الحراكات الشبابٌة الفلسطٌنٌة فً لبنان بٌن “العودة” و”تحسٌن مستوى المعٌشة”

 72مارس 7102
الشباب الفلسطٌنً

تسعى هذه المقالة لإلضاءة على الحراكات الشبابٌة لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً لبنان :دوافعها واهتماماتها
واحتماالتها وعالقاتها بالفصائل الفلسطٌنٌة ،ونظرتها إلى “حق العودة”.

ٌعتبر لبنان نموذجا خاصا بما ٌتعلق بالوجود الفلسطٌنً :الشعبً والسٌاسً .وتؤتً فرادته فً هذا الشؤن من
كونه البلد العربً الوحٌد الذي وضع أثقاال وقٌودا على حركة الفلسطٌنٌٌن االجتماعٌة واالقتصادٌة
والسٌاسٌة ،قبل أن ٌنهار جراء الحرب األهلٌة اللبنانٌة فً  0722كنتٌجة النقساماته الطائفٌة ،وتنهار معه
كل تلك األثقال والقٌود إلى درجة الفوضى ،ثم لٌستعٌد الحقا بعض سلطته بمساعدات خارجٌة :إسرائٌلٌة تارة
وعربٌة ودولٌة أطوارا ،وتكون النتٌجة ـــ فلسطٌنٌا ـــ مزٌدا من األثقال والقٌود .ووسط كل تلك الحاالت ،كان
الشباب الفلسطٌنً ٌعٌش فً دوامة المنع من التحرك السٌاسً واالجتماعً ـــ لبنانٌا ،أو تذوٌب خصوصٌته
ـــ كمجتمع الجئٌن له خاصٌته اللبنانٌة ـــ فً سٌاق التٌار العام الفلسطٌنً (.)Mainstream
تعتمد هذه المقالة على التجربة الخاصة لً بالعمل الشبابً الفلسطٌنً فً ثمانٌات القرن الماضً الذي كان
جزءا ال ٌتجزأ من العمل الفصائلً ،وعلى متابعتً للحراك الشبابً الناشط حالٌا ومعرفتً الشخصٌة بعدد من
الشابات والشبان الذٌن ٌخوضون تجربة شبابٌة مستقلة عن عمل الفصائل الفلسطٌنٌة ،وخصوصا عبر جمع
شهادات لناشطات ونشطاء.

محاولة للخروج من الفشل
ٌمكن اعتبار الثلث األخٌر من تسعٌنٌات القرن الماضً بداٌة تبلور الحراك الشبابً الفلسطٌنً ؼٌر المرتبط
بالفصائل الفلسطٌنٌة ،إذ بدأ فً حٌنه اإلحباط ٌزداد بٌن الشباب نتٌجة فشل الفصائل فً التقاط اللحظة
والخروج من فكرة “التٌار العام” بالنسبة للقضٌة الفلسطٌنٌة الذي ٌهمش الخصوصٌة المكانٌة واالجتماعٌة
لالجئٌن ،وعدم قدرة تلك الفصائل على تقدٌم أي بدٌل لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً لبنان فً زمن السلم ،بعدما
كانت قد خسرت الحرب بعد االجتٌاح اإلسرائٌلً للبنان فً  0797وانقالب الحلفاء “الوطنٌٌن” على الفصائل
الفلسطٌنٌة ،وهو ما عكسته حرب المخٌمات فً  0792ـــ  ،0792وتبعٌة الفصائل للنظام السوري الذي
أعاد نشر جٌشه فً لبنان مطلع تسعٌنٌات القرن الماضً ،وعدم قدرة الفصائل على جعل قانون العفو العام

الذي أقر فً اتفاق الطائؾ وصوت علٌه البرلمان اللبنانًٌ ،شمل الفلسطٌنٌٌن ،وفشلها أٌضا فً تؤمٌن
الحقوق المدنٌة واالجتماعٌة لالجئٌن ،على الرؼم من ارتباط تلك الفصائل بالنظام السوري ـــ الحاكم الفعلً ـــ
وبتوافق دولً وعربً للبنان.
