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كان

«داريــن كيــد» يتقاضــى مبلغــا ســنويا مــن
ســتة أرقــام نظيــر عملــه يف إدارة الدعــم الفنــي
بشــركة شــيفرون يف أســتراليا ،ومل يعمــل يف
اخلــارج مــن قبــل ومل يكــن لديــه أي خطــط لنقــل أســرته الصغيــرة
مــن مســقط رأســهم مدينــة بيــرث الواقعــة علــى الســاحل الغربــي
ألســتراليا.
وعلــى اجلانــب اآلخــر مــن قــارة أســتراليا عبــر بحــر تســمان،
كانــت مدينــة ويلينغتــون يف نيوزيلنــدا تبــذل جهــدا مضنيــا
ف مــن العامليــن يف جمــال التكنولوجيــا
الســتقطاب عــدد كا ٍ
ذوي املهــارات املناســبة باعتبارهــا مركــزا ناشــئا للشــركات
املبتدئــة .وعليــه ،توصــل املســؤولون إىل خطــة طموحــة جلــذب
األســر ،مثــل أســرة كيــد ،إىل هــذه الدولــة اجلزريــة ،أال وهــي
إحضــار  100مــن العامليــن ذوي املهــارات العاليــة وأســرهم
بالطائــرة إىل عاصمــة البــاد إلجــراء مقابــات شــخصية
للحصــول علــى وظائــف لــدى شــركات التكنولوجيــا الرائــدة يف
البــاد .وكان قــد تقــدم أكثــر مــن  48ألــف شــخص مــن  28بلــدا
بطلبــات لشــغل الوظائــف.
ومل يكــن كيــد يف البدايــة متأكــدا مــن العيــش بعيــدا عــن
مســقط رأســه بتســع ســاعات بالطائــرة ،لكنــه اكتشــف مدينــة
نابضــة باحليــاة بهــا عــدد مــن الوظائــف املشـوّقة يف الشــركات
املبتدئــة واحلوســبة الســحابية ،وهــي “فرصــة أكثــر إثــارة
بكثيــر مــن العديــد مــن الشــركات التــي كنــت أتطلــع للعمــل
فيهــا يف بيــرث” .انتقــل كيــد البالــغ مــن العمــر 32عامــا إىل
ويلينغتون يف أغســطس للعمل مطورا لدى شــركة زيرو ()Xero
احملــدودة ،وهــي شــركة برجميــات حماســبية ســريعة النمــو
مقرهــا ويلينغتــون .وكان األجــر مشــابها ملــا كان يتقاضــاه
يف أســتراليا إذا مــا أُخــذت فــروق تكاليــف املعيشــة يف
االعتبــار ،لكــن االلتــزام القــوي الــذي أبدتــه عاصمــة نيوزيلنــدا
الحتضــان العامليــن يف جمــال التكنولوجيــا ومســاعدة أســرهم
علــى االنتقــال فضــا عــن نوعيــة احليــاة كان لهمــا أثــر جــاذب
كبيــر.
وتــرى الشــركات أن حظوظهــا وآفاقهــا املســتقبلية مرتبطــة
بشــكل متزايــد بقدرتهــا علــى اجتــذاب جمموعــة حمــدودة مــن
العامليــن املؤهليــن يف جمــال التكنولوجيــا .ومــن املتوقــع
أن يصبــح هــذا النقــص أكثــر حــدة يف الســنوات القادمــة مــع
اســتمرار توســع دور التكنولوجيــا عبــر الصناعــات .وعلــى
الصعيــد العاملــي ،كان مــن املتوقــع أن ينمــو اإلنفــاق علــى
التكنولوجيــا إىل  3.7تريليــون دوالر يف العــام املاضــي،
بزيــادة  %6عــن عــام  ،2017وفقــا لتقديــرات شــركة غارتنــر
( ،)Gartner Incوهــي شــركة أبحــاث عامليــة مقرهــا ســتامفورد
بواليــة كونيتيكــت.
