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 רחל עמרם

נשים מובילות משא ומתן לשלום : מקרה בוחן

שיתוף  - מאנו במערב אפריקההבעמק נהר 

 נשים ככלי לבניית שלום
 

 

 ניסיונות בוחן שלה שלום ובמקרה והשכנת נשים ביןר בקש דן זה מאמר
הטענה המרכזית של . אפריקה במערב מאנונהר ה עמק באזור שלוםההשכנת 

יסקרו יבמאמר . י הוא מרכיב מרכזי בקידום שלוםן מגדרומאמר היא כי שוויה

מול ייבחנו אל אורטיים יהתממצאים הו ,הצהרות רשמיות ומחקרים בתחום זה

האם הצלחתן הייחודית של  :תומרכזי ותשאלבו תיבדקנה שתי שמקרה בוחן 

חיוניותן של מנשות נהר מאנו לתרום להשגת שלום בסכסוך האזורי נובעת 

 .ומדוע לא זכתה הצלחתן להכרה ;בפתרון סכסוכיםנשים בהשכנת שלום ו

רשמיים וכן  יםהחלק הראשון של המאמר דן בהכרה של גופים בינלאומי

בפתרון ושל מחקרים תיאורטיים בחשיבות תפקידן של נשים בבניית שלום 

חן של רשת השלום של ובמקרה המאמר דן בההפרק השני של . סכסוכים

בהקשר לטיעון התיאורטי בחלקו  ,ריקהבמערב אפ הנשים מעמק נהר המאנו

תחילה . הראשון של המאמר על חשיבות תפקידן של נשים בבניית שלום

פרטי הצלחתן מתוארים אחר כך ו, מתואר הסכסוך האזורי בעמק נהר המאנו

של הציבור הרחב ההכרה -והסיבות לאיבניית שלום באזור בשל הנשים 

 . הנשים של בתרומתן

זה לאור הסקירה  ת מתוך בדיקת מקרה בוחןהמאמר מסתיים במסקנו

פור ההכרה במקומן המיוחד של נשות ירור האפשרויות לשיבבוכן  ,התיאורטית

 . בתהליכי שלום בכללנהר המאנו בפרט ושל נשים 
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שיתופן של נשים להצהרות רשמיות באשר ותיאוריות . א
 בניית ביטחון ושלוםבתהליכי 

וקיבל ביטוי הן בהצהרות  ידום שלוםמגדרי הוא מרכיב מרכזי בקן ושווי

תרומת נשים "בדבר  ההצהרו ב"יצא אונסק 1995בשנת  .רשמיות והן במחקרים

שבה  ,ם"כנס הנשים העולמי הרביעי של האושהוצגה ב, "לתרבות של שלום

-של יחסים בינלאומיים פמיניסטיים ולאומיים תיאוריות": בין היתר כינאמר 

שוויון  חוסרההשפעות הקטלניות של  ביןיר אתניים מצביעות על הקשר היש

שוויון -אי, במילים אחרות. מדינה במסגרת הבינלאומית התנהלות ובין חברתי

נהלות בינלאומית של מדינה תה ]...[. בין כותלי הבית גורר אלימות בינלאומית

חוסר שוויון בין גברים שמאחר  ,ות המובנית בהבחלקה על ידי השוויוני תיחרץ

 1."מחסום לאישוש השלום ווהמה לנשים

בדומה . נגי'פורסמה גם הצהרת בייג, 1995בספטמבר , סיכום אותו כנסב

ים לנשים רשוויון בין גבהחוסר ינג נטען כי 'גם בהצהרת בייג, ו"ונסקאלהצהרת 

העצמת נשים והכללתן המלאה על : "כי אף צויןו ,מחסום לאישוש השלום הוא

כולל השתתפות בכל תהליכי קבלת החלטות  ,בסיס שוויוני בכל תחומי החברה

 [...]התפתחות ושלום , היא עקרונית למימוש שוויון, ובנגישות לעמדות כוח

 הטמעת חשיבה מגדריתם ואחרים יש לקדם מדיניות בטיפול בסכסוכים חמושי

כך שבטרם קבלת החלטות , נראית ופעילה בכל התוכניות וקביעות המדיניות

 2".ת היחסיות השונות בין נשים לגבריםל ההשפעושיעשה ניתוח י

של בכנס  הכללת נשים בבניית שלוםשל  חשיבותהנידונה  1999בשנת 

ם לענייני אסיה והאוקיינוס השקט "חברתית של האו-הוועדה הכלכלית

)ESCAP( . כי יש לפעול למען זה נאמר כנס חשובבסיכום בהצהרה שפורסמה 

ולמען  ,ובנות אדםאדם ן של בני הדגשת המעבר מביטחון של מדינות לביטחו

ר יהכליש ; מחויבות מדינות להבטחת ביטחון אזרחיהן ולזכויות האדם שלהם

בעובדה כי  יש להכיר; בעובדה כי סכסוכים ובעיות חוצים גבולות מדיניים

ים הראשיים ברבים נמדינתיים הם השחק-קבוצות של שחקנים לא

איומים  עםויות להתמודדות במגוון האפשר יש להכיר; מהסכסוכים החמושים

וכן במניעת סכסוכים ובשיקום , על הביטחון האנושי בעת סכסוכים

חוסר השוויון בין ביטחון של בבהבדלים המהותיים ו יש להכיר; שלאחריהם

                                                 
 1 "UNESCO Statement on Women's Contribution to a Culture of Peace" ,לנוסח המלא ראו 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001185/118570e.pdf ,238–235' עמ. 
ינג ראו 'לנוסח המלא של הצהרת בייג  2

rg/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htmhttp://www.un.o. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001185/118570e.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm
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חוסר ב, אלימות כלפי נשים וילדותב יםהמתבטא ,גברים וביטחון של נשים

