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الحلقات بدأت من "الجامعة اليسوعية"" ...الشباب ثورة لبنان"

t



يشهد العالم اليوم ثورة صناعية
رابعة ،تعمل على تغيير مفاهيم العمل
والوظائف لجيل يعاني صعوبات في
إيجاد فرص في بلده األم .أكثر من
ً
سنويا من الجامعات
 30ألف متخرّ ج
اللبنانية يتنافسون على أربعة آالف
وظيفة في الحد األقصى .ومع
الصعوبات االقتصادية ومتطلبات
العمل ،أصبح الحصول على وظيفة
مناسبة ألي متخرّ ج أشبه باإلنجاز.

علي عواضة

ألن الجامعات هي المدرسة األولى لسوق
العمل ،فإنها تخطو خطوات متتالية نحو
التأقلم م��ع ات�ج��اه��ات ال��وظ��ائ��ف العالمية،
وم��ا تتطلبه ال�ث��ورة الصناعية ال��راب�ع��ة من
م �ه��ارات ووظ��ائ��ف ق��د ال ت �ك��ون م��وج��ودة
ب �ع��د ف ��ي ال �ج��ام �ع��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة .وب �م��ا أن
ال�ص�ح��اف��ة ه��ي ال�س�ل�ط��ة ال��راب �ع��ة ،وص��وت
ال �ش �ب��اب ال � ��ذي ي �ع �ب��ر ع ��ن اح �ت �ي��اج��ات �ه��م
وم �ت �ط �ل �ب��ات �ه��م ،ف� �ق ��د ق ��ام ��ت "ال� �ن� �ه ��ار"
ب �ج��والت ع�ل��ى ال�ج��ام�ع��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة تحت
عنوان "  "blue dawnعقدت خاللها
ّ
ومتخصصين في مجال
لقاءات مع أساتذة
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،ت�خ�ل�ل�ت�ه��ا ش� �ه ��ادات ح� ّ�ي��ة
لشركات ناشئة انطلقت نحو العالمية.
البداية كانت مع جامعة القديس يوسف
بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء غسان
حاصباني وممثل البعثة األوروبية خوسيه
لويس فينيسا سانتاماريا ورئيسة تحرير
"النهار" نايلة تويني ،ومشاركة عدد من
األكاديميين وأهل االختصاص.
"ال �ن �ه��ار" أع� � ّ�دت ت �ق��ري �رًا ع��ن تجربتها
ل�ل�ن�ه��وض ب��ال�ج��ري��دة م��ع ت��راج��ع االه�ت�م��ام
العالمي بالصحافة الورقية والتوجه نحو
ال �ص �ح��اف��ة ال��رق �م �ي��ة ،ت�ل�اه ك�ل�م��ة ل�ت��وي�ن��ي
التي رأت أن "لبنان في حاجة إلى طاقات
ش�ب��اب�ي��ة ل�لاس�ت�ف��ادة م��ن خ �ب��رات أص�ح��اب
االخ�ت�ص��اص بعيدًا م��ن طموحات الهجرة
من أرض الوطن".
الساحة مفتوحة أمامكم

بعدها ت�ح��دث ح��اص�ب��ان��ي ،فتطرق إلى
ال �م �ت �غ� ّ�ي��رات ال�ع��ال�م�ي��ة ال �ت��ي ت��رف��ع سقف
التحديات والفرص في آن واح��د ،معتبرًا
أن "ف ��ي ال �ث��ورة ال��رق�م�ي��ة ال��راب �ع��ة ،يمكن
تحقيق الطموحات من خ�لال اإلف��ادة من
ت �س �ه �ي�لات ع� ��دة وال � �خ� ��روج م ��ن ال�ت�ف�ك�ي��ر
ً
ّ
قائال" :ال
وتوجه إلى الطالب
التقليدي.
ت��دع��وا ال �ه��واج��س ت�س�ب��ب ل�ك��م اإلح �ب��اط.
ال�س��اح��ة مفتوحة أم��ام�ك��م وال ح��دود أم��ام
الطموح" .وحث ال �ش �ب��اب ع�ل��ى ال�م�ث��اب��رة
واالس �ت �ث �م��ار ف ��ي وط �ن �ه��م رغ� ��م ال �ظ��روف

