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املا�ضي فقد �شهد البلد ه��ج��رة داخلية نحو مثلث املعجزة
االقت�صادية لومبارديا بيمونته ليغوريا .حيث حت��ول بني
عقديْ  1950و 1970ما يزيد عن ت�سعة ماليني �إيطايل من
اجلنوب �صوب ال�شمال ومن ال�شمال ال�شرقي باجتاه ال�شمال
الغربي ومن القرى نحو امل��دن .وكانت �أكرث املناطق عر�ضة
ملوجة الهجرة ميالنو التي مرت من  1.2مليون �ساكن �إىل
 1.7مليون وتورينو التي مرت من � 700ألف �إىل  1.1مليون.
لكن خالل العام  1973ح�صل حتول يف اجتاه الهجرة وما �إ َّن
حلت �سنة  1981حتى تخطى عدد الوافدين عدد املهاجرين،
ي�أتي يف مقدمة الوافدين املغاربة يليهم الألبان ثم يف فرتة
�أخ�يرة �أي مع العام  2007غلب الرومانيون مع ان�ضمامهم
للمجموعة الأوروبية؛ حيث بلغ عدد املهاجرين الأجانب �سنة
 2001مليونني ثم �سنة  2005ثالثة ماليني� ،سنة � 2008أربعة
ماليني ،و�سنة  2009خم�سة ماليني.
االندماج الع�صي
وم��ن ج��ان��ب �آخ���رُ ،ي��ع��ال��ج �شيزاريو م�س�ألة ان��دم��اج املهاجر،
وهو م�سار عوي�ص و�إن بدا ي�سريا؛ حيث �أن العملية غالبا ما
تخ�ضع �إىل روح ثقافة الأغلبية و�إىل ديناميكية هوية املهاجر،
�إ�ضافة �إىل حالته االجتماعية؛ حيث تربز الأبحاث �أن درجة
االن��دم��اج ت���زداد يف احل��ال التي يتح�سن فيها و�ضع املهاجر
االقت�صادي وتتقل�ص بخالف ذل��ك؛ مم��ا يجعل اجلماعات
التي تعوزها تلك الإمكانيات تنحو للعزلة .وب�شكل عام ،تبقى
امل�س�ألة متمحورة حول توجه ثقافة الأغلبية هل هو تذويبي
�أم تعددي؟ �صاهر للتمايزات �أم مُقر بالتنوع؟ لكن يف خ�ضم
هذا اجلدل تبقى عملية االندماج كما يبني �شيزاريو مزدوجة
تقت�ضي م�شاركة الوافد واحلا�ضن .ف�ضال عن �أ َّن االندماج
لي�س عملية يفوز بها املرء مرة واحدة بل هي عملية دائمة.
ويلوح يف هذا الق�سم هاج�س املهاجر امل�سلم ،واحلال �أ َّن اجلالية
امل�سلمة قد �شارفت يف بع�ض البلدان على اجليل الثالث؛ مبا
يجعل الباحث يطرح جملة من الأ�سئلة على غ��رار مل��اذا غدا
ح�ضور الإ���س�لام يف �أوروب����ا �إ�شكاليا يف الف�ضاء العمومي؟
�أو بعبارة �أخ��رىِ ،ل تبدو الأط��راف ال�سيا�سية يف املجتمعات
الأوروبية وك�أنها تذكي التوترات ،حني تعالج مو�ضوع ت�سوية
العالقة بني الدولة وتلك اجلالية ،واحلال �أ َّن دينها هو الدين
الثاين يف �سائر البلدان تقريبا؟ يف وق��ت ال يطفو فيه ذلك
التوتر مع �أدي���ان �أخ���رى؛ مثل :الهندو�سية� ،أو البوذية� ،أو
ال�سيخية� ،أو الكنفو�شيو�سية .لذا فمن امل�شروع -كما يقول
�شيزاريو -الت�سا�ؤل ع َّما �إذا كان م�سلمو �أوروب��ا وحدهم من
ي�ضعون بنية الن�سق االجتماعي حمل مراجعة ،يف وقت ُتنعت
فيه الكنائ�س امل�سيحية بالكنائ�س الوطنية بو�صفها و�صية
على الذاكرة اجلماعية داخل دول علمانية يُفرت�ض حيادها
عند التطرق مل�س�ألة الدين.
