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⋆ ⋆ ⋆

PREMIÈRE PARTIE (A)

SYNTHÈSE DE DOCUMENTS

Contenu du dossier : trois articles et un document iconographique pour chaque langue. Les
documents sont numérotés 1, 2, 3 et 4.

Sans paraphraser les documents proposés dans le dossier, le candidat réalisera une synthèse de
celui-ci, en mettant clairement en valeur ses principaux enseignements et enjeux dans le contexte
de l’aire géographique de la langue choisie, et en prenant soin de n’ajouter aucun commentaire
personnel à sa composition.

La synthèse proposée devra comprendre entre 600 et 675 mots et sera rédigée intégralement
dans la langue choisie. Elle sera en outre obligatoirement précédée d’un titre proposé par le
candidat.

⋆ ⋆ ⋆

SECONDE PARTIE (B)

TEXTE D’OPINION

En réagissant aux arguments exprimés dans cet éditorial (document numéroté 5), le candidat
rédigera lui-même dans la langue choisie un texte d’opinion d’une longueur de 500 à 600 mots.

⋆ ⋆ ⋆
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A –DOCUMENT 1 :  

ما السبیل إلى الحد من ظاھرة ھجرة العقول واألدمغة من العالم العربي؟  
2016أیلول / سبتمبر  15الجزیرة نت ،   

حوار:   
شكل ھجرة العقول العربیة إلى خارج أوطانھا ھاجساً مخیفاً للحكومات والمنظمات على حد سواء. ت

تزاید أعداد المھاجرین خاصة من الكوادر العلمیة وتكتسب ھذه الظاھرة أھمیة متزایدة في ظل 
المتخصصة، لما لھا من آثار سلبیة تتمثل في حرمان ھذه الدول من االستفادة من خبرات ومؤھالت ھذه 

الكفاءات لتؤثر سلبا على تطور االقتصاد القومي وعلى التركیب الھیكلي للسكان والقوى البشریة.  
القیود  لعربیة حول العمل والبطالة یعزو ارتفاع معدل الھجرة إلى تزایدالتقریر العربي األول للجامعة ا

الدول العربیة، ما یترتب علیھ  المفروضة على حریة ممارسة البحث العلمي والفكري الحر في أغلب
والفكریة العربیة داخل أوطانھا وترقبھا فرص الھجرة إلى  شعور متزاید باالغتراب للكفاءات العلمیة

الخارج.  
% من العلماء، یھاجرون 15% من المھندسین و23األطباء العرب و % من50ویوضح التقریر أن نحو 

ال یعودون  % من الطالب العرب الذین یدرسون في الخارج54الوالیات المتحدة وكندا سنویا، وأن  إلى
إلى بالدھم.  

ویكمن خطر  یب أضراره كل مواطن ھذا النزیف القاتل في تأثیره على مستقبل الوطن العربي إذ تص 
عربي ولعدة أجیال، ذلك أن حرمان عجلة التقدم في أي بلد من العقول واألدمغة والخبرات الالزمة 

لتحریكھا یترك آثاره السلبیة على مختلف نواحي الحیاة االقتصادیة والثقافیة والتربویة والصحیة.  
م العربي؟ما السبیل إلى الحد من ظاھرة ھجرة العقول واألدمغة من العال  

:زھیر محمد القماطي، مھندس حاسوب، لیبیا   
الحقیقة أن ھناك العدید من األسباب التي یزخر بھا الوطن العربي سببت ھذا النزیف القاتل في فقدان 

العقول العربیة وسأذكر أھمھا من وجھة نظري:  
،العقول العربیة احتقار أوال الكثیر أن أي موطن غربي ذو ربما یدرك  ،أو لنقل إھمالھا في أحسن الحاالت 

