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عامالت مهاجرات �صينيات يحكن مالب�س يف �أحد امل�صانع يف رومانيا.

يو�شك

جدال الواليات املتحدة الأمريكية
طويل الأمد مع املك�سيك ب�ش�أن
الهجرة غري ال�رشعية على
االنتهاء .ف�صايف عدد املهاجرين من املك�سيك �إىل الواليات
املتحدة يقرتب من �صفر وتبلغ حاالت القب�ض على
املهاجرين غري ال�رشعيني (كثري منهم غري مك�سيكيني) عند
احلدود اجلنوبية للواليات املتحدة م�ستويات �شوهدت �آخر
مرة يف عام .(U.S. Border Patrol, n.d.) 1970
و ُيعزى جزء كبري من تراجع الهجرة غري ال�رشعية
�إىل اال�ستثمارات الأمريكية ال�ضخمة يف مراقبة
احلدود ،والتدابري الداخلية الن�شطة الرامية �إىل �إنفاد
القانون ،وا�ستمرار منو االقت�صاد املك�سيكي منذ عام
 2010بوترية �أ�رسع بكثري من االقت�صاد الأمريكي،
وبلوغ م�ستويات التعاون مع الواليات املتحدة ب�ش�أن
هذه امل�س�ألة �آفاق �أرحب من �أي فرتة م�ضت .ولكن
الأهم حتى من ذلك هو �أن ا�ستمرار تراجع معدالت
اخل�صوبة املك�سيكية يعني دخول عدد �أقل من
العمالة املك�سيكية اجلديدة يف قوة العمل كل عام
يف نف�س الوقت الذي �أ�صبحت فيه فر�ص العمل يف
الواليات املتحدة �أقل بكثري نتيجة ال�ستمرار الع�رس
االقت�صادي.
ومل ت�ؤثر توابع الركود الكبري على الهجرة بني
الواليات املتحدة واملك�سيك فح�سب .فاملهاجرون
القادمون من بلدان �أقل دخال وبلدان متو�سطة الدخل

�سبتمرب 2012

كانوا عر�ضة بوجه خا�ص ل�ضياع وظائفهم يف معظم
االقت�صادات املتقدمة .و�أ�صبحت الهجرة — التي
ال تزال القوة الدافعة للعوملة ونتاجا جانبيا لها
والرتابط املتزايد دوما الذي تغذيه — تقف وجها
لوجه �أمام الأزمة العاملية.
ورمبا تكون الأزمة قد �أنهت فرتة غلِّفت فيها
منافع االنفتاح ،مبا يف ذلك الهجرة وا�سعة النطاق،
بعدد قليل ن�سبيا من امل�سائل على نطاق االقت�صادات
ويرجح �أن ت�صبح الهجرة يف ال�سنوات
املتقدمة.
َّ
القادمة �أكرث انتقائية ،و�أن يقل الرتحيب باملهاجرين
�أ�صحاب املهارات الأقل — على الأقل ك�أ�شخا�ص
يحتمل �أن يحملوا �إقامة دائمة ،دع عنك �أن يكونوا
مواطنني.

تدمري الوظائف

بلغ الع�رس يف �سوق العمل يف الواليات املتحدة ،على
�سبيل املثال ،م�ستويات غري م�شهودة منذ الك�ساد
الكبري .فعدد العاطلني عن العمل كليا �أو جزئيا —
مبن فيهم العاملون غري املتفرغني ب�صورة ال�إرادية
والعاملون الذي ي�صبحون مرتبطني بقوة العمل ب�شكل
هام�شي �أو مثبطني— يقارب  23مليون �شخ�ص� ،أي
نحو  %15من القوة العاملة (راجع الر�سم البياين .)1
وتبلغ ن�سبة الرجال الذين يحتفظون بوظيفة �أدنى
م�ستوياتها منذ عام  ،1948حني بد�أت وزارة العمل

