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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ــه  ــى  ل ــى ســيدنا األمــين وعل ــه ، والصــالة والســالم عل ــذي وســع برحمت الحمــد هلل ال

 .وصحبه أجمعين 
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته . . السادة األكارم 

ت ع ـال ى ت ب ار ك   الل ه   إن  )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   ـاءِ  ُيوِصـيُكم   و  ي ـًرا ِبالنِّس   خ 
ي ًرا ءِ  ِبالنِّس ا ُيوِصيُكم   الل ه   ِإن  ,  ي ًرا، ِبالنِّس اءِ  ُيوِصيُكم   الل ه   ِإن  ,  خ   ُيوِصـيُكم   الل ـه   ِإن   خ 

، ــاِتُكم  ، ِبُأم ه  ب ن ــاِتُكم  ، و  ــو اِتُكم  ، و أ خ  ــاِتُكم  ، و ع م  ِتُكم  ــاال  خ  ــلِ  ِمــن   الر ُجــل   ِإن   و  ن ــاِئسِ ال   أ ه   ك 
و جُ  ر أ ة   ل ي ت ز  ا ال م  م  ل مُ  و  ا ي ع  ي ـرِ  ِمـن   ِبه ـا ل هُ  م  ـا,  ال خ  ـبُ  ف م  ـا و اِحـد   ي ر غ  ـن   ِمن ُهم  ـاِحِبهِ  ع   ص 
ت ى ر م   ال ِتي ال ف و اِحشِ  ِمن   ن  إ   «ه ر ًما ي ُموت ا ح  ُره ـا ُيب ـي ن   ل ـم   ِمم ا ب ُطن   ِمم ا الل هُ  ح   ِفـي ِذك 

و ج   أ ن   ل ُقر  نِ ا ر أ ةِ  الر ُجـلُ  ي ت ـز  ب ُته ا ق ـِدم ت   ف ـِِذ ا ِبـال م  ط ـال   ُصـح  ـُده ا و  ـت   ع ه  ن ف ض  ـا و   ِفـي م 
ي رِ  ِمن   ط ل ق ه ا ب ط ِنه ا  .ِريب ة   غ 

وفي وقتنا الحاضر منذ االحتالل وقع على المرأة العراقيـة مـن الظلـم والتعسـف مـا   
العالم ، فقد تفاقمت عليها الخطوب والشـدائد فـزادت النسـاء  لم تشهده أية امرأة في

الثكلــى واألرامــل والمطلقــات والعازفــات عــن الــزواج ، كمــا أصــابها الفقــر والحاجــة  
وشظف العيش الذي أثقل كاهلها فأخذت البحث عن لقمة العيش لهـا ولمـن تعـيلهم 

والمذلــة وســوء مــن األهــل أو أبنائهــا وتعرضــت بســبب ذلــك إلــى االغتصــاب والقهــر 
ــر مــن أصــحاب العمــل واســتغلت بشــكل بشــع ال يرضــي اهلل وال  التصــرف مــن الكثي
يرضي الناس ، وعندما شرع الدستور الجديد استبشـرنا واستبشـر كـل نسـاء العـراق 
لكن الدستور عجز عن ضمان حقوقها مما ضاعت بـين طياتـه كمـا ضـاعت حقـوق 

ــاق وزارة المــرأة اإلنســان العراقــي فــي ابســط العــيش الكــريم ، وعلــ ــرغم مــن انبث ى ال
ومؤسســات عــدة حكوميــة أو منظمــات المجتمــع المــدني التــي هــي األخــرى واجهــت 
صــعوبات كثيــرة ومعوقــات منعتهــا مــن تحقيــق برامجهــا ومشــاريعها لتنميــة وتطــوير 

 .المرأة وضمان حقوقها
نقـف  حري بنا أن نقرأ تراثنا الحضـاري بكـل أشـكاله سـوف..أيها األخوة واألخوات   

على الكثير من الحلول لكـل مـا تعانيـه المـرأة فـي وقتنـا الحاضـر، فمـن منـا لـم يقـرأ 



الوصايا لآلباء لبناتهن وأبنائهم  ووصايا األمهات لبناتهن وهن يقـبلن علـى الـزواج 
 .والتي لو قرأنا بتمعن سنجد تلك الحلول ماثلة أمامنا 

زمانها هذا ، وكمـا قـالوا قـديمًا  المراة اآلن تحتاج بشكل كبير إلى من يعينها على  
وراء كل عظيم امرأة عظيمة يمكن العكس فـال نسـاء عظيمـات بـدون رحـال عظمـاء 
يقفــون إلــى جــانبهم فــي الســراء والضــراء ويأخــذون بأيــديهم نحــو المجــد وفــي تراثنــا 
الكثير مـن الحكيمـات والسـلطانات والملكـات ال يـنقص المـرأة اليـوم لتسـتقر ويسـتقر 

 بالقضاء على كل الظواهر المدانة والمتفشـية فـي مجتمعنـا والتـي قـد ال المجتمع اال
 .يصل اإلعالم إليها وأن ذكر في وسائل اإلعالم فِنها ال تعالج 

 
كبيـر وقهـر وذل  ضـر مسـها قـدواآلن ،  فيه كانت فيما كانت قدالعراقية  المرأة إن  

   عليها؟ هي التي الحالة هذه على المرأةال مثيل له في تاريخ العراق ، فهل تبقى 
اليوم في هذا المؤتمر يشارك الرجل فيـه بشـكل فاعـل وكبيـر إلـى جنـب المـرأة ألن   

، ومـن ( الرجـل ) الوقوف على مشـاكل المـرأة ال يكتمـل إال بمشـاركة الطـرف اآلخـر 
هذا المبدأ ستنطلق أعمال هذا المـؤتمر الـذي سيصـل بكـل األحـوال إلـى رؤى فاعلـة 

لمرأة وما تعانيه ، نتمنى من الجميع التفاعـل مـع المـؤتمر مـن خـالل لتجاوز أزمة ا
االستبيان الذي سيوزع على حضراتكم من أجل وقفـة حقيقـة وناجعـة لننتشـل المـراة 
ــع  ــى رف ــة وتهمــيش وســلب لحقوقهــا ممــا ســيؤدي إل ــر وامي ــه مــن فق ممــا هــي علي

بر والقـوة واإلخـالص مكانتها الرفيعة التي سلبت ، فالمراة العراقية مشهود لها بالصـ
. والبســـالة فـــي اعتـــى وأقســـى الظـــروف ، بـــارك اهلل حضـــوركم وبـــارك اهلل ســـعيكم 

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

 

 

 
 
 

 كلمة اللجنة التحضيرية



 
 وفاء رفعت العزي.د                                               

ــى خــاتم األ    ــه وصــحبه الحمــد هلل والصــالة والســالم عل ــى  ل ــاء والمرســلين وعل نبي
 .الطيبين األبرار 
   :أما بعد

 :أيها الحضور الكريم
لمرأة العراقيـة والـذي ترعـاه النائـب ميسـاء الطـائي اليوم في المؤتمر الثاني لدعم ا  

مـا هـو إال تقيـيم ( منطلقات في واقعها . . المرأة العراقية هدير دائم ) وتحت شعار 
راقيــة فــي المرحلــة الراهنــة ، ينطلــق البــاحثون وكــل الناشــطات حــي لواقــع المــرأة الع

والمهتمــين بشــان المــرأة العراقيــة  ، يســعى هــذا المــؤتمر مــن أجــل وضــع اليــد علــى 
ــي حياتهــا  ــي تواجههــا المــرأة ف ــاة الت ــف أوجــه المعان ــرز المشــاكل ومختل واقعهــا وأب

اآلن فقـد ارتـأت  العامة والخاصة ، في العام الماضي كان المؤتمر نسوي بحت  أمـا
اللجنة التحضـيرية إلـى مشـاركة الرجـل مـن أجـل جمـع وجهـات النظـر بـين الطـرفين 
من خالل الطـرح والمقارنـة ومـن ثـم الوقـوف الحقيقـي علـى واقـع المـرأة والمحـاوالت 

تفعيـل دور الجادة في هذا المؤتمر من أجـل وضـع منطلقـات فاعلـة وحيـة مـن أجـل 



والخـروج  االت االقتصـادية والثقافيـة واالجتماعيـة،السياسـي والمجـ المـرأة فـي العمـل
بهـــا  مـــن عالمهـــا الضـــيق إلـــى عـــالم أرحـــب ال وجـــود للنظـــرة الدونيـــة والتهمـــيش 

العراقيـة  تسـهم فـي عمليـة النهـوض بـالمرأةوالتعصب ، ووضع خطـط رؤيـة وبـرامج 
ســنوات  الحــروب والنزاعــات المســلحة التــي شــهدها العــراق قبــل عــدة  المنهكــة مــن

نهـم واأليتـام األرامـلالعديد مـن  وخلف عـادةلتمكيـنهم  بـرامج حديثـة إلـىبحاجـة  وا   وا 
كمـــا إن تنظـــيم مثـــل هـــذا المـــؤتمر الجـــاد والحيـــوي للنهـــوض  .دمجهـــم فـــي الحيـــاة

مـــع وشخصـــيتها فـــي المجتالقيـــادي وكيفيـــة إبـــراز دورهـــا واالرتقـــاء بهـــا  وبواقعهـــا 
تلف الشرائح والطبقات والمهن ن يكون للنساء من مخالعراقي وهذا المؤتمر يسعى أ

بــداعاتها لكســر  دورا سياســيا فــاعال فــي نشــاطاتها واســتنهاض قــدراتها ومبادراتهــا وا 
ــة ســنعمل  ــد مثقل ــدار واألعــراف والتقالي ــر الــذي تعيشــه حبيســة ال قيــود الواقــع المري

يمكـن إن  جاهدين لتكون المرأة ذات فاعلة ومتكافئة الفرص مع الرجل حيـث إننـا ال
ق عبودية الرجل والعمل يجد وصـالبة للـدفاع عـن حقـوق المـرأة القانونيـة نكسر طو

 .يقع عليها من ظلم السلطة والمجتمع والدستورية واالجتماعية ومقاومة ما

الكثير من المصاعب الحياتيـة، بكافـة  ال ريب من أن المرأة العراقية، ال زالت تعانيو 
سـباب ذلـك كثيـرة، منهـا باألسـاس والسياسـية، وأل أشـكالها االجتماعيـة واالقتصـادية
الوضـع األمنـي، لهـذا نسـمع باإلحصـائيات المخيفـة  انهيـار الدولـة العراقيـة، وتـردي

المطلقات وعدد األيتام ونسبة العوانس، كل هذا تعبير مكثـف  عن عدد األرامل وعدد
 .وضع المرأة العراقية عن حالة التردي في

 
ــة الكريمــ  ــدمتها النائــب ميســاء الطــائي وفــي هــذه المناســبة نشــكر الرعاي ة التــي ق

ونتمنى لها دوام التألق واإلبداع ، كما نشكر كافة الحضور األكـارم الـذي  زروا هـذا 
بــارك اهلل بــالجميع وليبــارك اهلل بكــل . . المـؤتمر ومنحونــا كــل الثقــة بــقرائهم القيمــة 

ي فــي والتفــان رنســاء العــراق ولبقــى هــدير أصــواتهن يعــزف أروع المالحــم فــي الصــب
العمل والمقدرة في التربية والتعليم ، وفي كل مجاالت اإلبداع التي نتمنـى أن تزدهـر 

 .والسالم عليكم . . دائماُ 



                                                                                                     
 عن اللجنة التحضيرية 
 
 

 

 

 

 الثقافي للمرأةالواقع االجتماعي و 
 السيدة خالدة سالم المولى                                  

 للمرأة  مشكالت االجتماعيةال: أوالً 
                             

نظرا لما نراه من  هممةنب لال نب لنالر المنرها منت المي منل منت قالنب ال ونا  لالن نل     
ل قضننر ل وننا  لمانةننب هع مي مننل  لال خلننح قةننن  ننننا نننر     همنن  موةننا  لم ةننار

 وننا  لمونناار  قننرر امن ننا  منن  رةننلا الضننرلرا لاد ننراح لال والةننا للالخ ننل  مننا 
لم الة هنا منت م نل منلا المي منل    م ل له المرها م  القولق لرار م الا ها مل الريل

