
برعاية رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، النائب سيمون ابي رميا
لقاء عرض فيلم "إفتحوا الباب للشباب" لجمعية مسار في المجلس النيابي في 9 نيسان 2015 

تقرير حول النقاش بين النواب والشباب والشابات المشاركين بعد عرض الفيلم

  مقدمة
نظّمت جمعية مسار، وبرعاية رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، النائب سيمون 

ا� رميا، نظّمت ندوًة حول فيلم "إفتحوا الباب للشباب" يف 9 نيسان 2015 يف قاعة 

املكتبة يف املجلس النيا�. 

يعرض الفيلم واقع الشباب يف لبنان، والذي ينسحب عىل العا� العر�، ويسلّط الضوء 

املوروثات االجت�عية  التي تعكس  القوان�  املجتمع ويف  الالحق بهم يف  التمييز  عىل 

والدينية والطائفية... الهدف منه تحسيس الشباب، والسياسي�، واملسؤول� يف االدارة 

العامة، والرتبوي� واإلعالمي� وغ¬هم عىل هذا الواقع من اجل تغي¬ه.

َهَدَف هذا اللقاء يف املجلس النيا� اىل فتح حوار ب� النواب والشباب والشابات حول 

السياسة  تطبيق  اهمية  عىل  وأضاء  الفيلم،  يعرضها   التي  اللبنا¹  الشباب  مشاكل 

الشبابية الوطنية. وَهَدَف اللقاء كذلك اىل إختيار مواضيع/ قضايا محددة من الفيلم 

كأولوية، والعمل عليها عىل املستوى الترشيعي بالتعاون مع لجنة الشباب والرياضة 

ب�  الشبابية  القضايا  ملتابعة هذه  لجنة  تشكيل  إقرتحت جمعية مسار  ك�  النيابية. 

"منتدى الشباب حول السياسات الشبابية" ولجنة الشباب والرياضة النيابيّة. 

شارك يف هذا اللقاء كل من السادة النواب: االستاذ سيمون ا� رميا، االستاذ فادي كرم، 

االستاذ دوري شمعون، االستاذ خالد زهرمان، االستاذ حكمت ديب، واالستاذ عيل ع�ر، 

وممثل وزارة الشباب والرياضة/ رئيس مصلحة الشباب االستاذ جوزيف سعد الله. وقد 

شارك 38 من ممثيل املنظ�ت الشبابية الحزبية والجمعيات الشبابية، ووكاالت االمم 

املتحدة واملؤسسات الدولية. 

باً،  يف البداية، وبعد النشيد الوطني اللبنا¹، إفتتح االستاذ سيمون ا� رميا اللقاء مرحِّ

االستاذ  والرياضة،  الشباب  وزارة  يف  الشباب  دائرة  رئيس  من  كل  تاله  كلمًة،  والقى 

الله. ورئيس جمعية مسار االستاذ ك�ل شيا. ومن ثم قّدمت املديرة  جوزيف سعد 

التنفيذية يف جمعية مسار، السيدة رانيا السبع اع�، عرضاً موجزاً حول عمل جمعية 

مسار يف مجال التنمية الشبابية عىل مستويْي املجتمعات املحلية والقوان�. 

للشباب"، ومدته 12 دقيقة. ومن ثم جرى  الباب  "إفتحوا  تّم عرض فيلم  بعد ذلك، 

والنواب  املشارك�  والشابات  الشباب  ب�  الفيلم   يطرحها  التي  القضايا  حول  نقاشاً 

الحارضين.

تجدون مرفقاً مقتطفات من الكل�ت التي أُلقيت يف بداية اللقاء والئحة املشارك�.
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تعليق النواب مباشرًة بعد عرض الفيلم

النائب فادي كرم:
تهانينا، لقد تطرق الفيلم اىل امور كب¬ة واساسية. واملشاكل التي 

يطرحها الفيلم تخلق خلالً يف دور الشباب يف بناء الوطن، يف حال 

ومعالجة  قرارات  اىل  بحاجة  نحن  ننتظر،  ان  يكفي  تُعالَج.    �

الخيارات.  له دور عىل مستوى  يكون  ان  والشباب يجب  جدية. 

ومن املهم ان يصل هذا الحوار اليوم اىل نتيجة مع املسؤول�. 

النائب دوري شمعون:
شكرا عىل اللقاء والنقاش. اود ان ابدأ بالقول ان احد احفادي سأيل 

"ملاذا ابن الـ 18 بياكل رصاصة برأسه بس ما بصّوت باإلنتخابات؟".  

آمل ان نصل اىل مرحلة ما بعد اإلعتبارات الطائفية التي حرقت 

نََفْس  هذا البلد.. وآمل ان يَُقّر قانون تخفيض سن االقرتاع اىل الـ 

18. فهويتنا واحدة وهي لبنانية".  



  مقدمة
نظّمت جمعية مسار، وبرعاية رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، النائب سيمون 

ا� رميا، نظّمت ندوًة حول فيلم "إفتحوا الباب للشباب" يف 9 نيسان 2015 يف قاعة 

املكتبة يف املجلس النيا�. 

يعرض الفيلم واقع الشباب يف لبنان، والذي ينسحب عىل العا� العر�، ويسلّط الضوء 

املوروثات االجت�عية  التي تعكس  القوان�  املجتمع ويف  الالحق بهم يف  التمييز  عىل 

والدينية والطائفية... الهدف منه تحسيس الشباب، والسياسي�، واملسؤول� يف االدارة 

العامة، والرتبوي� واإلعالمي� وغ¬هم عىل هذا الواقع من اجل تغي¬ه.

َهَدَف هذا اللقاء يف املجلس النيا� اىل فتح حوار ب� النواب والشباب والشابات حول 

السياسة  تطبيق  اهمية  عىل  وأضاء  الفيلم،  يعرضها   التي  اللبنا¹  الشباب  مشاكل 

الشبابية الوطنية. وَهَدَف اللقاء كذلك اىل إختيار مواضيع/ قضايا محددة من الفيلم 

كأولوية، والعمل عليها عىل املستوى الترشيعي بالتعاون مع لجنة الشباب والرياضة 

ب�  الشبابية  القضايا  ملتابعة هذه  لجنة  تشكيل  إقرتحت جمعية مسار  ك�  النيابية. 