الأمريكية يف جمع هذه البيانات ،بينما تبلغ بالن�سبة جلميع العاملني
�أدنى امل�ستويات امل�سجلة منذ عام  .1981ويف منت�صف عام ،2012
كان ما يقرب من  %42من العاطلني عن العمل بال وظيفة لفرتة 27
�أ�سبوعا �أو �أطول ،مما يزيد احتمال �ضمور مهاراتهم ويرفع خماطرة �أال
جتد الوظائف ،يف ظل ا�ستمرار بطالة
�أعداد كبرية من الأ�شخا�ص ،من
ي�شغلها ب�سبب ات�ساع الفجوة بني
املهارات املتاحة واملهارات التي
يطلبها �أرباب العمل (راجع مقال
«م�أ�ساة البطالة» يف عدد دي�سمرب
 2010من جملة التمويل والتنمية).
ويقع ال�رضر الأكرب على العاملني يف
منت�صف العمر (� 45إىل � 64سنة)،
الذين يظلون عاطلني عن العمل لفرتات �أطول من �أي فئة عمرية �أخرى
ويجدون �صعوبة �أكرب يف احل�صول على وظائف ب�أجور مماثلة للوظائف
التي فقدوها .وعالوة على ذلك ،ت�ؤدي اال�ستثمارات يف التكنولوجيات
التي حت�سن الإنتاجية وتوفر العمالة خالل فرتات الركود �إىل خف�ض
الطلب على العمالة يف فرتات ما بعد الركود ) .(Katz, 2010وعلى الرغم
من ت�ضا�ؤل قوة العمل لدى الواليات املتحدة ،فقد ارتفع �إجمايل الناجت
املحلي فيها عما كان عليه منذ خم�س �سنوات.
وال تقت�رص هذه الأرقام املزعجة على الواليات املتحدة .فبعد خم�س
�سنوات من ظهور الدالئل الأوىل على ع�رس �سوق الرهون العقارية الأمريكية
الذي �أف�ضى �إىل الأزمة املالية العاملية ،وبعد ثالث �سنوات من بدء حدوث
تعاف �آخذ يف التوقف يف معظم االقت�صادات املتقدمة ،تفاقمت �أزمة
الوظائف يف �أوروبا ككل .ففي �إبريل  ،2012بلغ عدد العاطلني عن العمل
يف بلدان االحتاد الأوروبي البالغة  27بلدا  24.7مليون �شخ�ص ،بزيادة
ن�سبتها  %8على الن�سبة امل�سجلة يف عام �سابق ) .(Eurostat, 2012ويزداد
املوقف �سوءا عندما ت�ؤخذ يف االعتبار جميع مقايي�س الع�رس االقت�صادي؛
ففي عام  ،2011بلغ عدد العاملني يف االحتاد الأوروبي العاطلني عن
Papademetriou, 7/17/12
العمل كليا �أو جزئيا  42.6مليون �شخ�ص.

وعالوة على ذلك ،تبلغ بطالة ال�شباب م�ستويات مرتفعة للغاية وال
تزال ترتفع يف بع�ض بلدان االحتاد الأوروبي (راجع الر�سم البياين .)2
وتبعث العواقب التي ميكن �أن ترتتب على هذه الظاهرة على القلق .وت�شمل
هذه العواقب “حدوث ندبات اقت�صادية” طويلة الأجل ،وخماطرة وجود
“جيل مفقود” من العاملني ،واحتمال
حدوث ا�ضطرابات اجتماعية — تكون
الأيديولوجيات املتطرفة �أقوى بريقا
للذين يواجهون �آفاقا مظلمة.
ويف حني ت�رضر ماليني العمال من
الأزمة ،فقد تباينت درجة الأمل .ففي
حالة الرجال والعاملني ال�شباب — ال
�سيما املهاجرين ال�شبان — و�أبناء
الأقليات ،كانت املعاناة �أ�شد .ويف
الواليات املتحدة ،ت�رضر الأمريكيون الالتينيون الناطقون بالإ�سبانية
وال�سود والعاملون يف منت�صف العمر واملراهقون بدرجة �أكرب من اجلماعات
الأخرى .ويف �أوروبا ،ت�شمل جماعات املهاجرين التي ا�ستوعبت �صدمة غري
متكافئة على �صعيدي االقت�صاد و�سوق العمل املهاجرين من بلدان منطقة
الأنديز و�شمال �إفريقيا يف �إ�سبانيا؛ واملهاجرين من بنغالدي�ش وباك�ستان
والربتغال يف اململكة املتحدة؛ ومعظم املهاجرين يف اليونان.
وتظل هذه اجلماعات عر�ضة للمخاطر ملجموعة خمتلفة من
الأ�سباب.
• املهارات :ميتلك املهاجرون عادة م�ستويات مهارية �أقل �أو مهارات
ي�صعب بدرجة �أكرب االعرتاف بها �أو ترجمتها يف االقت�صاد املحلي ،وهي
عوامل يعقدها �ضعف القدرة اللغوية.
• اخلربة :غالبا ما تكون لدى �شباب العاملني واملهاجرين
والأقليات املحرومة خربة عمل �أقل ويواجهون بدرجة تزيد �أو تنق�ص
�سيا�سات ر�سمية تقوم على قاعدة « ُيف�صل �أوال من يعينَّ �آخرا».
• توظيف العمالة يف حاالت الطوارئ :تكون لهذه اجلماعات
وظائف يغلب عليها الطابع امل�ؤقت وتت�سع وتنكم�ش وفقا لدورات
الطلب.