وقــد جتــاوز عــدد الوظائــف يف جمــال التكنولوجيــا والعلــوم
بالواليــات املتحــدة عــدد العمالــة املؤهلــة بمــا يقــارب 3

مالييــن يف عــام  ،2016وفقــا للبيانــات الصــادرة عــن مؤسســة
رانســتاد إن ڤــي ( )Randstad NVالستشــارات املــوارد البشــرية
يف هولنــدا .وبحلــول عــام  ،2030ســيكون هنــاك نقــص عاملــي
قوامــه يزيــد علــى  85مليــون عامــل يف جمــال التكنولوجيــا،
ممــا يمثــل عائــدات ســنوية ضائعــة قيمتهــا  8.5تريليــون دوالر
وفقــا ملؤسســة كــورن فيــري ( )Korn Ferryلالستشــارات
اإلداريــة ومقرهــا لــوس أجنلــوس.
ومــن بيــن االقتصــادات التــي مــن املتوقــع أن تتعــرض
ألشــد األضــرار البرازيــل وإندونيســيا واليابــان ،التــي قــد تواجــه
كل منهــا نقصــا يصــل إىل  18مليــون عامــل ،وفقــا لتوقعــات
مؤسســة كــورن فيــري .ويُتوقَــع أن تشــهد الواليــات املتحــدة
وروســيا نقصــا قوامــه ســتة مالييــن عامــل لــكل منهمــا ،يف
حيــن قــد تواجــه الصيــن عجــزا قــدره  12مليونــا.
ويقــول آالن غوارينــو ،نائــب رئيــس جملــس إدارة بمؤسســة
كــورن فيــري“ ،إنهــا مســألة عــرض وطلــب بشــكل حمــض”،
مضيفــا “أن الشــركات تدفــع أكثــر وتوظــف أعــدادا أكبــر ،ولكــن
ال يــزال هنــاك نقــص يف العامليــن يف جمــال التكنولوجيــا ذوي
املهــارات العاليــة .فالتكنولوجيــا هــي اخليــط الــذي يتخلــل كل
جانــب مــن جوانــب العمــل».

وترى الشركات أن حظوظها
مرتبطة بشكل متزايد بقدرتها
على اجتذاب جمموعة حمدودة
من العاملين املؤهلين يف
جمال التكنولوجيا.
وتتزايــد اخملاطــر االقتصاديــة مــع تغلغــل التكنولوجيــا يف
عــدد متزايــد مــن القطاعــات .فقــد ارتفعــت حصــة التكنولوجيــا
مــن إجمــايل النــاجت احمللــي للواليــات املتحــدة بأكثــر مــن ســتة
أضعــاف منــذ عــام  ،1980وفقــا ألرقــام مؤسســة اخلدمــات
املهنيــة برايــس ووترهــاوس كوبــرز ( ،)PwCوإن كان
التوظيــف يف القطــاع مل يشــهد تزايــدا كبيــرا ،ممــا يــدل علــى
ضخامــة مكاســب اإلنتاجيــة .ومــع تباطــؤ نمــو اإلنتاجيــة
يف جميــع أنحــاء العــامل منــذ الركــود الكبيــر ،ظــل الطلــب علــى
العمالــة املاهــرة يف جمــال التكنولوجيــا قويــا ،خاصــة خــارج
الواليــات املتحــدة.
ويقــول غوارينــو إن هنــاك طلبــا مرتفعــا علــى علمــاء
البيانــات ومهندســي البرجميــات واملبرجميــن وخبــراء
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احلوســبة الســحابية ،ليــس فقــط يف شــركات البرجميــات
وشــركات التكنولوجيــا القويــة التقليديــة مثــل آي بــي إم ()IBM
وسيسكو ( ،)Ciscoوإنما أيضا يف شركات التجزئة والشركات
املاليــة ممــا دفــع بالشــركات والبلديــات إىل أن تصيــر عدوانيــة
بشــكل متزايــد يف أســاليب توظيفهــا للعمالــة اجلديــدة.
