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وواالحربب. االنساءُ  ٬،مةٍ مقاووَ  قصةُ   

االمصريي رراانيیة دد. بقلم     

  .2014 ااوولل تشريین 28 عّمانن. فيیالددلفيیا. جامعة االرئيیس. االخطابب

  عصيیبة. أأززمنةٍ  في نعيیشُ  نحنُ 

 غائبة للجنسيین االمنصفة االتشريیعاتت ووأأنن جًداا كثيیرةة االمرأأةة بحق االمجحفة وواالتشريیعاتت االقواانيینَ  أأننّ  نعلمُ  •

  وونوًعا. كًما ضعيیف االمؤسساتت في االمرأأةة تمثيیل ووأأنن

 في االشباببِ  بيینَ  بطالةٍ  نسبةَ  أأعلى سّجلنا فقد .ووتتزاايید تتفاقم جتماعيیةٍ ااالوو قتصادديیةٍ ااال مشاكلَ اال أأنن نعلمُ  •

– االعالم – بالمئة 23.2 إإلى نسبتهھا تصلُ   أأننّ  نتذّكر ووهھھھنا بالمئة. 13.9 االبالغ عالميّ اال للٍ معدّ بال مقاررنةً  

– كاننَ  االعربيّ  االشباببِ  مطالبَ  أأحدَ  – وويیبقى   االمفاجئ من فهھل "."ووااسطةٍ  ددووننِ   ووظظيیفةٍ  على االحصوللَ  

 من االنساء حصة تقّدرر االعمل؟ عنِ  عاططالتتٌ  االعربيیةِ  االمنطقةِ  في نساءٍ  أأرربعِ  كل أأصلِ  من ثالثث أأننَّ 

 منوو ٬،عديیدةة ددررااساتتِ  تتِ صدررَ  ووقد االعالم. في االنسب أأددنى إإحدىى يووهھھھ فقط بالمئة 2.25 بـ االعمل سوققِ 

 وواالقانونيیة ااالقتصادديیة االعواائقَ  مجموعة تعالج االدوولي٬، االبنكِ  عنِ  2013 االعاممِ  في صاددررٌ  تقريیرٌ  هھابيینَ 

      االعمل". سوققِ وو االعامم االعمل في االمشارركة عن االمنطقة نساءَ  تأأقصَ  االتي وواالثقافيیة
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ً  عديیدةة ددوولل توااجهھُ  ذذلك كل إإلى إإضافةً   • ً سيیّ اسيی تفّككا ً ووكيیانيیّ  ا – ا  وولبنانن. ووسورريیا٬، وواالعرااقق٬، ليیبيیا٬، 

– هھھھامة دديیمغراافيیةٍ  رااتتٍ تغيیّ  نشهھدُ وو  هھامساكنِ  من كاملة مجتمعاتت وومنهھا يیيینمالاال تهھجيیر تم 2011،٬ فمنذ 

     .يیعاني من أأوّوللَ  االنساءُ  تكان مّرةة كلِّ  ووفي ووااليیمن. ووليیبيیا ووسورريیا االعرااقق في

 االبلداانن٬، بعضِ  ووفي .عسكرييّ  صرااععٍ  في تشارركك أأوو ٬،حرببٍ  حالةَ  االعربيیة االبالددِ  نصفَ  حواالى تعيیشُ وو •

 االنكبةُ وو ٬،محتالً  نامنطقتِ  قلبُ  ززاالل ووما .ااألهھھھليیة وواالحرببُ  االعسكرييّ  وواالعملُ  االسالححِ  اانتشاررُ  ووااززدداادد ااتسع

   .مستمرةةً 

 نحن لنا بالنسبة جديید ال ذذكرتهھ٬، ما كل من .ووخطيیرةة عصيیبة أأووقاتت االيیومم عيیشن نحنُ  هھھھذاا؛ كل نعرفف نحن

  .االيیومم نناالحاضروو

   للوعي/االيیقظة. بحاجة أأننا أأستنتج أأنا ؟إإذًذاا نستنتج ماذذاا

  .ااستخداامهھا.) نختارر االتي االكلماتت في أأكثر بوضوحح تظهھر هھالعلَّ وو ٬،مختلفةً  أأشكاالً  االمقاوومةُ  (تتخذُ 

 جراائمِ  من االمزيیدَ  أأيیًضا٬، االصيیف هھھھذاا دناووشهھِ  غزةة. في ناعائالتِ  على آآخرَ  اااسراائيیليیًّ  ااعتدااءً  االصيیف٬، هھھھذاا دناشهھِ 

