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اليجرة إلى الواليات المتحدة األمريكية

يكتسي موضوس الهجثة الخاثجية إلى الوالياات المتحاةة األمثيكياة أهمياة قصاو  ،نزا اث
لمااةوث الااته لي تااخ اااي تاثيخهااا أكثااث ماان أي اة ةولااة اخااث  ،واعت ااا اث لخصوصااياتها التاثيخيااة
كةولة جةيةة اي عالم جةية .وسينتزم مضمون هات المحاضاثة ضامن محاوثين :يهاتم المحاوث
األول تأثيث الهجثة اي تشكيل المجتمع األمثيكي خصوصياتخ الياماة شاثية كانات أو ثقااياخ
أو ةينيا اة ،وي ااثج المح ااوث الث اااني ةوث الهجا اثة ا ااي خما ا ق ااوة اقتص اااةية وعمميا اة تمي ااجت ه ااا
الواليات المتحةة األمثيكية ،وما تمخذ عن هت الهجثة من مشاكل.
المحووور األول :لع وووت اليجوورة دو ار رئيسووويا تووي تاوووكيل الم موو العاموووة لمجتمووا الواليوووات
المتحدة األمريكية
-1تطور اليجرة إلى الواليات المتحدة األمريكية
أ -دواتا اليجرة واخت تاتيا
يمكا ا اان تقسا ا اايم الهج ا ا اثة لمواليا ا ااات المتحا ا ااةة األمثيكيا ا ااة إلا ا ااى ما ا ااثحمتين ك ي ا ا اثتين :المثحما ا ااة
االس ااتيماثية أو م ااا ق اال تك ااوين الوالي ااات المتح ااةة األمثيكي ااة ومثحم ااة االس ااتقتل ،ويتخ اات ه ااتا
التقساايم مشااثوعيتخ عياال عااةة عواماال أهمهااا أن الهجاثة اااي المثحمااة األولااى كاناات هجااثة نحااو
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المسااتيم اثت ،ينمااا الثانيااة توجهاات إلااى ةولااة لهااا كاماال السااياةة ،ممااا يجياال المثحمااة األولااى
غامضة وال سيما عمى المستو اليةةه اي حين تم ض ر الهجثة اي المثحمة الثانية.
المثحم ااة االس ااتيماثية ال نس ااتريع حص ااث تي ااةاة المه اااجثين إل ااى المس ااتيمثات اإلنجميجي ااة،
نزا ا اث لي ااةة اعت اااثات أهمه ااا أن ه اات الهجا اثة كان اات تق ااةم له ااا ش ااثكات تجاثيا اة أوثو ي ااة وغي ااث
خاض ااية أله إحصا اااي ميا ااين س ا اواي ا ااي أوثو ا ااا عنا ااة الخا ااثوج أو ا ااي أمثيكا ااا الشا اامالية عنا ااة
الوصااول ،كاال مااا نسااتريع تحةيااة هااو حصااث الترااوث السااكاني المسااتيمثات اإلنجميجيااة عمااى
الش ااكل الت ااالي ااالثغم م اان ك ااون الا ا يذ ح ااةة مجم ااوس المه اااجثين ا ااي العتا اثة االس ااتيماثية ب
 750000نسمة.
السنوات

المجموس

السكان السوة

السكان ال يذ

1630

4.646

4.586

60

1660

75.058

72.138

2.920

1690

210.372

193.643

16.729

1720

466.185

934.346

68.839

1750

1.170.760

934.340

236.420

1780

2.780.369

2.204.949

575.420

يتضا ا م اان الج ااةول مس ااتو التر ااوث الس ااكاني ال ااته عثات ااخ المس ااتيمثات اإلنجميجي ااة
األمثيكيااة عي اال الهجا اثة الخاثجي ااة سا اواي اااي ص ااعو

ال اايذ أو الس ااوة ،و م ااا أن الج ااةول ال

يشاايث إلااى أصاال السااكان اهااو يقساامهم اقاار إلااى اايذ وسااوة ،اإنااخ ماان الضااثوثه إ اثاج هوياة
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السااكان الجااةة القةيمااة الااتين اسااتقثوا المسااتيمثات اإلنجميجيااة ،ا اسااتثناي السااوة الااته نيااث
ااأنهم قااةموا ماان ااثيقيااا وجاايي هاام لي اااعوا اااي أس اوا المسااتيمثة اإلنجميجيااة ،اإننااا ال نيااث
الكثيث عن ال يذ .لقة كان سكان المستيمثات عناة االساتقتل وال سايما ال ايذ يتوجعاون مان
حيث األصل األول أو المورن األول يتوجعون عمى الشكل التالي النس ة لمجموس السكان.
 -اإلنجميج%60.9 :

 -األلمان%8.3 :

 -اإليكوح (%8.3 :)Ecossais

 -الهوالنةيون%3.4 :

 -اإليثالنة – ايكوح%6 :

 -العثنسيون%1.7 :

 -االيثالنة %3.7 :

 -السوية%0.7 :

