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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
ج  وال الالالوي  هالالالدمحم   و  هالالالالل            ج ع ونلالالالل ومالالاليكل ورهمالالالال أ والصالالالوا وال الالالوي  الالالر لالالالالدمحم  اله لالالاله أ

 ..وب كاتل وبم 

ي        ...ال دمحم   ئيس راممة دياىل األلتاذ ال كتو   ك  الهنم   كاس كري  الهيتر

مون  .. ال ادا و ضاء مجهس الجاممة الهيتر

 ...ال ادا اليضو  اإلكا ي

مالكا  اليالتأ راممالالة ديالاىل  مالالكا  اليالتأ م كالالط وليالاا المةولالة واألمومالالة ل الب و د الرب الال   مالكا  الالالو د    

ج    ...والدمحماله أ

ا ون و إنالالا صىل الومالالو  صىل مالاللا ال الالوي الهكالالا ا لالالنمهت لالال و  مالدمحمالالا  م ته  الالا المهالال   هللف الي هالال  ووإل وورالالتأ

اليامس الهولوي ب ن اؤ ا ووطةالنا ازما  مجتهمدمحمة وتي يا  واقمدمحمة وتمهمالا  م التإكهدمحمة لإال  كالان 

ا الالا الإضالالايا مالاللا الهالال ته  لالالل ا رالالتأ لالالإتعا مالال اوإل   ههدمحمالالة  ريالالة مالال  الهجنالالة المههدمحمالالة  ئي الالا وو ضالالاء وك

 اإلوىل قضدمحمة اله وا والمةب لها يشوبالالعا مت اش الدمحما  واط و ا  ت ت ع  الوقوف والهمالجة

   هب  ه        اله توى م  ل اإل تإاء لالة د والهجته 
ج
 . ف

 جاء ملا اله ته  لدمحمكالون منالا ا لتيإ الا مالا يصاليو صلدمحمالل م كط الا مالت ومال اف صن الا دمحمة لالامدمحمة   وقال  تنو الا 

 :ة مياو  ه  مياو ه صىل ره 

بوية  ر بناء النةس  لههال وا والمةالب المحور االول
 : ا ا  الي وب واألزما  الثإا دمحمة واإلقتصادية والتر

. 

  
 
  اليدمحما والمهبفيما تناول المحور الثان

ج
 . : مش و  اله وا المامهة ورصاع األدوا  ف

  الوع  الصح  والتغلية ال هدمحمهة لالرسا المحور الثالث
ج
 .والمةب: دو  اله وا ف

 .ال اب : مش و  اله وا واإل مهة والهمهإة وت ا دمحماتعا الهجتهمدمحمة

 
 
ا  .: اآل ا  ال هيدمحمة لمهالة اإلطةا أخير

 انالالالتأ بعالالالا د وب اليدمحمالالالاا    ا الالالا  الالال وف 
ف
وقالالال  ازداد  الهالالال ته  لالالالةقوي مالالالادقة اتيالالالل  مالالالت المهالالال  طريإالالالا

    صذ لهالالالالال  
 وكههالالالالالاتع  ه   كعالالالالالة مالالالالاللا المهالالالالالب و مالالالالالدمحم ه اليإالالالالالدمحم ر

ج  الالالالال د الكيالالالالالوا المههدمحمالالالالالة واألو ا  الكالالالالالا ث أ

 و و قالالة  هدمحمهالالة  وبهشالالا كة 
ف
ج ليثالالا    مالدمحمالالا  الهالال ته  ره الالة و هالالا  أ

ج
  تالال  قيولعالالا لههشالالا كة ف

الكيثدمحمالالة الالالتر

الالية  الال راممالالالة لغالالال اد راممالالالة اله  نتال الالا راممالالالة   اقدمحمالالالة  الالاللك ما  الالالر لالالالعدمحمب الهثالالالا  إل اليتال ال ص الالال ى   ج

 ....راممة ذي قا  راممة الهومب

  الالالالت مشالالالالا كا   ربدمحمالالالال
 
ا بواقالالالال  رهالالالالس دو   ربدمحمالالالالة مالالالالت ةالالالالهنعا الههه الالالالة المربدمحمالالالالة ال الالالالمودية  ضالالالالن ج ة مهالالالالتأ

 رهعو ية مت المربدمحمة الههه ة األ د دمحمة العاشهدمحمة والجطائ  والهغ ب. 

ا  هدمحمهة  ..صةا ة صىل مشا كة غتأ  ربدمحمة مت راممة بن هةا دمحما األمريكدمحمة لهيارصج

يت وو و،التم  له ا الالاا وقال  رضالما ره ال  الكيالوا واألو ا  الكيثدمحمالة المههدمحمالة صىل التإالوي   المهال   مالت ريالتأ

 .التيصص ال ق ا ألمياب الكيوا المههدمحمة

وع المه   ما كالةن لدمحمكالون لالوإل ون لال و كريهالة   تالل و ا تضالنتل لالمنايالة والهتالمالة 
وإل  يدمحمط ون ملا اله ج

ي.  هالل منالا    شيص ال دمحم   ئيس راممالة ديالاىل األلالتاذ الال كتو   كال  الهالنم   كالاس كالري  الهيالتر
ج
 مهثهة ف

  له كط الالا 
ت ر ولالال  نيالالا  الشالالك  والم  الالان لهالالا ق مالالل لنالالا مالالت ويالالادي بدمحمضالالاء و تجالالا مالاللا الهنجالالط الالاللي لالالتأ

  ا تإاء الهجته  لا تإاء واق  اله وا والمةب
ج
  يو تيإ ا ميتغاه ف



  د
 

  مالاللا المهالالب ليالال ف وو كههالالة وو 
ج
 ومالالت لالالاب  د الةضالالب ألمالالب الةضالالب  إالالو  شالالك ا لذالالب مالالت لالالام  ف

ف
ورتامالالا

  ازعالالالا  مالاللا الهنجالالط صىل النالالالو   هالالب وان كالالان   الالدمحمم
ج
 الةضالالب ف

ف
ا وو د هعالالال  وان كالالان ممنويالالا    هذالالال  رهدمحممالالا

   ةتي  بعا ويةو  منعا  يا األمب  يو   ا  اليضا ا وال وي
 ...وملا  ع  ا ل    ة ت  الكاقدمحمة التر

 وال وي  هدمحم   و  هل   وب كاتل...... 
 

