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و الظُما في  جدكى وظائل الانالم بمٙاهت مهمت في اإلاإظعاث اإلاهاضشة في الهالم 

تها في اإلاجاٛ العُاس ي والىضٛى ئلى مىاْو  ض مشاٖس  وحهٍض
ً
مجاٛ جم٘حن اإلاشأة ظُاظُا

 لذَو نملُت الخىمُت في اإلاجخمو.
ً
 اًجابُا

ً
ٗا  ومشاس

ً
 َانال

ً
 ضىو الٓشاس لخٙىن نػىا

ت العُاظُت للمشاة  ذ خاٛو الباخث دساظت حاهب مهم  مً  دوس الانالم في اإلاشاٖس ْو

والذوس الزي جإدًه في اوشؿتها العُاظُت   ومذي انخمادها نلى  البدث  البرإلااهُت

ذ الخل حملت مً الادواس التي ظهذ اإلاشأة لخدُٓٓها  الهلمي والخخؿُـ في نملها. ْو

منها حهٍشِ الجمهىس بالعُاظت الهامت التي جدبهها اإلاشأة في الهمل البرإلااوي و الخازحر في 

ت في الهمل العُاس يالشاي الهام لذنم اإلاشأة للمش  .اٖس

ت  اإلاشأة في الاوشؿت الانالمُت نبر وظائلها  واظخيخج الباخث ان  مشاٖس

اإلاخهذدة، وقهىسهً نبر وظائل الانالم اإلاخخلُت بشٙل دائم واظخًالٛ ٗل اإلاداَل 

م إلاىاْشت الىغو العُاس ي في الهشاّ وحاتث الانالمُت والاخذار التي ًدىاولها الانال 

% وهزا مإششللذوس الزي ًلهبه الانالم  في هزا اإلاجاٛ، ار حهخبر 58رلٚ بيعبت 

ٗاتها العُاظُت  الٓىىاث الُػائُت مً اهم الىظائل التي حهخمذ نليها اإلاشأة في مشاس

خث ان  وعبت وفي ما ًخظ وقُُت البدث الهلمي في نمل اإلاشأة البرإلااهُت وحذ البا

% مً نُىت البدث ال ًىحذ اظخخذام ٖلي لىقُُت البدث الهلمي والتي حهذ اهم 08

مشج٘ض في الهمل اإلاُذاوي والتي بىاظؿخه ًمً٘ للىضٛى الى خٓائٔ مهمت مً حمو 

ت حىاهب ٖثحرة التي جخهلٔ بالجمهىس وخاحاجه  اإلاهلىماث والتي حعانذ البرإلاان مهَش

ت العُاظُت ؛اإلاشأة البرإلااهُت ؛ؤلانالم الكلمات املفتاحية:  .اإلاشاٖس
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Abstract: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The media have an important role in contemporary institutions 

around the world, especially in the area of women's political 

empowerment, political participation and access to decision-making 

positions to be active members and positive participants in advancing the 

development process in society 

 The researcher tried to study an important aspect of the role of the media 

in the political participation . He noted a number of roles that women 

sought to achieve, including public awareness of the public policy of 

women in parliamentary work, influencing the public opinion to support 

women to participate in political work, as well as maintaining the 

reputation of the parliament and its prestige as legislative and supervisory 

authority and building a popular base for the elections in order to support 

their electoral work. To clarify and explain the parliamentary legislation to 

the public and thus to promote the concept of social control and 

responsibility of citizens to preserve government property and other goals, 

such as educating the public about the policy of parliamentary action. 

   The researcher concluded that the participation of women in media 

activities through their various means, and their emergence through the 

various media permanently and the exploitation of all the media forums 

and events covered by the media to discuss the political situation in Iraq 

and came by 80% This is an indication of the role played by the media in 

this area, The researcher found that in 30% of the research sample, there is 

no overall use of the scientific research function, which is the most 

important focus in the field work. The role of planning in the work is one 

of the important pillars to achieve the desired goals. Almost half of the 

respondents have relied on planning based on their own abilities, which are 

simple and not based on cadres. Vocational,. It has become clear that there 

are determinants and social intermediaries facing parliamentary women in 

their activities and their political participation through the media, by the 

marginalization intended by some channels that possess a certain political 

(partisan channels) in their programs or intellectual orientations, and did 

not take full opportunity for women to appear on their various means and 

sometimes the media care about the form and not the skills, in addition to 

the political, social and economic context within women work under the 

media in a society controlled by sectarian and political quotas and 
competition satellite channels supported by various parties have ideas and 

images planned to be marketed to the community, all this will limit the 

politically  activities  of  women  
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 مقدمة 

ت اإلاشأة في الخُاة الهامت  مدـ اهخمام الباخثحن في مجاالث  حهذ  ْػُت مشاٖس

 لخطانذ مخىىنت مثل ؤلانالم والاحخمام ونلم الىُغ والٓاهىن والعُاظت، ورلٚ 
ً
هكشا

قاهشة اإلاؿالباث اإلاذهُت والشهبُت بجمُو الخّٓى ألاظاظُت للمشاة نلى ضهُذ الهالم، 

 
ً
هذ جم٘حن اإلاشأة ظُاظُا مو جىامي الذوس الزي جإدًه وظائل ؤلانالم في هزا اإلاجاٛ، َو

 
ً
 َانال

ً
تها في اإلاجاٛ العُاس ي والىضٛى ئلى مىاْو ضىو الٓشاس لخٙىن نػىا ض مشاٖس وحهٍض

 لذَو نملُت الخىمُت في اإلاجخمو مً اإلاعائل اإلاهمت التي وععى ئليها، و 
ً
 اًجابُا

ً
ٗا مشاس

تها في الخُاة العُاظُت ألظباب مخهذدة منها جٙىن  ونلى الشيم مً مدذودًت مشاٖس

احخمانُت أو ظُاظُت أو اْخطادًت الظُما وأن جىاحذ اإلاشأة في مىاْو ضىو الٓشاس قاهشة 

 
ً
نلى أضالت  اإلاجخمو وجدػشه  وان جمثُلها في البرإلااهاث الهاإلاُت ناإلاُت جمثل مإششا

% مً ألانػات. ونلى الشيم  مً رلٚ َٓذ اظخؿانذ اإلاشأة أن 52بيعبت الجٓل نً 

جطل ئلى مىاْو ُْادًت في اإلاإظعاث الخٙىمُت ويحر الخٙىمُت ظىات في اإلاجالغ الىُابُت 

ى ْابلُت اإلاشأة وسيبتها في أدات اإلاعإولُاث أو اإلاىكماث العُاظُت واإلاذهُت، مما ًذٛ نل

 نً جمخهها بالخّٓى العُاظُت وئجاخت الُشضت أمامها في الترشُذ 
ً
اإلاىاؾت ئليها، َػال

 والاهخخاب ومداولت جشظُخ هكشة مخٙاملت نً دوس اإلاشأة. 

و ضىو الٓشاس لِغ نملُت اْخطادًت أو احخمانُت، بٓذس ما  ان ئظهامها في مْى

ط مً مخؿلباث جىمُت الهىطش البششي بما َُه الجاهب اإلاهىىي والىُس ي هي حضت أظا

 . للمشأة لُه٘غ مذي الخؿىس الىىعي الزي أخشصجه

تها في الخُاة الهامت بجىاهبها العُاظُت والاْخطادًت والاحخمانُت  أن مشاٖس

ٔ الخّٓى التي جػمىتها  خ الهشاْهً ؾٍش الششائو نلى اإلاشاخل اإلاخخلُت التي مش بها جاٍس

الهشاُْت الٓذًمت التي اخخىث نلى هطىص ْاهىهُت خٛى مٙاهت اإلاشأة، وال ظُما الهطش 

 في اإلاعاواة مو الشحل والتي حهذ مً أنكم 
ً
ا ؤلاظالمي الزي مىدذ َُه اإلاشأة خْٓى

الخّٓى التي مىدها الاظالم ُْاظا لبًُت لبُٓت الششائو يحر الاظالمُت الاخشي التي 

 ٚ للنهىع بىغهها.ظبٓذ الاظالم ورل
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  أهمية البحث

ت العُاظُت للمشأة( في   جأحي أهمُت البدث الزي ًدىاٛو )دوس الانالم  في اإلاشاٖس

ُُُت جىقُِ هزه ألاظالُب إلخذار الخأزحر  غىت دساظت أظالُب الانالم  للمشأة  ٖو

 ً ؤلاًجابي في حمهىس اإلاإظعت مً حهت والجمهىس الخاسجي مً حهت أخشي، وجٍٙى

اناث ئًجابُت هدى اإلاإظعت ورلٚ الن الانالم وشاؽ اجطالي رو اججاهحن يهذٍ ئلى اهؿب

النهىع بالىاْو ؤلانالمي للمشأة البرإلااهُت وبىات ضىسة رهىُت ئًجابُت نىذ  حمهىس، 

ٔ   3880والظُما اليشاؽ اإلاشأة البرإلااهُت  بهذ  ت نً ؾٍش لها معاط مو الجماهحر اليعٍى

 اوشؿتها اإلاخخلُت  .الز
ً
ي ادي الى حهاقم دوس الانالم في الخُاة الخىكُمُت بىضُها مىهجا

 وأداة الاجطاٛ الشئِعت في اإلاىكماث الخذًثت وئلى اصدًاد جأزحرها الذًىامُٙي 
ً
 مىكما

ً
نلمُا

ٗاث  ت في اإلاإظعاث والشش نلى أوحه اليشاؽ اإلاخخلُت الزي جماسظه الىقائِ ؤلاداٍس

ِ واإلاىاتمت مو اإلاهاضشة وفي جُانلها مو بِئتها ا ُّ لخاسحُت بما ًدٓٔ لها ظبل الخ٘