"منتدى الشباب حول السياسات الشبابية" ولجنة الشباب والرياضة النيابيّة. 

شارك يف هذا اللقاء كل من السادة النواب: االستاذ سيمون ا� رميا، االستاذ فادي كرم، 

االستاذ دوري شمعون، االستاذ خالد زهرمان، االستاذ حكمت ديب، واالستاذ عيل ع�ر، 

وممثل وزارة الشباب والرياضة/ رئيس مصلحة الشباب االستاذ جوزيف سعد الله. وقد 

شارك 38 من ممثيل املنظ�ت الشبابية الحزبية والجمعيات الشبابية، ووكاالت االمم 

املتحدة واملؤسسات الدولية. 

باً،  يف البداية، وبعد النشيد الوطني اللبنا¹، إفتتح االستاذ سيمون ا� رميا اللقاء مرحِّ

االستاذ  والرياضة،  الشباب  وزارة  يف  الشباب  دائرة  رئيس  من  كل  تاله  كلمًة،  والقى 

الله. ورئيس جمعية مسار االستاذ ك�ل شيا. ومن ثم قّدمت املديرة  جوزيف سعد 

التنفيذية يف جمعية مسار، السيدة رانيا السبع اع�، عرضاً موجزاً حول عمل جمعية 

مسار يف مجال التنمية الشبابية عىل مستويْي املجتمعات املحلية والقوان�. 

للشباب"، ومدته 12 دقيقة. ومن ثم جرى  الباب  "إفتحوا  تّم عرض فيلم  بعد ذلك، 

والنواب  املشارك�  والشابات  الشباب  ب�  الفيلم   يطرحها  التي  القضايا  حول  نقاشاً 

الحارضين.

تجدون مرفقاً مقتطفات من الكل�ت التي أُلقيت يف بداية اللقاء والئحة املشارك�.

وبعدها، تقّدم الشباب والشابات بأسئلة 
وتعليقات الى النواب، َتَلْتها إيجابات من قبل 

النواب 

تيار  في  الشباب  قطاع  الشرقاوي،  دموع 
المستقبل:

الفيلم،  هذا  اىل  استناداً  مسؤولية  امام  االحزاب  يف  الشباب  نحن 

االقرتاع يعا¹  اوسع. فتخفيض سن  املطالبة بحقوقنا بشكل  علينا 

منكم  نسمع  ان  نريد  وهمية.  وسياسية  طائفية  إشكاليات  من 

حقيقة االسباب يف العمل الترشيعي التي تحول دون تخفيض سن 
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الشبابية  السياسة  توصيات  تطبيق  لعدم  السبب  معرفة  نود  ك�   ،18 الـ  اىل  االقرتاع 

الوطنية حتى اليوم. والفيلم � يتطرق اىل تخفيض سن الرتشح اىل االنتخابات، والذي هو 

ايضا نقطة مهمة. 

محمد سعد، قطاع الشباب في تيار المستقبل:
لإلعالم.  الصورة  بعد  انسحبوا  الحارضين  النواب  من   3 لألسف 

الوزارة  انشطة  غالبية  فإن  والرياضة،  الشباب  لوزارة  بالنسبة 

الوطنية  الشبابية  السياسة  ان  ح�  يف  الرياضة.  حول  تتمحور 

حياتهم.  وتؤثر عىل  الشباب  تعني  التي  املواضيع  كل  اىل  تتطرق 

فل�ذا ال تُويل وزارة الشباب والرياضة االولوية ملوضوع السياسة 
الشبابية الوطنية، مع العلم ان الرياضة تجد بسهولة راع� لتمويل انشطتها. 

تاتيانا سكاف، مكتب االونيسكو:
ايضاً،  موجع  الصورة  اخذ  بعد  النواب  وإنسحاب  موجع،  الفيلم 

بنظري هي خلق  واالولية  كذلك.  موجع  الشباب  النواب  وغياب 

املستوى  للشباب. وسؤايل هو: هل هنالك عمل عىل  فرص عمل 

الترشيعي حول هذا املوضوع؟

يوسف البسام، التعبئة التربوية في حزب هللا:
الدعوة اىل هذا اللقاء ُوجهت اىل 128 نائب، وادÞ التوقعات هو 

ان يحرض كل نواب لجنة الشباب والرياضة النيابية. ف�ذا لديهم 

أهم من حضور لقاء حول مشاكل وحاجات الشباب اللبنا¹؟ لقد 

إجتمعنا، يف منتدى الشباب، مع  لجنة الشباب والرياضة النيابية 

عدة مرات يف السابق، وتقدمت اللجنة بعدة إقرتاحات قوان�. ولكن هنالك توصيات 

الوطنية تحتاج اىل قرارات غ¬ مستعصية. وانتم كنواب،  الشبابية  السياسة  يف وثيقة 

الوضع  ان  يق�  التوصيات. وكلنا عىل  للقيام بدوركم ومتابعة تطبيق هذه  مدعوون 

ان  خاصًة  لتطبيقها،  فقط  قرارات  اىل  تحتاج  توصيات  هنالك  ولكن  البلد،  يف  مأزوم 

مشاكل الشباب اللبنا¹ يف إزدياد. ك� نتمنى عىل وزير الشباب والرياضة دعوة الشباب 

لقاء، وسؤالهم عن حاجاتهم  الشبابية اىل  الشبابية والجمعيات  الحزبية  املنظ�ت  يف 

فالبطاقة  الشبابية...  التنمية  موضوع  يف  الوزارة  عمل  بصورة  ووضعهم  وإقرتاحاتهم، 

الشبابية التي كانت الوزارة تعمل عليها، ماذا حل بها واين هي اليوم؟

القوات  في  الطالب  مصلحة  شماس،  نديم 
اللبنانية:

ومن  نوابنا.  اىل  الوطنية  الشبابية  السياسة  توصيات  اخذنا  نحن 

الخالفية.. من املهم  العمل عىل تطبيق املواضيع غ¬  اليوم  املهم 

عملية  بخطى  نقوم  ان  علينا  بها،  والبّت  املواضيع  هذه  مناقشة 

تعود بالفائدة عىل الشباب اللبنا¹. 