 أأكثرَ  ووأأصيیبَ  اشخصً  2168 ااستشهھد .مستمرةة االنكبةوو .ااإلنسانيیةِ  ضدِّ  االجراائمِ  من وواالمزيیدَ  ااإلسراائيیليیة٬، االحربب

– اشخصً  10918 من  لناسسِ اا يیتحدثث أأنن شاعع ٬،االُمروّوعة االفترااتت هھھھذهه ووخاللل جسديیّة. اتتبإعاق مصاببٌ  هھمثلثُ  

  .اامرأأةةً  297 قتلت ططفالً. 521 قتلُ  ووااألططفالل". "االنساءِ  مقتلِ  عن
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 ووخاللل ااالحتجاجيیة٬، االمظاهھھھرااتتِ  خاللل االكثيیروونن وويیكتب وويیتكلم وواالنساء". "ااألططفاللُ  ووااألططفالل". "االنساءُ 

   ووااألططفالل". "االنساء مقتلَ  عن  للحربب٬، االمستنكرةةِ  االخطاباتتِ 

– ااألططفالل مع هھانفسِ  االخانةِ  في االنساءَ  نصنّفَ  أأنن معنى ما  االرجاللَ  .االرجالل لمقتلِ  اااهھھھتمامً  نوليَ  أأًال  ووااألهھھھم٬، 

 عن فعليیًا هھنقولُ  االذيي ما ٬،حيینهھا هھا٬،نفسَ  االقنابلَ  ووبوااسطةِ  هھ٬،نفسِ  االشاررععِ  فيوو هھ٬،نفسِ  االمنزللِ  في قتلوننَ يیُ  االذيین

   نا؟ررجالِ  االرجالل٬، عنوو ؟ااتحديیدً  نانسائِ  ووعن االنساء٬،

 نحمي ؟ااإإذذً  مذنبيینَ  ناررجالَ  أأنن يیعني هھھھذاا هھھھل وولكن ااألبريیاء٬، موتتِ  على االضوء لتسليیط ذذلك نقولل أأعرفف٬، نعم٬،

 "ضحايیا ووااألططفاللَ  االنساءَ  أأنعتبرّ  ؟اأأيیضً  ضحايیا نالررجا يیسوااأأل ررجالنا؟ مقتلِ  على مكُ حُ وونسامِ  ناوونساءَ  ناأأططفالَ 

 بطريیقةٍ  "ننَ و"مذنب ٬،جنسهھم بحكمِ  ٬،هھھھنَّ ؤؤِ ووأأبنا ٬،هھنَّ أأززووااجُ  أأوو ٬،هھھھنَّ ؤؤووأأبا مهھھھِ ؤؤووأأبا ٬،ووإإخواانهھن إإخواانهھم فيیما بريیئة"

  ؟بأخرىى أأوو

 وواالفتيیاننِ  وواالفتيیاتتِ  االنساءِ  مقتلِ  على االضوء تسليیط يیتم ااإلططارر٬، هھھھذاا "في أأقتبس) (ووهھھھنا ٬،يخليیل الليیهھ كتبت

 بعيیشِ  لهھم االسماححِ  حاللِ  في هھيیرتكبونَ  قد ما بحكم مذنبيینَ  عتبرووننَ فيیُ  وواالرجاللَ  االشباننَ  أأّما االصغارر٬، وواالصبيیاننِ 

 ووأأيیًضا بل فحسب٬، مهھُ يیحتلّ  االذيي االجيیشِ  على ليیسَ  محتملٍ  خطرٍ  مصدررُ  وواالرجاللَ  االشباننَ  أأوولئكَ  وويیعتبر هھم.حيیاتِ 

 يیكبرووننَ  قد االمطافف٬، نهھايیةِ  في االصغارر٬، فالفتيیاننُ  مدنيیّونن. هھھھم يیُعّدوونن االذيي ووااألططفالل" "االنساءِ  أأوولئكَ  على

– قتلهھم يیجب ووبالتالي .عنيیفيینَ  متطرفيینَ  حوااليیصبِ     االمحتمل". االخطرَ  هھھھذاا على وواالقضاء 
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 "نيیويیورركك فصحيیفةُ  .االعباررةة تستخدمم هھھھكذاا ٬،االوااقع في ووااألططفالل"؟ "االنساءَ  نقولل حيین نعنيیهھِ  ما أأهھھھذاا ٬،مهھالً  لكن

– عشر االخامسةَ  سنِ  فوققَ  ااألووالددَ  تصنّفَ  أأنن حاوولت االمثالل٬، سبيیلِ  على تايیمز"  االساددسةَ  بسنِّ  االفتيیاننَ  سيیما ال 