كفأه عالیة في بلده یكرم على كافة الصعود ویلقى التأیید والمؤازرة من كافة منظمات المجتمع من منظمات 
ناھیك عن الدعم المالي والنفسي حتى یشعر أنھ في  بل یصل إلى حد تجنید أناس لحمیتھ، علمیة وسیاسیة 

ما ھنا في الوطن العربي ولألسف فأن التكریم واالحترام أ یم خارج بلده ووطنھ،جنات عدن وأن ال نع
والتقدیر ال یكون إال للمغني أو الممثل أما العلماء فلھم هللا أو شركات الغرب التي تتھافت علیھم وتجندھم 

لتطویر والرقي بمجتمعاتھم الغربیة.  
 ،العلمیة داخل المجتمعات العربیةثانیا الدعم المالي: الجمیع یعلم أنھ ال یوجد دعم مادي حقیقي للمؤسسات  

حتى العقول التي آثرت البقاء في  ،وبالتالي العلماء العرب یعشون حیاة قاسیة داخل مجتمعاتھم العربیة
أوطانھا اتجھت إلى المؤسسات األجنبیة سوء إلى شركات غربیة موجودة في بلدانھم أو منظمات أجنبیة 

وھناك الكثیر الكثیر من القصص التي یدمي لھا القلب من  ،تعمل لمصالحھا داخل بلدان الوطن العربي
عقول عربیة تركت المؤسسات الوطنیة واتجھت إلى بلدان غربیة أو إلى مؤسسات اجنبیة ال لشيء إال ألن 

 لھذه العقول لم تجد الدعم المرجو من بني جلدتھا فاتجھت إلى اآلخر الذي یغدق علیھا من األموا
ر.والرفاھیة الشيء الكثی  

الحل: أرى أن الحل في النقاط التالیة  
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ومسح فكرة أننا ال نملك  توحید الرؤیا والعمل لصالح أوطانھم،و ،أوال تكاتف النخب السیاسیة العربیة
القدرات التي تؤھلنا الن نكون سادة العالم من جدید.  

ثانیا لداخل للعمل في مؤسسات تمویل المؤسسات والشركات العربیة الوطنیة وتجنید العقول العربیة في ا 
ة سبل العیش الكریم لھم.جلب علمائنا من الغرب وتوفیر كافوطنیة ودفع الغالي والرخیص ل  

وخلق منطق جدید وھو أن العرب كانوا اسید العالم ویمكنھم أن یكونوا كذلك مرة أخرة .. ال  اإلبداعثالثا 
لق بالغرب وان ال حضارة من غیرھم تطویر أن نزرع فیھم منطق األمر الواقع الذي یدفع باإلیمان المط

خدمات المجتمع من صحة وتعلیم واقتصاد، وخلق رؤى جدیدة یمكنھا كسر منطق الحیاة في الغرب أجمل 
وأروع وأكثر انفتاحا وتقدما.    

من سوریا  راسف  
-:أن اإلجابة على سؤالكم حول كیفیة الحد من ھجرة العقول العربیة من وجھة نظري ھو كما یلي  

االھتمام بھذه العقول كتوفیر لھم االمتیازات العالیة، مثل المسكن والمواصالت والتأمینات الصحیة بحیث 
ال یكون ھناك أي إغراء للذھاب إلى دول أخرى، التقدیر المادي للعلماء والموھوبین والمخترعین في 

بدون تمییز یذكر، فوق  المجتمع العربي، فھم خاضعون لروتین الرواتب مثل أي موظف خامل أو جاھل
شغل في مجتمعنا العربي بضرورات العیش ویضیع وقتھ الذھبي في تراب نھذا فالعالم والموھوب ی

المشاغل الیومیة وال یحصل إال على (المعاش) أي ما یجعلھ یعیش على الكفاف أو شبھ الكفاف بینما بعض 
ة، ودجالو الطب الشعبي والخلطات والمرتشون والفاسدون والمتاجرون بالسلع المغشوش نالمسؤولو

