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 المقاومة .. السالم .. المرأة

 
 خلود المصري

 
 مقدمة

البعد  إلى والا أ التطرقال بد من  ،ضية الفلسطينيةوعالقته بالق للحديث عن السالم ومفاهيمه
في ظل المتغيرات ف . ونتائج تلك العالقة على الساحة المحلية ،الدولي وعالقته بالقضية

عن رؤيا من الصعب صياغة موقف يعبر  ،والدوليةالمحلية  تينالساحفي  الدائمة والسريعة
العالم  خيرة على مستوىاألحداث والتطورات األفالكثير من  ،سياسية تتحرك نحو السالم

عند الحديث و   .هي المصالح كل السياساتك الفعلي لن المحر  أثبتت أ ،والوطن العربي
والمرأة الفلسطينية بشكل  ،لفلسطينية بشكل عامعن البعد الدولي وأثره على القضية ا

ال بد من ، "تدويل الصراع"و أ" تدويل الحل" ـمقاربات كبما في ذلك من أفكار و  ،خاص
على السياسات الدولية تجاه  -زال تؤثرتال و -عين االعتبار عوامل عديدة أثرت ألخذ با

برز يكون من أقد بما في ذلك القضية الفلسطينية، و  ،المتعددة واإلقليميةية المشاكل الدول
 .تغيرات عامل الزمنمهذه ال

 
 البعد الدولي والسالم

حقوق عن الديمقراطية و تحدث ي ،شكل خاصالواليات المتحدة بو  ،لم يعد الغرب بشكل عام
 . األخرىمصر وبلدان الربيع العربي في سوريا و بعد االضطرابات التي حصلت  اإلنسان

، انسحاب مستوى العالم والوطن العربيخيرة على األ حداث والتطوراتقد أثبتت األو 
 ،"الربيع العربي"طورات رافقت ما جرى من تو   .المجردة لصالح المصالح والمبادئفكار األ
 إسقاطعند لذا،   .سقوط الكثير من الشعارات على مستوى الدول أكد ،استمرت حتى اآلنو 

ي تالته اه وأجندمصالحن العالم يسير وفق أنرى  ،قة على القضية الفلسطينيةالفكرة الساب
، والعالم السياسات تلتقي أو تتباعد مع السياسات الفلسطينية وتلك ،يبني عليها سياساته

نهم ن أليالفلسطينيمع  ما وقفذا إيهمه لن و  ،القرارات الدولية أو المبادئ إلىيلتفت  هنا ال

                                                           
 سابقا نابلس بلدية مجلس في عضو واالجتماعي، النسوي المجال في ناشطة. 
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منذ بداية المشكلة و  ،واضحاا لقد كان   .م الأ تحت االحتاللزال  امالشعب الوحيد الذي 
 .ترسم سياسات الدولي التي المصالح فقط هن أ ،في نهاية القرن التاسع عشر طينيةالفلس

 
نحتاج ، و هياتيمن البد وهو أهميةقل ال ي ،خرآن نبني أمراا أنستطيع  ،االعتباروفق هذا 

 اا استنكار ر ما أثا ،تخالفه ات الفلسطينية المتبعةالسياس ألن هنا والتأكيد عليه هذكر  إلى
كان العالم ذا إنه إهية تقول يهذه البد . السياسات البعض حول صانعي تلك لدى اا كيتشكو 

نها أ أساسفمن العبث طرح القضية الفلسطينية على  ،المبادئال فقط  يتعامل بالمصالح
على  إالبد من طرحها بقوة تؤثر على مصالح الدول التي ال تتعامل  بل ال ،حق فقط
بذل ل ،وصناع القرار السياسيين الفلسطينيين أنظارن يلفت أهذا الواقع ال بد  . القوة أساس

بحيث تضطر تلك  ،امتالك القوة المؤثرة على مصالح العالمى لإوالسعي  ،كبرأمجهود 
، وهكذا  .امصالحهللحفاظ على  دول للتعامل بشكل مختلف مع القضية الفلسطينيةال

 .على التعامل معنا بما يرضيناخرين اآلجبار القوة المؤثرة الكافية إلك ن نمتلأفالمهم 
 
لى استجداء الحلول القائم ع والتحرك ،الدوليالبعد  يصبح طرح فكرة ،ضمن هذا السياقو 

القوة كمن يلقي بممتلكاته بين  فكرة تدويل الحل دون عرض لمقومات تبدوو  . ثقيالا  عبئاا 
 األممالحركة الدبلوماسية المجردة في ساحات  فيما تؤدي ليحافظوا عليها،خرين اآلأيدي 