ميتـلـك املهـاجـرون عـادة مـ�ستويات
مهارية �أقل �أو مهارات ي�صعب بدرجة
�أكرب االعرتاف بها �أو ترجمتها يف
االقت�صاد املحلي.
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• التدريب :كانت ا�ستثمارات �أرباب العمل يف تدريب ه�ؤالء العمال
�أقل يف �أغلب احلاالت ،وهو ما يزيد من �إمكانية اال�ستغناء عنهم.
• قطاع الوظائف :كانت القطاعات التي وقع عليها ال�رضر الأبلغ
من الأزمة هي القطاعات التي يعمل فيها عدد كبري من املهاجرين.
ففي الواليات املتحدة و�إ�سبانيا ،على �سبيل املثال� ،أدى انفجار فقاعة
امل�ساكن �إىل انهيار قطاع الت�شييد ،الذي كان م�صدرا لتوظيف �أعداد
كبرية من املهاجرين ،يقيم عدد كبري منهم ب�صفة غري قانونية.

معاناة املهاجرين

منت يف العقود الثالثة املا�ضية �أعداد املهاجرين القادمني من بلدان
تراوحت من بلدان منخف�ضة ومتو�سطة الدخل �إىل بلدان مرتفعة الدخل على
نطاق جميع امل�ستويات املهارية والتعليمية .وت�شري تقديرات �أعدتها الأمم
املتحدة يف عام � 2008إىل �أن عدد املهاجرين ،امل�أذون وغري امل�أذون بهم،
�إىل املناطق الأكرث مناء يف العامل �سيزيد مبقدار ال�ضعف تقريبا ،من %5.4
يف عام � 1980إىل  %10.5بحلول عام .(United Nations, 2009) 2010
ويف عدة حاالت� ،أغلبها يف البلدان التي تتمثل جتربتها الرئي�سية مع
الهجرة يف كونها بلدانا مر�سلة للمهاجرين ولي�ست م�ستقبلة لهم ،منت �أعداد
املهاجرين مبعدالت كانت غري م�سبوقة يف �أوقات ال�سلم .ففي �إ�سبانيا،
على �سبيل املثال ،منا عدد املهاجرين من ب�ضع نقاط مئوية �إىل %14
من عدد ال�سكان يف �أقل من  15عاما .و�شهدت فنلندا و�آيرلندا واململكة
املتحدة واليونان و�إيطاليا �أي�ضا منوا �رسيعا على نحو ملحوظ (راجع
الر�سم البياين  .)3ويف جميع احلاالت ،مل تتح معدالت النمو ال�رسيعة لهذه
البلدان وقتا كافيا لتعديل �أطرها القانونية وامل�ؤ�س�سية لدمج الوافدين
اجلدد ب�صورة فعالة و�إعداد �شعوبها للتغريات التي تنطوي عليها الزيادات
�رسيعة الوترية يف �أعداد املهاجرين .و�أدى ذلك �إىل غر�س بذور رد الفعل
Papademetriou,
7/17/12
وبرامج
 revisedقومية
ذات نعرة
الأخري جتاه املهاجرين ،مثل �صعود �أحزاب