من هتا التوجيع ،تتض األغم ية المرمقة لممهاجثين األوثو يين التين شكموا الواليات
المتحةة األمثيكية ورغيان الينصث األنݣلوساكسوني الته مغ عنة االستقتل ما يقاثب
 %80من مجموس سكان الواليات المتحةة األمثيكية.
لقة اثت رت الهجثة اي هت المثحمة صيو ات عةة سواي أثناي التنقل أو عنة الوصول
إلى األثاضي الجةيةة ،كما يوض تلك الند التالي :الته يمثل وصعا لثحمة المهاجثين
األوائل عمى زهث سعينة  ،May Flowerوالتين وصموا إلى ساحل ماسا تشوشيت اي 11
ةيسم ث  ،1620حيث يقول ويميام ثاةاوثة " ....ولكني ال أممك سوى أن أمسك عن ىذه
النقطة وأن أتريث وأقف متأم تي عجب حال القوم المساكين الراىنة  ...تيم وقد ع روا
المحيط الااسا واجتازوا ق مو ح ار من المتاعب تأى ا لذلك ،ليس ليم من أصدقاء
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يرح ون يم وال تنادق تأوييم أو ترد النااط إلى أجسادىم التي أضنتيا العوامل الحيوية،
ثم ما الذي يمكن أن يايدوه الميم إال راري اعة موحاة زاخرة الوحوش واآلدميين
المتوحاين ،ما الذي يمكن أن ياد أزرىم ويعينيم والحال ىذه سوى روح اهلل وتضمو".
امن هم األوثو يين التين يتحممون هت المصاعب ،وما هو وصعهم الر قي اي مجتمياتهم،
يجيب سان جون كثيعكيث وهو سية اثنسي جاي إلى المستيمثات األمثيكية حوالي سنة
 1759واستورنها كمجاثس أمثيكي "األغنياء ي قون تي أورو ا ت يياجر سوى متوسطي
الحال والفقراء" ،وهل يكعي العقث ليتحمل اإلنسان كل هت المصاعب ،يجيب نعح الشخد
السا

قائت" :كل ايء ي عثيم عثا جديدا من قوانين جديدة وأسموب معياة جديدة ونظام

اجتماعي جديد ،إنيم ىنا يص حون ارا".
ي ةو جميا من شهاةة المهاجث العثنسي ،أن العقث والثغ ة اي الحياة األاضل كان
وثاي الهجثة ،كما أن الحثية والمياممة اإلنسانية المعتقةة لةيهم اي تةهم كانت عامت آخ اث
محع اج عمى الهجثة ،حيث اثوا من االضرهاة الةيني والسياسي واالجتماعي تةايهم ثوح
المغامثة وال حث عن تغييث شثور وضييتهم الشخصية واليائمية اي أثذ جةيةة.
 مرحمو ما عد االستق ل
أهاام مااا يميااج الهج اثة اااي مثحم اة االسااتقتل الض ا ر اااي تيااةاةها ألنهااا اتجهاات إلااى ةولااة
وليح إلى مستيمثات كما كان سا قا ،وأهم شايي يمعات االنت اا ااي هات المثحماة هاو ضاخامة
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الهج اثة وتنوعهااا س اواي ماان حيااث مصااةث المهاااجثين أو أس ا اب الهج اثة ،والجااةول التااالي ي ااين
التروث اليةةه لممهاجثين إلى الواليات المتحةة األمثيكية.
المثاحل

السنوات

عةة المهاجثين

السكان المقيمون المميون الو.م.أ

1830-1820

152.000

1830

12.9

1840-1831

599.000

1940

17.1

1850-1841

1.713.000

1850

23.2

1860-1851

2.598.000

1860

31.5

1870-1861

2.315.000

1870

39.9

1880-1871

2.812.000

1880

50.2

1890-1881

5.247.000

1890

63

1900-1891

3.688.000

1900

76

1910-1901

8.795.000

1910

92

1920-1911

5.736.000

1920

105.7

1930-1921

4.107.000

1930

123

1940-1931

528.000

1940

132

1950-1941

1.035.000

1950

151.3

1960-1951

2.515.000

1960

179.3

1970-1961

3.222.000

1970

203

1957-1971

1.936.000

1975

214
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ويوجس هؤالي المهاجثين حسب أصولهم ونس هم المئوية ختل المثحمة الممتةة ين 1820
و  1975عمى الشكل التالي كما ي ينخ هتا الجةول.
 -1أوثو ا%76.4 :
األلمان%14.8 :
اإليراليون%11.2 :
ال ثيرانيون%10.3 :
االيثالنةيون%10 :
 -2أمثيكا%17.7 :
منهم - :الكنةيون%8.6 :
 المكسيكيون%4.1 : -3آسيا%4,8 :
منهم :الصينيون %0.8
اليا انيون%0.2 :
 -4إاثيقيا%0.2 :
 -5أستثاليا ونيوجيتنةا الجةيةة%0.2 :
 -6اقي المنار %0.7 :
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اااأهم مااا يتحااز اااي الجااةول األول ضااخامة األعااةاة المهاااجثة إلااى الواليااات المتحااةة
األمثيكيااة ممااا ساااهم شااكل ك يااث اااي ترااوث السااكان ممااا جياال الواليااات المتحااةة أقااو ال مااةان
اي اليالم عمى مستو النمو الةيمغثااي ،كما يتحز اي الجاةول الثااني أن أغم ياة المهااجثين
من أصل أوثو ي ،حياث وصامت النسا ة المئوياة لاةيهم  ،%76,4االوالياات المتحاةة األمثيكياة
اس ااتقر ت أكث ااث م اان  3/2م اان المه اااجثين األوثو ي ااين م اان ق اااثتهم إل ااى الق اااثات األخ ااث ا ااي
المثحم ااة المةثوس ااة :ينم ااا نج ااة تحا اوالت ةاخ اال المه اااجثين األوثو ي ااين ،حي ااث تثاجي اات نسا ا ة
االنجميج التي كانت راغية اي المثحمة االستيماثية لتتاثك مكانهاا لملماان وااليرااليين ،وتلاك
ليااةة أسا اب ساانيوة إليهااا ،غيااث أن نسا خ تعااو الهجاثة األوثو يااة سااتتثاجع لصااال األماثيكيين
واآلساايويين .ويتحااز هااتا القااول اااي الجااةول التااالي الخاااد توجيااع المهاااجثين حسااب أصاامهم
النسب المئوية اي المثحمة الممتةة ين  1971و:1975
 أمثيكا%45.3 : آسيا%3 : أوثو ا%21.8 : ااثيقيا%1.4 : استثاليا ونيوجيتنةا%0.6 : -منار أخث %0.4 :
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إن أهمية الهجثة وتقمب نس ها صاعة عاماة ،واخاتت

