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 مةمقج   
 االحتالل مسارسات جخاء عقػد مجى عمى الفمدصيشي السجتسع بشية في والذخذمة التجدئة احالت متتذك  

 )تغيخات غخافيةػ الجيس البشى عمى قدخية تغييخات إدخال في ساىع ما السختمفة، لبشىا تجميخ في ووسياسات
 التخكيبة حيث مغ الدكان عمى وتغيخات الدكشية، السػاقع عمى جحرية وتغيخات الدكانية، التخكيبة عمى

 بشاء وإعادة وتذتيتو، الفمدصيشي السجتسع شخذمة نحػ تتجو واالقترادية(، واالجتساعية والجيشية، العخقية،
 إلى لشرل والفكخية، السعشػية واألبعاد والسؤسدات، ،واالقتراد ،والجغخافيا ،كالسكان السادية بأبعاده حيده

 1.وخارجيا التاريخية فمدصيغ داخل وجاليات ومعازل تجسعات
 

 في انحجارا   األكثخ العالمة شكمت ،وحساس فتح حخكتي بيغ الجامي بالرخاع الحالة تمظ إليو تجمت وما
 ا  أبعاد شياتيا في وحسمت ،كافة والسجاالت الرعج عمى تجاعيات عمييا وتختبت الفمدصيشية، القزية تاريخ

 الفمدصيشية القزية بجػىخ مدت التي الخصيخة التجاعيات حيث مغ ،ذاتيا بحج األحجاث تجاوزت ومخاشخ
 تصيح وتكاد ،السجتسعي والشديج االجتساعية وبشيتو تخكيبتو عمى وكحلظ التحخري، الػششي ومذخوعيا

 السذتخك. والعير والسفاىيع بالقيع
 

 تارة، بيشيسا والتفاىسات المقاءات مغ الكثيخ عقجت وحساس، فتح يحخكت بيغ الدياسي االنقدام حجوث مشح
 والفخقة االختالف حقيقة تعكذ كانت الػقائع أن إال  أخخى. تارة مجتسعة الفمدصيشية والقػى  الفرائل وبيغ
 الفمدصيشي، الذارع في االنقدام إلنياء تحجث مغ كل وقسع السجتسعي، العشف زاد حيث األشخاف، بيغ

 :والتفاىسات المقاءات تمظ( 1) رقع ججولويعخض  . 2011 عامال االحتجاجية وقفتيا في السخأة  السيسا
 

 هاوتفاهسات السرالحة لقاءات: (1) رقم ججول
 المقاء التاريخ السكان

 القاىخة في الفرائل حػار
 

 الخئاسية االنتخابات عقج عمى واالتفاق الفمدصيشية الفرائل لقاء 2005
 .والتذخيعية

 .الدعػديةالعخبية  السسمكة في وحساس فتح حخكتي بيغ لقاء 2007 مكة اتفاق
 

 داكار". "بيان باسع عخف داكار، في وفتح حساس بيغ لقاء 2007 الدشغال
 

 .صشعاء" "وثيقة باسع وعخف صشعاء، في وحساس فتح حخكتي بيغ لقاء 2008 اليسشية السبادرة
 

                                                             
ورقة مقجمة إلى شبكة السشطسات العخبية غيخ الحكػمية السحتمة: البيئة التسكيشية لسشطسات السجتسع السجني في فمدصيغ  . يسغ عبج السجيجأ 1

 لمتشسية.
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 حخكة عمييا ووافقت ،الفمدصيشية لمفرائل بشػد عجة مغ ورقة مرخ قجمت 2009 السرخية الػثيقة
 إلى أدى ما ،عمييا التعجيالت بعس إدخال حساس شالبت فيسا فتح،

 فذميا.
 

 رئاسة بإشخاف ،السرخي  العدكخي  السجمذ عيج في وقع الحي االتفاق 2011 القاىخة اتفاق
 السرخية. السخابخات

 
 تذكيل إعادة عمى نز ،لمسرالحة اتفاقا   وحساس فتح حخكتا وقعت حيث 2012 الجوحة اتفاق

 الخئاسية االنتخابات مع متدامغ بذكل الفمدصيشي الػششي السجمذ
 .وششي تػافق حكػمة وتذكيل ،والتذخيعية

 
 تػقيع خالليا وجخى  ،2012 عامال مخسي دمحم الدابق الخئيذ إلييا دعا 2012 السرخية السبادرة

 حكػمة تذكيل عمى نرت ،مذعل وخالج عباس محسػد الخئيذ بيغ اتفاق
 عام. خالل عامة انتخابات وإجخاء وششية، وحجة

 
 ،غدة مجيشة في الذاشئ مخيع في ىشية إسساعيل مشدل في تػقيعو جخى  2014 الذاشئ اتفاق

 مغ عام بعج االنتخابات وإجخاء ،وششي تػافق حكػمة تذكيل عمى ونز
 تاريخو.

 
 وسط -2017 العام مشح مكانيا تخاوح– مدتسخة القاىخة مفاوضات زالت ما 2017 السرخية الخعاية

 .2018 عامال نياية االنقدام، شخفي الستزافة ججيجة روسية دعػات
 
 سبب البعس ويعدو بالفذل، جسيعيا باءت بل الشػر، واالتفاقات الػششية الحػارات مغ الجػالت تمظ تخ   لع

 المقاءات، تمظ مغ السختمفة السجتسعية السكػنات باستثشاء ،السكػكية المقاءات تمظ في الستخاكع الفذل
 تجخي  التي الحػارات تمظفي  والسرجاقية األمل ولفقجان  وحساس. فتح حخكتي مرالح عمى اقترارىا

 الججية مجى وندسح لشخى  ،والمقاءات الحػارات لتمظ سباشخال بثال ضخورة غدية شابة تخى  ،الػشغ خارج
 يخى  كسا السختمفة، الفمدصيشية لمسكػنات اإلقراء حالة مع الفمدصيشية الفرائل بيا تقػم التي وليةؤ والسد

 قائال : ضيقة فرائمية مرالح ضسغ امكاني تخاوح السرالحة أن غدي  مػاشغ
 

 مرالحيع عمى وبيختمفػا ،كحب الحال وبيصمع مرالحة في ػاكبيح مخة كل ىػ "ما
 شفشا ما وكيل هللا وبعجىا ،ملأ أعصػنا حالشا وصجقشا حتفخج خمز قالػا ،األول في
 عمى انبدصشا وال حمػ وزعشا وال ،أول مغ زودأ واختمفػا ،عالفاضي شمع شي كل إال

 مغ مدتفيجيغ ألنيع مرالحة تريخ ما معشية ناس في برخاحة ،ىالسرالحة



4 
 

 ألف 100 ديػن  دفتخي  ،محل صاحب أنا ،الذعب غيخ مشكػب مر ،الػضع
 ،شغل وال ،رواتب في ما ،مشيعشمب أ قادر مر ىالػضع وفي ،الشاس عمى شيكل

 .فمػسي" يجيبػا عمييع نزغط نقجر حاجة حتى وال
 

 االجتساعية األوضاع عمى االنقدام أثخ أواًل.
 واإلصابات، الزحايا مغ الكثيخ ،مجتسعي وعشف فػضى حالة مغ رفقيا وما ،االنقدام أحجاث نتجتأ

 المقاءات كافةمغ  خغععمى ال عاما ، 11 شػال ومأسدتو االنقدام تعسق مع الحاالت تمظ وتدايجت
 سابقا . ذكخناىا التي والحػارات

 
 الفمدطيشي الجسههر بين واإلحباط الفهضى حالة انتذار .1
 ،والسجتسعي الػششي الشديج في الحاصل الذخخ استسخار بفعل يتزخر لع ،بيت ربسا أو ،جية تػجج ال

 ،العامة الحخيات ومرادرة ،األمغ أجيدة أو ،التشفيحية الدمصة ىيسشة حيث مغ السجتسع عمى واالستقػاء
 عمى والتعجي التطاىخ، وحق الدمسي التجسع ومشع السديخات، عمى االعتجاء السيسا ،عجيجة ومطاىخىا

 إصجارىا مبخر مع حتى وتتشافى ،السجنية الحقػق  مغ تحج بقػانيغ مخاسيع وسمدمة والتعبيخ، الخأي حخية
 عمى والتشازع الحكع، عمى الرخاع جاء القانػني، االجتساعي الدياق وضسغ  2.األساسي القانػن  حدب

؛ االنييار مغ مديجا   القانػني الشطام ليذيج "حساس"، و "فتح" حخكتي بيغ الػششية الدمصة في الرالحيات
 3.األشكال مغ العجيج اتخحت التي الدمصة، قصبي بيغ وتفاقسيا الجاخمي االقتتال حالة لتشامي نطخا  

 
  وتعسقو. االنقدام استسخار جخاء وسياسية أمشية انتياكات لعجة تعخضغ الفمدصيشيات، الشداء يخز فيسا

 وفخض السػاششيغ، تجاه السفخشة القػة استخجام في الخأي عغ التعبيخ حقفي  االنتياكات تمظ تسثمتو 
 مغ العجيج وحجب االجتساعي، التػاصل مػاقع عمى الخقابة وبخاصة الػسائل، بذتى عمييع إلكتخونية رقابة

 التعبيخ، في الحق مسارسة لحخية إضافيةة نكد، 2017 عامال شيج وقج  السعارضة. اإللكتخونية السػاقع
 الدمصة إقخار بعج ذلظو  الغخبية، الزفة في وسياسية حقػقية خمفيات عمى التعدفية االعتقاالت وتشفيح

 4.اإللكتخونية" "الجخائع قانػن  الػششية
 

                                                             
نػفسبخ تذخيغ الثااني/، "... ىل تشجح الجيػد ىحه السخة؟ محصات شػيمة مغ الحػار الػششي إلنياء االنقدام.  "شبكة السشطسات األىمية الفمدصيشية 2

2017. 
: أثررخ االنقدررام الديا رري ، فااي"تااجاعيات االنقدااام عمااى مسارسااة الحقااػق والحخيااات وساايادة القااػانيغ السشطسااة ليااا فااي قصاااع غاادة"  .دمحم أبااػ مصااخ 3

 .71، ص2014جامعة بيخزيت، -معيج الحقػق رام هللا: ، معالجات قانهنية مختارة... الفمدطيشي عمى مبجأ  يادة القانهن في قطاع غدة 
السباادرة الفمدااصيشية : ، رام هللاانتهاكررات حقرهل الشدرراء والفتيرات الفمدررطيشيات االجتساعيررة واألمشيرة فرري قطراع غرردة أثشراء االنقدررام ىباو الاجنف.  4

 .8، ص 2018، لتعسيق الحػار العالسي والجيسقخاشية "مفتاح"
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 اإلندان حقػق  ىيئات رصجت غدة قصاع ففي؛ سياسية خمفيات عمى التعدفية االعتقاالت ازدادت
 كل في االجتساعية األوضاع وسػء ،التعدفي االعتقال خمفية عمى الذكاوى  مئات العالقة، ذات والجراسات

 5:(2 رقع )ججول التالية الدشػات في غدة وقصاع الغخبية الزفة مغ
 

 غدة وقطاع الغخبية الزفة في والقانهنية السجتسعية الفهضى حاالت (:2( رقم ججول
 )2217–2212( الديا ي االنقدام نتيجة

                                                             
 نطخ:ا ،لالستدادة 5

 .2013عام مالسخكد الفمدصيشي لحقػق اإلندان، التقخيخ الدشػي ل -
 .2015عام السخكد الفمدصيشي لحقػق اإلندان، التقخيخ الدشػي لم -
 الييئة السدتقمة لحقػق اإلندان، التقخيخ الثامغ عذخ. -
 الييئة السدتقمة لحقػق اإلندان، التقخيخ الثالث والعذخون. -
 .2017عام السخكد الفمدصيشي لحقػق اإلندان، التقخيخ الدشػي لم -
 .2016معام لحقػق اإلندان، التقخيخ الدشػي لالسخكد الفمدصيشي  -

 وحتى ،2007 العام مشح االنقدام سشػات رافق صعبا   اجتساعيا   وضعا   الفمدصيشي السجتسع عاير - 2010
 عمى السفخوض اإلسخائيمي الحرار تذجيج نتيجة ا  سػء األوضاع ادتدز او  ،2010 العام مصمع
 قصاع عمى حساس وحخكة الػششية، الدمصة مغ لكل األمشية القبزة وتذجيج جية، مغ غدة قصاع

 .أخخى  جية مغ غدة
قصاع و  الغخبية الزفة مغ كل في التعدفية الدياسية االعتقاالت خمفية عمى شكػى  321 سجمت -

 .غدة
 

 االنقدام، حالة استسخار عمى احتجاجا   ،2011 عامال في آذار" 15" شبابية احتجاج حخكات خخجت - 2011
 وبذكل الغخبية، الزفة مغ كل في شجيج وقسع بخفس قػبمت أنيا غيخ  الػششي. الػفاق إلى والجعػة

 االحتجاج. نذصاء خاصة غدة، قصاعفي  أعشف
 .وغدة الزفة مغ كل في التعدفية الدياسية االعتقاالت خمفية عمى شكػى  271سجمت -

 
 نحػ اإليجابية التػجيات مع تخافقت إيجابية مشاخات 2013 العام وبجاية ،2012 العام نياية تشيج - 2012

 الغخبية والزفة غدة قصاع في الدمسي التجسع حق أن إال ،2012 عامال مغ الفمدصيشية السرالحة
 الفمدصيشية. السرالحةبإتسام  لاآلما تخاجعت ما وسخعان مسشػعا ، كان

 .وغدة الزفة مغ كل في التعدفية الدياسية االعتقاالت خمفية عمى شكػى  226 سجمت -
 

  ججيج. مغ االنقدام شخفي بيغ السذاحشات وزادت ،الدمسي التجسع حخية في ا  تخاجع 2013 العام شيج - 2013
 وغدة، الزفة في الخيخية والجسعيات األىمية السؤسدات مئات إغالق العام، ىحا في لالنتباه الالفت -

 االجتساعية حئوالذخا الجسعيات، في العامميغ مدتػى  عمى االجتساعية السػاششيغ معاناة مغ زاد ما
 خعب يتمقػنيا كانػا التي الخجمات تػقف بدبب والجسعيات، السؤسدات تمظ مغ خجمات تتمقى التي

 اإلغاثة وخجمات ،والدراعة ،والتعميع ،الرحية الخجمات فييا بسا السؤسدات، تمظ وأنذصة مذاريع
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 والتشسية.
 