– عشر وواالسابعةَ  عشر    االمحتمليین. ووااإلررهھھھابيیيینَ  االمقبولل" "االتهھديید خانةِ  في مهھُ تضعُ  ووبالتالي ررجالل٬، أأنهّھم على 

– هھااستخداامِ  إإلى نحتاججُ  "ووااألططفالل! "االنساءَ  مصطلح: الستخداامم بحاجةٍ  نحن نقولل: قد ذذلك٬، مع ٬،وولكن  لتحقيیق 

  االعامم. االرأأييِ  حشدِ وو االتعاططف٬،

 ااألميیركي االرئيیسِ  لدفع ووااألططفالل االنساءِ  منَ  للقتلى االكبيیرُ  االعدددَ  يیكفي" مكدااشي مايیا كتبتهھ ما أأقتبسُ  ووهھھھنا

– االعنفَ  ""تديینُ  بيیاناتتٍ  إإصداارر إإلى االمتحدةة ووااألممِ   ووتشويیهھَ  هھمووسجنَ  االفلسطيینيیيینَ  وواالفتيیاننِ  االرجاللِ  مقتلَ  أأننَّ  إإالّ  

 االرجاللِ  تصويیرُ  يیتمُّ  ووبالمقابلِ  االكراامم. مرووررَ  يیمرُّ  سوااء حدٍّ  على وواالهھدنةِ  االحرببِ  ززمنِ  في هھمأأعضائِ 

ً  وويینعونن االفلسطيینيیة. ااالعتدااءااتتِ  ضحايیا أأنهھم على إإسراائيیلَ  في االجنوددَ  ووحتى نَ يیوواالمستوططن  .علنيٍّ  بشكلٍ  جميیعا

 بحسب إلسراائيیل ااألوّوللَ  االهھدففَ  هھھھم االفلسطيینيیيّینَ  وواالفتيیاننَ  الرجاللَ ف ٬،االتامم شبهھ االنقيیض نرىى ااآلخر االمقلب ووعلى

 يیعتبرهھھھم الوو ٬،االغربي ااإلعالممُ  هھمتجاهھھھلُ يی ذذلك وومع ااالغتيیاالتت٬، ووأأهھھھدااففِ  االسيیاسيیيین االسجناءَ  أأعداادد تظهھرهه ما

   ااإلسراائيیليیيّین". وواالعدووااننِ  ااإلررهھھھاببِ  ضحايیا

 آآالفف أأنن إإلى هھھھنا ااإلشاررةة من بد ال[ أأيیضاً؟ قتالً  موتهھم على االحداادد من نتمكن أأنن يیفترضضُ  أأال ررجالً. 1350 قُتل

].أأيیًضا شهھر كل يیقتلونن وواالسورريیيین االعرااقيیيین  
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 يینالواا لكي االكفاححِ  إإلى ووننَ يیضطرّ  حيیث االذااتيیة االهھزيیمةِ  ووضعيیةِ  في أأنفسهھم االفلسطيینيیّوننَ  يیجدُ " مكدااشي ووتضيیف

 سراائيیليیة".ااإل ووااألعماللِ  ساتتِ ااالسيی ضحايیا أأنهّھم على هھمووحيیاتِ  هھمموتِ  في مبهھِ  العترااففِ ل بشر٬، بأنهّھم ااالعترااففَ 

 يیكافحوننَ  ااالغتصاببِ  فضحايیا مؤلم: بشكلٍ  مألوفةً  االمقولةُ  هھھھذهه تبدوو هھم.مقتلِ  مسؤووليیةَ  أأنفسهھم االفلسطيینيیوننَ  يیُحّمل

  .ااآلخريینَ  جراائمِ  مسؤووليیة تحميیلهھم يیتم ال كي هھم٬،برااءتِ  إلثباتت باستمرااررٍ 

 ننقاشش ووموتت فحيیاةة ووااسع. نطاققٍ  على منتشرٌ  االناسس بحيیاةةِ  ااالستهھتاررُ  فهھذاا .االفلسطيینيیيینَ  على ااألمرُ  يیقتصرُ  الوو(

؟).وونبرزز  

 نفئتيی بيین نربطَ وو نا٬،مجتمعِ  في االضعفاء نبرزز لكي ووااألططفالل" "االنساءَ  نقوللَ  أأنن يیجبُ  رربما ذذلك٬، كل بعد

ووااألططفالل. االنساءَ  :االقراارر مسلوبتا  

 ٬،قرااررهھھھن من ناءنسا نحرمم نا٬،ررجالِ  عن ناءنسا وونفصلُ  نفسهھا٬، االخانةِ  في ووااألططفالل االنساءَ  نضعُ  ووحيین

