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نحن والعالمنحن والعالم
| | هجرة البشر وانتقالهم 

التنقل بني  �ساكنيها  ي�سهل على  باأنه قرية �سغرية  الآن  يو�سف  العامل  اأن  برغم 
اأرجائها، كما ت�سهل فيها حركة روؤو�س الأموال واملعلومات، فاإن ن�سبة املهاجرين 
الدوليني اإىل جمموع �سكان العامل ما زالت ن�سبة قليلة ول تزيد على 3.1%. ومع 
ذلك، فاإن ترّكز املهاجرين كبري يف بع�س املناطق، بحيث اأ�سبحوا ي�سكلون اأغلبية 
اإجمايل  اإىل  املواطنني  ن�سبة  اأن  اأكرب مثال على ذلك  ال�سكان فيها. ورمبا يكون 
املقيمني يف دولة الإمارات العربية املتحدة تكاد ت�سل اإىل 24%)1(، بينما تقل هذه 
الن�سبة عن ذلك يف دولة قطر. وطبقًا لتقديرات الأمم املتحدة واملنظمة الدولية 
للهجرة)2(، فقد ارتفع عدد املهاجرين الدوليني من 76 مليونًا عام 1965 اإىل 195 
مليونًا عام 2005. وت�سري اإح�ساءات الأمم املتحدة احلالية اإىل اأن عدد املهاجرين 
عام 2010 يقدر بنحو 214 مليون مهاجر يقيمون يف بلدان غري التي ولدوا فيها، 

واأن ن�سف عددهم من الإناث. 
بع�سهم،  يعتقد  كما  ال�سمال،  اإىل  اجلنوب  من  دوم��ًا  الدولية  الهجرة  تتجه  ول 
املهاجرين  اإجمايل  من   %40 من  اأك��ر  اجلنوب  بلدان  يف  املهاجرون  ميثل  اإذ 
اإجمايل  من   %60 قرابة  الغرب  بلدان  يف  املهاجرون  ميثل  بينما  الدوليني، 
املهاجرين الدوليني. ويرتكز قرابة ثلث املهاجرين الدوليني )32.6%( يف قارة 
الدوليون يف  اإجمايل �سكانها، بينما ميثل املهاجرون  10% من  اأوروب��ا، وميثلون 
اأمريكا ال�سمالية 23.4% من اإجمايل املهاجرين على م�ستوى العامل. ويعي�س يف 
القارة الأوقيانو�سية )اأ�سرتاليا، ونيوزيلندا، واجلزر املحيطة بهما( قرابة 3% من 

اإجمايل املهاجرين الدوليني.
عدد  يقدر  اإذ  املهاجرين،  من  الأك��رب  بالن�سيب  اآ�سيا  ق��ارة  ت�ستاأثر  وجنوبًا، 
املهاجرين الدوليني فيها ب�28.7% من اإجمايل املهاجرين يف العامل، بينما يقيم 
يف قارة اأفريقيا 9% من املهاجرين الدوليني على م�ستوى العامل. وتاأتي يف املرتبة 
املهاجرين  اإجمايل  من   %3.5 فيها  يقيم  التي  اجلنوبية  اأمريكا  ق��ارة  الأخ��رية 
الدوليني. اأما دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، فهي منطقة جذب مهمة 
للهجرة الدولية. وميثل الوافدون يف هذه املنطقة 6.5% من اإجمايل املهاجرين 
ن�سبة  وت�سل  �سخ�س.  مليون   15 من  باأكر  ويقدر عددهم  العامل،  م�ستوى  على 
اإىل قرابة  العربية  التعاون لدول اخلليج  املهاجرين )الوافدين( يف دول جمل�س 
40% من اإجمايل ال�سكان؛ وترتاوح هذه الن�سبة بني 27.8% يف اململكة العربية 
الأكرب  بالقدر  ال�سعودية  العربية  اململكة  وت�ستاأثر  قطر.  يف  و%86.5  ال�سعودية، 
من املهاجرين الدوليني، وت�سل ن�سبتهم اإىل اإجمايل املهاجرين يف دول جمل�س 

دول الخليج العربية تستقبل 6.5% منهم 
هجرة البشر وانتقالهم حول العالم 

محدودان
ال تترّكز حركة البشر وهجرتهم، بحثًا عن االستقرار والعمل، على االتجاه من الجنوب إلى الشمال، كما يعتقد بعضهم، 

بل هي في اتجاهين. هذا المقال يلحظ التباين المتصاعد بين قوى السياسة التي يزداد رفضها الستقبال المهاجرين، 
وقوى االقتصاد التي تستفيد منهم. كذلك يرى المقال أن األزمة المالية العالمية تمثل فرصة لدول الخليج العربية 

اللتقاط األنفاس، وإعادة النظر في أوضاع العمالة الوافدة لديها.

