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 العربية الكفاءات هجرة

 

 أكثر ظاهرة تأصبح ،"األدمغة هجرة" ابسم واملعروف عام، بشكل واملهنيني املوهوبني، األفراد هجرة

 العربية االقتصادات من العديد فشلت حني فيف. املاضية القليلة السنوات خالل األوسط الشرق يف انتشارا

 من العامل أحناء مجيع ىف املرتفع الدخل ذات البلدانهبم  ترحب واملوهوبني، املهرة للشباب فرص توفرييف 

 .عملهم يف اسواق الثغرات سد أجل

 هذه من االستفادة وكيفية العربية الكفاءات هجرة ظاهرة على الضوء تسليط هو الورقة هذه من واهلدف

 .العربية التنمية خلدمة وتكييفها الكفاءات

 

 

Migration of Arab talent 

 

The migration of talented individuals, and professionals in general, better 

known as the "Brain Drain", has become a more widespread phenomenon 

in the Middle East in the past few years. While many Arab economies fail 

to offer opportunities to skilled and talented young people, high-income-

countries welcome the best and the brightest from all over the world in 

order to fill their employment gaps. 

The aim of this paper is to shed light on the phenomenon of migration of 

Arab talent and how to take advantage of these efficiencies and adapted to 

serve Arab development. 
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 مقدمة: 

 لفتح وشرط واختيار، اضطرار هي .قبله اتريخ اتريخ،و�اية بداية فهي املعاين، كثرية العرب عند اهلجرة

 يف والبقاء األول وطنه إىل للعودة السعي دائم واملهاجر .إليها املهاَجر األوطان كما منها املهاَجر األوطان
 .كليهما عن غريباً  كان أن بعد منهما أي يف غريباً  يعود فال الوطنني يتملك الثاين، وطنه

 قدمي يف كان وما .أفضل حياة شروط هلم حيقق واجلماعات لألفراد طوعي ترحال األهبى وجهها يف اهلجرة

 البحث مراكز إىل وعاملِ  العلم، صروح إىل شابة رحلة اليوم أصبح والكأل، املاء حيث إىل الرحال شد الزمان

 تغين هجرة هي .املزدهرة االقتصادات إىل وعامل ور�دي واألدب، الفن منابر إىل ومبدع والتطوير،

 االزدهار، لتحقيق وسيلةً  املضيفة للبلدان تكون اقتصادي، وتكامل ثقايف إثراء من حتمله مبا اجملتمعات

 .اإلنساين الرفاه حتقيق يف يساهم للموارد هاماً  ومصدراً  الفقر، حدة ولتخفيف للتنمية حمركاً  املنشأ ولبلدان

 القهر، من خالصاً  داخله، االغرتاب من هرابً  الوطن خارج اغرتاب آخر، وجهاً  بالد� يف للهجرة ولكن

 وقوارب شائكة، وأسالك وأطفال، شيوخ ووجوه مصّدعة، وبيوت خيام هي .واالستضعاف للظلم ومقاومةً 

 نراه ما إىل فلسطني احتالل من املنطقة أصاب ما سببها اليت القسرية اهلجرة هي .البحر أمواج تصارع

 النزاعات استحكمت وقد واليوم، .والسماء األرض بني اآلفاق يسد موت .أهلية وحروب معارك من اليوم

 من حتصى ال أعداد مصري اللجوء أصبح ، 2015 عام مطلع يف اليمن آخرها عديدة،كان عربية ببلدان

 وموئالً  منشأً  العربية املنطقة أصبحت األربعة، املاليني السوريني الالجئني عدد جتاوز أن وبعد .السكان

 والصومال والسودان السورية العربية ابجلمهورية أملت اليت فاحملن .العامل يف واللجوء النزوح موجات ألكرب

 للتهريب فريسة ووقعوا البحار، يف أبنفسهم فرموا اخلطر، قلب يف العديد حاصرت واليمن، وليبيا والعراق

 ١.يكتمل فلم منقذاً، أرادوه للجوء مثناً  منهم البعض حياة وكانت واالستغالل واالجتار

