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٘) حسيف ىاروف محمد
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 )ٚشكري عبد العظيـ العوضي

نائب مدير المركز الدولي اإلسالمي لمدراسات والبحوث

 )ٛصفاء الباز

مساعد وزير الصحة والمقرر العاـ لممجمس القومي لمسكاف
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السكانية -جامعة األزىر

األسبؽ

العميا األسبؽ– جامعة األزىر
الدراسات ُ
باحث متخصص في الخدمة االجتماعية وتنمية المجتمع

بالمركز الدولي اإلسالمي لمدراسات والبحوث السكانية -
جامعة األزىر
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أستاذ البحوث البيوطبيةالمتفرغ بالمركز الدولي اإلسالمي
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الديمجرافييف المصرييف واألستاذ المتفرغ بكمية الدراسات

العميا -جامعة القاىرة

الدكتور /حسين رارون مدرس الفقو بالمركز الدولي اإلسالمي لمدراسات والبحوث السكانية -جامعة

األزىر
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ئٍ،]43/انصالجُٔانسال ُو
ِ
ٔ َئٍاالِ .
وبعد ...
ُ
فإف األزىر الشريؼ ىو كاف ػ ومازاؿ ػ كعبة العمـ والعمماء ،وقد بدأ في ىذه
الفترة يستعيد أمجاده في تجديد الخطاب الديني ومواجية العنؼ والتطرؼ ،والدعوة إلى
الوسطية.
وكانت جامعة األزىر أكبر صرح لتوضيح المفاىيـ الصحيحة عف اإلسالـ،
باإلضافة إلى عمميا األصيؿ وىو البحث العممي  ،فباإلضافة إلى كمياتيا ومعاىدىا
مركز بحثيًّا ووحدةً ذات طابع خاص ،ومف أفضؿ
ًا
ومستشفياتيا بيا اثناف وخمسوف
ىذه المراكز( المركز الدولي اإلسالمي لمدراسات والبحوث السكانية ) الذي أُنشئ سنة
٘ ،ٜٔٚواتسع نشاطو عمى المستوى المحمي واإلقميمي والعالمي.
وقد فاز بالجائزة المقدمة مف صندوؽ االمـ المتحدة لمسكاف عاـ ٕٕٔٓ ،ومديره
ىو األستاذ الدكتور  /جمال أبو السرور -عميد كمية طب البنيف باألزىر األسبؽ،
وقد تـ تكريمو بقالدة النيؿ في عيد العمـ عاـ  ٕٜٓٔوسممو القالدة فخامة الرئيس
عبدالفتاح السيسي رئيس الجميورية.
وقد اضطمع المركز بقضايا األسرة المختمفة ،ولو جيوده المشكورة المتمثمة في
الدورات التدريبية لألئمة والوعاظ والواعظات والطالب المصرييف والوافديف.
أيضا في مجاؿ اإلصدارات الورقية ،ومنيا:
ولو جيود ً
ٔ .األطفاؿ في اإلسالـ ػ رعايتيـ ونموىـ وحمايتيـ.
ٕ.

ختاف اإلناث بيف المغموط عمميًّا والممتبس فقييًّا.

ٖ.

ماذا يقوؿ القرآف عف النساء ؟

ٗ.

المنظور اإلسالمي لحماية األطفاؿ مف العنؼ والممارسات الضارة.

٘.

موقؼ اإلسالـ مف العنؼ ضد المرأة .
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.ٙ

دليؿ المشورة وفحص راغبي الزواج .

.ٚ

تنظيـ االسرة وراي الديف فيو.

.ٛ

دليؿ العمماء وطالب الكميات الدينية لدعـ وتعزيز صحة األميات واألطفاؿ
واستئصاؿ مرض شمؿ األطفاؿ.

.ٜ

السالـ .المحبة .التسامح
رسائؿ أساسية مف اإلسالـ والمسيحية لحماية األطفاؿ مف العنؼ
والممارسات الضارة.

ٓٔ .دليؿ الدعاة في مجاالت السياسات السكانية والصحة اإلنجابية وقضايا
النوع.
ٔٔ .اإلسالـ والتنمية دليؿ الدعاة.
ٕٔ .دليؿ قضايا الصحة اإلنجابية لممراىقيف والشباب مف منظور إسالمي.
ٖٔ .أحكاـ الشريعة اإلسالمية في مسائؿ طبية عف األمراض النسائية والصحة
اإلنجابية.
ٗٔ .ضوابط وأخالقيات اإلعالـ واإلعالف الطبي.
٘ٔ .الدليؿ اإلسالمي لتنظيـ األسرة.
ومنيا ىذا الكتاب الذي ُنعنى بتقديمو اليوـ (التربية السكانية في العالـ
اإلسالمي) الذي وافؽ مجمس جامعة األزىر عمى تدريسو لمطالب ضمف مادة (قاعة
البحث)  ،فكانت جامعة األزىر ىي األولى في الجامعات المصرية والعالـ اإلسالمي
التي تقوـ بتدريس مادة التربية السكانية .
وصدرت الطبعة األولى ليذا الكتاب سنة (ٜٜٔٚـ)  ،وتولى إعداد مادتو نخبة
مف أساتذة التخصص بالمركز ومف داخؿ الجامعة وخارجيا .
وقديما قاؿ الجاحظ  « :مف صَّن َ ِ
َح َس َف فَقَ ْد
استَ ْي َد َ
ؼ  ،فَِإ ْف أ ْ
ؼ كتَ ًابا فَقَ ْد ْ
َْ َ
ً
(ٔ)
ؼ» .
استَ ْق َذ َ
استَ ْعطَ َ
اء فَقَ ْد ْ
ْ
َس َ
ؼ َ ،وِا ْف أ َ
()1اَظزسْزاَداب .181/1
م،استقذف:عزضَفسّنهقذف .
ضٌُزْ َيىتاألقأٌ ِ
ا ْستَ ْٓدَفَ :ا َْتَ َ
صةكان َغ َز ِ
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كتابا في يو ِمو إال
يكتب
أيت َّأنو ال
وقاؿ
ُ
ٌ
العماد األصفياني ِّ « :إني ر ُ
إنساف ً
ُ
حسف  ،ولو قُ ِّدـ ىذا
قاؿ في َغِده  :لو ُغي َِّر ىذا لكاف
أحسف ،ولو ِز َ
يد كذا لكاف ُيستَ ُ
َ
ِ
أجمؿ ِ
ِ
استيالء
الع َب ِػر  ،وىػو دلي ٌؿ عمى
أجمؿ ،وىذا ِمف
أفضؿ ولو تُِر َؾ ىذا لكاف
لكاف
َ
َ
(ٕ)
ِ
ِ
الب َش ِر » .
النقص عمى جممة َ

ولما كاف موضوع التربية السكانية مف الموضوعات التي تتطمب تحديثيا
لمواكبة متطمبات العصر كانت الحاجة ماسة إلى إعادة النظر في الكتاب قبؿ طبعتو
الثانية .
ويأتي ىذا في الوقت الذي تقوـ فيو الجامعة بمراجعة توصيؼ المناىج بما
يتناسب مع مستجدات العصر .
وفي ختاـ ىذه الكممة ال يسعنى إال أف أتقدـ بجزيؿ الشكر ووافر التقدير
لفضيمة اإلماـ األكبر األستاذ الدكتور  /أحمد الطيب  -شيخ األزىر ؛ لدعمو المستمر
لجامعة األزىر عامة  ،ولممركز الدولي اإلسالمي لمدراسات والبحوث السكانية خاصة.
وكؿ الشكر والتقدير لكؿ َمف شارؾ في إعداد ىذا الكتاب وصياغتو ومراجعتو.
والشكر موصوؿ لكؿ القائميف عمى المركز الدولي اإلسالمي لمدراسات والبحوث
السكانية.
جميعا لما يحب ويرضى.
ونسأؿ ا﵀  أف يوفقنا
ً
الحمد ِ
وآخر َد ْع َوانا ِ
﵀ َر ِّ
ب العالميف.
أف
ُ
ُ
ٍ
محمد وعمى آلِو وصحبِو وسمَّـ ،،،
وصمَّى ا﵀ُ عمى َسيِِّدنا
الدكتور

صِ
الع ِز ِ
اوي
الم ْح َر َ
س ْين َع ْبد َ
م َح َّمد ح َ
يز َ
رئيس جامعة االزرر

النِم دبند النرالم البل ناني لن
( )2انظر معجم األدباء  ، 5/91وقد ورد في أبجد العلوم  19/9أنَّ هذا مِنن
ِ
الِم ا تدراله دلله .
العماد األصفهاني معتذرً ا دن
ٍ
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إف جامعة األزىر فى مراجعة مناىجيا ،وتطويرىا تحرص عمى الجمع بيف
وجو إلى التمسؾ بالثوابت الدينية والحفاظ عمى اليوية اإلسالمية،
التراث والمعاصرة ،وتُ َ
وفى الوقت نفسو تقوـ بمواكبة متطمبات العصر وما يحتاجو أبناء الجامعة مف ثقافات
عصرية والماـ بالعالـ الذى نعيش فيو.
ومف ىنا برزت فكرة ىذه المادة " التربية السكانية" مف منظور إسالمى والتى
تولى إعدادىا واخراجيا المركز الدولى اإلسالمى لمدراسات والبحوث السكانية بجامعة
األزىر لتدعـ ثقافة أبناء األزىر بأحواؿ العالـ المعاصر ،وبشتى مشكالتو وبجمع أىـ
المعمومات عنو ،التى تساعد العمماء والخبراء ،والدعاة والموجييف إلى وصؼ العالج
الناجح ،وتحديث الخطاب الدينى حتى ال يقتصر فقط عمى تفاصيؿ العبادات رغـ أف
أيضا ىذه القضايا المعاصرة فما يصمح لمجتمع ما
ليا أىمية كبرى ومطموبة بؿ يشمؿ ً
ربما ال يصمح لمجتمع آخر والبد لطالب األزىر وىو  /ىى داعية واماـ الغد وعالـ
ومفكر المستقبؿ مف أف يمـ بما يدور فى العالـ وأف يتعرؼ عمى أحواؿ سكاف
األرض ،حتى نستطيع مواكبة التقدـ الحضارى بروح العمـ والمعرفة والدعوة لمتعايش
السممي ولذلؾ أصدر المركز الدولى اإلسالمى الطبعة األولى مف التربية السكانية فى
نحدث اإلصدار األوؿ ونحف نحرر
العالـ اإلسالمى عاـ ٜٜٔٚـ وكاف لزاماً عمينا أف ّ
الطبعة الثا نية التي بيف أيدينا لتشتمؿ عمى كؿ ما جاء مف جديد فى ىذا المجاؿ
ليكوف مواكباً لمعصر الحديث وشامالً لممفاىيـ الجديدة التى طرأت عمى القضية
السكانية وأىداؼ التنمية المستدامة ،وكاف نصب أعيننا فى ىذا اإلصدار االلتزاـ
بالتعاليـ اإلسالمية ،قال عميه الصالة والسالم ( :تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن
تضموا بعدى أبدا كتاب اهلل وسنتى).
واشتمؿ ىذا اإلصدار عمى ستة فصوؿ :الفصل الول عف أساسيات عمـ
السكاف وديموجرافية العالـ اإلسالمى ،والثانى عف الموارد االقتصادية والمائية فى
العالـ اإلسالمى ،والثالث عف التنمية البشرية في العالـ اإلسالمي ،والرابع عف صحة
السكاف ،والخامس عف الصحة اإلنجابية وتنظيـ األسرة ،والسادس عف الجوانب
الدينية لممسائؿ السكانية.
~ل ~

ولقد فرضت طبيعة العصر الذى نعيش فيو التخصص الدقيؽ فى شتى نواحى
العموـ ،وكاف ىذا داعياً لوجود قدر مشترؾ مف الثقافة العامة ال ينبغى االستغناء عنو،
واال كاف التقوقع الذى يجعؿ اإلنساف ال يعرؼ شيئا خارج الدائرة التى تخصص فييا،
وىو نوع مف القصور يحسف بطالب العمـ أف ينأى عنو.
ومما ال شؾ فيو أف المعمومات الصحيحة عف العالـ اإلسالمى وسكانو
لضرورية لطالب العمـ فى جامعة األزىر إذ ىـ حممة مشاعؿ العمـ وقيادات
مجتمعاتيـ فى العالـ اإلسالمى أجمع والماميـ بالمشكمة السكانية خالؿ دراساتيـ
بالجامعة ليؤىميـ عمى القدرة عمى اتخاذ القرار وىـ فى واقع المسئولية وحمؿ الرسالة
الصحيحة إلى مجتمعنا اإلسالمى.
ونظ اًر إلى أف جامعة األزىر الشريؼ ليا دورىا المتميز بيف الجامعات عامة،
والجامعات اإلسالمية خاصة ،فى العمؿ عمى نشر المفاىيـ اإلسالمية الصحيحة عف
سموؾ األفراد والمجتمعات ،وما يدور فييا مف أنشطة إنسانية ،كاف مف الضروري أف
تعمؿ الجامعة عمى أف تحظى األنشطة البحثية والتربوية ذات العالقة بقضايا السكاف
بتناوليا مف منظور إسالمى واضح ودقيؽ ،وأف تسمط األضواء عمى اإليجابيات
والسمبيات فى المجتمعات اإلسالمية ،ويكوف ذلؾ محتوى مادة التربية السكانية ،ليطمع
عمييا أبناؤنا وبناتنا مف طالب وطالبات جامعة األزىر الشريؼ ،وليتعرؼ عمييا
أصحاب االختصاص مف الدعاة وعمماء الديف اإلسالمى ،فيكونوا عمى دراية بواقع
المجتمعات التى يمارسوف فييا واجبيـ تجاه الدعوة إلى أحكاـ اإلسالـ والتمسؾ
بفضائمو.
وعندما أصدر المركز الدولى اإلسالمى لمدراسات والبحوث السكانية بجامعة
األزىر الطبعة األولى مف التربية السكانية فى العالـ اإلسالمى فى محرـ عاـ
ٔٗٔٛىجرية الموافؽ يونيو عاـ  ٜٜٔٚميالدية رأت جامعة األزىر-وىى بيذا رائدة-
مقرر دراسياً لطالب وطالبات الجامعة ضمف مادة قاعة
أف تكوف مادة التربية السكانية ًا
البحث ،لما توفره مف المعمومات الميمة عف المجتمعات اإلسالمية ،وثرواتيا
الطبيعية ،وسموؾ أفرادىا ،أعدت بواسطة مصادر إسالمية ودولية موثوؽ بيا.
وإلعداد ىذا اإلصدار الجديد قاـ المركز الدولى اإلسالمى لمدراسات والبحوث
ٍ
مضف كبير ومر ىذا العمؿ بعدة
السكانية بجامعة األزىر والقائميف عميو ببذؿ مجيود
مراحؿ نذكرىا فيما يمى:
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 المرحمة الولى:
 قامت مجموعة ىيئة التحرير بالمركز الدولى اإلسالمى وجامعة األزىر وباالشتراؾمع صندوؽ األمـ المتحدة لمسكاف بمراجعة محتويات إصدار عاـ ٜٜٔٚـ واعداد
محتوى المنيج المزمع إصداره آخذيف فى االعتبار كؿ ما جد عمى الساحة مف
جديد فى قضية السكاف والتنمية والحاجة الماسة لبموغ أىداؼ التنمية المستدامة
وتحديث الخطاب الدينى ليشتمؿ عمى األمور العصرية فى القضية السكانية مف
منظور إسالمى.
 المرحمة الثانية :
 تـ االستعانة بأساتذة متخصصيف مف جامعة األزىر والجامعات المصرية األخرىوالييئات الدولية وذلؾ لكتابة محتوى مقرر التربية السكانية المقترح حيث تـ وضع
المقرر فى ستة فصوؿ ىى-:
 -1أساسيات عمـ السكاف وديموجرافية العالـ اإلسالمى.
 -2الموارد االقتصادية والمائية فى العالـ اإلسالمى.
 -3التنمية البشرية فى العالـ اإلسالمى.
 -4الصحة والسكاف.
 -5الصحة اإلنجابية وتنظيـ األسرة.
 -6الجوانب الدينية لممسائؿ السكانية.
 المرحمة الثالثة:
 تـ الموافقة عمى تشكيؿ لجنة صياغة مف عمداء وأساتذة جامعة األزىرالمتخصصيف ومف الجامعات األخرى والييئات الدولية ذات الصمة لصياغة
ومعدا لمتدريس فى صورتو
محتوى ىذا اإلصدار فى صورتو النيائية ليكوف متناسقًا
ً
الحالية بعد مراجعتو لغوياً وعممياً ودينياً.
ويعد مشروع التربية السكانية بجامعة األزىر أحد األنشطة العديدة والمختمفة
التى يقوـ بيا المركز الدولى اإلسالمى لمدراسات والبحوث السكانية بجامعة األزىر مف
أجؿ رفع الوعى بالقضايا السكانية مف منظور إسالمى ،ولتوضيح مغزى العموـ
السكانية لطالب جامعة األزىر وتصحيح المفاىيـ وخمؽ اإلحساس لدى الطالب
~ٌ ~

بالمجاالت السكانية وتنظيـ الخصوبة ومشكمة العقـ فى إطار تعميمات الشريعة
الغراء.
اإلسالمية ّ

إف اليدؼ بعيد المدى ليذا المشروع ىو تأسيس برنامج لمتربية السكانية مف
منظور إسالمى فى مختمؼ كميات جامعة األزىر آمميف أف تحذو الجامعات المصرية
األخرى ومعاىد وجامعات العالـ اإلسالمى أجمع حذو جامعة األزىر واالستفادة مف
ٍ
حسب ظروفيا واحتياجاتيا.
جامعة
تجربتيا فى ىذا المجاؿ وتطبيؽ ما تراه مناسباً ُك ُؿ
َ

إف مادة التربية السكانية ما ىى إال جيد عممى موجو لتنمية وعي الناشئة
وفيميـ لمظاىرات السكانية مف حيث أسبابيا ،والعوامؿ التى تتحكـ فييا ،واآلثار
المترتبة عمييا ،والعالقات التى تربطيا ،مع توجيو ىذا الوعى والفيـ نحو تكويف
ات جاىات عقمية ،مف شأنيا أف تؤثر فى سموؾ األفراد ،وأف تشكؿ تصرفاتيـ فى
مستقبؿ حياتيـ ،عمى نحو يؤدى إلى رفع مستواىـ االقتصادى ،واالجتماعى،
والثقافى ،وتوفير حياة أفضؿ لمفرد ،واألسرة ،والمجتمع ،فى ضوء أحكاـ شريعة
اإلسالـ ومقومات المجتمع.
يمي:

كما إف مادة التربية السكانية تسعي لتحقيؽ العديد مف األىداؼ ونخص منيا ما

ٔ -تقميؿ الفجوات النوعية في جميع المجاالت بما يحقؽ اإلنصاؼ والمساواة بيف
الجنسيف.
ٕ -االرتقاء بالمراىقيف والشباب اجتماعياً  /فكرياً ودينياً  /صحياً وبدنياً  /اقتصادياً.
ٖ -االرتقاء بصحة الطفؿ والحفاظ عمي حياتو.
ٗ -خفض مستوي اإلنجاب مف خالؿ برنامج قومي لتنظيـ األسرة والصحة اإلنجابية.
٘ -دعـ حماية االسرة وىي المبنة األساسية لممجتمع.
 -ٙنشر الوعي البيئي ودفع المخاطر البيئية التي تؤثر عمي صحة السكاف.
 -ٚتقميؿ التفاوتات االجتماعية واالقتصادية بيف المجموعات السكانية والمناطؽ
الجغرافية.
وأود أف أتوجو ىنا بخالص شكري وتقديري لجميع السادة األساتذة مف جامعة
األزىر والجامعات األخرى والييئات العممية المعنية الذيف اشتركوا في تحرير محتويات
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ىذا الدليؿ بأبحاث عممية ودينية عمى أعمى مستوى كاف ليا األثر األكبر في إثراء ىذا
العمؿ.
وكذلؾ أتوجػ ػ ػو بخالص الشػ ػ ػكر الجزيؿ لمجػ ػنة الصياغػ ػة برئاسة الستاذ
الدكتور /إبراريم الهدرد  -رئيس جامعة الزرر السبق  -التى قامت بجيد مضني
عمى مدى عاـ لتضع ىذا اإلصدار فى صورتو النيائية التى بيف أيدينا.
كما أتقدـ بالشكر لجميع العامميف فى ىذا المشروع بالمركز الدولى اإلسالمى
لمدراسات والبحوث السكانية.
ٔخانص انشكز نصُدٔق األيى انًتحدج نهسكاٌ ٔيشزٔع تعشٌش استزاتٍجٍح
يصزانقٕيٍحنهسكاٌ،تدعىيٍاالتحاداألٔرٔتً
كما أتوجو بخالص الشكر والتقدير لحضرة صاحب الفضيمة الستاذ الدكتور/
أحمد الطيب  -شيخ الزرر  -لدعمو المستمر ألنشطة المركز والستاذ الدكتور/
محمد حسين المحرصاوى  -رئيس جامعة الزرر ورئيس مجمس إدارة المركز،
واألساتذة األفاضؿ أعضاء مجمس إدارة المركز الدولى اإلسالمى لمدراسات والبحوث
السكانية بجامعة األزىر لمدعـ المستمر ليذا العمؿ منذ نشأتو كفكرة حتى الوصوؿ بو
إلى حيز التنفيذ ،جزاىـ ا﵀ خير الجزاء عما قدموه مف عمؿ نافع يفيد أبناءىـ طالب
العمـ فى األمة اإلسالمية جمعاء.
وجؿ  -أف ينفع األمة اإلسالمية بيذا الجيد العممى الذى
عز
َ
ندعو ا﵀ َ -
احتوتو مادة " التربية السكانية" وقامت بو مجموعة كبيرة مف عمماء مصر
المتخصصيف فى الطب ،والشريعة ،واالجتماع ،والديموجرافيا ،وعمـ النفس ،والتربية،
وغير ىذا مف مجاالت عممية ليا صمة وثيقة بالدراسات السكانية.
وا﵀ الموفؽ واليادي إلى سواء السبيؿ ،،
مقرر الدليل
أ0د /جمال أبو السرور
مدير المركز الدولي اإلسالمي لمدراسات والبحوث السكانية
وأستاذ التوليد وأمراض النساء والعقم بكمية الطب  -جامعة الزرر
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المبحث األول
التعميم والتربية السكانية في العالم اإلسالمي
مقدمة:
إف دمج التربية السكانية ضمف المقررات الدراسية ييدؼ إلى إكساب المتعمميف
القيـ كاالتجاىات التي تؤىميـ إلى اتخاذ ق اررات سكانية مناسبة كفيمة بإيجاد حمكؿ لما
يعانيو اإلنساف مف مشكبلت شخصية كأسرية كمجتمعية ،كيككف ذلؾ بمراعاة ما
يناسب نضج الطبلب كحاجاتيـ ،كذلؾ كفقًان لثقافة كفمسفة كقيـ المجتمع ،مف خبلؿ
كجكد مشركع متكامؿ لدمج التربية السكانية في المناىج الدراسية ،كانتاج مادة تعميمية
ليذا الغرض ،كأدلة لممعمميف ،مع تخطيط كتنفيذ برنامج متكامؿ لمتقكيـ ،كتشكيؿ ىيئة
مسئكلة عف تنفيذ البرامج.

أولً :أىمية التربية السكانية في التعميم قبل الجامعي والجامعي:
يعتبر التعميـ قبؿ الجامعي أحد الطرؽ الميمة التي يمكف مف خبلليا إكساب
الطبلب القدرة عمى استخداـ المعارؼ ،كاختيار المعمكمات ،كالقدرة عمى حؿ
المشكبلت ،كايجاد حمكؿ مناسبة كأساليب جديدة لمتكيؼ كالمركنة في التعامؿ مع ثكرة
المعمكمات كالمنافسة العالمية.
كتيدؼ التربية السكانية إلى إكساب الفرد المعمكمات كاالتجاىات كالميارات نحك
فيـ المكقؼ السكاني كتقييمو ،كالقكل الديناميكية التي تشكمو كتؤثر فيو حاض اًنر
كمستقببلن ،كأثر ذلؾ عمى رفاىية الفرد كاألسرة كالمجتمع ،كمساعدة الدارسيف عمى
اتخاذ الق اررات كاألحكاـ الكاعية التي تعتمد عمى الفيـ كالتقييـ كاالستجابة مع المكاقؼ
كالمشكبلت السكانية بطريقة مدركسة.
كليس المقصكد بالتربية السكانية أف تككف تبري ًانر لتنظيـ النسؿ ،كانما اليدؼ
منيا تنمية الشعكر بالمسئكلية لتحقيؽ مستكل معيشة أفضؿ لؤلفراد ،فالمجتمع يحتاج
التعرؼ عمى القضايا السكانية ،كالدكر الذم يمكف أف يقكـ بو كؿ فرد في ىذا الصدد،
~~3

كيخطئ مف يتصكر أف زيادة السكاف أك قمتيـ في حد ذاتيا مشكمة أك سببا في اآلثار
السمبية االجتماعية أك االقتصادية ،فمف الدكؿ المتقدمة مف يتميز بكثرة عدد السكاف
كالكاليات المتحدة كالصيف ،كمنيا مف يتميز بقمة عدد السكاف كالسكيد كسكيسرا،
ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمدكؿ النامية ،فالعبرة بنكعية السكاف ،كتكزيعيـ الجغرافي ،كمدل
فاعميتيـ اإلنتاجية ،كاستخداميـ لممكارد المتاحة ليـ.

ثانيا :التربية السكانية في التعميم قبل الجامعي:
ً

مع تزايد االقتناع بأف المدرسة ىي المكاف الطبيعي كالمنطمؽ األفضؿ الذم
يجب البدء منو ،بدأت تظير برامج التربية السكانية المدرسية ،ككانت أكؿ ىذه البرامج
عمى الصعيد اآلسيكم في اليند ُٗٔٗ ،ثـ الفمبيف كككريا الجنكبية عاـ َُٕٗ،
كككلكمبيا عاـ ُُٕٗ ،كما دعا صندكؽ األمـ المتحدة إلى تقرير أىمية التربية
السكانية ،كتكفير االعتمادات ليا مف أكاخر الستينيات.
كفي عاـ ُٖٔٗ بدأ االىتماـ بالتربية السكانية البلمدرسية ،حيث أكلت بعض
المنظمات الدكلية اىتماما بيا ،مثؿ منظمة األغذية كالزراعة التابعة لؤلمـ المتحدة،
حيث بدأت ىذه المنظمة في إدخاؿ برامج جديدة في نطاؽ عمميا مثؿ برنامج " نحك
حياة أفضؿ "كبرنامج" التنمية المحمية".
كفي عاـ ُٖٔٗ – أيضا  -بادرت اليكنسكك بالعمؿ في مجاؿ التربية
السكانية ،كذلؾ بناء عمى اقتراح جكلياف ىككسمي ) (Sir Julian Huxleyبأف عمى
اليكنسكك القياـ بدكر في تكعية الناس بأخطار الزيادة السكانية عمى المكارد الطبيعية
كالتنمية المستقبمية ،كأصبح اليدؼ مف األنشطة التي تقدميا اليكنسكك في مجاؿ
السكاف تكعية الناس بالمياـ التي تفرضيا التربية السكانية عمييـ كعمى الدكلة
كالمجتمع المحمي كالعالمي.
كفي عاـ َُٕٗ عقدت اليكنسكك حمقة رئيسية لمتربية السكانية في بانككؾ،
ككاف ليذه الحمقة األثر الكاضح عمى المستكل العالمي ،كاستخدمت تكصياتيا
كمقترحاتيا عمى نطاؽ كاسع ،كما يزاؿ يسترشد بيا عند التخطيط كالتنفيذ لبرامج
التربية السكانية ،كاستمر اليكنسكك في اىتمامو بالتربية السكانية بعقد عدد مف
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المؤتمرات كاالجتماعات اإلقميمية في شيميً ،كالسنغاؿ ،كمصر ،كاألردف ،كصدر
العديد مف التكصيات ،كقد شاركت مصر في جميع ىذه المقاءات.
أما عف اىتماـ األمـ المتحدة بالقضايا السكانية ،فقد تعددت مظاىر ىذا
االىتماـ ،كتمثمت في عقد عدة مؤتمرات دكلية ،بمعدؿ كاحد كؿ عشر سنكات ،كعقد
المؤتمر األكؿ في بكخارست ركمانيا )عاـُْٕٗ) ،كحضره مندكبكف عف ُّٔ دكلة
يمثمكف تخصصات مختمفة ،كحرص المؤتمر عمى التأكيد عمى ضركرة كضع
السياسات التي يككف مف شأنيا تحسيف المستكل االقتصادم كاالجتماعي لمسكاف،
كمف ناحية أخرل فقد رفض المؤتمر كمية تحقيؽ التكازف بيف السكاف كمكاردىـ مف
خبلؿ سياسات غير إنسانية.
كعقد المؤتمر الثاني لمسكاف في نيك مكسيكك ًالمكسيؾ )عاـُْٖٗ) ،كحضره
مندكبكف عف ُْٕ دكلة ،كأكصى بضركرة ربط التنمية االجتماعية بالنمك السكاني،
كالعمؿ عمى تحسيف مركز المرأة ،كتعزيز دكرىا في جميع مراحؿ التنمية ككظائفيا،
فضبل عف جيكد كبيرة لتمكيف األزكاج مف ممارسة حقكقيـ في اتخاذ القرار بحرية،
كدكف إكراه ،كذلؾ بالنسبة لعدد األطفاؿ ،كالفترات الفاصمة بيف الكالدات ،عمى أف يتـ
ذلؾ عف طريؽ تكفير المعمكمات ،ككافة فرص التعميـ كالتثقيؼ ،كاعطاء اىتماـ
خاص لخدمات صحة األـ كالطفؿ ،مع تكضيح أىمية الرضاعة الطبيعية.

كع ًقىًد المؤتمر الثالث بالقاىرة ًالسكاف كالتنمية )عاـ ُْٗٗ) ًفي الفترة مف
ي
ّ ًٓ -سبتمبر ،كحضره مندكبكف عف َُٕ دكلة ،كناقش مكضكعات عديدة أىميا :
أدكار كحقكؽ األسرة ،المساكاة بيف الجنسيف ،تمكيف المرأة مف اإلسياـ بفاعمية في
النمك االقتصادم كالتنمية المستدامة كاإلفادة منيا ،الصحة اإلنجابية كالحقكؽ اإلنجابية
كالتربية السكانية كحقكؽ المرأة كالسكاف كالتنمية كالتعميـً.
كقد شارؾ في ىذا المؤتمر الياـ األزىر الشريؼ كجامعتو ممثمة في المركز
الدكلي اإلسبلمي لمدراسات كالبحكث السكانية كقد أصدر المركز كثيقة رأم األزىر
الشريؼ في برنامج عمؿ المؤتمر العالمي لمتنمية كالسكاف ككاف ليذه الكثيقة الدكر
المؤثر في أف يتبنى المؤتمر أنو ليس مف الضركرم أف كؿ الدكؿ المكقعة عمى
الكثيقة تتبع كؿ ما جاء فييا كلكؿ دكلة الحؽ في أف تتبع ما يتفؽ مع خمفيتيا الثقافية
كاالجتماعية كالدينية كالقانكنية.
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أما في المنطقة العربية فقد تأخر االىتماـ بالتربية السكانية المدرسية بعض
الكقت كما سار ببطء ،باستثناء مصر كتكنس ،ففي مصر أعمنت السياسة القكمية
لمسكاف كتنظيـ األسرة عاـ ُّٕٗـ ،ككاف أكؿ تقييـ ليذه السياسات عاـ ُٕٔٗـً،
حيث عقدت أكؿ حمقة لمتربية السكانية بمكتب اليكنسكك اإلقميمي لمتربية في الدكؿ
العربية ( بيركت  -لبناف ) ،ضمت ىذه الحمقة بعض الخبراء العرب في مجاالت
السكاف كالتربية كالتنمية ،كاتضح مف استعراض المناىج أنيا كانت تشتمؿ عمى
الدراسات السكانية ،إال أنيا كانت مجردة كبعيدة عف الكاقع ،كال تكجد عف قصد لخدمة
أىداؼ التربية السكانية ،كفي عماف باألردف عقد اجتماع إقميمي لمتربية السكانية في
سبتمبر ُٖٖٗـً ،شاركت فيو الدكؿ العربية كممثمكف عف اليكنسكك ،كشاركت مصر
أيضًان في ىذا االجتماع.
كفي مصر عاـ ُٖٓٗ تكلت اإلدارة العامة لمتربية البيئية كالسكانية بالتعاكف
مع المجمس الق ًكمي لمسكاف كصندكؽ األمـ المتحدة لمسكاف كمنظمة اليكنسكك كضع
مشركع متكامؿ لمتربية السكانية لمدة خمس سنكات مف ُْٖٗ إلى َُٗٗ ،ككانت
األىداؼ البعيدة ليذا المشركع ىي :تحكيؿ اتجاه الطبلب لمتطمع إلى نكعية حياة
أفضؿ ،كالتخطيط لتكاجد التربية السكانية مف خبلؿ المكاد الدراسية المقررة مف نظـ
التعميـ ،كاالىتماـ بتنمية المرأة.
كقد تتابعت األبحاث كاالستراتيجيات لتنظيـ برامج التربية السكانية في المناىج
الدراسية ،كخاصة في الدراسات االجتماعية كالعمكـ كالرياضيات ،كمنذ عاـ َُٖٗـً
ماليا كفنيان ،كتقكـ عميو ك ازرة
أصبحت التربية السكانية برنامجا قكميا تدعمو اليكنسكك ن
التربية كالتعميـ بمساعدة ك ازرة المالية ،كفي عاـ ُٖٖٗـ ًتـ تنفيذ برامج التربية
السكانية القكمية في المؤسسات الرسمية ،كفي مؤسسات تدريب المعمميف ،كما امتدت
تمؾ البرامج إلى المؤسسات غير الرسمية ،كالجامعات ،كمراكز تعميـ الكبار.

ثالثاً :أىداف التربية السكانية:

تختمؼ أىداؼ التربية السكانية مف مجتمع آلخر ،تبعًان الختبلؼ تمؾ
المجتمعات ،مف حيث :خصائصيا ،كمفرداتيا ،كعاداتيا ،كما إلى ذلؾ ،كالمتتبع
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لكتابات المتخصصيف في التربية السكانية يبلحظ أف ىناؾ أىدافًان لمتربية السكانية
تتشابو فييا كؿ الدكؿً .كتتمثؿ في تمكيف المتعمميف مف اكتساب المعارؼ كالميارات
كاالتجاىات كالقيـ الضركرية مف أجؿ:ػ
ُ -فيـ كتقييـ الكضع السكاني السائد ،كالعكامؿ التي أسيمت في تشكيمو ،كأثره
عمى الرعاية كالرفاىية في الكقت الراىف كالمستقبؿ ألفراد المجتمع كألسرىـ،
بلن عف اتخاذ ق اررات كاعية كمدركسة تعتمد عمى
كلمجتمعيـ ،كألمتيـ ،كلمعالـ ،فض ً
الفيـ كالتقييـ كاالستجابة لممشكبلت كالقضايا السكانية بطريقة مدركسة قائمة عمى
العمؿ الفعمى.
ِ -تنمية الكعي كالفيـ بػ :
 كضع السكاف محميًان كعالميًان. المفاىيـ كالنظريات الديمكجرافية األساسية.ًمفيكـ مستكل المعيشة باختبلؼ العكامؿ االجتماعية كالثقافية.ًكثرة االستيبلؾ كأثره عمى مستكل المعيشة لآلخريف.ًالتكاثر البشرم كرعاية األسرة.ّ -تنمية االتجاىات المنطقية كالقيـ كالميارات؛ ألخذ الق اررات كالمكاقؼ
المناسبة فيما يتعمؽ بالقضايا السكانية كتحسيف مستكل المعيشة ،كفيـ العبلقات
المتداخمة بيف التغير السكاني كالتنمية االجتماعية كاالقتصادية ،ككذا فيـ كضع
السكاف في األسرة كالمجتمع كاألمة كالعالـ؛ بغرض تطكير االتجاىات كالسمكؾ
المنطقي لدل الطبلب ،باستجابتيـ لممشكبلت كالقضايا السكانية.

رابعاً :مجالت التربية السكانية :

يختمؼ التربكيكف في تحديد مجاالت التربية السكانية؛ نظ ًانر الختبلؼ ظركؼ
كؿ دكلة ،كرؤيتيا الخاصة بقضاياىا السكانية ،كاف كانت غالبية الدكؿ استطاعت أف
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تمـ بمجمؿ المعارؼ التي تخدـ عممية إعداد محتكيات برامج التربية السكانية ،كيمكف
إبراز أىـ مجاالت التربية السكانية فيما يمي:
الديمكجرافيا كضكابط كمحددات النمك السكاني كاآلثار المترتبة عمى النمك
السكاني كفسيكلكجيا اإلنجاب كالتكاثر البشرم كالتخطيط لممستقبؿ كحجـ السكاف
كمستكل المعيشة كالسكاف كالبيئة كنتائج الظاىرة السكانية عمى الحياة البشرية
كالسياسات كالبرامج السكانية كالتزايد السكاني كالتنمية كالسكاف كالبيكلكجيا كالقيـ
كالمعتقدات السكانية كالسكاف كرفاىية األسرة كنكعية الحياة كالسكاف كالنكاحي
االقتصادية كالسياسات السكانية كالبرامج المرتبطة بياً.
ً

خامسا :التربية السكانية في التعميم الجامعي:
ً

إف الجامعة ليست بمنأل عف المجتمع الذم تكجد فيو؛ بؿ ىي جزء منو تتفاعؿ
معو كتسيـ في تشكيمو ،كىي إلى جانب ذلؾ أداة لحؿ مشكبلت المجتمع ،كعمى ىذا
فإف عمى الجامعات أف تستجيب لمتحديات التي تكاجو المجتمعات اإلسبلمية،
كبخاصة التحدم السكاني.
كتنبع خطكرة التعميـ الجامعي كأىمية دكره في مكاجية تحديات المجتمع ،مف
األعداد اليائمة التي تمتحؽ بو كتتخرج فيو ،كما تنبع أىمية التعميـ الجامعي مف ككف
الجامعات تمثؿ القيادة الفكرية كالعممية في المجتمع كىي المؤسسة القادرة – لما
بلن عاليا – عمى التعامؿ مع كؿ المشكبلت
يتكفر لدييا مف ككادر مؤىمة تأىي ً
كالتحديات.
كىناؾ حاجة لتفعيؿ دكر التعميـ الجامعي في معالجة قضايا السكاف ،كبخاصة
مف خبلؿ التربية السكانية في ضكء ما أكدت عميو الدراسات مف أىمية ضركرة كجكد
ثقافة سكانية بالتعميـ الجامعي ،حيث أشارت عينة إحدل الدراسات بنسبة  ٖٗ%عمى
ضركرة نشر الثقافة السكانية بالتعميـ الجامعي ،كبخاصة في كميات التربية.
كتستطيع الجامعة القياـ بدكرىا في مكاجية التحديات السكانية مف خبلؿ قياميا
بكظائفيا المختمفة (:التعميـ ،البحث العممي ،كخدمة المجتمع).
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كيمكف لمجامعات استخداـ مؤسساتيا كمراكز لخدمة المجتمع ،كما يستطيع
التعميـ الجامعي مف خبلؿ ىذه الكظيفة ،أف يساعد عمى مشاركة الطبلب في برامج
كمشركعات التنمية أثناء الدراسة ،حيث يقكـ الطبلب بتقديـ خدمات عممية لممجتمع
المحمي خبلؿ فترة محدكدة (أك عدة فترات) في المشاريع ،أك المجاالت التي تتكاءـ مع
مياديف تخصصيـ ،باإلضافة إلى إثراء معارؼ الطبلب بالخبرة العممية ،كتفيميـ
لطبيعة مشكبلت مجتمعيـ.
كيرتبط بكظيفة خدمة المجتمع ،تنظيـ كتصميـ كتنفيذ كتقكيـ برامج لمتربية
السكانية ،تستيدؼ قطاعات المجتمع ،كذلؾ االستعانة بجيكد طبلب الجامعة في
برامج محك األمية ،كاالستفادة بيـ في إثارة أشكاؿ الكعي السكاني ،كاتجاىاتو لدل
أفراد المجتمع المحمي.
فبل شؾ أف التعميـ الجامعي يمثؿ حمقة الكصؿ بيف المجتمع كأفراده ،لذا تيتـ
الجامعات في العديد مف دكؿ العالـ بالتغيرات السكانية ،كأثرىا عمى التنمية ،كيتضح
جكانب ذلؾ االىتماـ في افتتاح شعب لمدراسات السكانية في العديد مف الجامعات،
كاالىتماـ بيا عمى مستكل الدراسات العميا ،كتشجيع البحكث ،كالمشركعات المتعمقة
بالقضايا السكانية ،كتدعيـ اإلليات المختمفة لمتربية السكانية بالتعميـ الجامعي ،بما في
ذلؾ إمداد المكتبات بالكتب ،كالدكريات المناسبة حكؿ الثقافة السكانية.
كفي مصر بدأ إدخاؿ التربية السكانية بالجامعات في إطار مشركع التربية
السكانية عاـ (ـًَُُٖٔٗٗٗ -ـ) ،الذم تضمنت أىدافو تعريؼ ََٗ مف أعضاء
ىيئة التدريس في كميات التربية بمجاالت التربية السكانية حتى ينقمكا خبراتيـ إلى
طبلبيـ قبؿ تخرجيـ.
كفي عاـ ُٕٗٗـ أصدر المركز الدكلي اإلسبلمي لمدراسات كالبحكث
السكانية بجامعة األزىر مرجع التربية السكانية في العالـ اإلسبلمي ،كتمت مكافقة
مجمس جامعة األزىر عمى أف تي ىد َّرس مادة التربية السكانية لكؿ طمبة الجامعة بما في
ذلؾ الكميات األصيمة كذلؾ في مادة قاعة البحث ،كأصبحت جامعة األزىر ىى
األكلى في الجامعات في الببلد اإلسبلمية التي تي ىد ًرس مادة التربية السكانيةً.
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المراجع العربية:
•

إبراىيـ محرـ كآخركف :المرجع في التربية السكانية ،ك ازرة التربية كالتعميـ،
القاىرة ًاإلدارة العامة لمتربية البيئية كالسكانية ،مشركع التربية السكانية غير
المدرسيةُٖٗٔ ،ـ.

•

أحمد المقاني كمحمد السيد الجميؿ :تدريس التربية السكانية ،القاىرة  :دار
الثقافةُُٖٗ ،ـ

•

جرجس رزؽ أسعد كآخركف  :تدريس التربية السكانية ،ك ازرة التربية كالتعميـ،
القاىرة :المشركع المصرم لمتربية السكانية بالتعاكف مع صندكؽ األمـ المتحدة
لمسكاف كمنظمة اليكنسككً ً.ًُٖٗٔ،ًُُ،

•

إبراىيـ أبك العبل " :دراسة مقارنة لنظاـ كاعداد كتدريب معمـ التربية السكانية
بالمرحمة الثانكية في كؿ مف ج  .ـ.ع ،تكنس ،الفمبيف ،كككريا الجنكبية " .
رسالة ماجستير غير منشكرة  -كمية التربية  -جامعة عيف شمسًُِ.ًُّٖٗ،

•

الكاقعية لمجامعة مف منظكر المجتمع
مصطفى عبد الباقي :الصكرة المثالية ك ً
كالعامميف فييا ػ دراسة ميدانية ،المؤتمر السنكم التاسع لقسـ أصكؿ التربية بكمية
التربية بالمنصكرة  ،التعميـ العالي بيف الجيكد الحككمية كاألىميةً)ًِّ -ِِ(ً،
ديسمبرًُِٗٗ.

•

حميـ إيراىيـ جرجس :المرجع في التربية السكانية .ك ازرة التربية كالتعميـ .القاىرة
:مكتب التربية البيئية ك السكانية. ًُُٗٗ،

•

عبد التكاب عبد البله عبد التكاب " :التربية السكانية البلمدرسية  -دراسة
ميدانية ".مجمة كمية التربية ،جامعة أسي ًكطًِ.ًُٖٗٔ،

•

عبد ا﵀ بكبطانة " :الجامعات كتحديات المستقبؿ مع التركيز عمى المنطقة
العربية ".عالـ الفكر ،الككيت ) ،يكليك – سبتمبر)ًًُٖٖٗ.
ً

•

عبد المنعـ راضي كآخركف :التربية السكانية ػ كتاب مرجعي لمجامعات،
المجمس القكمي لمسكاف بالتعاكف مع صندكؽ األمـ المتحدة لمسكاف  .د.ت
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•

محمد السيد جميؿ :مفيكـ التربية السكانية كدكرىا في التنمية االجتماعية
كاالقتصادية .منشكرات المنظمة اإلسبلمية لمتربية كالعمكـ كالثقافة ،إيسيسككً
ُُْٗقُٖٗٗ-ـًًً.

•

محمد أميف المفتي كمصطفى ىاشـ محمد  :المشكمة السكانية في مصر،
المجمس القكمي لمسكاف بالتعاكف مع صندكؽ األمـ المتحدة :مشركع التربية
السكانية في الجامعات ،كحدات التعميـ الذاتي لكميات التربيةً.ًُٗٗٔ،

•

محمد سمير حسانيف :دراسات في مشكبلت التعميـ الجامعي كالعالي .طنطا :
مطابع غباشيً.ًُٖٗٗ،

•

محمد صالح نبيو "  :أىمية الثقافة السكانية في إعداد طمبة كميات التربية –
دراسة ميدانية" ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،كمية البنات ،جامعة عيف
شمسً.ًُٖٖٗ،

•

مصطفى عبد الباقي :الصكرة المثالية كالكاقعية لمجامعة مف منظكر المجتمع
كالعامميف فييا ػ دراسة ميدانية  .المؤتمر السنكم التاسع لقسـ أصكؿ التربية
بكمية التربية بالمنصكرة  ،التعميـ العالي بيف الجػ ػ ػ ػيكد الح ػ ػ ػككمية كاألىمية،
(ِِ )ِّ-ديسمبر. ًُِٗٗ.

•

مكتب اليكنسكك اإلقميمي لمتربية كالتنمية في األقطار العربية :حمقة خبراء
إقميمية حكؿ السكاف كالتربية كالتنمية في األقطار العربية.ًُٕٕٗ،

•

ك ازرة التربية كالتعميـ :االجتماع االستشارم لعمداء كميات التربية حكؿ إدخاؿ
التربية السكانية في مقررات كميات التربية " التقرير الختامي"  ،القاىرة :اإلدارة
العامة لمتربية البيئية كالسكانية ً)ًًٕ-ٓ(ً،نكفمبرً.ًُُٗٗ،

•

ك ازرة التربية كالتعميـ :جياز تنظيـ األسرة كالسكاف ،تجربة مصر في التربية
السكانية .القاىرة :المطبعة الفنية.ًَُٖٗ.

•

اليكنسكك  :إعداد المعمميف في مجاؿ التربية السكانية ،شعبة التربية السكانية،
قسـ عمكـ التربية كمضاميف التعميـ كأساليبؤُٖٗ.
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ً:األجنبية
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المبحث الثاني
أساسيات عمم السكان والنظريات السكانية
أولً :تعريف عمم السكان:
عمـًالسكاف ىكًالدراسةًالعمميةًاإلحصائيةًكالرياضيةًلممجتمعاتًالبشريةًمفً
ناحية ًحجـ ًالسكاف ًكالتركيب ً(بحسب ًالعمر ًكالنكع ًكالخصائص ًاألخرل) ًكالتكزيعً
الجغرافيً،ككذاًالتغيراتًالتيًتطرأًعمىًىذهًالمجاالتًخبلؿًفترةًزمنيةًمحددةً،مفً
خبلؿ ًتفاعؿ ًمجمكعة ًعمميات ًديمكجرافيةًأساسية ًىيً:اإلنجابً– ًالكفاةً– ًالزكاجً
(الطبلؽ)ً–ًاليجرةً(لمداخؿًأكًالخارج)ًكالتنقؿًاالجتماعي.

ثانيا :طبيعة عمم السكان:
ً

ييدؼ ًعمـ ًالسكاف ًإلى ًكصؼ ًكقياس ًاألكضاع ًالسكانية ًكالتغيرات ًنتيجةً
لديناميكيات ًالسكاف ًمف ًخبلؿ ًاألرقاـ ًكالمقاييس ًكالمؤشرات ًالتي ًتقدـ ًصكرة ًكميةً
ككيفيةًلمظكاىرًمحؿًالدراسةًكفقاًلطبيعتياً.

ثالثًا :مصادر عمم السكان :
وتتمثل ىذه المصادر في اآلتي:
ٔ -تعداد السكان :الذم ًيتـ ًإجراؤهً ،كفقا ًلمتكصيات ًالدكليةً ،كؿ ًَُ ًسنكاتً،
كىكًيعتبرًمفًأكؿًكأىـًمصادرًالمعمكماتًعفًالسكافًكالتغيراتًالتيًتطرأً
عمييـً،خاصةًإذاًتـًإجراؤهًبشكؿًدكرمًمنتظـً.كقدًشيدًالقرفًالثامفًعشرً
بدايةًإجراءًالتعدادًفيًالعصرًالحديثً،ككانتًالسكيدًمفًأكائؿًالدكؿًالتيً
قامت ًبإحصاء ًسكانيا ًفي ًعاـ ًًُْٖٕ ،ككذا ًالكاليات ًالمتحدة ًفي ًعاـً
َُٕٗ ً(لعدةًكالياتًفقط)ًكبريطانياًفيًعاـًًَُُٖ.كتكضحًالدراساتًأفً
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مصر ًعرفت ًالتقديرات ًالسكانيةًمنذًالعصر ًالفرعكني ًكفيًالعصر ًالحديثً
أجرمًأكؿًتعدادًلمسكافًسنةًًُِٖٖبينماًأجرمًآخرًتعدادًسنةًَُِٕـًً.
ًالمكاليد ًكالكفياتً
ٕ -اإلحصاءات الحيوية والمدنية التي ًتشمؿ ًإحصاءات ً
كاحصاءاتًالزكاجًكالطبلؽً،كالتيًيتـًجمعًبياناتياًلمسنكاتًالميبلديةًبشكؿً
منتظـً،كالتيًتشكؿًتغيراتًفيًحجـًالسكافًفيًالمستقبؿً.
ٖ -السجالت اإلدارية والسكانية ،كالتي ًتكفر ًبيانات ًعف ًبعض ًالظكاىر ًمثؿً
اليجرة ً(مف ًخبلؿ ًبيانات ًبطاقات ًالسفر) ًأك ًالسجبلت ًالسكانية ًالتي ًتقكـً
عمى ًتسجيؿ ًكافة ًبيانات ًاألفراد ًبشكؿ ًدائـ ًمع ًتحديثيا ًباستمرار ًبحيثً
تعطيًالسجبلتًصكرةًكاقعيةًكصادقةًعفًالمجتمعًكخصائصًاألفرادًً.
ٗ -المسوح اإلحصائية والسكانية والتي ًيتـ ًإجراؤىا ًلتجميع ًبيانات ًمفصمةً
لدراسةًالظكاىرًالسكانيةًالمختمفةًالتيًقدًالًتتكافرًعنياًبياناتًتفصيميةًمفً
المصادرًاإلحصائيةً.

ابعا :أدوات ومقاييس الدراسات السكانية:
ر ً
وتتمثل بعض المقاييس في اآلتي:

ٔ -المعدل :يعبر ًعف ًمستكل ًكقكع ًالظاىرة ًمحؿ ًالدراسة ًأك ًمدلً
تكرارىا/شيكعيا ًفي ًالمجتمع ًخبلؿ ًفترة ًزمنية ًمعينةً ،عادة ًسنة ًميبلديةً،
كيقاسًمفًخبلؿًنسبةًعددًحاالتًالظاىرةًإلىًعددًالسكافًالمعرضيفًلياً،
الذم ًقد ًيككف ًمجمكع ًالسكاف ًأك ًمجمكعة ًفرعية ًمف ًالسكاف ًالمعرضيفً
لمظاىرةًمحؿًالدراسةًً.
ٕ -النسبةً:العبلقةًبيفًمجمكعةًفرعيةًمفًالسكافًكمجمكعةًفرعيةًأخرلًمفً
نفسًالسكافًً.
ٖ -الحتمالً :يعبرًعفًفرصةًكقكعًظاىرةًديمكجرافيةًمعينةً،كىكًبيذاًيختمؼً
عف ًالمعدؿ ًالذم ًيعبر ًعف ًالمستكل ًالذم ًتقع ًبو ًالظاىرة ًأك ًالحدثً
الديمكجرافىًً.
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ٗ -مقاييس /مؤشرات الفترة الزمنيةً :يعبر ًعف ًالمؤشرات ًالتي ًتقيسً
الظكاىر/األحداث ًالديمكجرافية ًالتي ًتقع ًلكؿ ًالسكاف ً(اك ًلجزء ًمنيـ) ًخبلؿً
فترةًزمنيةً،عادةًسنكاتًميبلديةً.
٘ -مقاييس /مؤشرات األفواجً :كىى ًالمؤشرات ًالتي ًتقيس ًالظكاىر/األحداثً
الديمكجرافية ًالتي ًتحدث ًلفكج ًمف ًاألفراد ًتشترؾ ًفي ًحدث ًمعيف ًكيجرلً
مبلحظتياًعبرًالزمفً.كيعتبرًفكجًالميبلدًمفًأكثرًاألفكاجًشيكعاًكىكًيعبرً
عفًمكاليدًسنةًمعينةًأكًفترةًزمنيةًمحددةً.

خامسا :تركيب السكان بحسب النوع والعمر :
ً

يعتبر ًتصنيؼ ًالسكاف ًبحسب ًفئات ًالنكع ًكالعمر (ذككر ًكاناث) ًمف ًأىـً
الخصائصًالسكانيةًالتيًتميزًالمجتمعًعفًغيرهًمفًالمجتمعاتً،ألىميتياًفيًتحميؿً
البياناتًاألخرلًكدراسةًمستكياتًالشمكؿًكالدقةًكاالتساؽًلمصادرًالبياناتًالسكانيةً
كبياناتًتعدادًالسكافًً.

كيتسـ ًالتركيب ًالعمرم ًفي ًالعديد ًمف ًالببلد ًالنامية ًكاإلسبلمية ًبأنو ً“شاب"ً
بسببًزيادةًنسبًالسكافًفىًاألعمارًالصغيرةًكانخفاضًتكقعًالحياةً.كيمكفًدراسةً
ىذهًالظاىرةًمف ًخبلؿ ًدراسة ًتكزيعًالسكاف ًبحسب ًفئات ًالسفًالعريضةً:أقؿ ً(مفً
ُٓ ًسنة)ً ْٔ-ًُٓ( ،سنة)ً)ً+ًٔٓ(،كمقارنةًالكضعًفيًدكؿًالعالـًالمختمفةًكماً
ىكًمكضحًبالجدكؿًرقـً(ُ)ً.
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جدول رقم (ٔ)ً
يوضح اختالف نسب توزيع السكان بحسب فئات العمر العريضة ،لعام  ٕٜٓٔفي
بعض مناطق/دول العالم المختمفة بحسب بيانات صندوق األمم المتحدة لمسكان:
نسب السكان بحسب فئات العمر العريضة %

المنطقة  /الدولة

ٓ – ٗٔ سنة

٘ٔ سنة – ٗ ٙسنة

٘ٙسنة فأكثر

العالـً

ًِٔ

ًٓٔ

ًٗ

الدكؿًالمتقدمةً

ًُٔ

ًٓٔ

ًُٗ

الدكؿًالناميةً

ًِٕ

ًٓٔ

ًٕ

مصرً

ًّّ

ًِٔ

ًٓ

اليابافً

ًُّ

ًٗٓ

ًِٖ

ويمكن حساب بعض المؤشرات التي ترتبط بالتركيب العمري/النوعي ،مثلً:
ٔ -نسب السكان بحسب فئات العمر :كىك ًيكضح ًنسبة ًالسكاف ًفي ًكؿ ًفئةً
عمريةًمفًإجمالىًالسكافً.

ٕ -نسبة النوع ً(نسبةًالذككرًإلىًاإلناث)ً:كيمكفًحسابياًإلجمالىًالسكافًكماً
سبؽًككذاًيمكفًحسابياًلؤلعمارًالمختمفة.

كىكًالعمرًالذمًيككفًعندهًنصؼًعددًالسكافًأكبرًسناًمنوً
نً
ٖ -وسيط العمر:
صغرًسناًمنوً.
نً
كالنصؼًاآلخرًمفًالسكافًأ

ٗ -معدل اإلعالة الديموجرافية :كيقيسًعددًمفًيعكليـًالسكافًفيًسفًالعمؿ.

ًقدرة ًعمى ًتمثيؿ ًالتركيبً
٘ -اليرم السكاني :يعتبر ًاليرـ ًالسكاني ًأكثر ًاألشكاؿ ً
العمرم ًالنكعي ًلممجتمع ًكاعطاء ًصكرة ًكاضحة ًعف ًالتغيرات ًالمختمفة ًالتيً
تط أر ًعميو ًعمى ًمدار ًالفترات ًالزمنية ًالمختمفة ًنتيجة ًلتفاعؿ ًالظكاىرً
الديمكجرافية ًالمختمفة ً(اإلنجابً ،الكفاةً،اليجرة)ً ،كماًىك ًمكضحًبالشكؿًرقـً

(ُ)ًحيثًيخصصًالمحكرًالرأسيًلفئاتًاألعمارًبالسنيفًمتصاعدةًمفًأسفؿً
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المحكرًإلىًأعبلهً،كيخصصًالمحكرًاألفقيًلعددًالسكافًالمطمؽًأكًلمنسبً
المئكيةً.كتككفًقاعدةًاليرـًعبارةًعفًعددًاألطفاؿًأكًنسبتيـً،كقمتوًىيًعددً
الشيكخًأكًنسبتيـً،كيتـًفصؿًالذككرًعفًاإلناثًعمىًجانبيًالمحكرًالرأسي.

شكل رقم (ٔ)

المصدر :مكتب السكان المرجعي

سادسا :التوزيع الجغرافي لمسكان:
ً

يمكفًالتعرؼًعمى التكزيعًالجغرافيًلمسكافًمفًخبلؿً:

ٔ -المساحة المأىولة :نسبةًالمساحةًالمأىكلةًإلىًإجمالىًمساحةًالدكلة.

ٕ -الكثافة السكانية ً:كتعبرًعفًمدلًالتكدسًالسكانيًفيًالدكلةًباعتبارىاًتقيسً
عددًسكافًالدكلةًمقسكماًعمىًمساحتيا.

ًّ-نسبة التحضر (سكان الحضر) ً:كتقيسًنسبةًسكافًالمناطؽًالحضريةًبالدكلةً
إلجمالىًالسكافً.
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سابعا :اإلنجابً:
ً

يشير ًإلى ًالممارسة ًالفعمية ًمف ًخبلؿ ًالمكاليد ًاألحياءً ،بينما ًيشار ًإلىً

الخصكبة ًباعتبارىا ًالقدرة ًالبيكلكجية ًعمى ًاإلنجابً .كتعتمد ًدراسة ًمستكيات ًكنمطً
اإلنجاب ًعمى ًكجكد ًبيانات ًدقيقة ًعف ًعدد ً(المكاليد ًأحياء ًكالمكتىً ،كالسقطً

كاإلجياض ً) ًكتكزيعاتيـ ًبحسب ًالخصائص ًالمختمفة ًمحؿ ًالدراسةً ،كقد ًتـ ًتحديدً
أيضاً
كتعريؼًىذهًاألحداثًمفًخبلؿًمنظمةًالصحةًالعالميةً.كماًيتأثرًاإلنجابً–ً نً

ً -بالحالةًاالجتماعيةًكمستكلًالتعميـًخصكصان ًلممرأةً،كالمستكلًاالقتصادمً،كالفيـً

الديمكجرافيً .كتتـ ًدراسةً
ً
الدينيً ،كالصراعات ًكاالستقرار ًالمجتمعيً ،كمرحمة ًالتطكر ً

ظاىرةًاإلنجابًمفًخبلؿًعدةًمؤشراتً:

ٔ -معدل المواليد :يتحدد ًعمى ًأنو ًعدد ًالمكاليد ًأحياء ًفي ًسنة ًميبلدية ًمقسكمانً
عمىًعددًالسكافًفيًمنتصؼًتمؾًالسنةً،مضركبانًفيًًًًَََُ.

ٕ -معدل اإلنجاب العام  :كىكًعبارةًعفًعددًالمكاليدًأحياءًفيًسنةًميبلديةًمعينةً
مقسكما ًعمى ًعدد ًالنساء ًفي ًسف ًاإلنجاب ً(سنةًُٓ ْٗ-سنة) ًمضركبا ًفيً

ًَََُ.

ٖ -معدلت اإلنجاب التفصيمية بحسب العمر :تختمؼًمستكياتًاإلنجابًبحسبً
تبعاًلذلؾ ًتتطمبًدراسةًاإلنجابًكتطكرهًقياسً
العمرًلمنساءًفيًسفًاإلنجابً ن

مستكيات ًاإلنجاب ًلؤلعمار ًالمختمفةً ،كعادة ًيتـ ًالقياس ًبالنسبة ًلفئات ًالعمرً

الخمسيةً،كىكذاًبالنسبةًلبقيةًالفئاتًاألخرلً،حتىًالفئةً(ًْْٓٗ-سنة)ً.

ٗ -معدل اإلنجاب الكمى  :متكسط ًعدد ًاألطفاؿ ًالذم ًيمكف ًأف ًتنجبيـ ًالسيدةً،
خبلؿًفترةًحياتياًاإلنجابيةً،إذاًتعرضتًلمعدالتًاإلنجابًالتفصيميةًبحسبً

العمر ًالسائدةً .كىك ًعبارة ًعف ًمجمكع ًمعدالت ًاإلنجاب ًالتفصيمية ًمرجحاً
بطكؿًالفئةًالعمرية.

٘ -معدل اإلحالل اإلجمالى  :متكسطًعددًاألطفاؿًاإلناثًالذمًتنجبوًالسيدةًخبلؿً
حياتيا ًاإلنجابيةً ،إذا ًاستمرت ًعمى ًقيد ًالحياة ًطكاؿ ًفترة ًاإلنجاب ً(أم ًحتىً
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العمر ًْٗ ًسنة ًكاممة ًتقريبا)ً ،كاذا ًمارست ًحياتيا ًاإلنجابية ًطبقا ًلمعدالتً
اإلنجابًالتفصيميةًالسائدةًكنسبةًالنكعًعندًالميبلدًخبلؿًالفترةًً.

 -ٙمعدل اإلحالل الصافي  :متكسطًعددًاألطفاؿًاإلناثًالذمًتنجبوًالسيدةًخبلؿً
حياتيا ًاإلنجابية ًإذا ًمارست ًحياتيا ًعمى ًأساس ًمعدالت ًاإلنجاب ًالتفصيميةً
كمعدالت ًالكفيات ًالتفصيمية ًالسائدة ًخبلؿ ًالسنةً ،كىك ًيختمؼ ًعف ًمعدؿً
اإلحبلؿًاإلجمالىًفيًأنوًيأخذًفيًاالعتبارًاحتماؿًكفاةًالسيدةًخبلؿًحياتياً

اإلنجابيةً.

ثام ًنا :الزواج والطالق :
يشػػكؿًالػػزكاجًاألسػػاسًلبنػػاءًاألس ػرةًفػػيًالمجتمعػػاتًخاصػػةًاإلسػػبلميةً،كيمكػػفً
تصنيؼًالسكافًبحسبًالحالةًالزكاجيػةًإلػىًخمسػةًتصػنيفاتًىػي(ً:أعػزبً"لػـًيتػزكجً
عمىًاإلطبلؽ"ًًً-متزكجًً-مطمؽً-متزكجًكلكفًفيًحالةًانفصاؿ)ً.
كتتع ػػددًالمق ػػاييسًالت ػػيًيمك ػػفًاس ػػتخدامياًف ػػيًحال ػػةًال ػػزكاجًكالط ػػبلؽً،إالًأني ػػاً
تختمؼًمفًناحيةًأسمكبًحسابياًكاستخدامياً:
ٔ -معدل الزواج (الطالق) :كىكًيعبرًعفًأعدادًحاالتًالزكاجً(الطبلؽ)ًفيًسنةً
معينةًلكؿًًَََُمفًالسكافًفيًمنتصؼًالسنة.

ٕ -معدل الزواج أو الطالق العام :كىكًيعبرًعفًعددًحاالتًالزكاجًلكؿًألؼًمفً
الذككرًأكًالنساءًُٓسنةًفأكثرً(أكًفيًبعضًالمجتمعاتًكفقان ًلمسفًالقانكنيً

المسمكحًبوًلمزكاج)ً.

ٖ -معدل الطالق المصحح ً :ىك ًنسبة ًعدد ًحاالت ًالطبلؽ ًفي ًسنة ًمعينة ًإلىً
أعداد ًالنساء ًأك ًالرجاؿ ًالمتزكجيف ًفي ًمنتصؼ ًالسنة ًأك ًإلى ًمتكسط ًأعدادً

النساءًكالرجاؿًالمتزكجيفًفيًمنتصؼًىذهًالسنةًً.
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ٗ -معدلت الزواج (الطالق) التفصيمية بحسب العمر والنوع ًً :يتـًحسابًمعدؿً
الزكاج ً(الطبلؽ) ًبشكؿ ًتفصيمي ًبحسب ًالفئات ًالعمرية ًلكؿ ًنكع ًعمى ًحدهً،
كيحسب ًالمعدؿ ًعمى ًأساس ًنسبة ًحاالت ًالزكاج ً(الطبلؽ) ًفي ًفئة ًعمريةً

معينةً(ًَِ ِْ-سنةًمثبل)نًًلكؿًألؼًمفًالذككر(اإلناث)ًفيًىذهًالفئةًالعمريةً
فيًمنتصؼًالسنة.

ًٓ -متوسط العمر عند الزواج األول  :ىكًمجمكعًأعمارًالمتزكجيفًلممرةًاألكلىً
مقسكمان ًعمى ًعدد ًالمتزكجيف ًبالنسبة ًلمذككرً ،كيحسب ًمثمو ًً -كذلؾ ً ً-

لئلناث).

تاسعا :الوفيات:
ً

تعتبػػرًظػػاىرةًالكفيػػاتًأحػػدًعناصػػرًالتغيػػرًالسػػكانيً،كالكفػػاةًمصػػيرًكػػؿًحػػيً،

كلكفًحدكثياًيتكقؼًً-بمشيئةًا﵀ًتعإلىً–ًعمىًعدةًعكامػؿً،منيػاً:الحالػةًالصػحيةً،
كنػ ػػكعًالمػ ػػرضً،كالسػ ػػفً،كالنػ ػػكعً،كالطبقػ ػػةًاالجتماعيػ ػػةً،كالحالػ ػػةًاالجتماعيػ ػػةً،كمػ ػػدلً

استعماؿًالخدماتًالصحيةً،كالعاداتً،كأسمكبًالحياةً(مثؿًالتدخيف)ً.

ٔ -معدل الوفيات  :ىكًعددًالكفياتًفيًسنةًمعينةًلكؿًَََُ ًمفًالسكافًفيً
تمؾ ًالسنةً ،كيمكف ًحسابو ًلكؿ ًمف ًالذككر ًأك ًاإلناثً ،ككذا ًألل ًمجمكعاتً

سكانيةًإذاًتكفرتًالبياناتًالمناسبةً.

ٕ -معدل الوفيات بحسب فئات العمر ً:كيحسبًكفقاًلممعادلةًالتاليةًًلفئةًعمريةً
معينةًكيمكفًبنفسًالطريقةًحسابةًلمفئاتًالعمريةًاألخرلً:

ٖ -معدل الوفيات بحسب سبب الوفاةً:كىكًعبارةًعفًعددًالكفياتًليذاًالسببًفيً
سنةًمعينةًلكؿًًََُألؼًشخصًكذلؾًبسببًقمةًالكفياتًلمعظـًاألسبابً.
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ٗ -نسبة الوفيات بحسب السبب :ىك ًالنسبة ًالمئكية ًلمكفيات ًمف ًسبب ًمعيفً
(مثؿً :أمراض ًالقمبًأكًالبميارسيا)ًفي ًسنةًمعينة ًإلى ًالعددًاإلجمالى ًلمكفاةً
فيًتمؾًالسنة.
نسبةًالكفياتًمفًأمراضًالقمبً=ًً

ًًًًًََُx

٘ -معدل وفيات الرضع  :عددًالكفياتًبيفًالمكاليدًأثناءًالسنةًاألكلىًمفًحياتيـً
فيًسنةًمعينةًلكؿًًَََُمكلكدًحيًفيًىذهًالسنةً.
كيعتبػرًمعػػدؿًكفيػػاتًالرضػػعًمػػفًالمؤشػراتًاليامػػةًالمعبػرةًعػػفًالحالػػةًالصػػحيةً

فػ ػػيًالمجتمػ ػػعًكيػ ػػدخؿًضػ ػػمفًقائمػ ػػةًالمؤش ػ ػراتًالخاصػ ػػةًبأىػ ػػداؼًالتنميػ ػػةًالمسػ ػػتدامةً

(ََِّ)ًكتسعىًكافةًالدكؿًلتخفيضوًإلىًأدنىًمستكلًممكفً.

 -ٙمعدل وفيات األطفال :كىكًعددًحاالتًالكفاةًلؤلطفاؿًاألقؿًمفًخمسًسنكاتً
لكؿًَََُ ًمكلكدً.بينماًتصؿًقيمةًىذاًالمعدؿًفيًعاـًَُِٕ ًإلىًًُٓٗ.

حالة ًكفاة ًلكؿ ًألؼ ًمكلكد ًحيً .كيمكف ًحساب ًىذا ًالمعدؿ ًلكؿ ًمف ًالذككرً

كاإلناثًعمىًحدهً:

كيعتبر ًىذا ًالمعدؿ ًأيضان ًمف ًالمؤش ارت ًاليامة ًالدالة ًعمى ًمستكل ًالحالةً

الصحيةًلممجتمعًً.

 -ٚمعدل وفيات األمياتً :ىك عدد ًكفيات ًاألميات ًبسبب ًالحمؿ ًأك ًالكالدة ًأكً
النفاسًلكؿًًََُألؼًسيدةًفيًسفًالحمؿً(فترةًاإلنجابًمفًًُْٓٗ-سنة)ً،
كىك ًيعبر ًعف ًعدد ًكفيات ًاألميات ًلكؿ ًََُ ًألؼ ًمف ًالنساء ًفي ًسفً

اإلنجابً.

 -ٛتوقع الحياة ًً -بمشيئة ا﵀ تعالى -عند الميالد :متكسطًعددًالسنكاتًالتيً
يمكفًأفًيعيشياًالفردًكذلؾًبناءًعمىًمعدالتًالكفاةًالعمريةًالتيًيتعرضًلياً

خبلؿ ًمراحؿ ًحياتو ًفى ًسنة ًمعينةً .كيمكف ًحساب ًسنكات ًالحياة ًالمتكقعةً
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(المتبقية) ًلمشخص ًعند ًسنكات ًالحياة ًالمتتالية ًكلكف ًأكثرىا ًأىمية ًكاألكثرً
شيكعا ًىك ًتكقع ًالحياة ًعند ًالميبلد ً(العمر ًصفر)ً .كيختمؼ ًتكقع ًالحياة ًمفً

دكلة ًألخرلً ،كمف ًفترة ًزمنية ًألخرلً ،كبيف ًالرجاؿ ًكالنساءً ،كبحسب ًالحالةً
االجتماعيةً ،كالصحيةً ،كالتطكر ًالكبائي ًالديمكجرافي ًكما ًىك ًمكضح ًفيً

الجدكؿًرقـً(ِ).

جدول رقم (ٕ)
يوضح توقع الحياة عند الميالد عمى مستوى العالم
توقع الحياة عند الميالد

المنطقة
إجمالى السكان

ذكور

إناث

الدكؿًالمتقدمةً

ًٕٖٗ.

ًٖٕٓ.

ًَِٖ.

الدكؿًاألقؿًتقدماً(النامية)ً

ًٖٔٗ.

ًٕٗٔ.

ًُٖٕ.

الدكؿًالمرتفعةًالدخؿً

ًَٖٖ.

ًِٕٖ.

ًّْٖ.

الدكؿًالمنخفضةًالدخؿً

ًُٖٔ.

ًََٔ.

ًّٔٔ.

أفريقياًجنكبًالصحراءً

ًّٓٗ.

ًٕٔٓ.

ًَُٔ.

المصدرً:نشرةًبياناتًالكفياتًالصادرةًعفًشعبةًالسكافًباألمـًالمتحدةًلعاـًَُِٕ
ً
كتكض ػػحًى ػػذهًالمؤشػ ػراتًالػ ػكاردةًف ػػيًالج ػػدكؿًالس ػػابؽًالتباين ػػاتًالكاض ػػحةًف ػػيً
مس ػػتكياتًتكق ػػعًالحي ػػاةًًعن ػػدًالم ػػيبلدًبحس ػػبًمس ػػتكياتًالنم ػػكًاالقتص ػػادمًًكال ػػدخؿً
كالمنطقػةًالجغرافيػةً،حيػػثًترتفػػعًفػػيًالػدكؿًالغنيػػةًذاتًمسػػتكياتًالنمػػكًالمرتفعػػةًبينمػػاً
تقؿًبالنسبةًلمدكؿًالناميةًذاتًالدخؿًالمنخفض.
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عاش ارً :المراضة /العتالل :
ًًًًتقاسًحالةًالمراضةً/االعتبلؿًبمعدليفًأساسييفًً:
ًًُ -معدؿ ًاإلصابة ًالذم ًيركز ًعمى ًالحاالت ًالجديدة ًالتي ًتحدث ًفي ًفترة ًزمنيةً
معينةًً.

ًًِ-معدؿًاالنتشارًالذمًيركزًعمىًالحاالتًجميعياًجديدةًكانتًأكًقديمةًبالنسبةً
لمجمكعةًمفًالسكاف.

حادي عشر :اليجرة :
ًىػ ػػيًًحركػ ػػةًالسػ ػػكافًعبػ ػػرًحػ ػػدكدًمعين ػػةًس ػ ػكاءًأكانػ ػػتًحػ ػػدكدًدكليػ ػػةً(اليج ػ ػرةً
الخارجيةً:كافدةًأكًنازحة)ًأكًحدكدًإداريةًداخؿًالدكلةًلبلنتقاؿًمفًمنطقةًألخرلًفػيً
نفسًالدكلةً(اليجرةًالداخمية)ً.كاليجرةًالخارجيةًقدًتككفًمؤقتةًبيدؼًالعمػؿًأكًىجػرةً
دائمػػةًلمتػػكطفًأكًاإلقامػػةًبشػػكؿًمسػػتمرًفػػيًالدكلػػةًالتػػيًانتقػػؿًإلييػػاًً.كيمكػػفًقيػػاسً
نكعيًاليجرةًعمىًالنحكًالتاليً:
ٔ -معدل اليجرة الوافدة  :كىكًعبارةًعفًعددًالمياجريفًالذيفًيصمكفًإلىًمكافً
ماً(دكلةًمعينة)ًلكؿًألؼًمفًالسكافًفيًىذاًالمكاف/الدكلةً،فيًسنةًمعينةً.

ٕ -معدل اليجرة النازحة  :عدد ًالمياجريف ًالذيف ًيغادركف ًمكطنيـ ًاألصمي ًفيً
سنة ًمعينة ًلكؿ ًألؼ ًمف ًالسكاف ًفي ًىذا ًالمكطف ً(الدكلة) ًفي ًمنتصؼ ًىذهً
السنة.
كتزيدًاليجرةًالنازحةًمعًسكءًالحالةًاالقتصاديةًأكًاألزماتً،مثػؿً:الفيضػاناتً،
أكًالػزالزؿً،أكًالجفػػاؼً،أكًضػػغطًالسػػكافًعمػػىًالمػكاردً،أكًعػػدـًكجػػكدًفػػرصًلمعمػػؿً،
أكًاالضطيادًالسياسيًكالعنصرمًأكًالحركبًكالصراعاتًالمسمحةً.
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ٖ -اليجرة الصافيةً :كىيًعبارةًعفًمحصمةًصافيًتياراتًاليجرةًالكافدةًكالنازحةً
لسكاف ًدكلة ًمعينة ًفي ًفترة ًزمنية ًمحددة ً(سنة ًميبلدية) ًسكاء ًبالزيادة ًاكً
النقصافً.
ومعدل صافي اليجرة= ((عدد المياجرين الوافدين -عدد المياجرين
النازحين)  /عدد السكان في منتصف السنة) ٔٓٓٓ x
ٗ -ىجرة العقول ً :كىيًىجرةًالعمماءًكالفنييفًكالعماؿًالميرةًإلىًمناطؽًأكًدكؿً
نتيجةًلعكامؿًالجذبً.كاذاًزادتًىذهًاليجرةًفقدًتؤثرًسمبان ًعمىًالمسارًالتقنيً
كالعمميًفيًالكطفًاألـ

٘ -اليجرة القسرية السياسيةً :ىي ًإبعاد ًالمكاطنيف ًمف ًكطنيـ ًإرىابان ًكقمعانً
بكاسطةًقكاتًاحتبلؿًمتعسفةًأكًحككماتًطاغيةًفيًالكطفًنفسوً،أكًبسببً

الحربً،ككذلؾًىناؾًىجرةًقسريةًألسبابًبيئيةًمثؿًالزالزؿًأكًالمجاعاتًأكً
التصحرً.

ثاني عشر :نمو السكان :
يتزايدًحجـًالسكافًعفًطريقيفً:
ًُ-الزيادة الطبيعيةً:كىيًالفرؽًبيفًالمكاليدًكالكفياتًًًًًًً

ًِ-صافي اليجرةً:كىيًعبارةًعفًالفرؽًبيفًاليجرةًالكافدةًكالنازحة.
كيقػػاسًمعػػدؿًالزيػػادةًالطبيعيػػةًبػػالفرؽًبػػيفًمعػػدؿًالمكاليػػدًكمعػػدؿًالكفيػػاتًحيػػثً
عندماًتككفًاليجرةًمحػدكدةً(أكًطفيفػة)ً،فػإفًالنمػكًالسػكانيًيتكقػؼًفقػطًعمػىًالزيػادةً
الطبيعيةً ًكبناءًعميوًيتساكلًمعدؿًالنمكًالسكانيًمعًمعدؿًالزيادةًالطبيعيةً.
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ثالث عشر :السنوات الالزمة لتضاعف السكان :
لتضاعؼًعددًالسكافًمؤشر ًعمىًمستكلًالنمكً
نًا
ًيعتبرًعددًالسنكاتًالبلزمةً
السكانيً ،كخاصةًالزيادةًالطبيعيةً،كيمكفًتقديرىاًعمىًالنحكًالتالىً:عددًالسنكات=ً
(ًَٕ/معدؿًالنمكًالسكانيًأكًالزيادةًالطبيعيةًفيًالمائة)ً.

رابع عشر :اإلسقاطات السكانية :
تكفر ًاإلسقاطات ًالسكانية ًتقديرات ًمستقبمية ًلحجـ ًالسكاف ًكتكزيعيـ ًبحسبً
العمرً ،سكاء ًعمى ًالمستكل ًاإلجمالىً ،أك ًبالنسبة ًلممناطؽ ًالجغرافية ًالمختمفة ًإذاً
تكافرتًالبياناتًالمطمكبةًلتحديدًالفركضًالتيًتقكـًعميياًاإلسقاطات.