מגדרי בעמדות כוח וקבלות חוסר שוויון ב ,שוויון מגדרי בשליטה על משאבים

מיקומם של גברים בכן יש להכיר ו; זכויות האדם של הנשיםבובפגיעה  החלטה

 3.ונשים כשותפים ולא כקורבנות

מעורבותן של נשים בכל הנושאים הקשורים משתתפות הכנס הצהירו כי 

הנושאים הקשורים לביטחונן  כיוון שבלעדיה, תהכרחי היאהשכנת שלום ל

הכללת נשים בבניית שלום  ,כמו כן. לא יזכו להתייחסות האישי של נשים

. באזורי סכסוךשל כל התושבים האזרחי  ןביטחוהמשמעותה הכללתן בקידום 

בכל הנושאים הקשורים לפתרון הכרחית גם מעורבותן של נשים , זאת ועוד

  4 .מניעתםלסכסוכים ו

כללת הל תמיכה פורמליתנתנה  2000ם מאוקטובר "האו של 1325חלטה ה

באשרה פעם נוספת את תפקידן החשוב של נשים " ,בניית שלוםבנשים 

ובהדגישה את , במניעתם של סכסוכים ובחתירה לפתרונם בדרכי שלום

השווה ומעורבותן המלאה בכל מאמץ להשכנת שלום יתופן החשיבות שבש

ואת הצורך להרחיב את מעורבותן בתהליכי קבלת ההחלטות בכל , וביטחון

 5".עתם של סכסוכים ולחתירה לסיומםהקשור למני

ן מגדרי ושוויצורך בלשתרמו רבות למודעות  ,להצהרות חשובות אלו

 חוקרים וחוקרותנוספו נדבכים תיאורטיים בידי , מרכיב מרכזי בקידום שלוםכ

לנשים הזכות כי אנלו  יה'סינתטוענת  The Morning After ספרהב .יםרב

אל שולחן המשא , וך החיים האזרחייםמת נובעה ,סדר יומן המיוחד באתלה

הן מנוסות יותר בהשכנת  ,מהאוכלוסייה 51%הן מהוות זאת משום ש; ומתן

 .)Enloe, 1993(סכסוכים מהן הנפגעות העיקריות ושלום 

ת וואת הצהר ומחזקת את טיעונה של אנלגליה גולן  2004משנת מאמר ב

יעת סכסוכים לנשים יש זכות להשתתף במנ כי ואומרת ,השונותם "האו

מעלים את רמת סכסוכים חמושים גולן מוסיפה כי . פתרונםהליכים לבו

, טוענת כי במדינות המעורבות בסכסוך מזויןהיא  כמו כן. האלימות בחברה

יש עדיפות לאינטרסים של גברים כי נשים פחות  טחון מדינייבבשאלות של 

כולל אלימות , יםלסכסוך מזוין יש היבטים נוספלדבריה . מעורבות בתחום זה

אינן פריפריאליות לסכסוכים וזכותן לדרוש על כן נשים  ;מוגברת במשפחה

                                                 
, "Women Empowerment in the Context of Human Security"ההצהרה נשאה את הכותרת   3

 . tion/Rep1999_WE.PDFhttp://www.un.org/womenwatch/ianwge/collaboraוראו 
 .שם 4 
 :ראו לנוסח המלא של ההצהרה בעברית  5

/1325/1325hebrew.pdfTranslationInitiativehttp://www.peacewomen.org/assets/file/ 

http://www.un.org/womenwatch/ianwge/collaboration/Rep1999_WE.PDF
http://www.peacewomen.org/assets/file/TranslationInitiative/1325/1325hebrew.pdf
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שיכללו את נקודת מבטן האחרת וניסיונן  ,להיות שותפות מלאות בפתרונותיהם