النساب المئوياة مان حياث أصال

المهاااجثين ،ي اثت ر يااةة عواماال س اواي منهااا مااا يخااد المنااار المه ااجث منهااا أو مااا يثجااع
أساس ااا لموالي ااات المتح ااةة األمثيكي ااة المس ااتق مة لممه اااجثين ،ارغي ااان الينص ااث األوثو ااي عم ااى
الهجا اثة إل ااى الوالي ااات المتح ااةة األمثيكي ااة ا ااي الق ااثن الث ااامن عش ااث والنصا ا

األول م اان الق ااثن

التاسااع عشااث ،يثجااع أساسااا إلااى االضاار اث ات االجتماعيااة والسياسااية واالقتصاااةية التااي كاناات
تيثاه ااا الق اااث األوثو ي ااة م اان ث ااوثة اثنس ااية وحثو ه ااا ،والحثك ااات المي ثالي ااة والقومي ااة ،وح ااثوب
الوحااةة اإليراليااة واأللمانيااة ،والحااثوب ال مقاني اة اليثمانيااة والمجاعااات واألو ئااة ،وال ساايما اااي
ايثلن ااةا كيوام اال ةااي ااة أو ر اااثةة .اإلض ااااة إل ااى عوام اال الج ااتب األمثيكي ااة كأس ااروثة ته ااب
كاليعوثنيااا ،والترااوث االقتصاااةه لمواليااات المتحااةة األمثيكيااة يااة الحااثب االنعصااالية واثتعاااس
األجااوث ،غيااث أن عواماال الرااثة األوثو يااة اختمعاات حااةتها ااين المنااار األوثو يااة ،ممااا جياال
نسا ا ة الهجا اثة تختما ا

ت ي ااا ل ااتلك ااين ه اات المن ااار ا ااإتا ك ااان االس ااتقتل األمثيك ااي والح ااثب

األمثيكي ااة اإلنجميجي ااة  1812ق ااة ح ااةثت نسا ا يا م اان هج ااثة االنجمي ااج ،ا ااإن المش اااكل السياس ااية
االيثالنةيااة والمجاعااات التااي لحقاات هاام اثااث إصااا ة منتااوج ال رااارح ااأمثاذ متمعااة لااخ قااة
ةاي ااتهم إل ااى الهجا اثة وال س اايما إل ااى أمثيك ااا ،مم ااا جي اال نسا ا تهم ةاخ اال المه اااجثين األوثو ي ااين
مثتعي ااة خ ااتل الق ااثن 19م ،ينم ااا س ااتتحول لص ااال األلم ااان واالير اااليين اث ااث ح ااثوب الوح ااةة
لتنتقل النس ة المئوياة لصاال أوثو اا الوسارى والشاثقية ماع ةاياة القاثن اليشاثين ضامت نسا ة
مثتعية من المهاجثين اليهوة ،واتا كانت الهجثة األوثو ية عموماا قاة ت اجياةت منات مرماع القاثن
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اليشثين حتى الستينيات من نعح القثن ،اإن تلك يثجاع األسااح لمحاثوب الماةمثة واألجماات
االقتصاااةية التااي عثاتهااا القاااث األوثو يااة ،وال ساايما الحااث ين اليااالميتين ،غيااث أننااا نتحااز اااي
وساار هاات العتاثة تثاجياا اااي الهجاثة ،وهااتا يثجااع أساسااا إلااى الوضاايية االقتصاااةية التااي كاناات
عميهااا الواليااات المتحااةة األمثيكيااة اااي الثتثينيااات سا ب األجماة االقتصاااةية ساانة  1929ومااا
يااة واصااةاث قاوانين  quotaلتوقيا

الهجاثة أو تحةيااةها ،غيااث أن المااة الشاايوعي اااي جناوب

شث اسيا وأمثيكا الجنو ية وتةخل الواليات المتحةة األمثيكية اي هتا الصثاس .اإلضااة إلاى
اسا ااتقثاث الوضا ااع أوثو ا ااا ما ااع مشا ااثوس ماثشا ااال أة كا اال تلا ااك إلا ااى ت اجيا ااة الهج ا اثة األمثيكيا ااة
واآلساايوية إلااى الواليااات المتحااةة األمثيكيااة مناات السااتينيات وال ساايما مااع ةايااة السا يينيات كماا
حةة الجةول اآلتي:

ب-م حظات عامة عمى اليجرة إلى الواليات المتحدة األمريكية

يمكن تقسيم الهجثة لمواليات المتحةة األمثيكية إلى قسمين هجثة اختياثية ،وهي التي
تشكل األغم ية وتثتكج أساسا عمى ال يذ ،وهجثة قصثية تثت ر أساسا تهجيث األااث عن
رثي

اقتناصهم عمى السواحل األاثيقية و ييهم اي أمثيكا واسرة التجاثة الثتثية التي

نشرت ين القثنين  17و 18ومن ضمنها تجاثة النخاسة ،والجةول التالي ي ين تروث
السكان السوة الواليات المتحةة األمثيكية مع تروث أثمان الي ية.
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السنوات

تروث ثمن الي ية

عةة السكان السوة الو.م.أ

1790

750.000

 200ةوالث

1800

1.002.000

 500-350ةوالث

1810

1.380.000

1820

1.770.000

1830

2.328.000

1840

2.873.000

1850

3.638.000

1860

4.441.000

 1000-700ةوالث

 2000-1400ةوالث

وقة شكمت نس ة الهجثة السوةاي ين  1820و 1975ضمن مجموس المهاجثين إلى
الواليات المتحةة األمثيكية ما يقةث ب  ،%0،2ويثجع الس ب اي هتا التثاجع إلى إلغاي
تجاثة الثقي

