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املهاجرون والالجئون والتاريخ وسابقات األحداث
كولن بندي

يرسد التاريخ قصص أزمات كثرية للهجرة ميكن أن يستفيد منها اليوم واضعو السياسات. 

يف القرن التاسع عرش، بدأ ظهور الهجرة الجامعية بالشكل الحديث 
الذي نعرفه اآلن، وقد ساعد عىل ذلك ظهور وسائل جديدة من 
املتحدة  الواليات  وتوسع  االستعامري،  واالستيطان  املواصالت، 
األمريكية، إذ غادر ما يزيد عىل 30 مليون مهاجر أوروبا متجهني 
نحو أمريكا وذلك يف الفرتة ما بني 1846- 1914. وظل هذا النوع 
من الهجرة دون أي عراقيل أو عقبات لعرشات السنني، ومل تكن 
أهم ورقة يحتاج إليها املهاجر هي جواز سفر أو وثيقة أو إثبات 
هوية بل كان كل ما يحتاج إليه ليهاجر تذكرة السفينة البخارية. 

لكنَّ األمور بدأت تختلف أواخر القرن التاسع عرش وبدايات القرن 
العرشين عندما سعت الواليات املتحدة األمريكية وبعض البلدان 

األخرى ملراقبة هذه الهجرة، وانتحاء منهج انتقايئ إزاء من ُيسَمُح 
إجراءات  تسارعت  ثم  وحقوق.  رشوط  أي  ووفق  بالدخول  له 
وغريها  يَّة،  األمِّ واختبارات  الحصص،  نظام  ووضع  الحدود  مراقبة 
العاملية األوىل عام 1914 والثورة الروسية عام  مع اندالع الحرب 
من  الفرتة  ويف  أوروبا.  يف  لالجئني  أزمة  أول  سببتا  اللتني   ،1917
يقارب 5 ماليني الجئ. ويف عام 1923،  ما  1914 إىل 1922 ظهر 
يف  وتركيا سبباً  اليونان  الشعوب يف  بني  والوئام  الوفاق  كان عدم 
جعل 1.7 مليون شخص يهاجرون من البلدين. كام شهدت سنوات 
الحرب بني البلدين تأسيس أوىل املعايري واملؤسسات إلدارة ظاهرة 
معدومي الجنسية وهي تحديداً: املفوض السامي لالجئني وإصدار 

جوازات سفر نانسن. 
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دوريات بريطانية تتجاوز الالجئني البلجيكيني يف شارع بروكسل-لوفان يف 12 مايو/أيار 1940. )من مقتنيات متحف الحرب املليك) بوتنام ل أ )مالزم)، مصور رسمي يف املكتب الحريب.
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قوته  بنفس  يستمر  مل  املهاجرين  من  البرشي  التدفق  هذا  لكنَّ 
إذ رسعان ما تقلصت أعداد املهاجرين جرَّاء حالة البؤس والفقر 
التي أعقبت الحرب العاملية الثانية، إذ بلغ عدد األشخاص الذين 
جذورهم،  من  باجتثاثهم  السوفييتي  واالتحاد  أملانيا  تسببت 
وتهجريهم وطردهم ونفيهم ونقلهم حويل 30 مليون شخص1 يف 
السنوات األربع األوىل من الحرب. وبحلول عام 1945، كان هناك 

ر يف أوروبا.  ما يزيد عىل 40 مليون الجئ ومرشَّد ومهجَّ

التي  أماكنهم  يف  الناس  وُترك  الحدود  اخرُتَِعت   ،1918 عام  ويف 
تركيا  بني  حدث  الذي  السكاين  التبادل  باستثناء   ( فيها  يعيشون 
الثانية إذ  العاملية  واليونان). وقد حدث العكس يف نهاية الحرب 
ظلت الحدود كام هي يهابها الجميع وال يجرؤ أحد عىل االقرتاب 
منها- وباستثناء بولندا- أُجرِب األشخاص عىل االنتقال والتحرك نحو 
كل من أوروبا الوسطى والرشقية. ومل تكن عبارة »التطهري العرقي« 
ظاهرًة أو ُمعلٌن عنها رصاحة، لكنَّ وجودها كان ُيفهم ضمنياً إذ 
حدث ما خطط له واضعو السياسات من تأسيس دول متجانسة 

عرقياً. 

الجهد  أوالً:  وهام،  إغفالهام  ميكن  ال  األزمة  لهذه  جانبان  وهناك 
املتحدة  األمم  ومنظمة  التحالف  قيادات  بذلته  الذي  االستثنايئ 
لإلغاثة والتأهيل. فبحلول عام 1947، كانت منظمة األمم املتحدة 
معسكر   800 من  يقرب  ما  عىل  وُترشف  تدير  والتأهيل  لإلغاثة 
لسبعة ماليني شخص.  املأوى  توفريها  مع  الالجئني  توطني  إلعادة 
هناك  يكن  مل  الجبارة  الجهود  تلك  وبفضل   1951 عام  وبحلول 
ر يعيشون يف املخيامت إذ أعيد توطني املاليني  سوى 177 ألف مهجَّ
كبرية  أعداد  وهاجرت  أوطانهم،  إىل  ذلك  من  أكرث  وأعيد  منهم، 
إىل بلدان أخرى. ويف الجانب الثاين: ظهر بحلول عام 1951  جداً 
أال وهي  الالجئني،  للتصدي لظاهرة  إطار مؤسيس وقانوين جديد 
مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني باإلضافة إىل وجود منظمة 
بوضع  املتعلقة  االتفاقية  وإقرار  والتأهيل  لإلغاثة  املتحدة  األمم 

الالجئني.

