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 اقية: العرواقع المرأة المرشحة في االنتخابات 

 االنتهاكات والتمييز

 تمهيد

   رشلل ا  النتهاكللاا   تللع تتلللرا  هللا    للر   ع لل  در سللا   ءلل   سلل ه هللل    ت     

 لللم   للل ا   دعائيلللا   لللا ير فللل  ل للل    تهلللا    قيلللا    ثنلللا    لر قيلللا  فلللع  النتاا لللاا

تت ثلللل  فللللع   بلللل ر      ركللللا  ت  يلللل   ءللللد دعايتهللللا  النتاا يللللا  تشللللهير  ت ييلللل 

    سللللتر ا    تسللللقيه   ال تلللل    فءلللل  عللللم   تهديللللد     اشللللر  للللم ق لللل     هللللاا 

    تن ل .

  تللللع   رتهللللا   ليللللا   للللدفاة عللللم  ريللللا   بلللل افا  ت  لللل   تهللللده هللللل    در سللللا

 -إ للل  تسللل يه   ءللل   ع للل    قللل     لللر   فلللع  النتاا لللاا   لر قيلللا  بللل  ياا   للللر  

  ت ييلللل     لرفللللا ر ر     هلللل ر  رءللللائه  عللللم  د      للللر     للللدعائع  النتهاكللللاا  

فلللع  النتاا لللاا  فءللل  علللم  لللدم   رءلللا علللم  رنا  هلللا  النتالللا ع    السللل ا    تلللع 

تلللدع  إ للل    تشلللهير  لللا  ر    ثنلللا     تهلللا  النتاا يلللا   قلللدرتها ع للل   نافسلللا   ر لللا  

 فع     ا    سياسع.

 

 تأطير منهجي:

اسحاسيمممم  سحممممداة  ن اممممةع  نممممي اساخ امممم  اسادا مممم  نممممي  مممم ل صممممااد اسة ا مممم       

 ،عحممد  ممم ال ث ثمم ت د ممد نممي  ،دو يمم   مم  اممدف اس ممةت نممي ا  مم    ا مم نا   اس  

علممم  قد )ممم   اسايتممم  اسا ا ممم ( عنمممد  اسمممي لتمممل اسدصمممدل  ،( ننحدثممما430وج مممد  سممم   

 19/9/2021 مممم  اساممممة  اس اصممممل   مممميي   ،اس  دو يمممم  علمممم  صمممم ح  اس ي ممممند  ا مممم اا  

اذ تممممل تاد لممممع ساممممااع عحمممداةي  اسايتمممم  نممممي  مممم ل سد ا   ايمممم   ،(10/10/2021 اسممم 

 اس ي ند . 

 مممم     اسممممدأ ( ان مممما ايي، و ممممة تممممل تاد مممم  ا عمممم ع  علامممما أع اسصمممم ح  نممممي عوع 

اذ شممم   ن ممم وةند ندا ممم  اس داصممم  ا ج اممماع   ممم   ، صمممدا بغددد ا سيغ ممم  نحا  ممم  
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 اف كحممممما عت ممممما سمممممأس   ممممم ع اآ ؛اسامممممدا  نامممممي سمممممة  ل   ممممما ا  عيتممممم  ا  ممممم    

شمممن   ا   د مممد نامممي  ا ممم وةا ا  ممم     تانمممد عمممي ا اف اسامممدا ييي اس)ممماع  ي علممم  

 ا س  دو ممم ،جا ممم  عمممي ا  ممم      ا ل مممدع اسحمممة ا ع ممم  نمممي اس الممميل اسمممأ   ممم  ل ل سإ

ونممي استا يمم  اسالايمم   ممةع اسايتمم  تاحمم  ا اف اصممحا  ا ونممي اسصمماد   تاامميل   مماة   ممأا 

      ا   حةوع اس دج ا  اساان  وا   ناعا  اس لي .ا  

 االسئلة الديموغرافية:

 العمر -1

ة  ن  شل   قهاعلا   سللا  لم   سلكام   لم    ئلاا يلكس   ت  ي    ل رر  لينا  السته 