قوية ،انتقائية يف �أغلبها� ،ضد املهاجرين (امل�سلمني عادة) .و�أدت الأزمة
االقت�صادية بب�ساطة �إىل تكثيف رد الفعل ال�سلبي �إزاء املهاجرين.
و�أتاح وجود ثغرات حدودية بني البلدان واعتقاد عام بوجود �آثار
اقت�صادية �إيجابية للهجرة لأعداد هائلة من املهاجرين االنتقال من
�أماكنهم ،ب�صورة م�رشوعة وغري م�رشوعة .وفعليا ،قامت االقت�صادات
الآخذة يف التو�سع با�ستيعاب العمالة الإ�ضافية ب�سهولة .ومتتع
امل�ستهلكون بانخفا�ض تكاليف ال�سلع واخلدمات التي ينتجها مهاجرون
يتقا�ضون �أجورا �أقل ،وامتدح عدد كبري من �صانعي ال�سيا�سات االقت�صادية
الأثر التقييدي للهجرة على ت�ضخم الأجور — وهي ظاهرة ميقتها على
نحو مفهوم العاملون املحليون املت�رضرون منها ب�شكل مبا�رش.
و�أدى الركود الكبري �إىل تغيري ذلك.
وال�شيء امل�ؤكد هو ا�ستمرار الهجرة الدولية يف النمو .غري �أن معظم ذلك
النمو كان يف االقت�صادات متو�سطة الدخل ،ال �سيما االقت�صادات ال�صاعدة
مثل الربازيل ورو�سيا والهند وال�صني ،و�إن كان قد حدث �أي�ضا يف جنوب
�إفريقيا واملك�سيك وتركيا و�إندوني�سيا ،وعدة بلدان �أخرى يف جنوب �رشق
�آ�سيا .ومع ذلك ،فقد منا جمموع املهاجرين �إىل البلدان مرتفعة الدخل
بوترية بطيئة للغاية مقارنة مبعدالت النمو امل�سجلة يف العقود الثالثة
املا�ضية ،على الرغم من ا�ستمرار البلدان الناطقة بالإجنليزية يف قبول
�أعداد كبرية من املهاجرين اجلدد ).(United Nations, 2012

