
بإمكان القطاع العاّم أن يخفف من العوامل التي 
تسبب هجرة الشباب

يفضل الشباب، ذكوراً وإناثاً، مغادرة لبنان بشكل مؤقت أو نهائي للعمل خارجاً، مما يقّلص من الثروة البشرية 
واجملتمعية للبلد. ومبا أن العوامل اخلارجية التي جتذب الشباب للهجرة ال ميكن تغييرها، فإن احلمل يبقى على 

كاهل املؤسسات الرسمية في لبنان لتحّد من العوامل الداخلية التي تدفع بالشباب للهجرة. 
ويضيق الهرم السكاني في لبنان عند فئة الشباب من عمر 20-35، بحسب الباحث واخلبير االقتصادي 

جاد شعبان، املهتم أيضاً بقضايا الشباب في العالم العربي. 
كما أن معظم من يهاجرون من الشباب إلى أمريكا الشمالية وأوروبا، تلقوا أكثر من ثالثة عشر عاماً 

من التعليم، مما يشكل ظاهرة نزيف األدمغة” 
املنتش��رة بش��كل كبير. “نزي��ف األدمغة هي 

حقيقة في لبنان،” أّكد شعبان.
وج��اء حديث ش��عبان خ��الل محاضرة 
ألقاها ف��ي اجلامعة األمريكية في بيروت حتت 
عن��وان: “نزيف األدمغ��ة: األس��باب واحللول”، 
ونظمه��ا جتمع خريج��و اجلامع��ة األمريكية 
ف��ي بيروت – ف��رع جبل لبنان. ورع��ى احملاضرة 
رئيس اجلامع��ة، بيتر دورمان، ممث��الً بالدكتورة 
إميان نويه��ض، عميدة كلية العلوم الصحية. 
وأشارت نويهض في كلمتها إلى ثالثة نقاط: 
هجرة الشباب العربي املثّقف خارج أوطانهم؛ 
ابتعاد الش��باب العربي املثّق��ف عن القضايا 
السياسية واالجتماعية في أوطانهم؛ وفشل 
الدول في تأمني حّد أدنى أساسي من اخلدمات 

احلكومية في مجال التعليم. 
ويقود ش��عبان حالياً مش��روعاً بحثياً 
يه��دف الستكش��اف العالق��ة ب��ني درج��ات 
التعليم العالي ومجاالت التوظيف في لبنان. 
ويبح��ث املش��روع كحالة دراس��ية اخلريجني 
من أربع جامعات رئيس��ية في لبنان، وعملية 
انتقالهم من الدراس��ة إلى س��وق العمل، مبا 
ف��ي ذلك دوافع العم��ل وتقييمهم أو رضاهم 
بوظائفهم. هذا املشروع يتم برعاية مشتركة 

ب��ني مكتب عالقات اخلريج��ني في اجلامعة األمريكية ف��ي بيروت و معهد عصام فارس للسياس��ات العامة 
والشؤون الدولية )فارس(.

وأطلق »فارس« منتدى السياسات العامة و البحث عن الشباب في العالم العربي خالل العام 2008، 
م��ع برنامجني آخرين. ويس��عى البرنامج إلى أن يش��ّكل نقط��ة التقاء ومصدر معلوم��ات للباحثني وصناع 
الق��رار ف��ي هذا اجملال، ولإلحاطة بش��كل واٍف بواقع الش��باب العربي بتعقيداته وتفاصيله. ويرأس ش��عبان 
اجمللس االستش��اري لألس��اتذة الباحثني في البرنامج. كما يهدف البرنامج إلى إصدار األبحاث وتفعيل آليات 

للتنسيق بني املعنيني، باحثني وصناع قرار، محليني ودوليني. 

احملّصلة النهائية لنزيف األدمغة: سلبية
يصف شعبان هجرة الشباب في لبنان ب� »ظاهرة هجرة مزمنة«، تتشكل بفعل عوامل دفع وجذب مختلفة. 

