
بامكان الشباب أن يصبحوا قادة لهم تأثير في لبنان

تعكس إمكانية تعبئة الش��باب اللبناني بس��هولة نس��بيةالديناميكية العالية والنشاط الذي تتسم به 
مجتمعاتهم. وتقدر نسبة الشباب الذين أفادوا بأنهم يقومون بعمل طوعي بحوالي النصف، غالبيتهم ممن 
يقومون بأعمال تطوعية على األقل مرة كل ش��هر. ولكن نش��اطاتهم تعكس محيطهم املسّيس واملتغّير 

دائماً، واملليء باالحتقان في الكثير من األحيان؛ مما يشّكل فرصة وحتدي في الوقت ذاته. 
وفي ظل اإلطار اللبناني املنقس��م، فإن نش��اطات الش��باب غالباً ما تكون عبر األحزاب السياسية أو 
اجملموعات احملس��وبة على فريق سياس��ي معني. وتؤثر مثل هذه التجارب على الش��باب في تكوين نظرتهم 
للمجتمع وحتديد خياراتهم. ويتلقى الش��باب من خالل هذه التجارب، عدة رس��ائل تدعو في مضمونها إلى 
عدم التسامح واحلذر من اآلخر، وجميعها رسائل قد تكون مقبولة لدى اجليل األكبر ممن يحملون في ذاكرتهم 
أياماً وجتارب أخرى. وتبدي العديد من الفتيات والنس��اء الش��ابات حتديداً، العدائية في هذا الس��ياق. بدا هذا 

في األوق��ات العصيبة، ف��ي أحداث أيار 
2008 على س��بيل املثال، حيث تسببت 
الرسائل املذكورة أعاله ووسائل التعبئة 
إلى جانب توافر األس��لحة ونش��اطات 
التدريب الش��بيه بالتدريب العسكري، 
ف��ي جع��ل الش��باب أح��د مح��ركات 

الصراع.
اإلغاث��ة  هيئ��ة  جترب��ة  لك��ن 
الكاثوليكية وش��ركاءها في هذا اجملال، 
تعكس واقعاً لشباب متحمس وطموح 
للعب دور بّناء وأكثر إيجابية في اجملتمع، 
حت��ى ف��ي األوق��ات العصيب��ة. وال جتد 
الهيئة أية صعوبة في إيجاد مشاركني 

نش��طني ملش��اريعها املتعلقة باملواطنة الفّعالة واحلوار؛ وتعزو ذلك ألّن العديد من الش��باب يدركون أن مثل 
هذه األنشطة حتديداً هي ما سيساعد على جلب االستقرار إلى بلدهم.

ومن خالل تطبيق املشاريع اخملتلفة إلشراك الشباب، متكنت هيئة اإلغاثة الكاثوليكية مع شريكتها 
في هذا اجملال، جمعية نحو املواطنية، من إيجاد شباب يرغبون باملشاركة بجّدّية أكثر بسبب أحداث أيار 8002.

 

االرتفاع على قدر مستوى التحدي ... وأكثر
يعان��ي الش��باب اللبناني من الضغوط السياس��ية واالقتصادي��ة واالجتماعية والثقافي��ة، حتى في أوقات 
الهدوء النسبي. بل إن بعض الشباب يشعر بأنه مجبر بانتماء سياسي معني، على الرغم من أنه شخصياً 
قد ال يفّضل ذلك. بل إن أحد املش��اركني في مشروع »إش��راك الشباب« أبدى تخّوفه عند التعبير عن رغبته 
في املش��اركة بش��كل أكثر في مثل هذه املش��اريع، من أن يؤثر هذا على وظيفته كمدّرس، ألنه يحتاج إلى 
موافقة النافذين في احلزب إلبقاء هذه الوظيفة. وخالل مش��روع إرس��اء أس��س توافق مع جمعية التنمية 
لإلنس��ان والبيئة، اختار أحد القادة الش��باب أن يؤسس منظمة غير حكومية وغير طائفية، وأفاد انه شارك 
ورأى النتائج اإليجابية املمكن احلصول عليها من خالل العمل اجلماعي، بني أش��خاص  من خلفيات متعددة، 

على مواضيع مشتركة.
ويدرك الكثير من الش��باب اللبناني احملدودية املوجودة عند العديد من قادتهم احلاليني، ويسعون لنبذ 
الفرقة والفساد. وأظهر استطالع للرأي شارك فيه أكثر من 1500 شاب لبناني من مختلف املناطق، أن أكثر 
من نصف املستطلعني يجدون »القدرة على العمل املشترك« كأحد الصفات األساسية للقائد املثالي. بناء 
على هذا، يش��هد اجملتمع اللبناني بروز العديد من اجملموعات الشبابية، الرسمية وغير الرسمية، التي تعمل 