 

  رئيس المؤتمر                                                                       

 أ.د اخالص علي حسين                                                                  

 مدير مركز ابحاث الطفولة واالمومة                                                                    
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 ال وىل  اإلو  التيصص  اله مج المه   اليامس اله ته  

  )نساؤنا وأطفالنا: ازمات مجتمعية وتحديات واقعية وتطلعات مستقبلية( 

  92/3/9299بتا يالالالالخ : 

 المؤتمراشكالية 

        
ر
  م  بعا الهجته  الم اف

  ر كب ذي وع  و إا ة مجتهمدمحمل ان اإلزما  والتي يا  التر
إل يي ج

  كا ا وإل زالا تع د ال دمحمان النةس   ش ب راص و تر 
الهجتهما  المربدمحمة  ش ب  اي ه  التر

  اور   مله الويو  والهمكا  
  لذب مت اله وا والمةب ه  التر

  والهميسج
ج
واإلرتهاع  والثإاف

  وي     هنل المةب مت  هوه كو ل ون ان 
  ت     هنعا اله وا مت  دمحماتعا وورودما اؤلن انج

والهما اا التر

  الميش ال ري  . ومت منا راء  صقامة  ملا اله ته  ؛صذ يياو  ان اورل ي تيا و
ن ييتأ لهمانج

ج لهوامهة  تاراتع  المههدمحمة لغدمحمة تول    هإاتع  المههدمحمة تثه نا وتإ ا ا  الجعود وي  نعض الكا ث أ

  الهجته  وتةليس  إا ة مجتهمدمحمة تمتج  ش ون المةولة وتمهماتعا اله تإكهدمحمة. 
ج
 ل و  اله وا ف

 اهداف المؤتمر

   إا ة اإلمتهاي لإضايا اله وا والمةب ود التعا لم ائا الكيث المه   الهيتهةة.  .1
 ال  وا لتيتج

ج قضايا اله وا والمةب وان كب وا   منع  مو ا م اس  .9 ج لةمهدمحمة اإل تكاط ب أ تمريف الكا ث أ

  الخ. 
ج
  واإلرتهاع  والثإاف

ج
  بنائل النةس  و الهم ف

ج
 لئلر  ف

  بناء الهجته . الي وج ب ؤية شا .3
ج
 مهة  ت مش و  اله وا الهمارصا وو  ما ف

 التمه  صىل  هو   ههدمحمة لذب الهش و  ب ؤية  ههدمحمة .  .4

 محاور المؤتمر

بوية والهجتهمدمحمة  ر اليناء النةس  
الهيو  األو  : ن ا  الي وب واإلزما  الثإا دمحمة واإلقتصادية والتر

 اإلرتهاع  لهه نه والمةب. 

  : مش
  اليدمحما والمهب. الهيو  الثانج

ج
  و  اله وا المامهة ورصاع اإلدوا  ف

  الوع  الصح  والتغلية ال هدمحمهة لالرسا والمةب. 
ج
 الهيو  الثالث : دو  اله وا ف

 الهيو  ال اب  : مش و  اله وا األ مهة والهمهإة وت ا دمحماتعا الهجتهمدمحمة

 الهيو  اليامس : اآل ا  ال هيدمحمة لمهالة األطةا 
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بوية واالجتماعية واثرها عىل  االزمات الصحية واالقتصادية والتر

 البناء النفسي للمرأة والطفل

 

 احالم احمد عيس

بية    -إستاذ مساعد   إلجامعة إلمستنرصية -كلية إلتر

 منى عىلي دعيج

بية  - دكتور إستاذ مساعد  إلجامعة إلمستنرصية -كلية إلتر

 

 الملخص

ي  إلمجتمع إذ إنه متكون من مجموعة من إإلفرإد وإإلرس     
 
إإلرسة هي إلنوإة إإلوىل ض

ي تجمعهم روإبط وعالقات دينية وإنسانية ولذإ فان إلخطوة إإلوىل لبناء إلمجتمع 
إلتر

هو إلسصي لبناء إرسة  إلمشكالتوديمومته وتحقيق تنمية مستدإمة وحمايته من 

ي تساعد عىل ذلك بشكل سليم وخاصة إإلهتمام 
صالحة وإيجاد إلنظم وإلقوإني   إلتر

بية هي إلعمل إلذي  بية وإلتنشا إلصحيح فالتر ي إلتر
 
وإلرعاية بالمرأة إلن لها إلدور إلكبت  ض

يساعد إلكائن إلحي عىل إن ينمي إستعدإدإته إلجسمية وإإلخالقية من إجل إنجاز 

تب عىل إلوإلدين جملة من مه مته إإلنسانية مما إستطاع إىل ذلك سبيال ,ولذإ يتر

ي مرإعاتها من إجل إعدإد إإلبناء إعدإدإ فكريا" وعاطفيا" وسلوكيا" 
إلحقوق ينبص 

ي إلحياة ,ولقد إوجب إإلسالم حسن تربية إإلبناء من 
 
منسجما" مع إلمنهج إإللهي ض

م إلفرد إجل إعدإدهم لحياة إرسية صالحة وعال قات إجتماعية متوإزنة وإن يلتر 

ي حياته ,وبناء عىل حرص إإلسالم 
 
ي تضمنت إلخت  وإلصالح ض

بمقومات إلدينية ,وإلتر

ي عن 
ي وإلذهت 

عىل كرإمة إإلنسان وعزته فقد إكد إلقرإن عىل تقويم إلسلوك إلحيائ 

ي إل 
و  الءمتتإلعادإت إإلجتماعية إلجاهلية كعبادة إإلصنام وكثت  من إلسلوك إلتر

إل يمكن إن ينظر  إلحروب وإإلزماتمن  إلمرأة وإلطفل إنسانية إإلنسان إن حماية 

علية كجهد مستقل ومنفصل عن حماية عموم إفرإد إلمجتمع ,وإنما هو جهد يتكامل 

إمج  ي إطار إلتر
 
مع إلجهد إلعام لتحقيق إلتحوإلت إإلجتماعية وإإلقتصادية وإلثقافية ض

ي تعتمدها إل
من هنا جاء إلتساؤل  دولة من إجل تحقيق إلتنمية إلشاملةوإلخطط إلتر

ي تركتها إإلزمات إلصحية وإإلقتصادية عىل إلبناء إلنفدي إلمطروح 
ماهي إإلثار إلتر

وإإلجتماشي للمرأة وإلطفل ؟ كانت إإلجابة عىل إلسؤإل من خالل إلمحاور إإلساسية 

ي إلبحث ولذإ سوف يتناول إلبحث إهم إلوسا
 
ي وضعت ض

ئل إإلجتماعية لحماية إلتر

إإلطفال و إلشباب  و رعاية إإلمومة وإلطفولة ,وإإلهتمام بالمرأة ودرإسة إمكانية 
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ي إلمجتمع وتأثت  جائحة كورونا عىل إإلوضاع إإلجتماعية وماهي إثار كتطورها وم
 
انتها ض

 .إلتباعد إإلجتماشي 

  Abstract   

     The family is the first nucleus in society, as it is made up of a 

group of individuals and families that are united by religious and 

human ties and relations. Therefore, the first step to building and 

sustaining society, achieving sustainable development and 

protecting it from deviation is to seek to build a good family and 

find systems and laws that help in that in a proper manner, 

especially attention and care. In women, because they have a great 

role in education and proper upbringing. Education is the work that 

helps a living being to develop his physical and moral preparations 

in order to accomplish his human mission, which he was able to do 

as a way. Therefore, parents have a set of rights that should be 

observed in order to prepare their children intellectually and 

emotionally. Behaviorally “consistent” with the divine approach to 

life, and Islam enjoins the good education of children in order to 

prepare them for a good family life and balanced social relations, 

and for the individual to adhere to religious principles, which 

included goodness and righteousness in his life, and based on 

Islam’s keenness on human dignity and honor, the Qur’an 

emphasized On straightening the physical and mental behavior 

from pre-Islamic social customs such as idolatry and many 

behaviors that are not compatible with the humanity of man if he 

protects him. What children and youth from delinquency and 

exploitation can be seen as an independent and separate effort from 

protecting the general members of society, but rather as an effort 

that integrates with the general effort to achieve social, economic 

and cultural transformations within the framework of programs and 

plans adopted by the state in order to achieve comprehensive 

development From here came the question posed: What The effects 

of health and economic crises on the psychological and social 

structure of women and children? The answer to the question was 

through the main axes that were developed in the research. 

