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 ممخص البحث                                   

موجات اليجرة مف ازدياد ( 1591 -1441شيدت الواليات المتحدة خالؿ المدة ) 
،وقد ادت زيادة اعداد  ربيعأوربا والمشرؽ ال مختمؼ انحاء العالـ مف روسيا والصيف والياباف و

ف اىميا قانوف تحديد اليجرة عاـ ية مف القواناالدارة االمريكية مجموع اليجرات الى اصدار
تطرقت الى طبيعة تمؾ اليجرات وأسبابيا وأماكف استقرارىا، مع بياف انشطتيا  .كما1591

 السياسة واالقتصادية والفكرية. 

. االمريكية يات المتحدةالف المياجريف الى الو لقد اندمج البعض مف افراد الجيؿ االوؿ م 
عمى اتصاؿ بوطنو األـ، واحتفظ بانتماءاتو سواء كانت دينية او  في حيف البعض اآلخر بقي

 المنظمات والمؤسسات الدينية.  طائفية، لذلؾ شكؿ المياجريف

االمريكية سيمة سواء مف حيث  لـ تكف حياة المياجريف الجديدة. الى الواليات المتحدة 
 فرص العمؿ وقيمة االجور، وصعوبات االندماج مع المجتمع الجديد. 

اما بشأف النشاط االقتصادي فقد كاف لفئة مف المياجريف نشاط واسع كما في  
الذيف استطاعوا اف يتحركوا في اقتصاد الواليات المتحدة مف خالؿ تأسيسيـ  المياجريف الييود

رى االحتكارية سواء في الطاقة )البتروؿ( او المصارؼ وغيرىا مف مراكز النفوذ. الشركات الكب
السياسي فقد تبوؤ الييود مراكز ميمة في الواليات المتحدة االمريكية وبنفوذ  باإلضافة الى النفوذ

 سواء في القضاء أو الكونغرس. 

ادركت خطورة االعداد الكبيرة لممياجريف الييا عمى  االمريكية اف الواليات المتحدة 
المجتمع االمريكي لذلؾ أصدرت سمسة مف القوانيف التي مف خالليا قيدت اليجرة وحددت اعداد 
المياجريف المسموح ليـ بالدخوؿ الى الواليات المتحدة، وقد تنوعت الشروط  في تمؾ القوانيف 

 لتحديد االفراد المسموح ليـ بدخوليا.
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                                              Abstract 

        The United States witnessed several waves of immigration during 

the period (1881- 1824) from different parts of the world, Russia, 

Japan, China, Europe and Middle East. I mentioned the nature of 

those immigrations, their reasons and the places where they located in, 

with reference to their political, economic and intellectual activities. 

Some emigrants mixed with the new American traditions, while the 

others kept in touch with their Motherland and kept their religious 

and sectarianism belongings. 

Emigrants new life was not easy whether to get a good job opportunity 

or the difficulties to mix with the new society. 

According to economic activity, some emigrants had a vast activity like 

the Jews emigrants who could control in the American economic by 

establishing big monopoly companies of petrol or banks and other 

power centers. In addition to political power the Jews could get 

important positions in the United States of America in  judicature and 

Congress. 

The United States of America realized the dangerous of the enormous 

numbers of emigrants on the society, so they could limit the 

immigration and the number of emigrants by putting a series of rules. 

These rules varied to limit the number of emigrants who were allowed 

to enter the country. 
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 المقدمة                                    

اصبحت الواليات المتحدة االمريكية مركز جذب لممياجريف، لما تمتمكو مف خصائص  
التوظيؼ االمثؿ تمثمت باألراضي الشاسعة والتنوع العرقي وامكانية توفر فرص عمؿ فييا، مع 

لإلمكانات البشرية النازحة الييا، اذ سجمت نسبة اليجرات تزايد واضح منذ نياية القرف التاسع 
 عشر وحتى بداية القرف العشريف.

واتضحت اف دوافع اليجرة عديدة، وبمرور الزمف اندمج القسـ االعظـ مف ىؤالء  
اتيـ ونشاطاتيـ في مجاالت مختمفة المياجريف في مكونات المجتمع الجديد واصبحت ليـ فعالي

في السياسة واالقتصاد والفكر. وقسمت الدراسة الى مقدمة وخمسة مباحث تضمف المبحث االوؿ 
االمريكية. وتطرؽ المبحث الثاني الى اليجرات  دوافع اليجرة ومبرراتيا الى الواليات المتحدة

رات العربية الى الواليات المتحدة الييودية الى الواليات المتحدة. وخصص المبحث الثالث لميج
وتضمف المبحث الرابع اليجرات الصينية واليابانية الى الواليات المتحدة. وكرس  االمريكية

 المبحث الخامس الى تقييد اليجرات الى الواليات المتحدة األمريكية .
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 المبحث االوؿ                                 

 المتحدة االمريكية دوافع اليجرة ومبرراتيا الى الواليات               

 اليجرة:مصطمح   -1

اقتصادية وسياسية المعقدة المتناقضة ومنيا :  اليجرة ظاىرة تفجر بشري ليا اسبابيا 
واليجرات البشرية الكبرى قديمة قدـ  ويتضمف تغيير مكاف االقامة ونشاط االنساف.وفكرية، 

كتب التاريخ  مامكتوب، وعند لإلنساف تاريخاالنساف، روت قصصيا االساطير قبؿ اف يكوف 
اما ظاىرة اليجرة الحديثة فمـ فأنو سجؿ مثؿ ىذه اليجرات والتحركات البشرية بيف اوؿ ماسجمو. 

اؾ شكؿ جزءًا حدث ىن التدفؽ الذي حسب، بؿ اففتكف مقتصرة عمى الواليات المتحدة االمريكية 
خالؿ العقود االخيرة مف القرف التاسع عشر  مف نزوح الشعوب الى مختمؼ ارجاء المعمورة

القرف العشريف. لذا شيد العالـ نزوحًا تجاه بمداف الواليات المتحدة االمريكية مف  األولىقود عوال
 (. 1)ونيوزلندا وكندا واالرجنتيف والبرازيؿ واستراليا

 :الواليات المتحدة االمريكية واليجرة السكانية -9

الواليات القرف الثامف عشر، بدأت اليجرة مف اوربا الى  بدايةخالؿ القرف السابع عشر و 
الحركة مف اعظـ حركات اليجرة التي عرفيا التاريخ، وقد جاءت  ، وكانت تمؾالمتحدة االمريكية

 (. 9)وسياسية ودينية  اقتصادية نتيجة عوامؿ

عشر خالؿ منتصؼ القرف الثامف  اليجرات كانت مف الجزر البريطانية وكاف مف ابرز 
المياجريف وخاصة مف المذىب البروتستانتي نتيجة  حرب السنوات السبع ازدادت اعداد وبعد

كما انظـ مياجريف 1الؼ شخص  191لمظروؼ التي كاف يعيشيا ىؤالء وقد قدرت اعدادىـ ب
كبيرة الى الواليات المتحدة  بأعدادوىولندا  الرايف االلمانياخريف قادميف مف وادي 

