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مجتمع وإقتصاد
تقرير  %57من العلماء في سويسرا هم من المهاجرين .أكثر
من ثلث الجسم الطبي في الواليات المتحدة مولودون
البرمجيات في
خارج البالد ،وهي حال  %70من مهندسي
ّ
وادي السيليكون .في المملكة المتحدة ،ربع موظفي
إدارة النظام الصحي لم يولدوا بريطانيين ،هناك أيضًا َي ُع ّد
الــدوري الممتاز لكرة القدم ،وهو األكثر شعبية وربحية
في العالم ،العبين من أكثر ّ من مئة جنسية مختلفة .هذه
بعض المعطيات التي تسلط الضوء على أهمية حركة

ّ
المواهب عبر حدود الدول ،وتكفي االشارة إلى أن أربعة
بلدان فقط تعتمد اإلنكليزية لغة رسمية ،هي الواليات
المتحدة ،كندا ،أستراليا والمملكة المتحدة ،تجذب نحو
 %70من كل المهاجرين أصحاب المهارات المتدفقين إلى
وعددهم  28مليونًا .وفيما ليس خافيًا
البلدان الصناعيةُ ،
ّ
أن البلدان الصناعية تعد قبلة المواهب ،تعاني مناطق
أخــرى ،وتحديدًا الشرق األوســط وبلدانه العربية ،على
مستوى االحتفاظ بالمهارات

أربعة بلدان تجذب  %70من المهاجرين المهرة
حسن شقراني
بقدر ما ُي ّ
عد التصنيف مغريًا ،إال أن
 B-H1لـيــس أح ــد أن ــواع الـفـيــروســات
ُ
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـسـ ـ ّـبـ ــب حـ ـ ّـمـ ــى قـ ــات ـ ـلـ ــة؛ إن ـه ــا
التسمية املعتمدة لبرنامج تأشيرات
ال ــدخ ــول الـقــائــم عـلــى امل ـه ــارات الــذي
ّ
ّ
تطبقه الواليات املتحدة.
ه ــو ب ــرن ــام ــج ف ــري ــد م ــن ن ــوع ــه كــونــه
يربط سياسة الحكومة على مستوى
ال ـه ـج ــرة م ــع اح ـت ـي ــاج ــات ال ـش ــرك ــات
وتطلعاتها لـجــذب املــواهــب .العمال
امل ـ ـهـ ــرة ،الـ ــذيـ ــن ي ـح ـم ـل ــون فـ ــي ال ـحــد
األدن ــى إج ــازة جــامـعـيــة ،يستفيدون
م ـن ــه ،ك ــون ــه ي ـف ـتــح ل ـه ــم الـ ـب ــاب أم ــام
اإلقــامــة الدائمة ،التي عــادة ما تكون
بــرعــايــة امل ــؤس ـس ــات ال ـت ــي جـلـبـتـهــم.
والشركات بدورها تستفيد من جذب
أمل ـ ــع األدم ـ ـغـ ــة ل ـت ـعــزيــز تـنــافـسـيـتـهــا
ف ــي اق ـت ـص ــاد ُيـ ـع ـ ّـد األول عــامل ـيــا في
إنـتــاج املعرفة واستثمارها .تتحكم

نما عدد المهاجرين
الذين يحملون شهادات جامعية
بنسبة %130
الدولة الفدرالية في مفاصل األمــور،
وبهدف "حماية" العمال املوجودين
أسـ ــاسـ ــا فـ ــي س ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل ،ت ـفــرض
عـلــى ال ـشــركــات كــوتــا عــالـيــة تدفعها
ملــن تستحضره؛ فــي عــام  ،2014كان
ّ
معدل الدخل السنوي للعامل املاهر
ال ـ ـ ــذي ق ـ ــدم إل ـ ــى ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
ف ــي إط ـ ــار ال ـب ــرن ــام ــج املـ ــذكـ ــور ،ي ـبــدأ
ّ
بحد أدنــى هــو  75ألــف دوالر .وعلى
ّ
ال ــرغ ــم م ــن أن الـ ـب ــاد مـق ـب ـلــة حــالـيــا
ع ـل ــى م ــرح ـل ــة م ــن ال ـت ـق ـي ـيــد واملـ ـي ــول
االنعزالية ،وربـمــا بعض الشطحات
العنصرية في تقويم أحوال الوافدين
إل ـي ـهــا ف ــي سـبـيــل ال ـس ـي ــاح ــة ،الـعـمــل
ً
أو العلم ،يبقى هــذا البرنامج مثاال
على الفعالية في إدارة عالقة البالد
م ـ ــع امل ـ ــواه ـ ــب وأص ـ ـح ـ ــاب املـ ـ ـه ـ ــارات
املـنـتـشــريــن عـلــى ه ــذه األرض ،وهــي
ع ـ ــاق ـ ــة جـ ـ ـ ــذب تـ ـحـ ـف ــزه ــا م ـن ــاف ـس ــة
متزايدة على املهارات بني الدول.