معه��د عصام فارس للسياس��ات 
العامة والش��ؤون الدولي��ة )فارس( 
التاب��ع للجامع��ة األميركي��ة في 
بي��روت، هو معهد بحثي تأس��س في س��نة 
2006، بهدف رعاية واستثمار األبحاث املتعلقة 
بالسياسات العامة للباحثني واألكادمييني، وفي 
مطلعه��م األس��اتذة والباحث��ني ف��ي اجلامعة 
األمريكية في بيروت، وللمس��اهمة إيجابياً في 
الش��ؤون املتعلق��ة بصناعة الق��رار والعالقات 

الدولية في العالم العربي. 
ويس��عى معه��د عصام ف��ارس ليك��ون مجاالً 
مدني��اً مفتوح��اً، دينامي��كاً ومحاي��داً، تتالقى 
وتتمّثل فيه جمي��ع األفكار واالجتاهات املوجودة 
ف��ي اجملتمع. وتتمثل أهداف املعهد ب� : )1( الرفع 
من مس��توى النقاش��ات املتعلقة بالسياسات 
العامة وصناعة الق��رار في العالم العربي وفي 
اخلارج؛ )2( حتس��ني مس��اهمة العال��م العربي 
في الش��ؤون الدولية؛ )3( إث��راء عملية التفاعل 
بني الباحثني واملس��ؤولني والفاعلني في اجملتمع 

املدني، في الشرق األوسط وفي اخلارج.   2
00

9 
ي

ان
لث

ن ا
نو

كا
 )2

(
رار 

لق
ع ا

ّنا
ص

ني و
حث

با
لل

ت 
را

ك
مذ

توصيات بخصوص السياسات:
يجب على مؤسسات القطاع العام:

- التع��اون مع املؤسس��ات اخلاصة وتش��كيل مجموعة 
دراس��ية إلص��دار املعلومات احمللية والرس��مية حول 

الهجرة وأشكالها ومدى انتشارها.

- القي��ام بإصالح��ات تخفف من الكلفة املعيش��ية وأن 
تش��ّجع وتدعم الق��روض الس��كنية الغير مكلفة 

للشباب واخلريجني اجلدد. 

- االس��تثمار بش��كل أفض��ل ف��ي ف��رص عم��ل املهن 
االختصاصية ضمن القطاع العام.

- تسهيل عمل املؤسس��ات والشرك التجارية من خالل 
تخفي��ف كلف��ة خدم��ات االتص��االت والتكالي��ف 

املتعلقة بإنشاء مثل هذه املؤسسات والشرك.

جاد شعبان
أستاذ برتبة مساعد في قسم العلوم الزراعية 
- كلي��ة الزراع��ة وعل��وم الغ��ذاء ف��ي اجلامعة 

األمريكية في بيروت.



يسعى منتدى السياسات العامة 
و البح��ث عن الش��باب في العالم 
العربي إلى توفير قاع��دة معلوماتية بحثية 
باإلضاف��ة إل��ى آلية تنس��يقية ومس��ّرعة، بل 
ونقط��ة انط��الق لكل م��ا يخّص السياس��ات 
العام��ة لش��ؤون الش��باب في العال��م العربي 
وللمعني��ني مبثل ه��ذه األبحاث والسياس��ات، 
س��واًء كان��وا م��ن داخ��ل املنطق��ة العربية أو 
خارجه��ا. ويهدف البرنامج إلى نش��ر وتبادل ما 
يتم التوص��ل إليه من اس��تنتاجات وخالصات، 
م��ع التركيز على التجارب املش��تركة والدروس 
املس��تخلصة املتعلق��ة بالسياس��ات؛ وعل��ى 
حتديد وملء الثغرات املوجودة حالياً في القاعدة 
العربي��ة املعرفي��ة، ف��ي املواضي��ع الت��ي متس 
الش��باب العرب��ي، مبا فيه��ا: التربي��ة، واحلكم، 

والصحة العامة، واملشاركة املدنية. 

مدير معهد عصام فارس رامي خوري 
زينة صواف            منّسقة البرامج

عوام��ل اجلذب هي الظ��روف اخلارجية التي جتذب الش��باب للهجرة، مثل املدخول املرتفع ف��ي الدول العربية 
الغنية بالنفط، وبيئة عمل واعدة أكثر، ووجود ثقافة مهنية احترافية. كما أن وجود ش��بكات من اللبنانيني 

املغتربني املستقرة في اخلارج يسّهل من انتقال الشباب.
“لكن عوامل اجلذب هذه ال ميكن التحكم بها أو إبطالها،” بحسب شعبان.