. 
لرا ليات ل ض المش الت االي ما ةب ل ا االق الل لق ى لر نا القاضنر   ل نا   

مفننت لارننل  لالناةنت لال ررننت ل  وامنب الهةمنننب الل لرةنبه ننلالها  نالت ال   ننو الوننلمت من  
الممار نننات االي ما ةنننب   نننانت المنننرها مننن  انفنننالت  نننل ب رنننل  اي ما ةنننب م ررنننب منننت 

  رمناو لةهنا من    ه نر  منال ش ل ولةب القنرة  لالينلارع ال خلح لالظالمةب لالزالت   ة
 ل نننل ل  رضنننت  هلشنننل ل ننناتل الو نننلن نننا  لرنننا ملر نننت لقنننق ال   ل  ةنننا  ل   نننح

منهننا الننزلأل لادررلننا  لمننت   رلننل ه ننراح  اةنناا  شنن ال ال نننح الي نناع لالف ننرع منن 
 ننيل  االقنن الل مننال زالننت منالننن ال اةننا منن  الن ننلا مننت ال ننيل  له لننله  خضنن   
لل  لةو الي اع لالنف ت للن   ونا  لهن  مقا منات  لنى النر   من  منرلر ه نلا   لنى 

 .ل ا م اارا المق ل ل  ُةل فت  لةه  لأةب ر اةب هل م اللب لقولره   ينه    ل 
 ة ننلل ال ننال  لل ننح م ننل مننله ا لممار ننات الننال  ن ننانةب لالهميةننب لالقةلانةننبلرننا   

قةننن منناق لهمية هننا  ننل ل ننح لمننت  مننار  ضننا الن ننا  ال رارةننات لخ ل ننا مننت 



ال نونل من  م نا   لنى  الخنرلأل هلرها  لنى المن   نلرةل ض المنا ق م  ال نراق قةنن 
هخر ق ى مت رال ب لنهار لال  قماةب لمراموب لمرارلب ادمل لادرارو م  الريال لال 
ةخفننى مننا لهننله الممار ننات منن  قةننز ال ةل ننح منن  الخننلح لامرمنناو الم ننل   لننى 

  لم  مش الت المنرها الم فشنةب  ل  اللضل ادمنت الن ا  لال ت  مار   قت لراتل 
ادمنن  ال نناتلت ل فشننت الننزلاأل الم  نناا الفاشننل لمننا زلاأل الوا ننرات ال ننالق لان نناا  

منه  ال  رةا هل شر  هل مانل ما مل  ال الةنل لاضنع  لنى  نل  القالنب االي ما ةنب 
للمننرها مننت ظننل  فشننت  وامننب ال نننح لالالملنناالا لال همننةش لال هيةننر لموننا م ةننل اد ننرا 

  هينل   النب ال اتلنب لمنا ة ر ننو لالنلع ها  لنالره  لنى   نرو اد فنال ل ةنب ال منل من
 لننى للننن منن  ضننةا  اد فننال لأةنناع امرمنناو لمرليننت المخننارات ل ا ننلت ال وننلل 

 .ل ةرما م  ادملر
رمل م  م  ل  المرها االي ما ت لة  الملا ظ لالش ارات لل منل  نظنة  لزأل ة    ما

ادمنننراا منننت ال منننل المنننن د ممنننا  نننا ا   ةنننرا  لنننى  م نننن   رارنننت نننل همنننراا المي منننل ال
لاليما نات لالهلةنب المهنةنب لال لوةنب لالل نةنب لال خلنت  ن  الهلةنات الفر ةنب لل اتفننب 

ةم   لننا   لل ةر للن ال لاملاا لرةمها الم خلفب الم ةوب لل مل  ه رامهال للالولةلب لن
 .مي مل مانت للال الت  أ ة  اللب المؤ  ات لالوانل  القاة ب لالاةمورا ةب

 النل  االي ما ت ل ولة  الفيلات لنة   اماألمنامضب ال نح   يةب  را ة للضل   

لمنننت النز ننب لالنننهد الره نننمالت اال نن هال ت ال نننا ت  لننى   نننلةل المي مننل لمقارلنننب  الين ننة  
ا ة  لنننو ممننن موام ننه المنننرها لموالمننب المنننا امرمننالت الم  ننن ر ل نن ار الننناة  لاد ننراح

ال  ننال  ل وامننب ال امننب ل ر ننةا المفننامة    ةننرات يلرةننب مننت منننامد ال رلةننب لال  لننة  لا
لالاةمورا ةب ل ض النظر    الين  ل   الولانة  الراا ب ل امب الممار ات الوم ةب 
لمنن  مخ لننح اليهننات مهمننا  انننت لمنننل خننرق قوننلق امن ننا  لممار ننب ال نننح ضننا 

منننل  ننل  شنن ال ال نننح  ن   لننىةنناما مننل مننا لرا مننت الا نن لر لالننلع المننرها لان نني
 .  ح مت اد را لالمار ب لالمي مللال  

 دنهناا ل نل الل ناتل هقونلق المنر للا ن الو الا   ال لةر م  رلل الاللنب لمؤ  نا ها  
 لنى منت  نل للنااننا ال رلةنب  لنننا ل    نر  ننااةا    لن    ن  منت اد المي مننل  ن نح

لننا ل   ف ةل الرما مت يمةل المياالت ال ةا ةب لاالر  ااةب لاالي ما ةنب لال وامةنب 



من  ضنمنها  مننل  اهن نا  لقننق المنر ملا ةق الاللةننب الاا منب لقونلق املنى االل نزا  لنال 
ا هالاللةنب  لمنهنا قونلق المنر  بةال زا  الالل لالا ا ةر ال ت ن ت  لى ال زامها لالشر 

  مهنت م نالةب ل ال ا هالاريب ال انةب  لةها  ملا   م  ل النظر ه  ل ا  لخ  قوها 
ل م ان هنا هلما ان ونا  قوهنا ال مالةب لاللض ةب    بةرر ه الشر ها لى الريل لمل م 
ا   همل لرا   ل  ل  لان ونا  لقنق المنر الم فشت مت  المنا ع ال ال  النظا  الل لر  

ل لن   نن فض االن فاضنب الم لللنب منت  قمنل   ةضنا  همنر لزر ملا اد اه ما   قمل المر 
يهنب  انةنب  لاننت  ن  ال ونا  لال  نلر  للاما     قولرها  م  يهب   لم  م ؤللة ها

لنف نها  نهنا لضن تل دهمر اللارنل  ما ا   الما منها  لناد مياالت القةاا  امب   مت
 ننرا   اد  ننة أالن ننا  ممهننا للننلا لةننت الزليةننب ل قننالاا  لار ننا ل ملقهننا  ما لننو 

الخ نأ  لا منل لمن لى ق او شخ ة ها لليلاما   ن ر ما ل لمؤ ر مت المي مل 
مننر   ل  لننت اد  ةننات منننه  لهننلااا ل نناممت الل هلر ننت مةننه المننر  لع فنناقش الننال
 ل  امننب الم نن لةات    ا ل ررلننب منن    لرمننا  لننىهل  ةننر منن  المشننارةل ال نملةننب للمننر ا

للناال من  قننر ررةنا هنا      ينرا  ن  يلنا ها هلمينرا نيناا النل ض مننه     قنالل 
خةنر  لننى النل لرع   لوننارا اد لنظننا منت النهنلض لال  ننلر لال ونا    نينناما   ناة  ا
انةب رارةنب لم  نلرا ن  مت  ر ةا رة   ا  ة الها   م ن هت  ظامرا ةم   ال  لةل  لةها

 .لللااننا ا   ام  مت  نل القةااه ي ل م  المر 
 

لأما  ل ال  مت ظل مي منل ن منع ه    منى ه    ةش  لالمرها ال رارةب لش ل خا 
الر اةنب ال نقةب لالضنما  االي منا ت ل  مةر منر  ال منلة نلاه ال نال لالم نالاا ل نل 

لارننل المننرها مننت المرقلننب الرامنننب مننل لارننل  ه   ننننا نننر  .لل ننل متننات المي مننل لهننا ,
  نننانت ال  ةنننر مننن  االضننن هاا لال ننننح االي منننا ت  ال  نننزال المنننرها ال رارةنننب..مرةنننر

للنب لقولرهنا لاخنل لنلا  لةننا  ل ة هنا منت  ةفةنب الم ا لاد نرع مهنت ال  نزال منت  نلات
المي مل لهةضا  ل ة ها لل  نلةت لمن  ةق نر  المنرها  نن نانه لهنا  م انها المنا و مت

 ...لم الا ها مل الريل مت القةاا مشار  ها
ةؤ ننح لننه ينناا  مننل م نناممب ل ننض ال نا ننر الن نناتةب مننت ال ن ننر لننالر لنننات  لممننا
  ت ممار  ها مت مي م ا ناللرلمها  لى يانو ه اا  قرة ها لقولرها ال ت ةنل ين ها



 رمال ق ى ضم   لن الخ ل ةات ال ت ةض ها الل ض  اتوا  هما  ممار ب المرها لا

 ال لة نت مننت المي منل ال رارننت  لنة  منننان من  ةرةننا الوفنز  لننى ال نران االي مننا ت

ة ننل  مننت   ال ه  الننلع ةيننو ه . لال نااات الملرل ننب لال والةننا الم االلننب مننت مي م نننا
ل مقننة  مننله  اع لال شننرة  منن   ننارةا اللشننرةب مننل ارا ننب مننلا ال ننرانالوننر  القننا

لهننا منهننا لرمةننه خننارأل المنظلمننب  ال ننااات لا نن يال  مننله ال والةننا لقةننن ةنن   مننرز الزه
لل  نن  للننن مننن   االي ما ةننب ليمننل مننا ةنفننل النننا  ل  لة ننه ضننم  القةنناا الةلمةننب 

ال نقارع  لةظنل  ه رنلانة مي م ننا  نة قلل  لنى مي منل  ق منه ادمنلات ل ن ق   مةن
المننا  لال ننت ال  ل فننت  لننى  مرالقننا  مننت م انننه همننا  مل ننو اللشننرةب الزاقفننب  لننى ادمننا 

الرمنننا ال امنننل لقولرهنننا المشنننرل ب  لمننننا ةينننو ه   أخنننل المنننرها ال رارةنننب. الم خلفنننة 
 .ال راق الياةا للايلا ها ال ت   ام  م  خاللها للنا 

 
 أة العراقية  الوضع الثقافي للمر : ثانيًا 

   خلح ل اه   ةر ام مال3002ال  ةةر ال ةا ت اللع ق ل ل ا  ا      

للمرها  امرمالةب لادلضا  ادمنةب  ةر الم  ورا ل ةاو اللةتب ال شرة ةب القامةب
% 00ار فا  ن لب ادرامل مت ال راق  لى ه  ر م   هات ه مال ال نح  لى لقولرها 

هع ما ةفلق     ال ب مالةة  هرملب لمل رر  مرشع  م  ن لب الن ا  مت ال راق
منل ال نح الم  مرا ل ا مرلر ما ةوارو ال شر  نلات  لالر فا  ن ةيب م مال

لةلب    لما ةرامق ملا ال اا م  ه فال هة ا   قللت مؤال  ادرامل لة اق الل ال راق
  .لضقاما  لى م ةل له 

م   دمةب لة  الن ا  مت ال راق  لى ه  رملا ة رامق  أ ةره مل ار فا  ن لب ا  ل
 لةها    ةضاح%32لامضامب  لى ار فا  ن لب الفور لة  الن ا   لى ه  ر م  % 32

االي ما ةب ال ت   ام  مت  ف ن  المشا ل ال ت   انت منها المرها ال رارةب الظلامر
قار الن ا  ل لو   لرا شها ال راق ال  ةر م  قاالت ان  لنةب ل ر ةلب اد را ال رارةب

الض ل ات االي ما ةب لالنف ةب لالش لر لالقايب لالفارب ل ل للن هضا  الفر ب 
هما  المرها لل  ل  لا    انت م  لمب هل ملا ب من  ال رةق ل را  ل  ل ل ملقا ها 



ال وامةب لادالةب مال زال ال همةش لامرماو اللع ها   لى ر ل ام المةات هل 
ق مضال       لت ه لله  ل م ه    مالمرها الةل  لقايب  لى مير ه  خارأل ال را

لرفب  لةرا م  الريل م ما رةل راةما  لرا   ل  ظة  امرها نولل الةل  لرا   ل امرها 
 ظةمب  ريل  المرها الةل  ل ت   لر  ما مت نف ها م  خالل ممار ب ال قامب ال 

