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تع�دّ تدفق�ات اهلج�رة إىل أوروب�ا ،أو
بمعن�ى آخ�ر أزمة اهلجرة -مش�كلة حرجة
للغاية يف أوروبا؛ ملا هلا من تداعيات سياسية
واقتصادي�ة واجتامعية عىل مس�تقبل الدول
يفصل ه�ذا الكتاب التحديات
األوروبيةّ .
التي تواجهها دول االحتاد األورويب بسبب
موج�ات اهلج�رة الكثيفة ،الت�ي أثرت فيها
حاليا حتديات
بالفع�ل ،حيث تواجه أوروبا ًّ
مؤسسية واقتصادية واجتامعية جادة ناجتة عن موجات
اهلجرة ،وستبلغ أوروبا ذروهتا من استيعاب املهاجرين
يف املس�تقبل القري�ب ،إال ّ
أن أوروب�ا ،من جهة أخرى،
حتت�اج إىل عامل�ة املهاجرين غري املكلفة؛ لدعم النش�اط
االقتصادي املستدام.
حي ّل�ل هذا الكت�اب مس�ألة طاملا كانت ّ
حم�ل نقاش
حمتدم ألعوام ،وهي اهلجرة من رشقي االحتاد األورويب
غربيه ،غري أنه يتعرض ملسألة اهلجرة من وجهة نظر
إىل ّ
رشق�ي أوروب�ا .يركز الكت�اب خلال ّ
كل فصوله عىل
ّ
ّ
اجلانب االقتصادي للهجرة ،حيث يكش�ف كل فصل
من فصوله أمهية اهلجرة داخل أوروبا من حيث التنمية
يب أوروب�ا املتقدم�ة
االقتصادي�ة .ال يمك�ن ل�دول غ�ر ّ
االس�تغناء عن اهلجرة من رشقي أوروبا إليها من ناحية
اس�تمرارية األنش�طة االقتصادية ،حيث إن املهاجرين
يوف�رون العاملة الرخيصة للس�وق .غري أن للهجرة من
دول رشق�ي أوروب�ا تداعيات س�لبية بليغ�ة عىل املدى
البعي�د ،على الرغ�م م�ن آثاره�ا اإلجيابي�ة على املدى

القصير .وهن�ا يكمن إبداع ه�ذا الكتاب،
حي�ث إنه يع�رض تأثري اهلج�رة من وجهة
يب أوروبا يف الدول املس�تقبلة
نظ�ر دول غر ّ
للمهاجري�ن ،ث�م يتبعها بتحلي�ل تداعيات
اهلج�رة من وجهة نظ�ر دول رشقي أوروبا
ّ
مركزً ا عىل الدول املصدرة للمهاجرين.

يتطل�ع الفص�ل األول "إدارة املخاط�ر
لظاه�رة اهلج�رة بني الشرق والغ�رب" إىل
ثم
درج�ة اخلط�ر ألوروبا من ناحية حج�م املهاجرينّ ،
حي�اول تو ّقع نموذج إلدارة املخاطر واس�تيعاهبا؛ ً
آخذا
يف االعتب�ار عوام�ل الش�د واجل�ذب داخ�ل أوروب�ا.
خيتت�م الكات�ب ه�ذا الفصل ب�أن تدف�ق املهاجرين من
غربيه�ا يتضاع�ف بش�كل رسي�ع،
رشق�ي أوروب�ا إىل ّ
وعليه فإن أوروبا لن تس�تطيع استيعاب املهاجرين عماّ
قري�ب ،وهل�ذا جيب حتديد أس�باب نمو اهلج�رة واختاذ
االحتياطات الواجبة حلدّ هذا النمو (ص.)6
يثب�ت الفص�ل الث�اين "نم�وذج اجلاذبي�ة للهج�رة
األوروبية بني الرشق والغ�رب" بأدلة إحصائية وجود
"اجت�اه جذب داخيل لتدف�ق املهاجرين من الرشق إىل
الغ�رب" .دول االحت�اد األورويب الغربي�ة ،مث�ل أملانيا
واململكة املتحدة ،هي وجهة املهاجرين غال ًبا؛ ملا هلا من
مميزات اجتامعي�ة واقتصادية تتمثل يف مس�تويات أعىل
من التنمي�ة االقتصادية والناتج اإلمج�ايل املحيل للفرد،
ومع�دالت أق�ل للبطال�ة ،فضًل�اً عن مس�تويات أعىل
للرواتب وللمعيشة.
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مراجعات الكتب

