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!! كتن  ممكن  ننسنع .. سحبوا ابني من  رفةنا املماتنبا ببممسى نأع ووهنأموم ومنب  ووىنه و و ىنه"
 1!!" .حتبىنب ىوقأا هنأ هبي امصوفة

وتأي االنقسب  وكل آثبفم هاع وهنبق  بببنب و نبببىنب وكنل وةنفاأ امم ىمنف امأاسنلتني مى نكل  امىأا
م تنننأا مننن  امىلقتنننأاا وامملوقنننبا ةننني سنننبتل امىحنننفف مننن   بنننفوا االحنننى ل ا سنننفا تاي  وى نننف 

اموقننا تقنن   ااملفاقتننل ةنني سننبتل نتننل امحفتننا وىحقتننق املأامننا اال ىمبهتننا وبنننب  امأومننا  وةنني  ا
سننواأ اظه نن  مننن  ام ننلن امأاسننلتني مسننناون امحفتننا وا فاأة هننب  ا هننن  امىلبتننف هنن  سنننوله ام

ور به  وفر  كبةا اممحبوالا امىي أافا وال اما ةإ  آثبف ونأون االنقسب  باغنا  سنأ امم ىمنف 
وفوحه ومسىه ةي مستفىه ةغأا  سأا مىهبمكب بحب ا مم  تسننأم  وهن ا  اأ من  املنن  واممسن ومتا 

فاأم ىحأتننأا امنسننب  امأاسننلتنتبا اماننواىي تلىبننفه  امم ىمننف  ننحبتب وىقننف هاننته  آثننبف آنتننا هاننع وةنن
  2..!!ومسىقباتا مكل مب ت في

منن  مسننىوتبا موىاأننا منن  امقمننف بسننبن ممبفسننبا االحننى ل تلننبنت  امنسننب  امأاسننلتنتبا وال امننا 
مبفسنبا االحنى ل ا سنفا تاي امقنبمف مام ىمنف امأاسنلتني بكنل ة بىنه  ةم( االسىلمبفي)امكومونتبمي 

ةملبنبة ه ال  امنسنب  ومقنبومىه  هني  ن   ال تى ن و من  ملبننبة ام نلن   امقملتا ى ثف هاع امنسب 
وتوانق بقنوة آمتنبا ىكتن    ةتناا امستبستا واالقىصبأتا وامثقبىامأاسلتني ومقبومىه م حى ل ومهتمن
غتتننف ببمقننأف امأننفأي امنن ي تماكنننه  ومننو لفتقننب م سننىمفاف وامى وىصننأي  وتبنن م  كننل ام هننوأ مت ننأ 

  3.ىوةف االلبف امحب   مكل اآلال  وامملبنبة واالمل وامللب  ةستكو  اظمف موىاأب

و  اممكبنا امبنتوتا مامنفوة امأاسنلتنتا ىىمتن  بىلقتنأاىهب ام منا من   7002ىقول  اهون كتأوفكتب  
مىبنت  مننب " امم نبفكا امستبسنتا مامنفوة"تا حتث امىأثف بأ كبل امقمف امىي ىقنف هاتهنب ةانو ن فننب مق ن

ثنب تننا املننب  واموننبد قننأ وأا امننع هنن ل امنسننب  واقصننب ه  هنن  امم ننبفكا امستبسننتا امفسننمتا  و  
  وكننأ   متننف امألبمتننبا رتننف امفسننمتا امىنني قبمننا بهننب امنسننب  ةنني املب اننا وامم ىمننف منأصنناا هنن

ج املنب اي وامم ىملني وىوثتنق أوفهن  ةني منسب  ةي  بف امنستا امستبسا  م مك البأ م  فصأ أوف
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مىني سنبهما ىحأي ام فو  امصلبا وامقبستا امىي ىاا االنقسب  امستبسي ببملأوانبا ا سفا تاتا ا
 .ةي ىلمتق   وف امم كاا

  اممىوقننننف منننن  هنننن م اموفقننننا و  ىفكنننن  هاننننع محننننوف ىلننننوتف م ننننبفكا اممننننفوة ةنننني اممصننننبمحا
  مأهو  املأامنا االنىقبمتنا بأحنأ امستبق امأاسلتني وبمب وقبمتا ةي امم ىملتا واملأاما االنى

مسىوتبىه تفك  ةي م مو  اممب ي وامحنأث امن ي وأل ما نفال اال ىمنبهي ةإنننب تىو نن 
 :و  نثبا اممحبوف امىبمتا كمأول ف تس ماوفقا

  ف تىنب امىأصتاتا ةي حتثتبا اموفقا تفك  هاع اممصبمحا امم ىملتا  وهو     من  امكنل
بننل هننو  نن    ةقننل  و  هنن ا ال تلىبننف هنن ل مانسننب  ةنني الننبف اممصننبمحا امم ىملتننا بملننني

م ب  اممصبمحا  و فوفة و وأ ىوا   ةي وسبسي ومكمل مو وأ وا فاك امنسب  ةي كبةا 
 .ه م اما ب  وامم بفكا بأوف ةبهل

   االحننى ل ا سننفا تاي هننو امسننبن اظول ةنني امواقننف امستبسنني امحننبمي امنن ي ىلت ننه امنسننب
وامف ننبل وام ننلن بأكماننه  وهننو اممسننبن امف تسنني م نقسننب  امننأاواي وال تمكنن  ى بهننل أوفم 
وممبفسننبىه امقملتننا امهبأةننا امننع ىل تنن  االنقسننب   غفاةتننب وستبسننتب وستبسننىه اممسننىمفة ةنني 
هنن ل واقصننب  امأاسننلتنتت  أاوننل ولنننه  بننبمحوا   وام ننأاف املننب ل وانىهننبك حقننوقه  ةنني 

 اظمف ام ي تأبق  م  ا فاف االنقسب حفتا امحفكا وامىنقل 
  ا  آثبف االنقسب  امأاسلتني ىى اع ةي امنستج اال ىمبهي وىأككه وهو ونل امنأةبا اظول

ظي ةاسلتني  ةبملب اا امأاسلتنتا ىلبني من  انىهبكنبا  سنتما وال امنا ىىاقنع امصنأمبا 
امستبسنني وامأكننفي امنأسننتا واال ىمبهتننا وامىنني ىصننل منن فوىهب بب أتننبأ املننن  امم ىملنني و 

وى لننل هنبمننك حب ننا وكبننف محننوافاا أا مننا ومى ننأأة ماوصننول امننع لبومننا واحننأة وقبهننأة 
 .واحأة

  ممأهننو  امنسننوي ممصننلاا اممصننبمحا امم ىملتننا ىىبنننبم هنن م اموفقننا ا ىهننبأا منحننا اهنبمننك
ومنننتس ببم نننفوفة و  تنسننن   منننف اممأهننننو  املنننب  مامصنننبمحا امم ىملتنننا اممنبثنننق هنننن  وي 

و اىأبقنننبا ظ  امهنننأ  هنننو ا  نننبةا ومنننتس امىكنننفاف  كننن مك امهنننأ  هنننو هكنننس حنننوافاا و
 .وحسنومتس ا ىفاف مأبهت  ىقاتأتا   و ها ن ف امنسوتبا
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مامسنبهما ةني  نيمف ىومتنا االهىمنب  اظكبنف بنبممحوف امثنب محوفت  ف تستت ىفك  ه م اموفقا هاع  
اممصبمحا امم ىملتا اممىلأأة و  فاك باوفة ف تا قأ ىمكنب مسىقب  م  ىحست  امىأول ممسىوتبا 

 .كبةا امنسب  امأاسلتنتبا هاع ىنوهه  واوى    فا حه  وو تبمه  ةي أوف ةبهل

حهنسدددو ي ب ض حه  دددو  حهم  م  دددي و حإلشدددتل  هدددمددد لم همم دددوا حهمادددتهعي حهم  م  دددي  و : أوال
 .حإلطتلهلواوم هل  حهي حالن قته ي بته لك ز على حه  و  حهنسو ي في هذح 

آه دت  حه  حهدي حالن قته دي ه طدو ل حهمادتهعي حهم  م  دي فدي مسدتل لؤ دي مسد قبل ي  قد  ا : ثتن ت
نهب امىأسننننتس وامىنننني منننن   ننننأ بل اممصننننبمحا نننناقىفاحننننبا مىل تنننن  م ننننبفكا اممنننفوة ةنننني م: فلسددددط ن ت