 المتحدة االمريكية عبر موجتيف ىما : قدـ معظـ المياجريف الى الواليات .و (4االمريكية)

بمعدؿ سنوي مقداره واسكندنافيا معظميـ مف اوربا الغربية  1421 -1411االولى : مف 
 . لكؿ الؼ مف السكاف المقيميف 4951
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لكؿ الؼ مف  391، خاصة مف اوربا الشرقية بمعدؿ سنوي مقداره 1591 -1431الثانية : مف 
سقفًا لعدد المياجريف  الكونغرسالقرف العشريف فرض السكاف المقيميف. وفي عشرينيات 

االعواـ  ما بيفوقد ازداده اعداد المياجريف الييا  اعداد المياجريف الييا فانخفضتالمسموح بو، 
يرجع الى عدـ االستقرار في االوضاع السياسية  (، ولعؿ السبب في ذلؾ1451 -1441)

 (. 4)في الدوؿ المصدرة لممياجريفواالقتصادية واالجتماعية 

 -1511)االعواـازداد عدد المياجريف الى الواليات المتحدة االمريكية خالؿ كما   
الدخوؿ الشرقية الكبرى، ( ، اذ وفد ما يزيد عمى ثمانية مالييف مياجر الى موانئ 1511
اذ تميزت بتقدميا في مجاؿ التجارة والماؿ والنمو االقتصادي حيث نيويورؾ  والية وخاصة

 (. 1)استقبمت اعداد كبيرة مف المياجريف مف المانيا وايرلندة ودوؿ جنوب شرؽ اوربا

 -1511استمرت اعداد المياجريف باالزدياد، قبؿ بداية الحرب العالمية االولى ) 
مف جية والتحضيرات المعمنة لمدخوؿ الى  (، بسبب سوء االوضاع في الدوؿ االوربية1514

ىذا . كما يالحظ ايضًا انخفاض عدد المياجريف اثناء الحرب. واستمر الحرب مف جية اخرى
والتي  ا الكونغرسياالنخفاض في عشرينات القرف العشريف وذلؾ بسبب التشريعات التي وضع

الذي كاف 1591و1591و1591يف ومنيا قوان ف لمحد مف اليجرة الييايصدرت بموجبيا قوان
 (. 2)مف مواد   تضمنوابرزىا لما 

 اسباب اليجرة الى الواليات المتحدة االمريكية-4

يعدالجانب االقتصادي مف اىـ اسباب اليجرة ودوافعيا الى الواليات المتحدة االمريكية ،حيث -1
ترؾ معظـ المياجريف االوربييف بالدىـ لغرض البحث عف فرص اقتصادية ،وبما اف الواليات 

الى اتساعيا وقمة سكانيا مع  باإلضافةالمتحدة االمريكية تعد اراضييا مف اخصب االراضي 
محط انظار كؿ الباحثيف عف الماؿ ،فضال عف  فأصبحتفي معادنيا الثمينة وكثرة االنيار الوفرة 

 (. 3)ذلمؾ السعي لنيؿ الحرية الدينية والسياسية 

مف البريطانيوف  1411كانت معظـ اليجرات الى الواليات المتحدة االمريكية حتى عاـ  
، وذلمؾ بسبب االزمة 1419-1412واـ ثـ تالىـ االيرلندييف وذلمؾ خالؿ االع، واالسكتمنديوف
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.ثـ تالىـ المياجروف 1414االقتصادية في اوربا والتي كانت سبب لميجرات ولمثورات عاـ 
 (. 4)1441االلماف واالسكندنافييف حتى عاـ 

 :العوامؿ الدينية -9

في القرنييف  في اوربا الدينيالياربيف مف االضطياد  لقد كاف المياجروف االوائؿ مف 
سمي في الر ، فقد دعت جماعة تعرؼ بػ )البيورتاف( الى اصالح المذىب السادس والسابع عشر

المذىب البروتستانتي في الكنيسة  انكمترا اصالحا داخميًا، وكاف منيجيـ ييدؼ الى استكماؿ
، وقد ىددت افكارىـ االصالحية باالنقساـ وتقويض الوطنية وتبسيط طقوس الصالة والعبادة

 . (5)بالقضاء عمى وحدة الكنيسةدعائـ السمطة الممكية 

 دفعت العوامؿ السياسية الكثيريف الى اليجرة لمواليات المتحدة االمريكية: العوامؿ السياسية  -4
الفردي الجائر في انكمترا اليجرة الى العالـ الجديد في العقد الرابع مف القرف وكما شجع الحكـ 

التي اتبعيا كثير مف صغار االمراء في المانيا االضطياد السابع عشر، فضاًل عف سياسة 
،كؿ ذلمؾ ساعد وما حؿ بالبالد مف دمار وخراب جراء الحروب الطويمة  المسائؿ الدينية وخاصة

 (.11)ات في اواخر القرف السابع عشر والثامف عشرعمى ازدياد اليجر 
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 المبحث الثاني                                  

 المتحدة االمريكيةىجرات الييود الى الواليات                     

 

مميوف نسمة وىؤالء جاءوا مف  19129نحو  دخؿ الواليات المتحدة االمريكية مف الييود 
 وذلمؾ(،11)اواخر القرف التاسع عشرنسمة  19115ىاجر مف روسيا اقطار مختمفة، فقد 

تعرض الييود في روسيا لموجة مف المذابح في اعقاب محاولة اغتياؿ القيصر الروسي ل
ة، فأخذ اآلالؼ والتي اشتركت فييا فتاة ييودي 1441 االسكندر الثاني في االوؿ مف آذار

وكاف نصيب (. 19)الى الواليات المتحدة االمريكية في طريقيـ يياجروف الى المانيا والنمسا
مميوف نسمة.  19123مميوف نسمة. ورومانيا كاف نصيبيا  19941 امبراطورية النمسا والمجر

غير انيا بدأت تشعر بخطورة الحالة. وفي عاـ وقد رحبت الواليات المتحدة بيـ في اوؿ االمر، 
احتجت الواليات المتحدة لدى روسيا فيما يتعمؽ بالسماح باليجرة والذيف ىـ غالبًا ما  1451

تمنع اليجرة، ألنيا  كانوا يعكروف صفو االمف. ولـ تيتـ روسيا بموقؼ الواليات المتحدة ولـ
 (.14ارادت اف تتخمص مف اكبر عدد منيـ )

 دات والمنظمات الييودية في الواليات المتحدة االمريكيةاالتحا -1    

% 91حدروف مف عائالت فقيرة وشكموا حوالي ناف المياجريف الييود االلماف غالبيتيـ ي          
مف الييود الذيف وفدوا الى نيويورؾ. وتركز نشاطيـ االقتصادي عمى التجارة البسيطة، وكانت 

االقتصادي لطائفة المياجريف الييود االلماف. اال اف عدد منيـ  لموردحرفة البيع بالتجوؿ ىي ا
اف  كمايايـ ويعتبر قيصر التعديف. جن ر رجاؿ االعماؿ امثاؿ مايرجوجاستطاع اف يصبح مف كبا