معه��د عصام فارس للسياس��ات 
العامة والش��ؤون الدولي��ة )فارس( 
التاب��ع للجامع��ة األميركي��ة في 
بي��روت، هو معهد بحثي تأس��س في س��نة 
2006، بهدف رعاية واستثمار األبحاث املتعلقة 
بالسياسات العامة للباحثني واألكادمييني، وفي 
مطلعه��م األس��اتذة والباحث��ني ف��ي اجلامعة 
األمريكية في بيروت، وللمس��اهمة إيجابياً في 
الش��ؤون املتعلق��ة بصناعة الق��رار والعالقات 

الدولية في العالم العربي. 
ويس��عى معه��د عصام ف��ارس ليك��ون مجاالً 
مدني��اً مفتوح��اً، دينامي��كاً ومحاي��داً، تتالقى 
وتتمّثل فيه جمي��ع األفكار واالجتاهات املوجودة 
ف��ي اجملتمع. وتتمثل أهداف املعهد ب� : )1( الرفع 
من مس��توى النقاش��ات املتعلقة بالسياسات 
العامة وصناعة الق��رار في العالم العربي وفي 
اخلارج؛ )2( حتس��ني مس��اهمة العال��م العربي 
في الش��ؤون الدولية؛ )3( إث��راء عملية التفاعل 
بني الباحثني واملس��ؤولني والفاعلني في اجملتمع 

املدني، في الشرق األوسط وفي اخلارج.   2
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الكاثوليكي��ة  اإلغاث��ة  خدم��ات 
)CRS(

ه��ي   )CRS( الكاثوليكي��ة  اإلغاث��ة  خدم��ات 
منظمة أميركية تعنى باإلغاثة والتنمية وتدير 
برامج في أكثر من 99 بلدا. عملت املؤسسة في 
لبنان من 1975-1992 ، ثم أعيد فتح برنامجها 
ف��ي متوز 2006 لتقدمي املس��اعدة إلى اللبنانيني 
املتضرري��ن املتضررة من جراء احلرب ، مبا في ذلك 
تقدمي املس��اعدة للالجئ��ني العراقيني. منذ ذلك 
احلني، تعمل املنظمة على متكني الش��باب ، بناء 
التوافق ، بناء اجملتمع املدني ومش��اريع تعليمية 

مع شركاء لبنانيي.

باألمل هو  يزّودني   إن ما 
التغيير الذي سنقوم 

 نحن بإحداثه. 

لبنان، بعد  البيرة شمال  شاب من قرية   
أحداث أيار 2008



أوالً، استيعاب بيئة الشباب:

	 تصميم املشاريع بناءً على دراسة معّمقة للكيفية واآللية )كيف ومتى وأين( التي متارس 
بها األحزاب السياسية أو القوى املتنّفذة غير احلزبية، الضغط على الشباب واحلد من 

خياراتهم

	 إيجاد مساحات خاصة بالشباب للتجمع والتعبير عن اآلراء بحرية وانفتاح وبطريقة بّناءة، 
من دون أن يشعروا باخلوف من أن يحاسبوا على ذلك 

	 مساعدة الشباب على بناء عالقات إيجابية  باإلضافة الى بناء مصداقية مع جميع 
األطراف املعنية من رؤساء البلديات واملسؤولني الرسميني في األحزاب، كي ال يتم النظر 

إلى أنشطتهم بريبة وحذر أو باستهزاء

	 دعم الشباب في حتقيق اجنازات على املدى القريب املنظور، كي يستمروا بنفس العطاء 
واالندفاع وال يفقدوا دوافعهم، خاصة في األجواء التي ال يجدون فيها تقديراً لعملهم من 

قبل احمليط؛ باإلضافة إلى التكّفل واالستمرار بدعمهم على املدى البعيد

 

ثانياً، تطوير القدرات:

	 بناء قدرات التفكير الناقد والتعامل مع الصراع، ليتمكن الشباب من مواجهة بيئتهم 
املعّقدة

	 تنمية مهارات الشباب في مجال القيادة املسؤولة، مبعايير احملاسبة والشفافية، والقدرة 
على العمل مع اآلخرين 

	 تطوير قدرة الشباب على حتديد املواضيع واملصالح املشتركة والعمل عليها

	  نشر املزيد من الوعي حول دور الشباب في تنمية مجتمعاتهم

ثالثاً، تأسيس الروابط:

	 اشراك األهل والطواقم التعليمية ومختلف الفئات من اجليل األكبر، مما قد يساعد 
الشباب على تشكيل رؤية مستقبلية جملتمع تعددي وبيئة مبنية على التسامح واحترام 

