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سلسلة قضايا التنمية البشرية في سورية

سلســـلة دوريـــة تصـــدر بشـــكل ربـــع ســـنوي مـــن مركـــز دمشـــق لألبحـــاث والدراســـات )مـــداد(، تتنـــاول قضايـــا 
ومشـــكالت التنميـــة البشـــرية المختلفـــة مثـــل التعليـــم والفقـــر وســـبل العيـــش واألمـــن الغذائـــي والحمايـــة 
االجتماعيـــة، إلـــى جانـــب قضايـــا التشـــغيل وســـوق العمـــل والصحـــة والفئـــات الهشـــة، والتمكيـــن االقتصـــادي 
ـــاخ  ـــول ومن ـــرة العق ـــا وهج ـــكان والديمغرافي ـــا الس ـــن قضاي ـــاًل ع ـــباب، فض ـــاء والش ـــي للنس ـــي والسياس واالجتماع

االســـتثمار والنمـــو االقتصـــادي المســـتدام والتـــوازن التنمـــوي والتنميـــة المحليـــة.... إلـــخ.
تهدف السلسلة إلى:

• تسليط الضوء على قضايا التنمية البشرية وتناول مفرداتها ومؤشراتها بشكل معمق في سورية.

• تحليل وتقييم أثر السياسات المتبعة على مؤشرات وقضايا التنمية البشرية.

• اقتراح توصيات سياساتية لتحسين مناخ العمل التنموي.

• تحفيز العمل والمشاركة المجتمعية في قضايا التنمية البشرية.

• إنتــاج معرفــة علميــة بخبــرات وطنيــة متخصصــة لتلبيــة الحاجــة المتناميــة للمعطيــات والمعلومــات المتصلــة 

بســورية.

• إقامة منصات حوار وحلقات نقاش حول أولويات التنمية البشرية ومسارات تطورها المستقبلية.

يساهم في تحرير وإعداد السلسلة نخبة من أهم خبراء وباحثي التنمية البشرية في سورية.

تطلق السلسلة باكورة أعمالها العلمية بعنوان:

1. األمــن الغذائــي فــي ســورية )منظــور كلــي(، العــدد 1، أيــار 2017. والتحضيــرات جاريــة الســتكمال ملفــات وأعــداد 

الحقــة مثــل:

• أولويات السياسة السكانية في سورية.

• هجرة العقول والنزيف التنموي للكفاءات السورية.

• بدائل محتملة لتحسين مستوى المعيشة في سورية.

وبهــذه المناســبة يســر مركــز دمشــق وهيئــة اإلشــراف علــى السلســلة تجديــد الدعــوة للباحثيــن والخبــراء 

ــات  ــذه الموضوع ــراء ه ــل بإث ــا يتص ــوار فيم ــث والح ــة والبح ــي الكتاب ــاركة ف ــوي للمش ــأن التنم ــن بالش والمهتمي

ــً... ــاهمتنا جميع ــا ومس ــى جهودن ــاج إل ــي تحت والت
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هيئة اإلشراف

د. كريم ابو حالوة 
د. عقيل محفوض

د. محمد أكرم القش

د. كنان ياغي
د. إنصاف حمد

د. مدين علي
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فهرس المحتويات

مقدمة

أواًل- أيُّ نزيٍف تنموّي؟

ثانيًا- تقديرات حجم هجرة الكفاءات السورية

ثالثًا- نحو استراتيجية وطنية للتعامل مع هجرة الكفاءات

1. الرأسمال الفكرّي والبشرّي في سورية

2. الرأسمال البشرّي

رابعًا- التجربة الهندية في التعامل مع هجرة الكفاءات واألدمغة

خامسًا- هجرة النخب والحرب: معطيات راهنة وقلق مستقبلي

1. مشكلة نقص الكوادر

2. النوعية

سادسًا- نتائج وتوصيات البحث

المراجع
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العنوانالرقم

مستويات التأهيل العلمي للبالغين من طالبي/طالبات اللجوء السوريين عام 2015الشكل )1(

عدد من مؤشرات التعليم والتدريب لسورية باملقارنة مع عدد من الدول العربية عام 2012الشكل )2(

توزع العاملين في الدولة حسب الحالة التعليمية في عام 2016الشكل )3(

مقارنة بين نمو االقتصاد الهندي والصينيالشكل )4(

تطورأعدادأعضاءالهيئةالتعليميةاإلجمالي والتفصيلي )مدرس-أستاذ -أستاذمساعد(الشكل )5(

الشكل )6(
نسبة النقص والقائمين على رأس عملهم )أستاذ-أستاذ مساعد-مدرس( من اإلجمالي حتى 

عام2016

نسبةالقائمين على رأس عملهم والنقص في مرتبة أستاذ مساعد التراكمي حتى عام2016الشكل )7(

نمو مرتبتي أستاذ وأستاذ مساعد طيلة سنوات األزمة السوريةالشكل )8(

قائمة الجداول والرسوم البيانية
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ملخص تنفيذي

 البحث في موضوِع الكفاءات السورّية املهاجرة الكثيُر من الغموِض والتعقيِد، بسبب ندرة املصادر املوثوقة 
ُ

يكتنف
 بدراســات تفصيليــة 

َ
، وهــو ينطــوي علــى مغامــرة علمّيــة فــي مجــال لــم يلــَق االهتمــام الكافــي، ولــم يحــظ

ً
 وتحليلّيــا

ً
رقمّيــا

 إلــى أكبــر عــدد مــن البيانــات والبحــوث والتقاريــر الوطنّيــة 
ً
؛ذلــك اســتنادا

ً
يمكــن البنــاُء عليهــا إال بشــكل محــدود جدا

والدوليــة ذات الصلــة، وإخضاعهــا لرؤيــة نقديــة تهــدف إلــى توظيــف األرقــام واملعطيــات الكميــة املتاحــة فــي إطــار رؤيــة 
تنموّيــة تســتخدم منهجّيــة متعــددة املســتويات، أتاحتهــا التغيــرات التــي تســم ثــورة العلــوم اإلنســانّية واالجتماعّيــة 
العاصفــة، جــّراء تعــّدد العوامــل التــي أنتجــت الظاهــرة وتداخــل االقتصــادّي مــع االجتماعــّي وتفاعلهمــا مــع العامــل 

 أكثــر مــع األزمــة والحــرب التــي عاشــتها ســورية.
ً
السيا�ســّي الــذي أصبــح جوهرّيــا

ُيظهر التحليل تنّوع العوامل املسببة لهجرةالنخب العلمّية السورية، ويحدد األسباب الطاردة للكفاءات العلمية، 
وهــي:

انعدام االستقرار األمني )فجوة األمان(.

انخفاض مستوى دخل الفرد.

ضعف البحث العلمّي ومؤسساته.

فقــدان آفــاق اإلبــداع والتطويــر، بمــا فــي ذلــك البحــث عــن عمــل الئــق يحّقــق األجــر العــادل والديمومــة والحمايــة مــن 
االســتغالل.

لت اقتصاديــات املعرفــة، واملجتمــع القائــم علــى املعرفــة، مرحلــة جديــدة فــي تطــور منظومــة عالقــات القــوة، مــن 
ّ
شــك

العسكرية إلى االقتصادية إلى قوة املعرفة ومجتمع املعرفة بحسبانه املرحلة العليا في تطور املجتمعات، وهو ذلك 
املجتمــع الــذي يعتمــد فــي نمــط وجــوده وســيطرته علــى إنتــاج ونشــر واســتثمار املعرفــة بكفــاءة فــي جميــع مناحــي الحيــاة. 
 وراء القيمــة املضافــة العاليــة 

ً
األمــر الــذي دفــع البلــدان واملجتمعــات إلــى التســابق فــي حيــازة املعرفــة وتوظيفهــا، ســعيا

الناتجــة عــن االســتثمار فــي الــذكاء اإلنســانّي ومناجــم العقــول، بوصفهمــا ثــروة ال تنضــب، فأصبــح اإلنســاُن وســيلة 
.
ً
للتنميــة وغايــة لهــا فــي آٍن معــا
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 لهــذه الرؤيــة، يشــير مفهــوم الرأســمال البشــرّي إلــى التوليفــة التــي تجمــع املعرفــة والتعليــم والجــدارة والكفــاءات 
ً
وفقــا

الجوهرية لألفراد في ميدان العمل واإلنتاج. إذ يعّرف برنامج األمم املتحدة اإلنمائي رأس املال البشرّي بأنه ”كل ما 
يزيد من إنتاجية القوى العاملة بوساطةالقدرات واملهارات املعرفية والتقنية التي تكتسبها، أي من بوساطةالعلم 
والخبــرة”. فمــا حالــة ومؤشــرات رأس املــال البشــري فــي ســورية؟ وإلــى أي حــّد يمكــن التعويــل عليــه كأحــد املداخــل 

املحتملــة لبنــاء مســتقبل ســورية؟؟

وقد أخذت هجرة الكفاءات تشكل إحدى أهم خصائص الهجرة الخارجّية في سورية التي تعمقت في مرحلة األزمة 
والحرب، وازدادت حّدتها، في ظل اشتداد املنافسة الدولّية، على استقطاب الكفاءات ورأس املال البشرّي املؤهل. 
وتشــير الدراســات إلــى أن نســبة الســوريين املهاجريــن الحاصليــن علــى شــهادة التعليــم الجامعــّي العالــي تتجــاوز 35 % 
من إجمالي املهاجرين الذين تحتاجهم سورية في مرحلة ما بعد الحرب. وهؤالء ثروة وطنية فتية، إلى جانب كونهم 
كــوادَر وكفــاءاٍت ومــوارَد بشــرية وعلميــة، يصعــب علــى النظــام التعليمــي الســوري تعويــض وتأهيــل كــوادر مماثلــة فــي 

مــدة قصيــرة.

قت األسباب الكامنة وراء هجرة العقول بالعوامل الشخصية املتصلة بالطموح والرفاهية املادية 
ّ
تعل

َ
هذا،وسواء أ

وتقديــر الــذات، أم ارتبطــت بالخــوف والهــروب مــن الخدمــة العســكرية والقلــق والبحــث عــن اآلفــاق، أم تعلقــت ببيــع 
األحــالم واألوهــام وتصويــر الخــروج مــن البلــد علــى أنــه الخــالص، والوصــول إلــى أوروبــا بوصفهــا الفــردوس املفقــود، أم 
حاجــة هــؤالء أو بعضهــم إلــى املزايــا والتقديــر وحريــات البحــث والتفكيــر والوصــول إلــى نمــط عيــش أكثــر رفاهيــة، أم كان 
األمــر يصــب فــي صالــح سياســات تريــد إضعــاف البلــد وتفريغــه مــن طاقاتــه، أو ســواها مــن األســباب، فقــد أصبحــت 
، وينبغــي تق�ّســي ودراســة أســبابها ونتائجهــا وتأثيراتهــا املديــدة فــي مســتقبل ســورية، وفــي 

ً
 واقعــا

ً
ظاهــرة الهجــرة أمــرا

االقتصــاد واملجتمــع.

ونتائجهــا  بتبعاتهــا  الحـــــرب  تنمويـــــــة ضيعتهــــــا  املهاجـــــــرة فرصــــــة  السوريـــــــة  والكفــــــــاءات  بالنخــب  العنايــة  ــــــل 
ّ
تمث

االقتصاديــة واالجتماعيــة والتنمويــة، لكنها،وفــي الوقــت نفســه، دللــت علــى ضــرورة االهتمــام بــرأس مالنــا املعرفــّي 
 لدورهــا الحيــوّي فــي رســم مالمــح مســتقبل ســورية ومصيــر أجيالهــا 

ً
 بهــذه العقــول وإبداعاتهــا، نظــرا

ً
والبشــرّي، ممثــال

القادمــة.
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عنــى بظاهــرة الهجــرة الخارجيــة، لكنــه يركــز اهتمامــه 
ُ
ينــدرج هــذا التقريــر فــي عــداد الدراســات والبحــوث الوطنيــة التــي ت

علــى أهــم شــرائحها وأكثرهــا نــدرة ومدعــاة للجــدل واالهتمــام، وهــي النخــب والكفــاءات العلميــة واملهنيــة التــي يشــار 
إليهــا بهجــرة األدمغــة أو العقــول ”Brain Drain”. ورغــم أنَّ الظاهــرة ليســت جديــدة، إال أنهــا توســعت مــع انفتــاح 
 إال حركــة العمالــة 

ً
الفضــاء املعولــم علــى حريــة حركــة الســلع والبضائــع واألمــوال واألخبــار والصــور، ولــم يبــَق مقيــدا

واألشــخاص.لكن النخــب كانــت مســتثناة مــن هــذا التقييــد، إذ تســتطيع العمالــة املاهــرة والخبيــرة والعاليــة التأهيــل 
االنتقــال بســهولة ويســر بيــن البلــدان والقــارات.

