
 

 991 

 م2006ـ1427(44/3آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

  

 المرأة الريفية والتنمية / قيد الثقافة 
 (*)ناهدة عبدالكريم حافظ . د . أ

 ملخص البحث 
 في هذه الصفحات سنركز على:

 . األوجه المتعددة للتنمية البشرية .1
 . التنمية والمرأة بوصفها وجهًا للعملية التنموية في بعدها اإلنساني .2
تعبييرًا  –أي تلي  العالقية  –بوصيفها  ، العالقة بيي  الميرأة الريفيية والتنميية .3

 . يتراكم تأثيرها عبر الزم  ، ع  قيمة مضافة
ومع اننا سنطرح الموضوع م  زاوية عامية ال  الننيا سينركز أيضيا عليى 
وضع المرأة الريفية في العراق وفي الوط  العربي مالحظي  حقيقية ا  تللي  

الميرأة )مفهيوم  بي  اننيا نجيد أ  ، المرأة الريفيية وجيزم مي  تللي  المجتميع ذاتيه
الريفيييةل ليييم يعيييد جألرافييييا  أل  الميييرأة التييي تسيييك  فيييي قريييية صيييأليرة   تصيييب  

حضييريةل بمجييرد انتقالهييا للعييير علييى أطييرا  المدينيية الكبيييرة أو فييي أعميياق )
 . مناطقها المتللفة في المركز الحضري

ال  ميي  المهييم أ  نالحييظ هنييا أ  الدراسييات عيي  المييرأة الريفييية العربييية 
فعليييى سيييبي  المثيييا    تجيييد فيييي  ، عالقتهيييا بالتنميييية محيييدودة جيييداً مييي  جهييية 

المرأة العربية بيي  ثقي  )الكتاب الذي أصدره مركز دراسات الوحدة العربية ع  
أية مقالية أو دراسية عي  الميرأة الريفيية  ، ل1999الواقع وتطلعات التحرر عام 

ر ا جتمييياعي كميييا أ  التقريييي . ناهيييي  عييي  دراسييية عالقتهيييا بالتنميييية ، حصيييراً 
وا   مفهيوم الميرأة  ، العربي   يفرد صفحات لاصة لموضوعات المرأة الريفيية

                                                           
 . كلية اآلداب / جامعة بألداد –قسم ا جتماع   ل*)
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وعليييى اليييرام مييي  ا  حقيقييية  ، مضيييل  الذا اليييذ كميييا هيييو دو  تصيييني  فرعيييي
ايييير أ  مفهيييوم الميييرأة  . تللييي  الميييرأة جيييزم مييي  تللييي  المجتميييع كميييا أشيييرنا

جييزمًا ميي  مشييكلة  الريفييية يبييدو أكثرهييا تلصيصييا للمعنييى  أل  مشييكالتها تعييد
 ، أي أ  لييدينا مسيتويات تبييدأ بالمسييتو  األكثيير عمومييية . الميرأة بييالمعنى العييام

وعلى امتداد هذه المستويات تبدو القيمة  ، وصو  اللى المستو  األق  عمومية
والفقييييير يوليييييد اإلحبييييياط والتهميييييير  ، المضيييييافة واضيييييحة فاألميييييية توليييييد الفقييييير

 . الخ.. . . .  وا نحرا 
نقدم صورة واضحة في ثنايا البحث ع  الوضع القائم ما بي   نأم  ا 

 . وبي  التنمية كعملية النسانية ، المرأة كأداة وهد  للتنمية
 المقدمة

ينبألييي ابتييداًم ا  نكييو  علييى حييذر ميي  المفيياهيم التييي تبييدو بسيييطة حييد 
كييذل   بييد   . السييذاجة لكنهييا معقييدة حييد ا متنيياع عيي  التعرييي  الجييامع المييانع

لحيذر مي  بعيل الماشيرات التيي يمكي  ا  تكيو  مجيرد قواليب أو هياكي  مي  ا
مي   . ذات مضمو  متلل  أو   يتناسب مع األهدا  المحددة لتل  الهياك 

 ، ذلي  عليى سيبي  المثييا  اإلشيارة الليى التعلييم بوصييفه ميدارأ واسيتيعاب أعييداد
لحييذر وميي  جانييب الليير  بييد ميي  ا ، دو  اإلشييارة اللييى جييوهر العملييية التربوييية

م  بعل األطاري  المضللة ومنها ا  المرأة نص  المجتمع  أل  هيذا القيو  
فانييه مضييل  ميي  الناحييية الواقعييية  أل   ، علييى مييا هييو عليييه ميي  صييدق كمييي

وكييذل   بييد ميي   ، طاقييات نسييبة عالييية ميي  النسييام معطليية او محييدودة األثيير
باعتبارهيا قضيايا  أي تلي  التيي تأليذ ، الحذر م  تل  الراية التجزيئية للتنمية

وتعالجها كميا ليو  ، الخل.. . . .  والبيئة ، والدل  ، كالتعليم والصحة)معينة 
 . كانت منقطعة ع  بعضها مهملة صالتها الوظيفية مع بعضها
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 في هذه الصفحات سنركز على:
 . األوجه المتعددة للتنمية البشرية .1
 . عدها اإلنسانيالتنمية والمرأة بوصفها وجهًا للعملية التنموية في ب .2
تعبييرًا  –أي تلي  العالقية  –بوصيفها  ، العالقة بيي  الميرأة الريفيية والتنميية .3

 . يتراكم تأثيرها عبر الزم  ، ع  قيمة مضافة
ومع اننا سنطرح الموضوع م  زاوية عامية ال  الننيا سينركز أيضيا عليى 

للي  وضع المرأة الريفية في العراق وفي الوط  العربي مالحظي  حقيقية ا  ت
بييي  اننيييا نجيييد أ  مفهيييوم  ، الميييرأة الريفيييية يعيييد جيييزمًا مييي  تللييي  المجتميييع ذاتيييه

أل  المييرأة التييي تسييك  فييي قرييية صييأليرة    ، المييرأة الريفيييةل لييم يعييد جألرافيييا)
حضييريةل بمجييرد انتقالهييا للعييير علييى أطييرا  المدينيية الكبيييرة أو فييي )تصييب  

 . أعماق مناطقها المتللفة في المركز الحضري
ميي  المهييم أ  نالحييظ هنييا أ  الدراسييات عيي  المييرأة الريفييية العربييية ال  

فعليييى سيييبي  المثيييا    تجيييد فيييي  ، مييي   حييييث عالقتهيييا بالتنميييية محيييدودة جيييداً 
المرأة العربية بيي  ثقي  )الكتاب الذي أصدره مركز دراسات الوحدة العربية ع  