اآلخر

	 إيجاد فرص بني الشباب لتعليم بعضهم البعض وتأسيس روابط اتصال بني بعضهم 
البعض، خاصة بني الشباب الناشط في سبيل تشكيل مساحات سياسية واجتماعية 

وثقافية خالية من الطائفية، ألن الشباب يتأثر ويتشجع برؤية غيره من الشباب ممن يعمل 
ويؤّثر 

	 دمج اجلهود الشبابية في آليات العمل املوجودة، مثل إطار عمل البلديات، أو السياسة 
الوطنية للتعليم، أو الهيئات الرئيسية في عمل اجملتمع املدني، وذلك للحّد من احتمال 

تكرار النشاطات ذاتها من قبل جهات مختلفة، مما يسهم في توظيف اجلهود بشكل 
أفضل ويعود مبردود وفائدة أكثر

يسعى منتدى السياسات العامة 
و البح��ث عن الش��باب في العالم 
العربي إلى توفير قاع��دة معلوماتية بحثية 
باإلضاف��ة إل��ى آلية تنس��يقية ومس��ّرعة، بل 
ونقط��ة انط��الق لكل م��ا يخّص السياس��ات 
العام��ة لش��ؤون الش��باب في العال��م العربي 
وللمعني��ني مبثل ه��ذه األبحاث والسياس��ات، 
س��واًء كان��وا م��ن داخ��ل املنطق��ة العربية أو 
خارجه��ا. ويهدف البرنامج إلى نش��ر وتبادل ما 
يتم التوص��ل إليه من اس��تنتاجات وخالصات، 
م��ع التركيز على التجارب املش��تركة والدروس 
املس��تخلصة املتعلق��ة بالسياس��ات؛ وعل��ى 
حتديد وملء الثغرات املوجودة حالياً في القاعدة 
العربي��ة املعرفي��ة، ف��ي املواضي��ع الت��ي متس 
الش��باب العرب��ي، مبا فيه��ا: التربي��ة، واحلكم، 

والصحة العامة، واملشاركة املدنية. 

مدير معهد عصام فارس رامي خوري 
مدير البرنامج البحثي جاد شعبان  

منّسقة البرنامج زينة صّواف  
مساعدة البرنامج البحثي منيرة حب اهلل 

على مشاريع مختلفة مثل مراقبة اخلطابات التي تنشر الكراهية في وسائل اإلعالم، ونشر الوعي البيئي، أو 
تزويد بعض املناطق والتجمعات باخلدمات. 

االستفادة من الفرصة ملمارسة أدوار قيادية
ميكن للجهود الشبابية أن حتدث فرقاً، بل إنها فعالً تقوم بذلك. 

وجدت هيئة اإلغاثة الكاثوليكية وش��ركاؤها، أنه حتى في املناطق التي لم تعتد على املش��اريع التي 
يقودها شباب، ميكن للشباب أن يصبحوا قادة مؤثرين في مجتمعاتهم، بغّض النظر عن أعمارهم.

وفي مشروع مشترك بني الهيئة وجمعية نحو املواطنية، حتدث قروي متقدم في السن لشاب كان قد 
أجرى مؤخراً، اس��تطالعاً حول األولويات في قرى ش��مال لبنان، حول “أن البلدية أصبحت تهتم أكثر بالقرية 

بعد االستطالع. أصبحت الشوارع أنظف، وازدادت وتيرة عمليات ازالة القمامة”.
لهذا، فإنه متاماً كما ميكن بسهولة تسييس الشباب ودفعه ملزيد من العدائية، ميكن أيضاً جعله أكثر 
تأثي��راً وصاحب دور في بناء اجملتمع، إذا ما مت إعطاؤه الفرص��ة لذلك. ويكون هذا الدعم بأفضل حاالته عندما 
يتم اس��تيعاب البيئة التي يعيش فيها الش��باب جيداً، ثم تطوير قدراتهم، وتأس��يس روابط تضعهم على 

اتصال مع من يشاركهم اهتماماتهم.

معهد عصام فارس للسياس��ات 
العامة والشؤون الدولية

 (DTS( 408 - مبنى ديانا متاري صّباغ
صندوق بريد 11-0236، رياض الصلح

بيروت 2020 1107، لبنان
هاتف:  350000-1-961  مقسم: 4150

فاكس: 961-1-737627

املوقع االلكتروني ملعهد عصام فارس
www.aub.edu.lb/ifi/

القناة اخلاصة باجلامعة األميركية في 
YouTube �بيروت على ال

www.youtube.com/AUBatLebanon

موقع اجلامعة األميركية في بيروت
www.aub.edu.lb