 في موضوِع الكفاءاِت السورّيِة املهاجرة الكثيُر من الغموض والتعقيد، بسبب ندرة املصادر املوثوقة 
َ

 البحث
ُ

يكتنف
 بدراســات تفصيلّيــة 

َ
، وهــو ينطــوي علــى مغامــرة علمّيــة فــي مجــال لــم يلــَق االهتمــام الكافي،ولــم يحــظ

ً
 وتحليلّيــا

ً
رقمّيــا

 إلــى أكبــر عــدد مــن البيانــات والبحــوث والتقاريــر الوطنيــة 
ً
، ذلــك اســتنادا

ً
يمكــن البنــاء عليهــا إال بشــكل محــدود جــدا

والدوليــة ذات الصلــة، وإخضاعهــا لرؤيــة نقديــة تهــدف إلــى توظيــف األرقــام واملعطيــات الكميــة املتاحــة فــي إطــار رؤيــة 
تنمويــة تســتخدم منهجيــة متعــددة املســتويات أتاحتهــا التغيــرات التــي تســم ثــورة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة 
العاصفــة، جــّراء تعــدد العوامــل التــي أنتجــت الظاهــرة وتداخــل االقتصــادّي مــع االجتماعــّي وتفاعلهمــا مــع العامــل 

 أكثــر مــع األزمــة والحــرب التــي عاشــتها ســورية.
ً
السيا�ســّي الــذي أصبــح جوهرّيــا

يهدف التقرير إلى فتح النقاش حول موضوع هجرة الكفاءات وانتقال النخب، واآلثار العميقة املترتبة على وجودها 
، لذلــك يتوّجــُه إلــى كافــة املعنييــن فــي دوائــر صنــع 

ً
 ومســتقبال

ً
واســتمرارها علــى السياســات التنمويــة الوطنيــة، راهنــا

القــرار والسياســات، وإلــى املهتميــن بقضايــا الهجــرة والباحثيــن عــن كيفيــات إدماجهــا فــي اســتراتيجيات وسياســات 
 
ً
التنميــة، وإعــادة البنــاء التــي تركــز علــى اإلنســان واملجتمــع علــى أســاس التفكيــر باإلعمــار املــادي واالقتصــادي، فضــال

عــن بنــاء املــورد البشــري األكثــر أهميــة.

 عــن خســائر الحــرب واألزمــة، أن هجــرة الكــوادر تعــد الخســارة األكبــر، ألنهــا 
ً
كشــفت دراســة ســورية صــدرت مؤخــرا

، إضافــة إلــى الوقــت واملبالــغ الهائلــة التــي نحتــاج إليهــا 
ً
 لالقتصــاد الوطنــّي يصعــب تعويضــه قريبــا

ً
بــا

ّ
 مرك

ً
لت نزفــا

ّ
شــك

إلعادة تأهيل كوادر جديدة. وتقّدر الدراســة تلك الخســائر بـ 40 مليار دوالر، منها 8 مليارات دوالر خســائر اقتصادية 
 عن 25 مليار دوالر 

ً
مباشرة، و7 مليارات دوالر خسائر الدولة؛ بسبب نزف طاقاتها املهاجرة مع تكلفة تأهيلها، فضال

كلفة إعادة تأهيل مثل هذه الكوادر لإلسهام في عملية إعادة اإلعمار، األمر الذي يرفع خسائر سورية جّراءالهجرة 
املاهرة ملواردها البشرية إلى ما يفوق 40 مليار دوالر1، وفي تقديرات أخرى جديدة تقارب 100 مليار دوالر. هذا عدا 
عــن الخســائر االقتصاديــة الناجمــة عــن دمــار البنــى التحتيــة واملبانــي وخســائر القطاعــات االقتصاديــة املختلفــة التــي 

تقــّدر بـــ 400 مليــار دوالر.

فمــا األســباب املؤديــة إلــى هجــرة الكفــاءات ونزيــف األدمغــة؟ ومــا النتائــج املترتبــة علــى هــذا النــوع مــن الهجــرة علــى 
مستوى اإلنتاج والبحث العلمّي والتنمية البشرّية والتحويالت املالية للمهاجرين ونقل الخبرات العلمية، وانعكاس 
هــذه الجوانــب علــى البلــد األم مــن خــالل توفيــر الظــروف املناســبة إلعــادة اســتقطاب الكفــاءات عبــر بنــاء اســتراتيجية 

وطنيــة متكاملــة للتعامــل مــع هــذه الثــروة الوطنيــة وإدماجهــا فــي العمليــة التنمويــة؟

1 رحاب اإلبراهيم، ”خسائر الحرب السورية قاربت 1170 مليار دوالر”، صحيفة األخبار، العدد 3076، 11 كانون الثاني/
224584/Syria/com.akhbar-al//:https .2017 يناير

 فــي مقــر 
ً
 ودوليــا

ً
 ســوريا

ً
 وضــّم حوالــي 50 خبيــرا

ً
بينمــا تقــّدر اإلســكوا هــذه الخســائر بـــ 400 مليــار دوالر فــي اجتمــاع عقدتــه مؤخــرا

األمــم املتحــدة فــي بيــروت، 8-7 آب/أغســطس 2018.

مقدمة

يهدف التقرير 
إلى فتح 
النقاش حول 
موضوع هجرة 
الكفاءات 
وانتقال النخب، 
واآلثار العميقة 
المترتبة على 
وجودها 
واستمرارها 
على السياسات 
التنموية 
الوطنية، راهنً 
ومستقباًل

https://al-akhbar.com/Syria/224584
https://al-akhbar.com/Syria/224584


2018 العــدد الرابــع - كانون األول / ديســمبر 

9

أواًل
؟؟ أيُّ نزيٍف تنمويٍّ

سوريةسورية

سوريةسورية



2018 العــدد الرابــع - كانون األول / ديســمبر 

10

 يصعــب تعويضــه، فالــدول التــي تفقــد 
ً
 تنمويــا

ً
ل نزيفــا

ّ
ليــس مــن املبالغــة القــول: إنَّ هجــرة الكفــاءات والعقــول تشــك

أفضل نخبها، ومنها ســورية، تعاني من خســارة مضاعفة، فهي من جهة تفقد رأس مالها البشــري املتمثل في خبرات 

 مــن رأســمالها املعرفــّي الــذي 
ً
 كبيــرا

ً
وكفــاءات وطاقــات ثروتهــا البشــرية املتعلمــة واملؤهلــة، ومــن جهــة ثانيــة تفقــد جــزءا

 عــن خســارة طاقــات ديمغرافيــة 
ً
، هــذا فضــال

ً
 وإبداعــا

ً
 فــي خســارة أفضــل عقولهــا وأكثرهــا تنــورا

ً
يجــدد الحيــاة ممثــال

شــابة تعــرف بلــداُن الشــمال املســتقِبلة للهجــرات قيمتهــا وأهميتهــا فــي تجديــد فتــوة مجتمعاتهــا التــي دخلــت مرحلــة 

ل كبــار الســن القاعــدة األعــرض مــن الهــرم الديمغرافــي.
ّ
الشــيخوخة الســكانية، إذ يشــك

هذا، وقبل ذلك تكون البلدان املصّدرة للكفاءات قد خسرت األموال التي أنفقتها على تعليم الخّرِيجين في مرحلتي 

التعليم الجامعّي وفوق الجامعي أي العالي، ومن املعروف أن أية كفاءة في أّي مجال تكلف اليوم نحو املليون دوالر 

وأكثــر مــن عشــرين ســنة، وفــوق ذلــك يعــود املــردود االقتصــادّي ملهاراتهــا وإبداعاتهــا إلــى البلــدان املســتقبلة بصــورة 

ربــٍح صــاٍف تأخــذه البلــدان الجاذبــة للعقــول. األمــر الــذي يزيــد الفجــوة املوجــودة بيننــا وبيــن البلــدان املتقدمــة، وهــي 

، بســبب النقــل املباشــر ألهــم عناصــر اإلنتــاج وهــو العنصــر البشــرّي. فــإذا كان الحجــُم األكبــر مــن 
ً
فجــوة واســعة أصــال

 عــن االســتثمار فــي املعرفــة وبنــاء العقــول، فــإن ذلــك 
ً
النمــو فــي االقتصاديــات املتقدمــة، وهــو الــذي يفــوق 70 %، ناجمــا

ــل ركيــزة االنطــالق فــي بنــاء 
ّ
دهــا االســتثمار فــي الــذكاء اإلنســاني، وهــو الــذي مث

ّ
يعــود إلــى القيمــة املضافــة العاليــة التــي يول

اقتصاديــات املعرفــة2.

، تكمــن العالقــة الجوهريــة بيــن األدمغــة والكفــاءات، وبيــن اإلنتاجيــة النوعيــة ملجمل عوامل اإلنتاج التي 
ً
وهنــا، تمامــا

، علــى مــا تبيــن قصــص النجــاح 
ً
 ونوعــا

ً
أصبــح اإلنســان أو االســتثمار فــي طاقاتــه وقدراتــه أهــم محفــز لإلنتاجيــة، كمــا

املوجــودة بكثــرة فــي تجــارب بلــدان عديــدة، مثــل: كوريــا وســنغافورة وماليزيــا، وبدرجــة أقــل فــي تجــارب الهنــد والبرازيــل 

وجنــوب أفريقيــا.

2 التقرير االقتصادي ملشروع )سورية 2025(، دمشق، 2007، ص 85-83.
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مع تداخل 
الزمن المحلّي 
بالزمن الكونّي 
في عصر 
العولمة، 
يتعاظم 
الطلب 
العالمي على 
قوة العمل 
الماهرة 
والمتخّصصة، 
وهي كاألموال 
واألسواق 
واألفكار 
تعولمت منذ 
زمن بعيد

ــه ومــع تداخــل الزمــن املحلــّي بالزمــن الكونــّي فــي عصــر العوملــة، يتعاظــم الطلــب العالمــي علــى قــوة العمــل املاهــرة 
ّ
كمــا أن

واملتخّصصــة، وهــي كاألمــوال واألســواق واألفــكار تعوملــت منــذ زمــن بعيــد، وكل الشــركات والــدول تفتــح لهــا األبــواب 

وتقــدم لهــا التســهيالت واالمتيــازات واألجــور املجزيــة، كمــا توفــر لهــا بيئــة مناســبة لإلبــداع متمثلــة فــي ســقف الحريــات 

املرتفــع، ونمــط مــن الرفــاه املــادي، إلــى جانــب املختبــرات ومراكــز البحــث والتطويــر غيــر املتوافــرة فــي بلدانهــا، مــا يجعــل 

صعوبــة مقاومــة هــذه اإلغــراءات أكبــر فأكبــر، فعوامــل الجــذب التــي تمتلكهــا البلــدان املتقدمــة واســعة ومتنوعة، وهي 

تتنافــس فيمــا بينهــا الســتقطاب خيــرة أبنــاء البلــدان الناميــة، كمــا فعلــت الواليــات املتحــدة وكنــدا، وتحــاول أملانيــا أن 

تحــذو حذوهمــا، بعــد أن تبيــن أن التأثيــر املباشــر لوجــود هــؤالء فــي االقتصــاد والبحــث العلمــي والتطبيقــي قــد أســهم فــي 

امتــالك البلــدان الجاذبــة للنخــب مزايــا تنافســية إضافيــة.