 ،2014 العام خالل غدةفي  حساس وحخكة هللا، رام في لمحكػمة التابعة األمشية األجيدة واصمت - 2014
 وضل القاسية، السعاممة ضخوب مغ وغيخه التعحيب ومسارسة قانػني، غيخ بذكل السػاششيغ اعتقال
 االنتياكات. لتمظ الغالب ىػ اءاتواالستجع االعتقاالت لتمظ الدياسي الصابع

 استسخت، الدياسية االعتقاالت إنف ،2014 أبخيلنيدان/ في الذاشئ" "اتفاق تػقيعو مغ الخغع عمى -
 األمشية األجيدة قبل مغ تست معاممة وسػء تعحيب حاالت اإلندان لحقػق  الفمدصيشي السخكد ووثق

 غدة. وقصاع الغخبية الزفة في
 

 اإلندان حقػق  النتياكات األبخز السحخك وحساس، فتح حخكتي بيغ الدياسي والرخاع االنقدام حالة ضمت 2015
 الخغع عمى االنقدام حالة إنياء في الجيػد كل تفمح ولع الجاخمي، السدتػى  عمى الفػضى حالة واستسخار

 سمبا   انعكذ ما ،2014 عامال مشترف في الػششي الػفاق حكػمة وتذكيل ،السرالحة اتفاق تػقيع مغ
 الػثيقة العالقة ذات 2015 عامال خالل وقعت التي االنتياكات وزيادة ،السجتسعية الفػضى حالة عمى

 أىسيا:و  االنقدام، بحالة
 
 سػء حالة استسخار جخاء الذخرية، الدالمة عمى واالعتجاءات الحياة في الحق جخائع تػاصمت -

 خمفيات عمى الشداء قتل مغ السديج لحقػق اإلندان الفمدصيشي السخكد ووثق الدالح، استخجام
 قتل ،السخكد لتػثيق ووفقا    الذخف". "قزايا با يدسى ما خمفية عمى قتل جخيستا بيشيا مغ مختمفة،

  الغخبية. الزفة في آخخون  (17و) غدة، قصاع في سقصػا مشيع (20) شخرا ، (37) العام خالل
 في الدالح استخجام الدالح، استخجام سػء التالية: الدياقات ضسغ تشجرج الجخائع أبخز وكانت

 الذخف". "قزايا با يدسى ما خمفية عمى القتل جخائع والعائمية، الذخرية الشداعات
 رام في لمدمصة التابعة األمشية األجيدة في الدابقيغ والعامميغ فتح حخكة نذصاء مغ العذخات تعخض -

 هللا". رام مع "التخابخ تيع األحيان مغ كثيخ في وواجيػا متفاوتة، لفتخات لالعتقال هللا
 اإلسالمي والجياد حساس: اإلسالمية الحخكات عمى السحدػبيغ السػاششيغ مغ العذخات تعخض -

 لييئات قجمت التي الذكاوى عجد  تجاوزو  األمشية، األجيدة أيجي عمى واالستجعاء لالعتقال ا،وغيخىس
 شكػى. 180 اإلندان حقػق 

 باالعتجاء الستعمقة الحاالت مغ ا  عجد ،2015 عامال خالل اإلندان لحقػق  يالفمدصيش السخكد وثق -
 عبػة تفجيخ أبخزىا: كان ،رسسية غيخو  رسسية جيات قبل مغ اقتخفت والذخرية، البجنية والدالمة

 غمقأ و  غدة، لسػضفي رواتب صخف عجم عمى اعتخاضا   فمدصيغ، لبشظ تابع آلي صخاف في ناسفة
 التحخيخ لسشطسة التابعة والجخحى الذيجاء أسخ رعاية مؤسدة تعخضت  وجيدة. فتخة أثخىا عمى البشظ

 .والصابعات الحاسػب أجيدة بتحصيع وقامػا ،شخرا   40 نحػ اقتحام إلى غدة في الفمدصيشية
 

 حقػق  تقاريخ سجمت ،السثال سبيل عمى العشف؛ وانتذار الحخيات واقع سػء إلى السعصيات تذيخ - 2016
 خالل العائالت بيغ االجتساعية والسذكالت واإلدمان الجخيسة مدتػى  في ا  ارتفاع السختمفة اإلندان
 السشرخميغ. العاميغ

 التي الفمدصيشي االنقدام تبعات تؤججيا وغدة، الزفة مغ كل في التعبيخ حخية انتياكات استسخت -
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 أسختيا: حياة عمى ىاجدا   يذكلأ وبج ،ليا قمقا   بجا األمشي الػاقع أن جشيغ مغ مػاششة تخى 

 
 تيار في االنجخار مغ ابشي عمى وأخافشي باليأشغل  العام الدياسي الػضع"

 عغ أفخج  فييغ. شقيقيغ ابتداز يتع أن مغ بشاتي عمى وخػفي ،واالنتقام الترفيات
 عمى 2014 العام مغ شباط شيخ في العتقالو السخابخات مغ قػة وعادت ابشي
 اليػم الػضع تقيع يسكغ  .أريحا سجغ في شيخيغ مجة خالليا واعتقل ،التيسة ذات
 صفحة شي مغ بج الوأنو  كيحه، معاناة تدتحكخ أن لمغايةوسيئ  مقيت بأنو

 .الياوية" إلى بالبمج تػدي التي الدياسية األحداب خمف االنجخار وعجم االنقدام
(جشين من امخأة)  

 
 السشطػمة تدػغيا ،مختمفة ذرائع تحت تتع غدة وقصاع الغخبية الزفة في واالعتقال االحتجاز حاالت باتت

 تعيق إضافية قػائع ضسغ باتت بل ،السجتسعية السرالحة تعدز مشةآ بيئة لخمق مخاعاة أي دون  ألمشيةا
 السرالحة.

 حخية لتقػيس القائسة لمقػانيغئ الدي االستخجام في االنقدام شخفا واستسخ العاشخ، عاميا دخمت
 األبخز السدخح االجتساعي التػاصل مػاقع كانت وقج  السعمػمات. إلى الػصػل حخية وتغييب التعبيخ

 خمفية عمى الفيدبػك نذصاء مالحقة خالل مغ فيو، الخأي حخية تقػيس عمى الدمصات عسمت الحي
 العامة. لمدمصات وانتقادىع الدياسية آرائيع

 
 في حالة 23 با مقارنة ،حالة (40) إلى 2017 عامال خالل غامزة ضخوف في الػفيات عجد ارتفع - 2017

 ذكخه يجب ومسا  الغخبية. الزفة في 17و غدة قصاع في حالة 23 عمى تػزعت وقج  .2016 عامال
  .الزفة في وواحجة ،غدة قصاع في مشيا 4 ،احتجاز أماكغ داخل وقعت وفيات 5 رصج تع نوأ

بػاقع حالة  ،وفي والعبث الدالح استخجام سػء حػادث ضسغ نداء (10) قتمت ذلظ، إلى إضافة
 غدة. قصاع في (9و) الغخبية، الزفة في واحجة

 حساس إعالن بعجوبخاصة  ،االنقدام شخفي بيغ االتيامات تبادل حجة ارتفعت ،2017 العام خالل -
 أوضاع تفاقع بمغ وقج ،(الخواتب أزمة) مارسآذار/ شيخ في غدة في اإلدارية المجشة تذكيل عغ

 بيغ التدػل حالة تدايجت فقج؛ قبل مغ ترمو لع مدتػى  والثقافية االجتساعية وحقػقيع القصاع سكان
 أبخزىا ،قخارات مجسػعة الػششية الدمصة اتخحت أن بعج األشفال، عسالة وانتذار والشداء، األشفال
 مخررات وتقميز التقاعج، إلى العسػمييغ غدة قصاع مػضفي وإحالة ،الخاتب ندبة تخفيس

 غسػاششيال عمى إضافية وضخائب رسػم وفخضت األسعار ارتفعت السقابل، في  الرحية. الخجمات
 حساس. حخكة قبل مغ غدة قصاعفي  تجارالو 

 خغععمى ال اآلن، وحتى 2018 العام في التجىػرفي  االجتساعية واألوضاع االنتياكات تمظ استسخت -
 الكيخباء. تػليج لسحصة وسػالر اس،حس حخكة لسػضفي أمػال إدخال قصخ محاوالتمغ 
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 ،العام الشائب وكيل مغمخ أ ودون  سبب غيخب العامة السباحث مقخ إلى "بحزػري 

 األمشي الدمظ في ويعسمػن  ،معيع عالقة لو مسغ بعس قبل مغ االستفدار حاولت
 أنذخه بسا عالقة لو بذيء ويتعمق بديط السػضػعن أب الخبخ نيافأت ،حساس لحخكة

 ،العامة السباحث مقخ إلى التالي اليػم في تػجيت . الفيدبػك عمى صفحتي عمى
 مختز قدع وىػ ،الفشية بالسرادر يدسى ما قدع إلى تحػيمي تع ىشاك ومغ

حج أ وباألخز ،السشذػرات لبعس مػاجيتي بعج إفادتيخج أ تع ،اإللكتخونية بالجخائع
 الجيغ مغ ليذ حساس تفعمو ما أن فيو بيشتباعيع أ ألحج مشذػر عمى لي التعميقات

 استخجام إساءة ىسا لي تيستيغ تػجيو تع . نعمع الحي غيخ ديشا ليع وأن ء،شي في
 العامة الشيابة عمى عخضي ثع ومغ تحػيمي تع . الجيشي الذعػر وإىانة ،التكشػلػجيا

 الخد في حقدنى أ لي يكػن  أن بجون  ،والتػبيخ اإلىانة فيو التحقيق شكلخج أ الحي
 لسجة إيقافي وتع ،وذنب تحقيخ مغ ليوإستسع أ وما ،ياماتات   مغ لي يكال ما عمى
 (.لمجشائييغ )سجغ جباليا معدكخ سجغ إلى القزية ذمة عمى ا  يػم 15

(غدة من مهاطن)  
 

 العذائخي  السشظهر ذات السجتسعية السرالحة لجشة ماهية  .2
 والسقاالت والسؤتسخات بالمقاءات الغخبية والزفة غدة قصاع ضج الساضية عذخال دشػاتال مجار عمى

 البشيػي  لػاقعى الإ القخاءات تمظ تدتشج لع  والسجتسعية. الػششية السرالحة حػل واألبحاث والتحميالت
 وثقافية، واجتساعية وسياسية اقترادية بدياقات خاصةال والسجتسعية الػششية السرالحة بسفيػم السحاط

 لبعس السجتسعي الرمح عقج لقج.  العخبي الدياسي والسال ،العذيخة بخوحية العسل مشطػر ارتبط حيث
 بتدميع السجتسعية السرالحة لجشة وقامت غدة، قصاع في االنقدام لزحايا الدتسائة الذيجاء عائالت

 بيع، لحق الحي لمزخر ا  وجبخ  ا  وتعػيز ا  إنراف أمخيكي، دوالر ألف 50 قيسةب شيكا   شييجا   140 عػائل
 ليا الستختبة والعخفية والقانػنية الذخعية حقػقيا كافة عغ وتشازلت أسقصت قج الذيجاء عػائل تكػن  وبحلظ

 والجولي. السحميييغ السدتػ  عمى
 

 يجػز وال ،عشو رجعة وال نيائيا   بات االتفاق ىحا بأن الذيجاء وعػائل السرالحة لجشة "تقخ االتفاق بحدب
 بعجم الذيجاء عػائل تقخ كسا الدمغ، شال وميسا ،الجواعي واختمفت األسباب كانت ميسا عميو الشكػص
 ألي مدقصا   االتفاق ىحا ويعتبخ االتفاق، ىحا في عمييا الستفق غيخ مدتقبمية مصالبات بأي السصالبة

