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صوت شباب عكّار 
نداء لغٍد أفضل



صوت شباب عكّار 
نداء لغٍد أفضل

عائشة مرشف



شكر وتقدير

والشابات  الشبّان  بجميع  وإعجابها  وتقديرها  امتنانها  عميق  عن  تعّب  أن  »مدى«  لجمعية  بّد  ال  البداية،  يف 
املشاركني يف املجموعات الشبابيّة األربعة لبلدات حرار، قبعيت، رحبة وتكريت، الذين أّمنوا الجزء األكب من 
البيانات الرضورية لهذه الدراسة. فمن دونهم، ملا كان إنجازها ممكناً. وتوّجه »مدى« الشكر أيضاً إىل املدرّب 
الشباب ومتكينهم يك يصبحوا أعضاء ناشطني يف مجتمعاتهم، وكذلك إىل  بناء قدرات  الذي عمل عىل  الرئييس 
املجموعات  وشابات  شبّان  إميان  ترسيخ  يف  نجحوا  املتواصلنَي  ودعمهم  تشجيعهم  وبفضل  الذين  املنّشطني 
رحبة  قبعيت،  لبلديات حرار،  امتنانها  عن  تعرب  أن  »مدى«  توّد  وأيضاً،  إيجايب.  تغيري  إحداث  بقدرتهم عىل 
»مدى«  وتتقّدم  الكبري.  نجاحه  يف  مساهمة  املرشوع  فرتة  طيلة  الشبابيّة  املجموعات  دعمت  التي  وتكريت 
قيّمة ونظرة عميقة  الدراسة وقّدمت معلومات  التي شاركت يف هذه  املؤثّرة  بقيّة األطراف  بالشكر من  أيضاً 
حول أوضاع الشباب يف عّكار، وهم عىل وجه التحديد: أعضاء لجان دعم املجموعات الشبابيّة األربعة، مديرو 
املدارس، املدرّسون واألهل باإلضافة إىل أعضاء مجالس األهل واللجان النسائيّة واملنظامت غري الحكومية املحلية. 
الدولية )CIDA( والبنامج اإلقليمي لحقوق اإلنسان  للتنمية  الكندية  الوكالة  أخرياً، وليس آخراً، تشكر »مدى« 

وبناء السالم )RHRPF( اللذين آمنا بالشباب ووفّرا التمويل الذي سمح لهؤالء بإيصال صوتهم.

مالحظة

املجتمع  والراشدون يف  الشباب  عنها  عّب  التي  اآلراء  الدراسة، هي  تتضّمنها هذه  التي  والتوصيات  التحديات 
أو  الدولية  للتنمية  الكندية  الوكالة  أو  العّكاري. وهي ال تعكس بالرضورة وجهات نظر وآراء جمعية »مدى« 

البنامج اإلقليمي لحقوق اإلنسان وبناء السالم.

بريوت، آذار 2012

للحصول عىل املعلومات املتعلّقة بهذا املنشور، ميكنكم اإلتصال بجمعية مدى:

www.mada.org.lb | | فاكس:  بريد إلكرتوين: mada@mada.org.lb | هاتف: 
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الشباب قّوة هائلة بإمكانها بناء أّمة أو تقويضها. وقد بنّي الربيع العريب الدور الفاعل الذي ميكن للشباب تأديته لتطوير 
بالدهم واإلطاحة بأنظمة امتّد حكمها عىل عقود عّدة. فالشباب ميلكون طاقة ال حّد لها ورؤية جديدة وحيويّة متدفّقة، ويف 
حال تّم توجيه هذه الطاقة بالشكل الصحيح وكذلك اإلفادة منها، قد تتحّول إىل مصدر مهّم للتنمية اإلقتصادية واإلجتامعية.

عّكار منطقة ريفيّة معزولة نسبياً يف شامل لبنان، تتميّز بكثافة سكانية مرتفعة. تحيص عّكار أعداداً كبرية من الشباب، يف 
حني تسّجل معّدل إعالة هو األعىل يف لبنان. تعّد عكار من بني املناطق األكرث حرماناً يف البالد، وتعاين من الفقر والبطالة 
ورداءة البنى التحتية والدعم املحدود من القطاع العام واملجتمع املدين. الشباب يف هذه املنطقة االراكدة إقتصادياً يفتقرون 
إىل الدعم، يف ظّل محدوديّة الفرص. هم مهملون ومهّمشون، وغالباً ما يراهم املجتمع عبئاً عليه بدالً من اعتبارهم إمكانية 

كبرية لتحقيق النمو. وما زالت طاقتهم وقدراتهم غري مستغلّة بعد.

تهدف دراسة »صوت شباب عكار« إىل إظهار واقع الشبّان والشابات الذين يعيشون يف هذه املنطقة املهّمشة، التحديات 
التي يواجهونها يف حياتهم اليوميّة وما هم بحاجة إليه ليتمّكنوا من تحقيق كامل قدراتهم.

املنهجّية

تأيت هذه الدراسة كمجهود مشرتك بني »منتدى شباب عّكار« وجمعية »مدى«. هي نتيجة عملية امتدت عىل سنة كاملة 
تحديد  بغية  عّكار،  أعايل  نطاق  يف  مختلفة  وإجتامعية  طائفية  سياسيّة،  خلفيات  من  عّكاريني  وراشدين  شباباً  وجمعت 
املشاكل التي تواجه شباب هذه املنطقة وحاجاتهم. هذه الدراسة هي وثيقة منارصة تعّب عن هموم شباب عّكار وتهدف 
إىل تحريك أكب عدد من الفاعلني للعمل عىل تحسني ظروف عيش شباب هذه املنطقة ودعمهم يف التحرّك باتجاه إدراك 

حقوقهم. 

استخدامها  ميكن  والصّحي،  الرتبوي  اإلقتصادي،  اإلجتامعي،  الدميوغرايف،  الوضع  حول  معلومات  من  التقرير  هذا  يتألف 
لتحديد املجاالت حيث تستطيع التدخالت والتغيريات يف السياسات أن تحقق األثر األكب. تتناول الدراسة خمسة مجاالت 
أساسيّة للتدخل بهدف التنمية الشبابيّة، وهي: الصحة، التعليم، اإلقتصاد واملجال السيايس واإلجتامعي. وقد تّم تحليل حالة 
كّل واحٍد من املجاالت ذات األولويّة، تاله توصيات واضحة ترتكز عىل الحاجات التي عّب عنها الشباب والراشدون يف عّكار. 
الشباب يف عّكار، من جهات مانحة وأطراف فاعلة  العمل عىل قضايا  للراغبني يف  أداة مفيدة  يوفّر  أن  التقرير  يأمل هذا 

حكوميّة وتنمويّة.

طرق جمع البيانات

والتدخالت  والتوصيات  التحديات  وتستند  عّكار.  يف  بالشباب  تتعلّق  وإحصاءات  ببيانات  الدراسة  إلغناء  مراجعة  أُجريت 
املقرتحة عىل آراء الشباب واألطراف الفاعلة املستخرجة من تقييم مجتمعّي شامل تضّمن ما يأيت:

ππ ،أربعة تقييامت ميدانية ملشاكل الشباب وحاجاتهم، شملت عنارص شابة من أربع بلدات يف عّكار هي حرار
قبعيت، رحبة وتكريت.

ππ.تحليل املشاكل والحاجات التي صاغتها املجموعات الشبابيّة األربعة
ππ.”خطة منارصة من إعداد “منتدى شباب عّكار
ππ.ورشة عمل حول مشاكل الشباب وحاجاتهم ُعقدت مع أربع لجان دعم للشباب

مقّدمة
acUdeacUdeacUacUde
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ππ واملدرّسني األهل  سيام  ال  عّكار،  أعايل  يف  املحيل  املجتمع  يف  الفاعلة  األطراف  مختلف  من  تركيز  مجموعات 
ومجالس األهل.

ππ.سلسلة من املقابالت مع مديري املدارس، البلديات، اللجان النسائية واملنظامت غري الحكومية املحلية

معلومات خلفّية

والنهوض  السالم  بناء  املحلية،  التنمية  الشباب يف  تعزيز مشاركة  املركز:  إىل  األطراف  الدراسة جزء من مرشوع »من  هذه 
السالم،  وبناء  اإلنسان  لحقوق  اإلقليمي  البنامج  خالل  من  الدولية  للتنمية  الكندية  الوكالة  من  املموَّل  اإلنسان«  بحقوق 
واملنّفذ من قبل جمعية »مدى«. يهدف املرشوع إىل متكني وتوحيد الشباب من خلفيات سياسيّة ودينية مختلفة ليصبحوا 

عوامل تغيري يف مجتمعهم، ينارصون لحقوقهم ويشاركون بنشاط يف التنمية املحلية وبناء السالم.

عّكار( ضّمت  أعايل  )يف  وتكريت  رحبة  قبعيت،  حرار،  بلدات  يف  شبابية  مجموعات  أربع  أُنشئت  املرشوع،  هذا  إطار  يف 
صغرياً  وأعّدت مرشوعاً  القدرات  لبناء  برنامجاً  كّل مجموعة  تابعت  عاماً.  و24   15 بني  أعامرهم  تراوحت  وشابة  شاباً   125
ونّفذته يف بلدتها، كام قيّمت مشاكل واحتياجات الشباب يف مجتمعها املحيل، وتواصلت مع بلدياتها ونارصت لتحسني واقع 
للمنارصة  الشبابيّة األربعة حول مشاكلها وحاجاتها املشرتكة، وصاغت خطّة عمل مشرتكة  الشباب. وتوّحدت املجموعات 
وأنشأت منتداً للشباب داعية املجموعات الشبابيّة األخرى يف عكار لإلنضامم إليها والعمل عىل جعل صوت الشباب العّكاري 
البلدات  للشباب يف  لجان دعم  أربع  إنشاء  للشباب من خالل  املحلية  املجتمعات  فّعل املرشوع دعم  إىل ذلك،  مسموعاً. 
تتألف من األطراف الفاعلة األساسية )البلدية، املدرّسني، املدراء، مجلس األهل واملنظامت غري الحكومية(. كذلك، نُظّمت 

ورشة عمل حول حقوق الشباب بهدف النقاش وتبادل األفكار املتعلّقة مبشاكل الشباب وحاجاتهم.
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حقائق وأرقام

ππ.تسّجل عّكار أعىل معدالت الفقر عىل الصعيد الوطني: تعاين 63% من األرُس من الفقر

ππ.12,5% من العدد اإلجاميل للمحرومني يف لبنان يعيشون يف عّكار

ππ.معّدل الدخل الفردي يف عّكار هو األدىن يف لبنان

ππ ل عىل  73,1% من سكان عّكار يعيشون بأقل من 107 دوالرات أمريكية شهرياً، يف حني تسجَّ
        الصعيد الوطني نسبة 38,9% من مجموع اللبنانيني.