صحيــح أن هــذه النخــب متطلبــة وســقف توقعاتهــا مرتفــع، ســواء تجــاه نفســها أو تجــاه مكانتهــا االجتماعيــة ومــا تعــّده 

 مســاعدة علــى اإلبــداع واالبتــكار والتميــز، إضافــة إلــى احتياجهــا الواضــح ملســتوى أعلــى مــن الرفاهيــة، ومــدى 
ً
شــروطا

 مــن متاعبهــا وخصوصيــة تفضيالتهــا 
ً
أوســع مــن الحريــات، وإشــباع أعلــى ”لنرجســيتها”، وهــو مــا يعــّده بعــٌض جــزءا

 أن هــذا الواقــع يســتدعي التفكيــر فــي توفيــر ظــروف وبيئــة مناســبة لعمــل هــؤالء، 
ً
وأمزجتهــا. لكــن مــن الصحيــح أيضــا

وجذبهم للعودة، أو إقامة عالقات وطيدة مع الوطن األم، سواء أكان ذلك بصفة فردية،أم بصيغ التعاون العلمّي 

واالســتثماري فــي زمــن عوملــة االتصــاالت واملعلومــات. وهنــا يمكــن االســتفادة مــن خبــرات وتجــارب بلــدان لديهــا طاقــة 

اغترابية كبيرة مثل لبنان الذي خصص العديد من البرامج واملؤتمرات،وقدم تسهيالت مصرفية ومالية للمغتربين، 

 لعوائد مادية 
ً
لون مصدرا

ّ
إلدارة تواصلهم مع مجتمعهم. فهم ليسوا ثروة علمية وقدرات ابتكارية فحسب، بل يشك

يمكــن االســتفادة منهــا كاســتثمارات أو كتحويــالت ألهلهــم وذويهــم.
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تقديرات حجم هجرة األدمغة السورية

سوريةسورية

سوريةسورية
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عرفــت ســورية العديــد مــن موجــات الهجــرة. لــم تكــن كلهــا 

بطبيعــة الحــال نخبويــة أو خبيــرة. فمنــذ أواخــر القــرن 

التاســع عشــر، بــدأت هجــرات واســعة إلــى كنــدا والواليــات 

املتحــدة وأمريــكا الالتينيــة. وفــي أوائــل الســتينيات مــن 

القرن العشرين، شهدت سورية موجات هجرة محدودة 

إلــى  املؤهليــن،  األفــراد  ولبعــض  الرســاميل،  ألصحــاب 

منتصــف  وبعــد  واألمريكيتيــن،  وأوروبــا  الجــوار  دول 

السبعينيات، اتسع نطاق الهجرة إلى دول الخليج لفئات 

متوســطة التأهيــل، وإلــى أوروبــا وأمريــكا لفئــات عاليــة 

التأهيــل مــن أطبــاء ومهندســين ومتخصصيــن علمييــن 

مــن كافــة االختصاصــات. لكــن هــذه الهجــرات لــم يجــِر 

رصدهــا وتتبعهــا، إذ ال تتوافــر بيانــات رســمية عــن حجــم 

هــذه الهجــرات، وأماكــن وجــود الســوريين حــول العالــم 

ومســتويات تأهيلهــم، رغــم بعــض املحــاوالت الجزئيــة التــي 

قامــت بهــا وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل، ووزارة 

املغتربيــن التــي حاولــت التواصــل مــع املغتربيــن الســوريين، 

وأقامــت مؤتمريــن لهــذا الغــرض خرجــا ببيانــات سياســية 

 عــن 
ً
والتزامــات بتســهيل زيــارة املغتربيــن لوطنهــم، فضــال

تســهيالت أخــرى مرتبطــة بالجنديــة وغيرهــا3. لكــن هــذه 

الجهــود لــم تســفر عــن توفيــر إحصائيــات وأرقــام توضــح 

حجــم االغتــراب الســوري وتوزعــه. وبقــي األمــر يخضــع 

لبيانــات وتقاريــر وتقديــرات متفرقــة: وطنيــة، وإقليميــة، 

ودوليــة.

تشــير األرقــاُم التــي قدمتهــا دراســة لخبــراء الهجــرة والتنميــة 

فــي األمــم املتحــدة إلــى أن نســبة املهاجريــن الســوريين ممــن 

هــم فــي املســتوى التعليمــّي الثالــث )الجامعــي ومــا فــوق( إلــى 

دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة OECD فــي 

ل 35.1 % مــن إجمالــي عــدد املهاجريــن 
ّ
العــام 2000 تشــك

الســوريين ذلــك العــام، والذيــن يمثلــون 0.9 % أي أقــل 

من 1 % من مجمل املهاجرين األجانب في بلدان منظمة التعاون، والذين يشكلون نسبة 11.8 %، لكن نسبة 3.7 % 

مــن هــؤالء املهاجريــن تــوازي أقرانهــم فــي ســورية، وهــم بذلــك يقتربــون مــن نســبة مهاجــري املســتوى التعليمــي الثالــث مــن 

أقرانهــم فــي مصــر واملقــدر بـــ 3.6 %، فــي حيــن بلغــت نســبة مــن يحملــون الشــهادة الثانويــة ومــا فــوق بـــ 31.2 % مــن إجمالــي 

عدد املهاجرين، ما يعني أن مستوى االتجاه العام لهجرة الكفاءات، ومن هم في طورها، وفق مؤشر مستوى التعليم، 

تشــكل أكثــر مــن ثالثــة أخمــاس املهاجريــن الســوريين إلــى دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة4.

3 نبيل مرزوق، ”هجرة الكفاءات وأثرها على التنمية االقتصادية”، جمعية العلوم االقتصادية، ندوة الثالثاء االقتصادية 
الثالثة والعشرون، دمشق 2010، ص 7-6.

4  Jean Christophe Dumont, ”Immigrants fromArab countries to the OECD: from the past to the future”, 
United Nations Secretariat, Beirut, 15-17 May 2006.
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قّدرت دراسة 
للبنك الدولي 
أن عدد 
المهاجرين 
السوريين الذين 
تلقوا تعليمً 
ثالثيً، أي تلقوا 
كل مراحل 
تعليمهم في 
سورية، يمثلون 
5.2 % سنويً من 
إجمالي عدد 
المهاجرين 
السوريين حتى 
عام 2005

، أي تلقــوا كل مراحــل تعليمهــم 
ً
 ثالثيــا

ً
قــّدرت دراســة للبنــك الدولــي أن عــدد املهاجريــن الســوريين الذيــن تلقــوا تعليمــا

 مــن إجمالــي عــدد املهاجريــن الســوريين حتــى عــام 2005، وهــو املقــّدر وفــق الدراســة 
ً
فــي ســورية، يمثلــون 5.2 % ســنويا

. وأن نســبة األطبــاء الســوريين الذيــن تلقــوا تعليمهــم فــي ســورية،وهاجروا إلــى خــارج دول منظمــة 
ً
بـــ 480.708 مهاجــرا

التعــاون والتنميــة، أيإلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي بشــكل خــاص5. مــا يعنــي أن نســبة األطبــاء املكونيــن فــي النظــام 

التعليمــي الســوري الذيــن يهاجــرون مــن ســورية هــي أضعــاف النســبة املحــددة فــي التقريــر املتوســطي للهجــرة؛ إذ تبيــن 

مصــادر الجمعيــة الطبيــة العربيــة األمريكيــة أن عــدد األطبــاء الســوريين فــي الواليــات املتحــدة يفــوق 6000 طبيــٍب مــن 

أصــل 15.000 طبيــب عربــي، بينمــا يقــدر عــدد األطبــاء الســوريين املقيميــن فــي أملانيــا بـــ 18000 طبيــب مــن أصــل الجاليــة 

 حتــى العــام 62008.
ً
الســورية املقــدر بـــ 59 ألفــا

ورغــم صعوبــة الحصــول علــى أرقــام وبيانــات موثوقــة بعــد بــدء األزمــة والحــرب علــى ســورية، إال أن املعلومــات املتوافــرة 

لــدى وزارة التعليــم العالــي تشــير إلــى أن نســبة املعتبريــن بحكــم املســتقيلين واملفصوليــن مــن الخدمــة مــن أعضــاء الهيئــة 

التدريســية ال يتجــاوز 16.3 %، مــع مالحظــة اختــالف هــذه النســبة مــن جامعــة إلــى أخــرى، وحتــى مــن كليــة إلــى أخــرى فــي 

الجامعة نفسها، مع اإلشارة إلى أن األنظمة النافذة تسمح بغياب 20 % من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات.

لكــن املؤكــد أن النزيــف فــي فئتــي األطبــاء واملهندســين كان األعلــى، إذ كشــف مصــدر فــي نقابــة أطبــاء ريــف دمشــق عــن 

مغــادرة 800 طبيــب مــن أصــل 2000 بســبب األزمــة والحــرب. وكان نقيــب أطبــاء ســورية قــد كشــف فــي وقــت ســابق أن 

األطبــاء املغادريــن طيلــة مــّدة األزمــة قــد تجــاوز 7 آالف طبيــب، منهــم 382 مــن دمشــق وحدهــا7.

هــذا، إضافــة إلــى أعــداد غيــر معروفــة مــن أصحــاب الكفــاءات واملواهــب مــن مختلــف التخصصــات العلميــة والفنيــة 

واملهنيــة والفكريــة واملاليــة التــي نفتقــد معرفــة توزعهــم الجغرافــي، رغــم معرفــة أن تركزهــم األعلــى كان فــي أملانيــا التــي ال 

تخفــي حاجتهــا إلــى عقــول هــؤالء وفتوتهــم وأثرهــم الديمغرافــي فــي املجتمــع األملانــّي. 

اســتطلعت دراســة ملعهــد بحــوث العمالــة )IAB(، واملكتــب االتحــادي للهجــرة والالجئيــن )BAMF(، واملعهــد األملانــي 

للبحــوث االقتصاديــة )DIW برليــن( الكفايــة العلميــة لالجئيــن الســوريين الذيــن تقدمــوا بطلبــات للحصــول علــى اللجوء 

فــي أملانيــا مــا بيــن 2013-2016، وخلصــت إلــى النتائــج اآلتيــة:

5 ”Shaping the future: along term perspective of people and job mobility for the Middle East and North 
Africa”,World Bank, 2005.
6 http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid

.jouhina//:https .2016 7 ”هجرة الكفاءات والعقول من املسؤول عنها؟”، مجلة جهينة، العدد 83، 23 شباط/فبراير
3554=id?php.print/magazine/com

http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid
https://jouhina.com/magazine/print.php?id=3554
https://jouhina.com/magazine/print.php?id=3554
https://jouhina.com/magazine/print.php?id=3554
https://jouhina.com/magazine/print.php?id=3554


2018 العــدد الرابــع - كانون األول / ديســمبر 

15

40 % حاصلون على الشهادة الثانوية فما فوق.. 1

22 % حاصلون على الشهادة املتوسطة.. 2

21 % حاصلون على التعليم األسا�سي من دون شهادة.. 3

5 % ليس لديهم أي تحصيل علمي.. 4

 نجدها في الشكل التوضيحي اآلتي:
ً
والنتيجة نفسها تقريبا

شكل رقم )1(

مستويات التأهيل العلمي للبالغين من طالبي/طالبات اللجوء السوريين عام 2015 8

وقــد اســتطاع موقــع ”داد” للتبــادل الطالبــّي،أن يســتقطب أكثــر مــن مليــون ونصــف املليــون مــن العلمــاء والباحثيــن مــن 

،بــل 
ً
معظــم دول العالــم إلــى أملانيــا، وأن يوفــر لهــم فــرص التعليــم والعمــل، بوصفهــم العناصــر األنشــط واألكثــر تأهيال

األكثــر رغبــة فــي الهجــرة9.

8 املكتب االتحادي للهجرة والالجئين )BAMF(/تحليل موجز، العدد رقم 4، 2016، ص 7.
9 صفوان داؤد، ”عن هجرة حاملي املعرفة في سورية”، مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 26 تموز/يوليو 2017.

eDJXVc/gl.goo//:https 

https://goo.gl/eDJXVc
https://goo.gl/eDJXVc
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ثالثًا
نحو استراتيجية وطنية للتعامل

مع النخب والكفاءات

سوريةسورية

سوريةسورية
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يقت�سي التفكير باستراتيجية وطنية للتعامل مع النخب وجذب الكفاءات اإلقرار  بأهمية أصحاب هذه القدرات، 

 ،
ً
وتجــاوز النظــرة الضيقــة التــي تــرى فــي النخــب فئــة متعاليــة ومتطلبــة، بــل و”نقاقــة”. وهــذه النظــرة صحيحــة جزئيــا

 ،
ً
فـــ للنخــب مطالبهــا ورؤيتهــا الخاصــة، ولهــا –بخــالف بقيــة الشــرائح االجتماعيــة– تطلعــات يصعــب الوفــاء بهــا دائمــا

لكنهــا، وبســبب خصوصيــة أوضاعهــا ونوعيــة معارفهــا وشــعورها بالتميــز واالختــالف، تشــعر بصعوبــات فــي التكيــف 

والتأقلــم مــع بيئــات عمــل تقليديــة تحكمهــا قواعــد العمــل البيروقراطــي، بينمــا هــي بحاجــة متناميــة إلــى التقديــر 

، مــع توفيــر الحريــات األكاديميــة الالزمــة إلبداعهــا، وبمــا 
ً
 واجتماعيــا

ً
واالعتــراف بأهميــة جهدهــا وضــرورة تقديــره ماديــا

يضمن تواصلها وتفاعلها مع البيئة العلمية الدولية، لتتمكن من مواكبة املستجدات املتسارعة في حقول املعرفة 

املختلفة. نعم للنخب مشــاكلها وأمراضها ونرجســيتها، وهي ال تخفي حاجتها للتميز، لكن هذه الخصائص جزء من 

منظومــة عملهــا ذي الطابــع االبتــكاري القــادر علــى توليــد قيــم مضافــة مســتمرة. فتطويــر رأس املــال البشــري وتحويلــه 

إلــى رأســمال معرفــي منتــج مــدى الحيــاة، يتطلــب إيجــاد منظومــة حديثــة للتعليــم والبحــث واإلبــداع. وباملثــل فــإن بنــاء 

اقتصاد وطني يمتلك مزايا تنافسية يستثمر في القدرات البشرية وال يكون النمو االقتصادي الكّمي، على أهميته، 

غايتــه وهدفــه الوحيــد، يتطلــب حســن االســتفادة مــن املؤهــالت والكفــاءات والنخــب. فالعقــول مثــل القلــوب تذهــب 

حيــث تلقــى االهتمــام والتقديــر، وحيــث تنمــو وتزدهــر وتحقــق ذاتهــا بالعطــاء10.

