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 المقدمة .1

 

تقريبا(  %1.5المنطقة الذي أتم تحوله السكاني، بانخفاض مطرد في معدالت الخصوبة )عد لبنان من أول دول يُ 

. على الرغم من ذلك، لم تُنشأ 22012% من مجموع السكان عام 27، إذ مثل الشباب 1سكان من الشبابالأغلب بو

وزارة  ضمن مسؤوليات، وقبل هذا التاريخ كانت مشاكل الشباب تندمج 2000وزارة الشباب والرياضة إال عام 

، رأت 2012، أنشأت وزارة الشباب والرياضة قسما خاصا أنيط بالمسائل المتعلقة بالشباب وفي 2009التعليم. في 

(. صدق عليها مجلس الوزراء في أبريل/نيسان 2014مية اللبنانية )سياسة الشباب أخيرا  النور سياسة الشباب القو

، إال أنها تعثرت في مرحلة التنفيذ، وتظل حتى 3، وأعدت السياسة بفضل دعم المجتمع الدولي المالي والفني2012

 وقت تحرير هذا التقرير نظرية بحتة وتفكير رجائي.

 

ع الشباب من منطلق الهجرة والبطالة. حتى وإن كانت تلك األدبيات توفر عادة ما كانت الدراسات تتناول موضو

هذه الفئة من المجتمع من المنظور االجتماعي الواسع، الذي يشمل الديناميات تصوير رؤية مهمة إال أنها فشلت في 

. اعتمد هذا التزمتاالقتصادية واالجتماعية والسياسية والقانونية المركبة التي يواجهها الشباب في بيئة تتسم ب

التقرير على استشارة على الخط على نطاق الدولة ويقترح استكشاف تصورات الشباب في لبنان اليوم، وعالقاتهم 

المعقدة في الغالب، بالمجاالت االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية، ومن ثم التساؤل حول دورهم المحتمل 

الذي يتسم به مفهوم الشباب، وكذلك غياب تعريف  المراوغحير، لطابع المُ في تغيير المجتمع. وتجدر مالحظة ا

الشباب  أن عالمي له، وبالتالي يكون المقترب الشائع هو تناول الفئة العمرية كمعيار نموذجي. وبالتالي، ومع اعتبار

لبنان هذه الشريحة . تبنت بدرجة كبيرة 4سنة، تسهل المقارنات الكمية 29-15ح ما بين وفئة عمرية تترايمثل 

. إال أنه إذا نظرنا للفئة االجتماعية التي يمثلها الشباب كمجرد أعضاء في مجموعة 5العمرية رسميا  لتعريف الشباب

االجتماعية لهذه الفئة، واستعماالتها وتصوراتها وكذلك الحقائق  تركيبةعمق ال فهمعمر معينة فسنفشل في 

ء األفراد فيها. وهناك مقتربات أخرى تذهب إلى تعريف الشباب كمرحلة االجتماعية المختلفة التي يتجول هؤال

إال أن مرحلة االنتقال ، (Dhillon et al. 2009, Dhillon and Yousef 2009)"انتقال" من الطفولة إلى الرشد 

الزواج وتأسيس هذه أصبحت تمتد طوال، بالنظر لفترة الدراسة الممتدة، وتأخير دخول سوق العمل، مما جعل 

 .6األسرة يتم في سن متأخرة

 
1 ,toires et sociétéAtlas du Liban. TerriEric Verdeil, Ghaleb Faour, Sébastien Velut,  

Beyrouth, IFPO & CNRS, 2007. 
2 ,Youth Advocacy Process and Youth Forum for National Youth Policies 

"The Youth Policy in Lebanon Case Study", 2012, 
http://www.youthpolicy.org/library/wp-متاحة على انترنت: 

content/uploads/library/2012_Case_Study_Youth_Policy_Lebanon_Eng.pdf 
[last accessed on 20 November 2018] 

3Tamirace Fakhroury, Youth Politics in Lebanon. A call for citizen empowerment, 
Sahwa Policy Paper 11, 2016. 

ويختلف تعريف الشباب على أساس العمر من دولة ألخرى ومن منظمة ألخرى. عدد كبير من المنظمات الدولية التي اعتادت على تعريف  4
سنة بالنظر المتداد الدراسة )األمم المتحدة  29-15سنة، تعرفهم اليوم كأفراد تتراوح أعمارهم من  25-15الشباب كأفراد تتراوح أعمارهم من 

 (.2008، البنك الدولي 2003، المجلس األوروبي 2005مم المتحدة ، األ1993
 /http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/lebanon  أنظر موقع مشروع سياسة الشباب، المتاح على: 5

[last accessed on 20 November 2018]. 
6Myriam Catusse and Blandine Destremau,  

http://www.youthpolicy.org/library/wp-content/uploads/library/2012_Case_Study_Youth_Policy_Lebanon_Eng.pdf
http://www.youthpolicy.org/library/wp-content/uploads/library/2012_Case_Study_Youth_Policy_Lebanon_Eng.pdf
http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/lebanon/
http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/lebanon/
http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/lebanon/
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على الخط تبنى منظور مزدوج. فمن ناحية، الفئة العمرية التي تعتبر الشباب أفراد  ?Generation Whatاستبيان 

سنة، حيث أن أحد أهداف المشروع يسعى لرسم تصورات مقارنة للشباب في  34إلى  18تتراوح أعمارهم من 

ية أخرى، يذهب االستبيان ألبعد من الفئة العمرية ومفهوم الشباب قيد التكوين الستكشاف سياقات مختلفة. ومن ناح

تصور الشباب ألنفسهم وتمثيلهم في سياقاتهم ونظرتهم للمستقبل على سبيل المثال ال الحصر. وبالتالي فالمفردات 

حسب تشابك العالقات  محوروتتواألفكار والتجارب المتصلة بالشباب تختلف حسب السياقات القومية والثقافية 

أو التعبيرات المجازية. وعلى عكس الدراسات  -االجتماعية )الفئة االجتماعية، الديانة، و/أو هويات الجنس كأمثلة( 

، واستعان بأدوات رقمية لكي يترك المجال مفتوح انتقائيتبني معيار ?Generation What  رفضاألخرى، 

غض النظر عن الجنسية والديانة والفئة االجتماعية والهوية الجنسية أو االتجاه للمجيبين ويستهدف شباب لبنان، ب

 الجنسي، إلخ...

أو عدم  -هني( تركز أساسا على دخولهم مأدبيات حول الشباب )في المجالين األكاديمي واليتسم بوفي سياق  

رسمي يتسم بنقص البيانات وغياب سوق العمل، ومعدالت الهجرة، التحرر و"التطرف"، وفي سياق  -دخولهم 

، يحاول هذا التقرير تسليط الضوء على مختلف جوانب هذا الجيل 7اإلحصائيات التي يمكن االعتماد عليها

من قصص جيل، متعب في أغلب مقتطفات . وهو يقدم ؟، أو ماذا في لبنان المعاصر؟، جيل ماذا8"المنتظر"

 روف لبنان ونظامه.ظ واقعاألحيان، يحاول التجول يوميا  خالل 

 

نجح في سنة الذي يعيش في لبنان.  34و 18على الخط استهدف الشباب ما بين ?Generation Whatاستبيان  

. عينة المجيبين متفاوتة من حيث توزيع 2018مجيب ما بين مارس/آذار وأكتوبر/تشرين األول  868استقطاب 

 1% من مجموع العينة )أنظر الشكل رقم 8إلى  4ة من األعمار: جميع األعمار ممثلة بالتساوي، وتمثل كل فئ

 أدناه(.

 

 
"Governing Youth, Managing Society: A Comparative Overview of Six Country Case Studies 

(Egypt, Lebanon, Morocco, Occupied Palestinian Territories, Tunisia and Turkey)", 
Working Paper / Power 2 Youth program, 2016. 

