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املنظور االسرتاتيجي الحتضان الكفاءات العائدة ومعاجلة ظاهرة هجرة العقول

مقدمة

العقول والكفاءات )Brain Drain( أو استنزافها مصدر قلق كبرياً    متثل ظاهرة هجرة 
للدول املصدرة هلا، حبيث تكون يف أمس احلاجة إليها للخروج هبا من أزماهتا واملساعدة يف رفع 

معدالت منوها االقتصادي.

  وتشكل تلك الظاهرة مشكلة حقيقية يواجهها جمتمعنا العراقي يف ظروفه الراهنة، إذ خسر 
العراق خالل التسعينيات من القرن املاضي مئات -أو آالف- الكفاءات اليت وجد بعضها مستقراً 
هلا يف جمتمعات أوروبية أو يف بلدان أخرى، وبعد العام 2003 ازداد تدفق الكفاءات حتت ظروف 
قاهرة طاردة أبرزها األوضاع األمنية وعدم توافر مالذ آمن؛ وهو ما شكل خسارة فادحة مل يشهدها 

أتريخ العراق احلديث.

 وتركز األهداف الرمسية والشعبية اليوم يف بناء دولة أتخذ دورها التنموي اإلقليمي والعاملي مبا 
يتالءم وثقلها السياسي واالقتصادي، إذ تصطدم هذه األهداف مبأساة اهلجرة وتسرب العناصر 
الفاعلة القادرة على بناء هذا البلد؛ وهذا األمر يعين هدر اجلهود واملوارد املادية اليت خصصها العراق 

هلم؛ كي يتحولوا إىل كفاءات أصبحت اآلن يف خدمة الدول األجنبية اليت حتتضنهم.

المنظور االستراتيجي الحتضان الكفاءات العائدة 
ومعالجة ظاهرة هجرة العقول

)دراسة تطبيقية على بيانات وزارة الهجرة والمهجرين(
الباحث حسن عبد الهادي زاير*

* موظف يف قسم الكفاءات العراقية بوزارة اهلجرة واملهجرين.
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 وقد أّدى التطور يف اجملاالت الصناعية والتكنولوجية والثقافية وعامل االتصاالت احلديثة يف العامل 
الكفاءات من خالل تقدمي املغرايت  املتقدمة وسائل وطرق متعددة جلذب  الدول  إىل استخدام 
الدول  فقدان  وابملقابل  لصاحلها،  والعمل  والبقاء  اهلجرة  أجل  من  وعرضها؛  املادية  وغري  املادية 

-ومنها العراق- خلرباهتا.

 وال بد من دراسة مشكلة عودة الكفاءات العراقية من قبل مجيع املعنيي كأفراد مسؤولي عن 
املستوى التشريعي والتنفيذي، وكمؤسسات متضررة من هذه الظاهرة، من خالل أبعادها العلمية 
واالقتصادية واالجتماعية والسياسية، والوقوف على األسباب احلقيقية اليت تقف وراءها، وحتديد 

املشكالت الرئيسة اليت تواجه عودة الكفاءات، وما احللول واملقرتحات اجلذرية هلذه املشكلة.
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اجلانب العملي

بياانت واقع حال الكفاءات العراقية العائدة وحتليلها

)2018-2003( 

مقدمة

   استند البحث إىل بياانت حقيقية للكفاءات العراقية املسجلة لدى وزارة اهلجرة واملهجرين 
البالغ عددها )3933( كفاءة عائدة إىل العراق خالل املدة 2003-2018، وقد حُتُّصل على 
ابلربانمج  وحّللت  العراقية،  واملهجرين  اهلجرة  بوزارة  والبحوث  املعلومات  دائرة  من  البياانت  هذه 

.)SPSS version 20.0( اإلحصائي

ويتمّثل جمتمع البحث ابلكفاءات العراقية العائدة إىل أرض الوطن واملسجلة يف فروع وزارة 
دائرة  يف  الرئيسة  البياانت  قاعدة  من  البحث  عينة  ُأخذت  حيث  ومكاتبها،  واملهجرين  اهلجرة 
املعلومات والبحوث، اليت حتتوي على بياانت خاصة ابلعائدين وحبسب فئات العودة اليت تتمثل 

ابآليت: 

- العائدون من النزوح اخلارجي.

- العائدون من النزوح الداخلي.

- العائدون من املهجرين املسفرين.

- العائدون من املهاجرين.

- املندجمون، واملستقرون، والعائدون من الكفاءات.
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مصادر البياانت:

إن الكفاءات العراقية سواء العائدة منها أو اليت ما تزال مهاجرة هي إحدى فئات عناية وزارة 
اهلجرة واملهجرين على وفق ما جاء يف قانون الوزارة رقم )12( لسنة 2009 املنشور يف جريدة 
الوقائع العراقية ليوم )11( كانون الثاين لسنة 2010، وحبسب ما جاء يف املادة الثانية الفقرة الثالثة 

والفقرة اخلامسة حيث تدخل الكفاءات العراقية ضمناً يف هاتي الفقرتي.

مؤشرات البحث:

   لقد تناول البحث )8( مؤشرات متثل حتليل واقع اهلجرة العائدة من الكفاءات للعراق اليت 
حُتّصل عليها من بياانت حقيقية من دائرة املعلومات والبحوث، إذ اختريت هذه املؤشرات بسبب 
توافر بياانهتا املطلوبة اليت حُتّصل عليها من قاعدة بياانت الوزارة املذكورة واليت سجلت خالل املدة 

2003 حىت نيسان 2018. وإن املؤشرات احملددة، هي:

القومية.. 1

الداينة.. 2

التحصيل الدراسي )دبلوم عال، املاجستري، الدكتوراه(.. 3

عدد أفراد اأُلسرة.. 4

احملافظة العائدة إليها الكفاءة.. 5

بلد اهلجرة.. 6
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أسباب العودة إىل العراق:. 7

•  حتسن الوضع األمين.	

•  تغيري الوضع السياسي.	

•  مضايقات من اجملتمع املضيف أو الدولة املضيفة.	

•  غالبية السكان من املذهب نفسه.	

•  حتسن الوضع املعيشي.	

•  احلصول على وظيفة أو عمل.	

•  غالء املعيشة يف اخلارج.	