ميرأة الريفيية أية مقالية أو دراسية عي  ال ، ل1999الواقع وتطلعات التحرر عام 
كميييا أ  التقريييير ا جتمييياعي  ، ناهيييي  عييي  دراسييية عالقتهيييا بالتنميييية ، حصيييراً 

ومفهييوم المييرأة  ، العربييي   يفييرد صييفحات لاصيية لموضييوعات المييرأة الريفييية
على الرام م  أ  حقيقة تلل   ، مضل  الذا الذ كما هو دو  تصني  فرعي

أ  مفهيوم الميرأة الريفيية ايير  . المرأة هو جيزم مي  تللي  المجتميع كميا أشيرنا
أل َّ مشييكالتها تعييد جييزمًا ميي  مشييكلة المييرأة  ، يبييدو أكثرهييا تلصيصييا للمعنييى

 ، كمييييا أ  لييييدينا مسييييتويات تبييييدأ بالمسييييتو  األكثيييير عمومييييية ، بييييالمعنى العييييام
وعلى امتداد هذه المستويات تبدو القيمة  ، وصو  اللى المستو  األق  عمومية
والفقييييير يوليييييد اإلحبييييياط والتهميييييير  ، د الفقيييييرالمضيييييافة واضيييييحة فاألميييييية تولييييي

 . الخ.. . . .  وا نحرا 
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نأم  ا  نقدم صورة واضحة في ثنايا البحث ع  الوضع القائم ما بي  
 . وبي  التنمية كعملية النسانية ، المرأة كأداة وهد  للتنمية

 أوال: التنمية البشرية المستدامة: الفرد والمجتمع في منتصف الطريق: 
أو يعبيييير عنييييه ميييي  مرجعيييييات  ، ومييييا يتعلييييق بييييه ، لالقتصيييياد مييييا زا 
وقيييد  ، اثييير ضيييااط عليييى ميييدال  اسيييتيعاب مفهيييوم التنميييية ، ومنييياهن ونتيييائن

يرجييع ذليي  اللييى أسييباب عديييدة لعيي  فييي مقييدمتها ا عتقيياد الليياط  الييذي شيياع 
لسيينوات طويليية ومفادهيييا أ  التنمييية تقتصييير علييى النميييو ا قتصييادي ايييير أ  

ا جتميييييييييياع وا نثروبولوجيييييييييييا وحتييييييييييى علمييييييييييام ا قتصيييييييييياد دراسيييييييييات علمييييييييييام 
المتلصصييو  فييي مشيياك  التنمييية فييي الطييار الماسسييات الدولييية أسييهموا فييي 

الييييذي اسييييتلدم ألو  مييييرة عييييام  ، الشييياعة مفهييييوم البعييييد الثقييييافي للتنمييييية ونشييييره
ل فييي الميياتمر الييدولي حييو  السياسييات الثقافييية فييي أفريقيييا الييذي عقييد 1975)

ومنيييذ  ، ت فيييي تنظيميييه اليونسيييكو ومنظمييية الوحيييدة األفريقييييةفيييي رأكيييرار وشيييارك
وأد  اللييى  ، أوائيي  الثمانينييات شييك  مفهييوم البعييد الثقييافي للتنمييية حضييورًا بييارزاً 

وفييي  . ل1)والتنمييية البشييرية ، صيييااة  مفيياهيم جديييدة مثيي : التنمييية المسييتدامة
عليى ا  النميو  ل تم التأكيد1992)التقرير العالمي الثالث ع  التنمية البشرية 

ا قتصييييادي   يسييييفر تلقائيييييًا عيييي  تحسييييي  الظييييرو  المعيشييييية ل فييييراد علييييى 
فلييييييأ ليييييد  البليييييدا  و الفئيييييات ا جتماعيييييية  ، الصيييييعيدي  اليييييوطني واليييييدولي

وا قتصييادية الفقيييرة سييو  المكانييية محييدودة للحصييو  علييى القييرول و راوأ 
 . ل2)األموا 

نهيييا توسييييع التييييارات النييياأ لقيييد عرفيييت التنميييية البشيييرية المسيييتدانة ربأ
وقييدراتهم ميي  لييال  تكييوي  رأأ المييا  ا جتميياعي الييذي يسييتلدم بييأكثر درجيية 

                                                           
نحو مقاربة ، البعد الثقافي للتنمية، ا سكو اللجنة ا قتصادية وا جتماعية لألربي السيا1

.27ص، 1999، علمية
 27ص  ، المصدر نفسه ل2)
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بييدو  تعييريل حاجيييات  ، ممكنيية ميي  العداليية لتلبييية حاجيييات األجيييا  الحالييية
 . األجيا  المستقبلية لللطرر

ا  التنميييييية البشيييييرية المسيييييتدامة بيييييرزت بوصيييييفها تركيبييييية مشيييييكلة مييييي  
ميييية البشيييرية األصيييلية كمعتبيييرات عنهيييا تقيييارير التنميييية البشيييرية اسيييتراتيجية التن

ومفهوم التنمية المستدامة كما  . التي يصدرها البرنامن اإلنمائي ل مم المتحدة
طييوره المعنيييو  بالبيئيية وتييم تبنيييه ميي  قبيي  ميياتمر األمييم المتحييدة حييو  البيئيية 

فيي كي  األحيوا  و  . ل1)ل1992)والتنمية الذي عقد في رريو دي جيانيرور عيام 
فييا  التنمييية هييي عملييية معقييدة وشيياملة ومتعييددة األبعيياد وتتعييد  مجييرد النمييو 

وكي  طاقيات الجماعيات التيي يجيب  ، لتيدمن جمييع أبعياد الحيياة ، ا قتصادي
وميا  ، على ك  أفرادهيا ا  يشياركوا فيي جهيد التحيو  ا قتصيادي وا جتمياعي

تكييياز عليييى الرادة كييي  مجتميييع اذ  فشيييرط التنميييية ا ر  ، ينيييتن عنيييه مييي  لييييرات
ولكييي : ال  ييييرتبط ا لتييييار بييياإلرادة  عليييى  . ل2)والتعبيييير عييي  هويتيييه العميقييية

 ، وتتلقيى العليم ،سبي  المثا : المرأة الريفية تتمنيى ليو انهيا تيذهب الليى المدرسية
ولييييذل  نجييييد فييييي حييييا ت كثيييييرة ا  مدرسيييية  . لكنهييييا   تمتليييي  الرادة ا لتيييييار

أل شيييبه فاراييية بينميييا تيييزدحم الدراسييية ا بتدائيييية )قريييية ابتدائيييية للبنيييات فيييي ال
 . الملصصة للذكور في القرية نفسها

