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 يصادف شهر نيسان/أبريل هذا العام 
 الذكرى 106 لتأسيس رابطة النساء الدولية 

للسالم والحرية!

واحتفااًل بهذه المناسبة، نرشنا لمحة عن الشخصيات البارزة 
 واللحظات والحركات المهمة يف تاريخ الرابطة

عىل مدار الشهر.

#WILPFHeritageMonth

2021 رابطة النساء الدولية للسالم والحرية ©

يسمح بإعادة إنتاج ونسخ وتوزيع هذا المنشور أو أجزاء منه ألغراض غري 
تجارية، رشط ذكر اسم الجهة النارشة؛ وال يجوز تعديل النص أو تغيريه أو 

 البناء عليه؛ ويف حال أي إعادة اإلستخدام أو التوزيع، توضح هذه
الرشوط لآلخرين

نيسان/أبريل 2021

شهر الرتاث يف رابطة النساء الدولية للسالم والحرية

الطبعة األوىل

18 صفحة

 المؤلفون: جهد جماعي ألقسام رابطة النساء الدولية للسالم
والحرية وطاقمها

التصميم: نادية جوبري

جميع الصور والرسوم التوضيحية مأخوذة من أرشيف رابطة النساء 
الدولية للسالم والحرية وأقسامها ورشكائها ومن مجلتها العالمية 

)Pax et Libertas( ”السابقة “الحرية والسالم 

www.wilpf.org



انعقد أول مؤتمر للرابطة 
يف الهاي بهولندا يف 

نيسان/أبريل 1915. ودعا 
قرارها األول إىل إنهاء 
“جنون الحرب ورعبها”.

اقرأ/ي جميع قرارات 
الرابطة يف عام 1915.

»نحن، المشاركات يف المؤتمر الدويل، 
نحتج عىل جنون وفظائع الحرب اليت 

 تنطوي عىل تضحية متهورة
بحياة البرش...«

 »نحن، المشاركات يف المؤتمر الدويل،
 نحتج عىل جنون وفظائع الحرب

 اليت تنطوي عىل تضحية متهورة
بحياة البرش...«

انطالقة قوية للحركة العالمية للرابطة من أجل سالم نسوي! 
يف السنوات الخمس األوىل، أنئش 19 قسمًا للرابطة يف العالم. 1915

19191923
»أدعو الرجال إىل النضال لمنع استخدام 

األسلحة. أعلم أن هذا صعب جدًا علينا 
نحن النساء. لكنين أعلم أيضًا أن قوة 
النساء تتالىش تمامًا يف اللحظة اليت 

يحمل فيها الرجال السالح«.

 أنيتا أوغسبورغ
يف مؤتمر زيورخ عام 1919

تعد رابطة النساء الدولية للسالم 
والحرية يف اليابان أحد أقدم 

األقسام خارج أوروبا. تأسس القسم 
يف عام 1921 مستلهمًا التضامن 

الدويل. ويف عام 1923، سافرت 
الرائدة جني أدامز إىل اليابان والتقت 

بأعضائه. يحتفل قسم الرابطة يف 
اليابان هذا العام بالذكرى المئوية 

لتأسيسه! تهانينا!

https://timeline.wilpf.org/wp-content/uploads/2014/02/Triennial-Congress-1915-PDF..pdf
https://timeline.wilpf.org/wp-content/uploads/2014/02/Triennial-Congress-1915-PDF..pdf


1926

19311946

القانون وليس الحرب
قوتنا ستة ماليني توقيع

جني أدامز

كانت رابطة النساء الدولية للسالم والحرية يف 
المملكة المتحدة هي اليت نظمت مسرية السالم 

الكربى عام 1926، لكن المسرية وحدت أكرث من 
28 منظمة نسائية ومنظمة سالم تحت شعار 

»القانون وليس الحرب«. سافرت المشاركات، 
اللوايت اجتمعن يف 19 حزيران/يونيو 1926 يف هايد 

بارك لتنظيم مهرجان، من جميع أنحاء المملكة 
المتحدة عىل سبعة طرق مختلفة. وأثناء الطريق، 

نظمن اجتماعات ومسريات يف أكرث من 1000 قرية 
وبلدة صغرية. وطالنب بأن »توافق الحكومة 

الربيطانية عىل إحالة جميع الزناعات ]الدولية[ إىل 
التوافق والتحكيم، وأن تأخذ زمام المبادرة يف 

مؤتمر عصبة األمم المقرتح لزنع السالح إلظهار أن 
بريطانيا العظمى ال تنوي اللجوء إىل القوة«.

