
 ة إىل أورواب؟هل ستنجح احلكومة الرتكية يف حل مشاكل األكادمييني وإيقاف هجرة العقول العربي
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 الدول منه تعاين ما أخطر من واحدة اخلارج إىل الفنية وخرباهتا العربية العلمية الكفاءات هجرة ظاهرة تعترب  
لكن هذه الظاهرة تضاعفت بشكل كبري خالل السنوات األخرية بسبب األوضاع األمنية  ،منذ وقت طويل العربية

  اليت تعاين منها أغلب الدول العربية.

حبكم موقف احلكومة الرتكية من القضااي خالل السنوات األخرية أغلب أصحاب هذه الكفاءات جلأوا إىل تركيا 
لكن ما الدكتاتورية. الدول اليت شهدت ثورات ضد األنظمة  العربية وتبنيها لقضااي الشعوب العربية خاصة يف

لبثت أن بدأت نسبة كبرية من هذه الكفاءات مبغادرة تركيا واهلجرة إىل أورواب وكندا والوالايت املتحدة األمريكية 
 خطورة األمر الذي دفع بعض مراكز األحباث والدراسات الرتكية إىل دق انقوس اخلطر لتنبيه احلكومة الرتكية إىل

 هذه الظاهرة على تركيا وعلى البلدان األصلية هلذه الكفاءات.

يف الثامن والعشرين  " إسطنبول ميدي بول" امعة مركز أحباث البحر األبيض املتوسط التابع جل يف هذا السياق نظم
ابألكادمييني العرب املقيمني يف املتعلقة حول املشاكل واحللول املقرتحة ورشة عمل  2016 أاير/مايومن شهر 

، إضافة إىل فلسطني( –ليبيا  –مصر  –اليمن  –العراق  – )سوراي منأكادميية شخصية  50حوايل  حبضورتركيا 
 .  سليمان دميرييل يف اسبارطةو إسطنبول ميدي بول  يتجامع مناألكادمييني األتراك عدد من 



 كبري مستشاري رئيس الوزراء الرتكي  استمرت الورشة لعدة ساعات حبضور الدكتور "عمر فاروق كوركماز" 
رئيس جامعة إسطنبول ميدي بول، والدكتور " بكري بريات أوزاابك " "  واألستاذ الدكتور " صباح الدين آيدن

كلية احلقوق والعلوم السياسية يف جامعة   رئيس قسم العلوم السياسية واإلدارة العامة يف جامعة ميدي بول، وعميد
والدكتور " أسامة احلموي "  رئيس رابطة األكادمييني العرب يف تركيا وعدد ، سليمان دميرييل واألمني العام للجامعة

 .، وأكادمييون مستقلونمن أعضاء الرابطة

مغادرة البلد واجلامعة وأهم احلديث عن املشاكل والتحدايت الناجتة عن  الورشة مت خالل اجللسة األوىل من
ابتداًء من صعوابت التنقل بني احملافظات الرتكية أو يف تركيا املشاكل اليت يعاين منها األكادمييني العرب املقيمني 

يف  اجلامعاتبعض يعملون حاليًا يف  للذين والواثئق الرمسية وانتهاًء ابلرتفيعات األكادمييةبني احلدود واإلقامات 
مرورًا ابلصعوابت القانونية اليت تعيق توظيف األكادمييني العرب  ،تركيا يف جمايل الشريعة اإلسالمية واللغة العربية

بشكل عام والسوريني بشكل خاص يف اجلامعات الرتكية واآلاثر السلبية اليت سترتتب على هجرة هؤالء األكادمييني 
  شاكلهم من قبل احلكومة الرتكية.إىل الدول األوروبية بسبب عدم االهتمام مب

حيث قدم األكادمييون العرب  عليها،املشاكل وكيفية التغلب أما اجللسة الثانية فركزت على احللول املقرتحة هلذه 
ف أكادميي من وأن عددهم انهز األل جمموعة من االقرتاحات اليت من شأهنا أن تسهم يف حل مشاكلهم خاصةً 

 تقدميها:االقرتاحات اليت مت  نومن ضم العلمية. درجاتخمتلف التخصصات وال

يف جمال التدريس يف اجلامعات احلكومية واخلاصة، خاصة السورية ضرورة االستفادة من اخلربات األكادميية  .1
إىل جانب العمل كمستشارين أو متعاقدين مع الوزارات  والدراسات،أو يف مراكز البحوث العلمية 

