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الطيور
املهاجرة

بمقدور الهجرة أن حتل األزمة الديمغرافية – ولكن
ليس بدون سياسات سليمة
جيوفاين بيري

غالبا

ما تركز املناقشات حول الهجرة على
الثقافة والهوية واالقتصاد .ويف بلدان مثل
أستراليا وكندا والواليات املتحدة األمريكية
حيث يندمج العديد من املهاجرين يف القوة العاملة سريعا
— ال سيما الذين رحلوا عن بلدانهم ألسباب اقتصادية —
تستند احلجج املؤيدة لزيادة الهجرة إىل منافعها االقتصادية
احملتملة .فالبحوث تشير إىل أن الهجرة ال حتد من الكثافة
الرأسمالية لالقتصاد ،بل تسمح بتوسع الشركات وتصحيح
مسار االستثمارات ،كما تشجع االبتكار والنمو – ال سيما عند
دخول املهاجرين من أصحاب املهارات .كذلك ال توجد سوى
شواهد قليلة على أن الهجرة تؤدي إىل خسارة الوظائف أو
تراجع األجور يف البلدان املستقبلة (راجع على سبيل املثال
دراسة  Lewis and Peri 2015ودراسة .)PERI 2016
غير أن املناقشات حول الهجرة غالبا ما ال تويل
اهتماما كافيا بنقطة الضعف يف شمال العامل ،أال
وهي العوامل الديمغرافية .ففي هذه البلدان ،يبلغ معدل
اخلصوبة يف الوقت احلايل  ،1,7وتراجع هذا املعدل دون
مستوى اإلحالل — أي مستوى اإلحالل السكاين الكامل
من جيل آلخر — يف عام  1980تقريبا .وبالتايل ،ستؤدي
الفروق بين عدد املواليد والوفيات إىل تراجع عدد السكان
وزيادة متوسط األعمار يف الشمال بدرجة كبيرة ،وهما
عامالن من شأنهما إحداث اضطرابات يف أسواق العمل،
وتهديد االستدامة املالية لنظم معاشات التقاعد ،وإبطاء
وتيرة النمو االقتصادي ،ما مل يوازن صايف جمموع أعداد
املهاجرين هذه االنخفاضات.
وتنتج عن هذه االجتاهات التاريخية املستمرة عواقب
حتمية على التركيبة السكانية .فبين عامي  1950و،2010
ارتفعت أعداد السكان يف املناطق الغنية يف الشمال من خالل
الزيادة الصافية يف مستويات الهجرة ،وأصبحت الهجرة
املصدر األول للنمو السكاين يف الشمال منذ عام .1990
ويف أوروبا ،شكلت الهجرة  %80من النمو السكاين بين عامي

 2000و ،2018بينما شكلت  %32من النمو السكاين يف
أمريكا الشمالية خالل الفترة نفسها.
ونخلص من ذلك إىل أن الهجرة الصافية هي السبيل الوحيد
لضمان استقرار مستويات السكان أو نموها يف االقتصادات
املتقدمة يف الشمال التي تشهد زيادة يف أعداد املسنين – وهو
ما لن يحدث إال يف حالة تشجيع سياسات الهجرة االستشرافية
التي تسمح بزيادة أعداد املهاجرين وتدرك تأثيرهم على املدى
الطويل ،بدال من التركيز فقط على حساب تكلفتهم (وهي تكلفة
سياسية يف معظمها) على املدى القصير.

