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اللبنانيون إلى صناديق آخر انتخابات تشريعية، يتوجه سنوات على إجراء  نحو تسعمرور بعد 
في لبنان في  جرت آخر انتخابات تشريعية. 2018، مايو/يارآ 6في النتخاب برلمان جديد االقتراع 
في لبنان  واالجتماعي ر المشهد السياسي واالقتصادي، تغيّ ، ومنذ ذلك الحين2009يونيو /حزيران
تصاعد و الحرب األهلية في سوريا نشوبو 2011الربيع العربي عام  باإلضافة إلى اندالع. والمنطقة

، فشلت المؤسسة السياسية اللبنانية في فة العنيفةوظهور الجماعات المتطرّ المنطقة التوترات الطائفية في 
واستمرت  ،"آذار 8"و " آذار 14" أنطفئت شعلة الشغف التي أثارها نشوء حركتيو الحكم الرشيد تحقيق

لطائفية من الحركات السياسية غير ااأللفية الثانية وحتى آخره، وظهر العديد العقد األول من  منتصف من
، الجديد القائم على التمثيل النسبي لقانون االنتخابجري االنتخابات المقبلة وفقاً ، ستإلى هذا. وغير التقليدية

في البالد وتمكين وجوه جديدة وشابة من  الطوائفالذي من المفترض أنه يهدف إلى تحسين تمثيل مختلف و
  . دخول القبة البرلمانية

 
ية إلقاء الضوء على مشاركة الشباب في الحياة السياسية بعامة وفي تظهر أهمفي هذا السياق، 

عتبرون الثروة البشرية للوطن وإن من نافل القول إن الشباب يُ . اقتراعاً وترشحاً  ،االنتخابات بخاصة
لغ إذ وال نبا. رعتبر استثماراً في مستقبل البالد وشرطاً أساس للسير بها نحو الحداثة والتطوّ االستثمار فيهم يُ 

د إقليمياً بما أطلق عليه اسم تجسّ  ،واللبناني لعبوا دوراً محورياً خالل العقد األخيرن الشباب العربي إنقول 
الربيع العربي ومحلياً بفورة المجتمع المدني التي أسفرت عن تظاهرات احتجاجية ضد عجز الحكومة عن 

 . رة النفايات وتلوث البيئةبإدا يمعالجة مجموعة من المشاكل تبدأ بالكهرباء وال تنته
 

ورشة عمل تحت  "مؤسسة كونراد آديناور"بالتعاون مع   "بيت المستقبل"عقد في هذا اإلطار، 
في خاللها عرض ومناقشة  تمّ  ،"من األزمة إلى الفرصة: التحديات التي تواجه الشباب في لبنان"عنوان 

 تعقيب من تال ذلك ار قطريب ومكرم رباح،من جان بي أعدها كلّ  ،ية تحمل العنوان نفسهاتورقة سياس
نتائج  وتّم أيضاً عرض. األستاذ أيمن مهنامدير عام مؤسسة سمير قصير السيدة رشا األطرش و اإلعالمية
نة منهم تمارس حق حول الشباب واالنتخابات، طال عيّ  "ستاتيستكس ليبانون"أجرته شركة  رأي استطالع

بحضور  ،رشة العمل مجموعة من الطالب والطالبات الجامعيينشارك في وو .االقتراع للمرة األولى
أدار ورشة العمل . ت السيد مالته غايرفي بيرول والممثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناور الرئيس أمين الجميّ 

   .اإلعالمي نديم قطيش
 

الجامعات اللبنانية ب فيها بالطالب القادمين من مختلف رحّ  ورشة العمل بكلمة لالرئيس أمين الجميّ  افتتح
المشاركة السياسية بشكل عام كأساس للديمقراطية وكتعبير "أهمية  ، مؤكداً المنتشرة في جميع أنحاء البالد

وقال إن مشاركة الشباب في الحياة السياسية باتت اليوم  ".واضح عن مبدأي سيادة الشعب والمواطنة
وألنها المدخل  ،"الحداثة والبناء الديمقراطي مشروع"موضوع الساعة بسبب ارتباطها بمشروع أكبر وهو 

. الحقيقي لتعبئة طاقات األجيال الصاعدة وتجديد الدماء في شرايين النظام السياسي واالجتماعي للوطن



للتعبئة  ستخدمون كأداة فّعالة يُ غالباً ما و "ينسمسيّ " في لبنان الشباب كونعلى الرغم من  وأضاف أنه
والنظام  وعزا ذلك إلى تكوين المجتمع اللبناني. على عملية صناعة القرار شبه مفقود هميبقى تأثير السياسية،

االنتماء األهم والجامع  حساب ية علىز االنتماءات الفرعيعزّ وائفية وكالهما يقوم على الط"السياسي نفسه، 
ل شكّ و 2015نذ العام اللبنانية م شهدته الساحة وعن حراك المجتمع المدني الذي". وهو االنتماء إلى الوطن

د على أهمية التمييز بين عمل المجتمع المدني كمراقب وبين الممارسة السياسية الشباب وقوده األساس، شدّ 
وختم بالقول إن . خرجت من رحمهالتي  للطوائف العابرة إلى اإلفادة من النخبة Zالفعلية، داعياً الجيل 

ئلة تدور حول رؤية الشباب للدولة المدنية ولدولة الحق اإلجابة عن مجموعة من األس ستحاولورشة العمل 
 .عبر تأمين مشاركتهم في الحياة السياسية والتوصل إلى التغيير الذي ينشدونوكيفية تحقيقهما 

 
الذي  ،"بيت المستقبل"مع  "كونراد أديناور مؤسسة"أهمية تعاون  مالته غايروفي كلمته أكد السيد 

كافة في  وشرائح المجتمع على اختالف مشاربهم ستقطاب جميع األطرافعتبر منصة حوار نجحت في ايُ 
ساس من ورشة هو الهدف األوهذا "ع إلى معرفة رؤية الشباب حول الموضوع يتطلّ لبنان، الفتاً إلى أنه 

 ."العمل هذه
 

ة عقد االنتخابات العامتُ  الحالي، النيابي على والية المجلس ثماني سنواتأكثر من بعد وقال إنه 
 ، مشدداً علىمارسة حقهم في االقتراع للمرة األولىهذه الفرصة لموتنتظر شريحة من الشباب اللبنانيين 

لون ما نسبته يشكّ هؤالء في نتائج االنتخابات لجهة توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية، ال سيما وأنهم تأثير 
حيث بلغت نسبة  في لبنانالشباب  بها ث عن الظروف الصعبة التي يمرّ وتحدّ  .من مجموع الناخبين% 20

واعتبر . وسط غياب ألي سياسة تخلق فرص عمل جديدة أمامهم وتمنحهم االستقرار ،%36البطالة بينهم 
وهذا أمر "أنه حتى اآلن، جاءت مشاركة الشباب في الحياة السياسية عبر مواقع التواصل االجتماعي، 

