخُص مهاجــرًا. وإحــدى ُســبل حــدوث ذلــك هــي العــودُة إلــى الوطــن، أو أن يصيــر الشــــخُص ُمواِطنــًا 

فــي بلــد جديــــد، وتتباَيــُن اإلجــراءاُت التــي َتحُكــم هــذا التحــّول تباُينــًا كبيــرًا. 

وأخيــرًا، اقــــتِرح، نتيجــًة للعولمــة، أن هنــاك اآلن “أنواعــًا” جديــدة مــــن المهاجريــن ذات خصائــَص جديــدة، 

تشــــمل علــى ســبيل المثــال المجتمعــاِت عبــَر الوطنيــة أو الشــتات.

ثمــة ســــبٌب آَخــر وراء صعوبــة اإلجابــة عــن ســؤال “َمــن هــو المهاِجــر؟”، وهــو أنَّ مــن الصعــب إحصــاَء 

ــز علــى حالــة المملكــة المتحــدة لتوضيــح ذلــك، مــع اإلقــرار بــأن الــدول المختلفــة  ــا نركِّ المهاجريــن. َدُعون

لديهــا طرائــق متباينــة لحســاب أعــداد المهاجريــن.

هنــــاك ماحظــــات مهمــــة للغايــة نخــــرج بهــا مــن إحصــاءات الهجــرة فــي المملكــة المتحــدة: نذكــر منها، أن 

إحصــاءاُت الهجــرة الرســــمية تعجــز عــن تقديــِم صــــورة كاملــة عــن الهجــرة الدوليــــة فــي المملكــة المتحــدة. 

إحصائيــات  تتجــاوز  النظاميــن، وال  غيــر  المهاجريــن  تشــــمل  الرســمية ال  الهجــرة  إحصــاءات  وذلــك ألن 

المهاجريــــن غيــر النظاميــــن فــي المملكــة المتحــــدة كونهــا محــض تخمينــات.
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لها الحكومــة. إذ تســــتند معظــُم  ظــات مهمــــة حــول إحصــاءات الهجــرة التــي تســــجِّ ثانيــًا، هنــاك تحفُّ

اب،  اإلحصائيــات المنشــــورة حــول الهجــرة مــن المملكــة المتحــدة وإليهــا، علــى المســــح الدولــي للــركَّ

اب  وهــذا مســــح قائــم علــى عينــة صغيــرة فــي الموانــئ والمطــارات، حيــث تجــرى ُمقاَبــات مــع الــركَّ

حــول اعتزامهــم البقــاَء فــي المملكــــة المتحــدة، أو البقــاء فــي الخــــارج، فــي حالــة المغــاَدرة. وأولئــك الذيــن 

يعتزمــون البقــاَء فــي المملكــة المتحــدة أو خارجهــا، لمــدة عــام أو أكثــر، ألنــه يتــم احتســــابهم مهاجريــــن.

ــم النتائــج. كمــا أن نوايــــا النــاس غالبــًا  وال يخضــع لهــذا المســــح إال جــزٌء ضئيــل فقــط مــن الســــكان  ثــم ُتَعمَّ

ــر؛ فقــد ال يبقــون بالداخــل أو الخــارج لنفــس المــدة كمــا كانــوا يعتزمونهــا. مــا تتغيَّ

ــل، ولكــــن فقــط مــن خــــارج المنطقــة  ثالثــًا، تقيــس تصاريــــُح العمــل الصــادرة معــــدالِت دخــــوِل العمَّ

االقتصاديــة األوروبيــة؛ ألن تصاريــح العمــل ليســت مطلوبــًة مــن ِقَبــل مواطنــي الــدول األعضــاء فــي 

. األوروبيــة  االقتصاديــة  المنطقــة 

هنــا يلفــت الكاتــب، إلــى أن هــذه األنــواع مــن المشــــكات موجــودة فــي المملكــة المتحــدة، وهــي جزيــرة 

ــــل مــدى صعوبــة إحصــاء المهاجريــن فــي البلــدان  مــًا فــي العالــم، فتخيَّ صغــــيرة وأحــد أكثــر االقتصــادات تقدُّ

الفقيــرة التــي ال تمتلــك المهــارات أو الخبــرة الازمــة لمراَقبــة حدودهــا، أو فــي البلــدان ذات الحــدود البريــة 

كات مفاجئــة واســعة النطــاق عبــر الحــدود. الطويلــة، أو فــي األماكــن التــي تحــدث فيهــا تحــرُّ

ــف بهــا النــاس عــن كونهــم مهاجريــن،  يوضــح كوســر، أن العــودة إلــى الوطــن هــي أحــد الســــبل التــي يتوقَّ

علــى الرغــم مــــن أن النــاس يحتفظــون فــي كثــــير مــن األحيــان بعناصــر مــن الُمماَرســــات والهويــات الجديــدة 

التــي اكتســــبوها فــي الخــارج حتــى بعــد عودتهــم إلــى الوطــن. وال توجــد تقديــــراٌت عالميــة لحجــم الهجــرة 

العائــدة، وإن كان معظــم الخبــراء يعتقــدون أنــه كبيــر.

ومــن الطرائــق التــي تنتهــي بهــا الهجــرة، أن يتحــّول المهاجــرون إلــى مواطنيــن فــي بلــد جديــد. فــي بعــض 

البلــدان تكــون هــذه العمليــة ســهلة وســريعة نســبيًا، لكــن فــي بلــدان أخــرى يــكاد يكــون مــن المســــتحيل 

ــق تفســير هــذا االختــاف بخصائــص المهاجريــن أنفســــهم بقــدِر مــا  ــة مختــارة. وال يتعلَّ حــدوُث ذلــك إال لِقلَّ

ــق بتاريــِخ دول معينــة وأيديولوجياتهــا وهياكلهــا. يتعلَّ

تهم ال يقل أهمية عــن كيفية تحديد الهياكل الرســمية  يمكن القول إن شــعور المهاجرين أنُفِســهم بُهِويَّ
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 أو المجتمعــات الُمِضيفــة لَمــن هــو المهاِجــــر وَمــن ليــس كذلــك. هنــا يفيدنــا التركيــز علــى مفهوَميــن:

وســيجري  خــاف،  ومحــلُّ  ــدان  ُمعقَّ المفهوَميــن  كا  الوطنيــة”.  عبــر  و”المجتمعــات  “الشــتات”  همــا 

َقــدر اإلمــكان. تعريفهمــا هنــا بعبــارات بســيطة 

ــــَتات دالالٌت كاســــيكية، وُيســتخَدم عــادًة لإلشــــارة إلــى هجــرِة اليهــود بعــد تدميــر الهيــكل  لمصطلــِح الشَّ

ــان علــى  ــق فــي بعــض األحي ــاء الحديــث للمفهــوم، كان ُيطبَّ ــة. وحتــى اإلحي الثانــي فــي عــام 70 ميادي

وا مــن الَمْذبحــة التــي ارتكَبْتهــا الدولــــة العثمانية خــال الحرب العالمية  العبيــد األفارقــــة واألرمــن الذيــن فــرُّ

األولــى وبعدهــا مباَشــرًة. ومــا تشــــترك فيــه هــــذه التجــارُب هــو عمليــاُت النــزوِح غيــِر الطوعــي الواســعُة 

النطــاق، وعــدُم القــدرة علــى العــودة إلــى الوطــن.

