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 هجرة السكان

تترك الهجرة على حياة المجتمع آثار متباينة، فنظرا ألن المهاجرين هم  فما األسمان ممن ال،مبال، لم لك 

تحظى مناطق االستقبال بنسبة ،بال أعلى من المتوسط، وبالتالا، تصبح النسبة األعلى من السكان فا سن 

المواليد. وبما أن نسبة السكان كبار السمن هنما  أعدادت،هد مناطق استقبال المهاجرين زيادة فا الزواج . ل لك 

أقممم مممن المتوسممط، فمم ن أعممداد الوفيمماا تاممون أقممم بالتممالا. وتاممون النتيجممة زيممادة النمممو السممكانا فمما منمماطق 

 االستقبال.

ويحممدا السكممن فمما منمماطق الرسممال والتسممريلي وتاممون النتيحممة أن ي،ممهد السممكان ،ممي و ة تمم د   لممى 

 ، ين فض النمو السكانا. من ث تالا، تقم أعداد المواليد، وترتفع أعداد الوفياا. و  فض نسبة ال،بال. وبال

ها فمما فتممراا تاري يممة م تلفممة وللهجممرة  أي مما عبقممة بالسبقمماا الثنيممة والسرقيممةي  اصممة أن روسمميا ،مم

ممما ب عممادة تمموطين و نقممم وترحيممم وتأاا سياسمم سممكين دا  لممى ال ممبل بتوزيممع المجتمسمماا السرقيممة عبممر ممما سي

ر أو التسمممماون والسمممدا  بممممين اسمممكان ممممن مكممممان  لمممى مكممممان آ مممري. وىالبسمممما مممما يممممرتبط مسمممتو  السممممب  واالسمممتقر 

الجماعاا السرقية بهجرة ممثلا مجموعة عرقية  لى منطقة أ ر . وتستبمر الممدن الابمر  ومثمم موسمكو وسمان 

 بطرسبرغي مرااز قوية لب تبط السرقا.

اثيممر مممن المممدن الابممر  التمما كممان لممديها طممابع متسممدد األعممرا  وعالميممة ويوجممد فمما التمماريل السممالما ال 

"كوزمبوليتاناي. وممن أقمد  الممدن الروسمية التما كمان  :األعرا  أو حرفيا "مجمع ح ر  متنوع و تلط األعرا 

ينطبق عليها ه ا الوصف ها مدينة أوديسا فا أوكرانيا حاليا والتا  مما فما السهمدين القيصمر  والسموفيتا 

ب من الرون، اليهود، األوكرانيين، اليونمان وجنسمياا أ مر  عديمدة. كمما كانما هنماك أي ما مدينمة بمااو فما ك
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أ ربيجان حاليا والتا  ما األ ريين، األرمن، الرون وآ رين. وبالمثمم كانما أي ما مدينمة سمانا بطرسمبورج 

 .ي  وآ رين التتار، اليهود، ن و نلنديالف، األلمان، الرون بها يوجد كان حياو تمثم  لك النمو ج قبم الثورة 

 

عادة توزيع السكان الهجرة   في روسياوا 

استقر السبف فا منطقة حوض نهر الدنيبر و اصة مع ات ا  كييف عاصمة له ، و لك  فا البداية، 

الواقسمة فيما بين القرنين الثامن والحاد  ع،ر. ثم  وسمسوا داةمرة اسمتقراراه  نحمو ال،ممال ال،مرقا تجماق المنماطق 

بممين نهممر  الفولجمما وأوكمما. وكممان ال ممزو التتممر  فمما القممرن الثالمما ع،ممر قطبمما جا بمما جديممدا لمم رض الروسممية، 

ا حممول  لمك المركمز التوسمع القليممما   اصمة ممع ن،ممة موسمكو كساصمممة جديمدة فما  لمك القممرن. وقمد بمدأ تحديمدس

ا.للدولة الروسية، وأصبحا األماان الجديدة ممهولة بالسكان، على حس  ال سكانها تحديدس
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تجماق أحمواض أنهمار أ  فا اأ   الرون فا استسمار األرا ا الواقسة نحو ال،مال وال،ر  من كييف، 

البحممر المنمماطق التمما توصممم  لممى سممواحم دفينمما ال،مممالا، بيت،ممورا، منممابع نهممر كاممما والرافممد األعلممى للفولجمماي و 

 األبيض والمحيط القطبا ال،مالاي. 

