
 
 منظور نسوي منالسالم 

 
 ابأيلين كت  

 
ن المفهوم اإلنساني ال يختلف بشكل مبدئي ع ،نسويمن منظور  ،مفهوم السالم الحقيقيإن 

معظم عليه ويتفق  ،أفهو مفهوم شامل مكثف يحتوي على أبعاد مختلفة، ال يتجز   ،الكلي للسالم
لجميع التناقضات القائمة ما بين  يجسد الحل العادل واألمثلألنه  ،الشرفاء من نساء ورجال

ويحقق الظروف الموضوعية والذاتية للسلم والتنمية  ،وما بين فئات المجتمع الواحد ،الدول
إذا  ،فالسالم  .هذا التعريف هو تعريف مثالي للسالمن إيمكن القول   .المجتمعأفراد لجميع 
االنسجام  ول  المتنازعة، وأيضاا طراف أو الدالعالقات المتكافئة بين األ ن أوالا يَؤم   ،تحقق

السالم يتسم بغياب العنف ألن  ؛وبين الرجل والمرأة ،الداخلي بين الفئات االجتماعية المختلفة
كما أنه   .وينهي الخالف ليسود الوفاق واألمن واالستقرار والتنمية ،والخوف والكراهية والعقاب

من بناء القاعدة الضرورية الستدامة  نتمك   ،أو في مراحل متدرجة ،تاريخيةسيرورة في يتم 
نظام سياسي ديمقراطي  بدعم من ،االجتماعية من خالل تحقيق المساواة والعدالة ،االستقرار

 .ويخدم مصلحة المجتمع بكل فئاته ،للموارد عادالا  يحقق توزيعاا 
 

 ،تحديد أوالا التي أود أن أستخدمها للسالم كمرجعية ل ،أو التعريفية ،أحد األطر المفاهيميةهذا 
 :على هذا المفهومبناءا كيف وفي أي ظروف يمكن أن يتحقق؟  ،أسباب غياب السالم، وثانياا 

ولكن هنالك  ،ليس موجوداا  هألن، سهلةه نعاإلجابة  ؟أي منطقة في العالمهل هنالك سالم في 
ألن األنظمة التي  ،تفاوت في مستوى العنف والكراهية والخوف واالستقرار والتوازن في العالم

ر صد  ألنها ت   ،استقرار نسبيتتمتع ب ،كآلية للنفوذ واالستغالل تنشر العنف وتستخدمه
وتستفيد من العنف والفوضى التي تنشرها في بلدان  ،خارج منطقة حدودهاى لإالتناقضات 

                                                 


 .في جامعة بيرزيت في فلسطين المحتلة أةومديرة معهد دراسات المر  ،أستاذ مشارك في علم االجتماع 



اه إذا أخذن ،يمكن فهم ما يحدث اآلن في الوطن العربي وفلسطين ،فعلى هذا األساس  .أخرى
 .وكيف يمكن أن يتحقق ،كمثل لفهم أسباب غياب السالم

 
وقت  في وبخاصة ،نسويةال ألبعادااإلنساني ال يعني غياب و الشامل  وم السالممفه لكن  
من على النساء ووطأة  مأساويةأكثر أبعاٌد ألن الحروب والنزاعات لديها  ،ب والنزاعاتو الحر 

 ،السوريات والعراقياتالنساء فإن  ،في بعض المجتمعات العربية حديثاا  نرىفكما  . الرجال
الوطني والقومي العام  بسبب العنف ،أوالا  مريراا  واقعاا  نيعش ،الفلسطينيات وكما عرفنا تاريخياا 

 ودرجات ولكن بأشكال ،كل من النساء والرجال لهتعرض يالذي  ،حد ماإلى  ،والطبقي
 غياب القيم اإلنسانيةوذلك بسبب  ،على النساء ياا إضاف عبئاا شكل ي عنفهنالك  ،ولكن؛ مختلفة

اقتالع األسر من فتشتيت و  . خصوصية للنساء التي تشكل ،واألخالقية للحروب والنزاعات
كل ما هو  فيهت فقدهن خوف العنف و ال من ألشكال   خاصةا  ض النساءيعر   ،حمايتهامساكن 
أو  ،تعرضهن للسبي بسبب ،جسادهنألوقدسية  من حماية واستقرار وكرامة واحترامإنساني 

على  السيادةيفقدن واألهم من ذلك،  . أو االغتصاب ،الخطف أو ،االستغالل الجنسي
أهم مزايا التي تمثل  في التنقل تهنحريو  ،ما يعزلهن ويعيق تحقيق تقرير مصيرهن ،أجسادهن