ونن   مننب  اممبننبأفة واملمننل مننف امنسننب  فاىت تا همننل مسننىقباتا  وامىنني ىننىمك  ةتهننب امنسننب  منن  والسننى
 .م  ام حبتب ووصواىه  كأوموتا اه  واالقىفان نسوتب وظ

 :نسو ي هلواوم هل  حهي حالن قته يحهحهم  م  ي و    و حه: أوال

اممس ومو  وصنبا امقفاف ال ت لفو  بهمومنب كنسب   وال تهمه  سول ىحقتق مصبمحه  اموبصا "
وامفهنن اماني انن فا ةني قاوبننب  واثببا قأفاىه  امستبستا  مب بتأهمنوا ملننع امونو  وامقانق وامىنوىف 

 4!" .ومب حأ حبسس ةتنب.. فوسنب صبف  تن ةي ه   بببنب 

سننلا املأتننأ منن  من مننبا امم ىمننف اممننأني وامم سسننبا امنسننوتا و هننبا م ىملتننا مىلننأأة امننع 
محبومننننا امىننننأول وأق نننننبقوس امولننننف وامملبمبننننا ب ننننفوفة انهننننب  االنقسننننب  بننننبمىفكت  هاننننع وهمتننننا 

لتننا ممننب كننب  وال ال مهننب منن  آثننبف ووتمننا هاننع امم ىمننف امأاسننلتني  وامىنني وأا اممصننبمحا امم ىم
مو نننوأ واننننل كبتننننف هنننبنع منننننه ام متننننف أو  اسنننىثنب  وسننننبه  ةنننني  تنننبأة ح نننن  امأ ننننوة امم ىملتننننا 

ةاسنلتني وكنل هب انا  انلكبس االنقسب  ستبستب ةي كل بتناومسبفاا املن  واىسبا أا فىه متكو  
 ةاسلتنتا 

وم  ث  كبنا هنبمك املأتأ م  ام هوأ ماىأول سوا  بىوستف أا فة امحوافاا ممنبق نا ا  نكبمتا او 
اصننأاف بتبنننبا او ىن ننت  منن ىمفاا وىسنناتل ام ننو  هاننع ولننوفة االسننىمفاف ةنني االنقسننب  وونن ل 
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ل ام ننو  هاننع بل ننهب وا   كننب  منن  هنبمننك امكثتننف منن  ام هننوأ فبمننب نسننا اظهننوا  اممب ننتا كبنننا
هننبأة اثننبفة امننفوي املننب  اممهن   ةحصننهب وىوثتقهننب  متلننب متصنبا بب مكبنتننا املمننل هاتهننب وىحنأتثهب وا 

وىوحتأ ام هوأ مى متل املقببا ىحأتأا ةي مسبف اممصبمحا امم ىملتا  وا فاك ة نبا مى نففة ةني 
 .كل ه م ام هوأ

 ننب ا نىت ننا  منن كفة حننول ف تننا قلبهننبا وهاتننا ةاسننلتنتا حننول اممصننبمحا امم ىملتننانىننب  ي أننة
ىأكتنأا ه  قلبهبا ام ببن  واممفوة  وا هن    وامم سسنبا اظهاتنا  واظحن ان امستبسنتا نقب با 
هنبأة امحقنوق هاع  وهمتا أوف م نا اممصبمحا امم ىملتا وامولا امىني و نلىهب م بنف ام نفف  وا 

ىأكتنأ هانع و امهمتا م بفكا موىا  امقلبهبا ةتهب  امع وصحببهب بمب ت م   مومتا امولا  وو
وهمتنننا ان نننب  اممصنننبمحا امم ىملتنننا بأسنننفا وقنننا ممكننن   وبمنننب ت نننم  م نننبفكا كبةنننا اظحننن ان  

ىننوةتف امبت ننا اممنبسننبا وام ننفوفتا و بمتننا  وامقلننبا اظهانني امأاسننلتني امنن ي ت نن  كأننب اا مهنتننا ه
م  و ل بنأ  همنل هن م اما ننا هانع اظف  بمنب ت نمل  بنف ام نفف  وىلنوت  اموسنب ف اممبأتنا 

مب نننفتا وةنننق ن نننب  هنننبأل ومىأنننق هاتنننه بمنننب ت نننم  ىلبتنننق امقنننبنو  هانننع ام متنننف  ون نننف ثقبةنننا وا
 .امىسبما بمب تكأل هأ  املوأة امع افىكبن  فا   امقىل اممىببأما ةي البف امألل وفأاا امألل

ووةكننبف اممصننبمحا امم ىملتننا  ىننوةتف بت ننا منبسننبا مىلبتننق مبننبأ  وهمتنناوت نب وكننأا اممنن كفة هاننع 
هانع اهىبنبف و  اممصنبمحا امم ىملتنا هماتنا  قبل وو بلأ ىحقتق اممصبمحا امولنتا ام نبمااسوا  

وصببا امنسنتج  مىواصاا قأ ىسىمف هأة وهوا ؛ بهأ  ملبم ا كبةا االو الا  واالنىهبكبا امىي
ىلبتنق مأهنو  املأامنا االنىقبمتنا وةنق  نفو   نفوفة  وو نبفا اممن كفة امنعامم ىملي امأاسنلتني  

مفا ب فو  م ببها  ىمف امأاسلتني مف االسىأبأة م  امى بفن ا قاتمتا  وامأومتا ةي باأا امم 
ب   وبنننأو  ىمتتننن  ىحنننا وي هانننع و  تلبنننق مأهنننو  املأامنننا االنىقبمتنننا هانننع ام متنننف بنننأو  اسنننىثن

 5 .اهىببفاا

تسنىنأ امنع ةكنفة  و نوأ هقنأ ا ىمنبهي نفوفة  امم بفكو  امع أهب ةتهوةي م ىمف مم سسا مأىبح 
قفاف حقوق اممفوة ةي امم نبفكا امستبسنتا  اسنىنبأال امنع وثتقنا االسنىق ل و  وثتقنا حقنوق اممواَلنا  وا 

مننننع وقنننن  امم ننننبهف وامممبفسننننبا امىنننني و ننننفا ببمنسننننتج اال ىمننننبهي  منننن  اممننننفوة امأاسننننلتنتا  وا  
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ر ق مقبف  ملتبا ونقبببا  و نفوفة امكن  هن  هن م  اسىأهب اا واهىقبالا ستبستا وىل تن وا 
 .امممبفسبا  وا  اما آثبفهب وىأاهتبىهب

مع مبنبأفة امحفكنا امنسنوتا  بأهلفهنب ومن مبىهنب ام نلبتا واظهاتنا  امنع ىن نت  وهماتب أهب امم ىمف ا
حننفاك  ننلبي سننامي  ننبرل وأهمننه  ىحننا هنننوا  امنسننب  قننبأفاا هاننع اسننىلبأة اموحننأة وىفىتننن 

  واسننننىثمبف امننننأوف ام ننننبرل مىسننننتفاا واظسننننفل  امبتننننا امأاسننننلتني امننننأاواي و ننننمب  امحفتننننبا
فت  مامسننبهما ةنني ام ننغل امم ىملنني هاننع كبةننا اظلننفا  منن  و ننل  وى ننكتل  سنن  ولننني مامحننفس

ولبمن االىحبأ املب  مامفوة وامم سسبا امنسوتا بو ف وللب مىلب ا امأاسلتنتبا . انهب  االنقسب 
امسننامي ةنني موا هننا حبمننا  مىلننوتف املمننلوىثقننتأه  بلننفق حننل امن اهننبا امأاواتننا ب ننكل سننامي  

ولبمننن امم سسننبا امحقوقتننا وامنسننوتا ببملمننل هاننع ىننوةتف اممسننبنأة امقبنونتننا مىحصننت   االنقسننب  
ها امىي ىىلف  مهنب اممنفوة هانع واأتنا ن نبلهب  اممفوة  ّأ  متف و كبل االسىهأا  واملن  اممهو س

قتقتنننا ىهنهننني  متنننف امو ةنننبا  وىوحتنننأ وىغاتنننن مصننناحا امنننول   وىحقتنننق وحنننأة ولنتنننا ح. املنننب 
  6.امم سسبا امستبأتا اممأنتا واظمنتا