 بيغ ما مجتسعية لقاءات خسدة ضسغ الػثائق تمظ ووقعت عقجت  ".الحقا   أو سابقا   مصالبات أو شكػى 
 .2017 العام في ،االنقدام ضحايا وأىالي المجشة
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 حالة تحاكي ضيقة مرالح فييارأوا  بل الفمدصيشييغ، السػاششيغ لةحا تحاكي السيخجات تمظ تكغ لع
 معيشة: سياسية ومشاكفات مرمحية مخحمية

 
 أكبخ مذاكل ،حيمة بيجي ما تدامحي، بجك وحكػليأقػالشا خجوا أو  دحالن مغجػ أ"

 ،الػششية السرالحة عذان سامحت ،ابشي حق بياخج ربشا في وانحمت، ابشي قرة مغ
 ىسا بذ  .أحػالشا وتتحدغ ويذتغمػا عمييع يفخجيا ربشا ،الباقيغ أوالدنا حق وعذان

 ما تانية زيارة اليع كانت ،وجييع شفت ما ولميػم ،تاني الجنيا وانعكخت ىان مغجػ أ
 وحق ،بياخحهإل ي  ربشا والحق ،ومرالحة مدامحة أنا ،بعباده يمصف ربشا ،معشا كسمػا
 ويشرمح يتحدغ الػضع السيع ،نسذي بجنا وبذ ،فيو يتكفل يإل   وىػ ،عشجو ابشي

 الحال".
(عاماً  55 - غدة من امخأة)  

 
 السرالحة مفيػممع  الدياسية الحخكة ابي تتعاشى التي والكيفية واقعيع عغ غدة قصاع في ن ػ القاشش يعبخو 

 ىحا: واقعيعفي ضل 
 

 ضاربا   ومتصمباتو توابسعتقج فريل كل وتعشج يرل،أن  يخيج ماذاإلى  فريل كل"
 الحدب لرالح وليذ لمػشغ ،ككل لمذعب بو يشطخأن  يجب ما الحائط بعخض

 في االقترادي الػضع صبحأ ىحا في ،يتبعو الحي الفريل أو الحدب وأبشاء ،وحجه
 الجخائعأنػاع  شتى انتذارلى إو  ،القصاع بجاخل السعيذة سػءإلى  دىأو  ،حاالتوأسػأ 

 ،عامة برػرة الذعب ىحا عمى تأثيخه لو ذلظ وكل ،والفقخ البصالة وانتذار ،وأخصخىا
 .الغدي" وباألخز ،الفمدصيشي الذعب يعانييا عامة معاناة عغ عبارة ىحه

(غدة من مهاطن)  
 

 ،ما حج إلى مجتسعي تػافق عمى مشيا االستجالل يسكغ مجتسعية مػاقف ىشاك أن إلى السعصيات تذيخ كسا
إلى  6لمخأي استصالع نتائج تذيخ حيث غدة، قصاع تجاه عشو الشاتجة والدياسات االنقدام سياسات يشاىس

 رواتب خرع يعارضػن  %88و، غدة كيخباء تكاليف دفع عغ الدمصة تػقف يعارضػن  %84 أن:
 الفمدصيشي الجسيػر غالبية وتعتقج، السرالحة نجاح بفخص متذائسػن  %64و، غدة في الدمصة مػضفي

 غدة. في عمييع والزغط الدكان معاقبةى لإ تيجف الدمصة أن
 

 والثقافية واالقترادية القانهنية األوضاع عمى االنقدام أثخ .ثانياً 
                                                             

 صادر عغ السخكد الفمدصيشي لمبحػث الدياسية والسدحية. ،"64استصالع رأي عام رقع " 6
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 وبعج  وتعميسيا . وثقافيا   وقانػنيا   واقتراديا   سياسيا  ؛ كافة ووىياكم الفمدصيشي السجتسع بشى عمى االنقدام خأث  
 نخى  كي الثاني، لقدعى الإ نأتي االجتساعية، األوضاع عمى الػرقة مغ األول القدع في تأثيخاتو عخضشا أن

 فمدصيغ. في العامة الدياسية الحياة مشاحي كافةفي  االنقدام فعل ماذا
 

 والقزائية والتشفيحية التذخيعية البشية .1
 ؛الفمدصيشية الدمصة مؤسدات لقيادة سياسييغ سياقيغ بمػرةو  تأسيذ في ا ،عام 11 عبخ ،االنقدام ساىع

 والثقافية واالقترادية االجتساعية رؤيتو لو مشيسا كل ؛غدة قصاع في واآلخخ الغخبية الزفة في حجاىساإ
 وزارة تدسى فيسا الػششي(، واألمغ الجاخمية )وزارة األمشية السخجعية حساس شكمت حيث والتذخيعية،

 والذخشة ،الػقائي واألمغ ،السخابخات مثل األجيدة مغ العجيج تتبعيا ،الغخبية الزفة في الجاخمية
 سمبي وقع ىشاك وكان غدة، وقصاع الغخبية الزفة بيغ التجدئة وحالة الذخخ عدز ما الخ، ...السجنية
 الخمل بجانب ،والعذائخية ،والجيػية ،الفػضى انتذار حيث مغ مشصقة كل في البشيتيغ لياتيغ واضح
 وارتيشت الغخبية، الزفة مع مقارنة ،واضح بذكل غدة قصاع في تأثيخه ىتجم   الحي االقترادي البشيػي 

 الفمدصيشي، السػاشغ مرالح عغ بحلظ مبتعجة ،اإلقميسية لمتجاذبات والدياسية السجتسعية السرالحة
 السفخشة. والجيػية الفئػية لرالح

 
 الزػء تدميط عمى الػرقة ىحه تعكف ،قانػنيا   ميخاثا   الدياسي االنقدام مغ عاما  أحج عذخ  خمقت لقج

 تػحيج عشيا يشتج أن يتػقع التي الػششية السرالحة عمى واالتفاق االنقدام حقبة انتياء بعج سيسا ال عميو،
 7.الفمدصيشية القانػنية السشطػمة

 
 فيسا ،ا  قانػن (63) ،غدة في تذخيعيسجمذ اللم مشفرمة اجتساعات خالل غدة في حساس حكػمة أصجرت

 القػانيغ مغ بعس تدسية في تصابق مع الغخبية الزفة في رئاسي بقخار ا  قانػن (190) يقارب ما صجر
 2017 العام في نفديا التدسيةب صجر والحي ،2013 العام في غدة في صجر الحي ،مثال   العام كالتعميع

 في التذخيعية السخجعية أن الػاضح مغ حيث والسزاميغ، السخجعيات في كمي اختالف مع هللا رام في
 .ا  ديشي مشحى تأخح بجأت غدة قصاع

 
 وما ،الحكع يال  إل ي إ وحساس ،عايسة كانت الجنيا ،القاضيأبػك  يمي لسيغأشكيظ "

 وقاتل ،بشتيجة شمعشا وما ،معي يجخي أختي  ابغ كان ،بػجييع يػقف يقجر حجا كان
 شافػه".إل ي  الذيػد كل رغع اعتخف ما ابشي

 

                                                             

 أمان.-.  االئتالف مغ أجل الشداىة والسداءلة2017-2007ورقة بحثية: التذخيعات والقخارات الػزارية وقخارات المجان الرادرة في قصاع غدة 7 
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 الجسيػر لجى الذعػر مغ عدز ،السرالحة عمى وششي تػافق أي وغياب القانػن، سيادة غياب إن
 التذاؤم بيغ ما تعير حاليا غدة مغ فمدصيشية امخأة  تخى  حيث مغيبة، باتت الحقػق  بأن الفمدصيشي

 زوجيا: قتل في ساىع مسغ الثأر بيغ وما ،السترالح السجتسعي بالعير وتفاؤليا ،السرالحة بحرػل
 

 ألف 135 عميا عخضػا حساس تعػن  ،حقي تجيبمي بجىا ىيا ،السرالحة في "شد
 اوحاولػ  ،رضيت ما وأنا ،ومخاتيخ ووجياء ناس وبعتػا ،رضيشا ما وابشيوأنا  ،دوالر
  السػضػع. ويخمز كالم بيعصييعإذا  مشو ااتبخ  غيخ حمفتوأنا  ،ورايا مغ ابشي ايقشعػ 
 بذ ،مذاكميا تحل الشاس وخمي ،مرالحة وتريخ الحال يرمح ربشا هللا شاءإن 

 ايرصمحػ  ،القاتل ومجيدة الصمق اشتخيتأنا  ،بدامح وال ،مرالحة في ما عشجي
 .كيفيع" عمى

ًا(عام 62 - غدة من امخأة)  
 

 قبل اليػم إياىا بجنا واحشا ،يحمػ يخوحػاكحب  بجون  بذ ،مرالحة بجي ما كيف "أه 
 الحالل بشت يا  الخمق. زي  يػم كعإليع  يعيذػا أوالدنا عذان عذانا مر ،بكخة

 ،ويبعػىغ يكبخن  لحتى باليػم بيحدبػليعأوالدي  ،بخبييع حسام زوج كع عشجي
 .يمبدو" بشصمػن  فييع الػاحج ويجيب

(غدة من رجل)  
 

 قتراديةاال االنقدام أثيخاتت .2
 فقخاء الذباب ربع مغ أكثخ وىي أن ،الفمدصيشي لإلحراء السخكدي  الجياز كذفتيا صادمة حقيقة في

 فخص أي ىشالظعج ت لع التي لمجرجة االقترادي االنييار وتجمى ،عسل فخص ىشالظ فميدت ،2017 لعاما
 تأثخت الفمدصيشية األسخ فغالبية حالو، وعمى مأزوما   الدياسي الػضع ضل إن والذابات لمذباب مدتقبمية
 ،واضح بذكل ،تأثخت ،غدة قصاع في الفمدصيشية األسخ مغ %84.6 فيشالظ ،وثقافيا   واجتساعيا   اقتراديا  

 8.االنقدام بحالة
 
 مخور مع ميػل بذكل تتدايج األفخاد بيغ الفقخ ندب فإن ،الفمدصيشي لإلحراء السخكدي  الجياز بحدبو 

 عمى وتعسقيا الفقخ زيادة نخى  كي ،2017و 2010 يغرائية الفقخ ما بيغ العامإح ولششطخ إلى الدشػات،
 9:التالي الشحػ

                                                             
 .م السخأة الفمداصيشيةمخكد معمػمات وإعال 8
-2009الجياز السخكدي لإلحراء الفمدصيشي، ندب الفقخ بيغ األفخاد وفقا  ألنساط استيالك األسخة الذيخي في فمدصيغ حدب السشصقة، لألعػام  9

2011 ،2017. 
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 2217 2212 السشطقة

 الفقخ الفقخ السجقع الفقخ الفقخ
 السجقع

 5.8 13.9 8.8 18.3 الغخبية الزفة
 33.8 53.0 23.0 38.0 غدة قصاع

 
 بذكل الفمدصيشية السخأة  وعمى ،ككل الفمدصيشي السجتسع عمى وواضحة سمبية تأثيخات لالنقدام كانلقج 

 الشديج ،والتأثيخات التبعات تمظ شالت.  و الدياسية السذاركة عغ الشداء إقراءى لإ إضافة خاص،
 في مدتقبمية رؤية وتقجيع السجتسعية، السرالحة جيػد في السداىسة مغ حخميا ما ،والسجتسعي العائمي

 وجػد مع يشدجع بسا ،السجتسعية لمسرالحة العام السفيػم بشاء اجتيادات إن.  االجتساعية العجالة آليات
 لػثيقة وفقا  - الدياسية السذاركة في السخأة  حقػق  وإقخار ،السػاششة فكخة إلى يدتشج اجتساعي عقج

 إن.  الحخيات وتحقيق الجاخمي البيت وتختيب الػحجة استعادةفي  يداعج -السخأة  حقػق  ووثيقة ،االستقالل
 مغ الدياسية ةدار اإل غياب نإف وبالتالي ،الذاممة الػششية السرالحة لتحقيق مقجمة السجتسعية السرالحة

 10.السجتسعية السرالحة تجسع لعسل االنصالق يعيق أن شأنو
 

 أن أىسيا لعل ،واالقترادية والثقافية االجتساعية الحقػق  في والتحجيات القزايا مغ العجيج بخزتلقج 
 وجػد عجم مغ يعانػن  مشيع %70 مغ وأكثخ الجولية، السداعجات عمى يعتسجون  القصاع سكان مغ 80%

 السدتقمة الييئة تذيخ حيث العسل، في الحق في انتياكات إلى آخخ تقخيخ أشار كسا.  صحي غحاء
 لغياب وفاة حالة 18 الييئة رصجت وقج العسل، وشخوط لسعاييخ الرحية البيئة غياب إلى اإلندان لحقػق 
 رصج وتع ،لألجػر األدنى الحج تصبيق في إشكاليات ىشاك تزال ما كحلظ الدالمة، ومعاييخ شخوط

 انتياكات أشكالى لإ إضافة الييئة، قبل مغ االنتياكات تمظ عغ والسحاسبة السداءلة في إشكاليات
 تمقت حيث واألسخى، الذيجاء لحوي  السالية الحقػق  انتياك مثل االجتساعي، الزسان في الحق في مختبصة

 ليع السقخة السالية السخررات عمى الحرػل في وحخمانيع ،االنتياكات تمظ تزسشت ،شكػى  14 الييئة
 11.القانػن  وفق

