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 .1مقدمة
"االقتصاد ال ميكن أن ينفصل عن االجتامع .فيجب أن يهدف االقتصاد دامئا وأبدا إىل تنمية
الوضاع االجتامعية وترقيتها ،ال تنمية الرثوة لجل الرثوة فحسب ،وهنا الفارق والفاصل الرئييس
i
بني الذهنية املسيطرة عىل االقتصاد الحر ،وبني االقتصاد النساين".
ال تزال هذه الكلامت التي ر ّددها كامل جنبالط قبل أكرث من خمسني عاما تتح ّدى غبار الزمن،
لتحايك كل الزمات واملعضالت االجتامعية-االقتصادية التي عارصناها وواجهناها ،وما زلنا ،حتى
يومنا هذا ،عىل مختلف املستويات املحلية والقليمية والعاملية .فميزة كامل جنبالط ،الذي
يستضيفنا مركزه الثقايف االجتامعي اليوم ،تكمن يف رؤيته الثاقبة واالسترشافية هذه .لقد
استندت نظريته االقتصادية عىل جملة مبادئ ،نحن يف أش ّد الحاجة إليها اليوم للنهوض بوطننا
من بؤرة الزمات التي يتخبّط فيها ،ولنارة الدرب أمام شبابنا الذي يتعطّش لرياح التغيري والحياة
الكرمية العزيزة .وتتلخّص هذه املبادئ يف التخطيط الشامل ،وقدسية العمل والنتاج ،وتشجيع
ii
االبتكار املعريف ،وتوجيه النتاج ،والتوزيع العادل للرثوة ،والتن ّوع النتاجي.
عامل لبنان ،مبختلف قطاعاتهم ،ونحن عىل مسافة أيامٍ
وأغتنم هذه الفرصة لو ّجه التحية لكل ّ
تستحق
قليلة من عيدهم ،وأؤكّد لهم أن تفانيهم يف سبيل تأمني لقمة العيش ورفعة وطنهم
ّ
فرص ومق ّدرات ،يف ٍ
ٍ
بلد زاخ ٍر بالطاقات الكامنة .وأنا ملء
أكرث بكثري ّمام يُتاح لهم اليوم من
الثقة أ ّن جهودهم ال ب ّد وأن ت ُثمر يوما ما أضعاف ما تثمره اليوم ،إذا ما التزموا بروحية العمل
املنتج والتط ّور املعريف ،ليحصدوا وطنا فيه من التقدير للعلم والعمل ما يليق ببذل طالبي
العلم وعطاء منتجي العمل.
وال ب ّد من التنويه باملؤسسة الرتبوية املتم ّيزة التي تشارك يف رعاية هذا اللقاء ،أال وهي جامعة
يكل من التط ّور
البلمند ،التي متثّل أمنوذجا للرصح العلمي الثقايف اللبناين الرصني الذي ال ّ
والتق ّدم .وقد كان يل رشف مواكبة مسريتها الغنية عىل مدى العرشين عاما املاضية بقيادة
صاحب البصري ِة الحكيمة ،حني كان صاحب الغبطة البطريرك يوحنّا العارش
الدكتور إييل سامل
ِ
اليازجي متواجدا بني طالبها وأساتذتها عميدا ومطرانا ،يبارك خطواتها عىل درب اللف ميل .ففي
حني متيض هذه املؤسسة قُ ُدما يف تنفيذ خطّتها العرشية الطموحة ،iiiلتتجاوز منتصف الطريق،
تقوم بتأدية رسال ٍة تربوي ٍة عالية الجودة ،مخ ّرجة أفواجا من الشباب اللبناين والعريب املتم ّيز،
كل ٍ
جهد ومثابرة لتأمني فرص عملٍ الئقة له يف وطنه ،وهو ما سأبحثه يف ورقتي
يستحق منا ّ
الذي
ّ
هذه .سأتناول يف هذا السياق أوال ،ملحة عن أوضاع لبنان االجتامعية-االقتصادية ،ال سيام فيام
يتعلّق مبعضلة العالقة املختلّة بني التعليم الجامعي وسوق العمل .ثانيا ،سوف أعرض بعض
الفكار والعوامل التي أعتربها رضورية لجرس اله ّوة بني التعليم الجامعي وسوق العمل ،وذلك
من خالل تطوير بنية هذين الطرفني معا .ثالثا ،سأتط ّرق بشكلٍ عام ،من خالل موقعي يف مرصف
لبنان ،لسياسات ومبادرات املركزي التي تخدم تصحيح هذا االختالل.