 (.30، ص5651خمذ بذس، أ)الخًُحراث التي ٌشهذها اإلاجخمو اإلادُـ بها

 مشكلة البحث

 لخذمت اإلاجخمو، َاللُ٘ش  الهلمي دوسه في وغو  
ً
ٗان البدث الهلمي مسخشا إلاا 

أظلىب في بأهه  -البدث الهلمي –خلٛى إلاش٘الث الخُاة اإلاخخلُت، ومً هىا وضِ 

الخهامل مو اإلاش٘الث لزا َان الهلم ْادس نلى جخؿي الطهاب دون ئيُاٛ نىامل 

همل لبدث الهلمي نادة نلى اًجاد مشٙلت ًخطذي لها  وقشوٍ أظاظُت أخشي. َو

الباخث بالذساظت نلى أظغ مىغىنُت مً أهمها أن جٙىن اإلاشٙلت حذًذة في مجاٛ 

ت الهلمُتالذساظت ومً اإلامً٘ دساظتها في الىاْو    .الهلمي وئغاَت ش يت حذًذ ئلى اإلاهَش

ت العُاظُت  وجخمدىس مشٙلت البدث باإلحابت نً الدعاٛؤ )ما دوس الانالم  في اإلاشاٖس

 للمشأة (

 مىه مجمىنت مً الدعاؤالث
ً
 مخُشنا

ت العُاظُت للمشأة.5  .ما مذي الانخماد نلى اوشؿت الانالم في  اإلاشاٖس

 في  الاوشؿت العُاظُت.يها اإلاشأة اٖثر اهمُت إلًطاٛ ضىتها هي الىظائل التي ججذ َ.ما 2
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اث التي جىاحهها اإلاشأة في اوشؿتها العُاظُت نلى ضهُذ الهمل الانالمي.0  .ما اإلاهْى

 هداف البحثأ

ت خذود مماسظت اإلاشأة ألوشؿتها العُاظُت في مجاٛ ؤلانالم.5  .مهَش

ت مذي ؤلانخماد نلى ؤلانالم قي الاوشؿت ال3  عُاظُت للمشأة. .مهَش

في اي وظائل ؤلانالم  التي ججذ َيها اإلاشأة اٖثر أهمُت إلًطاٛ ضىتها .الخهٍش نلى 0

 الاوشؿت العُاظُت

اث التي جىاحه اإلاشأة البرإلااهُت  بانخمادها نلى وظائل ؤلانالم في 1 ت  اإلاشاٗل واإلاهْى .مهَش

 مماسظت اوشؿتها اإلاخخلُت. 

 منهج وعينة البحث

البدىر الىضُُت التي انخمذث مىهج مسح أظالُب اإلاماسظت ٌهذ البدث مً 

حرها، وئهما ًمخذ مجالها ئلى  والتي ال جٓخطش نلى مجشد حمو البُاهاث ؤلاخطائُت وجَى

جطيُِ البُاهاث والخٓائٔ التي جم حمهها وحسجُلها وجُعحر هزه البُاهاث وجدلُلها 

 واظخخالص هخائج ودالالث مُُذة بما ج
ً
 شامال

ً
إدي ئلى ئمٙاهُت أن جبنى نليها جدلُال

ت ئضذاس  ِ أو الكاهشة بما ٌعهم في جٓذم اإلاهَش ت للمْى َشوع ئًػاخُت أو جُعحًر

ِ أو الكاهشة التي ًٓىم الباخث   بذساظتها،  َػال نً أن دساظت  حهمُماث بشأن اإلاْى

 
ً
ذ الكىاهش والخٓائٔ في وضُها الخاغش مو جىاٛو للخٓائٔ وألاشُات اإلاىحىدة َهلُا في ْو

ٓطذ بىخذاث الهُىت التي جمذ دساظتها والتي جخمثل نُىت مً نػىاث  ئحشات الذساظت ٍو

( امشاة بىضُها حضًت مً الجمهىس اللىاحي ًمثلً  اإلاشأة في الحرإلاان    28البرإلاان التي بلًذ )

ت العُاظُت، َٓذ اظخخذم الباخث اإلاىهج  ٔ  الانالم في اإلاشاٖس واللىاحي ًيشؿً نً ؾٍش

ت.اإلا ش الىاْو الخؿبُٓي لهزه اإلاشاٖس  عحي  الظخؿالم  اسائهً لًشع جطٍى

 مجاالت البحث

.اإلاجااااااٛ اإلاٙاااااااويا  اظااااااخؿالم ساي نػااااااىاث فااااااي  البرإلاااااااان الهشاقااااااي اللااااااىاحي ًمااااااثلً اإلاااااااشأة فااااااي 5

هُت في البالد.  البرإلاان وهى انلى ظلؿت حشَش
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ٓطذ به اإلاذة الضمىُت اإلادذدة للبدث،3 خػمً ئحشات دساظت للمذة  .اإلاجاٛ الضماويا ٍو ٍو

 م.  3/2/3855م لًاًت 3854- 2-5مً 

  حقوق املرأة في التشريعات الحديث

خكُذ اإلاشأة وال جضاٛ باهخمام اإلاششم الهشاقي، َمىز بذاًت جأظِغ الذولت الهشاُْت 

ذ خُل 5635الخذًثت نام  م خُلذ الذظاجحر والٓىاهحن بال٘ثحر مً الىطىص التي جٖإ

 مً خالٛ خُل خّٓى ؤلاوعان والذنىة ئلى اإلاعاواة بحن الجيعحن. خّٓى اإلاشأة 

هُت الخاضت باإلاشأة البذ مً بُان الخّٓى التي  ٍى نلى العُاظت الدشَش وبًُت الْى

جمخهذ بها، ئر ظِخم جٓعُم هزه الخّٓى الى احخمانُت واْخطادًت ومعُاظُت ، خعب 

هاث الطادسة  الدشَش

 حقوق اجتماعية.5

هاث الا   حخمانُت دوس في غمان خّٓى اإلاشأة..، وفي مٓذمتها ْاهىن للدشَش

م ) و ًىكم مىاد ألاخىاٛ 5626( لعىت 555ألاخىاٛ الشخطُت ْس .. بهّذه أٛو حشَش

ٗان الٓػات الششعي إلاعائل ألاخىاٛ  ، بهذ أن 
ً
 مىغىنُا

ً
الشخطُت في الهشاّ جىكُما

ْاهىن ) ت الُٓهُت وئلى الُخاوي الشخطُت في َترة الخ٘م اإلالٙي ٌعدىذ في أخٙامه ئلى آلاسا

م ألا   (.1ص 5626لعىت  555خىاٛ الشخطُت ْس

                  ٔ هكم ْاهىن ألاخىاٛ الشخطُت الاخٙام اإلاخهلٓت بالضواج والؿالّ والخٍُش

ها الششنُت ودوسها في بىات  والخػاهت واليعب والىضُت واإلاحرار.. لُػمً للمشأة خْٓى

مً٘ ئًجاص الخٓ ّى التي ُٖلها هزا الٓاهىن بما ًليا مىو الضواج بأٖثر مً ألاظشة، ٍو

ئال بأرن الٓاض ي واشترؽ في ئنؿات ؤلارن أن ًٙىن للضوج ُٖاًت مالُت  -صوحت-واخذة 

 مً زاهُت. إلنالت أٖثر مً صوحت، وان جٙىن هىإ مطلخت مششونت في الضواج 

ضوحاث وجٕش جٓذًش رلٚ اوال مىو الضواج بأٖثر مً واخذة ارا خُِ نذم الهذٛ بحن ال

للٓاض ي وهظ نلى نٓىبت الخبغ ظىت او بًشامت مٓذاسها مئت دًىاس نلى مً ًخالِ 

 رلٚ. 

 لم ٌهذ الٓاهىن الؿالّ اإلآترن بلُل )الثالر( ئال ؾلٓت واخذة. --زاهُا.
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ٔ نىذ اظخدالت اظخمشاس الخُاة الضوحُت. سابها-زالثا  مىذ ألام -أحاص للمشأة ؾلب الخٍُش

ت.خٔ خػا  هت الىلذ خاٛ ُْام الضوحُت وبهذ الُْش

م ) حهذًالث نذة نلى ْاهىن ألاخىاٛ  5645( لعىت 35وجػمً الخهذًل الثاوي ْس

، ومهالجت -الهٓل وظً الششذ–، شملذ جدذًذ أهلُت الضوج5626الشخطُت لعىت 

م ت خاالث ؤلاٖشاه في نٓذ الضواج ار نّذ نٓذ الضواج الزي ًخم أحشاؤه خاسج اإلاد٘مت حٍش

 ٌهاْب نليها الٓاهىن، ٖما أحاص للضوحت ؾلب 

ت زالر ظىىاث، أو  ٔ في الخاالث آلاجُتا ارا خ٘م نلى صوحها بهٓىبت مُٓذة للخٍش الخٍُش

خ الهٓذ.  ارا هجش الضوج صوحخه ظيخحن َأٖثر، أو ارا لم ًخم الضواج بهذ ظيخحن مً جاٍس

ٗان الضوج مبخلى بمشع ال ٌعخؿُو مهه الُٓام ازاهُا   بالىاحباث الضوحُت.را 

وخذد الٓاهىن مذة خػاهت ألام ألبىائها مً العابهت ئلى الهاششة وحىص جدذًذها ئلى ظً 

الخامعت نششة وللمدػىن بهذ رلٚ الاخخُاس..، ومىدذ اإلاشأة اإلاؿلٓت الخٔ في اإلاؿالبت 