..المجھولة الضارة، یربحون ضعف راتبھ عشرات المرات، وھم یفسدون وال یصلحون  
االھتمام المستمر بتطویرھم من خالل إرسالھم في بعثات خارجیة أو إعطائھم دورات تدریبیة عالیة، 

م، مما یجعلھم یستطیعون إجراء بحوثھم، توفیر البیئة العلمیة المناسبة ألولئك العلماء وللموھوبین بشكل عا
وإكمال تجاربھم، وتحقیق مواھبھم وذاتھم، وتفجیر طاقاتھم، فال یھربون إلى المجتمعات الغربیة التي 

تحقق لھم البیئة العلمیة المتقدمة التي تمكنھم من البحث وتساعدھم على اإلبداع واالختراع وتقدم لھم كل 
  .اإلمكانات

الدبلوماسیین ورجال األعمال والمثقفین قد زاروا الدول الغربیة واطلعوا على تجربتھم  الكثیر منا العرب
في ترتیب أمور حیاتھم واالرتقاء بدولھم علمیا وعملیا، وكیف ان الطبیب والمھندس والعالم وغیرھم من 

تسھیالت أصحاب العقول یعیشون حیاتھم براحة كبیرة وقتھم لعلمھم وتطویر عملھم وذلك كلھ بسبب ال
والدعم بشكل أنواعھ المقدم لھم، بل في حال انجاز شيء جدید یتم االحتفال بھ وتقدیره، وإعطائھ الجوائز 
فلماذا ال یقوم أصحاب القرار باتخاذ اإلجراء السریع والمناسب، لماذا ال یطبقون ما یرونھ في أوروبا، أم 

.ھي فقط للشرب والتنزه، وقضاء األوقات الجمیلة  
  



4	
	

A –DOCUMENT 2: 
ھجرة العقول   

الحوار المتمدن  سوسن شاكر مجید  5/  6/  2012 - 3749العدد: -  

الیمكن ان تكون ھنالك ھجرة او نزوح بدون اسباب منطقیة تدفع الكتل البشریة الى ترك مواطنھا االصلیة 

لكي تدخل الى دوامة المجھول الذي دائما ما یرافق اي عملیة من ھذا النوع. ولكي نفھم بشكل جید ھجرة 

ي تقف وراء ذلك النوع من الھجرة الكفاءات العلمیة من مواطنھا االصلیة فال بد لنا ان نبحث بالدوافع الت

التي باتت ظاھرة تؤرق المتخصصین بسبب حجم الخسائر الكبیرة التي تتحملھا اقتصادیات الدول النامیة 

والتي تعكس بظاللھا على حركة وتطور ونمو المجتمعات .  

العوامل الطاردة للكفاءات  

لمعوقات تعیق عملیة التطور الفكري ت بانھا مجموعة من االسباب وااتعرف العوامل الطاردة للكفاء

والعلمي لدى العلماء والمفكرین مما یحفزھم ویدفعھم الى اتخاذ قرار الھجرة او النزوح الى المكان الذي 

یؤمن لھؤالء القدر الكافي من عوامل االستقرار مدعوما بمحفزات االبداع. وتعود االسباب الى:  

 1- : اكمةقسوة وسوء تقدیر النظم السیاسیة الح    

فعلى سبیل المثال فقد قاست جمھوریة العراق من سوء تقدیر االنظمة السیاسیة الحاكمة والى غیاب 

الدیمقراطیة التي تؤمن المناخ االمثل للتطور العلمي والتنوع الفكري في میادین العلوم المختلفة. ونتیجة 

ت العراقیة سواء نتیجة االقصاء الجبري او الى معاییر الوالء واالنتماء فقد توارت اعدادا كبیرة من الكفاءا

الھجرة الى خارج حدود الوطن نتیجة الى اختالف الراي والموقف حیث ادت بالنتیجة الى توقف العطاء 

العلمي لتلك الكفاءات االمر الذي اثر بشكل مباشر على مستویات التعلیم النوعي والمساھمة في تخریج كم 

