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البشريةالموارداهممة

ورفاهيتهالانسانحياةكونمنالبتمريةالموارداهميةتنبع

واهم،والاجتماعيةالاقتصاديةالتئميةوبرامجخططلكلالاولالهدف

انجازاتمنالطويلتاريخهاخلالالانسانيةحققتهماوراءدافع

ن!ش!ىنئ9،كأصوربئنياه!؟،اارهـادماديةولاممادبة،حضارية

وأواهـراورالفيالا!انءلى!رانمنبدلاطبيعتهاو

الثباعالىيجهانمنبدلاالنهام!هدفهانكما،مقوماتهمناكثر

لاهدافادعامالاطارعنتخرجولاالفرديخناجهاانسانيةرغبات

قوةمنيمثلهبماالبشريالعنصريشكلولذلك.الانسانيةالمجتمعات

منتحق!يقهالىويتطلعاليهيرلووما،الاستاللاكعلىوقدرةمنتجة

المجتمعاتتعيشهماوراءوالجذبالدفعفوىأهممعيشحةمستويات

وازمات.مشاكلمنالمتخلفةالمجتمعاتتعاليهنمووتطورومامنالممتقدمة

منشعبلايالمتاحةالطبصعيةالموارداستغلالعهليةكانتولمأ

تخصعماديةوقوىوجسمانيةدهنيةبشريهقوىتتطلبالشعوب

الدوريلعبا!ونوعيتهمالسكانحجمفا!،وتوجيهاتهالانساىلارادة

علىاد.لهمالمتاحةالمواردمنالممكنةالاستفادةمدىتحديدفيالاكبر

بدونتبقىفانها،بكرةالطب!بعيةالمواردتوفرامكانيةمنالرغم

وتوجيهـهااستغلالها!وتبدااليهاالانسانيدتمتدحتىحقيق!يةقائدة

يتملاالتقدمكانولما.وتقدمهتطورهفيالانسانفضايالخدمة

السكاننوعيةفان،المختلفةوكلؤسسانهالمجتمعخلالومنبالانسا!الا

ولذلك.بمواردهالمجتمععلاقةتجديدفيأهميةالاكثراًلثاملتصبح

تكنولوجيةعلميةمستويأتمنا!يهوصلبماالبشريالعنصريصبح

مدىتحديدفيالحاسمالصاملحضاريهوقيمافكارمنيمثلهوما

هداو!.اث!معوبامنشر!لاييتحققالذيالتخلفاوالتقدم

منالتقدمصنع!الانسماناهميةعلىالتدليلاجلومنالمجال
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لقيادةواالؤ!ه!النتالىممقاهيماسميعابطعلىالق!درةالكوادرواعداد

تالعتارطت!ببر!ب!اا!.،اقعيهحقا!قىال!ا،ور؟فدوترج!قيالمجتحع

ال!ختينؤبلولايأت(ل!ومعخؤال!فينالؤياد!ىبالمئة.6حوال!ارالى

الىالتحسئم!بعمهاإفاتةود6ء91!0091الفتر!!نيالاميركيةالمتحدة

!لضحلبملمح!ارت!اعمضانوجد،الهمحمتخ!ممةالحن!ري!ا!؟ردالوعيةفي

فيأت-،؟غاهن.!بؤ-6!بحوال!بيسا!مالا!ريبملى3لل!ابألنسبة

.)2(لديهالعملعوائد

حيمانهظرو!فت!ميناج!منال!ا!بسكيه!طالانسانان

لما6ثمبوجهالحياءمسترىرفعالىالرالي!اتبهتيدفييساهم

تمخضتبينمااد.المناحةالمجتمعمواردعلىمتزايداضغطايشكل

عن،والاشتراكيةالراسماليةالمتقدمةالمجتمعاتفيالانسانجهود

السكاليالنموهعدلاتساهمت،التقدممنكبرقدرتحقيق

فيالانسانتطلعاتوتزايدالتعاليممستوياتوانخفاصالمرتفعة

والاصءكاعحةالاقت!ادي!الاوضاعمنالكيرتكريسفيالمتخلفةالمجتممعات

اثمهد*زرانتاجمحدلانمناوةماعلىاذ.المتتتمعاتتلكفيالسيثة

كلىنتا!علىيتف!قج!تمهخصاليةارظماىاوصلاًلعالمجاوالغذاء

!أو،ضصمالمرضمبى،لمض!ادالع!يهب!اعاع!!أدفاى،ا!سابقةالعصور

وآلا.ميةو"لبطال!التننهذ،بزوسوءالفقرمنيعان!لىالذينالمحتاج!ين

مسمتر.ق!ايدفيرالتلاوالاستخلال

ثلثيحوالييشكلونالمتخلفةالدولسكانانمنالرغموعلى

منال!الميالانتاجربعحواليالاينتجونلافانهم،العالمسكان

يملكوبيئما.فقطالصناعيالانتاجمنبالم!ة5وحوالي2الفذا

كلالم!نقدمة،الصناعيةالدولسكانهم،العالمسكانثلثحوالى

مج!وعمنباأخه5!أتيح!اويمفظو!االتوفر!والف!م!هالعلميةالمعرفة

الكرةسكانثلثيحوالييعيمثى،العلميالبحنظعلىالعالميالانفاق

معرفةاوعلميبحثبدون،اًلناميةالدولسكمانهم،الارضية

والتكنولوجيالعلميالتقدميساهمولذلك.تقريبا)3(متقدمةفنية

علىالدولتلكحصول!المتقدمةالصناعيةالدولبهتتمتعالذي
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لدولفقط.ا%تاركةالعالملدولالكليالدخلمن09%حوالي