 .1932آخر إحصاء سكاني تم في لبنان كان عام  7
8 Navtej Dhillon, Tarik Youssef (eds), 

Generation in Waiting. The Unfulfilled Promise of Young People in the Middle East, 
Brookings Institute, Washington, 2009. 
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 ?Generation What: توزيع أعمار المجيبين على استبيان 1شكل 

 

% من 72.7. 9% من الذكور، وتمثل توزيع الجنسين في البلد47.7% من اإلناث و52.3تتألف العينة من 

% 75.6المجيبين ال يزالوا يعيشون مع والديهم، وبالتالي مثلت العينة عادات اإلسكان والخيارات في البلد. كما أن 

( لبرامج %44.1من المجيبين أتموا الدراسة الثانوية والتحقوا بدراسات عليا، تتراوح من الدورات التحضيرية )

( %40.9(. بينما أغلب المجيبين )%3.2الدكتوراة )( و%3.4( والماجستير )%24.9البكالوريوس والليسانس )

 ( غير عامل.%23.9يعملون بعقد عمل دائم، فما يقرب من الربع )

( إال أنه نجح في التقاط صورة عامة للشباب 1000وهكذا، بينما ال يسعى االستبيان للحصرية )بحجم عينة أقل من 

 ا الجيل في طور التكوين.في لبنان، وتقديم االتجاهات الكمية ولقطات سريعة لهذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Economic and Social Affairs, Population Division (2017).United Nations, Department of  

World Population Prospects: The 2017 Revision. 
 /https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfilesمتاحة على انترنت: 

[Last accessed on 20 November 2018]. 
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 ف مستمر: التجول ما بين المحافظة والوجود الفرديجيل في تكي   .2

 

أغلب الشباب الذي اشترك في االستبيان يربط سن الرشد بقيم أخالقية واسعة: أن تكون راشدا ، بالنسبة ألغلب 

( يربطون الرشد باالستقالل ماديا %15.2( يعني أن تكون "رصينا ومسؤوال "؛ وبعض منهم )%63.5المجيبين )

وعدم االعتماد على الوالدين. وهذا يؤكد فكرة االنتقال من حالة الطفولة لمفهوم "الرشد" المرتبطة بفكرة النمو 

 قل، االستقالل المالي.أ، وبمدى على النفس المجردة واالعتماد

 

(، برزا %39.1(، الحصول على عمل )%27منزل الوالدين" ) مغادرةوبالتالي، أن تكون مستقال ، " بمعنى 

الهروب من واقع الحياة،  فيهذه التطلعات على رغبة تدل كعنصرين رئيسيين على طريق الرشد في لبنان. 

حسب التقارير غير  %30إلى  10%25واالنفصال عن ظروف لبنان: معدالت البطالة المقدرة تتراوح من 

بوقف القروض المدعومة من الدولة. بينما  2018تفاقمت في شتاء بل ، 11الرسمية، وال تزال مشكلة اإلسكان قائمة

 هما يعرقل استقالل الشبابفي سياقات أخرى، تعد البطالة عامال مُ 

(Muxel, Generation What? France, 2017) . االقتصادية العوائق الوحيدة التي في لبنان، ال تعد التحديات

تمنع الشباب من مغادرة عش الوالدين: فالعادات االجتماعية السائدة تعتبر السكن في منزل الوالدين حتى الزواج أمر 

وبالتالي فأغلب المجيبين )أكثر . 12طبيعي، والشباب الذي يعيش في مسكن بمفرده أو مع آخرين ال يزال يمثل األقلية

 أنه راشد أو يعتبر نفسه كذلك، مما يدل على لبس في تمثيل الشباب ألنفسهم. %( يشعر50من 

 

في لبنان  ?Generation What( على 30.9%، أكثر من ربع المجيبين )13في ظروف أزمة اقتصادية مستحكمة 

ور يعتقدون أن األزمة سوف تؤثر على مستقبلهم. على الرغم من ذلك، عبرت األغلبية عن إحساس بالقوة وشع

 ، أو يوافقون تماما  على أنهم سادة مصيرهم(.فقط يوافقون %34بقيادة حياتهم )

 

( نفسها في المستقبل متزوجون ولديهم أوالد، تماما مثل طريقة حياة والديهم، إال أن %57بينما ترى أغلبية ) 

تى بدون عمل وال أسرة. ( يربطون النجاح في الحياة بالشعور بالسعادة كل يوم بيومه، ح%49.3النصف تقريبا  )

وكما يظهر من الرسم البياني التالي، كانت إجابات اإلناث والذكور متشابهة حول مفهوم النجاح في الحياة، إال في 

مجالين: العمل واألسرة. على نقيض التصورات السابقة العامة للجنسين، كانت اإلناث أكثر من الذكور المجيبين 

 
10 ebanon, 6 May 2017,unemployment in Ling figures on LBCI, Report: alarm 

figures-alarming-reports/314820/report-bulletin-https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-متاحة على انترنت: 
lebanon/en-in-unemployment-on 

[last accessed on 18 November 2018]. 
11 Bruno Marot, “Pegged urbanization and the (in)stability of Lebanese capitalism”, 

Executive Magazine, 4 October 2018. 
12 ,Changing Perceptions of Marriage in Contemporary BeirutBarbara Drieskens,  

In: Les métamorphoses du mariage au Moyen-Orient [en ligne]. Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 2008 
(généré le 20 novembre 2018). 

 .http://books.openedition.org/ifpo/458 :متاحة على انترنت
long-has-economy-africa/2018/08/30/lebanons-and-east-ist.com/middlehttps://www.econom- أنظر: 13

looms-crisis-a-now-sluggish-been 

https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-bulletin-reports/314820/report-alarming-figures-on-unemployment-in-lebanon/en
https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-bulletin-reports/314820/report-alarming-figures-on-unemployment-in-lebanon/en
http://books.openedition.org/ifpo/458
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2018/08/30/lebanons-economy-has-long-been-sluggish-now-a-crisis-looms
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2018/08/30/lebanons-economy-has-long-been-sluggish-now-a-crisis-looms
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2018/08/30/lebanons-economy-has-long-been-sluggish-now-a-crisis-looms
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2018/08/30/lebanons-economy-has-long-been-sluggish-now-a-crisis-looms
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% 9على عمل شيق كمفتاح للنجاح في الحياة، وبقل عدد اإلناث بشكل ملحوظ )تقديرا ألهمية العمل والحصول 

 أقل( من الذكور في ربط النجاح في الحياة بتأسيس أسرة.

 

 

 

% من المجيبين صرحوا بأنهم يمكن أن يكونوا سعداء بدون 41.9وعلى السؤال حول فكرتهم عن السعادة، 

هتمام بوسائط المعلومات على االعدم  شيء من% ال يوافقون على ذلك، مما يشير إلى 57.2انترنت، بينما 

االجتماعي ووسائط المعلومات على اإلنترنت، على الرغم من وجود معدل كبير لمستخدمي شبكات التواصل 

، وعلى النقيض من المقتربات العالمية حول انترنت وإمكانياتها الهائلة لتعميم الحصول على المعلومات 14االنترنت

وكسر الحواجز بين األشخاص. ولكن ذلك ال يفترض ضمنا  أن شباب لبنان معزول وال يعطي األولوية للحياة في 

% من 76.3األدوات الرقمية لبناء جسور اجتماعية وتضامنية مع اآلخرين. في الواقع، المجموعات أو ال يستخدم 

صدقاء، "فترة االنتظار الطويلة قبل الحصول على وضع أالمجيبين صرحوا بأنهم ال يمكن أن يكونوا سعداء بدون 

ة المجيبين العالية نسبيا . نسب15الراشد تكثف عالقات الصداقة واألنشطة القائمة على العالقات خاصة بين الشباب"

الذين يتخلون عن انترنت وال يؤثر ذلك على شعورهم بالسعادة، قد يرتبطون باستهالك األخبار بأي حال. في 

ظروف االضطرابات السياسية واألزمات الحولية، شباب لبنان عبروا عن ابتعادهم عن رجال السياسة عموما، 

% صرحوا بأنهم يمكن أن يكونوا 78.1، و16ة بل على أنفسهم"ورغبتهم "في عدم التركيز على رجال السياس

 سعداء بدون نشرات أخبار وال أحداث.

 

 
أنظر: 14

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Beirut/pdf/Survey_Presentation_En.pdf 
15 réseaux sociaux, de la dérision à la subversion,Génération Y. Les jeunes et les Monique Dagnaud,  

Paris, Presses de La Fondation Nationale Des Sciences Politiques, 2013, p.150. 
16Liban,”  -En crise  -Generation What video interviews, “04 Generation What  

 https://youtu.be/LijyfyDXpcE.: متاحة على انترنت

 ...النجاح في الحياة بالنسبة لك، هو قبل كل شي

ب
س
لن
ا

 

  إناث  رجال

  الجنس

 بيومه يوم كل سعيداً  أكون أن

  أسرة أو عمل بدون حتى

  جيد دخل على الحصول = المال

 مهنة على الحصول = العمل

  شيقة

  أسرة تأسيس = العائلة

https://youtu.be/LijyfyDXpcE
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% من الشباب أعلنوا أن بإمكانهم أن يكونوا سعداء بدون معتقدات 48.9ومن النتائج األخرى المهمة لالستبيان، 

دينية. هذه النتائج موزعة بشكل متساوي بين الجنسين وفئات العمر، ولكن يحدث ثمة تفاوت حسب مستوى التعليم 

مجيبين ذو مستوى التعليم العالي يميلون التخاذ مواقف كما يتضح من الرسم البياني السابق. قد يرجع ذلك إلى أن ال

مبتعدة قليال عن الدين واألسرة. وينبغي استقراء ذلك في سياق يقوم فيه النظام السياسي بإضفاء الطابع المؤسسي 

لدين ا ارانتشعلى تمثيل األديان والعقائد المختلفة ومنح زعمائهم سلطات موسعة في الشؤون االجتماعية والسياسية. 

