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ب�شـرية

أي دور للقيـــادات ال�شابـــة
� ّ
الـمقبلـــة؟
فـــي الـمرحلـــة
ُ

�أي دور للقيادات ال�شابة يف املرحلة املقبلة؟ هذا ال�س�ؤال طرحه منتدى االقت�صاد العربي يف �إحدى جل�ساته امتداداً لالهتمام
الذي يوليه للقيادات ال�شابة منذ �سنوات �أي منذ انطالق منتدى االقت�صاد والأعمال للقيادات ال�شابة.
وقد ا�ستقطبت هذه اجلل�سة عدداً كبرياً من طالب اجلامعات اللبنانية يتقدمهم عدد من �أع�ضاء حكومة الظل ال�شبابية.
�شارك يف هذه اجلل�سة وزير البيئة حممد رحال ،ومدير املركز الإقليمي للم�ساعدة الفنية لل�شرق الأو�سط التابع ل�صندوق
النقد الدويل �سعاده ال�شامي ،وامل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�شركة  Auto Networkيف الإمارات العربية املتحدة حممد
جهمناين ،و�أدار اجلل�سة املدير العام امل�ساعد ملجموعة االقت�صاد والأعمال الزميل في�صل �أبو زكي.
الوزير رحال �شدّد على �أهمية توفري التعليم
ال�صحيح لل�شباب كي ال ينزلقوا �إىل اجتاهات
�سلبية ،بينما ر�أى ال�شامي �أن��ه من ال�ضروري
العمل بكل الو�سائل ملكافحة البطالة و�إيجاد فر�ص
عمل ،يف حني اعترب جهمناين �أن امل�س�ؤولية
يتحملها �أربعة �أطراف هم :امل�ستثمرون الأثرياء
والإعالم واحلكومات ،والقيادات ال�شابة.

ال�شباب؛ الديكتاتورية؛ والأ�صولية

وزير البيئة حممد رحال قال�" :أنا �أ�صغر وزير
يف احلكومة اللبنانية واعتقد �أن هذا التوزير يل
كان ر�سال ًة من قبل دول��ة رئي�س احلكومة ب�أن
لل�شباب دور ًا يف �سيا�سة هذا البلد على �صعيد
اتخاذ القرار ،وهذا ي�ضع على عاتقي م�س�ؤولية
م�ضاعفة" .منذ فرتة �ست �سنوات �أنهيت مرحلة
ال��درا��س��ة م��ن اجلامعة اللبنانية ،و�أن��ا قريب
من �أمور ال�شباب وحني كنت يف اجلامعة كنت
�أ�شارك يف كافة الفعاليات الطالبية وكنا نرت�شح
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للإنتخابات الطالبية يف اجلامعة اللبنانية لأنه
ك��ان��ت لنا مطالب حمقة يف �أك�ث�ر اجلامعات
فقر ًا من حيث التجهيزات والرتتيبات املطلوبة
التي تلبي طموحات الطالب كما يف اجلامعات
اخل��ا��ص��ة ،وه��ذا دور مهم ي�ستطيع �أن يلعبه
ال�شباب ويكونوا يف �سدة امل�س�ؤولية".
ولفت �إىل �أن لل�شباب دور ًا �أ�سا�سي ًا يف التغيري
وهم من ي�صنعون امل�ستقبل ،م�شري ًا �إىل �أن �أغلب
ال�ث��ورات التي ح�صلت عرب التاريخ كانت من
خالل ال�شباب وانطلقت من اجلامعات معترب ًا
�أن الإحت��اد الوطني لطالب اجلامعة اللبنانية
لا قبل احل ��رب الأه�ل�ي��ة ل��درج��ة �أنه
ك��ان ف��اع� ً
ي�ستطيع ا�سقاط حكومة.
وقال" :نالحظ يف �أغلب الأنظمة الديكتاتورية
�أن �أغلب الأمور ق�ساو ًة وديكتاتورية التي متار�س
تكون على الأم��اك��ن التي يتجمع فيها ال�شباب
املتعلم واملثقف والتي تطالب مب�صلحة البالد
والتغيري .فالذين هدموا حائط برلني بني �أملانيا