الصعبة التي يمر بها لبنان ،مطالبًا اياهم
ب��ال�ت��وج��ه ن�ح��و ال��ري��ادة واإلب� ��داع ف��ي كافة
ال� �م� �ج ��االت .ف��ال �س��اح��ة م �ف �ت��وح��ة أم��ام �ه��م
لكسر حواجز الخوف وتحدي المستحيل
للوصول إلى أهدافهم .وقال "من ال يخاف
من المستقبل ال يستطيع رسم طريقه".
ورأى ح��اص �ب��ان��ي "أن �ن ��ا م �ق �ب �ل��ون على
مستقبل وث ��ورة صناعية راب �ع��ة ،ونحتاج
إلى تطور بنى تحتية لمتابعة هذا الذكاء
االص �ط �ن��اع��ي" ،م�ع�ت�ب�رًا أن ك��ل م��ا تعلمه
ال �ط�ل�اب ف��ي ال �ج��ام �ع��ة ه��و ن�ق�ط��ة ص�غ�ي��رة
ف��ي ب�ح��ر م��ا ه��و م�ط�ل��وب م�ن�ه��م ف��ي س��وق
ال �ع �م ��ل .ش ��ارح ��ًا ب �ع��ض ال ��وظ ��ائ ��ف ال �ت��ي
س�ت�خ�ت�ف��ي ف��ي ال �س �ن��وات ال�م�ق�ب�ل��ة ليحل
محلها الذكاء االصطناعي ال��ذي سيحول
ح �ي��ات �ن��ا إل� ��ى ط��ري �ق��ة م �خ �ت �ل �ف��ة ع ��ن ت�ل��ك
ال�م�ع�ت��ادة .وأض ��اف" :ال ش��ك أن التحدي
كبير ،والتكنولوجيا ستتغير بشكل كلي
ف��ي ال �س �ن��وات األرب �ع �ي��ن ال�م�ق�ب�ل��ة ب��ال�ق��در
الذي تغيرت فيه في السنوات األربعمئة
الماضية .هناك تحوالت وعليكم تطوير
أنفسكم وخ�ل��ق ف��رص ذات �ي��ة لنجاحكم.
خاتمًا حديثه برسالة إلى الطالب بضرورة
االنطالق نحو اإلبداع والتطور الذاتي.
وف��ي م��داخ�ل�ت��ه ،أك��د ممثل ع��ن البعثة
األوروب � � � �ي � � ��ة خ ��وس� �ي ��ه ل� ��وي� ��س ف �ي �ن �ي �س��ا
س��ان�ت��ام��اري��ا إن��ه "م�ن��ذ ع��ام  ،2017ن�ح��اول
تركيز تعاوننا في ثالثة مجاالت رئيسية،
أه �م �ه ��ا "ال� �ن� �م ��و وخ� �ل ��ق ف � ��رص ال �ع �م ��ل".
وأح��د األه ��داف ه��و دع��م مجموعة واسعة
م� ��ن ال� �م� �ج ��االت وال� �ق� �ط ��اع ��ات ال�م�ت�ع�ل�ق��ة
ب��االق �ت �ص��اد ...ن�ح��ن نشجع ال�ش�ب��اب على
ال��دخ��ول ف��ي س ��وق ال �ع �م��ل ،ون�س�ع��ى إل��ى
دع��م ال�ش�ب��اب م��ن خ�لال التعليم ،وإث�ب��ات
ال �م �ه��ارات ،ل�ي�ك��ون��وا ق��ادري��ن ع�ل��ى دخ��ول
سوق العمل بطريقة أفضل".
وش��دد سانتاماريا على أن��ه "ف��ي لبنان
ت��رج��م دع ��م ال�ب�ع�ث��ة األوروب � �ي ��ة ف��ي ب��رام��ج
م�خ�ت�ل�ف��ة ه��دف �ه��ا دع� ��م ال �ت ��دري ��ب ال�ف�ن��ي
وال�م�ه�ن��ي ،ك�م��ا أن�ن��ا ن��دع��م وزارة التعليم
ون� �ش� �ج ��ع ال� �م ��دي ��ر ال � �ع� ��ام ع� �ل ��ى ت �ح��دي��ث
م �ن �ه �ج �ي��ات ال �ع �م��ل ورب �ط �ه��ا ب�م�ت�ط�ل�ب��ات
ً
ال �س��وق .ن�ح��ن ن��رب��ط أي��ض��ا دع�م�ن��ا البيئي
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(تصوير حسن عسل)