مع ةاية القثن  19والي وةية مع الحثب االنعصالية  ،1865ويزهث هتا

التثاجع وضوح إتا ثجينا إلى نس ة السكان السوة ضمن مجموس السكان اي الواليات المتحةة
األمثيكية اي سنة  ،1780حيث نجة نس ة السوة مثتعية وتصل إلى  575،420نسمة
ضمن مجموس السكان  2،780.369نسمة ،أه ما يقاثب .%20
وصاامت النسا ة إلااى حااةوة اتااثة الي وةيااة اليميااا ،أه ساانة  1865مااا يقاااثب  14%ماان
مجمااوس السااكان ،وهااتا الت اثجااع ييااج تعساايث إلااى ت اجيااة إيقاااس الهج اثة ال يضاااي والغاااي تجاااثة
الثقيا ا  ،غي ااث أن إلغ اااي الي وةي ااة والتقمي اال م اان الهجا اثة الس ااوةاي ل اام يمن ااع م اان تر ااوث الس اااكنة
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السوةاي ةاخل الوالياات المتحاةة األمثيكياة ااي نسا تها المئوياة ضامن مجماوس الساكان وال سايما
يااة تقنااين الهجاثة األجن يااة إلااى الواليااات المتحااةة األمثيكيااة ،اقااة اثتعياات نسا هم ماان  %9اااي
ساانة  1920إلااى  %12,7عنااة ساانة  ،1970ويعسااث هااتا الت اجيااة الجياااةة الر يييااة السااوةاي
المثتعية و المتةنية لاة ال ايذ ،غياث أن الساكان الساوة ال يتوجعاون شاكل عااةل عماى ثقياة
الواليااات المتحااةة األمثيكيااة ،حيااث نجااةهم يتمثكااجون اااي الجنااوب ويق ال عااةةهم اااي الغااثب
والشمال والوسر ،ويثجع تلك إلى أس اب تاثيخية ،إت كانوا يشكمون الية اليامماة األساساية ااي
حقااول الساااةة ااالجنوب األمثيكااي ،ممااا جياال الجنااوب سااوقا نشاايرا لمنخاسااة .غيااث أن إلغاااي
النخاسااة اااي ساانة  1808ضاامن مشااثوس نيااو نيوجيااوتثه والغاااي الي وةيااة ساااعةا عمااى ت اثجااع
نس ة السكان السوة اي الجنوب عمى الشكل التالي:
  %92 :1860هي نس ة السكان السوة %90 :1890 %85 :1920 %67 :1950 %60 :1970 %43 :1975ويمك اان متحزا اة االختتا ااات الجهوي ااة م اان حي ااث توجي ااع الس ااكان الس ااوة ا ااي الج ااةول
التالي:
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الشمال الشثقي
الي ية