أشار إلى أن و. ات قدرتهم على تقديم البديلينهم إثب، وعلى الناشطين السياسيين ب"سنلقي الضوء عليه
إلى أهمية الحياة الحزبية كسبيل يؤمن للشباب فرصة المشاركة  اً فتالمشاركة السياسية هي مسار طويل، ال

ال يعني العمل على تغيير مبادئها بل دفع "تأثير الشباب في األحزاب موضحاً أن و، في العمل السياسي
 "مؤسسة كونراد أديناور"وتحدث أخيراً عن الدور الذي تلعبه . "مور عبر عيون الشبابقادتها إلى رؤية األ

في إكساب الشباب المهارات القيادية  زاب وهيئات حكومية ومؤسسات بحثية،مع شركائها المحليين من أح
 .وصقلها

 
دية للشباب نها قد تبدو للوهلة األولى معاإ رباحمكرم اها، قال عرضهما للورقة التي أعدّ في و

. اً في الحياة السياسية أم الوإيجابي االً هل الشباب يلعبون دوراً فعّ األساس كان معرفة  هاهدفلكن ، وسلبية
 ،راسات سابقةإلى بعض المالحظات ود استندت" هاالورقة ال تقوم على دراسات ميدانية ولكن وأوضح أن

في الجامعة اللبنانية  اً طالبي اً كنت ناشط: "افأضو. "و تنفي ما نقولهولم نتمكن من إيجاد أرقام تؤكد أ
رحلة دقيقة مفي خالل  لواليتين رئيس الهيئة الطالبية حيث شغلت منصب ،في بيروت ميركيةالجامعة األو

واعتبر أن مشكلة الشباب بشكل عام . "الحريري رفيقرئيس الوزراء ل امرحلة اغتي وهي حياة لبنانمن 
معتبرين أن تجربتهم متميزة وخاصة، وغالباً ما نراهم  ،ارب اآلخرينم من تجتكمن في رفضهم التعلّ 

في الحياة  اً وجودلشباب اللبناني ل أن تابعو .سابقاً  يستعملون الطرق نفسها في المواجهة على الرغم من فشلها
كل "أن ه إلى ونوّ . اً دج اً سلبي حزاب السياسية التقليدية ويلعبون دوراً السياسية ولكنهم موجودون في األ

أثناء عملنا في الهيئة الطالبية وبعد  من باب تبادل الخبرات معهم في الغرب الذين كنا على تواصلالشباب 
الزرع في "د على أن وشدّ . "حزابهمفي أو كان في الدولة أن في بالدهم إ باتوا اليوم في مراكز قيادية ،ذلك

، وذلك "بنانية ال يمكن لها أن تنتج أي نخبة جديدةالبيئة السياسية الل" ، معتبراً أن"أرض قاحلة غير ممكن
وال ينتهي  التغيير في لبنان ال يبدأ باالنتخابات أن رأىو. بسبب الثقافة السائدة التي تقوم على تمجيد القوة



فعملية . واالنتخابات وحدها ال تضمن التغيير كما ال يمكننا اختصار الديمقراطية بعملية االنتخاب ،بها
 وأضاف أنه على. عملية التغيير مجرد خطوة في طريقإلى الديمقراطية كما أنها  ت ال تؤدي حكماً االنتخابا
، منتقداً محاولة المجتمع المدني الحلول مكان األحزاب السياسية لجهة لباإلى مط تحويل رؤيته Zالجيل 

جهة أخرى أن المجتمع  ومن ،حزاب السياسيةاأل يمكنه إلغاءال مؤكداً من جهة أن أحداً وتأطير الشباب 
  . مجرد رعايا وليس مواطنينكالمدني يتعامل حالياً مع الشباب كما تتعامل األحزاب 

 
ها شارل حرب في الجامعة األميركية في بيروت تحت نتائج الدراسة التي أعدّ  وختم مشيراً إلى

ناني مرآة لمجتمعه، اللب ، ومآلها أن الشباب"اجتماعي-مسح وطني ونفسي: توصيف الشباب اللبناني"عنوان 
إن النظام الطائفي في لبنان  ن عدداً متزايداً من الناس يقولفي حين أ، بشكل عام: "وأضاف. طائفي ومحافظ

نتائج االنتخابات واألبحاث حول الرأي العام والخطاب الشعبي، أن الطائفية تنبض  تظهرلم يعد قابالً للحياة، 
صيات بعض التو ضعالورقة هي دعوة للحوار وللنقاش وت نل إوقا. "بالحياة أكثر من أي وقت مضى
قيادة عملية الشباب فقط ل على مل ان نراهن على كل المجتمع اللبناني وليسللخروج من هذه الدوامة، على أ

 المجتمعتكوين ن هذا التغيير ليس بقريب والسبب ليس فقط عدم مشاركة الشباب ولكن أاعتقد ". التغيير
 ."ككل اللبناني

 
 2015ا من العام على الحراك المدني الذي شهده لبنان بدءً  بدايةً  قطريبجان بيار  وفي كلمته علّق

وعن توصيات الورقة أشار إلى أنها تقدم أفكاراً  ".المصيبة هي التي جمعت أطرافه وليس الرؤية"قائالً إن 
لة لتعزيز قدرات الشباب اوجميعها في خانة تعزيز حقوق اإلنسان كحجر زاوية ألي مح تصبّ للنقاش، 

  ".يجابية لواقع الشباب اللبنانيكثر إلى نظرة ألنتوصل إ"من موقعه  اللبناني، أمالً أن يعمل بها كلّ 
 

 :واستعرض قطريب توصيات الورقة التي جاءت كالتالي
  

 ثقافة حقوق اإلنسان كحجر زاوية
بقاً وأساسياً يقوم على األفعال ال على مجرد إن االستثمار في ثقافة حقوق اإلنسان يجب أن يكون شرطاً مس

الجوهر الذي التنظير الكالمي، وعلى األجيال السياسية الراهنة والمستقبلية أن تتعامل مع اآلخر انطالقاً من 
كالجنسية والجندر  صدفةدها الحدّ يس انطالقاً من االنتماءات التي ت، ولنتشارك فيه جميعاً وهو اإلنسانية

وعليهم أيضاً التعامل مع حقوق اإلنسان من وجهة نظر . يار الشخصي كاالنتماء السياسيوالعرق أو الخ
فعل قصير  هو ردّ و ،شمولية وليس نسبية، وعدم اعتماد مقاربة انتقائية رداً على انتهاكات الحقوق والحريات

ف ذات حدين إذ ما إن هذا األمر هو سي. النظر حتى وإن كان يخدم أجندتنا السياسية أو يضعف من يعارضنا
غداً، وبالتالي فالموقف من قضايا حقوق اإلنسان يجب أن يكون " نايعمل ضدّ "اليوم قد " يصّب في صالحنا"

 . موقفاً مبدئياً وثابتاً 
 

 ة مبنية على القضايا وليس على األشخاصسياس
لمنهجية يفترض التمييز بين ا إن اعتماد برنامج سياسي يقوم على القضايا وليس على األشخاص