توسسا الدولة الروسية على حسال المبراطورية التترية، ف مما كمم حموض  16ومن  منتصف القرن 

 "يرممماكقاةممد ،ممهير هممو "نهممر الفولجمما ووصمملا  لممى بحممر قممزوين واألورال. وعبممرا القباةممم الروسممية تحمما قيممادة 

. وكممان 1639أو وتسممك عمما   ،ممواطى  بحممر لمى الممرون بالفسممم  ووصممم، 1581جبممال األورال فمما واجتمازا 

مواجهماا  تسثمره  هنماك أمما من السهم    المناطق الابر  لسيبيريا وال،ر  األقصى  لى روسيا، نظرا لسمد  

 الجزيممة اصممة أنهمما  اا كثافممة سممكانية من ف ممة فمما  لممك الوقمما. وبممدأ السممكان المحليممون فمما دفممع  ،مسمملحة

ا بداية تنمية الموارد الهاة . وقمد حمدا أعظم  تمدفق للسمكان الة لسميبيريللرون فا ،كم فرو. وأصبح  لك تحديدس

 .السابر لسيبيريافا سيبيريا مع بداية القرن الس،رين، بسد  ن،ا   ط السكك الحديدية 

ث  اتجه السمكان المرون لبنت،مار والسمكنى فما المحمور الجنموبا  اصمة ممع  م  القمر  فما نهايمة القمرن 

يا الجديمدة وأ  منماطق السممهول الجنوبيمة ممن الجممز  الثمامن ع،مر وبدايمة التنميممة الهاةلمة لمما صمار يسمممى روسم

 األوروبا من روسيا وأوكرانياي.

أ  كانممما ، حملمما روابمممط الهجممرة لروسممميا بالمنمماطق المتا ممممة، الطمممابع الطممارد المركمممز  ب،ممكم  تقليمممد 

أو االتجاهماا ممن المركمز  لممى األطمراف. وقمد تمثممم  لمك فما تسميمر نوفاروسيسممك ونوفاروسميا، روسميا الجديممدة 

 جنول أوكرانيا ي فا نهاية القرن الثامن ع،ر والقرن التاسع ع،ر. 

تسميمر ،ممال كازا سمتان ومنم  القمرن الثمامن ع،مر، وفما فتمرة تنميمة األرض البكمر، ب،مكم كما تم  أي ما 

وممما ،مممله  لممك أي مما مممن تنميممة زراعيممة لسممدد مممن المنمماطق فمما آسمميا ي  1960 – 1950 مماخ  ممبل أعمموا  
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، ولممدوفاال قرىيزيمماي، واسممتقبلا المممدن الابممر  فمما جمهوريمماا آسمميا الوسممطى والقوقمماز ومالوسممطى و مثممم ،ممم

 وجز  من أوكرانيا وبحر البلطيق أفواجا مهاجرة من الرون من روسيا فا ما ورا  القوقاز.  

و اصممة فمما سممبسينياا  –نفجممار الممديموىرافا جمهوريمماا آسمميا الوسممطى مرحلممة اال لاممن حينممما ،ممهدا

حممدثا هجممرة عكسممية وا ممطر الممرون  لممى  -ين حممين بممدا التاممدن المحلمما والبحمما عممن وظمماةفالقممرن الس،ممر 

 السودة  لى مواطنه  األصلية فا السمق الروسا. 