ت جدیدة الى مفاصل التنمیة االقتصادیة في العراق. كبیر من كفاءات جدیدة تضخ طاقا  

2- : السیاسیة والحروب االھلیة التي تطال اھل العلم والمعرفة االضطرابات    

بعد تغییر النظام السیاسي  2003فقد بلغت الخسائر العراقیة من ھجرة العلماء والكفاءات ما بعد عام 

% من عملیات االغتیال التي تمت بحق 85یك عن الف اكادیمي ناھ 17العراقي الى ھجرة اكثر من 

تم بدوافع سیاسیة بحتة ونسبة ضئیلة منھا كان محركھا الدوافع االجرامیة . الكفاءات العراقیة منھا ما  

3- : القیود السیاسیة المفروضة على البحوث العلمیة    

دول النامیة فقد یتدخل النظام نتیجة الى طبیعة النظم السیاسیة الحاكمة ونھجھا االمني في العدید من ال

الحاكم بفرض رقابة مشددة على تحدید ونوعیة البحوث العلمیة التي یتم التعامل معھا خدمة لرؤیتة 

في دراسة  العلميالسیاسیة. مما یدفع كم ھائل من العلماء والمفكرین ان یترددوا في تحقیق طموحھم 

وتقدیم الحلول العلمیة المناسبة لھا بسبب قد تكون  وتحلیل مواطن الخلل في ظاھرة ما من اجل معالجتھا

.نتائج تلك االبحاث والحلول مخالفة لطبیعة وسلوك المؤسسة الحاكمة  
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4- : العوامل االجتماعیة الطاردة    

قد تلعب العوامل االجتماعیة ( واسلوب نمط العیش ) دورا طاردا للكفاءات العلمیة حیث ان العدید من 

الكفاءات العلمیة من التي تلقت علومھا في البالد الصناعیة المتقدمة قد تجد موانع اجتماعیة في االندماج 

لسلوكي . مرة اخرى في المجتمعات التي تركتھا نتیجة الى التباین االجتماعي وا  

5- : العوامل االقتصادیة الطاردة    

. انخفاض وتدني مستوى المعیشة والدخل الفردي. أ  

. قلة االنفاق على البحث العلمي متمثلة في ضعف میزانیات البحوث العلمیة المخصصة من قبل الدولة. ب  

ج وخطط ھذه الدول فیما بینھا . الحواجز اإلقلیمیة بین الدول العربیة وغیاب التكامل الھیكلي وتنافر برام ت

.الى خارج حدود البلدان العربیة  األمر الذي شكل عامال مھما من عوامل الطرد للكفاءات العربیة  

6- : العوامل التقنیة والعلمیة الطاردة    

التخلف التقني في اصول البحث العلمي واستقاء المعلومات والمصادر من مواقعھا المختلفة من العالم عن 

والدوائر التلفزیونیة المغلقة والمفتوحة. االمر الذي  كاألنترنیتوسائل االتصال المعرفي الحدیثة  طریق

في المؤسسات العلمیة على  المتوفرةیجعل من سھولة استخدام وسائط التكنلوجیا الحدیثة في البحث العلمي 

مراكز البحثیة العمالقة. من ریاض االطفال وانتھاء بكبریات ال ختالف مستویاتھا التعلیمة ابتداءا  

7- : العوامل الثقافیة الطاردة    

. زیادة نسبة الوعي السیاسي واالجتماعي لدى شریحة الشباب في مجتمعاتنا العربیة وقد تختلف نسب ھذا  أ

الوعي من بلد الى اخر نتیجة الى المعطیات السیاسیة والثقافیة في المجتمعات العربیة.  

قالید في المجتمعات المتخلفة وتمركز القوة االقتصادیة والسیاسیة في أیدي . سیادة العادات والت ب 

مجموعة من ذوي المصالح مما یقلل فرص التقدم امام الكفاءات العلمیة النشطة منھا خصوصا.  