خامس عشر :النظريات السكانيةً:
تتعددًالنظرياتًالسكانيةًحيثًيمكفًعرضًبعضًمفًىذهًالنظرياتًبصكرةً
مختصرةًًعمىًالنحكًالتاليً:
ٔ -نظرية الدورات السكانية المقتبسة من ابن خمدون:
كتقكـ ًىذه ًالنظرية ًعمى ًأساس ًالتسمسؿ ًالمنطقي ًلقياـ ًالدكؿ ًكانييارىا ًالذمً
قدموًابفًخمدكفًفيًعرضًنظريتوًفيًتفسيرًالدكراتًالسكانيةً،حيثًأكدًعمى ًأنوً
فيًطكرًالرخاءًيزيدًنمكًالسكافً،كفيًطكرًاالنييارًيقؿًمعدؿًنمكىـً،ذلؾًأنوًمعً
الرخاءًكاالستقرارًكزيادةًالدخؿًيقبؿًالناسًعمىًالزكاجًفيًسفًمبكرةً،كينشطًالميؿً
الطبيعيًإلىًكثرةًاألطفاؿً،فيرتفعًبذلؾًمعدؿًالمكاليدً،كفيًالكقتًنفسوًيؤدمًالتقدـً
االجتماعي ًكتحسيف ًالتغذية ًكتكفير ًالمسكف ًالصالح ًكانتشار ًالنظافة ًكالعاداتً
المتحضرة ًإلى ًتباعد ًاألكبئةً ،كانخفاض ًمعدؿ ًالكفياتً ،ككثي انر ًما ًيصاحب ًذلؾً
مكجاتًاليجرةًمفًخارجًالدكلةًإلىًداخميا؛ًكمفًىناًيرتفعًمعدؿًزيادةًالسكافً،ثـً
تبدأًالدكلةًفيًالشيخكخةً،كيبدأًاالقتصادًفيًالتدىكرً،كيقؿًالدخؿًكاإلنتاجً.
ً
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ٕ -نظرية النتقال الوبائي لمسكان :
قدـًىذهًالنظريةًفىًنيايةًالستيناتًكخبلؿًالسبعيناتًمفًالقرفًالماضيًالعالـً
المصرمً"عمراف"ً،كىيًتسعىًلتحميؿًالظكاىرًالسكانيةً،كعرضًمسبباتياًكنتائجياً
تاريخيانًكجغرافيانً،معًالتفريؽًبيفًنماذجًمختمفةًلمتطكرًالسكانيًفيًمجمكعاتًمعينةً
مفًالببلدًكالبيئاتً ً.كتميزًالنظريةًبيفًفترتيفًمختمفتيفًلمتطكرًالسكانيً:
ًُ -الفترة القديمةً :كتمتد ًحتى ًمنتصؼ ًالقرف ًالسابع ًعشر ًكتميزت ًىذه ًالفترةً
القديمةًبزيادةًسكانيةًمحدكدةًكدكريةً.
ًِ -الفترة الحديثة :كتغطيًالفترةًالتيًتمتًذلؾًحتىًالكقتًالحاضرً،كالتيًأمكفً
فيياًتراكـًالسكافًجيبلن ًبعدًجيؿ؛ًكذلؾًنتيجةًلبلنخفاضًالمستمرًفيًمعدؿً
الكفياتً،كبقاءًمعدؿًالمكاليدًفيًمستكلًأعمىً.
ً
وتقوم ىذه النظرية عمى خمس مفاىيم أساسية ىي:
-

-

-

-

المفيوم األولً:تبدأًنظريةًاالنتقاؿًالكبائيًلمسكافًباعتبارًالكفاةًالمحرؾًاألكؿً
لمتغيرات ًالسكانية ًكيأتي ًاإلنجاب ًفي ًالمكاف ًالثاني ًكذلؾ ًطكاؿ ًالمراحؿ ًاألكلىً
لبلنتقاؿً،كينعكسًالكضعًفيًالمراحؿًاألخيرةًحيثًتنخفضًمستكياتًالكفاةً.
المفيوم الثانيً :يحدثًأثناءًاالنتقاؿًالكبائيًلمسكافً،حيثًيمرًاالنتقاؿًالكبائيً
خبلؿ ًأربعة ًمراحؿ ًىيً :مرحمة ًاألكبئة ًكالمجاعات؛ ًكمرحمة ًانحسار ًاألكبئة؛ً
كمرحمة ًاألمراض ًاالنتكاسية ًكامراض ًمف ًصنع ًاإلنساف ًكأمراض ًالتحضر؛ً
كمرحمةًالشيخكخةًكعبلجًاألمراضًالمزمنةً.
المفيوم الثالثً :تنخفض ًالكفيات ًبمستكيات ًأعمى ًبيف ًاألطفاؿ ًمف ًالبالغيفً،
كبيفًاإلناثًأكثرًمفًالذككرً،إذًتنخفضًكفياتًالرضعًككفياتًاألطفاؿًككفياتً
األميات.
المفيوم الرابعً :يرتبط ًالتغير ًفي ًنمط ًاألمراض ًكالصحة ًالذم ًيميز ًالتطكرً
الكبائي ًلمسكاف ًارتباطان ًكثيقان ًبمظاىر ً"الحداثة" ًنتيجة ًالتغير ًالديمكجرافىً
كاالجتماعيًكالتنمكمً،حيثًتنخفضًمستكلًالكفياتًنتيجةًلمتقدـًالصحي.
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 المفيوم الخامسً :كفيو ًيتـ ًالتعرؼ ًعمى ًطبيعة ًالتغير ًفي ًاألمراض ًكاإلنجابًكسرعتيا ًكتأثيرىا ًعمى ًتغير ًالسكاف ًمف ًخبلؿ ًعدة ًنماذج ًمتمثمة ًفي ً ًالنمكذجً
الكبلسيكيًالذلًشكىدًفيًأكركباً،كالنمكذجًشبوًالكبلسيكيًالذلًظيرًفيًاليابافً
كدكؿ ًشرؽ ًأكركبا ًكركسياً ،كنمكذج ًالدكؿ ًالنامية ًالذل ًتأخر ًانخفاض ًالكفياتً
نتيجةًلمتطعيـً،كتنقيةًالمياهًكالصرؼًالصحيًكالتعميـًكيأتيًالنمكذجًالبطيءًفيً
النيايةًالذمًيتسـًبارتفاعًمستكياتًاإلنجاب.
ٖ -نظرية التحول /النتقال الديموجرافي لمسكان :
تسيـ ًىذه ًالنظرية ً ًفي ًتفسير ًالتغيرات ًالديمكجرافية ًفي ًدكؿ ًالعالـً ،خاصةً
الناميةً ،حيث ًإنيا ًتشير ًإلى ًخمسة ًمراحؿ ًكما ًىك ًمكضح ًفي ًالشكؿ ًرقـ ً(ِ)ً،
كتتميز ًالمرحمة األولى بارتفاع ًكؿ ًمف ًمعدلي ًالمكاليد ًكالكفيات ًنتيجة ًلتأخر ًسفً
الزكاجًباإلضافةًلمعكامؿًالطبيعيةًاألخرلً(المجاعاتًكالحركبًكانتشارًاألكبئة)ً.كقدً
استمرت ًىذه ًالمرحمة ًحتى ًنياية ًالقرف ًالثامف ًعشر ًكما ًتتميز ًالمرحمة الثانية
باالنخفاض ًالسريع ًفي ًمعدالت ًالكفيات ًنتيجة ًلمتقدـ ًبسبب ًالتحسف ًفي ًإمداداتً
الغذاءًكالصرؼًالصحيًكامداداتًالمياهًالنقيةً،كقدًاستمرتًىذهًالمرحمةًإلىًالقرفً
العشريفً .أما ًفي ًالمرحمة الثالثة ًتنخفض ًمعدالت ًالمكاليد ًبسبب ًالعكامؿ ًالمرتبطةً
ارتفاع ًمستكيات ًالمعيشة ًنتيجةً
باإلنجاب ًمثؿ ًالكصكؿ ًإلى ًكسائؿ ًتنظيـ ًاألسرةً ،ك ً
لمزيادة ًفي ًاألجكرً ،كالتحضرً ،كانخفاض ًالزراعات ًالتقميديةً ،كاالرتقاء ًبكضع ًالمرأةً
كتعميمياً،كانخفاضًقيمةًعمؿًاألطفاؿً،بينماًفيًالمرحمة الرابعة ًينخفضًمعدالتً
المكاليد ًكالكفيات ًمما ًيؤدم ًإلى ًتقمص ًعدد ًالسكافً ،كىك ًما ًييدد ًالعديد ًمفً
الصناعاتًالتيًتعتمدًعمىًالقكةًالبشريةًالعاممةً،كتأتيًالمرحمةًالخامسةًحيثًيرتفعً
معدؿًالمكاليدًمعًاستمرارًمعدؿًالكفياتًفيًاالنخفاضًً.
ً
ً
ً
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ٗ -نظرية مالتوس لمسكان
ًًًالحظ ًمالتكس ًتزايد ًكؿ ًمف ًالسكاف ًكالمكارد ًالغذائية ًمع ًمركرًالزمفً،
كلكنيماًالًيتزايدافًبنفسًالمعدؿً.كيؤدمًىذاًاإلختبلؿًفيًمعدؿًالزيادةًإلىًظيكرً
ًبمتكاليةً
المظالـ ًاإلجتماعيةً .كإلبراز ًفكرتوً ،عمد ًمالتكس ًإلى ًتشبيو ًزيادة ًالسكاف ً
ًمتكالية ًعدديةً .كأشارً
ىندسية ًفي ًحيف ًأف ًزيادة ًالمكاد ًالغذائية ًتككف ًفي ًشكؿ ً
مالتكسًإلىًأفًالسكافًقادركفًعمىًالمضاعفةًمرةًكؿًِٓ ًعامان ًإذاًلـًتقـًعقباتً
تحكؿًدكفًذلؾً.أماًاإلنتاجًالزراعيًفإنوًالًيستطيعًمكاكبةًىذهًالزيادة.
كيؤدمًاإلختبلؿًبيفًالزيادةًفيًالسكافًكالزيادةًفيًالمكادًالغذائيةًإلىًضركرةً
تدخؿًعكامؿًخارجيةًمفًشأنياًإعادة ًالتكازفًبيفًنمكًالسكاف كنمكًالمكادًالغذائيةً.
كقدًبيفًمالتكسًفيًأكؿًاألمرًأفًىذهًالعكامؿًتتككفًمماًأسماهًبالمكانعًاإليجابيةً
مثؿًالحركبًكالمجاعات كاألكبئة كاألمراض.
كيبلحظ ًأف ًاآلراء ًالتي ًنادل ًبيا ًمالتكس ًفيما ًيتعمؽ ًبزيادة ًالسكاف ًأك ًزيادةً
ي
اإلنتاجًمفًالمكادًالغذائيةًلـًترتبطًبدراسةًتطبيقيةًأكًإحصائيةً.
ً
ً
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المبحث الثالثً
العالم اإلسالمي ديموجرافيا
أول :التعريف بالعالم اإلسالمي:
يضـ ًالعالـ ًاإلسبلمي ًكؿ ًمكاف ًيقيـ ًفيو ًأغمبية ًمف ًالمسمميفً ،كمف ًالناحيةً

الديمكجرافية ًكالسياسية ًفتكجد ًشركط ًالعتبار ًدكلة ًما ً"دكلة ًإسبلمية" ًكمف ًأىـ ًتمؾً

الشركط ًأف ًتككف ًأغمبية ًالسكاف ًمف ًالمسمميفً ،كبمعنى ًآخر ًأف ًيشكؿ ًالسكافً

المسممكفًمفًإجمالىًعددًالسكافًنسبةًًَٓ%فأكثرً،أكًأفًتككفًالدكلةًعضكانًفىً

"منظمة ًالتعاكف ًاالسبلمى"ً ،كال ًيمزـ ًأف ًيككف ًدستكر ًالدكلة ًإسبلميانً ،كيضاؼ ًإلىً
ىذه ًالدكؿً ،المسممكف ًالذيف ًيعيشكف ًفى ًشكؿ ًأقميات ًبالنسبة ًألغمبية ًالسكاف ًفىً

الدكؿً .كعمى ًذلؾ ًيككف ًعدد ًالدكؿ ًاإلسبلمية ًالدكؿ ًاألعضاء ًفي ًمنظمة ًالتعاكفً

اإلسبلمىً(ٕٓ)ًسبعان ًكخمسيفًًدكلةًعضكان ًمكزعةًعمىًأربعًقاراتً(أفريقياً،آسياً،

أكركباً ،أمريكا ًالجنكبية)ً ،كيكضح ًالشكؿ ً(ّ) ًتكزيع ًالدكؿ ًاإلسبلمية ًعمى ًأنحاءً

العالـًً.

كيعيش ًثمثا ًالمسمميف ًفي ًجميع ًأنحاء ًالعالـ ًفي ًَُ ًدكؿً .مف ًبيف ًالبمدافً

العشرةً،تكجدًستةًدكؿًفيًآسياً(إندكنيسياًكباكستافًكاليندًكبنجبلديشًكايرافًكتركيا)ً

كثبلثةًفيًشماؿًأفريقياً(مصرًكالجزائرًكالمغرب)ًككاحدةًفيًأفريقياًجنكبًالصحراءً

الكبرلً(نيجيريا)ً.
ً
ً
ً
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شكل (ٖ) :خريطة العالم موضحا بيا توزيع دول العالم اإلسالمي

الدول اإلسالمية
Source: Organization of Islamic Cooperation (OIC), Statistical, Economic and

Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC),2018.
""Statistical Yearbook on OIC Member Countries 2018

ثانياً :عدد السكان بالعالم اإلسالمي :
يبمغ ًعدد ًسكاف ًالدكؿ ًاإلسبلمية ًْرُ ًمميار ًمسمـ ًعاـ ًََِٓ ًكارتفع ًإلىً
ٕرُ ًمميار ًمسمـ ًكفقان ًلتقديرات شعبة ًالسكاف ًباألمـ ًالمتحدة ًَُِٓ ً(مراجعة ًسنةً
َُِٗ(ً،بزيادةًتقدرًبحكالىًًََّمميكفًخبلؿًعشرًسنكاتًً.
كعمىًمستكلًالدكؿً،ككفقان ًلتقديراتًشعبةًالسكافًباألمـًالمتحدةًلعاـًًَُِٓ،
أخيراً
ً
فتيعد ًإندكنيسياً ،باكستافً ،نيجيرياً ،بنجبلديشً ،مصرً ،تركياً ،إيرافً ،السكداف ًك ًن
أكغندهً،أكثرًالدكؿًاإلسبلميةًمفًحيثًعددًالسكافًعمىًالترتيبً(ُ)ًً.
كيشيرًالشكؿً(ْ)ًإلىًأفًأعمىًعشرةًدكؿًإسبلميةًفيًالكثافةًالسكانيةًلكؿً
كيمكًمترًمربعًفيًعاـًًَُِٓىيً:البحريفًكالمالديؼًكبنجبلديشًالشعبيةًكفمسطيفً
كلبناف ًكجزر ًالقمر ًكباكستاف ًكقطر ًكالككيت ًكأخي ار ًغامبياً ،حيث ًتراكحت ًالكثافةً
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السكانيةًمفًًَِٔنسمة/كـِ ًإلىًًَُٖٓنسمة/كـًًِ.تبمغًنسبةًالدكؿًالعربيةًمنيـً
ًَٔ،%كًَّ%منيـًدكؿًغيرًعربيةًبالقارةًاآلسيكيةً،كًَُ%منيـًدكؿًغيرًعربيةً
بالقارةًاألفريقيةً.مما ًيعنىًأف ًالدكؿًالعربيةًاإلسبلميةًأكثرًمعاناة ًمف ًنظرائيا ًمفً
الدكؿًاإلسبلميةًمفًارتفاعًالكثافةًالسكانيةً.بينماًالدكؿًاإلسبلميةًالعشرةًاألقؿًكثافةً
سكانية ًلكؿ ًكيمك ًمتر ًمربع ًىيً :مالى ًكسمطنة ًعماف ًكتركمنستاف ًكتشاد ًكالغابكفً
ككازاخستاف ًكمكريتانيا ًكغكيانا ًكليبيا ًكسكريناـً ،تراكحت ًالكثافة ًالسكانية ًبيذه ًالدكؿً
بيفًًْإلىًًُْنسمة/كـًِ،خمسةًدكؿًمنيـًيقعكاًفيًالقارةًاألفريقيةًكثبلثةًدكؿًفيً
قارةًآسياًكدكلتيفًفيًالقارةًاألمريكيةًمنيـًدكلةًسكريناـًالتيًتعتبرًىيًأصغرًدكلةً
إسبلميةًفيًالكثافةًالسكانيةًفيًعاـًََِِـً.
ً
شكل (ٗ) :أكثر ٓٔ دول إسالمية في الكثافة السكانية وأقل ٓٔ دول فى الكثافة

السكانية في عام ٕ٘ٔٓ

المصدر:
Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population
Division (UN-DESA). 2019. "World Population Prospects: The 2019 Revision of
World Prospects” ST/ESA/SER.A/423.
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ثالثًا :أىم المؤشرات السكانية بالعالم اإلسالمي:
ٔ -معدل اإلنجاب الكمي :يمكف ًتقسيـ ًالدكؿ ًاإلسبلمية ًمف ًحيث ًمعدؿ ًاإلنجابً
الكميًإلىًأربعًمجمكعات:
المجموعة األولى :دول ذات معدلت إنجاب مرتفعة جداً (ٗ فأكثر)
كتضـ ًعدد ً(ِِ) ًدكلة ًىـً :السكدافً ،الصكماؿً ،مكريتانياً ،جزر ًالقمرً،
نيجيرياً،أكغنداً،مكزمبيؽً،الكاميركفً،ككتًدلًفكارً،النيجرً،بكركيناًفاسكً،مالىً،
ًسيراليكفً ،غامبياً ،الغابكفً ،غينيا ًبساكً،
السنغاؿً ،تشادً ،غينياً ،بنيفً ،تكغكً ،
أفغانستافً .كالذم ًتراكح ًمعدؿ ًاإلنجاب ًالكمى ًبيا ًمف ًٓ ًأطفاؿ ًفأكثر ًلكؿ ًسيدةً.
كيبلحظًأفًجميعًىذهًالدكؿًدكؿًأفريقيةً،منيـًْ ًدكؿًعربيةًأفريقيةً،كىكًماًيشيرً
إلىًمعاناةًالدكؿًاألفريقيةًاإلسبلميةًمفًارتفاعًمعدالتًالخصكبةًمقارنةًبباقىًالدكؿً
اإلسبلميةً.
المجموعة الثانية :دول ذات معدلت إنجاب مرتفعة (من ٖ إلى أقل منٗ)
كتضـًعددً(ٔ)ًدكلةً،يقدرًمتكسطًعددًاألطفاؿًالتىًتنجبيـًالسيدةًخبلؿًفترةً
حياتيا ًاإلنجابية ًبحكالى(ْ) ًأطفاؿً ،كىـً :الغابكف ً(بقارة ًأفريقيا)ً ،العراؽً ،اليمفً،
فمسطيفً،باكستافً،طاجكستافً(بقارةًآسيا)ً.
المجموعة الثالثة :دول ذات معدلت إنجاب متوسطة (من ٕ إلى أقل منٖ)
كتضـًعددً(ُُ) ًدكلةً،يقدرًمتكسطًعددًاألطفاؿًالتىًتنجبيـًالسيدةًخبلؿً
فترة ًحياتياًاإلنجابيةًبحكالى ًثبلثةًأطفاؿً،كىـً:مصرً،الجزائرً ،المغربً ،جيبكتىً،
السعكديةً،سكرياً،األردفً،سمطنةًعمافً،كازاخستافً،قيرغيرستافً،تركمنستافً.
المجموعة الرابعة :دول ذات معدلت إنجاب منخفضة (أقل منٕ)
كتضـ ًعدد ً(ُٖ) ًدكلة ًىـً :تكنسً ،ليبياً ،اإلمارات ًالعربية ًالمتحدةً ،لبنافً،
الككيتً،البحريفً،إندكنيسياً،بنجبلديشً،تركياً،إيرافً،أكزبكستافً،ماليزياً،أذربيجافً،
بركنام ًدار ًالسبلـً ،المالديؼً ،ألبانياً ،غكياناً ،سكريناـً .كيبلحظ ًأف ًمف ًبيف ًتمؾً
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الدكؿ ً(ٕ)ًدكؿًعربيةًً)ّ(ً ،دكؿًأكركبيةًكمفًأمريكاًالجنكبيةً،كالدكؿًالمتبقيةً(ٗ)ً
دكؿًتقعًبقارةًآسياً.
ٕ -معدل الوفيات الخام ً:
انخفاض ًمعدؿًالكفياتًالخاـًأحدًأىـًمؤشراتًالتقدـًالصحىًفىًالمجتمعاتً
المختمفةً ،كتعكس ًالمؤشرات ًبالجدكؿ ًرقـ ً(ْ)ً ،ارتفاع ًمعدؿ ًالكفيات ًالخاـ ًبشكؿً
ممحكظًبيفًالدكؿًاألفريقيةًغيرًالعربيةً،حيثًتراكحتًالتقديراتًبيفً(ُْ)ًحالةًإلىً
(ٕ) ًحاالت ًلكؿ ًألؼ ًمف ًالسكافً ،بينما ًحققت ًالدكؿ ًالعربية ًاآلسيكية ًإلى ًجانبً
ألبانيا ًكغكيانا ًكسكريناـ ًبقارة ًأكركبا ًكأمريكا ًالجنكبية ًأقؿ ًمستكيات ًلمكفيات ًتراكحتً
)ًحاالتًلكؿًألؼًمفًالسكافً.كجاءتًالدكؿًالعربيةًبقارةًأفريقياً
ً
بيفًحالةًإلى ً(ٕ
فى ًمكقع ًمتكسط ًلمستكل ًالكفيات ًتراكح ًبيف(ٓ) ًحاالت ًإلى ً(ٗ) ًحاالت ًكفاة ًلكؿً
ألؼ ًمف ًالسكافً ،مع ًارتفاع ًالتقدير ًلدكلة ًالصكماؿ ًليصؿ ًإلى ًُِ ًلكؿ ًألؼ ًمفً
السكاف.
ٖ -الفترات الالزمة لتضاعف عدد السكان ً
ًًًًتعتبرًالفتراتًالبلزمةًلتضاعؼًعددًالسكافًحتىًعاـًًََُِباعتبارًسنةً
ًكطبقنا ًليذهً
ً
ًطبقاً ًلتقديرات ًشعبة ًالسكاف ًباألمـ ًالمتحدة.
ن
َُِٓ ًسنة ًاألساس،
التقديراتًفإف ًدكلة ًالنيجرًسيككفًليا ًالسبؽًفىًتضاعؼ ًعدد ًالسكاف ًبحمكؿًعاـً
ًَِّْ،تميياًدكلةًمالىًعاـًًََِْ،ثـًالصكماؿًكتشادًبحمكؿًعاـًًَُِْ.بينماً
سكؼ ًتستغرؽ ًكؿ ًمف ًباكستافً ،سكرياً ،مصرً ،اليمف ًأكبر ًفترات ًلتضاعؼ ًعددً
السكافً،حيثًسكؼًتحتاجًكؿًمنيماً(ًًًْٓٔٗ،ًَٓ،ًّٓ،سنة)ًلتحقيؽًالتضاعؼً
خبلؿًالفترةًالمشارًإليياً.كيبلحظًأفًطكؿًالفترةًلتضاعؼًعددًالسكافًمرتبطًبحجـً
ةًإلىًأفًىناؾًعددا ًمفًالدكؿًاإلسبلميةًلفً
نً
السكافًفىًتمؾًالدكؿً،كماًتجدرًاإلشار
يحدث ًليا ًتضاعؼ ًلعدد ًالسكاف ًحتى ًعاـ ًََُِ ًمعظميا ًدكؿ ًإسبلمية ًآسيكيةً،
كالدكؿًالثبلثًبأكركباًكأمريكاًالجنكبيةًً.
ٗ -معدل النمو السكاني:
الدكؿ ًاإلسبلمية ًالعربية ًبالقارة ًاآلسيكية ًليا ًأعمى ًمعدؿ ًنمك ًسكاني ًمتزايدً
كيميياًفيًالمرتبةًالثانيةًالدكؿًاإلسبلميةًغيرًالعربيةًبالقارةًاألفريقيةً،كتحتؿًالدكؿً
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اإلسبلميةًفيًالقارةًاألمريكيةًالمرتبةًاألخيرةًفيًمعدؿًالنمكًالسكانيً،كذلؾًخبلؿً
الفترةًالزمنيةًًََِٓ،ً ََُِ/كماًيشيرًًالشكؿً(ٓ)ًكلكفًاختمؼًالكضعًفيًالفترةً
الزمنيةًالتاليةًًََُِ َُِٓ/فقدًأخذتًالدكؿًاإلسبلميةًغيرًالعربيةًبالقارةًاألفريقيةً
المرتبةًاألكلىًفيًمعدؿًالنمكًالسكانيًالمتزايدً(ً،)%2.8كأخذًمعدؿًالنمكًالسكانيً
لمدكؿًاإلسبلميةًالعربيةًبالقارةًاآلسيكيةًفيًالتراجعًلتحتؿًالمرتبةًالثانيةً(ً،)%2.5
كمازالتًالدكؿًاإلسبلميةًفيًالقارةًاألمريكيةًتحتفظًبالمرتبةًاألخيرةًبنسبةًنمكًبمغتً
(ً،)%0.7كعمىًعكسًالنمطًالسائدًبيفًالدكؿًاإلسبلميةً،فإفًالدكؿًاإلسبلميةًفيً
القارةًاألكركبيةًتتمتعًبمعدؿًنمكًسكانيًمتناقصًعبرًالزمفًخبلؿًالفترتيفًالزمنيتيفً
ًََِٓ ََُِ/كًََُِ ،َُِٓ/كالذل ًبمغ ً( ،)%-0.92ك(ً ،)%-0.39عمىً
التكالىً.
شكل (٘) :معدل النمو السكاني بالعالم اإلسالمي خالل الفترة ٕٕ٘ٓٓٓٔ٘-

المصدر:

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population

Division (UN-DESA). 2019. "World Population Prospects: The 2019 Revision of
World Prospects” ST/ESA/SER.A/423
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٘ -العمر المتوقع عند الميالد لمرجال والنساء
ً يتضحًمفًالشكؿً(ٔ)ًأفًالدكؿًاإلسبلميةًالعشرةًاألعمىًفيًالعمرًالمتكقعً
عند ًالميبلد ًلمرجاؿ ًكالنساء ًخبلؿ ًالفترة ًالزمنية ًًَُِٓ ََِِ-ىي ًقطر ًكلبنافً
كالمالديؼ ًكألبانياًكاإلماراتًالعربية ًالمتحدةًكسمطنةًعمافًكتركياًكالبحريفًكالج ازئرً
عاماًً%ًَٕ ،منيـً
عاماً ًإلى ًحكالى ًَٖ ً ن
كأخي ار ًتكنسً .كتتراكح ًقيمتو ًما ًبيف ًٕٔ ً ن
دكؿًإسبلميةًعربيةًكمعظميـًفيًالقارةًاألسيكيةًكًَِ%دكؿًغيرًعربيةًفيًالقارةً
األسيكية ًكًَُ %دكلة ًفي ًالقارة ًاألكركبيةً .كما ًىك ًمتكقع ًالدكؿ ًاإلسبلمية ًالعشرةً
األقؿًفي ًتكقعًالحياة ًعندًالميبلد ًخبلؿ ًالفترةًالزمنيةًًَُِٓ ََِِ-كالذم ًيتراكحً
يباً ًكاليتجاكزًًَٔ
عاماً ًتقر ن
فيياًالعمرًالمتكقعًعندًالميبلدًلمرجاؿًكالنساءًمفًْٓ ً ن
عاماًىي ًكاآل تيً :تكجك ًكمكزنبيؽ ًكالكاميركف ًكمالى ًكغينيا ًبيساك ًكككت ًديفكارً
ن
ياًكسيراليكفًكأخيرناً ًتشاد .كنبلحظًأنيـًدكؿًأفريقيةًكمعظمياًغيرً
ً
كالصكماؿًكنيجير
عربيةًماًعداًدكلةًالصكماؿً،كيعدًالعمرًالمتكقعًعندًالميبلدًلمرجاؿًكالنساءًفىًىذهً
الدكؿًأقؿًمفًالمتكسطًالعالميًلمعمرًالمتكقعًعندًالميبلدًلمرجاؿًكالنساءًكالذمًبمغً
ًِٕعاماًخبلؿًنفسًالفترةًالزمنيةً.
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شكل ( :)ٙأعمى ٓٔ دول إسالمية في العمر المتوقع عند الميالد لمرجال والنساء
وأقميا خالل الفترة ً2020-2015

المصدر:

Source: United Nations - Department of Economic and Social Affairs, Population
Division (UN-DESA). 2019. "World Population Prospects: The 2019 Revision of
World Prospects” ST/ESA/SER.A/423.

ابعا :التركيب النوعي والعمري لمسكان في العالم اإلسالمي:
ر ً

كيقصد ًبالتركيب ًالنكعي ًكالعمرم ًلمسكاف ًفي ًالمجتمع ًكما ًسبؽ ًالذكرً :ىكً
تكزيع ًالذككر ًكاإلناث ًفي ًأم ًمجتمع ًعمى ًاألعمار ًالمختمفة ً(الفئات ًالعمريةً
المختمفة)ًً.
ٔ -أىمية التركيب النوعي والعمري لمسكان وأىم استخداماتو:
تمثؿ ًدراسة ًالتركيب ًالنكعي ًكالعمرم ًلمسكاف ًجانبان ًميمان ًفي ًرسـ ًالييكؿً
السكانيًألمًمجتمعًلماًلوًمفًاستخداماتًمنياً:
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-

كصؼ ًكتحميؿ ًالبيانات ًكالظكاىر ًالسكانية ًالمختمفة ًفي ًالمجتمع ًمحؿً
االىتماـًمثؿًاإلنجابًكالكفياتًكاليجرةًكغيرىاًكالتيًيعدًالعمرًمحددانًرئيسياً
بالنسبةًلياً.

-

المساعدةًعمىًتصنيؼًالمجتمعاتًمفًحيثًإنياًمجتمعاتًفتيةًترتفعًفيياً
نسبةًصغارًالسفًكتمثؿًمجتمعاتًالدكؿًالناميةً،أـًمجتمعاتًىرمةًترتفعً
فيياًنسبةًكبارًالسفًكتمثؿًمجتمعاتًالدكؿًالمتقدمة.

-

مقارنة ًمستكل ًالظكاىر ًالسكانية ًفي ًالمجتمعات ًالمختمفة ًكذلؾ ًبعد ًتثبيتً
(التحكـ)ًفيًالتركيبًالعمرمًلمسكافًفيًالمجتمعاتًمحؿًالمقارنة.

-

حساب ًالمؤشرات ًالمتعمقة ًبالتغيرات ًالسكانيةً ،مثؿ ًالنمك ًالسكاني ًالسالبً،
خاصةًفيًظؿًنظاـًتسجيؿًدقيؽًلؤلحداثًالحيكيةًكاإلعالةًكغيرىا.

-

تقييـًجكدةًالبياناتًالمتعمقةًبعددًالسكافًفيًالفئاتًالعمريةًالمختمفةًبصفةً
خاصة.

-

تحميؿ ًكتفسير ًالعبلقات ًاالجتماعية ًفي ًالمجتمع ًكالتي ًتعتمد ًعمى ًالكزفً
النسبيًلمسكافًفيًاألعمارًالمختمفة.

-

تحديدًالحجـًالحالي ًلبعضًالمجمكعاتًالسكانيةًذاتًاألىميةًالخاصةًفيً
المجتمعًمحؿًالدراسةًمثؿًالقكةًالبشريةً،حجـًمجتمعًالناخبيف.

-

تقديرًاالحتياجاتًالحاليةًككذلؾًالتخطيطًالمستقبميًلبلحتياجاتًمفًالمكادً
الغذائية ًكالخدمات ً(خدمات ًالصحةً ،خدمات ًالتعميـً ،المرافؽ ًالعامةً
كالمكاصبلتً،اإلسكاف).

ٕ -وصف التركيب العمري لمسكان:
ىناؾًالعديدًمفًالمقاييسًلكصؼًالتركيبًالعمرمًلمسكافًمنياً:
-

التوزيع النسبي لمسكان وفقاً لمعمرً :لو ًأىمية ًكبرل ًفي ًمعرفة ًالحجـً
المحتمؿ ً"الطمب" ًعمى ًالخدمات ًالمختمفة ًكأيضا ًمعرفة ًالحجـ ًالمحتمؿً
"العرض"ًمفًالمجمكعاتًالسكانيةً.
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-

التعمرً:تقيسًمدلًفتيةًأكًشيخكخةًألًمجتمعًككؿًً.

 وسيط العمرً :ىك ًالعمر ًالذم ًيقسـ ًالسكاف ًإلى ًنصفيف ًمتساكييف ًعدديانًبحيث ًيككف ًنصؼ ًالسكاف ًعمرىـ ًأقؿ ًمف ًالكسيط ًكالنصؼ ًاآلخر ًعمرىـً
أكبرًمنوً.
-

نسبة اإلعالةً:تقيسًالعبلقةًبيفًحجـًمجمكعتيًاألطفاؿًكالشيكخًفيًمجتمعً
مفًناحيةًكمجمكعةًالسكافًفيًسفًالعمؿًمفًناحيةًأخرل.

-

نسبة األطفال (أقل من ٘ٔ سنة)ً :إذاًكانتًىذهًالنسبةًأقؿًمفًًَّ،فإفً
ذلؾًيدؿًعمىًأفًالمجتمعًمحؿًالدراسةًىكًمجتمعً"ًىرـ"ًً.كاذاًكانتًىذهً
ً،فإفًذلؾًيعدًمؤشرًعمىًأفًىذاًالمجتمعً"فتيً"ً.
نًا
النسبةًأكبرًمفًَْ

-

نسبة السكان في (العمر ٘ ٙسنة فأكثر)ً:إذاًكانتًىذهًالنسبةًأكبرًمفًأكً
تساكلًَُ ًفإفًذلؾًيدؿًعمىًأفًالمجتمعًمحؿًالدراسةًىكًمجتمعً"ًىرـ"ًً.
ً،فإفًذلؾًيعدًمؤشرًعمىًأفًىذاًالمجتمعً
نًا
كاذاًكانتًىذهًالنسبةًأقؿًمفًَُ
"فتيً"ً.

-

دليل التعمر (نسبة المعمرين إلى األطفال)ً :ىكًنسبةًعددًالسكافًفيًالفئةً
العمرية ً"ٓٔ ًسنة ًفأكثر" ًإلى ًعدد ًالسكاف ًفي ًالفئة ًالعمرية ًأقؿ ًمف ً"ًُٓ
سنة"ً،كيعدًىذاًالمقياسًىكًأفضؿًمقاييسًالتركيبًالعمرمًلمسكافً.

-

اليرم السكانىً:كيتـًعادةًتحميؿًالتركيبًالعمرلًكالنكعيًلمسكافًباستخداـً
اليرـ ًالسكانيً .كيجب ًاإلشارة ًإلى ًأف ًىناؾ ًبعض ًاألحداث ًمثؿ ًالحركبً،
ًالمكاليد ًكالخصكبة ًالتي ًتترؾ ًآثارىاً
األكبئةً ،اليجرةً ،التغيرات ًفي ًمعدالت ً
عمى ًاليرـ السكانيً ،سكاء ًبالزيادة ًأك ًالنقصاف ًلحجـ ًبعض ًالفئات ًالعمريةً
عفًالنمطًالمعتادً.

كتجدر ًاإلشارة ًإلى ًأف ًبيانات ًالتركيب ًالعمرم ًيمكف ًأف ًتتعرض ًلمعديد ًمفً
األخطاءً ،كالتي ًمنياً :االخطاء ًالمترتبة ًعمى ًعدـ ًالحصكؿ ًعمى ًبيانات ًالعمر ًً،
كىناؾًأخطاءًالتغطيةًكىيًنتيجةًاستبعادًمجمكعات/مفرداتًمفًالمجتمعًمفًعمميةً
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العدًنتيجةًلصعكبةًالكصكؿًإلييـًأكًإخفاءًكجكدىـًضمفًاألسرةً،إلىًجانبًأخطاءً
عدـ ًتسجيؿ ًالبيانات ًالصحيحة ًعف ًالعمر ًكالنكع ًخاصة ًعندما ًيتعمؽ ًاألمر ًبكبارً
السفًأكًاالفرادًمفًذكلًالمستكياتًالتعميميةًالمنخفضةًًً.
ً

خامسا :المالمح األساسية لمتركيب العمري لدول العالم اإلسالمي:
ً

يمكف ًتقسيـ ًالدكؿ ًاإلسبلمية ًحسب ًالتركيب ًالعمرم ًإلى ًثبلث ًمجمكعاتً
كالتالىًطبقاًلتقديراتًاألمـًالمتحدةً–ًشعبةًالسكافًلعاـًَُِٓجدكؿً(ٓ)ً
ٔ -المجتمعات األكثر فتية (ٓٔ دول)ً :حيثًتبمغًىذهًالنسبة ًأقصاىاً،فيًكؿً
مف ًدكلة ًقطر ًكاإلمارات ًالعربية ً(حكالى ًًٖٓ ،)%تمي ًتمؾ ًالدكلتيف ًكؿ ًمفً
البحريفًكالككيتًكسمطنةًعمافًكالسعكديةًكالمالديؼًكأذربيجافًكايرافًكبركنامً
دارًالسبلـً(تتراكحًىذهًالنسبةًبيفًًُٕ%إلىًًٕٕ،)%كجميعيـًمفًدكؿًقارةً

آسيا.

ٕ -المجتمعات متوسطة الفتية (ٖٕ دولة)ً :مصرً ،الجزائرً ،المغربً ،تكنسً،
ليبياً،جيبكتيً،الغابكفً،سكرياً،األردفًلبنافً،إندكنيسياً،باكستافً،بنغبلديشً،

تركياً ،أكزبكستافً ،ماليزياً ،كازاخستافً ،طاجكستافً ،تركمستافً ،قيرقيزناً،
غكياناً،سكريناـً،ألبانياً.تتراكحًنسبةًالسكافًفيًالفئةًالعمريةً(ًُٓ ْٔ-سنة)ً

فيًىذهًالدكؿًًَٔ%إلىًٗٔ.%

ٖ -المجتمعات األقل فتية (ٕٗ دولة)ً :تتراكح ًنسبة ًالسكاف ًفي ًالفئة ًالعمريةً
(ًُٓ ْٔ-سنة)ًفيًىذهًالدكؿًبيفًًٖٓ%إلىًًْٕ،%كأغمبيـًمفًدكؿًقارةً
أفريقيا ًكىـ ًالسكدافً ،الصكماؿً ،مكريتانياً ،جزر ًالقمرً ،نيجيرياً ،أكغنداً،
مكزمبيؽً ،الكاميركفً ،ككت ًدل ًفكارً ،بكركينا ًفاسكً ،السنغاؿً ،غينياً ،بنيفً،

ًسيراليكفً ،غامبياً ،غينيا ًبساكً ،النيجرً ،مالىً ،تشادً ،كمف ًآسياً:
تكغكً ،

فمسطيفً،اليمفً،العراؽً،أفغانستافً.
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كالًتتعدلًنسبةًكبارًالسفً(ًٓٔسنةًفأكثر)ًفيًجميعًالدكؿًاإلسبلميةًًَُ،%
باستثناء ًدكلة ًألبانيا ً(ًٔ ،)%ُِ.كىذا ًيؤكد ًعمى ًأف ًمجتمعات ًالدكؿ ًاإلسبلميةً
مجتمعات ًفتيةً،كالًتكجدًتبايناتًكبيرةًبيفًالدكؿًاإلسبلميةًحسبًالمناطؽًالمختمفةً
فيًنسبًالسكافًلمفئةًالعمريةًًٓٔسنةًفأكثرً.

سادسا :قياس التغير النوعي لمسكان
ً

ًًكىكًالمؤشرًالذمًيعكسًنسبةًعددًالذككرًلكؿًََُ ًأنثىًفيًلحظةًزمنيةً
معينةً،كتشيرًبياناتًالدكؿًاإلسبلميةًإلىًأنوًالًتكجدًتقديراتًمتطرفةًعفًالمتكسطً
العاـًلنسبةًالنكعًفيًالعالـً،كالتيًغالباًماًتتراكحًبيفًًََُ%إلىًًَُٓ،%فيماًعداً
ستةًدكؿًىـً:دكلةًقطرً(ًٗ،)%ُّٔ.دكلةًاإلماراتًالعربيةًالمتحدةً(ًٖ،)%ِّٕ.
سمطنة ًعماف ً(ًٓ ،)%ُٖٕ.البحريف ً(ًّ ،)%ُُٔ.كالسعكدية ً(ًٗ،)%ُُّ.
كالمالديؼً(ًًٖ.)%ُْٕ.

سابعا :قياس نسبة اإلعالة السكانية
ً

ًًًكتجدرًاإلشارةًإلىًأفًعبءًاإلعالةًمفًالناحيةًالديمكجرافيةً،كالذمًيعكسً
حجـ ًالعبء ًالممقى ًعمى ًاألفراد ًفي ًسف ًالعمؿ ًفي ًإعالة ًاألفراد ًخارج ًسف ًالعمؿً
كاإلنتاجً،كفىًالمتكسطًيقدرًعبءًاالعالةًالصغرلًفيًدكؿًالعالـًاإلسبلميًبحكالىً
ًٔ،%ٓٓ.بينماًيقدرًعبءًاإلعالةًالكبرلًًِ،%ٕ.كتعتبرًتقديراتًاإلعالةًالصغرلً
مرتفعةًإذاًماًقكرنتًبالتقديرًعمىًمستكلًالعالـًكالذمًبمغًًٗ،%ّٗ.ككذلؾًإذاًماً
قكرنت ًبالدكؿ ًالمتقدمة ًكالتي ًبمغت ًمعدؿ ًاإلعالة ًالصغرل ًبيا ًًِٓ ،%بينما ًبمغً
ًّْ%بالدكؿًاألقؿًتقدمًانً.
ً
ً
ً
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المبحث الرابعً

مستقبل السكان في العالم اإلسالمي
مقدمة:
يعتبر ًحجـ ًالسكاف ًفي ًالمستقبؿ ًىك ًأحد ًالمعطيات ًاألساسية ًفي ًعمميةً
التخطيطًاالجتماعيً،كالًيعتبرًإجمإلىًعدد ًالسكافًلكحدهًكافنيا ًألغراضًالتخطيطً
التنمكم ًكانما ًمف ًالميـ ًأف ًتشمؿ ًاإلسقاطات ًالسكانية ًخصائص ًىؤالء ًالسكاف ًالً
سيماًمفًحيثًالنكعًكالعمرً،كماًأفًالتخطيطًالتنمكمًالًيجبًأفًينظرًإليوًعمىًأنوً
تخطيطًعمىًالمستكلًالقكميًفقطً،كلكفًمفًالميـًأفًيككفًعمىًالمستكلًاإلقميميً
أكًالمحمىًبقدرًاالمكافً.

أىمية التقديرات المستقبمية لعدد السكان
ٔ -في مجال الصحةً :كيككف ًذلؾ ًلتخصيص ًالمكارد ًالمادية ًكالبشرية ًالمرتبطةً
بالخدمات ًالصحية ًكالعبلجية ًكالكقائية ًخاصة ًبالنسبة ًألعداد ًكتخصصاتً
ًالرعاية ًالصحيةً
األطباء ًكالييئات ًالمعاكنة ًباإلضافة ًإلى ًالمستشفيات ًكدكر ً

المختمفة.

ٕ -في مجال التعميمً :يحتاجًصانعيًالبرامجًكالخططًالمستقبميةًإلىًالتعرؼًعمىً
أعدادًالطمبة ًالحالييفًكالمتكقع ًفيًالمراحؿًالتعميمية ًالمختمفة ًمف ًأجؿًتكفيرً
األبنية ًالتعميمية ًكالكسائؿ ًالتعميمية ًكاإلمكانات ًالبشرية ًالتي ًتحقؽ ًاألىداؼً

التعميميةًالمرجكةًمفًحيثًنسبًاالستيعابًكتكفيرًاالمكانياتًالمطمكبة.

ٖ -في مجال اإلسكان والمرافق العامةً :مف ًالميـ ًتحديد ًالطمب ًالمتكقع ًعمىً
اإلسكافًكالمرافؽً(كيرباءً،مياهً،صرؼًصحيً،اتصاالتً،طرؽ)ًكيعتبرًعددً

السكاف ًالمتكقعًأحد ًالمعايير ًاألساسيةًلتحديد ًحجـ ًىذه ًاالحتياجات ًكمف ًثـً

تحديدًتكمفتياًككضعًالخططًالبلزمةًلتحقيقيا.
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ٗ -في مجال القوى العاممةً:تتطمبًخططًالتنميةًكالتشغيؿًإلىًالتعرؼًعمىًحجـً
قكةًالعمؿًالمنتجةً،كأعدادًالداخميفًإلىًسكؽًالعمؿً(جانبًالعرض)ً،لصياغةً
سياساتًالتشغيؿًكالربطًبيفًمخرجاتًالنظاـًالتعميميًكاحتياجاتًسكؽًالعمؿ.

٘ -في مجال األمنً :يعتبرًعددًالسكافًمحددًرئيسيًلتحديدًاالحتياجاتًاألمنيةً
سكاءًكانتًبشريةًأك ماديةًمفًضباطًكجنكدًكمعداتًكأسمحةًكخبلفو.

 -ٙفي مجال تقدير الحتياجات من المواد التموينية والغذائية :حيثًيعتبرًأعدادً
ًاساسا ًلتقدير ًاالحتياجات ًمف ًالغذاءً
نً
السكاف ًاإلجماليةً ،طبقنا ًلمنكع ًكالصحة
كالمكادًالتمكينيةًككضعًخططًلبلكتفاءًالذاتيًمفًىذهًاالحتياجات.

ًًكتعتمد ًعممية ًتقدير ًالسكاف ًفي ًالمستقبؿ ًعمى ًدراسة ًاتجاىات ًالخصكبةً
كالكفاة ًفي ًالماضي ًكاحتماالت ًتغيراتيا ًفي ًالمستقبؿً .كحتى ًتككف ًعممية ًالتقديرً
مأمكنةًفإنوًيجبًأفًتتكافرًفيياًمجمكعةًمفًالشركطًأىمياً:
ًأ .أف ًتتضمف ًالعممية ًمجمكعة ًمف ًاإلسقاطات ًالسكانية ًتقكـ ًعمى ًبدائؿ ًمفً
الفركضًلمتقديراتًًالمستقبميةًلمعدالتًالخصكبةًكالكفاةًفيًالمستقبؿً.
ب .أىميةًمراعاةًمعقكليةًالفركضًالخاصةًباإلسقاطاتًالسكانيةً،كامكانيةًتحققياً.
ً
جً.أىميةًالتأكدًمفًدقةًالبياناتًالتيًترتكزًعميياًعمميةًاإلسقاطاتًالسكانيةً.
ًد.

أىميةًمراعاةًعدـًإطالةًفترةًاإلسقاطاتً.

كفى ًىذا ًالمجاؿ ًفإنو ًينصح ًدائمان ًبمراجعة ًكتحديث ًاإلسقاطات ًكمما ًتكافرتً
بياناتًجديدةًمفًأحدًمصادرًالبياناتًالديمكجرافيةً.كقدًجمعتًالتقديراتًالكاردةًىناً
عفًسكافًدكؿًالعالـًاإلسبلميًمفًنتائجًالحدًاألكسطًلئلسقاطاتًالتيًيجريياًشعبةً
السكاف ًباألمـ ًالمتحدة ً– ًمراجعة ًًَُِٗ ،لكؿ ًدكلة ًعمى ًحدهً ،كذلؾ ًلمفترة ًمفً
ًَُِٓ.ََِٓ-
كتشير ًالبيانات ًفي ًالشكؿ ًرقـ ً(ٕ) ًإلى ًتقديرات ًحجـ ًالسكاف ًعاـ ًًَُِٓ
كالتكقعات ًالمستقبمية ًليذا ًالحجـ ًخبلؿ ًالسنكات ًالمكضحة ًبالشكؿً ،كتظير ًىذهً
التقديراتً :أف ًأكبر ًَُ ًدكؿ ًمف ًحيث ًعدد ًالسكاف ًعمى مستوى دول العالم
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اإلسالمي ًبأكممو ًككفقان ًلتقديرات ًاألمـ ًالمتحدة ًًَُِٓ ،كاآلتي ًعمى ًالترتيبً:
إندكنيسياً ،باكستافً ،نيجيرياً ،بنجبلديشً ،مصر ،تركياً ،إيرافً ،الجزائرً ،السكدافً
كأخي انرًأكغنداً(بينيـًٓ ًد ًكؿًآسيكيةً ًٓ،دكؿًأفريقية)ً.كىذاًلفًتككفًىناؾًاختبلفاتً
ممحكظة ًفي ًتكقعات ًعدد ًالسكاف ًالمستقبمية ًلعاـ ًًََِٓ ،فيما ًعدا ًخركج ًدكلةً
الجزائرًمفًضمف ًالعشرة ًدكؿًاألكثر ًسكاناً ،كتنضـًالعراؽًضمف ًىذهًالمجمكعةً،
كسكؼ ًتحتؿ ًنيجيريا ًالمركز ًاألكؿ ًكأكبر ًدكلة ًإسبلمية ًمف ًحيث ًعدد ًالسكافً،
كتتراجع ًإندكنيسيا ًلممركز ًالثالثً ،كتحتفظ ًباكستاف ًكبنجبلديش ًكمصر ًبمراكزىـً
(الثاني ًكالرابع ًكالخامس ًعمى ًالترتيب) ًمف ًحيث ًعدد ًالسكاف ًفي ًعامي ًًَُِٓ،
ًََِٓ.كالًتكجدًتغييراتًممحكظةًلباقيًالدكؿً،حيثًتشيرًالتقديراتًإلىًأفًالدكؿً
األقؿًحجماًلمسكافًعاـًَُِٓ ًكماًىك ًمكضحًفيًالشكؿًرقـً(ٖ)ًىـًبركنامًدارً
السبلـً ،المالديؼً ،سكريناـً ،غكياناً ،جزر ًالقمرً ،جيبكتيً ،البحريفً ،غينيا ًبساكً،
الغابكفً ،غامبياً ،عمى ًالترتيبً .كمف ًالمتكقع ًعاـ ًََِٓ ًأف ًتحتفظ ًتمؾ ًالدكؿً
بيةًليـًبالمركزًالثامفًكخركجًدكلةً
ً
بمراكزىاًفيماًعداًإنضماـًدكلةًألبانياًبالقارةًاألكر
غامبياًمفًالدكؿًالعشرًاألقؿًمفًحيثًعددًالسكافًًً.
أما عمى مستوى الدول العربيةً :تتصدر ًمصر ًتمييا ًالجزائز ًثـ ًالسكداف ًثـً
العراؽً ،كأخي ار ًالمغرب ًالدكؿ ًالعربية ًاإلسبلمية ًكأكبر ًٓ ًدكؿ ًضمف ًالػ ًِِ ًدكلةً
عربيةًإسبلميةًمفًحيثًحجـًالسكافًعاـًًَُِٓ،كيتكقعًأفًتحتفظًمصرًكالعراؽً
بمراكزىما ً(األكؿ ًكالثالث) ًعاـ ًََِٓ ًكتتراجع ًالجزائر ًإلى ًالمركز ًالرابعً ،كتخرجً
المغرب ًمف ًبيف ًأعمى ًخمس ًدكؿ ًحجما ًلمسكافً ،لتحؿ ًمحميا ًدكلة ًاليمف ًكخامسً
دكلةًمفًحيثًعددًالسكافًعمىًمستكلًالدكؿًالعربيةًاإلسبلميةًعاـًًََِٓأيضاً.
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ًٕٓ٘ٓ ) أعمى ٓٔ دول إسالمية من حيث عدد السكان عام ٕ٘ٔٓ والتوقعات لعامٚ( شكل
(العدد0202 الدول اإلسالمية األكثر حجما في عام
)بالمليون

ً

 (العدد0200 الدول اإلسالمية األكثر حجما في عام
)بالمليون

ً
ً
ً
ً

ً:المصدر

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population

Division (UN-DESA). 2019. "World Population Prospects: The 2019 Revision of World

ً/Prospects” ST/ESA/SER.A/423. https://population.un.org/wpp/DataQuery

ٕٓ٘ٓ  أقل ٓٔ دول إسالمية من حيث عدد السكان عام ٕ٘ٔٓ والتوقعات لعام:)ٛ( شكل
 (العدد0202 الدول اإلسالمية األقل حجما في عام
)بالمليون

 (العدد0200 الدول اإلسالمية األقل حجما في عام
)بالمليون

ً
ً
ً
ً
ً:المصدر
Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population
DESA). 2019. "World Population Prospects: The 2019 Revision of World اDivision (UNProspects” ST/ESA/SER.A/423. https://population.un.org/wpp/DataQuery/
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أما عمى مستوى الدول اإلسالمية بقارة أفريقيا ًفتتصدر ًكؿ ًمف ًنيجيرياً،
مصرً ،الجزائرً ،السكدافً ،أكغنداً ،المغربً ،مكزمبيؽً ،الكاميركفً ،ككت ًديفكارً،
النيجرًالدكؿًمفًحيثًعددًالسكافً(عمىًالترتيب)ًعاـًًَُِٓ،كسكؼًتحتفظًتمؾً
العشرًدكؿًبتصدرىاًمفًحيثًعددًالسكافًحتىًعاـًًًََِٓ.
أما عمى مستوى الدول اإلسالمية بقارة آسيا ًفقد ًكانت ًإندكنيسياً ،باكستافً،
بنجبلديشً ،تركياً ،إيرافً ،العراؽً ،أفغانستافً ،السعكديةً ،أكزبكستافً ،كأخي ار ًماليزياً،
أكبر ًَُ ًدكؿ ًمف ًحيث ًعدد ًالسكاف ًعمى ًالترتيب ًلعاـ ًًَُِٓ ،كيتكقع ًاستمرارً
تصدر ًتمؾ ًالدكؿ ًمف ًحيث ًعدد ًالسكاف ًحتى ًعاـ ًََِٓ ًفيما ًعدا ًخركج ًدكلةً
ماليزياًمفًبينيـً،كاحتبلؿًاليمفًلممركزًالثامفًمفًبيفًالعشرةًدكؿًاألكثرًسكانانًعاـً
ًًََِٓ.
كيظير ًالشكؿ ًرقـ ً(ٗ) ًاالتجاه ًالتنازلي ًفي ًمستكيات ًالنمك ًالسكاني ًخبلؿً
النً
الفتراتًالزمنيةًالمشارًإليياًلمدكؿًاإلسبلميةًالعربيةًبالقارةًاألفريقيةً،إالًأفًىناؾًدكً
ظناً،مثؿًمكريتانياًخبلؿًالفترةً(ًَِِٓ،)َِّٓ-
يتكقعًلياًأفًتشيدًانخفاضا ًممحك ً
نً
ككذلؾًليبياًكالمغربًً.

~~46

شكل رقم ( )ٜمعدلت النمو السكاني بالدول العربية اإلسالمية بالقارة األفريقية خالل
الفترة ٕ٘ٔٓ ٕٕٓ٘-إلىٕ٘ٗٓ – ٕٓ٘ٓ

ً

المصدر:
Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division
”(UN-DESA). 2019. "World Population Prospects: The 2019 Revision of World Prospects
ST/ESA/SER.A/423. https://population.un.org/wpp/DataQuery/

كبالنسبة ًلمعدالت ًالنمك ًالسكاني ًلمدكؿ ًالعربية ًاإلسبلمية ًبقارة ًآسياً ،فسكؼً
تشيدًاإلماراتًالعربيةًالمتحدةًكالبحريفًكسكرياًانخفاضاًممحكظان ًفيًمعدالتًالنمكً
السكاني ًبشكؿ ًمطردً ،بينما ًيرتفع ًمعدؿ ًالنمك ًلدكلة ًاألردف ًخبلؿ ًالفترة ً(َِّٓ-
َِْٓ) ًكيعاكد ًاالنخفاض ًمرة ًأخرل ًليصؿ ًإلى ً(ًٕ )َ.خبلؿ ًالفترة ً(َِْٓ-
ََِٓ)ً.
ًًًكتأخدًمعدالتًالنمكًالسكانيًلمد ًكؿًاإلسبلميةًغيرًالعربيةًبالقارةًاألفريقيةً
سيراليكف ًشيدتًأقؿً
اتجاىاًمتناقصاًبشكؿًعاـً،حيثًتشيرًالتقديراتًإلىًأفًدكلة ً ً
معدالتًلمنمكًالسكانيًبيفًىذهًالمجمكعةًمفًالدكؿًكخاصةًخبلؿًالفترةًالزمنيةًمفً
(ًَُِٓ،)ََِٓ-بينماًحظيتًالنيجرًعمىًأعمىًمعدالتًنمكًسكانيًخبلؿًنفسً
الفترةً ،كىناؾ ًتقارب ًشديد ًفي ًمعدالت ًالنمك ًالسكاني ًفي ًباقي ًالدكؿً ،كعمى ًكجوً
الخصكصًخبلؿًالفترةً(ًَِْٓ.)ََِٓ-
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كمف ًالمبلحظ ًأف ًمعدالت ًالنمك ًالسكاني ًلمدكؿ ًغير ًالعربية ًاإلسبلمية ًبقارةً
آسيا ًأقؿ ًمف ًنظيرتيا ًفي ًقارة ًأفريقياً .كتسجؿ ًأفغانستاف ًأعمى ًمعدؿ ًنمك ًسكانيً
خبلؿ ًالفترة ً(ًَُِٓ ،)َِّٓ-بينما ًحمت ًمحميا ًدكلة ًطاجكستاف ًخبلؿ ًالفترةً
(ًَِّٓ)ََِٓ-كدكلةًباكستافًالتيًاحتفظتًبالمركزًالثانيًكأعمىًمعدالتًلمنمكً
السكانيًخبلؿًالفترةً(ًَُِٓ)ََِٓ-مماًكافًلوًأثرًعمىًاحتفاظياًبالمركزًالثانيً
مفًضمفًأكثرً(َُ)ًدكؿًإسبلميةًحجماًً.
كتشير ًالتقديرات ًكذلؾ ًعمى ًمستكل ًالمناطؽ ًالرئيسية ًبالعالـ ًإلى ًأف ًعددً
السكاف ًبالدكؿ ًاإلسبلمية ًيمثؿ ًما ًيقرب ًمف ًربع ًسكاف ًالعالـ ً(ًٓ )%ِّ.عاـً
(َُِٓ)ً،كيتكقعًأفًترتفعًىذهًالنسبةًلتصؿًإلىً(ًَّ)%عاـً(ََِٓ)ً.ىذاًمعً
اتجاه ًمعدالت ًالنمك ًالسكاني ًإلى ًاالنخفاض ًخبلؿ ًالفترات ًالزمنية ًالمشار ًإليياً
بالجدكؿً،حيثًينخفضًمعدؿًالنمكًمفً(ًٖ)%ُ.خبلؿًالفترةً(ًَُِٓ)َِِٓ-إلىً
(ًُ )%ُ.خبلؿ ًالفترة ً(ًَِْٓ ،)ََِٓ-كتنخفض ًمعدالت ًالنمك ًفي ًالدكؿً
اإلسبلميةًبكتيرةًأقؿًمفًالدكؿًالمتقدمةًكفىًنفسًمستكلًالدكؿًالناميةًتقريباً.كىذاً
يعنى ًأف ًالزيادة ًالسكانية ًالتي ًسكؼ ًتشيدىا ًالدكؿ ًاإلسبلمية ًستحدث ًكلكف ًبكتيرةً
أقؿًً.
ًًًً كعمى ًالرغـ ًمف ًارتفاع ًعدد ًالسكاف ًبالدكؿ ًاإلسبلمية ًبالقارة ًاآلسيكيةً
مقارنة ًبالدكؿًاألفريقيةً،ككذلؾًاستمرار ًارتفاع ًعددًالسكاف ًلكؿًمنيما ًخبلؿ ًالفترةً
مف(ًَُِٓ ،)ََِٓ-إال ًأف ًكتيرة ًالزيادة ًالسكانية ًبدكؿ ًالقارة ًاألفريقية ًاإلسبلميةً
أعمى ًحتى ًتقترب ًمف ًعدد ًسكاف ًالدكؿ ًاإلسبلمية ًاآلسيكية ًعاـ(ََِٓ)ً ،حيثً
يتضاءؿًالفرؽًفيًعددًالسكافًبيفًالدكؿًاإلسبلميةًاآلسيكيةًكاألفريقيةًمفً(ًَْٔ
مميكف ًنسمة ًعاـ ًَُِٓ ًإلى ًُْٖ ًمميكف ًنسمة ًعاـ ًََِٓ) ًكسكؼ ًتشيد ًالزيادةً
السكانية ًخبلؿ ًالفترة ًمف ً(َُِٓ ً– ًََِٓ) ًأقؿ ًمستكياتيا ًبيف ًالدكؿ ًاإلسبلميةً
العربيةًاآلسيكيةًبينماًسكؼًتسجؿًالدكؿًاإلسبلميةًغيرًالعربيةًبالقارةًاألفريقيةًأعمىً
مستكياتًالزيادةًفيًعددًالسكافً.
ً
~~48

كعميوًيمكفًالقكؿًبأفًغالبيةًمسمميًالعالـً(حكالىًًَٔ)%سكؼًيستمرًكفًفيً
العيشًفيًمنطقةًآسياًً،فيًحيفًأفًحكالىً(َِ ًً)%سيعيشًفيًالشرؽًاألكسطً
ً
(شرؽ ًكشماؿًأفريقيا)ًً ،كما ًىك ًالحاؿ ًاليكـً.لكفًمف ًالمتكقعًأف ًتتجاكز ًباكستافً
عددًسكافًدكلةًإندكنيسياً(ًأكبرًدكلةًمفًحيثًعددًالمسمميف)ً.كماًأنوًمفًالمتكقعً
عاما)ً
أف ًيتزايد ًعدد ًالمسمميف ًفي ًأفريقيا ًجنكب ًالصحراء ًالكبرل ًخبلؿ ًاؿ(َِ ً ن
القادمةً ،كعمى ًسبيؿ ًالمثاؿ ًً ،مف ًالمتكقع ًأف ًيعيش ًعدد ًأكبر ًمف ًالمسمميف ًفيً
ًنسبيا ًفي ًأكركباً
نيجيريا ًأكثر ًمف ًمصرً .كما ًسيبقى ًالمسممكف ًأقميات ًصغيرة
ن
ايدا ًمف ًإجمإلى ًالسكاف ًفي ًىذهً
نصيبا ًمتز ن
كاألمريكتيف ًً ،كلكف ًسكؼ ًيشكم ًكف ً ن
المناطؽً.
كأخي انرً ،تجدر ًاالشارة ًإلى ًأف ًىناؾ ًالعديد ًمف ًالمؤسسات ًالبحثية ًكاألجيزةً
اإلحصائيةًالتيًتقكـًبتقديراتًمستقبميةًلسكافًالعالـً،كأىـًىذهًالمؤسساتً:
ًُ-شعبةًالسكافًً-األمـًالمتحدةًPopulation Division
ًِ-المكتبًالمرجعيًلمسكافًبالكالياتًالمتحدةً Population Reference
Bureau
المعيدًالدكليًلتوحميؿًاألنظمةًالتطبيقيةًالنمساً International Institute
ً
ًّ-
for Applied System
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مقدمة:

المبحث الخامس
المشكالت السكانية بالعالم اإلسالمي

أنعـًا﵀ًعمىًالمسمميفًبثركاتًىائمةًتقبعًفيًباطفًاألرضً:كالنفط ،كالغازً
الطبيعيً،كالمعادفًالمختمفةً.كبرغـًمفًكؿًىذهًالمكاردًكاإلمكانياتًالمتاحةًإالًأفً
الدكؿًاإلسبلميةًتعانيًمفًالكثيرًمفًالمشكبلتًالسكانيةًكالتيًيمكفًتصنيفياًكماً
يمي:
ًُ-مشكمةًزيادةًالسكافًأكًتضخـًالسكاف.
ًِ-مشكمةًىجرةًالعقكؿًكالعمالةًالماىرة.
ًًّ-التكزيعًالعشكائيًلمسكاف.
ًْ-مشكمةًالتركيبًالعمرم.
ًٓ-مشكمةًالتركيبًالعرقيًكالطائفي.
ًٔ-مشكمةًآثارًالخصكبةًالعاليةًعمىًصحةًاألـًكًالطفؿ.
ًٕ-مشكبلتًمتصمةًبالخصائصًاالقتصاديةًكاالجتماعية.
ًٖ-مشكبلتًاإلرىابًكالتطرؼ.

أولً :مشكمة زيادة السكان أو تضخم السكان:

تعاني ًمعظـ ًالدكؿ ًاإلسبلمية ًمف ًمشكمة ًالزيادة ًالسكانية ًبسبب ًعدـ ًالتكازفً
ًالمكارد ًكنمك ًالسكاف حيث ًتمثؿ ًىذه ًالزيادة ًانعكاسا ًلمعدالت ًالزيادة ًالطبيعيةً
بيف ً
الكبيرةًالتيًيشيدىاًالعالـًاإلسبلميً.

كيرجع ارتفاع معدلت الزيادة الطبيعية في دول العالم اإلسالمي إلى عدة
عوامل منيا:
ًُ-العوامل الدينيةً :مفًقبيؿًترغيبًاإلسبلـًفيًالزكاجًكاإلنجابً،الًسيما ًأفًكثيراً
مفًالمجتمعاتًاإلسبلميةًيشيعًبينياًالتفسيرًالبسيطًلمحديثًالشريؼ"ً:تناكحوا
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تناسموا فإني ٍ
مباه بكم األمم يوم القيامة"(ٔ)ً ،بما ًيحكؿ ًدكف ًانتشار ًاستخداـً
كسائؿًتنظيـًاألسرةًبدعكلًحرمتياً.كماًيضاؼًإلىًذلؾًتعددًالزكجاتً،كاباحةً
الطبلؽًبماًيساعدًعمىًعدـًظيًكرًمشكبلتًفيًالمجتمعاتًالتيًتقؿًفيياًنسبةً
الذككرًعفًاإلناثً،أكًفيًأعقابًالحركب.
ِ  -العوامل القتصادية الجتماعيةً :الثراءًالكبيرًمعًخفةًالكثافةًالسكانيةًكماًفيً
بمدافًالخميجًالعربيً،أكًالتخمؼًاالقتصادلً–ًاالجتماعيًالذمًيؤدمًإلىًزيادةً
اإلنجابًبطريقةًعشكائيةًال ًتراعىًفيياًظركؼًاألسرةً،كمتطمباتًالعددًالكبيرً
مفًاألطفاؿ؛ ًبؿ ًإف ًبعض ًىذه ًالمجتمعات ًتتجو ًلزيادةًالنسؿًكسبيؿًلمكاجيةً
ًمسئكال ًعف ًظاىرة ًعمالةً
الفقر ًبإضافة ًأيدم ًعاممة ًجديدة ًإلييا ً– ًفيما ًيعد
ن
األطفاؿًفيًعديدًمفًالدكؿًاإلسبلميةً–ًأكًلتحقيؽًالمكانةًاالجتماعيةًالناجمةً
عفًكثرةًالعددً،ىذاًباإلضافةًلؤلفكارًالشائعة بشأفًتفضيؿًإنجابًالذككرً.
كتتمثؿًفيًمعدالتًالمكاليدًالمرتفعةًالتيًتتميزًبياًالدكؿً
ً
ّ ً-العوامل الديموجرافيةً:
اإلسبلميةًمقارنةًبالمعدؿًالعالميً،كفيًالدكؿًالمتقدمةً،بينماًمعدالتًالكفياتً
آخذة ًفي ًاالنخفاض؛ ًنتيجة ًالخدمات ًالطبية ًالتي ًتتحسف ًباستمرار ًفي ًمعظـً
ىذهًالدكؿً.
ً

ثانياً :مشكمة ىجرة العقول والعمالة الماىرة
تعانيًمعظـًدكؿًالعالـًاإلسبلميًمفًمشكمةًىجرةًالعقكؿًكالعماؿًالميرةًكذلؾً
يرجعًلنكعيفًمفًالعكامؿًإحداىاًطاردةًتتعمؽ بدكؿًالمنشأًأكًالدكؿًالمرسمةً(الدكؿً
العربية)ً،كاألخرلًجاذبةًخاصةًبدكؿًاالستقباؿً(الدكؿًالغربية)ً.
ومن بين عوامل الطرد األسباب التالية:
أولًً :التحديات السياسيةً :كمنيا ًالفساد ًالسياسي ًكغياب ًالديمكقراطية ًكتزايدً
القمعًكانتياكاتًحقكؽ اإلنسافً،كاإلشكالياتًالتيًتعترمًبعضًتجاربًالديمكقراطيةً
 )1أورده عبد الرزاق في مصنفه (.)1118
والديلمي في الفردوس  131/2ح .2663
وصنفه األلباني ح  2684والضعيفة ح .3448
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العربيةً،كتيميشًالباحثًمفًقبؿًالقيادات العمميةًكالسياسيةًكالتيًتؤدمًفيًبعضً
األحياف ًإلى ًشعكر ًبعض ًأصحاب ًالخبرات ًبالغربة ًفي ًأكطانيـ ًما ًيضطرىـ ًإلىً
اليجرةًسعيانًإلىًحريةًأكثر.
ثانياًً :عوامل اقتصاديةً :طاردة ًتتعمؽ ًبانتشار ًالبطالة ًكالتي ًتؤكد ًالتقاريرً
الصادرةًعفًمنظمةًالعمؿًالعربية أفًنسبتياًفىًالعالـًالعربىًتجاكزتًًُْ%كقمةً
العائدًالمادلًلمختمؼًالكفاءاتًالعمميةًكالفنيةً،كقمة حجـًاإلنفاؽًعمىًالبحثًالعممىً
فى ًالدكؿ ًالعربيةً ،كيضاؼ ًإلى ًالعكامؿ ًاالقتصادية ًأيضان ًأف ًاألعماؿ ًالمتكفرة ًالً
تتبلءـًمعًخبراتيـًكتخصصاتيـً،كتفشىًاإلجراءاتًالركتينيةًفى ًأعماليـً،باإلضافةً
إلى ًاالعتماد ًالمكثؼ ًعمى ًالخبرات ًالفنية ًكالتقنيات ًالغربية ًعمى ًحساب ًالكفاءاتً
الكطنيةً.
ثالثا :العوامل الجتماعيةً :كأبرزىاًكجكدًتفرقةًبيفًخريجىًالجامعاتًالكطنيةً
كاألجنبيةً،مماًأدلًإلى تشجيعًالدراسةًفىًالخارج.
كأماًالعكامؿًالجاذبةًليجرةًالعقكؿًالعربيةًإلىًالدكؿًالمتقدمةً،كىىًفىًالغالبً
تتمخص ًبمحيط ًجاذب ًفي الببلد ًالمتقدمة ًتتسـ ًبظركؼ ًعمؿ ًكحياة ًمغرية ًمثؿً
النظاـً،تنافسًالعقكؿً،إمكانياتًمستقبميةًفيًالترقىًفيًالعمؿًكالكصكؿًإلىًفرصً
جديدةًاعتمادانًعمىًالمياراتًالعمميةًبالشخصًكليسًبناءاًعمىًالعبلقاتًالشخصيةً،
عناصر ًالجذب ًالقطاعية ًالمرتبطة ًبالميف ًكالمجاالت ًالجديدة ًفي ًمجاؿ ًالتكنكلكجياً
الجديدةً،حكافزًفيًاألجكرًكأنظمةًالترقيًكالفرصًالمتاحةً،أنظمةًضمافًاجتماعىً
متطكرةً.
ً

ثالثاً :مشكمة التوزيع العشوائي لمسكان
ًكالسكاحؿ ًالممطرةً،
ًإف ًسكاف ًالعالـ ًاإلسبلمي ًيتمركزكف ًفي ًكدياف ًاألنيارً ،
كالكاحات ًالتي ًتتخمؿ ًالصحارم ًالشاسعة ًالتي ًتغطي ًأجزاءًكبيرةًمف ًمساحة ًالعالـً
اإلسبلميةًكالمعركؼًعفًكثيرًمفًالدكؿًاإلسبلميةًأنياًمناطؽًزراعيةً،لكفًالمساحةً
الصالحةًمحدكدةًلمزراعةًكالمعيشةً.
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ابعا :مشكمة التركيب العمري لمسكان
ر ً

تكضحًخصائصًالتركيبًالعمرمًالسكانيً،أنوًتركيبًيغمبًعميوًنسبةًصغارً
السفًنظ انرًلزيادةًالخصكبةًمفًجيةً،كلقمةًعددًذكمًالعمرًالمتكسطًمفًجيةًأخرمً.
كيتضحًمفًذلؾًكًجكدًعبءًاإلعالةًلصغارًالسفًككبارًالسفً،كاإلعالةًالكميةًكىيً
عاليةًمقارنةًبالمناطؽًاألخرلًمفًالعالـً.

خامسا :مشكمة التركيب العرقي والطائفي
ً

مف ًالممكف ًأف ًيككف ًالتركيب ًالعرقي ًكالسبللي ًبالعالـ ًاإلسبلمي ًنعمة ًإذاً
اتحدتًاألمةًكذابتًالركاسبًالعنصريةً،كممكفًيككفًنقمةًإذاًبدأتًىذهًالركاسبً
تفتتًتبلحـًاألمةًاإلسبلميةً،كتككفًمجاالًلمفتفًكالحركبًكاالنقساـًكالضعؼًأماـً
األعداءًالحقيقييفًلئلسبلـً(انقساـًباكستافً–ًحربًإيرافًكالعراؽ)ًً.

سادسا :مشكمة أثار الخصوبة العالية عمى صحة األم والطفل
ً

في ًكثير ًمف ًاألحياف ًترتفع ًمعدالت ًالكفيات ًبيف ًاألميات ًكالرضع ًكاألطفاؿً
دكف ًالخامسةً ،كما ًتحدث ًأمراض ًبيف ًاألميات ًمثؿ ًسقكط ًالرحـ ًكالتيابات ًعنؽً
الرحـًكمرضًفقرًالدـًً،معًتكرارًالحمؿًكقصرًالفترةًبيفًالحمؿًكاآلخرً.
وتتمخص األنماط الضارة بالصحة فيما يمي:
ًُ-الحمؿًفيًسفًمبكرةًقبؿًالثامنةًعشرة.
ًِ-الحمؿًفيًسفًمتأخرةًبعدًالخامسةًكالثبلثيف.
ًّ-قصرًالفترةًبيفًحمؿًكآخر.
اضًكراثيةًأكًمعدية).
ً
ًْ-كجكدًأمراضًباألبكيفًيمكفًانتقالياًإلىًالذريةً(أمر
ًٓ-الحمؿًلمتكررًأكثرًمفًأربعًمرات.
ًٔ-الحمؿًمعًمرضًاألـًً.
ًٕ-زكاجًاألقاربً.
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سابعا :مشكالت متصمة بالخصائص القتصادية والجتماعية
ً

كتشمؿ ًىذه ًالمشكبلتً :الدخؿً ،كالكضع ًاالجتماعي ًً ،كالتعميـً ،كالصحة ًً،
ككضعًالمرأةًكنمطًالعمالةً.

ثام ًنا :مشكمة اإلرىاب والتطرف

ىابًمفًأخطرًالتحدياتًالداخميةًالتيًتكاجوًالعالـًاإلسبلميً.
تعد ًظاىرةًاإلر
ٌ
ٌ
ةًعمىًكجوًالخصكصًتطكرًىذهًالظاىرةًبشكؿًمخيؼً،إذً
كقدًشيدتًاألعكاـًاألخير
ٌ
اتجوًاإلرىابًإلىًالقتؿًكالتدميرًلؤلبرياءًدكفًتمييزًبيفًطفؿًكامرأةًكشيخًكشابً،
كتعدلًذلؾًإلىًالتمثيؿًبالقتمىًدكفًسببًمفيكـً،كفيًكثيرًمفًاألحيافًتحتًشعارً
ٌ
إسبلميً،كبصيحاتًا﵀ًأكبر!
ًمدمرة ًلقدرات ًالشعكب ًاإلسبلمية ًاقتصاديان ًكسياسيانً
كعكاقب ًىذا ًاإلرىاب ٌ
كاجتماعيانً،كماًتمثؿًعقبةًأماـًتنفيذًالخططًالتنمكيةًفيًالببلدًاإلسبلمية.
ًالتحدم ًالذم ًيمثمو ًاإلرىاب ًيجب ًأف ًيككف ًمسئكليةً
ًفإف ًالتغمب ًعمى
ٌ
كلذلؾ ٌ
المجتمع ًبأسره ًحيث ًإ ٌف ًاألمر ًيتطمب ًكضع ًخطة ًقكمية ًشاممة ًلمكاجية ًاإلرىابً
ًجيةًحككميةًكانتًأـًأىميةًكيتـ ًتنفيذًذلؾًعفًطريؽً
اجباتًكمياـ ًك ٌؿ
تحددًفيياًك
ٌ
ٌ
ٌ
خططًفرعيةًخاصةًبمجاالتًعمؿًك ٌؿًجيةًكذلؾًفيًإطارًالخطةًالعامة.

أما ًما ًيطمقو ًاإلرىابيكف ًمف ًشعارات ًإسبلمية ًفإنياًال ًيمكف ًأف ًتخدع ًعاقبلنً
ألفًاألديافًكمياً،كاإلسبلـًبصفةًخاصةً،ترفضًالعنؼًكالقتؿًكاإلرىابً،كتدعكًإلىً
ٌ
الرحمةًكاألخكةًكالسبلـً.كاإلسبلـًإذًيرفضًالعدكافًرفضانًقاطعانًفإنوًيعتبرًقتؿًنفسً
س ًأىك ًفىس واد ً
ًفيً
كاحدة ًكأنو ًقتؿ ًلئلنسانيةً ،يقكؿ
ًن ٍفسان ًبً ىغ ٍي ًر ى
ً(م ٍف ًقىتى ىؿ ى
ًن ٍف و ٍ ى
ًا﵀ ًتعالى :ى
(ُ)
ٍاأل ٍىر ً
ضًفى ىكأَّىن ىماًقىتى ىؿ َّ
ًج ًميعان) .
اس ى
ًالن ى
ًأف ًالرحمة ًىي ًاليدؼ ًاألساسي ًلمرسالةً
كال ًيجكز ًأف ًيغيب ًعف ًاألذىاف ٌ
ؾً
و(ً:ك ىماًأًٍ
ىر ىسٍم ىنا ى
اإلسبلميةًكماًيخبرناًبذلؾًالقرآفًالكريـًفيًقكلوًتعالىًمخاطبان ٌ
ًنبي ى
ً ً
ً َّ
يف)(ِ)ً.
ًر ٍح ىمةنًلٍم ىعالىم ى
إال ى
ُ)ًسكرةًالمائدةً،اآليةًِّ.