هذا، وعلى الصعيد العملّي، تضّمن البحث املعنون بانعكاسات الهجرة ونزوح الكوادر الوطنية على أداء قطاعات 

الصحة والتربية والتعليم العالي، وألول مرة مقترحات خاصة بالحّد من هجرة الكوادر السورية، وتحديد للعوامل 

الطــاردة للكفــاءات العلميــة، وهي:

انعدام االستقرار األمني )فجوة األمان(.- 

انخفاض مستوى دخل الفرد.- 

ضعف البحث العلمي ومؤسساته.- 

فقــدان آفــاق اإلبــداع والتطويــر، بمــا فــي ذلــك البحــث عــن عمــل الئــق يحقــق األجــر العــادل - 

االســتغالل11. مــن  والحمايــة  والديمومــة 

كمــا دعــا التقريــر إلــى بنــاء اســتراتيجية تهــدف إلــى تعزيــز قــدرات الكــوادر الوطنيــة فــي قطــاع التعليــم العالــي؛ ذلك بغرض 

دعــم العقــول العلميــة وتصليــب صمودهــا وتثبيتهــا فــي الســاحة األكاديميــة الســورية، مــع أخــذ الفجــوة العلميــة 

والزمنيــة التــي تفصلهــا عــن أقرانهافــي الخــارج، وتوفيــر كافــة اإلمكانيــات لتقليــص تلــك الفجــوة؛ ذلــك بوســاطة:

إجراء مسوحات الُقوى العاملة إلحصاء كافة أصحاب الكفاءات العلمية في الداخل، ومعرفة - 

 عــن حصــر أعــداد 
ً
أعدادهــم، وتقديــر احتياجاتهــم، وتوفيــر اإلمكانيــات الالزمــة لذلــك. فضــال

الكــوادر الوطنيــة املهاجــرة، وتخصيــص بنــك معلومــات لهــذه املهمــة بالتعــاون مــع إدارة الهجــرة 

والجــوازات ووزارة الخارجيــة واملغتربيــن.

10 نصر الدين محمد أبو غمجة، ”هجرة العقول العربية”، مجلة الدراسات املستقبلية، املجلد 17، اإلصدار 16، 2016، 
ص 13.

11 ”انعكاســات هجــرة ونــزوح الكــوادر الوطنيــة علــى أداء قطاعــات الصحــة والتربيــة والتعليــم العالــي”، البحــث التطبيقــي 
للــدورة الثانيــة عشــرة، املعهــد الوطنــي لــإدارة العامــة INA، دمشــق، 2016، ص 352.
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توفيــر الدعــم الحكومــي الكامــل فــي إجــراءات حمايــة الكــوادر الوطنيــة والحفــاظ علــى حياتهــا وأمنهــا - 

ومؤسســاتها.

منح للكوادر الوطنية ومحاولة تقاربها مع الجامعات - 
ُ
إعادة النظر في سلم الرواتب واألجور التي ت

 بمــا يرتبــط 
ً
الخاصــة والــدول املجــاورة، عبــر تقديــم الحوافــز التشــجيعية واملاديــة، خصوصــا

بالبحث العلمي واإلنتاج، مع تحسين األوضاع املادية ألصحاب الكفاءات بما يتالءم مع الجهد 

املبــذول12.

الرأسمال الفكري والرأسمال البشري في سورية. 1

 على الثروة املالية والقدرات املادية، فمنذ التحول إلى الرأسمالية الصناعية، تكّون 
ً
لم يعد مفهوم الثروة مقتصرا

تحالــف جديــد يجمــع بيــن رأس املــال والعلــم، وبيــن أصحــاب املعــارف واملفكريــن ومنتجــي املعرفــة، وأصحــاب رؤوس 

األمــوال وأصحــاب األعمــال. واكتشــف كل طــرف أن مصلحتــه تكمــن فــي الجمــع بيــن القــوة االقتصاديــة وقــوة املعرفــة. 

وكان مــن أبــرز نتائــج ثــورة العلــم والتقنيــة وتطبيقاتهــا، إلــى جانــب املتغيــرات العومليــة وظهــور االقتصادات املبنية على 

املعرفــة، ارتفــاع األهميــة النســبية لألصــول غيــر املادية/املعنويــة، إذ يبيــن التحليــل أن تلــك األصــول غيــر امللموســة 

هــي املعرفــة املتراكمــة فــي عقــول املــوارد البشــرية، والناتجــة عــن املمارســة الفعليــة للعمــل وتبــادل األفــكار والخبــرات 

 عــن جهــود التدريــب والتنميــة والتطويــر التــي تســتثمر فيهــا مبالــغ طائلــة، ألنهــا 
ً
مــع الزمــالء، ومتابعــة املنافســين، فضــال

 للمنافســة 
ً
هــي الثــروة الحقيقــة للــدول والشــركات، وهــي مــا نطلــق عليــه رأس املــال الفكــري الــذي أصبــح اليــوم ميدانــا

الحقيقيــة بيــن الــدول والشــركات، فــي محاولتهــا بنــاء وتنميــة رأســمالها الفكــري بــكل الوســائل املمكنــة.

األفــكار  ”مجموعــة  أنــه  علــى  الفكــري  الرأســمال  ُيعــّرف 

واملعــارف اإلبداعيــة التــي يمتلكهــا األفــراد، وتنطلــق مــن 

فلسفة املجتمع، وتنسجم مع أهداف املؤسسة، وال تتوافر 

لنظرائهم في املؤسسات املماثلة األخرى، ومن ثم تسهم في 

تطويــر أداء املؤسســة، وتحقــق لهــا عوائــد ماليــة ومعنويــة 

تميزهــا عــن غيرهــا”13. وبحســب هــذا التعريــف يتكــون رأس 

املــال الفكــرّي مــن رأس املــال البشــرّي، إضافــة للرأســمال 

الهيكلــي الــذي يتضمــن املعــارف التــي تبقــى فــي املؤسســة 

املعلومــات  ونظــم  وقواعــد  التنظيميــة  القــدرات  وتشــمل 

جمع غالبية الدراسات على أن رأس املال الفكري يتعامل 
ُ
واإلنفاق على البحث والتطوير والعالمات التجارية. لهذا ت

مــع اإلدارة العليــا واالســتراتيجية، ويركــز علــى خلــق القيمــة، ويهــدف إلــى زيــادة األصــول واملــوارد الفكرّيــة، بهــدف زيــادة 

القــدرات وتمكيــن إدارة املعرفــة، وعبــر وســائلها التشــغيلية، مــن خلــق وحيــازة وتحويــل واســتخدام املعرفــة14. مــا يعنــي 

أننــا أمــام إدراك متزايــد ألهميــة دور املعرفــة وقــوة املعرفــة كأحــد أهــم عوامــل القــوة فــي عالــم اليــوم، وفــي املســتقبل 

.
ً
أيضــا

12 املرجع السابق، ص 253.
13  الهاللــي الشــربيني الهاللــي، ”إدارة رأس املــال الفكــري وقياســه وتنميتــه”، مجلــة بحــوث، جامعــة املنصورة-كليــة التربيــة 

النوعيــة، العــدد 22، تموز/يوليــو 2011، ص 23.
14  كريم أبو حالوة، ”أين العرب من مجتمع املعرفة”، املجلس األعلى للثقافة، مؤتمر الترجمة ومجتمع املعرفة، القاهرة، 

.2006

شّكلت اقتصاديات المعرفة والمجتمع 
القائم على المعرفة مرحلة جديدة

في تطور منظومة عالقات القوة، من 
العسكرية إلى االقتصادية إلى قوة المعرفة 

ومجتمع المعرفة
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الرأسمال البشري. 2

لت اقتصاديــات املعرفــة واملجتمــع القائــم علــى املعرفــة مرحلــة جديــدة فــي تطــور منظومــة عالقــات القــوة، مــن 
ّ
شــك

العسكرية إلى االقتصادية إلى قوة املعرفة ومجتمع املعرفة بحسبانه املرحلة العليا في تطور املجتمعات، وهو ذلك 

املجتمــع الــذي يعتمــد فــي نمــط وجــوده وســيطرته علــى إنتــاج ونشــر واســتثمار املعرفــة بكفــاءة فــي جميــع مناحــي الحيــاة. 

 وراء القيمــة املضافــة العاليــة 
ً
األمــر الــذي دفــع البلــدان واملجتمعــات إلــى التســابق فــي حيــازة املعرفــة وتوظيفهــا، ســعيا

الناتجــة عــن االســتثمار فــي الــذكاء اإلنســاني ومناجــم العقــول، بوصفهمــا ثــروة ال تنضــب، فأصبــح اإلنســان وســيلة 

.15 ً
للتنميــة وغايــة لهــا فــي آٍن معــا

 لهــذه الرؤيــة، يشــير مفهــوم الرأســمال البشــري إلــى التوليفــة التــي تجمــع املعرفــة والتعليــم والجــدارة والكفــاءات 
ً
وفقــا

الجوهريــة لألفــراد فــي ميــدان العمــل واإلنتــاج. إذ يعــّرف برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي رأس املــال البشــري بأنــه ”كل 

مــا يزيــد مــن إنتاجيــة القــوى العاملــة مــن خــالل القــدرات واملهــارات املعرفيــة والتقنيــة التــي يكتســبونها، أي مــن خــالل 

العلــم والخبــرة”16. فمــا حالــة ومؤشــرات رأس املــال البشــري فــي ســورية؟ وإلــى أي حــّد يمكــن التعويــل عليــه كأحــد 

املداخــل املحتملــة لبنــاء مســتقبل ســورية؟؟

إنَّ نظام التعليم، بمراحله املختلفة، إلى جانب أنشطة البحث والتطوير والتدريب، يشكل أهم مرتكزات بناء رأس 

املال البشري، فقد راكمت سورية طيلة بضعة عقود جملة من النجاحات في توسيع التعليم ومده ليشمل غالبية 

 للجنســين دون تمييــز. إال أن نقــاط القــوة فــي هــذا النظــام 
ً
 ومتاحــا

ً
 ومجانيــا

ً
املناطــق فــي املــدن واألريــاف، وليكــون إلزاميــا

 بعد األزمة، إذ يخلو 
ً
 الزخم الذي أحدثته في املجتمع واالقتصاد، وخصوصا

ً
التعليمي بدأت تتراجع وتفقد تدريجيا

التصنيف الجديد لجودة التعليم الذي أصدره املنتدى االقتصادي العالمي عام 2017، والذي شمل 137 دولة، 

مــن ذكــر دولتــي ســورية والعــراق اللتيــن غابتــا عــن التصنيــف 

الذي يرتب دول العالم على أساس اهتمام الدول بكل عناصر 

العمليــة التعليميــة مــن معلميــن ومــدارس وطــالب، إضافــة إلــى 

حجــم اإلنفــاق علــى التعليــم بالنســبة للناتــج القومــي، أي إن 

الوصــول إلــى قــدرات بشــرية منافســة يســتند بصــورة أساســية 

إلــى جــودة التعليــم، وهــو أمــر ال يتحقــق إال بتوفيــر تعليــم ذي 

مخرجات نوعية ملتلقيه، بل إن املسألة تتجاوز ذلك للوصول 

إلــى امتــالك اســتراتيجيات لتطويــر الرأســمال البشــري الــذي 

يعتمــد علــى هيــكل الدولــة الديمغرافــي، فــكل دولــة قــد تقــع فــي 

 
ً
خطــر تأســيس ”أجيــال مفقــودة” إذا فشــلت فــي اعتمــاد نهــج أكثــر شــمولية، يراعــي املواهــب ويأخــذ بالحســبان نهجــا

 إلدارة وتســهيل االنتقال من التعليم إلى ميدان العمل، وإلى التعلم املســتمر واكتســاب املهارات والخبرات.
ً
اســتباقيا

م األولويــات الوطنيــة؛ ذلــك ألنَّ اإلنفــاق 
ّ
هــذا، ومــن منظــور استشــرافي، ال بــد مــن وضــع االســتثمار فــي التعليــم علــى ســل

علــى التعليــم األسا�ســي والثانــوي والعالــي اّدخــاٌر فــي املســتقبل يفــوق بأهميتــه ونتائجــه االّدخــار املباشــر.