ّ
تركز شديد في  4بلدان

ب ــن ع ــام ــي  1990و 2010ن ـم ــا ع ــدد
املهاجرين الــذيــن يحملون شـهــادات
جامعية بنسبة  ،%130بحسب تقرير
حــديــث للبنك ال ــدول ــي ،ص ــدر أخـيـرًا،

بـعـنــوان "حــركــة املــواهــب فــي الـعــالــم".
وفــي املـقــابــل ،سـ ّـجـلــت هـجــرة الفئات
األق ـ ــل مـ ـه ــارة ن ـم ـوًا بـنـسـبــة أضـعــف
بكثير لم تتجاوز .%40
ّ
يــؤكــد الـتـقــريــر ال ـعــرف ال ـقــائــم ،الــذي
ً
ّ
ُيـ ـفـ ـي ــد أن هـ ـن ــاك تـ ـكـ ـت ــا مـ ــن الـ ـ ــدول
ي ـج ــذب امل ـ ـهـ ــارات ،م ـكـ ّـونــا م ــن ب ـلــدان
صناعية هي أعضاء نادي األغنياء،
أي مـجـمــوعــة ال ـت ـع ــاون االق ـت ـصــادي
والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ( ،)OECDف ـ ــي م ـق ــاب ــل
ُ
م ـج ـم ــوع ــة بـ ـل ــدان ت ـ ـصـ ـ ّـدر األدمـ ـغ ــة.
ّ
غير أن التقرير ُيـحــدد أكثر مستوى
ّ
ّ
التركز في هــذا املجال ،إذ يوضح أن
أربـعــة بـلــدان فقط مــن تلك املجموعة

تعتمد اإلنـكـلـيــزيــة لـغــة رسـمـيــة هي
ّ
ال ــوالي ــات امل ــت ـح ــدة ،ك ـن ــدا ،أسـتــرالـيــا
واململكة املتحدة ،تجذب نحو %70
مــن كــل املهاجرين أصـحــاب املـهــارات
امل ـتــدف ـقــن إل ــى ال ـب ـل ــدان الـصـنــاعـيــة،
وعددهم  28مليونًا.
ّ
ال ــوالي ــات املــت ـحــدة ت ـت ـبـ ّـوأ ال ـص ــدارة،
إذ إن ّ
حصتها تبلغ نصف املــواهــب
املتدفقة إلى البلدان الصناعية ،وثلث
أص ـح ــاب املـ ـه ــارات امل ـهــاجــريــن حــول
ال ـع ــال ــم .وف ــي ع ــام  ،2010وه ــو آخــر
األعوام التي يقوم عليها مسح البنك
ال ــدول ــي ،كــانــت ال ـب ــاد ت ـحــوي 11.4
مـلـيــون مـهــاجــر مــاهــر ،أي مــا يـعــادل

 %3.5من عدد سكانها اإلجمالي.
امل ـعــاي ـيــر ال ـت ــي تـعـتـمــدهــا ال ــوالي ــات
املتحدة لـجــذب املــواهــب تختلف عن
بــرنــامــج الـنـقــاط ال ــذي تعتمده كندا
ً
مـثــا .هـنــا ،على الـعــامــل املــاهــر الــذي
ي ــرغ ــب فـ ــي الـ ـهـ ـج ــرة إل ـ ــى األراض ـ ـ ــي
الـكـنــديــة أن يجمع أســاســا  67نقطة
ّ
مــؤه ـلــة يــراكـمـهــا عـبــر  6مجموعات
ً
تصنيف؛ مثال ،في مجال التحصيل
الـعـلـمــي ،يـحـصــل عـلــى  15نـقـطــة إذا
ك ـ ــان قـ ــد أت ـ ـ ّـم ب ــرن ــام ــج دب ـ ـلـ ــوم ل ـعــام
واحــد فقط بعد املــدرســة .أمــا عمليًا،
ّ
بمجرد إتمامه
فيحصل على  9نقاط
ً
عامًا كامال من الخبرة العملية.

هجرة النساء الماهرات

خيارات المهاجر اللبناني :فرنسا وأميركا
قرابة  500ألف مهاجر لبناني ّ
موزعون على خمسة بلدان هي
ّ
الواليات املتحدة بنسبة الربع تقريبًا ،تليها أستراليا فكندا وأملانيا
ثـ ّـم السعودية .هــذا مــا تفيد بــه بيانات األمــم املتحدة ،وتحديدًا
ً
برنامج اليونيسف ،والتي ُت ّ
عد إجماال تقديرات محافظة .فهي
فــي عــام  2013لــم تكن ترصد ســوى  21411مهاجرًا سوريًا
إلى لبنان مقابل نحو  550ألف مهاجر/الجئ فلسطيني .غير
أن الــافــت فــي الـحــالــة اللبنانية ـ ـ طبعًا بـغـ ّـض الـنـظــر عــن كــون
جيش املهاجرين اللبنانيني اإلجمالي ُي ّ
عد حوالى مليون ـ هو
ّ
ما ُي ّ
سجل على مستوى هجرة الطالب ،ويؤكد فرنكوفونية هذا

