
سماعيمااطار!ثقوروول

يئ1لؤ!ثدألانزفبا

نسبياتتفاوتالتخلففيحالاتعموماالعربيوطننايعاني
لمشاكلعامبمسحالقيامينبغيذلكولمواجهة،اخرالىجزءمن

الحلولووصععلمياوتحصيلهاانواصهابمختلفالرئيسيةالمجتمع

متقدمةمتخصصةعمليةخبراتذاكادرايتطلبممالهاالمناسبة

المعالجة.فيومركرية

الشرطفان،الشرهـالاولتحقيوصامكانيةمنالرغموعلى

الزماني،لصع!يدعلىصعباًمرسالمعالجةمركريةواقصد-الثافي

تمتلكشاملةعربيةهيئة-انبثقتقادروبقدرة-اداالااللهمالقريب

اداالتحقيوصممكنامروهوالقطريةالحدودتتعدىصلاحيات

السياسيةالخلافاتعلىوتعالتجميعاالعربيةالحكوماتتعايشت

مغلفاهذاكأنولما،المجالهذافيالمثمرالتعاونعلىواتفقت

ببناءكفيلالقطريةالكياناتالىالامرايكالفانالصعوبةببعض

السياسيةالاداةتحررذلكعلىيساعدومماللحلالاولىالمراحل

ضمن؟!نخالفلمعالجةالمنظمواتجاههاالعربيةالاقطارمنلعديد

حدودها.

فيالاولىوالخطوة،واحدةبخطوةتمبداميلالالفمسافةان

المقتربةالعربيةالكفاءةالىبالحاجةالوعيهوالتخلفمعالجة

وجذبها.بحمايتهاالخاصةالقوانبنوتمثريع

:وارقاماحصاءات

معروفغبرالكفاءاتذويمنالعربالمغتربينعددانورغم

يكونونفانهموبالصصورةالالوفعشراتالىتصلالتقديراتصبطا-فان

اهمها:عدةلاسبابالعربيالوطنابناءمنالمفتازةالنخبمة

ميدانودخولهمصالارقىالمجتمعاتفيللعيشالحضاريتكيفهم

تحصيلاتهمالىاضافةفيهاو-ممافؤهممواطنيهامعالصعبةالمنافسة

يزدادبداالعددبانايضاالمتتبعويلاحظ.العاليةالثقافية

،اليومحتىتصاعدنجةوبطريقةالخمسيناتمئتصفمنذتدريجيا

نتيجةالعالميةالاسواقفيالتشجيععدممحاولاتمنالرعموعلى

عددفانالماضيةالسنينفيالغربفيحلالذيالاقتصاديالركود

فيوردكماتصاعديالزالمماالعربالمواهبذويمنالنازحين

عددانحيث.)1(المجالهذافيسليمانم!يخائيلالدكتوردراسة

عامحتى0691عاممنالامريكيةالمتحدةالولاياتالىالمهاجرين

التالي:بالشكلموزعين818،3،الىوصلقد!691

ء،436:العراق

10711،:وفلسطينالاردن

2ار59:لبنان

08،3،:سوريا

لأ،565:ااكشمر)بالمؤ

ا!،261:مصر

فيامريكاالىالمهاجرينعددبانسليمانالدكورويحدثنا

ونسبةعربياالافالعشرةقاربقد9691عامفيفقطاشهرستة

يلي:كماهيالمدراءاوالمهنيةالحرفاصحاب

%18:العراق

%،12؟:وفلسطينالاردن

به!ا؟،6:لبنمان

/02ص:سوريا

13%:(مراكش)المغرب

بهلأ2،42:مصر

مهاجريهامجموعربعاستورتاميركااناعل!هنالنسبءيتضح

كئداالىأخرىنظرةالقيناولواشهرستةخلالواحدعقدفي

عديدةلاسبابوذلكاميركافيمنهابكذيىأعلىالئسبةبانلوجدنا

الذيوالسصجيعالمهاراتلذويالاقامةوسهولةمطاطيةراسحهاعلى

هذا،نجبالاالهجرةودواكرالكنديةاًلسلطاتمنالمصتربيلقاه

الهجرةومتطلباتلقوانينقياساالهجرةمتطلباتقلةالىبالاضافة

3ية:الامر

(1)ول4ا?طح.كثلآ3لاأء4.لأا!،،4ءيل+،،3ءول304،!ياه،0؟ء-اول

ا!أ،.وكح!6ول،لأيم44ص!ا،3!مم!،وللملا80".311351.!لصلأ.330ول*44

طهـ(،ول+4ـداي!!ول"كثاأولأص!1794،3!،!!.78-48.
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يأتيقدالبريطانيةالطبيةالرعايةنظامالىاخرىونظرة