هل يحل املهاجرون حمل املواطنين
األصليين؟

بينما تشير هذه االجتاهات العامة إىل الدور املهم للهجرة
الدولية يف احلد من الفروق الديمغرافية ،قد يتساءل البعض
عما إذا كانت تسهم بشكل منهجي يف إبطاء وتيرة التراجع
السكاين يف الشمال .وبعبارة أخرى ،هل يحل املهاجرون
حمل أعداد املواطنين األصليين املتناقصة عبر البلدان؟ إذا
ما ألقينا نظرة أقرب على األوضاع ،ربما تكون اإلجابة ال.
فحتى يمكن ملستويات الهجرة الدولية التصدي للضغوط
السكانية والتحول إىل أداة تلقائية لضبط األوضاع
الديمغرافية ،يتعين انتقال األشخاص من البلدان الشابة
سريعة النمو السكاين إىل البلدان بطيئة النمو السكاين التي
تشهد تزايدا يف أعداد املسنين .ويوضح الرسم البياين 1
االرتباط بين معدل اخلصوبة يف عام  2000ومعدالت
الهجرة الصافية الالحقة خالل الفترة من  2000إىل 2019
(صايف تدفقات املهاجرين الوافدين أجنبيي املولد مقسوما
على عدد السكان يف عام  )2000عبر جمموعة من البلدان
املتوافر عنها بيانات ،وعددها  191بلدا .ويتناسب حجم
الفقاعة التي تمثل البلد مع تعداده السكاين يف عام .2000
وحتى تتحول الهجرة إىل أداة ضبط ديمغرايف عبر البلدان،
يتعين وجود ارتباط سلبي بين هذين املتغيرين عبر البلدان.
غير أن الرسم البياين ال يوضح وجود أي ارتباط على
اإلطالق ،مما يعني أن البلدان التي انخفضت فيها معدالت
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الرسم البياين 1

اخلصوبة والهجرة

البلدان التي سجلت معدالت خصوبة منخفضة يف عام  2000مل تشهد معدالت
هجرة أعلى يف العشرين سنة التالية.
(صايف الهجرة الوافدة ،2019-2000 ،مقابل معدل اخلصوبة يف عام )2000
صايف الهجرة الوافدة ،مقسوما على
عدد السكان يف عام 2000

0.4
0.3
0.2
0.1

صفر

٨

٤
اخلصوبة
معدل
Men
Women

٦

آسيا
أمريكا اجلنوبية
أوروبا
خط االجتاه العام

صفر

٢

إفريقيا

أمريكا
1950الشمالية1970

1990

البلدان األوقيانوسية

املصدر :شعبة السكان ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة.

املنافع االقتصادية

الرسم البياين 2

أضواء على أوروبا

بعض البلدان التي سجلت أدنى معدالت اخلصوبة شهدت معدالت هجرة منخفضة
بين عامي  2000و.2019
(صايف الهجرة ،2019-2000 ،مقابل معدل اخلصوبة ،أوروبا)
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اخلصوبة يف عام  2000مل تشهد ارتفاعا يف معدل الهجرة
يف العشرين سنة التالية .لذلك مل يكن للهجرة أي دور يف
موازنة النمو السكاين عبر بلدان العامل.
ويركز الرسم البياين  2على بلدان أوروبا التي تتضمن بعض
بلدان العامل األكثر ثراء واألقل من حيث معدالت اخلصوبة.
وحتى يف هذه احلالة ،جند أن العالقة بين اخلصوبة والهجرة
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إيجابية ،إن وجدت .فبمراجعة الرسم البياين يتضح أن بعض
البلدان ذات معدالت اخلصوبة األدنى على اإلطالق (ومعظمها
يف أوروبا الشرقية واجلنوبية) شهدت معدالت هجرة منخفضة.
كذلك فإن بعض هذه البلدان ،مثل هنغاريا وبولندا ،انتخبت
مؤخرا حكومات تضمر عداء واضحا للمهاجرين .ومن الواضح
للغاية أن انخفاض معدالت اخلصوبة يف بلدان الشمال الثرية
ال يساعد يف حد ذاته على تسهيل زيادة معدالت الهجرة .ويف
إفريقيا ،وهي املنطقة األعلى من حيث معدالت اخلصوبة ،ال
يوجد ارتباط أيضا بين معدالت اخلصوبة والهجرة.
لذلك ال يبدو أن الهجرة الدولية على مستوى البلدان تشكل
عامال لتحقيق االستقرار السكاين .والسبب يف ذلك أنه يف غياب
السياسات االستشرافية ،ال تكون هناك قناة واضحة يمكن من
خاللها جذب مزيد من املهاجرين إىل اجملتمعات التي تتزايد
فيها أعداد املسنين – والتي باتت يف حالة ركود اقتصاديا،
كما باتت أقل ابتكارا ،ومن املرجح أن مواطنيها يشعرون
باخلوف من التغيرات املصاحبة لركب الهجرة الدولية .ويعني
ذلك أن الهجرة ليست حال تلقائيا لألزمة الديمغرافية يف
شمال العامل ،بل سيتعين أن تضطلع السياسات بدور فعال إذا
أُريد للهجرة أن تؤدي الدور املنتظر منها.
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ال تقتصر املنفعة املتحققة من تدفقات املهاجرين إىل البلدان التي
تشهد تراجعا سكانيا على جتنب هذا التراجع ،ولكن تأثير الهجرة
اإليجابي يمتد إىل هيكل األعمار يف هذه البلدان .فعادة ما يكون
املهاجرون أصغر سنا من املواطنين يف البلدان املستقبلة .ومقارنة
عددا.
بالسكان األصليين ،جند أن املهاجرين يف سن العمل أكثر ً
وبالتايل يساهم املهاجرون اجلدد يف زيادة حجم القوة العاملة
يف مواجهة تراجعها الطبيعي يف اقتصادات الشمال املتقدمة حيث
تتزايد أعداد املسنين الذين يخرجون من صفوف القوة العاملة
بمعدل أسرع مقارنة بمعدل انضمام الشباب إليها.
وباملثل ،فإن ارتفاع نسبة املهاجرين يف سن العمل قد يساهم
يف احلد من نسبة اإلعالة (أي عدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم
 65عاما مقسوما على عدد السكان يف املرحلة العمرية من 15
عاما إىل  64عاما) التي ترتفع سريعا يف االقتصادات املتقدمة.
ففي الواليات املتحدة األمريكية ،ارتفعت هذه النسبة من  0.126يف
عام  1950إىل  0.223يف عام  .2018ويف اليابان ،ارتفعت النسبة
من  0.09يف عام  1960إىل  0.46يف عام .2018
كذلك تزداد صعوبة استمرار نظم معاشات التقاعد غير املمولة
يف هذه البلدان التي تشهد زيادة سريعة يف أعداد املسنين ،حيث
أصبحت نسبة العاملين إىل املتقاعدين  3أو  4إىل  1بعد أن كانت
 10إىل  1منذ عقود قليلة .وستساعد زيادة الهجرة ،ال سيما يف
البلدان التي تزداد فيها أعداد املسنين سريعا ،يف إبطاء نمو نسبة
اإلعالة .وبالرغم من أن املهاجرين سيبلغون سن الشيخوخة يف
نهاية املطاف ،فإن تدفق أعداد كبيرة من املهاجرين الشباب يف