عرف جديد؟

ُيتوقع �أن حتيط �أجواء عدم اليقني ببيئة ما بعد الأزمة .وتتولد عن هذه
البيئة جمموعة من الأ�سئلة ،ت�ستع�صي الإجابة حاليا على كثري منها
بالأ�سا�س .هل تنح�رس تدريجيا معدالت البطالة املرتفعة والنمو البطيء
وغري املت�ساوي يف توظيف العمالة ،مع عودة معدالت النمو و�أمناط الهجرة
«التقليدية» �إىل م�ستويات ما قبل الأزمة تقريبا؟ �أم هل ت�ستقر م�ستويات
Papademetriou, revised 7/17/12
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النمو االقت�صادي والهجرة يف البلدان مرتفعة الدخل عند
م�ستويات �أكرث اعتداال؟ وهل بلغت االقت�صادات املتقدمة
نقطة انقالب يف تواريخها املتعلقة بالهجرات املعقدة دوما
بحيث ميكن توقع وجود فرتة مت�صلة من انخفا�ض الطلب
على العمالة وزيادة كبرية يف الهجرة االنتقائية؟ وكيف
�سي�ؤثر ا�ستمرار ع�رس �أ�سواق العمل على �سلوك اجلماعات التي
توجد غالبا على هوام�ش قوة العمل ،والتي حتدد قراراتها
برغم ذلك املعرو�ض الكلي من العمالة :العمالة الأقل حظا
من التعليم؛ والعمالة املثبطة؛ وفقراء املناطق احل�رضية؛
والعمال املحرومون واملهم�شون على �أي نحو �آخر (كثري
منهم من الأقليات)؛ والن�ساء الالتي �أ�صبحن الآن خارج
قوة العمل ويرغنب يف العودة �إليها؛ واملتقاعدون العائدون
�إىل العمل �أو العاملون الأكرب �سنا الذين ي�ؤجلون التقاعد؛
والعاملون الذين جتنبوا العمل يف وظائف معينة باعتبار
�أنها مفرطة يف �صعوبتها ويف عدم قبول املجتمع لها؟
و�ست�ساعد االختيارات التي تقوم بها هذه اجلماعات ،ب�صورة
جماعية ،على حتديد عدد املهاجرين الذين ُيتوقع �أن «حتتاج» �إليهم
البلدان امل�ستقبلة للمهاجرين يف ال�سنوات القادمة — و�ستفيد القرارات
التي تتخذها احلكومات يف جماالت االقت�صاد و�سوق العمل والرعاية
االجتماعية ،و�أرباب العمل ،والأفراد ،يف ت�شكيل عمليات التحديد هذه.
وبالرغم من ذلك� ،ستظل بع�ض القوى الأ�سا�سية الدافعة للهجرة دون
تغري .ورغم �أن �أجيال ما بعد احلرب العاملية الثانية ميكن �أن تتقاعد
يف فرتة تتجاوز ما هو متوقع �أ�صال ،ف�إن �شيخوخة ال�سكان �ستظل تولد
طلبا على العمالة املهاجرة لكي تعمل من ناحية وتدفع ال�رضائب من
ناحية �أخرى لدعم املنافع االجتماعية والرعاية املطلوبة للم�سنني.
و�ستقل �إمدادات العمالة اجلديدة يف البلدان التي ت�سجل معدالت خ�صوبة
منخف�ضة طويلة الأجل ،وهو ما �سي�ؤدي �إىل جانب �شيخوخة ال�سكان �إىل
و�ضع �ضغوط متزايدة على اجلانب املنتج من القوة العاملة .و�ستزداد ن�سب
�إعالة كبار ال�سن — �أي عدد الأ�شخا�ص الذين تزيد �أعمارهم على � 65سنة
مق�سوما على عدد الأ�شخا�ص الذين ترتاوح �أعمارهم بني  20و � 64سنة —
بدرجة �أكرب حتى (راجع الر�سم البياين  .)4و�سيظل نظاما التعليم والتدريب
يف البلدان الغنية يجاهدان من �أجل تلبية طلب �سوق العمل نظرا لأنه ال
يوجد بلد ي�ستطيع التنب�ؤ بجودة كافية مب�ستقبل الطلب على املهارات� ،أو
تطوير �صناعات حملية متخ�ص�صة مناف�سة بالتعويل ح�رصا على املواهب
املحلية .و�ستتمثل التحديات التي يواجهها �صانعو ال�سيا�سات يف تقدمي
ا�ستجابات ذات م�صداقية على م�ستوى ال�سيا�سات خالل فرتة ت�سود فيها
حالة ا�ستثنائية من عدم اليقني وم�ستويات بطالة مرتفعة با�ستمرار ،مع
ال�سعي بن�شاط يف الوقت نف�سه للعثور على مواهب عاملية واحلفاظ على
االنفتاح وروح الت�سامح التي تقوم عليها التناف�سية يف املدى البعيد.
ويرجح �أن
ويف الوقت نف�سه ،ا�ستمر منو �أ�شكال معينة من الهجرة
َّ
تت�سارع وترية هذا النمو يف ال�سنوات املقبلة .وي�ستجيب �أغلب �أ�شكال
الهجرة هذه لفروق الفر�ص بني البلدان ،وهو الدافع الرئي�سي وراء الهجرة.
ومن بني هذه الأ�شكال ما يلي:

الهجرة من البلدان مرتفعة الدخل نتيجة الع�رس االقت�صادي:

ُيتوقع �أن يكون جزء من تدفقات املهاجرين باجتاه م�ستعمرات �سابقة
حيث �أ�صبحت الفر�ص �أوفر .والتدفقات املرتقبة هي التدفقات من بلدان
مثل �آيرلندا ودول االحتاد الأوروبي املطلة على البحر املتو�سط التي
حتولت من بلدان درج العرف على مدى قرون على �أنها مر�سلة للمهاجرين

معرب حدودي بني الواليات املتحدة واملك�سيك يف �سان يي�سيدرو ،كاليفورنيا.

