
الشريفحسن.د

ه*!اسمقبقاغ!دلألمصت!مح!لمن!همال!اه!!ا

واقهـؤلوجيالعل!م!الربئااكأخعضاصيدلأأ

والاراءالمواضيعحولوالحوارالنقاشتشجعكمقدمةاعتبرهواننيواس:

البحث.خلالستطرحالتي

ثمانيةمناكثرمنذلبنانفيالجاريةالداميةالاحداثبسبب

الاولىالصيغةعلىجمةتعديلاتاجراءمنبدلاكاناشيهر

كانالبحثمناجزاءعنالاستغناءمنلابدكانكما.للبحثالمقترحة

.وابعادهالطرحافاقمنوتوسعتغنيهانيمكن

لاغناءالضروريةالمراجععلىالحصولبالامكانيكنلم.)1(

معظماغلاقهابسببلبنانفيالموجودةالمكتباتمنسواء،البحث

استحالةوكذلك،امنيااليهاالوصولاستحالةوبسبب،الوقت

البريد.وانقطاعالسفرلصعوبةلبنانخارجمنبالمصادرالاستعانة

العلمي.للبحثالضروريالاسنادمنخالياالبحثجاءلهذا

معالمفيدةوالمقابلاتالاتصالاتاجراءبالامكانيكنلم)؟(

شاركواالذيناولئكخصوصاالبحثيغنواانيمكنكاناشخاص

العربىالوطنفيتشغيلهموفيالعربيةالكفاءاًتاستعادةفي

.المجالهذافيخبرتهممنللاستفادة

باستقطابتتعلقهامةقوانينعديدةعربيةدولاصدرت)3(

ومقارنتهاالقوانينهذهمناقشةمنلابدوكان،العربيةالكفاءات

يتوفر.لمالقوانينهذهنصلكن

استقطابعواملحولموسعةاستمارةيتضمنالبحثكان)4(

كيبرعددووزعالاستمارةطبعتوقد،العربيةالكفاءاتواستبقاء

عددعلىالابالحصولللباحثيسمحلمالبريدتوقفلكنمنها

اصحابهاشكرمنبدولاالبحثاغنتلاشكالتيالاجوبةمنضئيل

واعادتها.الاستمارةملءعناءتحملواالذين

0791عامالعربيةالكفاءاتلتوظيفقانونينالعراقاصدر)5(

منوكان،العراقييئغيرتجئيسحولقانونااصدركما؟791وءإم

الاولالقانونصدوربعدالعربيةالكفاءاتتوظيفدراسةالمفيد

لكن..التجنشقانونصدوربعدوكذلكالثانيالقانونثم

لاتمامللعرافىلبنانبمغادرةللباحثتسمحلمالامنيةلبنانظروف

البحث.

..مبسطااًلبحثجاءاذا.اًلاغذارمنلابدالاسبابهذهلكل

مقدمة

تنميةمؤتمر"فيالمطروحةللمواضيعسريعاستعراضبعد

البحثيركرانالمنالسبمنكان"العربيالوطنفيالبشريةالموارد

:عدةلاسبابالعربالمختصيناستبقاءعواملعلىالحالي

فيتناقشالعربيةالكفاءاًتواستعادةاستقطابعواملان)1(

عديدةكناباتفينوقشتانهاكماللمؤتمرمقدمةاخرىابحات

.الموضوعحولصدرت

لمختلفعالمياسننقطابمركراصبحتالعربيةالبلادان)2(

وتعاظمالمجيدةتشرينحرببعدخصوصاوالاختصاصاتالكفاءات

واتساع،وسياسياواقتصاديافاليا،العالميالميدانفيالعربدور

.المجالهذافيالبحثمتابعةارادلمنتفصيلياالمشاريع

لاشنقطابقوانيناصدرتالعربيةالدولمنعديداان)3(

ليبيا،،العراق،سوريا،مصرثواستعادتهاالعربيةااكفاءات

الدولمنجادسعيوهذااًلخ..الكويت،السعودية،الجزائر

هذهدراسةمنولابد،الاستقطاباشكالاتلمعالجةالعربية

.المجالهدافيالبحثمهابعةارادلمنتفصيلياالمشاريع

باستعادةالرسميالاهتمامفيهيتزايدالذيالوقتفي)4(

هذهباسستبقاءالكافيالاهتمامبعديبدالم،العربيةالكفاءاًت

ذلكجراءمنونتج.العربيةالبلادفيدائمةبصورةللعملالكفاءات

للعملالعربيةللبلادبتوناخذواالعربالمختصينمنكيماان

..المهجرالىعاندينيقفلونثممحددةمشاريعوعلىروؤقتةبصورة

علىمقدرتهلعدماليمةبصدمةيصابمنهمكبياعدداوانتاصة

سلبيةبروحالمهجرالىفيرجعاختصاصهميدانفيالجادالعطا،

(،اج!بيكخيبر))المؤقتةوالاستشاراتالنصالحبتقديميكتفىاو

جديد.نوعمن

البشريةالخبراتاستبقاءعواملمعالجةالمناسبكانلهذا

وانخاصة،مضهاالمهمةالنواحىعلىوالتركيزمفصلبشكلالعربية

فياسننبقائهمعواملنفسهاهيالعربالخبراءاستعادةعواملمعظم

والتركيز.الطرجصيعةاختلفتوانالعربياوطنا
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استبقاءعواملدقيقبشكليميزلمالبحثفاناخرىجهةمن

معظمانحيثالخبراتباقيعنوالتكنولوجياالعلومفيالمختصببن

جاءولهذا،العملوميادينالاختصاصاتمختلفتشملالعوامل

العلومفيالمتخصصينعلىاحياناالتركيزمنشاملاالبحث

والتكنولوجيا.