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واقع مختل لعالق ٍة تالزمية
.6
ٌ
من نافلة القول إن العالقة بني التعليم الجامعي وسوق العمل هي عالق ٌة تكاملي ٌة وتالزمية.
فالجامعات متثّل أحد أهم البيئات الثقافية الحاضنة واملختربات العلمية التفاعلية للعنارص
تتحّض لخوض غامر سوق العمل وعملية النتاج .لذلك ،من البديهي أن يس ّبب أ ّي
الشابة التي
ّ
اختال ٍل يف التطابق ما بني مخرجات التعليم من مجاالت االختصاص الجامعي من جهة ومدخالت
وحاجات سوق العمل من جه ٍة ثانية إىل مراكمة البطالة ،وحرمان االقتصاد الوطني من توظيف
ٍ
طاقات شبابي ٍة إنتاجية ،و َحرف هذا االقتصاد بعيدا عن مكامن النتاج والتطور املعريف والتق ّدم
التقني والقدرة التصنيعية .وهذا هو بيت الداء يف العالقة بني التعليم الجامعي وسوق العمل
يف لبنان ،كام يظهر من خالل واقع الشباب اللبناين الجامعي وعالقته بسوق العمل.
يعاين المن االجتامعي-االقتصادي يف لبنان اليوم من جملة تحديات اسرتاتيجية ،بدءا من تأثره
املبارش بتداعيات الزمة السورية ،مرورا بعبء الدين العام وعجز املوازنة وانخفاض نسبة النمو
والبطالة والفساد الداري والخلل يف العمل املؤسسايت والعاملة غري املنظمة والقصاء املايل،
وصوال إىل انعدام االستقرار المني .وإذا مت ّعنا بسوق العمل اللبناين ،نجد أن العاملة شهدت
بطئا يف من ّوها ( 1.1باملئة) عىل الرغم من النمو الرسيع نسبيا يف الناتج املحيل الجاميل بني
عامي  1997و 3.7( 2007باملئة) ،والذي بلغ متوسط  8باملئة بني عامي  2008و .2010وهذا يدل عىل
ضعف املرونة يف منو العاملة ( 0.2باملئة فقط) ،وهو أقل بكثري من مرونة منو العاملة يف بلدان
عربية أخرى .كام تنتمي الغالبية العظمى من الوظائف ملجال الخدمات املنخفضة النتاجية ،مثل
القطاع العام وقطاعات التجارة والبناء ( 79باملئة) ،يف حني تتجه العاملة بعيدا عن الزراعة،
والصناعة ،والقطاعات ذات النتاجية العالية ( 18باملئة) iv.إىل ذلك ،توظّف الخدمات العالية
النتاجية ،مثل قطاعات املال واملصارف واالتصاالت ،حوايل  14باملئة من اليد العاملة فقط،
وتوظّف قطاعات التصنيع حوايل  12باملئة .وتشري الحصاءات أ ّن  40باملئة من العامل يعملون
v
يف أعامل تناسب وظائفهم جزئيا أو ال تناسبها عىل الطالق.