ِ)ًسكرةًاألنبياءً،اآليةًًَُٕ.
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المراجع:
ُ -سعد عبد الرزاق محسن الخرسان ("ً :)ٕٓٔٙدكافع ًاليجرة ًكآثارىا"،كميةً
التربيةًاألساسيةً،قسـًالجغرافيةً،جامعةًبابؿً،العراؽً.
ٕ -محمد الخشاني (ٕٗٔٓ)ً :الجاليات ًالعربية ًالمغتربة ًكالتنميةً ،التقريرً
اإلقميميًلميجرةًالدكليةًالعربيةً:اليجرةًالدكليةًكالتنمية.
ٖ -محمد شيعاتي ( :)ٕٓٔٙالتحديات ًالتي ًتكاجو ًالعالـ ًاإلسبلمي ًسياسيانً
كاقتصاديانًكاجتماعيانً.
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المبحث السادس
الحمول المتاحة لممشكالت السكانية
مقدمة:
تعتبر ًثنائية ًالسكاف ًكالتنمية ًمف ًأىـ ًالقضايا ًالتى ًتشغؿ ًالعالـ ًمنذ ًعقكدً
طكيمةً،كمفًدراسةًأحكاؿًكثيرًمفًدكؿًالعالـًيتضحًأفًالعنصرًالبشرلًىكًعمادً
التنميةًاالقتصاديةًكلكف ًاألمر ًيحتاج ًإلى ًنظاـ ًحاكـًكرؤيةًشاممةًلجميع ًالجكانبً
التنمية ًاالجتماعية ًكالسياسية ًكالثقافية ًكاالقتصاديةً ،بحيث ًيككف ًبناء ًاإلنسافً
بخصائصوًالمتميزةًىكًمحكرًاالرتكازًلبناءًالمستقبؿً،ككانتًالتجاربًالحديثةًلكثيرً
مف ًالدكؿ ًحكؿ ًحسف ًاالستفادة ًكتكظيؼ ًالطاقات ًالبشرية ًضمف ًمنظكمة ًالبيئةً
الطبيعيةًىىًالحؿًلتحقيؽًالتنميةًالمستدامةً.
كسكؼ ًنطرح ًفي ًىذا ًالمبحث ًالحمكؿ ًالجذرية ًليذه ًالمشكبلت ًأمبلن ًفي ًإزالةً
العكائؽًكاالرتقاءًبأمتناًاإلسبلميةًفيًكؿًجكانبًالحياةً.
ً

أولً :الحمول المقترحة لحل مشكمة زيادة السكان

ٔ -تطبيق برامج تنظيم األسرة (المباعدة بين فترات الحمل)
مف ًالميـ ًخبلؿ ًفترة ًالحمؿً ،أف ًيبدأ ًالزكجاف ًبالتفكير ًفي ًالمباعدة ًبيفً
الػكالداتً،بالكسائؿًالمناسبةًكينبغيًأالًيقؿًعفًسنتيفً.كىذاًيؤدمًإلىًالتقميؿًمفً
األخطار ًالتي ًيمكف ًأف ًتتعرض ًليا ًاألـ ًكالطفؿً .عمما ًبأف ًالمرأة ًالتي ًال ًترضعً
رضاعة ًطبيعية ًيمكنيا ًأف ًتحمؿ ًخبلؿ ًمدة ًمف ًأربعة ًإلى ًستة ًأسابيع ًبعد ًالكالدةً
كيمكف ًلمقدمي ًالخدمة ًالصحية ًمناقشة ًالنساء ًكأيسرىف ًحكؿ ًمنافع ًالمباعدة ًبيفً
الكالداتًلؤلـًكلمطفؿً،كتقديـًالنػصحًلمزكجيفًحكؿًالكسائؿًالمختمفةًلتنظيـًاألسػرةًً.
ٕ -المنافع الصحية لممباعدة بين الولدات
المباعدةًبيفًالكالداتًكتنظيـًاألسرةً:يحفظافًحياةًاألمياتًكاألطفاؿ؛ًكيقمبلفً
اإلجياض ًكالحمؿ ًغير ًالمرغكب ًفيو؛ ًكيحسناف ًصحة ًاألطفاؿ ًكتغذيتيـ ًكنمكىـ؛ً
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كيسيمافًفيًتحقيػؽًالعدالةًبيفًأفرادًالمجتمع؛ًكيساعدافًفيًالمحافظةًعمىًالبيئةً.
كما ًأف ًالمباعدة ًتسمح ًلؤلـ ًبالتعافي ًبدنيان ًكعاطفيانً ،قبؿ ًأف ًتحمؿ ًثانيةن ًكتكاجوً
متطمباتًالحمؿًالجديد.
كماًأفًالمباعدةًبيفًالكالداتًمفًتنظيـًمكاردًاألسرةًلكؿًطفؿًبشكؿًمبلئـً،
كتسمحًلمكالديفًبتكريسًكقتًأطكؿًلمعنايةًبطفميماًكاالعتناءًباحتياجاتو.
ٖ -تفعيل دور اإلعالم في عالج مشكمة الزيادة السكانية
مف ًالمؤكد ًأف ًالحمبلت ًاإلعبلمية ًليا ًدكر ًميـ ًفي ًتحفيز ًسمكؾ ًالزكجيفً،
كحثيما ًعمى ًتنظيـ ًاألسرةً ،كحرصيما ًعمى ًطمب ًالكسيمة ًالمناسبة ًلمتنظيـ ًكينبغيً
ربطًالتنظيـًبالتنمية.
ٗ -تفعيل الخطاب الدينى فى مواجية المشكمة السكانية فى مصر
مفًالمؤكدًأفًالخطابًالدينيًلوًتأثيرًكبيرًفيًنفكسًالناسًكسمككيـًكليذاً
يمكفًاالستعانةًبوًفيًحؿًىذهًالمشكمةًكالردًعمىًمفًيخمطكفًبيفًالتنظيـًالمشركعً
كالتحديدًالممنكعً،لذاًأكدًكثيرًمفًعمماءًاألزىرًكدارًاإلفتاءًالمصريةًعمىًأفًىناؾً
فرقناًبيفًتحديدًالنسؿًبمعنىًمنوً،كتنظيموًبمعنىًالمباعدةًبيفًفتراتًالحمؿًفاألكؿً
مشركعًكالثانيًممنكعً.
ً

ثانيا :الحل المقترح لمشكمة ىجرة العقول
ً

تشكؿ ًىجرة ًالعقكؿ ًالعربية ًإلى ًخارج ًأكطانيا ًىاجسان ًمخيفان ًلمحككماتً
كالمنظماتًعمىًحدًسكاءً.كتكتسبًمكاجيةًىذهًالظاىرةًأىميةًمتزايدةًفيًظؿًتزايدً
أعداد ًالمياجريف ًخاصة ًمف ًالككادر ًالعممية ًالمتخصصةً ،لما ًليا ًمف ًآثار ًسمبيةً
اتياًكمؤىبلتياًمماًيؤثرًسمباًعمىً
تتمثؿًفيًحرمافًىذهًالدكؿًمفًاالستفادةًمفًخبر
ن
تطكرًاالقتصادًالقكميًكمستكلًالخدماتًالمناسبةًفيًمختمؼًالمجاالتً.
ويكمن حل ىذه المشكمة فيما يأتي:
ًُ -تكاتؼ ًالنخب ًالسياسية ًالعربيةً ،كتكحيد ًالرؤل ًلعمؿ ًالصالح ًألكطاننا ًبتكفيرً
فرصًليذهًالعقكؿًداخؿًاألكطافًبماًيعكدًبالنفعًعمىًاالقتصادًالقكمي.
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ًِ -تمكيؿ ًالمؤسسات ًكالشركات ًالعربية ًالكطنية ًكتجنيد ًالعقكؿ ًالعربية ًفي ًالداخؿً
لمعمؿًفيًمؤسساتًكطنيةًلجمبًعممائناًمفًالغربًكتكفيرًسبؿًالعيشًالكريـً
ليـًً.
ًّ-التقديرًالمادمًكاألدبيًلمعمماءًكالمكىكبيفًكالمخترعيفًفيًالمجتمعًاإلسبلمي.
ْ ً -تنميةًقدراتًالمكىكبيفً،كذلؾًمفًخبلؿًتكفيرًالبيئةًالعمميةًكالمناخًاالجتماعيً
الذمًيستكعبًقدراتيـًكامكانياتيـًالعمميةًبماًيمكنيـًمفًتحقيؽًذاتيـًكمكاىبيـً
كنفعًأكطانيـً.
ً

ثالثًا :الحمول المقترحة لمواجية مشكمة التوزيع العشوائي لمسكان

أشارت ًاألبحاث ًالسكانية ًإلى ًسكء ًتكزيع ًالسكافً ،في ًكثير ًمف ًالبمدافً
اإلسبلمية ًكتضخـ ًالمدفً ،مما ًيستمزـ ًإعادة ًتكزيع ًالسكاف ًبالمدف ًالكبرل ًكاألحياءً
العشكائيةً،كتنظيـًاليجرةًالداخميةً(التحضر).

ابعا :الحمول المقترحة لمتصدي لمشكمة التركيب العمري
ر ً

تكضح ًخصائص ًالتركيب ًالعمرم ًالسكاني ًفي ًالدكؿ ًاإلسبلمية ًأنو ًتركيبً
يغمبًفيوًنسبةًصغارًالسفً،كقمةًعددًذكمًالعمرًالمتكسطًمماًيشكؿًارتفاعًعبءً
اإلعالةًعمىًمتكسطيًاألعمارً.
كىذا ًيستمزـ ًاالستمرار ًفي ًتقديـ ًخدمات ًالصحة ًاإلنجابية ًكتحسينيا ًكتكفيرً
كسائؿ ًتنظيـ ًاألسرة ًكعبلج ًالعقـ ًكجزء ًمف ًخدمات ًالرعاية ًالصحية ًاألساسيةً
كخدماتًاألمكمةًكالطفكلةًكتمكيفًالمرأةًكالمساكاةًبيفًالجنسيفًككافةًالحقكؽًاألخرلً
لممكاطنيفً.
كمفًناحيةًأخرلًيمكفًاالستفادةًمفًكجكدًىذهًالقاعدهًالعريضة ًمفًاألطفاؿً
الذيفًسيصبحكف ًشبابا ًفي ًيكـ ًما ًلبناءًأكطانيـًكرفعتياًكذلؾ ًعفًطريؽًتكجيييـً
الختيار ًالتخصصات ًتبعا ًالحتياجات ًسكؽ ًالعمؿ ًكاالىتماـ ًبتعميمو ًكخصكصا ًفيً
مجاالتًالتكنكلكجياًالحديثةًالتيًسكؼًتسيـًبشكؿًكبيرًفيًالتطكرًالفكرمًلممكاطفً
~~58

ًعالميا ًبتفعيؿً
ًيعرؼ
ن
لمكاكبة ًالتقدـ ًالعممي ًكالثكره ًالتكنكلكجية ًكالرقمية ًكىك ًما ي
االستفادةًمفًالنافذةًالديمكغرافيةًفيًالعالـًاإلسبلمي.

خامسا :الحمول المقترحة لمواجية مشكمة التركيب العرقي والطائفي
ً

ناًاإلسبلميًالحنيؼً،العنصريَّةًكالطبقيَّةًبشتَّىًأنكاعياًكأشكالياًمنذً
حاربًدين
ي
ي
ًمدكية ًأفً
يب ًعث ًالنبيً -صمى ًا﵀ ًعميو ًكسمـً ،فقد
ًأعمنيا ًالقرآف ًالكريـ ًصريحةن ِّ
ى
ًيا ًأىيُّيىاً
التفاضؿ ًبيف ًالبشر ًال ًيككف ًإال ًبميزاف ًالتقكل ًفحسب؛ ًقاؿ ًا﵀ ًتعالى ﴿ً :ى
ًمف ً ىذ ىك ور ًكأًٍينثىىًكجعٍم ىنا يكـ ً يشعكباًكقىبائً ىؿ ًلًتىعارفيكاًإً َّف ًأى ٍكرم يكـ ً
ً
َّ
ًع ٍن ىد ًالمَّ ًوً
اس ًإًَّن ى
اًخمى ٍق ىنا يك ٍـ ٍ
ىىى ٍ ي ن ى ى
الن ي
ىى ٍ
ىى
ى
ًخبً هير ً﴾(ُ) ًكاالختبلؼ ًفي ًطبيعة ًالجنس ًالبشرمً ،كتعدد ًصكرهً
أىتٍقىا يك ٍـ ًإً َّف ًالمَّوى ًعمي هـ ى
ؽً
ًآياتً ًو ىً
ًخٍم ي
ًك ًم ٍف ى
كأشكالوً :جعمو ًا﵀ ًآيةن ًمف ًآياتو ًفي ًىذا ًالككف؛ ًقاؿ ًسبحانو ﴿ً :ى
ًفيً ىذلً ىؾ ى و ً ً ً
ؼًأىٍل ًس ىنتً يكـًكأىٍلكانً يكـًإً َّف ً
الس ً
ً
يفً﴾(ِ)ً،لقدًكافً
ًك ٍ
اختً ىبل ي
ًآل ىياتًلٍم ىعالم ى
ٍ ى ى ٍ
ى
ًك ٍاأل ٍىرض ى
َّم ىكات ى
سعيًاإلسبلـًحثيثناًنحكًإزالةًالفكارؽًالطبقيَّةًبيفًالمجتمعًالكاحدً،كظيرًذلؾًجميِّاً
ً
في ًجممة ًتشر و
ًالر ِّ
ًمنتشر ًبقكة ًفيً
نا
ؽ ًالذم ًكاف
ًتيدؼ ًإلى ًتحرير
يعات
ًالعبيدً ً ،كمنع ِّ
ي
الجزيرة ًالعربيةً ،كفي ًغيرىا ًقبؿ ًاإلسبلـً ،فجعؿ ً
ًسببا ًفي ًالنجاة ًمفً
ؽ ِّ
ًعتٍ ى
ًالرقاب ن
ى
و (ّ)
ُّ
ًرقىىبةً﴾ ً.
ً*ًك ىماًأ ٍىد ىر ى
ًماًاٍل ىعقىىبةيً*ًفىؾ ى
اؾ ى
النار؛ًقاؿًتعاليً﴿ً:فى ىبلًا ٍقتى ىح ىـًاٍل ىعقىىبةى ى

سادسا :الحمول المقترحة لمواجية مشكمة آثار الخصوبة العالية عمى
ً
صحة األم والطفل

ُ -رفع سن الزواج لألنثىًً:
يجب ًالعمؿ ًعمى ًرفع ًسف ًزكاج ًاألنثى ًبحيث ًيبدأ ًزكاجيا ًمف ًبمكغيا ً(ًُٖ
عامان)ًالستكماؿًنضجياً،كلتحمؿًمشاكؿًاألمكمةً،كماًيجبًالعمؿًعمىًاالستمرارً
فيًتعميـًاإلناثًكاتاحةًفرصًالعمؿًالمبلئمةًلممرأة.
ً
ُ)ًسكرةًالحجراتً،اآليةًًُّ.
ِ)ًسكرةًالركـً،اآليةًًِِ.

ّ)ًسكرةًالبمدً،مفًاآليةًًُُكحتىًاآليةًًُّ.
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ٕ -مشاركة المجتمع فى خدمات صحة األسرة وتنظيميا:
ًًأكضحتًتكصياتًالمؤتمرًالدكلىًعفًاإلسبلـًفيًتنظيـًاألسرةًالذلًعقدهً
المركز ًالدكلي ًاإلسبلمي ًلمدراسات ًكالبحكث ًالسكانية ًفى ًجاكرتا ًكآتشيو ًبإندكنيسياً
(نكفمبرَُٗٗ-ـ)ً–ًأىميةًتنفيذًبرامجًمشاركةًالمجتمعًكتطكيرىا ًفىًخدماتًتنظيـً
األسرةًكتأكيدًتأثيرهًكبالقطاعًالريفيًعمىًكجوًالخصكصً.
كذلؾ ًيككف ًباستخداـ ًالقادريف ًعمى ًالمساىمة ًفى ًىذا ًالبرنامج ًً ،مف ًبيفً
الرائداتًالريفياتًً،كالقاببلتًالتقميدياتًالبلتىًيقمفًبمساعدةًاألمياتًفىًالكضعًً،
ككذلؾ ًالدعاة ًمف ًبيف ًعمماء ًالديف ًكالمدرسيفً ،باإلضافة ًإلى ًبعض ًأعضاءً
المؤسسات ًاالجتماعية ًاألىمية ًكالجمعيات ًالنسائية ًباإلضافة ًلمصيادلةً .كما ًينبغىً
استخداـًالطرؽًالمتعددةًالجكانبًلتكسيعًأعماؿًبرنامجًمشاركةًالمجتمع.
ٖ -التخطيط لبرامج إعالمية ىادفةً:
كفىًىذاًالمجاؿًتدخؿًكافةًاألنشطةًاإلعبلميةًمفًتمفزةًكاذاعةًكصحؼًفىً
تقديـ ًالمفاىيـ ًالصحيحة ًاليادفة ًالمرتبطة ًبالعكامؿ ًالتى ًتتحكـ ًفى ًالنمك ًالسكانىً
كالتى ًتتضمف ًالزكاج ًً ،كالخصكبةً ،كاإلنجابً ،كالكفاةً ،كاليجرةً ،كحجـ ًاألسرةً
المفضؿً ،كاإلعالةً ،كالعادات ًكالتقاليد ًالسائدة ًفى ًالمجتمعً ،كنكع ًالمشكبلت ًالناجمةً
عفًكؿًذلؾًً،معًت ًكضيحًاألبعادًالمختمفةًلياًكأسبابياًكاآلثارًالمترتبةًعميياً.
ٗ -أىمية دور الدعاةً:
االىتماـًبدكرًالدعاةًفىًنشرًالكعيًالدينيًبالقضاياًالسكانيةًكبيافًأثرىاًعمىً
صحة ًاألسرة ًكالسكاف ًً ،كالعمؿ ًعمى ًتجديد ًالخطاب ًالديني ًفي ًالدكؿ ًاالسبلميةً
ليشمؿًالقضاياًالعصريةًفيًىذاًالشأفًكأثرىاًعمىًصحةًاألسرةًكالسكافً.
٘ -الىتمام بتوفير البيانات الحصائية المتعمقة بالصحة والسكان:
مف ًالمؤكد ًأف ًتكفير ًالبيانات ًاإلحصائية ًالمتعمقة ًبالصحة ًكالسكاف ًضركريةً
لتفيـًالمشكمةًالسكانيةًككضعًالحمكؿًالمبلئمةًلياً،كالدكؿًاإلسبلميةًبحاجةًإلىًبذؿً
المزيد ًمف ًالجيد ًفي ًمتابعة ًىذه ًالبيانات ًكتقكيميا ًمف ًالدكؿ ًالمعنية ًكتكفير ًالدعـً
البلزـًلياً.
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سابعا :الحمول المقترحة لمواجية المشكالت المتصمة بالخصائص
ً
القتصادية ،والجتماعية
ٔ -حمول لتحسين الوضع القتصادي في الدول اإلسالمية:
استخدام الطرق العممية الحديثة في مجالي التنمية الزراعية والصناعية:
اضىًليعدًمفً
أ -التنمية الزراعيةً:إفًزيادةًاالىتماـًبالزراعةًكاستصبلحًاألر
ي
أىـ ًالبرامج ًاالقتصادية ًالتى ًيجب ًاالعتماد ًعمييا ًفى ًالجزء ًاألكبر ًمف ًالعالـً
اإلسبلمىً؛ًإذًإفًاإلنتاجًالزراعيًفىًاآلكنةًالحاضرةًأصبحتًغيرًكافيةًلسدًحاجةً
شعكبياً ،كاف ًالكثير ًمف ًىذه ًالبمداف ًأصبح ًيستكرد ًالحبكب ًكالمكاد ًالغذائية ًكبشكؿً
متزايد ًمما ًييدد ًاألمف ًالغذائى؛ ًلذلؾ ًيجب ًإعطاء ًاألكلكيات ًلزيادة ًالرقعة ًالزراعيةً
باستخداـًالطرؽًالعمميةًالحديثةًلزيادةًالمحاصيؿًالزراعية.
ب -التنمية الصناعية :عمى ًالرغـ ًمف ًكجكد ًبعض ًالصناعات ًالحديثة ًفىً
العالـًاإلسبلمى ً– ًفإفًمعظـ ًالصناعاتًمازالتًاستخراجيةً؛ًإذ ًيتكافر ًالعديد ًمفً
المكاردًالطبيعيةًكالنفطًفىًمنطقةًالخميجًالعربىًكاندكنيسياًكشماؿًأفريقياًكالفكسفاتً
فىًالمغربًكاألردفًً،كمعًذلؾًفإفًاستغبلؿًىذهًالمكاردًالًيزاؿًفىًأشكالوًاألكليةًً،
كتصدرً ىذهًالثركاتًبشكمياًالخاـًً،األمرًالذلًيحتاجًإلىًمزيدًمفًالجيدًفىًزيادةً
مجاالتًالتصنيعًباستخداـًالتكنكلكجياًالحديثةًكالقكلًالبشريةًالمدربةً.
ٕ -حمول لتحسين الوضع التعميمي في الدول اإلسالمية:
تيدؼ ًالتربية ًفي ًالرؤية ًاإلسبلمية ًإلى ًتكجيو ًسمكؾ ًالمجتمع ًً -أفرادًانً
ًكمؤسساتًً-إلىًماًيخدـًىدؼًالدكلةًاإلسبلميةًالمنشكدةً،ىذاًاليدؼًالذمًاليعنيً
التقكقعًعمىًالذاتًالحضارية؛ ًبؿًتنميتياًكانتاجًالمعرفةًفيًكؿًالمجاالتًفيًإطارً
االحتفاظ ًباليكية ًالثقافية ًلؤلمة ًاإلسبلميةً .كالتربية ًجيد ًمستقبمي ًييييء ًاألجياؿً
الحاضرةًلعبءًالمستقبؿًكتحدياتوً،أكًىكذاًيجبًأفًيككف.
كالتحديات ًالمستقبمية ًالتي ًتكاجو ًالعالـ ًاإلسبلمي ًمتعددة ًكمتنكعة ًكمتشابكةً
سكاءًكافًمصدرىاًاألكضاعًالعالميةًالمعاصرةًأكًالتقدـًالعمميًكالتقنيًالمعاصر.
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كيكمفًالحؿًلتحسيفًالكضعًالتعميميًفيًالدكؿًاإلسبلميةًفيًاستثمارًالفرصً
التعميميةًمفًخبلؿًالنقاطًالتاليةً:


االستمرارًفيًتكفيرًالبنيةًاألساسيةًلمعمميةًالتعميميةًبالدكؿًاإلسبلمية.



اعتبارًالتربيةًعمميةًاستثمارًينبغيًأفًتتفكؽًمخرجاتياًعمىًمدخبلتياً،كمفًثـً
فإفًتطكيرىاًيجبًأفًيبلزـًجميعًخطكاتيا.



التقكيـًالمستمرًلمعمميةًالتعميميةًلتصحيحًمسارىاًأكالًبأكؿ.



حسف ًاستثمار ًالفرص ًالتعميمية ًلسد ًثغرات ًاألمية ًكتنشيط ًالحراؾ ًاالجتماعيً
فعًمستكمًاإلنتاجًكماًككيفناًلتحقيؽًاالكتفاءًالذاتي.
كر
ن



مركنةًالحركةًالتعميميةًكتنكيعًخططياًكمناىجياًلتتبلءـًمعًالمشكبلتًالقائمةً
فيًالمجتمعًكتكفرًلممتعمميفًالياتًالمشاركةًفيًحميا.



ربط ًالتعمي ـ ًبالمستحدثات ًالتكنكلكجية ًكحاجات ًالمجتمع ًكاالىتماـ ًبالبحثً
كالتجريبًفيًالعمميةًالتعميمية.



االىتماـًبمناىجًالدراساتًالمستقبميةًكتنميةًمكاىبًالطبلبًبعدًاكتشافياًبكسائؿً
عممية ًكتربكية ًلتككف ًثمرة ًالعممية ًالتعميمية ًشخصية ًفاعمة ًككفاءات ًإداريةً
كمياراتًفنيةًعالية.



التنسيؽ ًالكامؿ ًبيف ًمؤسسات ًاإلعبلـ ًكالتعميـ ًكاألسرة ًفي ًالعناية ًبالثقافةً
اإلسبلميةً،كايجادًالتكازفًالثقافيًبيفًمعطياتًالديفًكالتقدـًالتكنكلكجي.



االىتماـ ًبإنشاء ًاألكاديميات ًالتي ًتعني ًبالبحكث ًاألساسية ًعمى ًمستكم ًالعالـً
اإلسبلميًكتتكافرًلياًإمكاناتًتؤىمياًلمنافسةًنظائرىاًمفًالمؤسساتًاألجنبيةً.

ٖ -حمول لتحسين الوضع الصحي والتغذوي في الدول اإلسالمية:
 تكجيو ًاالىتماـ ًإلى ًالمناطؽ ًالفقيرة ًكالعشكائية ًمف ًخبلؿ ًإنشاء ًمحطات ًتنقيةً
المياهًكالصرؼًالصحي.


الرقابوًالصارمةًعمىًالغذاء.
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تطبيؽًمنظكمةًالتأميفًالصحيًالعادؿًكالشامؿ.



تطبيؽًمعاييرًالجكدهًالشاممةًعمىًجميعًالمنشآتًالصحية.



تقييـًالكضعًالصحيًباستمرار.



زيادةًحصةًالصحةًمفًالناتجًالقكميًالمحمي.

ثام ًنا :الحمول المقترحة بشأن مواجية اإلرىاب والتطرف
من أبرز المشكالت السياسية ،مشكمة اإلرىاب والتطرف ،وتتمخص حل
مشكمة اإلرىاب في األمور التالية:
ًُ-القضاءًعمىًاألميةًالدينيةً،كنشرًثقافةًالكسطيةً،كتصحيحًالمفاىيـ.
ًِ-تفعيؿًالعدالةًاالجتماعيةً،كالفرصًالمتكافئة.
ًّ -مكاجيةًثقافةًالعنؼًكمنعًالكسائؿًالتيًتؤدمًإليياًكنشرًكؿًنافعًكمفيدً
كنشرًثقافةًالتسامحًكالتعايشًكالمكاطنةًكاحتراـًاآلخر.
ًْ-تحسيفًاألكضاعًاالقتصاديةًكاالجتماعيةً.
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المراجع:
الديمكجرافيا ًالخطرةً :سكاف ًمصر ًفي ًالقرف ًالحادمً
ٔ -أيمن زىري (ً ً :)ٕٓٔٛ
كالعشريفً.
ٕ -كمال عبدالمنعم محمد خميل (ً:)ٕٓٔٙالًعنصريةًفيًاإلسبلـ.
ٖ -محمد ناصر عبد المجيد حمو (ً :)ٕٜٓٔما ًالسبيؿ ًلمحد ًمف ًىجرة ًالعقكؿً
العربيةً؟
ٗ -محمود أحمد شوق (ً:)ٕٓٔٛالتحدياتًالمستقبميةًالتيًتكاجوًالعالـًاإلسبلميً
كميماتًالتربيةًفيًالتغمبًعميياً.
٘ -مصطفى جاويش (ًً :)ٕٓٔٚقضيةًالسكافًفيًمصرًمحنةًأـًمنحةً:المعيدً
المصرمًلمدراساتً،تقاريرًسياسية.
 -ٙمطيع اا﵀ بن دخيل اا﵀ الصرىيد الحربي (ً ً :)ٕٓٓٙاإلرىاب ًفي ًنظرً
اإلسبلـً"ًعدكافًعمىًاإلنسانية".
 -ٚمنظمة الصحة العالمية (المكتب اإلقميمي لشرق المتوسط) (ً:)ٕٜٓٓ
المباعدةًبيفًالكالداتً،دليؿًمندكبيًاألحياءًكالمتطكعيفًالصحييً،متكفرًعمىً
الرابطًالتالىً:
ًًhttp://applications.emro.who.int/dsaf/dsa1008.pdf
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__________________________________
الفصل الثاني

الموارد القتصادية والمائية في العالم اإلسالمي

___________________________________
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المبحث األول
اإلسالم والتنمية القتصادية
مقدمة:
يجب ًإلقاء ًالضكء ًعمى ًالمفاىيـ ًالحديثة ًلمتنمية ًقبؿ ًالتعرؼ ًعمى ًمفيكـ ًاإلسبلـً
لمتنميةًاالقتصاديةً.لذلؾًسيتـًتقسيـًىذاًالمبحثًكماًيمىًًً:
أولً  :الفرق بين مفيوم النمو القتصادى والتنمية القتصادية
ثانيا  :المفاىيم الحديثة لمتنمية
ً

ًثالثًا  :الخصائص واألسس التى يقوم عمييا القتصاد اإلسالمى
ابعا  :إدارة النظام القتصادي اإلسالمي
رً

خامسا  :مفاىيم التنمية فى القتصاد اإلسالمى
ً

أولً  :الفرق بين مفيوم النمو القتصادى والتنمية القتصادية:
 النمو القتصادي :زيادة إجمالي الناتج المحمي أك إجمالي الدخؿ القكمى بما
يحقؽًزيادة في متكسط نصيب الفرد مف الدخؿ الحقيقي.
 التنمية القتصاديةً :ىي عممية ًتتضمف ًتحقيؽ ًمعدؿ ًنمك ًمرتفع ًلمتكسط ًدخؿً
الفردًالحقيقىًخبلؿًفترةًممتدةًمفًالزمف ،عمىًسبيؿًالمثاؿً،ثبلثةًعقكدً،عمىً
أالًيصاحبًذلؾًتدىكرًفيًتكزيعًالدخؿًأكًزيادةًفيًمستكلًالفقرًفيًالمجتمع
ويمكن إيجاز عناصر التنمية باآلتي:
ًُ -إيجاد تحكالت ىيكمية ،كىي تحكالت في اإلطار السياسي كاالجتماعي
كاالقتصادمًتتعمؽًبزيادةًالدخؿًالحقيقيًكليسًالدخؿًالنقدم.
ًِ -زيادة ًمعدؿ ًنمك ًالناتج ًالقكمى ًبمقدار ًيفكؽ ًمعدؿ ًنمك ًالسكاف ًكمعدؿً
التضخـً.
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ً

ًّ -أفًيستمرًمعدؿًنمكًدخؿًالفردًالحقيقىًخبلؿًفترةًزمنيةًممتدةًتككفًزيادةً
تراكميةًكمستمرةًتشمؿًثبلثةًعقكدً.
ًْ-أالًيصاحبًزيادةًنمكًالدخؿًالفردلًتدىكرًفىًتكزيعًالدخؿً.
ًٓ-عممية مجتمعيةًتسيـًفيياًكؿ الفئات كالقطاعات.
ًٔ-عممية كاعية أم أنيا ليست عممية عشكائية كانما ىىًعممية محددة الغايةًً.
ًٕ-بناء قاعدة كايجاد طاقة إنتاجية ذاتية.
ًٖ-زيادة في متكسط إنتاجية الفرد.
ًٗ-تزايد قدرات المجتمع االقتصادمًًالتقنيةًكالتكنكلكجيةً.

ثانيا  :المفاىيم الحديثة لمتنمية:
ً

ىيًتتمثؿًفىًً:التنميةًالمستدامةً ،التنميةًالشاممةً،التنميةًالبشريةً،التنميةًالمستقمةً،
التنميةًالمحميةً.
ٔ -مفيوم التنمية المستدامة
ًًًًًًًالتنمية المستدامة ًىي" التنمية التي تحقؽ حاجة األجياؿ الحاضرة دكف
المساس بقدرة األجياؿ القادمة عمى تحقيؽًحاجاتيا".
ٕ -التنمية الشاممة
عمميةًمجتمعيةًتيدؼًإلىًإيجادًمجمكعةًمفًالتحكالتًالييكميةً
ًًًًىيًعبارةًعفً
ٌ
كذلؾًبتكجيوًجيكدًاألفرادًالكاعيةًكتسخيرىاًمفًخبلؿًتحفيزًالطاقةًاإلنتاجيةًلدييـً.
وتنقسم أىداف التنمية الشاممة إلى عدة أقسام منيا ما يمي:
ًأ -األىداف القتصاديةًً:كىيًتعنيًالمضيًقدمانًبمستكلًاألداءًاالقتصادمًلمعمؿً
عمىًرفعًالمستكلًاإلنتاجيًلؤلفرادًكالتخمصًمفًالفقرًكمعالجتوً.
ًب -األىداف الجتماعية ً :كىي ًتعني ًرفع ًالمستكل ًالتعميمي ًكالصحي ًكتركيزً
االىتماـ ًعمى ًجميع ًطبقات ًالمجتمع ًبما ًفييا ًالمتكسطة ًكالمنخفضة ًالدخؿً
كالتركيزًعمىًضركرةًتنميةًاأليدمًالعاممةًكتدريبياًلرفعًنسبةًالخبراءًكالعمماءً
كفتح ًاآلفاؽ ًأماـ ًالمرأة ًلبلنخراط ًفي ًالنشاط ًاالقتصادم ًككافة ًمجاالت ًالحياةً
~~68

كتعزيزًمفاىيـًالثقافةًالكطنيةًكمنحًالشعكبًالحقكؽًبالمشاركةًفيًمسيرةًالتنميةً
كسدًالثغراتًكالفجكاتًالتنمكيةًبيفًالشعكبًالعربيةًكأقطارىاً.
ًج -األىداف السياسية ً :تككيف ًدكلة ًقكية ًليا ًكيانيا ًً ،كمنح ًأجيزتيا ًاالستقبلؿً
النسبيًفيًصنعًالق ارراتًكالسياساتًكاتخاذىاًفيًكافةًمياديفًالحياةًًً.
ٖ -التنمية البشرية
ًًًًًً تعرؼ ًبأنيا ًً :عممية ًتكسيع ًخيارات ًالناس ًكأف ًيعيش ًالناس ًحياة ًماديةً
اردًالزمةًلمستكلًمعيشةًالئؽًً.
ً
صحيةً،كيكتسبكاًالمعرفةً،كيحصمكاًعمىًمك
ٗ -التنمية المستقمة
ًًً كىي ًتكجيو ًالعمؿ ًالتنمكل ًلتحقيؽ ًالمصمحة ًالكطنية ًفى ًالمقاـ ًاألكؿ ًكأفً
توًبعيداًعفًألًضغكطًأكًمصالحًخارجيةً،
تتكفرًلممجتمعًالحريةًفىًاتخاذًق ارر
ن
ألًأفًتككفًاإلرادةًالكطنيةًىىًالمحرؾًالرئيسيًألىداؼًالتنميةً،كلتحقيؽًذلؾً
ينبغىًبناءًعناصرًالقكةًالذاتيةًلممجتمعً،كزيادةًاالعتمادًعمىًالقدراتًالكطنيةً
لتحقيؽ ًالتنميةً ،كمف ًالممكف ًأف ًتتـ ًفى ًإطار ًمف ًالتعاكف ًاإلقميمى ًبؿ ًكعمىً
نطاؽًالتعاكفًبيفًالدكؿًالناميةًً.
٘ -التنمية المحمية
ًسكيا ًلتحفيز ًالنشاطً
ًًًىي ًالتي ًتشترؾ ًفييا ًالمحميات ًككؿ ًالقطاعات ًكيعممكف ن
االقتصادلًالمحمىًالذلًينتجًعنوًاقتصادًيتسـًبالمركنةًكاالستدامةً،كماًأنياًتيدؼً
إلىًتككيفًالكظائؼًالجديدةًكتحسيفًنكعيةًالحياةًلمفردًكالمجتمعًً.
ً

ثالثًا  :الخصائص واألسس التى يقوم عمييا القتصاد اإلسالمى:
ٔ -خصائص القتصاد اإلسالمى ً
الخاصية األولى :الجمع بين الثبات والتطور
ًًًإفًأصكؿًاالقتصادًتستمدًأسسياًمفًمصادرًالتشريعًكًتتمثؿًفى:القرآفًالكريـً
كالسنة ًالنبكية ًالشريفةً .أما ًنكاحى ًالتطبيؽ ًكالنظـ ًفيى ًتختمؼ ًباختبلؼ ًالزمافً
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كالمكاف ًآخذيف ًفى ًاالعتبار ًالمبادئ ًاالقتصادية ًك ًالمحافظة ًعمى ًتطبيؽ ًاألصكؿً
الثابتةًبأسمكبًصحيحًكافًاختمفتًالتطبيقاتً.
الخاصية الثانية :الجمع بين المصمحة العامة والخاصةً
ًًً يتسـ ًاإلسبلـ ًبسياسة ًاقتصادية ًتتميز ًبالجمع ًبيف ًالمصمحة ًالعامة ًكالمصمحةً
الخاصةًً،ألًاالىتماـًبمصمحةًالفردًمعًعدـًإىدارًمصمحةًالجماعةًً،كىكًديفً
ٔ
َٰ
طا﴾( )ً،
سً
الكسطيةًكاالعتداؿً،كفىًذلؾًيقول ا﵀ عز وجلَ ً﴿ً:و َك َذلِ َك َج َع ْم َنا ُك ْم أ َّ
ُم ًة َو َ
فاإلسبلـ ًيتصؼ ًباالعتداؿ ًكالسياسة ًاالقتصادية ً ًالتي ًتقكـ ًعمى ًحفظ ًالتكازف ًبيفً
َّ
مصمحة ًالفرد ًكمصمحة ًالجماعة ًكفى ًذلؾ ًيقول ا﵀ َّ
ون َول
عز
وجل﴿ً :ل تَ ْظمِ ُم َ
ٕ
ون﴾( ).
تُ ْظمَ ُم َ

ًًًًكماًعبرًالرسكؿًً-صمىًا﵀ًعميوًكسمـًً-عفًىذاًالتكازفًأصدؽًتعبيرًبقولو:
كل ٍ
فاقتسموىا فأصاب ُّ
رجل منيم مكا ًنا فأخذ رج ٌل منيم
قوما ركبوا سفين ًة
"ً َّ
َ
إن ً
شئت فإن
الفأس فنقر مكا َنو قالوا  :ما تصنعُ ؟ فقال  :مكاني أصنعُ بو ما ُ
َ
وغرقوا ف ُخذوا عمى أيدي س ِ
ق ِ
نجوا ونجا وان تركوه ِ
فيائكم
غر َ
أخذوا عمى َ
يديو َ
ُ
(ٖ)
ضرر وَل ِ
ِ
ض َرَار "(ٗ).
قبل أن تيمكوا"  .وقولو -صمى ا﵀ عميو وسممَ " :ل َ َ َ َ
ولتوضيح ذلك نرى أن :

النظام الرأسماليً :ينظرًإلىًالفردًعمىًأنوًمحكرًالكجكدًكالغايةًمنوً،كمفً

ثـًفيكًييتـًبمصمحتوًالشخصيةًكيقدمياًعمىًمصمحةًالجماعةًكمياً.كقدًترتبً
عمى ًذلؾ ًحدكث ًكثير ًمف ًاألزمات ًاالقتصادية ًكظيكر ًاالحتكارات ًكالدكراتً

ُ
)ًًسكرةًالبقرةً،اآليةًًُّْ.
ً
ً

ِ)ًًسكرةًالبقرةً،اآليةًًِٕٗ.

ّ)ًًصحيحًالبخارمًً،كتابًالشركةًً،بابًىؿًيقرعًفيًالقسمةًكاالستياـًفيوًً،حديثًرقـًًًِّْٗ،معً

اختبلؼًفيًالمفظً.

ْ)ًسنفًابفًماجةًً،كتابًاألحكاـًً،بابًمفًبنىًفيًحقوًمفًيضرًبجارهًً،كمالؾًفيًالمكطأًً،كتابً

األقضيةًً،القضاءًفيًالمرفؽًًَِِٗ/حديثًرقـًًًُُِٕ.
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االقتصاديةًمفًأزماتًكسادًأكًركاجً،كالتفاكتًبيفًالدخكؿًلعدـًإشباعًالحاجاتً
غيرًالمصحكبةًبقكةًشرائيةً.
والنظام الشتراكى :يقدـ ًمصمحة ًالجماعة ًعمى ًمصمحة ًالفردً ،كمف ًثـً

استبدؿًنظاـًالممكية ًالفرديةًألدكاتًاإلنتاجًبنظاـًالممكيةًالعامةً،كنظاـًالحريةً
الفردية ًلؤلفراد ًبالحرية ًاالقتصادية ًالعامة ًكقد ًأدل ًذلؾ ًلظيكر ًعدد ًمفً
المشكبلتًفىًىذهًالمجتمعاتًأىميا(ً:منعًالتممؾً،كالميراثً،كعدـًكجكدًالحافزً
لدلًاألفرادًلمتطكيرًكاالبتكارً،كأشكاؿًمفًالفساد).
الخاصية الثالثة :الجمع بين الحاجات المادية والحاجات الروحيةً
يمتازًاالقتصادًاإلسبلمىًبأنوًيجمعًبيفًالمصالحًالماديةًكالمصالحًالمعنكيةً
ًً
(الركحية)ً.كفىًذلؾًيقكؿًا﵀ًعزًكجؿِ ﴿ :ر َجا ٌل َل تُ ْم ِيي ِي ْم ِت َج َارةٌ َوَل َب ْيعٌ َع ْن ِذ ْك ِر
ُ
الزَك ِ
الص َال ِة وِايتَ ِ
ِ ِ
اء َّ
اة﴾( )ً.
المَّو َوِاقَام َّ َ
ٕ -أسس القتصاد اإلسالمى
ًًًًًيقكـًاالقتصادًاإلسبلمىًعمىًثبلثةًأسسًرئيسية:

ًأ -تعدد أنواع الممكية :يختمؼًاإلسبلـًعفًالنظـًاألخرلًفىًنكعيةًالممكيةًفالمجتمعً
الرأسمالي ً ينظرًإلىًالممكيةًالفرديةًألًالممكيةًالخاصةًعمىًأنياًاألساسًأكًالقاعدةً
التى ًتقكـ ًعمييا ًاقتصاديات ًىذه ًالمجتمعاتً .فيك ًيسمح ًلؤلفراد ًبالممكية ًالخاصةً
لمختمؼ ًأنكاع ًالثركة ًكال ًيعترؼ ًبالممكية ًالخاصة ًلما ًىك ًضركرم ًلكؿ ًفرد ًأماً
المجتمعًاالشتراكىًفإنوًيعتمدًعمىًالممكيةًالعامةًالًالخاصة.
ً
لكفًاالقتصادًاإلسبلمىًينظرًإلىًالممكيةًعمىًأنياًممكيةًمتنكعةًبيفًً:
 ًالممكية الخاصةً :حيث ًيبيح ًاإلسبلـ ًالممكية ًالخاصةً ،كيحافظ ًعمييا ًكىي ًتتيحًلصاحبياًحؽًاالستعماؿًكاالستغبلؿًكالتصرؼً.

ُ)ًًسكرةًالنكرً،اآليةًًّٕ.

~~71

 ًالممكية العامةً:ىيًالتيًيشترؾًفيًاالنتفاعًمنياًجميعًالناسًكما جاء في قولالرسول صمى ا﵀ عميو وسمم " :ثََال ٍث ل منع منين ِ :في ا ْل َك َ ِأل ،وا ْلم ِ
اءَ ،و َّ
الن ِ
ار"
َ َ
كيقاسًعميياًكؿًماًيشترؾًالناسًفيًاالنتفاعًبوً.
ي

(ُ)ً

ب -الحرية القتصادية وفقاً لمضوابط والقيم اإلسالمي :إف ًاالقتصاد ًاإلسبلمىً
يحافظ ًعمى ًالحرية ًاالقتصادية ًلؤلفرادً .كيقكـ ًمبدأ ًالحرية ًعمى ًأساس ًأنو ًال ًحريةً
لؤلفراد ًفيما ًيخالؼ ًنصكص ًالشريعة ًأك ًفيما ًيتعارض ًمع ًالغايات ًكاألىداؼً
اإلسبلميةًكلتحقيؽًذلؾًنصتًالشريعةًعمىًمنعًعددًمفًاألنشطةًاالقتصاديةًالتىً
تضرًباالقتصادياتًكالمجتمعاتًاإلسبلميةً.
جػً -تحقيق العدالةً:كضعًاإلسبلـًالنظـًكاألدكاتًالتىًتحقؽًالتكزيعًالعادؿًعمىً
مبدأيف ًأساسييفً :مبدأ ًالتكافؿ ًالعاـ ًكمبدأ ًالتكازف ًاالجتماعى ًً ،كجعمت ًلمدكلة ًدك نارً
لئلشراؼًعمىًالنشاطًالعاـً،كالتدخؿًلحمايةًالمصالحًالعامةًً،كًتحقيؽًىذهًالمبادئً
حيث ًترجعًضركرة ًىذا ًالتدخؿًلممحافظة ًعمى ًالعدالة ًاالجتماعية ًعمىًمرًالزمفً،
ألفًمتطمباتًالعدالةًتختمؼًباختبلؼًالزمفًكالظركؼًكاألكضاعًالسائدةً.
ً
ابعا :إدارة النظام القتصادى اإلسالمىً:
ر ً

تختمؼًإدارةًًالنظاـًاالقتصادل اإلسبلمىًعفًإدارةًالنظـًاألخرلًالحديثةًً،كيعتمدً
النظاـ ًاالقتصادل ًفى ًاإلسبلـ ًعمى ًجيازيف ً ًأساسييف ًفى ًإدارتو ًك ًىما ًً :جياز
السوق  ،و جياز الدولةًً،كيمكفًالقكؿًبأفًالعبلقةًبيفًالدكلةًكالسكؽًعبلقةًتعاكفً
كتكامؿ ًك ًليستًعبلقةًتنافسًً ،فجياز ًالدكلةًكجياز ًالسكؽًمكمميفًلبعضيما ًفىً
تحقيؽًمقاصدًالشريعةًكتحقيؽًاألىداؼًاالقتصاديةًكفؽًمبادئًالشريعةًاإلسبلميةًً،
كنتعرؼًعميياًفيماًيمىً:
ً
ً
ُ)ًركاهًابفًماجةً،فىًسننوًحديثًرقـًًِّْٕ.
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ًأ -جياز السوقًو دوره فى إدارة النظام القتصادي فى اإلسالمًً:
أيقيـًالسكؽًبجكارًالمسجدًالنبكمً.ككافًعميوًالصبلةًكالسبلـًيدخموًكيناقشًالناسً
فى ًاألسعار ًكحارب ًالغش ًبقولوَ ً " :من َّ
غشنا فميس ِم َّنا ")ُ)ً ،كاالحتكار ًبقولو:
ٕ
مرزوق ،والم ِ
ِ
ممعون "( ) كجاءًأصحابوًيكمانًيطمبكفًتحديدًالسعرًفمـً
حتك ُر
ب
ٌ
ٌ
"الجال ُ
ُ
ذلؾً"ً،فعفًأنسًقاؿًً:قاؿًياًرسكؿًا﵀ًغبلًالسعرًفسعرًلناًفقاؿًرسكؿً
يتدخؿًفىً
ى
إفًا﵀ًىكًالمسعرًالقابضًالباسطًالرزؽًكانىًألرجكً
ا﵀ًً -صمىًا﵀ًعميوًكسمـً"ً:
ى
ّ
أفًألقىًا﵀ًكليسًأحدًمنكـًيطالبنىًبمظممةًفىًدـًكالًماؿ"( ) ًكىذاًتأكيدًعمىًمبدأً
الحريةًاالقتصادية.
ب -جياز الدولةًو دوره فى إدارة النظام القتصادى فى اإلسالمً
ً
ًًًًبجانب ًجياز ًالسكؽ ًفإف ًاالقتصاد ًاإلسبلمي ًسيدار ًمف ًخبلؿ ًجياز ًالدكلةً،
فاالقتصادًاإلسبلمىًبحكـًطبيعةًنظاموًمبنىًعمىًكجكدًالدكلةًإلىًجانبًالكحداتً
الخاصةًكذلؾًبشكؿًدائـًكًمستقرً.
اًكحيكياًفىًالمجتمعاتًاإلسبلميةً.كاذاًكافًاإلسبلـً
كيمكفًالقكؿًبأفًلمدكلةًدكر نً
اًميم
ن
ن
قد ًأكد ًعمى ًحرية ًالنشاط ًاالقتصادل ًكعمى ًحرية ًالتعامؿ ًبيف ًاألطراؼ ًإال ًأنو ًلـً
يغفؿًدكرًالدكلةًفىًتحقيؽًىذهًاألىداؼً.كيحددًالفكرًاإلسبلمىًأبعادًتدخؿًالدكلةً
فى ًضكء ًمسئكلية ًالكالية ًاإلسبلمية ًكطبيعة ًالكظيفة ًاالجتماعية ًلمممكية ًكالنشاطً
االقتصادلًكاالعتمادًعمىًالتكسطًكاالعتداؿًفىًالسمكؾًاالقتصادلًً.

خامسا :مفاىيم التنمية فى القتصاد اإلسالمى:
ً

اىتـ ًاإلسبلـ ًبالتنمية ًكأعطاىا ًمعنى ًأعمؽ ًمف ًمفيكـ ًالعصر ًالحديث ًً،
يتمثؿًفىًاإلعمارًً،العمؿًكالسعىً،اإلحياءً،ك ً
الغراسً،كاعتبرىـًعبادةً﵀ً–ًتعالىًً-
كجعميـًمفًكاجباتًاالستخبلؼً،األمرًالذمًيدؿًعمىًمكانتيـًًفىًاإلسبلـً،كعمىً

ُ)ًصحيحًمسمـً،كتابًاإليمافً،بابً:مفًغشناًفميسًمناً.
ِ)ًسنفًابفًماجةًً،حديثًرقـًًًُِّٓ.

ّ)ًسنفًأبىًداكدً،حديثًرقـًًُّْٓ.
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عظمةًىذاًالديفًالذلًيدفعًاألمةًنحكًالتقدـًكالرقىًكاإلزدىارًً،كفيماًيمى ًسنتعرؼً
عمىًكؿًمفًىذهًالمفاىيـًًً.
البند األول  :الستخالف
ًًًًًتقكـًالعقيدةًاإلسبلميةًعمى ًأساسًالتكحيدًكاإليمافًبأفًا﵀ًً -عزًكجؿًً -ىكً
السماو ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض
خالؽًىذاًالككفًً،كيتضحًذلؾًفىًقولو تعإلىًً﴿ :الَّذي لَ ُو ُم ْم ُك َّ َ َ
ٔ
ير ﴾( )ً،كاًذاً
ش ْي ٍء فَقَد ََّرهُ تَ ْق ِد ًا
ق ُك َّل َ
َولَ ْم َيتَّ ِخ ْذ َولَ ًدا َولَ ْم َي ُك ْن لَ ُو َ
ش ِري ٌك ِفي ا ْل ُم ْم ِك َو َخمَ َ
كاف ًالككف ًكمو ً﵀ ً -عز ًكجؿ ًً -فإف ًالممكية ًأيضا ً﵀ً ،كفى ًذلؾ ًيقول ا﵀ عز
ٕ
وىم ِم ْن م ِ
ال المَّ ِو الَِّذي آتَا ُك ْم ﴾( )ً،فإضافةًالماؿً﵀ًإضافةًتمميؾ ًبذلؾً
وجلَ ً ﴿:وآتُ ُ ْ
َ
يقرر ًاإلسبلـ ًمبدأ ًاالستخبلؼً ،فاإلنساف ًحينما ًيقكـ ًباإلنفاؽ ًأك ًاالستثمار ًفبيذاً
يتصرؼًفىًأمكالوًتصرؼًالمستخمؼً.إذاًفاإلنسافًفىًىذهًاألرضًمستخمؼًعمىً
عز َّ
ماًفيياً،كعمىًماًسخرهًا﵀ًفىًدنياهًلمنفعتوًكفىًذلؾًيقول ا﵀ َّ
وجلَ ً﴿ً:وِا ْذ قَا َل
ج ِ
ْاأل َْر ِ
ض
ِفي
اع ٌل
إِ ِّني
لِ ْم َم َال ِئ َك ِة
ُّك
َرب َ
َ
(ٖ
(ٗ)
)
ِ
ف ْاأل َْر ِ
ض ﴾ .حريةًاإلنسافً
﴿و ُى َو الَِّذي َج َعمَ ُك ْم َخ َال ِئ َ
َخميفَ ًة﴾ ً،وقولو تعالىَ ًً :
فى ًىذا ًاالستخبلؼ ًتككف ًبإعماؿ ًفكره ًكنظره ًلتطكير ًأساليب ًاالستثمارً ،ككجكهً
اإلنتفاعًكطرؽًالكسبًفىًإطارًماًشرعوًا﵀ً.فاألنشطةًالمختمفةًاالقتصاديةًكغيرىاً
تقكـًعمىًأساسًأفًا﵀ًىكًمالؾًالككفًكأنوًييدلًإلىًالصراطًالقكيـًكفىًذلؾًيقكؿً
ِ
ِ
اب َوَل
وحا ِّم ْن أ َْم ِرَنا َما ُك َ
نت تَ ْد ِري َما ا ْلكتَ ُ
ا﵀ ًعز ًكجؿَ ﴿ً :و َك َذل َك أ َْو َح ْي َنا إلي َك ُر ً
صر ٍ
ِ
ِ
ور َّني ِدي ِب ِو م ْن َّن َ ِ ِ ِ
اإليم ُ ِ
َّ
اط
ان َولَكن َج َع ْم َناهُ ُن ًا ْ
شاء م ْن ع َباد َنا َوِان َك لَتَ ْيدي إلى َ
َ
ِْ َ
السماو ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ُّم ِ ٍ
ات َو َما ِفي ْاأل َْر ِ
ض أََل إلى المَّ ِو
ْ
ستَقيم ﴿ٕ٘﴾ ص َراط المَّو الَّذي لَ ُو َما في َّ َ َ
(٘)
ِ
ور ﴿ٖ٘﴾ ً.
ُم ُ
تَص ُ
ير ْاأل ُ
ً

ُ)ًسكرةًالفرقافً،اآليةًًِ.

ِ)ًًسًكرةًالنكرً،اآليةًًّّ.
ّ)ًسكرةًالبقرةً،اآليةًًَّ.

ْ) ًسكرةًاألنعاـً،اآليةًًُٓٔ.

ٓ( سكرةًالشكرلً،اآليتافًًِٓ.ّٓ،
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البند الثانى :اإلعمار
اإلنسافًىكًخميفةًا﵀ًفىًاألرضًعميوًرسالةًيجبًأفًيؤديياًكىىًإعمارًاألرضً
ٔ
ِ
شأَ ُك ْم ِم َن ْاأل َْر ِ
ييا﴾( )ً ،ألً
كفى ًذلؾ ًيقكؿ ًا﵀ ًعز ًكجؿُ ً ﴿:ى َو أَ ْن َ
ض َو ْ
استَ ْع َم َرُك ْم ف َ
ِ
﴾ًأمً:جعمكـًع َّمارىاً
ييا
ي
كمفكـًبعمارتياً ً،كطمبًمنكـًعمارتياً،بػقكلوَ ﴿ً:و ْ
استَ ْع َم َرُك ْم ف َ
َّ
كسكانيا؛ًقاؿًاإلماـًالضحاؾ"ً:أمركـًبعمارةًماًتحتاجكفًإليوًفيياًمفًبناءًمساكفً

كغرسًأشجارًكقاؿًاإلماـًابفًالعربي(:قاؿًبعضًعمماءًالشافعيةً:االستعمارًطمبً
العمارةً ،كالطمب ًالمطمؽ ًمف ًا﵀ ًتعإلى ًعمى ًالكجكب) ًً ،فاآلية ًتؤكد ًكجكب ًعمارةً
ً
ا﴾ًي ٍعنًيً:
استى ٍع ىم ىريك ٍـًفييى ى
األرضًً.قاؿًاإلماـًالجصاصًفيً"أحكاـًالقرآف"ً:كقكلو ً﴿ً:ىك ٍ
ً ً
ً ً
ًعم ً
ًاأل ٍىر ً
كف ًإلي ًو ًً ،كًفي ًو َّ
ضً
ارة ٍ
ًالد ىاللىةي ى
ىم ٌدكـ ًم ٍف ًع ىم ىارتًيىا ًبً ىما ًتى ٍحتى ي
اج ى
ًك يجكب ى ى
أى
ًعمىى ي
ى
ً
اع ًةً ً ،
ًك ٍاأل ٍىبنًىي ًة ًً .إذان ًفاليدؼ ًمف ًقياـ ًاإلنسافًبالنشاط ًاالقتصادل ًليسً
ًكاٍلغ ىراس ،ى
ل ِّمزىر ى ى
فقطًفىًإشباعًحاجاتوًالماديةًكلكفًفىًإعمارًاألرضًكتنميتياًلينعـًبخيراتياً.كيقكؿً
القرطبيً "ً :إف ًفييا ًطمب ًالعمارة ًً ،كالطمب ًالمطمؽ ًمف ًا﵀ ًتعالى ًيككف ًعمىً
الكجكب"ًً.
ًًًإفًعمارةًاألرضًبيذاًالمفيكـًتسعيًلخمؽًمجتمعًالمتقيفًالذمًيستخدـًالمكاردً
المسخرةًلوًفيًالتمتعًبمستكمًمعيشيًطيبًمعًاستشعارًتقكلًا﵀ًًفيًذلؾً(تفسيرً
القرطبي) ً ،كأنو ًسبحانو ًكتعالى ًسخر ًما ًفى ًالسمكات ًكما ًفى ًاألرض ًلخػ ػدمةً
السماو ِ
ِ
ات َو َما ِفي
س َّخ َر لَ ُك ْم َما في َّ َ َ
﴿و َ
اإلنسافًً،كفىًذلؾًيقكؿًا﵀ًسبحانوًكتعالىَ :
ِ
ْاألَر ِ ِ
يعا ِم ْن ُو ﴾( )ً،كقدًدعاًرسكؿًا﵀ً–ًصمىًا﵀ًعميوًكسمـً– ًعمىًتكاصؿً
ض َجم ً
ْ
اإلعمارًفىًالحديث ( إن قامت الساعة وفى يد أحكم فسيمة فإن استطاع أل تقوم
ّ
حتى يغرسيا فيمفعل) ( )ً.
ًًالبند الثالث  :العمل والسعى ً
َّ
ةًاألرضًالًتقكـًإالًبالعمؿً،كقدًحثًاإلسبلـًعمىًالعمؿًكالسعيًلكسبً
ًًًًإفًعمار
الرزؽًكأعمىًمفًشأنوًكبيَّفًأىميَّتىويًً،لكيًيككفًالمسمـًفيًمجتمعوًمنتجانًفاعبلنًيكفرً
ُ( سكرةًىكدً،اآليةًًُٔ.

ِ(سكرة ًالجاثيةً،اآليةًًُّ.

ّ)ًركاهًأحمدًفىًمسندهً،حديثًرقـًًُُِٖٗ.
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حياة ًكريمة ًلو ًكألسرتوً ،كيسعى ًلتحقيؽ ًاإلزدىار ًكالقكة ًلممجتمع ًاإلسبلميً .كمفًً
ُّ
ًتحث ًعمى ًالعمؿً ،كطمب ًالرزؽً ،كالسعي ًفي ًاألرضً ،كلً ًعظىًـ ًمكانةً
اآليات ًالتي
يـًمقركناًباإليمافًفيًأكثرًمفًسبعيفًآيةًمفًآياتوً،مفًذلؾً
العمؿًذكرهًالقرآفًالكر
ن
(ٔ)
ستَ ْخمِفَ ُك ْم ِفي ْاأل َْر ِ
ون﴾ ً،كًقكلوًتعالىً:
ض فَ َي ْنظَُر َك ْي َ
ف تَ ْع َممُ َ
قكؿ ا﵀ عز وجلَ ﴿ :وَي ْ
ِ
ودي لِ َّ ِ ِ
إلى ِذ ْك ِر المَّ ِو َوَذ ُروا
اس َع ْوا َٰ
ُّيا الَِّذ َ
مص َالة من َي ْوِم ا ْل ُج ُم َعة فَ ْ
﴿ َيا أَي َ
آمنُوا إِ َذا ُن ِ َ
ين َ
َٰ
ون ﴿ ﴾ٜفإذا قُ ِ
الص َالةُ فَا ْنتَ ِش ُروا ِفي
ض َي ِت َّ
ا ْل َب ْي َع َذلِ ُك ْم َخ ْيٌر لَّ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم تَ ْعمَ ُم َ
ٕ
ْاأل َْر ِ
ض ِل المَّ ِو﴾( )ً ،فاآلية ًصريحةه ًفي ًاإلذف ًلمناس ًبالبيع ًكالشراءً
ض َو ْابتَ ُغوا ِم ْن فَ ْ
كالتجارةًبعدًاالنتياءًمفًصبلةًالجمعةًبيدؼًالحصكؿًعمىًالربحًكالتماسًفضؿًا﵀ً
بالسعيًكالتجارةً(جامعًالبيافًفيًتأكيؿًالقرآفً(تفسيرًالطبرم)ً ً.قولو تعالىُ ﴿ :ى َو
ٖ
شوا ِفي م َن ِ
اك ِب َيا َو ُكمُوا ِم ْن ِرْزِق ِو َوالي ِو ُّ
ور﴾( )ً،
الن ُ
ام ُ
الَِّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
ض َذلُولً فَ ْ
ش ُ
َ
يحًمفًا﵀ًً-سبحانوًكتعالىًً-لمناسًفيًطمبًالرزؽًكالسعيًمفً
ًك
فيًاآليةًأمرًصر ه
ه
خبلؿ ًالعمؿ ًً ،حيثًجعؿ ًا﵀ ًً -عز ًكجؿ ًً -األرض ًذلكالن ًلمناس ًلكي ًيسعكا ًفيياً
بالعمؿًكتحصيؿًالرزؽً،كاألكؿًمماًأنعـًا﵀ًبوًعمييـًفيًاألرضً،ومن ذلك قولو
ٗ
ان إِ َّن َك َك ِادح إلى رِّب َك َك ْدحاً فَم َال ِق ِ
ُّيا ِْ
يو﴾( )ًً.
س ُ
ٌ
تعالىَ ﴿ :يا أَي َ
اإل ْن َ
َ
ُ

ًًًكماًحثًالرسكؿًً-صمىًا﵀ًعميوًكسمـًً-عمىًأىميةًالعمؿً،كدعاًالمسمميفًإلىً
السعي ًفيًطمبًالرزؽًكاالستمرارًعمىًالعمؿًالصالحًً،ركلًالبخارمًفيًصحيحوً
عفًالمقداـًبفًمعدًيكربًالكندمًعفًالنبي  -صمى ا﵀ عميو وسمم  -قالَ ":ما أَ َك َل
(ٓ)
يح ًفي ًتفضيؿً
َح ٌد َ
اما قَطُّ َخ ْي ًار ِم ْن أ ْ
َن َيأْ ُك َل ِم ْن َع َم ِل َي ِد ِه " ً ،فالحديث ًصر ه
أَ
ط َع ً
ًذلؾًخير ًلوًمفًاألكؿًالذمً
أف
العمؿًكاستحبابوً،كأفًيأكؿًالمسمـًمفًعمؿًيدهً،ك ٌ
ه
يحصؿًعميوًمفًسكاؿًالناسًكاستعطافيـً.لماًيركيوًالبخارمًمفًحديثًأبيًىريرةً
ث المَّ ُو َن ِبيِّا إَِّل َر َعى
"ما َب َع َ
رضيًا﵀ًعنوًعفًالنبيً-صمىًا﵀ًعميوًكسمـً -قاؿَ ً:

ُ( سكرةًاألعراؼً،اآليةًًُِٗ.

ِ)ًًسكرةًالجمعةً،اآليةًًٗ.ًَُ-

ًّ( سكرةًالممؾً،اآليةًًُٓ.

ْ( سكرةًاإلنشقاؽً،اآليةًًٔ.

ٓ)ًًصحيحًالبخارلً،حديثًرقـًًَِِٕ.

~~76

( )
َّ
اىا َعمَى قَ َر ِ
ً،فكؿً
َى ِل َم َّك َة"
ت؟ فَقَ َ
ا ْل َغ َن َم ،فَقَ َ
اريطَ ِأل ْ
ت أ َْر َع َ
ال َن َع ْم ُك ْن ُ
َص َح ُاب ُوَ :وأَ ْن َ
ال أ ْ
األنبياءًً-عمييـًالصبلةًكالسبلـًً-قدًعممك ِّ
اًبكدًأيدييـً،كماًثبتًأنوًعمؿًبالتجارةً.
ُ

البند الرابع  :إحياء األرض الموات "استصالحيا"ً
ًًًيعتبر ًإحياء ًاالرض ًالمكات ًأحد ًاألدكات ًالميمة ًإلعمار ًاألرضً ،كمف ًطرؽً
االستثمارًفيًالشريعةًاإلسبلميةً،فقدًشجع اإلسبلـ عمى إحياء األرض المكاتًأمً
استصبلحيا ،كماًجاءًفيًالحديثًفعف جابر ،أن رسول ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمم
(ٕ)
أرضا ميت ًة فمو فييا أجر وما أ َك ِ
مت العافي ُة منيا فيو لو صدق ٌة"
"من أحيا ً
ٌ
قالَ :
وجعل من حقو تممكيا كما جاء فى رواية عن جابر أن رسول ا﵀ صمى ا﵀ عميو
ٖ
أرضا َم ْيت ًة فيي لو"( ).
وسمم
قال":من أحيا ً
َ
البند الخامس :الزرع

ًًًًًكجينا ًاإلسبلـ ًإلى ًالعمؿ ًعمى ًتكازف ًالبيئة ًمف ًخبلؿ ًإعمار ًاألرض ًكً
إصبلحياً ،كاحياء ًمكاتياً ،كاقامة ًالزرع ًكرعايتو ًكتتبع ًنمكه ًك ًالعمؿ ًعمى ًحمايتوً
لتستفيدًمنوًاألجياؿًالقادمةً.
ًًًًكتتضح ًعن ػ ػ ػ ػ ػاية ًاإلسبلـ ًبالنباتات ًف ػ ػ ػى ًقكؿ ًا﵀ ًعز ًكجؿ ًفى ًكػ ػ ػتابو ًالك ػ ػ ػ ػ ػ ػريـ ًً:
ِِ
﴿ َف ْم َينظُ ِر ِْ
ض
ان َٰ
صبِّا (ٕ٘) ثُ َّم َ
شقَ ْق َنا ْاأل َْر َ
نس ُ
اء َ
ص َب ْب َنا ا ْل َم َ
إلى طَ َعامو (ٕٗ) أ ََّنا َ
اإل َ
ِ
ق
َ
ض ًبا (َ )ٕٛو َزْيتُوًنا َوَن ْخ ًال (َ )ٕٜو َح َد ِائ َ
ييا َحبِّا (َ )ٕٚو ِع َن ًبا َوقَ ْ
شقِّا ( )ٕٙفَأ َ
َنبتْ َنا ف َ
(ْ)
ِ
ِ
اعا لَّ ُك ْم َوِألَ ْن َعام ُك ْم (ٕٖ) ﴾ ً .كعف ًأنس ًبف ًمالؾً
ُغ ْم ًبا (ٖٓ) َوفَاك َي ًة َوأَبِّا (ٖٔ) َّمتَ ً
رضيًا﵀ًعنوًقاؿًً:قال رسول ا﵀  -صمى ا﵀ عميو و سمم" :ما ِم ْن م ٍِ
س
ُْ
سمم َي ْغ ِر ُ
َ
(٘)
إنسان أو بييم ٌة إلَّ كان لو بو صدقة" .
طير أو
ٌ
َغ ْرساً أو َي ْزَرعُ َزْرعاً فيأك ُل منو ٌ
عفًأنسًبفًمالؾًً-رضيًا﵀ًعنوًًً-قاؿًً:قاؿًرسكؿًا﵀ًً-صمىًا﵀ًعميوًكسمـ:
ُ)ًصحيحًالبخارلً،حديثًرقـًًِِِٔ.
ِ)ًمسندًأحمدً،حديثًرقـًًََُْٓ.

ّ)ًسنفًالترمذلً،حديثًرقـًًُّٕٗ.
ْ)ًسكرةًعبسً،اآلياتًًِْ.ًِّ-

ٓ)ًصحيحًالبخارلً،حديثًرقـًًَِِّ.

~~77

ِ
الساع ُة وِفي ي ِد أ ِ
" إِ ْن قَ ِ
س َيا
استَ َ
اع أ ْ
ط َ
َ َ
َحد ُك ْم فَسيمَ ٌة ،فَِإ ِن ْ
وم َحتَّى َي ْغ ِر َ
امت َّ َ َ
َ
َن لَ تَقُ َ
(ٔ)
س َيا" .
َف ْم َي ْغ ِر ْ

البند السادس  :مصطمح التنمية القتصادية فى اإلسالم

يقصدًبوً:التغير الييكمي في المناخًاالقتصادمًكاالجتماع ً،كمفًالمعمكـًأفًاإلسبلـً
يحض ًالطاقات البشرية ًعمى ًالت ًكسع في عمارة األرض ًكالكسب الحبلؿ بأفضؿ
الطرؽ الممكنة في إطار التكازف بيف األىداؼًالمادية ك األىداؼ غير المادية.
 ً إف ًالتنمية ًترتبط ًباالستخداـ ًاألمثؿ ًلممكارد ًاالقتصادية ًكتكفير ًحد ًالكفايةً
ً
كالقضاءًعمىًالفقر.
ً التنمية ًىىً :العمـ ًالذم ًيبحث ًفي ًطرؽ ًالكسب ًكاإلنفاؽ ًعمى ًضكء ًاألحكاـً
كاآلدابًالتيًتضمنتياًشريعةًاإلسبلـ.
 عرفتًالتنميةًاالقتصاديةًبأنياً:عمـًكسائؿًاستخداـًاإلنسافًلسدًحاجاتًالفردً
كالمجتمعًالدنيكيةًطبقناًلمنيجًشرعيًمحددً.
 التنميةًاالقتصاديةًىيً:مجمكعًاألحكاـًكالقكاعدًكالكسائؿًالشرعيةًالمتبعةًلعمارةً
األرضًإشباعًان ًلحاجاتًالمجتمعًاإلنسانىًالدنيكيةًكاألخركيةًكتحقيقناًلعبادةًا﵀ً
تعالىً.
اضًالسابؽًأفًاإلسبلـًعنًرؼًمفيكـًالتنميةًمنذًعيكدًطكيمةً
ىً
ًًًًنخمصًمفًاالستعر
لكنوًعبرًعنياًبمفاىيـًأخرلً،كأفًلوًرؤيةًخاصةًلمتنميةًاالقتصاديةًتنبعًمفًالقيـً
كالضكابط ًكاألحكاـ ًالشرعية ًالتى ًتستقى ًأسسيا ًمف ًالقرآف ًالكريـ ًكالسنة ًالنبكيةً
الشريفةً.
ً

ُ)ًمسندًأحمدً،حديثًرقـًًُُِٖٗ*.
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المراجع:
ٔ -إبراىيم العيسويً،التنميةًفيًعالـًمتغييرً،دارًالشركؽً،طُ.ًَََِ،
ًِ-البحرًالمحيطًفيًالتفسير.
ًّ-المكسكعةًالعمميةًكالعمميةًلمبنكؾًاإلسبلميةً.
ٗ -خورشيدًً:إستراتيجيةًالتنميةًفيًمفيكـًإسبلميً.
٘ -كريمة كريمً ،جودة عبد الخالقً :محاضرات ًفي ًالتنمية ًاالقتصاديةً ،دارً
النيضةًالعربية.ًُٗٗٔ،
 -ٙتقارير التنمية البشريةً،صادرًعفًالبرنامجًاإلنمائيًلؤلمـًالمتحدةً،سنكاتً
مختمفة.
 -ٚمناع خميل القطانً:مفيكـًكمنيجًاالقتصادًاإلسبلمىً.
 -ٛميشيل تودارو :التنميةًاالقتصاديةً،تعريبًدً/محمكدًحسنيً،دارًالمريخً،
ََِٗ.
9- World Bank, World Development report.
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المبحث الثانى
الموارد القتصادية والسكان في العالم اإلسالمي
مقدمة:
الككف ًببل ًإنساف ًيعتبر ًخاليان ًمف ًالمكاردً ،كذلؾ ًألف ًالمكارد ًمقترنة ًباإلنسافً
كحاجاتوً ،كعميو ًفإنو ًالينظر إلى ًما تحتكيو ًالبيئة ًالطبيعية ًمف ًمعطيات ًعمى ًأنياً
مكاردًإالًمفًخبلؿًاستغبلؿًاإلنسافًلياًً،فكمماًتقدـًاإلنسافًفيًالسمـًالحضارمً
كمما ًتعرؼ ًعمى ًكثير ًمف ًالمكارد ًالطبيعية ًالتي ًيحكليا ًبما ًكىبو ًا﵀ ًمف ًعمـً
كتكنكلكجياًإلىًمكاردًاقتصاديةًً.
كتساعد ًدراسة ًالمكارد ًاالقتصادية ًكتكزيعيا ًالجغرافي ًعمى ًمدم ًنجاح ًتكتؿً
اقتصادمًبيفًمجمكعةًمفًالدكؿًمتباينةًفيًمكاردىاًحتيًيتـًالتكامؿًبينياًباإلضافةً
إلىًأنياًتساعدًفيًفيـًكتقديرًقيمةًالتكتبلتًاالقتصاديةًلتحقيؽًعالـًإسبلميًببلً
فقرً.
كمفًالمعركؼًأفًزيادةًعددًالسكافًيؤدمًإلىًزيادةًسرعةًمعدالتًاإلستيبلؾً
بما ًيؤثر ًفي ًرصيد ًالمكاردً ،كيشكؿ ًالمسممكف ًقاعدة ًاستيبلكية ًذات ًأىمية ًمتزايدةً
حيثًيقدر ًقيمةًاستيبلؾًالمسمـ ًلبلقتصادًالرقميًالعالمي ًنحك ً(َُٕ ًمميار ًدكالرً
سنكيا)ًً.
ن

كيتكقعًأفًينمكًبمعدؿًنمكًسنكمًمركبًنسبتوً(ًُٕ)%ليصبحً(ًِٕٕ ًمميارً
دكالرًعاـًََِِ)ً.
نستطيعًأفًندرؾًكيؼًيقكدناًىذاًاالستدالؿًإلىًرؤيةًكاضحةًلمضغطًالمتكقعً
عمىًالمكاردً،ففيًالسكدافً– ًعمىًسبيؿًالمثاؿً– ًنتيجةًاإلفراطًفيًقطعًاألشجارً
تحكلتًمساحات ًكبيرة ًفيًجنكب ًأرض ًالبطانةًإلى ًمناطؽًتغطيياًالحشائشً ،كماً
أدلًاإلفراطًالرعكمًإلىًتدميرًالكثيرًمفًأشجارًالسنطًحكؿًالخرطكـًكأـًدرمافً.
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كتيدؼ ًدراسة ًالمكارد ًاالقتصادية ًإلى ًالتعرؼ ًعمى ًالصكرة ًالعامة ًلمبناءً
االقتصادمًلدكؿًالعالـًاإلسبلميً،كمعرفةًاإلمكانياتًالمختمفةًلدكؿًالعالـًاإلسبلميةً.
ولدراسة المواد القتصادية في العالم اإلسالمي لبد من مناقشة النقاط التالية:

أولً :الموارد الزراعية والسمكية في العالم اإلسالمي:
يشغؿًالعالـًاإلسبلميًمنطقةًتمثؿًقمبًالعالـً،كتمتدًعمىًمساحةًتبمغً)ِّ(ً
مميكفًكـًِ،تمثؿً(ًٓ)%ِّ.مفًجممةًمساحةًالعالـً(ُّٔمميكفًكـِ)ًً.
فاإلمتداد ًالجغرافي ًالكبير ًبيف ً)ٖٔ( ًدائرة ًعرضية ًكأكثر ًمف ً)ََُ( ًخطً
طكؿ ،أتاحًلوًالتنكعًفيًاألقاليـًالطبيعيةًكالمناخيةًكالنباتيةًكالتربةً،مماًانعكسًعمىً
تنكع ًاإلنتاج ًاالقتصادم ًً ،فنجد ًإنتاج ًالمحاصيؿ ًالمدارية ًفي ًاإلقميـ ًاالستكائيً
كالمكسميًً.
باإلضافة ًإلى ًمحاصيؿ ًالمناطؽ ًالمعتدلة ًفي ًمنطقة ًالبحر ًالمتكسط ًككسطً
آسياً،أمًأفًاإلنتاجًالزراعيًفيًدكؿًالعالـًاإلسبلميًيشمؿًمعظـًالمحاصيؿًالتيً
يمكفًزراعتياًعمىًسطحًاألرضًً،حيثًتمثؿًاألراضيًالزراعيةًًحكالىً(ًّ)%ُُ.
مفًمساحةًالعالـًاإلسبلميً،منياًحكالىً)ٖٓٔ(ًألؼًكـًِأراضًمركيةًتشكؿًنسبتياً
(ًُٖ)%مفًاألراضيًالصالحةًلمزراعةً،كيعمؿًبياًحكالىً(ًَٕ)%مفًسكافًالعالـً
اإلسبلمي ًكتحقؽ ًاالكتفاء ًالذاتي ًبنسب ًمتفاكتة ًمف ًالمنتجات ًالزراعية ً(باكستافً
ًٓٗ،%إندكنيسياًَٗ ،%مصرًْٖ ،%الككيت ًًٓ ،)%كماًيعتبرًأكبرًمنطقةًرعيً
فيًالعالـًباحتكائوًعمىًحشائشًالرعيًالطبيعيةًفيًإقميميًالسافاناًكاإلستبسً،كيضـً
االقتصادمًكالمختمطًً،كتبمغًمساحةًأراضيًالمراعيً(ًَٖٔ
ً
أنماطًالرعيًالتقميدمًك
مميكفًىكتار) ،أمً(ًٔ)%ِٓ.مفًمساحةًالعالـً،كمساحةًأراضيًالغاباتً(ًْٖٕٗ.
مميكف ًىكتار) ًأم ً(ًُّ )%مف ًمساحة ًالغابات ًفي ًالعالـً .كتتنكع ًمصادر ًالمياهً،
أنيارً،مياه ًجكفيةً ،أمطار ،كبوًبعضًأحكاض ًأنيارًذات ًأىميةًمنيا ًحكض ًنيرً
النيؿ ،حكضًنيرمًدجمةًكالفراتً،حكضًنيرًالسند ،حكضًنيرًالنيجر ،كىذاًيؤدمً
بدكرهًإلىًتشكيؿًأساسًاقتصادمًمتنكعًيتيحًفرصةًالتكامؿًاالقتصادمًبيفًأرجاءً
العالـًاإلسبلميً.
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وفيما يمي أىم اإلنتاج الزراعي وتوزيعو عمى مستوي دول العالم اإلسالمي :
ينتج ًالعالـ ًاإلسبلمي ً(ّٓٔ ًمميكف ًطف) ًمف ًالحبكب ًالغذائيةً ،أم ًحكالىً
(ًُْ )%مف ًإجمإلى ًاإلنتاج ًالعالمي ًمف ًالحبكب ًالغذائية ً(ِٖٓٔ ًمميكف ًطف)ً
كتشمؿًالقمحًكاألرزً،الذرةً،الشعيرً،الدخفًً.
كأىـ ًالدكؿ ًاإلسبلمية ًالمنتجة ًلمحبكب ًالسكدافً ،تركياً ،باكستافً ،كازاخستافً،
إندكنيسياً،النيجرًً

كيعتبرًالقمحًمفًأىـًالحبكبًالغذائيةًفيًمعظـًببلدًالعالـًاإلسبلميً،كالغذاءً
الرئيسيًلمغالبيةًالعظميًمفًسكانوً،كقدًبمغًإنتاجًالعالـًاإلسبلميًمنوً(ًَُّمميكفً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
طف)ًبنسبةًًًُٕ%مفًجممةًاإلنتاجًالعالميً(ًّٕٔمميكفًطف).
كأىـ ًالدكؿ ًالمنتجة ًلمقمح ً( ًباكستاف ً(ًَِ ،)%تركيا ً(ًٖ ،)%ُٓ.كازخستافً
(ًٓ،)%ُُ.إيرافً(ًٓ،)%ٖ.مصرً(ًٗ،)%ٔ.أكزبكستافً(ًّ،)%ٓ.أفغانستافًأمً:
(ًّ)ً)%ٓ.مفًجممةًالعالـًاإلسبلميً(ً.شكؿًرقـًُ)ً
كينتجًالعالـًاإلسبلميًحكاليً(ًٕٗ)%مفًالمحاصيؿًالنقديةًمفًإجماليًالناتجً
ً
العالمي ًمثؿ ًالقطف ًكالمطاط ًكالجكتً ،كأىـ ًالدكؿ ًالمنتجة ً(باكستافً ،كازاخستافً،
تركياً،السكداف)ً.
كينتج ً(ًٕٓ )%مف ًإجمالي ًالناتج ًالعالمي ًمف ًالكاكاك ً(إندكنسياً ،ماليزياً،
نيجيرياً،الكاميركف)ً.
كً(ًُّ)%مفًالناتجًالعالميًمفًالبفً(إندكنسياً،الكاميركفً،اليمفً،إثيكبياً)ً
(ًٓٔ)%مفًالتمكرً(السعكديةً،مصرً،الجزائرً،العراؽ)ً)%ُُ(ً،مفًقصبًالسكرً
(إندكنسياً ،مصرً ،بنجبلدشً ،السكداف)ً ،كينتج ًأيضا ًمحاصيؿ ًأخرل ًمثؿ ًزيتً
النخيؿً ،السمسـً ،جكز ًاليندً ،الفكؿ ًالسكداني ًكغيرىاً ،كمع ًىذا ًلـ ًيحقؽ ًالعالـً
اإلسبلمي ًاالكتفاء ًالذاتي ًمف ًالمحاصيؿ ًالزراعية ًألسباب ًأبرزىا ًانخفاض ًنسبةً
استخداـ ًاألراضي ًالصالحة ًلمزرعة ًً ،مثاؿ ًذلؾ ًدكلة ًالسكداف ًجميع ًأراضييا ًذاتً
عًمنياًسكل ً(ًَُ)%فقطًمعًكفرةًالمياهًكاعتمادًالزراعة
ً
خصكبةًعاليةًكلكنياًالتزر
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عمىًمحصكؿًكاحدًأكًاثنيفًفيًكثيرمفًالدكؿًكاستخداـًاألساليبًالتقميديةًفيً
الزراعةً.
كىناؾ ًمناطؽ ًذات ًإمكانات ًىائمة ًفي ًالزراعة ًمنيا ًمنطقة ًالجميكرياتً
اإلسبلميةًفيًآسياًالكسطيً،المساحةًالمزركعةً(ُُٕ)ًمميكفًفدافً،كعددًالسكافً
حكالي ً(َٔ) ًمميكف ًنسمةً ،كاذا ًقارنا ًذلؾ ًبحالة ًمصر ًحيث ًعدد ًالسكاف ًأكثرمفً
ً
(ٖٗ)ًمميكفًنسمةً،بينماًالمساحةًالمزركعةًالًتتجاكزًثمانيةًمبلييفًفدافً.
العالـ ًاإلسبلمي ًقادر ًبمكارده ًاالقتصادية ًأف ًيكتفي ًذاتيا ًفي ًإنتاج ًالغذاءً
كالمشكمةًليستًمشكمةًمكاردًاقتصاديةً،كانماًمشكمةًسياساتًاقتصاديةًً.
فالمممكة ًالعربية ًالسعكدية ًمع ًماىك ًمعركؼ ًعنيا ًمف ًحيث ًمشاكؿ ًالمناخً
كالمياهًكاألرض ًالصالحةًلمزراعةً،فإنياًأصبحتًمصدرةًلمقمح ًكذلؾًباتباعًسياسةً
اقتصاديةًصحيحةًًً.
كتطؿًمعظـًدكؿًالعالـًاإلسبلميًعمىًكجياتًبحريةًطكيمةً،كالتيًتبدأًمفً
المحيط ًاألطمنطي ًفي ًالغرب ًكحتي ًبحر ًالصيف ًالجنكبي ًالمتصؿ ًبالمحيط ًاليادمً
شرقنا ًكالبحر ًالمتكسط ًكاألسكد ًكاألحمر ًكالخميج ًالعربي ًكالمحيط ًاليندمً ،باإلضافةً
إلىًالعديدًمفًاألنيارًكالبحيراتًالداخميةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.