. وجود التفرقة الواضحة بین خریجي الجامعات الوطنیة وخریجي الجامعات االجنبیة. مما ادى الى  ت

في الخارج وساعد على انتشار استخدام الكفاءات االجنبیة وبالتالي قلل من الفرص امام  تشجیع الدراسة

الكفاءات العلمیة الوطنیة مما شكل دافع طرد لھم الى خارج حدود الوطن.  

صحاب المھن المختلفة خاصة الحرفیین والمھنیین اذ ان القیم أ. نظرة المجتمع المتواضعة الى  ث

الى تقدیر او  لال تمیلبعض المجتمعات المتخلفة ومن بینھا المجتمع العربي  لخاطئةواالحضاریة الموروثة 

احترام المھارات الفنیة وبالتالي ال تولیھا االھمیة او العنایة الالزمة.  

االنتماء العائلي او الحزبي, او التفرقة ضد  ساس الدین,ألتفرقة ضد الكفاءات العلمیة على . تعدد صور ا ج

المتزوجین من أجنبیات.  
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A –DOCUMENT 3: 

نماط ھجرة الكفاءات العلمیةأ  

-الحوار المتمدن	، ھاشم نعم - 1860العدد:   2007  /3  /20 -  12:0 	

لحدود االندماج االقتصادي العالمي ال یشمل فقط تزاید حركة السلع والخدمات ورؤوس األموال عبر ا

ملیون إنسان یشكلون  200الدولیة لكن یشمل أیضاً الحركة المتزایدة لألشخاص. حیث یقدر بأن حوالي 

% من سكان العالم یعیشون في بلدان غیر بلدان والدتھم. ھذه األعداد من المتوقع أن تزداد بسرعة في 3

.علمیةالعقود القادمة. جزء مھم من ھذه الحركة یشمل ھجرة أصحاب الكفاءات ال  

شھد العقدان الماضیان ظھور سوق الھجرة العالمي للكفاءات. وھذا یشمل كل مستویات الكفاءات لكن 

المنافسة الحقیقیة تدور حول األشخاص الذین یتمتعون بكفاءات عالیة. واآلن ھناك نمط معقد من حركیة 

متعددة االتجاھات وتشمل معظم المتخصصین في المجال المھني واإلداري والتقني. ھذه الحركات تكون 

الدول بدرجة كبیرة أو صغیرة. ویمكن أن یُطلق علیھا "تبادل العقول الدولي". وفي رأینا یمكن استخدام 

ھذا المصطلح للداللة على ھجرة الكفاءات بین الدول المتقدمة ولیس بین الدول النامیة والمتقدمة حیث 

آلن أن عدداً من الدول أكثر نشاطاً من غیرھا كي یكون صافي تتسم الھجرة بطابع االستنزاف. والمالحظ ا

.ربحھا موجباً من ھذا التبادل  

إن المحفزات الرئیسیة للمنافسة في سوق الھجرة العالمي تأتي من الحكومات وأرباب العمل متعددي 

قد قادتا الجنسیة. وأیضاً تتنافس أنظمة الصحة الوطنیة من أجل جذب المتخصصین في المجال الطبي. و

استرالیا وكندا المنافسة في الثمانینات من القرن الماضي وتبعتھما الوالیات المتحدة األمریكیة في 

التسعینات. أما أوروبا فقد ظلت غیر مكترثة بدرجة كبیرة لھذه المنافسة حتى وقت متأخر من التسعینات 

ة في سوق ھجرة الكفاءات. لكن مع عمل قلیل وفي الغالب عدم وجود نقاش جدي حول المنافسة الدائر

نقص العمالة في قطاع تكنولوجیا المعلومات على الخصوص عزز من توجھ الحكومات األوروبیة لتكیف 

سیاساتھا لتكون أكثر تأییداً للدخول في ھذا النوع من المنافسة. ویواجھ أرباب العمل على المستوى العالمي 

جدیدة والتكنولوجیا التي تتطلب مھارات معینة لكن یجدون أنھ اآلن مشكلة اندماج العملیات االقتصادیة ال

 یتوجب علیھم دخول المنافسة عالمیاً حیث منافسیھم الرئیسیین من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة

OECD  بلداً منھا الكثیر من الدول الغربیة 40التي تضم.  