أتريخ اهلجرة.8. 
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

السمات الدميوغرافية واالجتماعية للعائدين من الكفاءات إىل العراق

 العائدون من الكفاءات حسب اجلنس:

تشري البياانت اخلاصة ابلعائدين من الكفاءات من اخلارج إىل ارتفاع نسبة الذكور إذ بلغت 
)80.9%( من إمجايل العائدين من اخلارج مقابل )19.1%( لإلانث، واجلدول اآليت يوضح ذلك:

جدول )1( العائدون من الكفاءات حسب اجلنس

النسبة املئويةالعدداجلنس

80.9%3179ذكر
19.1%754أنثى

100%3933اجملموع
شكل )1( التوزيع النسيب للعائدين من الكفاءات حسب اجلنس

 

  العراق حسب العمر:إىلالعائدون من الكفاءات من اخلارج 

ذ بلغت نسبة العائدين إىل العراق أبهنا تتأثر ابلرتكيب العمري، إمن اخلارج  وتتسم خصائص العائدين من الكفاءات

( سنة 54-45وبلغت نسبة العائدين من الكفاءات بني ) ،(%37.6( سنة )55-64من الكفاءات بني )

ونسبة العائدين  ،(%18.5كثر )أ( سنة ف65وبلغت نسبة العائدين من الكفاءات ملن أعمارهم ) ،(28.3%)

( سنة 34-24وبلغت نسبة العائدين من الكفاءات بني ) ،(%11.9( سنة )44-35فاءات بني )من الك

ضمن  ،( سنة64-55( )54-45) الفئتنيغلب املهاجرين من الكفاءات كانت أن أوهذا يدل على  ؛(3.7%)

دهور وبسبب تمن جهة،  2003قبل العام  هبا العراق ات بسبب الظروف اليت مر  يجيل الستينيات واخلمسين

ن من التقاعد و غلب العائدين هم قريبأ على أنيدل هذا املؤشر و  ؛من جهة أخرى 2006األوضاع األمنية بعد عام 

 وحياولون العودة لغرض احلفاظ على حقوقهم التقاعدية.

 ( العائدون من الكفاءات حسب العمر2جدول )

أنثىذكر

الكفاءات العراقية حسب الجنس

3179

754
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العائدون من الكفاءات من اخلارج إىل العراق حسب العمر:

وتتسم خصائص العائدين من الكفاءات من اخلارج إىل العراق أبهنا تتأثر ابلرتكيب العمري، إذ 
بلغت نسبتهم ممن هم بي األعمار )64-55( سنة )37.6%(، واألعمار بي )45-54( سنة 
)28.3%(، وملن أعمارهم )65( سنة فأكثر )18.5%(، ونسبة من أعمارهم بي )35-44( سنة 
)11.9%(، أما من كانت أعمارهم ترتاوح بي )24-34( سنة فكانت نسبتهم )3.7%(؛ وهذا 
يدل على أن أغلب املهاجرين من الكفاءات كانت الفئتي )45-54( )55-64( سنة، ضمن 
العام 2003 من جهة،  قبل  العراق  مّر هبا  اليت  الظروف  الستينيات واخلمسينيات بسبب  جيل 
وبسبب تدهور األوضاع األمنية بعد عام 2006 من جهة أخرى؛ ويدل هذا املؤشر على أن أغلب 

العائدين هم قريبون من عمر التقاعد وحياولون العودة لغرض احلفاظ على حقوقهم التقاعدية.

جدول )2( العائدون من الكفاءات حسب العمر

النسبة املئويةالعددالعمر

34-24145%3.7
44-35467%11.9
54-451115%28.3
64-551479%37.6
18.5%65727 فأكثر
100%3933اجملموع
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شكل )2( التوزيع النسيب للعائدين من الكفاءات من اخلارج حسب العمر

 النسبة املئوية العدد العمر

24-34 145 3.7% 

35-44 467 11.9% 

45-54 1115 28.3% 

55-64 1479 37.6% 

 %18.5 727 كثرأف 65

 %100.0 3933 اجملموع

 ( التوزيع النسيب للعائدين من الكفاءات من اخلارج حسب العمر2شكل )

 

 :العائدون من الكفاءات من اخلارج حسب احلالة التعليمية

غلبهم من أن إيث حب ،جدا   تعليم عال  ستوى ىل العراق مبإتتسم خصائص العائدين من الكفاءات من اخلارج 

( دكتوراهبلغت نسبة العائدين من اخلارج احلاصلني على مؤهل علمي )، وقد احلاصلني على مؤهالت علمية عالية

مث  ،(%42.8( )ماجستين على مؤهل علمي )و مث يليها احلاصل ،مجايل العائدين من الكفاءاتإ( من 48.8%)

 (.%8.4( )م عالدبلو ن على مؤهل علمي )و احلاصل

145
467

1115
1479

727

65 فأكثر34-2444-3554-4564-55

العائدون من الكفاءات من اخلارج حسب احلالة التعليمية:

تتسم خصائص العائدين من الكفاءات من اخلارج إىل العراق مبستوى تعليم عاٍل جداً، حبيث 
إن أغلبهم من احلاصلي على مؤهالت علمية عالية، وقد بلغت نسبة العائدين من اخلارج احلاصلي 
على )الدكتوراه( )48.8%( من إمجايل العائدين من الكفاءات، مث يليها احلاصلون على )املاجستري( 

)42.8%(، مث احلاصلون على مؤهل علمي )دبلوم عال( )%8.4(.

جدول )3( العائدون من الكفاءات حسب احلالة التعليمية

النسبة املئويةالعددالشهادة
8.4%340دبلوم عال
42.8%1679ماجستري
48.8%1914دكتوراه
100.0%3933اجملموع
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شكل )3( التوزيع النسيب للعائدين من الكفاءات من اخلارج حسب احلالة التعليمية

 ن من الكفاءات حسب احلالة التعليميةو ( العائد3جدول )

 النسبة املئوية العدد الشهادة

 %8.4 340 دبلوم عال

 %42.8 1679 ماجستي

 %48.8 1914 دكتوراه

 %100.0 3933 اجملموع

 

 ن من الكفاءات من اخلارج حسب احلالة التعليميةي( التوزيع النسيب للعائد3شكل )

 

 :لعائدون من الكفاءات من اخلارج حسب فئة العودةا

دكتوراهماجستيردبلوم عالي

التحصيل الدراسي

340

1679
1914

العائدون من الكفاءات من اخلارج حسب فئة العودة:

بلغت نسبة األفراد العائدين من الكفاءات املهاجرة خارج العراق أعلى  نسبة )66.9%( ويعود 
السبب إىل حتسن الوضع األمين يف العراق، وكذلك تغرّي األوضاع السياسية بعد عام 2003، وكما 

يف اجلدول رقم )4(: 

)4( العائدون من الكفاءات من اخلارج حسب فئة العودة

النسبة املئويةالعددالعائدون
66.9%2633العائدون من املهاجرين

0.4%15العائدون من املهاجرين والنزوح اخلارجي

0.3%13العائدون من املهاجرين والنزوح الداخلي 
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30.5%1200العائدون من النزوح اخلارجي 

0.5%20العائدون من النزوح الداخلي

0.2%7متوطن

0.3%10مستقر

0.6%22العائدون من املهجرين )املسفرون( 

العائدون من املهجرين )املسفرون( والنزوح 
اخلارجي

13%0.3

100%3933اجملموع
شكل )4( العائدون من الكفاءات من اخلارج حسب فئة العودة

 

 :ودة العراقالعائدون من الكفاءات حسب أسباب الع

حتسن الوضع األمين يف العراق  سببه( من العائدين من الكفاءات العراقية %95.4ن )أأظهرت النتائج     

 .2003 الظروف السياسية يف العراق بعد عام بسبب تغّي  تكان  البقيةو 

 العائدون من الكفاءات حسب أسباب العودة العراق( 5) جدول

 لنسبة املئويةا العدد ىل العراقإأسباب العودة 

 %95.4 3753 ن الوضع األمينحتسّ 

 %4.6 180  الوضع السياسيتغّي 

 %100.0 3933 اجملموع

 