 

 :حهوقمي حألسبوع ي حهنسو ي

 ننم  الننبف امحماننا امولنتننا  نهننب  امم سسننبا اظهاتننا امنسننوتا واظلننف امح بتننا امنسننوتا هماننا 
م نمو  امنأهوة ىن ت  وقأا وسنبوهتا ومنب  امم انس امى نفتلي ةني قلنبا رن ة ىحنا هاع االنقسب  

واسنننىمفا ب نننكل منننن   وح نننوف نسنننوي  7000 نهنننب  االنقسنننب   وبنننأوا هننن م اموقأنننا ةننني هنننب  
م سسبىي وح بي  اال ونهب م  ىسىمف ب اا االنى نب  ون ل املنبمت  اممب نتت  ةكامنب الحنا بنواأف 
اىأبق كى كتل حكوما وةبق ولنني وو وي انبنب  هن  وقنوا اىأبقنبا و نتكا كبننا ى هنف من   أتنأ 

  ىوبننو  وهاننع وهمتننا هنن م اموقأننا امنسننوتا اال ونهننب  اننا نوبوتننا ومنن  ىأونن  وي ىنننوا وو و ننكبل ثنن
 .ووفل مكبنب ونوهب و مبنب

وفةنف صنوا ام نحبتب  وأق  كمب وو  وران ه م ام هوأ كبنا ىهأ  ماىأكتأ هاع انهب  االنقسب  
اممصننبمحا امم ىملتننا ووونن ا   ننأفا  امونن ا  وامو ننتا منن  انهتننبف وىمبسننك امم ىمننف امأاسننلتني 
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وو امىننأو ا كبنننا ىسننىهأ  امىأكتننأ هاننع   هننوأراننن ام ىمفاا اال و  وةنني امننوفل واممنن اهىمبمننب
 .هبما وهو مب كب  توا ه ببمقفاف امستبسي متس امأاسلتني وحأم انهب  االنقسب 

ى وتصب ماواقف واآلثبف وكثف م  امىفكت  هانع ىىنبول  كبنا ه م ام هوأ هاع وهمتىهب وةبهاتىهبو  
 منننع اممصنننبمحا امم ىملتنننا مكتأتنننا امسنننبتل ا ىكبماتنننا ىفاىت تبا وولنننل همنننل ىأصنننتاتااسنننىحأتنننأ 

وا ىهننأا كننل م سسننا املمننل هاننع ة بىهننب و مهوفهننب وفكنن ا اه متننب هاننع امىأكتننأ هاننع فة ننهب 
اظهمتنننا ةننني النننبف اموصنننول امنننع م نقسنننب   وأهوىهنننب م نننفوفة اممصنننبمحا امم ىملتنننا  وفبمنننب مننن  

مالأاما االنىقبمتا ةي اممصبمحا امم ىملتا امىفكت  ةي اآلمتنبا واظأواا امىني من   نأنهب و  ىلن   
 .وى سأ مأبهت  املأاما اال ىمبهتا وحقوق االنسب  وحقوق اممفوة وثقبةا امسا  اظهاي وامىسبما

 

 :حهماتهعي حهم  م  ي من و  ي نظل نسو ي

مم ىملتا هي مقأما مىحقتنق اممصنبمحا امولنتنا ام نبماا  وال بنأ من  و  ىىنوةف ا فاأة اممصبمحا ا
امستبسننتا امحقتقتننا امىنني منن   ننأنهب ةننىا آةننبق م نلنن ق ةنني همننل م نننا اممصننبمحا وكبةننا اما ننب  

 .اظوفل

ا  اظه  ةي نحنا مصنلاا اممصنبمحا اال ىمبهتنا واظسنبس هنو اهنبأة بننب  ا نسنب  امأاسنلتني 
وىنننفمت  امنننأمبف امنأسننني واال ىمنننبهي وامأكنننفي وامثقنننبةي امننن ي محنننق ببمنسنننب  وامف نننبل هانننع امسنننوا  
وام تل ام بن واظلأبل  وهو اظكثنف وهمتنا ةإهمنبف ا نسنبنتا وامحنس ا نسنبني واحىنفا  ام نحبتب 
وفأ اهىبننننبفه  وىقننننأتفه  منننن  قبننننل امم ىمننننف وولننننفا  االنقسننننب  هننننو امملنننننع امحقتقنننني مامصننننبمحا 

 . ىملتاامم

واممصننبمحا امم ىملتننا بم ننمونهب ام ننبمل هنني ىمكننت  امنسننب  واملننب  ا امأاسننلتنتا منن  موا هننا 
االنىهبكننبا امىنني ىمننا بحقهنن   واالهىننفا  بهننب وامسننلي امحثتننث بمقبومننا امنننأس ماوصننول ماىسننبما 
وامسنن   امننأاواي اظمننف امنن ي تمهننأ ماصننأا واممغأننفة وامغأننفا   وت سننس مثقبةننا حوافتننا قب مننا هاننع 

ام ننحتا امننع ىننفا  وصننو  كفامننا امنسننب  واملننب  ا امأاسننلتنتا مىمكتنهننب منن  اموننفو  منن  صننوفة اح
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امم ىملي وامستبسي وصوال مىل ت  امهوتا امأاسنلتنتا واملنوأة امنع  مأوفه  امأوف امأبهل واسىكمبال
  7.امثببا هاع امحقوق اممهأوفة ما لن امأاسلتني

  قب ما هاع و  املأاما االنىقبمتا م ىملتاتا مامصبمحا امو وأ اسىفاىت تا ةاسلتنامسلي مالبأ م  
قنأ ى ننكل لفتقنبل ىننى  بمو بنه ملبم ننا آثنبف االنقسننب   ةبملأامنا االنىقبمتننا من  اممهنن  و  ىكنو  وسننتاا 
ىسننىوأ  كيمتننا  هننبأة امحقننوق اممغىصننبا ما ننلن امأاسننلتني  وامىنني بننأوفهب ىللنني ومنن ل ما ننحبتب 

 ل املفق امىني ىوةفهنب مثنل م نب  امحقتقنا واممصنبمحا وامىلنوت  و وته  بب نصب  و مك م  و
هاننع امم ىمننف امننأومي امىننأول اظسننبس ام ننغل و وىكننفت  ام ننهأا  واالهىنن اف واملأننو  واممحبكمننبا 

م  و ل و ف حأال م حى ل وا  ببف أوما االحى ل هاع احىنفا  امقنبنو  امنأومي ووقن  انىهبكبىهنب 
 .تا ماأاسلتنتت  ةفصا بنب  امأوما وامىمىف بحقوقه  أ ام لن امأاسلتني  ممب تى

 !حهمتضي؟؟ مت حهسب م إهى حه  تمم مع إلث: الب  من موح  ي سؤحم كب ل هو حآل يوهنت 

ابننني  ننحتا  ا  وكثننف مننب تح نننني ونننه  ننبا سننأل  وهاننع تننأ وبنننب  : " ىقننول و  سننمتف منن   ببمتننب
بانننأم  ال وحنننأ سنننأل هننننب  وال وحنننأ واسنننبنب  أ  ابنننني  هنننن بنننب ل  ال وى نننبفك ح نننني هانننع ابنننني 
اممغأوف مف وحأ  اال نبأفال  وهننأمبل تسنأمني وحنأ من  ام تنفا   وو امملنبف   وهننأمب وىحنأث هننه  

لسنا بلنأ  هنبأ  فبمنب تكنو   هنبأ قنأ افىنبح بلنأ ممبىنه  ومكن  وىحأث م  نبف قابي  وهتل حتبة ى
ببمنسننبا منني  هنننبك نننبف م ننىلاا ةنني قابنني  وال منننب رب ننبو  ممنن  منن  تحىننف  أ  و ننفح ةانن ة كبننأنب  

 8!! " محىي امتو  و لف ونه حأث ببظمس

ل بننواممسنأما متسنا  7002هاع ه ا امس ال ة بأ م  ةهن  حقتقنا منب حنأث ةني اقىىنبل  ومإل ببا
ام ننفاح واممب نني بقننأف مننب هنني امقننأفة هاننع ةهنن  ا  ننكبمتا وىحأتننأ مسننبفاا املأامننا االنىقبمتننا منن  
فصننأ ام ننفف واتقننبا املقوبننا بمسننىول اممسنن ومت  اممبب ننفت  همننب حننأث وىلننوت  اظهننبمي نأسننتب 

