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 م (5991 - 5991) ينالموقف األمريكي من المياجرين اليابانيّ 
 

كانت الواليات المتحدة ومازالت وجية يسعى إلييا الكثير من الباحثين عن الحرية  
 حتى أنّ  ؛كانت اليجرة أصل نشأة الواليات المتحدة منذ اكتشاف العالم الجديد فقد ،والثروة

وصف  "Oscar Handlin" "أوسكار ىاندلين"األمريكي  رائد دراسات اليجرة في التاريخ
في  يالعامل الرئيسىي كانت اليجرة  حيث، (1)"تاريخ المياجرين"التاريخ األمريكي بأنو 

السياسات الحالية  في ظلّ عمى مر التاريخ. و  لممجتمع األمريكي المتنّوعتشكيل النسيج 
الضوء عمى تاريخ ذلك الخوف قاء إلالمياجرين كان من الضروري  لمواليات المتحدة ضدّ 

منذ منتصف القرن الثامن بكافة طبقاتيا؛ ف من اآلخر الذي سيطر عمى الشخصية األمريكية
أن يستولي من عن خوفيم  أقرانوو   "Benjamin Franklin""امين فرانكمينجبن"عّبر عشر 

  .(2)االنجميز ويستبدلون المغة االنجميزية باأللمانية األلمان عمى مستعمرات
وال شّك أن المكانة الدولية لمواليات المتحدة واليابان كقّوتين ُعظَميين كان حافزًا 

 الذيالحالي  البحث فكرةمن ىنا جاءت لمبحث في تاريخ نقاط االتصال واالنفصال بينيما؛ و 
 .م5991م حتى عام 5991ين في الفترة من الموقف األمريكي من ىجرة اليابانيّ  يدرس

أن اليجرة من اليابان إلى الغرب بدأت في أواخر القرن التاسع عشر، إال  فعمى الرغم من
يمّثل بداية ظيور المجتمع الياباني في  م لبداية الدراسة نظرًا ألنو5991عام اختيار أنو تم 

- 5991انتصار اليابان عمى روسيا )بعد الواليات المتحدة بصورة مكثفة، ال سّيما 
أّما عن التاريخ الذي تنتيي بو الدراسة فيو  صاعدة، ةي(م وظيورىا كقوة آسيو 5991

سيتم تناولو تفصياًل في ثنايا والذي  م5991عام  الكوتة"قانون "العام الذي صدر فيو 
 البحث. 

م 5991عام م وحتى 5889 عام من اً ساعدت مجموعة متتالية من القوانين بدء
الرأي العام تمك القوانين  شغلتعمى تضييق باب اليجرة إلى الواليات المتحدة، ولكن لم 

قدين األول والثاني من القرن العشرين بعد انتشار الفكر إال في الع األمريكي والدولي
اليجرة إلى الواليات المتحدة مّرت بمراحل  يمكن القول أنو  .العنصري في المجتمع األمريكي

أت مع اكتشاف العالم مختمفة منذ نشأة الدولة وحتى نياية فترة البحث: المرحمة األولى بد
حيث الُحّرية الدينية والسياسية، الثروة و  بيين بحثًا عنو األور الجديد عندما ىاجر الكثير من 
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جنود البحارة و ال أغمبيم من ل المياجرين من أوروبا في القرن السادس عشر وكانأوّ ل وص
المستوطنات بعد تأسيس . و معمل في األراضي الجديدة مقابل مكافآت ماديةلتطوعوا مّمن 

ومن  ،(3)تغال وفرنسا وىولندار أسبانيا والببريطانيا و األولى وصل بعض المياجرين من 
بذلك سببًا في  ة، فكانواالطبيعي أن يأتي المياجرون بمغاتيم وثقافاتيم وعقائدىم المختمف

 حاليًا.التعددية الثقافية التي تميز المجتمع األمريكي 

لى الواليات المتحدة في منتصف القرن التاسع عشر بدأت المرحمة الثانية لميجرة إ
، فيما أغمبيم من أوروبا ،مياجر ( مميون 39 ) وبداية القرن العشرين حين وصل أكثر من

"The Great Period of Immigration" "مىاليجرة العظ"فترة ب ُعِرف
وكان  .(1)

يرى لمدولة الناشئة حيث في البداية أية مشكمة  ينتوافد المياجر من الطبيعي أاّل يمّثل 
منح حق الجنسية لمن يولد في الواليات المتحدة، والتي نّص عمييا التعديل البعض أن 

وسيمة لجذب عدد كبير من المياجرين  ،(1)م5888الرابع عشر لمدستور األمريكي عام 
يضًا من وكان اليدف أ ،ة الناشئة واالستفادة من ثرواتيالتوفير العمالة الالزمة إلعمار الدول

لممستضعفين  ممجأكىو إظيار الدولة الحديثة أمام العالم ىذه سياسة الباب المفتوح 
 . (8)يدين من كل األعراق واألديانوالمضطّ 

مشروطة إلي الواليات المتحدة حتى أواخر القرن التاسع الاستمرت اليجرة غير 
التاسع عشر عندما بدأت أزمة اليجرة في العقدين الثامن والتاسع من القرن حيث عشر 

إلى دول  ،وىي دول شمال وغرب أوروبا ،تحول تيار اليجرة القديم من الدول المرغوب فييا
. ومن (7)جنوب وشرق أوروبا، باإلضافة إلى الصين واليابان تحديدًا من الدول اآلسيوية

ثقافة الطبيعي أن تالقي اليجرة من دول شمال وغرب أوروبا قبواًل بين األمريكيين نظرًا لم
األنجمو ساكسونية المشتركة بينيم. الغريب أّن شعارات الحرية والمساواة التي نادى بيا 

ختبرت عمى أرض الواقع؛ فرفض األوروبّيون ذوو ااألمريكيون األوائل أثبتت فشميا عندما 
أضاف التنافس . بالطبع الثقافة الرفيعة االختالط بغيرىم من أصحاب البشرة البنية والصفراء

التي  (8)لمحمالت المنظمة المعادية لممياجرينسببًا آخَر  -خاصة بين العمال -قتصادي اال
 وفقاً عمى سياسة الحكومة تجاه اليجرة ومحاولة تنظيميا  متأثيرل استخدمت الضغط

فما كان من الحكومة األمريكية إال أن ُترضي مواطنييا؛ فبدأت  لمصمحة الدولة والمجتمع.
والتي  Exclusion"" "مرحمة اإلقصاء"ـ اسة اليجرة المعروفة بالمرحمة الثالثة لسي
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شروطًا  التي طالما دافعت عنيا وفرضتالميبرالية  ئمباد الواليات المتحدة انتيكت فييا
 .(9)من ُيمنع أو ُيسمح لو بالدخول ُتحّدد عمى أساسيا جزافية

ام مارس ع 98الصادر في   "Naturalization Act""قانون التجنيس"كان 
الحصول عمى الجنسية األمريكية؛ حيث  م أّول محاولة رسمية لتحديد من لو حقّ 5799

" حتى ُيسمح لو بالحصول عمى الجنسية، باإلضافة إلى رّ اشترط أن يكون الفرد "أبيض حُ 
، إذًا فقد نفى قانون (59)شرط اإلقامة داخل الواليات المتحدة لمدة عامين عمى األقل

ن قوا متساوينمِ أن جميع البشر خُ االستقالل ء المؤّسسون في إعالن التجنيس ما زعمو اآلبا
ومع زيادة أعداد حين حّدد لون البشرة كأساس النتقاء المواطنين المستقبميين لمدولة. 

المياجرين بدأت جيود الحكومة األمريكية تتضاعف لمحاولة تقنين عممية اليجرة حتى 
 ّر الصالح العام.تستقبل الدولة فئات محّددة بأعداد ال تض

 باسم أّول قانون فيدرالي لتنظيم اليجرة بشكل مباشرصدر  م5871مارس في 
، كرد فعل لغضب الواليات الغربية تجاه المياجرين الصينيين  "Page Act" "قانون بيج"

إلى ، والكثير من جنسيات أخرى، ينالصينيّ  العمال توافد عشرات اآلالف منتحديدًا؛ فقد 
، حيث انتيت فرص م5818عام  "The Gold Rush" اكتشاف الذىب عدبكاليفورنيا 

روا الذىاب إلى كاليفورنيا فقرّ  مشروع السكة الحديد القوميالعمل التي كانت متوفرة ليم ب
ان كاليفورنيا القتناعيم أن كّ ا أغضب سُ لمبحث عن الثراء السريع في مناجم الذىب، ممّ 

 سيوليسي"ان الواليات الغربية الرئيس كّ سُ  لب، فطا(55)األمريكيين فقط الذىب من حقّ 
المياجرين من العمال  بحظر (م5889- 5877) "Ulysses Grant" "جرانت

، فاقترح عضو مجمس النّواب عن كاليفورنيا والصينيات المشتغالت بالدعارةالصينيين 
منع  الذي نّصت أىم بنوده عمىو  بيج قانون  "Horace F. Page""ىوراس ف. بيج"

النساء منع ىجرة ، و دولة شرقية دول الصين واليابان وأيّ المؤقتة من ة العمالة ىجر 
بمراحل  رّ ات يمُ دخول الصينيّ كان  من الصين حتى ال يعممن بالدعارة؛ وبالتالي العازبات

  .(59)من الدخول نعُمنِ دقيقة جدًا لدرجة أن الكثير من زوجات المياجرين 

 "إدوار ك. فالنتاين"رس األمريكي م وقف عضو الكونج5889في مارس عام 
"Edward K. Valentine"  ُقانون "د لمشروع ؤيّ في مجمس النّواب ليبدي رأيو كم
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 "Chinese Exclusion Act""الصينيينالمياجرين  حظر
موّضحًا أن العمالة  (53)

ض انخفا نظرًا لما ىو معروف عنالعاممة،  األمريكيةالطبقة الصينية تمثل خطرًا كبيرًا عمى 
وبالفعل تم تشريع القانون في مايو  ؛"لذا يجب أن ُتقفل األبواب" ، العمالة الصينية تكمفة

نجحت الواليات المتحدة في الحد من ىجرة العمال م 5889قانون  وبتطبيق من نفس العام.
ين استبعاد المجرمين غير السياسيّ  (، كما تم5)انظر ممحق رقم (51)عاماً  89الصينيين لمدة 

دي تعدّ امتدت تمك السياسة الحقًا لتحظر دخول مُ . و ين عقميًا والحمقى وغير األكفاءوالمختم
ار الرقيق األبيض والمصابين باألمراض الكريية مثل الصرع جّ الزوجات والعاىرات وتُ 

منذ ذلك الحين اّتبعت و  .(51)دي العنفعدية باإلضافة إلى الفوضويين ومؤيّ واألمراض المُ 
حيث أصدرت عددًا من قوانين اليجرة عمى مدى  "حراسة األبواب"سة الواليات المتحدة سيا

م بغرض تخفيض عدد المياجرين الجدد وحظر دخول بعض 5889السنوات التالية لقانون 
قانون "الفترة بين  خاللف ؛(58)الفئات عمى أساس العرق والطبقة االجتماعية وحتى الجنس

م دخل الواليات 5889عام  "نيينالصي إقصاءقانون " حتى صدورم و 5871عام  "بيج
 . (57)فقطصينية امرأة ( 538بينيم )مياجر صيني من ( ألف 19نحو )المتحدة 

وفي إطار منافسة بين الحزب الديمقراطي والحزب الجميوري عمى انتخابات 
 William""وليام سكوت"م عضو الكونجرس الديمقراطي الرئاسة األمريكية، تقدّ 

Scott" يكمل ما بدأه قانون حظر المياجرين الصينيين لعام  بمشروع قانون آخر
 م الذي بالغ5888عام  " "Scott Act "قانون سكوت"م، فكانت النتيجة صدور 5889

في تضييق الخناق عمى المياجرين الصينيين فقّرر عدم السماح ليم بالعودة إلى الواليات 
محاولة  سكوتر كان قانون األمفي حقيقة و المتحدة في حال سفر أي منيم لزيارة موطنو. 

