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ًتعد النظریة النسویة أحد أهم النظریات الحدیثة في العالقات الدولیة والتي أعطت فهما        

ًوتصورا  جدیدا  في تحقیق األمن، ) الجندر(النوع االجتماعي  خالل التأكید على دورلألمن، من ً
 أو حالة یمكن دراستها وتحلیلها باالستناد الى ًوتمثل االوضاع في مدینة الموصل انموذجا

االفتراضات االساسیة التي تقدمها النظریة النسویة، السیما وأن مجتمع مدینة الموصل هو مجتمع 
 ویهمش دور المرأة في العدید من المجاالت ولعل أهمها المجال ذكوري یعلي من شأن الرجل
  .السیاسي والمجال االقتصادي

Security in Feminist theory (Studied Mosul case) 
Asst. Lect. Maha Ahmad Al Mola 
Abstract  
Feminist theory is one of the most important modern theories in 
international relations that gave a new understanding and perception to the 
security by emphasizing the role of gender in achieving security. The 
situation in Mosul is a model or a case that can be studied and analyzed 
based on the basic assumptions presented by feminist theory, especially 
that the society of the Mosul  city is a male society that is superior to men 
and marginalizes the role of women in many areas and the most important 
political field and economic field. 

 
ًیشكل األمن أحد المفاهیم المعقدة التي تناولها العدید من الكتـاب دراسـة وتفـسیرا، فـضال عـن  ّ ُ
ــــه أبعــــادا مختلفــــة عــــسكریة وسیاســــیة واقتــــصادیة  ــــة التــــي عنیــــت بــــه واعطت تنــــوع االتجاهــــات النظری

ًواجتماعیــة وتعــد النظریــة النــسویة أحــد ابــرز النظریــات التــي أعطــت فهمــا مختلفــا لألمــن ، مــن خــالل ً
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توظیفها للنظم الفكریة في دراسة العالقات االجتماعیة ودراسة األمن وتأكیدها على النـوع االجتمـاعي 
  .ودوره في تحقیق األمن والسالم في المجتمعات المختلفة" الجندر"

ــــة الموصــــل نموذجــــا واضــــحا علــــى االفكــــار النــــسویة حــــول التمییــــز فــــي النــــوع  ًوتمثــــل مدین ً
تمعــات، حیــث ان النــساء  فیهــا مهمــشات بــشكل كبیــر وخــصوصا فــي المجــاالت االجتمــاعي فــي المج
  . السیاسیة واالقتصادیة

) الفـرد(ًوتنبثـق أهمیـة البحـث مـن أن النظریـة النـسویة تعطینـا فهمـا مختلفـا لألمـن، فهـي تقـدم 
ً طریقـا ًوالنساء بخاصة على أنهن أهم مستوى للتحلیل في العالقات الداخلیة والدولیة، كمـا انهـا تـضع

  .یمكن من خالله التعرف على كیفیة صنع األمن والسالم من قبل النساء في مدینة الموصل
وتتمثل اشكالیة البحث في مدى تقبـل المجتمـع الموصـلي لمثـل هـذه االفكـار التـي تؤكـد علـى 

  .دور المرأة في صیاغة السیاسات األمنیة والعسكریة واالقتصادیة في المحافظة 
ث علــى فرضــیة مفادهــا ان تطبیــق االفكــار النظریــة النــسویة فــي الموصــل كمــا ویرتكــز البحــ

  .سیقلل مظاهر العنف وسیحقق األمن والسالم فیها
ومن أجل محاولة البرهنة على الفرضـیة الـسابقة فقـد تـم اسـتخدام العدیـد مـن المنـاهج العلمیـة 

نــاهج التـي تـم اســتخدامها والم. ًوكـان كـل مـن هــذه المنـاهج مكمـال لألخـر فــي محاولـة اثبـات الفرضـیة
هــي المــنهج الوصــفي والمــنهج المقــارن ومــنهج التحلیــل النظمــي، اذ اســتعملت هــذه المنــاهج فــي شــرح 
ًوتفــسیر مفهــوم األمـــن والنظریــة النــسویة وفـــي دراســة حالــة الموصـــل وبنــاء علــى ذلـــك فقــد تــم تقـــسیم 

وموقعـه فـي نظریـات العالقـات البحث الى ثالثة مباحث تناول المبحث االول التعریـف بمفهـوم األمـن 
ــث الثـــاني التعریــــف بالنظریــــة النـــسویة ونظرتهــــا لألمــــن، امـــا المبحــــث الثالــــث  الدولیـــة، وتنــــاول المبحــ
واالخیــر فقــد تنــاول دراســة حالــة الموصــل مــن خــالل معرفــة التمییــز الجنــدري فیهــا فــضال عــن كیفیــة 

  .تفعیل دور المرأة في الموصل لتحقیق األمن والسالم 
 

 
ًیعد مفهوم األمن من أكثر المفاهیم اختالفا وتغیرا في السیاسة الدولیة، حیـث تعـددت مفـاهیم  ً
األمــن بالنــسبة للكتــاب والبــاحثین كــل حــسب وجهــة نظــره وحــسب الزاویــة التــي ینظــر منهــا الــى مفهــوم 

ي واالقتـصادي لألمـن، ویركـز الـبعض االخـر علـى األمن، فبینما یركز الـبعض علـى المفهـوم العـسكر
مفاهیم جدیدة لألمـن مثـل األمـن االنـساني، واألمـن المجتمعـي، واألمـن الثقـافي واألمـن البیئـي واألمـن 

وسـنحاول فـي هـذا المبحـث التطـرق الـى مفهـوم األمـن والـى أهـم االتجاهـات النظریـة . الغذائي وغیرهـا
  .في تعریفه
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ًبدایة یمكن  القول ان األمن یعني ان یكون االنسان سلیما من االذى، فبالتأكیـد ال أحـد آمـن 
بالكامــل، وال یمكنــه ان یكــون كــذلك فــالحوادث ممكنــة والمــوارد االقتــصادیة قــد تكــون شــحیحة ونــادرة، 

حـساس بــاألمن وقـد یفقــد النـاس عملهــم وتبـدأ الحــروب والنزاعـات ولكــن األكیـد هــو أن الحاجـة الــى اال
ًقیمة انسانیة اساسیة وشرطا مسبقا لنتمكن من العیش بشكل محترم ً)١(.  

ًكما یعد األمن مصطلحا نسبیا من الناحیـة التجریبیـة ، وقـد درجـت االبحـاث والدراسـات التـي  ً
) العالیـــة او المتدنیـــة(تـــدور حـــول العالقـــات الدولیـــة علـــى وصـــف هـــذا المـــصطلح مـــن حیـــث الدرجـــة 

ًلعــدم والوجــود التــام، وقــد اعتبــر األمــن تاریخیــا قیمــة جوهریــة وهــدفا اســمى لــسلوك ولــیس مــن حیــث ا ً
  .)٢(الدول

ًكما أن األمن وبوصفه تحررا من التهدید یعد امرا واضحا، غیـر انـه یعبـر عـن مجموعـة مـن  ً ً
التــساؤالت، مــن یحمــي المــرء؟ ومــن مــاذا یحمیــه؟ مــن اي تهدیــدات ومــن حیــث المبــدأ ینطبــق األمــن 

 شـــخص أو اي شـــيء، وقـــد یتحـــدث الـــبعض عـــن األمـــن العـــالمي واألمـــن الـــدولي، واألمـــن علـــى اي
االقلیمـــي أو عــــن المؤســــسات، أو الجماعـــات أو األفــــراد وكــــذلك یمكـــن أن یطبــــق المفهــــوم علــــى اي 

األعتـداء والغـزو الخـارجي، : ًتهدید، واألمـن اساسـا یتعلـق بالبقـاء فالـدول ترغـب فـي حمایـة نفـسها مـن
ًدون حمایــة انفــسهم مــن الــذین یــشكلون تهدیــدا علــى حیــاتهم وحیــاة عــوائلهم وبــشكل اقـــل واالفــراد یریــ