إن النتائج الس��لبية لنزيف األدمغة تفوق بش��كل واض��ح اإليجابيات، مما يس��تدعي ضرورة التعامل 
الف��وري مع هذه الظاهرة من خالل السياس��ات؛ فالعائ��الت اللبنانية تنفق على تعلي��م أجيالها الصاعدة، 
لتعود عائدات األخيرة على بلدان ومجتمعات أخرى؛ كما أن البلد يخسر رأس ماله البشري واحلصة األكبر من 
األي��ادي العاملة. أما ما يعود عليه من فوائد مادية وحتويالت مالية، تقّدر قيمتها بأربعة مليارات ونصف دوالر 
أمريكي س��نوياً، فإنها تنفق بش��كل أساسي على السلع االس��تهالكية املكلفة. وهكذا فإن خطر الهجرة 

على املدى الطويل هو خطر حقيقي يهدد النمو االقتصادي واالجتماعي-اخلدماتي للبلد.

يجب أن تكون الهجرة فرصًة للشباب ال هدفاً
تش��ير احصائيات توظيف وهجرة الش��باب إلى ضرورة استحداث سياس��ات تخفف من عوامل الدفع التي 
تؤدي إلى هجرة الش��باب خ��ارج الوطن. ويتمنى أكثر م��ن ثلث اخلريجني اجلامعيني الهجرة بش��كل دائم، أو 

املغ��ادرة مؤقت��اً بحس��ب احص��اء أجرت��ه 
جامعة القديس يوس��ف في العام 2003. 
وترتفع هذه النس��بة ب��ني خريجي كليات 

الهندسة والطب واملعلوماتية حتديداً. 
وعوامل الدفع ه��ي الظروف احمللية 
التي تدفع الش��باب إلى الهجرة. وبس��بب 
الالس��تقرار السياسي الذي يعيشه لبنان 
التكالي��ف  من��ذ 1975 تقريب��اً، وكذل��ك 
املرتفعة للمعيش��ة، ف��إن الهجرة تصبح 
ه��دف الش��باب واخلريج��ني اجل��دد. كم��ا 
أن الف��ارق ب��ني املؤه��الت التعليمي��ة وبني 
الفرص املوج��ودة في س��وق العمل احمللي، 
يدف��ع بالش��باب للبحث خارج��اً عن فرص 

واعدة أكثر. كما أن الش��باب يتم تش��جيعهم على التخصص في مجاالت مشبعة وغير مطلوبة، كالطب 
والهندسة، في حني هناك مجاالت تخصصية أخرى مطلوبة مثل إدارة القطاع الصحي والعمليات، وكذلك 

.)agribusiness( في مجال الصناعات والشرك الزراعية
وال تش��جع التكاليف العالية النش��اء املؤسس��ات التجارية والصناعية أي من املس��تثمرين أو رجال 
األعمال الش��باب على انش��اء مؤسس��اتهم، ويزيد من قلقهم أيضاً غياب التش��ريعات والقوانني الفعالة 

والكافية في هذا اجملال.
وختم ش��عبان: “على احلكومة أن توفر احلوافز للش��باب اللبناني املتخصص واحملترف للبقاء في لبنان، 

ألن ذلك حقه الدستوري. الهجرة يجب أن تكون فرصًة، ال هدفاً.”      

معهد عصام فارس للسياس��ات 
العامة والشؤون الدولية

 (DTS( 408 - مبنى ديانا متاري صّباغ
صندوق بريد 11-0236، رياض الصلح

بيروت 2020 1107، لبنان
هاتف:  350000-1-961  مقسم: 4150

فاكس: 961-1-737627

املوقع االلكتروني ملعهد عصام فارس
staff.aub.edu.lb/~webifi/

القناة اخلاصة باجلامعة األميركية في 
YouTube �بيروت على ال

www.youtube.com/AUBatLebanon

موقع اجلامعة األميركية في بيروت
www.aub.edu.lb

 الفارق بين المؤهالت 
التعليمية وبين الفرص 

الموجودة في سوق العمل 
المحلي، يدفع بالشباب 

للبحث خارجًا عن فرص واعدة 
أكثر. 