فاألولى هي سمة األنظمة السياسية القائمة على المشاركة، وتحكمها مجموعة من األفكار . يديولوجيةواأل
أما الثانية، أي األيديولوجية، فهي منتج ثانوي لألنظمة القمعية وتستند إلى دوافع خفية . تخدم المصلحة العامة

من مختلف  على الناشطين الشباب. اسب الذاتيةتحركها الرغبة في االستمرار في الحكم أو تحقيق المك
 ويتمّ فالقضايا تفيد الجماعة . أن يسعوا إلى غرس ثقافة السياسة المبنية على القضايا قبل كل شيء مواقعهم
ة القائمة على األشخاص تمنح األولوية السياس، فيما بطريقة منهجية تستند إلى البّينات واألدلة وضعها

  .لشخص الزعيم



 
 ياسي مستقل أو مجتمع مدني، وعدم جواز الجمع بين االثنينعمل س

المؤسسة الحاكمة في  يضعون جميع مكّوناتشباب ال، بات الناشطون وخيبة أملهم بسبب األوضاع الراهنة
مجتمع "يصفون أنفسهم بأنهم لذلك، نرى أغلبهم اليوم  .العمل السياسي وصمة عار أن ، معتبرينة واحدةسلّ 

في الواقع، هؤالء هم ناشطون سياسيون مستقلون وليسوا بمجتمع . هذهي تجنب وصمة العار ، آملين ف"مدني
ذاتها واالستمرار في نشاطهم ضمن المنظمات  مدني إال إذا اختاروا االبتعاد عن الممارسة السياسية بحدّ 

سياسيين مستقلين  فهم ال يستطيعون الجمع بين االثنين، أي بين أن يكونوا نشطاء. الشعبية وغير الحكومية
 .فاهيمفي الم اً في المصالح وتناقض اً هذا األمر تضاربفي ونشطاء في منظمات المجتمع المدني، ألن 

هو مراقبة المسؤولين في القطاعين العام والخاص  أعضاء منظمات المجتمع المدني دوروأوضح أن 
يكونوا في الوقت عينه مسؤولين رسميين  أن هم تالياً ال يمكنو ،واإلبالغ عنها أي انتهاكاترصد و ومساءلتهم
على الناشطين الشباب رسم خط فاصل بين العمل ضمن منظمات المجتمع المدني والممارسة  .ومراقبين
 .السياسية

  
 العمل السياسي من الداخل ومن الخارج

طين السياسيين الناش على. أو من خارجها فقط فقط من داخل الحكومة إن االنخراط في العمل السياسي ال يتمّ 
ال سيما المستقلين منهم، العمل على تعزيز قدرتهم على التأثير والضغط واتباع استراتيجية طويلة  الشباب

فتح قنوات مع  عبر وإشراكهم، األمد تعمل على جذب مسؤولين من داخل السلطتين التنفيذية والتشريعية
 على، من ناحية أخرى. الح قضاياهمالجهات الرسمية تمّكنهم من اإلبالغ والضغط بشكل صحيح لص

الناشطين الشباب المنضوين تحت راية األحزاب السياسية الرئيسة العمل من داخل هيكلية الحزب من أجل 
 .السياسي وتحديث آليات صنع القرارتجديد الخطاب 

 
  المستدام السياسي العمل

االنتخابات البلدية التي جرت في ربيع  ءأثنا" بيروت مدينتي"من استقاء أي درس من تجربة  إذا كان ال بدّ 
، فهو ضرورة أن يتمتع الناشطون السياسيون المستقلون باإلرادة والقدرة على التحمل للبقاء 2016عام 

، بل تتطلب التمتع بصفات أساسية لعل أهمها اً موسمي فالممارسة السياسية ليست عمالً . على المدى الطويل
إن الظهور في المواسم االنتخابية ومن ثم االختفاء بعدها ال يرسل رسالة  .اإلرادة الصلبة والنفس الطويل
ألن  عني خسارة معركة سياسيةمثالً، ال ت البلديةك ،فخسارة االنتخابات .إيجابية إلى شريحة الناخبين

 .ذاتها االنتخابات هي وسيلة وليست هدفاً بحدّ 
 

 وعدة ُرسلرسالة واحدة 
يختلفون على  فهمعلى ماهية األزمات التي تواجههم،  اشطون الشباب متوافقينالنبدو فيه في الوقت الذي ي

، والذي اندلع في 2015ومن األمثلة على ذلك النشاط المدني في صيف  ،سبل مقاربتها بالشكل األفضل
الخلل الذي ساد كان  السبب في ذلكهذا الحراك فشل و. وجه سوء إدارة الحكومة لملف جمع النفايات

بالمطالبة  النفايات وانتهىبالمطالبة بتحسين إدارة  بدأف ،لتزام بحمل رسالة واحدةعدم اال عمله لجهةمنهجية 
من التعبئة الشعبية العابرة للطوائف التوقيت الذي كان مناسباً و من اإلفادة ان لزاماً عليهك .بإسقاط النظام

إن توجيه  .مطلب آخرل االنتقال إلى وقضية واحدة وتحقيق مكاسب قب واحد التي حصلت وااللتزام بشعار
دة موحّ واحدة وغياب رسالة  في ظلّ  .من الداخل متضاربة، أدى إلى تفجير الحراك وأحياناً رسائل متباينة 

تجمع بين مختلف األصوات، فشل الناشطون السياسيون المستقلون في لبنان في إثبات أنهم بديل حقيقي 
 .ي البالدللنخب واألحزاب السياسية التقليدية ف

 



 تحالف الراغبين
إن الناشطين السياسيين الشباب، سواء كانوا مستقلين أو ملتزمين بمنظمات المجتمع المدني أو األحزاب 

وينبغي عليهم . السياسية، ليسوا وحدهم في معركة النضال من أجل التغيير والسير بأمور البالد نحو األفضل
مع نظرائهم الذين يشاطرونهم الرؤية نفسها وذلك على المستويات اليوم قبل الغد السعي إلى بناء تحالفات 

فهذه الفكرة بحاجة إلى  إن حشد القوى حول فكرة ال يكفي،. المحلية واإلقليمية والدولية على حد سواء
 .د األدوار والمسؤولياتل بشكل واضح ويحدّ تطوير لتصبح برنامجاً يطرح إطار عمل مفصّ 

 
على أهمية بث رسالة واحدة مستشهداً  قطيشنديم اإلعالمي د شدّ  تعليقاً على عرض الورقة،

 14حراك الشعبي الذي أعقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري وأدى إلى نشوء حركة البالنجاح الذي حققة 
وأعطى نموذجاً آخر . آذار، إذ أن هذا الحراك كان له مطلب واحد وهو خروج الجيش السوري من لبنان

التي جرت في بريطانيا قبيل االستطالع الذي جرى حول خروج المملكة  VOTE LEAVEوهو حملة 
عدم ديمومة أي حراك يرتبط إال أنه لفت إلى ثغرة يجب التنبه إليها وهي . المتحدة من االتحاد األوروبي