فبمقــدار مــا تخصــص مــوارد ماليــة وفنيــة للتدريــب والتأهيــل ولتعليــم املــوارد البشــرية، ونســتثمر فــي تنميــة الرأســمال 

البشري وتجويد نوعيته، بمقدار ما نملك رؤية تنموية تبحث عن الجدوى االقتصادية واالجتماعية التي تتمثل في 

.17 ً
 ومســتقبال

ً
تعظيم طاقات البشــر وحســن االســتفادة من إمكانياتهم راهنا

15 املرجع السابق، ص 14.
16  برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام 2003، ص 9.

17 الهيئة السورية لشؤون األسرة، ”التقرير الوطني الثاني عن حالة سكان سورية 2010”)دمشق: نيسان 2010(، ص133.

من منظور استشرافي، ال بد من وضع االستثمار 
في التعليم على سّلم األولويات الوطنية؛ ذلك 

ألنَّ اإلنفاق على التعليم األساسي والثانوي 
والعالي اّدخاٌر في المستقبل يفوق بأهميته 

ونتائجه االّدخار المباشر
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احتلــت ســورية مراتــب متفاوتــة فــي مؤشــرات جــودة التعليــم، إذيتقــدم مؤشــر جــودة النظــام التعليمــّي 13 مرتبــة 

ليحتــل 142/96 )2011-2012(18،إلــى أن أعلــن املنتــدى االقتصــادي العالمــي فــي دافــوس خــروج ســورية مــن مؤشــر 

جــودة التعليــم عــام 2016، لعــدم التزامهــا بمعاييــر الجــودة فــي التعليــم19.

كمــا احتلــت ســورية مراتــب متأخــرة فــي مؤشــرات التدريــب، إذ احتلــت املركــز 142/110 فــي مؤشــر توافــر الخدمــات 

 
ً
التدريبيــة املخصصــة ذات الجــودة العاليــة، كمــا احتلــت املركــز 142/140 فــي مؤشــر مــدى تدريــب املوظفيــن نظــرا

لضعــف االســتثمار فــي تدريــب املوظفيــن وتنميــة مهاراتهــم واملحافظــة عليهــم. فــي حيــن تبــوأت سويســرا املركــز األول فــي 

هــذا املؤشــر، واحتلــت الــدول االســكندنافية مراتــب متقدمــة فيــه. وباملقابــل احتلــت الــدول العربيــة مراتــب متفاوتــة، 

إذ حصلــت الســعودية علــى املركــز 142/28، ولبنــان 142/98، وتركيــا 142/96، واألردن 142/103. ويبيــن الشــكل 

 مــن مؤشــرات التعليــم والتدريــب لســورية باملقارنــة مــع عــدد مــن الــدول العربيــة عــام 202012.
ً
رقــم )2( عــددا

الشكل رقم )2(

عدد من مؤشرات التعليم والتدريب لسورية باملقارنة مع عدد من الدول العربية عام 2012

تشير األرقام في الشكل إلى الترتيب بين 142 دولة.

املصدر: التقرير الوطني لتنافسية االقتصاد السوري

وباملحصلــة، لــم يتمكــن النظــام التعليمــيُّ فــي ســورية، رغــم نجاحاتــه النســبية فــي خفــض نســب األميــة ونشــر التعليــم 

وتوفيــره لقطاعــات واســعة مــن الســوريين فــي املــدن واألريــاف، مــن التحــول إلــى محفــز للنمــو االقتصــادي، وإلــى محــرك 

أســاس لدفــع اإلنتاجيــة وزيــادة الدخــل القومــي، أي إن مردوديتــه االقتصاديــة بقيــت ضعيفــة، ولــم تنعكــس بصــورة 

جبــروا علــى البحــث عــن فــرص وأعمــال إضافيــة لرفــع دخلهــم، األمــر 
ُ
فعالــة علــى مســتوى معيشــة خّريجيهالذيــن أ

الــذي أثــر، وبشــكل ســلبي وعميق،فــي العمليــة التعليميــة ونوعيــة مخرجاتهــا، بــل امتــد ذلــك األثــر إلــى تدنــي مكانــة 

، فأخــذت النخــب املتعلمــة تشــعر 
ً
 واجتماعيــا

ً
، أي إن العائــد مــن التعليــم قــد تراجــع ماديــا

ً
العلــم واملعرفــة اجتماعيــا

بالهامشــية واالغتــراب، وتغيــر نظرتهــا إلــى نفســها وأدوارهــا بالتــوازي مــع تغيــر نظــرة املجتمــع لهــا.

18 املرصد الوطني للتنافسية، ”التقرير الوطني لتنافسية االقتصاد السوري 2012” )سورية: 2012(، ص191.
19 منتدى دافوس، مؤشرات جودة التعليم، دافوس، 2016.

20 ”التقرير الوطني لتنافسية االقتصاد السوري”، مرجع سابق، ص194.
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الشكل رقم )3(

يوضح الشكل السابق أنَّ املستوى التعليمّي لقوة العمل السورّية وبنسبة أكثر من 50 % ما زال في مستوى الثانوية 

، أي معاهــد متوســطة 
ً
ومــا دون، األمــر الــذي يدلــل علــى انخفــاض الطلــب فــي ســوق العمــل علــى الشــرائح األكثــر تعليمــا

وجامعيــة وفــوق جامعية.

هذا، وألن العملّية التعليمّية منظومة، فإنَّ النجاح في إحدى حلقاتها ال يوصل إلى قطف الثمار وحده، إذ ال تنفصل 

قضايــا تمويــل التعليــم وتشــجيع البحــث العلمّيعلــى البحــث املســتمر عــن تجويــد مســتواه وعائديتــه، فالتعليــم الــذي 

ال يرتبــط بســوق العمــل ســرعان مــا يصطــدم بمشــكلة البطالــة، وينتــج فجــوة بيــن مخرجاتــه وحاجــات الســوق املرنــة 

واملتغيــرة، وبانخفــاض العائــد االقتصــادي ومــن ثــم االجتماعــي وحتــى العائــد الشــخ�سي مــن التعليــم، تظهــر توجهــات 

 مــا تنشــأ تحــت ضغــوط الحاجــات وامليــل 
ً
وخيــارات بديلــة عنــد الشــباب. وهــي ليســت أفضــل بالضــرورة؛ ألنهــا غالبــا

االســتهالكي الطاغــي، فتستســهل غالبيــة هــؤالء املهــن واألعمــال ذات الدخــل األعلــى، بصــرف النظــر عــن اســتدامتها 

ومشــروعيتها ومــدى مالءمتهــا لقدراتهــم وميولهــم. وهكــذا يفقــد التعليــم قدرتــه علــى أن يكــون رافعــة لصعــود الهــرم 

االجتماعــي واكتســاب مزايــا أو مكانــة أعلــى، وبذلــك تخســر الطبقــة الوســطى فاعليــة التعليــم واملعرفــة، وهــي أهــم 

عناصــر قوتهــا.

يشكو رأس املال البشرّي في سورية21من مشكلة أخرى ال 

 عــن تلــك املتصلــة بالتعليــم والتدريــب والبحــث 
ً
تقــل تأثيــرا

 عــن بيئــة العمــل التــي 
ً
العلمــي والعائــد مــن التعليــم، فضــال

تحتضــن املــوارد البشــرية، وهــي مشــكلة هجــرة النخــب 

 للرأســمال البشــري فــي ســورية، كمحصلــة لتفاعــل 
ً
 حــادا

ً
 وبشــريا

ً
 تنمويــا

ً
والكفــاءات والعقــول التــي تســبب نزيفــا

العوامــل الســابقة مــن طــرف، وكواحــدة مــن نتائــج انتقــال النخــب والكفــاءات فــي ســوق العمــل الدوليــة واإلقليميــة 

 مــن أفضــل مواهــب وقــدرات ومهــارات أبنائهــا، إلــى جانــب 
ً
مــن طــرف آخــر. إذ تخســر البلــدان املصــدرة لألدمغــة بعضــا

 عــن فقدانهــا لألثــر التراكمــي لوجــود هــؤالء 
ً
خســارتها للمــوارد املاليــة والوقــت الالزميــن لتأهيــل وتعليــم هــؤالء، فضــال

املبدعيــن فــي مجتمعهــا واقتصادهــا وإداراتهــا. ورغــم األثــر اإليجابــي الــذي تتركــه تحويــالت هــؤالء املغتربيــن املاليــة، فــإن 

الكســب الحقيقــي يحصــل للبلــدان الجاذبــة للكفــاءات، بســبب املزايــا التــي تمتلكهــا والتســهيالت واإلغــراءات التــي 

تقدمها للنخب، ســواء أكانت مالية أم بحثية أم حضارية، وهذا تجســيد للقول املشــهور: ”إن العقول مثل القلوب 

تذهــب حيــث تلقــى االهتمــام والتقديــر”.

لم تستثمر سورية في مغتربيها ولم تتمكن من بناء صالت وروابط دائمة معهم، إذ اقتصر االهتمام بهم على قيام وزارة 

املغتربين على التواصل معهم وإقامة مؤتمرين لهم أسفرا عن تسهيل زيارة املغتربين لوطنهم وحل بعض مشكالتهم، 

لكن هذه الجهود لم تصل إلى بناء قاعدة بيانات عنهم، وال عن تصور أو خطة لالستفادة من إمكانياتهم، رغم وجود 

منظمة ”نوستيا” التي أقامها العلماء والفنيون السوريون لالهتمام بشؤونهم في بلدان االغتراب.

21 املكتب املركزي لإلحصاء، املجموعة اإلحصائية للعام 2017.

يشكو رأس المال البشرّي في سورية من مشكلة 
هجرة النخب والكفاءات والعقول التي تسبب نزيفً 

تنمويً وبشريً حادًا للرأسمال البشري في سورية
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رابعًا
التجربة الهندية في التعامل
مع هجرة الكفاءات واألدمغة

سوريةسورية

سوريةسورية
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 من مالمح االقتصاد العالمي الجديد، تنامى االهتمام 
ً
بعد أن أصبحت ظاهرة انتقال العمالة الخبيرة واملاهرة جزءا

بهــا، ســواء مــن طــرف الــدول الجاذبــة للهجــرة أو مــن طــرف الــدول املصــدرة لهــا. مــع مالحظــة األثــر الكبيــر الــذي تتركــه 

 
ً
 أساســا

ً
ثــورة العلــم وتكنولوجيــا االتصــال علــى مفهــوم العمــل فــي الزمــن املــا بعــد حداثــي، إذ أصبــح املــكان ليــس عنصــرا

فــي العمــل الفكــرّي والذهنــّي، األمــر الــذي نالحظــه عنــد إجــراء مســح ألصــول وجنســيات العامليــن فــي الشــركات الكبــرى. 