ها الثابخت  ؼ نما ًطُبها مً غشس في خالت الؿالّ الخهعُي َػال نً خْٓى بالخهٍى

 ل٘شامتها..، وظاوي الٓاهىن البيذ باالبً في حجبها ما ًحجبه ٖػما
ً
ن لهِشها وخُكا

الابً مً ئسر أبيها وأمها. ار حعخدٔ البيذ أو البىاث نىذ نذم وحىد ابً للمخىفي ٗل 

شحر ْاهىن سناًت  ً والضوج آلاخش َشوغهم منها. َو ت أو ما جبٓى منها بهذ اخز ألابٍى التٖر

م ) ً ْس ئلى مىذ اإلاشأة.. خٔ الخٓذم نلى يحرها في الىضاًت نلى  5658ت ( لعى45الٓاضٍش

( نلى ان )الىص ي هى مً ًخخاسه ألاب لشناًت شإون 01ولذها الطًحر، ار هطذ اإلاادة )

 إلاطلخت 
ً
ٓا ولذه أو الجىحن، زم مً جىطبه اإلاد٘مت نلى ان جٓذم ألام نلى يحرها َو

ً ختى جىطب الطًحر َان لم ًىحذ اخذ منهما، َخٙىن الىضاًت  لذائشة سناًت الٓاضٍش

)
ً
 (.34-32، ص ص5668مثاٛ ضبري حاظم،) اإلاد٘مت وضُا

 احخمانُت، ئر ان اإلاادة ) 3882وجػمً الذظخىس الذائم لعىت 
ً
ا  ( شملذا 08خْٓى

الػمان الاحخماعي والطحي،  -وبخاضت الؿُل واإلاشأة–أ.جُ٘ل الذولت للُشد ولألظشة 

مت، جإمً لهم الذخل اإلاىاظب، والعً٘ اإلاالئم. واإلآىماث ألاظاظُت للهِش في  خُاة ٍٖش

ا جُ٘ل الذولت الػمان الاحخماعي للهشاُْحن في خالت الشُخىخت أو اإلاشع أو العجض 
ً
زاهُا

اًتهم مً الجهل والخٍى  نً الهمل أو الدششد أو الُدُم أو البؿالت، وحهمل نلى ْو
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ش لهم العً٘ واإلاىاهج الخاضت لخأهُل هم والهىاًت بهم.. ًخطح مما جٓذم ان والُاْت، وجَى

هاث الهشاُْت الخذًثت، مىز ظىت  ، اما أن جٙىن نامت 5632خّٓى اإلاشأة في الدشَش

شي الباخث مهالجت الخمُحز بُنهما وئًجاد  حشتٕر َيها اإلاشأة مو الشحل او خاضت بها، ٍو

 
ً
 ٗلمت اإلاىاؾً أو الُشد بذال

ً
ت نىذ اظخخذام اإلاطؿلخاث، مثال مً الشحل  خلٛى لًٍى

 واإلاشأة

ب.ئن غمان خّٓى اإلاشأة في الذظخىس حضت الًخجضت مً غمان خّٓى حمُو أَشاد 

اإلاجخمو الهشاقي بًؼ الىكش نً الجيغ والهّش والذًً واإلازهب أو أي انخباس خاسج 

ادة   ووعاًت َػال نً ٍص
ً
اإلاىاؾىت، لزا نلُىا مىاحهت الثٓاَت الخٓلُذًت لذي اإلاجخمو سحاال

ض مٙاهت اإلاشأة 28-08اإلاشأة في مجاالث الخُاة شتى وبيعبت جتراوح بحن )جمثُل  %( لخهٍض

ها  (.63-68، ص ص 3885الت نبذهللا مهشوٍ،و  ).وجمُ٘نها مً مماسظت خْٓى

 الاقتصادية.الحقوق 2

 اْخطادًت ٖدٔ اإلالُ٘ت لٙل نشاقي دون جمُحز َػال نً 
ً
ا جػمىذ الذظاجحر الهشاُْت خْٓى

( الُٓشة ألاولى مً الذظخىس ألاظاس ي الهشاقي 58خاضت، ار هطذ اإلاادة )خماًت اإلالُ٘ت ال

نلى ان )خّٓى اإلالُ٘ت مطىهت َال ًجزم ملٚ أخذ أو ماله ئال ألحل الىُو الهام  5632لعىت 

ؼ(. أما دظخىس ظىت  َان  5625في ألاخىاٛ أو الؿّش التي ٌهُنها الٓاهىن بششؽ الخهٍى

ىكم الٓاهىن أدات وقُُتها الاحخمانُت ( جىظ نلى ان )اإلال50٘اإلاادة ) ُت الخاضت مطىهت ٍو

 للٓاهىن(. وهطذ اإلاادة )
ً
ٓا ؼ نادٛ َو  ( نلى انا 51وال ججزم ئال للمىُهت الهامت مٓابل حهٍى

 أ.اإلالُ٘ت الضسانُت جدذد وجىكم بٓاهىن. 

 ب.جبٓى خّٓى اإلالُ٘ت الضسانُت مطىهت بمىحب الٓىاهحن اإلاشنُت. 

م ) الى حاهب رلٚ ْشس  ( لعىت 1هكام اظخخذام اليعات واإلاشاهٓحن وألاخذار ْس

 ئلى أخٙام اإلاادة )5635
ً
م )31الطادس اظدىادا ، 5625( لعىت 5( مً ْاهىن الهمل ْس

نذم حىاص حشًُل اإلاشأة في  ألانماٛ اللُلُت وأحاص اظخثىات حشًُل اإلاشأة في ألانماٛ 

ابل اث اإلامىىنت نليهً بششؽ مشاناة العً ْو ُتهً البذهُت نلى الُٓام بالهمل وألاْو

 مىغىم الدشًُل.       
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 ( على ان:11، فقد هصت املادة )1791اما دستور سنة      

 ألخٙام 
ً
ٓا أ.اإلالُ٘ت وقُُت احخمانُت جماسط بدذود وأهذاٍ اإلاجخمو ومىاهج الذولت، َو

 الٓاهىن. 

ت الاْخطادًت الُشدًت مُ٘ىلخان في خذود الٓا هىن ونلى أظاط ب.اإلالُ٘ت الخاضت والخٍش

 نذم اظدثماسها َُما ًخهاسع أو ًػش في الخخؿُـ الاْخطادي الهام. 

ٗاهذ  هاث الاْخطادًت اإلاشأة خٔ الخطٍش بما جمل٘ه مً أمىاٛ ارا  ذ أنؿذ الدشَش ْو

ذ لعىت )ٗاملت ألاهلُت، خعب الٓاهىن   (.12ص 5648الذظخىس اإلاْإ

  .الحقوق السياسية3

الطادس في َترة الخ٘م اإلالٙي نلى  5632لعىت  جػمً الٓاهىن ألاظاط الهشاقي 

( نلى ان )ال َّش بحن الهشاُْحن 3اإلاعاواة ونذم الخمُحز بحن اإلاىاؾىحن، ٖما هطذ اإلاادة )

( نلى 55في الخّٓى أمام الٓاهىن وان اخخلُىا في الٓىمُت والذًً واللًت(. وهطذ اإلاادة )

ُما نليهم مً ان )الهشاُْىن مدعاوون في الخمخو بالخّٓى اإلاذه ُت والعُاظُت َو

الىاحباث والخٙالُِ الهامت، ال جمُحز بُنهم في رلٚ بعبب ألاضل أو اللًت أو الذًً(. ئال 

أن ما جكهشه الىطىص أناله لم جخػمً ئشاسة ئلى اإلاعاواة بحن اإلاشأة والشحل بعبب 

 (.51، ص 5648نبذالشخمً ظلُمان الذسبىذي، الجيغ )

ذ لهام ٖما جػمً الذظخىس اإلا  الطادس في َترة الخ٘م الجماهىسي  5625ْإ

نالى اإلاعاواة ومىو الخمُحز بحن اإلاىاؾىحن بعبب الجيغ أو ألاضل أو..، ٖما في الباب 

( نلى ان 6الثاوي مطذس العلؿاث والخّٓى والىاحباث الهامت ار هطذ اإلاادة )

ًجىص الخمُحز بُنهم في  )اإلاىاؾىىن ظىاظُت أمام الٓاهىن في الخّٓى والىاحباث الهامت وال 

ذ لهام  رلٚ بعبب الجيغ أو ألاضل أو اللًت أو الذًً أو الهُٓذة(. اما الذظخىس اإلاْإ

( َُه نلى ئن )الهشاُْىن مدعاوون في الخّٓى والىاحباث 56الزي هطذ اإلاادة ) 5631

 ) نبذالهامت بال جمُحز بعبب الجيغ أو ألاضل أو اللًت أو الذًً أو أي ظبب آخش..(.

