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مال وأسواق

تقرير

المشاريع الخاصة
تستهوي الشباب
العربي
أشـ ــار"اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع أصـ ـ ـ ــداء بـ ـي ــرس ــون -
مارستيلر السنوي الثامن لرأي الشباب
الـعــربــي" إلــى املــوقــف اإليـجــابــي املتنامي
للشباب العربي إزاء ريادة األعمال ،حيث
يرى أكثر من نصفهم أن الجيل الحالي
يتفوق على سابقه لجهة امـتــاك الــروح
ُالريادية.
أج ـ ـ ـ ــري االس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ب ــواسـ ـط ــة ش ــرك ــة
االسـتـطــاعــات الـعــاملـيــة "ب ــن شــويــن آنــد
بـ ـي ــرالن ــد" الـ ـت ــي أجـ ـ ــرت  3500مـقــابـلــة
شـخـصـيــة خ ــال ال ـف ـتــرة ب ــن  11يناير
و 22فـبــرايــر  2016مــع شـبــان وشــابــات
عرب ينتمون إلى الفئة العمرية بني  18و
ُ
 24عامًا ،وانتقي املشاركون حصرًا من
مواطني دول مجلس التعاون الخليجي
الست :اإلمارات ،السعودية ،قطر ،الكويت،
ُعمان ،والبحرين ،باإلضافة إلى العراق،
مـصــر ،األردن ،لـبـنــان ،لـيـبـيــا ،فلسطني،
تونس ،املغرب ،الجزائر ،واليمن.
كـ ـ ـش ـ ــف االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع أن  %36م ــن
املشاركني في االستطالع يطمحون إلى
بدء مشاريعهم الخاصة خالل السنوات
الخمس القادمة .وجاء ذلك بنسبة %37
فــي منطقة الخليج الـعــربــي ،و %39في
شـمــال أفــريـقـيــا ،و %31فــي دول شــرق
املتوسط.
جاءت العقارات والتكنولوجيا والتجزئة
في صدارة القطاعات التي أشار الشباب
العربي إلى رغبتهم في بدء مشاريعهم
فـيـهــا .ويـشـكــل الـقـطــاع الـعـقــاري الخيار
املفضل إلطالق املشاريع في دول مجلس
التعاون الخليجي ،حيث يتطلع  %24من
الشباب الخليجي إلى إطالق شركة ذات
صلة بهذا القطاع .من ناحية أخرى ،كانت
التكنولوجيا الخيار األول لرواد األعمال
املحتملني في دول شرق املتوسط ()%15
وشـ ـم ــال أف ــري ـق ـي ــا ( .)%18أم ـ ــا ق ـطــاع
التجزئة ،فاحتل املرتبة الثانية على قائمة
ً
القطاعات األكثر تفضيال في دول شرق
املتوسط وشمال أفريقيا ،حيث استأثر
باهتمام  %15و %16من املشاركني في
االستطالع على التوالي ،بينما أشار %9
فقط من الشباب الخليجي إلــى رغبتهم
في إقامة مشروع ضمن هذا القطاع.
بالنظر إلى كامل منطقة الشرق األوسط،
أبدى  %34من املشاركني في االستطالع
عدم نيتهم إطالق مشاريع خاصة بهم،
ولم تكن هناك إجابة حاسمة لدى %30
من املشاركني .وجاء في مقـدمة األسباب
لذلك االفتقار إلــى املــوارد املالية املطلوبة
إلط ــاق امل ـشــاريــع ،حـيــث أش ــار إل ــى هــذا
السبب  %20مــن الشباب الـعــربــي ،رغم
أن  %8مــن الـشـبــاب الخليجي اعـتـقــدوا
أن ـه ــم ي ـف ـت ـقــرون إلـ ــى ال ــوس ــائ ــل ال ــازم ــة
إلطــاق مشاريعهم الخاصة ،بينما رأى
 %37من شباب شمال أفريقيا في ذلك
العائق األبــرز .ويــرى الكثير من الشباب
الـعــربــي أن ــه يـمـكــن حـكــومــاتـهــم أن تبذل
جهودًا أكبر لدعم رواد األعمال الشباب،
ّ
حـيــث أكـ ــد  %39مـنـهــم أهـمـيــة تشجيع
اإلقــراض املنخفض التكلفة .ودعــا %25
من املشاركني إلى تحسني وتوفير فرص
التعليم والتدريب ،فيما طالب  %19منهم
الحكومات برفع بعض القيود التنظيمية
والتخلص من البيروقراطية.