  .)٣(ًعمقا، فانهم یرغبون بالتخلص من التهدیدات لممتلكاتهم
ًكما ان األمـن فـي العالقـات الدولیـة لـم یعـد مقتـصرا علـى الجانـب الـدفاعي للدولـة مـن خـالل 

عض بــاألمن الخــشن، وانمــا یتعــداه الــى انــواع جدیــدة التــسلیح اي األمــن العــسكري، وهــو مــا یــسمیه الــب
ًمن األمن الناعم، مثل األمن الغذائي وامن العمالة واألمن البیئي فـضال عـن األمـن الـداخلي الـوطني 

  .)٤(في مواجهة النزاعات والحروب االهلیة
ومــن خــالل النظــر الــى جوانــب األمــن هــذه یتبــین انهــا تتمحــور حــول قــضایا تتعلــق باإلنــسان 

وحقوقــه وقیمــه وكــذلك بأقلیــات او مجموعــات اثنیــة وهــي جماعــات ثانویــة او كیانــات اصــغر ) الفــرد(
داخـــل الدولـــة القومیـــة، وهـــذا یـــشیر الـــى التعمـــق الرأســـي للمفهـــوم الـــذي یؤكـــد علـــى وحـــدة التحلیـــل او 

  .)٥(األطراف المعنیة باألمن
قهـر، وهـو عكـس األمـن فاألمن بات یشمل حمایة االنـسان مـن تهدیـدات الجـوع والمـرض، وال

التقلیدي الذي یركز علـى امـن الدولـة مـن التهدیـدات الخارجیـة، وال یمكـن للدولـة ان تكـون آمنـة اذ لـم 
ًیكـن المـواطن آمنــا وقـد ینتهـك امــن االنـسان دون عـدوان خــارجي مـن خـالل مهــددات األمـن الداخلیــة 

ــــة والجریمــــة األمــــن بالدولــــة یعنــــي تجاهــــل وان حــــصر مفهــــوم . كــــالقمع الــــسیاسي او الفقــــر او البطال
مـــصالح النــــاس الـــذین یــــشكلون جــــوهر الدولـــة، ولقــــد ســـأهم انتــــشار شــــبكات المعلومـــات فــــي تكــــوین 
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ًجماعات ضغط دولیة، تتواصل عبر االنترنیت، واصبحت عـابرة للحـدود الوطنیـة، تهـدف جمیعـا الـى 
  .)٦()الفرد(حمایة امن االنسان 
 

ًبدایة یمكـن القـول ان هنـاك اختالفـا كبیـرا بـین نظریـات العالقـات الدولیـة فـي تعریفهـا لألمـن،  ً
فكـل نظریــة تتنــاول مفهــوم األمــن مـن جانــب معــین، لــذلك ســوف نتطـرق لمفهــوم األمــن فــي النظریــات 

  ).ما بعد الوضعیة(والنظریات او االتجاهات ) الوضعیة(التقلیدیة 
 )الوضعیة(ظریات التقلیدیة  في الناألمن  . أ

ینطلق اتباع النظریـات الوضـعیة مـن أن قـضایا الـسیاسة الدولیـة ومنهـا األمـن یمكـن دراسـتها 
بالطرق نفسها المـستخدمة فـي العلـوم التطبیقیـة، اذ یـرون فـي العـالم مـن حولنـا قـوانین تحكـم الظـواهر 

 عــــن طریــــق التفكیــــر العلمــــي وتجعلهـــا تتكــــرر عبــــر الــــزمن ویمكـــن للباحــــث أن یعــــرف هــــذه القـــوانین
ــــسبیل الكتــــشاف هــــذه القــــوانین هــــو المالحظــــة  واالبتعــــاد عــــن العواطــــف واســــتخدام العقــــل فقــــط، وال
والتجریــب، كمـــا ان الوضـــعیین یؤكـــدون امكانیـــة فــصل الـــذات عـــن الموضـــوع، أي ان یكـــون الباحـــث 

ًموضوعیا قادرا على منع عواطفه وقیمه عن أن تؤثر في دراسة الظاهرة ً)٧(  
الواقعیــــة (فــــي العالقــــات الدولیــــة هــــي النظریــــات ) الوضــــعیة(مــــن أهــــم النظریــــات التقلیدیــــة و
  ).واللیبرالیة

، یتمثـل فـي قـدرة الدولـة علـى حمایـة نفـسها "امـن قـومي"وترى النظریة الواقعیة أن األمـن هـو 
ًة صـراعا من الدول االخرى، من خالل امتالك القوة الالزمة لحمایة مـصالحها، وهـذا مـا جعـل الواقعیـ

حـــول القـــوة فـــي العالقـــات الدولیـــة، اذ ان النزاعـــات الدولیـــة مـــن وجهـــة النظـــر هـــذه رافقـــت  التــــاریخ 
ــــادة  البــــشري، فعنــــدما تحــــاول الــــدول الــــصراع مــــن أجــــل القــــوة لحمایــــة نفــــسها ومــــصالحهاالمحددة بزی

ذلــك هــو مــستویات القــوة لــدیها، فهــي بحاجــة فــي ذلــك الــى قــرارات عقالنیــة حــول األمــن والهــدف مــن 
 كمــا ان المعــضلة األمنیـة عنــد الــواقعیین تتمثــل فــي حالــة الفوضــى )٨(سـعیها الــدائم لتحقیــق مــصالحها

بین الدول، التي تنشأ عندما تسعى الدولة لزیادة امنهـا مـن خـالل تعزیـز قـدراتها العـسكریة، فتـؤثر فـي 
هذا السلوك تظهـر حلقـة ًالدول االخرى من دون قصد حیث یجعلهم یشعرون بأنهم أقل أمنا، ونتیجة ل
  .)٩(مفرغة او حالة لولبیة من عدم الشعور باألمن ال یوجد لها حل دائم أو ابدي

امــا فیمــا یتعلــق بالنظریــة اللیبرالیــة فإنهــا تــرى أن األمــن الجمــاعي والــسالم الــدیموقراطي هــو 
فـان األمـن الجمـاعي  "لجوشواغولدسـتین"ًالبدیل لألمن القومي الذي تنادي به النظریة الواقعیـة، ووفقـا 

یتمثــل بتــشكیل تحــالف موســع یــضم اغلــب الفــاعلین االساســین فــي النظــام الــدولي بقــصد مواجهــة أي 
فاعل آخر، أي بمعنى آخر امكانیـة التعـاون بـین الـدول مـن خـالل انـشاء مؤسـسات ومنظمـات معنیـة 

  .)١٠(بتحقیق التعاون في مجاالت األمن وتقلیص وحدة النزاعات
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 النظریـــة اللیبرالیـــة تـــرى أن األمـــن وتحقیقـــه یـــرتبط باألنظمـــة اللیبرالیـــة فـــضال عـــن ذلـــك فـــان
ان الـدیموقراطیات الـصناعیة " نهایـة التـاریخ وخـاتم البـشر"الدیموقراطیة، وقد ذكـر فوكویامـا فـي كتابـه 

الیـــوم مرتبطـــة فیمـــا بینهـــا بـــشبكة مـــن االتفاقیـــات القانونیـــة الملزمـــة التـــي تـــنظم التفاعـــل االقتـــصادي 
ًادل، وقـد ینـشأ صـراع سیاسـي فیمـا بینهـا حـول بعـض القـضایا، لكـن مـن غیـر الممكـن اصـال ان المتبـ

  .)١١(تلجأ هذه الدیمقراطیات الى استخدام القوة فیما بینها لتسویة مثل هذه النزاعات
  )ما بعد الوضعیة( في النظریات األمن -ب