 مثلَ  هھھھنَّ  نساؤؤنا .يیحميیهھنَّ  من ووإإلى ٬،يینقذهھھھن من إإلى يیحتجنَ  ناءنسا إإننَّ  نقوللُ  ووكأنّنا .نَّ هھُ سيیاددتَ وو ٬،نَّ قدررااتهھِ وو

  نا.أأططفالِ 

 هھاأأنَّ  على االمرأأةةِ  إإلى يیُنظر ااألحيیانن أأغلب يفف نا.تشريیعاتِ  عن هھنفسَ  ااألمرَ  نقوللُ  فنحنُ  ؟مفاجئ أأمر فعالً  هھھھذاا هھھھل

– نفسهھا على بالسيیاددةة االحقَ  عليیهھا ووننكرُ  ٬،بالعائلة ووتُربط االزووجة٬، أأوو ااالبنة  ااالقتصادديیةِ  االعواائقِ " لهھا ووتوضع 

  االدوولي. االبنكِ  تقريیرُ  إإليیهھ أأشاررَ  لما اووفقً  وواالثقافيیة" وواالقانونيیةِ 
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 كافة في منتشرةة االحرووببَ  أأننّ  إإلى وونظًراا االحربب. عن لغتنا في يیظهھر ااالنحيیازز هھھھذاا أأنن كيیف نستغربب ال ووهھھھنا

  ووااالنحيیازز. ااالستخداامم هھھھذاا عن االناتجة االتدااعيیاتت كل ندرركك أأنن عليینا ٬،منطقتنا أأنحاء

  ؟تفسيیرهھھھا يیتم كيیفوو ناكلماتِ  ااستخدااممُ  يیتمُّ  كيیف ٬،ااإإذذً 

.فقط ووااألططفالل االنساءِ  نحن خلّصونا. أأنقذوونا.  

ّمن؟ نم أأنقذوونا  

 لحقوققِ  إإسراائيیلَ  لخرققِ  عريیقاتت نورراا االبرووفسورر إإدداانة على إإسراائيیلَ  باسمِ  ناططقٌ  ررددّ  غّزةة٬، على االهھجوممِ  خالللِ 

 يیا ااآلننَ  تفعليینَ  كما آآرراائهھا عن بالتعبيیرِ  ووليیبيیرااليیة علمانيیة لشابةٍ  لتسمحَ  كانت ما "حماسس :بالقولل االدووليیة ااإلنساننِ 

   سيیّدتي".

– االمستبد ااإلسالممِ  من نانساءَ  أأنقذوواا إإذذنن٬،   سس؟حما إلضعاففِ  غّزةة على حصاررٍ  خالللِ  من 

 كيیلي ناذّكرُ ووتُ  .ططويیل تارريیخ خاصص بشكلٍ  االمسلماتت وواالنساءِ  االعربيیاتت٬، االنساءِ  حوللَ  االغربي ااإلعالممِ  وواايیاتتِ لر

  بالتالي: حربب" سالححَ  "االنساءُ  هھاكتابِ  في أأووليیفر

 تأسيیسِ  على مصر٬، في االعامم االبريیطانيّ  االقنصلُ  كروومر٬، االلورردد عملَ  عشر٬، االتاسع االقرننِ  بداايیاتتِ  في •

 قمعِ  حوللَ  حجًجا يیستخدمم كاننَ  ذذااتهھ االوقت ووفي إإنكلتراا٬، في االنساء تصويیتِ  لمعاررضةِ  االرجالل رراابطةِ 

  االبالدد. ااحتالللَ  لتبريیر مصر في االنساء
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 ااالستعمارريي االحكمِ  لتبريیرِ  االمستخدمة ااألددبيیاتتِ  معظمُ  ررّكزتت االماضي٬، االقرننِ  اتتِ يیخمسيین ووفي •

 أأنهّھ على االحجابب تصويیرِ  تمَّ  حيیثُ  االجزاائريیاتت٬، للنساءِ  االمأساوويي االوضعِ  على االجزاائر في االفرنسي

 حجاببِ  نزعع خالللِ  من االجزاائر الستعمارر فرنسا مشرووعع حوللَ  فانونن فراانتز كتبَ  ووقد لقمعهھّن. ررمزٌ 

   هھّن.ووتمديینِ  نسائهھا

 االتي االغربيیة٬، االسيیاسيیة االمشارريیعُ  تعملَ  أأيیلولل٬، 11 عمليیةَ  تلت االتي ااإلررهھھھابب على االحرببِ  سيیاققِ  ووفي •

 أأنهّھا على عاءااالددّ  خالللِ  من هھانفسِ  تبريیرِ  على أأفغانستانن٬، على ااألميیركيیة االحرببِ  مع بقوةة تاانطلق