, זכויות האדםאת נקודות מבט המדגישות נשים יכולות להוסיף . המיוחד

. י נשים חיות כמיעוט בחברהכ, "אחר"למיעוטים ול כבודהסובלנות וה, ההגינות

סכסוכים  ןבפתרוושקיפות היא המפתח  הכללההפרספקטיבה הנשית הזאת של 

תהליך של שלום ופיוס בקונפליקט ממושך צריך גולן מוסיפה כי . שלום בנייתבו

לנשים תחומים שבהם יש , אזרחיתהחברה הבנות מלמטה באמצעות חינוך והיל

 .)Golan, 2004(ן רב יותר ניסיו

נשים של  ב"התמיכה הציבורית הכללית בארהניתח את  אייכנברגרד 'יצר

גברים כי  תה של גולןתומכים בטענ אינם וממצאיו, שימוש בכוח צבאיב וגברים

 ןמוכייהוא מצא ס. קשורים יותר לנושא המלחמה ונשים לחברה האזרחית

רגישות יותר הן שבשימוש בכוח צבאי ופחות שנשים תומכות לכך מעטים 

 לכך כל תמיכה ובמחקר מצאלא וכן  ,אובדן חייםלהומניטריים ו ושאיםנל

טענתו של אולם . )Eichenberg, 2003( יותר מגברים יותנשים הן פציפיסטש

 לטובתטיעון פוגעת באיננה מגברים יותר ציפיסטיות פ אינן נשיםאייכנברג כי 

הערך שהטיעון מדגיש את  כיוון, בתהליכים של שלום ופיוס הכללת נשים

 טענותיו של לצד. לשולחן המשא ומתןמביאות נשים שהניסיון המוסף של 

במחקרה כי הקישור של גברים עם מציאות של טוענת אן טיקנר , אייכנברג

של השלום מחזק היררכיות " אידיאליסטי"עימות ושל נשים עם הרעיון ה

קשות  שאינן ראויות להתמודד עם בעיות מינשים כ כיוון שהוא מתייגמגדרית 

 2003מרי קפריאולי במחקרה משנת ). Tickner, 2002(של מלחמה וביטחון 

בסוגיות ביטחוניות מעיסוק מוסיפה לטיעונה של אנלו כי הדרה של נשים 

נחוצים  הלדעת ;של חסמים משפטייםתוצאה רק אינה צבאיות ובינלאומיות 

 ם אלושינוייברור כי צדק מגדרי ו מבניים כדי לבנותחברתיים שינויים 

של יחסים בינלאומיים רבות אוריות יכי ת אף. האליטות הקיימות מים עלמאיי

מבססות את הטענה כי נשים מחזקות את המרכז המתון בחברה ובכך מאששות 

שוויון לנשים ללא בעולם של מבנים מגדריים לא יושג , את היציבות הכלכלית

 ).Caprioli, 2003(שינוי של מבנים אלו 

ידי פרנסיס  בצדק על מועליםלהדרה של נשים  הסברים נוספים

חברתית  מובנים ם המגדריים אכןתפקידיהאשר מציין כי חלק מ, פוקויאמה

חוקרים מתחום  ,אומר פוקויאמה, אבל היום. )Fukuyama, 1998( רבותיתתו

יש הבדלים גנטיים ברורים בין המינים מסכימים כי  תאבולוציוניה הביולוגיה

את כאשר בחן . התודעה והתפיסה את יריעת חיביםמרוכי הבדלים אלה 

 הבהיות, "תמגדרי" שהיא ללא ספק מצא פוקויאמההפוליטיקה הבינלאומית 

עניין את ה תמשרתכך בו, תבלתי מודעאו  תמודעבצורה , גבריםמובלת על ידי 
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ת כי תיאוריות ריאליסטיות אשר טוענו. פרספקטיבה גבריתממתנהלת גברי וה