يةل لادخل لةاما ل للا لما را ةرمل ال  الب ادالةب هل اللق ةب  ن ظر م  اليمةل ال ش
دنها اد  ر  فا ل م   ةرما مت م  شأ  المي مل ل ل ما   رقه م  هم ار لرة  

هاق  فا ةل القةاا للمي مل ال رارت  لالياةر لالل ر مت ال راق الةل  ةزااا  اا 
ة  الملا ات مت  ل مياالت الف ر لال وامب   لل   مت اللرت نف ه  زااا ادمةب ل

الن ا  لةزااا الظل   لةه    مض ح ال وامب لالل ت لاه ة لا له   لى   لر 
اليهل لالفور لقة  ن  ا ل ما  لو ظامرا االن قار ال ت ه لقت شات ب مت ل ض 
ما  ال راق لال ت  ش ل خ را   لةرا   لى ليلا المرها لم  الظلامر الماانب ال ت  ن  

 قلةلها  ل ب  لا  ل ةب الق لل  لى المال لما    اليهل ظامرا اال يار لالن ا  ل 
 .ظامرا خ ح الن ا  ل لو الفاةب هل ر له   لال ت ال ةل فت لها ام ال  ال رارت  

ه لنر  نناما نشنخ  لارنل المنرها ال رارةنب الةنل  ال  وةنح لال  لنة   هممةب لرلما  نارن 
ارا نات  ةق ناأل  لنى ال ت  انت  لةال  لالزالت   انت من  النلةالت لالم نا و لرلمنا

للنظر مةه ل قلةله  لمةا  لالخرلأل لارا ات ارةوب  المه مة  لالشأ  ال رارت  م أنةب م 
منننه  لمننا ه نةننه مننل ال وننل ال مننت لال ةا ننت لهننا موارنننب لالريننل   مننالمرها الةننل  مننت 

    خلفننت  ن  ر ننو ال لنن  لال وامنب مهننلا ة نننت    خ نرا   لةننرا  ةهنناا المي منل ال رارننت 
مي مننل لرم ننه   هلننة  منن  المهنن  زأل المننرها مننت مةننااة  ال مننل هل النشننا ات ال وامةننب ال

لاالي ما ةننب لال لمةننب همضننل منن  ليلتهننا  لننى هشننةا  هخننر  رننا   ننو ها مننت مالةننب ال 
خننرلأل منهننا   م لمننا زاا  نناا الن ننا  اللا ةننات لا  لننار ال وامننب   نننت الننل ت لالةوظننب 

ا  لاال  ورار ل لما  لرنا نقل ادما  اللع نف واه  لما زاات مر ب المي مل نقل ال و
  لمننت الخ ننا  ن منننى لليمةننل ه  ةلننارن اف  ننل خ ننلا م الننب لا ينناه النهننلض لننالمرها 

 .    ل وامها مت  ل المةااة  
   

 الواقع النفسي للمرأة



 السيدة ليلى الخياط           
 

 

مــن إمتــدادات أهمهــا مــا  يتكــون األمــن اإلنســاني فــي أي مجتمــع مــن المجتمعــات 
 لال ةا ب مة لر  نها لادم  ال ةا ت  لادخر  لاالر  اا مة لر  ننه لنادم  ة  ل

هل  االر  ننااع  لال ال ننب لالقالننب النف ننةب ال امننب للمي مننل م ل ننح لننادم  النف ننت 
ل  أ ر لها  االي ما ت  لمله  م اااات هع   لةنات لألم   ؤ ر اللاقاا منها لادخر 

ةنؤ ر ملاشنرا  لنى  اللع ةم   مةه الولل ه  اض راو اللضل ال ةا ت منت الللنا للقا
النف نننت الم ننننلع  قالهنننا االر  نننااع  لاضننن رالهما م نننا ةنننؤ را  ق منننا  لنننى اللضنننل

لال  ن   نقةع هةضنا  ل  للمي مل قةن ال نل ر ل نا  اال ن ورار لرلمنا الولنق لال  لنب 
النف نةب هل   نا  منت المفنامة   لاننوه  المي مل اللع ة انت همنرااه من  خلنل منت الي

م نن ورا للللنا هل من   ن ناأل ار  نناا  الوةمةنب   نلح لن  ة نل  رنناارا  لنى  ننل  ةا نب
  .الم للو ةأم  قايات امن ا  مت ال ةش لالم  ل 

للمننا  ننا  مفهننل  ادمنن  مشنن ق منن  ال ننامة  هع القماةننب لال ننت  منننل قننالن الخلننل    
  من  ادم  النف ت اللع ةشمل ميمل نب الضنلال  لاالض راو هل ال هاةا لقال هما 

لالوة  لالمفامة  الم اقب مت ال ول االي ما ت لالفراع لال ت   ا ام  مت ال  امل مل 
 .لاالض راو الض ل ات لما ةقلل ال   ق ا ه  لال ةش مت قالب ال ل ر

  لنى نا ةنام  لم  ل  ادمن  النف نت للمنرها ال رارةنب منت لر ننا النرام    ال واةر ادللت 
الشن لر  منت المي منل له  نا  قلنلل المااةنب النف ةنب لنال ال  امنلهلفات النظر  لنى    

شنننةل  اال ننن هانب لنننالل ت  ل لالالنةنننب هل ضننن ح القةنننا  لننناال مننن  اال  نننزاز لنننالنف 
 نامت المةل لإلزاقنب لال  نوة    ل   للةبؤ امن انت  لامق ا  لال يز لالةأ  لالالم 

االنقنننراح النننلع لننناه منننت المي منننل ال رارنننت  نننا ا الخلنننل منننت ل   للقلنننلل مقنننل ا خنننر
لاالر  نااع  لنى زةنااا شنا ه ممنا ها   لنى   نا  النظنا  الوةمنت   اليانو ال ةا نت

 نا ننت م نناةةر القننرا  ل نناا ال يننالز  لننى المننال ال ننا   لاخ لننت الننرلا  لمننت ظلننه  نن 
 لاا لال نراق   ل ةرمنا من ل انت م  لةات ادمانب لاال ن وامب لال لا نل لال ن الل نةب 

ادمن   م ال  ال  ا  ال ت ش ر ل للها ال اللةب لال ل ر ل ا  اال ن ورار هع اضن راو



المسـتويات  إلى زيادة التطـرف فـي سـلوك العـراقيين سـواء علـىلاللع ها    .النف ت
  .العشائرية أو المذهبية أو الفكرية وفي مجاالت التعامل البيني

 ن  ل  مناما لال نت ق ل مةه المرها الاريب ال انةب ل ا الريل ا   ال  رح مت مي مل  ل 
مننت ال ننزل لامر ننا  منن  يهننب  ل نن  ل   ةننر رنناارا  لننى المنام ننب  ا ياما ننه لننل ض
  .لنف ةا م  يهب هخر   ضلةا

 :ل ل للن  لو ا  ت 

   المنننرها لل نننلو  نننلرا الرمنننا المخزلننننب منننت لا نننرا الرينننل رنننا   رضنننت  لنننى  :أوالً 
  .ل يالز  لى قولرها امن انةب لال ةا ةباالض هاا لا

ال ق ن  الن نلت الل نة  النلع  نره  لنى قالهنا منت مي م ننا ال رارنت خنالل     :ا ثانيً 
 ادخةر  ا  ل لو القران االي ما ت ال المت لم ال  ال  لر الل ا   ةر ا الور 

  .رلةال م   لر ها مت  ول الريل مقلةا

 ونل الرينل ي لهنا ه  نر  رضنب لل نأ ر لال وللنات  ا منت    لرا الرما المليلا :ثالثاً 
 لنى ه    نةش قالنب رلنق ل نا  ا ن ورار لم ظن  م نرات  لاالض رالات ال ةا ةب لام هنا

 .قةا ها

 نلح لن   9/4/3002ال  ةر ال ةا نت المفنايف منت المي منل ال رارنت ل نا      :رابعاً 
ريننل القننا   مننت الاللننب منن   لة ننب ال ننلرا الااخلةننب للمننرها مننت  وننل ال ة ةننر  ننرة ا

 لال شنةرا لاللةنت  دنهنا  نلرا مةهنا رنار من  ال لنات ةق ناأل   ةةرمنا  لنى   لن  لال اتلب

لننى لننى ظننرلح  ةا ننةب لار  ننااةب مالتمننب  لا  زالننب مفننامة  لرننة  لا   انف نناا لا   نناو لا 
لى لرت  اح ل  زةز ا   الها   .ه  ر  لى ال ال  الم قضر  لا 

 

 

للةنهننا ال رارةنننب   لاا لوةننت  ق ننن   ننللن المننرها الشنننررةبال نن ت  لنننى الم ننا :خامســًا 
 ننلرا  نن  هنف ننه    لننى ه    رننل  هم ننارا هل* لام ننت ن ننو لة ننت رلةلننب منن  الن ننلا

  :  مقلر قلل

  .هنهنننننا ليننننات ه ا نننننا لللةنننننت للل ننننةش منننننت ااخلنننننه منننن  هينننننل   ننننن اا الريننننلننننن 0

  .هنهننننننا  ةننننننر رنننننناارا  لننننننى مينننننناراا الريننننننل مننننننت   ةننننننر منننننن  مننننننناقت القةننننناانننننن 3

    ا ن ورارما النف نت منت الننزلاأل ل لنى ه ا نه لنات الننزلاأل مناح ة نلق منت  ننل نن 2



  .ادلللةننننننننات ال ق نننننننننةل ال لمنننننننننت لال  نننننننننو المننننننننااع  لالمر نننننننننز ال ةا نننننننننت

 . نها   لع د مال ال  هخر ن 4

  . نهنننننا الم ةنننننار اللقةنننننا للشنننننرح  ل نننننلل ها مق نننننلو لمرارنننننو مننننن  اليمةنننننلنننننن 5

ال  امنل   ها م ألب نف ةب  وامةب  ل  نننا ننر  لمنتال لر ال ت  لن ها المرها    نف   
ةقنالل   االي ما ت ه  الل ض م  الن لا ةش ر  ل شله مله ال لر  لالل ض ا خنر

ةزةا م  ال  وةا    اةلها مت قة  ال   ق  ه هخرةات لنف  الم ال  لالاريب  لملا همر
  ةقووننن  للن نننا  ه لةضننل ال رارةنننل همنننا  الن نننا  الراتننناات منننت المي مننل ال رارنننت منننت

لالموارنننب مننل الريننل مننت  ال رارةننات اللننلا ت ةشنن ل ب الن ننلب اد لننر منن   نناا ال نن ا 
ال ةا ننةب  خ نننلا  ننقةقب ل ينننالز  ال ننراق القننالت  همننناامه  مننت ام ننها  لال ملةنننب

لالن نننلا منننت المي م نننات ال رلةنننب   االضننن هاا لالق نننلل  لنننى  امنننل القونننلق ه نننلا
 . مل   ر نا ادرضةب لر القضارع متللال ر ب ال ت ةو ضةها ال  

من  م ن لزمات القةناا الضنرلرةب مةما لنه من   نأ ةر مننت  منت قةناا المنراا ال منللا   
ال قب النف ةب للنا  الشخ ةب للا ة  ى الفرا ااتما  لى ام ها  المهنب هل ال مل 

لمنننت  منننل المنننرها نينننا    مننننان . النننلع ةينننا مةنننه رارا نننه ل لنننل لا نننه ل ونننة  النننلات
 ا ةقننان لننة  م  للننات المهنننب للننة   ملهننا  منناةرا للمنننزل لم ننؤللة ها  ينناه  ننرا

لمنننا ةننأ ت الر stress).)لمننلا ة ننلو لهننا شنن لرا لالضنن   النف ننت. هلناتهننا لزليهننا
لالمننراا ال املننب  لايننه ،   ه ننالةو ال  امننل مننل مننلا الضنن   لمقاللننب ال ننة را  لةننه

لرينننل لالنننلع ةنننا ى مننن  لننناو  ننن للات   ةنننرا منهنننا ال ننننام  الهينننلمت مننن  رلنننل ا
ال نام  المشرل  ممنا ها   نا  ليلامنا منت الم نا  النلع ة نا نو منل رنارا ها لرنا 
ه ل ت الارا ات النف ةب    المرها ه  ر رارا ل قمال  مت ميال ال مل ل نض النظنر 

 .   نل ه 
ا   انت المرها ال رارةب الةل  لم  خالل النالات لالارا ات ال ت هيرةت له :سادساً 