 ( العائدون من الكفاءات حسب أسباب العودة العراق5شكل )

العائدين من 
المهاجرين

العائدين من 
المهاجرين 
والنزوح 
الخارجي

العائدين من 
المهاجرين 
والنزوح 
الداخلي 

العائدين من 
النزوح 
الخارجي 

العائدين من 
النزوح 
الداخلي

عائدين من مستقرمتوطن
) المهجرين 
( المسفرين 

عائدين من 
) المهجرين 
( المسفرين 
والنزوح 
الخارجي

الكفاءات حسب فئة العودة

2633

1513

1200

207102213

من 
ون 

ائد
الع

رين
اج

امله

من 
ون 

ائد
الع

وح 
النز

ن و
جري

ملها
ا

جي
خلار

ا

من 
ون 

ائد
الع

وح 
النز

ن و
جري

ملها
ا

خلي
لدا

ا

من 
ون 

ائد
الع

جي
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ح ا
نزو

ال

من 
ون 

ائد
الع

خلي
لدا

ح ا
نزو

ال

طن
متو

تقر
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من 
ون 
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ين 
جر

امله
ون(

سفر
)امل
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ون 
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العائدون من الكفاءات حسب أسباب العودة العراق:

أظهرت النتائج أن )95.4%( من العائدين من الكفاءات العراقية سببه حتسن الوضع األمين يف 
العراق والبقية كانت بسبب تغرّي الظروف السياسية يف العراق بعد عام 2003.

جدول )5( العائدون من الكفاءات حسب أسباب العودة إىل العراق

النسبة املئويةالعددأسباب العودة إىل العراق

95.4%3753حتّسن الوضع األمين

4.6%180تغرّي الوضع السياسي
100.0%3933اجملموع

شكل )5( العائدون من الكفاءات حسب أسباب العودة العراق

 

 :العائدون من الكفاءات من اخلارج حسب الداينة

ونسبة  ،فراد العائدين هم من املسلمنيمن األ ن الغالبية العظمىإىل أتشي بياانت العائدين من الكفاءات     

 :يتوكما مبني يف اجلدول اآل ،قليلة جداً من املسيحيني

 ( العائدون من الكفاءات من اخلارج حسب الداينة6جدول )

 النسبة املئوية العدد الداينية

 %99.4 3911 مسلم

 %0.6 22 مسيحي

 %100.0 3933 اجملموع

 

 اءات من اخلارج حسب الداينة( العائدون من الكف6شكل )

تغير الوضع السياسيتحسن الوضع األمني

أسباب العودة
3753

180
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العائدون من الكفاءات من اخلارج حسب الداينة:

من  هم  العائدين  األفراد  من  العظمى  الغالبية  أن  إىل  الكفاءات  من  العائدين  بياانت  تشري 
املسلمي، ونسبة قليلة جداً من املسيحيي، وكما مبي يف اجلدول اآليت:

جدول )6( العائدون من الكفاءات من اخلارج حسب الداينة

النسبة املئويةالعددالداينة

99.4%3911مسلم
0.6%22مسيحي

100.0%3933اجملموع

شكل )6( العائدون من الكفاءات من اخلارج حسب الداينة

 

 

  :افظةاحملالعائدون من الكفاءات حسب  

( تليها حمافظة %60.7على نسبة من العائدين من الكفاءات )أن حمافظة بغداد سجلت أأظهرت النتائج 

كثر احملافظات تعرضت للعنف أن حمافظة بغداد كانت من ميكن االستنتاج أب إذ(، %16.1) البصرة

 يت:األوضاع االقتصادية، وكما مبني يف اجلدول اآلالطائفي وسوء 

 ( العائدون من الكفاءات حسب حمافظة العودة7جدول رقم )

 النسبة املئوية العدد احملافظة

 %60.7 2391 بغداد

 %16.1 632 البصرة

 %3.9 133 كربالء

مسيحيمسلم

الديانة
3911

22
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 العائدون من الكفاءات حسب احملافظة: 

أظهرت النتائج أن حمافظة بغداد سجلت أعلى نسبة من العائدين من الكفاءات )%60.7( 
تليها حمافظة البصرة )16.1%(، إذ ميكن االستنتاج أبن حمافظة بغداد كانت من أكثر احملافظات 

اليت تعرضت للعنف الطائفي وسوء األوضاع االقتصادية، وكما مبي يف اجلدول اآليت:

جدول رقم )7( العائدون من الكفاءات حسب حمافظة العودة

النسبة املئويةالعدداحملافظة
60.7%2391بغداد
16.1%632البصرة
3.9%133كربالء
3.2%124األنبار
2.8%112اببل
2.5%102دايىل
2.4%98نينوى
1.6%68النجف
1.6%61أربيل
1.5%59واسط
0.9%35الديوانية
0.9%35كركوك

0.6%23صالح الدين
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0.5%20املثىن
0.4%18ميسان
0.4%17ذي قار
0.0%3دهوك

0.0%2السليمانية
100.0%3933اجملموع

شكل )7( العائدون من الكفاءات حسب حمافظة العودة

 

 ( العائدون من الكفاءات حسب حمافظة العودة7شكل )

 

 

 :2003ىل اخلارج قبل عام إكفاءات العراقية أسباب اهلجرة ال

ن املضايقات السياسية اليت اتبعها النظام السابق هو السبب األول يف هجرة الكفاءات العراقية أأظهرت النتائج  

 ( يوضحان ذلك:8( والشكل )8ىل اخلارج مث أييت بعد ذلك نقص مصادر الرزق والتهجي القسري واجلدول )إ

 2003اب هجرة الكفاءات قبل عام ( يوضح أسب8جدول )

هجرة الكفاءات  2003

 قبل
 النسبة املئوية العدد

النسبة 

 الصاحلة

Cumulativ

e Percent 

 %0.2 7 تسفي قصري

 %31.1 1222 مضايقات سيايسه

حسب محافظة العودة
2391

632

1331241121029868615935352320181732
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أسباب اهلجرة الكفاءات العراقية إىل اخلارج قبل عام 2003:

 أظهرت النتائج أن املضايقات السياسية اليت اتبعها النظام السابق هو السبب األول يف هجرة 
الكفاءات العراقية إىل اخلارج، مث أييت بعد ذلك نقص مصادر الرزق، والتهجري القسري، واجلدول 

)8( والشكل )8( يوضحان ذلك:

جدول )8( يوضح أسباب هجرة الكفاءات قبل عام 2003

النسبة املئويةالعدد2003 هجرة الكفاءات قبل
0.2%7تسفري قسري

31.1%1222مضايقات سياسية
1.4%55نقص مصدر الرزق 

32.7%1284اجملموع

شكل )8( يوضح أسباب هجرة الكفاءات قبل عام 2003

 %1.4 55 نقص مصدر الرزق 

 %32.7 1284 اجملموع

 

 

 2003( يوضح أسباب هجرة الكفاءات قبل عام 8شكل )

 

 :2003هجرة الكفاءات بعد عام أسباب 

( كان 2003نيسان عام  9ن العنف الطائفي الذي جاء نتيجة الفراغ األمين بعد )إىل أتشي النتائج     