أيمن زهري * 

التعاون اخلليجي اإىل 48.2%، بينما تبلغ ن�سبة املهاجرين الدوليني يف البحرين 
2.1% فقط من اإجمايل املهاجرين يف دول جمل�س التعاون. 

الهجرة الدولية بين السياسي واالقتصادي
بعد  اأوروب��ا  اإعمار  اإع��ادة  يف  مهمًا  دورًا  ال�سمال  باجتاه  الدولية  الهجرة  لعبت 
احلرب العاملية الثانية، وما زالت تلعبه يف تزويد النظامني القت�ساديني الأوروبي 
والأمريكي بالعمالة الرخي�سة )املوؤهلة وغري املوؤهلة( من دول اجلنوب. ولكن يبدو 
اأن ثمة تناق�سًا ملحوظًا بني ال�سيا�سة والقت�ساد يف هذه املرحلة يتمثل يف رف�س 
غالبية ال�سيا�سيني الهجرة اإىل بلدانهم، وتلويحهم بت�سديد القيود عليها كنوع من 
بلدان  اإىل  انتقل هذا اجلدال  الناخبني. كما  اأ�سوات  لك�سب  النتخابية  الدعاية 
اجلنوب، التي تعتمد ب�سفة اأ�سا�سية على العمالة املهاجرة، خا�سة يف دول جمل�س 
التعاون لدول اخلليج العربية. واإن كان احلوار العام يف دول اخلليج ل يتخذ ذلك 
الطابع الأوروبي املغرق يف ال�سيا�سة واملُ�ستَغل ل�ستقطاب اأ�سوات الناخبني، نظرًا 
اإىل اختالف النظم ال�سيا�سية بني كلتا املنطقتني، فاإن اجلدال الدائر هنا وهناك 
ل يختلف يف فحواه كثريًا. ويرتكز اجلدال املجتمعي وال�سيا�سي يف الغرب وال�سرق 
فبينما  وامل�سامني.  التوجهات  اختلفت  واإن  والهوية،  الهجرة  مو�سوع  حول  معًا 
يناه�س �سا�سة الغرب واأحزابهم اليمينية التوجهات النفتاحية يف جمال الهجرة، 
تزايد  مع  و»الإره��اب«  الإ�سالمي«  »الغزو  املتتالية من  منطلقني من حتذيراتهم 
اأعداد املهاجرين من الدول الإ�سالمية، فاإن منطلقات الفئات املناه�سة للهجرة يف 
منطقة اخلليج العربي ترّكز يف هجومها على ق�سايا احلفاظ على الهوية الوطنية 

واملوروثات الثقافية والدينية. 
وعلى الرغم من اأن املهاجرين الدوليني ل ميثلون �سوى 10% من اإجمايل ال�سكان 
يف اأوروبا، فاإن اجلدال الدائر ميثل اأ�سعاف ما هو دائر يف منطقة اخلليج على 

ربما يعتقد بعضهم أن سياسات
الهجرة يصوغها رجال السياسة، 

ولكن واقع الحال في الشرق والغرب أن رجال 
االقتصاد هم الذين يحددون سياسات الهجرة

على أرض الواقع 

السياسيون ضّدهم واالقتصاديون يرّحبون بهم
المهاجرون موضع جدل في الشرق والغرب

في عصر تحررت فيه المشروعات االقتصادية واألموال من القيود الدولية والوطنية السابقة، فإن حركة هجرة
البشر ما زالت تخضع لقيود شتى. وإذ يصل بعض المواقف في الغرب حيال الهجرة إلى ما يشبه السلوك العنصري، 