كتنتجًً(ًٓ)ُٕ.مميكفًطفًمفًاألسماؾًبنسبةً(ًٔ)%ُّ,مفًجممةًاإلنتاجً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ًًً.
العالميً(مفًمصايدًالعالـًًًُِٖٖ.مميكفًطفًسنكياً)
كتأتي ًإندكنسيا ًفي ًالمرتبة ًاألكلي ًفي ًدكؿ ًالعالـ ًاإلسبلمي ً(ًّ،)%ّْ.
ًحكالي ً(ٔ ًمميكفًطف)ً،كىذاًاإلنتاجًضئيؿً
تبةًالثالثةًعالمياًحيثًتنتجًسنكيان ً
كالمر
ن
أماـًاإلمكانياتًالتيًتمتمكياًدكؿًالعالـًاإلسبلميًالستغبلؿًالثركةًالسمكيةً،كترتبً
عمى ًذلؾ ًانخفاض ًنصيب ًالفرد ًفي ًالعالـ ًاإلسبلمي ًمف ًاألسماؾ ً(ًّ ٖ.كجـً
/السنة)ً،فيًالكقتًالذمًيصؿًفيوًمتكسطًنصيبًالفردًفيًالعالـً(ُِٔ.كيمكًجراـًً/
ًً.
سنةً)ً
ً
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ثانيا :موارد المعادن والطاقة في دول العالم اإلسالمي :
ً

ُ) ًتتعدد ًالمعادف ًفي ًدكؿ ًالعالـ ًاإلسبلميً ،منيا ًالتي ًتـ ًاكتشافيا ًكمنيا ًاليزاؿً
مطمكر ًتحت ًسطح ًاألرض ًً ،كينتج ًخامات ًكثيرة ًأىميا ًالحديد ً(ًٓ)%
نًا
(مكريتانياً ،الجزائرً ،تركياً،مصرً ،ك(ًُِ )%مف ًالفكسفات ً(تكنس ًً ،األردف ًً،
السنغاؿً ،الجزائرً ،مصرً ،سكرياً ،المغرب)ً ،ك(ًُٓ )%مف ًالبككسيت ً(غينياً،
إندكنسياً،ماليزيا)ً،الكركـً(ُٗ(ً)%إيرافً،تركياً،باكستافً،كازاخستافً،ألبانيا)ً،
القصدير ً(ٔٓ(،)%ماليزياً ،إندكنسياً ،إيرافً ،تركياً ،نيجيريا)ً ،النحاس ً(ًُِ)%
(كازاخستافً ،إندكنسياً ،أكزبكستافً ،تركيا)ً ،الذىب ً(ُْ(ً )%كازاخستافً،
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
قيرغيزستافً،أكزبكستافً)ًمفًجممةًاإلنتاجًالعالمي
ِ)ًتتنكعًمصادرًالطاقةًفيًدكؿًالعالـًاإلسبلميً،كيعتبرًالبتركؿًأىـًمكاردًالطاقةً
كتتضاءؿ ًأىمية ًمصادر ًالطاقة ًاألخرل ًبجانبوً ،حيث ًتعتمد ًعميو ًالحضارةً
يكميا ًمف ًالنفط ًالخاـً
الغربيةً ،كينتج ًالعالـ ًاإلسبلمي ً(ًْ )ّٓ.مميكف ًبرميؿ ً /ن
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
مميكفًبرميؿًً/يكمياً)
حكالىًًّْ%مفًاإلنتاجًالعالميً(ًُّٖ.
ً
ن

احتمت ًالمممكة ًالعربية ًالسعكدية ًالمركز ًاألكؿ ًبنسبة ً(ًٖ )%ِٖ.ثـ ًالعراؽً
(ًّ،)%ُُ.الككيتً(ًٗ،)%إيرافً(ًٗ،ً)%ٖ.اإلماراتً(ًٖ،)%كازاخستافً(ًٖ)%ْ.
مفًإنتاج ًالدكؿ ًاإلسبلمية(ً،جدكؿًرقـ ًِ) ًًكقد ًبمغًإنتاج ًالدكؿًالعربية ًمف ًالنفطً
مميكفًبرميؿ/يكميا)ً،ساىمتًبنسبةً(ًَّ)%مفًإجمالي ًإنتاجًالعالـً
الخاـً(ًْ ِْ.
ن
مف ًالنفط ًالخاـً ،كتعد ًنيجيريا ًأكبردكلة ًمنتجة ًفي ًأفريقيا ً(ًّ )%ْ.ثـ ًالجزائرً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
(ًْ)%ّ.ثـًيقؿًاإلنتاجًفيًباقيًالدكؿً

ًبحكالي ً(ًٓٔ )%مف ًاحتياطي ًالنفط ًالعالميً
كتزخر ًأراضي ًالعالـ ًاإلسبلمي ً
(ًٓ ُْْٗ.مميار ًبرميؿ) ًً ،كقد ًشكمت ًاحتياطيات ًالدكؿ ًالعربية ً(ًْ ُٕٔ.مميارً
برميؿ)ًأمً(ًْ)%ْٗ.مفًاالحتياطيًالعالميًمفًالنفطًالخاـً،كأفًنسبةً(ًٓ)%ِٗ.
مف ًاالحتياطي ًالمؤكد ًيتركز ًفي ًخمس ًدكؿ ًعربية ً ًالسعكدية ً)ًِ ،(%ّٕ.مفً
إجمإلى ًاحتياطي ًالدكؿ ًالعربية ًك(ًِ )ُٖ.مف ًاحتياطي ًالعالـ ،العراؽ ً)ًٖ،(%َِ.
الككيتً)ًِ،(%ُْ.اإلماراتً)ًٕ،(%ُّ.ليبياً)ًٖ،(%ٔ.كتشغؿًكازاخستافًالمركزً
ً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
العاشرًفيًالعالـًمفًاحتياطيًالنفطًًبنسبةً)ًُ(%ِ.مفًاالحتياطيًالعالمي.
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مميكفًبرميؿًيكمياً)ًًً.
كقدًبمغتًالصادراتًالنفطيةًلمعالـًاإلسبلميً(ًًِّْ.
ن

لـًاإلسبلميًمفًالغازًالطبيعيًحكالىً)ًُِِٕ.مميارمترًمكعب)ًأمً
ً
كينتجًالعا
ً
بنسبة ً)ًٔ (%ُٗ.مف ًجممة ًاإلنتاج ًالعالمي ً(ًْ َّٖٔ.مميار ًمتر ًمكعب) ً ،كأكثرً
مفًًّٓ%مفًاحتياطيًالغازًالطبيعيً(ًَُٔٓ.تريميكفًمترًمكعب)ًً،كيبمغًإنتاجً
الدكؿًالعربيةً)ًٖٕٓٗ.مميارمترًمكعب)ًً،أمً)ًٖ(%ُٓ.مفًاالحتياطيًالعالميًً.
احتمت ًإيراف ًالمركز ًاألكؿ ًفي ًاإلنتاج ً(َُٗمميار ًمتر ًمكعب) ًبنسبةً
)ًّ،(%ِٔ.ثـًقطرً(ًُٕٔمميارًمترًمكعب)ًبنسبةً(ًُ،(%ِّ.الجزائرً(ًٕٗمميارً
مترًمكعب)ًبنسبةً)ًْ،(%ُّ.السعكديةً(َٗ ًمميارًمترًمكعب)ًبنسبةً)ًٓ(%ُِ.
مف ًإنتاج ًالعالـ ًاإلسبلميً ،كقد ًدخمت ًمصر ًحديثان ًضمف ًالدكؿ ًالمنتجة ًكالمصدرةً
لمغاز.
أسيمت ًالدكؿ ًالعربية ً(ًٖ ً ْٓ.تريميكف ًمتر ًمكعب) ًبنسبة ً(ًٖ )%ِٕ.مفً
االحتياطي ًالعالمي ًلمغاز ًالطبيعي ً(ًٗ ُٗٔ.تريميكف ًمتر ًمكعب) ًً ،احتمت ًقطرً
المركز ًاألكؿ ًبنسبة ً(ًُٔ ،ً )%مف ًإجمالي ًصادرات ًالدكؿ ًالعربية ًً ،تمييا ًالجزائرً
(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًٔ. ً)%ِٔ.
كفيًالكقتًالذمًتعدًفيوًالعديدًمفًدكؿًالعالـًاإلسبلميًمفًأغنيًبمدافًالعالـً
فيًمصادرًالكقكدًاألحفكرمً،فإفًدكؿًالعالـًاإلسبلميًغنيةًبمصادرًالطاقةًالجديدةً
كالمتجددةً ،أىميا ًالطاقة ًالمائيةً ،الطاقة ًالنككيةً ،الطاقة ًالشمسيةً ،طاقة ًالرياحً،
الطاقةًالمنبعثةًمفًباطفًاألرضً،الكتمةًالحيكيةً(البيكجاز)ًً.
عمماًبأفًالطاقاتًالمتجددةًمفًالشمسًكالرياحًفيًالصحراءًاإلسبلميةًتكفرً
ن
طاقةًتكازمًمبلييفًالبراميؿًمفًالنفطًخبلؿًاألعكاـًالمقبمةً،كىيًقادرةًعمىًمكاجيةً
المشاكؿًاالقتصاديةًفيًحاؿًاالستفادةًالمثمى ًمنياً،خاصةًفيًظؿًماًيتعرضًلوً
العالـًمفًصراعًعمىًالطاقةًالتقميديةًً.
كتستغؿًالعديدًمفًالدكؿًالتيًيتكفرًلديياًمصادرًمائيةًالطاقةًالكيركمائيةًفيً
تكليدًالكيرباءً،مثؿ(ً:مصر،العراؽً،لبنافً،سكرياً،تكنسً،المغربً،تركيا)ًكاإلمكاناتً
المتاحةًلبعضًىذهًالدكؿ ًأعمىًبكثيرًمفًالطاقةًالتيًيكلدىاًىذاًالمصدرً(ً.يحكزً
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العالـ ًالعربي ًعمى ًَّٓ ًبميكف ًمتر ًمكعب ًمف ًالمكارد ًالمائيةً ،التي ًاليستفاد ًمنياً
سكلً(ًٔ)%ْٖ.مفًإجمإلىًالكمية)ً.

 ًدكؿ ًالعالـ ًاإلسبلمي ًغنية ًباإلشعاع ًالشمسيً ،حيث ًيقع ًجزء ًكبير ًمنياًضمفًماًيسمىًبحزاـًالشمس(ًً،شكؿ ًرقـًّ)ًفعمىًسبيؿًالمثاؿًيتجاكزًاإلشعاعً
ًحكالي ً(ٕ ًكيمككاتً
الشمسي ًالمباشرفي ًدكؿ ًالشرؽ ًاألكسط ًكشماؿ ًأفريقيا ً
/ساعة/مترمربع/يكـ)ً ،كتصؿ ًعدد ًساعات ًسطكع ًالشمس ًفى ًىذه ًالمناطؽ ًإلى ًماً
ًسنكيا)ً ،كيقدر ًمتكسط ًما ًتتمقاه ًدكؿ ًالخميج ًالعربى ًمفً
يتجاكز ً(َََْ ًساعة
ن
يًحكالي ً(ًٔ ٕ,كيمككات/ساعة/مترًمربع/يكـ)ً،كقدًقامتًبإنشاءًعدةً
اإلشعاعًالشمس ً
محطات ًتعمؿ ًبالطاقة ًالشمسية ًلتحمية ًالمياه ًكتكليد ًالكيرباءً ،كتأتى ًاإلمارات ًفىً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
المركزًاألكؿًفىًاستخداـًالطاقةًالكيركضكئيةً(بقدرةًمركبةًتبمغًًِِٓ.ميجاًكات)ً
كقدًتبيفًمفًدراسةًالقياساتًالمختمفةًلسرعةًالرياحً،أفًطاقةًالرياحًفيًدكؿً
العالـ ًاإلسبلمي ًتتكفر ًبسرعات ًقابمة ًلبلستخداـ ًاالقتصادمً ،حيث ًيتراكح ًالمتكسطً
السنكم ًلسرعةًالرياح ًبيف ً(ًْ ُُ-متر/ثانية) ً،كىيًأنسبًالجياتًصبلحيةًلتكليدً
الكيرباءًمفًطاقةًالرياحًكاستخدامياًفيًضخًالمياهً،كتأتيًالمغربًفيًالمركزًاألكؿً
فيًاستخدامياًكمصدرًلمطاقةًالكيربائية(ً،الطاقةًالمركبةًبيإًًٓٗميجاكات)ً.
 ًكما ًتممؾ ًدكؿ ًالعالـ ًاإلسبلمي ًاحتياطي ًكبير ًمف ًاليكرانيكـً ،كتحتؿًألؼًطف/سنكيا)ًً.كيمتمؾً
كازاخستافًالمركزًاألكؿًعالميانًفيًإنتاجًاليكرانيكـً(ًُِٔ.
ن
الكطف ًالعربي ًما ًبيف ً(ًّّ ٔٓ-ألؼ ًطف) ًمف ًمصادر ًاليكرانيكـً ،كباستخبلصًً
سنكيا)(ًً.شكؿًرقـًْ)ً
اليكرانيكـًمفًالفكسفاتًالعربيًالًيقؿًعفً(ُّٕٖ ًطفً ً /ن
ً
حيثًيكجدًاليكرانيكـًفيًالجزائرًكالصكماؿً،مصرً،المغربً،السكدافًكغيرىا.
الكتمة الحيوية:
يقصد ًبيا ًإنتاج ًالكقكد ًمف ًالمخمفات ًالزراعية ًكالحيكانية ًكفضبلت ًقمامةً
المدفً،كاستخدامياًكمصدرًلمطاقةًً،كتقدرًكميةًالمخمفاتًالزراعيةًفيًالدكؿًالعربيةً
حكالى ً ً(ََٓ ًمميكف ًطف/سنة) ً،مخمفات ًالتصنيع ًالزراعي ًالغذائي ً(ًٓ ُْ.مميكفً
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طف/سنة)ً ،كمخمفات ًصناعة ًاأللباف ً(ًٓ ّ.مميكف ًطف/سنة) ًً ،مخمفات ًاإلنتاجً
الحيكانيًكاألسماؾً(ًًْٓ.مميكفًطف/سنة)ً.

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

كتتنكع ًالطاقة ًالمنبعثة ًمف ًباطف ًاألرض ًفي ًأنحاء ًمختمفة ًمف ًدكؿ ًالعالـً
اإلسبلميً،كيظيرًىذاًالنكعًمفًالطاقةًأحياناًبصكرةًحيةًعندًثكرافًالبراكيفً،كفيً
صكرةًبخارًماءً،كمياهًساخنةًفيًالينابيعًالحارةً،مثاؿًذلؾًتتركزًالطاقةًالباطنيةً
عمىًساحؿًالبحرًاألحمرًحكؿًخميجًالس ًكيسًفيًمصرً،كفيًاليمفًيكجدًمصادرً
ًمحتكل ًمتكسط ًالح اررة ًحيث ًتكجد ًالصخكر ًالبركانية ًفيً
ً
لمح اررة ًاألرضية ًذات
منطقتي ًىمداف ًشماؿ ًصنعاءً ،كبني ًذمار ًكدىاعً ،كتشتير ًجباؿ ًالمس ًكأسييؿً
بحماماتًالبخارًالطبيعيةً،كفيًاألردفًتكجدًعمىًشكؿًينابيعًحارةً،كيمكفًالقكؿًبأفً
ىذه ًالمناطؽ ًتستغؿ ًألغراض ًالسياحة ًأك ًاالستشفاء ًفقط ًكليس ًىناؾ ًمشاريعً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
الستغبللياًفيًتكليدًالكيرباءً.
وبناء عمى ما سبق وما ورد فى الفصل األول فإنو يمكننا تقسيم العالم
اإلسالمي إلى أربعة مستويات اقتصادية لدول العالم اإلسالمي عمى النحو التالى:
-

دكؿًمتقدمةًصناعياًمثؿًماليزياً،إندكنسياً،تركياً،إيرافً،باكستافً.
ن
دكؿًغنيةًاقتصادياًمثؿًالسعكديةً،اإلماراتً،قطرً،الككيتً،البحريفً،عمافً،
ن
ليبياً،بركنامً.
دكؿًناميةًعمىًطريؽًالتقدـًمثؿًمصرً،المغربً،الجزائرً،تكنسً.
دكؿًفقيرةًمثؿًساحؿًالعاجً،جيبكتيً،الجابكفً،غينياً،ماليً،النيجرًًً.

يصؿًعددًسكافًدكؿًالعالـًاإلسبلميًًٖ ُ.مميارنسمةًأمً(ًِْ)%مفًسكافً
العالـً(ًٓ ٕ.مميارًنسمة)ً،كمفًالمقدر ًارتفاع ًعدد ًالمسمميفًفيًالعالـ ًبحمكؿًعاـً
ً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
(ََِّ)ًليصؿًإلىً(ًِِ.مميارًنسمة)ً
متكسطًالدخؿًالقكميًلمفردًفيًالدكؿًاإلسبلميةًيتراكحًبيفً(ًََََََُٖٔ-
دكالرً/سنة)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
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بينما ًنصيبيـ ًمف ًالناتج ًالمحمي ًاإلجمالي ًالعالمي ً(ٔ(،ً )%ُِ.يقدر ًالناتجً
المحميًاإلجمالي ًلدكؿًمنظمةًالتعاكفًاإلسبلميًنحكً(ًٕ َُ.تريميكفًدكالر)ً،يعادؿً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
(ًٔ)%ُِ.مفًالناتجًالمحميًاإلجماليًالعالميً(ًْٖٖ.تريميكفًدكالرً)ً.

ففي ًقائمة ًالدكؿ ًاألكثر ًسكانان ًبالعالـ ًتكجد ًأربع ًدكؿ ًإسبلمية ًضمف ًالعشرً
الكبارً ،كيزيد ًالعدد ًإلى ًسبع ًدكؿ ًضمف ًالعشريف ًالكبار ًسكانيان ًفي ًالعالـ ًً ،حيثً
تأتي ًإندكنيسيا ًفي ًالمركز ًالرابع ًبنحك ً(ِٓٔ ًمميكف ًنسمة)ً ،باكستاف ًفيً
المركزالسادسًبنحكً(َِٗ ًمميكفًنسمة)ً،نيجيرياًالمركزًالسابعً(ُْٗمميكفًنسمة)ً،
بنجبلدشًالمركز ًالثامفً،مصرًالمركزًالرابعًعشرً،إيرافًالسابعًعشرً،تركياًالثامفً
عشرً،بينماًالًتكجدًأيةًدكلةًإسبلميةًفيًقائمةًالعشرًالكبارًمفًحيثًالناتجًالمحميً
دكلياً،حيثًجاءتًإندكنسياًفيًالمركزًالسادسًعشرً،كتركياًالسابعًعشرً،
اإلجماليً ن
السعكدية ًفي ًالمركز ًالعشريفً ،أم ًأف ًىناؾ ًثبلث ًدكؿ ًإسبلمية ًضمف ًالعشريفً
األكائؿًفيًالناتجًمقابؿًسبعًمراكزًضمفًالعشريفًالكبارًفيًالسكافً،بينماًتتكاجدً
أربع ًدكؿ ًاسبلمية ً(إندكنسياً ،بنجبلدشً ،باكستافً ،نيجيريا) ًضمف ًالعشر ًالكبارً
بالعالـًمفًحيثًقكةًالعمؿًليصؿًالعددًلخمسًدكؿًضمفًالعشريفًاألكائؿًبإضافةً
تركياًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
كتضمنت ًقائمة ًالعشريف ًاألكائؿ ًفى ًمؤشر ًالتنافسية ًالدكلية ًلعاـ ًَُِٕ(ُ)ً
دكلتيفًإسبلميتيفًىماًاإلماراتًكقطرً(ًْْ%مفًالصادراتًنفط)ً،كتحتؿًالصادراتً
البتركلية ًمكاف ًالصدارةً ،حيث ًتتكاجد ًست ًدكؿ ًإسبلمية ًضمف ًالعشر ًالكبارً
بصادراتًخاـًالبتركؿًً.
احتمت ًالسعكدية ًالمركز ًاألكؿً ،العراؽ ًالثالثً ،اإلمارات ًالخامسً ،الككيتً
السادسًً،إيرافًالسابعً،نيجيرياًالمركزًالتاسعًً.

1

) األمم المتحدة  ،تقرير التنمية البشرية في العالم WORLD POPULATION DATA SHEET ,2018 .
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كتضمنت ًقائمة ًالعشريف ًاألكائؿ ًأربع ًدكؿ ًأخرل ًىى ًكازاخستافً ،سمطنةً
عمافً،الجزائرً،أذربيجافًً.

أما ًقائمة ًالعشر ًالكبار ًبصادرات ًالغاز ًالطبيعى ًفتضمنت ًأربع ًدكؿً ،قطرً
المركز ًالثانىً ،الجزائر ًالمركز ًالسابعً ،تركمانستاف ًالمركز ًالثامفً ،ماليزيا ًالمركزً
العاشر ًكأضيؼ ًليـ ًفى ًقائمة ًالعشريف ًالكبارًخمس ًدكؿ ًأخرل ًإندكنسياً ،نيجيرياً،
اإلماراتً،أكزبكستافً،كازاخستافًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.

كبمغ ًحجـ ًالتجارة ًلمدكؿ ًاإلسبلمية ً(ًٖ ِ.تريميكف ًدكالر)ً ،بنسبة ًًٖ %ٖ,مفً
احدا ًاحتبلؿً
ياًكيانا ًاقتصادنيا ًك نً
نً
التجارةًالسمعيةًالدكليةً،كمفًالممكفًفىًحالةًتجمع
المركزًالثالثًدكليان ًبعدًالكالياتًالمتحدةً،كالتيًبمغتًتجارتياً(ًٕ ّ.تريميكفًدكالر)ً،
كالصيفًالتىًبمغتًتجارتياً(ّ ًتريميكفًكٖٓٔمميارًدكالر)ً،كمعًتنكعًمنتجاتًالدكؿً
اإلسبلميةًتزدادًالحاجةًلزيادةًنسبًالتجارةًبينياً،حيثًبمغتًنسبةًالصادراتًالبينيةً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
(ًُِ)%كالكارداتًالبينيةً(ُٗ.ً)%
يتضح ًمما ًسبؽ ًأف ًالمكارد ًاالقتصادية ًلمعالـ ًاإلسبلمي ًكافرة ًكمتنكعةً ،معً
األخذًفيًاالعتبارًإمكانيةًقياـًسكؽًإسبلميةًمشتركةًيحقؽًمنافعًالدكؿًاألعضاء،
لمكصكؿًإلىًاالكتفاءًالذاتيًالذمًيساىـًفيًاستقبلليةًالقرارًالسياسيًكاالقتصادم.
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جدول (ٔ)
أىم الدول المنتجة لمقمح فى دول العالم اإلسالمي عام ٕٓٔٛم
الدولة

اإلنتاج
مميون طن

%

باكستاف

26

24.9

تركيا

20.6

19.8

كازاخستاف

15

14.4

إيراف

11.1

10.6

مصر

9

8.6

أكزبكستاف

6.9

6.6

أفغانستاف

4.6

4.4

العراؽ

3.1

3.0

سكريا

2.9

2.8

المغرب

2.7

2.6

الجزائر

2.4

2.3

الجممة

104.3

% 100

المصدر  :األمم المتحدة  ،منظمة األغذية والزراعة  ،قاعدة البيانات اإلحصائية  ،الكتاب السنوى
لإلحصاءات الزراعية  ٕٓٔٛ ،م
( )FAO STATروما  ،مارس  ٕٜٓٔم

~~91

شكل (ٔ)

ً
ً
ً
ً
ً
ً
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جدول (ٕ)
التوزيع الجغرافى ألىم الدول المنتجة لمنفط الخام فى العالم اإلسالمي عام ٕٓٔٛ
الدولة
السعكدية
العراؽ
الككيت
إيراف
االمارات
ليبيا
كازاخستاف
نيجيريا
الجزائر
عماف
أذربيجاف
أندكنيسيا
ماليزيا
قطر
مصر
باكستاف
السكداف

الدولة
تركمانستاف
غينيا
تكنس
تشاد
سمطنةًبركنال
أكزبكستاف
البحريف
تركيا
سكريا
ألبانيا
النيجر
مكريتانيا
المغرب
بنجبلدش
األردف
طاجاكيستاف
الجممة

برميل/يوم
10250000
4136000
3220000
3188000
2820000
2500000
1746000
1476000
1171000
1008000
876000
847000
668000
639000
582000
496000
255000

برميل/يوم
235000
227000
150000
115000
113000
85000
64000
61000
33000
21000
20000
6000
5100
4800
200
200
37018300

المصدر  :األمم المتحدة  ،شبكة الحصاءات  ،حولية إحصاءات الطاقة  ،نيويورك  ،يناير
 ٕٓٔٛم.
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شكل (ٕ)
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

التكزيعًالجغرافىًلدكؿًالعالـًاإلسبلمي
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شكل (ٖ)
شكل (ٖ) توزيع اإلشعاع الشمسى فى العالم اإلسالمي

شكل (ٗ  -أ) مناطق إنتاج اليورانيوم في العالم اإلسالمي عام ٕٓٔٚم
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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شكل (ٗ  -ب) احتياطى اليورانيوم في العالم اإلسالمي عام ٕٕٔٓ م
ً
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المراجع العربية:
ٔ -األمم المتحدة ًً،شعبةًاالحصاءاتً،حكليةًإحصاءاتًالطاقةً،نيكيكرؾً،ينايرً
َُِٖ.
ًِ -الجمعية األوروبية لمطاقة النووية ًً ،التقرير ًاإلحصائي ًالسنكم ًً ،النمسا ًً،
فبرايرًًَُِٖ.
ٖ -الييئة العربية لمطاقة الذريةً ،الذرة ًكالتنمية ًً ،نشرة ًعممية ًفصمية ًً ،المجمدً
التاسعًعشرً،العددًالرابعًًً،تكنسًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًََِٕ،
ٗ -صبري حمد ً:العالـًاإلسبلميًالمعاصرً(دراسةًجغرافيةً)ًدارًالفكرًالعربيً،
القاىرة.ًًًَََِ،
٘ -صندوق النقد العربيً ،جامعة ًالدكؿ ًالعربيةً ،التقرير ًاالقتصادم ًالعربيً
المكحدً،مارسًًَُِٖ.

 -ٙالمجيد المحجوبً ،مسقبؿ ًالطاقة ًالنككية ًفي ًالدكؿ ًالعربيةً ،مؤتمر ًالطاقةً
العربيًالعاشرًًِّ–ًًُِ،ديسمبرًً،أبكظبيًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًَُِْ.

ًٕ-فاطمة مصطفي سعدًً:نحكًإستراتيجيةًقكميةًلتنميةًمصادرًالطاقةًًالبديمةًفيً
العالـ ًالعربي ًً ،مؤتمر ًالتنمية ًكالبيئة ًكالسكاف ًفي ًالعالـ ًاإلسبلمي ًرابطةً
الجامعاتًاإلسبلميةًًُٓ-ُّ،ديسمبرًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًَُِٔ.
 -ٛاألمم المتحدة ً،إدارة ًالشؤكف ًاالقتصادية ًكاالجتماعية ًً ،شعبة ًاالحصاءات ًً،
العددًًِْ،السمسمةًًًٕ،نيكيكرؾًً،مايكًًًًَُِٖ.
 -ٜمنظمة األغذية والزراعة (الفاو)ً ،األمـًالمتحدةًً،قاعدةًالبياناتًاإلحصائيةً،
ًًًَُِٖ،الكتابًالسنكمًلئلحصاءاتًالزراعيةًً،ركماًً،مارسًًَُِٗ.
ٓٔ -منظمة األقطار العربية المصدرة لمبترول (أوبك ) ًً ،التقرير ًاالقتصادمً
العربيًالمكحدً،التقريرًالشيرمً،بنؾًالمعمكماتً،ديسمبرًًًًًَُِٓ
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ٔٔ -منظمة األقطار العربية المصدرة لمبترول ( أوبك ً) ًً ،التقرير ًاالحصائيً
السنكمًً،الككيتًً،مايكًًَُِٖ

ٕٔ -منظمة التعاون اإلسالمي ً ً،مركز ًاألبحاث ًاإلحصائية ًكاالقتصادية ًلمدكؿً
اإلسبلميةً،فبرايرًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًَُِٖ.
ٖٔ -منظمة التعاون اإلسالمي ًً ،مركز ًاألبحاث ًاالحصائية ًاالقتصادية ًلمدكؿً
اإلسبلميةً ،كضع ًالطاقة ًفي ًمجمكعة ًالدكؿ ًالثمانية ًاإلسبلميةً ،التقريرً
السنكمً،فبرايرًَُِٖ.
ٗٔ -منظمة التعاون اإلسالميً ،تقرير ًاالمانة ًالعامة ًً ،الدكرة ًالرابعة ًكالثبلثيفً
الجتماع ًلجنة ًالمتابعة ًالمنبثقة ًعف ًالمجنة ًالدائمة ًلمتعاكف ًاالقتصادمً
كالتجارمً،أنقرةً،ًَُ-ًٗ،مايكًًًًًَُِٖ.
٘ٔ -وزارة القتصاد ،دراسةًقطاعًاالقتصادًاإلسبلميً،إدارةًالتخطيطًكدعـًالقرارً،
قاعدةًبياناتًمركزًدبيًلتطكيرًاالقتصادًاإلسبلميً،اإلماراتًالعربيةًالمتحدةً،
يكنيكًًَُِٔ
المراجع األجنبية:
1- ًGmarmulla, FAO,In land Water Resource and Aquaculture Service ,
Based on FAO Fisheries , Technical paper No 419, 2018.
2- Islamic Development Bank Key Development Indicators for The IDB
Member countries Statistical Year Book NO.37 may 2018.
3- UN. Statistical of World Energy 2018.
4- Pew Research Center, Regional Distribution of Muslims, Retrieved 2911-2018
5- World Bank, Enter Prise Surveys, Online Data Base April,ً2018.
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المبحث الثالث
الموارد المائية والسكان في العالم اإلسالمي
مقدمة:
ينيج ًىذا ًالمبحث ًدراسة ًالمكارد ًالمائية ًكالسكاف ًفي ًدكؿ ًالعالـ ًاإلسبلميً
التابعةًلمنظمةًالتعاكفًاإلسبلميًكإطارًمساحيًيتـًمفًخبللوًدراسةًالمكاردًالمائيةً
كالسكافًليذهًالدكؿًًًً.
كيبم ػ ػػغًع ػ ػػددًس ػ ػػكافًدكؿًالع ػ ػػالـًاإلس ػ ػػبلميًًُٖ.ممي ػ ػػارًنس ػ ػػمةًيمث ػ ػػؿًالجان ػ ػػبً
األس ػ ػ ػػيكمًم ػ ػ ػػنيـًًُُ.ممي ػ ػ ػػارًنس ػ ػ ػػمةًبنس ػ ػ ػػبةًًْٔ%َٔ.م ػ ػ ػػفًجمم ػ ػ ػػةًس ػ ػ ػػكافًالع ػ ػ ػػالـً
نسػ ػػمةًبنسػ ػػبةً
َُُِِٕٕٖٕ
اإلسػ ػػبلميًً،كيمثػ ػػؿًالجانػ ػػبًاألفريقػ ػػيً
ًُّ%ّٗ.مػ ػ ػػفًسػ ػ ػػكافًالع ػ ػ ػػالـًاإلسػ ػ ػػبلميً،كيبمػ ػ ػػغًع ػ ػ ػػددًسػ ػ ػػكافًالعػ ػ ػػالـًاإلس ػ ػ ػػبلميً
األعضػ ػ ػػاءًفػ ػ ػػيًمنظمػ ػ ػػةًالتعػ ػ ػػاكفًاإلسػ ػ ػػبلميًمػ ػ ػػفًقػ ػ ػػارةًأكركبػ ػ ػػأًًِّّّْٗنسػ ػ ػػمةً
بنسػ ػ ػ ػػبةًًُٔ،%َ.كمثػ ػ ػ ػػؿًسػ ػ ػ ػػكافًدكؿًالعػ ػ ػ ػػالـًاإلسػ ػ ػ ػػبلميًاألعضػ ػ ػ ػػاءًفػ ػ ػ ػػيًمنظمػ ػ ػ ػػةً
التعػ ػ ػ ػ ػػاكفًاإلسػ ػ ػ ػ ػػبلميًمػ ػ ػ ػ ػػفًقػ ػ ػ ػ ػػارةًأمريكػ ػ ػ ػ ػػاًالجنكبيػ ػ ػ ػ ػػةًًًَُِّٔٓٓنسػ ػ ػ ػ ػػمةًبنسػ ػ ػ ػ ػػبةً
ًَٕ.%َ.
ً

أولً :الموقع الفمكي لدول العالم اإلسالمي ً :
تقع ًدكؿ ًالعالـ ًاإلسبلمي ًبيف ًخطي ًطكؿ ًِٓʺ ًِʹ ًًُُْ °شرقنا ً(شرقيً
أندكنيسيا) ً ًكِٗʺ ًُّʹ ًًُٔ °غربا ً(غرب ًدكلة ًغيانا) ًً ،كبيف ً ًدائرتي ًعرضَْʺً
ُٓʹ ًًٔٓ°شماؿًًخطًاإلستكاء ً(شماؿًدكلةًكازاخستاف)ًكٖʺ ًْٓʹ ًًِٔ°جنكبًخطً
اإلستكاءً(ًجنكبًدكلةًمكزمبيؽ)ًً،أمًيضـًالعالـًاإلسبلميًأكثرًمفًَِِ ًدرجةً
خطًطكؿً،كأكثرًمفًِٖ ًدرجةًعرضيةًً،كلذلؾًفإفًالعالـًاإلسبلميًيحظيًبتنكعً
مناخيًأعطاهًتنكعاًفيًأقاليموًالمناخيةًكفيًمكاردهًاالقتصاديةًً.
ن
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كاتساعًرقعةًالدكؿًاإلسبلميةًأثرًفيًتبايفًالظركؼًالمناخيةًحيثًنجدًإقميميً
البحر ًالمتكسط ًكالصحراكم ًممثميف ًبدكؿ ًجنكب ًغرب ًآسيا ًكشماؿ ًإفريقياً ،كاإلقميـً
المكسميًفيًعددًمفًالدكؿًاإلسبلميةًفيًقارةًآسياً،بينماًيتركزًكؿًمفًاإلقميميفً
اإلستكائيًكالمدارمًفيًأفريقياًكجزرًأندكنيسياً(جكدةًحسنيفًجكدةًكعمىًىاركفً،صً
ِٓ)ً.

نيا :الموقع الجغرافي (النسبي) لدول العالم اإلسالمي:
ثا ً
ٔ -مساحة دول العالم اإلسالمي:

يقع ًالعالـ ًاإلسبلمي ًفي ًمكقع ًيتكسط ًدكؿ ًالعالـ ًكيحتؿ ًمساحة ًتصؿ ًإلىً
َُُّٖٔٗٗ ًكيمكمتر ًمربعً ،كتشكؿ ًىذه ًالمساحة ً ًًْٗ %ً َِ.مف ًمساحة ًدكؿً
العالـًً.
كتأتي ًدكلة ًكازاخستاف ًفي ًالترتيب ًاألكؿ ًمف ًمساحة ًدكؿ ًالعالـ ًاإلسبلميً،
حيثًبمغتًمساحتيإًََِٗٗٔ ًكيمكًمترًمربعًبنسبةًًٔٔ%ً ٖ.مفًمساحةًدكؿً
العالـًاإلسبلميًبينماًيبمغًعددًسكافًدكلةًكا ازخستافًََُّْٖٖٔ ًنسمةًًكيمثم ًكفً
ًًُ%فقطًمفًجممةًسكافًدكؿًالعالـًاإلسبلميً،كجاءتًجميكريةًالمالديؼًكأصغرً
دكلةًفيًمنظمةًالتعاكفًاإلسبلميًمفًحيثًالمساحةًحيثًبمغتًمساحتياًََّ ًكـً
مربع ًً ،كيمثؿ ًعدد ًسكانيا ًِْْْٗٓ ًنسمة ًبنسبة ًًَِ %َ.مف ًسكاف ًالعالـً
اإلسبلميًً.
ٕ -المواقع البحرية لدول العالم اإلسالمي:
يتمتعًالعالـًاإلسبلميًبإطبللوًعمىًأكبرًالمسطحاتًالمائيةًشكؿً(ُ)ًً،حيثً
السنغاؿًكغامبياًكغينياًبيساكًكغينياًكسيراليكفًكككتً
ً
تطؿًدكلةًالمغربًكمكريتانياًك
دمًفكارًكتكجكًكبنيفًكنيجيرياًكالكاميركفًعمىًالساحؿًالشرقيًًلممحيطًاألطمنطيً،
كتطؿًدكلةًسكريناـًكغياناًعمىًالساحؿًالغربيًلممحيطًاألطمنطيًكتطؿًكؿًمفًدكلةً
ماليزيا ًكأندكنيسيا ًعمى ًساحؿ ًالمحيط ًاليادمً ،كتطؿ ًدكلة ًأندكنيسيا ًكبنجبلديشً
فًكاليمفًكالصكماؿًكمكزمبيؽًعمىًساحؿًالمحيطًاليندمً،كماً
يرفًكعما ً
كباكستافًكا ًا
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تطؿ ًدكؿ ًالعالـ ًاإلسبلمي ًعمى ًمجمكعة ًكبيرة ًمف ًالبحارً ،كمف ًأىميا ًالبحرً
المتكسطًكالبحرًاألحمرًكبحرًقزكيفًكالخميجًالعربي.
شكل (ٔ) الموقع الجغرافي لدول العالم اإلسالمي

ً
المصدر /أميمة فيمى ميدى  ،باستخدام برنامجARC GIS 10.1،

كيكجد ًبالعالـ ًاإلسبلمي ًأىـ ًالممرات ًكالمضايؽ ًالبحرية ًكمنيا ًمضيؽ ًىرمزً
الذمًيتحكـًفيًمدخؿًالخميجًالعربيًالجنكبيًكيربطًبيفًالبحرًاألسكدًكالبحرًالميتً
فًدكؿًإسبلميةًكىيًإيرفًكالعراؽًكالككيتًكالسعكديةً
ًا
كيطؿًعمىًالخميجًالعربيًثما
كقطرًكالبحريفًكاإلماراتًكعمافً،كمضيؽًبابًالمندبًكيشرؼًعميو ًكؿًمفًاليمفً
كجيبكتي ًكىك ًبكابة ًالمحيط ًاليندم ًالذم ًيطؿ ًعميو ًالعالـ ًاإلسبلميً ،كمضيؽ ًممقاً
بيفًشبوًجزيرةًماليزياًكجزيرةًسكمطرةًاألندكنيسيةًالذمًيمثؿًحمقةًكصؿًبيفًبحرً
الصيف ًالجنكبي ًكالمحيط ًاليندمً ،كمضيؽ ًسنغافك ار ًكىك ًيصؿ ًبيف ًدكلة ًإندكنيسياً
كسنغافكرةً،كتسيطرًتركياًعمىًمضيقيًالبسفكرًكالدردنيؿًحيثًيصؿًمضيؽًالبسفكرً
بيفًالبحرًاألسكدًكبحرًمرمرةً،كيصؿًمضيؽًالدردنيؿًبيفًبحرًايجةًكبحرًمرمرةً
كيعتبر ًمضيؽ ًالبسفكر ًكالدردنيؿ ًحمقة ًالكصؿ ًبيف ًالبحر ًالمتكسط ًكالبحر ًاألسكدً،
كىما ًيمثبلف ًالحدكد ًالجنكبية ًبيف ًقارة ًآسيا ًكاكركباً ،كمف ًأىـ ًالمضايؽ ًأيضان ًفيً
العالـًاإلسبلميًمضيؽًجبؿًطارؽ ًحيثًتتحكـًفيًجنكبوًدكلةًالمغربًكىكًيربطً
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بيف ًالمحيطًاألطمنطي ًكالبحر ًالمتكسطً ،كتتحكـًمصرًفي ًقناة ًالسكيس ًالتي ًتربطً
البحر ًاألحمر ًبالبحر ًالمتكسطً ،كىي ًبمثابة ًشرياف ًمبلحي ًرئيسي ًساىـ ًفي ًعكدةً
الييمنةًالتجاريةًلمدكؿًاإلسبلميةًً،بعدًأفًفقدتياًبكشؼًطريؽًرأسًالرجاءًالصالحًًً.
ٖ -السيول الفيضية بدول العالم اإلسالمي:
فييًتشغؿًمساحاتًقميمةًكيكجدًبالعالـًاإلسبلميًسبعةًعشرًني انرًيزيدًطكؿً
كؿًمنيـًعفًًَََُكيمكمترًكىيً:
نير ًالنيؿ ًكنير ًالنيجر ًكنير ًالسنغاؿ ًكنير ًمكزمبيؽ ًكنير ًشايركنير ًدرعةً
كنير ًالنيؿ ًاألزرؽ ً ًكنيرم ًدجمة ًكالفرات ًكنير ًالجانج ًكالبراىمابكت ار ًكنير ًسيردارياً
سيحكفًكنيرًامكدارياًجيحكفًكنيرًالسندً،كباشتراؾًدكلةًغياناًكسكريناـًفيًمنظمةً
التعاكفًاإلسبلميًتـًإدراؾًحكضًنير ًاألمازكفًحيثًتشترؾًدكلةًغياناًكسكريناـً
فيًبمدافًحكضًالصرؼًلنير ًاألمازكفً ،كذلؾًيكجدًبدكلةًغياناًنيرًاسككيبكًالذمً
يصبًفيًالمحيطًاألطمنطيًً.
كالعبلقة ًما ًبيف ًالمكارد ًالمائية ًالعذبة ًالمتجددة ًكبيف ًالسكاف ًعبلقة ًعكسيةً
بمعنيًأنوًكمماًزادًعددًالسكافًكمماًقؿًنصيبًالفردًفيًالمكاردًالمائيةًالمتجددةًً.
كأكدًمؤتمرًاألرضًالذمًعقدًفيًريكًدمًجانيركًعاـًُْٗٗعمىًأفًالماءً
مفًأىـًالعناصرًالتيًيجبًتكافرىاًلتحقيؽًالتنميةًالمتكاصمةًكقدًأظيرتًالدراساتً
يتًعمىًمستكلًالعالـً)ً)Global water assessmentأفًًنصيبًالفردً
ً
التيًأجر
ًمكعبا ًعاـً
متر
ًحكالي ًََٕٔ ً نا
ًمكعبا ًعاـ ًَُٕٗ ًإلى ً
متر
انخفض ًمف ًَُِٗ ً نا
ن
ن
ًً%فيًحكاليًربعًقرفًًً.
ً
اًمكعباًبنسبةًُْ
متر ن
ًُٔٗٗ،أمًتناقصًبمقدارًًََّٓ ن
ٗ -كمية األمطار بدول العالم اإلسالمي:

يقعًحكالي ًًَٖ%مفًأراضيًالعالـًاإلسبلميًضمفًاإلقميـًالصحراكمً،كلكفً
ً
ًتماما ًمف ًاألمطار ًألنيا ًتقع ًبيف ًاإلقميـ ًالسكداني ًذمً
ىذه ًالمناطؽ ًغير ًمحركمة ن
األمطارًالصيفيةًكعميوًتسقطًاألمطارًعمىًأطراؼًاإلقميـًالصح اركمًالجنكبيًصيفناً
كقد ًتصؿًإلىًُٓسـ ًمكعب ًفي ًالعاـً ،كاقميـ ًالبحرًالمتكسطًكأمطاره ًشتكيةًكعميوً
شتاء ًكتصؿ ًإلى ًُٓ ًسـً
تسقط ًاألمطار ًعمى ًأطراؼ ًاإلقميـ ًالصحراكم ًالشمالي ً نً
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مكعبًكىذهًاألمطارًتتسـًبعدـًاالنتظاـًفيًكقتًالسقكطًكفيًكمياتًاألمطارًأكعددً
األياـًالممطرةًكتيبًالرياحًالمكسميةًعمىًاألطراؼًالجنكبيةًلمعالـًاإلسبلميًصيفاً
محممة ًببخار ًالماء ًكتسقط ًاألمطار ًعمى ًجنكب ًشرؽ ًآسيا ًكتصؿ ًإلى ًََِ ًسـً
مكعبًفيًبنجبلديشًكتسقطًاألمطارًصيفانًعمىًمناطؽًاإلقميـًالسكدانيًكتصؿًإلىً
ًَُٓسـًمكعبًفيًالمناطؽًالقريبةًمفًاإلقميـًاإلستكائيًكفيًالشتاءًتسقطًاألمطارً
عمىًالمناطؽًالساحميةًالمطمةًعمىًالبحرًالمتكسطًكعمىًالمناطؽًالشماليةًالغربيةً
في ًببلد ًالمغرب ًالعربي ًالمطمة ًعمى ًالمحيط ًاألطمنطي ًكعمى ًالساحؿ ًالشرقيً
لمسكدافًالمطؿًعمىًالبحرًاألحمرً،كعمىًجنكبًشرؽًشبوًالجزيرةًالعربيةًً،كعمىً
الساحؿًالشرقيًلمخميجًالعربيًً،كماًتسقطًاألمطارًالشتكيةًعمىًشماؿًالعراؽًكتركياً
كشماؿًإيرفًً،كتمتدًداخؿًالجميكرياتًاإلسبلميةًفيًآسياًالكسطيً(صبرمًحمدًً،
ًا
صًصًَُٓ.)ًَُٔ-
أما ًالمناطؽًاالستكائية ًمفًدكؿ ًالعالـًاإلسبلمي ًفتسقطًاألمطارًعمييا ًطكؿً
داًكسيراليكفًكغياناًكسيكريناـًكالجابكفً
ً
العاـًعمىًكؿًمفًدكلةًماليزياًكأندكنيسياًكأكغن
كغينياًكتتراكحًكمياتًاالمطارًفيًىذهًالمناطؽًمابيفًُُٖسـًمكعبًًكًِٖٔ ًسـً
مكعبًفيًالعاـً.
كيكضحًشكؿً(ِ)ًكميةًالمطرًالسنكمًفيًدكؿًالعالـًاإلسبلميً،كمفًخبللوً
يتضحًلناًتفاكتًكميةًاألمطارًالساقطةًعمىًدكؿًالعالـًاإلسبلميًحيثًنجدًدكؿً
جاءتًفيًالترتيبًاألكؿًفيًكميةًاألمطارًالسنكيةًالمتساقطةًعميياًحيثًتراكحتً
ً
كميةًاألمطارًالمتساقطةًعميياًمابيفًًُِٕٗمـًمكعبًإلىًِٕٖٓمـًًمكعبًفيً
ًكسيراليكف ًكغيانا ًكسكريناـً
ً
السنة ًكتضـ ًكؿ ًمف ًدكلة ًماليزيا ًكأندكنيسيا ًكبنجبلديش
ياً،كنجدًأفًىذهًالدكؿًيرتفعًبياًنصيبًالفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددةً،تميياً
ً
كنيجير
فيًالمرتبة ًالثانية ًدكؿ ًتراكحتًكمية ًاألمطار ًالسنكية ًبيا ًمابيفًَُُٖ ًمـًمكعبً
إلى ًُِٕٗمـ ًمكعب ًفي ًالسنة ًكتضـ ًكؿ ًمف ًدكلة ًالمالديؼ ًكالجابكف ًكغينياً
كالكاميركف ًكغينيا ًبيساك ًكألبانيا ًكككت ًدم ًفكارً ،كجاء ًفي ًالترتيب ًالثالث ًدكؿً
تراكحت ًكمية ًاألمطار ًالسنكية ًبيا ًمابيف ًّٗٓمـ ًمكعب ًكَُُٖ ًمـ ً ًمكعب ًفيً
السنة ًكتضـ ًكؿ ًمف ًأكغندا ًكتكجك ًكبركنام ًكبنيف ًكمكزمبيؽ ًكجزر ًالقمر ًكغامبياً
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كبكركينا ًفاسك ًكطاجيكستاف ًكسنغاؿ ًكلبنافً ،كفي ًالترتيب ًالرابع ًتراكحت ًكميةً
األمطارًالمتساقطةًعمىًكؿًمفًدكلةًتركياًقيرغيزستافًكباكستافًكأذربيجافًكفمسطيفً
كالمغربًكأفغانستافًكتشادًكماليًكالصكماؿًكسكرياًمابيفًًِِٖمـًمكعبًكًّٗٓمـً
مكعب ًفي ًالسنةً ،كجاء ًفي ًالترتيب ًالخامس ًكاألخير ًدكؿ ًتراكحت ًكمية ًاألمطارً
السنكية ًبيا ًمابيف ًُٓ ًمـ ًمكعب ًكِِٖمـ ًمكعب ًفي ًالسنةً ،كتضـ ًكؿ ًمف ًدكؿً
شماؿًإفريقياًمصرًكليبياًكالجزائرًكتكنسًكدكؿًشبوًالجزيرةًالعربيةًالمممكةًالعربيةً
ًكاليمف ًكالعراؽً
السعكدية ًكالككيت ًكاإلمارات ًالعربية ًالمتحدة ًكالبحريف ًكقطر ًكعماف ً
يرف ًكجيبكتي ًكالنيجرً
كما ًتضـ ًدكؿ ًاألردف ًكمكريتانيا ًككازاخستاف ًكالسكداف ً ًكا ًا
كتركمانستافًكأكزبكستافًً،كىذهًالدكؿًيقعًمعظمياًفيًاإلقميـًالصحراكمً،كيتضحًلناً
الخامسةًىيًالدكؿًاألكثرًتضرراًفيًنقصافًنصيبًالفردًمفً
أفًدكؿًالفئةًالرابعةًك
ن
المياهً،كعميوًفيجبًكضعًبرامجًلترشيدًاستخداـًالمياهًفيًىذهًالدكؿً،كالحفاظًعمىً
مقنناتياًالمائيةً،كعدـًاإلسراؼًفيًاستخداـًالمياهًفيًالمحاصيؿًالزراعيةًالتيًتحتاجً
إلىًكمياتًمياهًكبيرةًمثؿًمحصكؿًاألرزًً،كباألخصًفيًدكؿًاإلقميـًالصحراكمًًً.
شكل (ٕ) كمية األمطار في دول العالم اإلسالمي

ً
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ثالثًا :نصيب الفرد بدول العالم اإلسالمي من المياه العذبة المتجددة:
ًًيبيفًشكؿً(ّ)ًنصيبًالفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددةًفيًالعاـًعمىًمستكمً
دكؿًالعالـًاإلسبلميًكمفًخبلؿًالشكؿًيتضحًاآلتيً:
ٔ -دول يقل فييا نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة:
يقؿًنصيبًالفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددةًفيًالمنطقةًالصحراكيةًًفيًالخميجً

العربيًحيثًكصؿًنصيبًالفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددةًفيًالعاـًًفيًدكلةًالككيتً

مكعبا ًلمفرد ًكفي ًدكؿً
متر ً نً
إلى ًصفر ًكفي ًدكلة ًاإلمارات ًالعربية ًالمتحدة ًبمغ ًُٔ ً نًا

شماؿًأفريقياًيقؿًفيياًنصيبًالفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددةًً،حيثًكصؿًنصيبً

مترً
مكعبا ًكفي ًتكنس ًُٓ ً َ.نًا
متر ً نً
الفرد ًمف ًالمياه ًالعذبة ًالمتجددة ًفي ًمصر ًَِ ً نًا

مكعباً.
ً%مترً نً
نًا
مكعباً،كفيًليبياًََٖ.
نً

ٕ -دول يرتفع فييا نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة:

ًيرتفعًنصيبًالفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددةً،فيًدكؿًجنكبًشرؽًآسياًحيثً

مكعباً ،كفي ًدكلةًأندكنيسياًإلىًًُْٕٗ
مترً نً
يصؿًنصيبًالفردًفيًماليزياًَُِْٗ ً نًا

مكعباً،كيرتفعًنصيبًالفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددةًفيًدكؿًأمريكاًالجنكبيةً
متر ً نً
نًا
مكعبا ًفيًدكلةًغياناً،ككصؿًنصيبًالفردًالسنكمً
متر ً نً
حيثًكصؿًإلىًَُُّٕٓ ً نًا

مكعبا ًكذلؾ ًبسببً
متر ً نً
مف ًالمياه ًالعذبة ًالمتجددةًفي ًدكلةًسكريناـًإلىًُّٖٕٓٗ ً نًا
غ ازرةًاألمطارًبيماً،كيرتفعًنصيبًالفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددةًفيًكؿًمفًدكلةً
اًمكعباً
متر
ن
غينياًحيثًيمثؿًنصيبًالفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددةًبيإًًََُٔٗ ً ن

لمفرد ًفي ًالعاـً ً ،كفي ًدكلة ًالجابكف ًيمثؿ ًنصيب ًالفرد ًمف ًالمياه ًالعذبة ًالمتجددةً

اًمكعباً،كفيًدكلةًمالي ًيمثؿً
متر
ً
اًمكعباً،كفيًد
متر
ن
ن
كلةًسيراليكفًَُِِٖ ً ن
َٖٕٖٓ ً ن

ًمكعباً ،كذلؾ ًلكقكع ًىذه ًالدكؿ ًضمف ًالمنطقة ًاإلستكائيةً ،كفي ًدكلةً
متر
ّّْٓ ً نا
ن

اًمكعباً،كفيًدكلةً
متر
ن
قيرغيزستافًبمغًنصيبًالفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددةًّٖٓٓ ً ن
اًمكعباًً،كفيًتركياً
متر
متر
ن
ن
اًمكعباًً،كفيًدكلةًكازاخستافًِِّٕ ً ن
طاجيكستافًٖٕٗٔ ن
اًمكعباًفيًالعاـً.
متر ن
ِّٗٗ ن
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شكل (ٖ) نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة

المصدر /أميمة فيمى ميدى  ،باستخدام برنامجً. ARC GIS 10.1،
كبدراسة ًالعبلقة ًبيف ًعدد ًسكاف ًدكؿ ًالعالـ ًاإلسبلمي ًكبيف ًنصيب ًالفرد ًمفً
المياهًالعذبةًالمتجددةًليذهًالدكؿًيتضحًلناًعدـًالتماثؿًفيًتكزيعًنصيبًالفردًمفً
المياه ًالعذبة ًكبيف ًعدد ًسكاف ًدكؿ ًالعالـ ًاإلسبلمي ًفطبقان ًلبيانات ًالبنؾ ًالدكليً
لنصيبًالفردًمفًالمياهًخبلؿًعاـًَُِْ ًاتضحًأفًنصيبًالفردًمفًالمكاردًالمائيةً
اًمكعباًفيً
متر
ن
العذبةًالداخميةًالمتجددةًلسكافًدكؿًالعالـًاإلسبلميًبمغًََْٖٕٖ ً ن
السنةً ،كأفًعدد ًسكاف ًدكؿ ًالعالـًاإلسبلميًعاـًَُِٖ ًبمغًًٖ ُ.مميار ًنسمة ًأمً
مايقربًمفًربعًسكافًالعالـ ،كيتفاكتًنصيبًالفردًمفًالمياهًالمتجددةًفيًدكؿًالعالـً
اإلسبلميً.
كبتطبيؽًًمنحنيًلكرنزً،شكؿً(ْ)ًالذمًيقيسًالعبلقةًبيفًمتغيريفًيتبيفًمفً
خبلؿ ًالشكؿ ًالناتج ًأف ًالعبلقة ًبيف ًأعداد ًالسكاف ًفي ًدكؿ ًالعالـ ًاإلسبلمي ًكبيفً
نصيبًالفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددةًفيًدكؿًالعالـًاإلسبلميً،عبلقةًتتسـًبعدـً
التماثؿ ًحيث ًنجد ًأف ًخط ًالتكزيع ًالفعمى ًلممتغيريف ًيبعد ًعف ًخط ًالتكزيع ًالمثاليً
لمظاىرةًفمفًالمفترضًعندًالتماثؿًبيفًالمتغيريفًأفًيقتربًخطًالتكزيعًالفعمىًمفً
قطر ًمربع ًمنحنى ًلكرنز ًالذم ًيمثؿ ًالتكزيع ًالمثالي ًبيف ًالمتغيريفً ،كلكف ًفي ًىذاً
االرتباطًنجدًأفًخطًالتكزيعًالفعمىًاقتربًمفًأضبلعًالمربعًً،كىذاًيدؿًعمىًعدـً
التماثؿًً.
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شكل (ٗ) منحنى لونز العالقة بين عدد السكان ونصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة

المصدر /أميمة فيمى ميدى باستخدام برنامجEXCEL ،

فمفًخبلؿًالشكؿًتبيف ًأفًًُ%ُِ.مفًالسكافًيحصمكفًعمىًًْٓ%ًَ.مفً
المكاردًالمائيةًلدكؿًالعالـًاإلسبلميًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاكفًاإلسبلميً،كًْٖ%
مفًالسكافًيحصمكفًعمىًًِٗ%ِ.مفًالمياهًالمتجددةًً،بينماًيحصؿًًٔٔ%مفً
سكافًالعالـًاإلسبلميًعمىًًّْ%ٕ.مفًكميةًالمياهًالمتجددةًً،كيمتمؾًًَٕ%مفً
السكافًِٗ %مفًالمكاردًالمائيةًالمتجددةًً،كيرجعًعدـًالتماثؿًفيًاختبلؼًنصيبً
الفرد ًفي ًدكؿ ًالعالـ ًاإلسبلميً ،إلى ًاالختبلؼ ًالكبير ًفي ًنصيب ًالفرد ًمف ًالمياهً
المتجددة ًفي ًدكؿ ًالعالـ ًاإلسبلميً ،كالى ًكقكع ًكثير ًمف ًدكؿ ًالعالـ ًاإلسبلمي ًفيً
المناطؽًالصحراكيةًالتيًتتسـًبندرةًالمياهًًًًً.
عكسياًبيفًمعدالتًالنمكًالسكانيًفيًدكؿً
طاً نً
ًمماًسبؽًيتضحًأفًىناؾًًارتبا نً
العالـًاإلسبلميً،كبيفًنصيبًالفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددةً،حيثًينخفضًنصيبً
الفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددةًكمماًزادتًمعدالتًالنمكًالسكانيً.
كما ًأف ًىناؾ ًعبلقة ًطردية ًبيف ًكمية ًاألمطار ًالمتساقطة ًعمى ًدكؿ ًالعالـً
اإلسبلميًكبيفًنصيبًالفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددةًحيثًإفًمقدارًالتناقصًفيً
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نصيب ًالفردًمف ًالمياه ًالمتجددة ًيتأثر ًبكمية ًاألمطار ًالسنكيةًالمتساقطةًعمى ًدكؿً
العالـًاإلسبلميًً.
ًىاما ًفي ًكقكع ًنسبة ًكبيرة ًمف ًدكؿ ًالعالـً
فضبلن ًعف ًأف ًالمناخ ًيمعب نا
ًدكر ن
اإلسبلمي ًفي ًاألقاليـ ًالجافة ًكشبو ًالجافة ًمما ًيؤثر ًعمى ًنصيب ًالفرد ًمف ًالمياهً
العذبةًالمتجددةً،كلكفًاتباعًالدكؿًلسياسةًتقميؿًالنمكًالسكانيًينعكسًإيجا نبياًعمىً
زيادةًنصيبًالفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددةً.
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المراجعًًًًًًًًًًًًًًً:
ج ػ ػ ػ ػ ػ ػػكدةًحس ػ ػ ػ ػ ػ ػػنيفًج ػ ػ ػ ػ ػ ػػكدةًكعم ػ ػ ػ ػ ػ ػػىًأحم ػ ػ ػ ػ ػ ػػدًى ػ ػ ػ ػ ػ ػػاركفًً،جغرافي ػ ػ ػ ػ ػ ػػةًال ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكؿً
ُ.
اإلسبلميةً،منشأةًالمعارؼًباألسكندرية.ًُٗٗٗ،
ًًًِ.صبرمًمحمدًحمدًً،جغرافيةًالعالـًاإلسبلميًدراسةًجغرافيةًً،دارًالفكرً
العربيً.ًَََِ،
ًًًًًً3. Data.Albankaldawli.rg
4. Global Water Assessment
5. Wikipedia.org
6. World Data Sheet
7. www.Datamatixgroup.com.

8. www.oic-oci.org
البرامج - :برنامجًً ARC GIS 10.
 -برنامجً EXCEL
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_________________________________
الفصل الثالث

التنمية البشرية في العالم اإلسالمي

__________________________________
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~111~

المبحث األول
اإلسالم والتنمية البشرية
مقدمة:
ًإفًالم كاردًالبشريةًىيًأىـًعناصرًالتنميةً،حيثًعنىًاإلسبلـًبياًعنايةًخاصةً
بحيثًجعؿًميمةًتنميةًالمكاردًالبشريةًتقكـًعمىًإصبلحًالفردًبحيثًيككفًعنص انرً
فاعبلًلخدمةًدينوًكمجتمعوًكالبشريةًكمياًفإطارًالتحميًبمكارـًاألخبلؽًكماًجاءًفىً
ٔ
قول الرسول  -صمى ا﵀ عميو وسمم " :إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق" ( ) ًً.
كيمكف ًالكقكؼ ًعمى ًعناصر ًالتنمية ًالبشرية ًمف ًالمنظكر ًاإلسبلمي ًمف ًخبلؿً
العناصر التاليةً:
األول :المفيوم المعاصر لمتنمية البشرية
الثاني :المؤشرات المركبة لمتنمية البشرية
الثالث :أسس التنمية البشرية فى اإلسالم
الرابع :الضوابط اإلسالمية والقيم األخالقية الالزمة لتحقيق التنمية البشرية
الخامس :المنظور اإلسالمي لمتنمية البشرية

ُ)ً مسندًاإلماـًأحمدًً،حديثًرقـًًًِٖٓٗ.بمفظً(صالحًاألخبلؽ)ً.
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أولً :المفيوم المعاصر لمتنمية البشرية:
طبقا ًلما ًكرد ًفي ًتقرير ًالتنمية ًالبشرية ًالصادرة ًعف ًالبرنامج ًاإلنمائي ًلؤلمـً
المتحدة ًفإف ًالتنمية ًالبشرية ًتعرؼ ًبأنياً "ً :عممية ًتكسيع ًخيارات ًالناس" كالخياراتً
يمكفًأفًتككفًمطمقةً،كيمكفًأفًتتغيرًبمركرًالكقتًً،كًلكف "الخياراتًاألساسيةً
الثبلثة ًعمى ًجميع ًمستكيات ًالتنمية ًالبشرية ًىي ًً :أف ًيعيش ًالناس ًحياة ًماديةً
كصحيةًجيدةً،كيكتسبكاًالمعرفةً،كيحصمكفًعمىًمكاردًالزمةًلمستكلًمعيشةًالئؽً.

ثانيا :المؤشرات المركبة لمتنمية البشرية:
ً
يمىً:

ً إفًتكسيعًالخياراتًالمتاحةًأماـًالناسًً.يقاسًبعددًمفًالمؤشراتًتتمثؿًفيماً

أ -الحياة الطويمة الخالية من األمراض والعملً:كيقاسًبتكقعًالعمرًعندًالكالدةًكىيً
تعتمد ًعمى ًعكامؿ ًمثؿ ًالتغذية ًك ًالصحة ًالجيدة ًك ًالماء ًالنقي ًك ًاليكاء ًغيرً
الممكثًكًحجـًاإلنفاؽًالحككميً.
بً-حيازة المعرفةً:كىىًتقاسًبمؤشرًأطمؽًعميوًمؤشرًالتحصيؿًالتعميميًكًيتككفً
مفًمؤشريفًفرعييفًىماًً:نسبةًالقيدًفيًالتعميـًاالبتدائيًكًالثانكمًكًالعاليً
معانً،كىذاًالمعدؿًيمثؿًالثمثًكىذاًالمعدؿًكمعدؿًمعرفةًالقراءةًكًالكتابةًبيفً
البالغيفً(ًُٓسنةًفأكبر)ًكىكًيمثؿًالثمثيفًبالنسبةًلممؤشرً.
كيقاس ًبكاسطةًالدخؿًالفردمًالحقيقيًالمعدؿًكًالذمًيتـً
جً -التمتع بحياة كريمة ً :ي
حسابوًمفًخبلؿًأخذًتعادؿًالقكةًالشرائيةًفيًاالعتبارً.

ثالثًا :أسس التنمية البشرية فى اإلسالم :
خمؽ ًا﵀ ًاإلنساف ًكأكجده ًفي ًىذه ًالحياة ًألجؿ ًتحقيؽ ًأمكر ًثبلثة ًىي ًجكىرً
ت ا ْل ِج َّن َو ِْ
نس إَِّل
(و َما َخمَ ْق ُ
اإل َ
كجكده ًككظيفتو ًعمى ًاألرض ًً ،كىي ًً :عبادة ا﵀َ ،
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()1
ِ
شأَ ُكم ِّم َن ْاأل َْر ِ
لِ َي ْع ُب ُد ِ
ييا )
ون)  ،عمارة األرض ( ُى َو أَن َ
ض َو ْ
استَ ْع َم َرُك ْم ف َ
(ّ)ًً.
اىا)
النفس (قَ ْد أَ ْفمَ َح َم ْن َزَّك َ

(ٕ)

 ،وتزكية

ابعا  :الضوابط والقيم األخالقية الالزمة لتحقيق التنمية البشرية:
ر ً

ًًًًًنظرًاإلسبلـًإلىًعمميةًاإلصبلحًنظرةًشاممةًإذًيمتدًإصبلحًًالفردًإلىً
إيمانو ًكأخبلقو ًكسمككو ًكمعامبلتو ًً ،لذلؾ ًكانت ًرساالت ًاألنبياء ًكميا ً ًتقكـ ًعمىً
ت وما تَوِف ِ
يد إَِّل ِْ
يقي إَِّل
اإلصبلحًانطبلقاًمفًقولو تعالى( :إِ ْن أ ُِر ُ
استَطَ ْع ُ َ َ ْ
ص َال َح َما ْ
اإل ْ
ٗ
ت َوالي ِو أ ُِنيب)( )ً ،فيناؾ ًترابط ًكثيؽ ًبيف ًالقيـ ًاالقتصادية ًكالقيـً
ِبالمَّ ِو عمي ِو تََوَّآ ْل ُ
االخبلقيو ًفى ًاإلسبلـً ،كتعرؼ ًالضكابط ًاألخبلقية ًلبلقتصاد ًاإلسبلمى ًبأنيا:
"المعايير والقيم العميا التى يمتزم بيا المسمم فى السموك القتصادى ،ىذه المعايير
والقيم تعمل عمى أفعال اإلنسان اإلرادية ،ومصدرىا التشريع اإلسالمى ويستيدف
٘
بيذه المعايير والقيم إيجاد واقع عمى نحو ما ينبغى أن يكون"( )ً.
وتنقسم الضوابط والقيم إلى عدة أقسام :
القسم األول :القيم والضوابط التى تحكم سموك الوحدات القتصاديةًً:
وىى تتمثل فيما يمى :
ٔ -ضوابط تحكم عالقة المتعاممين بالمَّو َّ
عز وجل:
الضكابطًالتىًتحكـًعبلقةًالمتعامميفًبا﵀ًعزًكجؿًتقكـًعمىًمفيكـً
االستخػ ػ ػ ػ ػ ػبلؼًً،فالعقيدةًاإلسبلميةًًتق ػ ػ ػ ػ ػ ػكـًعمىًأس ػ ػ ػ ػ ػ ػاسًالتكحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيدًكاإليم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػافً
ؿًً-ىكًخالؽًىذاًالككفًكيتضحًذلؾًفىًقكلوًتعالىً﴿ً:الًَّذمًًً
عزًكج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًَّ
بأفًا﵀ًًَّ ً-
ؿً ىش ٍي وًء
ؽً يك ًَّ
ؾً ىك ىخمى ىً
ؾًًفيًاًٍل يمٍم ًً
فًلى ًويً ىش ًري هً
ضً ىكلىًٍـًىيتَّ ًخًٍذً ىكلى نداً ىكلىًٍـًىي يك ًٍ
اتً ىك ٍاأل ٍىر ًً
َّم ىاك ًً
لى ًويً يمٍم يً
ؾًالس ى

ُ)ًسكرةًالذارياتً،آيةًًٔٓ.
ِ)ًسكرةًىكدً،مفًاآليةًًُٔ.
ّ)ًسكرةًالشمسً،آيةًًٗ.
ْ)ًسكرةًىكدً،آيةًًٖٖ.
ٓ)ًرفعتًالعكضىً.
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ُ
يرً﴾ً( )ً،كاإلنسافًًمستخمؼًفىًاألرضًالتىًسخرىاًا﵀ًلمنفعتوًكفىًذلؾً
درًهيًتى ٍقًد نا
ًفىقى ى
(ِ)
ُّؾ لًٍمم ىبلئً ىك ًًةًإًِّني ج ً
ضً ىخمًيفى ًةنً﴾ ً.
ؿًًفيً ٍاأل ٍىر ًً
اع هً
كجؿ ً﴿ً:ىكًاًٍذًقى ىً
يقكؿًا﵀ًعزً ًَّ
ًَّ
ى
اؿ ىرب ىً ى

ًبناء ًعمى ًذلؾ ًفإف ًحرية ًاإلنساف ًفى ًىذا ًاالستخبلؼ ًتككف ًبإعماؿ ًفكرهًً
كجؿ ًً -بماًالًيخرجً
عز ً ًَّ
لتطكيرًأساليبًاستغبلؿًالمكاردًالتىًأنعـ ًعميوًبياًا﵀ًًَّ ً -
عف ًالقيـ ً ًكالضكابط ًاإلسبلمية ًالتى ًشرعيا ًا﵀ً ،ككجكه ًاالنتفاع ًكطرؽ ًالكسب ًفىً
كجؿًفيياً.
داءًاألمانةًالتيًاستخمفوًا﵀ًعزً ًَّ
ًَّ
إطارًماًشرعوًا﵀ًً،كأ
ِ -ضوابط تحكم عالقة المتعاممين بالكون ً:
المقصكد ًبيا ًضركرة ًالسعي ًإلعمار ًالككف ًكتنمية ًالمجتمعات ًاإلسبلمية
ٖ
ِ
َّ
شأَ ُك ْم ِم َن ْاأل َْر ِ
كفى ًذلؾ ًيقكؿ ًا﵀ ً َّ
ييا ﴾( )ً،
عز
وجلُ ﴿ً :ى َو أَ ْن َ
ض َو ْ
استَ ْع َم َرُك ْم ف َ
كاليدف من قيام اإلنسان بالنشاط القتصادي ليس فقط في إشباع حاجاتو المادية
ولكن فى إعمار األرض وتنميتيا لينعم بخيراتيا.
ّ -ضوابط تحكم قيم و مفاىيم الوحدات القتصادية :
يظير ًأثر ًالضكابط ًالشرعية ًعمى ًسمكؾ ً ًالكحدات ًاالقتصادية ً( ًالمستيمؾً،
ةًفىًالقرفًالكريـً:
ًآ
المنتجً،العامؿ)ًفىًمكاضعًكثير
ًالقرفً
ًً وضع ضوابط عمى سموك المستيمك ً ًظيرت ًفى ًأكثر ًمف ًمكضع ًفى ًآًَّ
افًىب ٍي ىفً َٰىذلً ىؾً
يفًإً ىذاًأ ٍىنفىقيكاًلىًٍـًيي ٍس ًرفيكاً ىكلىًٍـًىي ٍقتييركاً ىك ىك ىً
يـًً،منياًقكؿًا﵀ًعزً ًَّ
ًَّ
الكر
كجؿً ﴿:ىكالذ ى
(ْ)
اماً﴾ ً .
قى ىك ن
َّ
كجؿً:
قكؿًا﵀ًعزًً ًَّ
ًًًًً-وضع ضوابط عمى سموك المنتج (التجار)ًًً،فى ً

اءً َّ
اةً﴾ً
الزىك ًً
َّبلًًةً ىكًايتى ًً
فًًذ ٍك ًًرًالمَّ ًًوً ىكًاقى ًً
الًىب ٍي ًعهً ىع ًٍ
ًالًتيًٍم ًيي ًيًٍـًتً ىج ىارًةهً ىكىً
﴿ً ًر ىجا هؿ ىً
اـًالص ى

(ٓ)

ُ)ًسكرةًالفرقافً،آيةًًِ.
ِ)ًسكرةًالبقرةً،مفًاآليةًًَّ.
ّ)ًسكرةًىكدً،مفًاآليةًًُٔ.
ْ)ًسكرةًالفرقافً،آيةًًٕٔ.

ٓ)ًسكرةًالنكرً،مفًاآليةًًّٕ.
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يةًتضعًدستكر ًلسمكؾًالكحدةًاالقتصاديوً(التجار)ً،تؤكدًعمىًمفيكـً
نًا
ىذهًاآل
التكازف ًفى ًاإلسبلـ ًكالكسط ًبيف ًالقياـ ًبالنشاط ًاالقتصادل ًكمراعاة ًالضكابطً
اإلسبلميةً ،بيف ًالسعى ًلتحقيؽ ًاألىداؼ ًالمادية ًكاألىداؼ ًالمعنكية ً( ًمتمثمة ًفىً
مرضاةًا﵀ً)ًً.
القسم الثانىً:ضوابط تؤثر عمى النشاط القتصادى
تتمثؿًىذهًالضكابطًًفيماًيمىً:ضكابطًتحكـًالعبلقةًبيفًالمتعامميفً
ًً
(مثؿًالحريةًكالتراضىًبيفًالمتعامميف)ًً.كضكابطًتح ػ ػكـًالنش ػ ػ ػ ػاطًاالقتصادلًنفسوً
(ًاالبتعادًعماًحرـًا﵀ًً،البعدًعفًاالحتكارًبالمفيكـًاإلسبلمىً،فرضًالزكاةًعمىً
اإلنتاج ًك ًالتجارة ً)ً .ضكابط ًتحكـ ًالسكؽ ً(تتعمؽ ًبمفيكـ ًسعر ًالمثؿ ًً ً ،السكؽً
اإلسبلميةًتكجوًأساساًإلشباعًالحاجةًالفعالةًكًليسًالطمبًالفعاؿًً،الربحًيرجعًإلىً
عامؿًالمخاطرةً،كأفًالسكؽًيخضعًلقكاعدًتنظـًالتعامؿًالتجارلًتستمدًأسسياًمفً
فقوًالمعامبلتً.
عز َّ
القسم الثالث :ضوابط تقع عمى الدولـــــــــــة مسئولية تطبيقيا :يقول ا﵀ َّ
وجل:
ُوف َوََهَىْ ا
ض أَقَب ُيىا انص َََّلةَ َوآتَ ُىا ان َّض َكبةَ َوأَ َيشُوا بِ ْبن ًَ ْعش ِ
﴿ انَّ ِزٍََ إِ ٌْ َي َّكَُّبهُ ْى فٍِ ْاْلَسْ ِ
1
ع ٍَِ ْان ًُ ُْ َك ِش ﴾( )،إفًالتم ػ ػ ػكيفًفىًاألرضًيشيرًإلىًمفًفىًايدييـًالسمػ ػ ػ ػطةًكىـًكالةً
األمرًكًلقدًكضعتًىذهًاآلية ًًالكريمة ًدستكراًعاماًلدكرًالدكلة ًفىًكؿًالمجاالتً
سكاء ًالسياسية ًأك ًاالقتصاية ًأك ًاالجتماعية ًً ،ك ًذلؾ ًمف ًخبلؿ ً"األمر ًبالمعركؼً
كالنيىًعفًالمنكر"ً،فالدكلةًعمىياًدكرًفىًبناءًالسمكؾًاالقتصادلًكًالمحافظةًعميوً
كعمىًالقكاعدًالشرعيةًالتىًتؤثرًعمىًمختمؼًالمجاالتًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
القسم الرابع :الضوابط التى تحكم قيم و مفاىيم المتعاممين فى السواق
دداًمفًالقيـًعمىًالمتعامميفًفىًاألسكاؽًااللتزاـًبياًً:
ًكضعًاإلسبلـًع نً

ًكآثارىاً
(زىيره ًمعربةً :الضكابط ًاإلسبلمية ًفى ًمجإلى ًالتجارة ًالداخمية ًكالخارجية ً
االقتصادية)ًمنيا الصدق ًىكًأساسًالتعامؿًفىًاإلسبلـًكبصفةًخاصةًفىًمجاؿً
ُ)ًسكرةًالحجًمفًاأليةًًُْ.
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التجارةًكأفًألًمحاكلةًلتحقيؽًاألرباحًعفًطريؽًالغشًأكًإخفاءًعيكبًالسمعةً،أكً
باالدعاءًبأفًتكمفتياًأعمىً،أكًمفًخبلؿًإعبلناتًمضممةًعنياًتؤثرًعمىًالمشتريفً
فإفًالربحًالمتحقؽًالًيبارؾًا﵀ًفيوً.فىًذلؾًيقول الرسول -صمى ا﵀ عميو وسمم:
"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ،فإن صدقا وبينا بورك ليما فى البيعان وان كتما محق
ُ
بركة بيعيما"( )ً،وقولو أيضاً "من غشنا فميس منا"ًواألمانة والوفاء بالعيد وفى ذلكً
ِ
اًاألىم ىان ً
َّ
ىىمًيىاً﴾( )ً،كالسماحة
ات َٰ
ًإلى ًأ ٍ
يقكؿًا﵀ًعزًكجؿ﴿ً:إً َّف ًالموى ى
ٍم يريك ٍـ ًأىفًتي ىؤُّدك ٍ ى
ًيأ ي
فى التعامل :كفىًذلؾًيقول الرسول  -صمى ا﵀ عميو وسمم" :رحم ا﵀ عبداً سمحاً
ّ
إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى"ً( )ً
كجؿ ﴿ً :ىكٍي هؿً
عز ً ًَّ
وعدم التطفيف فى الكيل والميزان وفى ذلك يقكؿ ًا﵀ ً ًَّ
ًَّ
لًٍمم ى ً
ًالن ً
ًعمىى َّ
كى ٍـً
كف ً(ِ)
ًكىزين ي
ًكًا ىذا ً ىكالي ي
اس ى
يف ًإً ىذا ًا ٍكتىاليكا ى
ًي ٍستى ٍكفي ى
يف ً(ُ) ًالذ ى
طفِّف ى
ي
كى ٍـ ًأ ٍىك ى
ى
ْ
ي ٍخ ًسركف ً(ّ)ًأ ىىال ًيظي ُّف ًأيكلىئً ىؾ ًأَّىنيـ ًم ٍبعكثيكف ً(ْ)ًلً
و
يـ ً(ٓ) ً﴾( )ً،كمنع الثناء
ًع ًظ وً
ـ
ك
ي
ىٍ ى
ى
يٍ ى ي ى
ي ي ى
عمى السمعة أو الحمف كالًيجكزًلمتاجرًأفًيثنىًعمىًالسمعةًكيصفياًبماًليسًفيياً،
كًفىًذلؾًيقول الرسول صمى ا﵀ عمىو وسمم" :ثالثة ل ينظر ا﵀ إلييم يوم القيامة
ول يزكييم وليم عذاب إليم" فقمت :خابوا وخسروا من ىم يا رسول ا﵀ فقال:
٘
"المسبل المنان والمنفق سمعتو بالحمف الكاذب" ( )ً .كاإلحساف ًفى ًاستيفاء ًالديفً
كاألمر ًبحسف ًقضائو ً ًكفى ًذلؾ ًيقكؿ ًا﵀ ًعز ًكجؿَ ً ﴿:وإِ ٌْ َكبٌَ
ٔ
ج
َص َّذقُىا خَ ُْش نَ ُك ْى ۖ إِ ٌْ ُك ُْتُ ْى تَ ْعهَ ًُىٌَ ً﴾( )ً ،كالصدقة
ُرو ُعس َْشة فَُ َِظ َشة إنً َي ُْ َس َشة َوأَ ٌْ ت َ
غير المقدرة وذلؾًفىًقول الرسول صمى ا﵀ عميو وسمم (يا معشر التجــــــــار ،إن
البيــــــع يحضره المغو والحـــــمف فثوبوه بالصدقــــة) ً،كىذهًالصدقةًغيرًمحددةًً.
ً
ً
ُ)ًسكرةًالنساءً،مفًاآليةًًٖٓ.
ِ)ًسكرةًالنساءً،مفًاآليةًًٖٓ.

ّ)ًالمنذرى :الترغيب والترهيبً.

ْ)ًسكرةًالمطففيفً،اآلياتًًُ.ٓ-
ٓ)ًالترغيبًكالترىيبً.
ٔ)ًسكرةًالبقرةًً،آيةًًَِٖ.
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خامسا :المنظور اإلسالمى لمتنمية البشرية
ً

ًًًرفعًاإلسبلـًمفًقيمةًاإلنسافًككرامتوًكميزهًبالعمـًكاإلرادةً،كجعموًخميفةًفيً
األرضً ،كمحكر ًالنشاط ًفي ًالككف ًليس ًباعتباره ًأحد ًعناصر ًاإلنتاج ًالتي ًيجبً
تنميتياًلممساىمةًفيًالنمكًاالقتصادمً،بؿًتحقيقانًإلنسانيتوً.