ــــص فكرتــه فــي أن بعــض المهاجريــن بدؤوا يعيشــــون بين  أمــا مفهــوم “المجتمعــات عــــبر الوطنيــة”، فتتلخَّ

الــــدول. وهــم يحافظــون علــى ِصــات اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســــية مســتدامة مــع أشــخاٍص وأماكــَن 

فــي بلدانهــم األصليــة، وهــــذه الصــات تتجــاوز الحــدوَد الوطنيــة.

ن مــن  وفقــًا للباحــث الرائــد فــي شــــؤون الهجــــرة، أليخانــدرو بورتــس، فــإن المجتمعــات عبــر الوطنيــة تتكــوَّ

م االقتصــــادي  شــــبكاِت كثيفــة عبــر اِلحــدود السياســــية أنشــأها المهاِجــرون فــي َســــْعيهم لتحقيــــق التقــــدُّ

واالعتــراف االجتماعــــي. ومــن خــال هــذه الشــــبكات يســــتطيع عــدٌد متزايــد مــن األشــــخاص أن يعيشــــوا 

لــون بســــهولٍة بيــن الثقافــات، ويمتلكــون  ــي اللغــة، ويتنقَّ حيــاة مزدوجــة. وغالبــًا مــا يكــون المشــــاركون ثنائيِّ

منــاِزَل فــي كثيــٍر مــن األحيــان فــي بلَديــن، ويســــَعون إلــى تحقيــِق َمصالــح اقتصاديــة وسياســــية وثقافيــة 

ــب وجوَدهــم فــي كَلْيهمــا. تتطلَّ

فيمــا يخــص العاقــة بيــن الهجــرة والعولمــة، يــرى كوســر أن الهجــرة الدوليــة ُتشــّكل ُبْعــــدًا مهمــًا مــن أبعــاد 

م  رات في الهياكل االقتصاديــــة واالجتماعية العالميــــة. وتقدِّ أ من التغــــيُّ العولمة، وأضحت جــــزءًا ال يتجــــزَّ

ؤ  الفــــوارُق التنمويــة والديموغرافيــة والديمقراطيــة المتزايــــدة حوافــَز قويــًة لارتحــال. كمــا يــؤدي تجــزُّ

ــال المهاجريــن هنــاك.  أســــواِق العمــل فــي الــدول الغنيــــة إلــى زيــادة الطلــب علــى العمَّ

لْت ثورُة االتصاالت الوْعَي المتزايــد بالتفاوتات والفرص المتاحة للمهاجريــن المحتملين. وســهَّ

ق في وســــائل النقل فقد جعل االرتحاَل أرخَص وفي المتناول بدرجٍة أكبر. واتسعت  ُم المتحقِّ أمــــا التقدُّ

شبكاُت الهجرة بسرعة وســهلت الهجرة بدرجٍة أكبر. 
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بخصــوص الفــوارق المتزايــدة بيــن البشــر، وهــي مــن أقــوى دوافــع الهجــرة، تذكــر بيانــات البرنامــج االنمائــي 

لألمــم المتحــدة، أنــه فــي عــام 2013 كان هنــاك 2.2 مليــار شــــخص - أو 15 فــي المئــة مــن ســكان العاَلــم 

- يعيشــــون تحــت خــط الفقــر. ويعانــي 842 مليونــًا مــن الجــوع المزِمــن. ويفتقــر أكثــر مــن مليــار شــــخص إلى 

الميــاه الصالحــة للشــرب، ويعيــش 6.2 مليــار شــــخص مــن دون صــرف صحــي مناِســــب. وفــي جميــع أنحــاء 

العــــاَلم، ُحــِرم ُزهــاء 115 مليــون طفــل مــن التعليــم االبتدائــي األساســي، معظمهــم فــي إفريقيــا جنــوب 

الصحــراء الكبــرى وجنــوب آســيا. 

ــة خــال األزمــة  ــن ارتفــاع معــّدل البطالــ ــرة البحــُث عــن عمــل. وعلــى الرغــم مــ مــن أقــوى بواعــث الهجــ

الماليــــة العالميــة، بيــن عاَمــــْي 2008 و2010، فقــد انخفــض معــــّدل البطالــة اإلجمالــي فــي العاَلــم 

المتقــــّدم فــي العقــود األخيــرة. وعلــى النِقيــض مــن ذلــك فقــد زاد المعــدل فــي غالبيــة دول العاَلــم 

النامــي. وتســتأثر منطقــة الشــرق األوســــط وشــــمال إفريقيــا بأعلــى معــدل للبطالــة بنســبة تزيــد عــــلى 12 

ــة. ــة فــي االقتصــادات الصناعي ــو 6 فــي المئ ــًة بنحــ ــة، ُمقاَرن فــي المئ

ْخــل تّتســم بتجزئــِة أســواق  كمــا يشــير المؤلــف إلــى نقطــة مهمــة، وهــي أن  االقتصــادات المرتفعــة الدَّ

ــال المحليــون قطاعــات مــن ســــوق العمــل ألنها  العمــل تجزئــة متزايــــدة. ويحــدث هــذا عندمــا يرفــــض العمَّ

ــال المهاجريــن.  يــة، ومــن َثــم أصبحــت تحــت ســــيطرة العمَّ منخفضــُة األجــر، وغيــر آمنــة، وذات مكانــــة متدنِّ

ــال المحليــون يُحجمــون عــن العمــل فــي هــذه الوظائــف،  وحتــــى خــال األزمــة الماليــة العالميــــة كان الُعمَّ

ــال المهاجريــن بصــرف النظــر عــن االتجاهــات االقتصاديــة. وهكــذا اســتمرَّ الطلــُب علــى العمَّ

وتزاداد معّدالت الهجرة أيضًا بسبب ما ُيعرف بـــ “شبكات الهجرة”، التي ُتنِشــئ دورًة ذاتيَة االســتدامة، 

وتنقــل معظــم المهاجريــن إلــى بلــــداٍن لديهــم فيهــا أصدقــاء أو أقــارب، وتربــط المهاجريــــن المحتمليــن فــي 

البلــدان الفقــــيرة بوجهــات محتملــة فــي البلدان الغنية.