التي ُعقدت بين الصين والواليات  "Burlingame Treaty" "معاىدة بيرلنجيم"إللغاء 
مشروط لمصينيين ومنحتيا لقب الدولة الم وسمحت بالدخول غير 5888المتحدة عام 

. في كل األحوال لم ُيسمح بدخول أحد من الصين إال الدبموماسيين (58)األفضل في التجارة
أول مجموعة تم الصينيين ىم . ومّما سبق يّتضح أن (59)واألثرياء طالب والسائحينوال

( 538,935) م دخل5889م وحتى 5879 بدءًا من عاماستيدافيا بقوانين اليجرة؛ ف
 من إجمالي المياجرين في تمك الفترة والذي بمغ عددىم %1,3مياجر صيني بنسبة 

ُعرضة تحديدًا الصينيون ذا العدد كان ضآلة ىعمى الرغم من ( مياجر، و 3,599,391)
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، نظرًا ألن التكمفة (99)لمكراىية والتمييز والعنف من األمريكيين وغيرىم من المياجرين
الزىيدة التي اشتير بيا العمال الصينيّين وأعدادىم الغفيرة وقدرتيم عمى العمل لساعات 

مريكيين والمياجرين من طويمة في ظروف قاسية عادت بالضرر عمى الطبقة العاممة من األ
 الجنسيات األخرى.

م عندما 5813عام العالقات بين الواليات المتحدة واليابان بدأت  أنّ  والحاصل
عمى فتح موانييا   "Mathew Perry" "ماثيو بيري"أجبرىا قائد األسطول األمريكي 

نتيت ، فابأسطول من ثماني سفن حربية لمواليات المتحدة بعدما وصل إلى خميج طوكيو
 "Meiji" "ميچي"مبراطور الا بذلك عزلة اليابان التي دامت حوالي قرنين. بعدىا اعتمى

دولتو  تطويرعمل عمى  ُعرف عصره بـعصر النيضة اليابانية حيثم و 5888العرش عام 
  .(95)وفتح أبوابيا لمتجارة والصناعة والعالقات الدولية

و ربما ُأعجب بقوة مكن القول أنيي التقّدمية، چإذا ُوِضع في االعتبار عقمية مي
في بنيضة بالده؛ ف إثارة إعجاب واحترام الواليات المتحدةالواليات المتحدة فأراد ىو اآلخر 

في جولة مدتيا عامين  اً دبموماسي اً االمبراطور وفد أرسلأوائل سبعينيات القرن التاسع عشر 
ريكي؛ فدرسوا نظام الحكم إلى الواليات المتحدة بغرض دراسة كافة مالمح المجتمع األم

بعد عودتيم و  ،المحاكم وطرق الزراعة الحديثة والتعدين وغيرىاو والتعميم ونظام السجون 
تم تقديميا لالمبراطور لمعمل عمى التي كانت لدييم الئحة طويمة من االقتراحات 

قدر كبير  في تحقيق بالفعل نجحت اليابان في منتصف القرن التاسع عشرو  .(99)تنفيذىا
عمى النموذج الغربي،  تأسيس حكومة برلمانية ديمقراطية من التطّور الذي تجّسد في

ي لمقدرات چ. ال شّك أن إدراك مي(93)الجيش وتطويرمن مالمح النظام اإلقطاعي  والتخّمص
العسكرية التي تمتمكيا الواليات المتحدة، ناىيك عن طموحاتيا االستعمارية، جعمو حريصًا 

الكافية، ليس لحماية دولتو فقط، بل لمزاحمة القوى العظمى في توسعاتيا عمى امتالك القوة 
 االستعمارية. 

خاصة عمى طبقة  ي إلى رفع الضرائبچبعو ميى برنامج اإلصالح الذي اتّ أدّ 
بسبب عدم قدرتيم عمى سداد  مييضاح أر فالّ  (ألف 399) الفالحين، حتى خسر أكثر من

ادية سوًء مع خطط اإلصالح الطموحة، خاصة في ظل . ازدادت األحوال االقتص(91)الضرائب
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سياسة منع اليجرة التي اّتبعتيا اليابان منذ العزلة؛ وعمى الرغم من ذلك أقبل بعض 
اليابانّيين عمى اليجرة بشكل غير قانوني ليأسيم الشديد من سوء األحوال االقتصادية؛ 

مبمغ ًا سرّ ىاواي قنصل  دفعم عندما 5889م و5888أول ىجرة جماعية في عامي  فبدأت
 Eugene" "يوجين م. فان ريد" -لرجل أعمال أمريكي مقيم في اليابان دوالر( 5991)

M. Van Reed"-  في التاسع عشر من يونيو و مزارع القصب في ىاواي. للتوفير عمال
، مما (91)سكان المدنجميعيم من  ( سيدات،8) رجل و (515) م تم إرسال5888عام 

بعد فترة  نشأت الخالفات بين العمال وأصحاب المزارعمجال الزراعة؛ لذا في  يفّسر فشميم
عمى االستمرار في ىاواي آممين في  الباقونوطنيم بينما أصّر إلى  عامل( 19)وعاد وجيزة 

. عمى الرغم من ذلك استمرت العالقات الطيبة بين ىاواي الحصول عمى فرصة أفضل
 .(98)واليابان

يجرة الب لمواطنيو سمحو لمدولة السياسة القديمة  يچمي عّدل م5881 عامفي 
وكانت تمك بداية اليجرة بأعداد كبيرة من اليابان إلى  ،الحكومةتحت رعاية  بشكل قانونيّ 
وفي ىذا السياق يجدر القول أّن تغيير سياسة . (97)لمواليات المتحدة الغربي ىاواي والبرّ 

ن كانت غير مباشرة، ف ي طريق اإلصالح؛ فال شّك أن ىجرة اليجرة كان خطوة ذكية، وا 
اليابانّيين بأعداد كبيرة في تمك الفترة ساىمت في تخفيف األعباء االقتصادية التي نتجت 

م، 5881م و5883عن سمسمة الكوارث الطبيعية التي اجتاحت اليابان بين عامي 
ي، كما أّن چميباإلضافة إلى التبعات السمبية لبرنامج اإلصالح المتشدد الذي اّتبعتو حكومة 

ىجرة الطالب لمدراسة والعمل في الواليات المتحدة سترتقي بالتأكيد بمستواىم وتجعميم 
 مؤىمين لممشاركة في المشروعات التطويرية عند العودة إلى الوطن. 

ويمكن تقسيم العوامل التي أدت إلى ىجرة أعداد كبيرة من اليابانّيين في تمك الفترة 
وعوامل جذب خارجية، تضافرت جميعيا لتساىم في زيادة أعداد إلى عوامل طرد داخمية 

اليابانّيين في الواليات المتحدة بصورة ىائمة بحمول العقدين األول والثاني من القرن 
العشرين. ال شّك أّن من أىم عوامل الطرد التي دفعت اليابانّيين إلى اليجرة ىو الفقر وِقّمة 

حين العريضة؛ فبعدما خسر عدد كبير من الفالحين الموارد المتاحة خاصة لطبقة الفال
عمى اليجرة رغبة منيم في توفير المال الالزم لمعودة يم قبالإازداد أراضييم بسبب الديون 

في األسرة  كان االبن الثاني، وطبقًا لمثقافة اليابانية التقميدية إلى اليابان واستعادة أراضييم
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رسال المال ىو الفرد الذي يقع عمى عاتقو اليجرة  ليؤدي ىو  ألخيو األكبرإلى أمريكا وا 
في  االجباري. كان التعميم (98)يما خسروه من أراض اآلخر مسئوليتو تجاه األسرة ويستعيد

الكتشاف العالم  عمى السفرالمتعّممين من الشباب الذي شجع  ي العامل الثانيچعيد مي
 وّقعياالتفاقية التي ا فكانخير واألىم ا العامل األ. أمّ (99)الغربي كما قرأوا عنو في مدارسيم

تكّفل أصحاب المزارع الالزمة حيث العمالة ب لمّدىام 5881مبراطور اليابان مع ىاواي عام ا
الكثير من المزارعين  فأقبلبتكمفة نقل المياجرين من اليابان لمعمل بنظام التعاقد  في ىاواي

 أكثر مناالتفاقية ىاجر من اليابان وىكذا وفي خالل عام واحد من  ؛الفقراء عمى اليجرة
عامل إلى ىاواي لمعمل في مزارع قصب السكر تحت ظروف قاسية من ساعات  (ألف 39)

وعمى الرغم من ذلك اختار أغمب المياجرين البقاء في ىاواي  ،األجر الزىيدالعمل الطويمة و 
ول أّن بقاء في ىذا السياق يمكن الق .(39)وعدم العودة إلى موطنيم مثمما فعل البعض

الغالبية العظمى من المياجرين في الواليات المتحدة رغم ظروف العمل الصعبة ما ىو إال 
دليل عمى توافر عوامل الجذب في مجتمعاتيم الجديدة؛ فيم اآلن ليسوا مغتربين يجمعون 

 المال لمعودة مسرعين إلى الوطن، بل أقمية تبحث عن وطن جديد يرضي طموحاتيا. 

الجذب الخارجية دورًا جوىرّيًا في تشجيع حركة اليجرة من اليابان، لعبت عوامل 
فرص العمل  ل تمك العوامل األخبار التي وصمت من المياجرين األوائل عنوبالطبع كان أوّ 

في الغرب. وكانت الحممة العدائية التي تعّرض ليا المياجرون الصينيون من  الوفيرة
اء أىم عوامل الجذب لمياجري اليابان؛ فنظرًا لما الحكومة والمجتمع األمريكي عمى حد سو 

من  م5888م وقانون سكوت الصادر عام 5889عام  ينالصينيّ  ترّتب عمى قانون حظر
نقص شديد في األيدي العاممة التي وّفرتيا الصين لسنوات طويمة، كان المزارعون 

ياباني بين  (ألف 599)أكثر من التي استقبمت ىاواي  لمعمل في اليابانّيون البديل المناسب
)انظر ممحق  (35)بذلك أكبر أقمية عرقية عمى الجزيرة ليصبحوا ،م5991م و5881عامي 
 ما ساىم في إظيار قوة المجتمع الياباني في ىاواي.وىو (، 3و 9رقم 

لجذب  ليكون عاماًل آخرَ م 5898ىاواي عام ر زُ جُ ـللواليات المتحدة ا مّ ضَ  كما جاء
صبحت ألمواليات المتحدة ىاواي  فبتبعيةعمى اليجرة بأعداد أكبر؛  اليابانّيين وتشجيعيم

لمقوانين األمريكية التي منعت عمى سبيل المثال نظام التعاقد؛ فأصبح من حق  خاضعة
دون التقيد بعمل معين، ىذا باإلضافة إلى تحديد العامل البحث عن الوظيفة المناسبة لو 
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جزيرة السفر من  المياجرينمن حق  أيضاً  أصبحو  .ساعات العمل واإلجازات الرسمية لمعمال
فضاًل عن انتصار  .(39)فرص عمل أفضلبسيولة لمبحث عن  الغربي البرّ  واليات ىاواي إلى

ساىم في دفع اليابانّيين لميجرة؛ ربما لخوفيم من والذي م 5991اليابان عمى روسيا عام 
أوحى ي شعورىم بالفخر الوطني االنغماس في الطموحات العسكرية لدولتيم، أو ألّن تنام