 :منها  نف ةب هات  لى هزمات مخ لفب  مت يام ات ال راق  لى هزمات
  %99اق لت اللالاا لمشا لها لمخالح  شله الينة  : ادزمات الي مةب  -  0 

  ار فا  ض   %24   ر ا  رق  %25   ر ا   اع ’%95قمل لم ا له 
 %.44   مراض   ر %42الا  



ل واا االنياز لالش لر % 90ت ا  مخالح رلق المل : ادزمات النف ةب -3
لةف ر للن لا  % . 20لاالنف االت % 26لالخلح م  النياا % 9012لاللنو 

ال فيةرات ل ل  اللضل ادمنت ها  للش لر لولق الملت لا  الملرلن 
االي ما ت مت  ل ةب المرها للريل ها   لى خلمها م  النياا لالل لل  لى 

 . منا و  لةا
ةياا % 90   ه لى ن لب  انت م  رلق  ممال الزلأل : بادزمات االي ما ة-2 لا 

لال نح % 4910لال الق % 69لميرا  الزلأل % 66104م ا  لر اةب ادلالا 
لملا ةف ر مت ضل    اا الزليات لاالنقالل ادخالرت %. 39104الزليت 

 .ل ا  م ا اا الزلأل
 

 :المقترحات
مننرها لنن  ةق نن   مامننا ل ننالع ال رارننت لننة  الريننل لال    ال ننرا  مننت المي مننل   

اال  لننار ه   ننال  الةننل   ننلح لنن  ة ننل  مةننه ال ننراق  الريننل   ل مننا هخننلنا لنظننر
ي لنت ال نال  ةو نرو منت ه  ة نةش رةمنا مشن ر ب  لا    م نزلال   لا   ل ناتل ال ونةنب
ق نلل المنرها ال رارةنب  لنى قولرهنا ال ةا نةب ال ةم ن   الم لرات ال نت قالنت ال 

ال ارةا  ل لى ملا ةم   للمرها ه      ل الظرح القا ل ا    ه    ما  لى هلا
همنناامها مننت المشننار ب ال ةا نةب م ننااا لنننا  ال ننراق النناةمورا ت   من  هيننل  قوةننق

  .الملقننننننننا لمننننننننت منننننننننلا الميننننننننال ةم نننننننن  ار ننننننننراا ا  نننننننننت ال  ننننننننااع

ال رارةنب  ننا    ننال ها لنناا  الننلات المفنر   مننا مننل قننال الريننل  ا ن  مار المننرها. آ
 .ل لقةنا يهناما الم ناا منت هرنل منا ةم ن  من  ال نظةمنات الن نلةب  رارت  لال لينهال

ه   ينا  ل  ارا ها لل  الب  لالنشر  لال ألةح مت مياالت   ةةر  لر ها مت . و
  . ول الريل  ل للن مت لا ها الشخ ةب

 ا   مارما رلا الامل ال ت  قووت ه نا   ملةب ال  ةةر ل القها مت  قاةا ن نو .أل

لينلا  المشار ب مت ال ملةب ال ةا ةب رانلنةا  ل ا  ال نازل  نهنا  قنت ضن    نا 
  .امم انات مت اللرت القاضر



الن نلةب لاللق ةنب ال المةنب  ل  نلةر ال الرنات  االنف اا  لى الهةتات لالمنظمات. ا
 فننا ا المننرها ل  ننهةل  ملةننب مشننار  ها مننت  م هننا منن  هيننل  ةينناا لننرامد   ننلةر

  .ل ةا ةب لأرل ادخ ا ال ملةب ا

ل  زةننز  نللن الوننالا لالرمننز ن نلةا لهنناح   ننهةل  ملةنب القشننا الننالز    شننيةل.منن
 اللع ه ةو له المي مل ال رارت ل ا"لال ولةل م   أ ةرات مرض ال شظت  لل ارات

ال ةا ةب   لى ما لةب المرها مت الق لل  لى قوها مت المشار ب لال ملةب" ال  ةةر
  .ه لا لالريل

لا  ننننااا المنننننامد مننننل    ننننها  م خ  ننننات مننننت ميننننال  لنننن  النننننف  لال رلةننننب. ل
ل امنب الم ن لةات  الم خ  ة  م  الريال مت  ملةنب   نااا  أمةنل مننامد الارا نب

ال مهةننا لولننلل  للمننا ةضننم    ةةننر  ننلر ها مننت  وننل الريننل م نن ولال  ل ننللن مننت
 .دخنننر  الم  ننناااا هل ننل لمشنننار  ها منننت ال ملةننب ال ةا نننةب لمنننت مينناالت القةننناا

ال ر ةز  لى اليةل الشناو من  الن نا  منت  قمنل الم نتللةب ال ةا نةب لالوةااةنب . ز
  .لمرقلب ال مل القالةب لالم  وللةب

لضل خ ب ق لمةنب ملضنل ةب لارةونب ل هةتنب م ن لزمات المنرها ال املنب ل نلمةر . 
 .اق ةايا ها

للةب م  للا ه  للم ا اا م ا اا الن ا  للات الاخل لننشا  لنن ا   مار ل . ظ
 .م  ل ض اليم ةات لالمنظمات لات ال لب

  
ه  خلح الريل م  المرها خلح ه  لرع منل نشل  امن ا  للال الت ملا . ل

الخلح م ار ال    لل ت ة لض    ادل  مانه ةلاا مخالمه لة   ة  لقللل  ما 
 . الن ا  ه   نزل المرها  لى القضةض هل ةل  ا  نها هل ةقا  ل اا م 

 ا ل اللاق ب قر ات  قرر المرها ال ان شالها م  لار ها النف ت المقة  
ل خلة ها م   واا االنياز لالخلح م  النياا لمشار  ها الفا لب مت  ل 

 .مفا ل المي مل



 ليةه لزارا ال قب ل خ ة  ةل   نلع  لزامت لفق  الن ا  الالرع لل اع .ع 
  لهخةرا م ع هر ا  لإلرشاا النف ت مت الاتر لالرق  للللراةب م  قالن المرض

   .الاللب ل ما  لقل مشا ل ال امالت

 الوضع االقتصادي والسياسي للمرأة العراقية 
 نغم يعقوبالسيدة                                          

 الوضع االقتصادي للمرأة العراقية : أوالً 
 

ارننات ه ننرت لشنن ل ملاشننر  لننى لارننل المننرها  خفر  ننااع للمننرها شننها    اللضننل اال    
شننةتا  لا  الوننلات  المليننلاا مننت اللرلمننا  لنن   وننا  لخا ننب منن  الناقةننب االر  ننااةب 

منالمرها لوةنت   نانت .. لى لرق ل   نفل مت لارل القنالر ململ ا للمرها  ل  ل لا قل
هننا ة ننل  مننت ميننال ال مننل لاللةننت  همننا المننرها مننت الرةننح مل منن  ال نننح ضنناما  ننأ 
   اقا اد لاو الرتة ةب  منا ننر  ل خلنح  لارل مرةر لقزة  م انا ها لمت   ةش مت

لنل ريل هنا الوهونر  منت مضننمل  ال نااات لال والةنا لاد نراح منل  ننل   مي م ا ننا ال
اامننب  مي م ا نننا مي م ننات ا نن هال ةب لاللنننا الل رلة ةننب    مننا مننت رةننا  ل أ ننة  لا 

منن  مالةننب الاللننب  ننأ ت منن  % 90ممننا ةزةننا  لننى  مؤ  ننا ها  لننى امةننرااات النف ةننب
ال  االم مننا  لاليانننو امن ننايت مننت الزرا ننب لال نننا ب . ال نناارات النف ةننب الخننا  

 هنن   ل ةننر الننرلع  لخلننق  لوننب لريلازةننب  فةلةننب را ةننب لم ننالع الره ننمال ال ننالمت ال
ضننناتل ال نننرةل مشننني ب  لنننى ا ننن مرار مننن ع النننلالا  لنننى م نننرا ةها همنننا  ال نننلل لالل

النل نت ممنا  المنن دمت منام نب  ةنر م  امتنب لنالمرا منل  ادينلةبالزرا ةب لال نا ةب 
ها   لنى   ننالق  شنرات ا الح منن  الم نانل لالمشننا ل لالم امنل ال نن ةرا لال لةننرا 

منهننا نقننل ق فننه المق ننل  لمننلا ها   لننى ليننلا يننةش منن    لوننى مننت الننلالا ل ننةر مننا
 ل فا ات ال لمةنب خنارأل النلالا لامضنامب  لنى  نامةرال ا لة  لخرلأل ا لو ال ارات لا

للننننى ال ق ةنننب مننن  رلنننل رنننل  امرمننناو لالمامةنننات لال نننراق لنننناملت منننلارا الاللنننب مننن  ا
شننل القننران االي مننا ت لشننرلمب لمةل ننب لمالمةننب ال لوننات   لننى ها ممننا . المف نناة 
فوننننر لاممننننراض   الةننننب لان شننننار اللننننؤ  لال ةننننب لان شننننار ادم ننننار ال ةلةننننب لاماالي ما

لاليهنننل ل ةننناو النننل ت النننل نت لال لونننت لاالر منننا  منننت هقضنننا  الهلةنننات الفر ةننننب 



ب لالولةلننب ل ننةااا مفننامة  ال خلننح ل ننل للننن ها  لةننؤاع  لننى نمننل ال قالننو ةنن ال اتف
لرنننا زاا .لمنننلا ه ننر ل لة ننب القنننال  لننى قننال المنننرها االر  ننااع  لال فةلةننات الضننارا

  ننمى لننالمي مل المننانت   وننا  لقةننن  لننال منظمننات مننا ادمننر   وةنناا للنننا ا  لننى مننا
لمنها المنظمات الن لةب  أنها م لوب مت الهلا  لال  هرضةب لملضل     نا  لةه مت 

 .  للوةت مشب مت  واةمها الم ا اات للن لا الفوةرات  نشا ا ها
 

لام هنا لم ناارا ملار هنا الواةمنب    نارما نا  ال منلا ةننلع   نق منله المنرها من   مننلا 
ال ن ار  لنى مشن لب قونلق المنرها  م ناال ة فنت لاالنناماأل ل نةاق ياةنا  منأ  منلا ال

الخلح  ار ة    لىما ة فت م  القولق ل ن قو  الا  لر الاات  را ارر لها   لالولل 
ل  ننانت منن  اللننؤ  ل ننل  القننال  لمشنن ال ه اللنةلةننب ةامننا   خننل  مننت ظننال  اللارننل 
مراقل قلها   هللى لاه  هاقل لارا  هلمت مله النو ب  لاه المش لب   ل. ال لز لالفارب ل 

مشنن لب مر لننب لم ونناا  لننأ  مشنن لب المننرها ال رارةننب مننت امرننرارلل ننل منن  ناملننب الوننلل 
لال وننا ل  للال ننالت  قننا ال شننالن هقةاننامنن  يهننب   ننل  ه  ننرل  نةر لقملال هننا  لننى 

 ةر اال  االل  لى الة لأنه ةوح ااخل م امب لة  م  ةش ر الم  اع لهله المش لب
  رنار امشن الةبا  شراح قل لهله      لةرا  هلا ال ة نت ا  قالبهمخاريها   لى 
 . مهةاا لل  امل م ها لل ت للار ةب مت ن الها ال قةع ادملرما ة نت لضل 

ا ن  مار   زلمنا منتالمرها ال رارةب منت رامنننا الونات   ن مار     ما ةؤ ح له     لةا 
االي ما ةننب  الوننل  هلننا هام ننل مننله القوننلق  ل ظننل مشننالاا ل ننلر ها النم ةننب ال ننت 

الم نراع لالقةلللنب ال    خ نت منله المنرها للار هنا هما لال ةا ةب لالاةنةب ل وح  اتوا 
 نا   مننلا.لال نلات لال ننمةب ل نا  هنا  لةنل   رضنت خاللنه لال ن  لاا لننا   ةانهنا

ل اد لنا  مشنا لها ال الونب لام هنا لم ناارا    نارما  نق منله المنرها من  ال ملا ةنلع 
اد نرا هل  ت زاات  لةهنا  نلا  ه لنا  ن لى  املها اد لنا  ال ار متت  االر  ااةب ال
.. لب  ن  اد نرا   نلؤ ل م ن هنا لنلملينلاا الللنة  الظنرلح االر  نااةب  ه لا ما مت