الصعوباتيعالجالبحثانالقولمنلابدالمقدمةنهـايةوفي

فيوالبقاءالعطاءفيجدياالراغبونالعربالمختصونيواجههاالتي

التغريبعواملمواجهةفيجهدايبذلونوالذين،العربيالوطن

ياتيهؤلاءمنبعضاانعلما،الهجرةالىوتدفعهمتواجههمالتي

يحاولولاالمهجرالىيعودانسلفامقرروهوالعربيةالبلادالى

سلبيتهمبررابالايابالمحاولاتمنويكتفيالصعوباتمواجهةجدبا

ترغبغالببةهناكنانكلينطلقالبحثان.يواجههاالتيبالمشاكل

الحدلهاتأمناذاالعربيالوفىفينهائيبشكلالبقماءفيجديا

اللائقة.والحياةالمنتجالعملمتطلباتمنالادني

علىدل!وتاثوالعربيةالخبراتتصنيف

الالشبقاءعوامل

البلادفيالعملفيالراعبالمختصعلىالمؤترةالعواملتختلف

لمساعدةجادةمحاولةكلوفي.اليهاينتميالتيللفئةتبعاالعربية

منان.حدةعلىفئةكلاشكالاتمعالجةمنلابدالعائدين

العربيةالبلادبعضفيالصادرةالكفاءاًتاستقطابقوانبننواقص

نفسيلاقيمتجانسككلالجميعتعاملبل،ذلكتراعيلاانها

البحثهذافيالصعبمنكانواذا.المطالببنفسويتقدمالمصاعب

لابدانهالاالعائدينالمخ!نصينمنفئةكلمشاكلعلىالتركيزالعام

الىالمختصينوتصنيفالناحيةهح!هاًلىالنطرلفتمن

تراعيانفياملامختلفةنواحيمنالوضعفيمتماثلةفمات

المستقبل.فيالامرهذاالمعنيةوالجهاتالعربيةالسلطات

والجواز:الجنسيةحسبالعربالمختصينتصنيفاولا

عاتقاتشكلالعملواننوالتجنيسالاقامةفوانالنتزالما

امكانيةوامام،العربيةالبلادبيئالحرالتنقلاهـاماساسميا

الىتحددالمختصجنسيةفانكذلك.فيهللراغبينالحرالعمل

الذيالبلدفيوالسياسيبلعيالاجتطالتعاملنوعكبيرةدرجة

الناحيةهذهمنالعربيةالخبراتنصنفانوبرأمكاننا.فيهيعمل

ا:التاليةالتصنيفاتالى

كاجانب،اداريايعاملونوالذين،الاجنبيةالجوازاتحملة)1(

والاقامةالمرتبفيالعقباتمنالكيمامامهموتخفلذلكفيرتاحون

واننعاساه

ولهؤلاء6فلسطينيةوثيقةيحملونالذينالفلسطينيون)؟(

وتحتاجالنواحيمختلففيمنهايعانونزالواماضخمةاشكالات

المختصةالعربيةالخبراتغالبيةانالعلممع..مفصللبحث

.الحالبطبيعةفلسطينيةهي((الفائضة))

،لبنان،الفقيرةالعربيةالدولجوازاتخملةمنالمختصون)3(

ايجادبصعوبةيواجهونجهةمنوهؤلاء،مصر،الاردن،سوريا

واحياناكغرباءيعاملوناخرىجهةومن،الاصليبلدهمفيعمل

تحتاجالتيالغنيةالعربيةالبلادفي(إنالاحسمعظمفي)كمرتزقة

لخبراتهم.

يعانونوهؤلاءالغنيةالنفطدولجوازاتحملةمنالمختصون)4(

بلادهمتستطيعماتتجاوزقدمتاللباتهمولكنعملياالمشاكلاقل

والحفصارية.الاجتماعيةالنواحيمنخاصةلهمتقديمه

عواملبانندكرالفئاتهذهالىبالاشارةالبحثفينكتفيواذ

اهميتهانسبةتحديديمكنادناهالمذكورةالعربيةالخبراتاستبقاء

عمليا.العواملهذهلمعالجةالتحولعندفئةلكلبالنسبة

خاصةمعالجةالىيحتاجونافريقياشمالمنالمختصون)5(

عنهم.ا!ربيالمتنرقوانقطاعالعربيالمتعرفىعنتمامالانقطاعهم

:بالخارجعلاقتهاحسبالعربيةالخبراتتصنيف:أتانيا

بالعملارتباطهمدى،بالخارجالعربيالمختصعلآقةتحدد

العواملمقابللهالخارجاستقطابمدىت!بيئكماالخارجفي

لذلك.تبعاالمؤثراتوتختلف..العربيةالبلادفيللعملتدفعهالتي

منلابدوالاستبقاءالاستقطابلعواملالعمليةالدرالسةوعند

حتىالعربللمختصيئيقدمهاالتيوالاعراءاتالخارجبريقدراسة

تصنيفيمكنالمجالهذاوفي.العربيالوطنعنبعيداللعمليدفعهم

التالية:الفئاتالىالعربالمختصين

يغادروهاولمالعربيةالبلادفيوعملوادرسواالذين)1(

العمالةلسوقالاضخمالخامةيشكلونهؤلاءان.الخارجفيللعمل

عربيةدولةايةتسعىفنيكادرلايالاساسيةواللبنة،العربية

الدائرةالابحاثمعطمفيمهملونهؤلاءانالملاحظومن.لترب!بته

واستبقائها.استقطابهاعواملأو(،العريةالادمغةهجرة))حول

العربيةالدولمنوعرها(مثلا)مصرفيهتصرفالذيالوقتوفي

عالىاًلبابتقنحنراهاالخارجمنالكفاءاتلاستردادضخمةمبالغ

الذيالوقتفيوكذلك.الخارجالىالمحليبئالمختصينلهجرةمصراعيه

ايةنجدلاالخارجمنالكفاءاتاستقطابعلىالمبالغفيهتصرف

لديها،الفنيةالكوادركفاءةلرفعسادةبمجهوداًتتقومعربيهدولة

بالنسبةالخارجيبقىحينفي..عيوالاجتطالعلميمستواهمولرفع

واقعهممنللهروبيستهويهمالذيالاخاذالبريقذاالحلملهـؤلاء

.والكفاءةوالخبرةالعلمفيللترقيوفرصتهموالماديالاجتماعي

هدهمنباك!رتفصيليالهـؤلاءيتعرضلاالحاليالبحثان

تركيبةالىتتعرضالمختصينهؤلاءاستبقاءعوامللان.الملاحظة

خارجوهداالعربيةالدولفيالحكوميةوالادارةالعربيالمجتمع

روحيةالىالنظرلفتمنلابدولكن.البحثنطاقعنبالطبع

اليهيلتفتلامهملاكمايعتبرونرالواماحيثهؤلاءمعاملالت!

جديخ!.بشكلاحد

العملخلالوخصوصاالدراسةخلالالخارجعرفواالذين)2(

وهؤلاء،العربيةالبلادفيلمرحلةعملوااودرسواانبعد

الاحوالمعظمفيالخارجولصالحعادةاًلم!ارنةاجراءيستطعيون

السابق.فيعليهكانكماالعربيالوضعيقارنونلانهم

بحيثطويلةلفترةالخارجفيوعم!لوادرسواالذين)3(

يتمرفونالاحيانبمعظموهؤلاء،عنفمغريباالعربياًلواقعاصبح

حاليا.بهيعملونالذينالبلدمواطنيمثلكاجانب

البلادفيللعملعادواثمالخارجفيوعملوادرسواالذين)4(

التيالجذبعواملمعالبقاءفيالرغبةتتارعهموهـؤلاء.العرب!بة

البحثفيالمالروحةالاشنبقاءعواملومعظم.الخارجالىتشدهم

الىتقسيمهايمكنالفعةوهذه.التحديدوجهعلىبهـؤلاءتتعلق

يواجهونهاالتيالاشكالاتمعالجةفيالرعبةعنداصعرفئات

.معالجت!ابقكىد



عمللديهميكونانودونفرديةبمبادرةعادواالدينس

بأنهعلمامناسبعملايجادهيتواجههمالتيالاولىوالمشكلة

والتوظيفللاستيعابمؤسساتعربيبلدأيفيهناكليس

المناسب.