في كافة أوجه الحياة اليومية في لبنان )من ساحة الحياة الخاصة إلى العامة( قد يفسر الميل لالبتعاد الذي يتجه إليه 

 قسم من الشباب.

 

% من المجيبين بتصريحهم إنه يمكنهم أن يكونوا سعداء بدون العيش 72.1وماذا عن الصورة القاتمة التي رسمها 

ذلك يرسم صورة للشباب مشحونة  إنرتباطات متسرعة، فقد يكون من المبالغة القول في لبنان؟ فبدون أن نطلق ا

بالتناقضات، والمشاعر المتضاربة حول تصورهم للنضج، والمستقبل وحتى تصورهم ألنفسهم. جيل يعيش أساسا  

 بنمط البقاء على قيد الحياة وال يفتأ يبحث عن استراتيجيات فردية للخروج.

 

 

 

هل يمكنك أن تكون سعيداً بدون..." على كل اإلجابة "نعم" على السؤال " 

 اقتراح في المحور السيني 
ب
س
لن
ا

 

 

بدون معتقدات 

  دينية

بدون السكن في 

  بلدي

بدون تأسيس 

  أسرة

بدون أخبار وال 

  أحداث

ISCED ≥4  

ISCED <4  

  بدون جنس

هل يمكنك أن تكون سعيداً بدون..." على كل اقتراح في اإلجابة "نعم" على السؤال " 

 المحور السيني 

ب
س
لن
ا

 

بدون معتقدات 

  دينية

بدون السكن في 

  بلدي

بدون تأسيس 

  أسرة

بدون أخبار وال 

  أحداث

  بدون جنس

 إناث

 ذكور
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سنة إما ولدوا خالل الحرب المدنية في لبنان )التي امتدت  34-18العمرية من قد يكون ذلك مرتبطا  بأن الفئة 

، وفقدان الذاكرة 17(، أو خالل أعقابها الممتدة وفي سياق السالم المدني البارد1990حتى  1975رسميا من 

ع أن هذا الجيل . وفي الواق18المدعوم من الدولة وعدم القدرة على التعامل مع الماضي على مستوى السياسة الوطنية

عاش في ظروف عنف متكرر، روتيني وعرضي غطى كافة أنحاء البالد وكذلك الحكم الطويل للميليشيات السابقة 

% من المجيبين يعتقدون أن األجيال 68.5وزعماء الحرب الذين تحولوا لسياسيين منتخبين. فال دهشة إذا، إذا كان 

في لبنان، متجاهلين العوامل االجتماعية واالقتصادية المنوه عنها الشباب اليوم  مشاكلالسابقة هي المسؤولة عن 

 أعاله ومتملصين من كافة المسؤوليات.

 

% يعتقدون أن مستقبلهم 59.6على الرغم من كل ما سبق، نجد أن الشباب مليء باآلمال ومتفائل حول مستقبله، 

% 70سنة، إذ نجد أن  34-25رانهم من ن أقعسنة أكثر أمال  24-18سيكون أفضل من حياة والديهم، وشريحة 

 سنة( يؤكدون ذلك. 34-25أكثر من شريحة العمر  %18منهم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 1967–Dawla, 1964-Mujtama' wa al-Barid: Lubnan, al-Ahli al-Silm al-AlWaddah Charara,  

'Arabi, 1980.-Inma' al-Beirut, Beirut: Ma'had al (The Cold Civil War: Lebanese Society and State), 
18Mia Bou Khaled, "Contested history, conflicting narratives, and a multitude of initiatives:  

An analysis of the Mapping of Initiatives addressing Past Conflicts in Lebanon", 
Civil Society Knowledge Centre, Lebanon Support, 2018. 
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 انعدام الصلة بين النظام التعليمي وسوق العمل  .3

 

% 80%، ومعدل التعليم 99شباب لبنان بصفة عامة على مستوى عال من التعليم، معدل اإللمام بالقراءة والكتابة 

. وعلى السؤال حول ما إذا كان النظام التعليمي يمنح اإلعداد 192017% في 38ومعدل الملتحقين بالجامعات 

% من المجيبين ال يوافقون تماما أو ال يوافقون بالمرة على ذلك. ردد ذلك ربع 73.9المناسب لسوق العمل، 

ع كفاءاتهم. وأكد المجيبين في الفيديو على المجيبين العاملين الذين يعتبرون أن عملهم الحالي ال يتفق أبدا  م

:Generation What? 

 

أية مهنة  تساعدهم في معرفةللطلبة منذ الطفولة  مهني مدارس فقط في لبنان توفر دورات توجيه 3"ال يوجد سوى 

باء، بالشكل السليم لضمان النجاح. فأغلب الشباب يختارون نفس المهن، أط همسيمارسون الحقا . ولكنها ال تعد

 .20"وال يحب الجميع تلك المهن بالضرورة مهندسين أو محامين.

 

أنها تقتصر في لبنان، يساهم مقترب التعليم الخاص في تفاقم الالمساواة والتهميش، ويقلص من بطالة الشباب حتى 

مهارات خاصة بالشباب. "القطاع الخاص يركز على إنشاء المشروعات واألعمال والمنافسة. والبطالة  على مشكلة

من المشاكل السياسة الكبرى والشباب هم الهدف الرئيسي لألحزاب السياسية الطائفية. فهم يميلون للعثور على 

شيات والمؤسسات األمنية مثل الشرطة، أعمال في مجاالت تزيد من رؤيتهم في الساحات العامة مثل الجيش والميلي

عدد قليل فقط من الدراسات التي تناولت بالتحليل العالقات بين النظام التعليمي وسوق  .21كبديل ألعمال أخرى"

أن يكون غائبا   دوالدراسات الموجودة يبدو أنها تتفق في تسليط الضوء على دور الدولة الرقابي الذي يكا ،العمل

قطاع الخاص )أغلب المدارس والجامعات في لبنان خاصة ومعظمها تحت إدارة مؤسسات دينية(، ويترك التعليم لل

. وبالتالي فأغلب المجيبين على 22مما يساهم في توسيع الفجوة بين حديثي التخرج واحتياجات سوق العمل الحقيقية

Generation What?  (77.6 )% وتدعم التعليم العالي يعتقدون أن الدولة يجب أن تلعب دورا أكثر نشاطا

كالحل الوحيد الصالح للشباب حديث التخرج، كما  23في هذا السياق، غالبا ما ينظر للهجرة واالندماج في العمل.

 .242000المهم في بداية عام  C. Kasparianيتضح في عمل 

 
 http://uis.unesco.org/country/LBأنظر:  19
20 Liban,” -Bac ou crève  -Generation What video interviews, “11 Generation What  

 https://youtu.be/OmTwBjJwIAYمتاحة على انترنت: 
21 Myriam Catusse and Blandine Destremau, 

“Governing Youth, Managing Society: A Comparative Overview of Six Country Case Studies 
(Egypt, Lebanon, Morocco, Occupied Palestinian Territories, Tunisia and Turkey)”. Working Paper / 

Power 2 Youth program, 2016. 
 .et marché du travail dans le monde arabe.Enseignement supérieur  ABAKI, Boutros (dir.) أنظر: 22

Nouvelle édition [en ligne]. Beyrouth : Presses de l’Ifpo, 2009 (généré le 22 novembre 2018). 
 <http://books.openedition.org/ifpo/754>متاح على االنترنت: 

23Ghassan Dibeh, Ali Fakih, and Walid Marrouch,  
"Decision to Emigrate Amongst the Youth in Lebanon", IZA Institute of Labour Economics, 

Discussion Paper series, 2017. 
24 , USJ, Beyrouth, 2001.L’entrée des jeunes dans la vie active et l’émigrationChoghig Kasparian,  

Choghig Kasparian, Le devenir des diplômés de l’Université Saint-Joseph 2000-2004, USJ, Beyrouth, 
2006. 
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وبالتالي، فبينما نجد شباب فلسطين المعروف هذا المشهد المتباين يزداد تحديا  عندما نتناول الشباب غير اللبناني. 

سنة نفي وحياة أليمة في المخيمات في لبنان كانت كافية للمساهمة  70منذ القدم بمستويات تعليمه العالي، أكثر من 

أكبر من أقرانهم اللبنانيين، فمواصلة  بدرجة. في الواقع، بالنسبة لهم 25في خفض مستويات التعيين بشكل ملحوظ

ال تعني حتما  دخول سوق العمل. وبالتالي نجد أن أكثر من عشرين مهنة محظورة على الالجئين الفلسطينيين التعليم 

من ، وبداية النزاع السوري؛ فاألغلبية العظمى 2011في لبنان. ويواجه الالجئين السوريين نفس التحديات منذ 

: الزراعة، فقط مجاالت عمل 3 على 2016نذ م موزعينألطفال ال يلتحقون بالمدارس الحكومية، واألكبر سنا  ا

. وبالتالي فبالنسبة للباحثين عن 26المباني، البيئة )المجال األخير يحيل إلى األعمال التي تتعلق بالنظافة والعناية(

 عمل في لبنان، يبدو المشهد كئيب أمام اللبنانيين المستضعفين أو الشباب غير اللبناني سواسية.