ال�شرقية والغربية هم من ال�شباب ،ونالحظ
�أي�ض ًا �أن اغلب احلركات الأ�صولية والإرهابية
تقوم يف مكان يتواجد فيه جيل كبري من ال�شباب
الذين مل تتوفر لهم احلياة الكرمية من تعليم
وطبابة وهذا ما ي�شجعهم على الدخول ب�سهولة
يف هذه املنظمات مقابل مبالغ مالية ب�سيطة.
وم��ن هنا �أق��ول �أن هناك واج�ب� ًا على ال�شباب
وعلى امل�س�ؤولني والدولة والأه��ل ،فالدولة التي
يهمها م�ستقبلها وازدهارها عليها �أن ت�ؤمن �أدنى
مقومات احلياة الكرمية ل�شبابها ،فهناك بع�ض
املناطق مث ًال يف افغان�ستان مينعون الفتيات من
دخ��ول امل��دار���س وه��م بذلك يو�صلون املجتمع
اىل ال��دم��ار .ويف لبنان �أغلب الأم��ور ال�سلبية
والإيجابية التي ح�صلت كان لل�شباب دور بارز
فيها ،وع�ل��ى ال��دول��ة �أن ت�ق��دم �أدن ��ى مقومات
احلياة الالئقة كي حت�صل على جمتمع �شاب
ومنتج .فال�شباب املتواجدون حالي ًا يف اجلامعات
هم م�ستقب ًال موظفو الدولة يف كافة الوزارات

وامل�ؤ�س�سات وه��م الأط�ب��اء وامل��دراء واملعلمون.
وعندما نربي يف البيوت �أجيا ًال �صاحلة �ستكون
�صاحلة لأية وظيفة يعمل بها �أبناء هذا اجليل
يف امل�ستقبل �إن كان يف القطاع العام �أو اخلا�ص.
وال�شباب ال�صاحلون الذين يدخلون القطاع
العام لن يقبلوا بالتزوير او الر�شوة ال�سائدة يف
الدولة وهذا كله نتاج الرتبية ال�صحيحة املعتمدة
يف البيوت واملدار�س واجلامعات".

�أهمية التخطيط الـ ُم�س َبق

و�أ� �ض��اف رح���ال" :عندما ي��دخ��ل الطالب �إىل
اجلامعة ال يعرف اي اخت�صا�ص �سيختار ب�سبب
غياب التوعية على متطلبات �سوق العمل احلالية
ومن املفرو�ض توجيه ال�شباب ب�شكل �صحيح كي
يقوموا بالإخت�صا�صات الالزمة واملطلوبة حتى ال
يكون لدينا  1000مهند�س مدين و  10مهند�سني
معماريني وحتى ال يكون هناك �آالف الأطباء وال
يوجد ممر�ضون ،فمن املفرو�ض العمل على توجيه
�صحيحلإدخالال�شبابعلىالإخت�صا�صال�صحيح
الذي تتوفر فيه فر�ص العمل خ�صو�ص ًا �أن هناك
م�شكلة بطالة وخ�صو�ص ًا من املتخرجني اجلدد
نتيجة عدم التخطيط امل�سبق لأي اخت�صا�ص".
وتابع� ":أنا در�ست احلقوق يف اجلامعة اللبنانية
وكنا نتظاهر يف الكلية حتى ي�ؤمنوا لنا �صفوف ًا
ال تدخلها مياه الأمطار ،فعلى الدولة �أن ت�ؤمن
لطالب اجلامعة اللبنانية الأ�شياء نف�سها التي
ت�ؤمن يف اجلامعات اخلا�صة كي ي�ستطيع الطالب
�أن يفكر بالأمور العلمية البعيدة وال ي�شغل تفكريه
ب�أمور ب�سيطة".
و�أ�شار �إىل �أن وزارة البيئة م�ستحدثة منذ العام
 1993و�أنه قبل ان�شاء هذه ال��وزارة كان املجتمع
املدين يحافظ على البيئة �أكرث مما حتافظ عليه
الدولة اليوم وهذا املجتمع املدين هو من ال�شباب
بن�سبة  80يف املئة .
واختتم متمني ًا �أن يقدر على معاجلة م�شاكل
ال�شباب اللبناين كونه موجود ًا يف احلكومة حالي ًا
داع�ي� ًا �إ ّي��اه��م اىل توجيه افكارهم اىل الأم��ور
املنتجة ،طالب ًا من ال��دول��ة الإهتمام باملناطق
النائية وال�ب�ع�ي��دة ك��ي ت ��ؤم��ن احل �ي��اة الكرمية
لكل مواطنيه! ومت�ن��ى على ال�شباب العاملني
يف القطاعني العام واخلا�ص ت�صويب �أمورهم
للحدّمن هجرة ال�شباب.