�إىل بلدان رئي�سية يفد �إليها املهاجرون يف غ�ضون فرتة تزيد قليل على
عقد .ويبدو الآن �أنها تعود �إىل منطها التاريخي.

تدفقات الهجرة ثنائية االجتاه فيما بني البلدان مرتفعة الدخل
ومن البلدان مرتفعة الدخل �إىل البلدان متو�سطة الدخل �رسيعة
النمو :حتدث تدفقات الهجرة فيما بني البلدان مرتفعة الدخل منذ �أجيال

وهي متثل نحو ربع جمموع تدفقات املهاجرين (United Nations,
) .2012وتعني الأحكام القانونية لالحتاد الأوروبي التي تن�ص على
حرية احلركة ف�ضال عن انفتاح معظم البلدان الغنية بحكم الواقع �أمام
املهاجرين من بلدان ذات م�ستويات تنمية مماثلة �أن هذه احلركات
ويرجح �أن ت�شهد الهجرة بني ال�شمال واجلنوب،
�ست�ستمر يف النمو.
َّ
التي يبلغ م�ستواها حاليا نحو  13مليون �شخ�ص ،منوا قويا ،بالرتكيز
على البلدان متو�سطة الدخل �رسيعة النمو وحتويلها �إىل مراكز الهجرة
التالية ،ال �سيما �أنها ت�ست�ضيف بالفعل �أعدادا كبرية من املهاجرين من
بلدان جماورة �أقل دخال .وتبذل هذه البلدان يف الواقع جهودا ن�شيطة يف
الوقت احلايل جلذب املهاجرين املوهوبني من بلدان ال�شمال ،بالرتكيز
على �إغراء مهاجريها بالعودة وذلك بعر�ض حوافز ت�شمل توفري تي�سريات
ويكمل
يف جمايل ال�رضائب والنقد الأجنبي و�إتاحة فر�ص �إجراء بحوث.
ِّ
هذه الدائرة ما تقوم به ال�رشكات العاملية التي جتذبها حوافز مماثلة،
وتوافر عمالة موهوبة بدون بع�ض القيود التي تفر�ضها البلدان مرتفعة
الدخل على الهجرة ،وقربها من طبقات متو�سطة جديدة ومتزايدة الوفرة
راغبة يف �رشاء منتجاتها.

جذب املهاجرين �أ�صحاب املهارات �سي�صبح �أقرب �إىل كونه

تثمن املهارات واملواهب ب�صورة كبرية
هدفا من �أهداف ال�سيا�ساتَّ :
يف عامل تتزايد فيه التناف�سية ،وتتكثف عمليات التفتي�ش عنها .غري
�أن املهارات مرتفعة اجلودة — مثل احل�صول على درجات علمية يف
تخ�ص�صات العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات من اجلامعات
الكربى — لن تظل متاحة دائمة مثلما تبدو اليوم — وهو ما �سيكون
له �أثر عميق على جماالت الدرا�سة التي يختارها املهاجرون وعلى
امل�ؤ�س�سات التعليمية على م�ستوى العامل .وي�صبح الآن ا�ستقطاب
خريجي اجلامعات يف تخ�ص�صات العلوم والتكنولوجيا والهند�سة
والريا�ضيات من جامعاتهم «�أ�سهل طريقة جلني الثمار» يف �سيا�سات
الهجرة لدى عدد كبري من البلدان .وميكن �أن ي�صبح التناف�س على ه�ؤالء
اخلريجني حمتدما يف وقت ق�صري للغاية.
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النمو الأخري يف عدد الدار�سني الدوليني �سي�ستمر :يبلغ عدد
الطالب الذين يدر�سون خارج �أوطانهم اليوم �أكرث من  3مليون دار�س —
بزيادة قدرها ال�ضعف تقريبا على عددهم يف عام  ،2000وميكن �أن يزيد
هذا العدد ب�أكرث من ال�ضعف مرة �أخرى بحلول عام (UNESCO, 2020
) .2011وثمة عن�رص جذب للبلدان امل�ضيفة — فتوفري التعليم لدار�سني
�أجانب يدفعون ر�سوما عمل مدر للربح — وبالن�سبة للدار�سني ،تزداد
قيمة التعليم يف اخلارج مع تزايد املناف�سة على املواهب.
و�أخريا� ،سي�ستمر �أي�ضا �صعود �أ�شكال �أخرى من الهجرة — مبا يف
ذلك هجرة امل�ستثمرين واملتقاعدين ،وهجرة “املغامرين” ،وهجرة