 

يشعرون بعدم التأكد من أن النظام التعليمي اللبناني  ?Generation Whatعلى استبيان  % من المجيبين61.5

( يعتقدون أن هذا النظام ال يتوج االستحقاق والجدارة. ويبقى أن %63.9يمنح نفس الفرص للجميع، واألغلبية )

 زمة إلظهار قدراتهم الحقيقية.ال( يعتقدون أن المجتمع اللبناني ال يمنحهم اإلمكانيات ال%87.7الغالبية الساحقة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25Laurie Blome Jacobsen (Ed), Findings Means.  

UNRWA’s Financial Crisis and Refugee Living Conditions, vol 1, Fafo, 2003. 
26The Impact of Progressively Constrained  Lebanon Support, “Syrian Refugees' Livelihoods. 

Legislations and Increased Informality on Syrians’ Daily Lives”, Civil Society Knowledge Centre, 
Beirut, Lebanon Support, 2016. 
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 تشخيص مستنير للمجتمع المعاصر في لبنان .4

 

( %94.7يأتي ذلك في ظروف المساواة اجتماعية واقتصادية قصوى ال تخفي على الشباب. وهناك أغلبية ساحقة )

( يعتبرون أن %95.3من المجيبين يرون أن الفجوة بين األثرياء والفقراء ما فتأت تتسع في لبنان. وأغلبية أكبر )

 يرون أن هناك الكثير من الظلم في البلد.% 95.5في المجتمع، و مبالغ فيهاالمال يهيمن وأن له مكانة 

 

الماء والثالجة  سخانف الهواء ]...[ وفجأة ينقطع التيار ويجبرك على إيقاف كي  م"معنى الظلم أن تعيش في مكان 

 .27أمبير وهذا ال يكفي لتشغيل هذه األجهزة" 10حيث أن ما تبقى لك هو 

 

تتسم باقتصاد ليبرالي شديد وبندرة إعادة توزيع الموارد. غياب دولة الرفاهية يساهم  28جمهورية لبنان "التجارية"

في تغذية التضامن الطائفي بشتى أنواعه: وبالتالي فالعائالت والجماعات تمثل شبكة األمان الرئيسية لجميع المقيمين 

% من الشباب 86.2ش من رؤية ال نده لذلك: و29في الدولة، وخاصة األكثر احتياجا  والمحرومين من الحقوق

% من بينهم يأسفون النتشار 70.2المجيبين على االستبيان يعتبرون التضامن شيء ال غنى عنه في الحياة اليومية و

 مجتمع الفردية.

 

يالحظون أن هناك الكثير من العاطلين، مما  ?Generation What% من المجيبين على 60وعلى العكس، 

. في هذه الخلفية، يصبح الفرد بال خيار سوى العثور على أسلوب تفكيرهمحكام الفردية في يدفعنا للتساؤل حول است

 آليات للمواجهة الفردية، التي تعد حجر األساس فيما يعرف بقدرة اللبنانيين على التكيف.

 

القتال اليومي  اسطورة العنقاء، التي تخرج كل مرة من الرماد بعد احتراقها، في نظام ليبرالي بدرجة عالية، تمثل

يضا  على التعارض أفي هذا المجتمع، في غياب الحقوق والحماية. كما يسلط الضوء  على وجه الحياةلكي تظل 

السطحي فيما يبدو الذي يشكل شباب اليوم، وكذلك، بدرجة أكبر، المصنع االجتماعي اللبناني والنظام االجتماعي 

 السياسي.

 

ة وهو األمر األهم والذي يتحكم في كل شيء. وبالتالي، ليس هناك مجال "ليس هناك حصة محددة مسبقا  للمرأ

 .30للحديث عن المساواة بين الجنسين"

 

 
لبنان"، متاحة على انترنت:  -في أزمة - Generation What 04المصورة بالفيديو، " Generation Whatلقاءات  27

https://youtu.be/LijyfyDXpcE 
28, The Merchant Republic of Lebanon: the Rise of an Open EconomyCaroline Gates,  

London, IB Tauris, 1998. 
29Arabic), Noëlle AbiYaghi, Social Protection in Lebanon, between charity and politics (-Marie 

Social watch, ANND,  
 centre.org/node/52858-https://civilsocietyمتاحة في: 

[last accessed on 25 November 2018]. 
لبنان"، متاحة على انترنت:  -نسوية  - Generation What 04المصورة بالفيديو، " Generation Whatلقاءات  30

https://youtu.be/LpzKFMPHPIc 

https://civilsociety-centre.org/node/52858
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الجنسين.  بينومن ناحية أخرى، تصور الشباب للمجتمع يبدو أنه يشتمل على أوجه المساواة أخرى، خاصة 

أتي في المرتبة يوباعتبار أهمية المساواة بين الجنسين في النمو االجتماعي واالقتصادي ألي بلد، وباعتبار أن لبنان 

رقم مثل ف، 312017دى االقتصادي العالمي عام طبق التقرير حول الفجوة بين الجنسين الذي أعده المنت 137

% من المجيبين الذين يرون أن لبنان ال يزال بعيدا كل البعد عن تحقيق المساواة بين الجنسين يشير إلى مدى 63.6

% من 91، و32بين الجنسين في البلد. امرأة كل أربعة عانت من التحرش الجنسي فرقةإدراك الشباب ألهمية الت

ن أن يصفر الرجال على النساء في الشارع أو يتحرشون بهن مما يشير لمستوى إدراك عال بين المجيبين يشجبو

 الشباب بهذه المشكلة.

 

%( يرون أن هناك الكثير من المخدرات في 79.2)?Generation What وأخيرا ، أغلب الشباب المجيب على 

للشباب اللبناني الذي يميل لتكرار تغلب "األخالق"، كما لبنان؛ وهنا ايضا ، نتجه لرسم صورة متباينة إلى حد ما 

 سيتضح في القسم التالي.

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 أ نظر:31

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-
2017/?doing_wp_cron=1542904669.0082669258117675781250 

 https://bit.ly/2hpNOrqأنظر:  32
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 المحافظة على التقاليد الشباب ي خلد العادات المحافظة  .5

 

. إال أن تمسكة بالتقاليدمن بين األفكار السائدة حول لبنان الصورة التي ترسم عنه بأنه واحة التحرر في منطقة م

أوضح مدى انتشار العادات االجتماعية وأظهر جيل من الشباب يميل للمحافظة  ?Generation Whatاستبيان 

% ال 12.2% من المجيبين يعتبرون أن تناول المخدرات ال ينطبق مع قيمهم الشخصية، وفقط 78.6على التقاليد. 

تناولها، مما يظهر تسامح شديد إزاء متعاطي المخدرات يتناولون المخدرات ولكنهم يحترمون اختيار اآلخرين في 

% فقط يرون أن شرب الخمور ال ينطبق مع قيمهم الشخصية، 29.9وتناول المخدرات عموما . وعلى العكس، 

 % ال يشربون الخمور ولكن ال ينزعجون إذا تناولها آخرون.31و

 

 

 

لمخدرات، مقارنة بالكحول، يمكننا أن نربطه بالممارسات المستمرة للمؤسسات الدينية الرافض بشدة لهذا الموقف 

والمنظمات المنتمية للدين في تنظيم الحمالت المناهضة لتناول المخدرات وبرامج إعادة التأهيل المنشأة حول مفهوم 

و"لبنان" يقدم لنا نتائج منظمات  ”rehab“الدين. وبالتالي، فالبحث البسيط على غوغل لكلمة "إعادة التأهيل" أو 

أغلبها مسيحية. على الرغم من اشتهار لبنان كدولة متحررة، إال أن الذعر األخالقي  -ذات مسميات دينية واضحة 

ال يزال منتشرا ، ومع اإلعالم ودوره في تعظيم اإلشاعات واألفكار المسبقة، مما يساهم في خلق حلقات من 

 في رأيك، شرب الكحول هو...