العوامل الديمغرافية

سن العمل خالل السنوات التي تشهد االنخفاض األكبر يف أعداد
املواطنين األصليين سيسمح بتحول تدريجي يسهل على البلدان
إدارته.
والناس يهاجرون وهم يف سن الشباب ،وهي حقيقة
يعزى إليها أيضا ما توصلت إليه عدة دراسات من أن
املهاجرين يساهمون مساهمة إيجابية يف املالية العامة
على مدار حياتهم (راجع دراسة  .)Orrenius 2017وبالطبع
فإن التأثير اإليجابي الصايف للمهاجرين على املالية العامة
يتوقف على قدرتهم على االندماج يف سوق العمل وامتالكهم
املهارات املطلوبة .غير أن قدرة املهاجرين على حتسين
رصيد املالية العامة يف البلد املستقبِل تمثل واقعا فعليا.
ففي الواليات املتحدة األمريكية ،على سبيل املثال ،حيث
ترتفع معدالت توظيف املهاجرين ،ومعظمهم من احلاصلين
على تعليم عال ،فإن املهاجر الذي وصل إىل البالد يف
السنوات العشر األخيرة يبلغ متوسط مساهمته يف املالية
العامة  173ألف دوالر أمريكي على مدار حياته.
كذلك يدعم املهاجرون اخلصائص الديمغرافية يف
االقتصادات املتقدمة بسبب ارتفاع معدالت اخلصوبة بينهم
مقارنة بالسكان األصليين .ففي الواليات املتحدة األمريكية،
بلغ جمموع معدل اخلصوبة للمواطنين  1.76طفل للسيدة
الواحدة يف عام  ،2017مقابل  2.18يف حالة املهاجرين.
وبالتايل يساعد وجود املهاجرين على استقرار معدالت
اخلصوبة يف الواليات املتحدة عند مستويات أقرب إىل معدل
اإلحالل السكاين.
ومن منظور بلدان اجلنوب ،تساعد السياسات التي تسمح
بزيادة الهجرة إىل الشمال يف احلد من الضغوط الديمغرافية
يف البلدان ذات معدالت اخلصوبة املرتفعة .وبالرغم من أن
هجرة أصحاب املؤهالت الدراسية العالية (وهو ما يطلق عليه
هجرة الكفاءات) قد تكون لها آثار سلبية على البلدان املرسلة،
تشير عدة دراسات إىل أن حتويالت العاملين باخلارج،
واملهاجرين العائدين ،و»استقطاب العقول» جميعها قنوات
آلثار إيجابية حمتملة .وتشير البحوث إىل أن معدالت الهجرة
إىل اخلارج أعلى ما تكون يف البلدان ذات الدخل املتوسط
وليس يف البلدان األكثر فقرا .فعندما ينحصر الناس يف حياة
الكفاف ،ال تكون لديهم السيولة األساسية الالزمة لالستثمار
يف الهجرة أو استكشاف الفرص اخلارجية .لذلك فإن زيادة
الهجرة إىل الشمال قد تستفيد منها البلدان متوسطة الدخل
التي يرجح أن يغتنم مواطنوها هذه الفرص.