 منه خرجت الذي اجملتمع يف أتثري هلا وكان األرض، على وجوده منذ ابإلنسان اهلجرة ظاهرة ارتبطتوقد 

 املنافع وجلب البشرية التنمية عملية يف إجيايب دور هلا كان كما سواء، حد على إليه انتهت الذي اجملتمعو 

                                                           
: اهلجرة والنزوح والتنمية يف منطقة عربية ٢٠١٥األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة، تقرير اهلجرة الدولية لعام  ١

 ٣، ص ٢٠١٥متغرية، األمم املتحدة،



٥ 
 

 الدول تطور يف وأسهمت العاملي االقتصادي النمو تدعيم على عملت والغنية،فقد الفقرية للدول

 عرب اهلجرة وآاثر واجتاهات حجم تباين ورغم .واحلضارات الثقافات من العديد أغنت كما ،واجملتمعات

 منتصف يف الثانية العاملية احلرب �اية منذ خاصة وبصفة احلديث العصر يف أ�ا إال ،املختلفة  العصور

 املقيمني أبنائها من ذخرية لديها العربية واملنطقة.الشديدة واالنتقائية املستمر ابلتزايد متيزت قد املاضي القرن

 .احلالية املرحلة يف وخاصة, األصلية بلدا�م تنمية يف وفعال إجيايب دور لعب ميكنهم الذين اخلارج يف

 يف واالجتماعي االقتصادي التغيري حترك اليت العوامل أهم من هي اهلجرة حركةوعلى اجلانب اآلخر ، فان 
 هجرة موجات التاريخ عرب شهدت وقد وأورواب، وآسيا أفريقيا قارات ملتقى عندالعربية ، فهى  املنطقة

 والتنمية كالصحة،  واالجتماعية، االقتصادية التنمية قطاعات على كبري  إجيايب أتثري فللهجرة. وذهاابً، جيئة

 اهلجرة، حتققها اليت اإلجيابية اآلاثر على وللوقوف. جلنسنيا بني والعالقات الشباب، احلضرية،وتنمية

  .اخلربات ومتنوّع األبعاد متعدد �ج من بدّ  ال احملتملة، السلبية آاثرها من والتخفيف

وهدف هذه الورقة هو القاء الضوء على ظاهرة هجرة الكفاءات العربية اىل الدول الغربية وكيفية االستفادة 
  .وتطويعها خلدمة التنمية العربيةمن هذه الكفاءات 

 

 العربیة الكفاءات ھجرة دوافعو أسباب

 

 يف ٥٫٩ومبا يشكل حنو  مليون نسمه ٢٢ حبواىل ٢٠١٣ عام العربية يف البلدان من املهاجرين عدد ُقّدر 
 الذين الالجئني عدد تشمل ال البيا�تهذه  أن غري. عامذلك ال يف العربية املنطقة سكان جمموع من املائة

 ،ىءالج مليون ١٫٤حواىل  البالغ ، ٢٠١٣ عام أواسط يف األزمة أثر على السورية العربية اجلمهورية غادروا
 يتخطى الالجئني لشؤون املتحدة لألمم السامية املفوضية وبيا�ت للهجرة الدولية املنظمةوحبسب بيا�ت 

 ١.مليو�ً  ٢٣ العربية املنطقة من والالجئني للمهاجرين اإلمجايل الرقم

 

ميكن اإلشارة إىل نوعني من العوامل (األسباب) وراء ظاهرة هجرة العقول العربية، إحداها طاردة تتعلق و 
 ٢بدول املنشأ أو الدول املرسلة (الدول العربية)، واألخرى جاذبة خاصة بدول االستقبال (الدول الغربية).