ب
س
لن
ا

 

غير منطبق مع قيمي الشخصية، لكن 

 آلخرينال يزعجني ذلك من قبل ا

 

 غير منطبق مع قيمي الشخصية

 

 عبارة عن لذة

 

 طلبة يزالوا ال ليسوا طلبة

 
 الوضع االجتماعي
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، أو حتى إزاء األفراد الذين 33اء األشخاص الذين يعبرون عن ميول جنسية بديلةالساحرات" خاصة إز "مطاردة

 .34يستمعون ألنواع الموسيقى المعدنية الصاخبة، التي ينظر إليها كنوع من الموسيقى الشيطانية

 

يرون آثارها وأضرارها ال بد أن  إال أنهم عندماتناول المخدرات، مع لديهم مشكلة  ليسحتى بالنسبة للذين "

 عالقة بالقيم.لذلك أية يرفضوها أو يتوقفوا عن تعاطيها. ليس 

لم نتربى على تلك المبادئ. هذا ليس شيء نفتخر به أو نستمر فيه. حتى أنها مع الوقت تضر الصحة. وكما يقولون، 

 .35"إنها غير قانونية في كل مكان

 

لمسائل المتعلقة بالجنس. في بلد ال يزال يعتبر المثلية الجنسية ل بالنسبةفي هذا الصدد، يبدو أن جيل األلفية محافظ 

من القانون الجنائي(، ويجري ما يسمونه اختبارات مثلية جنسية تدخلية بغية الرقابة  534"مضادة للطبيعة" )المادة 

المنظمات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني ونشطت منذ أواخر  ، ظهرت العديد منالتحكم فيهاعلى األجسام و

. 36(LGBTIQللمناداة بحقوق البدن والجنس، وكذلك حقوق المثليين أو ثنائيي الجنس أو المتحولين جنسيا ) 1990

% من المجيبين من 52 أن ينزعج تستهدف الشباب أساسا في حمالت التوعية، وبالتالي هذه اإلجراءاتالكثير من 

. على الرغم من القرار التاريخي الذي صدر عن القضاة بإعادة لحمالتمحدود لهذه ا ليس سوى أثرالمثلية الجنسية 

للمثلية الجنسية ال تزال  ة، إال أن األفكار الراسخة المعادي37جريمةكمثلية الجنسية والتوقف عن تصنيفها في الالنظر 

 مال مضاعفة التمييز إذ تضعفهم وتهمشهم.المعروف للخطر واحت LGBTIQتهيمن وتعرض الشباب 

 

أي شخص يمكنه اتخاذ مثل هذا القرار حتى وإن كنت أعارض ذلك من المنظور الديني حيث أن هللا خلقنا رجاال "

 .38"ونساء. وإذا لم تكن هكذا إرادة هللا، لكان خلقنا مختلفين

 

% ينزعجون 52مشاعرهم المختلطة إزاء تطبيقات التعارف على االنترنت ) فيالمحافظة بين الشباب تظهر أيضا 

% 31.8يعارضون(، وكذلك الحكم على اإلباحية،  %51من تطبيق تيندر(، أما عن ممارسة الجنس قبل الزواج )

رون أن الحديث عن الجنس ال يجب ( يعتب%68.3يصفونها كشكل من أشكال االنحراف. على عكس ذلك، أغلبية )

أن يكون خطا أحمر. ومن المهم أن نالحظ أن هذه المواقف منتشرة بين فئة الشباب في العينة، الذي يبدو أكثر ميال 

 "لالنزعاج".

 
 وعلى سبيل المثال، تم إغالق الكثير من نوادي المثليين في لبنان، أنظر: 33

https://english.al-akhbar.com/node/15610 
 أ نظر مثال:34

https://www.popmatters.com/158667-the-heavy-metal-witch-hunt-lives-on-2495851143.html 
35 Generation What?  20لقاء بالفيديو رقم Generation What?-  لبنان" متاح على االنترنت:  -قيمي

https://youtu.be/qd1lIzvDzfA 
36L’altermondialisme au Liban : un militantisme de passage. Noëlle AbiYaghi, -Marie 

Logiques d’engagement et reconfiguration de l’espace militant (de gauche) au Liban, 
Université de Paris1-La Sorbonne, doctorat de science politique, 2013. 

 أنظر مثال:37
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Jul-16/456690-court-upholds-landmark-ruling-

for-lgbtq-community.ashx 
لبنان"، متاحة على انترنت:  -تسامح  - tGeneration Wha 17المصورة بالفيديو، " Generation Whatلقاءات  38

https://youtu.be/LpzKFMPHPIc 
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% يرون أن األشخاص 89.1للعالقات:  شيئا ما نظرة بريئةبهذه الرؤية المحافظة إزاء الجنس يبدو أنها مصبوغة 

% يعتقدون أن عائلتهم ال يجب أن 42يجب أن يكونوا أحرارا وأن تحترم خصوصيتهم طالما أن الطرفين راضيين، 

والديهم لدى اختيارهم مع % يشعرون أنه يمكنهم التحدث 40.6شريك/شريكة حياتهم، بينما  تتدخل في اختيار

% ال يتصورون أنفسهم مرتبطين 63.9للحب. إضافة إلى ذلك،  بقىمة األخيرة تشريك/شريكة حياتهم إال أن الكل

في إدارة عالقات الحب،  بالبراغماتيةبدون حب. عالوة على اإلجابات البارعة، يمكن لشباب األلفية أن يتحلى 

 في بعض الحاالت.ورة ر% يصرحون أن الطالق يكون ض71.4

 

سنة.  18ن الشباب اللبناني يري أن سن الزواج األدنى يجب أن يكون % م84.7وأخيرا، من المهم أن نالحظ أن 

شهدت األعوام األخيرة حمالت مكثفة من الفاعلين في المجتمع المدني، وخاصة منظمات حقوق المرأة، حول رفع 

السؤال سنة، هذا الرقم من شأنه أن يوضح التأثير على تلك المبادرات، وأيضا إثارة  18سن الزواج القانوني إلى 

 البرامج.حول ضرورة وجدوى مواصلة مثل هذه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هل يزعجك...
ب
س
لن
ا

 

تطبيقات التعارف على 

 االنترنت مثل "تيندر"

 

مشاهدة سيدة بمالبس 

 ضيقة

 سنة 25-34

 سنة 18-24

 المثلية الجنسية
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 الدين بين الحيز الخاص والعام .6

 

الخاصة  إن المجتمع اللبناني مبني على مجموعة من الطوائف الدينية المختلفة، لكل منها قوانين األحوال الشخصية

قانون أحوال شخصية  15وال يملك لبنان قانون مدني ينظم مسائل األحوال الشخصية. بدال من ذلك، يوجد  .بها

مسلمة، عالوة على الدروز،  4طائفة مسيحية و 12منفصل للطوائف الدينية المعترف بها من الدولة، بما فيها 

السلطات الدينية هذه التعددية القضائية وتراها اليهود الذين يخضعون إلدارة محاكم دينية مختلفة. وكثيرا  ما تشجع و

حيوية لحماية التنوع الديني في لبنان. في الواقع، تعني تعددية القوانين أن المواطنين اللبنانيين يعاملون بشكل 

 مختلف عندما يتعلق األمر بالمظاهر الحيوية في الحياة بما فيها الزواج، الطالق، وحضانة األطفال.

 

سياسية" تحيل إلى المؤسسية السياسية المجتمعية وأقسامها في النظام الدستوري. وتعزز ذلك في أواخر "الطائفية ال

. تسيير أعمال الدولة، وحكومتها والشؤون السياسية والخدمات المدنية 39التسعينات، بعد انتهاء الحرب المدنية

. إال 1989الذي تم التصديق عليه عام  تخضع إلدارة ميزان طائفي دقيق، حصل على مشروعيته من اتفاق الطائف

الهويات  .40ه الرئيسي للتجمع السياسيمتغيرة التفسير األساسي للسياسات، والموج   يعتبرأن العنصر الديني 

 مارسة بدون أي "تابو".عترف بها ومقبولة ومُ أكثر من أي وقت مضى عقب الحرب اللبنانية، مُ  تالسياسية أصبح

 

يبدو علمانيا إلى حد بعيد، على نقيض النظام االجتماعي والسياسي في لبنان الذي  ?Generation Whatشباب 

% من الشباب المجيب 74.3يتميز بتدخل شديد للدين في المساحات الخاصة واالجتماعية وحتى السياسية. وبالتالي 

ذلك، أن علمانية الشباب تبدو أنها شملت الحيز في المجتمع. واألجدى من  أهمية مبالغ فيهايعتقدون أن الدين يكتسب 

% يصرحون بأن الحجاب هو اختيار شخصي( كما يترجم ذلك في المواقف السياسية: األغلبية 83.6الخاص )مثال 

 %( ترفض تدخل الزعماء الدينيين في السياسة.80.6)

 

 هذا الفصل بين الدين والسياسة ينبغي أن نفسره بشيء من الفوارق.

 

والسياسة هي جزء من  بالنسبة لي، الزعيم الديني يعتبر أب واألب يرحب بتدخله في المسائل التي تخص أوالده."