تقديراتفثمةإ.إهناكالموجوديناًلعربالاطباءعنتصدقلابنتائج

فيدرسواالذينالعربالاطبافيخمسبئنتؤكد-طبعارسميةنجر-

بالنسبةصحيحوالمثل.نفسهالبريطافيالمجتمعامتصهمقدبريطانيا

الغربية.والمأنيالفرنسا

كثببرةنماذجلوجدناالاخرىالاوروبيةالبلادالىنظرناولو

يمكنلاجيوبوفيوهناكهناموزعينالعربوالمهنيينالمثقفينمن

وعلىالاغترابهذاولماذا؟حصلماذاترى.المنطقيصدقهاان

التيالتشريعاتانوهل؟مواطنينامنالممتازةالنخبةلهذهالاخص

هذهاكنسبتهلاخرىوبصيغة؟!نهائيةالممثروعثحرعها

السؤالينلهذينجوابايان؟والقطعيةالكمالصفةالتمثريعات

الىنقدياوالنظراولاالعربيالخبريالنزيفاسبابتقعييقتضي

منضمانا؟كثرالبابمنالدخوللانالغرضلهذاالمشرعةالقوانين

.معروفهوكماالنافذةمنالقفز

الحل:طريقعلى

ناوهيالصددهدافياقرارهاينبعياساسيةحقيقةثمة

هدهالنزوجبظاهرةاهتمتالتيالعربيةالاقطاراولكانالعراق

ذلك،عليهبغريبوببسالانجبرةالخمسالسنواتفيوخاصة

للفردالحياتيةالاصعدةمختلفعلىالجاريةالشاملةالتيرفعمليات

لقراراتالانفجاريةوالصيغاخرىجهةمنوالمجتمعجهةمن

العديد،طتخذت،وذلكمنطقياتتوافقالمجيدةالسياسيةتموزثورة

ذويعودةقانونواولهاالخصوصبهذاالجديةالخطواتمن

قيادةمجلسقرارتبعهوالذي918رقمالوطنالىالعلميةالكفاءات

اعقبهوالذي7291-اا-03بتاريخوالصادر198رقمالثورة

منولعل7491-11-لمفياًلصادر154رقمالشاملالقانون

علىوحثهاالخبراتتحفيز-يجدالقانونهذانصوصيتامل

كما-الامكانقدرالماليةالناحيةمراعياالوطنالىالعودة

لجانتشكيلتمحيثالطريقذاتعلىاخرىاجراءاتذلكتبعت

المقنربينلكافةمؤتمرعقدالىالنيةواتجاهالغرضلهذامعينة

عاصادخلتهاالتيالاصلاحاتالىاضافةببغدادالعربالمعنيين

يجتازهاالتيالسياسيةللمرحلةمواكبةلجعلهاالعلميةالمؤسمسات

باهتمامالجامعةحظيتوقدعموماالعربيوالوطنخاصةالقطر

ورفعبهاللنهوضعالىرسميباشرافلجنةفيها!تفتشكخاص

وامركابرأوروباللطواًفرسميوفدارسالتمكما.العلميمستواها

العودةعلىالعربيةالكفاءاتوحثالعربحةبالجالياتوالاجتماع

الوطن.الى

:الداءخ!زان

ببغدادالماضبىالعامفيتفرغىفترةافضيانليقدرلقد

اوليةمسحيةبدراسةخلالهاقمتوفدالجامعةفيمدرسا

عادواالذينالعاليةالشهاداتحملةمنعراقيا)151(شملت

اعلبهمفعينالخارجفيدراستهمسنواتقضواانبعدالوطنالى

لاانا.ومؤسساتهاالدولةاجهزةعلىالباقونووزعالجامعةفي

عليهاحصلتالض،النتائجوان%001منهجيةكانتدراستيانازعم

تخدمعاممةمفاتيحعلىحصلتاننيأزعماناستطيعولكنيقطعية

كما.هذاالداءخزانالىقادتنيوانهاسيمالاالمشكلةبحث

فياعتمدتهالذيالاسلوبانالبدايةفياعترفانمنبدلا

وانماالممالوفاًلاستبيا!اًوالاشنفتاءشكلعلىيكنلمالدرالسة

وورعتهاجمعتهاثممبالثرفيبشكلوجهتهااسئلةهيئكأعلىكان

الدراسةونوعالعلميةدرجاتهمتثبيتعلىفيهامركراواحصيتها

المريرةوالتجاربالخارجفيزملاثهموبقاءالعودةواسباب

ومدىالخارجفيالمغتربونزملاؤهمعليهحصلبماومقارنتهالديهم

الوطن.فياستقرارهم

**

بحسبالخارجفيالبقا!فترةحسبالبحثعينةتتوزع

التالي:الجدول

91)رقمجلول

البقساءمله

سنة؟-01سنةاً.-5سنة3-االدراسةقطر

16!السوفياتيالاتحاد
الاشتراجمبةوالدول

3862!االشمالية(ميركا

81121ئةالغراوروبا

5805(3المجموع

دهـاساتهم:واقطارالعلميتحصيلهميثبت)2(رفموالجدول

2(ةرقمجلول

يعاثلهامااوالشهادات

15لدكنوراجستيرالهالقطرا
6572مركاا

3111تيفيالسواتحادلاا