 من جهة أخرى، قال إن الشباب اللبناني المحازب يلعب دوراً إيجابياً ضمن أحزابه. بمسألة عرضية واحدة
حيث غالبية القاعدة الشعبية الشبابية لتيار المستقبل صوتت لالئحتها، ما  "بيروت مدينتي"مستشهداً بتجربة 

وقبل أن يعطي الكالم للمعقبين سأل ماذا نعني بالشباب؟ هل نقصد المرحلة . دفع بالتيار إلى مراجعة حساباته
وعلى  وطروحات جديدة فرز أفكاررة على والقد الحيوية هي مرحلة فكرية تعبر عن استمرارالعمرية أو 

   .سنوات عمر صاحبهاعدد بغض النظر عن  التغيير والتطور
 

األول عنها هو ما االنطباع  إن هت بواقعية الورقة قائلةً ونوّ  رشا األطرش اإلعالميةأخذت الكالم 
هم هالتي تواج ياتدّ بجميع التح رارقعلى الرغم من اإل ،لى الشبابإ في نظرتهامي يتقيحققته من توازن 

، الذي يقّوض أي فرص لبدائل سياسية استمرار النظام القائم واعتبار أن أي دور لهم يبقى مستحيالً في ظلّ 
أشارت إلى و. نظام المحاصصةادة بعضهم من واستف إضافة إلى تحديد مكامن الخطأ في صفوفهم كالطائفية

أكثر من "يون ومحافظون وطائفيون، تقليد الشباب أني الورقة والتي أظهرت نتائج دراسة حرب المذكورة ف
بأننا الجيل الذي  Xكجيل على الرغم من توصيفنا : "وتابعت. "Xجيلنا الذي يسبق جيل األلفية أي الجيل 

 واعتبر الجيل الذي رفض أن يكبر، فقد عتبر أكثر من استفاد من االستقرار العالمي وتوفر فرص العمليُ 
أكثر  Zأباء الجيل نبقى كو، وإثارة موضوع الجندرة وحقوق المرأة حقوق اإلنسان حمالت مناصرة عايشنا

ل على نعوّ . ، أكثر تعلقاً باالنتماء للوطن وأقل تعلقاً باالنتماءات الفرعيةمنهم قل طائفيةوأ ومدنية استقاللية
 ".في الوقت عينه؟ فهل هم الداء والدواء ،وهو محافظ وتقليدي حداث تغيير اجتماعي وسياسيهذا الجيل إل

 
ضرورة العمل من داخل مؤسسات الدولة ومن ب توصية الورقة المتعلقة بالنسبة إلى: "وأضافت

 هاتحت عنوانين مختلفة من اجتماعية الذين خاضوا معاركالشباب اإلشارة إلى أن الناشطين  خارجها، أودّ 
لم لكنهم  ةلتشبيك مع الكتل النيابيا واحاول... سري إلخالعنف األواالغتصاب الزوجي والزواج المدني 

ونعلم  ،امتت بهالتي أ السياسية مرآة للمنظومةوفراز للنظام السائد هما إمجلس النواب والحكومة إن . ينجحوا
قانون   قضيةمع  حصلكما  ه،وُتشوّ  التي ُتسرق وُتستغلّ  قضايا، ناهيك عن الباطلهو باطل أن ما بني على 

وختمت بالقول إنه على الرغم من فشل  ."ألطفالها م الحق في منح جنسيتهاالجنسية الذي يمنع عن األ
في  إال أنها نجحت في إيصال مرشحها في انتخابات نقابة المهندسين ،بلديةفي االنتخابات ال "بيروت مدينتي"

  استمرار بيروت مدينتي في دورها في المجال العام كمنصة بديلةبارقة أمل لجهة  ذلك ويعدّ  بيروت،
  .وصوت سياسي للحراك االجتجاجي

  



وقطريب  رباححسد ال أ" :وقال ،"مؤسسة سمير قصير"، مدير عام يمن مهناأأخذ المنصة األستاذ 
قدرتهما على ه بأنوّ و ،فحاتعدد محصور من الصفي  ن والشاباتيات الشباعلى محاولتهما اختصار تحدّ 

الة، قوة االنتماءات الفرعية ال الفعّ السياسية اركة ضعف المش: بشكل واضح التي يواجهونها تحديد المشاكل
، التقليدية السائدة في صفوفهم وعرضية نشاطهم في المجال العام لجهة عدم االنتماء الطائفيسيما 

مجتمع المدني ال العمل في منظمات ضرورة عدم الخلط بينالتقي معهما على " :وأضاف ."استمراريته
فهذا األمر يدخل عرض السياسات ، أما تي من المجتمع المدنية بالسياسات تأفالمطالب. والممارسة السياسية

 ورقةوتابع أن ال. "عندما تفوق المطالبة العرض، يرتفع سعر الديمقراطية. السياسية حزابفي حيز مهام األ
ان وهذا صحيح ال سيما في لبن"ا الشباب العربي بعامة، مههف كأكبر تحديين يواجالبطالة والتطرّ  ذكرت

. خلق فرص عملحيث النظام االقتصادي غير منتج وعاجز عن استيعاب القوى العاملة الجديدة عبر 
األموال التي الخارج واستيراد  للعمل في الشابة ير طاقاتناتصد"مبني على  في لبنان االقتصادوأوضح أن 

، بادرة الفردية وليس التوظيفعلينا تشجيع الم" ،كسر هذه الدائرةمشدداً أنه من أجل  ،"تجنيها إلى الداخل
ن ف قال إالتطرّ   بالنسبة إلى. "الذي خفض تكلفة إطالق األعمال اعتماد االقتصاد الرقمي إضافة إلى

ومن  ،بشكل عام فكرياً  فاً تطرّ  أيضاً  فاً دينياً بلف السائد ليس فقط تطرّ المشكلة األكبر تكمن في كون التطرّ 
 معلومات العملية التعليمية من مجرد عملية تلقينتعليم واالنتقال بقطاع ال هنا ضرورة العمل على إصالح

بهدف بناء موارد بشرية تتمع بالكفاءة العالية والقدرة على  ،وتعزيزهعلى بناء الحس النقدي إلى عملية تعمل 
، أن عملية التغيير المجتمعية تبدأ من هنا إلىولفت  .مهارات معرفية وإبداعيةبحل المشاكل والتقصي و

لس النواب وفي في مجالنظام البطريركي في لبنان سائد في المنزل وفي المدرسة وفي البلدية و"أن  مردفاً 
  ."تربية األجيال الصاعدة منيبدأ من األسفل أي مشروع متكامل  الحكومة، وعملية التغيير هي

 
من تجربة توجيه رسالة إلى الشباب نابعة اسمحوا لي ب: "مداخلة قال فيها لالجميّ  للرئيسوكان 

 .ستخفوا بهييجب أال  هو دور حيويكشباب وكطالب  في المجال العام هموواقعية تثبت أن دور شخصية
نا في مصلحة الطالب من عاماً وعشت تجربة رائدة حين تمكّ  17 وعمريالكتائب انتسبت إلى حزب 