توسيييييع )وهييييذا يعنييييي أ  ميييي  المهييييم ابتييييداًم أ  تكييييو  فكييييرة أو هييييد  
أو ا جتماعية لالسيتفادة مي   ، مرتبطة بقدراتهم الشلصية ، التبارات الناأل

ضيييوابطل الثقافييية )اجهييية وهنيييا نجيييد تنفسييينا فيييي مو  . تلييي  ا لتييييارات والفيييرص
و   شيي  ا  أو  تليي  المحرمييات ماسييأ علييى مفهييوم الجيينأ  ،محركاتهييال)و

و  ش  أيضا ا  ذل  التمايز يزداد تطرفًا ووضوحا  . بك  ما يعنيه م  تمايز

                                                           
 ، بألييداد ، ية المسييتدامة فيي الييوط  العربيييدراسييات فيي التنمييية البشيير  ، مجموعية بيياحثي  ل1)

 . 81-80ص  ، 2000 ، بيت الحكمة

 . 7-6ص  ، المصدر السابق ، ا سكو  ل2)
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ولصوصيًا الكبييرة منهيا نظيرًا ليبطم التأليير  ، في المناطق الريفية قياسًا بالمد 
نييز ت األفييراد ومييا يتعلييق بهييا ميي  أدوار مرسييومة الثقييافي وا سييتقرار النسييبي لم

ثقافيية التنميييةل )طبقييًا لمقتضيييات الثقافيية السييائدة التييي   تنسييجم بالضييرورة مييع 
فضيياًل عيي  حقيقيية  ، القائمية علييى مبييدأ التكييافا والمسيياواة بييالفرص وا لتبييارات

ففيييي معظيييم  . ألييير  مهمييية وهيييي أ  توسييييع التييييارات النييياأ ليييم يكييي  عييياد ً 
ا  النامييية ركييز صييانعوا السياسيية علييى تييوفير جيي  اللييدمات فييي المنيياطق البلييد

وليم تكيي   ، الحضيرية تياركي  أعيدادا كبييرة مي  السييكا  اليريفيي  فيي فقير ميدقع
فيييي نظيييم الصيييحة والتعلييييم كافيييية لتحسيييي  مسيييتويات  ، بيييرامن التنميييية الريفيييية

لتعلييييييم فيييييي ا)ونظيييييرا لتيييييدني مهييييياراتهم  ، المعيشييييية لمعظيييييم السيييييكا  اليييييريفيي 
لقيييد قيييدر الصيييندوق  . والتيييدريبل فيييانهم يجيييدو  ألنفسيييهم فرصيييا محيييدودة جيييداً 

ل مليار نسمة في 4)انه م  اص  حوالي  ، لIFAD)الدولي للتنمية الزراعية 
ومي   ، ل مليار في المناطق الريفية5. 2)ل دولة نامية يعير اكثر م  114)

ل مليييو  ميينهم 27)بييي  هييا م يعييير تقريبييًا مليييار شييلص تحييت لييط الفقيير و 
% ميي  السييكا  الييريفيي  35ففييي المألييرب مييثاًل  ، يعيشييو  فييي البلييدا  العربييية

وفيييي سيييوريا  ، %25وفيييي الجزائييير  ، %30وفيييي الييييم   ، تحيييت ليييط الفقييير
 . ل1)% 42

أو فشييلها الكلييي أو الجزئييي فييي  ، ا  وجييود الفقيير يعنييي اييياب التنمييية
 . تهمتوسيع ليارات الناأ لكي يحسنوا مستويات حيا

 ، ال  أسيبابا كثيييرة تطييرح لتفسييير فشيي  التنميية فييي المنيياطق الريفييية منهييا
ومنها ميا يتعليق بمشياك   ، ما أشرنا الليه وهو التركيز على المناطق الحضرية

ايير  ، اليخ.. . . .  والنمو السكاني الكبيير ، واتساع حجم األسرة ، األراضي
 ألر  هي:ا  األمر في اعتقادنا يمك  ا  يحل  م  زاوية 

                                                           
زالييية الفقييير ، برنيييامن األميييم المتحيييدة اإلنميييائي ل1) تقريييير اجتماعيييات اللبيييرام  ، مناهضييية  وا 

 . 108-107ص  ، ل1996شباط  ، )دمشق
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التقاطع التام أو الجزئي بي  المجتمع وبما يمثله م  ثقافة سيائدة وبيي  
ويلحيظ  ، وميا تحياو  أ  تمثليه مي  ثقافية تنمويية أييا كانيت مرجعياتهيا ، الدولة

وفسيي  المجييا  لقيييم  ، أ  تراجييع دور الدوليية طبقييًا لنصييائ  ماسسييات العولميية
والتكامي  سيتحدث بيي  الثقافية  السوق   يعني أ  حالة م  التعاو  وا نسيجام

فيياألولى التييي تقيييم التمييييز بييي  النسييام والرجييا  علييى  ، السييائدة وثقافيية السييوق
أمييا الثانييية فهييي  ، قاعييدة الجيينأ تنطلييق ميي  مفيياهيم العيييب والتحييريم والشيير 

وفي  ، تاسأ قاعدة جديدة للتمييز تحو  المرأة بموجبها اللى سلعة في السوق
ة بيييي  اليييوعي الثقيييافي الجمعيييي وبيييي  اليييوعي السياسيييي الحيييالتي  تظييي  المسييياف

ممييا يييادي اللييى أ  تصييب  التنمييية  ، الرسييمي تجيياه قضييية التنمييية واسييعة جييدا
 . مجرد هياك  شكلية ذات أهدا  دعائية

: المرأة الريفية: النموذج المتطرف للفقر: ًً  ثانيًا
 وحيي  يكيو  هنيا  . تشك  المرأة نص  سكا  المجتميع العربيي تقريبياً 

فييَّ َّ الجميييع ياكييد بييال تييردد علييى ظيياهرة تأنيييث الفقيير فييي  ، حييديث عيي  الفقيير
نقصيًا فيي )والفقر طبقا ل دبيات الدوليية يعيد  ، ل1)الوط  العربي وترييفه أيضا

القييدرةل فحيييياة اإلنسييا  هيييي مركيييب ميي  األفعيييا  والممارسييات والوظيييائ  التيييي 
يييية وصيييو  الليييى الحاجيييات تتيييراوح ميييا بيييي  القضيييايا أو الحاجيييات األوليييية كالتألذ

المعقيييييدة مثييييي  احتيييييرام اليييييذات أو المشييييياركة فيييييي الحيييييياة ا جتماعيييييية بوصيييييفه 
سييقط ميي  )وحييي  نييأتي اللييى المييرأة الريفييية نجييد أنهييا أنموذجييًا لمييا  ، ل2)مواطنيياً 