 .(316، 5643الخمُذ ٖبت، 
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 أخشي 5648جمىص  53الطادس في  5648أما دظخىس ظىت  
ً
، َٓذ جػمً أظعا

( الُٓشة )أ( نلى ان )اإلاىاؾىىن ظىاظُت 56للمعاواة بحن اإلاىاؾىحن، ٖما هطذ اإلاادة )

ٔ بعبب الجيغ أو الهّش أو اللًت أو اإلايشأ الاحخماعي أو  أمام الٓاهىن، دون جٍُش

( الُٓشة )ب( نلى )اإلاعاواة في جىلي الىقائِ الهامت ًُ٘لها 08اإلاادة ) الذًً(، وهطذ

ذ  لعىت )الٓاهىن(   (.10ص 5648الذظخىس اإلاْإ

، َٓذ أْش 3881ما ْاهىن ئداسة الذولت الهشاُْت للمشخلت الاهخٓالُت لعىت أ 

ذ في الاهخخاباث، ار جػمً الباب ال ثاوي اإلاعاواة بحن الشحل واإلاشأة في نملُت الخطٍى

"الخّٓى ألاظاظُت" اإلاادة الهششون، الُٓشة )ب( هطذ نلى أهه )ال ًجىص الخمُحز غذ 

ذ في الاهخخاباث نلى أظاط الجيغ أو الذًً أو اإلازهب أو  أي نشاقي أليشاع الخطٍى

ت بالٓشاتة وال٘خابت(. وفي الباب  الهّش أو اإلاهخٓذ أو الٓىمُت أو اللًت أو الثروة أو اإلاهَش

هُت الاهخٓالُت" ار هطذ اإلاادة الثالزىن الُٓشة )حا( جيخخب الشابو "الع لؿت الدشَش

عتهذٍ ْاهىن  اهىن ألاخضاب العُاظُت، َو  لٓاهىن الاهخخاباث ْو
ً
ٓا الجمهُت الىؾىُت َو

الاهخخاباث جدُٓٔ وعبت جمثُل لليعات ال جٓل نً الشبو مً أنػات الجمهُت الىؾىُت 

ٗاَت..( %، وجدُٓٔ جمثُل نادٛ لشش 32اي وعبت  نبذالشخمً )ائذ اإلاجخمو الهشاقي 

 (.328، ص 5648ظلُمان الذسبىذي، 

أحي الذظخىس الذائم بهذ ئحشات اظخُخات نام في  ً ألاٛو  52ٍو ، 3882حشٍش

( ار هطذ نلى ان )الهشاُْىن مدعاوون أمام 51والزي جػمً الُطل ألاٛو مىه اإلاادة )

لٓىمُت أو ألاضل أو اللىن أو الذًً أو الٓاهىن دون جمُحز بعبب الجيغ أو الهّش أو ا

اإلازهب أو اإلاهخٓذ او الشأي أو الىغو الاْخطادي أو الاحخماعي(. وبالشيم مً اإلاعاواة 

 التي جػمىتها اإلاادة أناله، أال أنها لم جخػمً الجاهب العُاس ي.

 النشاط السياس ي للمراة  ووسائل الاعالم 

خ الهشاّ اإلاهاضش هجذ ان ا  نلى نىذ جدبو جاٍس
ً
لهمل العُاس ي لم ًً٘ مٓخطشا

خه اإلاشأة، وساخذ حعاهذه في ال٘ثحر مً اإلاىاِْ الىؾىُت  . الشحل وخذه بل شاٖس

ً وختى زىسة ماٌغ  ُها مً مهاهذة بىسحعمىر 5615ابخذاًت مً زىسة الهشٍش ، ومْى

 . 5635جمىص  54وما بهذ  5625جمىص  51بهذ  وما 5615ظىت 
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(، أي مىز جأظِغ الذولت الهشاُْت 5625-5635) وفي اإلاذة اإلامخذة بحن ظىتي

ت للمشأة في مجلس ي ألامت أو  الخذًثت ئلى خحن ُْام الخ٘م الجمهىسي، لم حسجل مشاٖس

خُت ئلى جمثُل اإلاشأة في مجلس ي ألامت او  ألانُان، ار لم جشد ئشاسة في اإلاطادس الخاٍس

ت جدمل أظم جأظعذ في الهشاّ أٛو حمهُت  5631ألانُان. ئال أهه في ظىت  وعٍى

ُذ ئلى حاهب الشانش حمُل  ت( بشئاظت أظمات الضهاوي التي ْو )حمهُت النهػت اليعٍى

ٗاهذ تهذٍ ئلى ئزباث مً  لحز.. و
َ
ضذقي الضهاوي في وحه الخٙام الهثماهُحن وبهذهم ؤلاهٙ

 .(43-54، ص ص3855بثِىت نباط، )اإلاشأة الهشاُْت في نهػتها غذ الجهل 

ٗان للمشأة جمثُل في 5625الهشاُْت ألاولى نام  وبهذ جأظِغ الجمهىسٍت  ،

ٗاهذ  5626الدشُ٘لت الخٙىمُت، َُي نام  وضلذ اإلاشأة ئلى حعلم مىطب الىصاسة.. و

ذ مو الشحل في جخؿُـ ظُاظت البلذ  الذٖخىسة )هضيهت الذلُمي (الىصٍشة التي اشتٖر

ذ معإولُت وصاسة الخه
ّ
لُم الهالي في آهزإ.. والذٖخىسة ظهاد خلُل ئظمانُل جىل

ٗاهذ ظّشٍت الخىحت الذبلىماظُت ألاولى في  05/53/5636 وفي مجاٛ الهمل الذبلىماس ي 

ٗاهذ أٛو اهخخاباث بشإلااهُت خاغها الهشاّ بهذ نام  الجمهىسٍت الهشاُْت في نام  5625. و

 للمجلغظاهمذ اإلاشأة َيها معاهمت َهلُت ظىات في الاهخخاباث أو في الترشُذ  5658

( نػىة 53وبلًذ ) 5658وخطلذ نلى وعبت مً اإلآانذ في الذوسة ألاولى نام الىؾني 

 وبيعبت جمثُل 328مً مجمىم )
ً
ذ اسجُهذ خطتها في اإلاشإس في 3.1( نػىا %.. ْو

( مً 00، ار بلٌ نذد الهػىاث َُه )5652اإلاجلغ الىؾني في دوسجه الثاهُت نام 

 وبيعبت جمثُل 328مجمىم )
ً
-36، ص ص3858عالم ابشاهُم،نبذ ال) %50.3( نػىا

05.) 

وبهذ دخٛى الٓىاث ألاحىبُت ئلى الهشاّ وحًُحر الىكام العُاس ي  في الهشاّ في 

نً حشُ٘ل مجلغ الخ٘م الاهخٓالي  3880/جمىص 50أنٓبه ؤلانالن في  3880/هِعان 6

 وبيعبت جمثُل 32( مً مجمىم )0وبلٌ نذد الهػىاث َُه )
ً
%، وأنؿى 53( نػىا

، َشضت للمشأة للترشُذ ئلى الجمهُت 3881الذولت للمشخلت الاهخٓالُت لعىت ْاهىن ئداسة 

%، ئر ظاهمذ اإلاشأة في الهملُت 32الىؾىُت، واإلاعاهمت في الخ٘م بيعبت ال جٓل نً 

ٗاهىن الثاوي 08الاهخخابُت التي حشث في  الهخخاب الجمهُت الىؾىُت.. وبلًذ  3882/ 
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ذ  تها في نملُت الخطٍى ًّ نلى وعبت مً اإلآانذ بلًذ )%32وعبت مشاٖس ( 42.. وخطل

 أي بيعبت جمثُل 342نػىة مً مجمىم )
ً
%.. واهخُػذ خطت اإلاشأة في 34( نػىا

ت في مجلغ الىىاب نام  ( نػىة مً 43، وبلٌ نذد الهػىاث َُه )3883اإلاشاٖس

 وبيعبت جمثُل 341مجمىم )
ً
ت للخٙىمت، ار 33( نػىا %. وظاهمذ في الدشُ٘لت الىصاٍس

خت التي أنلىذ في  غمذ شان 5حشُ٘لت الخٙىمت اإلاْإ ( نػىاث مً 3) 3881/خٍض

 وبيعبت جمثُل 00مجمىم )
ً
ذ اسجُهذ وعبت جمثُل اإلاشأة في الخٙىمت 55( نػىا %. ْو

( نػىاث مً 3) 3882/اًاس 0بهذ ان غمذ حشُ٘لت الخٙىمت الاهخٓالُت التي أنلىذ في 

 وبيعبت جمثُل 08مجمىم )
ً
ػذ خطتها بهذ ان غمذ حشُ٘لت %. واهخ38ُ( نػىا

 04( نػىاث مً مجمىم )1) 3883/اًاس 38الخٙىمت الذائمت التي أنلىذ في 
ً
( نػىا

%. وفي الىاْو ئن الخمُحز هى حىهش وأظاط ما حهاهُه اإلاشأة مً 58.5وبيعبت جمثُل 

 تهمِش ومهاهاث وحعدىذ ئلى الثٓاَت الخٓلُذًت العائذة. َان الخمُحز ٌهني )اظخثىات أو 

جُػُل نلى أظاط الهىطش أو اللىن أو الىىم أو الهُٓذة العُاظُت أو ألاضل أو الىؾً.. 

