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I. مقدمة: وشوشات األمكنة 

 

إن كان من حق شاعر أن يحيي رعاية "جبل التوباد" للطفولة، ومن حق آخر أن يستندي الغيث 

إنسان مكاان ومماان يحفناان لاي أشاياي وأشاياي، حياث حنيناً لزمان الوصل باألندلس، فلكل 

 يصدق القول:
 

 وتهون األرض إال موضعاً "     " قد يهون العمر إال ساعًة 
 

ففي هذا املكان أكرث من يشي عزيز، فمان عاا التلاة الرملياة فاوق، كناا (نادحردن أجساادنا 

بحر مالذناا ومسابحنا  وإذ يشاتد الحار، فاال الصغرية إىل تحت، ملعبنا، واأللعاا  متعاددة  

وعندما يقرت  منا الغرو  نعود إىل التل إما تسابقاً أو (تعمشقاًن بالرماال التاي (تازحفن فيناا 

إىل تحت  ومن أعا التل (نتفردن عا امرأة، أو أكرث، تشعل شامعة عاا الحايمل املشاهور 

 بالنبي إسامعيل 

 

ويف ريعان الصبا ا رمبا يف العااةة أو تزياد قلايال ا أقيمات فاوق التال قاعااة رياضاية إىل 

جانب الشاار.  ويف الههاة الهنوبياة صافوا دراساة تعلوهاا أبقااة أربال ملناا  الطاال   

ونصبت عا البا  لوحة "معهد الدراساة اإلسالمية" وبالقر  منها الئحة "شبا  جمعية الرب 

منهم  وكثرياً ما يختلف الطال  من افريقيني ولبنانيني وإيرانيني مل شابا  واإلحسان"، وكنت 

 الهمعية بتشهيل ورعاية اإلما  السيد موىس الصدر 

 

وتأممت األوضا. يف أواسف السابعيناة، وهاي مان الزماان الاذي ال أنسااأ، وال أحاب ذكاراأ  

داً إىل أن أأال عليناا فتا  وتفرق الطلبة، وتفرق شبا  الهمعية، ومل أعد أَر  من الطلباة أحا

 كان يلفتنا جديتي الهادئة بننارتيي السميكتني بأبه  ما تكون اإلأالالة 

 

وكم يضاا مماننا نحن مل أممنة آخرين وإذا هي جزي من مماننا، ولها صاورة وصال، فاملكاان 

هو لزمان متعشق بي مماين، إذ يحمل رسمياً اسم السايد عباد الحساني ةا الادين، جادي، 

الواصل يب إىل الرتاث األنور  وكذا الرتاث والتاريخ أمكنة وحنني لوصل  ولكن املهم أن  وهو

نحسن فهم وشوشاة األمكنة وأصداي الخطاواة و اختالجااة األممناة لنحسان وصاالً    هاو 

 حياة أمة 

 

ذهبت يب دعوة الهامعة اإلساالمية الكرةاة هاذا املنحا  الوجاداين،  كاأيند أساتعدد  نفساياً  

نياً لإلشكالياة الصعبة التاي تتناسال مان عناوان  النادوة، ومحااوالً انتااد إساها  عما  وذه

ي للبطالة والههرة وغريهام  - وإن متواضعة -وأكادةي يُشكدل إضافًة   عا مسرية التصدد
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II. اإلشكالية 

 

 ويف جولة رسيعة للذهن عا أبعاد املوضو.، تفرض بعض األسئلة ذاتها بقودة:
 

ال يزال سوق العمل هو الَحَكم الصالمل عا جودة التعليم العاا؟  أ  أند دةوماة  هل -

ياة البيئاة  الحضارة هي املحك، بعد أن فرضت التنمية املستدامة (ومندرجاتها من تحدد

 ومخاأر التغري املناخين ذاتها عا أجنداة الشعو  واألمم  

نعطي األولوية يف توظيفها للرتكيااز  يف حال محدودية اإلمكانياة واملوارد املالية، هل -

عا نخبة املبدعني ليكونوا الحقاً روداد النماو والنهضاة، أ  نومعهاا عاا عماو  الناا  

ن   أي هل نؤجل العدالة االجتامعية ملا بعد class or massعمالً مببدأ التعلم للهميل  (

ل، حياث االجاتام. النمو االقتصادي وهل تتحمل بعض الادول كلبناان ماثالُ هاذا التأجيا

 يطغ  عا االقتصاد العتباراة الطائفية والتعدد واملواأنة والكيان  

اة يف إنتااد معرفاة جديادة، أ  أنناا  -كَورَثَة حضارة وتاريخ عاريب إساالمي –هل لنا  - حصد

املنتهااة املعرفياة لرخارين  ومتا  يرتقاي  -مبعنا  نحاودر ونتاداول وناومد. –نستهلك 

لتدريس الكالسييك يف منااه  واهتاممااة وأولويااة جامعاتناا البحث العلمي ليزاحم ا

 ومعاهدنا 

وبعد أن انفهرة املعرفة ومتنهرة يف آالا التخصصاة العلمية والتطبيقية، كيف لنا  -

حهز قاأرتنا يف الركب  وما املستطا. لتأهيل متخصصني يف املهاالة املختلفة عاا 

والتي تتايمل لهام التواصال  ن(soft skillsلأن يهمل بينهم حزمة ما يسم  مبهاراة التفاع