، فالرهان على المجتمع الدولي، للفشل كما هي في الواقع متجدداا  المتحدة وغيرها نموذجاا 
 ،األرضعلى فعلياا التي لم تستطع الرباعية التعامل معها  وعلى قرارات األمم المتحدة

ودون وجود أوراق قوة، ليس لها وزن  ،فلسطينيل الغربية، دون وجود فعل وسياسات الدو 
ى لإوالسعي  ،وتأثيرهالبعد الدولي  أهميةمن  التقليلهذا ال يعني   .في الميزان االستراتيجي

تاريخ و  لة من لحظة قرار التقسيم،القضية الفلسطينية ُمدو  ساس اإلفب ،سلميةبناء عالقات 
إعالن  كاتفاق اإلسرائيليوالجانب  الفلسطينيينات التي وقعت بين يلعالقات واالتفاقا

 القاهرة وطابا، اتفاقيات، ثم أريحا أوالا  -وباريس، واتفاق غزة ،المبادئ، واتفاق أوسلو
 ،على التواصل العالمي ودليل خير شاهد ،دمت للعالمية التي قُ العرب وكذلك المبادرات

 .تحقيق السالمى لإرغبة في الوصول  المسيرة السلمية الستكمالوالحرص 
 

 ثقافة السالم والمفهوم الدولي
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ال  جدلياا  يجعله مفهوماا  وهو ما ،اإلنسانيةمدلوالته بتعدد الثقافات و  تعدد مفهوم السالم
 ةداللالمصطلح له ن أحيث يحمل معنى األمن والهدوء، و نه أسوى  ،يمكن االتفاق عليه
سالميةسياسية وقانونية  ليس من السهل ف ،والمرجعية ر بحسب مقتضى النصفس  تُ  وا 

رؤيا من االتفاق الجزئي على الرغم على  ،صياغة رؤية عربية للمصطلحى لإالوصول 
سواء بين  ؛ثل في الحيلولة دون نشوب الحرب في الممارسة والسلوكتتم ،عالمية للسالم

الذي يمنع العنف البنيوي في  كذلك اإليجابيداخل الدولة ذاتها، والسالم  أو ،الدول
فهو يهتم بالعنف المرتبط . ..وُيصنف العنف البنيوي في دائرة الظلم االجتماعي ) المجتمع

وفرص  ،مثل التوزيع غير العادل للدخل ؛بالتناقضات االجتماعية البنيوية في المجتمع
عادة نتيجة فعل فردي ينشأ  والعنف البنيوي ال ،الخ.. والتمييز بين فئات المجتمع  ،التعليم

نما نتيجة لتراكم عالقات مجتمعية بغض ) بالمفهوم النسوي للسالم أيضاا عرف  وما، (وا 
نها مفاهيم دولية قد فرضت إفتلك المفاهيم للواقع الفلسطيني، مة ءمالالنظر عن مدى 

على النساء في الذي يمارس منظم الالذي تمثل بالعنف غير  (نفسها في ظل نظام العولمة
من في جلسته المنعقدة مجلس األقر أ جلهوالذي من أ ،والتهجير ،كاالغتصابلحروب، ا

مجموعة من التدابير التي  إلى الذي دعا فيه ،5201قرار  0222عام ال األولتشرين في 
 ،5888 ،5802 :في فترات النزاع المسلح، وما تالها من قرارات ةوالفتاة رأتحفظ الم
وتأكيد على حماية  ،قرار السابقوهي بمجملها متابعة لل ،0500 ،0529 ،5192 ،5881
ومشاركة المرأة  ،من العنف الجسدي والجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة واألطفالالنساء 

 .5201ووضع مؤشرات لقياس التقدم في تنفيذ قرار  ،في عمليات السالم
 

 والسالم اإلسرائيلي االحتالل
يختلف بمعناه بالنسبة  أبعادوما يمثله المفهوم من  ،األوسطأما السالم في الشرق 

كانت لديهم الرغبة ن ا  و ، فهم اإلسرائيليينخاصة بو  ،خرآجانب  أيعن  للفلسطينيين
نهاء حالة الحرب مع العرب  ،تسوية سياسية أوللتوصل لسالم  ، فهي رغبة والفلسطينيينوا 

إنما تولدت في  المتحدة، األمماستجابة لقرارات  أو إنساني أو لم تنشأ من منطلق أخالقي
وقد  . التي تخوض صراعها من أجل البقاء والتفوق إسرائيلإطار البحث عن مصلحة 

ن امتلكت عناصر القوة، فإن العرب لديهم عناصر قوة من نوع  ،أنهادركت أ  ؛خرآوا 
السير  لقت الرغبة فيهي التي خ أيضاا فالمصلحة  ،لذلك  .والنفط ،والغاز ،والسوق، المياه
 .الحل السلمي وتسوية الصراع نحو
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شرق أوسط في ظل للسالم  مختلفاا  تطرح مفهوماا  وأفكاربرزت رؤى  ،5181وبعد انتفاضة 