يف عام 1931، أصبحت جني أدامز، 
مؤسسة رابطة النساء الدولية 
للسالم والحرية، ثاين امرأة تفوز 

بجائزة نوبل للسالم.
انعقد أول مؤتمر لرابطة 

النساء الدولية للسالم والحرية 
بعد الحرب العالمية الثانية يف 

لوكسمبورغ من 4 إىل 9 آب/
أغسطس 1946. وقد أعاد أول 
قرار اتخذه المؤتمر التأكيد عىل 
االلزتام الجماعي بدعم حقوق 

اإلنسان للجميع.

1932

يف عام 1932، جمعت رابطة النساء الدولية للسالم 
والحرية ستة ماليني توقيع عىل عريضة عالمية لزنع 

السالح، سلمت إىل المؤتمر الدويل لزنع السالح يف جنيف.

»تود رابطة النساء الدولية 
للسالم والحرية التأكيد بجدية 
عىل تمسكها برضورة الحفاظ 

بحزم عىل احرتام حقوق اإلنسان 
للجميع، أصدقاء وأعداء 

سابقني عىل حد سواء«.
 

 قرار اتخذته الرابطة
يف المؤتمر العارش.

شاهد هذا الفيديو لسماعها تتحدث يف الدقيقة 0:37 و1:30

https://www.youtube.com/watch?v=FYEXDQJtqMc


1947

19مجموعة كلية سوارثمور للسالم
68

1965

كانت إمييل جرين بالش الحائزة 
عىل جائزة نوبل للسالم )1867–

1961( واحدة من مؤسسات 
رابطة النساء الدولية للسالم 

والحرية. تعرف عىل حياتها 
وعملها باالستماع إىل هذه 
المرسحية اإلذاعية من عام 

!1947

يف عام 1946، أطلقت 
الرابطة يف والية بنسلفانيا 

حملة بعنوان »الفن من أجل 
الصداقة العالمية« وعرضت 

لوحات فنية رسمها أطفال 
من جميع أنحاء العالم، ُتظهر 

كيف يتخيل األطفال عالمًا 
يعيش فيه جميع الناس معًا 
يف وئام ومساواة، بال حروب.

يمكن مشاهدة جميع 
اللوحات يف:

إمييل جرين بالش 
 مارتن

كوريتا

 سكوت كينغ

لوثر كينغ

يف عام 1965، كان الدكتور 
مارتن لوثر كينغ المتحدث 

الرئييس يف االحتفال بالذكرى 
الخمسني لرابطة النساء 

الدولية للسالم والحرية يف 
الهاي. الشكر لمجموعة كلية 

سوارثمور للسالم عىل الصورة!

يف عام 1968، تحدثت عضوة 
الرابطة، كوريتا سكوت كينغ، يف 

مؤتمر صحفي للرابطة داعية 
إىل إنهاء حرب فيتنام. ويف 

كتابها »حيايت مع مارتن لوثر 
كينغ« الصادر عام 1969، وضحت 

كوريتا دوافعها لالنضمام 
إىل الرابطة: »تستطيع نساء 

العالم، متحدات دون أي اعتبار 
لالنقسامات القومية أو العرقية، 

أن يصبحن أقوى قوة من أجل 
السالم واإلخاء الدوليني«.

»طالما أننا نقتل الرجال والنساء واألطفال يف فيتنام، 
فإن ماليني الفقراء يواجهون موتًا ومعاناة ال داعي 

لهما يف أمريكا«.

لرابطة النساء الدولية للسالم والحريةالمتحدث يف احتفال الذكرى الخمسني 

استمع إىل المقطع

http://www.swarthmore.edu/Library/peace/Exhibits/ChildrensArt/ChildrensArtFull.htm
https://archive.org/details/audiotapereel0008_a


1971

1973

1965
يف كانون األول/ديسمرب 1965، استأجر فرع رابطة النساء 

الدولية للسالم والحرية يف كويزنالند، أسرتاليا قطارًا 
وزينه. وُطبع عىل عرشات البالونات اليت علقوها عىل 

 القطار شعار »ال ألعاب حرب من فضلكم«. 
يف الرابطة بعد ذلك، ركبته عضوات 

أنحاء وأطفالهن وطفن 
المدينة بصحبة 

بابا نويل لنرش 
رسالتهن.

أليكم هذه المقالة عن كتاب سيمون 
دي بوفوار الشهري »الجنس اآلخر«، كتبتها 
عضوة مجهولة الهوية يف رابطة النساء 
الدولية للسالم والحرية يف مجلة السالم 
والحرية أوائل سبعينيات القرن العرشين. 

وبحسب المقالة: »توضح لنا سيمون دي 
بوفوار كيف أن التعليم/األدلجة الجندرية 

»لتصبحي امرأة« يمنع التطور الكامل 
للفرد ويفرس جزئيًا سبب وصول عدد قليل 

من النساء فقط إىل القمة«. 