إغتراب
قد تكون مشكلة المغترب اللبناني األساسية أنه ينظر إليه كمستثمر وليس كمواطن.
مطلوب منه أن يسمع معلقات من الشعر والخطب والكالم الرنان الذي ال يقدم وال يؤخر
وأن يدفع في النهاية ثمن هذا الهراء .مصيبة المغترب الكبرى أنه يبحث عن نفسه.
يطوف في هذا الكوكب وشرعية وجوده مرتبطة بمحفظته .في البلدان التي ينتشر
فيها هو «لبناني» ،وفي لبنان ،هو «مغترب» ،أما هو نفسه فال يعرف من هو!

«لبناني»

منح طالبية
بآالف الدوالرات
رضا صوايا
يقال إن "املــال بيجي وب ــروح" .وهذه
حــال االغ ـتــراب اللبناني .حــن نريد
ً
مـنــه م ــاال يـفـتــرض أن "ي ـجــي" وحــن
تـنـتـفــي ال ـح ــاج ــة إل ـي ــه "بـ ـ ـي ـ ــروح" .لم
تـنـجــح ال ــدول ــة وال ال ـق ـطــاع الـخــاص
م ـنــذ ب ــداي ــة االغـ ـت ــراب الـلـبـنــانــي في
إيجاد وسيلة تربط ما بني الجناح
املـ ـقـ ـي ــم والـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــاح املـ ـنـ ـتـ ـش ــر ب ـغ ـيــر
الـ ـتـ ـح ــوي ــات امل ــالـ ـي ــة .واق ـ ـ ــع يـشـعــر
امل ـغ ـت ــرب ب ــأن ــه ي ـس ـت ـغــل ،وفـ ــي ح ــال
تلكؤه أو امتعاضه يتهم بالتقصير
ونسيان الوطن.
"لـبـنــانــي" م ـشــروع جــديــد ي ـحــاول أن
ّ
يصوب النظرة إلى االغتراب ،وكيفية
الـ ـتـ ـع ــاط ــي مـ ـع ــه مـ ــن بـ ـ ــاب ال ـ ـجـ ــذور
والـهــويــة ،وفــي الــوقــت عينه يساعد
الـطــاب الجامعيني على االستفادة
بمنح سنوية بآالف الدوالرات.

عودة إلى الجذور
ان ـ ـط ـ ـلـ ــق "لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ـ ــي" مـ ـ ــن ال ــرهـ ـبـ ـن ــة
اللبنانية املــارونـيــة ،وطـ ّـورتــه الحقًا
جــامـعــة ال ـ ــروح ال ـق ــدس ـ ـ ـ ـ الـكـسـلـيــك.
تـ ـشـ ـي ــر مـ ــؤس ـ ـسـ ــة املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع كـ ـل ــود
خــوري عــازار إلى أنها كانت موظفة
فــي جــامـعــة ال ــروح الـقــدس الكسليك
حيث وضعت كافة الطاقات "لدراسة
ومعرفة ما يقدمه االغـتــراب للبنان،

وما يطلبه لبنان من االغتراب .تبني
لنا مــن خــال جوالتنا الـعــديــدة إلى
دول االنتشار أنه ليس كل االغتراب
مهتمًا باالستثمار في لبنان ،لكن ما
يوحدهم جميعًا قولهم "أنا لبناني"
وحرصهم على ذكــر انتمائهم ،ومن
هنا أصل التسمية للمشروع".
ت ـل ـف ــت ع ـ ـ ـ ــازار االن ـ ـت ـ ـبـ ــاه إلـ ـ ــى نـقـطــة
ج ـ ــوه ـ ــري ـ ــة ،أال وه ـ ـ ــي الـ ـنـ ـق ــص فــي
معرفة املغتربني بـجــذورهــم .أقصى
معلوماتهم عــن قــراهــم أو عائالتهم
وأق ــارب ـه ــم ال ت ـت ـعــدى حـ ــدود ال ـع ــام.
بـ ــامل ـ ـخ ـ ـت ـ ـصـ ــر ،وإن كـ ـ ـ ــان املـ ـغـ ـت ــرب
"لـبـنــانــي" إال أنــه فعليًا ال يـعــرف من
ه ــو ،مــا هــو أصـلــه وم ــا هــي روابـطــه
الـتــاريـخـيــة والـجـغــرافـيــة والعائلية
بجذوره ومسقط رأسه.
الهدف األساسي من املشروع يكمن
في وضع طاقات االغتراب اللبناني
فــي تـصــرف ال ـطــاب الجامعيني في
لبنان بما يخدم الطرفني .كيف ذلك؟
من خالل جعل الطالب املهتم "باحثًا"
توكل إليه مهمة الغوص في تاريخ
املغترب وجذوره ووفقًا للخدمة التي
يختارها هذا األخير .العملية ليست
معقدة .من خالل املوقع اإللكتروني
يـمـكــن أي م ـغ ـتــرب اخ ـت ـيــار الـخــدمــة
الـتــي يــريــد .أم ــا مــن نــاحـيــة الـطــاب،
فيعبئ طلبًا عبر املوقع اإللكتروني
ويبدي استعداده ورغبته في العمل