مثلما هي الحال في والية أريزونا األمريكية، فالقوة االقتصادية للمهاجرين كعمالة تسد النقص في كثير من 
القطاعات، ودورهم في تمويل أنظمة الضمان الصحي واالجتماعي في الغرب وتنشيط السوق والشراء والبيع، يلقيان 
تقدير العارفين من االقتصاديين ممن يحاولون التصدي للنعرات القومية المتطرفة. كما تنشط دوائر سياسية وخيرية 

وإنسانية لها وزن معتبر في البالد المضيفة لتقف في وجه العنصريين والموتورين الكارهين للمهاجرين، داعية 
إلى منحهم حقوقهم اإلنسانية كلها. 
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هذه الن�سبة احت�سبت بناًء على ن�سرة »الإمارات يف اأرقام« ال�سادرة عن وزارة القت�ساد يف الإمارات عام 2008.
  United Nations )2010( International Migration Stock: The 2008 Revision.  HYPERLINK «http://esa.un.org/migration» http://esa.un.org/migration
 Retrieved on 22 November. See also: International Organization for Migration (2005) World Migration 2005: Costs and Benefits of International
Migration )Geneva: International Organization for Migration(.

 World Bank )2010( Migration and Development Brief No. 13, Migration and Remittances Unit, World Bank, Washington DC.
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املنظومة  النظر يف  واإع��ادة  العمالة،  ا�ستقدام  اأمناط  النظر يف  لإع��ادة  اخلليج 
نقل  يف  النظر  ورمب��ا  املخاطر،  تنويع  على  والعمل  ال���دول،  لهذه  القت�سادية 
بع�س امل�سروعات كثيفة العمالة اإىل البلدان التي يتوافر لديها فائ�س منها يلبي 
متطلبات تلك امل�سروعات. اأ�سف اإىل ذلك الهتمام بالعن�سر الب�سري الذي ميثل 

اإحدى ركائز التنمية.
ومع ما ميكن اأن تقوم به دول مثل دول اخلليج، اأو غريها، للحد من الختالل 
الهجرة هي  اأن تظل  البعيد  املتوقع على املدى  فاإنه من  ال�سكانية،  يف الرتكيبة 

الرغم من اأن ن�سبة الوافدين يف هذه املنطقة من العامل )اخلليج( تقارب %40 
من اإجمايل ال�سكان. اأ�سف اإىل ذلك اأن املهاجرين يف اأوروب��ا، واإن كانت ن�سبة 
كبرية منهم تعتنق الدين الإ�سالمي )فرن�سا منوذجًا(، فقد حتّدروا من جن�سيات 
خمتلفة تنتمي اإىل دول عديدة، وكان لهم احلق يف التجن�س مبا يجعلهم مطالبني 
ل  التي  اخلليج  دول  يف  الراهنة  احلالة  بخالف  جمتمعاتهم  داخ��ل  بالندماج 
تعرتف من الأ�سا�س با�سم »الهجرة«. وروؤية �سانع القرار يف تلك الدول هي اأن هذه 
الأفواج الب�سرية عمالة موؤقتة �سوف تغادر البالد اإىل مواطنها الأ�سلية، واإن طالت 
فرتة اإقامتها. ولكن املع�سلة الكربى التي قد تواجه دول اخلليج رمبا تكون غلبة 
العمالة الآ�سيوية، خا�سة القادمة من الهند، وطول مدة اإقامتهما يف هذه الدول، 

وما قد يرتتب على ذلك من مطالبتها ببع�س حقوق املواطنة يف امل�ستقبل. 
ورمبا ي�سود اعتقاد اأن �سيا�سات الهجرة ي�سوغها رجال ال�سيا�سة. ولكن احلقيقة 
اأن رجال القت�ساد يف ال�سرق والغرب هم الذين يحددون �سيا�سات الهجرة على 
اأر�س الواقع. فالرغبة الدائمة يف احل�سول على عمالة رخي�سة خلف�س تكلفة 
كافة.  والأعمال  املال  لأو�ساط  الأغلب  الهّم  هي  عالية  اأرب��اح  وحتقيق  الإنتاج، 
لذلك ُت�ستقَدم ن�سبة كبرية من العمالة غري املاهرة من دول اجلنوب اإىل بلدان 
ال�سمال. وحتريًا للدّقة، فاإن اأعدادًا كبرية من تلك العمالة تدخل بال ا�ستئذان. 
ال�سرعيني يف كل  املهاجرين غري  اأدل على ذلك من وجود كم هائل من  ولي�س 
12 مليون مهاجر غري �سرعي يف الوليات  واإ�سبانيا، ووجود قرابة  اإيطاليا  من 

