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بيروت
ي��ب��ت��غ��ي م����رك����ز ال�������ش���راك���ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
الن�شرة  هذه  اإ�شدار  خالل  من  والدميقراطية 
نخبة  اأمام  الفر�شة  باإتاحة  وذلك  املو�شوعية، 
هي  كما  احلقيقة  لنقل  ال�شحافيني  ال�شباب  من 
اإر�شاء  اأو  الزوايا  تدوير  اإىل  اال�شطرار  دون 

الإمالءات اأحد.
• تكون 	 اأن  �شتحاول  ن�شرة  راأيك"  "�شو 

ال�شاب بكل تنوعاته وقد  املواطن  �شوت 
حتليالت  عنها  وغ��اب��ت  ه��ي،  كما  نقلت 
دون  هو  كما  الواقع  لتعك�س  ال�شحافيني 

زيادة اأو نق�شان.
• راأيك" ن�شرة �شتكون م�شاحة عامة 	 "�شو 

خمتلف  من  ال�شباب  اآراء  فيها  تتجمع 
االنتماءات،  خمتلف  وم��ن  املحافظات، 
لتقول هذا هو لبنان املتنوع االأقدر على 
حتمل االجتاهات كافة، اإذا اأح�شنا اإدارة 

االختالف والتنوع.
• ال�شباب 	 �شتدفع  ن�����ش��رة  راأيك"  "�شو 

قد  ق�شايا  يف  راأي��ه  ب��اإب��داء  للم�شاركة 
املكونات  ب��ني  اخ��ت��الف  م��و���ش��وع  ت�شكل 
حمايدة  ب�شورة  اللبنانية،  االجتماعية 

و�شفافة وم�شتقلة.
• على 	 ال�شباب  �شتجعل  راأيك" ن�شرة  "�شو 

ال�شباب  من  غريهم  الآراء  وا�شع  اط��الع 
وط��وائ��ف  اأخ���رى  مناطق  اإىل  املنتمي 

ومذاهب اأخرى.
• الدولة 	 من  �شتجعل  ن�شرة  راأيك"  "�شو 

امل��دن��ي��ة امل��ن�����ش��ودة ه��دف��ًا اإع��الم��ي��ًا من 
حتته  ين�شوي  �شقفًا  ت��ك��ون  اأن  اأج���ل 
واملذهبية  املناطقية  االجت��اه��ات  ك��ل 

والطائفية والوطنية.
االإدارة

لماذا هذه النشرة؟

األف باء املدافعة

كتاب يحكي عن 
التخطيط حلمالت 
املدافعة وحت�شيل 

احلقوق
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البطـالـــة: القضيــة األولــى عنـد الشبـــاب
تتنوع الق�شايا ال�شبابية يف املجتمع، 
وت�ش��كل حبل نواة لقي��ام حتركات تعرب 
ع��ن راأيهم يف خمتلف االأم��ور احلياتية. 
جتذب ج��زء من ه��ذه الق�شاي��ا ال�شباب 
حمل��ة  لت�شكي��ل  وتدفعه��م  نحوه��ا، 
مدافع��ة عنها، وامل�ش��ي قدم��ًا لتحقيقها 
�شمن اإ�شرتاتيجي��ات مدرو�شة و�شعارات 
مرفوعة. يف حني، يرف�س اجلزء االأخر 
م��ن االأ�شا���س امل�شاركة يف هك��ذا حمالت 
ويتجاهلونه��ا، بعدما ياأ�شوا م��ن اإلتما�س 
م�ش��ار اإيجاب��ي للق�شاي��ا. ولك��ن، يتف��ق 
اجلمي��ع عل��ى وج��ود �شعوب��ات تواج��ه 

جمع ال�شباب يف حملة واحدة.

»مل اأ�ش���ارك يف اأية حملة«، هكذا يجيب ال�ش���اب �شمري بردى )24 
�شن���ة( عن���د �ش�ؤاله ع���ن م�شاركته يف حمل���ة تدافع عن ق�شي���ة �شبابية، 
مرجح���ًا ال�شبب اإىل امل�ش���اكل ال�شيا�شية. وي�شري بردى اإىل اأن الق�شيتني 
ال�شبابيت���ني ذات الأول�ي���ة التي يدع���� لتنظيم حملة مدافع���ة للإ�شاءة 

عليهما والدفاع عنهما، هما البطالة واليد العاملة الأجنبية.
وتت�اف���ق مرمي �شيف )25 �شنة( م���ع راأي بردى ح�ل امل�شاركة يف 
حمل���ة مدافعة عن ق�شية �شبابية، وتعيد ال�شع�بات اإىل خ�ش�ع ال�شباب 
للإنتم���اءات احلزبي���ة والطائفي���ة من جه���ة، وقلة دعم ه���ذا الن�ع من 

التحركات من جهة اأخرى.
ل يختل���ف راأي لني ال�شيد )22 �شنة( كث���ريًا عن راأي �شيف، التي 
مل ت�ش���ارك يف حملة تدافع عن ق�شايا �شبابي���ة، بل تعتقد اأن ال�شع�بات 
الت���ي ت�اجه جمع ال�شباب يف حملة تخ�شهم، تع�د اإىل »انق�شام ال�شباب 
نتيجة الطائفية ومت�شكهم بالقيادات ال�شيا�شية، اإ�شافة اإىل عدم اإدراك 
م�شاحلهم احلي�ية وذلك ناحت عن قلة وعي جتاه الق�شايا التي مت�شهم 
و الت�ش���رف باإنفعالية، بعيدًا عن ال�اقعي���ة واملنطق«، يف حني ت�شري اإىل 

ن عدم  اأن الق�شية ال�شبابي���ة التي يجب الدفاع عنها هي اأزمة البطالة لأ
ت�فر فر�ص العمل هي امل�شبب الرئي�شي لهجرة ال�شباب.

يف �شي���اق مت�ش���ل، تتعار����ص جومان��ا ف��والدكار )22 �شنة( مع 
زملئها، فهي �شاركت يف اإعت�شام اأقيم ح�ل الزواج املدين، لفتة النظر 
اإىل ع�ائ���ق ف�ش���ل هذه التح���ركات منها عدم وج�د بيئ���ة تعرف حق�قها 

وواجباتها. اأما الق�شية التي يجب املدافعة عنها فهي غياب امل�اطنة.
يف اخلت���ام، �ش���ارك حمم��د ال�شق��ور )23 �شن���ة( بحمل���ة بريوت 
مدينت���ي التي كانت تطالب بق�شية تاأخذ بعدًا اأك���ر من البعد ال�شبابي، 
بح�ش���ب راأيه، ولكنها تتط���رق يف ن�اتها اإىل اإي�ش���ال ال�شباب اىل حم�ر 
ال�شلط���ة، اإ�شاف���ة اىل ك�نها ترفع الكثري من املطال���ب ال�شبابية املحقة، 
ذاك���رًا اأنه من اأهم املع�ق���ات التي حت�ل دون جم���ع ال�شباب يف حملت 
مطالب���ة بحق�قهم ه���ي تف�ق الح���زاب على املجتمع امل���دين من ناحية 
النف����ذ والتاأثري على عق�ل ال�شباب، وجذبهم اإليها وحت�يل اإهتماماتهم 
اىل الق�شاي���ا احلزبي���ة الطائفي���ة. وتبق���ى ق�شي���ة تاأمني فر����ص العمل 

لل�شباب ال�شاعد مع اإعادة خدمة العلم هي الأ�شا�ص.

