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  كانون االول   8العدد/  

 املقدمة:

الحكام   مارسه  له،  ال حدود  بظلم  البشرية  تاريخ  املحرومين يزخر  بحق  والطغاة  املستبدون 

هم الذين كانوا ينتفضون بين برهة واخرى لدعوة عبد   واملظلومين من بني اإلنسان. وان املظلومين 

بفضل  العدالة  نسيم  الناس  فيستنشق  الظلم  عروش  ضد  والصالحين  االنبياء  ذرية  من  صالح 

 تضحياتهم ومعاناتهم.

تف ما  واالستكبار  التفرعن  دائمة  ان  والخداع،  بيد  والقوة  املال  وبمساعدة  ثانية  تعود  ان  تأ 

 ليتبدد عبير العدالة وتزكم انوف طالب الحق والحقيقة.

عبر هذا الواقع املرير، واضافة الى نصيبها من هذا الظلم التاريخي، ابتليت املرأة )بوصفها نصف 

شريك كانت  زوجة،  بوصفها:  فاملرأة  جمعاء.  البشرية  بظلم  البشري(  همومه املجتمع  في  الرجل  ة 

في الكثير من االحيان بمفردها: خاصة   ودرعه في الباليا، بل كانت تتحمل اعباء املسؤولية  ومعاناته، 

 عندما كان ظلم الطغاة واملحن تودي بحياة زوجها.

يتم  ما  التقدير، إذ غالبا  بشأن او بمكانة تستحق  كله، لم تكن املرأة تحظى  وفضال عن ذلك 

 عنصرا ضعيفا، او في احسن االحوال كائنا يثير العطف والشفقة.  تجاهلها واعتبارها

االسرة من شر البنات.   سبيال إلنقاذ  فكما نعلم ان عرب الجاهلية كانوا يرون في "وأد البنات" 

)الى حد  الحقيقية  املرأة كرامتها ومكانتها  فيها  التي استعادت  وفيما عدا فترة صدر االسالم الوجيزة 

الشريفة، تراجعت مكانة املرأة ومنزلتها ثابتة مع تطورات ما( بوحي من القر  آن الكريم والسنة النبوية 

 الحياة التي تزامنت مع احياء التقاليد والنظم السابقة في صيغة الخالفة االسالمية.

عن االسالم قيودا جديدة على النساء،   املتخلفة  وبمرور الزمن، اوجدت التصورات  وبالتدريج 

واملتنسكين واملتحجرين. بقيت اثارها حتى في اوساط التقليديين   العقود االخيرة 

 

 مكانة املرأة وحقوقها في الدين االسالمي:

االوحال،   تلك  املرأة من  انتشل  لقد  في التاريخ.  سابقة  له  يكن  لم  بنحو  االسالم ا ملرأة  خدم 

في مدارج   ان تسمو  لها  واراد  في الجاهلية،  كانت عليه  وانقذها مما  ذات واكرمها  وجعلها  الكمال 

التي خص بها  التي يوليها االسالم للنساء تفوق العناية  رفيعة املستوى. ان العناية  شخصية مستقلة 

تربي  العظيمة  احضانها  في  ألن املرأة  اكبر  النساء  ان حق  اال   فللرجل حق على الشعوب،  الرجال. 
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نسان ايضا ولو جردت االمم من النساء رجاال شجعانا. القرآن الكريم يربي اإلنسان،  و املرأة تربي اإل

االسفل،   الى الدرك   وتتدنى  االنحطاط  الى  وتؤول  تهزم  االمم سوف  هذه  فأن  لإلنسان،  املربيات 

النساء هن الالتي يمنحن الشعوب القوة  والشجاعة ، ولقد شاركن في صدر االسالم في الحروب مع 

 الرجال ايضا.

ح وسطا في مسألة  االسالم عين حدا  وفي ثالثة  ان  اليها بشكل مختصر،  وسنشير  املرأة  قوق 

 مجاالت لنشاطاتها.

