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مهمة يف حياة األفراد واملجتمعات عىل
ّ  تستحوذ ظاهرة اهلجرة التي هلا مكانة:ملخص
 فاهلجرات تقدّ م بيانات،اهتامم علامء االجتامع؛ ألنهّ ا تساعدهم عىل فهم املايض واحلارض
 ويمكن.ياسية للمجتمعات
واالجتامعية
مهمة للباحثني يف البنية االقتصاد ّية
ّ
ّ
ّ والس
ّ
االعتامد عىل ظاهرة اهلجرة لدراسة اتخّ اذ األناضول وطنًا من قبل األتراك الوافدين
 وتأسيس تركيا،اجلمهوري
ين إىل العهد
ّ  واالنتقال من العهد العثام،من آسيا الوسطى
ّ
اجلغرافية
 كام يمكن العودة إىل ظاهرة اهلجرة لفهم تاريخ األناضول؛ املنطقة.احلديثة
ّ
، وتغيرّ ت مالحمها بسبب اهلجرات،التي استضافت الثّقافات املختلفة لعصور طويلة
 واهلدف من هذا املقال هو رسم إطار.احلالية
ّقافية
وبنيتها االقتصاد ّية
ّ
ّ واالجتامعية والث
ّ
.املهمة هلذا ال ّتاريخ
ّ  وإبراز ال ّنقاط،لتاريخ اهلجرات يف عهد تركيا احلديث
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ABSTRACT Emigration is an important phenomenon in individuals and societies
life and one of a major interest to sociologists; for it helps to understand the past
and present since immigration provide researchers with significant data on the social,
political, and economic structure of societies. We can depend on the emigration
phenomenon in studying how the the Middle Asian Turks considered the Anatolia
a new home; The transition from the Ottoman Age to the Republic Era and the
Formation of Modern Turkey. Also, this phenomenon can be of use in studying
Anatolian history that has hosted various cultures for long ages, and hence its nature
and social, economic, and cultural structure have changed due to emigration waves.
The aim of the article is providing a framework of emigration history in Turkey's
modern history and emphasizes its main turning points
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يمكننا دراسة مسرية األتراك يف اتخّ اذ األناضول وطنًا ،تلك املسرية التي بدأت مع اهلجرات
إىل أرايض األناضول يف أعقاب القرن العارش؛ بانقطاعاهتا واس�تمرار ّياهتا .وعندما نأخذ بعني
ولية عىل ش�كلني :هجرات
االعتبار العهد احلديث يمكننا أن نتناول تاريخ تركيا يف اهلجرة الدّ ّ
ين وهج�رات عه�د اجلمهور ّية .ونعل�م مس�ب ًقا ّ
أن احلديث عن اهلج�رة التي هي
العه�د العثما ّ
تبعا للعهد -موضوع مفتوح لالنتقاد؛ ّ
ألن ذلك يوحي
ظاهرة
اجتامعية بتقس�يمها إىل قس�مني ً
ّ
توضيحا
أنّنا تناولناها بش�كل يرتكز عىل الدّ ولة ،ولك ّننا اخرتنا هذا ال ّتقس�يم عىل أمل أن نقدّ م
ً
أفضل للموضوع.

العثماني:
� اًأول :الهجرات في العهد
ّ

ين إىل أن صار م�ا ّد ًة هلا
أخ�ذ موض�وع اهلجرة واإلس�كان مكانه يف أجن�دات العهد العثما ّ
العثامنية ج�اؤوا إىل األناضول مهاجرين،
فمؤسس�و الدّ ولة
ياس�ية.
ّ
الس�احة ّ
تداعياهتا عىل ّ
ّ
الس ّ
ودينية ،لتس� ّلم زمام األمور يف
وجمتمعية
أمنية واقتصاد ّي�ة
ّ
ّ
ون ّفذوا سياس�ات اإلس�كان لدواع ّ
العثامنية ال
الس ّ�كان واإلسكان يف الدّ ولة
األرايض التي فتحوها حدي ًثا .ولكي نفهم سياس�ات ّ
ّ
خاص ،الذي
املجتمعية .ويف هذه ال ّنقطة ال بدّ من تأكيد نظام امل ّلة بش�كل
بدّ من دراس�ة بنيتها
ّ
ّ
واالجتامعية،
ينية
املجتمعية
ديناميات البنية
أه�م
يمثّ�ل أحد ّ
ّ
العثامنية ،ويعبرّ ع�ن اجلامعات الدّ ّ
ّ
ّ
ّ
السياس�ات املتع ّلقة برعايا الدّ ولة املرس�لني إىل املناطق التي
ينية.
ّ
وتتبوأ ّ
وبنيته�ا اإلدار ّي�ة والدّ ّ
ً
ً
مميزات اهلج�رة يف العهد
فتح�ت حدي ًث�ا ،واجلامع�ات التي عوقب�ت بال ّنفي -مكانة ّ
مهم�ة بني ّ
العثامينّ.
ّ
الروميل
إن الدّ ولة
العثامنية ،كام بينّ كامل قرباط ّ
ّ
أسست باهلجرات ،وانتهت باهلجرات من ّ
الس ّ
العملية بأكملها نجد ّ
�كان واإلس�كان
إىل األناض�ول .1وعن�د ال ّنظر إىل هذه
أن سياس�ات ّ
ّ
العثامنية تبدي اس�تمرار ّي ًة بخطوطها العا ّمة .وكانت لسياس�ات اإلس�كان ثالث
لدى الدّ ولة
ّ
واالجتامعية :أوالها؛ املرحلة التي
ياس�ية واالقتصاد ّية
مراحل خمتلفة ،يف س�ياق املتط ّلبات ّ
ّ
الس ّ
وتوس�عت وانتقل ال ّنظام فيه�ا إىل األماكن املفتوحة حدي ًثا ،وثانيتها؛ املرحلة
نمت فيها الدّ ولة
ّ
ياس�ية
الت�ي ب�رز فيها تطبيق ال ّنظ�ام
ًّ
داخليا ،وثالثتها؛ املرحل�ة التي تق ّلصت فيها اجلغرافيا ّ
الس ّ
2
وحصلت اهلجرات من اخلارج إىل الدّ اخل .

االجتامعية
اهلج�رات الت�ي حصل�ت يف املرحلة الثّالث�ة كان هلا دور فاع�ل يف ظهور البني�ة
ّ
احلالية لألناضول وبالد البلقان والقفقاس ومنطقة الشرّ ق األوس�ط .بدأت هذه
واالقتصاد ّية
ّ
واستمرت إىل وقتنا احلا ّيل .ويرى قرباط
بضم القرم إىل روسيا القيرص ّية عام 1783
اهلجرات ّ
ّ
3
ّ
أن أبرز هذه اهلجرات هي كاآليت:
 .1هج�رة املس�لمني م�ن القرم وبلاد البلق�ان والقفق�اس إىل األناضول يف أثن�اء احلرب
العثامنية .1829 1828-
وسية
ّ
الر ّ
ّ

املكون�ة من األش�خاص ذوي األص�ول املجر ّية
ياس�ية ّ
 .2هج�رة الثّور ّيين وال ّنخ�ب ّ
الس ّ
والبولند ّية خالل األعوام  1830و.1850 1848-
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 .3هجرات القفقاس التي حصلت خالل الفرتة .1865 1862-

العثامنية .1878 1877-
وسية
ّ
الر ّ
الروميل إىل األناضول عقب احلرب ّ
 .4اهلجرات من ّ
ين لغريت وتيساليا.
 .5اهلجرات التي بدأت بعيد الغزو اليونا ّ

العاملية األوىل.
 .6اهلجرات القادمة من بالد البلقان يف أثناء احلرب
ّ

 .7اهلج�رات م�ن مقدوني�ا وكوس�وفو وتراقيا ودبروج�ا يف أثناء ح�رب البلقان 1912-
.1913

واملجتمعية
ياسية
أ ّما اهلجرات التي كان هلا ال ّتأثري األكرب من بني هذه اهلجرات يف البنية ّ
ّ
الس ّ
اجلامعية التي حصلت يف أثناء احلروب العديدة .يمكن دراس�ة
العثامنية فهي اهلجرات
للدّ ولة
ّ
ّ
ه�ذه اهلج�رات يف ثالث جمموعات ،هي :اهلج�رات البرش ّية التي حصلت إ ّب�ان حرب القرم،
واهلجرات البرش ّية التي حصلت إ ّبان حرب  ،93واهلجرات التي حصلت إ ّبان حرب البلقان.
ويمكن القولّ :
العثامنية
األساسية التي تكمن وراء هذه اهلجرات هي فقدان الدّ ولة
إن العوامل
ّ
ّ
القومية.
واالقتصادي ،وتصاعد ّتيار
العسكري
نفوذها عىل الصعيدين
ّ
ّ
ّ

 .1الهجرات من القرم:

اس�تقر فيها األت�راك يف القرن الع�ارش تابع ًة
يف الق�رن اخلام�س عشر أصبحت القرم التي
ّ
اعتبارا من القرن الثّامن
ويس الذي ألقى بظالل�ه يف املنطقة
العثامني�ة.
للدّ ول�ة
ّ
ً
الر ّ
ّ
ولكن ال ّتمدّ د ّ
العثامنية ،وأجرب أتراك القرم عىل ترك
السبب وراء العديد من اهلجرات إىل الدّ ولة
عرش ،وكان ّ
ّ
وطنهم.4
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العثامنية يف حرب مع روس�يا القيرص ّية بعد
يف أواس�ط القرن ال ّتاس�ع عرش دخلت الدّ ولة
ّ
العثامنية خو ًفا من تزايد ال ّنفوذ
أن بنت حتال ًفا مع فرنسا وبريطانيا العظمى ال ّلتني دعمتا الدّ ولة
ّ
�لبية على مصاحلهام االس�تعامر ّية يف حال ضع�ف الدّ ولة
ال�ر ّ
ويس يف أور ّب�ا ،وال ّتداعي�ات ّ
الس ّ
ّ
العثامنية
العثامني�ة .فوقع�ت حرب القرم خلال األع�وام  ،1856 1853-وخرست الدّ ول�ة
ّ
ّ
للم�رة األوىل أراضيه�ا الت�ي يكث�ر فيها رعاياه�ا املس�لمون ،وتركت هذه احلادث�ة بصمتها يف
ّ
ّ
يميز حرب القرم عن غريها ،أال وهو موج�ات اهلجرة التي انطلقت
آخ�ر
أمر
هناك
اك�رة.
الذ
ّ
إ ّبان احلرب .وقد بدأت هذه اهلجرات عىل ش�كل مجاعات صغرية كام يف حال هجرة املسلمني
واس�تمرت
مجاعية إ ّبان حرب القرم ،1856
حتولت إىل هجرات
ثم ّ
الت�ي ب�دأت عام ّ ،1772
ّ
ّ
5
ّ
وسكن هؤالء املهاجرون يف أسكي شهري واملدن املجاورة هلا ،وإزميت
حتى القرن العرشين.
6
الغربية من األناضول.
وبندريرما وإنغول الواقعة يف املناطق
ّ

تشري الدّ راسات حول هجرات القرم إىل ّ
ترتي هاجروا من القرم إىل األرايض
أن  1.4مليون ّ
العثامنية خالل الفرتة  .1878 - 1854وهناك دراس�ات تشير إىل هجرة  200ألف إىل 470
ّ
ّ
ّ
العثامنية إ ّبان حرب القرم .ويقول كامل قرباط إن عدد تتار القرم الذين
ترتي إىل األرايض
ألف ّ
ّ
7
العثامنية خالل األعوام  1922 1783-بلغ زهاء  1.8مليون .
هاجروا إىل األرايض
ّ
فق�ررت بناء وحدة
واتخّ �ذت الدّ ول�ة يف هذه الفترة اخلطوات ّ
املؤس ّ
س�اتية إلدارة اهلجرةّ .
إدار ّية مستق ّلة إلدارة شؤون اهلجرة واإلسكان التي كانت تسيرّ ها ساب ًقا البلد ّيات واألوقاف،
أسست إلدارة وتنسيق اهلجرات التي كانت
ضية املهاجرين ّأول بنية إدار ّية مستق ّلة ّ
فكانت ّ
مفو ّ
ضية تعمل عىل استضافة
حتصل إ ّبان احلروب ،وبقيت تعمل ح ّتى عام  .1860كانت هذه ّ
املفو ّ
املهاجرين ،وتعيني أماكن اإلسكان ،ونقلهم إىل هذه األماكن ،وتزويدهم باملأوى واحليوانات
الس ّ
�كان املح ّل ّيني وخزينة
والب�ذور والوقود ،وتنس�يق املعون�ات املقدّ مة للمهاجري�ن من قبل ّ
الدّ ولة .8

 .2الهجرات من بالد القفقا�س:
اإلثنية املختلفة من اجلركس والشّ يش�ان واألبخاز
هجرة القفقاس هي هجرة املجموعات
ّ
ا ّلذي�ن كانوا يعيش�ون يف بلاد القفقاس .حصلت هج�رات القفقاس خلال الفرتة 1862-
اجلامعي�ة القرس ّي�ة األوىل إىل األرايض
 ،1865أي بع�د هج�رة القرم
العثامني�ة .فعندما مل تتلقّ
ّ
ّ
القمعية
روس�يا الدّ عم الكايف من مس�لمي القفقاس يف أثناء حرب القرم زادت من ممارس�اهتا
ّ
آليات ال ّنفي.
عليهم يف هذه املنطقة (ح ّتى شامل رشق حدود الدّ ولة
العثامنية)ّ ،
وفعلت ّ
ّ
ً
حفاظا عىل أرواحهم بع�د أن د ّمرت بيوهتم
العثامني�ة
فهاج�ر أه�ايل القفقاس إىل األرايض
ّ
وأراضيهم وهنبت قراهم 9.ولقي عرشات اآلالف مرصعهم بس�بب اجلوع أو املرض يف أثناء
قفقاس�يا يف اليوم الواحد
إحصائيات تشير إىل وفاة 150 120-
بحرا .وهناك
ب�را أو ً
ًّ
اهلج�رة ًّ
ّ
بح�را خالل األع�وام  1865 - 1864عىل
يف سامس�ون الت�ي كانت نقطة وص�ول الوافدين
ً
إحصائيات مماثلة من أجل طرابزون التي كانت متثّل هي األخرى الوجهة
سبيل املثال ،وهناك
ّ
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10
قفق�ايس يف األرايض
واس�تقر  500ألف
املقص�ودة.
ّ
ّ
العثامني�ة نتيج�ة اهلجرة التي بدأت عام  1860بحس�ب
ّ
11
الدّ راسات التي أجريت يف هذا الشّ أن.

 .3هجرات البلقان:

هجرة القفقا�س هي هجرة المجموعات الإثن ّية
المختلفة من الجرك� � ��س ّ
وال�شي�شان والأبخاز
ّالذي � ��ن كان � ��وا يعي�شون ف � ��ي ب �ل ��اد القفقا�س.
ح�صلت هجرات القفقا�س خالل الفترة - 1862
� 1865أي بعد هجرة القرم الجماع ّية الق�سر ّية
الأولى �إلى الأرا�ضي العثمان ّية

للصعوبات
تعرضت
األقليات املسلمة يف بالد البلقان ّ
ّ
ّ
ّ
العثامني�ة ،وهاجروا إىل
ولة
ضع�ف
إثر
ائق�ات
والض
الدّ
ّ
القوميني يف أور ّبا يف القرن
األناضول بسبب صعود ّتيار
ّ
وسية ،وحركات
ال ّتاسع عرش ،وال ّنشاطات ّ
الر ّ
الس ّ
الفية ّ
مرد عىل احلكم العثامينّ ،والقمع ّ
والظلم املامرسني عىل األتراك واملسلمني.
ال ّت ّ
العثامنية  1878 1877-وصولاً
ّ
وسية
ّ
الر ّ
تش�كل اهلجرات التي حصلت بد ًءا من احلرب ّ
إىل ح�روب البلق�ان -قسًم�اً اًّ
اإلثنية
مهم من هج�رات البلقان .فهذه اهلج�رات أ ّث�رت يف البنية
ّ
متع�دّ دة الثّقاف�ات للبلقان؛ ألنهّ ا ق ّللت عدد املس�لمني واألتراك .وهذه اهلج�رة املعروفة ً
أيضا
مجاعية
اهلج�ري ،هي ّأول هج�رة
باس�م هج�رة  ،93لكوهن�ا صادفت ع�ام  1293يف ال ّتقويم
ّ
ّ
تركي (إضاف ًة إىل
م�ن البلق�ان إىل األناضول ،حيث غادر بلغاريا مليون ونصف مليون مس�لم ّ
12
مسلمي البلغار والرشكس وال ّتتار وغاغاوزيا).
العثامنية عىل استعامل القرى واألرايض الفارغة بني سوالنيك وأدرنة
عملت اإلمرباطور ّية
ّ
العثامني�ة  1878 1877-التي
وس�ية
ّ
الر ّ
وإس�طنبول مكا ًن�ا إلس�كان املهاجري�ن إثر احل�رب ّ
الس�لطان عبد
عاش�ت فيها أوىل خس�ائرها الكبيرة يف البلقان ،وبناء طوق
ّ
عس�كري .وحظر ّ
طورات
السياس�ةّ 13 ،
لكن ال ّت ّ
الروميل إىل األناضول؛ إلنجاح هذه ّ
احلميد انتقال املهاجرين من ّ
ياسية األخرى حالت دون نجاحها.
ّ
الس ّ
والفترة األخ�رى الت�ي تكاثفت فيه�ا اهلجرات م�ن البلقان ه�ي الفرتة الت�ي تلت حرب
يموغرافية للمنطقة .وأسفرت حرب البلقان
ياسية والدّ
البلقان التي غيرّ ت كث ً
ريا من البنية ّ
ّ
الس ّ
العثامنية باس�تثناء تراقيا
 1913 1912ع�ن خ�روج مجيع أرايض البلقان عن س�يطرة الدّ ولةّ
والس�كك احلديد ّية يف
الشرّ ّقي�ة .وأس�كن املهاج�رون القادمون م�ن البلقان عرب ّ
البر والبحر ّ
مناط�ق عديدة باألناض�ول ،ويف مقدّ متها آيدن وخداونغري وأدرنة .وتفيد الدّ راس�ات ّ
أن عدد
14
املهاجرين القادمني من البلقان وحدها خالل األعوام  1914 1877-بلغ  3ماليني.