دون ظىت،  نبذ العالم ابشاهُم بًذادي،) والزي مً شأهه مىو أو ئظاتة جٙاَإ الُشص(

 .(05-03ص ص

( بهذ ئن أدي دخٛى أنذاد مً اليعات GENDERوجأحي أهمُت الىىم الاحخماعي )

 لخُاة، مً حهلُم ونمل ووشاؽ ظُاس ي وزٓافي.  ئلى مخخلِ مُادًً ا

ها، والانتراٍ بها ٖجضت م٘مل  ٗاَت  خْٓى تها و ودأبذ اإلاشأة في اإلاؿالبت للخطٛى نلى خٍش

، لزلٚ اخزث جيشـ بشٙل واضح مً خالٛ جمثُلها في البرإلاان  3880لهزا اإلاجخمو بهذ 

ٗي حعخؿُو اظمام ضىتها داخل وخاسج الهشا ّ ومً الىاضح ان هػاٛ للمشاة الهشاُْت 

ها وازباث اوعاهُتها ال ًمً٘ جدُٓٓه الا مً خالٛ  اإلاشأة في ظبُل جاُٖذ وجَ٘شغ خْٓى

تها نلى الطهُذ العُاس ي بذنم واظخخذلم وظائل الانالم اإلاخخلُت  وشاؾها ومشاٖس

لترظُخ وحىدها وجدُٓٔ اهذاَها في اإلاجخمو، وهي اوشؿت مخهذدة الابهاد ومً اهمها 

ها العُاظُت مً خالٛ جمثُل ضىتها في البرإلاان واإلاإظعاث الععي ل لخطٛى نلى خْٓى

ٓا  ُائتها َو هها الىقُُي الزي ًدىاظب مو مٙاهتها ٖو الخٙىمُت ويحرها، مو اخز مْى

ت الهامت في اإلاجخمو، ولهل  لخدطُلها مً احل جدُٓٔ راتها وانؿائها الُشضت للمشاٖس
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ٔ وشاؾها العُاس ي لىظائل الانالم الذوس ال٘بحر في ابشا ص اإلاشأة في البرإلاان نً ؾٍش

ٗاهذ  ابي مً خالٛ اوشؿتها نبر ٗل وظُلت انالمُت ظىات  عي والْش وجىغُذ دوسها الدشَش

 ً مٓشوئت او مشئُت ورلٚ إلاا ًخمحز به الانالم اإلاهاضش مً دوس  ٖبحر في حًحر وجٍٙى

ة نلى ضهُذ نملها الاججاهاث وخلٔ ضىسة رهىُت نىذ اإلاخلٓي نً خاٛ وواْو اإلاشأ

العُاس ي في البرإلاان واوشؿت اإلاجخمو الاخشي، ار ٌشهذ الانالم الُىم جؿىس ٖبحر نبر 

ْىىاث الُػائُت وضُداث الخىاضل الاحخماعي َػال نً الصخِ واإلاجالث ، والتي 

اجاخذ َشص ٖبحرة امام اإلاشأة البرإلااهُت للخهبحر نً راتها واًطاٛ ضىتها للجمهىس خٛى 

ًا التي جمغ خُاة اإلاىاؾً بشٙل مباشش ويحر مباشش . ومً هزا اإلاىؿلٔ وحذ مجمل ْػا

الباخث غشوسة حعلُـ الػىت في بدثت هزا نلى مذي انخماد اإلاشأة البرإلااهُت نلى وظائل  

اث التي جِٓ امامها في وشاؾها  الانالم  التي ججذ َيها اٖثر اهمُت الًطاٛ ضىتها واإلاهْى

الباخث في نمله اإلاُذاوي لٙي ًِٓ نلى دوس الانالم في اليشاؽ  الانالمي ويحرها جىاولها

 العُاس ي للمشاة  

 الدراسة امليداهية
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م ) ( أن خملت شهادة البٙالىسٍىط حاتث بأإلاشجبت ألاولى 5ًخطح مً حذٛو ْس

( 2( ج٘شاس، َُما بلًذ ج٘شاساث خملت شهادة ألانذادًت )28( مً مجمىم )06بخ٘شاس بلٌ )

(، وشهادة اإلااحعخحر 28( ج٘شاساث مً )0( ج٘شاس، وشهادة الذبلىم )28مً مجمىم )

ً مً ) وهزا ٌشحر الى ان اإلاعخىي (، وشهادة الذبلىم ج٘شاس واخذ َٓـ، 28ج٘شاٍس

الخهلُمي ألَشاد الهُىه، ٌهذ معخىي حهلُمي حُذ، ًم٘نهً مً الهمل بحن الجمهىس 

ششائذ مخخلُت  مً الجمهىس،  بٓذساث وامٙاهاث حعانذهً نلى الخىاضل والخُاهم مو

ٗائض اإلاهمت للخىاضل مو وظائل الانالم في لًت الخىاس  ار ٌهذ اإلاعخىي الخهلمي مً الش

وجبادٛ الاسات في مىاغُو التي جخظ الىاْو العُاس ي للبلذ وجؿىساجه، الظُما وبدعب 

 مهلىماث اإلاُشيت مً ألاظخماساث أجطح ان اإلابدىزاث  ًمخلً٘ جخططاث

% اخخطاص في الهلىم 18لُت َهلى ظبُل اإلاثاٛ هىإ وعبت نلمُت مخخ

ً الُٓادة  العُاظُت وهزا الجاهب ًٓترب مً ؾبُهت انمالهً في مجاٛ الهمل البرإلااوي َو

% جخطظ اداسة واْخطاد، وهزا اًػا 33والاداسة مو الجمهىس، َػال نً وحىد وعبت 

ذستهً نلى الخهامل مو الجاهب  ًػُي خطىضُت مهُىه نلى اليشاؾاث العُاظُت ْو

% ًخٙلمً لًت اخشي يحر اللًت الام)الهشبُت( وهى نامل 38العُاس ي، ٖما جىحذ وعبت 

ذ مً الٓذساث في الخىاضل والخُاهم مو الجمهىس نبر وظائل الانالم  وهىإ  مهم حذا ًٍض

ت.5اًػا وعبت   % مً الاخخطاضاث الهلمُت الطَش

ٗادًمُت نىذ اإلاشأة ئ حهؿيها معاخت واظهت مً الهمل ن هزه الخخططاث الا

والٓذسة نلى الاهجاص وجدُٓٔ الاهذاٍ اإلاشحىة منها في مجاالث نذة وخطىضا في 

والزي وشؿذ  3880الاوشؿت العُاظُت  لالنالم نلى الطهُذ الهمل البرإلااوي بهذ نام 

َُه اإلاشأة بشٙل واضح، أي ان الخًؿُت ؤلانالمُت لذوس اإلاشأة العُاظُت ٌعهم بشٙل 

ادة َه تها واهخمامها بالٓػاًا العُاظُت َػال نً ٍص ادة وعي اإلاشأة بأهمُت مشاٖس اٛ في ٍص

 اهخمام ألاخضاب بشإون اإلاشأة.
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ٗاهذ للمبدىر َشضت في جأشحر اٖثر مً خُاس غمً هزا العإاٛ )*(  في هزا الجذٛو 

 ها.ألامش الزي حهل نذد الخ٘شاساث ًخجاوص أحمالي نذد الخ٘شاساث التي جم دساظت

م ) ت العُاظُت  للمشاة في 3ًخطح مً حذٛو ْس ( أن  دوس الانالم في اإلاشاٖس

اوشؿت الهمل البرإلااوي، حات في مٓذمت هزه الادواس لخهٍشِ الجمهىس بالعُاظت الهامت 

( مً احاباث اإلابدىزاث وهزا ٌهني  ان 14التي جدبهها اإلاشأة في الهمل البرإلااوي بخ٘شاس بلٌ )

ً الجاهب االانالمي لبىات ظمهت اهخخابُت مً باب الانالن نً اإلابدىزاث اظخخذم

ٔ الهمل  ْذساتهً في الخىع في مًماس الهمل العُاس ي واقهاس ْذساتهً  نً ؾٍش

ٔ الانالم  هى الخازحر في الشاي  احي في اإلاشجبت الثاهُت مً هزه  الادواس نً ؾٍش البرإلااوي . ٍو

ت العُاظُت لل ( مً احاباث 13مهمل البرإلااوي  ار حات بخ٘شاس )الهام لذنم اإلاشأة  للمشاٖس

ذ قهش رلٚ حلُا مً خالٛ مشاهذجىا لجلعاث الهمل البرإلااوي ار اجطح  اإلابدىزاث َو

للمشاة دوسا واضخا ًبرصه الانالم في حلعاث البرإلاان في مىاْشت الامىس اإلاخخلُت التي  تهم 

مىاْشت الُعاد الاداسي واإلاالي  الشلً الهشاقي وخاضت اظىجىابهً للىصات واإلاعإولحن في
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ٗاث الذولُت  الزي حشهذ البالد وخاالث الخٓطحر والًمىع لالجُاْاث والهٓىد مو الشش

هذ هزا  مً الادواس اإلاهمت  التي  والهشبُت التي ٌشٚ بىحىد خاالث َعاد  في نملها ، َو

عي لخىنُت الجمهىس، ًكهشها  الانالم لهػىاث البرإلاان لخَ٘شغ دوسها ال ابي والدشَش ْش

ادة وعي اإلاشأة  أي ان للخًؿُت ؤلانالمُت لذوس اإلاشأة العُاظُت ٌعهم بشٙل َهاٛ في ٍص

ادة اهخمام ألاخضاب بشإون  تها واهخمامها بالٓػاًا العُاظُت َػال نً ٍص بأهمُت مشاٖس

حر له ممعخلضماث الامً والشاخت. اما ا  الزي اخخل اإلاشجبت اإلاشأة هي لخذمت اإلاىاؾً وجَى

( مً 12الثالثت في احاباث اإلابدىزاث هى الخُاف نلى ظمهت اإلاإظعت البرإلااهُت بخ٘شاس )

هذ هزا  مً اهم واحباث انػات البرإلاان اججاه مإظعخه البرإلااهُت في  نُىت البدث َو

ٔ ْىىاتها الاجطالُت اإلاخهذدة، ْو ذ نملهم البرإلااوي نبر اوشؿت وظائل الانالم  ونً ؾٍش

حعخخذم اإلاشأة الذوس ااإلاإزش لالنالم بشٙل نام   في الهمل البرإلااوي لبىات ْانذة شهبُت 