كمــا بــدأت احلكومــة أيضــا املشــاركة يف هــذا األمــر ،إذ جنــد
أن مناطــق تعليميــة ومدنــا وحتــى بلدانــا بأكملهــا تتنافــس
فيمــا بينهــا علــى اقتنــاص املوظفيــن مــن بعضهــا البعــض مــن
خــال تقديــم حوافــز ماليــة موجهــة ،بمــا يف ذلــك زيــادات يف
الرواتــب وإعفــاءات ضريبيــة .ويــدرك املســؤولون احلكوميــون
إدراكا متزايــدا أن ســرعة التغيــر التكنولوجــي ترفــع مــن فــرص
تخلفهــم عــن الركــب .فالســباق علــى املواهــب ،كمــا تبيــن ،أصبــح
وظيفــة عموميــة نوعــا مــا.
ومــن األمثلــة البــارزة األخيــرة تلــك املنافســة التــي نشــأت
بيــن املــدن األمريكيــة والكنديــة لتصبــح موطــن املقــر الرئيســي
الثــاين لشــركة أمــازون .وبعــد ســباق مض ـ ٍن تنافســت فيــه
احلكومــات احملليــة وهيئــات التنميــة علــى تقديــم حوافــز
جديــدة ،وقــع اختيــار الشــركة علــى موقعيــن أمكــن التنبــؤ
بهمــا إىل حــد كبيــر بســبب مــا يتســمان بــه مــن وفــرة يف
املواهــب التكنولوجيــة .ويف مقيــاس لشــدة التهافــت علــى
اجتــذاب أصحــاب املواهــب ،كان مــن املقــرر أن تتلقــى شــركة
أمــازون حوافــز قيمتهــا حــوايل  2.5مليــار دوالر مــن املوقعيــن
اخملتاريــن وهمــا مدينــة نيويــورك ،ومقاطعــة أرلينغتــون
بواليــة فيرجينيــا .وقــد تخلــت شــركة أمــازون يف وقــت الحــق
عــن خططهــا بشــأن إقامــة مقرهــا يف مدينــة نيويــورك بعــد
اعتراضــات أبداهــا بعــض املســؤولين احمللييــن.
وعلــى املســتوى الوطنــي ،أصبحــت بلــدان مثــل إســرائيل
وبولنــدا قصــص جنــاح عندمــا يتعلــق األمــر بشــغل وظائــف
التكنولوجيــا ،ويرجــع ذلــك يف جــزء منــه إىل أن كليهمــا كان
لديــه قاعــدة واســعة مــن املهــارات التكنولوجيــة احملليــة
يف األصــل .وتســمى إســرائيل يف بعــض األحيــان «األمــة
الصاعــدة” ( ،)Start-up Nationإذ يزيــد فيهــا نصيــب الفــرد
مــن الشــركات املبتدئــة عــن أي بلــد أخــرى .وتفخــر بولنــدا أيضــا
بوجــود جمتمــع قــوي مــن الشــركات املبتدئــة جنبــا إىل جنــب
مــع قــوة عاملــة متمتعــة بمســتوى تعليمــي عــا ٍل مــع الكثيــر مــن
املتحدثيــن باإلجنليزيــة ،وهــو مــا جعــل مــن وارســو موقعــا
جاذبــا لشــركة غوغــل ( )Googleإلطــاق مقــر جديــد يف عــام
.2016
وحتــاول اليونــان املنكوبــة باألزمــات إنعــاش اقتصادهــا
مــن خــال الدخــول يف شــراكات مــع أصحــاب رأس املــال
املُخاطِــر لالســتثمار يف شــركات التكنولوجيــا احملليــة .ويف
تقريــر عــام  2018تشــير شــركة ماراثــون فنتشــر كابيتــال
( ،)Marathon Venture Capitalالتــي تتخــذ مــن أثينــا مقــرا
لهــا ،والتــي تســتثمر يف الشــركات املبتدئــة اليونانيــة منــذ 12
عامــا ،إىل أن جتمــع املواهــب احملليــة يجــذب انتبــاه شــركات
التكنولوجيــا متعــددة اجلنســيات مثــل أوراكل وسامســونغ
وســيتريكس ،وكلهــا اســتحوذت علــى شــركات يونانيــة تعمــل
يف جمــال التكنولوجيــا.