نور مخدّر - بيروت

بيروت

غياب الحسّ النقدي واإلبداع والرغبة في التغيير

ندى أيوب

العن��ف، الهج��رة، البطال��ة ورف���س االآخ��ر موا�شي��ع 
وعناوي��ن وم�ش��اكل يع��اين منه��ا ال�شب��اب اللبن��اين الذي 
يتوق��ف عليه��م م�شتقبل لبن��ان، واذا كان م�شتقبل الوطن 
مرتك��زًا عل��ى ه��وؤالء ال�شب��اب فم�شتقبله��م متوّق��ف على 
م��دى وعيه��م لق�شاياه��م ومت�شكه��م بحقه��م يف املدافع��ة 
عنه��ا، وامل�شارك��ة بفاعلي��ة يف �شنع الق��رار الوطني حول 

املو�شوعات التي تعني ال�شباب.
ا�شتط����لع راأي ب�شي����ط ملجم�ع����ة م����ن ال�شب����اب ك�ش����ف لنا ان 
معظمهم �شارك يف حملت مدافعة عن ق�شايا يرونها ذات اول�ية، 

املعل�م����ات ح�ل كيفية التاأثري وامل�شاركة يف عم����ل امل�ؤ�ش�شات و�شنع 
الق����رار، و�ش�����ًل اىل انعدام امكاني����ة الت�ا�شل م����ع �شانعي القرار، 
مل يتب����ّق لدى ه�ؤلء ال�شباب اأي اأم����ل بالتغيري وفقدوا الدافع ب�شبب 

غياب املرجعيات وامل�ؤ�ش�شات التي هي �شمان الإ�شتدامة.
ه����ل ال�شباب ه����م غري جدّي����ني وغ����ري ملتزم����ني بالتغيري؟ هل 
�شانع����� القرار غ����ري اآبه����ني بق�شايا ال�شب����اب وراأيهم؟ ه����ل يفتقد 
املجتم����ع اللبناين اىل ح�����صّ النقد اأم اأ�شبحن����ا مدجنني ومرو�شني 

وخا�شعني؟
ال�شباب نف�شه، لي�ص �شّنًا اأو مرحلة عمرية فح�شب، بل يجب اأن 
يك�����ن مقرتنًا مبزايا ال�شباب كاحلي�ي����ة والإبداع والرغبة بالتغيري؛ 
والأهم من ذلك كله ه� النقد البّناء الذي يعتمد على املعرفة، وهنا 
علين����ا اأن نطرح على اأنف�شن����ا ال�ش�ؤال: اإىل اأي م����دى يتمتع ال�شباب 
اللبناين بهذا احل�ّص النق����دي ليمّيز بني الأم�ر وليبتعد عن التبعية 

والإ�شتزلم وليطالب بحق�قه ويدافع عن ق�شاياه؟

حي����ث تخربنا هبة �شفوان انه����ا �شاركت خ����لل درا�شتها اجلامعية 
بالت�قيع على عري�شة رفع����ت اآنذاك اىل وزارة الداخلية طالب عربها 
امل�قع�����ن بخف�ص �شن القرتاع اىل 18 عام، يف حني اهتمت جا�شيكا 
ب��از مبطالبة وزارة الرتبية عرب لقاء نظم����ه جمم�عة من ال�شباب مع 
وزي����ر الرتبي����ة بالهتمام بالقط����اع التعليمي دعمه وتط�ي����ره، و�شارك 
اأي��وب وح�ش��ن عط��وي بحمل����ة ع����رب م�ق����ع الت�ا�ش����ل الجتماعي 
»في�شب�����ك« للت�عية من خماطر ازدياد ن�شبة البطالة ومطالبني ب��شع 

خطط ملكافحتها واحلد من الهجرة.
اأم����ا زين��ة حم��ود وا�شتيف��اين ياغي فق����د �شاركت����ا مب�شرية 
نظمته����ا جمم�ع����ات �شبابية وجمعي����ات من املجتمع امل����دين للمطالبة 

بال�شماح بالزواج املدين الختياري وتنظيمه يف لبنان. 
»ال�شع�ب����ات كانت كب����رية«، عبارة اجمع عليه����ا ال�شباب، اأغلبهم 
مل يكم����ل الطري����ق حتى حتقيق م����ا كان يطالب به، والقل����ة القليلة من 
املجم�ع����ات مل تفق����د الم����ل، م����ن �شع�ب����ة الت�شبيك ب����ني جمم�عات 
ال�شباب واملنظمات الأهلية املحلي����ة، اىل �شع�بة ح�ش�ل ال�شباب على 



الشمال
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حال سمسم
على الرغ��م اأن معظم ال�شب��اب يف ال�شمال مل ي�شارك 
يف حم��الت مدافعة فعلية اإال اأن ال�شباب يرون اأن م�شكلة 
البطال��ة والبح��ث ع��ن فر���س عمل ت�ش��كل اأ�شا���س عمل 

ال�شباب اإذا اأرادوا تنظيم اأي حملة.

م�شاركة ال�شباب مو�شوع حملة
تق�����ل منى من�شور )26 عام����ًا(: »�شاركت يف حملة من اأجل 
بن����اء ال�ش����لم وهي حملة �ش����ارك فيها ع����دد كبري م����ن ال�شباب«. 
و�شمع����ت من�ش�ر بحملة مدافعة من اأجل اإنقاذ الطف�لة. وترى اأن 
العائق الأ�شا�ص اأمام اأي حملة مدافعة ه� »الختلف يف الآراء بني 

ال�شباب وعدم التفاق على خطة م�حدة«.
وتعتق����د من�ش�����ر اأن م�شكل����ة م�شاركة ال�شب����اب يف النتخابات 

ت�شكل م��ش�ع حملة مدافعة �شبابية بامتياز.
و�شاركت ف�شيلة غمراوي )20 عامًا( يف حملة مدافعة من 
اأجل حتفيز ال�شباب على امل�شاركة يف النتخابات البلدية الأخرية، 
وتق�ل: اأعتقد اأن خف�ص �شن القرتاع اإىل 18 عامًا ميكن اأن يك�ن 
عن�ان حملة مدافعة �شبابية«. لكنها ترى اأن اختلف اآراء ال�شباب 
وعدم التفاق على خطة ي�شكل عائقًا اأ�شا�شيًا يف حملت املدافعة.
وت�شي����ف غم����راوي: اإن تاأمني فر�ص عم����ل لل�شباب ه� احلملة 