بدأ الحراك الشبابً بالظهور فً شكله الجدٌد اعتبارا من سنة  ،7112كنتٌجة للمعارك التً شهدها مخٌم نهر
البارد بٌن الجٌش اللبنانً وتنظٌم “فتح اإلسالم” وما تبعه من تدمٌر كامل للمخٌم ،وعدم وفاء الدولة
اللبنانٌة والمجتمع الدولً بتعهداتهما إعادة بناء المخٌم ،وفشل الفصائل الفلسطٌنٌة فً الضؽط من أجل إعادة
البناء ،وفشلها فً تشكٌل حاضنة للشباب الفلسطٌنً الذي بدأ ٌص ّعد من مطالبه بتؤمٌن حقوقه المدنٌة
واالقتصادٌة .كما جاء انتشار الحراكات الشبابٌة بعد انطالق ما ٌسمى بـ”الربٌع العربً” ،مدعوما بانتشار
“فطري” للمنظمات ؼٌر الحكومٌة الممولة عبر برامج تموٌل ؼربٌة للمنظمات ؼٌر الحكومٌة المحلٌة،
واستفادة من برامج التدرٌب على حقوق اإلنسان وبناء القدرات… الخ!! ـــ وفً داللة على تؤثٌر المنظمات
ؼٌر الحكومٌة فً الحراكات الشبابٌةٌ ،قول وسٌم ،أحد المإسسٌن لـ”الشبكة الشبابٌة الفلسطٌنٌة فً لبنان”،
أن كثٌرا من الشبان ان كان فً الشبكة أو فً حراكات شبابٌة اخرى تلقوا دورات تدرٌب لدى منظمات ؼٌر
حكومٌة.
الشباب الفلسطٌنً 0
الشبكة الشبابٌة كمثال
ٌمكن االستدالل على ذلك من خالل منشور لـ”الشبكة الشبابٌة الفلسطٌنٌة فً لبنان” ،المنضوٌة فٌها حراكات
شبابٌة عدّة ،تحت عنوان“ :واقع شبابً جدٌد” ،وتقول فٌه “تزامنت فكرة الشبكة الشبابٌة الفلسطٌنٌة
إستجابة لظروؾ موضوعٌة ،مع برزو عدد من المبادرات الشبابٌة فً معظم المخٌمات الفلسطٌنٌة فً لبنان،
والتً من الممكن أن ٌكون لإلنتفاضات الشبابٌة العربٌة دورا محفزا على الرؼم من اإلختالؾ فً طبٌعة
وضع الشباب الفلسطٌنً كونه إما تحت اإلحتالل أو أنه الجئ تحكمه قوانٌن مجحفة تحرمه من أبسط حقوقه
اإلنسانٌة خاصة فً لبنان ،والذي فاقم منعه من حق العمل وحق التملك وحرٌة التنقل من معاناته ،إضافة الى
الواقع السٌاسً المزري الناتج عن إنسداد افق السالم واإلنقسام الحاد على المستوٌٌن السٌاسً والمجتمعً،
وتردي األوضاع األمنٌة واإلدارٌة والخدماتٌة فً المخٌمات”.
والشبكة التً تمثل حراكات شبابٌة فً مخٌمات شمال لبنان (البارد والبداوي) وبٌروت (شاتٌال وبرج
البراجنة) وصٌدا (عٌن الحلوة) وصور (الرشٌدٌة وبرج الشمالً والبص) ،وتإكد انتماءها لـ”التٌار العام”
رؼم إصرارها على التنبه لخصوصٌة وضع الالجئٌن فً لبنان ،ترى أن “القٌادة الفلسطٌنٌة فً لبنان
بمختلؾ أوجهها وال نستثنً احدا اطالقا ،باتت أصؽر بكثٌر مما نصبو الٌه ،ولٌس خفٌا على أحد مستوى
العجز والتراجع والفساد الذي أمعن فٌها حتى وصلنا إلى ما نحن فٌه .لستم جبناء ولستم خونه ولن نسمح أن
ٌقال عنكم كذلك ،نعم لقد ضاقت بنا السبل”.