عامةمؤلسساتفيللعملمسبقبعقدعادواالذين-

.(والدولالجامعاتخصوصا)

خاصةعربيةبمؤسساتللعملمسبقبعقدعادوااًلذين-

مكاتبمثلاصغراو(الخ،!ث!...لك!ح!مثل)كبرة

الخاصة.والاستشاراتالمقاولات

فيفروعلهااجنبيةثركاتمعكموظفينعادواالذين-

حيثالامتيازاتمنخصوصاكاجانبيعاملونوهؤلاء.العربيةالبلاد

لذلك.مرتاحونوهموالاجتماعيةالمادية

العربيةالبلادفيللعملوعادواالخارجفيعملواالذين)5(

العربيةالبلادفياستمرارهمجعلتجمةبصعوبأتتواجهواثم

لاشديدةبسلبيةاما،مجدداالخارجالى"فطفشوا"مستحيلا

قدمحدودةبسلبيةاو،العربيةالبلادالىبالرجوعمعهايفكرون

بينوارى"الظروفتحسعتاًدا)ءالمستقبلفيالفكرةلمعاودةتدفعهم

تلقيانهاالفئةهذهدراسةواهمية.هؤلاءمنبعضاالحاضرين

فيالراعبالمختصيعانيهاالتيالاشكالاتعلىمحددبشكلالضوء

وعودتهخسارتهالىالنهايةفيتؤديفدوالتيالعربيةالبلاد

عندمرة،مراتثلاثبلبهمرتيناًلعربيةالبلادفتخسر،للخارج

عندثالثةومرةلاستقطابهالمبذولالمجهودفيومرة،الاولىهجرته

.الخارجالىمجدداهجرته

الاختصاصنوعحسبالعربالمختصينتصنيفثالم!

المعطىالعنوانبدليلتفكيرنافيالغالبهوالتصنيفوهذا

الىعادةيوجهالاهتمامانالمجالهذافيالملاحظومن.للبحث

والتقنية.العلميةالاختصاصاتوالى6والخبراتالاختصاصاتاعلى

حاجةحق!يقةيحجبالواقعفيانها،ضروريالاهتممامهذاانومع

اًلعربية.البلاد

تحتاج:الاختصاصانواعكلالىتحتاجالعربيةالدولفمعظم

الاجتماعيةالنوبمبةفي،الجيدالاجتماعيالبحثفيخبراءالى

فيخبراءالىاهموبشكل،الاقتصادفيخبراءالىتخناج،الجيدة

المستوىالىنظرنامااذاالنربيةفيخبراءالىتحتاج،الادارة

الخ...بلادنافيللتعليمالمزري

فيالمستوياتكلالىتحتاجالعربيةالدولفاناخرىجهةومن

يدالمختصالمستشارالىالجيدالفنياًلعاملمنوالاختصاصالخبرة

كأ.ال!،فالخبرة

منفلابدالعاليةالكفاءاتلاستقطابتبذلالجهودكالتواذا

والخبراتالاختصاصاتذاتالكفاءاتلاستقطابملموسمجهود

.المجالاتكلوفيوالمتوسطةالدنيا

الخبراتواستبقاءاستقطابعواملانمجدداالقولمنلابداذن

فئاتفانلاحظناوكما،اخرىالىفئةمنتختلفالعربيسة

البحثكانوادا.ثتيرااشكالاللاوتختلفمتعددةالعربالمختصين

،علىحدةفئةبكلالاهتمامدوناؤثرةاالعواملمجمليعرضالحالي

التقسيمبهذاالاهتمامالمعنيةالعربيةو(لجه"تإتالسلطعلىفان

.مثمرةنتيجةوداتمفيدةاجراًءاتهاتكو!حتى

ةالمعرو!للاشكالاتالحلولاقتراجيستطيعلاالحاليوالبحث

النالية:الاطرفيوضعهابعدالعواملبعرضويكتفيعرضاالا

الوجهعلىلعملهالمختصممارسةوجهنج!العقبات)1(

والافيد.الامثل

جوانبها.بمختلفالمأديةالناحية)؟(

السياسية.العقبات)3(

للعائدين:بالنسبةوالحضاريالاجتماعيالتاقلممشاكل)4(

البشرية.العلاقات-ا

العمل.مشاكل-ب

الحديثة.الحياةمتلطبات-ب

المستقبل.وضمانللاستمراريةالحاجة)5(

المنتج:العملوجهفيالصعوبات

العائداوالعودةفيالراعبالمختصتواجهالتيالاولىالمشكلة

الوجهعلىاختصاصهضمنالعطاءيستطيعكيفهيالبقاءفيالراغب

كمختص.العربيةالبلادخدمةيستطيعكيف.انتاجيةوالاكثرالامثل

امكانيةلانبقوةلمعالجتهاالتوجهيجبالتيهيالمشكلةوهذه

والاختصاصاتالفئاتلمختلفبالنسبةمستحيلةليستالعالجتها

وحكوميةاداريةاجراءاًتهييحتاجهوما،العربيةالدولولمختلف

وواضحة.حاسمة

المناسب:العملعلىالحصول:اولا

عملعلىالحصولبصعوبةيواجهونالعربالمختصينمعظم

مؤسسساتوجودلعدموذلكاًلعربيةالبلادفياختصاصهمضمن

الحصبولفييتوقفونالخارجفيالمخننصينمنفالافلية.للاسضيعاب

الاختصاصميداننجروفيمؤقتةتكونمعظمهامسبقةعقودعلى

البلادالىالعودةفيتساعدهماولىخطوةويعتبرونهاالمباشر

تواجهمسبقعقددونتعودالتيالغالبيةمعوهؤلاء،العربية

الذيالاختصاصضمنمنالسبعملوايجاد.عملايجادبمشكلة

منوبالرنمم.لتحصيلهعمرهمنثمينةسنواتقضىقدالمرءيكون

معرفةفان،العربيةالدولمنالعديدفيالعملمجالاتتوسع

تعتمدتزالمافيهاعملعلىالحصولوامكانيةالمتومرةالمجالات

محدودوانتشارهاالجرائدفيالاعل!م:العاديةوالوسائلالعفوية

الشخصي.بالاتصالاو،كبيةكانتمهما

تتطلباذنيالمؤسساتبينالتنسيقفقدانذلكالىيضاف

تبادلالىيصارفلا.الواحدالبلدضمنحتىالعربيةالخبرات

بأنالمختصويواجه،منهمالقصوىللاستفادةوالخبراتالمختصين

اختصاصه.ميدانخارجهوالاحيانمعظمفيعطاءه

المنتجالعطاءعلىالمقدرةانتقاد-ثانيا

الاختصاصميدانفي

ضمنليسالعملهذاانيجدعملعلىالمختصيحصلانبعد

الاختصاصدائرةضمنكاناذاوحتى.تمامااختصاصهدائرة

الخسارجفييعطيكانكمس(المنتجالعطاءعلىقادرعرانهيكتشف

وجهفيالاشكالاتتراًكمبسببالوقتمعالثعورهداوي!نزايسد

:الاشكالاتهذهمن.المعهودالاختصاصض!نالكاملالعطاء

متابطة؟التك!ولوجيةالعلومفيالمختصمننريدرو!دا)1(

القضايافيوالعملالتكيفامالخارجفيك!االراقيوالانتاجالابحاث

العربية؟البلادفيالمطلوبةالبس!بطة



رولينعلىمعتاداالخارجفييعملالذيالمخنسصيكور)2(

حلها.اليهيطلبالتيالمشاكلمنمعيننوعوعاىللعملمعين

نسبياضيقةبنواجمهتماالمختصيكونالعاليةللخبراتوبالنسبة

فقضاياالعربيةالبلادفياًما.البحثمجالفيجراومتقدمة

بلاداحضاريازالتماالعربيةفالبلاد.جذريبشكلتختلفالعمل

عنجذرياتختلفاشكالاتمعالجةتتطلبالتيوالاشكالاتمتخلفة

المجردالبحثليسالمختصمنوالمطلوب.حضارياالمتقدمةالبلاد

المعروفةالحلولبينمنالعملوانما،جديدةننتائجالىللوصول

البلادفيالبدائيةالقضايامعالجةفيمن!االانسبلايجاد

العربية.