الختاء!انتاجمنالفردنصيبيصبحوهكذا.المنخلفالمالم

المتخلفة،الدولفيالفردنصيبامثالسبعةيرمادلالمتقدمةالدول

بمعدلبالمقارنة،الصناعيةالدولفيالفرديالدخلمعدلويصل

.مرة02حواليالى،المتخلفةالدولفيالفرديالدخل

انخفاضيعكسهتخلفمنالناميةالمجتمعاتتعيشهماوبسبب

وانخفاص،القيمنظاموجمود،الاميةوانتشار،التعليممستوى

المتوفرةالموارداًلستغلالوسوء،السائدالانتاجيالفنمستوى

الدولتفصلالتيالفجوةتتسع،اًلبشريةونجرمنهاالبشرية

الدولاغنياءتفصلالتيالفجوةزتسعكماالمتخلفةالدولعنالمتقدمة

مشاكلمنالمتخلفةالمجتمعاتتعانيلذلكونتيجة.مقرائهاعنالنامية

دونوتحولالاياممعنفسهاتكرس،اقتصاديةوعراقتصاديةكثيرة

أهمومن.المطلوبالتقدمفيامالهموتحقيقالناسالامتحفيف

المجتمعاتتلكحياةعلىالعممقةوا!تارالمختلفةالابعادداتالمشاكل

."العلميةالكفاءاتهجرة))مشكلةومستقبلها

التاريخيااطارهافيال!علميةالكفاءاتهجرة

اخربلدالىوالنزوحلبلادهمالعلمطالبياًوالعلماءهجرةان

جديد1موطناواتحاذهفيهالعلمتلقواالذيلبلدانفسفيالبهاءأو

اجتمابمبةوظاهرة،نفسهاعلماقدمقديمةمشكلةتعتبر،لهم

بيئالحضارياتقدماتفاوتوغداهاؤيةنمطالااةالحيظروفاملتها

الفلاسفةهجرةكافتوربما.العصورمدىعلىالعالمأقطارمختلف

مقء06سنتيبينفيماائيناالىواتجاههمبلادهممناليونان

هجرةحولتركرتالتيالقديمةالانسانيةالهجراتاهممفى003و

اجله.ومنالعلمبسببالعلميةالكفاءات

العلميةالكفاءاتأخدتمصرالىالاعريقيالحكمامتدادوبعد

علىالوقتدلكفيمصرحكامعملحيث،الاسكندريةدحو!تجه

اليها،والفلاسفةالعلماءمنالمهاجرينتجذبقوميةسياسةرسم

اهميتهفييفوقفيهاجديدحضاريمركراقامةبهدفودلك

البالغمصرحكاماهتماميؤكدومما.نفسهااثينامركروعظمته

خدماتمنيقدمهأنللعلميمكنلماالكاملوعيهمالمركرذلكباقامة

الحفسارةمقوماتمنبالجديدالدولةامدادمجالفيفقطليس

بينبالرهبةوالشعورالخوف؟رجف!فيايضاوانما،الاساسية

.)((المواطنينصفوف

اتجه،العباسيالعهداوائلفيالعربيالحكماستقراروبعد

منيرفعونفاخذواوالعلماء،اعلماتشجيعالىالعباسيونالخلفاء

الىالعباسييناتجاهومع.منهمالنابلا!علىالمألويغدقونشانهم

العلميةمناختلافالبعثاتاخدتعاءعتهمفيمتقدمحضاريمركربناء

والمعرفة.للعلمطلبا،بغداداًلىترددياناتهااختلافوعلىاقطارها

علميةحركةلقيامالملالمةالظروفخلبئعلىالعباسيونعملوبذلك

بغدادمدينةالىالعلما،منالكذبراجتذابالىادتنشطة

أنظارمحطبغدادآصبحتقعببرةفترةوبعد.فيهاوالاستقرار

ينهلونالعالمبقاعمختلفمناليهايقدمون،العلموطالبيالعلماء

وتطورها.تقدمهافيويساهمونفيهاالمعرفةمنابعمن

امكنالعصورمدىعلىالعقولهجراتاستعراضخلالومن

الهجراتتلكفادتالتيالاساسيةالعواملبعصتحديدالىالتوصل
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تطورعلىاثرهاوبالتالي،واتجاههاحجمهاتحديدفيوساهمت

المختلفة.الانسانيةالحضارات

الاماكنالىوتحضراتقدماالاقلالاماكنمنالهجرةاتجاه-ا

الاجواءالصحيةفيهاتوفرتالتيالاماكنالىاو،ورفياتقدماالاثتر

الفكر.وحريةوالفنونالعلوملتقدم

ازدهارحدوثاومعينبلدفيوتقافيعلميمركزقياماًن-؟

اليهوالمفكرينوالفنيينالعلماءجدبعلىيعملكاندنضهاقتصادي

والحياةالعلميةالحركةوتطورالمضيفالبلدتقدمفيليساهموا

فيه.والاجتماعيةالاقتصادية

معينبلدفيالعملالىوالفنيينوالمفكرينالعلماءاتجاهاًن-3

واخر،بلدبينالتقدممستوىفينسبيتفاوتلحدوثمظهراكان

لاست!يعابالوافدينواستعدادهالمضيفالبلدمقدرةعنتعبيراكانكما

مهمتهم.وتسهيلالعلميةالكفاءاتمن

منودلكاسيةالسيالسلطةتدخلالادمغةهجرةتعرص-4

اجلمناوقايمةوتنمويةعلميةحركةعلىحفاظاهجرتهممنعاجل

اوتنشيطبدءاجلمناليهمالحاجةتزدادحيثالىهجرتهمتشجيع

واجتماعية.اقتصاديةانمائيةخطةاوئقافيةعلميةحركة

المهاجرينعلىدارتالتيوالمكالسبالمخاسرمنالرغمعلىانه-5

حصيلةفان،اليهاهاجروااًلتيوالبلادالاصليةبلادهموعلىانفسهم

الانسانحياةتطويرهدفخدمتوالفنيةالعلميةالكفاءاتهجرة

عام.بوجهللانسانيةالحضاريالتراثاثراءعلىعملتكما،وتقدمه

للعملوالعيش،الفرصافضلوجدواحيثالىالعلماءرحيلجاءاد

وا?عظماعطواذاتهمعنللتعبيرحقيقيةفرصاوجدواحيثوانهم

عقولهم.تناجباروعوساهمواعندهمماكل

اثارهاوابعادها-العربيةالكفاءاتهجرة

البلادفيوالاجتماعيةالاقتصاديةبالتنميةالاهتمامارديادان

الطيبعيةالثرواتاكتشافوبعدالاستقلالبعدخاصة،العربية

بمشكلةالاهتمامزيادةالىادىالعربيالوطنمنمتمددةاجزاءفي

الىذلكفيالسببويعود.الخارجالىالعربيةالعقولهجرة

العلميةالكفاءاًتتوفيبينوفويمباتنرارتباطبوجودالاعتقادزيادة

الاقتصاديةالتنميةمعدلاتتصعيدامكانيةوتوفرمعينبكفي

فيه.والاجتماعية

فيالعربيةالعقولهجرةمساردراسةخلالومن،عاموبوجه

حقيقتينتاكميديمكن،الثانيةالعالميةالحرب؟مدمافترة

اساسيتين:

قوميةقضيةيجعلهاوالنوعالكمحيثمنالهجرةحجمان-ا

الامتصاديةالاوضاعوتغديهاتثيرهااقيالقضايااهممن

العربي.الوطنفيوالسياسيةوالاجتماعية

اًلدولصالحفيانهاالىتنسيرالهجرةتلكحصيلةاًن-؟

الدولحسابعلىودلكالغئيةالعربيةوالدولالمتقدمةالصناعية

.الفقبرةالعربية

علىاقدر،والعربيةمنهاالصناعية،الغنيةالدولكانتولما

فاناستمرار،الفقيرةالدولمنالبثريةالمواردمناحتياجاتهاتوفي

الوفتفييسودالذيالنحوعلىالعربيةالكفاءاتهجرةمسار

واتساعها.والاغنياءالفقراءبينالفجوةتكر،سالىيقودالحاصر

الىيتجهالعالميالمستوىعلىالجديدالاقتصاديالتفببركانولما

المستوىالافتصاديعلىالتفكروان،الفجوةتلكتصعييقعلىالعمل
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البلادبينالاقتصاديالتكاملمننوعتحقيقمحاولةالىيتجهالعربي

ضمنيتمانمنلابدالمشكلةلهذهحلعنالبحثفان،العربية

الكفاياتتلكمنالممكنةالفوائداكبرتحقيقعلىيقومالعربيالعملاطار

ارجاءمختلفعلىفو؟ئدمنمنهايعودماتوربعفيالحالةوتحقيتى

العربي.الوطن

الاستقلالتحقيقكيفيةموضوعمناقشةفيالدخولوقبل

بدلا،الخارجالىهجرتهادونوالحيلولةالعربيةللكفاءاًتالامثل

هجرةظاهرةاهميةمدىتعكسالتيالارقامبعضالىالاشارةمن

تلكانالىالبدايةمبذالتنبيهمنبدولا.وخطورتهاالكفايات

حجمابرازمحاولةالىاتجاههابقدربدقةالحقالقتعكسلاالارقام

الاحصاءاتتقوماد،واتجاهاتهمالمهاجرينونوعيةالمختلفةالهجرات

تكونلاقدوخاصةحكوميةؤسصمات4جزليةتقديراتعلىالمتوفرة

ومفكرينلعلماءشخصيةوانطباعاتفرديةتقديراتوعلىمتخصصة

قضيةتجاهبالمس!ؤوليةخاصاحساسمنالظاهرةبهذهاًهتمامهمينبع

تملكالتيالمتقدمةالدولفيوحتى.والوطنالمواطنبنتهمعامة

منهاالمعلوماتتخرجاليهاالمهاجرينحركةعنكافةالمعلومات

مماضعيفاساسعلىالفالبفييتم!هاينشروماومجزأةمبعثرة

معلوماتعلىالاعتماداما:لهماثالثلااختيارينامامالباحثيترك

هدهوعلاجاسبابعنالبحثمواجهةفيكاملةوغردقيقةنجر

دونالحلولواقتراحالسياساتصياغةالىالات!جاهاوالمشكلة

.معلوماتمنلديهيتوفرماعلىالاعتماد

بالنسبةومبدئيةاساسيةتعتبروالتيالنقطةهذهعندالوقوفان

لعتبراقتراحوتقديمالنتائجالىالقفزالىيقودناعلميبحثلكل

المشكلةهذهدراسةاركانمناساسياركنايشكلبهالاخذ

العملصرورةفيالاقتراجويتلخص.الطويلالمدىعلىمعهاوالتعامل

وترسبلتجميعكمستودع"العربيةالكفاءاتمركر"اقامةعلى

العلميسةالعربيةالكفاءاتعنوالفروريةالكافيةالمعلومات

الذيبالشكلاليهاوالمحتاجينمنهاالمستفيدينعلىوتوزيعهاوالفنية

.الكفاءاتلتلكالامثلالاستقلالتحقيقهدفيخدم

هيالحديثالعصرفيالانسانيةالهجرةموجاتأهمكانتلقد

عبرتنتقل،لهامسرحاالاطلسيمناقحدتالتيالحركةتلك

ففي.الجديدالعالمبقاعمختلفالىالقديمالعالمقاراتمنمياهه

العالميةالهجرةحجمبلغ(291و1816سنتيبينالواقعةالفترة

عنيقللاماوحدهماالجنوبيةوامريركاالتتمماليةامريكامنكلالى

استقرتوعندما،الاوروبيينمنمعظفهم.المهاجرينمنمليون.5

الحربانتهاءبكل!موجاتهاهدوءاثرعلىالعالميةالهجرةحركة

مناوآوروبيينالعالمس!كانمن11/1حواليكانالاولىالعالمية

.الاوروب!بة)5(القارةخارجيعيشوناوروبياصل

قيامقبلالجديدالعالمفيسادتالتيالاقتصاديةالاوضاعان

والموهلاتاطبقاتأمخلفش،5ا،هاجرإنقبولجصإحفالصناعيةالثورة

الانتاجيالفنتقدمانالا.واحدوقتفيوضرورياممكناامرا

والاداريةالفنيةالكفاءاتعلىالحديثةالافتصادياتاعتمادوزيادة

الدولفيمعيمةحاجاتبرورالىادىخاصاتاهيلالؤهلةا

المهاجرينونوعيةتركيبتغميرحتممما،للمهاجرينالمستقبلة

عنالدرإساتا-دىشعواذ،افنيةواالعلميةالكفاءاتلصالح

فيمنةصفا.جلىواإىاالنامبةالدولمنالمهاجررن

(5)!حاولالأء+"!ا،لأ،1.3ول(ح-اولء،143!)؟،ول.2-)!(زهول!ول4!شا5ول5-

+أح3ء!اح3.،لأاء،+،أ.ع.؟

تتراوجكانتالمهاجرينمنالعظمىالغالبيةانالىالستينات

نريدممنا،!اجريننسحةوان،سنة226؟-بينمااعمارهم

الجمعاتاسالذةمناكانوامنهمبالمئة92ذان،المختلفةالمهن

التخصصاتذويمنالمهندسينمنكانوابالمئة52وان،والباحثين

الصناعةفيالمتخصصينالعلماءمنكانوابالمئة؟اوان،المختلفة

منالمهاجرينعنالدراساتاحدىتشيركما)6(والتكنولوجيا

منالعلميةالكفاءاتذوينسبةانالىالعربيةمصرجمهورية

!،7؟%بلغتالثاتويةمناكثردراساتعلىالحاصلينالمهاجرين

%من811،الزراعيينمن%5،15:كالتاليموزعين،م0791سنةمن

.اًلبمثريين)7(الاطباءمن؟،؟%،المهندسينمنا%ا،العلميين

مصسرجمهوريةمنالمهاجريقتوزيعنبينالتاليالجدولوفي

المختلفة.لمهنهموفقاالمهجردولعلى7191-؟691القنرةفيالعربية

(1!رأأئأنا

وفقاالعربيةمصرجمهوريةمنالمهاجرينتوزيع

7!اا-ا629الفترةخلالالمهجرودولةالمهنةلنوع

.95ص،3791يلبرا،لطببعةا:المصدر

احدكانالمهاجرينوتركيبنوبمبةفيالتطورهذابروزان

قياداتهامنالناميةالدولمنالكئيرحرمانفيالرئيسيةالاسباب

اسبابوتعدداختلافمنالرغموعلى.والابداعالعملعلىالقادرة

تتمالعربيةوالفنيةالعلميةالكفاءاًتهجرةفان،واساليبهاالهجرة

هي:اساسيةفنواتخلالمن

.الخارجفيالدراسةطريقعنالهجرة-ا

)6(5،+*4،ء-اء،ز5،ا؟ه3!3!ص!؟هأه*)ءالا4ا!لءز؟أ4ول،ول9*ه-اس!

3؟،+ه*ك!ا!47!ثا:ولحلماه3)3!3!كاه،أ-)أءأول.3أحح،4!ح!اهأك!حولص!ط"د?3،

،اوللالاأول!3حلا(738مه3؟!لا*س!.-س!8.3!91

الكفاياتهجرةحولرئيسيةاتجاهات3،السيدكمال)7(

.35ص7391ابريل،الطليعة.العلمية
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الىالعربىالوطنداخلمنالمنظمةشبهاوالمنظمةاًلهجرة-؟

خارجه.

ال!ربي.الوطنداخلاًلهجرة-3

المنظمةالهجرةاوالخارجفيالدراسةطريقعنالهجرةكانتوادا

منبعضالاهتمامببعضحظيتقدخارجهالىالعربيالوطنداخلمن

الكفا*اتهجرةفان،والباحثينالدوليةوالمنظماتالعربيةالحكومات

تعليل.اودراسةدونبقيتالعربيةالبلادمختلفوالىمنالعربية

تح!لى!االبالغةاكم!بفالهجرةانواعمنالاخ!رالنوعالذاكاىولما

فيكبيرةامكاشيطتويطك،العربيةالبلادمنالعديدفيالتئميةاعباء

يكونفقد،اقتصاديوغيراقتصاديعربيلتكاملافضلاسرارساء

والعملالقضيةهذهتبنياؤتمراهذاواجباتاهممن

جوانبهامختلفوتحليللدراستهاالامكانياتكافةتوفيرعلى

وابعادها.