 ( يوضحان ذلك:9( والشكل )9واجلدول ) ،ىل اخلارجإالسبب األكثر يف هجرة الكفاءات العراقية 

 2003( يوضح أسباب اهلجرة بعد عام 9جدول )

نقص مصدر الرزق مضايقات سيايسهتسفير قصري

 2003هجرة الكفاءات قبل

7

1222

55

نقص مصدر الرزقمضايقات سياسيةتسفري قسري
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أسباب هجرة الكفاءات بعد عام 2003:

    تشري النتائج إىل أن العنف الطائفي الذي جاء نتيجة الفراغ األمين بعد )9 نيسان عام 
2003( كان السبب األكثر يف هجرة الكفاءات العراقية إىل اخلارج، واجلدول )9( والشكل )9( 

يوضحان ذلك:

جدول )9( يوضح أسباب اهلجرة بعد عام 2003

النسبة املئويةالعددهجرة الكفاءات بعد2003
41.8%1644عنف طائفي
9.4%369هتديد عرقي

4.7%185أعمال عسكرية
9.2%361سوء الوضع األمين
2.2%90هتديد شخصي

67.3%2649اجملموع
الشكل )9( يوضح أسباب اهلجرة بعد عام 2003

فاءات هجرة الك

 2003بعد
 النسبة املئوية العدد

 %41.8 1644 عنف طائفي

 %9.4 369 هتديد عرقي

 %4.7 185 ةعمال عسكريأ

 %9.2 361 سوء الوضع األمين

 %2.2 90 هتديد شخصي

 %67.3 2649 اجملموع

 2003( يوضح أسباب اهلجرة بعد عام 9الشكل )

 

 

 

 

تهديد شخصيسوء الوضع األمنياعمال عسكريهتهديد عرقيعنف طائفي

هجرة الكفاءات بعد 2003 1644

369
185

361
90
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جدول رقم )10( العودة حسب احملافظة حىت العام 2014

 احملافظة العائدة إليها الكفاءة

وع
جملم

ا

وك
ربيلكرك

أ
ايىل

د
بار

داداألن
الءاببلبغ
كرب

سط
وا

دين
ح ال

صال
ف

نج
ال

انية
ديو

ال
ثىن

امل
قار

ي 
ذ

سان
مي

صرة
الب

00000300000000014دهوك
11121693001112001396نينوى

00000100000000001السليمانية
4000022542045420153كركوك
00000200000000002أربيل
500377920311001013115دايىل
3128213915345202218197األنبار
3510324647663بغداد

3
181210181131810641,099

110321011301102107124اببل
0000124856201000148كربالء
1100163101001000170واسط

1001019100020000125صالح الدين
4102053350001130376النجف
2103046110100011259الديوانية
0001121001000000327املثىن

1003564920001010187ذي قار
10021641200100001082ميسان
85242112342106202015195البصرة

67218561061,6597347292039251231131542,360
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جدول رقم )11(: العودة حسب بلد اهلجرة من خمتلف أحناء العامل حىت العام 2014

جرة
 اهل

بلد

وك
ده

صل
مو

انية
ليم

الس
وك

ربيلكرك
أ

ايىل
د

بار
داداألن
الءاببلبغ
كرب

سط
وا

دين
ح ال

صال
ف

نج
ال

انية
ديو

ال
ثىن

امل
قار

ي 
ذ

سان
مي

صرة
الب

521312422221115هولندا
316144933552736السويد
11113فلندا
311135311139أمريكا
62112بولندا
23233713121341أملانيا

141هنكاراي
3155356842211735718بريطانيا
23143111رومانيا
16111نيوزلندا
22211112313الدمنارك
1251111بلغاراي

11ابكستان
25113213241628كندا
112632112فرنسا

1يوغسالفيا
44544211112ماليزاي
131سويسرا
11831121215أسرتاليا
2 1711أوكرانيا
141311تركيا
81811111112روسيا
22421اهلند
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1بولونيا
11522اجليك
1171إيطاليا

3إندونيسيا
4النمسا
131اليوانن
1غينيا
311أسبانيا
21بالروسيا
221آيرلندا

1جنوب أفريقا
11سلوفاكيا

1كوراي اجلنوبية
1الياابن
111بلجيكا
1كرواتيا
1فنزويال
1كينيا
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جدول رقم )12(:العودة من الدول العربية حىت العام 2014

جرة
 اهل

بلد
وك

ده
وى

نين
انية

ليم
الس

وك
ربيلكرك

أ
ايىل

د
بار

داداألن
الءاببلبغ
كرب

سط
وا

دين
ح ال

صال
ف

نج
ال

انية
ديو

ال
ثىن

امل
قار

ي 
ذ

سان
مي

صرة
الب

729531629361411241سوراي

927257516857521516اليمن
848271252713617717األردن

538116783215311218اإلمارات

1112838229281616316136222241ليبيا
سلطنة 
1653222221313عمان

323437222111مصر
2411قطر

12211السعودية
3171111السودان
3البحرين
1111تونس
21لبنان

111211اجلزائر
2املغرب

21الكويت
1موراتنيا
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التحليل 

أصبح للهجرة تداعيات سلبية متس الوطن والتنمية مبفهومها الشامل والسيما مع تنامي هجرة 
الكفاءات، وإن التغرّيات يف تكنولوجيا العمل واملعلومات قد زيّدت الطلب على األيدي العاملة 
املاهرة واملدربة، والرتكيز على الكفاءات املتخصصة ذات املستوى العايل؛ مما يعد إهداراً ألحدى 

املرتكزات الوطنية اليت أنفقت عليها استثمارات كبرية إلعدادها.

أن نسبة هجرة الكفاءات العراقية إىل اخلارج، قد تفاقمت بسبب التداعيات األمنية كما تبي 
وإن األرقام واإلحصائيات اليت ذُكرت خالل البحث واستقطاب الدول الغربية هلذه األعداد من 
الكفاءات ما مها إال دليل واعرتاف من هذه الدول إبمكانيات هذه الكفاءات وقدراهتا على التعامل 
التكنولوجيا من كل اجلوانب. وعلى الرغم من تلميح بعضهم إىل وجود آاثر إجيابية  احلاصل يف 
هلجرة الكفاءات اليت من أمهها التحويالت املالية، لكن هذه األموال ال تضاهي ما يفقده العراق 
من طاقات ذات مستوى تعليمي عاٍل يصعب تعويضها، وإن لظاهرة هجرة الكفاءات آاثراً سلبية، 
فهي تقف حاجزاً كبرياً يف طريق التنمية يف العراق وتسّبب خسائر مادية، فضاًل عن استنزاف الثروة 
البشرية اليت ال تقدر بثمن، وهي الثروة األغلى من بي العوامل الضرورية للنهوض بتنمية مستدامة 

حقيقية متينة األساس قابلة للتطور واالستمرار، ومجيعها تنعكس على االقتصاد العراقي.

وإن النتائج املرتتبة على هجرة الكفاءات على املدى الطويل تؤدي إىل اخنفاض الرصيد املعريف 
الذي ينجم عنه اضمحالل وتدٍن جملتمع الكفاءات يف العراق.