                                                           

 ٤٤،مرجع سابق ، ص ٢٠١٥ لعام الدولية اهلجرة تقرير للهجرة، الدولية واملنظمة املتحدة األمم ١

هجرة العقول البشرية العربية إىل الغرب.. واقع خميف وآمال ممكنة،ورقة حبثية أمحد، أمحد عاطف طه حسني،اتمر على  ٢
 ٦-٥، ص ٢٠١٢تونس ،ديسمرب  -للمشاركة يف ندوة "الشباب واهلجرة " 
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 أتيت  عوامل الطردومن بني 

، ومنها الفساد السياسي وغياب الدميقراطية وتزايد القمع وانتهاكات حقوق التحد�ت السياسية أوال: 
واإلشكاليات اليت تعرتي بعض جتارب الدميقراطية العربية، وهتميش الباحث من قبل القيادات  اإلنسان،

بة يف أوطا�م، أو العلمية والسياسية واليت تؤدي يف بعض األحيان إىل شعور بعض أصحاب اخلربات ابلغر 
 . استقراراً و كثر حرية أتضطرهم إىل اهلجرة سعياً وراء ظروف 

التقارير الصادرة عن منظمة العمل العربية  طاردة تتعلق ابنتشار البطالة واليت تؤكد عوامل اقتصادية اثنيا: 
ية والفنية، وقلة وقلة العائد املادى ملختلف الكفاءات العلم ،%١٤أن نسبتها ىف العامل العرىب جتاوزت 

حجم االنفاق على البحث العلمى ىف الدول العربية، ويضاف إىل العوامل االقتصادية أيضاً إحلاق العلماء 
أبعمال ال تتالءم مع خرباهتم وختصصاهتم، وتفشى اإلجراءات الروتينية ىف أعماهلم، ابإلضافة إىل االعتماد 

 على حساب الكفاءات الوطنية. املكثف على اخلربات الفنية والتقنيات الغربية 

وأبرزها وجود تفرقة بني خرجيى اجلامعات الوطنية واألجنبية، مما أدى إىل  العوامل االجتماعية، اثلثا:
 تشجيع الدراسة ىف اخلارج.

 يف جاذب مبحيطوهى ىف الغالب تتلخص  ،العوامل اجلاذبة هلجرة العقول العربية إىل الدول املتقدمةأما و 
 : ١مغرية وحياة عمل بظروف يتسم املتقدمة البالد

 .تنظيمية مرونة •

 .التنافس عقلية •

 .جديدة فرص إىل والوصول العمل يف الرتقى يف مستقبلية إمكا�ت •

 .اجلديدة التكنولوجيا جمال يف اجلديدة ابملهن املرتبطة القطاعية اجلذب عناصر •

 :شخصية صفة ذات أخرى عوامل يدعمها املهنية الصفة ذات العوامل هذه

 .املتاحة والفرص الرتقي وأنظمة األجور يف حوافز •

 .متطورة جد اجتماعى ضمان أنظمة •

                                                           

 

والتنمية ،  الدولية جرةاهل العربية: الدولية للهجرة اإلقليمي والتنمية، التقرير املغرتبة العربية اجلاليات اخلشاين، حممد ١
   ٥٤،ص ٢٠١٤

 



۷ 
 

 .األطفال متدرس بشأن أفضل اختيار إىل والوصول األقارب مساعدة إمكانية •

 الھجرة والتنمیة

 فقد منها، واالستفادة توظيفها أحسن ما إذا البشرية التنمية عملية يف كبرية أمهية هلا الدولية اهلجرة إن

 أغنت كما ،تمعاتجملوا الدول تطور يف وأسهمت العاملي االقتصادي النمو تدعيم على اهلجرة عملت

 القطري أو الوطين املستوى على سواء مهم، دور لعب يف استمرت وقد واحلضارات، الثقافات من العديد

 مجلة من %3.2 يشكلون دويل مهاجر مليون 232 هناك أن من أمهيتها تستمد فاهلجرة .العاملي أو

 للدخل مهماً  مصدراً  املهاجرين حتويالت متثل النامية، الدول من العديد ويف١.  2013 يف العامل سكان

 يستخدم ال العامل أحناء معظم ويف .املباشرة األجنبية االستثمارات أو الرمسية التنمية مساعدات من أكثر

 أيضاً  يستخدمون وإمنا أتديتها، عن األصليون البلد أصحاب ميتنع اليت الوظائف لتأدية فقط املهاجرون

 إسهامات إىل ابإلضافة .لتأديتها الالزمة املهارات األصليون السكان يفتقد واليت القيمة عالية أنشطة يف

