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 أزمة هجرة العقول من أفغانستان وتأثرياتها املتوقعة

 مقدمة

إن هجرة اإلنساااان ونهومن من ةقعة إخ أخرم عةلية مةتدة اراااتغرقخ تاري  الو ااا ةننو يتيو لنا القول ةأن تاري  
ذ اإلنساااان هو تاري  هجرتن وبترةتن  ذ هاا الساااياأ نجد أن قراااية هجرة العقول وارتنال الاواة اإلنساااانية 

ناميةام كن أن هاا  ةاتخ ت رأ تلمل املجتةعاة ال ةاتجاه الدول األكا تقدما  نامية  السااانواة األخرية من الدول ال
 اإلشكال يّولد قرية متنيهة وأكا أهةية من موضوع الهجرة مبعناها العام 

ريادتها عىل تواجن دول العامل الثالث ةعد النرب الواردة فرصا وتندياة كثرية؛ من جانٍب عليها أن  تنةي متكةها و
سلطة كن  صور التفرد ةال رتخدام التقانة اإلعالمية النديثة ذ مكافنة  ضيها ومن جانٍب آخر ال مناص لها من ا أرا
صادية واالجتنعية  العنرص الهام ذ هاه العةلية هو العنرص الو ي ميث  عليها أن تسعى ذ مجال التنةية االقت

والشاااةة عند تصااةيرت ارااااتيجياة األمن الولني والتنةية الساايارااية   ااية املتخصااصااةيلهم االهتنم ةالقوم الو
 واالقتصادية 

أفغانستان من جةلة الدول النامية التي يهاجر شواةها املتخصصون واملتنتجون رنويا إخ مختلف دول العامل  اتخاة 
األموال السيارية واالقتصادية واالجتنعية هاه الظاهرة منننًى صعوديا ذ السنواة األخرية نظرا للنرب وترعرع 

مليون مهاجر أفغاين أواخر هاا العام ذ مختلف دول  6 2م تفيد مرااور ننو 2020عام  إمصااااياةوتاليش الفرص  
 إمصاايةى دول العامل هاجروا ألرواب اقتصادية  عىل رويل املثالام العاملام كن أن معظرت املهاجرين األفغان ذ شت

مليون مهاجر أفغاين ذ نهاية ذلمل العام كانوا مهاجرين  8 4مليون مهاجر من أصااال  2 2ن عدد م تفيد ةأ 2015عام 
 اقتصاديني 

ةسوب رقوط النكومة الساةقة وارتالم اإلمارة  2021ظاهرة هجرة العقول واملوالنني األفغان قد أخاة تتصاعد عام 
شااخم من  124000 هاجراإلرااالمية لهمام النكرت  خالل األراااةيع السااخ األوخ من رااقوط النظام الجةهوري 

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020
https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020
https://documents1.worldbank.org/curated/en/536541530196136716/pdf/International-Labor-Mobility-of-Nationals-Experience-and-Evidence-for-Afghanistan-at-the-Macro-Level.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/536541530196136716/pdf/International-Labor-Mobility-of-Nationals-Experience-and-Evidence-for-Afghanistan-at-the-Macro-Level.pdf
https://www.usnews.com/news/politics/articles/2021-11-26/explainer-what-happened-to-the-afghanistan-evacuation
https://www.usnews.com/news/politics/articles/2021-11-26/explainer-what-happened-to-the-afghanistan-evacuation
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ام كن أعقب ذلمل خروج ع اااة افال  وجامعينيأفغانسااتان ضااةن عةلياة اإلخالد وقد كان أبلوهرت متخصااصااني 
 من املوالنني من أفغانستان ةصورة تدريجية 

صادي ةالولدام تطرقنا ذ هاا املقال إخ ةالنظر إخ أهةية هاا املوضوع ذ مجال التنةية واالرتقرار  سيايس واالقت ال
نتااجها عىل املدم القصري والوعيد مع رشح مقترب ملعنى الهجرة ةشكل أرواب ودوافع هجرة العقول من أفغانستان و 