ملواجهة  جامعية  سياسية  إرادة  هناك  كانت  الوقت،  ذلك  ويف 
الطوارئ، وشعور باملسؤوليات اإلنسانية يف أعقاب ويالت الحرب 
إليجاد  الدافع  هي  األسباب  هذه  وكانت  أوروبا.  يهود  ومحرقة 
ما  هام  اإلنساين  والدافع  السياسية  اإلرادة  أنَّ  واملحزن  الحلول. 

نفتقد اليوم. 

األوروبية  القومية  الدول  شهدت   ،1973  -1950 بني  الفرتة  ويف 
ذلك  قبل. وحتى  العاملية من  الرأساملية  تشهده  مل  كبرياً  ازدهاراً 
للهجرة  مصدراً  األوروبية  الدول  كانت  سنة،   300 وملدة  الوقت 
مقاطعات  وإقامة  واالستعامر  االحتالل  خالل  من  الجامعية 

املستوطنني يف الدول األقل مناًء. أما اآلن، فنجد أن الدول القومية 
األجنبية  للعاملة  بشدة  متعطشة  والشاملية  الغربية  األوروبية 
وترحب بهم، إذ أصبحت هذه البلدان مقصداً  للهجرة والتوطني، 
تتزايد فيها أعداد املهاجرين الذين يصلون إليها بنفس زيادة معدل 
الهجرة يف الواليات املتحدة األمريكية خالل السنوات التي كانت 

ُتصنَّف فيها عىل أنها من دولة يقصدها املهاجرون منذ القدم. 

اللجوء  كان طالبو  املايض  القرن  الثامنينيات من  بحلول  أنه  ومع 
من أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الالتينية يدخلون أوروبا، ظلت الدول 
األوروبية- إىل حد ما- معزولة وبعيدة متاماً عام يحدث يف هذه 
التسعينيات  يف  نفسها  وجدت  ما  رسعان  أوروبا  ولكنَّ  القارات. 
عدة  األزمــة  ولهذه  لالجئني.  ثالثة  أزمــة  إىل  فجأة  دخلت  قد 
مكونات، أولها انهيار االتحاد السوفيتي وتفككه واندالع الحروب 
العراق  الغربية يف  القوى  وثانيها حروب  السابقة،  يوغوسالفيا  يف 
وأفغانستان التي جعلت من هذين البلدين أكرب مصدر لالجئني، 
التي  اإلرهاب«  عىل  و«الحرب  سبتمرب/أيلول   11 أحداث  وثالثها 
أثارت موجة جديدة من محاوالت لتقييد ومراقبة ومنع الدخول. 
أوجد  أن  الجديد  املراقبة  جهاز  تبع  النهار،  الليل  يتبع  وكام 
ترابط  هناك  فأصبح  للدخول.  أخرى  طرقاً  والالجئون  املهاجرون 
اليائسني،  واملهاجرين  الحدود،  عىل  الرقابة  تشديد  بني  وثيق 

وامُلهربني االنتهازيني. 

يف  بدأت  أوروبــا  يف  لالجئني  رابعة  أزمة  تحديد  ميكننا  وأخــرياً، 
أسباب  وأهم   .2015-2014 عامي  يف  ذروتها  وبلغت   2011 عام 
الفاشلة  الدويالت  سوريا،  الحرب يف  األزمة هي:  ومكونات هذه 
والسودان،  والصومال،  والعراق،  وأفغانستان،  ليبيا،  يف  ة  الهشَّ أو 
الواضح  الجنوب  دول  وعجز  الدميقراطية،  الكونغو  وجمهورية 
عن التصدي ملشكالت الالجئني وحلها، ورسعة إنشاء طرق جديدة 
للهجرة الجامعية خالل دول البلقان وأوروبا الرشقية للتوجه نحو 
والدمنارك،  والسويد،  أملانيا،  مثل:  البلدان  من  املفضلة  وجهاتهم 

واململكة املتحدة. 

أوروبية دون شك. ومع ذلك، ما زال هناك 18 مليون  أزمة  إنَّها 
يقيمون  ال  منهم   %80 حوايل  العامل،  يف  نازح  مليون  و27  الجئ، 
والرشق  وآسيا،  أفريقيا،  فقرية يف  بلدان  يقيمون يف  بل  أوروبا  يف 

األوسط، وأمريكا الالتينية. 
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