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 المقدمة
 

 تعريف عن الجهة المنظمة:

، وىي منظمة دولية غير Royal Academy of Science International Trust (RASIT)منظمة 
في خدمة التعميم  8969وتعمل منذ العام  8968حكومية معتمدة من ىيئة األمم المتحدة تأسست عام 

واالنسانية ورئيسيا المؤسس صاحب السمو الممكي األمير الدكتور محمد بن الممك فيصل األول بن الشريف 
حسين الياشمي.  وقد تم افتتاح المكتب اإلقميمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في لبنان من أجل 

التي تعزز تطوير البحوث والتعميم واالقتصاد والطب والمين وذلك من خالل    RASITالعمل عمى تنفيذ برامج
التواصل والتعاون مع الييئات الدولية والحكومية والمحمية لتنمية االنسان.  فعمى مدار أكثر من عقدين 

لمزيد من التعاون مع   RASITالعديد من البرامج واإلنجازات في المنطقة العربية، وتتطمع    RASITقدمت
 ذوي االختصاص بكافة المجاالت العممية واألدبية والقانونية لخدمة المجتمع المبناني والعربي. 

 
 المزيد من العمومات عن الجية المنظمة متوفرة عمى الموضع االلكتروني الرسمي لممنظمة

www.rasit.org 
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 حـوار األجيال
 

لتمكين الشباب العربي الذي أعدتو منظمة “ عنوان”أن برنامج حوار األجيال ىو أحد أنشطة برنامج  
RASIT   بعد دراسات ميدانية أجريت في البمدان العربية والتي توضح حاجيات الشباب العربي في لبنان، وبعد

األول من نوعو في الوطن العربي.  ييدف "حوار األجيال" إلى تشجيع الشباب لممشاركة في صناعة في صنع 
 القرار وابراز دورىم في تنمية المجتمع. 

 

يقف العالم اليوم، وخاصًة العربي، أمام مفترقات طرق. فالتحوالت السياسّية في البالد العربّية  
والتحركات الشبابّية، تترك الشاب أمام خيارات صعبة. فما بين تغيير الحاضر والعمل لممستقبل وتأمين أبسط 
إحتياجات العيش اإلقتصادّية يبرىن الشباب العربي يومًا بعد يوم أّنو واٍع ليذه اإلستراتيجّيات وأّنو أىل إلستالم 
الدّفة، ولكن ىل يسمح لو بذلك؟ مطالب الشباب عديدة، والقدرة عمى التعبير والتغيير موجودة ولكن ألي مدى 

 يستطيع الشباب أن يعبروا عن آرائيم؟. 
 

بالتأكيد ىناك فجوة كبيرة بين األجيال في الوطن العربي، والمجتمع المبناني ال يختمف عن باقي  
المجتمعات العربية. ىذه الفجوة تكبر في كل يوم والسبب عدم وجود حوار بينيم. فجيل الشباب تتوفر لو 
إمكانيات التكنولوجيا والتي بدورىا سيمت عمييم كثير من األمور فجعمت من العالم بين أيدييم صغيرًا جدًا، 
وجعمتيم أيضا يستسيمون األمور، يتمردون عمى  الحياة وعمى أجيال تكبرىم ظانين أن الميارات التكنولوجية 
والطاقة التي يمكمكونيا ىي أكبر من خبرات أجيال سبقتيم. أيضًا ىذا التقدم التكنولوجي في أجيزة الياتف 
والكمبيوتر أفقدت الشباب ميارات الخطابة والتعبير عن الذات وكذلك أفقدتيم التعبير باحترام اآلخرين.  كل ىذا 
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ال يعني أن الشباب ال يممك الكفاءة ليقدم االبداع في مجال تخصصو، ولكن ليقدم الشباب أفضل ما عندىم 
ينقصيم أمور كثيرة أىميا: التوجيو والتدريب واالستماع لألجيال التي تكبرىم لالستفادة من خبراتيم وعمميم، 

 والتمسك باليوية الثقافية، ومعرفة التعبير عن آرائيم والخطابة.
 

ال بد االشارة ىنا إلى أن السبب الكبير في وجود فجوة بين األجيال، ليسوا الشباب فقط، بل األجيال  
نعم جيل الكبار الذي لم يقبل التطور “.  جيل الكبار”التي سبقتيم، مثل جيل اآلباء واألجداد، فمنسمييم ىنا بـ 

السريع في التكنولوجيا وبقي يمشي مشي السمحفاة. ىذا الجيل كثير اإلنتقاد لمشباب إن لم يكن ذلك عمى الدوام، 
فال يرى أي ايجابية بو. والمشكمة األكبر تكمن في الخوف من الشباب ألخذ مكانيم )أي جيل الكبار(، فبداًل 
من تدريب ودعم الشباب ليكونوا االستمرارية لمسيرة بدأىا الكبار، يعممون بأحيان كثيرة عمى استغالل نقاط 

 الضعف عندىم مثال الحاجة المادية، الحاجة لمنجاح، الحاجة لموظيفة، وىكذا.   
 

 شعـار حوار األجيال:
إن المشكمة األساسية لدى األجيال أن جيل الشباب بتمرده ال يسمع لجيل يكبره، وجيل الكبار اليعرف  

كيف يخاطب الشباب.  إذًا، إذا أردنا أن ننجح بتمكين الشباب في الوطن العربي، ال بد أن نخمق حوار بين 
األجيال، حوار مبني عمى احترام اآلخر، حوار أساسو أن يتعمم الشباب من خبرات وتجارب الكبار ليستفيدوا 
منيا في بناء مستقبل ليم وألجيال ستأتي من بعدىم. ويستطيع جيل الكبار أن يعرفوا أكثر عن ميارات وفكر 
وطموح الشباب، فيعرفوا كيف يوجيونيم ليخرجوا الطاقات المكمونة بداخميم واشراكيم بصنع القرار والتنمية 

 لمرقي بالمجتمعات.   
 

إن ىذا الحوار يعطي المجال لألجيال لمتعرف عمى بعضيا البعض من خالل نقاش مواضيع تيم  
 "، لمشروع حوار األجيال.  ماذا تعـرف عنـي؟المجتمع بكافة فئاتو.  لذلك تم اختيار شعار " 
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 أهداف حوار األجيال:
ييدف مشروع حوار األجيال في الوطن العربي إلى تحسين فيم ووعي الشباب عن واقعيم وما يخبؤه  

ليم ىذا الواقع الحالي والمستقبمي.  ىذا المشروع يفتح آفاقًا جديدة ومبتكرة بالنسبة لممجتمع المبناني بصفة 
خاصة والعربي بصفة عامة، فييا منيجية صممت خصيصًا من خالل الحوار لكسر الحواجز بين الشباب 

 وأجيال تكبرىم سنًا، وبين الشباب وصانعي القرار.
 

 يمكن تمخيص األىداف العامة لمشروح حوار األجيال إلى:
 خمق حوار بين أجيال، وبين الجيل الواحد مبنى عمى أسس االحترام. -8
إعطاء الشباب فرصة إلسماع صوتيم والتعبير عن أفكارىم من خالل حفظ ىويتيم الثقافية، وبيئتيم التي  -2

 يعيشون بيا.
تبادل المعرفة والخبرات: أن يتعمم الشباب من خبرات وتجارب الكبار ليستفيدوا منيا في بناء مستقبل ليم  -3

وألجيال ستأتي من بعدىم. ومن ىذا الحوار يستطيع جيل الكبار أن يعرفوا أكثر عن ميارات وفكر وطموح 
 الشباب، فيعرفوا كيف يوجيونيم ليخرجوا الطاقات الكامنة في داخميم.

 اشراك جيل الشباب بصنع القرار والتنمية لمرقي بالمجتمعات. -4
 

 هيكمية المشروع:

 يتضمن المشروع عدة عناصر:
استطالعات عن رأي األجيال في بعضيا البعض: رأي جيل الكبار بالشباب وكذلك رأي الشباب بجيل  -8

 الكبار، بيدف معرفة سبب الفجوة بين األجيال في الوطن العربي ولبنان كنقظة انطالق لممشروع.
 

دراسات ميدانية لمواقف الناس إلى اتجاىات الشباب ونوعية حياتيم وأثر التكنولوجيا والعولمة عمييم،  -2

 Royal Academy of Science International Trust 

International Non-Governmental Organization Affiliated with the United Nations 
 

 

HQ Office: PO Box 1557 Rutherford NJ 07070 USA 
www.rasit.org 



 9  

 

 الستكشاف أماكن القوة والضعف عند الشباب، ومدى جيوزيتو لصناعة قرارات وبناء مستقبل.
 

تنظيم ندوات حوارية بين أكاديميين وصانعي قرار ومسؤولين بمختمف القطاعات، وبين الشباب لمناقشة   -3
 مواضيع تيم حياتيم )أي الشباب( ومستقبميم.

 

جراء الدراسات والبحوث واتخاذ القرار والقيادة -4  ورش عمل لتدريب الشباب عن كيفية التعبير عن الرأي وا 
 

 خمق حمقة وصل بين الشباب والمنظمات والييئات الدولية. -5
 

 خمق برامج ميدانية لتشجيع التعاون بين الشباب والجيل الكبير. -6
 

إن مشروع حوار األجيال ال يعمل عمى توحيد وجيات النظر بين الشباب واألجيال التي تكبرىم، ولكن  
إليجاد نقاط إلتقاء بينيم لتنمية المجتمع، ولخمق احترام متبادل في وجيات النظر المختمفة.  أيضا تأمل منظمة 

RASIT   إلعادة بناء الثقة بين أفراد المجتمع بمختمف أجياليمن خالل الحوار ولمعرفة كل منيم مسؤولياتو
 ودوره وأيضا لبناء عالقة بين األفراد والقطاعات المختمفة خاصة الحكومية منيا. 

 

إن إعطاء دور لمشباب في المجتمعات العربية من خالل بناء الحوار بين األجيال ال يعني فقط تمكين  
الشباب بمجتمعو الخاص بو وتنميتو، ولكن ىذا بالتأكيد لو تأثير عمى المجتمعات المحيطة والمجاورة، وكذلك 

 عمى العالم بأسره.   
 

 استطالعات الرأي:

بإجراء استطالعات الرأي بمختمف المواضيع، استخدموا منيا األوراق   RASITبدأ شباب منظمة  
، استطاع 2182المطبوعة وممئ اإلستمارات، وأخرى من خالل تسجيل مصور. منذ بدايتو في شير حزيران 
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الشباب أن يطرحوا مواضيع عديدة، منيا: مفيوم الزواج واألسرة، المظاىر االجتماعية، الثقافة والمعرفة، واقع 
الشباب، أثر العموم والتكنولوجيا عمى الحياة االجتماعية، التعميم وفرص العمل، وسائل الترفيو، السموكيات، 

 المواطنة، الصحة وغيرىا من األمور التي ما زال الشباب يعمل عمييا.  
 

، أي بعد مرور عام من بداية 2183مع أن ىذه االستطالعات ستكتمل في شير حزيران من عام  
 المشروع، ونتائجو النيائية ستكون واضحة وشاممة، إال أنو مبدئيًا يمكن استنتاج ما يمي:

 
  عدم ثقة األجيال الكبيرة بالشباب وذلك ألسباب كثيرة أىميا: انعدام االحترام والسموكيات األدبية في

 التعامل، والتربية من األىل، والتمرد، وغيرىا.  
 .عدم وجود ثقة من الشباب بأجيال تكبرىم سواء أكانوا األىل، المعممين، المسؤولين، أو حتى رجال الدين 
  عالقة األبناء باآلباء عالقة مادية أكثر منيا عالقة أسرية، بسبب عدم فيم اآلباء الخاطيء ألساليب التربية

 بمعظم األحيان.
 .عدم وجود مثل أعمى بحياة الشباب، وأكثر الشباب ببحث دائم عن مثل أعمى بحياتيم 
  تمرد أغمبية الشباب عمى المظاىر االجتماعية السائدة في المجتمعات العربية، لدرجة انعكاس ذلك عمى

 سموكياتيم ومظيرىم في الممبس والمأكل والحديث.
 تأثير التكنولوجيا خاصة وسائل التواصل االجتماعي عمى الشباب 
 .انتشار األدوية الميدئة وشرب الخمور بين األجيال، وانتشار المخدرات بأنواعيا خاصة بين الشباب 
  االبتعاد عن القراءة والمعرفة ظاىرة منتشرة بين األجيال في الوطن العربي، وخاصة بين الشباب، واستخدام

 وسائل البحث االلكترونية لمحصول عمى المعمومة وقت الحاجة.
  ن وجدت قل الدعم الحكومي قمة وسائل الترفيو والحدائق العامة واألندية الرياضية المتاحة أمام الشباب، وا 

 أو الخاص لمشباب.
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  شعور الشباب بالمواطنة أكثر من جيل الكبار، ولكن ال يعرفون كيف يطبقونيا، وما ليم من حقوق وما
 عمييم من واجبات.  

  غياب الحكومات عن برامج التنمية ومسؤولياتيا، مع انتشار لجمعيات المجتمع المدني التي صارت تحل
 محل الدولة مع انعدام التعاون بينيا )أي الجمعيات( خاصة في مجاالت الصحة والتعميم والخدمات.

 

إلى تاريخو، تشير معظم االستطالعات إلى قمة الثقة لدرجة االنعدام في مناطق معينة بالحكومات  
والجيات الرسمية. حتى في الدول التي فييا نمو اقتصادي وازدىار، إال أنو لوحظ وجود خوف دائم لدى 

 األجيال من المستقبل.  
 

بإنتاج فيمم يوضح اآلراء  RASITلما كانت معظم استطالعات الرأي مسجمة بالصورة، فستقوم منظمة  
 كما وردت من قبل األجيال.

 
 ندوات حوار األجيال:

من استطالعات الرأي األولية نجد أىمية لتنظيم ندوات حوارية يشارك فييا األجيال المختمفة لمحديث  
عطائيم الفرصة  عن أمور تعنييم وتعني مجتمعيم.  أىمية الندوات تكمن في وجود أشخاص مختمفين بالرأي وا 
لمحديث بمواضيع ىم يختارونيا سواء أكانت تيميم عمى الصعيد الشخصي المباشر أو تيم المجتمع عامة أو 
حتى قضايا عالمية.  األىم في جمسات الحوار ىو االبتعاد عن السياسة والطائفية، التي ىي أساس الفرقة بين 

 أفراد الجيل الواحد وكذلك أساس خمق الفجوة بين أفراد المجتمع وأجيالو.  
 

مع انعدام الحوار بصفة عامة في الوطن العربي، فإنو من الصعوبة إيجاد إقبال عمى الندوات خاصة  
ومع الربيع العربي السياسي الذي أثاره الشباب. قد تكون الصعوبة ليس فقط في إقبال الشباب عمى الندوات، 
ىذا الشباب الثائر والمتمرد في حياتو، والذي ينظر لنفسو بثقة عالية.  ولكن الصعوبة أيضا من وجود 
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شخصيات اجتماعية وأكاديمية وأخرى من صانعي القرار من جيل الكبار تقبل الجموس مع الشباب ومحاورتيم، 
 خاصة وأن المظاىر االجتماعية والمستويات الطبقية مازالت تطغى عمى عقمية الكثير من ىؤالء.  

 

أحد األبعاد األكثر تعقيدًا في ندوات الحوار ىو كيف يمكن لألجيال أن تؤثر وتتأثر بالمواضيع  
المطروحة، وكيف يمكن التوصل لخطة عمل عممية تساعد في كسر الحواجز وسد الفجوة بين األجيال والعمل 
بشراكة نحو التنمية الفعمية الواقعية. كذلك، فإن أكثر األمور تعقيدًا في الندوات ىي الخمفيات السياسية 
والحزبية، ففي المجتمعات العربية عامة ىناك نوع من فقدان األمل في التغيير السميم والسممي، قد يكون ذلك 
نتيجة التسمط السياسي والطائفي السائد، أو لعدم وجود روح المبادرة لدى األفراد، أو حتى االعتياد عمى تطبيق 
برامج تأتييم من الخارج أكثر من خمق برامج تتناسب ومجتمعاتيم.  مما ال شك فيو أن غياب البحوث 
والدراسات لو أثر في ذلك، ىذه البحوث والدراسات إن وجدت فأغمبيا سياسية أو أعدت من أفراد تعيش 

 بالخارج.  
 

إن اليدف الرئيسي في ندوات الحوار بين األجيال يكمن في فيم الواقع، المشاركة باآلراء، وأيضا فيم  
التحديات التي تواجو المجتمع والتفاعل معيا.  لذلك فاختيار نقطة االنطالقة يعد ذا أىمية كبرى بالنسبة 

 لمشروع حوار األجيال. 
 

تم اختيار الجميورية المبنانية كنقطة انطالق لما تحممو لبنان من أىمية في الحداثة والتطور لدى باقي  
المجتمعات العربية رغم ظروفيا السياسية والطائفية.  أيضا الجو الديمقراطي الذي تتمتع بو الجميورية المبنانية 
يعطي الحرية لألجيال لمحديث والتعبير عن آرائيا وانتقاد يعضيا البعض دون خوف من جيات أمنية.  ال بد 
من االشارة أيضًا إلى أن الشعب المبناني لديو ميزة قد تميزه عن العديد من المجتمعات العربية األخرى وىي 
ذا  ن كان أحيانًا ال يستمر بيا أو يتعاون مع بعضو البعض إلكماليا.  وا  الرغبة باإلنخراط بكل ما ىو جديد، وا 
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كتب لتجربة ندوات حوار األجيال النجاح في لبنان، فسيسيل تطبيقيا في بقية الدول العربية مع مراعاة 
 الظروف االجتماعية والثقافية والمتطمبات لكل بمد.

 

 الندوة األولى
 

 82أنطمق حوار األجيال في الجميورية المبنانية، وعقدت أولى ندواتو بقصر األونيسكو في بيروت يوم  
تغيب عدد كبير من الشخصيات عن ىذه الندوة، وأيضا عدد من “. يوم الشباب العالمي”احتفااًل بـ   2182آب 

جيل الكبار الذين بنظرىم لم يتوقعوا أن يصل ىذا الحوار الى نتائج أو أن يكون ذا فائدة. مع أن عدد الشباب 
 المبناني والعربي المقيم في لبنان قد فاق التوقعات.  

 

لم يكن في الندوة األولى محاور لمحوار، فتنوع الحديث حول مواضيع مختمفة بين الشباب وجيل الكبار،  
أكثرىا كانت ىموم الشباب والتي تشابيت مع اختالف المتحدثين وانتماءاتيم الطائفية والمناطقية. ولكن يمكن 

 تمخيص المواضيع التي تناوليا الشباب فيما يمي:
 عدم وجود توجيو تربوي 
  ،التعميم العالي: كثرة الجامعات، تشابو التخصصات، غالء الرسوم الجامعية الدراسية 
 قمة فرص العمل بعد التخرج والتركيز عمى الواسطة 
 عدم توفر النظام الصحي 
 االحباط ىيم عمى الشباب وأكثرىم تحدث عن اليجرة 
  ركز الشباب عمى عدم سماع األجيال التي تكبرىم وعدم االىتمام بيم مع التركيز عمى المحسوبية السياسية

 والطائفية
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بينما كان حديث جيل الكبار في الندوة األولى عن عدم وجود روح المسؤولية لدى الشباب وعدم  
اكتراثيم لألمور وحب الوصول السريع لممراكز العميا وقمة التركيز وغياب األىداف لدييم. من ناحية أخرى 
ن كان قميل من الكبار عن وجوب إعطاء الشباب الفرصة لمقيادة وصنع القرار وليخطؤوا ويتعمموا  تحدث عدد وا 
من أخطائيم ألنيم كانوا )أي الكبار( في يوٍم ما من الشباب. الكثير من جيل الكبار لم يشارك بالحوار والتزم 
الصمت معتبرًا أن حديث الشباب ما ىو إال وسيمة من وسائل الديمقراطية لتفريغ شحنة غضب الشباب من 

 حاٍل ليس فيو واقع، واعتبروا أن الشباب بالغ بكثير من األمور.
 