مـــن وذلـــك بـــسبب انهـــا تقـــدم النظریـــات او االتجاهـــات مـــا بعـــد الوضـــعیة مفـــاهیم مختلفـــة لأل
ًتوظــف نطاقــا واســعا مــن الــنظم الفكریــة فــي دراســته كمــا انهــا تــرفض التــصور الوضــعي للعلــوم والــذي  ً
ًكـان مــسیطرا علـى التخــصص وكـذلك فهــي تؤكـد علــى أهمیـة المعــاني، والمعتقـدات واللغــة فـي دراســة 

البحـــث االجتمـــاعي ًاالجـــراءات االجتماعیـــة، فـــضال عـــن أن النظریـــات مـــا بعـــد الوضـــعیة تـــؤمن بـــان 
ًیؤدي دورا مهما في الكـشف عـن المعـاني الكامنـة والتـي توجـد تحـت الـسطح الخـارجي الظـاهر للواقـع  ً

  .)١٢(الذي تتم مشاهدته
والتـــي عنیـــت بموضـــوع األمـــن هـــي ) مـــا بعـــد الوضـــعیة(ومـــن أهـــم النظریـــات أو االتجاهـــات 

  .النظریة البنائیة والنظریة النقدیة والنظریة النسویة
، حیـث اشـار بعـض البنـائین الـى " بنـاء اجتمـاعي ثقـافي"ریة البنائیة ترى أن األمـن هـو فالنظ

ما یـسمى بثقافـة األمـن، التـي تحـدد الرؤیـة والـسیاسات األمنیـة التـي تـضعها الـدول فیمـا یتعلـق بأمنهـا 
لنظریـــة ًالقـــومي واســـتنادا علـــى كتابـــات البنـــائیین االوائـــل عـــن الثقافـــة والقـــیم والهویـــة، یحـــاول اتبـــاع ا

البنائیــة دراســـة األثـــر التراكمـــي لتــشكیل نـــوع مـــن الثقافـــة ترتكـــز علــى تحقیـــق األمـــن والـــسالم كاولویـــة 
ــــد مــــن األزمــــات والتحــــدیات وعــــدم  ــــدول تعــــاني  العدی ـــیما اذا كانــــت هــــذه ال للحكومــــة المركزیــــة، السـ

ًوالقــیم جــزءا كبیــرا االســتقرار، وهــذا یقــود الــى تــداول مفــاهیم وقــیم تتعلــق بــاألمن وتــصبح هــذه المفــاهیم  ً
الذي یتفاعل معـه االفـراد، وفـي ظـل ذلـك التفاعـل تـصبح ثقافـة األمـن " البناء"من االطار االجتماعي 

ً كما یرتبط مفهوم األمن ارتباطـاً وثیقـا بمـسألة الهویـة )١٣(هي العامل االساس في رسم سیاسات الدولة
ر واالدراك تحــدد طریقـــة تــشكل مـــصالح حیــث یـــرى البنــائیون ان الهویـــة الــى جانـــب االفكــار والمعـــایی

ًالفواعـــل مـــن جهـــة واالتجـــاه الـــذي یتخذونـــه فـــي ســـلوكیاتهم الدولیـــة امـــا تنافـــسا او تعاونـــا مـــن جهـــة  ً
  .)١٤(اخرى

امـا فیمـا یتعلــق بالنظریـة النقدیـة فقــد ركـزت علـى أمــن االفـراد الـذي یوضــح االشـكال التـي قــد 
ث تــؤدي ضــرورة حمایــة االفـراد الــى التركیــز علــى یتنـاقض فیهــا األمــن مـع ادعــاءات امــن الدولــة، حیـ

حقوق االنسان  الفردیة، وترقیة حكم القـانون لحمایـة االشـخاص مـن بعـضهم الـبعض ومـن مؤسـسات 
الدولــة نفــسها، وهكــذا ینتقــل التركیــز الــى األمــن الشخــصي بــالتركیز علــى حقــوق االفــراد مــن بعــضهم 
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تركیـز الـى األمـن الشخـصي بـالتركیز علـى حقـوق البعض ومن مؤسسات الدولة نفسها وهكـذا ینتقـل ال
االفراد ضد دولهم في مجاالت مثل الحریة من التعـذیب، أو الـسجن الخـاطئ، أو الحمایـة مـن العنـف 
ٕوان هــذا التركیــز علــى االفــراد كموضــوع لألمــن وتعریفــه كــسیاسة انعتــاق كــان اللبنــة االساســیة التـــي 

  .)١٥(نیة فیما بعد قامت علیها مدرسة ابریستویث للدراسات األم
  .اما عن مفهوم األمن في النظریة  النسویة فسوف نتناوله بشيء من التفصیل في المبحث التالي  

 
 

یـة ًتعد النظریة النسویة من النظریـات الحدیثـة نـسبیا فـي العالقـات الدولیـة، وقـد اعطـت النظر
ًالنــسویة فهمــا جدیــدا مختلفــا لألمــن مــن خــالل ربطــه بفكــرة اساســیة هــي  ً النــوع االجتمــاعي، ) الجنــدر(ً

فـــي العالقـــات الدولیـــة ) الجنـــدر(وســـنحاول فـــي هـــذا المبحـــث التعـــرف علـــى النظریـــة النـــسویة وفكـــرة 
  .اضافة الى مفهوم األمن لدى منظریها

 
ینــات القــرن العــشرین ازدهــرت النظریــة النــسویة فــي العالقــات الدولیــة التــي منــذ منتــصف ثمان

ًاطاحت بالرابطة القویة بین الرجال والدولة بعیدا عن التركیز المنفرد على العالقـات بـین الـدول، وفـي 
  .)١٦(ًاتجاه التحلیل الذي یستوعب الفاعلین واالبنیة العابرة للقومیات وتحوالتها ایضا

" و" سیلفیــستر"ظریــة النــسویة فــي االســهامات النظریــة مــن قبــل باحثــات امثــال وقــد تمثلــت الن
، وقـد قـدمت النظریـة النـسویة اعمـال متنوعـة ومختلفـة تتعلـق بالعالقـات "تـوربن"و " تینكـر"و " ویتورث

یــشكل قــضیة فــي فهــم " الجنــدر" "النــوع"الدولیــة، ولكنهــا تتفــق علــى الفكــرة االساســیة التــي مفادهــا ان 
  .)١٧(عالقات الدولیةوسیر ال

وقــد اثــرت النظریــة النــسویة فــي عقــد الكثیــر مــن االتفاقیــات والمــؤتمرات علــى مــستوى االمــم 
َالمتحدة، حیث انخرطت االمم المتحدة بحملـة ناشـطة لتقـدیم النـساء ودورهـن فـي التنمیـة، وقـد تـضمن 

واة بـین الجنـسین مـن ذلك إتخاذ تـدابیر لتحـسین قـدرة النـساء فـي الحـصول علـى التمویـل وجعـل المـسا
اولویات المنظمة ، وتـامین نجـاح بـرامج التنمیـة فـي االمـم المتحـدة فـي تحقیـق نتـائج تأخـذ النـساء فـي 
الحـــسبان ولتـــسهیل هـــذه المهمـــة، انـــشئت وحـــدات نـــسائیة ضـــمن مؤســـسات كالبنـــك الـــدولي، كمـــا ان 

هم أكثـــر فـــأكثر علـــى المـــساعدات االجنبیـــة بـــدأت تـــستهدف المـــشكالت النـــسائیة، وبـــدات النـــساء تـــسأ
  .)١٨(مستوى التخطیط االستراتیجي
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  وفیما یلي جدول یبین مدى سعي االمم المتحدة الى عولمة قضایا الجندر عبر نظام االمم المتحدة
  )١(الشكل رقم

  عولمة قضایا الجندر عبر نظام االمم المتحدة  
  اللجنة المعنیة بوضع المرأة  ١٩٤٦
  السنة الدولیة للمرأة  ١٩٧٥
  مؤتمر المرأة المنعقد في المكسیك  ١٩٧٥