فيالعاليةخبراتهيوظفانالمختصعلىيصبحآحسربمعنى

متخلفة.حضاريةظرولىفيولكن،نسبيابدائيةاشكالاتحل

!53ء3،؟!4!،؟!؟9!هوللخلافىالتكيفامنقصىااحديتطلبلمثبىءااوهذ

جاهزةحلولايتأبطونالذينالعائدينمنالعديدلدىيتوفرلاقدمما

العربية.البلادالىيصلواانقبلموجودةانهايتخيلونلقضايامعهم

التحتيةالبنىافتقادالسابقةالمتنسكلةفييزيد)3(

.الجادللعملالغروربة

والنسخ.والطباعة،السكرتيريامتطلهات

.البرقاوالبريداوبالهاتفالسريعالاتصالمتطلبات

.القطاراوالطالرةاوبالسيارةالسريعالانتقالمتطل!بات

العاملةاليدتوفرحيثمنسواء،الضروريةالصيانةمتطلبات

.الغيارقطعاوالمعداتاوالمختصة

معهم.للتعامليضطرالذينمعظملدىالوقتقيمةفقدان

والتعامل.والعملالعقولفيالدقةمعنىفقدان

ثميناوقتايضيعنفسه،العاليةالخبرةذو،المخنصويجد

يتوفراو،متوفرةتكونانيتوقعوكانتافهةيمتبرهـاقضاياعلى

عليهاعتادالذياًلمختصالعطاءويصبع.عنهبهامنءيقومله

فيمستحيلةبلشاقةعملية"الراقية))البلادفيروتينيا

.الاحيانمنكثبر

والبيروقراًطيةبالروتينالمختصيواجهسبقمالكلاضسافة)4(

وكل،معاملةالفالىيحتاجكثبىءفكل.العربيةالبلادفيالقتالية

رفسوة.الىتحتاجقدمراجعةوكل،مراجعاتلعدةتحتاجمعاملة

،)الراقية(،البلادفيثوانىيتطلبلاقدنسكصرفانالمثالسبيلوعلى

عدةوالىالاقلعلىساعةربعالىتحتاجمباثرةعمليةوهو

ويواجه.المصرفيالميدانفيتطوراالعربيةالبلاداكثرفيامضاءاًت

وبأبسطنفسهعملهميدانفيحتىالبيروفراطيةهدهبثقلالمختص

واصلاج،لمعاملةيحتاجمثلاقرطاسيةمعداتالىاحتابمفادا،الامور

قدالخ..وانتظارمعاملةالىيحتاجالاجهزةاحدعليطرأعطل

العملقربكلصاولكن،اخرالىموقعمنالروتينثقليختلف

العربيةوالحكوماتالروتينتقلازدادكلماالحكوميةالدوائرمن

.الاحيانمع!فيالاكبرالعملربهى

بمرعةيكتشفوالتقنياتالعلومفيللمختصوبالئسبة)5(

المسلماتمنوجودهايعتبراناعتادالتيالصروريةالاجهزةافتقد

الاجهزةهذهعلىالحصولمثلانويكتشف،الخاربمفيعملهفي

الاحيانمعظموفي،بديلعنللبحثفيضطر،المتوقعةبالسهولةليس

.كيرةبنسبةعطائهناتناجيةءيخفضثم،الاجهزةهدهبدونللعمل

فيالمختصعملكاناداالحديثةوالمعداتالاجهزةافتقادقبلويزداد

علاوكلما،الانتاجميدانفيفقطوليسوالتطويرالبحثميدان

وكلماالاجهزةهذهمثلالىالحاجةازدادتكل!االاختصاص

لذلك.تبعاالعطاءانتاجيةانخفضت

لأ2

متهجعلتالتياًلعواملكلانالمختصيجد،وباختصار

والانتابمبالعطاءلهسمحتوالنتي،الخارجفيبارزامختصا

اكمليسعطاءهانويجد،العربيةالبلادفيسلبيادورانلعب

منيطلبوكمامنهيطلبكماالعطاءباستحالةويشعر.يتوقع

الواقعمعالتاقلمفيالمختصينجحانامالذلكونتيجة.نفسه

ومنالمتوفرةالظروفضمنالاقصىبالحدالعطاءوعلى،الجديد

فيصبحبالروتينويستوعبيريأساو،البناءالتكيفروحيةخلال

هذامنفراراالخارجالىمجددايهربأو،محدوداروتينياعطاؤه

الواقع.

