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 بنيه بأيدي لبنان مستقبل

 النائب األول لحاكم مصرف لبنان   - رائـد شـرف الديـن
 

 عمالمنتدى المال واأل
 "االقتصاد خدمة فيكلنا " 

 بيروت | 2102 آذار 22

 

مبعث األمل والحياة والتجدد، أّما الحديث عن قضاياهم الراهنة فيبعث على الغّم هم الشباب 

إذ أشكر منتدى املال واألعمال على تنظيمه لهذا امللتقى، وعلى دعوتي  ،وأنا والقلق والخيبة.

مالحظة للمشاركة فيه، وعلى اختياره للموضوع الذي ألجله نلتقي، أجد من املنطقي أن أسجّل 

نا في خدمة االقتصاد" يّتخذجوهرية منذ مستهل الكالم. 
ّ
 اعنوانً يتضمن عنواًنا له، و  منتداكم " كل

إال أنني  ،بقدر ما أنّوه بأهّمية هذين العنوانينف "مستقبل لبنان بأيدي شبابه".ذه الجلسة لهفرعًيا 

جاه بناء  الضروري  أشّدد على استكمال صورتهما. وإذا كان من
ّ
تسخير كافة طاقات املجتمع بات

 أساسيات األمور أن نحرص على أن يمتلك الشباب، وإذا كان من اقتصاٍد إنتاجي حداثي غير ريعي

 ينبغي: األساس يعلى العنوانين األساس ي والفرعي. في التالي  أضيفاسمحوا لي أن  مستقبله وإمكانياته،

 أن يكون االقتصاد في خدمة ال
ً
، بمعنى أن يتسع السوق واملجتمع لكل الناس، فال يبقّين جميع أيضا

 نحن إذ نقرن عفو أحد خارج دائرة العمل وانتاج القيمة املضافة. وفي الفرع: 
ً
الشباب باملستقبل،  ا

أي شباب  -نهميس اليوم، وأفكأنما نستبطن التأجيل، أو نضمر أن هذه القضية تخص الغد ول

 ثّم إّن تحميل .في التفكير والتحليل والتخطيط شركاءما بلغوا بعد النضج الكافي ليكونوا  -اليوم

عناهم في أربع رياح األرض، وبعد أن فشلنا في برمجة 
ّ
الشباب تبعة بناء مستقبل لبنان، بعد أن شل

تخّل عن املسؤولية وفيه توريث للّدين. وبأحسن فيه  أقول إّن هذا التجيير  تأهيلهم وتأطيرهم،
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وق طاقة تنطوي على رومانسية تف أمنية بعيدة املنال هذه... رفع لسقف التوقعاتاألحوال فيه 

بالشباب، وتفيض عن نّية 
َ
  . سياسّية كانت أم اقتصادية - الُنخ

بينما كان للشباب اللبناني خصوصيته إلى حين قريب بفعل تنّوع املجتمع وجامعاته وانفتاحه على 

، وسائل حراك الشارع)... فإن أحداث السنوات املاضية الحروب والهجرةثقافة الغرب؛ ثّم بفعل 

  أصبح أعادت خلط األوراق.إلخ(  التواصل،
ً

 ضئيال
ً

في املشهد العام، فلم َيُعد ذاك لبنان تفصيال

صرنا جزءأ في كّل مكان:  االحتقان انفجر. يحتذى بهالذي  املثالالنموذج الذي ُيقاس عليه، وال ذاك 

. نحن ال نملك ترف يبحثون عن فرص عمل 1مليون شاب عربي 25 من مشكلة أعم تتصل بنحو

هذا الشباب يتنافس مع بمعزل عّما حوله، بل أن لبحث عن حلول ألزمة الشباب اللبناني التمايز ل

على حجز أماكنهم في  )من العرب وغير العرب( وغيرهمأقرانه من السوريين والفلسطينيين واملصريين 

وق سوهي ، أو سوق اللجوء في أوروبا، ، وهي السوق اآلخذة في االنكماشفي الخليج سوق العمل ذاتها

كندا واستراليا، وهي السوق الواليات املتحدة األمريكية و  في الهجرةأو سوق  تتقاذفها األنواء والنوائب،

 بالذعر واالرتياب.املأخوذة 

 وتكنولوجيا االتصال والتعبئة األيديولوجية في اتجاهات عشوائية لتعلميةالقد تحّركت املخرجات 

 نفسه في فخ القلق وفقدان األمل:، فوجد الشباب العربي غالًبا متعارضةو 

 3من  2002ع حجم الطلب على التعليم العالي في البلدان العربية في العقد املنتهي عام ارتف .1

. وكان لهذا النمو الدراماتيكي تداعياته على االقتصاد وأسواق 2مليون  7،7مليون إلى 

 ؛كما على األمن االجتماعي ،العمل

السياسية بفعل وسائل التواصل االجتماعي، وصار  تالشت األهمية التقليدية للحدود .2

كما في قضايا  ،بإمكان الشباب التفاعل فيما بينهم في أمور الرياضة واأللعاب واملوضة

 التعبير والحرية الشخصية وغيرها.