  عقد االمم المتحدة الخاص بالمرأة  ٨٥- ١٩٧٦
  اتفاقیة االمم المتحدة المعنیة بإزاله جمیع اشكال التمییز ضد المرأة  ١٩٧٩
  مؤتمر كوبنهاجن الخاص بالمرأة  ١٩٨٠
  مؤتمر نیوربي الخاص بالمرأة  ١٩٨٥
  مؤتمر فیینا الخاص بحقوق االنسان  ١٩٩٣
  اعالن لجمعیة العامة لألمم المتحدة حول ازالة العنف ضد المرأة  ١٩٩٣
  مؤتمر القاهرة الدولي المعني بالسكان والتنمیة  ١٩٩٤
  مؤتمر بكین الخاص بالمرأة  ١٩٩٥

، )دبي، مركز الخلیج لألبحاث(جون بیلیس وستیف سمیث، عولمة السیاسة العالمیة، : المصدر
  .١٠٢٤، ص ٢٠٠٤، ١ط

 
قبــل التعمــق فــي موضـــوع األمــن فــي النظریـــة النــسویة البــد أن نبـــین أن األمــن فــي النظریـــة 
ًالنسویة مرتبط اساسا بفكرة الجندر وأهمیته  فـي الـسیاسة العالمیـة حیـث تـرى هـذه النظریـة ان الرجـال 

ة، فالواقعیـــة مـــثال یراهـــا النـــسویون قائمـــة علـــى ولـــیس النـــساء هـــم مـــن كتبـــوا نظریـــات العالقـــات الدولـــ
الجنس الذكوري واسست من قبل الرجـال، لوصـف وتفـسیر عـالم عـدواني مـن الـدول ومراقـب مـن قبـل 
ًالرجال، وعلى هذا تـرى النـسویة أن العالقـات الدولیـة سـتكون اقـل عنفـا واكثـر امنـا إذا تمكنـت النـساء  ً

  .)١٩( في الدولةمن الوصول او السیطرة  على مواقع القوة
كمـا وتقــوم فلــسفة الجنــدر علــى فكـرة مفادهــا ان التقــسیمات واالدوار المنوطــة بالرجــل والمــرأة، 
وكذلك الفـروق بینهمـا، وحتـى التـصورات المتعلقـة بنظـرة الـذكر لنفـسه ولألنثـى، وبنظـرة االنثـى لنفـسها 

 أي ان كــل ذلــك مــصطنع الــخ، كــل ذلــك هــو مــن صــنع المجتمــع وثقافتــه وافكــاره الــسائدة،...وللــذكر 
ًویمكـــن تغییـــره، او الغـــاؤه فتقلیـــدیا ینظـــر للرجـــل علـــى انـــه عنیـــف، قـــوي، وعقالنـــي، امـــا المـــرأة فهـــي 
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عاطفیـــة، ســـلبیة، لكـــن النـــسویین یعترضـــون  علـــى هـــذا التـــصنیف وعلـــى وصـــف الـــصفات كمعطـــى 
  .)٢٠(كبناءات اجتماعیة) الذكورة و االنوثة(طبیعي، وانما ینظرون الیهما 

غرار جمیع الباحثین النقدیین في مجال األمن، یعرف معظـم نـسویي العالقـات الدولیـة وعلى 
ًاألمــن بــالمعنى الواســع غیــر أنهــم ینطلقــون مــن منطلقــات جندریــة حیــث یتــضمن األمــن لــدیهم ابعــادا 
ــددة، كتقلــــیص جمیــــع اشــــكال العنــــف، بمــــا فیهــــا العنــــف المــــادي، والبنیــــوي،  متعــــددة ومــــستویات متعــ

واالغتـصاب، والفقـر، ) المنزلـي( یرون ان االخطار األمنیة تـشتمل علـى العنـف االسـري والبیئي، وهم
والتبعیــة الجندریــة، والتــدمیر البیئــي، اضــافة الــى الحــرب، وال یقــوم النــسویون بتوســیع مــا یعنیــه األمــن 
ًفحــسب بــل یوســعون نطــاق االشــخاص ایــضا الــذین یجــب أن یــضمن  أمــنهم وتبــدأ معظــم تحلــیالتهم 

مــن االســفل حیــث الفــرد أو المجتمــع المحلــي، ولــیس مــن الــدول او النظــام الــدولي، وقــد وضــح لألمــن 
نــسویو تخــصص العالقــات الدولیــة كیــف یــرتبط أمــن االفــراد بالــسیاسة الوطنیــة والدولیــة، وكیــف تــؤثر 

  .)٢١(السیاسیة الدولیة في أمن االفراد حتى على المستوى المحلي
هناك تهدیدات كبیرة ألمن المـرأة فـي العـالم وال زالـت المـرأة ویرى منظروا النظریة النسویة أن 

فـــي بعـــض الـــدول المتخلفـــة، تعـــد أكبـــر متـــضرر مـــن النزاعـــات المـــسلحة لتعرضـــها لمختلـــف اشـــكال 
المعانــاة واالهانــة مـــن اغتــصاب وتعــذیب واقـــصاء وتهمــیش وحتـــى بعــد انتهــاء النزاعـــات تــم اســـتبعاد 

التعلـــیم، : زز ادماجهــا فــي عملیـــات الــسالم الرســـمیة مثــلالنــساء مــن الفـــرص التــي مـــن شــأنها أن تعـــ
  .)٢٢(صنع السیاسات والحكم وغیرها

كمـــا ان نـــسویي العالقـــات یعتبـــرون ان النـــساء حـــول العـــالم یعـــانون مـــن حالـــة انعـــدام األمـــن 
االقتـصادي، وعلـى الـرغم مـن ان المـرأة تـشكل مـا یزیــد عـن نـصف سـكان العـالم، لكـن مـساهمتها فــي 

صادي ال تزال اقل بكثیر من المستوى المطلوب، وهو ما ینطـوي علـى عواقـب اقتـصادیة النشاط االقت
كلیــة وخیمــة، ورغــم مــا تحقــق مــن تقــدم ملمــوس فــي العقــود القلیلــة الماضــیة، فــال تــزال اســواق العمــل 
مقــسمة علــى اســاس نــوع الجــنس، ومعظــم االعمــال غیــر مدفوعــة االجــر تقــوم بهــا النــساء كمــا تواجــه 

ًا كبیـــرة فـــي االجـــور بینهـــا وبـــین نظائرهـــا الـــذكور، وال یـــزال تمثیـــل االنـــاث منخفـــضا فـــي المـــرآة فروقـــ ً
  .)٢٣(المناصب العلیا وفي ریادة االعمال

ــــى ذلــــك فــــإن المــــرأة تقــــع فــــي أســــفل الــــسلم االجتمــــاعي واالقتــــصادي فــــي جمیــــع  ًوبنــــاءا عل
لـسن عـامالت ویمكـن ان ًالمجتمعات حیث ان النساء غالبا مـا یـتم تعـریفهن علـى انهـن ربـات بیـوت و

ًیتقاضــین اجــورا ادنــى علــى افتــراض أن اجــورهن اضــافیة تكمیلیــة لــدخل العائلــة، وحتــى عنــدما تنتفــع 
المــرأة مــن انخراطهــا فــي القــوى العاملــة فإنهــا تــستمر فــي المعانــاة عــن العــبء المــضاعف، حیــث ان 

االعمــال المجتمعیــة غیــر  معظــم مــسؤولیة اعمــال المنــزل و-المــرأة تتحمــل اضــافة الــى عملهــا كعاملــة
 وان هـــذه المـــسألة تعـــد مـــن المـــشاكل الكبیـــرة التـــي تواجـــه المجتمعـــات وبخاصـــة )٢٤(مدفوعـــة االجـــر
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والمجتمعــات النامیــة، فهنــاك أدلــة تــدل علــى انــه حــین تــتمكن المــرآة مــن تنمیــة امكاناتهــا الكاملــة فــي 
 تـشیر دراسـة الـى ان رفـع سوق العمل یصبح من الممكن تحقیق مكاسب اقتصادیة كلیـة كبیـرة، حیـث