 

 الندوة الثانية
 

الندوة الثانية من حوار األجيال عقدت بمدينة طرابمس بالتعاون والشراكة مع المجنة الوطنية المبنانية  
احتفااًل باليوم العالمي لمسالم.  أيضًا لم يكن ىناك محاور لمنقاش ولكن  2182أيمول  28لميونسكو في يوم 

اعتمد نظام وجود شخصيات اجتماعية وأكاديمية من المدينة وعدد من الشباب يقدموا شيادات عن حوار 
يتناول   RASITاألجيال، ثم يفتح باب النقاش.  بدأت االحتفالية بعرض فيمم وثائقي أعدتو وأنتجتو منظمة 

موضوع واقع الشباب في مدينة طرابمس وىل يوجد حوار بين االجيال ورؤية الجيل الكبير لجيل الشباب.  بدأ 
المتحدثون بكمماتيم، غمب عمى بعضيا االحباط وكالم الخطابات اإلنشائية. أىم ما لوحظ في الندوة الثانية ىو 
اىتمام الحضور من الشباب وجيل الكبار بمضمون الندوة وأىميتيا، فامتألت القاعة بالحضور، وكان العدد 
أشبو بالمناصفة بين األجيال، إال أن عدد الشباب كان أكبر.  أيضًا تميزت الندوة بغياب الجو الطائفي عن 
ن كان ىذا يعد إيجابيًا في بمد سادت بو الطائفية، إال أنو لوحظ بروز الجو المناطقي  أجيال مدينة طرابمس، وا 

 في الحديث والذي كان أشبو بالتعصب لممدينة وأكثر إنعزااًل عن باقي البمد.
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توافق الجميع عمى أىمية السالم في مدينة طرابمس التي تشيد الكثير من االشتباكات المسمحة بين  
منطقتي باب التبانة )حي مسمم سني( وجبل محسن )حي مسمم شيعي عموي(، وأنو ال سالم من دون تنمية، 
حيث سأل المتحاورون سواء من جيل الكبار أو من جيل الشباب، كيف يمكن لمسالم أن يعّم المدينة في ظل 

% منيا تعيش بدوالرين في اليوم الواحد، وبطالة تجاوزت حدود 85فقر مدقع يطال نصف عائالت المدينة، و 
عامًا، وفي ظل غياب الوعي،  89إلى  84%، ما بين 58% ، وفي ظل تسرب مدرسي يطال 35 35الـ

والتأمين الصحي، وانتشار حبوب اليموسة بين أيدي الشباب، والتفكك العائمي الحاصل في بعض 
وأكد المتحاورون أن مدينة طرابمس اليوم ال تحتاج فقط إلى مشاريع البنى التحتية بل ىي تحتاج إلى  المناطق.

المشاريع االستثمارية التي تؤمن فرص عمل لمشباب وتساىم بالتالي في إخراجيم من الشارع واالنضواء ضمن 
منظومة االنتاج التي تحول بينيم وبين حمل السالح أو اإلنحراف أو المجوء الى كل ما من شأنو أن يذىب 

 العقل من مخدرات.
 

في المقابل، عبر جيل الشباب المشارك في الحوار عن ىواجسو ووجياة نظره أىميا غياب  
الديموقراطية في لبنان ما دامت المناصب توريثًا من األب إلى اإلبن إلى الحفيد، الفتين النظر إلى أن البطالة 
ىي رأس التوترات، ومشددين عمى أىمية الحوار بين فئات الشباب قبل جيل الكبار، ودعوا المجتمع إلى 

 التواصل مع الشباب ومنحو فرصة التعبير عن نفسو واإليمان بقدراتيم. 
 
 

 واقع حوار األجيال في لبنان
 

بعد انعقاد الندوتين واحدة في مدينة بيروت )العاصمة المبنانية( وأخرى في مدينة طرابمس )شمال  
 لبنان(، وبعد االستنتاجات الميدانية حول واقع حوار االجيال في لبنان وامكانية استمراره، تبين ما يمي:
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 وجود المناطقية في لبنان 
 نتيجة الوضع السياسي، انتشار الطائفية والتعصب الحزبي بين االجيال المختمفة 
 ليس ىناك حوار بين األجيال، الشباب يحمل طاقات كبيرة، ينقصو روح المبادرة والخبرة والتوجيو 
  وجود احباط نفسي كبير في كل جيل نتيجة الوضع السياسي والطائفي واالقتصادي وغياب روح األمل في

 المستقبل
 غياب المواطنة 
 الكل من الكل صاحب رأي ويفيم ويعرف، غياب سماع الناس لبعضيا 
 عدم وجود قناعة خاصة عند جيل الشباب 
  غياب التربية األسرية والمدرسية وغمبت المظاىر االجتماعية 
 انتشار حب التقميد االجنبي حتى بمغة التخاطب 
 جيل المراىقة أكثر منو يتمثل باالجيال الكبيرة حتى بالخطاب والتصرفات االجتماعية 
 غياب االىتمام من المسؤولين وصانعي القرار بالشباب 
 غياب سياسات شبابية نتيجة غياب الكثير من المعرفة بمجريات الحياة اليومية 
 غياب منبر لمشباب السماع صوتو 
   ،ن وجدت فيم بحاجة دائمة لمن يأخذ بيدىم، سرعان ما يسممون االمور عدم وجود الجرأة لدى الشباب، وا 

 ألن ىناك أولويات أخرى بحياتيم
 

من الذي سبق تم استخالص أنو ليس من الممكن ان تستمر ندوات حوار األجيال في لبنان مناطقيًا،  
ومن غير الممكن أن يستمر الحوار بشكل مفتوح، ال بد من إيجاد نقاط ـومحاور يمتقي فييا األجيال من خالل 
الحوار.  أيضا ال بد من تغييب السياسة والطائفية إلنجاح أي ندوة حوار، وىذا من الصعب في لبنان. لذلك ال 
بد من االعتماد عمى شخصيات اجتماعية خاصة من جيل الكبار أكثر منيا سياسية أو طائفية.  كذلك ال بد 
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 من اختيار مكان يجمع المبنانيين المنقسمين سياسيًا وطائفيًا وأغمبيم يجتمعون بالمظاىر االجتماعية.
 

لذلك، تم اختيار مقر مجمس النواب المبناني الموقر ليكون مكان انعقاد الندوة الثالثة من حوار األجيال  
نتماءاتو السياسية  ألسباب عدة: أوليا القيمة المعنوية لممكان، فيو يمثل الشعب المبناني بمختمف أطيافو وا 
والطائفية والفكرية.  ومجمس النواب ىو المكان الذي يضم تحت قبتو ممثمي الشعب، إذًا صوت الشعب من 
ىناك، واألجيال ىم الشعب. ولقيمتو المعنوية يسيل حضور المدعوين من كافة المناطق دون أي تحفظات. 

 وفي ىذا المكان يسيل تسميط الضوء عمى الشباب وفكرىم إعالميًا واجتماعيًا.
 

 الندوة الثالثة
 

بعد أخذ الموافقات الرسمية واألمنية، عقدت الندوة الثالثة من حوار األجيال في مجمس النواب المبناني  
عمى عدم دعوة شخصيات من أعضاء مجمس النواب وسياسيين لمندوة   RASITالموقر.  عمدت منظمة 

لتجنب النقاشات السياسية المشبعة بالطائفية والتي ينتج عنيا الفرقة والكره بين األجيال.  وتم التركيز عمى 
دعوة الشخصيات اإلجتماعية واإلقتصادية واألكاديمية وأيضا الشباب الذين تراوحت أعمارىم من طمبة ثانوية 
عامة وطالب جامعات والخريجين والمتدرجين والعاممين بمختمف اإلختصاصات من جميع المناطق المبنانية.  

 حددت أربعة محاور لمنقاش وىي: 
 التعميم العالي وفرص العمل 
 االقتصاد 
  الصحة 
 المواطنة 
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كان اليدف الرئيسي لمندوة الثالثة ىو الخروج بتوصيات وخطة عمل لحوار األجيال في لبنان: إما أن  
ينجح الحوار ويستمر بمختمف المناطق المبنانية أو يموت بأرضو، وكمو يعتمد عمى مستوى النقاش والحوار. 
فإذا صار ونجح الحوار في جمستو الثالثة، وخرج لمناطق أخرى، ال بد من إشراك األجيال من المناطق 
المختمفة في كل ندوة، لكسر حاجز المناطقية الناتج عن السياسات الطائفية. واذا صار واستمر الحوار في 
مختمف المناطق المبنانية، فسيتنتج عن ذلك دراسة عممية عممية اجتماعية، ويتم تعميم التجربة التي صارت 
بمبنان عمى مختمف البالد العربية.  أما إذا لم يمتزم أي من الحضور بمحاور النقاش وصار الحديث سياسيًا 
وطائفيًا، فإن جمسات الحوار ستنتيي بإنتياء الندوة وسيتم استنتاج عدم إمكانية إجراء حوار بين األجيال في 

 بالد مثل لبنان تنتشر بيا الحزبية السياسية المشبعة بالطائفية.  
 

تم اختيار االستاذة الدكتورة ىند الصوفي )من جيل الكبار( واإلعالمية رنا بيطار )من جيل الشباب(  
 إلدارة الندوة.

 

عقدت الندوة الثالثة لحوار األجيال: "ماذا تعرف عني؟" في مجمس النواب، الجميورية المبنانية بتاريخ  
.  أغمبية الحضور كان من الشباب و شخصيات من أجيال مختمفة.  تراوحت أعمار ٢٣٠٢تشرين الثاني  ٠٣

 عامًا. ١٠و الـ  ٠١الحضور بين الـ 

 

 حضر الندوة كل من:
 السفير األستاذ الدكتور رياض طبارة ، األستاذ الدكتور اسماعيل سكرية ، األستاذة الدكتور ىند الصوفي

 السيدة سيام صعب خضر ، األستاذ غسان حسامي ، الدكتور محمد شمسين ، السيدة ريما نجار الحسيني
 األستاذ عامر كمالي ، السيدة شذا قصاب دبميز ، األستاذ سامر دبميز ، السيدة ريتا خميفة ، شادي نشابة
 محمد الشعار ، عمي امين ، سارة كريم ، زياد ميقاتي ، صالح حامد ، السيدة مايا صوبرة ، رامي مقصود
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 نبيل صبحية ، محمد يونس ، سارة الجندي ، جنى حامدي ، دياال مسعود ، رنا الصديق ، مايا الصمد
 فرح عمم الدين ، مصطفى ممص ، فرح عباس ، عمر كبارة ، زياد حامدي ، مجدي عوض ، مروان حيدر

رنا بيطار ، وسام الخضري ، فاطمة خشيش ، أحمد قاروط ، ، ندى قشمر ، سينتيا النعامي ، طارق ىاجر ، 
 قمر أمين ، األستاذ خالد آغا ، إليان لحود ، األستاذ حسين الحسيني ، مرتضى فاضل ، زينب قاروط ،

رباب ميدي ، عبد القادر عسكر ، الدكتور عمي اسماعيل ، محمود داغر ، ماىر عوض ، األميرة الدكتورة 
 نسرين الياشمي.

 

، يمثمون عدد RASITشخصًا، باإلضافة الى المدير التنفيذي لمنظمة  ٢٢كان الحضور مؤلف من  
 من المناطق المبنانية: عكار، بترون، بعمبك اليرمل، بيروت، جبل لبنان، صيدا، طرابمس، والشوف. 

 

تغيب البعض عن الحضور. بالنسبة لجيل الشباب، خاصًة طالب: الجامعة المبنانية، البممند، جامعة  
، اضطروا لمغياب بسبب ظروف امتحانات جدّت  (USJ)وجامعة القديس يوسف    (NDU)سيدة المويزة 

والجامعة المبنانية األمركية  (AUB)عمييم، وقدموا اعتذار بذلك.  لوحظ تغّيب شباب الجامعة األمركية  
(LAU)  .دون أي سبب بالرغم من تأكيد حضورىم 

 

تغّيب عدد كبير من جيل الكبار دون أي سبب أو إعتذار. كما أن ثالثة شخصيات اصّروا يوم الندوة  
عمى أن يحضر معيم مساعدييم إلى الندوة، وتجاىموا وجود األصول المرعية بتقديم أسماء الحضور لمجمس 

 النواب قبل اسبوع من تاريخ إنعقاد الندوة، لذلك لم يحضروا.
 

الجدير بالذكر أنو من غير المتعارف عميو أن يسمح بإنعقاد ندوات غير نيابية أو ال تعنى بالعمل  
السياسي النيابي في مجمس النواب في لبنان. ولكن إيمانًا من دولة رئيس مجمس النواب األستاذ نبيو بري 

التنموية وكذلك بدور الشباب في المجتمع، تفضل دولتو بمنح الموافقة عمى الطمب   RASITبأعمال منظمة 
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يجدر الذكر أن قاعة مجمس النوابأعطيت دون وجود أي رعاية   .RASITالمقدم من المدير التنفيذي لمنظمة 
سواء من رئيس المجمس أو أي لجنة نيابية أو حتى حضور نيابي لمندوة. كذلك لم يتم اإلعتراض عمى أي إسم 

 إليمانيم بالشباب وقدراتيم. RASITمن الحضور، بل تّم التعاون من قبل إدارة مجمس النواب مع منظمة 
 

افتتحت الجمسة بالنشيد الوطني المبناني، أنشده كل الموجودين من كبار وصغار دون استثناء، بصوت   
واحٍد عاٍل، وىذا يبرىن عمى وجود روح المواطنة لدى مختمف األجيال، وأن اإلختالف السياسي والطائفي البارز 

 عمى الساحة المبنانية ليس موجود عمى أرض الواقع بين األجيال كما يصور أحيانًا.
 

“ عنوان”وعن برنامج    RASITثم ألقت اإلعالمية رنا بيطار كممة عرفت فييا بإختصار عن منظمة  
 لتمكين الشباب، قالت فييا:

وخاصًة لمشباب، آخرىا برنامج عنوان اإلعالمي الذي انطمق ببرنامج إذاعي   RASITبرامج عديدة قدمتيا ”
وصل لنياية موسمو الثالث، ىدفو إفساح المجال لمشباب لمتعبير عن آرائيم، و سيستكمل بمجمة ومن ثم 

تؤمن أنو يجب إعطاء الشباب كل الفرص الممكنة لممشاركة في   RASITبرنامج تمفزيوني...  إن منظمة 
أن توفر لمشباب المساحة لمتعبير، وىم  RASITصنع القرار كشركاء في تنمية المجتمعات.  وقد استطاعت 

بدورىم أثبتوا أنيم قادة اليوم والغد وعمى مقدرة من تقديم برامج تنموية في حال توفرت ليم الوسائل..  إن ىناك 
حاجة إلى إجراء تغييرات وال يتم ذلك من خالل التجاىل، ولكن من خالل التفيم والعمل. لذلك إختارت 

RASIT   عنوان حوار األجيال "ماذا تعرف عّني؟" واليدف األساسّي ليذا لممقاء، الحوار بين الجيمين لكسر
 “.الحواجز واإلنفتاح واإلبتعاد عن إنتقاد بعضنا كجيمين مختمفين باألفكار

 

بالحوار قالت بيطار: "نتأسفت عمى غياب الحوار عّنا: "الحوار   RASITوعن سبب إىتمام منظمة  
بين الجيل الواحد غائب والحوار بين األجيال أيضًا غائب. إجتمعنا اليوم لنأكد أن الحوار ىو الحّل والوسيمة، 
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ذا أتيحت لنا الفرصة بإستطاعتننا التحاور. في نياية الجمسة سنخرج بتوصيات سيعمل عمى تطبيقيا عمى  وا 
األرض، وستتحول إلى خطة عمل، ومع نجاح حوار اليوم في جمستو الثالثة وخروجو لمناطق لبنانية مختمفة، 

 سيتّم تعميم التجربة في لبنان عمى مختمف البالد العربية".
 

، فوجّيت الشكر RASITثم تكممت سمو األميرة الدكتورة نسرين الياشمي، المدير التنفيذي لمنظمة  
لرئيس مجمس النواب لمنحو ىذه الفرصة. وقالت: " إنو حمم أي شاب عربي أن يعبّر عن رأيو في مجمس أمة 
أو وزارة، وىا ىي الفرصة فتحت أمامكم أييا الشباب المبناني... نتمنى أن تستثمر ىذه الندوة في التنمية 
خراج توصيات وخطة عمل لحوار األجيال، ونطمح إلى أن تكون ىذه التجربة نموذج  واإللتزام بمحاور النقاش وا 

 لحوار األجيال في الدول العربية".
 

من ثم تم تقديم الدكتورة ىند الصوفي، المنسق العام لمشروع برلمان الشباب في لبنان ورئيسة جمعية  
الفنانين المبنانيين لمرسم والنحت والباحثة في قضايا المرأة والشباب، فقالت في كممتيا التي رّكزت بيا عمى 
أىمية الشباب: " كمفتني وشرفتني سمو األميرة الدكتورة نسرين الياشمي بإدارة ىذه الجمسة، أتمنى أن أكون 
عمى قدر ىذه الميمة. وتحية لمجية المنظمة ومديرتيا التنفيذية في ىذه المبادرة اليادفة لتعزيز الحوار مع 
الشباب فيما يخّص القضايا الوطنية.  حوار األجيال عنوان عميق لمقائنا اليوم، نتبادل اآلراء والتوجيات مع 
الشباب ومن ىم في محاور القمق أم بين الشباب أنفسيم، كفريق مشارك في بناء الوطن وفي تجاوز أزمتو. 
ماذا نعرف عنيم أييا السادة؟ إن العنصر األساسي الذي يمّيز جيل عن آخر ىو الثقافة.  لقد أّكدت الدراسات 
األكاديمية أن عالقة األجيال تحمل أبعاد تربوية، اجتماعية، نفسية، ثقافية وسياسية، وأن اإلختالف في المفاىيم 
والسموك بين جيل وآخر يمّس مجاالت عديدة كالسياسة واإلقتصاد واإلعالم والتعميم. ىناك غياب لمصراحة 
والمصالحة أي الشفافية بين األجيال. ىل نحن أمام صراع أم تفاعل؟ نطمح ضمن ىذه اإلشكالية أن نطرح 

 المشكمة والحمول المناسبة لنتواّصل الحقًا بعد رفعيا لمجمس الجميورية كتوصيات منكم ومّنا. 
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أييا األصدقاء، بيذا المقاء نتمنى أن نمتزم جميعًا، فنحن نوّد اإلبتعاد عن السياسات الضيقة  
واإلنتماءات الصغيرة التي ال تؤدي إال إلى الفشل.  لذا اسمحوا لي أن أقاطع كل من يدخل في متاىات 
اإلنقسامات السياسية أو المشيرة إلى شخصيات ليا حصانة.  لمشباب أقول أنتم األكثرية المبنانية، أن تكونوا ىنا 
متمردين ال يعني أن ترفضوا الحوار الذي يتيحو النظام الديمقراطي كأداٍة لممشاركة في رسم السياسات العامة 
وكأداٍة لمتغيير. ال لمتخمي عن الدور المنوط بكم في عممية البناء. نطوق أن نسمع منكم آراء وتوجيات قّيمة 
وسيصل صوتكم لممسؤولين عمى شكل مجموعة من التوصيات. لستم جياًل ضائعًا أو تائيًا كما يحموا لمبعض 
أن يصفوكم. ولممسؤولين أقول ال لتيميش واستغالل األكثرية المبنانية أي الشباب. قد تكون ىذه التجربة في 
بدايتيا لكنيا حتمًا لن تكون األخيرة. أييا السادة، أييا الشباب: إن تطّور التعميم مرتبط بتطوير وضعنا 

 “.اإلقتصادي و الكممة لمن يريد في ىذين المحورين
 

ثم أعمنت الدكتورة الصوفي محاور الندوة األربعة، وقسمتيا الى قسمين: القسم األول متألف من: التعميم  
العالي وفرص العمل واإلقتصاد.  أما القسم الثاني، فيو مؤلف من: الصحة والمواطنة. وطمبت من كل من 
يريد التكمم برفع اليّد، أن يعّرف عن نفسو قبل الحوار ولكن عمى التعريف أن يكون عن النفس والعمل أو 
دراستو وعن القضية التي سيتكمم عنيا. أي إنو غير ميم أن يعرفوا عن الحزب أو الجمعية المنتمون إليو أو 

 المؤسسات العاممين بيا.
 