ويشــير المؤلــف إلــى حــدوث توّســع كبيــر فــي الحقــوق واالســتحقاقات التي تســمح ألشــــخاٍص بعينهم بعبور 

ــلى  ــم عــ ــت معظــم دول العاَل عــ ــَر مــن أي وقــت مضــى. كمــا وقَّ الحــدود والبقــاء فــي الخــارج بســهولة أكب

جئيــن لعــــام 1951 التــي تضمــن حمايــَة الاجئيــن ومســــاعدتهم خــارج بادهــــم. اتفاقيــة األمــم المتحــدة لاِّ

ق حريــُة حركة  مع ذلــك، من الممكــن المباَلغة في مدى هــذه الحقوق واالســتحقاقات الجديدة؛ فلم تتحقَّ

العمالــة فــي غالبيــــة االتفاقيــــات االقتصاديــة اإلقليميــــة خــارج االتحــاد األوروبــي. وفــي الواليــــات المتحــدة، 
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تــة الصــادرة للمهاجرين  ــرت المخــــاوُف األمنيــة علــى سياســــات الهجــرة لدرجــة أن عــدَد تأشــيرات العمــل المؤقَّ أثَّ

صــن والخبــراء انخفــض إلــى أكثــــَر مــن النصــف منــذ أحــداث الحــادي عشــر مــن ســــبتمبر.  المتخصِّ

مــو َطَلبــاِت َلــم َشــمل األســرة عمليــات إداريــة صارمــة بشــــكل متزايــد، كمــا يوجد قيــود متزايدة  ويواجــه مقدِّ

ية. على حركة العديد من األشــــخاص اآلخرين، مثل طالبي اللجــــوء والمهاجرين ذوي المهارات المتدنِّ

بخصــوص عاقــة الهجــرة بالتنميــة، يــرى المؤلــف أن الهجــرة تحمــل تأثيــرًا إيجابيــًا علــى بلــدان المنشــأ، 

مــون ُمســــاَهمات أخــــرى مــن الخــارج أيضــًا، وعندمــا  حيــث ُيرِســل المهاجــرون مبالــغ طائلــة مــن المــال وُيقدِّ

ــارات وخبــرات وصــات جديــدة إلــى أوطانهــم.  يعــــودون ُيمِكنهــم جلــب مهــ

وعلــى الجانــب الســلبي، يمكــن للهجــرة أن تســتنِفَد المهــارات مــن بلدان تعانــي بالفعل من نقص المهارات 

بســبب هجرة العقول.

يشــير مصطلــح التحويــات، إلــى األمــوال التــي ُيرِســــلها المهاجــرون فــي الخــارج إلــى أوطانهــم األصليــة. وفــي 

ُعهــا رســــميًا، فــإن مــن  حيــن ُترَســل بعــُض األمــوال إلــى الوطــن مــن خــال األنظمــة المصرفيــة، وُيمِكــن تتبُّ

المحتَمل أن ُيرَسل المزيد إلى الوطــــن من خال قنوات غير رســــمية. وأحُد األســــباب هو التكاليــــف الباهظة 

ــط العالمــي فــي عــــام 2015 ثمانيــًة فــي المئــة.  ـّ التــي غالبــًا مــا تفرضهــــا البنــوك والــوكاء؛ فقــد بلــــغ المتوسـ

تشــــمل قنــواُت التحويــات غيــر الرســــمية المهاجريــن الذيــن يأخــذون نقــودًا إلــى الوطــن عنــد عودتهــم فــي 

اُد األعمــال والتجــار الذيــن  زيــارات، أو إرســاَل أمــوال إلــى الوطــن مــع األصدقــاء أو األقــارب. وأحيانــًا يقــوم روَّ

يســافرون بانتظــام مــن الوطــن وإليــه بنقــل األمــوال للمهاجريــن مقابــل عمولــة صغيــرة.

ُيصــِدر البنــك الدولــي تقديــرات ســنويًة لحجــم التحويــات حــول العاَلــم. وتذهــــب التقديــرات إلــى أنــه فــي 

ــل التحويــات الرســــمية  عــام 2015، أرســــل المهاجــرون نحــو 586 مليــار دوالر إلــى بادهــــم، وبذلــك ُتمثِّ

ــد التحويــات  ــاَلم بعــد النفــط. كمــا ُتَعــ ــلعة قانونيــة حــول العــ مــن حيــث القيمــة ثانــَي أكبــِر نقــٍل ألي ســ

فــي الــدول الناميــة أهــمَّ مصــدٍر للتمويــل الخارجــي بعــد اســــتثمارات الشــركات، وتصــل قيمتهــــا إلــى ِضعــف 

قيمــة التبرعــات الــواردة عبــر المســاعدات التنمويــة والجمعيــات الخيريــة.

منظمــات الشــتات تلعــب دورًا إيجابيــًا هــي األخــرى فــي اقتصــادات بلدانهــا األصليــة، وهــذه المنظمــات 

تتكــّون إذا مــا توافــر عــدد كبيــر مــن المهاجريــــن، مــن بلــدة أو مدينــة أو منطقــــة أو بلــد يعيشــــون معــًا فــي 
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مــات أشــكااًل متنوعــة، مــن بينهــا الجمعيــات المهنيــة التــي قــد  نفــس بلــد المقصــــد. وتتخــــذ هــذه المنظَّ

مــاُت القائمــة علــى  تضــم األطبــاَء أو المحاميــن أو المعلميــن المهاجريــن مــن نفــس األصــل. وهنــاك المنظَّ

يــن والجنــس والعمــل الخيــري والتنميــة.  االهتمامــات المشــتركة، مثــل الرياضــة والدِّ

عــات مــن أعضائهــا وترســــلها إلــى بلدانهــم األصليــة ألغــراض التنميــة  مــات الشــتات عــادًة التبرُّ تجمــع منظَّ

المســــتمرة. أو المســــاعدة في حاالت الطــــوارئ.

كمــا فــي حالــــة التحويــات،  فــي حيــن أن المغتربيــن يمكــن أن يســــاهموا فــي التنميــة فبإمكانهــم أيضــًا 

ــــَتات اإلثيوبيــة واإلريتريــة  مــات الشَّ المســــاَهمُة فــي الحــرب. وقــد ســــاعَدِت التحويــاُت الماليــة مــن منظَّ

ــــَتات  مــات الشَّ بالتأكيــد فــي تمويــل الصــراع بيــن هَذْيــن البلَدْيــن. عــاوة علــى ذلــك، غالبــــًا مــا تخضــع منظَّ

لســــيطرة مجموعــة دينيــة أو ِعرقيــة معينــة، وغالبــًا مــا تســتهدف ُمســاَهماُتها تلــك المجموعــاِت المعينة، 

ممــا يــؤدي إلــى تفاُقــم الفــوارق داخــل الدولــة الواحــدة.

