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 نبذة  

 
 

توجه مع اقتراب موعد االنتخابات التشريعية العتيدة التي من المفترض أن تجري  في الربيع المقبل، ت
أي السن القانونية لممارسة  12األنظار إلى تسعة أجيال من الشباب الذين، وعلى الرغم من بلوغهم سن الـ 

 . 1002حق االنتخاب، لم يشاركوا في أي انتخابات تشريعية كون آخر انتخابات جرت عام 

 واالقتصادية، تماعيةاالج للتنمية التغيير والمحرك األساس يشكل عماد الجيل الصاعد مما ال شك فيه أن
يشير الواقع إلى أن الشباب اللبناني أما  ذلك، ومع. الوطن مستقبل في في الشباب يعد استثمارا   استثمار وأي

  .غير قادر على تحدي السلطة السياسية الراهنة أو ال يبتغي ذلك

ث أن الوالء األول إن تكوين االجتماع اللبناني ما يزال حتى إشعار آخر، يعزز الوالءات الفرعية بحي
هذا األمر دفع بالشباب اللبناني إلى أن . والمطلق هو للطائفة والهوية هي هوية دينية وليست هوية وطنية

يكونوا رعايا وليس مواطنين ويلجأون إلى زعماء طوائفهم للحصول على حقوقهم دون االعتماد على 
 .مواطنيتهم

ها غياب الحس المدني لدى الشباب وسط افتقاره للفرص االقتصادية وكان لهذا األمر تداعيات جمة أهم
والسياسية واستمرار تهميشه وإقصائه عن العملية السياسية ال سيما لمعارضي النهج السائد، إضافة إلى 

 .العالمي الشباب بطالة معدل ضعف أي٪ 63والتي بلغت نسبة قياسية وصلت إلى  البطالة بينهم

 :توصيات ترفع إلى الجهات المعنية، سيتناول هذا البحث اإلشكاليات التاليةفي محاولة للخروج ب

 لبنان؟ في السياسية الحياة في اللبناني الشباب موضع أين -

 األلفية؟ وجيل X األجيال عن( والتوقعات والممارسة لجهة التفكير) Z يختلف الجيل الحالي، كيف -

 حديثة؟ مدنية بدولة حقا   يؤمنون أنهم أم لنظام سياسي غير فعال، الشباب بمثابة متلقيين سلبيين هل ُيعتبر -

 التفاؤل؟ بارقة أمل تدعو إلى هناك هل -

الشباب في  تقارب بين ثمة أي هل قائما  بحد ذاته تخطى الحدود الطائفية؟ مجتمعا   بينهم تشّكل النخبة هل -
 (تجريبية في مقاربة هذه المسألة بيانات خدمسنست) أفريقيا؟ وشمال األوسط الشرق منطقة في والشباب لبنان

تعتبر  وهل واضحة لدى الشباب حول الوطن الذين يريدون، رؤية عن يمكن للمرء أن يتحدث هل -
 اللبناني السالح األخير الذي يرفعونه للدفع باتجاه التغيير؟ المدني المجتمع في مشاركتهم