 
 أن مغ سشػات"، عذخ بعج "غدة بعشػان ،2017 تسػز في عشيا صادر تقخيخ في الستحجة األمع ححرت
 فخضتو الحي الحرار عمى عجة سشػات مخور بعج لمحياة"، صالح "غيخ أصبح بالفعل يكػن  قج القصاع

                                                             
 :2016كد مدارات، ت مغ االنقدام، مخ ىجاية شسعػن.  ورقة تصػيخ مذاركة السخأة في السرالحة السجتسعية بعج تدع سشػا10

https://goo.gl/RJ83pU 
 .2017التقخيخ الدشػي الثالث والعذخون لمييئة السدتقمة، صجر العام  11

https://goo.gl/RJ83pU
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 سابق تقخيخ وفي  والبصالة. االجتساعية السذاكل وتفاقع ،عميو حساس حخكة سيصخة وبعج إسخائيل، عميو
 لمحياة" صالح "غيخ الزيق الداحمي الذخيط يربح أن مغ ححر ،2012 عامال في صجر الستحجة لألمع

 12.الحرار لتخفيف شيء بأي القيام عجم حال في 2020 عامال بحمػل
 
 السعيل فقجانيا مع خاصةوب غدية، امخأة  تخاه  كسا اليدخ بيحا غدة قصاع في السعاشة األوضاع تكغ لع

 مجيػل فالسدتقبل والبشات، ولألبشاء لألشفال مدتقبل ال أن تخى  حيث ،األسخية تيااوليؤ مد وزيادة
 نطختيا كسايا ذات والدػداوية ذات بالدػء ىي والسعيذية االقترادية األوضاع أن وتخى  وسػداوي،
 لمسدتقبل:

 
 وال ،ياكمػ القيغ مر خخيجيغ شباب 3 عشجي ،أوالدنا مدتقبل وضيعػا "ضيعػنا

 ،ومكيف الكخاسي عمى قاعج والباقي ،الذعبإحشا  مشكػبيغ ،يحمقػ شيكل معيع حتى
 ويغ مغ ،يحمق فمػس مشي بجو بدن  بالداعة ابشي باهلل قدسا   ،الذعبىام ػ  وال

 ،الحال وماشي كػيذ الػضع كان ،مشيا بتخزق  فالفل بدصة عشجه زوجي ،أجيب
 فتح نعع أي الحالل بشت يا ،عميشا وحمت نكبة الحكع حساسأخحت  ما بعج الحيغ
 عغ خارج والمي ،لحبايبيع عسي يا ىجول ،بجشبيا تصعسيشا كانت بذ ،تدخق  كانت
 .وكيمظ" هللا بذي نريب لػ ما ممتيع

(غدة من امخأة)  
 

 وال ذىب معي ريت يا ،قمب وجع بجون  ،مدتػرة وخمييا ،لمغايةئ سي وهللا "وهللا
 القمة مغ وهللا ،الغالبة والدىاأل شمبات بمبي حال كل عمى كان ،أبيعيا حاجة عشجي
 لير بقػل والمي ،حالشا ينسذ   نقجر شيكل 200 عذان بخابصػ 3 ىسا أوالدي

 األحداب كل ،عايذيغ كيف عميشا ويفتر يصعسييع يجيي لمسػت يخوحػا بتخمييع
 تيجي كانت لسا ركغ ميغ يا ،مرمحتيا ودوبيا ،لياإ بتذتغل البمج في والتشطيسات

 عميشا حجا يجخل ما وحمف شخدىع ابشي ،معيع نترػر غيخ ،عمييا ويحلػنا ،كابػنة
 ."بػناأبا بحلػ  ىسا ما كثخ مغ

ًا(عام 62 - غدة من امخأة)  
 
 االنقدام قعاوو  الرحة  .3

                                                             

تسااػز  11غادة بعااج عذااخ سااشػات: األماع الستحااجة تحااحر مااغ أن القصاااع قاج يكااػن" أصاابح غيااخ صاالح لمحياااة"، نذااخ فااي  . France 24وكالاة 12 
2017. :https://goo.gl/yy18nt 

https://goo.gl/yy18nt
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 الخعاية مدتػى  تجني بدبب الرحية لحقػقيع خصيخة انتياكات الفمدصيشية األراضي في السػاششػن  يػاجو
 الفمدصيشي، الرحي القصاع مكػنات كل عمى سمبا   أثخت التي التحجيات بدبب ،ليع السقجمة الرحية

 ،زال وما ،تدبب فاالحتالل الرحية، األوضاع عمى واالنقدام لالحتالل الدمبية التجاعيات بدبب وذلظ
 القصاعات زج الحي االنقدام تدبب كسا الرحية، األوضاع تخديب ،السسشيجة ومسارساتو بحراره
 القصاع إدارة دون  الحيمػلةب الدياسية، والرخاعات التجاذبات أتػن  في ،الرحة قصاع ومشيا ،الخجمية
 العجد مع سيسا ،الرحية الخجمات تخاجع في ،كبيخ بذكل ،ساىع إنو بل أفزل، نحػ عمى الرحي

 االنقدام. شخفي مغ لكل األمشي اعالقص مع مقارنة ،الرحي لمقصاع السالية السخررات في الكبيخ
 
 في الييئة نػىت كسا الرحة، في الحق بذأن شكػى  76 اإلندان لحقػق  السدتقمة الييئة سجمت إذ

 إلى أدت ،خصيخة تيجيجات إلى غدة قصاع في الرحي العسل مشطػمة تعخض استسخار إلى تقخيخىا
 ،السختبخات ومػاد ،الصبية والسدتيمكات ،األدوية حيث مغ ،الرحة في الحق وضع عمى كبيخة تجاعيات
.  الصبية التحػيالت في وإشكاليات ،الجم واحتياشي السختبخات مػاد في ونقز ،الصبية السعجات وتعصل

 الزفة في 2و ،غدة في حػادث 8 بػاقع الصبي اإلىسال شبية عغ ناتجة وفيات 10 الييئة رصجت كسا
 القصاع في السأساة واقع إلى ،غدة قصاع في األخخى  اإلندان حقػق  مؤسدات تقاريخ وتذيخ الغخبية،
 ضل في عالج أو ،الصبية لمتحػيالت آليات أي غياب بجانب عجيجة، وفاة حاالت إلى أدت التي ،الرحي
 13.غدةقصاع  ذيجهي الحي والحرار اإلغالق

 
 أشارت حيث الديئة، السداكغبدبب  األمخاض انتذارو  الرحية البيئة انعجام نإلى أ السعصيات تذيخ كسا

 الكخفانات وغالبية ،كخفان في سشػات خسذمشح  أفخاد 9 مغ السكػنة عائمتيا مع تعير أنياإلى  غدية امخأة 
 الذجيج. البخد نتيجةأشفاليا  أحج العائمة فقجت حيث لمدكغ، صالحة وغيخ ميتخئة أصبحت

 
 االنقدام ووقع والثقافة التعميم .4

 عتشخ   حيث ،غدةقصاع  في وآخخ الزفة فيواحج  يغيتعميس نطاميغ بخوز ىػ التعميع جوايػ  ما أىع لعل
 الخئيذ شخعو وقانػن  ،2013 العام في سابقا  إليو  التشػيو تع كسا ،بالتعميع ا  خاص قانػنا   حساس حكػمة

 االنقدام حالة ذلظ يعدز حيث والفمدفي، والفكخي  التعميسي مشطػره ل مشيساولك ،2017 العام في بقخار
 .الغخبية والزفة غدةقصاع  مغ كل في مختمفة خيةوفك ثقافية مةػ مشط بخوز خالل مغ ،السجتسعي والذخخ

 
 لحخاكا عمىالحي يعاني شمبتو مغ عجم القجرة  قصاع غدةفي خاصة وب ،حجيات مختمفةت التعميع يػاجو كسا

 في لمحق عاءاتاد   تزسشت شكػى  15 السػاشغ لحقػق  السدتقمة الييئة سجمتوقج   القصاع. خارج والتعمع
                                                             

 لسديج مغ السعمػمات، يسكغ الػصػل إلى التقاريخ الدشػية لمسخكد الفمدصيشي لحقػق اإلندان: 13
https://pchrgaza.org/ar/wp-content/uploads/2018/04/annual-arabic-2017.pdf 
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  14.لمصالب تعميسية مدانجة وسائل وتػفيخ ،األكاديسية بالحخيات تتعمق وشكاوى  ،مجرسيغ كفرل التعميع
 الفرل(، م)و( أ) جشيغ مغ ناالذاب واجو فقج التعميع، سمظ في أمشية تجخالت ىشاك أن واضحا   بات كسا

وبعج سقػط الحكػمة، تع  حساس، حكػمة فتخةخالل  التعميع سمظ في اشيسيتعي تع بعج أن ،التعدفي
 .اوتعحيبيس اوإىانتيس أمشي جياز مغا اعتقاليس

 
األمخ الحي  و،تعمسي إلنجاز لمدفخ حخاكو صعػبة في ساىع غدةقصاع  عمى الحرار أن غدي  شاب يخى 

 التعميع: إجازة مغ الحج في غدة عمى السديصخة القػة بو ساىست الحيو ذات الدياقيذبو 
 

 لسذخوع تقجيع ،لمخارج سفخي  إمكانية مغ حجت والخارج غدة بيغ ما التشقل "حخية
 الزم ألنو ،الثانية بالجػلةأدخل  قجرت وما ،والصفل السخأة  حػل ىػلشجا في مدابقة

 لألسف بذ غدة في نفحهأ وحاولت ،وجػد لو وبصل ،انتيى ىحا والحمع ،بيػلشجا أكػن 
 .لمسدابقة" السخصػد السبمغ ثمثيغ بتػخح حساس ألنو ،قجرت ما

(غدة من مهاطشة)  
 

 باتت حيث ،والحرار االنقدام جخاء غدة قصاع في الثقافية الحالة في تخاجع إلى السعصيات تذيخ كسا
 الثقافة ورد   تخاجع مع خاصةوب والػششية، الجيشية والسشاسبات الشذاشات في مشحرخة الثقافية الشذاشات

 سعيج لسخكد األخيخ والقرف ،غدة قصاعفي  الثقافة وزارةو  ...الثقافي  الذػا رشاد مخكد مثل الخئيدية
 مغ حالة الزفة مجن مغ وجدء هللا رام تذيج ،بالسقابل ... اإلسخائيمي االحتالل قػات قبل مغ السدحال

 سػاء الذبابية، والسبادرات ،والفشية الثقافية والسخاكد ،البمجيات تقػدىا التي والسيخجانات الثقافية الشذاشات
 السسػلة. تمظ أو ذاتية بجيػد

 
 ضج والسػجية ،السجتسع داخل الدمبية الدمػك مزاعفات مغ إليوآلت  بسا الدابقة القزاياإجسال  ويسكغ
 15:مشيا تحجيجا   الشداء

 
 )عشف تحجيجا   والدوجات الشداء ضج العشف حاالت وانتذار، الدوجية والسذكالت السشازعات زيادة -

 .وجشدي( جدجي،و  لفطي،
 بالشفقة، تتعمق؛ ألسباب مشيا ،الصالق بعج ما الخالفات وزيادة، والصالق االنفرال حاالت ازدياد -

 .وغيخىا...  السؤجل ودفع األبشاء، عمى والػصاية ،والحزانة

                                                             
 اإلندان.لمييئة السدتقمة لحقػق ون ػي الثالث والعذخ التقخيخ الدش 14
 .مفتاح مؤ دةلرالح ؛ دراسة حػل تبعات االنقدام أ عجت أوراد -مخكد العالع العخبي لبحػث التشسية  15
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 القتل أبخزىا الحقيقية، العقػبات مغ لميخوب عجيجة مدسيات تحت الشداء ضج القتل حاالت ازدياد -
 ."الذخف" يدسى ما خمفية عمى

 اتكم في واالعتقال القتل حاالت أدت الشداء: عمى بطالليا تمقي العائالت بيغ سياسية صخاعات -
 القصاع في الػشأة شجيجة الخالفات ىحه وكانت  شجيجة. وعائمية حدبية خالفات إلى السشصقتيغ

 كبيخ. بذكل العائمية الثارات وانتذخت  الزفة. مغ أكبخ بذكل
 فقج االنقدام، مع تخافق الحي لمخػف نتيجة غدة: مغ بجال   الزفة في لمعير القدخية اليجخة -

 الحاالت وكانت الزفة، إلى القصاع مغ واالنتقال وذوييغ بيػتيغ تخك الشداء مغ العجيج فزمت
 قميال . إال يحجث لع العكذ أن عمسا   كثيخة

 أن واضحا   بجا القصاع: في األخخيات واستشكاف ،بالزفة الحكػمية الػضائف مغ الشداء فرل -
  الحخكتيغ. بيغ سخيعة فعل كخدة االنقدام حجوث عقب بقػة تدامغ الحكػمية الػضيفة مغ الفرل

 وشالت ،حساس عمى السحدػبيغ/ات الحكػمييغ/ات السػضفيغ/ات فرل تع ،الزفة ففي
 إلى بعػدتيع الحثيثة السصالبات استسخار مع اآلن حتى الحالة ىحه واستسخت  أيزا . أقخباءىع/ن