بالرعايا
هن�اك مدلول آخر حلرب البلق�ان يف تاريخ اهلجرة العثامينّ ،وهو املدل�ول
ّ
اخلاص ّ
حتركت بدافع احلفاظ عىل
العثامنية .فال ّنخب
غري املس�لمني القاطنني يف األرايض
ّ
ّ
العثامنية التي ّ
سياس�يا ّ
كي�ة ،وهذا أ ّدى إىل تطوير فكرة تنادي بنقل غري
بقاء الدّ ولة أبدوا موق ًفا
ًّ
يركز عىل الترّ ّ
كي�ة باعتبارها أجند ًة
املس�لمني خ�ارج األناضولّ ،
ثم انتقل�ت هذه الفك�رة إىل اجلمهور ّية الترّ ّ
فسيفسائيةً
ً
العثامنية التي كانت قبل هذه اهلجرات بنية
املجتمعية
وحتولت البنية
سياسية ّ
مهم ًةّ .
ّ
ّ
ّ
ّ
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أغلبية مسلمة كانت تعيش قبل اهلجرات
متعدّ دة
اجلنسيات وال ّلغات واألعراق -إىل بنية ذات ّ
ّ
جغرافية أصغر.
يف مناطق
ّ

ثم�ة موض�وع آخر ينبغي ال ّتو ّق�ف عنده لدى احلديث عن اهلج�رات يف العهد العثامينّ ،أال
ّ
العثامنية إىل اخل�ارج .وقد حصلت ه�ذه اهلجرة يف أغلبها ألس�باب
وه�و اهلج�رة م�ن الدّ ول�ة
ّ
اقتصاد ّية ،وفيام ييل نذكر أبرزها:

اجلنوبية عام .1860
• اهلج�رة م�ن س�وريا ولبنان وجنوب رشق األناضول إىل أمري�كا
ّ
الرخيص�ة التي ب�رزت إثر رفع
فه�ذه اهلج�رات حصل�ت لتغطي�ة احلاج�ة إىل ّ
الق�وة العامل�ة ّ
الغربية.15
العبود ّية يف الدّ ول
ّ
األمريكية
• اهلجرة من مقدونيا إىل الواليات امل ّتحدة
ّ
هر ًب�ا من قم�ع عصاب�ات البلغ�ار ا ّلذين كان�وا يريدون
االستيالء عىل مقدونيا بعد عام .1877

عمل� � ��ت الإمبراطور ّي� � ��ة العثمان ّي� � ��ة عل� � ��ى
ا�ستعم� � ��ال الق� � ��رى والأرا�ض� � ��ي الفارغة بين
�سوالنيك و�أدرنة و�إ�سطنب� � ��ول ً
مكانا لإ�سكان
• اهلج�رة م�ن رشق األناضول إىل أمري�كا يف هناية
المهاجرين �إث�������ر الحرب الرّو�س ّية العثمان ّية الق�رن ال ّتاس�ع عشر .فقد هاج�ر عشرات اآلالف من
مالية
الرعاي�ا األتراك واألرم�ن واألكراد إىل أمريكا الشّ ّ
 1878 - 1877الت � � ��ي عا�ش � � ��ت فيه � � ��ا �أول � � ��ى ّ
عريفي�ة يف والي�ة خرب�وط على وجه
نتيج�ة األعمال ال ّت ّ
خ�سائرها الكبيرة في البلقان
اخلصوص .هاجر قسم من هؤالء ال ّناس من أجل العمل
سياسية .وكان هناك  400ألف
والقسم اآلخر ألسباب
ّ
16
ين يف نيويورك .
السفري العثام ّ
مواطن عثام ّ
ين يف أمريكا عام  1908عىل حدّ قول منجي بك ّ

تطبق سياس�ات اهلجرة دون ال ّنظ�ر إىل لغة املهاجرين
هنج�ت الدّ ول�ة
العثامنية الت�ي كانت ّ
ّ
17
تبعا لتغّي�رّ اهلجرات من
مؤسس�ات جدي�د ًة ً
ودينه�م وعرقه�م  -سياس�ات جديد ًة ،وبنت ّ
العثامنية ه�ذه اهلجرات طريق� ًة لزيادة عدد
والكمي�ة .وع�دّ رجال الدّ ول�ة
وعي�ة
ّ
ّ
ال ّناحيتين ال ّن ّ
الس ّ
�كان ،وتعزيز االقتصاد .كام ّ
اإلسالمي دفع
اخلاص الذي حيمله املهاجر يف الدّ ين
أن املعنى
ّ
ّ
ّ
العثامنية
فأسست الدّ ولة
رجال الدّ ولة إىل تطوير سياس�ات تقوم عىل ال ّتس�امح مع املهاجرينّ ،
ّ
الصدد يالحظ
ضية لشؤون اهلجرة يف العامل
اإلسالمي ،وس ّنت قانون اهلجرة ،ويف هذا ّ
ّأول ّ
مفو ّ
ّ
ضيات التي اقترصنا
العثامنية.
ضيات عديدة إلدارة شؤون اهلجرة يف الدّ ولة
ّ
تأسيس ّ
واملفو ّ
ّ
مفو ّ
يتخطى أبعاد هذا املقالّ -
ّ
شكلت
عىل ذكر أسمائها يف األس�فل -إذ اإلسهاب يف احلديث عنها
18
ضيات هي كاآليت:
تقليدً ا إدار ًّيا ًّ
جادا من أجل إدارة شؤون اهلجرة .وهذه ّ
املفو ّ
ً
نش�اطا خالل  1860و ،1875وسّي�رّ ت الشّ ؤون اإلدار ّية
ضية املهاجرين :أبدت
• ّ
مفو ّ
للمهاجرين القادمني من القرم حتديدً ا.
اليتها خالل الفترة ،1894 1878-
ضي�ة اإلدارة العا ّم�ة للمهاجري�ن :أبدت ّ
• ّ
فع ّ
مفو ّ
ّ
ّ
ّ
وس�ية
وتك ّفل�ت
الر ّ
بح�ل املس�ائل املتعلق�ة باملهاجري�ن الذي�ن زاد عدده�م بس�بب احل�رب ّ
العثامنية.
ّ
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ُ
السلطان عبد احلميد الثّاين
ضية املهاجرين
• ّ
العمومية :أ ِّسس�ت يف قرص يلدز برئاس�ة ّ
ّ
مفو ّ
مؤسس� ًة عليا ،وتشير إىل ّ
الس�لطان كان يعري اهتام ًما بمسألة
عام  ،1878وعملت بصفتها ّ
أن ّ
املهاجرين.
ُ
الس�لطان ،وذلك إثر
• ّ
ضية العليا للمهاجرين : :أ ِّسس�ت عام  1897حتت إرشاف ّ
املفو ّ
اليونانية.
العثامنية
انطالق اهلجرات اجلديدة من البلقان بسبب احلرب
ّ
ّ
اإلسلاميةُ : :أ ِّسس�ت عام  ،1899وتشير إىل ّ
أن سياسات اهلجرة
ضية املهاجرين
• ّ
ّ
مفو ّ
ين كانت ّ
اإلسلامي؛ نتيجة ازدياد الترّ كيز عىل اإلسلام يف
تؤكد مس�ألة الدّ ين
يف العه�د العثام ّ
ّ
العثامنية يف الفرتة التي تلت عام .1888
املتوجهة نحو الدّ ولة
اهلجرات
ّ
ّ
ضية مهاجري طرابلس الغربُ : :أ ِّسس�ت عام  1912وأخذت عىل عاتقها تس�يري
• ّ
مفو ّ
ّ
واملوظفني والعسكر ّيني ا ّلذين هاجروا من رودوس واجلزر األخرى
شؤون املسلمني من األرس
إىل طرابلس الغرب ،يف أثناء حرب طرابلس وبعدها.
وفيما ي�أيت اخلريطة التي أعدّ ها م�كاريت ،وهي تبينّ اهلجرات التي حصل�ت عرب ال ّتاريخ،
ً 19
والتي أوجزناها آنفا:
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ثانيًا :الهجرة في عهد الجمهور ّية:

العثامنية ،اكتس�بت اهلجرة أمه ّّي ًة وجود ّي ًة عند تأس�يس اجلمهور ّية
كما هو احل�ال يف الدّ ولة
ّ
ً
االجتامعي
كية التي قامت عىل املرياث
أيضا ،ففي ّ
الس�نوات األوىل من تأسيس اجلمهور ّية الترّ ّ
ّ
طبق�ت سياس�ات م�ن ش�أهنا زي�ادة عدد ّ
س�كان البلد بس�بب
سي للدّ ول�ة
ّ
واملؤس ّ
العثامني�ةّ ،
ّ
رّ
األيديولوجية والدّ واف�ع االقتصاد ّية،
األمني�ة واخلي�ارات
ياس�ية واملخ�اوف
الّض�ورات ّ
ّ
ّ
الس ّ
ّ
السكان كام هو واضح
السياسات التي تؤ ّدي إىل زيادة عدد ّ
وكانت سياسات اهلجرة يف مقدّ مة ّ
يف كلامت مصطفى كامل أتاتورك اآلتية:
الس ّ
"إن عدد ّ
س�كان البلد يف درجة مؤس�فة ،أعتقد ّ
ّ
�كان يف األناضول ال
أن جمموع عدد ّ
يتج�اوز ثامنية ماليني نس�مة ...واآلن نري�د تعويض ذلك ...جيب أن نزيد عدد ّ
س�كان بلدنا،
بأن نأيت باألش�خاص ا ّلذين بقوا خارج احلدود امل ّل ّية من
نهجت ّ
الدولة العثمانيّة التي كانت نفس العرق واحلرث [أي ال ّنسل والثّقافة] ،ونضمن هلم
تطبّق �سيا�سات الهج � � ��رة دون ال ّنظر احلي�اة املر ّفه�ة ...أعتقد أنّ�ه من الواج�ب أن ننقل مجيع
الغربية إىل هنا"...
األتراك يف مقدونيا وتراقيا
ّ
�إلى لغة المهاجرين ودينهم وعرقهم
الرغبة يف زيادة عدد ّ
ّ
س�كان البالد
إن
القول
ويمكن
ّ
�سيا�س � � ��ات جدي � � ��د ًة وبن � � ��ت م� ّؤ�س�سات
عملية
على
اإلقدام
أس�اس
كان
ح�د كبري
وجتانس�ها إىل ّ
ّ
ً
الس ّ
حيم�ل الدّ ولة أعبا ًء
�كا ّ
ين الذي ّ
جدي � � ��دة تب ًع � � ��ا لتغيّر الهج � � ��رات من صعب�ة ،مثل ال ّتبادل ّ
واجتامعي� ًة ثقيل ًة يف س�نوات اإلمكانات
مالي� ًة وإدار ّي� ًة
ّ
ّ
ال ّناحيتين ال ّنوعيّة والكميّة
املح�دودةّ ،
وإن ه�ذا الدّ افع أ ّدى إىل هج�رة ما بني 720
ألف شخص ومليو ًنا ونصف املليون إىل تركيا يف وقت ّ
مبكر من عهد اجلمهور ّية.
ّ
املخطط يمكن البحث يف موجات اهلج�رة إىل تركيا عىل
خلفية ه�ذا
ويف ض�وء معلوم�ات
ّ
ال ّنحو اآليت:

اني ّ
�أّ .
اليوناني:
ركي -
ّ
الت ّ
ال�صر اع ال�سّ ّك ّ

املكونة من املع�دّ ل املنخفض للشّ �باب ،وال ّناجتة من هجرة
أصبح�ت البني�ة الدّ
يموغرافية ّ
ّ
السنوات اللاّ حقة-
الس ّكان بسبب حروب البلقان ،وحروب االستقالل التي تبعتها يف ّ
ماليني ّ
ّ
الغربية الواقعة عىل
كية املش�كلة حدي ًث�ا ،فقد بقيت تراقي�ا
ّ
م�ن أولو ّيات أعامل اجلمهور ّية الترّ ّ
اليونانية ،وبقيت تراقيا
انية من املس�لمني داخل احل�دود
غرب هنر مريج وذات
األغلبية ّ
ّ
الس ّ�ك ّ
ّ
اليونانيون والبلغار ثلثي ّ
الشرّ ّقية التي ّ
كية ،ووف ًقا
يش�كل
سكاهنا داخل أرايض اجلمهور ّية الترّ ّ
ّ
الس ّ
كي�ة ا ّلذين بقوا خارج حدود
هل�ذا الوضع ،كان موضوع الدّ فاع عن ّ
�كان من األصول الترّ ّ
اليومية.
كية لدى إعالهنا واحلفاظ عىل حقوقهم يشغل األجندات
ّ
اجلمهور ّية الترّ ّ

األقلي�ات الت�ي تعي�ش يف ال�دّ ول املختلفة م�ن املوضوعات الت�ي واجهت
كان موض�وع
ّ
والسيام ّ
أن نتيجة ال ّتقرير الذي أعدّ ه فريتجوف
السياسات الدولية بني احلربني األوىل والثّانية،
ّ
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يانسن املك ّلف من األمم امل ّتحدة بإجراء دراسة حول وضع اللاّ جئني من روسيا البيضاء الذين
األقليات يف
انتشروا يف أور ّب�ا من قبل ،والذي قام كذلك بإجراء الدّ راس�ات والبحوث حول
ّ
ّ
ين بني الدّ ول إىل جدول األعامل.
الس ّكا ّ
كل من اليونان وتركيا -نقلت موضوع ال ّتغيرّ ّ

الس ّ
املكون
بدأت
�كان مع "بروتوكول ال ّتبادل بين األهايل األتراك واليونان" ّ
عملية تبادل ّ
ّ
ّفاقية ل�وزان ،نتيجة الدّ راس�ات التي أجريت يف
م�ن  19بن�دً ا ،واملو ّقع ع�ام  1923يف إطار ات ّ
والس ّكان املسلمني خارج األرايض
كيةّ ،
حتديد مس�تقبل ّ
الس ّكان غري املسلمني يف األرايض الترّ ّ
لعملي�ة ال ّتبادل ،بدأ اليونان
ّالثينيات من القرن العرشين .ووف ًقا
كية،
ّ
واس�تمرت ح ّت�ى الث ّ
الترّ ّ
ّ
اليونانية باهلجرة
كية واملس�لمون املقيمون يف األرايض
ّ
األرثوذوك�س املقيمون يف األرايض الترّ ّ
ال ّقرس ّية ،وترك أماكن اس�تيطاهنم ،والعمل عىل مواصلة حياهتم يف أماكن استقرارهم اجلديدة
األول من مايو/أ ّيار عام .1923
ً
اعتبارا من ّ
ُ
يونانيني وثالثة ممثّلني من الدّ ول
املكونة من أربعة أتراك وأربعة
أ ِّسس�ت ال ّلجنة املشتركة ّ
ّ

ضية
التي شاركت يف احلرب
عملية املبادلة ومراقبتها ،وكانت ّ
املفو ّ
العاملية األوىل من أجل تنفيذ ّ
ّ
ّ
الفرعية املنش�أة يف الواليات،
اخلاصة باللجان
وتقيم املمتلكات املنقولة وغري املنقولة
ّ
ّ
س�تو ّثق ّ
وقد أنش�أت حكومة أنقرة وكالة اإلس�كان وال ّتعمري ،وهي املس�ؤولة عن إصالح املمتلكات
للس�كن ،وتنظيم اس�تقبال املبادلني ،وإس�كاهنم يف األرايض
املتب ّقية من
اليونانيني لتكون قابل ًة ّ
ّ
راعية ،وتوفري الوسائل اللاّ زمة لإلنتاج.
املناسبة ملعلوماهتم ّ
الز ّ
عملية ال ّتبادل  384ألف ش�خص ،بينما بلغ عدد املنتقلني
بل�غ ع�دد القادمني إىل تركيا يف
ّ
مهم ًة يف مس�ألة إنجاز خيال الدّ ولة
إىل اليونان  1.1مليون ش�خص ،وقد كانت املبادلة خطو ًة ّ
الوطنية املتجانس�ة التي كان ّ
كل من تركيا واليونان راغب يف إنش�ائها .إلاّ ّ
أن فقدان األناضول
ّ
للس ّ
اًّ
والفني�ة أ ّدى إىل ظهور
واحلرفية
دورا مهم يف حياهت�ا ال ّتجار ّية
�كان
اليونانيين الذي�ن أ ّدوا ً
ّ
ّ
ّ
ّ
تسببه املبادلة
الذي
فيس
ن
ال
أثري
ت
ال
جانب
إىل
تركيا.
يف
ة
ي
جار
ت
وال
ة
ّقافي
ث
ال
احلياة
يف
خمتلفة
متاعب
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الس�كان يف العالقات
عملية تبادل ّ
املعرضين للهج�رة القرس ّية -يمكن أن تواج�ه ّ
يف األف�راد ّ
ولية االنتقاد من حيث كوهنا طريق ًة قابل ًة لل ّتنفيذ.
الدّ ّ

ب .قانون الإ�سكان عام :1934

الس ّ
�كان
كية هب�دف زيادة عدد ّ
قان�ون اإلس�كان ال�ذي أصدر بعد إنش�اء اجلمهور ّي�ة الترّ ّ
وترتيكهم؛ ّ
والسياسات
ينظم خصائص املهاجرين الذين س�يقبلون يف تركيا وأماكن إسكاهنم ّ
هتتم بشؤوهنم.
التي ّ

ّ
إن قانون اإلسكان القائم عىل فكرة إنشاء جمتمع جديد ،والذي يتناول جمموع ًة واسع ًة من
يتبوأ
املج�االت ،مثل إدارة األرايض وسياس�ة اهلجرة وقب�ول املهاجرين واملخ�اوف
األمنيةّ -
ّ
مهم ًة يف سياس�ات اهلج�رة يف فرتة اجلمهور ّية .واهل�دف من هذا القانون وف ًقا ملا يشير
مكان� ًة ّ
نص القانون حتت عنوان" :ملاذا هذا القانون؟" -هو ّمل ش�مل
إلي�ه اجل�زء الذي يأخذ مكان�ه يف ّ
�شتاء 17 2019
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السنني ،وإجياد ّ
اجلذري للمسألة
احلل
األتراك الذين يعيشون حياة الفرقة
ّ
واألقليات منذ آالف ّ
ّ
ّقافية.
الث ّ