 إدارة الندوة:
كان خيار إدارة الحوار من قبل جيمين: اإلعالمية رنا بيطار )من الشباب( والدكتورة ىند الصوفي )من  

جيل الكبار( خيار سميم.  كالىما من جيمين مختمفين لم يمتقيا من قبل إال في الندوة.  إن االحترام المتبادل 
بينيما أدى الى التفاىم في اإلدارة، مما عكس ذلك عمى مستوى الحوار في الندوة الذي  كان عمى مستوى رفيع 

 وراٍق وديمقراطي.
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 وقائع الندوة الثالثة:
 

 أوال: التعميم العالي وفرص العمل واإلقتصاد:

تم دمج محور التعميم العالي وفرص العمل مع محور االقتصاد، ألن عدم وجود فرص عمل بعد  
التخرج يعني بطالة، وكذلك غياب االحصائيات والدراسات االقتصادية يعني عدم وضوح بالرؤيا لحاجة سوق 
العمل لكفاءات بتخصصات معينة.  فالمشكمة الرئيسية بمبنان تكمن في غياب التنسيق بين وزارتي التربية 

 والتعميم العالي والعمل وأيضا مجمس الخدمة المدنية، وذلك لغياب سياسات التخطيط.  
 
   الدكتور محمد شمسين: )صيدلي، رئيس لجنة الصحة المركزية في بمدية طرابمس وعضو بالمجمس

 البمدي(
افتتح الحوار بطرح مشكمة يواجييا لبنان ومعظم الدول العربية، وىي الفوضى بطريقة اإلختصاصات  

الجامعية، والنقص في اإلحصاءات والدراسات لمعرفة حاجات سوق العمل والوظائف المتوفرة. فأعطى مثااًل 
عن خريجين كميات الصيدلة ونقابة الصيادلة في لبنان، فوضح أن نقابة الصيادلة ليس لدييا إحصائيات عن 
حاجة لبنان لمصيادلة، لذلك فكثير من الخريجين الجدد ال يجدون عماًل.  ومن ىذا المنطمق تمنى إنشاء مكتب 
في كل محافظة بمبنان إختصاصو التوجيو، يكون مدعوم من الدولة ولكن العاممين بو أفراد من المجتمع المدني 

 لكي يعممون أكثر. وتقوم ىذه المكاتب بالتوجيو نحو اإلختصاصات أواًل ومن ثم التدريب حتى التوظيف.
 

ثم ركز الدكتور شمسين بحديثو عمى المدارس الرسمية ووضع التالميذ فييا، فقال:" أتأسف أن اقول،  
وبحكم عممي، أدخل إلى مدارس رسمية يخجل أحد الدخول إلييا ألن حتى ) وأعتذر عن ىذه الكممة( الحيونات  
لن تبقى فييا. و يضعون خطط خمسية وعشرية واثنتا عشرية  لتحسين أوضاع المدارس الرسمية وحتى اآلن ال 
يرممونيا أو يقفمونيا إلنشاء مدارس نموذجية ، بل العكس تقوم الدولة باستئجار البناء القديم الذي سينيار 
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لتجعل منو مدرسة. اليوم، بظل ىذا التطور الحاصل في العالم، من المعيب أن تكون المدارس الرسمية في 
لبنان بيذا الشكل. فالتمميذ إذا خرج من منزلو الفقير وذىب إلى مدرسة فقيرة في البناء ومعّداتيا، سيولد عنده 
عدم الرغبة في الدراسة قد يؤدي ذلك لدرجة الكره لمذىاب إلى المدرسة.  ولكن إذا جعمت المدرسة بالشكل الذي 

 يجذب التمميذ من حيث النظافة واأللعاب والتجييزات وغيرىا، فبالتأكيد سيسرع التمميذ لمذىاب الى المدرسة".
 

وأشار إلى نقطة ميمة فاجأت الموجودين، فقال: " أنا ال افيم كيف موظف حكومة وأستاذ وموظف  
دولة في مدرسة رسمية يضع أوالده في المدارس الخاصة، ورسوم دراسة أوالده )أي الموظف في المدرسة 
الرسمية( مدفوعة من قبل الدولة. فكيف ألستاذ أن يعمم في مدرسة رسمية وىو ال ُيؤمِّن أن يضع أوالده فييا؟. 
أتمنى أن يصدر قانون يجبر العاممين في المدارس الرسمية عمى إلحاق أبنائيم في المدارس الرسمية وذلك 

 بمنع الدولة مساعدتو ماديًا لدفع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة".
 
  :)محمد يونس ) خريج حديث من الجامعة وناشط مجتمع مدني 

أكد ما قالو الدكتور شمسين عن وضع المدارس فأوضح عن أىمية مراحل التعميم األساسي وىي  
المراحل اإلبتدائية والمتوسطة والثانوية التي ىي األساس لموصول لمتعميم العالي، معبرًا وبكل أسف عن حال 
المدراس الرسمية في لبنان قائال: " المدارس الرسمية لسوء الحظ ليست بيئة صديقة لمتالميذ، الذي ىو حق 
مكرس في حقوق الطفل".  واسترسل بالحديث عن نوعية المناىج التي تدرس بالمدارس فوصفيا بالمعقدة جدًا 
ليس عمى التالميذ فحسب بل وعمى األىل وأيضًا األساتذة، مشيرًا إلى أن الطاقم التعميمي في المدراس الرسمية 

 غير مؤىل لتفسيرىا. كذلك عبر عن كمية الكتب الكبيرة التي يجب عمى التمميذ حمميا يوميا الى المدرسة.  
 

كما تحدث عن وجوب وضع أخصائيين اجتماعيين في المدارس، يمعبون دور ميم جدًا في مساعدة  
الطاّلب عمى تخطي المشاكل التي يواجيونيا. كذلك وجوب إنشاء األندية الثقافية والنشاطات المدرسية والتي 
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ىي غير متوفرة في المدارس.  وأشار إلى دور إدارة المدرسة بمراقبة كل ما يحصل في داخميا من أعمال 
 عنف واستغالل األوالد عمى أنواعو، كضرب التالميذ من قبل األساتذة بقصد التأديب.

 
  :مجدي عوض\Actuary \Actuaire)) مهندس مالي 

اّتيم المبنانيين بالجيل بالنسبة لمدراسات العميا وتخصصاتيا، فقال: "ال أحد يعمم معنى كممة  
Actuaire   أي ىندسة مالية، وىو اختصاصي العممي، ولبنان بحاجة ماسة لو كما جميع الدول...  ليس

ىناك توعية في لبنان عن التخصصات العممية الجديدة كما أن ىناك نقص في االختصاصات. لذلك يجب أن 
تقام حمقات توعية لمطالب المنتقمين من المرحمة الثانوية الى المرحمة الجامعية، عمى االختصاصات الجديدة 
وذلك ابتداءًا من المرحمة الثانوية وخالل المرحمة الجامعية، وىذا يساعد بإيجاد الوظائف لمشباب الخريجين 
والحّد من البطالة".  وأكمل حديثو عن التوظيف ووجود الواسطات واألفضمية ليست حسب المؤىالت والكفاءة 
 فقال: "اذا أردت تقديم طمب لوظيفة معينة يسألونني عن معارفي أو مرجعيتي في الشركة أو المصرف...".   

 
 الدكتور عمي اسماعيل: )خّريج حديث من كمية الطب(

تكمم أواًل عن ضرورة العمل عمى إرساء مبادئ جديدة لمحوار وضرورة االستماع إلى الجيل الجديد  
ومعرفة ما يخيفو، والمحافظة عمى موارد األجيال القادمة: " نحن نستيمك الموارد وال نضع خطط كفيمة لعدم 

 استيالك الموارد التي في المستقبل قد ال تكون متوفرة لألجيال القادمة".
 

ثم انتقل إلى حاجة جميع المناطق في لبنان، خاصًة أطرافو، إلى تأمين مدارس فييا، بمختمف  
مراحميا: ابتدائية ومتوسطة وثانوية.  كما طالب العمل عمى تطبيق مبدأ المفاضمة في التعميم الجامعي، أي 

 توزيع الطالب حسب معدالتيم عمى الكميات الجامعية وذلك حسب حاجة سوق العمل. 
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بعدىا أشار إلى عدم وجود احصائيات ودراسات عن حاجيات سوق العمل والتي تشجع األطباء  
المبنانيين لمتوجو لمتخصصات المطموبة، معطيًا مثااًل عن وجود نقص في تخصصات طبية كثيرة في لبنان مثل 
الحاجة الماسة لتخصص جراحة األطفال.  وركز عمى الدور الميم الذي تمعبو مؤسسات المجتمع المدني 
بتوعية الشباب وتوجيييم إلى االختصاصات الجامعية حسب حاجة سوق العمل، مشيرًا عمى دور الدولة 

 ٢٣األساسي في تنظيم االختصاصات لخمق فرص عمل لمخريجين، فقال: "عشرات اآلالف يتنافسون عمى 
 فرصة عمل، وىذا دليل عمى البطالة".

 
 )اليان لحود: )طالبة جامعيـة 

طالبت بإيجاد حمول لمخريجين لعدم االضطرار إلى اليجرة، فقالت: "الحصول عمى عمل في لبنان ليس  
كاٍف بسبب انعدام الرواتب الكافية لحياة كريمة محترمة خاصًة بعد غالء المعيشة... منذ الصغر يقولون لنا ان 
األدمغة والكفاءات المبنانية تياجر لمخارج لتأمين مستقبميا، وبنفس الوقت يقولون لنا أنو يجب عمينا البقاء في 

 بمدنا... أنا أبحث عن حل لكي ال أضطر لمسفر واليجرة ألني أحب وطني لبنان."
 
 )رباب مهدي: )طالبة جامعية 

نحاول الدخول في ”عبرت عن مشكمة عدم توفر فرص عمل لمتخصصات الجديدة فقالت:  
 اختصاصات ولكنيا غير موجودة بسوق العمل".

 
 : الدكتورة هند الصوفي  

 تدخمت بتعقيب قائمة: "فعال ىناك بطالة مقّنعة، الشباب يعممون في اختصاصات غير اختصاصاتيم."
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 :األستاذ سامر دبميز 
اّتيم الدولة المبنانية باإلىمال، فقال: "ليس ىناك دولة في لبنان بل سمطة، لو أن الدولة موجودة  

 ألصبحت الحياة أسيل بكثير، ولكانت رسمت خطط ووضعت برامج لحّل المشاكل".
 
 )زياد ميقاتي )مستشار دولة رئيس مجمس الوزراء لمشؤون الشبابية 

عبّر عن سروره لوجوده في ىذه الندوة وبين الحضور، وطرح مشكمة عّبر عن أنيا رئيسية في لبنان  
فقال: " ليس ىناك معمومات أو تعاون بين شبكات الشباب في لبنان أو حتى الجمعيات العاممة بشؤون 

كانون األول  8الشباب، فكم شخص ىنا في ىذه القاعة يعمم أن فخامة رئيس الجميورية سيطمق غدًا السبت 
كإطار عمل  2182نيسان  3السياسة الشبابية في لبنان. ىذه السياسة التي أقرىا مجمس الوزراء في  2182

توصية،  ٠٠٠من أجل الشباب وتنمية قدراتيم، وغدًا اإلطالق الرسمي ليذه السياسة. تتضمن السياسة الشبابية 
وكل المشاكل التي نتطرق إلييا اليوم تغطييا السياسة الشبابة، ولكن أنتم ال تعممون بيا. واألىم أنيا تربط بين 
اإلصالح التربوي ومتطمبات سوق العمل. كما أنيا تتضمن توصية ميمة جدًا، ونشكر السفارة اإللمانية 
لمساعدتنا عمييا، وىي تختّص بالتعميم الميني في لبنان.  لبنان ليس بمد زراعي أو صناعي بل بمد مبني عمى 

،  ليذا استنجدنا بالحكومة االلمانية ومؤسساتيا (creative industries)الصناعات اإلبداعية الصغيرة 
لمساعدتنا في ىذه المرحمة. وأتمنى عمى الجميع انتظار فخامة رئيس الجميورية غدًا إلطالق ىذه السياسة. 

 والذي يريد الحصول عمى نسخة أنا مستعد إلرساليا اليو".
 
   انتاب الحضور حالة عارمة من االستغراب وعمى صوت التساؤالت عن وجود ىذه السياسة خاصة عند

فئة الشباب، وكان الممفت لإلنتباه استغراب شباب وشخصيات مدينة طرابمس، خاصة وأن كثير منيم 
ناشطين بالمجتمع المدني وعاممين بقطاع الشباب وتنميتو، وآخرين من جمعية العزم والسعادة التي يرأسيا 
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من إدارة   RASITدولة رئيس مجمس الوزراء.  لعودة اليدوء إلى القاعة طمبت المدير التنفيذي لمنظمة 
 الندوة السماح ليا بالحديث.

 
 :سمو األميرة الدكتورة نسرين الهاشمي 

في البداية قدمت الشكر لمستشار دولة رئيس مجمس الوزراء لمشؤون الشبابية عمى وجوده في الندوة  
وأكدت عمى كالمو من وجود مشكمة التعاون في لبنان بين القطاعات خاصة جمعيات المجتمع المدني.  
وأشادت بالخطوة االيجابية التي تقوم بيا الحكومة المبنانية من وضع سياسة شبابية، ولكن كيف يمكن أن ترسم 
سياسة شبابية دون عمم الشباب بيا خاصة وأن الحضور الشبابي في الندوة من مختمف الفئات والمناطق 
والجامعات واالنتماءات الطائفية، وكيف ال يكون لمشباب دور فييا أو مشاركتيم في تحضيرىا. وتساءلت 
األميرة الدكتورة الياشمي عن أي الجمعيات الشبابية أو الجامعات المشاركة في وضع مثل ىذه السياسة وىل 
ىي تمثل واقع الشباب المبناني، أم أن المشاركة اقتصرت عمى بعض الشباب دون اآلخر، المنتمين الى 

 جامعات وجمعيات محددة؟ 
 

وركزت عمى أىمية الموضوع الذي طرحو مجدي عوض، التوجيو التربوي واالختصاصات في  
الجامعات وقالت:" التوجيو التربوي ىو أساس في حياة أي طالب، قد يكون ىناك شاب أو شابة مبدعين 
بمجاالت عممية وآخرين بمجاالت إدارية أو غيرىا.. ىناك إختصاصات كثيرة موجودة في العالم، ولبنان بحاجة 
إلييا. ىل الجامعات المبنانية قامت بتحديث إختصاصاتيا وفروع الدراسة فييا؟  فميس ىناك في لبنان، رغم 
الحاجة إليو، اختصاص الوراثة البشرية مثاًل، ىذا التخصص الموجود منذ عقود في الخارج. وىناك أمثمة عدة 
مثل اإلدارة التي أصبحت أكثر منيا دراسة عامة بل دراسة متخصصة بمجاالت مختمفة".  ثم شددت عمى 
كممة عمي اسماعيل وتغيب وجود الدراسات واالحصائيات قائمة: " أن غياب الدراسات واالحصائيات يؤدي الى 

 غياب سياسة التخطيط والذي ييدف لمعمل عمى برامج التنمية بمختمف المجاالت والقطاعات".   

 Royal Academy of Science International Trust 

International Non-Governmental Organization Affiliated with the United Nations 
 

 

HQ Office: PO Box 1557 Rutherford NJ 07070 USA 
www.rasit.org 



 29  

 

 :زياد ميقاتي 
أجاب عمى استفسار االميرة الدكتورة نسرين الياشمي قائال: "أن ىذه السياسة لجميع الشباب دون  

جمعية لبنانية ميتمة بالعمل الشبابي باالضافة لكافة الجامعات في لبنان اشتركت بصياغة  ٠٢٠استثناء، وأن 
السياسة الشبابية بمساعدة منظمات األمم المتحدة في لبنان.. نحن اليوم كدولة لبنانية يوجد لدينا منتدى الشباب 
المبناني، ىذا المنتدى وىو حمقة الوصل بين المؤسسات الشبابية والجامعات وبين الحكومة وىو األساس الذي 
قام بصياغة السياسة الشبابية.. إن المنتدى يمثل الجمعيات المبنانية التي تتسجل فيو، فيو مظمة لكل الجمعيات 

 التي تعنى بالشباب. ولن نبحث عمى كل جمعية صغيرة تنشأ ونقوم بضميا لممنتدى".
 
 :سمو األميرة الدكتورة نسرين الهاشمي 

ىل ىذا المنتدى مؤلف من جميع الجمعيات المبنانية التي تعنى ”وجيت سؤال لزياد ميقاتي قائمة:  
 “بالشباب، وىل خاطبتم الشباب بجميع الجامعات المبنانية دون استثناء؟

 
 :زياد ميقاتي 

اّكد أن جميع الجامعات والبمديات وخاصًة قطاعات الشباب باألحزاب السياسة ممثمة في المنتدى  
وشاركت في وضع السياسة الشبابية.  وأضاف أن ىذه السياسة الشبابية والتي سيعمنيا فخامة رئيس الجميورية 

لألمم   International youth programسنة، منذ أن وقع لبنان عمى إتفاقية  82تم العمل عمييا لمدة 
 المتحدة.

  
 )سارة الجندي: )طالبة جامعية 

بدأت حديثيا عن شعور الطالب بعدم االستقرار في لبنان وكذلك ضمان مستقبمو. ثم أكممت حديثيا  
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عن التخصصات الجديدة فقالت: "الكل يتحدث عن توسيع اإلخصصات في الجامعات المبنانية، ولكن ىل يا 
ترى يشعر الطالب بضمان لو أقدم عمى دراستيا؟.. عمى سبيل المثال، اليندسة المالية، ليس ىناك نقابة ليا.. 
سألُت عن ىذا اإلختصاص ألنني أردت دراستو لكنني تراجعت بسبب عدم وجود إقبال عميو من الطمبة، وليس 
لو من ضمان بمعنى أنو ال يوجد نقابة لميندسة المالية في لبنان حتى يشعر المختص بيذا المجال بوجود 

 حقوق مضمونة لو".
 
  الدكتورة هند الصوفي : 

سنوات لزيادة عدد الطاّلب في اإلختصاصات الجديدة ومن ثم تأليف نقابة،  ٤يجب اإلنتظار مدة ” 
 “.لذلك ىناك ضرورة لخطة توجييية إلختيار الدراسات

 
 :)االستاذ غسان حسامي )رجل أعمال، وأمين سر جمعية تجار طرابمس وناشط مجتمع مدني 

"كل ما سمعناه يتمحور حول التربية والتعميم وىذا أمر بدييي. لطالما أن الجميع يؤمن بالحوار ويسعى  
لمتغيير، فال بد من إيجاد طريقة لمحوار، يجب أن نتعمم كيف نتحاور وعن ماذا نتحاور..  كل القضايا التي 
طرحت ميمة جدًا، بالنسبة لإلختصاصات، اإلحصاءات، التوجيو، التربية، المدرسة... ولكن في ظل ظروف 

 يغيب الحوار عنيا كيف سنحصل عمييا؟!".  واستأذن لقراءة كممتو المكتوبة عن الحوار وأىميتو، قال فييا: 
" انطمقت من عنوان ندوة حوار األجيال، الحوار مقدس، عمل راٍق وكممة ليا قيمة ومضمون. اختيارنا  

لموضوع الحوار عمى نحو مطمق وحوار الشباب بشكل خاص، ألن الشباب ىم رأس مال الوطن من قوة وطاقة 
وأمل. والحوار قضية كسائر القضايا، يجب أن يسبقيا األمن واإلستقرار والعدالة كونيا تشكل ركائز ىرم يثمر 
أساسًا متينًا لمسمم األىمي.. كما ينبغي عمى الشباب التعرف أواًل عمى الشأن العام والمواطنة وحقوقيم 
االجتماعية والتربوية واالقتصادية وأن يطالبوا السمطة بتطبيقيا.. ىذه المفاىيم ىي األطر األساسية لبناء مجتمع 
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وطني صحيح.... مشيد اليوم يجعمنا نعترف أننا بحاجة ألن نكون شعبًا ال جميورًا، شعب يثق بقدراتو ويوظفيا 
في وطنو... منذ عقود لم نر الشباب أحرارًا مستقمين مطالبين بحقيم في التعميم واالستشفاء وتأمين فرص العمل 
وضمان الشيخوخة.. الخ، بل إننا نرى حشودًا غفيرة من البشر تشل االقتصاد الوطني برمتو ألجل فالن وفالن 

 وعالن...  
 