م    سلت ي يم ي لد م  هت ا لا  لا  يلا    قل     لر   فلع   هل   ششلر ع ل     ل ريا كافا 

  ا   تع تتلرا   يها. النتاا اا   النتهاكا

     

 

 ( يبين أعمار المبحوثين1الشكل )
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 اجلنس -2

فلع   غلا نسل ا  شلاركا   نسلا   (%57.7)  غا نس ا   لك ر    شاركيم فع  السلته ة 

.  تلكس هل    نس ا ت اع   ك ر  م ق     ر ا     نسا      الست يام   ااص (42.3%)

 النتهاكاا   تع تتلرا   يها.   ق     ر   فع  النتاا اا   

 
 ( يبين جنس المبحوثين2الشكل)
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 التعليمـ 3

   ل لللل   سلللل     ه يلللللا    نه يللللا فللللع  تللللا ا عينللللا   در سللللا  عنهللللا عينللللا  تل  للللا 

 لللل      ا لللا علللم  سلللئ تهات تلللرا قلللدر   لينلللا  لللم   تل لللي     سلللت يام    تلللع  لللر    ال

     ابللللل يم ع للللل  شلللللهاد     كلللللا  ري س فللللل م  لللللا يقلللللار   لللللم نبللللله   لينلللللا هللللل

 ( %24.4)ي يهلللللا    ابللللل  م ع للللل  شلللللهاد    در سلللللاا   ل يلللللا  نسللللل ا  ( 46.7%)

 (.%10.9)يقا  ها شهاد     لهد  نس ا 

 

 

 ( يبين المستوى التعليمي للمبحوثين3الشكل )
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 ؟ـ املشاركة يف االنتخاابت النيابية4

دات الدراسة أن في نيتهم المشاركة في االنتخابات النيابية أوضح ما يقرب من ثلثي وح    
( من مجموع %18.4وذكر نحو ) (،%23.3)فيما اجاب بـ )ال( نحو  ،(%58.4وبواقع )

 .المبحوثين في بغداد أنهم لم يقررا بعد

اذ بلغـن  ،أربعة انتخابات برلمانيـة وكانـن ن ـل المشـاركة لنا ليـة ،2003العراق بعد  شهد
وبـدأت باالنخاـاح حتـى انتخابـات  2005ة مشاركة مع بدايـة أو  انتخابـات فـي اعلى ن ب
والــ ي ضوضـــح  ،IDEAوالتــي بينهـــا المعهــد الــدولي للديمقراخيـــة واالنتخابــات  ،2018عــا  

 (،%44.85)مشـاركة بن ـبة  2018اذ سـجلن انتخابـات عـا   ،ن بة المشـاركة والتوـو ن
 .2005عا   (%79)و ،2010عا   (%62.4)و ،2014عا   (%60)و

  النية بالمشاركة في االنتخابات النيابية( يبين 4شكل)              

 

حيــح ح ــم الشــباب ضــمن  ،ظهــر نتــاالس االســتجهع لوجهــات الشــباب ا ال ال ــ ا  الحــاليل
وبن ــــــبة  ،( أمــــــرنم بشــــــفن المشــــــاركة فــــــي االنتخابــــــات39-18الائــــــة العمر ــــــة الترا ميــــــة )

، ضليهــا بواقــع راجحــا لمشــاركة شــبابية جيــدت فــي االنتخابــاتممــا ض شــر احتمــاال  (56.4%)
 ( بانهم لم يقرروا بعد.%19.5( ال يشاركون باالنتخابات، في حين كشف )24.1%)
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حيــح ح ــم امــرنن  ،وننــاك كشــان نتــاالس االســتجهع لوجهــات الن ــال ا ال ال ــ ا  الحــالي 
( ال يشــاركون فـــي %28)(، ضليهـــا بواقــع %45.6)بشــفن المشــاركة فـــي االنتخابــات بن ــبة 

 ( لم يقرروا بعد المشاركة في االنتخابات.%26.4االنتخابات، في حين لكشف )
 