بالطبع، ليس لك شخص يعرّف عىل أنها 
امرأة قد نشأت عىل أنها امرأة. لكن كتاب 

دي بوفوار كان رائدًا يف عرصه: فقد 
أظهر كيف ُيفرض النوع االجتماعي كبناء 

اجتماعي يف جانب منه عرب التعليم، وكيف 
يؤثر ذلك عىل الفرص المتاحة أمامنا.

 ال ألعاب حرب

من فضلكم

كان عام 1971 السنة الدولية اليت حددتها 
األمم المتحدة للعمل عىل مكافحة العنرصية 

والتميزي العنرصي. اغتنمت رابطة النساء 
الدولية للسالم والحرية الفرصة للدعوة إىل 

 التحرك.

يف عدد كانون الثاين/يناير - حزيران/يونيو 1971 
من مجلة السالم والحرية، أدرجت الرابطة 
جميع الحكومات اليت لم توقع بعد عىل 

االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال 
التميزي العنرصي )أقرت يف عام 1969(.

ثم دعت الرابطة األقسام 
الوطنية إىل »بذل الجهود 
لدفع الحكومات للتصديق 

عىل االتفاقية«. ويف المقالة 
نفسها، ُطلب من أعضاء 

الرابطة تنظيم أنفسهم/هن 
لمواجهة الفصل العنرصي 

يف جنوب إفريقيا.

يف كانون الثاين/يناير 1973، التقى مندوبو/
مندوبات رابطة النساء الدولية للسالم والحرية 

يف هانوي مع منظمات نسائية دولية أخرى 
للتفاوض بشأن اتفاقات السالم مع مسؤويل 

الحكومة الفيتنامية. لقد رأوا/رأت النساء 
بأنفسهم/هن الدمار الذي سببته حرب فيتنام 

وتدخل الواليات المتحدة وتبادلوا/تبادلن 
المعلومات عن بلدانهم/هن. كانت أقسام 

الرابطة من أوائل المعارضني لتلك الحرب.

اتفاقيات
هانوي للسالم



1983

19
75

1982

STAR
السنة الدولية 

للنساء

أوقفوا سباق التسلح

عرف عام 1975 بالسنة 
الدولية للنساء. واحتفااًل 

بهذه المناسبة، ألفت كاي 
كامب - رئيسة رابطة النساء 

الدولية للسالم والحرية 
آنذاك - كتابًا يعرض قصص 

50 امرأة يعملن من أجل 
السالم والعدالة.

حققت حملة أوقفوا سباق التسلح نجاحًا 
كبريًا. ويف عام 1983، بعد عام واحد من 

بدايتها، تمكنت رابطة النساء الدولية 
للسالم والحرية من تسليم عريضة 

بمليون توقيع إىل الناتو يف بروكسل. كما 
ُنّظم احتجاج ضخم بهذه المناسبة.

ويف مؤتمر الرابطة الثاين 
والعرشين، الذي عقد يف 

السويد عام 1983، جرى 
الرتكزي عىل نزع السالح 

ووضع حد لتجارة األسلحة.

»السالم يعين السالم مع األرض. 
ويشمل عمل السالم معرفة كوكب 

األرض واحرتامه. فإذا دمرنا الهواء 
والماء والرتبة بسبب الجهل أو 

االستغالل الشديد، فلن يكون لدينا ما 
نعيش به أو لنعيش بسالم. لذلك فإن 
حراك البيئة هو جزء من حراك السالم«.

يف عام 1983، كتبت هارييت 
أوترلو - رئيسة فرع غوتنربغ - أن 
»عمل السالم يتضمن معرفة 
كوكب األرض واحرتامه... لذلك 

فإن حراك البيئة هو جزء من 
حراك السالم«.

»نظرًا ألن بيع األسلحة إىل الدول 
األجنبية وسيلة للحفاظ عىل الحروب 

أو تشجيعها أو إطالقها، يدعو 
المؤتمر جميع الحكومات إىل وقف 

 مبيعات األسلحة
 إىل الدول األجنبية«.

بدأت حملة أوقفوا سباق 
التسلح يف عام 1982 تحت شعار 

»مليون امرأة يستطعن وقف 
 سباق التسلح.

 كوين إحداهن«، وشارك فيها 
معظم أقسام الرابطة يف 
العالم. هدفت الحملة إىل 

جمع مليون توقيع ضد تطوير 
األسلحة النووية واختبارها، 

باإلضافة إىل دعم جهود األمم 
المتحدة لزنع السالح.

يمكن قراءة الكتاب يف أرشيف موقعنا اإللكرتوين!