التي اأمتنى امل�شاركة فيها لأهميتها.
لك����ن �ش��ايل غم��راوي )24 عام����ًا( مل ت�ش����ارك ومل ت�شم����ع 
باأي حمل����ة مدافعة ح�ل ق�شية �شبابية، وتق�����ل: اأعتقد اأن �شع�بة 
الت�ا�ش����ل بني ال�شب����اب وع����دم تفاهمهم على نق����اط م�شرتكة هي 
العائ����ق اأم����ام اأية حملة �شبابية«. وت�شي����ف: اإن ق�شية البطالة عند 

ال�شباب هي اأف�شل عن�ان حلملة مدافعة.
و�شارك����ت ف��رح �شم�ش��م )23 عامًا( يف حملة م����ن اأجل بناء 
ال�شلم، لكنها مل ت�شمع بحملت اأخرى. وت��شح براأيها قائلة: اأرى 
اأن ال�شب����اب غري مكرتث بال��شع العام ول يب����دون اأي تفاهم فيما 
بينه����م ح�ل ق�شاياهم، حتى اأنهم ل يتفق�ن على تنظيم حملة من 

اجل تاأمني فر�ص عمل لل�شباب على الرغم من اأهمية امل��ش�ع.

حملة مدافعة من أجل تأمين فرص عمل

وتعتق����د نور �شيف )26 عامًا( اأن ع����دم وج�د دعم من املجتمع 
نف�ش����ه لل�شباب ي�شكل العائ����ق الأ�شا�ص اأمام ال�شب����اب، وتطمح �شيف 

لتنظيم حملة مدافعة من اأجل تاأمني فر�ص عمل لهم.
و�ش����ارك اأ�شام��ة عتال )24 عام����ًا( يف حملة م����ن اأجل حتفيز 
ال�شب����اب للم�شارك����ة يف النتخاب����ات البلدية، ويرى عت����ال اأن الع�ائق 
اأم����ام ال�شباب كثرية« ومنها عدم الك����رتاث، غياب البيئة احلا�شنة، 
وخ�ش��شًا اأن هناك م��ش�عًا مهمًا وه� تاأمني فر�ص عمل لل�شباب«.

وت�افق����ه لبن��ى غمراوي )23 عام����ًا( ال����راأي وخ�ش��شًا ح�ل 
تاأم����ني فر�����ص عم����ل وع�ائق اأي����ة حملة مدافع����ة ب�شبب ع����دم تفاهم 

ال�شباب. وهي �شاركت يف حملة من اأجل بناء ال�شلم.
ويبدو اأن عبد الكرمي غمراوي )23 عامًا( قد �شارك يف حملة 
مدافع����ة جدية تتعلق مبخاطر التي����ار الكهربائي يف منطقة البداوي. 
وي����رى غمراوي اأن م��ش�����ع النفايات ه� عن�ان حمل����ة مدافعة اأي�شًا 
لكنه ي�شيف قائًل: اأعتق����د اأن جتاهل ال�شباب مل�شلحتهم واإ�شابتهم 
بالياأ�����ص والإحباط وهمهم يف البحث عن عمل يعيق قيامهم بحملت 

مدافعة لكني اعتق����د اأن تاأمني فر�ص عمل لل�شباب ه� م��ش�ع اأي 
حملة مدافعة.

وت�افقه ب�شمة عت��ال )26 عامًا( الراأي يف معظم النقاط، 
اإل انها مل ت�شارك بحملت مدافعة من قبل.

و�شاركت �شهام غمراوي )27 عامًا( بحملة من اأجل التغيري 
لكنه����ا ت����رى اأن اختلف الثقافات بني ال�شباب ي�ش����كل عائقًا اأمام 
تنظي����م اأي حملة، »لكن����ي اأعتقد اأن اجلميع ي�اف����ق على اأن تاأمني 

فر�ص عمل ه� عن�ان حملة مدافعة جدية«.
اأم����ا ف��دى غم��راوي، التي �شارك����ت يف حملة م����ن اأجل بناء 
ال�ش����لم، ت�ؤيد مطل����ب تاأمني فر�ص عم����ل وه� م��ش�����ع اأي حملة 

مدافعة لكنها تاأ�شف لغياب الن�شجام بني اآراء ال�شباب«.
وت�اف����ق اكتم����ال �شم�شم ورميا غمراوي عل����ى اأن تاأمني فر�ص 
العم����ل ه� املطلب الأ�شا�ص ايل ي�شتحق اأن تنظم من اأجله حملت 
مدافع����ة وال�شابتان �شاركتا يف حملة من اجل بناء ال�شلم وحتفيز 

ال�شباب للم�شاركة يف النتخابات البلدية.

مانويال مشيك – برج حمود

اإذا اأم�شي��ت وقت��ا يف جل�ش��ة جتم��ع ع��دد م��ن ال�شباب، 
ميكن��ك ان تكت��ب مقال��ة ت��روي ق�ش��ة كل منه��م، ميكن��ك 
اأو  البل��د  ان تكت��ب مقال��ة ع��ن م�شكل��ة يعان��ون منه��ا يف 
ق�شي��ة يحملونها عل��ى اأكتافهم... ال�شب��اب هم روح الوطن 
وم�شتقبل��ه، لكن �شباب لبنان اليوم �شار هرما ب�شبب الهموم 
والو�ش��ع االقت�ش��ادي املاآ�شاوي.. معظم �شب��اب لبنان ترك 
الوط��ن لك��ن منه��م م��ن بقي يحم��ل �شع��ار والفت��ة وكلمات 

و�شوت ي�شدح نعم للتغيري...

تق�ل م��روة �شماحة )24 عامًا( مل اأ�شارك يف حملة لق�شية 
�شبابي����ة لكن����ي اأدرك ان املح�ش�بي����ات ال�شيا�شية، وانتم����اء البع�ص 
لأح����زاب معينة تعد من ال�شع�بات التي ت�اجهها احلملت للدفاع 
ع����ن حق�ق ال�شب����اب«. وتعتقد �شماحة ان ق�شيت����ا البطالة والتعليم 
تعد من اأول�يات الق�شاي����ا التي يجب ال�شاءة عليها وتنظيم حملة 
مدافع����ة عنهم����ا. وم����ع ان ازمة البطال����ة متقادم����ة ولي�شت جديدة 
فبع�����ص ال�شباب و�شل اإىل ح����د الياأ�ص والتفك����ري بال�شفر من البلد 
بح�شب تعبري مروة، فان احلملة رمبا لن تعطي مفع�لها كما يجب.
تب����دو نادي��ن ع�ش��اف )21 عام����ًا( مهتم����ة بق�شي����ة مكافحة 
املخ����درات. »الآفة اخلطرية التي ترتب�����ص ب�شبابنا وتاأخذ حياتهم 
اىل م�ش����ري جمه�ل وعلى الأغلب امل�ت ب�شب����ب جرعة زائدة. لكن 
ع�شاف ت�شري اإىل اأنه ل يتم التجاوب مع هذه احلملت لن البع�ص 
ي����رى ان ل ج����دوى منه����ا. من جه����ة اخرى، تع����ري نادي����ن اهتمامًا 