ردود النواب على االسئلة اعاله
النائب سيمون ابي رميا:

إن الحضور الضعيف للنواب اليوم سببه ان الدعوة ُوّجهت اليهم 

مبارشًة قبل عطلة عيد الفصح املجيد. والحق مع الشباب فحضور 

ولكن  املهمة،  الشبابية  النقاشات  هذه  امام  جدا  خجول  النواب 

بعض النواب لديهم إجت�عات لجان، ولذلك � يحضوروا. 

كل نائب لديه خيار حر âعزل عن الكتلة النيابية التي ينتمي اليها، وهذا ينسحب عىل 

ة سابقاً تش¬ اىل ان %90 من مسؤويل القطاعات  موضوع الشباب. وهنالك دراسة ُمَعدَّ

الشبابية يف االحزاب يعتربون  ان املطلوب منهم تعبئة حضور وتنسيق امور لوجستية 

والتصفيق يف املناسبات الحزبية، وهؤالء يعانون من غياب صوتهم/ دورهم يف القرارات 

مشاركة  لتعزيز  الوزراء  ومجلس  النيا�  املجلس  عىل  الضغط  املهم  ومن  الحزبية. 

الشباب يف الحياة السياسية. 

انا   .æاك وبالنسبة ملوضوع تخفيض سن اإلقرتاع والرتشح، فنحن نؤجل املشكلة ليس 

تخفيض سن  لصالح  التصويت  (بعدم  اليها  انتمي  التي  النيابية  الكتلة  بقرار  التزمُت 

اإلقرتاع) ولكني ُمحبط، ك� ان دولة الرئيس سعد الحريري قال "انا ضد تخفيض سن 

قانون  مناقشة  لدى  املوضوع  بهذا  جميعاً  النظر  نُعيد  ان  اçنى  لألسف".  اإلقرتاع، 

اإلنتخابات النيابية املقبلة، عىل االقل النواب املوجودين هنا، اي التيار الوطني الحر، 

القوات اللبنانية، وحزب الوطني� االحرار. 

تعليق النواب مباشرًة بعد عرض الفيلم

النائب فادي كرم:
تهانينا، لقد تطرق الفيلم اىل امور كب¬ة واساسية. واملشاكل التي 

يطرحها الفيلم تخلق خلالً يف دور الشباب يف بناء الوطن، يف حال 

ومعالجة  قرارات  اىل  بحاجة  نحن  ننتظر،  ان  يكفي  تُعالَج.    �

الخيارات.  له دور عىل مستوى  يكون  ان  والشباب يجب  جدية. 

ومن املهم ان يصل هذا الحوار اليوم اىل نتيجة مع املسؤول�. 

النائب دوري شمعون:
شكرا عىل اللقاء والنقاش. اود ان ابدأ بالقول ان احد احفادي سأيل 

"ملاذا ابن الـ 18 بياكل رصاصة برأسه بس ما بصّوت باإلنتخابات؟".  

آمل ان نصل اىل مرحلة ما بعد اإلعتبارات الطائفية التي حرقت 

نََفْس  هذا البلد.. وآمل ان يَُقّر قانون تخفيض سن االقرتاع اىل الـ 

18. فهويتنا واحدة وهي لبنانية".  

بالنسبة ملوضوع َغلَبَة الرياضة عىل التنمية الشبابية يف وزارة الشباب والرياضة، هذا 

بالتنمية  تتعلق  منها   6 قوان�،  إقرتاحات   9 بـ  تقّدمت  عهدي  بداية  يف  وانا  صحيح. 

االولوية  نعطي  نيابية،  ورياضة  شباب  كلجنة  نحن  بالرياضة.  تتعلق  و3  الشبابية 

للشباب عىل الرياضة، ونأمل ان تحذو حذونا وزارة الشباب والرياضة. 

بالنسبة ملوضوع خلق فرص عمل للشباب: لقد قمنا بزيارة للوكالة الوطنية لإلستخدام، 

وتفاجأنا انهم عاطل� عن العمل. ومن الرضوري ان يكون لهذه الوكالة مكتب يف كل 

قضاء، عىل ان يكون عىل تواصل مع القطاع الخاص واملعني� اآلخرين...

ولألسف املواطنون يأتون الينا كنواب طالب� الوظائف، واال ال ينتخبوننا.

êوذج  êوذجاً،  وأرىس  درساً  اعطانا  الشبابية"  السياسات  حول  الشباب  "منتدى  إن 

التعاطي والتعاون الراقي ب� الشباب اللبنا¹ عىل إختالف إنت�ءاته السياسية والحزبية، 

وهذا لالسف ال نرتجمه نحن كنواب.

إن تشكيل لجنة متابعة هي رضورة يجب البدء بها. نحن نتابع مع جمعية مسار، ومن 

املهم مأسسة هذه املتابعة لتصبح دورية. 

ويجب البدء بالعمل عىل النقاط غ¬ الخالفية. وواحدة من اإلقرتاحات التي عملنا عليها 

هي عدم رضب التالميذ يف املدارس، اال ان هذا القرار تم تعديله مبارشًة بعد إقراره 

التايل إستناداً اىل امور فقهية.. والبطاقة الشبابية بدأنا العمل عليها... ومن املهم ان اش¬ 

هنا اىل ان "مطبخ اللجان" يعمل، وان كانت الهيئة العامة للمجلس النيا� ال تجتمع. 

النائب فادي كرم:
الكل ïكن ان يكون فعاال داخل االحزاب، وهناك تبدأ محاسبة النواب. يجب وضع 

الطاولة وتحويلها اىل نقاط للحوار. يف املايض، كنا نرمي خالفاتنا خلفنا  خالفاتنا عىل 

لتعود وتطفو امامنا. ال يجب النئي بالنفس عن خالفاتنا بل العمل عىل حلها. 

