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 الممخص:

 وموسعًا وذلك لما ،ن موضوع حماية النساء في القانون الدولي واالنساني اصبح يحتل مكانًا بارزاً إ    
يدل اال عمى ,وىذا ة وفي جميع أوقات الحربيتضمنو ىذا القانون من قواعد عديدة تحمي ىذه الطائف

الموضوع أصبح أكثر من العصور السابقة, ألن انتياكات حقوق  المجتمع الدولي بيذا اىتمامأن 
المتحدة  لألمملجمعية العامة في وكثرت بشكل كبير وأن مايؤيد ذلك ىو ماأصدرتو ا ازدادتاالنسان 

 بروتوكوالت خاصو في حماية المرأة.من قوانين و 
 الدولي(.الكممات المفتاحية: )حماية المرأة، النزاعات المسمحة، القانون 
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Abstracts: 

The issue of the protection of women in international and 

humanitarian law has become a prominent and expanded place, 

due to the many rules contained in this law that protect this sect 

and in all times of war. It has increased and increased 

significantly, and what supports this is the laws and protocols 

issued by the General Assembly of the United Nations in the 

protection of women. 
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 المقدمة:
أوجد القانون الدولي االنساني القواعد الخاصة بتوفير الحماية الكافية لممرأة في ضل 

ب واعمال االرىاب التي الحرو  نتيجةالتحديات والنزاعات وما يمحقيا من اضرار نفسيو 
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وخاصة في منطقة الشرق االوسط وتحديدا في الدول العربية مما يمحق  المرآهتطال 
وما نتج عنيم من سبي واسترقاق واغتصاب لمنساء واشد انواع  المرأةاثار سمبية عمى 

بعد عام ضت لو نساء العراق التعذيب والتنكيل القسري والجسدي وخاصة ما تعر 
 زيديات بشكل خاص  من قبل االرىاب الطائفي .المسيحيات و األ 2003

وقد وفر القانون الدولي واالنساني في العالم لتوفير الحماية الكافية لمنساء من النزاعات 
التي تحدث في العدد من دول العالم وما يتعرض لو المدنيين بشكل عام من  المسمحة

وتحديدا بالمنطقيالعربيو شرق االوسط ة النساء في منطقة الانتياكات قسرية وخاص
 . 2003وخاصو بالعراق بعد االحتالل االمريكي عام 

ليذا البحث ىو الن ىذه الطائفة )النساء( من أضعف الناس وحقوقيم  اختيارنا سبب 
تعتبر ىذه الطائفة الضحية  الحروب, حيثاثناء  األزمان, والسيماميضومة في كافة 

 0االولى لمحرب
ن ىذا البحث ىو البيان القواعد التي وردت في القانون الدولي االنساني ان الغرض م

 0ىذه الحقوق ال تنتيكوكي  والتي تحمي النساء اثناء الحروب
تظير اىمية البحث عمى االدوار االجتماعية والسياسية والفكرية في  اهمية الموضوع :

 في القانون الدولي االنساني .  بالمرأةالخاصة  المسمحةضل النزاعات 
في الدراسة عمى استخدام منيجية عممية مركبة وفي  اناعتمد الباحث منهجية البحث :

ضمن المعاىدات واالتفاقيات  الواردةمقدمتيا المنيج الوصفي وتحميل النظم والنصوص 
 وبتحقيق اليدف العممي لمدراسة . المرأةالخاصة بحقوق 
دراسة يرتكز عمى ضرورة البحث عن االليات والوسائل التي ان ىدف ال هدف البحث :

 تسيم في توفير الممارسة القانونية الدولية و االنسانية الكافية .
الى انتياكات كثيرة سواء كانت  لشرق االوسط في ا المرأةعانت  اشكالية البحث :

قانونية جسديو او نفسيو مما ادى الى سن قوانين واعراف خاصة بتوفير الحماية ال
 واالنسانية .

