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سوريا

تحقيق عندما بدأ السوريون يسألون عن أطبائهم الالمعين والمشهورين وال يجدونهم بسبب سفرهم إلى خارج البالد ،كانت
المياه الراكدة للهجرة منذ بداية األزمة تخفي الخسارة األقسى للبالد على صعيد رأس المال البشري؛ فمن خسارة الكيميائيين
إلى فقدان المعلوماتيين يكمن المعنى الحقيقي لعبارة :سوريا تفقد كفاءاتها

أكثر من مجرد هجرة :ما مصير  22ألف كيميائي؟
دمشق ــ زياد غصن
أيــا كــانــت األسـبــاب الكامنة خلف هذا
الـضـجـيــج ال ـعــاملــي بـقـضـيــة الــاجـئــن
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــن ،وأيـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ــان ـ ــت األس ـ ـبـ ــاب
الحقيقية التي تدفع بــآالف السوريني
للمغامرة بأنفسهم وأوالدهــم إلى ّ
حد
املوت ،وأيًا كانت التحليالت واملواقف
واالت ـ ـهـ ــامـ ــات وامل ــرثـ ـي ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
واإلنـســانـيــة ،فــإن كــل ذلــك ال يـغـ ّـيــر من
الحقيقة شيئًا :سوريا تفقد أبناءها،
وتخسر كفاءاتها وكوادرها الشابة.
لـيــس فــي ذل ــك أي مـبــالـغــة أو تـهــويــل،
فـ ــاالن ـ ـت ـ ـقـ ــال م ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ــراءة الـ ـتـ ـق ــدي ــرات
اإلحصائية اإلجمالية املتعلقة بعدد
الـ ـس ــوري ــن املـ ـه ــاج ــري ــن وال ــاجـ ـئ ــن،
إلــى البحث فــي تفاصيل الخصائص
العلمية والـفـنـيــة ل ـه ــوالء ،يـكـشــف عن
حقيقة املــأســاة الـتــي تعيشها سوريا
اليوم ،وستعيشها غدًا.
ف ــي ال ـب ــداي ــة كـ ــان ي ـش ــار ب ــأل ــم وخ ــوف
إل ــى ظ ــاه ــرة نـ ــزوح األط ـب ــاء للتحذير
م ــن ه ـج ــرة الـ ـكـ ـف ــاءات ال ــوط ـن ـي ــة ،لكن
بمزيد من التدقيق والبحث سنجد أن
هناك ما هو أخطر من هجرة األطباء
واملـ ـهـ ـن ــدس ــن ،أو ل ـن ـقــل إن ال ـظ ــاه ــرة
باتت تنخر بعمق في «جسد» جميع
االختصاصات واملـهــن ،ويبدو أن هذا
ما دفع أخيرًا باالتحاد العام لنقابات
العمال إلــى مخاطبة القيادة القطرية
لحزب البعث ،محذرًا من ظاهرة هجرة
كـثـيــر م ــن ك ـ ــوادر امل ــؤس ـس ــات ال ـعــامــة،
الذين وصل األمر ببعضهم إلى مرحلة
ت ــرك الـعـمــل وال ـه ـجــرة مــن دون تقديم
طلب استقالة أو مجرد إجازة بال أجر.

فرص عمل ودراسة
فـ ـم ــن ب ـ ــن ع ـ ـش ـ ــرات االخـ ـتـ ـص ــاص ــات
العلمية الرفيعة التي تشهد هذه األيام
نزفًا حادًا ،تحضر هجرة الكيميائيني
ال ـس ــوري ــن ،ال ــذي ــن ك ــان ي ـق ـ ّـدر عــددهــم
ق ـبــل األزمـ ـ ــة ب ـن ـحــو  22ألـ ــف شـخــص،
ي ـت ــوزع ــون ف ــي عـمـلـهــم ع ـلــى م ـجــاالت
ع ــدي ــدة أب ــرزه ــا :الـتـحـلـيــل ف ــي امل ـجــال
الـ ـصـ ـن ــاع ــي واملـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــري ،فـ ـه ــم ع ـم ــدة
مخابر التحليل في جميع الصناعات
الكيميائية ،بما فيها صناعة األدوية
وال ـ ـن ـ ـفـ ــط وك ـ ــذل ـ ــك مـ ـخ ــاب ــر ال ـت ـح ـل ـيــل
الـكـيـمـيــائــي وال ـط ـبــي ،إدارات اإلن ـتــاج
ف ــي ال ـق ـطــاعــات ال ـص ـنــاع ـيــة ،األب ـح ــاث
ال ـص ـن ــاع ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـص ـن ــاع ــات
الـ ـكـ ـيـ ـمـ ـي ــائـ ـي ــة بـ ـمـ ـخـ ـتـ ـل ــف ف ــروعـ ـه ــا
الـتـحــويـلـيــة واالس ـت ـخــراج ـيــة ،وبعض