ر ننناة ه  لشننن ل  لض الق لمنننب   نننللىمننالمفر .. لننل ا   ادرامنننل  نننار  ننناام   لةنننر
لمقاللننب م نننا ا ه   نننلا  ممنن   ملنننن م ةننل رنننا ة نننل  مننل  نننايز منننت  ما ننل ل لةنننر

الق لل  لى الولت  هل ال  ملن م  خنالل  ةيناا منر   منل قوةوةنب ال  ونل   لنى 



ال زاز هنل  ها لشرمها   لل   فل لها ال رامب لال زا لاالم خار ل لنها  املب للللن من  
رار االر  نننااع  فةنننل لا ننن ورار المنننرها له نننر ها   مالقةننناا المااةنننب الم انةنننب منننل اال ننن و

 ضننخ  ال ننلق اال نن هال ت اليننا مشنن لب قوةوةننب خ ننرت ال  ةننر منن  الن ننا  قةننا ه  
 .له رم  

للة  القةاا ال رةمنب   , قاتل لةنها ت زاات  لةها مت لرفت اد لا  اد رةب اللا     
المي مل المه مب لشؤل  المنرها  ؤ نا ه   ناا ادرامنل  مات وارةر منظ   ما نورهه م  

له  ننرم  منن  الشننالات منن  ه ننل  مانةننب , ملةننل  هرملننب مننت ال ننراق ل ننل د  ننر منن 
 اما مله المرها ال ت   قمل  60ل ال05ه مارم  ما لة  ال ملةل  امرها  رارةب   رالا

لاخ الح ال ةا ةة  ر    ,لاخ الح ال لازنات, لال نح ال اتفت, االق الل ن اتد م  ت
ل نةانب  رام هنا , لرلا نا ا ن لرةب شنر ت لقفنظ  ةانهنا, هشنةل من  قونلق ضنمنت منا
ل  ةنل ه نر ها هل  ل ر نت, هنهنا ظلنت   نانت منت ظنل  ه لنا  القةناا ل نا منا  رملنت  ال

ل رلنب المه منة  لشنأ   ,هللنت ادمنرلانشن ال , لان نراح همنل ال  نا , مل رلب ال فنال 
 . المرها
لل ل م  ه لر , لم نل ب ,ه  الشراتع ال ت  م لها المرها مت المي مل ال رارت   ةرا  ما

, لال نمةنننب, ل مةنننزا لمشنننارةل ال نننال  ,ل مةنننزا مشنننارةل ال نننال , الشنننراتع ال رارةنننب  فنننا ا
 . لالم رمب لاملاا  مت ال ارة ةب اليام ةب

لةن ل  همنر ادرملنب ,  هالمرلت  اتل, مل م ةل المرها ال رارةب ال ت   ةش لقالب يةاا
ه    ةش القةاا ال نت   ن قوها منل رينل اخ ار نه لة نل   الشالب ال ت قرمها الزم  م 

ال ننت  قننالل يامنناا ه   يننا  ننوفا ةؤلةهننا مننت  لألرملننب لمننالا  ننةوا , شننرةن  مرمننا
هرملننب ..  قننان  نن  ملةننلنت هرملننب  رارةننب ليننات نف ننها لننة  لةلننب لضننقاما لهلالامننا

منننت  لننناه مننن  قةنننن هننننه لننن  ةلننناه لنننه ا ل نهننن   هةننن  ةينننو ه   لننناه مونننات الم نننة  مننن
و اجــًا، }: المنرها هنننه  الوننرا  ال نرة  هشنناا لم انننبل .. ا خنرل  ــل  ل ُكــم  ِمــن  أ ن ُفِســُكم  أ ز  ع  ج 

ع ل   ج  م ةً  و  ر ح  د ًة و  هخلت  ه لا  اد رال لو  لالمرها مت ظل مله الظرلح ل {ب ي ن ُكم  م و 
ملرمننا  نهننار مهننت الزالننت   قمننل ال ننو  اد لننر لأل ننرا   هخننلت ظرلمهننا   نن و له

 لقن     مل مل   ياه لا   ليا ه من  ما ةأ ةها م  ملرا ضنتةل ال ة نا م  للنات 
 .اد را 



 . 
 :له  ر الن ا  م اناا م   ا  ت 

 مت ادمنةب ادلضا   راع ن اتد هم  م  لاقاا الشرةقب مله  ا  -: راملاد شرةقب -١

   ٣٠٠٢  نا  ال ةا نت النظنا    ةةنر رلنل ال نراق خاضنها ال نت منالقرلو اقال نر 
 الريال م  ال اةا هرلاا ق ات لال ت للن  وو الللا شهاما ال ت امرمالةب لال ملةات

 خمن  من  ي نل ممنا الشنرةقب منله ل ننامت ازاةناا منت اد نا  ال نلو اننت  لالشنلاو

  ق ناتةات  ناا لمننان لالة نامى لادرامن ن نلب ل  نار ال نراق  رشنع اللةنب منظمنات

 لنة   رالقنت ال نراق منت ادرامنل  ناااد هررنا  ه  نت ر نمةب  ةنر يهنات من   نارت

 من   ناارا دنهنا  لةهنا اال  مناا ةم ن  ال هررنا  لمنله هرملنب الملةنل  لن نح ملةنل 

 62) مللن  االي ما ةنب القماةنب شنل ب لرلا نو المشنملالت  ناا همنا   ر مةب  ةر يهات
 مللن  لمنل االي ما ةنب الر اةنب را نو من هلح اةننار شنهرةا   25لب    ل  منه  هلح هرم

 للفنرا الم اشنى الم ن ل  منل ة نا نو لال اق ةاينا ه  ال ن  ل نا  نامت   ةنر يناا رلةنل

 م انناا من  الم ن فةاا  لوةنه لمنا  ضنامب المي منل ااخنل اد ن ار ار فنا  لم نال ال رارنت

 م  لاقاا لمله هشهر  اا  لى ادمر ة ل موا ملل ال ا  ال  مت لال أخةر ال ل ؤ ل لو

 االر  ااةب لالمشا  يمةل ل   ةب  ول  ال ال ت االي ما ةب القماةب شل ب  لى الم خل

 م  االي ما ةب الر اةب شل ب م  الموا  الملل  زةااا  مت را لأنه  لما   الشرةقب لهله

 .لمل  ةر  امت هةضا  هلح اةنار 000  ادانى القا مأ لع اللزرا  ميل  رلل
 -: م ةل لال الن ا  -٣

  لى ال اا ب ال نب اخلله  وو مر لب ل امب ال راق مت امن انةب ال الرات    رض

 ا الح متنات  لنى لة نل ( ال  لنى ) م ةنل لنال الن نا  لمنت هال ال ةا نت نظامه   ةةر

 امرمالةنب ملةناتلال  القنرلو ن ةينب ( زلأل   هخ   هو ) اد نرا لنرو مونا  اللنلا ت من 

 مالةنب م لننات  لنى منؤخرا ق نل  مننه  رلةنل  اا لل   ال رارةب ال اقب شها ها ال ت

 لزارات رلنل من  الشنرةقب لهنله المالمنع لاضنع ام منا  ٣٠٠٢  نا  لشنها . الاللنب من 

 ال نت امينرا ات يمةنل ل ن  ل   المنانت المي منل منظمنات ل الننلاو ميلن  ل الاللنب

 لنل   الللاةنب المينال  شن ل  من  لم نناه ممنا   المشن لب قين  منل   نا نو ال ا خنلت

  . للن  لى مؤشر اليمةل شملل ل ا  ام انب ملال  ل أخر



 لهنا  اتنل ال ال نت المنرها ر اةنب رنانل  مشنرل  لال فللنب لاد نرا المنرها ليننب رنامت لرنا

 ( لهنا م ةنل ال ال نت المنرها ر اةنب ميلن  ) منشنا  ةؤ ن  لمنل ا   لقنا ةونر لن  النلع

 ال ت المرها   ادرملب   الم لوب ) لالمرها ة نى االي ما ةب لالشؤل  ال مل للزارا مر ل ا

 االي منا ت ال ضنام  ل ولةنب لال نلز الفور ظامرا م  القا منه ال رض ( م ةلها موات

 لم  للنات اةفاتنه ل نا  المو نرا منلا ة  ن .للمنرها لاالي منا ت ال نقت الضنما  ل نلمةر

 لالشنؤل  ال منل لنلزارا الميلن  منلا مار لنا  . لملضنل ا شن ال مننه الهناح  قوةنق

 منله م نل  ناااه منت  اتلنب همنلال  نفناق من  ملناال المنرها لهله شةتا ةقوق ال االي ما ةب

 النلزرا  لميلن  ال ال نب االي ما ةنب الر اةنب اار  منل ن ناق  ل نةل ةم ن  المشنارةل

 مر  ل لمةر ال الرب لات للزاراتا م  اليهلا ل   ةح الن ا  م  الشرةقب مله ل شمل

نشنا  الن نا  لهنؤال   منل  منل لة ماشنى الاللنب  ا منه لالن نا  خنا  مخن ل  ر نا  لا 

 . الوانل  ار رقه اللع الهاح

 
 -: ال شرا ظامرا -: انةا

 قةنن   لل ننح الم رضنات الن نا  من  م ةننب شنراتع لقماةنب ياةناا مةتنات لا ن قاان

 ضنا ال ننح  لنى للوضنا    ن را ةيةب خ نب لن نااا المنرها لشنؤل  لزارا  الاللنب رامنت

 للر اةنب مؤ  نب ) لا ن قاان االي ما ةنب لالشنؤل  لزارا ال منل رامنت آمنا . المنرها

 مضال      لال لان  لالم لوات ادرامل لأملر الن ا    نى ( للمرها االي ما ةب
 من  الن نا  من  بلا ن  لشنرةقب  ونا  خناما ها ال نت االي ما ةنب القماةنب شنل ب لينلا

 امن ا  قولق لزارا مت ارا ب م  فب منان آما.لالم لرات اد رع الم ةل موا  الللا ت

 لزارا   منل .ال ننح ال رارةنب من  المنرها لقماةنب ل ننت مر ز منشا  مشرل    ااا قلل

 ال مةةز  ش ال  امب  لى الوضا  ا فارةب  نفةل م ال ب  لى امن ا  قولق

 . المرها  انت مةها اد لر الخا ر ه   ال اد ر ال رارةب ا لو ت ال ال ت الظامرا

 االر  نااع اللضنل منل  زامننت ال نت ل المشنا من  ل ل نلب اد نر منله   رضنت قةنن

 المنرها ه نلقت قةنن الق لمةنب لالم نا اات المنع لرلب الم ةل مواانها  ن ةيبت  ال 

 ال لاتنل من  منال  ةر ال ن   ادخنر  لالمشنا  لمن  ال لاتنل من   ةنر  لنا  الم ةنل منت

 منا  نر ا  الظنامرا منله ا   ال نف نها  لنى للقفناظ لماليف مخةمات مت   ةش هخلت



 الننزلا قناالت من  ارنل ن نلب شنها النلع ٣٠٠٢  نا  خنالل مشنةتا شنةتا  نق نر هخنلت

 ادمن   ر نا  منت لةنر  الر ل لنت ال نت الونانل  منرض خ نب  لنى ةرينل لالفضنل

 موناارما ال رارةنب الق لمنب رلنل من  رنامت ال نت المنقنب  لنى لامضنامب منلا لاال ن ورار

 .   نها منا ق  لى لالريل  ال لاتل ل شيةل خ لا  اةنار ملةل 

  
      الوضع السياسي للمرأة العراقية : ثانياً 

للةناا    نرت  نااا ال ةق نى   يرلب اةمورا ةنب 3002 ا  منل ال راق  خاض
منن  ال همننةش  اخلننت المننرها     لل ننا  نننلاتمنن  المننرات ل ننلو  ننل  ال  لةننق لالفهنن

 اارا شننؤل  الننلالا  لملننت  ال رارةننب م  ننرن ال ةا ننب ل ننت  شننارن هخةهننا الريننل مننت
لاالن خالننات ال شننرة ةب ل ننت   لننت  مالةننة  الن ننا  مننت هةننا  اال نن ف ا   لننى الا نن لر

ه المنرها منت ال ةا نب  ل اننت ماا ن ليلاما لقضلرما  لمنل    الا ن لر  فنل مشنار ب
 قوةنق ن نلب  م ةنل )االن خالنات ة ن هاح  الرال نب لاضنقب   لا ن نت  لنى    رنانل 
ل ن  منله المشنار ب  اننت ( ميلن  الننلاو للن نا  ال  ونل  ن  الرلنل من   ناا ه ضنا 