 املجال االول:

املرأة  ان تصل  الى اعلى مدارج   للمرأة، فمثال تستطيع  الروحي واملعنوي  النمو والتكامل  مجال 

{ املباركة  اآلية  هذه  القرآن الكريم  يذكر  لذا  تعالى.  والتقرب الى هللا  املعنوي  ِلِميَن  الكمال  سم
ُ م
امل ِإنَّ 

ابِ  َوالصَّ اِت 
َ
اِدق َوالصَّ اِدِقيَن  َوالصَّ اِنَتاِت 

َ
ق
م
َوال اِنِتيَن 

َ
ق
م
َوال ِمَناِت  ؤم

ُ م
َوامل ِمِنيَن  ؤم

ُ م
َوامل ِلَماِت  سم

ُ م
رِيَن  َوامل

اِئِميَن   َوالصَّ اِت 
َ
ق ِ
َتَصد 

ُ م
َوامل ِقيَن  ِ

َتَصد 
ُ م
َوامل اِشَعاِت 

َ
خ
م
َوال اِشِعيَن 

َ
خ
م
َوال اِبَراِت  اِئَماِت َوالصَّ َوالصَّ

 
ً
ِفَرة

م
َمغ ُهمم 

َ
ل  ُ َّللاَّ َعدَّ 

َ
أ اِكَراِت 

َّ
َوالذ ِثيًرا 

َ
ك  َ َّللاَّ اِكرِيَن 

َّ
َوالذ اِت 

َ
َحاِفظ

م
َوال ُروَجُهمم 

ُ
ف َحاِفِظيَن 

م
ًرا  َوال جم

َ
 َوأ

 "االحزاب"  {.(35)َعِظيًما  

 املجال الثاني:

هذا   ويتمثل  والعلمية،  والسياسية  النشاطات  االجتماعية  املرأة مكانتها  مجال  املجال بإعطاء 

اإلنسانية السامية للمساهمة في تقرير مصيرها وتحديد مستقبلها السياس ي والعلمي من خالل طلب  

للمرأة  العمل في املجتمع. وبهذا يكون  في سبيل هللا والسعي في كل ميادين  والجهاد  العلم والتدريس 

االقتص والنشاطات  االعمار  شؤون  في  ومتميز  فاعل  كافة دور  وعلى  والتنمية  والتخطيط  ادية، 

 املديات.

ومن الجدير بالذكر، ا ن املرأة في االسالم هي املالكة لثروتها ولها حق التصرف بها دون تدخل من 

املسألة قبل  قد سبقت العالم، حيث صرح االسالم بهذه  اقتصاديا  املرأة  احد، ا ي ان استقاللية 

عرّج عليها اال  قبل اربعين او خمسين سنة، وحتى ان بعض الدول  اربعة عشر قرنا. أما في أوربا فلم ي  

 لم تعط للمرأة استقاللها االقتصادي اال قبل سنين قليلة.

 املجال الثالث:

مجال االسرة، والذي يوضح دور املرأة بصفتها زوجة وراعية ألكبر مؤسسة حياتية حيث وضعت 

وال الوضوح  من  درجة  الى  وصلت  اسالمية  احكاما  بالعزة  لها  اإلنسان  يشعر  حتى  والرفعة  جالء 
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سواء أكانت  يراها ويواجهها، وقد اعطى االسالم اهمية خاصة للمرأة في كل االحوال  والفخر عندما 

.
ً
 زوجة، أم أما

واالكراه خالف  ان االجبار  على الزواج، حيث  اجبارها  وعدم  املناسب  الزوج  اختيار  فلها حق 

املجتمع اال سالمي بتنظيم عالقة الرجل واملرأة الشرع االسالمي، وقد راعت هذه اال  حكام مصلحة 

بحيث ال يظلم احدهما االخر.  وبشكل دقيق للغاية 

الغربية  للمرأة يفوق ظلم الثقافات االخرى، حيث تشير  ومن الجدير بالذكر ان ظلم الثقافة 

أي اهتمام لرأيها وال   االحصائيات  الى ان املرأة الغربية  تتعرض للظلم ضمن نطاق االسرة وال يوجد

مع  والجنسية  العاطفية  زوجها  عالقة  هو  الغربية  املرأة  تواجهه  ظلم  واكبر  لسعيها،  وال  لثروتها 

 االخريات من جهة والضرب وسوء املعاملة من جهة اخرى.