والمتحمممدثين بالل مممة الروسمممية ممممن وزادا مسمممدالا طمممرد السمممكان المممرون بسمممد انهيمممار االتحممماد السممموفيتا و 

األوكمممرانيين، وممممواطنا بيبروسممميا وىيمممره ي. وكمممان ممممن تلمممك السواممممم: عمممد  االسمممتقرار السياسممما ووالصمممراعاا 

المسلحة والحرول األهلية فا عدد من األمااني، والحد من مجال است دا  الل ة الروسمية، والحمد ممن الحقمو  

 المناصل البارزة. ي، لون الرون كان تصادية، حيا السياسية والمدنية، وتفرع األزمة االق

وىممادر روسمميا والجمهوريمماا المسممتقلة عممن االتحمماد السمموفيتا ووالتمما سممتسرف الحقمما باسمم  "رابطممة الممدول 

، هجمرة حمموالا  2002 – 1989عمدد كبيمر ممن أعمرا  بسينهما. فسلمى سمبيم المثمال ،مهدا الفتمرة ممن "ي السمتقلة

مبيممين نسمممة أ  بمسممدل نحممو نصممف مليممون سممنويا. وللمقارنممة، لمم  يممزد عممدد المم ين همماجروا مممن همم ق الممدول  6

مليمون  2 عمني  1988 – 1979والتا كانا كلها  من االتحاد السوفيتاي  مبل السمنواا الس،مرة السمابقة و

 . نسمة

يقرل من مليون نسممة.  ، و لك عندما ىادر روسيا فا تلك السنة ما1994كانا  روة الهجرة فا عا  

 150نحمو ربمع مليمون نسممة فما السما  ثم   لمى نحمو  2000ث  أ   المسمدل فما االن فماض حتمى بلمع فما عما  

ألف نسمة فا السا  فا السنواا البحقة. وتستبر موجة هجرة التسسينياا ملحوظة لل اية،  عندما سمافر أاثمر 

لمممان  لممى ألمانيمما، واليهممود  لممى  سممراةيم والواليمماا  ممارج حممدود روسمميا،  اصممة هجممرة األ نسمممةمليممون  1.5مممن 
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المتحدة. ويستبمر  لمك النموع المسممى "هجمرة السقمول" همو األاثمر تممثيرا ب،ممكم سملبا علمى روسميا والم   يتمدفق 

فيممه المهنيممون وأصممحال المواهممل ال،ممبابة  ممما للدراسممة أو السمممم فمما الواليمماا المتحممدة األمريكيممة ودول االتحمماد 

 األوروبا.

ا  ا كانا ه ق الهجراا يمكن اعتبارها هجراا ا تيارية، ف ن االتحاد السوفيتا قد ،هد من قبم هجراا و 

 مر . لم  يكمن ال،ميوعيون أي  لمى منماطق وجبمرا وطانه  واالنتقال وعنوةأيجبر فيها السكان على ترالك أ"قسرية" 

تلممك السياسممة تجمماق عممدد مممن ي ترعممون ،مميةا جديممدا بممم كممانوا بقلممدون القياصممرة السممابقين علمميه  والمم ين مارسمموا 

مبراطوريمة الروسمية. كمان القياصمرة قمد قماموا بالفسمم بنفما المسار مين  لمى جزيمرة سم الين فما أقصمى سكان ال

قاز ال ربا وساحم البحر األسود  بحجة والةه  لإلمبراطورية ي وطردوا ال،ركن من القو  1890،ر  الببد و 

ي. لان ال،يوعيين حين مارسوا سياسمة التهجيمر الجبمار  مارسموها بحجم  أابمر وعلمى نطما  1860السثمانية و

 جممب  مةمماا امالف مممن الفبحممين المنممزوع ملايممته   كممان أبممرز األمثلممة علممى  لممك ، و مممما فسممم القياصممرة أوسممع

ودفسهممم   لمممى اسمممتسمار منممماطق جديمممدة كمممان أىلبهممما  ا ظمممروف منا يمممة قاسمممية و التنمممدرا،  1932 – 1930فممما 

 التايجا، السهول الجافة و،به الصحراويةي. 

مثممم مممد  ،وبطريقممة أقممرل  لممى السمم رة قمما  السمموفييا بتجنيممد آالف الفبحممين  ممبل الم،ممروعاا القوميممة

تممرحيله   لممى منمماطق الم،ممروعاا الجديممدة فمما كممم مممن مممما اسممتوجل نقلهمم  و  ،و،ممق القنممواا ،السممكك الحديديممة

 سواحم المحيط المتجمد ال،مالا وسيبيريا وىيرها. 