األبوية االستعمارية و  ضمن المنظومةوهذا نتيجة لكونهن مستضعفات  ،االستقرارعدم 
المادية والمعنوية  لمواردعدم ملكيتهن لإلى هذا إضافة   .الهرمية للمجتمع والعائلةو كورية ذالو 

 تركت  ف . من مواجهة ظروف الحرب والنزاعات نوتمكنه ،األساسية التي تجعلهن مستقالت
أو  ،قتله أو ،استشهاده في حال المعيل غياب الرجلل إما ،أو دعمإعالة دون أي  النساء
ما  ،في الحرب مشاركتهأو  ،اعتقاله ضمن عالقات القوة  األساسيهو العدو  الرجليصبح وا 

فتكون   .وسيادتها حريتهافيستعبدها ويستغلها ويستبيح عرضها ويفقرها ويسلب  ،والفوضى
االجتماعي واالقتصادي  األمانشبكة  خسارة المرأة على كل المستويات بسبب انهيارالنتيجة 

لحاجات النساء  هنالك إهمال  .في المرحلة الحالية مثل ما يحدث في مخيمات اللجوء ،لديها
ففي  . وحدها للتعامل مع الظروف فتترك ،تهميشفي ظروف النزاع والحروب، وزيادة في ال

غياب سبب ب حاضراا والنوع االجتماعي بأبعاده السلبية  يصبح البعد النسوي ،الحاالت ههذ
  .وتركيباا  عمقاا  على النساء أكثرأبعاده  ألن ،وعبئاا  تأثيراا  أكثر النسويالب عد ويكون  ،السالم



كجزء ال حقوق المرأة ن العيش الكريم ويضمن يؤم  سالٌم حقيقيٌّ كيف يمكن أن يكون هنالك ف
 ؟واألمنفي مراحل عدم االستقرار وغياب السالم  وبخاصة ،اإلنسانمن حقوق يتجزأ 

 
واستقرار وتنمية إذا لم يكن سالٌم يمكن أن يكون هنالك  فال ،أال يتجز   مفهوم السالمأن  ابم

يمك   ،مصيرهامن تقرير  األوطانن ي مك   على المستوى السياسيسالٌم داخلي  هنالك  ن الشعوب و 
سالٌم على المستوى في القرار، وال يمكن أن يكون والمشاركة  ،نفسها ورغباتهافي التعبير عن 

والعدالة  على أساس النوع االجتماعي والطبقة والعرق إذا لم تتحقق المساواةاالجتماعي 
وعندما  ،تسود عالقات االستغالل الرأسمالي عندما وال وجود لسالم  اقتصادي  االجتماعية، 

يحقق  وطنياا  فالسالم الحقيقي يتطلب نظاماا   .سلعة في اقتصاد السوقإلى  اإلنسانيتحول 
 وعدالة اجتماعية، بين كل فئات المجتمع مساواةال هتسود في اجتماعياا  اا ونظام تقرير المصير،

تؤمن للفرد حرية التعبير والمشاركة والفرصة لتحقيق وديمقراطية داخلية  في توزيع المصادر،
ه على المستوى يمكن تحقيق ،وفي تكاملها فقط ،مختلفةأبعاٌد فالسالم له  . اته وخياراتهطموح

 .الداخلي والخارجي
 

ما بين أو  ،بدون عالقات استقرار دولية يسود السالم الداخلي ال يمكن أن ،على مستوى آخر
على  ،بشكل غير متكافئو  ،تعكس نفسها أيضاا  بين الدول متكافئةغير الالعالقات ف ،الدول

 . والرجال والنساء ،وما بين الفقراء واألغنياء ،مستوى السالم الداخلي ما بين الفئات االجتماعية
 وأهمها التعليم ،وخصخصة الخدمات االجتماعية ،فهيمنة النظام الرأسمالي في اقتصاد السوق

 ،من خالل مأسسة الفقر بنيوياا  ،والفقيرة المجتمعات المستضعفةلدى عت المعاناة وس   ،والصحة
البطالة فإن  ،المستدامةللتنمية األلفية  ريرتقا عيد  تكما  ،بشكل بسيطحتى في ظرف تقلصه 

نجحت كآلية في  ،البنيوية بسبب اعتماد اقتصاد السوق وتهميش القطاعات اإلنتاجية
الظواهر لها أبعادها االجتماعية على  هذهكل  . الفقر والمعاناة والبطالة ةاالستمرار في ظاهر 
في البحث  على النساء فبطالة الرجال تشكل عبئاا  ،والنساء بشكل خاص ،الفقراء بشكل عام