ولئلسبلـ ًنظرة ًلمفيكـ ًالحياة ًالكريمة ًً ،فيك ًينظر ًإلى ًالفقر ًعمى ًأنو ًتيديدً
لؤلمف ًكاالستقرار ًاالجتماعىً ،كعمى ًالمسمـ ًأف ًيحافظ ًعمى ًالمقاصد ًالشرعية ًكىىً
الديفًكالنفسًكالعقؿًكالنسؿًكالماؿً.كلفًيتسنىًلوًتحقيؽًذلؾًكىكًفقيرًً،كمفًثـً
كجب ًعميو ًالسعى ًكالعمؿ ًلمخركج ًمف ًدائرة ًالفقر ًحتى ًيمكنو ًتحقيؽ ًالمقاصدً
الشرعيةًً.
فبالنسبةًلمديفًالًبدًمفًتكفيرًالحدًاألدنىًمفًالتعميـًالدينىًالذلًيحافظًعمىً
أركانوًالرئيسةًالشيادةً،الصبلةً،الزكاةً،الصكـً،الحجًكالدعكةًفىًسبيؿًا﵀ً،كبالنسبةً
لمنفس ًالبد ًمف ًإشباع ًالحاجات ًالضركرية ًلمفرد ًبما ًيحفظ ًالنفس ً(المأكؿ ًكالممبسً
كالمسكف)ً،كبالنسبةًلمعقؿًالبدًمفًتحريـًكؿًماًمفًشأنوًأفًيذىبًالعقؿً،أكًيضرً
بوًً.
كبالنسبة ًلمنسؿ ًالبد ًمف ًتيسير ًسبؿ ًالزكاج ًكبالنسبة ًلمماؿ ًالبد ًمف ًالحفاظً
عمىًالماؿًكالمساعدةًفىًنمائوً،فاإلسبلـًيدعكًإلىًتكفيرًحدًالكفايةًالًالكفاؼًكالً
يتكقؼ ًاإلسبلـ ًعندما ًيحفظ ًالمقاصد ًالخمسً ،كلكنو ًيدعك ًإلى ًتحسيف ًالصحةً،
كالتعميـً،كالسعيًالمستمرًلتحقيؽًالتنميةًمفًكؿًجكانبياً،كتحقيؽًالحريةًاالقتصاديةً
كالعدالةًاالجتماعيةًكالتقميؿًمفًالتفاكاتًفىًالدخكؿً.
ً
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المبحث الثاني
تنمية العالم اإلسالمي
مقدمة:
تعتبر ًالتنمية ًالشاممة ًمف ًأىـ ًاألىداؼ ًالتي ًتسعى ًمختمؼ ًدكؿ ًالعالـ ًإلىً
تحقيقياً ،كيتفؽ ًالمفيكـ ًالتنمكم ًلكؿ ًجماعة ًإنسانية ًمع ًالمبادئ ًكاألسس ًالتيً
تعتنقياً،فتنعكسًعمىًتحديدًاألىداؼًالمختارةًكأكلكيةًتحقيؽًىذهًاألىداؼ.
إف ًالتنمية ًمف ًالمنظكر ًاإلسبلمي ًمفيكـ ًحركيً ،ذك ًطابع ًديناميكيً ،إذ ًإفً
فريضة ًعمارة ًالككف ًتعبر ًعف ًاستمرار ًالجيكد ًالتنمكية ًالمتصمة ًكالمتتابعة ًزمنياً،
بحيثًتييأًكؿًمرحمةًمفًمراحؿًالتنميةًالبلزـًمفًالقكةًلممرحمةًالتاليةًلياً،فاإلسبلـً
منيجًحياةً،كالتنميةًالشاممةًىيًأداةًتحقيؽًأركافًكأىداؼًىذهًالحياةًً.
ً

أول :ىدف التنمية في المفيوم اإلسالمى :
إف ًىدؼ ًالتنمية ًفي ًالمفيكـ ًاإلسبلمي ًليس ًمجرد ًزيادة ًالدخؿ ًالقكميً ،أكً
زيادة ًالدخؿ ًالفردم ًفي ًالمتكسطً ،إنما ًىك ًإحداث ًتطكر ًحضارم ًشامؿ ًمف ًخبلؿً
تفاعؿًمتكازفًبيفًالعكامؿًاالقتصاديةًكاالجتماعيةًكالعقائديةً،يؤدلًإلىًتكفيرًالمناخً
المبلئـًكالضركرمًلمتنميةً،كالعمؿًعمىًرفعًمستكلًالكفايةًلكؿًأفرادًالمجتمعًبشكؿً
تراكميًكمستمرً،كعمىًذلؾًفإفًالعمميةًالتنمكيةًمفًالمنظكرًاإلسبلميًىيًاستبداؿً
حضارةًبأخرلً،حيثًتيدؼًفيًحقيقتياًإلىًاستخداـًثمارًالتقدـًكالرخاءًاالقتصادمً
لمجماعةًكالفردًمعاًإلقامةًمجتمعًالمتقيفً،مجتمعًالقدكةًكالقكةًً.
ً
ً
ً
~~118

ثانيا :متطمبات نجاح التنمية فى العالم اإلسالمى:
إف ًنجاحًالعالـًاإلسبلميًفيًتحقيؽًالتنميةًالشاممةًبمفيكمياًالمتميزًيتطمبً
اتباع ًسياسة ًاالعتماد ًعمى ًالذاتً ،self-reliance strategyسكاء ًفي ًمجاؿً
التمكيؿًأكًعندًاختيارًالنمكذجًالتنمكمًالمتبعً،ذلؾًأفًتطبيؽًنماذجًتنمكيةًناجحةً
فيًاقتصاداتًأخرلًالًيعنىًبالضركرةًتحقيؽًنفسًمستكلًالنجاحًفيًأمًاقتصادً
آخرً،بؿًكغالباً،ماًتككفًىذهًالتجاربًالمنقكلةً،كماًيبيفًالتاريخًاالقتصادمً،مفً
أكثر ًالتجارب ًفشبلً ،لبلختبلفات ًبيف ًأنكاع ًالعنصر ًالبشرل ً ًالمنكط ًبالتنمية ًكماً
يعتنقوًمفًقيـًكمبادئً،ىناًيصبحًًتفعيؿًالقيـًكالمبادئًاإلسبلميةً،كماًينتجًعنوًمفً
اصطباغًالعمميةًالتنمكيةًبطابعياًاإلسبلميًالخاصً،كدكفًالمجكءًإلىًطمبًالتمكيؿً
مفًغيرىاًمفًالدكؿًأكًالمنظماتً،التيًتفقدىاًجزءاًميماًمفًمكاردىاًكمجيكداتياً
لتحقيؽًأىدافياًالتنمكيةً،ىكًالسبيؿًاألفضؿًلدكؿًالعالـًاإلسبلميً،جنباًإلىًجنبً
معًإحياءًفريضةًالعمارةًكتفعيؿًالرقابةًالذاتيةًكاإلقبلؿًمفًإىدارًالجيكدًكاإلمكاناتً
كالكقتًكالتزاـًاألفرادًبتفعيؿًالزكاةًكتحرلًمصارفياً،حتىًيؤدلًإعادةًتكزيعًعكائدً
التنميةًالشاممةًإلىًتكفيرًحؽًكؿًفردًفيًمستكلًمعيشةًمناسبً،كىكًمستكلًالكفايةً
لكؿًمنيـً.
إف ًتكفير ًحد ًالكفاية ًلكؿ ًمف ًالمقاصد ًالشرعية ًالخمس ًيضمف ًبناء ًاإلنسافً
المستخمؼًالقادرًعمىًتحقيؽًىدؼًالتنميةًبمفيكمياًاإلسبلميً،كالًيقتصرًذلؾًعمىً
ادًالمجتمعً،كاًنماًيستمزـًًتكفيرً
ً
تكفيرًالمكادًالغذائيةًالمناسبةًكماًككيفاًلكؿًمفًأفر
العناصرًالتيًتضمفًتككيفًرأسًالماؿًاإلنسانيًالقكلًكالكفؤًصحياًكتعميمياً،إذًإفً
الصحةًكالتعمي ـًعامبلفًمترابطافً،يؤثرًكؿًمنيماًفيًاآلخرًتأثيراًإيجابياًكاضحاً،
كماًيؤثرافًبطريقةًتراكميةًإيجابيةًفيًمككناتًالعنصرًالبشرمً،كاألطرًالثقافيةً،مفً
أعراؼًكعاداتًكتقاليدً،حتىًيتسنىًتكفيرًالمناخًالثقافيًكاالجتماعيًالمبلئـًلتحقيؽً
األىداؼًالمنشكدةً.
إفًالعمميةًالتنمكيةًتتـًبصكرةًتراكميةً،حيثًيؤدلًتحقؽًخطكاتًإيجابيةًفيً
تحسيف ًاإلمكانات ًالبشرية ًكالماديةً ،بينما ًيؤدل ًاإلخفاؽ ًالمتكرر ًفي ًتنمية ًبعضً
العناصرًإلىًالتراكـًالسمبىًالذلًيثقؿًكاىؿًالمجتمعًكاالقتصادً،كيزيدًمفًصعكبةً
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االنطبلؽ ًلتحقيؽًنجاحاتًفي ًمجاؿ ًالتنمية ًالشاممةً،مف ًىناًيصبح ًمف ًالضركرمً
إ حياءًاألسسًكالمبادئًاإلسبلميةًالتيًتدعـًالجيكدًالتنمكيةًبالقضاءًعمىًكافةًأنكاعً
السمبيات ًكأشكاؿ ًالفساد ًالتي ًيحرميا ًاإلسبلـً ،أك ًالعمؿ ًعمى ًالتقميؿ ًمنيا ًقدرً
اإلمكافً،كىىًالضكابطًاالقتصاديةً،كالرباًكاالحتكارً -بمعناهًالشرعيً -كأكؿًأمكاؿً
الناس ًبالباطؿ ً– ًالرشكة ًبالمصطمح ًالحديثً -كجميع ًالممارسات ًالتي ًينتج ًعنياًً
الظمـ ًكالضرر ًكالسرقة ًكالتطفيؼ ًكالبخس ًكالتدليس ًكالغش ًكاإلتبلؼ ًكاإلسراؼً
كالتبذيرًً.

ثالثا :متطمبات التنمية الشاممة
إن نجاح التنمية الشاممة المستدامة يتطمب من الدول اإلسالمية:
ًً أف ًتدرؾ ًىذه ًالدكؿ ًمدل ًتفردىا ًبما ًأسبغ ًا﵀ ًعمييا ًمف ًمكارد ًماديةًًمتعددة ًكشديدة ًاألىمية ًاقتصادياً ،كامكانات ًبشرية ًمتميزةً ،كالعمؿ ًعمىً
تسخيرىاًبإدارةًكارادةًحكيمةًلحسفًاستثمارىاً.
ً عمىًالدكؿًاإلسبلميةًتفعيؿًالمفيكـًاإلسبلميًلمتنميةًالذلًييتـًبالجانبًالبشرل ًالقائـ ًكالمستفيد ًكالمحرؾ ًاألساسي ًلمعممية ًالتنمكية ًكالقادر ًعمىً
حسفًإدارتياًتحقيقاًلثمارىاًالمرجكةً.
ًً عمى ًالدكؿ ًاإلسبلمية ًااللتزاـ ًبأسمكب ًالتنمية ًاإلسبلمية ًالذل ًيفرضًاالعتماد ًعمى ًالذاتً ،سكاء ًفي ًاختيار ًالنمكذج ًالتنمكم ًالمتبع ًكالمبلئـً
لئلمكانياتًالماديةًكالبشريةًكالمناخًالعاـًالمتاحً،بؿًكالعمؿًعمىًتحسيفً
ىذا ًالمناخ ًالياـ ًلنجاح ًالجيكد ًالتنمكية ًمف ًخبلؿ ًإحياء ًالقيـ ًكاألسسً
اإلسبلميةًالبناءةً.
ًً االلتزاـ ًبسياسة ًاالعتماد ًعمى ًالذات ً ًفيما ًيتعمؽًبالحصكؿًعمىًرؤكسًاألمكاؿًالبلزمةًلتمكيؿًعممياتًاالستثمارًالمتعددةً،حتىًالًيتسببًالمجكءً
إلى ًدكؿ ًأك ًمؤسسات ًخارجية ًإلى ًإىدار ًالمكارد ًكاألرباح ًكالكقتً ،فيً
سدادًىذهًالديكفًكأرباحياًكماًيترتبًعميياًمفًالتزاماتً.
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ًً االىتماـ ًبتحديد ًحد ًالكفاية ًاإلسبلمي ًفي ًظؿ ًالظركؼ ًاالقتصاديةًالمتاحةًلتكفيرًحياةًكريمةًلكؿًأفرادًالمجتمعً،كالعمؿًعمىًاالرتقاءًبوًمعً
تحسفًاألكضاعًالمعيشيةًنتيجةًالجيكدًالتنمكيةًالمبذكلةًً.
ًً عدـًإىماؿًأمًمفًالعناصرًالتعميميةًكالتربكيةًكالصحيةًلماًلياًمفًآثارًتراكمية ًمضاعفة ًعمى ًجيكد ًالتنميةً ،سمبا ًكايجاباً ،كالعناصر ًالمككنةً
لممناخًالعاـًمفًقيـًكعاداتًكتقاليدً.
ًً االىتماـ ًالشديد ًبإحياء ًكتفعيؿ ًأليات ًإعادة ًالتكزيع ًاإللزامية ًكالتطكعيةًآلثارىاًاإليجابيةًعمى ًالجيكد ًالتنمكيةً ،كالتي ًيصعب ًتحقيقياًمف ًخبلؿً
شبكاتًاألمافًاالقتصادمًً.
التكجوًإلىًتكحيدًجيكدًكاًمكاناتًالدكؿًالعربيةًلبلرتقاءًبمجتمعاتياًً.
ً
ًًًً محاربةًكافةًأشكاؿًالفسادًاالقتصادمًكاالجتماعيًً.ًً إقناعًجميعًأفرادًالمجتمعًبااللتفاؼًحكؿًخطةًمتعددةًالمراحؿًيرتضكنياً،حتى ًيتحمؿ ًكؿ ًفرد ًمسؤكليتو ًفى ًإنجاحيا ًببذؿ ًأقصى ًالجيكد ًالفرديةً
كالجماعيةًلذلؾًً.
المراجع:
ًُ-ابفًخمدكفً(أبكًزيدًعبدًالرحمفًبػفًمحمػد)ً:مقدمػةًكتػابًالعبػرًكديػكافًالمبتػدأً
كالخب ػػرًف ػػيًأي ػػاـًالع ػػربًكالبرب ػػرًكم ػػفًعاص ػػرىـًم ػػفًذكمًالس ػػمطافًاألكب ػػرً ػ ػػً
المشيكرةًبػً«مقدمةًابفًخمدكف»ً،دارًالقمـً،بيركتً،لبنافًُٕٖٗ،ـ.
ًِ-أحمػ ػػدً(عبػ ػػدًالػ ػػرحمفًيسػ ػػرم)ً:التنميػ ػػةًاالقتصػ ػػاديةًكاالجتماعيػ ػػةًفػ ػػيًاإلسػ ػػبلـً،
مؤسسةًشبابًالجامعةً،اإلسكندريةًَُُْ،ىػًًُُٖٗ/ـ.
ًّ-البرادعػػيً(منػػىًمصػػطفي)ً:اسػػتراتيجيةًإشػػباعًالحاجػػاتًاألساسػػيةًلمسػػكافًمػػعً
تطبيقي ػػاًعم ػػىًجميكري ػػةًمص ػػرًالعربي ػػةًً،رس ػػالةًدكت ػػكراهًً،إشػ ػراؼً:دً.عم ػػركً
محيىًالديفًً،كميةًاالقتصادًكالعمكـًالسياسيةًً،جامعةًالقاىرةًًُّٖٗ،ـً.
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ْ(ًً-محجػػكب)ً:سػػتارًالفقػػرً،خيػػاراتًأمػػاـًالعػػالـًالثالػػثً،ترجمػػةًأحمػػدًف ػؤادًبمبػػعً،
الييئةًالمصريةًالعامةًلمكتابًً،القاىرةًًُٕٕٗ،ـ.
ًٓ-حمادً(نزيو)ً:معجـًالمصطمحاتًاالقتصػاديةًفػيًلغػةًالفقيػاءًً،المعيػدًالعػالميً
لبلقتصادًاإلسبلميً،القاىرةً/الكالياتًالمتحدةًاألمريكيةًُُْْ،ىػًُّٗٗ/ـ.
ًٔ-العنانيً(حسف)ً:التنميةًالذاتيةًكالمسؤكليةًفػيًاإلسػبلـًً،االتحػادًالػدكليًلمبنػكؾً
اإلسبلميةًً،القاىرةًَُٖٗ،ـ.
ًٕ-الغ ازلىً(محمد)ً:اإلسػبلـًكاألكضػاعًاالقتصػاديةًً،دارًالصػحكةًلمنشػرًً،القػاىرةً
ًَُْٕ،ىػًًُٖٕٗ/ـ.
ًٖ-المصرمً(عبػدًالسػميع)ً:عدالػةًتكزيػعًالثػركةًفػيًاإلسػبلـً،مكتبػةًكىبػةً،القػاىرةً،
َُْٔىػًًُٖٗٔ/ـ.
ًٗ-النج ػ ػػارً(أحم ػ ػػدًعب ػ ػػدًالعزي ػ ػػز)ً:نح ػ ػػكًاس ػ ػػتراتيجيةًجدي ػ ػػدةًلمتنمي ػ ػػةًاالقتصػػ ػػاديةً
ف ػ ػ ػ ػػيًال ػ ػ ػ ػػدكؿًالنامي ػ ػ ػ ػػةًً،االتح ػ ػ ػ ػػادًال ػ ػ ػ ػػدكليًلمبن ػ ػ ػ ػػكؾًاإلس ػ ػ ػ ػػبلميةًً،الق ػ ػ ػ ػػاىرةًً،
ُٗٔٗـ.
ًَُ-مش ػػيكرً(نعم ػػتًعب ػػدًالمطي ػػؼ)ً:أساس ػػياتًاالقتص ػػادًاإلس ػػبلميً،ع ػػالـًالغ ػػدً،
القاىرةًُّْٕ،قً.َُِٔ/
ًُُ:____________________ ً-التنميػ ػػةًكالتخطػ ػػيطًفػ ػػيًاالسػ ػػبلـً،الجامعػ ػػةً
األمريكيةًالمفتكحةً،المكتبًاإلسبلميً،القاىرةًُّْْ،قًَُِّ./
ًُِ:____________________ ً-الزكػ ػػاةًاألسػ ػػسًالشػ ػػرعيةًكالػ ػػدكرًاإلنمػ ػػائيً
كالتػػكزيعيً،مركػػزًصػػالحًكامػػؿًلبلقتصػػادًاإلسػػبلميً،جامعػػةًاألزىػػرً،القػػاىرةً،
ُِْٔىػََِٓ/ـً.
En.wikipedia.org/wiki/list of countries by GDP (PPP) per capita
ُّ ً-يكسؼً(يكسؼًإبراىيـ)ً:اسػتراتيجيةًكتكتيػؾًالتنميػةًاالقتصػاديةًفػيًاإلسػبلـًً،
االتحادًالدكليًلمبنكؾًاإلسبلميةًً،القاىرةًًَُُْ،ىػًُُٖٗ/ـ.
ً
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المبحث الثالث
النافذة الديموجرافية (اليبة الديموجرافية) في العالم اإلسالمي
مقدمة:
شيدًالعالـًاإلسبلميًزيادةًسكانيةًىائمةًأثناءًالربعًاألخيرًمفًالقرفًالعشريفً
ككاف ًليذا ًالمد ًالبشرم ًاليائؿ ًأثره ًالفعاؿ ًعمى ًمسيرة ًالتنمية ًفي ًالكطف ًالعربيً
بأبعادىا ًاالقتصادية ًكاالجتماعية ًكاإلنسانية ًكالصحية ًإضافة ًإلى ًتزايد ًالضغطً
اإلنفاقي ًعمى ًالخدمات ًاالجتماعية ًاألساسية ًكالتعميـ ًكالصحة ًكاإلسكاف ًكالبنيةً
التحتية ًكمكارد ًالطاقة ًكالمياه ًكالغذاء ًكغيرىاً .فمنذ ًالنصؼ ًالثاني ًلمقرف ًالعشريفً
تسارعت ًكتيرة ًالنمك ًالسكاني ًبصكرة ًغير ًمسبكقةً .كذلؾ ًنتيجة ًالرتفاع ًمعدؿً
الخصكبةًكانخفاضًمعدؿًكفياتًاألطفاؿًكاألمياتً.
إف ًالتحكؿ ًالديمكجرافي ًالذم ًيشيده ًالعالـ ًاإلسبلمي ًدرجات ًمتفاكتة ًبيفً
عاماًكالمزيدً
أقطارهً،بدأًمنذًزمفًاالنخفاضًفيًنسبًالسكافًلمفئةًالعمريةًفكؽًًْٔ ن
عرؼًعممياًباسـً
اًكىكًماًي
)ًعام
مفًارتفاعًنسبًالسكافًفيًسفًالعمؿً(ُْٓٔ-
ن
ي
ن
النافذة ًالديمكجرافية ًأك ً"اليبة ًالديمكجرافية" ًكالتي ًتعتبر ًمنحة ًمؤقتة ًلرفاىية ًكتقدـً
عاماً،كذلؾًبشرطًحسفً
األمـًتستمرًلفترةًزمنيةًمحدكدةًتتراكحًماًبيفًَّ ًإلىًًَْ ن
استخدامياًكخمؽًفرصًمكاتيةًلمنمكًاالقتصادمًفيًاألجؿًالقريبًكالمتكسطًباعتمادً
سياساتًمكائمةًليذاًالحدثًالياـًكذلؾًباالستثمارًفيًالبشرًكتكفيرًالرعايةًالصحيةً
كالتعميـ ًكتنمية ًالميارات ًلفئة ًالشباب ًكتمكيف ًالمرأة ًكخمؽ ًفرص ًعمؿ ًكتكفير ًبيئةً
آمنةً.
ً

أول :مفيوم اليبة الديموجرافية:
ًتحكؿ ًديمكجرافي ًبيف ًسكاف ًالمجتمع ًنتيجة ًانخفاض ًمعدالت ًاإلنجابً
ىي ٌ
بحيثًيتحكؿًالمجتمعًالذمًغالبيتوًمفًاألطفاؿًكصغارًالسفًكالمعاليفًإلىًمجتمعً
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اإلنتاجًالمجمكعةًاألكبرً.كبمعنىًآخرًفإفًمعدؿً
يشكؿًفيوًالسكافًفيًسفًالعمؿًك
ٌ
نمكًالسكافًالنشيطًاقتصادياًفيًالفئاتًالعمريةً(ًُٓ ْٔ-سنة)ًيتجاكزًمعدؿًالنمكً
ن
عاماً
لمفئات ًالسكانية ًالمعالة ًكىـ ًصغار ًالسف ً(دكف ًسف ًُٓ) ًككبار ًالسف ًٓٔ ً ن
فأكثرً.
ً

ثانيا :أشكال اليبة الديموجرافية:
فًكمعدؿًنمكً
اليبة الديموجرافية البسيطةً:الفرؽًبيفًمعدؿًنمكًالسكافًالمعالي
ٌ
السكافًفيًسفًالعمؿً.
دؿًنمكًالسكافًكمعدؿً
فيىًالفرؽًبيفًمع
أما اليبة الديموجرافية المضاعفةً :
ٌ
ٌ
نمكًالتشغيؿً.
ً

ثالثا :عوائد اليبة الديموجرافية:

استثمار اليبة الديموجرافيةً:يتيحًتحسيفًنكعيةًحياةًالمكاطنيفًبزيادةًمعدالتً
ةًنسبياًمفًالتنميةًكبناءًعميوً
التشغيؿًكخفضًمعدالتًالبطالةًكالتمتعًبمستكياتًعالي
ن
يتحسفًالمستكلًالمعيشيًلممكاطنيفًكماًينعكسًذلؾًعمىًالكضعًالتعميميًكالصحيً
كالسكنىًكاإلنفاؽً،كغيرهًً.كيؤدمًحسفًاستغبلؿًاليبةًالديمكجرافيةًإلىًماًيمى:
ًأ .إحداث نقمة نوعية مميزة في النمو القتصادي والتنمية المستدامة عمى
مستوى الدولة من خالل:
ًُ-ارتفاعًقدرةًالفردًكالمجتمعًعمىًاالدخار.
ًِ-ارتفاعًالقدرةًعمىًاالستثمار.
ًّ-تحسفًالنمكًاالقتصادمًكالقدرةًالتنافسية.
ًْ-تحسفًفيًالقدرةًعمىًاالبتكار.
ًًٓ-فيًنكعيةًالخدماتًالصحيةًكاالجتماعيةً.
ً
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ب .إحداث نقمة نوعية في خصائص رأس المال البشرى يؤدى إلى:
ً
ًُ-ارتفاعًالدخؿًالفردل.
ًِ-ارتفاعًدخؿًاالسرة.
ًّ-تحسفًفيًظركؼًاألسرةًالصحيةًكالتعمىمية.
ًْ-تحسفًظركؼًتجددًقكةًالعمؿ.
ًٓ-قدرةًكاسعةًعمىًالحراؾًكالمشاركة.
ًٔ-قدرةًعاليةًعمىًالعطاءًكاإلنتاجية.
ًٕ-تكفرًفرصًأفضؿًلتحقيؽًالتنميةًالشاممةًالمستدامة.
ًٖ-ىجرةًمقننة.

رابعا :عدم استغالل اليبة الديموجرافية:
إفًتفكيتًفرصةًاليبةًالديمكجرافيةًيؤدمًإلىًً:
أفًتصبحًعبئاًيتمثؿًفىًارتفاعًنسبًالعاطميفًعفًالعمؿًخاصةًبيفًالشبابً
ًُ -
ن
الذيفًيبمغكفًسفًالعمؿًكعامؿًدافعًباتجاهًالمزيدًمفًاليجرةًغيرًالمقننةًنحكً
الخارجًبحثناًعفًفرصًعمؿ.
ًِ-تدىكرًالقدرةًالشرائية.
ًّ-ارتفاعًمعدالتًالفقرًكألجياؿًقادمة.
ًْ -تدىكر ًالخصائص ًالسكانية ًمف ًصحة ًكتعميـ ًكتغطية ًالتأميف ًالصحي ًنتيجةً
تدنيًمستكلًالخدماتًالصحيةًكالتعميميةًكاالجتماعيةًاألخرل.
ًٓ-نمكًمعدالتًاقتصاديةًكاجتماعيةًسمبية.
ًٔ-تأثيراتًبيئيةًسمبية.
ً
ً
ً
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خامسا :األوضاع الديموجرافية والقتصادية والجتماعية في العالم
اإلسالمي التي تعجل دخول مرحمة اليبة الديموجرافية:
يعتبرًعصرًالزيادةًالسكانيةًالكبيرةًكالمتسارعةًقدًانتيىًفيًالعالـًاإلسبلميً
بالرغـ ًمف ًمعدالت ًالخصكبة ًالعالية ًفي ًبعض ًالبمداف ًاإلسبلميةً ،حيث ًستكاصؿً
معدالتًالخصكبةًكالزيادةًالسكانيةًىبكطياً،فقدًكافًلتأثيرًالخصكبةًالمرتفعةًالتيً
اًكبيراًفيً
شيدتياًمعظـًاألقطارًالعربيةًفيًالعقكدًالمنصرمةًمفًالقرفًالعشر
يفًدكر ن
ن
ارتفاعًنسبةًالسكافًفيًالفئةًالعمريةًدكفًسفًُٓ ًمماًانعكسًعمىًارتفاعًمعدالتً
اإلعالةًكانخفاضًنسبةًالسكافًفيًسفًالعمؿًمماًأدلًبالتالىًإلىًانخفاضًمستكلً
االدخارًنتيجةًارتفاعًأعدادًالمعاليفًكماًيمثؿًذلؾًمفًارتفاعًالضغكطاتًالسكانيةً
عمى ًمختمؼ ًالخدمات ًاالجتماعية ًكاإلنسانية ًاألخرل ًكانخفاض ًمستكيات ًالدخ ًكؿً
كارتفاعًاإلنفاؽًالحككميًعمىًالخدماتًالتعميميةًكالصحيةًكاالجتماعيةًاألخرلً.
كتؤكد ًالبيانات ًالديمكجرافية ًفي ًمعظـ ًاألقطار ًاإلسبلمية ًحاليا ًأف ًمسارً
الخصكبةًكاتجاىوًنحكًاالنخفاضًالتدريجيًكماًيصاحبوًمفًانخفاضًمعدالتًالكفاةً
كبالذاتًكفياتًالرضعًكالطفكلةً،كماًتؤديو ًعممياتًانتقاؿًاألفكاجًالعمريةًالدنياًإلىً
الفئاتًالمنتجةًكماًبعدىاً(ًُٓ)ْٔ-كؿًذلؾًيعمؿًعمىًارتفاعًنمكًالسكافًفيًسفً
العمؿًكزيادةًحجـًالقكمًالعاممةًفيًالمجتمعً.كىذاًمفًشأنوًأفًيعمؿًعمىًانخفاضً
معدالتًاإلعالةًالعمريةًكزيادةًمعدالتًاالدخارًكاالستثمارً.
ًً

سادسا :التوظيف األمثل لفرصة اليبة الديموجرافية:
يتكجبًعمىًالدكؿًاإلسبلميةً(داخؿًدائرةًاليبةًالديمكجرافية)ًاستغبلؿًفرصةً
اليبةًالديمكجرافيةًالتيًبدأتًتمرًبياًكالتكظيؼًاألمثؿًلفرصتياًالمتاحةً،كيجبًعمىً
باقى ًالدكؿ ًاإلسبلمية ًاالستعداد ًلظاىرة ًاليبة ًبككنيا ًضمف ًنطاؽ ًدخكليا ًكيمكفً
تحقيؽًذلؾًمفًخبلؿً:
ً
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ًُ-تشجيعًكدعـًاألنشطةًاالقتصاديةًالصغيرةًكالمتكسطة.
ِ ً -تمكيؿًالقركضًالصغيرةًكمتناىيةًالصغرًكاالىتماـًبتمكيؿًالفئاتًاالجتماعيةً
الميمشةًلتحفيزىاًلممشاركةًاالجتماعيةًكاالقتصاديةًكالسياسية.
ًّ-تمكيفًالمرأةًكاشتراكياًالفعاؿًفيًسكؽًالعمؿ.
ًْ -دعـًعمميةًالتحكؿًالديمقراطيًكالحكـًالرشيدًكتطكيرًاإلدارةًالحككميةًكتطكيرً
سياساتًالعمؿًكتخطيطًالقكمًالعاممة.
ًٓ -تكفير ًالدعـ ًالسياسيًكالفنيًلعمميةًاالستفادةًمف ًاليبة ًالديمكجرافيةًباعتبارىاً
اًتنمكياًلغاياتًتحقيؽًأىداؼًالتنميةًالمستدامة.
مشركع
ن
ن
ًٔ -كربط ًالمتغيرات ًالديمكجرافية ًبسياسات ًالتشغيؿ ًكبما ًيضمف ًتحقيؽ ًنمك ًفيً
إجمإلىًالناتجًالمحميًكعمىًالمدلًالزمنيًالقريبًكالمتكسط.
ًٕ -تكفيرًكثيؼًلفرص ًالعمؿ ًكتحسف ًالدخؿً(تكسيعًقاعدة ًالمشركعات ًالصغيرةً
كتكسيعًالشراكةً،كحسفًاإلدارةًكتكسيعًاالختيار).
ًٖ-تكافرًسياساتًسكانيةًتؤدلًإلىًالحدًمفًالنمكًالسكانى.
ًٗ -زيادة ًاالدخار ًمما ًيتيح ًتكجيو ًتخصيصات ًاستثمارية ًأكبر ًلمعناية ًبالمكاطفً
كفيًكافةًالمجاالتًالصحيةًكالتعميميةًلتخفيضًالفقرًالبشرم.
َُ ً تشجيع ًاالستثمارات ًاألجنبية ًكالمحميةً ،كأف ًتشمؿ ًالمزايا ًالتي ًتمنح ًلممستثمرً
الكطنيًأيضا.
األجنبيًًكالمستثمرً
ن
ًُُ -التكسع ًفي ًاالنفتاح ًاالقتصادم ًعمى ًاألسكاؽ ًالعالمية ًكتحرير ًالتجارةً
لممساعدةًعمىًرفعًالنمكًاالقتصادمًمفًخبلؿًالكصكؿًإلىًاألسكاؽًالعالميةً
كتركيج ًالصادرات ًالمحمية ًبعد ًالتطكير ًالمتكاصؿ ًلنكعيتيا ًكجكدتياً ،كزيادةً
الطمبًعمىياًعالميا.
ن
ًُِ-إنشاءًنظاـًمعمكماتًلسكؽًالعمؿًييدؼًإلىًتحديدًنكعيةًالطمبًعمىًالقكلً
العاممةًحسبًاحتياجاتًسكؽًالعمؿًمفًميفًكمياراتًكمستكياتًتعميمية.
ًُّ -تكفيرًالمعمكماتًعمىًكافةًالمستكياتًبماًفيًذلؾًمستكلًاألسرةًكالمستكلً
الجغرافي ً(حضر ًكريؼ) ًحسب ًالجنسً ،كتحسيف ًنكعيتيا ًلتتبلءـ ًكاحتياجاتً
اًكنكعا.
التنميةًكم
ن
ن
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ًُْ -التأكيد ًعمى ًنكعية ًاإلحصاءات ًالديمكجرافية ًكمؤشراتيا ًكتطكير ًتغطيتياً
كتكزيعيا ًالجغرافي ًكالمكاني ًلتساعد ًفي ًعممية ًكضع ًالسياسات ًعمى ًكافةً
المستكياتًخاصةًالتيًتستيدؼًفئاتًاجتماعيةًميمشة.
ًُٓ-تكجيوًاالدخاراتًبشكؿًمبلئـًعبرًالقطاعًالمالي ًإلىًمشاريعًإنتاجيةًكالعمؿً
عمىًزيادةًالصادراتً،كمفًالضركرمًإجراءًإصبلحاتًفيًالسياسةًاالقتصاديةً
الكميةًكاصبلحًالمؤسساتًالماليةًلتشجيعًاألفرادًعمىًاالدخارًكاالستثمار.
ًُٔ-تنميةًالمكاردًالبشريةًمفًخبلؿ:
ًأ) التكسع ًفي ًخدمات ًالصحة ًاإلنجابيةً :فانخفاض ًكفيات ًالرضع ًكاألطفاؿً
كانخفاض ًمعدالت ًاالنجابً ،مع ًارتفاع ًمتكسط ًالعمر ًالمتكقع ًلئلنسافً،
كانتشار ًكسائؿ ًتنظيـ ًاألسرة ًسكؼ ًتؤدم ًإلى ًالتعجيؿ ًفي ًالتغيراتً
الديمكجرافية.
ًب) زيادة ًأعداد ًاألفراد ًالذيف ًيمتمككف ًالمياراتً ،كالتعميـ ًكالخبرة ًكتقميؿ ًالفجكةً
بيفًالعرضًكالطمبًعمىًالقكلًالعاممةًكالذم ًنجـًعفًعدـًاالنسجاـًبيفً
طبيعةًمخرجاتًنظـًالتعميـًكبيفًطبيعةًاحتياجاتًسكؽًالعمؿًمفًالميفً
كالميارات.
ًج) تمكيفًكتدعيـًمشاركةًالمرأةًكالشباب.
ًد) محكًاألميةًكتحسيفًنكعيةًالتعميـًكالتدريبًكالتأىيؿ.
ًق) تكفير ًالرعاية ًالصحية ًكاالجتماعية ًلشريحة ًكبار ًالسف ًكذكم ًاالحتياجاتً
الخاصة.
كليذاًيجبًعمىًالدكؿًاإلسبلميةًالحرصًعمىًانتيازًفرصةًاليبةًالديمكجرافيةً
ًجيدا ًلغايات ًدفع ًعجمة ًالتنمية ًاالقتصادية ًكزيادة ًمعدالت ًالتكظيؼً
كاستثمارىا ن
كمكافحة ًالبطالة ًخبلؿ ًفترة ًاليبة ًالديمكجرافية ًالتي ًتعتبر ًمرحمة ًمؤقتة ًلف ًتتكررً
حيثًستستمرًلفترةًزمنيةًتتراكحًماًبيفًًَّإلىًًَْسنةً.
ً
ً
ً
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ّ .األمـًالمتحدةًً،برنامجًاألمـًالمتحدةًاإلنمائي ً،تقريرًالتنميةًاإلنسانيةً
العربيةًََِٓ.
ْ .األمـًالمتحدةًكجامعةًالدكؿًالعربيةً(َُِّ)ًالتقريرًالعربيًلؤلىداؼً
اإلنمائيةًلؤللفيةً.مكاجيةًالتحدياتًكنظرةًإلىًماًبعدًعاـًًَُِٓبيركتً:
منشكراتًاألمـًالمتحدة.
ٓ .تقريرًالتنميةًالبشريةًالدكليةًََِٔ.
ٔ .دً.أحمدًقطيطاتً–ًاليبةًالديمكغرافيةًفيًالكطفًالعربػيً–ًالمػؤتمرً
اإلحصائيًالعربيًاألكؿً–ًعمافً–ًاألردفً–ًًََِٕ.
ٕ .مركمًعمادً–ًىؿًتستفيدًمصرًمفًالتغيراتًالسكانيةً–ًالمركزًاإلقميميً
لمد ارسػػاتًاإلسػػتراتيجيةً–ًالقػػاىرةً–ًًَُِٓ–ًمتػػاحًعمػػىً
ً www.rcssmideast.org
ٖ .منظمةًالعمؿًالدكليةًكبرنامجًاألمـًالمتحدةًاإلنمائي.ًَُِّ،
ٗ .ىالوًيكسؼًكماجدًعثمافًكآخركفً–ًاالستجابةًلمنمكًالسكانيًالسريعًفيً
مصرً-ممخصًسياسات –  - PRBنكفمبرًًَُِْ.
َُ .ىبةًنصارًكماجدًعثمافًكآخركفً–ًدكرًالسياساتًفيًاإلسراعًبالتحكؿً
الديمكجرافيً:دراسةًحالوًشرؽًآسياًكالدركسًالمستفادةًلمصرً–ًمجمػةً
بحكثًاقتصاديةًعربيةً–ًالعددًًٓٔ–ًشتاءًِ.
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المبحث الرابع

القوى العاممة واإلنتاج
أولً :القوى العاممة:
يػػؤمفًكثيػػرًمػػفًالخبػ ارءًأفًد ارسػػةًاإلنتاجيػػةًتمثػػؿًد ارسػػةًلجػػكدةًالمػكاردًالبشػريةً

"رأسًالماؿًاالجتماعي"ًالػذمًتتمتػعًبػوًدكلػةًدكفًأخػرلً،كعمػىًقػدرًالتقػدـًفػيًتأىيػؿً
المػكاردًالبشػريةًيػػنعكسًذلػػؾًبشػػكؿًايجػػابيًكبيػػرًعمػػىًاإلنتػػاجًفػػيًتمػػؾًالػػدكؿً.كعمػػىً

هًاإلماـًالغزاليً
ً
الجانبًاآلخرًفإفًاإلنتاجًضركرمًكميـًلقياـًحياةًاإلنسافًكماًتصكر
فػػيًأفًالمَّػػوً-عػػزًكجػػؿً-خمػػؽًالم ػكاردًلئلنسػػافًفػػيًصػػكرةًيمػػزـًمعيػػاًصػػنعةًاإلنسػػافً
فيياًحتىًتصبحًصالحةًإلشباعًحاجاتػوً.كىػذاًالتصػكرًىػكًمػاًيؤيػدهًالفكػرًالكضػعيً

إلػػىًحػػدًكبيػػرً،كلكػػفًمػػاًيميػػزًالفكػػرًاإلسػػبلميًفػػيًىػػذاًالمجػػاؿًىػػكًاالرتقػػاءًباإلنتػػاجً
كأىميتوًإلىًدرجةًالكجكبًالشرعيً،بماًلوًمفًإلزاـًكمسئكليةًأماـًالمَّوًعزًكجػؿً،لقػدً

َّ ً
مًج ىعػ ىػؿًلى يك ػ يػـً
فػػرضًا﵀ًعمػػىًالنػػاسًالعمػػؿًألج ػػؿًاإلنتػػاجً،فقػػاؿًعػػزًكج ػػؿً﴿ يىػ ىػكًالػػذ ى
اًمػ ِّ ً ً
اكبًيػػاًك يكمي ػك ً
ً
ً
ًكالي ػ ًو ُّ
ػكر﴾(ُ)ً،كقػػاؿًصػػمىًا﵀ً
ًالن يشػ يً
ٍاأل ٍىر ى
ضً ىذلي ػكنالًفى ٍ
ام يش ػكاًفػ ى
ػفًرٍزقػػو ى
ػيًم ىن ى ى
ًمفًعم ًؿ ً ً
ً
عميوًكسمـً"ًماًأى ىك ىؿًأىح هدًطىعاماًقىطُّ ى ً
ًد ياكىدً
ًنبً َّ
ػيًالمَّ ًػو ى
ًكًا َّف ى
ًخ ٍي نراًم ٍفًأ ٍ
ًي ٍأ يك ىؿ ٍ ى ى ى
ىف ى
ى
ىن
ى
ًيػده ى
ً ً ً (ِ)
ً
ٍ
ًيدهً" ً.
عمي ًوًالس ى
ًع ىمؿ ى
ًيأ يك يؿًم ٍف ى
اف ى
َّبلـً ىك ى
كرغـًماًسبؽًفإفًمفًأخطرًالمشػكبلتًالتػيًتكاجػوًالػدكؿًاإلسػبلميةًاآلفًىػيً

مشكمةًاإلنتاجً،كاالعتمادًالكبيرًعمىًالغيرً،كماًترتبًعمىًذلػؾًمػفًمشػكبلتًأخػرلً
مثػػؿًالبطالػػةًكضػػعؼًالبنيػػةًاألساسػػيةًكتكجيػػوًبعػػضًاالسػػتثماراتًنحػػكًإنتػػاجًالسػػمعً

الترفيييػػةًكالمظيريػػةً.فػالكاقعًيؤكػػدًأفًدكؿًالعػػالـًاإلسػػبلميًالمعاصػرةًتقػػعًفػػيًمػػؤخرةً
دكؿًالعالـًاقتصادياً،كتتسـًالعديدًمفًمكاردىاًاإلقتصاديةًبالتخمؼًكتعتمدًفيًإشػباعً

حاجاتًأفرادىاًليسًعمىًالناتجًالمحمػيًكانمػاًعمػىًنػاتجًالػدكؿًاألخػرلً.ككفقػاًلتقريػرً
ُ(ًسكرةًالممؾً،اآليةًُٓ.

ِ(صحيحًالبخارمً،كتابًالبيكعًً،بابً:كسبًالرجؿًكعمموًبيدهًً،حًًَِِٕ
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صندكؽًالنقدًالدكليًفإفًإجماليًصادراتًمنظمةًالتعػاكفًاإلسػبلميًبمػغًُٔ.تريميػكفً

دكالرًأمريكػػيًفػػيًعػػاـًًَُِٕ،بينمػػاًبمغػػتًال ػكارداتًًُٕ.تريميػػكفًدكالرًأمريكػػيًفػػيً
نفػػسًالعػػاـً.كيتطمػػبًمنػػاًذلػػؾًالتعػػرؼًعمػػىًمفيػػكـًالقػػكلًالعاممػػةًكم ارحػػؿًتخطيطيػػاً
كأىدافياًكفكائدىاًكخطكاتياًكماًيميً:

أ-

مفيوم القوى العاممة
ىػيًمجمػػكعًالقػػكلًالبشػريةًالكميػػةًالقػػادرةًعمػػىًالعمػػؿًفػػيًالمجتمػػعًدكفًتكزيعيػػاً

عمىًالميفًكالتخصصاتًالمختمفةًفيًالنشاطًاالقتصادم

.

كيشػػيرًمفيػػكـًالقػػكلًالعاممػػةًإلػػىًذلػػؾًالجػػزءًمػػفًالم ػكاردًالبش ػريةًكالػػذيفًتت ػراكحً

أعمارىـًبيفًالحدًاألدنػىًكالحػدًاألعمػىًلسػفًالعمػؿً،كتتػكافرًلػدييـًالقػدرةًعمػىًالعمػؿً

بجانبًالرغبةًفيًىذاًالعمؿًكالبحثًعنوًأكًالمباشرةًالفعميةًلوً.

ًكم ػػفًث ػػـًف ػػإفًمفي ػػكـًالق ػػكلًالعامم ػػةًيش ػػيرًإل ػػىًقط ػػاعيفًم ػػفًالس ػػكافً،قط ػػاعً

المشتغميفً،كقطاعًالمتعطميفً،أمًكؿًمفًيقكـًبعمؿًفعمىًككؿًمفًيمكػفًأفًيمػارسً

عمبلًعندماًيتكافرًىذاًالعمؿ.

ب -مفيوم تخطيط القوي العاممة:
يعرؼًتخطيطًالقكلًالعاممةًعمىًأنوً"مجمكعةًالسياساتًكاإلجراءاتًالمتكاممػةً

كالمتعمقػػةًبالعمالػػةً،كالتػػيًتيػػدؼًإلػػىًتحديػػدًكتػػكفيرًاألعػػدادًكالنكعيػػاتًالمطمكبػػةًمػػفً
العمالةًالقكلًالعاممةًألداءًأعماؿًمعينةًفيًأكقاتًمحددةًكبتكمفةًعمؿًمناسبةً.

كعمميػػةًتخطػػيطًالقػػكلًالعاممػػةًتسػػتندًباألسػػاسًعمػػىًعمميػػةًالتنبػػؤًكتقػػكـًعمػػىً

المستقبميةًمفًالقكلًالعاممةً،كتركزًعمىًتكقعًالتغييػرًفػيً
ً
تحميؿًاالحتياجاتًالحاليةًك
االتجاىاتًالبيئيةًالعامةًكبيئػةًاألعمػاؿًاألمػرًالػذمًيعنػيًأفًعمميػةًالتخطػيطًلممػكاردً

البشريةًترتبطًبشكؿًمباشرًبالتخطيطًالعاـً.
ً
ً
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ج -أىداف تخطيط القوى العاممة
ييدؼ التخطيط لمقكل العاممة إلى ما يأتي:
ًُ-تكفيرًفرصًالعمؿًالمناسبةًلكؿًفػردًمػفًأفػرادًالقػكلًالعاممػةًكتحقيػؽًاألمػفً
كاالستقرارًاالقتصادمًكاالجتماعيًكالنفسيًلدلًالعامؿ.

ًِ-تدريبًالقكلًالعاممةًكاستثمارىاًكتجنبًاليدرًفييا.
ًّ-تكزيعًالقػكلًالعاممػةًحسػبًاألنشػطةًاالقتصػاديةًكفقنػانًلمقتضػياتًكمتطمبػاتً
خططًالتنميةًاالقتصاديةًكاالجتماعيةًكخفضًظاىرةًالبطالةًالمقنعػةًكالعجػزً

فيًالقكلًالعاممة.

ًْ-تنظيـًالقكلًالعاممةًبشكؿًعاـًكالتأثيرًعمىًالتغيراتًالتيًتحػدثًفػيًسػكؽً
العمػػؿًبسػػببًمػػدخبلتًكمخرجػػاتًالتعمػػيـًالعػػإلىًكالمكاءمػػةًبينيمػػاًمػػفًخػػبلؿً

العددًكالميارات"ً

د -فوائد تخطيط القوى العاممة
من أىم فوائد تخطيط القوى العاممة ما يمي:
 خمػػؽًكسػػيمةًلمػربطًبػػيفًسياسػػاتًكأنظمػػةًالقػػكلًالعاممػػةًمتضػػمنةًسياسػػاتًتدريبًكتنميةًاألفرادًباستراتيجيةًالبمدًككؿً.

 زيادةًاالتساؽًكالتكافؽًبيفًخططًالقكلًالعاممةًكالعممياتًالتنفيذيةً. زي ػػادةًفعاليػ ػةًاس ػػتخداـًالق ػػكلًالعامم ػػةًكتحس ػػيفًإنتاجيتي ػػاً،كخف ػػضًمع ػػدؿًالحكادثً،كمعدؿًدك ارفًالعمؿً،كمعدؿًالغيابً.

 مكاجيةًالتغيراتًالبيئيةًالداخميةًكالخارجيةًالمحيطةًمثؿً:صعكباتًسكؽًالعمؿًكالمنافسةً.

 يكفرًأسسًجيدةًلبلستخداـًاألمثؿًلمقكلًالعاممةً،بماًيضػمفًالػتخمصًأكًالحدًمفًظاىرتيًالبطالةًالمقنعةًكالعجزًفيًبعضًفئاتًالعامميفً،كعميوً
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فإنوًيؤدمًإلىًتقميؿًاألعباءًغيرًالمبررةًفيًأجػكرًاألفػرادًغيػرًالمنتجػيفً
بسببًحالةًالفائضًالكاضح.

ه -مراحل وخطوات تخطيط القوي العاممة:
ًًًتمر عممية تخطيط القوى العاممة بأربع مراحل يمكن تناوليا كما يمي:
ٔ .تحديد الطمب عمى القوى العاممة:
ًتقكـًالدكلةًبتحميؿًاألكضاعًالسكانيةًكاالقتصاديةًكاالجتماعيةًحتىًتحددًمفً

خبللوًالكظائؼًالتيًتحتاجًمفًأجمياًإلىًعامميفًمعينيفًكماًككيفا.
ِ .عرض القوى العاممة:

ًكيقصػدًبػػوًالتعػرؼًعمػػىًمػاًيتػكافرًلػػدلًالدكلػةًمػػفًقػكلًعاممػػةًمػفًحيػػثًالكػػـً

كالتخصػػصًكذلػػؾًبتحديػػدًعػػددًالعػػامميفًالح ػالييفًفػػيًالقطاعػػاتًكيشػػمؿًذلػػؾًتحديػػدً

مياراتيـًكقدراتيـًإضافةًلمخبػراتًكالتػدريبً،كتحميػؿًطبيعػةًاألعمػاؿًداخػؿًالقطاعػاتً
لمتأكدًمفًالمياراتًكالقدراتًالمطمكبةًلمقياـًبالعمؿً،كالتأكدًمفًتكافؽًالعػامميفًمػعًمػاً
يقكمػػكفًبػػوًمػػفًأعمػػاؿًكذلػػؾًمػػفًخػػبلؿًالمعمكمػػاتًالتػػيًقػػدمكىاًعنػػدًتعييػػنيـًكتقػػاريرً

تقييـًأدائيـًكالسجبلت.

ًّ.مقارنة الحتياجات المستقبمية مع العرض المتوقع من القوى العاممةً:
عم ػػىًض ػػكءًى ػػذهًالمقارن ػػةًتمج ػػأًال ػػدكؿًإذاًك ػػافًالطم ػػبًأكب ػػرًم ػػفًالع ػػرضًلس ػػدً

الػػنقصًفػػيًالقػػكلًالعاممػػةًعػػفًطريػػؽًاإلعػػدادًلمقػػكلًالجديػػدةً،أكًإحػػبلؿًاآلالتًبػػدؿً

األيدمًالعاممةً،كالمجكءًإلىًالعمالةًالخارجيػةً،كاذاًلػـًتسػتطعًالدكلػةًتػكفيرًالمطمػكبً.
مػػفًالقػػكلًالعاممػػةًتمجػػأًلتعػػديؿًاألىػػداؼًبالنسػػبةًلمتكسػػعاتًكالنمػػكًبشػػكؿًيػػتبلءـًمػػعً

المتاحً.

أمػػاًإذاًكػػافًالطمػػبًأقػػؿًمػػفًالعػػرضًفػػيمكفًأفًيػػتـًإعػػادةًتػػدريبًالعػػامميفًأكً

تخفيضًساعاتًالعمؿًأكًإلغاءًالعمؿًاإلضافيًأكًمنحًإجازاتًطكيمةًنسبيانًكالًتكجدً

مشكبلتًعندًتساكمًالعرضًمعًالطمبًعمىًالقكلًالعاممة.
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ٗ .تقييم ومتابعة تنفيذ خطة القوى العاممة:
تخػػتصًى ػػذهًالمرحمػػةًبتقي ػػيـًكمتابعػػةًتنفي ػػذًخطػػةًالق ػػكلًالعاممػػةًبص ػػكرةًدكريػ ػةً

كمسػػتمرةًلتصػػحيحًأمًانح ػراؼًيمكػػفًأفًينػػتجًعػػفًالفػػرؽًبػػيفًالتصػػكرًالنظػػرمًأثنػػاءً

التخطيطًكالكاقعًالعمميًعندًالتنفيذً.
ً

ثانيا :التعميم وتنمية الموارد البشرية
ً

ترتبطًاإلنتاجيةًفيًأمًمجتمػعًبالمسػتكلًالتعميمػيًكالتػدريبيًلمقػكلًالعاممػةً،لػذاً

تيتـًالدكؿًباالستثمارًفيًتنميةًالمكاردًالبشريةً.كحسبًبرنامجًاألمـًالمتحدةًاإلنمائيً

فإفًمفيكـًالتنميةًالبشريةًيتسعًليشمؿًأبعادانًثبلثةًكىيً:

األولً:تككيفًالقدراتًالبشريةًمثؿًتحسيفًالصحةًكتطكيرًالمعرفةًكالمياراتً.
الثانيً:اسػتخداـًالبشػرًليػذهًالقػدراتًفػيًاالسػتمتاعًأكًاإلنتػاجً(سػمعًكخػدمات)ً

أكًالمساىمةًالفاعمةًفيًاألنشطةًالثقافيةًكاالجتماعيةًكالسياسيةً.

الثالــثً:مسػػتكمًالرفاىيػػةًالبش ػريةًكالتػػيًتتحقػػؽًمػػفًخػػبلؿًإث ػراءًمفيػػكـًالتنميػػةً

البشريةً.

كلق ػػدًاكتس ػػبًمج ػػاؿًالتعم ػػيـًكخاص ػػةًالرس ػػميًمن ػػوًأىمي ػػةًخاص ػػةًكذل ػػؾًنس ػػبةً

لمعبلقػػةًالكثيقػػةًب ػػيفًالتعمػػيـًكال ػػدخؿًالقػػكميًكدخػػؿًاألفػػرادً.كمػػفًأى ػػـًاألسػػبابًالت ػػيً
اكتسبًبياًالتعميـًىذهًاألىميةًالخاصةً،كخاصةًفيًالدكؿًالناميةًىيًالنفقاتًالكبيرةً

التػػيًتخصػػصًلمحصػػكؿًعمي ػوً،حيػػثًنجػػدًأفًالتعمػػيـًبنػػدًأساسػػيًفػػيًميزانيػػةًالعائمػػةً
كالدكلػػةًنظػ انرًلرغبػػةًالنػػاسًفػػيًالتعمػػيـًكاذاًنظرنػػاًلمتعمػيـًبغيػػرًالنظػرةًالتقميديػػةًأكًعمػػىً
أس ػػاسًأن ػػوًص ػػناعةًمعين ػػةًفإنن ػػاًس ػػنجدًأفًالتعم ػػيـًيعتب ػػرًم ػػفًأكب ػػرًالص ػػناعاتًف ػػيً

االقتصادياتًمفًناحيةًالقيمةًالمضافةًكمفًناحيةًالعمالةً.

كعمػػىًذلػػؾًفػػإفًالتعمػػيـًركي ػزةًمػػفًركػػائزًالتنميػػةًالبش ػريةًالتػػيًتعتبػػرًاإلنسػػافً

غايػػةً،فيػػكًمصػػدرىاًكفاعميػػاًكصػػانعياًكالمسػػتفيدًمػػفًنتائجيػػاً.إنيػػاًتنميػػةًشػػاممةًالً
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تقػػاسًبػػكفرةًالسػػمعًكالقػػدرةًعمػػىًش ػرائياًكاسػػتيبلكياً،بػػؿًتسػػعىًإلػػىًتحقيػػؽًك ارمػػةًىػػذاً

اإلنسافً،كتتكجوًإلػىًالػذاتًلتجعػؿًالبشػرًيعيشػكفًحاضػرىـًفػيًطمأنينػةًكيستشػرفكفً
مسػػتقبميـًبكػػؿًثقػػةًكتفػػاؤؿًكلػػفًنصػػؿًإلػػىًالتقػػدـًكالرقػػيًإالًمػػفًخػػبلؿًالتعم ػيـًبكافػػةً

جكانبوًً.

كيمعبًالتعميـًالجامعيًدكراًأساسياًفيًإعدادًالقكلًالبشريةًالتيًتمثؿًقاطرةً

اإلنتاجًكالتنميةًفيًأمًمجتمعً ً،كقدًتعددتًصيغًالتعميـًالجامعيًالتيًتمبيًمتطمباتً
التنمية ًالشاممة ًكتنمية ًالمكارد ًالبشريةً ،كتتبايف ًصيغ ًالتعميـ ًالجامعي ًكذلؾ ًبتعددً
كتبايف ًأحكاؿ ًالمجتمعات ًالتي ًتتبناىاً ،ككذا ًبتبايف ًاألىداؼ ًكاألغراض ًمف ًتبنيياً،

كسنعرضًفيًالسطكرًالقميمةًالقادمةًأشيرًىذهًالنماذجً:

ٔ -الجامعـــة الشـــاممة :كتق ػػكـًعم ػػىًأس ػػاسًتجمي ػػعًمعاى ػػدًأكاديمي ػػةًكتقني ػػةًداخ ػػؿً
مؤسسةًكاحدةً،كتقدـًبرامجًقصيرةًكأخرلًطكيمةًفيًالمؤسسةًذاتياً،كتيدؼًىذهً

الص ػػيغةًإل ػػىًتط ػػكيرًاإلع ػػدادًالمين ػػيًكزي ػػادةًفاعميت ػػوً،كربط ػػوًباحتياج ػػاتًس ػػكؽً

العمؿ.

ٕ -الجامعة بدون جدران :كقامتًعمىًأساسًاستخداـًاإلذاعةًالمسمكعةًًكالمرئيػةً
كأساليبًالتعمـًمفًبعدًاألخرلًدكفًاالرتباطًبحضكرًالمحاضرات.

ٖ -التعمــيم الع ـالي قصــير الــدورة :كيقػػدـًىػػذاًالتعمػػيـًبػرامجًمتنكعػػةًاألغػراضً،مػػفً
تأىيؿًعاـًلمدراسةًالجامعيةًالمتخصصةًالمتعمقػةً،إلػىًد ارسػاتًجامعيػةًقصػيرةً،

إلىًبرامجًتأىيؿًمينيً ً،كبرامجًإعادةًتأىيؿً،كقدًتزايدًالطمبًعمىًىذاًالنكعًمفً
البرامجًفيًالسنكاتًاألخيرةً،كانتشرتًفيًكثيرًمفًبمدافًالعالـ.

ٗ -التعميم العالي التعـاوني :كتقػكـًىػذهًالصػيغةًعمػىًأسػاسًالػربطًكالمػزجًكالتبػادؿً
بػػيفًالد ارسػػةًكالعمػػؿًحيػػثًتػػتـًالد ارسػػةًبمؤسسػػاتًالتعمػػيـًكالعمػػؿًفػػيًمؤسسػػاتً

اإلنتػػاجً،كتحقػػؽًىػػذهًالصػػيغةًأىػػدافناًمتعػػددةًمثػػؿًالقضػػاءًعمػػىًالطػػابعًالنظػػرمً

المجػػردًلمد ارسػػاتًالعمي ػاً،كال ػربطًبػػيفًالػػتعمـًكسػػكؽًالعمػػؿً،كاتاحػػةًفػػرصًالتعمػػيـً
لمعامميفًغيرًالقادريفًعمىًالتفرغًلمدراسةًالمنتظمةًالمستمرةًباإلضػافةًالسػتخداـً

إمكاناتًالمؤسساتًاإلنتاجيةًأكًالصناعيةًفيًالتعميـ.
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٘ -الجامعــة المفتوحــة :كىػػيًنظػػاـًييػ يػدؼًفػػتحًأب ػكابًالتعمػػيـًالع ػاليًلمطػػبلبًدكفً
التقيدًبشػرطًالسػفًأكًالمؤىػؿًأكًمكاصػمةًالد ارسػةًبانتظػاـًداخػؿًالمؤسسػاتًكىػيً

تستخدـًأساليبًالتعمـًعفًبعدًكقدًتعطىًدرجاتًجامعية.

 -ٙنماذج وصيغ تعميم جامعي أخرى :تقسيـًالجامعةًإلىًجامعاتًصغيرةًمتكسطةً

العػػددً،مثػػؿًجامعػػةًالسػػكربكفًفػػيًفرنسػػاًالتػػيًصػػارتًثػػبلثًعشػرةًجامعػػةًيتػراكحً
عػػددًالطػػبلبًبكػػؿًمنيػػاًمػػفًسػػتةًآالؼًإلػػىًثبلثػػيفًألفن ػا؛ًكمػػاًتكجػػدًالجامعػػاتً
التخصصيةًمثؿًالجامعاتًالطبيػةًكاليندسػيةًكالزراعيػة؛ًكمػاًيعػدًنظػاـًاالنتسػابً

فػػيًبعػػضًالجامعػػاتًعمػػىًامتػػدادًالعػػالـًأحػػدًأىػػـًاألس ػاليبًالفعالػػةًفػػيًتطبيػػؽً
التعميـًالمستمر.
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المراجع:
ًُ -أحمد صقر عاشورً :إدارة ًالقكل ًالعاممةً ،دار ًالمعرفة ًالجامعية ًلمنشرً
اإلسكندريةً.ًُٗٗٓ،
ًِ-أحمد محمد نبويً:مدخؿًالتنبؤًبالقكلًالعاممةًفىًىكلنداًكألمانياًكفنمنداًكانجمتراً
كالكالياتًالمتحدةًاألمريكيةًكامكانيةًاإلفادةًمنوًفيًمصرً،دراساتًفيًالتعميـً
الجامعيً،جامعةًعيفًشمسًً -كميةًالتربيةًً -مركزًتطكيرًالتعميـًالجامعيً،
عددًّٖ.ًَُِٖ،
ًّ -الحسن ماديً :التنمية ًالبشرية ًرىاف ًلتحقيؽ ًالتنمية ًالمستدامةً ،مجمة ًعمكـً
التربيةً،العددًُّ.ًََِٔ،
ًْ -الفاتح النور الحسنً :دكر ًتقنيات ًتخطيط ًالقكل ًالعاممة ًفي ًتطكير ًاألداءً،
مجمةًالمصرفي-بنؾًالسكدافًالمركزمً،عددًًًَُِِٖٔ،
ًٓ -حسن محمدً:مدخؿًاستراتيجيًلتخطيطًكتنميةًالقكلًالعاممةً،الدارًالجامعيةً،
إسكندريةً،مصر.ًََِٓ،
ًٔ-عبد الباسط عبد المعطي وآخرونً:السكان والمجتمعً،دارًالمعرفةًالجامعيةًً-
مصرًُٖٗٗ.
ًٕ -مالكمومجبمنز وآخرونً :اقتصاديات ًالتنميةً ،دار ًالمريخً ،السعكديةً ،الرياضً،
ُٗٗٗ.
ًٖ ً -محمد عمى طو ،أحمد عبد العظيم سالمً :تفعيؿ ًدكر ًالتعميـ ًالعالي ًلتمبيةً
متطمبات ًالتنمية ًالشاممة ًفي ًالعالـ ًاإلسبلميً ،مؤتمر ًالتعميـ ًفي ًالعالـً
االسبلميً :المؤتمؼ ًكالمختمؼ ًالفترة ًمف ًُّ ًينايرًُ -فبراير ًََِٗـً ،دارً
الضيافةً،جامعةًعيفًشمسًََِٗ.
ًٗ-مصطفى محمود أبو بكرً:المكاردًالبشريةً،مدخؿًلتحقيؽًالميزةًالتنافسيةً،الدارً
الجامعيةًاإلسكندريةً،مصرًََِْ .
ًًَُ -مصطفى نجيب شاويشً :إدارة ًالقكل ًالعاممةً :إدارة ًاألفرادً ،دار ًالشركؽً
لمنشرًكالتكزيعً،عمافً،األردف.ًََِٓ،
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ًُُ -مصطفى نجيب شاويشً:إدارةًالمكاردًالبشريةً،إدارةًاألفرادً،طًّ،اإلصدارً
ًّ،دارًالشركؽًلمنشرًكالتكزيعًعماف.ًََِٓ،
ًُِ -مصطفى نجيب شاويشً:إدارةًالمكاردًالبشريةً،إدارةًاألفرادً،طًّ،اإلصدارً
ًّ،دارًالشركؽًلمنشرًكالتكزيعًعماف.ًََِٓ،
ًُّ -مكتب تنسيق الكوميسكً :إيجاز ًمكتب ًتنسيؽ ًالككميسؾًَُِٖ ،
ًOIC/COMCEC/33-17/D(5),
http://www.comcec.org/ar/wp-content/uploads/2018/05/34-FCBRIEF-TRD-A.pdf
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المبحث الخامس
دور المرأة في التنمية البشرية في العالم اإلسالمي
مقدمة:
ًتأثير ًفي ًالبنيةً
نا
تي ىًعد ًالمرأة ً-عبر ًالتاريخً -محكر ًعبلقات ًاألسرةً ،كاألكثر
ًأساسيا ًفي ًالتغيير ًاالجتماعي؛ ًمف ًخبلؿ ًتكامؿ ًأدكارىا ًمعً
ًكعامبل
االجتماعية،
ن
ن
الرجؿ؛ًإلحداثًالتغييرًالمنشكدًمفًرخاءًكتطكرًفيًأسمكبًالحياة.
كفيًإطارًاالىتماـًبقضيةًالتنميةًالبشريةًفيًالعالـًاإلسبلميًً،كانطبلقناًمفً
ارتكاز ًالتنمية ًعمى ًاستثمار ًالطاقات ًالبشرية ًفي ًالمجتمعً -دكف ًتمييز ًبيف ًالرجؿً
كالمرأةً– ًيصبحًاالىتماـًبالمرأةًكأدكارىاًفيًتنميةًالمجتمعًضرًكرنيا؛ًإذًيرتبطًتقدـً
أمًمجتمعًارتباطناًكثيقناًبمدلًتقدـًالمرأةً،كتطكرًقدرتياًعمىًكضعًلبًنةًالمشاركةً
فيًالتنميةً.
كقدًاىتـًالعالـًاإلسبلميًبقضيةًتنميةًالمرأةًكتمكينياًمفًأداءًأدكارىاًبفعاليةً
مثؿًالرجؿً،كالمشاركةًفيًاتخاذًالقرارًفيًشتَّىًمناحيًالحياةًالسياسيةً،كاالقتصاديةً
كاالجتماعيةً،كالثقافية؛ًكىكًماًكاكبًاىتماـًكثيرًمفًالدكؿً،كالييئاتً،كالمنظماتً
الدكليةً،كاإلقميميةًبالمرأةً
كىذا ًالمبحث ًيتناكؿ ًدكر ًالمرأة ًفى ًالتنمية ًالبشرية ًفى ًالعالـ ًاإلسبلمىً
كالتحدياتًالتىًتعكؽًدكرىاًكتمكينياًعمىًالنحكًالتالىً:
ً

أولً :دور المرأة في التنمية البشرية في العالم اإلسالمي
ٔ -دورىا عمى المستوى الجتماعي والثقافي:
أبرز ًاإلسبلـ ًلممرأة ًكجكدان ًاجتماعيان ًعامانً ،إذ ًجعؿ ًليا ًدك انر ًفي ًإصبلحً
المجتمعً،يقكـًعمىًحراسةًقيموً،كتقكيـًانحرافاتوً،كتزكيةًعقائدهًكمبادئوًلمسمكًبياً
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إلىًأفضؿًماًيستطاعًالًتختمؼًفيًذلؾًعفًالرجؿً،كالًتقؿًعنوًمسئكليةًً،كتتبكأً
المرأة ً– ًفي ًالتشريع ًاإلسبلمي ً– ًذات ًالمكانة ًلمرجؿ ًمف ًحيث ًالقيمو ًاإلنسانيةًً
كالمركز ًالتكميفيً ،كقد ًدلت ًعمى ًذلؾ ًآيات ًالقرآف ًالكريـ ًكما ًفي ًقكلو ًتعإلىً"ً :
عً
الى أ ً
ض يكـ ِّمف
ؿ ِّمن يكـ ِّمف ً ىذ ىك وًر أ ًٍ
ام وً
ؿ ىً
يعي ىع ىم ىً
يض ً
اب لىييًٍـ ىربُّييًٍـ أِّىني ً
استى ىج ىً
ىك أينثىى ىب ٍع ي
فى ٍ
(ُ)
ض " ً.
ىب ٍع وً

كتبدأًأدكارًالمرأةًفيًالمجتمعًمفًالزكجةًإلىًاألـًفىًاالسرةًيقكؿًا﵀ًتعإلىً:
ِ
س ُك ُنوا إلي َيا َو َج َع َل َب ْي َن ُكم َّم َوَّدةً َو َر ْح َم ًة
آي ِات ِو أ ْ
َن َخمَ َ
ق لَ ُكم ِّم ْن أَنفُس ُك ْم أ َْزَو ً
"ً َو ِم ْن َ
اجا لِّتَ ْ
ان ِفي َذلِ َك َآلي ٍ
ونً(ِ)" .ىذهًىيًقاعدةًالبناءًالذلًيتأسسًعميوًصرحً
َّ
ات لِّقَ ْوٍم َيتَفَ َّك ُر َ
َ
األسرةًكالعائمةًً.

كقد ًحرص ًاإلسبلـ ًعمى ًتككيف ًالمرأة ًمف ًجميع ًالجكانب ًً ،كأعطى ًلعقمياً
مكانةًعمياًً،حيثًأعطىًلياًحؽًالتعميـًكالتثقيؼًكاعتبرًذلؾًكاجباًعميياًً،ألنياً
إذا ًتعممت ًفقيت ًدينيا ًكعرفت ًكاجبيا ًتجاه ًربيا ًكقامت ًبما ًيجب ًعمييا ًتجاهً
المجتمعً.
ٕ -دورىا عمى المستوى القتصادي :
ًمادياً ،ك ًبذلؾ ًتعتبر ًالمرأةً
منح ًاإلسبلـ ًالمرأة ًحؽ ًالتممؾ ًكاعتبرىا ًمستقمة ن
فاعبلًاقتصادياًكاممةًاألىميةًتسيـًفيًالنشاطًاالقتصادمًلمجتمعياًًبشكؿًمباشػرً
كالعمؿًالمينػيًأكًالتجارةًً،كالًيتحقؽًذلؾًإالًبالحركةًكالعمؿً،أكًبشكؿًغيرًمباشرً
عبر ًدكرىا ًفي ًالمنزؿ ًكالقطاعات ًكالخدمات ًغير ًالرسمية ًً ،ألف ًالرؤية ًاإلسبلميػةً
ترل ًاألسرة ًقطاعا ًميما ًلمتنمية ًك ًلبناء ًاقتصاد ًتحتي ًال ًيقؿ ًأىمية ًعف ًالتغييرً
المؤسسيً.
كما ًأجاز ًاإلسبلـ ًلممرأة ًأف ًتقكـ ًبالكظائؼ ًالتى ًتستطيع ًالقياـ ًبياً ً ،كمفً
ِ
األدلة ًعمى ًذلؾ ًقكلو ًتعالى"ً :لِّ ِّمرج ِ ِ
يب ِّم َّما
ساء َنص ٌ
ال َنص ٌ
َ
س ُبواْ َولِ ِّمن َ
يب ِّم َّما ا ْكتَ َ
.
ٍ
ش ْيء عمي ًما "
ان ِب ُك ِّل َ
اسأَلُواْ المّ َو ِمن فَ ْ
ضمِ ِو إِ َّن المّ َو َك َ
س ْب َن َو ْ
ا ْكتَ َ
ُ)ًسكرةًآؿًعمرافً،آيةًُٓٗ.

ِ)ًسكرةًالركـًً،آيةًُِ.
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كليذا ًينبغي ًإعطاء ًالفرصة ًالكافية ًلممرأة ًالمؤىمة ًلئلسيػاـ ًفي ًالمشاركة ًفيً
التنميةًالشاممةًلممجتمعً،خاصةًكأفًبعضًالنساءًأخذفًحقيفًفيًالتعمـًكًالتأىؿً
كالتحصيؿ ًالعمميً ،لذلؾ ًإذا ًحجبت ًعف ًالمشاركة ًفإنيا ًتصبح ًمستيمكة ًلما ًينتجوً
الرجؿً.
ٖ -دورىا عمى المستوى السياسي :
لممرأةًالحؽًفىًمباشرةًالحقكؽًالسياسيةًأسكةًبالرجؿً،كيدؿًعمىًذلؾًقكؿًا﵀ً
ض ُي ْم ْأولِ َياء َب ْع ٍ
ون
ون َوا ْل ُم ْؤ ِم َن ُ
ْم ُر َ
تعالى ً ًفى ًسكرة ًالتكبةَ ً "ً :وا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ات َب ْع ُ
ض َيأ ُ
ِ
ِ
ِ
ون المّ َو
ون َّ
يع َ
الصالَةَ َوُي ْؤتُ َ
يم َ
ون ال َّزَكاةَ َوُيط ُ
ِبا ْل َم ْع ُروف َوَي ْن َي ْو َن َع ِن ا ْل ُمن َك ِر َوُيق ُ
ورسولَ ُو أُولَ ِـئ َك سيرحميم المّ ُو إِ َّن المّ َو ع ِز ٌ ِ
يم"(ٔ)  ،كاآليةًتفيدًتساكلًالمرأةًمعً
َ
ْ
ََ ُ
يز َحك ٌ
َ َْ َ ُ ُ ُ
الرجؿًفىًاكتسابًحؽًالمشاركةًفىًاختيارًالحاكـًالصالحًكتكجيوًإدارتوًلمدكلةًبماً
يحقؽ ًالصالح ًالعاـً ً ،كما ًتدؿ ًاآلية ًعمى ًدكر ًالمرأة ًفى ًإصبلح ًالمجتمع ًباألمرً
بالمعركؼًكالنيىًعفًالمنكرً،كالتناصحًكىكًدكرًميـًفىًإصبلحًالمجتمعً.
كقد ًشاركت ًالمرأة ًفي ًالمجتمع ًاإلسبلمي ًكأسيمت ًبجيكدىا ًالصائبة ًفيً
صياغة ًالق اررات ًالسياسية؛ ًبؿ ًكتعديمياً ،كخير ًدليؿ ًعمى ًذلؾ ًمكقؼ ًالصحابيةً
الجميمة ًالتي ًاعترضت ًعمى ًقرار ًالخميفة ًعمر ًبف ًالخطاب ًبشأف ًتحديد ًالميكرً
فألغاهً ،كالصحابية ًالتي ًكانت ًسببا ًكراء ًقانكف ًالتغطية ًاالجتماعية ًفأصبح ًيشمؿً
الرضيعً .كما ًنجد ًالمرأة ًالمسممة ًضمف ًقكات ًالجيش ًسكاء ًفي ًالصفكؼ ًاألماميةً
كالصحابيةًالجميمةًنسيبةًبنتًكعب(ٕ)ً،أكًخمؼًخطكطًالقتػاؿًفيًمجاؿًالتمريضً
أكًاإلسعافاتًاألكليةًكالتغذيةًكالسقيً.

ُ)ًًسكرةًالتكبةً،آيةًًُٕ.

ِ)ًكافًالرسكؿًً-صمىًا﵀ًعميوًكسمـًً-يكـًأحدًعندماًرألًنسيبةًاألنصاريةًتقاكـًدياجيرًالظبلـً

بشجاعةًيقكؿً"ً:ماًالتفتًيميناًكالًشماالًإالًكجدتياًتقاتؿًدكنيً"ًً.ركاهًابفًًسعدًفيًالطبقاتًالكبرلً،جًٖ

ً،صًًَّّ.كًقدًأكردًاإلماـًالبخارمًفيًتراجموًباباًعنكنوًبػً"ًغزكًالنساءًكًقتاليفً".
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كاذاًانتقمناًإلىًمساىمةًالمرأةًفيًتنميةًالمجتمعًعبرًالمجالسًالنيابيةًً،نجدً
ارًعديدةًبناءةًفيًمجتمعياًكالًيككفًاإلسبلـًحجرًعثرةً
أفًالمرأةًقدًأسيمتًبأدك
ٌ
أمامياًفيًذلؾًكموًًً.
ا ْل َم َألُ
ممكة

ُّيا
كقدًًمدحًالقرآفًالكريـًممكةًسبأًفىًسكرةًالنمؿً،قاؿًتعالى "ً :قَالَ ْت َيا أَي َ
نت قَ ِ
ش َي ُد ِ
ون( (ٕٖ) (ٔ) ،فقد كانت
اط َع ًة أ َْم ًار َحتَّ َٰى تَ ْ
أَفْتُوِني ِفي أ َْم ِري َما ُك ُ
وكانت تستشير قوميا فى الق اررات.