الشرقيةالكتلةواقطار

؟2الغربيةاوروبما

1906المجموع

يلي:ماعلىلحصلناالنتائحفيدهـقناولو

لمجموعا

29

27

تذمرواالغربيةاوروبافيدرسواالذينمنفقط%7؟ان-ا

المواطنوؤميلهالاجنبيبينالتمييزفيهناكلافوهاالتيالمعاملةمن

التمييزبأنوذكرواالمواطنلمصلحةتمييزاهناكبانكروا-

الصناعيةالمنافسةوانهذا.عامةبصورةالعربضدموجهايكون

منالرعمعلىالبلدلمواطنيالاولويةفيهاتكونالمهنيةالوظائفعلى

قدرولوللوطنالعودةالىفدفعواالاجنبيالمنافسبكفاءةدمتعهعدم

العكس.لكانمناسبعملعلىالحصوللهم

لمانهذكرواالسوفياتيالاتحادفيدرسواالذينحبميعان-2

لا!إلاشتراكيةوالاقطارالسوفعياتيالاتحادفيالبقاءوسعهمفييكن

%03ودكرتعليمهمانتهاءحالهؤلاءعودةتشجعالحكوماتتلك

وااث!تخرجبعدللتدريبدراستهمبلدانفيالبقاءيفنكلونكانواانهم

دلك.لهمتسنىلواًخرىبلادفيالاشتغال

يكنلسمالمتحدةالولاياتفيدرسواالذينهؤلاءمن،؟%-3

التىالاميركيةالهجرةبفوانينتتعل!قانونيةلاسبابهناكالبقاءبوسعهم

سمةيحملكاناذاوالعملالبقا،وتدريبهتعليمهينهيمنعلىتحظر

يفضلونبانهمذكروامنهمعتنرخمسة.المبعوثينبالطلبةخاصةدخول

الىالوطنال!ودةذلك،وبعدللادخاراوللتدريباما،أمبركافيالبقاء
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-علىمشهورةنجرجامعاتانهـمدرسوافيعودتهمعدمسببيكونوقد

بموهلازهملهممناسبعملايجادلعدميودىمما-رايهمحد

خريجيمنزملائهمالىنسبةيحملونهاالتيالعلمية

خريجيبينيميزلاالوطندانايضاودكرواهناكالمشهورةالجامعات

المشهورةالجامعاتخريجيمنبغيىهممتساوونفهملذلكالجامعات

تتوفروب!لكنجرهااوبريطاليةاواميركيةكانتسواء،الاخرى

العلممة.لمؤهلاتهمملالمةفرصلهم

ومعروفةلم!هبرةعلمية+عاهدؤ!درسواووؤلاءمن%12وهناك

الىالعودةفضلوالكنهمعراقيلدونالبقاءبامكانهموكانامركافي

اجمعوكدماليةاواجتماعيةاوماديةامالاسبابالوطن

بشكلبالاختصاصوالمتعلقةعموماالمهنيةالفرصانعلىالخريجون

التسهيلاتشحةعلىالخارنمناكثرالوطنفيلهم.نتوفرخاص

.الخارجفيوالمتوفرةالوطنفيالعلمية

بالعملمتنروطةالخارجفيالبقاءفيالرعبةبانيتضحتقدممما

الىالعودةفيالرغبةعلىاًلمستفتينلدىترجعالتخصصحقلفي

هذهاتخاذفيدورالعباخرمهمسبب.لقديريفيوهوالوطن

البلدانفيدرسواالذينانحيثالعودةفيالحاسملقرارهاالكفا!ات

فيالدارسينغالب!يحةوانفيهابالعمللهميسمحلمالاشراجمية

اع!الفيتحرجهموبعدالدراسةاثناءعملواالغربيةاوروبا

تتعلقوظاتففيعملوافقطمنهمثلاثة.بتخصصهم.تعلقلا

مناقرانهممناقلبرواتبولكنالعلميوتحصيلهمباختصاصاتهم

مساوبرراًتبعملفقطواحداشخصاهناكوان.البلدمواطي

لالسبابمحدفىدمستقبلهبانشعرولكنهالبلدابناءمنلاقرانه

اميركافيتخصصهممجالاتؤبعملواالذيناننلاحظكذلك.عديدة

ممافبيهاالاجتماعيةالعدالةوانعدامبالغبنشعروادراستهماتناء

المؤقتالبقاءفيلديهمالرعبةوجودابدواولكنهمالعودةالىدفعهم

حياتهمبناءفيلبساعدهمالمالبعضلادخاراوللتدريباماهناك

الوطن.فيالجديدة

دلكاعادتهااوالكفاءة.لويبفيدورالعباخرعاملوثمة

التالي:باليدولمستعيناذلكوسأفصلالزوجيةالحالةهوالعامل

العمر

91-24

35-؟

الهجموع

العمر

!ا-!2

25-03

المجموع

العمر

2)-91

25-03

المجموع

ميركاا

بدونمتزوجمتزوج

اطفال

17

302

3132

الاشترابهبةالدول

بدونمتزوجقزوج

اطفال

11

32

13

الغريبةبااورو

بدونمتزوجمتزوج

اطفال

؟ا

."

2؟

18

ععمتزوج

اطفال

24

!ه!