يرجح �أن ي�شهد امل�ستقبل قدرا �أكرب بكثري
َّ
من الهجرة االنتقائية.
�أبناء املهاجرين ال�ساعني �إىل تق�صي فر�ص يف البلدان التي هاجر �إليها
�آبا�ؤهم نتيجة للأمان الذي توفره املواطنة يف البلدان التي اكت�سب
�آبا�ؤهم جن�سياتها.
ولعل من الأمور التي ال تقل �أهمية �أن طابع الهجرة �سيتغري على
الأرجح .فكان للهجرة يف معظم فرتات  150عاما املا�ضية ،منط را�سخ
مل �شمل الأ�رسة واحل�صول على جن�سية
منتجه النهائي �شبه املعياري ّ
بلد املهجر� .إال �أن االحتمال الأرجح هو �أن تكون الهجرة اجلديدة �أقرب
يف طابعها �إىل الهجرة امل�ؤقتة والقائمة على عقود (�أقرب يف طبيعتها
�إىل «التنقل» من الهجرة التقليدية) و�أال تقرتن عادة باحل�صول على
جن�سية.

حقائق ال مفر منها

بتدقيق النظر يف التقاطع بني �أزمة املالية العامة و�أزمة الوظائف
اجلاريتني والهجرة يف معظم بلدان العامل املتقدم يتبني �أن هناك عدة
جماالت مهمة يتعني على �صانعي ال�سيا�سات �أن يولوها اهتمامهم.
ف�أوال ،يجب �أن تعيد ال�سلطات النظر يف بع�ض االفرتا�ضات ب�ش�أن
الطلب الذي ال يكاد ينقطع على العمالة املهاجرة ،وخ�صو�صا فكرة �أن
الهجرة وا�سعة النطاق �رضورية لتحقيق النمو االقت�صادي والرخاء.
ويرجح بدرجة غالبة �أن ي�شهد امل�ستقبل قدرا
فالواقع يحمل معان �أكرب.
َّ
�أكرب بكثري من الهجرة االنتقائية و�إدارة �أن�شط بكثري لنظام الهجرة.
و�سيت�أكد ذلك من خالل �سيا�سات للهجرة ولي�س جمرد احلوكمة اجليدة.
ورمبا ت�صبح املوافقة على طلبات �أرباب العمل با�ستقدام مهاجرين
جدد ذوي مهارات حمدودة �أو مهارات ي�سهل احل�صول عليها على �أي
نحو �آخر تدريجيا �أثرا من املا�ضي .كذلك �سيفكر �صانعو ال�سيا�سات مليا
حول كيفية وجماالت اال�ستثمار يف املهارات الوظيفية للعمال الذين
يعانون من ندبات اقت�صادية والعمال املهم�شني والعمال الذين فاتهم
قطار العوملة .ومرة �أخرى �سيكون ذلك من ال�رضورات التي تفر�ضها
ال�سيا�سات والقيادة امل�س�ؤولة .وعالوة على ذلك ،ف�إن �إعادة الهيكلة
االقت�صادية التي فر�ضتها الأزمة على كل االقت�صادات املتقدمة تقريبا
وما ترتب عليها من ا�ستثمارات يف زيادة الإنتاجية تزيد من �صعوبة
التم�سك بالر�أي امل�ؤيد للهجرة وا�سعة النطاق .و�أخريا �ستزداد ال�ضغوط
على حكومات البلدان املتلقية للمهاجرين لإنفاذ قوانني �ضد الهجرة
غري ال�رشعية وتوظيف العمالة غري امل�أذون به رمبا كانت متقاع�سة عن
�إنفاذها يف املا�ضي.