اإلمارات استطاعت استقطاب ما يزيد على  1000كيميائي سوري (أ ف ب)

القطاعات الزراعية املرتبطة باملعالجة
الـ ـكـ ـيـ ـمـ ـي ــائـ ـي ــة ،واألبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاث ال ـت ـق ـن ـيــة
بالطاقة.
وب ـح ـســب ال ـص ـنــاعــي مـحـمــد ال ـشــاعــر،
ع ـض ــو م ـج ـلــس إدارة غ ــرف ــة ص ـنــاعــة
دمـ ـ ـش ـ ــق س ــابـ ـق ــا وعـ ـ ـض ـ ــو ال ـج ـم ـع ـي ــة
ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة الـ ـس ــوري ــة ،فـ ــإن أوضـ ــاع
الـكـيـمـيــائـيــن ال ـس ــوري ــن ق ـبــل األزمـ ــة
كانت تشير إلــى أن  %40مــن املقيمني
داخ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـب ـ ــاد ك ـ ــان ـ ــوا يـ ـعـ ـمـ ـل ــون فــي
اخ ـت ـص ــاص ـه ــم و %60ي ـع ـم ـل ــون فــي
مـجــاالت عمل أخ ــرى .أمــا على صعيد
ال ـع ـم ــل خـ ـ ــارج ال ـ ـبـ ــاد ،فـ ــإن  %30مــن
الكيميائيني كــانــوا يـعـمـلــون خــارجــا،
ونحو  %5كانوا يتابعون تحصيلهم

المعلم :سنشارك في «مجموعات» دي ميستورا
أعلن وزير الخارجية السوري ،وليد املعلم ،موافقة دمشق على املشاركة في اللجان
األربع التي اقترحها املبعوث األممي ستيفان دي ميستورا .وقال ،في كلمته أمام
الجعمية العمومية لألمم املتحدة ،إن «سوريا وافقت على املشاركة بعد تأكيد
دي مستورا أنها مشاورات غير ملزمة تفيد بإطالق
جنيف.»3
وأضاف أن «مكافحة اإلرهاب أولوية للسير باملسارات
األخرى ...وسوريا مؤمنة باملسار السياسي عبر
الحوار الوطني السوري السوري دون أي تدخل
خارجي» ،معتبرًا في الوقت ذاته أن «سوريا قوية وال
يظنن أحد أنه بعد كل هذه التضحيات والصمود أنه
يستطيع أن يأخذ بالسياسة ما لم يستطع أن يأخذه
بامليدان».
وأشار إلى أن «واجب املجتمع الدولي أن يوقف تدفق
اإلرهابيني وإن لم يحصل ذلك فإن النار التي اشتعلت
في سوريا والعراق وليبيا ستنتشر خارجها».
وحول الضربات الجوية ضد «داعش» ،قال املعلم
«اإلرهاب ال يحارب من الجو فقط والضربات الجوية غير مجدية ما لم يتم التعاون
مع الجيش العربي السوري ،القوة الوحيدة التي تتصدى لإلرهاب».