كرامتها، أو تزيد من حساب وفي بعض األحيان على  ،هاعلى حسابتكون عادةا بدائل عن 
 ،بال رحمة يديره الربحالذي  السوق فاقتصاد  .العائلة استقراروعدم  ،األسريحدوث العنف 

بأسلحة فتاكة لزيادة أرباح  والدمار القتل أهمها ،الرأسمالي يستخدم أبشع الوسائل للتراكم



، أو برواتب زهيدة أو استغالل الطبقة العاملة ،وتدمير حضارات الشعوب ،مصانع األسلحة
 .ذلك من أمثلةلى ا  و  ،بالبشر واألعضاء، أو تجارة الجنس اإلتجار

 
 ؟عن غياب السالمالمسؤول من 

 ،بعد الحروب العالميةو  5491عام الفي  منذ تأسيس هيئة األمم ،لم الدوليعلى مستوى الس  
 اتفاقيات إلىللوصول  من خالل الحوارالرئيسة هو حل النزاعات  اف تأسيسهاكان من أهد

هل ف  .األمن كقاعدة ضرورية للتنميةيتم تحقيق و  ،طراف المتنازعةاأل هابعادلة ترضى  سالم
بهدف  واالستقرار ،واألمن، الدوليوالعدل كمؤسسة دولية هدفها التوازن  ،استطاعت هيئة األمم

ذا لم ؟األهداف التي تشكلت على أساسهاأن تحقق  ،التنمية  ما هي األسباب ،تنجح في ذلك وا 
يمكن عرضها بإيجاز لفهم أسباب غياب  عدة هنالك قضايا ؟ها من ذلكتوالظروف التي منع

 .السالم
 
 ،الغنية والفقيرة الدول ينب عالقات غير متكافئة تسود ،كما تعرفون ،الدولي على المستوىف

 وبين ،األوروبية بامتداداتها الشمالية أمريكا هاهيمن عليالتي ت المركز وبالتحديد بين دول
هيمنة واستغالل دول نتيجة  ،المستضعفة الجنوب دولالتي تتمثل ب األطراف المحيط أو
 .المركز لها

 
على مستوى السالم الداخلي ما بين  تعكس نفسها أيضاا  ،متكافئةغير الهذه العالقات الدولية 

 نموذجوتثبيت  ،ومن خالل تعميم عالقات العولمة ،ففي العقد األخير . الفئات االجتماعية
الخصخصة وانتشر نموذج  ،الطبقي االستغالل زاد ،الليبرالي الجديد السوق بشكله اقتصاد

ى مستوى التعليم تدن  ف ،وباألخص النساء ،للخدمات االجتماعية التي يستفيد منها الفقراء
وأصبح  ،واستبدلت بقيم استهالكية ،األخالقيةالقيم  وانهارت ،وزاد الفقر ،والخدمات الصحية

القوة  ففي مثل هذه المنظومة من عالقات . للنمو والتطور األساسيالسوق هو المحرك 
في بدورها  القيام   ،العالقات في قراراتها التي تعكس هذه ،األمم هيئةل يمكنكيف  ،والهيمنة

تعكس و  ،القطب الواحدهيمنة التي تحمي  ،المؤسسةكيف يمكن لمثل هذه  ؟تحقيق السالم
المؤسسة  هذه؟ كيف يمكن لمثل عادل بين المتنازعينتحقق السالم الأن  ،الحقائق التاريخية



 العام أميناا  أمينهايكون ال عندما  وأ ؟أن تكون عادلة ومالياا  سياسياا  أمريكا ليهاهيمن عالتي ت
كيف  :فمثالا  ؟لمطالب الغربفينحاز المستقلة إلرادة السياسية اوال يمتلك  أو موضوعياا  وصادقاا 

بتوصيات لجنة التحقيق الدولية  ثقة في مؤسسة توصي بأن ال يتم األخذاللدينا تكون يمكن أن 
(International Board of Inquiry )األمم في قطاع هيئة لمرافق  حول استهداف إسرائيل

الدولة وهي  ،الدولية للجنة حقوق اإلنسان مندوب السعودية رئيساا قبول تعيين أو ، غزة
على إسرائيليٍّ  أو تعيين ،يومياا من نساء وأطفال  اليمنيين المدنيين مئات قتلالمسؤولة عن 

شكل السالم  فما هو !؟واالستعمارآباء االستيطان وهم الدولية لجنة االستعمار واالستيطان 
وتترأس  ،تجتمع القيادات الغربية للتعامل مع قضية هجرة السوريينعندما  اإلنسانوحقوق 