حممد رحال:

الوزيرحممد رحال

�سعاده ال�شامي

ب��د�أ �سعاده ال�شامي حديثه م�شري ًا اىل �أن ال
مفارقة بني مهامه يف �صندوق النقد الدويل
وم���ش��ارك�ت��ه يف ه��ذه اجلل�سة لأن لل�صندوق
مبادرة مع ال�شباب يف ال�شرق الأو�سط كان قد
�أطلقها يف �أوائل العام  2010حيث �أقام حوار ًا
مع  8جامعات يف املنطقة وهي (لبنان ،الأردن،
م�صر ،تون�س ،املغرب ،الإمارات ،اململكة العربية
ال�سعودية ،وباك�ستان).
وق��ال ال�شامي" :كان يل ال�شرف بامل�شاركة
ببع�ض هذه اجلل�سات التي تهدف �إىل الإطالع
على هموم ال�شباب الإقت�صادية ونظرتهم اىل
م�ستقبل ال�شرق الأو�سط بالإ�ضافة اىل م�شاكلهم
الإقت�صادية ،كل هذه الأمور مت بحثها مع ال�شباب
حيث ا�ستمعنا اىل حكمتهم واكت�شفنا �أن لديهم
ط��روح��ات جيدة ملعاجلة الأم ��ور الإقت�صادية
ولديهم م�شاكل كبرية ،هذا يعني �أن العمر لي�س
مقيا�س ًا بل لل�شباب �أراء جيدة".
و�أ��ض��اف" :الهم الأ�سا�سي ل�شباب تلك الدول
هي البطالة خ�صو�ص ًا التي حتدث مع ال�شباب
املتخرجني وال�س�ؤال ال��ذي يطرح دائم ًا ما هي
�أ�سواق العمل وما هو املطلوب؟

كل املوا�ضيع التي طرحت يف هذه اجلل�سات لها
عالقة ب�شكل مبا�شر مب�س�ألة البطالة ،وكيفية
خلق فر�ص عمل يف ظل هذه الأزمة العاملية التي
ح�صلت م�ؤخراً ،واملوا�ضيع الأخرى التي طرحت
�أي�ض ًا يف هذه احللقات هو مو�ضوع الإ�ستثمار
ومو�ضوع الإ�ستقرار ال�سيا�سي ،وم��دى انفتاح
الدول على العاملية ودور �صندوق النقد الدويل
يف املنطقة.
ومبا �أننا نعتقد �أن املنطقة مل تت�أثر كثري ًا بالأزمة
ولكن هناك ت�أثري على الدول غري النفطية من
حيث التدين يف التحويالت اخلارجية وانخفا�ض
يف ال�صادرات وال�سياحة .وال�س�ؤال الذي يطرح
ه��و ع��ن ت ��أث�ير الأزم���ة العاملية على العمالة،
وباحلقيقة اث��رت الأزم��ة العاملية على العمالة
بثالث نواحٍ وهي:
• الإنكما�ش احلا�صل يف القطاع العام ،الذي
يوظف ثلث اليد العاملة املوجودة وعدم التو�سع
يف هذا القطاع �سيخلق نق�ص ًا يف فر�ص العمل
املتاحة لل�شباب.
• حم��دودي��ة ح�ج��م ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص وعدم
ا�ستيعابه الفائ�ض من املتخرجني يف اجلامعات
وهو ال يقدر �أن يحل مكان القطاع العام.

البطالة ه ّم �أ�سا�سي

لل�شباب دور �أ�سا�سي يف التغيري و�صنع امل�ستقبل
املطلوب توفري فر�ص عمل لل ُمتخ ِّرجني اجلدد
م ــن خـ ــالل م ــواءم ــة االخت�ص ــا�ص ــات
م ــع احتيـ ــاج ــات �س ــوق العم ــل

�سعاده ال�شامي:

ال�شباب لديهم قلق حول البطالة
و�أ�سئلة دائمة حول اجتاهات �أ�سواق العمل
النظام التعليمي يف املنطقة غري م�ؤهل
لتخريج �شباب يجدون فر�ص عمل
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حممد جهمناين

• مو�ضوع الرتبية ونظام التعليم ،فهل ي�سمح
ه��ذا النظام بايجاد فر�ص عمل؟ ك��ان هناك
اج�م��اع م��ن ال�شباب ان النظام التعليمي يف
املنطقة غ�ير م��ؤه��ل لتخريج �شبان و�شابات
يجدون فر�ص عمل لأن هناك فجوة بني نوعية
الطلب والعر�ض وهناك نوع من الإخت�صا�صات
يف جامعاتنا ال طلب عليها يف �سوق العمل.