الخارجفيالدرالممةطريقعنالهجرة

فيابنائهامنالداردصيناعدادبار.لفاعالعربيةالبلادلتميز

وتقدراعداد.الدراسةاتمامبعدمنهمالمهاجريننسبوارتفاعالخارج

56بحوالياكربياالوطنخارجالعديتلقونالذينالعربالطلبة

الصناع!ةالفربدولجامعاتفييردرسونمنهم06%حواليطالبالف

-0691الدراسيالعامفيعددهمكانبينمااذ،الباقيويتوزع

-07!االعامفيالصرودلكارتغعفقط!!رب.ا؟22،ا619

منهمالدارسيئنسبةتقدروبمن!ا.طالبا)8(!5356الىم7191

المتحدةالولاياتمقدمتهاوفي،الصناعيةالغرببلادفي

06%بحوالي،الالحاديةوالمانياوفرنساوبريطانياوكنداالامركية

الدولجامعياتبينالباقيةالاعدادتتوزعالعاماًلمجموعمن

النامبة.الدولوبعضالاشتراكية

ضعف!معالخارجفيالدراسةالىالعربا)طلبةاتجاهان

اهتماماتهميوجهاننسأنهمنالذيالتربويوالاثمرافالعلميالتخطيط

لتقديموزؤهلهمبالوطنارتباطهماستمرارعلىتحافظالتيالوجهة

لدرالسةاتجمامهمالىدؤديماثبراوخدمانصمهاراتمنيحتاجهما

منهاالمرجوةالاستفادةتحقيقالممكنغرمناوالصعبمنتخصصات

فيانفسهمعلىمنهمكيبرةنسبةاعتمادانكما.العربيةالبلادفي

اضصافالىيرؤديماكتيراالدرالسةنفقاتوتوميررزقهمكسمب

التيالمجتمعاتحياةمعالتكاملعليهويسهلبوطنهالطالبصلة

فيها.ويدرسيعيش

وغيرالافتصاديةالعواملاهميةولرحتعدادفيالدخولودون

منللمهاجرينبالنسبةوانجذبالدفعقوىتمثلالتيالاقتصادية

الاقل.على05%بحواليمنهايهاجرمننسبةتقدر،العربالطلبة

الطلبةجميعانالىالمجالهذافيالدراساتاحدىتشيراذ

قررواقدالامبركيةالمتحدةالولاياتفييدرسونالذيناللبنانيين

يدرسونالذينالاردنيينالطلبةمن.8%حوالىوانفيهاالبقاء

طالبا012كلبينمنوان،ابداوطنهمالىيعودونلاالغربفي

منهـمالسعوديهالىيعودلاالخارجفيللدراسةيخرجونسعوديا

الاحصاءاتتشببركما.فقط)9(خريجا03-.؟بينماالا

من08%حواليانببروتفيالامركيةالبهامعةخريجيعنالمتوفرة

،أ-تالأ.اثبلدراداذهـدرف-!،الكخانيخلدونعبدالحليم)8(

دور2امدىاالاقليميللاجسماعالاهـ،حكلمةثي،باريسى-اليونسحكو

2!-27بروت،"الحربالبلادفيالفنيللضحليمالعليلالتعليم

.ل!791اغ!سطس

النقارررو!كد.ازارج)01(ا!ىهاجرواالعربالاطباءمنخريجيها

المهـاجريئنسبةا!.!!السئةالتعاليميمراكشمولصالىفدمتالتي

فيما.05%علىتزيدالعرببةوالفنيةالملميةالكفاياتمجموعمن

العلماءمن07%حوالياندراساتهاحدى!طزحلانالدكتوريذكر

.)11(اوطانهمالىيعودونلاالخارجفييتدربونالذينالعرب

الذينالعربالطلبةبينا!هجرةنسبةانقررمماويتضح

الهجرةنسبةاًما.07%الىتصلقدعربيةمعاهدفييدرسون

منزقلفقدناميةودولاشتراكيةدولفيمنهمالدارسينبين

اهمالاحيانمعظمفياللغةتشكلحيث،السابقةالنسبةربع

افعتراضوعلى.الخارجالىغالبيتهمهجرةدونتحولالذيالحواجز

ت!صادلالخارجفيالدارسينالعربالطلبةبينالنجاحنسبةان

اشتراكيةبلادفيمنهميدرسمنبينالهجرةنسبةوان،65%

اعدادتزيدانالممكنمنفانه،ا-.2%5حواليالىتصلونامية

الخارجفيالدراسةطريقعنتهاجرالتيوالفنيةالعلميةالكفاءات

.عام)12(كلجامعى00.3عن

خارجهالىالعربىالوطنداخلمنالهجرة

الهجرةتيارت!ديةفيالعصورمدىعلىالعربساهملقد

فىوالثقافيةوالسياسيةالاقتصاديةالاوضاعكانتحي!ثالانسانحة

اقطارمختلفالىالهجرةومستوىاتجاهبتحديدتقومالعربيةالبلاد

التاسعالقرننهايةفيالعربيالوعيحركةبدايةومع.العالم

العربباستظرلالعثمانيالحكموق!بام،العشرينالقرنوبدايةعشر

العرب!بةاله!رةحركةننت!خف،والثلوائفالاقلياتبعصواضطهاد

وامريكاالمما!بةامريكادولالىخاصة،العربيالوطنخارجالى