عمل الشباب ال ينحرص بالرياضة. عقل الشباب إبداعي، واإلنت�ء السيايس  ليس امراً 

معيباً، ولكن التبعية هي املعيبة. من املهم ان يسعى الشباب اىل تطوير احزابهم من 

خالل النقد البناء، ومن املهم ان يأخذ الشباب هذا الدور اليوم. 

النائب دوري شمعون:
الرياضة مهمة للجميع وليس للشباب فقط، ومن املهم إيالئها االهمية الالزمة.



وبعدها، تقّدم الشباب والشابات بأسئلة 
وتعليقات الى النواب، َتَلْتها إيجابات من قبل 

النواب 

هة  الموجَّ والتعليقات  االسئلة  من  ثانية  جولة 
من ِقَبل الشباب والشابات الى النواب

تيار  في  الشباب  قطاع  الشرقاوي،  دموع 
المستقبل:

الفيلم،  هذا  اىل  استناداً  مسؤولية  امام  االحزاب  يف  الشباب  نحن 

االقرتاع يعا¹  اوسع. فتخفيض سن  املطالبة بحقوقنا بشكل  علينا 

منكم  نسمع  ان  نريد  وهمية.  وسياسية  طائفية  إشكاليات  من 

حقيقة االسباب يف العمل الترشيعي التي تحول دون تخفيض سن 
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الشبابية  السياسة  توصيات  تطبيق  لعدم  السبب  معرفة  نود  ك�   ،18 الـ  اىل  االقرتاع 

الوطنية حتى اليوم. والفيلم � يتطرق اىل تخفيض سن الرتشح اىل االنتخابات، والذي هو 

ايضا نقطة مهمة. 

محمد سعد، قطاع الشباب في تيار المستقبل:
لإلعالم.  الصورة  بعد  انسحبوا  الحارضين  النواب  من   3 لألسف 

الوزارة  انشطة  غالبية  فإن  والرياضة،  الشباب  لوزارة  بالنسبة 

الوطنية  الشبابية  السياسة  ان  ح�  يف  الرياضة.  حول  تتمحور 

حياتهم.  وتؤثر عىل  الشباب  تعني  التي  املواضيع  كل  اىل  تتطرق 

فل�ذا ال تُويل وزارة الشباب والرياضة االولوية ملوضوع السياسة 
الشبابية الوطنية، مع العلم ان الرياضة تجد بسهولة راع� لتمويل انشطتها. 

تاتيانا سكاف، مكتب االونيسكو:
ايضاً،  موجع  الصورة  اخذ  بعد  النواب  وإنسحاب  موجع،  الفيلم 

بنظري هي خلق  واالولية  كذلك.  موجع  الشباب  النواب  وغياب 

املستوى  للشباب. وسؤايل هو: هل هنالك عمل عىل  فرص عمل 

الترشيعي حول هذا املوضوع؟

يوسف البسام، التعبئة التربوية في حزب هللا:
الدعوة اىل هذا اللقاء ُوجهت اىل 128 نائب، وادÞ التوقعات هو 

ان يحرض كل نواب لجنة الشباب والرياضة النيابية. ف�ذا لديهم 

أهم من حضور لقاء حول مشاكل وحاجات الشباب اللبنا¹؟ لقد 

إجتمعنا، يف منتدى الشباب، مع  لجنة الشباب والرياضة النيابية 

عدة مرات يف السابق، وتقدمت اللجنة بعدة إقرتاحات قوان�. ولكن هنالك توصيات 

الوطنية تحتاج اىل قرارات غ¬ مستعصية. وانتم كنواب،  الشبابية  السياسة  يف وثيقة 

الوضع  ان  يق�  التوصيات. وكلنا عىل  للقيام بدوركم ومتابعة تطبيق هذه  مدعوون 

ان  خاصًة  لتطبيقها،  فقط  قرارات  اىل  تحتاج  توصيات  هنالك  ولكن  البلد،  يف  مأزوم 

مشاكل الشباب اللبنا¹ يف إزدياد. ك� نتمنى عىل وزير الشباب والرياضة دعوة الشباب 

لقاء، وسؤالهم عن حاجاتهم  الشبابية اىل  الشبابية والجمعيات  الحزبية  املنظ�ت  يف 

فالبطاقة  الشبابية...  التنمية  موضوع  يف  الوزارة  عمل  بصورة  ووضعهم  وإقرتاحاتهم، 

الشبابية التي كانت الوزارة تعمل عليها، ماذا حل بها واين هي اليوم؟

القوات  في  الطالب  مصلحة  شماس،  نديم 
اللبنانية:

ومن  نوابنا.  اىل  الوطنية  الشبابية  السياسة  توصيات  اخذنا  نحن 

الخالفية.. من املهم  العمل عىل تطبيق املواضيع غ¬  اليوم  املهم 

عملية  بخطى  نقوم  ان  علينا  بها،  والبّت  املواضيع  هذه  مناقشة 

تعود بالفائدة عىل الشباب اللبنا¹. 

ردود النواب على االسئلة اعاله
النائب سيمون ابي رميا:

إن الحضور الضعيف للنواب اليوم سببه ان الدعوة ُوّجهت اليهم 

مبارشًة قبل عطلة عيد الفصح املجيد. والحق مع الشباب فحضور 

ولكن  املهمة،  الشبابية  النقاشات  هذه  امام  جدا  خجول  النواب 

بعض النواب لديهم إجت�عات لجان، ولذلك � يحضوروا. 

كل نائب لديه خيار حر âعزل عن الكتلة النيابية التي ينتمي اليها، وهذا ينسحب عىل 

ة سابقاً تش¬ اىل ان %90 من مسؤويل القطاعات  موضوع الشباب. وهنالك دراسة ُمَعدَّ

الشبابية يف االحزاب يعتربون  ان املطلوب منهم تعبئة حضور وتنسيق امور لوجستية 

والتصفيق يف املناسبات الحزبية، وهؤالء يعانون من غياب صوتهم/ دورهم يف القرارات 

مشاركة  لتعزيز  الوزراء  ومجلس  النيا�  املجلس  عىل  الضغط  املهم  ومن  الحزبية. 

الشباب يف الحياة السياسية. 