الييود عمى االتجاه نحو المراكز الصناعية المياجريف االقتصادي كاف يشجع في البناء التغير 
مجوىرات،  عمموا في الميف اليدوية مثؿ اعماؿ المباني والتجارة، وصانعي في المدف الكبرى. فقد

اال اف مصانع المالبس استوعبت غالبيتيـ، وذلؾ لما حمموه مف خبرة في صناعة المالبس، واف 
الذيف ارتقوا الى صانعي  االلمافالمالبس في نيويورؾ كانت في ايدي الييود اغمب مصانع 

وفي خالؿ الحرب االىمية حقؽ مف عمؿ منيـ في صناعة منسوجات ومف باعو الى منتجيف. 
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طائمة بعمؿ مالبس جيش االتحاد، وقد تمكنوا مف تحويؿ محالتيـ الى المنسوجات ارباحًا 
 (. 11ة)المياجريف، الذيف كانوا يمثموف االيدي العاممة الرخيص مصانع ضخمة استوعبت جميع

ي الواليات المتحدة الييود الى استغالؿ مف جانب اصحاب المصانع ف المياجريف تعرض 
يعمؿ فييا  كانت معظـ محالت الخياطة عبارة عف شقؽ في المنازؿ، وكانت الغرفة اذ، االمريكية

(. 15مساءًا) ، يعمموف مف الفجر الى الساعة العاشرةوامرأه عشريف رجالً  مف خمسة عشر الى
جسدت ىذه االوضاع عمى جدراف المتحؼ الييودي في نيويورؾ مف خالؿ الصور لورش كما 

تعممف  عف اثنتي عشرة سيدة ال يقؿوصور لحجرات صغيرة مزدحمة يوجد بكؿ منيا ما الخياطة، 
 ، الذيالميف العبرية المالبس. واتحادناعة الى جانب الرجاؿ والصغار الذيف يعمموف في ص

، والغرض منو خمؽ اتحادات ييودية  1441الييود في الواليات المتحدة االمريكية عاـ  هانشاء
اشغاؿ االبرة، وارتفع العدد وفي اوؿ عاـ انظـ اليو ثالثة اتحادات لصناعة المالبس،  لصناعة

تحديد عضو. وىدفت المنظمة الى :  2111، وبمغ عدد االعضاء 1451اتحادًا عاـ  99الى 
 . الغاء . باألجرزيادة اجور العماؿ. منح العماؿ عطمة اسبوعية ساعات العمؿ بثمانية في اليـو

ورش  استخداـ االطفاؿ الصغار في الطبي. يمنع نظاـ التعاقد بالباطف. انشأ ىيئة االشراؼ
نفذت  لشؿ حركة الصناعة لمحصوؿ عمى حقوؽ العماؿ. وقدمنظمة  إضراباتتنظيـ العرؽ. 

 ظروؼاىداؼ المنظمة، وقضي عمى ورش العرؽ، واضطر اصحاب االعماؿ الى تحسيف 
  (.16العمؿ)

مياجر ) مف قبؿ غومبرز 1441في عاـ اتحاد العماؿ االمريكييف  تأسيسكما اسيـ الييود في 
ىذا االتحاد بأف تأميف شروط افضؿ وساعات عمؿ اقؿ واجور أعمى  فقد آمف(ىولنديييودي 
تقبمت الى الوقت الحاضر، كونيا بصورة تدريجية. وقد ساعد عمى نجاحيا واستمرارىا  يتـ لمعماؿ

النظاـ االقتصادي القائـ آنذاؾ، كما أنيا ظمت بعيدة عف الحياة في البالد ثـ انيا لـ تحاوؿ اف 
ىذا  ما يسوغاف  جوناس فيميبوقد ذكر (. 17دأ صراع الطبقات أساسًا لعمميا)تجعؿ مف مب
راؼ جيمس استحقاقات مشاركتيـ الثورة االمريكية مف الناحيتيف المادية. وباعتالطمب ىي 
(، كاف صديقو الييودي، 18()1442 -1311)،رئيس الواليات المتحدة االمريكيةماديسوف 

بشكؿ قروض ولكنو يرفض يقدـ االمواؿ  صاحب اكبر بنوؾ مدينة فيالدليفيا حاييـ سالموف
ف ليـ سوى يك لمعنوية فقد مالت غالبية الييود الى تأييد الثورة، فمـالناحية ا استردادىا. ومف
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، يحضر عمى الكونكرس مف اي 1345االوؿ في الدستور وتضمف التعديؿ بإنكمترا صالت قميمة 
 . (19)أو تحريـ الممارسة الحرة لمديف إلضفاء الرسمية عمى اي ديف، قوانيف

دينية لمدفاع عف حقوقيـ الىيئة اوؿ ك اإلسرائيمييفىيئة المندوبيف وتـ تأسيس  
 1415دينة نيويورؾ عاـ ممدينة في  11تجمعًا مف  91والمدنية، وذلؾ عندما اجتمع مندوبو 

منذ البداية، وذلؾ بفضؿ  اوؿ جماعات الضغط الييودية وتمكنت ىذه الييأة اثبات وجودىاوعدت 
ولؼ. وقد تـ تأسيس منظمات دفاع متعددة عضو جماعة الضغط في الييأة المحامي سيموف و 

االفتراء ليناي بريث( عاـ  مناىضةو )عصبة  1512اىميا )المجنة الييودية االمريكية( عاـ 
وقد ادت دورًا كبيرًا ضد اي عمؿ يمس . 1514و )الكونغرس الييودي االمريكي( عاـ  1514
 (.20الييود )

الرأي العاـ، عمى  ـ والصحافة وبالتاليعمى االعال فرض الييود نفوذىـ وسيطرتيـ كماو  
نما. ويحتؿ الييود مراكز قيادية في وسائؿ االعالـ يالى سيطرتيـ عمى صناعة الس باإلضافة

حيث يتواجدوف في كافة ىيئات تحرير الصحؼ والمجالت والمناصب الحساسة فييا. االمريكية، 
ة االولى دورًا في توجيو السياسة وقد أدى الييودي )برنارد باروخ( في اثناء الحرب العالمي

ميدانًا مف مياديف  413(، فقد كاف باروخ يسيطر عمى 1591 -1514) لمرئيس ولسف
رساي مة االمريكية في مؤتمر الصمح في فالصناعة في امريكا والمكسيؾ وقد مثؿ باروخ الحكو 

يا والتي ووضع بنفسو بنود التعويضات في معاىدة الصمح التي كانت ضحيتيا المان 1515
 (. 21زرعت بذور التزمت االلماني الذي ادى فيما بعد الى نشوب الحرب العالمية الثانية )

 دور الشركات الييودية في تعزيز الماؿ الييودي-9

ي مف خالؿ الشركات التي تعود الى اسر ييودية ومنيا شركة تعزز دور الماؿ الييود 
عاـ  شركات البتروؿ الصغرى في شركة ستاندرأويؿ بأدماج وكفمرر نجح جوف   ستاندرأويؿ ،فقد

روكفمر ينتمي الى الجزء الشمالي مف والية نيويورؾ ميااًل . لقد كاف جوف روكفمربف بيؿ 1431
اف يظـ الى شركتو . كما استطاع  كاف يعيش حياة بسيطة ليصبح مالـ يكف عميو والده الذي

