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قوس قزح
لمراهقات ومراهقين   شهادات 

السياسة



السياسة  ...شهادات لمراهقين ومراهقات  
 اإلنسان ال إنالسياسة هي أساس آل شيء في الحياة، ":   لبنان–شرفأ

فهي التي . يستطيع أن يعيش في هذا العالم ما لم تكن عنده وجهة سياسية 
". تنظم له حياته 

أنا لست منتمية إلى أي حزب لكنني أحب األحزاب التي ":   لبنان–نادين 
: ال أحب األحزاب الطائفية مهما آانت. لديها مبادئ مكتوبة ومشغولة جيدًا

". الطائفية لحالها والسياسة لحالها"إسالمية أو مسيحية،   

مظاهرات    .  يبدو لي أني سأشتغل في السياسة في الجامعة     ":   مصر –عزيزة   
ولكن يبدو  .   بعد ذلك ال اعرف  .  ومجالت حائط ومؤتمرات وأمور من هذا القبيل        

".   لي أني سأقوم بشيء ما، سأنشئ جمعية أو سأدخل في حزب         



الحرب   ...شهادات لمراهقين ومراهقات  

أمر مدمر، وال يجوز أن تكون أسلوبا يتبعه    الحرب  ”:لبنان  – أشرف
، فالكل  ربحانا وال أحد يخرج من الحرب. اإلنسان ليحقق أهدافه

.”خسران
 الحرب تعبير عن خفة العقل، ويجب أن ال تحصل  ”: لبنان  – دانة 

" .أصال 
أحب العالم يكون محل سلم، ولو . حرب شيء فظيعال ”:اليمن  – نداء 

آان لي دور لكنت أدعو للسلم ال أحب أن يتحارب الناس، مسلمين أو 
." غير مسلمين

الحروب سيئة وتدمر مجتمعا وأجياال، وتؤثر على   ":  البحرين  – نورة
، "األجيال القادمة



الحرب ...شهادات لمراهقين ومراهقات  

أن تكون لدي قوة خارقة إليقاف  أتمنى  ”:لبحرين  ا–ياسمين 
فاألسباب التي تقوم عليها تافهة،  وهي تدمر وتقتل . الحروب
".وتخرب 
السالم، وأن يعيش أبناء آدم بال آذب وال  أتمنى  ”: المغرب –  ابتسام

نفاق، وأن يتمنى اإلنسان لغيره ما يتمناه لنفسه، وأن يطلب الخير 
". ألخيه اإلنسان المسلم والنصراني واليهودي، والكل سواسية 

... نحن نعتاد على مشاهد القتل في وسائل االعالم”: مصر  –وردة 
بعد قليل سنشعر أن ما يحصل أمر طبيعي، وأنه من العادي أن نسمع 

أعتقد أن افظع شيء هو أن . أن عددا من األشخاص ماتوا في مكان ما
".يصبح موت الناس أمرا عاديا 



اميرآا والحرب ...شهادات لمراهقين ومراهقات  

أمريكا لم تحارب أفغانستان ألنها هاجمت البرجين،    " :ليمن ا–خالد 
".بل ألنها تريد فرض سيطرتها االستعمارية على العالم

إن سبب الحرب هو سعي الدول القوية للسيطرة على  ”:اليمن –تهاني 
 ".الدول الضعيفة

أآره الحروب ألنها مآسي إنسانية لكنني أدرك  ”:البحرين   – جاسم
أنها واقع ال بد منه، وال أدري إن آان لها نهاية في المستقبل 

أمريكا بلد رائع وحر، لكن الناس فيه ساذجين وشعبها  ... القريب
وبالنسبة إلى سياستها الخارجية ال تعجبني ألني عربي وهي   . منغلق

ولو وضعنا دولة عربية محل أمريكا، سوف . تراعى مصلحتها 
". تتصرف على النحو نفسه 



فلسطين    ...شهادات لمراهقين ومراهقات  

الحرب بعض األحيان ضدنا، آما بالنسبة إلى ":البحرين   –حنان  
".أمريكا معادية للعرب والمسلمين وتساند إسرائيل. فلسطين