ππ1.)%34,1( مقارنة مع املعدل الوطني )%معدل النشاط اإلقتصادي منخفض )26,2

ππ2.)%5,2( ًمشاركة النساء يف الحياة اإلقتصادية تأيت منخفضة جدا

ππ.)%86,6( نسبة اإلعالة العمرية هي األعىل عىل الصعيد الوطني

ππ3.41% من سكان عّكار هم دون سن الخامسة عرشة

ππ %28,4يلتحق الذكور بالقوى العاملة يف سن مبكرة جداً: 3,8% يف الفئة العمرية 10- 14 سنة و 
        يف فئة 15- 19 سنة.4

ππ5.معّدل البطالة يف عّكار 13,5%، والنسبة األكب منهم من الشباب

ππ6.%20 تصل نسبة بطالة الشباب يف عّكار إىل 40%، يف حني تبلغ عىل املستوى الوطني

ππ.يسّجل معدل الهجرة إىل الخارج 25% مقارنة مع عدد السكان املسّجلني

ππ.)تعتب عّكار القضاء الريفي األول يف لبنان )80% من السكان ريفيّون

التحّديات التي تواجه الشباب

s  .يعاين شباب عّكار الذين يعيشون يف أكرث مناطق لبنان حرماناً، من الفقر املزمن مع أمل ضئيل يف ما يتعلّق باملستقبل
فاألوضاع املاديّة لعدد كبري من العائالت تؤثر سلباً عىل إمكانية حصول الشباب عىل التعليم والرعاية الصحيّة. كذلك، 
فإّن اإلرتفاع املسّجل يف األسعار خالل السنوات األخرية ساهم أكرث فأكرث يف تديّن ظروف املعيشة، األمر الذي جعل من 
الصعب عىل عدد كبري من العائالت تأمني حاجاتها األساسية. أما مساهمة النساء يف مدخول العائلة فهي جد منخفضة، 

عىل خلفيّة التقاليد التي تحّد من مشاركة املرأة يف الحياة اإلقتصادية.

s  يضطر عدد كبري من الشبّان يف عّكار إىل التخيّل عن دراستهم، بهدف مساندة عائالتهم مادياً. وألنّهم ال ميلكون سوى
مهارات ضئيلة أو أخرى ال تتناسب مع احتياجات السوق، ينتهي بهم األمر كعامل مياومني يف أعامل غري ماهرة يف املدن 
الكبى، فال يستفيدون من الضامن اإلجتامعي كام ال تتوفّر أي قوانني لحاميتهم. وغالباً ما يجدون أنفسهم يف النهاية 
عاطلني عن العمل. وأوضح الشباب أن معّدالت الترسّب املدريس املرتفعة واألوضاع امليؤوس منها التي تواجه عدداً كبرياً 

الشباب واإلقتصاد
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من هؤالء الشّبان غري املؤهلني تشكل مشكلة أساسية يف مجتمعهم. وأفادوا أن عدداً كبرياً من الشباب من حولهم تركوا 
املدرسة قبل أن يتمكنوا من تطوير أية قدرات تسمح لهم بكسب لقمة العيش وبناء مستقبل ألنفسهم. وتجدر اإلشارة 

إىل أن عّكار تفتقر إىل مؤسسات تعليميّة تساعد الشباب العاملني واملترّسبني عىل تطوير إمكانياتهم. 

s  تواجه الشباب مشكلة أساسيّة أخرى أال وهي النقص يف فرص العمل يف عّكار. ويعيد هؤالء السبب خصوصاً إىل النظام
ونشاط  مناطقي  تفاوت  إىل  يؤّدي  الذي  األمر  عّكار(،  )مثل  األطراف  يطال  الذي  الحكومي  واإلهامل  املركزي  اإلداري 
إقتصادي ضعيف جداً يف عكّار. إىل ذلك، أّدت اإلستثامرات العامة إىل بنى تحتية دون املستوًى )سوء الطرقات( األمر 
وجود  ل  يسجَّ بالكاد  وبالتايل،  املنطقة.  يف  مشاريع  إقامة  عىل  اإلقتصادية  املؤسسات  وال  املستثمرين  يشّجع  ال  الذي 
الزراعة  أما  نوعها.  كان  مهام  اإلقتصادية  الحركة  إىل  القرى  غالبية  تفتقر  كام  عّكار،  يف  وتجارية  إقتصادية  مؤسسات 
التي كانت تشّكل سابقاً القطاع اإلقتصادي األسايس يف عّكار، فقد شهدت خالل السنوات األخرية تراجعاً، يف حني يجد 

املزارعون صعوبة لتسويق منتجاتهم ومنافسة البضائع التي تنتجها املجتمعات الزراعية الحديثة.

s  .تقترص فرص العمل املتوّفرة للشباب يف عّكار عىل األعامل الزراعية وصيد األسامك والتعليم وبعض العاملة غري املاهرة
إىل ذلك، يعتب االلتحاق بالجيش اللبناين وبقوى األمن الداخيل، خياراً متاحاً أمام هؤالء.

s  يف ظل غياب فرص العمل يف عّكار، يرتك عدد كبري من الشباب )غالبيتهم من الذكور( قراهم ويتوّجهون إىل املدن الكبرية
بحثاً عن العمل. والذين ينجحون يف مهمتهم، يضطرون إىل التنقل يومياً بني مكان سكنهم وموقع عملهم، فيجتازون 
بالتايل مسافات كبرية ويقضون ساعات عّدة عىل الطرقات. أما الذين يستطيعون تحّمل كلفة اإليجار، فهم ينزحون إىل 

املدن وال يعودون إىل املنطقة إال خالل عطل نهاية األسبوع أو األعياد.

s  من جهته، جعل اإلرتفاع الهائل يف أسعار املحروقات خالل السنوات األخرية عملية التنّقل بني القرى واملدن غري ميسورة
التكلفة، األمر الذي أعاق أكرث فأكرث فرص الشباب يف العمل.

s  يشّكل النقص يف فرص العمل يف عّكار عائقاً بالنسبة إىل الشابات خصوصاً، األمر الذي يؤثّر سلباً عىل استقالليتهن املاديّة
مبا أن عدداً كبرياً من العائالت تعتب ترك الشابات منزل العائلة بهدف العمل أمراً غري مناسب.

s  بالشباب يدفع خصوصاً  عائقاً  يشّكالن  أمران  املتدنية  واألجور  لبنان  يف  العمل  فرص  النقص يف  أّن  أيضاً  الشباب  رأى 
املتعلمني واملؤهلني إىل الهجرة باتجاه دول الخليج أو الغرب. لكن كرث هم الشباب الذين يعجزون عن اإلنتقال إىل املدن 
وإىل خارج البالد، لذا يلزمون منزل العائلة من دون أن يتمكنوا من العثور عىل عمل ما. فيشعرون بأنهم عدميو الجدوى 

وأنهم يشّكلون عبئأً ثقيالً عىل عائلتهم.
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s  أيضاً هؤالء بل  املؤهلني  املترّسبني غري  الشباب  الشباب يف عّكار، وهي ال تطال فقط  البطالة كأبرز مشكالت  ُصّنفت 
املتعلّمني. فعدد كبري من الشباب املتعلّمني اختاروا مجاالت تخّصصهم من دون أن يأخذوا بعني اإلعتبار متطلبات سوق 
العمل. واختصاصاتهم املختارة تلك، غالباً ما تكون فائضة يف لبنان. إىل ذلك، يعتب النقص يف الخبة العملية أيضاً عائقاً 
أمام دخول هؤالء الشباب سوق العمل. من جهة أخرى، غالباً ما تكون لغاتهم األجنبية ومهاراتهم املعلوماتية ضعيفة، 

كام أنهم غري مضطلعني كفاية عىل كيفية سري عملية التوظيف واملقابالت الخاصة بالعمل.

s  ذكر الشباب الطائفية واملحسوبيات كعائق أسايس يحول دون املساواة يف النفاذ إىل سوق العمل، خصوصاً بالنسبة إىل
الفئة األكرث حرماناً. فالوظائف غالباً ما تأيت محكومة مبعياري الواسطة واملحسوبيات الطائفية وتوزَّع عىل هذا األساس 

بدالً من أن تكون عىل أساس الجدارة. وغالباً ما يسّجل  وجود متييز طائفي يف مكان العمل.

s .أشار الشباب إىل أّن الفساد اإلداري واستغالل املراكز لرسقة املال العام يشكالن أيضاً تحّدياً يف املجتمع يطال اإلقتصاد

s  الحلم الشباب ال يجرؤون حتى عىل  إقتصادية وإجتامعية كبرية. عدد كبري من  يؤّديان إىل مشكالت  والبطالة  الفقر 
بالزواج وتأسيس عائلة، إذ إنهم عاجزون مع ارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء عن رشاء منزل أو تشييد واحد. كذلك 
فإن القروض السكنية ذات الفوائد املنخفضة غري متوفّرة. أما ارتفاع أسعار اإليجار فقد جعل إمكانية استئجار منزل يف 

املدن الكبى أمراً شبه مستحيل.

s  .املتاحة والفرص  املجاالت  وقلّة  اإلقتصادية  الضغوطات  خلفيّة  عىل  كبري  بشكل  الشباب  بني  اإلكتئاب  حاالت  تزداد 
فيشعر عدد كبري من الشباب خصوصاً هؤالء العاطلني عن العمل، باإلحباط املرتبط بعدم املساواة الحالية، األمر الذي 

يجعلهم أكرث عرضة للسقوط بني أيدي املجموعات املتطرّفة التي غالباً ما تقّدم لهم حوافز مادية.