اخلية وأحد مهن�ديس القانون
يف س�ياق بي�ان أهداف قانون اإلس�كان ،أوض�ح وزي�ر الدّ ّ
ش�كري قايا ّ
بالس ّكان واملهاجرين والعشائر املتن ّقلة يف الدّ اخل واملرشّ دين
أن القانون عىل صلة ّ
ح�د س�واء ،وهي�دف إىل إجي�اد احلل�ول ملش�كالت ه�ذه
العاملين يف أرايض اآلخري�ن على ّ
يتضمن أحكا ًما ذات
املجموعات األربع؛ جمموع ًة جمموع ًة ،وهيدف قانون اإلسكان هذا الذي
ّ
صلة بإسكان مهاجري اخلارج واإلسكان الدّ اخ ّ
يل وتوطني العشائر املتن ّقلة -إىل تنظيم توطني
كية يف تركيا.
ّ
الس ّكان وصلتهم بالثّقافة الترّ ّ
فبحس�ب قانون اإلس�كان تنقس�م أرايض البلد إىل ثالث جمموعات رئيس�ة :املناطق التي
الس ّ�كان األتراك فيها .واملناطق التي
الرقم واحد ( ،)1وهي األرايض املطلوب تكثيف ّ
حتمل ّ
الس ّ�كان ا ّلذين يراد منهم متثيل الثّقافة
حتم�ل الرقم ( )2وهي األماكن التي ّ
خصصت لتوطني ّ
الس ّ�كان ،ومنع
كية .واملناطق التي حتمل الرقم ( ،)3وهي املناطق
ّ
املخصصة لتفريغها من ّ
الترّ ّ
وسياسية وعسكر ّية.
وزراعية
صح ّية واقتصاد ّية
ال ّتوطني فيها؛ ألسباب خمتلفةّ :
ّ
ّ
كي�ة ،والفوضو ّيني
ووف ًق�ا هل�ذا القان�ون؛ ال يمكن القب�ول بمن ال صلة هل�م بالثّقاف�ة الترّ ّ
الر ّحل واملبعدين خارج البالد -مهاجرين يف تركيا.
واجلواسيس والغجر ّ

ج .الهجرات الأخرى:

الس ّ
انية التي حصلت بني تركي�ا واليونان ،واهلجرات التي وقع�ت نتيجة قانون
املبادل�ة ّ
�ك ّ
االجتامعية القائمة يف تركيا.
االجتامعية الت�ي أ ّثرت يف البنية
العملية
اإلس�كان -تأيت يف مقدّ مة
ّ
ّ
ّ
كية انعكس�ت آثارها عىل
ّقافية واملا ّد ّية التي رافقت املفارقني لألرايض الترّ ّ
فالفاقة البرش ّية والث ّ
ختصص به ال ّت ّجار اليونان عىل
ّقافية يف تركيا .فال ّنشاط
ّ
االقتصادي الذي ّ
احلياة االقتصاد ّية والث ّ
سبيل املثال أحدث ً
بأي شكل من األشكال.
فراغا ال يمكن ملؤه باملهاجرين اجلدد ّ

حركات البرش ّية املوجزة آن ًفا ،شهدت تركيا الكثري من حركات اهلجرة التي
خارج إطار ال ّت ّ
20
احلالية ،ويمكن تلخيص هذه اهلجرات عىل الشّ كل اآليت:
االجتامعية
أ ّثرت يف بنيتها
ّ
ّ
• األت�راك القادم�ون من بلغاريا :عقب إعالن بلغاريا اس�تقالهلا هاجر األتراك املقيمون
حم�ددة؛ بس�بب املعان�اة التي لقوه�ا يف بلغاري�ا .إذ ش�هدت فرتات
فيه�ا إىل تركي�ا يف فترات ّ
 ،1930-1923و ،1951-1950 ،1949-1940و 1978-1969موج�ات هج�رات
ً
خمتلف�ة .وقد بلغ عدد األت�راك املهاجرين خالل عامي  1951و 1990فقط حوايل  500ألف
تعرضوا له من سياسات القمع والبلغرة [االستيعاب
تركي
ّ
بلغاري ،جاؤوا إىل تركيا بسبب ما ّ
ّ
البلغاري].
ّ
متر ًدا كرد ًّيا يف
• اهلجرات التي حدثت من شامل العراق عام  ،1991فقد شهدت املنطقة ّ
قوات صدّ ام حسين،
مرد ً
قمعا عس�كر ًّيا من ّ
أعق�اب احتلال العراق للكويت ،ولقي هذا ال ّت ّ
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مجاع�ي إىل الدّ ول
وه�ذا دفع األكراد إىل ال ّلجوء بش�كل
ّ
كردي ظرو ًفا
املج�اورة .وواجه ما يقرب من  500ألف
ّ
اجلامعي إىل
حول�ت هذا ال ّتد ّف�ق
طبيعي� ًة قاس�ي ًة للغايةّ ،
ّ
ّ
إنسانية.
كارثة
ّ

المبادل� � ��ة ال�سّ ّكان ّي� � ��ة الت� � ��ي ح�صل� � ��ت بي� � ��ن
تركي� � ��ا واليون� � ��ان والهج� � ��رات الت� � ��ي وقعت
نتيج� � ��ة قانون الإ�س� � ��كان ت�أتي ف� � ��ي ّ
مقدمة
العمل ّية االجتماع ّي� � ��ة التي � ّأثرت في البنية
االجتماع ّية القائمة في تركيا

الفارين
الفارون من أملانيا ال ّناز ّية :للعلامء ّ
• العلماء ّ
العلمي
األملانية إىل تركيا دور كبري يف ال ّتاريخ
م�ن ال ّناز ّية
ّ
ّ
لرتكي�ا .ويذك�ر من بني ه�ؤالء العلامء الذي�ن كانت هلم
اخلاص هبم:
األكاديمي أم املجال
العملية يف تركيا سواء يف املجال
مهمة يف ال ّتطبيقات
ّ
مشاركة ّ
ّ
ّ
كي فريت�ز نيومارك ،إىل جانب غرهارد كس�لر الذي أ ّدى
مهن�دس نظ�ام رضيبة الواردات الترّ ّ
املؤسسات.
نظيمية للحياة
ريا يف إعداد القوانني ال ّت
ً
دورا كب ً
العملية وتشكيل ّ
ّ
ّ
العاملية الثّانية :كان اجلنود األجانب
• اجلنود األجانب اللاّ جئون إىل تركيا خالل احلرب
ّ
العاملية الثّانية موضع اهتامم املناقش�ات التي تناولت اهلجرة
اللاّ جئ�ون إىل تركيا خالل احلرب
ّ
مخس�ينيات القرن املايض .ووف ًقا للدّ راس�ات التي أجراها كرس يف الفرتة ما بني  1مايو /أ ّيار
يف
ّ
اليونانية إىل
اليونانيين اللاّ جئني من اجلزر
 1941و 1م�ارس  /آذار  ،1943بل�غ جمموع عدد
ّ
ّ
يونانيني .وبلغ ه�ذا العدد يف عام  1944ح�وايل 40.000
س�واحل إجي�ة  22.909الجئين
ّ
21
الجئ.

• اهلج�رات الت�ي حصلت خالل احلرب يف البوس�نة وكوس�وفو :أ ّدى الصرّ اع واملذابح
العرقية التي ش�هدهتا البوسنة واهلرس�ك بني عامي  1995-1992إىل انتقال بضعة وعرشين
ّ
بشناقي إىل تركيا .وجلأ أغلب هؤالء إىل جوار أقربائهم يف بورصة وإسطنبول ،أ ّما
ألف الجئ
ّ
املخيامت ومراكز االس�تقبال املقامة من أجلهم يف إس�طنبول وقرقلر أيل
الباقون فقد وزّ عوا يف ّ
ش�خصا إىل تركيا ،ويف عام
وأنق�رة  .22وخالل احلرب يف كوس�وفو عام  1999جلأ 17.746
ً
 2001جلأ  10500شخص من مقدونيا.
متفرقني يف أماكن خمتلفة من س�يبرييا
• هجرة تركامن أخيس�كا :يعيش أتراك األخيس�كا ّ
وآس�يا الوس�طى ،حيث ّ
اجلورجية
رشدوا يف عهد س�تالني بعد أن كانوا يس�توطنون األرايض
ّ
الصادر
القريب�ة من احلدود مع تركيا .وقد رشعت تركيا تس�تقبلهم وف ًق�ا للقانون رقم ّ 3835
عام " :1992قانون استقبال األتراك األخيسكا وإسكاهنم يف تركيا".

اإليرانية يف
اإليرانية :بعد قيام الثّورة
اإليراني�ون القادم�ون إىل تركيا يف أعقاب الثّ�ورة
•
ّ
ّ
ّ
ع�ام  ،1979تد ّف�ق ماليين األش�خاص إىل تركيا بح ًثا ع�ن طريق للوص�ول إىل أور ّبا ،حيث
الطوابري املمتدّ ة إىل مئات األمتارّ ،
اتخّ ذوها طريق عبور إىل دولة ثالثة ،وقد ش�وهدت ّ
ش�كلها
الراغب�ون يف االنتقال إىل الواليات امل ّتحدة أمام س�فارهتا .وال يعرف ّ
بالضبط عدد
ّ
اإليراني�ون ّ
ّ
اإلحصائيات ّ
أن عددهم
اإليرانيني الذين انتقلوا إىل الدّ ول املختلفة عرب تركيا ،بينام تفيد بعض
ّ
ّ
23
يرتواح بني مليون ونصف املليون ومليوين شخص.
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• اهلج�رات امل ّتجه�ة م�ن تركي�ا نح�و أور ّبا :هن�اك نوع آخ�ر من اهلجرة غير اهلجرات
االجتامعي�ة واالقتصاد ّية؛ إنّه
الت�ي ذكرناه�ا آن ًف�ا ،امل ّتجه�ة من تركيا ترك�ت آثاره�ا يف بنيته�ا
ّ

االجتامعية واالقتصاد ّية يف تركيا .وقد بدأ هذا ال ّنوع من اهلجرات مع
ال ّن�وع الذي تأ ّثر باحلي�اة
ّ
ّفاقية العاملة التي و ّقعتها تركيا مع أملانيا عام  ،1961وواصل مسريته مع اهلجرات نحو أور ّبا
ات ّ
عمليات ال ّلجوء التي ّمتت ألس�باب
وال�دّ ول املفتق�رة إىل العاملة يف
اجلغرافيات املختلفة ،ومع ّ
ّ
سياس�ية .ويمكن القولّ :
تركي يعيش�ون يف
ّ
إن هذه اهلجرات نتج عنها وجود حوايل  6ماليني ّ
الشّ تات حول العامل.