الى سيطرتيا عمى خطوط انابيب البتروؿ  باإلضافةالتكرير التي تعمؿ محميًا،  معامؿ جميع
الكبرى، وجميع ناقالت البتروؿ العاممة في سكؾ حديد بنسمفانيا. وقد استطاع روكفمر مف خالؿ 
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نظاـ )الوصايا( الذي يضع العامموف في ميداف البتروؿ االقؿ كفاءة مف غيرىـ عقاراتيـ تحت 
 (.22االدارة الرشيدة)لضماف  طاء بعض الشروطعد اعمجمس إدارة شركة )ستاندرأويؿ( ب وصاية

 

اصبح  1512كما ازداد النفوذ السياسي لمييود في الواليات المتحدة االمريكية ففي عاـ 
رئيسًا الى  1511المحكمة العميا. وكاف قد انتخب عاـ برانديز اوؿ ييودي امريكي عضو في 

)المجنة التنفيذية المؤقتة لمشؤوف الصييونية( وقد تمكنت تمؾ المجموعة مف ممارسة الضغط 
الى دور برانديز في  باإلضافةعمى الرئيس ولسف مستفيدة مف الصداقة التي جمعت بينيما، 

خوؿ الصوت الييودي الى ميداف السياسة ، فضاًل عف د1519الحممة الرئاسية لولسف عاـ 
 (. 23الداخمية )
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 المبحث الثالث                                 

 المتحدة االمريكيةاليجرات العربية الى الواليات           

 

القرف التاسع عشر، فقد بدأت في  الربع االخير مف ربية الىيرجع تاريخ اليجرات الع
. واخذت 1591و  1454ذروتيا بيف عامي  ، واخذت تتزايد حتى وصمت1431حدود عاـ 

كحد  5911كحد ادنى و  1913بيف االعداد بالتزايد اذ تراوح المعدؿ الوسطي لممياجريف العرب 
د خالؿ الحرب العالمية االولى تناقص العد مالحظة(، مع 1594 -1514)عامي اعمى ما بيف 

 (. 24)لظروؼ الحرب  نتيجة، 

 :االولى الى الواليات المتحدةالعربية  اليجرة

في قائمة القادميف مف الدولة  تـ تسجيؿ المياجريف العرب الى الواليات المتحدة
 العثمانية، ألف البالد العربية كانت جزءًا مف ىذه الدولة، ومف ثـ اخذ يطمؽ عمييـ بتسميات

تـ تداوؿ عبارة العشريف وفي العشرينات مف القرف (. 25بمدانيـ )السوريوف( و )المبنانيوف( )
معظـ المياجريف مف جبؿ لبناف، )المبنانيوف( واعتبرت ىوية شرعية سياسية قومية، ما تخذىا 

سية لممياجريف الناطقيف بالعربية بعد الحرب العالمية الثانية. ياحتفظ بعبارة العرب بصورة رئ فيما
كانت اليجرة العربية جزءًا مف اليجرة الكبيرة الى الواليات المتحدة االمريكية، والتي امتدت لممدة و 

الى الواليات  الذيف دخموامميوف مياجر،  91وصؿ اكثر مف  ( عندما1591 -1441مف )
 بناف وقدمت اعدادوا مف سوريا ولالمتحدة االمريكية، في حيف اف معظـ المياجريف العرب قدم

 (. 26محدودة مف فمسطيف )

 أما اسباب اليجرة العربية الى الواليات المتحدة االمريكية فتعود الى اسباب اقتصادية
لدوؿ جاالت واسعة اماـ الطامحيف لجمع الثروات ،وسوء االوضاع االقتصادية تمثمت بوجود م

الوطف العربي بعد الحرب العالمية االولى مما دفع الشباب الى البحث عف افاؽ جديدة لتحقيؽ 
طموحاتيـ في الحياة االجتماعية واالقتصادية ،واسباب سياسية تمثمت بالضغط والتعسؼ 

تى قياـ  الثورة العربية بعد الحرب العالمية االولى ،واسباب دينية فقد والتنكيؿ وحممة التتريؾ ح
دورا في تشجيع اليجرة فقد وصموا الى  التبشيرية في القرف التاسع عشر لإلرسالياتكاف 
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حممت معيا و مختمؼ الدوؿ العربية وعمموا عمى فتح عدد مف المعاىد والمدارس الخاصة بيا 
توصمت اليو مف تقدـ في مختمؼ المجاالت.  الغربية وما الحضارةالطقوس الدينية وطابع 

الى اليجرة الى الواليات 1421والحروب الطائفية فقد دفعت الحرب االىمية في لبناف عاـ 
 (.27المتحدة االمريكية)

في الواليات االمريكية التي استقروا فييا  بائعيف متجوليفعظـ المياجريف االوائؿ عمؿ م
الى مدينة  (، لمسيارات. ثـ بدأت ىجرتيـ28ر )ظيـ اآلخر مع شركة فورد موتو ؿ بع، كما عم

انفرادي مف  ، االوائؿ منيـ كاف غالبًا مف المسيحيف الذيف جاءوا بشكؿ1441ديترويت في العاـ 
التفكير في الحصوؿ السريع وكاف اعتقادىـ في البداية أف اقامتيـ ستكوف مؤقتة، و والية سوريا 

 (.29)ثـ العودة الى وطنيـ األـراء عمى الث

نيا دوالية ميتشغاف، واكبر مومنيا  استقر المياجريف العرب في عدة واليات امريكية، 
الى صناعة انتاج السيارات. وقد شكؿ الثقؿ السكاني  1511ديترويت التي تحولت ما بعد عاـ 

يف العرب خميطًا مف لممياجريف العرب في مدينتي ديترويت وديربوف، حيث كاف مجتمع المياجر 
مجموعات عربية االصؿ مسممة ومسيحية. وقد استقر ثمث المياجريف العرب في والية نيويورؾ 
وميتشغاف وألينوي وكاليفورنيا. وقد اصبحت كاليفورنيا الجنوبية ىي المكاف المفضؿ لكثير مف 

زارع كاليفورنيا المياجريف العرب، حيث استقر فييا مياجريف عرب مف اصؿ يماني واتخذوا مف م
 في وادي ساف جواكف مكاف الستقرارىـ. في حيف تجمعت اعداد كبيرة مف المياجريف العرب

والية فضاًل عف وجود جنسيات اخرى مف المياجريف الالمصرييف في المناطؽ الحضرية مف 
 (. 30)والية كاليفورنيا العرب في 

كاف ضعيفًا فقد واجو اندماج العرب اف تأثير الجماعات العربية في صنع القرار السياسي 
(، 31االمريكييف مقاومة مف قبؿ االعالـ السيئ والقوالب الذىنية السمبية والموبي الصييوني )

وغيره مف مجموعات الضغط، والتي اسيمت كميا في احباط نشوء عالقة طيبة بيف العرب 
الح العربية في الواليات واالمريكييف، وقممت مف نشاطيـ السياسي. وكما واجيت جماعات المص

واشنطف، وتنقصيا االمواؿ  المتحدة صعوبات بالغة. حيث كانت حديثة في المعبة السياسية في
والخبرة والوصوؿ الى المراكز العميا لصانعي القرار في الواليات المتحدة. انفقت المنضمات 

وازالة الصورة النمطية مف الجميور االمريكي  العربية الكثير لتغيير التفكير السمبي بالعرب
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واالساطير االخرى حوؿ العرب المسمميف. اختمفت جماعات الضغط المؤيد لمعرب فيما بينيا 
وبشأف قراراتيا لمسياسة الخارجية. وكانت واحد مف اكبر الصعوبات  بشأف التطورات االقميمية

إف كاًل مف التي واجيت مجموعات الضغط العربية ىو االنقساـ الداخمي، وكاف اعتقادىا 
وزارة الخارجية االمريكية والبيت االبيض، مؤسسات غير متعاطفة مع موقفيا و الكونغرس. 