 :التصويت المرأةـ 5

فإنـ  يعرـر عـن لو  ـع  لـ ا ،لاـرع عـن ال ـ ا  ال ـاب  فرعيـايمثـ  ال ـ ا  الحـالي سـ اال      
 كة في االنتخابات.من ال ضن أجابوا بنعم او لم اقرر بعد المشار  (%76.8)لـان ل إجابات 

أشــار مــا ضع ــد علــى نوــف وحــدات الدراســة المعنيــين بال ــ ا  الحــالي بــفنهم يوــولون      
مــن مجمــوع  (،%37.3)فيمــا أجــاب بـــ)ال( نحــو  (،%39.5)المــرأت فــي االنتخابــات وبواقــع 
 .المبحوثين في محافظة بغداد

 ت المرأة؟لم اقرر بعد", فهل ستصو -اذا كانت االجابة بـ "نعم( 5الشكل )

 

حيـــح أ ـــد الشـــباب  ،لظهـــر نتـــاالس االســـتجهع اي ـــا لوجهـــات الشـــباب ا ال ال ـــ ا  الحـــالي
( مـن %57المـرأت وبن ـبة )لون يوـو قد سنة( بانهم 39-18ضمن الائة العمر ة الترا مية )

 ( ال يوولون المرات.%43، يقابلها بن بة )وحدات العينة نا ها
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حيـح أ ــدن  ،لوجهـات الن ــال ا ال ال ـ ا  الحــاليفـي حـين لكشــف نتـاالس االســتجهع اي ـا 
( %39، يقابلهــا بن ــبة )ت( فــي االنتخابــاتأ بــإنهن يوــولن لــنان فئــتهن )امــر  (،%61)نحــو 

 لن يوولن لنان فئتهن )امرأت(.
 

 :الدعاية االنتخابيةـ 6

أوضــح مـــا يقــ  مـــن نوــف وحـــدات الدراســة بـــفن ادال المرشــحة الـــدعاالي لهنتخابـــات      
وذكر  (،%40.2)فيما أجاب بـ)ال( نحو  ،(%26وبواقع ) ،دال االعوا  ال ابقةأف   من ا

مـــن مجمـــوع المبحـــوثين فـــي محافظـــة بغـــداد ربمـــا ادال المرشـــحة الـــدعاالي  (%33.7)نحـــو 
 لهنتخابات أف   من ادال االعوا  ال ابقة.

 داء االعوام السابقة( يبين هل تعتقد/ين بأن اداء المرشحة الدعائي لالنتخابات أفضل من ا6الشكل )

 

حيــح ح ــم الشــباب ضــمن  ،لظهــر نتــاالس االســتجهع لوجهــات الشــباب إ ال ال ــ ا  الحــالي
بـانهم المرشحة الدعاالي لهنتخابات  ادالسنة( أمرنم بشفن 39-18الائة العمر ة الترا مية )

اقــع ، ضليهـا بو (%40.7مـن ادال االعــوا  ال ـابقة وبن ـبة لقــرب )ال ضتاقـون علـى انــ  اف ـ  
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( ضتاقــون علــى انــ  اف ــ  %24.8( ربمــا اف ــ  مــن ال ــنوات ال ــابقة، وبواقــع )34.5%)
 .من ال نوات ال ابقة

حيـح ح ـمن  ،في حين لكشف نتاالس االستجهع اي ا لوجهات الن ال ا ال ال  ا  الحالي
 لــين باالف ــ امــرنن بشــفن ادال المرشــحة الــدعاالي لهنتخابــات  ،( مبحوثــة%39.6نحــو )

( بانــ  ربمــا اف ــ  مــن ال ــنوات ال ــابقة، %38.5، ضليهــا بواقــع )االعــوا  ال ــابقةمــن ادال 
  ( اف   من ال نوات ال ابقة.%22واخيرا بواقع )

 

 

لــ ا فإنــ  يعرــر عــن لو  ـــع  ،يمثــ  ال ــ ا  الحــالي ســ اال قجاعيــا لاــرع عـــن ال ــ ا  ال ــاب 
 ( مبحوثا من ال ضن اجابوا بنعم او ربما.59.7%)