 وواالبرقع االحجاببُ  أأصبح أأفغانستانن٬، في االعسكريي لعملِ اا وولتبريیر .ووإإنقاذِذهھھھنّ  االنساءِ  تحريیرِ  على تعملُ 

  .االمرأأةة لقمعِ  ررمزيین أأهھھھمَّ 

 2001 أأيیلولل شهھرِ  في ااإلذذااعي هھاخطابِ  في ششبو لورراا االسابقة ااألوولى ةُ ااألميیركيیّ  االسيیدةةُ  ااستخدمتوو •

 كبيیرةة أأجزااءٍ  في ااألخيیرةة االعسكريیةِ  نامكاسبِ  بفضلِ " هھإإنَّ  قالت حيیثُ  االغزوو٬، لتبريیرِ  ااألفغانيیاتتِ  االنساءِ 

 بناتهھنَّ  ووتعليیمَ  االموسيیقى إإلى ااالستماععَ  بإمكانهھنِّ  باتتَ  .مناززلهھنَّ  سجيیناتتِ  االنساءُ  تعدِ  لم أأفغانستانن٬، من

 يیتآمرووننَ  ااآلنن صارروواا االبلد ااهھھھذ حكمِ  في ساهھھھمواا االذيین يینَ ااإلررهھھھابيیّ  أأننَّ  إإالّ  االعقابب. من االخوففِ  ددووننِ  من

 االمرأأةةِ  حقوققِ  أأجلِ  من اأأيیضً  هھھھيَ  ااإلررهھھھاببِ  ضدَّ  فالمعركةُ  م.إإيیقافهھِ  وويیجبُ  .أأخرىى بلداانن في وويیخطّطوننَ 

  هھا".ووكراامتِ 

 وومن االحضاررةة مناررةةَ  االغربب أأصبح" االتالي: إإلى كومارر وودديیبا ستابيیلي كارروولل االبرووفسيیرووتانن أأشاررتتِ  •

 في االسيیاسيیةِ  االنساء نضاالتت تجاهھھھل تم ووبذلك نسائهھ". ووتحريیرِ  ااإلسالمي االعالمِ  تروويیض ووااجبهھ
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 في للنساء االسيیاسيیة االنضاالتتِ  ووتجاهھھھل سوااء. حدٍّ  على ووططالبانن االشمالي االتحالفِ  ضدَّ  أأفغانستانن

 ااضطرررننَ  قد االغربيیة٬، ضاررةةِ للح االخالدةة االفضائلَ  حوللَ  ننَ واالمستشرق يیدعيیهھِ  ما بخالففِ  االلوااتي٬، االغربب

   .االيیومم بهھا يیتمتعن االتي االحقوقق على للحصولل وواالنضاللِ  االعمل إإلى

 ااستخدااممَ  تمَّ  لقد .جًداا صعبةٌ  ظظرووفهھن ززاالت ما االيیومم. ااألفغانيیاتتِ  االنساءِ  ووووضعَ  االحرببِ  نتائج نعلمُ وو •

  ااألميیركيیة". لالمبريیاليیةِ  االبشعِ  للوجهھِ  ااألميیركي٬، للتدخلِ  كغطاءٍ  االنساءِ  يیرِ تحر

  هھ.حالِ  على االوضعُ  وويیستمرُّ 

 ذذكرِ  خالللِ  من سورريیا مهھاجمةِ  هھااقترااحِ  عن أأووباما باررااكك ااألميیركيّ  االرئيیسُ  دداافعَ  االماضي٬، االعاممِ  ووفي •

 ووااألططفاللِ  االنساءِ  على االكيیميیائيیة ااألسلحةُ  أأثر يیبدوو( ووااألططفالل. االنساءِ  على االكيیميیائيیةِ  ااألسلحةِ  خطرِ 

َ لج ووقد .رجاللاال على أأثرهھھھا عن امختلفً     ووااألططفالل) االنساء بالتحديید: االعباررةةِ  هھھھذههِ  إإلى أ

  تدعى أأميیركيیة سالممٍ  مةمنظّ  إإلى االلومم كيیريي جونن ااألميیركي االخاررجيیةِ  ووززيیرُ  ووّجهھَ  ٬،ااوومؤّخرً  •

PinkCode ألمرِ  تهھتموننَ  كنتم "إإنن بالقوللِ  ووسورريیا االعرااقق على ااألميیركي االقصفِ  ددعم إإيیاهھھھا ددااعيیًا 

– ددااعش" قتالل في ترغبواا أأنن فيیجبُ  االنساء٬،  في ااألميیركيیة االقنابلَ  تدعمواا أأنن يیجبُ  ٬،آآخرَ  ووبمعنىً  