جيدًا لالتصاؿ  لكونيا أسرى لجماعات الضغط الصييونية، وبالتالي لـ تبذؿ الجماعات العربية
عف مع ىذه االجيزة عمى أساس عدـ جدوى ذلؾ. وكانت النتيجة بقاء الجماعات العربية بعيدة 

 (.32ضعيفا عمى مخرجات السياسة االمريكية) تأثيرىاومف ثـ كاف  صنع القرار السياسي

 :النشاط السياسي لممياجريف العرب -1

كاف النشاط السياسي الرئيس لممياجريف العرب محصورٍا داخؿ الطائفة والجماعة. وىكذا 
مع اندالع الحرب العالمية و كانت الطائفة بدياًل لمجماعة والوطف، حتى الحرب العالمية االولى. 

االولى، اراد العرب اف يبعدوا عنيـ االحساس بأنيـ دخالء. وقد شارؾ المياجروف العرب في 
و ر عدد الذيف اشتركوا في الحرب بنحقوة في الجيش االمريكي، فقد قدا يا وشكمو صفحات

وفي وغيرىا مف الرتب.  وقد تبوء كثيروف منيـ رتبة )قائد( و )وكيؿ قائد(( شخصًا، 524’14)
وقد في مدينة نيويورؾ،  1512التيذيبية السورية عاـ  الجمعية الميداف السياسي شكؿ العرب

مف االصوؿ العربية  مكاف تأسيسيا، إذ قدمت منحًا مالية لتعميـ المياجريفعممت خارج نطاؽ 
 (.34يب الفمسطيني فؤاد عيسى شطاره )ب(. ومف ابرز شخصيات الجمعية الط33)

 : جمعية فمسطيف المعادية لمصييونية -9

في الواليات المتحدة وكانت مف اوائؿ الجمعيات التي ساندت القضية  1513اسست عاـ 
(، اال انيا 35الفمسطينية وأسسيا فؤاد عيسى شطارة والرحالة والمفكر المبناني أميف الريحاني )

جروف العرب وقد سعى الميا(. 36المنحاز لمصييونية ) لـ تحقؽ الكثير بسبب الموقؼ االمريكي
 بعد الحرب العالمية االولى في حزب االستقالؿ السوريفأسس  سياسية الى االنخراط في احزاب

وقد شارؾ احد اعضاءه في حضور (، 37بي )ي، وابرز المؤسسيف نجيب الصم1515عاـ 
 1594في عاـ  جمعية النيضة الفمسطينيةفي فرساي  ، و  1515جمسات مؤتمر الصمح عاـ 

وتعد مف اوائؿ الجمعيات التي كاف ىدفيا الرئيس الدفاع عف في نيويورؾ، برئاسة فؤاد شطارة 
                   (. 38فمسطيف )
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 المبحث الرابع                                  

   االمريكية الواليات المتحدة اليجرات الصينية واليابانية الى        

 

اي مكاف يمكف اف يجدوا فيو الى  ةالسكاف في الصيف والياباف الى المياجر  ياددفع ازد        
التاسع المياجريف الى الواليات المتحدة أشده في أواسط القرف  العيش والطمأنينة، بمغ تدفؽ

فقد ظموا محروميف مف  اليابانيوف. اما مناجـ الذىب في كاليفورنيا(، بعد الكشؼ عف 45)عشر
االعماؿ بتشجيع . اىتمت شركات 1441تحريـ المياجرة، حتى سنة  فبسبب قوانيترؾ بالدىـ 

مثؿ ما قدمت مساعدات مالية  وكثيراً  الواليات المتحدة االمريكيةالى  اليابانييف والصينيفىجرة 
 (. 11مصاريؼ السفر واالنتقاؿ ومبالغ الضرائب المفروضة )

ومد الطرؽ وكانوا يمثموف عمالة  المياجريف الصينييف يعمموف في المناجـ كاف غالبية
ميارة ىؤالء العماؿ لما تـ شركة المحيط اليادي بأنو لوال . وقد اعترؼ المسؤولوف في رخيصة،

تكف ىناؾ . بالرغـ مف ذلؾ لـ الواليات المتحدة االمريكية انجاز شبكة الخطوط الحديدية في
الصيني يحصؿ عمى اقرانيـ مف العماؿ االمريكييف في االجور فقد كاف العامؿ  عدالة بينيـ وبيف

بعض االمريكييف في  دوالر شيريًا بينما االمريكي يحصؿ عمى عدة أضعاؼ. وقد أساء 41
، وكاف بعضيـ يعتبرىـ لكونيـ مف العنصر المغولي كما في كاليفورنيابعض المناطؽ معاممتيـ 
ادى تقدـ التجارة مع الصيف آمااًل كبيرة لدى بعض اوساط رجاؿ (. 11مف نفس طبقة الزنوج )

ميداف عمؿ جديد االمريكية عمى اف الشرؽ االقصى االدارة االعماؿ االمريكييف حيث أكدت 
  ( .19)لنشاط اقتصادي

الصينييف الييا عف طريؽ ىجرة نظمت الواليات المتحدة شؤوف  1449وفي عاـ 
 العماؿليجرة وضع حد  1444عاـ  الصينية القائمة وفي معاىدة عقدتيا مع الحكومة

جنوب  عمى كؿ شعوب اليجرة  حرمتاذ  1513عاـ منع اليجرة ييف. ونتيجة لقوانيف الصين
 الصيف، فمثالالمياجريف مف اسيا وجنوبيا الشرقي والشرؽ االقصى عامة. وقد تناقص عدد 

كاف عددىـ عاـ  المطمة عمى المحيط  ألؼ يتركز معظميـ في الواليات، 319141، 1511ًً
% مف مجموعيـ 11ألؼ. ويتركز أكثر مف  219244 فقد كاف عددىـ 1591أما عاـ اليادي. 
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، 1931 وفي واشنطف واريجوف ألؼ 439421ية، ويبمغ عددىـ في كاليفورنيافي الواليات الغرب
ىجرة  تحديد بعد اف تقررف نيةااليجرات الياباما . في كؿ مف أرديزونا ونفادا 1911واقؿ مف 