»غلبانــيــن« فـي مسـلســـل التـغـييـــر

بق�شاي����ا التط����رف، واللتحاق ب�شف�����ف الرهابيني لفت����ة اإىل اأن 
هناك دورًا مهمًا للحملت يف ت�عية ال�شباب ملخاطر املتطرفني يف 

اعتماد اأ�شاليب غ�شل الدمغة يف �شبيل حتقيق غاياتهم.
لدى ن��دمي ابو كروم )24 عامًا( جترب���ة مهمة على �شعيد 
احلم���لت فه� �شارك يف حملة بدن���ا نحا�شب الخرية او ما ت�شمى 
ث����رة احلراك امل���دين يف 22 اآب 2015. وج���رى اعتقاله من قبل 
الق����ى المني���ة ب�شب���ب م�شاركته يف اح���د العت�شام���ات. وي�ؤكد 
اأب���� ك���روم ان الت�جه���ات ال�شيا�شي���ة وتركيز ال�شب���اب على العمل 
ال�شيا�ش���ي ب���دل العمل على ح���ل م�شاكله���م وم�ش���اكل كل م�اطن 
ه���ي من ال�شع�بات الأ�شا�شية. وت�ش���اءل ندمي عن ماهية احل�ش�د 
امل�شارك���ة يف حملة بدنا نحا�شب م�ؤخ���را امام ح�ش�د دعاها زعيم 
للتظاه���ر. ومن وجهة نظر اأب� كروم، فانه يرى ق�شية البطالة هي 

امل�شكلة ال�شا�شية لل�شباب.

ماري��ا الفح��ل )22 عام����ًا( م�شارك����ة ثاني����ة يف حمل����ة بدن����ا 
نحا�ش����ب، كما �شاركت يف حملة العت�شام����ات ت�شامنا مع عنا�شر 
الدفاع امل����دين خ�ش��شا عندما راأت امللح يبكي اأمام الكامريا يف 
م�شه����د اأبكى املليني ب�شبب املطالبة باأب�ش����ط حق�ق العي�ص. وجتد 
الفح����ل اأن ال�شيا�شة هي من ال�شع�بات التي تقف يف وجه اي حملة 
�شبابية. وجتدد مطالبتها مرة اخرى من منربنا بت�فري فر�ص عمل 

لل�شباب لن لبنان يفقد �شن�يا عددا هائل من �شبابه.
�شاركت كارال �شماحة )22 عامًا( يف ق�شايا جامعية هدفها 
م�شلح����ة الطلب بال�شاف����ة اىل م�شاركته����ا يف تظاهرات العمال 
وذلك لتح�شيل حق�قهم. �شماحة تنزل اىل ال�شارع من كل عام يف 
عي����د العمال مت�شامنة معهم وترفع ال�ش�ت من اجل لقمة العي�ص. 
وجت����د ان النتماءات ال�شيا�شي����ة هي من املع�ق����ات ال�شا�شية التي 
تق����ف يف وجه احلم����لت ال�شبابية . كذلك تطال����ب �شماحة بت�فري 

فر�ص العمل لن البلد يخ�شر �شبابه.
مل ي�ش����ارك الداما م�شي��ك )24 عام����ًا( يف اأي حمة �شبابية، 
بب�شاطة لن النتماءات الطائفية واملذهبية واحلزبية تقف مرتا�شا 
يف وج����ه احلم����لت على حد ق�ل����ه. ويرى الدام����ا اأن الق�شايا تكر 
وكلها ذات اول�ية لكن اهمها البطالة التي ت�شجل ارتفاعا �شن�يا مع 
كل دفعة �شبابية تتخرج من اجلامعات ويبقى احلل له�ؤلء الهجرة.

»غلبان����ني« ه����ذا التعبري ه� ال�ش����دق اذا اردن����ا ت��شيف حالة 
�شبابن����ا الي�م... ينزل�ن اىل ال�ش����ارع، ي�شرخ�ن، يحمل�ن لفتات، 
تعل� ا�ش�اتهم يف ال�شاحات لكن احلقيقة املرة، اأن �ش�ت النتماءات 
احلزبي����ة والطائفية تبق����ى اأق�ى والكلمة الخ����رية يف م�شل�شل املئة 

حلقة من »لبنان التغيري اذا امكن«...
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االقت�شادي��ة  امل�ش��كالت  في��ه  تك��ر  ال��ذي  لبن��ان  يف 
واالجتماعي��ة وال�شحية وال�شيا�شية، وتف��وح فيه ف�شائح 
الف�ش��اد الت��ي تن�شرها يومًيا عرب و�شائ��ل االعالم، ال يزال 
معظ��م �شباب��ه �شامًت��ا يراق��ب تده��ور م�شتقبل��ه ويكتف��ي 
يف التعب��ري واالنتفا���س ع��رب مواقع التوا�ش��ل االجتماعي 
فح�ش��ب، وه��ي الت��ي اأ�شبح��ت منف�ًش��ا لل�شب��اب للتعبري عن 

�شخطهم على ال�شلطة التي ال تراعي اأب�شط حقوقهم.
وعلى الرغم من اجماع معظم ال�شباب الذين التقيناهم 
يف اإقلي��م اخل��روب ع��ن اأّن الق�شي��ة االأ�شا���س الت��ي يج��ب 
التح��رك من اأجلها هي البطالة التي يواجهها �شباب لبنان، 
اإاّل اأّن اأح��ًدا منه��م مل يق��رر يوًم��ا امل�شارك��ة يف اأي حمل��ة 

للمطالبة بق�شية �شبابية.
ريا���س دحروج )24 عاًما( مل ي�شارك يف اأي حملة �شبابية ومل 
يذكر ح�ش�ل اأي حمل���ة مدافعة ح�ل ق�شية �شبابية، وراأى دحروج اأّن 
ال�شع�بات التي ت�اجه ال�شباب هي »الياأ�ص الذي يتحكم بهم، فمعظم 
ال�شب���اب يف جمتمعنا فقد المل يف التغي���ري ب�شبب الف�شاد املنت�شر يف 

القطاعات كافة«.
وطال���ب دح���روج »بتنظيم حمل���ة لتاأمني فر�ص عم���ل لل�شباب كل 
ح�شب كفاءت���ه ومهاراته، اإ�شافة اىل تاأم���ني التعليم املجاين لل�شباب 