التطورامكاليةوافتقادالجادالعطاءعلىالحافزافتقاد:ثانيا

.الخبرةواكتساب

يفتقدالهيكتشفعملهفيكافيةقرةالمختصيمصيأنبعد

نفسهتطويرامكانيةيفتقدكما،وعملهنفسهتطويرعلىالحافز

.الاحيانمعظمفيوعمله

والخبراتللشهاداتصحيحتقديرهناكليسانهيلاحظ)1(

والترقيةللتشجيعنظامايهناكليسوانهيكتسبهاانيمكنالتي

هناككانواًذا.الجميعبينيساويمتخلفروتيننظامسواء

مزاجيةعلىتعتمدمافغالباالاستثنائيةللترقيةامكانية

منمعظمانحيث..بهمالشخصيةوالعلافةالمسؤولينالاشخاص

وبهذا.وا!لاعاخبرةمنهادنىهمالمخحصعملبتقديريكلفون

وعمله.نفسهتطويرفيالجادةالرعبةالمختصلدىتحبو

نفسهتطويرفيرغبلوحتىاط،كذلكالمختصيلاحظ)؟(

محليا:محدوداومفقودذلكمحالفان،وخبرته

صعوبةوهناكالعمومعلىمتوفرةعرالضروريةفالمراجع-

لتعقيداتاواًلتكاليفلغلاء-اماشخصيبتممكلعليهاللحصول

ميدانفيجدمامعرفةلصعوبةوكذلك،بالبريدالكتباسنيراد

العربية.البلادالىتصللاالعلميةالمجلاتمعظمانحيثالاختصاص

القيمينا!اومفقودةاماالعاليالتعليمومؤلسسات-

معرفةعلىللبقاءيسعوالمالذينالقديمةالاجيالمنعليها

محدودةوالفنيةوالبثريةالماديةوامكاناتها.علوممنيستجدبما

نواقصنفسمنتعانيالعلميالبحثمراكرفانوكذلك.معدومةاو

.وجدتانهذا،الجامعات

يكونيكادالذاتيوالنموللتطورالدافعالعلميوالجو-

عادةيقتقد،المتوسطةوحتى،العاليةالخبرةدوكالمختص.مفقودا

اتصالعلىليبقىمنهافضلاوبمستواههمالذينالانداد

والمؤتمرات.اختصاصهمنبكببراقلاعملهمتطلبات،بميدانهوثيق

السليمالمئاجانالمختصيكتشف.معدومةاونادرةاماالعلمية

العربية.البلادفيعمومامفقودةوالعلميةالفنيةالخبراتلتبادل

البلادفيوالخطللتجربةمجاللنليسانهيلاحظكذلك

بلانتاجكلفي.الاولىالمرةمنينجحانمنهفالمطلوب.العريبة

التجربةوروحيةمحدودةفالميزانيةيجربهاتجربةاوبحثكلوفي

وعئدماجيبهفيالحلولكليحملالمختصانوالتصورمرفوضة

صحيح.وبشكل!ضورايحلهأنعليهبمشكليواجه

الخبرةمنمزيداكتسابامكانيةانكذلكالمختصيلاحظ)3(

تتوفروقلما،غاليةفالتكاليف:مستحيلايكونيكادالخارجفي

لدوافعيمعوقد،خاصةلاذوناتيحتاجواًلسفر،مجانماله

بهمسموجغيرنسبياطويلةلفترةالعملوترك.أمنيةاوسياسية

الخ...الخبرةمنالمزيدلاكتسابولوحتى

بينالمريرالخياراهـامنفسهالمختصيجداخرىمرةوهكذا

بمفردهكلهاالصعوباتمواجهةاووالعلميالفكريللركودالاستسلام

الىالهربأو..العلميبمستواهالاحتفاظاًجلمنالشاقوالنضال

والمعرفة.الخبرةمنالمزيدلاكتسابالفرصةتتوفيحيثالخارج



العربية:البلادفيالتنميةسياسي!ة:ثالثا

فىالعملفيالراغبين،العربالمختصينمنكببراعدداان

استقطبواانماالعاليةالخبرةذويمنخصوصا،العربيةالبلاد

العربية،البلادفيالتنميةمشاريعفيللمساهمةالمرحلةهذهفي

الا"!.بيىاللالقالمسويالىالعربيالمجتمعتطويرفيوالمساهمة

التنمية"سياسة))بالعملمباتنرةعندتصطدمالرغبةهذهولكن

الواضحةالسياسة"بغيابادقبشكلاو،العربيةالبلادفي

العربية.البلادمعظمفي"للتئمية

دوراالتنميةسياسةفيترىلاالعربيةالدولفمعظم)1(

الخدماتوتامينالخاصالاستثمارنشجيعسوىالحكومةتلعبهمحدودا

،الطرقات،المدارسمثلالتحتيةالبنىوبعضالضرورية

تلعبهالذيالدورتبنيلاالعربيةالدولومعظم.اًلخ..المطارات

للبلادالفعليةالحاجةالىتستندعلميةدراساتعلىالحكومة

سياسيةعواملمننابعاعادةالحكومةدوريكونوانىا،العربية

والحاجةالواقععنالبعدكلبعيدةتكونقدمختلفةواعلام!ية

الفعلية.

مختلفبينالتنسيقيقتقدالعربيةالدولمعظموفي)2(

القرارلاتخادالمرجعويفتقد،الواحدةالدولةواجهزة"ؤسسات

نامثلاالمختصويكتشف.التنميةفيالرديسيةالقضايافي

وا،اخرىوزارةفيالابقفياعدتقديعدهاالتيالدراسة

الحصوليستطيعلااحرىمؤسسةفياعدتاليهايحةاجدراسةان

صلاحيةلهمنيجدلامعينقرارالىيحتاجعملهاناوعليها

تزالماعليهاتعبالتيدراستهانفترةبعديكتشفاو،اتخاذه

عليها.النظريلقيمنتنتظرالادرابمفيغاف!ية

فيالاهواءتقلبالعربيةالدولمعظمفيالمختصويكتشف)3(

فمرة،الواحدالبلدضمنحتىوتنافسهمالمخططينوتشتتالتخطيط

تشجيعالىينقلبفضةثمال!امالقطاعدورعلىمثلاالتركيزيكون

انتاجيتهاعلىتركرالمشاريعدراسةتكونومرة.الخاصالقطاع

ومرة.والاجع!اعيالسياسيمغزاهاعلىواخرى،الاقنصادية

الانتاجعلىتركرومرة،التختيةالبنىتنميةتخدمالمشاريعنكون

،الاستراديشجعومرة.الاستهلاكيالانتاجعلىاخرىومرةالثقيل

منتلكاوهذهمعالتعاملسياسةتشجعومرة.يمنعومرة

والدراسةللبحثميزانيةتخصصواحيانا.تمنعومرةالاجنبمةالدول

مختلفبينللتئسيقاجهزةتنشاواحيانا.الميزانيةهذهتخفضومرة

هذهمثلاهميةمنيقللومرة(مثلاالتخطيطوزارة)المشاريع

مقدرةكلالمختصيفتقدالاهواءتقلبومع.العدمدرجةالىالاجهزة

خططمعظموتراوح،السليموالتخطيطالعلميةالدراسةعلى

مكانها.العربيةالدولمعظمفيالتنمية

وقلبها،والتنميةللتخطيطواضحةسياسةغيابويرؤدي)4(

المشاريع،فتفشل،والهاديةالبشريةبرالطاقةواضحاهدارالى

بانويشعرلاحرىدائرةمنالمختصويئتقل،الدراساتوتهمل

.سدىوجهدهوقتهيضيعوانهمثمروغيرمنتجغيرمجهوده

العربيةالدولكلفيالتخطيطأنالقولمنلابدكذلك)ع(

الشاملةالنظرةالىيتعداهاولاوالاقليميةالقطريةالمصلحمةيرعتمد

والطاقةوالدراساتالمشاريعفيالهدرفيزداد.العربيللوطن

والوزاراتاًلدولمنفسيفسهاءعلىالمتوفرةالطاقاتوتتوزع،البشرية

العربي"الوطن"لخدمةأتىالذيالمختصويشعر..والاجهزة

الوطنهذامنمحدوداجزءاليخدمقزمعملهانالعربيوالمجيتمع

نفسها،العربيةالدولبينالتنافسمتاهاتفيويضيع.الكبير

وتوجهاتها.الدولهدهتصوراتاختلاففيوكذلك

الفقريالعمودانالمختصيكتشفسبقماعلىعلاوة()6

والعربيالمحليالفنيا!كادرتربيةاي،للتنميةخطةايةفي

العربيةالدولفمعظم.اهتماماييعارولامفقودشبه،الدائم

منوالمشاريعوالدراساتالكظءاًتاستقطابعلىالاكبرهمهاتصرف

الذيالمحليالكادرلبناءاهتمامأياعارةعدممع،"ؤقتبشكلالخارج

اًلوطنيصبححتى.ومشاريعدرالساتمنيتممامتابعةيستطيع

ناالمخنصويش!عر.الفئيةوالطاقةبالخبرةنسبيامكتفياالعربي

ولا،كفردطاقةهويعطيهعطاءكلوان،شخصيابهمرتبطعمله

العملتستطيعناشئةكوادرالىواختصاصهخبرتهلنقلمجالمنيجد

ومشاريع.دراساتمنيبداهماانجاجعلىالدائم

الاجنبي:عقدة:رابعا

التيللانتمساراتنشوةوكلهالعربيالوطنالىالمختصيعود

ولوقفيةوسياسيامالياالعالميالصعيدعلىالعربيةالبلادحققتها

اردوللمجهوداتمرتاجوهويعود.الاجنبيقي(5تقفهاالتيالعز

يصدمهولكن.واستعادتهاالعربيةالكفاءاًتلاشتقطابالعربية

كلفيتطغىالاجنبيعقدةانالعربيةالبلادفيالعمليبدأعندما

ننظرنزالوماونفسيافكريامشنمريننزالماوبانناوميدانمجال

الانسانيالحضارةبركباللحاقعلىقادرغيرمتخلفكشعبلانفسنا

الاجئبية.الخبراتبمستوىعربيةبشريةطاقاتاخراجعلىقدروغير

لشركاتتلزمانيجبوالمشاريعالكبرىالدراساتدكل)ا(

اجنبية.