אוניברסלית  "אנושית"מדינה מתארות אינן  ןכוחקסם את מדינות מנסות למ

, פוקויאמה מוסיף כי מבחינה סטטיסטית. אלא מדינה המנוהלת על ידי גברים

רק . דיפלומטיה של כוחלו לעימותיםמובילים ם הוגברים הם אגרסיביים יותר 

 ;סדר היום הגבריאת שנה תבפוליטיקה העולמית השתתפותן המלאה של נשים 

 מבניים ים מגדרייםשינויבצורך יש כי  נרקטימה תומך בטיעון של פוקויא

 . )שם( במדינות ובחברות כדי להשיג יציבות עולמית

תוקפנותם של ל באשרשל פוקויאמה  הטיעוןשאינם מסכימים עם מי יש 

 רבה יותרלא תמיד נוטים לאלימות  שגבריםטוענת  ארנרייך ברברה. הגברים

לוחמות דוגמאות רבות של נשים  נושית ישבהיסטוריה האו ,נשיםמאשר 

כי  פוליט טוענת קאתה. )Ehreinrech, 1999( נשיםשל לימות ועדויות לא

אינם לצבא היא הוכחה כי גברים צעירים  גיוסםההתנגדות של גברים ל

 הטיעונים המתנגדים לעמדותיו של ).Pollitt, 1999( להיות חיילים מעוניינים

אינו פוקיאמה  :אך אין סתירה בין העמדות םפני עצמתקפים בפוקויאמה 

טענתו ; דורשי שלוםגברים של של נשים אגרסיביות או  םקיוהמכחיש את 

 .יותר מבחינה סטטיסטית גברים אגרסיביים כיהיא  המדויקת

ביטחון ושלום מגיע דיונים בסוגיות של נוסף של הדרה של נשים מ היבט

דה הטכני של הלשון הגברית שתהליך הלמיטוענת  קוןקרול . מתחום השפה

השיח הצבאי מביע שליטה של היא סבורה ש. סףולא מתווהוא טרנספורמטיבי 

 תנמנע וכך ,קורבנותלהתכחש לאפשרות שהם ומאפשר להם משתמשים בו 

משתמשי השיח הצבאי . להתייחס להיבטים אנושיים האפשרות מהם

הם  עליהשת מהמציאוים המנתקים אותם מופשט נחיםובממשתמשים 

לתחום מחוץ  הוא ;אליו להתייחסשהם יכולים  מונח אינושלום . מדברים

זווית זה לשוני  מוסיפה לטיעון 'תסנדרה ויטוור ).Cohn, 1993( העשייה שלהם

מוכנים להרוג אשר , באות יוצרים גברים ונשים לוחמיםכי צ טוענתנוספת ו

 ל השלוםעם השמירה ע להתמודדותם מיהמתאי הם אינם הגופיםו, ולמות

)Whitworth, 2004.( כנס הנשים העולמי ממביאה תובנות  'תויטוור, זאת ועוד

בסכסוכים על נשים  שם דובר, 1995 בשנת ינג'בבייגשנערך  ם"הרביעי של האו

 עימותים חמושים וכיבוש ןבהשלב לדרכים  לשים אפשר" ונאמר כי חמושים

לב מבקשת שנשים יא ה ).172, שם( "שונהבצורה על נשים וגברים  יםשפיעמ

, 1995ם בשנת "של האולקידום נשים נוסף שנערך על ידי החטיבה למחקר 

הן ] ...[ פועלת לשמירה על השלוםמסה קריטית של נשים  ]כאשר"[ שלפיו

גם עם הצבא וגם עם אנשי ביעילות  פועלותבפיזור האלימות ו מאוד תמצליחו

 .)שם(" סיכון יבמצב עבודה מאתגרתברצון  ותקבלמו] ...[ המשטרה
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 מחקרים נוספים מאששים את מקומן החשוב של נשים בבניית שלום

התחשבות בנושא העובדה ש כמו למשל ,ומאירים נקודות חשובות נוספות

 ,Datan(המגדרי מפנה את תשומת הלב לכלל הפרטים המעורבים בקונפליקט 
 לשיכים ופירושה בין השאר התייחסות לצורכיהן של נשים ונערות בהל ,)2004

 .)Cohn, 1993( סיום סכסוכים אלימים

תיאוריות  הנשענים על מחקריםורשמיות סקירה זו של הצהרות ב

נקודות מבט ביטחוניות בין השאר אלה הנשענים על  – פמיניסטיות

למקומן החיוני של נשים בפתרון סכסוכים רבים  סימוכיןנמצאו  – ובינלאומיות

הטיעונים , כפי שהוזכר בפרק זה. ותחדש תומגדריהבניות בד בבד עם הצורך ב

 כךלחשיבות תפקידן של נשים בהשכנת שלום ופתרון סכסוכים מאוששים ב

את  עובדה זו מקנה להןו ,)Enloe, 1993( מהאוכלוסייה 51%שהן מהוות 

מתוך  נובעה ,ולהביא את סדר יומן המיוחדבתהליכי שלום זכות להיכלל ה

 .ות העוסק בהשכנת שלוםם החלטולכל פור, החיים האזרחיים

 

מערב ברשת הנשים בעמק נהר המאנו ש :חןומקרה ב. ב
  משא ומתן לשלוםמובילה אפריקה 

 

 תיאור כללי. 1

מתוך , התארגנות נשים כתנועה או כמפלגה פוליטית"ל שוגמאות דיש 

מדובר בנשים [...] . מטרה לייצג נשים ולהשמיע את קולן בתהליכי שלום

ואף על פי כן עלה בידן להשפיע בפעולתן , הפוליטי שהתארגנו מחוץ לממסד

 "על הליכים פורמליים לסיום סכסוכים ולהשכנת שלום באזורים שבהם פעלו

ממסדית מסוג -חוץלהתאגדות ות הדוגמאאחת ). 6: 2004, גרנות ובן דוד-קאול(

 The Mano River( במערב אפריקהמאנו הרשת השלום של נשות נהר היא זה 
Women Peace Network, MARWOPNET(.6  

שבמערב אפריקה לאון  גינאה וסיירה, ליבריההתאגדו  1973בשנת 

שנות ב .נושאים כלכלייםכדי לקדם יחד  "איחוד מדינות אגן נהר המאנו"ב

אזרחים ולמלחמות  ביניהןמלחמות ל נגררו המדינות ,דלמרות האיחו ,תשעיםה

                                                 
: הפייסבוק של רשת השלום של נשות נהר מאנון ראו בעמוד למידע על הארגו  6

-Network-Peace-Women-River-https://www.facebook.com/pg/Mano
e_internal605279579498046/about/?ref=pag. 

https://www.facebook.com/pg/Mano-River-Women-Peace-Network-605279579498046/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Mano-River-Women-Peace-Network-605279579498046/about/?ref=page_internal
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זרם פליטים בלתי  – ולםמהקשים בע הומניטריים לאסונות שהביאופנימיות 

 Relief( נשים וילדיםהיו הם מהנפגעים העיקריים ו, ההרג ואלימות קש, פוסק
Web, 2003(. 