العلمي في دول عدة ،منها أملانيا ،التي
كانت تستقبل وحدها نحو  800طالب.
وك ـ ـمـ ــا ه ـ ــي ح ـ ـ ــال ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة الـ ـس ــوري ــة
برمتها ،فقد كان لألزمة أثرها املباشر
فـ ــي أوضـ ـ ـ ــاع ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــن ،إذ وف ــق
اسـ ـتـ ـط ــاع ــات ش ـخ ـص ـي ــة ل ـل ـم ـه ـنــدس
الشاعر ،فإن  %25فقط من الكيميائيني
امل ـ ـق ـ ـي ـ ـمـ ــن داخ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ي ـع ـم ـل ــون
ف ـ ــي اخـ ـتـ ـص ــاصـ ـه ــم و %75ف ـ ــي غ ـيــر
اختصاصهم .أما خارجًا ،فالتقديرات
تـشـيــر إل ــى أن مــا ال يـقــل عــن  %40من
ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــن ب ــات ــوا ي ـع ـم ـلــون خ ــارج
الـبــاد ،ومــا ال يقل عــن  %10يدرسون
أيـضــا خ ــارج ال ـبــاد ،إذ ارتـفــع عددهم
ً
مثال في أملانيا إلى نحو  1200شخص،
وفي السويد إلى  180شخصًا.
هـ ــذا ي ـع ـنــي أن عـ ــدم وج ـ ــود م ـشــاريــع
تستوعب مثل تلك االختصاصات قبل
األزمة وخاللها كان سببًا أساسيًا في
ه ـجــرة ال ـك ـفــاءات والـ ـك ــوادر الــوطـنـيــة.
وب ـت ـف ـص ـيــل أكـ ـث ــر ،ي ــوض ــح امل ـه ـنــدس
م ـح ـمــود ع ـن ـبــر ،نــائــب رئ ـيــس الـفــريــق
التنفيذي للحكومة االلكترونية سابقًا،
أن هناك «مبالغة في موضوع الهجرة،
ف ــإن خــري ـجــي ال ـه ـنــدســة املـعـلــومــاتـيــة
ً
مـ ـث ــا ظـ ـل ــوا لـ ـسـ ـن ــوات ي ـب ـح ـث ــون فــي
سوريا عن فرص عمل كريمة ،وعندما
لــم يـجــدوا كــانــوا يـهــاجــرون تدريجيًا.
أم ــا اآلن ،ف ـهــم ي ـه ــاج ــرون بــالـجـمـلــة».
وي ـض ـيــف ف ــي حــدي ـثــه إل ــى «األخـ ـب ــار»
أن «ه ــذا امل ــوض ــوع نــوقــش ف ــي إحــدى
ورشـ ــات الـجـمـعـيــة الـعـلـمـيــة الـســوريــة
لـلـمـعـلــومــاتـيــة ،وك ــان الـطـلــب الــرئـيــس
هــو وض ــع تـمــويــل ملـشــاريــع تستقطب
هؤالء وتدفعهم إلى البقاء في وطنهم.
ويـ ــوم ـ ـهـ ــا ش ـ ــارك ـ ــت م ـ ــع زم ـ ــائ ـ ــي فــي
تأسيس منتدى صناعة البرمجيات
ل ـن ـضــع األط ـ ــر ال ــازم ــة ل ـل ـق ـيــام بــذلــك،
لكن لــم تتفاعل معنا الحكومة آنــذاك،
ول ــأس ــف ه ــذا ح ــدث ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
ص ـ ــدر فـ ـي ــه قـ ـ ـ ــرار حـ ـك ــوم ــي ب ـت ـمــويــل

املـسـلـســات ال ــدرام ـي ــة .لـقــد األمـ ــر كــان
محبطًا».

أزمة من قبل األزمة
تـ ـتـ ـب ــاي ــن اآلراء بـ ـ ــن مـ ـ ــن يـ ـقـ ـل ــل مــن
م ـخ ــاوف ال ـه ـجــرة مـسـتـشـهـدًا بــالـقــول
«إن هجرة األتــراك املاهرين إلى أملانيا
ســاعــدت ـهــم ف ــي ب ـن ــاء ب ـلــدهــم ،وه ـجــرة
الهنود إلــى الـغــرب ساعدتهم فــي نقل
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا» ،وب ــن م ــن يـعـتـقــد أن
ك ــل شـخــص ي ـخــرج ال ـي ــوم م ـهــاج ـرًا أو
الجئًا فإن سوريا تخسره بشكل شبه
نهائي .لكن هناك اتفاقًا على أن الغرب
وبعض الــدول العربية تولي اهتمامًا
خاصًا باستثمار الكفاءات السورية؛
فبحسب املهندس الشاعر فإن «أملانيا
تستقطب بقوة الكيميائيني ،سواء في
مجال الدراسة أو في العمل .فالصناعة
الكيميائية تشكل ركيزة أساسية في
االقتصاد األملاني ،وتاليًا فهي بحاجة