  ومبأتننب بننبمىلوت  اممننبمي  واحقننبق امحننق  وا ىمبهتننب ببممكب ننأا  ببالهىنن اف فسننمتب منن  امقتننبأاا
 .. ن فا ممب آما امته وو با وهبمي ام حبتب ورتف  مك
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اال و  ه ا ال تلنني بنأي حنبل من  اظحنوال اهنبأة مأهنو  امىنأثف واالنىقنب  وىل تن  م نبهف امكفاهتنا 
منب كبننا  ومتس اهنبأة اظمنوف امنعم   أتأ ةب ىفاف اممب ي انمب مىصحتا اممسبف بلأاما ملاقا 

امنسب  اممى ففاا بألل االقىىبل تللي املأتأ من  امم  نفاا  بهنهحأث هاته  ا  ام فاح امىي ىى
ومكنه  مىس  قوبا  بلأ  االهىمب  وام مببالة حىع م  ام هبا امىي ىوقل  ونهنب ىمنثا  واظقنفن 

ومن  ت نأ  امنع اآل  امنأه  ةقأ ك  تلبنت  اظم  وحأه    لف  ببمغنأف وامقهنف واموتبننا : مصوىه 
االقىصبأي اممنبسن  وم  ث  هبنت  وحأه  آثنبف صنأما امأقنأا  سنوا  و اال ىمبهي وو امنأسي و
و و وا هننن  او احنننأ وةنننفاأ وسنننفىه  وو ةقنننأ  امبتنننا وو مصنننأف امنننف ق وو ةقنننأ  ام نننلوف و ظبننننب ه 
هفا  امتأس واالكى بن وىفك  وحتأاا ةني وقنا ه  حبما امقاق امأا ما وامىوىف وووىابسى  ببظمب 

 .. فه  وىق  امع  وافه ك  بأمس ام هوأ امىي ى ا  

 

 :ه طو ل حهماتهعي حهم  م  ي في مستل حه  حهي حالن قته ي مس قبل يلؤ ي : ثتن ت

بننبا فمنوه  من   نبببتك  3قىاوا  و ي وحفقنو بتىني و نفبوني وننب وووالأي امسنبلا و:" و   وأا
 9احأل مى ففاا االنقسب  .." امبتا وه نب ببم بفا ىبهأمنب وأاسوا ا كفامىنب

ى ىهننأ هنن م اموفقننا ماأننا امن ننف امننع وهمتننا امىننأول بننوهي بأهمتننا ا ننفاك منن  انىهكننا حقننوقه  ةنني 
االنقسننب  ةنني املمننل ظي  هننوأ مامصننبمحا امم ىملتننا  وهمننل امم سسننبا واظحنن ان ورتننفه  منن  
 هبا ا  كب  بمل ل ه  ووموتبا واحىتب بىه  سنىبقع نوبوتنا  ونلىمنأ هانع م نبفكىه  ةني كبةنا 

 .ل ةي امىولتل وامىنأت  مبني هاع مأبهت  املأاما امم ىملتامفاحل املم

 

 :حهم لم حهنمسي حال  متعي

تلىبف اممأول امنأسي اال ىمبهي مأو  مهمب مامصبمحا امم ىملتنا  ةكنل منب تمكن  و  تنأوف ةني 
هبم  امستبسا وبقفافاا ستبستا وق ب تا وفسنمتا ال تىلانف امنع ق نتا اممصنبمحا كق نتا انسنبنتا 

ا ببمأف ننا اظومننع  ةمنن   ننأ  امىلبمننل مننف كبةننا مى ننففي االنقسننب  كأصننحبن حننق و ننفف نسننوت
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نأسي وملنوي وا ىمبهي قبل و  تكو   ففا مبأتب ه ا هو ام وهف ام ي حن  بحب نا امنع ىل تن م 
وىأهمه وىقوتىه ال تىو ن لتاا ىسلا سنواا امىلبمل مف اممى ففت  وآوفو  م  تىحأثو  هنه  

وىحأتأا امنسب  وام بببا وام ببن ةي ىلوتف وىحقتنق    فاكه مك حب ا مبسا وهاع مسبنه   هنب
مأهومه  ى نبم اممصنبمحا امم ىملتنا وةنق آمتنبا املأامنا االنىقبمتنا امىني ىىنبسنن وف تنىه  وثقنبةىه  

 .وسمبىه  اموبصا  وةي ستبق هب  مف مفاهبة وصوصتا كل ق تا هاع حأل

امكثتنننف مننن  امملبمنننن وومهنننب ىقنننأتف امننن اا وامىأفتننن  امنأسننني ا  اممنننأول امنأسننني اال ىمنننبهي تحقنننق 
مىحأاث اممفتلا امىي حصناا مهن   بب  نبةا امنع ىقنباه  ممنب حنأث بلنأ ى فبنا امصنأما وامأقنأا  
وآثبفهننب امىنني ى تننأ اظمننوف ىلقتننأا  كمننب و  امىسننبما وامصننأا منن  تكننو  مىبحننب مننب منن  تننى  واننق بت ننا 

 .ىو د املبفمواىتا ماحواف وامنقبل وم  ث  اس

 

 إعت   بنتء حهذحكل  وع حهي  ون عق  وحن قتا

اممحبسبا امىي نىحأث هنهب هي محبسبا انسبنتا وا ىمبهتا وو أانتا وىفبوتا ال نكىأي ببمق ب ي 
أننني سنننبتل اهنننبأة بننننب  امننن اكفة ةورتنننف امق نننب ي ةهنننو  ننن   مننن  م نننهأ امىغتتنننف امننن ي نىلانننف منننه  

نا وحقنننأ وانىقنننب  تىو نننن و  تنننى  و  تنننى  امىنننأف  ةننني مسنننبف ام مبهتنننا وامىأسنننتس ملأامنننا أو   نننغت
املأاما االنىقبمتا  وأفاسا كل مفحاا أفاسا مىأنتا وملمقنا وةحند قنول ام نل  من  و نل وون هب 
بنننفا  نقنننبل امقنننوة وىل ت هنننب وا نننفاك كبةنننا امأ نننبا ةننني مفحانننا ىحأتنننأ اظوموتنننبا  بلنننت  االهىبنننبف  وا 

 .مسىوتبا   ث  تمك  اململ هاع هأةامم ىملتا وم

 

 :   ئي حهم  مع

البأ م  امسلي واالسىمفاف ةي ىهت ا امم ىمف اممحاي مىقبل اممصبمحا امم ىملتا بكل اممسىوتبا 
امىي ىلمل هاتهب م سسبا امم ىمف اممأني وامم سسبا امنسوتا  بأ ا م  ىل ت  قبةا امحواف امنع 

وامىسنبما االنىقبل امع امم سسبا امقبهأتا وا فاكهب ىولتلنب وىنأتن ا ةني أهن  ثقبةنا امسنا  اظهاني 
وىل ت  امىو هبا نحو اممصنبمحا امم ىملتنا  واسنىثمبف االهن   ب نكل ات نببي ةني اموصنول مكنل 
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امأ نننبا امم ىملتنننا وىنوتنننف اظأواا ا ه متنننا امحأتثنننا ماىأكتنننأ هانننع فسنننبما اممصنننبمحا امم ىملتنننا 
هنبأة امقتمننا امىلوهتنا ما نبببا وام نببن وا نفاكه  وىهت ن ىه  مننأوف ماوصنول مكنل بتنا ةاسنلتني  وا 

هبأة اماحما ببمىفكت  هاع اممنبسببا امولنتا واال ىمبهتا  .وكبف مالمل هاع ى متل املقببا وا 

وهننن ا تىلانننن مننن  امم سسنننبا امنسنننوتا و  ىلمنننل ب نننكل ىكنننبماي  نننبمل وىىلنننبو  ببمقنننأف امملانننون 
هنب ممصاحا امنسب  واملب  ا وىىفةف هن  وي ا نكبالا  وىنأفك مسنبقب ح ن  ام هنوأ امىني سنىقو  ب

 .وبإمكبنهب و  ىثمف ا  و لا  م  امستبق ا نسبني امنسوي امملاون

 