عيش كريم يف الشيخوخة

ومن ثم ،فمن منظور ديمغرايف ،يبدو أن زيادة تدفقات
املهاجرين ،ال سيما الشباب ،إىل اقتصادات الشمال املتقدمة
أمر مُحبذ .فمن شأن ذلك أن يسهم يف احلد من التراجع السكاين
ومنع تقلص القوة العاملة وحتسين نسب اإلعالة وحتقيق
مكاسب مالية إيجابية .ومن منظور السياسات ،يعني ذلك

زيادة عدد املهاجرين املسموح به ،واحلد من القيود األخرى
املفروضة ،والتخطيط للتدفقات املستقبلية من الوافدين.
ومع ذلك ،شددت أوروبا والواليات املتحدة سياسات
الهجرة يف السنوات األخيرة ،وتصاعدت فيهما نبرة التشكك
جتاه املهاجرين .ومن الالفت للنظر أن أحد أسباب معارضة
الهجرة قد يكون نابعا من العوامل الديمغرافية يف حد ذاتها.
ففي اجملتمعات التي تشهد ارتفاعا يف أعداد املسنين ،توجد
شواهد متزايدة على نمو املعارضة للسياسات املؤيدة للهجرة،
وينتهج املواطنون األكبر سنا توجهات أكثر سلبية جتاه املهاجرين
مقارنة بالشباب (راجع دراسة .)Schotte and Winkler 2014
وينطوي ذلك على مفارقة واضحة ،إذ إن املواطنين األكبر سنا هم
الفئة األكثر استفادة من الهجرة :فنظام معاشات التقاعد سيكون
أكثر استدامة ،كما أن املهاجرين العاملين ال يشكلون تهديدا
لوظائفهم ،وغالبا ما يعمل املهاجرون يف خدمات موجهة لهذه
الفئة ،مثل خدمات الرعاية.
ولكن اخلبر السار هو أن هذه التوجهات السلبية تنشأ
يف األغلب عن الفروق بين األجيال ،وليست جمرد نتيجة
«لشيخوخة السكان» .فربما تكون هذه التوجهات ناجتة
عن أن األجيال املسنة احلالية يف أوروبا والواليات املتحدة
تفتقر نسبيا إىل التعامل مع ظاهرة الهجرة .ففي أوروبا على
سبيل املثال ،تشير املسوح إىل أن أبناء جيل األلفية وجيل
ما بعد األلفية لديهم قناعات أكثر إيجابية عن الهجرة
مقارنة باألجيال األكبر سنا .ويف ظل تعرض األجيال
احلالية األصغر سنا لظاهرة الهجرة بشكل أكبر ،فإنها قد
تستطيع تأييد السياسات األكثر دعما حلرية الهجرة إذا ما
استقرت لديها هذه القناعات مع تقدمها يف السن وزيادة
قوتها التصويتية .وعندئذ قد يكون من املمكن حتقيق كافة
املكاسب الديمغرافية اإليجابية الناجتة عن الهجرة.
جيوفاين بيري أستاذ االقتصاد ومدير مركز الهجرة
العاملية يف جامعة كاليفورنيا بمدينة دافيس.
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