 إلى تدعو العرب باألساس أفكار، وهي أوسلووقد انبنى عليه فيما بعد اتفاق  ،جديد
والتجاوز عن الهوية،  -التعبيرصح ن إ-شطب الذاكرة  أي ؛التخلص من الماضي ونسيانه

 أي) باإلرهابوصفه  ما تمثم محاربة  ،ن يغذي تلك المشاعرأيمكن  كل ما واستئصال
شراك العرب  ،وقف المقاومة ومطالبة المقاومين باالستسالم وهذا  (. في محاربتهم أيضاا وا 

وقعت بعد )يتم تسليم بعض المدن إلدارة فلسطينية  نأب مقابل منحة لطريق سالم مزعوم
لم تلتزم ن إليها إ اإلسرائيليةن يعاد دخول القوات أذلك تحت التهديد مرات ومرات ب

عادة انتشار جيش ا( باألوامر والتنبيهات الذي يعيد  فهو المالك ،الحتالل حول المدنوا 
المتمثل في حزب  اإلسرائيليلليمين  اآلخرالمفهوم  أما . ترتيب تواجده فيها بحسب رؤيته

ن السالم الممكن أ ،مكان تحت الشمسنتنياهو في كتابه الذي عبر عنه بنيامين  ،دالليكو 
ن األمن واالستيالء أوبمقتضى هذا التصور اعتبر  ،هو سالم قائم على قوة الردع والحسم

ومن   .العسكريتدعم التفوق  أمنية إجراءاتن يتحقق من خالل أال بد  األراضيعلى 
 إسرائيل أن ،اإلسرائيلي االقتصادي لدى االحتاللالمجال في كذلك  المهمةعوائد السالم 

مؤشر  أعطاهاما  ،األهميةفي العالقات الدبلوماسية  قدمت العالقات االقتصادية على
 .ر التنمية البشرية لألمم المتحدةدولة على مؤش 581 بين 59حازت على مرتبة و  ،التطور

 
 السالم بلغة المقاومة

في  أما ،غالبية الشعوب تنعم به واستتباب لألمن، سلمهو بالمفهوم السياسي  السالم
هو والدفاع عن الوجود ويبقى استرجاع الحقوق  ،ربما تختلف النظرية المحتلة األراضي

 الحق ممارسة ما ألصحابيضمن من نصوص جاء في القوانين الدولية  وما ،بوابة السالم
جل أالتي تدافع من و  ،الشعوب إرادةوطني التي تمثل فحركات التحرر ال  .يدعو للسالم

 تستخدم المقاومة السلمية والمسلحة ،قضية عادلة للوصول للحرية واالستقالل والسالم
 .تمارسه قوات االحتالل ضد تلك الشعوبالذي ذالل اإلعنف و الكرد فعل على  أيضاا 

 
شرع حق مقاومة العدوان المتحدة العديد من القرارات والتوصيات التي تُ  األمم أصدرتوقد 

 األممتبدأ الديباجة من ميثاق  !؟ضد السالمكان فهل من شرع تلك القوانين  بكل األساليب،
نعيش في سالم ن أو  ،ن نعيش بالتسامحأنفسنا أوقد آلينا على ": 5191عام الالمتحدة 
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على شرعية حق المقاومة  كذلك من ميثاق األمم المتحدة 15تنص المادة و   ".وحسن جوار
ليس في هذا .. . "داهمها العدو بقصد احتاللهاذا إللشعوب من أجل الدفاع عن نفسها 

الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع من الميثاق ما يضعف أو ينتقص 
عشرات القرارات   ."المتحدة األمم" إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء اأنفسهعن 

تقرير  في المتحدة تؤكد على المبدأ الذي يقضي بأن حق الشعوب األممالتي صدرت عن 
لقد اعتمدت الجمعية  . مصيرها شرط أساسي للتمتع بسائر الحقوق والحريات األخرى

 العامة لألمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب قرارها
تعزيز  إلىويسعى العهد   .تاصو أ 529أغلبية بوأقرته  ،5199عام الالصادر ( 0022)

وحماية الحقوق التاريخية المدنية والسياسية التي هي أساس األمن ورخاء اإلنسان أينما 
 ها علىذات نصت المادة التاسعة من االتفاقية ، كمابين الرجال والنساء ةتفرقدون  ،وجد

وقبول  للالحتالالخنوع  يعني فهل السالم . اعتقاله تعسفاا  أوحد أعدم جواز توقيف 
 مصادرة الحقوق والحريات؟