العماؿ  باستثناء 1449عدا المدرسيف والتجار، ثـ صدور قانوف عاـ فيما  1432الصينيف عاـ 
، ادى الى انقطاع 1519حتى عاـ  لعشر سنوات اخرى ، ثـ تجديدهالصينيف لمدة عشرة سنوات

 ال يزيد وبأعداد قميمة 1451اليابانيوف عاـ رة ىج بدأتوقد اليابانيوف محميـ.  المياجريف وحؿ
 939111السنوات العشر التالية ليصؿ الى مياجر، ثـ تزايد عددىـ في  99243دىـ عمى عد

ساف فرانسيسكو التالميذ  منعت مدرسة 1512عاـ وفي . 1511عاـ  ألؼ 149111ألؼ و 
الواليات المتحدة  المريكييف، ثـ وقعت اتفاقية بيفا نيوف مف تمقي التعميـ مع االطفاؿاليابا

وعدت الحكومة اليابانية عدـ منح جوازات سفر لمعماؿ ، وفييا 1514والياباف عاـ  االمريكية
 (. 14) 1591نيائيًا عاـ  ة. ثـ توقفت اليجرةباستثناء المقيميف اصاًل في الواليات المتحد

اليادئ باتجاه جباؿ  المحيطاف توزيع العناصر اليابانية والصينية يقؿ كمما تركنا ساحؿ 
 ، فقد كانوا يعمموفمنخفضااالوسط والشرؽ. وقد كاف مستوى معيشتيـ الغرب روكي نحو اقميـ 
لحصوؿ عمى العمؿ الذي رفضو العامؿ االمريكي، بسبب ارتفاع مف اجؿ ا لقاء اجر بسيط

ويندر  ليـ حياتيـ الخاصة تركز وجودىـ في أماكف محدودة وكانتوقد مستوى معيشتو واجره. 
، وقد كاف الصينيوف قد عرفوا بالرغبة الشديدة عامةاف ساىموا في الحياة االمريكية بصفة 

فقد كانوا يفضموف  يوفعناصر الثورة والخبرة. اما اليابان متى توفرت لدييـ لمعودة الى وطنيـ
 ينتشروفوبدؤا في الواليات المتحدة، واخذوا يتجمعوف عمى شكؿ أقميات حيثما وجدوا،  البقاء

 يعدوف جزء مف الشعب االمريكي و الباسيفيكيالمطمة عمى الساحؿ  ويعيشوف في المنطقة
(11 .) 
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 المبحث الخامس                           

 الواليات المتحدة االمريكية تقييد اليجرات الى                      

 

ادت كثرة اليجرات الى الواليات المتحدة االمريكية واستمرارىا ،الى امكانية خمؽ حالة 
دفع الواليات المتحدة االمريكية الى تقميص مما فييا عدـ التجانس الثقافي والمغوي واالجتماعي 

االمريكية والكونغرس خالؿ ادارة كالفف كولج  لإلدارةاليجرة الخارجية ،وكما خمقت اليجرة مشكمة 
الذيف وصموا الى سواحؿ الواليات المتحدة االمريكية ( ،الزدياد اعداد المياجريف 1591-1594)

االوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية في اوربا  بعد الحرب العالمية االولى وذلمؾ  لتدىور
 (.11صؼ المميوف مياجر)،اذ وصؿ عدد الذيف طمبوا اذف الدخوؿ كؿ عاـ نحو مميوف ون

وضع قيود وأنظمة لميجرة الييا، بتأثر حجـ اليجرة باتجاه غالبية الواليات االمريكية كما 
جتماعية واقتصادية، ولذلؾ بدأت بوضع عدة مشكالت جنسية وسياسية وا بعد اف واجيت ذلؾو 

الصينييف متحديًا  اصدر الكونغرس  قانوف يمنع تدفؽ المياجريففقد (. 12قيود عمى اليجرات )
 -1433ىايس )در لكف الرئيس روثرفو (، 13) 1424عاـ المعقودة معاىدة )بيرلنجيـ(،  بذلؾ

 كاف اىـ بنودىا: 1441وتـ عقد معاىدة جديدة وىي معاىدة 1435عاـ  ( نقض قانوف1441

 او وقؼ ىجرة العماؿ الصينيف الييا. الحرية في تحديد  االمريكية منح الواليات المتحدة -1

 يوف. االمريكييف مف االتجار باالف والمواطنيف ةمنع السفف الصيني-9

بالنسبة لمواليات المتحدة  الدولة االولى بالرعاية أالمعاممة عمى اساس مبد توسيع نطاؽ -4
 . االمريكية

موافقة الصيف عمى النظر في االقتراحات الخاصة بتوسيع التبادؿ التجاري بيف البمديف. وفي  -1
االستثناء  وافؽ الكونغرس االمريكي عمى قانوف سمي )قانوف 1449ضوء ذلؾ وفي عاـ 

اف الواليات ؽ بمما سيالحظ . اعواـ يمنع اليجرة الى الواليات المتحدة لمدة عشرة الصيني(
المتحدة االمريكية استغمت موضوع اليجرة كوسيمة ضغط عمى الصيف لتوسيع العقود التجارية 

العمالة الصينية العمالة االمريكية، فضاًل عف الطابع االجتماعي فسة منامعيا، كذلؾ بسبب 
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وفي عاـ والخشية مف التأثير في البناء االجتماعي االمريكي.  المختمؼ لمصينييف واليابانييف
عرض مشروع قانوف عمى الكونغرس لمحد مف دخوؿ المتسوليف وغير المرغوب بيـ  1441

 . (14عاميف ) وتمت الموافقة بعد

 االجراءات المالية لتقييد اليجرة

 نصؼسنتًا أو  11: فرض عمى كؿ مياجر الى الواليات المتحدة اف يدفع  1449في عاـ  -1
 دوالر. 

 سنت أو دوالر.  111: رفعت الضريبة الى  1451في عاـ  -9

 : رفعت الضريبة الى دوالريف.  1514في عاـ  -4

 : رفعت الضريبة الى اربعة دوالرات. 1513في عاـ  -1

وصدر في الوقت نفسو تأدية ذه الضريبة الى ثماف دوالرات. : رفعت ى 1513في عاـ  -1
زيد عمره عمى يالى الواليات المتحدة و اليجرة امتحاف خاص كشرط أساسي عمى كؿ مف يريد 

 عامًا.  12

% مجموع مياجري 4حددت نسبة خاصة لممياجريف بحيث ال تزيد عمى  1591وفي عاـ  -2
 . 1511كؿ دولة حسب تعداد سنة 

كؿ دولة حسب تعداد  % مف مجموع مياجري9خفضت ىذه النسبة الى  1591 عاـوفي  -3
ازداد عدد  1511 عاـ، وسبب ذلؾ التغيير الى أنو في 1511 عاـبداًل مف  1451 عاـ

وجنوبيا الشرقي وادى تطبيؽ ىذا ووسطيا  وارباالمياجريف الى الواليات المتحدة مف جنوب 
 ، وعدد الروسمياجر  1549الى 91533مف خفض عدد المياجريف البولندييف الى  القانوف 

. اال اف ىذه القيود لـ تطبؽ عمى كندا ومكسيكو وجزائر اليند مياجر4914الى   91111مف 
 (.15الغربية )