 عام وهجرة األدمغة ةشكل خاص 

 

 ما هو هروب األدمغة وكيف يختلف معناه عن الهجرة؟
ريان:  إن النهوح الجنعي من دولة را رووان أ من دولة  يهاجر الناس -1إخ دولة أو مجةوعة من الدول األخرم لن 

كن أن  -2إخ أخرم ةسوب الفقر واالرتوداد والوطالة والتشتخ االجتنعي وتتسةى هاه العوامل ةالعوامل الرابطة  
جاذةة وتشااةل اإلمكانياة الصاانية الظرو  امل اتية ةالدول األخرم تلعب دورا ةارزا ذ الهجرة وتتسااةى ةالعوامل ال

 والتعليرت الراقي وتنسن موارد الدخل والسكن وعلو رقف النرياة السيارية والفراداة االجتنعية 

يتطلق اصطالح هجرة األدمغة عىل ظاهرة هجرة عدد كوري من الجامعيني والعلند واملتخصصني من دولة أو مجتةع 
اااعاة  ويتقالننو دول أو مجتةعاة أخرمام  إن راااوب ذلمل يرجع بالوا إخ فقدان العةل واألمان الوظيفي والرصا

 السيارية والعسكرية وانعدام الرنناة األمنية 

يتفراال املتخصااصااون واألفراد املهرة الاين ينتاج املجتةع إخ  إن هروب األدمغة يتعد أيرااا نوعا من الهجرة ميث
علومهرت وتخصااصاااتهرت ومهاراتهرت الهجرةد الداىلة إخ الدول األخرم نظرا ألرااواب عديدة  وفق هاا التعريف ف ن 
سةى ضةن هجرة األدمغة وإمنا تت صاتها ال تدخل  ص  هجرة القوم الو ية التي ال ينتاج املجتةع إخ مهاراتها وتخ

 هجرة ةاملعنى العام 

 

  

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
https://abadis.ir/fatofa/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%B2%D9%87%D8%A7/
https://abadis.ir/fatofa/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%B2%D9%87%D8%A7/
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 دوافع هجرة األدمغة من أفغانستان
قرااية هروب األدمغة من أفغانسااتان تتشاااةن مع نفل النالة ذ الدول النامية األخرم وهي ليسااخ ةنادثة جديدة  

صدد هو معرفة العوامل والدوافع التي تت  ستان تعاين من هاه الظاهرة منا زمن ةعيد  ما يهةنا ذ هاا ال سوب إن أفغان
 هجرة العقولام وفين ييل ةيانها:

 أ: العوامل السياسية واألمنية

  فقدان األمن املجتةعي: األمن املجتةعي أمر تعوزه أفغانسااتان  املنافساااة الساايارااية واالقتصااادية وتدخالة
عدام  ةنام وان عاملني  فآة الربامج الالنكومة ذ القطاع الخاص وعدم دعرت ال قديرية للنخب واملكا ودعني ت وامل

العداواة الشااخصااية وبريها من األرااواب عوامل ت دي كاة واملخاعني مع وجود تهديداة مقيقية أمامهرتام و 
 إخ هجرة العقول وعدم إمساس النخب ةاألمن ذ أفغانستان 

  :النكوماة املتتاةعة ذ أفغانستان مل تهل عترضة للتنول واألفول  اعتالد مكومٍة ما عىلاالضطراب السيايس 
كريس النكرت ذ أفغانستان يعني انهيار األنظةة ةشكل كامل  مني تفتقد امل رسة النكومية للثواة واالرتقرار 

 فةن الخطأ أن يتنتظر ذلمل من املوالنني واملجتةع 

  النواجه ةني املوالنني واملس ولني ذ الساةق والنارض: مع صدور العفو العام من قيادة اإلمارة اإلرالمية إال أن
شعب من اإليااد ومتى االبتيال املتوقع من ةعض الفئاة الوعيدة عن أعىل الهرم ماخ زال قاىلا  عدد من  و  ال