 
 نضال المرأة الفلسطينية من أجل السالم

ن المفهوم السابق للسالم لم تخرج المرأة الفلسطينية من دائرته، فقد عاشت خالصة تجربة إ
ناضلت المرأة الفلسطينية ضد االحتالل فقد  . ومقاومة ومحطات كثيرة تعرضت لها

وكان لها دور قيادي في كل المراحل التاريخية،  ،ومن قبله االنتداب البريطاني اإلسرائيلي
وتقلبت بكل احترافية بين الدور  ،وعاشت الحياة الحزبية ،عملت مع التنظيمات السياسيةو 

صاحبة قرار في النشاط وتقدمت ونجحت بكل جداره، وكانت  ،والدور والنضالي األمومي
مقابلة ممثل سلطة االنتداب البريطاني وتسليمه  إلىواتخاذ قرارات مهمة وصلت  ،السياسي

فقد  ؛لكن الضريبة كانت غالية . في المرحلة الحالية وزارياا  مطالب سياسية توازي منصباا 
والشهادة، ومارس االحتالل  ،والمطاردة ،األسر ،ونالت من االحتالل ،تمت مالحقتها

وفي النضال  ،شكالوبكل األ ،ة في السلسلة النضاليةشاركت المرأ  .بشع الصورضدها أ
وكما شاركت المرأة الفلسطينية  . ثراا ُيذكر وُيوثق بصفحات التاريخأتركت يضاا أالمسلح 

، تطلعت نواإلنساتلك المراحل النضالية والسياسية التي حافظت فيها على األرض كل في 
الذي يضمن إعادة الحقوق  ،اليوم الذي تنشر فيه األمن واألمان والسالم الحقيقي إلى

لم تخرج عن   .السالم الذي يحقق لشعبها الحرية والعدالة وتقرير المصيرو ، ألصحابها
هدف جل أفالمرأة التي ناضلت وقاومت وتحملت االنتكاسات من  ،مفهوم السالم العميق
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السالم الذي ... أمل السالم  إلى وأبنائهاهو الوصول بعائلتها  ،لطريقواحد في نهاية ا
 .ضمنته جميع الشرائع والقوانين الدولية

 
شريك تصبح وهي التي بغياب ال ،بل كل الشعب ،ة الفلسطينية نصف الشعبل المرألم تمث

لم يجعلها تفكر كيف  ،األمانبالفقد والشعور بالقهر وفقدان  واإلحساسالكل، فالمعاناة 
  .من كل مقومات السالم حولها خال   الذي يدورن ألن يحيا بسالم، أاستطاع العالم 

لسالم، دفاعها ى الإهو بالنسبة لها طريق يؤدي  ،لحواجز ومواجهة المحتلى الإذهابها 
 ةماهيؤال عن سهنا يتردد ...  المحتل هو السالم أيديعن الشباب وتخليصهم من 

 !ُسرقت منه معاني السالم؟ أراضلتحقيق السالم في  اآلليات الممكنة
 

 الخاتمة
من القرارات  ليس مزيداا  المنشود،السالم في حتى تعيش  الفلسطينيةيلزم القضية  ما ،دولياا 

ولصالح الشعب المتحدة المتصلة بالقضية  األممتطبيق كل قرارات بل  ،واالتفاقيات
 .األرضعلى  والتنفيذ ومتابعة التطبيق ... 519و، 090و، 228الفلسطيني، منها قرارات 

 
قوة  أوراقوما لديه من  ،النضال والمقاومة أدواتوضع برنامج وطني يتبنى كل  ،محلياا 

نما ،على حسابها أو ،أداةمكان  أداةن ال تحل أو  . ةومتبناكخيارات شرعية  تستخدم كل  وا 
ويكون   .بما يخلق حالة من التكامل األدواربحيث تتبادل  ،بشكل متناغم ومنسجم األدوات

تمثل كل  ،ذلك كله من خالل تحكم تام من قيادة فلسطينية جامعة تحظى بشرعية الشارع
 أوتواجده، فتعمل هذه القيادة على رفع  أماكنقوى وشرائح الشعب الفلسطيني في كل 

بما يتناسب مع الحالة الراهنة  ،عدد منها معاا  أو األدواتهذه حدى إخفض وتيرة استخدام 
قليماا  محلياا  وينسجم مع التوجه العام لدى  ،ةالفلسطينيوبما يحقق المصلحة  ،ودولياا  وا 

المواثيق  أومع الدستور  الشارع الفلسطيني، وتكون القرارات مؤسساتية منسجمة تماماا 
 .وخارجياا  المنشود داخلياا  هنا، نحظى بالسالم  .الداخلية التي تم التوافق عليها