Therefore, the research will address the most important social 

means to protect children and youth, care for mothers and children, 
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care for women and study the possibility of their development and 

safety in society, the impact of the Corona pandemic on social 

conditions, and what are the effects of social distancing.  

 مشكلة البحث

ي تركتها إإلزمات إلصحية وإإلقتصادية عىل إلبناء إلنفدي وإإلجتماشي 
ماهي إإلثار إلتر

 للمرأة وإلطفل ؟

 فرضية البحث 

تركت إلحروب وإإلوبئة أثار إقتصادية وإجتماعية شلت جوإنب إلحياة بما فيها إلبناء 

 إلنفدي وإإلجتماشي للمرأة وإلطفل 

 هدف البحث 

إلدرإسة بدرجة أساسية عىل تحديد علمي دقيق بالوصف وإلتحليل إنصب هدف 

ي إوجدها إإلوبئة وإلحروب من إزمات وخاصة 
وإإلستنتاج إىل حل بعض إلمشكالت إلتر

وس.   إلحالة إلنفسية بسبب إلتباعد إإلجتماشي إلذي خلفه إلفت 

 هيكلية البحث 

 محاور اساسية :  ثالثة تضمن البحث 

 ة رعاية إإلمومة وإلطفول -7

ي إلمجتمع  -2
 
 إلمرأة ومكانتها ض

 ,وإثار إلتباعد إإلجتماشي .  عىل إإلوضاع إإلجتماعيةجائحة كورونا تأثت   -3

 

 منهجية البحث 

ي بتحليل إلوسائل إإلجتماعية
وإثار إلتباعد  إتبعت إلباحثة منهج إلتحليل إلوصط 

ي  إإلجتماشي 
 
 . إلتأثت  إلنفدي عىل إلمرأة وإلطفل ودورها ض

 رعاية االمومة والطفولة  األولالمحور  

ي تربية 
 
إزإ بدور إلمرأة ض يعة إإلسالمية من عناية خاصة باألرسة وإعتر  إما بما إولته إلشر إلتر 

إلطفل وإلرعاية إلوإجبة لألبناء وإنطالقا من إن إلعائلة هي إلخلية إإلوىل للمجتمع 

بصالحها يصلح إلمجتمع ,وبعنادها يدب إىل إلمجتمع إخطر إإلنحرإف و إإلجرإم 

بية إلسليمة ل ألطفال وإلعالقات إلزوجية إلحسنة هما إلمقومان إإلساسيان .إلتر

لسالمة إلعائلة وحماية إإلطفال من إإلنحرإف وإستغالل وتنشئتهم تنشئة صالحة 

ونقل إلصفات إإلجتماعية إلموروثة وإلمكتسبة من جيل إىل إخر . وجميع دساتت  
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ي قوإنينها عىل رعاية إإلمومة وحماية إ
 
لطفولة ولما كانت إلدول إلعربية تتفق ض

إلعالقات إإلرسية هي إإلقوى إلعالقات إإلجتماعية ,لذإ نجد إن قوإني   إلعقوبات 

ي 
إت إإلفعال إلتر إ لتحريم عشر ي إولت إهتماما متمت  

ر
إلعربية ومنها قانون إلعقوبات إلعرإض

تهدد وحدة إإلرسة إو تست   إىل خصائص إإلمومة إو تهدد برإءة إلطفولة إو تضعف 

معنويات إلشباب ,ومن تلك إلجرإئم زنا إلزوجة إجرإء عقد زوإج باطل ,هجر  طاقات إو 

إلعائلة ,تعريض إلصغار للخطر ,إإلقناع عن إدإء إلنفقة إلوإجبة للزوجة لو إلحد 

ها من إلجرإئم .وبما  إإلصول وإلفروع ,موإقعة إلمحارم ,إإلجهاض ,خطف إلمولود ,وغت 

تدفعه ألشياعها سلوك قد يكون ضارإ به  إو  إن للطفل دوإفع بدإئية وغرإئز فطرية

ه فانه يجب عىل إلوإلدين تهذيب هذه إلدوإفع وتعديلها عىل إلنحو إلذي يفيد  تعبت 

(.إن 1صاحبها وإإلخرين فيكون بذلك إنسان نافعا لنفسه ولعائلته وللمجتمع برمته )

ف إإلمومة وهي متقدمو عىل إلرجل بهذإ إل ف ,وإن إول إلمرأة خصها هللا تعاىل رسر شر

ي طفال صالحا ,وإذإ كانت  مدرسة يتعلم منها إلطفل هو حضن إإلم , وإإلم إلصالحة ترئر

ي إحضان هذه إإلم ,إلن إلعالقة 
 
إإلم منحرفه إل سامح هللا سوف ينشا إلطفل منحرفا ض

ي إحضان إإلم فان كل ما 
 
ي تربط إإلطفال باألم دونها إي عالقة إخرئ ,وما دإموإ ض

إلتر

ون إلية من خاللها ,وإن كالم يفكرون ب ي إإلم ,وينرص 
 
ه وكل ما يتطلعون إلية يتلخص ض

ي إإلطفال ,وسوف ينشا إلطفل عىل تللك إإلخالق 
 
إ ض ك تأثت 

إإلم وإخالقها وإفعالها تتر

ي هي إسم من يقلد )
 (.2وإإلفعال بوذي من تقليده إلمه إلتر

ي مجال رعاية     
 
إإلمومة وحماية إلطفولة وعىل إلدولة إن تصنع إهدإفا محددة ض

 :وضمان حماية إإلرسة من خالل وسائل متعددة منها

ي إلمساعدة وإلرعاية خاصتي   ,وينعم كل طفل بنفس  -1
 
لألمومة وإلطفولة إلحق ض

شي )
شي إم غت  رسر

 (.3إلحماية إإلجتماعية سوإء كانت وإلدتهم عىل رباط رسر

 وإلطفولة . إلعمل عىل تغطية إلبالد بمرإكز صحية لرعاية إإلمومة  -2

إجرإء إلفحوصات إلطبية عىل إلرإغبي   بالزوإج للتأكد من إهليتهم وسالمتهم  -3

 إلصحية وتزويدهم بشهادإت صحية تأكد ذلك . 