املوالنني الاين عةلوا ذ مختلف درجاة السااالمل األمني ةالنظام السااااةق مل يقدروا عىل التأقلرت مع الوضاااع 
أيرااا لعوخ دورا  االختالفاة الفكرية والاوقيةالنايل ولاا اختاروا الهجرة من الولد  ةاإلضااافة إخ ذلمل نجد أن 

 ذ ترسيع هاه الهجرة 

 ب: ضعف الحوكمة

  راس العالقاة النهةية صنيام ومنو الوظااف عىل أ ص فقدان نظام الجدارة: منو الكثري من الوظااف لغري املتخ
النكومية وامتكار الوظااف والقومية والِعرقيةام وعدم املوادمة ةني العةل والتخصااام الجامعيام والوريوقرالية 

 من الدوافع التي راعدة عىل هجرة النخب من الولد لوال السنني املاضية 

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
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  :ام كن ولدنق الور التعاون واألخوة والولنية والوفاد ةةا ارااتأصاال قد املقننإن الفساااد اإلداري الفساااد اإلداري
 ماكينة هجرة األدمغة هاا الفساد رّسع 

  ضعف العوامل الجاذةة وقوة العوامل الرابطة: إن النكوماة ذ أفغانستان اتصفخ دوما ةشدة العوامل الدافعة
ران وتقول  املخالفني املتخصصني والناقدين الناذقني وضعف العامل الجاذةة  مني تعجه النكوماة عن امت

 ف ن ذلمل يساعد دون شمل عىل هجرة العقول 

  فقدان الرؤية الولنية: مل تتفق النكوماة ذ أفغانسااتان ليلة العقود املاضااية عىل ارااااتيجية منددة تدور
 ى افن مول املصالو الولنيةام كن أن مصطلو "املصالو الولنية" مل يتعر  ةدقة ذ أفغانستان مت

 ج: العوامل االقتصادية

   الفقر والوطالة: ال شااامل أن أةرز عامل يجاب معظرت مثقفي الولد للخارج هو العامل االقتصاااادي وقراااية الفقر
مني يولغ راتب املتخصم ذ الخارج ع اة أضعا  راتون داخل أفغانستان ف ن معظرت املتخصصني ريفكرون 

 ذ الهجرة إخ الدول األخرم 

  القواعد ذ إداراة النكومة وخصااوصااا ةعد  الرااواة  من الوظيفي: إن التنصاايب والعهل املنفلخ منانعدام األ
 ارتالم اإلمارة اإلرالمية لهمام النكرت أجهه عىل ربوة املتخصصني ذ العةل ةهاه اإلداراة 

 جارة والقطاع مراااور عصااااةاة املافيا ةكثافة ذ امليدان السااايايس والتجاري: النظام السااايايس والنوكةة والت
 الخاص ةأفغانستان بالوا ما لتّوأ ةأيادي عصاةاة املافيا وامتتكر ملصالنهرت الخاصة 

  أفغانساااتان ذ مرملة  عدم التخطي  ذ مجال الونية التنتية: ما مل يتودأ ةالعةل عىل الونية التنتية وتدخلد
 اإلنتاج فيتستوعد مصول الشواب عىل األمان الوظيفي 

 افيةد: العوامل الثق

   العوملة: يرم ةعض العلند أن مسااارية العوملة وانتشاااار العلوم والتجارة والتقانة والصاااناعة وتأثرياتها عىل إمدا
شكل وفق معيار القومية أو  شخم املعارص ال تت رهرت  لاا ف ن هوية ال شوكاة العالقاة قد قرةخ الو  من ةع

نال ذ فااة النكرت  كان ال ية كن  قة املجتةع ية" التي ال الطو عامل ية ال ها "الهو يديام وإمنا ملخ مكان التقل