وألن الكثٌر من الحراكات الشبابٌة ،هً عملٌا مقتصرة على وسائل التواصل االجتماعً ،أكتفً بما أوردته
من منطلقات وأهداؾ “الشبكة الشبابٌة الفلسطٌنٌة فً لبنان” الموجودة مٌدانٌا وعلى شبكة التواصل

االجتماعً ،مع اإلشارة إلى األندٌة الثقافٌة فً المخٌمات والجامعات التً تلعب دورا ثقافٌا أكبر من دورها
السٌاسً واالجتماعً ،وهً ممثلة فً “هٌئة تنسٌق عمل األندٌة الثقافٌة الفلسطٌنٌة المستقلة” ،ولها صفحة
مشتركة على موقع “فاٌسبوك” ،تتشارك األفكار والنشاطات والدعوات والتعرؾ أكثر على بعضها البعض.
والمشاركون هم :النادي الثقافً الفلسطٌنً العربً؛ النادي الثقافً الفلسطٌنً فً الجامعة األمٌركٌة؛ النادي
الثقافً الفلسطٌنً فً الجامعة اللبنانٌة األمٌركٌة؛ النادي الثقافً الفلسطٌنً فً جامعة بٌروت العربٌة؛
النادي الثقافً الفلسطٌنً ـــ شاتٌال.

ال عودة ..لنحسن واقعنا
ٌجمع الكثٌر من الشباب الفلسطٌنً ؼٌر المرتبط بالفصائل على استحالة العودة ،ما ٌجعلهم ٌركزون على
تحسٌن األوضاع المعٌشٌة داخل المخٌمات.
وإذا كانت سلسلة الخسائر والهزائم التً منٌت بها الفصائل مٌدانٌا أمام إسرائٌل والملٌشٌات المسلحة فً
لبنان قد مثلت ،إلى جانب فشل عملٌة السالم ،عنصرا من عناصر اإلحباط بشؤن العودة إلى فلسطٌن ،فإن
استخدام “حق العودة” من قبل فصائل فلسطٌنٌة وأحزاب لبنانٌة لها خالل مسٌرة “العودة” انطالقا من جنوب
فً لبنان فً  02أٌار  /ماٌو  7100ومن الجوالن فً سورٌا فً  2حزٌران ٌ /ونٌو  ،شكلت إحباطا جدٌدا.
فبعد مسٌرة العودة من جنوب لبنان ،أبلؽنً أحد الشباب المنتمٌن إلى أحد الفصائل أنه اكتشؾ والشباب
المستقلٌّن الذٌن كانوا ٌحضرون اجتماعات لتنسٌق المسٌرة ،أن الفصائل الفلسطٌنٌة واألحزاب اللبنانٌة
المشاركة ،عملت على استؽالل المناسبة للتؤثٌر على مجرٌات األمور فً سورٌا ،وأنهم بسبب ذلك رفضوا
الحقا القٌام بمسٌرة فً  2حزٌران ٌ /ونٌو ،خصوصا أن الضحاٌا الذٌن سقطوا والجرحى فً مسٌرة
“العودة” بدأت الفصائل تتسابق على تبنٌهم ،ما أوجد حالة من “القرؾ” دفعت هذا الشاب المتحمس لفصٌله،
الحقا ،إلى االستقالة ،ثم الهجرة .أما مسٌرة  2حزٌران ٌ /ونٌو فً الجوالن فكانت كارثة حقٌقٌة حٌث سقط
عدد من الشهداء بٌنهم فتاة ،وخالل تشٌٌعها فً مخٌم الٌرموك طرد المشٌعون مسإولً الفصائل واشتبكوا
مع عناصر من القٌادة العامة وتسبب ذلك بسقوط جرحى ،وهو حادث سوؾ ٌإسس الحقا ،بعد أن تعسكرت
االنتفاضة فً سورٌا ،إلى اشتباكات دموٌة بٌن المخٌم وعناصر القٌادة العامة.