ــــى الشــــارع ومعرفــــة  (%19.2)ارب اذا اشــــار مــــا يقــــ ــــفن نعولهــــا ال مــــن وحــــدات الدراســــة ب
اســــتقهليتها وعــــد   (%14.4)ضليهــــا بواقــــع  ،احتياجــــات النــــا  ح ــــن مــــن اداالهــــا الــــدعاالي

ف ــه عــن  ،علــى برنامجهــا االنتخــابي (%12.8)فــي حــين اشــار نحــو  ،انتماالهــا الحعبــي
جـاب المبحـوثين بـفن كـ  مـا ذكـر أ" ا "اخرى ل كرواخير  (،%5.3)تها االنتخابية بواقع ضادع

 (.%8)بواقع 
 ( يبين تفضيالتك للمرأة المرشحة7الشكل )
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 :رضا املواطن عن الربامج االنتخابيةـ 7

حيـح  ،رضـا الجمهـور الم ـتجلع عـن الرـرامس االنتخابيـةكشف ال  ا  الحـالي م ـتوى ي    
ما عـن    راح الى حدبان (%24.9)وبن بة  ،ن  ال راح وال م تالاب (%33)شار نحو أ

وبن ـــبة  ،م ــتال لمامــا مـــن الرــرامس االنتخابيــة (%21.2)ضليهــا بن ـــبة  ،الرــرامس االنتخابيــة
راضــي  (%9.3)فــي حــين جــالت  ،مــا مــن الرــرامس االنتخابيــة م ــتال الــى حــد (11.6%)

نـــ الل نـــم راضـــون عـــن  (%34.2)لمامـــا عـــن الرـــرامس االنتخابيـــة. وبن ـــبة لرا ميـــة بلغـــن 
 غير راضون عن الررامس االنتخابية. (%32.8)يقابلها بن بة لرا مية  ،النتخابيةالررامس ا
 ( يبين مدى رضا المواطن عن البرامج االنتخابية 8الشكل )         

 

  ش ا         سش      ا ع   يث  س    ش ا    لره  ءل م  تظهر نتائج  السته ة ت  هاا 

 ره   شعم  دم رءلاه  علم    لر  ج  النتاا يلا   نسلا  سنا(  39-18   ئا   ل ريا   تر ك يا )

(  لانه  ال ر ا  ال  سلتا  علم    لر  ج %38.6   رش اا فع  النتاا اا    نس ا تقر   م)

( غيلللر ر ءللل م علللم    لللر  ج  النتاا يلللا    ايلللر     قللل  %31.1 النتاا يلللا  ي يهلللا    قللل  )

 ( ر ء م عم    ر  ج  النتاا يا.30.4%)
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فع  يم تكشه نتائج  السته ة  يءا ت  هاا   نسا  إ      سش      لا ع   يلث  سل ا ن ل  

(  نثللل   لللانه  غيلللر ر ءللل م علللم  د      لللر  ج  النتاا يلللا    رشللل اا  ي يهلللا    قللل  33.5%)

( ر ء م ع      ر  ج  النتاا يلا %26.9( ال ر ء م  ال  ستائ م    اير     ق  )39.6%)

   نسا     رش اا.

  

 االطراف االكثر تعرضا للمرأة ابلسوء  ـ 8

ضوضـح الشــك  ان  ،ت بال ــولأ ين إ ال ا ثـر االخــراع لعرضـا للمـر وللكشـف عـن نوايــا المبحـوث
الرجـا  ضليهـا  ،(%25.6االحعاب المتنا ت ني ا ثر االخـراع لعرضـا للمـرأت بال ـول بن ـبة )

 ،(%15.8ميليشـيات بن ـبة )ثم القـوى الم ـلحة وال ،ت بال ولأ ( لعرضا للمر %18.8بن بة )
 ،(%14.7ت بال ـول بن ـبة بلغـن )أ االس اي ا ان الن ـال ضتعرضـون للمـر في حين لكشف النت

( واخيـــرا اشـــارت %8.6وشـــيول العشـــاالر بن ـــبة ) ،(%9.8ثـــم رجـــا  الـــدضن بن ـــبة بلغـــن )
ت المرشـــحة باالنتخابـــات بال ـــول بن ـــبة أ جميـــع مـــا ذكـــر ضتعرضـــون للمـــر  وحـــدات الدراســـة ان

(6.7%.) 