المھارة بشكل متزاید جزًء ال یتجزأ من السیاسات  تصبح الھجرة الوافدة خصوصاً ھجرة الكفاءات العالیة

الوطنیة المتعلقة بالتطور التكنولوجي واالقتصادي. بسبب أن عدداً من أصناف العمل یتم تأمینھا عالمیاً. 

وقد فرضت أسواق العمل تحدیات وفرصاً بالنسبة لتشكیل الرأسمال البشري على المستوى الوطني. 

ربح أو تخسر رأسماالً بشریاً مھماً بواسطة المشاركة في الحركیة الدولیة ویمكن للدول والمناطق أن ت
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للعمل عالي الكفاءة. تماماً ھذه المشاركة ال یمكن أن تكون اختیاریة ولكن تفرض نفسھا كحقیقة عالمیة. 

 وتصبح التقلبات في سوق العمل المعولم على المستوى الوطني أقل اعتماداً على ظروف العمل المتغیرة

في بلد األصل (مثل الرواتب والمحفزات األخرى) ومن ثم تكون أكثر انعكاساً للوضع على المستوى 

  .العالمي

ترافقت العولمة مع زیادة تنوع تیارات الھجرة الدولیة وأبرزت تحدیات جدیدة أمام الدول وقد حفز ھذا 

حددت بإطار عریض ھیمن على البحث في الھجرة وبنیتھا الجغرافیة النقاش حول حركیة السكان التي 

نتائج بحوث الجغرافیة السكانیة خالل الثمانینات والتسعینات من القرن الماضي. ھذه البحوث كشفت كیف 

أن كال من السیاقات االقتصادیة /المؤسساتیة والثقافیة/ الجنسیة لھجرة العمالة الماھرة شكلت االنتقاء 

سمالیة. وقد لعبت الحكومات الوطنیة أدواراً مختلفة في الجنسي والمھني لالنتقال ضمن الشركات الرأ

تعزیز الھجرة الدولیة المغادرة كإستراتیجیة للتنمیة. وشملت اإلستراتیجیة األخیرة كال من العمالة ذات 

  .المھارات العالیة وغیر الماھرة

إلى الالجئین ألسباب  ومن المالحظ أن المھاجرین الدولیین الوافدین ھم مجموعة غیر متجانسة. فباإلضافة

إنسانیة وسیاسیة واقتصادیة ھناك أیضاً حركیة متزایدة لألشخاص الذین یحملون مؤھالت علمیة مثل 

الجامعة یعبرون الحدود الدولیة كھجرة ماھرة ھذه الھجرة باتت أھمیتھا تتزاید بشكل ملحوظ. على أیة 

بعید أن یكون مضموناً. فمثالً ھناك حاالت األطباء حال االنتقال الممھد أو السھل للكفاءات من بلد إلى آخر 

إضافة لذلك فأن الخبرة  .األكفاء المھاجرین الذین یعملون كسائقي تكسي في مدن مثل سدني ونیویورك

 ً   .والتدریب ال تكون دائماً قابلة للتحویل أو للنقل دولیا

 

رة الكفاءات ألنھا تسیر في اتجاه واحد بالنسبة للدول النامیة فھي الخاسرة في أغلب األحوال من حركة ھج

أي منھا إلى الدول المتقدمة وبدرجة أقل إلى دول نامیة أخرى باألخص تلك التي تمتلك الموارد المالیة 