نـسبة مــشاركة االنـاث فــي القــوى العاملـة الــى مـستویات مــشاركة الــذكور حـسب كــل بلـد مــن شــأنها ان 
والیــات المتحــدة االمریكیــة مــثال یمكــن ان یرتفــع اجمــالي النــاتج ترفــع اجمــالي النــاتج المحلــي،  ففــي ال

وفــي %) ١٢(وفـي االمـارات العربیــة المتحـدة بنـسبة %) ٩(وفـي الیابــان بنـسبة %) ٥(المحلـي بنـسبة 
  .)٢٥(%)٣٤(مصر بنسبة 

 
 

رضــت ألشــد انــواع النزاعــات المــسلحة فــي تعــد مدینــة الموصــل مــن المــدن العراقیــة  التــي  تع
العــالم، وقـــد تـــسببت هــذه النزاعـــات بخلـــق حالـــة هائلــة مـــن المعانـــاة االنـــسانیة، ولقــد كـــان للنـــساء فـــي 
ـــة التمییـــز الجنـــدري  المدینـــة الحـــصة االكبـــر مـــن هـــذه المعانـــاة، ویرجـــع الـــبعض ســـبب ذلـــك الـــى حال

 نتعـرف علـى هـذا التمییـز الجنـدري فـي المترسخة في مجتمع الموصـل، وسـنحاول فـي هـذا البحـث أن
المدینة، ومن ثـم سـنحاول رسـم طریـق لخلـق األمـن والـسالم فیهـا مـن خـالل اعطـاء دور أكبـر للنـساء 

  .في المجاالت السیاسیة واالقتصادیة فیها
 

ر الحقیقـــي للمـــرأة فـــي تعـــد الموصـــل مـــن المـــدن العراقیـــة التـــي تعـــاني مـــن عـــدم تفعیـــل الـــدو
المجـــاالت الــــسیاسیة واالقتــــصادیة ویـــرى الــــبعض ان الــــسبب یعــــود الـــى طبیعــــة المجتمــــع الموصــــلي 

  .المحافظ والى العادات والتقالید السائدة فیه حول المرأة ودورها في المجتمع
التــي تعلـي مــن شـأن الــذكور " ًبالتـصورات الجندریـة"حیـث أن دور المـرآة فــي الموصـل یــرتبط 

  . جمیع المجاالت وتهمش دور االناث فیهافي
والتــــصورات الجندریــــة تتـــــشكل لــــدى االفـــــراد منــــذ الـــــصغر مــــن خـــــالل التنــــشئة االجتماعیـــــة 
ًبمؤســــساتها المختلفــــة بــــدءا مــــن االســــرة مــــرورا بالمدرســــة والرفــــاق ثــــم االعــــالم ومؤســــسات المجتمــــع  ً

ــــي والحــــسي وا. المختلفــــة الجتمــــاعي مــــن مراحــــل النمــــو ًوتترســــخ هــــذه التــــصورات مــــن االدراك العقل
وعنـــدما تـــنجح التنـــشئة . المختلفـــة حیـــث تتقولـــب فـــي االتجاهـــات ثـــم فـــي الـــسلوك مـــع الجـــنس االخـــر

ــــا للنــــوع  ــــا كیــــف نتبنــــى تعریــــف الثقافــــة المحیطــــة بن ــــة بمؤســــساتها المختلفــــة فــــي أن تعلمن االجتماعی
ًكور واالنـاث المـصنفین بنـاء ًالبیولوجي وما یرتبط به من متطلبات اجتماعیة، عندئذ فـإن كـال مـن الـذ

على النوع البیولوجي سیمتلكان االدوار والمكانات المطلوبـة منهـا، وهنـا یتطـور مفهـوم الجنـدر المبنـي 
علــى مفهــوم الجــنس ومــن ثــم یختــرق الحیــاة العامــة والخاصــة لدرجــة نــصبح معهــا غیــر قــادرین علــى 

  .)٢٦(رؤیة المفهوم بوصفه معطى عادي وطبیعي
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ًلي لدیـــه تـــصورات جندریـــة تتمثـــل بـــدور الرجـــل القـــوي، القـــادر علـــى القیـــام والمجتمـــع الموصـــ
بمختلــف االعمــال والــذي یحكـــم عقلــه فــي كـــل شــيء وتــصورات عــن دور المـــرأة وعملهــا فــي المنـــزل 
ًباإلضــافة الــى ضــعفها وتمیزهــا بالعاطفــة وان هــذه التــصورات هــي التــي خلقــت التمییــز الجنــدري فــي 

ادیة فـي المدینـة، كمـا ان هنـاك عوامـل اضـافیة سـاهمت فـي تحجـیم دور المجاالت السیاسیة واالقتـص
  .)٢٧(المرأة الموصلیة في المجال السیاسي منها

ًعـــدم االســـتقرار فـــي االوضـــاع الـــسیاسیة ولعـــدة عقـــود فـــي المجتمـــع، األمـــر الـــذي أثـــر ســـلبا فـــي  .١
لمجتمـــع الـــذي الكثیــر مـــن الجوانـــب االجتماعیـــة واالقتــصادیة والـــسیاسیة والنـــساء جـــزء مــن هـــذا ا

 .تعرض الى التهمیش واالقصاء السیاسي

شــعور المـــرأة بعـــدم االســـتقرار النفـــسي والمـــادي بـــسبب الـــضغوط التـــي تعیـــشها منـــذ عقـــود وحتـــى  .٢
ًاالن، فـضال عـن حـوادث العنـف والمــشكالت االخـرى، كـل ذلـك یخلــق نوعـا مـن الـشعور بالغربــة 

 .وعدم االنتماء والالستقرار

ض المهـــارات التـــي ال تتـــوفر فـــي العدیـــد مـــن النـــساء بـــسبب انمـــاط العمـــل الـــسیاسي یتطلـــب بعـــ .٣
 .التنشئة االجتماعیة الجندریة، وهذا یحد من مشاركتها في الحیاة السیاسیة

إن هــذه االســباب أدت الــى أن تكــون مــشاركة النــساء فــي المجــاالت الــسیاسیة محــددة بــشكل 
اسة وحــصلن علــى مقاعــد ســواء فــي كبیــر، وحتــى النــساء الالتــي فــسح لهــن المجــال للعمــل فــي الــسی

المطبــق فــي العــراق ولــیس " الكوتــا"مجلــس المحافظــة أم فــي مجلــس النــواب فــإن الفــضل یعــود لنظــام 
  .بسبب انتخابهن من قبل جمهور الناخبین

ًویعــرف نظــام الكوتــا النــسائیة بأنــه أحــد أشــكال الكوتــا النیابیــة وأحــدى صــورها االكثــر شــیوعا 
لیه من اجل تقلیص الفجوة ما بین الجنـسین فـي المجـاالت الـسیاسیة وبخاصـة في العالم ویتم اللجوء إ

  .)٢٨(في المجالس النیابیة، حیث یتم تخصیص نسبة من المقاعد في المجلس النیابي للنساء
ًفضال عن ذلك فإن المجال االقتـصادي فـي المدینـة ایـضا یـشهد تمییـزا بـین النـساء والرجـال،  ً ً

حافظــة نینــوى فقــط بــل جمیــع المــدن والمحافظــات العراقیــة فقــد تراوحــت ٕوان هــذه المــسالة ال تــشمل م
والعمـل بـدوام جزئـي بنــسبة %) ١٨ -% ١٢(مـن ) ٢٠٠٨-٢٠٠٤(بنـسبة البطالـة فـي  العـراق عــام 