مــات  إلــى جانــب إرســــال التحويــات الماليــة إلــى الوطــن، وتقديــِم مســــاَهمة جماعيــة مــن خــال منظَّ

ــــَتات، فــــإن الطريقة الثالثــــة التي يمكــــن للمهاجرين بها المســــاَهمُة في التنمية هي العودة. ويمكــــن  الشَّ

خراتهــم مــن الخــارج لاســتثمار فــي الوطــن عنــد عودتهــم. كمــا يمكنهــم العــودُة إلــى  للمهاجريــن جْلــــُب مدَّ

ل أساســًا للتجــار وأنشــطة االســــتيراد والتصديــر. الوطــن بشــــبكة جيــدة مــن االتصــاالت بالخــارج، قــد ُتشــكِّ

كذلــك، عنــد ارتفــاع مســــتويات البطالــة فــي الوطــــن مــن الممكــن أن تكــون الهجــرُة شــيئًا إيجابيــًا، ألنهــا 

ــل مــن المناَفســة علــى الوظائــف المحــدودة. وهــذا أحــد األســــباب التــي تدفــــع حكومــَة الفلبيــن،  ُتقلِّ

مثــًا، إلــى تشــجيع الهجــرة بشــكٍل إيجابــي، وثمــة ســبب آخــر بالطبــع وهــو األمــوال التــي ُيرِســلها هــؤالء 

ــى أوطانهــم. المهاجــرون إل

ــن األفضــل فــي ريــادِة  ــًا مــن بيــ ــة، ويكــون المغــاِدرون أحيان ــون الهجــرُة انتقائيــ ومــع ذلــــك، يمكــن أن تكــ

األعمــال، واألعلــى تعليمــًا، واألذكــــى فــي المجتمــع.

علــى الجانــب اآلخــر، يمكــن لحركــة هجــرة أدمغــة ذوي المهــارات المتمّيــزة، أن تســــتنزف البلــَد األصلــي مــن 

المهــارات النــادرة. وباإلضافــة إلــى فقــــدان هــذه المهــارات فــإن هجــــرة األدمغــة تعنــي أيضــًا أن البلــدان لــن 

تحصــل علــى أي عائــد مــن االســتثمار فــي تعليــم مواطنيهــا وتدريبهــم.
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فــي فصــل بعنــوان، الهجــرة غيــر النظاميــة، يذكــر المؤلــف، أن المهاجريــن الوافديــن بطريقــة غيــر نظاميــة 

يغــادرون بلدانهــم للدوافــع ذاتهــــا، َمَثلهــم كَمَثــل أي مهاجريــــن آَخريــن. ويرجــع الســــبب وراء زيــادة أعــداد 

القيــود  زيــادة  إلــى  الوافديــــن بطريقــٍة غيــر نظاميــة، وليــس بطريقــــٍة قانونيــة، باألســــاس  المهاجريــن 

ــة، فــي بلــدان المقصــد. كات القانونيــ المفروضــة علــى التحــرُّ

ــن العوائــق بســبب النقــِص الحــادِّ فــي البيانــات الدقيقــة،  ــير النظاميــة مزيــدًا مــ ــل الهجــرة غــ يواجــه تحليــ

ممــا يجعــل مــن الصعــب تحديــــُد االتجاهــات أو ُمقاَرنــُة حجــــم الظاهــرة فــي أجــزاء مختلفــة مــن العالــم. أحــد 

أســــباب ذلــك مفاهيمــّي، فالمصطلــح يعبــر عــن مجموعــة مــن األشــــخاص الذيــن يمكــن أن يكونــوا فــي 

ــَر حالــة األشــخاص مــن الوضــع النظامــي إلــى  وضــع غيــر نظامــي ألســباب مختلفــة، ومــن الممكــن أن تتغيَّ

غيــر النظامــي، أو العكــس.

ــل فــي أن َحْصــَر المهاجريــن غــــير النظاميــــن يــكاد يكــــون مســــتحيًا. فمــــن  َثمــَة ســــبٌب آَخــر منهجــي، ويتمثَّ

َث إلــى الســــلطات خوفــًا مــن  ــح أن يتجّنــَب األشــــخاُص الذيــن ليــس لديهــم وْضــع قانونــي التحــدُّ المرجَّ

كشــــف أمرهــم، ومــــن َثــم ال يجــري تســــجيلهم.

ــل مشــــكلة أخــرى فــي إمكانيــة الوصــــول إلــى البيانــات التــــي جُمِعــت، مهمــا كانــت محــدودة. ففــــي  تتمثَّ

دوٍل عديــدة، ُتجَمــع هــذه البيانــات علــى يــــِد وكاالِت إنفــاذ القانــون وال تكــون متاحــًة للجمهــور. 

ومــع ذلــك، هنــاك إجمــاٌع واســــُع النطــاق علــى أنــه بالتراُفــق مــع زيــادة أعــداد المهاجريــن الدولييــن زادت 

نســــبة المهاجريــن غيــر النظاميــن.

وحســب تقديــراِت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة فــإن أوضــاع مــا ال يقــلُّ عــن 5 ماييــــن، أو 10 

فــي المئــة، مــن المهاجريــن فــي أوروبــا هــم غيــر نظاميــة، وُيضــاف إليهــم نصــُف مليــون آَخــرون كلَّ عــــام. 

ــيُر  ــة غــ ــكا الاتيني ــا وأمري ــن إفريقي ــن فــي كلٍّ مــ ــة مــن المهاجري ــن 50 فــي المئ ــَر مــ ــد أيضــًا أن أكث وُيعتَق

ــراُت المركــز الدولــي لتطويــر سياســــات الهجــرة إلــى أن مــا بيــن 5.2 و4  نظامييــن. وإجمــااًل، ذهبــت تقديــ

مايــن مهاجــر َيعُبــرون جميــَع الحــدود الدوليــة دون تصريــٍح كلَّ عــام. ال رْيــَب فــي أن هــــذه األرقــام مهمــة، 

عــــلى الرغــم مــن عــدم موثوقيتهــا. ومــن الســــهل أن نــرى كيــف يمكــن أن تثيــر القلــق .