مرجعبهايستشارانلابدعربلميةدراسةاومشروعوكل)2(

فنياالاجنبيةللاستشارةالعربيةالقراراتوتطوع"مختصاجنبي"

.الاحيانبعضفيسياسياوحتى،وعل!ا

بمثلمقدرةغروكفاءتهحبرتهانالعربيالمختصويكتشف)3(

لخبر)ءتابعانفسهالمختصيجدمرةمنفكم.الاجنبيوكفاءةخبرة

العربي،هو،وكانالجامعيةالدراسةفيمعماكانا"اجنبي

انالعربيالمختصيكتشفمرةمنولكم.وانتاجاعلمايفوقه

الخبرةنفسمنالاجنبيزاتامتطنصفتوازيلاالماديةامتيازاته

اًجنبيةآراءلصالحالعلميةاراؤهسفهتمرةمنوكم.والشهادة

اجنبية.'نهالمجردمخلصةوغببرعليمةغببر

العربيالانتاجعلىبالصرورةمتفوقاجنبيانتاجوكل)4(

ودفةالعربيةالبضاعةكفاءةكانتمه!االنقاثىتقبللاكمسلمة

غدعىقدرةاقلحت!افهيانتاجهاعلىالمشرفيئوحبرةصنعها

.ادقبشكلوالغربية،الاجنبيةالبضاعةامامالمنافسة

المختصبينتبرزبدأتجديدةفئةانسبقماالىيضاف)5(

وهناكالمقيمالعربيالمختصفهناك.الاجنبيوالمختصالعربي

متميزالخارجفيالمقيمفالعربي.ولؤقمتا"المستورد"العربيالمختص

وكمالعربيةالبلادفيالمقيمالعربيلدهعنشيءكلفي؟(لضرورة

فيالعربيةللكفاءات)اتجريوالتسهيلاتوالندواتاؤتمراتامن

العربية.البلادفيالمقيمةوالندةالمماثلةالكفاءاتوتهمل"الخارج

العربيةالبلادفيالستقراذا"قيمتهتهبط"الشخصنفسانبل

.الخارجمنمؤقتكمختص"استيراده")بعد
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خبراء)1الانفلديناالاجنبيتجاهالنقصعقدةتزدوجوهكذا

.(،عرباجانبخبراء)ءو"اجانب

فيالدائمةالاقامةعدمعلىالمختصيشجعبالطبعهذاوكل

المؤقتةبالاقامةالاكتفاء!علىالاحوالاحسنوفيالعربيةالبلاد

((البيتاهلمن"يصبحلاحتىال!ظرجمنالمحدودةوالاستشارات

.((الخارجمنكوادر))وكخبيرقيمتهفيفقد

عملهضمنالعائدالمختصعطاءتجعلةالسابقةالعواملكلان

العربية،البلادفيا!"متهبعبثيشعرالوقتمعويأخد.صعبما

مستفيدهوولا،خبرتهميدانفيالمنتجالعطا،علىفادرهوفلا

منيجدولاالعربيةالبلادفياقامتهمنومادياوفنياعلميا

نفسهيجدماوسرعان..اليهبالنسبةوثمنهااقامتهلمعنىالتقدير

هجرتهباناقتناعمعالخارجالىبالهجرةالتفيرالىجديدمنمدفوعا

احد.من!ايستفيدلااؤامتهانكمااحداتضرلنهذه

عطاءامامالعقباتمناقشةفينسبياالبحثتوسعلقد

فياسأساالمقصودةلانهاواختصاصهعملهميدانفيالمنتحالمختص

والتقنيةالعلمميدانفيالمختصينتعنيولانها،البحثعنوان

وواقعيةسريعةبأجراءاًتتتمانيمكنمعالجتهاولانعبرهممناكثر

لهمالعربيالوطنخسارةدونو.نحولمجدداالعائدينهجرةتمنع

.الخارجفيالعمالةسوقلصالح

فيبحثتلانها.بسرعةالعواملباقيعلىالبحثوسيمر

لاحقة.وابحاثمناقشاتفيترداناملوعلىاخرىمجالات

المأديةالئاحية

المادية،الناحيةالعربيةالكفاءاتاستقطابعواملاًهممن

للعملالعربيةالكفاءاتاستبقاءفيمهمعاملايضافانهاوبالطبع

العمالةسوقبينتنافسب!ستمرارفهنالك.العربيالوطنفي

العربيالسوقيقدمانولابد.الخارجفيالعمالةوسوقالعربي

التيوالاعراءاًتزاتالاممنيعنقليلا.لملمقلاوموازيةماديةامتيازات

القضايا:هذهمن.الخارجفيالعربيالمختصعلىتعرض

فيراتبمنيعرضبماالعربيةالبلادفيالراتبمساواة)1(

.ارجلخسا

تساوتاداالراتبفيبينهمفيماالمختصينمساواة)2(

رميلهتجاهمغبونبانهمنهماييشعرلاحتىوالخبرةالشهادة

له.الند

الخبراتمقابلالمحليةالخبراتامتياززيادةامكانيةبحث)3(

الىيؤديكبيرتفاوتهنالكيكونلاحتىالعائدةالعربية

بدفعبألفبنشعوروالى،جهةمنالعائدلدىبالاستعلاءالشعور

.اخرىجهةمنالمقيمالمختصلدىللهجرة

مزيدلاكتسابلاخرانمنللخارجالسغرنفقس؟تتأمين)4(

.الخبرةمن

:الخارجفيالمؤمنةالفروريةالخدماتنفقاتتأميئ)ء(

فيالتعويض،الخدمةنهاية!النعويض،الطبابة6الاولادتعليم

الخ...العملاثنا،هبةالاصحالة

الالاثنقلمثلالعودةعئد1أديركأاالتسهملاتبعصتامين)6(

الخ...وارريارة،والك!نبوالعائلة

وتخطيوالخبرةالعمل!التفوقعلىوالمكاؤ،!الترفصمحة)7(

.الضرورةددالروتينيةالترقيةاجراءات
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.الخارجالىالراتبمنجزءتحويلامكانية)8(