والعلميةالاوضاعالتقافيةكانت.ولماالافريقيةالدولوبعضالجنوبية

الغالبيةكانت،متخلفةالوقتذلكفيالعربيةالبلادسادتالتي

تعرضتالتيالاقلياتدونالمهرةعيرالصلمالمنالمهاجرينمنالعظمى

والتفرقة.الاضطهادانواعلمختلفالعثمانيالحكمابان

المتحدةالولاياتمنكلفيالهجرةسياساتتببروبسبب

الحربانتهاءوبعدالغربيةاوروباودولواسترالياوكنداالامببركية

والفنية،العلميةالكفاءاتعلىالتركيزالىواتجاههاالثانيةالعالمية

العل!يةالكفاءاًتنسبةوارتفعتعامبوجهالعربيةالهجرةحجمتضاءل

الاتجاههتاتقويةعلىساعدومما.المهاجرينبينوالفنية

الخريجين،اعداديد2وتزالعربيةالبلادفيالجامعيالتعليمانتشار

والاجتماعيةالاقتصاديةالتنميةخطط!فيهتعثرتوقتفيودلك

منللعديدتعرضهابمدخاصة،السياسيةالاوضاعفيهوساءت

اجداولافينحاولوسوف،اسرائيلم!صراعهافيوالهزائمالانتكاسات

اوضاعتعكسالتيوالارقامالاحصاءاتبعصاستعراصالتالية

العلميةبالكفاءاتيتع!ماخاصوبشكل،الخارجالىالعربيةالهجرة

والفنية.
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)2(رقمجدول
العربيةوالفنيةالعلميةالكفاياتمنالمهاجريناعداد

9691-؟691الاجصركيةالمتحدةالولاياتالى

.3791،16يلبرا،لطليعةا:المصدر

)3(رف!مجدول

والفنيةالعلميةالكفاياتمنالمهاجريناعداد

6791-؟691كسداالىالعربية

)4(رقمجدول

كلالىهاجرتات!االعرريةوالفنيةالعلميةالكفاياتنسحة

الفترةخلالالمهـاجرينمبموعالىوكنداالاميركيةالمنرفةالولايأتمن

9691-ا639

المهاجرونالولاياتاكااالمهـاجرونالبلد

كنداالىالمتحدة

ا،.!أبهزمصر

8،22%لبنان

%8،11وفلسطينالاردر

%62اقلعرا

%4،82يألحعور

%11،؟المذشرب

%2،33!نس

%5،31ائرلجزا

؟691للفترةبكنداالخاصةالارقام

الجدولين2منمشتق:المصدر

7،؟ا%

%!

01%،!

؟،%22

2،12%

!،.؟%

6،13%

بهز

6791

)5(رشاحنرئا

العلميةالكفاياتمنالمهاجرينواعدادالعربيةالجامعاتخريجو

وفرنساالاميركيةالمتحدةالولاياتمنكلالىالعربيةوالفنية

.6791سنةفي

ملاحطشة:

.6791-؟691الفترةمعدلا()أ

.6791-؟6!االفترةمعدل)ب(

.6491-6291الفترةمعدل)هـ(

الفمرةفيفرنسافيالمهنةممارسةاجازاتمنحوامنمعدل)د(

.6691-62!ا

:الجدولمنمشتق:المصدر

العربي،الوطنفيالم!لميناعداد،1.8-.08ص)1(رقم-

.9691ديسمبر:القاهرة

916-166ص)2(رقم-

017ص)3(رقم-

017صى)3(-

172ص)((رقم-

الفنيةالعلميةالكفايماتاعدادان)5(رقمالجدولمنويتضح

وكنداالاميركيةالمت!رةالولاياتمنكلالىهاجرتالتيالعربية

اعداداما.مهاجر.017حواليبلغتالستيناتمشصففيوفرنسا

ودولالجنوبيةامر.لكاودولاستراليامنكلالىممهمالمهاجرين

،وذلكالسنةفيشخص0015-.001بحواليفتقدرالغربيةاوروبا

..عبحواليق!درتوحدهااسنرالياالىمنهمالمهاجريناعدادلان

الكفالاتبينالهجرةنسبةتكونوبذلك.6791سنةفيشخص

%7حواليالىام679سعةفيوصلتفدالعربيةوالفنيةالعلمية

الظروفالاعتبارفيقخذوعندكاالعربيةالجامعاتخريجيمجموععن

منها،و!الاقتصاديةخاصة،6791عاميوليوحربتلتالتيالسيئة

اعدادقان،الجامعيينالطلبةاعدادوارتفاع،بالذاتوالاردنمصر

وصلتقدتكونانالممكنمنالعربيةمعاتالجلخريجيمنالمهاجرين

الارقامهذهالىاضسفناواذا.السنةفيجامعي0045-0005

الخاربم،فيالدراسةطريقعنتهاجرالتيالعربيةالكفايأتاعداد

يقللابماتقدرالعلميةكفاياتهامنالعربيةالبلادخسارةفان

السنة.فيمهاجر0008عن
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الكفاياتهجرةحولمصرفياجريتالتيالدراساتوتؤكد