 . حقيبة الفع  التنموي العربيل
وهيييو تعبيييير عييي  محدوديييية اللييييارات وانأليييالق  . فيييالفقر نقييييل التنميييية

أو فش  السياسات  ، لع  م  المفيد أ  نلحظ هنا أ  الهما  الري و  ، الفرص
ففييي المنيياطق التييي  ، يشييك  أعبيياًم جديييدة علييى المييرأة الريفييية ، التنموييية فيييه

                                                           
  .UNDP,Preventing & Eradicating Poverty(NewYork:1997),P.37 ل1)

ل 2)
 Ibid. P.11.  
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ييييينلفل فيهييييا عييييدد الرجييييا  بسييييبب الهجييييرة اللييييى المييييد  أو بسييييبب النزاعييييات 
وحيي  نتحيدث عي   ، والحيروب فتتيولى النسيام المسياولية فيي كثيير مي  األسير

وعميي  المييرأة ماشيير تنمييوي كمييا نفييرل )البيية العنصيير النسييائي فييي الزراعيية 
عيييادةل نجيييد أ  ذلييي  يجليييب معيييه ظييياهرة ألييير  وهيييي البييية الفقييير فيييي أوسييياط 

و  يعيز  هيذا الليى زييادة نسيبة النسيام فيي المنياطق الريفيية فيي العيالم  ، النسام
 ، شييييرائيةبيييي  يتعلييييق بييييالقوة ال . عمومييييال حيييييث يتركييييز الفقيييير والجييييوع)النييييامي 

أ  النسيام يينفق  نسيبة  ، فقد كشفت الدراسيات ، والطريقة التي تنفق بها النقود
كبيرة م  دلله  النقدي فيي الطعيام أسيره  موازنية بالرجيا  اليذي  ينفقيو  نحيو 

وقييد بييدت هييذه  ، ل1)%ل ميي  دللهييم علييى أاييرال   عالقيية لهييا باألسييرة25)
الريفيية جانبيا مي  األعبيام التيي اذ تحملت الميرأة  . الظاهرة واضحة في العراق

 . 1980نجميييت عييي  الظيييرو  الصيييعبة التيييي وقعيييت عليييى العيييراق منيييذ عيييام 
وصييييارت  ، وحييييي  وفييييرت الدوليييية للفالحييييي  مزايييييا لاصيييية فييييي زميييي  الحصييييار

فيييا  العدييييد مييينهم اتجيييه الليييى اليييزوا  ثانيييية  ، تشيييتري النتييياجهم  بأثميييا  عاليييية
وتعاظميييت سيييلطة الرجييي   ، ةعيييبم التميييييز عليييى الميييرأ ومييي  ثيييم زاد ، وثالثييية
 . واتسعت ظواهر الفقر البشري ولم تتقلص ، عليها

الذا أليييذنا بييالمعنى الشيييام  للفقييير الييذي يتيييأل  مييي   ، ال  المييرأة الريفيييية
ونعنييي بييذل  طييو  العميير  ، ماشييرات تنيياقل كليييًا ماشييرات التنمييية المسييتدامة

والحرمييا  ميي    ،النسييبة المئوييية للبييالألي  ميي  أ  يعيشييوا حتييى سيي  األربعييي ل)
والحرما  م  مستو  المعيشة  ، النسبة المئوية للبالألي  م  األميي ل)المعرفة 

و الماليي  ميي  ثالثيية متأليييرات  ، الالئييق معبييرا عنييه باإلمييداد ا قتصييادي العييام
النسيبة المئويية لمي    يحصيلو  عليى ميياه مأمونية والنسيبة المئويية لمي  )هي 

                                                           
 ، المرأة تطعيييم العيييالم،ييييوم األانيييية العيييالمي ، FAOمنظمييية األانيييية والزراعييية الدوليييية  ل1)

 . 3ص  ، 1998تشري  الثاني



 

 999 

 م2006ـ1427(44/3آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

نسيييييبة المئويييييية ل طفيييييا  دو  سييييي  وال ،   يحصيييييلو  عليييييى ليييييدمات صيييييحية
 . ل1)اللامسة الذي  يعانو  م  نقص متوسط أو شديد في الوز 

ولكنهييا تعبييير عيي   ، تنمويييةل فييي وجههييا اإليجييابي)ا  هييذه الماشييرات 
وحتيى تفهيم العالقية بيي  الجيانبي  نشيير  ، ماشرات التلل  في وجهها السلبي

 ، ماتل منقطعيية عيي  بعضييهاالجييرا)النجييازاتل أو )اللييى أ  التنمييية ليسييت مجييرد 
بمعنيييييى أ  تلييييي   ، بمضيييييمو  جيييييدلي . بييييي  هيييييي عمليييييية ذات طيييييابع تراكميييييي

و عمقيييييت  ، اإلنجيييييازات كلميييييا كانيييييت فعالييييية قلصيييييت مييييي  الماشيييييرات السيييييلبية
 . الماشرات اإليجابية

فعلييى سييبي  المثييا  تشييير العديييد ميي  التقييارير اللييى أ  المكانيية المتدنييية 
ولاصية فيي اليوط  العربيي هيي سيبب رئييأ  للمرأة في عدد م  الدو  الناميية

ومييي  ثيييم ينظييير الليييى تعلييييم النسيييام وتيييوظيفه  عليييى أنهميييا الوسييييلتا   . للفقييير
كميييا يمكييي  النظييير الليييى تعلييييم النسيييام وتيييوظيفه   ، األساسييييتا  لمحاربييية الفقييير

 . على أنهما الوسيلتا  األساسيتا  لمحاربة الفقر
زوا  المبكييير وارتفييياع كميييا يمكييي  النظييير الليييى نزعييية تعيييدد الزوجيييات والييي

معيييد ت اإليجييياب مييي  العوامييي  التيييي تزييييد مييي  ظهيييور وتعقييييد مشيييكلة الفقييير 
ل مليييو  امييرأة ريفييية تعييير دو  18)فهنييا  اكثيير ميي   ، ل2)بماشييراته المييذكورة

ويسيييتها   ، أي بيييدل  أقييي  مييي  دو ر يومييييًال فيييي اليييوط  العربيييي)ليييط الفقييير 
فاإلحصائيات الرسمية نادرا ما  ، بشك  واض  بَّسهامه  في ا قتصاد الريفي

توض  أ  العم  المنزلي ايير الميأجور لييأ وحيده اليذي يسيهم السيهاما حيوييا 
نمييا نشيياطات المييرأة فييي السييوق والمزرعيية  ، فييي رعاييية األسيير الريفييية الفقيييرة وا 