ال!امةالمؤسساتمععقدهانتهياداالحرالعملامكانيه)9(

.محاورعربيبلدفياونفسهالمضيفالعربيالبندفي

والمشاركةالعلميمةوالمراجعالعلميالبحتتفقاتتأمن).1(

العلمية.اوتمراتافي

سياسيةعقسات

استقطابفيملحوظادوراوالسيال!يالقومبىالوعييلعب

ولكئ.العربيةالملا!فطللعملواستطدتهالضارجفيالعربيالمختص

المختصمباشرةحس(لسلبياينقلباويتوقفيلأ(دالعاملهدا

العربية.البلادفيعمله

لعمليةوقومياسياسيماتقديراووئربانالم!مصيشعر)1(

العربية.البلادالىوطنيبدافععودته

السياسيوالعملالسياليالالتزامانالمختصيشعر)؟(

امكانيةامامجديأعائقاويشكلالعربيةالبلادمعظمفيمحظور

.ذاكاوالعربيالبلدهذافيالعملفياستمراره

عديدةعربمةومؤلسمعاتجمعياتارسارجفيانالمختصيجد،)3(

العودةعلىوتشجعهالعربيالواقعمعارتباطهعلىالابقاءعلىتشجعه

.لببعودمسبقاعملالهتؤمنوربمابل،العربيةالبلادفيللعمل

سلبياتمختلفيصارعلوحدهيترك،ي!ودصالماولكن

علىتعينهمؤسساتدونالعربيةالبلادفيالعملوصعوباتالتخلف

اصلا.للعودةدفعهالذيالممب(سيالتوجيهفياستمرارود؟ندلك

دلكحولوللتوعيةوالاستبقاءللاستيعابمؤسساتهنالكفليس

مثلا،الصهيونيالعدولدىكما

يقيمونالذينمنكلهماوالعاثينجمعظمفاناخرىجهةمن

فيالليبراليةمنادنىحدعلىاعتادواوقد،الفربببةالدولفي

الحدممارسةلديهميكونانيتوفعونوهم.والتصرفالتعامل

الحدوممارسةالعربيةالبلادفيالليبراليةهذهلمثلالممائلالادنى

مفقودهومما،الخارجفيارسةالمهالشخصببةالحرياتمنالادنى

العربية.الدولمعظمفي

الفكر.حرية-

والديئي.الس!اسيالمعتقدحرية-

لذلك.السلسالمناخوتوفروالسياسيالفكريالعملحرية-

نموعلىتشجعالتيوالفكريةالثقافيةاؤسساتاوجود-

العمامة.والثقافيةاًلفكريةالاجواء

البلادبيئالتنقلحريةيفتقدونالعائدينمعظمفاناخيرا

فالصعوبات.واحدعربيوطنالمبدأح!ثمنهيالتيالعرب!بة

تفوقمثلاولبنانسوريامثلمجاورينعربيبنبلديئبينالانتقالفي

حيثمنسواءالخارجفيالدولمعظمبينالانتظألفيالصعوب"ت

الغ...الحدودعلىوالتدقيقالخروجواذوناتالطشبرات

احتمالاتفيملياللتفكيرالعالدالمختصتدفعالامورهدهوكل

.الخارجالىجديدمنهجرته

ئدي!:للطبالئسبةاحضاريواالاجتمايالتاقلممشاكل

العودةفيجمةبصعوباتيواجهونالعاًئدينالمختصينمعظم

هدهومعظم.العربيةالبلادفيالمتخلفاًلاجتماعيالواقعمعلذطقلم



وعلئ،متفرنجةاواجنبيةكانتاداالزوجةعلىتنصبالصعوبات

المختصيواجلأكذلك.ال!امسةأوالرابعةسنتعدوااذاالاولاد

البثريةبعلاقاتهمتعلقةالاجتماعيالتاقلمفيصعوباتنفسه

االتيالحديثةالحياةمتطلباتمنالعديدوبقدانالجديد!حياتهفي

.الخارجفيلشهمتوفرةكانت

البشريه:العلاقات:اولاا

فيالبثريةالعلاقاتمنمعينازعالااعتادفدالمختصيكون

فياندادهومعبيتهفي،يقيمحيثالدولةمععملهفيأوالخارج

فيجذرياواختلافهاالعلاقال!ظهذهاسسبانهيارويواجه،المل

العربية.البلاد

معقدةالعربيةالدولةمعالعلاقاتتكونالاحيانمعظمففبم11(

وامكانية،والفرائب،العملواذن،الدخولنشيراتحيثمن

حكومية."ؤسساتفييعملإن3اذاموالراتب،التنقل

مععلاقتهفانحكوميةفيجهةمعالمختصىأءوادا)؟(

تتطلباولافهي.الخاصةتعقيداتهالهابهايعملالتياؤسسةا

كانتواذا(الرشوة)والدولةنفس!ااؤسسةابينالعلاقةمننوعا

استغلالالىولؤديتطغىالسريعالربحفشهوةخاصةالمؤسسة

مثلفي(والترقيات)العلاقاتانكما.العائدللمختصواستهلاك

والقرابةالوساطةوتعتمدانتهازية،مزاجيةاؤسساتاهذه

الشخصية.والعلاقة

معظمفيالعائدالمختصندهمععلاقتهانالمختصيشعر)!(

والمعرفة،الخبرةوتبادلالمثمرالتعاونمنفبدلا،سليمةنجرالاحيان

بئدابناءبينخاصةأالمعلوماتواخفاءالتنافسيسودماكثيرا

العلاقاتهذهمثلانمنوبالرغم..المتبادلةوالملأائد(معينعربي

سيئةالعائدحالةفيوفعهاانالاالخارجفياؤسمصاتافيتوجد

هدهبمثلفيفاجا.ومثاليةوطنيةمعان"نلعودتهيعطىلماجدا

وتمضيةالزيارةلمجرداوالسريعللكسبجاءوالسهاندادمنالتصرفات

محدد.شخصيهدفاجلمناوالوقت

فيفهو،سيئةايضاالمقيمبندهعلاقنهانالمختصويثسعر)4(

"جديدنوعمناجنبيخبر)ء،ومتعال،ومتميز،دخبيلالمقيمنظر

العلاقاتفياوالعملفيسواء،منهالمطلوبالتعاونيرجدوقلما

العادية.الاجتماعية

البلدبئه!ليعلافتهانالمقيميشعرالاحيانمعظموفي)5(

خيراتهم،لاستغلاليسىكمرتزقأليهينظرونفهم،سيفةالمضيف

وعدمالاحترامعدمفيقبإدلةسلبيةعلاقاتوتنشأ،كغريب

التقدير.