 احتوى البحث عمى ثالث مباحث:  هيكمية البحث :
 اسس مفيوم الحماية الدولية  المبحث االول :
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 في ضل النزاعات المسمحة  لممرأةاىمية الحماية  المبحث الثاني :
 اثناء النزاعات المسمحة  لممرأةتوفير حماية  المبحث الثالث :

 
 األول  المبحث

 الحماية الدوليةأسس مفهوم 
ك القواعد ، مما في ذل اإلنسانيالقانون الدولي  وضمان احترامينبغي عمى كافة الدول 

 ( .1ة ، كما ينبغي في حالة حدوث انتياكات محاكمة مرتكبييا  )الخاصة بحماية المرأ
ونظم القانون الدولي االنساني وىو فرع من القانون الدولي العام احكام كيفية حماية 
حقوق االنسان وسبل تعزيزىا في حاالت السمم والحرب والنزاعات المسمحة في ظل 

 ( . 3االحتالل )
( 4ة حق ليا بفعل الرجل دون ان تكون سببًا فيو )انما االساس ان ال يضيع عمى المرأو 
. 

ة والدفاع عن حقيا في الحياة مرتبطة شكاًل موضوعًا بقضية تحرر المرأ وان قضية
من قيم وعادات  ما فيوتحرر األنسان كجزء من المجتمع وبالتالي تحرر المجتمع بكل 

 ( .5رثة ، و ان المرأة ىي جزء اساسي ورئيسي من كيان المجتمع )متوا
يمي مصادقة عمى االتفاقيات دول في محيطو االقملويمكن القول ان العراق ىو اكثر ا

الدولية المتعمقة بحقوق االنسان ، وعمى سبيل المثال : اتفاقية القضاء عمى جميع 
( لسنة   66( المصادقة عمييا بالقانون رقم )  CEDAWاشكال التمييز ضد المرأة  )

 ( .  7م  ) 1986
عيا الفردي، ال سيما فالمرأة العراقية اليوم بحاجة الى قوانين وتشريعات تنتشميا من واق

النساء المعدمات والميمشات في المجتمع ، وان المرأة ترتقي بإزالة الظمم عنيا وتشريع 
 ( . 8قوانين تمكنيا من نيل حقوقيا االنسانية )

في المجتمعات الغربية تولد المرأة في مجتمع حققت فيو المرأة الكثير مما نريده من 
 ان تسعى لمحفاظ عمى تمك الحقوق وتأكيدىا . إالحقوق وليس عمييا 
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عمى حقوقيا ، او عمى أقل الحقوق ال  محصولل تسعى المرأةاما في شرقنا العربي ف
 (9).تزال في    بدايتيا 

ات الحياة ان تأخذ المرآة حقيا في الحياة ، وحقيا في العطاء كما ىو يومن ضرور 
ات والتشديد في التمسك لي في االحتياج، وعمينا ان ال نبامناسب ليا ، وواجب عمييا 

بيا ، وحاجتنا الماسة الى تجنيد كل طاقات المجتمع لمنيوض والحفاظ عمى حياة المرأة 
 (10).المصونةكيتيا وسمو 

 : الحماية الدوليةامفهوم 
 مفهوم الحماية :

يمقى عمى عاتق القانون الدولي لحقوق األنسان حماية األفراد في وقت السمم مما قد 
يتعرضون لو من سوء معاممة او انتياك لحقوقيم من قبل بمدانيم او لحكومات او 

 االفراد او المؤسسات .
فيكون موضوع الحماية عمى عاتقو ثم ضحايا المنازعات  اإلنسانيأما القانون الدولي 

المسمحة الدولية او غير الدولية ، واألفراد والواقعون في قبضة الطرف المعادي 
 (11لمواقع المدنية غير المرئية بالمعمومات العسكرية . )وا والمنشآت

فال يوجد حتى اآلن  اإلنسانيواختمف الفقياء في تحديد المقصود بمفيوم القانون الدولي 
 تعريف واحد ليذا المفيوم . 

اما في المعنى الواسع يقصد بو : )) مجموعة القواعد القانونية الدولية المكتوبة او 
 فاىيتو (( .ر الفرد و  احترامفل العرفية التي تك

والحماية ىي الطابع المطمق لمقواعد ، وبالتالي لمحقوق وااللتزامات ، ان لمحماية التي 
تقررىا  . من الضمانات االضافية التي توردىا االتفاقيات لتجعل  الحماية اكثر احكامًا 

 (13واطالقًا . )
في النزاعات المسمحة وعد االعتداء وقد اوجب القانون الدولي االنساني حماية النساء 