الناس يموتون واألطفال : ال يوجد حرب جيدة اآلن   ":مصر –نادية 
ولكن أحيانا تكون  . والنساء يموتون ويتشردون، وتدمر البيوت

مثال هل بإمكان الفلسطينيين أن يسترجعوا أرضهم   . الحرب ضرورية
".دون حرب؟

".إنها حرب من طرف واحد هو إسرائيل ":صر  م–سمية 
 إن المسألة مع إسرائيل لم تعد مسألة حرب، ألن : لبنان – أشرف

 .“ وأنا مع المقاومة.فلسطين دولة محتلة



السياسة  ...شهادات لمراهقين ومراهقات  
نشاهد . ما يحصل في فلسطين يدفع إلى الجنون   ": مصر – نرمين

. التلفزيون فنشعر بالرغبة في آسره ألنه ليس بإمكاننا أن نفعل شيئا
وزعوا علينا بعض البيانات التي . تبرعنا بمواد غذائية ومالبس فقط

يبدو لي أن الناس  . ماذا نفعل؟ ال أعرف. قمنا بلصقها في المدرسة
". يجب أن تتطوع وتساعدهم، ولكن هذا أيضا غير ممكن 

يؤثر في الوضع في فلسطين آثيرا، أبكي آثيرا عندما   ":لبنان  – دانة
لو أستطيع  أن . أرى مشاهد المجازر، وال أستطيع أن أشاهد التلفزيون

ولكني أشعر أني بعيدة جدا عن . أقوم بعملية انتحارية، فلن أتردد
". فلسطين
أتمنى أن أنضم إلى حرآة حماس وأقاتل في فلسطين  : " اليمن – خالد

". ألنه يقاتل ضد الكفارداي شهألن من يموت هناك يعتبر 



بن الدن  ...شهادات لمراهقين ومراهقات  

آما أعلنت أميرآا الحرب على أفغانستان، علينا نحن  أن          ":  اليمن –  هشام 
".نخوض حرب إسالمية على الصليبيين    

ما قام به بن الدن يشبه ما قام به عبد              يقول والدي إن      ”:  مصر   –   عمرو 
،  "الناصر عندما أمم قناة السويس       

 قوية وعنيدة وتعجبني ألنه تحدى          بن الدن شخصة  ": البحرين  –  سامية 
".   أقوى قوة في العالم،  أي أمريكا التي تساند إسرائيل          

صحيح أنه آسر   .  بن الدن ال يمت إلى اإلسالم بصلة  " :مصر    –فاروق     
وهذا حرام في اإلسالم    .   العنجهية األمريكية، ولكن ليس بهذه الطريقة      

". والدين
قد يكون عنده وجهة نظر في ما قام به، ولكن ليست هذه                 " : مصر     –عماد  

لقد اشتعلت الحروب في العالم، والمسلمون يعاملون اليوم     . الطريقة المثلى 
".   بشكل سيئ في آل مكان بسبب ما حصل    



السلطة   ...شهادات لمراهقين ومراهقات  

بأحبه  . أنا أآبر سلطة في حياتي هي سلطة أبويا ":مصر  –نادية 
طبعا بره البيت آمان فيه سلطة .  منه جدابأخافجدا، بس آمان 

".  مش سلطة شخصية  ديالمدرس وسلطة الحكومة وآده، بس
ولكن أيضا األب . أقوى سلطة هي سلطة الحكومة ":ر  مص–رندا 

".واألم يمكن أن يكونا سلطة في البيت، والزوج والحماة
. ويتحكم باألمور " آلمته ماشية"أبي هو الذي : "اليمن  –سالي 

". وعندما ال يكون موجودا، فإن أمي هي التي تتحكم بنا  
، الحكومة، العمدة، ...السلطة هي آبار البلد ": مصر –إلهام 

" .الخ..المأمور
".في مصر المجتمع هو السلطة: " مصر – أمير 

 



السياسة  ...شهادات لمراهقين ومراهقات  

نحن . ليس آل ما نقوم به صالحا ومبررا بالضرورة: "تونس   –حنان  
".بحاجة إلى من هو أآبر سنا منا لكي ينصحنا ويقول لنا ما يجب فعله  