اقرأ/ي القائمة الكاملة للقرارات

 قرار اتخذه المؤتمر الثاين
.والعرشين للرابطة يف عام 1983

هارييت أوترلو،
 المؤتمر الثاين والعرشون 

لرابطة النساء الدولية للسالم 
والحرية، غوتنربغ، 1983

https://web.archive.org/web/20110727032143/http://www.wilpfinternational.org/kaycamp/listen.html
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2012/09/WILPF_triennial_congress_1983.pdf


1986

1987

1987

19
83

يف عام 1983، شاركت رابطة النساء 
الدولية للسالم والحرية يف تأسيس 

مخيم سينيكا مع تحالف السالم 
النسوي شمال الوالية )نيويورك( يف 

ضواحي سينيكا فولز، نيويورك.

يف كانون األول/ديسمرب 1986، نرش 
قسم الرابطة يف السويد هذه 

الدعوة لألعضاء والعضوات 
لالنضمام إىل القسم يف المجلة 

 الدولية لرابطة النساء الدولية 
للسالم والحرية.

أنئش المخيم يف مزرعة 
قرب قاعدة للجيش األمرييك 
يشتبه يف أنها تخزن أسلحة 
نووية لالحتجاج عىل النرش 

الوشيك لصواريخ نووية يف 
أوروبا الغربية.

حدثت أشياء كبرية يف عام 
1987 عندما اشرتت األمانة 

الدولية أول كمبيوتر لها 
مقابل 18000 فرنك سويرسي 

أو 10000 دوالر أمرييك ... ثم 
افتتحت صندوق خاصًا 

بالكمبيوتر يف الرابطة!

واصلنا االحتجاج عىل 
ألعاب الحرب. وهذا رسم 
كاريكاتوري ُنرش يف مجلة 

السالم والحرية عام 1987.

بني عام 1983 وتاريخ 
إغالق المخيم يف 

التسعينيات، سافرت 
آالف النساء من جميع 
أنحاء الواليات المتحدة 

وكندا وغريها لتوحيد 
رؤيتهن المشرتكة لسالم 

نسوي مستقبيل.

وسميت المزرعة فورًا »مخيم النساء من أجل 
مستقبل يسوده السالم والعدالة« وكانت 

مخصصة بالكامل للنساء. ورسعان ما اعتربت 
مساحة يمكن فيها للناشطات النسويات أن 
يتخيلن ويجربن طريقة للعيش خارج األعراف 

والتوقعات األبوية.

ضواحي

سينيكا فولز

هل لديك لعبة تغين: سوف ننترص، ونتضامن إىل 
األبد، ونمنح السالم فرصة يف أرض األلعاب.

 صندوق الكمبيوتر الخاص برابطة

النساء الدولية للسالم والحرية



2016

1999

1990

1995

2020

 شاهد
الفيديو

احتفااًل بالذكرى السنوية 
الخامسة والسبعني لرابطة 

النساء الدولية للسالم 
والحرية يف عام 1990، نرش 

قسم الواليات المتحدة 
مقطع فيديو خاصًا مدته 

10 دقائق يصف تأسيس 
الرابطة ومهامها.

يف عام 1999، أطلقت رابطة 
النساء الدولية للسالم والحرية 

مرشوعًا لزنع السالح بعنوان 
»بلوغ اإلرادة الحاسمة«. كان 

غرض المرشوع قيادة التحليالت 
ونشاطات المطالبة بزنع السالح 

وخفض اإلنفاق العسكري 
العالمي. لمعرفة المزيد عن بلوغ 

اإلرادة الحاسمة، الذي أصبح 
برنامجًا كاماًل للرابطة يف عام 2013، 

يرجى زيارة 
reachingcriticalwill.org

»األموال للنساء والبيئة، وليس للجنود 
ومرتكيب جرائم التعذيب!«، هذا هو 

الشعار الذي هتفت به المشاركات يف 
مسرية #MovetheMoney يف 2016 

يف مراكش. شارك يف تنظيم المسرية 
هايدي ميزنولت من رابطة النساء 

الدولية للسالم والحرية ألمانيا. شاهد 
هذا الفيديو عن المسرية 2016:

إديث باالنتاين هي شخصية 
ريادية يف رابطة النساء الدولية 

للسالم والحرية. كانت عضوة 
بارزة ونشيطة يف الرابطة منذ 
عام 1968، وشاركت يف بعثات 

سالم عدة حول العالم، وشغلت 
منصب األمينة العامة والرئيسة 

الدولية للرابطة، وحصلت عىل 
جائزة غاندي للسالم يف عام 

.1995

فيديو الذكرى 75

إديث باالنتاين

بلوغ اإلرادة

الحاسمة

نظرية التغيري

شاهد الفيديو

شاهد الفيديو

https://youtu.be/2Kzbrm5_Oak
https://youtu.be/2Kzbrm5_Oak
https://archive.org/details/audiotapereel0008_a
https://archive.org/details/videorecording0064
https://www.youtube.com/watch?v=1y4MQdh3TVE
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