  :سنوح  مض  9حهشبتب وحهشتبت  ش و  على حالق  تم منذ 

تنل بأكمانه كنب  ةني همنف املأومنا وهنو  هنبمنك  7002سنواا هاع وحأاث االنقسب  ةي  9مفا 
ى ننكل  ربمبننباملمننف امنن ي تحننىأ  وتوىنن ل ةنني  اكفىننه امكثتننف منن  امىأبصننتل  واظحننأاث امصننبأما 

مقىل وامنأم وو  ماىواد م  ه م ام كفتبا  ةم   هأ هوتىه ةي  بببه ا  م  تىاقع امأه  اممنبسن
ةإ   مك ستبقع فاسوب ةي نأسنتىه  م  وا ها ةي لأومىهب اظحأاث امقبستا ووا ها االنىهبكبا 

ىبحنا امأفصنا مانقنبل وامىلبتنف هن  كنل منب و  و أانه   ومن  ثن  هن  بحب نا مامكب نأا واممصنبفحا وا 
وم بفكا اآلونفت  هن م امن كفتبا ظ  ى بهاهنب وكبىهنب ال تلنني نسنتبنهب  تىو نن   تأوف ةي واأه 

اوفا هننب ماننىواد منن  كمتننا امم ننبهف امسننابتا امىنني ىفاةقهننب ومىسننما بىأكتننك وي ىلقتننأاا أاواتننا 
ووفل م   أنهب اممفوف ممفاحل امىسبما وامغأفا  ومسبهأىه  هاع اموصول ماس   امنأاواي ومن  

 .مصأا واممغأفةث  امقأفة هاع ا

صنابب    تكن   نأافاكثتفة ووا ه  وقىب هصنتبب وحنبوم  ووت ب امنسب  تحىأ   ب اكفىه  بىأبصتل 
سفه  ووبننب ه  وبننبىه  وىحمان  آثنبف االنقسنب  امبغنت  وامىني ىمثانا ومب  االقىىبل ماحأب  هاع و

ىحماننن  ملننننبفأة ةننني ىحماهننن  مى فبننننا امأقنننأا  امصننننبأما  ومحبومنننا امىكتننن  مننننف امواقنننف ام أتننننأ  و 
و وا ه  ةكب  املن  امنأسي واالقىصبأي كبتنفا وكن  ونل امنأةبا اظول ظ نل وسنفه   وامكثتنفاا 
بقت  وحتأاا وبصا ونه  ك  ةي صفاا أاواي كبتف بت  ةقأا  وبننب ه  رنأفا من  وبننب  بانأه   

ةقننأ وكننأا وةقننأانه  مم ننبمت  امأوننف ببسى ننهبأم منن  قبننل االحننى ل وهنن ا واننق وانن  نأسننتب كبتننفا 
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نه  ت لف  ببمفاحا امنأستا حت  تلاق هاع وبنب ه   هأا  ومنتس قىانع وهن ا تنسن   منف امنسب  و
  10. امثقبةا امم ىملتا امأاسلتنتا بىب تل ام هبأة

وقنأ هبىبنا وم  ث  ةبمنسب  اماواىي ىلف   مى فبا امأقأا  بسبن االنقسب  ال م  تلبنت  وحنأه   
نقسننب  امم سسننبا امنسننوتا ىحأتننأا ملنأ   تننبفىه  بلننأمب مننف بهنن   ا  هننب  من  اال هن ال  امنسننب  بلننأ

فوتنن  وهمتنننا هنن م ام تنننبفة ةنني فةنننف ملنوتننبىه  ةننني حتنننه  ومننن  ثنن  ةبمىواصنننل اممبب ننف بنننت  امنسنننب  
امأبقأاا وامم سسبا امىي ىلنع ببممفوة ى لل م  ام فوفة االنىببم ممنأل وهمتنا امىن اوف وامىواصنل 

ومتس ةقنل هبنف امنوفل وامم سسنبا ةبم بننن امنأسني واال ىمنبهي   مبتا اممبب ف ك تبفة م  بتا
 بنننن مهنن  ومنن ثف وهنن ا مننب ت ننن املمننل هاتننه مسننبنأة امنسننب  وهننأ  االكىأننب  ببمىحننأث باسننبنه  
وهنننننه  بننننل املمننننل هاننننع ىقننننوتىه  وىمكتنننننه  وهننننأ  ىننننفكه  وحتننننأاا وو امىلبمننننل ملهنننن  بمأهننننو  

 .لب  ىه  وم  ث  محتله  امم ىمليسه  ووال ومام حبتب بل أهمه  متصبح  أاهمبا ظنأ

 

 :حهذحكل  حه متع ي

م  اممهن  وام نفوفي امسنلي واملمنل هانع ىأهن  منب منأل امنوهي ام ملني  ومنب ىحأ نه امنسنب  من  
م بهف وآال  وم بهف مكبوىنا منن  وحنأاث االنقسنب   من ا تنبغني و  ىنصنن ام هنوأ هانع مسنبهأة 
امنسنننب  هانننع امونننفو  مننن   اكنننفة امكنننفم وامحقنننأ واالنىقنننب  وام نننلوف بنننبمل   وامقهنننف امنننع  اكنننفة وكثنننف 

واملمنننل هانننع ىن نننت  "  اكنننفة امىوبنننا امولنتنننا"ووكثنننف اأفاكنننب ماواقنننف ةنننإ   نننب  مننننب امىلبتنننف  ىصنننبمحب
مسبحبا ما اكفة  و مك بأه  مب حأث منف امنسنب  ةمنب حنأث من  قىنل ظقنفن امننبس مقانبه  بحب نا 
منىأه  مننب حننأث  ثنن  كسننف ام اتننأ وامى مننأ واملنن ل امنن ي قبمننا بننه امنسننب  ةنني حتنننه كنني تننىمك  منن  

ةنني امحتننبة  ومنن  ثنن  امىلبتننف همننب قملنننه ةنني هقاهنن  واموننفو  منن  حبمننا امصننأما وبنننب   االسننىمفاف
 اكنننفة  أتنننأة ىبننننع هانننع امىصنننبما منننف امننن اا واالتمنننب  واالقنننفاف ب نننفوفة ى أتنننأ امنننفوح وامننننأس  
ةبمكثتف م  اظمهبا من  تنىمك  حىنع اآل  من  مىببلنا حتنبىه  بلفتقنا سناتما وانلكسنا صنأمىه  

سنفة  وو نوأ بنفامج أهن  نأسني وا ىمنبهي مهتكانا و اا بننب  منن   واسنىفاىت ي هاع كنل وةنفاأ اظ

                                                           
10
 وفاء يونس-ميرفت مقبل 2008اقدات اآلثار النفسية واالجتماعية للنساء الف: المرأةمركز شؤون  
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تمك  و  ىنوفل ةته امنسب  وام بببا تسبهأه  ةي امىواد م  كبةا امم بهف امسابتا واموصنول 
  11. ماف ب وامىسبما وامغأفا  وم  ث  قبل اآلوف وامحواف وامنقبل

م ىملتب وثقبةتب ةإ  (  حبتب)م  تلاق هاته   ا ا ىمكنا امنسب  م  اموصول مه م اممفحاا وه 
م  اممه  و  تنوفل  ةي ىأفتببا وبفامج مكثأا مىمكتنه  ا ىمبهتنب وثقبةتنب وستبسنتب وهن ا تحىنب  
نسبنتا ونسوتا بب تمب  و  بب مكب  امىنأثتف وامىغتتنف بهن ال  امنسنب  ومن  ثن   مف تا ثبقبا وساتما وا 

تفه  م  امنسب  امأبقأاا واماواىي هبنت  م  ى فبا امأقأا  تصبح  نسب  قبأفاا هاع اموصول مغ
  12. وىحأتأا بألل االنقسب  امأاسلتني

 

 :ثقتفي حالع ذحل 

  ووبصنننا هانننع امصنننلتأ امستبسننني   افهنبمنننك و نننم  امثقبةنننا اممحاتنننا هنننأ  اهىنننفا  بنننأأن االهىننن
ربمبنننب هنننو امىسنننىف وامنن ي تنننأىي كننننوا مننن  وننننواا امهنننفون مننن  اممسننب ما وقنننت  امن اهنننا  ةمنننب تحنننأث 