ل  يقــول كوســر، فــي الخطــاب الســــياسي واإلعامــي غالبــًا مــا ُتوَصــف الهجــرة غيــر النظاميــة بأنهــا تشــكِّ

ــم  تهديــدًا لســــيادة الدولــة. والحجــُة التــي يســــتند إليهــا هــذا الــرأي، هــي أن للــدول حّقــًا ســيادّيًا فــي التحكُّ
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دون هــذه الســــيادَة عن طريــــِق انتهــاك هذا الحق.  بَمــن َيعُبــر حدوَدهــا، وأن المهاجريــن غيــر النظاميــن يهــدِّ

ـــب علــى ذلــك أنَّ وقــَف الهجــرة غــــير النظاميــة أمــٌر جوهــري إلعــادة تأكيــد الســــيادة الكاملــة. وفــي  ويترتـّ

ــة.  ــٌد ألمــن الدول ــر النظاميــة علــى أنهــا تهدي فــًا، ُينَظــر أيضــًا إلــى الهجــرة غي ــر تطرُّ بعــض الخطابــات األكث

وربمــا توفــر إلــى جانــب اللجــوء قنــوات محتملــة لدخــول اإلرهابيــن إلــى البــاد.

إلــى ذلــك، يمّثــل االتجــار بالبشــر نســبة صغيــرة مــن الهجــرة غيــر النظاميــة حــول العالــم، وعلــى الرغــم مــن 

الخلــط الســائد بيــن االتجــار بالبشــر وتهريــب المهاجريــن، فــإن هنــاك تمييــزًا قانونيــًا بيــن االتجــار بالبشــر 

وتهريــب المهاجريــن.

جــاَر  جــار بالبشــر الصــادر عــام 1999 االتِّ ف بروتوكــــول األمــم المتحــدة لَمنــع وَقمــــع ومعاَقبــة االتِّ يعــرِّ

بالبشــر علــى النحــو التالــي:

“تجنيــُد أشــخاٍص أو َنْقلهــم أو تنقيلهــم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، 

أو غيــر ذلــك مــن أشــكال الَقســر أو االختطــاف أو االحتيــال أو الخــداع أو اســتغال الســــلطة أو اســتغال 

ــي َمبالــَغ ماليــٍة أو مزايــا لنيــل مواَفقــِة شــخص لـــــه ســيطرة علــى شــخٍص  حالــة َضعــف، أو بإعطــاء أو تلقِّ

آَخــر، لغــرض االســتغال”.

بينمــا ُيعــّرف تهريــب المهاجريــن بأنــه: “تدبيــر الدخــول غيــر المشــروع ألحــد األشــــخاص إلــى دولــة طــــرف، 

ليــس ذلــك الشــــخُص مــن مواطنيهــا أو مــن الُمِقيمــــن الدائميــن فيهــا، وذلــك مــن أجــل الحصــول، بصــــورة 

مباِشــرة أو غيــر مباِشــرة، علــى منفعــة ماليــة أو منفعــة ماديــة أخــرى”. 

ــن قيــاَم  جــار بالبشــر، فــإن تهريــــب المهاجريــن طوعــــيٌّ إلــى حــّد كبيــر. وهــــو يتضمَّ وعلــى النقيــــض مــن االتِّ

بيــن لنقلهــم إلــى بلد المقصد  المهاجريــن المحتمليــن، أو فــي أغلــــب األحيــان عائاتهــم، بدفــع المــال للمهرِّ

ضــون  ب بشــــكٍل طبيعــي، بحيــث ال يتعرَّ بشــكٍل غيــر قانونــي. وبعــد وصولهــم ينتهــي ارتباُطهــم بالمهــرِّ

جــار. الحقــًا لاســتغال كــم هــو حــال ضحايــا االتِّ

بــوٍن  ــًة عــــليهم. فمــن الممكــن أن يفــــرض المهرِّ يفــرض تهريــــب المهاجريــن غيــر النظامييــن مَخاِطــَر جمَّ

بــون دائمــًا بإبــاغ  تكلفــًة مقداُرهــــا عــدة آالف مــن الــدوالرات لنقلهــم مــن مــكان إلــى آخــر. وال يقــوم المهرِّ

المهاجريــن مســــبقًا بالمــكان الــذي  ســينقلون إليــه. 
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بــــو المهاجريــن غيــر آِمنــة، وقــد ينتهــي الحــال  وغالبــًا مــا تكــون وســــائل النقــل التــي يســــتخدمها ُمهرِّ

بــون ويعجــزوا عــن إكمــال الرحلــة التي  ــى عنهــم المهرِّ بالمهاِجريــن الذيــن يســــافرون بهــذه الطريقــة بــأن يتخلَّ

دفعــوا ثمنهــا. مــا يــؤدي إلــى غــرَق العديــُد مــــن المهاجريــن فــي البحــر، أو اختنــاق فــي حاِويــاٍت مغَلقــة، أو 

تعــّرض لاغتصــاب وســوء المعاملــة خــال العبــور.

َم  ننتقــل اآلن إلــى الاجئيــن وطالبــي اللجــوء. فيذكــر المؤلــف، أن طالــب اللجــوء هــو الشــــخص الــذي تقــدَّ

بطلــٍب للحصــول علــى الحمايــة الدوليــة. بمجــرد وصولــه إلــى البلــد الــذي يطلــب فيــه الحمايــة، علــى الرغــم 

َم بطلــب للحصــول علــى اللجــوء خــارج البلــد الــذي ُتطَلــب فيــه الحمايــة، علــى ســبيل  مــن أن بمقــدوره التقــدُّ

المثــال، فــي ســفارة أو قنصليــة. 

ــًا لمعاييــِر اتفاقيــة األمــــم المتحــدة لعــام 1951 المتعلقــة بوضــع  ُيَبــت فــي طلبــات طالِبــي اللجــوء وفقــ

ميــن غيــر  مــون الناجحــــون وضــع اللجــوء ويصبحــون الجئيــن. ويمكــن للمتقدِّ الاجئيــن. وُيمنــح المتقدِّ

الناجحيــن االســــتئناُف، وإذا لــم ُيقَبــل اســــتئناُفهم  ينتظــر منهــم ُمغــاَدرة البــاد. 

د حقوَقهــــم  ف الاجئيــن وُتحــدِّ جئيــن مــن مجموعــة مــن القوانيــن التــي ُتعــرِّ ــف النظــام الدولــي لاَّ يتألَّ

ــع أن تلتــزم بهــــا الــدول، بالرغــم مــن كونهــا غيــر ملزمــة قانونــًا.  والتزاماتِهــم، ومــن مجموعــة معاييــر ُيَتوقَّ

ســات. واالتفاقيــُة القانونيــة الحاســمة  ويجــري تطبيــق هــذا النظــام ومراَقبتــه مــن جانــب عــدد مــن المؤسَّ

فــي هــذا الســياق، هــي اتفاقيــُة األمــم المتحــدة لعــام 1951 المتعلقــة بوضــع الاجئيــن. 