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وثانياُ ،يتوقع مع ا�ستمرار الأزمة �أن ت�شهد �أعدا ٌد متزايدة من العمال
الذين ظلوا عاطلني عن العمل لفرتة طويلة مزيدا من التدهور يف مهاراتهم.
ويواجه �صانعو ال�سيا�سات بالتايل �شبح البطالة الهيكلية املتزايدة – الذي
ظل جزء كبري من �أوروبا يجاهده على مدى جيل ولكن جتنبته الواليات
املتحدة يف الغالب .وي�شري ذلك �إىل �أنه �سيتعني على احلكومات و�أرباب العمل
م�ضاعفة جهودهم لال�ستثمار يف عمالتهم القانونية دون اعتبار ملن�شئها
�أو م�ؤهالتها ال�سابقة و�أنه �سيتعني على العاملني اال�ستثمار يف �أنف�سهم.
وعندما يعود النمو االقت�صادي� ،سيكون �أرباب العمل واالقت�صاد الأو�سع
بحاجة �إىل قوة عاملة �أف�ضل من حيث املهارات والتعليم .فاالقت�صادات
التي �ستتوفر لها هذه القوة العاملة �ستكون بخري؛ �أما االقت�صادات التي
�ستفتقر �إىل هذه القوة ف�سيزداد تراجعها — و�سيحدث ذلك �أي�ضا للقطاعات
االقت�صادية التي توظف عاملني دون �أن ت�ستثمر فيهم.
وثالثا ،ميكن �أن ي�ؤدي خف�ض الأموال املخ�ص�صة لدمج املهاجرين يف
معظم االقت�صادات املتقدمة �إىل زيادة امل�شكالت االجتماعية واالقت�صادية
الأطول �أجال على نحو ي�ضخم التحديات التي يفر�ضها حتقيق التعايف عن
الالزم .وعلى �سبيل املثال ،قامت �إ�سبانيا يف فرتة مبكرة خالل هذا العام
بخف�ض ميزانية دمج املهاجرين �إىل �صفر ،ويجري يف معظم البلدان حاليا
خف�ض امل�ساعدة على دمج املهاجرين واخلدمات العامة املقدمة �إليهم و�إىل
اجلماعات املهم�شة الأخرى .ويعني ذلك �أن اجلماعات املهاجرة التي كانت
يف حال جيدة ن�سبيا قبل وقوع الأزمة االقت�صادية �ستزدهر على الأرجح
�أي�ضا خالل التعايف� .أما اجلماعات املهاجرة التي كانت بالفعل يف و�ضع
�سيء ف�ستكون قدرتها على التعايف �أقل و�ستواجه عقبات �ضخمة حتول
يرجح �أن ت�ستمر �إىل اجليل التايل .وال
دون حت�سن �أو�ضاعها االقت�صادية َّ
يرجح �أن تتغري القوى الأ�سا�سية الدافعة لدمج املهاجرين بنجاح — مثل
َّ
القدرة اللغوية ،والتعليم ،واملهارات وامل�ؤهالت ذات ال�صلة ،واالعرتاف
بامل�ؤهالت ،واخلربة بالعمل املحلي ،واالت�صاالت املهنية .ولكن مع وجود
جمموعة كبرية من العاملني العاطلني عن العمل يتخري منها �أرباب العمل
من ي�شا�ؤون� ،ستزداد �أهمية هذه ال�صفات للمهاجرين و�ستكون عاقبة
االفتقار �إليها �أ�شد تدمريا.

■

دمييرتيو�س بابادمييرتيو هو رئي�س معهد �سيا�سات الهجرة.
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