الحاجات والتوصيات

q  تأمني الوظيفة عىل أساس الجدارة والعمل عىل إلغاء الفساد اإلداري والطائفية واملحسوبيات من املجتمع اللبناين كام
من الحكومة، وذلك من خالل تعزيز الشفافيّة واملساءلة يف الؤسسات العامة. كذلك، إرساء قوانني تعاقب مرتكبي الفساد 

اإلداري والواسطة، ويف الوقت نفسه وضع آلية عمليّة وفعالة ملراقبة هؤالء والتبليغ عنهم.     

q  تنمية مناطقية متوازنة إنجاز  أكب بهدف  استقاللية  املحلية  السلطات  تُعطى  اإلدارية بحيث  الالمركزية  نظام  تطبيق 
تضمن النمو املتساوي.

q  بهدف معالجة مشكالت عّكار من جذورها، يطالب الشباب بالتزام حكومّي جّدي وبربنامج إمنايئ شامل من شأنهام أن
يدعام ويعّززا النشاط اإلقتصادي يف املنطقة من خالل خلق فرص عمل وتحسني معيشة عائالت عّكار. وال بّد أن يتضّمن 

هذا البنامج الخطوات اآلتية:

ππ.رصد املوارد املالية الالزمة من استثامرات حكومية وأخرى من القطاع الخاص، بهدف تعزيز اإلقتصاد املحيل
ππ ًجذبا أكرث  البيئة  جعل  بهدف  واإلنرتنت،  الكهرباء  املياه،  بالطرقات،  املتعلقة  األساسية  التحتية  البنى  تحسني 

للمستثمرين واألعامل.
ππ.ًتوسيع وتشغيل مطار القليعات بحيث يصبح مطاراً دوليا
ππ النهوض بالقطاع الزراعي يف عكّار من خالل: تأهيل البنى التحتية الزراعية وتأمني القروض والتدريب التقني

املنتجات  لبيع  أسواق  فتح  بهدف  التسويق  عملية  تطوير  إىل  باإلضافة  وتقنيّاتها،  الزراعة  أساليب  وتحسني 
الزراعية، وكذلك تأسيس مصانع لإلنتاج الزراعي والغذايئ ورفع كفاءة التعاونيات. 

ππ.تشجيع قيام مشاريع ومؤسسات صناعية وتجارية يف عّكار
ππ.تطوير قطاع السياحة من خالل الرتويج لرثوة عّكار البيئية واألثرية
ππ.فتح فروع ملصارف وأخرى إلدارات حكومية يف عّكار
ππ.إنشاء برنامج قروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف عّكار
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q .خلق فرص عمل للشباب يف عّكار من خالل دعم اإلقتصاد املحيل وتشجيع أصحاب األعامل عىل توظيف الفئات الشابّة

q .تنظيم معارض لفرص العمل وفتح مكتب توظيف يف عّكار يهتّم مبساعدة الشباب عىل العثور عىل عمل

q  تأمني مرافق تعليمية بديلة للشباب العاملني واملترّسبني، بهدف متكينهم من متابعة دراستهم وتطوير مهارات مطلوبة
يف سوق العمل.

ππ ،املطلوبة العمل  بتدريب مهني عميل يف مجاالت  املؤهلني  الشباب غري  الريادة وتزويد  الشباب عىل  تدريب 
امليدان يجعلهم  تدريب عميل يف  إىل  باإلضافة  العثور عىل وظائف. ويأيت ذلك  وذلك بهدف مساعدتهم عىل 

مرّشحني أكرث جذباً لألعامل املطلوبة.
ππ  .تزويدهم باإلئتامنات الصغرية حتى يتمكنوا من إنشاء مشاريع

q  تطوير حلقات اتصال ما بني النظام التعليمي وسوق العمل، وذلك بهدف مالءمة الربنامج التعليمي مع املهارات املطلوبة
يف سوق العمل وجعل التدريب العميل إلزامي.

q  إنشاء مراكز خاصة تؤّمن للشباب خدمات التوجيه املهني وبرامج مهنية من شأنها تزويدهم باملهارات املطلوبة حتى
يتمكنوا من دخول سوق العمل، مبا يف ذلك التدريب عىل تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت واللغات األجنبية باإلضافة 

إىل ورش عمل حول عملية التوظيف )املقابالت الخاصة بالعمل وكتابة السرية الذاتية(.

q  خطة نقل ميسورة إرساء  أماكن سكنهم وأماكن عملهم ودراستهم من خالل  الشباب بني  التحرّك لدى  قابلية  تحسني 
التكلفة ومنظمة باإلضافة إىل إصالح الطرقات وتخفيض أسعار املحروقات.

q  تأمني منشآت سكنية مدعومة من قبل الحكومة يف املدن أو قروض بفوائد منخفضة حتى يتمكن الشباب من بناء منازل
لهم يف قراهم.

q .زيادة الحد األدىن لألجور وإرساء قوانني لحامية املستهلك من ارتفاع األسعار الذي ال يُحتمل

q  تعزيز مشاركة النساء يف الحياة اإلقتصادية من خالل تنظيم تدريبات مهنية لهن تساعدهن يف تأمني مدخول ما، وذلك
مبوازاة إقامة حلقات توعية للمجتمع حول حقوق املرأة.
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حقائق وأرقام

ππ7.)%13,6 تسّجل عّكار أعىل معدالت األميّة يف البالد، مع 30,5% )لبنان

ππ تسّجل عّكار مستويات متدنيّة لإللتحاق الدرايس يف مختلف مراحل التعليم: 83,5% من الفئة 
        العمرية )6 – 12( سنة و39,3% من فئة )15 – 19( سنة و11,1% من فئة )20 – 24( سنة.8

ππالجامعي مع 3% من الطالب )لبنان التعليم   تسّجل عّكار أدىن مستوى لإللتحاق يف مرحلة 
.)%9,4        

ππ.)%9,3 نسب الرّسوب مرتفعة جداً، خصوصاً يف الصف الرابع أسايس مع 33,3% )لبنان

ππ تسجل عّكار أعىل نسبة من التأّخر الدرايس: 14,1% من الفئة العمرية )15 – 19( سنة ال يزالون 
        يف املرحلة اإلبتدائية )لبنان %3,5(.9

ππ.تأيت نسب الترّسب املدريس يف عّكار ضعفّي املعّدل الوطني، ابتداًء من الصف الرابع أسايس

ππ نسب اإلناث إىل الذكور يف املرحلة اإلبتدائية 102% ويف املرحلة املتوسطة 123,7% ويف املرحلة 
        الثانوية %143,6.10

التحّديات التي تواجه الشباب 

s  ًأساسيا عامالً  الفقر  ويعتب  منطقتهم.  يف  املرتفعة  املدريس  الترّسب  نسبة  هو  الشباب  إليه  أشار  الذي  األول  التحّدي 
مينع الشباب من تطوير قدراتهم القصوى. فمع مستويات دخل متدنيّة وارتفاع عدد األطفال يف العائلة الواحدة، يأيت 
التعليم )مبا يف ذلك تكاليف املدارس الرسمية( غري ميسور التكلفة بالنسبة إىل األهل. وتأيت نسبة اإللتحاق املدريس يف 
كافة املراحل متدنيّة مقارنة مع املعدل الوطني، كام أن نسبة كبرية من الشبّان يترّسبون دراسياً قبل أن يكملوا املرحلة 
املتوسطة، وذلك لإللتحاق بالقوى العاملة وملساندة عائالتهم. وال توفّر القرى وسائل تعليمية بديلة للتالميذ األكب سناً 

ولألميني وللمترّسبني الذين يرغبون بإكامل دراستهم.

s  .اشتىك الشباب أيضاً من نوعية الخدمات التعليمّية دون املستوى املتوفّرة يف منطقتهم، خصوصاً املؤسسات الرسمية
فأبنية املدارس ومالعبها هي يف حالة سيئة يف حني أن الصفوف تفتقر إىل التجهيزات الالزمة باإلضافة إىل كونها باردة 
التي  الالزمة واألجهزة  التعليمية واملواد  املرافق  إىل  املدارس  تفتقر  إىل ذلك،  بالتالميذ.  ما تكون مكتظة  ورطبة وغالباً 
من جهة  واملكتبات(.  املختبات  البرصية،  السمعية  التجهيزات  الكومبيوتر،  )أجهزة  للتالميذ  جذباً  أكرث  التعليم  تجعل 

أخرى، ال تتوفر األنشطة الالصفيّة يف غالبية املدارس، كالفنون والرياضة.

الشباب والتعليم
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s  .ذكر الشباب املؤهالت املتواضعة ال بل الضعيفة للهيئة التعليمية واإلدارية عىل أنها عامل يؤثّر سلباً عىل جودة التعليم
فاملدرّسون غري مؤّهلني كفاية باإلضافة إىل نقص يف امتالكهم أساليب التعليم التفاعيل وإدارة الصف، كام أن كثريين ال 
ميلكون شهادة متخصصة يف املادة التي يدرّسونها. ويقّدم املنهاج بأسلوب تقليدّي ممّل، األمر الذي يجعل التعلّم أقل 
جذباً للتالميذ. من جهة أخرى، يعاين هؤالء نقصاً يف التوعية حول الصعوبات املحّددة التي تواجه املراهقني باإلضافة إىل 

الحاجات الخاصة املتعلقة بالتالميذ الذين يشكون من صعوبات يف التعلّم.

s  إعتُبت اللغة الفرنسّية الضعيفة يف أوساط التالميذ وكذلك املدرّسني يف املدارس الرسمية، عائقاً أساسياً أمام فهم الكتب
اإلنكليزية  للغة  حصص  إىل  عّكار  يف  كثرية  مدارس  تفتقر  ذلك  إىل  الدرايس.  الفشل  إىل  يؤّدي  الذي  األمر  املدرسية، 
واملعلوماتية، األمر الذي يشّكل عائقاً أمام التالميذ لدخول الجامعات أو سوق العمل. وتفتقر غالبية القرى إىل مكتبات 
ومراكز تعليمية وثقافية وأخرى متخّصصة باألبحاث. وإذا ما أراد الشباب متابعة دروس يف اللغات أو يف املعلوماتية، 

عليهم أن يتوّجهوا إىل مركز القضاء أو إىل طرابلس.

s  العايل. أما املدارس التعليم  عدم توّفر خدمات  وإىل  الثانوية والتقنية واملهنية  نقص كبري يف املدارس  تعاين عّكار من 
وتقّدم مجموعة محدودة من  التجهيزات  تعاين من قصور يف  ما  غالباً  التقني، فهي  بالتعليم  املتخصصة  وتلك  املهنية 
اإلختصاصات.11 وعىل الرغم من أّن نسبة الشباب مرتفعة يف عّكار، إال أنه ما من جامعة فيها. فيضطر عدد كبري من 
بالنقل.  تتعلّق  إضافية  تكلفة  عليهم  يرتّب  الذي  األمر  املنطقة،  خارج  املتخّصص  العايل  التعليم  عن  للبحث  الطالب 
وهؤالء الذين ال يستطيعون تحّمل تلك التكلفة، يحرّم عليهم تطوير قدراتهم للوصول إىل مستوى جامعي. ويطال ذلك 
خصوصاً الشابات، إذ يرى عدد كبري من األهايل عدم جواز انتقال بناتهم إىل خارج املنطقة ملتابعة دراستهن. إىل ذلك، 
تُعتب الجامعة اللبنانية يف طرابلس الرصح الجامعي األقرب املتاح، لكن قدراتها محدودة يف بعض اإلختصاصات وال تلبّي 
حاجة أعداد الطالب الذين يقصدونها، األمر الذي يلزم هؤالء بتأخري دراستهم الجامعية عاماً واحداً أو اختيار اختصاص 