بالتكنولوجيا واالبتكار".
وب �ح �ض��ور ع� �ش ��رات ال� �ط�ل�اب م ��ن ك��اف��ة
االخ�ت�ص��اص��ات ،انطلقت الجلسات التي
أداره � � ��ا ال��زم �ي��ل م ��وري ��س م� �ت ��ى .وك��ان��ت
الجلسة األولى بعنوان "وظائف المستقبل
والحاضر في لبنان" ،تحدث فيها كل من
الرئيس التنفيذي لـ " "Berytecم� ��ارون
ش � � �م � ��اس ،وم � � � � ِّ
�ؤس � � � �س � � � ��ة Diane  Fou
  ndationدي� � � � � � � ��ان ف� ��اض� ��ل ،وال� �م ��دي ��رة
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ف� � ��ي  Injazس � � �م� � ��ر دان� � ��ي،
وال �م �س��ؤول ال�ت�ن�ف�ي��ذي ف� � ��ي NuMinds
  Enrichmentجاستن فاوتر.
وأطلع شماس الحضور على ،Berytec
ّ
المتخرجين على إيجاد
وكيف وس��اع��دت
فرص عمل في لبنان وخارجه .فالطاقات
ال � �م� ��وج� ��ودة ل � ��دى ال� �ش� �ب ��اب ب �ح ��اج ��ة إل ��ى
ال �ت��وج �ي��ه .وق� ��ال إن ��ه م��ع ال��وق��ت ت �ط��ورت
الفكرة حتى أصبحت الشركة تضم أكثر
من  70محترفًا يساعدون الشباب ،برأس
مال يزيد عن  100مليون دوالر للمشاريع.
وت � � � �ح� � � ��دث ش � � � �م� � � ��اس ،ع� � � ��ن ت � �ج ��رب ��ة
ش � ��رك � ��ة  codacع� � �ن � ��دم � ��ا ك� ��ان� ��ت ت �ض��م
أك� �ث ��ر م ��ن  170أل � ��ف م ��وظ ��ف ف ��ي ال �ع��ام
 ،1998ول � � �ك � � �ن � � �ه � ��ا ب � � � ��دأت ب ��اس� �ت� �خ ��دام
ال � �ـ" ."digital technologyوبعد مرور
ال�س�ن�ي��ن ،ت�ح��ول��ت ال�ش��رك��ات ال�ك�ب��رى إل��ى
تطبيقات تعتمد على التكنولوجيا .وعلى
س�ب�ي��ل ال �م �ث��ال تحولت  uberإلى أك�ب��ر
ش��رك��ة ف��ي ال �ع��ال��م ت�ض��م أض �خ��م أس�ط��ول
سيارات وموظفين من دون أن تملك أي
سيارة ،واألمر نفسه حصل مع المهن التي
س�ت�ن��دث��ر ،أو  على األق ��ل س�ت�خ��ف وت�ي��رة
عملها  .فالمحامي ل��ن يعود كما عهدناه
ف��ي ال �س��اب��ق ي�ح�م��ل ال�م�ل�ف��ات وي�ت�ق��اض��ى
رات �ب��ًا ع �ل��ى االس �ت �ش ��ارات ال �ق��ان��ون �ي��ة ،بل
سيحل محله "واتسون" المجيب اآللي عن
األسئلة القانونية.
ك �ل��ام ش � �م ��اس "ال � � �ص� � ��ادم" ب��ال �ن �س �ب��ة
ل�ل�ط�لاب ،دف�ع�ه��م إل��ى ط��رح أس�ئ�ل��ة ح��ول
مستقبل التعليم وال�م�ن��اه��ج وم�ن�ه��ا :هل
ستصبح مهنة المحامي من الماضي؟ ماذا
ع��ن المهن األخ��رى؟ وم��ا ه��ي المهن التي
تنتظرنا؟ وهل سيحل الذكاء االصطناعي