 ،الحملة ألمانيا بسبب شيخوخة مجتمعها وحاجتها لتعويض اليد العاملة من شباب سوريا
كيف يمكن أن يتحقق السالم عندما  ؟إنسانيةتتعامل مع القضية كقضية و  ،تفرغها من شبابهال
وعندما يتم استخدام التنوع الديني والثقافي  ،يتم احترام االختالف الثقافي والحضاري ال

وبعدها ساووا بين  ،قبل عقد من الزمن أصبح اإلسالم إرهاباا  ؟والطائفي لهدم الحضارات
إنشائه كأداة لتحقيق مشروع بالذي قاموا  "داعش"المقاومة واإلرهاب، واآلن يستخدمون إرهاب 

ما هو جميل  فيتم سحق كل   ،حضارتهاويمحو  ،المجتمعات العربية واإلسالمية سياسي يفتت
 فرحنني إفتنظر إلى الوراء وتقول  ،معنى حتى ال تتذكر األجيال الشابة القادمة ثقافتها ووذ
وألنها بالد االستقرار والفرص والحياة  ،إلى أوروبا كسوري أو عراقي ألنني هاجرت جداا 

عدم معرفة أن هذه و  ،الذي يعيشه السياسي وال يستطيع فهم الواقع بسبب االغتراب ،األفضل
خطف كل ما فيه كيف يمكن أن يتحقق السالم في عالم تم   .الدول هي أساس محنته ودماره

 ؟ية وجمالية وثقافيةقيمة مادذو هو 
 

أي  :مثالا  فنتساءل ،قضية تاريخيةمع أنها  ،قضيتنا الفلسطينية ال يمكن أن نتجاهل ،وبالطبع
مع الكيان الصهيوني التوسعي الفلسطينيون يقوم بها سلمية سالم سيتحقق في ظل مفاوضات 

جاء ليقتلع الشعب  ،بأنه استعمار استيطاني كولونيالي أعلن مشروعه السياسي منذ نشأته الذي
شروط المفاوضات واالتفاقيات تم االلتزام ب بل فحسب،ليس هذا  ؟ ويستولي على األرض

واعت ِبرت  ،االحتاللبشكل مبدئي على حساب طموحاتنا ورغبات شعبنا في المقاومة ضد 
سالم يمكن أن يتحقق في ظل عالقات القوة السائدة التي يتم فيها دعم  فأي  .  اا إرهاب المقاومة  



يتم و  ،ه ضد الفلسطينيينمعاقبته على جرائمتم توال  ،الكيان الصهيوني كبوليس للشرق األوسط
الفلسطينية الديمقراطية إقامة الدولة في  المتمثل استخدامه لضرب المشروع الوطني الفلسطيني

في الدفاع عن  لضرب المشروع السوري والعراقي واليمني وأيضاا  ،سيادةالالمستقلة ذات 
النفاق  هوضحك ويبكي في آن واحد ما ي   . من هيمنة القطب الواحداستقاللية أوطانهم 

والتي شاهدناها في اجتماع هيئة  ،في وسائل اإلعالم الغربية التي نشاهدها يومياا  والوقاحة
السبعين عندما قام أوباما بكل اعتزاز وكبرياء بالتحدث عن قيم الديمقراطية واإلنسانية  األمم

 لحل النزاع،يراني الغربي كأسلوب ويمجد بالحوار اإل ،القانون والعدالة االجتماعية وسيادة
لحضارات لضرب ا كنظام في شن الحروب واستخدام جماعات تم خلقها خصيصاا دوَره غفل ي  و 

 .وليبيا ،سوريا، والعراق، واليمناآلن في  يحصل العربية واإلسالمية كما
 

لهذه إمكانية هنالك ف ،من المفترض أن ال تعيق هذه الصورة تحقيق السالم واالستقرار ولكن
شعوب  ةمقاوم بحيث تسقط هيمنة القطب الواحد نتيجةإعادة إنتاجها تم تو  ،تتغيرقات أن العال

الذي يستخدم الطائفية والمذهبية  ،االستعماري الكولونيالي العربية وفلسطين ضد المد   دولال
فهذه األدوات هدفها الرئيسي هو تفتيت المجتمعات   .والتكفير واالستغالل بتشكيالته المختلفة

الذي  ،في شكلها الليبرالي الجديد ل جديد من العبودية الكولونياليةعوب لشكإلخضاع الش
عادة تقسيم نفوذ المجتمع الدولي الستغالل الموارد  ،رأس المال تراكمزيادة يهدف إلى  وا 