آخر.

s  اعتب الشباب سوء املعاملة والعنف الجسدي واملعنوي من قبل املدرّسني والهيئة اإلدارية عىل حد سواء، مشكلة أساسية
تواجههم يف املدارس. وهو أمر يؤدي إىل الحّد من دوافع التالميذ باإلضافة إىل الرسوب والترّسب املدريس. ولفتوا أيضاً 
إىل انتهاك حقوق التالميذ، عدم توفري وقت كاٍف لإلمتحانات، التمييز الذي يطال هؤالء اآلتني من خلفيات إجتامعية 
وسياسية معيّنة، باإلضافة إىل قلة اإلحرتام املسّجل بني املدرّسني وتالميذهم. أما يف املنزل، فعدد كبري من الشباب يعانون 
من العنف ومن عدم توفّر الدعم التعليمي من قبل ذويهم الذين غالباً ما يكونون أميني أو ال يدركون كفاية أهمية 

التعليم.

s  الذي يريدونه. كام ذكروا تدّخل األهل الثانويات تالميذها من اختيار اإلختصاص  إدارة بعض  الشباب عن منع  رّصح 
من  عّكار  شباب  يتمّكن  بالكاد  ذلك،  إىل  أيضاً.  شائعة  التخّصص، مشكلة  اختيار  ما خّص  ميارسونه يف  الذي  والضغط 
الحصول عىل توجيه تعليمي ومهني يساعدهم عىل اختيار املجال األنسب لدراستهم أو عملهم الذي يتوافق ومهاراتهم 
التعليمية  املناهج  بني  التطابق  عدم  فإّن  ذلك،  عىل  وعالوة  اإلقتصادية.  املتطلبات  مع  وكذلك  وقدراتهم  الشخصيّة 

واملهارات املطلوبة يف سوق العمل يجعل من الصعب عىل املتخرّجني الجدد يف هذه املنطقة دخول سوق العمل.

s  يف هذا اإلطار التعليمي ذي املستوى الضعيف، تتفاقم املشكالت النفسّية بني التالميذ ويشعر عدد كبري من الشباب
باإلهامل، اإلحباط واإلكتئاب. لكن غالبية املدارس تفتقر إىل أي شكل من أشكال اإلرشاد الرتبوي والدعم النفيس الخاص 
التمثيلية يف غالبية املدارس، ال توجد أية هيكلية مناسبة لهؤالء تتيح لهم  التالميذ  بتالميذها. ويف ظّل غياب مجالس 

املشاركة يف مدراسهم أو التعبري عن همومهم.
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الحاجات والتوصيات

q  نوعية وتحسني  املرتفعة  املدريس  الترّسب  نسبة  مكافحة  بهدف  حازماً  سياسياً  قراراً  الرتبية  وزارة  اتخاذ  إىل  الحاجة 
الخدمات التعليمية يف عكّار وإمكانية النفاذ إليها.  

q  رفع سن التعليم اإللزامي إىل 16 عاماً والعمل عىل تطبيق القرار القايض بذلك، يف خطوة تضمن إمتام كّل تلميذ دراسته
املتوسطة.

q .ًتأمني الدعم املادي واملنح الدراسية للتالميذ األكرث عوزا

q .)جعل النقل سهالً وميسور التكلفة أمام الطالب )تأمني حافالت لنقلهم إىل الجامعات

q :زيادة الخدمات التعليمية املتاحة أمام الشباب يف عّكار

ππ.تشييد مدارس ثانوية إضافية يف املناطق النائية
ππ زيادة عدد املدارس التقنية وتلك املتخّصصة بالتعليم املهني باإلضافة إىل تجهيز تلك املتوفّرة وتقديم مجاالت

أوسع من اإلختصاصات.
ππ تشييد مؤسسات للتعليم العايل واستحداث فرع للجامعة اللبنانية يف عّكار يتضّمن كافة الكليّات ويوفّر كافة

اإلختصاصات.  
ππ.تعديل قوانني ورشوط القبول وجعل الجامعة الرسمية متاحة أمام الجميع من دون محسوبيات
ππ.إنشاء مكتبات تؤّمن خدمات للبحث عب شبكة اإلنرتنت باإلضافة إىل مراكز ثقافية يف القرى النائية
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q :)تحسني نوعية الخدمات التعليمية املتوفرة )خصوصاً يف املدارس الرسمية

ππ ،املناسبة التدفئة  ووسائل  باإلنرتنت  واإلتصال  واملياه  الكهرباء  وتأمني  واملالعب  املدارس  أبنية  تأهيل  إعادة 
باإلضافة إىل تخصيص ميزانية للمحروقات.

ππ .تأمني صفوف مجّهزة بشكل مناسب ومكتبات ومختبات علمية ومعلوماتية

q :ضامن جودة عالية يف ما خّص املوارد البرشية التعليمية

ππ.تأمني مدرّسني متخصصني ومؤهلني للمدارس
ππ تنظيم دورات تدريبية للهيئات اإلدارية يف املدارس وبناء قدرات املدرّسني الخاصة باملواد التي يعلّمونها باإلضافة

الخاصة،  اإلحتياجات  قضايا  وكذلك  للتالميذ  الصديقة  والرتبية  الصفوف  وإدارة  التفاعيل  التعليم  أساليب  إىل 
وذلك بهدف متكينهم من أداء مهمتهم بأسلوب أكرث جاذبية وحيث يكون التلميذ هو املحور.

ππ تطوير نظام فّعال للرصد وتقييم أداء أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية يف املدارس، وذلك بهدف ضامن جودة
التعليم وحسن معاملة التالميذ.  

q :العمل عىل بناء بيئة صديقة للتالميذ تحّفز عىل التعلّم 

ππ حظر استخدام العنف يف املدارس ووضع آلية بالتعاون مع وزارة الرتبية تهدف إىل رصد العنف والتبليغ عنه
ومعاقبة مرتكبيه.

ππ.ضامن املساواة بني التالميذ من دون أخذ خلفياتهم اإلجتامعية والسياسية بعني اإلعتبار
ππ تنظيم نشاطات الصفيّة من قبل املدرّسني بهدف تحسني العالقة بني هؤالء وبني تالميذهم ونرش ثقافة اإلحرتام

املتبادل والتعاون.
ππ التعليمية باملساعدة  صعوبات  يواجهون  الذين  التالميذ  مّد  بهدف  املدارس  يف  إجتامعي  نفيس  مرشد  تأمني 

والنفسية، باإلضافة إىل توعية الفريق العامل يف املدرسة كام األهل حول احتياجات املراهقني وصفاتهم الخاصة.
ππ بناء قدرات األهل واملدرّسني يف ما يتعلق بتحسني املهارات التعليمية وتلك الخاصة بحسن الرتبية، وذلك بهدف

بناء بيئة تعليمية محّفزة للشباب ويف الوقت نفسه إرساء رشاكة بني املنزل واملدرسة تقوم عىل مقاربة تربوية 
مشرتكة.

ππ.إنشاء مجالس متثيلية للتالميذ ومتكينها، بحيث تكون قادرة عىل الدفاع عن حقوق التالميذ واملطالبة بحاجاتهم

q  تأمني مدرّسني وتجهيزات بهدف دمج النشاطات الاّلصفية يف املناهج املدرسية )الرياضة، الفنون واملوسيقى( باإلضافة إىل
إدخال دورات للتوعية والرتبية الدينية يف املناهج الدراسية الرسمية.

q  تحسني مستوى اللغات األجنبية واملهارات املعلوماتية لدى املدرّسني والتالميذ عىل حد سواء من خالل تأمني مدرّسني
متخّصصني وأجهزة كمبيوتر، وذلك بالتزامن مع دمج اللغة اإلنكليزية واملعلوماتية يف املنهج التعليمي الرسمي.

q .تقديم حصص تقوية للتالميذ الضعفاء وحصص دعم للتالميذ الذين سيخضعون لإلمتحانات الرسمية

q  تأمني خدمات لإلرشاد الرتبوي والتوجيه املهني للتالميذ وتنظيم معارض توجيهية بهدف مساعدة الشباب عىل اختيار
املجال األنسب يف الدراسة والعمل، والذي يتوافق مع صفاتهم الخاصة وقدراتهم.

q  والعاملني، وذلك بهدف متكينهم من متابعة واألميني واملترّسبني دراسياً  األكب سناً  للتالميذ  تعليم بديلة  مرافق  تأمني 
تعليمهم.  
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الشباب والصّحة

حقائق وأرقام

ππ.)%58 65% من سكان عّكار غري مشمولني بأية أنظمة تأمني صحية )لبنان

ππ ل يف هذه املنطقة النائية ذات الكثافة السكانية املرتفعة، أدىن عدد من املستشفيات يف  يسجَّ
         لبنان مع خمس مستشفيات )426 رسير( يف خدمة 255 ألف نسمة.12

ππ %53,8 تحتّل عّكار املرتبة األخرية يف لبنان يف ما يتعلق باتصال املساكن بشبكات املياه العامة، مع 
        فقط من املنازل.

ππ.التلّوث البيئي يطال ينابيع مياه الشفة األمر الذي يؤثر سلباً عىل الصّحة العامة

ππ.يسّجل يف عّكار أكب عدد من األمراض التي تنقلها املياه يف البالد

ππ.)%74( تسّجل عّكار أدىن مستويات الرعاية قبل الوالدة وبعدها 13 يف لبنان

ππ معّدل وفيّات الرّضع واألطفال هو ثاين أعىل املعدالت املسّجلة يف لبنان. معّدل وفيّات الرّضع
 

          هو 37 وفاة لكّل ألف رضيع )لبنان، 27 وفاة/1000 رضيع( أما معّدل وفيّات األطفال دون سن 
        الخامسة فهو 51 وفاة لكّل ألف طفل )لبنان، 35 وفاة/1000 طفل دون الخامسة(. 14

ππ ،يجد ذوو اإلحتياجات الخاصة يف عّكار صعوبة كبرية يف الحصول عىل الخدمات املتخّصصة 
        كام يعجزون عن املشاركة يف الحياة التعليمية واإلقتصادية بشكل مناسب.