مكان اإلنسان؟
ماليين فرص العمل

أن ال � � � ��ذك � � � ��اء
ش � � � � �م � � � ��اس اع � � � �ت � � � ّ�ب � � ��ر ّ
االصطناعي  لن ي� �ح ��ل م� �ح ��ل اإلن� �س ��ان
بالمفهوم الكامل  .ففرص العمل ستولد
في السنوات المقبلة ،لكن ال نعرف ما هي
تحديدًا .في المقابل هناك مهن ستخف
وتيرتها .وأعطى شماس ً
مثاال على أهمية
التكنولوجيا ف��ي ح�ي��اة اإلن �س��ان ،فهناك
حوالى مليون و 200ألف شخص يموتون
بسبب حوادث السير( ،شخص لكل 100
أل��ف ك �ل��م) ،بينما ف��ي ال �س �ن��وات المقبلة
س�ي�ن�خ�ف��ض ال��رق��م إل ��ى ش�خ��ص ل�ك��ل 10
ماليين كلم .ورغم اإليجابية في الموضوع،
إال أن ش��رك��ات ال�ت��أم�ي��ن س�ت��واج��ه تحديًا
كبيرًا الستمرارها.
وتحدثت ال �م �س��ؤول��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة في
مؤسسة انجاز(متخصصة بتثقيف الطالب
ح��ول االستعداد للعمل) سمر دان��ي ،عن
تجربة شراء  uberشركة كريم في صفقة
تجاوزت الـ 3.1مليار دوالر .المبلغ الخيالي
للصفقة وغيرها من الصفقات المشابهة،
ك�ف�ي��ل ب��إق�ن��اع ال�ش�ب��اب ال�ل�ب�ن��ان��ي بالبقاء
ف��ي وط�ن�ه��م" ...ال�ف��رص م��وج��ودة ،ط� ّ�وروا
قدراتكم وستحصلون على األفضل" .أما
ِّ
مؤسسة  Diane Foundationدي � � ��ان
فاضل التي تعمل على المواطنة والبيئة
واإلن� � �م � ��اء ال �ب �ي �ئ��ي ال� �م� �س� �ت ��دام ،ف ��رك ��زت
ف��ي م��داخ�ل�ت�ه��ا ع�ل��ى أه�م�ي��ة ال �ع�لاق��ة بين
ال �ع �م� ً�ل ال �ب �ي �ئ��ي وال �م �ج �ت �م��ع واالق �ت �ص ��اد،
موجهة رسالة للطالب بضرورة المطالعة
الدائمة ّ
وتقبل التغيير الحاصل ومواكبة
ال� �ث ��ورة ال�ص �ن��اع �ي��ة ال �ج��دي��دة ،وت��وج�ه��ت
إل� �ي� �ه ��م ب � ��ال � �ق � ��ول" :أن� � �ت � ��م ث� � � ��ورة ل �ب �ن��ان
وم�س�ت�ق�ب�ل��ه ،ح��اف �ظ��وا ع�ل��ى ب�ل��دك��م وع�ل��ى
خيراته وطاقاته".
وشرحت كيف يمكن للتكنولوجيا أن
تساعد ًف��ي تخفيف االح�ت�ب��اس ال�ح��راري،
م ��ؤك ��دة ع �ل��ى دورال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا إلن �ق��اذ
األرض من التقلبات المناخية ،معتبرة أن
"ال مستقبل لنا إذا استمر الوضع البيئي
على ما هو عليه".