                                                           
وفيييييه ملحييييق تنييياو  حسيييياب دلييييي  الفقيييير  1999راجيييع : تقرييييير التنمييييية البشيييرية لعييييام   ل1)

بييييت  ، الفقييير والألنيييى فيييي اليييوط  العربيييي ، بييياحثي كيييذل  راجيييع مجموعييية  . البشيييري
 . 20-19ص  ، بألداد ، 2000الحكمة 

زالييية الفقييير ، راجيييع برنيييامن األميييم المتحيييدة اإلنميييائيل 2) ص  ، مصيييدر سيييابق ، مناهضييية وا 
108-109 . 
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وميي  المعييرو  أنييه كلمييا كانييت أسييرة أفقيير كانييت عييدد السيياعات التييي  . أيضييا
وزاد دوره  في ك  م  اإلنتا  ا قتصادي  ، اكبرتقضيها النسام في المعم  

أو )وبشيك  عيام فيا  نظيم حييازة األراضيي المتمييزة للرجيا   ، ل1)ورعاية األسيرة
ميييي  قبيييي  المييييرأة وتكييييو  الملكييييية الحقيقييييية بمعنييييى  ، التمليييي  الشييييكلي ليييي رل

التصيير  الييواقعي بيياألرل بييي  الرجييا ل علييى الحييد ميي  فييرص حصييو  المييرأة 
صييالحة للزراعيية تييوفر لهييا دلييال لاصييا يضييا  اللييى ذليي  علييى قطعيية ارل 

وعلييييى راأ المييييا  الييييذي  ، محدودييييية قييييرص حصييييو  النسييييام علييييى القييييرول
يحييتج  الليييه لزيييادة قييدراته  اإلنتاجييية  ولييذل    عجييب أ  تكييو  أسييره  هييي 

كميا ا  الفيرص المتاحية  ، األكثر الصابة بسيوم التألذيية وانعيدام األمي  الأليذائي
 . عد فرصًا محدودةلتنويع دلوله  ت

بيييي   ، ويحيييو  العديييييد مييي  الثقافييييات بييييي  الميييرأة والعميييي  ليييار  المنييييز 
ويتعييذر علييى المييرأة حتييى فييي اييير تليي  الحييا ت القيييام بأنشييطة اييير زراعييية 

 . ل2)مدرة للدل  بسبب ضلامة أعبائها اليومية لمجرد بلوغ مستو  الكفا 
والييييتمك  ميييي   ، روا  أحييييد مصييييادر اإلرادة  اإلنسييييانية لاللتيييييار الحيييي

فميا هيي السيلطة التيي  ، استثمار الفرص المتاحة هو السلطة المتاحة لإلنسا 
وضيييعت بتصييير  الميييرأة كيييي تيييتمك  بواسيييطتها مييي  الحيييداث التألييييير المالئيييم  

 وتحقيق المساواة 
 ، عالييية ال  نسييبة النسييام اللييواتي يعمليي  فييي الزراعيية فييي الييوط  العربييي

فييييَّ  الألالبييييية العظمييييى ميييي  النسييييام الناشييييطات اقتصيييياديًا يعمليييي  فييييي القطيييياع 
% وفييق بعييل 2. 92الزراعييي وتبلييب نسييبته  اللييى الجمييالي النسييام النشيييطات 

                                                           
 . 109ص  ، المصدر نفسه ل1)

 . 3ص  ، مصدر سابق ،  FAO ل2)
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ولكييييييييييي  هيييييييييييذا النشيييييييييييياط اليييييييييييذي   يتطليييييييييييب تعليميييييييييييا فييييييييييييي                      ، ل1)التقيييييييييييديرات
سييبب سيياعات العميي  كمييا انييه وب ، الألالييب يييدفع اللييى اإلبقييام علييى أمييية المييرأة

المضنية في البيت وفي المزرعية يقلي  مي  معيد  عمرهيا المتوقيع ومي  شيروط 
الصييحة واللياقيية الضييرورية فضييال عيي  انييه   يشييك  عائقييا  لمعييد  اللصييوبة 

 . العالي
ال  الثقافة السائدة فيي الريي  تهيزم ثقافية التنميية الريفيية  وليذل  ينصي  

وا  تتعامي  ميع الكتي  الضيلمة مي  بعل الكتاب بضيرورة ا  تتلطيى الميرأة 
التقالييييد والعيييادات السيييائدة منيييذ قيييرو  وا  نجاحهيييا يسيييتدعي تأليييييرا جيييذريًا فيييي 

 . بنيتها النفسية وكذل  في بنية الرج  النفسية
ال  ذلييي  التقييياطع يبييييدو واضيييحًا الذا نظرنيييا اللييييى عالقييية الميييرأة بالتنمييييية 

 ، ياة المرأة العربية المعاصرةفَّ  هنا  تأليرًا كميًا   نوعيًا في ح ، بشك   عام
فعيييدد المتعلميييات واللريجيييات الجامعييييات   يتناسيييب أبيييدًا ميييع عيييدد المنتجيييات  

وميع أ  الميرأة فيي المجتمعيي  الريفيي  ، منه  أو الناشيطات فيي الحيياة العامية
فيييَّ  مييي  المهيييم ا عتيييرا  بيييأ   ، والبيييدوي فاقيييت ألتهيييا المتعلمييية فيييي اإلنتيييا 

ويير   ، ة قد تراجعت عما كانت عليه قب  عقدي  أو اكثرالنتاجية المرأة العربي
فييي العميي  والمكانيية –مييثال  –بعييل البيياحثي  أ  تييدني وضييع المييرأة اللليجييية 

ا جتماعييية أد  اللييى تبعيتهييا ا قتصييادية للرجيي    باإلضييافة اللييى نقييص وعييي 
ائنييا المجتمييع بييالمرأة او وعيهييا بييذاتها                             باعتبارهييا ك

 . ل2)ضعيفا

                                                           
مركييز دراسييات  ،   ثقيي  الواقييع وتطلعييات التحييررالمييرأة العربييية بييي ، مجموعيية بيياحثي   ل1)

 . 21ص  ، ل1999الوحدة العربية )بيروت: 

مركييز دراسييات  ، المييرأة العربييية بييي  ثقيي  الواقييع وتطلعييات التحييرر ، مجموعيية بيياحثي   ل2)
 . 51ص   ، مصدر سابق ، ل1999الوحدة العربية )بيروت: 
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الذا كا  هذا هيو وضيع الميرأة العربيية بشيك  عيام فميا هيو وضيع الميرأة الريفيية 
 الذ  