ومل تبق هجرة الكفاءات جمرد ظاهرة اجتماعية بل أضحت يف السنوات األخرية سوقاً كبريًة للربح 
السريع؛ بسبب طبيعة نظام العوملة والقوى احملركة هلا يف سوق عاملية للبحث عن الكفاءات املبدعة، 
لتجعل منه أحد املشاريع املهمة املدرة للدخل، وتوّفر الوالايت املتحدة ودول غرب أورواب املاليي 
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من الدوالرات نتيجة هلجرة الكفاءات إليها من دون أن تكلفها أي شيء يف تنشئتها وتدريبها، 
بينما خيسر العراق املليارات نتيجة لتحمله تنشئة هذه الكفاءات وتدريبها وتعليمها من دون أن 
يستفيد منها، وهي -عادًة- أفضل العناصر القادرة على اإلنتاج الفكري والعلمي وعلى االخرتاع 

واالبتكار.

)الداخل  يف  العراقية  للكفاءات  مزعجاً  هاجساً  األمين  الوضع  استقرار  عدم  عامل  ويشكل 
واخلارج(، ويعد عاماًل رئيساً يف زايدة نسبة الطلب على اهلجرة إىل اخلارج، وهو أيضاً سبب رئيس 
لتأخر اختاذ قرار العودة؛ ومن هنا أتيت حتمية التعامل املهين واجلاد حلسم هذا امللف، ومن ضمنهم 

الكفاءات من قبل اجلهات الرمسية املختصة العراقية.

إن املستفيد األول واألخري من هجرة الكفاءات هي الدول الغربية، ففي الوقت الذي تستفيد 
إىل  واالجتماعية  واالقتصادية  والصناعية  العلمية  عجلتها  لدفع  الكفاءات  هذه  من  الدول  هذه 
األمام، تبقى الدول العربية -ومنها العراق- متفرجة؛ وابلتايل زايدة الفجوة العلمية والتكنولوجية  
وبقاؤها حبالة تبعية وختلف. وإن هناك عالقة مهمة ذات أتثري متبادل بي التنمية وهجرة الكفاءات، 
ففي حال استمرار عجز الدول عن خلق الظروف الكفيلة بوقف هذه الظاهرة فإن مسرية التنمية 
االقتصادية واالجتماعية فيها ستظل معطلة ومتعثرة، وكلما أتخر حتقيق أهداف التنمية االقتصادية 
واالجتماعية يؤدي ذلك إىل مزيد من هجرة الكفاءات وحرمان العراق من مالكاته القادرة على 

تطويره.
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االسرتاتيجية املقرتحة ملعاجلة ظاهرة هجرة الكفاءات

املبحث األول: صياغة االسرتاتيجية

 حيتدم احلوار الذي جيري يف خمتلف دول العامل -ومنها العراق- بشأن التدابري والسياسات اليت 
الدول  اتباعها للتصدي هلجرة الكفاءات أو احلد منها، فال بد من االستفادة من جتارب  ميكن 
املتقدمة  الدول  أعظم  من  أضحت  واليت  أوطاهنا،  وتطوير  الظاهرة  هذه  مواجهة  استطاعت  اليت 
الشاملة يف  ابلنظرة  تتسم  اليت  املناسبة  والسياسات  اإلجراءات  اختاذ  فمن خالهلا ميكن  العامل  يف 
اليت قد تساعد يف حل املشكالت واألزمات )السياسية،  التنمية  اليت تشارك يف  الظاهرة  معاجلة 
والعلمية، واالقتصادية، واالجتماعية، وغريها(، وهناك العديد من اآلليات اليت قد تساعد يف جذب 
الكفاءات املهاجرة، وعلى رأسها وضع سياسة تعتمد على احلوار تبدأ ابلقضاء على األسباب اليت 
دفعت تلك الكفاءات للهجرة إىل اخلارج؛ وابلتايل وضع آلية للمساعدة يف التشخيص الدوري هلذه 
األسباب؛ األمر الذي سيمكن من وضع اسرتاتيجية متكاملة ملعاجلة الظاهرة أو احلد منها، ووضع 

وسائل ومقرتحات فعالة يف هذا الصدد. 

وستبحث الدراسة هذه الظاهرة من خالل اقرتاح )صياغة االسرتاتيجية املقرتحة ملعاجلة ظاهرة 
هجرة الكفاءات واستقطاهبا( والسيما أن احملاوالت املبذولة ملعاجلة ظاهرة هجرة الكفاءات فضاًل 
عن استقطاهبا مل تصل إىل مستوى صياغة اسرتاتيجية وطنية متكاملة مبعناها اهلرمي والنسقي الذي 
احملاوالت كوهنا  تلك  تعُد  ومل  أخرى،  فرعية  اسرتاتيجيات  منها  تتفرع  وطنية  يؤسس السرتاتيجية 

قرارات خاضعة ملزاجية السلطة املختزلة بشخص واحد.

وبعد عام 2003 أفرزت تلك املرحلة من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية أدت 
إىل استمرار هجرة الكفاءات العراقية وتفاقمها، وتلكؤ الراغبي منهم ابلعودة إىل الوطن. 
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 أواًل: املرتكزات األساسية لصياغة االسرتاتيجية:

ال ميكن صياغة أي اسرتاتيجية دون استيعاب حقيقي ملسار الظاهرة املعاجلة وتفاعالهتا مع البيئة 
احمليطة هبا؛ ومن هنا أستطيع أن أؤكد أن استعارة االسرتاتيجيات لدول أخرى أو حماولة تقمصها 
توقع الدولة وواضعي االسرتاتيجيات مبا أطلق عليه الدكتور سعد العنزي )االستنساخ البريوقراطي( 
لالسرتاتيجية  األساسية  املرتكزات  أهم  من  إن  إذ  القيادة، 2015، 452(،  مناذج  )العنزي، 

املقرتحة ملعاجلة ظاهرة هجرة الكفاءات هو انطالقها الواقعي من:

أ الرؤية الوطنية الستقطاب الكفاءات:	-

العلمية العراقية هي رأس  لقد بنيت هذه االسرتاتيجية من حقيقة اثبتة تتمثل أبن الكفاءات 
مال بشري مهم، فهم الثروة احلقيقة للعراق؛ لذلك استهدفت القوى املعادية والظالمية أعاقتهم أو 
القضاء عليهم؛ ملنعهم من امتالك انصية العلم والتكنولوجيا؛ وعليه شهد اجملتمع األكادميي العراقي 
والتكنولوجية  العلمية  القاعدة  أصبحت  العلمية حبيث  الكفاءات  ألصحاب  ونوعياً  تراجعاً كمياً 
ضعيفة، ويبدو أن املستقبل قامت ابلنسبة إليهم يف حال مل تتخذ إجراءات وتغيريات جذرية سريعة.

وانطالقاً من احملافظة على هذه الثروة وإجياد أفضل السبل والوسائل حلماية هذه العقول وتعزيز 
قدراهتا العلمية، يرى الباحث أن العراق ميتاز ابمتالكه معظم العوامل اليت تعد ضرورية النطالق أي 

هنضة علمية حنو القوى البشرية املؤهلة، وتوفري األموال، واملوارد الالزمة هلا.