عميين ، وال يجوز االعتداء عمى النساء وقصفين بالقنابل كما ال يجوز قتمين او 
 (14تعذيبين او االنتقام منين ، ويجب ابعادىن عن العمميات العسكرية . )
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وان المرأة العراقية ىي المتضررة االولى في الحروب والعنف واالرىاب ، وما يقع عمييا 
منانتياكات يؤثر تراجعًا في مجال الحقوق والحريات وفي التطبيق الديمقراطي في 

 العراق بعد التغيير
 (15م . )2003الذي جاء بو االحتالل عام 

 الثاني  المبحث
 أهمية الحماية لممرأة في ظل النزاعات المسمحة :

زاع وما المقصود قبل ان نبدأ بالحديث عن اىمية حماية المرأة ال بد ان نتعرف عمى الن
بالنزاع الدولي والداخمي ، فالنزاع ىو عدم االتفاق بين طرفين او اكثر ، ىو حالة 

 (16خالف شديدة التوتر والنزاع االجتماعي الذي يصل قصوى من التطرف. )
م عمييا قبل ان يتاح لممرآة لعب دورىا نية لن تتخمص من شبح التطرف الجاثان اإلنساو 

مواجية ىذا التحدي العالمي واستخدام كافة الوسائل الديمقراطية القيادي الالئق في 
 (17لردع اعداء المرأة . )

 بأدوارالمجتمع لممرأة بتحقيق ذاتيا ، ال عن طريق حمايتيا وتألق قدراتيا  يسمحوحين 
اخرى ) تماما كما ىي الحال مع الرجل ( عندىا يعمو مستواىا االنساني واالجتماعي 

 ( 18بكافة مستوياتيا . ) اآلسرةادي ، وىذا يعني انعكاسا ايجابيًا عمى والفكري واالقتص
ويجب ان ال ننسى دور المرأة في التغيير والتطوير ، فالتاريخ يقف كثيرًا عند اإلنجازات 

 (19الرائدة التي تحققت في مسيرة المرأة العراقية . )
، يشعر الباحث او الباحثة في موضوع المرأة بالذات وفي مجتمعاتنا العربية بالذات و 

باحث أن يجري بحثًا عمميًا  أليالعممية انو يسير في ارض مميئة باأللغام ، وال يمكن 
التي ىي اغمبيا كار والتقاليد الدينية و وبرزت أمامو االف إالفي أي شيء يتعمق بالمرأة 

 (02). ين وال في جوىرهليست من صميم الد
والخطوات االولى ىي تحميل الواقع وتحديد المرحمة التي وصمت الييا المرأة في 

 ( 21مكانتيا كشريكة مكافئة . ) استعادةمسيرتيا الطويمة من أجل 
والبروتوكول االول الخاص لتوفير الحماية الكافية لممرأة  1949ان اتفاقية جنيف عام 

جسمية كالقتل والتعذيب بجميع انواعو فأنو ال يجوز االعتداء عمى حياتين وسالمتين ل
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اخذىن رىائن ، وان يمنع اصدار احكام  ال يجوز، والمعاممة القاسية والقسرية ، وكذلك 
 وتنفيذ عقوبات عميين دون اجراء محاكمة عادلة .

بشأن اعدام النساء الحوامل  ما يمياما البروتوكول األول من اتفاقية جنيف تنص عمى 
 إصداروأميات الصغار االطفال, تحاول اطراف النزاع ان تتجنب قدر المستطاع من 

احكام االعدام عمى اوالت الحمل بسبب جريمة متعمقة بالنزاع المسمح , واليجوز ان ينفذ 
النساء يحتاجون الى مساعدة ورعاية طبية خاصة  ىؤالءحكم االعدام فيين ,الن 

0(22) 
ال يقل  أدنىنتقالية ان تتمثل الدولة بحد دارة الدولة العراقية لممرحمة االإواشترط قانون 

 (25عن ربع أعضاء الجمعية الوطنية . )
تتعرض عموم النساء في المعتقالت الى مخاطر بالغة ، ومن ىنا كان احتياجين الى 

حوامل يحتاجن الى حماية خاصة امرًا ممحًا ، وان ىناك بعض الفئات من النساء ال
حماية اضافية تتناسب مع يحيط بين من مخاطر ، وعميو فقد خص القانون الدولي 

 االنساني النساء بقواعد ونصوص لحمايتين اثناء االعتقال .
نساني من أكثر قواعد القانون الدولي العام تطورًا ، فما يعتبر القانون الدولي اإللذا 