كععمتزوج

اطفال

3

كعمتزوج

اطاطفا

2

2

7

المجموع

92

39

لمجصعا

16

27

المجموع

15

31

للدراسةسافرواالمستفتينمجموعمن35%حواليانيتضح

2،-91بينتتراوحالتيالسنوهيالمث!سةالرصولةسنفي

زوجاتبرفقةالوطنالىعادوامنهمعئنرسبعة-متزوجغبرومعظمهم

حياتهمتقصيرمنزادقدبأجنبيةالزواجبأنواضافوا.اجنبيات

معهمبالعودةرحمنزوجاتهمقيناكدواانهممنالرغمعىعودتهمب!ر

انتهتبالاجنبياتالمتزوجينمنحالاتخمسوان.الزواجقبل

منالعدسدعلىاثرالزواجعاملانعلىهولاءاجمعكما.با!طلاق

ندمهمهؤلاءمنستةابدىكماالخارجفيالبقاءعلىوشجعهمزملائهم

كانولكنهبزواجهمسعداءبانهماكدواواربعةباجنبيةزواجهمعى

ليمبانهماكرتمنهمالباقيةوالبقيةالخارجفينجقوالولهمافضل

لمزوجاتهمبانهؤلاءاكدوقد.اجنبيةمنزواجهمعلىيندموا

العراقمغادرةفييرغبنلمبعضهنانبلالعودةقرارفييخالفهن

الاولىالسنةوهيالتعلماوالتكيفمرحلةاجتزناللواتيوبخاصة

فمةالوسيطةوهيالثانيةالفعةنتائجعلىيطلعمنويلاحظ.عادة

منهم11عادعزابااغتربوامنهم17ان03-25بينالمتراوحةالاعمار

الخارجفيالبقاعحوللهماسثلتنانتائحوجاءتباجنبياتمتزوجين

اماباجنبياتالمزوجينالمبكرةالاعمارذويمنزملائهملنتائجمثابهة

منهم)22(ذكرفقدالوطنمغادرتهمقبلتزوجواالدين)46(اذ

الىالحنينبداءاصبنزوجاهمباناطفالاانجبواالذينهموهؤلاء

وقت.بأسرعالوطنالىعودتهمضرورةالىادى"ماالوطر

اطفالاينجبوالمالذينالمتزوجينوالعشرينالارخعحالةواما

عدممنوبسببعمرااصغرعادةالزوجةاناذزماماتختلففانها

وواتتهسااللغةفاتقنتالجديد؟"جتمعاختلطتبالاطفالانشغالها

مماالجامعيةالفعالياتمنكيمفيزوجهاوشاركتالعملفرصة

الاولى(22)ادزوجاتعكسعلىالوطنالىالحنينعنالهاها

المجتمعفيوالعملاللغةواتقانالاختلاطفرصتواتهنلماللواتي

البقاءفيسعيداًتكنزوجاتهمبانهولاءاكدلقد،الجديد

.البقاءعلىتشجيعهموحاولئبلالخارجفي

وبصورةالمغتربعزمعلىتؤترالزوجيةالحالةبأننرىوهكذا

تكيفهميسهلالسنصغارلانذلكفيايضادورهالسنيرلعح!عامة

ولدى،منه!سئااكبرهمممنزملائهمغسعلىالجديدةلاحياة

والاسبابالبقاءعلىزملاءهمشجعتالتيالاسبابفيارائهماستبيان

الخارجفيالبقاءا؟!علىاجمعواالعودةالىوزملاءهمدعتهمالتي

التالية:الامتيازاتيحقق

والتجريب؟لبحثمواصلةعلىيحفزتقدمااكثرعلميمحيط-ا

.الخبرةوزيادة

المنتجالبحثعلىالاولىبالدرجةنعتمدوالترفيعاًلترقيةس2

الفردية.والكفاءة

النظروجهاتاحترامالاقلعلىاوالسياسيةالحريةضمان-3

السياسبى.الاضطهادوانتفا!المضادة

.الفردبحققهالذيالجيدالمعاشيالمستوى-؟

الوطنفيالحياةمنالتذمرالىتدعوهمالتيالاسبابعنأما

درونهما:كما

السياسي.الاستقرارعدم-ا

الاجتمالمجية.الحواجز-2

العلمية.التسه!يلاتشحة-3

المعاشبى.المستوىانخفاص-(