 من واحلد التنمية تدعيم يف كذلك مهماً  دوراً  هلم فإن املقصد، بلدان يف الرفاهة حتقيق جمال يف املهاجرين

 اهلجرة تصبح أن وجيب وتعزيزه، االعتبار يف الدور هذا وضع يتم أن جيب ولذلك املنشأ، بلدان يف الفقر

 على واملتقدمة النامية الدول يف االقتصادي للنمو والعاملية والقطرية الوطنية لالسرتاتيجيات مكمالً  الدولية

 .سواء حد

إىل أن ز�دة مقدارها نقطة مئوية واحدة يف نسبة املهاجرين يف أعداد النقد الدوىل تشري دراسة لصندوق و 
على املدى  %٢السكان من البالغني ميكن أن تؤدي إىل ز�دة نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي حبوايل 

لية الطويل. وتشري الدراسة أيضا إىل أنه يف الوقت الذي تساهم فيه ز�دة املهاجرين من ذوي املهارة العا
مسامهة إجيابية يف االقتصادات املضيفة، فإن العمالة املهاجرة األقل مهارة ميكنها كذلك أن تساعد يف 
ز�دة منو اإلنتاجية، إباتحة الفرصة مثال للنساء على املستوى احمللي من ذات املهارات العالية ابلعودة إىل 

قتصادات املضيفة إبمكا�ا، على املدى العمل، أو قضاء فرتات أطول فيه. وختلص الدراسة إىل أن اال
ولكن يتعني على هذه  ٢.الطويل، االستفادة من العمالة ذات املهارة العالية واملنخفضة على حد سواء

 .البلدان يف �اية املطاف أن تتعامل مع السبب وراء بدء سكا�ا التحرك يف هذا االجتاه

                                                           
 ١، ص  ٢٠١٤، التقرير اإلقليمي للهجرة الدولية العربية اهلجرة الدولية والتنمية  العربية الدول جامعة ١
۲
 -Chinas-from-Spillovers-270916NA-16AM/2016/09/26http://www.imf.org/ar/News/Articles/

transition-and-migration 
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 األصلية، ألوطا�م املهاجرين حتويالت :هي رئيسية حماور ثالثة خالل من التنمية يف الدولية اهلجرة تساهمو 

 االستثمارية واملشاريع التجاري والتبادل األم، للوطن املهجر بلدان يف املكتسبة واخلربات املعارف ونقل

 :١احملاور لتلك موجزاً  عرضاً  يلي فيما ونتناول .املهاجرون يؤسسها اليت املشرتكة

 المھاجرین تحویالت :أوالً 

 أمجع، العامل مستوى على املالية التدفقات أهم أحد كو�ا ىف التنمية على وأثرها التحويالت أمهية تتمثل

 حيث من مباشرة وأتتى األجنبية، املعو�ت تدفقات حجم املهاجرين حتويالت تدفقات حجم يفوق حيث

 أن ميكن اليت اهلامة األدوات إحدى التحويالت متثل كما  .املباشر األجنيب االستثمار تدفقات بعد احلجم

 املناسبة البيئة توافرت ما إذا هلا املستقبلة البلدان اقتصاد�ت تنميةيف  وفعالة إجيابية مسامهة تساهم

 مستوى على للتحويالت اإلجيابية اآلاثر ومن .الدور هذا أداء من متكنها اليت احملفزة احلكومية والسياسات

 الدول تلكيف  املدفوعات ميزان مساندة يف تلعبه الذى اهلام الدور هلا املستقبلة الدول ىف الكلي االقتصاد

 التحويالت، من املتوقع حبجم التيقن على املستقبلة الدول حكومات يساعد مبا النسىب ابالستقرار واتسامها

 اآلاثر عن أما.هلا املستقبلة للدول األجنيب النقد احتياطات دعم يف هاماً  دوراً  التحويالت تلعب كما

 مبا للمهاجرين الالزم املال رأس تكوين ىف هاماً  دوراً  تلعب التحويالت فإن اجلزئى، ابالقتصاد املتعلقة