العمالة  يجمد المحاوالت التي تبذؿ الستيرادقانوف  1444اصدر الكونغرس عاـ  
دخموا اضراب العماؿ او تخفيض االجور، وكذلؾ يجيز اعادة الشحاذيف الذيف  إلحباطالرخيصة 

الذيف يخالفوف ىذا  البالد دوف الحصوؿ عمى موافقة قانونية، وحممت اصحاب شركات السفف
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اتخذ الكونغرس موقفًا أكثر صالبة تجاه الشحاذيف  1451القانوف مسؤولية ارجاعيـ. وفي عاـ 
بعد اغتياؿ الرئيس وليـ يف السابقة القوان معدية، وشدد عمى تنفيذ ضبأمراواالشخاص المصابيف 

الماني مف اصؿ  عمى يد ليوف شيكموز وىو مياجر 1511( عاـ 1511 -1453ماكبتمي )
مف قائمة االشخاص الممنوعيف واضاؼ الييا الفوضوييف  1514زاد الكونغرس عاـ بولندي. 

 (. 11) الموظفيفياؿ الحكومات بالعنؼ واغت الذيف يؤمنوف بتغيير

عرضت عدة مشاريع عمى مجمسي الشيوخ والنواب تتعمؽ بوضع نظاـ لقبوؿ المياجريف  
 آخرىا مشروع يقضي بوجوب اجتياز اختيار خاص كشرط اساس( 1511 -1512خالؿ المدة )

لقبوؿ مف يريد اليجرة، فضاٍل عمى حصوؿ كؿ مياجر عمى شيادة شخصية مف بمده االصمي. 
مف روسيا ورومانيا، ألنو مف بعض الييود اف الشرط االخير ادخؿ لعرقمة ىجرة الييود  وذكر

شرط الحصوؿ  أف استبعدعمى مثؿ ىذه الشيادات. وقد أقر ىذا المشروع بعد  الصعب الحصوؿ
وفي مقدمتيا )المجنة الييودية االمريكية(  الييودية شخصية، وقد بذلت المنظمات عمى شيادة

كانت  يف التي حددت العدد الذي يسمح بدخولواف القوانو قيود اليجرة. كؿ جيدىا لمتخمص مف 
الدوؿ الجنوبية والشرقية مف  خاصة وضد مصالح اورباشماؿ وغرب  صالح دوؿم دائمًا تراعي

االجانب التابعيف  مف عدد %4عمى جعؿ حصة كؿ دولة  1591فقد نص قانوف عاـ . اوربا
اال اف ىذا النقص  . وعمى ىذا االساس نقص عدد المياجريف1511تعداد  حسب معينة لجنسية

  (.11)لـ يرضي الحكومة ولـ يقبمو الرأي العاـ الذي اعتبره اجراء ناقصاً 

 1591قانوف عاـ  -1

مياجرمف 111111ب حدد القانوف اعداد المياجريف الى الواليات المتحدة االمريكية سنويا
قوميات مختمفة وبنسب تتفؽ وعدد المياجريف مف جنسية معينة والموجوديف في الواليات 

في ىذيف القانونييف  وقد كانت،وىكذا اصبحت اليجرة انتقائية .1491المتحدة االمريكية في عاـ 
مف والجنوبية  الشمالية ترؾ المياجرة عبر الحدود1591نقاط ضعؼ اىميا اف قانوف عاـ 

في احدى ىاتيف الدولتيف  عاميف اف يكوف المياجر قد عاشمقيدة سوى  والمكسيؾ(غير-)كندا
مقيدة لمواليد  اف يتالفى ىذا الضعؼ وجعؿ المياجرة حرة غير1591وقد حاوؿ قانوف عاـ 

المكسيؾ وكندا واشترط عمى مف ليس مف مواليدىا اف يكوف قضى خمس سنوات متتالية وبعد 
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الدخوؿ ضمف لحصة المقررة لجنسياتيـ ،كما نص عمى اف اليقؿ العدد ذلمؾ يصرح لو ب
 (19نسمة.)111دولة عف  أليبو  المسموح
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 الخاتمة

يبرره حيث ازدادت اليجرات الى الواليات المتحدة  الزمني لمبحث لو ما اف تحديد االطار          
واوربا والمشرؽ العربي ،لما  والصيف واليابافاالمريكية مف مختمؼ انحاء العالـ مف روسيا 

تمتعت بو مف خصائص مف اراضي شاسعة وتنوع عرقي وامكانية توفر فرص عمؿ فييا 
مركز جذب لممياجريف عموما ،حيث سجمت اليجرات تزايدا واضحا منذ نياية القرف  فأصبحت،

 . التاسع عشر والقرف العشريف

بيف سياسية واقتصادية  لمواليات المتحدة االمريكية ما تعددت االسباب التي ادت الى اليجرات
واجتماعية متمثمة بالضغوط القومية والدينية والعنصرية .ولـ تكف حياة المياجريف سيمة وميسرة 

 ومتطمباتوفي بدايتيا ،بؿ واجيت اشكاليات عديدة منيا صعوبة االندماج مع المجتمع الجديد 
 المعقدة .

وميرالند عرب في واليات ميتشغاف ونيويورؾ وكاليفورنيا ونيوجرسي تركز معظـ المياجريف ال
 وواشنطف العاصمة .

ف لتنظيـ وتقميؿ عدد المياجريف الييا ومف لمتحدة االمريكية عدد مف القوانياصدرت الواليات ا
والذي حدد عدد المياجريف الى الواليات المتحدة االمريكية سنويا 1591ابرزىا قانوف عاـ 

مياجر مف قوميات مختمفة وبنسب تتفؽ وعدد المياجريف مف قوميتيـ الموجوديف 111111ب
 يف.تمؾ القوانت بصورة ممموسة  بسبب ،وبذلؾ انخفضت اليجرا1491فييا في عاـ 
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، رسالة ماجستير مقدمة الى كمية التربية االصمعي، جامعة ديالى، 1534 -1512واالقتصادية والفكرية 

 . 91، ص9114

مكتب االستعالمات االمريكي، دراسة في التاريخ االمريكي، مطبعة مؤسسة طباعة االلواف المتحدة، القاىرة،  -9
 . 5د.ت، ص

 . 91، ص9112جوردت. س. وود، الثورة االمريكية، ترجمة نادر سعادة، الدار االىمية لمنشر، االردف،  -4
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تحدة االمريكية الحديث، مطبعة دار النيضة عبد العزيز سميماف وعبد المجيد نعنعي، تاريخ الواليات الم -11
 . 11.ص1534العربية، لبناف، 

قاىرة، المحمد عبد المنعـ الشرقاوي، الواليات المتحدة ارضًا وشعبًا ودولة، مكتبة النيضة المصرية،  -11
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، بيروت، ، المؤسسة العربية لمنشر1511 -1411عمي محافظة، العالقات االلمانية الفمسطينية  -19
 .145، ص1541

 . 55محمد عبد المنعـ الشرقاوي، المصدر السابؽ، ص -14
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 . 923، صالمصدر السابؽسناء عبد المطيؼ حسيف،  -12

 .145، صالمصدر السابؽ عبد العزيز سميماف وعبد المجيد نعنعي،  -13
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 . ينظر1411بانتخابات عاـ 
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1975.P42. 