�سيا�سات الهجرة
ويف هذا الق�سم الأخري من الكتاب ،ي�ستعر�ض الباحث �إخفاقات

ْ
النموذجي الفرن�سي والأمل���اين يف االن��دم��اج وجناحاتهما؛
حيث ي�ضم البلدان اليوم الق�سم الأكرب من الرعايا من �أ�صول
�أجنبية :الأول بن�سبة  6باملائة ،والثاين بن�سبة  9باملائة .فيما
م�ضى كانت اجلموع التي ت�صل فرن�سا و�أملانيا ،كما هو ال�ش�أن
بالن�سبة لباقي الدول الأوروبية الأخ��رى ،كبلجيكا وهولندا
واململكة املتحدة ،متكونة من اليد العاملة �أ�سا�سا .وما كانت
هويتهم الثقافية �أو الدينية تثري �أدنى ريبة ،رغم �أ َّن ال�سواد
الأعظم من ه�ؤالء من �أتباع الإ�سالم ،وما كان ذلك االعتبار
ذا �أهمية يف املجتمع امل�ضيف؛ لأ َّن ال�شغل ال�شاغل كان متمثال
يف ك�سب �سواعد �شابة ،يعول عليها يف البناء االقت�صادي؛
حيث نظمت فرن�سا و�أملانيا تدفق املهاجرين بح�سب منطني
خم��ت��ل��ف�ين ،م���ا زاال �إىل ال���ي���وم ي��ع��ك�����س��ان ال���وع���ي ال��ت��اري��خ��ي
وال�سيا�سي والثقايف والأخالقي يف كلتي الدولتني� .إنها فكرة
الأمة املختلفة� ،أ�سا�س الوثيقة الد�ستورية يف البلدين ،التي
تف�سر ال�ضوابط اخلا�صة التي �سنتها احلكومتان الفرن�سية
والأملانية لإر�ساء تنظيم قانوين لأو�ضاع املهاجرين؛ �إذ ينحدر
النموذجان من املبد�أ العام ،الذي يعرف الهويتني الفرن�سية
والأملانية ِوفق من نحن ،فرن�سيني �أو �أملان ،على �ضوء التاريخ
امل�شرتك؟ وما هو الأ�سا�س الذي ينبني عليه الكيان اجلمعي؟
وبتعريف للمهاجر -بو�صفه ذلك ال��ذي ال يقا�سم اجلماعة
الوطنية تراثها امل�شرتك ،وهو ما مييزها عن غريها -ير�سم
االن��ت��م��اء ح����دودا ب�ين م��ا ه��و �أ���ص��ي��ل وم���ا ه��و دخ��ي��ل .وال���ذي
مبوجبه ينبغي على املهاجر �أن يراعي قواعد اللعبة التي
حددتها القوانني الداخلية لكل دولة.
واالخ��ت�لاف ال��ب��ارز ب�ين مفهوم ال��دول��ة الفرن�سي ونظريه
الأمل��اين ،يك ُمن يف كون النموذج الفرن�سي ي�ستند �إىل مفهوم
ع��ام ال ي�شمل �أهلِيي فرن�سا فقط ،بل يت�سع ليحوي من مل
يكن مولدهم بفرن�سا ،ويقيمون ويلتزمون باملبادئ الأ�سا�سية

ال��ت��ي تنظم امل��ج��ت��م��ع ،م��ب��ادئ لي�ست ���س��وى ح��ق��وق الإن�����س��ان
واملواطنة الأ�سا�سية ،التي ت�ضمنتها مبادئ الثورة الفرن�سية
�سنة 1789م .ذلك ما يجري احلديث عنه وفق مفهوم ius-
( -soliاحل���ق ال�ت�راب���ي) .فغري الفرن�سي ي�صري مواطنا
باملولد �أو ب��رواب��ط ال���دم ،لتكون لذلك احل��ق ال�تراب��ي قيمة
ت�سمو ف��وق ال��زم��ان وامل��ك��ان ،لذلك ميكن تو�سيع ذل��ك احلق
لي�شمل من مل ي�شرتك يف تاريخ ال�شعب الفرن�سي .يف حني
الأمر يف احلالة الأملانية يتجلى يف الهوية العرقية لل�شعب ،يف
حلف ت�ضامن ثقايف ،قبل �أن يكون �سيا�سيا ،يربط بني �سائر
من يح�سون بانتمائهم لتاريخ عريق م�شرتك� ،صاغته اللغة
والعادات والدين والثقافة .ومن هنا ،تربز فكرة م�ؤداها �أن
الذي ال يحوز حتدرات ما� ،أو �صالت بالأ�سالف ،ال ميكن �أن
يعترب البتة �أملان ًّيا؛ �سيظل دائما �أجنبيا حتى و�إن �أق��ام �أثناء
ال��ع��م��ل ف�ت�رة ط��وي��ل��ة يف ال��ب�لاد� .ضمن ه���ذا ال�����س��ي��اق ،يكون
اكت�ساب حقوق املواطنة �ضيقا وحم���دودا يف ال��زم��ن ،مب��ا �أن
امل�صلحة الواقعية ،من جانب املجتمع امل�ضيف ،متلي �أال يكون
هناك اندماج بل متييز ،بني الأملاين القح والأجنبي الوافد.