املرأة الغربية.  مما تقدم نستطيع اثبات حرية املرأة املسلمة وعبودية 

 بن ابي طالب عليه أفضل السالم واتم الصالة:وصدق موالنا امير املؤمنين علي 

 )املرأة ريحانة وليست بقهرمانة(

 

اقية:  الحالة االقتصادية للمرأة العر

والثقافية   السياسية  اصبحت اليوم تمتلك ثقال في الساحة  مما ال شك فيه ان املرأة العراقية 

من   طويلة  فترة  امتد  الظلم  من  عهد  بعد  واالجتماعية،  خاللها  واالقتصادية  من  حاول   الزمن 

االفعال   أسوأ  ممارسة  على  واجبرها  املستبد  نظامه   لصالح  القارورة  هذه  يستغل  ان  الطاغية 

أنها  الحرية(، متناسيا  باسم  واالنحراف  التحلل  )ثقافة  الغربية  للثقافة  لذكرها(، مقلدا  )المجال 

يمكن بيان الحالة االقتصادية  مسلمة او كتابية )اذا كانت مسيحية( وال يصح لها فعل ذلك. وبذلك 

 للمرأة العراقية من خالل املرحلتين االتيتين.

 أ.املرحلة االولى:   

وهي املرحلة املتمثلة بفترة النظام البائد: لقد عانت املرأة االمرين من ظلم النظام املقبور ونالت 

ال االصعدة،  كافة  وعلى  وانين  وحسرات  واضطهاد  ظلم  من  الرجل  عاناه  ما  سيما   اضعاف 

 االقتصادية منها ويمكن تلخيص الوضع االقتصادي للمرأة العراقية في تلك املرحلة كاالتي:

ومجهضا لقواها  1 املادية  يكون مجانيا من الناحية  زهيدة جدا ويكاد عملها  ـ كانت تعمل بأجور 

االسرية.  الجسدية ومدمرا ملسؤوليتها 
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وأسريا.ـ حاولت وبشتى االساليب تحمل الوضع، لكنها انها2  رت اقتصاديا 

)وحتى 3 الرواتب  قلة  بسبب  يشغلنها  التي  الوظائف  ترك  الى  النساء  أغلب  اضطرت  ـ 

 الرجال(،واالتجاه الى االعمال الحرة.

بأن  4 آنذاك  ومن  82, 75ـ لقد اثبتت االحصائيات  النساء اضطررن الى ترك الوظيفة،  % من 

ال نسبة  وان  وعليا(  )دنيا  مختلفة  تعليمية  حامالت   مستويات  )وخاصة  النساء  من  بها  يستهان 

الشهادات االولية والعليا( هاجرن للعمل خارج العراق وفي الدول العربية واالجنبية لتحسين وضعهن  

 االقتصادي.

ـ بسبب ضعف وهزالة القوانين الوضعية التي تتعلق بضمان حقوق املرأة في العيش الرغيد لها 5

املرأة تعاني وعدم الكفاية من ابسط متطلبات    وألسرتها آنذاك، صارت  من شغف العيش القاس ي 

والعلمي، من  االجتماعي  بمستواها  ال تليق  التي  االعمال  االمر الذي دعاها ملزاولة كثير من  الحياة، 

 اجل الحصول على الرزق الحالل ألسرتها.

االخر،  6 في  وانعدامه  املرافق  في بعض  العدالة  واعتماد معايير خاصة ـ بسبب اختالل  ميزان 

في كفتي ميزان الكرامة  نفسها  ان تضع  والعطاء، اضطرت املرأة العراقية  للكفاءة  املقبور  بالنظام 

الحقة ) ونعني بها االلتزام  االخالقي الديني الذي يصونها من االنزالقات غير املحدودة( والترف املادي  

 غير املشروع.

جاهدا على7 املقبور  النظام  بالتهديد    ـ لقد عمل  االبواب، مرة  وغلق  الشريفة  االيادي  تكبيل 

ومرة بفقدان االهل واالحبة وغيرها من اساليب الظلم االخرى التي كانت تقف حائال امام  والوعيد 

الكفاءات العلمية او اقتصار فرص الحصول على الشهادات العلمية على فئات خاصة دون غيرها، 

 ر النشر التي ال تروق لهم... الخ.وكبت حريات الفكر والصحافة وغلق دو 

 ومن هذا وذاك كان نصيب ا ملرأة االوفر دائما من كل تلك الظالمات.