 (1)الجدول رقم 
 (1)نسبة النساء العامالت في انقطاع الزراعي في بعض األقطار العربية

 % النسبة المئوية القطر
 %1. 66 العراق
 %8. 69 األرد 

 %2. 92 الصوما 
 %5. 87 السودا 
 %2. 87 اليم 

ومييع ذليي  فييا  هييذه النسييب المرتفعيية   تعنييي اعترافييا بعميي  المييرأة الذا 
التزمنيا بييالمفهوم المتعييار  عليييه للعميي  اليذي يييربط القيميية ا قتصييادية بالييدل  

وا  كثيييرا ميي  النشيياطات التييي تقييوم بهييا المييرأة وبلاصيية فييي  ، المرتييب عليييه
 تلحييييظ بسييييهولة لكونهييييا اييييير الحقييي  الزراعييييي تشييييم  النتاجييييا سييييوقيا ولكنهييييا  

و  يمكييي  تصييينيفها االبيييا عليييى  ، منظمييية عليييى أسييياأ سييياعات عمييي  كاملييية
كمييا ا  التقاليييد والنظييرة السييلبية  ، أسيياأ مصييطلحات العميي  المتعييار  عليهييا

فيييالمرأة التييي تقيييوم  . تييادي أيضييا الليييى لطييأ فيييي قييياأ مشييياركتها ا قتصييادية
الذي قد يجيب عوضا ع  المرأة  أو الذكر ، بوقت كام  ، بعم  اير مأجور

قد   يعلنا ع  هيذا العي  عليى اعتبيار انيه ييدل  فيي الطيار الواجبيات المنزليية 
وهكيذا نسيتطيع القيو  بيا   .. . .  ل2)أو قد تلجي  الميرأة مي  التصيري  بعملهيا

 تحلي  عالقة المرأة الريفية بالتنمية يظهر ما يأتي:
                                                           

  . 58ص  ، المصدر نفسه . 15ص  ، المصدر نفسه ل1)

مركييز دراسييات  ، المييرأة العربييية بييي  ثقيي  الواقييع وتطلعييات التحييرر ، مجموعيية بيياحثي   ل2)
 . 98ص  ، ل1999الوحدة العربية )بيروت: 
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اييير واضيي  بسييبب مشيياك  قييياأ ال  مسيياهمات المييرأة الريفييية فييي التنمييية  .1
 تل  المساهمات وتحديدها كميا:

 . تجري في الطار األسرة ، ال  تل  المساهمات مع أهميتها .2
بمعنييى أ  الثقافيية السييائدة هييي التييي  ، النهييا   تيينعكأ اليجابيييا علييى المييرأة .3

و   ، فيرص عمي ل لكنهيا   تحررهيا مي  عيبم اإلنجياب المتكيرر)توفر للمرأة 
و  توفر لها  ، نزلية الثقيلة و  تحس  م  مكانتها ا جتماعيةم  الواجبات الم

 . ظروفا صحية وتعليمية افض 
                            ، تليييييي  المقييييييدمات تعنييييييي أ  الفييييييرص المتاحيييييية للمييييييرأة فييييييي مجييييييا  العميييييي  .4

 أو تهيييدم ، او تعزييييز اتجاهاتهيييا التنمويييية ،   تسيييهم فيييي تعمييييق وعيهيييا بيييذاتها
لقيييد  ،   المجتميييع المحليييي او عييي  طرييييق المجتميييع األكبيييرجيييدرا  عزلتهيييا عييي

ل في مدينية  بييروت 2752)أظهرت عدة دراسات ومنها دراسة بالعينة شملت 
فييي العميي ل ترتفييع مييع ارتفيياع مسييتو  تعليمهييا سييوام )ا  نسييبة مشيياركة المييرأة 

كما أ  نوعية وظيفة  المرأة تتحس  بارتفاع  ، أكانت متزوجة أو اير متزوجة
فهيي ميع  ، فَّ  مثي  هيذه النتيائن   تتيوافر للميرأة فيي الريي  ،   تعليمهامستو 

 ، وا   كانيييت محيييدودة ، حرصيييها عليييى العمييي  ليييم تحصييي  عليييى فيييرص للتعلييييم
 . وم  ثم فَّ  فقرها البشري يظ  واضحًا م  حيث ماشراته الملتلفة

لقيييد للصيييت الحيييد  الباحثيييات جوانيييب ميييأزق العالقييية ميييا بيييي  التنميييية 
 يفية في عدة نقاط استراتيجية ذات مضمو  ثقافي هي:والمرأة الر 

ا  الحق في امتال  األراضي يعود فيي معظيم األحييا  الليى الرجي  نتيجية  .أ
وفييي الواقييع فحتييى بييرامن اإلصييالح الزراعييي ركييزت  ، قييواني  الوارثيية السييارية

وهم فيي معظيم األحييا  مي  الرجيا     ، توزيعها ل راضي على أرباب األسر
البييرامن شييملت مكننيية اإلنتييا  الزراعييي وحمييالت تدريبييية توجهييت بيي  ال  هييذه 

وقد توجهت  ، اللى الرجا  فزادت م  هامشية دور المرأة في األعما  الزراعية
أيضيييا الليييى الرجيي  دو  الميييرأة فيييَّ  هيييذه اإلجيييرامات  . بييرامن اإلرشييياد الزراعيييي
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ل السيييد)عيززت السييلطة األبويية وضيياعفت ميي  قيدرة الرجيي  عليى ممارسيية دور 
 . على ك  أفراد األسرة م  النسام واألطفا 

لييأ للمييرأة فييي الريي  عاميية سييلطة التصير  بقييدرتها اإلنتاجييية وبربحهييا  .ب
بيييييي  ال  التقالييييييد والعييييييادات المسيييييييطرة فييييييي هييييييذه  ، مييييي  النتاجهييييييا ا قتصييييييادي

ولصوصيا  . المجتمعات تعطي الرج  والعائلية والمجتميع حيق تقريير مصييرها
وقييد بينييت الكثييير ميي  الدراسييات  ، مسييائ  ا قتصيياديةبالنسييبة  شييتراكها فييي ال

أ  أي دل  تجنيه المرأة يقدم عادة لرب األسرة و  يكو  للمرأة قيدرة التصير  
وهييذا يعنييي اسييتمرا تبعييية المييرأة للرجيي  حتييى فييي حاليية اشييتألالها لييار   ، فيييه

نطيياق سيييطرته للحصييو  علييى اجيير ليياص لهييا كييأ  تعميي  فييي مزرعيية الدوليية 
 . مثال
  المرأة  مقيدة في قابليتهيا للتحير  مميا يحيدد المكانيات عملهيا فهيي   ا  .ت