 ."41السؤال هو هذا ولماذا؟ مدى أي إلى لكن. تلك المسائل

 

يعتبر الدين على حياة األشخاص من خالل قوانين األحوال الشخصية، يصبح تحديد ما يطرة وبالتالي، في عالم س

مسألة خاصة أو حالة مدنية مشكلة. مثال، المواطنون من نفس الدولة يرون أحكاما تختلف في أوجه حياتهم: فالطالق 

 
39Elisabeth Picard, « Les habits neufs du communautarisme libanais »,  

hiver 1994,-16 | automne-[En ligne], 15 Cultures & Conflits 

 http://journals.openedition.org/conflits/515متاحة في: 

 [last accessed on 24 November 2018]. 
 نفس المرجع. 40
رنت: لبنان"، متاحة على انت -كلهم فاسدون  - Generation What 10المصورة بالفيديو، " Generation Whatلقاءات  41

https://youtu.be/IrNcvopc83k 

http://journals.openedition.org/conflits/515


 18 

يجوز حسب شروط تختلف باختالف الطائفة، وقد تفقد الزوجة حضانة أوالدها وترى فلذات أكبدها يبتعدون عنها 

االعتراف بها إال أنها ال  من الزيجات المدنية التي على الرغمبأمر من الدولة تطبيقا لقرارات المحكمة الدينية، و

 تزال ال تنفذ في لبنان.

 وعلى ذلك، فبينما نرى ميل الشباب للعلمانية في الظاهر إال أنه يبدو تقدمي في لبنان، حيث ال يزال متحفظا مع

ن الزواج المدني ال يجب أن يتم ( ال يعتقدون أ%55.1راء إلى حد كبير. أكثر من نصف المجيبين )اآل اختالط في

بالضرورة بجانب الزواج الديني، وعلى السؤال حول موقف الشباب من القوانين المدنية، ما يقرب من نصف 

 ( يصرحون بأنهم قد يكونوا سعداء بدون معتقدات دينية.%48المجيبين )

 

 

 

 

 

 

 الزواج الديني ال يجب أن يقوم في غياب الزواج المدني

ب
س
لن
ا

 

  إناث  رجال

  الجنس

 غير موافق

 

 موافق
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 الزواج الديني ال يجب أن يقوم في غياب الزواج المدني

ب
س
لن
ا

 

 غير موافق

 

 موافق

 

 سنة 24-18 سنة 25-34

  العمر



 20 

7.  ً  هويات مختلطة: مفهوم الذات، والبلد والعالم العربي والعالم عموما

 

هل هو االنتماء لتصورات  42ن يتساءلون حول معنى العروبةوعلى مر العقود، كان المثقفون العرب والمواطن

الذي يبدو أنه يحكم عليهم بالعجز  43وفيما أبعد من "اعتبارات اليأس العربي" ،الماهية المشتركة من ناحية

واالحتالل واالستعمار والنزاع واالضطرابات العرقية والدينية التي بالنسبة لبعض الدول في العالم العربي مسجلة 

 .من ناحية أخرى ةجغرافيجيناتهم الفي 

 

براجماتية وعملية. فالعالم العربي هوية وعالوة على التصورات المرتبطة باالنتماء الديني "األمة" أن أكون عربيا  ه

المحيط األطلنطي، حتى من في جامعة الدول العربية، ويشمل الدول التي تمتد  عضاءيعرف اليوم بأنه الدول األ

ل لهويات عديدة، وتواريخ متفاوتة، وأنظمة اجتماعية يالخليج الفارسي، مرورا  بالسواحل المتوسطية. ويح

ريع، إلى الليبرالية االقتصادية، إلى األنظمة األكثر توزيعا (، واالنظمة السياسية، واقتصادية مختلفة )من دول ال

المصانع االجتماعية، واألديان )واألقليات المسيحية واليهودية(، واللهجات واللغات، واألصول العرقية )من 

جميع يعتبر يكون الفرد عربيا  ال بد أن األمازيغ، لألكراد، لليزيدين( عالوة على التقاليد المحلية العديدة. وبالتالي أن 

محاولة إضفاء الطابع الرسمي على كيان يتجاوز الدول، جامعة الدول العربية، وكذلك  .44تلك األشكال المختلفة

التي لم يكتب  1971-1958لة دمج الدول )كما حدث في الجمهورية العربية المتحدة بين سوريا ومصر من ومحا

الشعور باالنتماء ألي شكل من أشكال الوحدة العربية. الصعوبات التي تواجهها الدول  لها االستمرار( ال يجسم

 العربية في بلوغ ما يشبه وحدة المواقف السياسية هو تعبير عن خيبة األمل في مثل هذه المحاوالت.

 

يثق في %( ال 63.8) ?Generation Whatهذه الخلفية، فال دهشة أن نرى أغلب الشباب المجيب على  في

% فقط يثقون فيه تماما، ويعبر ذلك عن مشاعر االرتياب فيما يسمى بالهوية العربية أو 0.9العالم العربي بالمرة و

% من الشباب المجيب على االستبيان يرون في اتحاد األمم العربية وهم تاريخي 59.4االنتماء للعروبة. وبالتالي، 

( يأملون رؤية وحدة سياسية واقتصادية في العالم %78.8قة )% بناء ضروري. إال أن األغلبية الساح17.8و

 العربي مما يعبر عن رؤية واقعية إزاء الجغرافية السياسية.

 

إال أن أغلب الشباب  -% يشعرون أنهم عرب 52.5 -مشوبة بالحذر إزاء الهوية العربية المجيبين مواقف كانت 

بالعروبة ويعتقدون في شخصيتهم المميزة، بينما نسبة تكاد ( بعيدون عن الشعور %38.4المشترك في االستبيان )

% على 18% و18.2تتساوى يربطون الهوية العربية بالسكن في وطن عربي، والمشاركة في نفس األرض )

% رفع علم األمة األكثر افتخارا في 7% يربطونه باالنتماء لمجتمع يتجاوز الحدود الوطنية، و12.9التوالي(، و

 % فقط يربطون ذلك بالتشارك في هوية واحدة. 3.3ة العالم، وأقلي

 
42 , Paris, Actes Sud Sindbad, 2005.Être ArabeBey, Elias Sanbar, -Farouk Mardam 
43 , Paris, Actes Sud Sindbad, 2004.Considérations sur le malheur arabeSamir Kassir,  
44 Jeunesse arabes. Du Maroc au Yémen:Laurent Bonnefoy and Myriam Catusse,  

loisirs, cultures et politiques, Paris, La Découverte, 2013. 
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% يشعر بأنهم جزء من لبنان أكثر، 31.2% من الشباب يشعرون بأنهم جزء من العالم عموما ، و43.1وهكذا فإن 

 % ممن يشعرون بأنهم جزء من العالم العربي.2.6% ينتمون أوال لمدينتهم أو إقليمهم. ويبقى 21و

 

% فقط من المجيبين ذكروا ضرورة خلق روابط مع 10.8لبنان،  أولويات عالقات غير أنه على السؤال حول

% مع االتحاد 17.8% ضرورة خلق روابط مع دول المتوسط األخرى، و11.7الدول العربية األخرى، و

ة %، أكدت على أهمية بقاء لبنان أمة مستقلة ذات سيادة. ويتفق ذلك مع تاريخ الدول52.3األوروبي. واألغلبية، 

، حتى قبل أن يحصل على استقالله )من االمبراطورية العثمانية حتى الوالية الفرنسية(، حتى اليوم، اتسمالذي 

بالنزاعات المستمرة للمحافظة على سيادته. كما يكشف ذلك أيضا  المفاهيم المختلفة في تحديد الهوية القومية، 

لدينية و/أو اإلقليمية التي قد تغلب في أغلب األحيان على المتعددة بحكم تعريفها، والمرتبطة ايضا باالنتماءات ا

 "المصلحة القومية".

 

شهدت المنطقة  -وربما من وجهة نظر البعض، كظاهرة "لليأس العربي" الذي ال يفتأ يتكرر  -وعلى صعيد آخر  

ومية مثل داعش تصاعد المعتقدات والممارسات المتطرفة، وظهور سديم التطرف العنيف الذي تجاوز الحدود الق

على سبيل المثال. وعندما سئل الشباب حول تصاعد التطرف الديني في العالم العربي، يرى أغلب شباب االستبيان 

 ا( ال يرى أن هذ%27.5%( أنها تتطور في اتجاه سلبي. غير أن قسم ال يستهان به، أكثر من الربع )67.9)

 تطور في المنطقة.يالتطرف 

ب في العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، التي تربط التطرف بالهجرة، إال أن الشباب وعلى نقيض تزايد الخط 

يبدو تقدميا بدرجة كبيرة في هذا الصدد، إذ يعتبر أغلبه  ?Generation Whatالذي عبر عن آرائه من خالل 

تنحى لفتح الحدود إذ %( أن الهجرة هي مصدر ثراء ثقافي. لكن ذلك ال يعكس بأي حال االعتقاد في مواقف 70.7)

% حددوا بأن يصح فتح الحدود 21.2% فقط يعتقدون أن لبنان يجب أن يفتح حدوده أمام الجميع، بينما 28.9أن 

% يعتقدون أن هذه الميزة يجب أن تقتصر على الحاصلين على شهادات عليا. 21.2لالجئي المناطق الحربية، و

لحدود يجب أن تظل مقفلة تماما. وباعتبار أن جواز السفر اللبناني % من المجيبين الذين يعتقدون أن ا12.7ويبقى 

دولة تطلب من  153 غير أن هناك 45حسب المؤشر العالمي لقوة جواز السفر 97من  89حصل على المرتبة 

حاملي جواز السفر اللبناني أن يمروا بإجراءات معقدة وطويلة لتأمين الدخول، فإن تلك اإلجابات قد تكون محيرة. 