ππ.تفتقد غالبية مدارس عّكار الرسمية إىل مرشد صحي أو ممرّض

التحّديات التي تواجه الشباب

s  لفت الشباب إىل مستوى التلّوث البيئي املرتفع يف منطقتهم. ففي ظّل غياب الوعي البيئي ومشاريع معالجة النفايات
غري  املنازل  وغالبية  القلق  فتثري  الشفة  مياه  نوعية  أما  الطبيعة.  يف  الصلبة  النفايات  من  التخلص  يتّم  مالئم،  بشكل 
ل أمراض الكىل وعمليات إزالة حصوات الكىل، لدى غالبية األرس يف  موصولة بشبكات املياه العامة. من جهة أخرى تسجَّ

عّكار.

s  الرعاية كلفة  تحّمل  يعجزون عن  تأمني صحي، وهم  بأي  وأفراد عائالتهم غري مشمولني  عّكار  نسبة كبرية من شباب 
الصحية األولية وتلك الوقائية. فيسألون الله يف كل يوم أن يحفظهم بصحة جيدة، إذ إّن إصابتهم باملرض قد تشّكل عبئاً 

مادياً هائالً عىل األرس املحرومة أساساً.

s  يعيشون يف الذين  الشباب  إىل  بالنسبة  كبرياً  تحدياً  يشّكل  التكلفة وذات جودة  رعاية صحية ميسورة  الحصول عىل 
من  القرى  من  كبري  عدد  فيعاين  الخاصة.  اإلحتياجات  ذوي  من  الشباب  خصوصاً  يطال  واألمر  النائية.  عّكار  منطقة 
نقص يف جميع أشكال الخدمات الصحية األساسية، باإلضافة إىل عدم توفّر سيارات إسعاف. وغالباً ما يُعتب بلوغ أقرب 

مستشفى تحدياً، إذ يتطلّب األمر اجتياز مسافات طويلة عىل طرقات حالتها سيّئة خصوصاً يف فصل الشتاء. 
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s  أشار الشباب إىل مصدر آخر للقلق أال وهو توافر خدمات الرعاية الصحية وسوء نوعية تلك املتوفّرة. فاملستشفيات
واملستوصفات الصحية يف عّكار تعاين من نقص يف املعّدات ويف األطباء املتخّصصني، األمر الذي يدفع سكان عّكار الفقراء 
نفقات  وتكبّد  املنطقة  إىل خارج  للتوّجه  أفضل،  وإىل مستشفيات  متخّصصة  إىل خدمات طبية  والذين هم يف حاجة 

إضافية.

s  الشباب يف إىل  بالنسبة  اإلنجابية والجنسية، يشّكل تحدياً  الصّحة  الصحية ال سيّام يف مجال  املعلومات  الحصول عىل 
عّكار. عدد كبري من هؤالء يتزّوجون من دون امتالك معرفة صحيحة عن الجنس والصحة اإلنجابية، يف حني أّن عدداً 
تُستثنى  املنقولة جنسياً. فهذه املواضيع تبقى من املحرّمات يف ثقافة املجتمع. وفيام  قليالً منهم مطّلع عىل األمراض 
التوعية املتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية من مناهج التعليم، ميتنع األهل بغالبيتهم عن مناقشة مثل هذه القضايا 
علناً. لذا يجمع الشباب معلوماتهم من وسائل اإلعالم أو من خالل أقرانهم، ما يؤدي يف كثري من األحيان إىل حصولهم 
عىل معلومات خاطئة وبالتايل إىل مزيد من الجهل حول مواضيع الصحة الجنسية واإلنجابية ذات الصلة. ومن شأن ذلك 
أن يعرّضهم أكرث لإلصابة بأمراض مرتبطة بالصحة اإلنجابية. إىل ذلك، لفت الشباب إىل مشاكل أخرى: غياب التوعية يف 

ما خص مخاطر الزواج بني األقارب، باإلضافة إىل الزواج والحمل املبكرين.

s  يزداد معّدل التدخني بني الشباب بشكل كبري. والشبّان الذين يشعرون بامللل خصوصاً، معرّضون أكرث من سواهم لهذا
السلوك املرّض بالصحة. فيقصدون املقاهي ويدّخنون الرنجيلة ويدمنون السجائر شيئاً فشيئاً، وأحياناً مواداً أخرى أشد 

خطورة.

s  ،تثري مسألة أخرى قلقاً بالغاً لدى الشباب، أال وهي تعاطي املخدرات. فتعاطي املخدرات واإلفراط يف استهالك الكحول
يتزايدان شيئاً فشيئاً يف أوساط الشباب يف عّكار. ويهدد ذلك باإلنتشار أكرث يف عّكار عىل خلفيّة حالة اإلكتئاب التي يعاين 

منها الشباب وغياب الوعي بني الراشدين يف ما يتعلق بالتعامل مع هذه املسائل والرسيّة التي تحيط بها واإلنكار.

الحاجات والتوصيات

q  تحسني فرص الحصول عىل املياه الصالحة للرشب وعىل رصف صحي آمن من خالل إنشاء شبكات للمياه العامة وأخرى
للرصف الصحي ومحطات ملعالجة املياه املبتذلة.

q  تفادي حدوث أي تلّوث بيئي من خالل توفري مشاريع ملعالجة النفايات الصلبة يف القرى بالتزامن مع رفع مستوى الوعي
لدى السكان، بهدف تحسني املامرسات البيئية وتلك املتعلقة بالنظافة العامة. وذلك من خالل أنشطة يف القرى، مبا يف 

ذلك العروض املرسحية والنشاطات الفنية.

q  ،العام الصحي  للتأمني  بخطّة  جميعاً  تغطيتهم  خالل  من  الجودة  عالية  صحية  خدمات  عىل  الشباب  حصول  ضامن 
باإلضافة إىل جعل الرعاية الصحية ذات الجودة متاحة لألشخاص األقل حظوة الذين ال يستطيعون تحّمل تكلفتها.

q  تحسني خدمات الرعاية الصحية يف عكّار من حيث املقدار والنوعية، مع األخذ بعني اإلعتبار الحاجات الخاصة للشباب
األطباء  الصحية وتحفيز  املستوصفات  املستشفيات وتحسني  بناء  ويأيت ذلك من خالل  الخاصة.  اإلحتياجات  من ذوي 

املتخّصصني لفتح عيادات لهم يف عّكار باإلضافة إىل تزويد القرى النائية بسيارات إسعاف مجهزة تجهيزاً كامالً.

q  تأمني معلومات وخدمات رعائية عن الصحة اإلنجابية والجنسية للشباب، من خالل وضع وتنفيذ اسرتاتيجية تثقيفية
لزيادة الوعي لدى الشباب والراشدين يف ما يتعلق بقضايا الصحة النفسية واإلنجابية والجنسية والسلوكيات الخطرية.

q .تنظيم حلقات توعية لألهل والشباب تتناول مواضيع مخاطر الزواج بني األقارب والزواج والحمل املبكرين

q  زيادة فرص حصول الشباب عىل خدمات الصحة النفسية، من خالل تأمني اإلرشاد لهم برسية وبأسلوب يراعي خصوصية
الشباب.
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q  العامل يف الشباب واألهل والفريق  املخدرات والتدخني، تستهدف  بتعاطي  تُعنى  للوقاية والتدّخل  اسرتاتيجية  تنفيذ 
املدارس واملنظامت غري الحكومية واألطراف الناشطة يف املجتمع. وتشمل هذه اإلسرتاتيجية:

ππ.رفع أسعار السجائر وفرض قانون يحظّر التدخني يف األماكن العامة
ππ أو إعالنية  لوحات  شكل  عىل  أتت  سواء  الكحولية،  واملرشوبات  بالسجائر  الخاصة  اإلعالنات  ومراقبة  تقليص 

إعالنات تلفزيونية.
ππ التدخني وتعاطي والراشدين حول مخاطر  للشباب  أفالم ومحارضات(  توعية )حمالت، مرسح،  أنشطة  تنظيم 

املخدرات واإلفراط يف استهالك الكحول.
ππ تنظيم أنشطة رياضية وترفيهية يف القرى بهدف توفري فرص ترفيهية بديلة للشباب الذين يشعرون بامللل أو

الذين يعانون من اإلكتئاب.
ππ تأمني مرشدين نفسيني إجتامعيني يف املدارس، من شأنهم أن ميّكنوا املدرّسني من تقديم دعم أفضل للشباب

باإلضافة إىل تقدميهم اإلرشاد واملشورة للتالميذ املعرّضني للخطر ولذويهم. وبذلك، يشّجعون التعاطف والحوار 
املفتوح، ويف الوقت نفسه يعملون عىل تحسني مهارات الوالدين للرصد واملتابعة.
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الشباب يف الحياة السياسّية وصناعة القرار

حقائق وأرقام

ππ.ًسّن اإلقرتاع يف لبنان هو 21 عاما

ππ.ًالسّن القانونية للرتّشح لإلنتخابات النيابيّة والبلديّة هو 25 عاما

ππ.ميكن للشباب أن ينضّموا إىل جمعيّة يف سّن الثامنة عرشة

ππ.ميكن للشباب أن يؤّسسوا جمعيّات يف سّن الـعرشين

التحّديات التي تواجه الشباب

s  ذكر الشباب النظام اإلداري املركزي يف لبنان عىل أنه التحّدي األول الذي يواجه عّكار عىل املستوى السيايس، حيث أن
القرارات تتّخذ يف بريوت يف حني أّن الحلول موجودة يف املنطقة نفسها. ولفتوا إىل أّن بلديات كثرية يف منطقتهم غري 
قادرة عىل أن تكون فاعلة، يف ظّل غياب الصالحيات والنقص يف املوارد املالية الرضورية واملوارد البرشية املؤّهلة. إىل 
ذلك، اعتُبرِ تهميش عّكار كام إهاملها سياسياً، سبباً رئيسياً لحالة الحرمان الحاليّة. وبحسب ما قال هؤالء الشباب، فإن 

السياسيّني يتذكّرون عّكار فقط عندما يحني موعد اإلنتخابات.

s  أفاد الشباب أيضاً أنهم تأثروا إىل حٍد كبري باإلضطرابات السياسيّة واإلقتصادية ابتداًء من العام 2005، وقد ازداد الوضع
سوءاً مع حرب متوز 2006 ليتفاقم بشكل أكب بسبب الديناميات السياسّية غري املستقرّة وارتفاع حّدة التوتّر اإلجتامعي. 