جئيــن. مــن أهمهــا: حــقُّ الشــخص فــي مغــاَدرة بلــده،  وهنــاك معاييــر وقواعــد تحكــم اســــتجاباِت الــدول لاَّ

والحــقُّ فــي دخــول أراضــي الــدول األخــرى، وتقديــم اللجــوء كعمــل غيــر ســــياسي، وعــدم إعــادة الاجئيــن 

قســرًا إلــى بلدهــم، وتوفيــر الحقــوق االقتصاديــــة واالجتماعيــة الكاملــة مــع إلــزام الــدول بُمحاَولــة توفيــِر 

جئيــن.  حلــوٍل دائمــة لاِّ

بالمثل، يقع على عاتق الاجئين التزامات، أولها وأهمها طاعُة قانون الدولة المانحة لِلجوء.

إلــى ذلــك، يبيــن كوســر، أن الجغرافيــا العالميــة لاجئيــن، تغّيــرت إلــى حــدٍّ كبيــر منــذ دخــول النظــــام الدولــي 

وا مــن االضطهــاد  ــرُّ ي األول فــي محاَولــــة إيجــاد حلــــول لمــن فــ ــَل التحــدِّ ــَز التنفيــذ. وقــد تمثَّ جئيــن حيِّ لاِّ

النــــازي فــي ألمانيــا وأوروبــا المحتلــة. وُأِعيــــد توطيــُن العديــد مــن هــؤالء األشــخاص فــي نهايــة المطــاف 

فــي الواليــات المتحــدة.
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بحلــول ســتينيات القــرن العشــرين، ظهــرت أعــداد كبيــرة مــن الاجئيــن الُجــدد فــي إفريقيــا نتيجــًة إلنهــاء 

ــدان األفريقيــة المجــاورة.  ــتعمار. واســتقرَّ كثيــٌر مــن هــؤالء الاجئيــن بصــورة دائمــة فــي البلــ االســ

َل التركيــُز الجغرافــي لنظــام الاجئيــن مــرًة أخــرى إلــى جنــوب وجنــوب شــرق آســــيا؛  وفــي الســــبعينيات، تحــوَّ

نتيجــة والدة دولــة بنجاديــش فــي عــام 1971، والحــرب فــي فيتنــــام وأماكــن أخــرى فــي الهنــد الصينيــــة. 

وُأِعيــد توطيــن بعــض هــؤالء فــي نهايــة المطــــاف فــي أوروبــا.

ــو تواُفــد الاجئيــن فــي وقــــت واحــد مــــن دول العاَلــم  ــعينيات هــ ــر فــي َعْقــد التســ ــُر الافــت للنظــ األمــ

ــرن  ــابق والقــ ــوفييتي الســ ــواء. مــن البوســنة وكوســوفو واالتحــاد الســ م والنامــي علــى حــدٍّ ســ ــدِّ المتقــ

اإلفريقــي وروانــــدا والعــراق وأفغانســتان وتيمــور الشــرقية. 

فــي الوقــت نفســه، كانــت عمليــات ُكــــبرى لعــودة الاجئيــن َتحــــُدث فــي موزمبيــــق وناميبيــا، ثــم فــي 

أفغانســتان والبوســــنة أيضــًا ُقــرَب نهايــة التســــعينيات. عــاوًة علــى ذلــك، وللمــرة األولــى، بــدأت أعــداٌد 

م. ومــا بــدأ كمشــكلة  كبيــرة مــن الاجئيــن فــي الســفر خــارج مناطقهــم لطلــب اللجــوء فــي العالــم المتقــدِّ

أوروبيــة إلــى حــدٍّ كبيــر، فــي نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، أضحــى ظاهــرًة عالميــة، ذات تعقيــدات هائلــة.

 

فــــات األكاديميــة وتقاريــر الــوكاالت،  حركــة الاجئيــن هــذه كان لهــا عواقــب، تناولتهــا الكثيــر مــن المؤلَّ

وتراوحــت بيــن اآلثــار النفســــية علــى الاجئيــن، واآلثــار البيئيــة لمخيــــمت الاجئيــن، وانتشــار فيــروس نقــص 

المناعــة البشــرية/ اإليــدز بيــن الاجئيــن. وغيرهــا مــن العواقــب التــي أخــذت فــي الظهــور واالنتشــار فــي 

أماكــن تموضــع الاجئيــن فــي مناطــق مختلفــة حــول العالــم.

هنــاك حلــول ثاثــة ُتوَصــف بأنهــا دائمــٌة لمشــــكلة الاجئيــن. ومــن الممكــن أن يكــون كلُّ حــل منهــا ُمعِضًا 

وال يفلــح أيٌّ منهــا بصــــورة جيــدة فــي الوقــت الحالــي، بســبب ارتفــاع أعــداد الاجئيــن، وتزايــد نســــبة 

حــاالت اللجــوء المطولــة، وقلــة أعــداد العائديــن.

فعلــى  ديارهــم.  إلــى  الاجئيــن  عــودة  بمعنــى  الطوعيــــة،  العــــودة  هــو  عــادًة  األمثــــل  •  الحــلُّ 

حــاالٍت  هنــاك  فــإن  الاجئيــن،  حمايــة  فــي  أساســي  مبــدٌأ  الَقســرية  اإلعــادة  عــدم  أن  مــن  الرغــم 

أمــان. فــي  ديارهــم  إلــى  العــودُة  بإمكانهــم  يكــون  أن  وقبــل  إرادتهــم،  ضــّد  الاجئــون  فيهــا   ُيعــاد 

ــل فــي كيفيــة تحديــد الوطــن. هــل مــن  ــودة إلــى الوطــن تتمثَّ ــرى محتملــة فــي العــ  وَثمــَة معضلــٌة أخــ
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المناســب، علــى ســبيل المثــال، إعــادة الاجئيــن إلــى مــــكاٍن آِمــن فــي بلدهــم األصــــلي، حتــى لــو كانــت 

منطقتهــم األصليــة ال تــزال غيــر آِمنــة؟ تجيــب المفوضيــُة الســــامية لألمــم المتحــدة لشــــؤون الاجئيــن 

عــن هــذا الســؤال بــا، غيــر أن عــددًا متزايــدًا مــن الــدول يجيــب بنعــم.