لهذا يجري احل��دي��ث ع��ن مفهوم املواطنة ع�بر (ح��ق ال��دم)
– -ius sanguinisحني تذكر �سيا�سات تنظيم تدفق
املهاجرين وح�ضورهم يف �أملانيا .وهكذا ي�صبح احل�صول على
اجلن�سية م�شروطاً بوجود �صلة قرابة دموية .ومن هنا ،كانت
الإ�شارة �إىل املهاجرين باملقولة الالفتة« :العمال ال�ضيوف»
()gastarbeiter؛ لأنهم فعال يقيمون مبوجب عقد
عمل يحدد م��دة ال�ضيافة ل��دى ال��دول��ة الأمل��ان��ي��ة ،لكن تلك
الرتاتيب باتت عر�ضة لالنتقادات مما �أملى على �أملانيا تغيري
�سيا�ستها تلك للتال�ؤم مع باقي الدول الأوروبية.
نبذة عن امل�ؤلف:
فين�شن�سو �شيزاريو �أ�ستاذ علم االجتماع يف اجلامعة الكاثوليكية
مبيالنو .وهو مدير جملة «الدرا�سات ال�سو�سيولوجية» ،كما
ي�شغل من�صب ال�سكرتري العام مل�ؤ�س�سة «�إيزمو» لدرا�سة تعدد
الأعراق� .صدرت له جملة من الأبحاث منها« :الآخر..الهوية
وال�صراع يف املجتمعات التعددية»  ،2002و»املجتمعات املتعددة
الأعراق والثقافات» .2007
----------------------------------- الكتاب« :حتديات الهجرة». امل�ؤلف :فين�شن�سو �شيزاريو. ال��ن��ا���ش��ر :فيتا �إي بن�سيريو (م��ي�لان��و�-إي��ط��ال��ي��ا)-ب��ال��ل��غ��ةالإيطالية.
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«حتديات الهجرة» ..لفين�شن�سو �شيزاريو
�أمني منار *
ع�ضلة اجتماعية يف جملة من البلدان ،ال �سيما منها الأوروبية .ورغم �أنَّ �شقًّا وا�س ًعا من ه�ؤالء امل�صنفني �ضمن
خالل العقدين الأخريين ،حت َّول مو�ضوع الهجرة واملهاجرين �إىل ُم ِ
قطاع الهجرة قد ُولد� ،أو ق�ضى دهر ًا من حياته يف املواطن اجلديدة ،ف�ضال عن �أنَّ عددا منهم يحمل جن�سيات بلدان الإقامة ،ومع ذلك ف�إنَّ كثريا منهم ال يزال يعاين رهق ًا ،قد
ال يكون مق�صودا ،و�إمنا جراء حتوالت اجتماعية مو�ضوعية ت�سري بن�سق بطيء ال ترفدها ت�شريعات جريئة �أو �سيا�سات �صائبة.
وي�ستهل عامل االجتماع الإيطايل فين�شن�سو �شيزاريو -املتخ�ص�ص يف �ش�ؤون الهجرة -كتابه «حتديات الهجرة» ،بالتطرق �إىل مو�ضوع الهجرات املبكرة التي �شهدتها الب�شرية،
لِيلي ذلك تتبع للم ْوجات الكثيفة يف الع�صور احلديثة .ويف غو�صه يف غور الهجرات املبكرة ،يركز �شيزاريو يف العوامل املناخية القاهرة .فقد كانت �إكراهاتها حا�ضرة بقوة
ربزا
�إبان الع�صور اجلليدية يف الدفع بالب�شر �إىل �سلوك طريق الرتحل؛ بو�صفه ال�سبيل الأوحد للمحافظة على النوع ،يف وقت كان فيه الإن�سان يف �صراع دائم مع الطبيعةُ .م ِ
ٌ
ُ
العوامل
�سبيل للبقاء ،بل و�سيلة �ضرورية للحفاظ على النوع .ثم يف مرحلة الحقة ،وبعيدة نوعا ما ،باتت
�أنَّ املكوث الدائم مبكان بعينه كان و�ضعا «ا�ستثنائيا» ،و�أن التنقل
ُ
االقت�صادية الدافع الرئي�س بدل العوامل املناخية.