انا   .æاك وبالنسبة ملوضوع تخفيض سن اإلقرتاع والرتشح، فنحن نؤجل املشكلة ليس 

تخفيض سن  لصالح  التصويت  (بعدم  اليها  انتمي  التي  النيابية  الكتلة  بقرار  التزمُت 

اإلقرتاع) ولكني ُمحبط، ك� ان دولة الرئيس سعد الحريري قال "انا ضد تخفيض سن 

قانون  مناقشة  لدى  املوضوع  بهذا  جميعاً  النظر  نُعيد  ان  اçنى  لألسف".  اإلقرتاع، 

اإلنتخابات النيابية املقبلة، عىل االقل النواب املوجودين هنا، اي التيار الوطني الحر، 

القوات اللبنانية، وحزب الوطني� االحرار. 

تمام العلي، قطاع الشباب في  تيار 
المستقبل: 

الشبابية  السياسة  وثيقة  توصيات  تطبيق  اآلن  حتى  يتم   �

الوطنية وال توصيات دراسات اُخرى تتعلق باملشاركة السياسية 

السياسية  االحزاب  يُلزم  قانون  املهم وضع  اللبنا¹. من  للشباب 

الحزب، داخل  القرار  الشباب عىل مستوى صناعة  دور  بتفعيل 

ليس فقط النضال الحزي بل املشاركة الحقيقية. ومن املهم كذلك إيجاد كوتا شبابية يف 

الرتشح لإلنتخابات (مثالً، إعفاء الشباب من رسوم الرتشح)، ك� من املهم تفعيل قانون 

العام  منذ  طالبية  انتخابات  ال  اللبنانية،  والجامعة  الطالب.  للشباب  بالساعة  العمل 

2008... وموضوع تأم� سكن الشبا� وموضوع البطاقة الشبابية.... وبالنسبة ملوضوع 

تعنيف/ رضب الطالب يف املدارس، اçنى لو يهتم رجال الدين بالدين ويرتكون السياسة 

واال سنبقى يف دوامة املشاكل هذه اىل ما ال نهاية. 

حزب  في  الطالب  مصلحة  هللا،  عبد  مروان 
الكتائب اللبنانية:

نحن مع تشكيل لجنة متابعة وتنظيم إجت�عات دورية مع وضع 

جدول اع�ل واضح ومحدد، ودعوة النواب املختص� الىى هذه 

االجت�عات. وبالنسبة لتخفيض سن االقرتاع اىل الـ 18، نحن معه 

العمل مع  ونحن  االنتخا�.  للقانون  شامل  إصالح  ضمن  من 

لكل االفرقاء السياسي� ولسنا مع  السيايس يف الجامعات عىل ان يكون فعاالً ومتاحاً 

هيمنة فئة معينة عىل العمل السيايس يف حرم الجامعات. إن العمل عىل تفعيل دور 

املدارس  املهني يف  التوجيه  تفعيل  املهم  اولوية، ومن  الوطنية لإلستخدام هو  الوكالة 

والجامعات.

جيلبير مشنتف، الحركة االجتماعية:
الشباب يختار إختصاصه الجامعي عىل سّن الـ 17، ولكنه ال يحق 

يتعلق  ما  يف   .18 الـ  سّن  عىل  الربملان  يف  ممثليه  يختار  ان  له 

بالعمل السيايس داخل الجامعات، نحن نلوم السياسي� ورجال 

السيايس  العمل  الطالب  ïارس  كيف  ننتقد  ال  ولكننا  الدين 

الطائفي داخل الجامعات. اما عن املشاركة النسائية يف الربملان، 
فهي ما زالت خجولة جداً، إذ اننا ما زلنا ننتظر من املرأة ان تهتم باالمور التنظيمية 

فقط.  بالرجل  القرار"  "صناعة  امور  تنحرص  ان  نقبل  اننا  ح�  يف  والتحض¬ية، 

وليم شارو، التيار الوطني الحر:
التي يعا¹ منها، ولكن من  الشباب املشاكل  من املهم ان يطرح 

الوزاء  ومجلس  النيا�  املجلس  عىل  حلول  إقرتاح  ايضاً  املهم 

إليجاد  مسؤولة  (فالحكومة  بها.  والبت  دراستها  منهم  والطلب 

فرص عمل للشباب، ورâا من املفيد إقرتاح فكرة ان يقّدم مرصف 

لبنان حوافز للرشكات التي توظف شباب..)

في  والتنشيط  المطالعة  مركز  عاد،  شربل 
القاع/ جمعية مسار:

كيف سأتشجع عىل البحث عن عمل عن طريق الوكالة الوطنية 

لإلستخدام يف ح� انه بإستطاعتي الحصول عىل وظيفة افضل عن 

مثل  الرسمية،  باملؤسسات  فالثقة  املسؤول.  او  النائب  طريق 

الوكالة الوطنية لإلستخدام، معدومة نتيجة تفّوق "الواسطة" عىل 
كل شيئ آخر. ك� كنا نتمنى حضور نواب لجنة الرتبية النيابية يف هذا اللقاء، خاصة ان 

الفيلم يعرض قضايا تربوية مهمة. 

بالنسبة ملوضوع َغلَبَة الرياضة عىل التنمية الشبابية يف وزارة الشباب والرياضة، هذا 

بالتنمية  تتعلق  منها   6 قوان�،  إقرتاحات   9 بـ  تقّدمت  عهدي  بداية  يف  وانا  صحيح. 

االولوية  نعطي  نيابية،  ورياضة  شباب  كلجنة  نحن  بالرياضة.  تتعلق  و3  الشبابية 

للشباب عىل الرياضة، ونأمل ان تحذو حذونا وزارة الشباب والرياضة. 

بالنسبة ملوضوع خلق فرص عمل للشباب: لقد قمنا بزيارة للوكالة الوطنية لإلستخدام، 

وتفاجأنا انهم عاطل� عن العمل. ومن الرضوري ان يكون لهذه الوكالة مكتب يف كل 

قضاء، عىل ان يكون عىل تواصل مع القطاع الخاص واملعني� اآلخرين...

ولألسف املواطنون يأتون الينا كنواب طالب� الوظائف، واال ال ينتخبوننا.