 ة بالسوءأ( يبين االطرف االكثر تعرضا للمر9الشكل)

 

حيـح ح ــم الشـباب امــرنم  ،ولظهـر نتـاالس االســتجهع لوجهـات الشـباب ا ال ال ــ ا  الحـالي
ســنة( أمــرنم بشــفن االخــراع اال ثــر لعرضــا للمــرات 39-18ضــمن الائــة العمر ــة الترا ميــة )

وبن ــبة  ،ائــات لعرضــا للمــرات بال ــولحــعاب المتناــ ت نــم ا ثــر اللــى االإحيــح اشــار  ،بال ــول
( ضـــمن الائـــة %17.9ضليهـــا الرجـــا  بن ـــبة ) ،( مـــن وحـــدات الدراســـة%22.1لقـــرب مـــن)



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            شارع النضال/ قرب عمارة الشروق/ فرع المطبخ االنكليزي/ مركز تنوع /بغداد: مقرال

 07712391113 – 07901214894: أتصال

 1J72970  freedompress2@gmail.com   شهادة تسجيل المنظمة

 

 

 

( ضـرون بـفن %16.6و) ،( الن ال لتعرح للمرات بال ول%15.9وبواقع ) ،العمر ة الترا مية
 ،( مـــن شـــيول العشـــاالر ضتعرضـــون للمـــرات بال ـــول%12.4و) ،القـــوى الم ـــلحة والميليشـــيات
 ( ضتعرضون للمرات بال ول.%6.2( واخيرا ك  ما ذكر بواقع )%9و مث  رجا  الدضن ن بة )

حيـح ح ـمن  ،في حين لكشف نتاالس االستجهع اي ا لوجهات الن ال إ ال ال  ا  الحالي
ضليهـــا  ،( انثـــى بـــان االحـــعاب المتناـــ ت ا ثـــر االخـــراع لعرضـــا للمـــرات بال ـــول%26.9نحـــو )

( الن ال لتعرح للمـرأت %13.7وبواقع ) ،ضتعرضون للمرات بال ول (%25.3الرجا  بن بة )
 ،( لمثــ  القــوى الم ــلحة والميليشــيات ضتعرضــون للمــرات بال ــول%12.6و بن ــبة ) ،بال ــول
( شـــيول العشــاالر ضتعرضـــون للمـــرات %7.1فـــي حــين لرـــين ) ،( كـــ  مــا ذكـــر%7.7وبواقــع )
 رأت بال ول.( رجا  الدضن ضتعرضون للم%6.6واخيرا ان ) ،بال ول

  المرأة اثناء حملتها االنتخابية: المشكالت التي تواجهـ 9

لــى حملــة مــن الت ــشيي والتشــهير واالبتــعا  والتهدضــد إت المرشــحة لتعــرح أ لعــ  المــر 
ت أ ولمثـــ  نـــ ح المرحلـــة مـــن ااـــعل المراحـــ  التـــي لمـــر بهـــا المـــر  ،اثنـــال حملتهـــا االنتخابيـــة

وللكشـف عـن ذلـر جـرى خـر   ،جهـات المتناـ تالمرشحة وما لواجه  من ضغوط من قرـ  ال
ولـم مـنح  ،اثنـال حملتهـا االنتخابيـة أت ال  ا  ال ي ضرين خريعة المشـكهت التـي لواجههـا المـر 

 ت المرشحة اثنال حملها االنتخابية.أ أنم ال غوط التي لواجهها المر  المبحوثين فرضة لتحدضد

ح كثيــــرا للت ــــشيي أشـــار مــــا يقــــرب مــــن نوــــف وحــــدات الدراســــة بــــفن المــــرأت لتعــــر 
ت أ للتهـــا بـــفن المـــر  ،(%49.3واالبتـــعا  والوـــور المارركـــة اثنـــال حملتهـــا االنتخابيـــة وبواقـــع )