بناء عىل واقع لبنان املأزوم ،من حيث تأثره املبارش بالحرب يف سوريا وارتداداتها المنية
ونتائجها االقتصادية واالجتامعية الوخيمة ،لقد كان لكثافة تدفق النازحني السوريني بالغ الثر
عىل تردي الوضاع االجتامعية-االقتصادية يف لبنان ،الذي يتح ّمل بدوره عبئا يفوق طاقته
بأضعاف .يف هذا املجال ،تجاوزت خسائر لبنان منذ اندالع الزمة السورية  13مليار دوالر حسب
املحيل الجاميل إىل قرابة
ّ
املصادر الرسمية اللبنانية ،بحيث انخفض النمو الحقيقي للناتج
الصفر باملئة .كذلك أ ّدى الثر االنكاميش لتدين أسعار النفط إىل انخفاض التحويالت إىل لبنان،
مام ساهم ،مع تراجع حركة التصدير واالستثامر ،يف مضاعفة العجز يف ميزان املدفوعات ليصل
إىل  3مليارات دوالر يف العام  .2015وشهد لبنان زيادة يف مستويات الفقر منذ عام  ،2011بحيث
ارتفع عدد الفقراء املقيمني حاليا يف لبنان بنسبة  70باملئة .كام تضاعف معدل البطالة بني
اللبنانيني منذ عام  ،2011حيث بلغت نسبته  20باملئة .إن هذه املعدالت ترتفع بشكل خاص يف
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أوساط النساء ( 18باملئة) والشباب ( 34باملئة) .وتكمن املفارقة يف أن معدالت البطالة ترتفع مع
vi
ارتفاع معدالت التعليم.
بالضافة إىل ارتفاع معدالت البطالة ،يتّصف سوق العمل اللبناين بارتفاع نسبة العاملة غري
الرسمية ،التي تصل إىل  19باملئة من العامل الذين يفتقرون إىل التأمني االجتامعي وحامية قوانني
تدين املهارات
ّ
العمل .كام يزاول  33باملئة من العاملة العمل الحر ،فيام يعاين غالبيتهم من
وانخفاض النتاجية ومحدودية توفّر التأمني الرسمي vii.يف هذا السياق ،ال يؤ ّمن نظام شبكة
المان االجتامعي يف لبنان الحامية الكافية تجاه فقدان الوظيفة أو العجز ،حيث يصنّف لبنان
ضمن الدول الضعف يف العامل بالنسبة لتوفري هذه الحامية ( 117من أصل  ،)122يف حني يبلغ
viii
املع ّدل الرتاتبي لدول الرشق الوسط وشامل إفريقيا .32
أما فيام يتعلّق بتوفّر املعلومات والبيانات الحصائية املوثوقة واملح ّدثة يف الوقت املطلوب،
فهذه معضل ٌة تاريخي ٌة يف لبنان .واله ّوة الرقمية هذه تؤدي ،فيام تؤدي إليه ،إىل صعوبة
التخطيط ،يف حال وجدت النية لذلك ،وغياب التقيص البداعي وتقويض عملية اتخاذ القرار
ٍ
جهد لس ّد الفجوة وإصالح العالقة ما
والشفافية واملساءلة وفعالية السياسات ،مام يجهض أي
بني نظم الرتبية وقوة العمل.
ظل هذا الواقع لسوق العمل ،تشري التقديرات إىل وصول نحو  50ألف شخص سنويا اىل
يف ّ
سوق العمل ،منهم  35ألف متخرج جامعي ،يف حني ال تخلق املؤسسات أكرث من  10إىل  12ألف
فرصة عمل .كام بلغ مع ّدل النمو السكاين بني العوام  1990و  58 2010باملئة ،وتجاوز مع ّدل
املشاركة يف القوى العاملة  43باملئة يف العام  ix.2010ويفاقم الفقر مشكلة البطالة بني أوساط
الشباب الجامعيني ،حيث تبلغ نسبة خريجي الجامعات الفقراء العاطلني عن العمل الثلث ،فيام
يوجد واحد فقط من بني كل خمسة من خريجي الجامعات غري الفقراء عاطلون عن العمل .كذلك
يس ّبب التفاوت يف املداخيل املتأيت من الفقر ال مساواة بني املواطنني من حيث الحصول عىل
تدين إنفاق القطاع العام عىل التعليم.