 مل أترابهم والعمل ضمن فريق واإلملا  مبا يدور حولهم، أو يف هذا الكون 

 

من الوجود مروراً بالسياسة واالجاتام. وصاوالً  -وهناك غريها بالطبل -تنطلق بنا هذأ األسئلة 

كالد هاذأ األبعااد يف نادوة إىل املعرفة وتهلياتها أو موجباتها العملياة  وال أمعام اإلحاأاة ب

واحدة، بل أحاول رسم اإلأار الك د ألُظهر من خاللي خطوط التقاأل والتشابك بني مفرداة 

 عنواٍن يبدو للوهلة األوىل واضحاً ومحدداً، إالد أني شائك ومعقد فعالً 

 

تنطلق هذأ املداخلة من معضلة التوفيق بني النمو االقتصادي وما يولددأ من فرص عمل مان 

ناحية، وبني املحدداة البيئية واملناخية التي تهدد فرص األجيال القادماة بال نوعياة الحيااة 

باني القطااعني   نsynergy(املعارصة عا الكوكب  والصيغة الفضا إماي ذلك هي التنااغم  

ضامن  -خاص  ي  ذلك جولة رقمية عا الوقائل العربياة واللبنانياة،  والتاي تف ا العا  وال

ذلاك، عارض ملفهومناا لبنااي  كوامن التوتر واالنفهار يف غري مكان   ي  - غريها من العوامل

، مال تعاري  عاا  القدراة البرشية واملؤسسية ودور التعليم العا؟ يف نس  مقوماة الحلد

تبعاة تحودل لبنان إىل بلد نفطي   ونستخلص من مصفوفة املخااأر والتحادياة املعاارصة 
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ن القطاا. تصوراً للدور املرته  للتعليم العا؟ وملراكز األبحاث والتطاوير بفاا الننار عا

 الذي تنتمي إليي  

 

يأيت توقيت الندوة مبوضوعها يف لحنة مناسبة، أو رمبا حرجة  هي اللحنة التي عاا  فيهاا 

ين بسبب تسخريأ لخدمة املال  وما نزال منهمكني يف  -هنا أو هنااك  -االقتصاد العاملي األمرد

اقتصادية عريضاة، والتهمات  إأفاي نريان األممة املالية العاملية التي لفحت بلهيبها قطاعاة

ماليني فرص العمل  وهي اللحنة التي اجتاحت فيهاا االضاطراباة معنام البلادان العربياة 

واتخذة مناحي أقلد ما يقال فيها أنها ضبابية، تزعز. اآلمال، وتضل ماليني الشابا  اليائساني 

مساتدعياً مان يف مواجهة حائٍف من اإلحباط والهز.  وحيث أن جناا  لبناان املهااجر يخفاق 

تبق  مندا هنا، فأمماة وظروا املنطقة والعامل تؤثر وتعني الشبا  الباحث دوماً عان فرصاة 

 العمل والعيش الكريم 

 

III. التنمية والالعبون 

 

الذي تننمي األمام املتحادة ملراجعاة   Rio+20  بعد أقلد من عرشين يوماً، ينعقد مؤمتر الا 

املوضوعان الرئيسان املطروحان عا أاولة البحاث  أولوياة التنمية عا املستوى العاملي 

هام االقتصاد األخح واإلأار املؤسيس للتنمية املستدامة   وكان مفهاو  التنمياة قاد أعياد 

الننر بي منذ عقدين أو يزيد، وتم إدخال املكودن البرشي بعاداً أساساياً فياي، مال ماا يشاتمل 

 لحرياة واملسايلة والحكم الصالمل عليي ذلك من مفرداة توسيل الخياراة ومامرسة ا

 

غ لالقتصاد األخح وأجياال الغاد ومساتقبل الكوكاب  يف الوقت الذي يتوق العامل إىل التفرد

األمرق، تبنيد أني ما يزال يستند إىل حائف رخو    فمشكلة الفقر تفاقمت ليس فقف يف البلدان 

دن الصاناعية العريقاة ويف الفقرية تقليدياً، بال أيضااً بادأة جيوباي تنترشا يف ضاواحي املا

أمقتها    وتبنيد أن النمو االقتصادي عاد ليشكدل أولويدة ملحة، وذلك بكال ماا يحوياي مان خلاق 

لفرص العمل عا أن يتالم  مل توميل عاادل للماوارد ومتكاني للمهموعااة الضاعيفة  هاذا 

ى لي أرا بعيني ي أكرب من أن يتصدد    فام اآللية املقرتحة  التحدد

 

تهار  العديد من األمم أن عهلة النمو االقتصادي تدور بازخم مان مباادراة القطاا.  أثبتت

الخاص  ويف عاملنا العريب املئاة بال اآلالا مان التهاار  الناجحاة، تهاار  أولئاك الاذين 

ماوجوا بني نها  أعاملهم لناحية توليد القيمة املضافة، وبني مسؤولياتهم االجتامعية لناحية 

ة وإسااهاماتهم يف تنمياة مهتمعااتهم  للقطااا. الخااص مصالحة أكياادة يف أعاملهام الخرييا

التنمية ويف متكني النا : موارد برشية مدرباة تاؤدي إىل مياادة األرباا  واالنتاجياة، تحسان 