ازدادت أعداد لقوة كبرى مثل اليابان. وبالفعل  ليم بأنيم سيحَظون باالحترام الواجب
 5999) م ليصل إلى5998إلى الواليات المتحدة بحمول عام  من اليابانالمياجرين 

 . (33)شيرياً  (مياجر

وتة من بصفة عامة تعّرض المياجرون في الواليات المتحدة لدرجات متفا
العنصرية والتعّصب، قد يكون أشّدىا عمى اإلطالق ما حدث لمصينّيين في أواخر القرن 

عمى الرغم من الزيادة المستمرة في أعداد اليابانّيين في و التاسع عشر كما سبق ذكره. 
لم يتعّرضوا لحممة العداء الشرسة التي تعّرض ليا الصينّيون إال  ،ىاواي والواليات الغربية

نتصار اليابان في حربيا مع روسيا وظيور قوتيا العسكرية، حيث كانت تمك المرة بعد ا
أصحاب البشرة عمى  أصحاب البشرة الصفراءفوز فييا ياألولى في التاريخ الحديث التي 

ز والحصانة ضد . فما ىي العوامل التي منحت مياجري اليابان ذلك التميّ (31)البيضاء
 مريكية؟ اليجوم المباشر من الحكومة األ

اليابان  مكانة تعزيزعمى ي الشديد چبداية يمكن إرجاع ىذا إلى حرص حكومة مي
حتى تؤكد أنيا تقف عمى قدم المساواة مع دول العالم الكبرى؛ وفي ىذا اإلطار  أمام الغرب

ع مفرد المتعمم الذي يتمتّ ولم تسمح بيا إال ل بدقة شديدة عممية اليجرة حكومة اليابان راقبت
في ذلك  الضعيفة الصين حكومةوعمى عكس  .(31)ليال مثّ يكون خير مُ ليدة بصحة ج

عندما عمى سبيل المثال ف ؛(38)حتى في الخارجلمياجرين أحوال االوقت، اىتمت اليابان ب
سيدة( عام  159رجل مقابل  93,958غالبية المياجرين من الذكور ) أدركت اليابان أنّ 

 -غم من تعارض ىذا مع تقاليدىم الشرقيةعمى الر - ىجرة النساء شّجعت (37)م5999
. ال شّك أّن يقين (38)الحياة في الغرب لمساوئلخوفيا من وقوع الشباب األعزب فريسة 

تأسيس أسرة  أنّ ي بضرورة التطوير في كافة مناحي الحياة جعميم يدركون چحكومة مي
. رة مشرفة لبالدىموبالتالي يكونوا صو  المياجرينحياة ونجاح  استقرارفي بالتأكيد سيساعد 

تمّيزت عن مثيمتيا من الصين  يچفي عيد مي المرأة اليابانيةالجدير بالذكر ىنا أن 
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 وبذلك ،(39)ين واألدباالنجميزية والرياضيات والدّ بالتعميم، فكانت عمى دراية كافية بالمغة 
ل من أج بالضرورةإلى الواليات المتحدة، ليس  خوض تجربة السفرأكثر جرأة عمى كانت 

 أيضًا. تأسيس أسرة بل لحب المغامرة

بوا مزاحمة األمريكيين في مجال ة فتجنّ ون من التجربة الصينيّ استفاد اليابانيّ 
عمى سبيل المثال في مجال إصالح  ؛جيودىم في مجال األعمال الحرة وحصروا الصناعة

ضة اليابان في بشكل عام أّثرت ني .(19)األحذية ومحالت الحالقة والبقالة والمطاعم والحانات
ي عمى المياجرين في الواليات المتحدة من ناحيتين: أواًل؛ ساىمت السياسات چعيد مي

الداخمية مثل التعميم اإلجباري وتنظيم شئون اليجرة في تسميح المواطن الياباني بما يمزمو 
ا كقوة لتحقيق النجاح في الواليات المتحدة. ثانيًا؛ أثمر انفتاح اليابان عمى العالم وظيورى

الدولتين. فمما أدركت الواليات المتحدة أن اليابان بين  جيدة عالقات دبموماسية صاعدة عن
 "كاتسورا-اتفاقية تافت" لمصالحيا في شرق آسيا، جاءت مصدر تيديدقد أصبحت 

"Taft-Katsura Agreement"  لتجنُّب حدوث تصادم في مصالح بين م 5991عام
السيادة عمى كوريا شريطة عدم  اليابان في بحق ت المتحدةالوالياعترفت من الدولتين، فا

ومن ىنا نشأت  .(15)م5898التي كانت مستعمرة أمريكية منذ عام  تعدييا عمى الفمبين
حالة من التوافق بين الدولتين، غير أن ىذه الحالة لم تدم طوياًل إذ كان لممجتمع األمريكي 

 عة العالقات بين الدولتين. رأيًا آخر في قضية اليجرة مما تسّبب في زعز 

 ين:اليابانيّ  ىجرةموقف المجتمع األمريكي من 
 الساحل الغربيبشكل عام كانت مشكمة المياجرين اآلسيويين في تمركزىم بواليات 

حيث ىاجر اآلالف من الصينّيين إلى كاليفورنيا لمعمل في  (19)كاليفورنيا وواشنطن ال َسيما
(، كما كانت كاليفورنيا بوابة 1)انظر ممحق رقم  (13)م5818مناجم الذىب بعد اكتشافو عام 

الوصول الرئيسية لميابانّيين وغيرىم من اآلسيوّيين عندما ىاجروا من ىاواي إلى واليات 
الساحل الغربي بعد إعالنيا إقميمًا تابعًا لمواليات المتحدة. وعندما رأى المجتمع األمريكي 

 "حركة العداء لممياجرين"م الذىب ظيرت نجاح الصينيين في االستفادة من مناج
""Nativism

التي ضغطت عمى الحكومة حتى أصدرت قانون حظر الصينّيين عام  (11)
م عمى الرغم من العالقات الودية القديمة بين الواليات المتحدة والصين. عمى أية 5889
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ينّيين، حيث ظير حال، لم يينأ المجتمع األمريكي كثيرًا بغمق األبواب في وجو الُعّمال الص
 أمامو بعد عشر سنوات تقريبًا منافس آسيوي أقوى.

وكما سبق ذكره؛ فقد كان المياجر الياباني أكثر كفاءة من مثيمو الصيني مما أّىمو 
لمحصول عمى فرص عمل أفضل؛ فمم يقنع المياجر الياباني بالعمل في المزارع طوال عمره، 

سو سريعًا من فالح أجير إلى مستأجر أو مالك بل استغّل خبرتو في الزراعة ليرتقى بنف
وكيل أعمال ليسيل التفاوض مع  عمى رأسيافي جماعات  ونعمل اليابانيّ لألرض. كما 

بعد تعمميم القدر الكافي من المغة و عروض العمل التي يتمقونيا من أصحاب المزارع. 
اب العقود؛ االنجميزية استطاعوا الخروج من النطاق الضيق الذي فرضو عمييم أصح

. لم (11)فاستطاعوا بذلك البحث عن وظائف أفضل واستئجار أو شراء أراضي خاصة بيم
 الحمالت المنظمة ضدّ  فبدأت ،في الحمم األمريكي أحديقبل سكان كاليفورينا أن يشاركيم 

 كرونيكل" صحيفة سان فرانسيسكو" نشرت خاصة بعدمام 5991ين عام المياجرين اليابانيّ 
"San  Francisco Chronicle"  ّعن انتياك المياجرين فييا ثمقاالت تحريضية تتحد 

في مجاالت العمل المختمفة. تمى ذلك حمالت  مزاحمتيم لألمريكيينو لمقانون  ناليابانييّ 
"صحيفة و "Los Angeles Citizen" لوس أنجموس سيتيزن" صحيفة"مشابية من 

 و"صحيفة سكرامنتو بي"  "San Francisco Examiner"سان فرانسيسكو إكزامينر"
"Sacramento Bee"

(46)
حيث عكفت تمك الصحف لسنوات طويمة عمى حشد الرأي  ؛

صحيفة العام في والية كاليفورنيا لتضييق الخناق عمى مجتمع اليابانيّين المتنامي؛ فأّكدت 
 .Valentine S" "ف.س. ماكالتشي"ساكرمنتو بي عمى لسان صاحبيا 

McClatchy" عدد اليابانيّين في ىاواي  أنّ م 5959ر من يونيو عام في السابع عش
قارب عمى نصف سكانيا، وأنو إذا ُأخذ في االعتبار نسبة مواليدىم التي ُتقدر بخمسة 

تحت حكم اليابانّيين بعد أن  سيأتي يوم ما وتصبح ىاواي األمريكيينأضعاف نسبة مواليد 
ويتّضح ىنا الدور القومي الذي ، (17)يحصل أبنائيم عمى حق التصويت بصفتيم مواطنين

 لعبتو الصحافة المحمية في محاولة الحفاظ عمى اليوية األمريكية.  

أغمب األمريكية حيث كان  النضمام لنقابات العماللم ُيسمح لمعمال اليابانيّين با
أبناء الغرب "مثل  لممياجرين المعاديةالجماعات  عمى عالقة بأنشطةأعضاء النقابات 

 "اليابانيين والكورّيين حظر عصبة"و ،"Sons of the Golden West" "الذىبي
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"Japanese and Korean Exclusion League"  م، 5991التي تم تأسيسيا عام
 Asiatic Exclusion""اآلسيويين حظر عصبة"وتغّير اسميا الحقًا لتصبح 

(18)
League"ي والية ، كان لتمك الجماعات دورًا جوىريًا في توجيو سياسة اليجرة ف

كاليفورنيا وعل المستوى الفيدرالي ضد اليابانيّين؛ حيث قامت بإعداد الدراسات الالزمة 
لتعمل بالتعاون مع ممّثمي الوالية في الكونجرس إلصدار التشريعات الالزمة لحل أزمة 
اليجرة. وقد أوضحت تمك الدراسات أن األجر الذي يتقاضاه العامل الياباني في سان 

األمريكي؛ كما أن  نظيره% من األجر الذي يتقاضاه 19% أو 19قل بنسبة فرانسيسكو أ
العامل الياباني يعمل ما بين عشر ساعات وأربع عشرة ساعة، بينما ال تزيد ساعات العامل 

إذ  صاحب البشرة البيضاء، وىنا يتضح الخطر الذي ىدد (19)األمريكي عمى تسع ساعات
الظروف القاسية التي يقبل بيا المياجرون رغمًا عن  أنو لم يكن مضطرًا لمعمل في مثل تمك

م ووفقًا لتمك الحيثّيات قدم بعض النّواب 5991ديسمبر عام  الخامس منأنفيم. في 
 "H.R.3160"مشروع القانون

، (15)م5998في  "H.R.18790"ومشروع القانون  (19)
قانون حظر  حيث اقترح كالىما حظر ىجرة العمال اليابانيّين بشكل نيائي عمى غرار

 م، غير أن الكونجرس لم يوافق عمى أي من تمك القوانين. 5889الصينّيين الصادر عام 

منيم  التقوقع داخل مجتمعات خاصة بيم محاولةً  الإين حاًل اليابانيّ  لم يكن أمام
لممياجرين  ات المادية والمعنويةتقديم المساعدعن طريق  الحمالت العدائيةلمقاومة 

ممغة اليابانية لحرصيم عمى تعميم أبنائيم لغتيم وثقافتيم لأّسسوا مدارس . كما (19)الجدد
. رأى األمريكيون أن تمك المدارس تقف في طريق تأمرك األصمية ومحافظة عمى ىويتيم

المياجرين حيث أنيا تخمق عالم من العزلة لممجتمع الياباني في كاليفورنيا يدينون فيو 
، فنظر ، وبالتالي ىم ليسوا محل ثقة(13)سفتو االمبرياليةبالوالء لالمبراطور ويؤمنون بفم

في ظل  نظرًا لحفاظيم عمى ثقافة بالدىم ؛ن كعدوّ إلى المياجرين اليابانييّ  األمريكيون
تنعميم بخيرات دولة أخرى. لذا بدأت كاليفورنيا في التضييق عمى مجتمع اليابانيين بكل 

 وسيمة ممكنة. 