ا وتعد قواعده انعكاسًا لمقيم تعمل عمى تطورى دامت المنازعات مستمرة فإن الدول
 ( 26). نسانية  لمشعوباإل

زالة كافة أشكال التمييز ، ا  ستكمال متطمبات تمكين المرأة ، و الطريق طويل نحو اوان 
لية ادراك دورىا في مسؤو ولمسمطات دورًا في تمكين المرأة من حقوقيا ، فأن عمى المرأة 

 (27) اتيا وتأكيد حقوقيا .ذاثبات 
وعمى الرغم  من النصوص التي وردت في االتفاقيات الخاصة بحماية المدنيين في 
المنازعات المسمحة ، فقد تعرض المدنّيون لمعديد من القتل والتشريد والمرض ، وقد 
أقتصر دور االمم المتحدة عمى محاوالت معالجة أثار المنازعات المسمحة ولم تتمكن 

ترقى المساعدات التي ُقدِمت لممدنيين الى مستوى المطموب . من تسوية المنازعات وال 
(28) 
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وتتعرض نساء العالم في الوقت الحاضر الى ظاىرتين مؤلمتين ، ىما ظاىرة 
المنازعات المسمحة الدولية واالرىاب ، وظاىرة االرىاب الداخمي والدولي ، وكل من 

 (29وأثر من اثارىا . )الظاىرتين سبب لألخرى 
المنازعات واالحداث والصراعات المحيطة بالمنطقة تجعميا احوج ما تكون الى فأن ىذه 

 ( 30االستقرار الذي يوفر بيئة مالئمة افضل لشعوب المنطقة . )
 الثالث  المبحث

 توفير حماية لممرأة أثناء النزاعات المسمحة :
محمية ( لمكثير تتعرض المرأة خالل النزاعات المسمحة بنوعييا الدولية وغير الدولية ) ال

من االنتياكات واالعتداءات الخطيرة مما يتوجب توفير الحماية الالزمة لممرأة مواجية 
مثل ىذه االنتياكات ، وان النساء تتعرض لمخاطر اضافية اثناء النزاعات بسبب 

 جنسين مثل االغتصاب والحمل القسري .  
واالحزاب السياسية التي  لذلك تقع مسؤولية حقوق االنسان عمى الحكومات والمنظمات

تقود المجتمع ، وان التنصل  من ىذه المسؤولية يشكك بمشروعيتيا واليجوز التذرع 
لعدم تمكين المواطنّين من ممارسة حقوقيم االساسية المشروعة .  بمبررات غير مقبولة

(34) 
صور ، أن حمقة اساسية من حمقات ت 2002واكد تقرير التنمية االنمائية العربية لعام 

في الدول العربية تمكن في نقص تمكين المرأة ، وما يستمزم ذلك من بناء  التنمية
 ( 35قدراتيا وتوظيفيا وتحريرىا وحمايتيا . )

وتعد النساء من اكثراالشخاص الذين يعانون من جراء المنازعات المسمحة فقد عانت 
ب المنازعات التي الويالت من جراء الحروب . وان اغمالمرأة منذ فجر التاريخ اشد 

 (36تتضرر منيا النساء ىي تمك المنازعات التي تحصل في المناطق السكنية . )
ويقضي ان تكفل الدولة الحماية الوطنية والدولية لإلفراد الواقعين تحت سمطتيا ، ومن 
الجدير بالذكر الى ان مصدر الحماية الطبيعي ىو الدولة المنشأ اما المصدر الدولي 

 ( 37الدولة الحامية . )لمحماية ىو 
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وقد وضع المجتمع الدولي قواعد قانونية لحماية النساء من النزاعات المسمحة ، منيا 
االعتداء عمى النساء او االنتقام ابعادىن عن العمميات العسكرية المسمحة ، واليجوز 

 منين .
م ،  1925جنيف الوفاء الكامل بااللتزامات المترتبة عمييا طبقًا لبرتوكول بمتزم الدول تو 

م ، وممحقاتيا وكذلك صكوك القانون الدولي االخرى  1949واتفاقيات جنيف لعام 
المتصمة باحترام حقوق االنسان اثناء المنازعات المسمحة ، التي تضع ضمانات ىامة 

 (38لحماية النساء . )
تضمنيا نشأة فكرة الحقوق في التشريعات الوضعية فمسفيًا منذ أقدم العصور ، فقد 