التي هذه الثورة ف. بقاء الحزب حتى اآلن سرّ  نا يكمنوه ،ثورة داخل الحزب وكسرنا طوق التقليديةإحداث 
ما قامت . تعمل بشكل ال ينقطع على بث روح التغيير في الحزبلت إلى ثورة دائمة تحوّ  كطالب، أطلقناها

بة رالمهم من التج. من المراجعة الدائمة اً نوع على حزب الكتائب فرض ،به مصلحة الطالب في الستينات
يمان والطموح اإلب تحليتمذا وانتم قادرون على التغيير إ ،ذلك وارادإذا أ يةب قوة تغييرهو إثبات أن الطال

 . "نفسكميجب أال تستخفوا بأ. والقناعة
 

 جرىستطالع اال وأوضح أن ،ربيع الهبراألستاذ ، "ستاتيستيكس ليبانون"المدير العام لشركة أخذ الكالم 
، أي بلغوا سن االقتراع عاماً  29-21بين  شابةشاب و 1200نة من على عيّ  خالل األسبوعين األخيرين

 المحافظات اللبنانيةهذا االستطالع جرى في كل  وقال إن .القانونية ويشاركون في االنتخابات للمرة األولى
المهنية والدخل والمناطق الفئات والفئات العمرية و لجهة الجندرمتوازنة  شملهاالتي  نةعيّ الوجاءت 
 : ما يلي نتائجهوأظهرت   .%2.83 فهي فيه نسبة الخطأأما  .والطوائف

 
 .نة ينتمون إلى أحزاب سياسيةفقط من العيّ % 9 -
فقط يميلون إلى % 25فيما  ،%)28(  احتلت المرتبة األولى في اختيار األحزاب محبة زعيم الحزب -

  .أحزاب معينة بسبب أفكارها ومبادئها
ما % 8فيما  فيها، نهم لن يشاركواقالوا إ% 16ون في االنتخابات واركنهم سيشنة قالوا إمن العيّ % 76  -

من الذين قالوا إنهم لن يشاركوا في االنتخابات عزوا موقفهم إلى اقتناعهم بأن % 30 .زالوا غير متأكدين
في بين الذين قالوا إنهم سيشاركون . وأن الطبقة الحاكمة فاسدةاالنتخابات لن تغّير شيًئا في الوضع الراهن 



وأخيراً المسيحيون % 73ثم السنة % 74، يليهم الدروز %88االنتخابات، احتّل الشيعة المرتبة األولى مع 
69.% 

فقط % 7، فيما من العينة قالوا ألن االقتراع حق% 35المشاركة في االنتخابات  عن سؤال لماذا تريدون -
  .ذكروا رغبتهم في تغيير األوضاع السائدة

من % 56سيمثل الناخبين بشكل أفضل،  النيابي المقبل ما كانوا يعتقدون أن المجلس عن سؤال حول إذا -
، جاءت النتائج بحسب بين الذين قالوا نعم.  أجابوا بال أعلم% 16قالوا ال، فيما % 29العينة قالوا نعم و

 .%40السنة و ،%42، الدروز % 57، المسيحيون %74: الشيعة: المذاهب كالتالي
، واحتل %)34( المرتبة األولى في تحديد خيارات الشباب في االنتخابات المقبلة زات المرشحإنجات احتل -

فيما ، %)17(الخدمات التي يقدمها المرشح لمنطقتهم  وتلته%) 18(ياسي المرتبة الثانية انتماء المرشح الس
   .فقط% 4 أما دعم المرشحين الشباب فحصد. فقط% 13 المرشح االنتخابي على نسبةج نامبر حصل

 منهم سينتخبون الئحة األحزاب التي يميلون إليها،% 66، رت منذ اآلن من ستنتخبمن العينة قرّ % 83 -
 . ون للوائح المجتمع المدنيعفقط سيقتر% 6والمفاجأة كانت أن 

فقط منهم % 4، في حين االنتخابية  نهم سيصوتون للحزب مهما كانت تحالفاتهمن العينة قالوا إ% 88 -
 .عدم رضاهم عن تحالفات الحزبنهم سينتخبون الئحة ثانية في حال لوا إقا
منهم عن % 55عن سؤال حول احتمال أن يمنحوا الصوت التفضيلي لمرشح من غير طائفتهم، أعرب  -

 .من العينة بال% 45استعدادهم للقيام بذلك بينما أجاب 
أنهم ال % 24بر االنتخابات، فيما اعتبر عقالوا % 58عن سؤال كيف تشاركون في السياسة كمواطنين،  -

منهم % 89يؤثرون في الحياة السياسية، وعن رغبتهم في االنخراط بالحياة العامة، يشاركون ألنهم ال 
 . أعربوا عن عدم رغبتهم بذلك

توقعوا أن % 44نة توقعوا أن يبقى الوضع السياسي على ما هو عليه بعد االنتخابات، فيما من العيّ % 47 -
 .دي إلى تغيير في ميزان القوىتؤ
نه منها قالوا إ% 27 ر المشاكل في البالد، فيمانة اعتبروا أن الوضع االقتصادي يتصدّ من العيّ % 45 -

فقط عن % 2وتحدث  منها أن البطالة هي المشكلة األولى التي تواجه الشباب% 90اعتبر و الفساد،
 .االنقسام السياسي

قالوا إنهم غير % 27قالوا أنهم نوعاً ما متمسكين بالدين، % 59لدين، وعن سؤال حول مدى تمسكهم با -
 . ون بشدةفقط قالوا إنهم متدين% 14نون فيما متدي

 .فقط أعربوا عن تشاؤمهم% 32من الشباب أعربوا عن تفاؤلهم في المستقبل فيما % 62بشكل عام،  -
 

 ،لجهة غلبة االنتماءات الفرعية ماال سي ،تتوافق مع ما جاء في الورقةلنتائج االستطالع  جاءت
فالطوائف واألحزاب السياسية التابعة لها تلعب . على االنتماء الوطني لدى الشباب ،الطائفية خصوصاً و

عتبر وسيطاً بين المواطن والدولة في جميع الجوانب دوراً رئيساً في تكوين الهوية السياسية لدى الشباب، وتُ 
. من عبوره للوصول إلى الحقوق األساسية والخدمات سبيالً ال بدّ  دّ عتُ  الحياتية الخاصة والعامة، كما

ووجود نوع من  وسلبيتهم في التعامل مع الشأن العام، تقليدية الشباب وأظهرت نتائج االستطالع أيضاً 
وعلى الرغم من النسب الكبيرة التي عزت عدم مشاركتها في . مواقف طوائفهمومواقفهم  التناغم بين

النخبة الحاكمة وتلك التي اعتبرت الفساد من أكبر المشاكل التي تعاني منها البالد،  عدم كفاءةبات إلى االنتخا
بدت . االستقالة وعدم االهتمامالقبول والقائم بل نوعاً من  الطائفي لم يظهروا استياًء من النظام السياسي