تهيئة مرإكز صحية إلستقبال إلزوجات بغية إعدإدهن صحيا ونفسيا تمهدإ لتحمل  -4

 دورهن ومسؤولياتهن إلمستقبلية كأمهات . 

تلك إإلرس  األرسة صحيا ونفسيا وتفقد إحتياجاتإنشاء جمعيات نسائية تهتم ب -5

بوية .   إلمادية وإلمعنوية وإلتر

إنشاء مرإكز صحية لرعاية إلحوإمل وإلرضع وتتبع إحوإلهن بالفحوص إلدورية  -6

إمج إلغذإئية وإرشاد إإلم حول إلغذإء إلوإجب تناوله .   وإلتر

 عىل صحتهم تأكد من نموهم وإلحفاضإجرإء إلفحوص إلدورية عىل إإلطفال لل -7

إإلكثار من دور إلحضانة وإإليوإء وتزويدها بالمستلزمات إلمطلوبة من عناية  -8

ي .  إف طتر  وغذإء وإرسر

ي مختلف إلمرإحل إلدرإسية.  -9
 
 إإلهتمام بالصحة إلمدرسة للطلبة ض
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ي إلمعامل وإلمصانع دون إلسن  -11
 
يعات خاصة يمنع تشغيل إإلطفال ض إصدإر تشر

ي . 
 إلقانوئ 

ي 
ى

ي المجتمع {المحور الثان
ى

 }المرأة ومكانتها ف

بوية إل يمكن إن نحصن إإلطفال وإلشباب ضد      إإلزمات إلصحية وإإلقتصادية وإلتر

ي حياتها وإلنفسية 
 
ي إلوقت إإلكتر ض

ي إلمجتمع ألنها تقر 
 
ي بمكانة إلمرأة ض

مالم نعتت 

 مع إبنائها ,وبالتاىلي يكون لها تأثت  كبت  عىل سلوكهم وح
ياتهم ,لذلك باإلتصال إلمبارسر

ي إلمجتمع ,ويبدإ 
 
إلبد من تظافر إلجهود من إجل رفع وشي إلمرأة  ألهميتها ودورها ض

ي 
ي إلمجتمع برفع مستوإهن إلتعليمي وإلفت 

 
إإلهتمام بتأهيل إإلمهات لمسؤولياتهن ض

ي تمكنهن من إلقيام بهذإ إلدور عىل
وجه ,كما تحتاج  إكمل  وتزودهن بالمعارف إلتر

زوجها وإهلها ودعم إلمجتمع من خالل إلتنسيق بي   مختلف إلمرأة إىل دعم 

ي بشؤون إلمرأة )
ي تعت 

(.حظيت إلمرأة وعالقاتها إإلرسية وموقفها 4إلقطاعات إلتر

ي إلعمل وإإلنتاج 
 
إإلجتماشي وتحررها وتعلمها وتقديم إلخدمات لها ,ومشاركتها ض

حاب إلمكانة إلمادي للمجتمع ,باهتمام وإسع لدى طائفة من علماء إلدين إص

يحة من إلرجال بل  ي لم تقترص عىل هذه إلشر
إلمرموقة بي   طوإئفهم ,تلك إلمساندة إلتر

إئح خرى منها عىل سبيل إلمثال إلشعرإء وإإلدباء ) (إإل إن تلك إآلرإء 5تعددها إىل رسر

ة ,إذ عدها إلمحافظون خروجا عن إلتعاليم إإلسالمية وإستجابة  وإجهت عقبات كثت 

(.إل شك إن إلدين إإلسالمي إلحنيف جعل للمرأة مكانة 6للدعوإت إلعربية )وإضحة 

ة حيث ساوت بينها وبي   إلرجال من إلناحية إإلنسانية فهما بشر , وجعلها عىل  متمت  

يا إيها إلناس إنا } -قدم إلمساوإة إل فضل إلحدهما عىل إإلخر إإل بالتقوى قال تعاىل : 

ي وجعلناكم
شعوبا وقبائل لتعارفوإ إن إكرمكم عند هللا إتقاكم إن  خلقناكم من ذكر وإنت 

 (.7{)هللا عليم خبت  

ي إلقرإن قال رسول هللا )ص(:     
 
 -وحديث إلرسول إلكريم )ص(تأكيدإ عىل ما ورد ض

  }إنما إلنساء شقائق إلرجال {. 

ف للمرأة بالشخصية إلقانونية إلمستقلة قبل إلرجل تمام     ا وإإلسالم هو إول من إعتر

 (.8ووفقا لمنفعة إلمجتمع وعىل إساس إلتضامن بي   إفرإد إلمجتمع )

وتمتد إلمساوإة بي   إلرجل وإلمرأة لتشمل إلجزإء سوإء كان ثوإبا إم عقابا وإعس     

إلمرأة  إإلصلية إإلقتصادية إلكاملة كالرجل دون وصاية من إحد ,فضال عن إعطائها 

ي إلتعليم  إسوة بالرجل وقد
 
ي  إلحق ض

 
ي إلحياة إلعامة مع بقاء إلقيادة ض

 
إرهن إلمشاركة ض

ي إلمجتمع مشاركة 9إإلرسة بيد إلرجل )
 
(.ومن إلشوإهد إلتاريخية عىل مكانة إلمرأة ض

إف عىل شؤون إلدولة وترصيف  ي إإلرسر
 
نساء سومريات إزوإجهن إإلمرإء وإلحكام ض

إئب وتوزي    ع إإلرزإق وترؤس إلحفالت  ي إإلمور إلمالية وجمع إلرص 
 
وكان منهن كاهنات ض

ي مدينة )نفر(وإن ما 
 
ي هيئة إلمحلفي   إمام مجلس للقضاء ض

 
إلمسجد ومساهمات ض
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ي عرف بعرص)
ق.م(من إمثلة عديدة لما حوته تلك 562-615()نبوخذ نرص إلثائ 

ي حينها كحق إلتعليم وإدإرة 
 
إئع من حقوق للمرأة وإمتيازإت متقدمة ض إلقوإني   وإلشر

ها لهو دليل عىل إإلهتمام بالمرأة وإعطائها إلمكانة إلمرموقة إمالكها  إلخاصة بنفس

(.إلشك إن مشكلة تخلف إلمرأة إلعربية عىل وجه إلعموم وإلعرإق عىل وجه 11)

إلخصوص ثقافيا وإجتماعيا وإقتصاديا هي من إخطر مقومات إلنهضة إلعربية 

بية إلنشء ,وبنا  ة بمسائل إساسية كتر إرإ مبارسر ء إلمجتمع إلجديد إلمعارصة وترص  إرص 

ي إلخالقة .إن إلمرأة لن تحررها إلجمعيات إلنسوية  ,وإطالق طاقات إإلنسان إلعرئر

بالرغم من إهمية ما تؤديه فهذه إلجمعيات من إدوإر بل تتحرر من خالل تحرير 

ي وإإلجتماشي .وهذه إلخصائص 
 
إلمجتمع كله سياسيا وإقتصاديا وتتقدم بتقدمه إلثقاض

ي : توجب عىل جميع إإل 
 -جهزة إلمعينة إإلهتمام بها وباؤلمكان إيجازها كاإلئر

 إإلهتمام بتعليم إلمرأة .  -1

توفت  فرص إلعمل لها ومساوإتها بالحقوق إإلنسانية وإلمدنية و إإلقتصادية  -2

 وإلثقافية وإإلجتماعية . 