أو التفكييير  ، تسييتطيع السييعي للعميي  لييار  نطيياق األراضييي المحيطيية بييالمنز 
 . ل1)كما يفع  الرج  ، بالعم  لار  القرية أو الهجرة اللى المدينة

قير ا  مث  هذه اآلثار تبدو اكثر وضوحًا فيي األقطيار العربيية التيي تفت
اللييييى اسييييتراتيجية واضييييحة تجعيييي  النهييييول بييييالمرأة جييييزما ميييي  عملييييية التنمييييية 

وفيييي الألاليييب  ، ولصوصييا فيميييا يتعلييق فيييي مشييياركة اإلنيياث فيييي سيييوق العميي 
تحسييي  فييرص العميي  )تكتفييي السياسييات ا جتماعييية بعبييارات فضفاضيية مثيي  

 . ل2)ل.. . .  وتعزيز مشاركة المرأة وتفعي  دور القطاع النسائي

                                                           
بحث منشور فيي  ، دور المرأة في التنمية ا قتصادية في البلدا  العربية ، هد  رزيق  ل1)

 . وما بعدها 110ص  ، المرأة العربية

 ، 1998 ، ل25العييدد ) ، تصييدرها منظميية العميي  الدولييية ، عييالم العميي يراجييع : مجليية  ل2)
  . 24ص 
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ذا  ، فيييَّ  لطيييط التنميييية   تطيييرق بييياب الثقافييية التقليديييية بقيييوةوهكيييذا  وا 
وتظي  مسياهمة الميرأة الريفيية فيي تنميية  ، فعلت فيا  ا سيتجابة تكيو  ضيعيفة

 . اير منظورة بمنظار واض 
وتظ  ثمار التنمية في الوقت نفسه بعيدة ع  المرأة  والسيبب فيي ذلي  

بيي   بييد ميي  األلييذ  بنظيير   ،  يمكيي  أ  يعييز  اللييى فشيي  الفعيي  التنمييوي فقييط
ا عتبييار حقيقيية األثيير المهييم المحيييط الييذي تمثلييه الثقافيية التقليدييية ثقافيية البقييام 

أمييا القييانو  فيظيي   ، وتييارة باسييم العيييب ، الحييا  علييى حاليية تييارة باسييم الحييرام
  يمكيي  )مجييرد هيكيي  أو سييلطة   تمليي  قييوة الفييرص واإلجبييار ولييذل  قييي : 

ال  دميين المعطيييات الثقافييية فييي ا سييتراتيجيات التييي تنمييية موازنيية ال  ميي  ليي
تسييتهد  تحقيقهييا  ولييذل  يجييب أ  تراعييي هييذه ا سييتراتيجيات دائمييا اإلطييار 

 . ل1)التاريلي والثقافي لك  مجتمع
 ثالثًا: المرأة الريفية في العراق:

مييا قلنيياه عيي  المييرأة الريفييية العربييية نجييد بعضييا منييه فييي العييراق فمييثاًل  
ة المرأة الريفية في العراق التيي نيدركها بالمعايشية أو المشياهدة أو تلتل  صور 

اإلحسييياأ عييي  الصيييورة التيييي ترسيييمها نتيييائن البيانيييات واإلحصيييامات الرسيييمية 
فلييم تكيي  المييرأة الريفييية بعيييدة نوعييا مييا عيي  النشيياط  ، للسييكا  والقييو  العالمييية

  ميييع بييي  هيييي أحيييد عناصيييره فهيييي تتعييياو  ، ا قتصيييادي فيييي المجتميييع الريفيييي
لكييييي  نشييييياطها  .. .  الرجييييي  فيييييي كييييي  عملييييييات اإلنتيييييا  الزراعيييييي والحييييييواني

ا قتصييادي   يقابلييه عائييد مييادي مجييزي كمييا   يقابلييه دور مماثيي  فييي مجييا  
فالتقالييييييد  ، األنشيييييطة المشيييييروعات واإلدارة وتسييييييير شييييياو  المجتميييييع الريفيييييي

جي  فيي األنشيطة والعادات الريفية   تسم  للمرأة أ  تلعب نفيأ اليدور ميع الر 
وتظهيير القييرامة المتلصصيية للبيانييات واإلحصييامات الرسييمية أ   ، المجتمعييية

الميييرأة ومنهيييا الميييرأة الريفيييية ضيييم  عناصييير اإلنتيييا  التيييي تسيييهم فيييي ملتلييي  

                                                           
 . 5ص  ، مصدر سابق ، ا سكو ل1)
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األنشييييطة ا قتصييييادية وتولييييد الييييدل  القييييومي لكنهييييا   تظهيييير مسيييياهمة المييييرأة 
 . ل1)بصورة كاملة

بشيييري الذا أليييذنا بماشييير التعلييييم ا  وتبيييدو صيييورة  ألييير  فيييي الفقييير ال
و  ، %ل7. 19)نص  النسام الناشطات اقتصاديًا فيي الريي  أمييات ويميثل  

أمييا حييامالت الشييهادة ا بتدائييية  ، %ل ميينه  المييا تقييرأ فقييط أو تقييرأ وتكتييب19)
   . ل2)%ل فقط6. 13)فيمثل  

 لقييد حظيييت المييرأة الريفييية العراقييية بمزايييا مهميية ذات مضييامي  تنموييية
 مباشرة أو اير مباشرة ولع  م  أهمها:

لزاميييية التعليييييم ومحيييو األمييييية  .1 مزاييييا قانونيييية تمثلييييت فيييي مجانييييية التعلييييم وا 
 . اإللزامي باإلضافة اللى قواني  اإلصالح الزراعي والضما  الصحي وايرها

 . راية استراتيجية مجتمعية للتأليير التنموية في حياة المرأة واألسرة .2
 . ي وثقافي تمث  في المنظمات والهيئات النسويةتنظيم اجتماعي سياس .3
 . تموي  مادي لكثير م  البرامن ذات التماأ المباشر بحياة المرأة .4

اير ا  هنا  فيي الوقيت نفسيه معوقيات   يمكي  الهمالهيا: ففيي مجيا  
التعليم مثال نلحيظ أ  نصييب الريي  مي  التعلييم المهنيي ضيئي  بسيبب ارتفياع 

وتتطليب التنميية الريفيية  ، السيكانية فيي المنياطق الريفييةوقلة الكثافية  ، تكاليفه
 . كالمعلمي ل يصعب للق مهاراتهم بسهولة)في مجا  التعليم أناسا مدربي  