قيمانتائجمنايهاتوصلناماالخارجالىالمصر!ةوالفنيةالعلمية

العلميةالكفاياتنسبةان"الاقتصاديالاهرام"فيجاءاذ.سبق

وذلك3،62%بلفتا!ا9سنةفيالمصرييئا!اجرينبينوالفنية

السلبيةالاصناربوضوجيبينوهذا.6291سنةفي(،3%مقابلفي

قوىاهميشكلاصبحالذيالمصريالواقععلى6791حزيرانلحرب

بينومن.الوطنمنورحيلهاالعلميةالقياداتنزوحوراءالدفع

بلغت،السنةتلكفيمصرمنهاجرتالتيوالفنيةالعلميةالكفايات

واعداد،ا3العلوممختلففيالدكتوراهدرجةعلىالحاصليناعداد

دبلوماتء!ىوالحاصلين،35الماجستيردرجةعلىالحاصلين

)13(20؟18البكالوريوسدرجةعلىوالحاصلين،74عليا

-ا639للفترةالمعريةالهجرةحجمعناخرىهراسةوفي

الفا28حواليبلغتالمهاجريناعدادانالىالارقامتشر7291

،5؟7صيدليا915،طبيبا646،مهندسا1284بينهممن،تقريبا

خريجيمنا؟6،الزراعيةالعلومفيالجامعيةالشهاداتحملةمن

نسبتهمامجموعهافيالاعدادهذهوتشكل.)،1(العلومكليات

اعدادالارقامتلكالىاضيفواذا.المهاجريناعدادمن4،12%

والاقتصادالادارةفروعفيعلميةدرجاتعلىالحاصلينالجامعيين

العاليةالفنيةالمعاهدوخريجووالانسانيةالاجتماعيةالعلوممنوغبرها

سنواتالعشرمدىعلىالمهاجرينبينالعلميةالكفاياتنسبةفان

الجمهوريةجريدةاًما..2%الىتصلقدفانهام73!ا-6791

المصريينالاطباءعددانالمصريةالصحةوزارةعننفلاذكرتفقد

)15(72910سنةفيطبيب0015بلغوحدهاانجلترافيالمقيمبن

الىالهجرةعنوالتدريبالعاملةالقوىلوزارةدراسةوفي

العلميةمؤهلانهمحسبيتورعونالمهاجرينانتبيئاستراليا

.)16(كالتالي

مؤهلاتايةبدون26%

المتوسطة.مناقلمؤهلاتذوي27%

المتوسطة.المؤهلاتحملةمن41%

العالية.المؤهلاتحمالةمن16%

بلغتفقدالمهاجرينمنوالفنيةالعلميةالكفاياتنسبةاما

كالتالي:موزعين5،36%

الهندسة.علومفيالمتخصصينمن2%

.البشريالطبفيالمتخصصينمن7%

%3-صيدلة.

الزراعية.العلومفيالمتخصصينمن؟ا%

فروعها.بمختلفالملومفيالمتخصصينمن2%ا

بيطريوطباسنانطب5،ا%

جامعي،مليونبحواليالعربمنالجامعيناعدادتقدرالعموموعلى

البلادخارجويعملونيعيشون(.....اًحوالي)منهم.ا%حوالي

حواليعددهمفيبلغبينهمفيماالدكتوراهشهادةحملةاما.العربية

عربية.غبربلادالىهاجرالاقلعلىنصفهما...ع

.2-5-7291فيالصادرالعدد،الاقتصاديالاهرام)13(

.م22-3-7391فيالصادرعددهافيالاهرامجريدة)(1(

25-7-7291فيالصادرعددهافيالجمهوريةجريدة)15(

.م7؟-7-7591الاهرام)16(

العربيةالبلادداخلالهجرة

انهانجد،لاخروطنمنوالفنيةالعلميةالكفاياتتهاجركما

افضلعنللبحثمحاولةفيوذلك،الواحدالوطنداخلتهاجر

علىتقومالعربيةالبلادداخلوالهجرة.والعملالعتنىامكانيات

البشريةوالعناصرالفنيةوالمهاراتالعلميةالكفاياتمنالمؤهلين

بلدبينالتطوردرجاتتفاوتاناذ.والانتاجالعملعلىالقادرة

وتسويقهالنف!اكتشالىبعدخاصة،اخرىومنطقةواخرعربي

البلادداخلالهجرةحجمازدياذالىادى،عربيةاقطارعدةفي

اتجاهاتها.وتعددالعربية

نالواهميةذاتليستالعربيةالبلادداخلالهجرةكونوثد

منهافيكلالامامةوثوانينواخرىدولةكلبينالقائمةالحدود

خضوعاناذ.وطنهفيالمواطنةلحقوقالعربيممارسةدونتحوللا

معظمفيمعقدةوثوانينمشددةلاجراءاتتنقلهفيالهربيالفرد

اقامةومقيماوطنهفيمهاجراالعربيالانسانمنتجعل،الاحيان

ارضه.اًلىالانتماءبعدميشعربانعليهومحكومااهلهبينمؤقتة

منالمقيميناعدادعنالدقيقةالاحصاءاتتوفرعدموبسبب

الدراساتباعدادالمضيفةالدولبعضقياموعدمدولهمخارجالعرب

والجنسيالمهنيوتوزيعهموتركيبهملديهاالعامليناحوالعنالمطلوبة

لاعدادد!بقةصورةنقدمانعليناالمتعذرمنفانه،اًلخ..