ארגון אזורי של נשים משלוש  2000על רקע אירועים אלו הוקם בשנת 

 באמצעותמטרה לפעול למען קידום השלום באזור לששם לעצמו , המדינות

גונים שכבר פעלו באותה העת בנפרד בכל איחוד כוחות ושיתוף פעולה בין אר

שבניגריה נציגות ) Abuja(ה 'אותה שנה נפגשו באבוגבבחודש מאי . מדינה

, עיתונאיות, שרות וחברות פרלמנט ,מנהיגות של ארגונים לא ממשלתייםו

שהיו , חוקרות ונשים אחרות מהמגזר הפרטי, נשות אקדמיה, דין עורכות

המפגש בניגריה נערך . ותנועות שלום מגדר, פעילות בתחומים של זכויות אדם

ונשא את , ם"בחסות שורה של ארגונים לא ממשלתיים וארגונים השייכים לאו

ובעיקר , עידוד השתתפותן של נשים בתהליך השלום במערב אפריקה"הכותרת 

הוקמה רשת השלום של  הכנס זבעקבות . )Johnson, 2011(" באגן הנהר מאנו

 . נשות נהר מאנו

ליבריה ביוני בירת נערך במונרוביה ש ,של הרשתנוס הכללי הראשון כיב

הגברת על  ;באזור ויציבותשלום ריכוז המאמצים להובלה של  הוחלט על ,2001

השתתפות  הבטחתעל ; שלום השכנתבומעורבותן של נשים במניעת סכסוכים 

ובעיקר בהליכי  ,ןים בארצותיההדמוקרטי מלאה ושווה של נשים בהליכים

קידום ויישום של מדיניות בעלת רגישות מגדרית והעלאת ועל  ;לת החלטותקב

 ,Steady( ובכלל זה קידום שוויון זכויות לנשים, המודעות לזכויות האזרח
2011 .( 

פירוט ראו (למניעת פעולות איבה בין שלוש המדינות  הרשת פעלה

לחן שו נו אלאש הארצות באגן נהר מושל מנהיגי והביאה את ,)בפרק הבא

ואחר  ,2002ומתן למפגש פסגה בין שלושת המנהיגים במרוקו בפברואר  המשא

היו הארגון נשות . אותה שנהבלאון בספטמבר  הבסיירלמפגש נוסף כך 

 ומילאובכך  ,היחידות שהצליחו להביא את מנהיגי האזור לשולחן הדיונים

 2003-בחתימה על הסכמי השלום ליישוב הסכסוך בליבריה בחשוב תפקיד 

 .לקידום השלום באזור אשר תרמו

הנשים ברשת השלום של אגן נהר לאו ילמרות התפקיד החשוב שמ

 לא זכו להכרההן שוליות והתגובות להישגיהן היו , המאנו במערב אפריקה

את תרומתן  יםהמקורות הסוקרים את הסכסוך המתמשך מזכירמעט מ. הראויה

. האזוריטחונם של תושבי בבר ושיפהביא לשל נשות הרשת לרגיעה ולהסכם ש

הסיבות להצלחתן של הנשים באזור  לבדוק אתעובדה מפתיעה זו מעלה צורך 
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שלום לא ההנשים לבניין  תהסיבות לכך שתרומאת ו ,נו במערב אפריקהאנהר מ

 .הוכרה על ידי הציבור הרחב

 