أما وجود مجموعات مسلّحة وأحزاب سياسيّة يف املجتمع، فقد ذكره أيضاً الشباب عىل أنه عامل توتّر بالنسبة إليهم.

s  التي والطريقة  الدميقراطي  الحكم  آليات  الشباب حول  لدى  الوعي  نقص  وهي  أال  مقلقة  حقيقة  الضوء عىل  ألقي 
يُخدعون بها أحياناً ويعبّأون بها من خالل اإلعالم السيايس )أحياناً باتجاه التمرّد العنفّي( باإلضافة إىل كيفيّة استغاللهم 

ألهداف سياسّية، بدءاً من العائلة وصوالً إىل األحزاب السياسيّة.

s  إىل بالنسبة  األمر  وكذلك  السياسيّة،  واألحزاب  العائالت  خالل  من  الشبابّية  والنوادي  املشاريع  تسييس  يتم  ما  غالباً 
مجالس الطالب يف الجامعات التي نادراً ما تتعامل مع قضايا تربويّة. 

s  الطائفية والتعّصب يف األوساط الشبابّية، وهو أمر ينتج عنه أحياناً عنف ومتييز ضّد تصاعد  إزاء  أبدى الشباب قلقاً 
الذين يأتون من خلفيّات دينيّة وسياسيّة أخرى.

s  أشار الشباب إىل تحٍد آخر أال وهو طبيعة النظام السيايس الطائفي يف لبنان الذي ووفقاً لهم، يغّذي اإلنقسام الطائفي
القرية، مسألة شائعة تقسم القرى وتعيق  والتوتّر اإلجتامعي. كذلك تعتب الخالفات املناطقية والعائليّة عىل مستوى 

عملية تفاعل الشباب مع أقرانهم.

s  الكفاءة. فتدعم رشيحة واسعة من بدالً من  العائلية والسياسيّة  املعايري  باإلرتكاز عىل  السياسيني  املمثّلني  اختيار  يتم 
املواطنني القادة السياسيني بشكل أعمى )أحياناً إىل درجة استخدام العنف( من دون محاسبتهم عىل أدائهم يف الوقت 
الذي يستخدم فيه بعض املمّثلني مراكزهم كأداة لزيادة ثروتهم وتحصيل امتيازات ألنفسهم وألقربائهم ولعمالئهم بدالً 
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من حامية مصالح مجتمعهم.

s  عّب الشباب عن هّم آخر أال وهو الفساد والرشوة يف السياسة خصوصاً خالل اإلنتخابات، يف ظّل قيام عدد كبري من
املواطنني ببيع أصواتهم للسياسينّي. وأشاروا أيضاً إىل وجود ضغط عائيل وتقييد لحريّة الشباب باختيار ممّثليهم خالل 

اإلنتخابات.

s  يشعر جزء من الشباب يف عّكار باإلرتياب وبالنفور من السياسة. بالنسبة إليهم، هذه الكلمة هي مبثابة إهانة مرادفة
لـ«املناورة واإلستغالل والكذب والرسقة«. أما جزء آخر من الشباب، فيتحّمسون للمشاركة يف الحياة السياسيّة وإحداث 

تغيري إيجايب يف الوضع الراهن، لكنهم يشعرون باإلحباط بسبب عدم امتالكهم القدرة عىل القيام بفعل ما.

s  يُستبعد الشباب يف عكّار من العملّية السياسّية وصناعة القرار. فهم ال يتمتّعون بتمثيل سيايس وال يستطيعون اإلقرتاع
آليات  إىل  أيضاً  الشباب  ويفتقد  سياسيّة.  أحزاب  إىل  اإلنتساب  حتى  يستطيعون  ال  أنهم  كام  عاماً،   21 بلوغهم  قبل 
دميقراطية يستطيعون من خاللها التعبري عن آرائهم واهتامماتهم والتأثري عىل اآلخرين. كذلك، ال وجود للجان شبابيّة 
ل غياب ملجالس التالميذ يف غالبية املدارس، وبالكاد تتوفّر مراكز شبابيّة ناشطة أو نوادي يف  يف البلديّات يف حني يسجَّ

القرى.

s  تعرقل التقاليد اإلجتامعية والسلوك العام يف عكّار مشاركة الشباب، مبا أن خوض أي نقاش مع راشد يُعتب من قبل
الراشدون  ومعظم  وحاجاتهم غري مسموعة.  ومشاكلهم  الشباب  آراء  تبقى  لذا  والتمرّد.  اإلحرتام  عدم  دليالً عىل  كُرث 
ال يعتبون املشاركة الشبابيّة يف الشؤون السياسيّة مهّمة، ويرى بعضهم أّن الشباب ال ميلكون القدرة الذهنيّة التخاذ 

القرارات. فهم لديهم صورة سلبيّة عن املراهقني الذين غالباً ما يعتبونهم غري ناضجني ومثريي مشاكل.

s  رّصح الشباب بأنهم يشعرون بالتهميش واإلهامل، ليس فقط من قبل الحكومة اللبنانية واملجتمع بشكل عام وإمنا يف
مجتمعاتهم الخاّصة أيضاً. وشعور هؤالء بأنهم غري ممثلني بالشكل الصحيح، مقروناً باإلحباطات وتدّن الحّس باإلنتامء، 
الجامعات  أيدي  يف  وقوعهم  خطر  يرتفع  فيام  طائفي  وعنف  إجرامية  سلوكيات  يف  التورّط  إىل  الشباب  بعض  يقود 

املتطرّفة التي تؤّمن لهم شعوراً باإلنتامء والقّوة. 

s  يف للنساء  الضعيف  والتمثيل  السياسّية  الحياة  يف  املتدنية  النسائّية  املشاركة  هو  الشباب  ذكره  الذي  األخري  التحّدي 
البملان واملجالس البلديّة.

الحاجات والتوصيات

q :الحاجة إىل قرار سيايس قوي النتشال عكّار من وضع الحرمان الحايل

ππ.إعالن عكّار محافظة وتطبيق الالمركزيّة، ما يعطي استقالليّة أكب للسلطات املحلّية
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ππ.بناء قدرات البلديّات وتأمني املوارد املاليّة لهم
ππ املشاهري وحشد  عّكار  حاجات  يعرض  إلكرتوين  موقع  إنشاء  بعّكار.  العامل  لتعريف  إعالميّة  حمالت  تنظيم 

والشخصيات السياسيّة لدعم عّكار والضغط من أجل القيام بإصالحات.
q  الحاجة إىل حكم رشيد يريس نظام رقابة فّعال خصوصاً قبل العملية اإلنتخابية وخاللها، بهدف زيادة الشفافّية واملحاسبة

ومحاربة الفساد والواسطة.

q .إلغاء نظام الطائفّية السياسّية وتعديل القوانني ملعاقبة مامريس التمييز الطائفي

q :العمل عىل بناء تضامن إجتامعي وتشجيع التسامح، عب تعزيز مقاربة »اشتامل الجميع«، وذلك من خالل

ππ تنظيم حلقات توعية للشباب والراشدين حول مخاطر الطائفية السياسيّة واآلثار السلبيّة للرصاع السيايس عىل
اقتصاد املنطقة.

ππ.تطبيق مشاريع إمنائية مشرتكة بني القرى ذات الخلفيّات السياسيّة والدينيّة املختلفة
ππ تأسيس مجالس مختلطة للتالميذ متثّل كافة اإلنتامءات السياسيّة والطائفية وتعالج قضايا هؤالء بدالً من قضايا

السياسة.
ππ.إدخال التثقيف حول الدميقراطية وحقوق اإلنسان إىل املناهج املدرسّية بهدف تعزيز التسامح وحّرية التعبري

q :بناء قدرات الشباب يك يتمكنوا من مامرسة حّقهم يف املشاركة

ππ التفكري التفاوض،  القيادة،  البلدي،  العمل  اإلنتخابية،  العمليّة  الدميقراطية،  املامرسات  عىل  الشباب  تدريب 
النقدي، املنارصة واملطالبة، األمر الذي يسمح لهم بأن يصبحوا مواطنني مطّلعني وناشطني ميتلكون القدرة عىل 

التشارك مع السلطات املحليّة واختيار ممثليهم بشكل صحيح.
ππ.تنظيم حلقات توعية حول مخاطر الفساد السيايس والواسطة التي تحرم الناس من حّرية التعبري

q :تحسني نفاذ الشباب إىل العملّية السياسّية وصناعة القرار من خالل

ππ.21 خفض سّن االقرتاع إىل 18 عاماً والسامح للشباب بخوض اإلنتخابات ترّشحاً يف سّن الـ
ππ.تأسيس لجان شبابّية يف البلديّات وإرشاك الشباب يف جميع اللجان البلديّة املتخّصصة
ππ رفع مشاركة الشباب يف عمليّة صناعة القرار عىل جميع املستويات، من خالل توعية الدولة، البلديات، األهل

والطاقم التعليمي حول حقوق الشباب وتشجيعهم عىل اإلصغاء للشباب وإدراج آرائهم ومشاكلهم وحاجاتهم 
يف القرارات واألعامل والسياسات التي تؤثّر عليهم.

ππ.إنشاء مجالس متثيلية للتالميذ يف املدارس ولجان شبابّية يف القرى لدعم حقوقهم وتنشيط أقرانهم
ππ قياديّة إرشاك الشباب يف نشاطات إجتامعية من خالل اللجان واملنظاّمت غري الحكومية، عب إعطائهم أدواراً 

ومسؤوليات وفرصة إلثبات قدراتهم وكسب اإلحرتام، وذلك بهدف تحسني نظرة املجتمع إىل الشباب وخفض 
التمييز املرتبط بالعمر.

q  ،توعية النساء واملجتمع حول أهمية مشاركة املرأة يف الحياة السياسّية والعمل عىل إلغاء التمييز ضد املرأة. إىل ذلك
تبّني قانون يضمن كوتا نسبتها 50% للنساء يف املراكز السياسّية.
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الشباب يف الحياة اإلجتامعية
eko

حقائق وأرقام

ππ من مجموع  %6,4 تشّكل  نسمة  ألف   255 من  بأكرث   1997 العام  يف  عّكار  عدد سكان   قّدر 
        سّكان لبنان.15

ππ  .)4,8 تسّجل عّكار أعىل متوّسط لحجم األرسة يف البالد حيث بلغ 6,1 أفراد يف األرسة الواحدة )لبنان 
        فعائالتها متيل إىل إنجاب عدد كبري من األوالد.

ππ نة واملسيحيني، إىل  سكان عّكار مختلطون طائفياً، فيتألفون بشكل أسايّس من املسلمني السُّ
        جانب أقليّة من القرى العلويّة والشيعيّة.