، األشــهر فــي عالــم البرمجيــات، تضــم بيــن خبرائهــا ومهندســيها وفّنييهــا مــا يربــو علــى 70 % 
ً
فشــركة مايكروســوفت مثــال

ممــن هــم مــن أصــول غيــر أمريكيــة، أي كنديــة، ومكســيكية، وبرازيليــة، وجنــوب أفريقيــة، وهنديــة، وصينيــة، وتركيــة، 

وعربيــة، وماليزيــة، إضافــة إلــى الجنســيات األوروبيــة. وبطبيعــة الحــال، فــإن هــؤالء ينتشــرون علــى امتــداد جغرافيــا 

.
ً
العالــم، رغــم تبعيتهــم املباشــرة إلدارة الشــركة التــي تمتلــك العديــد مــن الفــروع واملكاتــب حــول العالــم أيضــا

ثّمة العديد من التجارب التي تقدم نماذج نجاح في التعامل مع هجرة األدمغة والكفاءات، مثل التجارب اإلنكليزية 

، وجنــوب أفريقيــا والبرازيــل واملكســيك 
ً
فــي خمســينيات القــرن العشــرين، والتجــارب الهنديــة وأوروبــا الشــرقية ســابقا

ومصــر وإيــران وتركيــا وســورية ودول املغــرب العربــي. إال أن التجربــة الهنديــة هــي األكثــر فــرادة، ســواء لجهــة الحجــم 

 حسب التقديرات الرسمية، وهي على األرجح 
ً
الكبير للعمالة الهندّية املهاجرة حول العالم، والتي تربو على 25 مليونا

أكثــر مــن ذلــك حســب تقديــرات أخــرى، أو لجهــة تخصيــص سياســات وتوجهــات تثبتهــا الحكومــة الهنديــة للتعامــل مــع 

هــؤالء، بوصفهــم شــريان االقتصــاد الهنــدي، ورافعــة تنمويــة فعالــة.

ــل الهنــود العاملــون فــي الخــارج، أو مــا يعــرف )NRI( بالهنــود غيــر املقيميــن، ثــروة وظاهــرة ذات أهميــة خاصــة للهنــد. 
ّ
يمث

األمــر الــذي دفــع الحكومــة إلــى تخصيــص وزارة شــؤون الهجــرة عــام 2004، بهــدف التواصــل بيــن الهنــود املهاجريــن 

 
ً
ووطنهم، ومن أجل ذلك تّم تقديم عدة تسهيالت وحوافز، هدفت إلى تشجيعهم على االستثمار في الهند، وخصوصا

في مجال البنية األساسية الصناعية، كي يتمكنوا من اإلسهام في مستقبل الهند، وال يشعروا بأنهم غرباء عن وطنهم.

ينتشر الهنود املهاجرون في عديد من دول العالم، إال أن العدد األكبر منهم يتركز في الواليات املتحدة األمريكية وكندا 

 مــن ســتينيات القــرن العشــرين، تغيــرت نوعيــة املهاجريــن 
ً
واململكــة املتحــدة ودول الخليــج والكاريبــي وماليزيــا. وبــدءا

، ينتشرون 
ً
 ال حصرا

ً
 وذوي مستوى مهارات مرتفع. فاألطباء الهنود،تمثيال

ً
 عاليا

ً
الهنود، فأصبحوا ممن تلّقوا تعليما

 أكبــر منهــم توّجهــت إلــى الواليــات املتحــدة.  وكان هؤالءممــن تلقــوا 
ً
بأعــداد كبيــرة فــي اململكــة املتحــدة، كمــا أن أعــدادا

 ومهــارات كبيــرة، إذ يعيــش اليــوم مــا يقــارب 3 مالييــن مــن أصــل هنــدي فــي أمريــكا، ويتفــوق معــدل التعليــم 
ً
 راقيــا

ً
تعليمــا

بينهــم علــى املعــدل األمريكــي العــام22.

22 زوشــما راماتشــاندران، ”الهنــود العاملــون فــي الخــارج... ذراع جديــدة للنمــو االقتصــادي”، مركــز الجزيــرة للدراســات، 25 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2009، ص 7.
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واشــتملت موجــات الهجــرة التــي شــهدها النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين علــى أعــداد متزايــدة مــن املهندســين 

والعلمــاء واألطبــاء الذيــن كانــوا يبحثــون عــن مســتقبل اقتصادي/مــادي أفضــل. وفــي الســنوات األخيــرة أصبــح الهنــود 

 مــن اقتصــاد املعرفــة فــي العالــم، وتــم توظيــف أعــداد كبيــرة منهــم 
ً
مــن مصممــي ومطــوري البرامــج الحاســوبية، وجــزءا

فــي شــركات وادي الســيليكون الغربــي األمريكــي، إضافــة إلــى مهاجريــن برعــوا فــي قطــاع األعمــال والتجــارة والخدمــات 

 عن نحو 1.5 مليون هندي في كندا، إلى جانب العمالة غير املاهرة التي توجهت إلى 
ً
السياحية وصناعة املاس، فضال

دول الخليــج العربــّي23.

كان مــن مهــام وزارة الهجــرة الهنديــة توقيــع مذكــرات تفاهــم مــع دول غــرب آســيا، مــن أجــل حمايــة حقــوق العمــال 

الهنــود فــي تلــك الــدول. وفــي العــام 2006، قــررت الحكومــة الهنديــة تشــغيل شــعبة السياســات الخارجيــة فــي وزارة 

شؤون املغتربين؛ ذلك لتسهيل وتعزيز حركة الهجرة من الهند إلى أسواق العمل الخارجية. كما جرى تشكيل هيئة 

حكوميــة مســتقلة، مــن أجــل معالجــة كافــة القضايــا املرتبطــة بهجــرة العمالــة الهنديــة، وتشــمل صياغــة سياســات 

تضمــن إدارة فّعالــة للهجــرة، وصياغــة برنامــج لتحقيــق رخــاء املهاجريــن. كمــا تتعاطــف الدولــة مــع الجهــود املبذولــة 

 بالعــام 2003 
ً
مــن قبــل املهاجريــن فــي الخــارج لالرتبــاط بالوطــن األم. هــذا إلــى جانــب العديــد مــن املؤتمــرات، بــدءا

ملناقشــة القضايــا التــي تهــم الجاليــة الهنديــة، والقضايــا التــي تتعلــق بتنميــة وتطويــر الهنــد ودور املهاجريــن فــي البرامــج 

واالســتثمارات التــي أســهم املهاجــرون فــي نقلهــا إلــى الهنــد24.

هــذا، وبحســب وزيــر شــؤون الهجــرة الهنــدي، فــإن تحويــالت الهنــود املقيميــن فــي الخــارج بلغــت عــام 2008 )43.5( 

 لتقريــر البنــك الدولــي، تتصــدر الهنــد دول العالــم فــي حجــم تحويــالت املغتربيــن، وتأتــي الصيــن فــي 
ً
بليــون دوالر، ووفقــا

املرتبــة الثانيــة بحجــم تحويــالت مقــداره 25.7 بليــون دوالر، تليهــا املكســيك بـــ 25 بليــون دوالر، ثــم الفلبيــن 17 بليــون 

دوالر، وفرنســا بـــ 12.5 بليــون دوالر25.

23 املرجع السابق، ص 9.
للمزيد من التوسع انظر: 

Gabriela Tejadaet al,Indian Skilled Migration and Development)New Delhi: springer 2014 edition, 8 April 2014(.
24 البنك الدولي، الكتاب اإلحصائي للهجرة والتمويالت املالية من الخارج لعام 2009.

25  Neelam D. Sabharwal, ”Migration in a Globalised World: India’s Experience”, EURA-NET Forum Debate, 
12 Sep 2016. https://blogs.uta.fi/eura-net/2016/09/12/migration-in-a-globalised-world-indias-experience/

https://blogs.uta.fi/eura-net/2016/09/12/migration-in-a-globalised-world-indias-experience/
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الشكل رقم )4(

مقارنة بين نمو االقتصاد الهندي والصيني

واحــدة مــن  َعدُّ
ُ
إضافــة إلــى وجــود هجــرة عكســية فــي الهنــد يعــود بســببها الهنــود للبحــث عــن فــرص عمــل فــي الهنــد التــي ت

 إلــى جانــب الصيــن26.
ً
أســرع اقتصاديــات العالــم نمــوا

وبالنتيجــة، نجحــت التجربــة الهنديــة بمعنييــن: األول، إعــداد وتأهيــل عــدد كبيــر مــن الخبــراء والعلمــاء والتقنييــن 

الهنــود للعمــل فــي الســوق الدوليــة وباملواصفــات املطلوبــة، وهــؤالء شــكلوا بتحويالتهــم املاديــة مصــدر دعــم كبيــر 

أن  والثانــي،  جهــة،  مــن  ولعائالتهــم  الهنديــة  للخزينــة 

املعاهــد والجامعــات ومراكــز األبحــاث الهنديــة تمتلــك 

قــدرات كبيــرة تمكنهــا مــن تعويــض الفاقــد االغترابــي 

الناجــم  العالــي  بالفاقــد  الهنــدي  االقتصــاد  وتزويــد 

عــن هجــرة الكفــاءات. أي أن التجربــة الهنديــة حولــت 

املشكلة إلى حل عندما استفادت من تمويالت مغتربيها 

مــن 
ً
 كبيرا

ً
املاديــة، وعندمــا اســتقطبت بوســاطتهم كمــا

تمكنــت  أنهــا  كمــا  الجديــدة،  واملشــاريع  االســتثمارات 

بسبٍب من نظامها التعليمي الفعال الكفء من تعويض فاقد النخب والكفاءات، األمر الذي لم يترك آثاره السلبية 

علــى نشــاطها االقتصــادي. لكننــا فــي ســورية لــم ننجــح فــي هذيناألمريــن، وبقينــا نعانــي مــن شــح فــي تهيئــة النخــب، ولــم 

نســتفد مــن اآلثــار اإليجابيــة املترتبــة علــى وجودهــا بالقــدر الكافــي.

26 World Bank, Bloomberg, 2018, p. 36.

التجربة الهندية حولت المشكلة إلى حل 
عندما استفادت من تمويالت مغتربيها المادية، 
وعندما استقطبت بوساطتهم كمً كبيرًامن 

االستثمارات والمشاريع الجديدة
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خامسًا
هجرة النخب والحرب:

معطيات راهنة وقلق مستقبلي

سوريةسورية

سوريةسورية
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لعــل مــن النافــل القــول:إن الحــرب التــي شــنت علــى ســورية وفيهــا، تنتمــي إلــى حــروب الجيــل الرابــع، الحــروب مــا بعــد 

الحداثية بكل أدواتها العسكرية واألمنية واالقتصادية واإلعالمية والعلمية، وهي تستهدف كل نقاط القوة وعوامل 

البقــاء عنــد الدولــة واملجتمــع. وفيمــا يتصــل بموضــوع الكفــاءات والكــوادر العلميــة، كانــت تجربــة العــراق أكثــر مــرارة 

 باغتيال أعداد متزايدة 
ً
، بدءا

ً
 من علمائها ومبدعيها، وبأشد األساليب وأكثرها عنفا

ً
 كبيرا

ً
وقسوة، إذ خسرت عددا

 إلــى إغــراء 
ً
 بإجبــار البعــض اآلخــر علــى تــرك البلــد واملغــادرة، وصــوال

ً
منهــم علــى يــد املوســاد اإلســرائيلي وأعوانــه، مــرورا

قســم ثالــث فــي العمــل مــع الشــركات والــدول الكبــرى. والهــدف واحــد، هــو تفريــغ العــراق مــن ثروتــه البشــرية وعلمائــه 

وفّنييــه وإعادتــه إلــى حظيــرة التخلــف، وبالتالــي انتــزاع أحــد أهــم عوامــل قوتــه ونهوضــه.

، حدث في سورية، وإن بطرق وأساليب مغايرة بعض ال�سيء، إذ أجبرت النخب الفكرية 
ً
و�سيء من هذا القبيل أيضا

والعلميــة والفنيــة الســورية فــي مناطــق ســيطرة الجماعــات اإلرهابيــة املســلحة علــى الخــروج مــن مدنهــا ومناطقهــا، 

. ومــع تطــور مخاطــر 
ً
ســواء باتجــاه املحافظــات األخــرى أو خــارج البــالد، وقــد تــم اســتهداف وتصفيــة بعــض منهــا علنــا

الحرب، وبفعل العمل النشــط للميديا والحمالت اإلعالمية املركزة، ســرى شــعور من الذعر الجمعي وحمى الهجرة 

 فــي األعــوام 2015-2016، وتدفقــت أمــواج اللجــوء والهجــرة عبــر املتوســط ودول 
ً
واملغامــرة بيــن الســوريينتحديدا

الجوار باتجاه أوروبا بعاّمة، ونحو أملانيا بخاّصة، والالفت أن هذه املوجة الكبيرة من الهجرة واللجوء شملت ألول 

 وأطبــاء ومهندســين وعلمــاء وفنانيــن وأســاتذة جامعــات ومهنييــن مــن مختلــف املناطــق، بمــا فيهــا املناطــق 
ً
مــرة شــبابا

 غيــر معروفــة، لكنهــا كبيــرة مــن خيــرة النخــب الســورية، 
ً
التي بقيــت تحــت ســيطرة الدولــة، وفقدنــا أعــدادا

ً
اآلمنــة نســبيا

والهــدف األبعــد هــو تفريــغ البلــد مــن كــوادره، وتحويلــه إلــى دولــة ”فاشــلة”، بعــد أن أخفــق مشــروع تدميــر الدولــة 

.
ً
الســورية وهزمهــا عســكريا

فمــن بيــن أكثــر مــن 900 ألــف ســوري اســتقروا فــي أملانيــا حتــى العــام 2017، يوجــد أكثــر مــن 40 % مــن هــؤالء مــن 

أصحــاب املؤهــالت العاليــة، إضافــة إلــى أعــداد أقــل اتجهــت إلــى بقيــة البلــدان األوروبيــة والواليــات املتحــدة وكنــدا27.