حت ّدي املنهج التعليمي

و�أ�شار ال�شامي �إىل �أن ال�شباب طالبوا بتغيري
املناهج التعليمية كي ت�سمح تلك املناهج بت�أمني
�سوق العمل املطلوب م��ن حيث التكنولوجيا
والإت�صاالت.
و�شدد على �ضرورة التوجيه بعد املرحلة الثانوية
كي يعرف ال�شباب فر�ص العمل املتاحة ،الفت ًا
�إىل �أن ال�شباب ط��رح��وا �أي�ض ًا عملية زيادة

حممد جهمناين

الإ�ستثمار لزيادة النمو وخلق فر�ص عمل ،وهذا
مرتبط بالإ�ستقرار ال�سيا�سي والإقت�صادي عرب
مالية عامة �سليمة ال يكون فيها عجز كبري.
وق ��ال ال�����ش��ام��ي" :طرح ال���ش�ب��اب �أي �� �ض � ًا يف
ه��ذه اجلل�سات كيفية خلق مناخ ا�ستثماري
يجذب امل�ستثمر الأجنبي والق�ضاء على كل
ال �ب�يروق��راط �ي��ة امل��وج��ودة يف دوائ���ر ال ��دول،
وع �ل��ى ال� ��دول �أن ت�ع�م��ل ع �ل��ى خ �ل��ق امل �ب��ادرة
الفردية وت�شجيعها عرب الت�سهيالت امل�صرفية
وامل�ساعدات التقنية خللق فر�ص العمل".
ولفت اىل �أن الأزم��ة املالية اث��رت على الدول
املنفتحة على الأ�سواق العاملية والدول التي مل
تت�أثر بالأزمة العاملية كانت ذات اقت�صادات
مغلقة ،وطرح بع�ض ال�شباب يف الندوات التي
ح�صلت ب ��أن تعتمد ال��دول على نف�سها حتى
تتفادى �أزمات مماثلة يف امل�ستقبل ،فيما �أ�شار
ط�لاب �آخ��رون ب��أن العوملة مل يعد من املمكن
التخل�ص منها والإنغالق �سيغيب الفر�ص عن
تلك الدول.
و�أ�شار اىل مطالبة ال�شباب بدور �أكرب لل�صندوق
ال��دويل وعلى �أن ال يقت�صر دوره فقط على
الأمور الإ�ست�شارية بل تطبيق هذه الإ�ست�شارات
للق�ضاء على الف�ساد.

 4حماور

من جهته ,قال حممد جهمناين" :لن �أ�ضيف
الكثري ولكن �أحب �أن �أخل�ص امل�شكلة يف �أربعة
حماور و�أنا ال �أريد �أن �أتكلم عن الأزمة املالية
لأن �شعوب املنطقة العربية منذ ع�شرات ال�سنني
يعي�شون يف �أزمة مالية ،واملحاور الأربعة هي:
امل�ستثمرون الأث��ري��اء ،الإع�ل�ام ،احلكومات،
والقيادات ال�شابة.
فبالن�سبة للمحور الأول ف��إن �أغنى ان�سان يف
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم�يرك �ي��ة ك��ان ل��ه هدف
يف حياته وه��و ان���ش��اء كمبيوتر لي�س بهدف