الذين يعان�ن ظروف اقت�شادية �شعبة«.
وعل���ى الرغم من اأّن ح�شن دروي���س )21 عاًما( مل ي�شارك يف 
حملت تدافع عن ق�شايا �شبابية اإّل اأنه �شمع كثرًيا عن »�شعار الدفاع 
ع���ن ق�شاي���ا �شبابية ولكن واقعًيا مل اأَر اأي تغي���ري يذكر« ح�شب ما قال 
دروي�ص الذي راأى اأّن اهم ال�شع�بات التي ت�اجه ال�شباب هي »�شعف 

التم�يل حلملتهم«.
وراأى دروي����ص اأّن اأه���م احلم���لت الت���ي يحتاجها ال�شب���اب الي�م 
ه���ي »اإعداد ور�ش���ات عمل لتعريف ال�شباب عل���ى حاجات �ش�ق العمل 

والخت�شا�شات املطل�بة قبل دخ�لهم اجلامعة«.
وقال حمم��د �شم�س الدي��ن )26 عاًم���ا( اإّن التزامه باحلزب 
ال���ذي ينتمي اإليه مينعه من امل�شارك���ة يف حملت مدافعة، والذي اأّكد 
كم���ا ال�شابقني اأّن الأولية ه���ي »املطالبة بتاأمني فر����ص عمل لتح�شني 
الظ���روف املعي�شية ل�شباب« واأ�شاف كذل���ك »اإقرار الزواج املدين من 
الق�شاي���ا الأ�شا�شي���ة التي يج���ب اأن يطالب به���ا ال�شب���اب لأّنها مت�ّص 

م�شتقبله ب�شكل مبا�شر«.
بدوره���ا اأّكدت �شوزان �شرح��ال )21 عاًما( اأّنها مل ت�شارك يف 
اأي حمل���ة مدافعة ولكنه���ا تذكر » احلراك املدين ال���ذي انطلق العام 
املا�ش���ي والذي حت���دث عن ق�شاي���ا تهم ال�شب���اب مثل فر����ص العمل 

واجلن�شية والنفايات«.
وراأت اأّن ال�شع�ب���ات التي ي�اجهها ال�شباب هي يف »الدعم املادي 
الت���ي حتتاجه احلملت، واإزالة اخل�ف لدى ال�شباب الذي ل يخاف�ن 
املطالب���ة بحق�قه���م لكنهم يخاف�ن م���ن حدوث ا�ش���كالت اأمنية كما 
ح���دث يف مظاهرات احل���راك املدين م���ن تدافع مع الق����ى الأمنية، 
اإ�شاف���ًة اإىل الحباط ب�شبب عدم حتقيق اأه���داف من احلملت التي 
اأطلق���ت حت���ى الآن مما يخّف م���ن حما�شة ال�شب���اب«. كذلك اجمعت 

�شرحال على اأّن »الق�شية الأهم هي خلق فر�ص عمل لل�شباب«.
ا يف ق�شايا  اأّما عل��ي �شرحال )25 عاًما( الذي مل ي�شارك اأي�شً
�شبابي���ة اأو ي�شم���ع بحملت تتعل���ق بال�شباب م���ن قب���ل راأى اأّن هناك 
العدي���د م���ن ال�شع�ب���ات التي ت�اج���ه ال�شب���اب اأبرزه���ا »التباعد يف 
وجه���ات النظر، النتماء ال�شيا�شي واحلزبي، هيمنة راأي احد الفراد 

على الآخرين، عدم قدرة ال�شباب على حتمل بع�ص امل�ش�ؤوليات..«

وراأى اأّن »اه���م امل�ش���اكل الت���ي ي�اجهها ال�شب���اب م�شكلة البطالة 
وع���دم قدرته���م على تاأم���ني احلد الأدنى م���ن متطلب���ات احلياة بعد 

التخرج«.
كذل���ك اأّكدت اأماين فار�س )25 عاًما( اأّنها مل ت�شارك يف حملة 
�شبابي���ة وقال���ت »ل اأذكر حملة مدافع���ة عن ق�شية �شبابي���ة حاليًا اإل 
م���ا قامت به جمعي���ة يازا وكان هدفه���ا احلد من م����ت ال�شباب على 
الطرقات«. وخل�ش���ت اأبرز ال�شع�بات »يف ك�ن معظم ال�شباب يجهل 
ق�شاي���اه اأو ل يعلم كيف يطرحها، هذا ف�شًل من اأننا يف جمتمع يغفل 
اإعط���اء ال�شب���اب حق�قهم وهم فئ���ة مهم�شة، واأي�ش���ًا معظم ال�شباب 

م�شغ�ل بلقمة عي�شه، واأزمة البطالة. وبالتايل غافل عن حق�قه«.
اأّم���ا الق�شية الأوىل التي يجب رفع ال�ش�ت من اأجلها هي بح�شب 
فار����ص »هي ارتفاع اأق�ش���اط اجلامعات وعدم وج����د دعم من الدولة 

ف�شل عن غياب الت�جيه املهني«.
مرياي كي��وف )22 عاًما( التي تتذكر »حملة �شد تاأثر ال�شباب 
العرب���ي بكل ما ه� غربي ون�شي���ان العادات والتقالي���د« مل ت�شارك يف 
اأي حمل���ة �شبابية �شابًق���ا، وراأت اأّن ال�شع�بات تتلخ����ص باأّن »الفئات 
ال�شبابي���ة املعني���ة بالتغي���ري ل تتقبل���ه، وابتع���اد ال�شباب ع���ن القيام 

بن�شاطات نتميهم ثقافيا واجتماعيا«.
اأّما الأولية من وجهة نظر كي�ف هي »ال�طنية والنتماء«.

واأخ���رًيا خالد �شبو )18 عاًم���ا( مل ي�شارك بحملت �شبابية بل 
بق�شاي���ا �شيا�شي���ة ترتبط بق�شاي���ا �شبابية، اإّل اأّن���ه مل يذكر اأي حملة 

مدافعة عن ق�شايا �شبابية.
وراأى اأّن ال�شع�ب���ات تكم���ن بع���دم تغطي���ة الع���لم ب�شكل كاف 
لق�شايا ال�شباب لكي ت�شل اىل جميع فئات املجتمع. وكذلك راأى �شب� 
اأّن »الق�شي���ة الكر �شعبي���ة التي ت�شغل بال ال�شب���اب الي�م هي فر�ص 

العمل، وعدم ملئمة الخت�شا�شات اجلامعية مع �ش�ق العمل«.

حمـــالت شبــابــيــــة
يب��دو ان م�شاح��ة حري��ة التعبري ع��ن راأي املواطن 
وم�شاءلت��ه امل�شوؤول��ني يف لبنان ،�شكلي��ة ولب�شت فعلية.