 נו במערב אפריקהאהסיבות להצלחתן של הנשים באזור נהר מ. 2

ממקומן המסורתי של נשים  יםנשות הרשת נובעשל והישגיהן הצלחתן 

אליו נקלעו שהסתום בשבטי אפריקה ומחלון הזדמנויות שנוצר בגלל המבוי 

  .המעורבות בסכסוךמדינות ה

בכל . כמשכינות שלום מסורתיותזה דורות מערב אפריקה ידועות  ותנש

לו נשים אדמויות ו ,סיפורים על נשים בונות שלום קיימים באזורת יותרבוה

בסכסוכים מסביב  .נשות אפריקה המערבית של היוםוהשראה ל המהוות דוגמ

 ל מדינות חמושות המונהגות על ידינשים קורבנות שההיו מאנו הלאגן נהר 

אלימות זו שהחלה בשנות  .ידועה בעבר הייתהאלימות שלא  שנקטו ,גברים

 רשתות של נשים יצרו :יצרה תפקיד חדש לנשות מערב אפריקה תשעיםה

 דרכי מילוט ומידע שהעבירו מידע על, מערכות הגנה על משפחות וקהילות

עורבותן מיכה רבה בקרב קהילותיהן בשל מתלהן זכו . חיוני אחר מציל חיים

נשות בהן שתמיכה זו והשותפויות האזוריות השונים  .בבניית שלום באזור

 . נשיםה ליכולות של וחלק תרמ ולקחהרשת 

 )DAW( ם"רכה החטיבה לקידום נשים של האוע 2002באוקטובר , למשל

עם  ותלקבל כלים להתמודדכדי נשות האזור בגינאה שאליה הוזמנו סדנה 

של  שרת הרווחה, אריבוטברוס מריאמה בחסות  נערכההסדנה . סכסוכים

בעידוד פעיל של נשיאת רשת נשות נהר המאנו שרה דאראבה , גינאה

). CCR(ר אנאפו והגברת לזרוס מהמרכז לפתרון סכסוכים "תרומתן של דבו

פעילויות של החטיבה לקידום נשים לשיפור תפקידן הסדנה זו הייתה חלק מ

, באדיס אבבה 2001באפריל  ושהחל, בניית שלום באפריקהבשל נשים 

: ולה הדוקעבפעילויות אלו לקחו חלק ארגונים אשר פעלו בשיתוף פ. אתיופיה

הארגון לאחדות , )AWCPD(לשלום ולפיתוח  תדת הנשים האפריקאיוע

פעולות המחלקה ל, )DPA( ם"של האו המחלקה הפוליטית, )AU(אפריקה 

 13-עמותות מנציגי וכן פקידי ממשל ו, )DPKO(ם "של האולשמירת שלום 

 7.אפריקהבמדינות 

                                                 
, לפרטים על הרקע לעריכת הסדנה ועל מטרותיה והשותפים לה ראו את דבריה של קרולין האנאן  7

: ם"מנהלת החטיבה לקידום נשים באו
ch.html-02/speech-meetings/workshop/conflicthttp://www.un.org/womenwatch/daw/. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/meetings/workshop/conflict-02/speech-ch.html
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 תוך ,הליכה בדרך ללא מוצא של כל המעורבים בסכסוךהחוסר התקווה ו

ויצרו חלון נו אבאגן נהר המנשים את החדו יא ,אלימות גוברת והולכת

הזדמנויות להצלחתן בהבאת כל שליטי המדינות המעורבות לשולחן המשא 

למען השלום אחת הפעילות הוותיקות , מרי בראונל. )Ekiyor, 2004( ומתן

 :בזואנו שזורות זו נהר המ ארצות עמקב השונות תיופעילוהציינה כי  ,מליבריה

כאשר יש קטטה  ;לאון השלום בסייר לא יהיהאין שלום בליבריה שברגע 

 זו עם זו להיות בקשר הנשים עלמשום כך . בליבריה תהיה קטטה גםבגינאה 

)Fleshman, 2003.( 

 יםתפקיד ינפגשו עם נושא MARWOPNETנציגות של רשת הנשים 

 Revolutionary United( ןלאו של סיירה המורדים עם: בכל מדינה בסכסוך
Front, RUF( ; המערב אפריק תקהיל ים שלכלכליההמנהיגים עם 

)ECOWAS (שלהם 24-ה הבפגישת הפסג )רשת הנשים התבה זכש 

MARWOPNET בין מנהיג ליבריה מגשרים עם ; )השל משקיפ למעמד

ארלס 'צ הנשיא ליבריעם ; לנסנה קונטה גינאה נשיאעם ; 2001-גינאה בלמנהיג 

 . )Fleshman, 2003( אן קבה'אחמד טג ליאון סיירהנשיא  ועם; טיילור

דחוף להביא את שחקני ההצורך  :מגוון סיבותמהצלחתן של הנשים נבעה 

; תפקידן המסורתי של נשים כבונות שלום; הסכסוך לשבת סביב שולחן אחד

והתעקשותן ונחישותן של הנשים ; עמדתן של נשים כמנהיגות בקהילותיהן

זה את משלחת הנשים אלא גם רק סוך לא יסכימו לפגוש שכל השחקנים בסכ

דווח כי , מחכה לראותו] נשים[כאשר נמסר למר טיילור כי המשלחת . "את זה

אתה אומר לי כי נשים מנהיגות מגינאה נמצאות כאן , 'אמר בהפתעה

 ןליבריות להביא אותהאיך הצליחו הנשים ? לאון ונשים מסיירה? מונרוביהב

העם רוחש . 'הן אמיצות מאוד'הוסיף ו, ם לפגוש את הקבוצההוא הסכי?' לכאן

 ).Fleshman, 2003" (כבוד לנשים ברשת נהר המאנו

זה ולא נתנו אמון  זה את זהכל שחקני הסכסוך לא היו מוכנים לפגוש 

לם ונשות מערב אפריקה הצליחו להתגבר על מכשולים אלו והביאו את כ. בזה

אחר כך בספטמבר ו ,בפברואר ,מרוקותחילה ב ,2002לשיחות שלום בשנת 

רגיעה הסכמות על ל בעקבות השיחות הגיעו הצדדים. עצמהלאון  בסיירה

 .בסכסוך האזורי
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 ?מדוע לא הכיר הציבור הרחב בתרומתן להשכנת שלום. 3