 هذه تتواجد مل ما إلقامتها هلم ساحنة الفرصة تكن مل غالباً  اقتصادية مبشروعات القيام من ميكنهم

 خدمات على واإلنفاق املعيشة مبستوى االرتقاء من وذويهم حائزيها التحويالت متكن كما التحويالت،

 هذه غياب حال ىف ابلوضع مقارنة وأسرع أفضل بشكل لألسرة اجلارية النفقات ومواجهة والصحة التعليم

٢.التحويالت
 وهي العربية، البلدان يف الدخل مصادر من هاماً  مصدراً  الواردة املالية التحويالت تشكلو 

 تلقت العربية البلدان أبن ٢٠١٤ لعام التقديرات وأفادت.  ٢٠٠٠ عام منذ سيما وال مستمر، تزايد يف

 التحويالت جمموع من املائة يف ٨٫٧ نسبته ما أي دوالر، مليار ٥٠٫٥ اإلمجالية قيمتها بلغت حتويالت

 حجم حيث من العامل بلدان بني السابعة املرتبة يف مصر وحّلت. العامل بلدان خمتلف إىل الواردة املالية

 هذه أمهية وتتضح.   التوايل على ٢١ و ١٨ املرتبتني يف واملغرب لبنان تالها إليها، الواردة التحويالت

 احمللي الناتج من املائة يف ١٧ شكلت إذ اإلمجايل، احمللي الناتج من نسبتها حساب عند التحويالت

                                                           
 ٥-٤السابق ، ص املرجع  ١
 لتفاصيل اكثر  راجع: ٢

أمحد فاروق غنيم،حنان نظري،تقرير عن سياسات دول منطقة االسكوا يف جمال اهلجرة اللجنة االقتصادية  -
 ٢٠١٠االسكوا، –واالجتماعية لغريب آسيا 

العربية اهلجرة الدولية أمحد فاروق غنيم ،حتويالت املهاجرين وأثرها على التنمية ، التقرير اإلقليمي للهجرة الدولية  -
 ،جامعة الدول العربية ٢٠١٤والتنمية  



۹ 
 

 يف املائة يف ٩ و اليمن، يف املائة يف ٩٫٣ و األردن، يف املائة يف ١٠٫٨ و ، ٢٠١٣ لعام لبنان يف اإلمجايل
 يف ٦٫٦ اإلمجايل احمللي الناتج من املالية التحويالت حصة بلغت فقد واملغرب، مصر يف أما. القمر جزر
 ١.  املائة

 ً  :والخبرات المعارف نقل :ثانیا

 الوسائل إحدى املهجر دول من املكتسبة والثقافة واألفكار واخلربات واملهارات املعرفة نقل عمليات تعد

 .املنشأ بلدان ىف البشرى املال رأس ىف إجيابياً  أتثرياً  تؤثر واليت املغرتبني، من املنشأ بلد إلستفادة املهمة

 اخلربات تلك نوعية إبختالف املنشأ لبلد واخلربات واملهارات املعرفة نقل على املهاجرين قدرات وختتلف

 املنشأ بلدان توفرها اليت القنوات جودة مدى وكذلك املنشأ بلد يف املطلوبة اخلربات مع توافقها ومدى

 ٢.اخلربات تلك نقل لتسهيل

 ً  المشتركة االستثماریة والمشاریع التجاري التبادل :ثالثا

 مشروعات إبقامة سواء املنشأ، بلد ىف التنمية جهود بدعم املهاجرين بعض قيام أن الدراسات أكدت

 ىف والرغبة العودة صعوبة بني وسطاً  حلوالً  ميثل االتجملا خمتلف ىف تطوعية جبهود القيام أو فيه، متطورة
يف  جزئياً، وتسهم، الكفاءات هلجرة السلبية اآلاثر حدة من تقلل األنشطة فتلك .املنشأ لبلد اجلميل رد
 املنشأ بلد يف التنمية جهود دعم للمهاجرين األنشطة تلك تتيح كما هلا، العقول نزيفحتويل  كسب إىل

 قد األنشطة تلك يف اإلخنراط أن ذلك اىل أضف .املقصد بلد يف إقامتهم مبقر االحتفاظ مع �حية، من