 ججوى. دون  ولكغ وضائفيع،
 سشػات عذخ مغ أكثخ مخورمغ  خغععمى ال واألمشية: الحدبية الحداسية تشامي مغ الشداء خػف -

 بيغ األحقاد تشامي نتيجة فأكثخ، أكثخ وأسخىغ أنفديغ عمى الشداء مخاوف تتدايج االنقدام، عمى
 الحخكتيغ. ومؤيجات ومؤيجي ومشاصخات، مشاصخي 

 
 ياقلمد ومعاناة انكذافا   أكثخ الفمدصيشيات الشداء زالت ما ،سابقا   ذكخه تع وكسا ،الػاقع ىحا ضل وفي

 السعاش. والدياسي االقترادي
 

 وجشجرياً  طبقياً  إقرائي مشظهر. .. القائم والسجتسعية الهطشية السرالحة مشظهر
 إنياء آليات عمى والججل الحػار حالة ضسغ والعسال والفقخاء لمشداء الػاردة والتيسير اإلقراء عسمية إن

 تمظ أن مختمفة مجتسعية مجسػعات تخى  حيث يتع، ما كل حػل األفعال ردود مغ حالة تشكم االنقدام،
 والفئات الكادحة االجتساعية الصبقات حداب عمى وسياسية اقترادية لشخب خجمة إال ىي ما الحالة

 والذباب. واألشفال الشداء خاصةوب ،ةالسجتسعي
 
 ،واألشفال والذباب الشداء لسذاركة اإلقراء حالة عغ تعبيخ ىي غدية المخأة  الالحقة السقتبدات قخاءة نإو 

 إلى يدع   لع جاف، مالي بذيظ اإلمارات مغ ثسشيا دفعالتي  ،العذائخية والرمح الركػك بعس حالة في
 تمظ رؤية مغ والدياسي ديواالقترا االجتساعي واألمغ الدمع إلى تقػد اجتساعية أو أسخية لحالة التأسيذ
 الشدػة.
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 السخحػم سشيغ 9 ،نيار وال ليل ال أنام بعخف وال محخوق  وقمبي لميػم فعمي ردة أخ"
إل ي  والثاني معاق ولج ولجيغ ليإ أنا  .وضمػعي بقمبي شابة والشار سشيغ 9و لوإ

 وحياخج ىػ أخحه ما واذا ،أبػه حق ياخجإال  بجو ما زيي وىػ ،والغع اليع كل تحسل
 ،العبج وسستو ولج وجابت ،أىميا عشج وولجت ،حامل كانت ابشيمخة  . الرغيخ العبج
 تذػفظ خمييا تعال عبج وىي ،عبج حق حيجيبإل ي  ىػ وعبج ،ججه اسع عمى

 تفيسي بجك  .صح صح العبج: ،صح يا عبج ،لسا تكبخ وتجيب حق ججك وتتدكخك
 ما العبج وحق ،هللا يخضي ماإال  بتخضى وما ،ونذسية ،قالل ندػانيا مخة أنا شغمة

 لمرغيخ السختار مغ لسرالحيع شعع يانيإ بجىع كميع ،صاحبوإال  حق بجيب حجا
 وبجو ،جػزي  قاتل مع واحج صحغ فيأكل  ،بالدكغ عقجتو تغمت السختار ،فييع

 دية يعصػني بجىع ،غبي   حجا ما وبعجىا ،بالكحب معي وقفػا أوليا في ،حق يجيبمي
 كمو وجدسو زوجي يرػرولي شمبت ،زوجيوأندى مػتة  السػضػع عمى ويخمرػا

 سيارات جارأو  ولمدق  لمرػر دوالر ألف 12 ودفعت ،التعحيب مغ مقصع
 ."لمعالع ترل جػزي  قرة حتى ،وميكخفػنات

(غدة من امخأة)  
 

 إن جشب إلى جشبا   معيع والعسل بالسرالحة سأرضى غدة وأوالد أوالدي عذان "لكغ
 ."األمخ لدم

(غدة من مهاطن)  
 

 والتهسيش والشفي اإلقراء حاالت تؤكج زالت ما إضافية روايات
 سياسية قزية ىيبل  ،ضيقة فرائمية بعالقات ليذإليو،  التشػيو تع كسا ،السرالحة عغ الحجيث إن

قصاع  في األسخ أوضاع إليو آلت التي السعاناة حجع عمى الزػء ندمط أن ،ىشا ،ونػد ،ثقافية اجتساعية
 كفقجان ،الػاحجة األسخة أفخاد بيغ التػاصل وصعػبة ،والتيجيخ ،كالفقج مختمفة مشاحي شالت والتي ،غدة
 عمى شاىج ()ع الذابة وقرة ،وثقافية واقترادية اجتساعية تبعات لو كاناألمخ الحي  ،األسخة أفخاد أحج
 السعاناة: ىحه

 
 رح مر واحشا ،ليشااحػ  المي الجيخان بكل عالقتشا انقصعت الحجث ىحا بعج إحشا"

 جاىات عميشاأجا  وكثيخ ... نقتمو ما لحج ابشا قتل المي ندامح رح وما اندامحيع..
 صار لػ حتى ،ابشا قتلإل ي  نقتل ما لحجإال  نرمح رح ماوإحشا  ،نرمح عذان

أجت .  ثارنا نػخج ما لحج ندامح رح مر إحشا ،وحساس فتح بيغ غيخه أو مرالحة
 مغ صخخت أنا ولكغ ،ويرمح ،زوجي يخجمػا عذان مخة خخآ إصالح جساعة عميشا
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 ىحا  صمح. بجي ما أنا ،معو يإل   وأشخ ،أشخو إال داري  عمى ىشية يجيي لػ جػا
 أوقف كشت مػاقف كثيخ في ... ال ... السذاكل أزيج بجي أنا انو بعشي ما الحكي

ييع،  ... وزعل بعربية استفداز أي مع يتعاممػا انيع وأوالدي زوجي بػجو وأىج 
 واحشا  استعجمت. حكاليعأخػه  ثار عمى سشة 40 مخ ما بعج البجوي إنو  حكيميعأو 

 ،بيتشا يجخل مانعيشػ األصحاب أو الجيخان أو األىل مغ حساس صار كسان حجا أي
 يخصي حساس مغ حجا بقبل ما ... بجخميع وما بصخدىع أنا الجار عمى جػايي ولسا

 .عتبتي"
(غدة من أبشائهاأحج  قتل أفخاد لدتة أم)  

 
 لع الجعع وىحا ،واجتساعي نفدي دعع دون  الشداء تتجاوزىا أن الشادر مغ ،صادمة تجخبة الفقج تجخبة إن

 أدى ما ،الشداء لجى وتعقيجاتيا الفقج ثارآ تخاكست لحا العالقة، ذات الجيات مغ وميشي مسشيج بذكل يقجم
 بجبخ فقط ليذ والتدامح فالسرالحة الخجال، عشيا يتحجث كسا بديػلة التدامح يدتصعغ ال جعميغى لإ

 في ليوإ يدتشجن مغ بفقجان الشداء وصجمة وحدن  قيخ مع مادي كسقابل يختقي ال وىػ السادي، الزخر
 مزاعفة السدؤولية وتحسل الفقج، آثار مػاجية في وحيجات كغ ألنيغ ،تعبغ الشداء إن ذكػري، مجتسع

 قدػة أكثخ يربحغ جعميغ ما ،السجتسعي السحيط مغ ومعشػي  واجتساعي اقترادي دعع أو حساية دون 
 كأن حياتو يعير الحي القاتل مدامحة ويخفس ،السرالحة يخفزغ فيغ ،عائالتيغ وعمى أنفديغ عمى
 الحي والطمع والقيخ األلع حجع عغ معبخا   يعايذشو عسا وتعبيخىغ الشداء كمسات جاءت لحلظ يكغ، لع شيئا  

 إخػانيغ. أو أزواجيغ أو أبشائيغ مغ وحيجات زلغ امو  ،لو تعخضغ
 

 واجو الحي غدة مغ (م) الذاب وقرة ،وششو مغ الفمدصيشي الذباب تيجيخ في الطخوف ساىست كسا
 ،بمجيكاإلى  اآلن السصاف بو وصل حيث ،الفرائمية والرخاعات االنقدام بدبب التعدفي االعتقال

 غدة. في وذويو والجيو مع تػاصمو ةصعػب مغ ويعاني
 

 ،ىشا ،نحكخ . وغدة الزفة في السقيسيغ بيغ التػاصل صعػبة ،أيزا   ،أىسيا لعل ،عجة أوجو ولمسعاناة
 الزفة في لمدواج نريبيا قادىا أن إلى ،غدة عمى والحخوب االنقدام ويالت عاشت التي خمػد قرة

 ولعائمتيا. ليا بالشدبة كحلظ والحال ،زفافيا حفل في ذوييا مذاركةدون  الحالية ضخوفيا وحالت ،الغخبية
 

 لمديا ات تأطيخ :ةمفاهيسي ورؤية ا تخالصات
 ،2007 صيف في وحساس فتح حخكتي بيغ الدمصة إدارة عمى واالختالف العدكخية السػاجية عغ نتج

 كل شيجت حيث ،واليأس القيخ مغ حالةب ،والسؤسداتية السادية والبشى ،اإلندانية السعشػية البشى إصابة
 كيانيغ قيام نتاج ،السئات شالت سياسية واعتقاالت ،لمحخيات قسع حالة غدة وقصاع الغخبية الزفة مغ
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 ةبييسش والسحكػمة الزيقة رؤيتو مشيسا لكل أمشيتيغ، وعقيجتيغ وتذخيعيتيغ وتشفيحيتيغ سياسيتيغ لدمصتيغ
 الزيقة. والسرمحة ،الػاحج الحدب

 
 مقاربتو إلى يقػدنا الفمدصيشية، األرض في الستذكل السحاصرة ونطام الفرائمي الرخاع عغ الحجيث إن
 إرث مػاجية بيجف االجتساعي، واألمغ ،الػششية والسرالحة ،االنتقالية كالعجالة مفاىيسيو أشخ مع

 -معشػيا   أو ماديا   سػاء– وتعػيزيع لمزحايا الحقػق  وإعصاء التغييخ، وأثشاء قبل اإلندان حقػق  انتياكات
 العجالة مفيػم ويذسل االستقخار، حالة إلى بالسجتسع الػصػل أجل مغ الجخائع، مختكبي ومحاسبة
 أساس عمى الجولة بشاء إعادة يسكغ حتى ،السختمفة األشخاف بيغ الػششية السرالحة ،أيزا   ،االنتقالية

 16.الجيسقخاشية وقيع ،التعجدية واحتخام ،القانػن  سيادة
 

 بيجف ،السختمفة والسجتسعية الفمدصيشية والسكػنات األحداب بيغ والتفاعل الدياسي التػافق أشكال تأتي
 ضسغ العجالة، تحقيق السرالحة وتتصمب . والصبقات الدياسية القػى  بيغ بالتفاعل يدسح مشاخ إنذاء

 حقػق  انتياكات عغ الشاتجة السجتسع في الحادثة االنقدامات وتزسيج معالجة محاولة 17:مختكدات
 ومحاسبةلزحايا ا إنراف الحقيقة، كذف خالل مغ السيسا واألفخاد، السجتسع جخاح تزسيج اإلندان،

 اإلندان، حقػق  انتياكات تكخار عجم ضسان السؤسدات، إصالح القانػن، سيادة استعادة الجخائع، مختكبي
 األضخار. وجبخ الزحايا تعػيس الدالم، وتحقيق السذتخك التعاير تعديد

 
 التيجيجات مغ اإلندان "تحخر عمى قائع تشسػي  كإشار اإلنداني، باألمغ السجتسعية السرالحة مقاربة إن

 األمغ يتحقق حيث، "وحخيتو حياتوفي  ليا يتعخض التي الشصاق واسعةو  والسستجة والسشتذخة الذجيجة
 غدةقصاع  أو الزفة في الستشفحة الدمصة )أو الجولة أمغ عمى ويتقجم القانػن، سيادة بتحقيق اإلنداني
 كسذخوع والسجتسعية الػششية السرالحة مذخوع عغ الحجيث الزخورة وتقتزي  .(الفمدصيشية كالحالة

 ،سياسي مذخوع ىي الػششية فالسرالحة  ضيقة. مرالح ضسغ أو حرري تقاسع كحالة وليذ سياسي،
 األىمي الدمع حالة في يداىع ،مجتسعي سياسي استقخار تحقيق الفمدصيشية الحالة في مشو اليجف

 لمسجتسعة تسكيشي مجتسعية مرالحة؛ والفداد والعشف والطمع الفػضى عغ بعيجا   ،والصسأنيشة والتزامغ
 فكخ تعديد خالل مغ يتأتى الػاقع ىحا  االحتالل. مع التحخرية القزايا في واالشتباك السػاجية باتجاه
 االجتساعي. الشػع مشطػر مغ والسشصمق الستزسغ السجتسعي الحػار

 
 :االستشتاجات أىع ومغ

                                                             
16 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=461075 
17 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=461075 
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 بل ،فقج لالنقدام كجاعع عسميا شخؤ ت لع بل الػاقع، ليحا واق   دور التذخيعية لمسؤسدة يكغ لع .1
 ورؤيتو. مخجعيتومشيسا  لكل تذخيعييغ مشطػريغ بخوز خالل مغ ،لو معدز

 األمغ مشطػر مغ الػششي االستقخار تحقيق بغية آلية تعتبخ السجتسعية السرالحة أن بسا .2
 والدياسية واالقترادية االجتساعية بأبعادىا األمشية الجالئل تشاول إلى يحتاج فيحا اإلنداني،
 والثقافية.