بوية  -3 ي رسم سياسة إإلجتماعية وإلتر
 
ي إدإرة إلمجتمع وض

 
إتاحة فرص إلمشاركة لها ض

 وإإلقتصادية . 

 المحور الثالث : تأثتر الجائحة عىل االوضاع االجتماعية  

ي بالدنا تسبب بخلق إزمات  إن حدوث إلكورونا     
 
يودي إىل شل إلحياة إإلقتصادية ض

ي 
 
غالء تودي بحياة إلكثت  من إلسكان نتيجة لقلة إلموإد إلغذإئية وردإءتها إن توفرت ض

ي  إإلسعار لذلك يضطر إلسكان إىل إكل ما يجدونه 11إإلسوإق )
 
(يقابلها إرتفاع كبت  ض

ضعف إلمناعة وعدم إستطاعتهم مقاومه إمامهم من موإد تالفه وبالتاىلي يودي إىل 

ت تزإمن مع إلفقر وإلبوس ومن ثم تكت   ي إنتشر
ه من إإلوبئة إلتر مرض إلكورونا وغت 

ي هذه إلظروف بسبب قلة إلموإد 12نسبة إلوفيات )
 
(كما كانت إإلسوإق تضطرب ض

ي 
 
إلغذإئية وتلف قسم كبت  من إلمحاصيل بسبب ما تتعرض له من حرإئق كما حدث ض

ي   دياىل وإلبرصة وبالتاىلي زإدت إسعار إلموإد إلغذإئية كما إرتفعت إسعار إإلدوية بسات

إء من إلفقرإء  وإإلعشاب إرتفاع ملحوظ وإزدإدت إرباح إلعطارين مقابل ضعف إلشر

ي وإلصحي 
إء إإلدوية وإإلغذية بسبب إنخفاض مستوإهم إلمعيدر لعدم قدرتهم عىل رسر

ي إلعرإق (با13فيصبحوإ طعما" لهذإ إلوباء )
 
لتاىلي تودي إإلوضاع إإلقتصادية إلسيئة ض

بسبب إلوباء إىل إنعدإم إإلمن وإنتشار إلظوإهر إإلجتماعية إلسيئة مثل  ظاهرة إلفساد 

ي إإلزقة وإلشوإرع ,فلم يعد إلشخص قادرإ عىل إلخروج من دإره بعد 
 
وإلشقة وإلسلب ض

ي  (هذإ كله يقابله إل مباإلت للمسؤولي   14صالة إلعشاء )
ي إلحاإلت إلخطرة إلتر

 
ض

إعات  ة إلت   يعيشها إلسكان وخاصة إصحاب إلحرف  وإإلجور إليومية إلنشغالهم بكت 

ي مرض كورونا وهجرت 
وإلرصإعات فيما بينهم وتأثر كذلك إلفالحي   خالل تفدر

 من غت  زرإعة مما 15إلقسم إإلخر للريف خشيه إإلصابة )
ي تبطر

(مما جعل إإلرإذ 

ي للفرد بسبب عدم وجود دخل كاف يؤثر سلبا" عىل إل
جانب إإلجتماشي وإلمعيدر
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ي من  
نتيجة توقف عمليات إلزرإعة كذلك إلحال بالنسبة للتجارة فأنها إصبحت تعائ 

كساد كبت  بسبب قلة إلبضائع إلوإردة وإلمصدرة وبسبب خشية إلتجار من إإلصابة 

ي للفرد كما 16بالوباء )
ي إلمستوى إلمعيدر

لم يقترص إلوباء عىل  (وهذإ إحد إسباب تدئ 

ة تعدإه إىل إإلغنياء ورجال إلدولة عىل إلرغم من تمتعهم بمستوى  إلطبقة إلفقت 

 .  (17إقتصادي وإجتماشي عال )

 تأثتر الوباء عىل الجانب النفسي واالقتصادي واالجتماعي 

ي    
 
إير 27ض ي بغدإد ، وتم  2121فتر

 
، تم ؤغالق إلمدإرس وإلجامعات ودور إلسينما ض

ى خالل ح ي ذلك إلتجمعات إلدينية إلكتر
 
ة إألخرى )بما ض ظر إلتجمعات إلعامة إلكبت 

ي إلمدن حتر 
 
ي  7رجب( ض

 
مارس. منع إلخوف من إلعدوى إلمشيعي   من دفن موتاهم ض

ي 
 
ي جميع أنحاء إلعرإق  .تم حظر إلتجمعات إلدينية ض

 
ي  13إلمجتمعات ض

 
مارس / آذإر ض

أبريل / نيسان ،  4تم فرضها بشكل صارم حتر حكومة ؤقليم كردستان ، ولكن لم ي

ي 
 
مارس / آذإر كانت مسؤولة عن ثلث  23و  21حيث تم إكتشاف أن تجمع جنازتي   ض

ي نفس إليوم ، وصلت كلمة للحكومة عن تجمع 
 
ي مدينة أربيل. ض

 
جميع إلحاإلت ض

ي قرية دإرإتو إلقريبة ، مما أدى ؤىل إضطرإر سكان زري
 
ي آخر ض

ي ؤىل جنازة غت  قانوئ 
فائ 

(وبالتاىلي كان لها تأثت  كبت  عىل تدهور إلحياة إإلجتماعية 18ؤغالق إلقرية نتيجة لذلك.)

ي إلمناطق إلشمالية وإنما شملت جميع مناطق إلعرإق وخاصة إلعاصمة 
 
ليس فقط ض

وس وهنا يجب أن نستدشي مفهومات مهمة، مثل  إلرتفاع نسب إإلصابة بالفت 

إم، كل هذه يجب أن نستدعيها إآلن، إلمسؤولية إإلجتماعية، وإلو  ، وإإللتر  ي
ر
إجب إألخالض

 أن هناك قطاعات عريضة من شعوب 
ٌ
ويجب عىل إلشعوب كلها أن تستدعيها. صحيح

ي فيها مستويات من إلتعليم إلمنخفض 
إل تشعر بالمسؤولية، بخاصة إلشعوب إلتر

ي يحرص عليها إؤلنسان، 
حتر وإن ضحى وإألمية وإإلهتمام بلقمة إلعيش إليومية إلتر

 من إلمسؤولية 
ً
 أن نهت   قدرإ

ً
بحياته، صحيح أن هذه إألمور موجودة، لكن علينا دإئما

ي من إلدول، ومن إلحكومات، 
ر
 من إلشعور إلعام بالوإجب إألخالض

ً
إإلجتماعية، وقدرإ

ومن إلنخب إلسياسية، ومن إلقوى إلسياسية إلمختلفة، ومن إلقوى إلمدنية 

ي هذإ إلمختلفة، ورجال إألعم
 
ي أن يظهر ض

ي إلمهم، إلذي ينبص 
ال إلذين لهم إلدور إلوطت 

ة من إلدعم  ي إلموإطنون إلعاديون إلذين تقع عليهم مسؤولية كبت 
إلوقت، ثم يأئر

 وإلمساندة. 