باج!بية.المتزوجعلىالمفروصةالقيود-5

:اكدوافقدالوطنفيالبقاءعلىتجبرهمالتيالاسبابوعن



العائلية.بطلروااً-ا

عربية.تربيةالاطفالتربية-2

الدولة.لمؤلمسماتبهاربواالتيبالعقودالايفاء-3

العربي.الاجتماعىالوسط-4

الوطن.فيالمضمونالمستقبل-5

افادعودتهمبعدجابهوهاالتيالمشكلاهمعنسئلواًوحينما

وصوساتالالبةالاولىالخمسالسنواتمشاكلبأنهامنهم.8%

اكعرصعوبةواجهبأجنبيةالمتزوجولكن.الوطنفيمجدداالطقلم

كانتالحالاتعنالكذيرفيوالنفسيةالضخوهـالاجتماعيةاى-مث

العلم!ةالمشاكلانعلىالجميعاكدكما،غيرهمنء،بههاشىد

...يومبعديوماشدةتزداد

المغترببخصوصتقدمماانهياسوقهااناودالتيوالملاحظة

انتماؤهماهمهاعدةلاسبابالعربالمقتربينعلىتعميمهيصحالعراقي

السياسيوالتطورالمتش!،بهالاصنتمالمجيوالتركيبالواحدالقومي

المغتربلهايتعرضالتيالضفوساجماليمكنوهكذا.المتقارب

بالتالمحي:تسربهوتسبب

الاجتماعية.الضغوور-ا

ية.الاقتصادالضفو!-2

لتكنولوجية.االضفوط-3

الاجهـتماعية:طلضغوا

الفاعلةوالقوىالعربيةالقطريةالمجتمعاتعلىسريعةنظرةان

منهماكلتحاولداخلهاهتصارعتينجثهتينالىتهدينالانتكفيفبها

فيكماتخنتذانوهماالطاعةبساطالىوجرهاالاخرىترويض

جبهةهماالجبهتانهالان.والطموحاتالقيمفيونوعاوالعددالقوة

التخمةحدالىالمجتمعمؤلسساتفيتمترسالذيالقديمالجيل

قواعدفياثنامي،الجديدالجيلوجبهة،السلطةبمقاليدممسكا

فيهاساسياجزءاًالكفاءاًتذوويشكلوالذيوخلاياهالمجتمع

الجيلدتحصنالتيالمعاصرينوالعلمالثقافةنتاجاتباعتبارهم

تخرجلمالقديمالجيلقيمانالجدليقبللاومما.بهاالجديد

ارجاعيمكنلذلكوزبعا،تقليديااستبرائهاتمبلالارضشقمن

اصولالىالحاليةالقطريةالعربيةالمجتمعاتفيالمتمكنةالقيمجل

انصر)مبدأزالفما.السنببنمئاتالىالتاريخفيتضربقبلية

علص4مترتبا،مجتمعماتنامنبخبرفيساريا(مظلومااوظالمااخاك

شكلمما،الجميعامامومعنويامادياالمتكافئةالفرصا"احةعدم

عنبحثاالماحةمنالهروبالىودفعهاالكفاءاتعلىهائلاضفطا

علممةأسسعلىكفائياتقيمهموراحةانسجامااكثرمجتمعات

الوطئية.اواو!ائابمحجةازكم5اضاعنالنظربصرفمحاد!ة

التكنلوجية:الضغوط

حقلفيوبخاصةتكنولوجيافقراءبانناسلفاالاعترافيصبعي

ترجمصعلىالم!نخصصفدرةيشلمماالعلميالبحثمستلزمات

مداركهتنميةأواختصاصهحقلفيمنجزاتبشكلكفاءتهاومعرفنه

بالتالييقديمماباسنمرارالابحاثاواًلتجاربباجراءالعلمية

الىبهيدفعوالمتخصصبهايتمتعالتيالعلمييةالكفاءةقتلالى

هذا.ذلكئهتوفرالتيالاجنبيةوالمؤلسمعاتالمعاهداًلىالالتجاء

فيلمكتبية1عللأقاتناوشحوبمكتباتنافقرعنالعظرصرفنااذا

فيالواح!الاختصاصذويبينالعلميةالحواراتتوفروعدمالخارج

بالمنجزاتالتعريفعلىتساعدالتيالعلميةالعلافاتوانقطاعالوطن

نشطة.علميةحياةوجودوعدمالعلمية

الاقتصاديةهالضغو!