دراساتمنالاجتماععلملباحثيلابدالمجالاتهذهكلوفي

منالتخفيفعلىالمعنيةالاطرافكلتتعاونحتىومفصلةمعمقة

العودةمنهمنريدمختصينمععلاقاتنافيالمعيبةالسلبياتهذه

فيه.والاقامةلضرمتهوطمنهمالى

العائلية:الالنمكالات:نانيا

معظمفيمحات!رةيواجه،أعزبالعائرالمخنصكاىاذا)1(

فالعلاقات:مواجههيستطيعلاقدابخنماعيبانغلاقالعريبةالدول

شبهعليهاأعتادالتيالليبراليةوالتصرفاتمحددةالجئس!بين

فيجمةص!عوبةيجدللزواجسعىادااخرىجهيةومن.مفقودة

لا5

وصعوبة،واجتماعيافكريات(سمبهالتيالزوجةعلىالعثور

تمهدمعهاسليمةخلاقةوافأمةعليهاالتعرفكيفيةفي

واقامةالمنسزلىتأتيث!كبيرةماديةصعوباتويجد.للزواج

الىويدفعهيرهقهقدمما.والفروريةوالدينيةالاجتماعيةالاجراءات

اشكالاتكلمعاجنبيةزوجةعنالتجثأوالزواجفيالآخر

الاجنبجمة.الزوجة

العلاقاتمنبنوعيواجهمتزوجاأمأعزب،انوسواء)2(

الزياراتحيثمن،الافاربقبلمنعليهالمفروصةالاجتماعية

وسائلمنالكيمبفالداًنيواجهكما.اًلغ..والمساعدةوالاقامة

معتادايكونقدالتيوالفضجمةوالفكريةالثظفيةوالانددةالترف

.الخاجفيعليها

كالتسواءالبقاءفيكبيراعائقاعادةالزوجةوتشكل)3(

تكونفمتطلباتها،الخارجفيطويلةفترةعاشتعربيةاواجنبية

العربية.البلادفيالمجتمع.بهيسمحممابكببراكثر

اختصاصها.ميدانفياًلعمل-

.والاؤاربالاهلعنالنسبياًلابتعاد-

عليهااعتادتالتيالليبراليةالحرياتمنادنىحدممارسة-

.الخارجفي

والمطبخ.للمنزلالضروريةالتسهيلات-

الاجنبية.للغةبالنسبةخاصة،للاولاداللائقةاًلمدرسة-

والترفيه.اللهواماكنوزيارةالاجتماعيالتحركامكانية-

الىتدفعهاعقبةاللغةىائقيشكلقداجنبيةكانتواذا-

الناصمعالتفاهمتستطيعحيبالىفتهربب!رعةالطص

حولها.من

له.العربيالمجتمعوتقبلالحديثةباريالهاللباستوفر-

يشكلقدمماوالفكريةالثق!(فيةواجوالهااهلهاعنابتعادها-

وتدفعهبزوجلام1فتفقد-الاهتمىحضماريكأاىتماعيةعدمةل!ه

.وتعودتتركهأوللحودة

سنبعدالاولاداشه،لاتتكونوالصعوبةالاهميةوبنفس)4(

السادسة:أوالخامسة

المناسبة.باللغةالمناسبةالمدرنسةاًيجاد-

.للقنياتبالنسبةخاصةالاجتماعيةاًلحريات-

والنضح.المراهقةسنفيللجنسينالاختلاهـبرالنسبةمجالات-

العربية.البلادفييتوفرقلماالذيالعأليالتخصصفىالرغبة-

اكثربهنشاواالذيالاجنبيالبلدالىالاولادمنيدالعكىاًنتماء-

العربي.والترا!العربيةللتضمارةانتمائهممن

يثة.الحدالحضاريةالتسهيلات:ثالثا

الع!موجهع!متخلفةمحتمعاترالتهـاالعرببةالبلادان

التيالحديثةالحضارةتسهيلاتمنكثيرامتفاوتهبدرجاتوتفتقد

.واولادهزوج!تهعليمااعتادوكذلكعليهااعتادفرالمختصيكون

يدثعبحببثالآثبرمنالتسهيلاتمدهافتقاديكونماوحيما



،التسهيلاتهرهمثلفيهاتتوفرلبلادتانيةالهجرةالىالعائدالمختص

الحصر:لاالمثالسبيلعلىومنها

للزوجة.والتزلينوالمطبخالمنزلعدة)1(

.الصغارخاصةالعائلةافرادلسميعوالتثقيفالترفيهوسالل)2(

المختلفة.العقلاثلووس!والطائرةارةالسي)3(

.الملوروالتلفزيوروالتلفزيونالتليفور)((

.والبلاجاتوالمنتزهاتالعامةالحدائق)5(

الحديثة.الاسواق)6(

العائلةافرادلجميعالمطالعةكتبوكذلكوالعلميةالاجنبيةالمجلات)7(

....الخ

قضايامعالاهميةبنفسربماتأتيالاجتماعيالطقلممشكلةان

منالاجتماعيالطملمتالراتتكونواحياناالمختصالعملانتاجية

الىالمختصوتدفعالعملفيالنجهـاجعلىتغطيبحيثالسلبية

.للخارجمجدداالهروبالى:الاسهلالطريق

يهتملاالمعنيةالجهاتمناحداانمنالمشكلةهذهحدةوتزداد

معظمفييياسانالىوحيدايواجههاالعائداًلمختص-ويتركبها

الحكوماتقبلمنالجاداًلاهتماميبداانالغروريومن.الاحيان

والنواديالجمعياتتاسيسالاقلعلىأو،الامورهذهبمثلالعربية

التقلممشكلةمواجهةفيالعائدالمختصتساعدأنتستطيعالتي

مهماعائدكللهايتعرضانسانيةمشكلةهيوالتيالاجتماعي

خبرته.مستوىكان

المس!تقبل:وضمانالاستمرارية

عاملالعربيةالبلادفيالعرباًلمختصيناستبقاءعواملفييبقى

المختصانبمعنى.المستقبلوضمانالاستمراريةهومهماساسمي

منادنىحدايتوقعالخارجفيمضمونامستقبلايتركالذيالعربي

في:يتمثلوهذا.اًلعربيةالبلادفيالمستقبلوضمانالاستمرارية

التنمية.خطةواستمراريةالسياسيالوضعاستقرار)1(

باننحديدلنظاموليسكلهالعربيللمجتمععملهيكونبانيأملفالمختص

السياسيالوصعواستقرار.ثابهمااو!نوزيرنخصأو

استقطابفيحاسمبشكليساعدعربيقطرأيفيالتنميةوخطة

المختصة.العربيةالكهاءاًتواستبقاء

مستمرةمتكاملةريعمشطوجودمعالتنميةمشاريعاستمرار)2(

ضدوتؤمنهالعربيةالعمالةسوقفيدائمادوراللمختصتضمن

عليه.يعملالذيالمشروعانتهىماادامجدداالهجرةأوالبطالة

المشروعانتهىاذاالحرالعملممارسةالىالانتقالامكانية)3(

احفرته.التياؤسسمةاعقدانتهىاذااوعليهيعملالذي

.الخارجمعمقارربشكلالخدمةنهايةتعويضضمان)4(

تشكللابحيثالعملواذنوالافامةالتجنيسقضايامعالجة)5(

كانتمهماالعربيةالبلادفيالاستمرارفيالمختصامامعائفا

عريببانهيشعرلاحتىوالاقتصاديةالسياسيةوالاحوالالظروف

العربية.البلادفياو(قهطيلةمشرد

خاتمة

الحاليالبحثفيالعديدةوالسلبياتبالنواقصيقرابىاحتان

واجهتالتيالصعوباتلتخطيالمستقبلفيالفرصةتسنحانويأمل

الستمارةخاصةالناقصةاًلبحثاجزاءولاتمامالحاليالبحث

مختلفبينالمقارنةوالدرالسةالعربالمختصبنأراءاستقراء

الكفاءاتواستبقاءلاستقطابالعربيةالبلاداصدرتهاالتيالقوانين

العربية.

رغحسن.د

مدارسفيالتوجيةمدير

لبنان-بصيداالاسلاميةالمقاصد

!

حديثاصدر

!لمج!!

لأنم!،

محركبووظةفيالكتاب!

الجزائريةوالكاتبةللشاعرة

نميمستغاحلاه!ا

الجزائربينالعربيالمجتمعفاتاالايحاءشديدمتوترةبلغ!ةيفضح،الجزائرأرضمنجريءصوت

معا،انفيانسانيوموضوعىفرديذاتيبأسلوبوذلك...وبيروتوالقاهـرةوعمانوالربارو

الواعى.والفكرالعاطفىالحسصعيدعلىالجديدالجيلهمومعنويعبر

ق.ل003

لا6

بيروت-الادابدارمشورات

لأله!