الوسر الشمالي
الي ية

السوة

135

الجنوب
الي ية

السوة

السوة
915.336

635

857.097

1800

36.370

83.066

1.268.237 1.160.977

1810

27.081

3.304 102.237

6.934

1820

18.001

11.329 110.724

18,260

1.642672 1.508.692

1830

2.780

25.879 125.214

41.543

2.161.885 1.980.384

1840

765

58.604 142.324

89.347

2.641.977 2.427.986

1850

236

87.422 149.762

135.607

3.352.198 3.116.629

1860

18

114.948 154.001

184.239

4.099.111 3.838.765

يةما نتحز كثثة السوة اي الجنوب المقاثنة مع الجهات األخث  ،نتحز كتلك تثاجع
الي ية اي الشمال الشثقي عيل تحثيثهم ،ينما يجةاة عةة الي ية اي الجنوب ر يا الختت
ال نيات االقتصاةية حيث الشمال الشثقي المصنع والجنوب العتحي.
 -2اليجرة والتاكيل ال اري والثقاتي والديني لمواليات المتحدة األمريكية
أ -ساىمت اليجرة تي تحديد ال نية السكانية األمريكية تي العنصر األورو ي اكل عام
واأل نكموساكسوني عمى الخصوص.
عنااةما نثيااة الحااةيث عاان الااةوث المحااةة الااته لي تااخ الهجاثة اااي ال نياة السااكانية لممجتمااع
األمثيكي نثكج عمى المثحمة االستيماثية ،ألنها لي ات الاةوث المحاوثه ااي هاتا التشاكيل ،ااإتا
كانت الهجثة اإلي يثية إلى أمثيكا الجنو ية حولت تاثيخ هات المنرقاة ااي اتجاا ال تيناي ،اإنناا
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نسااتريع سااهولة إ اثاج الااةوث الااته لي تااخ الهجاثة نحااو الشاامال األمثيكااي اااي مسااتق ل الواليااات
المتحااةة األمثيكيااة ،ا اإتا كااان نصاايب السااكان ال اايذ اااي مجتمااع الواليااات المتحااةة األمثيكيااة
منت االستقتل ي ماغ  2204949نسامة مان مجماوس الساكان ال االغ عاةةهم  2780369نسامة،
واتا كان هؤالي ال ايذ يمثماون المهااجثين األوثو ياين ،ايمكنناا أن نساتنت أن مجتماع الوالياات
المتحةة األمثيكياة يمثال مجتمياا أوثو ياا عماى أثذ أمثيكاا عكاح ماا عثاتاخ أمثيكاا الجنو ياة،
حيااث تاام االخااتتر واةماااج الهنااوة اااي المجتمااع األمثيكااي الجنااو ي الجةيااة ممااا أسااهم اااي اااثج
وتشا ااكيل عنصا ااث شا ااثه كثيا ااث اليا ااةة يسا اامى  Métisأو المختمرا ااون ،مما ااا جيا اال Chaunu
 Pierreيؤكة أن سكان اليالم الجةية ،ويقصة الوالياات المتحاةة األمثيكياة لام ي تكاثوا حضااثة
وانما نقموا إلى ما وثاي المحير حضاثة الياالم القاةيم ااي اكاثهم ،ويقصاة الياالم القاةيم أوثو اا،
غيا ااث أن الحضا اااثة األوثو يا ااة التا ااي سا اااةت اا ااي الواليا ااات المتحا ااةة األمثيكيا ااة ت ا اثت ر نوعي ا اة
اليناصث المكونة لممجتمع الجةية ضمن مجموس المهاجثين األوثو يين ،اإتا ثجينا إلاى ساكان
الواليات المتحةة األمثيكية عنة االستقتل نتحز أن  %80من مجماوس األوثو ياين المكاونين
لممجتم ااع األمثيك ااي المس ااتقل تنتما اي إل ااى الينص ااث األنجم ااو ساكس ااوني م اان انجمي ااج وايك ااوح
واسكتتنةيين وايثالنةيين ،مما جيمهم يشكمون وحةة راغية ومهيمنة اي المجتماع الجةياة لغوياا
وعنص اثيا وحضاااثيا .لقااة قااال  André mauvoisاأن الثقااااة اإلس ا انية ساااةت اااي أمثيكااا
الجنو يا ااة ،ينما ااا هيمن ا ات الثقااا ااة التتينيا ااة اا ااي كنا ااةا .أما ااا الثقااا ااة اإلنجميجيا ااة اكانا اات سا اايةة
المسااتيمثات اإلنجميجيااة ،وكااان لياماال الساايرثة ال ثيراني ااة ةوث مهاام اااي توجيااخ الهج اثة نح ااو
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المسااتيمثات و التااالي صااهث المسااتيمثات نحااو مجتمااع انجموساكسااوني ،وهكااتا أصا حت المغااة
الثساامية لمواليااات المتحااةة األمثيكيااة وهااي المغااة اإلنجميجيااة ،والجاانح المهمااين السااائة ينحصااث
اي الجنح األنجموساكسوني ضمن مجتمع يحمل جميع متم المجتميات األوثو ية.
 حددت اليجرة ال نية الفكرية والدينية لمواليات المتحدة األمريكيةم ااا أن الينص ااث االنجموساكس ااوني رغ ااى عم ااى نيا اة المجتم ااع األمثيك ااي وا ااثذ لغت ااخ
عمااى الةولااة العةثاليااة المسااتقمة ،اإنااخ ماان ال ااةيهي أن تسااوة الثقااااة اإلنجميجيااة ،اقااة قااال أحااة
األما اثيكيين" :إن الي اج ي ااث ليس اات ممكتن ااا ينم ااا شكسا ا يث ش اااعثنا و  darkرمن ااا وحامين ااا ا ااي
الوقت الته هاجمت االثماةا اإلس انية سواحل ا ائنا ،"...و يتض من كاتم األمثيكاي الجةياة
و االنجميااجه األصاال أن تاااثيخ الواليااات المتحااةة األمثيكيااة القااةيم يوجااة اااي أوثو ااا و ااإنجمت اث
عمى الخصود وان لم ت قى لهام عتقاة السياساة اإلنجميجياة ،ااان اليتقاة الثقااياة اإلنجميجياة
جااجي ماان العكااث المثجيااي األمثيكااي الجةيااة وضاامن كاال ثقاا اة يوجااة العكااث الااةيني ،ا اإتا كااان
المهاااجثون األوثو يااون اااي غااال يتهم مساايحيين ا اإنهم نقم اوا ميهاام ميتقااةاتهم الةينيااة المساايحية
ومته هم ال ثوتستانتي سواي عنة األنجموساكساونيين أو غال ياة المهااجثين األوثو ياين اآلخاثين
الااتين ةايهاام االضاارهاة الااةيني الكاااثوليكي إلااى ال حااث عاان أثذ الحثيااة الةينيااة ،ينمااا نجااة
الجنااوب األمثيكااي ييااث هجااثة اي يثي اة كاثوليكيااة ،اعااي ساانة  1774كااان الكاثوليااك يشااكمون
أقل من  25000نسمة ،واليهاوة ال يتجااوجون  5000نسامة مماا جيال  %99مان األماثيكيين
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ثوتسااتانتيين ،وهكااتا شااكمت الهج اثة األولااى اإلضااااة إلااى الوحااةة المغويااة والجنسااية والثقاايااة
وحةة ةينية تثت ر اي مجممها الينصث األنجموسكسوني.
خ صة
لقة شكمت الوحةة أو األحث رغيان الوحةة الينصاثية والةينياة والثقااياة تات الجاتوث
االنجموساكس ااونية أه اام مميا اجات المجتم ااع األمثيك ااي ،وال س اايما إتا كان اات ه اات الوح ااةة تس ااتمة
خصائص ا ااها م ا اان من ا ااا ع متر ا ااوثة ا ا ااي أساس ا ااها ،اق ا ااة نق ا اال المه ا اااجثون الحض ا اااثة األوثو ي ا ااة
األنجموساكسونية ،ومتهب ةيني ينعت عمى مستجةات اليصث الحةيث ،مماا جيال الكثياث مان
الجمييااات األمثيكيااة تثجااع تروثهااا إلااى ثتثااة ثكااائج أساسااية وهااي الينصااث األنجموساكسااوني
وال شاثة ال يضاااي والةيانااة ال ثوتسااتانتية المساايحية .ولهااتا نجااة يااذ هاات الجمييااات المترثاااة
تحم اال اس اام ه ااتا الثتث ااي مث اال