القدرة الرشائية، تعزم الرفاهية والطلب عا السلل والخدماة  وهكاذا دوالياك  فاملساؤولية 
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امل مل تعد مهردد ترا أو خيار ةكنهم أو ال ةكنهم تبندياي، االجتامعية ألصحا  املال واألع

 بل أصبحت ةأاً رضورياً لنمو أعاملهم ونها  مشاريعهم عا املدى الطويل 

 

ال يتحردك القطاا. الخااص يف فاراغ، فهاو بحاجاة إىل إأاار نااظم لتشاابك املصاالمل وإدارة 

زال امياة االجتامعياة التاي ماا تااملخاأر، وما يرتتب عا ذلك من رضورة تاوفري مناالة الح

حكوماااة املنطقااة يف وضاال ال تحسااد عليااي  فهااي الدولااة حاضاانها األكاارث موثوقيااة  إالد أن 

تتعردض لنقد مرير بسبب إخفاقاة سياساتها يف بلوغ الرفاهية ويف ضامن الكرامة اإلنسانية، 

ملرتبطة بحاجاتهم ونهدها اليو  يف رح  إثباة الرشعية تنئ بني مطرقة املطالب الشعبية ا

الحياتية واملدنية، وسندان الوفاي باملديونية والتصاحيمل الهايك  والخصخصاة  األمار الاذي 

يؤدي إىل إضعاا دور الدولة يف الترشيل واملسايلة وإىل اهتزام عالقتها التعاقدياة املدنياة 

 مبواأنيها 

 

خاصاًة الحقااً  إ اا  هناك العبون آخرون أحدهم، القطا. األكاادةي، وسانفرد لهاذا مسااحة

دعونا نستذكر اإلشارتني الواردتني يف املقدماة حاول املكاان والزماان  فهال املكاان العاريب 

مالئٌم الستخدا  اآللية املبينة أعالأ  وهل الزمان ممان اقتصاد أخح ودولة رعاية ورفاأ، أ  

 تحتاد املسألة إىل املزيد من التعمق  "الا أكون أو ال أكون "ممان   أني ممان قبائل وتناحر

 

IV. األزمة باألرقام: مالمح ومضاعفات 

 

أكرث دولة يف العامل إنفاقا عا األبحاث والتطوير قياسااً بادخلها القاومي، أين أنفقنا أموالنا  

ضعفاً نسابة  09%ن! وهذا يوامي  1.35وقبل السويد وفنلندا واليابان، يأيت الكيان اإلرسائي  (

% ماان دخلهااا  9.93اإلنفاااق يف السااعوديةل والتااي تخصااص للبحاااث والتطااوير مااا يعااادل  

 i% ل 5..9القومي، أما يف مف، فالنسبة هي  

 

% عاا 49.5: إذا كانت معدالة البطالة يف العاامل العاريب  يف حادود  وماذا يفعل الشبا  

% يف كل من الساودان والعاراق والضافة الغربياةن، أماا  41و % يف غزة، 53عمو  السكان (

ل البطالاة يصال  إىل  1.-43عند الشبا  (الفئة العمرية  % يف الهزائار،  35سانةن، فا ن معادد

  نالحا  أن االحتهاجااة التاي اجتاحات ii% يف لبنان..% يف الضفة الغربية وقطا. غزة 15و

سااً مان الشابا  الاذين ضااقت بهام سابل الساحاة يف القاهرة وتونس وغريهام تتاألف اسا

العيش يف الريف، فههروأ بحثاُ عن فساحة أمال يف املديناة  تعلدماوا واكتشافوا أن الشاهادة 

مل تصلمل تذكرة عبور إىل جندة العمل  والبحبوحة  -أي الشهادة -الهامعية هي غيار كافية ألنها

 الشابا  الهاامعي يف لبناان هاي واألمان  وننوده مبكراً إىل أن نسبة العاألني عن العمل باني

 أعا من النسبة العامة للبطالة 
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: يفيد تقرير ملننمة العمل الدولية إىل أن ثلثي سكان لبنان قادرون مزيٌد من األرقا  اللبنانية

ملياونن يضااا إلايهم قراباة امللياون ..4(حاوا؟  iiiعا العمل، وإىل أن الثلث فقف يعملون

 43%  مان عمار 19من دراسة أحوال املعيشة والتاي ذكارة أن  عامل أجنبي، وهي أرقا  قريبة

سنة وما فوق، هي نسبة العاملني  من مهمل السكان املقيمني من نفاس الفئاة العمرياة  مال 

ى عناد ..90فهوة كبرية بني الهنسني حيث أن نسبة العاملني عناد الاذكور هاي  %، وال تتعادد

ة املناأقية إىل موجاة نزو  داخ  متهياداً    من جانب آخر، تؤدي االختالال iv%9.1.اإلناث 

أي ماا يقاار   4ملياار دوالر سانوياً  3للههرة نحو الخارد  يرسل املغرتبون ما يكااد يصال إىل 

 .% مان الناات  املحا 0.5باا   990.% من النات  املح   كام ساهمت السياحة (مثالًنعاا  ..