-1960مثل الدول النفطیة. فمثال تشیر اإلحصاءات الرسمیة األمریكیة إلى أن الفترة ما بین  شھدت  1987

یة من الدول النامیة إلى الوالیات المتحدة وكندا وال یزال العدد في ألف كفاءة علم 850ھجرة أكثر من 

تنامي مضطرد. وقد ذكرت مجلة العلوم السیاسیة واالجتماعیة األمریكیة في الثمانینات من القرن الماضي 

ملیار دوالر خالل عقد من الزمن  50أن الوالیات المتحدة وكندا ربحتا من ھجرة أصحاب الكفاءات إلیھما 

.قطف  
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-               DOCUMENT 4  

-   

 
 

 

من موقع مصر الیوم  
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B-EDITORIAL :  

متى یتوقف نزیف ھجرة العقول العربیة  
 9402العدد: ، 07/12/2013 : العرب، صحیفة یاس خضیر البیاتي 

ال جدال في أن الوطن العربي تعرض منذ زمن بعید الستنزاف في طاقاتھ المادیة واالقتصادیة واالجتماعیة، 

المجتمع ودینامیكیتھ، ومزق كیاناتھ االجتماعیة والثقافیة، وعطل تطویر العقل وھو استنزاف أضعف حركة 

وتنمیة العلم واإلنسان. فھذا االستنزاف لم یكن معزوالً عن التفكیر الغیبي أو السلطوي االستبدادي الذي تحكم في 

أن خسارة المجتمع من جراء  ثقافة المكان والزمان، وأدى إلى شیوع ثقافة الالمباالة تجاه ظواھر الحیاة. بمعنى

االستنزاف المجتمعي، ما كان یحدث لوال تخلف مؤسسات المجتمع وركودھا، وعدم فعالیتھا في إدارة األزمات، 

.وابتكارھا أسالیب علمیة لمواجھتھا، واستشرافھا للمستقبل  

فعل الفتقاد أصحابھا للحریة  إن ھجرة العقول أو الكفاءات ظاھرة تاریخیّة لم ترتبط بمكان أو زمان، إنما ھي ردة

وبیئة اإلبداع، واختناقھم بدخان بیئة ملوثة سیاسیّا واجتماعیا واقتصادیا، وھي بیئة تنبذ العلم في ممارساتھا، 

.وتكرس لمفھوم الجمود الفكري والعقلي  

أعمق بكثیر مما  ولم تكن ھجرة العقول مرتبطة بالعرب فقط، فھي بدأت عالمیا، ولكن آثارھا االقتصادیة والعلمیة

في مجتمعاتنا التي تعاني من أمیّة أبجدیّة وأمیّة حضاریّة وفقر في المعاییر العلمیّة، وتلوث بیئي في اإلبداع 

وتعني انتقال أھم رأسمال  .والعلم، وھو ما یجعل ھجرة العقل من الموطن إلى الوطن اآلخر خسارة ال تعّوض

المثقف، المؤثر في تطور االقتصاد القومي وعلى التركیب الھیكلي اقتصادي للبلد أال وھو الرأسمال البشري 

.للسكان والقوى البشریة، وحرمان الدول العربیة من االستفادة من مؤھالت ھذه الكفاءات  

استراتیجیا، تعتبر ھجرة العقول نزیفا خطیرا غیر منظور للمجتمعات العربیة، حیث المعادلة الصعبة بین رؤیة 

لعربي، وھجرة العقول المتخصصة في أبرز االختصاصات العلمیة النادرة كالجراحات الدقیقة تحدیث المجتمع ا

والطب النووي، والعالج باإلشعاع، والھندسة اإللكترونیة، والھندسة النوویة، وعلوم اللیزر، وعلوم الفضاء، 

.والھندسة الوراثیة، إضافة إلى العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  

ونموذج معاصر  .ستراتیجیة لنموذجین من الھجرة: نموذج تقلیدي، وھو الھجرة إلى الخارجوباختصار ھناك ا