ًبلغـــت نـــسبة النـــساء مـــن البطالـــة االعلـــى مقارنـــة بالـــذكور، فمعـــدل الناشـــطین اقتـــصادیا فـــي %) ١٠(
) ١٦.٥٧١.٨٨٨(مــن معـدل الــسكان مـن العمــل البــالغ % ) ٥٤.٢(بلــغ ) ٦٤-١٥(العـراق مــن سـن 

ًنـــــصفهم تقریبــــــا مــــــن االنــــــاث، النــــــشطون اقتــــــصادیا مــــــن االنــــــاث هــــــو  الــــــى نــــــسبة ) ١.٦٨٦.٦٧٧(ً
ًمــن الناشــطین اقتــصادیا لتكــون %) ٨٣.٥٩(ونــسبتهم ) ٦.٩١٦.٤٣٣(مقارنـة بالــذكور %) ٢٠.٩٥(

ـــة وهـــي أقـــل مقارنـــ%) ٢١(مـــسأهمة المـــرأة  ـــة بلغـــت فـــي %) ٧٩(ة بالـــذكور فـــي القـــوة العامل والبطال
بــسبب تفــضیل %) ٣٣.٨(نــسبة مــن االنــاث منهــا %) ٤٥.٧) (٢٠٠٨(صــفوف المتعلمــین فــي عــام 
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المؤسسات لتشغیل الذكور على االناث على اعتبـار انـه مـصدر رزق العائلـة وبأنـه األقـدر علـى أداء 
  .)٢٩(العمل  وبذل الجهد

ًن اإلنــاث فــي العــراق ومدینــة الموصــل تحدیــدا، فــإن وباإلضــافة إلــى هــذه البطالــة المرتفعــة بــی
ـــدمار اإلقتـــصادي الـــذي لحـــق بالمدینـــة نتیجـــة العملیـــات العـــسكریة الســـتعادتها مـــن تنظـــیم داعـــش  ال

ســتارز انــد "انعكـس بــشكل كبیــر علـى افــراد المجتمــع الموصـلي وعلــى النــساء خاصـة وقــد نــشر موقـع 
ًتقریرا مفصال عن حجم الدمار الذین" سترایبز  لحق بالمدینـة، وذكـر التقریـر ان االف المبـاني تحولـت ً

میل من الطرق، وتحطـم مطـار المدینـة، كمـا هـدمت الجـسور ) ١٢٠(الى انقاض، وتضرر اكثر من 
  .)٣٠(الحیویة وشبكات المیاه وخطوط الكهرباء كما فخخت احیاء كاملة

قتــصادي فباإلضــافة وقــد كــان للمــرأة الموصــلیة حــصة كبیــرة مــن المعانــاة مــن هــذا الــدمار اال
ّالــى الزیــادة الهائلــة فــي عـــدد االرامــل وتحــولهن الــى معــیالت لعـــوائلهن، فإنــه لــم یفــسح لهــن المجـــال 
ًللعمــل والنهــوض اقتـــصادیا، كمــا اصــبحت العدیـــد مــن النـــساء الموصــلیات یعــشن ظروفـــا قاســیة فـــي  ًَّ

الرعایــة االجتماعیــة مخیمــات النــزوح وحتــى الرواتــب التــي خصــصتها الدولــة العراقیــة ضــمن شــبكات 
  .فهي قلیلة وال تسد الحاجة الضروریة لهن

 
ًیمكــن للمــرأة فــي الموصــل أن تلعــب دورا كبیــرا فــي خلــق حالــة األمــن والــسالم فــي مــن خــالل 

  .تحقیق تنمیة المجتمع السیاسیة واالقتصادیة
یمكــن القــول ان دور المــرأة فــي الوســاطة وتقریــب الــرؤى وفــي تحقیــق : لــسیاسيففــي المجــال ا

عملیــات المــصالحة الوطنیـــة مــن خــالل إنـــشاء عالقــات اجتماعیـــة قویــة عبــر القـــضاء علــى االحقـــاد 
  .)٣١(المتبادلة بین االطراف یمكن أن یحقق السالم

سالم بمــا لهــا مــن حیــث أن بعــض النــساء تمتلــك القــدرة علــى تغییــر مــسار النزاعــات نحــو الــ
ممیــزات كنــسبتها فــي المجتمــع، ویمكــن أن یكــون لهــا دور أكبــر عنــدما تكــون منظمــة ومؤهلــة  وقــادرة 
علــى العمــل، وهــو مــا یتطلــب فــسح المجــال لهــا ودعمهــا للمــساهمة والمــشاركة فــي مختلــف المــشاریع 

  .)٣٢(واألنشطة
ف یمكـــن أن یـــساهم فـــي كـــذلك فـــإن طبیعـــة تفكیـــر المـــرأة الـــذي یمیـــل الـــى الـــسلم وینبـــذ العنـــ
  .صیاغة سیاسات سلیمة إذا ما اعطیت الفرصة للمرأة في المجال السیاسي

  :وألجل ذلك یجب ادخال النوع االجتماعي في السیاسات األمنیة في المحافظة من خالل
الضغط لتعیین المرأة المؤهلة في مـستوى االدارة مـن أجـل فهـم المـساواة بـین النـوع االجتمـاعي،  .١

ى زیـــادة الـــوعي بـــین المـــسؤولین فـــي مؤســـسات القطـــاع األمنـــي بااللتزامـــات الدولیـــة والعمـــل علـــ
 .)٣٣(والمحلیة المتعلقة بمراعاة مساواة النوع االجتماعي



  )دراسة حالة الموصل(األمن في النظریة النسویة 
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ـــــسائیة،  .٢ طلـــــب المـــــشاركة والـــــرأي فـــــي عملیـــــة صـــــناعة الـــــسیاسات األمنیـــــة مـــــن المنظمـــــات الن
تــي تعنــى بــشؤون المــرأة ومــن والمــؤتمرات الحزبیــة لعــضوات البرلمــان، ومــن ممثلــي الــوزارات ال

خالل اجراء عملیات المشاركة في الرأي والتأكیـد علـى التوجیـه بـشأن تـوفیر األمـن بـشكل فعـال 
منــذ البدایـــة، ســـتكون النتیجـــة المتوقعـــة واحـــدة مـــن اعظـــم النتـــائج العملیـــة الفاعلـــة فـــي صـــیاغة 

 .)٣٤(السیاسات األمنیة

یـة وتثقیــف المجتمــع بأهمیـة المــساواة فــي العمـل مــن خـالل منظمــات المجتمــع المـدني علــى توع .٣
النــوع االجتمــاعي فــي المجــالس المحلیــة والنیابیــة وفــي صــیاغة الــسیاسات األمنیــة ومــن الجــدیر 

فــي المفوضــیة العلیــا لالنتخابــات فــي ) جنــدر(بالــذكر انــه تــم تــشكیل أول فریــق نــوع اجتمــاعي 
المؤســسات العراقیــة لتــشكیل مثــل لیكــون النــواة أو الحــافز لبـاقي ) ٢٨/٦/٢٠١٢(العـراق بتــاریخ 

ًهذه الفرق التـي تـدعم المجتمـع العراقـي نـساء و رجـاال ولغـرض تحقیـق العدالـة و المـساواة التـي  ً
 .)٣٥(اسست على اساسها

فـیمكن القــول أن هنـاك العدیــد مـن النـساء فــي نینـوى العــاطالت : امـا فـي المجــال االقتـصادي
مــل فــسوف یــساعد ذلــك علــى نهــضة إقتــصاد المحافظــة َّعــن العمــل واذا مــا تــم فــسح المجــال لهــن للع

  .ویعزز األمن والسالم فیها
فتحــسین فــرص المــرأة لكــسب الــدخل والــتحكم فیــه یمكــن أن یــسهم فــي توســیع نطــاق التنمیــة 
االقتــصادیة عــن طریــق رفــع معــدالت التحــاق الفتیــات بــالتعلیم وعلــى ســبیل المثــال فــالمرأة یــرجح لهــا 