ــتقرارًا دائمــًا فــي البلــد الُمِضيــف.  •  الحــلُّ الثانــي هــو االندمــاُج المحلــي، وبموجبــه يســتقرُّ الاجئــون اســ

فــي ســتينيات القــرن العشــرين وســبعينياته كان هــذا الحــل شــائعًا إلــى حــدٍّ مــا فــي إفريقيــا علــى وجــه 

الخصــوص. وفــي بلــدان مثــل تنزانيــا، ســــاَعَد الاجئــون فــي دعــم االقتصــادات المحليــة مــن خــال 

االســتقرار فــي الُقــرى والبلــدات.

ــائعًة إلــى  •  الحــلُّ الدائــم األخيــُر هــو إعــادُة التوطيــن فــي بلــد ثالــث. وكانــت إعــادُة توطيــن الاجئيــن شــ

حــــدٍّ مــا فــي أوروبــا خــال ســــبعينيات القــرن العشــرين وثمنينياتــه، عندمــا وصــل إلــى هنــاك العديــد مــن 

الفيتناميــن، والاجئــون مــن نظــام بينوشــيه فــي تشــيلي. ومــع ذلــك، فــإن حصــَص إعــادِة التوطيــن فــي 

أوروبــا اليــوَم غيــُر كافيــة بشــــكل صــارخ. 

فيمــا يتعلــق باللجــوء فــي دول العالــم الصناعــي، يــورد المؤلــف، أن قضيــة اللجــوء بــدأت تجتــذب اهتمامــًا 

متزايــدًا فــي أوروبــا علــى وجــه الخصــوص فــي بدايــة التســعينيات، عندمــا بلــغ عــدد طالِبــي اللجــوء الذيــن 

وصلــوا إلــى هنــاك ذروتــه؛ إذ ناهــز 700 ألــف شــخص فــي عــام 1992. وعــاوًة علــى ذلــك، تضاَعــَف 

يــن مــن الحــرب فــي البوســنة. العــدُد مــع وصــول مــا يقــرب مــن مليــون الجــئ إلــى أوروبــا الغربيــة فارِّ

ب العديــد مــن الســمات األخــرى لطالِبــــي اللجــوء فــي ذلــك الوقــت فــي زيــــادة  إلــى جانــب األعــداد، تســــبَّ

ــــن لَوْصفهم.  القلق. حيث كانوا َيِصلون دوَن تصريــــح، وكثيرًا ما اســــُتخِدم مصطلُح طالِبِي اللجــــوء العفويِّ

وخــال ســــبعينيات القــرن الماضــي وثمنينياتــه أعــــادت أوروبــا توطــَن الاجئيــن غيــر أن عدَدهــم وســــمتهم 

ــِم بلــدان المقصــد.  وطريقــَة وصولهــم كانــت كلهــا تحــت تحكُّ

ــح اللجــوُء إحــدى القنــوات  ــات أصبــ ــا للعمــل فــي الثمانيني ــة للهجــرة إلــى أوروب ــَرص القانونيــ ــص الُف ــ مــع تقلُّ

ــَل القلــُق األخيــر، الــذي ُأعــِرَب عنــه علــى نطــاق واســع  ــل المهاجريــن للوصــــول إلــى أوروبــا. وتمثَّ القليلــــة للعمَّ

ــيكونون طليعــَة هجــرٍة جماعيــة مــن الجنــوب إلــى الشــمال. فــي ذلــك الوقــت، فــي أن هــؤالء النــاس ســ

اســــتجابًة إلــى األعــداد المتزايــدة، فضــــًا عــن هــذه المخــاوف األخــرى، اســــتحدَثِت دول أوروبــا سياســــات 
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ــن وصلــوا لديهــم  جديــدة فــي محاَولــة منهــا لتقليــل أعــداد طالِبــي اللجــوء، والتأكــد مــن أن أولئــك الذيــ

مطاَلــب حقيقيــــة ولــم يكونــوا زائفـيـــن؛ فُفِرضــت تأشــــيراُت دخــول علــى رعايــا العديــد مــن البلــــدان، وُطِلــب 

ــــق من جوازات الســــفر والتأشــــيرات لجميع الــــركاب،  من شــركات الطيران وشــركات النقــــل األخــــرى التحقُّ

ــكٍل  ــَطت إجــراءات اللجــوء لمحاَولــة معالَجــة الطلبــات بشــ ــ ــا إذا لــم تفعــل ذلــك. كمــا ُبسِّ وجــرى تغريمهــ

أســرع. وُفِرضــت قيــوٌد علــى مزايــــا الرعايــة االجتماعيــة المتاحــة لطالِبــي اللجــوء.

فــي هــذا الســــياق، ربمــا ال يكــون مــن المســتغَرب أن ُيســتخَدم مصطلحــا “طالــب اللجــــوء” والمهاجــر غيــر 

ــــل المشــــكلة فــي أن هــذا يــــصرف االنتبــاه عــن أن نســــبًة كبيــرة مــن  النظامــي” بصــورة تباُدليــــة. وتتمثَّ

ــم أو ُحريتهــم ويطلبــون الحمايــة.  ون حقــًا لحمايــة حياتهــ ــرُّ طالبــي اللجــوء يفــ

ينــّوه الكاتــب إلــى أن تأثيــرات المهاجــرون فــي بلــدان المقصــد، هــي واحــدة مــن أكثــر المناقشــات المعاصــرة 

إلحاحــًا، إذ دخلــت أعــداٌد كبيــرة ومتزايــــدة مــن المهاجريــن إلــى المجتمعــــات الصناعيــة المتقدمــة فــي الوقت 

راٌت اقتصاديــــة  ــراٍت هيكليــــة ضخمــة، مــن بينهــا تغــــيُّ ذاتــه الــذي يمــر فيــه العديــُد مــن هــذه المجتمعــات بتغيُّ

وديموغرافيــة وتكنولوجيــــة تعمــل عــــلى تغييــِر وجــه المجتمــع وســــوق العمــل والمجموعــــات المحلية.

راٌت مؤلمــة فــي شــــبكات األمــان االجتماعــي، عــــلى الرغــم مــــن االحتياجــات  وكان مــــن نتائجهــا تغــــيُّ

المتزايــــدة، وتزايــد المطالــــب علــى البنيــة التحتيــــة الماديــة، وتفاُقــم األزمات االجتمعيــة والثقافية. وحدث 

ــيما فــي أعقــاب األزمــة الماليــة  هــذا داخــل ســياٍق أوســَع مــن عــدم اليقــن االقتصــادي العالمــي، ال ســ

العالميــة، والشــعور المتزايــد بانعــدام األمــن.