يكون  واقع جديدم لخلق عم  النزاعات وت   تتعمق ،وفي هذا السياق  .األساسية لدول الجنوب
فعدم خضوع الدول المستضعفة .  الرأسمالية (آليات) إلعادة تفعيل ميكانيزمات جديداا  مصدراا 

يشكل  ،قوى التحالف الغربي ،أو ما يسميه اآلن في الخطاب الحربي ،إلرادة القطب الواحد
متكافئة بين وغير المتساوية غير الوتعميق العالقات  ،الستمرار وتصعيد الصراع بنيوياا  سبباا 
 .ليستمر النزاع والصراع والحرب ،مع الواحدوفي المجت ،الدول

 
 ،المرحلة هاقتصادياتها في هذوتمكن  إنتاجهاأزمتها وتعيد  الرأسمالية تجاوزتكيف يمكن أن ف

 التي من خالل ،المستضعفةالتابعة و  على الدول الرأسمالية شنهات التي حروبإال من خالل ال
من خالل سرقة  ،وتدمير الحجر بما فيه التراث الحضاري ،قتل البشر منها ،آليات مختلفة



إال  ،واستغاللها مثل البترول وما إلى ذلك بين القوى الغربية المواردإلى توزيع  ،وبيعهااآلثار 
 .بالبشر والتجارة بالجنس واإلتجار، التسلح من خالل اقتصاد

 
 ؟بمنظور نسوي وكيف يمكن تحقيقه ؟ما هي شروط السالم

 ،العالمية والهيمنة الرأسمالية ،من خالل ضرب القطبية الواحدة إالمن المؤكد أن السالم ال يتم 
ل البشر إلى سلع تباع وتشترى في سوق العبودية بأشكال وشكل اقتصاد السوق الذي حو  

تتمحور حول االستغالل البشري والطبقي والجنسي والثقافي  ،في جوهرهاقديمة  هالكن ،حديثة
 من خالل ،جديدةفي أشكال  المضامين الرأسمالية ت رجمتفقد   .واالجتماعي والسياسي

العمل  بأبشع ظروفو  ،بالبشر واالستغالل الجنسي، واالستغالل الطبقي لليد العاملة اإلتجار
هكذا تم إفقار  . دول المركزلتراكم رأسمالي تؤدي إلى و  تدر دخالا استثمارية في مشاريع 

الوطني واالجتماعي سياقه عن  ليصبح مغترباا  فك ارتباط الخطاب الحقوقي للمرأةو  الشعوب
 .العبودية الجديدةفي أسواق بالمرأة  اإلتجار، وتم والسياسي

 
من خالل خلق آليات محاسبة للمجتمع الدولي الذي  أن نقاوم ،نا على المستوى الخارجيعلي

 وعلى مستوى داخلي لتحقيق التنمية . لتهميش القضية الوطنية المعايير المزدوجةيستخدم 
ونتحرر لقيام الدولة  ،االستعمار االستيطاني والكولونيالي ضدمن المفترض أن نقاوم  ،والسالم

تحقيق تنمية  أيضاا علينا ولكن  ،على تراب فلسطين كاملةالسيادة الالفلسطينية الديمقراطية ذات 
حق ه الفلسطيني  اإلنسانتعطي  ،وعادلةتكون رحيمة  وأيضاا  ،أرضهعلى  اإلنسانت مة تثب  مقاوِ 

ليس في ظل اقتصاد السوق الذي  ،ير وتقرير المصير وتحقيق خياراتهفي المشاركة والتعب
يرفض االستغالل الداخلي  ،نفسهعلى معتِمد ولكن من خالل اقتصاد  ،يستغل البشر والحجر

ا  ،والخارجي من الرجل  ويفك ارتباطه من اقتصاد االستعمار لتحقيق اقتصاد وطني يعطي كال 
 .في العيش الكريمحق ه والمرأة 

 
التي هي  ،أن نواجه البطريركية الداخلية كمؤسسة في أبعادها الشاملة علينا أيضاا  ،وأخيراا 

 ،تحقيق كل حقوقها السياسية واالجتماعية واالقتصاديةف.  دور المرأةتهميش  نعمسؤولة 
تحقيق  من خاللف . قادرة على تحقيق ذاتها كجزء أساسي للسالم الداخلي في المجتمعيجعلها 



هويتها الذاتية وكرامتها بفي كل المقاييس، وعدم المس  رغباتها وتأكيد إنسانيتهاحقوقها و 
 .لتحقيق السالم العادل للنساء والرجال األساسيةالقاعدة  ،واقعياا  ،هذا يشكلإن ف ،اإلنسانية


