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اآلداب والعلوم  جمعي ة كلي اتة ألعمال ندوة فتتاحي  م اإلفي جلستك حقًّا أن أكون حاضًرا يسعدني
يس ب الترحيب بأولئك الذين جاؤوا من بعيد لالنضمام إلينا فيو ، اإلنساني ة يروت وجامعة القد 
 رمؤث  و  ساخنتتطر ق إلى موضوع  هالالهتمام اليوم ألن   ةالمثير  ملكاعمأل الحظ  الجي د يتمن  يوسف، و 
مثل هذا  مقد اخترت مإذا كنت .في اآلداب والعلوم اإلنساني ة اتنايجي كلي  ة توظيف خر  قابلي   أال وهو

يجين حول مستقبل الخر   ا يساوركمقلقً  ، بل ألن  ة بحتة فحسبليس ألسباب علمي   ذاالموضوع، فه
ص في هذا المجال  .يجين أنفسهمالخر  مع و  معكمطره ، وهو قلق أشامن التخص 

د أن  لديكم ا مهم ة  أرقام ومعطيات من المؤك  حول معد الت التوظيف وكان هناك أيًضا، على جدًّ
الضوء على األوضاع  التي ستلقيو هذه الندوة حول  تحليالت ودراسات توف رتوف ما أعتقد، وس

 قتصادي  لبنان الذي أصبح الوضع اإلينا، في لإبالنسبة . ن و يجالخر   هؤالءالتي يعيشها المختلفة 
يجين الشباب إلى الخر   ل العمالة عند مجموع، وصل معد  ة والمسي سةرهينة للمناورات السياسي   فيه

ا . مختلف المجاالت منوهم  ،في المائة 36 تتخط ى، العاطلين عن العمل من نسبة عالية جدًّ
 .وظيفة الذين ليس لديهمب الشبامن كنسبة في المائة  52رقم وضع إلى حد  ويذهب البعض 

 ،أحد أهم  الفرص الُمتاحة لخر يجي اآلداب والعلوم اإلنساني ة  كانالقطاع العام  من المعروف أن  
مجاالت صورة هي في الحقيقة   الصورة المنتشرةإن  . ةنصفهم إلى المناصب التعليمي   حيث انضم  

ال  إلى العمل في القطاع العام   ،األخرى ، أكثر من العلوم يمن شأنها أن تؤد   علمي ة المرء   فإن  ، وا 
 هنا، وفي أماكن أخرى، لم القطاع العام   ، فإن  ومع ذلك. عاطاًل عن العمل يوشك أن يجد نفسه
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العلوم اآلداب و على استيعاب العدد الكبير من أولئك الذين يحملون شهادات في  يعد قادًرا
ة، يتبي ن والعلوم اإلنساني   في اآلداب يجين الشبابر  الخ ا إلى وضع، إذا نظرنمن هنا. ةاإلنساني  

ة في جامعة جتماعي  ة واإلقتصادي  اإل الوقائع ، مرصدناا لدراسات أجراها مرصدبالفعل، وفقً  لنا،
أكثر من غيرهم للحصول على وظيفة هم من  يجين الذين يعانون فئة الخر  أن  ، القد يس يوسف

، ةى في اإلمارات والممالك النفطي  ، وحت  في العالم العربي  . ةالعلوم اإلنساني  اآلداب و يجي خر  
 سي ما ال ض النتكاسةة واآلداب، تعر  العلوم اإلنساني   يجيخر  ال سي ما لو  ،العام   التوظيف في القطاع

لديهم في ، ة في القطاع العام  ين وأولئك الذين يعملون في الشؤون اإلداري  المحلي   في الخدمةموظ  ل
 رتبطت ةا محلي  هناك سوقً  ، مع العلم أن  اآلدابة أو في العلوم اإلنساني   شهادات معظم الحاالت،

 .زبائن ي ة والناخبين الذين أصبحواشؤون األسر الب

منهم  ال ُيستهان به نصف خر يجي اآلداب والعلوم اإلنساني ة مدر سين، وعدد صبحأوكذلك األمر، 
ما تكون ظروف  بالنسبة إلى هؤالء، غالًباولكن . يعمل في القطاع الخاص  مع ذلك ال يزال 

قرار واإل في معاناة من أجل تحديد مهاراتهموكأن ها بالفعل  الشركات تبدو التوظيف صعبة ألن  
التعليم هو   أن  اًل د أو  شطة للشباب في فرنسا تؤك  االدراسة في السنوات األولى من الحياة الن. بها
ك يجب ومع ذل. يدوحالمنفذ ال ليس هلكن  و ، ةجتماعي  ساني ة واإلمنفذ رئيسي  لخر يجي العلوم اإلن عالً ف

صات  عتبارمع األخذ بعين اإل أن تكون هذه المالحظة دقيقة وهكذا، . على وجه التحديدالتخص 
أولئك بين اإلنساني ة واإلجتماعي ة، المسارات وفرص العمل المهني ة ُتفر ق بوضوح  العلوم ضمن

، ذين اختاروا علم النفس أو التنشيط اإلجتماعي  وأولئك ال الحقل األدبي  الذين تابعوا دروسهم في 
. كلي ة اآلداب والعلوم اإلنساني ة إطار ضمن ،جعل هذه الفروع بالذات تتمي زا يعني وجود اهتمام بمم  

ه نحو اآلداب والعلوم  ة بعينا مسألة الخيارات المهني  ذ أيًض ، يجب أن تؤخ  وهكذا االعتبار ألن  التوج 
يجين هؤالء الخر  على أسئلة  اعمليًّ  فكيف نجيب. بشكٍل عام   فتراضي  ه الخيار اإلال يبدو أن   اإلنساني ة

 .العمل هم يجدون أنفسهم خارج حي زة ولكن  الذين اختاروا الحياة المهني  
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 الفروعسات و بالمؤس   يجين فحسب، بل أيًضابمستقبل الخر  ق األمر ال يتعل   أن أقول إن   ، أود  وأخيًرا
 في فرع اآلداب والعلوم اإلنساني ةى التشرذم الكبير أد  سبق و لقد . ة التي تمنح هذه الشهاداتي  عليمالت

 ه المناطق بأزمةهذإغراق إلى  ر فرص العملعدم توف   ؤد ي، وقد يصابتها بالضعف والوهنإلى إ
أن ة، و والعلوم اإلنساني   اآلداب تتناول التي دراساتال يتم  تحديثأن ب جاو ال يحت م. ال رجعة فيها

 مندوتك د من أن  أنا متأك  . هذه العلوم لعالمنا اليوم وغًدا ال نزال نرغب به منعم ا  التعبير يتم  
 يتم   ام القادمة والاألي   في تم  هذا األمرمن هذه األزمة، مع التمن ي أن ي تجد لها مخارج سوف
 .ىغير مسم   إلى أجلٍ  تأجيله