هذافيمهمادورايقعبالاقتصاديالعاملانفيهريبلامما

يتهمثلالعامالصعبمبدفعلى.والغرديالعامالصعدينعلىالمجال

ماغالباوالتيالمتخصصفمهايعملالتيالمؤسسةعلىضغطهفي

علميةمؤلسسةمنفتتحول،الحكوميالروتيننمركصحيةتقع

الاخرىالمؤسساتشانشانهامؤسسةالىمنتجةمتخصصة

لتمويلالماليةالاعتماداترصدانحيث،الدولةفيالبيروقراًطية

العلميةالمؤنمراتحضوروتكاببفالعلميةالتجهيزاتوشراءالاب!اث

العلميةالمستوياتعلىللمحافظةمهمةعمليات،المتخصصينوايفاد

انشغالفكانالفرديالصعيدعلىاـما.كفاءاتهموصمايةللمتخصصين

عائلتهافرادوجبا،حياتههـصمتلرماتتأمهبئوراءبالركضالمتخصص

كسانماص!واءبايفائهاوالتفكيرالماليةالديونشباكفيووقوعه

ذوييصر!عاغالبا،قي1س؟8موضسماصاوالمجتمعلافرادقيها

يؤديممادراساتهمومتابعةمستوياتهملتطويرتفرعهمعنالكفاءاًت

منهم.المجتمعانتفاععدمالىوبالتالي

***-

منافذاصنفانالسابقةالثلاثالفقراتخلالحاولحفلقد

الحلانالبالعلىيخطرقدولكن،بايجازالص(رجالىالكفاءات

وانتهاءلانتاجبعلاقاتبدءاجذريااًلعربيالمجتمعتعيرهوالاساسي

السابقة.القاعدةعلىيترتبفوفيابناءباعتبارهالقيميبالنظام

الىالتنبهوما.النهائيالطموحيشكلهذاانالا،صحيحوهذا

سطعالاوحمايتهاجدبهاوضرورةالعربيةالكفاءاتاعترابمشكلة

تسريععلىالاحوالاسوافطشكبلاسيساعدالطموجلهذاواحد

التذر.موعدلصالحالساعة

قطعيةعنالبدايةفيثمرحناهالذيالثانيالسؤالالىنعود

اعودوللجواب.الغرضلهذاخصصتالتيالتشريعاتوءمال

فيفيالكمالوجودبعدمتقولالتيالعلميةالبديهـيةالى

لااوهيالوطنفيالحليبمعورضعناهاعرفناهاءمااوالمخطة

واًحدسطحمعالجهعلىالتشريعاتنعبتلقد.(اللهل!يركمال

وهو6تقريباغامضبشكلطرجوقد،السابقةالثلاثةالعوامللاحد

نامنالرغموعلى.الخبرةذيبالفردالخاصالاقتصاديالعامل

فترةخلالمنهتستردديونهيف!بهاالمسطرةالمالية!يملاتالت

عليهكانالذيالحياةمستوىلضمانكافيةببستكأنها،خدقه

،الرأيهدا-.معيالبعضيختلفقد.الوطنخارجمكونهلىفترةخلا

وذاتسلبيةالجانبالاحاديةالمعالجيةانهؤلاءيعتقدالاولكن

لهذهمعالجةايةاناعتغدانني؟الاحيانغالبفيعكسيةمردودات

اجراءمنبدلاانهتقديريوفي،نسموليةتكيونانيمبعيالمشكلة

الفقراتتعديل-الاقلعلى-اوعموماالقوانينفيشاملةتعديلات

عموما.الثقافيبالوسطالمتصلةالقانونية

الاجتماعية:الضغوطلتخفيفاجراءات

العربية،والمعاهدالجامعاتداخلالاكاديميةالحريةضمان-ا

والماليةالعلميةالاموروتقريرنغسهاادارةحقتم!حبانوذلك

ثمارهيؤتىوكيعاماتقليداويصبحدلكيرسعانعلى،بهاالخاصة

البعمد.المدىعلى

ولكن.العربيةالبلادبعضفيفانونامضمونذلكانيئنجلقد

العليا؟المؤلسساتقبلمنوتطبيقهاحترامهمدىهوما

بينتنشاالتيالخلافاتفيللنظرمتخصصةلجاننؤلف-2
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باللجانواعني،اخرىجهةمنوالدولةجهةمنالعلميةالمؤسسات