منننانةات  رارةنننات   لا  لنننرت  ننناا مننننه      شننن لةب لق نننو لرلمانةنننات لناشننن ات
ؤل  اللالا مت ش لةب لال لو  همةش لمت  اارا ش مشار ب المرها مت ال ملةب ال ةا ةب

 اات الل لرةب  لى ا لو اي ما نات الفررنا  ال ةا نةة   قةن  الول  الم نفلا لالرما
   .لال ت قاات االي ما ات م ارات ال ملةب ال ةا ةب مت ال راق

  ننن  المنننرها ل ةننناا  ننن  المقا  نننب لالمق نننللةب لالمن نننللةب   لا  اننننت  لننن 
المرها م  الناقةب ال ةا ةب خاض ب للمقا  ب  لقةن  ال ت  ق ل  لةها الم ا و

من  الن نا   ةنر ال فنل ات المنا نو لالملارنل الق لمةنب ل نا     وا نمت  ش لت  ناا
الم االب   الملارل الول  الم نفلا له لقت لزارا الاللب لشؤل  المرها خاض ب لهله  لن

ل  ةنر  ن  ال شن ةلب  لةنب ارنل ما     اا اللزةرات مت ال الةنب ال ش ةلب الق لمةنب القا
 4ال ش ةلب ال الوب  اننت  ال الوب   لا  ش ل ا   امرها لاقاا من و لزةر  مت قة 

مشار ب المرها مت الشؤل  ال ةا نةب  ن ا  مت ال ش ةلب اللزارةب  لملا انقاار  لةر مت
ضن ت منله ال ل نا هةضنا خ ه   ال اللرلمنا  ال رارنت ال امب  لمل ليلا  ل ا للن ا  منت



ال رارةب  ناضل م  اينل نةنل قوهنا  لل  لةح لال ال و م  رلل الل ض ل ر ت المرها
منلا مون  لنل ق نى ل نا ملاشنرا ميلن   منت المشنار ب منت  ننل الونرار ال ةا نت  لنة 

 ر ةلننب الليننا  المهمننب م ننل لينننب النناما   النننلاو م مالننه مونن  ممننش الر المننرها مننت
  .ل ةرما

 القونلق ال نت اررمنا ا ن لر لالاننا الناات  للمنرها ال رارةنب ه  م   ل لى الر   م      

لاللةلرالةنب  مت قولق قضارةب  للت  ملقات المرها لل ل ملقات  ل الول  ال وامةنب
   نال ا  نلع ا ه   ال رةقهال ت   خل م  اللارل ال رارت مضا  لقرا ها  مما ة نت 

 لا يناهمنت ال نةر الق ةنن  شنا هاةب مرا  نالوب ال   منار  المنرها ال رارةنب نه  ر م  ه
لارنل ن نلع    نالق مةنه م ناةةر  اال  فااا الو ل  م  مله الم نل  الا ن لرةب النيناز
االةينالت  ال  نلر   منا ه  منالنن  الممار نب اللار ةنب منل مضنمل  القونلق الا ن لرةب

لنننا  ال ملةننب  منن  خننالل ممار ننب الرمننا مننت ادخةننراالمننرها مننت ال نننلات  هقرز ننهالننلع 
ل ن  اللارنل  مخننض ل .ل ةا نةب لنشنا ها ال نةما منت مينال منظمننات المي منل المنانتا

الل نةنننب لاللننننا    منننل ة ر نننز منننت اللرنننت النننرام   لنننى  لننننت اال ننن را ةيةات لنننى 
ال املنب للاللنب قنلل المنرها  المؤ  ا ت الم  يةو للنل  االي ما ت  ل ا  لللر الرؤةنب

لارنل المنرها ال رارةنب منت اللرنت القاضنر      ةنر ه قظنى لهنا ه لالم انب ال نت ةينو 
لما   انت م  امر ا  لامل اا لال همةش لالنظرا الالنةب لوار ل     رض لم له ق ى 
مننت ال  ننلر المظلمننب  لننى الننر   منن  اللهننرأل الر ننمت الفضننفاض لا نن  الاةمورا ةننب 

 .المقمللب يلا  لى لالا الراماة 

% 35ميل  النلاو ال ةونل  ن   ما ما لرا م     ة ل   اا الن ا  مت   
لل ننرض    ة ننل  مننلا الننن  الا نن لرع مننا ال مننت  ة ننال . منن  اد ضننا 

الن ا  المم الت القوةوةات لالماام ات    القرةات ال امنب لخ ل نا  ن  
ضننرلرا لضننل املةننب ال ننت  قوننق مضننمل  مننله الفوننرا  لننر . قوننلق الن ننا 

ه الن نننلب  قنننا ااننننت  ال رشنننةع الفنننراع للن نننا  لالق نننلل  لنننى الموا نننا لهنننل
ا  منناا  نناا ه ننلات للمننرها ارننل منن   نناا ه ننلات المرشننع الريننل ل ولننة  



الم ال ال ل ت لالن نلب للن نا  ممنا ةأمنل ال ناا الم لنلو من  الن نا  دخنل 
لننننر  للنننن من نننيما منننل ملننناه   نننامؤ الفنننر  (منننلار ه  منننت ميلننن  الننننلاو

للنننة  خامةنننا . م القوةونننت نظنننرا لمنننا منننل م ننناا  منننا  المنننرها منننت الظنننرح النننرا
مااشنن ر   لننى المننراا منن  منننل ال ننفر خننارأل الو ننر ال  مقننر  قةننن الزالننت 
 .  امننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل م املننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننب المخلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلق الوا ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر

منن  مننلا نننر     منننان  ننرا ا شنناةاا لقامةننا  قننت رلننب اللرلمننا  لخاريننه لمنن  رلننل 
منظمننات ن ننلةه لمنن  ل ننض الناشنن ات اليرةتننات مننت قوننلق المننرها لضننما  القوننلق 

 .لوانلنةب للمرها   ةا  لى م الا ها مل الريلالا  لرةب لا
لمما ةزةا ادمر خ لرا لة نل  اام نا لنل ض الونل  االي ما ةنب الم خلفنب المنفل نب منت 
الشار  ال رارت ل  مناا  منت اضن هاا المنرها ل نلع نشنا ها لرم هنا    ا لنو ه ضنا  

منرها لقةنن ال الميل  م  الول  المقامظب لاللع ة  ى  لى   رة  ل ألةنا  للاةنب ال
نه   ةر مو ن ة  ق ى لهلا  ة ل  الرما ه  ر م  اة لر  يمةلت  قت رلب اللرلما  لا 
الل نح لننلال   ننرار ال نرح ادمرة ننت لوةننااا لرةمننر لل م ةنل اميلننارع للن ننا  ضننم  
الولات  االن خالةب م  ايل  يمةل ليه ال ملةب الاةمورا ةب مت ال راق لرا  نا ا  لنى 

مة  لال لاا  لى   ر القرة  ض ح ل ش ت المنظمات الن اتةب لات  ةااا مله المفا
الننننهد النوننناع لالننناةمورا ت منننت المي منننل ال رارنننت رةا نننا  لنننى المنظمنننات لات ال لينننه 
ال لمننننالا  ف ننننر خننننرلأل  لالنننننهد ال ولةنننناع المقننننامظ    لنننن  ة نننن  الري ننننت الم خلننننح لا 

ن ضنننن ح ل شنننن ت  ننننلل. مظننننامرات ن ننننلةه  ننننناا لقننننق الم ننننالاا ل  شننننلن لال للاةننننب
ادقزاو لالقر ات لالمنظمات الة ارةب لالاةمورا ةب الللرالةب مت ااخل ميل  النلاو 

لار ننااا  اللةننب المي مننل ال رارننت ق ننى  نن  ل ننض الم ننل ال شنناترةب ال ولةاةننب .لخاريننه
 .الملرل نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننب االةيالةنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننب

ا    ال منننل  لنننى   نننااا ال نننلاز  للمي منننل ال رارنننت لرمنننل الظلننن  لال   نننح  ننن  المنننره
ال رارةننب ة  لننو يهننا م ننالر ل فنناا  ننلو منن  رلننل  امننب الوننل  الة ننارةب لالاةمورا ةننب 
ال رارةنننب لرنننل  ام نننال  ال ةا نننت الم ننننلرا مرنننرار الملنننااة الا ننن لرةب لالوانلنةنننب ال نننت 



 ضنم  القننا اداننى للمننرها من  الم ننالاا ل ل نو الرمننا ال ةا نت لال وننامت لاالر  ننااع 
 .الفا ل

ال رارةنب ل  ةةنر قالهنا  منع  ل ها لم  ةقوق همااح لم الع المرها ل لى المرها ه  
ن ننلب المنرها مننت ال نراق مننت د    لرمنل الم ن ل  ال وننامت لال ةا نت لاالي مننا ت لهنا

 م ةنل المنرها منت اللرلمنا  ه  نر  له ةا ن منع ه    نل  ن نلب.. ع  لن المي مل% 20
منت الن نلب ال نت  ضنم   %25   لل   مت اللرنت القاضنر ا  ونا ه  ن نلب%35م  

ال ةا نت  لنى رمنب اللرلمنا  للناما   ل لل المنرها ال فنل ا ل ناقلب الخلنرا منت المينال
ادمةب لاض هاا المرها مليلا للش ل  لةر مت     ان شار.    المرها لاق را  قولرها

  قةاا المرها ال رارةب
ال نننت شنننهاما لارنننل المنننرها  ا  ال  نننلرات الا ننن لرةب ل الوانلنةنننب ل ال ةا نننةب ل االي ما ةنننب 

ال رارةنننب ةلينننو  لنننى اليمةنننل ا منننه لادلينننه ال شنننرة ةب ل الق لمةنننب ل ةرمنننا   لمنننا 
ةننننهض لننناللارل النننلع مازالنننت ا لنننو شنننراتع الن نننا   منننر مةنننه للقاينننب  لنننى   نننلةر   
مال الرات االي ما ةب ما زالت ال  لا نو الم لنلو منت مينال مقنل ادمةنب ل   نالا 

النف ةب ال ت  مر لها آالح م  الن ا  ادرامل لمن  ة النا  منرارا  ادلضا  المااةب ل
القةناا  لنى قننا من  الفونر الوا ننل  لنلا منن  يهننلا اللرلمنا  ل الق لمنات ل المنظمننات 

    نننةر نقنننل لارنننل ياةنننا للمنننرها ال رارةنننب ل منننت م م  نننب هالااخلةنننب ل الاللةنننب ةينننو 
     .لقولرها  امب

 
 

 

 :البحوث المشاركة 

 
 المرأة المسلمة عن الزواج  إعراض 

 أسباب  ومعالجات في ضوء السّنة النبوية الشريفة
 الدكتور عبد القادر عبد اهلل فتحي                          



 :موجز البحث 
    

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
،  ، والصالة والسالم على رسول اهلل ، وعلى  لـه وصحبه ومـن واالهالحمُد هلل      
 : عد أّما ب

 

نًا للرجـل ، قـال تعـالى        :322اآليـة : فـي سـورة البقـرة  فقد خلق  اهلل المرأة س ك 
ل ُمـوا  أ ن  )) ق دُِّموا  أل نُفِسُكم  و ات قُـوا  الّلـه  و اع  ث ُكم  أ ن ى ِشئ ُتم  و  ر  ر ث  ل ُكم  ف أ ُتوا  ح  ُكـم ِنس قُؤُكم  ح 

ِمِنين   ب شِِّر ال ُمؤ   چۅ   ۉ  ۉ چ : ال تعالى ـل ، قـرأة حرثًا للنسـجعل المإذ  (( مُّال ُقوُه و 
ـــــــــــي  ـــــــــــال النب ـــــــــــت زوجهـــــــــــا ، ق ـــــــــــي بي ـــــــــــًة ف ـــــــــــت المـــــــــــرأة راعي  :  وُجِعل 

ــت زوجهــا وولــده ومســؤولة عــن رعيتــه ))  كــّل ذلــك ،  ، ((والمــرأة راعيــة علــى بي
ة الهانئة بمـا لنداء الفطرة، وهو ُقوام الحيا ِرُض عن الزواج الذي ُيعّد تلبيةً والمرأة ُتع