נו האירה אהצלחת יוזמת רשת הנשים לתווך בין הניצים באגן נהר המ

את השפעתן  אחרומצד  ,ת שלוםיכולתן של נשים בהשכנכוחן ו מצד אחד את

משאבים הגישה להדרתן הן מהליך השלום הרשמי והן ממהנובעת  ,המוגבלת

ובשלטון  בעמדות החלטהשוליותן . הפטריארכליתהנשלטים על ידי המנהיגות 

שליטי  בין בדיוניםבסופו של דבר גם את השפעתן השולית כמשקיפות  הקבע

 אזורב האזרחיםנם של קשורים לביטחוה הדיוניםכל לשולי  את דחיקתןהאזור ו

)Fleshman, 2003.( היעדרותן , שנשים אלו הביאו לסיום הסכסוך האלים אף

טיפול בבעיות  המנע )Amedzrator, 2014( הדיוניםמשל נשות הרשת 

חזקת עובדה זו מ. חוסר היציבות להמשך כך הביאהו האזור אזרחים של נביטחו

ך של שלום ופיוס בקונפליקט ממושך צריך כי תהלי ,טענתה של גליה גולןאת 

שם לנשים ניסיון רב יותר , להיבנות מלמטה באמצעות חינוך והחברה האזרחית

)Golan, 2004.( 

 

 תרומתן של נשים להשכנת שלום. 4

אבדוק , דון בתרומתן האפשרית של נשים בהשכנת שלוםאבפרק זה 

לת החלטות בנושאים שיתופן בקב-כיצד פתרונות של סכסוכים נמנעים בגין אי

 . מקומן הראוי בהשכנת שלוםבנשים יזכו  דרכים אשר אציעואלו 

אפליה והדרה , נהר המאנו טענו כי אלימותהשלום של נשות רשת 

הכללה , באותו אופןו ,משפיעים על המשך הלחימההגורמים  ןחברתית ה

ושיתוף כמבנה חברתי בסיסי וחלוקה צודקת של משאבים הם גורמים 

-ונסון'אלן ג ).Steady, 2011(הליכי פיוס והשכנת שלום  יישוםים על המשפיע

הצהירה כי על פי ניסיונה ) 2018–2006שכיהנה כנשיאת ליבריה בשנים (סירליף 

הן מגיעות מהבית ; נשים הן הדואגות לנושאים הקשורים לאנשים סביבן

והן מביאות איתן רגישות לתחומים המחוללים שלום ; ומהדאגה למשפחה

)Fleshman, 2003 .( עתיד בטוח קשור ישירות להבנה המגדרית של נושא

הבטחת לכן ו ,הביטחון ולהבדלים בין ביטחונן של נשים לביטחונם של גברים

מקומן הראוי של נשים בעמדות החלטה במערך המדיני תוך הקמת מאגר מידע 

הטמעת חשיבה מגדרית והפיכתה  .של נשים ראויות לאיוש עמדות החלטה

 ,Steady(ביטחון מתמשך לכל תושבי נהר המאנו  ובטיחימדיניות מרכזית ל
2011.( 
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 שוב כי היעדרותן של נשות הרשת מהדיונים לסיום הסכסוך לצייןיש 

תשומת הלב לכלל הפרטים  והפנייתהתחשבות בנושא המגדרי  המנע

נשים עדרותן של היה ,על כך נוסף .)Datan, 2004( המעורבים בקונפליקט

שולחן נושאים שנדונו בכחלק מהסדר יומן המיוחד את ל ולכלאפשרות מנעה 

הן לתרום לדיונים אלה ל הנשים לא אפשרה היעדרות ,זאת ועוד. המשא ומתן

וכך , )Enloe, 1993(ניסיונן בהשכנת שלום כנפגעות העיקריות של סכסוכים מ

יום התייחסות לצורכיהן של נשים ונערות בהליכים של ס, בין השאר, המנענ

בשל חוסר ההתייחסות לנושא זה נמשך ). Cohn, 1993(סכסוכים אלימים 

 . )Amedzrator, 2014(חוסר היציבות באזור 

להבאת לא רק תרום ול ,מקומן הראוי בהליך השכנת שלוםבכדי לזכות 

נשות מערב אפריקה  ,שלום מתמשךללפיוס וגם הניצים לשולחן הדיונים אלא 

 שיביאוכלכליות -המערכות החברתיותשל ושינוי לנקוט צעדי תיקון צריכות 

לזכות עליהן ו ;ובעמדות החלטה ן המלאה של נשים במערכות השלטוןלהכללת

בקהילותיהן  תמיכהבגיבוי בהקצבת מכסות מתקנות במוסדות השלטון 

כאשר נשים הן . כרתיתהיה נהתשואה מהשקעה זו . בינלאומית ותמיכה

-לאומינושא הביטחוני האת  הרחיבמטן נקודת מב, שותפות מלאות להחלטות

חיוניים הכולל נושאים  ,האזור אזרחי של תושביהלנושא הביטחון גם  צבאי

 . בריאות ופיתוח כלכלי, חינוך, כמו חברהלסיום סכסוכים מתמשכים 

 