ثانيا :التحديات التي تعوق دور المرأة في التنمية البشرية في العالم
اإلسالمي:
ٔ -التحديات الجتماعية والثقافية:
ً إف ًالقيـ ًكالعادات ًكالمفاىيـ ًالسائدة ًفي ًالمجتمعات ًالنامية ً ًقد ً ًتؤثر ًفيً
إسياـًالمرأةًفيًالتنميةًالبشريةًً،مثؿًظاىرةًالزكاجًالمبكرًمثبلنً،كارتباطياًبالعاداتً
ًكىكً
االجتماعية ًغير ًالصحيحة ًمثؿ ًشرؼ ًاألسرة ًالمرىكف ًبسمكؾ ًالمرأة ًالجنسيً ،
يؤثرًذلؾًسمبان ًفيًالدكرًالمأمكؿًأفًتؤديوًالمرأةًفيًالحياةًاالجتماعيةًكاالقتصاديةً
لممجتمع؛ًفقدًي ٍح ىرٍمفًمفًإكماؿًتعميميفً،كتدريبيفًكاعدادىفًكتأىيميفًبشكؿًجيدًً،
ي
كيؤدل ًحمميـ ًالمبكر ًإلنجاب ًأطفاؿ ًضعاؼ ًالبنيةً ،كمف ًالعادات ًالسيئة ًعدـً
االىتماـًبتعميـًالمرأةً .
ٕ -التحديات الخاصة باإلعداد العممي والتأىيل الميني لممرأة:
مفًأبرزًالتحدياتًالتىًتكاجوًمشاركةًالمرأةًفىًالتنميةًظاىرةًاألميةً،حيثً
اًفيًالعمؿًالتنمكمًحاضراًكمستقببلنً.
تشكؿًتحدياًخطير
ن
ن
كما ًتعاني ًالمرأة ًفي ًالمجتمعات ًالنامية ًً ،مف ًبعض ًالمشكبلت ًالتي ًتحكؿً
دكفًتمكينياًمفًالحصكؿًعمىًالمؤىؿًالعمميًالذمًيتيحًلياًالمساىمةًالفعالةًفيً
برامج ًالتنميةً ،كعمى ًسبيؿ ًالمثاؿً ،بعض ًاألسر ًقد ًال ًتسمح ًلبناتيا ًباستكماؿً
ُ)ًسكرةًالنمؿً،اآليةًِّ.
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تعميميف ًألسباب ًمختمفةً ،فقد ًيككف ًالسبب ًعدـ ًكجكد ًمدارس ًقريبة ًمف ًمكافً
اإلقامةً،أكًقدًيككفًالسببًعدـًكجكدًمدرسةًخاصةًباإلناثً،أكًاقتناعًاألىؿًبعدـً
حاجةًبناتيـ ًلمحصكؿ ًعمى ًدرجةًأعمى ًمف ًالتعميـً،كربما ًيككف ًالسببًعدـًتكافرً
اإلمكانياتًالماديةًالتيًتتيحًلآلباءًتعميميفًفيًمدارسًأكًجامعاتًبعيدةًعفًأماكفً
اإلقامةً.
ً
ٖ -التحديات الخاصة بإدماج المرأة في عممية اإلنتاج:
ًالمرأة ًنصؼ ًاليد ًالعاممة ًالمنتجةً ،إال ًأف ًمشاركتيا ًفيً
مما ًالشؾ ًفيو ًأف ً
اتًاالقتصاديةًفيًالبمدافًالناميةًًقميمةًجداًكيرجعًذلؾًإلىًعدةًعكامؿًترتبطً
الفعالي
ن
بالمتغيراتًاالقتصاديةًكاالجتماعيةًكالثقافيةًالسائدةًفيًتمؾًالمجتمعاتًكالتيًتحددً
مكاقؼًىذهًالمجتمعاتًمفًعمؿًالمرأةًفالثقافةًالتقميديةًمثبلنً،تنظرًإلىًالمرأةًعمىً
أنياًأقؿ ًمكانة ً ًمفًالرجؿً ،كتتجاىؿ ًقدراتياًفيًإحداث ًالتنميةًإلى ًجانبًالرجؿً،
كتحصرًعممياًفيًإطارًتربيةًاألبناءًكتدبيرًشئكفًالمنزؿً،كفيًنطاؽًأعماؿًمعينةً
محددةًإفًرغبتًأكًاضطرتًلمعمؿًخارجًالمنزؿً.إفًىذاًالمكقؼًمفًالمرأةًيحبطً
ًكيعمؽ ًالتمييز ًبيف ًالجنسيفً ،كيحرـً
اندفاعيا ًبالدخكؿ ًفي ًميداف ًالقكة ًالمنتجة ،ي
المجتمعًمفًجزءًكبيرًمفًقكاهًالمنتجةً،كيعرقؿًعمميةًالتنميةًالشاممةً.
كتؤدمًأميةًالمرأةًدك انرًكبي انرًفيًجيمياًبحقكقياًكبكاجباتياًفيًالمشاركةًالفعالةً
بنشاطات ًالمجتمع ًاالجتماعية ًكاالقتصادية ًكالسياسية ًكالثقافيةً ،كىذا ًبدكره ًيعيؽً
عمميةًإدماجًالمرأةًبالقكةًالمنتجةً،كماًأفًعدـًاإلعدادًالعمميًكالمينيًلممرأةًيشكؿً
عقبة ًكأداة ًتعيؽ ًإدماجيا ًفي ًعممية ًاإلنتاجً ،كيقمؿ ًمف ًإمكانية ًإيجاد ًفرص ًعمؿً
مناسبةًلياًمماًيحكؿًدكفًتفعيؿًدكرىاًفيًعمميةًالبناءًكالتطكيرًً.
ً
ٗ -التحديات الخاصة بتدني مشاركة المرأة في مواقع المسئولية واتخاذ القرار:
إفًاستبعادًالمرأةًمفًالمشاركةًفيًاتخاذًالقرارًكتيميشًدكرىاًيبدأًمفًاألسرةً،
خصكصانًإذاًكانتًتعتنؽًالقيـًكالعاداتًكالتقاليدًالمناصرةًلسمطةًالرجؿً،كالتيًكانتً
فيًالسابؽًلياًدك انرًفيًشعًكرًالمرأةًبالظمـًكالحرمافًمفًالحقكؽ"ًإذًتحرـًالفتاةًمفً
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ًكيفرض ًعمىيا ًأمك انر ًكثيرة ًكنكع ًالتعميـ ًكالمباس ًكزكج ًالمستقبؿً
التعبير ًعف ًرأييا ،ي
كزكاجًالقربي"ً.
كما ًأف ًارتفاع ًمعدؿ ًاألمية ًبيف ًالنساء ًكضخامة ًالمسئكليات ًالممقاة ًعمىً
عاتقيفًفيًغيابًالخدماتًالمساعدةً،كتقبميفًلمتقسيـًالتقميدمًلؤلدكارًعمىًأساسً
الجنسً ،كؿ ًذلؾ ًيؤثر ًسمبان ًفي ًمستكم ًكعييف ًكأدكارىف ًاالجتماعية ًفي ًمختمؼً
المجاالتًكمنياًالمجاؿًالسياسيًً.
ً
٘ -التحديات الخاصة بالتمييز بين الجنسين:
مف ًالتحديات ًالتي ًتكاجو ًإدماج ًالمرأة ًبشكؿ ًفعاؿ ًفي ًعممية ًاإلنتاجً
االجتماعي ًالتمييز ًبينيا ًكبيف ًالرجؿ ًفي ًبعض ًالمجتمعات ًكالتمييز ًيشمؿ ًمجمؿً
جكانبًالحياةًاالجتماعيةً،كاالقتصاديةً،كالتعميميةً،كالسياسيةً،كفرصًالعمؿً،كىذاً
ًسمبا ًعمى ًإسياميا ًفي ًعممية ًالتنمية ًلممجتمع ًبكافة ًمجاالتياً ،كىذا ًالتمييزً
يؤثر ن
يككفًمعًمراحؿًالحياةًالمبكرةًلئلنسافًفيًأسرتوًمفًخبلؿًأسمكبًتنشئةًاألبناءً،إذً
تتعامؿًاالسرةًمعًأبنائياًالذككرًبطريقةًتختمؼًعفًتعاممياًمعًاإلناثً،حيثًتختمؼً
ىذه ًالطريقة ًمف ًمجتمع ًإلى ًآخرً ،كربما ًمف ًأسرة ًإلى ًأخرل ًفي ًالمجتمع ًنفسوً،
كيرجعًذلؾًإلىًتنكعًالثقافاتًكتبايفًالعاداتًكالتقاليدًالسائدةًفيًىذهًالمجتمعاتًً.
 -ٙالتحديات اإلعالمية :
يعتبرًاإلعبلـًالسمطةًالرابعةًفيًالدكؿًالحديثةًبعدًالسمطةًالتشريعيةًكالتنفيذيةً
كالقضائيةً ،إال ًأف ًاإلعبلـ ًفي ًبعض ًالدكؿ ًجعؿ ًالمرأة ًرمز ًاإلغراء ًكالفتنة ًكاثارةً
الغرائزًسكاءًفيًاإلعبلـًالمرئيًأكًالمسمكعًأكًالمقركءً،حيثًربطًالمرأةًبدالالتً
الجنسًكاإلغراءً،مماًانعكسًعمىًإعاقةًدكرىاًفيًتحقيؽًالتنميةًالشاممةًلممجتمعًً.
ً
ً
ً
~~144

ثالثًا :تمكين المرأة فى المجتمع اإلسالمى فى إطار استراتيجية التنمية
المستدامة ٖٕٓٓم:
تيدؼًاستراتيجيةًالتنميةًالمستدامةًإلىًتمكيفًالمرأةًكتحقيؽًمشاركتياًالكاممةً
فىًالعمميةًالتنمكيةًكتضافرًالجيكدًبيفًالجياتًالحككميةًكغيرًالحككميةًفىًتحقيؽً
ىذهًاألىداؼًمفًخبلؿًماًيأتىًً:
ٔ -الحماية الجتماعية لممرأة :
كتككفًبالقضاءًعمىًالظكاىرًالسمبيةًالتىًتيددًحياتياًكسبلمتياًككرامتياًً،
كتحكؿ ًبينيا ًكبيف ًالمشاركة ًالفعالة ًفى ًكافة ًالمجاالتً ،بما ًفى ًذلؾ ًكافة ًأشكاؿً
العنؼًضدًالمرأةًً،كحمايتياًمفًاألخطارًالبيئيةًكيتحقؽًذلؾًمفًخبلؿًمايمىًً:
 القضاء ًعمى ًالتحرش ًمف ًخبلؿ ًتفيعؿ ًالقكانيف ًالرادعة ًضد ًالتحرشً
كنشرًالشرطةًالنسائية.
 القضاء ًعمى ًكافة ًأشكاؿ ًالعنؼ ًضد ًالمرأة ًمف ًخبلؿ ًإصدار ًقكانيفً
حماية ًالمرأة ًمف ًكافة ًأشكاؿ ًالعنؼ ًضدىا ًكتفعيمياً ،كخمؽ ًبيئة ًداعمةً
لممرأةًالمعنفةً،كتنظيـًحمبلتًتكعيةًرافضةًلمعنؼًضدًالمرأة.
 مكافحةًالزكاجًالمبكرًمفًخبلؿًكضعًآليةًلمرقابةًعمىًالمأذكنيفًالذيفً
يتحايمكف ًعمى ًالزكاج ًالمبكر ًً ،كتشجيع ًاألسر ًعمى ًاستمرار ًبناتيف ًفىً
التعميـ.
 مناىضة ًختاف ًاإلناث ًمف ًخبلؿ ًتفعيؿ ًالتشريعات ًالتى ًتجرـ ًالختافً
كتشديدًالعقكبةًعمىًاألطباءً،كتكعيةًالمجتمعًبمخاطرىا.
 تعديؿ ًقكانيف ًاألحكاؿ ًالشخصية ًبما ًيضمف ًالمصمحة ًالفضمى ًلؤلسرةً
كالطفؿًكتيسيرًحصكؿًالمرأةًعمىًحقكقياًكاممةًدكفًتأخير.
 ضمافًالحدًاألدنىًمفًالحياةًالكريمةًلممرأةًالفقيرةًكالميمشةًمفًخبلؿً
التكسع ًفى ًبرامج ًتكافؿ ًككرامة ًكرفع ًالدعـ ًككصكؿ ًإلى ًالمرأة ًالفقيرةً
كالميمشةًً.
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 حماية ًالمرأة ًمف ًتبعات ًالتغيرات ًالمناخية ًمف ًخبلؿ ًاتخاذ ًاإلجراءاتً
كالتدابير ًالتى ًتحمى ًالمرأة ًمف ًاألخطار ًالبيئية ًبكافة ًأنكاعيا ًكتكعيتياً
بالحمايةًمفًىذهًاألخطاركتدعيـًالخدماتًالصحيةًلياً.
 حمايةًالمرأةًفىًالحصكؿًعمىًالميراثًمفًخبلؿًكضعًالقكانيفًالتىًمفً
شأنيا ًالنص ًعمى ًضركرة ًالتقسيـ ًاإلجبارل ًلمتركة ًعقب ًكفاة ًالمكرثً
مباشرةًكتقديـًالدعـًالقانكنىًلمساعدةًالمرأةًفىًالحصكؿًعمىًحقيا.
ٕ-التمكين الجتماعى لممراة :
يتـًالتمكيفًاالجتماعىًمفًخبلؿًمساعدةًالمرأةًعمىًالحصكؿًعمىًحقكقياً
فىًالمجاالتًًالمختمفةًً،كيتحقؽًذلؾًمفًخبلؿًمايمىًً:
 مراجعةًككضعًالقكانيفًكالتشريعاتًالتىًتضمفًتحقيؽًالعدالةًاالجتماعيةً
كتكافؤ ًالفرص ًكعدـ ًالتمييز ًكالتكعية ًبيذه ًالقكانيف ًكالتكسع ًفى ًعمؿً
مكاتبًلتقديـًالمساندةًالقانكنيةًلممرأة.
 تكفير ًخدمات ًتنظيـ ًاألسرة ًخاصة ًفى ًاألماكف ًالمحركمة ًمف ًىذهً
الخدماتً
 التكعيةًبخدماتًالصحةًاإلنجابيةًكتغييرًاالتجاىاتًنحكًاإلنجابً.
 مساندة ًالمرأة ًالمسنة ًكمف ًذكل ًاالحتياجات ًالخاصة ً ًمف ًخبلؿ ًتقديـً
خدماتًرعايةًاجتماعيةًكصحيةًليفً.
 القضاءًعمىًالظكاىرًالسمبيةًالمرتبطةًبيفًمثؿًزكاجًالقاصراتًكالعنؼً
ضد ًالمرأة ًكأمية ًاإلناث ًمف ًخبلؿ ًالتكسع ًفى ًالمدارس ًفي ًالمجتمعً
كالفصؿًالكاحد.
ٖ -التمكين القتصادى لممرأة :
أةًاقتصادياًإالًبتكسيعًخياراتًالعمؿًأمامياًكتحقيؽًتكافؤً
الًيمكفًتمكيفًالمر
ن
الفرصً،كيتحقؽًىذاًاليدؼًمفًخبلؿًماًيمىًً:
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 مساندة ًكرفع ًإنتاجية ًالمرأة ًالعاممة ًفى ًالقطاع ًالرسمى ًكغير ًالرسمىً
كالزراعى.
 التكسعًفىًتقديـًالخدماتًالمساندةًلممرأةًالعاممةًكضمافًبيئةًعمؿًآمنة.
 كضع ًقكانيف ًكعبلقات ًعمؿ ًمستجيبة ًلمنكع ًاالجتماعى ًفى ًكافةً
القطاعات.
 القضاءًعمىًالتمييزًضدًالمرأةًفىًالحص ًكؿًعمىًفرصًالعمؿ.
 تشجيعًالمرأةًعمىًعمؿًمشركعاتًصغيرةًجديدةًتممكياًكتديرىا.
 التدريب ًكبناء ًقدرات ًاإلناث ًبما ًفى ًذلؾ ًالنساء ًالميمشات ًكمف ًذكلً
االحتياجاتًالخاصة.
 نشرًكتشجيعًثقافةًريادةًاألعماؿًبيفًالنساءًمعًتقديـًالدعـًالكامؿًليفًً.
ٗ -التمكين السياسى وتعزيز مشاركة المرأة فى مواقع السمطة واتخاذ القرار:
ويتحقق ىذا اليدف من خالل ما يأتى:
 زيادةًمشاركةًالمرأةًفىًاالنتخاباتً.
 الكصكؿًإلىًتمثيؿًنيابىًمتكازفً.
 أداءًمتميزًفىًالتشريعًكالرقابة.
 عدـًالتمييزًفىًالتعييفًكالترقىًبالييئاتًالقضائية.
 عدـًالتمييزًفىًالكظائؼًالقياديةًبالييئاتًالقضائية.
 اتخاذ ًمناصب ًقيادية ًفى ًمكاقع ًالسمطة ًالتنفيذية ًمف ًخبلؿ ًالتكسع ًفىً
تكلىًالمرأةًلمنصبًكزيرًكمحافظًكنائبًمحافظً،كيتحقؽًذلؾًمفًخبلؿً
برامجًمتكاممةًإلعدادًالمرأةًالشابةًإلعدادىاًلتكلىًالمنصبًكتدريبياًعمىً
القياـًبمياموً.
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 ضركرة ًاستكماؿ ًاإلطار ًالمؤسسى ًكالتشريعى ًلتمكيف ًالمرأة ًكذلؾ ًمفً
خبلؿًاستكماؿًكحداتًتكافؤًالفرصًفىًالك ازراتًكالييئاتًالعامةًكقطاعً
األعماؿًكالمحمياتًكدعكةًالييئاتًالقضائيةًكالقطاعًالخاصًإلنشاءًمثؿً
ىذهًالكحداتً.
كيتطمبًتحقيؽًىذهًالمجاالتًتغييرًثقافةًالمجتمعًنحكًالمرأةً،كمساندةًالمرأةً
ًً
فى ًالحصكؿ ًعمى ًحقكقيا ًالقانكنيةً ،كتجديد ًالفكر ًالدينى ًفيما ًيتعمؽ ًبدكر ًالمرأةً،
ككضعًمناىجًتعميميةًتكرسًمفيكـًالمكاطنةًكعدـًالتمييزً.
ً
ً
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المراجع:
ًُ -استراتيجية التنمية المستدامةً :رؤية ًمصر ًََِّ ً(محكر ًتمكيف ًالمرأةً
المصرية)ًً،ك ازرةًالتخطيطً،اإلصدارًالحديثً،تحتًالطبعً.
ًِ -إيمان جعفر عبودً :عمؿًالمرأةًكتعميمياًكعبلقتياًباتخاذًالقرارًداخؿًاالسرةً
فيًمدينةًدمشؽًكريفياً،دراسةًميدانيةً،رسالةًدكتكراهًغيرًمنشكرةً،جامعةً
دمشؽ.ًَُِٔ،
ًّ-الستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ًٖٕٓٓ:الرؤيةًكمحاكرًالعمؿً،
الطبعةًاألكلى؛ًالمجمسًالقكمىًلممرأةًً،مارسًًَُِٕ.
ًْ-تمكين المرأة ً :المؤشراتًكاألبعادًالتنمكيةً،مجمةًجسرًالتنميةً،العددًًالثانىً
كالسبعكفًً،إبريؿًًََِٖ،المعيدًالعربىًلمتخطيطًبالككيتً،مكاضعًمتفرقةً.
ًٓ -رضا عبدالرحمن العربيً :التنمية ًالمؤسسية ًفي ًالمجتمع ًالمدني ً– ًدراسةً
حالةً،رسالةًدكتكراةً،كميةًاآلدابً،جامعةًبنياًَُِْ.ً،
ً
ًٔ -رضا عبدالرحمن العربيً:دكرًالمنظماتًاألىميةًفيًالتنميةًالمستدامةًبمركزً
كمدينة ًشبيف ًالقناطرً ،رسالة ًماجستيرً ،قسـ ًالدراسات ًاالجتماعيةً ،معيدً
البحكثًكالدراساتًالعربيةً،جامعةًالدكؿًالعربية.ًًََُِ،
ًٕ -شييدة البازً :النكعًاالجتماعيًكالمكاطنةًكدكرًالمنظماتًغيرًالحككميةًفيً
دكؿًعربيةًمختارةً،دراسةًحالةًجميكريةًمصرًالعربيةً،سمسمةًدراساتًعفً
المرأةًالعربيةًفيًالتنميةً،عددًًِّْ،األمـًالمتحدةً،نيكيكرؾً،ً ََِٔ،صً
صًًُُُُٕٗ.-
ًٖ -محمد إبراىيم عايشً:المرأةًكالثقافةً،تجربةًاإلماراتً،دائرةًالثقافةًكاإلعبلـً،
الشارقةً،طًَُُِٕ،ـً.
ًٗ -ىبة رؤوف عزتً:المرأةًكالعمؿًالسياسيً،المعيدًالعالميًلمفكرًاإلسػبلميً،
الكاليات ًالمتحدة ًاألمريكيةً ،طًَُُِٓ ،ـً ،نقبل ًعف ًخصائص ًالتشريعً
اإلسبلميًفيًالسياسةًكالحكـًلفتحيًالدرينيً.
َُ -يوسف الكتانيً :محاضرة ًبعنكاف" ًالمرأة ًبيف ًدينيا ًككاقعيا" ًمجمة ًالرابطةً،
العددًًََُِْْٔ،ـًً.
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المبحث السادس
اليجرة الدولية وأثرىا عمى التنمية في العالم اإلسالمي
مقدمة:
أسيمتًاليجرةًالدكليةًفيًرسـًخريطةًتكزيعًالسكافًعمىًظيرًالبسيطةًكمفً

ًازدىرتً
خبلليا ًانتقمت ًالثقافات ًكاألدياف ًكاألفكار ًكالفمسفات ًكمف ًخبلليا ًأيضا ً

اقتصادياتًالعديدًمفًالدكؿًمفًخبلؿًانتقاؿًالعمالةًمفًمناطؽًالفائضًالديمكجرافيً

إلىًمناطؽًالعجزًالديمكجرافيًمماًأدلًإلىًسدًالعجزًفيًعنصرًالعمؿًالذمًبدكنوً

الًتكتمؿًعمميةًإنتاجًالسمعًكالخدماتًكدكرافًعجمةًاالقتصادً.

كماًأسيمتًاليجرةًالدكليةًفيًجيكدًالتنميةًفيًالدكؿًالمرسمةًكالدكؿًالمستقبمةً

عمى ًحد ًسكاءً .فباإلضافة ًإلى ًتمبية ًاحتياجات ًاالقتصاد ًلمقكل ًالعاممة ًفي ًالدكؿً

المستقبمةً،كأسيمتًاليجرةًالدكليةً،مفًخبلؿًتحكيبلتًالمياجريفًكالخبرةًالمنقكلةًمفً

خبلليـً،فيًدفعًجيكدًالتنمية ًفيًبمدافًاإلرساؿً،كتحفؿًأدبياتًاليجرةًبالعديدًمفً

النظرياتًالتيًتؤكدًعمىًالجانبًاإليجابيًلميجرةًكعبلقتياًاإليجابيةًبالتنميةًكأىميتياً

باعتبارىاًمكسبان ًلممياجرًكبمدًالمنشأًكبمدًالميجرً.إالًأنوًفيًذاتًالكقتًكمعًزيادةً

الحراؾًالبشرم ًظيرت ًالعديدًمف ًالمشكبلت ًكالعكامؿ ًالسمبيةًالمرتبطةًباليجرةًمثؿً

قضايا ًاليجرة ًالقسرية ًكالمجكء ًكالنزكح ًكتيريب ًالمياجريف ًكاليجرة ًغير ًالنظاميةً
كاالتجارًبالبشرًكىجرةًالعقكؿًكانتياؾًحقكؽًالمياجريفًكغيرىاً .

تعريف اليجرة:
يمثؿ ًتعريؼ ًالمنظمة ًالدكلية ًلميجرة ًالتعريؼ ًاألكسع ًكاألشمؿ ًلميجرة ًبشكؿً
ٍ
سبق وأن
شخص يتن ّق ُل أو
أي
عاـً.ينص ًذلؾًالتعريؼ ًعمىًأف "ً :المياجر ىو ُّ
َ
ِ
ِ
ِ
إقامتو
بعيدا عن محل
الدولة ذاتيا،
الدولية أو ضمن
الحدود
تن ّقل عبر
حدود ّ
ً
ّ
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لمشخص ،أو (ٕ) ما إذا كان التن ّقل
القانوني
بغض ال ّنظر عن (ٔ) الوضع
ّ
المعتادّ ،
ُ
ّ
مدة اإلقامة".
أدت إلى التن ّقل ،أو (ٗ) ّ
طوعيِّا أو قسريِّا ،أو (ٖ) األسباب التي ّ

أنواع اليجرة:
يرتبط ًتعريؼ ًالمياجرً ،المذككر ًآنفاً ،بعِّدة ًأنكاع ًمف ًاليجرات ًطبقا ًلمعاييرً
متعددةًعمىًالنحكًاآلتيً:
أنواع اليجرة من حيث عبور الحدود الدوليةً:
وىي نوعان:
ٔ .اليجرة الداخمية :كىي ًانتقاؿ ًاألفراد ًمف ًمكاف ًآلخر ً(مف ًمحافظة ًأك ًكاليةً
ألخرل)ًداخؿًحدكد ًالدكلةًالكاحدةًبغرضًاإلقامةًالدائمةًأكًشبوًالدائمةًكيندرجً
تحت ًىذا ًالنكع ًمف ًاليجرات ًاليجرة ًالريفية ًالحضرية ًأك ًانتقاؿ ًأبناء ًالريؼً
لئلقامةًفيًالمدفً.
ٕ .اليجرة الدولية/الخارجية :كىي ًانتقاؿ ًاألفراد ًمف ًدكلة ًإلى ًدكلة ًأخرل ًبغرضً
اإلقامةًالدائمةًأكًشبوًالدائمة.

أنواع اليجرة طبقا لمدافع الرئيس لميجرة:
وىي نوعان:
أ -اليجرة الطوعية/القتصادية :ىي ًمصطمح ًيعبر ًعف ًاليجرة ًمف ًمنطقة ًإلىً
ادةًكبشكؿًحرًبناء ًعمىًق ارراتًالفردً
أخرلً،أكًمفًدكلةًإلىًأخرلًبكامؿًاإلر
ن
نفسو.
ب -اليجرة القسرية :ىي ًىجرة ًاضط اررية ًتنتج ًعادة ًجراء ًالحركب ًكالصراعاتً
الس ياسية ًأك ًبسبب ًعكامؿ ًطبيعية ًمثؿ ًالزالزؿ ًكالبراكيف ًكأحيانا ًبسببً
المشركعاتًالتنمكيةًالكبرلً،كىيًإذاًحدثتًداخؿًنطاؽًالدكلةًالكاحدةًتيسمىً
"نزكح"ً،كاذاًحدثتًدكلياًتسمىً"لجكء".
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أنواع اليجرة طبقًا لمدة اإلقامة:
أ-

ب-
ج-

د-

اليجرة الدائمة أو شبو الدائمة (اليجرة الستيطانية) :اليجرة ًبغرض ًاإلقامةً
بشكؿ ًدائـ ًفي ًبمد ًالمقصد ًأك ًاإلقامة ًلفترة ًطكيمة ًكيسمى ًىذا ًالنكع ًباليجرةً
االستيطانية.
اليجرة المؤقتة :ىيًاليجرة ًالتي ًينتكمًالقائم ًكفًبيا ًالعكدةًمرة ًأخرلًإلى ًبمدً
المنشأًأكًاليجرةًإلىًبمدًآخرًمثؿًاليجرةًالعماليةًلبمدافًالخميجًالعربي.
اليجرة الدائرية :كىيًحركةًمؤقتةًذاتًطابعًمتكررًعبرًالحدكدًالكطنيةًحيثً
يياجرًاألشخاصًبشكؿًدائرمًبيفًبمدًالمنشأًكبمدًالمقصدًلفتراتًقدًتطكؿًكقدً
تقصر.
اليجرة الموسمية :كىيًترتبطًبمكاسـًمعينةًمثؿًىجرةًاأليدمًالعاممةًإلىًبمدافً
مجاكرة ًفي ًمكسـ ًحصاد ًالمحاصيؿ ًالزراعية ًلجني ًالمحصكؿ ًثـ ًالعكدة ًمرةً
أخرلًإلىًبمدافًالمنشأًبعدًانتياءًمكسـًجنيًالمحاصيؿً.

ىذاًكقدًتحدثًاليجرةًالمكسميةًأيضاًداخؿًالبمدًالكاحدًلنفسًالغرضًكأحياناً
لبلصطياؼًأكًلمعمؿًفيًالمصايؼً.

أنواع اليجرة طبقًا لقانونية اليجرة:
ًأ -اليجرة النظامية :كىيًالتيًتتـًمفًخبلؿًاتباعًتعؿdماتًالدخكؿًكاإلقامةً.
و
كىيًتعنيًدخكؿًدكلةًماًبدكفًاتباعًاإلجراءاتًالقانكنيةً
ًب -اليجرة غير النظامية:
البلزمةًمثؿًالتسمؿًعبرًالحدكد.

دوافع/محركات اليجرة:
تتعددًكتتشابؾًالعكامؿًالدافعةًلميجرةًعمىًالنحكًاآلتيً:
أولً :العوامل الديموجرافية/السكانية:
يمثؿًالعجزًالديمكجرافيًفيًبمدافًالمقصدًأحدًأىـًاألسبابًالتيًتخمؽًكتعززً
تياراتًاليجرةًلتمؾًالبمدافً.كيحدثًالعجزًالديمكجرافيًعادةًبسببًانخفاضًمعدالتً
الخصكبة ًكالنمك ًكما ًىك ًالحاؿ ًفي ًبمداف ًأكركبا ًالغربيةً ،أك ًبسبب ًضعؼ ًالقاعدةً
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السكانية ًكعدـ ًقدرتيا ًعمى ًالكفاء ًبمتطمبات ًالتكسع ًفي ًالنشاط ًاالقتصادم ًكما ًىكً
الحاؿًفيًبمدافًالخميجًالعربيًالنفطيةً،ماًيؤدمًلبلستعانةًبعمالةًكافدةًً.
كيمثؿًالفائضًالديمكجرافيًفيًبمدافًاإلرساؿًالكجوًاآلخرًلمعممةًكىكًماًيؤدمً
إلى ًتشبع ًسكؽ ًالعمؿ ًالمحمي ًبالعمالة ًنظ ار ًلمفائض ًالسكانيً ،ارتفاع ًمعدالتً
البطالةً،كماًىك ًالحاؿًفيًمصرًكبنجبلديشًكاليندًكغيرىاًمفًالدكؿً،كبذلؾًتعتبرً
الديمكجرافياًعامبلنًميماًفيًتحديدًتدفقاتًاليجرةًكاتجاىاتياً.
ثانياً :العوامل القتصادية:
عد ًالعكامؿًاالقتصاديةًمفًأىـًدكافعًاليجرةً،إذًتدفعًباألشخاصًإلىًاليجرةً
تي ٌ
بحثان ًعف ًمصدر ًرزؽ ًأفضؿ ًكتحسيف ًأحكاليـ ًالمعيشيةً ،اليجرة ًألسباب ًاقتصاديةً
كىيًتسدًالعجزًفيًبمدافًالمقصدً،كتخفيؼًالبطالةًفيًبمدافًاإلرساؿً.
ثالثاً :العوامل السياسية:
ترتبط ًالعكامؿ ًالسياسية ًعادة ًبالمجكء ًنتيجة ًلبلضطياد ًالسياسي ًأك ًالحركبً
األىميةًً.
رابعاً :العوامل الجتماعية والثقافية:
ىناؾ ًالعديد ًمف ًاألسباب ًكالعكامؿ ًاالجتماعية ًالتي ًتعد ًمف ًالعكامؿ ًالدافعةً
القكميةً،كالمعرفةً،كالمغةً .تشمؿًالعكامؿًاالجتماعيةًأيضاًلجمعً
لميجر
ٌ
ةًمثؿًالديفً،ك ٌ
يسر ًكذلؾ ًبالسماح ًلباقي ًأفراد ًاألسرة ًبالمحاؽ ًبالمياجر ًفي ًبمد ًالمقصدً،
شمؿ ًاأل ى
كتشمؿًتمؾًالعكامؿًمعرفةًالمياجرًلمغةًبمدًالمقصدًكتشابوًالعاداتًكالتقاليدًكاألنماطً
الثقافيةًبيفًبمدافًالمنشأًكبمدافًالمقصدًً.
خامساً :العوامل البيئية
تكثر ًىذه ًاألياـ ًاليجرات ًالمناخية ًكاليجرات ًالناجمة ًعف ًالككارث ًالطبيعيةً
كاألعاصيرًكالبراكيفً.
ً
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اليجرة الدولية في العالم اإلسالمي:
ارتفع ًحجـ ًاليجرة ًالدكلية ًعمى ًمستكل ًالعالـ ًمف ًُّٕ ًمميكف ًمياجر ًعاـً
ًَََِإلىًًِٖٓمميكفًمياجرًعاـًًَُِٕكيمثؿًالمياجركفًعاـًًَُِٕماًيعادؿً
بالمائةًمفًإجمالىًالسكافًعمىًمستكلًالعالـًكىكًماًيعنيًأفًىناؾًشخصاً
نً
ًْ ّ.
شخصًعمىًمستكلًالعالـًي ُّ
عد ًمياج ًانرً،كالفرؽًبيفًالمياجريفً
احدا ًمفًبيفًكؿًَّ ً
ك نً
ي
مفًبمدافًالعالـًاإلسبلميًكالمياجريفًإلىًبمدافًالعالـًاإلسبلميً،يبمغًًٓ ٗ.مميكفً
مياجرًدكليًكىكًماًيعنيًأفًمفًيياجركفًمفًالعالـًاإلسبلميًأكثرًممفًيياجركفً
إليو ًبمقدار ًًٓ ٗ.مميكف ًمياجرً ،كيبيف ًالجدكؿ ًرقـ ً(ُ) ًالدكؿ ًالمرسمة ًلممياجريفً
كنسبتياًإلى ًعدد ًالسكافً ،كيبيف ًالجدكؿًرقـً(ِ) ًالدكؿ ًاإلسبلميةًالمستقبمةًكنسبةً
المياجريفًإلىًإجمالىًالسكافً.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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جدول رقم (ٔ)
أىم الدول اإلسالمية المرسمة لممياجرين طبقا لمخزون اليجرة ونسبة المياجرين
إلى إجمالى السكان داخل الدولة ٕٓٔٚ
الدولة

السكان داخل الدولة

عدد المياجرين من الدولة

نسبة المياجرين إلى إجمالى
السكان داخل الدولة

بنجبلديش

ً164,669,751

ً7,499,919

ً4.6

سكرية

ً18,269,868

6,864,445

37.6

باكستاف

ً197,015,955

5,978,635

3.0

أفغانستاف

ً35,530,081

4,826,464

13.6

اندكنيسيا

ً263,991,379

4,233,973

1.6

كازاخستاف

ً18,204,499

4,074,446

22.4

فمسطيف

ً4,920,724

3,803,893

77.3

تركيا

ً80,745,020

3,418,932

4.2

مصر

ً97,553,151

3,412,957

3.5

المغرب

ً35,739,580

2,898,721

8.1

أكزباكستاف

ً31,910,641

1,991,941

6.2

المصدرً :األمـ ًالمتحدة ً(َُِٕ) ًاالتجاىات ًفي ًمخزكف ًالمياجريف ًالدكلييفً :تنقيح ًعاـً
ًَُِٕ(قاعدةًبياناتًاألمـًالمتحدة)ً،األمـًالمتحدةً،نيكيكرؾً.

ممحوظة ميمةً :جدير ًبالذكر ًأف ًاألرقاـ ًبالجدكؿ ًقد ًتختمؼ ًاختبلفا ًكبي ار ًعفً
التقديرات ًالكطنية ًألعداد ًالمياجريفً ،حيث ًتـ ًاالعتماد ًعمى ًمصدر ًكاحد ًلمبياناتً
كىكًاألمـًالمتحدةًحتىًيمكفًالمقارنةًبيفًالدكؿًبحياديةًكباستخداـًنفسًالمنيجيةً
لكافةًالدكؿًفيًتقديرًأعدادًالمياجريفً.
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جدول رقم (ٕ)
أىم الدول اإلسالمية المستقبمة لممياجرين طبقا لمخزون اليجرة ونسبة المياجرين
إلى إجمالى السكان ٕٓٔٚ
الدولة

عدد المياجرين في الدولة

نسبة المياجرين
إلى إجمالى السكان

المممكة العربية السعودية

12,185,284

37.0

اإلمارات العربية المتحدة

8,312,524

88.4

تركيا

4,881,966

6.0

كازاخستان

3,635,168

20.0

باكستان

3,398,154

1.7

األردن

3,233,553

33.3

الكويت

3,123,431

75.5

ماليزيا

2,703,629

8.5

إيران

2,699,155

3.3

ساحل العاج

2,197,152

9.0

المصدرً :األمـ ًالمتحدة ً(َُِٕ) ًاالتجاىات ًفي ًمخزكف ًالمياجريف ًالدكلييفً :تنقيح ًعاـً
ًَُِٕ(قاعدةًبياناتًاألمـًالمتحدة)ً،األمـًالمتحدةً،نيكيكرؾً.

ممحوظة ميمةً :جدير ًبالذكر ًأف ًاألرقاـ ًبالجدكؿ ًقد ًتختمؼ ًاختبلفا ًكبي ار ًعفً
التقديرات ًالكطنية ًألعداد ًالمياجريفً ،حيث ًتـ ًاالعتماد ًعمى ًمصدر ًكاحد ًلمبياناتً
كىكًاألمـًالمتحدةًحتىًيمكفًالمقارنةًبيفًالدكؿًبحياديةًكباستخداـًنفسًالمنيجيةً
لكافةًالدكؿًفيًتقديرًأعدادًالمياجريفً.
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بعض قضايا اليجرة في العالم اإلسالمي:
نستعرضًىناًبإيجازًأىـًقضاياًاليجرةًفيًالعالـًاإلسبلميًعمىًالنحكًاآلتيً:
ىجرة الكفاءات (نزيف العقول):
تمثؿ ًظاىرة ًىجرة ًالعقكؿ ًأك ًنزيؼ ًالعقكؿ ًإحدل ًالظكاىر ًالسمبية ًالمرتبطةً
باليجرةًالدكليةً.كيؤدمًىذاًالنكعًمفًاليجرةًإلىًتفريغًالبمدافًالمرسمةًمفًكفاءاتياً
ًىدر ًفي ًمكارد ًالدكؿ ًالمرسمة ًمف ًخبلؿً
العممية ًكالمينيةً ،كما ًتحدث ًتمؾ ًالظاىرة نا
اإلنفاؽًعمىًتعمىـًتمؾًالكفاءاتًكتدريبياً.
اليجرة القسرية والمجوء والنزوح:
ًحكالي ًِٔ ًمميكف ًالجئً .يتجاكزًعددً
يبمغ ًعددًالبلجئيف ًعمى ًمستكل ًالعالـ ً
البلجئيفًفيًبمدافًالعالـًاإلسبلميًنصؼًعددًالبلجئيفًفيًالعالـً،كيمثؿًالبلجئكفً
الفمسطينيكف ًالنسبة ًالغالبة ًلبلجئيف ًحيث ًبمغ ًعددىـ ًقرابة ًخمسة ًمبلييف ًكنصؼً
مميكفًالجئًكتكزيعيـًمبيفًبالجدكؿًرقـً(ّ).
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جدول رقم (ٖ)
الالجئون الفمسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة ودول الجوارٕٜٓٔ/ٕٓٔٛ ،
الدولة/المنطقة

عدد الالجئين

النسبة المئوية

األردن

2,242,579

38.5

سوريا

475,075

8.7

لبنان

560,139

10.4

قطاع غزة

864,465

17.0

الضفة الغربية

1,421,282

25.4

الجممة

5,545,540

100.0

"Source: Calculated from: UNRWA (2019) UNRWA in Figures 2018-2019
UNRWA.

دفعًالصراعًالدائرًحاليانًفيًسكرياًإلىًفرارًمبلييفًالسكرييفًمفًمحاؿًإقامتيـً
المعتادة ًإلى ًأماكف ًأخرل ًداخؿ ًسكريا ًأك ًالمجكء ًإلى ًدكؿ ًالجكارً .كقد ًبمغ ًعددً
البلجئيفًالسكرييفًفيًَُِٗ ًفيًدكؿًالجكار قرابةًٔ ًمميكفًالجئًكتكزيعيـًمبيفً
بالجدكؿًرقـً(ْ)ً.
ً
ً
ً
ً
ً
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جدول رقم (ٗ)
الالجئون السوريون في دول الجوارٕٜٓٔ ،
الدولة/المنطقة

النسبة المئوية

عدد الالجئين

تركيا

3,639,284

64.7

لبنان

926,717

16.5

األردن

660,330

11.7

العراق

228,851

4.1

مصر

131,433

2.3

شمال أفريقيا

35,713

0.6

الجممة

5,622,328

100.0

Source: UNHCR (2019): Inter-agency Information Sharing Portal:

ًResponse,

Refugee

Regional

Syria

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php 23.07.2016

كباإلضافة ًإلى ًأزمتي ًسكرية ًكفمسطيفً ،تستضيؼ ًبمداف ًالعالـ ًاإلسبلميً
مبلييفًالبلجئيفًكالنازحيفًكماًىكًالحاؿًفيًتكنسًالتيًتستضيؼًأعداداًكبيرةًمفً
الميبييف ًبعد ًاالضط اربات ًالسياسية ًالتي ًتمت ًما ًيعرؼ ًبثكرات ًالربيع ًالعربيً.
كتستضيؼًبنجبلديشًقرابةًًَٕٓألؼًالجئًمفًالركىينغاًالفاريفًمفًميانمارً.
أماًإذاًتحدثناًعفًالنزكحًكيبلحظًأفًالسكدافً،عمىًسبيؿًالمثاؿً،بياًأكثرًمفً
مميكنيًنازحًبسببًالحربًاألىميةًكالصراعاتًالداخميةً.كذلؾًالحاؿًفيًسكريةًالتيً
فر ًأكثر ًمف ًستة ًمبلييف ًمف ًمقار ًإقامتيـ ًالمعتادة ًإلى ًمحافظات ًأخرل ًداخؿً
األراضيًالسكريةً.تنتشرًظاىرةًالنزكحًفيًالعالـًاإلسبلميًلتشمؿًالككنغكًكنيجيرياً
كالصكماؿًكباكستافًكالعراؽً.
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اليجرة غير النظامية:
تنشطًشبكاتًتيريبًالمياجريفًكاليجرةًغيرًالنظاميةًفيًدكؿًشماؿًأفريقياً،
المغربً،كماًتنشطًشبكاتًأخرل ًفيًتركياًبيدؼً
ً
خاصةًفيًمصرًكليبياًكتكنسًك
تيريبًالمياجريفًلبمدافًاالتحادًاألكركبيً.
اليجرة وانتياكات حقوق اإلنسان:
مع ًتزايد ًكتيرة ًاليجرة ًالدكلية ًتتزايد ًانتياكات ًحقكؽ ًالمياجريفً ،خاصةً
المياجريفًغيرًالنظامييفًالذيفًالًيستطيعكفًعادةًالمطالبةًبحقكقيـًالتيًكفمتياًليـً
القكانيفًكالمعاىداتًالدكليةً،كماًيتعرضًالبلجئكفًلممارساتًقدًتتعارضًمعًالحمايةً
المكفكلة ًليـ ًبحكـ ًتمؾ ًالقكانيف ًكالمعاىداتً ،لذلؾ ًيجب ًعمى ًالدكؿ ًالمستقبمةً
لممياجريف ًكالبلجئيف ًالعمؿ ًعمى ًااللتزاـ ًبالمنظكمة ًالحمائية ًالدكلية ًالمكفكلة ًليـً،
باإلضافة ًإلى ًالمعاىدات ًكالمكاثيؽ ًالدكليةً ،يجب ًعمى ًكافة ًالدكؿ ًالعمؿ ًعمى ًسفً
القكانيف ًالكطنية ًالتي ًمف ًشأنيا ًحفظ ًحقكؽ ًاإلنساف ًالخاصة ًبالمقيميف ًفي ًنطاؽً
كاليتياًبغضًالنظرًعفًالجنسيةً.

اليجرة والتنمية:
يمكف ًالقكؿ ًبشكؿ ًعاـ ًأف ًاليجرة ًالدكلية ًتسيـ ًفي ًجيكد ًالتنمية ًمف ًخبلؿً
ثبلثةًمحاكرًرئيسية ًىيً )ُ(ً:تحكيبلتًالمياجريفًألكطانيـًاألصميةً ،ك ً(ِ) ًنقؿً
المعارؼ ًكالخبرات ًالمكتسبة ًفي ًبمداف ًالميجر ًلمكطف ًاألـً ،ك ً(ّ) ًالتبادؿ ًالتجارمً
كالمشاريعًاالستثماريةًالمشتركةًالتيًيؤسسياًالمياجركفًذلؾًكماًيميً:
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أولً :تحويالت المياجرين
تتمثؿ ًأىمية ًالتحكيبلتً
كأثرىاًعمىًالتنميةًفىًككنياًأحدً
أىـًالتدفقاتًالماليةًعمىًمستكلً
العالـًأجمعً،حيثًقدًيفكؽًحجـً
تدفقاتًتحكيبلتًالمياجريفًحجـً
تدفقاتًالمعكناتًاألجنبيةً،كتأتىً
مباشرة ًمف ًحيث ًالحجـ ًبعدً
تدفقاتًاالستثمارًاألجنبيًالمباشرً،كماًتمثؿًالتحكيبلتًإحدلًاألدكاتًالميمةًالتيً
يمكفًأفًتسيـًمساىمةًإيجابيةًكفعالةًفىًتنميةًاقتصادياتًالبمدافًالمستقبمةًلياًإذاً
ما ًتكافرت ًالبيئة ًالمناسبة ًكالسياسات ًالحككمية ًالمحفزة ًالتي ًتمكنيا ًمف ًأداء ًىذاً
الدكرً ،كمف ًاآلثار ًاإليجابية ًلمتحكيبلت ًعمى ًمستكل ًاالقتصاد ًالكمي ًفي ًالدكؿً
المستقبمةًلياًالدكرًالميـًالذمًتمعبوًفيًمساندةًميزافًالمدفكعاتًفيًتمؾًالدكؿً،كماً
تمعبًالتحكيبلتًدك انرًميمانًفيًدعـًاحتياطاتًالنقدًاألجنبيًلمدكؿًالمستقبمةًلياًً.
تمثؿ ًتحكيبلت ًالمياجريف ًأحد ًأىـً
التدفقاتًالماليةًعمىًمستكلًالعالـًأجمعً،حيثً
يفكؽ ًحجـ ًتدفقات ًتحكيبلت ًالمياجريف ًحجـً
تدفقات ًالمعكنات ًاألجنبيةً ،كتأتى ًمباشرة ًمفً
حيث ًالحجـ ًبعد ًتدفقات ًاالستثمار ًاألجنبيً
المباشرً.

أماًعفًاآلثارًالمتعمقةًباالقتصادًالجزئىً،فإفًالتحكيبلتًتمعبًدك انرًميمان ًفىً
تككيفًرأسًالماؿًالبلزـًلممياجريفًبماًيمكنيـًمفًالقياـًبمشركعاتًاقتصاديةًغالبانً
لـ ًتكف ًالفرصة ًسانحة ًليـ ًإلقامتيا ًما ًلـ ًتتكاجد ًىذه ًالتحكيبلتً ،كما ًتمكفً
التحكيبلتًحائزيياًكذكييـًمفًاالرتقاءًبمستكلًالمعيشةًكاإلنفاؽًعمىًخدماتًالتعميـً
كالصحةًكمكاجيةًالنفقاتًالجاريةًلؤلسرةًبشكؿًأفضؿًكأسرعًمقارنةًبالكضعًفىًحاؿً
غيابًىذهًالتح ًكيبلتً.

ً
ً
ً
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جديرًبالذكرًأفًأربعةًدكؿًمفًالدكؿًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاكفًاإلسبلميً
تعدًمفًالدكؿًالعشرًالكبارًعمىًمستكلًالعالـًفيًحجـًتحكيبلتًالعامميفًبالخارجً
مف ًتمؾ ًالدكؿ ًلبمدانيـ ًاألـً ،ىذه ًالدكؿ ًىي ًمصر ًكنيجيريا ًكباكستاف ًكبنجبلديشً.
استقبمتًمصرًعاـًَُِٖ ًتحكيبلت ًقدرىاًًٗ ِٖ.مميارًدكالرًأمريكيًمفًالعامميفً
المصرييفًفيًالخارجً،بينماًبمغتًتحكيبلتًالمغتربيفًالنيجيرييفًًّ ِْ.مميارًدكالرً
أمريكي ًكبمغت ًتحكيبلت ًالمغتربيف ًالباكستانييف ًُِ ًمميار ًدكالر ًأمريكيً ،مقارنة ًبػً
ًٓ ُٓ.مميار ًدكالر ًأمريكي ًتحكيبلت ًلبنجبلدش ًمف ًمغتربييا ًفي ًالخارج ًفي ًنفسً
العاـً.
ثانياً :نقل المعارف والخبرات
تعد ًعمميات ًنقؿ ًالمعرفةً
كالميارات ًكالخبرات ًكاألفكارً
كالثقافة ًالمكتسبة ًمف ًدكؿً
الميجر ًإحدل ًالكسائؿ ًالميمةً
الستفادة ًبمد ًالمنشأ ًمفً
المغتربيفً ،كالتي ًتؤثر ًتأثي انرً
إيجابيانًفىًرأسًالماؿًالبشرلًفىً
بمدافًالمنشأً.

تختمؼ ًقدرات ًالمياجريف ًعمى ًنقؿ ًالمعرفةً

كالمياراتًكالخبراتًلبمدًالمنشأًباختبلؼًنكعيةًتمؾً

الخبراتًكمدلًتكافقياًمعًالخبراتًالمطمكبةًفيًبمدً
المنشأًككذلؾًمدلًجكدةًالقنكاتًالتيًتكفرىاًبمدافً

المنشأًلتسييؿًنقؿًتمؾًالخبراتً.

ثالثاً :التبادل التجاري والمشاريع الستثمارية المشتركة
أكدت ًالدراساتًأف ًقياـ ًبعضًالمياجريف ًبدعـًجيكد ًالتنميةًفى ًبمدًالمنشأً،
سكاء ًبإقامة ًمشركعاتًمتطكرة ًفيوً ،أك ًالقياـ ًبجيكد ًتطكعية ًفى ًمختمؼ ًالمجاالتً
يمثؿًحبلًِّكسطانًبيفًصعكبةًالعكدةًكالرغبةًفىًردًالجميؿًلبمدًالمنشأً.فتمؾًاألنشطةً
تقمؿًمفًحدةًاآلثارًالسمبيةًليجرةًالكفاءاتًكتسيـًجزئيانً،فىًتحكيؿً"نزيؼًالعقكؿ
"brain drainإلىًكسبًلياً،كماًتتيحًتمؾًاألنشطةًلممياجريفًدعـًجيكدًالتنميةً
فيًبمدًالمنشأًمفًناحيةً،معًاالحتفاظًبمقرًإقامتيـًكترتيباتًحياتيـًفيًبمدًالمقصد.
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:قائمة المراجع
:المراجع العربية
ً ًتنقيح: ًاالتجاىات ًفي ًمخزكف ًالمياجريف ًالدكلييف:)ٕٓٔٚ(  األمم المتحدة-ُ
.ًنيكيكرؾ،ًاألمـًالمتحدة،)عاـًًَُِٕ(قاعدةًبياناتًاألمـًالمتحدة
ً ًالمنظمة،ًَُِٖ  ًتقرير ًاليجرة ًفي ًالعالـ ًلعاـ:)َُِٖ(ً المنظمة ًالدكلية ًلميجرة
ً.ًجنيؼ،الدكليةًلميجرة
ً، ًالحراؾًالبشرمًكالعبلقاتًالدكليةًفيًالمنطقةًالعربية:)ٕٕٓٔ(  ًأيمن زىري-ِ
ً.ُٖ-ٕٖ:ًص،ًًُٖٗالعدد،السياسةًالدكلية
ًًاليجرة:ًالتقريرًاإلقميميًلميجرةًالدكليةًالعربية:)ٕٓٔٗ( ) أيمن زىري (محرر-ّ
ً.ًجامعةًالدكؿًالعربيةًالقاىرة،الدكليةًكالتنمية
ًًنسخة: ًقامكسًمصطمحاتًاليجرةًلئلعبلـ:)ٕٓٔٚ(  ًمنظمة العمل الدولية-ْ
ً.ًجنيؼ،ًمنظمةًالعمؿًالدكلية،ًالمكتبًاإلقميميًلمدكؿًالعربية،الشرؽًاألكسط
:المراجع األجنبية
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المبحث األول
صحة السكان
يعِّرفت صحة السكان عمىًأنيا :نتائجًصحةًمجمكعةًمفًاألشخاصًمتضمنةً
تكزعًىذهًالنتائجًخبلؿًالمجمكعةً.كىيًمقاربةًالصحة التيًتيدؼًإلىًتحسيفًصحةً
السكافً .كىناؾًخطكةًميمةًلتحقيؽًىذاًاليدؼً،كىيًتحقيؽًالعدالةًالصحيةًضمفً
ىذهًالمجمكعاتًمفًالسكاف.
كتسعى ًصحة ًالسكاف ًأف ًتخطك ًإلىًأبعدًمفًالتركيز ًعمىًمستكل ًالفرد ًفيً
السائدًكالصحةًالعامة مفًخبلؿًعرضًمجاؿًكاسعًلمعكامؿًالتيًتؤثرً
ً
االتجاهًالطبي
فيًالصحةًعمىًمستكلًالسكافًمثؿًالبيئةًكالتركيبةًاالجتماعيةًكتكزيعًالمكاردًً.
ًًكماًأفًالفكرةًالميمةًفيًصحةًالسكافًتتمثؿًفيًأىميةًالعكامؿًاالجتماعيةً
المحددة ًلمصحة كالتأثير ًالنسبي ًالصغير ًالذم ًيمتمكو ًالطب ًكالرعاية ًالصحية ًعمىً
ًعِّرفت ًالصحة ًبأنيا"ً :قدرةً
تحسيف ًالصحة ًككؿً .كمف ًكجية ًنظر ًصحة ًالسكاف ،ي
السكافًعمىًالتبلؤـًمعًاالستجابةًكالتحكـًبتحدياتًكتغيراتًالحياة"ً.
كما ًأف ًالضغكط ًالمتزايدة ًعمى ًأنظمة ًالرعاية ًالصحية ًعمى ًمستكل ًالعالـً
ًجيداً ،مع ًاألمراض ًالمزمنةً ،كالشيخكخة ًالسكانيةً ،كالحكادث ًالمتزايدة ًلمصحةً
مكثقة ن
العقميةً،حيثًإفًالتقدـًفيًالطبًيحسفًالصحةًلعددًمتزايدًمفًالناسً،كلكفًعدـً
المساكاة ًفي ًالرعاية ًالصحية ًالتي ًيتمقاىا ًالناس ًسائدةً .كتيدؼ ًصحة ًالسكاف ًإلىً
معالجةًأكجوًعدـًالمساكاةًىذهًمفًخبلؿًالعمؿًعمىًفيـًاحتياجاتًالرعايةًالصحيةً
لمجمكعات ًمف ًالناس ًبشكؿ ًأفضؿً ،كتحسيف ًنماذج ًالرعاية ًالصحية ًكتكفير ًحمكؿً
مبتكرةًلتمبيةًاالحتياجاتًالصحيةًلمناس.
ً

دور التباين القتصادي وعالقتو بصحة السكان:
أظيرًعمماء األكبئة اىتمامان ًمتزايدان ًبمكضكع ًالتبايف ًاالقتصادم ًكعبلقتوً
بصحةًالسكاف ًحيث ًيكجدًترابطًمتيفًبيفًالحالةًاالقتصاديةًكاالجتماعية كالصحةً،
كييدؼًىذاًالترابطًإلىًعدـًنزعًالفقراءًكحدىـًمفًاإلصابةًباألمراضًكانماًييدؼً
أيضا ًإلىًتمتعًاآلخريفًبصحةًسميمةً،كىناؾًعبلقةًمؤكدة ًبيف ًالحالةًاالقتصاديةً
ن
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كمعدؿ ًالكفيات ًبسبب ًالمكارد ًاالقتصادية ًالكبيرةً .كما ًأف ًالحالة ًاالقتصاديةً
كاالجتماعية ًتؤثر ًبقكة ًعمى ًالصحة ًخاصة ًعند ًالتحكـ ًفي ًالمكارد ًاالقتصاديةً
كالكصكؿًإلىًالرعايةًالصحيةًً.
كأكدت ًالعديدًمف ًالدراسات ًعمىًأف ًالعبلقة ً ًكالترابط ًبيفًالحالةًاالجتماعيةً
ًإيجابياً
كالصحة ًتككف ًقكية ًعند ًالسيطرة ًعمى ًالعادات ًالتي ًتؤثر ًعمى ًالصحة
ن
ًسمبيا ًمثؿً :التدخيف كشرب ًالكحكؿً .كما ًليحظ ًً -عبلكةً
مثؿًالتماريف ًالرياضية ًأك ن
عمىًذلؾًً -أفًأمًقدرًمفًاالىتماـًالطبيًسكؼًيساعدًفيًإنقاصًإمكانيةًإصابةً
الشخصًباألمراضًمثؿً:السكرًمفًالنمطًاألكؿًأكًالتيابًالمفاصؿً،كىماًشائعافً
بيفًالسكافًذكمًالحالةًاالقتصاديةًاالجتماعيةًالمنخفضة.
ً

أىمية برامج تنظيم األسرة:
تيدؼ ًبرامج ًتنظيـ ًاألسرة ًإلى ًضبط ًالنمك ًالسكانيً ،كتحقيؽ ًالعديد ًمفً
األىداؼًكالمزاياًالتاليةً:
ًأ)

حمايةًصحةًالسيداتًمفًخبلؿًإنقاصًمعدالتًالحمؿًالعاليًالخطكرة.

ًجنسيا ًكمحاربة ًاإليدز ًمف ًخبلؿ ًالتزكيدً
ًب) الكقاية ًمف ًاألمراض ًالمنقكلة
ن
بالمعمكماتًً،كاالستشارةًمثؿً:استخداـًكسائؿًتنظيـًاألسرة.
ًج) إنقاصًعددًحاالتًإجياضًالحمؿًغيرًالمرغكبًفيو.
ًد) مساندةًحقكؽ ًالمرأةًكزيادةًفرصياًفيًالتعمـًكالعمؿً،كدعـًمشاركتياًفيً
العمؿًالعاـ.
ىػ)ًحمايةًالبيئةًمفًخبلؿًالتكازفًفيًالنمكًالسكاني.
إدارة صحة السكان ):(Population Health Management
ىيًمجمكعةًمتنكعةًمفًالتدخبلتًالفرديةًكالتنظيميةًكالثقافيةًتساعدًفيًتقميؿً
اإلصابةًباألمراضًكاستخداـًالرعايةًالصحيةًلسمكؾًالسكاف"ًً.
كتتميزًإدارةًصحةًالسكافًعفًإدارةًاألمراضًعفًطريؽًتضميفًالمزيدًمفً
الحاالتًالمرضيةًالمزمنةً،كعفًطريؽًاستخداـً"نقطةًاتصاؿًكتنسيؽًكاحدة"ً،كتيعتبرً
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أيضا ً"ً -إدارة ًالعنايةً
إدارة ًصحة ًالسكاف ًأكسع ًمف ًإدارة ًاألمراض ًألنيا ًتشمؿ ً ً -ن
المركزة ًلؤلفراد ًعمى ًأعمى ًمستكل ًمف ًالمخاطر"ً ،ك"إدارة ًالصحة ًالشخصية ًألكلئؾً
الذيفًيعانكفًمفًمستكياتًمنخفضةًمفًالمخاطرًالصحيةًالمتكقعة".
ً
اإلدارة الفعالة لصحة السكان :
وىي تتمثل فيًً:
ًأ) إنشاءًسجبلتًدقيقةًلممرضى.
ًب) تحديدًإسنادًالمريضًإلىًمقدـًالخدماتًالصحية.
ًج) تحديدًالمؤشراتًبدقةًفيًسجبلتًالمريض.
ًد) رصدًكقياسًالحالةًاإلكمينيكيةًكالتكمفةًالمادية.
ًق) االلتزاـًبالبركتكككالتًكاإلرشاداتًاإلكمينيكيةًاألساسية.
ًك) الحصكؿًعمىًالبياناتًالخارجية.
ًز) التكاصؿًمعًالمرضى.
ًح) تثقيؼًالمرضىًكاالندماجًمعيـ.
ًط) التنسيؽًالفعاؿًبيفًفريؽًالرعايةًكالمريض.
ًم) تتبعًنتائجًالمسكحًالصحية.
كتيدؼ ًإدارة ًصحة ًالسكاف ًإلى ًتحسيف ًصحة ًالمرضى ًالتي ًتيعد ًمف ًأىـً
أىداؼ ًالتنمية ًالمستدامةً ،باإلضافة ًلؤلىداؼ ًاألخرل ًالتي ًتشمؿ ًالكقاية ًمفً
األمراضً،كسدًفجكاتًالرعايةً،كتقميؿًالتكاليؼًلمقدميًالخدمات.
كفيًالسنكاتًالقميمةًالماضيةً،تـًتكجيو ًالمزيدًمفًالجيكدًنحكًتطكيرًخدماتً
ًبعدً ،كالعيادات ًالمجتمعية ًفي ًالمناطؽ ًالتي ًترتفع ًفييا ًنسبةً
الرعاية ًالصحية ًعف ي
السكاف ًالذيف ًيستخدمكف ًقسـ ًالطكارئ ًكأداة ًرعاية ًأكليةً ،كأدكار ًمنسؽ ًرعايةً
المرضىًلتنسيؽًخدماتًالرعايةًالصحيةًعبرًسمسمةًالرعايةًالمستمرةًًًً.
ً
ً
ً
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المبحث الثانى
العوامل الجتماعية المؤثرة عمى صحة السكان
عرفت ًمنظمةً مكونات الصحة:

ًالعالميةً
الصحة
الصحة البدنيةً :كتعنيًأفًجميعًأجيزةًالجسـًتعمؿًبكفاءةً
)ً (WHOالصحةً
ًكتكافؽ ًطبقنا ًلمكظائؼ ًالفسيكلكجية ًلكؿ ًمنياً .كىذا ًماً
عمىًأنيا"ً :حالة من
نقصدهًعادةًحيفًنقكؿً"ىذاًالشخصًيبدكًبصحةًجيدة".
السالمة
اكتمال
وعقميا الصحة العقمية  /النفسيةً:تمثؿًتحقيؽًالتكازفًبيفًاإلنسافً
بدنيا
ً
ً
واجتماعيا ل مجرد كالمحيطًالذمًيعيشًفيوًكقدرتوًعمىًالتأقمـًمعًنفسوًكمعً
ً
انعدام المرض أو الغيرًكالتعامؿًمعًالضغكطًًكاألزماتًً.
العجز" .كقد ًأضيفتً الصحة الجتماعيةً :كؿ ًإنساف ًىك ًعضك ًفي ًأسرة ًكفيً
ليا ً"الروحية" ًلمتأكيدً مجتمع؛ ًكالصحة ًاالجتماعية ًتأخذ ًفي ًاالعتبار ًالظركؼً
عمى ًأىمية ًاإليمافً االجتماعية ًكاالقتصادية ًكقدرة ًالفرد ًعمى ًالتعايش ًكالتفاعؿً
ًعضكاً
با﵀ًكالسبلمةًالنفسيةً كالتأقمـ ًكالمشاركة ًفي ًالنظاـ ًاالجتماعي ًكأف ًيككف
ن
ًكالرضا ًعف ًالذات ًً.فاعؿًفيًالمجتمع.
كي ىع ٍد ًىذا ًالتعريؼً
ي
الصحة الروحيةً :تتمثؿًفيًضبطًالنفسًكالتماسؾًالداخميً
بمثابة ًحافز ًلمعمؿً
لئلنسافًكالتزاموًباألسسًاألخبلقيةًفيًجميعًنكاحيًالحياةً،
ًلتعزيزً
المستمر
كمفًثـًالتمتعًبالرضاًعفًالذاتًكراحةًالضمير.
الصحة ًكاالرتقاءً
بصحة ًالفرد ًكاألسرة ًكالمجتمع ًفي ًسبيؿ ًالكصكؿ ًإلى ًىدؼ ًاالكتماؿ ًفي ًجميعً
الجكانبًالصحيةًمعًتكفيرًسبؿًالكقايةًكالعبلجًعمى ًمستكلًعاؿًمفًالجكدةًيمبيً
احتياجاتًاإلنسافًكيحقؽًتطمعاتو.
كتعزيزًالصحةًىكًالذمًيمكفًاألشخاصًمفًالمحافظةًعمىًصحتيـًكعكاممياً
الحاسمةً،بماًيترتبًعميوًتحسيفًصحتيـً.كييدؼًتعزيزًالصحةًإلىًاالرتقاءًبصحةً
األفرادًفيًاتجاهًالكصكؿًإلىًالصحةًالمثاليةًمفًخبلؿًاتباعًالنمطًالصحيًالسميـً
الذمًيكفرًمككناتًالحياةًالصحيةً.
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كىناؾ ًارتباط ًكثيؽ ًبيف ًالصحة ًكالتنمية؛ ًفالتنمية ًتحتاج ًإلى ًأفراد ًأصحاءً
قادريف ًعمى ًتقديـ ًالفكر ًكالعمؿ ًلمنيكض ًباألمة؛ ًكما ًأف ًمقكمات ًالتنمية ًتؤثرً
باإليجابًأكًالسمبًعمىًالحالةًالصحيةًلمفردًكالمجتمعًكًالدكلةً.
ًكالحؽًفيًالصحة ًيشمؿ ًطائفة ًعريضة ًمفً
الصحة ًحؽًمف ًحقكؽًاإلنساف ً
العكامؿ ًاالجتماعية ًكاالقتصادية ًالتي ًتييئ ًالظركؼ ًالتي ًتسمح ًلمناس ًبأف ًيعيشكاً
حياة ًصحيةً ،كما ًتشمؿ ًالمقكمات ًاألساسية ًلمصحة ً ًكالتصدم ًلمعكامؿ ًالمؤثرة ًفيً
الصحةًً.

أولً :مستويات الصحة:
ىناؾًعدةًمستكياتًلمحالةًالصحيةً،تتدرجًمفًالصحةًالمثاليةًإلىًتشخيصً
المرضً:
الصحة المثاليةً :كىي ًالتي ًينطبؽ ًعمييا ًالتعريؼ ًالسابؽ؛ ًكال ًيكجد ًإنسافً
احيًكلكفًىناؾًدائماًىدفناًلبلرتقاءًبالصحةًفيًسبيؿً
مكتمؿًالصحةًمفًجميعًالنك
ن
الكصكؿًإلىًالصحةًالمثاليةً.
الصحة اإليجابيةً :كىيًأفًيككفًالفردًخالياًمفًاألمراضًكلديوًمخزكفًمفً
المقاكمة ًبحيث ًيستمر ًبدكف ًمشاكؿ ًصحية ًعند ًتعرضو ًلمؤثرات ًخارجية ًسكاءً
بيكلكجيةًأكًنفسيةًأكًاجتماعيةً.
الصحة السمبيةً :كىي ًأف ًيككف ًالفرد ًخاليا ًمف ًاألمراض ًكلكف ًمقاكمتوً
لئلصابةًبياًضعيفةًفيقعًفريسةًلممرضً،كىكًنكعافً:
ًأ -مرض غير ظاىرً :كىك ًالذم ًال ًيشكك ًمنو ًالفرد ًكلكف ًيمكف ًاكتشافوً
بكاسطةًالكشؼًالطبيًكالتحاليؿً.
ًب -مرض ظاىرً :كفيوًيعرؼًالفردًأنوًمريضًكيككفًلوًشككلًمعينةًسكاءً
لجأًإلىًمقدميًالخدمةًلمحصكؿًعمىًالعبلجًأكًلـًيمجأ.
ً
ً
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ثانيا :العوامل المؤثرة عمى الحالة الصحية:
ً

المستكل ًالصحي ًلؤلفراد ًكالمجتمعات ًىك ًنتاج ًالتفاعؿ ًبيف ًالعكامؿ ًالمختمفةً
التي ًتؤثر ًعمى ًصحة ًالسكاف؛ ًكىي ًعكامؿ ًخاصة ًباإلنسافً ،مسببات ًاألمراضً،
ًكالبيئة ً ،باإلضافة ًإلى ًالعكامؿ ًاالجتماعية ًكاالقتصادية ًعمى ًمستكل ًالفرد ًكاألسرةً
كالمجتمعًكالدكلةً.
العوامل الخاصة باإلنسان:
-

ًعكامؿًثابتةًغيرًقابمةًلمتغييرًمثؿً:السفً،كالنكعً،كالعكامؿًالكراثية ً.

نمط الحياة الصحية السميم يقي اإلنسان من األمراض المعدية وغير المعدية واألمراض
المزمنة واألمراض العقمية والمشكالت النفسية ،ويساعده عمى التأقمم مع الضغوط
واألزمات والتفاعل اإليجابي مع المجتمع الذي يعيش فيو ،لذا يجب:
 الحفاظ عمى السموك السميم واألخالق الفاضمة
 الحفاظ عمى المنزل الصحي والبيئة المجاورة وصحة البيئة.
 الىتمام بالنظافة الشخصية وغسل األيدي ياستمرار.
 الىتمام بالغذاء المتوازن لموقاية من أمراض نقص التغذية أو السمنة.
 الىتمام بالمياقة البدنية والنشاط.
 الىتمـــام بالســـالمة النفســـية والـــتحكم فـــي النفعـــالت وتجنـــب الضـــغط العصـــبي
والتحمى باإليمان.
 البتعاد عن العنف بجميع صوره.
 عـدم التــدخين بجميــع صــوره بمــا فــي ذلــك التــدخين الســمبي وقــد صــدرت فتــاوى
تحرمو.
 تفــادي الممارســات الضــارة مثــل( :اإلدمــان والكحوليــات) ،والممارســات الجنســية
غير المشروعة
 الوقاية من الحوادث مثل الحوادث المنزلية وحوادث الطرق.
 األخــذ بأســاليب الوقايــة مثــل :التطعــيم والكشــف المبكــر لألمــراض والتــردد عمــى
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الخدمات الصحية والستفادة من البرامج الصحية المتاحة.
 توظيف التعميم في بناء الفرد واألسرة والمجتمع.
 تفعيــل ب ـرامج تنظــيم األســرة لمحفــاظ عمــى صــحة وســالمة جميــع أفرادىــا ورفاىــة
المجتمع.
 تـــدبير شـــئون األســـرة والقتصـــاد المنزلـــي وادارة المـــوارد المإلىـــة لألســـرة وتـــدبير
الحتياجات في حـدود المـوارد المتاحـة مـع األخـذ فـي العتبـار األولويـات ووجـود
بند لمطوارئ والترفيو.

 ًعكامؿًمتعمقةًبنمطًالحياةًكسمككياتًاألفرادًكىذهًيجبًالعمؿًعمىًتغييرىاًليتبعًاألفرادًالسمكؾًالسميـًلمحفاظًعمىًصحتيـًكصحةًأسرتيـًكصحةًالمجتمعًالذمً
يعيشكفًفيوً.
مسببات األمراض:
ىناؾًأمراضًمعديةًكأمراضًغيرًمعديةًكأمراضًمزمنةً.
ٔ -األمراض المعديةً :تسببياًالبكتيريا ،أك الفيركسات ،أكًالطفيميات ،أك الفطرياتً
ًكتنتقؿ عدكاىا مف شخص ًمريض ًأك ًحامؿ ًلمميكركب ًآلخر ،أك مف الحيكانات
كالطيكر لئلنساف ،كذلؾ إما بشكؿ مباشرً ،أك ًغير مباشرً .كمف ًأمثمة ًاألمراضً
المعدية ًاإللتياب ًالكبدم ًالفيركسي ًأً ،بً ،ج ًكاإلسياؿ ًكالنزالت ًالمعكية ًكالتيفكدً
الدرفًكمرضًنقصًالمناعةًالمكتسبًكغيرىاًًً.
ً
كالككليرا؛ًالتياباتًالجيازًالتنفسيًك
ًِ -األمراض غير المعديةً :تنشأ ًمف ًنقص ًأك ًزيادة ًالتغذية ًأك ًمف ًبعض ًالمكادً
الكيمائيةًالتيًيتعرضًلياًاإلنسافًمفًالبيئةًأكًبيئةًالعمؿًأكًمفًمسبباتًكظيفيةً
مثؿًاختبلؿًإفرازًالغددًالصماءًمفًاليرمكناتً.كماًأفًىناؾًالمسبباتًالطبيعيةًمثؿً
عكامؿًالح اررةًكالبركدةًكالرطكبةًكاإلشعاعاتًكالكيرباءًأكمفًمسبباتًميكانيكيةًمثؿً
الفيضانات ًكالزالزؿ ًكالسيكؿ ًكالحرائؽ ًكالحكادثً .باإلضافة ًإلى ًالمسببات ًالنفسيةً
كاالجتماعيةًالتيًينتجًعنياًأمراضًالضغطًالعصبيًكالنفسيًبسببًمشكبلتًالحياةً
الحديثة ًكالمشكبلت ًالناتجة ًعف ًاألعباء ًاألسرية ًكالمينية ًكعدـ ًالشعكر ًباألمافً
كالطمأنينةً.
ٖ -األمراض المزمنةً :ىيًأمراضًغيرًمعديةًمثؿًأمراضًالقمبًكاألكعيةًالدمكيةً
كضغطًالدـًكالرئتيفًكالكبدًكالكمىًكأمراضًالسرطافًكمرضًالسكرًكىشاشةًالعظاـ؛ً
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كتنتجًمفًكجكدًعكامؿًخطكرةًفيًاإلنسافًكسمككياتوًكفيًالبيئةًالمحيطةً.كمفًأىـً
عكامؿًالخطكرةً:التدخيفًبأنكاعوًكقمةًالنشاطًالحركيًكاتباعًنظاـًغذاءًغيرًصحيً
كعدـًتناكؿًكميةًكافيةًمفًالخضرًكالفاكيوً،كتعاطيًالخمكرًباإلضافةًإلىًارتفاعً
ضغط ًالدـ ًكزيادة ًالكزف ًكالبدانة ًكارتفاع ًمستكل ًالسكر ًفي ًالدـ ًكارتفاع ًمستكلً
التيًتعتبرًفيًذاتياًمرضاًً.
الدىنياتًفيًالدـًك
ن
ً

ثالثًا :المحددات الجتماعية لمصحة:

ً مفًالمؤكدًأفًاإلنسافًيتأثرًبالظركؼًالمجتمعيةًالتيًيكلدًبياً،كيعيشًحتىً
نيايةًحياتوً،كماًأنوًمفًالمعمكـًأفًالخدماتًالطبيةًكحدىاًالًترقىًبمستكلًالصحةً
كانماًتتأثرًبالمحدداتًاالجتماعيةًلمصحةًكمفًأىمياً:
الكضع ًاالقتصادم ًالذم ًيكفر ًمعيشة ًأفضؿً ،كالتعميـً ،كاتاحة ًفرص ًالعمؿً
الكريـً ،كالكقاية ًمف ًاألمراضً ،كتحسيف ًالمرافؽ ًكالخدمات ًالعامةً ،كتقديـ ًالخدماتً
الحككميةًبشكؿًكريـً،كتحقيؽًالعدالةًاالجتماعيةً.
ً

ابعا :وسائل تحقيق الصحة:
ر ً

طاًكثيقناًبإعماؿً
الصحةًحؽًمفًحقكؽًاإلنسافً.كيرتبطًالحؽًفيًالصحةًارتبا ن
حقكؽ ًاإلنساف ًاألخرل ًكيعتمد ًعمى ًذلؾً ،مثمما ًيرد ًفي ًالكثائؽ ًالدكلية ًلحقكؽً
اإلنسافً ،بما ًفييا ًالحؽ ًفي ًالمأكؿً ،كالمسكفً ،كالعمؿً ،كالتعميـً ،كالكرامةًاإلنسانيةً،
كالحياةً ،كعدـ ًالتمييزً ،كالمساكاةً ،كحظر ًالتعذيبً ،كالخصكصيةً ،كالحصكؿ ًعمىً
المعمكماتًالصحيةًً.
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أىداف األمم المتحدة لمتنمية المستدامة ٕٕٖ٘ٔٓٓٓ -م:
ٔ -القضاء عمى الفقر بجميع أشكالو في كل مكان.
ٕ -القضاء عمى الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة
المستدامة.

ٖ -ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاىية في جميع األعمار.
ٗ -ضمان التعميم الجيد المنصف والشامل لمجميع وتعزيز فرص التعمّم مدى الحياة
لمجميع.

٘ -تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.
 -ٙضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي لمجميع وادارتيا إدارة مستدامة.
 -ٚضمان حصول الجميع بتكمفة ميسورة عمى خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة
والمستدامة.

 -ٛتعزيز النمو القتصادي المطرد والشامل لمجميع والمستدام ،والعمالة الكاممة والمنتجة،
وتوفير العمل الالئق لمجميع.

 -ٜإقامة بنى تحتية قادرة عمى الصمود ،وتحفيز التصنيع المستدام الشامل لمجميع،
وتشجيع البتكار.

ٓٔ -الحد من انعدام المساواة داخل البمدان وفيما بينيا.
ٔٔ -جعل المدن والمستوطنات البشرية شاممة لمجميع وآمنة وقادرة عمى الصمود
ومستدامة.

ٕٔ -ضمان وجود أنماط استيالك وانتاج مستدامة.
ٖٔ -اتخاذ إجراءات عاجمة لمتصدي لتغير المناخ وآثاره**.
ٗٔ -حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخداميا عمى نحو مستدام لتحقيق
التنمية المستدامة.
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٘ٔ -حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميميا وتعزيز استخداميا عمى نحو مستدام،

وادارة الغابات عمى نحو مستدام ،ومكافحة التصحر ،ووقف تدىور األراضي وعكس
مساره ،ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

 - ٔٙالتشجيع عمى إقامة مجتمعات مسالمة ل ييمش فييا أحد من أجل تحقيق التنمية
المستدامة ،واتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة ،وبناء مؤسسات فعالة
وخاضعة لممساءلة وشاممة لمجميع عمى جميع المستويات.

 - ٔٚتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
** مع التسميم بأن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ىي المنتدى الدولي

والحكومي الدولي الرئيسي لمتفاوض بشأن التصدي لتغير المناخ عمى الصعيد العالمي.

تمتزـًمعظـًبمدافًالعالـًاإلسبلميًبجميعًمكاثيؽًحقكؽًاإلنسافًكماًتمتزـًأيضاً
بتحقيؽًأىداؼًالتنميةًالمستدامةًبحمكؿًعاـًََِّ ًكًالمعدةًبكاسطةًاألمـًالمتحدةً
فيًعاـًًَُِٓفيًماًالًيتعارضًمعًثكابتًاألديافًالسماكيةً.
كفيما ًيمي ًبعض ًالمقترحات ًلتحقيؽ ًالصحة ًمف ًخبلؿ ًتداخبلت ًتأخذ ًفيً
االعتبارًالعكامؿًاالجتماعيةًالتيًتؤثرًعمىًصحةًالسكافً:
ً

خامسا :دمج الصحة في جميع السياسات:
ً

الصحة ًالعامة ًمف ًصميـ ًخطة ًالتنمية ًالمستدامة؛ ًكحيث ًإف ًالصحة ًتتأثرً
بالعديدًمفًالعكامؿًالتيًسبؽًذكرىاًفإفًاالرتقاءًبالصحةًيتطمبًالتعاكفًبيفًمختمؼً
القطاعات ًالمعنية ًلمعالجة ًالمسببات ًاالجتماعية ًكاالقتصادية ًكالبيئية ًالمؤثرة ًعمىً
الصحةًكتفعيؿًالتكامؿًبيفًالقطاعاتًلتحقيؽًالعدالةًًاإلنصاؼًكالمنافعًالمشتركةً.
ٔ -الخدمات الصحية:
ً تطكيرًالنظاـًالصحيًكالتغطيةًالصحيةًالشاممةًبخدماتًتعزيزًالصحةًكالكقايةً
كالعبلجًلجميعًأفرادًالشعبًمعًعدـًتحميميـًبأعباءًماليةًفيًالريؼًكالحضرً.
ً
~~178

ٕ -الغذاء والتغذية:
تكفيرًالغذاءًالسميـًالذمًيحتاجوًالشعبًيعدًمفًالمسئكلياتًاألساسيةًلمدكلةًمماً
ً
ي
يتطمبًتضافرًجيكدًالك ازراتًالمعنيةًبالغذاءًالسميـً.
ٖ -التعميم:
ً التعميـ ًكاحد ًمف ًأىـ ًدعائـ ًالتنمية ًكمف ًأىـ ًما ًيؤثر ًعمى ًالسمكؾ ًالصحيً
لئلنسافً ،لذا ًيجب ًاإلتاحة ًالشاممة ًالتعميـ ًاألساسي ًلمذككر ًكاإلناث ًكالتثقيؼً
الصحي ًكالرعاية ًالبدنية ًكاشراؾ ًاألسرة ًكالمجتمع ًكمنع ًالتسرب ًكمحك ًاألميةً
كغيرًذلؾًمماًيتصؿًبالتعميـً.
ٗ -العمل:
الحدًمفًالبطالةًكتكفيرًفرصًالعمؿًكالتدريبًكدعـًالمشركعاتًالصغيرةًإلعدادً
األفرادًكتأىيميـًلبللتحاؽًبأعماؿًمناسبةً،كماًيجبًتغطيةًالضمافًاالجتماعيً
لغير ًالقادريف ًعمى ًالكسب ًبما ًينعكس ًعمى ًنمك ًكتطكر ًالمجتمع ًكما ًلو ًمفً
تأثيرًإيجابيًعمىًالصحةً.
٘ -رعاية األبناء:
ً أمًاالىتماـًبماًيرتقيًبصحتيـً،كينميًممكاتيـًالبدنيةًكالعقميةًكيرتقيًبسمككيـً
القكيـًمعًعدـًالتمييزًبيفًاألبناءً.
 -ٙالىتمام بالبعد األخالقي والثقافي واإلعالمي:
ً يعني ًترسيخ ًالقيـ ًكالتحمي ًباألخبلؽ ًالحميدة ًكالتمسؾ ًباألدياف ًالسماكيةً.
كالمكركثات ًالثقافية ًاإليجابية ًمع ًالتصدم ًلمسمبيات ًكتطكير ًاإلعبلـ ًليككفً
مصدر ًلممعمكمات ًالصحيحة ًكمكافحة ًالمعمكات ًالمغمكطة ًكالسمككيات ًالخاطئةً
نا
كتفعيؿ ًالرقابة ًعمى ًجميع ًكسائؿ ًاإلعبلـ ًبما ًفي ًذلؾ ًأنشطة ًالتكاصؿً
االجتماعيً ًكتكفيرًخدماتًالتركيحًكالترفيوًالمناسبةً،كتكفيرًاألنشطةًالمجتمعيةً
المختمفةًالتيًترتقيًباإلنسافًكخصائصوً.
ً
ً
ً
ً
~~179

المراجع العربية:
-

إعبلفًريكًالسياسيًبشأفًالمحدداتًاالجتماعيةًلمصحةً.ريك دم جانيرك،
الب ارزيؿ 11 ،تشريف األكؿ /أكتكبر ًَُُِ.
الجمعيةًالعامةًلؤلمـًالمتحدة؛ًالدكرةًالسبعكف ً.تحكيؿ عالمنا :خطة التنمية
المستدامة لعاـ ًََِّ،العكامؿًالمؤثرةًعمىًالصحةًالعامة

https://uomustansiriyah.edu.iq/…/12_2017_04_05!01_22_13_PM
. JULY 24, 2019

-

-

المجنةًالمعنيةًبالحقكؽًاالقتصاديةًكاالجتماعيةًكالثقافيةًالدكرةًالثانيةًكالعشركفً
(َََِ)ً،التعميؽًالعاـًرقـًُْ:
الحؽًفيًالتمتعًبأعمىًمستكلًمفًالصحةًيمكفًبمكغوً(المادةًُِ)
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc14.html JULY 24, 2019
المكتبًاإلقميميًلشرؽًالمتكسطً"أداةًالرصدًالذاتيًلممبادراتًالمجتمعية"ً
ًََِٗ.
ك ازرةًالتخطيطًالمصرية"ً:إستراتيجيةًالتنميةًالمستدامةً:رؤيةًمصرًََِّ"
المراجع األجنبية:
1- About social determinants of health
Accessed July 30, 2019
Accessed July 26, 2019
Accessed July 26, 2019
Aligning Science, Practice, and Policy to Advance Health
)Equity (2019

)2- Health Impact Assessment (HIA

https://www.nap.edu/download/25466?utm_source=NASEM+
News+and+Publications&utm_campaign=bb5722f04c-
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NAP_mail_new_2019_07_29&utm_medium=email&utm_term=
0_96101de015-bb5722f04c-

103163225&goal=0_96101de015-bb5722f04c-

103163225&mc_cid=bb5722f04c&mc_eid=f3cdbe9121#
https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?p=45
https://www.who.int/hia/evidence/doh/en/index7.html
Accessed July 26, 2019

https://www.who.int/social_determinants/sdh_definition/en/
July 26, 2019

3- Social determinants of health in the Americas
The determinants of health

4- Vibrant and Healthy Kids
5- WHO, 2018. Key Learning on Health in All Policies
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المبحث الثالث
أثر البيئة والتصنيع عمى صحة السكان

البيئة وصحة السكان:

التعريف بالبيئة ومكوناتيا وأىمية رصد
تغيراتيا:
يعيشًاإلنسافًفىًثبلثةًأنظمةًأساسيةً
كىى ًالمحيط ًالحيكل ًكالمحيط ًالمصنكعً
كالمحيطًاالجتماعىًًً-:

اليىم العبلوً للجيئة
 5يىًيه
تحتفم اْليى انًتحذة سُىًَب بهزا
انُىو وتذعى انذول اْلعضبء
ويجتًعهب انًذًَ نَلحتفبل به
يٍ أجم صَبدة انىعً انبُئً،
ويٍ أجم تقُُى اإلَجبصاث فً
يجبل تُفُز انسُبسبث وانبشايج
انبُئُت وإعبدة هُكهتهب إرا يب
استهضو اْليش.