م اهلل تعـالى عـمـن نِ  ، وهو نعمـة   فهو المرفأ اآلمنيحقق من االستقرار والطمأنينة ، 
عـن المعاصـي ،  على الطــاعة ، وُيب عــِدُ  اب ، وُيعينُ األنسـ اده ، ألنه يحفظُ ـعلى عب
أنها ـ، وبه كـّرم اإلسالم المـرأة ورفـع مـن شـ البصر وحفظ الفرج على غضِّ  وُيسـاعدُ 

ر إليهـــا بوصـــفها ُأّمـــًا وزوجـــًة ومربّيـــًة وصـــانعًة للرجـــال ، وهكـــذا ـنتهـــا ، ونظـــومكا
ــأ ــد تها، وب  ، ، وأنزلهــا منــزاًل كريمــًا  د  عنهــا كــوابيس الظلــم والظــالمد  نتشــلها مــن و ه 

ن الــزواج فهــو ضــياع  للُعمــر ، ـعــ أّمــا اإِلعــراُض . د األمــم ـومكانــًة ال نظيــر لهــا عنــ
حـام  مـن أهـل الّريـب والفـتن شـاهد فـيض  زِ ، ال سـّيما ونحـن نُ عـداء األوتنفيذ  لمكائد 

الم المتالعبة بـدين اهلل وشـرعه ، يختـالون فـي ثيـاب الصـحافة ـرين لحمل األقالُمسي  
رًا ، فانبسطت ألسنتهم بالسوء  ، وجـ د  رت أقالمهـم ـواإلعالم ، وقـد شرحوا بالُمنكر ص 

، هـو التطـّرف الجنـوني فـي مزاحمـة  ـم علـى معنـى واحـدائس ، وجميعها تلتِئــبالدس
 .رة ومنابذة الشريعة وجّر أذيال الرذائل على نساء المسلمين ـالفط

 

ا إلـى التعاسـة والّشـقاء ، لمـا يترتـب عليـه ـرأة عن الزواج يجّرهــإّن إعراض الم     
ن مخططــات األعــداء ، ــ جــزءًا مــ ُذ ـ دون وعــي  ـد عظيمــة ، والمــرأة تُنّفـــمــن مفاســ

وألنهــم يـدركون أن  صـالحها هــو  ، و المـرأةـعرفـوا أّن أقـرب الطــرق للهـدم هـ مـألنهـ



عراضــها عــن الــزواج  لــة  ُمــد ّمرة   صــالح للمجتمــع ، فهــي نــواة تكــوين األســرة ، وا 
ـعفًا فـي  ســر ، وض  غ شيت كثيرًا من بيوت المسلمين اليوم ، فأوجـدت تفككـًا فـي اأُلـُ

وقــد جرفــت الحيــاة كثيــرًا مــن ـســـلمة اليــدر المــرأة المـبنــاء المجتمـــع ، ومــا أجــ وم ـ  
ـ أن  تتمسـك بمـن كانـت مغريات والشهوات والتقليد األعمـى النساء وساقتهّن وراء ال

وتتعلـم من حيـاتهّن ، وتقتبــس مـن أخالقهـّن ،  سيرتهّن امتدادًا لسيرة المصطفى 
ُتعــرض عــن فلــم تكــن المــرأة المســلمة  .فتكــون حيــاتهن  منهجــًا تســير علــى هديــِه 

دراكهـا أن  الـزواج هـو ـإاّل مـا ن ـ(  ترّماًل أو ط القـاً عنوسًة أو ) الزواج  د ر ، ِلوعيهـا وا 
ــاء أســاس  ــة تقــوى اهلل فــيمن  المجتمــع اإلســالميبن ــوا أهمي ، وألّن المســلمين أدرك

خـالف  سـبب إاّل مـا ، فال يمنعونهّن الزواج مـن كـفء  أليّ  تحت واليتهم من النساء
 .الشرع 

 

من هنا يأتي هـذا البحـث ليعرض تحـّديًا ُمعاصـرًا يواجـه المــرأة اليـوم ، بـل هـو      
وأحســب  . دد العـوانس والمطلقـات واألرامـل، فك ُثر  عـظاهرة انتشرت في المجتمعات 

والمهابـة عنـد مثلـي مـا أّن قارئ هـذا البحـث ُيقـّدُر أّن لهــذا الموضـوع مـن الخطـورة 
يال ، ومن ث م  ال أراني في حاجـة  للتأكيـد أن  مـادة الخ طط القلم وجموحيحميه من ش

ة ، قـد ُأِخذ ت ـ في ميـدان األسـباب ـ مـن واقـع تاريخية دينية أصيل ث اجتماعية  البح
ادة أخـرى ـ فـي ميـدان بمـ ، متواشـجةً  المرأة المسلمة اليوم والتحديات المعاصـرة لهـا

ذه وتلـك ـ، ولي فـي هـراجم والتاريخ والحديث والتالمعالجات ـ ُأخذت من كتب السيرة 
ب ـُيصاحـ ، وال أظـّن أن  الحـرج  وأمانـة النقل وأســلوب التنـاول واألداء  حِث الب   دُ هـ، جُ 

سـبابها ب أن ُيعل ـن وصـواًل بالمشـكالت المعروضـة وأـصفحاتي أُلخفـي بعـض مـا يجـ
ه التحـّديات يرة العطرة ، وال شــك فـي أن  الكتابـة عـن هـذإلى معالجات ُتؤخذ من الس

ء عنانه ، فيستغرق أكثر من تحتاج لحيِّز  واسع  إذا نحـن أرسلنا القلم يكتُب فيه مل
م  رأيـُت ـ أو يجـوُر علـى الموضـوع األصـيل ، و  ،ذا البحــث ـدر المفروض لهالق   مـن ثـ 

ـم  تعريـف الـزواج لغـًة ضبطًا للتنـاول ـ أن يُ  ن س ق  في مباحـث ثالثة يسبقها تمهيد  ض 
ــاء األســـرة وا ــد أهميتــه فــي بن ــا يؤّك ــر  عنــه فــي القــر ن والســّنة مّم صــطالحًا ومــا ُذِك

اللغــوي بتعريفهــا بــدءًا أمــا المباحـــث فيعــرض أّولهــا مشــكلة العنوســـة  ،والمجتمــع 



مــن خــالل وعــرض معالجاتهــا فــي ضــوء الســيرة  ،بابهاواالصــطالحي ، ثــم ســرد أســ
ي تُدّلل على صـّحة هــذه المعالجـات اهد التو ـواألمثلة والشانتقاء األحاديث النبوية ، 

ـة واالصـطالح ، اللغـفـي الق بتعريفــه ـل فـي ثـاني المباحـث إلـى مشــكلة الطـانتقو . 
بابه وأسباب إعراض المرأة المطلقة عن الزواج بعـد طالقهـا ، ومعالجاتـه وعرض أس

ــى الشــواه فــي ــة ضــوء الســـيرة مســتندين إل رة نســاء المســلمات فــي الســيللد واألمثل
ث ليعـرض مشكلة الترّمل وأسباب إعـراض المـرأة العطرة ، ومن ثم يأتي ثالث المباح

واهد ـّنة ُمعــّززين ذلــك باألمثلــة والشــاألرملــة عــن الــزواج ، ومعالجــات ذلــك مــن الســ
ة   .أيضًا        :ّمت أبرز النتائج وأهم التوصيات ، نذكر منها ض وختمنا البحث بخاتم 

 

ـــزواج أهـــداف   1 ـــدة ، منهـــا  ـ  إّن لل ـــه : عدي ـــادة ، ففي  الســـكن والســـكينة ، والعب
 يكتمــل نصـــف الـــدين ، وحفــظ النســـل ، وتوالــــد النــوع االنســـاني ، والعفـــة ،        
ــّد لتحقيــق ذلــك أن          واالســتقرار النفســي ، وتقويــة األواصــر االجتماعيــة ، والُب
 .يكون االختيار صحيحًا        

 

 ،  لفـــــة  للِفطـــــرة ولســــّنة اهلل فـــــي خلقــــه ، وســـــّنة رســـــوله إّن هجـــــر الــــزواج مخاـ   3
ذا اشـــــــتغل القلــــــــب عـــــــن اهلل فاتـــــــه الكثيــــــــر          وعـــــــدم الـــــــزواج ُيشــــــــِغُل القلـــــــب ، وا 
 .من الخير ، وتاه عن السبيل والهدف الذي ُخِلق  من أجله وهو العبادة        

 

كمــال  ، تعجيزيــةغـالء المهــور والطلبــات ال: ـ  إّن مـن أبــرز أســباب العنوســة  2  وا 
ـــ         تعــدد الزوجــات ،  د ، ورفــضالتعلــيم والرغبــة فــي العمــل ، والعــادات والتقالي
 وطـول األمـل ، واالنحـراف  وحّب الحريـة ورفـض التسـلط ، والمثاليـة الحالمـة       
 ث ، وقـد عـرض البحـث الخبيـ، وسوء فهم العقيدة ، وكـذلك اإلعـالم األخالقي       
 .ذه األسباب معالجات  من السنة الشريفة لكل ه       

 

 ، والغلــو  راف فــي متطلبــات الحيــاةالغلــو واإلســ: ـ  إّن مــن أبــرز أســباب الطــالق 4
 ، والعلــو  فــي البخــل ، والغلــو فــي الســخط لــوالدة البنـــات ، والعلــو فــي الغيــرة       
ــل الــزوج        ــي إرضــاء األم مــن قب ــ ف  الرخـــاء  ن ، والغلــو فــيـ، والغلــو فــي الدي
 والــدالل عنــد األبــوين ، والغلــو فــي االعتــزاز بــالنفس ورفــض خدمــة الــزوج ،        



 وهنــاك الغلــو العكســي ، ومنــه الغلــو فــي . ر ـوالغلــو فــي الجــزع وعــدم الصبــ       
 عــدم مراعــاة الزوجــة لزوجهــا ، والغلــو فــي إهمــال زينتهــا وحقــوق زوجهــا ،        
 الخــاطيء إّمــا بســبب عــدم رؤيـــة الخاطــب لخطيبتــه ،  ومنهــا أيضــًا االختيــار       
 ، أو بســـبب التســـرع فـــي االختيـــار دون بحـــث وتـــدقيق ،  لعضـــأو بســـبب ال       

 رق الكبير بينهمـا فـي السـّن ، ، أو بسبب الفأو بسبب إهمال الفحص الطبي       
 ث ، أو رفــض تعــدد الزوجــات ، وقــد عــرض البحــ ســبب الخيانــة الزوجيــةأو ب       
 .لهذه األسباب معالجات كثيرة من السّنة الشريفة        

 

 مــن الطــالق اج ، فمنهــا الخــوف ـــ  أمــا أســباب إعــراض المــرأة المطلقــة عــن الــزو  5
 خوفهــا علــيهم مــن و د األطفــال لصــالح طليقهــا ، أـثانيــًة ، أو خوفهــا مــن فقــ       
 تقاليد،وقـد يكـون الشـعور ظلم الـزوج الثـاني ، وقـد يكـون السـبب العـادات وال       
 بالحرية الزائفة والخالص مـن القيـود بعـد الطـالق ، أو أن يكـون السـبب كـره        
 الرجــال نتيجــة الفشــل فــي التجربــة األولــى ، وقــد أوردنــا معالجــات لكـــل هــذه        
 .األسباب من السّنة الشريفة        

 :أما التوصيات ، فمنها  
 

 .دقيقًا  ختيار كل من الزوجين لصاحبه اختياراً ـ  عدم التساهل في ا 0
 ي اليــــأس واللجـــوء إلـــى ـ  عنـــد ظهـــور االخـــتالف بـــين الـــزوجين فـــال ينبغـــ 2

ــــة         ــــي التربي ــــدّرج ف ــــى الحكمــــة والت ــــّد مــــن اللجـــــوء إل ــــل ال ُب  االنفصــــال ، ب
 .واإلصالح بالكلمة الطّيبة والكرم ، فِّن اإلنسان أسير اإلحسان        

 

ســراف  فــي ـ  3  عــدم التصــّرف واالنقيـاد لةنانيــة مــن كليهمــا ، فهــي داء  ُعضــال وا 
 ركة الزوجيـة المبنيـة علـى التضـحية حّب الذات ، وهذا مخالف لإلسالم وللِشـ       