فً داللة على تؤثر الشباب الفلسطٌنً بمجموعة تلك التطورات وخصوصا حادثتً جنوب لبنان والجوالن فً
 ،7100تقول سعاد (اسم مستعار بطلب من المتحدثة) ،إن تجربتها القصٌرة مع النشطاء الشبابٌٌن
الفلسطٌنٌٌن فً لبنان وضعتها أمام حقٌقة صعوبة العمل من أجل فلسطٌن عندما ٌكون الشباب فاقدٌن
للحوافز “فكل واحد ممن التقٌتهم ٌقول„ :حلمً هو العودة إلى فلسطٌن‟ ،لكن ما من أحد منهم ٌإمن بؤنه
ٌمكن له أن ٌقوم بشًء ملموس لتحقٌق هذا الحلم .وهذا ٌخلق الكثٌر من اإلحباط .لكن كلهم ٌقولون إن
بإمكانهم القٌام بشًء ملموس لتحسٌن ظروؾ الحٌاة لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً لبنان”.
وتضٌؾ“ :فً مخٌم الرشٌدٌة فً منطقة صورٌ ،عمل أعضاء مجموعة „أوالد المخٌم‟ على مشارٌع لتحسٌن
أوضاع المخٌم وأهله” ،وفٌما تعدد بعض المبادرات التً تقوم بها المجموعة ومن ضمنها إنشاء مقهى

“حنظلة” لجمع الشباب ،تشٌر إلى تنسٌق بٌن هذه المجموعة ومجموعات شبابٌة فً مخٌمات فً صور
وبٌروت أٌضا ،مثل مجموعة “معا” ،وتقول إن مبادرات الشباب تلك تحتاج إلى تموٌل ،والتموٌل إما ؼٌر
متاح ،أو أن بعض الشباب ٌرفضون التموٌل كً ٌتالفوا الوقوع تحت تؤثٌر البرامج المسقطة من قبل
الممولٌن ،أو خوفا من اتهامهم بالعمالة إذا ما تلقوا تموٌال من  USAIDمثال ،أو بالتآمر إذا تلقوا الدعم
المالً من القٌادي المفصول من حركة “فتح” محمد دحالن.
وٌقول أحمد ،الناشط فً “الشبكة الشبابٌة” ،إن الصعوبات فً المخٌم وعدم قدرة الفصائل على استٌعاب
الشباب المستقل وؼٌر المنتمً سٌاسٌا ،دفع هإالء إلى تشكٌل مجموعات شبابٌة من خارج الفصائل .وٌعكس
أحمد النظرة السوداوٌة للشباب فً المخٌمات وٌقول إن الشباب فً المخٌمات ٌرون مستقبال مظلما خصوصا
بسبب اقتناعهم باستحالة العودة إلى فلسطٌن .وفٌما ٌحمل الفصائل مسإولٌة تردي الوضع المعٌشً
للفلسطٌنٌٌن فً لبنان عامة والمخٌمات خاصة ،بسبب عدم كفاءة مسإولً وكوادر الفصائلٌ ،رى أن ما ٌمكن
أن تنجزه الحراكات مقتصر على تحسٌن هذا الواقع.