– هھاقتالِ  – االمزعومم   االنساء ووضع اننك إإنن وواالعرااقق سورريیا على ميیركيااأل االقصفَ  إإددعمواا ددااعش٬، ضدَّ  

  .فعالً  يیهھمكم

  ".االسمر االرجاللِ  منَ  االسمر االنساءَ  يینقذ بيیضااأل االرجل" هھا:نفسِ  االقديیمةِ  للرسالةِ  صيیاغةٍ  إإعاددةةُ  إإنهّھا •
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- االمستبد ااإلسالممِ  فظائع من نانساءَ  أأنقذوواا -ـ  من وواالمزيیدِ  ااألميیركي االعسكريي وواالعمل االقصفِ  خالللِ  من 

  االحصارر. خاللل من أأوو ااالحتاللل.

– االبيیض لِ االرج يینقذ أأنن نريید ال .ااشكرً  ال – اءاالبيیض االمرأأةة أأوو    .االسمر االرجاللِ  من االسمر االنساء

 مشهھد لنا يیقدمم هھم٬،قتلُ  االوااجب هھھھابيیيینَ ااإلرر ناووررجالِ  ٬،إإنقاذذهھھھن االوااجب حايیاضاال نانسائِ  مشهھد إإبراازز إإلى إإضافةً  لكن

 في مقاتلةً  ططائرةةً  تقوددُ  اامرأأةةٍ  أأوّوللُ  االمنصورريي٬، مريیم االراائد مقاتلة. ططائرةةً  تقوددُ  عربيیة اامرأأةةٍ  مشهھد :آآخر

 هھامشارركتُ  تشّكلُ  فهھل .االماضي االشهھرِ  سورريیا على ااإلماررااتيیة االغاررااتتِ  قاددتت حيیثُ  االمتحدةة٬، االعربيیةِ  ااإلماررااتتِ 

االنساء؟ إإلى بالنسبةِ  ااألمامم إإلى خطوةةً  سورريیا قصفِ  في  

   االمرأأةة؟ حقوققِ  مجالل في ااألماممِ  إإلى خطوةةً  بالضرووررةةِ  يیشّكلُ  االسلطةِ  مرااكزَ  في االنساءِ  ووضعَ  إإننَّ  ووهھھھل

 االقيیادديیة موااقعهھنّ  ساهھھھمت فهھل االنساء. منَ  كنّ  االمتحدةة االواليیاتت في ةخاررجيیّ  ووززررااءَ  أأرربعةِ  أأصلِ  من ثالثة رَ آآخِ 

– االنساء جعل في – ااألشكالل من شكل بأيي    االعداالة؟ تحقيیق إإلى أأقربب  

 ؟فرددييّ  صعيید على االمرأأةةِ  حقوققَ  دعمَ ن أأنن نايیمكنُ  فهھل ...االمرأأةة حقوققِ  إإلى نانظرتِ  على ااألمر هھھھذاا يیعتمدُ  ٬،احسنً 

 االذيي نفَسهھ االنظاممِ  في ااالنخرااطط من نساءٍ  بضعُ  تمكنت إإذذاا االمرأأةة حقوقق مجالل في االتقدمم نّدعي أأنن أأيیمكننا

االعنف؟ هھھھيیكليیاتت دعموويی ااالعتدااءااتت يیرتكبُ   
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 ووحركاتهھ هھِ ووعقلِ  جسدهه في االتصرفف في شخص كل حق تأكيید حريیةِ ب االمطالبةَ  هھھھي االمرأأةةِ  حقوققِ ب االمطالبة

    .وواالتمثيیل وواالتعليیم االتوظظيیف في شخص كل ووحق

  االمرأأةة: بحقوققِ  االمطالبةِ  عندَ  االمطرووحة االقضايیا الحظواا هھھھنا٬، االمسألةُ  تتوقّفُ  ووال

 االقيیمةُ …االعائلة ضمن االكافيیة بالسلطة االمرأأةة تمتع عدمم...االملكيیة على االكافيیة بالسلطة االمرأأةة تمتع عدمم

 االمنزليیةِ  االُسلطةِ  من االكافي بالقدرر االنساء تمتع عدمم…االنساء لعملِ  االمتدنيیةُ  االقيیمةُ …االنساء لحيیاةةِ  االمتدنيیةُ 

 االنقصُ …ةِ وواالجنسيیّ  االزووجيیة اتهھنبحيی االنساء تحّكمِ  عدمم…  االنسائي يتضامناال االعمل ستمراارريیةاا عدمم…

 على للنساء  تأثيیراال في االنقصُ … االمحلي. االمجتمعِ  في االقرااررااتت ووصنعِ  االعمل في االنساءِ  مساهھھھمة في