داخلعامكلوتهاجرهاجرتالتيالعربيةالعلميةالكفاياتونوعيات

الىنشيرانالمجالهذافييفوتناالايجبانهالا.العربيةالبلاد

وجهوعلى6العربيةالدولبعضالىالعربمنالمهاجريناهمية

حجميبلغبينمااذ.ولبنانالنفطيةالدولالىالخصوص

العربيةالاماراتودولة!وقطرالكويتمنكلفيالعربيةالجاليات

العربيةالجالياتاعدادلتزيد،.تقريباسكانها3/1يعادلماالمتحدة

اللميةالكفاياتتهاجروبينما.المليونعلىلبنانفيتعملالتي

لبنانالىيهاجر،النفطيةالدولالىمستوياتهامختلفعلىوالفنية

الكبيرةوالاعدادالاعمالورجالوالمديرينالعلماءنخبةمنقليلةنسبة

.الخدماتقطاعفيوالعاملينوالمهنيينالعمالمن

اهميةعلىالتربهبزيليفيمانحاولسوف،العموموعلى

والفنيةالعلميةالكفاياتهجرةشكليبينوالاخنلافالتشابهاوجه

.)17(وخارجهاالعربيةالبلادداخلالعربية

بلادمنالعادةفيوالفنيةالعلميةالكفاياتتهاجربينما-ا

تقدما،اكمربلادالىمتقدمةبلادمناو،متقدمةبلادالىمتخلفة

منالغالبفيالعربيةالبلادداخلهجرتهافيالعربيةالكفاياتتتجه

تخلفا.اكثربلادالىمتخلفةبلاد

فان،،العربيةالبلادخارجالىالهجرةتكونبينما-2

التيالاحوالفيوحتى.مؤقتةتكونالعربيةالبلادداخلالهجرة

الفردشعورفان،دائمةالعربيةالبلادداخلالهجرةفيهاتغدو

حقوقمنوحرمانهفيهيعيشالذيالبلدالىالانتماءبعدمالعربي

عهممنحالةيعيشتجعلهالسياسيةغيرالحآوقمنوالكعيرالمواطنة

وشعورهبالغربةاحساسهتعميقمعوالوظيفيالنف!مىالاستقرار

القاسية.والعيشالعملظروفامامبالانحناء

معظمفيالعربيةالبلادخارجالىالهجرةتقودبينما-3

منالكيبرالقدرواستغلالالعربيالفردقدراتتنميةالىالاحيان

راجع،العلميةالكفاياتهجرة،ربيعمحمدد.)17(

.88-.9الصفحات



فيتتميزالعربيةالبلادداخلالهجرةفان،تجاربهواثراءموهته

وبسبب.المتاحةالفردامكانياتاستغلالعلىقدرتهابعدمالغالب

معظمفيوالاجتماعيةالاقتصاديةالاوضاعوتخلفالتحديعنصرغمباب

التعايشالىالعربيةالكفاياتواضطرارعامبوجهالمضيفةالبلاد

الخلققوىتموتاووتضعفالاداءمستوياتتتدلىالاوضاعتلكمع

التنازلالىالعظمىالغالبيةوتضطروالعلماءالمفكرينلدىوالابداع

مناًلاكبرالجزءيتحولوهكذا.واخلاقياتهاقيمهامنالكميرعن

قوالبالىالعربيالوطنداخلتهاجرالتيالعربيةالعلميةالكفايات

علىلديهاقدرةولابهاالحياةلواقععلاقةلانظريةواراءفكرية

المجتمعباحتياجاتوربطهالعلميالالتزاممعنىوبلورةتجنيد

تقدمه.وضرورات

الاحتياجاتضوءفيوالفنيةالعلميةالكفاياتهجرة

العربية

الكفاياتمنالمهاجرينونسباعدادانخفاضاوارتفاعان

ربطيتملمساومحددةواضحةدلالاتبدونيمبقىوالفنيةالعلم!ية

ارتفاعكانواذا.وتطلعاتهالمجتمعباحتياجاتوالنسبالاعدادتلك

فيمتقدآبلداقتصادعلىكبيراخطراًيشكللاالمهاجرةالكفاياتنسبة

تلكارتفاعفان،الكفاياتتلكمنالمزيدوتدريبانتاجاستطاعته

العربية،البلادبينهاومن،الناميةالبلادمنالهاجرينبينالنسب

.البلادبلكفيالتنميةمحاولاتنجاجدونيحولمانعايشكلقد

،الناسمنمليوناا45حواليالعربيةالبلادسكانعدديبلغ

زالوالااي6العمرمنعثرةالثامنةسنتحتزالوالاالافلعلىنصفثم

بسببالعملعن،العاجزينالشيوخنسبةاما.العملسويخارج

.السكاناًجماليمن5%بحوالىفتقدروالخاصةالصحيةاوضاعهم

نظمواحيانا،وتقاليدلعاداتتخصعالتيالعربيةالمراةكانتوثا

وفينادرةمجالاتفيالاالعملسو!دخولمنتحرمها،وقوانين

مليونا02عنلتريدلاقدالعربيةالعملقوةفان،المجالاتاضيق

واذا.السكانمجموعمنفقط22-25%ليعلاوهذا،الناسمن

العمالواعدادالعملعنالعافياعدادالاعتباربعيناخذنا

فان،المقنعةالبطالةمنيعانونالذينالزراعيينونجرالزراعيبن

منمليونا25عنيزيدلاقدالعربيةالبلادفيالعاملينمجموع

تزيدلا!قدالعربيةالبلادفيالعاملةالقوىانيعنيوهذا.الناس

العامليننسبةانذلكنجثبتومما.السكانمن18%-16%عن

وتنخفضوالشبابالذكورنسبةفيهترتفعبلدوهو،اكويتسكانمن

بلغت،المواطنينلكلعملاالدولةتضمنحيثالبطالةنسبةفيه

.)18(السكانمجموعمن21%حوالي07!اسنةفي

ملايين!لأثةبحواليتقدرا!ربمنالمهاجريناعدادكانتواذا

علىالقادرونهمالمهاجرينمن07%عنيقللامافان،الاقلعلى

حواليتبلغالعربمنالمهاجريننسبةانيعنيوهذا.والانتاجالعمل

العربيةالعملقوةمنالمهاجريننسبةوان،السكانمجموعمنا%

العربيةالبلادتتعرضولذلك.العامالمجموعمن8%حوالىتبلغ

القادرةألبشريةالقوىالىاحتياجاتهاوتزدادالتخلفمنتعانيالتي

منكيبراقسماتستمزفسكانيةهجرةالى،والانتاجالعملعلى

ونسباعدادارتفاعوبسبب.تعويضهايصعبالتيالبشريةتروانها

العربيةالهجرةاصبحتالمهاجرينبينوالفنيةالعلميةالكذايات

وتهددالعربيالمجتمعحياةتصيالتيالقضايااهماحدىالخارجالى

للفشل.العربيةالتنميةوبرامجخططمعظم-الشمرارهاحالةفي-

الكويت.،التخطيطمجلس،7491،الاحصائيةالمجموعة)18(
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الذينمجموعالىوالفنيةالعلميةالكفاياتنسبة

الولاياتمنكلالىالعربيةالبلادمنهاجروا

-66!ا)*(6291سنتيبينفيماوكنداالمتحدة

الكفاياتنسبةالكفاياتنسبةالبلد

والفئيةالعلميةوالفنيةالعلمية

المهاجرينبينالمهاجرينبين

المتحدةالولاياتالىكنداالى

%،3؟5%7.4،العراق

%؟(،ع!%؟5،2الاردى

%(.،؟%02لبنان

%7.4،%،423سوريا

لأ%،7؟%92مصر

%5؟،هالجزائر

%24،."%9،17المغرب

%؟،15%5؟تونس

العلميةالثفاءاًتكلالىالعربيالعالماحتياجات!دادو؟ينما

وانخفاض(%85حوالي)الاميةلسبةارتفاعبسببودلكوالفنية

مساكنفييعيشونفقطالسكانمن%25حوالي)المساكنمستوى

حوالىالعربالاكاباءبينةالهسنسبةتبلغ،(الانسانبححاةتلي!