دار الجــدُل الرئيــــس حــول تأثيــر الهجــــرة علــى النمــو االقتصــادي، وال يــزال مســــتمرًا دون حــل. ويشــــير 

ي الوظائــف  يــــرون أن التأثيــر إيجابــي، إلــى أدلــــة توضــح اســــتعداد المهاجريــن لتــــولِّ المؤيــدون الذيــن 

ــن. ويــرى  ــي ُيظهرهــا العديــد مــن المهاجريــ ــتويات العاليــة مــن الطمــوح التــ ــة األجــور، والمســ المنخِفضــ

ــادة األعمــال الخاصــة  ــتثَمر، وأن ري ــَد علــى رأس المــال الُمســ ــدون العوائ ــن يزي بعضهــم أيضــًا أن المهاجري

ــد فــــرَص العمــل، وأن عملهــم يســاعد البلــَد فــي الحفــاظ علــى قدرتــه التنافســية فــي صناعــة ربمــا  بهــم تولِّ

تخســر أمــام المناَفســِة الدوليــة لــوال وجــود المهاجريــن.

والمعارضــون يــرون، أن إحــدى المخــاوف األساســية، هــي أن المهاجريــن ســــيأخذون الوظائــَف مــن أبنــاء البلــد. 

وتكــون نســبة العاطليــن عــن العمــل لمــدة طويلــة كبيــرة نســبيًا. لكــن فــي واقــع األمــر، نــادرًا مــا يكــــون الحــال 
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كذلــك. ألنــه فــي معظــم دول العالــم، ُيســــَمح للمهاجريــن بســد الفجــوات فــي ســــوق العمــل المحليــة، 

وهــذه الفجــوات قــد تكــون فــي المهــــارات، أو وظائــف منخفضــة المســــتوى َيعزف عنها الســــكاُن المحليون.

مــن التأثيــرات األخــرى التــي ُيحدثهــا المهاجــرون، تأثيــرات سياســية، مثــل ظهــور حــركات متطرفــة ترفــض 

المهاجريــن، وهــذه تطــورت بشــكل الفــت خــال العقــد الماضــي وحققــت نجاحــات متزايــدة فــي أكثــر مــن 

بلــد أوروبــي.

وهنــاك تأثيــرات ديموغرافيــة، إذ ُأثِيــر الجــدل مؤخــرًا حــول مــدى ُقــدرِة الهجــرة علــى المســــاعدة فــي 

معالَجــة مشــــكات العجــز الديموغرافــي الــذي تعانــي منــه أوروبــا، و يــؤدي إلــى تناقــص عــدد الســكان 

فــي أوروبــا، كمــا هــو الحــال فــي الصيــن واليابــان، وســيحدث قريبــًا فــي االتحــاد الروســي.

عــًا وانتقائيــة. وهنــاك أمثلــٌة  ضمــن هــذه التأثيــرات، يأتــي إثــراء الثقافــات والمجتمعــات، وجعلهــا أكثــَر تنوُّ

كثيــرة علــى هــذا؛ فقــد نشــأت أنمــاٌط موســيقية متنّوعــة مثــل موســيقى الجــاز والبانجــرا فــي مجتمعــات 

فيــن المهاجريــن المشــــهورين عالميــًا كلٌّ مــن بــِن أوكــري وســــلمان رشــــدي. المهاجريــن. ومــن المؤلِّ

يــاٍت صعبــًة للغايــة. وُيَعــد الجــدُل حــول  ُع المتزايــد تحدِّ وفــي الوقــت نفســــه، مــن الممكــــن أن يطــرَح التنــــوُّ

ــف مــع المبــادئ الوطنيــة التاريخيــة . الحجــاب فــي فرنســــا مثــااًل جيــدًا علــى صعوبــِة التكيُّ

ــاٍت جديــــدة عبــر  ــكيُل ُهِويَّ ــرون المجتمعــاِت والثقافــاِت، منهــا تشــ ــرى بهــا المهاجــ ــُب أخــرى َأْثــ َثمــَة جوانــ

وطنيــة، مــن المحتمــل أن تكــون لهــا تأثيــرات اجتماعيــة وثقافيــة عظيمــة األثــر.

غيــر أن هنــاك منتِقديــن للنزعــة عبــر الوطنيــة. ويقــول بعضهــم إنــه جــــرى المباَلغــة فيهــا، وإنهــــا ال تنطبــق 

ــّد المنتِقديــن حماســًة ربمــا  ــالم. ومــع ذلــك، فحتــى أشــ ــن فــي غالبيــة أنحــاء العــ علــى معظــم المهاجريــ

يتفقــون علــى أن الهجــرة تقاطعــت مــع العولمــة إلحــداِث تغييــرات اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة كبيــرة 

فــي مجتمعــات المقصــد، وهــذه التغييــرات ال رجعــَة فيهــا.

فيمــا يتعلــق بمســتقبل الهجــرة الدوليــة، اعتبــر كــروس، أن محاولــة التنّبــؤ بمســتقبل الهجــرة الدوليــة أمــر 

غيــر موثــوق فيــه علــى اإلطــاق، واســتدل علــى ذلــك بمشــاهد لــم يكــن ممكنــًا توّقــع حدوثهــا فــي 

مشــهد الهجــرة،  فقــد كان الربيــــُع العربــي والصــراُع الســــوري وأزمــة إيبــــوال واألزمــة الماليــة العالميــة كلهــا 

ــَرت  فــي أنمــاِط الهجــرة وعملياتهــا.  عــة إلــى حــدٍّ كبيــر، وأثَّ أمــــورًا غيــر متوقَّ
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ع االرتفــــاَع  وفــي حيــن ظــلَّ النمــو فــي عــدد المهاجريــن ثابتــًا نســبيًا، فــإن عــدَد الاجئين تضاَعــف. ولم يتوقَّ

ــير االقتصــادي  الهائــل فــي التحويــات الماليــة إال قليلــون أيضــًا. وعلــى الرغــم مــــن أن الدليــل علــى التأثــ

اإليجابــي للهجــرة صــار أقــوى، فقــد زادت السياســات والمشــاعر المناِهضــة للهجــرة. وُصــــِدم الكثيــرون مــن 

اِء ارتفــاِع أعــداِد المهاجريــن الذيــن يموتــون  وهــم يحاولــون  العبــور. جــرَّ

ويوضــح المؤلــف أنــه رغــم صعوبــة التنّبــؤ بمســتقبل الهجــرة الدوليــة، فــإن مــن الممكــن تمييــُز االتجاهــات 

الحاليــة فــي أنمــاط الهجــرة وعملياتهــا ِوسياســــاتها، التــي يبــدو أنهــا ستســاهم علــى األرجــح فــي تشــــكيل 

الهجــــرة الدوليــة فــي العقــــود القليلــة القادمــة.