ولكن احلقيقة املؤملة هي أن القلق السياسي واالضطهاد الفكري إابن النظام السابق، وأعمال 
العلمية  الصروح  قد هدمت  بعد عام 2003  األمين  الوضع  تردي  النامجة من  العنف واإلرهاب 
والثقافية للمنظومة التعليمية، وطالت أصحاب الكفاءات العلمية واألكادميية منهم؛ مما اضطروا إىل 
البحث عن جمتمعات آمنة، واجتهوا حنو بيئة ثقافية حتفزهم على استثمار طاقاهتم يف إطار قدراهتم 
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الوطنية  االسرتاتيجية  تلك  وضعت  لذلك  واالبتكار؛  العمل  جمرى  ملسايرة  اجملتمعية  ومشاركتهم 
الستقطاب أصحاب الكفاءات اليت تعرضت لصور شىت من أنواع الرتويع والتهديد؛ وإن فلسفتها 

بنيت على رؤية وطنية تعمل على حتقيق العودة اآلمنة ألصحاب الكفاءات العلمية العراقية. 

 الرسالة الوطنية الستقطاب الكفاءات: 	-أ

شكلت عودة الكفاءات العراقية إىل الوطن واستناداً إىل بياانت البحث خالل املدة املمتدة ما 
بي 2003-2018 ابرقة أمل لدى آالف العوائل العراقية اليت قضت الكثري من سنوات عمرها 
خارج الوطن، وقد شاركت احلكومة العراقية من خالل القرارات والتسهيالت املتعددة يف تشجيع 
عودة الكفاءات وإهناء حالة الغربة؛ ونتج من ذلك عودة )3933( من الكفاءات املهاجرة خالل 

املدة املذكورة. 

وهو رقم متواضع قياساً ألعداد الكفاءات العراقية يف اخلارج، ومع وجود تواصل بي وزارة اهلجرة 
والوزارات األخرى املعنية والكفاءات املهاجرة ومن خالل األساليب املتعددة بيد أن هناك إحجاماً 
كبرياً عن العودة لدى معظم الكفاءات؛ وهذا ما يتطلب حبث العوامل واألسباب اليت حتول دون 
ذلك ودراستها، اليت يف مقدمتها التواصل مع الكفاءات يف اخلارج ومع الكفاءات العائدة للوطن 
واالطالع على أوضاعها، ومشكالهتا، ومدى جناح عملية االندماج والتفاعل مع اجملتمع حىت تكون 
استدعى حماولة وضع اسرتاتيجية وطنية  ما  منها؛ وهذا  املرتددة  الكثري من  لعودة  عاماًل مشجعاً 

ملعاجلة هجرة الكفاءات واستقطاهبا، وإهناء حالة الرتدد يف اختاذ  قرار العودة إىل الوطن.

قصة الكفاءات العراقية آبالمها ومشكالهتا وآماهلا وطموحاهتا ليست جديدة على مسامع أبناء 
العراق بل هي قصة مكملة ملا مّر به العراقيون من امتحاانت عسرية، فإذا سلمنا هبذه احلقيقة القائمة 
فليس أمام الدولة العراقية إال طريق واحد وهو التصميم القاطع على مواجهة تلك املشكالت وحلها 
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ووضع املسارات يف طريقها الصحيح.

ويؤَمل أن تكون االسرتاتيجية املقرتحة ملعاجلة ظاهرة هجرة الكفاءات واستقطاهبا خطوة  ضرورية 
على طريق الوصول إىل حلول واقعية وموضوعية ملشكالت هذه الفئة املهمة، اليت هلا خصوصيتها 
وأمهيتها يف املساعدة إبعادة بناء الوطن والدولة على األسس الصحيحة، كوهنا إحدى ثروات الوطن 

املعنوية واملادية اليت يفتخر ويعتز هبا.

 األهداف الوطنية الستقطاب الكفاءات:	-أ

من املهم ضمن هذا اإلطار حتديد أهداف وضع االسرتاتيجية اخلاّصة ابلتعامل واستقطاب هذه 
العقول. ويعد حتديد األهداف خطوة متقدمة لبلوغ اسرتاتيجية واضحة املعامل للتعامل مع مشكلة 
من  العراقية  العقول  ظاهرة هجرة  تشكله  ملا  ونظراً  العراقية.  املبدعة  والكفاءات  العقول  استنزاف 
خصوصية وجمال مائزيِن فإن مشروع اسرتاتيجية التعامل مع هذه العقول يرمي إىل حتقيق أهداف 

ومقاصد خمتلفة ميكن إجيازها ابآليت:

التقييم السليم والواقعي لكفاءة العقول العراقية ضمن املعايري العلمية واالعرتاف أبهنا ثروة . 1
البقاء يف الدول  التعامل معها حىت لو قررت  التفريط هبا، وميكن  قومية ووطنية ال ميكن 

األخرى.  

احلد من النزيف املستمر للعقول العراقية ووقفه بواسطة التخطيط العلمي الصحيح والناجع، . 2
واستثمارها يف املشاريع القومية واحمللية.

مشاركة العقول املهاجرة يف عملية صنع القرارات املختلفة حسب اختصاصاهتا، واالستفادة . 3
من طاقاهتا والسيما يف جمال التعليم اجلامعي، والبحث العلمي، واملشاريع التقنية واالقتصادية 

والصحية، وغريها.  
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هبا . 4 لالتصال  املهاجرة  العراقية  ابلعقول  اخلاّصة  املعلومات  معلومات حلصر  بنك  أتسيس 
والتعامل معها.

تشجيع العقول العراقية املهاجرة على العودة للوطن، واملشاركة يف برامج التنمية واإلعمار . 5
بعد تفعيل االسرتاتيجية الوطنية املقرتحة وترمجتها واقعياً.

تعزيز أواصر الثقة بي املؤسسات املتخصصة يف داخل العراق والعقول املفكرة من طريق . 6
تبادل األفكار واآلراء بشأن املشاريع املختلفة.

الثقايف بي . 7 والتبادل  احلوار احلضاري  تعزيز  برامج  املهاجرة يف  العراقية  الطاقات   مشاركة 
العراق ودول العامل.  

جرد عدد املؤسسات واملنظمات العلمية والتقنية واملهنية العراقية يف دول املهجر، وتقييم . 8
نشاطاهتا، واالستفادة من عالقاهتا خلدمة الوطن.

اثنياً: التنفيذ ومتطلبات البيئة االسرتاتيجية:

أ. اجلهة املنفذة:

إن االسرتاتيجية الوطنية ملعاجلة هجرة الكفاءات واستقطاهبا مقدمة إىل الدولة العراقية إبمكانياهتا 
وقدرهتا على التنفيذ؛ لذا كان من الضروري أن تعمل تلك االسرتاتيجية حتت مظلة حكومية فعالة 

ويف مقدمتها ما أييت:

وزارة اهلجرة واملهجرين كوهنا اجلهة املعنية األوىل على وفق ما جاء يف قانون الوزارة رقم )21( --
لسنة )2009( الذي َعدَّ الكفاءات العراقية العائدة منها أو اليت ما تزال مهاجرة من إحدى 
فئات عناية الوزارة، وعلى وفق القرار رقم )441( لسنة )2008(، وكذلك األمر الديواين رقم 

)39( لسنة )2010(.  
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ب- اجلهات الساندة:

 األمانة العامة جمللس الوزراء والدوائر املعنية فيها.--

وزارات: التعليم العايل والبحث العلمي، والصحة والبيئة، واملالية، والداخلية، والرتبية، واخلارجية، --
واإلعمار واإلسكان، والعمل والشؤون االجتماعية.
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املبحث الثاين

حماور استقطاب الكفاءات العراقية )الداخلية واخلارجية(.