يؤلمني أن أقول بأنو بات مجتمعنا يرزخ تحت وطأة اإلستسالم واإلستقالة وغير مباًل راضخًا لما يحيط  
عطائيم الدور الكافي والحق  بو ألن الحوار مقطوع أو خجول إلى حد بعيد... إذًا عمينا إستنياض الشباب وا 
بالتعبير واإلستماع إلييم وطروحاتيم وتصورىم لمحمول.. إن أىمية الحوار اليوم تكمن في حوار الشباب عبر 
توفير مساحة لرأييم وذلك بحثيم عمى اإلنخراط في مؤسسات المجتمع المدني والعمل العام، واألخذ بيدىم، 

 فالشباب ىم الطريق الوحيد واألمل نحو تصويب المسار في قضايانا الحياتية اليومية.....".
 
  اإلعالمية رنا بيطار  

حضرتك تتكمم عن تفعيل دور الشباب، كيف تتوجيون لمشباب ”طرحت سؤال لالستاذ غسان حسامي :  
 “وكيف تحّثون عمى الحوار وكيف تتحاورون معيم؟

 
  :االستاذ غسان حسامي 

أنتمي الى جيل عندما كنا أوالد، كان ىناك فصل بين األجيال. أما اليوم، الصغير يجمس مع األكبر ” 
جياًل، يستمع لحديثو ويتأثر بو، لألسف، بأمور سمبية أكثر منيا أمور اإليجابية... عمى كل شخص أن يبدأ 
من منزلو، ومن التربية والتعميم. يجب إعادة النظر بالبرامج التربوية واألمور األساسية التي تبني أوطان والتي 

 ال نذكرىا عادًة وال تدرّس في المدارس".
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 )جنى حامدي: )طالبة جامعية ومعممة في مدرسة خاصة 
ركزت عمى أىمية التوجيو التربوي، قائمة: "نحن ال نجد العمل بعد التخرج لقمة فرص العمل في لبنان  

واإلختصاصات الجديد، وكثير منا كما قالت الدكتور الصوفي يعمل بغير مجال تخصصو... بالنسبة لممدارس 
الرسمية، الجميع تكمم عن األساتذة الغير مؤىمين ومتمكنين من المادة التي يدرسونيا، وعن اإلدارة المدرسية، 
ولكن برأيي بقدر أىمية كفاءة المدرسين واإلدارة المدرسية بقدر ما نحن بحاجة لتوعية األىل أواًل لحّث اوالدىم 
عمى العمم قبل توعية الطالب، فاألىل ىم المرشدين والموجيين األكثر أىمية.. األىل من يختارون المدرسة 
ألبنائيم وىم أيضا من يختارون بكثير من األحيان التخصص الجامعي ليم.. كذلك يكمن أىمية دور األىل 
بتشجيع الطالب عمى تحدي الصعاب والمثابرة عمى الدراسة لمنجاح، فمثاًل في الجامعة المبنانية كم مرة صار 
فييا إضراب لألساتذة، أحيانًا كثيرة كنا ندرس يوم ونعّطل ثالثة ايام، وىنا لوال مساعدة وتوجيو أىمنا لتحدي 

 الصعاب واإلعتماد عمى الذات في الدراسة لكنا رسبنا".
 
  )وسام الخضري: )طالب جامعي 

شدد مجددًا عمى الحاجة إلى مشرفين وأخصائيين إجتماعيين في جميع المدارس، خاصًة الرسمية.   
وتحدث عن مستوى التعميم والمعرفة التي يستقييا الطالب والذي يعد غير كاٍف وضعيف. وأوضح أن ىذه 
المشكمة ليست فقط في المدارس الرسمية فحسب بل حتى في المدارس الخاصة رغم األقساط المدرسية المرتفعة 
فييا، فقال: "أتفاجئ في زيارتي إلحدى المدارس الخاصة أن ثالث أو أربعة طالب يجمسون عمى الطاولة 
ذاتيا. واألستاذ الذي يعمم بالمدرسة لم ينيي دراستو الجامعية ولم ُيعد تربويًا لمواجية الطالب والتعامل معيم، 
كذلك نجد بكثير من األحيان أن اختصاص المدرس العممي أو الجامعي يختمف عن المادة التي يدرسيا، فكيف 
يمكن ىذا يصير، وماذا سيتعمم الطالب؟  أيضا مشكمة تجييز المدارس من البناء الى أبسط األمور مثل االنارة 
والتدفئة وغيرىا من األمور تفتقرىا الكثير من المدارس الخاصة كما الرسمية.... ىل التعميم يقتصر فقط عمى 
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مواد معينة، وماذا عن الصفوف الرديفة كالفن، المسرح، الموسيقى، والحرف والتدبير المنزلي، والرياضة 
ن وجدت بعدد قميل جدًا من المدارس  وغيرىا، ىي غير موجودة في المدارس الخاصة والرسمية في لبنان، وا 
الخاصة التي يكون قسطيا يضاىي القسط الجامعي في أىم الجامعات بمبنان".  وتحدث أيضًا عن الكتب 

أن كتاب المركز الوطني لمبحث واإلنماء الذي يقوم ”المدرسية وغالء أسعارىا في المدارس الخاصة، موضحًا: 
بوضع المناىج وتأليف وطباعة الكتب الدراسية، والقيمين عميو مجموعة كبيرة من األساتذة المتخصصين، 
يستعمل في المدارس الرسمية فقط، ألن معظم المدارس الخاصة تتفق مع دور طباعة ونشر لبيع كتبيم 

 والحصول عمى نسبة من األرباح، وقال: "لقد أصبحت المدارس تتاجر بالكتب المدرسية". 
 

وشدد عمى النقص في التخصصات الجامعية وضرورة تحديد اختصاصات الجامعات حسب معدالت  
البكموريا )أي شيادة الثانوية العامة(. كما أنو طالب بإمتحانات دخول لجميع اإلختصاصات في الجامعة 
المبنانية، دون إستثناء، قائاًل: "عمى صعيد الحقوق في الجامعة المبنانية فرع الحدث )أي الفرع الرئيسي(، يتم 

طالب في السنة األولى ولكن عدد المتخرجين ال يتعدى المائة طالب، أما باقي الطمبة يصبح  ٠٢٣٣قبول 
مصيرىم مجيول إما البحث عن تخصص أكاديمي آخر ويبدأ من جديد أو يتجو لمعمل بأي عمل ألنو فقد 
األمل بوصولو لمدرجة الجامعية، يعني أن ىناك كثير من الطمبة ونتيجة نظم التعميم في الجامعة المبنانية يضّيع 

ألف محاٍم مسجل في نقابة  ٠٠سنة أو سنتان من حياتو.. أما عمى صعيد وظائف العمل، ىناك تقريبًا 
آالف محاٍم يعمل كأستاذ تاريخ وجغرافيا وتربية في المدارس... وفيما يخص اإلختصاصات  ٢المحامين، بينيم 

سنوات، ومن خالل برنامج  ٢الجديدة، فيناك إحدى الجامعات الخاصة المحترمة جدًا أعمنت منذ حوالي 
صباحي، عن إختصاص جديد اسمو "عموم استراتيجية دفاعية وسياسية". أتفاجئ بأن الجامعة لم تباشر بيذا 
اإلختصاص بسبب قمة عدد الطالب! وسؤالي ىنا يا ترى كم من الشباب يحضر برنامج صباحي؟ أليس ىناك 

 طرق اخرى لإلعالن والتوجيو؟".
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  الدكتور اسماعيل سكرية )أستاذ دكتور في الطب بالجامعة األمريكية ببيروت ونائب سابق بمجمس
 النواب المبناني(:

األميرة الدكتورة نسرين الياشمي   RASITبداية تقدم بالشكر لمجية المنظمة ولممدير التنفيذي لـ  
إلتاحة فرصة حوار مع األجيال، ووجو الشكر لجميع المشاركين لحضورىم واىتماميم بشؤون المجتمع والوطن 
وتنميتو، وقال: " العنوان كبير وميم جدًا: حوار األجيال. أعتقد نحن بحاجة لكل محور يناقش عمى حدى 
ني شخصيًا أستفيد وأتعمم مما أسمعو.. أود  بصورة أوسع وأعمق، مع سروري الشديد بما أسمعو، خاصة وا 
اإلشارة ىنا إلى أن أكبر نسبة مؤتمرات في العالم تحصل في لبنان سواء أكانت في القضايا العممية، الصيدلة، 
األدوية، اإلقتصاد، التربية والتعميم.. الخ، أي أنو ىناك شيء يعرف بصناعة مؤتمرات في لبنان، ىذه 
المؤتمرات تصدر عنيا أجمل وأروع التوصيات ولكن تنتيي مع إختتام المؤتمر، لذلك فإني آمل أن ال تنتيي 
نتياء ندوة اليوم... أظن أن جمسة الحوار ىذه يجب أن تعمم  الحوارات وىذه التوصيات عند إقفال الباب وا 
لتشمل طبقات مختمفة من المجتمع، فكثير إن لم يكن معظم المواطنين يجيمون معظم حقوقيم.. إنني أتكمم عن 

 تجربتي القاسية والمّرة، لذلك سأتكمم الحقًا في محور الصحة".
 
 )زينب قاروط: )طالبة حقوق في الجامعة المبنانية 

"إن أىم مشكمة تواجو الشباب الخريج في الحصول عمى وظائف، ىي إعتماد سبل التوظيف عمى  
الواسطات رغم توفر المؤىالت المطموبة لدى الشباب بالنسبة ليذه الوظائف، فميس ىناك تكافؤ لمفرص. 

 "يطمبون بكل وضوح الواسطة ويعترفون بأن القرار ىذا صادر عن الوزير بحّد ذاتو".
 
 :األستاذ عامر كمالي 

شدد عمى أىمية الخروج من دائرة الجيل في التعامل مع التعميم ومستوى الخريجين سواء من المدارس  
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أو حتى الجامعات، فقال: " لن يحصل أي تغيير طالما أن مناىجنا الدراسية مستوردة من الخارج وليست من 
صنع أيدينا. كما أنو يجب تطبيق المناىج العممية عمميًا )كالمختبرات وغيرىا( وعدم االعتماد عمى النظريات، 

 وتوفير فرص التدريب إلكتساب الخبرة".
 

 ثانيًا: الصحة والمواطنة:
افتتحت الدكتورة ىند الصوفي المحور بكممة عن أىمية الصحة، وكذلك مفيوم المواطنة، وأعطت  

 الحديث بداية لمدكتور اسماعيل سكرية الناشط في مجال الصحة العامة وقوانينيا في لبنان.
 
 :الدكتور اسماعيل سكرية 

ركز في حديثة عمى أىمية الرأي العام في كل ما يخص الصحة وتنميتيا، خاصة وأن موضوع الصحة  
يعد باألساس شأن عام. كذلك أىتم كثيرًا بدور الشباب في تنمية برامج الصحة العامة وضرورة تبنيو )أي 
الشباب( لموضوع الصحة، ىذا الموضوع األساسي من وجية نظره في تنمية اإلنسان والذي يغيب عن بال أو 
حتى أولويات الشباب واألجيال بمختمف فئاتيا في لبنان. تناول الدكتور سكرية موضوع األدوية الفاسدة  
والمزورة واألغذية الفاسدة التي تم إكتشافيا مؤخرًا في لبنان، فقال: ""الصحة ىي أساس تنمية الفرد فالعقل 
السميم بالجسم السميم، و تعريف الصحة أصبح أوسع من المفيوم الروتيني كتجربة حكيم وفاتورة دواء... ىناك 
أيضًا الصحة النفسية والراحة اإلجتماعية، ووصمت حتى لإلستقرار السياسي واألمني... نحن نتكمم عن 
الصحة، صحة اإلنسان، وليس عن الخشب والبالط والقماش وطريق معبد أم ال... و لكن نتكمم عن صحة 
الناس، وعندما نكون بصمب الموضوع نرى المشاكل بطريقة أوضح ونكتشف البعد الموجود لدى المواطنين... 
لألسف الشديد، خّفت المواطنة في لبنان والشعور بالمسؤولية لدى المواطن.. منذ خمسة عشر عامًا وبالتحديد 

، كان أول سؤال طرحتو في مجمس النواب عندما كنت نائبًا فيو ىو المكتب الوطني ٠٩٩١أيار  ٢١يوم 
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لمدواء، كيف يتم إختيار األدوية وعمى أي أساس تدخل لبنان، ومن المسؤول عن فحوصاتيا، وىل من رقابة 
عمييا، أين حق الناس بالدواء السميم الذي يعالجيم من األمراض بداًل من أن يقضي عمى حياتيم.  خالل ىذه 
األعوام استطعت أن أستمر بيذا الموضوع كشأن عام أساسي ييم المجتمع وتنميتو واستطعت باإلستمرار ألن 
الكثير من أصحاب الضمائر في دوائر كثيرة انضموا معي لمحد من المعب بحياة المواطن المبناني وأيضا المقيم 
في لبنان.. تناولنا كافة الجوانب االقتصادية واالجتماعية واالنسانية، استمرينا بالحديث والتوعية في محاضرات 
وندوات وحتى اإلعالم... في السنوات األخيرة، بدأت التركيز عمى اإلعالم لجذب الرأي العام لخطورة ىذا 
الموضوع، ألني أؤمن بجيل الشباب والعامة من الشعب فالحل لديو )أي الشباب والشعب( وليس لدى 
ذا نحن ننتظر الحل من عند  المسؤولين!.. نعم الحل ليس لدى المسؤولين وأنا مسؤول عن كالمي، وا 
المسؤولين في لبنان فأكون أخدع نفسي! .. الحل ىو تمّرن الجيل الجديد )أي الشباب( عمى التوحد عمى 
موضوع أساسي وىو صحتيم وصحة الناس... كيف يمكن لشاب أن ينتج وأكثر من نصف األدوية في السوق 

 المبناني ىي أدوية غير صالحة لالستخدام!...
 

ليس فقط األدوية فييا فساد، ماذا عن فضيحة المحوم واألغذية الفاسدة! .. يؤسفني القول أني لم أرى  
أي من الشباب أو طالب الجامعات عمموا عمى تنظيم اعتصام أمام اإلعالم الدولي! .. وىنا نقطة الضعف 
الكبيرة جدًا لدينا، عندما يكون الموضوع متعمق بجميع الناس، يمس الجميع بغض النظر عن إنتماء الشخص 
السياسي أو الطائفي، فإننا في لبنان ال نتوّحد عميو.. ليس ىناك دواء أو غذاء سني أو شيعي أو مسيحي أو 

آذار السياسية... فإن األدوية لجميع الناس، وكذلك الغذاء. الصحة  84آذار أو لقوى  8حتى ينتمي لقوى 
 موضوع يخص جميع الناس ميما كانت طائفة الشخص أو حزبو السياسي المنتمي اليو....

 

إن األدوية الفاسدة تقتل! نعم تقتل! ىناك مآسي يكتب عنيا في اإلعالم لبضعة ايام ومن ثم تنتسى!  
مشكمتنا أننا ال نثور ونيّب إال عند وقوع حادثة كبيرة، وسرعان ما ننسى... مثاًل بداًل من حقن الدواء الكيميائي 
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لمرضى السرطان يكون فييا ماء، ىل تعممون كم مريض مات من ذلك، وماذا عن مرضى السكري فبداًل من 
االنسولين في الحقنة نجد فييا ماء، وماذا عن األدوية األخرى، كم أب وكم أم وكم شاب ماتوا من ذلك، وال 

 تحرك.  أيضا ماذا عن األغذية الفاسدة التي أصابت الكثير من الناس بأمراض مستعصية.... 
 

٪ من وقتو ليذه األمور ٢أو  ٠٣ىل ىذا غير كاٍف لحّث الجيل الجديد عمى التواضع قمياًل ويكرس  
التي تيمو، أم أن التفافاتو السياسية العصبية التي تمنعو من اإلىتمام بقضايا الناس، وىّم الناس، فأين حقوقيم 
وحقوق أىميم وأين كرامتيم...  الشاب ينفعل وييتم باإلنتخابات الطالبية مثاًل، وىذا حقو! لكل شخص إنتمائو 
السياسي وتفكيره ألن من الطبيعي أن يكون لمفرد رأي بموضوع ما، ولكن أال يكون اإلنتماء السياسي مانعًا من 
المطالبة بالحقوق...  المشكمة إذًا إن كان من يعمل بيذا النوع من األدوية الفاسدة والمزورة أو المحوم الفاسدة 
ينتمي لجية سياسية أو طائفة معينة فنجد الموالين لمحزب أو الطائفة يدافعون عن ىذا الشخص المجرم بداًل 

 من محاسبتو؟... 
 

سؤال أطرحو عمى الشباب: الواضح أن لبنان ليس نظام مستبد، يقطع رأس من يحاول أن يعبر عن  
رأيو، وليس في لبنان نظام ديمقراطي فعمي يسائل ويحاسب. ىل ستظمون مستسممين لمقولة "ال تتعب حالك 
ىذا لبنان"،  أو أن أحدكم سيشعر بأن ىناك تحٍد أمامو وأمام مستقبمو وكرامتو وكرامة أىمو ومجتمعو، 
وسيمارس ديمقراطيتو وحقوقو و يتوّحد بالضغط الديمقراطي السممي عمى المسؤول، إلجراء اصالحات فعمية 

 وليس اصالحات البيانات الوزارية...". 
 
  :)ماهر عوض )شاب مجتمع مدني وناشط بشؤون المواطنة 

تحدث عن موضوع المواطنة وعن خبرتو بالمركز المبناني لتعزيز المواطنية الذي يعمل بو، خاصة مع  
طالب الجامعات في مناطق شمال لبنان. فأّكد عمى أن وضع البمد السياسي واألمنى ىو السبب الرئيسي 
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إليصال الشباب لمشعور باليأس. وأّكد عمى أن العمل الجماعي والتوحد من أجل ىدف والتعاون مع بعض 
شيء موجود لدى الشباب في لبنان، ولكن األىم أن ال يكون ىناك التمّسك األعمى من قبل كل شخص 

 بمرجعيتو السياسية.
 
 )عمر كبارة )رئيس برلمان الشباب 

نجازاتو، ثم أكمل حديثو عن أىمية حوار األجيال   تحدث عن تجربة برلمان الشباب في مدينة طرابمس وا 
ووجوب استكمال الندوات لكون المواضيع المطروحة أساسية وذات أىمية وحبذ أن يكون الوقت أطول ألخذ 
الوقت الكافي في مناقشة كل محور.  كما وجو كممة لزياد ميقاتي: " نعتبر أن ىناك تقصير من قبل الجيات 
 المسؤولة بحق الشباب لعدم عممنا بموضوع السياسة الشبابية وكذلك إشراكنا كبرلمان الشباب في ىذه السياسة".

 
 :الدكتورة هند الصوفي 

 “ىل موضوع الصحة مشمول في السياسة الشبابية؟”وجيت سؤال لزياد ميقاتي:  
 
 زياد ميقاتي 

جوابًا عمى سؤال الدكتورة ىند الصوفي  قائال: " نعم لقد تطرقت السياسة الشبابية لموضوع الصحة،  
خاصة الصحة اإلنجابية في المدارس والجامعات، كما أنيا نصت عمى بطاقة صّحية لمشباب باإلضافة إلى 

 بطاقة شبابية تمنح الشاب إمتيازات عديدة".
 