ك� �م ��ا ت � �ح� ��دث ال � �م � �س� ��ؤول ال �ت �ن �ف �ي��ذي
في  NuMinds Enrichmentجاستن
فاوتر عن كيفية تحضير أصحاب المهن
ل �ل �ن �ق �ل��ة ال �ن��وع �ي��ة ف ��ي ك ��اف ��ة ال �م �ج ��االت،
وأهمية التكنولوجيا في تطوير مهاراتهم
ومهنهم في ظل عالم متقلب ومتسارع.
وت� �ن ��اول ��ت ال �ج �ل �س��ة ال �ث��ان �ي��ة ت��أث �ي��رات
ال��ذك��اء االصطناعي على مشهد األعمال.
وتحدث فيها  المدير التنفيذي في MIC
 Venturesخ � � ��ال � � ��د زي� � � ��دان ،ال� � ��ذي رك��ز
ع�ل��ى أه�م�ي��ة دور ال �ش �ب��اب ف��ي ال�م�ج��االت
المتعددة والمتعلقة بهذا الشأن.
واخ �ت �ص��ر زي � ��دان ت��اري��خ ش��رك �ت��ه ال�ت��ي
تأسست عام  2018وتبلغ ميزانيتها 50
مليون دوالر ،بمقطتفات م��ن اإلن�ج��ازات
التي حققتها ،مؤكدًا أن الهدف األساسي
لشركة MIC Ventures  ه� � � � � ��و دعم
الشركات الناشئة بغية منافسة شركات
ك �ب �ي ��رة م � �ن � �ه� ��ا   STCوات � �ص� ��االت وزي � ��ن،
ال س�ي�م��ا أن ن�س�ب��ة األرب� � ��اح ت �ع��ود ح�ص�رًا
للشركات المذكورة.
وش� �ه ��دت ال �ج �ل �س��ة ت �ف��اع�ل ً�ا م �م �ي �زًا من
ق�ب��ل ال�ح�ض��ور ،ف� ّ
�وج��ه ب�ع� ُ�ض المشاركين
أسئلة إلى زيدان الذي بدوره قدم أجوبة
ت �ن��اول��ت ال �ص �ع��وب��ات ال �ت��ي ت ��واج ��ه رج ��ال
منها صعوبة الوصول
األعمال المبتدئينّ ،
إل� ��ى ال �ع��اص �م��ة ف ��ي ظ� ��ل غ �ي ��اب م �ش��اري��ع
النقل ،باإلضافة إل��ى الصعوبات اإلداري��ة
إلنشاء الشركات مع غياب المكننة .وقد
أج ��رى زي ��دان م�ق��ارن��ة ب�ي��ن ف�ت��ح استثمار
ف��ي ل�ب�ن��ان وال �ع �م��ل ع�ل��ى آخ ��ر ف��ي مدينة
دب��ي اإلماراتية  ،مشيرًا إل��ى أن المدخول
ف��ي دب��ي ي�ع��د ك�ب�ي�رًا ،ل�ك��ن ب��ال�م�ق��ارن��ة مع
كلفة المعيشة ف��إن قيمة ه��ذا المدخول
ت�ن�خ�ف��ض ،فيما ل�ب�ن��ان ي�ع��د ب�ل�دًا رخيصًا
معيشيًا.
وردًا ع �ل��ى س� ��ؤال أح ��د ال �ح��اض��ري��ن عن
إفالس بعض الشركات الناشئة واإلحباط
ال�ن��ات��ج ع��ن ه��ذا ال�ف�ش��ل ،ق��ال زي ��دان "إن
ال �ق��اع��دة األس��اس �ي��ة ل �ل �ن �ج��اح ه ��ي ت �ك��رار
المحاولة دون كلل أو  ملل ،واالستفادة
من الدروس باإلضافة إلى الشعور بمعنى
الفشل وقيمة النجاح".