وقد �أ�سهم يف الأثناء تطوُّر املعارف اجلغرافية وت�صنيع ال�سفن
ومد ال�سكك و�شق القنوات ،يف تكثيف موجات الهجرة بنوعيها
الطوعي والق�سري .فمثال خالل العام  ،1869مع افتتاح قناة
ي�سر ذلك املمر -وب�شكل كبري -التوا�صل البحري
ال�سوي�س َّ
بني �أوروبا و�آ�سيا مبا ربط القارة العتيقة بعدة مناطق كانت
فيما م�ضى �شبه معزولة .وباملثل كان مد ال�سكك احلديدية
يف منت�صف القرن التا�سع ع�شر عامال م�ساعدا على توغل
الإجنليز يف الأرا�ضي الهندية .لتبقى �أبرز موجات الهجرة يف
تلك الفرتة متمثلة يف هجرة الأوروبيني نحو الأمريكتني؛
حيث التحق ما بني  1800و� 1940ستون مليون مهاجر �أوروبي
بالعامل اجلديد ،مل يعد منهم نحو بلدانهم الأ�صلية �سوى
الثلث .وع��ل��ى �سبيل ال��ذك��ر ع�بر خ�لال ال��ع��ام  1830املحيط
الأطل�سي باجتاه الأمريكتني مائة �أل��ف �أوروب���ي �أغلبهم مل
ي�سلكوا طريق العودة .ليتط َّرق الباحث يف م�ستوى �آخر �إىل
موجات الهجرة التي �صحبت اال�ستعمار احلديث والتي يعدها
�شكال منظما للهجرة ،جاءت مدفوعة يف مرحلة �أوىل بعوامل
اقت�صادية بحتة لتتنوع امل�ب�ررات لذلك مع ت�شعب �أغرا�ض
العملية اال�ستعمارية.
ويف تتبع �شيزاريو موجات الهجرة يف جمتمعات �أوروب��ا قبل
ال��ع�����ص��ور احل��دي��ث��ة ،ي�ب�رز ع���دم ارت��ب��اط��ه��ا ب��اال���س��ت��ي��ط��ان؛ بل
كانت هجرات دورية مدفوعة بالبحث عن العمل يف احلقول
ويف ك��ل م��ا ل��ه �صلة ب��ال��زراع��ة؛ حيث ك��ان��تْ التنقالت ت�شمل
مئات الأل��وف من اليد العاملة ،تقطع م�سافات ت�تراوح بني
 300و 700كيلومرت لبلوغ م�أربها .وقد مت ت�سجيل �أكرث من
ع�شرين نظاماً للهجرة يف الإح�صاء النابوليوين ،بني نهاية
القرن الثامن ع�شر وب��داي��ة القرن التا�سع ع�شر ،على �صلة
باالنتقال املو�سمي من مناطق معوزة نحو مناطق مو�سرة؛
حيث � ْ
أظهرت الدرا�سات �أ َّن مُعظم حركات التنقل قد قدمت
من مناطق جبلية ،بو�صف «اجلبل م�صنع رجالٍ ق ْيد ا�ستخدام
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الآخرين» كما ي�صف امل���ؤرخ الفرن�سي فرناند بروديل .حيث
كانت املدن يف ع�صر ما قبل الت�صنيع تتميز مبعدالت وفيات
عالية ،جتعلها يف حاجة دائمة �إىل التجدد الدميوغرايف ،وهي
نقي�صة غالبا ما كانت ُتعو�ض بالتدفق امل�ستمر للمهاجرين.
ويف معاجلة الباحث مل�سائل الهجرة يف التاريخ املعا�صر ،يُورِد
�أ َّن تطور �أعداد امل�صنفني من قِبل الأمم املتحدة كمهاجرين
عامليني خالل  1990قد بلغ  154مليونا ،ومبا يقارب املائتي
مليون خالل العام احل��ايل .وت�أتي على ر�أ���س قائمة البلدان
ال��ت��ي ت�ضم ع���ددا ال يقل ع��ن مليون مهاجر ب��ل��دان اخلليج
العربي .حيث حتوز الإم��ارات العربية املرتبة الأوىل بن�سبة
 83.7باملائة� ،أي بخم�سة ماليني واف��د من الهند وباك�ستان
وبنجالدي�ش �أ�سا�سا �أم���ام قطر بن�سبة  73.8باملائة ،تليهما
الكويت بن�سبة  60.2باملائة و�سنغافورة بن�سبة  42.9باملائة
ب�أكرث من مليون من ماليزيا .ويف مقابل ذلك ،ت�أتي ال�صني يف
املرتبة الأخرية بـ� 849ألف وافد على جمموع  1.4مليار ،و�أما
الهند فهي ال ت�ست�ضيف �سوى خم�سة ماليني� ،أربعة ماليني
منهم من البنجاليني والباك�ستانيني على عدد �إجمايل ي�صل
�إىل  1.3مليار ن�سمة .لكن على امل�ستوى القاري تبقى �أوروبا يف
�صدارة القارات التي ت�ضم العدد الأوف��ر من املهاجرين وفق
�إح�صاء  ،2013وذلك بن�سبة  31.3باملائة من املجموع العاملي،
تليها �آ�سيا بفارق �ضئيل  30.6باملائة ،ثم �أمريكا ال�شمالية
بن�سبة  22.9باملائة.