 عغ تعبخ ،قاصخة رؤية ىي ،مالي سياقفي  القزايا لحل السجتسعية السرالحة لجشة تػجيات إن .3
 العسل. في وعذائخي  ذكػري  مشطػر

 ضسغ ضيقة بحمقات مجتدأ   بات السجتسعية السرالحة عغ الحجيث أن إلى السعصيات تذيخ كسا .4
 السرالحة لسعشى الخئيذ السحجد الحمقات تمظ أصبحت حيث ،وحساس فتح مغ كل عالقة

 أخخى. وثقافية واقترادية وسياسية مجتسعية مكػنات أي عغ بسعدل ،السجتسعية
 بشيػيا   ارتبصت كثيخة متغيخات أخحت غدة قصاع يعيذيا التي الطخوف نأ أحج، عمى خف  ي   لع .5

 مغ الكثيخ إلى العقػبات ارفعػا حخاك نػه حيث ،وثقافيا   واجتساعيا   واقتراديا   سياسيا   الشاس حياةب
 الدكان عمى والطمع السأساة لخفع الغخبية الزفة في شعبيا   مصمبا   باتت التي القزايا تمظ

 غدة. قصاع في الفمدصيشييغ
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  يا اتية ورقة

 
 18األهمي والدمم والسجتسعية الهطشية السرالحة تعديد في تداهم  يا اتية أجشجة

 
 "الدمصة الجولة بشاء ومذخوع التحخري، الػششي السذخوع بيغ ما والرخاع التجاخل نأفي  لمذظ مجال ال
 ،باألساس متجاعية كانت بل مدتقخة ، الجولة مذخوع أرضية تكغ لع" نوأ الػاضح مغ الحي مدصيشية"،الف

 الفمدصيشي السجني السجتسع قجرةىي  كسا بذجة، مقيجة بيا الشيػض عمى الفمدصيشية القيادة قجرة إن حيث
 الالجئػن  فييع بسغ كافة، الفمدصيشييغ أن وضسان ،الحقة وسيادتيا فمدصيغ دولة استقاللية تعديد عمى

 وخمق العسل، بػصمة أضاع قج والرخاع التجاخل ىحا نأو  ،"األساسية بحقػقيع متستعػن  إسخائيل، ومػاششػ
 أبشاء بيغ لمتفاىع صيغة باعتبارىا ،الػششية السرالحة إلى فالػصػل األمان، وعجم الفػضى مغ حالة

 الصخيق عمى ووضعو ،أزمتو مغ الػشغ إلنقاذ عميو متفق بخنامج إلى لػصػلىجفو ا ،الػاحج الػشغ
 التحخري. السذخوع واستكسال الرحيح،

 
 عيذة" مر "ىاي

 ليع"إ أمان أكثخ ةبخ . .. بالبمج يطمػا أوالدي بجي "ما
 ."ثسيا فالق ىسيا الشاس"

 
 عغ والشاتجة ،كافة السجتسعية السدتػيات مغ الفمدصيشيات الشداء أصػات تدكغ التي القيخ درجة نإ

 الجيػد جسيع لتػحيج سياسات بمػرة تقتزي االنقدام، إثخ األوضاع ليوإ لتآ الحيئ الدي الػضع
 وال  الػششية. وقزيتو كافة بأشيافو الفمدصيشي الذعب بسريخ السحجقة األخصار لسػاجية والسداعي

 سياسية رؤية إلى ،واالستفخاد الفئػية عمى القائسة ،الزيقة السفاىيع مغ االنتقال أنفي  لمذظ مجال
 التي ،تحجيجا   والسخأة  ،كافة السػاششيغ حقػق  وتزسغ ،والتزامغ األىمي الدمع حالة في تداىع ،مجتسعية

 االنقدام، إنياء لجان تفعيل يتزسغ والتأثيخ، الزغط إحجاث عمى وقجرتيا دورىا وتيسير تيسيذيا تع
 السػاجية باتجاه لمسجتسعة تسكيشي مجتسعية مرالحةى لإ لمػصػل قيج أو بصاءإ دون  فييا الشداء وإشخاك

 السدتعسخ. مع التحخرية القزايا في واالشتباك
 

                                                             
 استشجت ورقة الدياسات في إعجادىا عمى ورشة نقاش مع مجسػعة مغ الشداء الفمدصيشيات. 18
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 الشػع مشطػر إدماج يتع لع ما والسجتسعية، الػششية لمسرالحة مشطػر أي فإن ،ذكخه تع ما عمى وتأكيجا  
 التحخري  الدياسي السذخوع مغ الشداء فإقراء ،ا  قاصخ  بقىي ،الدياسي لمعسل كخكيدة بذسػلية االجتساعي

 الفمدصيشية. الحالة في والدياسة العسل مشطػر صياغة إعادة إلى يحتاج
 

 التالية: العسل مدارات خالل مغ عسمية رؤى  تتزسغ سياساتية أجشجة نخى  ،وعميو
 

 السختمفة: السجتسع فئات يحاكي هي ند خطاب أواًل.
 الشدػية الخصابات فتعجد مذتخكة، عسل أجشجة لتذكل إضافية قيسة ونػعي؛ تشػعي ندػي  خصاب -

 أوسع. وتحالفات بريغ لمعسل السذتخك عدزي
 السجتسعية القاعجة مع العسل تبشي خالل مغ لعام،ى الإ الخاص مغ واالنصالق الػاقع محاكاة -

 القاعجة إلى الشخب مع العسل مغ االنصالق أي؛ ووششيا   ومشاشقيا   محميا   السجتسعية والسفاعيل
 الشداء. مغ العخيزة

 صفة الخصاب وإعصاء والحقػق، القخار لرشاعة السحمي السجتسع تحاكي مػاقف تبشي في الجخأة  -
 لتغييخ.ى الإ يقػد مشطػر نحػ واجتساعيا   واقتراديا   سياسيا   واالشتباك السقاومة

 سبيل عمى- تؤكج رسائلو  مختمفة، ندػية مسارسات وتتبشى تبخز قريخة ورسائل تػصيات -
 شبقيا   األىمي الدمع في مشطػرىا وتعديد لمسذاركة األمثل وىي ،ا  فداد األقل السخأة  أن -السثال
 .ووششيا  

 
 عسمية: خطهات
 شعار تحت ،وليتوؤ مد أمام كال   تزع ،مختمف بخصاب مػاقف تتبشى ندػية بخؤية مػقف ورقة تصػيخ -

 الجسيع". مغ أكبخ "الػشغ
 المقاءات تمظ تكػن  بحيث "وفاق"، قبل مغ غدة وقصاع الغخبية الزفة في ضاغصة قاعجية لقاءات عقج -

 إلنجاز وليتياؤ مد السختمفة األشخاف لتحس   التي السػقف، ورقة لشقاش مذتخك وبدمان عشػان تحت
 السرالحة.

 عمى تؤكج ،والسكتػبة والسدسػعة السخئية اإلعالم ووسائل االجتساعي التػاصل وسائل عبخ إعالمية حسمة -
 السجتسعية. السرالحة تعديد في ودورىغ الشداء إشخاك

 السػقف. رسالة عبخ القخار صشاعى لإ الشداء صػت إيرال -
 

 إلى: بحاجة وهحا ،الديا ات في االجتساعي الشهع إدماج عمى قائم جشجري  مشظهر .ثانياً 
 متذبثة ضاغصة وقػة بخؤية تمظ العسل مشصمقات تتذكل حيث السجتسعية، القاعجة مغ العسل -

 القاعجية. الفئات خؤيةب
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 مدتػى  عمى السجتسعية الفػاعل مع وتذبيكات لتحالفات القاعجية والخؤية الحػارات تمظ تؤشخ أن -
 ومشاشقي. محمي

 صشاع عمى لمزغط رؤية والدياسية السجتسعية الفػاعل مع السجتسعية القاعجة تحالف يذكل أن -
 ورؤية بيسػم والتراقو االنقدام وإنياء ،السرالحة في التفكيخ مدار تغييخ باتجاه والسؤثخيغ القخار

 السجتسعية. القاعجة
 
 عسمية: خطهات
 السجتسعية". السرالحة تحقيق" وىػ ،استخاتيجي ىجف تحت وفاق لجشة قبل مغ مشاشقية شبكات إنذاء -
 رسالة شعار تحت والدياسية السجتسعية الفػاعل مع السشاشقية الذبكات تمظ تقػدىا حػارية ورش عقج -

 ".وليتياؤ مد األشخاف ولتتحسل السجتسعية "السرالحة السػقف
 نوأ ،غدة وقصاع الغخبية الزفة في مختمفة مشاشق في صػتشا" إسساع" شعار تحت يػم عمى االتفاق -

 السجتسعية. والسرالحة الدمع وتحقيق الذعبية اإلرادة لتحقيق حان قج الػقت
 

 ورقة وضسغ ،السؤكج مغ :األرض عمى السسارس الفعل إلى اإلشكالية الفعل ردة من االنتقال ثالثًا.
 يسديغ ذلظ كانأ سػاء والطمع، واليع السعاناة حيث مغ االنقدام فاتػرة يجفعغ مغ ىغ الشداء أن ،الحقائق

 إلى: ىحا يحتاج وعميو مباشخ، غيخم أ مباشخ بذكل
 

 ا  مذخوع باعتباره ،والسجتسعية الػششية السرالحة قزايا حػل والججل الحػار لسذخوع صياغة -
 ليا فالقجس مجتسعية: قاعجية بخؤية ومؤشخ ،ومؤثخ فعال بذكل ،معو التعاشي يتع ا  ندػي ا  سياسي
 فعسمية تجاخالتو،لو  القائع لدياقفي ا الفمدصيشي والكل، ن ػ والالجئ تبعات، عمييا واألغػار ،واقعيا

 ندػي. سياسي مذخوع دون  تجاوزىا يتع لغ اإلقراء
 اآلليات مغ واالنتقال ،ضغط وآليات ،السختمفة السجتسعية السكػنات مع والفعل العسل تخاكسية  -

 ا  تحخري ا  مذخوع كػنويجب أن يشبع مغ  السجتسعية السرالحة عغ فالحجيث االشتباك، إلى الشاعسة
 اإلنداني. األمغ عمى ا  قائس

 خالل مغ ،عامة مجتسعية حالة إلى ،شخرية ضيقة كحالة السرالحة حػل االحتكار حالة كدخ -
 ية.السجتسع القاعجة عمى القائع السجتسعي الفعل إلى االنتقال

 
 عسمية خطهات
 غياب تبعات وتعكذ ،واألغػار والسخيسات القجس مغ الشداء أصػات اإلعالمية الحسالت تتزسغ أن -

 تتعخض ماو  القجس ،األغػار في الشاس أوضاع السثال: سبيل عمى الفمدصيشي، اإلندان عمى السرالحة
 .لخإ ... عمييا االنقدام وتبعات الشداء واقع الفمدصيشية، السخيسات لو،

 انكذافا   األكثخ سخاأل   مع خاصةوب ميجانية، لقاءات أو إعالمي سػاء ؛متػاصل فعل ىشاك يكػن  نأ -
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 السرالحة. ولغياب االنقدام لتبعات
 

 خالل: من األرض عمى الفعل نحه ورؤى   يا ات رابعًا.
 األفعال. بخدود العسل وليذ الفعل مغ واالنتقال ،فعل كخدود وليذ استباقية سياسات عغ الحجيث -
 ،السختمف الخصاب تتبشى وغدة، الزفة بيغ ومؤثخيغ ،قاعجي مدتػى  عمى تذاورية لجشة تذكيل -

 األرض. عمى فعمي بذكل وتعسل
 لجشة وتكػيغ بالحػار تبجأ السحتل، والجاخل والذتات وغدة الزفة بيغ ندػية مرالحة لجشة تذكيل -

 األرض. عمى وتشفحىا عسمية قخارات تأخح ،ضل مرالحة
 حالة إلى والحىاب ،ضغط آليات ضسغ ،الدياسية األحداب عمى وفعمية عسمية بآليات التأثيخ -

 القخار. عمى لمتأثيخ ندػية ورؤية مذتبكة ضغط
 إلى السخكد مغ واالنتقال ،كحخاك السختمفة الفمدصيشية السشاشق في انتفاضي ندػي  ليػم التخصيط -

 بعزيا وتجعع تبشى تخاكسية جيػد مػاصمةإلى جانب  ،قيسةذات  الجيػدتكػن  وأن اليامر،
 البعس.