فاايام لااو احتسابنا اآلثااار غااري  الاف فرصااة عماال، وتتضااعف هااذأ األرقاا  439ووفاردة نحااو 

 املباةة 

 

بالتأمل يف املعطياة املبينة، ورغم التحسن املضاطرد يف نساب النماو ، وانخفااض نسابة 

، ورغم االجتيام السلس لالممة املالية العاملية والتاي دفعات 5الدين العا  إىل النات  املح 

من األداي اللبناين، كاام ثبتات موقال بالكثري من دول العامل إىل البحث يف إمكانية االستفادة 

لبنان كمالذ للرثواة  من أبناي دول الهوار ومن املغرتباني    رغام كال املاؤةاة اإليهابياة، 

هناك مضاعفاة عميقة واختالالة بنيوية ال بادد مان مواجهتهاا، سايدام وأنهاا أماور تتصال إماا 

رشاية، قطبداي املعادلاة التاي باسواق العمل يف ظال األوضاا. الراهناة أو ببنااي القادراة الب

 يتصدى لها هذا املؤمتر 

 

، عاا االقتصااد MILESيف لبنان وحساب دراساة البناك الادو؟ بالتعااون مال ومارة العمال 

فرصاة   5199أضعاا ما يوفرأ حالياً وهو فقف  3ألف فرصة عمل سنوياً أي  40اللبناين أن يوفدر 

أكرث إيالماً، منها ارتفا. نسبة العاألني عان وعند الغوص يف التفاصيل، سنعرث عا مؤةاة 

% للنسااين، ونصاف القاوى العاملاة تقريبااً 41% للرجاال و41العمل ضمن خريهي الهامعاة (

يرتكزون يف أعامل ذاة قيمة انتاجية متدنية كالبيل بالهملة وصيانة اآللياة وخدماة األكال، 

  vرا والنشاأاة العلمية% فقف يف املعلوماتية والتأمني واملصا1.0يف حني يعمل 

 

معلوٌ  للهميل أن الحركة االقتصاادية يف لبناان ترتكاز بقاودة عاا : مضاعفاة األرقا  لبنانياً 

الساياحة، ثام عاا حركااة املغرتباني باأموالهم وأجساادهم، عااا العاملاة الوافادة، وعااا 

رة أو إرادة الودائل العربية أخرياً  وهي مبهملهاا عناارص أو عوامال خارجياة ال تخضال لسايط

                                                 
 حسب تقديراة البنك الدو؟ .94.مليار دوالر عا   1.1وصل مبلغ التحويالة إىل  4

 
2
ة قطا. املطاعم والفنادق يف النات  املح     ،990.% عا  ..5بلغت حصد

 993.% عا  491بعد أن كان  990.% عا  413، و944.% عا  451بلغت النسبة    5

http://www.gfmag.com/gdp-data-country-reports/235-lebanon-gdp-country-report
http://www.gfmag.com/gdp-data-country-reports/235-lebanon-gdp-country-report
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الداخل اللبناين  إضافًة إىل أنها مرشوأة بأوضا. أمنية وسياسية مريحاة، وهاذا ماا ال يتاوافر 

 حالياً 

 

يؤدي الدفق املا؟ باتهاأ لبنان إىل تحفيز النمو، ومبا أن مناأق وقطاعاة معيناة (الساياحة 

فيدين مناي ويادفل يف بريوة وجوارهان تحتكر هذأ النماو، ف ناي  او انتقااا لناحياة املسات

باملزيد من الشبا  نحو ههارة أرياافهم للعمال يف الوظاائف الخدمياة البسايطة مال ثبااة 

نسبي يف األجور  األموال املتدفقاة لتغذياة االساتهالك تادفل باألساعار صاعوداً (املسااكن، 

 الغذاي، إلخن، مام يهعل الحياة باهنة التكاليف ويؤدي بالشبا  املؤهل للههرة نحو الخارد

ألباً للامل وفرصة الحياة الكرةةل ومن جانب آخر، ياؤدي ثبااة األجاور إىل إحاالل العاملاة 

الوافدة يف النشاأاة األكرث امدهاراً مثل البناي والنقل واملطاعم والخدماة املنزلية، وذلاك 

للتخفف من أعباي الضامن والطبابة والتقادةاة عاا أنواهاا  وحياث أنناا نتحادث عان نحاو 

من مهمال الساكانن فا ن مضاامني دةغرافياة واجتامعياة وإنساانية  1إىل  4(أي 1افد مليون و 

 خطرية ترتتب عا املسار الحا؟ لحركة النا  واألموال 

 

صحيمل أن واضعي السياساة واملستثمرين واملرشاعني، كاام العااملني يف شابكاة الحامياة 

ا أو الضغف عليهاا باتهااأ نحات والقيمني عليها، هم جميعاً برش، بل هم موارد ةكن تنميته

بيئة مؤاتية للباحثني عن عمل    إالد أن األصامل، ولنقال الطرياق األقفا  إىل الحالد يتمثال يف 

الهامعاة، وامتداداتها من مراكز البحوث ومعاهد اإلعداد والتطوير  هنا تكمان بارقاة األمال 

يانعاة أذهانااً تساائل ذاتهاا يف تشكيل املهاراة البرشية املالمئاة، ويف اساتنباة الحادائق ال

 دوماً عن األفضل، وتسع  إليي  

  

V. فماذا بوسع التعليم العالي أن يفعل؟ 

 