احملاور األساسية الستقطاب الكفاءات العراقية املهاجرة:

أواًل: حتفيز عودة الكفاءات من اخلارج ويتضمن:

أ- البعد األمين:

استحداث تشكيل إداري مبستوى شعبة أو قسم يف جهاز املخابرات الوطين أو استشارية األمن --
الوطين يعىن أبمن الكفاءات.

التعامل ابحرتافية عالية مع التهديدات الشخصية اليت تتعرض هلا الكفاءات.--

إنشاء جممعات سكنية يف أماكن العمل أو ابلقرب منها خمصصة للكفاءات ليسهل على القوى --
األمنية محايتها.

ب- البعد االقتصادي:

استثمار احملفزات واالمتيازات اليت نص عليها القرار رقم )441( لسنة )2008( ومصوابت --
األمر الديواين )39( لسنة )2010(.

مشول الكفاءات ابلقروض امليسرة لعمل مشاريع صغرية.--

منح احلكومة قروضاً وتسهيالت مصرفية تسدد على فرتات طويلة للراغبي من الكفاءات للقيام --
ابملشاريع العلمية أو الطبية واهلندسية داخل العراق.

التعاقد مع الكفاءات بصفة استشاريي يف عملية صناعة القرارات املختلفة حسب االختصاص --
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لالستفادة من خرباهتا املرتاكمة ولتعميق االنتماء للوطن.

ت- حتفيز الكفاءات للتقدم إىل العمل يف مؤسسات الدولة ووزاراهتا:

تعزيز ثقة الكفاءات ابلدولة العراقية من خالل إهناء حالة الفساد اإلداري واملايل.--

التوسع يف االمتيازات املقدمة للكفاءات وعدم الوقوف يف حدود دائرة القرار )441(.--

من -- مقبواًل  قدراً  ملنحها  األقل  على  العراقية  الكفاءات  عليه  حتصل  الذي  املايل  العائد  رفع 
االستقرار النفسي ميكنها من التفرغ جملال البحث والدراسة.

ث- دور اإلعالم الوطين:

تغطية املؤمترات اخلاصة بشؤون الكفاءات اليت تعد وسيلة انجحة ملقاربة اآلراء والوقوف على --
معوقات العودة.

الكفاءات وطرح -- برامج جذب  لتغطية  الوطنية  األعالم  اإلعالمي من خالل وسائل  الرتويج 
حاجة العراق ألبنائه من الكفاءات بشفافية عالية.

االختصاصات ومن أصحاب -- الكفاءات مبختلف  وبرامج حوارية ضيوفها من  ندوات  إقامة 
القرار يف الدولة العراقية، كي ُيشخص فيها أمهية عودة الكفاءات املغرتبة إىل الوطن، فضاًل عن 

توضيح العائد املايل واالجتماعي الذي سوف يكسبه العراق من عودهتم.

قبل -- من  ويوزّع  العودة،  وآليات  االمتيازات  يوضح  عالية،  وفنية  مهنية  بطريقة  طبع كتّيب 
السفارات العراقية بعد أتكيد تعاون وزارة اخلارجية.

الوسائل -- خالل  من  الكفاءات  لعودة  الداعم  الشعيب  االجتماعي  الصدى  من  حالة  خلق 
اإلعالمية املقروءة واملسموعة.
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تكليف جمالس احملافظات العراقية بتصميم جدارايت معربة عن فهم اجملتمع ألمهية الكفاءات --
وأهنم الثروة األغلى.

أن تنظم وسائل اإلعالم الوطنية محلة إعالمية علمية مدروسة ومتدرجة متهد لعودة الكفاءات --
اليت  اخلسارة  وبيان  والبناء،  التطور  يف  ومشاركتها  لقبوهلا  الطبيعية  األجواء  وهتّيئ  املهاجرة، 

يتكبدها العراق جراء التفريط هبا.

اثنياً: أتمني التواصل مع الكفاءات ويتضمن:

أ تصميم قاعدة بياانت الكفاءات:	-

أتسيس بنك معلومات جلمع البياانت اخلاّصة ابلعقول العراقية لتأمي االتصال هبا والتعامل --
معها.

خمتلف -- إىل  وتصنيفها  العراق  خارج  املقيمة  العلمية  الكفاءات  لكل  بياانت  قاعدة  تشكيل 
االختصاصات؛ لتسهيل عملية استقطاهبم وعودهتم الطوعية حاضراً أو مستقباًل كالًّ حسب 

اختصاصه.

حتديد أولوايت البلد وتصنيفها تصنيفاً علمياً مدروساً بدقة والرتكيز عليه إعالمياً وابستخدام --
أكثر وسائل التواصل املتطورة، وإيصاهلا إىل الكفاءات العراقية يف خمتلف أحناء العامل. 

معرفة عدد هذه الكفاءات وإجراء مسح شامل لكل البلدان بدءاً من الدول اإلقليمية، ومن مث --
التوجه تدرجيياً حنو البلدان األخرى؛ وابلتايل يتم معرفة العدد احلقيقي هلذه الكفاءات ابلتعاون 

مع مؤسسات اجملتمع املدين ومنظماته كافة يف خمتلف البلدان.

التواصل مع املؤسسات واملنظمات العلمية والتقنية العراقية يف دول املهجر، وأتمي االتصال هبا --
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واالستفادة من عالقاهتا خلدمة الوطن.

الكفاءات -- أعداد  على  للتعرف  العراقية  واجلاليات  الكفاءات  ومراكز  ابملنظمات  االستعانة 
العراقية وأماكن تواجدهم.

 تصميم االستمارات اخلاصة جبمع املعلومات اليت تشمل استمارة التسجيل والتواصل، وجعلها --
متاحة إلكرتونياً، واإلعالن عنها ابملوقع اإللكرتوين لوزارة اهلجرة واملهجرين.

تنسيق لقاءات دورية ابلكفاءات، والعمل على إعداد قوائم تفصيلية حول النخب العلمية.--

التواصل عرب الربيد اإللكرتوين املخصص للكفاءات يف قسم الكفاءات بوزارة اهلجرة واملهجرين، --
والرد على استفساراهتم. 

أ وضع تسهيالت إدارية وقانونية:	-

بلد -- لتخصصه يف  مناسبة  العائدة يف حقل ختصصها مبؤسسات  الكفاءة  حتسب مدة عمل 
املهجر خدمًة فعلية عند عودهتا للعراق، وحتسب للرتفيع والتقاعد والرتقية بشرط أن تدفع عنها 

التوقيفات التقاعدية.