ππ.عدد كبري من القرى يأيت متجانساً من حيث الرتكيبة السكانية

التحّديات التي تواجه الشباب

s  أحد أكب التحديات بالنسبة إىل الشباب، ليس يف عّكار فحسب بل عىل صعيد املجتمع اللبناين برّمته، هي الطائفية التي
تسّجل يف كل جانب من جوانب الحياة )السياسة، العمل، املدرسة واألطر اإلجتامعية وكذلك الحياة العاطفية(. يعيش 
عدد كبري من شباب عّكار معزولني يف قراهم التي غالباً ما تكون متجانسة، ففرص التواصل بأشخاص من مذاهب أو قرى 
أخرى قليلة. وانتشار املدارس الدينية تزيد من هذه الفجوة. هناك معرفة ضئيلة عن »اآلخر« يف حني تسيطر األحكام 

املسبقة والصور النمطية التي كانت قد بدأت خالل الحرب األهلية وما زالت تُغّذى يومياً يف الساحة السياسيّة.

s  البالد إىل فئتني )8 آذار و14 آذار(. ويظهر العام 2005  لبنان منذ  الطائفي السيايس املتواصل يف  النزاع  إىل ذلك، قّسم 
هذا اإلنقسام واضحاً يف غالبية القرى، فيفصل أيضاً بني األشخاص  املنتمني إىل الطائفة أو العائلة نفسها. واستمّر التوتّر 
عىل نحو متصاعد يف السنوات األخرية، ال سيام بعد اإلضطرابات يف سوريا. وقد ترافق ذلك مع ارتفاع يف أحداث العنف 

الطائفي يف املنطقة. من هنا، تأثّر الشباب حكامً بذلك الوضع ولوحظ تصاعداً للطائفية والتعّصب يف ما بينهم.

s  النزاعات بني القرى املجاورة والخصومات العائلية تشّكل أيضاً تحدياً يف عّكار، إذ تقّسم املجتمع وتعيق تفاعل الشباب
مع أقرانهم. كذلك، ذكر الشباب غطرسة بعض العائالت والتمييز املامرس ضد الذين يصنَّفون من الطبقات اإلجتامعية 
األدىن، كأحد مشاكل مجتمعهم. وأشاروا أيضاً إىل النميمة والغرية بني سكان القرية الواحدة وضمن العائالت كمصدر 

إضايف للمعاناة واملشاكل اإلجتامعية، يؤّدي إىل النزاع.

s  وبتمييز املجتمع  يف  املرأة  حقوق  مستوى  يف  بتدّن  يتسبّب  الذي  األمر  آخر،  تحدياً  األبوي  املجتمع  سيطرة  إعتُبت 
جندري يف املنزل والعمل وكذلك يف الحياة العاطفية. فبعض الشابات ما زلن يُجبن عىل الزواج رغامً عنهّن.

s  التقليدية األساليب  من  يعانون  إنهم  الشباب  قال  املنزل.  أي يف  العائيل  الصعيد  يأيت عىل  األكب  الشباب  تحّدي  لكن 
والسلطوية التي يلجأ إليها عدد كبري من األهل يف تربية أوالدهم. فبعضهم ميارس سطوة كبرية عىل الشباب مقيّدين 
حريّتهم وحائلني دون تفاعلهم مع أشخاص معيّنني. باإلضافة إىل منعهم من املشاركة يف نشاطات واإلنتساب إىل أندية. 
الضغط الذي  العادات والتقاليد، من قبل األهل.  التشّدد الكبري يف ما يتعلّق بتطبيق  كذلك اشتىك بعض الشباب من 
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ميارسه األهل يف ما خّص القرارات املتعلقة بالدراسة والزواج، إعتُب أيضاً أمراً شائعاً. فرأي الشباب ال يُؤخذ بعني اإلعتبار 
وغالباً ما يكون األهل غري مدركني ملشاكل وحاجات أوالدهم، وال يستجيبون لقدراتهم وطاقاتهم. 

s  يسبّب غياب الحوار أيضاً إحباطاً بني الشباب الذين يشعرون بأن ذويهم ال يفهمونهم. وقد أشاروا إىل أنهم يفتقدون
الدعم العاطفي وكذلك الحيّز حيث ميكنهم أن يعّبوا عن مشاعرهم ويطرحوا أفكارهم. عاىن بعض الشباب من إهامل 
األهل ومن غياب التوجيه واإلهتامم من قبل هؤالء. وآخرون ذكروا عدم تحّمل بعض األهايل املسؤولية تجاه أوالدهم 
كمشكلة يف املجتمع. كام يفتقد الكثري من األوالد الحّب والرعاية الالزمة. إىل ذلك، متّت اإلضاءة عىل الضغوط اإلقتصادية 
التي تعاين منها عائالت كثرية يف املنطقة تضّم عدداً كبرياً من األوالد بينام الوالدين غالباً ما يكونان أميَّني، إذ من شأن 
ذلك أن يؤّدي إىل دعم وتشجيع ضعيفني للشباب داخل املنزل. فالوالدين غالباً ما يكونان مرهقني ومتعبني وغري قادرين 
عىل منح اإلهتامم املطلوب. إىل ذلك، فإّن التّوتر السيايس والخوف من تدهّور الوضع األمني نتيجة اإلضطرابات يف سوريا 

يتسبّبان أيضاً ببيئة منزلية سلبية، ما يخلق ضغوطاً عىل الشباب والراشدين عىل حّد سواء.

s  تحّولهم إىل راشدين ينتج عنها الحقاً  العائالت أال وهي تدليل األوالد مادياً، والذي  ل وسط بعض  ظاهرة أخرى تسجَّ
ماديني مستهرتين، عاجزين أن يكونوا مسؤولني مادياً.

s  .أشار الشباب إىل العنف األرسي )الجسدي والنفيس عىل حّد سواء( كمشكلة تواجههم أيضاً يف هذه املنطقة املحرومة
وعىل الرغم من شيوعه يف عدد كبري من العائالت، إال أّن اإلبالغ عن العنف األرسي يأيت خجوالً عموماً، وذلك عىل خلفيّة 
العائلة والخوف. إىل ذلك، تحيط املحرّمات أيضاً مبواضيع وقضايا مهّمة  املحرّمات اإلجتامعية والدينية واإلعتامد عىل 
مثل الحب والصحة اإلنجابية وتعاطي املمنوعات. كرث هم األهل الذين ال يألفون صفات املراهقني وحاجاتهم الخاصة. 
فال يدركون كيفية التعامل معهم. بعض هؤالء يعاملون الشباب كاألطفال، يف حني يتوقّع البعض اآلخر منهم أن يصبحوا 

راشدين قبل األوان فيلقون عىل عاتقهم كاّمً من املسؤوليات.

s  إىل ذلك، يالقي الشباب دعامً متواضعاً جداً يف مدارسهم وقراهم. فيشعرون بأنهم مهّمشون يف مجتمعهم وبالكاد تُتاح
لهم فرص للمشاركة. وغالباً ما تكون مشاكلهم وحاجاتهم غري معروفة وآراؤهم غري مسموعة، كام يعانون من الصورة 
واملجتمع  الوالدين  دعم  كفاية  لعدم  وكنتيجة  قدراتهم.  يف  الثقة  عدم  ومن  بالشباب  املجتمع  يلصقها  التي  السلبية 
ولنقص يف املجاالت والفرص املتاحة أمامهم للمشاركة والشعور بأنهم منتجون، ساد بني شباب عّكار إحساس باملواطنة 
السلبية وانخفاض يف شعورهم باإلنتامء. ويفتقر عدد كبري منهم إىل الحوافز وإىل الثقة بالنفس كام يخشون من تحّمل 

املسؤولية، فيعتمدون عىل اآلخرين. هم يشعرون بالفراغ والضياع ومن دون أية مهّمة أو هدف يف الحياة.
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s  عّب بعض الشباب عن رغبتهم يف اإلنخراط بفعالية يف مجتمعهم، لكّن موقف الراشدين تجاه هذه املشاركة وانعدام
الخبة الكافية لدى الشباب أنفسهم، يثنيانهم عن القيام بذلك. إىل ذلك، ال يتمّتعون باملهارات املناسبة لجذب التمويل 
بغية تنفيذ نشاطات ومشاريع. وال تتوفّر يف غالبية القرى مساحة عامة لعقد اإلجتامعات وتنظيم النشاطات، وبالكاد 
توجد جمعيات ناشطة عىل مستوى القرية. وتلك الجمعيات القامئة تفتقر إىل القدرات البرشية والخبات واإلمكانات 

املالية حتى تكون نشطة فاعلة.

s  ولفت شباب عّكار أيضاً إىل نقص يف املرافق والنشاطات التي تسمح لهم بتطوير قدراتهم الثقافية واإلبداعية أو حتى
الرتفيه عن أنفسهم يف مجتمعهم. إىل ذلك، ال يوجد أي أنشطة رياضية وال حتى مالعب أو نوادي حيث ميكنهم مامرسة 

نشاطاتهم.

s  وكنتيجة لذلك، يشعر عدد كبري من الشباب بامللل، يف حني تنحرص الخيارات الوحيدة املتاحة أمامهم للرتفيه بني مقاهي
اإلنرتنت واللعب بالورق وتدخني الرنجيلة التي تؤّدي إىل تزايد نسبة املدّخنني بني الشباب. أما اآلخرون فيتسّكعون يف 
الشوارع ويصبحون عرضة لتأثريات فتية السوء السلبية، ما يزيد مخاطر اإلنزالق إىل السلوك اليّسء )التخريب، العنف 
األخالقية  املعايري  الرتاجع يف  الشباب  الطائفي. وذكر  العنف  ما ويف  إجرامي  التورّط يف سلوك  أو  بالفتيات(  والتحرّش 
التلفزيون  برامج  لبعض  اليّسء  التأثري  إىل  وأشاروا  مجتمعهم،  يف  متناٍم  تحدٍّ  أنهام  عىل  الدينية  القيم  وقلة  للشباب 

واإلنرتنت عىل الشباب )زيارة مواقع غري أخالقية(. 

s  وأشار الشباب أيضاً إىل تزايد املشاكل النفسية واإلكتئاب بني أقرانهم، الناجمة عن مشاكل عائلية وضغوطات إجتامعية
أو يف بعض  الكحول واملخّدرات  للجوء إىل تعاطي  بالبعض  الذي يدفع  األمر  آفاق مستقبلية،  إقتصادية وعدم وجود 

الحاالت القصوى إىل اإلنتحار.

الحاجات والتوصيات

q  العمل عىل بناء التضامن اإلجتامعي والثقة بني أطراف املجتمع والقضاء عىل التمييز عىل أساس الدين، السياسة، الطبقة
اإلجتامعية أو الخلفية العائلية، وذلك من خالل تعزيز ثقافة التسامح والحوار والتفاهم املتبادل واحرتام اآلخر:

ππ رفع الوعي لدى الشباب والراشدين حول مخاطر التطرّف والتمييز من خالل ندوات، محارضات، حمالت، أفالم
وعروض مرسحية.