بعد زلزال  اآلسيوّيينعمى سموك المياجرين م 5998 عامان كاليفورنيا كّ اعترض سُ 
ر الزلزال السجالت الرسمية لممدينة اّدعى الكثير من المياجرين دمّ  سان فرانسيسكو؛ فبعدما

بدعوة ذوييم من آسيا  قاموا عمى ذلك بناءً و  أو الجنسّية عمى اإلقامة صموا بالفعلأنيم ح
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 ت والية كاليفورنياوطالب المياجرينضد  ديداً غضبًا ش ىذا السموك ثاروقد ألالنضمام ليم. 
ل  . كن دون جدوى في البدايةول وضع حّد لدخوليم البالدلالكونجرس شعبًا وحكومًة تدخُّ

خّصصة ألبناء الصينيّين مُ الالمدرسة  انيياربالمدينة إدارة التعميم  تاستغمعمى صعيد آخر 
 Oriental""ةالشرقيسة المدر "م وغيرت اسم المبنى الجديد إلى 5879منذ عام 

School" (11)  بغرض ضم اليابانّيين إلى نفس المدرسة، عمى الرغم أنيم كانوا ممتحقين
بالمدراس الحكومية قبل الزلزال. وكان ىذا رد فعل سريع لتفريغ الغضب المتصاعد ضد 

نتياك ال اليابان غضبًا  اليابانيّين في الوالية؛ ورغم التأثير المحدود ليذا القرار استشاطت
لوزارة الخارجية األمريكية في  حاّدة الميجة شكوى رسميةىا سفير  حقوق مواطنييا فأرسل

اإلدارة التعميمية بسان فرانسيسكو دافعت عن قرارىا إال أن  .(11)م5998أواخر أكتوبر عام 
وليس من  ،أن الطالب اليابانّيين أكبر من زمالئيم األمريكيين في المدارس الحكوميةمؤكدة 

الئق أن يجمس شاب فوق سن الخمسة عشر عامًا بجوار طفمة صغيرة. بالطبع اتخذت ال
صحف سان فرانسيسكو من ىذا اإلدعاء أفضل فرصة لدعم حممتيا العدائية ضد 

 .(18)اليابانيين

وأعمن عن بميزان القوى  أن انتصار اليابان عمى روسيا أخلّ انطالقًا من إدراكو 
 الرئيس ، بذل(17)حيط اليادئ ال ينبغي االستيانة بيامولد قوة عسكرية في منطقة الم

(م ُجيدًا 5995- 5999) "Theodore Roosevelt" "ثيودور روزفمت" األمريكي
م 5998أكتوبر  98في  زراءاجتمع بالو بالغًا لمخروج من تمك األزمة الدبموماسية الحرجة؛ ف

 –  ""Victor Metcalf "ميتكالف فيكتور"ر إرسال وزير القوى العاممة والتجارة وقرّ 
بالعدول عن قرارىا  اإلدارة التعميميةإلى سان فرانسيسكو إلقناع  -كونو أحد أبناء كاليفورنيا

في خطابو إلى (. و 1)انظر ممحق رقم  (18)ولكن محاوالتو باءت بالفشل ،ناليابانييّ  ضدّ 
 يسكوقرار سان فرانسبإدانة  لم يكتِف روزفمتعام من نفس الالكونجرس في ديسمبر 

ن الكونجرس منح الجنسية لميابانييّ من ب مطبل تمادى و  ،"حماقة شريرة"ووصفو بأنو 
ضد اليابانيين قد يكون ليا  المحدودة أّكد أن الحممةفي الواليات المتحدة. كما المقيمين 

في كل  تياأشاد بنيضو  بأسرىا، واستفاض في مدح اليابان عواقب وخيمة عمى األمة
عريق وحضارة أقدم  ماض  دولة ذات  اليابان أنّ "قائاًل  واستمرّ  ،كريةالمجاالت خاصة العس

سبق  اليابان وذّكر الكونجرس أنّ  ،"ان الواليات المتحدةكّ من دول أوروبا التي أتى منيا سُ 
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الصميب األحمر إلى سان  ن طريقدوالر ع (ألف 599) مساعدات بأكثر من تأرسم وأن
التي تثير المشاكل ضد  األقميةمنع  عمى الدولة بغيأنو ين رأي روزفمت فرانسيسكو. لذلك

. أكد أيضًا عمى ضرورة الحفاظ عمى بكارثة لألمة األمريكية تتسّببين حتى ال اليابانيّ 
ضرورة تعديل القوانين الجنائية والمدنية العالقات التجارية مع آسيا وطالب الكونجرس ب

نب المقيمين في ظل االتفاقيات منح رئيس الدولة سمطة أكبر في حق حماية األجايُ ل
العسكرية  سوف أستخدم كل سمطاتي" قائاًل: أضافو والمعاىدات مع الدول األجنبية. 

إن أعمال الشغب التي قد ترتكب في ف ،والمدنية لمحفاظ عمى التزاماتنا تجاه الدول األجنبية
عسكرية  مع قّوة حربفي  إلى دخول دولتنادي ؤ قد تفي حق دولة صديقة مدينة صغيرة 

"كبرى
(19) . 

 ين:اليابانيّ  ىجرةموقف الحكومة األمريكية من 
ال شّك أن مبالغة روزفمت في مدح اليابان والتأكيد عمى إعجابو بتجربتيا 

، بل هالرأي العام في كاليفورنيا ضدّ  ثار فقد ؛ترك أثرًا سمبياً النيضوية وقّوتيا العسكرية 
دارة اإلإال ُمطالبة ُسّكان الوالية ما كان من . ف(89)رواتيمتو الصحافة المحمية بانتياك الدستو 

اعترض ممثمو الحزب الديمقراطي في الواليات الجنوبية عمى ا، و االلتزام بموقفي يةالتعميم
، حاول روزفمت جاىدًا الوصول إلى (85)لموالية الداخميةشئون الل الحكومة الفيدرالية في تدخّ 

في نفس الوقت ال ُيغضب اليابان وذلك لتجنب أي الحّل الذي ُيرِضي سكان كاليفورنيا و 
التيديد بالحرب أكثر من يما قشات بينانمحيث تضمنت الاشتباكات عسكرية بين الدولتين 

 .(89)مرة
يع قانون لحظر ىجرة في تشر كاليفورنيا عدم استجابة الكونجرس لرغبة  أّكدت 
ا منح الجيات اليابان ممّ  مكانةعمى  -مثمما حدث مع الصينّيين سابقاً  -اليابانيّين 

المطالبة بحسن معاممة مواطنييا. استمرت المناقشات قوة وجرأة في  اليابانيةالدبموماسية 
حتى  لمدة ثمانية عشر شيراً  "Keikichi Aoki" "كيكيتشي أوكي"السفير الياباني مع 

 Gentlemen's" "اتفاقية جنتممن"ُعرفت باسم  البنودمن  تم الوصول إلى مجموعة

Agreement"  يجدر (83)م 5998عام  في فبرايروالتي وافقت عمييا اليابان رسمّيًا .
وليام ه. "القول أن روزفمت حرص حتى عند رحيمو عمى التنبيو عمى خميفتو 

حذرًا في التعامل مع اليابان  يكونأن  (م5999- 5953)  "William H. Taft""تافت
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وزير الخارجية تحت  "Philander Knox" "فيالندر نوكس"في خطابو إلى  مؤّكداً 
سمح بدخول عدد كبير من اليابانيين إلى الواليات المتحدة يتافت أنو يجب أاّل الرئيس إدارة 

إظيار  أن يتم ىذا في ظلّ  عمىحتى ال يتسّببوا في مشكمة عنصرية مع مرور الوقت، 
يجب تقوية األسطول االحترام الكامل لميابان وعدم استفزازىا أو إىانتيا، وفي نفس الوقت 

 . (81)حتى تكون الدولة عمى استعداد ألي ضربة مفاجئة من اليابان

اشترطت اتفاقية جنتممن عمى اليابان عدم إصدار جوازات سفر لمعّمال الحرفّيين إلى 
، كما اشترطت عمييا عدم االعتراض عمى القرار التنفيذي (81)البّر الغربي لمواليات المتحدة

م والذي يمنع دخول أي عامل 5997في الرابع عشر من مارس عام ( الصادر 189رقم )
يابانّي يحاول الدخول عن طريق ىاواي أو كندا أو المكسيك، وبالفعل وافقت اليابان عمى 

ار متجّ ل استخراج جوازات السفر. عمى الجانب اآلخر سمحت االتفاقية لميابان ب(88)ذلك الشرط
، (87)داخل الواليات المتحدة مقيمين بالفعلياجرين الموالطالب والسائحين وأبناء وزوجات ال
سان فرانسيسكو قرار عزل اليابانّيين في مدارس خاصة ـوفي المقابل ألغت اإلدارة التعميمية ب

صدرت بسبب خوف الحكومة االتفاقية  تظن اليابان أو غيرىا أن الحتى و  مع الصينّيين.
أمريكية في  حربيةسفينة  ست عشرة تتحرك من الصدام العسكري مع الياباناألمريكية 

 ة.كنوع من استعراض القو  (88)جولة حول العالم وتوقفت في اليابان

شمل  لمّ  " مبدأ أنّ  إال  ،نجحت تمك االتفاقية في تيدئة الخالف بين الدولتينبداية 
اآلف  بيجرة سمحوعدم استفزازىا  التي حرصت عميو االتفاقية لحفظ كرامة اليابان "األسرة

ليس ىذا  ؛(89)في الواليات المتحدة حاق بذوييم المقيمينلمة اجّ بحُ النساء باء واألطفال و اآل
ىذا االمتياز لتزويج الشباب األعزب المقيم بالواليات المتحدة  فحسب، بل استغّل اليابانّيون

، "Picture Prides" "الصورزواج "بالفتيات الراغبات في اليجرة عن طريق ما ُعرف بـ
نت ُترسل صورة الزوج إلى اليابان وُيعقد الزواج في غيابو ثم ُترسل إليو زوجتو وعميو كا

. بالطبع ساعد تقميد زواج الصور في دعم االستقرار (79)بسيولة في ظل االتفاقية
االجتماعي لمجتمع المياجرين في الواليات المتحدة، ناىيك عن نسبة المواليد الفمكية 

( 357أوضحت اإلحصائيات ارتفاع نسبة مواليدىم من )لألسر اليابانية المياجرة حيث 
. بعدما الحظ سكان كاليفورنيا (75)م5957( مولود عام 1598م إلى )5998مولود عام 

األعداد المتزايدة لممياجرات من اليابان مستغمين الثغرة التي أغفمتيا االتفاقية بدأت حالة 
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لمحمية في الوالية أكدت أن الغضب والعداء تتصاعد مرة أخرى حتى أن بعض الصحف ا
زواج الصور ما ىو إاّل سياسة حكومية اتبعتيا اليابان حرصًا منيا عمى زيادة أعداد 

؛ وعميو طالبت تمك الصحف بإلغاء اتفاقية جنتممن بشكل (79)مواطنييا في الواليات المتحدة
لبر ومنع اليابانيين من اليجرة من ىاواي إلى ا "عرائس الصور"نيائي وحظر دخول 