تسهيل حصوهلم على الرتقيات العلمية والطبية أو التدريسية يف خمتلف االختصاصات.--

حل إشكالية األوراق الثبوتية ومشكلة األمساء املستعارة اليت اضطرت إليها بعض الكفاءات.  --

تقدمي حلول ملشكلة الدرجات الوظيفية.  --

 ختفيف ما لدى الكفاءات من قلق إزاء أتخر اإلجراءات اإلدارية عرب استحداث انفذة واحدة --
يف خمتلف الوزارات مرتبطة مبكتب الوزير.
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 التعاقد مع الكفاءات الراغبي ابالستمرار يف العمل بعد جتاوزهم سن 63 عاماً وأبجور جمزية --
حاًل ملشكلة إعادة التعيي بعد جتاوز السّن القانونية.

أمهية لغة التعامل والتخاطب ونقل اخلربة، مع احرتام اللغة الرمسية وهي العربية وأتكيد الورقة --
املقدمة على ذلك، مع األخذ ابحلسبان أن كثرياً من ذوي اخلربات واملقيمي يف اخلارج أصبحت 
اللغة العربية هلم لغة اثنوية؛ لذلك نقرتح تقليل القيود على ذوي الكفاءات واخلربات يف كتابة 

حبوثهم ودراساهتم ابللغة اليت يتقنوها، وتقدمي خالصة ابللغة العربية.

ختفيف اإلجراءات اجلمركية والضريبية وإصدار قانون حكومي يعفي الكفاءة العراقية العائدة  --
)اإلعفاء لتعريفة اجلمارك( على املمتلكات الشخصية يف حالة العودة النهائية لوطنها بشرط 

تقدمي وثيقة تُثبت أهنا أهنت إقامتها الدائمة يف دولة أجنبية.

اثلثاً: االندماج ابجملتمع ويتضمن ما أييت:

أ رفع املستوى املعاشي:	-

أتسيس أقسام إدارية واقتصادية جديدة يف اجلامعات العراقية والسيما اإلدارة واالقتصاد واجملال --
الصناعي واهلندسي ينتدب للعمل فيها واإلشراف عليها من قبل الكفاءات العائدة جنباً إىل 

جنب مع الكفاءات يف البلد.

حتسن اخلدمات األساسية على األقل كي تغدو وازعاً حقيقيا لتلبية املطالب اليت يسعى من --
أجلها كل العراقيي، وهي من أهم مطالب عودة الكفاءات العراقية إىل الوطن، لتلبية حاجاهتم، 

واتصاالهتم، وعملهم، وحياهتم اخلاصة.
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أ توفري السكن املناسب:	-

بناء جممعات سكنية توزع على الكفاءات ابلتقسيط.--

توزيع قطع أراٍض.--

توفري قروض من املصرف العراقي.--

إنشاء صندوق إسكان خاص ابلكفاءات مع مراعاة التسديد على مدد زمنية طويلة.--

إن كثرياً من الكفاءات الفتية ال متتلك داراً للسكن يف العراق؛ لذلك فمن أهم احلوافز هو التزام --
حكومي بتوفري سكن مناسب وآمن.

رابعاً: استثمار الكفاءات عن بُعد، ويتضمن اآليت:

يقرتح الباحث أبن تعطى للفئة من الكفاءات العراقية اليت ال ترغب ابلعودة للعراق وتفضل --
البقاء والعمل يف بلد اإلقامة عروٌض مالية مغرية مقابل االستشارة وربطها ابلدوائر االستشارية 
ومديرايت التخطيط املختلفة يف الوزارات، وستكون هذه مقدمة مهمة لتكوين قاعدة بياانت 

خاصة هبا جاهزة لدى اجلهات التنفيذية يف البلد. 

نقل التكنولوجيا احلديثة واملتطورة إىل داخل البلد من خالل عقود الشراكة مع الشركات العاملية --
مع  وغريها،  والكهرابء،  الطاقة،  وجماالت  التحتية،  البنية  مشاريع  يف  واملتخصصة  العمالقة 

القطاع العام واخلاص على حد سواء بتفعيل دور الكفاءات املغرتبة.

معروفة -- مالية  نسبة  مقابل  الشراكة  عقود  يف  واملهارات  الكفاءات  من  املغرتب  املالك  توظيف 
كأتعاب خلدماهتم، لتسهيل عملية نقل التكنولوجيا، ولتقليل من اآلاثر املرتتبة من صعوابت اللغة، 

واختالف التقاليد، والصفقات الومهية للمسؤولي واملتنفذين الفاسدين اليت أهدرت املال العام.



37

املنظور االسرتاتيجي الحتضان الكفاءات العائدة ومعاجلة ظاهرة هجرة العقول

العراقية مع اجلامعات -- العلمي من خالل توأمة اجلامعات  العايل والبحث  التعليم  تفعيل دور 
العاملية يف مجيع أحناء العامل.

إقامة دورات تدريبية وتعليمية قصرية ومكثفة داخل العراق مبختلف االختصاصات  ابالعتماد --
على الكفاءات األكادميية يف اخلارج واملسجلة بقاعدة البياانت؛ وهبذا نكون قد استطعنا مد 

جسور التواصل بي أبناء الداخل واخلارج واالحتكاك بواقع العراق.

املهاجرة -- العقول  تشجع  طريقها  من  العراقية  للحكومة  ميكن  متطورة  تقنية  شركات  أتسيس 
بواسطة وضع تسهيالت مادية ومعنوية وُتدِخل فيها تقنية متطورة داخل العراق؛ ومن شأن 
هذه الشركات املساعدة يف دعم البنية التحتية القتصادايت البلد وبدء مشاريع جديدة للتنمية 
من دون احلاجة الستشارة الشركات التقنية األجنبية، ومن طريق هذه التوجه تزود احلكومة من 
يريد القيام مبشاريع جديدة من الكفاءات العلمية مبنح مادية وتسهيالت مصرفية وقروض ميكن 
تسديدها على املدى البعيد وبال فوائد، وتعفى مثل هذه املشاريع من الرسوم والضرائب إىل أن 

يتم استقرارها وجناحها يف اجملال التسويقي.

هبا -- تقوم  ميكن  اليت  األخرى  العملية  املشاريع  يف  املدى  وبعيدة  قصرية  استشارية  عقود  إبرام 
العودة  يف  ترغب  ال  اليت  ابلعقول  لالتصال  املعلومات  بنك  من  ابالستفادة  املعنية  الوزارات 
وتشجيعها على استثمار طاقاهتا عن بُعد. و ميكن توظيف هذه العقول إما بصفات استشارية 
مشروع  منها:  العراق،  داخل  متطورة  تقنية  مبشاريع  للقيام  األمد  قصرية  بعقود  بربطها  وإما 
املختلفة،  احلروب  جراء  هبا  اليت حلقت  والنووية  الكيماوية  امللواثت  من  العراق  بيئة  تنظيف 
احمللي،  التصنيع  على  واالعتماد  املياه،  وحتلية  الزراعية،  الطرق  على  احلديثة  التقنية  وإدخال 
العقول  دعوة  ميكن  أيضاً  السياق  هذا  وضمن  والطاقة.  البرتوكيمياوايت  صناعات  وتطوير 

املهاجرة إللقاء احملاضرات واإلشراف على ورشات التدريب يف اجلامعات واملؤسسات.
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