( من قبل البعثة الفرنسية  1902 – 1901قانون ) حمورابي ( الذي اكتشف عام ) 
في مدينة ) سوسا ( في العراق ، وىو اذا ما قورن مع قوانين سائر الشعوب قبل زىاء 
ثالثة االف سنة ، ويعتبر أكمل واعدل وارقى قانون وضعو االنسان لتنظيم حياتو 

 ( 39وحماية حقوقو . )
تجيت المجتمعات االنسانية بعد الحرب العالمية الثانية الى تحقيق المبادئ كذلك ا

واالىداف من خالل تقارير حقوق االنسان وحرياتو االساسية دون تمييز بسبب االصل 
 (40والجنس او المغة او الدين ودون تفرقة بين الرجال والنساء . )

اطق أمنة ، بوصفو مظيرًا من اآل ان من تجدر اليو ، ان مسألة ايداع النساء في من
مظاىر توفير الحماية لمنساء واالطفال بقى أمرًا نظريًا ، اذ ان الواقع اثبت عدم وجود 

 (41مثل ىذه المناطق في النزاعات المسمحة . )
وقبل كل شيء عمى المرأة ان توضح وتعيين ىدفيا من حريتيا وحقوقيا ، ثم تثبت 

ل الى ذلك اليدف ، و اليدف ىو المساواة ، ومن الوسائل التي يجب ان تتخذىا لموصو 
الواضح يجب ان تتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق والواجبات االجتماعية والمدنية 

 (43. )ية ، وليا الدور في اعطاء القراروالسياس
وعدم المساواة ومظالم  و ىو ان نتبين ما لالضطراب الحاصلوكل ما نستطيع فعم
، وان نحاول بالعقل والتدبر ان نخمق حالة وان كثيرهمن اسباب الييئات االجتماعية 

 تكن سياسية ومن ثم مصطنعة اآل انيا 
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 (44منظمة بتعقل ، بحيث ينزل كل شيء وكل انسان منزلتو . )
وبات من الضرورة تعميم المرأة امرًا اساسيًا في كل نيضة تربوية ام اجتماعية ام 

 (45سياسية ام  اقتصادية . )
مرأة العراقية القت تيميشًا واشكااًل متنوعة من الظمم والحروب واالرىاب ، والمرأة ان ال

، لم يتغير حاليا كثيرًا بل ازداد سوءًا بسبب االرىاب  2003بعد عام االحتالل 
 (46ونتائجو. )

عدد من المؤسسات ذات العنوانين المختمفة  2003بالرغم من العراق اسس بعد عام 
لحقوق اإلنسان في العراق والقصد لنشر الوعي بين النخبة السياسية لتوفير االرضية 

والمواطنين ، حول معنى الحقوق وماىيتيا واىميتيا ، واالنسان الذي ال يعرف حقوقو ال 
يمكنو ان يطالب بيا او حتى ان يدافع عنيا ، وباختصار االستعانة بكل المؤسسات 

 . (47)والحفاظ عمييا وحمايتيا الحقوق  الداخمية والخارجية في سبيل توفير
او زمان البد لو من العودة بالتحميل فأن أي بحث جاد ألوضاع النساء في أي مكان 

الى االساس التاريخي لوضع النساء الحالي ، والعمل عمى صعيد حل معضمة النساء 
 .(48االزلية والحاقيا بركب التطور الحضاري لمبشرية  )

 
 :الخاتمة 

تعتبر الحماية التي  جاءت بيا قواعد القوانين الدولية واالنسانية واالتفاقيات 
والبروتوكوالت الخاصة بيا والتي تقع عمى عاتق الدول, واجب تنفيذىا وحماية 

 المسمحةفي النزاعات  لممرأةاالشخاص المدنيين ومنيم النساء وتوفير المعاممة الحسنة 
د القانون الدولي واالنساني ىي خير سند وبرىان من وتخفيف العبء عمييم وتعتبر قواع

 اجل توفير الحماية الكافية المقررة لضحايا النزاع المسمح .
ان الجماعة الدولية المعاصرة قد زاد اىتماميا بحقوق المرأة حول العالم ، اذ ان 

وب االعالنات والمواثيق واالتفاقيات الدولية تؤكد عمى عدم انتياك حقوق المرأة ووج
 حمايتيا في حالتي السمم والحرب .
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وان المدخل االفضل لتنفيذ قواعد القانون الدولي االنساني ال يمكن ان يتجو فقط في 
يمولة دون وقوعيا اصاًل معالجة االنتياكات بعد حدوثيا بل يكمن بشكل اساسي في الح