فيضا من الالجئين زاد عددهم  2011ذلك بالظروف األخيرة وأزمة الالجئين السوريين التي ولدت منذ  ربما ارتبط

مليون نسمة. تدفق النازحين عالوة على عبء السكان المحرومين  4مليون نازح في بلد مضيف تعداده  1.5عن 

دية المتفشية، قاد لتصاعد التوترات القائمة على من حقوقهم في المناطق المحيطة بلبنان، في غمرة األزمة االقتصا

 الهويات بين السكان.

دفع ذلك دولة لبنان التخاذ سلسلة من التدابير التقييدية والحد من حصول السوريين على اإلقامة )على سبيل المثال 

الجئين في عدة ال الحصر( في لبنان. ومن نفس المقترب التقييدي، فرضت السلطات المحلية حظر التجول على ال

 مناطق، كل ذلك أثر بشكل ملحوظ على حرية تنقل السوريين، دخوال وخروجا من لبنان.

 
 https://www.passportindex.org/byRank.phpأنظر:  45
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وهناك قيود مماثلة على تنقل الشباب الفلسطيني في لبنان، الذين يحصروا في أغلب األحيان داخل المعسكرات، وفي 

 غياب وجود حواز سفر فلسطيني يكون السفر أكثر تقييدا بالنسبة لهم.
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 البحث عن وسائل )بدائل( للمشاركة السياسية؟ .8

 

أفصحت عن ارتياب إزاء التمثيل الديمقراطي، أو باألحرى طريقة  Generation What?صورة الشباب في 

 تنفيذه في لبنان.

يتسم بأقسامه الدينية والعقائدية المؤسسية وباندماجها في النظام بجانب  46نظام "الترتيبات" السياسية في لبنان 

دون ظهور فاعلين جدد خاصة من بين  يحولكل ذلك ساهم في تقييد المشاركة الفعالة و .47العائالت السياسية

سياسية عادة الشباب، مما أضعف معدل الدوران السياسي. اندماج الشباب في المجتمع السياسي وبالتالي مشاركته ال

 ما يتم من خالل قنوات المجموعات السياسية الطائفية.

"الجماعات الطائفية الرئيسية التي تشكل الدولة )أو النظام السياسي( تتفق على أن المسائل المعلقة بالشباب تعالج 

جميع فالي، بشكل أفضل داخل هياكلها الخاصة: أحزابها السياسية ومؤسساتها ومنظماتها غير الحكومية. وبالت

شباب" الخاص بها وهي منظمات مخصصة لل االمجموعات السياسية الطائفية الرئيسية في لبنان تملك "جناح

للشباب، تقوم بإدماجهم في المجتمع من خالل الرياضة والترفيه واألحداث الثقافية كي تصل في النهاية لتجنيدهم في 

 .48هياكل مناصرة"

 

 

 
46 , Cambridge,World PoliticsArend Lijphart, “Consociational Democracy”,  
2.21, No.  Cambridge University Press, 1969, Vol. 
47Patrimonial Power in the Modern World, Suad Joseph, “Political Familism in Lebanon”,  

The Annals of the American Academy of Political and Social Science 636, 2011. 
48Mona Harb, “Youth Mobilization in Lebanon: Navigating Exclusion and Seeds for Collective Action”,  

Working Paper / Power 2 Youth program, 2016, p.6. 
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االنضمام للمنظمات السياسية، إال أن األرقام التي جمعناها تبين بوعلى ذلك، قد يعتقد المرء أن الشباب اللبناني مهتم 

% فقط اشتركوا في تلك 10.9، يفكر في ذلك( لم ينضم في حياته ألي حزب سياسي وحتى ال %62أن األغلبية )

هذه المنظمات وأعجبتهم التجربة. وهذا الرأي تشارك فيه كل العينة، بغض النظر عن الجنس او العمر. ينبغي قراءة 

% فقط يثقون فيهم تماما ، 1.6% من الشباب ال يثق في رجال السياسية، و49.3النتيجة بالتوازي مع نسبة 

والشباب في لبنان يبدو واضحا  تماما . وهكذا، ومع أغلبية المجيبين  -والسياسة عموما   -االنفصال بين الفئة السياسية 

( وأن أغلب رجل السياسة تقريبا %73.4بسلطات كبيرة ) نوأن رجال السياسة ال يزالوا يتمتع نالذين يعتقدو

 ( فال نندهش من هذا الشق العميق.%71.1فاسدين )

 

، عالوة على تزييف االنتخابات عن طريق تقسيم الدوائر 49األبوية"السلطوية نظام الترتيبات في لبنان و"القائم على 

انتخابية، يمنع الشباب من االعتقاد بأن التصويت في  االنتخابية بقصد الحصول على أغلبية األصوات في كل دورة

بعد فجوة  2018االنتخابات حق ديمقراطي وأداة. وبالتالي، في االنتخابات األخيرة التي نظمت في مايو/آيار 

استمرت تسع سنوات طوال، شهدنا بروز العديد من المرشحين "الجدد"، من المجتمع المدني الشبابي وكذلك عدد 

إال أنه لم ينجح من كل هؤالء سوى واحد فقط حصل على مقعد نيابي. في ضوء ما  .50من المرشحات غير مسبوق

% من الشباب الذين يعتقدون أن التصويت في االنتخابات وهم ديمقراطي بدون فائدة يعكس نفس 39.6ذُكر، 

 الشعور بعدم الثقة في السياسيين الذي ذكرناه أعاله.

 
49 .op.citSuad Joseph,  
 أنظر: 50

Catherine Batruni and Marcus Hallinan,  
“Politics, Progress, and Parliament in 2018: Can Lebanese Women Make Headway?”, 

Civil Society Knowledge Centre, Beirut, Lebanon Support, 2018.  
Lebanon’s 2018 Elections: An Opportunity for “New” Political Actors?”,Zeina el Helou, “ 

18., Beirut, Lebanon Support, 20Civil Society Knowledge Centre 
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سنة، فال يخلو من الداللة أن جزء ال يستهان به من عينة الشباب  21ومع تحديد السن القانوني للتصويت في لبنان بـ

في االستبيان ال يزال يعتقد أن التصويت هو وهم، حتى بعد أن أتيحت لهم الفرصة لممارسة حق التصويت )كما 

ووسط  2018الخط بالتبعية مع االنتخابات البرلمانية لعام  يظهر في الرسم البياني التالي(. تمت هذه االستشارة على

على آراء المجيبين حول التصويت في االنتخابات. وال  أنه لم يؤثراحتشاد حزبي انتخابي عارم، إال أن ذلك يبدو 

% منهم 19( و%40.5يزال الشباب اللبناني المجيب يعتقد أن التصويت في االنتخابات حق أساسي للجميع )

 ون أنه واجب وطني ينبغي أن يكون إجباريا.يعتقد

 

 

 

وبناء على ما تقدم، فإن إرادة الشباب في التصويت ال تنطوي على تبنيهم ألشكال المشاركة السياسية األخرى:  

% يشعرون بأن 48.6% يعتبرون أن الثورات العربية ما هي إال مؤامرة تستهدف خلخلة العالم العربي، و27.5

% يشعرون بأنها لم تغير شيئا. وأكثر من 38.8أدت آلثار سلبية، بينما  2011الثورات التي هزت المنطقة منذ 

% من المجيبين صرحوا بأنهم لن يشاركوا بنشاط في أي حركة ثورية أو تمرد شعبي إن حدث غدا . 61.4ذلك، 

وبالتالي، فإن رغبة الشباب في المشاركة في الحياة السياسية عبر االنتخابات يلطفها الموقف إزاء االحتشاد 

ادتهم في المشاركة في عملية التغيير وإدراكهم بأنهم سادة مصيرهم. كما انه يترجم بإدراك الجماعي، ويعرقل من إر

 الشباب بأشكال أخرى من النشاط الجماعي، مثل النقابات المهنية والجمعيات.