يتبنيد معنا أن جذور املشكلة تهد تربتها الخصبة يف ميدان الطلب، أي يف السوق وةوأاي 

العاا؟ وسياساتي وبنيتي االقتصادية   فامذا عن ميدان العرض، عن التعليم عمومااً والتعلايم 

 تحديداً 

 

                                                 
4
التقديرات بشأن أعداد الوافدين والالجئين في لبنان، ويمكن الركون إلى رقم المليون كأكثر التقديرات قرباً من  تتفاوت  

 الواقع:

 ألف عراقي 51ألف شخص من الالجئين وطالبي حق اللجوء، ويضم العدد نحو  333

                                                                                            

www.unhcr.org/refworld/country,,USCRI,,IR 

ألف من العاملين في المنازل، أغلبيتهم من النساء، ومن جنسيات مختلفة  211

www.ohchr.org/en/newssevents/pages/un  

 ألف من السوريين، علماً بأن التقديرات بشأن هؤالء تختلف بين مصدر وآخر، ومن وقت آلخر  411

www.unhcr.org/refworld/country,,,IRBC,,SYR  

    أخرى )مصرية، سودانية، إلخ(.ألفاً من جنسيات   70

http://www.unhcr.org/refworld/country,,USCRI,,IR
http://www.ohchr.org/en/newssevents/pages/un
http://www.ohchr.org/en/newssevents/pages/un
http://www.unhcr.org/refworld/country,,,IRBC,,SYR
http://www.unhcr.org/refworld/country,,,IRBC,,SYR
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لو حاولنا توصيف ماهية اإلنسان وما يفعلي، نالح  أني يتواصال ويتعااأف ويتاأمل ويسااممل 

ويثق ويؤمن ويتعاون ويحب ويقرر ويأمل وينهز، وقبل كلد هذا وذاك، اإلنساان ياتعلدم  كالد 

النااا  لااديهم مثاال هااذأ القاادراة، وإن باادرجاة متفاوتااة  بفضاال قابليااة الااتعلدم، ةكاان 

حدهم أن يشحذ هذأ القدرة أو تلك، فيكون إنساناً حاملاً أو مؤمناً أو واثقااً أو قائاداً، إلاخ  أل 

قدرتنا عا التعلدم تسممل لنا باكتسا  املعرفة ، ننقل معارفنا من املهرد إىل الواقل املعاش 

 ف ذا هي مهارة ، نتاميز فيام نحن فاعلون، ف ذا الكائن صنيل منهزاتي وأفعالي 

 

نتقا؟ للهزي التا؟،  أذكدر بأن بناي القدراة يتهاوم التادريب عاا مهاارة بعينهاا، وهاو قبل ا

بالتأكيد أكرث من نقل معلومة أو جمل بياناة أو تحليل جدول أو استذكار تهربة، أو غاريأ مان 

املكتسباة التي مترست بها الهامعاة واملعاهد  بناي القادراة يعناي تاوفري العناارص التاي 

عالية واملرونة يف التفاعل اإليهايب مل حاجاة الناا  رسيعاة التغاريد  ينطباق ذلاك تتيمل الف

عا مرشو. محدد أو برنام  كام ينطبق عا بناي الاوأن أو عاا التغياري املهتمعاي  وبيانام 

نهد أن تطوير البنية التحتية لبلد ما، يؤدي إىل بناي القدراة االقتصادية للمهتمل، نالحا  أن  

هي املؤة الحقيقي  إلمكانية تحويل الراسامل  نInstitutional Capacity(ؤسسية  القدرة امل

ثقافاة التعااون والفعالياة، كونهاا  -بتعباري آخار -املادي إىل رأسامل برشاي ومهتمعاي  هاي 

تشتمل الننم واألعراا والقوانني واإلجراياة املتوافق عا اتباعها لتحقيق غاياة املهتمال 

 وتطلعاتي 

 

أ بعد أن تخصص يف إنتاد املهاجرين، فال مناص من التهاوال باني بنو ا يف بلد سلعتي وألنن 

ظروا املصدر وظروا املقصد  ومبعزل عن أية اهتامماة سياسية أو دينية أو قومياة، فا ن 

املبحث هنا هو مبحث تقني بحت  وإذا كان مسلامً بي أن لبنان سايبق  لعقاود قادماة يؤهال 

البلدان العربية واألفريقية، ف ن أضعف اإلةان أن نتعمق يف دراسة كوادر برشية للعمل يف 

ا ناأحوال هذأ البلدان وتقيص سيناريوهاة أوضااعها، أاملاا نحان مكرهاون عاا إيفااد أبنائ

عا صلة بأرياا املنطقة ألننا نامحون إليها يف االقتصااد، وألنهاا مساتوأنة  -إذن-إليها  نحن

عقائد  لذا، ال بأ  من التنبي إىل خصوصية الرياف وماا يطرحاي فينا يف الثقافة واملوروث وال

ياة يهدر التحسب لها عند رسم السياساة واتخاذ القراراة ال سايدام تلاك املتعلقاة  من تحدد

 بالتعلدم  

-التكنولاوجي أرس. بكثاري مان الازمن االجتامعاي-أقول ذلك ألشاري إىل أن الازمن االقتصاادي