م عن 5999فبراير  فيبعد النقد الشديد توقفت اليابان ؛ و (73)الغربي لمواليات المتحدة
 "زياتفاقية الميد"فيما أطمق عميو أحد الُكّتاب بـ ،سفر لعرائس الصورإصدار جوازات 

"Ladies Agreement"
 بالفعل عمى من حصل عمى جواز سفر اليابان واشترطت، (71)

. يجدر الذكر ىنا أن بعض المصادر قدرت زيادة (71)أغسطس خرآأن يغادر اليابان قبل 
 .(78)%519م بنسبة 5999م إلى 5959أعداد المياجرات من اليابان في الفترة من 

بعد فشل اتفاقية جنتممن في تحقيق أىدافيا المرجّوة من وجية نظر سكان 
يا ولم تنتظر تحّرك كاليفورنيا، سارعت السمطة التشريعية لموالية بإصدار القوانين الخاصة ب

قوانين من شأنيا التضييق عمى المياجرين اليابانيين خاصة من  الكونجرس؛ فأصدرت
 Alien Land""األجانب أراضيقانون " عمى سبيل المثال؛منيا الناحية االقتصادية، 

Law" م  والذي منع األجانب المقيمين بالوالية من تممك أو5953عام  الصادر في 
ألكثر من ثالث سنوات متصمة. وخوفًا من عدم دستورية  الزراعية استئجار األراضي

حرصت كاليفورنيا عمى  ،القانون في ظّل اتفاقيات التجارة بين الواليات المتحدة واليابان
 "غير المؤىمين لمتجنيس"عبارة لمقانون صياغة قوانينيا ضّد اليابانيين بكل دقة فأضافت 

، حيث احتفظ القانون األمريكي (77)ذوي البشرة الصفراء لتشير بشكل ضمنّي إلى اليابانّيين
  .(78)بحق الحصول عمى الجنسية ألصحاب البشرة البيضاء وذوي األصول األفريقية فقط

ليصدروا والية أخرى  ةدت الطريق لخمس عشر ميّ يجدر القول أن كاليفورنيا قد 
)انظر ممحق  (79)ي الزراعيةاليابانّيين عمى األراض المياجرينتمنع استحواذ قوانين  بدورىم
(؛ فنظرًا لما عرفوا بو من نجاح كمزارعين، استطاع المياجرون اليابانّيون شراء أو 8رقم 

قّدر البعض استحواذىم عمى ربع مساحة األرض  ؛ إذاستئجار أفضل األراضي في الوالية
التحايل سريعًا ن ياليابانيّ  الكثير مناستطاع . رغم ذلك (89)الصالحة لمزراعة في كاليفورنيا

عمى القانون عن طريق شراء أراضي باسم أبنائيم الحاصمين عمى الجنسية األمريكية 
، كما تحايل المستأجرون عمى شرط الثالث سنوات عن طريق االستعانة بقريب أو بالميالد
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صديق يستأجر باسمو نفس قطعة األرض في نياية فترة الثالث سنوات فتظل بذلك األرض 
 اً قانونكاليفورنيا أصدرت لذلك . (85)لك واحد ولكن بعيدًا عن أعين القانونتحت تصرف ما

 م؛5953الصادر عام  م لتفادي ثغرات القانون األول5999ألراضي األجانب عام  آخرَ 
ًا عمى بصفتو وصيّ  أرض زراعية مياجر ياباني من امتالك أو استئجار ت أيّ منعوعميو 

 .(89)دأبنائو الحاصمين عمى الجنسية بالميال

في الوقت الذي انشغمت فيو الخارجية األمريكية بمفاوضات اتفاقية جنتممن، التي  
أثبتت الحقًا أنيا كانت مجرد حل مؤقت لمشكمة اليابان، أدركت الحكومة الفيدرالية مدى 
انشغال الرأي العام بقضية اليجرة لذا تّم تشكيل لجنة من ستة أعضاء من الكونجرس، 

 Dillingham" "لجنة ديمنجيام"ثة أفراد تابعين لمرئاسة، وُعرفت بـ باإلضافة إلى ثال 

Commission"  وليام بول ديمنجيام"نسبة إلى رئيسيا السيناتور" "William Paul 

Dillingham"م، 5959م واستمرت حتى ديسمبر 5997. بدأت المجنة عمميا في فبراير
 (83)مت تقريرًا مختصراً قدّ ثم  اليجرة سياسةاستقصاء آراء األمريكيين حول ب فقامت

، ويؤيد اليجرة من دول شرق وجنوب أوروبا مفاده أن المجتمع األمريكي ال يؤيد لمكونجرس
اختبار  تطبيقالمجنة بشدة استمرار حظر اليجرة من اليابان وكوريا والصين. كما اقترحت 

وبل بالرفض في ولكن ىذا االقتراح قُ ، (81)بغرض تخفيض عدد المياجرين القراءة والكتاية
عدد من مشاريع قوانين اليجرة باستخدام حق الفيتو الرئاسي مرة في عيد تافت عام 

م Woodrow Wilson" 5953" "وودرو ويمسون"، ومرتان في عيد (81)م5959
إليمانيم بأن مثل ىذا الشرط سيحرم من أتوا إلى الواليات المتحدة في المقام  (88)م5995و

عميم، وىذا يتنافى مع السياسة التي قامت عمييا الدولة وىي فتح األول بحثًا عن فرصة لمت
  .(87)أبوابيا لممظمومين والمحرومين

بشكل عام انخفض إجمالي أعداد المياجرين إلى الواليات المتحدة أثناء الحرب 
، وعمى الرغم (88)( مياجر فقط سنوياً 399,999إلى ) (5,999,999العالمية األولى من)

تأخرة لمواليات المتحدة في الحرب، إاّل أن الحرب أّثرت بشكل غير مباشر من المشاركة الم
قانون أراضي "عمى حممة والية كاليفورنيا المعادية لميابانّيين فأّخرت صدور تعديل 

م ورأى محافظ الوالية 5951عام التشريعي لكاليفورنيا الذي ُطرح في المجمس  "األجانب
ضرورة تأجيمو في ذلك الوقت، ليس من باب  "Hiram Johnson" "ىيرام جونسون"
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ميف لمصالحيا في الرفق بالمياجرين، ولكن حتى ال تخسر الواليات المتحدة اليابان كح
. وىنا يجدر القول أن دخول اليابان الحرب كحميف لمواليات المتحدة وبريطانيا (89)الحرب

ة لمتصالح مع كان فرصة لتحسين صورتيا في عيون األمريكيّين، وبالتالي ىي فرص
طموحات اليابان االستعمارية  المياجرين اليابانّيين المقيمين في الواليات المتحدة؛ غير أنّ 

المطالب اإلحدى "حتمًا لم تراع ذلك عندما استغمت انشغال العالم بالحرب وأرسمت 
استنكار شديد من الواليات المتحدة حكومة  م في ظلّ 5951إلى الصين عام  "وعشرون

، حيث كشفت ليم اليابان بتمك المطالب عن وجو مستغّل وجشع أّثر سمبًا عمى (99)وشعباً 
 صورة اليابانّيين المقيمين في الواليات المتحدة.

 م مشروع قانون5957قبل نياية الحرب العالمية األولى ناقش الكونجرس عام 
لضرورة تشريع رأى المؤيدون ؛ حيث الرغم من انشغال الواليات المتحدة بالحربعمى اليجرة 

قانون اليجرة في ىذا الوقت ىو أّن المتوقع بعد نياية الحرب تواُفد المياجرين الفاّرين من 
الدول المتضررة إلى الواليات المتحدة التي لم تكن مسرحًا ألحداث الحرب مثل دول أوروبا، 

ضون عمى وبالتالي يجب أخذ التدابير الالزمة لمنع دخول غير المرغوب فييم. أّما المعتر 
توقيت مناقشة القانون فقد رأوا أن إعمار أوروبا بعد الحرب سيستوعب جيود مواطنييا 

عمى الرغم من االعتراضات و في النياية وبالتالي لن يكون ىناك إقبااًل ممحوظًا عمى اليجرة. 
أعمن الذي و  "Immigration Act of 1917" م5957عام  "قانون اليجرة"صدر 

 Asiatic""منطقة آسيا المحظورة"حّدد ما ُعرف باسم ف ؛عمى آسيابشكل مباشر اليجوم 

Barred Zone"
اليند وأفغانستان  مثل؛دول آسيا بعض ىجرة العمال من لمنع   (95)

(، أما اليابان فاحتفظت بمكانتيا الخاصة 7)انظر ممحق رقم  وغيرىالجزيرة العربية وتركيا او 
اشترط القانون  جرين من دول شرق وجنوب أوروبالمميا استيدافاً و في ظّل اتفاقية جنتممن. 

نظرًا  - األم في لغتو القراءة والكتابةعشر اجتياز اختبار  ةفوق سن الست ن ىوم ىعم
شرط القراءة رغم اعتراض الرئيس ويمسون الرسمي عمى  .(99) -يالتعميم اىممستو  لضعف
لساحقة فيتو الرئيس أبطمت األغمبية ا ؛ حيثقانون اليجرة ، أصدر الكونجرسوالكتابة

 .(93)وأصبحت القدرة عمى القراءة أحد المعايير التي تسمح بدخول المياجرين الجدد

 ويمسونإلى خميفتو  تافتنظرًا لحساسية قضية اليجرة أرسل الرئيس األمريكي 
مؤكدًا لو أنو إذا أراد تأييد مجمس الشيوخ لمشروع عصبة األمم فعميو أن يضيف إلى 
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عديالت من أىميا بندًا يضمن استثناء مناقشة بعض القضايا الداخمية الميثاق بعض الت
دراكًا من (91)لمواليات المتحدة مثل التعريفة الجمركية واليجرة أمام القضاء الدولي . وا 

الحكومة اليابانية بموقف الحكومة والشعب األمريكي تجاه مياجرييا، طالبت اليابان في 
بند إلى ميثاق عصبة األمم يضمن المساواة بين كل م إضافة 5959مؤتمر الصمح بباريس 

األجناس وكل األمم؛ وعمى الرغم من موافقة الكثير من األعضاء إال أن ويمسون رفض ذلك 
رغم بديييتو وتوافقو مع المبادئ التي نادى بيا، فال شّك أن ويمسون أدرك أنو  (91)الطمب

خدميا اليابان يومًا ما لتدافع عن إذا أضيفت تمك المادة إلى ميثاق عصبة األمم قد تست
سياسة تحديد اليجرة التي  وبالتالي ستقف حائاًل ضد ،حقوق مواطنييا في الواليات المتحدة

في السنوات األخيرة. يجدر الذكر أن مطمب اليابان في مؤتمر الكونجرس األمريكي  تبناىا
إلى نية اليابان؛ حيث أّكد السالم أثار غضب السياسّيين في الواليات المتحدة الذين فطنوا 

أّن شرط المساواة الذي اقترحتو  "James Phelan" "جيمس فيالن"نائب كاليفورنيا 
ألنيا بذلك تحاول بشكل غير مباشر أن  -عمى حد تعبيره -"أخرق ومثير لمضحك"اليابان 

تمنح مواطنييا المقيمين في الواليات المتحدة حق المواطنة والتصويت والزواج من 
بو الحكومة أو المجتمع األمريكي بسبب  ، وىو ما لم ترَض (98)مريكّيين وامتالك األراضياأل

 قناعتيم الراسخة بدونية الجنس األصفر)المغولي(. 