SAKSON

ANGLO

WHİTE

WAS3

 MOTESTEMNTالتااي كاناات تااةااع عاان الصااعاي األمثيكااي المتمثاال اااي الينصااث األ اايذ
األنجموساكسااوني وال ثوتسااتانتي ،اقااة جمياات ااين المااون واألصاال والميتقااة ولهااتا هاجماات كاال
األشخاد الممونين كالسوة والهناوة واليهاوة والكاثولياك كماا حاث تهاا عصاا ة أخاث أكثاث منهاا
ترثاااا وعنصاثية وتحماال اسااما غثي ااا  Ku- Klux- Klanالتااي عاااةت هااي األخااث السااوة
واليهوة والكاثوليك ،ولم تنشر هت الجماعات إال اي اتثات األجمات.
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المحوووور الثووواني :دور اليجووورة توووي نووواء اقتصووواديات الواليوووات المتحووودة األمريكيوووة وتفوقيوووا
العممي والتكنولوجي.
 -1تميووز الميوواجرون الرغ ووة تووي العموول لمحصووول عمووى الثووروة ممووا سوواعد الواليوووات
المتحدة األمريكية تي تطوير إنتاجيا والتحكم تي ثرواتيا
يمكن حصث مساهمة المهاجثين اي ناي االقتصاة األمثيكي اي ثتث نقار ثئيسية،
توايث الية الياممة ،والجة اي اليمل ،وخم مشاثيع جةيةة،
ااتا ثجينا إلى اليةة الضخم من المهاجثين التين استق متهم الواليات المتحةة
األمثيكية تزهث لنا اإلمكانات ال شثية الهائمة التي قةمتها الهجثة ،انقل المهاجثين األوائل
التين استيمثوا ال تة وانتقموا ها من انجمت اث ال يتية حاليا  %43من مجموس السكان ،مما
يجيمنا نرثح السؤال اآلتي :هل كان إمكان الواليات المتحةة األمثيكية أن تغجو الغثب
وتحصل عمى تروثها االقتصاةه ومثكجيتها الصناعية الحالية اي اليالم ةون  57%من
سكانها التين توااةوا عميها منت االستقتل حتى االن؟
الشك أن الجواب ال يحتاج إلى كثيث من التعكيث ،ااإلنسان المهاجث شكل أهم ثثوة
ساعةت عمى ترويث المناه المتحةة األمثيكية ولم يكن اي مستراس أمثيكا تورين هتا
اإلنسان من ةاخمها نز اث لضخامة المساحة واإلمكانيات الر ييية أكثث من راقات الواليات
المتحةة األمثيكية ةون هجثة أجن ية إليها ،وهتا ما ةايها إلى ات أ وا ها أمام المهاجثين.
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لقة ساهمت الهجثة السيما األوثو ية يقول  P. Chaunuلإلنسان ةوث أكثث من ثؤوح
األموال اي ترويث الواليات المتحةة األمثيكية ين  1820و  1930وصل اليها
 37.760000مهاجث.
غيث أن أهم شيي اي هت الهجاثة اثتعااس نسا ة الشا اب ايهاا مماا جيال الهاثم الساكاني
لمعماااث أمثيكااا الشاامالية ينااتعخ اااي وساارخ ،ممااا ساااهم أكثااث اااي تااوايث اليااة الياممااة الشااا ة
النشاايرة اااي ميااةان اإلنتاااج .كمااا أن نس ا ة الثجااال كاناات راغي اة عمااى هاات الهج اثة ،ممااا جاة
أكثث اي مسااهمتها اإلنتاجياة .غياث أن األهام مان تلاك وتاك هاو نوعياة المهااجثين والمشااثيع
واألماااني الت ااي ةايااتهم إل ااى الهج اثة اه اام توه عقمي اة مغ ااامثة ساااهمت و ااةون شااك ا ااي تغيي ااث
وترويث المجتمع واالقتصاة االمثيكيين .اقاة قاال أحاة المهااجثين ي اةو األوثو اي عناةما يصال
ألول مثة محةوةا اي نوايا واي آثائخ ،ولكناخ اجاأة ي اةل ا يااة  ،اماا أن يستنشا هوايناا حتاى
يكااون مشااثوعات جةيااةة ويسااتقث عمااى خراار مااا كاناات لتخرااث الااخ قاار اااي ورنااخ ،اهناااك
يراوه المجتماع كثيا اث مان األاكاااث النااياة وي اةأ المهااجث ااي الشاايوث تاأثيثات ناوس مان ال يااث
اهو حتى اآلن لم يكن قة عاخ ل نما كامت احساب ،أماا االن اهاو يحاح نعساخ إنساان ألناخ
يمقااى ميامما اة اإلنس ااان .لق ااة أغعمت ااخ قا اوانين ااتة اااي التعاه ااة أم ااا قا اوانين ه اات الا ا تة اتكس ااو
ي ايتها ،اقة استراعت هت المةنية اليمل الةؤوب و اةااع المنعياة والثاثاي ااي نااي المصاانع
وم ااة الخر ااور الحةيةي ااة واس ااتغتل الم اثع ااي وتحويمه ااا إل ااى ا اثض ااي خضا اثاي ،اق ااة ق ااال أح ااة
العثنساايين المهاااجثين إلااى أمثيكااا "أمثيكااا تصااية وأوثو ااا تنااجل" ،ولاام يااتم هااتا التحااول إال عياال
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اإلنسااان الااته واثتااخ الهجاثة التااي حمماات إلااى الواليااات المتحااةة األمثيكيااة أسااروال ضااخما ماان
الش اب الحيوه النشير كما ال يجب إغعال ةوث اليةة وال سيما اي الحقول العتحية.
 -2ساىمت اليجرة التقنية وىجرة األدمغة تي الثورة التكنولوجية والعممية الواليات
المتحدة األمريكية
اث مهمة اي تروث المجتمع واالقتصاة
إتا كانت الهجثة شكل عام قة لي ت أةو ا
األمثيكيين ،اإن الهجثة كتلك ساهمت ةوثها العيال اي الترويث التقني واليممي الته عثاتخ
الواليات المتحةة األمثيكية منت النص