êوذج  êوذجاً،  وأرىس  درساً  اعطانا  الشبابية"  السياسات  حول  الشباب  "منتدى  إن 

التعاطي والتعاون الراقي ب� الشباب اللبنا¹ عىل إختالف إنت�ءاته السياسية والحزبية، 

وهذا لالسف ال نرتجمه نحن كنواب.

إن تشكيل لجنة متابعة هي رضورة يجب البدء بها. نحن نتابع مع جمعية مسار، ومن 

املهم مأسسة هذه املتابعة لتصبح دورية. 

ويجب البدء بالعمل عىل النقاط غ¬ الخالفية. وواحدة من اإلقرتاحات التي عملنا عليها 

هي عدم رضب التالميذ يف املدارس، اال ان هذا القرار تم تعديله مبارشًة بعد إقراره 

التايل إستناداً اىل امور فقهية.. والبطاقة الشبابية بدأنا العمل عليها... ومن املهم ان اش¬ 

هنا اىل ان "مطبخ اللجان" يعمل، وان كانت الهيئة العامة للمجلس النيا� ال تجتمع. 

النائب فادي كرم:
الكل ïكن ان يكون فعاال داخل االحزاب، وهناك تبدأ محاسبة النواب. يجب وضع 

الطاولة وتحويلها اىل نقاط للحوار. يف املايض، كنا نرمي خالفاتنا خلفنا  خالفاتنا عىل 

لتعود وتطفو امامنا. ال يجب النئي بالنفس عن خالفاتنا بل العمل عىل حلها. 

عمل الشباب ال ينحرص بالرياضة. عقل الشباب إبداعي، واإلنت�ء السيايس  ليس امراً 

معيباً، ولكن التبعية هي املعيبة. من املهم ان يسعى الشباب اىل تطوير احزابهم من 

خالل النقد البناء، ومن املهم ان يأخذ الشباب هذا الدور اليوم. 

النائب دوري شمعون:
الرياضة مهمة للجميع وليس للشباب فقط، ومن املهم إيالئها االهمية الالزمة.



  في الختام

النائب سيمون ابي رميا:
ومنتدى  النيابية  والرياضة  الشباب  لجنة  ب�  متابعة  لجنة  تشكيل  اهمية  نؤكد عىل 

الشباب حول السياسات الشبابية، وذلك للبدء بخطوات عملية لتطبيق التوصيات غ¬ 

الخالفية يف وثيقة السياسة الشبابية الوطنية. نحن جاهزون للقاء نهاية شهر نيسان، 

بداية ايار قضايا. 
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النائب خالد زهرمان:
حرّكوا                            الدولة.  مؤسسات  عىل  املشاكل  كل  نعلّق  ال  ان  املهم  من 

القضايا، إقرتحوا حلول، ونحن جاهزون للتعاون معكم حولها. 

 كمال شيا، جمعية مسار:      
الشباب يئس من العمل الترشيعي، رâا لبطء العملية الترشيعية، ك�

يعني          فهذا  القوان�،  غابت  إذا  ولكن،  ومشاكله..  حاجاته  ولتفاقم 

صحة           معاي¬  تطبيق  عدم  الس¬،  قانون  تطبيق  عدم  (مثالً:  املوت 

توصيات   وعىل  القوان�  تطبيق  عىل  العمل  املهم  ومن  الغذاء...). 

السياسة الشبابية الوطنية يف آن.  

الخطوة القادمة: 
سوف تعمل جمعية مسار على تحضير اإلجتماع 
االول للجنة المتابعة، على ان يتم التنسيق مع 
لجنة الشباب والرياضة النيابية ومنتدى الشباب 
حول السياسات الشبابية من اجل تحديد جدول 

عمل اإلجتماع وتاريخه. 



  مرفق 1: مقتطفات من كلمات كل من

     االستاذ سيمون ا� رميا، رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية

     االستاذ جوزيف سعد الله، رئيس دائرة الشباب يف وزارة الشباب والرياضة

     االستاذ ك�ل شيا، رئيس جمعية مسار 

االستاذ سيمون ابي رميا
طويل  "مسار  لديها  كان  التي  "مسار"  جمعية  عن  متحدثا  الندوة  رميا  ا�  افتتح 

لجنة  او  املؤسسات  مع  عمل  الذي  املد¹  املجتمع  يف  دينامية  خلق  يف  باملساهمة 

الشباب والرياضة إلقرار وثيقة السياسية الشبابية عام 2012".

ولفت اىل "إعداد جمعية مسار لفيلم تحت عنوان: "افتحوا الباب للشباب". وأشار اىل 

ان "الدولة اللبنانية مقرصة تجاه الشباب وتجاه املواطن اللبنا¹ فكيف بالحري عندما 

نتكلم عن التقص¬ وااله�ل بحق الشباب".

وقال: "يف ظل املؤسسات املعطلة يف لبنان نحاول قدر املستطاع ان نقدم خطوات نحو 

تحقيق الطموحات والتوصيات من خالل وثيقة السياسة الشبابية".

أضاف: "أهنىء من أعطى لهذا الفيلم هذا العنوان واذا كان هناك من باب مفتوح 

للشباب فهو لسوء الحظ باب الهجرة، فهناك 66 باملئة من الشباب خارج لبنان ينتمون 

اىل الفئة العمرية من الشباب اللبنا¹. نحن من املقرصين ونساهم يف هجرة اللبنا¹ 

الشباب يف  دور  "تحص�  اىل  ودعا  لبنان ومستقبله".  كارثة عىل صعيد  يشكل  وهذا 

لبنان".

االستاذ جوزيف سعدهللا
ثم تحدث ممثل وزارة الشباب والرياضة الذي شكر لجنة الشباب والرياضة لتنظيمها 

السياسة  وثيقة  لتفعيل  قوان�  اقرتاحات  لدينا  الوزارة  يف  "نحن  قائال:  الندوة،  هذه 

الشبابية التي اقرت عام 2012، وسننطلق منها كبادرة لتنفيذ خطط الشباب للمشاركة 

يف السياسة واالقتصاد". 