تهجير  جباريمة فما المنماطق الحدوديمة تحما  ريسمة ال،مك فما وال   ااطلوقد مارن االتحاد السوفيتا س

 فما يسي،مون  الم ين وريينالا جبر ال،يوعيون جميعأوطانها السابقة. فسلى سبيم المثال ،سول ه ق المناطق أل

الساحلية القريبة من كوريا على المحيط الهادئ ووال ين كانا تقدر أعداده  بحموالا  "ال،ر  األقصى" المنطقة
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مما آنمم اكي باالنتقممال  لممى 200 و لممك ، 1937مممن عمما   وكازا سممتان  ممبل أسممبوعين الوسممطى آسمميا ألممف ، صس

كممما تمم   ليابممان التمما كانمما فمما حالممة عممدا  مممع االتحمماد السمموفيتا. لمبراطوريممة اتحمما  ريسممة احتمممال والةهمم  

الدا ليمة ممن االتحماد السموفيتا  المناطق  لى الجديدة الحدودية المنطقة ترحيم مةاا امالف من البولنديين من

ووسمميبيريا  اصممةي و لممك بسممد ان ممما  ىممرل أوكرانيمما وىممرل روسمميا البي مما  و التمما كانمما تابسممة لبولنممدا حتممى 

 ي  لى االتحاد السوفيتا .1939

وبالمثمم تم  ترحيمم كمم األلممان الم ين كمانوا يسي،مون فما االتحماد السموفيتا  لمى المنماطق ال،مرقية للممببد، 

، 1944 – 1943.  وقممد تحقممق  لممك ب،ممكم فسلمما  علممى نطمما  واسممع فمما 1941و لممك بسممد بدايممة الحممرل فمما 

ألمف ممن  120نحمو لبلقمار، الاارات،ما ، تتمار القمر ، و و لك عندما تم  ترحيمم الاالميمك، ال،ي،مان، األنجمو ، ا

ووالمسروفون باس  "أهيسكا" وه  مسلمون أتراك كانوا يسي،مون فما جنمول جورجيما علمى  Meskheti يا   س  الم  

 آسميا الوسمطىوأمماان أ مر  ممن  لمى سميبيريا وكازا سمتان الحدود مع المبراطوريمة السثمانيمةي وتم  نقلهم  قسمرا 

و لك حينما كان ستالين يح ر للهجو  على تركيا  بل الحرل السالمية الثانية و ،ما ممن احتممال تسماطفه  

 . مع تركيا
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 موقع المس يا على الحدود بين االتحاد السوفيتا وجورجياي وتركيا

ا وعممادة ممما كممان يقتممم ويممموا نحممو  % مممن  30وقممد صمماحل  لممك النممزود  سمماةر ديموىرافيممة كبيممرة جممدس

وأسمابيع ممن النقمم التسسمفا فما ظمروف  اسكان المهجرين  بل عملية التهجير الجبار  التا است رقا أيامال

بال ممة القسمموةي وبممالطبع، تمموترا السبقمماا بممين األعممرا  فمما روسمميا واالتحمماد السمموفيتا بسممبل همم ق السياسمماا 

 السكانية الجبارية. 

السياسة. فسلى سبيم المثال اته  ال،يوعيون ،سول ول  يكن ممكنا فا كم حال  صبد ال طم فا ه ق 

از والاالميممك بتسمماونه  مممع األلمممان  ممبل ال ممزو النمماز  لبتحمماد السمموفيتا فسمماقبوه  فمما أربسينيمماا قمم،مممال القو 

القرن الس،رين بتهجيره   لى آسيا الوسطى، لان حين حاول ال،يوعيون مجددا تصحيح هم ا ال طمم بسمد مموا 

   أن  ،لمم  يرجممع الموقممف كممما كممان 1957 – 1956 لممى أوطممانه  فمما ن ،مممال القوقمماز سممكا سممتالين وأعممادو

 ر  مما  لق توترا وعبقاا ،اةكة بين السكان لفتراا طويلة بسمد نه  وأر ه  كان قد احتتلها ،سول أمساا

فمما   لممك كانمما مممن األسممبال التمما أ،ممسلا الحممرل االهليممة والصممداماا السرقيممة بسممد تفكممك االتحمماد السمموفيتا

 تسسينياا القرن الس،رين. 
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