التعليم العايل الجودة يف القطاع الخاص ،وذلك بسبب ّ
ويُالحظ أن الكثري من الشباب املحبطني يق ّررون ببساطة االنسحاب من القوة العاملة ،حيث تشري
الحصاءات إىل أن معدالت الخمول بني الشباب يف لبنان س ّجلت نسبة  70باملئة يف العام ،2013
يفرس تضافر كل هذه العوامل،
مقارنة مع املتوسط العاملي البالغ  53يف املائة .من هناّ ،
بالضافة إىل الفجوة بني توقعات الجور للعاملني وأسعار السوق املنخفضة ،موجات الهجرة
الدامئة لشبابنا من أجل العمل يف الخارج ،تحت ضغط العاملة الوافدة والنازحة من الدول
x
املحيطة.
إن املنظومة التعليمية يف املنطقة العربية عموما ولبنان خصوصا تعاين من فجو ٍة تفصلها عن
االقتصاد وقوى السوق والتط ّورات املعرفية والتقنيات الصناعية ،والتي تشكّل العنارص الحيوية
لبناء تنمي ٍة عرصي ٍة ونهضوي ٍة شاملة .فهذه املنظومة ما زالت تفتقد إىل الح ّد املطلوب من البنية
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املعرفية والعلمية التي تقوم عىل منهجية البحث والتطوير والبداع واالختبار .ومن هنا تنبع
صعوبات املناهج التعليمية العربية وتداعياتها االقتصادية ،التي تحكمها ثقاف ٌة سياسية تضخّم
عدد رجال العامل املد ّمرين ،من النوع الذي تح ّدث عنه االقتصادي وليم بومول (،)Baumol
ٍ
فرص الستنزاف البالد ،من خالل استنزاف القطاع العام .فاملناهج التعليمية
الذين يبحثون عن
ٍ
واختصاصات تقليدي ٍة ومعلّبة ،وال تعطي انتباها
العربية ،ونحن جز ٌء منها ،ما زالت أسرية مناهج
كافيا لهمية الجودة والبداع يف الرتبية ،إضافة إىل رضورة التو ّجه نحو تعزيز القطاعات املهنية
معربة ،عىل سبيل املقارنة ،حيث أنه يف حني
التصنيعية .وهنا من املفيد ذكر حادث ٍة تاريخي ٍة
ّ
شكّلت هزمية بروسيا (أملانيا اليوم) أمام نابليون يف معرك ٍة واحدة حافزا للربوسيني الملان عىل
رؤية أسباب هزميتهم يف ضعف تقنياتهم ليح ّولوا بروسيا (أملانيا حاليا) مذاك الحني إىل مرك ٍز
ٍ
رائد يف العلم والتكنولوجيا ،فإن العديد من الهزائم والخسائر االقتصادية الفادحة فشلت يف
تغيري السياسات العربية .إضافة إىل ما سبق ،هناك سببان أساسيان يساهامن يف شلل العالقة
بني املنظومة التعليمية وسوق العمل :الول هو أن العلم والتقنيات يف البلدان العربية يُضخّان
إلينا بواسطة عقو ٍد متنع امتالك هذه التقنيات ،لتبقيها تحت سيطرة الجنبي ،مسببة يف الوقت
يخصص
نفسه الجمود يف القدرات العلمية الذاتية .أما السبب الثاين ،فهو النظام املايل الذي
ّ
xi
ٍ
لهداف تجاري ٍة بحتة دومنا اعتبا ٍر لهمية اكتساب املعرفة والتقنيات.