 :األميرة الدكتورة نسرين الهاشمي 

؟ ألن UNFPAسألت زياد ميقاتي، ىل تقصد بالصحة اإلنجابية الصحة الجنسية التي تتبناىا منظمة  
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ىناك فرق كبير بين الصحة اإلنجابية والصحة الجنسية.  فأجاب األستاذ ميقاتي نعم المقصود الصحة الجنسية 
.  وىنا تحدثت األميرة الدكتورة الياشمي وقالت: "مما ال شك فيو أن الوطن  UNFPAوىو مشروع منظمة 

العربي بصفة عامة ولبنان بصفة خاصة يفتقر لدراسات صحية، ىذه الدراسات التي تحدد أولويات الصحة 
واستراتيجيتيا من كشف مبكر لعالج ووقاية.. أتكمم اآلن كطبيبة وباحثة في الطب، ال ننكر أىمية الصحة 
الجنسية والتربية الجنسية، وأرجو أال يتم زرع مفاىيم خاطئة بعقول الناس، ألنو عمميًا وعمميًا ىناك فرق بين 
الصحة اإلنجابية والصحة الجنسية. ولكن ىل الصحة الجنسية ىي األولوية لدى الشاب المبناني؟ ماذا عن 
أمراض السرطان المنتشرة بكثرة في لبنان نتيجة العوامل البيئية الكثيرة أىميا الحروب ومخمفاتيا في األرض منذ 

واألنيميا   Cystic Fibrosis. وماذا عن األمراض الوراثية المنتشرة في لبنان مثل 2116وحتى  8975عام 
المنجمية والثالسيميا وغيرىا من اإلعاقات؟ وماذا عن أمراض الضغط والسكري والعقم؟ وماذا عن األمراض 
المعدية مثل فيروس نقص المناعة وفيروس التياب الكبد وأيضا السل؟ كل ىذا ليس بأولويات يجب النظر 
الييا، أما الصحة الجنسية ىي أولويات الشباب المبناني الصحية لتقر بالسياسة الشبابية؟ إذا كانت األمم 
المتحدة ومنظماتيا في لبنان قد وضعت معكم السياسة الشبابية، فأنا ال ألوم منظمات األمم المتحدة، بل ألومكم 
أنتم ألنكم لم توضحوا أولوياتكم والضروريات التي يجب العمل عمييا. لماذا في الوطن العربي يأتون بأنظمة 
وقوانين ومشاريع من الخارج تكون بمعظم األحيان ال تتناسب والمجتمع المحمي وتقومون بتطبيقيا، بدال من 

 تعريف المشاكل ووضع حمول ليا...".   
 
 :السفير األستاذ الدكتور رياض طبارة 

أؤيد سمو األميرة الدكتورة نسرين الياشمي عمى أىمية اختيار لبنان بنفسو ألولوياتو، وليس ىيئة األمم  
المتحدة المسؤولة عن اختيار األولويات. ولكن ما يحدث ىو أن األمم المتحدة تطرح موضوعًا ما فيصير 
الكثير من الييئات تتطمع ليذا الموضوع سواء أكان يناسب لبنان ومجتمعو أم ال، والكل يحاول أن يجعل من 
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ىذا الموضوع قضية لمفوز بمنحة مادية من األمم المتحدة توفر لو السيارة والتنقل واالتصاالت والراتب المغري 
وغيرىا، ويتم صرف بقية أموال المنحة حسب مشاكمو ومتطمباتو الخاصة. والكثير ال يعممون أن ىذه األموال 
التي يصرفونيا ىي أموال لبنان في األمم المتحدة. إذًا تطبيق برامج األمم المتحدة وجعل من بعضيا أولوية في 
لبنان ما ىو إال لمصالح شخصية أكثر منيا لتنمية المجتمع كما تصبو إليو ىيئة األمم المتحدة... الصحة 
الجنسية أو كما اقترح البعض في لبنان والوطن العربي لتغير المصطمح لمصحة االنجابية لجعمو مقبول أكثر 

 ليست األولوية الصحية في لبنان".  
 

وأضاف: " إن مشكمة الشباب بالعالم كمو ىي إيجاد عمل كريم. في لبنان، مستوى البطالة يتجاوز الـ  
٪.، كما ان اإلحصاء المركزي في لبنان يبين أن معدل البحث عن عمل ىو أكثر من سنة وشيرين إليجاد ٠٣

ذا  عمل. كما أنو عند البحث عن عمل وفي المقابالت يسألون عن المرجعية السياسية والطائفية والواسطة، وا 
كان الشاب محظوظًا بالحصول عمى عمل فإنو يكون بأغمب األحيان مختمف عن إختصاص الشاب وبراتب ال 
يكفي لحياة كريمة. وكل ذلك يحث الشباب عمى اليجرة.... في لبنان لم يعد ىناك فرق بين الجاىل والمتعمم 
بالنسبة لفرص العمل، فالمحسوبية الطائفية والسياسية تعد األىم.. الحل ىو العمل عمى قضية فرص العمل في 
ستقرار أمني. الشباب تم ربطيم بمذىبيتيم. عند توفر األمن  لبنان وفي الخارج. البطالة ىي مشكمة إقتصادية وا 

 وتحرير الشباب من المذىبية السياسية أو الطائفية سيصبح لدينا األمل لتحسين وطننا وتقدمو".
 
 :اليان لحود 

أّيدت رأي الدكتور اسماعيل سكرية بأن الصحة أىّم من األمور المادية، مؤكدة عمى أن الطب والصحة  
في لبنان أصبحوا كما التعميم تجارة رابحة وفرصة لإلغتناء السريع. وأضافت: "إن لبنان بحاجة إلى نفضة كبيرة 

 من جديد لمحصول عمى التغيير، وىنا دورنا نحن الشباب".
 

 Royal Academy of Science International Trust 

International Non-Governmental Organization Affiliated with the United Nations 
 

 

HQ Office: PO Box 1557 Rutherford NJ 07070 USA 
www.rasit.org 



 41  

 

 )مروان حيدر )طالب جامعي وناشط مجتمع مدني 
"نحن بحاجة لثورة عمى الحالة االجتماعية التي نواجييا: مظاىر اجتماعية كذابة وتقسيم طائفي  

ومذىبي وسياسي، ونحن الشباب فقط من يستطيع التغيير، والتغيير يأتي بفيمنا لحقوقنا وأولوياتنا وحبنا لبعضنا 
 البعض بعيدًا عن المناطقية والمذىبية والسياسة، فميكن اإلنسان ىو األولوية لنا". 

 
 )نبيل صبحية: )طالب جامعي 

رّكز عمى أىمية المواطنة، فقال: "كل مشاكمنا تنتيي عندما نكون كمنا مواطنين تحت سقف القانون  
وليس أحد فوقو.. كل مشاكمنا تنتيي عندما يعرف المسؤول أن منصبو وظيفة وأن ىناك من سيحاسبو ويسألو.. 

 وعندما نحس نحن أننا لبنانيين وبأىمية وطننا لحظتيا نستطيع العمل عمى حل المشاكل".
 
 :زياد ميقاتي 
 (peace education)أشار إلى أىمية تربية الشباب عمى السالم   

  
  :وسام الخضري 

طرح مشكمة عدم وجود مختبر مركزي لوزارة الصحة ولمجامعة المبنانية، وتساءل كيف يمكن لدواء أن  
 يدخل لبنان دون أن تفحص لمتأكد من فعاليتيا وجودتيا؟.

 
  :محمد شمسين 

أكد عمى ضرورة تبني موضوع واحد أواًل ومتابعتو. وأىم موضوع بالنسبة إليو ىو إنشاء مكاتب التوجيو التربوي 
 والتدريب والتوظيف.
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  السيدة شذا قصاب دبميز )ناشطة مجتمع مدني ومسؤولة عن مؤسسة تعنى باإلعالم اإللكتروني
 والتواصل االجتماعي(:

"ىل المواطن يمتمك شعور اإلنتماء إلى الوطن؟" بدأت حديثيا بتوجيو السؤال منتقدة المسؤولين  
المبنانيين عمى تصرفاتيم. وشددت عمى إنعدام شعور المبناني بمواطنيتو، خاصة وأن السؤول في لبنان لو 
معاممة خاصة بكافة الدوائر ولو حقوق وليس عميو واجبات، كذلك الحال بالنسبة لممواطن من أصحاب النفوذ 
عن طريق القرابة أو الحزب. بينما المواطن المبناني العادي عميو واجبات وليس لو حقوق.  لو أردنا أن نقارن 
لماذا ىناك في الدول الغربية مواطنة وال توجد عندنا، فاإلجابة سيمة ألنو في الدول الغربية كل من المواطن 
وكذلك المسؤول جميعيم بأعين القانون والمجتمع مواطنين، الكل في المجتمعات الخارجية عميو مسؤوليات 

 “.   وواجبات ولو أيضًا حقوق دون تمييز.. إذًا المساواة بين أفراد المجتمع ىي الفرق بيننا وبينيم
 
 :األستاذة الدكتور هند الصوفي 

أكدت عمى وجوب فتح حوار مع السياسيين والوصول إلتفاق معيم، وشددت عمى وجوب تكافئ  
الفرص، ووضع اإلنسان المناسب في المكان المناسب. ودعت لوقف التمثيل الطائفي في لبنان إبتداء من 
مجمس النواب ليعم كافة المؤسسات والقطاعات في لبنان، مشيرة أن التمثيل النيابي المبني عمى أساس طائفي 
محصور عمى فئات إجتماعية معينة لدرجة أن المنصب أصبح يورث.  وبحديثيا عن أساليب المواطنة والعيش 
نتمائو السياسي. وقالت أنو إذا  المشترك ال بد أن يكون ىناك احترام لمفرد ولكفاءتو ومؤىالتو وليس لطائفتو وا 
أردنا أن نتقدم ببمدنا ومجتمعنا ال بد من إلغاء الطائفية، وأعطت مثال: "اذا كنت أتقدم لمنصب أستاذ جامعي 
يتطمب شيادة الدكتوراة، ولدي ىذه الشيادة فإنو من غير المعقول وال يجوز أبدّا تفضيل شخص آخر غير حائز 

 عمى ىذه الشيادة لكونو من الطائفة المطموبة ليذا المنصب". 
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  :الدكتور عمي اسماعيل 
في موضوع المواطنة بدأ حديثو ببيت شعر لمشاعر محمود درويش يقول:" أنا أيضًا ال شيء يعجبني..  

لكنني تعبت من السفر.  المواطنة يعني التمسك بالوطن وليس اليروب منو ألن ىناك أشياء ال تعجبنا بو..". 
ثم تحدث عن خطورة مستحضرات األعشاب والتي تغزو السوق المبناني واستخداميا كأدوية  تكون دون فعالية 
أو بكثير من األحيان ذات فعالية سمّية تضر االنسان، فقال: "إن ىذه المستحضرات والترويج االعالمي ليا في 
لبنان ىي جزء من األداة الجرمية في القطاع الصحي. وأذكر من الحاالت التي رأيتيا شخصيًا: مريضة في 
سّن الثمانية عشر عامًا أدخمت الى المستشفى بحالة طواريء فقمبيا كاد يتوقف عن العمل، وبعد مراجعة كامل 
ممفيا الطبي لم نجد أي سبب مرضي يؤدي لذلك غير تناوليا لبعض األعشاب التي تساعد عمى خسارة الوزن. 

 لذاك أطالب بالحد من ىذه المستحضرات وتنظيم قطاع االعشاب واالدوية في لبنان".
 
 :األميرة الدكتورة نسرين الهاشمي 

"المشكمة في لبنان وكذلك بالوطن العربي أنو ال ينظر إلى مفيوم الصحة وأىميتيا من النواحي التنموية  
واالقتصادية.  إن كمفة عالج مرض ما ابتداءًا من الطبيب لمفحوصات وحتى العالج الذي أحيانًا كثيرة يكون 
مزمن، ىي تدفع بأغمب األحيان من خزينة الدولة ومن ميزانيات قد تصرف ألعمال تنموية وأيضا قد تستخدم 
لضمان مستقبل أجيال قادمة.. وىذا يطرح سؤال أين السياسة اإلستراتيجية الصحية؟... بالنسبة لألدوية 

عندما تحدث  2119واألغذية الفاسدة، فأوافق الدكتور اسماعيل سكرية: أين صوت الشباب؟؟ أتذكر في عام 
الدكتور سكرية في برنامج تمفيزيوني عن األدوية الفاسدة في لبنان وكيف يتم تصدير ىذه األدوية من لبنان إلى 
العراق، فما أن إنتيى البرنامج إال أن المخازن التي تحتوي األدوية الفاسدة في العراق أحرقت في الميمة ذاتيا، 
وعندما أثير موضوع األدوية الفاسدة مؤخرًا في لبنان بدأ الشباب العراقي بتذكر الموضوع الذي تم طرحو في 

 واحتمال تصدير ىذه األدوية لمعراق....    2119عام 
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أما فيما يخص الشباب فأنا أتساءل أين روح المبادرة لدى الشباب المبناني؟ اسمحوا لي أن أذكركم أن  
الشباب العراقي يواجو الكثير من المشاكل التي يواجييا الشباب المبناني، ولكن ظروفو أصعب بكثير من 
ظروف الشباب المبناني، بمعنى أن الشاب العراقي يخرج من منزلو وىو غير عالم إذا كان سيعود أم ال، وذلك 
نتيجة الظروف األمنية والتفجيرات اإلرىابية التي ال يكاد يمر يومًا إال ويقع تفجير يسقط فيو قتمى وجرحى. 
ومع ذلك فإن الشباب العراقي يأخذ مبادرة لمتغيير والعمل من أجل المجتمع والتنمية، كمبادرة "مشروع أنا عراقي 
أنا اقرأ" وىي مبادرة إحتجاجية ليدم أكشاك الكتب في شارع المتنبي ببغداد ومنيا أيضا يشجعون العمم والمعرفة، 
ومبادرة أخرى قام بيا طمبة كمية الزراعة بجامعة بغداد لتشجير بغداد وزرع النخيل فييا، واستطاعوا من 
المبادرتين أن يغيروا من قرارات الحكومة ومحافظة بغداد... الشباب المبناني شباب واعي ومتعمم وراٍق بفكره 
وعممو ولكن ينقصو روح المبادرة إلسماع صوتو، أتمنى عمى الشباب المبناني أال يخاطب نفسو بل يعمل 

 ليخاطب المسؤولين ألنو موجود ومن حقو المشاركة بصنع القرار".   
 
  :األستاذة الدكتور هند الصوفي 

"وجدنا بمواقف كثيرة صعبة، ىذه المواقف كانت تثبت فينا أىمية لبنان بالنسبة لنا. في حرب تموز  
 مثاًل كنا جميعًا لبنانيين تكاتفنا وتجاوزنا المحنة". ٢٣٣٢

 
 :اإلعالمية رنا بيطار 

عرضت اإلعالمية رنا بيطار كل النقاط التي تم تدواليا في الجمسة الثالثة من الحوار. وأعمنت أنو  
، كون RASITخالل الجمسة تم تدوين كل ما جرى وقيل وطرح من اقتراحات من قبل اعضاء من منظمة 

 المنظمة طرف مستمع ومراقب لدرس ظروف الندوات وأخذ المالحظات.  
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قرأت رنا بيطار عمى الحضور المواضيع التي تم نقاشيا وتسميط الضوء عمييا، وطمبت من الحضور  
 رفع األيدي لمموافقة عمييا، أو إضافة نقطة ما ليا.  وافق الجميع عمى ما تمي عمى مسمعيم.

 

ثم قرأت االقتراحات وطالب الحضور بوضع التوصيات، وتم التصويت عمى التوصيات المقترحة من  
قبل الحضور برفع األيدي، وكانت الموافقة عمييا باإلجماع. تم االتفاق عمى تعميم التوصيات عمى المشاركين 

 بعد تحريرىا.   RASITمن قبل شباب منظمة 
 

ختامًا وجيت بيطار الدعوة لمحضور لوضع خطة عمل لجمسات الحوار المقبمة ولتطبيق التوصيات.  
  وتم ذلك والموافقة عمييا باإلجماع.  

 
كل من ساىم بإنجاح الندوة والحضور عمى  RASITبإختتام الحوار شكرت المدير التنفيذي لمنظمة  

مشاركتيم الفعالة، ووجيت الشكر مجددًا لدولة رئيس مجمس النواب األستاذ نبيو بري إلعطاء الشباب ىذه 
الفرصة، وتمنت لمحضور التوفيق والنجاح. وأخذت صورة تذكارية لجميع المشاركين معًا امام مقر مجمس 

 النواب.
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 التــوصـيـــــات
 

 المحور األول: التعميم العالي وفرص العمل
 

 الربط بين التعميم العالي ومتطمبات سوق العمل: .1
 انشاء مكتب توجيه وتوظيف في كل محافظة في لبنان: أ. 

  بما أن إحدى نشاطات منظمةRASIT التوجيو التربوي خاصة لطمبة الثانوية، بتعريفيم ،
عمى التخصصات العممية ومدى الحاجة إلييا بسوق العمل، بالتالي سيتّم اإلستعانة 

 لتدريب الطاقات الشبابية لمتوجيو التربوي في كل محافظة في لبنان, RASITبخبرات 
  القيام بدراسات، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص، لمعرفة حاجيات سوق العمل المبناني

 حسب كل محافظة وكل قطاع.  
  إرشاد وتوجيو الطالب نحو اإلختصاصات بما يتالءم مع قدرات وكفاءة وشخصية الطالب

وحاجيات سوق العمل بالتعاون مع المحافظات ومع ذوي اإلختصاص والشخصيات 
 اإلجتماعية واإلقتصادية.

خاصًة فيما يخص التدريب العممي في :  RASITتشجيع الشباب المبناني لإلستفادة من برامج  ب. 
الشركات والمؤسسات وفي المنظمة نفسيا إلكتساب الخبرة العممية، والذي يساعد عمى فتح مجاالت 

 التوظيف بعد التخرج. 
براز تشجيع القطاعات الخاصة بتوظيف خريجي الجامعة المبنانية ج.  عطاء قيمة معنوية  وا  : وا 

الكفاءة األكاديمية ليذه الجامعة خاصة في القطاع الخاص، والحّد من التمييز بين خريجي 
 الجامعات. 

التعاون والتنسيق مع مجمس الخدمة المدنية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان  د. 
 لمعرفة حاجيات سوق العمل، واإلعالن عنيا من خالل شبكات الشباب والتواصل االجتماعي. 

  RASITاإلستفادة من منظمة إيجاد تخصصات عممية جديدة وتطوير المناهجا في الجامعات:  ه. 
 بخبراتيا وأعضائيا المختصين لمتعاون مع الجامعات في الجميورية المبنانية .
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 اإلصالح التربوي: .2
والعمل عمى تأمين أصحاب اإلختصاص تطوير وتحسين المدارس والجامعات والمعاهد الرسمية  أ. 

 والبيئة الالزمة لمتعميم:
  تأليف مجموعة من الشباب تزور المدارس الرسمية خاصًة في المناطق النائية والجامعة المبنانية

 لكتابة تقارير عن حاجاتيا وأوضاعيا، ترفعيا لممعنيين.  
  :إبراز دور الشباب في ىذا اإلصالح من خالل خمق روح المبادرة لدى الشباب لتحسين المدارس

 RASITعمى سبيل المثال إذا كانت مدرسة ما بحاجة لمدىن يقوم فريق من الشباب بالتعاون مع 

 بدىنيا.  
 .تشجيع القطاع الخاص من التجار بالمساىمة ماديًا لتحسين أوضاع المدارس الرسمية 
  تأليف مجموعة من الشباب تعمل عمى مراقبة األعمال المخالفة في المدارس والجامعات من أنواع

استغالل وعنف بجميع أنواعو وترفع تقارير لممعنيين من لجان مختصة في مجمس النواب ووزارة 
 التربية والتعميم العالي والمحافظات وكل من ييمو األمر. 

  المطالبة بوجود أخصائي إجتماعي في كل مدرسة أو جامعة لمعمل عمى تخطي مشاكل قد تعترض
 طريق الطاّلب، يعطي األخصائي النصائح واإلرشادات والتوجييات. 

  دخال التطبيق تطوير المناىج التربوية في المدارس واإلبتعاد عن المناىج المستوردة من الخارج، وا 
 العممي في المناىج المدرسية والجامعية.