. 
صة وقت السمم اذ ان اتخاذ االجراءات الوقائية المناسبة في السمطات الوطنية المخت

 كفيل بالمساىمة الفعالة في احترام التعيدات الدولية في زمن النزاعات المسمحة .
ومن المالحظ ان القانون الدولي االنساني قد خال من وجود عقوبات صارمة واجراءات 

مارسات السميمة لحقوق تعرض عمى الدول التي تحالف ىذه االتفاقيات . وتحتاج الم
ماية سياسية وتشريعية وقضائية ذات ابعاد وطنية واقميمية ودولية ت حالياالنسان ، آ

عبر دساتير واتفاقيات واعالنات ومواثيق ، لذلك عبر مؤسسات ومنظمات وطنية غير 
حكومية واجيزة ولجان اشراف ومراقبة تخص كل ما يتصل بمدى التزامات الدول 

مان التمتع بيا وبالوقت ذاتو وضباحتراق حقوق االنسان وبالذات توفير الحماية لممرأة 
 استحداث آليات جديدة وبرامج وانشطة متجددة لسد النقص الحاصل في ىذا الجانب .

فالمساواة الحقيقية ال تأتي اال اذا أخذت النساء دورًا رئيسي في مواجية التحديات 
 . االساسية التي يواجيا العالم

 المصادر :الهوامش و 
 

 عمى موقع صوت سوريات . 2018ايمول  2 النساء والحرب ، المنشور في -1
 2018اذار  13عباس محمد طاىر ، المنشور عمى الموقع االلكتروني ، بتاريخ  -2

:https://www.facebook.com  
 .م2009ألنسان ، دار زىران ،عمان  عباس حسين فياض ، الرأي العام وحقوق ا -3
جات التحرير ، مكتبة فواز عبدالكريم ، المرأة المسممة بين موضات التغيير و مو  -4

 م . 2000الممك فيد ، الرياض  
 .م 2985والتوزيع ، القاىرة  محمد عوض ، دفاعًا عن المرأة ، العربي لمنشر  -5
ار الحقيقة ، سموى الخماش ، المرأة العربية والمجتمع التقميدي المتخمف  ، د -6

 .م 1973بيروت  
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، مركز المعممة لمبحث  2003مجموعة مؤلفين ، اوضاع المرأة العراقية قبل وبعد  -7
 . م 2013، بغداد ، والتطوير 

 .  2014الجواىري ، بغداد ،  فاتن الجابري ، نون النسوة ، دار -8
الرابطة ، بغداد ، ابراىيم عبداهلل ، مشكالت المرأة في البالد العربية ، مطبعة  -9

 م . 1958
مغازلين ، محمد بن احمد الرشيد ، المرأة المسممة بين أنصاف الدين وفيم ال -10

 .عربية لمموسوعات ، بيروت الدار ال
عباس محمد طاىر ، الفرق بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي  -11

م ،عمى الموقع االلكتروني : 2018/  3/  13لحقوق األنسان ، المنشور بتاريخ 
https://www.facebook.com.  

 .2015، بغداد ،  باحثين ، القانون الدولي اإلنساني ، دار السنيوري مجموعة -12
انونية ، بغداد ، مصمح حسن ، مبادئ القانون الدولي اإلنساني ، المكتبة الق -13

 م . 2015
 .2005سواحل الحرية ، بغداد ، والبحث عن  اإليرانيةصافي الياسري ، المرأة  -14
س ، بيروت ج تركيني ، جبروس بر كريستين نصار ، أمي ان بحاجة اليك ال ت -15

 . 1993، سنة  8
، مركز االمارات لمدراسات التغيير والتطويرفي  المرأةمجموعة باحثين، دور  -16

 . 2008،  ابو ظبي  والبحوث االستراتيجية
سات والنشر ، نوال السعداوي ، األنثى ىي الوصل  ، الوحدة العربية لمدرا -17

 . 1974بيروت  
عبداهلل النفيسي، العمل النسائي في الخميج الواقع والمرتجى ، شركة الربيعان  -18

 . م  1986 لمنشر والتوزيع ، الكويت 
ر والتوزيع ، وائل محمد ، المشاركة السياسية لممرأة ، الرافدين لمطباعة والنش -19