ساىمت الروح الوطنية بعد انتياء الحرب العالمية، باإلضافة إلى تضاعف أعداد 
عكف فجرة بنسبة كبيرة، المياجرين من أوروبا، في حشد األصوات لصالح تقييد عممية الي

 Emergency" "ئكوتة الطوار قانون "ــف بُعرِ الكونجرس عمى تشريع قانون آخر 

Quota Act"  وكان من المفترض أن ُيعمل بو بشكل مؤقت  (97)م5995الصادر في عام
لمدة عام واحد حتى تتم صياغة قانون نيائي بعد دراسة كافية، غير أن الكونجرس لم ينتِو 

لقانون الجديد في الموعد المناسب فقرر استمرار العمل بالقانون القديم لمدة من تشريع ا
التي تم تشريعيا إلشباع القوانين  أىمىذا القانون ىو  . ويمكن القول أنّ (98)عام آخر

عمى  بناءً حيث حّدد نسبة معينة لدخول المياجرين  ممجتمع األمريكيالميول العنصرية ل
عدد المقيمين في الواليات المتحدة  منفقط % 3 نسبة خول؛ فسمح بد(99)أصوليم العرقية

% من كل 3و سمح بدخول أي أنّ ، (599)م5959 وفقًا لتعداد سكان الواليات المتحدة لعام
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ألف إلجمالي  371بحّد أقصى م، 5959ان الواليات المتحدة عام كّ جنسية رصدىا تعداد سُ 
 .(595)المياجرين سنوياً 

المجتمع األمريكي فقط، بل كانت ىناك حاجة لم يصدر ىذا القانون إلرضاء 
القادم من  الشيوعي المدّ  حماية الواليات المتحدة منسياسية ُممّحة بعد الحرب وىي 

عام ن في الدول األجنبية ون األمريكيون الدبموماسيوالسفراء والمبعوث أوروبا؛ فقد أرسل
لتغزو  السفن البخاريةنتظر تقارير تفيد بأن ىناك مئات اآلالف من أسوأ الطبقات تم 5999

األسوأ من ، مؤكّدين أّن الواليات المتحدة وتنضم إلى مئات اآلالف من غيرىم من العاطمين
 مما( 8)انظر ممحق رقم  (599)نالفوضوييّ  البولشفية ىمرضدخول الكثير من  ىوالبطالة 
غب من المتفجرات وأعمال الشاألمريكيين  ويزيد من مخاوفالفوضى حالة من سيحدث 

 .(593)"المترتبة عمى األوضاع االقتصادية السيئة

انقسم الرأي العام األمريكي عمى القانون المقترح؛ فعمى الرغم من األعداد القميمة 
التي سمح بيا نظام الكوتة إاّل أن بعض الفئات الراديكالية في المجتمع األمريكي أّيدت 

جمعية أوالد "مت بعض الييئات مثل الحظر التام لميجرة بحجة الصالح العام لمدولة، فأرس
جمعية األمريكّيين "و "Sons and Daughters of Liberty" "وبنات الحرية

طمب تإلى أعضاء الكونجرس  في بنسمفانيا  "Order Sons of America""المستقمين
دعم القانون المقترح لمنع اليجرة عمى األقل لمدة عامين كاممين حتى تستطيع الدولة 

نائب واليتو في إلى خطابًا أحد المواطنين . كما أرسل (591)منزل من الداخلترتيب ال
طالبًا منو دعم قانون اليجرة بقوة مع استثناء الياربين من االضطياد الديني  الكونجرس

اآلالف من تيافت أنو من البدييي بعد توقيع معاىدة السالم أن يفي خطابو وأوضح  ،فقط
التي ما  الواليات المتحدةكت قواىم الحرب عمى اليجرة إلى عدمين ممن أنيبيين المُ و األور 

الجمعية األمريكية "كما أرسمت . لبعدىا عن مسرح األحداث (591)زالت تنعم بالخيرات
 Order of Railway Conductors of" "لمحصمي تذاكر السكة الحديد

America" مى الدولة أن تتخذ بوالية انديانا خطابًا ألحد نّواب الوالية مؤكدة أنو ينبغي ع
، حيث أن ىذا االجراء ال يصمح مع األلمان القراءة والكتابةاجراءات أكثر من مجرد اختبار 

ألنيم أكثر المياجرين تعميمًا وأشدىم تيديدًا لممجتمع األمريكي، لذلك طالبت الجمعية 
ية ، بل تمادى أحد قساوسة الكنيسة المعمدان(598)الكونجرس بمنع اليجرة لعشرة سنوات
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( 599( أو حتى )19األولى وطمب من رئيس لجنة اليجرة بالكونجرس منع اليجرة لمدة )
(. تؤكد تمك المراسالت مدى اىتمام المجتمع األمريكي بكل 9)انظر ممحق رقم  (597)عاماً 

ن كان ذلك غالبًا من منطمق اإلحساس بالتميز عن  فئاتو وطبقاتو بقضية اليجرة، وا 
 الجنسيات األخرى.  

ف االتجاه الراديكالي الذي نادى بالحظر التام لميجرة لسنوات طويمة، كانت بخال
ىناك فئة أخرى يمكن أن نصفيا بأنيا أشّد عنصرية من الفئة األولى؛ حيث نادت بزيادة 
الشروط االنتقائية في القانون حتى ُيسمح بدخول جنسيات معينة يسيل دمجيا في الثقافة 

بالطبع دول شمال وغرب أوروبا التي طالما فّضميا وىي  األمريكية، عمى حسب ادعاءىا،
األقرب لمشخصية األمريكية، وبالتالي لن تتكمف الدولة مبالغ طائمة األمريكيون نظرًا ألنيم 

، عمى عكس اليابانّيين الذين كانوا في وجية نظر (598)لدمجيم في المجتمع األمريكي
افة إلى كونيم جنس "ال ُيقير" سواء في األمريكيين غير قابمين لالندماج بالمرة، باإلض

 . (599)مجال العمل أو في معدل النمّو السكاني

صّر عمى لوحظ في الخطابات المؤيدة لمقانون استخدام ليجة عنصرية ُميينة تُ 
تفوق وتمّيز المجتمع األمريكي عن غيره، خاصة فيما يتعمق بمبادئ الديمقراطية والحرية، 

تميز كان المحرك الرئيسي لسياسة تقييد اليجرة، حتى في ظّل وال شّك أن ىذا الشعور بال
استخدام التنافس االقتصادي أو زيادة البطالة كغطاء لمفكر العنصري الذي وّجو الكونجرس 
في سياستو المعادية لميجرة لسنوات طويمة. فقد رأى المجتمع األمريكي، بعد أن حّقق 

لدول األجنبية غير جديرة بجني ثمار ذلك التفوق االستقرار والتفوق الداخمي والخارجي، أن ا
 ألن تمك الدول في نظرىم ال تعرف معنى الديمقراطية التي قام عمييا المجتمع األمريكي. 

كان  بسبب زيادة أعداد المياجرين، ارتفاع نسبة البطالة بعد الحربعمى الرغم من 
رابطة "ضية اليجرة؛ فقد أرسمت في ق لمقطاعات الصناعية والزراعية والمقاوالت رأيًا آخرَ 

خطابًا إلى أحد  "Illinois Manufacturers' Association""أصحاب مصانع إلينوي
أعضاء الكونجرس تؤكد لو أن منع اليجرة  في ىذا الوقت سيؤثر بشكل سمبي عمى مستوى 

كما أرسمت  .(559)االقتصاد بالدولة حيث أنو سيؤدي إلى عجز شديد في األيدي العاممة
خطابًا  "Building Trades Employers' Association" "ابطة العاممين بالبناءر "
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إلى لجنة اليجرة بمجمس النواب يسّجمون اعتراضيم عمى مشروع قانون اليجرة مبّررين 
% فقط بسبب نقص العمالة 89ذلك بأن أعمال الزراعة والصناعة في الدولة تسير بكفاءة 

الزم لتسيير تمك األعمال بكامل طاقتيا وذلك بعد % من العدد ال91المطموبة بنسبة 
الخسائر البشرية التي تسببت بيا الحرب وعودة الكثير من المياجرين لممساىمة في الحرب 
مع بالدىم. وأّكدت المجنة في خطابيا أنو بعد دراسة كافية وجدوا أن قوانين اليجرة المعمول 

)انظر . (555)ر األجنبية غير المرغوب فييابيا منذ سنوات كفيمة بحماية الدولة من العناص
، أي أنو ال داعي لحظر المزيد من الجنسيات طالما سيعود ذلك بالضرر (59ممحق رقم 

يمكن القول أن تمك الفئة الرأسمالية تعاممت مع قضية اليجرة و عمى مصالحيم الشخصية. 
حيث اعترفت بحاجة االقتصاد األمريكي إلى العمالة األجنبية الرخيصة  بشكل عممي بحت؛

 بغض النظر عن الحديث الشائع عن اليوية األمريكية والنزاىة العرقية. 

م حظيت قضية ىجرة اليابانيّين 5995بعد صدور قانون كوتة الطوارئ عام 
لحرب. فاستمرت بعد ا باىتمام خاص في خضم الحراك السياسي والمجتمعي في فترة ما

الجماعات المعادية لميجرة بوالية كاليفورنيا في الضغط عمى الكونجرس لحظر اليجرة من 
تقريرًا من جميع فروعيا جمعية أبناء الغرب الذىبي  اليابان بشكل نيائي وصريح، فأرسمت

ع وأن في الواليات المختمفة وّضحت فيو أن أعداد اليابانيّين في كاليفورنيا يتزايد بشكل سري
تمك الفئة ستظل باستمرار غريبة، وبالتالي سيكون وجودىم سببًا في خمق مشكمة عنصرية 

نو من الطبيعي أن تدعم ؛ أل خطيرة قد تصل لحد االشتباك المسّمح عمى المستوى الدوليّ 
مواطنييا، لذلك اقترحت الجمعية حظر  -مشيرين إلى اليابان -الدولة التي تميل لمحرب 

 ول الشرقية بشكل نيائي وطالبوا نّواب واليتيم تأييد االقتراحات التالية: اليجرة من الد

 .إلغاء اتفاقية جنتممن 
 .منع ىجرة اليابانّيين بشكل صارم 
  تشريع السياسة التي تمنع اآلسيويين إلى األبد من الحصول عمى الجنسية األمريكية

لدستور األمريكي التي من ا الساس عشروذلك عن طريق تعديل البند األول من المادة 
  .(559)تمنح الجنسية األمريكية ألي طفل يولد داخل الواليات المتحدة
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استفزاز اليابان ألكثر من خمسة عشر  الحكومة الفيدرالية عمى الرغم من تجنب
الذي ظّن أن  عامًا، إال أنيا في النياية استجابت لمضغوط الشديدة من المجتمع األمريكي

قانون صريح بيذا الشأن ما ىو إال دليل عمى خوفو من إعالن رفض الكونجرس إصدار 
 "ألبرت جونسون" اقترح النائبانتقامًا لكرامتيا. ف (553)اليابان الحرب عمى الواليات المتحدة

"Albert Johnson"- ديفيد ريد"النائب و -رئيس لجنة اليجرة بالمجمس" "David 

Reed"  مشروع قانون اليجرة الجديد"H.R.7995" عد األخذ في االعتبار مئات ب
أن قانون  د جونسونأكّ التقارير واالستفتاءات الشعبية عمى مدار سنوات طويمة مضت. و 

د شخصية وىوية حيث أنو سيحدّ  ذلك الوقت ىو األىم عمى اإلطالق في الُمقترح اليجرة
 وتة بــاقترح مشروع القانون في البداية أن يتم احتساب نسبة الك؛ إذ أمريكا المستقبمية

م لوحظ أن 5959لكن بعد االطالع عمى تعداد السكان لعام  م،5959% من تعداد عام 9
، (551)القانون سيمنح حق اليجرة لعدد كبير من البولنديين واإليطاليين والييود الّروس

م حيث كانت اليجرة قبل ىذا 5899وبالتالي قرر الكونجرس استخدام تعداد السكان لعام 
، وىي الفئة التي أجمع عمى قبوليا (551)من دول شمال وغرب أوروبا العام بشكل أساسي