املوارد لتنفيذ املشاريع
 .3ردم اله ّوة :بحثية التعليم وإنتاجية العمل
إن االختالل يف العالقة بني التعليم الجامعي وسوق العمل يف لبنان ينبغي أن يُقا َرب عن طريق
ردم اله ّوة بواسطة طريف العالقة .إذ يجب تطوير املناهج التعليمية لتساير متطلّبات العرص
املعريف وتواكب حاجات االقتصاد النتاجي ،ويف الوقت نفسه ال ب ّد من إعادة إنتاج بنية سوق
العمل بإطالق اآلليات الكفيلة بتنمية قدرات قوى السوق عىل خوض غامر اقتصاد املعرفة
والنتاج الصناعي-الزراعي-التقني ،وعدم االكتفاء مبحدودية القطاع العام وقطاعات التجارة
والبناء والخدمات .هنا ال ب ّد من الضاءة عىل ثالثة مكونات مركزية ومرتابطة يف كل مراحل
التنمية :العلم واملعرفة ،والجامعات واملعاهد ،ومؤسسات العامل .وتصبح املكونات نشطة
حاملا يبدأ البلد باكتساب املعرفة ،وتعزيز التعليم الوطني والجنبي ،واسترياد املعدات والسلع
الرأساملية والخربات الجنبية .يف هذا السياق ،ينبغي الرتكيز عىل خمسة مظاهر:
.1
.2
.3
.4
.5

موقع العلم واملعرفة يف التخطيط التنموي،
تضمني تفاصيل املنظومة التعليمية وسوق العمل يف التخطيط،
تجسيد الدوات الوطنية المتالك التقنيات ومراكمتها من خالل إقامة العقود الجنبية،
تحويل التنمية إىل عملي ٍة تفاعلية وتعاقدية وتواصلية مع التجارب الخارجية،
xii
إدماج املعايري العلمية يف املفاوضات حول املشاريع.
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إذا أردنا التط ّرق لبعض املفاهيم واآلليات الّضورية من أجل صوغ عالقة تضافر قوية بني
التعليم واملنظومة االجتامعية-االقتصادية ،ميكننا لحظ التايل:
أوال ،من ناحية تطوير املناهج التعليمية:
 بناء منظومة البحث والتطوير ،كونها الوسيلة العلمية الناجعة لالستفادة من التقدم العلمي
والتقني والحدايث من أجل إيجاد الوسائل النتاجية الفضىل والحلول للمعضالت االقتصادية
واالجتامعية املستعصية عن طريق البداع واالبتكار .ويتم ذلك بواسطة إقامة كليات ومراكز
وجمعيات للتعليم العايل واملهني ،ومكتبات ،وخدمات املعلومات ،ومتاحف ،وخدمات
املعايرة ،وبرامج صناعية-زراعية ..وكل هذه اآلليات متخصصة بالبحث والتطوير وإنتاج
xiii
املعرفة.
ٍ
كرافد للتعليم الجامعي ،وربطه مبناهج املامرسات الفضىل
 تعزيز وتطوير التعليم املهني،
واملعايري الدولية ،كونه يشكّل الداة العلمية لتزويد الطاقات الشبابية بالكفاءات املطلوبة
يف مجاالت التصنيع واملعلوماتية والتقنيات العالية واالتصاالت .ولنا يف تجارب دول رشق
آسيا أمثلة كثرية يف هذا املضامر .كام نلحظ يف أملانيا وسويرسا كام ويف الواليات املتحدة
xiv
واليابان مثال ازدهار كليات املجتمع واملدارس التقنية ومدارس العامل واملدارس املهنية.
 إيالء أنظمة التعليم الحديث واملتج ّدد ،والتدريب لتعلّم مهارات العمل ،أهمية قصوى،
متلق للمعلومات
وتشجيع أرباب العمل عىل توفريها ،بغية تحويل الشباب املتعلّم من
ٍّ
xv
وحافظ للبيانات إىل ٍ
ٍ
ويصب هذا حكام يف خانة
آخذ بأهداف املجتمع ومحلّلٍ للبيانات.