الثاني لمقثن الثامن عشث والقثن التاسع عشث اقة

كانت واشنرن منت وقت م كث تيمل عمى جمب المجاثعين توه الخ ثة من ثيرانيا لتيميم
األمثيكيين أساليب جثاعية أاضل ،ينما أعمن الكونغثح األمثيكي اي سنة  1917عن
قانون يشتثر ضثوثة ميثاة القثاية والكتا ة عمى المهاجثين إلى الواليات المتحةة األمثيكية،
كما عثات تقنيات الهجثة التي أختت ها الواليات المتحةة األمثيكية مع نهاية القثن التاسع
عشث و ةاية القثن اليشثين إعراي امتياجات لممهاجثين المؤهمين تقنيا  qualifieومنيها عن
غيث المؤهمين  ،non qualifieوقة صاح ت هت الثغ ة األمثيكية ات اس سياسة تقةيم
اإلغثايات وات مجاالت التنقل أمام الهجثة التقنية ،مما ساهم اي تروث التقنية األمثيكية.
وتزهث أهمية الهجثة اليممية من األثقام التالية من  1949إلى  1964يمكننا حساب
 63,000ثجل عمم ةخموا إلى الواليات المتحةة األمثيكية ،ويمكن ثاع الثقم إلى 85000
نسمة إتا أةخمنا ضمنهم األر اي ،كما هاجث ستة عمى خمسة أوثو يين إلى الواليات المتحةة
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األمثيكية يةما حصموا اي تةهم عمى جائجة نو ل .وهكتا أص

من شثور الهجثة إلى

الواليات المتحةة األمثيكية ية الحثب اليالمية الثانية الةثجات التقنية واليممية ،ا ين سنة
 1966و  1970ةخل الواليات المتحةة األمثيكية ما يقاثب  1.800.000تقني وثجل عمم،
مما جيل الواليات المتحةة األمثيكية تشكل تثوستا لمةمغة المهاجثة  Braindrainيةما
شكمت سا قا مثك اج لإلنسان المهاجث غيث أن الهجثة ومع التقنيات األمثيكية تحولت من
الكم يةما اكتعت سوقها عن الية الياممة إلى الكي  ،أه إلى إنسان اليقل والتقنية كتي يث
عن القول األمثيكي من االعتماة عمى الية الياممة إلى التقنية .مما جيمها تستوعب الهجثة
حسب حاجياتها وتمشيا مع التروثات االقتصاةية األمثيكية  .....اإتا كان المهاجث قة روث
المجثعة والمصنع منت نشأة الواليات المتحةة األمثيكية مع القثن التاسع عشث ليق ل اي اليالم
الجةية إلى ترويث التقنية األمثيكية ،و حيث اي المخا ث األمثيكية كل هتا يوض لنا أن
المهاجث كان وثاي – شكل أو آخث -كل التروثات التي عثاها الواليات المتحةة األمثيكية.
المحور الثالث :مااكل اليجرة الخارجية إلى الواليات المتحدة األمريكية
ثغم أهمية الهجثة إلى الواليات المتحةة األمثيكية واألةواث التي قامت ها سواي التي
حةةناها سا قا أو التي لم نحةةها ،اإنها لم تكن ةون مشاكل أو ضحايا ،اقة خمقت الهجثة
الخاثجية مشاكل ،كما أنها خمقت إمكانيات التروث ،كما أنها ساعةت عمى إسياة ال يذ
وعممت عمى إتياح أو تيتيب ال يذ اآلخث ،ويمكننا أن نجة ثتث نقار تناقخ ايها
مشاكل وضحايا الهجثة إلى الواليات المتحةة األمثيكية.
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أ -ماكمو الينود أو السكان األصميين
منت ةاية الهجثات األولى اصرةم المهاجثون مع الهنوة السكان األصميين ،مما أة
إلى حثب مستمثة تهب ضحيتها اليةية من الهنوة ،وكمما اجةاةت الهجثة الخاثجية اجةاة
التوسع نحو الغثب الته كان عمى حساب الهنوة وأثاضيهم ،حيث لم يكن استراعتهم
الوقو

اي وجخ الهجثة األوثو ية التي جايت ضي

عةةهم اهم ال يتيةون حسب يذ

االحصائيات  500000نسمة اقة ته ت قثية هنةية كاممها اي سنة 1637وتيث

هت

الحثب اسم الق يمة الم اةة  Paqualuarوكانت هت الق يمة تسكن واةه كونيكتيكت وقة مغ
عةة الهنوة سنة  1900حوالي  237000نسمة ،وهتا الثقم ةليل عمى اإل اةة التي ماثسها
عميهم المهاجثون األجانب وأغم يتهم تييخ اي متجئ الواليات الج مية الغث ية أو اي
األ تخ ،و عضل نموهم الةيموغثااي الك يث اقة قاوموا مسمسل اإل اةة ،اعي سنة 1930
وصل عةةهم  332000أل
اإلةاثه المستقل ضمن

هنةه وأعراهم  new dealاي سنة  1934ح

،Indien Réorganisation Act

التنزيم

وهكتا كانت الهجثة

والتيميث األجن ي الواليات المتحةة األمثيكية قة تمت او صعحة ةموية من تاثيخ الهنوة.
ب-ماكمة الميز العنصري
لقة ساهمت الهجثة القسثية التي سمرت عمى األااثقة كما أثينا سا قا اي وجوة نس ة
مثتعية اي السكان السوة الواليات المتحةة األمثيكية وثغم تحثيثهم من الي وةية منت سنة
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 ،1865اإنهم سقروا اي الميج الينصثه والنزث إليهم كموارنين من الةثجة الثانية ،سواي اي
ح الحياة والشغل أو الحيا السياسية اغال ا ما نجة ال رالة تثتعع اي صعواهم المقاثنة مع
ال يذ كما ي ين اي الجةول التالي:
السنوات