 

عد قدرة من اهتمام الشباب. قد يرتبط ذلك ب يءالنشاط الجماعي، وبالذات حول مشاكل العمل، يبدو أنه يحظى بش 

توفير الحقوق االجتماعية واالقتصادية وندرة الحمايات االجتماعية والمتعلقة بالعمل. ولن نندهش إذن أن  علىالدولة 

أن النقابات المهنية ينبغي أن تحظي بسلطات أكبر. إال أن ( يعتقد %78أغلب الشباب الذي شارك في االستبيان )

% فقط يثقون فيها تماما. وبالفعل، أن 3.6% ال يثقون فيها و18.6ثقتهم في النقابات المهنية ال تزال خجولة، 

 يمنح سلطات متسعة 1946الدولة تتبع سياسة تدخلية عندما يتعلق األمر بالنقابات المهنية: إصدار قانون العمل 

 التصويت في االنتخابات بالنسبة لك...

 وهم ديمقراطي بدون فائدة

 

 

 حق أساسي للجميع
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لوزارة العمل وينص على أن موافقتها المسبقة ضرورية قبل إنشاء نقابة مهنية. عالوة على ذلك، وعلى مدار 

التاريخ، كانت الحكومات المتوالية واألحزاب السياسية تستغل تجمعات النقابات وتوزع المناصب القيادية على 

 محدود إلى حد كبير، خاصة بين الشباب. أنصارها الطائفية. أضف على ذلك أن االنضمام للنقابات المهنية

 

في هذا السياق الذي يتسم بمحدودية قنوات المشاركة السياسية، تبدو المشاركة المدنية في الجمعيات األهلية، إلى حد 

معين، هي الطريقة التي يفضلها الشباب للمشاركة في لبنان. ثلث المجيبين صرحوا بأنهم شاركوا في جمعية أهلية 

% لم يخوضوا التجربة بعد ولكن االحتمال وارد. كما أنهم عبروا عن درجة ثقة ما إزاء 29.4التجربة و وأعجبتهم

( يعتقدون أن الخدمة العسكرية اإلجبارية %82.3يقدرون مستوى ثقتهم بمعتدل(، وأغلبية ) %74المنظمات )

 سانية.ينبغي أن تشمل خيارات خدمات مدنية بديلة، مثل المشاركة في األنشطة اإلن

 

ويبدو أن تأييد المفاهيم اإلنسانية العالمية مصاحب بدرجة عدم ثقة عالية إزاء عدد من أعمدة النظام اللبناني: النظام 

المصرفي، اإلعالم )الذي يعتبر إلى حد كبير أداة دعاية للزعماء السياسيين واألحزاب(، والمؤسسات الدينية. 

( يعتقدون أن البنوك والمال يحكمان العالم، وما يقرب من %88.4المجيبين )وبالتالي، نالحظ أن أغلبية واسعة من 

% ال يثقون بالمرة في اإلعالم. 36.2يثقون فيها ثقة معتدلة( و %45.7النصف يتبنى مواقف مرتابة من اإلعالم )

% 4.8قيها بالمرة و % ال يثقون37.8أزمة الثقة التي يعاني منها الشباب في لبنان تتسع لتشمل المؤسسات الدينية، 

 فقط يثقون فيها تماما.

فقط يثقون فيما تماما. ونفس  %7.2كما أن الثقة في النظام القضائي تتراوح ما بين مواقف سلبية تماما ومعتدلة، 

% من المجيبين يثقون تماما في 12.4حظى بثقة عالية، يي ال ذالحال ينطبق على المدارس والنظام التعليمي ال

 يمي. النظام التعل

 

% من المجيبين( تخرج مؤسسة واحدة 50المؤسسات الرسمية والعامة )ما يقرب من  إزاء أغلبوبجانب عدم الثقة 

% من 37.6بمستوى ثقة عالي مقارنة بباقي المؤسسات. في الواقع،  حظيمن هذا الجمع، وهي الجيش الذي 

مستوى ثقتهم في الجيش على درجة عالية جدا  وضعوا  ?Generation Whatالشباب الذي أجاب على استبيان 

% من الشباب يؤكدون على أن الخدمة العسكرية 54.7% على درجة عالية معتدلة. باإلضافة إلى أن 34.7و

الخدمة العسكرية في لبنان إجبارية للرجال فقط، وقد صدر  -ينبغي أن تفرض على الرجال واإلناث على حد سواء 

% فقط 7.1ويتناقض ذلك مع موقف الشباب إزاء الشرطة، حيث  .51جنيد اإلجباريبإنها الت 2007قرار عام 

 يثقون فيها تماما.

 

من قطاع األمن الرسمي في الدولة، وعلى غرار المؤسسات قسمان القوات المسلحة اللبنانية وقوات األمن الداخلية 

بينما يبدو أن المواطنين غير راضين و .52األخرى، يخضعان لحكم العديد من السلطات ويرتبطان بالنظام الحزبي

عن تلك المؤسسات األمنية بشكل عام، ينبغي أن نستقرئ درجة الثقة العالية جدا  في القوات المسلحة اللبنانية التي 

 
 service-https://www.lebarmy.gov.lb/en/content/militaryأنظر:  51
52Z. Osman and S. Kassis,  

“Security Sector Overview: Final Report providing Overview of Lebanese Security Sector,” 
Beirut, International Alert, 2014 
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عكسها هذا االستبيان في سياق غياب الهوية القومية واآلراء حول فساد الفئة السياسية، بينما الجيش يحظى لدى 

المؤسسة الوحيدة التي تعمل على حماية المصالح القومية. وبالتالي، أظهرت دراسة أجريت مؤخرا العامة بصورة 

أن المواطنين يتفقون بشكل عام على أنه في مجال "التعامل مع اإلرهاب ومكافحة الفساد، واحترام المواطنين، 

ورديات من شأنها أن تزيد ثقة والقبض على المجرمين، والمحافظة على السالم المدني و)بمدى أقل( زيادة ال

 .53الشعب"

 

غير أن هذا المقترب األمني بدرجة بالغة يشكل خطرا  على السكان المستضعفين، بما فيهم الشباب، مثل المهاجرين. 

، فإن االعتقاالت والحبس 54في الواقع، وبناء على الدعم اللبناني "الخريطة الجغرافية لمواضع النزاعات في لبنان"

تستهدف هذه العمليات الالجئين السوريين دائما ما كبير ودائما بين تلك الفئات الموضحة في الخريطة. وتتم بشكل 

 حبس الذين ال يملكون أوراقا رسمية في سياق من التوترات الشديدة والخطابات التي تلقي اللوم على الالجئين.يتم و

 

 

 

 

  

 
53 perceptions of security institutions in Lebanon,” Beirut, International Alert,Carmen Geha, “Citizens’  

2015, p.5, 
 متاحة في:

lebanon-institutions-security-perceptions-blications/citizensalert.org/pu-https://www.international 
[last accessed on 24 November 2018]. 

 centre.org/cap/map-http://civilsocietyمتاح في:  54

https://www.international-alert.org/publications/citizens-perceptions-security-institutions-lebanon
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 الخالصة .9

 

تمكن الشباب اللبناني من رسم صورة لنفسه، والتعبير عن تصوره للعالم،  ?Generation Whatمن خالل استبيان 

المسار السياسي في بلده. الصورة كما رسمها في وتطلعاته ومستقبله وإمكانياته كعامل تغيير سواء في حياته الخاصة أو 

نفصال عن تلك التصورات الشباب تعبر عن جيل ممزق، محصور بين تكرار أساليب آبائهم وأجدادهم التقليدية أو اال

 .في لبنانالهويات العديدة والمشاكل  تعكسالمتعددة  قيد البناء وإنشاء مسارهم الخاص. أوجه هذا الجيل

 

الفئة التي عاشت الحرب المدنية في لبنان تعرف باسم "جيل الحرب"، واالطفال الذين ولدوا خالل الصراع يطلق عليهم 

األلفية في لبنان يبدو كما لو كانوا ال يزالوا يعيشون آثار الحرب واألزمات المستمرة ذات "جيل ما بعد الحرب". شباب 

العواقب الهيكلية، إال أنهم يلومون األجيال السابقة ويعتبرونها مسؤولة عما يقابلوه من مشاكل، ولكنهم يرفضون كافة 

 ا هو، بما في ذلك النزاعات.المسؤوليات وااللتزامات المنبثقة عن دورهم في استمرارية الحال كم

 

وهذا يُترجم بشكل خاص في وعي الشباب بالمشاركة السياسية )من خالل التصويت في االنتخابات أو العمل الجماعي(. 

هذه الظاهرة التي تتمثل في توسيع الفجوة بين الشباب والفئة السياسية في لبنان تخبرنا عن أزمة النظام السياسي الذي 

أنه مع ذلك يثير تساؤالت الشباب واألجيال القادمة حول تعريفهم الدقيق  يميل إلعادة نفسه، وبين نفس "الالعبين". إال

 لمعنى المواطنة وتعبيرهم عن عدم الرضا على االختيارات واألعمال والمسؤولية السياسية الحالية. 
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