ّ
تحسني الجودة النتاجية واكتساب التقنيات النتاجية التنافسية الحديثة ،وصوال إىل إنجاز
xvi
التنمية يف مختلف املجاالت.
 إقامة برنامج لتطوير التعليم يقوم عىل أساس رشاكة قوية بني الحكومات والقطاع الخاص
واملجتمع املدين ،بغية إنشاء سلطة تعليمية فعالة ،تبني عىل التكامل بني المكانات
xvii
الضخمة للمحيط العريب وتستفيد من تجارب الدول املتقدمة.
ثانيا ،من ناحية إعادة إنتاج بنية سوق العمل:
 بناء منظومة تخطيط ومعلومات لس ّد الفجوة الرقمية والحصائية التي تساهم يف مفاقمة
الخلل بني التعليم وسوق العمل.
املحيل ،والتي
ّ
حصة الجور من الناتج
 السعي إىل إيجاد الوسائل واملوارد الكفيلة بتحسني ّ
تعاين من تراجعٍ مستمر بسبب تخلّف القوانني وضعف املؤسسات ،حيث تشري التقديرات
xviii
إىل بلوغها نسبة  25باملئة عام  2011بعد أن كانت  55باملئة عام .1934
 وضع آليات إعادة هيكلة سوق العمل ،بحيث يصبح أكرث توازنا باتجاه القطاعات النتاجية-
التصنيعية-الزراعية ،وذلك بهدف الح ّد من التو ّجهات الريع ّية االحتكارية للسوق واالقتصاد
اللبنانيني ،والتي تق ّوض عملية النهوض والتطور والتنمية النتاجية واملعرفية ،وتراكم
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البطالة والفقر والفساد .ويكمن البديل يف تعزيز اتجاهات الرتاكم النتاجي وليس املايل
البحت ،واكتساب آليات التطور التقني واملعريف.
إعادة االعتبار آلليات مامرسة الحقوق والحريات النقابية ملا لها من دو ٍر حيوي ومحوري يف
تنشيط حركة العمل وتفعيل إنتاجيتها ،عرب الدفاع عن حقوق العامل وحامية مكتسباتهم
ويصب هذا يف مصلحة خلق اقتصا ٍد منتج أكرث عدالة ،مام يع ّزز النمو
وتنظيم شؤونهم.
ّ
ويساهم يف التنمية الشاملة .وما مظاهر الحراك املطلبي التي نشهدها بني الفينة والخرى
ري عن الحاجة املل ّحة إىل هذه اآلليات.
إال تعب ٌ
ٍ
ضعف بنيوي ومؤسسايت ،وذلك ملا
تقوية منظومة شبكة المان االجتامعي التي تعاين من
لها من دو ٍر يف حامية المن االجتامعي والتخفيف من هجرة الطاقات الشبابية النتاجية.
إيجاد الوسائل لخلق فرص عمل نظامية لليد العاملة العالية املهارة والقل مهارة عىل
السواء ،عن طريق البناء عىل القطاعات املعرفية النتاجية الحديثة التي توفّر لليد العاملة
اللبنانية ميزة تفاضلية وأفضلية تنافسية ،خاصة إذا ما تلقّت التأهيل والتدريب املناسبني،
كقطاعات الصناعة ،والزراعة ،واملعلوماتية ،واالتصاالت ،والطاقة البديلة واملتجددة،
والطاقة املائية ،وهندسة البيئة .هذا بالضافة إىل االختصاصات املتعلقة بطاقة لبنان
النفطية الكامنة ،كهندسة البرتول ،والصناعات النفطية ،واختصاصات القوانني املتعلقة
بالطاقة ،واختصاصات الحفر والتنقيب والصيانة.