  اإلستعانة بخبراتRASIT  كجية مستقمة وبالتعاون مع الجيات المعنية لتقييم الشيادات الجامعية
 في لبنان، لحماية مستقبل الشباب بالتعميم العالي و ضمان الوظائف.  

 .عطائو القيمة المعنوية واإلجتماعية  تشجيع اإلنخراط بالتعميم الميني والتطبيقي وا 
 
 ورش عمل وتدريب:   .3

  القيام بدورات في الثانويات والجامعات لتعميم الطالب الشباب سموكيات التحاور والتعبير عن
 الرأي.

  التعاون مع منظمةRASIT  لتمكين الشباب، في تنظيم ورش عمل عممية “ عنـوان”وبرنامجيا
 تساعدىم في إكتساب المينية والخبرة بمختمف المجاالت العممية واالجتماعية واالقتصادية.
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 التوظيف وفرص العمل: .4
 إنشاء شبكة تعاون من الشباب والمعنيين من ذوي اإلختصاص تيدف إلى:

 .مراقبة التعيينات في مختمف القطاعات 
 .تشجيع التعيينات حسب الكفاءة والخبرة والتميز 
  مكافحة الفساد في التوظيف اإلداري بمختمف القطاعات العامة والخاصة والحد من الواسطة

والمحسوبية السياسية والطائفية في التعيينات وذلك من خالل استعمال الوسائل اإلعالمية والمجوء 
 إلى مجمس النواب.

 
 صندوق لمشكاوى: .5

 إنشاء شبكة من الشباب وذوي االختصاص تيتم بصندوق لمشكاوى، يعمل الصندوق كالتالي:
  .تمقى شكاوى الشباب وأفراد المجتمع 
  البحث بالشكاوى والتحقق من صحتيا 
 .رفع الشكوى لممعنيين في الدولة، وفي حال عدم االستجابة المجوء لوسائل اإلعالم لإلصالح 
 التواصل مع أصحاب الشكوى 

 
 شبكة تعاون بين المنظمات الشبابية: .6

مع إنتشار الكم الكبير من الجمعيات المتشابية والتي تعنى بالشباب، بحيث أصبح العمل اإلجتماعي 
وظيفة لمن ال يممك واحدة، لذلك يقتضي مطالبة وزارة الداخمية الحّد منيا، وتشجيع التعاون بين ىذه 

 الجمعيات كل حسب إىتمامو.
 
 إشراك الشباب في صنع القرار: .7

تشجيع الشباب لمقيام بحمالت مدنية ومطالبة صانعي القرار بأن ال يؤخذ قرار يخص الشباب المبناني 
إاّل بعد إجراء استفتاءات في جميع الجامعات المبنانية واإلعالن عنيا عبر الوسائل اإلعالمية المختمفة 

 بما في ذلك شبكة اإلنترنت.  
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 المحور الثـاني: الصـحـــة
 
 الصحة المدرسية:  أ. 

  إنشاء شبكة من الشباب وذوي االختصاص الطبي والصحي من مختمف األجيال لتنظيم ندوات
 صحية بالمدارس. 

  التنسيق مع ذوي االختصاص الطبي والصحي خاصة من الشباب لممطالبة بوجود برنامج لمصحة
 المدرسية تقره وزارة التربية والتعميم العالي ووزارة الصحة ونقابة األطباء.

 
 الصحة العامة: ب. 

  تأليف شبكة من الشباب وذوي االختصاص الطبي والصحي بالتعاون مع كميات الطب في
الجامعات المبنانية وأيضا مع النقابات المعنية لمتوعية حول التخصصات الطبية التي يحتاج الييا 

 لبنان، واإلعالن عنيا.
  :تأليف شبكة من الشباب والشخصيات االجتماعية تعمل عمى 

  مراقبة قطاع الصحة وما يتعمق بو من أغذية وأدوية ومستشفيات وكتابة التقارير ورفعيا
ن لزم األمر المجوء لإلعالم لتحسين األداء الصحي وخدماتو.   لممعنيين وا 

 .التوعية عمى مخاطر االستخدام السيء لألدوية 
  التوعية حول مخاطر المخدرات بأنواعيا المختمفة والمشروبات المنتشرة باألسواق خاصة

 مشروبات الطاقة والكحولية منيا وتبيان أضرارىا الصحية.
  التحرك السممي لممطالبة بتحسين القطاع الصحي الذي صار أشبو بقطاع تجاري لم يعد

 فيو الحس االنساني في لبنان.
  .انشاء مجمس أخالقي 
 .استخدام وسائل التواصل اإلجتماعي لمتوعية ومحاربة الفساد في الشؤون الصحية 
 .حث النقابات عمى التعاون وحماية حقوق المواطنين وأيضا المختصين 
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  التوعية عمى الكشف المبكر عن األمراض خاصة الوراثية والسرطانية والمعدية، من خالل وضع
  RASITبرامج وقاية وتوعية مع ذوي اإلختصاص من الكفاءات المبنانية وأعضاء منظمة 

 والمعنيين من المجتمع المدني.

  بالتعاون مع مركزRASIT  لدراسات التنمية المستدامة، تنظيم ورش عمل لتدريب الشباب
المبناني الخريج من الكميات الطبية والعممية لمقيام بالدراسات والبحوث الصحية والعممية واالخالقية 

 بنشرىا في الدوريات العالمية العممية.   RASITواالجتماعية، تساىم منظمة 

  التنسيق مع المختصين في المجاالت القانونية لوضع قوانين صارمة لتنظيم العمل في القطاع
 الصحي وأيضا لمعاقبة المخالفين.

  التنسيق مع لجنة الصحة والشؤون االجتماعية في مجمس النواب المبناني لمنظر في القوانين التي
 سنت ومدى الحاجة لتعديميا وتحديثيا والمراقبة وتقديم االستشارة في القوانين التي ستسن.

 

 المحور الثـالث: المــواطنـــة
 .التربية عمى السالم من خالل إحترام اآلخر 
 .توعية األفراد بمختمف فئاتيا عن حقوقيم المدنية وواجباتيم إتجاه المجتمع 
  تشجيع األجيال عمى احترام الوطن والعمل عمى برامج ثقافية ومعرفية حول الطوائف وعقائدىا

 لتعزيز االحترام.  
  تنظيم ندوات ثقافية عن لبنان وشخصياتو العممية والثقافية واالجتماعية التي أثرت المجتمع وتنميتو

 بعمميا.  
  إنشاء شبكة من الشباب وجيل الكبار تطالب بتطبيق القوانين عمى جميع أفراد المجتمع سواسية

عادة الثقة في  دون تمييز أو محسوبية سياسية كانت أم حزبية أم طائفية، لتعزيز حس المواطنة وا 
 نفس المواطن اتجاه وطنو.  

  إلغاء األلقاب الرسمية بعد انتياء وظيفة الشخص المسؤول والمطالبة بعودتو لمحياة العامة حالو
 حال أي مواطن.

  تشجيع التعاون بين األفراد واألجيال في العمل والبرامج والمواضيع التي تيم تنمية حياتيم في
 المجتمع. 
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  إشراك األجيال في ندوات وأنشطة متنوعة سواء الثقافية أو االجتماعية أو العممية بمختمف المناطق
 لكسر فجوة المناطقية بين أفراد المجتمع.

  تقوم منظمةRASIT  بدعم مشروع برلمان الشباب في طرابمس إلشراك أكبر عدد ممكن من
الشباب من مختمف المناطق وتسييل ميامو والتعاون معو إلسماع صوت الشباب وتشجيعيم 

 بالمشاركة في صنع القرار.
 

 المحور الرابـع: االقتصــاد
 

  اإلستفادة من مركزRASIT   لدراسات التنمية المستدامة والمجمس اإلقتصادي فييا لتدريب
 الشباب عمى القيام بدراسات اقتصادية عممية.

 اإلستفادة من عالقات و اإلتفاقيات المبرمة بين منظمةRASIT   واإلتحادات والمؤسسات المحمية
 والعربية والدولية لتكمين الشباب في تنمية اإلقتصاد وفتح آفاق جديد ليم في المشاريع الصغيرة.

  التعاون مع غرف التجارة والصناعة والزراعة في مختمف المناطق من خالل تنظيم أيام تسوق في
 ىذه المناطق. 

  التعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ومنظمةRASIT   إلنشاء شبكة من
الشباب وذوي االختصاص تروج عبر شبكات التواصل االجتماعي عن المشاريع الصغيرة 

 ومنتوجات لبنان.
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 خطة العمل:
 

اتفق الحضور عمى تكوين مجموعات من الشباب والفئات العمرية األخرة مع دعوة شخصيات اجتماعية  .1
 وأكاديمية ناشطة بالمجتمع المدني، تكون ىذه المجموعات كما يمي:

 المجموعة األولى: تيتم بشؤون التعميم العالي 
 المجموعة الثانية: تيتم بشؤون الصحة العامة 
  المجموعة الثالثة: تعمل تحت مظمة منظمةRASIT  لمتنسيق مع الجيات والمؤسسات والقطاعات

 والمنظمات المحمية واإلقميمية والدولية.
 المجموعة الرابعة: تيتم بشؤون اإلعالم 

 

  لم يتم وضع مجموعة منفصمة تعنى باالقتصاد والمواطنة، ألن كل المواضيع التي طرحت تنصب
 بالمواطنة واالقتصاد.

  يقوم األفراد المنضمين لكل مجموعة بوضوع األولويات والمسؤوليات وخطة العمل لدييم، وذلك تحت
 .  RASITإشراف مباشر من منظمة 

  تقوم كل مجموعة بكتابة تقارير عن نشاطاتيا، وتعمل منظمةRASIT  من خالل المكتب اإلقميمي عمى
 تعميميا لبقية المجموعات والميتمين.

  يناط إلى منظمةRASIT .بالتنسيق بين المجموعات  وأعماليا ونشاطاتيا 
 

بما أن اإلعالم بجميع انواعو المطبوع وااللكتروني وكذلك مواقع التواصل االجتماعي يشكل وسيمة ذات  .2
 RASITاىمية كبرى لدى الشباب، لذلك تقوم المجموعة الميتمة بشؤون االعالم وبإشراف منظمة 

عمى  Blogوتعمل عمى إنشاء مدونة   Facebookومكتبيا اإلعالمي بإنشاء صفحة عمى موقع الـ
، يعنى فقط بحوار األجيال. ويتم نشر البيانات الصحفية في لبنان RASITالموقع اإللكتروني لمنظمة 

 والخارج بالمغات الثالثة: العربية، اإلنكميزية والفرنسية.

 

. تقوم المجموعة الثالثة بالتنسيق مع المنظمات الدولية والتي تعنى بشؤون الشباب والمرأة واألسرة وحقوق ٠
 اإلنسان والتنمية والمجتمع خاصة: 
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 االتحاد األوروبي 
 :ىيئة األمم المتحدة ومنظماتيا وقطاعاتيا 
 UN Youth, Department of Economic & Social Affairs, UN Women, UNFPA, 

WHO, ILO, UNDP, UNICEF, etc 
 جامعة الدول العربية 
 )منظمة المؤتمر اإلسالمي لمتربية والثقافة والعموم )إسيسكو 

 
بما أن خطة العمل ىذه بحاجة لميزانية مادية تساىم بإفساح المجال أمام الشباب لممشاركة الفعالة، لذلك  .4

بتقديم طمبات دعم مادي لمجيات المانحة سواء أكانت من ىيئة األمم المتحدة  RASITتقوم منظمة 
أو من االتحاد األوروبي، ومن القطاع  USAIDومنظماتيا أم من برنامج المساعدات في السفارة األمريكية 

 الخاص في لبنان مثل الشركات والبنوك.
 
 ما يمي: RASITيناط لمنظمة  .5

 .بتنظيم لقاءات لممجموعات مع الوزراء والنقابات والمعنيين 
  بتنظيم جمسات حوارية بين األجيال بمختمف المناطق المبنانية وتوجيو الدعوة لمشباب والشخصيات

، عمى 2183االجتماعية من المحافظات والبمديات المختمفة لممشاركة، وذلك ابتداء من شير شباط 
، ويعمن نتاج التجربة في احتفالية يوم الشباب العالمي 2183أن تنتيي ىذه الندوات في شير تموز 

 .2183آب  82الواقع في 
  العمل عمى تنظيم جمسات حوارية بين األجيال في القصر الجميوري برعاية وحضور فخامة رئيس

الجميورية المبنانية والسيدة األولى وعدد من الشخصيات االجتماعية.  كذلك بالنسبة لرئاسة مجمس 
 الوزراء. 

  توزيع السياسة الشبابية عمى الشباب الحاضرين ألخذ مالحظاتيم، والعمل عمى رفع ىذه
 المالحظات لمجمس الوزراء ومجمس النواب.

 .تنظيم لقاء بين الشباب ورئيس مجمس النواب المبناني لمناقشة السياسة الشبابية 
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 الخـاتـمــــة
 واقــع ورؤيــة وتحميـل 

 
إن فكرة حوار بحد ذاتيا تعد صعبة جدًا في الوطن العربي، الذي تغيـب عـنـو الـديـمـقـراطـيـة مـن الـبـيـت،  

لممجتمع، إلى أعمى المستويات.  كان أشبو بالمستحيل أن تطبق فـكـرة حـوار، وحـوار بـيـن األجـيـال فـي الـوطـن 
العربي وخاصة في لبنان، ىذا البمد الذي يصبغ مجتمعو الكثيرين بصبغة الطائفية واإلنقسام السياسي والحـزبـي. 
ولكن ما أن وجيت الدعوات لمحوار كانت المفاجأة تعطش فئات كثـيـر مـن الـمـجـتـمـع خـاصـة الشـبـاب لـمـجـمـوس 
والحوار، خاصة وأن الجية الداعية لمحوار منظمة دولية غير حكومية مستقمة تعمل لتنـمـيـة اإلنسـان. وىـذا يـدل 
عمى سئم أفراد المجتمع المبناني من السياسة والطائفية، عمى العكس مـا يـقـال عـنـو.  كـذلـك، كـون أسـاس فـكـرة 
عطاء الفرصة لألفراد بصفة عامة ولمشباب بصفة خاصة لـمـتـعـبـيـر  الحوار ىي االبتعاد عن السياسة والطائفية وا 

 عن آرائيم ومعاناتيم بكمماتيم، وأن ىناك من يسمعيم.   
 

ألسس حوار األجيال في الوطن العربي والمبني عـمـى دراسـات   RASITاإلعداد الجيد من قبل منظمة  
بأىمية ىذا الحوار قد يكون السبب األول لـتـأسـيـس بـدايـة نـجـاح حـوار   RASITميدانية، وأيضًا إيمان أعضاء 

األجيال في البالد العربية.  قد يكون غياب الكثيرين عن حضور أول ندوة سبب شيئًا من اإلحباط، خاصـة وأن 
عدد المؤكدين لمحضور كان يفوق عدد الحاضرين بأضعاف.  ولكن التـغـطـيـة اإلعـالمـيـة مـن الـوكـالـة الـوطـنـيـة 

كانـت   RASITلإلعالم في لبنان وما تناقمتو وسائل اإلعالم المختمفة في لبنان عن الحدث خاصة وأن منظمة 
 الوحيدة المحتفمة بيوم الشباب العالمي، أعطى نوع من التفاؤل واإلصرار عمى االستمرارية.

 
في الندوة الثانية، كان التعاون مع المجنة الوطنية المبنانية لميونسكو واختيار مدينة طـرابـمـس وأيضـًا يـوم  

السالم العالمي خيار موفق إلنعقاد الندوة الثانية.  ولكن ما واجينا من صعوبة ىو كسر حـاجـز الـمـنـاطـقـيـة فـي 
نعزال أفراد المنطقة الواحدة عن بقية المناطق، لدرجة أن أفراد المنطقة الواحدة في لـبـنـان أشـبـو بـمـجـتـمـع  لبنان وا 

 قائم بحد ذاتو، وكأن المجتمع المبناني منقسم لمجتمعات صغيرة.  
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إن اختيار مقر مجمس النواب المبناني الموقر النعقاد الندوة الثالثة كان ذا أىمية كـبـرى، خـاصـة لـكـسـر  
حاجز المناطقية وما يحممو ىذا الحاجز من طائفية في بعض األحيان. إن القيمة المعنوية لـمـمـكـان كـانـت ذات 
أىمية في نفوس الشباب والشخصيات االجتماعية.  وأيضًا عدم وجود رعاية رسمية من رئيس مجمس النواب أو 
سياسيين ونواب في الندوة كان لو أثر كبير في نفوس الحاضرين لمندوة وأيضا أضفى نـوع مـن الـحـريـة عـمـيـيـم.  
إن المكان بحد ذاتو أعطى الشعور باألمان والمسؤولية في نفوس الشباب إتجاه الحـوار.  لـيـس ىـنـاك مـن شـك 
بأن الشباب المبناني إذا أعطي الفرصة الحقيقية البعيدة عـن االسـتـغـالل السـيـاسـي والـطـائـفـي أو حـتـى لـظـروف 

 معيشتو، فإنو أىل لممسؤولية.  
 

كان الحوار بندواتو خاصـة بـالـنـدوة الـثـالـثـة مـفـيـد جـدًا لـجـمـيـع أطـرافـو، فـمـع إخـتـالف األعـمـار والـبـيـئـة  
والمنطقة لكل من المشاركين، إال أن اليدف األساسي ليذا المشروع قد تحقق وىو حوار بين األجيال مبني عمى 
أسس االحترام.  جيل الشباب أكد أنو بحاجة لخبرة األجيال التي تسبقو، ىذه الخبرات ساىمت عمى فيـم األمـور 
لدى الشباب وتشجبعيم عمى خوض الحوار والتعبير عـن آرائـيـم. مـع أن بـعـض الشـبـاب فضـل أن يسـمـع ولـم 
يشارك بالحوار، قد يعدو ذلك كون أن الكثير من الشباب العربي ليس لديو الثقة بنفسو لمتعبير عن رأيو واسماع 
صوتو، فالشباب العربي إعتاد عمى التكمم فيما بينيم، وىذا بحد ذاتو يشكل حاجزًا بينيم وبين الجيل األكبر. إال 
أنو ومع نياية الندوة شاركت ىذه المجموعة بالتوصيات وخطة العمل. وقد يكون عدم مشاركة البعض بالحـديـث 

 بداية لتفادى البعض التكرار بإستثناء بعض المواضيع التي تّم التركيز عمييا ألىميتيا. 
 

ساد عمى الجو العام التعاون واالحترام سواء من جـيـل الشـبـاب أو األجـيـال األكـبـر عـمـرًا، حـاولـوا مـعـًا  
اإلستفادة بقدر اإلمكان من ىذه الندوة لمتوصل الى توصيات وخطة عمل واقعية وفّعالة، رغم ضيق الوقت الذي 
منعيم من التعمق بمواضيع كثيرة بحاجة لندوات أخرى إلستكماليا. لم يكن ضيق الوقت وحده السبب، فـمـع أن 
قاعة مجمس النواب كانت مفتوحة أمام المشاركين لموقت الذي ينتيون بـو، إال أن الـكـثـيـر مـنـيـم قـد حضـر مـن 
مناطق بعيدة مثل بعبمك وطرابمس والبترون والشـوف وغـيـرىـا، والـمـواصـالت الـعـامـة لـيـا أوقـات تـقـف فـيـو عـن 

 الخدمة الميمية. ىذا إن دّل عمى شيء فإنو يدل عمى أن الشباب كان ميتم جدًا لحضور الندوة.
 

إن ىذا الحوار مفيد لمطرفين. فمختمف األجيال بحاجة ليذه التجربة. عمى المسؤولين اإلستماع لمـشـبـاب  
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والتقرب منيم وفيم مشاكميم، كما أنيم سيتـعـمـمـون أشـيـاء كـثـيـرة، فـاألسـتـاذ الـدكـتـور اسـمـاعـيـل سـكـريـة والسـفـيـر 
الدكتور رياض طبارة والسيده سيام صعب خضر اعترفوا انيم شخصيًا تعمموا من ىذه الندوة كثير مـن األمـور. 
أما بالنسبة لمشباب، ينقصيم أمور كثيرة أىميا: التوجـيـو والـتـدريـب الـعـمـمـي والـتـنـظـيـم، وروح الـمـبـادرة، ومـعـرفـة 

 التعبير عن آرائيم والخطابة.
 