وقد أخذت هجرة الكفاءات تشكل إحدى أهم خصائص الهجرة الخارجية في سورية التي تعمقت في مرحلةاألزمة 

والحرب، وازدادت حّدتها، في ظل اشتداد املنافسة الدولية، على استقطاب الكفاءات ورأس املال البشري املؤهل. 

وتشير الدراسات إلى أن نسبة السوريين املهاجرين الحاصلين على شهادة التعليم الجامعّي العالي تتجاوز 35 % من 

إجمالــي املهاجريــن28 الذيــن تحتاجهــم ســورية فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب. وهــؤالء ثــروة وطنيــة فتيــة، إلــى جانــب كونهــم 

كــوادر وكفــاءات ومــوارد بشــرية وعلميــة، يصعــب علــى النظــام التعليمــي الســوري تعويــض وتأهيــل كــوادر مماثلــة فــي 

مــّدة قصيــرة.

وســواء تعلقــت األســباب الكامنــة وراء هجــرة العقــول بالعوامــل الشــخصية املتصلــة بالطمــوح والرفاهيــة املاديــة 

وتقديــر الــذات، أو ارتبطــت بالخــوف والهــروب مــن الخدمــة العســكرية والقلــق والبحــث عــن اآلفــاق، أو تعلقــت ببيــع 

األحــالم واألوهــام وتصويــر الخــروج مــن البلــد علــى أنــه الخــالص، والوصــول إلــى أوروبــا بوصفــه الفــردوس املفقــود، أو 

حاجــة هــؤالء أو بعضهــم إلــى املزايــا والتقديــر وحريــات البحــث والتفكيــر والوصــول إلــى نمــط عيــش أكثــر رفاهيــة، أو كان 

األمــر يصــب فــي صالــح سياســات تريــد إضعــاف البلــد وتفريغــه مــن طاقاتــه، أو ســواها مــن األســباب، فقــد أصبحــت 

، وينبغي علينا تق�ّسي ودراســة أســبابها ونتائجها وتأثيراتها املديدة في مســتقبل ســورية،وفي 
ً
 واقعا

ً
ظاهرة الهجرة أمرا

االقتصــاد واملجتمــع.

27 ”Finding their way: labour market integrationof refugees in Germany”, OECD, 2017.
28 ”الهجــرة الخارجيــة الســورية، موجاتهــا، عواملهــا وآثارهــا”، ورقــة خلفيــة مقدمــة مــن منظمــة الهجــرة الدوليــة للخطــة 

الخمســية الحاديــة عشــرة، دمشــق 2010.

الحرب التي 
شنت على 
سورية وفيها، 
تنتمي إلى 
حروب الجيل 
الرابع وهي 
تستهدف كل 
نقاط القوة 
وعوامل البقاء 
عند الدولة 
والمجتمع
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فــي دراســة أعدهــا املعهــد الوطنــي لــإلدارة العامــة )INA( حــول انعكاســات هجــرة ونــزوح الكــوادر الوطنيــة علــى أداء 

 فــي األعــداد اإلجماليــة ألعضــاء الهيئــة 
ً
قطاعــات الصحــة والتربيــة والتعليــم العالــي، بينــت النتائــج أن هنــاك تناقصــا

 
ً
التعليمية والفنية، مع تركز النقص في أعضاء الهيئة التعليمية والفنية للكليات النظرية!، وأن أكثر الجامعات تأثرا

بالنقص اإلجمالي هما جامعتا دمشــق والبعث، إذ تركز االنخفاض في الكليات النظرية بشــكل يفوق االنخفاض في 

الكليــات التطبيقيــة. كمــا تركــز االنخفــاض فــي جميــع الكليــات وكل الدرجــات العلميــة، وفــي كل الجامعــات بيــن الذكور. 

، مــا 
ً
أمــا بالنســبة للمراتــب العلميــة ألعضــاء الهيئــة التعليميــة، فكانــت مرتبــة أســتاذ وأســتاذ مســاعد األكثــر انخفاضــا

. وقد وصلت نســبة النقص في جامعتي دمشــق وحلب حتى عام 2016 
ً
يعني أننا خســرنا األســاتذة األكثر خبرة وِقدما

إلــى 43.43 % فــي جامعــة دمشــق، و45.48 % فــي جامعــة حلــب29.

انعكســت هجــرة الكــوادر والنخــب العلميــة أثنــاء األزمــة والحــرب بصــوٍر متعــددة، لكــن تأثيرهــا فــي مؤشــرات الجامعــات 

كان األوضــح، ســواء مــن حيــث نقــص الكــوادر، أو مــن حيــث نوعيــة هــذه الكــوادر، األمــر الــذي كان لــه أثــٌر ســلبيٌّ علــى 

نوعيــة التعليــم.

مشكلة نقص الكوادر. 1

يمكن فهم النقص الحاصل في إجمالي الكوادر التدريســية)مدرس – أســتاذ مســاعد – أســتاذ( طيلة ســنوات األزمة 

الســورية)2011 -2015( بانخفــاض أعــداد كافــة املراتــب العلميــة فــي الهيئــة التعليميــة )مــدرس – أســتاذ مســاعد – 

ــر اســتمرار نقــص األســاتذة املســاعدين طيلــة ســنوات 
ّ
أســتاذ( بنســبة)33.1 %، 40 %، 36.1 %( علــى الترتيــب. وأث

األزمــة علــى إجمالــي الهيئــة التعليمية،رغــم الزيادةالطفيفــة فــي أعــداد األســاتذة عــام)2013( واألســاتذة واملدرســين 

عــام)2014(. كمــا هــو مبيــن بالشــكل.

الشكل رقم )5( تطور أعداد أعضاء الهيئة التعليمية اإلجمالي والتفصيلي )مدرس - أستاذ - أستاذ مساعد(

 على بيانات وازرة التعليم العالي
ً
املصدر: فريق البحث اعتمادا

29 ”انعكاســات هجــرة ونــزوح الكــوادر الوطنيــة علــى أداء قطاعــات الصحــة والتربيــة والتعليــم العالــي”، البحــث التطبيقــي 
للــدورة الثانيــة عشــرة، املعهــد الوطنــي لــإدارة العامــة INA، مرجــع ســابق، ص 312. 
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كمــا يمكــن تفســير النقــص فــي أعضــاء الهيئــة التعليميــة )أســتاذ – أســتاذ مســاعد – مدرس(طيلــة ســنواتاألزمة 

بأســباب تتعلــق باألزمــة الســورية بالدرجــة األولــى، حيــث شــكل نقــص أعضــاء الهيئةالتعليميــة ألســباب )اســتقالة-

بحكــم املســتقيل– إجــازة بــدون أجــر – النــدب – اإلعــارة – التقاعــد( نســبة)29.5 %( مــن إجمالــي الهيئــة التعليميــة 

املذكورة حتى عام)2016( شكلت نسبة بحكم املستقيلمنهم )55.1  %( من إجمالي النقص كما هو موضح بالشكل 

اآلتــي:

الشكل رقم )6( نسبة النقص والقائمين على رأس عملهم )أستاذ - أستاذ مساعد - مدرس( من اإلجمالي حتى عام2016

 على بيانات وازرة التعليم العالي، ص 299.
ً
املصدر: فريق البحث اعتمادا

النوعية. 2

تأثــرت نســب املراتــب العلميــة املختلفــة بالنقــص الــذي طــال الهيئــة التعليميــة والفنيــة، وكانــت أكثــر املراتــب العلميــة 

 بالنقــص هــي مرتبــة أســتاذ مســاعد، حيــث انخفضــت طيلــة ســنوات األزمــة بنســبة )41.7 %( عــام )2016( عمــا 
ً
تأثــرا

كانــت عليــه عــام )2010(. يمكــن تبريــر هــذا النقــص بعــدة أســباب:

التراكميطيلــة ســنوات . 1 النقــص بحكــم املســتقيل  أســباب تتعلــق باألزمــة،إذ شــكلت حــاالت 

األزمــة)12.7 %( مــن إجمالــي الهيئــة التعليميــة بمرتبــة أســتاذ مســاعد، كمــا يوضــح الشــكل )7(.
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الشكل رقم )7( نسبةالقائمين على رأس عملهم والنقص في مرتبة أستاذ مساعد التراكمي حتى عام2016

 على بيانات وازرة التعليم العالي، ص 312.
ً
املصدر: فريق البحث اعتمادا

احتمــال نقــص مرتبــة أســتاذ مســاعد بســبب ترفــع بعــض األســاتذة املســاعدين إلــى مرتبــة أســتاذ . 2

بعــد اســتكمال الشــروط الالزمــة، وهومايبــرر االرتفــاع الجزئــي فــي مرتبــة أســتاذ خاصــة فــي ظــل 

غيــاب مســابقات تعييــن أعضــاء هيئــة تدريســية طيلــة ســنوات األزمــة. كمايوضــح الشــكل )8(.

الشكل رقم )8( نمو مرتبتي أستاذ وأستاذ مساعد طيلة سنوات األزمة السورية

 على بيانات وازرة التعليم العالي، ص 313.
ً
املصدر: فريق البحث اعتمادا

وتقترح الدراسة لتحسين جودة التعليم ما يلي:

• مراجعة املنتج التعليمي املباشر وهو الطالب.	

• مراجعة املنتج التعليمي غير املباشر	

• اكتشاف حلقات الهدر وأنواعه املختلفة.	

• املدخــالت 	 فــي  القصــور  وتشــخيص  التعليمــّي،  النظــام  بوســاطةتقويم  التعليــم  تطويــر 
والعملياتواملخرجــات حتــى يتحــول التقويــم إلــى تطويــر حقيقــي وضبــط فعلــي لجــودة الخدمــة 

. لتعليميــة ا
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 عن استخدام نظام إدارة املعلومات التعليمية )EMIS( من أجل التخطيط والرصد وصنع القرارات.
ً
هذا فضال

إضافة إلى تفعيل عمل مركز القياس والتقويم التابع لوازرة التعليم العالي والقيام باملهام املنوطة إليه وأهمها:

• التأسيس لنموذج وطني للقياس والتقويم في التعليم العالي.	

• االرتقاء باألداء التعليمي ونشر املمارسات الجيدة في مؤسسات التعليم العالي السورية.	

•  على املستويات املحلية واإلقليمية والعاملية.	
ً
 تنافسيا

ً
إعطاء التعليم العالي في سورية بعدا

• بنــاء قاعــدة بيانــات شــاملة وعاليــة االعتماديــة تمكــن وازرة التعليــم العالــي مــن تصنيــف البرامــج 	

األكاديميــة ومؤسســات التعليــم العالــي30.

بينماخســر القطاع الصحي نســبة كبيرة من كوادره التي كانت أحد أســباب نقص الخدمات الطبية في أثناء الحرب، إذ 

تشــير التقديــرات الصــادرة عــن النقابــات املعنيــة إلــى هجــرة نحــو ثلــث األطبــاء، وخمــس الصيادلــة )أي 33 % و20 % علــى 

 لكل 
ً
التوالي(. هذا التغير أدى إلى ارتفاع متوسط عدد السكان لكل طبيب بشكل كبير في سنوات الحرب من 623 مواطنا

 لــكّل طبيــب عــام 312015، ذلــك بســبب الهجــرة الواســعة لألطبــاء خــارج ســوريةالتي 
ً
طبيــب عــام 2010، إلــى 730 مواطنــا

، إلــى جانــب ظــروف الحــرب األخــرى، انخفــاض معــدل 
ً
فاقــت فــي معدالتهــا معــدل هجــرة الســكان. األمــر الــذي يفّســر جزئيــا

العمر املتوقع عند الوالدة بين الرجال والنساء، وهو مؤشر تنموي إجمالي يدلل على تراجع كل مكونات الحالة الصحية 

واملعيشــية، بما في ذلك مســتوى أو نوعية الخدمات الطبية والوعي الصحي والغذاء واألمان وســواها.