اىل  داعيا  كب¬ة"،  هناك هجرة  ان  بالعمل خصوصا  الشباب  دور  "تفعيل  وشدد عىل 

من  وعدد  جمعية   100 لديها  "الوزارة  ان  موضحا  للشباب"،  عمل  فرص  "ايجاد 

الجمعيات الكشفية فضال عن االندية الرياضية واالتحادات وتأخذ األخ¬ة الجزء االكرب 

من املساعدات"، متمنيا "ايجاد موازنة خاصة للجمعيات الشبابية".

االستاذ كمال شيا
املدنية  والجمعيات  الحزبية،  الشبابية  املنظ�ت  ممثيل  السادة  السعادة،  اصحاب 

والدولية، ومنظ�ت هيئة االمم املتحدة.

الشباب يجمعنا اليوم. شباب لبنان. ال مذهب وال طائفة، ال منطقة وال توجه سيايس. 

القضايا الشبابية هي التي تجمعنا. وما اكæ هذه القضايا. هي قضايا مواطنية. والشباب 

ليسوا مجرد فئة عمرية، بل هم مواطنون كاملو الكرامة والحقوق. وهم يعانون من 

çييز القانون ضدهم، استناداً اىل السن، وانطالقا من موروثات كث¬ة.

يتم تأجيل دور الشباب والشابات اىل الغد، ويتم اعتبارهم نساء ورجال الغد وليس 

الثقة بقدرات الشباب والشابات ما يعكس (رâا) انعدام ثقة  اليوم. تنعدم  مواطني 

االكرب سنا بانفسهم.  

الشبابية  التنمية  مستوي�:  عىل  الشبابية  التنمية  مجال  يف  مسار  جمعية  تعمل 

املُجتمعية (اي يف املجتمعات املحلية خارج ب¬وت) والسياسة الشبابية. نؤمن يف مسار 

ان التنمية الشبابية ال تستوي اال بتكامل املستوي�، العمل مع الشباب ومشاركتهم عىل 

ان  نؤمن  كذلك  شبابية.  سياسة  بوجود  اال  تكتمل  ال  التي  القرار  صناعة  مستوى 

الدولة  مع  تتعاون  وان  بعضها  مع  تعمل  ان  يجب  الشبابية  واملنظ�ت  املؤسسات 

لتحقيق التنمية الشبابية الوطنية. نحن نطمح اليجاد سياسات صديقة للشباب. (نعمل 

عىل السياسة الشبابية بالتعاون الوثيق مع منتدى الشباب حول السياسات الشبابية)

تعريف الشباب اللبنا¹:

     مواطنون كاملو الكرامة والحقوق

     الفئة العمرية -15 29 سنة (استناداً اىل خصائص اجت�عية واقتصادية يف لبنان) 

     حوايل %28 من مجمل السكان يف لبنان

     هم يواجهون التمييز ضدهم يف املجتمع ويف القوان�

التنمية   إنتاج  يف  الفئة  هذه  (أهمية  العاملة  القوى  من   %  41 الشباب  يشكل     

     االقتصادية)

     نسبة املهاجرين الشباب = %44 من اج�يل عدد املهاجرين الذكور 

     نسبة البطالة مرتفعة ب� الشباب= %66 من مجمل العاطل� عن العمل

     نسبة الهجرة مرتفعة ب� الشباب من حاميل الشهادات

     يُعاَملون كراشدين لناحية العقوبة، وكقارصين لناحية الحقوق

نيسان 2012 يف   3 واقرت يف  عام 2000،  الوطنية  الشبابية  السياسة  العمل عىل  بدأ 

مجلس الوزراء، وتبّنتها لجنة الشباب والرياضة النيابية يف 10 نيسان 2012 (هذا االقرار 

حّولنا من مطالب� اىل مفاوض�، ك� اصبح للدولة رؤية حول السياسة الشبابية). اليوم، 

نحن نعمل عىل تطبيق السياسة الشبابية بالتعاون مع املجلس النيا� ومجلس الوزراء 

والوزارات املعنية واالدارة العامة. فوثيقة السياسة الشبابية تحتوي عىل 136 توصية 

يتطلب  التوصيات  هذه  بعض  للتطبيق،  وبالنسبة  قطاعات.  خمسة  يف  ُمصنَّفة 

استحداث او تعديل قوان�، او قرارات وزارية او ادارية، او قرارات مجلس وزراء، او 

تعديل دستوري... وهذه املرة االوىل يف العا� العر� تَُقّر سياسة شبابية من الشباب 

باتجاه الدولة، دون إجراء اي تعديالت فيها.  

اهمية تطبيق السياسة الشبابية:

     التعاطي مع الشباب كمواطن� كاميل الكرامة والحقوق

     تحقيق املساواة ب� الشباب وسائر املواطن� (الراشدين)

     تحّد من العالقة الزبائنية، والتبعية، والطائفية

     تعزيز مشاركة الشباب الفّعالة (صناعة القرار)

     إن مشاركة الشباب تّرسع العملية التنموية الوطنية

     تعّزز ثقة الشباب بذواتهم واحرتامهم ألنفسهم 

     شباب فاعل يعي حقوقه

     إعطاء الشباب صالحيات ومسؤوليات

اخ¬ا، اوّد ان اركّز عىل النقاط ادناه، والتي من شأنها الدفع بإتجاه تطبيق السياسة 

الشبابية:

     تكرار هذه اللقاءات ب� الشباب وصانعي القرار، توثيقها ومأسستها 

     ان نخرج اليوم بلجنة متابعة حول قضايا الشباب والسياسة الشبابية

     رفع موازنة الشباب والرياضة. çك� موظفيها. متابعة االنجاز الكب¬ يف وزارة الشباب 

     والرياضة وهو استحداث مصلحة للشباب ويكون ذلك من خالل تفعيلها.

       ان يكون دور وزارة الشباب والرياضة محوريا ب� الوزارات الن الشباب هم 

     مواطنون ولهم مصالح يف جميع الوزارات وال يقترص التنسيق عىل طاولة مجلس 

     الوزراء في� يتعلق بقضايا الشباب.