لقد تشابيت ىموم األجيال خاصة الشباب سواء في الندوة األولى التي عقدت بمدينة بيروت أو الـثـانـيـة  
التي عقدت بمدينة طرابمس.  في كال الندوتين تمت اإلشارة بصورة واضحة إلى إنعدام التوجـيـو الـتـربـوي، وكـثـرة 
لـى قـمـة  الجامعات التي تتشابو بالتخصصات فميس ىناك من تحديث بالمناىج، وغالء الرسوم الدراسيـة فـيـيـا، وا 

% بـيـن الشـبـاب الـمـبـنـانـي الـذي يـمـثـل قـرابـة 35فرص العمل في لبنان بعد التخرج فوصمت نسبة الـبـطـالـة إلـى 
% من السكان. برأي األجيال المختمفة أن قـمـة فـرص الـعـمـل ووجـود الـبـطـالـة فـي لـبـنـان يـعـدو إلـى الـفـسـاد 61

اإلداري المنتشر بو الوساطة والمحسوبية الحزبية والطائفية والسياسية والمصالح.  كذلك تم التركيز عمـى غـيـاب 
النظام الصحي الذي يكفل لممواطن حق العالج، موضحين عدم وجود رقابة عمى األطباء أو المستشفيـات الـتـي 
وبحسب تعبيرىم تفتقر ألبسط شروط التعقيم والتجييزات.  أيضًا عبروا عن غياب حق المواطن فـي الـعـالج إذا 

 ال يممك المال أو التأمين الصحي الشامل، فحتى الضمان االجتماعي ال يغطي معظم تكاليف العالج.  
 

المالحظ في كال الندوتين السابقتين أن اإلحباط واليأس قد خـيـم عـمـى روح الشـبـاب وأيضـًا عـمـى جـيـل  
الكبار الذين فقدوا األمل بتحسين األوضاع.  فكثير من الشباب تحدثوا عن انتشار المخـدرات وحـبـوب الـيـمـوسـة 

 بين الشباب خاصة ذلك العاطل عن العمل، فكان من وجية نظرىم أن اليجرة أىم من أن يخسروا أنفسيم.  
 

في الندوة الـثـالـثـة عـبـر األجـيـال بـوضـوح أكـثـر عـن رؤيـتـيـم لـألمـور، فـأىـم الـنـقـاط الـتـي تـطـرق إلـيـيـا  
ن كان بعضيا تم التطرق إليو في الندوات األولى والثانية، وىي:   المشاركون، وا 

 
 التعميم:

 

غياب التنسيق بين النقابات ووزارة العمل ومجمس الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعمـيـم الـعـالـي كـمـمـثـل  
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لمجامعات في لبنان.  كان ىذا واضحًا بكممات عديدة عن الحاجة لتخصصات معينـة ولـيـس ىـنـاك مـن تـوجـيـو 
ليا أو معرفة فييا. كذلك اكتظاظ المجتمع بخريجين في تخصصات محددة، لدرجة أن الكثير منيم بال عمل أو 

 يعمل بوظائف ال تمت لتخصصو العممي بصمة.
 

الحاجة الماسة لمتوجيو التربوي كان من األمور الميمة التي أثيرت.  فالتوجيو التربوي شيء يكاد يغـيـب  
عن المجتمعات العربية. حتى التوجيو األسري يكاد يكون غائبًا في مجتمـع تـغـمـب عـمـيـو الـمـظـاىـر حـتـى بـقـرار 
إخــتــيــار الــمــدارس ألبــنــائــيــم أو الــجــامــعــات والــتــخــصــصــات. كــذلــك كــان واضــح جــدًا ســواء فــي الــنــدوة أو مــن 
استطالعات الرأي أن الطالب المبناني ليس لديو خيارات في الدراسـة، فـالـتـخـصـصـات مـتـشـابـيـة فـي الـجـامـعـات 

مميون نسمة.  بمعنى أن الطالب المبنانـي  4.5المبنانية والتي تفوق األربعين جامعة لبمد ال يتجاوز تعداد سكانو 
ينخرط بالتعميم الجامعي فقط لمحصول عمى شيادة تساعـده فـي إيـجـاد وظـيـفـة.  األمـر الـذي يـوضـح أنـو لـيـس 
ىناك من سياسة تربوية تعميمية في لبنان. فمشكمة التخصصات الحديثة بالكثير من الجامعـات ال يـتـم الـتـوجـيـو 
ن أقـبـل عـمـيـيـا عـدد مـن  إلييا أو اإلعالن عنيا بصورة صحيحة، ممـا يـؤدي إلـى عـدم مـعـرفـة الـطـالـب بـيـا، وا 
الطمبة، فأحيانًا كثيرة تقوم الجامعة بغمق ىذا المجال ألن العدد ليس بكاٍف وبالتالـي ال يـكـون مـربـح لـيـا مـاديـًا.  
إذا التعميم في لبنان أشبو بالتجارة المربحة، فعدا الجامعة المبنانية وىي الوحيدة الحكومية، فإن بـاقـي الـجـامـعـات 
ىي خاصة، وتكاليف رسموميا تضاىي بأحيان كثيرة الجامعات الـعـالـمـيـة. كـل ىـذا يضـع عـبـئـًا عـمـى الـطـالـب 

 المبناني وأسرتو. 
 

أيضًا يعاني الكثـيـر مـن طـالب الـجـامـعـات فـي لـبـنـان مـن عـدم وجـود الـخـبـرة الـعـمـمـيـة أثـنـاء الـدراسـة،  
فالجامعات تفتقر لمتدريب العممي بكافة التخصصات، إال تمك الطبية منيا.  فكيف يمكن لخريج جامعي أن يجد 
وظيفة بمجال تخصصو، ىذا إذا كان محظوظًا، وىو ال يممك أبسط األمور العممية، ىذا األمر ال يقتصر عمـى 
الكميات العممية بل حتى عمى األدبية مثل الحقوق واالقتصاد.  ما يثير االستغراب أن ىناك شركات ومؤسـسـات 

، ولكن ىذه  (Internshipخاصة وأخرى حكومية تفتح أبوابيا أمام طالب الجامعات لمتدريب )أي ما يسمى بـ  
األبواب فقط مفتوحة أمام بعض الجامعات، التي تكون نوعًا مـا ذات مسـتـوى اجـتـمـاعـي مـحـدد.  كـذلـك يـفـتـقـر 
الطمبة لمتدريب عمى أسس كتابة ورقة البحث، وىذا يدل عمى غياب التوجيو التـربـوي فـي الـجـامـعـات. قـد يـكـون 
ىذا الشيء غير مستغرب ألن معظم المعممين في الجامعات المبنانية ىم من حممة درجة الماجستير وقميل منيم 

 يحمل درجة الدكتوراة.
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%، 31لقد تم توضيح إرتفاع نسبة البطالة بين الخريجين الـجـامـعـيـيـن والشـبـاب لـتـصـل إلـى أكـثـر مـن  
والتي تم تشبيييا بالبطالة المقّنعة، فالشباب يعممون في إختصاصات غير إختصاصاتيم.  ىـذا بـحـد ذاتـو أمـر 
يثير التساؤالت حول الجامعات المبنانية، ترى كم جامعة خاصة معترف بشـيـادتـيـا، أي مـا يـعـرف بـاإلنـجـمـيـزيـة 

Accredited    ما يالحظ عميو في لبنان وجود عدد من الجامعات والغيـر مـعـتـرف بشـيـاداتـيـا، تـعـمـل عـمـى .
ابرام اتفاقيات مع جامعات أجنبية مقابل مبالغ مالـيـة، ويـتـخـرج الـطـالـب مـنـيـا بشـيـادتـيـن واحـدة لـبـنـانـيـة وأخـرى 
ذا أراد الطالب تقديم شيادة التخرج لمعمل فالشيادة األجنبية ىي التي تؤخذ لمتعيين بالوظيفة.  أما تمك  أجنبية، وا 
الجامعات األخرى والغير معترف بيا أيضًا فإن الطالب بعد تخرجو لن يـجـد عـمـل بـتـخـصـصـو الـعـمـمـي ويـكـون 
بذلك قد خسر سنوات وأيضًا أموال صرفت عمى ىذه الـجـامـعـة.  يـالحـظ أيضـًا فـي لـبـنـان أن خـريـجـيـن بـعـض 

 الجامعات يجدون الوظائف بسيولة مثل خريجي الجامعة األمريكية.
 

ن كـان ال يـحـب الـمـجـتـمـع أو الـمـسـؤولـيـن اإلعـتـراف   من الواضح أن مشاكل التعميم العالي في لبنان وا 
بذلك، تعود إلى اليدف المادي الطاغي عمى ىدف التعميم وبالتالي ال يتخـرج الـطـالـب بـكـفـاءة عـمـمـيـة وعـمـمـيـة.  
أيضًا مواجية الطمبة لمشاكل أخرى بعممية القبول والرسوم الـمـرتـفـعـة، واإلخـتـصـاصـات الـمـحـدودة، وغـيـرىـا مـن 
األمور التي تصل إلى أن الطالب يتخرج من الجامعة غير منتج بل مستيمك، فأبسط األمور مثل كـتـابـة السـيـرة 
الذاتية ال يعرفـيـا.  كـذلـك يـواجـو الـطـالـب الـجـامـعـي خـاصـة الـذي فـي الـجـامـعـة الـمـبـنـانـيـة مشـكـمـة أخـرى وىـي 
ن نـجـح  اإلضرابات المتكررة من قبل األساتذة الجامعيين ألسباب المطالـبـة بـحـقـوقـيـم، فـكـيـف يـمـكـن لـمـطـالـب وا 

 باالمتحان أن يفيم مادة عممية مع غياب أستاذ يشرحيا لو؟  
 

قد يكون غاب عن بال الكثير من الحضور أن التعميم العالي ينقسم الى شّقين: الجامعي والتطبيقي. إن  
عتباره أقل أىمية مـن الـتـعـمـيـم الـجـامـعـي،  التعميم التطبيقي في الوطن العربي فقد أىميتو لجيل المجتمع بقيمتو وا 
حتى بالمستوى اإلجتماعي. ىذا التفكير الخاطئ يجـب تصـحـيـحـو بـإعـطـاء الـتـعـمـيـم الـتـطـبـيـقـي وخـريـجـيـو قـيـمـة 
معنوية، كحضور رئيس الجميورية في حفمة التخرج.  إذا تم اإلنتباه ألىمية التعميم التطبيقي فإن ىـذا سـيـسـاعـد 

 بخمق فرص عمل والحّد من البطالة.  
 

كل ىذا يؤكد غياب الدراسات العممية والتخطيط في رسم الخطط التنموية والتي يكون أساسـيـا الـتـعـمـيـم.  
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قد تكون ىذه المشكمة ليست في لبنان فقط مـن الـبـمـدان الـعـربـيـة، فـقـرارات الـعـديـد مـن الـدول غـيـر مـبـنـيـة عـمـى 
دراسات عممية عممية من واقع الحياة. ما طالب بو جيل الشباب وكذلك األجيال األخرى ىو تـحـديـث الـمـنـاىـج، 
التوجيو التربوي، التنسيق بين الجامعات وسوق العمل، طالبوا بسياسة تعميمية تضمن ليم مستقبمـيـم. كـمـا نـؤكـد 
عمى أىـمـيـة وجـوب وجـود سـقـف لـمـرسـوم فـي الـجـامـعـات، وكـذلـك لـمـقـبـول، ودعـم الـحـكـومـة لـقـروض مـدعـومـة 
مخصصة لمطالب مستعفاة من الفوائد طيمة فترة الدراسة، عمى أن يبدأ الطالب بتسديد القرض وبفائدة منخفضـة 

 جدًا بعد سنة عمى األقل من تخرجو.  
 

ولكن كيف يمكن رسم سياسة تعميم في لبنان دون تحسين أوضاع التعميم األساسي فـيـيـا.  الـكـثـيـر مـن  
الحضور أكد عن الحال الرديء لممدراس خاصة الرسمية منيا إبـتـداءًا مـن الـبـنـاء لـمـتـجـيـيـزات وصـواًل لـمـسـتـوى 
المعممين فييا.  بعضيم شبو البيئة المدرسية في الكثير من المدارس الرسمية أشبو ببيئة حيوانية، تفـتـقـر ألبسـط 
الشروط الصحية. فكيف يمكن لمتمميذ أن يكـون مـنـتـجـًا إذا كـان أبسـط حـقـوق األطـفـال الـتـالمـيـذ شـبـو مـفـقـودة.  
كذلك تمت اإلشارة إلى أن كثير من المدارس الخاصـة والـتـي يـتـكـبـد األىـالـي مصـاريـفـيـا الـبـاىـظـة ال تـقـل عـن 
المدارس الرسمية في بيئتيا.  من أىم مـا أشـيـر لـو حـول الـمـدارس الـرسـمـيـة ىـو أن مـدرسـي ىـذه الـمـدارس ال 
يمحقون أبنائيم بيا، بل يمحقونيم بالمدارس الخاصة وتتكفل الدولة بمعظم مصاريـف الـدراسـة.  يـبـدو أن الـدولـة 

 أيضا تعترف بعدم جودة تعميميا الرسمي. 
 

وضح بعض الشباب عن افتقار المدارس سـواء كـانـت رسـمـيـة أم خـاصـة إلـى وجـود مـعـمـمـيـن كـفـوئـيـن  
متخصصين بالتعميم والتربية، وقد كان ذلك واضحًا بذكر أن كثير من المعمـمـيـن غـيـر مـخـتـصـيـن بـالـمـواد الـتـي 
يدرسونيا فخريج العموم يدرس مواد أدبية، وىكذا.  كذلك لوحظ من أن بعض طالب الجامعة يعممون كـمـعـمـمـيـن 
ببعض المدارس الخاصة بيدف الحصول عمى راتب شيري يساعدىم بـدفـع تـكـالـيـف الـدراسـة الـجـامـعـيـة، ولـكـن 

 السؤال الذي يطرح نفسو ىل ىذا الطالب مؤىل عمميًا وعمميًا لتعميم تالميذ؟  
 

يبدو أن من أىم مشـاكـل الـتـعـمـيـم فـي الـمـدارس الـمـبـنـانـيـة لـيـسـت فـقـط الـمـنـاىـج الـتـي وصـفـيـا الـبـعـض  
بالمستوردة من الخارج وال تتناسب مع الحداثة والمجتمع، بل تعدو ألكبر مـن ذلـك بـكـثـيـر: أولـيـا أن كـثـيـر مـن 
األساتذة المعممين  غير مؤىل بأصول ومنيجية أسس التعميم لشرح المواد الدراسية أو حتى لمتعامـل مـع تـالمـيـذ 
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تتراوح أعمارىم من سن الطفولة وحتى المراىقة.  ثانيًا، غياب التربية الـمـدرسـيـة ابـتـداء مـن الـمـدرسـيـن، وغـيـاب 
المواد الغير أساسية مثل الرسم والريضة والموسيقى ..الخ وما يصاحب ىذه المواد من أنشطـة تـربـويـة وثـقـافـيـة، 
وحتى وجود اخصائيين اجتماعيـن إلـى غـيـاب الصـحـة الـمـدرسـيـة.  إذًا الـمـدارس بصـفـة عـامـة لـيـسـت الـمـكـان 
التربوي التعميمي الثقافي الذي ينمي قدرات ومواىب وشخصية الطالب.  ويبقى السـؤال: عـمـى أي أسـس تـمـنـح 
تراخيص المدارس، وىل ىناك قوانين، وماذا عن مراقبة جودة التعميم؟! وماذا عن حقوق األطفال والمراىقين من 
التالميذ، إذا كـانـت الـبـيـئـة الـمـدرسـيـة ال تـوفـر لـيـم أبسـط الـحـقـوق وىـو الشـعـور بـاإلنسـانـيـة واالحـتـرام واألمـان 

 باإلضافة لمتعميم السميم؟  
 

 الصحة:
 

مع أنو تمت إثارة مـوضـوع الـفـسـاد فـي الـقـطـاع الصـحـي فـي لـبـنـان خـاصـة األدويـة واألغـذيـة الـفـاسـدة  
والمزورة، إال أنو تم توجيو العتب الكبير لمشباب إلىماليم المطالبة والدفاع عن حقـوقـيـم الصـحـيـة، وسـؤالـو )أي 
جيل الشباب( إذا سيبقى مستسمم لألمور التي تمسو بصـورة مـبـاشـرة.  كـان واضـحـًا عـمـى الشـبـاب الـخـجـل مـن 
موقفيم وعدم قدرتيم عمى اإلجابة.  فعاًل الشباب أىمموا قضايا كثيـرة تـمـس حـيـاتـيـم ومسـتـقـبـمـيـم وتـؤثـر بصـورة 
مباشرة عمى باقي القضايا األخرى من اقتصاد وتعميم وعمـل.  وال نسـتـطـيـع الـقـول أن الشـبـاب فـقـط مـن أىـمـل 
قضايا الصحة العامة في لبنان، فيناك مسؤولية أكبر عمى جميع أفراد الـمـجـتـمـع، ولـكـن يـبـدو أن الـعـتـب عـمـى 
جيل الشباب كان بسبب أنو يشكل األغمبية في المجتمع المبناني.  مع أن الشباب تحدثوا عن مواضـيـع الصـحـة 
في الندوتين األولى والثانية، إال أنو لم نشيد في لبنان أي تحرك شبابـي بـمـوضـوع الـفـسـاد الصـحـي سـواء أكـان 
ذلك بإثارة المواضيع عبر اإلعالم أو في الجامعات أو حتى عمى وسائل التواصل االجتمـاعـي.  يـبـدو أن الـيـّم 
الكبير لمشباب المبناني ىو التعميم وفرص العمل، متناسين أن العقل السميم في الجسم السميم. وقد يـكـون السـبـب 
أيضًا يكمن في أن مفيوم الصحة العامة غائب عن معظـم الشـعـوب الـعـربـيـة، فـمـعـظـم األفـراد بـالـوطـن الـعـربـي 
ولبنان الذي ال يختمف عن بقية البمدان، يذىبون لمكشف الطبي فقط في الحاالت المرضية.  وكثير منيم يذىب 
مباشرة لمصيدلية ألخذ الدواء دون استشارة طبية، وقد يكون ذلك نتيجة الظروف االقتصادية وغالء كمفة الكشف 

 الطبي وفحوصاتو، باإلضافة لغالء كمفة الدواء.  
 

لقد كان واضحًا غياب الوعي الصحي بين مختمف الفئات العمرية من الـمـشـاركـيـن، وىـذا كـان واضـحـًا  
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، ليس ىـنـاك إحصـائـيـات رسـمـيـة تـوضـح الـمـشـاكـل RASITأيضا في استطالعات الرأي التي تقوم بيا منظمة 
الصحية التي يعاني منيا المجتمع المبناني وانتشار األمراض جغرافيًا واجتماعيـًا. أيضـا يـفـتـقـر الـنـظـام الصـحـي 
ن وجدت ىذه الحمالت فـتـكـون فـقـط لـألمـراض الـتـي لـيـا يـوم عـالـمـي،  لمتوعية ودور األطباء نحو المجتمع.  وا 
عمى سبيل المثال الكشف المبكر لسرطان الـثـدي. ىـذه الـحـمـمـة اسـتـمـرت بـفـتـرة الـيـوم الـعـالـمـي لسـرطـان الـثـدي 

% أو أكـثـر مـن حـاالت سـرطـان الـثـدي 8وكانت موجية فقط لمنساء مع أن كثير من األطباء يشيرون إلى أن 
منتشرة بالرجال فـي لـبـنـان.  أيضـًا بـالـنـسـبـة لـمـفـحـوص الـوراثـيـة قـبـل الـزواج والـتـي تـعـنـى فـقـط بـفـحـص مـرض 

 Cystic Fibrosisالثالسيميا، مع غياب الفحوصات لألمراض الوراثية األخرى المنتشرة في لبنان مثل مرض 
وغيرىا.  كذلك األمراض المعدية مثل السل والتيـاب الـكـبـد الـفـيـروسـي وفـيـروس    Sickle Cell Anemiaو  

نقص المناعة وفيروس اإلنفمونزا .. الخ.  ىذا كمو يوضح غياب الدراسات العممية الصحية واالستراتيجية لنـظـام 
صحي من المفروض أن يكون صحي لمحد من انتشار األمراض مـن خـالل الـتـوعـيـة وبـرامـج الـوقـايـة والـكـشـف 

 المبكر لرسم سياسة عالجية.  
 