�سو�سيولوجيا الهجرة
ويف املحور الثاين من الكتاب ،ي�سعى �شيزاريو �إىل توظيف
الأدوات ال�سو�سيولوجية يف ق��راءة ظاهرة الهجرة .مُتطرقا
�إىل �أنواع خمتلفة من الهجرة :هناك هجرة ق�سرية وهجرة
طوعية ،وهناك هجرة م�ؤقتة و�أخرى دائمة ،وهناك مهاجرون
عابرون للحدود على غرار العملة الإيطاليني املتنقلني نحو
�سوي�سرا ب�شكل ي��وم��ي ذه��اب��ا و�إي��اب��ا ،وه��ن��اك ه��ج��رة �شرعية

و�أخ���رى غ�ير �شرعية ،ويف الأث��ن��اء ميكن للمهاجر ال�شرعي
�أن يتحول �إىل مهاجر غري �شرعي بفقدان عقد العمل الذي
يخول له التواجد القانوين؛ وباملثل ميكن التحول من و�ضع
غري قانوين �إىل و�ضع قانوين �ضمن حمالت ت�سوية ت�صاريح
الإقامة .وعلى العموم ،ف�إن ث َّمة بلدان ت�شهد رحيل املهاجرين
و�أخ���رى ت�شهد ق��دوم ال��واف��دي��ن ،وق��د تعي�ش الظاهرتان يف
�أزم��ن��ة متقاربة؛ فمثال �إيطاليا و�إ�سبانيا وال��ي��ون��ان -و�إىل
ح��دود ثمانينيات ال��ق��رن امل��ا���ض��ي -كانت ب��ل��دان رحيل تدفع
باملهاجرين ،ولكن مع مطلع الت�سعينيات حتولت �إىل بلدان
ت�ستقطب الوافدين .ويف خ�ضم هذا املد واجلزر ،تكاد تنعدم
البلدان الراكدة التي ال مي�سها كال النوعني.
و���ض��م��ن حتليل ���ش��ي��زاري��و لديناميكيات ال��ه��ج��رة املتلخ�صة
يف ع��ن�����ص��ريْ ال��دف��ع واجل����ذب ()push-pull؛ �أي تلك
العوامل التي تغري ب��االجن��ذاب �أو تلك التي تدفع بالب�شر
ل�ت�رك �أوط��ان��ه��م ن��ح��و �آف����اق ُي��ف�تر���ض �أن��ه��ا ت��وف�يره��ا فر�صا
�أف�ضل .فمن بني عوامل الدفع ( )pushيلوح اال�ضطهاد
ال�سيا�سي وندرة فر�ص العمل والفاقة .وباملقابل ،من �ضمن
ع��وام��ل اجل���ذب ( )pullت��ب��دو احل��ري��ة ال�سيا�سية وت��زاي��د
الطلب على اليد العاملة و�إغ��راءات الرفاه االجتماعي .لكن
�شيزاريو يربط ذل��ك احل���راك يف حتليل الظاهرة مب�ستوى
«م��اك��رو» يتعلق ب�سيا�سات �سوق ال�شغل الدولية والعالقات
بني الدول واحلاجة للخربات ،ومب�ستوى «ميكرو» على �صلة
ب�شبكة العالقات االجتماعية و�أ�شكال التوا�صل التي يبنيها
املهاجرون �ضمن و�سط عي�شهم اجلديد.
ويتناول امل�ؤلف بالتحليل يف ه��ذا الق�سم احلالة الإيطالية،
مبوجب ما يثريه ملف الهجرة من جدل وا�سع .فقد �شهدت
�إيطاليا على م��دى ق��رن بني  1876و 1976هجرة  24مليونا
من رعاياها ،وذل��ك نحو اخل��ارج و�أم��ا على م�ستوى الداخل
فخالل الفورة االقت�صادية بني خم�سينيات و�ستينيات القرن