أم � � ��ا ال� �ج� �ل� �س ��ة ال � �ث ��ال � �ث ��ة ف � �ق ��د رك � ��زت
ع � �ل� ��ى م� �ف ��اه� �ي ��م ال � �ع� ��ول � �م� ��ة ،وت� �ح ��دث ��ت
ف �ي �ه��ا ال �م��ؤس �س��ة ال �ش��ري �ك��ة وال��رئ �ي �س��ة
ال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي� ��ة ف� � � � � � ��ي  FEE122داري� � � � � � ��ن
ص � � �ب� � ��اغ ،وم� � � � ��ؤس� � � � ��س  BILDITSوائ� � � � ��ل
س �ع��ادة ،وم� ��ؤس� ��س kamsyn digital
  communicationإميل عيسى.
وع � ��ن ق� �ص ��ص ال� �ن� �ج ��اح ت� �ح ��دث وائ� ��ل
لعبة Bildits  ال �ت��ي ت��وف��ر
س� �ع ��ادة ع ��ن
ّ
ل�ل�أوالد ن�م��وذج��ًا ُم�ص��غ�رًا ع��ن ورش��ة البناء
ب�ك��اف��ة األدوات وال �م��واد ال �م��وج��ودة فيه،
م��ن ال �ب��اط��ون إل ��ى ال �خ �ش��ب ،ال �ت��ي يمكن
ل�ل�ط�ف��ل م��ن خ�لال�ه��ا ب �ن��اء م �ن��زل خ ��اص به
تصميمه .لكن المميز أي�ض��ًا ،وفق
وف��ق
ّ
س �ع��ادة ،أن�ه��ا تفتح ال�م�ج��ال أم��ام اإلب��داع
والخيال ،إذ ليس من الضروري أن يلتزم
ال �ط �ف��ل ب��ال �ف �ه��رس ال �م��وج��ود ف��ي ال�ل�ع�ب��ة
ب ��ل ي�س�ت�ط�ي��ع اخ� �ت ��راع ت �ص��ام �ي��م ج��دي��دة
وتطبيقها في اللعبة  .وتتم عملية البناء
بنفس الطريقة التي ُيبنى فيها المنزل
الحقيقي وباستخدام األدوات نفسها.
ويطمح س �ع��ادة م��ع ال�م��ؤس��س الثاني
ريان برغوش أن ُتصبح اللعبة أكثر ّ
تطورًا
ب�ش�ك��ل يستطيع األط �ف��ال أي �ض��ًا اض��اف��ة
الماء والكهرباء وحتى الطاقة الشمسية،
ُ
على أمل أن تصبح متوافرة باختصاصات
تتعدى البناء إلى الطب واإلطفاء وغيرهما
من الوظائف.
وال� � �ل� � ��اف� � � � � ��ت ف � � � � ��ي ال� � � � �م � � � ��وض � � � ��وع أن
ُ
ّ
لعبة  Bilditsتدرس في حصص مدارس
ع � ��دة ح ��ال� �ي ��ًا ل �ت �ص �ق��ل م� ��واه� ��ب ال� �ط�ل�اب
ّ
وتعرفهم إلى مهنة الهندسة وعملية بناء
المنشآت.
ح�ل��م س �ع��ادة وب��رغ��وش ب��إن �ش��اء ش��رك��ة
ل�ل�أل �ع��اب أص �ب �ح��ت واق �ع ��ًا ع �ب��ر ،Bildits
وب��دأت الفكرة عند ري��ان ب��رغ��وش عندما
ك ��ان ف��ي ورش ��ة ب �ن��اء ف��ي ال �س �ع��ودي��ةّ .ثم
بدأت عملية التنفيذ وجرى تمويلها وتعلم
الشابان العمل على الخطط االقتصادية
للشركة وكيفية توجيه اللعبة إلى أهداف
ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وت�ث�ق�ي�ف�ي��ة ع �ب��ر ورش � ��ات عمل
م �ت �ن��وع��ة ،س��اع��دت �ه��م ف ��ي ال ��وص ��ول إل��ى
مرحلة تحويلها إلى عمل تجاري.