وامى بهننل واالنكننبف ظولننب  اممب نني وامحب ننف وت ننب  وال تماننك امكثتننفو  م ىملتننب ا ننبأة ثقبةننا 
االهى اف واالهىفا  ببم نن  وهن ا اممسنىول تىو نن املمنل هاتنه من  اممنأول امنأسني واال ىمنبهي 

وتمكنن  اسنننىهأاةه ببننفامج امىوهتنننا   وامحقننوقي بأهمتنننا املمننل هانننع امىغتتننف ةننني ام هنتننا امم ىملتنننا
وامىثقتنن  امىنني ىقننو  بهننب امم سسننبا امنسننوتا وتمكنن  اهىببفهننب م ننمونب ت ننن املمننل هاننع ىل تنن م 

منف اممسن ومت  ظ  أمنب   واممننب فاا مأ با امنسب  وام ببن وام بببا ووت ب ةني امبنفامج امحوافتنا
ببظولننب  امىنني افىكبننا ةنني اممب نني ام ننحبتب ومسننبف املأامننا االنىقبمتننا سننتىو ن ةتننه االهىننفا  

 .مىسهتل ىوةتف اممسبحا اظكبف مثقبةا امىسبما وقت  املأاما وامحواف وةه  اآلوف

هن ا منب ا  االهىفا  ببممس ومتا وىحمل نىب  هب هو وسبس ىحقتق املأاما االنىقبمتا ةي ةاسلت   و 
ىهنبك حقنوقه  اثننب  االقىىنبل  هاع لفةي االنقسب  و  تىقأموا ببهى اف مكل م  ىلف وا الن تىو ن

بالهىننن اف وىحمنننل اممسننن ومتا امقبنونتنننا وامستبسنننتا واال ىمبهتنننا واالقىصنننبأتا واظمنتنننا هنننو امبأاتنننا ة
امصحتحا مىحقتق اممصبمحا امم ىملتا  ظ  ه ا ملنبم االأفاك وامنوهي بىحقتنق املأامنا االنىقبمتنا 

                                                           
11
 الجامعة اللبنانية. مسار المصالحة الوطنية لالنتقال الديمقراطي، التجارب اللبنانية بين النزاع والتسوية: طوني عطا هللا.د 
12
 2012-2015نهج من امرأة إلمرأة غزة ضمن  -القدس ومركز شؤون المرأة -مركز الدراسات النسوية 
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اا من   أتنأ  كمنب سنتىفىن هانع االهىن اف با ببى نبم ىلقتنأ امم نكبلتأا هن  امهنفون من  اممسن ومت
مننننع امحننننأ منننن  انىهبكننننبا حقننننوق االنسننننب  اظمننننف امنننن ي سننننت أي  مننننك اىحمننننل اممسنننن ومتا امكبماننننا 

  13 .امأاسلتني وامىأكتف ام أي واملمتق قبل اىوب  اي ولوة نحو ه ا االنىهبك

 

 :من ضعت ت إهى مبت لح 

وا نننفاكه  ةننني بنننفامج امم نننبفكا امستبسنننتا وةنننق ملنننبتتف تمكننن  ىألتفهنننب ببملمنننل منننف نسنننب   نننبببا 
مننن   ننننأنه و  تسنننهل اموصننننول امننننع    اظمننننف امنننن يوامىأسنننتس مننننأوفه  ةننني اممصننننبمحا امم ىملتنننا

ا فا اا ىنأت تا ىمك  ه ال  ام نبببا من  ممبفسنا أوفهن  امستبسني وامىفكتن  هانع ىوهتنا وىثقتن  
ع ىحقتنننق آمتنننبا املأامنننا امنسنننب  وىهت نننىه  مام نننبفكا ةننني وي  هنننوأ نسنننوتا ةننني سنننبتل املمنننل هاننن

وكسننن ثقننىه  وا ننفاكه  مننتك   نن  ا منن  امىغتتننف اممىوقننف  ةتصننبح  نسننب ا م ننبفكبا   االنىقبمتننا
ومنبصنننفاا مامصنننبمحا امم ىملتنننا  واالصنننغب  ظصنننواىه  وآفا هننن  ةننني هننن م اممفحانننا  تنننأا وووننن  

ببمىبمي نىمك  م  ووموتبىه  و أومىهب وا فاكه  بكل اظن لا وامألبمتبا ظنه  صبحببا امحق  و 
كبةا املقببا امىي م   نبنهب امىنأثتف  وتكو  أوف امم سسبا امنسوتا مى مل ىكثت  امقبهأة امنسوتا

ةي ه م امم بفكا  واظه  ملاون منهنب فةنأ وىقنأت  امقتنبأاا ام نببا ةني كبةنا اممفاحنل مىنومي  منب  
 .لفةه  قأف ا مكب اململ اممتأاني وامستبسي مف ىوةتف امأه  امملفةي واماو سىي م  

ومننن  ثننن  تمكننن  ىفكتننن  ام هنننأ امنسنننوي هانننع احى نننب  وةنننفاأ املنننب  ا امىننني ى نننففا مبب نننفة مننن  
االنقسننب  وىحأتننأا ام ننبببا واظمهننبا وام ننببن واحىننوا ه  ةنني بننفامج املمننل امىلبننوي وامىثقتأنني بمننب 

هنننبأة اممأهنننو  وامحنننس امنننولنيتلننن   مأنننبهت  امىسنننبما وامسنننا  اظهاننني  كنننل امملوقنننبا وىأكتنننك   وا 
ممسننبهأىه  مىنننومي  منننب  اظمننوف بنننبم هوأ اممسنننىقباتا متكونننوا  ننن  ا ال تى ننن و منن  امحفكنننا امملابتنننا 

 .مالأاما اال ىمبهتا امىي م   أنهب ىل ت  مأهو  اممصبمحا امم ىملتا
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 : عا و و  ه ئي وطن ي نسو ي ه وهي زمتا حألمول في حهماتهعي حهم  م  ي

 سسنننبا م ىمنننف منننأني   هبنننف  هنننأ مىواصنننل مننن  م سسنننبا نسنننوتا ومانبثقنننا املأتنننأ مننن  اما نننب
هنبمنننك  ننفوفة   نننفاك امنسنننب  وو ىننومته  مبنننبأفة بمسنننبنأة كبةننا ام هنننبا ةننني و ملتننبا مونننبىتف  

ىحقتق آمتبا املأاما االنىقبمتا ةي اممصبمحا امم ىملتا ةاتس امهنأ  ى نفتأي بقنأف منب هنو ىحمنل 
ستبسننني امنسنننوي واسنننىمفافا من نننبمهب ةننني سنننبتل امىحنننفف مسننن ومتبا امم سسنننبا امنسنننوتا منننأوفهب ام

 .واموصول مم ىمف قبأف هاع موا ها كل مب توا ه م فوهه امولني

ف تىهب وامىفكت  هاع اممصبمحا امم ىملتا م مك نوصي بأ  ىأو  ه م امهت ا وو اال ى   بى ستأ 
ىحنأتث وىل تن  آمتنبا املأامنا و ل هماهب االسىفاىت ي اممسىقباي  وامىولنتل هماتنب مإلسنهب  ةني 

االنىقبمتا ماوصول مامصبمحا امم ىملتا  و مب  ا فاك ة با مىنوهنا و نبماا من  اةنفاأ امم ىمنف 
 .امأاسلتني

 

 :حالس مت   من   تلب نستء عشن   تلب حالنقستا حه حللي

اظهاتننا امىنني قننأ ىلىبننف امحبمننا امأاسننلتنتا موىاأننا هنن  واقننف ق ننبتب امن اهننبا اممسنناحا وامحننفون 
 ننهأىهب املأتننأ منن  امننأول ةنني املننبم   بسننبن و ننوأ االحننى ل ا سننفا تاي كلبمننل ف تسنني ومغنن ي 
م نقسبمبا امأاواتا واسىغ ل االنقسب  ةي ىمفتف ستبسبىه املنصفتا وا غبل امأاسلتنتت  بق بتب 