والناس،  الطبقات الحاكمةتراكمت اإلخفاقات القطرية والقومية، كما اتسعت الهّوة بين  .3

وصار امليدان مرتًعا لكل أشكال التعبئة والتجييش. كما تّم توظيف تكنولوجيا االتصال 

 الستغالل بطالة الشباب واستقطابهم في التيارات املتطرفة.  

                                                           
 %6 مقابل %02-51 بين العربي الوطن في البطالة نسبة أن إذ العربي، العالم تواجه التي المعقدة المشكالت من البطالة مشكلة تعد 1

 عامل، مليون 502 نحو يبلغ عاملة قوى إجمالي من عاطل مليون 01 حوالي العربي العالم في العمل عن العاطلين عدد ويصل عالميا
 وهو سنة، 01 الـ سن دون العربية البالد سكان من تقريبا %62 أن مفادها حقيقة ضوء في سنويا، عامل مليون 4.3 سنويا إليهم يضاف
 دوالر مليار 02 نحو خض يتطلب مما عاطل، مليون 02 حوالي إلى 0201 عام العمل عن العاطلين عدد يصل أن معه يتوقع الذي األمر
 .سنويا عمل فرصة ماليين 1 عن يقل ال ما لخلق وذلك العربية، الدول في االقتصادي النمو معدالت لرفع

  /http://arabic.sputniknews.com/arabic.ruvr.ru/2012_07_31/83473637 :لمزيدل

 
 (0222حزيران  0 –ايار  45مسودة تقرير المؤتمر العربي اإلقليمي حول التعليم العالي )القاهرة،  0

 

http://arabic.sputniknews.com/arabic.ruvr.ru/2012_07_31/83473637/
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شباب املنطقة، ولبنان تحديًدا، جملة تحديات في  يواجهعدا عن الحيرة العامة إزاء العوملة، و 

  يمكن، العقدين الحالي والقادم
ً
 :كالتالي تصنيفها تبًعا للشريحة األكثر تأثرا

م: ابالنسبة ل .1
ّ
ومالقاتها بالسياسات  لتحّسب للتطورات االقتصادية املرتقبةلشباب املتعل

نتاج النفط والغاز، انكماش إاملعارف واملؤهالت املطلوبة في حال البدء بمثل  ،املناسبة

الت التقليدية مع املتطلبات الراهنة مواءمة املؤّه  ،فرص الحركة والعمل في بلدان االغتراب

 برامج التدريب والتأهيل؛واحتواء الفجوة املهارية عبر ، قتصاد املعرفةواملستقبلية ال

م في االقتصاد،  تحّديالتعليمية:  السياقاتبالنسبة ملن هم خارج  .2
ّ
إدماج الشباب غير املتعل

ة السالحأو نازحين، أو ويشمل ذلك الوافدين محدودي املهارة سواء كانوا الجئين، 
َ
أو ،  َحَمل

 عّمال وعامالت منازل... 

  ،متبادلة القلق كقاسم مشترك وما ينجم عنه من ريبة يتبّدى، للمجتمع ككلوبالنسبة  .3

 إلى 
ً
ة األمن االجتماعي، في حجم العمل.  في االقتصاد وجموٍد  انكماٍش إضافة

ّ
وبغياب مظل

يتشبث الكهول  االجتماعية،شبكات الحماية ضعف مؤسسات الضمان والتأمين و و 

وال يجد الشباب متسًعا لهم في دوائر بمناصبهم وامتيازاتهم لضمان سلطتهم ومكانتهم، 

الذي  Overlapping التساكن القسري  أو ألـ  هو  التفاكر والقرار ، وال في املعمل أو املكتب.