 %25فقط من
الكيميائيين المقيمين
داخل البالد يعملون في
اختصاصهم
إلى أدمغة ناشطة ،وقد وجدت ضالتها
فــي الكيميائيني الـســوريــن» ،والدليل
على ذلك أن «إحدى الشركات املختصة
ف ــي ال ـص ـنــاعــات ال ــدوائ ـي ــة استقطبت
خ ــال ه ــذا ال ـعــام نـحــو  10كيميائيني
سوريني ،وخالل ستة أشهر فقط قامت
ب ـم ـن ـح ـهــم عـ ـ ــاوة م ـج ــزي ــة لـنـشــاطـهــم
وت ـ ـمـ ـ ّـيـ ــزهـ ــم» .وح ـ ـتـ ــى عـ ـل ــى ال ـس ــاح ــة
العربية ،فــإن دولــة كــاإلمــارات العربية

املتحدة «استطاعت استقطاب ما يزيد
على  1000كيميائي سوري ،معظمهم
يعملون في املنشآت الصناعية».
ويـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــدو أن م ـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـن ـ ـط ـ ـب ـ ــق عـ ـل ــى
ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــن ي ـن ـط ـب ــق كـ ــذلـ ــك ع ـلــى
املهندسني املعلوماتيني وغيرهم من
االخ ـت ـص ــاص ــات الـعـلـمـيــة الــرئـيـسـيــة.
فـ ـكـ ـم ــا يـ ــؤكـ ــد امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس عـ ـنـ ـب ــر ،ف ــإن
«ك ـل ـي ــات امل ـع ـلــومــات ـيــة تـ ـخ ـ ّـرج طــابــا
ّ
معدين للتصدير ،بسبب عــدم وجــود
فـ ـ ــرص عـ ـم ــل م ـق ـب ــول ــة داخـ ـ ــل الـ ـب ــاد.
وهذه املشكلة حدثت في السبعينيات
بالنسبة إلــى االختصاصات الـنــادرة،
وعالجها آن ــذاك الدكتور واثــق شهيد
م ــن خ ــال تــأسـيـســه مل ــرك ــز ال ــدراس ــات
والبحوث العلمية ،الــذي كانت إحدى
مهماته استقطاب الكفاءات أو نسبة
مـنـهــا ،لـضـمــان ب ـقــاء كـتـلــة حــرجــة من
الخبراء ضمن سوريا».
وعلى عكس ما يتوقعه البعض ،فإن
التعويضات املالية املمنوحة خارجًا
ملهندسي املعلوماتية ليست مغرية
دائمًا ،خاصة إذا ما قورنت بمستوى
املعيشة فــي تلك ال ــدول .وهـنــا يشير
املـ ـهـ ـن ــدس ع ـن ـب ــر إلـ ـ ــى أن «ال ـخ ــري ــج
ال ـج ــدي ــد يـحـصــل ف ــي اإلمـ ـ ـ ــارات على
راتب يتراوح ما بني  4-3آالف دوالر،
وف ــي ح ــال كــانــت لــه تـجــربــة عـمــل في
سوريا لبضع سنوات قبل سفره فإن
راتبه يصل إلــى  6آالف دوالر ،أي إن
الدخل السنوي ملهندس البرمجيات
ي ـب ـلــغ ن ـحــو  79ألـ ــف دوالر» .ولـيــس
معظم الفتيات
هذا فحسب ،فسابقًاّ ،
ك ــن ال ي ـس ــاف ــرن ب ــل ي ـفــض ـلــن الـعـمــل
فــي املــؤس ـســات الـحـكــومـيــة الـســوريــة
ألس ـ ـب ـ ــاب اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ول ـ ـكـ ــن ب ـعــد
األحـ ــداث الـكــل أصـبــح يـســافــر ،وعلى
ذلـ ــك فــال ـق ـض ـيــة ل ـي ـســت ف ــي عـ ــدد مــن
سافر ،بل في عدم وجود فرص جدية
ف ــي س ــوري ــا لــأس ـبــاب ال ـتــي ذكــرتـهــا
سابقًا».