 
 عسمية: خطهات
 ،السشاشقية الذبكات مغ خاصةبو  ،التشفيحية المجشةأعزاء و  ،الدياسية األحداب قادة مع لقاءات عقج -

 مختمفة. مدتػيات وعمى ،الدياسي القخارلرشاع  الشداء أصػات إسساع بيجف ووفاق،
 السرالحة وتحقيق االنقدام إنياء ىجفو فمدصيشي ندػي  بيػم والمقاءات السشاشقية الجيػد كافة تتجسع أن -

 االجتساعية. العجالة مشطػر مغ السجتسعية
 

 واالقترادي: الديا ي الحقمين من ةي  رق  والس   الهامذية الفئات ورؤية مرالح تزسن تحالفات .خامداً 
 ىػ فشزالشا كزخورة، واألشفال والسدارعيغ والفقخاء والذباب الخجال مع ندػية بخؤية تحالفات بشاء -

 .وسياسيا   اقتراديا   السييسشة لمشخب ومكافح مجابو نزال وششي، شبقي
 التسكيغ خالل مغ ،الفاعالت دور إلى الزحية دور مغ والقاعجي الشدػي  الخصاب في االنتقال -

 السجتسعية. والفػاعل والفئات يافاألش مختمف مع التذاركي والحػار لمعسل مداحات وفتح
 
 عسمية: خطهات
 الستشػع الخصاب ىحا يحسل بحيث واألشفال، والذباب الفقخاء ألصػات جامعة كذبكة السشاشقي التشديق -

 والسجتسعية. الػششية السرالحة تحقيق بيجف ،السجتسعية الستشػعة األصػات
 

 السجتسعي: واألمن الدمم باتجاه جامع ونزالي تحخري   يا ي مذخوعشا  اد ًا.
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 وتجخبتيا بأولػياتيا السجتسعية القاعجة محاكاة مغ يشصمق القائع، الدياق لتغييخ مشيج أي إن -
 ،لمشاس اليػمي واليع ،والتجخبة ،االحتياجات عمى السبشي التغييخ وتطمساتيا؛ ومعاناتيا وخبختيا
 والفقخ. ،والعػز

 الدياسي لمسذخوع يؤسذ وتطمساتيع، وتجخبتيع وخبختيع باحتياجاتيع الشاس مغازلة أىسية إن -
 في السييسشيغ عمى الزاغط السذتخك والعسل السجتسعية، التذاركية تعديد عمى القادر التغييخي 
 واالقترادية. الدياسية الحالتيغ

 
 عسمية: خطهات
 رافعة أداة  يذكل ،الحػار خالل مغم أ ،إعالميا  أكان  سػاء ؛السجتسعية القاعجة مع السباشخ العسل إن -

 قزايا تشاقر مشاشقية محمية مشتجيات بشاء خالل مغ ،لمتذبيظ رئيدية ليةآ يذكل الرػت ىحا لمرػت،
 محاور: ةثالث في الشاس

 
 السجتسعي. والدمع الحػار وغياب االنقدام مع ومقاربتو واالقترادي السعيذي الشاس واقع .1
 حالة عمى االستقصاب تبعات وأ االستقصاب في سػاء ؛السجتسعية الشاحية عمى االنقدام تبعات .2

 السجتسعي. الذخخ
 والذخخ االنقدام أن وكيف حياتيع، عمى اليػمية االحتالل مسارسات خاصةبو  الدياسي، الشاس واقع .3

 بقزاياىع. الدياسية الفػاعل مغ االىتسام عجم مغ حالة أوجج السجتسعي
 

 
 الجساهيخي  لمتحذيج قاعجية مدتهيات عمى الستاحة السختمفة والسشابخ بالسداحات اال تثسار  ابعًا.
 الفاعل:

 فالذباب معيا، والعسل التحالف سسكغال مغ التي واألذرع والسشابخ واآلليات بالسداحات االستثسار -
 السثال. سبيل عمى واألىمي السجتسعي الدمع أرضية في أساسي ودورىع

 حالة وتذكل تتبشى التي تمظ خاصةوب ،والحخاكات الػششية السشاسبات في المحطة التقاط أىسية -
 والحجيث وسياسية، واجتساعية اقترادية محمية حقػق  في اشتباك حالة أو ،السدتعسخ مع اشتباك

 االجتساعي(. الزسان )كحخاك السحمي السجتسع مغ مشصمقة فاعمة ندػية نساذج عغ
 ذلظ يتصمب حيث بجائل، لتذكيل اإلنتاجي والفكخ بالقيع السختبصة واألصالنية الجحور إلى العػدة -

 لةالحا مغ مدتفيجة باتت التي والدياسية، االقترادية الشخب مرالح وأعسال مسارسات فزح
 واالستثسار. لمفداد ربحي مذخوع ػى الدياسي االنقدام وأصبح القائسة

 
 عسمية: خطهات
 التالية: بالسحاور سختبصةال السداحات تمظ مشيا فييا، االستثسار يسكغ كثيخة مداحات كشداء أمامشا -
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 والدياسية السؤسداتية عالقاتيا مشيغ للك حيث وفاق، عزػات وعالقات خبخات تتشػع .1
 وفاق لجشة تدعى ما وليجف ،السداحات تمظ في االستثسار وفاق عزػات عمى.  والسجتسعية

 لتحقيقو.
 لسؤسدات، ومؤتسخات لشذاشات غدة وقصاع الغخبية الزفة في مدتسخةو شب حالة ىشاك .2

ييغ ميديل ع السداحات لتمظ واستثسارىغ وتػاصميغ ،مػسعة عالقات عمى وفاق وعزػات
 رسالتيغ. إيرال

 السدتفيجة الصبقات تبيغ االنقدام، مغ غيوالخاسخ  غيالخابح حػل "انفػجخافيظ" معمػماتية ورقة تصػيخ أىسية -
 االنقدام. حالة استسخار مغ

 
 

 والسحا بة: بالسداءلة الذخوع ثامشاً 
 كل يقف أن؛ االجتساعية والسدؤولية الجساعي العسل مغ تشصمق والسداءلة السحاسبة مػضػعة نإ -

 وششي. أو مشاشقي أو محمي مدتػى  عمى سػاء ومعاقبتو محاسبتوتتع و  ،ولياتوؤ مد أمام
 التحخري  والسذخوع الفمدصيشي، لإلندان اليػمي اليع بيغ ما التخابط والسحاسبة السداءلة تحتاج -

 التحخري  السذخوعفي  التذاركية مغ عدزي ،اليػمية واإلشكاليات السعيقات عمى فالتغمب الػششي،
 الفمدصيشي. اإلنداني

 إلى والخاصة الفخدية اليسػم تحػيل عمى فالعسل؛ السجتسعية والحساية التزامغ تعديد ذلظ يتصمب -
 التزامغ طػرمش مغ يعدز ،عام وحخاك عامة حالة لتذكيل عسل كسشصمقات جساعية ىسػم

 السجتسعية. والحساية
 
 عسمية: خطهات
 أو السشتجيات، عسل خالل مغ سػاء لمشداء، خاصة حساية لياتآ السشاشقية الذبكات عسل يتزسغ أن -

 السجتسعية. الفػاعل مع التحالفات
 األمغ تسذ تجاوزات أي ومحاسبة ،السجتسعية الحساية لزسان مجتسعية محاسبة لياتآ تصػيخ -

 السجتسعي.
 لمسرالح الستجاوزيغ حػل شعبية مػاقف مشيا تتذكل ،شعبية اتبسحاكس تقػم مجتسعية محاكع تذكيل -

 األىمي. والدمع السجتسعية
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 مهقف ورقة

 
 والتحجيات الهاقع والسجتسعية: الهطشية والسرالحة الفمدطيشية السخأة

 
 األول، سياقيغ: في واالجتساعية الػششية السرالحة مػضػع مغ الشدائية" "القػاعج مػقف الػرقة تتشاول

 الثاني،؛ واالجتساعية الػششية السرالحة وإتسام الفمدصيشي االنقدام إنياء في الفمدصيشية السخأة  دور
 االنقدام استسخار نتيجة الغخبية والزفة غدة قصاع مغ كل في الشداء تػاجييا التي واإلجخاءات التحجيات
 الدياسي.

 
 الػششية السرالحة وأىجاف قيع لتخسيخ ،أساس كذخيظ ،الفمدصيشية السخأة  تسكيغ إلى الػرقة تيجف

 والتدامح السرالحة قيع تعديد في ومذاركتيا، السرالحة حػارات في إشخاكيا خالل مغ والسجتسعية،
 االنقدام. نتيجة تعدفية وسياسات إجخاءات مغ عمييا يقع اسم خغععمى ال الدمسي، والتعاير

 
 سشػات خالل قجمتو التي والجور الػششية، والسرالحة الفمدصيشية السخأة  األول محػرىا في الػرقة تدتعخض

 والسرالحة الفمدصيشية السخأة  إلى الثاني محػرىا في تتعخض بيشسا  مدتقبال . إليو تتصمع وما ،االنقدام
 الثالث محػر في أما  الفمدصيشي. لمسجتسع االجتساعية اآلثار معالجة في بجورىا يتعمق وما ،السجتسعية
 وتشتيي  واالجتساعي. الػششي ببعجية الفمدصيشية السخأة  عمى االنقدام تجاعيات الػرقة تشاقرف واألخيخ،

 القاعجيات". "الشداء مػقف خالصة وىي االستشتاجات، مغ بسجسػعة الػرقة
 

 الهطشية والسرالحة الفمدطيشية السخأة األول: السحهر
 األدوار مغ الكثيخ عاتقيا عمى تقع، الػششية والقزايا الػششي، الشزال في لمخجل مداو   شخيظ السخأة  إن

 "فتح"ي حخكت بيغ الدياسي االنقدام في شخفا   تكغ لع نياكسا إ  والسجتسعية. الػششية السرالحة قيع لتخسيخ
 تدعى أنيا مغ خغععمى ال عالية، بجرجة الفمدصيشي القخار صشاعة في مذاركة غيخ، وىي "و"حساس

 القخار. وصشاعة السذاركة عمى وقجرتيا بجورىا الدمصة في مغ إلقشاع جاىجة
 

 فذمت كسا السرالحة، حػارات في لمسذاركة الشدػية السشطسات محاوالت جسيع فذمت ذلظ، إلى إضافة
 حػل مفتاح مؤ دة مػقف ورقة أوضحت فقج  واالجتساعية. الػششية السرالحة تسامإ في نفديا الحػارات
 الفمدصيشية، والفرائل القػى  بيغ الحػار جػالت كافة أن ،2017 عامال السرالحة" في السخأة  "مذاركة
 االجتساعية، أبعاده مغ اوتجخيجى الدياسية، القػى  لسرالح السخاعية الدياسية السعالجات عمى اقترخت
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 الشداء مقجمتيغ وفي ،السجني السجتسع مسثمي مدتبعجة االنقدام، مغ الستأثخة االجتساعية القػى  وإقراء
 19.الػشغ داخل في أو ،عخبية عػاصع في جخت التي والتفاوض الحػار جمدات عغ

 
 االجتساعية، مخمفاتو ومعالجة االنقدام حالة إلنياء ميع دور السخأة  عاتق عمى يقع ذلظ، مغ الخغععمى 
 أحج نياإ حيث، الحاصل االنقدام نتائج مغ والتعاشي الجور ىحا مسارسة في استثشائيا   دورا   تقجم وىي

 لإلحراء السخكدي  الجياز بحدب السجتسع نرف ىي بل األساسية، الفمدصيشي السجتسع مكػنات
 الزعفمغ ذلظ، فإن  خغعوعمى ال ،الدكان مجسػع مغ %49.2 السخأة  ندبة تتجاوز حيث الفمدصيشي،

 القخار. صشاعة في والسذاركة التسثيل حيث مغ الشداء يعتخي 
 

 الشداعات ومشع والدالم، األمغ تحقيق في ا  ورئيد فاعال   ا  عشرخ  السخأة  اعتبار عمى عام دولي تػجو ثسة
 عامال "1325" رقع األمغ مجمذ عغ الرادر قخارىا في الستحجة األمع أقخت وقج  الدالم. وبشاء ،وحميا

 في نذصة مرمحة صاحبات باعتبارىغ الشداء تزسيغ يتػجب وبالتالي بالشدعات، تتأثخ السخأة  أن ،2000
 والسجتسعية، الػششية السرالحة حػارات في السذاركة الشداء حق مغ  20.وحميا الرخاعات درء مجال

 قجمت فقج، االنقدام سشػات شػال األيجيات مكتػف يقفغ لع حقػقيغ، عمى حرػليغ عجممغ  خغععمى الو 
 مختمفة. عسل بخامج خالل مغ دصيشيالفم الرجع رأب في بو يحتحى مثاال   الفمدصيشية السخأة 

 
 التي والفعاليات التطاىخات مغ العجيج ىشاك أن نجج الفمدصيشية، السخأة  لعسل والدياساتي السيجاني وبالتقييع
 والزفة غدة قصاع مغ كل في الػششية، الػحجة إتسام في الجائسة ومصالبتيغ االنقدام، ضج الشداء خاضتيا
 أو ،األفخاد أو ،السؤسدات مدتػى  عمى كان إن ،الجسعي الشداء لعسل األبخز الحجث ولعل  الغخبية.
 حيث الشدػية، والسؤسدات األشخ كافة وبسذاركة ،الفمدصيشية لمسخأة  العام االتحاد وقفة، الجغخافية السشاشق

 السستجة الفتخة في أسبػع كل مغ الثالثاء يػم واالحتجاج لتطاىخى الإ الفمدصيشية لمسخأة  العام االتحاد دعا
 ،غدة قصاع في االنقدام بإنياء تصالب شعارات رافعة "،2014 حديخان حتى 2012 ولاأل "تذخيغ بيغ

