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 من األزمة إلى الفرصة: التحديات التي تواجه الشباب في لبنان
 2018ابريل / نيسان  11النكاستر بالزا، بيروت 

*** 
 

 سيادة الشعب يالتعبير الواضح عن مبدأ ، كما أنهاأساس الديمقراطيةالفّعالة هي  المشاركة السياسية إن
، وهم األمل بالمستقبل الواعد للبنان لكل بلد اسّيةأس أما الشباب، فهم يشكلون ثروة وطاقة بشرية .والمواطنة
 .والمنطقة

 
وتجديد ، الحداثة والبناء الديمقراطيهي المدخل لدفع مسيرة  في الحياة السياسية مسألة المشاركة الشبابيةإن 

 .الدماء في شرايين النظام السياسي واالجتماعي للوطن والمساهمة في حركة التنمية المتواصلة
 

*** 

في  ومنخرطون"  مسّيسون"في الواقع، إن الشباب في لبنان موقع الشباب من الحياة السياسية في لبنان؟  أين
الحياة السياسية إن لجهة انتماءهم إلى أحزاب سياسية أو إلى منظمات المجتمع المدني أو بصفتهم ناشطين 

التأثير على نت تمنحهم ثقًال في المشكلة تكمن في نوعية وكيفية مشاركتهم وٕاذا ما كا. مستقلينسياسيين 
 .أو دورًا في هذه العمليةعملية صناعة القرار 

 .وفي الظروف الراهنة. أقّله حتى اآلن !اؤل هو لألسف الالجواب عن هذا التس 

 الشباب اللبناني  للتعبئة السياسية وليس للمشاركة في صنع القرار، أداة فّعالة  أصبح الشباب اللبنانيوكأّن  
حراك الشباب الذي نشهده فعلى الرغم من . مدنيًا ولكنه ليس فاعًال في صنع القرار السياسي اً ناشط أضحى

 .، بقي كقرع الطبول مجرد صوتًا دون أي فعالية تذكر2016و 2015والذي بلغ أوجهه بين عامي 

المذهبّية  وم علىوالنظام السياسي نفسه وكالهما يق لعل السبب في ذلك يعود إلى تكوين المجتمع اللبناني 
فالمحازبون . االنتماء األهم والجامع إلى الوطنو  على حساب المواطنة الضّيقة والمتزّمتة، الطائفيةو  والفئوّية

والمنضوون بينهم إلى منظمات  .وانتماءاتهم الطائفية ال البرامج السياسية الفئوّيةزهم ميولهم ـبين الشباب تحفّ 
والناشطون السياسيون  ؛الرقيب عن دور السياسي لخط الذي يفصل دور يميزون بين االمجتمع المدني ال
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 ، أضف إلى ذلك .التعددية السياسية والتداول في السلطة تعتمدحقيقية ونقابية يفتقرون إلى أطر حزبية 
 .اإلختراقات الخارجية والضغوطات واإلغراءات المؤّثرة على الوالء الوطني

السبيل األخير  المواكب للحداثة وشبكات التواصل االجتماعي المتطورة في ظل هذا الواقع هل بات المجتمع
المجتمع في  هذا نتحدث اليوم عنللمشاركة السياسية؟  Zالذي نطلق عليه تسمية جيل  أمام الجيل الجديد

منذ موجودة في لبنان المتطّورة  وهذا خطأ كبير إذ أن الجمعيات والهيئات والمنظماتلبنان وكأنه حالة جديدة 
عشرات السنين، وهي نابعة من صلب المجتمع وحاجاته الفعلية ومنسجمة مع الحقبة التاريخية التي تشكلت 

الجديد اليوم هو إدخال المقاربة التنموية في العمل اإلجتماعي، وعملية تمكين الناس، واإلهتمام . فيها
 .Zوالجديد اليوم هو الجيل . بالسياسات وليس الخدمات

 
هو الجيل الذي صنع الثورة المعلوماتية، فإن جيل األلفية هو الذي طورها واستخدمها وصنع  Xإذا كان جيل 

، بحكم Zكثيرة هي المقارنات بين جيل األلفية والجيل . Zالشبكات االجتماعية، أما المستقبل فهو ملك لجيل 
تنسحب على كل جوانب الحياة، بما فيها البيئة أنهما آخر جيلين، وهذه المقارنات تبدأ بالعالقة بالتكنولوجيا و 

بشكل المعاصر والخّالق  هذا الجيل متصل بالعالم بشكل مختصر،. والنظرة للذات ولآلخر، وأخالقيات العمل
 اكل المختلفة التي يواجهها الناسالمشويفهم  متقّدم هو جيل. مستمر ويملك مصادر شبه ال نهائية للمعلومات

 هو جيل. بالتفكير بكيفية حل هذه المشاكلاعية أو سياسية، وتتمحور رؤيتهم عن العالم، سواء بيئية أو اجتم
، سواء عبر النوع االجتماعي أو اللون أو اً مهما كان مختلفعلى اآلخر  اً ومنفتحيسعى أن يكون متسامحًا 

للكثير  لنفسه ومتقبل هو جيل متقبل.  الدين أو العرق أو الهوية الجنسية أو غير ذلك من الهويات المختلفة
  !#  وينتقل بسرعة كبيرة من معتقد إلى آخر وفقًا آلخر هاشتاغوهو قابل للتطّور من األفكار الجديدة، 

 
على الرغم من أن واقع األمور يبدو صعبًا بالنسبة إلى الشباب في لبنان خصوصًا لجهة البيئة االجتماعية 

 الجيل  هذا ما يدعو إلى األمل هو ظهور نخبة من، ثمة جديدال Zوالسياسية السائدة أو لجهة ما يميز جيل 
  . ويمكن التعويل عليها في تعبيد الطريق أمام قيام دولة الحق والمؤسسات يمكن وصفها بالعابرة للطوائف

 
 :هذه الحلقة تهدف الى االجابة او اقله مناقشة االسئلة اآلتية

 
 لبنان؟ في السياسية الحياة في اللبناني الشباب موضع أين •
 األلفية؟ وجيل X األجيال عنوالتوقعات  والممارسة التفكير لجهة Z الحالي، الجيل يختلف كيف •
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 مدنية بدولة حقا يؤمنون أنهم أم فعال، غير سياسي لنظام سلبيين متلقيين بمثابة الشباب ُيعتبر هل •
 .بمنطق المواطنة التي تتجاوز الطائفية والمذهبّية والفئوّية حديثة؟

 التفاؤل؟ إلى تدعو أمل بارقة هناك هل •
وهو لبنان  يريدون، الذي الوطن حول الشباب لدى واضحة رؤية عن يتحدث أن للمرء يمكن هل •

 الحداثة والتقّدم، ال لبنان التبعّية واالنتهازّية والزبائنّية؟
 

في تعزيز دور أتمنى أن نتمكن في خالل هذه الحلقة من إلقاء الضوء على هذه التساؤالت علنا نساهم 

 .  الشباب في الحياة السياسية

هذه الساحة الحّرة والمنفتحة، ال سّيما لجيل الشباب من أجل حوار يّناء ومجّرد " بيت المستقبل"نأمل أن يكون 

 .الواعد الذي يحلمون به" المستقبل" ييبن