.ااتتاالقراارر صنعِ   

 االرجالل٬، معِ  ةووااالقتصادديی ٬،ةوواالسيیاسيی ٬،ةااالجتماعيی االمساووااةةِ  سسِ اأأس على االمرأأةةِ  حقوققِ  لمناصرةةِ  لناعمِ  إإنن ٬،ااإإذذً 

 ووموااططنيینَ  ٬،ووأأغنيیاءَ  ووفقرااءَ  ووررجالل٬، نساءٍ  من للجميیع٬، االمساووااةةِ  لتحقيیقِ  نسعى أأنن يیجبُ  أأنّنا ذذلك يیعني أأال

  ووالجئيین؟

 هھھھو إإليیهھِ  نطمحُ  ما هھھھل ااالمتيیاززااتت؟ على قائم نظاممٍ  ضمنَ  االمساووااةةِ ٬،كأفراادد االنساء٬، تنالل اانن اانريید االنهھايیة٬، ووفي

 باستمراارر وونسمح ٬،ااالمتيیاززااتت أأصحابب من لمجموعة بالمساووااةةِ  نطالبَ  أأنن نريیدُ  هھھھل ااالمتيیاززااتت؟ من االمزيید

ااالمتيیاززااتت؟ ألصحاببِ  االمؤّمنةِ  وواالتوظظيیف وواالتعليیم٬، االصحيیة٬، االرعايیة نوعيیة حيیث من االطبقي ااإلنقسامم  
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 االسلطةِ  االحفاظظ أأجل من االسلطةِ  في ووهھھھناكك هھھھنا ووظظائفَ  نساء بضع نالت إإذذاا بالرضا نشعرَ  أأنن يیجبُ  ووهھھھل

؟االهھيیكليیاتتِ  هھھھذهه أأساسس في تغيیيیًراا نحدثثَ  أأنن نريیدُ  أأنّنا أأمم ٬،اهھنفسَ   

– أأشكالهھ بكافة وواالتفجيیر قصفاال بإيیقافف نطالبَ  أأنن أأوو االمنصورريي٬، مريیم االراائدَ  نهھنّىءَ  أأنن بنا يیفترضضُ  هھھھلوو

؟هھاخلف تقفُ  االتي ووااإليیديیولوجيیاتت وواالقصف االتفجيیر تمويیلِ  ووإإيیقافف  

 على قاددرروو وواالسيیاسيیة٬، ووااالقتصادديیة ااالجتماعيیة االعداالة أأساسهھ ٬،االجميیع يیضم ييتطويیر نموذذجج إإلى بحاجة نحن

.بديیلةٍ  نماذذججَ  خلق ووإإلى معاررضةٍ  سيیاسةٍ  إإلى بحاجة نحن ووااليیأسس. ااالستسالمم حاالتت تخطي  

– عصيیبة أأززمنةٍ  في نعيیشُ  نعم٬،  وويیبقى .مضى ووقت أأيي من أأكثرَ  ضروورريیةً  ٬،أأشكالهِھا كافةب االمقاوومة٬، تصبح لذاا 

 إإمكانيیّةَ  أأننّ  إإالّ  ٬،امؤقّتً  فشلَ  ذذلك وولعلَّ  االجماعي. االعملِ  قّوةةَ  ااختَبَروواا قد االمنطقةِ  في االماليیيینَ  ألننَّ  ٬،ااكبيیرً  ااألملُ 

  .موجوددةةً  تبقى االتحّولي االعملِ 

 أأوو /ااإلثنيیة/االعشيیرةةِ االطائفةِ  عن تعبّر ال إإيیديیولوجيیاتتٍ  تطويیرِ  عبرَ  االعمل من االنمط ااهھھھذ ترسيیخ على فلنعمل

 فلنرفض .االتقسيیم ووليیس االمساووااةة أأساسهھ قويي خطابب بوضع االقيیامم ناعملُ  يیشملَ  أأنن يیجبُ  .االغنيیة االطبقاتتِ 

 االشيیعي. مقابلَ  ينّ االسُ  االمسيیحي. قابلَ مُ  االمسلم نا.منطقتِ  في االمنتشر ووبيینهھم بيیننا يیفّرقق ييذاال االمزددووجج االخطاببَ 

 نا.منطقتِ  في االمتجذرر تنّوععِ االوو االتضامن خطاببَ ل ااالعتبارر نعيید أأنن فعليینا ٬،وواالكرااهھھھيیّة االتفرقةَ  إإيیديیولوجيیةَ  فلنرفض