موضوعبشأنعلمياختصاصذوياعضاؤهايكونانالمتخصصة

التخطيطاوالابحاثادارةاوالاقتصاداوالادارةفيسواء،الخلاف

المستقبل.فيلها

المسائلتقريرفيعليهمعولاالمتخصصةاللجانرأييكون-3

مؤسساتاوالوراراتفيمنهاكانماسواءنعنيهاالتيالفنية

.والافتصادالتخطيط

صلفيلاكراد9شؤونمحلىللاثمرافمتحصصةلجنةتولف-4

منجزاتهم.لتقيمالعلميةالترقيات

لااذكافياليسوادارةفانوناالسابقةالثنروطتحقيقاًن-5

الحديثةالادارةمبادىءتعشرتنقيفيةحملاتدلكترافقانبد

التذنذويبقعلمجمةمواجهةالحاصلةالمنساكلمواجهةواساليب

بينهم،المتخصصةوالكفاءاتالعلماحترامونثروالهيئاتالمؤلسماتفي

بحثعندوالسياسيةوالفئويةالغرديةالعصبيةعنالابتعادوتعلم

العلمي.والتخصصالعلميةالكفاءةاحترامنشروكذلك.الامور

وطلبة؟لمدارس-للامربيئالقوميالسياكعيالوعينشر-6

اكانتسواءالمستقبلوكفاءاتخبراءسيكونورالذين،الجامعات

التخلفمشاكلترحدلكتحتوينطوي.مستقرةاومهاجرةكفاءات

الحاجةوتبيانالعربيالوطنمنهايعانيهاالتيوالاجتماعيالاقتصادي

المثساكل.تلكلمواجهةوالخبراتالعلميةالكفاءاتالىالماسة

وضرورةالتنميةمشاكلعلىوالالحاحالتركيزيتطلببالطبعدلك

فيالمتخصصينالىالامالوطنوحاجةالمتخصصةبالعلوممواجهتها

المستقبلفيلمهفت!مالسائدالتلاميذتصورهوهذايصبححتى،ذلك

ومستقبله.وبمشاكلهالعربيبالوطنارتباطهملديهموينمي

التكنلوجية:الضغو!لتخفيفااجراءات

البحثومؤسساتبالجامعاتللنهوضشاملةخطةاكتمادان

ولا،الاهميةفيغايةامروطننافيالقائمةالتخطيطوهياتالعلمي

التالية:النقاطالخطةهذهتشملانبد

علمىمعهداوجامعةلكلووافةشاملةعلميةمكتبةبناء-ا

باللغاتتصدرالتيالهام!ةوالمجلاتالعلميةوالنشراتالكتبتحوي

وادا.(شنسية-المانية-روسية-يةانجليزألرئيسيةاالاجنبية

لاسبابمعهداوجامعةلكلمستقلةشاملةمكتباتبناءيربمتوفرلم

منواحدةمكتبةبناءمن-الاقلعلى-بدفلاوتنظيميةافتصاديه

بعداد..عثلأ)قطركلفيرئيس!يةمدينةكلفيالمتكاملالنوعهدا

(وهكذا..الموصل-طرابلس-دمشق-اًلاسكندريه-القاهرة-

والحكوم!بةالعلميةوالمؤسساتالجامعاتكلالمكتبةتلكتخدمحيث

المعينة.المدينةفيالقائمة

اقامةمنبدلاالمذكورةالمحليةالمكتباتلخدمةتكملة-2

مرجعتوفرعدمحالةفيالحلبةالمكتباتبيئواستعارةتبادلاتفافات

لديها.معينعلميمقالاو

منتحتاج!جمما-وبسخاء-الابحاثومعاهدالجامعاتتمد-3

للمحث.اوللتدريسمنهاكانماسواءومعاملعلميةتجهيزات

بعضبحبرةالنقاهـالسابقةتحليلفييستعاناننرى-؟

اًلمتقدمة.البلادفيالمتخصصةاد-هميةوالمعاهدالجامعات

هببئةلاعضاءبالنسبةالعلميةالاجازةبرهـبدأالاخدانهـ-

الكبرىالمؤسساتفيالادارةورجالوالباحثينبالجامعاتالتدريس

كاجازةمثلاخدمةسنواتلستكلسنةالباحثمنحواعنيمهمامر

البحثمعاهداوالجامعاتاحدىفيرقضيهاكاملبمرتبعلمية

فيوالعملالبحثمستوىعلىويتعرففي!ايطلعلكي،الخارجفي

فيبهماخوذالنظامهذاان.بالخارجالمتقدمةالعلميةالمؤسسات

حاجةاكثرهيالعربيةبلادناانواعتقد،المتقدمةالبلادمنكتير

الراهنة.العلميةباوضاعهاالنظامهذالمثل

جامعاتوبينومعاهدناجامعاتنابينثقافيةاتفافاتعقد-6

الفروعفيوالباحثينالمدرسيئتبادلتضمنبالخارجمتقدمةومعاهد

اتدريسبرامجتخطيطفيبخبرتهاللاستعانةوكذلك.المضلفة

للابحاثالعامةالاتجاهاتوكذلكالعلياالدراساتبرامجوخاصة

العلم.فروعبعضفي

الاوجهميمتخصصةوابحاثدراساتمعاهداًنشاء-7

للقطردالنسبةالاولوياتداتوالاجتماعيةوالاقتصاديةالتكنولوجية

على.عموماالعربيالوطنحاجةالاعتباربنظرالاخذمعالعربي

المكتبيةالخدماتنابةفيسليماتجهيراتج!يزهايراعىاى

سابقا.مركماالمقابلةالاجنبيةبالمعاهدواتصالهاوالمعامل

المستمرالتعليمبقضاياتهتممسائيمةمعاهداًنشاء-8

الشعب،لحامةتهمالتيالعامةالمواصيع!طفصلبهبةدراساتوتقدم

فيالعاملينتهمالتيوالمستجدةالرئيسيةالمواضيعفيوك!لك

وغيروتعليماوهندسةادارةالمهئيمسمتواهممنوترفعالمؤسسمات

لخريجيهاالعلمبةالدرجاتمنحملامهامنتكونلاانعلى،ذلك

الرسمية.والمعاهدللجامعاتدلكيتركحيث

ية:الضغوهـالاقتصادلتخفيفاجراءات

منيلزمهاوماالابحاتلتمويلكافيةميزانياتتحصيص-ا

ايةتمويلوكذلك،انمسهموللباحثينللمؤلسساتاسمتثنائيةتجهيزات

تحصصهم.مجالاتفيالباحثيندراساتاثراءفيتساعداخرىابحاث

لحضورالمتخصصمينلسغرالمألورمدالاجراءاًتتيسير-2

ناحيث.الطروبكلذلكوتشجيعالعالميةالعلميةالمو!مرات

العلميالتقدمعلىىللاهلأعاقتصاديةالطرقاكثريرمثلالعلمياؤتمرا

التخصص.مجالفيالعالمي

للطلبةالمساعداتتوفيروكذلك.العلميةللرحلاتالمالتوفير-3

.المحاضراتلمتابعةاللازمةالكتبلمشراءالفقراء

عليهم،املائهاالىمحافرتهاثناءالجامعيالمدرسيضطرلاحتىودلك

الباقيالوقتمنويقلل،طائلبدونالمحاصروقتيضيعمما

.والشرحالعلميللتوجيه

خلالمة:

لتخفيفالمقترحةالاجراءاتانالتقريرهدامطالعةمنيبدو

وغاليةشموليطابعذاتهيالعربيالوطنفيالعقولهجرةمشكلة
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الخبراتبعضعودةانالقولمنبدلاولكن،صحيحدلك،التكاليف