يف الساياق الريفاي  يكمان السابب يف أن التكنولوجياا تغاري  الثقايفل والفهوة أكارث اتسااعاً 

مستخدميها بالتها   األخح واليابس، دون أن تتيمل هضم املدخالة، واساتيعا  املحتاوى 

واملضاعفاة  وهذا ما تأكد يف فعالية وسائف االتصال االجتامعي يف تحريك الشبا  العريب 

الباادائل أو التحقيااق ماان وجااود مرشااو.  وقلااب الواقاال رأساااً عااا عقااب دو ااا التفاااة إىل

 للمستقبل أو تبلور دستور لضبف األمور   
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ومن بعض التفاصيل، أن معنم الحكوماة العربية تسار. إىل االنضام  إىل مننمة التهارة 

العاملية كام االرتباط يف اتفاقياة بينية ودولية تلتز  مبوجبها بكثيار مان املعاايري والرشاوط 

واصفاة القياسية والهودة وغريها، يف مهااالة الخادماة والصاناعة، كاام ذاة العالقة بامل

يف  نSuprastructure(يف املنتهاة الغذائية والريفية  يحدث ذلاك عاا املساتوى الفاوقي 

حااني أن جامهااري املاازارعني وصااغار املنتهااني والااريفيني تههااد يف محاولااة إدراك تلااك 

 هيل العاملني عا مراعاتها املتغرياة ويف  التكيف مل متطلباتها وتأ 

 

النفف من بحرنا  عاملياً، يواجي قطا. النفف  فهوة معرفية  ماذا لو إنبهس نفطنا والعمل! 

يف املوارد البرشية املتاحة، إذ أن الهيل املهم عددياً يحال عا التقاعد يف معنم دول 

العامل مل صعوبة يف العثور عا عنارص إحالل يف الوقت املناسب لتشغيل التههزياة 

والتي تواجي نقصاً حاداً يف املهندسني  القدةة يف حقول االستخراد ومعامل التكرير  

والتقنيني املؤهلني لتشغيلها   والخريهون الهدد مؤهلون لتشغيل تكنولوجياة حديثة يف 

الوقت الذي مل تتطور توامياً اسرتاتيهياة املوارد البرشية خالل العقدين األخريين رغم 

   نCorporate Strategy( تغري االسرتاتهياة عا مستوى القطا. أو املننمة أو الرشكة 

تلهأ الرشكاة الغربية إىل إجراياة مختلفة منها تحسني االنتاجية، الضم واالندماد، واللهوي 

ن  وإذا كان لبنان بصدد إنشاي ةكة وأنياة إلدارة Outsourcingإىل استئهار القوى البرشية  (

كون ضايقاً جاداً  علياي، مواردأ من النفف والغام، ف ن هامش اللهوي إىل تلك االجاراياة ساي

ف ن الوقت مناسب جداً الستحداث مناه  وكلياة تعن  ب عداد الكوادر والخارباة املالمئاة، 

وذلك للتخفيف من مخاأر االعتامد عا املوارد البرشية األجنبية  علامً بأن اساتقطا  هكاذا 

 موارد أجنبية ينطوي عا مهامفاة وتبعاة ال أول لها وال آخر، ومن ضمنها:

 

 ارتفا. كلفة االنتادل -

رضورة االستثامر يف مرافق اإلسكان والتعلايم والصاحة والنقال ، بيانام لبناان مختناق  -

بقاأنيي ومائريي من املغرتبني والسيا  (عا قلتهم هذأ األيا ن، وما يتسببون باي مان 

 ضغف عا مرافق الخدماة والسري، وعا البيئةل

واإلخاالل بالرتكيباة الساكانية سايام إذا اساتمرة ههارة مفاقمة التحدياة الدةغرافية  -

اللبنانيني نحو الخارد، وهاي ههارة لان يحادد منهاا دخاول لبناان يف ناادي الانفف ألن 

ة بغالبيتهااا للعماال يف مهاااالة غااري ذاة صاالة  املااؤهالة البرشااية املهاااجرة معاادد

 بالصناعة النفطية 

، ال باادد ماان تلخاايص التحاادياة بعااد هااذا االسااتعراض املطااودل لنااروا العماال وأسااواقي

واملخاأر بهدول مقتضب  يف العمود األخري، تنهر أبيعة املهاراة واملعارا التي نتوقال 

 أن ينمو عليها الطلب يف العقدين القادمني 
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VI. 3مصفوفة التحديات المعاصرة 

 تصنيف املخاطر والتحديات التبعات: مجاالت النمو يف طلب العمل 

 هواي ننيف خرباي بيئيون، أأباي، 

تحدياة 

 بيئية

مستوياة 

املخاأر/ 

 التحدياة

كيميااائيون، أخصااائيو هياادروليك، مهندسااون 

 لتحلية املياأ وتنقيتها
 ماي ننيف وكايف

الباااحثون واملهندسااون يف الطاقااة الشمسااية، 

 أاقة الريا ، إلخ

أاقة متهددة وغري 

 ملودثة

الوساااطاي، مننماااو األعاااامل، املفااافيون، 

 املرتجمون

االعتامد املتبادل بني 

 املهموعاة البرشية
تحدياة 

-اجتامعية

 نفسية

رجاااال الااادين، علاااامي االجاااتام. والااانفس، 

 الدبلوماسيون

مسااااااألة الهويااااااة 

 الثقافية

 اإلعالميون، املعالهون النفسانيون
أثاااار الوسااااائف يف 

 االتصال بني البرش

 خرباي االجتام. والنفس، العاملون االجتامعيون
حاال النزاعاااة وبناااي 

 السال 

 