املتحدة الأمريكية.
اأي�سًا. فبعد التوّجه اإىل  وكذلك احلال بالن�سبة اإىل تدفقات العمالة يف اخلليج 
توطني الوظائف، اأ�سبح القطاع احلكومي هو املوّظف الرئي�سي للعمالة الوطنية، 
بينما ا�ستمر القطاع اخلا�س يف ا�ستقدام العمالة من اخلارج. واإذا كان من املمكن 
منا�سدة احلكومات لتنويع م�سادر العمالة، اأو ا�ستقدام عمالة من دول ت�ساركها يف 
العادات والتقاليد والهوية، فالأمر رمبا يختلف عند القطاع اخلا�س الذي حتركه 
عوامل العر�س والطلب، وي�سعى جاهدًا اإىل خف�س تكلفة اإنتاج ال�سلع واخلدمات. 

األزمة المالية العالمية والهجرة
لكون دول اخلليج العربية هي الأكر تفاعاًل، على امل�ستوى العربي، مع القت�ساد 
العاملي، فقد كانت كذلك الأكر عر�سًة لالأزمة املالية العاملية، ويف بدايتها توقع 
بع�س املحللني اأن تتحول بع�س مدن اخلليج اإىل مدن اأ�سباح بعد ال�ستغناء عن 
ن�سبة كبرية من العمالة الوافدة، وتوّقف العديد من امل�سروعات الكربى. اإل اأن 
�سخمة  نزوح  عمليات  املنطقة  ت�سهد  ومل  يحدث،  مل  ت�ساوؤمًا  الأك��ر  ال�سيناريو 
للعمالة الوافدة كما تنباأ بع�سهم. وهكذا احلال اأي�سًا يف بلدان جنوب �سرق اآ�سيا 
وال�سني، فهي، واإن تباطاأت معدلت النمو القت�سادي فيها، مل ت�سل اإىل مرحلة 
النمو ال�سلبي، اأو الدخول يف دائرة الك�ساد كما كان متوقعًا يف بداية الأزمة. وها 

هو القت�ساد ال�سيني يحقق معدل منو قد يفوق ال�10% عام 2010. 
ومع ذلك فقد اأدت الأزمة املالية العاملية اإىل انخفا�س حتويالت املهاجرين على 
م�ستوى العامل، اإذ انخف�ست هذه التحويالت من 443 مليار دولر عام 2008 اإىل 
416 مليار دولر عام 2009. اإل اأن درا�سة حديثة للبنك الدويل تتوقع اأن ترتفع 
هذه التحويالت مرة اأخرى عام 2010 لت�سل اإىل 440 مليار دولر، واأن يتواىل 

الرتفاع لت�سل يف عام 2011 اإىل ما يقدر بنحو 466 مليار دولر . 

التوقعات المستقبلية للهجرة
ل �سك يف اأن لالأزمة املالية العاملية انعكا�سات �سلبية على القت�ساد العاملي عامة، 
و�سمنه اقت�سادات املنطقة العربية. اإل اأن هذه الأزمة توفر فر�سة �سانحة لبلدان 

ع�سر  يف  املت�سور  من  ولي�س  العمل.  �سوق  يف  العجز  ل�سّد  تكلفة  الأق��ل  احل��ل 
وامل�سروعات  الأموال  انتقال  على  املفرو�سة  القيود  من  كثري  فيه  تال�ست  كهذا، 
القت�سادية، اأن تظل القيود املفرو�سة على النتقال الب�سري قائمة. بل املتوقع هو 
اأن تقل حّدة القيود على انتقال الب�سر يومًا بعد يوم للوفاء باملتطلبات القت�سادية 

الراهنة وامل�ستقبلية. 

* خبري يف درا�سات الهجرة، م�سر

األزمة االقتصادية تمثل 
فرصة لبلدان الخليج إلعادة النظر 

في أنماط استقدام العمالة،
وربما النظر في نقل 

بعض المشروعات كثيفة العمالة
إلى البلدان التي يتوافر 

لديها فائض منها يلبي متطلبات 
تلك المشروعات 
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