د .الهجرات من الجمهور ّية العربيّة ال�سّ ور ّية نحو تركيا:
�وري يف  15مارس  /آذار ع�ام  ،2011وانتقلت
الس ّ
ب�دأت املظاه�رات املعارضة لل ّنظام ّ

لتتحول يف ال ّنهاي�ة إىل حرب بالوكال�ة .وكانت نتيجة
داخلي�ة،
ث�م إىل ح�رب
ّ
إىل مواجه�اتّ ،
ّ
اضطر أكثر من  13مليون ش�خص من جمموع عدد ّ
س�كان س�وريا البالغ عددهم 22
ذلك أن
ّ
قرسا
مليو ًنا إىل ترك أماكن اس�تقرارهم .يعيش حوايل  6.6مليون ش�خص منهم حياة ال ّنزوح ً
ليتحولوا إىل الجئني يف الدّ ول املجاورة.
داخل س�وريا ،بينام غادر  5.5مليون ش�خص بلدهم
ّ

منهم  3.5مليون ش�خص يف تركيا ،ومليون ش�خص يف لبنان و 600ألف ش�خص يف األردن
الصمود أمام ظروف احلياة.
حياولون ّ
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س�ميت بمراكز اإلي�واء املؤ ّقتة،
خميامت ّ
يعي�ش  % 5م�ن اللاّ جئني ّ
الس�وريني يف تركي�ا يف ّ
وينتشر اآلخ�رون داخل امل�دن املختلف�ة .ويف ال ّتفصيالت؛ تس�تضيف إس�طنبول  563ألف
س�وري ،وأورفة  470ألف الج�ئ ،وأنطاكية  440ألف الجئ ،وتس�تضيف عينتاب
الج�ئ
ّ
25
سوري.
 390ألف الجئ
ّ
تس�مى الفرتة الت�ي تلت عام  2010بالعهد اجلديد يف إدارة اهلجرة ،وقد ّ
ش�كل
يمكن أن
ّ
الس�ياق،
اللاّ جئ�ون القادمون إىل تركيا هر ًبا من احلرب يف س�وريا حمور هذه اإلدارة .ويف هذا ّ
األساسية،
للسور ّيني اللاّ جئني إىل تركيا حاميل صفة احلامية املؤ ّقتة االستفادة من اخلدمات
حتقّ ّ
ّ
كالص ّحة وال ّتعليم والعمل.
ّ

ّ
الموجهة �إلى تركيا بح�سب نوع الهجرة:
 .4واقع حركات الهجرة

ارخيي�ة املذكورة آن ًفا ّ
الضوء عىل اهلجرات الب�ارزة نحو تركيا .إضافة إىل
تس� ّلط املراحل ال ّت ّ
ذلك ،ال يتو ّقف موضوع اهلجرة بال ّنسبة لرتكيا عند حدّ مسائل ال ّلجوء واهلجرة ال ّقرس ّية .فعىل
س�بيل املث�ال ،وص�ل عدد األجانب املقيمين يف تركيا ب�إذن اإلقامة فيها  718أل ًفا ح ّتى ش�هر
26
مهمة ،مثل هجرة ّ
الطاقة العاملة،
أغسطس  /آب  .2018ووف ًقا لذلك ،هناك موضوعات ّ
راس�ية ،وهذا ً
أيضا من ضمن اهتاممات إدارة اهلج�رة يف تركيا .ويمكن بيان واقع
واهلج�رة الدّ
ّ
حال هذه اهلجرات عىل ال ّنحو اآليت:

 )1الهجرة المنتظمة:
تع�رف اهلجرة املنتظمة بأنهّ ا إقامة األش�خاص يف بلد خارج بالدهم عىل املدى القصري ،أو
ّ
ّ
القانونية لبلد اإلقامة .اكتسبت اهلجرة املنظمة من بني
إقامتهم إقام ًة دائم ًة يف إطار اإلجراءات
ّ
اهلج�رات أمه ّّي ًة بالغ ًة بال ّنس�بة لرتكيا .إذ كان�ت تركيا قبلة ال ّناس من خمتل�ف األماكن يف العامل
ش�غيلية .فعىل س�بيل املثال ،بلغ عدد
ألس�باب ،مثل ال ّتعليم ونمط احلياة والعاملة اإلدار ّية وال ّت
ّ
األجانب احلائزين عىل اإلقامة يف تركيا  178أل ًفا عام  ،2005لريتفع هذا العدد إىل  718أل ًفا
عام  .2018ويمكن تقس�يم اهلجرة املنتظمة إىل تركيا إىل ثالث جمموعات :القادمون إىل تركيا
من أجل العمل ،والقادمون إىل تركيا من أجل الدّ راسة ،واملهاجرون من أجل نمط احلياة .هذه
حتولت إىل موضوع سياسات اهلجرة بعد عام .2000
الفئات املختلفة من املهاجرين ّ
ه�ذا الوضع الذي يمكن توضيحه من خالل مبدأ تن ّقل األموال واخلدمات واألش�خاص
كي�ة يف تطوير العالق�ات بني سياس�اهتا االقتصاد ّية
ح�ر ،باعتباره جائ�ز ًة للجهود الترّ ّ
بش�كل ّ
والس�يام بعد ع�ام  ،1990ح ّتى وصل إىل
ولية -اكتس�ب مزيدً ا م�ن السرّ عة،
ّ
واألس�واق الدّ ّ
ّ
الذروة يف سنوات األلفية الثالثة.

قانونية
الصادر يف عام  2003حول منح إذن العمل لألجانبّ ،أول الئحة
وقد كان القانون ّ
ّ
العملية .كام ّ
القوة العامل�ة املاهرة إىل تركيا،
تن ّف�ذ يف ه�ذه
خطط لتنفيذ سياس�ات حول جذب ّ
ّ
أقر يف
وتس�هيل احلي�اة
القوة العاملة من خالل قانون ّ
العملية هلذه ّ
الق�وة العاملة الدّ ّ
ّ
ولية الذي ّ
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أغس�طس  /آب ع�ام  .2016ويالح�ظ ّ
مس�تمر؛
أن عدد العّم�اّ ل األجانب يف تركيا يف ازدياد
ّ
أجنبي تقري ًبا عىل إذن العم�ل يف عام  2016وف ًقا
نتيج� ًة هلذه ال ّنش�اطات .إذ حصل  74أل�ف
ّ
27
االجتامعية.
ولية يف وزارة العمل والشّ ؤون
ّ
لرئاسة دائرة القوى العاملة الدّ ّ
املنظمة إىل تركيا يرتبط ّ
البعد اآلخر للهجرة ّ
ولينيّ .
إن زيادة عدد
بالطلاّ ب
واألكاديميني الدّ ّ
ّ
وجه الدّ و ّيل -حتفز جامعات الدّ ولة واجلامعات
سمية بال ّت ّ
الر ّ
اجلامعات وحتديد سياسة ال ّتعليم ّ
الوقفي�ة إىل البحث عن ّ
وليني 28.وقد أس�فرت الربامج ،مثل املنح
الطّل�اّ ب
واألكاديميني الدّ ّ
ّ
ّ
29
كي�ة ع�ن نتائجها ،بتفضيل ّ
طورات
الطلاّ ب تركيا عىل مجيع أنحاء العامل .ونتيجة هذه ال ّت ّ
الترّ ّ
عليمية يف تركيا عام .2017
شارك  125ألف طالب دو ّيل يف احلياة ال ّت
ّ
وتتمثّ�ل جمموعات اهلج�رة ّ
املنظمة التي أشير إليها باصطالحات خمتلف�ة ،مثل "هجرات
�احلية
الس
نم�ط احلياة" و"املس�توطنني األجانب" عىل العم�وم -يف األجانب املقيمني يف املدن ّ
ّ
واجلنوبية.
الغربية
للمناطق
ّ
ّ

وهن�اك عوامل جاذبة أخرى ،فاملناخ الدّ افئ ّ
اجلغرافية جيذبان األجانب القادرين
والطبيعة
ّ
أن ّ
على مواصل�ة العيش يف حياة مر ّفهة وراقي�ة للعيش يف تركيا .ويش�ار إىل ّ
املتنوعة يف
الطرق ّ
تس�هيل امتالك العقارات لألجانب يف تركيا دفعت الكثري من األش�خاص األثرياء من الدّ ول
العربية إىل رشاء مس�اكن يف تركيا بعد عام  ،2012فأنش�أت نتيج ًة لذلك حياة اس�تقرار هلا يف
ّ
30
تركيا من خالل إذن اإلقامة التي حصلوا عليها.