ثم المرأت لتعرح قليه الى ضـغوط ومعوقـات  ،(%46.1ل ت عف من قر  الرجا  بواقع )
 ت كثيــرا الــى لمع ــ أ لحقتهــا لتعــرح المــر  ،(%43.7اثنــال الشيــا  بحملتهــا االنتخابيــة بواقــع )

ت كثيــرا الــى التهدضــد المباشــر مــن أ واخيــرا لتعــرح المــر  ،(%41.7ولشــو   الروســترات بواقــع )
 (.%35.8قر  االحعاب المتنا ت بواقع )
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 ( ي يم  دم    شك ا    ت دياا   تع تتلرا  ها    ر  10  شك  )

 

 :أسباب التشهري حبمالت املرأة االنتخابيةـ 10

 سللللل ا    تشلللللهير    للللل ا    لللللر    ي ثللللل    سلللللش      لللللا ع   ا  لللللا  كشللللله

 يلللللث  كلللللد ن للللل     ل  لللللا ا   ا لللللاا      للللل ثيم بلللللاد ا   للللل   لللللد ا   النتاا يلللللا

(  لللم    للل ة      للل ثيم  لللعم   هي نلللا   لك ريلللا هلللع  لللم  سللل ا    تشلللهير 41.6%)

  فلللللع  النتاا لللللاا    قللللل   ي يهلللللا عرق لللللا فللللل      لللللر     النتاا يلللللا    للللل ا    لللللر

( %24.2ا    للللر   فللللع   ل  يللللا   سياسلللليا    قلللل  )ثلللل     للللد  للللم  شللللارك  (26.3%)

 (  م     ة       ثيم.%7.9  اير  ك   ا لكر    ق  )

    النتاا يا (  س ا    تشهير     ا    ر11  شك  ي يم )
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 يللث  كللد   شلل ا    ائج  السللته ة ت  هللاا   شلل ا         سللش      للا عتللنتظهللر  يءللا 

سللنا(  للام   هي نللا   لك ريللا  للم  سلل ا    تشللهير 39-18ءلل م    ئللا   ل ريللا   تر ك يللا )

(    للد  للم %30.8ي يهللا    قلل  )  (%35.3    للا    للر    النتاا يللا  للا  ل لل     قلل  )

  (  لرق للا فلل      للر   فللع  النتاا للاا%27.8    قلل  )   شللاركتها فللع   ل  يللا   سياسلليا

 (%5.3  اير  ك   ا لكر    ق  )

 يلث  كلدم    يءا ت  هلاا   نسلا  إ      سلش      لا ع فع  يم تكشه نتائج  السته ة

ي هلا   (  م   هي نا   لك ريا   د  س ا    تشلهير    ل ا    لر    النتاا يلا%40.7ن   )

(  لرق للا %24.7    قلل  )  (    للد  للم  شللاركتهم فللع   ل  يللا   سياسلليا%29.1   قلل  )

 (%5.5 ا    ق  )  اير ك   الس ا   الن ا  لكر  ا  ف  ها فع  النتاا اا

 :قوة المرأة في المجال السياسيـ 11

ت قـادرت علـى مناف ـة الرجـا  فـي المجـا  أ أشار ما ضع د على نوف وحدات الدراسة بان المر 
ر قـــادرت علـــى مناف ـــة ( بـــفن المـــرأت غيـــ%20.5)أجـــاب فيمـــا  ،(%68.1ال ياســـي بواقـــع )

ون قـــدرت المـــرأت علـــى ( ال ضـــدرك%11.4فـــي حـــين يكشـــف ) ،الرجـــا  فـــي المجـــا  ال ياســـي
 المناف ة في المجا  ال ياسي من مجموع المبحوثين في محافظة بغداد.