 في وواالكيیاني االسيیاسي االتفككِ  بوجهھِ  بصالبةٍ  نقفَ  لكي وواالمقاوومةَ  ااألملَ وو للوحدةة يیدعو اخطابً  نضع أأنن عليینا

  منطقتنا.
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  :على نعمل أأنن يیمكننا ٬،امعً 

 ضعوون ٬،ااءراالفق ضدَّ  أأوو االمرأأةة٬، أأوو االرجلِ  ضدَّ  سوااءً  ٬،االتميیيیزَ  يیفرضضُ  االذيي االتشريیعِ  ررفض •

  .االمؤسساتيیة االعنفِ  هھھھيیكليیاتتِ  تفكيیك على تعمل للجميیع منصفة تشريیعاتتٍ 

 ةوواالقانونيیّ  ةااالقتصادديیّ  االعواائقِ  كل ووتفكيیك اتت٬،ووشاب شبّاننٍ  من نا٬،لشبابِ  توظظيیفٍ  فرصصَ  تقديیم •

  .ااالمتيیاززااتت ذذوويي من االرجالل من محدووددةة بمجموعة االتوظظيیفَ  تحصرُ  االتي ةوواالثقافيیّ 

– االمدني للمجتمعِ  عالميّ  تحّرككٍ  أأضخمَ  ددعم • – اانموًّ  ااألسرعع ماوورربّ    االمنطقة٬، هھھھذهه ررحمِ  من وولدَ  

 ووفرضضِ  ااالستثماررااتت٬، ووسحبِ  االمقاططعة٬، حركةُ  :عديیدةة فلسطيینيیةٌ  ةٌ يینسائ مجموعاتتٌ  تهھُ ددعمَ  قدوو

االعقوباتت.  

 االمقاوومة ررووححِ  ضدّ  االهھجماتتِ  نقاووممَ  أأنن يیجبُ  االمقاوومة. نحنُ  نصبحَ  أأنن يیجبُ  بل ال٬، االمقاوومة. ندعمَ  أأنن عليینا

 فيیما إإليینا تلقى االتي االفتاتت ووقبوللِ  للمساوومة٬، ددعوااتتٍ  أأوو لالستسالمم٬، ددعوااتتٍ  شكل على االهھجماتت هھھھذهه أأتت سوااءَ 

 االتخويیفي كاذذببِ اال االمزددووجج االخطابب لقبولل كدعوااتت أأوو ٬،كبشر حقوقنا بكل جديیروونن أأنّناوو نطالبُ  أأنّنا نعلمُ  نحنُ 

 االعداالة إإلى االمستند فالعمل يیمت؛ لم ااألمل وولكن ماتت ااألمل أأنن لنا تقولل االدعوااتت هھھھذهه كل ااآلخر. من

لألمل. مصدررٌ  وواالتضامن  

 ااألررددنن بيین ددووالررٍ  مليیاررَ  عشرَ  خمسةَ  بقيیمةِ  االغاززِ  ةصفق شكل على تأتي االتي االهھجماتت نصدّ  حيین أأيیًضا وونقاوومم

 وومصر ااألررددننَّ  ستقّربانن االصفقتيین فهھاتيین وومصر. إإسراائيیل بيین االجديیدةة ااإلسراائيیلي االغازز ووصفقة ووإإسراائيیل٬،

  ووااألمل. وواالتحّررر٬، ٬،االحريیةوو لمقاوومةل االجماعي مساررِ  عن هھھھاتبعدُ وو ةٍ ووااستعمارريیّ  ةٍ عنصريیّ  ددوولةٍ  من فأكثر أأكثر
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 كتبتهھ ما أأقتبسُ  ووهھھھنا االمرأأةة. حقوققِ  تجزئةِ  ررفض االنساء: حقوققِ  أأجلِ  من للعملِ  االحقيیقي االمعنى هھھھوَ  هھھھذاا

  ".ووااحدةة قضيیة تشمل ال فحيیاتنا ٬،ووااحدةةٍ  لقضيیةٍ  نضاللاال هھااسمُ  لشيءٍ  ووجوددَ  "ال لورردد أأووددرريي االنسويیة االمناضلةِ 

 نقاووممَ  ووأأنن باألمل. االبعضَ  نابعضَ  نمدَّ  ووأأنن نا.نضاالتِ  بيین نربط أأننوو ٬،االبعض نابعضِ  إإلى نصغي أأنن عليینا لذاا

ً  نبنيوو  وويیضم بالفرحح مليء عاددلل٬، عالمٌ  ااآلخر٬، االعالمِ  هھھھذاا بناءِ  على قاددررووننَ  بأنّنا نقرُّ  أأنن ووعليینا آآخر. عالما

  .االجميیع