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وتقــدم البرتغــال اإلقامــة وفــرص احلصــول علــى اجلنســية
يف نهايــة املطــاف للعامليــن يف جمــال التكنولوجيــا وأصحاب
األعمــال .وتتطلــع الهنــد ،التــي تعــد بالفعــل مركــزا تكنولوجيــا
للعديــد مــن الشــركات الدوليــة ،مثــل مايكروســوفت ()Microsoft
وســاب ســوفتوير سوليوشــنز (،)SAP Software Solutions
وشــركات حمليــة مثــل تاتــا كونسلتانســي سيرفيســز (Tata
 ،)Consultancy Servicesإىل احلفــاظ علــى قلعتهــا مــن خــال
تقديــم برامــج تدريــب واســعة للجيــل التــايل مــن العامليــن
يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت واجملــاالت
األخــرى ذات الصلــة .وقــد أطلــق رئيــس الــوزراء نارينــدرا مــودي
برناجمــا واســع النطــاق يســمى «مهــارة الهنــد» ()Skill India
يف عــام  2015بهــدف رعايــة مهــارات التكنولوجيــا بيــن
األجيــال الشــابة.
وشــهدت الصيــن نتائــج خمتلطــة .ففــي حيــن أنهــا ترســل
املالييــن مــن الطــاب الشــباب إىل اخلــارج للتعليــم الثانــوي،
العديــد منهــم للتدريــب يف جمــاالت العلــوم والتكنولوجيــا،
حققــت الصيــن حتــى وقــت قريــب جناحــا حمــدودا يف جــذب
هــؤالء الطــاب للعمــل يف الوطــن .كمــا أن املعوقــات اللغويــة
والثقافيــة جعلــت مــن الصعــب علــى الصيــن اجتــذاب املواهــب
مــن اخلــارج.
ويف أوروبــا ،يرتبــط مصيــر قطــاع التكنولوجيــا ارتباطــا
وثيقــا بوضــع القــارة االقتصــادي ،الــذي تراجــع خــال أزمــة
عــام  2012ولكنــه اســتعاد عافيتــه منــذ ذلــك احليــن .وعندمــا
بــدأ بيــدرو بريســا ،وهــو رائــد أعمــال برتغــايل ،البحــث عــن
املدينــة املثاليــة ليبــدأ فيهــا مشــروع أحالمــه ،وهــو خدمــة
يطلــق عليهــا “ ”Mycujooللبــث الشــبكي املباشــر ملباريــات
كــرة القــدم ،حصــر نطــاق بحثــه بيــن ثــاث مــدن هــي لنــدن
وبرليــن وأمســتردام (كان بريســا يقيــم يف زيوريــخ يف ذلــك
الوقــت ولكنــه كان علــى يقيــن بأنــه ال يريــد البقــاء هنــاك).
وســرعان مــا اســتبعد اخلياريــن األوليــن الرتفــاع التكلفــة
بحســب قولــه وتوجــه مباشــرة إىل هولنــدا التــي تعفــي  %30مــن
دخــل العمالــة األجنبيــة مــن الضرائــب ،ممــا يجعــل مــن الســهل
عليــه توظيــف عمالــة ذات مهــارات عاليــة.
ويقــول بريســا «إنــه أمــر جــاذب جــدا هنــا لتوظيــف العمالــة
الوافــدة بســبب قاعــدة الثالثيــن باملائــة» ،مضيفــا أنــه مــن
الســهل أيضــا توظيــف العمالــة مقارنــة ببلــدان مثــل سويســرا
التــي تفــرض حصصــا علــى العمالــة املهاجــرة.
وأســس بريســا مقــره يف عــام  ،2014ولكنــه كان يأمــل
دائمــا يف إيجــاد طريقــة للقيــام بأعمــال جتاريــة يف وطنــه
البرتغــال .وقــد ســنحت هــذه الفرصــة يف عــام  2016عندمــا
بــدأت البرتغــال التــي كانــت تتعافــى مــن أزمــة ماليــة عميقــة
يف توفيــر حوافــز جديــدة جلــذب شــركات التكنولوجيــا مثــل
شــركة بريســا .يف الوقــت نفســه ،كان االقتصــاد الهولنــدي
األقــوى معنــاه منافســة داخليــة أكبــر علــى العمالــة .فباإلضافــة
إىل تدابيــر أخــرى ،بــدأت البرتغــال هــذا العــام يف إتاحــة
إمكانيــة احلصــول علــى جــواز ســفر االحتــاد األوروبــي ألي
شــخص يرغــب يف توظيــف  10عامليــن بحــد أدنــى أو القيــام
باســتثمارات كبيــرة أخــرى يف االقتصــاد احمللــي.