الشباب الفلسطٌنً 7
حق الهجرة؟؟
ٌكتب الصحافً اللبنانً وفٌق هواري فً موقع “جنوبٌة” اإللكترونً تحت عنوان “الشباب الفلسطٌنً :من
حق العودة إلى حق الهجرة” ،فٌقول ” :فً العام  7112حضر أحد الطالب الفرنسٌٌن إلعداد أطروحة حول
ما ٌرٌده الفلسطٌنٌون .ساعدته فً لقاء نحو  21شخصا ،أجرى مقابالت معهم .وفً نهاٌة األسبوع أبدى
مالحظة حول اتفاق الجمٌع على مطلب واحد هو حق العودة .واإلصرار على تنفٌذ هذا الحق بالوسائل الممكنة
كافة .وفً العام  ،7102حصلت اعتصامات وع ّمت معظم المخٌمات الفلسطٌنٌة ،وكان هناك اتفاق بٌن
الشباب على تنظٌمها صباح ٌوم األحد من كل أسبوعٌ .رفعون مطلبا واحدا هو تسهٌل خروجهم من لبنان
نحو المجهول ،الذي ٌصفونه أنه مهما بلػ من السوء سٌكون أفضل من الوضع فً لبنان”.
بدأت الدعوة إلى “حق الهجرة” عبر تعلٌق ( )Postلشاب فلسطٌنً على “فاٌسبوك” لٌتناقله عدد كبٌر من
الشبان والشابات ،وتظهر بعده مجموعة تطلق على نفسها “حملة حق الهجرة” وتنظم تظاهرات واعتصامات
داخل المخٌمات.
عندما وجهت سإاال إلى علً (…) وهو أحد المشاركٌن فً الحملة ع ّما إذا كان المشاركون فً الحملة
مهتمون بعد مطالبتهم بالهجرة بالعودة إلى فلسطٌن ،فبادرنً إلى القول إن هذا ال ٌلؽً ذاك ،فٌمكن له
ولزمٌالته وزمالئه أن ٌطالبوا بحق العودة ،أو أن ٌعودوا وهم ٌحملون جنسٌات أخرى ،فٌما فً لبنان باتت
الحٌاة مستحٌلة مع كل القٌود االقتصادٌة واالجتماعٌة والقانونٌة المفروضة ،وبعدما تخلت كل الفصائل عملٌا
عن حق العودة ،وتركت الالجئٌن إلى مصٌرهم ،وفشلت حتى فً تؤمٌن الحد األدنى من الحقوق لهم فً لبنان.

أما رد فعل الفصائل ،فكانت حتى نشوء “حملة حق الهجرة” تكتفً باتهام الحراكات الشبابٌة المستقلة
باالرتهان للمنظمات ؼٌر الحكومٌة المرتهنة أساسا للممولٌن الؽربٌٌن (المنظمات ؼٌر الحكومٌة ترد االتهام
بؤن السلطة الفلسطٌنٌة ومنظمة التحرٌر مرتهنات لممولٌن عرب وأجانب وخصوصا للتموٌل األمٌركً ،وأن
الفصائل „الممانعة‟ ٌؤتً تموٌلها من إٌران ،فٌختلؾ الممول وٌبقى المفوم واحدا ،هو وضع الممول شروطه
الخاصة السٌاسٌة ،أما المنظمات ؼٌر الحكومٌة فإن شروط تموٌلها متصلة بوفائها بمنظومة حقوق االنسان
والجندرة) .وبعد “حملة حق الهجرة” أصبح االتهام هو العمالة ،األمر الذي جعل الشباب المشارك فً الحملة
ٌتخذ موقفا أكثر سلبٌة من الفصائل .كما أن الفصائل توافقت على إنشاء حركة شبابٌة مرتبطة بها تحت اسم
“شبابنا” لكنها ؼٌر فاعلة وجل ما تقوم به هو إصدار بٌانات وتوزٌعها بالبرٌد اإلكترونً.
وٌدافع أحمد ،من “الشبكة الشبابٌة” عن المجموعات الشبابٌة المطالبة بـ”حق الهجرة” ،بقوله إن هإالء هم
“ضاحٌا الفصائل مجتمعه”.