 .مستقبالً  املنشأ بلد إىل العودة فرص استكشاف على املهاجرين هؤالء يساعد

 بينما املهاجرين، حتويالت حول والدراسات األحباث من ابلعديد حتفل اهلجرة أدبيات أن ابلذكر وجدير

 ورمبا .مشرتكة مشاريع وإقامة التجاري والتبادل واخلربات، املعارف نقل :اآلخرين اجلانبني على الرتكيز يقل

 .اآلخرين العاملني قياس تواجه اليت والصعوابت للتحويالت الكمي القياس سهولة إىل ذلك يعزى

 العربیة البلدان على السلبیة وآثارھا العربیة العقول ھجرة

عّدة آاثر ســـــــــلبية على تفرز هجرة العقول العربية إىل البلدان الغربية برغم ما ســـــــــبق ذكره اال ان  
واقع التنمية يف الوطن العريب، وال تقتصـــر هذه اآلاثر على واقع ومســـتقبل التنمية االقتصـــادية واالجتماعية 

                                                           

 ٦٦-٦٥ص  ص ، سابق ،مرجع٢٠١٥ لعام الدولية اهلجرة تقرير للهجرة، الدولية واملنظمة املتحدة األمم ١

اللبنانية لتفاصيل اكثر حول هذا الدور راجع :بطرس لبكي،اجلماعات العابرة للدول والتنمية مع الرتكيز على احلالة  ٢
 ٢٠١٠اإلسكوا، –اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا 



۱۰ 

 

ف خمرجــاتــه يف بنــاء وتطوير العربيــة فحســـــــــــــــب ولكنهــا متتــد إىل التعليم يف الوطن العريب وإمكــانيــات توظي
 ١:زيف العقول العربية املهاجرةنقاعدة تقنية عربية، ومن أهم االنعكاسات السلبية ل

  متثل هجرة العقول العربية استنزافاً لشرحية مؤثرة وفاعلة يف اجملتمع العريب، وهلا دور ابرز، وابلذات
النفطية منها بتنفيذ خطط تنموية  غلب البلدان العربية وخباصةأحيث شرعت  ،يف املرحلة احلالية

شك أبمس احلاجة اىل الكفاءات العلمية واأليدي العاملة املدربة القادرة وهي بال، واسعة النطاق
 . ىل مستوى الطموحإعلى النهوض ابألعباء امللقاة على عاتقها 

 ن البالد العربية أفمن املعلوم  ،تعترب هجرة العقول العربية خســــارة يف جمال التعليم يف مجيع مراحله
، %٤٩إذ يبلغ معــدل األميــة يف الوطن العريب حــاليــًا حنو ، كثر املنــاطق يف العــامل أميــةأتعــد من 

ويشكل هذا الرقم أحد املعوقات الرئيسية أمام التنمية العربية يف عصر متثل فيه الكفاءات العلمية 
 . ق والتنافس بني األممساس التفو أوالتقنية واملعرفة املصدر الرئيسي للميزة النسبية و 

  اليت مت در األموال الطائلة املتعلقة هبمن املخاطر البالغة األثر هلجرة العقول العربية، تلك اخلســائر
 .الطلبة الذين �لوا هذه الكفاءات املتقدمةتعليم وتدريب  إنفاقها على

 ن هجرة األدمغة رية، ألتؤدي هجرة العقول العربية إىل توســـــــيع اهلوة بني الدول الغنية والدول الفق
بينما تشــــــــكل  ،إىل الدول املتقدمة تعطي هذه الدول فوائد كبرية ذات مردود اقتصــــــــادي مباشــــــــر

ن التكنولوجيات أو  ابملقابل خســـــــــــــــارة صـــــــــــــــافية للبلدان اليت نزح منها أولئك العلماء، خاصـــــــــــــــةً 
 جرين تعترب ملكــاً ســــــــــــــهم يف إبـداعهـا أولئـك العلمـاء املهـاأواالخرتاعـات املتطورة اليت أبـدعهـا أو 