واذا كان ال�شب��اب يف لبنان يعانون او�شاعا �شعبة جدا، 
فه��م يبذلون جهودا كب��رية الإي�شال �شوته��م واملطالبة 

باأب�شط حقوقهم . 
وخ��ري دلي��ل حملة بدن��ا نحا�شب وكله��م يعني كلهم  
وغريه��ا... فتل��ك احلم��الت ال�شبابية ب��داأت  م�شتقلة 
ولكنه��ا ما لبثت ان حتول��ت اىل خليط ي�شم مند�شني او 

طابور خام�س يحاول حرف التحركات. 
بت��ول خن�شاء، خريج����ة جامعة، مل ت�شارك ب����اأي ن�شاط او 
حمل����ة �شبابية نظرا ل�شيق وقته����ا ،  ولكن من وجهة نظرها فهي 
ت����رى ان ال�شب����اب اللبن����اين ي�اج����ه م�شكلة كب����رية ال وهي عدم 
ا�شتم����اع امل�ش�ؤول����ني ملطالبه����م ، فحتى ل����� بادر ال�شب����اب للتجمع 
والدف����اع او املطالبة بحق�قهم  فهم ل����ن يح�شل�ا على مطالبهم 
لن الو�ش����اع يف لبن����ان ت�ش����ري ح�ش����ب م�شال����ح ال�شيا�شيني .اما 
احلملة التي يجب ان يطلقها ال�شباب فهي املطالبة بتاأمني فر�ص 
عم����ل ، وان يح�شل اال�شاب على وظيف����ة ح�شب مهارته  وكفاءته 

ل ح�شب ال�ا�شطة. 
اما ال�شابة غدير رمال �شاركت بن�شاطات وحملت �شبابية 
كان ه����دف تلك احلم����لت حث ال�شباب عل����ى العي�ص امل�شرتك ، 
ولكنه����م كان�����ا ي�اجه�ن �شع�ب����ات باحل�ش�ل عل����ى الرتاخي�ص 
لن�شاطهم ا�شافة اىل غي����اب الدعم املادي من البلديات و اي�شا 
ال��شع المني املتزعزع يف لبنان ي�ؤثر �شلبيا على جناح حملتهم. 
وب����راأي رمال ان الق�شي����ة ال�شبابية الوىل يجب ان تك�ن عن 

غياب فر�ص العمل »لن اغلب اخلريجني يعاين منها«. 
 �شارة.���س مل ت�شارك �شابقا بحم����لت �شبابية »لكني اتابع 
الن�شاط����ات ال�شبابية وحتركاتهم وارى ان احدا من امل�ش�ؤولني او 

املعنني ل يكرتث ملطالب ال�شباب او �ش�تهم. 
وترى ان ابرز ال�شع�بات التي ي�اجها ال�شباب خلل حملتهم 
هي �شعف التم�يل والذي يعيق حركتهم ويحد من جناح حملتهم 

ا�شافة اىل عدم قدرتهم على الرتويج اجليد لفكارهم. 
والق�شي����ة الوىل التي يجب على ال�شب����اب العمل من اجلها هي 
زيادة ال�عي امل�اطني الثقايف وال�شيا�شي بني امل�اطنني وخا�شة فئة 

ال�شباب. 
 ا.ن �شاب ع�شريني ولكنه مل ي�شارك قبل بحملت �شبابية  لن 

مل  يحدث يف منطقة �شكنه اي حملت تخ�ص ال�شباب . 
وي����رى ان العائ����ق الول ام����ام ال�شب����اب لقامة تل����ك احلملت 
ه����� امل�ش�ؤول����ني يف املنطقة، فعدم اعطاء ت�شري����ح او عدم ا�شتقبال 

ال�شباب من قبل املعنني مبثابة  باب مقفل امام طم�حهم. 
وق����ال ان اهم ق�شية �شبابية هي املطالبة بكل حق�قهم املهدورة 

وخا�شة حق ايجاد فر�ص عمل. 
 ح��وراء ق�شاق�س �شاب����ة مل ت�شارك م�شبقا باأي حترك �شبابي 
وقال����ت : »ول����� �شاركت ف����اأن ذلك لن يغ����ري �شاكنا ، فاو�ش����اع البلد 

�شتظل على ما هي عليه ولن نح�شل على حق�قنا«.  
وا�شاف����ت : اه����م الع�ائق ه� غياب التن�شيق م����ن قبل املنظمني 

لتلك احلملت. 
ام����ا بخ�ش��ص الق�شي����ة الوىل التي يجب عل����ى ال�شباب العمل 
من اجلها فقالت، غياب فر�ص العمل يف لبنان و ا�شتعمال ال�ا�شطة 
كمعي����ار ا�شا�شي فيللح�ش�ل عل����ى فر�شة العمل ، مما يعيق الطريق 
عل����ى فئ����ة ال�شباب م����ن تاأمني حاجاته����م ، كما انها تزي����د من حّدة 

البطالة!  
 وال�شاب����ة ز.ز مل ت�شارك م�شبق����ا باأي ن�شاط �شبابي ولكنها ترى 
ان العائ����ق الول امام ال�شباب وحتركاته����م ه� ال�شلطة، وا�شافت:« 
عل����ى الرغم م����ن اين ح�شلت على وظيفة وب����داأت بالعمل ال انه ما 
زال هن����اك اع����دادا كبرية من ال�شب����اب العاطلني ع����ن العمل نظرا 
للهمي����ة دور ال�ا�شطة يف تاأمني ال�ظيفة، وبراأي ان الق�شية الوىل 

يجب ان تك�ن ايجاد فر�ص عمل«. 
 نادين.���س مل ت�ش����ارك م�شبقا ب����اأي حملة، ولكنه����ا تعرف ان 
احلم����لت ال�شبابية ت�شد من قبل املعني����ني، وابرز ال�شع�بات التي 
ت�اجه ال�شباب خ����لل ن�شاطهم انه« مهماعل �ش�تهم فل حياة ملن 

تنادي ول احد من امل�ش�ؤولني يكرتث ويف النهاية املطالب ل تتحقق«. 
اغلب حق�ق ال�شباب مهدورة ولكن اخطرها هي البطالة ، فمن 
ح����ق اي �ش����اب او �شابة احل�ش�ل على فر�شة لثب����ات نف�شه وتط�ير 

قدراته وتاأمني لقمة عي�ص. 
 ف.ن ل تهت����م لي حتركات �شبابي����ة لنها ترى ان ل فائدة من 

املطالبة يف بلد يحكمه م�ش�ؤول�ن بهتم�ن مب�شاحلهم فح�شب. 
وبراأيه����ا ان اه����م اأ�شباب ف�ش����ل معظم احلم����لت ال�شبابية ه� 
غي����اب ال�عي عن����د فئة من ال�شباب.«وان كان ل ب����د من الث�رة على 
واقع فيجب اللتفات مل��ش�ع البطالة لنها �شم قاتل لي م�شتقبل«. 
ال�ش����اب عب��د الرحم��ن .ن �ش����ارك يف حمل����ة من اج����ل انارة 
ك�رني�����ص �شي����دا، واب����رز الع�ائ����ق الت����ي �شادفت����ه يف الن�ش����اط ه� 
املح�ش�بي����ات ال�شيا�شية ا�شاف����ة اىل النزعة الطائفية عند عدد من 