هييييذا اللييييى جانييييب مصييييدات الثقافيييية السييييائدة ومييييا تتضييييمنه ميييي  عييييادات 
وقد أظهرت عدة دراسات وجود تسرب ملحيوظ بيي  الفتييات الريفييات  ، وتقاليد

                                                           
م  بحوث الماتمر  . )واقع المرأة الريفية والتنمية في العراقل ، الما  شالر . د ل 1)

 . 7ص  ، 1994كانو  األو  /  ، النوعي األو   تحاد نسام العراق

 . 8ص  ، سهالمصدر نف  ل2)
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وتشييك   ، وكييذل  فييَّ  كثيييرا ميي  األمييرال تتفشييى فييي الرييي  ، ميي  المدرسيية
 . ل1)عائقا م  عوائق تعليم المرأة الريفية أيضا

 
 (2)الجدول رقم 

 نسبة أعداد اإلناث في الريف إلى مجموع طلبة الريف
 سنوات مختارة()
 النسبة المئوية % السنة

1983  /1984 17 .2 
1986  /1987 18 .5 
1988  /1989 17 .4 
1989  /1990 17 .3 
1990  /1991 18 .3 
1991  /1992 19 .9 
1992  /1993 17 .6 

ومع ك  ما ألذنا مي  اإلحصيامات الرسيمية فيا  الجيدو  أعياله يظهير  
ا  هنا  تأليرات بطيئة جدا   تتناسب مع اإلجرامات التي اتلذتها الدولة في  

 . مجا  التعليم
فييييي الرييييي  فييييا   ل*)لصييييحيومييييع كيييي  التطييييور الييييذي شييييهده القطيييياع ا

فقد أظهرت نتيائن المسي  الصيحي الشيام  عيام  ، الحصار احدث نكسة كبر 
فقيييد بلأليييت فيييي هيييذه  ، انلفاضيييا فيييي الوفييييات ل مهيييات عنيييد ا نجييياب 1990
 ، ل مائية ألي  مي  اليو دات الحيية.. . .  100)ل حالية وفياة لكي  117)السينة 

                                                           
بحيث القيي فيي المياتمر الميذكور  ، مشيكالت تعلييم الميرأة الريفيية ، سه  عباأ حبيب  ل1)

 . 11ص  ، م  المصدر السابق

 . 1975لسنة  211صدر قانو  للتامي  الصحي والصحة الريفية برقم  ل*)
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وهيو مي  ماشيرات الفقير البشيري )اير أ  سوم األحوا  الصحية للمرأة الريفية 
 . العاكأ لماشرات التنمية المستدامةل

ازدادت )كييا  جييزمًا ميي  سييوم األحييوا  الصييحية للمييرأة العراقييية عمومييا 
ميييرات أكثييير مييي  نسيييبها السييينوية ألميييرال التيفوئييييد  6-5نسيييبة تعرضيييها مييي  
ل 8)  وازدادت نسييبة التهيياب الكبييد الفايروسييي اكثيير ميي ، والباراتافوئيييد والزحييار

كمييا تييردت نوعييية المييياه ولصوصيا فييي األريييا  والقيير  واألقضييية  . أضيعا 
 . والنواحي

 ، لقييد وضييعت اللطييط لتطييوير المجتمييع الريفييي والمييرأة الريفييية لاصيية
ومنهييا اسييتحداث فييرق لتوسيييع ليييارات المييرأة الريفييية ولصوصييا فييي مجييا ت 

صييعبة التييي ميير بهييا ولكيي  الظيرو  ال ، الييخ.. . .  التعلييم والصييحة والتييدريب
العييراق كانييت الحييد  المعوقييات المهميية التييي واجهييت اللطييط لتطييوير المجتمييع 
الريفييي والمييرأة الريفييية  الذ  وكجييزم ميي  المجتمييع العراقييي كانييت المييرأة الريفييية 
ضحية هذه الظرو  والحصار فكانت مظاهر تللفها مضاعفة فضال ع  أ  

ص م  حجم تمويي  العدييد مي  التراكمات الثقافية جامت ظرو  الحصار لتقل
البييييرامن المهميييية فييييي مجييييا ت التعليييييم والصييييحة والتأهييييي  والتييييدريب واإلرشيييياد 

الييخ وبييذل  جعلييت المسييافة بييي  الطموحييات التنموييية والتحقييق .. . .  والتوعييية
 . منها فعال بعيدا جدا

 الخاتمة:
أي أنها  ، المرأة الريفية في مجم  أريا  الوط  العربي عنصر منفع 

تلتييارل فييَّ  التيارهييا يكييو  ميي  جانييب الرجيي  )وحييي   ، تنتظييرل مييا يقييدم لهييا)
فهييييي قييييد تحلييييم بالييييذهاب اللييييى  ، التنمويييييةل معلقيييية)وا  الرادتهييييا  ، فييييي العائليييية

المدرسيييية ومواصييييلة الدراسيييية وبييييذل  تتعييييدد وتتسييييع فييييرص حياتهييييا ال  أنهييييا   
فييي مجييا ت أمييا  ، تسييتطيع أ  تلتييار مصيييرها و  أ  ترسييم طريقهييا التعليمييي

الصييحة فهييي معييدة لإلنجيياب دو  عناييية بصييحتها وهييي حييي  تصيياب بييبعل 
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األميييرال وميييع وجيييود بعيييل الماسسيييات الصيييحية الرسيييمية فيييا  مييي  يتكفيييي  
بموضوع مرضها هيم ممثليو الثقافية التقليديية ذاتهيا ممي  ييدعو  لبيرات معينية 

 . في التعام  مع المرضى
ضيي  ضييألوط بعييل  ولصوصييا فييي –هييذا اللييى جانييب البيئيية الريفييية 

 . تكو  مرتعا ألشكا  متعددة مع المرل –الظرو  والعوام  
اميييا بالنسيييبة لليييدل  فيييا  الميييرأة الريفيييية االبيييا ميييا تعيييد ايييير ماهلييية أل  

 . أو ذات دل  مستق  ، تكو  مالكة
وم  ثم تلسر ، وهكذا فا  التنمية الذا توجهت اللى المرأة   تجد عنصرا فعا 

 . التنمية وتستهدفه ادة اإلنسا  الذي تتجه الليهأحد أهم عناصرها وهو الر 
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Abstract 

Rural Women and Development 

 Dr. Nāhida A. Hāfith
(*)  

The present study sheds light on the situation of the 

rural women.  It focuses on the multi-layers of human 

development.  It also investigates the relation between 

women and more precisely the rural women and 

development since they have an active role in 

development process in its human dimension.  Although 

we will present the subject from general angle, but we 

mainly focus on the situation of  rural women in Iraq and 

Arab homeland. 
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