ًُ -يتككف ًالمحيط ًالحيكل ًمف ًالطبقاتً
السفمى ًمف ًاليكاء ً(الغبلؼ ًالغازل)ً
كالطبقاتًالسطحيةًمفًاألرضًكالغبلؼً
المائى ً– ًكىك ًاإلطار ًالذل ًيعيش ًفيوً
اإلنساف ًأك ًالحيكاف ًأك ًالكائنات ًالحيةً
كالذلًيمارسًفيوًاإلنسافًنشاطوًالصناعىًكالزراعىًكاالقتصادلًكاالجتماعىً.
ًِ -المحيطًالمصنكعًىكًمفًصنعًاإلنسافًكاقامتوًفىًحيزًالمحيطًالحيكلً(القرلً
كالمدفًكالمزارعًكالمصانعًكشبكاتًالمكاصبلتًكالرلًكالصرؼًكمراكزًالطاقة)ً
كىىًمثؿًالنظـًالزراعيةًتخضعًلمؤثراتًطبيعيةًمثؿًالمناخ.
ًّ -أما ًالمحيط ًاالجتماعىً :فيك ًالمؤسسات ًالتى ًأقاميا ًاإلنساف ًكالعبلقات ًبيفً
البشر.
كاإلنسافًبطبيعتوًشغكؼًبالمعرفةًكالبحثًكاستكشاؼًكؿًماًحكلوً،كباعتبارهً
جزنءا ًمف ًالبيئة ًيؤثر ًفييا ًكيتأثرً ،كبناء ًعميو ًعمؿ ًعمى ًدراستيا ًكالتعرؼ ًعمى ًماً
تخفيوًمفًعمكـًكأسرارً،كفىًعاـًُٖٔٔ ًظيرًمصطمحً"عمـًالبيئة"ًكىكًمصطمحً
ابتكرهًالعالـًاأللمانىًأرنستًىيكؿًحيثًأكضحًأفًعمـًالبيئةًىكً:
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ًبدراسة ًعبلقة ًالكائنات ًالحية ًبالكسط ًالذل ًتعيش ًفيوً،
ً " ًالعمـ ًالذل ًييتـ ً
كتغذيتياًكطرؽًمعيشتياًكأماكفًتكاجدىاًككذلؾًدراسةًالمناخًكالخصائصًالفيزيائيةً
اًأكًجماداًأكًحيكاف"ً.
اءًأكافًإنسان
كالكيميائيةًلمككناتًالنظاـًسك
ن
ن
ً كألغراض ًالبحث ًالعممى ًيمكف ًدراسة ًالبيئة ًبالتركيز عمى ًشقيف ًأساسييفً:
كىماًالبيئةًالطبيعيةًكالبيئةًالمشيدةً.

ً فالبيئةًالطبيعيةًيقصدًبياًالتركيزًعمىًمككناتًالنظاـًالبيئىًالتىًالًدخؿً
لئلنسافًفىًكجكدىاًبؿًيستخدمياًأكًيتأثرًبياًفقطًمثؿًالمعادفًكالبحارًكالصحارلً
كالضغطًكالح اررةًكالنباتاتًكالحيكاناتً.
ً أماًالبيئةًالمشيدةًفيقصدًبياًالتركيزًعمىًمككناتًالنظاـًالبيئىًالذلًيككفً
لئلنساف ًدكر ًفى ًكجكدىا ًمثؿ ًالمصانع ًكالمبانى ًكالمشيدة ًكالمناطؽ ًالسكنيةً
كاستعماالتًجميعًالمككناتًالطبيعيةًلمنظاـ.
وبناء عمى توصيات مؤتمر األمم المتحدة األول لمبيئة
البيئة إلى ثالثة عناصر أساسية :

(ٔ(

تم تقسيم عناصر

ٔ -البيئة الطبيعيةً :بما ًتشممو ًمف ًالغبلؼ ًالجكل ًكالماء ًكاليابس ًكما ًيعيش ًمفً
كائناتًحيةًمفًنباتًكحيكافً.
ٕ -البيئة البيولوجيةً :كىى ًبمثابة ًجزء ًمف ًالبيئة ًالطبيعية ًكتختص ًفقط ًبالمككفً
الحيكل.
ٖ -البيئة الجتماعيةً :كتركز ًعمى ًالعبلقات ًكالتفاعبلت ًبيف ًاإلنساف ًكغيره ًمفً
الكائناتًكقدًتككفًتمؾًلعبلقةًبيفًمجمكعةًمفًالبشرًفتتككفًالجماعاتًالبشريةً
ثـًالمجتمعاتًفالبمدافًفالعالـ.
كلماًكافًاإلنسافًيعيشًداخؿًالنظاـًالبيئىًكلماًكانتًالبيئةًىىًاإلطارًالذلً
يعيشًبداخموًكيتأثرًبوًكيؤثرًًفيوًفإفًأىـًكاجباتوًنحكًالبيئةًىىًالحفاظًعميياًكفيـً
اًصحيحاًكمحاكلةًتكحيدًالجيكدًلحمايتياً.
نظاـًالبيئىًفيم
ال
ن
ن

ُ
)ًعقدًفيًاستكيكلـًبالسكيدًعاـًُِٕٗـً.
ً ي
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أولً :التعريف بالبيئة والنظام البيئي:
ً البيئةًىىًاإلطارًالمحيطًباإلنسافًكالذلًيشمؿًكافةًالجكانبًالماديةًكغيرً
الماديةً،البشريةًمنياًكغيرًالبشريةً،فالبيئةًتعنىًكؿًماًىكًخارجًعفًكيافًاإلنسافً
ككؿًماًيحيطًبوًمفًمكجكداتً،فاليكاءًالذلًيتنفسوًاإلنسافًكالماءًالذلًيشرًبوً،
كاألرضًالتىًيسكفًعميياًكيزرعياً،كماًيحيطًبوًمفًكائناتًحيةًأكًمفًجمادًىىً
عناصرًالبيئةًالتىًيعيشًفيياًكالتىًتعتبرًاإلطارًالذلًيمارسًفيوًحياتوًكنشاطاتوً
المختمفةً.
ىذا ويعرف القانون المصرى البيئة بأنيا:
"ًالمحيطًالحيكلًالذلًيشمؿًالكائناتًالحيةًكماًيحتكيوًمفًمكادًكماًيحيطًبياً
مفًىكاءًكماءًكتربةًكماًيقيموًاإلنسافًمفًمنشآت"ً.
ٔ -النظام البيئى :
ً يعرؼ ًالنظاـ ًالبيئى ًبأنو ًً :كؿ ًما ًتحتكيو ًمنطقة ًطبيعية ًمف ًكائنات ًحيةً
ًبعضا ًكمع ًالبيئة ًكبناء ًعميو ًفداخؿ ًكؿ ًنظاـً
كمكارد ًغير ًحية ًتتفاعؿ ًمع ًبعضيا
ن
بيئىًكائناتًغيرًحيةًككائناتًحيةًكىىًتنقسـًإلىًً:
 كائنات ًذاتية ًالتغذيةً :كالتى ًتستطيع ًبناء ًغذائيا ًبنفسيا ًمف ًمكاد ًغيرً
عضكيةًبسيطةًمفًخبلؿًعممياتًالبناءًالضكئىًمثؿًالنباتاتً.
 كائناتًغيرًذاتيةًالتغذيةً:كالتىًالًتستطيعًتككيفًغذائياً ًبنفسياًسكاءًتمؾً
الكائنات ًالمستيمكة ًمثؿ ًآكبلت ًالعشب ًكالحيكانات ًأك ًكائنات ًمحممة ًمثؿً
الفطريات.
أ -مكونات النظام البيئى:
يتكون النظام البيئى من :
ًُ-كائناتًطبيعيةًغيرًحيكيةً:تشمؿًاألرضًبتضاريسياًكالتربةًكالمناخًبعناصرهً.
ًِ -كائنات ًحيكيةً :تشمؿ ًالكائنات ًالمنتجة ًلمغذاء ًكالنباتاتً ،كمستيمكي ًالغذاءً
كالحيكافًكاإلنساف.
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ً

ّ ً-كائناتًمحممةًً:مثؿًالبكتيرياًكالفطرياتًكىىًتتخذًمفًجساـًالنباتاتًكاإلنسافً
غذاءًلياًفتحممياًكتعكدًبياًمرةًأخرلًإلىًالتربة.

ب -خصائص النظام البيئى :
ً يتميزًالنظاـًالبيئىً–ًكماًسبؽًالذكرً–ًبتعددًمككناتوًسكاءًكانتًالفيزيائيةً
كالكيميائيةًأكًالحيةًالمنتجةًكالمستيمكةًأكًالمحممةًكتعمؿًجميعياًفىًتفاعؿًمستمرً
معًبعضياًبعضاًكلعؿًمفًأىـًخصائصًىذاًالنظاـًً:
ن

ً تكاجدًمككناتًالنظاـًالبيئىًكىذاًأمرًضركرلًالستم ارريةًالحياةً.
ً تكاجد ًشبكة ًمف ًالعبلقات ًالمعقدة ًداخؿ ًالنظاـ ًالبيئىً ،كىذه ًإحدل ًالعكامؿً
األساسيةًفىًسبلمةًكاتزافًالنظاـًالبيئىًكقدرتوًعمىًالعكدةًإلىًالتكازفًإذاًحدثتً
متغيراتًبيئيةًبسببًتعددًاألنكاعًالمككنةًليذاًالنظاـًكعبلقتياًالتبادلية.
ٔ -تعريف التنمية المستدامة :
ً عرفتًاألمـًالمتحدةًالتنميةًالمستدامةًعمىًأنياً:
"ًالتنميةًالتىًتفىًباحتياجاتًالحاضرًدكفًالمساسًبقدرةًاألجياؿًالمقبمةًعمىً
الكفاءًباحتياجتياً"ًكقدًكردًىذاًالتعريؼًفىًكثيقةًالمجنةًالمعنيةًبالبيئةًكالتنميةًفىً
عاـًًُٕٖٗ تحتًعنكافً"ًمفًكككبًكاحدًإلىًعالـًكاحدً"ًكيبلحظًأفًتعريؼًاألمـً
المتحدةًىكًتعريؼًمكجزًكمبسطًكقدًركزًعمىًنقطتيفًىامتيفً:
النقطة األولى  ًً:كضع ًىدؼ ًلمتنمية ًبأنيا ًتفى ًباحتياجات ًالحاضرً ،فيجبً
أفًيتخذًاإلنسافًمفًالكسائؿًكاألساليبًكأفًيبذؿًأقصىًالفكرًكالجيدًبماًيمكفًمفً
حسفًاستغبلؿًالمكاردًالبيئيةًكذلؾًإلحداثًتقدـًكارتقاءًفىًجميعًنكاحىًحياتوً،بماً
يحقؽًاحتياجاتوً.
النقطة الثانية :كضع ًشرط ًميـ ًلتحقيؽ ًىذا ًاليدؼ ًكيتمثؿ ًفى ًمراعاةً
األجياؿ ًالقادمةً ،فبل ًيجب ًأف ًيطمؽ ًاإلنساف ًإلى ًنفسو ًالعناف ًفى ًإحداث ًالتنميةً
لتحقيؽًآمالوًكطمكحاتوًكيجكرًعمىًحؽًاألجياؿًالقادمةًفىًالمكاردًالبيئيةً،كينظرً
ليذاًالشرطًباعتبارهً"ًالبعدًاألخبلقىًلمتنمية"ً.
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ثانيا :البيئة واإلنسان:
ً

اإلنسافًىكًأحدًأىـًمككناتًالنظاـًالبيئىًكمنذًكجكدهًعمىًاألرضًكىكًيتأثرً
كيؤثرًفىًالبيئةًالمحيطةًً...كلقدًحاكؿًاإلنسافًفىًسعيوًلمحياةًاستغبلؿًمساحاتً
الغابات ًالكاسعة ًكقطع ًأخشابيا ًكتحكيؿ ًالغابات ًالطبيعية ًإلى ًأراضي ًزراعيةً
كاستخداـ ًاألسمدة ًكالمبيدات ًالحشريةً ،ثـ ًبدأ ًفى ًقتؿ ًالحيكانات ًالستغبلؿ ًجمكدىاً،
كماًأفًتدخؿًاإلنسافًفىًالغطاءًالنباتىًأدلًإلىًانقراضًأعدادًكبيرةًمفًالحيكاناتً
التى ًكانت ًتتغذل ًعميوً .كقد ًأدرؾ ًاإلنساف ًفى ًالفترة ًاألخيرة ًأىمية ًالمحافظة ًعمىً
البيئة ًالتى ًيعيش ًفييا ًباعتباره ًجزنءا ًمنيا ًكمف ًثـ ًكاف ًعميو ًحماية ًتمؾ ًالبيئة ًبماً
يشممو ًذلؾ ًمف ًالمحافظة ًعمى ًمككناتيا ًكاالرتقاء ًبياً ،كمنع ًتدىكرىا ًأك ًتمكثياً
كاإلقبلؿًمفًحدةًالتمكثً.

ثالثًا :المشكالت البيئة:
تتعرضًالبيئةًلمعديدًمفًالمشكبلتًحيثًيمثؿًاإلنسافً– ًكلؤلسؼًالشديدً–ً
السببًالرئيسىًفىًمعظمياًنتيجةًإلخبللوًبتكازفًالنظاـًالبيئىًإلىًجانبًالمشكبلتً
التى ًال ًدخؿ ًلئلنساف ًفيياً ،مثؿ ًالزالزؿ ًكالبراكيف ًً ...ولعل من أىم المشكالت
البيئيةًً:
ٔ -النمو السكانىًً :حيثًتمثؿًالزيادةًالمستمرةًفىًعددًالسكافًزيادةًفىًالضغطً
عمىًالمكاردًالبيئيةًالمتاحةًكخاصةًتمؾًالمكاردًغيرًالمتجددةًمثؿًً:البتركؿً،
ىذا ًبجانب ًزيادة ًمعدالت ًاستيبلؾ ًتمؾ ًاألعداد ًاليائمة ًمف ًالسكاف ًكالتى ًالً
تتبلءـًمعًمعدالتًاإلنتاجًمماًيتسببًفىًحدكثًالمجاعاتً.
ٕ -التنوع البيولوجىً :يحتاجًالنظاـًالبيئىًالمتكازفًإلىًتكاجدًجميعًأنكاعًالكائناتً
الحيةًمفًنباتاتًكأحياءًبحريةًكطيكرًكحيكناتًبريةًكمائيةً،كلكفًنظ انرًلتدخؿً
اإلنسافًكاحداثوًخمبلنًفىًىذاًالتكازفًفقدًانقرضتًالعديدًمفًتمؾًاألنكاعً،بفعؿً
الصيد ًالجائر ًكاستخداـ ًالمبيدات ًالحشرية ًكالمتفجرات ًالتى ًيستخدميا ًاإلنسافً
لمكشؼ ًعف ًالبتركؿ ًكالمعادفً .كبناء ًعميو ًلـ ًيعد ًىناؾ ًالتنكع ًالبيكلكجىً
المطمكبًلممحافظةًعمىًالتكازفًالبيئىً.
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ٖ -العادات الخاطئةً :اعتاد ًاإلنساف ًالتعامؿ ًمع ًمككنات ًالبيئة ًكاستغبلؿ ًمكاردىاً
بطرؽًخاطئةًكمثاؿًذلؾًصيدًاألسماؾًباستخداـًأصابعًالديناميتًأكًالتخمصً
مفًنفاياتًالسففًكالمصانعًبإلقائياًفىًمياهًاألنيارًأكًالبحارً.
ٗ -التموثً :يعتبرًالتمكثًىكًأىـًالمشكبلتًالبيئيةًعمىًاإلطبلؽًً...كالتمكثًمفً
المنظكرًالعممىًىكًإحداثًألًنكعًمفًالتغييرًفىًالبيئةًالمحيطةًباإلنسافًمماً
يؤدلًإلىًظيكرًبعضًالمكادًالتىًالًتتبلءـًمعًالكائناتًالحيةًكمفًثـًيحدثً
خمؿًفىًالتكازفًالبيئى.

ابعا :تموث البيئةً:
ر ً

يحدث ًتمكث ًالبيئة ًنتيجة ًأل ًتغيير ًفى ًخكاص ًالبيئة ًمما ًقد ًيؤدل ًبطريؽً
مباشر ًأك ًغير ًمباشر ًإلى ًاإلضرار ًبالكائنات ًالحية ًأك ًالمنشآت ًأك ًيؤثر ًعمىً
ممارسةًاإلنسافًلحياتوًالطبيعية(ُ).
ً وتتعدد وتختمف أنواع ىذا التموث فيناك تموث اليواء والماء وتموث التربة:
ٔ -تموث اليواء ًً :يقصدًبتمكثًاليكاءًكجكدًمكادًضارةًداخؿًجزيئاتًاليكاءًالذلً
يستنشقو ًاإلنساف ًمما ًيمحؽ ًالضرر ًبصحتو ًبمعنى ًأف ًتمكث ًاليكاء ًيشمؿ ًكؿً
تغييرًفىًخصائصًكمكاصفاتًاليكاءًالطبيعىًكيترتبًعميوًخطرًعمىًصحةً
اإلنساف ًكالبيئة ًكسكاء ًكاف ًىذا ًالتمكث ًنتيجة ًلعكامؿ ًطبيعية ًال ًدخؿ ًلئلنسافً
فيياًأكًناتجًعفًنشاطًإنسانىًألًبفعؿًتدخؿًاإلنسافًمثؿًالضكضاءًً...كبناءً
عميوًتنقسـًممكثاتًاليكاءًإلىً-:
ًأ -مموثات طبيعيةًً....كىذهًالًدخؿًلئلنسافًفيياًمثؿًاألتربةًكالعكاصؼً.
ًب -ومموثات غير طبيعية أو صناعية ًً ...كىذه ًلئلنساف ًدكر ًكبير ًفييا ًمثؿً
العكادـ ًالمنبعثة ًمف ًالسيارات ًكاألدخنة ًالمنبعثة ًمف ًحرؽ ًنفايات ًالمزارعً
كالمنازؿًكخبلفو.

ًُ)ًقانكفًرقـًًْلسنةًًُْٗٗ.
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ٕ-

ٖ-

ٗ-

٘-

تموث المياهً:كيحدثًىذاًالتمكثًنتيجةًإدخاؿًأيةًمكادًأكًطاقةًفىًالبيئةًالمائيةً
ً....بطريقةًإراديةًأكًغيرًإراديةًً...سكاءًبطريقةًمباشرةًأكًغيرًمباشرةًمماً
ينتجًعنوًضررًبالمكادًالحيةًكغيرًالحيةًعمىًالسكاءًأكًييددًصحةًاإلنسافًأكً
يعكؽ ًاألنشطة ًالمائية ًبما ًفى ًذلؾ ًحياة ًاألسماؾ ًكاألنشطة ًالسياحية ًأك ًيفسدً
صبلحية ًمياه ًاألنيار ًأك ًالبحار ًبحيث ًال ًيمكف ًاستعمالو ًكقد ًيككف ًالتمكثً
المائىًداخؿًالمياهًالعذبةًكىىًتمؾًالمياهًالتيًستخدمياًاإلنسافًبشكؿًمباشرً
فى ًالشرب ًكاعداد ًطعاموً ،كالتى ًتتعرض ًلمتمكث ًمف ًخبلؿ ًاستخداـ ًخزاناتً
المياهً،أكًالتخمصًمفًمياهًالصرؼًالصحىًبتكصيمياًبالمياهًالعذبةً،أكًإلقاءً
المخمفاتًالصناعيةًبدكفًمعالجتياًفىًالمياهًالعذبةً.أكًيككفًالتمكثًداخؿًمياهً
البحارًكالتىًيتعامؿًمعياًاإلنسافًبشكؿًغيرًمباشرًمفًخبلؿًتناكلوًاألسماؾً
التى ًتتعرض ًلظركؼ ًتمكث ًالبحار ًكالذل ًيرجع ًفى ًالدرجة ًاألكلى ًإلى ًالنفطً
المتسربًكالناتجًعفًحكادثًالسففًكالناقبلتًأكًناتجًعفًالمخمفاتًالتىًتمقيياً
تمؾًالسففًأثناءًعبكرىا.
تموث التربة :التربةًىىًمصدرًميـًمفًمصادرًالتغذيةًلئلنسافًً...كتتعرضً
التربة ًلمعديد ًمف ًمصادر ًالتمكث ًمف ًأىميا ًاستخداـ ًالمبيدات ًالحشريةً
كالكيماكياتًكماًتتأثرًبظاىرةًالتصحرًأكًنتيجةًلجكءًاإلنسافًإلىًتجريؼًالتربةً
كالتكسعًفىًبناءًالمساكفً.بجانبًالتمكثًالناشىءًعفًدففًالنفاياتًسكاءًكانتً
قمامة ًأك ًالنفايات ًاإلشعاعية ًالمرتبطة ًباألسمحة ًالنككية ًأك ًالمرتبطة ًبتكليدً
الكيرباءً ،حيث ًقد ًتدفف ًتمؾ ًالنفايات ًاإلشعاعية ًفى ًالتربة ًكمف ًثـ ًتؤثر ًعمىً
النباتاتًالتىًيتـًزراعتياًعمىًىذهًاألرضًالممكثةً.
التموث البصرىًً :يقصدًبوًتشكيوًألًمنظرًتمتدًإليوًعيفًاإلنسافًأكًبمعنىً
آخر ًىك ًاختفاء ًالمظاىر ًالجماليةً ،كمف ًأىـ ًمظاىر ًىذا ًالتمكث ًاختفاءً
المساحاتًالخضراءًلتحؿًمحمياًمبافًمتبلصقةً،باإلضافةًإلىًسكءًتخطيطًتمؾً
المساكفًكانتشارىاًفىًالمقابرً،بؿًكاقامةًالمبانىًأماـًالمسطحاتًالمائيةًمباشرةً
مماًالًيعطىًفرصةًلمتمتعًبمشاىدةًىذهًالمسطحاتً.
التموث السمعى ًً:يقصدًبالتمكثًالسمعىًتمؾًالضكضاءًالتىًأصبحثًأحدًأىـً
مظاىر ًالتحضرً ،بما ًينطكل ًعميو ًمف ًاستخداـ ًاآلالت ًكالتكنكلكجيا ًالحديثةً
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كىناؾ ًأنكاع ًعديدة ًمف ًالتمكث ًالسمعى ً– ًالضكضاء ًاالجتماعية ًالتى ًترتبطً
بكجكدًاإلنسافًكسطًتجمعاتًسكانيةًكجيرافًكأقاربًكأصدقاءًحيثًقدًيتسببً
الجيراف ًفى ًإحداث ًضكضاء ًكيتأثر ًحجـ ًالضكضاء ًفى ًىذه ًالحالة ًبعاداتً
كتقاليدًالمجتمعً،كماًقدًتحدثًالضكضاءًنتيجةًإنشاءًالكرشًكسطًالتجمعاتً
السكانية.

خامسا :مراحل تطور المشاكل البيئية:
ً

ً فىًمحاكلةًلتقسيـًالمشاكؿًالبيئيةًإلىًمراحؿًتاريخيةًكتحميؿًآثارىاًتكصؿً
أحدًالخبراءًإلىًالتقسيـًالتإلىً:
 المرحمة األولى ًً:خبلؿًاألربعيناتًكالخمسيناتًمفًالقرفًالماضى.
المشكمة البيئية ً:محدكديةًالمكاردًالطبيعيةً.
آثارىا :
ًُ-عدـًكفايةًاإلنتاجًالغذائيًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
ًِ-نضكبًالمكاردًغيرًالمتجددة.
 المرحمة الثانيةً:خبلؿًالستيناتًكالسبعيناتًمفًالقرفًالماضى.
المشكمة البيئية ً:اآلثارًالجانبيةًلئلنتاجًكاالستيبلؾ
آثارىا :
ًُ-تمكثًاليكاءًكالماءًًًًًًًً.
ًِ-إلقاءًالنفاياتًًًًًًًًً.
ًّ-التمكثًاإلشعاعيً/الكيميائي.
 المرحمة الثالثة ً:خبلؿًالثمانيناتًًً-التسعيناتًمفًالقرفًالماضي.
المشكمة البيئية ً:التغيرًالبيئىًالعالمىً.
آثارىا:
ًُ-تغيرًالمناخًًًًًًًًًًًًًً.
ًِ-المطرًالحمضيًًًًًًًًًًًًًًً.
ًّ-نضكبًطبقةًاألكزكف.
 المرحمة الرابعة ً:خبلؿًالتسعيناتًإلىًالكقتًالحاضر.
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المشكمة البيئية ً:التغيرًالبيئىًالعالمى.
آثارىا :
ًًُ-التنكعًالبيكلكجي.
ًِ-إزالةًالغابات
ًّ-إدارةًالمياهً.
ًْ-اليجرةًًًًًًًًًًًًً.
ًٓ-األمراضًالناشئةًكالعامةًًًًً.
ًٔ-العكلمة.

ً

سادسا :البيئة وصحة اإلنسانً:
ً

ً يعيش ًاإلنساف ًداخؿ ًالبيئة ًكيتأثر ًبيا ًكيؤثر ًفيياً ،حيث ًتؤثر ًالبيئة ًفىً
جكانبًعديدةًمفًحياةًاإلنسافًأىمياًصحةًاإلنسافً،حيثًيتعرضًاإلنسافًألمراضً
ًعكامؿ ًبيئية ًطبيعية ًال ًدخؿ ًلو ًفييا ًمثؿ ًالحساسية ًالتى ًتصيبو ًنتيجةً
سببيا ًإما ً
لكجكدًحبكبًالمقاحًفىًالجكًأكًغبارًالقطفًأكًحساسيةًضكئيةًمفًأشعةًالشمسًً،
باإلضافةًإلىًمجمكعةًاألمراضًالتىًتصيبًاإلنسافًبسببًتدخموًكتأثيرهًعمىًالبيئةً
مثؿًاألمراضًالسرطانيةًكأمراضًحساسيةًالصدرًنتيجةًلتعرضوًألدخنةًالمصانعً.

سابعا :دور اإلنسان نحو البيئة:
ً

ً يرتبطًتكاجدًاإلنسافًداخؿًالبيئةًبقدرتوًعمىًالتكيؼًمعياًكمحاكلةًالتكافؽً
مع ًالظركؼ ًالبيئية ًالمحيطة ًبوً ،كمف ًثـ ًيحاكؿ ًاإلنساف ًبشتى ًالطرؽ ًالتعامؿ ًمعً
المشكبلتًالبيئيةًسكاءًتمؾًالتىًأكجدتياًالطبيعةًأكًالتىًكافًلوًدخؿًفىًإيجادىاً،
كيعمؿًاإلنسافًعمىًإيجادًالحمكؿًلتمؾًالمشكبلتًكمفًأجؿًإعادةًالبقاءًكفىًمحاكلةً
مفًأجؿًتحقيؽًالتكازفًالبيئىًثانيةً.
ً
ً
ً
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التصنيع وصحة السكان:
الصناعةًركفًأساسيًفيًالتنميةًًكلكنياًمسئكلةًعفًالنسبةًاألكبرًمفًتمكثً
البيئةً .ك ًالتصنيع ًمف ًأىـ ًمصادر ًتمكث ًالبيئةً :األدخنة ًتمكث ًاليكاء ًكالمخمفاتً
السائمةًتمكثًالماءًكأصكاتًاآلالتًتمكثًالسمعًكالمخمفاتًالصمبةًتمكثًالبصرً...،
إلخً .كاألضرار العامة ًلمتمكث ًالصناعي ًتحدث ًلئلنسافًكالحيكافًكالنباتًكمفً
ضمنياً :اختبلؿ ًالتنكع ًالبيكلكجيًكانقراضًبعض ًمظاىر ًالحياة ًالنباتية ًكالحيكانيةً
كتآكؿًطبقةًاألكزكفًكظاىرةًاالحتباسًالحرارلًكعدـًاستقرارًالمناخًكحدكثًالحرائؽً
عف ًطريؽ ًاالشتعاؿ ًالذاتي ًلمغازات ًالسامة ًالقابمة ًلبلشتعاؿ ًكتزايد ًنسب ًاالكاسيدً
الضارةًكالمعادف ًالثقيمةًالعالقة ًكترسب ًالمككنات ًالصناعية ًبالتربة ًالزراعية ًلفترةً
طكيمة ًمفًالزمف ًكزيادة ًالتدفؽ ًالحرارل ًمف ًالمناطؽ ًالصناعية ًالمحممة ًبالممكاثاتً
المختمفة ًمف ًالعكالؽ ًكاألتربةًكالدخاف ًكزيادة ًمعدالت ًاإلصابة ًباألمراض ًكالسرطافً
كالفشؿًالكمكلًكالكبدًكالتشكىاتًالجنينية.
أولً :مسببات المشاكل المرتبطة بالتصنيع:
ثانيا:
ً
-

عناصرًكيميائيةً:الرصاصً،الزرنيخً،الزئبؽً،األسبستكسً،األلكمنيكـًً...
الغازاتً:الميثافً،كبريتيدًالنيتركجيفً،األمكنياً،ثانيًأكسيدًالكربكفً...
عناصرًفيزيائيةً:اإلشعاعً،الح اررةً،الصكتًً....ً،
الحكادث ًبسبب ًأخطاء ًبشرية ًأك ًمرتبطة ًباآلالت ًأك ًالبيئة ًفي ًالمصنعً ً ،كقدً
تككفًقدريةً.
األمراض /األعراض المرتبطة بالتصنيع تؤثر عمى:
الجيازًالتنفسيً:التيابًشعبيًكتمددًالشعبًكأمراضًالحساسيةًكًالربكًكفشؿً
تنفسيًكسرطافًالرئةً...ً،
الجمدً:التياباتًالجمدًكاكزيماًكحساسيةًالجمدًكسرطافًالجمد...،
الجيازًالحركيً:آالـًالظيرًكًالمفاصؿًكالعضبلتً
الحالةًالنفسيةًكًالتكترًكالضغطًالعصبي
األذفً:ضعؼًثـًفقدافًالسمعًكطنيفًاألذف...ً،
العيفً:التياباتًالعيفًكالقرنيةًكعتامةًعدسةًالعيفًكالمياهًالبيضاء.
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 مشاكؿًاإلنجاب: التعرضًلبعضًالكيماكياتًقدًيؤثرًعمىًالكركمكزكماتًكًيتسببًفيًعيكبً
خمقيةًلممكاليد
 التعرضًلمح اررةًلمددًطكيمةًيؤثرًعمىًتككيفًالحيكاناتًالمنكيةًكًينتجًعنوً
العقـًالمؤقتًأكًالدائـًعندًالرجاؿ
 السرطافًً:سرطافًالرئةًكالجمدًكالمثانةًكالدـ...ً، غيرًذلؾً:قصكرًكمكمًمعًتسمـًالزئبؽً...ً،ثالثًا :الوقاية من المشكالت الصحية المتعمقة بالتصنيع:
تكجد ًقكانيف ًكفيمة ًبالكقايةًمف ًالمشكبلت ًالصحية ًالمتعمقة ًبالتصنيعً .كنكجزً
اإلجراءاتًالكقائيةًفيماًيميً:
المنشآتً :ىناؾ ًاشتراطات ًخاصة ًبالمباني ًقد ًتختمؼ ًمف ًصناعة ًألخرلً
اليدؼ ًمنيا ًمنع ًتمكث ًالبيئة ًالمحيطة ًكالحد ًمف ًتعرض ًالعامميف ًلمعمميات ًالضارةً
كالمصانعًالتيًتنتجًغازاتًيتـًتركيبًفبلترًعمىًالمداخفًكالمصانعًالضارةًبالبيئةً
أفًتككفًبعيدةًعفًاألماكفًالسكنيةًكبالنسبةًلمعامميفًيراعىًتطبيؽًمستمزماتً
فيضؿً
ي
األمفًالصناعيًكماًتحددهًالقكانيفًكالمكائحً.
ً
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المبحث الرابع

التحضر وأثره عمى صحة اإلنسان
مقدمة:
يعتبر ًالتحضر ًظاىرة ًعالمية ًتعني ًزيادة ًنسبة ًالسكاف ًالمقيميف ًفي ًالمناطؽً

الحضرية ًمقارنة ًبالسكاف ًالمقيميف ًفي ًالمناطؽ ًالريفيةً .أم ًأف ًالتحضر ًباألساسً

عرؼ ًاليجرةً
يرتبط ًباليجرة ًالريفية ًالحضريةً ،أك ًبشكؿ ًأكسع ًباليجرة ًالداخميةً .كتي َّ
الداخمية ًبأنياً :عممية ًانتقاؿ ًاألفراد ًمف ًمكاف ًإلى ًآخر ًداخؿ ًحدكد ًالدكلة ًالكاحدةً
بغرضًاإلقامةًالدائمةًأكًشبوًالدائمةً.كعمىًالرغـًمفًدكرىاًفيًإعادةًتكزيعًالسكافً

داخؿًالدكلةًكمسئكليتياًاألكلىًعفًالنمكًالحضرمًفيًمعظـًبمدافًالعالـً،فإنياًالً
تحظىًباالىتماـًالكافيًمثؿًاليجرةًالدكليةً.
ً

أول :التحضر في العالم اإلسالمي:
ارتفعت ًنسبةًسكاف ًالحضرًفي ًالعالـًمفًًٔ ِٗ.بالمائةًعاـًَُٓٗ ًلتصؿً

إلى ًًٕ ْٔ.بالمائة ًعاـ ًًَََِ ،ثـ ًارتفعت ًمجددا ًلتصؿ ًإلى ًًِ ٓٔ.بالمائة ًعاـً
ََِِ ً.طبقاًإلسقاطاتًسكافًالحضرًالتيًأعدتياًاألمـًالمتحدةًفإفًنسبةًسكافً

الحضرًمفًالمتكقعًأفًتصؿًإلىًًْ ٖٔ.بالمائةًعاـًََِٓ ًكىكًماًيعنيًأفًأكثرً
مف ًثمثي ًسكاف ًالعالـ ًسكؼ ًيعيشكف ًفي ًالمناطؽ ًالحضرية ًبحمكؿ ًمنتصؼ ًالقرفً

الحادم ًكالعشريفً .كعندًاستعراض ًالتطكر ًالتاريخيًلنسبةًسكافًالحضر ًفي ًالعالـً
اإلسبلميً،كيبلحظًأفًنسبةًسكافًالحضرًقدًارتفعتًمفًًُّٔ.بالمائةًعاـًًَُٓٗ

لتصؿ ًإلى ًًٗ ُْ.بالمائة ًعاـ ًًَََِ ،ثـ ًارتفعت ًمجددا ًلتتجاكز ًحاجر ًالخمسيفً
بالمائة ًلتصؿ ًإلى ًًْ ُٓ.بالمائة ًعاـ ًًََِِ .كما ًأنو ًمف ًالمتكقع ًأف ًترتفع ًنسبةً
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سكاف ًالحضر ًفي ًالعالـ ًاإلسبلمي ًلتصؿ ًإلى ًًٕ ْٔ.بالمائة ًبحمكؿ ًعاـ ًًََِٓ.
ينظرًبجدكؿًرقـً(ُ)ًكشكؿًرقـً(ُ)ًً.

كالمبلحظًأفًنسبةًسكافًالحضرًتتفاكتًتفاكتاًكبيراًبيفًبمدافًمنظمةًالتعاكفً

اإلسبلميً،حيثًتتراكحًتمؾًالنسبةًعاـًََِِ ًبيفًٕٓ ًكََُ ًبالمائةًفئًُ ًدكلةً

إسبلميةًعمىًرأسياًالككيتًكقطرًكاألردفًكالجابكفً،كتبمغًأدنىًمستكياتياًفيًدكلتيً
تشادًكالنيجرًحيثًتصؿًنسبةًسكافًالحضرًعاـًََِِ ًأقؿًمفًِٓ ًبالمائةًمفً

إجمإلىًالسكافً.ينظرًجدكؿًرقـً(ِ).
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جدول رقم (ٔ)
تطور نسبة سكان الحضر في العالم وفي بمدان منظمة التعاون اإلسالمي ٓ٘-ٜٔ
ٕٓ٘ٓ
السنة

نسبة سكان الحضر
العالم

بمدان منظمة التعاون اإلسالمي

1950

29.6

16.3

1960

33.8

20.9

1970

36.6

25.3

1980

39.3

30.9

1990

43.0

37.3

2000

46.7

41.9

2010

51.7

46.8

2020

56.2

51.4

*2030

60.4

55.7

*2040

64.5

60.2

*2050

68.4

64.7

المصدرً:األمـًالمتحدةً(َُِٗ)ًآفاؽًالتحضرًفيًالعالـًًَُِٖ،األمـً
المتحدةً،نيكيكرؾً.
*ًتقديراتًمستقبميةً.
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شكل رقم (ٔ)
تطور نسبة سكان الحضر في العالم وفي بمدان منظمة التعاون اإلسالمي
ًٕٓ٘ٓ٘ٓ-ٜٔ

جدول رقم (ٕ)
نسبة سكان الحضر في بمدان منظمة التعاون اإلسالمي ٕٕٓٓ
نسبة سكان الحضر

البمد

عدد البمدان

ًٕٓ٘إلىًََُ٘

الككيتً–ًقطرً–ًاألردفًً-الجابكفً–ًالبحريفً–ًلبنافً–ًاإلماراتً
–ًعمافً–ًالسعكديةً–ًليبياً–ًبركنامً–ًجيبكتيً–ًماليزياً–ً
فمسطيفً-تركياً–ًإيراف

ُٔ

ًَٓ٘إلىًأقؿًمفًٕٓ٘

الجزائرً–ًالعراؽً–ًتكنسً–ًسكريناـً–ًالمغربً–ًجامبياً–ًألبانياًً-
كازاخستافً–ًالكاميركفً–ًاندكنيسياً–ًأذربيجافً–ًسكريةً–ً
مكريتانياً–ًتركمانستافً–ًنيجيرياً–ًساحؿًالعاجً–ًأكزباكستاف

ُٕ

ًِٓ٘إلىًأقؿًمفًَٓ٘

بنيفً–ًالسنغاؿًً-الصكماؿً–ًغينياًبيساكً–ًماليً–ًسيراليكفً–ً
تكجكً–ًمصرً–ًالمالديؼً–ًبنجبلديشً–ًاليمفً–ًباكستافً–ً
مكزمبيؽً–ًغينياً–ًقرغيزستافً–ًالسكدافً–ًبكركيناًفاسكً–ً
الكاميركفً–ًطاجيكستافً–ًغكياناً–ًأفغانستافً–ًأكغندا

ِِ

تشادً–ًالنيجر

ِ

أقؿًمفًِٓ٘

المصدرً:األمـًالمتحدةً(َُِٗ)ًآفاؽًالتحضرًفيًالعالـًًَُِٖ،األمـًالمتحدةً،
نيكيكرؾً.
ً
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ثانيا :العوامل الدافعة لمتحضر:
ًُ -الصناعةً :كانت ًالمدف ًدائما ًىي ًمراكز ًالحكـ ًكاإلدارة ًفي ًكافة ًالدكؿً ،كماً
كانت ًالمدف ًدائما ًمراكز ًلمتجارة ًكالتبادؿ ًالتجارمً .مع ًالثكرة ًالصناعية ًالتيً
شيدتيا ًأكركبا ًخبلؿ ًالقرف ًالتاسع ًعشر ًكالتطكر ًالصناعي ًفي ًالعديد ًمفً
المياديفً،خاصةًالصناعاتًكثيفةًالطمبًعمىًالعمالةً ً،كقدًشيدتًدكؿًأكركباً
الغربية ًمكجات ًمتبلحقة ًمف ًىجرة ًسكاف ًالريؼ ًإلى ًالمدينة ًلتمبية ًاحتياجاتً
الثكرةًالصناعيةًفيًذلؾًالكقتً.شيدتًبمدافًالعالـًاإلسبلميً،كبمدافًالجنكبً
 ًبشكؿ ًعاـ ًً -مكجة ًكبرل ًمف ًالتمدف ًعقب ًحركات ًالتحرر ًالكطنية ًفيًستيناتًكسبعيناتًالقرفًالعشريفًكاتجاهًالعديدًمفًالدكؿًلمتصنيعًبعدًالحقبةً
االستعمارية ًمما ًأدل ًإلى ًارتفاع ًالطمب ًعمى ًاأليدم ًالعاممة ًلمعمؿ ًفيً
المصانع ًالتي ًتـ ًإنشاؤىا ًفي ًتمؾ ًالحقبة ًكاألمثمة ًعمى ًذلؾ ًكثيرة ًكربما ًمفً
أىميا ًتجربة ًمصر ًكاليجرة ًالكثيفة ًلمقاىرة ًفي ًخمسينات ًكستينات ًالقرفً
العشريفًككذلؾًتجربةًالسنغاؿًفيًغربًأفريقياًكاليجرةًالكثيفةًلمعاصمةًداكارً
بعدًاالستقبلؿًعفًفرنساًعاـًًًَُٔٗ.
ًِ -المدفًمراكزًالخدماتًالمتنكعةً:تترٌكزًالخدماتًالثقافيةًكالصحيةًكاالجتماعيةً
في ًالمدف ًالكبرل ًكعكاصـ ًالمحافظات ًكاألقاليـ ًكعكاصـ ًالدكؿً .كحتى ًفترةً
قريبة ًكانت ًالجامعات ًالكطنية ًمتكاجدة ًفقط ًفي ًعكاصـ ًالدكؿ ًكالمحافظاتً
كاألقاليـ ًالكبرل ًكىك ًما ًيؤدم ًإلى ًىجرة ًالطبلب ًإلى ًتمؾ ًالحكاضرً .كيقيـً
الكثيرًمفًالدارسيفًلمعمؿًفيًالمدفًالكبرلًعادةً،إماًرغبةًمنيـًفيًالتمتعً
بحياةًالمدينةًأكًلعدـًتناسبًمؤىبلتيـًالدراسيةًمعًطبيعةًاألعماؿًالمتكفرةًفيً
المحافظاتًكاألقاليـًالتيًجاءكاًمنياًً.
كقد ًمثمت ً"أضكاء ًالمدينة" ًأحد ًعناصر ًالجذب ًالميمة ًلسكاف ًالريؼ ًلفترةً
طكيمة ًمف ًالزمفً ،حيث ًلـ ًتتكفر ًالمراكز ًالثقافية ًكدكر ًالسينما ًفي ًالريؼ ًكاألقاليـً
النائيةًإالًمنذًفترة ًقصيرةً ،ككافًعمىًالراغبيفًفيًالتمتع ًبالخدمات ًالثقافيةًكالفنيةً
كالترفييية ًالذىاب ًلممدينةً .أضؼ ًإلى ًذلؾ ًأف ًغالبية ًدكر ًالنشر ًكمراكز ًإصدارً
الصحؼًكالمطبكعاتًلـًتكفًتتكافرًأيضاًإالًفيًالمدفًالكبرلًكالعاصمةً،لذلؾًكافً
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لزاماًعمىًالمكاىبًكالكفاءاتًالفنيةًأفًترحؿًلممدينةًلتجدًفرصتياًفيًعرضًمكاىبياً
كاثباتًذكاتياً.
كعمىًالرغـًمفًانتشارًالجامعاتًكالمعاىدًالتعميميةًكغالبيةًالخدماتًالثقافيةً
ً
كالصحيةًفيًكافةًأرجاءًالبمدافًاإلسبلميةً،إالًأنناًمازلناًنبلحظًتيا انرًقكياًلميجرةًمفً
الريؼًإلىًالحضرًفيًالكقتًالراىفً.كتختمؼًالدكافعًالخاصةًبتيارًاليجرةًالحاليً
عفًالدكافعًالخاصةًبالجيؿًالسابؽًلوً.كيمثؿًالجيؿًالحاليًمفًالمياجريفًمفًالريؼً
لمحضرًفائضًالعمالةًالزراعيةًكماًكافًالحاؿًفيًالسابؽً،إالًأفًالجيؿًالحاليًلـً
ينجذبًلميجرةًلمحضرًلسدًالعجزًفيًعنصرًالعمؿًالمطمكبًلمتكسعاتًالصناعيةً
الكبرل ًالتي ًأعقبت ًاالستقبلؿ ًفي ًالقرف ًالعشريفً ،بؿ ًليمتحؽ ًبالعمؿ ًفي ًرحابً
االقتصادًغيرًالرسميًكفيًالميفًاليامشيةًغالبانً،كدكفًاالستفادةًبالتغطيةًالصحيةً
كالتأمينيةًالتيًيكفرىاًالقطاعًالرسميًكدكفًعقكدًعمؿًمسجمةً.كيسيـًىذاًالنكعًمفً
اليجرةًالداخميةًفيًالضغطًعمىًالمدفًكانتشارًالعشكائياتًكأحزمةًالفقرًحكؿًالمدفً
الكبرلًكانخفاضًمستكلًالخدماتًكاألمفًاالجتماعيًكالضغطًعمىًالمرافؽًالعامةً.

ثالثا :اآلثار اإليجابية والسمبية لمتحضر:
اًمحضاً.كأمًظاىرةًمفًالظكاىرًاالجتماعيةً
الًشر
التحضرًليسًخير
ن
ن
اًمحضاًك ن
ن
حيثًينطكمًالتحضرًعمىًبعضًاآلثارًاإليجابيةًعمىًالنحكًاآلتىًً:
ٔ -اآلثار اإليجابية لمتحضر:
يمكف ًالنظر ًلمتحضر ًكظاىرة ًإيجابية ًمف ًخبلؿ ًارتباط ًالتحضر ًبالتصنيعً

كالتنمية ًاالقتصادية ًكتكفير ًفرص ًعمؿ ًلفائض ًالعمالة ًالزراعية ًفي ًالريؼً .كيرتبطً

التحضر ًأيضا ًبالتحديث ًكتكفير ًخدمات ًأفضؿ ًلمسكاف ًفي ًظؿ ًالتقدـ ًالعمميً
ثقافي ًأرحب ًمف ًخبلؿً
وً
كالتكنكلكجيً .كيمثؿ ًالتحضر ًأيضا ًاالنفتاح ًعمى
ًعالـ ً و
الخدماتًالثقافيةًكالترفيييةًالمتاحةًبشكؿًأكبرًفيًالمدفًكالتيًتعدًأحدًعكامؿًتنميةً

اإلنسافً .كعمى ًالرغـ ًمف ًمعدالت ًالتمكث ًاألعمى ًالتي ًتشيدىا ًاالمناطؽ ًالحضريةً
مقارنة ًبالمناطؽ ًالريفيةً ،إال ًأف ًتكافر ًالخدمات ًالصحية ًبشكؿ ًكثيؼ ًفي ًالمدفً
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ينعكس ًباإليجاب ًعمى ًصحة ًسكاف ًالحضرً .كترتبط ًسمككيات ًسكاف ًالحضرً
الصحيةًبالتكعيةًكالممارساتًالصحيةًالحميدةًالتيًترتفعًنسبتياًبيفًسكافًالحضرً

مقارنةًبنفسًالنسبةًبيفًسكافًالريؼًً.
ٕ -اآلثار السمبية لمتحضر:

مفًالمؤكدًأفًسكافًالحضرًيتعرضكفًلمشكبلتًبيئيةًمرتبطةًبتمكثًاليكاءً

كالضكضاء ًكالمشكبلت ًالصحية ًالمرتبطة ًبتمؾ ًالظكاىر ًمثؿ ًاألمراض ًالصدريةً
كالحساسيةًكضعؼًالسمعًأكثرًمفًسكافًالريؼً،كماًأفًنمكًالمدفًيرتبطًعادةًفيً

العديدًمف ًالدكؿًبالتكسعًعمى ًحسابًالرقعةًالزراعيةًكالغاباتًكتزايدًالضغطًعمىً

المكارد ًالبيئية ًكالمائيةً .أضؼ ًإلى ًذلؾ ًالمشكبلت ًالمرتبطة ًبالنفايات ًالمنزليةً
كالصناعيةًكتزايدًحدةًالتمكثً.عمىًالمستكلًاالجتماعيً،كيؤدمًالتحضرًإلىًارتفاعً

الطمب ًعمى ًاإلسكاف ًكالخدمات ًاالجتماعية ًكانتشار ًالمناطؽ ًالعشكائية ًكظيكر ًماً
يسمىًبمدفًالصفيحًكتناميًأحزمةًالفقرًحكؿًالمدفًكالعديدًمفًالمشكبلتًكالقضاياً

االجتماعيةًالمصاحبةًلتمؾًالظكاىرً.كيؤدمًظيكرًتمؾًالتجمعاتًالسكانيةًفيًالمدفً

إلى ًتدىكر ًالمستكل ًالصحي ًلمسكاف ًحيث ًيعاني ًفقراء ًالحضر ًبشكؿ ًمفرط ًمفً

طائفة ًكبيرة ًمف ًاألمراض ًكالمشكبلت ًالصحية ًالتي ًتعكد ًجذكرىا ًإلى ًالفكارؽً

االجتماعيةًكالمعيشيةًالتيًتفصمياًعفًبقيةًالسكافًفيًالحضرً.

كيرتبطًبالتحضرًأيضاًتغيرًاألنماطًالصحيةًكأنماطًالمراضةً،حيثًإنوًبسببً

الضغكط ًالنفسية ًفي ًالمدينة ًكسرعة ًإيقاع ًالحياة ًكتمكث ًاليكاء ًكالزحاـ ًترتفع ًنسبةً

اإلصابة ًباألمراض ًغير ًالمعدية ًمثؿ ًالضغط ًكالسكر ًكأمراض ًالقمب ًكاألمراضً

النفسيةً ،ىذا ًباإلضافة ًلمحكادثً ،خاصة ًحكادث ًالطرؽً .كتؤدم ًاليجرة ًالكثيفةً
لمحضرًأيضاًإلىًالتضخـًالسكانيًكارتفاعًمعدالتًالكثافةًالسكانيةًفيًالمدفً.
ً
ً
ً
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رابعا :مستقبل التحضر:
النزكحًإلىًالمدفًسكؼًيستمرًفىًالمستقبؿً.كالبدًأفًتتكاتؼًالجيكدًلجعؿً
البيئةًالحضريةًأفضؿًلصحةًالبشرًمفًخبلؿًالعمؿًمفًأجؿًجعؿًالمدفًأكثرًأمانانً
كاستدامةً،كالعمؿًعمىًضمافًكصكؿًسكافًالمدفًإلىًمساكفًآمنةًكبأسعارًمعقكلةً،
ًيتعيف ًعمىً
كتحسيف ًبيئة ًاألحياء ًالفقيرة ًكمناطؽ ًاإلسكاف ًغير ًالرسميةً ،كما
ٌ
الحككماتًاالستثمارًفيًكسائؿًالنقؿًالعاـًلتخفيؼًحدةًالتمكثًالناجـًعفًاستخداـً
السياراتًً،ككذلؾًيجبًالعمؿًعمىًخمؽًمساحاتًعامةًخضراءًفيًالمدفً،كتحسيفً
نظـًالتخطيطًكاإلدارةًالحضرييفًلتككفًشاممةًكمشتركةًلمكافةً.
كيتعيفًعمىًالحككماتًفيًذاتًالكقتًالعمؿًعمىًتضييؽًالفجكةًالمكانيةًبيفً
الريؼ ًكالحضر ًمف ًخبلؿ ًالعمؿ ًعمى ًتنمية ًالمناطؽًالريفية ًكجعميا ًجاذبة ًلمسكافً
مفًأجؿًالحدًمفًتياراتًاليجرةًمفًالريؼًلمحضرً.فيًسبيؿًذلؾًيجبًتكفيرًكافةً
الخدماتًلسكافًالريؼًكالعمؿًعمىًخمؽًفرصًعمؿًفيًالقطاعًالزراعيًكالقطاعاتً
المرتبطةًبوًكجعؿًالقطاعًالزراعيًأكثرًجاذبيةًحتىًالًتككفًاليجرةًلمحضرًفعبلنً
اضط ارريانً.كيتعيفًعمىًحككماتًالدكؿًاإلسبلميةًالتيًتعانيًمفًارتفاعًمعدالتًنمكً
السكاف ًالتكسع ًفي ًإنشاء ًمناطؽ ًعمرانية ًجديدة ًككضع ًالحكافز ًالكفيمة ًبتشجيعً
المكاطنيف ًعمى ًاالنتقاؿ ًإلى ًتمؾ ًاألماكف ًلحسف ًتكزيع ًالزيادة ًالسكانية ًكتخفيؼً
الضغطًعمىًالمناطؽًالحضريةًذاتًالكثافةًالسكانيةًالمرتفعة.

ً
ً
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الم ارجع:
المراجع العربية:
ًُ -أبكًزيدًراجحً(ََِٕ)ًالعمرافًالمصرمً:رصدًالتطكراتًفيًعمرافًأرضً
مصر ًفي ًأكاخر ًالقرف ًالعشريف ًكاستطبلع ًمساراتو ًالمستقبمية ًعاـ ًًََِِ،
منتدلًالعالـًالثالثً،القاىرةً.
ًِ -األمـ ًالمتحدة ً(َُِٓ) ًخطة ًالتنمية ًالمستدامة ًًََِّ ،األمـ ًالمتحدةً،
نيكيكرؾً.
ًّ -محمدًأحمد ًعمى ًحسانيفً(ََُِ)ًاليجرة ًالداخميةًفيًمصرً :دراسةًفيً
الجغرافياًالبشريةً،مركزًدراساتًالكحدةًالعربيةً،بيركتً.
ًْ -منظمة ًالصحة ًالعالمية ًكبرنامج ًاألمـ ًالمتحدة ًلممستكطنات ًالبشريةً
(ََُِ)ًالمدفًالخفيةً:الكشؼًعفًالتفاكتاتًالصحيةًفيًالمناطؽًالحضريةً
كالتغمب ًعمييا ًً -ممخصً ،منظمة ًالصحة ًالعالمية ًكبرنامج ًاألمـ ًالمتحدةً
لممستكطناتًالبشريةً.
المراجع األجنبية:
1. Fox, S. (2012). Urbanization as a Global Historical
Process: Theory and Evidence from sub-Saharan
Africa. Population and Development Review, 38(2), 285310.
2. Mansour-Ille, D. (2016). Sustainable cities: internal
migration, jobs and the 2030 Agenda for Sustainable
Development. Overseas Development Institute (ODI).
3. Zohry, A. (2002) "Rural-to-Urban Labor Migration: A
Study of Upper Egyptian Laborers in Cairo", unpublished
DPhil. thesis, University of Sussex.
ً
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المبحث الخامس
التغذية الصحية في مراحل النمو المختمفة
مقدمة:
يحدثًالجزءًاألكبرًمفًنمكًالطفؿًخبلؿًالػًًّسنكاتًاألكلىًمفًحياتوً،كيمرً
الطفؿ ًخبلؿ ًىذه ًالمرحمة ًبتغييرات ًجسدية ًكعقمية ًكعاطفية ًسريعة ًكمتتاليةً .كبناءً
عميو ًفإف ًعمى ًاألـ ًفيـ ًحيثيات ًنمك ًدماغ ًالطفؿ ًفي ًىذه ًالفترة ًلما ًلو ًمف ًأىميةً
كبيرةً.
كقد ًأظيرت ًالدراسات ًأف ًكزف ًدماغ ًالمكلكد ًالجديد ًيعادؿ ًًِٓ %مف ًكزنوً
الكميً،كلكفًفيًالكقتًالذمًيككفًفيوًعمرالطفؿًًّسنكاتً،فإفًالدماغًيككفًقدًأنتجً
ممياراتًالخبلياًكاألنسجةًالخاصةًبالتكاصؿًلدلًالطفؿًبنسبةًتبمغًًٕٓ%مفًإجماليً
نمكًالدماغًكالنمكًالكمي.
يتككفًدماغًالطفؿًخبلؿًاألشيرًالثبلثةًاألكلىًمفًالحمؿً،كفيًىذهًالمرحمةً
يتطكرًالدماغًفيًالييكؿً،كتتشكؿًاألنابيبًالعصبيةًلتتطكرًإلىًالنخاعًالشككيًفيً
يعا ًفي ًدماغ ًالطفؿً ،كمعً
ًنمكا ًسر ن
النيايةً ،كتشيد ًالشيكر ًالثبلثة ًالتالية ًمف ًالحمؿ ن
حمكؿًالثمثًالثالثًمفًالحمؿً،أكًاألشيرًالثبلثًاألخيرةً،فإفًدماغًالطفؿًيككفًقدً
قاربًاالكتماؿًكيبدأًباالستعدادًلدخكؿًكمكاجيةًالعالـًالخارجيً،كيجبًعمىًاألـًأفً
تنتبو ًجيدا ًلحمايتو ًكنكعية ًالطعاـ ًالذم ًتتناكلوً ،كالعقاقير ًالتي ًتتناكليا ًكالتعرضً
لممؤثرات ًالخارجية ًمثؿً :اإلشعاعات ًكالعادات ًالتي ًتمارسيا ًمثؿ ًالتدخيف ًكتناكؿً
الكحكلياتًكاإلسراؼًفيًتناكؿًالقيكةً،لماًلذلؾًكموًمفًتأثيرًمباشرًعمىًنمكًالطفؿً،
ككذلؾًفإفًتناكؿًحمضًالفكليؾًقبؿًالحمؿًكأثناءًاألشيرًاألكلىًمفًالحمؿًيقمؿًمفً
نسبةًحدكثًتشكىاتًفيًالجيازًالعصبيًلمطفؿ.
كخبلؿًالسنةًاألكلىًبعدًالكالدةًتزيدًخبلياًاالتصاؿًالعصبيةًفيًالدماغًعندً
الطفؿًبنسبةًالضعؼًمقارنةًبعددىاًكقتًالكالدةً،كيككفًدماغًالطفؿًفيًىذهًالمرحمةً
بحجـًًَٔ٘مفًحجـًدماغًالبالغيفً.
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أولً :الرضاعة الطبيعية:
الرضاعةًالطبيعيةًىيًالتغذيةًالطبيعيةًكالمكيفةًكفقاًالحتياجاتًالطفؿً،كذلؾً

أفًلبفًاألـًيحتكمًعمىًمزيجًخاصًمفًاألجساـًالمضادةًكالمكادًالغذائيةًالتيًتزكدً

ًبنكعوًىكًتغيرًمككناتوًمعًمركرً
الطفؿًبالفكائدًالصحيةً،كماًيجعؿًلبفًاألـًفريدان
ٌ

الكقتًبماًيتناسبًمعًاحتياجاتًالطفؿً.

كالرضاعةًالطبيعيةًىيًأفضؿًطريقةًلتغذيةًالطفؿًمنذًكالدتوًبكؿًما ًتحمموً

الكممةًمفًمعنىً،كتكصيًمنظمةًالصحةًالعالميةًبالرضاعةًالطبيعيةًحصرنياًخبلؿً
األشيرًالستةًاألكلىًمفًعمرًالرضيعً،معًمكاصمتياًبقدرًاإلمكافًً.

ًكتمثٌؿ ًالرضاعة ًالطبيعية ًكسيمة ًمنقطعة ًالنظير ًلتكفير ًالغذاء ًاألمثؿ ًالذمً

الرضعًمفًالنمكًكالنماءًبطريقةًصحية؛ًًكىيًأيضًانًمفًالعناصرًاألساسيةًمفً
يم ٌكفً ٌ

أفً
العممية ًاإلنجابية ًكليا ًآثار ًميمة ًعمى ًصحة ًاألمياتً ،كقد ًأظيرت ًاألبحاث ً ًٌ
االقتصارًعمىًتمؾًالرضاعةًطكاؿًاألشيرًالستةًاألكلىًمفًحياةًالطفؿًيش ٌكؿً،عمىً
الرضع ًأغذيةً
الرضعً ،كينبغي ًبعد ًذلؾً ،إعطاء ً ٌ
صعيد ًالسكاف ًأنسب ًالطرؽ ًلتغذية ً ٌ
تكميمية ًكاالستمرار ًفي ًإرضاعيـ ًطبيعيًانًحتى ًبمكغيـ ًعاميف ًمف ًالعمرً ،أك ًأكثر ًمفً

ذلؾً.

الرضعً ،كىك ًيكفٌر ًكؿ ًما ًيمزـ ًلمرضيعً
كلبف ًاألـ ًىك ً ٌأكؿ ًغذاء ًطبيعي ًيتناكلو ً ٌ

مف ًطاقة ًكعناصر ًمغذية ًفي ًاألشير ًاألكلى ًمف ًحياتوً ،كما ًيستمر ًذلؾ ًالمبف ًفيً
تغطية ًنحك ًنصؼ ًاحتياجات ًالطفؿ ًمف ًالتغذية ًأك ًأكثر ًمف ًذلؾ ًخبلؿ ًالنصؼً

األكؿً،كيككفًغيرًكاؼًخبلؿًالعاـًالثانيًمفًحياةًالطفؿ.
الثانيًمفًالعاـً ٌ

الرضع ًمف ًاألمراضً
الحسي ًكالمعرفي ًكفي ًحماية ً ٌ
كيسيـ ًلبف ًاألـ ًفي ًالنماء ً ٌ

المعدية ًكالمزمنةً ،كيسيـ ًاالقتصار ًعمى ًالرضاعة ًالطبيعية ًفي ًالحد ًمف ًكفياتً

الرضع ًالناجمة ًعف ًأمراض ًالطفكلة ًالشائعةً ،مثؿ ًاإلسياؿ ًأك ًااللتياب ًالرئكمً،
ٌ
كيساعدًعمىًالشفاءًمفًاألمراضًبسرعةً.
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كتسيـًالرضاعةًالطبيعيةًفيًتعزيزًصحةًاألمياتًكعافيتيفً،كماًتساعدًعمىً

كتحد ًمف ًمخاطر ًاإلصابة ًبالسرطاف ًالمبيضي ًأك ًسرطاف ًالثدمً،
تباعد ًالكالدات ً ًٌ

اقتصادياًعمىًاألسرةً.
عبئاً
كتزيدًمفًالمكاردًاألسريةًكالكطنيةً،كالًتضعً ن
ن

ثانيا :أنواع لبن األم خالل مراحل الرضاعة:
ً
ٔ -المُبأ:

ىكًالمرحمةًاألكلىًمفًلبفًاألـً،كيستمرًلعدةًأياـًبعدًالكالدةً.كيتميزًبالمكفً
ٌ

المصفرًأكًالمكفًالكريميًعادةً،كيككفًالمبفًفيًىذهًالمرحمةًأكثرًكثافةًمفًالمراحؿً
ٌ

التاليةًمفًالرضاعةًً.

•ً يحتكمًالمبأًعمىًكمياتًكبيرةًمفًالبركتيفًكالفيتاميناتًً،كالمعادفًكاألجساـً

المضادةًالتيًتنتقؿًمفًاألـًإلىًرضيعيا.
ٕ -المبن النتقالىً:

 يظيرًبعدًًِْ-أياـًمفًمرحمةًالمبأًكيستمرًلمدةًأسبكعيفًتقريبان.
 يحتكمًعمىًنسبًعاليةًمفًالدىكفًكسكرًالبلكتكزًكالفيتاميناتً.
 يحتكمًعمىًسعراتًح ارريةًأكثرًمفًالمبأ.
ٖ -المبن الناضجً:
المرحمة ًاألخيرة ًمف ًمراحؿ ًحميب ًاألـ؛ ًحيث ًتصبح ًنسبة ًالماء ًفيو ًحكالىً

ًَٗ%لمحفاظًعمىًرطكبةًجسـًالطفؿً.فيًحيفًتشتمؿًنسبةًًَُ%المتبقيةًعمىً
الكربكىيدراتًكالبركتيفًكالدىكفًالضركريةًلنمكًالطفؿًكمنحوًالطاقة.
وىناك نوعان من المبن الناضج ،وىما:
األوليً:يتشكؿ ًفي ًبداية ًالرضاعة ًكيتككف ًمف ًالماء ًكالفيتاميناتً
المبن ّ

كالبركتيفً.
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ًاألكليً ،كيحتكم ًعمى ًنسب ًأعمى ًمفً
المبن النيائيً:يتشكؿ ًبعد ًإدرار ًالمبف ٌ

الدىكفًالضركريةًلزيادةًكزفًالطفؿً.
ً

ثالثًا :فوائد الرضاعة الطبيعية:
ٔ -فوائد الرضاعة الطبيعية لمطفل:
ًأ -تساعدًعمىًتقكيةًالجيازًالمناعيًلمطفؿًكالجيازًاليضميًكمقاكمةًالعدكلً
كفكائدًأخرلًمتعمقةًبالصحةًكالتخمصًمفًالمغصًكالغازاتًكاإلسياؿًأكً

اإلمساؾً.

ًب -يقمؿًمفًخطرًاإلصابةًبأمراضًاألذفًكالس ٌكرمًكأمراضًأخرل.
رًاإلصابةًبمتبلزمةًمكتًالرضعًالمفاجئ.
ًج -يقمؿًمفًخط
ٌ
ٕ -فوائد الرضاعة الطبيعية لألم:
ًأ-

تسببًزيادةًتقمٌصاتًالرحـًبماًيساعدًفيًتقميؿًحدكثًالنزؼًعقبًالكالدةً.

ًب -تساعدًاألـًعمىًالتخمصًمفًالكزفًالمكتسبًخبلؿًفترةًالحمؿ.
ًج -تحفٌز ًعمى ًإفراز ًىرمكف ًالبركالكتيف ًالذم ًيجعؿ ًاألـ ًتشعر ًبالراحةً
كاالسترخاء.
ًد -تمعبًدك انرًبتخفيضًخطرًإصابةًاألـًبسرطافًالثدمًكسرطافًالمبيض.

ابعا :تغذية األم أثناء الرضاعة:
ر ً

اًلؤلـًالمرضعةً،ليسًفقطًبيدؼًإنتاجًلبفًجيدً،بؿً
يةًجد
التغذيةًالجيدةًضركر ن
ٌ

ألفًجسـًاألـًيحتاجًلمدعـًمفًخبلؿًتناكؿًكجباتًصحيةًمختمفةً.
ً
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خامسا :إرشادات رئيسية لمتغذية الصحية أثناء الرضاعة:
 تنكيعًالكجباتًبتناكؿًأصناؼًمختمفةًمفًالطعاـ؛ًكالخبزًكًالحبكبًبأنكاعياً
كالفكاكوًكالخضارً،باإلضافةًإلىًالمبفًكمشتقاتوًكالمحكـًكالبقكلياتًً.

ًكميات ًكبيرة ًمف ًالماء ًلتعكيض ًالسكائؿ ًالتي ًيتـ ًفقدانيا ًأثناءً
 شرب ٌ
الرضاعةً.
 التقميؿ ًمف ًشرب ًالكافييف ًألف ًىذا ًالمنبو ًيمكف ًأف ًينتقؿ ًإلى ًالطفؿ ًأثناءً
اإلرضاعً.

 تعزيز ًالكجبات ًبالمككنات ًالتي ًتحتكم ًعمى ًاأللياؼ ًكالفكاكو ًكالخضارً
ًلمحد ًأك ًالتقميؿ ًمف ًاإلمساؾ ًالذم ًيعتبر ًمفً
كالحبكب ًالكاممة ًكالبذكر
ٌ

األعراضًالشائعةًبعدًالكالدة.

 الحد ًمف ًاستيبلؾ ًاألطعمة ًالتي ًتحكم ًنسبان ًعالية ًمف ًالدىكف ًكالسكرً،
كاختيار ًاألطعمة ًالصحية ًباعتداؿً ،كيتـ ًتناكؿ ًالفكاكو ًالطازجة ًأك ًعصيرً

الفكاكوًأكًككبًمفًالمبفًقميؿًالدسـًبدالنًمفًتناكؿًالسكرً.

سادسا :حقائق عن الرضاعة الطبيعية:
ً

ًُ-مفًعمرًيكـًإلىًًٔأشيرًالًيحتاجًالطفؿًأمًطعاـًأكًشرابًغيرًلبفًاألـ.
ًِ-يجبًإعطاءًالطفؿًالمكلكدًحديثانًألموًعمىًالفكرًليحدثًالممسًالمباشرًبيفً
األـًكطفمياًلتحفيزًإنتاجًالمبأ.
ًّ -تحفٌز ًالرضاعة ًالمستمرة ًعمى ًإنتاج ًالمبف ًعند ًاألـ ًبشكؿ ًأكثر؛ ًلذا ًيجبً
إرضاعًالطفؿًالمكلكدًحديثانًًًُِٖ-مراتًفيًاليكـًعمىًاألقؿً.
ًْ -تعزز ًالرضاعة ًالطبيعية ًمف ًإنتاج ًىرمكف ًاألككسيتكسيف ًالذم ًيساعد ًاألـً
عمىًانقباضًالرحـًكمنعًالنزؼ.
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ٓ ً-فيًبدايةًاإلرضاعًقدًيجدًالطفؿًصعكبةًفيًالتمسؾًبثدمًاألـًمماًقدًيسببً
لياًاأللـًكالتشقؽًفيًالثدم.
ًٔ -تحتاج ًاألـ ًالمرضعة ًإلى ًََٓ ًسعر ًحرارم ً(كالكرم) ًإضافي ًكي ًيتمكفً
جسميا ًمف ًإنتاج ًالمبفً ،كيككف ًالحصكؿ ًعمى ًىذه ًالسعرات ًمف ًمصادرً
صحيةًتحتكمًعمىًفيتاميناتًكمكادًغذائيةًبنسبًعالية.
ٕ ً -بعضًأنكاعًالطعاـًالذمًتتناكلوًاألـًالمرضعًقدًيسببًالتييجًلجسـًالطفؿً،
أكًالحساسيةًتجاهًأشياءًمعينةً،فعمىًاألـًتجنبًالطعاـًالحارًكالمبيٌرًالذمً
يسببًالغازاتً،كاالبتعادًعفًكؿًالمشركباتًالغازيةً،كفيًحاؿًإصابةًالطفؿً
بتييجًأكًطفحًجمدمًأكًإسياؿًأكًاحتقافًبعدًالرضاعةً،عمىًاألـًأفًتقكـً
ٌ
باستشارةًطبيبًالطفؿً.

سابعا :حماية الرضاعة الطبيعية وتشجيعيا وتعزيزىا:
ً

أصدرتًمنظمةًالصحةًالعالميةًتكصياتًلحمايةًالرضاعة ًالطبيعيةًكتعزيزىاً
عمىًالنحكًاآلتيً:
ًالرضع ًفي ًكقت ًمبكرً
ًُ -ينبغي ًتيسير ًكتشجيع ًتبلمس ًبشرة ًاألميات ًكبشرة
ٌ
عًماًيمكف.
كدكفًانقطاعًبعدًالكالدةًبأسر
ي
ًِ -ينبغيًدعـًجميعًاألمياتًالستيبلؿًالرضاعةًالطبيعيةًبعدًالكالدةًبأسرعًماً
ييمكفً،أمًخبلؿًأكؿًساعةًبعدًالكالدة.
ًّ -ينبغي ًأف ًتتمقى ًاألميات ًدعمان ًعمميان ًلكي ًيتسنى ًليف ًاستيبلؿ ًالرضاعةً
الطبيعيةًكمكاصمتياًكالتصدمًلمصعكباتًالشائعةًالمرتبطةًبيا.
ًْ -ينبغيًتدريبًاألمياتًعمىًكيفيةًإفرازًلبفًالثدمًالستخداموًالحقان ًككسيمةً
ًعفًرضعيف.
لمكاصمةًاإلرضاعًفيًحالةًابتعادىفًمؤقتان
ٌ

لممرافؽ ًالتي ًتكفر ًالخدمات ًلؤلميات ًكالمكاليد ًأف ًتتيح ًلؤلمياتً
ًٓ -ينبغي ً ى
كرضعيفًإمكانيةًالبقاءًمعان ًفيًالغرفةًنفسياًليبلن ًكنيا انرً،بيدًأفًذلؾًقدًالً
ٌ
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ًالرضع ًلتكفير ًرعاية ًطبيةً
ًيتعيف ًفييا ًنقؿ
ينطبؽ ًعمى ًالحاالت ًالتي
ٌ
ٌ
متخصصة ًمثؿ ًحاالت ًكالدة ًأطفاؿ ًمبتسريف ًفي ًحاجة ًإلى ًالبقاء ًفيً
حضاناتًاألطفاؿًالطبية.
ٌ

ًٔ-ينبغيًدعـًاألمياتًلكيًيمارسفًالتغذيةًالمستجيبةًكجزءًمفًرعايةًالتنشئة .

الرضع اإلضافية
ثام ًنا :ممارسات اإلطعام واحتياجات
ّ

رضعيف ًأم ًأغذية ًأك ًسكائؿ ًغير ًالرضاعةً
ًُ -ينبغي ًثني ًاألميات ًعف ًإعطاء ً ٌ
الًٌإذاًكانتًالمشكرةًالطبيةًتقضيًبذلؾ .
الطبيعيةً،إ ً
رضعيفًكتشيرً
ًِ-ينبغيًدعـًاألمياتًلكيًيتعرففًعمىًاإلشاراتًالتيًتبدرًمفً ٌ
إلى ًاحتياجيـ ًلمتغذية ًكاأليلفة ًكالراحة ًكيستجبف ًتبعًان ًليذه ًاإلشارات ًبخياراتً
متنكعةً ،كذلؾ ًخبلؿ ًكجكدىف ًفي ًالمرفؽ ًالذم ًيكفٌر ًالخدمات ًلؤلمياتً
ٌ
كالمكاليد .

تاسعا :توصيات منظمة الصحة العالمية:
ً

من توصيات منظمة الصحة العالمية اآلتي:

لمرضع ًالمبتسريف ًغير ًالقادريف ًعمى ًالرضاعة ًالطبيعية ًالمباشرةً ،قدً
ًُ -بالنسبة ً ٌ
مص ًبنكد ًغير ًتغذكية ًكالتنبيو ًالفمكم ًمفيدًان ًإلى ًأف ًتصبح ًالرضاعةً
يككف ً ًٌ
الطبيعيةًممكنةً.
ًِ -إذا ًكانت ًالمشكرة ًالطبية ًتقضي ًبإعطاء ًلبف ًالثدم ًالمفرز ًالستخدامو ًالحقاً
مدة ًالحمؿ ًأك ًالمبتسريفً ،ييمكفً
لمرضع ًالمكلكديف عند ًتماـ ً ٌ
أك ًأطعمة ًأخرل ً ٌ
استخداـ ًكسائؿ ًالطعاـ ًمف ًقبيؿ ًالفناجيف ًكالمبلعؽ ًأك ًزجاجات ًاإلطعاـً
مدةًبقائيـًفيًالمرفؽ.
كالحمماتًخبلؿً ٌ
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عاشرا :إيجاد بيئة تمكينية:
ً

الم ىرافؽ ًالتي ًتكفٌر ًالخدمات ًلؤلميات ًكالمكاليد ًسياسةً
ًُ -ينبغي ًأف ًيككف ًلدل ً ى
عرؼ ًلمعامميف ًكلؤلميات ًكاآلباءً
مدكنة ًكاضحة ًبشأف ًالرضاعة ًالطبيعية ًتي َّ
ٌ
بصكرةًركتينيةً.
ًِ -ينبغي ًأف ًيككف ًلدل ًالعامميف ًفي ًالمرفؽ ًالصحي ًالذيف ًيكفٌركف ًالخدماتً
الرضعً ،المعارؼ ًكالقدرات ًكالميارات ًالكافية ًلدعـ ًالنساء ًفيً
بشأف ًتغذية ً ٌ
الرضاعةًالطبيعيةً.
ًّ -حيثما ًتكفٌر ًالمرافؽ ًالرعاية ًالسابقة ًلمكالدةً ،ينبغي ًإسداء ًالمشكرة ًلمحكامؿً
كأسرىفًبشأفًفكائدًالرضاعةًالطبيعيةًككيفيةًتدبيرًشؤكنياً.
ًْ -ككجزء ًمف ًحماية ًالرضاعة ًالطبيعية ًكالتركيج ًليا ًكدعمياً ،ينبغي ًالتخطيطً
لمغادرة ًالمرافؽ ًالتي ًتكفٌر ًالخدمات ًلؤلميات ًكالمكاليد ًعمى ًنحكً
كالتنسيؽ ً ً
بلنًكرعايةًمناسبةً.
كرضعيفًدعمًانًمتكاص ً
يتيحًلؤلمياتً ٌ

حادي عشر :األلف يوم األولى من حياة الطفلً:
تعتبرًاأللؼًيكـًالفاصمةًبيفًحمؿًالمرأةًكسنةًالطفؿًالثانيةًنافذةًمميزةًلرسـً
مستقبؿًصحيًكمزدىرًلمطفؿًلذلؾًفإف ًالتغذيةًالمبلئمةًخبلؿًىذهًاأللؼًيكـًيمكفً
أفًيككفًلياًتأثيرًعميؽًعمىًقابميةًالطفؿًلمنمكًكالتعمـًكاكتسابًالمياراتً،كماًثبتً
أنيا ًتمكف ًالطفؿ ًمف ًاكتساب ًاألسس ًالصحية ًالتي ًستدعـ ًمناعتو ًكثباتو ًكازدىارهً
عمىًالمدلًالطكيؿً.
كيستطيعًالدماغًخبلؿًىذهًالفرصةًأفًيككفًألؼ ًصمةًكؿًثانيةً،كىيًسرعةً
ٌ
تحدثًمرةًفيًالعمرً.كتسيـًىذهًالصبلتًفيًعمؿًالدماغًكالتعمـً،كتضعًاألسسً
لصحةًالطفؿًالمستقبميةًكسعادتوً،إذًإفًالرعايةًالمعززةًالتيًتتضمفًالتغذيةًالمبلئمةً
كالتنشيطًكالحبًكالحمايةًمفًاإلجيادًكالعنؼًتعيؽًنمكًىذهًالصبلتًالميمة.
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ككفؽًماًكرد ًفيًسمسمةًمنشكراتًحديثةًفيًالمجمةًالدكلية ً)ً،(The Lancet

فإنوًيكجدًَِٓ ًمميكفًطفؿًمعرضكفًلخطرًالنمكًالضعيؼًفيًبمدافًناميةًكذلؾً
نتيجةًالتقزـًكالفقر.

كيشكؿ ًاالستثمار ًفي ًفترة ًالطفكلة ًالمبكرة ًأحد ًالطرؽ ًالفعالة ًلتعزيز ًقدراتً
ي

جميعًاألطفاؿًفيًتحقيؽًإمكاناتيـًالكاممةً،بماًيعززًقدراتيـًفيًالتعمـًكالعمؿ.

كلمتدخبلتًالمعنيةًبالنماءًبيفًاألطفاؿًعائدًاقتصادمًميـًكبخاصةًفيًمرحمةً

الطفكلة ًالمبكرةً ،التي ًتتضمف ًتدريب ًالعامميف ًفي ًالمجاؿ ًالصحي ًفي ًتعميـ ًاألسرً

عمىًأىميةًالمعبًمعًأطفاليـًبطريقةًتنشطًالنماءًالصحيً.

كال ًيزاؿ ًنقصًالتغذية ًالسببًالرئيسي ًلكفياتًاألطفاؿًفي ًالعالـ ًكما ًأفًأثرً

سكء ًالتغذية ًيعتبر ًأكثر ًعمقا ًعمى ًاألطفاؿ ًدكف ًالعاميف ًمف ًالعمر ًحيث ًيعتبرً

التأثيرًالسمبيًلمنقص ًحادا ًكغير ًقابؿ ًلممعالجةًفيًبعضًالحاالت ًكماًيؤثر ًتأثيراً

كبيراًعمىًمستقبؿًالطفؿ.

كأثناءًالحمؿًيمكفًلنقصًالتغذيةًأف ًيؤثرًعمىًالتطكرًكالنمكًالصحيًلمطفؿً

حيثًإفًاألجنةًالذيفًالًيتمقكفًالتغذيةًالمبلئمةًداخؿًالرحـًيككنكفًأكثرًعرضةًمفً
غيرىـًلمكفاةًكاإلصابةًبمختمؼًاألمراضًفيًسفًالشبابًكمقتبؿًالعمرًكىـًيمثمكفً

النسبة ًاألكبر ًمف ًاألطفاؿ ًالمعرضيف ًلمعجز ًالمعرفي ًكالعضكم ًكالمشاكؿ ًالصحيةً

المزمنةًمدلًحياتيـً.

كما ًأف ًسكء ًالتغذية ًقد ًييدد ًحياة ًاألطفاؿ ًممف ًىـ ًتحت ًسف ًالثانيةً ،حيثً

يمكف ًأف ًيضعؼ ًالجياز ًالمناعي ًلمطفؿ ًكما ًيمكف ًأف ًيتسبب ًفي ًالكفاة ًنتيجةً

األمراضًالشائعةًكااللتيابًالرئكمًكًاإلسياؿًكًالمبلرياً.

يكـًيمكفًأفًيككفًضماناًلحياةً
كالتركيزًعمىًتغذيةًاألـًكالطفؿًخبلؿًاأللؼً
ن

صحيةًكمنتجةً.

كيجمعًالعمماءًكخبراءًاالقتصادًكالصحةًعمىًأفًتحسيفًالتغذيةًخبلؿًاأللؼً

يكـًاألكلىًيعتبرًكاحداًمفًأفضؿًاالستثماراتًفيًمجاليًالصحةًكالتنميةً.
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ثاني عشر :التغذية التكميميةًً:
عند ًبمكغ ًالرضيع ًستة ًأشير ًمف ًالعمر ًتقريبان ًتبدأ ًاحتياجاتو ًمف ًالطاقةً
كالعناصر ًالمغذية ًتتجاكز ًما ًيكفره ًلبف ًاألـ ًمف ًتمؾ ًالطاقة ًكالعناصرً ،كبناء ًعميوً
يتعيف ًتكفير ًاألغذية ًالتكميمية ًلتمبية ًتمؾ ًاالحتياجات ًكعند ًبمكغ ًتمؾ ًالسف ًيصبحً
ٌ
رًنمكًالطفؿًإذاًلـًيعطًأغذيةًتكميميةً
الرضيعًمستعدان ًلتناكؿًأغذيةًأخرلًكقدًيتعثٌ
ي
عندماًيقاربًعمرهًالستةًاألشيرً،أكًإذاًأيعطيتًلوًتمؾًاألغذيةًبشكؿًغيرًمبلئـً.
كفيماًيميًالمبادئًالتكجيييةًلتغذيةًالرضعًعمىًالنحكًالمناسب:
ٌ
ًمتكرر ًكبناء ًعمى ًطمبً
 االستمرار ًفي ًتكفير ًالرضاعة ًالطبيعية ًبشكؿ
ٌ
الرضيعًحتىًبمكغوًعاميفًمفًالعمرًأكًأكثرًمفًذلؾً.