وميزان القوى بينها،  ام وقوة الطوائفألحج يجري كل أربع سنوات مجرد تقييماالنتخابات التشريعية لهم 
من العينة قالوا إن البرنامج االنتخابي للمرشح هو % 13 .من أن تكون تنافساً بناًء بين برامج سياسية بدالً 

لى الرغم وع . كارثياً في نظام انتخابي يقوم على النسبية الذي يحدد خياراتهم االنتخابية، ويعتبر هذا الرقم
منهم % 62نة توقعوا أن يبقى الوضع السياسي على ما هو عليه بعد االنتخابات، من العيّ % 47من أن 



ن الشباب الذين يعّول موقف يبعث على القلق وخاصة أنه يأتي م وهذا ،أعربوا عن تفاؤلهم في المستقبل
 .في الوضع القائم وفي النخب السياسية إلحداث تغيير عليهم

  
 :سئلة واألجوبة التاليةومع فتح باب النقاش شهدت الجلسة األ

 
ألن األحزاب  العمل في إطار حزبي أجدى من العمل خارجه أعتقد أن :الجامعة األميركية في بيروت :س

. تسمح بترجمة مصالحنا إلى أجندات سياسية والتأثير على عملية صناعة القرار وبالتالي التغيير توفر منصة
أال  ؟كل المطالب برسالة واحدة ختصرن نى نستطيع أإلى أي مد .دةتحدثتم عن ضرورة بث رسالة موحّ 

أهملت موضوعاً  ورقة؟ أخيراً اعتقد أن التوحيد المطالب وبخاصة مطالب الشبابتعتبرون أنه من الصعب 
ت أرقام االستطالع الذي جرى على شيء فهي وإذا دلّ  ،مهماً جداً وهو التوعية السياسية في صفوف الشباب

  .لسياسي لدى الشباب كما الثقافة السياسيةعلى غياب الوعي ا تدلّ 
  

ما عن رسالة وإن ، أي توحيد مطالب الشباب،دةلم نتكلم عن رسالة موحّ : أود توضيح نقطة أساسية: حبار :ج
 فال ،لتحقيق المكاسب والتركيز عليها قضية واحدة فقطرفع على  التوافقك عليه احرواحدة، بمعنى أن أي 

 ، حول أهميتها، أوافقك الرأي السياسية بالنسبة إلى األحزاب .القضايا في آن واحد ة العديد منيتشتت بإثار
ألنها تلعب دوراً حيوياً كوسيط بين المواطنين والدولة، وهي من تقدم المرشحين لتولي المناصب وتقوم 

ة وكوادرها ضرورياألحزاب السياسية . لحياة السياسيةنح المواطنين حساً بالمشاركة في ابتعبئة الناخبين وتم
إذ أردنا دخول المعترك السياسي، تبقى . تعمل بشكل يومي وتشارك في كل االنتخابات التي تشهدها البالد

 . األحزاب السياسية السبيل األفضل
  

أال تعتقدون أن االنتخابات تفتقد إلى روح الشباب ال سيما وأن شبان وشابات لبنان : الكسليكجامعة : س
  .؟الروح ويسيرون خلف التقليد يفتقدون إلى هذه

 
لوطن الذي رؤيتي ل الذي يجسدهو الحلم  السياسي الخطابعن الغائب األكبر اليوم . أوافقك الرأي: مهنا: ج

لألسف، و ،القابل للتطبيقانتخب من يقدم لي الحلم . الناخبقوى رابط انتخابي بين المرشح وأ و، وهأريد
 .اليوم ال وجود لمن يقدمون األحالم

 
ن التحدي األكبر أمام الشباب اليوم هو استوحي من عنوان الندوة ألقول إ: الجامعة اللبنانية األميركية: س

من % 97. من حال المرأة في المشاركة السياسية ليست أفضل وحال الشباب ،ذاته قانون االنتخابات بحدّ 
عدل عمر م مع بلوغمن النواب  يمثلهم نمأي تناغم مع  ، وال يوجدالحالي النيابي الشباب ال يثقون بالمجلس

 12بين المرشحين الحاليين هناك ليقود عملية التغيير و النيابي المقبلل على المجلس نعوّ . عاماً  64 هؤالء
همية أل كد مع الرئيس الجميّ ؤأ؟ عاماً، فكيف سيغيرون ومتى سيغيرون 90و 80بين  تتراوح أعمارهم

 في البالد، لةحين كانت كل االستحقاقات الدستورية معطّ  2015م فعا. الهيئات الطالبية في األحزاب
حاولوا التضييق على الشباب سيبقى مهما . خاضت المصلحة الطالبية في حزب الكتائب انتخاباتها بنجاح

 .اً النبض موجود
 

شاركة الطائفية ويمنع م محاصصةيعتمد على الالحالي السياسي النظام  :الجامعة اللبنانية األميركية: س
جديد سيفرز قانون االنتخاب الو ة،النظام الزبائني الحالي هو العلّ نظام المحاصصة واعتقد أن . حزاباأل

للخروج من  سيسي جديدأت رنحن بحاجة الى مؤتم. لدوائرالمضحك ل تقسيمالمع ال سيما  النتائج نفسها،
 . ب الميدانية التي حققهافرض نفسه استناداً إلى المكاس هوف ،بالنسبة إلى حزب هللا .األزمة



 
اً ت وفقنصوّ س اليوم،: عينهانتخابات نسبية وطائفية في الوقت  إجراءال يمكن  نهأوافق من قال إ: رباح: ج

لناس حق االختيار بين المرشحين ون األرثوذكسي، مع عدم إمكانية التشطيب ما حرم االقانب لما سمي
ل إن الشهداء والمقاتلين ما هم سوى وقوداً للحروب ود القوأ. برهم على التصويت لالئحة كاملةجوأ

  .والمؤسف أن أغلبهم لم يبلغ بعد سن االقتراع القانونية
 

ن يكون هناك شرط أيطالب بما يريد ولكن أن  في الخارطة السياسية اللبنانية طرف بإمكان أي: قطيش: ج
طالب يإنه . فيتوالئرة واحدة مع قوة دا ه حزب هللا هوما يريد .نفهم على بعضناكي جندات لضوح في األو

من  وال بدّ . ه ال يقول ذلك صراحةسيسي ولكنيسعى إلى مؤتمر تأن أفهم أ. خرونبشيء ال يتمتع به اآل
قال يُ . إذا استند على سياسة العدد وعلى الديموغرافيا التوضيح إن أي مشروع إللغاء الطائفية يكون طائفياً 

 . هما يريدلن هذا األمر غير صحيح ألن أي نقاش ينتهي بفرض حزب هللا لك ،ن النظام في لبنان توافقيإ
 

وأود في سياق الكالم التقليدي، أتمنى أن يخرج النقاش عن : منسى المدير التنفيذي لبيت المستقبل سام :س
كسر القيد الطائفي ودور من منكم مستعد ل: ن استطالع الرأيكنوع م الشباب على هذا اإلطار طرح سؤال