ًتــستثمر جــزءا كبیــرا مــن دخــل اســرتها المعیــشي فــي تعلــیم ابنائهــا، وتــشیر بدرجــة أكبــر مــن الرجــل ان  ً
منظمــة العمــل الدولیــة الــى ان عمــل المــرأة مــدفوع االجــر وغیــر مــدفوع االجــر، ویمكــن أن یكــون أهــم 
عامل على االطالق للحد من الفقـر فـي االقتـصادیات النامیـة ویمكـن بالتـالي ان تـسفر زیـادة مـشاركة 

 العاملـة وحـصولهن علـى دخـل اكبـر عـن زیـادة االنفـاق علـى التحـاق االطفـال، بمـن االناث في القـوى
  .)٣٦(فیهم الفتیات بالتعلیم مما یتسبب في دورة حمیدة، حین تصبح النساء المتعلمات قدوة لإلناث

  :)٣٧(ویمكن ان یتم دعم دور المرأة االقتصادي في المدینة من خالل عدة طرق وهي
یالت والقـــروض المحـــددة لتیـــسیر وتـــشجیع النـــساء علـــى تأســــیس البـــد مـــن إعـــداد بعـــض التـــسه .١

شــركاتهن الــصغیرة مثــل القــروض الــصغیرة ألنــشطة محــددة، والتــي یمكــن أن توجــه نحــو تــصدیر 
المنتجــات الحرفیــة أو الــصناعیة علــى ســبیل المثــال، وهــذا االمــر مــن شــأنه التغلــب علــى مــشكلة 

ــــذي یعــــد أهــــم تحــــد ــــصغیرة وال ــــى القــــروض ال ــــسیدات مــــن اصــــحاب المــــشروعات ٍالوصــــول ال  لل
 .الصغیرة

البــد مــن اعانــة الــسیدات صــاحبات االعمــال ودعمهــن باإلعفــاءات الــضریبیة وبنــاء األمكانــات،  .٢
 .وتوفیر خدمات التسویق، مما یؤدي الى زیادة مشاركتهن في هذا القطاع
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علــى البــد مــن وضــع بــرامج تأهیــل موجهــة لمــساعدة النــساء علــى تأســیس منــشآتهن ومــساعدتهم  .٣
ــــة أن تلعــــب دورا مهمــــا بالتنــــسیق مــــع  ــــا یمكــــن للمنظمــــات غیــــر الحكومی ًتــــسویق منتجــــاتهن وهن ً

 .االستراتیجیات القومیة للدولة من أجل دعم ومساندة انشطة صاحبات االعمال
 

إن األمــن هــو حالــة تعیــشها الــدول واألفــراد وتتمیــز بإنعــدام التهدیــد الخــارجي، وتتنــوع اشــكال 
وقــد تنوعــت . ألمــن العــسكري واألمــن االقتــصادي واألمــن الثقــافي واألمــن البیئــي وغیرهــااألمــن مثــل ا

  .ًدراسات مفهوم األمن في السیاسة الدولیة بحسب النظریات واالتجاهات التي تناولته دراسة وتحلیال
وتعــد النظریــة النــسویة أحــد أهــم النظریــات التــي اهتمــت بــاألمن وتحقیقــه مــن خــالل تركیزهــا 

 النـــساء فـــي المجتمعـــات المختلفـــة وكیفیـــة تحقیقـــه مـــن خـــالل اإلرتقـــاء بالمـــستوى التعلیمـــي علـــى أمـــن
والثقـافي للمجتمعـات لتحویلهـا الـى مجتمعـات تتقبـل المـساواة فـي النـوع االجتمـاعي، لكـي یـضمن امـن 

  . والمجال االقتصادي-حاالت الحروب والنزاعات المسلحة-النساء في المجال العسكري 
ینــة الموصــل یتــصف بــإعالء دور الرجــل فــي جمیــع المجــاالت وتحجــیم دور وان مجتمــع مد

 اي التمییـز فـي النـوع االجتمـاعي فـي المجـاالت الـسیاسیة واالقتـصادیة وان هـذا التمییـز یعـود -المرأة
ًالـــى طبیعـــة التـــصورات الجندریـــة التـــي تكونـــت لـــدى افـــراد المجتمـــع الموصـــلي مـــن خـــالل، التنـــشئة 

  .لتعلیم والقیم، والعادات االجتماعیة، وطبیعة ا
  :ومن خالل البحث فقد تم التوصل الى العدید من االستنتاجات أهمها

ًإن مفهــوم األمــن یعــد مفهومــا متغیــرا نظــرا لوجــود متغیــرات عدیــدة تطــرأ علــى الــساحة الدولیــة  .١ ً ً
 .ًبین الحین واالخر، تعطي ابعادا جدیدة لمفهوم األمن

اهتمت باألمن وكیفیة تحقیقه غیر انهـا اختلفـت مـن حیـث إن جمیع نظریات العالقات الدولیة  .٢
 .الزاویة التي تنظر كل منها الى مفهوم األمن

ًاعطــت النظریــة النــسویة مفهومــا مختلفــا لألمــن یــدور حــول فكــرة  .٣ وان ذلــك یعــود الــى " الجنــدر"ً
 .انها وظفت العدید من النظم الفكریة في دراسة مفهوم األمن

ى اســــاس أن االدوار المنوطــــة بالرجــــل والمــــرأة وهــــي مــــن صــــنع تقــــوم علــــ" الجنــــدر"ان فكــــرة  .٤
 .المجتمعات وثقافتها السائدة، بمعنى أن هذه االفكار مصطنعة ویمكن تغییرها

وفــق المنظــور النــسوي یمكــن أن یتحقــق األمــن ویبنــى الــسالم فــي الموصــل مــن خــالل التأكیــد  .٥
خـالل اشـراك اكبـر للمـرأة فـي على دور المرأة في صـیاغة الـسیاسات األمنیـة والعـسكریة ومـن 
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دبـــي، مركـــز الخلــــیج (مـــارتن غـــریفتش وتیـــري اوكاالهـــان، المفـــاهیم االساســـیة فـــي العالقـــات الدولیـــة ، ) ١(
  .٧٨، ص٢٠٠٨، ١، ط)لالبحاث

، ١، ط)دبـي، مركــز الخلــیج لالبحــاث(غراهـام ایفــانز وجیفــري نوینهــام، قـاموس بنغــوین للعالقــات الدولیــة ) ٢(
  .٦٧١، ص٢٠٠٤

، )ابــو ظبــي، مركــز االمــارات للدراســات والبحــوث االســتراتیجیة(بــول روبنــسون، قــاموس االمــن الــدولي، ) ٣(
  .٢٦٩، ص٢٠٠٩، ١ط

بیـــروت، مؤســـسة مجـــد الجامعیـــة للدراســـات والنـــشر (عـــدنان الـــسید حـــسین، نظریـــة العالقـــات الدولیـــة، ) ٤(
  .٢٢٠، ص٢٠١٠، ٣، ط)والتوزیع

، كلیــة العلــوم )غیــر منــشورة(المــن ومــستقبل الــسیاسة الدولیــة، رســالة ماجــستیر فرهــاد جــالل مــصطفى، ا) ٥(
  .١٩، ص٢٠٠٨السیاسیة، جامعة النهرین، بغداد، 

الریـــاض، جامعـــة نـــایف العربیـــة للعلــــوم (ذیـــاب موســـى البداینـــة، االمـــن الـــوطني فـــي عــــصر العولمـــة، ) ٦(
  .٢٩، ص٢٠١١، ١، ط)االمنیة

نقدیـة للنظریـات الوضـعیة، مجلـة : ونقادهـا فـي العالقـات الدولیـة دراسـةخالد موسـى المـصري، الوضـعیة ) ٧(
  .٣٢٥، ص ٢٠١٤، )١(جامعة دمشق للعلوم القتصادیة والقانونیة، جامعة دمشق، دمشق، العدد 