ن وجـدت   الواضح أيضا غياب القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم العمل في القطاعـات الصـحـيـة.  وا 
ىذه القوانين، فإنيا غير مكتممة أو تكون مناسبة لمن ينـصـيـا مـن أشـخـاص مـعـّيـنـيـن مـقـربـيـن لـبـعـض الـجـيـات 
السياسية.  باإلضافة لمرقابة والصرامة في تطبيق العقوبات عمى المتجاوزيـن عـمـى حـقـوق اإلنسـان فـي الـقـطـاع 
الصحي، يالحظ غياب المجالس األخـالقـيـة الـطـبـيـة.  مـع أنـو يـوجـد لـجـنـة وطـنـيـة ألخـالقـيـات الـعـمـوم الـطـبـيـة 

، إال أن ىذه المجنة لم يتـجـدد فـي 2111والحيوية، وىي لجنة تابعة لرئاسة مجمس الوزراء المبناني تأسست عام 
عضويتيا منذ أكثر من ثمان سنوات وقّل أن تجتمع إلقرار بيانات تمس اإلنسان، إال أنيا فعالة فـي الـمـؤتـمـرات 
التي تنظميا المنظمات الحكومية الدولية خاصة تمك التابعة لييئة األمم المتحدة.  وأعضاء ىذه المجنـة ىـم مـن 
ن عـرف يـتـجـاىـمـيـا نـتـيـجـة  شخصيات اجتـمـاعـيـة بـارزة كـثـيـر مـنـيـم ال يـعـرف عـن أمـور الصـحـة فـي بـمـده، وا 

 المحسوبية السياسية أو الطائفية التي عينتو في ىذا المكان..
 

يبقى السؤال أين الـقـانـون مـن الـطـب فـي لـبـنـان والـوطـن الـعـربـي؟ وأيـن عـمـم األخـالقـيـات مـن الـقـطـاع  
 الصحي وفي الكميات العممية والطبية في الوطن العربي؟ واألىم أين حقوق اإلنسان في الوطن العربي؟  
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يبدو أن السائد فـي األنـظـمـة الـعـربـيـة بـمـا فـيـيـا لـبـنـان، ىـو غـيـاب الـبـحـث الـعـمـمـي والـدراسـات لـوضـع  
األولويات التي تتناسب ومجتمعاتيا.  ىذه األنظمة تركز فقط عمى تطبيق البرامج الموضوعة من قبل منظـمـات 
األمم المتحدة، وىذا يدل عمى الشعور الدائم بالنقص والتبعية في األنظمة الحالية ورسم سياساتيا اتجاه شعوبيا. 
أيضًا المالحظ أن من يقوم بعمل الدراسات في الكثير من البمدان الـعـربـيـة وتـقـديـمـيـا لـمـنـظـمـات األمـم الـمـتـحـدة 
العتمادىا، ىم أفراد قد يكون بعضيم يعيش خارج ىذه البالد أو يكون جالسًا بمكتبو طيمة الوقـت فـيـرسـم صـورة 
أحيانًا كثيرة تكون ىذه الصورة بعيدة كل البعد عن الواقع.  لذلك، وبما أن ىذه األنظمة تعير كل اإلىـتـمـام فـقـط 
لألمم المتحدة ومنـظـمـاتـيـا، فـال بـد مـن إيصـال الصـوت لـيـا بـأسـمـوب عـمـمـي وحضـاري عـّل الـحـل فـي الشـأن 

 الصحي عمى وجو الخصوص يكون من الييئة األممية الدولية.
 

 االقتصاد:
 

لم تتم مناقشة االقتصاد بصورة مباشرة، وقد يكون ذلك لتغيب الشخصيات االقتصادية التي تـم دعـوتـيـا  
وأكدت حضورىا ولكنيا لم تحضر لمندوة. وقد يكـون السـبـب غـيـاب الـوعـي االقـتـصـادي عـن الشـبـاب واألجـيـال 
األخرى.  ال بـد مـن الـتـركـيـز فـي الـنـدوات الـقـادمـة عـمـى االقـتـصـاد وأىـمـيـتـو فـي السـيـاسـات الـتـنـمـويـة خـاصـة 

 المستدامة.
 

 المواطنة:
 

لقد كان حس المواطنة عالي جدًا في الندوة الثالثة، ابتداء من الفخر الـذي لـوحـظ عـنـد كـل الـحـاضـريـن  
بإنشاد النشيد الوطني وبصوٍت عاٍل، إلى طريقة الحديث التي كانت تحمل بداخميا شعور حب الوطـن والـخـوف 

 عميو واألمل أن يكون أفضل البالد في العالم.  ولكن ىل ىذا يكفي؟  
 

قبل الخوض بالنقاط التـي أثـيـرت فـي نـدوات حـوار األجـيـال بـمـبـنـان، ال بـد مـن الـرجـوع قـمـيـاًل لـمـفـيـوم  
المواطنة وقيمو.  إن مفيوم المواطنة يعني العضوية الكاممة والمتساوية في المجتمع بمـا يـتـرتـب عـمـى ذلـك مـن 
حقوق وواجبات، وىو ما يعني أن كافة أبناء الشعب الذين يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون أدنى تمـيـيـز 
قائم عمى أي معايير تحكمية مثل الديـن أو الـجـنـس أو الـمـون أو الـمـسـتـوى االقـتـصـادي أو االنـتـمـاء السـيـاسـي 
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 والموقف الفكري، ويرتب التمتع بالمواطنة سمسمة من الحقوق والواجبات ترتكز عمى أربع قيم محورية ىي:
  ،قيمة المساواة: والتي تنعكس في العديد من الحقوق مثل حق التعميم، والصحة، والعمل، والجـنـسـيـة

والمعاممة المتساوية أمـام الـقـانـون والـقـضـاء، والـمـجـوء إلـى األسـالـيـب واألدوات الـقـانـونـيـة لـمـواجـيـة 
موظفي الحكومة بمـا فـي ىـذا الـمـجـوء إلـى الـقـضـاء، والـمـعـرفـة واإللـمـام بـتـاريـخ الـوطـن ومشـاكـمـو، 

 والحصول عمى المعمومات التي تساعد عمى ىذا. 
  ،قيمة الحرية: والتي تنعكس في العديد من الحقوق مثل حرية االعـتـقـاد ومـمـارسـة الشـعـائـر الـديـنـيـة

وحرية التنقل داخل الوطن، وحق الحديث والمناقشة بحـريـة مـع اآلخـريـن حـول مشـكـالت الـمـجـتـمـع 
ومستقبمو، وحـريـة تـأيـيـد أو االحـتـجـاج عـمـى قضـيـة أو مـوقـف أو سـيـاسـة مـا، حـتـى لـو كـان ىـذا 
االحــتــجــاج مــوجــيــا ضــد الــحــكــومــة، وحــريــة الــمــشــاركــة فــي الــمــؤتــمــرات أو الــمــقــاءات ذات الــطــابــع 

 االجتماعي أو السياسي.
  قيمة المشاركة: والتي تتضمن العديد من الحقوق مثل الـحـق فـي تـنـظـيـم حـمـالت الضـغـط السـمـمـي

عمى الحكومة أو بعض المسئولين لتغير سـيـاسـتـيـا أو بـرامـجـيـا أو بـعـض قـراراتـيـا، ومـمـارسـة كـل 
أشكال االحتجاج السممي المنظم مثل التـظـاىـر واإلضـراب كـمـا يـنـظـمـيـا الـقـانـون، والـتـصـويـت فـي 
االنتخابات العامة بكافة أشكاليا، وتأسيس أو االشتراك في األحزاب السياسية أو الجمـعـيـات أو أي 
تنظيمات أخرى تعمل لخدمة المجتمع أو لـخـدمـة بـعـض أفـراده، والـتـرشـيـح فـي االنـتـخـابـات الـعـامـة 

 بكافة أشكاليا. 
  المسئولية االجتماعية: والتي تتضمن العديد من الواجبات اتجاه المجتمـع والـوطـن مـثـل واجـب دفـع

 الضرائب، وتأدية الخدمة العسكرية لموطن، واحترام القانون، واحترم حرية وخصوصية اآلخرين.
 

مما ال شك فيو أن أفراد المجتمع المبناني بالحرية والمشاركة بصورة واضحة تكاد تكون مطمقة.  إال أنو  
يغيب عنيم قيم المساواة والمسؤولية االجتماعية، وىذا ما تم عرضو في الندوات الثالث دون استثناء.  الـجـمـيـع 
تحدث عن الفساد اإلداري والواسطات والمحسوبيات السياسية والطائفية والحزبـيـة.  ىـذا الـفـسـاد وعـمـى حـد قـول 
المشاركين بالنـدوات أدى إلـى عـدم وجـود مسـاواة بـيـن الـمـواطـنـيـن، األمـر الـذي بـدى واضـحـًا بـكـل الـمـواضـيـع 
المطروحة، خاصة في موضوع فرص العمل والتوظيف والمـسـاواة أمـام الـقـضـاء فـيـمـا يـخـص مـوضـوع الصـحـة 
والتعميم. كان الواضح عمى الشباب وأيضًا أفراد المجتمع المختمفة من استطالعات الرأي والندوات غياب الـوعـي 
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أنو ال يعمم الكثير عن تاريخ وطنو والقوانين وما لو من حقوق وما عميو من واجبات.  أيضًا كـان يـغـيـب عـنـيـم 
روح األمل بالمساواة في المجتمع، لذلك كان الحديث عن اليجرة لمخارج بصورة واضـحـة، الـيـجـرة بـالـنـسـبـة لـيـم 
أشبو باليروب من واقع خاصة لإلحساس بإنسانيتيم.  يبدو أن غياب تطبيق القوانين عمى الـجـمـيـع دون تـفـرقـة 

 باالنتماء السياسي أو الطائفي أو الحزبي يعدو السبب الرئيسي لعدم شعورىم بإنسانيتيم في وطنيم.
 

، ومـع ذلـك لـم 8991وحـتـى  8975إن جيل الشباب في لبنان ىو نتاج حرب أىمية استمرت منذ عام  
، ولم تنتيي الصراعات الـحـزبـيـة والسـيـاسـيـة 2116تنتيي ىذه الحروب التي كان آخرىا العدوان االسرائيمي عام 

، وما زالت مستمـرة بـيـن مـنـطـقـتـيـن صـغـيـرتـيـن بـالـمـسـاحـة فـي مـديـنـة 2118والطائفية التي كان آخرىا في عام 
طرابمس شمال لبنان.  لذلك، فإن عدم اإلحساس باالستقرار عمى كافة المستويات ىـو أسـاس مشـكـمـة الـمـواطـنـة 
في لبنان، الذي يعيش بأسموب مناطقي قد يكون أحيانًا فرض عمى المواطن نفسو.  ىناك من طـرح وأكـد عـمـى 

ن كنا بمنظمة  نؤكد أىمية التربية عمى السالم، ولكـن ىـل    RASITأىمية التربية عمى السالم في المدارس. وا 
يمكن تحقيق ذلك في لبـنـان، خـاصـة وأنـو مـن الـمـالحـظ انـتـشـار الـمـدارس الـمـنـتـمـيـة لـمـطـوائـف الـديـنـيـة وأخـرى 
لألحزاب السياسية.  ومن ىنا نستنتج من حديث الشباب ومن الواقع المـبـنـانـي الـمـبـيـن عـمـى وسـائـل اإلعـالم أن 
الشباب يضطرون بمعظم األحيان لإلنتماء لألحزاب وحتى التمسك بـالـطـوائـف لـيـس اقـتـنـاعـًا بـيـا، ولـكـنـو أكـثـر 
ضمانة ليم لتأمين مستقبميم العممي والميني وأحيانًا االقتصادي. فعمى سبيل المثال، أن التعيينات بالدولة حـتـى 
بالمؤسسات العسكرية مبنية عمى أسس طائفية وحزبية وليست عمى كفاءة الفرد وقدراتو بتنمية المجتمع. الغريـب 
أنو يبقى المنصب شاغر إذا لم يتقدم لو شخص من الطائفة المطموبة، وشغور المنصب قد يؤدي لتعطيل أمور 
بالدولة ويضر بمصالح المواطنين، ولكن ىذا ال ييم، فالدستور المبناني الذي وضع منذ االسـتـقـالل مـبـنـي عـمـى 
التقسيمات الطائفية والحزبية،  فكيف يمكن أن تتم تنمية حس المواطنة بمـفـيـومـيـا الـعـمـمـي الـدقـيـق فـي الشـبـاب 

 وأفراد المجتمع.
 

لتحقيق المواطنة بكل مفاىيميا العممية وقيميا وأسسيا يتطمب عمى الحكومات واألنظمة إشـراك الشـعـب  
بقرارتيا، أو عمى األقل توضيح المسؤولين لمشعب القرارات المتخذة وشرح أىميتـيـا بـالـنـسـبـة لـمـمـجـتـمـع.  إال أن 
مثل ىذه األمور تغيب عن البمدان العربية، فتـرسـم السـيـاسـات وتسـن الـقـوانـيـن والـمـواطـنـيـن بـمـعـظـم األحـيـان ال 
يعممون بيا.  وخير دليل عمى ذلك السياسة الشبابية الـتـي أطـمـقـت فـي لـبـنـان، وأعـمـن عـنـيـا فـي الـنـدوة الـثـالـثـة 

 مستشار رئيس مجمس الوزراء لمشؤون الشبابية.  
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كان من الواضح عمى جميع الحضور التفاجؤ بوجود مثل ىكذا سياسة، التي لم يسمعوا عنيا من قـبـل!  
ممـا أدى لـتـسـاؤل الـجـمـيـع خـاصـة الشـبـاب عـن كـيـف تـوضـع سـيـاسـة لـمـشـبـاب تـرسـم مسـتـقـبـمـيـم دون عـمـمـيـم 
ومساىمتيم في إعدادىا؟! وما ىو معيار انتخاب ممثمين لمشباب لمقيام بإعدادىا؟!  عبر الشباب عن اسـتـيـائـيـم 

سـنـة  ٠٢من ىذا الموضوع خاصة وأنو من المستحيل العمل عمى وضع سياسة شبابية بـطـريـقـة مـحـتـرفـة لـمـدة 
ن كان شيء مـن ىـذا  دون وجود دور لإلعالم أو القيام بإستفتاءات ودراسات معّمقة في المدارس والجامعات، وا 
حصل فعاًل لعمم بعض الشباب عمى األقل بـيـا.  وصـل األمـر لـتـسـاؤل الشـبـاب عـمـا إذا كـانـت ىـذه السـيـاسـة 
وضعت لتخدم فئة معينة من الشباب دون اآلخر.  لقد عبر الشباب عن حقيم الدستوري موضحين أن الدستـور 
المبناني قد كرّس حق الشعب بتمثيل نفسو واألىم تكريس حّقو بالمشاركة بسّن القوانين ولو بطريقة غير مباشـرة، 
من خالل انتخاب مجمس نواب يكون وحده السمطة التشريعية، فكيف يشعرون أنيم مـواطـنـيـن ولـم تـحـتـرم أبسـط 

 حقوقيم الدستورية.  
 

مع أن مستشار رئيس مجمس الوزراء لمشؤون الشبابية قد أوضح بحديثو مرارًا أثناء الندوة الثالثة عن أن  
جميع الجمعيات والمؤسسات المدنية والجامـعـات والـمـعـاىـد الـتـي تـعـنـى بـالشـبـاب قـد سـاىـمـت بـوضـع السـيـاسـة 
الشبابية، إال أنو كان واضحًا من حفل إطالق السياسة الشبابية بالقصر الجميوري أن رؤساء قطاعـات الشـبـاب 
باألحزاب السياسية كانوا حاضرين ومشاركين بورش العـمـل الـتـي نـظـمـت وىـي ال تـتـجـاوز األربـع ورش عـمـل، 
وتمت مالحظة ذلك من الفيمم الذي عرض والموضح الخطوات التمييدية إلقرار السياسة الشبابية والذي يـوضـح 
أيضا أن رؤساء القطاعات الشبابية الحزبية كانوا أشبو بالـمـتـمـقـيـن ال الـمـشـاركـيـن بصـنـع الـقـرار.  كـذلـك يـمـكـن 

حول السياسة الشبابية أن ىذه السيـاسـة تـفـتـقـر لـمـخـطـوات   RASITالمالحظة من الوثائق التي أرسمت لمنظمة 
العممية وال تخاطب واقع الشباب المبناني، وىي عمى األغمب أعدت من قبل بعض العاممين في بعض منظمـات 

 األمم المتحدة في لبنان باإلضافة لجمعيتين أو ثالث أخرى تعد مقربة من ىذه المنظمات.  
 

في الحديث عبر برنامج عنوان اإلذاعي عمى إذاعة لبنان عن ىذه السياسة الشبابية مـع رئـيـس مـنـتـدى  
الشباب األستاذ كمال شّيا والذي قام ىو بإعدادىا، أوضح أن السياسة التي أطمقت غير مـكـتـمـمـة، فـيـنـاك أمـور 
متعمقة بالصحة والمالية وغيرىا، باإلضافة لـوجـوب عـرضـيـا عـمـى مـجـمـس الـنـواب الـمـبـنـانـي لـمـنـاقشـتـيـا، وأنـيـم 
بالمنتدى سيقومون بندوات في الجامعات والبمديات وقطاعات الشباب باألحزاب لمترويـج لـيـا وأخـذ رأي الشـبـاب 
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بيا، وىذا ما يناقض ما تفضل بو مستشار رئيس مجمس الوزراء لمشؤون الشبابية أثناء النـدوة الـثـالـثـة مـن حـوار 
 األجيال، ومؤكدًا استغراب الشباب عن عدم صحة ما قالو حضرة المستشار.  

 
يبقى في موضوع المواطنة أنو يجب تنظيم حمالت عمى مستوى المسؤولين باألنظمة الحكومية العربـيـة  

بما فييا لبنان لتعريفيا ما معنى المواطنة، بالتالزم مع توعية الشباب وأفراد المجتمع بصفة عـامـة عـن حـقـوقـيـم 
 بالمواطنة.   

 
كل الذي ورد سابقًا، يؤكد مدى الـحـاجـة لـحـوار األجـيـال فـي لـبـنـان والـوطـن الـعـربـي.  لـقـد اسـتـطـاعـت  
كسر حاجز الفـروقـات بـيـن األجـيـال مـن خـالل الـحـوار، وكـان ىـذا واضـحـًا بـنـجـاح الـنـدوات   RASITمنظمة 

قبال أفراد المجتمع عمييا.  مما ال شك فيو أن ىذه الندوات ال بد من استمراريتيا ألنيا تخاطب واقـع.   الثالث، وا 
، عن باقي الدراسات التي أعدت بـالـوطـن الـعـربـي عـن RASITقد يكون السبب الرئيسي لنجاح مشروع منظمة 

حوار األجيال والتي كتبت بالمكاتب ومن قبل شخصيات أدبية وفكرية وباحثين، يكمن في الحقيقة المنـبـثـقـة مـن 
إشراك أفراد المجتمع في الندوات.  استطاع الشباب أن يتحدثوا بحرية وسمعوا باحترام لمن يكبرىم سنًا. تـوحـدت 
اليموم ومعيا الحمول واعترف كل جيل بـحـاجـتـو لـكخـر وكـان ذلـك واضـحـًا بـالـتـوصـيـات وخـطـة الـعـمـل.  لـقـد 

 من تعريف كل جيل عن اآلخر، من خالل شعار "ماذا تعرف عني؟".     RASITاستطاعت منظمة 
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