ππ خلق فرص للتفاعل واإلندماج بني أطراف املجتمع املختلفة من خالل العمل عىل توفري مساحات عامة )حدائق
عامة، نوادي ومراكز ثقافية( وتنظيم النشاطات )مهرجانات، معارض وأسواق( حيث يلتقي أشخاص من مختلف 

الطوائف ويتفاعلون يف ما بينهم.
ππ )جمع الشباب من مختلف الطوائف واملناطق يف نشاطات ترفيهية )رحالت، مخيامت صيفيّة ونشاطات رياضية

للمساعدة يف بناء عالقة إيجابية وثابتة، باإلضافة إىل تنظيم ورش عمل للشباب حول املواضيع اآلتية: التواصل، 
إدارة النزاعات، حقوق اإلنسان وثقافة التسامح والسالم. 

ππ مختلف من  أطراف  فيها  يشارك  نقاشات  تنظيم  من خالل  الطوائف،  بني  والتفاهم  واإلحرتام  الحوار  تشجيع 
الطوائف ومحارضات عن األديان واأليديولوجيات املختلفة.

ππ تنفيذ مشاريع مشرتكة عىل صعيد البلدة تشّجع الشباب عىل العمل معاً لتحقيق هدف مشرتك أال وهو خدمة
مجتمعهم، وكذلك ابتكار مشاريع تنموية مشرتكة بني قرى ذات خلفيات سياسيّة وطائفية مختلفة.

ππ إنشاء جمعيات ومراكز غري سياسيّة وغري طائفية تشّجع عىل اإلنفتاح والتسامح واإلندماج، وذلك بالتوازي مع
العمل للوقاية من العزل والتطرّف وإقناع الشباب باإلبتعاد عن الخصومات العائلية والعنف الطائفي.

q  .تعزيز حقوق املرأة واملساواة بني الجنسني، من خالل ندوات لرفع مستوى الوعي
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q :العمل عىل بناء بيئة داعمة ومحّفزة للشباب، من خالل

ππ خالل من  املراهقة،  مرحلة  وصعوبات  وحاجاتهم  الشباب  مشاكل  خّص  ما  يف  الراشدين  لدى  الوعي  زيادة 
ر  تُظهرِ واإلهامل كام  العنف  الناجم عن  الخطر  الضوء عىل  تسلّط  أفالم وعروض مرسحية  ندوات،  محارضات، 
الضغوط النفسية التي يتعرض لها الشباب ومعاناتهم، وذلك بغية زيادة تعاطف الراشدين مع الشباب وفهمهم 

لهم.
ππ األساليب عىل  الرتكيز  مع  والتعليم،  واألمومة  األبوة  يف  األهل  مهارات  لتعزيز  واملعلمني  األهل  قدرات  بناء 

الرتبوية الالعنفية ومتكينهم من إرشاد ودعم الشباب عىل نحو أفضل، مع التشجيع عىل التواصل املنفتح والحوار 
والتفّهم بني الشباب والراشدين.

ππ تزويد املدارس واملجتمعات مبرشدين نفسيني إجتامعيني لتقديم املساعدة إىل الشباب الذين يواجهون صعوبات
وأولئك املعرّضني للخطر، مبا فيها خدمات اإلرشاد األرُسي لربط الوالدين بأبنائهم. 

q  بناء قدرات املنظامت غري الحكومية القامئة وتحفيز التعاون وتبادل الخبات بني الجمعيات لتمكينها من القيام بدور
نشط يف دعم وتوجيه الشباب باإلضافة إىل تنظيم نشاطات عىل مستوى القرية الواحدة.

q  والراشدين الشباب  تستهدف  والتدخني،  املخّدرات  بتعاطي  تُعنى  املبكر  والتدّخل  للوقاية  اسرتاتيجية  وتنفيذ  وضع 
وتتضّمن: الدعم النفيس واإلجتامعي للشباب املدمنني، بناء قدرات األهل واملدرّسني بهدف متكينهم من مراقبة الشباب 
ص للشباب والراشدين وتتمحور  ودعمهم، تنظيم نشاطات للتوعية )حمالت، عروض مرسحية، أفالم ومحارضات( تخصَّ

حول مخاطر التدخني وتعاطي املخدرات واإلستهالك غري املسؤول للكحول.

q  الرتكيز عىل الدراسية، مع  املناهج  الرتبية اإلجتامعية والدينية يف  دمج  القيم اإلجتامعية واألخالقية من خالل  تعزيز 
التسامح واحرتام اآلخر، بعيداً عن التطرّف. كذلك العمل عىل توعية األهل عىل مخاطر التطبيق الصارم للعادات والتقاليد 

يف تربية أوالدهم وآثاره الرجعيّة عىل الشباب.

q  حامية الشباب من التأثري اليّسء للتلفزيون واإلنرتنت من خالل آلية للمراقبة تضعها وزارة اإلعالم بهدف رصد ومراقبة
املراقبة  تشجيع  إىل  باإلضافة  وذلك  األخالقية.  وغري  املسيئة  البامج  من  الشباب  وحامية  التلفزيونية  البامج  توقيت 

اللصيقة يف مقاهي اإلنرتنت ومن قبل األهل يف املنزل.

q :تأمني نشاطات ترفيهية بّناءة للشباب، من خالل

ππ.تطوير مرافق ونشاطات ترفيهية وثقافية عىل مستوى القرية
ππ طلب الدعم من وزارة الشباب والرياضة لتنشيط القطاع الريايض يف عّكار وإنشاء نواٍد رياضية ومالعب وإعادة

إحياء تلك املتوفّرة حالياً، وذلك بهدف ترسيخ الروح الرياضية لدى الشباب وتشجيع املنافسة اإليجابية.

q :تعزيز املواطنة الفّعالة بني الشباب ورفع شعورهم باإلنتامء، من خالل

ππ رفع مستوى الوعي لدى الراشدين يف ما يتعلّق بحقوق الشباب وحاجاتهم، ودفعهم إىل تشجيع مشاركة الشباب
يف األنشطة املجتمعية.

ππ.تحفيز الشباب عىل العمل التطّوعي يف إطار جمعيات وإنشاء لجان شبابّية وأندية
ππ.تحفيز الشباب عىل املشاركة يف حامية البيئة من خالل مساعدتهم عىل تنظيم أنشطة بيئية

q  مجتمعهم يف  وفّعال  نشط  بشكل  اإلنخراط  عىل  قادرين  ليصبحوا  بالنفس  والثقة  املهارات  باملعرفة،  الشباب  متكني 
واملساهمة يف التنمية املحلية. وذلك من خالل:

ππ ،دورات تدريبية لبناء قدرات الشباب يف املواضيع اآلتية: املواطنة النشطة، املهارات الحياتية، التفاوض، التشبيك
الضغط، املنارصة، صياغة املشاريع، إدارة املشاريع والتمويل.

ππ تحسني عىل  وفعالية  بنشاط  للعمل  أمامهم  املجال  وإتاحة  الشباب،  يديرها  التي  الصغرية  املشاريع  متويل 
واقعهم باإلضافة إىل منحهم الفرصة إلثبات قدراتهم وكسب اإلحرتام بهدف تحسني نظرة املجتمع إىل الشباب 

وخفض التمييز عىل أساس العمر.
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خامتة

يف ختام هذه الدراسة، نأمل أن ترُتَجم الحاجات واألولويات التي عّب عنها الشباب يف هذه الوثيقة إىل إجراءات ملموسة 
يؤّدي  أن  نأمل  السكان. كذلك،  الفئة من  لبامج تستهدف هذه  استثامرات  الواقع، من شأنها إطالق  ومشاريع عىل أرض 
ذلك إىل تبّني سياسات وطنية شبابيّة وخطط عمل، ال تهدف إىل تعزيز تنمية رأس املال البرشي لدى الشباب فحسب وإمنا 
أمام هؤالء لبلوغ طاقاتهم القصوى يف مجاالت التعليم، العمل، الصحة واملشاركة يف الحياة العامة  إىل إتاحة الفرص أيضاً 
بالتمتّع مبستوى  الذي يسمح لهم  أمامهم وتوسيع نطاق حرياتهم، األمر  املتاحة  الخيارات  والسياسيّة، باإلضافة إىل زيادة 

معيشة الئق.

لكن، يف حال عدم اتخاذ أي إجراء مناسب، فإّن وضع الشباب يف عّكار مهّدد مبزيد من التدهور مع كّل العواقب التي قد 
تتأىت جرّاء ذلك لناحية ازدياد حّدة البطالة والفقر واإلقصاء اإلجتامعي. وارتفاع مستوى التفاوت اإلجتامعي واإلقتصادي بني 
املناطق، من شأنه أن يخلق املزيد من اإلحباط والشعور بالظلم، ما يرفع حّدة التوتّر بني املجموعات املختلفة يف املجتمع 
ويتسبّب مبزيد من اإلنعزال والتفرقة داخل املجتمع اللبناين. كذلك، فإنّه يرفع معّدالت الهجرة، مؤّدياً إىل مزيد من الخسائر 
يف رأس مال البالد من املوارد البرشية. عالوًة عىل ذلك، فإّن عدداً كبرياً من الشباب الفقراء واملحبَطني الذين ال ميلكون آفاقاً 

وال فرصاً مستقبلية، ميكن أن يزعزع اإلستقرار يف البالد، األمر الذي قد يزيد من مخاطر اإلجرام والتطرّف والعنف السيايس.

واإلستقرار  اإلجتامعي  واإلندماج  اإلقتصادي  النمو  يف  زيادة  إىل  يؤدي  أن  بإمكانه  الشباب  يف  اإلستثامر  أخرى،  جهة  من 
اللتني ميتلكهام الشباب واإلستفادة من طاقاتهم  الطاقة والحيوية  البالد. فتوظيف هذا املصدر الالمحدود من  السيايس يف 

ومن أفكارهم املبتكرة، قادر عىل املساعدة يف بناء أمة أكرث متانة. 

طوال فرتة عملها يف عّكار، أدركت “مدى” أّن اإلستثامر يف الشباب هو العمل األكرث إمثاراً بالنسبة إىل الجميع، نظراً إىل تأثري 
هؤالء املحّفز عىل أقرانهم ومجتمعهم. فالشباب يف هذه املنطقة املحرومة طّواقون إىل بذل كّل ما بوسعهم يف سبيل تحسني 
واقعهم. وقد أظهرت املجموعات الشبابيّة التي أُنشئت يف إطار مرشوع “مدى”، بأّن الشبّان والشابات من خالل دعٍم مايّل 
متواضع ومقداٍر كبري من الثقة يف قدراتهم، متّكنوا من تحقيق نتائج مهّمة كقدرة املطر الخفيف عىل خلق بحر من األزهار 
يف الصحراء. ويبقى أّن صوت شباب عّكار ليس فقط صوت الحرمان واليأس، بل هو صوت األمل والعزم لبناء مستقبل أفضل 

ووطن يُفتَخر به.
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