خالصة
إن ما ٌمكن استخالصة من التجربة التً ٌقوم بها الشباب الفلسطٌنً فً لبنان ،أن ضعؾ الوضع الفلسطٌنً
عا ّمة ،واستثناء الالجئٌن عملٌا من المشاركة فً بحث مصٌرهم فً المفاوضات بٌن منظمة التحرٌر
وإسرائٌل منذ مإتمر مدرٌد فً  ،0770وتهمٌشهم من قبل الفصائل العاملة فً لبنان ،وعدم األخذ بعٌن
االعتبار تطلعاتهم ومطالباتهم بتحسٌن أوضاعهم ،واالستمرار باستخدامهم فً المزاٌدات الفصائلٌة ،والتمٌٌز
ضدهم اقتصادٌا وقانونٌا فً لبنان ،أوجد حالة من اإلحباط لدٌهم ودفع بعضهم إلى المطالبة بـ”حق الهجرة”،
فٌما البعض اآلخر بات ه ّمه األساسً تحسٌن ظروؾ الحٌاة فً المخٌم ،وكلهم استحال “حق العودة” لدٌهم
من حلم قد ٌتحقق ،إلى حلم مستحٌل ال ٌمكن تحقٌقه.
إن فشل الفصائل فً تحقٌق حد أدنى من مطالب الالجئٌن على المستوى الوطنً ،وتحسٌن أوضاعهم الحٌاتٌة
على المستوى المحلً ،دفع الشباب إلى االنفضاض عن الفصائل وتشكٌل حراكات شبابٌة ،تحاول ملء الفراغ
الناشئ عن ضعؾ الفصائل ،لكن بشكل فوضوي قابل لالستؽالل ما لم تتنبه القٌادات السٌاسٌة الفلسطٌنٌة
لخطورة الوضع والشروع بوضع برامج عملٌة تالمس أفكار الشباب ومطالبهم المحقة.
والواقع أن الفصائل شبه مؽلقة ،كونها ال تقبل افكارا جدٌدة وال مبادرات بمفاهٌم عمل حدٌثة وترتكز أساسا
على الوالء للمسإولٌن الذٌن ٌتنافسون فٌما بٌنهم لكسب القاعدة الحزبٌة للبقاء فً سدة المسإولٌة .وبالتالً
فإن هإالء ٌتحاشون إدخال عناصر تمتلك مبادرات قد تطٌح بمراكزهم التً ورثوها من زمن ماض ولم ٌعد
أمامهم أي شًء آخر ٌعملونه فً هذه الحٌاة سوى البقاء فً مراكزهم.
كما انه ال شك فً أن ازدهار ظاهرة المنظمات ؼٌر الحكومٌة  NGO’sوتدفق األموال على لبنان ومن ضمنها
المخٌمات الفلسطٌنٌة فً مطلع األلفٌة الثانٌة وحتى نهاٌة العقد األول منا ،قد أؼرى كثٌرا من الشباب للعمل
مع هذه المنظمات واالبتعاد عن الفصائل .لكن سوؾ نكون ؼٌر منصفٌن إذا ما حصرنا األمر فقط فً المسؤلة

المالٌة .فالمنظات ؼٌر الحكومٌة ،على الرؼم من كل مساوئها ،وسعت أفق الشباب الفلسطٌنً فً لبنان
باتجاه فهم ما ٌتضمنه القانون الدولً وحقوق االنسان والدٌموقراطٌة والمشاركة السٌاسٌة وحقوق المرأة
والمساواة… .الخ ،فاجتهد كثٌر من الشباب الفلسطٌنً فً توسٌع أفق معارفه فً هذه المسائل أكثر مما
تقدمه الدورات التدرٌبٌة للمنظمات ؼٌر الحومٌة .ثم أنه فً بداٌة العقد الثانً وخصوصا بعد اندالع
المواجهات فً شوارع العواصم العربٌة فً سٌاق ما أطلق علٌه فً حٌنه “الربٌع العربً” والتداعٌات
الالحقة ،خفضت كثٌرا من التدفقات المالٌة الدولٌة على لبنان عموما وعلى الفلسطٌنٌٌن على وجه
الخصوص ،فؤقفلت بعض المنظات أبوابها وضمر البعض اآلخر ومن ال زال ٌعمل مرتبط اساسا فً أطر
فصائلٌة وٌفٌد حصرا أفراد وعناصر الفصٌل هذا أو ذاك.