االمتثال لسلطة الوالدين دون نقاش، حتى لو يجب  ”:ليمن  ا– سالي 
". نزعل"قد . لم نكن مرتاحين لقرارهم،  حتى إن تعرضنا للصراخ

.“ولكن همهم هو مصلحتنا، وعندما نكبر ندرك أنهم آانوا على حق  
السلطة التي تكون أرفع مني احترمها؛ هي التي   ":البحرين  –وليد 

هناك أشياء غلط تأتي من . تفرض رأيها علي واحترمها وأتناقش معها
". عندهم، ولكن أنا آنت أخضع لهم ألنهم أآبر مني  



السلطة   ...شهادات لمراهقين ومراهقات  
هناك أمور .  من يمثل السلطة أن يكون عادالعلى” : اليمن –  ندى

: هذا عندي اسمه حب التملك . نرغم  على القيام بها دون اقتناع
أنا لست مع . شخص يريد أن يملك آل شيء حتى ما ال يخصه 

 .“االمتثال المطلق للسلطة
النظام ضروري، ولكن ال بد للحاآم أن يحكم  ":مصر  –إلهام 

)".العدل والمرونة(بالمعروف 
عندما تكون السلطة على حق، ولكن الطاعة واجبة ” : مصر  –نادية 

.“يجب مقاومتها " مفترية"عندما تكون 
هناك بلدان يختار  . السلطة تختلف من مكان آلخر   ":مصر  – عماد 

. فيها الشعب سلطته، عندها يكون مفهوما أن يلتفوا حولها ويؤيدوها  
. ولكن لو أن السلطة غير منبثـقة عن الناس، بل هي مفروضة عليهم

". فهذا يعني انه لن يطيعوها إال إذا آانوا مضطرين أو خائفين 



السلطة   ...شهادات لمراهقين ومراهقات  

السلطة اعتباطية وتعسفية دائما، وما ينقصنا هو ”:  تونس  – أمين
على سبيل المثال . ال يوجد حوار عندنا، ال يوجد من يصغي . الحوار

".الشرطي ال يسمعك أبدا، إنه يضربك أوال 
السلطة هي القاضي، الشرطي، الحرس الوطني، ” :تونس  – نضال 

، وآل من يرتدون "على القرآن"وآل من يؤدي قسم الخدمة العامة 
وهؤالء آلهم تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية من  .  رسميةبدلة

الشرطي يتصرف على هذا النحو  . "أجل حمايتنا، وحماية اآلخرين منا
ال لتالفي أن يموت الشاب إذا وقع حادث، بل ألن البالد تعتمد على   

 .”هذا الشاب من أجل بناء المستقبل



السعادة والنجاح  ...شهادات لمراهقين ومراهقات  

أن يكون  . السعادة هي أن يكون اإلنسان بال مشاآل           :  " المغرب   –  عزيز  
".مستقرا في عمله، يأآل ويشرب  هنيئا، وال يشكو حتى من صداع           

عندما نحقق أهدافنا نكون . السعادة هي تحقيق األهداف ":  الجزائر  –لمياء 
 سعداء، على مستوى حياتنا العاطفية، والمهنية، وعلى مختلف المستويات    

" األخرى 
.النجاح جزء من تحقيق أهداف أآبر ومستقبل أحسن ":البحرين   –خالد 
 .”نجد عمال مستقرا وأجرا جيدا النجاج هو أن  ”:  الجزائر  –نيلى 
.”النجاح هو أن نتمكن من تحقيق أحالمنا حتى النهاية ":  الجزائر –ساره 



الهجرة ...شهادات لمراهقين ومراهقات  

 .“أريد أن أسافر من الريف إلى القاهرة أوال         ”:  مصر –  إلهام  

.  ألف الدنيا، وبعد آده استقر في مصر           عايز  : " مصر -عمرو   
أتوظف وظيفة جيدة، واآمل نصف ديني أتزوج بنت حلوه                          

، وقلبها علي وعلى أوالدنا، وتساعدني                     وحنينة      ودمها خفيف      
زوجة تحب، وتعرف آيف            . وتساعد أوالدها على العيشة           

". تعيش  