بينما ضطر جيالن متتاليان لتقاسم نفس الوظائف والشريحة الهرمية، يمتّد لعقود حيث يُ 

 . ملصلحة األقدمية السلطة تبقى

وخالف، بل وتجاهل  جداٍل مدار  الثاني التحّدييبقى و األول.  التحّديتوافق من حيث املبدأ على  ثّمة

اآلالف من هناك تجاهل لحاجات وتطلعات مئات من قبل أصحاب القرار وواضعي السياسات. 

 -أو بإرادتهم ،قسًرا–مّمن يتواجدون ثيوبي إلوالسوداني واوالعراقي والفلسطيني السوري الشباب 

ظهورنا لهذه كي ندير   فوق األراض ي اللبنانية. بإمكاننا إيجاد آالف األعذار والحجج والتبريرات

السؤال: ماذا لكن يبقى ، وربما أمكننا التعايش مع الوضع الراهن لسنتين أو خمس أو يزيد. القضية

: التفاوت االقتصادي، هذه التبعات بعضو  ؟ وكيف سيواجهون تبعات هذا التجاهل؟أبنائناعن 

ر االجتماعي،
ّ
فهو  الثالث التحّديأما   إلخ. انتهاك حقوق اإلنسان، هدر الكرامة اإلنسانية، التوت

في دائرة املكبوت عند الشباب )كما حال األبناء املنتظرين ، وهو لنخبةإنكار أو تجاهل من قبل ا مجال

 لو ترّبع عليه ملكوضع املؤهل للعرش فيما كتقاسم تركة آبائهم بعد عمر طويل، 
ً
  في مقتبل العمر(.  ا

 ور الكريمالحض

  ينذر بهاي ذكر املضاعفات الخطيرة الت سوف لن أستفيض في
ّ
 ،جملة واحدةفها بالوضع الراهن. سأكث

 ، والهجرة في التاريخ نحو املاض ي.عودة الال الهجرة في الجغرافيا نحو  - أال وهي الهجرة
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 :حزمة من السياسات املتكاملة الواجب اتباعهاب يتحقق  شعار   ،"يدي شبابهمستقبل لبنان بأ"

باملعرفة املناسبة والتفويض الضروري وبفرص ا( وليس غًد اآلن )اآلن تمكين الشباب  .1

ويمكن تحويل هذه )، التمّرس في الجامعة والعمل التطوعي والهيئات الطالبية واملحلّية

 السياسة إلى أمور إجرائية قابلة للتطبيق فو 
ً
 ؛(را

وثقافة  ،سيادة القانون ال سّيما بديهيات الحكم الصالح ) ،تعزيز البيئة املؤاتية والحاضنة .2

الفساد واإلفساد نبذ و "الواسطة" ألنها تسحل كرامة الشباب، ثقافة مكافحة و ، املحاسبة

الديمقراطية  املشاركةتعزيز الشفافية، وتحفيز و ، أو باألحرى "التشاطر" ""الشطارةوثقافة 

   ؛(هن إرادة املواطناملحررة من القيود التي تر 

اإلقصاء، ال االقتصادية ومظاهر -الفجوات االجتماعيةتوخي العدالة ومكافحة كل مخاطر  .3

 أو العرق، أو العقيدة؛ أو الجنسية، ،املرتكزة على الجنسسّيما تلك 

لتكوين قاعدة بيانات متكاملة تشمل )على األقل( البلدان  إطالق مبادرة جّدية ومسؤولة .4

ليج، سوريا، العراق، لبنان، )دول الخضاع بعضها التي تتأثر بأو العربية املتجاورة و 

على أن توفر معطيات إحصائية موثوقة تزّود واضعي  ،فلسطين، مصر، األردن، إلخ(

تطلعاتهم، إلخ.  وعندما  ،انتشارهم ،السياسات بتفاصيل املشهد الشبابي: خصائصهم

املؤشرات  تمّيز على قاعدة البيانات أن بذلك،  ، و الجنسيننقول الشباب فنحن نعني 

 املوثوقة املنّصة هو علمي بمنهج وتحليلها البيانية القاعدة هذه توافر إّن  املرتبطة بالجنس.

  .والرجال وللنساء والشيوخ، لألطفال والشّياب، للشباب يتّسع غٍد  نحو لالنطالق

 

كي تصمد بوجه األنواء  االرتكاز  ثالثية تكون  أنعلى هذه الحزمة من السياسات في الختام، 

 الحكم أي) واملحفزة الحاضنة البيئة ،(الشباب تمكين أي) النّية أو اإلرادة توافر: واألعاصير

 (.العدالة أي) الحقوقي-األخالقي الوازع واحترام ،(الصالح

 وشكًرا. 