إكة إلذي يجب أن يؤسس لفكرة إلمستقبل، فال سبيل ؤىل        وهنا يحرص  مفهوم إلشر

إكة قوية تقوم عىل  (.19مبدأ إلمسؤولية إإلجتماعية.) مجتمع قويى من دون رسر

  اثار التباعد االجتماعي 

إلتباعد إإلجتماشي هو تجنب إلتجمعات وإإلتصال إلوثيق باألخرين ويعتتر مهم     

وس وتفادي إرهاق نظم لرعاية إلصحية وكذلك حمايتها من  ة إنتشار إلفت  لإلبطاء وتت 
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ي حال إرتفاع معدإلت إإلصابة إىل مستوى
 
 إل يمكن إلتعامل معه بكفاءة .  إإلنهيار ض

يذكر إؤلنسان بضعفه وأن كل نجاحاته إلعلمية وصعوده للقمر « كورونا»

ي وجاهتها وأن إلعقل 
 
ة إلباهرة ومسار عقلنته للعالم مشكوك ض وإإلكتشافات إلعلميى

وسات قبل أن يجد إللقاح لها تجعله  ي تغيب عنه أشياء وتقلب له أحوإله فت  إلبشر

ي إلفرد يدرك 
 
 وأن طحالب غت  معلنة يمكن أن تظهر وتتحكم ض

ً
محدوديته أوال

 (.21وإلمجتمع)

ي     
ي هذه إللحظة من تاري    خ إلمجتمع إلحدإئ 

 
وس إلمخيف ض كذلك فإن هذإ إلفت 

ي حيث ؤن لسان حال  يوجههتكشف عن إمتحان عست  
يقول: « كورونا»إؤلنسائ 

يد وإلتوترإ ي مظاهره إلمقنعة حروب إؤلنسان ضد إؤلنسان وإلتشر
 
ت وإإلستعمار ض

. بل ؤن إلتسابق نحو إلتسلح وإستخدإم موإد مدمرة  ي
 مت 
ً
إلجديدة ليست أكت  بطشا

ة لألمرإض إلمزمنة قد أربك إلطبيعة فأربكت بدورها من  لألرض وإؤلنسانية ونارسر

ال أو لقاح وإٍق من إلوباء لمدة عام أو يزيد حسب  (.21أربكها) ومع غياب عالج فعى

وس  تق  من عودة فت 
ً
ر فيه إلوكالة إيضا

ى
ي وقت تحذ

 
ديرإت وكالة إلصحة إلعالمية، وض

ي بقاع إألرض 
 
ي إلجميع ض

، بطر كورونا عند تخفيف إؤلجرإءإت أو إإلنفتاح إإلجتماشي

ي حالة ترقب وإنتظار مع كل ما قد يؤول إليه ذلك إلسبات 
 
ي بيوتهم ض

 
إلمختلفة إرسى ض

ي من تبعات إقتصادية قاسي ة وترإكمات إجتماعية ونفسية مجهولة إلعوإقب إلبشر

ة زمنية ويمس جميع فئات إلشعب بما فيها  ىلي لفتر
 عندما يمتد إلحجر إلمت  

ً
خصوصا

ي تعيش عىل قوتها إليومي وهذإ بحد ذإته يستوجب وقفة 
ة إلتر إئح إلمجتمع إلفقت  رسر

 (22ؤنسانية مسؤولة)

ي معظم إلدول إألخرى من إلعا   
 
ي إلمغرب، كما ض

 
لم، تم فرض عزل صحي ؤجباري ض

ي ساعات معينة؛ وذلك بشكل مبكر سعيا للحد من إنتشار أكتر للوباء.  تجوإل وحظر 
 
ض

وإلوإقع أن هذإ إلقرإر إستجابة لسياسة ُمَعولمة وضعتها "إلمنظمة إلعالمية للصحة"، 

؛  ي وإلعزل إلدإخىلي ي تطالب كل دولة بتطبيق إلعزل إلخارجر
وهي إلسياسة إلصحية إلتر

وس كورونا،  إد وتصدير فت   إلدول لكي إتوقف إستت 
ي وقف تنقل إلبشر بي  

فاألول يعت 

ل  ي إلمت  
 
ي إلحد من حركية إلموإطني   دإخل أوطانهم من خالل إلبقاء ض

ي إلثائ 
فيما يعت 

( وتقليص إلخروج ؤىل إألماكن إلعامة distanciation socialeوإلتباعد إإلجتماشي )

إرس وإلجامعات وإللجوء ؤىل إلعمل وإلتعليم عتر ومنع إلتجمعات وإغالق إلمد

نيت )قدر إؤلمكان(. ؤنها سياسة عمومية عمودية أملتها "إلمنظمة إلعالمية  إؤلنتر

للصحة" عىل كل إلدول وفرضتها إلكثت  من إلدول عىل موإطنيها، هدفها إألساس 

وس وأقل عدد ممكن من إلوفيات  تحقيق أقل عدد ممكن من إؤلصابات بالفت 

ي إلبيت" حفاظا عىل صحته 
 
وس. وأصبح إلمطلوب من كل موإطن "إلبقاء ض بالفت 

، يصبح كل فرد  إلشخصية وعىل صحة أفرإد أرسته وعىل صحة إلمجتمع ككل. وبالتاىلي

(. ي
ي وموإطنائر

با بوشي وطت 
َ
 (23مسؤوإل عىل صحة إلجميع، ومطال
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 الفئات االكتر عرضه للتأثر بسبب التباعد االجتماعي 