ال�شباب. 
وق����ال :«اول ما يجب عل����ى ال�شباب تغيريه ه����� املطالبة والعمل 
على حل جذري لزمة املياه والكهرباء وايجاد ال�ظائف وهي حق�ق 

من اب�شط احلق�ق. 
 م��رمي �شالم��ة مل تتط�����ع اي�شا باأي عمل وم����ن وجهة نظرها 
ان تل����ك احلم����لت يف�ش����ل معظمها ب�شبب غي����اب التم�ي����ل ا�شافة 
اىل غي����اب الدعم املعن�����ي، فالع�ائق الت����ي  ت�اجه ال�شب����اب كفيلة 

باحباطهم ومن ابرزها البطالة. 
 �س.���س مل ت�شارك اي�شا يف اي حملة، لن اغلب الحيان تك�ن 
م�شي�ش����ة وان مل تك����ن كذلك يف البداي����ة فانها �شتع�����د وت�شي�ص بعد 
تق����دمي دعم مادي من قبل فئ����ة �شيا�شية او من خلل بث افكار بني 

ال�شباب ممكن ان ت�ؤدي لتغري افكارهم. 
واهم ق�شية يجب طرحهاهي  حق املحا�شبة واحل�ش�ل على كل 

احلق�ق بعدل من دون ان تلعب ال�ا�شطة دورها. 
 اجتمع اغلب ال�شباب على م�شكلة البطالة وغريها من احلق�ق 
خا�ش����ة يف ظل تف�ش����ي ظاهرة املح�ش�بية وال�ا�شط����ة، فاأل يحق لي 
خري����ج جديد ان يجد فر�شة عمل من خ����لل اللج�ء لكفائته ولي�ص 

اللج�ء لل�ا�شطة؟  

 



يب��دوا ان معظ��م ال�شب��اب الذي��ن التقين��ا 
به��م مل ي�شارك��وا اي��ة حمل��ة مدافع��ة  ، لي�س 
ه��ذا وح�شب بل ان ق�شم��ا كبريا منهم اليعرف 
الف��ارق ما بني حمل��ة املدافعة وب��ني الدورات 

التدريبية التي �شارك بع�شهم فيها .
ومل يح��دد معظمهم م�شكلة ميكن ان تنظم 
حملة مدافعة ب�شانها وخ�شو�شا م�شكلة تتعلق 
بال�شب��اب .لكن معظمهم ا�شار اىل قدرة القوى 
ال�شيا�شية ال�شلطوي��ة على القاء اليد على اي 

حترك اوحملة ما.
وبدون وعي جلي ووا�شح ا�شار ال�شباب اىل 
اث��ر االنق�ش��ام الداخل��ي علي حمل��ة مدافعة 
وذل��ك م��ن خالل تك��رار اثر اخت��الف وجهات 

النظر حول م�شكلة ما.
وق��د اجم��ع ال�شب��اب عل��ى اهمي��ة ط��رح 
م�شكلة عدم توفر فر���س العمل كاولوية امام 
ال�شب��اب للقيام بحمالت مدافعة حول جوانب 

امل�شكلة كافة.
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بيروت

الهجرة بسبب 
غياب فرص العمل

إلى حملة شبابية عامة
يبدو اأن ع��ددًا ال ي�شتهان به من ال�شباب يف منطقة 
�ش��ور �ش��ارك يف حم��الت �شبابي��ة مطلبي��ة. ويتطلعون 

مل�شاركة اأو�شع يف حمالت م�شتقبلية.

تق�����ل زينب ح��درج: »مل يت�شن����ى يل امل�شاركة ب����اأي حملة 
�شبابي����ة ق����ط، ولكنن����ي اأرى ان����ه م����ن ال�ش����روري تنظي����م حملة 

للمطالبة ب�قف العنف �ش�اء كان ج�شديًا اأو لفظيًا �شد املراأة.
ومل ت�شنح الفر�شة بعد لفرا�ص ا�شماعيل للم�شاركة يف حملة 
مطلبي����ة، ولكن الق�شية الت����ي تهمه هي معرفة الأم�����ال الطائلة 
التي تذه����ب �شدا مع هذه ال�شلطة وبالت����ايل معرفة م�شري �شكة 

احلديد حيث ي�جد عمال وم�ظف�ن ووزير ولكن ل ي�جد �شكة!
وت�ش����ري غدير مهن����ا اىل م�شاركاتها العدي����دة يف الكثري من 
احلم����لت حيث ل ي�جد ق�شية واحدة يف لبنان بل هناك الكثري 

من الق�شايا امل�شتحقة بح�شب راأيها.
وم����ا زالت ن��ور ح�شني م�ش����رة على �ش����رورة قيام حملت 
مطلبي����ة وتق�ل: »من خلل م�شاركات����ي العديدة اأيقنت اأن احلل 
ال�حيد ه� القيام بث�رة و لي�ص فقط املطالبة ب�شكل �شلمي لأن يف 

لبنان ل ت�جد اآذان �شاغية«
والق�شي����ة الأهم بالن�شب����ة لها ه� تتظيم حمل����ة لإ�شقاط كل 

الطاقم ال�شيا�شي احلايل.

حمم��د ح�ش��ن كان تائه يف خياراته، فه� ي����رى اأن الق�شايا 
امل�شتحق����ة كث����رية فم����ن م�شكلة النفاي����ات اىل الكهرب����اء، املياه، 
الطباب����ة... اإل����خ. وعل����ى الرغ����م من اأن����ه مل ي�شارك ب����اأي حملة 
مدافعة حتى الآن اإىل اأنه م�شتعد يف الأيام القادمة للقيام بذلك.
اأم����ا ال�شاب ناجي من�شور الذي �شارك بحملتني حتى الآن، 
في�ش����ري اىل �شرورة حل اأزمة النفاي����ات ومن �شروط جناح ذلك 

براأيه ه� البدء اأول من اأنف�شنا والفرز يف بي�تنا.
اأم����ا عبري �ش��رور فلم جتد اأي فائدة م����ن تلك احلملت اذ 
انها مل تغري �شيئ و مل حتقق طم�ح ال�شباب يف اي ق�شية دافع�ا 

عنها يف ظل هكذا حكم.
اأحم��د عبا�س ل يفكر ابدا بامل�شاركة بهذه احلملت ويق�ل: 
»كل حماولت ال�شباب يف احلراك املدين ذهبت �شدى، فاإن احلال 

يف لبنان �شعب التغيري لأن تركيبته اأ�شبحت على هذا ال�شكل«.
وته����دف الرا دي��ب اىل ت�شجيع جمي����ع ال�شب����ان و ال�شابات 
مل�شاركة بهكذا حم����لت لتت�شكل لديهم حالة وعي ح�ل حق�قهم 

وهي بالتايل �شاركت بحملت دفاعية مع جمعيات عدة.
تختل����ف نظرة �شهام ح��درج فهي لي�شت مع قي����ام اأكر من 
حملة �شبابية اإذا ترى اأنه من ال�شروري العمل على ت�شكيل حملة 
�شبابي����ة واحدة ت�شم كل املطالب والق�شاي����ا عند ال�شباب جلمع 

كل الأطياف �ش�يًا وبالتايل جتمع اكرب عدد ممكن.