الـم�سـ ـ�ؤوليـ ــة الكبـ ــرى علـ ــى امل�ستثمـ ــريـ ــن الأث ـ ــريـ ــاء
وعل ــى الإع ـ ــالم الع ــرب ـ ــي
ال�شب ــاب العرب ــي ي�ص ــرف �سنويـ ـاً  5مليـ ــارات دوالر
على ر�سائل الـ  SMSلال�شرتاك فـي برامــج تلفزيوني ــة
ل ــم �أ�ستط ــع ت�أ�سيـ ــ�س �شـ ــركتـ ــي ف ــي بلـ ــدي
فت ــوجّ ه ــت �إلـ ــى ه ــون ــغ ك ــونـ ــغ
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�شخ�صي او مناطقي بل بهدف عــــاملي وا�ســــع.
ق ��ام مب���ش��روع��ه وحل �ق��ه ال �ع��امل �أج �م��ع وه��ذا
ال�شخ�ص هو بيل غيت�س ،و�أق�صد القول �أن
على امل�ستثمر العربي �أن يكون م�س�ؤوالً ،لأن
احلقيقة تظهر �أن �أغنى امل�ستثمرين العرب
عندما حوّل ا�ستثماراته من الغرب اىل الدول
العربية ا�ستثمر باملغنني والفنانني و�أ�صبح ينتج
 100مغن كل �سنة".
و�أ�� �ض ��اف" :يجب تغيري الأول ��وي ��ات العربية
و�أول ��وي ��ات امل�ستثمرين والإع�لام �ي�ين فبد ًال
من اعطاء دور للمغنّني علينا �أن نعطي دور ًا
لل�شباب الواعي واملثقف ب�أن ينقلوا هذه الأمة
م��ن ال�ع��امل الثالث �أو الأخ�ي�ر ،مث ًال الرئي�س
الربازيلي ال�شاب جعل من الإقت�صاد الربازيلي
ب�ين الأق� ��وى ع��امل �ي �اً .ع�ل��ى ال���ش�ب��اب العربي
�إج�ب��ار امل�ستثمرين العرب بتغيري �أولوياتهم
وم�شكلة امل�ستثمر ال �ع��رب��ي �أن ��ه ي �خ��اف من
الإ�ستثمارات العلمية والتكنولوجية ،بحجة
�أنها عالية املخاطر ،فهل الذين ا�ستثمروا يف
الـ  Facebookيف �سان فرن�سي�سكو جنحوا من
املرة الأوىل �أم بعد حماوالت عديدة؟
�أمّا مبا يتعلّق بالإعالم يف العامل العربي ف�إنه
مهتم بال�سوبر �ستار ،و�ستار �أك��ادمي��ي ،وهذا
الأمر يجب الإنتهاء منه وو�ضعه جانب ًا وعلينا
التطلع �إىل �أم� ��و ٍر �أخ ��رى لأن الأم� ��وال التي
ت�صرف على هذه الربامج خميفة ،فال�شباب
العربي ي�صرف �سنوي ًا على الـ  SMSللإ�شرتاك
عرب الربامج التلفزيونية  5مليارات دوالر10 ،
يف املئة منهم يف م�صر 15 ،يف املئة منهم يف
ال�سعودية والباقي يف الوطن العربي ،و�أ�صحاب
هذه املحطات �أ�صبحوا من �أكرب الأثرياء".
وطالب جهمناين من وزراء الإع�لام العرب
�إقفال هذه القنوات "لأنها لي�ست من الأولويات
وتعطي �صورة غري حقيقية عن حياة ال�شباب"،
م�شدد ًا على �أن يكون الإعالم العربي "بحجم
امل���س��ؤول�ي��ة وي���س��اع��د ال���ش�ب��اب ع �ل��ى حتقيق
م�س�ؤولياته وتطلعاته".
وقال" :عندما بد�أت بت�أ�سي�س �شركتي اخلا�صة
كان عمري � 25سنة ومل �أج��د يف ذلك الوقت
الت�شجيع من �أح��د ،حتى �أنني مل ا�ستطع فتح
فرع ل�شركتي يف بلدي لذلك ذهبت اىل هونغ
كونغ" و�أ�ضاف مت�سائالً " :ملاذا ال�شاب العربي
يتم القبول به يف هونغ كونغ والواليات املتحدة
�أكرث من الدول العربية؟"
واختتم جهمناين مطالب ًا احلكومات العربية
بت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة غري حكومية لرواد الأعمال،
وال�ترك �ي��ز ع�ل��ى الإ� �س �ت �ث �م��ار ال�ب���ش��ري املنتج
خ�صو�ص ًا �أن هناك �أم��وا ًال عربية هائلة تبني
�أن�ه��ا تخ�سر يف ال�ب��ور��ص��ات العاملية ،فحبذا
ل��و يتمّ ا�ستثمار ج��زء م��ن ه��ذه الأم ��وال على
ال�شباب العربي!
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