 اتفاق تػقيع حتى الػقفات تمظ واستسخت 21،حساس شخشة قبل مغ والتفخيق لمقسع الستطاىخاتت وتعخض
 .2014 عامال الذاشئ

 

                                                             
 .2017رام هللا، حديخان  -مذاركة السخأة في السرالحة، ورقة مػقف، فمدصيغ  .مفتاح 19
 .2000نذخيغ األول  31في  4213الحي اتخحه السجمذ في جمدتو  1325قخار مجمذ األمغ الجولي، رقع  20
، ورقاة تحميال سياساات عاماة مقجماة لمساؤتسخ "نحاػ سياساات لتفعيال دور مشطساات وأشاخ السجتساع الساجني بتحقياق الػحاجة الػششياة" عػد. يحيى قا 21

 .7 ص ،2018آب  29ية"، الػششي "الخزمة الذاممة شخيق الػحجة الػشش
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 إلنياء عسميا واستسخارية والسصمبية، السعخفيةغ إنتاجاتي في الػاضح الشداء مػقف ذلظ، إلىيزاف 
 التي والتحجيات الرعػبات كافةمغ  غعوذلظ عمى الخ  ،والسجتسعية الػششية السرالحة وإتسام االنقدام
 خاص. بذكل الشدػية والسشطسات واألشخ عام، بذكل الفمدصيشية السخأة  تػاجييا

 
 السجتسعية والسرالحة الفمدطيشية السخأة الثاني: السحهر

 ما فتخة في الجيسقخاشية نحػ االنتقالي التحػل وأثشاء العامة السشاقذات في دائسا   السرالحة مرصمح يتخدد
 السجسػعات أو الستجاورة السجتسعات بيغ كانتأ سػاء؛ السجتسعية السرالحة وتعج  الشداعات. بعج

ى لإ الدعي أن عمى عام اتفاق ثسة ذلظ، عمى عالوة  مجخدة. فكخة سياسيا ، أو ديشيا   أو عخقيا   الستشازعة
 أن يسكغ الدياق، ىحا داخل والتػاجج ،معيغ سياق عمى واعتسادا    األجل. شػيمة عسمية السرالحة تحقيق

 22.مثال   كالسفاوضات مختمفة، انصالق نقاط مغ السرالحة عسمية تبجأ
 

 بعج "السرالحة بعشػان دليال   أصجر االنتخابية، والسداعجة لمجيسقخاشية الجولي السعيج أن إلى اإلشارة تججر
 الجليل ويقخ.  السرالحة بسػضػع يتعمق فيسا السدتفادة الجروس أىع الجليل ويػضح  العشيفة". الرخاعات

 أو بالشجاح بأكسميا السرالحة عمى نحكع أن ندتصيع وال السرالحة، لتحقيق واحج شخيق ثسة ليذبأنو 
 تعقبيا الخػف، عمى القزاء وىي السرالحة: لعسمية رئيدية مخاحل ثالث إلى الجليل ويذيخ  الفذل.
 23.اآلخخيغ مع التعاشف روح خمق مخحمة ثع الثقة، بشاء مخحمة

 
 وىحه ،انقدامية بيئة في تعسل السخأة  نجج سػف ،غىر ودو  الشداء واقع عمى يعشيو وما السرصمح إسقاط عشج

 ذلظ، إلى إضافة، السجتسعي والدمع األمغ تحقيق السيسا ،كافة الحياة مشاحي في عسيقة ثارا  آ تخكت البيئة
 الحقائق". ورقة في ورد ما "راجع الفمدصيشيات الشداء مغ فعال   حاصل ىػ السرصمح، اشتسمو ما
 

 جاد عسل دون  واالقترادية، واالجتساعية الدياسية آثاره بكافة الدياسي االنقدام يشتيي لغ الحقيقة، في
 نإ أي؛ واحجة حػارية بجمدة السرالحة تحقيق فخص انعجام إلى إضافة الفمدصيشية، السخأة  ومذاركة

 السجتسعية فالسرالحة  السجتسعية. السرالحة أىسيا ليا، وحػامل روافع تحتاج الفمدصيشية، السرالحة
 قشػات فتح خالل مغ اجتساعيا ، الدياسي االنقدام آثار معالجة تعت وعشجما الدياسية، لمسرالحة مجخل
 القػاسع تعدزت سػف وأيجيػلػجيا ، فكخيا   السختمفة الفئات السيسا الذعب، فئات كافة بيغ دائسة حػار

 االحتالل.-الخئيذ التشاقس نحػ الصاقات كافة وتػجو ،لمسجتسع السذتخكة
 

                                                             
 .9 ، ص2005 ، االتحاد البخلساني الجولي،إنجاح السرالحة: دور البخلسانات  مارك فخيسان. 22
 السخجع الدابق. 23



30 
 

 بشاء إلعادة االجتساعية، السرالحة مرصمح تعخيف إلعادة ممحة ضخورة ىشاك ذلظ، لشا يتدشى حتى
 والخجال بالشداء لحق الحي والثقافي، والفكخي، واالجتساعي، الشفدي، الجمار وتخميع الفمدصيشي، اإلندان

 قبل مغ اإلنداني والحذ اإلندانية فإعسار أىسية، األكثخ وىػ واألشفال، اببالذ وبجيل، سػاء حج عمى
 24.السجتسعية لمسرالحة الحقيقي السعشى ىػ ،الدياسية الشخب

 
 حتى الفمدصيشيات الشداء السيسا، السجتسعية السرالحة تحقيق سبيل في اإلنجازات مخاكسة إلى يقػدنا ىحا

وقج   الخجل. بو يقػم لسا ا  تكسيمي فقطىغ دور ال يكػن و  الفعمي، العسل عمى وقجرتيغ نطخىغ وجية يثبتغ
 "مفتاح" والجيسقخاشي العالسي الحػار لتعسيق الػششية السبادرة مؤسدة قبل مغ استصالعية دراسة أعجت

 بيشت حيث، الدياسي القخار في الشداء دور أىسيةى لإ تذيخ ،2016 عامال الحخ والفكخ الثقافة وجسعية
 بأنو %35 اعتبخ فيسا ،ججا   ميع الجور ىحا أن السدتصمعيغ مغ %42 اعتبخو  الشداء، دور أىسية يانتائج
 والسجتسع، األسخة تساسظ في لمشداء الكبيخ الجور عمى تقخيبا   ن ػ السدتصمع أجسع فيسا ما، حج إلى ميع

 في ميع الشداء دور بأن %99 يعتقج كسا  ميع. األسخة تساسظ في الشداء مداىسة أن يعمش %99 واعتبخ
 25.السجتسع تساسظ

 
 دور بأىسية تعتخف ال الغالبية أن الشتائج فبيشت الػششية، السرالحة في الشداء دور تقييع بخرػص أما

 لقاءات فيا  فعمي ا  دور  الفمدصيشيات لمشداء بأن السدتصمعيغ مغ %36 يعتقج حيث السرالحة، في الشداء
 %9 نحػ ويجيب ،المقاءات ىحه في دور لمشداء يػجج ال بأنو %57 يعتقج السقابل، وفي  السرالحة.

 كافة مع والتذبيظ الشدػية، القاعجة تػسيع إلى يحتاج وىحا  26.ال أم دور لمشداء كان إن يعخفػن  ال بأنيع
 ثانيا . والسجتسع أوال ، الشداء لجى الدمبية الشسصية الرػرة لتغييخ، الشدػية والسؤسدات األشخ

 
 الفمدطيشية السخأة عمى االنقدام تجاعيات الثالث: السحهر

 والسجتسعية، الػششية السرالحة في السخأة  لجور الػرقة ىحه في الدابق عخضشا بعج الػاضحة السفارقات مغ
 الفمدصيشيات عمى يشصبق ال وىحا  الدياسي. االنقدام أنتجو لسا الدمبية اآلثار نتيجة ثسغ تجفع أنيا

 ،الدالم بشاء عسميات في لسذاركتيغ ىائمة تحجياتيػاجيغ  العالع أنحاء جسيع في الشداءف  وحجىغ.
 تتعخض ،األحيان مغ كثيخ في.  و ممسػس تغييخ وإحجاث ،حقيقية حقػق إلى  القانػنية الركػك وتخجسة

                                                             
 تصػيخ مذاركة السخأة في السرالحة السجتسعية والعجالة االنتقالية في الدياق الفمدصيشي بعج تدع سشػات مغ االنقدام الجاخمي، ىجاية شسعػن.  24

رام هللا: السخكد الفمدصيشي ألبحاث الدياسات ، دور السخأة في الشظام الديا ي والحهارات الهطشية والسرالحة السجتسعية :دراسة وردت في كتاب
 .67، ص2016ثاني المدارات، رام تذخيغ  -والجراسات االستخاتيجية 

غدة: دعػة لسأسدة دور الشداء نحػ السرالحة الػششية وتحقيق الدمع األىمي، وكالة األنباء   وفا.-وكالة األنباء والسعمػمات الفمدصيشية 25
 .2016يشايخ كانػن الثاني/ 24وفا، نذخ بتاريخ -والسعمػمات الفمدصيشية

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=zGQvnUa680373004839azGQvnU 
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 أساس عمى القائع العشف أو التيجيج إلى ،الدالم بشاء عسميات في فعال بذكل التأثيخفي  السخأة  قجرة
 عغ فزال   ،ىاوبعج السدمحة الشداعات أثشاء ،شائع بذكل ،تراعج األمخ الحي ،الجشذ ونػع ،الجشدية
 البمجان. مغ العجيج في الكامل أة لمسخ  الدياسية السذاركة دون  تحػل التي العقبات استسخار

 
 مفاوضات في تذارك وال ،القخار صشع مدتػيات في كافيا   تسثيال   السخأة  ت سث ل ال ،األحيان مغ كثيخ وفي

 غالبا   كحلظ،  تجاىميا. أو تيسيذيا يتع لمدالم ومبادراتيغ الذعبية الشدائية والسشطسات واالتفاقات ،الدالم
 ا  ندػي ا  جيج يتصمب وىحا  الرخاع. انتياء بعج البشاء إعادة في الجشديغ بيغ السداواة  قزايا تجاىل يتع ما

 إليو. تربػ ما الفمدصيشية السخأة  تحقق حتى القادمة السخاحل في ا  كبيخ 
 

 الخالصة
 الفمدصيشي، االنقدام وىسا: متذابكتيغ، قزيتيغ أمام الفمدصيشيات الشداء أن الدابق عخضشا مغ ندتخمز

 السجتسعية. وتأثيخاتو
 

مغ  خغععمى ال الػششية، الػحجة وإتسام االنقدام إنياء في السخأة  بسذاركة الدياسية الشخب تدسح ال األولى
 مجتسعي مشطسات - أخخى  فمدصيشية أشخاف شسػحات مع فاعال   شخفا   تكػن  ألن الستكخرة محاوالتيا

 ."حساس"و "فتححخكتي " بجانب فمدصيشية وأحداب مجني،
 
 كافة تتحجى؛ مدتدمسة غيخ لكشيا الدمبية، السجتسعية لمتأثيخات ضحية الفمدصيشية فالسخأة  ،الثانية أما

 ،السجتسعي والدمع األمغ مفاىيع تعديد في بجورىا تقػم أن والدبل الػسائل بكل وتحاول ،القائسة السعيقات
 الجور. ليحا الفمدصيشية الدياسية الشخب تجاىلمغ  خغععمى ال

 
 إشكاليات لسعالجة والدبل الػسائل بكل السعاش واقعيا تػاجو الفمدصيشية السخأة  أن سبق مسا يتزح

 التحخرية، فيي القخار، صشع عمى وقجرتيا وجػدىا لتثبت ال واالجتساعية، الدياسية الفمدصيشي السجتسع
 آن. في والعاممة ية،والزح

 
 القػاعجة تػعي السجني، السجتسع ومشطسات األشخ كافة وبسذاركة ،الشدػية السشطسات عمى يتػجب لحلظ،

 الػعي مدتػى  ورفع جانب، مغ الشداء ودور فاعمية لديادة ذة،السيس   خاصةوب السشاشق، كل في الشدػية
 خالل: مغ، وذلظ آخخ جانب مغ يعسوال األساسي الشداء بجور يالسجتسع

 
 الػششية القزايا حػل الشقاشات في الػاسعة الشدػية والسذاركة وأىسيتو، بجورىغ الشداء وعي زيادة -

 والسجتسعية.
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 القػاعج وتأىيل واالجتساعي، الدياسي الػعي مدتػى  رفع تدتيجف وتثقيفية تجريبية بخامج إعجاد -
 واالجتساعية. الدياسية التحجيات مػاجية عمى قادرة عخيزة ندػية حالة خمق الشدائية

 السجتسع ومشطسات وأشخ جانب، مغ كافة الشدػية والسشطسات األشخ بيغ ما والسذاركة التذبيظ -
 ال الدياسية التشسية، و وحجىا تخريا ال ودورىا الفمدصيشية السخأة  فقزية ،خخآ جانب مغ السجني

 الػاحج. السجتسع في سػاىع دون  أفخاد عمى تقام