ّ
المنظمة:
 )2الهجرة غير

ُيس� َتخدَ م اصطالح اهلجرة غري ّ
املنظمة من أجل األشخاص ا ّلذين دخلوا البلد بشكل غري
نظامي .وقد كان ذلك
القانونية رغم دخوهلم بشكل
قانوينّ ،أو جتاوزت إقامتهم يف البلد املدّ ة
ّ
ّ
تطورت خطوات صانعي
أهم العوامل التي دفعت إىل إنش�اء إدارة للهج�رة يف تركيا .فقد ّ
من ّ
ظاميني.
ّ
السياسة العا ّمة يف موضوع إدارة اهلجرة عىل ال ّتوازي مع تزايد عدد املهاجرين غري ال ّن ّ
ّ
إن موقع تركيا بني اجلغرافيا التي تش�هد األزمات واالضطرابات يف العامل ،واجلغرافيا التي
نسبيا -جعلها قبل ًة للهجرة غري ّ
املنظمة .حيث ّ
إن املهاجرين
تنعم بمس�تويات املعيش�ة املرتفعة ًّ
املحطة األوىل يف ّ
ّ
ربا هلم ،وإ ّما ي ّتخذوهنا
يرون يف تركيا
الطريق نحو أور ّبا ،فهم إ ّما ي ّتخذوهنا مع ً
يستقرون فيه ،وينشئون فيه حياهتم اجلديدة.
بلدً ا
ّ
ولدى البحث يف بلد املنش�أ والوقائع يف تركيا ،يمكن تصنيف حركات اهلجرة غري ّ
املنظمة
31
ضمن ثالث جمموعات:

املجموع�ة األوىل :املهاجرون القادمون إىل تركيا بح ًثا ع�ن العمل من دول الكتلة الشرّ ّقية
القديمة ،أو دول أور ّبا الشرّ ّقية ،مثل جورجيا وأذربيجان ورومانيا وأوكرانيا وروسيا االتحّ اد ّية.
يميل هؤالء املهاجرون إىل حركة "اهلجرة الدّ ور ّية" اجلديدة يف ذهاهبم إىل بالدهم والعودة منها
بش�كل منتظ�م .ولدى البحث عىل أس�اس املهنة ،يالحظ ّ
أن ال ّنس�اء تعم�ل يف جمال اخلدمات
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املنزلية والترّ فيه والدّ عارة وصناعة ال ّنسيج ،بينام يعمل املهاجرون ّ
الذكور يف قطاع اإلنشاءات.
ّ
ّ
املوسمي.
راعي
الز
املجال
يف
للعمل
تركيا
إىل
يأتون
وأذربيجان
جورجيا
من
املهاجرين
أن
كام
ّ
ّ
ّ
ّ
وتتش�كل من املهاجرين القادمني يف األغلب من
املجموعة الثّانية :جمموعة "هجرة عبور"
الشرّ ق األوس�ط (معظمهم من العراق وإيران) ،وآس�يا (أفغانس�تان وباكستان وبنغالديش)،
والصومال) ،وخيتارون تركيا منطقة عبور إىل أور ّبا
وإفريقيا (املغرب ونيجرييا واجلزائر ومرص ّ
الغربية.
ّ
ّ
وتتش�كل م�ن اللاّ جئين ا ّلذين رفضت طلب�ات جلوئه�م ،أو الباحثني
املجموع�ة الثّالثة:
ّ
عن طرق غري مرشوعة لالنتقال إىل بلد ثالث .ويش�كل األش�خاص القادمون من أفغانس�تان
والصومال أغلب أفراد هذه املجموعة.
والعراق ّ

الإح�صائيّات الأ�سا�سيّة تبعًا لنوع الهجرة:

يالح�ظ م�ن عدد املهاجرين بفئاهت�م املختلفة يف اجل�دول اآليت ّ
أن املهاجرين عىل اختالف
توجهوا إىل تركيا عقب دخول األلفية الثالثة.
أنواعهم ّ
الق ّوة العاملة

ّولية (سنو ًّيا)
الد ّ
بهدف ال ّتعليم

إجمالي ال ّطلبات
ّ
المقدّمة للحماية
ّولية (سنو ًّيا)
الد ّ

المهاجرون غير
رعيين ا ّلذين
الشّ ّ
قبض عليهم

دخول/خروج
(مليون)
إذن اإلقامة

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
7.302 855

9.438

73.560 64.547 52.304 45.834 32.277 17.467 14.201 14.023 10.705 8.930 10.603

125030 107.947 87.903 178 .72 55.011 43251 31170 25545 21361 18158 16829 15893 15481 14794 14690
112.415 66167 64232 34112 30311 29678 17925 8432 6792 11929 5882 3350 2935
394.933 282.518 216.351 152119 118007 87.696 58.018 40.093 31.161 24.369 12.367 6485 2935
175.752 174466 146485 58647 39890 47510 44415 32667 34345 65737 64290 51983 6485 56219 56219
19 20.3

22

25

26

27

29

33

30

35

35

25

32

593.151 461.217 422.461 379.908 331.692 321.548 234.268 182.301 163.326 174.926 225.208 174.926

اجلدول  :1عدد املهاجرين يف تركيا بحسب األعوام والفئات

32

يب�دو من اجل�دول ّ
ش�خصا عام ،2003
أن عدد األجان�ب املمنوح هل�م إذن العمل 855
ً
وارتف�ع هذا الع�دد إىل  73.560عام  .2016وعند األخذ باحلس�بان وج�ود العاملني ا ّلذين
توجه األجانب للعمل يف تركيا .وممّا يشير إىل ارتفاع عدد
يس�جلوا يالحظ بش�كل أوضح ّ
مل ّ
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الق�وة العاملة ذات الكف�اءات من بني العاملني األجانب أصحاب الكف�اءات ،منح قرابة 29
ّ
الشّ
اجلامعية والدّ راسات العليا ،ومنح
هادة
حلاميل
عمل
إذن
52,
3
04
أصل
من
عمل
إذن
ألف
ّ
قرابة  56ألف إذن عمل حلملة الشّ هادة الثّانو ّية وما فوقها عام .2016

المدرّ�سون ّ
والطلاّ ب الأجانب:

� ّإن موق � � ��ع تركي � � ��ا بي � � ��ن الجغرافيا
يمثّ�ل ّ
ولي�ون يف تركي�ا أح�د أب�رز
الطّل�اّ ب الدّ ّ
ولي�ة .إذ ش�هد ع�دد
التي ت�شهد الأزم � � ��ات واال�ضطرابات نواح�ي احلرك�ة البرش ّي�ة الدّ ّ
في العال�������م والجغرافي�������ا التي تنعم ّ
وليين ا ّلذي�ن يتل ّق�ون ال ّتعلي�م الع�ايل يف
الطّل�اّ ب الدّ ّ
ريا ،حي�ث بلغ عدده�م  5.378طال ًبا
تركي�ا تغّي�رّ ً ا كب ً
بم�ستوي � � ��ات المعي�ش � � ��ة المرتفع � � ��ة
يف عام  ،1983و 7.661يف عام  ،1990و16.656
ً
ن�سب ًّي � � ��ا جعله � � ��ا
قبلة للهج � � ��رة غير يف ع�ام  ،2000و 43.000طال�ب يف ع�ام .2012
ّ
دولي�ا يف تركيا للعام
المنظمة
حالي�ا  125.030طال ًبا ًّ
وهن�اك ًّ
رايس  -2018 2017بحس�ب بيان�ات جمل�س
ال�دّ
ّ
أكاديميا يف نظ�ام ال ّتعليم العايل بمس�توى باحثني
ال ّتعلي�م الع�ايل .ولوح�ظ وج�ود 3378
ًّ
جامعيني.33
وأس�اتذة
ّ
ّ
الدخول والخروج:

ّ
إن ع�دد األجان�ب الدّ اخلني إىل تركيا حيمل قيم ًة كبري ًة؛ ألنّه يبدي فكر ًة عن منحى اهلجرة
هنائي�ة .ويمكن ال ّنظر يف عدد األجان�ب الدّ اخلني إىل تركيا
يف ح�ال كان�ت بيانات اهلجرة غري ّ
تبعا لألعوام من أجل دراسة هذا املنحى .إذ بلغ عدد األجانب الدّ اخلني إىل تركيا  20مليو ًنا،
ً
ً
ّ
ث�م ارتفع هذا العدد إىل  32مليونا عام  2017بحس�ب ما ه�و مبينّ يف اجلدول .1إن االرتفاع
ّ
احلاص�ل بنس�بة  % 70خلال  10أعوام يشير إىل وجود تغيرّ كبري يف نس�يج اهلج�رة يف تركيا
(املدير ّية العا ّمة إلدارة اهلجرة .)2016

ّ
المقدمة من �أجل الحماية ّ
ّ
الدوليّة:
الطلبات

بل�غ ع�دد ّ
ث�م ارتفع إىل
ولي�ة  2935يف عام ّ ،2005
الطلبات املقدّ مة م�ن أجل احلامية الدّ ّ
جنس�ية املتقدّ مني هب�ذه ّ
الطلبات يالحظ أنهّ م من
 112أل ًف�ا يف ع�ام  34. 2017وعند ال ّنظر إىل
ّ
والصومال وباكستان.
أفعانستان والعراق وإيران ّ

�إذن العمل:

ّ
إن ارتف�اع ع�دد األفراد ا ّلذين لدهيم إذن اإلقامة يف تركيا ألس�باب ،مث�ل العمل وال ّتعليم
ونمط احلياة -هو أحد أكرب املؤشرّ ات عىل تغيرّ نس�يج املهاجرين يف تركيا .وممّا يشير إىل البعد
الكم ّي هلذا ال ّتغيرّ بلوغ عدد املهاجرين احلاملني إذن العمل قرابة  600ألف يف عام  2017بعد
ّ
ً
أن كان  179ألفا عام .2005
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�إدارة الهجرة:

آلي ًة إلدارة ش�ؤوهنا ،فصارت
تط ّلب�ت ح�ركات اهلجرة املذكورة آن ًفا عىل اختالف أنواعها ّ
الزراع�ة ،ووزارة العم�ران
الص ّح�ة ،ووزارة ّ
وزارة املبادل�ة واإلعمار واإلس�كان ،ووزارة ّ
ياسية
وال ّتنميةّ -
الرئيسة املسؤولة عن إدارة اهلجرة؛ تلبي ًة الحتياجات األجواء ّ
الس ّ
املؤسس�ات ّ
نفيذي ّ
بيعي
الثّور ّية عقب تأس�يس اجلمهور ّية .كام كانت املدير ّية العا ّمة لألمن املس�ؤول ال ّت
ّ
الط ّ
دورا
أمنية .وأ ّدت مدير ّية األمن ومدير ّية فرع األجانب ً
عن إدارة اهلجرة طوال ال ّتاريخ لدواع ّ
اًّ
مهم يف تل ّقي طلبات ال ّلجوء وحتديد أوضاع طالبي ال ّلجوء ،يف الفرتة التي تلت القرن العرشين
ضية األم�م امل ّتحدة العليا
ولية عىل وجه اخلص�وص .كام أ ّدت ّ
مفو ّ
الت�ي ش�هدت اهلجرات الدّ ّ
ّ
دورا فاعلاً يف تقيي�م طلبات ال ّلجوء ،وتوطني الذي�ن قبلت طلباهتم يف بلد
لش�ؤون اللاّ جئين ً
ثالث ،وأصبحت جز ًءا من إدارة اهلجرة.
وعملية
حول الذي حص�ل يف البريوقراط،
ّ
عملي�ة االنضامم إىل االتحّ اد األوربيّ ّ  ،وال ّت ّ
ّ
لك�ن ّ
مدنية مس�تق ّلة،
ح�ول امل�د ّ
ال ّت ّ
ين يف اإلدارة -و ّلدت احلاجة لتس�يري إدارة اهلجرة من قبل وحدة ّ
ف�كان القي�ام بأعامل عديدة لتأس�يس وحدة مس�تق ّلة من أج�ل إدارة اهلجرة الت�ي تعدّ اخلطوة
ّ
لعملية االنس�جام
املهمة
ولي�ة التي
تش�كل أح�د العناوي�ن ّ
ّ
األساس�ية ملوض�وع اهلج�رات الدّ ّ
ّ
ّ
اخلية عام
واالتحّ اد األوربيّ ّ  .وأس�فرت أعامل فرع اللجوء واهلجرة ّ
املتأس�س يف بنية وزارة الدّ ّ

حيز ال ّتنفيذ بجميع
ولية عام  ،2013ودخول�ه ّ
 2008ع�ن قبول قانون األجان�ب واحلامية الدّ ّ
م�وا ّده عام  .2014ونقلت احلقوق التي اعرتف هبا القانون لألجانب واملهاجرين حتت قانون
عملية إنجاز القانون بش�كل شامل
احلامية إىل بعد يقوم عىل أس�اس احلقوق
واملدنية من خالل ّ
ّ
السامية لألمم امل ّتحدة لشؤون اللاّ جئني،
ش� ّفاف ،ويراعي ّ
ولية ،مثل ّ
ضية ّ
املفو ّ
املؤسس�ات الدّ ّ
ّ
ولية.
ومنظمة اهلجرة الدّ ّ

الخاتمة ّ
والتقييم:

كية ال ّ
تق�ل أمه ّّي ًة وجود ّي ً�ة عن اهلجرة يف العه�د العثامينّ.
اهلج�رة يف عه�د اجلمهور ّي�ة الترّ ّ
متت�د حدودها من األناض�ول إىل القرم وجوارها،
فتح�ول اإلمرباطور ّي�ة
العثامني�ة التي كانت ّ
ّ
ّ
واملجر ،وقس�م كبري من القفقاس ،وشمال إفريقيا ،ومنطقة احلجاز -م�ن بنية متعدّ دة ال ّلغات
قومية تقترص حدودها عىل منطقة األناضول -حال دون أن ترث
والثّقافات
واإلثنيات إىل دولة ّ
ّ
العثامنية للقمع
تعرض املس�لمون يف األرايض
تركيا ذاكرة هذه اجلغرافيا .هلذا ّ
ّ
الس�بب ،عندما ّ
ّ
صحة هذا الكشف عندما نعلم ّ
أن عدد املهاجرين إىل
والظلم ّ
توجهوا إىل األناضول .وتتح ّقق ّ
تركيا خالل األعوام بني  1930و 2010بلغ مليونني.

الس ّ
�كان من األصول
ول�دى تأس�يس اجلمهور ّية ّ
طورت تركيا سياس�ات اهلج�رة لتعزيز ّ
نوعا اًّ
وكم ،يف إطار بناء جمتمع جديد ،وبدأت تعرف بالبلد الذي خيرج منها املهاجرون،
كية ً
الترّ ّ
ينيات.
القوة العاملة إىل اخلارج
ً
بفعل سياسات إرسال ّ
اعتبارا من ّ
الس ّت ّ
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لك�ن هناك حقيقة تشير إليها عوام�ل جئنا عىل ذكرها يف اجلدول آن ًف�ا ،مثل عدد ّ
الطلبات
ولي�ة ،وبيان�ات العاملين األجانب ،وع�دد بطاق�ات إذن اإلقامة ،وعدد
املقدّ م�ة للحامي�ة الدّ ّ
األجان�ب ا ّلذين ملكوا العقارات ،وهي ّ
ومس�تقرا
أن تركيا منذ عام  2000أصبحت بلدً ا آمنًا
ًّ
يقصده�ا املهاج�رون م�ن خمتلف األن�واع ،ويبدي فيه�ا ال ّناس م�ن انتامءات خمتلف�ة مهاراهتم
وكفاءاهتم لتحقيق أحالمهم يف بناء حياة جديدة ألنفسهم وأرسهم.

العملي�ة الت�ي تؤ ّث�ر فيه�ا متغّي�رّ ات خمتلف�ة ،مث�ل موق�ع تركيا بين آس�يا وأور ّبا
ه�ذه
ّ
واالجتامعية -أ ّدت إىل ظه�ور بنية مع ّقدة
وموقعه�ا اجليوستراتيجي ،وبنيته�ا االقتصاد ّي�ة
ّ
م�ن املهاجري�ن يف تركيا .وتفيد البح�وث التي أجرهتا رشكة غال�وب إحدى أبرز رشكات
البح�ث واالس�تطالع يف العامل يف  156دولة خالل األع�وام ّ 2016- 2013-
أن  1باملئة
الراغبني يف اهلجرة بالعامل اختاروا تركي�ا لتكون وجهتهم .أضف إىل ذلك
م�ن األش�خاص ّ
أن ا ّلذي�ن أع�دّ وا ه�ذا ال ّتقري�ر ّبينوا ّ
ّ
أن ه�ذه البيانات الت�ي حصل عليه�ا يف البحوث التي
الس�ابقة
أجروها خالل األعوام  2016 2013-تشير إىل ارتفاع كبري مقارن ًة مع البحوث ّ
35
الت�ي أجري�ت خلال األع�وام .2012 - 2009
وضعا خمتل ًفا؛
الرئيس�ة يف هذا البح�ث
ً
أخ�ذت بنية اهلجرة يف تركيا التي سلس�لنا عناوينها ّ
س�وري
للس�ور ّيني إىل تركيا عام  .2011فهناك  3.6مليون
نتيج�ة انطالق اهلجرات
ّ
اجلامعية ّ
ّ
اخلية .ويالحظ
يعيش�ون يف تركيا حتت احلامية املؤ ّقتة بحس�ب البيانات ّ
الصادرة عن وزارة الدّ ّ
س�ن الثّامنة عرشّ ،
ّ
وأن فرص العم�ل حمدودة جدًّ ا أمام
أن  % 50م�ن هؤالء األش�خاص دون ّ
أصحاب املهن منهمّ ،
السبب
فيس
وأن قسماً كب ً
واالجتامعي .وهلذا ّ
ريا منهم بحاجة إىل الدّ عم ال ّن ّ
ّ
يب�دو ّ
األساس�ية هي األجندة
أن الكتلة التي تعتم�د عىل اخلارج يف التأمني ح ّتى يف احتياجاهتا
ّ
الرئيسة يف سياسات اهلجرة.
ّ
ونتو ّق�ع أن يك�ون موض�وع انس�جام اللاّ جئني ل�ه األولو ّي�ة يف األجندات املتع ّلق�ة بإدارة
اهلج�رة يف تركي�ا ،وأن ت ّتخذ خطوات عديدة لتكون العاملة وال ّتعلي�م واخلدمات العا ّمة متاح ًة
االجتامعية واالقتصاد ّية يف البالد.
أمام اللاّ جئني؛ لكي يستطيعوا اإلسهام يف احلياة
ّ
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