وفتــح بريســا مكتبــا لشــركة « »Mycujooيف لشــبونة قبــل
عاميــن ،وبــه اآلن  18موظفــا ،ويتوقــع بريســا توظيــف ثالثيــن
آخريــن يف الســنة القادمــة.
ويقــول بريســا« :حتدثــت احلكومــة معنــا حــول إمكانيــة
توفيــر حافــز مــايل لنــا مــا دمنــا نعيــد االســتثمار يف توظيــف
األشــخاص» ،مضيفــا أنــه يأمــل يف العــودة يف النهايــة إىل
لشــبونة« .تتمتــع البرتغــال بنوعيــة حيــاة جيــدة جــدا وليســت
مكلفــة جــدا ،لــذا أصبحــت مكانــا جاذبــا يــود األشــخاص
االنتقــال إليــه».
وبعــض أجــزاء العــامل ال يمكنهــا تقديــم مرتبــات تنافســية أو
أســلوب حيــاة جــذاب الســتقطاب املوظفيــن املهــرة ،ممــا يــؤدي

وكان احلــل الــذي توصــل إليــه هــو الدخــول يف شــراكات
مــع اجلامعــات احملليــة لتنظيــم حلقــات تطبيقيــة وعقــد دورات
تدريبيــة لتهيئــة العمالــة اجلديــدة القــادرة تــويل دفــة العمــل يف
أحــدث تقنيــات الشــركة ،ومنهــا أجهــزة االستشــعار التــي تســاعد
املزارعيــن علــى زيــادة اإلنتاجيــة.
ويقــول إيككــوي“ :وفــور تخرجهــم ينضمــون إلينــا؛ فنحــن
نزودهــم بخرائــط الطريــق للتقنيــات الناشــئة».
لكــن هــذا احلــل ،حســب قولــه ،قــد يشــكل حتديــا جديــدا ،وهــو
التصــدي حملــاوالت الشــركات متعــددة اجلنســيات التــي تتعقــب
العمالــة املاهــرة مــن اقتنــاص العمالــة التــي اســتثمر فيهــا
كثيــرا.

وبعض أجزاء العامل ال يمكنها تقديم مرتبات تنافسية أو
أسلوب حياة جذاب الستقطاب املوظفين املهرة.
إىل جلــوء الشــركات إىل عمالــة تعيــش يف أماكــن بعيــدة والتــي
قــد ال تضطــر إىل االنتقــال فعليــا مــن أجــل تغييــر الوظيفــة .غيــر
أن هــذا ســاح ذو حديــن .يقــول إيغــور روبنشــتاين ،مديــر عــام
شــركة يوكريــن تــك « ،»Ukraine Techوهــي شــركة توظيــف يف
جمــال تكنولوجيــا املعلومــات يف كييــف ،إن االعتمــاد علــى
العمالــة البعيــدة يجعــل مــن األســهل بكثيــر علــى الشــركات
الدوليــة اقتنــاص املوظفيــن مــن بعضهــا البعــض .فبرغــم
كل شــيء ،حســب قولــه“ ،ثمــة نقــص يف العامليــن يف جمــال
تكنولوجيــا املعلومــات يف جميــع أنحــاء العــامل».
وعندمــا ال يكــون توظيــف العامليــن يف جمــال التكنولوجيــا
من اخلارج خيارا متاحا ،تســعى بعض الشــركات واحلكومات
إىل تدريــب العامليــن لديهــا .فتتطلــع كينيــا ونيجيريــا وجنــوب
إفريقيــا إىل شــركة غوغــل لتدريــب  10مالييــن مــن العامليــن
ذوي املهــارات العاليــة .وأطلقــت عمــاق التكنولوجيــا برناجمــا
تدريبيــا جمانيــا يهــدف إىل ســد مــا يســمى بالفجــوة الرقميــة
بيــن األمم الغنيــة والفقيــرة ،بــدءا مــن مــارس  .2017ويقــول
الســكان احملليون إن اخلدمات املقدَّمة ذات طابع أساســي إىل
حــد مــا ،ولكنهــا جمانيــة ومطلوبــة بشــدة ،خاصــة يف املناطــق
الريفيــة.