ّ
املسجل على هذا الصعيد .ففي عام
البلد ،مخالفًا النمط العاملي
ّ
تصدرت فرنسا الئحة البلدان التي تجذب الطالب
 2013أيضًا،
الـجــامـعـيــن الـلـبـنــايــن ب ـفــارق كبير عــن الـبـلــدان الــاحـقــة ،وهــي
الواليات املتحدة واإلمــارات العربية املتحدة وإيطاليا وأملانيا .إن
عدد الطالب اللبنانيني في بالد االفرنج هو أكبر منه في البلدان
األخــرى مجتمعة .فهل ينقلب امليزان ملصلحة كندا ،في عصر
ُ ّ
يعود فيه اليمني بقوة إلى الساحة السياسية الفرنسية ،وتشكل
ُ ّ
أوتوا العاصمة الوحيدة ربما في العالم التي تبشر بالتعايش ما
ُ
وت ّ
شرع أبواب هجرتها؟
بني األديان واألعراق،

ي ـع ــود جـ ــزء م ـهــم م ــن ت ـنــامــي حــركــة
ّ
املهارات وتركز أصحاب املواهب في
البلدان الصناعية إلى الدور املتعاظم
ّللمرأة ،إذ يقول تقرير البنك الدولي
إنه بني عامي  1990و ،2010نما عدد
النساء املهرة املهاجرات في البلدان
ال ـص ـن ــاع ـي ــة ب ـن ـس ـب ــة  ،%152وب ـل ــغ
ّ
 14.4م ـل ـيــون امـ ـ ــرأة ،لـيـتـخــطــى عــدد
املهاجرين الذكور أصحاب املهارات.
ّ
وعلى الرغم من أن األسباب الكامنة
ّ
وراء هــذا النمط من الهجرة وتركزه
أكـ ـث ــر فـ ــي أوسـ ـ ـ ــاط الـ ـنـ ـس ــاء ال تـ ــزال
بـ ـح ــاج ــة إل ـ ـ ــى مـ ــزيـ ــد م ـ ــن ال ـ ــدراس ـ ــة
ّ
والتدقيق ،إال أن "هناك أدلة متراكمة
ّ
تفيد بــأن االختالف في مدى احترام

حقوق املرأة بني بلدان املصدر وبلدان
االستقرار تلعب الــدور األساسي في
حركة التدفقات هذه".
وبالفعل ،لدى مقاربة أوضاع البلدان
ً
العربية مـثــا (راج ــع ال ـكــادر املــرفــق)
على مستوى تسهيل انــدمــاج املــرأة
ف ـ ــي س ـ ـ ــوق ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،ت ـت ـض ــح ب ـعــض
األسـبــاب التي تدفع النساء اللواتي
ّ
يتمتعن بمهارات علمية وعملية إلى
الهجرة من بلدانهن األصلية.

تسهيل هجرة الكفاءات
غير أن العمل واالنعتاق من التنميط
ّ
االج ـت ـم ــاع ــي والـ ـجـ ـن ــدري ل ـي ـســا ك ــل
الحكاية في هجرة املهارات الدولية،
ّ
إذ ُي ـف ـيــد ت ـقــريــر ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ب ــأن
البلدان األربـعــة الرئيسية التي ُت ّ
عد
ً
ّ
ك ـ ــل م ـن ـهــا ق ـب ـل ــة ل ـل ـه ـج ــرة ال ــدولـ ـي ــة،
ّ
ت ـح ــوي  18م ــن أه ـ ــم  20جــام ـعــة في
ال ـعــالــم وأك ـث ــر م ــن ثـلـثــي الـجــامـعــات
املـ ـئ ــة األول ـ ـ ــى ب ـح ـســب ه ـ ــذا امل ــؤش ــر.
هــذا الــواقــع معطوفًا على رغبة لدى
الطالب املهاجرين في االستقرار في
ال ـب ـلــدان الـصـنــاعـيــة ال ـتــي يـهــاجــرون
ً
إل ـي ـه ــا ،ي ـ ـ ـ ّ
ـؤدي مـ ـث ــا إلـ ــى ن ـم ــو ع ــدد
ال ـ ـطـ ــاب األج ـ ــان ـ ــب فـ ــي ال ـج ــام ـع ــات
ّ
األسترالية ُليشكل ربــع عــدد الطالب
اإلج ـمــالــي .وتـلـعــب سـهــولــة ان ـخــراط
الـطــاب فــي ســوق العمل دورًا مهمًا
فــي ج ــذب امل ـه ــارات إل ــى ه ــذه الـســوق
تحديدًا.