االشرتاك املبارش للدولة يف مجال النتاج واالستثامر النتاجي مع قوى السوق املحيل
واالستثامر الجنبي يف إدارة وتنفيذ وتسويق ومتويل برنامج متكامل للتصنيع والتنمية
xix
الشاملة.

 .4مبادرات مرصف لبنان يف خدمة العلم والعمل
يأخذ مرصف لبنان عىل عاتقه منذ تأسيسه ،وبشكلٍ خاص خالل العقدين املاضيني ،مامرسة
صالحياته كسلط ٍة نقدية برؤي ٍة تنموي ٍة شامل ٍة ومستدامة ،واضعا نصب عينيه تثبيت االستقرار
النقدي والنمو االقتصادي والحصانة املالية واملناعة املرصفية والمن االجتامعي .ويف سبيل
ذلك ،يحرص املركزي عىل تجاوز التحديات التي تفرضها الزمات التي يشهدها النظام املايل
العاملي وسط تداعيات أزمته العاملية ،وتعاين منها منطقتنا بنتائجها املفصلية عىل املستويني
السيايس واالقتصادي ،ويعايشها وطننا عرب ّ
تعرث مؤسساته وأعباء اقتصاده .وهنا تربز الهمية
االسرتاتيجية للدور الحيوي الذي تؤ ّديه السلطة االقتصادية-النقدية ،مصحوبة بالقطاع املرصيف-
املايل ،يف صيانة وتفعيل المن االجتامعي-االقتصادي يف أبعاده املالية والتنموية لسد ما ميكن
ٍ
ثغرات عىل الصعيد االقتصادي-االجتامعي-التنموي .يف هذا السياق ،تتبلور تو ّجهات مرصف
من
لبنان يف انتهاج سياس ٍة نقدي ٍة غري تقليدية ،أضحت منوذجا يُحتذى به يف املصارف املركزية
ٍ
ٍ
وهندسات توازن بني صيانة االقتصاد وتنمية املجتمع.
مبادرات
العاملية ،وتقوم عىل
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ري من مبادرات مرصف لبنان يف خانة متكني التعليم
ويف املضامر الذي نبحث فيه،
يصب كث ٌ
ّ
وتفعيل العمل .فقد مت ّيزت مبادرات مرصف لبنان غري التقليدية بنجاعتها يف ابتداع املبادرات
وابتكار الحلول يف مواجهة التحديات االجتامعية-االقتصادية-البيئية من خالل إطالق املبادرات
التحفيزية للمصارف يف مجال التسليف إىل القطاع الخاص واملؤسسات الصغرية واملتوسطة
ٍ
مزيد من فرص
بغية االستثامر يف القطاعات النتاجية والسكنية والبيئية والتعليمية ،وتأمني
العمل وإعادة تكوين الطبقة الوسطى ،وذلك بفوائد مقبولة عن طريق إعفاء املصارف من جز ٍء
ٍ
قروض لها بفوائد متدنّية .يف هذا الطار ،تخطّت القروض السكنية
من احتياطها اللزامي وتوفري
الـمئة ألف ،وبلغت قروض التعليم الجامعي خمسني ألفا ،بنسبة فائد ٍة ال تتجاوز الثالثة باملئة.
وقد بلغ مجموع قيم الرزم التحفيزية منذ إطالقها عام  ،2013ما يوازي الـ  5مليارات دوالر،
مسا ِهمة بـ  50باملئة من النمو املحقّق خالل العوام  2013و 2014و .2015ونظرا الستمرار
الصعوبات السياسية واالقتصادية وانعكاساتها السلبية عىل النمو الذي يتوقّع أن يقارب الصفر
باملئة هذا العام ،اتخذ املجلس املركزي مؤخرا قرارا بإطالق رزمة تحفيزات جديدة للعام 2013
تبلغ املليار دوالر.