، ٢٠١٠ مــارس ٢٦تاكـایوكي یامــامورا، مفهــوم االمــن فــي نظریــة العالقـات الدولیــة، ترجمــة عــادل زقــاغ، ) ٨(
  :كة المعلومات الدولیة االنترنیت على الرابط التاليمقال منشور على شب

com.blgspot.bohothe.www  
  .٢٧٧غراهام ایفانز وجیفري نوینهام، مصدر سبق ذكره، ص) ٩(
، موضـــــوع منـــــشور علـــــى شـــــبكة ٢٠١٦مـــــروان محمـــــد حـــــج، مفهـــــوم االمـــــن، الموســـــوعة الـــــسیاسیة، ) ١٠(

  org.encyclopedia-pditical.www: على الرابط التالي) االنترنیت(معلومات الدولیة ال
القــاهرة، مركــز االهــرام (فرانــسیس فوكویامــا، نهایــة التــاریخ وخــاتم البــشر، ترجمــة، حــسین محمــد امــین، ) ١١(

  .٢٤٧، ص١٩٩٣، ١، ط)للترجمة والنشر
بیــــروت، (تـــیم دان واخــــرون، نظریــــات العالقـــات الدولیــــة التخــــصص والتنــــوع، ترجمـــة دیمــــا الخــــضر، ) ١٢(

  .٩٠، ص٢٠١٦، ١، ط)المركز العربي لالبحاث ودراسة السیاسات
ــــصادیة ) ١٣( ــــوم االقت ــــة جامعــــة دمــــشق للعل ــــات الدولیــــة، مجل ــــي العالق ــــة البنائیــــة ف خالــــد المــــصري، النظری

  .٣٢٧، ص٢٠١٢، )٢( دمشق، العدد والقانوینة، جامعة دمشق،
خالــد معمــري جنــدلي، التنظیــر فــي الدراســات االمنیــة لفتــرة مــا بعــد الحــرب البــاردة دراســة فــي الخطــاب ) ١٤(

، كلیــــة الحقــــوق، قــــسم العلــــوم )غیــــر منــــشورة(ســــبتمبر، رســــالة ماجــــستیر ) ١١(االمنــــي االمریكــــي بعــــد 
  .١١٩، ص٢٠٠٨-٢٠٠٧السیاسیة، جامعة باتنة، الجزائر، 
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عمــان، المركــز (ســید احمــد قــوجلي، الدراســات االمنیــة النقدیــة، مقاربــات جدیــدة العــادة تعریــف االمــن، ) ١٥(
  .٣٣-٣٢، ص٢٠١٤، ١، ط)العلمي للدراسات السیاسیة

القــاهرة المركــز القــومي (ســكوت بورتــشیل واخــرون، نظریــات العالقــات الدولیــة، ترجمــة محمــد صــفار، ) ١٦(
  .٣٥٥، ص٢٠١٤، ١، ط)للترجمة

دراســـة نقدیـــة مقارنــة فـــي ضـــوء النظریـــات ... انــور محمـــد فـــرج، نظریــة الواقعیـــة فـــي العالقـــات الدولیــة) ١٧(
  .٤٦٤، ص٢٠٠٧، ١، ط)السلیمانیة، مركز كردستان للدراسات االستراتیجیة(المعاصرة، 

  .٢١٤مارتن غریفیتش وتیري اوكاالهان، مصدر سبق ذكره، ص) ١٨(
دراسـة فـي تطـور مفهـوم االمـن عبـر منظـارات ...  في الدراسات االمنیةقسوم سلیم، االتجاهات الجدیدة) ١٩(

  .١٥٦، ص ٢٠١٠العالقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة واالعالم، جامعة الجزائر، الجزائر، 
عدیلة محمد الطاهر، المقاربة النسویة للعالقـات الدولیـة، مجلـة الفكـر، كلیـة الحقـوق والعلـوم الـسیاسیة، ) ٢٠(

  .٤٥٣، ص٢١٦مد خضیر بسكرة، الجزائر، العدد الثالث عشر، جامعة مح
  .٤٤٨تیم دان واخرون، مصدر سبق ذكره، ص) ٢١(
المـضامین والـدالالت، المجلـة الجزائریـة لألمـن والتنمیـة، ... هاجر خاللفة، مقاربة الجنـدر لبنـاء الـسالم) ٢٢(

  .١١، ص٢٠١٧، تموز ١١مخبر البحث، جامعة باتنه، الجزائر، العدد 
ـــورغ واخـــرون، المـــراة والعمـــل االقتـــصادي) .٢٣( ـــي مـــن المـــساواة بـــین .. كـــاترین ایلب مكاســـب االقتـــصاد الكل

  .٤، ص٢٠١٣الجنسین، مذكرة مناقشات خبراء صندوق النقد الدولي، سبتمبر 
  .٤٨٨تیم دان واخرون، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢٤(
  .٥كاترین ایلبورغ واخرون، مصدر سبق ذكره، ص) ٢٥(
، )عمــان، دار الــشروق للنــشر والتوزیــع( حوســو، الجنــدر االبعــاد االجتماعیــة والثقافیــة، عــصمت محمــد) ٢٦(

  . ٩٤، ص ٢٠٠٩، ١ط
، بحیــث منــشور ٥، ص٢٠١٤المــرأة العراقیــة واقــع وتحــدیات، دائــرة البحــوث، مجلــس النــواب العراقــي، ) ٢٧(

  iq.parliment.ar.www://https:على الرابط التالي) االنترنیت (على شبكة المعلومات الدولیة 
ــا النیابیــة النــسائیة) ٢٨( ــة النائــب الفلــسطیني، ... هــادي الــشیب، البرلمانیــات فــي ظــل نظــام الكوت دراســة حال

  .٢٩، ص٢٠١٧، ١، ط)برلین، المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة(
رؤیــة الــسالم فــي العــراق وفـــق مقــایس االمــم المتحــدة، مجلــة كلیـــة ...  المــرأة العراقیـــةنغــم اســحق زیــا،) ٢٩(

  .١٣٥، ص٢٠١٤،  نیسان ٧القانون للعلوم السیاسیة والقانونیة، جامعة كركوك، كركوك، العدد 
موقع امریكي یحـدد حجـم الـدمار فـي الموصـل، مقـال منـشور علـى شـبكة المعلومـات الدولیـة .. باالرقام) ٣٠(

  com.sotaliraq.www: على الرابط التالي) نترنیتاال(
  .١٢هاجر خاللفة، مصدر سبق ذكره ، ص) ٣١(
دهـــوك، مركـــز دراســـات (فهیــل جبـــار جلبـــي، بنـــاء الــسالم والتماســـك األجتمـــاعي فـــي محافظــة نینـــوى، ) ٣٢(

  .٧٠ ، ص٢٠١٧، )السالم وحل النزاعات في جامعة دهوك
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بیتــر البریتــشت وكــارن بــارنز، النــوع االجتمــاعي واثــره فــي صــناعة سیاســة االمــن القــومي، معهــد االمــم ) ٣٣(
  .١٥، ص٢٠٠٨، ١المتحدة الدولي للبحث والتدریب من اجل النهوض بالمرأة، ط

  .المصدر نفسه) ٣٤(
شور علـــــى شـــــبكة ، المفوضـــــیة العلیـــــا المـــــستقلة لالنتخابـــــات، بحـــــث منـــــ)الجنـــــدر(النـــــوع االجتمـــــاعي ) ٣٥(

  com.iraq-ihec.www://https   :على الرابط التالي) االنترنیت(المعلومات الدولیة 
  .٥كاترین ایلبورغ، مصدر سبق ذكره، ص) ٣٦(
علــى ،  بحــث منــشور ٢٠٠٦ســمیر رضــوان، المــرأة والتنمیــة االقتــصادیة فــي البحــر المتوســط، ابریــل ) ٣٧(

  en.europa.eeas.www://https:على الرابط التالي) االنترنیت(شبكة المعلومات الدولیة 