 .وعلى العطاء قبل األخذ        
 

ــة الحالمــة إذا  4 ــازل عــن المثالي ــى الــزواج وأن تتن ــادر المــرأة المســلمة إل  ـ  أن تُب
 .وجدت الزوج الصالح        
 



  مربيــةالّرجــال و  ـ  الحـــذر مــن ُدعــاة الســفور واالخــتالط ، فــالمرأة المســلمة أمّ  5
ــة الضــالة  المــرأةاألجيــال ، فــال تلتفتــي ـ أيتهــا         ـــالم الفئ ــه أق ــى مــا تبث  ـ إل
 .الُمِضلة الُمس ي رة من سموم ، وما تعرضه الفضائيات من فساد        

 

ــول المناســبة لمشــكلة عــدم ـ  ع 1 ــد جلســة مصــارحة مــع األهــل ، ووضــع الحل  ق
 .الزواج ، وأن ال يفسد الحياء مستقبل حياة المرأة        

 

ــة والدينيــة ـ  إقامــة المــؤتمرات والنــدوات  9  التــي ُتعــالج التحــديات التــي االجتماعي
 االجتماعيـــة المؤسســــات التعليميـــة و وتفعيـــل دور تواجـــه المــــرأة المســـلمة ،        
 .واالعالمية في ذلك        

    
 

ــة والشــواهد مــن الســيرة ، : وختامــا  نقــول        ــز المعالجــات باألمثل ــي تعزي ــا ف إنن
نحــاول ربــط الحاضــر والمســتقبل بالماضــي فــي منظومــة غيــر متنافـــرة ، فــِن كانــت 

يحيــد ،  شــمس  ِلعّزنــا قــد غابــت ،فلقــد ُوِعــد ت بِشـــراق  جديــد ، وبعـــث  عــن الحــق ال
ــُج فيــه  مــال المســتقبل علــى منــوال العهــد الفريـــد ، ولــئن كـــان البــدُر ُيف ت ق ــُد فــي  تُن س 
الليلة الظلماء ، فما أحوج نسـاء عصرنا إلى سيرة خير النسـاء ، نساء عهد النبـوة 
والصحابة ، لتكن لهّن نبراسًا ال يخبو ضوءُه ، وال ت حرُق نارُه ، مهمـا طـال الطريـق 

 .رياح المحنة واشتدت 
 

ت ــل   ونحــن فــي بحثنـــا هــذا إذ       مملــوءًا باألســـباب والمعالجــات فــي بضــع  نكفــأ الِمك 
صفحات ، نعلم يقينًا أّن المشكلة أكبـر ، يطـول البحـث فيهـا وفـي عالجهـا ، وأملنـا 

ُة  أن   كبير في ، وما بحثنـا إاّل أسـهامة  متواضـعة فـي عـرض الءمن هذا البتُنق ذ  األم 
ات فـي لتذكير بالمعالجات المعاصرة التي تواجه المرأة المسلمة ، وايمن التحدّ شيء  

الت  إعالميـة ر دٌّ علـى مـا يواجـه المـرأة مـن حمـو في الوقت نفسه ـوه ،ضوء السـّنة 
ّور لها ـ واهمـًة ـ أن  الس وده ، هجـر الـزواج وقيـ عادة والحرية المنشودة هـي فـيـُتص 

ــز  المــرأومــا ع ــدليل الشــواهد ة وحريتهــا هــلمــوا أّن ِع ــين أســرتها ب و فــي زواجهــا وب
  .المعروضة في هذا البحث واألمثلة 

 



 
 
 
 
 
 

 بحث
 تأثير اإلعالم  المرئي على المرأة العراقية 

 وفاء رفعت العزي. د             

 
 :ملخص البحث

حينمـا يسـتعمل اإلنسـان أدوات عصـره يكـون : قد ال نختلـف إذا قلنـا  :التمهيد    
تلك التي يمكن أن تتعايش مع ، ولكن المعرفة الحّقـة من أبناء عصره ال محالة 



الماضي والجديد و تـدعو إلـى الجديـد مـع احتـرام القـديم ، فكـل جديـد فـرع 
ال ال يكون التواصل  طبيعياً   .لما فات ، وا 

ولكــن العــراق الــذي عــاش العزلــة والحصــار كــان بعيــدًا بشــكل كبيــر عــن   
ــوج التطــور الحاصــل فــي ــالم علــى مســتوى التقنــي والتكنول ووســائل  يالع

االتصــال المتســارعة فــي النمــو والتطــور وقــد شــهد العــالم ثــورات معرفيــة 
 ةكبــرى ، وكانــت اكبــر الثــورات المعرفيــة تــأثيرًا فــي العــالم ثــورة التكنولوجيــ

واالتصالية التي أفرزت لنا مختلـف الوسـائل االتصـالية والتواصـلية ، وفـي 
ل األمريكــي وبعــده انفــتح العــراق بشــكل متســارع أذهــل أبنــاءه فتــرة االحــتال 

التجـــــارة االلكترونيـــــة : علـــــى المعـــــارف التكنولوجيـــــة ومعـــــالم إبـــــداعها 
المختلفة وغيرها من الحقـول  ةوالمعالم االلكتروني ةوالديمقراطية االلكتروني

المعرفية العلمية واإلبداعية ، وأدى ذلك إلى ظهور فجوة كبيرة بين ما هو 
داخــل إلــى العــراق مــن التقنيــات بكــل أنواعهــا الســمعية والمرئيــة والكتابيــة 
وبين ما هو موجود تقادم الزمن عليه  وهذا االنفتاح المفاجئ  كان عبـارة 
عـن صـدمة أدت فـي أكثــر األحيـان إلـى سـوء اســتخدام هـذه التقنيـات ممــا 

لــى ولــدت مشــاكل عديــدة مــا يعنينــا منهــا مشــكلة تــأثير اإلعــالم المرئــي ع
 .المرأة 

) ويقصد به القنـوات تلفازيـة والشـبكة العنكبوتيـة :  تعريف اإلعالم المرئي
والنقال المحمول  وهذه الوسائل االتصالية  التي باتت منتشرة ( االنترنيت 

ــة فــي ســرعة  ــي ال تخلــو مــن أهمي ــي متنــاول الجميــع والت ــاد تكــون ف وتك
علـــوم وثقافـــة االتصــال وســـرعة وصــول البـــرامج ومـــا فيهــا مـــن معــارف و 

متنوعة ، لكنها فـي نفـس الوقـت أصـبحت مصـدرًا مـن مصـادر للكثيـر مـن 
ــــره مــــن  ــــي وغي ــــي يعــــاني منهــــا المجتمــــع العراق المشــــكالت الصــــعبة الت

 .المجتمعات 



 
 :تأثير اإلعالم المرئي على المرأة العراقية

مما ال شكل فيه إن المجتمع العراقي عانى كثيـرًا وعلـى وجـه الخصـوص   
حتالل األمريكي إلى ظروف أمنية صـعبة منعـت الكثيـر مـن أبنائـه إثناء اال

من الخروج  وفي أيام كثيرة كـان حظـر التجـوال أحـد الوسـائل المسـتخدمة 
في ظل هذه الظـروف وكـذلك شـهد الشـارع العراقـي الكثيـر مـن االنفجـارات 
والقتــل والخطــف الــذي قامــت بــه المجــاميع اإلرهابيــة ، وقــد خشــيت الكثيــر 

ائل العراقية على أبنائها وفرضت عليهم إقامة جبرية في منازلها ، من العو 
ــرة مــن  ــات مدارســهن بســبب الحــاالت الكثي ــرك الطالب ــى ت ــك إل كمــا أدى ذل
الخطف والقتل التي تعرضن إليهما اقرأنهن ، كما إن انعدام وسائل الترفيه 

كـن  نـذاك سـوى قنـوات التلفـاز ثـم الشـبكة العنكبوتيـة والهـاتف النقـال ، ول
هذه الوسائل كان فيهـا الكثيـر مـن البـرامج والمسلسـالت التـي تسـيء إلـى 
مجتمعنا ففيها األفكار المسيسة وفيهـا األفكـار التـي تسـيء إلـى معتقـداتنا 
وتقاليدنا ، كما إن هذه الوسائل كانت من الوسائل األكثر نجاحًا في غسل 

أدت إلـى الكثيـر األدمغة وحشيها بشكل مفرط باألفكار الشاذة والسيئة وقد 
 :من المشاكل لدى المرأة العراقية منها

االنفــالت العــائلي ، فقــد أصــبحت أكثــر العوائــل تعــاني مــن االنفــالت : أواًل 
وعــدم التــرابط العــائلي بــين األســر ، وظهــور عــادات وتقاليــد جديــدة طارئــة 

 .على مجتمعنا 
اة المـرأة فـي تفشي الشذوذ األخالقي لدى األبناء مما أدى إلـى معانـ: ثانياً 

تربيتهم وتنشأتهم بسـبب تعـدد وسـائل االتصـال بعـد أن كـان محصـورًا فـي 
العائلـة والمدرسـة ، ممــا أدى إلـى التســرب مـن المــدارس ، وظهـور جنــوح 
األحداث من الجنسيين ، وانتشار الطالق ، والتقليد األعمى للثقافة الوافدة 



لجنسـيين ، وعــدم بشـكل كبيـر ، وكـذلك ظهـور الخيانـة الزوجيـة مـن قبـل ا
المبـاالة بالحيــاة والمسـتقبل بســبب األنانيـة الكبيــرة التـي باتــت لغـة العصــر 

 .بين الناس
نشـوء الهجـرة السـلبية التـي باتـت تتأمـل إلـى مـا يشـاهد مـن وسـائل : ثالثا

 .السريعة في الكسب المادي مما أدى إلى ضياع األبناء واألسر 
ضمن حقـوق األبنـاء ، وقـد أودى ظهور الزواج الالشرعي الذي ال ي: رابعاً 

بحياة الكثير من النساء بالقتل غساًل للعار الذي ألحق بعـوائلهن ، لـرفض 
 .مجتمعنا لمثل هذا الزواج

 .ظهور حاالت االنتحار بين النساء : خامساً 
ظهور األمراض النفسية بين النساء كالكقبـة ذات القطبـين بسـبب : سادساً 

ــز مــا تســببه األمــواج الكهرومغناطي ســية المســتخدمة فــي الحاســوب والتلف
 .والهاتف  المحمول 

 .ظهور اإلدمان على المخدرات التي تروج لها بعض القنوات : سابعاً 
ظهور الشذوذ الجنسي أو ما يسمى بزواج المتماثلين بسبب ترويج : ثامناً 

 .بعض المسلسالت واإلعالم الغربي له 
 

 :التوصيات 
على اختيار القنوات التي تشـاهد ، وكـذلك ـ على األسرة أن تكون رقيبة 1 

 . ةالمواقع االلكتروني
 
ـ علـى الدولـة أن تضـع الرقابـة علـى القنـوات الفاحشـة والمعاديـة وتغلـق 2

 .بثها ، لتفادي األفكار والقيم التخريبية لمجتمعنا 



ــدة تتبناهــا منظمــات المجتمــع المــدني حــول خطــورة 3 ــ إقامــة دورات عدي ـ
 .سائل الصحية والنفسية  اإلدمان على هذه الو 

 
ـــ يجــب علــى األســرة االبتعــاد عــن القشــور التــي يحــاول اإلعــالم المرئــي 4

ترويجهــا ، ونشــر الثقافـــة المضــادة لهــا وعلـــى وجــه الخصــوص الثقافـــة 
 .الدينية التي تعيد الناس إلى حياتهم الطبيعية 

 
ــ5 ــوادي والجامعــات الت ــة فــي المــدارس وفــي الن ــة األكاديمي ــ إيجــاد ثقاف ي ـ

 .تهاجم وترد كل ما يروج له اإلعالم المرئي السيء 
 
ـــ إيجــاد وســائل الترفيــه المتخصصــة بعــد انفــراج االســتقرار فــي مجتمعنــا 1

والتي من شأنها أن تكون مسلية ومنتجة كمعسكرات الكشـافة أو الـرحالت 
 . الجماعية أو غيرها من الوسائل الجيدة 

 
 

 بحث
 الي ـ األسباب والمعالجاتانتشار ظاهرة الطالق في الوقت الح

 شهاب أحمد محمد.د



 
وقــد تنــاول فيــه جميــع االســباب التــي أدت إلــى انتشــار الطــالق بشــكل كبيــر فــي   

 .الوقت الحالي ومن ثم توجه بعدة توصيات لمعالجتها 
 

 :من صور المؤتمر



 

 











 
 