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Afghanistan/Afghanistan-corruption-survey2010-Dari.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Afghanistan/Afghanistan-corruption-survey2010-Dari.pdf
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أصناب هاه النظرية يرون أن األدمغة ذ هاا العرص ليسخ مرياثا ولنيا  تختم ةقومية أو منطقة أو ةلد خاص 
 يختم ةالسكان املنلينيام وإمنا هي مريا  ة ي للةوالنني "العامليني" 

  األخري ال يعني فق  إهنل  العام خاللتعليرت الوناة: إن عدم االهتنم ةتعليرت الوناة فوأ الصاااف السااااادس
تعليةهن ذ املرملة املتورااطة والثانوية وإمنا يتعد جرما عةيقا ذ معنوياة شااطر رااكان الولد  لهاا تختار أرس 

 دها كثرية ذ أفغانستان لريق الهجرة متى تهترت ةتعليرت وترةية أفرا

 

 آثار هجرة العقول من أفغانستان
إذا أردنا أن نقيرت هجرة األدمغة ةصاااورة جارية فسااانجد أن هاه الظاهرة ت دي إخ افتقاد أفغانساااتان ألرةعة أنواع 

 رضورية وأرارية من الاواة:

رشية؛  -۱ شواب جامعيون ومثقفون  ه الد الالرثوة الب شواب هرت ميث إن معظرت النخب التي هاجرة من الولد هرت 
ثرواة ة ية خطخ ذ رويل التغرب والهجرة ةقلوب دامية وأرواح كليلة متى تصل إخ مستقول آمن نسويا  فقدان 

 ركود والخةود الشواب ةأفغانستان لل ومعنوياة هاه الاوة الو ية الشاةة تعرض ما توقى من لاقاة

اإلنساانية واملتخصاصاني مبجاالة العلوم التجريوية يشاكلون ال شامل أن أرااتاة ميادين العلوم الرثوة املعنوية؛  -۲
  ثرواة معنوية قيةة ةأفغانسااتان  مع ارتفاع معدل الهجرة من أفغانسااتان خالل فااة النكرت الساااةقة إال أن ةعض

أراااتاذا جامعيا من جامعاة كاةل وهراة وةل  الكربم قد تركوا الولد منا  229تظهر أن عدد   اإلمصاااااياة النديثة
ارااتالم اإلمارة اإلرااالمية لهمام النكرت ةأفغانسااتان  عدد كوري من األراااتاة الاين تركوا التدريل ةهاه الجامعاة 

  أرتاذا  112ون عىل املاجستري والدكتوراهام كن ةلغ عدد املستقيلني من مدريس جامعة كاةل وهاجروا من الولد ماصل

إن الشااواب املثقفني الجامعيني الاين هاجروا ومازالوا يهاجرون من أفغانسااتان ألرااواب عديدة قد الرثوة املادية؛  -۳
فعخ ميهانياتها دةاراااتثنراة  -ذ درجاة اللوكالوريوس واملاجساااتري والدكتواره  –ارتقوا ذ مدارج التعليرت العايل 

سخ خسارة معنوية ومسب  ستان لي النكوماة األفغانية مباليني الدوالراة  إن نهوح وهروب هاه األجيال من أفغان
 هي خسارة مادية ال تتعوض  وإمنا

http://www.csrskabul.com/
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 عندمان ف ن افمال ذ تنسن املستقول رتترادل  مني يرم الشعب هجرة وهروب نخون ومثقفيتضخم اليأس؛  -4
نن رااايفقد الدوافع يلج الطالب الجامعي فصااالن الدرايس ويرم املنصاااة خالية من املدرس واملتخصااام فال شااامل أ 

املنفهاة التي تنثن عىل االراااتةرار ذ التعلرت والعةل وخدمة الولن  وهكاا نلنن أن هجرة التجار تخلق اليأس 
ستثةري ريني وبريهرتام وكل هاا يهيد من مالة ذ قلوب امل سيا ن ومثل هاا يتقال ذ مال العلند واملتخصصني وال