 מסקנות. ג

מאנו מנכיח את הצורך האקוטי של המקרה הבוחן של רשת נשות נהר 

קת ווחל קול משלהן בתהליכי החלטותב כללב הנשיםשל בפרט ו נשות הרשת

של רשת הנשים מעמק נהר המאנו במערב אפריקה יכולה  ההדוגמ. משאבים

יש הוכחות . לשמש כמודל נלמד כאשר בודקים אזורי סכסוך אחרים בעולם

ישוריהן של נשים כשותפות ראויות בכל הליך לכתיאורטיות ומעשיות לזכותן ו

נשים . בהליכים מסוג זהא הביטחון של נשים ולהכללת נוש ,של השכנת שלום

הסובלות העיקריות בסכסוכים  שהן כיוון, רובכיוון שהן הזכות זו " מרוויחות"

א ימאנו ההנהר השלום של נשות רשת  .ישוריהן בהשכנת שלוםכניסיונן ו לאורו

כי הן היו היחידות שהצליחו להביא את מנהיגי ארצותיהן  ,הוכחה ליכולות אלו
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ם לזכויות אדם בשנת "על הצלחתן זו קיבלו את פרס האו. המשא ומתן לשולחן

2003.8 

שר א למדינהמיקומן של נשים בכל עמדות קבלת ההחלטות הוא חיוני 

הן על פי הסקירה התיאורטית  ,את מערכותיהמחדש בונה ו מסכסוךמשתקמת 

על פי  .ניתוח מקרה הבוחן של נשות נהר המאנו פיבתחילת המאמר והן על 

נראית מדיניות מגדרית הטמעת יש לקדם  2000משנת  1325ם "הצהרת האו

 שוני ביןתבחין באשר  ,סכסוך יזורשיקום בא כניותוופעילה בטרם נקבעות ת

 זכויותשינוי , שינוי חוקי הירושה בין היתר כוללתמדיניות זו  .נשים לגברים

 קבלת פיגוהצבת מכסות להכללת נשים בממשלה ובכל  ,ותעל הקרקע הבעלות

כשותפות  חיים המדינייםבוקידום שילובן של נשים בכלכלה ו ההחלטות

 וסיועלאומית וקהילתית תמיכה  בעזרתשינויים אלה אפשר לבצע  .מלאות

 .בינלאומי

תיעוד מאמציהן של נשות נהר , כדי ללמוד ממקרה בוחן זה, כמו כן

וד נרחב תיע. בתחום זההמאנו להשכנת שלום הוא הכרחי להכרה בתרומתן 

 נשיםייע לאחר יסאזורי  ומדויק של תרומת הנשים בסכסוך זה ובכל סכסוך

ולהגיע להישגים של בניית שלום אך גם לשפר את עמדותיהן  ההצלחהללמוד מ

ולהקים ארגונים  ;לדרישותיהן תלרכוש תמיכה לאומית וקהילתי ;מתמשך

גנות התארה. קולן הקולקטיבי יהיה בעל משמעות והשפעה םבהשמשלהן 

העצמית של נשים תרחיב את האפשרויות לכיבוש מקומן הראוי בעמדות 

תנגיש אותן למשאבים ותבסס הכרה ראויה , החלטה כסוכנות השכנת שלום

 .להישגיהן

יתה ממובילות רשת הנשים של נהר ישה( ליףסיר-ונסון'ניצחונה של אלן ג

התארגנות ה זכותהתאפשר ב 2005נובמבר לנשיאות ליבריה בבבחירות  )מאנוה

תמיכה ה. תמיכתן של הבוחרות בארצהעצמית של הנשים במדינה וה

כך גם ו של ארצה 24-ה נשיאההביאה לבחירתה ל בהמאורגנת של נשים ה

מעמדה כמקבלת . ןמדינתב ותהחלטקבלת הבעמדות הנשים  יתוףלש

לסיום באופן ישיר ובעקיפין הביא ארצה ב נשיםבתמיכת ה מדינתהבההחלטות 

 ).Harsch, 2006(שנים  14דמים בליבריה שהתמשכו סכסוכי 

הייתה האישה הראשונה שנבחרה לנשיאות ביבשת  סירליף-ונסון'ג

סירליף הובילה את -ונסון'ג. יהינבחרה לתקופת כהונה שנ אף 2012-וב ,אפריקה

 התמקדה לאורך תקופת כהונתה ,)Bauer, 2009( ליבריה לצמיחה כלכלית

מינית האלימות ת האת הגדר השהרחיב החקיק הקידמושל נשים  יהןבבעיות

                                                 
  .http://allafrica.com/stories/200312160437.html לפרטים ראו 8 

http://allafrica.com/stories/200312160437.html
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לרווחת  אגהד, את השלום גם שימרהסירליף -ונסון'ג. ל אונסעענישה את הו

שיפוץ ופיתוח בתי ספר ובתי ל ן הכבישים ותשתיותוקילת ביאהה, התושבים

זכתה  2011בשנת  9.בשחיתות מלחמהבופליטים תמיכה בוקידמה , חולים

לשלום על מאבק לא אלים למען ביטחונן של נשים  סירליף בפרס נובל-ונסון'ג

 10.ולמען זכויותיהן להשתתפות מלאה בפעילות יוצרת שלום

                                                 
9  l4813139,00.htm-w.ynet.co.il/articles/0,7340,Lhttps://ww    

10  https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2011/press.html  

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4813139,00.html
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2011/press.html
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