 ( يبين قدرة المرأة على منافسة الرجال في المجال السياسي12الشكل )              
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حيــح ا ــد الشــباب ضــمن  ،االســتجهع لوجهــات الشــباب إ ال ال ــ ا  الحــالي سولظهــر نتــاال
ـــة الترا ـــة العمر  ـــادرت علـــى أ ( ض كـــدون ان المـــر %73.5وبواقـــع )ســـنة( 39-18 ميـــة )الائ ت ق

ت غيـــر أ ( ال ض كــدون ان المـــر %15.8بن ـــبة )ضليهــا  ،مناف ــة الرجـــا  فــي المجـــا  ال ياســـي
 ( ال يعرفون.%10.7وأخير وبواقع ) ،قادرت على مناف ة الرجا  في المجا  ال ياسي

حيـح ا ــدن  ،إ ال ال ـ ا  الحــالي فـي حـين لكشــف نتـاالس االســتجهع اي ـا لوجهـات الن ــال
ضلهـــا بواقـــع  ،ت قـــادرت علـــى مناف ـــة الرجـــا  فـــي المجـــا  ال ياســـيأ ان المـــر ( %70.9نحـــو )

ـــى 15.9%) ـــادرت علـــى مناف ـــة الرجـــا  فـــي المجـــا  ال ياســـيأ ان المـــر ( ال ضتاقـــون عل  ،ت ق
 ( اليعرفون.%13.2وبواقع )

 

 :الخالصة

ع  النتاا اا النل  ة عديلد   لم    ءلايقاا تتلرا    ر      رش ا ف  س   ع    ا ناً  

ي للر  ل لل  ع للر    قلل      السللتهد ه  شللت    هللر  قللد تكلل م   اشللر     غيللر   اشللر 

  الت   قبلص     ت  ب   ال ت اعع  م ال     تشلهير  ا  رشل اا  تشل ي  سل لتهم

بل ر      سلتر ا   دعائيلا فءل  علم ت  يل      ثير فع فلرص   ن لا كال ا    هم   تع

ناهيلل  عللم  الفلللا     شللينا   تللع تقلل    هللا  لللا    هللاا.  للل   ين غللع ع لل      رشلل ا 

 م      هاا   قءائيا    رقا يا  م تعال د رها   شك  فلا  ت ا  هل   السا   ن      ر  

 ا    ء   ستر تي يا  ا تلا م       هاا ل ا   ل قا.
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 التوصيات:

 

ر   نسللا   للم   هي نللا   لك ريللا    تللع كشلل تها تكثيلله   لل ا   ت عيللا  ت ريلل .1

  در سللا     تللع كانللا   سلل    ال     لللر يللر        لل ثيم  ا  ر     لل ا 

   تشهير    هلم  ا نسا     رش اا.

تل يلل     انلل   يع  للع   نسللا  فللع  ر كلل  بللن    قللر ر  للم الل    ر   .2

تلعثير ك يلر فلع   تدري هم ع   كي يا   تلاهع     سلائ   العل      لا  ل   لم

  قناة   ر ر   لا .

  تركيلل  ع لل    نتللائج   سلل  يا    تعتيللا  للم   لل ا   تشللهير    هلللم  ا نسللا   .3

   رشلل اا   ا تلللا م  لل   سللائ   العلل     نظ للاا     ت لل     للدنع  تقللدي  

  ر  ج ت ع يا  هل    بدد.

ا يللا    تركيلل  ع لل   د      رشلل اا    سللتق ا    للائ  ا فللع  النتاا للاا     .4

 ا   ن ل ل   لنهم فلع ق ا لا   نائ لاا   سلا قاا    غ ل ر ا   ا ل   قارنلاا 

 لهنيا  دم   ر ر   لا          ب ر    ن هيا   نائ اا   سا قاا.

( سللنا فللع  لرفللا  هت ا للاته  39-18ءللر ر    ل لل  ع لل     ئللا   ل ريللا ) .5

ع  تبللل ير  ر ئهللل  ال سلللي ا   م  غ للل ه  م شلللارك    شلللاركم      لللر  فللل

   ل  يا  النتاا يا.

ءر ر    ل   ع    لنر   نسلا   ريلا فلع  اتيلار    شلاركا فلع  النتاا لاا  .6

 م عد ها  كلل    ريلا  لنر بل تها  تا بلها  لم   هي نلا   لك ريلا د ال  

  السر .
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