( مياجر ياباني فقط قبل عام 9939المجتمع األمريكي. وعمى الرغم من وجود عدد )
% منو سنويًا؛ إاّل أن 9، وىو عدد ضئيل جدًا إذا ما افترضنا دخول نسبة (558)م5899

األبد مع حرمانيم وحرمان أبنائيم من  المعادين لميابان أصّروا عمى حظر اليجرة منيا إلى
الجدير بالذكر أن الجيات الرافضة لمقانون تمثمت في الييئات  .(557)الجنسية األمريكية

في الغرب  وىم األغمبية الصناعية في منطقة الشرق، بينما تركز مؤيدو القانون
 .(558)والجنوب

باليجرة من اليابان  لم يقتصر التأييد الشعبي لمقانون المقترح عمى البند المتعمق
فقط، بل كان ىناك تأييدًا ىائاًل لمبدأ الحد من اليجرة بشكل عام، والغريب أن الييود كانوا 
من أكثر الفئات المرفوضة في المجتمع األمريكي في ذلك الوقت، حتى أن أحد الطالب 

ديانة، أرسل لرئيس لجنة اليجرة بالكونجرس طالبًا منو اعتبار الييودية كجنسية وليس ك
حتى ُيطبق عمى الييود نظام الكوتة المقترح بشكل عادل، فإذا لم ينّص القانون عمى ذلك 
سيدخل أعداد كبيرة من الييود في نطاق النسبة المسموحة لكل الدول وليس لدولة 

، بينما أرسل أحد سكان مدينة نيويورك لرئيس لجنة اليجرة خطابًا ليجتو (559)واحدة
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و عمى وجود حوالي مميون ييودي روسي في نيويورك، ألقتيم عنصرية حادة يعترض في
. ويبدو أن تمك (599)-عمى حد تعبيره – بالدىم لتتخمص منيم كونيم رعاع ال يطاقوا

االعتراضات القت قبواًل لدى الكونجرس حيث كان االعتراض عمى دخول أعداد كبيرة من 
لمقانون الجديد بداًل من تعداد م مرجعًا 5899الييود أحد أسباب اعتماد تعداد سكان عام 

م؛ وبالفعل سّجل الييود 5995م الذي كان مرجعًا لمقانون السابق الصادر عام 5959عام 
مع اإليطاليين والبولنديين المقيمين في الواليات المتحدة اعتراضًا شديدًا عمى استخدام تعداد 

جنبية أكدت الدول األ بل، م، حيث أن ىجرتيم بأعداد كبيرة بدأت بعد ذلك التاريخ5899
اعتراضيم عمى مواد القانون بصفتيا واليونان كإيطاليا ورومانيا المتضررة من القانون 

 .( 595)عنصرية

نتيجة لمحرب جعميم  تزايد اإلحساس بالوطنية لدى األمريكيينال شك أيضًا أن 
ترك  ينظرون لممياجرين األوروبيين بصفة خاصة كأنيم خائنين لبالدىم ألن رغبتيم في

بالدىم في ىذا الوقت العصيب لمتمتع بالرفاىية في دولة أخرى بداًل من إعمار بالدىم بعد 
الحرب ُتعتبر "خسة وحقارة" وال يجب عمى تمك الفئة أن تختمط بالمواطن األمريكي المخمص 

. بناًء عمى ذلك التوّجو أصدر الكونجرس قرارًا يمنع عودة أي ألماني أو نمساوي (599)لبالده
ن ثبت معاداتيم لمواليات المتحدة أو حمفائيا باإلضافة إلى ترحيل األعداء األجانب خارج مم

البالد وحظر عودتيم نيائيًا؛ حيث لوحظ أن العديد من األلمان والنمساويين المقيمين في 
الواليات المتحدة، بل والحاصمين بالفعل عمى الجنسية األمريكية، قد عادوا أثناء الحرب 

بعض العناصر المتعصبة في لذا رأت . (593)لجيش بالدىم ضد الواليات المتحدةلالنضمام 
أنو من الخطر أن يتعمم المياجرون أسرار المجتمع األمريكي ثم يعودوا لبالدىم  لجنة اليجرة

بوضع شروط  ، وعميو طالبواليحاربوا معيا ضد البالد التي احتوتيم و تمتعوا بخيراتيا
جبارىم عمى مجحفة لممياجرين الجدد كو  ضعيم تحت المراقبة الشديدة بعد دخوليم البالد، وا 

تعمم المغة االنجميزية واستخداميا بداًل من لغاتيم األولى، وفحص جوازات السفر الخاصة 
  .(591)شيور بيم كل ثالثة

والذي  "Immigration Act"م صدر قانون الكوتة 5991مايو عام  98في 
(591) "ريد قانون جونسون ـ"ُعرف أيضًا باسم 

"Johnson-Reed Act" والذي سمح ،
% ممن تنطبق عمييم شروط التجنيس من الجنسيات المقيمة في الواليات 9بدخول نسبة 
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؛ (598)مياجر سنوياً  (13,799) أقصى بحدّ م و 5899المتحدة وفقًا لتعداد سكان عام 
بانّيين ألن بالطبع أضيف شرط قانونية التجنيس لُيغِمق باب اليجرة تمامًا في وجو اليا

الجنس األصفر غير مؤىل لمحصول عمى الجنسية األمريكية وفقًا لمقانون األمريكي، وىو 
نفس البند الذي استخدمتو كاليفورنيا لممرة األولى لإلشارة إلى اليابانّيين بشكل غير مباشر. 

 Calvin" "ن كوليدجڤكال" األمريكي يجدر الذكر أنو عندما ُعرض القانون عمى الرئيسو 

Coolidge" (5993- 5999 م لم يكن راضيًا أبدًا عن البند الذي سيمنع دخول)
المياجرين من اليابان، ولكنو كان مؤيدًا لبنود القانون األخرى، وأكد أنو إذا كان القانون 

  .(597)بأكممو متعمق بحظر باليابان دون البنود األخرى لَرَفَضو دون تردد

ة نيائيًا من اليابان ألسباب عديدة؛ أبدى البعض اعتراضو عمى حظر اليجر 
 فقد أّكدفاعترض السياسيون خوفًا من رد فعل اليابان إذا ما شعرت باإلىانة من القانون، 

أن خسارة  -سفير أمريكي سابق بطوكيو -"Cyrus E. Wood" "سايروس إ. وود"
ار الحديث عن أث اليابان كصديق لمواليات المتحدة خسارة فادحة عمى المدى البعيد، وبالفعل

حظر اليابانّيين من دخول الواليات المتحدة غضبًا شديدًا في اليابان، حيث صّرح السفير 
، مما أحدث جمبة كبيرة واعتبره (598)الياباني أنو ستكون ىناك عواقب وخيمة ليذا القانون

انون األمريكيون تيديدًا سافرًا وتدخاًل في السياسة الداخمية لمدولة، إاّل أن معارضي الق
والراغبين في الحفاظ عمى صداقة اليابان أّكدوا أن تصريح السفير الياباني ال يحمل أي 
تيديد من جانبيم بل ىو مجرد لفت انتباه لما قد يترتب عمى القانون من قطع العالقات 

أوضح وزير الخارجية األمريكي . و (599)عامًا بين الدولتين 71الدولية الطيبة التي دامت 
أن حظر اليابان تمامًا من اليجرة  "Charles Evans Hughes" "زتشارلز ىيو "

م ويضرب بعرض الحائط نتائج مؤتمر واشنطن لمحد من 5955لمعاىدة عام  اً مخالف
التسميح؛ وأوضح أنو إذا ُسمح لميابانّيين بنفس النسبة المحّددة لجميع الدول سيدخل 

د، ىذا باإلضافة إلى اإلجراءات التي ( في العام الواح919الواليات المتحدة عدد أقل من )
يشترطيا القانون لمحصول عمى التأشيرة في الخارج والذي يسمح لمحكومة األمريكية بمزيد 
من السيطرة عمى ىذا العدد، باإلضافة إلى تعاون اليابان في تنظيم شروط اليجرة من 

ستفزاز اليابان بذلك بالفعل ال ال داعي، أي أنو (539)جانبيا كما فعمت منذ اتفاقية جنتممن
يين طالما لن يستفيد من القانون إال القميل جدًا من مواطنييا؛ ىذا إذا كان ىناك الشرط المُ 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (م5991- 5991ين )يكي من المياجرين اليابانيّ الموقف األمر 

- 022 - 

 

في المقام األول اإلقبال المعتاد عمى اليجرة من اليابان في ظل الظروف القاسية التي 
ارولينا الشمالية أصحاب المزارع في والية كعممت عمييا والية كاليفورنيا وغيرىا، فقد أرسل 

إلى رئيس لجنة اليجرة طالبين رأيو تجاه تشغيل عمال يابانيين فنصحيم بعدم تشغيميم حتى 
ال تنتشر تجمعاتيم عمى مستوى الواليات وبالتالي يتسببوا في إثارة المشاكل العنصرية عمى 

يم تمركزىم في واليات الساحل الغربي يجعل التعامل مع أنّ  ، فال شكّ (535)نطاق واسع
 أسيل. 

عمى عكس أصحاب المصالح المادية الذين اعترضوا عمى القانون لتأثيره السمبي 
األمريكيّين ىم السبب في عمى العمالة الرخيصة، اعترف بعض المواطنين المعتدلين أن 

عزل المياجرين اليابانيّين عن مجتمعيم فمم يسمحوا ليم باالختالط حتى يتمكنوا من نسيان 
ية، وأكدوا أيضًا أن أّي أمريكي وطني لن يؤيد اليجرة غير المشروطة، ولكن ثقافتيم اآلسيو 

كانت غالبية الجمعيات الدينية ضد . كما (539)من العدل أن تعامل كل الدول بنفس الشروط
المجمس "حظر اليجرة من اليابان من منطمق المساواة وعدم التمييز العنصري، إذ أصدر 

 Federal Council of the Churches of Christ in" "الفيدرالي لكنائس أمريكا

America"  ًبنجامين "يطالب فيو الكونجرس بااللتزام بسياسة الرؤساء السابقين  بيانا
  "William Mackinly""وليام ماكينمي"و  "Benjamin Harrison""ىاريسون

بية بالتقرب من وطالبوا المسيحيين المقيمين في الواليات الغر  تجاه اليابان، وروزفمت وتافت
. كما أرسل كل من مجمس المبّشرين الشرقيّين الذي يمثل (533)اليابانّيين ومعاممتيم برفق

كل طوائف البروتستانت بكاليفورنيا، وجمعية المبّشرين األمريكيّين بمنطقة ساحل المحيط 
 اليادئ، تقريرًا يوضح أسباب اعتراضيم كما يمي:

ئج الجيدة التي توصمت إلييا الواليات المتحدة القانون يضرب بعرض الحائط كل النتا -5
 بعد "مؤتمر واشنطن" لمحد من التسميح، والذي حّسن العالقة مع اليابان بشكل كبير.

القانون يمغي اتفاقية جنتممن مع اليابان دون الدخول في مناقشات مع حكومتيا مما  -9
 يمثل إىانة لتمك الدولة.

زمة عمى ساحل المحيط اليادئ ألنو بناءًا عمى منع اليابانّيين من الدخول لن يحل األ  -3
تقرير المفوض العام لميجرة عن عدد اليابانّيين الذين دخموا البالد بناًء عمى "اتفاقية 
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( من النساء، كما أن 8885جنتممن" خالل الخمسة عشر عامًا الماضية لم يتخَط )
 االتفاقية توفر العمالة الرخيصة لمنطقة ساحل المحيط اليادئ.