ضـ ـم ــن ه ـ ـ ــذا املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ،م ـ ــا ي ـخ ــول ــه
االس ـت ـفــادة مــن مـنــح سـنــويــة ت ــراوح
قيمتها بني ثالثة آالف وخمسة آالف
دوالر ،بغض النظر عن الجامعة أو
مذهب الطالب أو منطقته...
ت ـش ــدد ع ـ ــازار ع ـلــى "أن ـن ــا ال نـتـســول

تراوح قيمة المنح
للطالب بين ثالثة
وخمسة آالف دوالر

م ــن امل ـغ ـت ــرب ب ـح ـجــة ال ـت ــام ـي ــذ .مــا
يهمنا أن يعتاد الـطــاب العمل وأن
يكسبوا املـنــح مــن خــال مجهودهم
وتعبهم وعــن جـ ــدارة" .فــإضــافــة إلى
البعد الوطني والعاطفي الذي يقوم
به الطالب من خالل خدمة املغترب،
يستفيد مــن الـنــاحـيــة الـثـقــافـيــة بما
ي ـس ـمــح ب ـت ـغــذيــة ح ـشــري ـتــه ويــدف ـعــه
إلـ ــى امل ـط ــال ـع ــة وال ـب ـح ــث وال ـتــدق ـيــق
والكتابة...
ال يشترط أن يكون الطالب واملغترب
مــن الـقــريــة أو الـبـلــدة نـفـسـهــا ،لكون
ال ـع ـمــل بـحـثـيــا وت ـق ـن ـيــا ،وي ـم ـكــن أي
ط ــال ــب ال ـق ـي ــام بـ ــه ،ل ـك ــن إن ص ــودف
ووج ـ ــد م ـغ ـتــرب وط ــال ــب م ــن الـقــريــة
ن ـف ـس ـه ــا فـ ـم ــن الـ ـب ــديـ ـه ــي أن ت ـك ــون
األولوية لهذه الحالة.

أخبار وشركات
«فرنسبنك» ّ
َ
يكرم  120طالبًا

للفائزين في املواد األربع :اإلمالء في اللغة العربية ،اإلمالء في اللغة اإلنجليزية،
الرياضيات ،وعلوم األحياء.

اليوم العالمي للفتيات في مجال
التكنولوجيا

احتفت شركة ألفا ،بــإدارة أوراسكوم لالتصاالت ،للعام الرابع ،بـ "اليوم العاملي
للفتيات في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" ،في إطار املبادرة العاملية

َ
«فرنسبنك» مع األمانة العامة للمدارس
في سياق بروتوكول التعاون الذي وقعه
الكاثوليكية في عام  ،2013احتفل فرنسبنك بتوزيع شهادات التقدير لـ 120
طالبًا ،وتوزيع جوائز نقدية بقيمة  22ألف و 500دوالر أميركي على  15طالبًا
منهم فــي مسابقة تربوية كــان املـصــرف قــد أطلقها فــي آذار الفائت ،وحملت
عنوان»مواهب من أجل لبنان».
ّ
َ
وق ــد ش ــارك فــي املـســابـقــة ،ال ـتــي نــظـمـهــا «فــرنــسـبـنــك» بــالـتـعــاون مــع مؤسسة
لالستشارات التربوية 120 ،طالبًا من أربعني مدرسة من كافة املناطق بتنوعها
َ
ّ
«فرنسبنك» الجوائز
وخص َصت إدارة
الجغرافي على امـتــداد مساحة لبنان.