الھجرة إلى الداخل)، واستثمار العقول العربیة )تبنتھ الشركات العابرة للحدود بإقامة مراكز بحوث داخلیا 

واقتصادیة تخدم مجتمعاتھا  لمصلحتھا السیاسیة واالقتصادیة والمالیة، دون أن یكون للدول العربیة فوائد علمیة

.بمعنى أنھا أصبحت صورة لالستغالل وسلب القدرات الطبیعیة والبشریة  

إن ھجرة العقول أضعفت المؤسسات العلمیة واألكادیمیة ومراكز البحث العلمي، وأصبحت الجامعات العربیة 

اإلنفاق العربي على البحث تعاني خلال في ندرة التخصصات العلمیة، وتدھورا في البحث العلمي، حیث معدل 

بالمئة سنویا من الدخل القومي، یقابلھ تخلف وعجز تنموي وإخفاق علمي  0,002العلمي ال یزید على 

وتكنولوجي ومشكالت معیشیة، وضعف مستوى األجور والرواتب التي یتقاضاھا الباحثون والعلماء. ولھذا 

ظھورھا للدولة والمجتمع، إما عن طریق البحث عن السبب أدارت أعمدة الفكر والثقافة في الوطن العربي 

، في ظل غیاب الرموز الحضاریة والفكریة عن »فضائل الغربة«أوعن طریق البحث عن » فضائل العزلة»
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.عقل صانع للقرار السیاسي  

ادي قانونیاً، إن الدول العربیة بحاجة إلى وضع قوانین متطورة لجذب العقول المھاجرة، وإیقاف النزیف االقتص

الذي تتعرض لھ، وإیجاد تنسیق قانوني بینھا وبین المؤسسات الدولیة ذات العالقة لحمایة العقول العربیة 

.المھاجرة، وحمایتھا من االستغالل غیر اإلنساني للشركات الدولیة عابرة الحدود  

ي یؤدي إلى أن تكون إن نزیف الھجرة یحتاج إلى خطة تنظیمیة وإداریة لوقف الھجرة أو تنظیمھا باالتجاه الذ

فعالة في تطویر المجتمعات العربیة، ال لتصبح عبئا مضاعفا على المشكالت الكثیرة التي یتعرض لھا الوطن 

بمعنى آخر، إننا بحاجة إلى عملیة تنظیم لھجرة العقول مرتبطة بحاجات المجتمع ومؤسساتھ، وإلى إدارة  .العربي

.فعالة تستجیب لعملیة التنظیم والتخطیط  

) ملیار دوالر في السبعینات، وأكثر من 11إن األقطار العربیة تكبدت خسائر جسیمة جراء ھجرة العقول بلغت (

ملیار دوالر في الوقت الحاضر، وھي خسارة غیر منظورة في اقتصادیات ھذه البلدان. ونعترف أن ھجرة  200

صلیة للمھاجرین، وتحسین الوضع االجتماعي العقول تؤدي إلى تأمین الملیارات من العملة الصعبة في البلدان األ

للعائالت الفقیرة، إال أن بعد ھذه الكفاءات عن مواطنھا األصلیة یعني حتما توسع الفجوة بین الدول الغنیة والدول 

.الفقیرة، وتأثیرھا في المخططات التنمویة العربیة االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة  

العربي في تعزیز التوعیة العربیة بھذه الظاھرة، وبأھمیة البحث العلمي في ومن الضروري أن یسھم اإلعالم 

الحیاة العربیة، ورفع الثقة العربیة بقدرات العلماء العرب ودورھم بالنھوض في المسیرة العلمیة العربیة من 

إلعالم وجعلھم خالل تعریف المجتمع العربي بإنجازات ھؤالء العلماء العرب وعطاءاتھم، وتكریمھم في وسائل ا

.قدوة لألجیال المقبلة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