 اليأس العامة ذ الولد ويتوعد الهتوة ةني النكومة والشعب 

 

 خامتة
إن ارااتةرار هجرة األدمغة من الولد وخصااوصااا عىل الننو الاي جرم ذ الساانة األخريةام وتلقم القوم الو ااية 

شاةة  ستوم التعليرت املدريس ال رلوي موارش عىل ثواة األنظةة الداخلية وم ستان لن تأثري  صة ةأفغان ص واملاهرة واملتخ
والجامعي ورعة التجارة وروأ العةل وع اة املجاالة األخرم عىل املدم القريب واملتور   أما عىل املدم الوعيد 

رتةرار هاه الظاهرة كفيلة ة ةعاد الولد عن عجلة امل صول إخ ف ن ا صري أياديها عن الو عامالة والعالقاة الدولية وتق
 التطور التقني وأنظةة املعلوماة وتطويقاتها ذ امليادين االقتصادية والسيارية والثقافية 

إن أفغانسااتان ذ مثل هاه الظرو  التاريخية النرجة تنتاج إخ قوم الشااواب املتخصااصااني والعاملني لتنريمل 
ادية والسيارية  إن الثغراة امللنوظة ذ مختلف األصعدة األكادميية واالقتصادية والسيارية عجلة األنشطة االقتص

ةاعثة عىل اليأس ةشاااكل ةالغ  لاا من الياااوري العةل عىل إزالة تلمل العوامل الراااابطة واملنركة عىل والتقنية 
هتنم أوال ةنظام الجدارة واماام الهجرة متى يوقف رااايل األدمغة املتدفقة ننو الخارج  ذ هاا الصااادد ينوغي اال 

التخصاام وااللتهام والخربة ذ كافة قطاعاة العةلام كن يلهم العةل عىل إمدا  فرص للوظااف وتقليل منسااوب 
الوطالة متى يطةنئ املتخصااصااون وذوو الخربة عىل مسااتقولهرت داخل الولد  يتاكر ذ هاا السااياأ أيرااا أن تدعيرت 

رومي والنفيس وتقوية روح العدالة واألخوة ةني جةيع أةناد الشعب لن دور ةارز ذ الند اإلمساس ةاألمن النقيقي وال
من ظاهرة هجرة األدمغةام ويجدر التاكري ذ هاا الصاااادد ةأهةية اماام النقوأ والنرياة الفردية داخل نطاأ 

  العةل والتعلرت ال يعة اإلرالمية مع تهيئة األنظةة واألجواد لنصول النساد والوناة عىل مقوقهن ذ
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رلوي عىل التنةية  شكل  شكل عام وت ثر ة ستان ة سوب ذ تقليم املوارد الو ية ذ أفغان مبا أن هجرة األدمغة تت
االقتصاااادية والساااياراااية واالجتنعية ف ن هناس رضورة ماراااة إلمدا  اراااااتيجية مكومية الراااتعادة وجاب 

صني واملتعلةني وذوي الخربة ص ستقول بامض ةعد عودتهرت إخ  املتخ ةننو يتطةنئ هاه الفئاة ويتهيل خوفهرت من م
 ولنهرت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  يقوم 2009سخ ذ كاةل عام ( هي م رسة ةنثية مستقلة وبري مكومية تأرCSRSمركه الدراراة االرااتیجية واإلقليةية )
  املركه ةتعهيه الونو  املوجهة ننو السياراة عن لريق إجراد ةنو  موثوقة وبري مننازة تتعلق ةأفغانستان واملنطقة

 :التواصل معنا
 info@csrskabul.com - csrskabul@gmail.com الربيد اإللکاوين: 

 www.csrskabul.com - www.csrskabul.net  :املوقع
 +93700033057 رقرت االتصال:
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