فضال عن ذلك ،قام مرصف لبنان بتأمني موارد الرسملة لقطاع اقتصاد املعرفة والرشكات
م ذلك من
رصف هذا القطاع نحو  300مليون دوالر .وقد ت ّ
الناشئة ،بابتكار هندسة مالية تضع بت ّ
ٍ
تسليفات دون فائدة مقابل املساهامت التي تقوم بها يف الرشكات التي
خالل منح املصارف
تعنى باقتصاد املعرفة وذلك ضمن عدة رشوط ،من ضمنها مدى مساهمة املرشوع يف النمو
االقتصادي واالجتامعي ويف توفري فرص عمل يف السوق املحلية ،وتاليا زيادة الرثوة الوطنية
م توظيف أكرث
اللبنانية ،ودعم املهارات الفكرية البداعية يف أوساط الشباب بشكلٍ خاص .وقد ت ّ
من  250مليون دوالر يف هذا القطاع حتى اآلن ،والذي يُعترب قطاعا إنتاجيا واعدا للبنان ،كام
القطاع املايل وقطاع النفط والغاز .وبالضافة إىل دعم اقتصاد املعرفة ،يهدف التعميم اىل
تحفيز آليات تأسيس رشكات جديدة يف لبنان ،والتي قد تتح ّول يف املستقبل اىل رشكات مساهمة
قابلة لغناء االقتصاد الوطني وتوفري فرص عمل جديدة وتعزيز عمل السوق املالية ،حيث أن
موضوع التعميم هو عملية الرسملة وليس القراض ،إذ أنه يوفّر آلية للمصارف اللبنانية يك
تشارك يف رأس مال تلك الرشكات الناشئة .وبالتايل ،فإن التعميم يجنّب القطاع الخاص عبء
كلفة الدين الذي ميكن أن يحد من إمكانات االستثامر لدى املؤسسات .كام قام مرصف لبنان
بإطالق مبادرتني تقضيان بإنشاء مخيامت إعدادية  /تدريبية  /تحفيزية ) (Boot Campsلتشجيع
الطالب أصحاب الفكار الخالقة بغية تطويرها إىل مشاريع عملية ،وعليه ،االرتقاء باالبتكار من
الفكرة ( )Inventionإىل حني إيصالها إىل السوق ( .)Innovationهذا بالضافة إىل دعمه للرشكات
رسعة لألعامل يف لبنان ،من خالل إطالقه للمنصة التكنولوجية الرقمية.
امل ّ
ويف ذات الطار الهادف إىل دعم مختلف القطاعات النتاجية ،أصدر مرصف لبنان مؤخرا تعميام
ٍ
قروض مدعومة لقطاع إنتاج العامل الفنية يف لبنان ،من أفالم سينامئية أو
نص عىل منح
ي ّ
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تلفزيونية أو أعام ٍل روائية أو وثائقية أو تثقيفية أو مرسحية .وتأيت هذه املبادرة لعادة االعتبار
لقطا ٍع لطاملا مت ّيز فيه لبنان ،كجز ٍء من بيئته الثقافية الغنية وإرثه البداعي .وميكن لهذا القرض
أن ميتد عىل مدى  13عاما ،عىل أن يتم تنفيذ ما ال يقل عن  90باملئة من العمل يف لبنان.
 .5الخامتة
ختاما ،إن ملوضوعي العلم والعمل ميز ٌة ال بل قدسي ٌة خاصة ،لطاملا ذكرتها تعاليم الديانات
الساموية ِ
خ بينهام وقطيع ٍة بني
م الفالسفة .وبهذا املنطق ،إن كل ما من شأنه إحداث رش ٍ
وح َك ُ
وتجديف وفسا ٌد وخطيئة .فكيف إذا كانت هذه الخطيئة ت ُرتكب
مك ّوناتهام ومفاعيلهام لهو هرطق ٌة
ٌ
بحق نَبْ ِ
ض المة وفلذات الكباد وأمل املستقبل ..أال وهم الشباب؟
ّ
وشكرا.
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