ا روع فترات الصبا  1 لسنوات عديدة فضاع منها  ـ لقد عذبت املرأة وغيبت في سجون الطاغية 

او كثرة التعذيب او قهرا على انو   ثتها... الخ.وانشطها، ومنهن من زهقت روحها على اعواد املشانق 

الوطن كرها، حتى لم تعد لديهن الرغبة في العودة اليه، وقسم اخر  واخريات اجبرن على مغادرة 

ليشهد زمن سقوط  ال يروقه البقاء،  شوكة في عيون وافئدة من  تحمل كل هذا وذاك وبقي ليكون 

 الصنم االكبر ثم االصنام التابعين له بالخسران.
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ا2 البأس بها من  نسبة  وتحت ـ وهناك  سريا خلف جدران املنازل  نشاطا  اللواتي مارسن  لنساء 

.
ً
املباركة، تلك النشاطات والبرامج السرية التي دفعن ثمنها باهضا  السقوف االيمانية 

 ـ  لقد اصدر الطاغية آنذاك قوانين كثيرة ومجحفة بحق املرأة العراقية، نذكر منها االتي:3

في الكل    يات واملعاهد العراقية.أـ عدم قبول أبناء املعدومين 

 بـ  الفصل او االجبار على االستقالة لكل من لديه معدوم.

( يقل عن  ماال  خصم  ـ  للجامعات  15ج  التقديم  عند  املعدومين(  )ألبناء  املعدل  من  (درجة 

 واملعاهد.

اذا كتب تقرير حزبي ضد أي شخص وقد استغلت هذه   ـ الفصل او االجبار على االستقالة  د 

 التقارير أبشع استغالل.

كانت آنذاك تشكل  التي  التموينية  تزويدهم بفقرات الحصة  من  املعدومين  هـ ـ حرمان عوائل 

املنزل بع  د غياب الزوج واالخ والولد.العمود الفقري للعائلة العراقية، السيما املرأة املبتالة بإدارة 

والشارع   في الدائرة  واقتصاديا  واجتماعيا  نفسيا  )ذو قرابة بعيدة(  من لديه معدوم  وـ محاربة 

القذرة والتي ال تفتأ تبتز هذه العوائل ابشع ابتزاز  واملنطقة، بحيث يصبح بيته مزارا للرموز االمنية 

لطلبهم.مهددة اياها بشتى  االساليب املعروفة لديهم، آنذا  ك ان لم يستجيبوا 

زـ واخيرا وليس اخرا ومن الجدير بالذكر لقد شملت كافة االطياف واالعراق النسوية بهذا الظلم 

والطغيان. فمرحى للمربيات والفاطميات والزينبيات وهنيئا لهن التضحيات الجسام في اروقة سجون 

 الظالم.

 ب ـ املرحلة الثانية:

بفترة التحرير من نير البعثية    وهي املرحلة املتمثلة  واالن وبعيد  ما بعد سقوط الصنم املقبور 

ال حقوق لها وال مكانة تتميز بها لتشاطر اختها  والتي ارادت للمرأة ان تكون سلعة رخيصة  البغيضة 

وبما  النجيبة  العراقية  به ، واملطلوب من املرأة  ان تشاطر  لها  بما يحق  االجنبية  او زميلتها  العربية 

من صبر وايمان ان تأخذ دورها في عملية البناء لوضع اللبنات االخيرة لرص البنى التحتية   عرف عنها

لألسرة العراقية ومن ثم الوطن الغالي الذي طاملا انتظر ملسات اناملها الرقيقة ذات القوة والشجاعة 

سواها وذ  بها دون  تميزت  والتي  واالخالقية  الدينية  املقومات  اهمال  دون  ألن الدين  املتميزتين،  لك 

االن  . فنحن  وتعالى  بما شرعه هللا سبحانه  وحقوقها  لها كرامتها  الذي ضمن  االسالمي هو الوحيد 

القوة   نقاط  ليعزز  الوطنية  املسؤولية  يتحمل  واٍع  مؤمن  جيل  نحو  واعزها  الخطوات  اولى  نبدأ 
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الوضع االقتصادي  ويرفض كل من يدعو الى ظلم اإلنسان في هذا البلد الغالي. واذا تناولنا وبإي جاز 