وحي ّلل الفصل الثالث ،الذي يمكن اعتباره غري ذي
صلة باملوضوع الرئيس للكتاب ،آثار مس�توى الفس�اد
عىل النمو االقتصادي للدول ،ونجد أن الفساد ال حيتم
وجود أثر س�لبي يف النمو االقتصادي إذا أخذنا عنه يف
احلسبان بعض العوامل واملتغريات األخرى املستقلة.

ويب�دأ الفص�ل الراب�ع بافتراض أن موج�ات
املهاجري�ن لالحتاد األورويب يف األع�وام املاضية بلغت
ذروهت�ا .إال أن املبدأ األس�ايس لالحتاد األورويب ،وهو
حرية التحرك داخل منطقة شنغن ،قد متت إعادة النظر
فيه؛ نتيجة لألزمة االقتصادية والتحديات األمنية ،مثل
اهلجمات اإلرهابية يف بلجيكا وفرنس�ا .وف ًقا للكاتب،
ح�ري باالحتاد األورويب أن يعيد إصالح وتعزيز وكالة
ّ
فرونتك�س (الوكال�ة األوروبية ملراقب�ة ومحاية احلدود
اخلارجي�ة ،الت�ي توفر خدم�ات إدارة احل�دود لالحتاد
األورويب) ً
عوض�ا ع�ن إلغ�اء منطقة ش�نغن ،حيث إن
العالقة بني دول االحتاد األورويب وفرونتكس جيب أن
تقوى ،وأن يتع�اون أعضاء االحتاد األورويب فيام بينهم
أكثر.
فيما يشرح الفص�ل اخلام�س سياس�ات اهلج�رة
املتغرية اخلاصة بالنظام الرتكي ،نتيجة ملوجات اللجوء
الس�وري الكثيف�ة .وجي�ادل الكات�ب ب�أن "تركيا أدت
التزاماهتا (جتاه الالجئني) من خالل حتسني ترشيعاهتا،
وختصيصه�ا م�وارد س�خية للمس�اعدات اإلنس�انية"
(ص .)130عالوة عىل ذلك ،يدعو مارينسكو احللفاء
الغربيين للتضام�ن مع تركيا لتقاس�م أعباء اس�تضافة
الالجئني السوريني.
و يتح�دث يف الفص�ل ال�ذي يلي�ه ع�ن آث�ار تدفق
اهلج�رات من الرشق إىل الغرب داخ�ل أوروبا ،وأوهلا
ه�و أن التنق�ل داخل أوروبا مش�جع ألث�ره اإلجيايب يف
التق�دم االقتص�ادي وتقلي�ص نس�بة البطال�ة .ويمكن
الزعم أن األثر األول ،السابق ذكره ،ال يمكن استيعابه
إال إذا أدم�ج املهاج�رون بش�كل كليّ ّ يف س�وق العاملة،
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وق�د نجحت أملاني�ا واململكة املتح�دة يف دمج مواطني
دول أخرى يف أنش�طتها االقتصادية ،وذلك المتالكهام
اقتص�ا ًدا يعمل بش�كل جيد .إال أن ه�ذا ال ينطبق عىل
دول رشق�ي أوروبا ،مثل روماني�ا وبلغاريا ،حيث إهنا
تع�اين انعدام األم�ان الوظيف�ي ،ومع�دالت عالية من
البطال�ة م�ن مواطنيه�ا ،وه�ذا ال يمكنه�م م�ن حتقيق
االندم�اج اللازم للمهاجري�ن .ونتيجة لذل�ك ،تعود
اهلج�رة بحال�ة م�ن االزدهار على اقتصادي�ات الدول
املس�تقبلة للمهاجرين يف حالة واحدة هي كوهنا متتلك
فعالاً بشكل جيد .ومن هنا ،فإن اقتصاد الدول
اقتصا ًدا ّ
املتقدمة هو املس�تفيد األكرب من تد ّف�ق اهلجرات ،فبعد
إدم�اج املهاجرين يف س�وق العاملةّ ،
تق�ل البطالة ويزيد
اإلنت�اج والعائ�دات .واملفارق�ة أن املهاجرين والدول
املصدّ رة هل�م ال يتمتعون هبكذا نتائج اقتصادية إجيابية،
يب أوروبا املتقدمة .ولعل األثر
كالتي تتمتع هبا دول غر ّ
املص�درة للمهاجرين هو
اإلجي�ايب العائد على ال�دول
ّ
تقليل مع�دّ ل البطالة هناك ،بينام تع�ود اهلجرة بعواقب
س�لبية عدي�دة عليه�ا عىل امل�دى البعيد .وم�ن الناحية
األخرى ،تشير أصوات الربيكزت (انسحاب اململكة
املتح�دة من االحت�اد األورويب) واالنطباعات الس�لبية
جت�اه األجان�ب يف أملاني�ا إىل أن ه�ذه ال�دول تواج�ه
ثقافيا.
صعوبات يف دمج املهاجرين ًّ
أم�ا الفص�ل ال�ذي يلي�ه فيتن�اول آثار اهلج�رة عىل
الديموغرافي�ا (عل�م دراس�ة الس�كان) كما يف حال�ة
روماني�ا ،فبع�د انضامم روماني�ا إىل االحت�اد األورويب،
ب�دأ الروماني�ون باهلج�رة إىل أوروبا الغربي�ة بح ًثا عن
احلرية وظروف معيش�ية أفض�ل .وكان أكثر املهاجرين
عىل العموم من الش�باب وصغار السن ،ونتج عن هذا
حدوث ش�يخوخة س�كانية يف رومانيا اآلن ،إضافة إىل
أن الشباب املهاجرين يتمتعون بمهارات وتعليم عال بام
يتناسب مع الطبع االنتقائي للدول املستقبلة هلم .وهذا
املص�درة للمهاجرين" :خس�ارة
يعني خسران الدولة
ّ
املدربة" (ص ،)194فمنذ
الشباب وخسارة قوة العاملة ّ