 الباحثون، املدربون، 
التكيدااف ماال رسعااة 

 التغري
تحدياة 

 تكنولوجية
 رد  الفهوة الرقمية املطورون، القانونيون

 مدربون، خرباي معلوماتية
بناااااااي املهاااااااراة 

 املالمئة

 

مستوياة من االهتام : دخول ساوق العمال، البقااي فياي، وتحساني  لدى كل واحد مندا  ثالثة

ظروا العمل وما يرتبف بها من نوعياة الحيااة   والحاريص عاا أن يكاون فااعالً يف مهتمال 

املستقبل، هو ذاك الذي يحوم القدرة عا التفاعل مل مستقبل املهتمل  هو مستقبل تتهاد 

 مفرداتي مبنطق املصفوفة عينها، كالتا؟:

 

 املجال خصال ومزايا بناة الغد العوائد املرتجاة

 بيئياً  بعد الننر الرخاي املستدا 

 يف الثقافة واملهتمل التواصل والتفاعل  الطأمنينة والعدالة االجتامعية

 ويف التكنولوجيا واالقتصاد االبتكار والتاميز الكفاية والفعالية

                                                 
 
5
اقتبست هذه المصفوفة عن أوراق غير منشورة أنتجها مكتب الدراسات والتطوير في مؤسسات اإلمام الصدر )من  

 محفوظات المكتب(.
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نقلنا هذأ االهتامماة من املستوى الفاردي إىل املساتوى العاا ، أمكنناا قاراية املعاايري  لو

 التالية:

 

 تعزيز فرص العملل (إمكانية الدخول إىل السوقن -4

عا أن تكون أعاامالً والددة لقيماة مضاافة حقيقياةل (إمكانياة البقااي يف الساوق عارب  -.

 سالمة االقتصاد و وأن

اميًة للبيئة الطبيعية، ومعزمة ملناعتها ودةومتها  (التنعم بعوائد وأن تكون أعامال ح -5

الوجود يف ساوق العمال، عاا هيئاة مناافل وإحساا  بالصاحة واألماان والكراماة 

 وضامن مستقبل األبناين 

 

 -بال وغالبااً  -ال بأ  من التذكري بأن العوامل املحددة لسوق العمال وفرصاي تتهااوم أحياناا 

 هامعاةل سأذكرها ب يهام شديد:قدراة املعاهد وال

 

 اقتصاديةل -السياساة املاكرو -

 املناخ االستثامري مبا فيي واقل البنية األساسيةل -

 الترشيعاة املتعلقة بالعملل -

 شبكاة الحامية االجتامعيةل -

 ننم التعليم وبناي املهاراة والقدراة  -

 

تعمدة أن أستأخر املهااراة والكفااياة ال للتقليال مان أهميتهاا، بال للرتكياز عاا املمكان 

واملستطا.  أو رمبا لتسليف الضوي عا ما أنا منحام تلقائياً إليي وعنيت بي املوارد البرشية  يف 

عياني مقارباة التنمية والتغيري االجتامعي، مثدة مسلدمة أساسية قوامها انخراط الرشكاي االجتام

يف تحديد االحتياجاة ويف تصميم الربام  وتنفيذها، وصاوالً إىل صاياغة السياسااة اآليلاة 

إىل تعزيز فرص النا  يف العمل الكريم ويف التنمية االقتصادية واالجتامعية  يتايمل انخاراط 

الرشكاي لكل مساهم أن يكون ةيكااً ماتعلدامً ياد؟ بخرباتاي ومعرفتاي وتطلعاتاي، ويضاطلل 

ن املهااا  الفاعلااة إفرادياااً وضاامن فريااق العماال  هناااك أبعاااً مهموعااة املباااديي بعاادد ماا

مها مفهاو  العمال الالئاق كاام تتبنااأ  واملعاهداة واملعايري الدولية ذاة العالقة، ويف مقدد

 , ISO 9000(مننمة العمل الدولية، وأهداا األلفياة للتنمياة، واملعاايري القياساية العاملياة 

 هي املواد املرجعية املفيد استشارتها لبناي القدراة البرشية     و ن18000 & 14000
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VII. الخالصة 

 

ودورأ كالعاب  لقطاع التعلييم العيايل واحبحياا والتطيويروعدتكم سابقاً مبساحة خاصة 

تنموي وتغيريي  وهو أرا متاميز عان بقياة مكونااة املهتمال املادين، وذلاك ألن الاتعلدم 

املوثاوق للبقااي يف حلباة الفعال والتناافس وتحقياق الاذاة  والتأهيل واالبتكار هاو السابيل

 والكرامة  سيدام وأن إحداث قيمة مضافة يعتمد بوترية متزايدة عا الذكاي واملنههية العلمية 

 

 (  والتأهيل التقني العا؟ن يف: viتكمن امليزة التنافسية لقطا. التعليم العا؟

 