     للتطبيق العميل نقرتح ايجاد صندوق للشباب يف وزارة املالية تديره وزارة الشباب 

     والرياضة والشباب ويرصف عىل قضايا الشباب يف جميع الوزارات واالدارات الرسمية

   (revolving fund) .وغ¬ها     

ختاما، اتوجه بالشكر اىل وزارة الشباب والرياضة عىل حضورها ودعمها الدائم للسياسة 

الشبابية. ك� اشكر سعادة االستاذ سيمون ا� رميا والنواب يف لجنة الشباب والرياضة 

ان  يسعني  ال  الحارضين.  النواب  اشكر جميع  ك�  املستمر.  والدعم  االستضافة  عىل 

الجامع يف احلك  اللقاء، دورهم  الشبابية النهم اصحاب  اشكر املنظ�ت والجمعيات 

ان  يجب  أوجدوه  الذي  النموذج  الشبابية، وهذا  السياسة  اقرار  كان سبب  الظروف 

يُطَّبق يف املدارس والجامعات. اهم اسباب نجاح هذا النموذج هو ان الشباب عملوا 

سلة  يف  إختالفها  عىل  توصياتهم  جميع  ووضعوا  السياسة  عن  بعيدا  قضاياهم  عىل 

واحدة، ومشوا بها سويا، و� يتحول هذا االختالف الجميل املتنوع اىل خالف.
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  مرفق 2: الئحة المشاركين في اللقاء

جمعية مسار/ عرض فيلم "افتحو الباب للشباب" يف املجلس النيا�/ 9 نيسان 2015/ الئحة املشارك�

االسم

النواب، وممثل وزارة الشباب والرياضة 

البريد االلكترونيالهاتفالمؤسسة#
نديم ش�س

محمد شعفاطي

تاتيانا سكاف

وسام نارص الدين

وليم شارو

م¬نا صباغ

اييل جميل

يوسف بسام

عدي ابو عمر

م¬نا الحر

جيلب¬ املشنتف

دموع رشقاوي

رشبل عاد

غايل عوض

جويل مطر

ساندي مطر

مارينا مخلوف

اولغا التوم

طارق حديفة

تسول¬ طاالتنيان

مايا داغليان

محمد املهتار

مسعود الصايغ

محمد سعد

مروان عبدالله

اس� قرداحي

سايكو سوغيتا

سعيد عيىس

حس� الحسيني

فادي الصايغ

عليا سهيد

çام عيل

احمد مهدي

عمر العاكوم

روي بّرو

وسيم بزيع

ك�ل شيا

رانيا السبع اع�

االستاذ سيمون ا� رميا، االستاذ فادي كرم، االستاذ دوري شمعون، االستاذ خالد زهرمان، االستاذ حكمت ديب، االستاذ عيل ع�ر، 

االستاذ جوزيف سعد الله (رئيس مصلحة الشباب يف وزارة الشباب والرياضة). 

القوات اللبنانية

جمعية ابناء صيدا البلد/ جمعية مسار

اليونسكو

تيار املستقبل

التيار الوطني الحر

British Council

British Council

حزب الله

تجمع شبيبة ع� قنيا

جمعية تنظيم االرسة

الحركة االجت�عية

تيار املستقبل

مركز املطالعة والتنشيط الثقايف – القاع/ جمعية مسار

مركز املطالعة والتنشيط الثقايف – القاع/ جمعية مسار

مركز املطالعة والتنشيط الثقايف – القاع/ جمعية مسار

مركز املطالعة والتنشيط الثقايف – القاع/ جمعية مسار

مركز املطالعة والتنشيط الثقايف – القاع/ جمعية مسار

مركز املطالعة والتنشيط الثقايف – القاع/ جمعية مسار

الحزب الدïقراطي اللبنا¹

حزب الطاشناق

حزب الطاشناق

الحزب الدïقراطي اللبنا¹

الحزب الدïقراطي اللبنا¹

تيار املستقبل

حزب الكتائب اللبنانية

UNFPA

UNESCO

Lebanese Transparency Association

اتحاد املقعدين اللبناني�

اتحاد املقعدين اللبناني�

مؤسسة أبعاد

تيار املستقبل

منظمة الشباب التقدمي

حزب الوطني� االحرار

حزب الوطني� االحرار

االخرض الجنو�

جمعية مسار

جمعية مسار

70-924657

76-889237

03-443199

03-472904

70-6666 44

03-817997

71-802528

03- 384970

70- 141087

71- 483377

70-183128

71-236146

71-823708

71-579446

71-835343

76-141490

71-590551

03-790490

71-196206

71-233024

70-699495

70- 282555

03- 386224

03-654738

71- 910452

03-667526

70-901098

70-193828

03-910130

03-743878

70- 567891

71-111137

71-444648

70-450144

71- 491515

01- 348411

01- 348411
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nadimchammas@hotmail.com

Mohammad-shaafati@hotmail.com

t.skaf@unesco.org

Wisso1984@hotmail.com

Wcharo@sharingem.com

Mirna.sabbagh@lb.britishcouncil.org

Elie.gemayal@lb.britishcouncil.org

Youse{assam1971@hotmail.com

Mirna.elhorr@gmail.com

Gilber.a.mchantaf@hotmail.com

Doumouh.charkawi@gmail.com

Charbel.aad@live.com

Gaya-aad@hotmail.com

Joey-mattar@hotmail.com

Sandy_mattar@hotmail.com

Marina_makhlouf@hotmail.com

Olga-eltom@hotmail.com

Tarek.hdayfeh@hotmail.com

Tsoler.19@hotmail.com

Maria.daghalian@live.com

Masoud_alsayegh@live.com

Saad-enzol@hotmail.com

marwan-abdallah@hotmail.com

kurdahi@unfpa.org

s.sugita@unesco.org

Said.issa@gmail.com

Hussein1983@gmail.com

Fadialsayegh69@gmail.com

Aliya.souhaid@abaadmena.org

tammamalifyld@gmail.com

Ahmad.mahdi@pyo.org.lb

Omar.alakoum@yahoo.com

berroroy@hotmail.com

wasimbzeih@hotmail.com

 kamalshayya@hotmail.com

rania@masarlb.org
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