ي جامعة إريزونا إإلمريكية إن هنالك تنوعا     
 
حسب ما وضح إلعالم كريس سيجرين ض

ي قدرة إلناس عىل إلتعامل مع إلعزلة إإلجتماعية وإلشعور بالتوتر قائال إنه من إلمهم 
 
ض

إن نتذكر إنه ليس كل من يخوض إإلزمه إلحالية يكون بمستوى إلصحة إلعقلية ذإتها 

ي بالفعل من مشكالت مع إلقلق إإلجتماشي مستندإ عىل إن إلشخص إلذي يع
ائ 

ها من إلمشكالت إلصحية  وإإلكتئاب وإلشعور بالوحدة وتعازي إلمخدرإت إو غت 

ي .إن جائحة   سيكون إكت  عرضة للتأثر  بإجرإءإت إلتباعد إإلجتماشي عىل نحو سلتر

ي إلوقت إلحارص  
 
ي تحدق بالصحة إلعامة ض

كورونا قد تكون إخطر إلتحديات إلتر

قول ))هولت لونستاد(( إن إلناس من جميع إإلعمار معرضون لألثار إلسيئة للعزلة .وت

إإلجتماعية وإلوحدة .لكن تقرير صدر حديثا عن إإلكاديمية إلوطنية  للعلوم إإلمريكية 

ي تجعل كبار  –شاركت هولت 
ي تأليفه ,سلط إلضوء عىل بعض إإلسباب إلتر

 
لونستاد ض

ثر باألزمة .كفقدإن إإلجوإء إإلرسية وإإلفتقار إىل إلسن هم إلفئة إإلكت  عرضة لتأ

ي قد تعوق إلتفاعل  مع 
إإلصدقاء وإإلصابة باألمرإض إلمزمنة وإإلعاقات إلحسية وإلتر

ي مثل هذه 
 
ورة تأزر إإلرس ض ي رص  ي هت 

إإلخرين مثل  فقدإن إلسمع وإلبرص ويوكد هائ 

تتحمل إلكثت  من إإلوقات إلصحية وخاصة إن إلمرأة إلعاملة وإلزوجة حاليا 

ل  ي إلمت  
 
ورة تقديم إلمساعدة لألمهات وإلزوجات ض إلضغوطات لذإ شدد عىل رص 

ي إثناء جائحة  
 
ي ومدى تأثرهم إلنفدي ض  بالقطاع إلطتر

وإظهار إلتقدير لهن وعن إلعاملي  

ي حال حرب لن يكون لديهم وقت لمرإعات حاإلتهم 
 
كورونا حيث إنهم يكونون ض

.لذإ يجب دعمهم وتشجيعهم معنويا من خالل إلتصفيق لهم إلنفسية بعد هذه إإلزمه 

ي عرإقنا إلحبيب لدعم إلكوإدر إلطبية ورفع 
 
إو إإلناشيد إلوطنية لدعمهم كما فعلنا ض

ي إنحاء إلمنطقة سيجدون 
 
إلحالة إلمعنوية وإلنفسية لمرذ  كورونا. فأن إلناس ض

كة حتر وإن كانت مو  ي سبال" جديدة لتسخت  إنسانيتهم إلمشتر
وس تقر  إجهة إلفت 

منهم إن يتباعدوإ بأجسادهم ,ومع إرتقائنا إىل مستوى هذإ إلتحدي سنحذو حذوهم 

وسنعمل معا" لمكافحة إلجائحة وبناء روإبط إقوى تبطر وتدوم للتكاتف وإلتضامن 

(.24)  

ي إلبيت يظل إلحل إلوحيد أمام إلجائحة إلرإهنة، لكنه يدعم    
 
من إلوإضح أن إلبقاء ض

، ويمكن أن يؤدي ؤىل إحتجاجات وتمردإت؛ ألن إلالم ي ساوإة ويؤجج إلغضب إلشعتر

ي إلدول 
 
ي إلبيت، إل يمكن أن ينجح ض

 
. فالبقاء ض تفعيله ؤشكاىلي وليس باألمر إلهي  

ة بذلك إلمسلسل وفيه.  إئح إإلجتماعية إلفقت  إك إلشر ة، ؤإل ؤذإ تم ؤقناع وإرسر إلفقت 

إئح تكسب قوتها يوميا وبشكل غت  منتظم بفضل نشاطها دإخل إقتصاد غت   فتلك إلشر

ي منعهم من 
ي إلبيت يعت 

 
إئح بالبقاء ض مهيكل؛ معت  ذلك أن مطالبة أفرإد تلك إلشر

ة قادرة عىل سد هذه  . فهل كل إلدول إلفقت  إلعمل ومن إلبحث عن إلكسب إليومي

ج إلثغرة؟ هل تستطيع كل تلك إلدول ؤعانة كل موإطنيها إلفقرإء إلمتوإجدين خار 
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إف  ي إلبيت؟ بالنسبة للمغرب، إل بد من إإلعتر
 
إل ض إإلقتصاد إلمهيكل من أجل إإلعتر 

ي هذإ إلصدد وإلتنويه بها)
 
 (25بالمجهودإت إلمبذولة ض

 التفاؤل ودوره للخروج من االزمة 

للخروج ناجي   من ظروف إلتباعد إإلجتماشي إو لنقل تلك إلعزلة إإللزإمية لمدة    

ي  ((عىل إننا نحتاج إىل إلهدوء وإإلستعدإد وإلنفدي إي إلقدرة عىل إسابيع يشدد ))هت 

تغيت  إلموإقف وإإلجرإءإت إلوإجب إتخاذها عند ظهور إحدإث جديدة إو غت  متوقعة 

وتتيح لنا هذه إلمهارة إلتعامل بسهولة  إكتر مع إإلزمات وإلموإقف إلصعبة دون 

إت طويله من إلزمن يتمتع إلبشر با لمرونة إلنفسية عىل نحو ملحوظ إلحاجة إىل فتر

ية إإلن  ي إلبشر فقد عائ  بعض إإلفرإد من موإقف وظروف حياة إسوء بكثت  مما يعتر

بال شك .مع ذلك إستطاعوإ إلتغلب عىل إإلمر إلعودة إىل ما كانت عليه طبيعتهم قبل 

ل مرورهم باألزمة مثال لذلك يشت  ))سيغرين ((إىل درإسة حالة لسجناء إمريكيي   خال

ة شديدة إلصعوبة تسم إقفاص  ي زنادين صغت 
 
حرب فيتنام إذ جرى عقابهم بالحبس ض

إلنمر وإحيانا إخرى بأحوإض من إلماء حتر إذقانهم ولمدة طويلة وكانت إحدى 

ي تنبأت لصحتهم إلنفسية عىل إلمدى إلطويل هي مدى إلشعور بالتفائل 
إلمقاربات إلتر

ر عن مدى سوء إإلمور سيبقون عىل قيد فالسجناء إلذين إعتقدوإ إنه بغض إلنظ

ي وقت إلحق 
 
ي إلنهاية وإضحو بصحة نفسية إفضل ض

 
إلحياة وسيفوز بلدهم بالحرب ض

 (26من حياتهم )

 االستنتاجات 

ي بقضايا إلمرأة ومن جوإنب عديدة .  -1
 
 عدم إإلهتمام إلكاض

 إلطفل من إلحروب وإإلوبئة إلمرأة  عدم وجود دور رعاية متكاملة ومتطورة تحمي  -2

إلكبت وإلحالة إلنفسية إدت إىل تدهور حالة إلفرد بسبب إلعزلة إإلجتماعية  -3

 وعدم إلتعبت  عن مشاعر إلغضب 

ي تهدد إلتضامن إإلجتماشي وتزيد من إإلزمات  -4
تعقيد إإلمر بسبب إلعزلة إلتر

 وإلمشاكل إلنفسية وإلصحية للمرأة وإلطفل . 