بالخالصلة فإن من الؽبن ربط الحراك الشبابً الذي انطلق عملٌا بعد ان جفت منابع التموٌل الدولً للمنظمات
ؼٌر الحكومٌة فً مخٌمات لبنان ،بالمسؤلة المالٌة ،بل ٌمكن ربطه بـ 2عوامل ،هً:
 – 0التؤثر بما ٌجري عربٌا وانطالق مطالبات بحق الشباب فً المشاركة فً القرارات السٌاسٌة العامة؛
 – 7قوقعة الفصائل على نفسها واشتداد أزمة الحركة الوطنٌة الفلسطٌنٌة واالنقسامات التً فاقمت من
أزمتها وتركٌز الفصائل كلها وبال استثناء قبال والحقا على الداخل الفلسطٌنً من دون التفات إلى خصوصٌة
الخارج ومصالح الناس ومعٌشتهم وكراماتهم …الخ؛
 – 2اتساع افق تفكٌر الشباب الفلسطٌنً بعد ان تعرؾ على ثقافة المشاركة والدٌموقراطٌة وحقوق االنسان
والقانون الدولً وحقوق المرأة والمساواة… الخ ،عبر برامج وتدرٌبات المنظمات ؼٌر الحكومٌة ،فً وقت
بقٌت ثقافة الفصائل محدودة جدا وضٌقة االفق؛
 – 2التضٌٌق االقتصادي واالجتماعً وحتى التعلٌمً من قبل السلطات اللبنانٌة على الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن
واقفال مسرب المال المتدفق من المنظمات ؼٌر الحكومٌة وعدم قدرة الفصائل على التعوٌض مالٌا وعدم
اقدامها اصال على إنشاء مشارٌع تشؽل الشباب ،قاد الشباب إلى التمرد وإطالق مبادرات بعضها سلبً مثل
مبادرة حق الهجرة.
لكن من المالحظ أن الحراكات الشبابٌة على اختالؾ افكارها وأهدافها شاركت بفاعلٌة فً حمالت التضامن مع
ؼزة خالل العدوان االخٌر ،وعملٌا هً ال تمتكلك سوى القدرة على التضامن ،إذ ال ٌمكن القٌام بفعل فً هذا
األمر مع اقفال الحدود فً لبنان وأعمال القتال العنٌفة فً سورٌا ،وأصال عدم إرادة أو قدرة الفصائل على
القٌام بؤكثر من عملٌة تضامن عبر تظاهرات واعتصامات وخطابات وبٌانات… الخ .بمعنى أنه فً ظل
األزمات الكبرى ٌمكن للشباب الفلسطٌنً فً لبنان ،الذي بات أكثر استقاللٌة عن الفصائل ،أن ٌضعوا جانبا
ومإقتا همومهم الخاصة وأن ٌعملوا فً اطار عام .لكن نعم شعور الشباب بؤنهم منسٌون كالجئٌن وؼٌر
مدرجٌن ،فً حقٌقة األمر ،ضمن ما طرح وٌطرح من حلول للقضٌة الفلسطٌنٌةٌ ،زٌد من إحباطهم إحباطا،
علما أنهم ٌمكن أن ٌكونوا مبادرٌن كونهم ٌمتلكون قدرات ذاتٌة ،وبالتالً إذا وجدت ظروؾ موضوعٌه تتٌح
لهم القٌام بمبادرات وطنٌة فإنهم مهٌؤون للقٌام بها ،ومبادرون إلٌها فً كثٌر من األحٌان.
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