وسيســاعد البرنامــج يف ســد العجــز يف العمالــة املاهــرة
الــذي يواجــه إندوبوســي إيككــوي الــذي بــدأ شــركة تصميــم
إلكتــروين يف نيجيريــا يف عــام .2010
يقــول إيككــوي ،مؤســس شــركة فيرســت أتالنتيــك (First
 )Atlanticألشــباه املوصــات واإللكترونيــات الدقيقــة ،إن قلــة
مــن الســكان احمللييــن يتمتعــون باملهــارات املتخصصــة التــي
يبحــث عنهــا كثيــرا ،وغالبــا مــا يعملــون يف الشــركات املبتدئــة
ذات األجــور املرتفعــة التــي حتصــل علــى تمويــل أجنبــي أو
يديــرون شــركاتهم اخلاصــة .وأضــاف أن توظيــف العمالــة ذات
املهــارة العاليــة مــن القــارات األخــرى غالبــا مــا يكــون غيــر
عملــي نظــرا لصعوبــة مضاهــاة األجــور الدوليــة.

وقــد اضطــر يف بعــض األحيــان إىل اتخــاذ إجــراءات
متطرفــة .فبعــد أن تــم إغــراء عــدد مــن موظفيــه لتــرك العمــل،
نقــل مقــر شــركته مــن الغــوس إىل أويــري ،وهــي مدينــة يبلــغ
عــدد ســكانها  1.2مليــون نســمة ،علــى بعــد ســاعة بالطائــرة
عــن العاصمــة ،حيــث يوجــد عــدد أقــل مــن املنافســين وتقــل
كثيــرا حركــة املــرور والتلــوث .ويقــول إن امليــزة األخــرى
التــي حتققــت لــه بالعمــل خــارج العاصمــة هــي تراجــع
احتمــاالت اقتنــاص موظفيــه يف فــرق التصميــم واخلدمــات
التقنيــة.
ويف ويلينغتــون ،اتخــذ مديــرو املــدن نهجــا معاكســا ،أال
وهــو إحضــار كيــد وغيــره مــن العمالــة بالطائــرة لاللتقــاء
بالباحثيــن عــن موظفيــن مــن عــدد مــن الشــركات اخملتلفــة.
ويقــول ديفيــد بيركــس ،املديــر العــام لوكالــة التنميــة
االقتصاديــة اإلقليميــة يف ويلينغتــون ،إنــه علــى الرغــم مــن
أن الشــركات كانــت تتنافــس فيمــا بينهــا فعليــا علــى نفــس
اجملموعــة مــن املرشــحين ،فقــد جنــح البرنامــج يف اجتــذاب
اآلالف مــن املتقدميــن املؤهليــن.
ويقــول بيركــس إن الشــراكة مــع الشــركات احملليــة مثــل
شــركة زيــرو ( )Xeroكانــت حاســمة يف جنــاح البرنامــج يف
اجتــذاب مرشــحين مؤهليــن مــن حــول العــامل.
وقد كانت البيئة اخلالبة احمليطة ،بما فيها شواطئ احمليط
ذات امليــاه الزرقــاء وقمــم اجلبــال املكســوة باألشــجار ،مــن
العوامــل اجلاذبــة أيضــا .ويقــول كيــد يف هــذا الصــدد“ :ليســت
هنــاك مدينــة أجمــل مــن ويلينغتــون يف يــوم صحــو» ،مضيفــا
أنــه يشــعر يف نيوزيلنــدا اآلن وكأنــه يف وطنــه.
بيدرو نيكوالسي دا كوستا هو مدير االتصاالت
بمعهد السياسات االقتصادية يف واشنطن العاصمة.
وعمل سابقا صحفيا يف الشؤون املايل يف وكالة رويترز،
وجريدة وول ستريت جورنال ،واملوقع اإلخباري بيزنس
إنسايدر.
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