 لطوائف والدين في الحياة العامة؟ا
 

هي من كمواطنين ركض وراءها أنا أنتخب للمرة األولى، وأعتقد أن الخدمات التي ن: الجنان جامعة: س
ة ؟ بحكم ردّ ذا ارادوا التغييرسؤالي هو على أي أساس ينتخب الشباب إ. ياهاإ في منحناحد وال منة أل ناحق

من دائرة السياسيين التقليديين لنصّوت مثالً للوائح المجتمع  ونرجمن يخ جميعالفعل ال أكثر، نتجه نحو 
ثت عنه إحدى الزميالت أي هل سيؤدي ذلك إلى التغيير؟ المشكلة هي ما سبق وتحدّ . 7و حزب المدني أ

فعل  فنحن فعالً ال نعلم من هو األفضل وجّل ممارساتنا تقوم على ردّ . عند الشباب غياب الوعي السياسي
  .لقيادة التغيير اً كون متأكدين إذا كان الطرف اآلخر صالحدون أن ن

 
في إلغاء القيد الطائفي أو  فكركيف نستطيع أن ن: موجه إلى األستاذ منسىسؤال ال: الجامعة اللبنانية :س

كهذا يكّرس الطائفية؟ كيف أحلم  انتخاب من دور الطوائف والدين في الحياة العامة في ظّل قانون الحدّ 
تعزز االنتماءات  التي وضعت مؤخراً  كان النظام طائفي وآلية تداول السلطةإذا طائفية فيه  بوطن ال
  الطائفية؟

 
أعتقد أننا اليوم  :ولىالدائرة األ -، بيروت"كلنا بيروت"على الئحة النتخابات حسن سنو، مرشح ل: س

قلتم إن الممارسة السياسية . ى ما هي عليهبإبقاء األمور علالدولة لها مصلحة  .ديتنا نموذجاً ال يمثل البلدبتعدّ 
سؤالي . بهما الشباب عادة وهما خاصتين ال يتمع ،تطلب صبراً ونفساً طويلينستدام وتهي مسار طويل وم

 إرساء ثقافة الصبر لدى الشباب؟كيف نستيطع  هو
 

. ألن بقاءها من بقائه ومن مصلحة النخبة السياسية اإلبقاء عليه ،طائفي السياسي في لبنان النظام: رباح: ج
ولكن ال أعتقد أن المشكلة تكمن فقط في السياسيين بل في المجتمع برمته، فهم من إفرازات هذا المجتمع 

. بل كل المجتمع طائفي ،ن وحدهم طائفييننظام وحده طائفي، وليسوا السياسيوليس ال. عنه باءوليسوا بغر
ويحتل االنتماء الطائفي  عيةوم على تعزيز االنتماءات الفرذكرنا في الورقة أن تكوين المجتمع اللبناني يق

ر، من األعلى فكيف نغيّ . ، دائرة من جاء قبل البيضة أو الدجاجةغلقةنحن في دائرة م. المرتبة األولى بينها
وأوافق هنا على  ،بالمسارين في الوقت عينه مضياعتقد أنه علينا ال إلى األسفل أم من األسفل إلى األعلى؟

 .قاله الزميل مهنا لجهة أهمية إصالح قطاع التعليمما 



نتعلم الصبر . ن وليس كأفراد ورعايانتعلم الصبر عندما نتعلم أوالً العمل كجماعة وكمواطني: قطريب -ج
ومن هنا أهمية التركيز على  .عندما نتعلم أهمية وضع سياسات عامة طويلة األمد وأهمية التخطيط والبرامج

وللشباب المحازبين دور مهم لجهة الضغط لتحديث األحزاب التي ينتمون  ،ومن الخارجالعمل من الداخل 
 .وسيلة وليست الغايةهي المسار وليست محطات أحادية واالنتخابات  هي التزام وهي إن السياسة. إليها

 
ي، نحن من موقعنا في المعهد االجتماع :جتماعي في الجامعة اللبنانيةمعهد االالمديرة  منى رحمة،: س

أعي أن المواطن مسؤول ولكن ال نستطيع أن نطلب من شخص ابنه يموت على . نشعر باألرض قبل غيرنا
السياسيون والنظام . ات العامةينتظر البرامج والسياسأو أن يصبر أو  اً أبواب المستشفيات أن يكون أخالقي

   .السيء من أوصلنا إلى هذا الوضعهم 
  

 خفض سن االقتراع؟ سيتمّ هل : لإلى الرئيس الجميّ سؤالي موجه : محمد فتال: س
 

 المسؤولية كلّ على الشباب تحمل . ذا بقينا نتكل على غيرنا سنبقى مكانناإ .أكرر ما قلته: لالجميّ  الرئيس: ج
خلق إدراكاً مشتركاً بينهم ويحددوا سلم قيم مشترك يساهم في  ميثاق شرف لو يضعوا تمنىأو ،مجالهضمن 

إحداث ثورة من داخل على  ، العملمهعلى اختالف مشاربعليهم،  .راطية والمواطنة والسياسةلماهية الديمق
تخطى مجرد سن يشامل  صالح تشريعيلى إ، نحن بحاجة إلى سن االقتراعبالنسبة إ. لتحديثهااألحزاب 

 .هنةرابقاء على المؤسسة الحاكمة الالسلطة يسعون إلى اإل الممسكون بزماماالقتراع، ولكن لألسف 
 

عتبر في الوقت عينه عاماً وال يُ  18 كيف يكون اإلنسان مسؤوالً جنائياً عندما يبلغ: الجامعة اللبنانية: س
 18أكثر استقاللية في سن  أعتقد أن الشاب والشابة يكونون. المسؤولية السياسية واالقتراع صالحاً لتحمل

 .ومختلف التيارات الفكريةثر باألحزاب السياسية وقبل دخول الجامعات حيث يبدأ التأ
  

ً  ،الخطوات االصالحية ىحدإن خفض سن االقتراع هو دون أدنى شك إ: قطريب: ج  ولكن ال يؤدي حكما
-Antiإال من خارج ما هو قائم أي عبر كل من هو  المشكلة هي أننا نعتقد أن التغيير ال يتمّ  .لى التغييرإ

establishmentالعمل من الداخل أيضاً، فكل ما هو  إذ يمكننا سف غير صحيح، وهذا لألAnti-
establishment ليس بالضرورة جيد. 