الامالوطندنيالبقاءعلىالمقيمةالخبراتوتشجيعالمهاجرةالعربية

الاجراءاتلهذهسيكونكما،فيهاالكئيرةالمردوداتاحدفقطسيكون

وتنقدمتطويرفيحاسماًئر-واستمرارورقةباجتهادنفدتادا

جديدةمؤلسساتوانثساء،القائمةوالاقنصاديةالعلميةالمؤسسات

اضافةعربيةعلميةلذهضةاًلبابوفتحبل.سليمةعلميةالسىعلى

عودةمجال!!ليسوالجهدللمالالمدىبعيدتوظيفان!االى

مبرمجعربياسهاممجالفيوانمافقطالوطنالىالمهاجرةالعقول

ايضا.الانسانيةالحضارةفيوفعال

م!رفتيمنألرغموعلىالم!الجةفيالا!جازتقدمفيماحاولتلقد

الافطاربعضونيالتنفيذقيداليهااثرتالتيالمقترحاتبعضبوجود

ووأنلذلك.بعدتتبلورلمانهاجازمااعتقداننيالاالعربية

ناكما.الاهميةغايةفيامروتطويرهاتحصيذهاالىالالتفات

المراحلعختلفمناهجفيالنظرواعادةالتعليمالىالجديالاتجاه

التنميءخططوحاجةالقوميةوالمبادىءبتواف!بماالدراسية

وبخاصةالصالم!!اؤغاتمبتدريسوالاهتماوالقوميةالقطرقي

عليهاوالتثمهديد(والفرنسيةالالمالية،ا،نجليزية،الروشبة)

عربيةنهصةكلقفيمساعدةعوامل،المعاصرالعلملغةباعتبارها

باللغاتمتخصصةعلميةمجلاتاصدارالىاضافةهذا..علمية

الرئيسيةمهمتهاالعالميةباللغاتعربيةلشردارتآسيساوالعالمية

العلمية.والكتبالابحاثنشر

العربالطلبةاحتضاناهميةالىالاشارةمنبدلاالختاموفي

علىالمساعدةالتسهيلاتوتقديمحكوماتهممعبعقودالمرتبطينفي

اه!عهمطريقعنبالوطنارتصاطهمترمتينوضرورةدراستهماكمال

تمشيةلدىالحكوصطالروتينتخطياووتسهيلوتطوراتهاحداتهكاط

،الخارحفيممثلياتنامعظمفيالانعليههوكمالا،ىاهةمعاملاتهم

بئتيجةخمفارناعقلايملكلانهالطالبلدىحسذافعلردسحخلقمما

الذفسيينوالمعاناةالضغطالىاضافةهذا..نطورااكثرمجتمعفيحياته

طموحاتهبينالتضادبفعلالمفتربالعربيالطال!يعيشهمااللذين

الواقعفيدمتلكهماوبينالعماليةومتطلباتهاالجديدةالحماةوواقع

الوطن.لخدمةيسيرةءملوفرصمساعداتمن

اسماعيليوسفط!ارق.د

يخةالسيالىالعلومبقسمالدوليةالعلافاتاستاذ

بكذداكالجارىجامعةفي

*!!لأ!كص-*!*!*!*!*!*!*!ه:!*!*!*!عه!*!*!ه!!-!*!*-!*!فيكغ *
عيمحديثاصمدر

*لن

برا*واإلف!ر
س!مو-*

ضة3الةلآ3مهوفى
*

مى-كلا

عمدالملكانورالدكتورتا!بف
عم

!قطاعهو،العرليإلعالمفىالقراءحمهـ!رمنمحدودقطاعالىالاولالمقام!موحهالكتا!هذا"
........

صهيمالانتاجشباب.والعملالفكرشباب،والمدنالريفاثباب،مكانكلفيالمحربيشبابنامنالجديد!الجيل

)!السهاما-"القدرمعموعدعلى"كانالذي-جيلنالأمنوالعملالفكررجالبعضفيهيجدربما.والسلاححهلاوالعلم

النهضسة-*عصركبالعربيالفكرمستقبلعنالتنقيبمنهجاناذ،"البع!ى"نقول.الحضاريةنهضتنافي!ا

!،والمرتقب،91!همنذالقائمالنظريعملناجوهر-وهوالمعرفيالاطارتغييرمنإحالناالمنهجوهو،علاالحضارلة

وذلك!المنهحهذاان:نقول-والونر!الشرقتفا!لىحضاراتضوءعلىالاحتماعيةالفلسمفةتحديدوهو!الا
...

كب*المتماقعلمةالوطنيةحركتنامنالتقدميةالوطنيةالخورةمرحلةالىالتحديدوجهعلىيمتدانالنظري!التجديد

سلفية.او،امميةاو،استشراقيةفكرية-ثقافيةاجواءفيالاحيان*اغلب

*-نقيسمانيمكنكيفوهوالا،المعاصرالحربيتحركنافيمركزيلى!العلىللاجابةيتصدىكتابوهو

د!وال!!فالاجتماعيةالثورةالىالمتجهالتهحرريالوطنيتحركنابين،!تصلة،عضوية،جذريةعلاقةعم

د!على،تيكون،اجيمعالعالمعلىنفسمهفرضالذيالتحركهذاتواكبفلسفةاقامةوبين،ناحيةمن!ألاشتراكي

ر--المقدمةمن-."العربيوالعالممصرفيالحخماريةالنهضةفلسفة،الغحديدوجه!(

)!لشانياقرشا085الثمنالادا!داررات -كيثا.
صكلممسمو

ير'ح!*!سر!*!*!*!*!*!*!ولث!*!-*!*!حكل!حم-تس*!*!*تسه*!ح!!ء!جم
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