. (531)أن اليابان أبدت تعاونيا الصادق مع الواليات المتحدة لتحديد اليجرة من جانبيا -1
 (.55)انظر ممحق 

نتيجة لالعتراضات السابقة استمرت جماعات الضغط من والية كاليفورنيا في تأييد 
القانون حتى بعد صدوره خوفًا من تأثير أي قوى داخمية أو خارجية عمى الكونجرس إلجراء 

أن ت قد ُتضعف تأثير القانون، فأرسمت إلى رئيس لجنة اليجرة بالكونجرس تخبره تعديال
م مباشرة أنو سيمجأ لعصبة 5991مجمس وزراء اليابان أعمن بعد اعتماد قانون اليجرة 

األمم حتى تضغط عمى الكونجرس لتعديل القانون؛ وقد حصمت اليابان بالفعل عمى 
، بل ليا تأثير دولي (531)ليجرة ليست مسألة داخميةتصريحات من عصبة األمم مفادىا أن ا
لتقرير أن لجنة كاليفورنيا المشتركة لميجرة في نفس ا يجب أن يؤخذ في االعتبار، ووضحت

اليابان نفسيا منعت ىجرة الصينّيين إلييا ولم ُتمِق بااًل لالحتجاجات الرسمية التي قدمتيا 
شأن داخمي ال ينظمو أحد سواىا بينما تصّر جارتيا الصين؛ فاليابان تعتبر اليجرة إلييا 

الجدير بالذكر أن لجنة اليجرة المشتركة . (538)عمى التدخل في شئون أمريكا الداخمية
بكاليفورنيا أرسمت مئات النسخ من تمك التقارير وغيرىا من الوثائق المتعمقة بمشكمة اليجرة 

امة والصحافة خوفًا من تأثير من اليابان إلى مكتبات المدارس والجامعات والمكتبات الع
 . (537)أصدقاء اليابان عمى الرأي العام

لقد أوضحت المراسالت العديدة التي تبادليا المواطنون مع أعضاء الكونجرس 
أسبابًا مختمفة لرفض القانون ولقبولو؛ فجاء رفض السياسيّين من منطمق عدم خمق مشاكل 

جاء رفض الجماعات الدينية من منطمق  ال داعي ليا مع دولة كبرى مثل اليابان، بينما
حقوق االنسان والمساواة بين كل األعراق. أما المؤيدون لمقانون وىم األغمبية فتنوعت 

  دوافعيم ما بين العنصرية البحتة والتنافس االقتصادي.

تخشاه  ساً كابو بشكل صريح كان ين ليابانيّ ا لحظر ىجرة إصدار قانونال شّك أن 
ربما لحرصيا عمى مكانتيا الدولية أكثر من أي سبب آخر؛ وبالفعل  ،(538)حكومة اليابان

، (539)أثار صدور القانون ردود أفعال عنيفة في اليابان عمى الصعيدين الحكومي والشعبي
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فمع وصول أنباء صدور القانون شعر اليابانّيون باإلىانة الشديدة وقامت التظاىرات أمام 
ما عمى الصعيد الرسمي؛ فقد قام البرلمان الياباني سفارة الواليات المتحدة في طوكيو. أ

بإصدار بيان يشجب فيو القانون األمريكي وقدمت الحكومة اليابانية العديد من المذكرات 
االحتجاجية مفادىا أّن اليجرة ليست شأنًا داخميًا وأّن من حق اليابان االعتراض عمى 

 "ىانييارا ماساناو"الياباني السفير  . كما أرسل(519)القانون عمى المستوى الدولي
"Hanihara Masanao"  إلى وزير القوى حاد الميجة  اً خطابفي العاشر من أبريل

 ،(515)يحذره من العواقب الوخيمة التي ستترتب عن حظر ىجرة اليابانيين العاممة األمريكي
، خرى أم الاليابان جديرة باحترام وتقدير الدول األ ىانييارا في خطابو عما إذا كانت وتساءل

في  اليابانّيينالمياجرين  يحظر دخولن اليدف الرئيسي من البند الذي أ وأّكد في خطابو
ن لم يذكر القانون حتى -قانونال ىو أن ُيستثنى اليابانيون  -اليابان صراحة اسم وا 

كشعب مما يسبب ليم وصمة عار وكأنيم شعب غير مرغوب فيو وال يستحق  بأكمميم
اليابانّيين عرفوا كيف يستغمون  يجدر الذكر أن رجال الحرب .(519)ريكياحترام الشعب األم

تمك األزمة في إثارة الشعور القومي ضد الواليات المتحدة لتعزيز أطماع دولتيم في 
، وربما كانت اإلىانة التي شعرت بيا اليابان سببًا في ىجوميا المفاجيء عمى (513)آسيا

 ة، ذلك اليجوم الذي وصفو الكثير بأنو غير مبرر. بيرل ىاربور في الحرب العالمية الثاني

 خاتمة:

داخميًا إال أن ىجرة عمى الرغم من أن قضية اليجرة إلى الواليات المتحدة ُتعد شأنًا 
دت الحكومة األمريكية تردّ اليابانيين تحديدًا كانت ليا تداعيات دولية ال يمكن إنكارىا؛ وقد 

نّيين، ألسباب يبدو أن أىّميا ىو الخوف من قوة اليابان كثيرًا قبل أن تقرر حظر ىجرة اليابا
، باإلضافة إلى المصالح االقتصادية المتبادلة بين الدولتين. لذلك تعاممت الحكومة العسكرية

األمريكية بحرص شديد وعممت عمى وقف اليجرة من اليابان بشكل تدريجي حتى ال تشعر 
روزفمت والتزم بنصيحتو بالفعل كل من الرئيس اليابان باإلىانة، وىذا ما أوصى بو الرئيس 

م 5998ين عام أنيت اتفاقية جنتممن ىجرة الرجال اليابانيّ تافت وويمسون وىاردنج؛ فقد 
ًا نتيجة وازداد األمر سوء ،م5995ىجرة النساء اليابانيات عام  زيالميدوأنيت اتفاقية 

 ر عمى التصديق عمى قانونفُأجب كوليدجلمضغوط السياسية والمجتمعية في عيد الرئيس 
 والذي أغمق باب اليجرة في وجو اليابانّيين. م 5991الكوتة عام 
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مما سبق يتضح أنو بعد انتياء الواليات المتحدة من مرحمة اإلعمار التي احتاجت 
فييا األيدي العاممة بكثرة، بدأت تنظر إلى المياجرين من منظور مختمف؛ فقد ظير مفيوم 

تمك القوانين  ال ينتمي لمثقافة األمريكية، فكانت و"مفيوم اآلخر" الذي اليوية األمريكية،
لتحديد ىوية الشعب األمريكي عن طريق انتقاء مواطنييا المستقبمّيين من العناصر محاولة 

ال تكون ىناك و ، "Melting Pot" "بوتقة صير الثقافات"الجيدة القابمة لإلذابة في 
قوانين  ويمكن القول أنساكسون.  ألنجموايتفّوق عمى فرصة ألي عرق آخر أن يتمّيز أو 

اليجرة التي صدرت في القرنين التاسع عشر والعشرين أضفت عمى العنصرية األمريكية 
وقد وّضحت الدراسة سمح لمدولة بالتحّيز لجنسّيات وفئات معّينة دون غيرىا.  قانونياً  طابعاً 

عمى السياسة الخارجية  -أنًا داخمياً رغم أنيا ش -مدى تأثير سياسة اليجرة األمريكية
ن كان عمى المدى البعيد، كما بّينت الدراسة قوة الرأي العام  لمواليات المتحدة حتى وا 

 األمريكي وقدرتو عمى توجيو السياسة الداخمية والخارجية لمدولة. 

 

 

 المالحق
 (5ممحق رقم )

 يوضح انخفاض أعداد المياجرين الصينيين بشكل جذري
 م5889عام  ق قانون الحظربعد تطبي
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 Monique Avakian: Atlas of Asian-American History. New المصدر: :

York, Facts on File, Inc., 2002, P.52. 

 

 

 

 (9ممحق رقم )
 األخرى يوضح الزيادة البالغة في أعداد المياجرين اليابانيين دونًا عن غيرىم من الجنسيات

 
 Monique Avakian: Atlas of Asian-American History. New المصدر:  

York, Facts on File, Inc., 2002, P. 66. 
 (3ممحق رقم )

 يوضح سيطرة اليابانيين عمى جزيرة ىاواي
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 Monique Avakian: Atlas of Asian-American History. New المصدر: 

York, Facts on File, Inc., 2002, P.67. 
 

 (1ممحق رقم )
 م5818افد الصينيين باآلالف بعد اكتشاف الذىب في كاليفورنيا عام يوضح تو 

 
 Monique Avakian: Atlas of Asian-American History. New المصدر:  

York, Facts on File, Inc., 2002, P.32. 
 (1ممحق رقم )
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بعد عبارة عن كاريكاتير يرسم صورة لوزير القوى العاممة وىو يتوسل إلى تمميذ أمريكي 
قرار سان فرانسيسكو بعزل التالميذ اليابانيين، طالبًا منو عدم إحراج اإلدارة األمريكية أمام 

 اليابان

 
 

 المصدر:
https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/learning/general/on

thisday/harp/1110.html?mobiright-demo=anchor,anchor 
 

 

 
 
 

 (8ممحق رقم )

https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/learning/general/onthisday/harp/1110.html?mobiright-demo=anchor,anchor
https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/learning/general/onthisday/harp/1110.html?mobiright-demo=anchor,anchor
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بحمول عام  يوضح الواليات التي طبقت قانون أراضي األجانب أسوة بوالية كاليفورنيا
 م5999

 
 Monique Avakian: Atlas of Asian-American History. New المصدر: 

York, Facts on File, Inc., 2002, P.112. 
 
 

 (7ممحق رقم )
يوضح المناطق اآلسيوية التي حظر منيا القانون اليجرة إلى الواليات المتحدة بدءًا من عام 

 م5957

 
 Monique Avakian: Atlas of Asian-American History. New المصدر: 

York, Facts on File, Inc., 2002, P.97. 
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 (8ممحق رقم )
طبقات أوروبا، خاصة  اسوأ من المياجرين يوضح خوف األمريكيين من دخول االف

 الشيوعيين

 
 .National Archives: Temporary Suspension of Immigration المصدر:

RG 233, Records of the U.S. House of Representatives, 66
th

 

Congress, Committee on Immigration and Naturalization. File 

HR66A-H7.6. Box 842. Date: 1920. 
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 (9ممحق )
 عام 599أو  19يوضح طمب أحد رجال الدين منع اليجرة نيائيًا لمدة 

 
 National Archives: RG 233, Records of the U.S. House ofالمصدر: 

Representatives, 68
th

 Congress, Committee of Immigration and 

Naturalization, File: HR68A-F18.1. HM FY95. Box No. 268. Date: 16 

Feb. 1924. 
 
 
 

(59ممحق رقم )  
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 يوضح اعتراض بعض الجيات عمى قانون اليجرة لتأثيره السمبي عمى حاجة العمل

 
 .National Archives: Temporary Suspension of Immigrationالمصدر: 

RG 233, Records of the U.S. House of Representatives, 66
th

 

Congress, Committee on Immigration and Naturalization. File: 

HR66A-H7.6. Box 842. Date: 19 March 1920. 

 
 

(55ممحق رقم )  
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 يوضح أسباب اعتراض جمعية المبشرين الشرقية عمى حظر اليجرة من اليابان

 
National Archives: RG 233, Records of the U.S. House of   :المصدر  

Representatives, 68
th

 Congress, Committee of Immigration and 

Naturalization, File: HR68A-F18.1. HM FY95. Box No. 268. 

 
 
 
 

 اليوامش
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