 .للدول اجلاذبة هلم خاصاً 

 وتربز مظاهر التبعية يف هذا اجملال ابالعتماد على ، تكرس هذه الظاهرة التبعية للبلدان املتقدمة
التكنولوجيا املســـــتوردة ، والتبعية الثقافية واالندماج يف ســـــياســـــات تعليمية غري متوافقة مع خطط 

 .التنمية

  فلم  ،امليدان السياسي وعلى الصراع ضد إسرائيل أو اهليمنة الغربيةتنسحب اخلسائر أيضاً على
أســــــــاســــــــياً من هذه املعركة يدور يف امليدان العلمي واحلضــــــــاري والثقايف، وأن  اً يعد خافياً أن جزء

 .أحد عوامل النصر ابت مرتبطاً بدخول العرب إىل عصر مواكبة الثورة العلمية

                                                           
نصر الدين أبو غمجة، هجرة العقول العربية متاح يف :  ١

http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/56389 



۱۱ 

 

 الدول العربية ســنو�ً أن اخلســائر اليت تتكبدها العمل العربية تقارير منظمة  فقد قدر أحد وعموماً 

دوالر بســــبب هجرة العقول إىل اخلارج، وتقرتن هذه األرقام خبســــائر كبرية جنمت مليار  ٢٠٠ال تقل عن 
عن أتهيل هذه العقول ودفع كلفة تعليمها داخل أوطا�ا، مما يؤكد أن الدول العربية، ومعها ســــــائر الدول 

قدم مســــــــــــاعدات إىل البلدان املتقدمة عرب أتهيلها هلذه الكفاءات مث تصــــــــــــديرها إىل هذه البلدان النامية ت
 ١.املتقدمة لتفيد من خرباهتا العلمية

  العربیة العقول ھجرة لتعامل معل عربیة استراتیجیة حون

 املستقبلي، التطوير إمكانية من حيرمهم ألنهعربية ال االقتصادات يضعف" األدمغة هجرة" فإن اخلتام، يف

 استقرارا أكثر مناطق إىل املواهب نقل حىت. البشرية املوارد حيث من االسرتاتيجي االحتياطي ويستنزف

 ومتاسكها، الدولة استقرار على الضغوط من مزيد ووضع املتوازنة، غري التنمية معضلة يكثف نفسه البلد يف

 هذه أن إىل تشري ال ذلك، ومع واإلقليمية، احمللية الظروف. احلكومة مع اجلمهور رضا آتكل وكذلك

 .قريب وقت أي يف تتضاءل سوف الظاهرة

 الضريبية اإليرادات وتقليص املهارية، الرتكيبة وتدهور اإلنتاجية، اخنفاض تعين البشري املال رأس فخسائر

 األمنية، واملخاوف االجتماعية، التوترات نشوء من حيفز أن املهاجرين لقدوم ميكن املضيفة، البلدان ويف

 حتقق أن كذلك  ميكن الدراسة، من يتضح كما  اهلجرة، أن غري. مفاجئة سياسية أفعال ردود وحىت بل

 – املهاجرين فإن ذلك، إىل وابإلضافة. واإلنتاجية النمو معدالت رفع حيث من اقتصادية مكاسب

 . البلدان هذه يف السكان شيخوخة أثر من قليال خيففوا أن ميكن – العمل سن يف وغالبيتهم

 حتسني خالل من ذلك يف املساعدة ميكن وهنا،. جوهر� مطلبا ميثل األسواق يف السريع االندماج أن غري

 هذه أن ورغم. املهاجرين أعمال ملشروعات الدعم وتقدمي التعليم، فرص وإاتحة العمل، أسواق سياسات

 املضيفة، البلدان يف العامة املالية على الضغوط ز�دة يف وتتسبب القصري، املدى على مكلفة السياسات

 حساابت يف متزايدة بصفة واملسامهة هبا، واالحتفاظ العمل فرص على ابحلصول للمهاجرين تسمح فإ�ا

 . ترتاجع أن اجملتمع غالبية مع للتوترات ميكن االجتماعي، االندماج حتسني ومع. العامة املالية