 األخرى.والبلدايت والدوائر احلكومية 
عدد من  أكربللغة العربية يف اجلامعات الرتكية وتوسيعه بشكل أكرب ليشمل ابتفعيل برانمج التدريس  .2

 واألكادمييني.الطالب 
مية واخلاصة الستيعاب عدد من األكادمييني تفعيل برانمج " األستاذ الزائر " يف اجلامعات الرتكية احلكو  .3

العرب لالطالع بشكل مباشر على سري العملية التعليمية والقوانني اليت تنظم العمل يف اجلامعات الرتكية 
 وهيئة التعليم العايل ) اليوك ( .

لتحضريهم  جملموعة من األكادمييني ملدة سنة أو سنتنيعلى وجه اخلصوص تبين اجلامعات الرتكية احلكومية  .4
لالخنراط يف الوسط األكادميي واخضاعهم لدورات تعليم اللغة الرتكية من شأهنا أتهيلهم للتدريس ابللغة 

 املطاف.الرتكية يف هناية 
 . العملإنشاء صندوق ملساعدة األكادمييني العرب العاطلني عن  .5



معاجلة بعض املشاكل القانونية اليت تعرتض األكادمييني العرب خاصة فيما يتعلق ابإلقامات والتنقل وغريها  .6
 ابلتعاون مع إدارة اهلجرة الرتكية ومنحهم أذون عمل من هيئة التعليم العايل ) اليوك ( .

املشاكل القانونية اليت ملساعدهتم يف التغلب على  الرتكيةتسهيل حصول األكادمييني العرب على اجلنسية  .7
 .تعرتضهم واالخنراط يف سوق العمل

 سواء.تركيا الستيعاب الطالب واألكادمييني العرب على حد تسهيل فتح فروع للجامعات العربية يف  .8

وشدد مجيع احلضور على خطورة هجرة العقول العربية إىل أورواب والدول الغربية وتداعياهتا املستقبلية على بلداهنم 
وضرورة التعاطي بشكل جدي مع  تركيا،تركيا لالستفادة من هذه اخلربات اليت شاء القدر أن تستقر يف  ودعوا

املشاكل اليت تواجههم وعوائلهم واإلسراع يف حلها ابلسرعة القصوى والتصدي هلذه املشاكل من أعلى املستوايت 
 الرتكية.يف اجلمهورية 

برفع املشاكل واالقرتاحات لرائسة احلكومة الرتكية لدراستها ابلتعاون  ويف هناية الورشة وعد مستشار رئيس الوزراء
كما وعد رئيس جامعة ميدي بول بفتح فروع ُتدّرس ابللغة العربية خالل العام الدراسي   العايل،مع هيئة التعليم 

وطالب اجلامعات املقبل للمسامهة يف حل املشاكل اليت يعاين منها الطالب واألكادمييني العرب املوجودين يف تركيا 
 .الرتكية األخرى أن حتذو حذو جامعته

م احلكومة الرتكية لالستفادة من اخلربات الكبرية واملتنوعة اليت حيملها ن هناك فرصة ذهبية أمانقول إ أخرياً،
لصاحل الدولة والشعب الرتكي، خاصة وأن  ابلفائدةاألكادمييون العرب يف تركيا وتوظيفها واستثماراها مبا يعود 

هناك وذلك ألسباب أغلب هؤالء يفضلون البقاء يف تركيا على اهلجرة إىل أورواب رغم اإلغراءات اليت تقدم هلم 
اجتماعية ودينية وغريها .. إىل جانب ذلك يتوجب على تركيا مسؤولية إنسانية وأخالقية أمام هؤالء للحفاظ على 
حياهتم وأتمني احلد األدىن الذي يكفل هلم معيشة كرمية تليق مبا بذلوه من جهود وما اكتسبوه من خربات يف حياهتم 

إضافة  ،بثمن تقدر ال بشرية ثروة استنزافن مقبلون على مرحلة سيتم خالهلا وإال فنح خالل وجودهم يف بلدهنم.
 بتنميتها خالل املرحلة املقبلة. للنهوض الضرورية العواملوفقدان  العربيةوالشعوب  للدول مادية خسائرإىل 
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