تعــود أهميــة هــذه األبحــاث، علــى محدوديتهــا واقتصارهــا علــى قطاعــات معينــة وهــي الصحــة والتعليــم، واقتصارهــا علــى 

رصــد هجــرة الكفــاءات حتــى العــام 2015، إلــى ضــرورة متابعــة وتق�ســي ومســح بقيــة القطاعــات العلميــة واالقتصاديــة 

والتنمويــة، وعلــى األخــص املهنيــة منهــا، ملعرفــة مــدى الضــرر الــذي أصــاب كوادرهــا ورأســمالها البشــري. هــذا، ورغــم 

 أننــا فــي مواجهــة تحــّول 
ً
اختــالف األرقــام ومصادرهــا، وبغــض النظــر عــن نســبة املهاجريــن وأعدادهــم، فقــد بــات مؤكــدا

نوعــي ســلبي لألســف، ســيرخي بظاللــه علــى الواقــع ملــّدة ليســت بالقليلــة. ولعــلَّ الخطــوة الحاســمة فــي هــذا االتجــاه هــي 

 ،
ً
البــدء بالتعــرف الفعلــي علــى واقــع ومســتوى الكفــاءات الســورية، رغــم نــدرة البيانــات وشــح املعلومــات وتناقضهــا أحيانــا

والتفكيــر فــي السياســات الالزمــة.

تتســاوق املعطيــات الســابقة مــع محــاوالت النقابــات والجامعــات واملؤسســات البحثيــة لتقديــر أعــداد الكفــاءات التــي 

غــادرت ســورية فــي مرحلــة األزمــة والحــرب، إذ يقــّدر عــدد األطبــاء، ومــن مختلــف التخصصــات، الذيــن غــادروا بـــ 584 

، إلــى 
ً
، إضافــة إلــى 2250 طبيــب أســنان. أمــا أســاتذة الجامعــات، ومــن مختلــف الكليــات، فقــد بلــغ 1220 أســتاذا

ً
طبيبــا

جانــب نحــو 150 مــن حملــة الدكتــوراه الذيــن يعملــون خــارج الجامعــة، أي فــي املؤسســات والــوزارات املختلفــة32.

 علــى تنــوع تخصصاتهــم. ولعــل الرقــم األكبــر بيــن حملــة اإلجــازة الجامعيــة 
ً
بينمــا يقــّدر عــدد املهندســين بـــ 8521 مهندســا

 مــن املوفديــن الســوريين إلــى الجامعــات العامليــة للحصــول علــى 
ً
. هــذا إضافــة إلــى أعــداد كبيــرة جــدا

ً
تجــاوز 21480 مجــازا

درجات املاجستير والدكتوراه. تقول اإلحصاءات إن نحو 70 % منهم ال يعودون إلى سورية. وُيرّجح أن هذه النسبة قد 

 فــي ســنوات الحــرب33.
ً
ارتفعــت كثيــرا

30 ”انعكاسات هجرة ونزوح الكوادر الوطنيةعلى أداء قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي”، مرجع سابق، ص 356.
31 ”التعليم بين التحليل النمطي وأفق األهداف”، مركز دمشق لألبحاث والدراسات، سلسلة قضايا تنموية، العدد 

الثالث، آب/أغسطس 2018، ص 36.
32 نقابة األطباء والصيادلة، وأرقام من التعليم العالي والجامعات السورية وتقديرات الباحث، 2018.
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أما أكثر القطاعات التي ال نعرف الكثير عن كفاءاتها ومواهبها ونخبها، سواء على مستوى األرقام التي غادرت أو على 

مســتوى تــوزع املهــن والصنائــع واملهــارات، فهــو القطــاع املنهــي الــذي يضــم املهــن الحــرة واألعمــال اليدويــة املاهــرة وكبار 

الحرفييــن فــي مختلــف مجــاالت العمــل واإلبــداع، كالعمــارة والفنــون البصريــة واألعمــال اليدويــة املاهــرة والفسيفســاء 

والنقــش علــى الخشــب واملوزاييــك واألرابيســك والســيوف الدمشــقية والنحاســيات وصياغــة الذهــب والفضــة 

 عن مهن البناء وفنون الطعام وغيرها الكثير. هذه املجاالت 
ً
واألنســجة )الدامســكو والبروكار( واملفروشــات، فضال

اإلبداعية تحتاج إلى دراسة ميدانية مستقلة ملعرفة أعداد وتوزع ومهن العاملين فيها، ونسبة الفاقد في كل مهنة، 

ألننــا فــي مرحلــة إعــادة اإلعمــار القادمــة ســوف نفتقــد وجودهــم وخبراتهــم.

توضــح األرقــام واملعطيــات الســابقة الحجــم الكبيــر للمشــكلة التــي نواجههــا اليــوم وفــي املســتقبل، وتؤكــد أن هجــرة 

ل إحدى نقاط الضعف الشديدة والسلبية على األداء االقتصادي والتنموي لسورية 
ّ
األدمغة شكلت وسوف تشك

 في املؤشــرات 
ً
ما بعد الحرب. ومن املتوقع أن يمتد أثر خســارة هذا املورد البشــري على األجيال القادمة، وخصوصا

األساســية للنجــاح التنمــوي املتصلــة بالدخــل وفــرص العمــل واالســتثمار والتعليــم والصحــة ونوعيــة الحيــاة. وال يقــل 

 وحساســية فقــدان الــدور التنويــري والتأثيــر اإليجابــي الــذي يلعبــه هــؤالء فــي أماكــن وجودهــم كنماذج 
ً
عمــا ســبق تأثيــرا

نجــاح وقــدوة.
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سادسًا
نتائج وتوصيات البحث

سوريةسورية

سوريةسورية
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ل أحد أهم مكونات القوة في عالم اليوم، األمر الذي يفســر تســابق 
ّ
 أن املعرفة قوة، وأنها باتت تشــك

ً
لم ُيعد خافيا

الــدول والشــعوب والشــركات ومراكــز األبحــاث والجامعــات علــى إنتــاج وتوظيــف ونشــر املعرفــة بكفــاءة، إذ إن 

القيمــة املضافــة العاليــة لالســتثمار فــي املعرفــة، وبالتالــي فــي اإلنســان، تفــوق بأضعــاف االســتثمار فــي بقيــة النشــاطات 

االقتصاديــة. فالثــروة اليــوم وفــي املســتقبل هــي فــي الــذكاء واملهــارات اإلنســانية، بــل هــي فــي اكتشــاف مناجــم العقــول 

واإلبــداع الــذي ال ينضــب.

ــل العنايــة بالنخــب والكفــاءات الســورية املهاجــرة فرصــة تنمويــة ضيعتهــا الحــرب بتبعاتهــا ونتائجهــا االقتصاديــة 
ّ
تمث

 
ً
واالجتماعيــة والتنمويــة، لكنهــا وفــي الوقــت نفســه دللــت علــى ضــرورة االهتمــام بــرأس مالنــا املعرفــي والبشــري، ممثــال

 لدورهــا الحيــوي فــي رســم مالمــح مســتقبل ســورية ومصيــر أجيالهــا القادمــة، وذلــك 
ً
بهــذه العقــول وإبداعاتهــا، نظــرا

بوســاطة:

تكويــن مرصــد وطنــي للكفــاءات والعقــول الوطنيــة املقيمــة واملهاجــرة، وحصــر أعدادهــا وتوزعهــا - 

الجغرافــّي حــول العالم،وتخصصاتهــا، واالقتــراح علــى اإلدارة العليــا االســتراتيجية للمعرفــة 

كيفيــات وســبل االســتفادة منهــا.
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تشــكيل إدارة اســتراتيجية للمعرفــة، بمختلــف فروعهــا، تضــع السياســات والخطــط والبرامــج - 

املتعلقــة بالجماعــة العلميــة الســورية وبشــؤونها ومتطلبــات نجاحهــا، وتتمكــن مــن اإلملــام بواقــع 

مؤسســات إنتــاج ونشــر وتوظيــف املعرفــة ومعالجــة جوانــب قصورهــا وضعفهــا، لتتمكــن مــن 

القيــام بوظائفهــا بالصــورة املطلوبــة.

، بهــدف تقييــم واقــع النخــب وتحديــد مشــكالتها، ومشــاركتها فــي اقتــرح حلــول - 
ً
إعــادة النظــر جذريــا

الســتعادة مكانتهــا فــي املجتمــع، ولالســتفادة مــن طاقاتهــا وخبراتهــا فــي اســتحداث نمــاذج نجــاح 

باملعانــي االســتثمارية والتنمويــة.

إجراء بحث ميدانّي على املستوى الوطنّي،لتعّرفواقع املهن الحرة والخبرات النادرة في مختلف - 

أنــواع النشــاط املنهــي، إلعــادة بنــاء هــذه املهــارات، ألننــا بأشــد الحاجــة إليهــا اليــوم وفــي املســتقبل، 

 أنهــا، وفــي غالبيتهــا العظمــى، تعمــل فــي النشــاط االقتصــادي غيــر املنظــم، وال نملــك 
ً
خصوصــا

 أو إحصــاءات كافيــة عنهــا، بعكــس املشــتغلين فــي القطــاع املنظــم العــام 
ً
معلومــات أو أرقامــا

والخــاص.

 مــن - 
ً
 ومحفــزا

ً
العمــل علــى رفــع العائــد علــى التعليــم، بشــقيه املــادي واالجتماعــي، وجعلــه مجزيــا

أجــل اســتعادة دور العلــم فــي املجتمــع، واالرتقــاء بمكانــة املعلميــن وبنــاة العقــول، علــى غــرار مــا 

فعلــت التجــارب التنمويــة الناجحــة فــي العالــم. والبدايــة العمليــة تتمثــل فــي رفــع مســتوى دخــل 

ومعيشــة هــؤالء.

االســتفادة مــن التجــارب الناجحــة فــي إدارة العالقــة مــع العقــول، علــى غــرار مــا فعلــت دول مثــل - 

جنوب إفريقيا والبرازيل والهند وسواها. مع التركيز على التجربة الهندية التي كانت رائدة في بناء 

صــالت مباشــرة ومســتمرة مــع نخبهــا، األمــر الــذي أف�ســى إلــى حــل الكثيــر مــن مشكالتها،وشــجعها 

، فأصبــح االقتصــاد الهنــدي مــن 
ً
علــى االســتثمار فــي بلدهــا األم بمعارفهــا وخبراتهــا وأموالهــا أيضــا

 لالســتثمارات.
ً
 وجذبــا

ً
أكثــر االقتصــادات الجديــدة نمــوا

تفهــم وإدراك خصوصيــة النخــب الفكريــة والعلميــة والفنيــة، وحاجتهــا إلــى االعتــراف والتميــز - 

 اســتقطابها وجذبهــا، كمــا 
ً
والتقديــر، ذلــك أن الســوق الدوليــة املعوملــة للعمــل، تحــاول دائمــا

تعمــل علــى توفيــر كل مســتلزماتها املتصلــة ببيئــة العمــل، والحريــات البحثيــة، وبمســتوى املعيشــة 

والرفاهية. ذلك ألنها مصدر قوتها ومكمن قدراتها التنافسية بسبب أفكارها وابتكاراتها وبراءات 

 للتسابق بين الدول الشركات. ولعل 
ً
االختراع واالكتشافات العلمية والعملية التي جعلتها هدفا

مــا ال يقــل عمــا ســبق أهميــة، حاجــة مجتمعاتنــا إلــى دورهــا التنويــري وثقافتهــا الواســعة وخبراتهــا 

التــي أنضجتهــا التجــارب والتفاعــالت الثقافيــة والحضاريــة مــع الثقافــات األخــرى.

توفيــر الحمايــة األمنيــة واملجتمعيــة للكــوادر الخبيــرة، ســواء مــن االبتــزاز أو اإلغــراء أو حتــى القتــل، - 

كما حدث مع العلماء العراقيين الذين اضطهدوا وشّردوا وقتلوا على أيدي املوساد اإلسرائيلي 

وجماعــات التطــرف. وكمــا جــرى مــع العديــد مــن املواهــب والكفــاءات العلميــة الســورية التــي 

عانــت مــن الترويــع والتهجيــر والقتــل واالغتيــال، إذ يعــرف اإلســرائيلّي مثلمــا تعــرف الجماعــات 

اإلرهابّيــة قيمتهــا بالنســبة إلــى الوطــن، لذلــك كان الهــدف حرمــان الوطــن مــن قوتهــا وخبراتهــا فــي 

شــتى املجــاالت.
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