لالهخخاباث  لٙي جٙىن لها حمهىسها الزي ًمىدها الثٓت  مً خالٛ وشاؾتها  واهخمامها 

ذ حاتث بخ٘شاس ) ( 11بىاْو الهمل العُاس ي الزي ًطب في اإلاطلخت الهامت للجمهىس ْو

ىزاث، زم جليها  الادواس الاخشي التي ًٓىم بها الانالم في دنم اإلاشأة في مً احاباث اإلابد

هاث البرإلااهُت  ت العُاظُت   بيعب اْل نلى الخىالي  وهي جىغُذ وششح الدشَش اإلاشاٖس

( وهٓل سيباث واَٙاس الجمهىس للمإظعت مً احل دساظتها واًجاد 11للجمهىس بخ٘شاس )

ض 10م الجماهحر بعُاظت الهمل البرإلااوي بخ٘شاس )( وهي انال 10الخلٛى لها  بخ٘شاس ) ( وحهٍض

ابت واإلاعإلُت الاحخمانُت للخُاف نلى ممخلٙاث الذولت  بانها ملٚ نام بخ٘شاس  مُهىم الْش

عب زٓت الجهىس بالبرإلاان حاتث بخ٘شاس )15) شي الباخث مً هخائج الخىصَو 18( ٖو ( . ٍو

ت  اليعبي الحاباث اإلابدىزحن بهزا الطذد ان الا  نالم  ْذ خٓٓذ ْذس ملخىف  في اإلاشاٖس

 العُاظُت للمشاة  بالشيم مً وحىد جُاوث  في اهمُت هزه الادواس.
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م )  (، احاباث اإلابدىزاث ان قهىسهً نبر وظائل الانالم 0ًخطح مً حذٛو ْس

اإلاخخلُت بشٙل دائم واظخًالٛ ٗل اإلاداَل الانالمُت والاخذار التي ًدىاولها الانالم 

( وهزا 28( مً مجمىم )18اْشت الىغو العُاس ي في الهشاّ وحاتث رلٚ بخ٘شاس )إلاى

مإشش واضح ٌشحر الى الذوس الزي ًلهبه الانالم  في هزا اإلاجاٛ، ار  ٌهؿي صخما ٖبحرا 

لليشاؽ العُاس ى للمشاة في نملها البرإلااوي مما  ٌعانذ نلى انؿاتها َشص اٖثر  

بل ُها مً مجمل الٓػاًا اإلاهمت التي جخظ للخىع في مجاٛ الهمل العُاس ي ٍو ىس مْى

ذ حاتث بخ٘شاسي ) ( مً نُىت 1( و)3اإلاشأة بشٙل خاص  و الىاْو العُاس ي للبالد. َو

البدث بان  قهىسهً  في وظائل الانالم ًاحي بشٙل اخُاها او هادسا  وهزا ال ٌشٙل جازحر 

ت العُاظُت للمشاة  .نلى مذي معاهمت  ودوس الانالم في اإلاشاٖس

 

ٗاهذ للمبدىر َشضت في جأشحر اٖثر مً خُاس غمً هزا العإاٛ )*(   في هزا الجذٛو 

 ألامش الزي حهل نذد الخ٘شاساث ًخجاوص أحمالي نذد الخ٘شاساث التي جم دساظتها.

ت العُاظُت   لالوشؿت  وبخطىص الانخماد نلى هىم الىظُلت الانالمُت   في  اإلاشاٖس

بها انػات البرإلاان داخل وخاسج اسوْت البرإلاان، ار وحذ الباخث البرإلااهُت التي جٓىم 

هىإ جُاوث في مذي الانخمادًت نلى هىم هزه  الىظائل قي اًطاٛ الشظالت الاجطالُت 

 التي جبغي نػىاث البرإلاان اًطاٛ مً والى الجمهىس.
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ت في ان واخذ  بالشيم مً  ما جخمحز به الٓىىاث الُػائُت بانها ظمهُت وبطٍش

ر حعانذ انػات البرإلاان ان ًٙىهىا مشظلحن للشظائلهم ومعخٓبلحن في ان واخذ لخلٔ ا

ذ اخخلذ اإلاشجبت الاولى  هىم مً الخُانل والخىاضل مو الجمهىس في شإون الهامت للبالد ْو

في احاباتهم. ومً زم  حاتث الارانت باإلاشجبت الثاهُت بطىسة  دائمت في وشاؾهً الانالمي  

جمً٘ هزه الىظُلت اًطاٛ ضىث انػات البرإلاان الى ابهذ خذود  وفي  مو الجمهىس، ار

اماًٖ مخهذدة دون جازحراث جِٓ للخىؤٛ في الخىاضل مو حمهىسهم الخاسجي وهزه 

الىظُلت حعانذهم نلى اسظاٛ خؿاباتهم وظمو ْػاًا ومشاٗل الجمهىس لٙي ًدعنى لهم 

ٔ وغمً اإلاعإولُاث اإلاىاؾه لهم ف ي الهمل البرإلااوي. واخخلذ وظائل مخابهتها وخلها َو

الخىاضل الاحخماعي اإلاشجبت الثالخت بطىسة دائمت مً احاباث اإلابدىزاث في اوشؿتهً 

العُاظُت، وهزه الىظائل مخهذدة الاظخخذام نبر شبٙاث الاهترهذ وحهخبر وظُلت ظهلت 

خخذام  مخالصمت مو اإلاعخخذم نبر هاجُه او اي حهاص اخش ار ًمً٘ انػات البرإلاان اظ

ذاث مخهذدة نلى  هزه الىظائل لالجطاٛ بالجمهىس وظمام اسات واَٙاس الجمهىس في حًٍش

ضُداث الُغ بٕى او الُاًبر او واحغ اب ويحرها مً الطُداث وجم٘نهم هزه 

الطُداث للشد او الخهلُٔ نليها ، وبهزه الىظائل الانالمُت اإلاخىىنت التي حاتث في اإلاشجبت 

ت الاولى والثاهُت وال ثالخت مً احاباث اإلابدىزاث ْذ انؿذ معاخاث واظهت للخٖش

والاهدشاس وم٘ىذ اإلاشأة البرإلااهُت  ان حعّى اَٙاسهً وسظائلهً  للخازحر واْىام اٖبر نذد 

 مً الجمهىس نً دوس اإلاشأة العُاس ي نلى ضهُذ الهمل البرإلااوي.

ٗاالصخِ واإلاجال أ  ْل أث بيعب ما الىظائل الاخشي التي حاتث في الاهمُت   

لى ئمً رلٚ، مً هىا ًم٘ىىا الٓٛى ان الىظُلت الانالمُت في مجاٛ ا لهمل البرإلااوي تهذٍ 

حزها نلى ٌهؼ اوظائل  انؿات الجماهحر اٖبر ْذس ممً٘ مً اإلاهلىماث نىذما ًخم جٖش

الانالم اإلاهمت التي ًمً٘ للجمهىس اظخخذامها وجذاولها بشٙل معخمش ٗىظُلت الخلُاص 

ووظائل الخىاضل الاحخماعي اإلاخىىنت والتي ًمً٘ مً خاللها اْىام الجماهحر والشادًى 

هم اصات  باهذاٍ باليشاؽ العُاس ي للبرإلاان وبخًحر او حهذًل اججاهاتهم ومىاُْهم وظلٖى

 مجمل الُػاًا التي ًخبىاها او ٌششنها البرإلاان.
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ؿت في مجاٛ ن جٓىم بها اإلاشأة البرإلااهُت والىاشأهىإ وقائِ نذًذة ًجب 

نالم في مجاٛ البدث الهلمي والخخؿُـ الهمل العُاس ي لالظخُادة مً مهام ؤلا 

للخطٛى نلى اإلاهلىمت، وهزه  حعانذ اإلاشأة  مً  جدُٓٔ اهذاَها  في بشامج نملها 

ت  َُما ارا انخمذث  العُاس ي ارا ما انخمذ نليها بشٙل مذسوط، ولًشع مهَش

البدث الهلمي ٗي ًدًٓٓ  اهذاَهً اإلاشحىة، َٓذ   اإلابدىزاث في  وشاؾاتهً نلى وقُُت

( اشاسن بانخمادهً نلى وقُُت البدث 28( مبدىزت مً مجمىم )08وحذ الباخث ان )

( احابً بهذم انخمادهً نلى هزه الىقُُت 28( مبدىزت مً مجمىم )38الهلمي بِىما )

منها في حمو  اإلاهمت في الهمل البرإلااوي لًشع الىضٛى الى خٓائٔ  ًمً٘ الاظخُادة

اإلاهلىماث التي حعانذهً  بشٙل سئِس ي الًجاد الخلٛى  اصات اي مىغىم ًؿشح في اسوْت 

ٔ وظائل الانالم نبر بشامجها اإلاخهذدة، وهزا ًىضح ال ًىحذ  البرإلاان او مىاْشخه نً ؾٍش

اظخخذام ٖلي لىقُُت البدث الهلمي والتي حهذ اهم مشج٘ض في الهمل اإلاُذاوي والتي 

ًمً٘ للىضٛى الى خٓائٔ مهمت مً حمو اإلاهلىماث والتي حعانذ البرإلاان  بىاظؿخه

ت  حىاهب ٖثحرة التي جخهلٔ بداحاث الشهب او اإلاشأة بشٙل خاص،  و  ًػا  حعهل أمهَش

و الٓىاهحن وجىُُزها  التي تهم مطلخت اإلاىاؾً، ومً  نلُه اإلاخاؾبت والاجطاٛ وحشَش

ت ٗل ش ي اإلاهشوٍ دْت الهمل  البرإلااوي في هزا ا لكٍش الخشج التي ًخؿلب للبرإلااوي مهَش