 التوصيات

ي قد تودي إىل زيادة إإلحساس بالهلع. إلتقليل من  -1
 إلتعرض لألخبار إلسلبية ,إلتر

 إإلبتعاد عن إإلشخاص إلسلبيي   وعن إلتوتر.  -2

إلتعبت  عن مشاعر إلغضب وإإلإلم إلن إلكبت قد يؤدي إىل إإلكتئاب إو زيادة  -3

ي قد تظهر إثارها إإلن . 
 إإلمرإض إلنفسية إلتر

ة . محاولة تعلم هوإيات جديدة إو خلق روتي    -4  جديد حتر إنتهاء هذه إلفتر

بية  -5 ي إإلمور إإلجتماعية وتربية إإلوإلد إلتر
 
إإلهتمام بأمور إلمرأة وإعطائها إإلولوية ض

 إلصحيحة . 
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إم بأحكام  -6 ي وتبصت  إإلباء وإإلمهات باإللتر 
ي إلمجال إلديت 

 
إلقيام باألمور إلتوعوية ض

ي نفوس إبنائهم. 
 
سيخها ض يعة إإلسالمية لتر  وتعاليم إلشر

ي إلالئق   -7
تامي   رعاية سليمة للمرأة وإلطفل وإلعمل عىل توفت  إلمستوى إلمعاخر

ي لدخول هذه إلعوإئل إىل إلحد 
ألبناء إلعوإئل إلمعوزة ,ورفع إلمستوى إلمتدئ 

ورية لألرسة .   يمكنها من توفت  إحتياجاتها إلرص 
 إإلدئ 

 المصادر

ي ,ص -1
 .34إكرم نشأت إبرإهيم ,علم إإلجتماع إلجنائ 

ي ,مجلة إلشهيد ,إلعدد  -2
,سنة 157شذررإت من فكر إإلمام إلخميت 

 .25,ص1982

ي 2) -3
 
(إإلمم إلمتحدة ,إإلعالن إلعالمي لحقوق إإلنسان إلصادر ض

ين ,إلفقرة إلثانية . 11/12/1948  ,إلمادة إلخامسة وإلعشر

م,إصدإر 1993لحياة إفضل ,إلنسخة إلعرإقية لكتاب حقائق للحياة ,بغدإد, -4

ي إلعرإق بالتعاون مع 
 
 إليونيسفهيئة رعاية إلطفولة ض

ي هذإ إلمجال هما  -5
 
من إبرز إلشعرإء إللذين إل يمكن إغفال موإقفهم إلشجاعة ض

ي إلزهاوي ,فاألخت  يعد م
ر
ي وجميل صدض

 
إن معروف إلرصاض ن شاعرإ إلعرإق إلكبت 

ي 
 
ي فتح إول مدرسة لإلناث ض

 
مقدمة إلمدإفعي   عن تعليم إلمرأة ,كان دوره كبت  ض

ي 
, كما إنه إول من طرح 1899إلعهد إلعثمائ  ي وهي مدرسة إناث رشدي مكتتر

ي مرص 
 
ت ض ي نشر

ي مقالته إلتر
 
,كماإن إغلب 1911فكرة تحرير إلمرأة إلعرإقية ض

يود إإلجتماعية  للمزيد ينظر قصائده تدعوإ إىل تحرير إلمرأة وتخليصها من إلق

وت ,منشورإت دإر  عبد إلحميد إلرشودي, إلزهاوي درإسات ونصوص ,بت 

 .373مكتبة إلحياة,ص

ي  -6
وت ,دإر إلكتاب إللبنائ  ي ,بت  ي إإلدب إلعرئر

 
كاظم حطيط ,إعالم وروإد ض

 .344,د.ت,ص

 .13إلقرإن إلكريم ,سورة إلحجرإت ,إآلية  -7

-14طورها, مضامينها ,حمايتها ,بغدإد,صرياض عزيز هادي ,حقوق إإلنسان ,ت -8

15. 

ي  -9
 
مت  حمدي حكمت ,حقوق إإلنسان عند مفكري إلعقد إإلجتماشي ,درإسة ض

فكر هوبزولك  وروسو ,رسالة ماجستت  غت  منشورة ,جامعة بغدإد ,كلية إلعلوم 

 .11,ص2112إلسياسية,

 .16,ص2116حافظ علوإن إلدليمي ,حقوق إإلنسان ,بغدإد, -11

تحقيق عماد   1118إلبرصي ,مطالع إلسعود تاري    خ إلعرإق  عثمان بن سند  -11

 . 75,ص 1991عبد إلسالم روؤف ,بغدإد ,

 2,ترجمة جعفر إلخياط ,ط 1834جيمس بيىلي فريزر :رحلة فريزر إىل بغدإد , -12

 . 45,ص 2114,
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وت  6,ج 1831- 1741عباس إلعزإوي ,تاري    خ إلعرإق بي   إحتاللي    -13 ,بت 

 .211, ص 2119,

ة سعاد إلعمري  -14 ي إلقرون إلخمسة إإلخت 
 
,بغدإد  كما وصفها إلسوإح إإلجانب ض

 .1954,ترجمة سعاد هادي إلعمري ,بغدإد ,

ي إلعرإق ,بغدإد , -15
 
 . 5, ص2117صفاء إحمد عىلي ,مشكلة إلمياه ض

 إلمصدر نفسه .  -16

 . 21عثمان بن سند إلبرصي ,مصدر سابق ,ص  -17

ي إلعرإق  -18
 
وس كورونا ض               2121جائحة فت 

ي إلعرإق رغم إإلضطرإب إلسياخي إزه -19
 
ر إلربيصي ,إإلحتجاجات مستمرة ض

ي إلكورونا, 
 .23/3/2121ومخاطر تفدر

ي إلجامعة إلتونسية,  -21
 
إمال موخ, شاعرة وكاتبة وأستاذة علم إإلجتماع ض

 م .  2121مارس  21 -ـه  1441رجب  25 -وإلحدإثة, إلجمعة « كورونا»

وس   -21 ي معركة إلتصدي لفت 
 
كورونا ,إلتباعد إإلجتماشي لن يقهر فريد بلحاج ,ض

 2121/ 4/ 1إلروإبط إإلنسانية ,بحث منشور عىل شبكة إلتوإصل إإلجتماشي ,

ي زمن إلكورونا إل دإشي للذعر ولكن إحذروإ  -22
 
إحمد حسن بلح ,إلهدوء إلنفدي ض

 . 2121/ 4/ 26,بحث منشور عىل شبكة إلتوإصل إإلجتماشي ,

ي وإلسياخي  ظور إلعلمي إوس إلزيد, جائحة كورونا من إلمن -23
وإؤلنسائ 

24/5/2121 

,سيكولوجية جائحة كورونا, -24  . 13/4/2121عبد إلصمد إلديالمي

وس كورونا ,مصدر سابق.  -25 ي معركة إلتصدي لفت 
 
 فريد بلحاج ,ض

 .13/4/2121سوسيولوجيا جائحة إلكورونا, عبد إلصمد إلديالمي , -26

  

 