نس ة ال رالة اي صعو

السكان ال يذ

نس ة ال رالة ين السكان

1954

%5

%9.9

1958

%6.1

%12.6

1960

%4.9

%10.6

1964

%4.6

%9.6

1972

%5

%10

وثغم أن  Civil Right ctلسنة  1875 -1866أعرى المساواة اي الحقو
السوة وال يذ ،اإن ح

ين

التصويت قي متأثجحا ين المنع والق ول ،ومنع عمى الموارنين

المناصب اإلةاثية والسياسية اليميا وشكموا الر قات المهيمنة اجتماعيا واقتصاةيا اي إحياي
المةن الك ث  ،كما تيثضوا لمقتل والسيما من رث

الجماعات الينصثية المترثاة مثل

 W.A.S.Pو  K.K.Kالمتان ماثستا عمى السوة سمسمة من القتل والتشويخ ،ا ين  1882و
 1951أعةم  337أسوةا تهمة السثقة وهتك حثمات النساي ) (le violويتم إعةامهم ةون
محاكمة.
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 -2اليجرة وماكمة ال طالة
لقة قال أحة اليمال اي سنة  1920ميمقا عمى الهجثة األجن ية إلى الواليات المتحةة
األمثيكية " ما أن حياتنا محكومة مياييث الهجثة اإن أجوثنا تقةم عمى أساح الهجثة كما أن
أحوال أسثتنا تقاح مقاييح الهجثة"...
من هتا التصثي يتض الةوث السم ي الته أص حت تمي خ الهجثة عمى سو اليمل
واليمال صعة عامة الواليات المتحةة األمثيكية ،وال سيما ية التروث التكنولوجي الته
عثاخ القراس الصناعي اي النص

الثاني من القثن التاسع عشث وتنزيم اليمل المثت ر خ.

لقة أص حت الهجثة النس ة لميمال مشكمة ولم يثاعوا الةوث الته قامت خ اي حياة تةهم
ل ولم ينت هوا من إلى أن أصمهم من المهاجثين .غيث أن هجثة النص

الثاني من القثن

الثامن عشث و ةاية القثن التاسع عشث كانت متجهة اي غال يتها إلى المنار

الصناعية

و الر ع اي المةن ،امنت سنة  1920كانت  3/4من السكان األمثيكيين المولوةين خاثج
الواليات المتحةة األمثيكية تييخ ةاخل المةن ،مما أة إلى التقميل من اثد اليمل .وأمام
هتا الوضع ةخمت النقا ات اليمالية اي صثاس مع الحكومات وةخمت اي إض اث ات لتوقي
أو تقنين الهجثة ،وهكتا أصةثت قوانين لمحة من الهجثة ( )quotaعةةا ونوعا ،اعي سنة
 1921حةةت النس ة اي  %3سنويا نس ة إلى أصل السكان المهاجثين ومجموعهم
الواليات المتحةة عنة  1910حيث ال يتية

الثقم  317000مهاجث حققت منها ألثو ا

 200000نسمة واي  1924أنجل الثقم إلى  2%نس ة إلى سنة  1890وجاي كل هتا من
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شياث محاث ة الية الياممة ،مما جيل موضوس الهجثة إحة

المواضيع األساسية التي كانت

تهم الشيب األمثيكي عامة والساسة شكل أخد ،وأص حت المشاكل األمثيكية وأجماتها
الةوثية تعسث سواي لة اليامة أو الحكام يامل الهجثة والمهاجثين اهي التي تحمل أمثاضا
تخي

األمثيكيين كال ولشعية والعوضوية وتعسة النقاوة األمثيكية كما تقول األسروثة

األمثيكية.
خ صة:
من هتا اليثذ الوجيج تتض الميالم اليامة لمةواث التي قامت ها الهجثة اي
تشكيل المجتمع األمثيكي سواي شثيا أو ثقاايا أو حضاثيا ومساهمتها العيالة اي تنشير
الحياة االقتصاةية وخم

مجتمع صناعي حيث أص حت الواليات المتحةة األمثيكية أقو

مجمع شثه اي اليالم اقتصاةيا وحضاثيا وعمميا ،غيث أن الهجثة إتا كانت قة ساهمت كل
هت االيجا يات اقة ساهمت كتلك اي خم مشاكل ما يجال يياني منها المجتمع األمثيكي
كمشكمة السوة التي تحولت إلى مشاكل اإلجثام والمخةثات واليصا ات .وثغم ما قمنا عن
أةواث الهجثة ،اإن الموضوس ال جال يشتكي الكثيث من العجوات نز اث لضخامتخ امقة قال
 P. Chaunuووااقخ الكثيث من المهتمين تاثيخ الواليات المتحةة ،أن لمهجثة تأثيث عمى
تاثيخ أمثيكا أكثث من أية ةولة اخث .
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ال ي ميوغراتيا
 أل ثت مينثل ،المهاجثون إلى أمثيكا ،تثجمة ع ة العتاح الن اوه ،ةاث الكتاب اليث ي مصث.
 ةيووين لوكاثة ،العةثالية األمثيكية ،تثجمة مجموعة من األساتتة ،منشوثات ةاث االاا الحةيثة،
يثوت.
 ع ة اليجيج سميمان نواث وع ة المجية نينيي ،تاثيخ الواليات المتحةة األمثيكية الحةيث ،ةاث
النهضة اليث ية يثوت.1973 ،
 موجج تاثيخ الواليات المتحةة األمثيكية ،تثجمة محمة ةث الةين خميل ،ةاث المياث ،1974 ،
اي ججيين.
 تاثيخ الواليات المتحةة األمثيكية ،تثجمة مصرعى عامث ،مكت ة مصث.
 مجموعة من المؤلعين نزام الحكم والسياسة اي الواليات المتحةة األمثيكية ،تثجمة محمة
ص حي ،مر ية الميثاة ،ةون تاثيخ.
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