منك ىقنبلف أاواتا وا لب  بوصاىه وم فوهه امولني وقأفىه هاع  منف صنأوةه  وفرن   منك ةهنب
كأوف مانسب  مف بل  امبانأا  امىني قنبأا ىنأو ا ومبنبأفاا مىحقتنق امسنا  اظهاني ةني بانأانه   
ةأران مببأفاا امس   كبنا امنسب  اول اممببأفاا ةتهب  ظنه  اظكثف  نلوفا واحسبسنب ببظ نفاف 

  وهننن  وهنن  منن  تننىحما  آثننبف هنن م االنقسننبمبا مننن  أمهنن  ووفاوحهنن  ووبنننب ه  ومسننىقبل وسننفه 
حمني كنل منب تمنس اموحنأة اال ىمبهتنا  من مك من  اممهن  وام نفوفي اظكثف ى ففا وهن  وول من  ت

ةنني ىل تننن  امننوهي ام ملننني بحمنن ا ىوهتنننا وىثقتنن  مى نننبفن باننأا  منننفا بى فبننا املأامنننا  امىننأثتف
لتننا   وىقننأت  نمننب   ات ببتننا م سسننبىتا وو ةفأتننا مىهت ننا امم ىمننف مىقبننل اممصننبمحا امم ىماالنىقبمتننا

 .ووو  امحك  واملبف م  ى بفن اآلوفت 
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 :حهنستء قت لح  على انع حه غ  ل

مأتنب اتمب  و  امقوة امكبمنا مأل امنسنب  امأاسنلتنتبا قنبأفة هانع امىصنأي محبمنا االنقسنب  وامىغانن 
هاتهب  ةه  مس   حبتب وه ا مب ت ن و  ن م  به  ه  بحب ا امع مسبنأىه  وىقوتىه  وم  ثن  

ا امننع امننأةب( امنن ي تلنن  م امم ىمننف واالهنن   واملقاتننا امثقبةتننا ام كوفتننا)أوف ام ننحتا  سننتنىقا  منن 
 .قأفة وقوة ةي محتله  وبت ىه  امثقبةتا امم ىملتا ه  حقوقه  وتمك  و  تك  وكثف

ةقنننأ هنننبنت  مننن  املنننن  ووا هننن  االنقسنننب  واملنننأوا  وامحصنننبف ومنننوال وأوافهننن  رتنننف اممف تنننا ورتنننف 
وي قب منا مام ىمننف امأاسنلتني  ةهنن  من  ال منن  تمسنك  بلننفوة املب انا وامم ىمننف امموثقنا ممنب بقتننا 

 وت ىهأ  فر  قسوة ام فو  امستبستا واالقىصبأتا واظو قتا ةي امم ىمف

وكننني ال ىبقنننع امنسنننب  وحتنننأاا ت نننن املمنننل هانننع كبةنننا اممسنننىوتبا وىمكتننننه  أو  ى   تنننه مهننن ا 
 .قواه  وتقأم  مى تبل ام بباامىمكت  متصبا بمقأوفه  و  تنه   وت أأ  

 

 : حهعت ي إهى حغالق ملمت  م ضللي حالنقستا

امم ىملتا امىي هي وحنأ امماأنبا امومسنا  وه ا م  ام فوفاا امىي هماا هاتهب م نا اممصبمحا
امىي اىأق هاتهب ولنتب مىحقتق اممصبمحا امولنتا ةي ا ىمبهبا امحواف امولني ببمقبهفة ةني هنب  

مهبمهب واهأا ولا همل ممأة هنب  مىحقتنق وهنأاةهب   ام ب  امىي هماتب ون  اوهي وول  7009
ومكنن  ىوقنن  هماهننب ملننأ  و ننوأ نتننا مننأل لفةنني االنقسننب  مىحقتننق اممصننبمحا امولنتننا وهننأ  ىننوةتف 

 .ا مكبنتبا ام فوفتا السىكمبل اممصبمحا امم ىملتا

ماننن اكفة  اال و   منننك تلنننني انكنننبفاانكنننبف وى بهنننل هننن م امماأنننبا  ةكنننل مننن  لفةننني االنقسنننب  تحنننبول 
امنسنتب   ومن  تكنو  هنبمنك مصنبمحا م ىملتنا مبأامنا  اآل انوهي ام ملني وال تمكن  مام مبهتا  

امماأبا مأىوحا ظ  ه ا م   أنه و  ت  ف هاع ىكفاف امألل مبأامنا ولنفا  االنقسنب  من  ىىاقنع 
 .ا  فا اا املقببتا امفاأها
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 :حق لحعت  و وا ت 

محقتقتنننا هننني ام نننلوف بنننبموو  وامقانننق وهنننأ  اظمنننب  ووننننا ببتىنننك وأاونننل ولننننك  ووب نننف امغفبنننا ا"
 14 !!"أف با امغفبا هو ووةك م   بفك وو قفتبك 

لفتأنه بلنفقه  اموبصنا امنسب  مس  مىاقتبا سابتبا ماواقف اممحبل به  بل ت ىبك  ملنه وتلنأ  ى
ةأنني حننت  تقننبو  بل ننه  وتسىسننا  امننبل  ىسننبه  ووفتننبا ةنني اهننبأة ىلفتنن  امواقننف  واممىنوهننا 

بلننفق  أتننأة  وتسننبهم  ةنني ىغتتننف نوهتننا حتننبىه  وحتننبة ووفتننبا تسننبهم  ةنني صننموأ امم ىمننف 
 بإمكننبنه اظسننبس ةنني ىلننوتف ىننأو ا مامصننبمحا امم ىملتننا هننو االتمننب  بننأ  امنسننب  ا   وبنب ننه 

 احىتب ننننبىه ا ا ىنننن  ةهنننن   ةن ومننننا امستبسننننتا واال ىمبهتننننا امملقننننأصنننننف امىغتتننننف وىحننننأي كننننل امم
ىمبا ظصنننواا واالصنننغب  مهننن   تنننأا ومسنننبهأىه  مىحأتنننأ ووموتنننبىه   وىنننوةتف مسنننبحا آمننننا م سننن

و  هاع بل   وانن حتبىنب اممنستا اممهم ا ةأي رمفة االقىىبل وامصنفاا نسوتا نقأتا ىاقي ام 
ىنسننننع نسننننب  رنننن ة  ونسننننب  ةاسننننلت  وال تنننن كف  اال وحتبنننننب  وامننننن اا وى ب بننننبا امستبسننننا ام كوفتننننا

ك ننحبتب رتننف مف تننبا وو وفقننب  ا ننبةتا ما ننحبتب ةنني اموقننا  اىننه امنن ي تىوقننف منننه  و  تحننبة   
هانع امنسننتج امنأاواي مىسننفة وامم ىمنف اممحانني  وو  تاىن م  بلننبأاا وىقبمتنأ ىأننف  سنالا امف ننل 

 .هاع  متف م بالا امحتبة

هنب  االنقسننب  واممصننبمحا امم ىملتنا هننو أوف امنسننب  وامف نبل ومننتس أوف امنسننب  ا  املمنل هاننع ان
تنتا وقأفىه  هانع االمىأنب  حنول ةقل  ةبمىوحأ واململ ام ملي هو امملاون  وأوف اممفوة امأاسل

تا اممصبمحا امم ىملتنا منن  اماح نا اظومنع م نقسنب  وا نا  واتمنبنه  بىحقتنق امىغتتنف كبتنف ق 
ا االقصب  امستبسني امىني تىلف ن  مهنب وامىهمنتل امن ي تمنبفس بحقهن   رتنف و  فر  كل محبوال

 .بإمكبنه  ىومي  مب  اممببأفة م   أتأ
 

 :حنشتء ملا  هلممتلست  حإل  تب ي في ثقتفي حه  حهي حالن قته ي

تمكنن  ةنني اممفاحننل اظومننع مالمننل وةننق مسننبف املأامننا االنىقبمتننا و  تننى  ان ننب  مفصننأ مىوثتننق كبةننا 
ممبفسنبا ا ت ببتنا وامىني ى نكل نمو  نب ات ببتنب تلن   ثقبةنا حقنوق اممنفوة واالنسنب  وت كنأ هانع ام

                                                           
14
بعضا من أوجاعهن حاالت توثيقية على لسان نساء قطاع غزة تعرضن لالنتهاكات بسبب االقتتال الداخلي في : مركز شؤون المرأة 