ختفق البلدان العربية يف بذل  ملاذا: "العربية يطرح التساؤل التايلالعقول هجرة مواجهة إن البحث يف مسألة 
العالية والدقيقة يف حني جنحت دول أخرى يف  اجلهود الالزمة جلذب علمائها وفنييها ذوي املهارات

 أعاله، من اإلجابة على هذا السؤال يكمن يف األسباب الدافعة للهجرة واليت أشر� إليها إن جانباً "، ذلك؟

الدول العربية تفتقد ما ميكن أن يطلق عليه "مشروع وهي أن ولكن مثة جوانب أخرى ميكن توضيحها 
                                                           

وآمال ممكنة، مرجع  اتمر على أمحد، أمحد عاطف طه حسني،هجرة العقول البشرية العربية إىل الغرب.. واقع خميف ١
  ٨سابق ، ص



۱۲ 

 

اليت توفر  الثقافيةوالشاملة"، والذي من أهم عوامله خلق وتعزيز البيئة الفكرية والعلمية و  التنمية املتوازنة
 ي.مقومات العمل واالستقرار املعيشي والنفسي واإلنتاج العلم

اخلطورة اليت تشكلها هجرة العقول العربية على املخططات التنموية العربية تتطلب إجياد حلول ومن مث فإن 
هجرة  شكلةعربية متكاملة للتصدي مل إسرتاتيجيةوضع ال بد من ، ويف هذا الصدد للحد من هذه الظاهرة

كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، واجمللس   هاوينبغي أن تشارك يف وضع الكفاءات،
االقتصادي واالجتماعي العريب، واملنظمات العربية غري احلكومية املهتمة هبذا املوضوع، مع االستفادة من 

 ت ودراسات جادة حول هذه املشكلة.خربات منظمة اليونسكو ومنظمة العمل الدولية اليت متلك خربا

 ربحاىل الكفاءات  هجرة  حتويل أجل منوتقوم فلسفة هذه االسرتاتيجية على مفهوم ربح الكفاءات. 

 .واملهاجر املستقبلة والدولة املوفدة الدولة األطراف، جلميع �فعة النخب هذه جعل وابلتايل لكفاءاتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املراجع.

 

،حتويالت املهاجرين وأثرها على التنمية ، التقرير اإلقليمي للهجرة الدولية العربية أمحد فاروق غنيم  .١
 ،جامعة الدول العربية ٢٠١٤اهلجرة الدولية والتنمية  



۱۳ 

 

أمحد فاروق غنيم،حنان نظري،تقرير عن سياسات دول منطقة االسكوا يف جمال اهلجرة اللجنة  .٢
 ٢٠١٠،االسكوا –االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا 

 والتنمية والنزوح اهلجرة: ٢٠١٥ لعام الدولية اهلجرة تقرير للهجرة، الدولية واملنظمة املتحدة األمم .٣

  ٢٠١٥املتحدة، متغرية، األمم عربية منطقة يف

بطرس لبكي،اجلماعات العابرة للدول والتنمية مع الرتكيز على احلالة اللبنانية اللجنة االقتصادية  .٤
 ٢٠١٠اإلسكوا، –آسيا واالجتماعية لغريب 

هجرة العقول البشرية العربية إىل الغرب.. واقع خميف اتمر على أمحد، أمحد عاطف طه حسني، .٥
 ٢٠١٢تونس ،ديسمرب  -وآمال ممكنة،ورقة حبثية للمشاركة يف ندوة "الشباب واهلجرة " 

  ٢٠١٤، التقرير اإلقليمي للهجرة الدولية العربية اهلجرة الدولية والتنمية  العربية الدول جامعة .٦

 اهلجرة العربية: الدولية للهجرة اإلقليمي والتنمية، التقرير املغرتبة العربية اجلاليات اخلشاين، حممد .٧

  ٢٠١٤والتنمية ،  الدولية

 اهلجرة العربية: الدولية للهجرة اإلقليمي التقرير،العربية اهلجرة وتيارات الرمضان، حجم حممد .٨

 ٢٠١٤والتنمية ،  الدولية

:  يف متاح العربية العقول هجرة غمجة، أبو الدين نصر .٩
http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/56389  
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