 .2012بيروت 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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مدراسات معصومة المبارك ، تفضيل دور المرأة في التنمية ، مركز االمارات ل -20
 .  2007ابو ظبي ،والبحوث االستراتيجية ، 

، ضرورة االصالح واالستقرار في منطقة الخميج ، مركز  قرقاصانور محمد  -21
 .  2008تراتيجية ، ابو ظبي ، االمارات لمدراسات والبحوث االس

بيت  مجموعة باحثين ، حقوق االنسان في الشريعة االسالمية والقانون الدولي ، -22
 . 1998داد  الحكمة ، بغ

 . 2013سعد قاسم ، ضمانات حقوق األقميات ، جامعة الموصل ،  -23
عبدالرزاق غافل الكرم ، حياة المرأة العربية ، مكتب النور لمطباعة ، بغداد ,  -24

2006  . 
مجموعة باحثين ، في االخالق وحقوق االنسان ، ترجمة طارق مندور ،  -25

 المركز القومي لمترجمة .
 . 1981اق تطوير المرأة العراقية ، بغداد ، حمقة دراسية حول اف -26
سعدي االبراىيم ، مفوضية حقوق اإلنسان في العراق ، الوظائف والمعوقات ،  -27

 . 13/5/2019في  4328جريدة المشرق العراقية ، العدد 
سيير سمطي ، مقدمات حول قضية المرأة والحركة النسائية في االردن،  -28

 . 1985 العربية لمدراسات ، بيروت المؤسسة
د . عمي الحرباوي ، د. عاصم خميل ، النزاعات المسمحة وأمن المرأة ، معيد  -29

 .22م . ص  2008دراسات دولية ، جامعة بيروت ، طبعة اولى 
شياب مفيد ، دراسات في القانون الدولي واالنساني ، دار المستقبل الحربي ،  -30

 . 2010بيروت 
واالنساني ، منشورات المعمم العربي لحقوق عامر الزمالي ، مدخل الى القانون الدولي 

 .م 1993،  1االنسان ، ط 
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 الخاتمة 
 -يأتي: ، من ىذه الدراسة نستطيع ان نستخمص منيا ما ما تقدموعمى ضوء 

كيان الدولةة االسةالمية فةي االنةدلس والتفرقةة والتجزئةة التةي عاشةتيا ان ضياع  -
البالد فةي عيةد الطوائةف، دفعةت الممالةك النصةرانية الةى اتخةاذ موقةف اليجةوم 
بعد ان عاشت خمسة قرون تدافع عن اراضةييا مةن تقةدم المسةممين فييةا، كمةا 
سةةةةمحت ىةةةةةذه الخالفةةةةةات والصةةةةةراعات مةةةةةن فسةةةةح المجةةةةةال فةةةةةي توحيةةةةةد جيةةةةةود 

 صارى في شن حروب االسترداد.الن
ان الموقع الجغرافي لةبالد االنةدلس واحاطةة الممالةك النصةرانية بيةا جعةل منيةا  -

ساحة حةرب مفتوحةة عمةى طةول الحقةب التاريخيةة وان تةأمين ىةذه االرض ىةو 
 تأمين لباقي البالد االسالمية اذ انيى خط الدفاع االول.

ضةةةةيا، عمةةةةى الةةةةرغم مةةةةن اعتمةةةةاد االنةةةةدلس عمةةةةى خارجيةةةةا فةةةةي الةةةةدفاع عةةةةن ار  -
االمكانيةةةةات البشةةةةرية والماديةةةةة الموجةةةةودة فييةةةةا، وذلةةةةك بعةةةةد ضةةةةياع وحةةةةدة تمةةةةك 

 البالد.
عمى الرغم من االنتصارات الكبيرة في معركة الزالقة  من ىذه الدراسةة اال انةو  -

لم يتمكنوا من استرجاع الحواضر الرئيسية التي اسةتولى عمييةا النصةارى بةدءًا 
 م(.1085ه/ 478من سقوط طميطمة عام )

كسةةب ابةةن تاشةةفين حةةب أىةةل األنةةدلس وذلةةك لميمةةو الةةى استشةةارة الفقيةةاء فةةي  -
 أمور كثيرة

 .ضم المرابطون األندلس رسميًا الى مممكتيم بعد تمك األنتصارات -
 
 