يودية تنظيميا وتأثيرىا في صنع القرار السياسي لمواليات ، جماعات الضغط اليكريـ صبح عطية العبيدي، -15
،  9111، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كمية التربية ابف رشد، جامعة بغداد، 1525 -1511المتحدة االمريكية 

 . 95ص

الواليات المتحدة االمريكية مف الخيمة الى االمبراطورية ،مراجعة اسماعيؿ الكردي ديب عمي حسف،  -91
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عمي احمد خضر المعماري، جماعات الضغط الصييونية في امريكيا واالمعاف في معاداة العراؽ، رسالة  -91
 . 29، ص1555قدمت الى كمية اآلداب، جامعة بغداد، 
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 . 15، ص1512

 . 14ماىر مبدر عبد الكريـ العباسي، المصدر السابؽ، ص -26

 

 نجمة ابراىيـ مصطفى حسيف العزاوي ، التطورات السياسية الداخمية في الواليات المتحدة -27
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أوؿ مصنع لصناعة السيارات في مدينة )ىايالندرباؾ( القربية  1511انشاء المواطف االمريكي فورد عاـ  -28
مف مدينتي ديترويت وديربوف بوالية ميتشيفاف، وعندما اقاـ مصنعو لـ يجد عدد كافيًا مف العماؿ، اصدر بيانو 

 جرة الى الواليات المتحدة لمعمؿ فيالمشيور )بياف الخمس دوالرات( شجع فيو اي رجؿ في العالـ عمى الي
مصنعو، كما اكد عمى المساواة بيف المجتمع، واف اقؿ اجر لمعامؿ خمس دوالرات. عاطؼ وصفي، 

 . 491، ص1531االنثروبولوجيا الثقافية، دار النيضة العربية، لبناف، 

 . 11، المصدر السابؽ، صيماىر مبدر عبد الكريـ العباس -29

 .14-12ص المصدر نفسة ،  -41

 -1514يرجع الموبي الصييوني الناشط في الواليات المتحدة الى سنوات ما بيف الحربيف العالميتيف) -41
كاف عدد الصياينة االمريكييف حوالي  1514( واليجـو النازي بزعامة ىتمر عمى الييود، وبحدود عاـ 1545

حدة. كريـ صبح عطية العبيدي، المصدر مميوف صييوني، اي خمس عدد الييود المستقريف في الواليات المت
 . 51السابؽ، ص

 . 111ماىر مبدر عبد الكريـ العباسي، المصدر السابؽ، ص -49

 . 54معيد الشؤوف العربية االمريكية، المصدر السابؽ، ص -44

تمقى تعميمو في القدس، ثـ دخؿ جامعة بيروت االمريكية ودرس الطب لمدة  1434ولد في راـ اهلل عاـ  -41
سنتيف، ىاجر الى الواليات المتحدة بعد اف القى خطابًا حماسيًا فحاوؿ رجاؿ الحكومة العثمانية القبض عميو. 

الجراحية االمريكية،  ، حصؿ عمى رتبة )عضو في الجمعية1591أكمؿ دراسة الطب في جامعة كولومبيا عاـ 
ة القومية الفمسطينية بالماؿ توفي عاـ وفي الجانب السياسي ترأس الجمعية العربية في نيويورؾ وساند الحرك

 . 31، صنفسة . المصدر 1519

 1444في لبناف. تمقى تعميمو االبتدائي فييا. ىاجر الى نيويورؾ عاـ  1432تشريف الثاني 91ولد في  -41
مبادئ  مع عمو وىو في الثانية عشر مف عمره انتسب الى مدرسة صغيرة في ضواحي المدينة تعمـ فييا

، 1454التحؽ بكمية الحقوؽ في نيويورؾ، ونتيجة لسوء صحتو عاد الى لبناف عاـ  1453ة. عاـ االنكميزي
، ونشر اوؿ كتاب ىناؾ )رباعيات ابي 1519حيث عمؿ مدرس في قرية شيواف. ثـ عاد الى نيويورؾ عاـ 

 .111 -111العالء(، والؼ العديد مف المؤلفات. ماىر مبدر عبد الكريـ العباسي، المصدر السابؽ، ص 

ابراىيـ حياني وآخروف، العرب في امريكا: صراع الغربة واالندماج، مركز دراسات الوحدة العربية، لبناف،  -42
 . 23، ص9114
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، تمقى تعميمو في بمده الشوبر، ثـ انتقؿ الى الكمية السورية االنجيمية في 1431ولد في لبناف عاـ  -43
. معيد 1541واليات المتحدة حيث أكمؿ الدراسة الطبية فييا. توفي عاـبيروت، عيف استاذًا فييا ثـ انتقؿ الى ال

 . 49، المصدر السابؽ، صاالمريكية  الشؤوف العربية

السابؽ  ،المصدراالمريكية  ؛معيدالشؤوف العربية31ماىر مبدر عبد الكريـ العباس، المصدر السابؽ، ص -44
 . 41،ص

 . 51محمد عبد المنعـ الشرقاوي، المصدر السابؽ، ص -45

، 1554قي، دراسات في التاريخ االمريكي، مطبعة دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، و ناىد ابراىيـ الدس -11
 . 43ص

 . 31، ص9113، بغداد، 1541 -1451صفاء كريـ شكر، السياسة االمريكية تجاه الصيف  -11

 .43السابؽ ،ص ؛ناىدةابراىيـ الدسوقي ،المصدر54شرقاوي، المصدر السابؽ، صمحمد عبد المنعـ ال -19

 .54، صالمصدر نفسة   -14

عبد الفتاح حسف ابو عمية، تاريخ االمريكيتيف والتكويف السياسي لمواليات المتحدة االمريكية، مطبعة  -11
 . 31، ص1543المريخ، السعودية، 

 .53نجمو ابراىيـ مصطفى حسيف العزاوي ،المصدر السابؽ ، ص - 11 

وتضمنت تشجيع ىجرة العمالة  1424وىي معاىدة وقعت بيف الواليات المتحدة االمريكية والصيف عاـ  -12
 الصينية، وكما اطمؽ عمييـ )الكولي(. حرية االلتحاؽ بمدارس كال البمديف. تطبيؽ مبدأ المعاممة بالمثؿ بالنسبة

 . 911والسياسة. تشارلز وماري بيرد ، المصدر السابؽ ، ص لإلقامة

 . 41 -35صفاء كريـ شكر، المصدر السابؽ، المصدر السابؽ، ص -13

 . 41 -41، صالمصدر نفسة  -14

 .54نجمو ابراىيـ مصطفى حسيف العزاوي ، المصدر السابؽ ، ص  -15

 . 42ابؽ ، ص ماىر مبدر عبد الكريـ العباسي ، المصدر الس  - 11

 .94مصطفى عبد العزيز، المصدر السابؽ، ص -11

 .51-51محمد عبد المنعـ الشرقاوي ،المصدر السابؽ،ص-19