نً بلذه وشهبه مً خالٛ جىاَش اإلاهلىمت لذًه . ومً خالٛ اإلاالخكاث التي سجلها 

الباخث في لٓاته مو اإلابدىزاث   الخل  بهذم جٓذًش الاداساث الهلُا الهمُت البدىر 

اداث مهمت في وهزا الًبرس بهذم الهمل بىقُُت البدىر النها اضبدذ خاحه ملخت و 

ٓت البدث الهلمي َيها الذْت والخىخي الخٓائٔ اإلاهمت التي  الخطٛى نلى اإلاهلىمت الن ؾٍش

 تهم مطحر الشهىب في اجخار الٓشاساث التي جخظ بىات الذولت ومإظعاتها.
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ٗاهذ للمبدىر َشضت في جأشحر اٖثر مً خُاس غمً هزا العإاٛ )*(  في هزا الجذٛو 

 الخ٘شاساث ًخجاوص أحمالي نذد الخ٘شاساث التي جم دساظتها.ألامش الزي حهل نذد 

م ) ( أن أنخماد اإلابدىزاث بجمو اإلاهلىماث مً وظائل ؤلانالم  حات 3ًخطح مً حذٛو ْس

ٔ الُىىاث الُػائُت  بخ٘شاس ) ( والتي جيشش خىاساث 584( مً مجمىم )18أيلبه نً ؾٍش

اث نذة تهم الشان الهشاقي في ولٓاتاث وحهلُٓاث مىزٓت بالطىث والطىسة نً مىغىن

الجاهب العُاس ي الزي اغحى ًٌؿي ٗل الاصماث والاخذار العاخىت  والتي جٓىم بها 

ت  و بابذات اسائهً ومىاُْهً  في رلٚ، في خحن ) ( ج٘شاس اٖذ 32نػىاث البرإلاان  باإلاشاٖس

ظلىب  أ  انخمادهً نلى  الاخباس التي جزام بشٙل مخ٘شس مً ْبل الاراناث اإلاخهذدة  هى

ت في البالد والتي ٌهٓب رلٚ  و الخىاضل والابالى نً الاخذار والخؿىساث الجاٍس ظَش

( 33اليشش اإلاُطل نلى الخلُاص او ال٘خاب نبى ضُداث الصخِ واإلاجالث حاتث )

( ج٘شاس مً احاباث اإلابدىزاث في 38ج٘شاس، زم جاخز ضُداث الخىاضل الاحخماعي با)

الجمهىس وابذات الشاي في مجمل الٓػاًا العُاظُت التي  الخهلُٔ نلى ما ًيشش مً ْبل

ت  سدود اَهالهم.  جخظ البالد مو مهَش
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م ) % اما بُٓت 21( أن اإلابدىزاث اٖذن وحىد جخؿُـ بيعبت 4ًخطح مً حذٛو ْس

% اٖذن ال ٌهملً بىقُُت الخخؿُـ  والىاضح ان هجاح الهمل 13اإلابدىزاث وبيعبت 

ذ والؿاْاث والتي ًمً٘ ٌهخمذ ٗلُا نلى الخخؿُـ َب ذوهه ًٙىن هىإ هذس للْى

الاظخُادة منها في جدُٓٔ الاهجاصاث التي جخذم اإلاىاؾً وهجاح اإلاإظعت في نملها، ومً 

اإلاهلىم ان الخخؿُـ ٌهذ مً الجىاهب اإلاهمت في الاداسة التي حهمل مً خاللها مىاحهت 

ىنها وابخهاد  اإلاإظعت البرإلااهُت  نً رلٚ الاصماث والٙىاسر ْبل خطٛى اإلاشٙلت او ْو

ٗائضها  ظٍى ًضنضم  مً مطذاُْتها وجخعش حمهشها اإلادلي والخاسجي الزي ٌشٙل اخذ سا

 .الاظاظُت في الهمل البرإلااوي

 

م ) ت 33(  أن )5ًخطح مً حذٛو ْس ( مبدىزت اشاسن الى انهً ٌهخمذن نلى حهه اظدشاٍس

( مبدىزت 31شىسة في رلٚ، في خحن )خاسحُت وهي التي حعهم باداسة الخخؿُـ وانؿات اإلا

شي الباخث هىإ  اٖذن نلى  نذم وحىد حهاص مخخطظ للخخؿُـ لُػو الخؿـ، ٍو

بت مً  اخخطاضاتهً  انخماد نلى ْذساتهً الزاجُت وخبراتهً في الاداسة والانماٛ الٍٓش

وهزا  وخذه ال ًُ٘ي الهجاص مهماث ٖبحرة في نمل البرإلااوي خطىضا في ما ًخظ 

ت للبالد. اظخؿالن هاث البرإلااهُت والٓػاًا اإلاطحًر  اث ساي  الجمهىس بشان الدشَش
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م )  ( أن دسحت انخماد اإلابدىزاث نلى وقُُت الخخؿُـ 6ًخطح مً حذٛو ْس

( مبدىزت احبن اخُاها 53(، بِىما )28( مً مجمىم )31بطىسة دائمت حاتث بخ٘شاس )

هادسا ما ٌهخمذن نلى اظلىب ( مبدىزت احبن 51ًٙىن الانخماد نلى الخخؿُـ  و )

هىإ قهِ في الهمل في حاهب اظخخذام الخخؿُـ  الخخؿُـ،  وهزا ًُعش ان

الىقُُي  في جشجِب الاولُاث خعب  ما ًخؿلب ؾبُهت انمالهً  في اإلاىغىناث  التي 

جيشش او َُما ًخظ الخهامل مو وظائل الانالم   والكهىس َيها ورلٚ بعب نذم الذساًت 

لت  انخمادهم نلى وقبُت الخخؿُـ.الخبراث ٗلها جازش نلى مذي  الٙاَُت ْو

  هتائج البحث:

ت العُاظُت   ٔ بدثه اإلاىظىم دوس وظائل الانالم في اإلاشاٖس جىضل الباخث نً ؾٍش

 للمشاة الىخائج الخالُتا

اث نلمُت حُذة جإهلً في الهمل البرإلااوي 5 .احعمذ نُىت البدث بشمىلها ليعات بمعخٍى

ت نبر وظائل الانالم  الخمثُل لششائذ اإلاجخمو اإلاخخلُتوالاهذماج و  ًم٘نهً الهمل واإلاشاٖس

 القهاس اوشؿتهً وبشامجهً العُاظُت.

ت العُاظُت للمشاة في 3 .أجطح ان هىإ ادواس نذًذة للهمل الانالمي نلى ضهُذ اإلاشاٖس

برإلاان ومً الهمل البرإلااوي بىاظؿت وظائل الانالم اإلاخهذدة التي اظخخذمتها نػىاث ال

اهمها هى حهٍشِ الجمهىس بالعُاظت الهامت التي جدبهها اإلاشأة في الهمل البرإلااوي والتي 

ت في الهمل  اخخلذ مشجبتها الاولى  ومً زم الخازحر في الشاي الهام لذنم اإلاشأة للمشاٖس

هُت  احي الهذٍ الثالث هى الخُاف نلى ظمهت البرإلاان وهُبخه ٖعلؿت حشَش العُاس ي ٍو

بُت ، و بىات ْانذة شهبُت لالهخخاباث ومً زم  ًاحي دوسها في  جىغُذ وششح وسْا

هاث البرإلااهُت للجمهىس واخشي هٓل سيباث واَٙاس الجمهىس للبرإلاان مً احل  الدشَش

 دساظتها واًجاد الخلٛى لها وانالم الجماهحر بعُاظت الهمل البرإلااوي. 

ت0 ظائلها اإلاخهذدة، قهىسهً نبر وظائل الانالم اإلاشأة في الاوشؿت الانالمُت نبر و  .مشاٖس

اإلاخخلُت بشٙل دائم واظخًالٛ ٗل اإلاداَل الانالمُت والاخذار التي ًدىاولها الانالم 

% وهزا مإشش واضح ٌشحر 58إلاىاْشت الىغو العُاس ي في الهشاّ وحاتث رلٚ بيعبت 

الُػائُت اإلاشجبت الاولى الى الذوس الزي ًلهبه الانالم  في هزا اإلاجاٛ َٓذ اخخلذ الٓىىاث 
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% ٌهخمذن بطىسة دائمت في الهمل الانالمي الًطاٛ الشظالت اإلاخػمىت اَٙاس 18وبيعبت 

واسات ووحهاث هكش نػى البرإلاان في مجمل الٓػاًا التي جخظ الجمهىس وخُاتهم 

ذ حاتث الارانت باإلاشجبت الثاهُت وبيعبت  .الُىمُت % بطىسة  دائمت في وشاؾهً 31ْو

مي  مو الجمهىس، ار جمً٘ هزه الىظُلت اًطاٛ ضىث انػات البرإلاان الى ابهذ الانال 

خذود  وفي اماًٖ مخهذدة دون جازحراث جِٓ للخىؤٛ في الخىاضل مو حمهىسهم الخاسجي 

وهزه الىظُلت حعانذهم نلى اسظاٛ خؿاباتهم وظمو ْػاًا ومشاٗل الجمهىس لٙي 

ٔ وغمً اإلاعإو  لُاث اإلاىاؾه لهم في الهمل البرإلااوي. ًدعنى لهم مخابهتها وخلها َو

%  بطىسة دائمت   زم جليها 38واخخلذ وظائل الخىاضل الاحخماعي اإلاشجبت الثالخت وبيعبت 

 الصخِ واإلاجالث اإلاؿبىنت التي حعانذ اإلاشأة مً   ان حعّى اَٙاسها الى اإلاجخمو.