 
فكرة  عطاءهل هذا كاف إل. شاب وشابة 1200استطالع الرأي شمل عينة من : اليسوعية الجامعة :س

 ما يفكر به الشباب؟حول 
 

اإلحصاءات ال تقبل  في بلد عدد سكانه أقل من أربعة ماليين نسمة هي في علم 1200إن عينة : الهبر -ج
 .ظهر بطريقة قاطعة كيف تفكر هذه الشريحة العمرية من المجتمعنتائج االستطالع تُ . الشك

 
اختيار ضميره وترك حد بين حزبه وضميره عليه ر أذا خيّ أعتقد أنه إ :الجامعة اللبنانية األميركية: س

ما نريده هو . نعمة فيهد الطوائف تعدّ ولكن  لبنان على الطائفية نقمة. نسان هي ضميرناوحقوق اإل حزبه،
سؤالي هو كيف نتخلص من الحكم . ومشاكلنا واحدة مهما اختلفت انتماءاتنا الطائفية ،شاكلنالم ن حالً من يؤمّ 

  على إلى اإلسفل؟ األالقائم من 
 

سي المسار السيا. الصح من الخطأ مّيزاننسان هي في عقله وضميره اللذين يقدسية شخص اإل: قطريب: ج
ومن المهم تجاه قياداتنا التركيز على  هام منوالتعلّ  اولكن علينا االعتراف به اء،خططويل وقد نرتكب األ



يق هذه البرامج تنا لتطباالضغط على قياد هي ووظيفتنا ،البرامجوفكار إلى األ داً االمساءلة والمحاسبة استن
 .اذا لم تقم بذلك محاسبتهاها وتساءلوم
 

كبير بالشؤون نعّول كثيراً على الشباب في وقت يسود صفوفهم جهل : في بيروت كيةالجامعة األمير: س
وال أبالغ حين أقول إن بعضهم ال يعلم حتى من هو رئيس الجمهورية ومن هو رئيس مجلس  السياسية
أكرر ما قلته سابقاً حول ضرورة التوعية السياسية والتثقيف السياسي كنقطة انطالق ألي مسار . الوزراء

 . مستقبلي يكون فيه دور للشباب
 

وصمة عار هو ما بأن العمل السياسي عتقد أن إحساس الشباب بأن الجو السياسي ملوث وأ: األطرش: ج
وهنا تأتي أهمية األحزاب  ،أوافقك الرأي بأن التوعية السياسية مفقودة. يبتعدون عن السياسة يجعلهم

 ماستقالليته ونيفقد الشبابإن  أخافني قول إحدى المشاركات. يةهذه التوعتعزيز السياسية ألنها تعمل على 
الجامعة مهمة جداً ألنها تفتح أفاقنا على أشياء كثيرة  إن. ويتأثروا باألحزاب السياسية الجامعة واما أن يدخل

 ال أعتقد أن شباب اليوم ينقصهم الحس النقدي ولكن تنقصهم المبادرة كما تنقصنا. تتخطى األحزاب السياسية
  .كمجتمع بأكمله، إذ ننتظر دوماً أن يأتي شيء من الخارج إلحداث التغيير وال نقوم نحن بأي عمل

 
سؤالي هو إلى أي . الشعور السائد بين الناشطين الشباب هو تجنب تسييس حراكهم: الجامعة اللبنانية: س

   مدى تتحكم السلطة بعملية التغيير وتمنع حدوثها؟
 

ز هو نضال مستمر ومركّ  .خذها وتنتهي المشكلةنأ مسكنز المدني ليس حبة مل بالحيالع :قطريب: ج
علينا وقت كنا نعتبر فيه أننا نجحنا إذا تمكنا من تأمين لقاء بين موقوف وأهله  مرّ . ونجاحه يكون أحياناً نسبياً 

نجازات عدة ال أريد رسم صورة قاتمة، فقد حققنا إ .ات التي يتلقاها إلى صفعة واحدةأو خفض عدد الصفع
المجتمع والعديد من اإلصالحات االنتخابية قد اعتمدت والسلطة التشريعية بشخص نوابها باتت تشجع 

  .كما باتت تتقبل مالحظاتهم ودورهم كرقيب ،المدني على تقديم المطالب
 

وجود على  لبنان قائمإن . الطائفيةلغاء ي موجه إلى األستاذ منسى ويتناول إسؤال :الجامعة اللبنانية: س
أال تعتقدون أن إلغاء الطائفية يمكن أن يصل بنا إلى مكان أخطر؟ على الرغم من تعدد . طوائف مختلفة

، فاالنتماءات الطائفية ال انتماءاتنا الطائفية فنحن كشباب لدينا مشاكل واحدة وقواسم مشتركة ويمكن أن نلتقي
 .االلتحام الوطنيتمنع 

   
الضغط على الدولة إلدخال التوعية السياسية إلى المناهج التعليمية للعمل  هل نستطيع :جامعة الجنان: س

 التعبئة الطائفية من نفوس الشباب؟  إزالةعلى تقريب وجهات النظر و
 

. ومدى تأثيرهم األحزاب السياسيةسؤالي حول مشاركة الشباب في  :في بيروت الجامعة األميركية: س
كذلك وهي اثي للكلمة ونحن نعلم أنها ليست كانت أحزاباً بالمعنى الحدنتكلم عن األحزاب في لبنان كما لو 

كيف نطلب من الشباب الضغط على من ناحية أخرى، . التعبير نفسها تقوم على الطائفية والعائلية إذا صحّ 
فأي حزب طالعنا . أن هذه األحزاب ال تطرح أي سياسات نحن ندرك جيداً األحزاب لتغيير سياساتها و

هي ليست أحزاباً ول عليها اقتصادية ومالية واجتماعية؟ نعطي أهمية كبرى لألحزاب ونعوّ  بسياسات
المشكلة الثانية هي  .إفراز عن مجتمع طائفي وتقليدي ، مجردبالمعنى الحداثي للكلمة وإنما كالسياسيين تماماً 

 . فسهان أننا مجبرون على التصويت حيث قيودنا ولذلك نعيد انتاج الزعامات التقليدية
 



هي أحزاب أيديولوجية بامتياز، وأنا معك لجهة أنها ال تتوافق مع  حزاب السياسية اللبنانيةإن األ :رباح: ج
التي خرجت من  الحداثية لذلك المهمة أمامنا صعبة وهناك العديد من التيارات. التعريف الحداثي لألحزاب

 . علينا التغيير من الداخل. رحم األحزاب التقليدية
 

ماذا عن الجمع بين النيابة . في الوقت عينه اً وسياسي اً ن نكون رقيبال يمكننا أنه قلتم إ :اللبنانية الجامعة :س
 والحكومة؟؟

 
 .فالجمع بين النيابة والوزارة غير مستحب ما تقولينه صحيح :قطريب: ج
 

ك معرفة متى عليه تغيير ى من يقوم بذلولكن عل ،جمع بين االثنينن هناك مشكلة في الال أعتقد أ :رباح: ج
  .قبعته

 
، فالقانون سيء وال االنتخابات هذهفي وال وجود ألي فرصة خاصة زمة أمام نحن أ :جامعة الجنان: س

 .فكيف بالشباب بإحداث خرق ي وجه جديديتيح أل
 

 ورثنا عن لبنان الذي أ يتخلف نانلب ورثتم .نحن شباب األمس: "لالرئيس الجميّ  في ختام ورشة العمل، قال
االنخراط في السياسة كواجب  وعلى الشباب أن يعوا أهمية ،مهمة بواقعيتها يديناالتي بين أ الورقة. أهلنا إياه

 عليكم التحلي بإرادة صلبة دون القيام. غالباً ما تكون طريقه محفوفة بالمصاعب مستدامعمل وك وطني
 ". اً بإمكانكم التغيير وأملنا فيكم كبير جد .بعملية جلد ذاتية

 