فالنتين نسر - صور

ت�شي���ريه وف���ق م�شالح �شخ�شي���ة للبع�ص« عل���ى حد ق�ل���ه. ويتابع اأّن 
امل�شكل���ة الكب���رية هي يف الطبق���ة ال�شيا�شية. وال�شع���ب اللبناين الذي 
يعي���د انتخ���اب هذه الطبق���ة يف كل م���رة والق�شية الأب���رز التي يجب 
ال�شاءة عليها هي انتخاب رئي�ص للجمه�ربة، الدولة م�شل�لة وبالتايل 

اأ�شيب البلد بالرك�د.
م���ن جهته، يق�ل جاد �شليم��ان، البالغ من العم���ر 19 �شنة، اأّن 
امل���ّرة ال�حيدة التي نزل فيها اىل ال�شارع كان���ت نتيجة اأزمةالنفايات 
حي���ث �شارك الآلف من جميع الط�ائ���ف والأديان، دون دع�ة م�جهة 
م���ن حزب اأو تيار �شيا�شي، لفتًا اىل اأنه« للمرة الأوىل يتحرك ال�شعب 
اللبن���اين ب�شف���ة م�اطن���ني، ولكنن���ا ن�اج���ه العدي���د م���ن التحديات 
كاحلف���اظ على �شفافية هذا احل���راك، وحماربة اأي جهة حتاول حم� 
ه���ذه الروح ال�شبابية النظيفة«. ويعتقد �شليمان اأّن الق�شية الأبرز هي 
اع���ادة هيكل���ة النظام ال�شيا�ش���ي يف لبنان لأنه الأ�شا����ص حلل الف�شاد 

املت�شعب يف الإدارات امل�ؤ�ش�شات العامة واخلا�شة كافة.
وت�ش���ري علي��اء ر�ش��ا )23 عام���ًا( اإىل اأّن الق�شي���ة التي دفعتها 
اىل التحرك هي مظاه���رات الدفاع عن حق�ق الن�شاء وحمايتهن من 
العن���ف الأ�شري. وت�شيف اأّن »ال�شع�ب���ة الأكرب التي ن�اجهها يف جمع 
ال�شب���اب اللبن���اين يف ق�شية واحدة ه���� غياب الدور الفع���ال لل�شباب 
اللبناين بحد ذات���ه، اذ اأّن ال�شباب ل يلعب دور ال�شلطة الرقابية على 
اآداء الدول���ة ويرى اأّن �ش�ته ليقدم �شيئًا جدي���دًا كما اأّنه ل ينظم اأي 
وقفات احتجاجية تطاله مبا�شرة با�شتثناء اأزمة النفايات التي برزت 
م�ؤخرًا.  »الول�ي���ة هي تعديل قان�ن النتخابات واعتماد الن�شبيةالتي 

ت�فر امل�شاواة للجميع« على حد ق�ل ر�شا.

غادة سعد
حمالت شبابية لكنها مسيسة

يف  ال�شباب��ي  ال��دور  اأهمي��ة  اح��د  يعار���س  ال  ق��د 
احلي��اة ال�شيا�شية وقدرت��ه على حتريك ال�ش��ارع دفاعًا 
واإميان��ًا بق�شي��ة حتقق امل�شلح��ة العام��ة. والأّن االأفراد 
الذي��ن ي�شكلون املجتمع يختلف��ون يف االآراء، بالتايل من 
الطبيع��ي اأن تختل��ف االأولوي��ات بالن�شب��ة اليهم. يبقى 

ال�شوؤال ما هي الق�شايا التي تهم ال�شباب اللبناين؟
تق����ل رمي �شلي��م، البالغة م���ن العمر 25 �شن���ة اّنها »�شاركت 
مبظاهرات عديدة اآخرها م�شكلة النفايات يف ال�شارع منذ بدايتها 
حت���ى الي�م، وحتركات م���ن اأجل اق���رار قان�ن حلماي���ة املراأة من 
العن���ف الأ�شري واملطالبة مبحاكمات عادلة جت���اه ن�شاء قتلن على 
ي���د اأزواجهن، اإ�شافة اىل وقف���ات ت�شامنية مع �شحافيني تعر�ش�ا 
للعتداء وال�شرب ومت انتهاك حرية ال�شحافة واحلق يف ال��ش�ل 
اىل املعل�م���ة«. وت�شرياىل اأّن ال�شبابي�اجه حتدي���ات كثرية اأبرزها 
م���دى قدرته على املثابرة جتاه الق�شي���ة التي يحملها وقناعته بها، 
اإ�شاف���ة اىل ك�ن���ه يتعامل مع طبق���ة �شيا�شية �شلب���ة ل ت�شتمع اىل 
اأ�ش�ات ال�شباب. لذلك ترى �شليم اأّن الد�شت�ر اللبناين يحتاج اىل 
تعديلت تكر�ص امل�شاواة بني جميع اللبنانيني واإلغاء اتفاق الطائف 
الذي م���ن �شاأنه احلد من الق���درات ال�شبابية ب�شب���ب املح�ش�بيات 

ال�شيا�شية.
عل���ى عك����ص �شليم، مل ي�ش���ارك عمرف��واز )28 عام���ًا( باأي 
تظاهرة �شبابي���ة ي�ما.بالن�شبة اليه، جمي���ع الحتجاجات م�شي�شة 
ويقف وراءها رجال �شا�شة متع�شبني لطائفتهم وي�شتغل�ن ال�شباب 
الذي���ن ينزل�ن اىل الأر����ص من اأجل جتيي�ص ال�شع���ب وفق اآراءهم 

ال�شيا�شي���ة. ويلفت ف����از اىل ال�شع�بة الأكرب الت���ي ي�اجهها ال�شباب 
وهي« الفكر الطائفي الذي ت�شرب�ه ومي�شي يف عروقهم. هناك الكثري 
م���ن الق�شايا التي يجب الإ�شاءة عليها وم���ن اأبرزها ق�شية النفايات 

التي مل نعد نعرف اأين اأ�شبحت وملاذا عادت النفايات اىل ال�شارع«.
واأي�ش���ًا، عل��ي �شم���س )26 عام���ًا( مل ي�ش���ارك ي�م���ًا يف حملة 
�شبابي���ة، »جميعها م�شي�ش���ة. حتى احلراك املدين فق���د �شفافيته ومت 
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