علومفيالجامعاتخريجيوبين%25حواليالمهندسينوبير%.2

العربالعلماءبيئال!ائدنسبةاًما.15%حواليالطبيعة

الاقامةاعباءتحملىعلىوالقاثرينالدكتوراهدرجةعلىالحاصلين

الاقل.على%.هحواليفتبلغاًلعربيةالبلادفيالجامعاترعيمو

البلادنعيشهاالتيوالاجتماعبمالاقتصاديالتخلفظروفان

وارتفاعالاصيةنسبةارتفاعمنالظروفبتلكيرتبطوما،العربية

يجعل،المجتمعفيالطبقاتمختلفتطلعاتوتصاعدالبطالةنسبة

اًلا.(لجوانبمتعلأدةكمشكلةيبرزونالعربيةالبلادفيالسكان

الخلقعلىوقدرةعملامكانيانظمنيمثلهبماالبمثريالعنصركونان

مشكلةمنلحولهامكانيةتصبحوالتكيفالتطورعلىقادراوالابتكار

تحقيقه،الممكنمنامراوخلاقةمنتجةقوةالىواجتماعيةاقتصاديه

عمليةتقومال!موموعلى.فيهالخياريصسعبحياتياوهدفابل

دمرينعلىمنتجةقوةالى"المشكلة"البشريالعنصرتحويل

اساهجمين:

احداثيتطلبوهذا.ءمنثكلةوجودهانهاءعلىالعمل-ا

ودلكالمجتمعفيالقائمةالاجتماعيةالمؤسسماتفياساهـمةنغرات

وراءالكامئةالاسبابالرتقليلاومعلتعطيلاًلىالوصولبهدف

السكانية.المشكلةتصعيد

احداثبتطلبوهدا.ممنتجةكقوةقدرتهتصعيمدعلىالعمل-2

.:المصدر)*(

!ئ-):ص!هتم3كر،)س!334ءه!،*س!،:4!،أ5وله؟+كاأاثا3-3كلأاأاس!4

ءص!*ه!!!ءاولآ*ه-4ح؟،اكلهاء!لأ!ت!3يا!ح3ءأ-لآ،،4س!*353،؟تم،ا

6،ثا،-4ء،أك!310؟!.079.ء!86.1-381



فيوالتعليميةوالسياسيةالاقتصاديةالمؤسساتفيكببيةتغيرت

وترنسيدالسكاننوعيةتحسينالىالوصولبهدفوذلكالمجتمع

الفردملكاتلتطورالملائمةالاجواءوخلقالاقتصاديسلوك!

وقدراته.

علىيقعثقيلاعبئاباعتبارهالعربيللفردالعلميةنجرالنظرةان

بمادفعتالتيالاسباباهماحدكانتوالوطنالاقتصادكاهل

العملمملىالقادرينالعربيةالامةابناءمنالمليونينعلىيزيد

هجرةمشكلةعلاجاننلاحظولذلك.الخارجالىالهجرةالىواًلانتاج

الانظمةدغهومتطويرخلالمنالايتمانيمكنلاالعلميةالكفايات

السائدةالقيمفيجذريتغييرواحداتالمجتمعفييتعملاك

تحقيقعلىوالعلماءالعلمقيمةتعيحضاريةبقيموالستبدالها

لطاقاتهم.الامثلالاستظلأل

تقدمالآدابردل

العربيةالبلادعانتهاالتيالاقتصاديةالمتغيراتكانتواذا

وتطويرلموفيساهمجديدامناخااوجدتقدالانجرةالسنواتفي

فانه،والعلميةوالاجتماعيةالاقتصاديةالانمائيةالمؤسساتمنالعديد

نغفلاًلاسالعلميةالكفاياتهجرةمشكلةعلاجعند-علينايجب

يا.دوافعهاوتعميقالهجرةاسبابتكريسفيالعربيةالحياةدور

في-تتطلبالمشكلةلهذهحقيقيةحلولعنالبحثعمليةان

الحياةتسودالتيوالتقاليدوالعاداتالقيمفيثورة-تقديرنا

النظمكلونتائجهاابعابىهافيتتعدىشاملةثورة.العربية

فيالقائمةوالدينيةوالثقافيةوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسية

المجتمع.

ربيعمحمدد.الكويتجامعة

ا--اصميهتنف!امعهوقيذدقصا

الدينشمسعليمحمدللشإعر

تراثينجمظورالرمزفيهايتكونمقاطعاربعةمنفنيس!ةمولفةلوحة"اسياحبيبتياىامهربةقصائد"*

الىفيهماالمجازيتحولوحيث.وعمهتابعادذاتالشعريةاللفظةيجعلوتجريدجديدةوواقعيةعصرى

تعادليةعلىقائممنغوممجازوهو.وأصالةبراعةعفويافيهلابعماالصورفيهاتتابعمونو)وجيةخصوصية

وشمسه.كالبكلءمرهففهو.الموسيقيرصيدهلالصوقيوبينالقصيدةفيالشعريةاللغةبينصافية

غزوانعنادالدكنور"..ازرقوهوأهمزاجية

هذاوفي.والاحتراقوالتمزقالرعبوموزمنحشدغريب"الجسدخرائبفيللنارفاتحةقصيدة"م!

مجموعمتهماتوقفدونبقوةيسيربلفيهنحنمانعرفلكىللتوقمامجالاالشاعريعطينالاالحشد

بعصهمعلىجسدهاشلاءوتوزيعالانسانانتهاكجريمةفياركةوبالمشى-،العالمأشلاءاقتسامفيالطبقات

والتراثالحاضرالعص!رفهموعن،لثعرياتترجمطاقة،فربدةشعريةطاقةتظهروالقصيدة.البعض

."المتواجدفيهاوالتمزقواللاانسانيةالبوسبكل،الانساني

حديثاصدر
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جبرااًبراهيمجبراً