وبرامههاا مباا يتناساب وآخار املبتكاراة : عرب تحاديث التخصصااة مجال التطوير -0

التكنولوجية، إنشاي املراكز البحثياة واملختارباة، املسااهمة يف وضال املعاايري ومانمل 

 الرباياة والشهاداةل

 

: بتننيم املنتادياة وورش العمال املتخصصاة، واستضاافة بيوتااة مجال التأطري -2

اإلنتااجي، وملبادلاة خارباتهم الصناعة واإلنتاد ملناقشتهم يف آخر ما توصل إليي الفان 

والتعردا عا احتياجاتهم وتوقعاتهم بخصوص األعداد والكفاياة املرغوبة وتوجهااة 

 السوقل

 

: باكتشاا املبدعني واملتفاوقني Excellence Incubator)حضانة املواهب ) ويف -3

 وتوفري البيئة املناسبة لتاميزهم وإأالق أاقاتهم إىل حدوها القصوى 

 

 

 صتي يف استبقاي ثالثة محاور يكتمل بها عقد التعزيز املتواصل للمهاراة البرشية:تتمثل خال 

 نعم للتكامل مل السوق االقتصادي الوأني واإلقليميل -

 يقتيض مرشو. بناي املهاراة البرشية بناياً موامياً للرأسامل االجتامعيل -

  غائية املسع  أن تتعزم الحرياة الفردية وتزدهر الكرامة اإلنسانية -

 

ال سايام التعلايم  -لن أفودة التوقف عند بعد جوهري وحسا  يف رسالة التعليم الهاامعي 

وصلتي باألمن االجتامعاي  يانهم عان األممااة األخياارة واملعاارصة، املالياني مان  -املستمر

حاالة اإلقصاي االجتامعاي، بادياً باإلعاقااة وانعادا  القادرة عاا الحركاة والتنقال، ماروراً 

ن عن ساوق العمال، إىل املتقاعادين واملتقادمني يف السان يف غياا  ضاامناة باملستبعدي

الشاايخوخة وانعاادا  البيئااة الصااديقة بااالعهزة واملساانني، ووصااوال إىل األقلياااة اإلثنيااة 

والعقائدياة واملهاااجرين  وهااذأ األخاارية مشااكلة مركبااة يف لبنااان، فمعناام املهاااجرين إىل 
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ممن يرتكون خلفهم عاائالة تعيلهاا األ   باملقابال،  الخلي  وأفريقيا هم من الشبا  الذكور

هناك عادة مئااة مان آالا العاامالة العامبااة يف املناامل، مثلهاا مان العاامل الاذكور يف 

قطاعاة البناي والتننيف  جميل هذأ الفئاة تقل ضمن دوامة العزلة واإلقصاي االجتامعي مل 

 ا ما يرتتب عا ذلك من مخاأر وتوتراة ال تحمد عقباه

 

ل رؤيتنا لرسالة التعلم العا؟  -وباملننور اإلنساين الحضاري ذاتي، دعويت إليكم هي أن نوسد

حت  تشمل الرتبية عا مفااهيم املواأناة والكراماة والحرياة  وأن ياتم تطريزهاا يف نساي  

املهاراة واملعارا األساسية سواي كانت أباً أو هندسة أو معلوماتية أو كيميااي   هاي دعاوة 

مغالية يف أمعها، إالد أنها ملحة ورضورية  فا ذا اقتفا تركيزناا عاا فارص العمال بادوافل 

االقتصاد دون صيانة الهوانب الحقوقية واإلنسانية   نعيد انتااد فاورة الساتينياة مان القارن 

املايض، وما صاحبها من أحزمة بؤ  وظلم رسعان ما حطم الهيكل االقتصادي عاا رؤو  

 الهميل 

 

لزمن ممن التحوالة العربية، أنوده إىل أن التحودل نحو الدةقراأية الصاحيحة الشااملة وألن ا

عملية أويلاة ومعقادة ومتداخلاة، فا ىل الحرياة هنااك بُعاد الطأمنيناة  الحرياة والطأمنيناة 

صنوان ال يتحقق أحدهام دون االخر  الطأمنينة عا العمل والدخل والصحة واألمان وفارص 

ةوط تنموياة تتصال مبااةة بكراماة اإلنساان ومتالمماة مال الحريااة تحقيق الذاة، وهاي 

السياسية واملدنية  إذ ال معن  للحرية بدون اإلحساا  بالطأمنيناة  الادعوة ملحاة إىل نحات 

سياساااة اجتامعيااة واقتصااادية متكاملااة تحفاا  حااق اإلنسااان يف األماان الغااذاا والصااحي 

 وااللتزا  والوظيفي، وتزر. فيي قيم املشاركة والحوار 

 

 وشكراً 
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 املراجعقامئة 

                                                 

)إدارة اإلحصاء المركزي واليونسيف( 2112المسح العنقودي متعدد المؤشرات، الدورة الثالثة، 

vi   رائد ةا الدين، "تنمية ثقافة الهودة: أسا  النها "،  املؤمتر العا  األول للهمعية اللبنانية للهودةLSQ بيت األمم ،

 999.املتحدة، بريوة، 

 

 إىل ما ورد يف منت النص وإىل املواقل االلكرتونية املبينة يف الهوامش، متدت استشارة األوراق والبحوث التالية: إضافة

 
 
 

 

 