نالم  والتي حهذ اهم .انخماد اإلاشأة نلى وقُُت البدث الهلمي  في حهاملها مو وظائل الا 1

ت العُاظُت ، وهي حعانذ الهمل البرإلااوي للىضٛى الى خٓائٔ  حزة نلمُت في اإلاشاٖس ٖس

و الٓىاهحن وجىُُزها  مهمت مً حمو اإلاهلىماث وحعهل نملُت اإلاخاؾبت والاجطاٛ وحشَش

 بطىسة صخُدت

ظائل حمو .بخطىص اإلاهلىماث التي حهخمذ نليها اإلابدىزاث والتي ًخم حمهها  خعب و 2

% والتي 18اإلاهلىماث في البدث الهلمي جاحي مهكمها نبر الٓىىاث الُػائُت  بيعبت 

جيشش خىاساث ولٓاتاث وحهلُٓاث مىزٓت بالطىث والطىسة نً مىغىناث نذة تهم 

% مً اإلابدىزاث اٖذن انخمادهً نلى  الاخباس التي جزام 32الشان الهشاقي، في خحن 

و الخىاضل والابالى نً أاإلاخهذدة  هى   بشٙل مخ٘شس مً ْبل الاراناث ظلىب ظَش

ت في البالد وجليها الصخِ واإلاجالث زم وظائل الخىاضل  الاخذار والخؿىساث الجاٍس

الاحخماعي والتي  جمثل بابا مُخىخا جيشش نلى ضُداتها  حهلُٓاث الجمهىس نلى ما  ًشد 

 مً مىغىناث جىاْشها نػىاث البرإلاان نبر وظائل الانالم.

ذ انخمذث  .3 لىخل وحىد غهِ في وقُُت الخخؿُـ في نمل اإلاشأة البرإلااوي ْو

% مً نُىت البدث نلى ْذساتهً وخبراتهً الزاجبت، ار ال جىحذ  23اإلابدىزاث وبيعبت

ت خاسحُت  ٗىادس مخخططت في مٙاجبهً مما دَو بهم الى الانخماد نلى هُئاث اظدشاٍس
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ذساتهم في ضُايت الاَٙاس واسات ووغهها في خؿـ وبشامج  لالظخُادة مً خبراتها ْو

 مد٘مت  في الهمل البرإلااوي.

اث التي جىاحه اإلاشأة البرإلااهُه في وشاؾها العُاس ى نبر وظائل 4 .ونً اإلاشاٗل واإلاهْى

الانالم، بىحىد تهمِش مٓطىد مً ْبل بهؼ الٓىىاث التي جمخلٚ ظُاظُت 

ت و لم حهـ الُشضت الٙاملت و جىحهاتها الأمهُىت)الٓىىاث الخضبُت( في بشامجها  ٍُ٘ش

للمشاة بالكهىس نلى وظائلها اإلاخخلُت واخُاها هزه الىظائل تهخم بالشٙل ولِغ إلاػمىن    

زلٚ  الػىابـ والانشاٍ الاحخمانُت التي ًُشغها اإلاجخمو جمىو اإلاشأة في ؾشح  ٖو

لى ئس يت سائها في الخىاساث اإلاخهذدة خشُت مً ان جىهذ باظمات مخخلُت حآَٙااسها و أ

 ظمهتها الاحخمانُت.

 التوصيات

 ئلى 
ً
ت العُاظُت للمشأة وضىال  نذًذة  في دوس الانالم في  اإلاشاٖس

ً
جىاٛو البدث مداوسا

ت خُُٓٓت للمشأة في مجاالث الخُاة  اث مً احل مشاٖس العبل الُُ٘لت بمهالجت اإلاهْى

شأة  في خُاتها اإلاخخلُت. وجبٓى هزه الذساظت  يحر شاملت في مجاٛ  خذمت معحرة اإلا

 العُاظُت لزا ًىص ي االباخث بػشوسةا

بُت  للمشأة ظىات في هُاٗل العلؿت وفي 5 .جىظُو اإلاهاساث العُاظُت والذوساث الخذٍس

في  ضُايت الذظخىس والٓىاهحن َػال نً ئجاخت  تهانملُت ضىو الٓشاس مً خالٛ مشاٖس

ي اإلاىاضب الُٓادًت وجزل
ّ
اث الثٓاَُت الُشص اإلاخٙاَئت أمامها في جىل ُل اإلاهْى

ت اإلاشأة في الخُاة العُاظُت والهامت.   والاحخمانُت التي جىاحه مشاٖس

ها الاحخمانُت والاْخطادًت 3 ُها بدْٓى .جشظُخ الطىسة الاًجابُت للمشأة وحهٍش

والعُاظُت التي أْشتها الذظاجحر الهشاُْت الخذًثت واإلاىازُٔ الهشبُت لخّٓى ؤلاوعان 

ُت، مً خالٛ جىحُه البرامج ؤلانالمُت الهادَت ئلى جم٘حن اإلاشأة مً وؤلاجُاُْاث الذول

ش الشأي الهام. ت العُاظُت والهامت لخىٍى  اإلاشاٖس

ادة َهالُتها الذانمت 0 ت الهاملت لٍض ش ْذساث مىكماث اإلاجخمو اإلاذوي اليعٍى .جؿٍى

همت   اإلاىاؾت للخم٘حن العُاس ي للمشأة وجمثُلها في الخُاة العُاظُت ٖجضت مً الادواس اإلا

حز نلى جدعحن َشص  للمشاة البرإلااهُت  نلى الطهُذ الهمل الانالمي   َػال نً التٖر
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مً٘ ان جنهؼ بها مىكماث  و معخىي الىعي الثٓافي والاحخماعي والعُاس ي  ٍو الخهلُم لَش

ت مً خالٛ جىكُم الىذواث واإلاإجمشاث وئلٓات اإلاداغشاث ٗىنها    اإلاجخمو اإلاذوي اليعٍى

ض الاجطاٛ باإلاىكماث الذولُت تهذٍ  ادة الىعي العُاس ي نىذ اإلاشأة، َػال نً حهٍض ئلى ٍص

زلٚ دنم ئْامت الُهالُاث وألاوشؿت  ت وجبادٛ البرامج والاظخُادة مً خبراتها ٖو اليعٍى

ت.  اإلاشتٖر

ت بشٙل 1  في مجاٛ  الخىنُت والخهبئت الجماهحًر
ً
.جمثل وقُُت وظائل الانالم  دوسا هاما

هىس  اليعىي بشٙل خاص َػال نً اظخًالٛ الخؿىس الخاضل في ج٘ىىلىحُا نام والجم

اإلاهلىماث والاجطاالث لإلظهام بشٙل اًجابي للنهىع بذوس اإلاشأة في اإلاجخمو لزا ًخؿلب 

مً ادساساث اإلاإظعاث الانالمُت  الخهامل مهها بشٙل ًخالئم مو وحىدها دون اْطات 

ادي في اإلاجخمو.  وتهمِش لذوسها  الٍش

  قائمة املراجع: 

ذ، داساإلاؿبىناث(5651).اخمذ بذس5  .، أضٛى الُدث الهلمي ومىاهجه الٍٙى

م  (5626)خىاٛ الشخطُتْاهىن ألا .3  . 555ْس

دساظت لخالت اإلاشأة  ا، دوس اإلاشأة الهشبُت في الخُاة العُاظُت(5668)مثاٛ ضبري حاظم.0

سة، مههذ الذساظاث الٓىمُت ، سظالت ماحعخحر ميشى 5635جمىص  08-54الهشاُْت إلاا بهذ 

ت، والاشتراُٖت  .الجامهت اإلاعدىطٍش

ت العُاظُت (3885)الت نبذهللا مهشوٍ.و 1 اث الثٓاَُت والاحخمانُت للمشاٖس ، اإلاهْى

للمشأة الهشاُْتا دساظت مُذاهُت في مذًىت بًذاد، سظالت ماحعخحر ميشىسة، ْعم 

 .حامهت بًذاد /الاحخمام في ٗلُت آلاداب

ذ لعىت .الذظخىس 2   5648اإلاْإ

، بًذاد، مؿبهت  3، اإلاشأة الهشاُْت اإلاهاضشة، ج(5648).نبذالشخمً ظلُمان الذسبىذي3

 .داس البطشي 
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هُت في الهشاّ ، (5643)نبذالخمُذ ٖبت.4 ت الدشَش ، الخىكُماث الٓػائُت والخٖش

 .بًذاد، مؿبهت داس الخػامً

ذ  لعىت 5  . 5648.الذظخىس اإلاْإ

، بًذاد، مؿبهت  3، اإلاشأة الهشاُْت اإلاهاضشة، ج(5648)الذسبىذي.نبذالشخمً ظلُمان 6

 .داس البطشي 

 .، اإلاشأة الهشاُْت اَاّ الخاغش واإلاعخٓبل، بًذاد(3855).بثِىت نباط58

، اإلاشأة والذوس العُاس ي، دساظت ظىظُىلىحُت مٓاسهت (3858).نبذ العالم ابشاهُم55

 .الهشبُت_الهشاُْت-في غىت الخجاسب الهامُت

، اإلاشأة والذوس العُاس ي، دساظت )دون ظىت(.نبذ العالم ابشاهُم بًذادي53 

ض -الهشبُت-ظىظُىلىحُت مٓاسهت في غىت الخجاسب الهالمي الهشاُْت، حامهت بًذاد، مٖش

 .الذساظاظاث الذولُت

 
 

 

 

 

 

 
 

 