2002 
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مأنبهت  امسنا  اظهاني وقنت  امىسننبما وام نأبةتا وامحنواف امنولني وكننل منب تىلانق بنبم هوأ مامصننبمحا 
 :امم ىملتا وم  ومثاا  مك

  امنسننننب  امأبقننننأاا  منننن  ام ننننفوفي مام سسننننبا امنسننننوتا امأبهاننننا و  ىوا ننننه ووموتننننبا
وى نننننلهب ةننننني سنننننا  ووموتبىهنننننب  وال ىكىأننننني ببسنننننىقببل امنسنننننب  م اسنننننبا االسنننننىمبا وو 
امم ىمفاا وو وفل هاع وهمتا  مك  هاتهب امىولتل مالمنل منبلقتنب ومن  بتنا مبتنا 
منن  ونن ل ى ننكتل م ننب  محاتننا  ننبببتا ىننأفس وو ننبا امنسننب  وىهننى  بىوهتننا امنسننب  

بهي كني ال ىبقنع امأبهاتنا نوبوتنا وىمنس ةقنل امنسنب  واملب  ا ةي محنتله  اال ىمن
اممىلامننبا وامنب ننلبا  هنن ا امننأه  امنسننوي ام ننلبي سننتكو  امولننوة اظومننع مىصننبا 
ووموتننا اممصننبمحا امم ىملتننا ووموتننا م ىملتننا ومتسننا نوبوتننا ةقننل وهنن ا سننتكو  مننه 

 .ىأثتفم هاع امسبحا امأاسلتنتا
 ا بأصننواا ىفوتهننب امنسننب  اماننواىي ىلف نن   ننفوفة ىوثتننق كبةننا االنىهبكننبا وام ننهبأا

م نىهبكننبا ةىننفة االنقسننب  منن  كنن  لفةنني االنقسننب   ومنن  ال منن  م فوحننبا وتلننبنت  
 .سنواا م  امم ىمف وم  اممس ومت  9امأقأا  وا همبل حىع بلأ مفوف 

  ىوثتننننق نمننننب   مبننننبأفاا  ننننبببتا ونسننننوتا هبأةننننا مىل تنننن  امسننننا  اظهانننني واممصننننبمحا
 .امم ىملتا

  مىببلا ون لا وةلبمتبا مفك ة و هوأ امم ىمف اممأني ةي ىل ت  امسا  اظهاني ون نف
 .ثقبةا امىسبما

  فوفة ابفا  و تبأة اممسبحا ا ت ببتنا امىني ىقنأ  امنمنو   ا ت نببي سنوا  كنب  ةفأتنب 
او م سسننننبىتب وو هب اتننننب ةنننني االهنننن   بمننننب تىلاننننق ببممصننننبمحا امم ىملتننننا  ةلغتننننب  

امقلتلننننا منننن   ننننأنه ىل ت هننننب و تبأىهننننب  وكنننني ال ىكننننو  امنمننننب    امسننننابتبا ومسننننبحا
ا ت ببتا مامصبمحا امم ىملتا وكأنهب ال تمك  ىكفافهب وونهب ام ب  ه  امقبهأة  م مك 

 .تىو ن اململ بلفتقا هكستا  مىل ت  ا ت ببي وامىوأت  م  امسابي
  وو امنب نلبا ةني  ىوثتنق كنل ىنأو ا امنسنب  سنوا  امانواىي هنبنت  من   نفا  االنقسنب

م بل امسا  اظهاي وامىفكت  هاع مب هنو رتنف مف ني وال ىهنى  بنه وسنب ل االهن   ةني 
 . حما امق بتب امستبستا
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  ىوثتنننق كىببنننبا االه متنننبا وا ه متنننت  وامكبىبنننبا وامكىنننبن امىننني ىلننن   مننن  ىحقتنننق
اممصننننبمحا امم ىملتننننا وىلكننننس ةنننني م ننننمونهب امحننننس امننننولني ا نسننننبني مىحأتنننن ه  

 .فاكه  ةي كبةا ام هوأ امأاهماوا 
  ىسنناتل ام ننو  هاننع امأفاسننبا واظبحننبث وامىحاننت ا امهبأةننا مىمكننت  آمتننبا اممسننب ما

امم ىملتنننا وآمتنننبا املأامنننا االنىقبمتننننا  ومننن  امممكننن   مننننف كبةنننا امم مأنننبا اممقننننفو ة 
 .واممسموها واممف تا ةي ىأستس قنبة توىتون  م  موقف امكىفوني بلأة مغبا

 نه اثننفا  امنن اكفة ام مبهتننا وىل تنن  امهوتننا امأاسننلتنتا وحأنن  بةا مننب منن   ننأتمكنن  ا نن
 . اكفة ولنتا  بماا انسبنتا نسوتا

  ىأهتنننل قتنننبأاا  نننببا ونسنننوتا ىغتتفتنننا قنننبأفة هانننع امىواصنننل منننف كبةنننا ة نننبا امم ىمنننف
امأاسنننننلتني  واحى نننننب  امق نننننبتب امأفأتنننننا اممىنننننأثفة واممى نننننففة مننننن  حبمنننننا االنقسنننننب  

أت  ثقبةا اممنب فاا بنت  ام نببن واممسن ومت  ةني ق نبتب امسنا  اظهاني امستبسي  وىح
وىل ت  حقوق اممفوة وامم بفكا امستبستا ةي كبةا م ب  اممصبمحا امأاسلتنتا  وثقبةا 

 .امىسبما واحىفا  امفوي وامفوي اآلوف
  ىقأت  اسىفاىت تا همل ا ىمبهتا ى   كبةا امبفامج وامىأو ا امىني من   نأنهب اهنبأة

اماحما ماص  امولني م  و ل امحفكا امنسوتا وامم سسبا امنسوتا وام نغل هانع 
 . لفةي االنقسب  مالمل هاع ىنأت م ماوصول مامصبمحا امم ىملتا وامولنتا

   البأ من  املمنل ام نبأ اممىواصنل مىل تن  أوف م ننا اممصنبمحا امم ىملتنا ممنب مهنب من
ل ىل تننن  وحنننأة امصننن  امنننولني وثنننف كبتنننف ةننني افسنننب  اممصنننبمحا امم ىملتنننا مننن  و ننن

ووحأة امنستج اال ىمبهي امأاسلتني  وىل ت  قت  املأاما اال ىمبهتا وامىسبما وامسا  
 . اظهاي

  ةتمننب تىلاننق بوسننب ل االهنن   هاننع اوى ةهننب منن  ام ننفوفة ا ننفاك وسننب ل االهنن   ةنني
ىبنننني ولنننبن اه مننني محبتنننأ تغانننن اممصننناحا امولنتنننا امم ىملتنننا هانننع مصنننبمحه 

هنننبأة ىثبتنننا مأنننبهت  امموالننننا وامهوتنننا امأاسنننلتنتا وامىفكتننن  هانننع مفك تنننا امح   بتنننا  وا 
امق تا امأاسلتنتا وامىحفف م  االحى ل ا سنفا تاي  ةنبمم ىمف امأاسنلتني ةني حبمنا 
مننن  ا قصنننب  هننن  امصنننوفة امستبسنننتا امحقتقتنننا  مننن ا تىو نننن ا نننفاك ف سنننب  امىحفتنننف 

ب ل االهننن   هانننع اوى ةهنننب  ىمنننب  وثتقنننا وامقنننب مت  هانننع امستبسنننا امىحففتنننا ةننني وسننن
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اه متننننا او مأونننننا سنننناوكتا تننننى  امىوقتننننف هاتهننننب ىىلهننننأ بننننبالمى ا  بأو قتننننبا اممهنننننا 
ا ه متا وىغاتن مصاحا امول  هاع وي مصبما ح بتا ووفل  وامىأكتأ هاع حفتا 

امموال   امفوي وامىلبتف  واململ هاع ىوةتف بت ا اه متا مواىتا م هىمب  هاع ق بتب
امأاسننننننلتني وأوف امنسننننننب  امأاسننننننلتنتبا رتننننننف اممف نننننني ةنننننني امحأننننننب  هاننننننع امنسننننننتج 
اال ىمننبهي و ننفوفة هكننس امىنننوا امثقننبةي مانسننب  امأاسننلتنتبا ةنني كبةننا امم ننبالا 

 ..سوا  امستبستا او اال ىمبهتا او امثقبةتا او االقىصبأتا

 