التسعينيات وحتى اآلن هاجر  15%من سكان رومانيا

س�بب خس�ارة حقيقية
إىل دول أوروبي�ة أخرى ،وهذا ّ
لروماني�ا .وعلى نح�و مغاي�رّ ،
ف�إن هذا الوض�ع يعني
وج�ود ش�يخوخة س�كانية ،وتزاي�د الس�كان املعالني،
وفق�دان الش�باب واملتعلمين ،كام يعني إه�دار نفقات

الدولة اخلاصة باملهاجرين .عىل س�بيل املثال كان هناك

 150000باح�ث يعمل�ون يف روماني�ا يف تس�عينيات
الق�رن املايض؛ بينما يوج�د اآلن  12000باحث فقط
(ص .)225ويتس�اءل الفص�ل الذي يليه عّم�اّ إذا كان
اشتراك الطلب�ة يف برام�ج إيراس�موس لتب�ادل الطلبة

رئيس�ا للهج�رة ،حيث أظهرت الدراس�ات
يعدّ س�ب ًبا ً

أن الطلبة الذين ش�اركوا يف إيراس�موس ومنح العمل
يرغبون يف اهلجرة أكثر من بقية الطلبة يف رومانيا.

خصص للقضايا
أ ّما اجل�زء الثاين من الكتاب فق�د ّ
واحل�االت اخلاصة ببلدان اهلجرة .وقد كتبت األقس�ام
الت�ي تل�ت الفصل التاس�ع اعتما ًدا عىل حال�ة رومانيا
بوصفه�ا مث�الاً لدول اهلج�رة ،وفيها أدرجت أس�باب
غربيها ،التي
ونتائج اهلجرة من بلدان رشقي أوروبا إىل ّ
مصدرا
نت�ج عنها اعتبار اهلجرة من الشرق إىل الغرب
ً
خيص
خاص�ا
ًّ
للتع�رف عىل منظور أوروب�ا الرشقية فيام ّ
ّ
وامله�م هنا هو ّ
أن ه�ذا الكتاب مصدر
مس�ألة اهلجرة.
ّ
للمهتمني باهلج�رة داخل أوروب�ا ،وبتأثريها يف
عظي�م
ّ
اقتصاديات الدول املستقبلة واملصدّ رة للمهاجرين.
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