 للمرأة العراقية، فيمكننا تلخيصه باالتي:

اكثر الحاجات  1 اقتناء  ـ اصبح سلم الرواتب اكثر معونة للمرأة العراقية العاملة وصار بإمكانها 

ارتفاع   ويؤكد هذا  وبشكل مستمر  االسعار  ارتفاع  منها على الرغم من  وبعض الكمالية  الضرورية 

 واالن   3000كبيرة عما كان عليه في النظام املقبور )حيث كان الراتب =  القوة الشرائية وبنسبة 
ً
دينارا

(.  180000اقل راتب =  
ً
 دينارا

ـ ان سياسات الحروب واملمارسات العنيفة بكافة اشكالها جعلت املرأة العراقية اصلب عودا 2

واخص االصعدة،  كافة  وعلى  الراهنة  املرحلة  لتحديات  وعيا  واكثر  ارادة  الصعيد    واقوى  منها 

لدعم  املطلوبة  املوجهة،  الحرية  اجواء  وسط  كاملين  ووعي  بفكر  معه  تعاملت  الذي  االقتصادي 

االعالمية   والحمالت  الخدمات  ونقص  االرهاب  تحديات  ومواجهة  االمام  الى  السياسية  العملية 

لحاضر العراق ومستقبله، واراه ا تتمثل املغرضة لتثبت مرة اخرى، كم هي شجاعة ومرنة وصانعة 

 في البيت الشعري القائل...

 أنا صخرة الصحرا اذا ما جوبهت    

 وإذا نطقت فإنني الجوزاء                              

ـ مما تجدر االشارة اليه ان هناك نساًء كثيرات وعاليات الجناب بتعففهن وايمانهن، لم يسمح  3

ن الواجب ان يتم االلتفات لهن ألحقاق لهن بالرجوع الى وظائفهن، وهن صابرات محتسبات، لذا فم

الحق. وهذا يتطلب اصدار القوانين الجادة التنفيذ، والتي تقض ي بإرجاع الحق ألصحابه والتعويض  

 عن الفترة السابقة لهن.

ـ تتطلب هذه الفترة، توضيح املفاهيم القرآنية واحكام السنة النبوية الشريفة لتعديل حقوق 4

االسالم املرأة   املرأة تحت خيمة  روعي فيها كافة االطياف واالديان  واالقليات، وبذلك تستطيع  التي 

ان تتعرف على اهدافها وغاياتها الحقيقية لتصل الى مدارج الكمال العليا من خالل تهيئة القوانين 

 املناسبة لها والتي تناسب طبيعتها البشرية.

بالشكل الذي يضمن ارجاع الحقوق واالمالك  ـ سن القوانين التي تنظم عودة املهجرات قسرا 5

رٍض. االقتصادي الضامن لسير حياة االسرة بشكل م   وتأمين السكن واملورد 

هذه املرحلة في النضال من اجل رفع الظلم الذي تعرضت له املرأة في النظام املقبور  6 ـ تتجسد 

ا املنزلة  الى  إليصالها  والحقوقية  والفكرية  الثقافية  املساعي  من ودعم  والتي  الحقيقية  إلنسانية 
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لتخلق من هذه الدنيا روضة وجنة يأخذ جمالها   خاللها تستطيع ان تفجر طاقاتها وقدراتها الكاملة 

 اعين الناظرين.

واالقتصادية  7 املرأة وال سيما االجتماعية  بحق  القوانين املجحفة  على ضرورة تجاوز  ـ التأكيد 

واملدنية... الخ. وينبغي ان ي وعي فكري متقدم والسياسية  باتجاه خلق  كون هناك عمل جاد ورصين 

القانونية فحسب، انما يجب التأكيد على دور  املرأة الذي ال يمكن تحقيقه بالقاعدة  لينهض بواقع 

 منظمات املجتمع املدني والتي تتركز مهمتها في توعية اإلنسان العراقي سواء أكان امرأة أم رجال.

والقوا8 التشريعات  مراجعة   دقيقة  ـ  )مراجعة  البائد  الحكم  خالل  الصادرة  والقرارات  نين 

وتفصيلية( إللغاء وتغيير ما يتعارض ومفاهيم الدستور الجديد، لكي تصبح حقوق املرأة وواجباتها  

وطنها واسرتها واضحة ومعروفة، وهذا يتطلب تخصيص مواد قانونية في الدستور تتبنى هذه  تجاه 

 الحقوق والواجبات.

 التوصيات:

ووضع   الحياة  وتنظيم  وتقنين  والتعليم  العلم  نزعة  البشرية،  النفس  في  تعالى  هللا  اودع  لقد  

 التجارب  والقوانين املستنبطة منها موضع التقدير واالهتمام.

اإلنسان الى هذه القوانين   أكد حاجة  االسالم دين هللا الخالد وشريعته السمحاء  وعندما جاء 

للحياة على اساس من العقل والحكمة والعدل، وكان العراقيون  واالحكام التي تنظم البنية ا لتحتية 

 رواد التقنين والسعي لتنظيم الحياة لذلك نقترح االتي:

وعبر سلوكية الرسل 1 واحكامه  الدولة حقوق املرأة كاملة بما ضمنها هللا تعالى في كتبه  ـ تؤمن 

 واالوصياء واالئمة الصالحين.

وجود 2 من  االنتفاع  ضرورة  واالجتماعية    ـ  واإلنسانية  والثقافية  العلمية  وطاقاتها  املرأة 

 واالقتصادية...الخ.

واالجتماعية  3 والثقافية  العلمية  املرأة وقدراتها  وفق احترام كفاءات  وفنيا  ـ تأهيل املرأة علميا 

 واالقتصادية والسياسية، لفسح املجال امامها ألداء كافة االدوار املطلوبة منها.

االساسية وبالشكل الذي ال يؤدي  ـ اصالح ال4 خلل الذي يعطل دور املرأة او يشغلها عن مهامها 

 الى االخالل بأحكام الشريعة االسالمية او التعارض معها.
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ـ ينبغي على الدولة ان تسعى الى التوفيق بين واجبات املرأة بصفتها فردا او زوجة او أما في اسرة 5

الحق في  عاملة  بوصفها  واجباتها  في وبين  عاملة  وكونها  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  ول 

 مجتمع اسالمي حضاري وبالشكل الذي يحقق العدالة للجميع.

في كافة  6 املسؤولية  وتحمل  فيها  العمل  لها حق  التي  املرأة  امام  العملية  املجاالت  ـ فسح كافة 

و  والقدرة على ادائها.  تملك املؤهل  التي  واملهام واالعمال  هذا يتطلب من الدولة مكافحة  الوظائف 

)االبتدائي،   املستويات  ولكافة  العراقيين  لجميع   
ً
ومكفوال  

ً
مجانيا  

ً
الزاميا التعليم  وجعل  االمية 

والثقافة   العلم  حركة  مع  يتعارض  ال  وهذا  العليا(.  والدراسات  الجامعي  االعدادي،  املتوسط، 

العلمية االهلية ودعمها وتأهيلها ومراقبتها لل بها عن واملشاريع  بها  الى افضل الصيغ واالبتعاد  وصول 

 االنجاز الرخيص او االبتزاز باسم العلم والدين.

ـ دعم كافة املرافق التعليمية )بما فيها الحوزات العلمية( وعلى كافة املستويات وتوجيه العملية  7

ية لكي يشعر العراقي التربوية والتعليمية بما ال يعيق املستوى اإليماني والعلمي لدى الشريحة التعليم

ويعمق من  الزلل والخطيئة،  تقود ملوضع  والعوز... التي  الحاجة  يجنبه  وبما  العلم والعدالة  بقيمة 

ليدفع كافة العراقيين نحو اعلى الدرجات العلمية.  احترام وترصين العلم والعلماء، 

ر يؤمن العيش ـ تأمين فرص العمل املشروع لكل عراقي، بحيث تضمن الدولة حدا ادنى لألجو 8

الكريم، ثم السعي لتحقيق اعلى اجر مستقبال وتأمين الضمان االجتماعي والرعاية الصحية لجميع  

املواطنين، خاصة وان العراق بلد الخبرات والثروات والقضاء على حاالت الفقر والعوز الذي يعاني  

 االخرين.منه كثير من العراقيين بسبب خلل في التصرف وتجاوز من البعض على حقوق 
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