 ممارسةًالتغذيةًالتيًتمبيًاالحتياجات.
 الحفاظًعمىًالنظافةًالشخصيةًكمناكلةًاألغذيةًبطرؽًسميمةً.
 البدء ًفي ًالشير ًالسادسً ،بإعطاء ًكميات ًقميمة ًمف ًاألغذية ًكزيادتيا ًبشكؿً
يجيًمعًتقدـًالطفؿًفيًالسفً.
تدر
ٌ

يجيا ًبزيادة ًكثافة ًقكاـ ًاألغذية ًالصمبة ً(كالخضار ًكنحكه) ًكزيادةً
 القياـ ًتدر ن
تنكعياً.
ٌ

 زيادة ًعدد ًالكجباتً ،أم ًتكفير ًًِ ّ-كجبات ًفي ًاليكـ ًلمرضع ًمف ًالفئةً
كجباتًفيًاليكـًلمرضعًمفًالفئةًالعمريةًٗ-
العمريةًًٔ ٖ-أشيرً،كًّ ْ-
ٌ
ًِّشي انرً،معًإعطاءًكجبةًإلىًكجبتيفًخفيفتيفًإضافيتيفً،حسبًاالقتضاء .

 إعطاء ًمجمكعة ًمتنكعة ًمف ًاألغذية ًالغنية ًبالعناصر ًالمغذية ًكاستخداـً
األغذيةًالتكميميةًالمعززةًأكًمكمبلتًالفيتاميف-المعادفً،عندًالمزكـً.
ٌ

 زيادة ًمدخكؿ ًالسكائؿ ًأثناء ًالمرضً ،بما ًفي ًذلؾ ًزيادة ًالرضاعة ًالطبيعيةً
عطاءًاألغذيةًالرطبةًالمفضمة ً.
كا
ٌ
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ثالث عشر :األطعمة األساسية والغذاء الصحي المتكامل لمرحمة ما بعد
الرضاعةً:
ىناؾ ًثبلث ًمجمكعات ًغذائية ًيجب ًالجمع ًبينياًحسب ًالسف ًكالنكع ًكالحاجةً

حتىًتتـًالكظائؼًالعضكيةًلمجسـًكىىً:

 المجموعة األولى :أطعمة الطاقة والمجيود:كتتككف ًمف ًاألطعمة ًالتي ًتمد ًالجسـ ًبالطاقةً ،كىي ًمصادر ًالكربكىيدراتً

كالدىكفً،مثؿً:الحبكبًبأنكاعياًكمنتجاتياً،كالسكرياتً،كالدرناتً،كالدىكفًالحيكانيةً،

كالزيكتًالنباتيةًبأنكاعياً.

 المجموعة الثانية :أطعمة البناء:كتتككف ًمف ًاألطعمة ًالغنية ًبالبركتينات ًكالكالسيكـً ،مثؿً :المبف ًكمنتجاتوً،

كالمحكـًبأنكاعياًكمنتجاتياً،كالطيكرً،كاألسماؾً،كالبيضً،كالبقكؿًبأنكاعيا.
 -المجموعة الثالثة :أطعمة الوقاية:

كتتككفًمفًاألطعمةًالغنيةًبالفيتاميناتً،كاألمبلحًالمعدنيةً،مثؿً:الخض اركاتً

كخصكصا ًالطازجة ًمنيا ًلضماف ًالحصكؿ ًعمى ًفيتاميف ً(ج)ً ،كالفكاكو ًبأنكاعياً
ن

كمنتجاتيا.

رابع عشر :تغذية أفراد األسرة:
ةً،تبعاًلعدةً
تختمؼًاالحتياجاتًالغذائيةًاليكميةًمفًشخصًإلىًآخرًفيًاألسر ن

عكامؿًىيً:السفًكالنكعًكالحالةًالفسيكلكجيةًكنكعًالنشاطًالذمًيقكـًبوًكعمميةًاليدـً

كالبناءًكالحالةًالصحيةًكالحالةًالمناخيةً.
ٔ -تغذية الشخص البالغ:

يحتاجًالفردًالبالغًلجميعًالعناصرًالغذائيةً،كلكفًبكمياتًتختمؼًحسبًكزنوً

كحالتوًالصحيةًكمجيكدهًالي ًكميًالذمًيبذلوًفيًالعمؿًكيمكفًالحصكؿًعمىًالغذاءً

الصحيًالكامؿًمفًتناكؿًثبلثًكجباتًغذائيةًفيًاليكـً،يشمؿًكؿًمنياًصنفناًأكً
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أكثرًمفًكؿًمجمكعةًًمفًالمجمكعاتًالثبلثًالسابؽًذكرىاً.كقدًقدرتًاالحتياجاتً

الغذائية ًلمشخص ًالبالغ ًمف ًالبركتيف ًٓٔجـ ًلمرجؿً ،كَٓجـ ًلممرأة ًكمف ًالسعراتً

الح ارريةًمفًًَََََِّْ-سعرًلمرجؿً،كًًََِِلممرأةً.
ٕ -تغذية الحامل:

مفًالثابتًعممياًأفًصحةًالجنيفًكنمكهًأثناءًالحمؿًكصحةًالطفؿًكنمكهًبعدً
ن

الكالدةً-ترتبطًارتباطناًكثيقناًبالمستكلًالغذائيًكالعاداتًالغذائيةًالسميمةًلؤلـًقبؿًفترةً
الحمؿًكأثنائياًكبعدىاً.

أىم المواد الغذائية لمحامل:
ًأ) الطاقةً :كتحصؿ ًعمييا ًمف ًاألغذية ًالنشكيةً ،كالسكريةً ،كالدىنياتً .كقدً
سعراً
قدرت ًالزيادة ًفي ًالطاقة ًالطمكبة ًأثناء ًالحمؿ ًالطبيعي ًبحكالي ًَُٓ ً ن
اًيكمياًابتداءًمفًالشيرً
ح اررني
سعر ن
ن
اًيكمياًفيًالثبلثةًاألشيرًاألكلىًثـًًَّٓ ن
الرابعًحتيًنيايةًالحمؿً.
ًب) البروتيناتً :تحتاج ًالمرأة ًالحامؿ ًإلى ًكميات ًإضافية ًمف ًالبرتيناتً،
جـًيكميا.
كخصكصاًالبركتيناتًذاتًالقيمةًالحيكيةًالمرتفعةً-حكاليًًْٖ
ن
ن
ًج) الكالسيومً :تحتاج ًالمرأة ًالحامؿ ًإلى ًكميات ًإضافية ًمف ًالكالسيكـ ًلبناءً
ًكحتى ًالً
الجياز ًالعظمي ًلمجنيفً ،كالمحافظة ًعمى ًصحة ًاألـ ًكحيكيتياً ،
تصاب ًبمضاعفاتًنتيجةًنقصًالكالسيكـًكالمرأة ًالحامؿ ًتحتاجًإلىًًُٓ.
جـًمفًالكالسيكـًيكمياً،كىكًيكجدًبكثرةًفيًالمبفًكالجبف.
ن
ًد) الحديدً :ننصحًالحامؿًبتناكؿًكمياتًإضافيةًمفًالحديدًلبناءًىيمكجمكبيفً
الدـ ًكمنع ًحدكث ًمضاعفات ًكاألنيميا ًكما ًيصاحبيا ًمف ًالضعؼ ًالعاـً
جـًيكمياًمفًالحديدً،كىكًيكجدً
كاإلرىاؽً.كتحتاجًالسيدةًالحامؿًإلىًًِ ُ/
ن
بكثرة ًفي ًالكبدً ،كالكبلكمً ،كالمحـً ،كالبيضً ،كالسمطة ًالحضراءً ،كعيشً
السف.
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ًق) الفيتاميناتً :تجب ًالعناية ًبإعطاء ًالحامؿ ًكميات ًإضافية ًمف ًالفيتاميناتً
المختمفةًأثناءًالحمؿ؛ًكذلؾًلمكاجيةًاحتياجاتياًكحيكيتياًكاحتياجاتًكحيكيةً
الجنيفً،كىيًتكجدًبكثرةًفيًالخض اركاتًالطازجة.
ًك) ممح الطعامً:يجبًاالحتراسًمفًاإلفراطًفيًتناكؿًممحًالطعاـًأثناءًالحمؿ.
ًمحتكيا ًعمى ًبعضً
ًز) األلياف النباتيةً :يجب ًأف ًيككف ًغذاء ًالحامؿ
ن
الخض اركات ًكالفكاكو ًالطازجة ًالمحتكية ًعمى ًاأللياؼ؛ ًحتى ًال ًتصابً
باإلمساؾًأثناءًفترةًالحمؿ.
أىم المشكالت الغذائية بين األميات:
ًُ-األنيمياًالغذائيةً.
ًِ-نقصًأكًزيادةًتناكؿًالسعراتًمماًيؤدمًإلىًالنحافةًأكًالسمنة.
ًّ-ليفًالعظاـ.
ًْ-تضخـًالغدةًالدرقيةًنتيجةًلنقصًاليكد.
ٖ -تغذية المسنين:
ً يحتاجًالمسنكفًلجميعًالمغذياتًكالعناصرًالغذائيةًالمختمفةً،كلكفًبكمياتً
اًلقمةًالمجيكدً،كتحسباًلحدكثًحاالتًناتجةً
أقؿًمماًيحتاجوًالشخصًالعادم؛ًنظر
ن
ن
عف ًاضطراب ًفي ًالتمثيؿ ًالغذائيً ،أك ًأمراض ًالشيخكخةً ،مثؿً :السكرً ،كتصمبً
الشراييفً .كما ًيجب ًأف ًيككف ًالطعاـ ًسيؿ ًالمضغ ًكالبمع ًكاليضـً ،كال ًيؤدم ًإلىً
حدكثًمشكبلتً ،أكًاضطراباتًفيًاليضـً،كيفضؿًالطعاـًالمسمكؽًكالمحـًاألبيضً
أكًالبتمك؛ًإذًإنياًأسيؿًىضماً.
ن
اآلثار السيئة لزيادة الغذاء:

السمنةً :ىيًحالةًغيرًمرغكبًفيياً،كتظيرًنتيجةًتراكـًكمياتًمتزايدةًمفً
الدىكفًفيًبعضًالمناطؽًمفًالجسـً،كقدًتؤدمًفيًالنيايةًإلىًمضاعفاتًصحيةً
خطيرةً،مثؿً:مرضًالسكرً ،كارتفاعًضغطًالدـً ،كتصمبًالشراييفً ،كالتيابًالم اررةً
المزمفً.
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األسباب التي تؤدي إلى السمنة:
ًُ-اإلفراطًفيًتناكؿًاألطعمةًذاتًالكثافةًالسعريةًالعاليةً.
ًِ -العادات ًالغذائية ًالخاطئة ًمثؿ ًتناكؿ ًكجبات ًمتكررة ًبيف ًالكجباتً
الرئيسية.
ًّ-قمةًالحركةًكالنشاطًكعدـًممارسةًالتماريفًالرياضيةًبانتظاـ.
ًْ-عكامؿًنفسيةًمثؿًالقمؽً،كالتكترًالعصبي.
الوقاية والمقاومة:
بالتثقيؼًالغذائيًكالصحيً،كتكعيةًالمكاطنيفًباالحتياجاتًالغذائيةًاليكميػةًمػفً
الس ػػعراتًدكفًإفػ ػراطً،كزي ػػادةًال ػػكعيًبأخط ػػارًالس ػػمنةًم ػػعًقي ػػاسًكزفًالجس ػػـًدكرني ػػاً،
كتشجيعًممارسةًالرياضةً.
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المبحث السادس
الصحة النفسية وآثارىا عمى السكان
ً
كانت ًالنظرة ًالتاريخية ًتشير ًدكما ًإلى ًالفصؿ ًبيف ًالصحة ًالنفسية ًأك ًصحةً
العقؿًكصحةًالبدفً،حيثًكافًيقسـًاالنسافًإلىًنفسًكجسدًمنفصميفًككأفًبينيماً
حاج انزً،كلكنوًكافًحاجزًالجيؿًالذمًزاؿًبمعرفةًكفيـًكاضحًبأفًىناؾًتكامبلًبيفً
الصحةًالنفسيةًكالصحةًالبدنيةً.
ً
أولً :تعريف الصحة النفسيةً:
كتعرؼًالصحةًمفًقبؿًمنظمةًالصحةًالعالميةًبأنياًحالةًمفًاكتماؿًالسبلمةً
بدنياًكعقمياًكاجتماعياًكليسًمجردًالخمكًمفًالمرضًأكًاإلعاقةً.كمفًثـًفإفًالصحةً
النفسيةًتشمؿًالصحةًالبيكلكجيةًكالصحةًاالجتماعيةًكالصحةًالركحيةًً.
كمفًالمعركؼًأفًالصحةًالنفسيةًتؤثرًعمىًكؿًنكاحيًاإلنسافًالحياتيةًبدءاً
مف ًالتعميـ ًكالعمؿ ًككصكال ًإلى ًالصحة ًالجسمانية ًككؿ ًالحياة ًالشخصيةً ،فالصحةً
النفسيةًيتسع ًمجاليا ًلتشمؿ ًنكاحي ًحياةًالشخصًالكظيفية ًكاالجتماعيةً ،فبل ًصحةً
نفسيةًلفردًيفشؿًكظيفياًأكًيقؿًأداؤهًالكظيفيًعفًالمتكقعًلوًكمفًمثؿًأقرانوًكفيً
مثؿًبيئتوً،كالًصحةًنفسيةًسميمةًلفردًتتفسخًعبلقاتوًاالجتماعيةًسكاءًكانتًزكجيةً
أكًأسريةًأكًمجتمعيةً.
كما ًنبلحظ ًأف ًالصحة ًالنفسية ًتنعكس ًعمى ًالمجتمع ًفالفرد ًالمضطربً
ًخطر ًمباش ار ًعمى ًالمجتمع ًإما ًفي ًصكرة ًالخارج ًعمى ًالقانكفً
نا
الشخصية ًقد ًيككف
اًكمعنكياًفيً
ىـًمادي
الذمًيرتكبًجرائـًالسرقةًكالنيبًكالسمبًكايذاءًاآلخريفًكابتزاز
ن
ن
الصكرةًالتيًنسمعًعنياًكثيراًبمغةًالقانكفًكمسجؿًخطرً،فميسًلديوًكازعًمفًضميرً
يمنعوًمفًقتؿًاآلخرًأكًتشكييوًإذاًاصطدـًبوً،ذلؾًأنوًمعدكـًالضميرًالنفسيًأكً
ماًنسميوًباألناًاألعمىً،فيكًالًيشعرًبالذنبًعمىًأمًجرـًيرتكبوً،كالًيتعمـًأخبلقياً
حتىًبالعقابًً.
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كىناؾ ًنكع ًمف ًالشخصية ًالمضادة ًلممجتمع ًذلؾ ًالذم ًيتصرؼ ًبذكاء ًكيتعمـً
عمماًأكاديمياًكينجحًفيًالكصكؿًإلىًأعمىًالمناصبً،حيثًيمكنوًأفًيستغؿًمنصبوً
لصالحو ًعمى ًحساب ًاآلخريفً ،كىك ًمف ًيطمؽ ًعميوًأنو ًيضرب ًالمجتمع ًبقفازًمفً
حريرً،فيكًيحمؿًلنفسوًكؿًشيئً،كيخترؽًكؿًالقكانيفًكالقيـًاألخبلقيةً،كالًيقعًتحتً
طائمة ًالقانكف ًإال ًنادراً ،كذلؾ ًفقط ًحيف ًتتزلزؿ ًاألرض ًمف ًتحتو ًكيسقط ًمعو ًمفً
يحتميًبيـًكمفًحكلوًًمفًأفرادًعصابتوًالمستترةًفيًظؿًقكانينياًالخاصةً،ىناًفقطً
يظير ًكتظير ًسرقاتو ًكفساد ًأخبلقة ًكأخبلقيـً ،كىؤالء ًآفة ًتكجد ًفي ًكثير ًمفً
المجتمعاتًكالًتكشفياًإالًالثكراتًأكًصحكةًنادرةًلضميرًأحدًمفًرفاقوًكمفًأفرادً
عصابتوًالتيًغالباًماًتككفًمتبكأةًلممناصبًالعمياًفيًكثيرًمفًالمجتمعاتً.

ثانيا :وصمة المرض النفسي في المجتمعات:
ً

ً

كمع ًىذه ًالخطكرة ًفمؤلسؼًمازاؿ ًيعتبر ًكصمة ًاعتبلؿًالصحة ًالنفسية ًكاحداً
مفًأقؿًالمشكبلتًالصحيةًفيماً،بؿًمازاؿًكصمةًيتجنبًالمرضىًاإلفصاحًعنياً،
كىذاًيعدًمفًأىـًالمشكبلتًالتيًترتبطًبسكءًحالةًمصابيًالمرضًالنفسيًماًنطمؽً
عميوً(وصمة المرض النفسي)ً،كىيًتعدًنكعاًمفًالتمييزًالعنصرمًضدًالمرضىً
النفسييفً،مفًخبلؿًاستبعادىـًاجتماعياًكتخكؼًمفًالتعامؿًمعيـًبؿًكالسخريةًمنيـً
فيًأحياف ًكثيرةً .كىك ًما ًيعد ًعائقاًلجكدة ًحياتيـًكلتكاجدىـًاإليجابيًلمف ًيعيشكفً
ىذهًالخبرةًالمرضيةًمفًالبشرً،بؿًييتمكفًبيـًأيضاً.
ً

ثالثًا :انتشار اعتالل الصحة النفسية:
تشيرًالتقاريرًالصحيةًفيًمختمؼًدكؿًالعالـًإلىًأفًكاحدانًمفًكؿًأربعةًأفرادً
يمكفًأفًيصابًبأحدًاألمراضًالنفسيةً،كثمثًىؤالءًيمكفًأفًيصابًباثنيفًأكًأكثرً
مفًتمؾًاألمراضًفيًنفسًالكقتً،كىكًماًيمكفًأف ًينعكسًعمىًإنتاجًالفردًكدكرهً
فيًالمجتمعً.
ً
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ابعا :الصحة النفسية والمرونة الالزمة لمقاومة األمراض:
ر ً

كىىًتعنيًقدرةًالشخصًعمىًالتكافؽًمعًضغكطًالحياةًالمعتادةً،كالتعامؿًمعً
المشكبلتًالتىًتكاجيوًً.
ً

خامسا :الصحة النفسية والبيئة:
ً

مفًالمؤكدًأفًالبيئاتًالتيًينشأًفيياًاألفرادًاجتماعياًكمادياًتسيـًفيًبنائيـً
الجسماني ًكنمكىـ ًكعمميـ ًكمعيشتيـ ًكأعمارىـً ،كما ًأف ًليا ًدك انر ًكتأثي انر ًميما ًعمىً
صحتيـًالنفسيةً ً.
ً

سادسا :أىمية الوقاية من العتالل النفسي:
ً

ً اإلنفاؽ ًعمى ًالكقاية ًكتنمية ًالصحة ًالنفسية ًيحسف ًمف ًجكدة ًالحياةً
كالتكقعاتًالحياتيةًكاالنجازًالتعميميًكانتاجيةًالمجتمعً،كمخرجاتوًاالقتصاديةً،كيقمؿً
العنؼًكالسمككياتًالمضادةًلممجتمعًكالجرائـً.
ً

سابعا :الصحة النفسية خالل مراحل النمو المختمفة:
ً

ٔ -مرحمة الطفولة :
تعدًالسنكاتًاألكلىًأساسيةًفيًنمكًالطفؿًكصحتةًالنفسيةً،كمفًخبلؿًأبكيوً
ًالرعاية ًالتى ًتجعؿ ًنمكه ًالنفسى ًكالجسمانى ًسميمانً .كمف ًخبلؿ ًرعاية ًاألـً
يكتسب ً
يكتسبًكؿًشيئًمفًغذاءًمناسبًىكًلبفًاألـًمعًإعطاءًالحبًكالقبكؿً،كلكيًتفعؿً
األـ ًذلؾ ًبنجاح ًالبد ًأف ًيككف ًبجانبيا ًأب ً(زكج) ًيتعيدىا ًبالحناف ًكالحب ًكالقبكؿً
كاألماف ًالذم ًتستمده ًمف ًكجكده ًإلى ًجانبياً ،فعبلقة ًاالرتباط ًاآلمنة ًالتي ًيستمدىاً
الطفؿ ًمف ًأمو ًتجعؿ ًنمكه ًالنفسي ًكالجسماني ًسميماً ،بخبلؼ ًاألطفاؿ ًالذيف ًيربكفً
كيعيشكفًفيًمؤسساتًحيثًأثبتتًالدراساتًفشؿًنمكىـًبؿًككفاةًالكثيريفًمفًفرطً
فشؿًالنمكً،كماًيككنكفًمكتئبيفًكتسكءًحاالتيـًالنفسيةًكذلؾًلغيابًالعبلقةًاآلمنةً
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بيفًاألـًكالطفؿًبرغـ ًما ًيمقكنو ًمفًبرنامجًرعايةًيكمية ًجيدةً،كلكنيا ًتقدـ ًبكاسطةً
مكظفات ًيقمف ًبيذا ًالدكر ًبصكرة ًركتينية ًتختمؼ ًكثي ار ًعما ًتقكـ ًبو ًاألـ ًمف ًتقديـً
الحبًكالحنافًكالعبلقةًالمكجبةًالتيًتمتدًإلىًأربعًكعشريفًساعةًيكمياًكىيًأطكؿً
ساعاتًكظيفيةًيقكـًبياًبشرً،ىذاًإضافةًإلىًماًيتعمموًالطفؿًمفًتمؾًالعبلقةًمفً
تفاعؿ ًاجتماعيً ،كما ًيتعمـ ًمف ًخبلليا ًالتكاصؿ ًمع ًباقي ًأفراد ًاألسرة ًكغيرىـ ًمفً
الجيراف ًكاألقرباءً ،كما ًيكتسب ًمف ًخبلليا ًالقدرة ًالكبلمية ًكالتعبير ًعف ًالعكاطؼً
كاالنفعاالت.
كمماًيستحؽًأفًنمفتًإليوًاالنتباهًليناؿًاالىتماـًالكافيً،أفًبعضًاألمياتًقدً
تصبفًبمرضًنفسيًخاصةًأثناءًالحمؿًأكًبعدًالكالدةًخاصةًخبلؿًالسنةًاألكلىًمفً
الكالدةً،كقدرتًنسبتيفًمفًًَُ%ًَِ-مفًاألمياتً،كىذاًالًشؾًسكؼًيؤثرًعمىً
الرعاية ًالمقدمة ًمنيا ًلطفمياً ،بؿ ًإف ًبعضيف ًقد ًتصبف ًبضبلؿ ًأنيا ًكلدت ًطفؿً
الشيطافًالذمًسكؼًيقضيًعميياًكعمىًأسرتياًفتكدًالتخمصًمنوًبقتموً،كقدًتصابً
األـًباالكتئابًالذمًيجعمياًميممةًكالًمباليةًكفاقدةًالرغبةًفيًكؿًشيئًكأمًشيئً،
حتىًطفمياًالتيًكانتًتنتظرهًبفارغًالصبرً،كىذاًينعكسًعمىًرعايتياًلطفمياًفتيمموً
كالًتيتـًبإشباعًأمًمفًاحتياجاتوً،مماًينقؿًلوًاالكتئابًالذمًيبدكًفيًعصبيتوًكعدـً
استق اررهًكسكءًحالتوًالمزاجيةًكتدىكرًحالتوًالصحيةً.
بعكسًانفصاؿًالطفؿًعفًأموًالذلًيعرضوًلصدمةًنفسيةًشديدةًتحدثًلوًماً
يسمىًبقمؽًاالنفصاؿً،حيثًيصابًبخكؼًكتكترًيخؿًبكؿًتصرفاتوًكعاداتوًاليكميةً
كسمككوً،كذلؾًحاالتًالطبلؽًبيفًالكالديفً،كماًيصاحبياًمفًخمؿًاجتماعيًفيًبناءً
األسرةًيؤثرًعمىًالطفؿًكيخؿًببنائوًالنفسيً،كذلؾًتدىكرًالحالةًاالقتصاديةًلؤلسرةً
يؤثر ًسمبا ًعمى ًنفسية ًالطفؿً ،ككثرة ًالتنقؿ ًمف ًمسكف ًآلخر ًحيث ًيحرـ ًالطفؿًمفً
شعكرًاالستقرار ًكاالرتباط ًنفسياًببيتًمستقرً،كماًيصاحب ًذلؾًمف ًتغيير ًالجيرافً
كالغربةًفيًالمكافًالجديدً.
كماًأفًتغييرًالمدرسةًكتنقؿًالطفؿًمفًمدرسةًألخرلًيحدثًلوًشعكراًبالغربةً
كفقداًألصدقائوًكرفاقوًالذيفًأصبحًيألفيـًكيأنسًبيـً،كىذاًيحدثًاالكتئابًكالميؿً
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لمعزلة ًكنقص ًالتركيز ًالذم ًيترتب ًعميو ًتدني ًالمستكل ًالدراسي ًلمطفؿ ًبعد ًأف ًكافً
متميزاًدراسياً،كقدًيصبحًسيئًالسمكؾً.
ٕ -مرحمة المراىقة:
المراىقة ًبما ًيصاحبيا ًمف ًتغيرات ًىرمكنية ًتنعكس ًعمى ًالمراىؽ ًجسمانياً
كنفسياًكاجتماعياًمرحمةًمفًعدـًاالستقرارًالنفسيً،حيثًيصبحًالمراىؽًحساساًتجاهً
كؿًماًيتعمؽًبوً،سكاءًفيًمظيرهًأكًأفكارهًأكًصداقاتوًأكًعبلقتوًبكاحدًمفًأفرادً
الجنسًاآلخرً،كتصبحًانفعاالتوًكثكراتوًسريعةًكمتعددةًبعدًأفًكافًطفبلًىادئاً،ذلؾً
أنو ًيكد ًأف ًيفرض ًشخصيتة ًالجديدة ًلتناسب ًمرحمتو ًمف ًالنمك ًكمف ًالسفً ،كعمىً
األسرةًاحتكاءًتمؾًاالنفعاالتًكقبكلياً.
ٖ -مرحمة الرشد:
ً أماًالكبارًفيـًأكثرًسيطرةًعمىًنكاحيًحياتيـً،فمكؿًمنيـًدكرًيؤديوً،بؿً
كيتحمؿًمسئكليتوًكمسئكليةًمفًيرتبطًبوًمفًأسرةًاألصؿًكىـًالكالدافًكاإلخكةً،أكً
رفيقةًحياتوًكأسرتوًالتيًككنياً،كىكًيحبًىؤالءًجميعاً،كلذاًفيكًيؤدمًعمبلًيتكسبً
منو ًلينفؽ ًعمى ًمف ًيعكؿ ًمنيـً ،كىك ًىنا ًينطبؽ ًعميو ًتعريؼ ًالصحة ًالنفسية ًمفً
القدرةًعمىًالحبًلمنفسًكاآلخرً،كالعمؿًمفًأجؿًنفسوًكمفًيحبًكيعكؿً.
ٗ -مرحمة كبار السن:
كتزداد ًأىمية ًالصحة ًالنفسية ًكاإلحساس ًبقيمتيا ًعندما ًيصؿ ًالشخص ًإلىً
مرحمةًالتقاعدًكبمكغوًسفًالمعاشً،كاالستغناءًعفًخدماتوًكدكرهًكماًكافًيؤديوًمفً
عمؿً،فقدًيصبحًجميسًالبيتًدكفًدكرًيحقؽًبوًذاتوًكماًكافًيفعؿًقبؿًذلؾً.كمفً
الممكفًلمثؿًىذاًالشخصًأفًيجدًعمبلًتطكعياً.
ثام ًنا :رفع مستوى الخدمات لصالح الصحة النفسيةً:
تؤكدًاألدلةًعمىًأفًالعبءًالمادمًالذمًتسببوًاالضطراباتًالنفسيةًلـًتقابؿً
باستثمارات ًكافية ًلمعالجتيا ًفي ًمجاؿ ًالصحة ًالنفسيةً .كىذه ًالفجكة ًالعبلجية ًأكثرً
كضكحاًفيًالدكؿًذاتًالمكاردًالقميمةً.
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تاسعا :الوعي المجتمعي عن األمراض النفسيةً:
ً

ثمةًعائؽًمشترؾًفيًتحديدًاالضطراباتًالنفسيةًكعبلجياًفيًكؿًببلدًالعالـً
كىكًغيابًالكعيًفىًالمجتمعاتًبتمؾًاالضطراباتًمعًكصمةًالعارًكالتمييزًضدً
األشخاص ًالذيف ًيعانكف ًمف ًاضطرابات ًنفسية ًكاسعة ًاالنتشارً .كيعد ًالكعي ًبتمؾً
المشكبلتًأمراًضركرياً،حيثًيؤدلًإلىًزيادةًطمبًالخدمةًلؤلشخاصًالذيفًيعانكفً
مفًاضطراباتًنفسيةًمفًالرعايةًالصحيةًاألكليً .
كقد ًتـ ًاستخداـ ًثبلث ًاستراتيجيات ًرئيسة ًلتقميؿ ًكصمة ًالعار ًكالتمييز ًكىىً:
االحتجاجً،كالتعميـً،كالتكاصؿًاالجتماعيً.
الحتجاجً ً :كىك ًيككف ًبكاسطة ًمف ًيعانكف ًمف ًكصمة ًالعار ًأك ًمف ًاألفرادً
العادييفًالذيفًيدعمكنيـً،كعادةًماًيحدثًذلؾًضدًالعباراتًالعامةًالتيًتؤدلًإلىً
كصمةًالعارًكالتيًتتضمنياًالتقاريرًاإلعبلميةًكاإلعبلناتً.

كعمى ًسبيؿ ًالمثاؿً :فمقد ًنجحت ًالكثير ًمف ًالتدخبلت ًاالجتماعية ًضدً
اإلعبلناتًكالمسمسبلتًالتميفزيكنيةًالمحرضةًعمىًالكصمةًفيًتقميؿًالمقكالتًالسمبيةً
العامةً.
التعميمً:كتيدؼًالتدخبلتًالتعميميةًإلىًتقميؿًكصمةًالعارًبيفًأفرادًالمجتمعً.
التواصل الجتماعيً :ىك ًعممية ًالتكاصؿ ًاالجتماعي ًالشخصي ًمع ًمرضىً
االضطراباتًالنفسية.
ً
المراجع العربية:
ُ-األمانة ًالعامة ًلمصحة ًالنفسية ًبك ازرة ًالصحة ًكالسكاف ًالمصرية ًكمنظمةً
الصحة ًالعالمية ً(َُِٕ)ً :المسح ًالقكمي ًلمصحة ًالنفسيةً ،دراسة ًبحثية ًعف ًمعدؿً
انتشار ًاالضطرابات ًالنفسية ًبجميكرية ًمصر ًالعربيةً ،كحدة ًاألبحاث ًبك ازرة ًالصحةً
كالسكافًالمصريةً،القاىرةً.
ً
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المبحث السابع
الرعاية الصحية لمشباب والمسنين وذوى الحتياجات الخاصة
صحة الشباب والمراىقين:
يحظى ًتعزيز ًالممارسات ًالصحية ًأثناء ًمرحمتي ًالشباب ًًكالمراىقةً ،كاتخاذً
الخطكاتًالراميةًإلىًزيادةًحمايةًالشبابًمفًالمخاطرًالصحيةً،بأىميةًبالغة.
كمفًبيفًالغاياتًالمحددةًلميدؼًالثالثًمفًأىداؼًالتنميةًالمستدامةًالخاصً
بالصحة ً"ضماف ًحصكؿ ًالجميع ًعمى ًخدمات ًرعاية ًالصحة ًبما ًفي ًذلؾ ًالصحةً
اإلنجابية ًكالتي ًتشمؿ ًالحصكؿ ًعمى ًمعمكمات ًكخدمات ًالصحة ًاإلنجابيةً ،بما ًفيً
ذلؾ ًتنظيـ ًاألسرة ًكاألمكمة ًاآلمنةً ،كادماج ًالصحة ًاإلنجابية ًفي ًاالستراتيجياتً
كالبرامجًالكطنيةًبحمكؿًعاـًََِّ"ً.كفيًسبيؿًدعـًتحقيؽًىذهًالغايةً،كافًمعدؿً
الحمؿ ًكالكالدة ًفي ًأكساط ًالمراىقات ًىك ًأحد ًمؤشرات ًاالستراتيجية ًالعالمية ًلصحةً
المرأةًكالطفؿًً.

القضايا الصحية الرئيسية لمشباب والمراىقين:
ٔ -الحمل والولدة في وقت مبكر من العمر:
تأتيًالمضاعفاتًالمرتبطةًبالحمؿًكالكالدةًفيًمرتبةًمتقدمةًبيفًأسبابًالكفاةً
فيًأكساطًالفتياتًبيفًسفًالخامسةًعشرةًكالتاسعةًعشرةًعمىًالصعيدًالعالمي.
كماًيقربًمفًًُُ%مفًجميعًالكالداتًفيًالعالـًتضعياًفتياتًبيفًالخامسةً
ي
عشرةًكالتاسعةًعشرةًسنةً،تعيشًغالبيتيفًالساحقةًفيًالبمدافًذاتًالدخؿًالمنخفضً
كالمتكسطً.ككفقان ًلئلحصاءاتًالصحيةًالعالميةًفيًعاـًًَُِْ،بمغًمعدؿًالكالداتً
العالمي ًبيف ًالمراىقات ًْٗ ًكالدة ًلكؿ ًَََُ ًفتاة ًفي ًىذا ًالعمر ًً -فيما ًتتراكحً
المعدالتًالقيطريةًفيًعاـًَُٗٗ ًبيفًكالدةًكاحدةًإلىًِِٗ ًكالدةًلكؿًَََُ ًفتاةً.
كىكًما ًيشيرًإلىًانخفاضًممحكظًمنذًعاـًًَُٗٗ.كينعكس ًىذاًاالنخفاض ًعمىً
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و
انحسار ًمماثؿ ًفي ًمعدالت ًكفيات ًاألميات ًالبلتي ًتتراكح ًأعمارىف ًبيف ًُٓ ًك ًًُٗ
سنةً(منظمةًالصحةًالعالمية.)ًَُِٗ،
ُّ
و
عفًفيًسفً
مفًفيًسفًمبكرًأكًيض
ًمفًأعدادًالفتياتًالبلتيًيح ىم
كيمكفًالحد
ٍ
ى
صغيرة ًجدان ًعف ًطريؽ ًتحسيف ً يسيبؿ ًالحصكؿ ًعمى ًالمعمكمات ًكالخدمات ًالخاصةً
بكسائؿًمنعًالحمؿً.كيساعدًفيًىذاًالشأفًكذلؾًإنفاذًالقكانيفًالتيًتشترطًحدانًأدنىً
لسفًالزكاجًعندًالثامنةًعشرةًسنةً.
كتحتاجًالفتياتًالبلتيًيحممفًإلىًالحصكؿًعمىًالرعايةًالجيدةًالسابقةًلمكالدةً
ى
كأثناءًالكالدةً.كينبغيًأف ًتتكفرًلممراىقاتًالمكاتيًيخترفًإنياءًالحمؿًغيرًالمرغكبً
فيوًمثؿًالحمؿًبعدًاالغتصابًفرصًالحصكؿًعمىًاإلجياضًالمأمكفًفيًالبمدافً
التيًيجيزًفيياًالقانكفًذلؾً.
ي
جنسيا:
ٕ -األمراض المنقولة
ً

ًجنسيا ًمثؿً:
كالشباب ًىـ ًأكثر ًالفئات ًعرضة ًلئلصابة ًباألمراض ًالمنقكلة
ن
السيبلف ًكالزىرم ًكالترايككمكناس ًكالباكتريكزيس ًالميبمي ًكاإليدزً ،كعمى ًالشباب ًأفً
اضًالمنقكلةًجنسياً،كأفًتتكفرًليـًالكسائؿًالتيً
اًسيبؿًحمايةًأنفسيـًمفًاألمر
ن
يدركك ي
تساعدىـًعمىًالقياـًبذلؾً.كمنياًالقدرةًعمىًمعرفةًطرؽًلمكقايةًمفًانتقاؿًالعدكلً
كاالبتعادًعفًتعاطيًالمخدراتًكخاصةًعفًطريؽًالحقفًكعدـًاستعماؿًاإلبرًكالحقفً
ألكثرًمفًمرةًأكًألكثرًمفًشخصًعندًتعاطيًأمًأدكيةً،ككذلؾًعدـًالحصكؿًعمىً
نقؿًدـًإالًبعدًاختبارهًكالتأكدًمفًخمكهًمفًأمًفيركساتً،كماًأفًالحاجةًماسةًأيضانً
إلى ًتحسيف ًفرص ًالحصكؿ ًعمى ًخدمات ًالتشخيص ًلمكشؼ ًالمبكر ًعف ًاإلصابةً
بالفيركسًكتقديـًالمشكرةًبشأنوً،كتكفيرًالعبلجًلمفًيثبتًإصابتيـًبفيركسًاإليدزً،
ككذلؾًاستخداـًالكاقيًالذكرمًكتجنبًالممارساتًالجنسيةًخارجًإطارًالزكاجًكالسعيً
لممشكرةًالطبيةًعندًاإلحساسًبأمًأعراضًمثؿً:إف ارزاتًمفًعضكًالذكرًأكًالميبؿً
ذاتًرائحةًكرييةًأكًمصحكبةًبأعراضًأخرلًمثؿً:الحكة.
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ًجنسيا ًكخاصةً
كالشباب ًىـ ًأكثر ًالفئات ًعرضة ًلئلصابة ًباألمراض ًالمنقكلة
ن
فيركس ًاإليدز ًكىناؾ ًأكثر ًمف ًمميكني ًمراىؽ ًيتعايشكف ًمع ًفيركس ًاإليدزً .كعمىً
تبطةًبفيركسًاإليدزًحكاليًًَّ%بعدً
ً
الرغـًمفًانخفاضًالعددًاإلجمإلىًلمكفياتًالمر
أفًبمغتًأعمىًمعدالتياًفيًعاـًًََِٔ،تشيرًالتقديراتًإلىًأفًالكفياتًالناجمةًعفً
فيركس ًاإليدز ًفي ًأكساط ًالمراىقيف ًآخذة ًفي ًاالرتفاعً .كىذه ًالزيادةً ،التي ًحدثتً
بشكؿًأساسيًفيًاإلقميـًاألفريقيً،ربماًتعكسًحقيقةًأنوًعمىًالرغـًمفًبقاءًمز ويدًمفً
األطفاؿ ًالمصابيف ًبالفيركس ًعمى ًقيد ًالحياة ًكبمكغيـ ًمرحمة ًالمراىقةً ،فإنيـ ًالً
يحصمكفًجميعانًعمىًالرعايةًكالدعـًالذمًيحتاجكفًإليوًليظمكاًينعمكفًبصحةًجيدةً،
كلمكقاية ًمف ًانتقاؿ ًالعدكل ًبالفيركسً .كفي ًأفريقيا ًجنكب ًالصحراءً ،ال ًيعمـ ًسكلً
ًَُ%مفًالشبابًكًُٓ%مفًالشاباتًبيفًُٓ ًكًِْ ًسنةًأنيـًمصابكفًبفيركسً
اإليدزً(منظمةًالصحةًالعالميةً.)ًَُِٗ،
كمفًبيفًالغاياتًالمحددةًلميدؼًالثالثًمفًأىداؼًالتنميةًالمستدامةًالخاصً
بالصحةً"كضعًنيايةًألكبئةًاإليدزًكالسؿًكالمبلرياًكمكافحةًااللتيابًالكبدمًالكبائيً
المعدية»ًاألخرلًبحمكؿًعاـًََِّ"ً.
كاألمراضًالمنقكلةًبالمياهًكاألمراضًالساريةً« ي
كبالنظرًإلىًالمعدالتًالمرتفعةًلحدكثًىذهًاألمراضًبيفًالشبابً،يتعيفًلبمكغًىذهً
الغايةًأفًيككفًالمراىقكفًىـًمحكرًالجيكدًالراميةًإلىًمكافحتياً.
ٖ -األمراض المعدية األخرى:
انخفضت ًكفيات ًالمراىقيف ًكاعاقتيـ ًبسبب ًالتطعيـ ًضد ًالحصبة ًانخفاضانً
كبي انرً ،بنسبة ًًَٗ %عمى ًسبيؿ ًالمثاؿ ًفي ًاإلقميـ ًاألفريقي ًبيف ًعامي ًًَََِ
كًًَُِِ،كيعكدًالفضؿًفيًذلؾًإلىًتحسُّفًالتطعيـًفيًمرحمةًالطفكلةً.لكفًالًيزاؿً
اإلسياؿ ًكعدكل ًالجياز ًالتنفسي ًالسفمي ًكالتياب ًالسحايا ًمف ًبيف ًاألسباب ًالعشرةً
األكلى ًالتي ًتكًدم ًبحياة ًالمراىقيف ًبيف ًَُ ًسنكات ًك ًُٗ ًسنة ً(منظمة ًالصحةً
العالميةً.)ًَُِْ،
ً
ً
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ٗ -الصحة النفسية:
االكتئابًىكًالسببًاألكؿًلئلصابةًبالمرضًكاإلعاقةًفيًأكساطًالمراىقيفً،فيً
حيفًيحؿًاالنتحارًفيًالمرتبةًالثالثةًبيفًأسبابًالكفاةً.كمفًالممكفًأفًيرتفعًخطرً
اإلصابةًبمشكبلتًالصحةًالنفسيةًبسببًالعنؼًكالفقرًكالشعكرًبعدـًالتقدير.
كيمكفًمساعدةًاألطفاؿًكالمراىقيفًفيًتعزيزًتمتُّعيـًبصحةًنفسيةًجيدةًعفً
طريؽ ًبناء ًمياراتيـ ًالحياتية ًكتقديـ ًالدعـ ًالنفسي ًكاالجتماعي ًإلييـ ًفي ًالمدارسً
كسائر ًالمؤسسات ًفي ًالمجتمعً .كمف ًالميـ ًأيضان ًأف ًتككف ًىناؾ ًبرامج ًتساعد ًفيً
تقكية ًالصبلت ًبيف ًالمراىقيف ًكأسرىـً .فإذا ًحدثت ًالمشكبلتً ،ينبغي ًالكشؼ ًعنياً
كمعالجتياًعمىًيدًأخصائييفًصحييفًأكفاءًييتمكفًبيذاًاألمرً.
ً
٘ -العنف:
العنؼًىكًأحدًاألسبابًالرئيسيةًلمكفاةًبيفًالمراىقيفً.كتشيرًالتقديراتًإلىًأفً

عزلًإلىًالعنؼً
ىناؾًَُٖ ًمراىقان
ًيمكتكفًكؿًيكـًبسببًالعنؼًبيفًاألشخاصً.كي ى
ي

حالة ً كفاة ًكاحدة ًمف ًكؿ ًثبلث ًكفيات ًتقع ًفي ًأكساط ًالمراىقيف ًالذككر ًبالبمدافً
ً،تتعرضًًَّ%تقريبان ًمفً
َّ
المنخفضةًكالمتكسطةًالدخؿًفيًإقميـًاألمريكتيفً.كعالميان

الفتياتًبيفًُٓ ًكًُٗ ًسنةًلمعنؼًمفًجانبًصديؽًلياً(منظمةًالصحةًالعالميةً،
َُِّ).

كمفًاألمكرًالتيًتساعدًعمىًالكقايةًمفًالعنؼًإقامةًعبلقاتًطيبةًبيفًاآلباءً

كاألطفاؿًفيًكقتًمبكرًمفًحياتيـً،كتقديـًالتدريبًعمىًمياراتًالحياةً،كالحدًمفً

تعاطي ً ًالكحكؿ ًكالحصكؿ ًعمى ًاألسمحة ًالنارية ًكاألسمحة ًالبيضاءً .كيمكف ًتقديـً

المساعدة ًفي ًالتعامؿ ًمع ًالعكاقب ًالجسدية ًكالنفسية ًالتي ًتنتج ًمف ًالعنؼ ًعمىً

المراىقيف ًكذلؾ ًبتقديـ ًالرعاية ًالفعالة ًالتي ًتيظ ًير ًالتعاطؼ ًمعيـً .كتقدـ ًالخدمةً

الصحيةًالمتميزةًليـً.
ً
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 -ٙالكحول والمخدرات:
ييمثِّؿ ًتعاطي ًالمراىقيف ًلمكحكؿ ًكالمخدرات ًمصدر ًقمؽ ًكبير ًفي ًالكثير ًمفً

البمدافً.إذًتقؿًمعوًالقدرةًعمىًضبطًالذاتًكتزيدًالسمككياتًالمحفكفةًبالمخاطرًمثؿً

ةً.كي ىعدًتعاطيًالكحكؿًسببان ًرئيسيان ًلئلصاباتً
االغتصابًالجنسيًأكًالقيادةًالمتيكر ي
بماًفيًذلؾًالناجمةًعفًحكادثًالطرؽًكالعنؼً،كالكفياتًالمبكرةً.كماًقدًيؤدمًأيضانً
إلىًمشكبلتًصحيةًفيًمراحؿًالحياةًالتاليةًكيؤثرًعمىًمتكسطًالعمرًالمتكقعً.
ً
 -ٚالغرق:
ًكيي ىعد ًالغرؽ ًأيضان ًأحد ًأسباب ًالكفاة ًفي ًأكساط ًالمراىقيفً ،ففي ًعاـ ًًَُِِ

مات ًغرقان ًََََٔ ًمراىؽ ًثمثاىـ ًمف ًالذككرً ،كما ًأنو ًفي ًاآلكنة ًاألخيرة ًزاد ًعددً
المكتىًمفًالمراىقيفًمفًالغرؽًبصكرةًمفزعةًمفًبيفًالمياجريفًغيرًالشرعييفًإلىً

الببلدًاألكركبيةًعبرًالبحرًاألبيضًالمت ًكسطًنتيجةًغرؽًالمراكبًالناقمةًليـًلتقمبً

األحكاؿًالجكيةًكاألعدادًالزائدةًعفًحمكلةًىذهًالناقبلتًالبحريةً.
ً
 -ٛسوء التغذية والسمنة وعدم ممارسة الرياضة:

يبمغًالكثيرًمفًالفتيافًكالفتياتًفيًالبمدافًالناميةًمرحمةًالمراىقةًكىـًيعانكفً

مفًنقصًالتغذيةً،مماًيجعميـًأكثر ً يعرضةًلئلصابةًبالمرضًكالكفاةًمبك انرً.كيزدادً
عددًالمراىقيفًالذيفًيعانكفًمفًالزيادةًفيًالكزفًأكًالسمنةًفيًكؿًمفًالبمدافًذاتً

ٍّ
تفعًعمىًحد ًسكاءً .كذلؾًنتيجةًسكءًالتغذيةًكتناكؿًالكجباتً
الدخؿًالمنخفضًكالمر
التيًانتشرتًمؤخراًبشكؿًكبيرًفيًالببلدًالنامية.
السريعةًغيرًالصحيةًك
ن

تشيرًبياناتًالمسكحًالمتاحةًإلىًأفًأقؿًمفًمراىؽًكاحدًبيفًكؿًْ ًمراىقيفً

كصى ًبيا ًلممارسة ًالنشاط ًالبدني ًً ًَٔ -دقيقة ًمفً
ًالم ى
يستكفكف ًالمبادئ ًالتكجييية ي
النشاطًالبدنيًالمتكسطًإلىًالشديدًكؿًيكـً(منظمةًالصحةًالعالميةً.)ًَُِٗ،
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كنتيجةًالعاداتًالغذائيةًغيرًالصحيةًالمنتشرةًبيفًالمراىقيفًفكثيرًمفًالفتيافً

كمبلتًالحديدًكحمضً
ك
الفتياتًيصابًباألنيمياًالناجمةًعفًعكزًالحديدً.كتساعدًم ِّ
ي
الفكليؾًعمىًتعزيزًصحةًالمراىقيفًكالمراىقاتًقبؿًأفًيغدكاًآباءًكأميات.

كي ىعد ًاتباع ًعادات ًصحية ًفي ًالغذاء ًكممارسة ًالرياضة ًفي ًىذا ًالعمر ًمفً
ي

األسس ًالبلزمة ًلمتمتُّع ًبصحة ًجيدة ًفي ًمرحمة ًالبمكغً .كمف ًالميـ ًأيضانً ،الحد ًمفً

تسكيؽًاألغذيةًالغنيةًبالدىكفًالمشبعةًكالدىكفًالميدرجةًكالسكرياتًالحرةًأكًالممحً،

كتكفيرًاألغذيةًالصحيةًكاتاحةًالفرصًلممارسةًالنشاطًالبدنيً.
 -ٜالتدخين:

بدأت ًالغالبية ًالعظمى ًفي ًالتدخيف ًعندما ًكانكا ًصغارً .كمف ًاألىمية ًالبالغةً

ظرًبيعًالسجائرًإلىًالقيصَّرًكزيادةًأسعارًىذهًالمنتجاتًمفًخبلؿًرفعًالضرائبً،
حٍ
كفرض ًحظر ًعمى ًاإلعبلف ًعنياً ،كضماف ًتكافر ًبيئات ًخالية ًمف ًالتدخيفً .كعمىً

الصعيدًالعالميً،يتعاطىًكاحدًعمىًاألقؿًمفًبيفًَُ ًمراىقيفًصغارً(بيفًُّ ًكً

ًُٓسنة)ًالسجائرً،غيرًأفًىناؾًمناطؽًيرتفعًفيياًىذاًالرقـًكثي انرً.كيبدكًأفًتدخيفً
السجائرًيتناقصًفيًأكساطًصغارًالمراىقيفًفيًبعضًالبمدافًذاتًالدخؿًالمرتفعً

كقدًانتشرتًمؤخراًفيًالعديدًمفًالبمدافًالناميةً
(منظمة الصحة العالميةً .)ٕٕٓٓ،
ن

كالمتقدمةًالتدخيفًعفًطريؽًقنينةًالمياهًكالتيًتعرؼًبالشيشةًأكًً،Water Pipeأكً
السجائرًاإللكتركنيةًبيفًالذككرًكاإلناثً.كقدًأشارتًتقاريرًالصحةًالعالميةًإلىًأفً

ةًكبذلؾًيككفًالضررًالناتجًعنياًبالغاًكالبدً
تدخيفًالشيشةًالكاحدةًيعادؿًمائةًسيجار
ن
مفًاإلقبلعًعفًىذهًالممارساتًالضارةًبيفًالمراىقيفًكالشباب.
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رعاية المسنين
معًتحسفًمستكلًالخدماتًالصحيةًيزدادًتكقعًالحياةًكتزدادًنسبةًكبارًالسفً
فيًاليرـًالسكانيً،كلذلؾًفإفًالدكؿًتعطيًأىميةًكبرلًلرعايةًالمسنيفً،كخاصةًفيً
البمداف ًذات ًالدخؿ ًالمرتفعً ً .كرعاية ًالمسنيف ًتعني ًتكفير ًالمتطمبات ًكاالحتياجاتً
الخاصة ًلممكاطنيف ًمف ًكبار ًالسف ًكالتي ًتشمؿ ًالرعاية ًالصحية ًلممسنيف ًمثؿً
المساعدةًالمعيشيةً،كالرعايةًاليكميةً،كالرعايةًطكيمةًاألجؿً،كالرعايةًالمنزليةً.
كرعاية ًالمسنيف ًتؤكد ًعمى ًالمتطمبات ًاالجتماعية ًكالشخصية ًلممكاطنيف ًمفً
كبار ًالسفً ،الذيف ًيحتاجكف ًإلى ًبعض ًالمساعدة ًفي ًأداء ًاألنشطة ًاليكمية ًكالعنايةً
بالصحةً ،حتى ًتحفظ ًلممسنيف ًكرامتيـً .كمف ًالجدير ًبالذكر ًأف ًالعديد ًمف ًخدماتً
رعايةًالمسنيفًحكؿًالعالـًتتـًبشكؿًتطكعيًغيرًمدفكعًاألجرً.
كيتـًالتمييزًعمكماًبيفًالرعايةًالطبيةًكغيرًالطبيةً،بأفًالرعايةًغيرًالطبيةً
ن
تتـًعفًطريؽًأشخاصًغيرًمتخصصيفًفيًمجاؿًالطبً.
ً
تشجيع الستقالل فى مجال الرعاية الذاتيةً:
إف ًتشجيع ًاالستقبلؿ ًفي ًمجاؿ ًالرعاية ًالذاتية ًيكفر ًلكبار ًالسف ًالقدرة ًعمىً
االعتماد ًعمى ًأنفسيـ ًلفترة ًأطكؿً ،كما ًأنو ًيكفر ًليـ ًشعك انر ًإيجابيان ًعندما ًينجزكفً
ميمة ًما ًبدكف ًمساعدةً .كلذلؾ ًيجب ًتكفير ًبيئة ًمبلئمة ًلمساعدتيـ ًعمى ًالقياـً
بأنشطتيـًاليكميةًمثؿًتكفيرًأماكفًخاصةًبيـًلتسمؽًالمرتفعاتًفيًالشارعًكالمصالحً
الحككمية ًكالشركات ًكاألندية ًكالمسكف ًكمساعدتيـ ًعمى ًاستخداـ ًاألجيزة ًالمساعدةً
مثؿًالكراسيًالمتحركةًفيًتنقبلتيـًفيًالمنزؿًكالشارعًدكفًألًمعاناةًكماًنكفرًليـً
سبؿًاالنتقاؿ ًفيًالمكاصبلتًكدخكؿًاألماكفًالعامةًكالترفيييةًبأسعارًزىيدةًتتناسبً
معًدخكليـًالمتكاضعةًً.
كتقديـ ًالمعمكمات ًلكبار ًالسف ًحكؿ ًمدل ًأىمية ًاالستقبلؿ ًفي ًرعاية ًأنفسيـ؛ً
كيتاح ًليـ ًمعرفة ًفائدة ًأداء ًالرعاية ًالذاتية ًبشكؿ ًمستقؿ ًدكف ًالحاجة ًإلى ًأحد؛ ًإذً
تمكف ًكبار ًالسف ًمف ًالقياـ ًبأنشطتيـ ًلمرعاية ًبأنفسيـً ،أك ًحتى ًإذا ًاحتاجكا ًإلىً
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اإلشراؼ؛ًفإفًتشجيعيـًعمىًجيكدىـًفيًالحفاظًعمىًاستقئللىتيـًيكفرًليـًالشعكرً
باإلنجازًكالقدرةًعمىًمكاصمةًاالعتمادًعمىًأنفسيـًلفترةًأطكؿً.
كنظ انر ًألف ًبعض ًكبار ًالسف ًالمعرضيف ًلمخطر ًقد ًيحتاجكف ًلممساعدة ًلمقياـً
بأنشطتيـًاليكميةًفإنيـًيفقدكفًاستقبلليـًفيًمياـًالرعايةًالذاتيةً،حيثًإفًالسمككياتً
الشخصيةًالمتبعةًيتـًتعزيزىاًبكاسطةًمقدميًالرعايةً.كمفًالميـًلمقدميًالرعايةًأفً
يتأكدكاًمفًكضعًالتدابيرًالبلزمةًلمقياـًبكظيفتيـًعمىًخيرًكجوً،بدالنًمفًأفًيتسببكاً
فيًتدىكرًحالةًالمسنيفًالذيفًيعانكفًمفًقيكدًجسديةً.
كعمى ًمقدمي ًالرعاية ًأف ًيدرككا ًالحاالت ًكالسمككيات ًالتي ًتتسبب ًفي ًجعؿً
كبار ًالسف ًمتكاكميف ًكمعتمديف ًعمى ًاآلخريفً ،كعندئذ ًالبد ًأف ًيتأكدكا ًعمى ًقدرً
اإلمكافًمفًالمحافظةًعمىًاستقبلؿًالمسنيفًفيًمثؿًىذهًالحاالتًً.
الرعاية الصحية:
تدىكر ًالقدرة ًعمى ًالحركة ًمصدر ًقمؽ ًكبير ًيداىـ ًكبار ًالسف ًحيث ًيفقدكفً
القدرةًعمىًالمشيً،كصعكدًالدرجً،كيصبحكفًعاجزيفًتمامانً.
كقد ًيؤدم ًذلؾ ًإلى ًحدكث ًجمطات ًباألكعية ًالدمكية ًلمساقيفً ،كفي ًمثؿ ًىذهً
الحاالت ًالبد ًمف ًالفحص ًالطبي ًالدقيؽ ًكتشخيص ًسبب ًعدـ ًالقدرة ًعمى ًالحركةً
كتقديـًالمساعدةًالطبيةًالبلزمةًفيًمثؿًىذهًالحاالتًً.
كمفًاألسبابًالصحيةًالميمةًلتدىكرًصحةًالمسنيفًالنقصًفيًعناصرًالدـً
المختمفة ًمثؿ ًالصكديكـ ًكالكالسيكـ ًكالحديد ًالذم ًقد ًيؤدم ًإلى ًزيادة ًنسبة ًحدكثً
الكسكر ًكفقر ًالدـ ًكسكء ًالتغذية ًكالجفاؼ ًكالنزالت ًالشعبية ًكااللتياب ًالرئكم ًأكً
ا إلصابة ًبأكراـ ًخبيثة ًكذلؾ ًيحتـ ًالرعاية ًالصحية ًالمستدامة ًكالكشؼ ًالطبي ًبصفةً
دكريةًعمىًكبارًالمسنيفًحتىًيمكفًالكشؼًالمبكرًعفًىذهًاألمراضًكمعالجتياًقبؿً
استفحاؿ ًالمرض ًكتكفير ًكسائؿ ًالعبلج ًبالمجاف ًأك ًبتكمفة ًقميمة ًعمى ًاألقؿً.
كتعتبرالعائمة ًمف ًأىـ ًمقدمي ًالرعاية ًلكبار ًالسف ًفي ًكثير ًمف ًاألحكاؿ ًحيث ًيككفً
ًكغالبا ًما ًتككف ًاالبنة ًأك ًاالبف ًأك ًالحفيد ًأكً
مقدمك ًالرعاية ًمف ًأعضاء ًعائبلتيـ،
ن
الحفيدةًأكًأحدًاألقرباءًأكًاألصدقاءًالمقربيفً.
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رعاية ذوي الحتياجات الخاصة
ًالخاصة ًتيًؤثٌيرً
ًيعاني ًمنيا ًذكك ًاالحتياجات
تكجد ًمجمكعةه ًمف
ٌ
ي
ًالتحديات ًالتي ي
ٌ
و
عيفًلمعنايةًبيـً،
عمىًحياتيـًكعمىًحياةًعائبلتيـ؛ًألن
ٌ
ًم ٌ
ي
ياًتحتاج ًإلىًاستخداـًنمط ي
ً
ً
ًمعًالبيئةًالمحيطةًبيـً.
اجيكفًالعديدًم ىفًالصُّعكباتًفيًالتٌأقمـ
مماًقدًيجعميـًيك
ٌ
ي

كيكاجو ًذكك ًاالحتياجات ًالخاصة ًفي ًالمجتمع ًتحديات ًسمككية ًمف ًالمجتمعً
و
عفًمجمكعة ًمفًالسمككياتًغيرًالطبيعيةًالتيًتيؤثٌير ًعمىً
المحيطًبيـً،كىيًعبارًةه ً
و
عاناتيـًمفًخمؿ ًبكظائؼًاإلدراؾً
ىـًبسببًم
ذكمًاالحتياجاتًالخاصةً،كتؤذمًشعكر
ٌ
ي
ً
العامةً،أكًفقدًعضكًأكًبعضًعضكًمفًأجسادىـًكالذمًيؤدمًإلىًمنعيـًمفًالتٌأقمـً
ٌ
و
معًالحياةًبطريقةًصحيحةً.
وىناك أنماط مختمفة من اإلعاقة:
العقمية:
الصحة
ُ.
ّ
ّ
ً
ًالخاصةً ،كتتراك يح ًبيفً
ًلعقؿ ًذكم ًاالحتياجات
ًالصحية
ًقياس ًلمحالة
كىي
ٌ
ه
ٌ
ً
ًباإلصابة ًبإحدلً
ًالعقمية
ًالصحة
الصعبة؛ ًكعادةن ًترتبطي
ٌ
ٌ
الحاالت ًالبسيطة ًك ٌ
و
ًخاص وةً
ًحاالت
ًالمتبلزمات؛ ًكىي ًعبارةه ًعف
ًي ي
االضطرابات ًالتي ي
ٌ
ًم ٌ
سمى ي
طمؽ ًعمييا ي
ص ًمنياًعفًطريؽً
كلد ًمعًالطٌف
ُّ
ؿًكتستمر ًأغمبياًمدلًالحياةً،كأيضان
تي ي
ًقدًيتـ ًالتخمٌ ي
ي
ًعبلجات ًدكائية ًكتأىيمية ًم و
و
ًالمتبلزماتً :متبلزمة ًداكفً،
تكفير
ٌ ي ٌ
ٌ
عينةً ،كمف ًأىـ ًىذه ي
كاالكتئابًكالقمؽً،كنكباتًالغضبًالشديدً،كغيرىاً.
ً
ِ .ال ّنموًً:
حتياجاتًالخاصةً،
كىيًمجمكعةه ًمفًالقضاياًالتيًتكاجوًاألطفاؿًمفًذكمًاال
ٌ
و
ًعقميانً ،أكً
ًالنمك
اء ًأكاف ًىذا
كتجعميـ ًغير ًقادريف ًعمى ٌ
ٌ
ًالنمك ًبشكؿ ًصحيحً ،سك ن
ٌ
و
ً
ًالتطكرً
ًعبلمات ًعمى
ًأم
ًالجسدم ًعندىـً ،كلكف
ًالنمك
جسديا؛ ًإذ
ُّ
ًيستمر ٌ
ن
ًبغياب ٌ
ٌ
ٌ
و
و
و
ًتختمؼ ًعف ًالمرحمة ًالعمرٌيةً
ًجسدية
ًيعيشكف ًفي ًمرحمة ًعمرٌية
ًمما ًيجعميـ
ي
ٌ
ى
العقميٌ ،
ٌ
قميةًً.
الع ٌ
ً
ً
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ّ .الصحة الجسدية:
كىىًالتيًتؤدمًإلىًعدـًقدرتيـًعمىًالقياـًبكاجباتيـًكأعماليـًعمىًأكمؿًكجوً
أك ًالتعامؿ ًمع ًاآلخريف ًبصكرة ًمرضية ًكالتفاعؿ ًمعيـ ًبشكؿ ًطبيعي ًمثؿ ًاإلصابةً
بفقدًالبصرًأكًالسمعًأكًفقدًعضكًأكًجزءًمفًعضكًمفًالجسدًيعكؽًالمصابًعفً
القياـًبكظائفوًالطبيعيةً.
ُمشكالت التّعميم والتعمُّمً:
ً
ًالخاصةً
ًالتحديات ًالتي ًتكاجو ًذكم ًاالحتياجات
ًأصعب ًأنكاع
كىي ًمف
ٌ
ٌ
ًالمناسبة ًلمتٌعامؿ ًمعيـ ًمن يذ ًمرحمةً
كعائبلتيـ؛ ًبسبب ًقمٌة ًالخبرة ًالكافية ًحكؿ ًالطٌرؽ ي
مًإلىًتطكرىاًبسببً
ؤد
ارًالحالةًالخاص
فكلةًكينتج ًعفًذلؾًاستمر
الطٌ
ةًمعيـً،كقدًي ٌ
ي
ي
ٌ
ٌ
ًيجب ُّ
ًكمحاكلةً
ًأنو ًمشكمةه
التٌعامؿ ًمع ًالطٌفؿ ًعمى ٌ
ي
ًتجنبيا ًبدالن ًمف ًالتٌعامؿ ًمعيا ي
و
ًالص ً
ًألم ًنكوع ًمفً
البحث ًعف
ًي ي
ًحمكؿ ًليا؛ ًكلذلؾ ي
عب ًتعميميـً ،أك ًتمقينيـ ٌ
صبح ًمف ٌ
أنكاعًالمعارؼًمعًمركرًالكقتً.
تأىيل ذوي الحتياجات الخاصة:

ً
ساعدة ًك ٌؿً
ًم
ىك ًتأىيميـ ًعمى ًمجمكعة ًمف ًالطُّرؽ ً
ًالم ى
ستخدمة ًفي ي
ًكالكسائؿ ي
و
ًحاالت ًخاصةً ،عف ًطريؽ ًمساعدتيـ ًعمى ًالتٌ ً
أقمـ ًمعً
ًيعانكف ًمف
األفراد ًالذيف ي
ٌ
ي
المجتمعًالمحيطًبيـً،مفًخبلؿًدمجيـًمعًالبيئةًالتيًيكجدكفًفيياً،كمساعدةًأفرادً
ي
ً
ًكيفية ًالتٌعامؿ ًمعيـً ،ككذلؾ ًتثقيؼ ًالمجتمع ًعمى ًحسف ًمعاممةً
ًفيـ
ًعمى
عائبلتيـ
ٌ
ذكمًاالحتياجاتًالخاصةًكعدـًالسخريةًمنيـًأكًاإلقبلؿًمفًشأنيـًً.
ساعد عمى تأىيميم منيا:
وىناك
العديد من الوسائل التي تُ ُ
ُ

ةًلذكمًاالحتياجاتًالخاصة؛ًمفًخبلؿً
التأىيمي
عايةًالصحيةًك
ًخدماتًالر
تكفير
ًأ.
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ي
االستعانةًبالمراكزًالمتخصصةًفيًتعميميـًكتأىيميـًليصبحكاًقادريفًعمىًالتٌ ً
أقمـً
ي
ي ٌ
معًالمجتمعً.
ي
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ًالخاصةً ،كخصكصانً
ساعد ًفي ًتدارؾ ًالحاجة
التدخؿ
ًب.
ٌ
ًي ي
ًالمب ٌكر ًالذم ي
ٌ
ًالعبلجي ي
ٌ
و
سيـًفيًالكصكؿًإلىًحمكؿ ًجذرٌيةًلياًعفً
اًي
ةًأكًالنفسي
العقمي
ٌ
ٌ
ةًأكًالجسديةً،مم ي
ٌ
ً
ًمفًذكمًاالحتياجاتًالخاصة.
خصصةًلؤلطفاؿ
طر
ٌ
يؽًاالستعانةًبالحضاناتًالم ٌ
ي
ةًمعًالصفكؼًالعادية؛ًمفً
ًاالحتياجاتًالخاص
ًاألطفاؿًذكم
ًج .العم يؿ ًعمىًدم ًج
ٌ
ٌ
ٌ
ًتعميميان ًعمى ًالتٌ ً
ًالخاصةً ،كالعمؿ ًعمى ًتطكيرً
أقمـ ًمع ًحالتيـ
ًمساعدتيـ
ٌ
ٌ
أجؿ ي
يقةًم و
و
ً
ناسبةًلبلحتياجات.
قدر
ٌ
اتيـًاألساسيةًفيًفيـًالمعارؼًاألكلىًبطر ي
ًد .حسفًمعاممةًاألسرةًكالمجتمعًلذكمًاالحتياجاتًالخاصةًكالتعامؿًمعيـًبكامؿً
االحتراـ ًكالمكدة ًكعدـ ًاإليماء ًإلييـ ًمف ًقريب ًأك ًمف ًبعيد ًبغرابة ًحالتيـ ًأكً
االنتقاصًمفًشأنيـًأكًالرثاءًلحالتيـ.
ًق .إدماج ًذكم ًاالحتياجات ًالخاصة ًفي ًسكؽ ًالعمؿ ًكتكميفيـ ًباألعماؿ ًالتيً
يقةًمرضية.
تناسبًقدراتيـًحتىًيستطيعكاًأفًيؤدكىاًبطر ي
ًأيضا ًكىنا ًيمعب ًالطبيب ًدك ار ًميما ًفي ًجممةً
ًك .اإلعاقة ًقد ًتككف ًمشكمة ًطبية ن
التدابير ًالعديدةً ،كاليادفة ًإلى ًالتخفيؼ ًمف ًمعاناة ًالمعكؽ ًفي ًمراحؿ ًحياتوً
المختمفةًكمساعدتوًكدعمو؛ًبؿًكدفعوًإلىًاألماـًلتذليؿًالصعكباتًالكبيرةًالتيً
يكاجييا ًفي ًمسيرة ًحياتوًً ً .إف ًذكم ًالحاجات ًالخاصة ًفي ًحاجة ًماسة ًإلىً
عنايةًصحيةًفائقةً،كمتابعةًمستمرةًمفًقبؿًفريؽًطبيًمتخصصً،يتمتعًبخبرةً
جيدةًفيًىذاًالمجاؿً.كعمىًاألىؿًفيًىذهًالحاالتًمتابعةًأبنائيـًجيدانً،كاتباعً
كافة ًاإلرشادات ًالطبية ًبدقة ًكاببلغ ًالمدرسة ًبكافة ًالتكصيات ًالتي ًيشير ًبياً
الطبيبًالمختصً،كبالمقابؿًعمىًالمشرفيفًفيًالمدرسةًالتقيدًبيذهًاإلرشاداتً،
كمراعاةًحاالتًىؤالءًالطبلبًفيًكافةًاألنشطةًالمدرسيةً.
ككذلؾ ًفإنو ًمف ًالميـ ًتجنب ًحدكث ًحاالت ًاإلعاقة ًعمى ًقدر ًاإلمكاف ًكذلؾً
بالتثقيؼًالصحيًألمياتًالمستقبؿًكالسيداتًالحكامؿًكالمجتمعًبأىميةًالتكعيةًبفترةً
الحمؿً،كالمخاطرًالكبيرةًالتيًتيددًصحةًالجنيفًكقدًتؤدمًإلىًحدكثًإعاقةًلمطفؿً
عند ًكالدتو ًمثؿً :تعاطي ًبعض ًاألدكية ًكخاصة ًاألدكية ًالكيميائيةً ،أك ًالتعرضً
لؤلشعةً ،أك ًاإلصابة ًببعض ًاألمراضً ،كالحصبة ًاأللمانية،أك ًداء ًالمقكساتً
(التككسكببلزمكزيس) ًأك ًعدـ ًتطعيـ ًاألطفاؿ ًعقب ًالكالدة ًمثؿ ًالتطعيـ ًضد ًشمؿً
األطفاؿً.
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كلذلؾ ًفإف ًالمشكرة ًكالفحص ًالطبي ًلمشباب ًالمقبميف ًعمى ًالزكاج ًمف ًاألمكرً
الميمةًالتيًيجبًتعميمياًليككنكاًعمىًدرايةًكيؼًيتـًالحمؿًكالكالدةًبحالةًآمنةًلؤلـً
كيكلدًطفؿًسميـًالًيعانيًمفًمعكقاتًتنغصًحياتوًكتسببًلوًفيًالمستقبؿًمشكبلتً
اجتماعيةًكنفسيةًكصحيةًكاقتصاديةًً.
المراجع:
ُ.
ِ.
ّ.

ْ.

ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.
.8

.11

إبراىيـ ًعباس ًالزىيرل ًً ،تربية ًالمعاقيف ًكالمكىكبيف ًكنظـ ًتعميميـ ً– ًاطارً
فمسفىًك--خبراتًعالميةًً،دارًالفكرًالعربىً.
أحمد ًمحمد ًالزعبي ًً ،التربية ًالخاصة ًلممكىكبيف ًكالمعكقيف ًكسبؿ ًرعايتيـً
كارشادىـًً،طًًًٓ،دارًالفكرًبدمشؽً،سكرياً.
أحمدًمحمد ًغانـًً ،تطكيرًإدارة ًالخدماتًالتربكيةًلذكمًاالحتياجاتًالخاصةً
فيًضكءًالفكرًالمنظكمي"ً،مجمةًالتربيةًكالتنميةً،المكتبًاالستشارمًلمخدماتً
التربكيةً،السنةً(ٓٓ)ًالعدد (ٗ)ً.
استراتيجيات ًمستحدثة ًفي ًبرامج ًرعاية ًكتأىيؿ ًاالطفاؿ ًذكم ًاالحتياجاتً
التنميةً ًدًً.عثمافًلبيبً–ًعدد(ِ)ً،
ٌ
الخاصةًً -اجًً.منشكرًبمجمةًالطفكلةًك
ينايرً(ََُِـ)ً.
االعاقةًالحركيةًكالحسيةًً،سعيدًحسنيً،العزةًطًًًُ،مطبعةًاألرز)ً،األردفًً،
َََِـ ً.)ًٖ-
الريماكم ً،محمد ًعكدة ً(ََِّ)ً :عمـ ًنفس ًالنمكً ،الطفكلة ًكالمراىقة ً،عمافً،
دارًالميسرةًلمنشرًكالتكزيعًكالطباعة .
الزرادً ،فيصؿ ًمحمد ًخير ً(ََِْ)ً :مشكبلت ًالمراىقة ًكالشباب ًفي ًالكطفً
العربيً،بيركتًً،طًًِ،دارًالنفائسًلمطباعةًكالنشرًكالتكزيع.
د.أمجد ًأكزمً :المراىؽ ًكالعبلقات ًالمدرسيةً ،مطبعة ًالنجاح ًالجديدةً ،الدارً
البيضاءً،المغربً،الطبعةًالثالثةًُُُٗـ.
ًكآخركفً :عمـ ًنفس ًالعاـ ً(القاىرهً :مكتبوً
عبد ًالحميـ ًمحمكد ًالسيد ً
غريب.)َُٗٗ،
محمدًصادؽًصبكرً:المسنكفًبيفًالصحوًكالمرضً(القاىرهً:دارًالشركؽً،
طُ.)ًَََِ،
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 .11مدحت ًأبك ًالنصرً :اإلعاقة ًاالجتماعية ً"المفيكـ ًكاألنكاع ًكبرامج ًالرعاية"ً
(القاىرهً:مجمكعوًالنيؿًالعربية.)ََِْ،
 .12معتصـًً-ميمكنيًً،بدرةًكميمكنيً،مصطفىً(ََُِ)ًً:سيككلكجيةًالنمكًفيً
الطفكلةًكالمراىقةًً.بفًعكنكفً،الجزائرًً،ديكافًالمطبكعاتًالجامعية
ُّ .معتصـ ً– ًميمكنيً ،بدرة ً(َُُِ)ً :االضطرابات ًالنفسية ًكالعقمية ًعند ًالطفؿً
كالمراىؽًً،طّ،الجزائرًً،ديكافًالمطبكعاتًالجامعيةً.
ُْ .منظمةًالصحةًالعالميةً(ََِِ)ً:فىًاليكـًالعالمىًلبلمتناعًعفًالتدخيفًلسنةً
ََِِ.
ُٓ .منظمةًالصحةًالعالميةً(َُِٗ)ً:كفياتًاألمكمة.
ُٔ .منظمة ًالصحة ًالعالمية ً(َُِٗ)ً :فيركس ًالعكز ًالمناعى ًالبشرلً :مف ًكباءً
مدمرًإلىًمرضًمزمفًيتيسرًتدبيرهًالعبلجى.
ُٕ .منظمةًالصحةًالعالميةً(َُِٗ)ً:النشاطًالبدنىًًكالشباب.
ُٖ .منظمةًالصحةًالعالميةً(َُِْ)ً:منظمةًالصحةًالعالميةًتدعكًإلىًاالىتماـً
بصحةًالمراىقيف.
ُٗ .منظمةًالصحةًالعالميةً(َُِّ)ً:العنؼًضدًالمرأةً،قطاعًالصحةًيردً،الرقـً
المرجعىً
WHO/NMH/VIB/PVL/B.1
 .21دًنصرًخميؿًعمرافًكآخركفً:الممارسةًالعامةًلمخدمةًاالجتماعيةًفيًمجاؿً
رعاية ًالمسنيف ً(جامعو ًحمكاف ًً -كمية ًالخدمة ًاالجتماعية ًً -قسـ ًمجاالتً
الخدمةًاالجتماعية)ً.
 .21جميؿً،إخبلصً:)ََِٗ(ً،رعايةًكبارًالسفً،مكتبةًجامعةًبيرزيت ً.
ِِ .خميؿً،عرفاتً(ََِِ)ً:الشيخكخةًأسبابياًكمضاعفاتياً،ككالةًالمطبكعاتً،
الككيت ًًًْ.
ِّ .سميمافً،سناءً:)ََِٔ(،مرحمةًالشيخكخةًكحياةًالمسنيفًبيفًاآلماؿًكاآلالـً،
الطبعةًاألكلىً،دارًالمعرفةًالجامعيةً،القاىرةً.
ِْ .الغزاكمً ،فيميً :)ََِِ(ً ،المدخؿ ًإلى ًعمـ ًاالجتماعً ،دار ًالشركؽ ًلمنشرً
كالتكزيعً،القاىرةً.
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ِٓ .فيميً ،محمدً :)ُٗٗٓ(ً ،الرعاية ًاالجتماعية ًلكبار ًالسفً ،دار ًالمعرفةً
الجامعيةً،اإلسكندرية.
ِٔ .ىبلؿًً،راكيةًكشتاًً ،أحمدً(ََِٔ)ً:حاجاتًالمراىقيفًالثقافيةًكاإلعبلميةًً.
اإلسكندريةً،مركزًاإلسكندريةًلمكتابً.
ِٕ .كاطسكفً ،ركبرت ًً ،ليند ًجريفً ،ىنرم ًكبلم ً(ََِْ)ً :سيككلكجية ًالطفؿً
كالمراىؽً،ترجمةًدالياًعزتًمؤمفً،مراجعةًمحمدًعزتًمؤمفً.مصرً،مكتبةً
مدبكليً،الرياضً،السعكديةً،دارًالفكرًالجامعيً.
ِٖ .يحيىًمرسيًعيدًبدرً:المسنكفًفيًعالـًكمتغيرً-مقدمةًفيًعمةًالشيخكخةً
(اإلسكندريةً:دارًالكفاءً،طُ.)ًََِٕ،
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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المبحث الثامن
الرعاية الصحية لمسكان فى مناطق النزوح والصراعات المسمحة
ً
تعتبرًالصراعاتًالمسمحةًكالككارثًالطبيعيةًفيًبدايةًالقرفًالػًُِ ًأحد ًأكبرً
األسبابًكراءًحركةًاليجرةًكنزكحًالشعكبًفقدًذكرتًككالةًاألمـًالمتحدةًلبلجئيفًأفً
عدد ًاألشخاص ًالذيف ًاضطركا ًلمخركج ًمف ًديارىـ ًبسبب ًالصراعات ًالمسمحةً
كالحركبًاألىميةًفيًالعالـًيصؿًإلىًًٖ َٕ.مميكفًشخصًفيًعاـًَُِٗ ًكشمؿً
العددًالبلجئيفًكممتمسيًالمجكءًكاألشخاصًالذيفًاقتمعكاًمفًبمدانيـً.
فالصراعات ًالمسمحة ًكالحركب ًاألىمية ًتؤدم ًإلى ًنزكح ًالناس ًمف ًبيكتيـً
كمكطنيـ ًاألصمي ًلتفادم ًالقتؿ ًكاإلصابة ًكاليركب ًمف ًالدمار ًالذل ًتسببو ًالقكاتً
المتصارعة ًإلى ًأماكف ًأكثر ًأمنان ًمتجمعيف ًإما ًفي ًمخيمات ًلبلجئيف ًالمؤقتة ًأكً
معسكرات ًإيكاء ًمعدة ًمف ًبعض ًالمنظمات ًاإلنسانية ًكالجمعيات ًالدكلية ًالمانحةً
لممساعداتً ،تمؾ ًالمخيمات ًكىذه ًالمعسكرات ًتككف ًعادة ًمزدحمة ًكقد ًال ًتتكفر ًبياً
المياه ًالنظيفة ًكخاصة ًخدمات ًالصحة ًاإلنجابية ًالكافية ًلمنازحيف ًكأحيانا ًتنعدـ ًبياً
الخدمات ًالجيدة ًلمصرؼ ًالصحي ًكالعناية ًالطبيةً ،األمر ًالذم ًيجعؿ ًالنازحيفً
يتعرضكفًلنكاقؿًالمرضًخبلؿًفترةًالطكارمءً.كخبلؿًىذهًالمرحمةًيتعرضًالنازخكفً
لئلصابة ًباألمراض ًالمعدية كتزداد ًنسبة ًالكفيات ًبينيـ ًكخاصة ًكفيات ًاألمياتً
كاألطفاؿ ًكما ًيزداد ًالعنؼ ًضد ًالمرأة ًكاألطفاؿ ًكالتحرش ًالجنسي ًكالحمؿ ًغيرً
المرغكب ًفيو ًكاإلجياض ًغير ًاآلمف ًكالممارسات ًالضارة ًمثؿ ًختاف ًاإلناث ًكحمؿً
المراىقاتًبسببًانييارًالنظاـًالصحيًالذل ًكافًمعمكالن ًبوًفيًفترةًالسمـً،كىركبً
الطكاقـًالطبيةًالمدربةًكفشؿًبرامجًالتحكـًفيًالعدكمًكالمرضًكتدميرًالبنيةًالتحتيةً،
ككمماًقمتًكفاءةًالنظاـًالصحيًفيًالبمدافًالمستقبمةًلممياجريف ًكمماًزادتًخطكرةً
ًأمسً
ىذه ًالمضاعفات ًالصحيةً ،كلذلؾ ًفإف ًىذه ًالبمداف ًالمستقبمة ًلممياجريف ًفي ٌ
الحاجةًلتقديـًمعكناتًصحيةًعاجمةًمفًالمنظماتًالدكليةًكالببلدًالمانحةًلممياجريفً
إليياًحياةًكريمةًكمستكلًصحيًمقبكؿً.
ككثيراًماًتككفًنظـًمراقبةًتفشيًاألمراضًضعيفةًفيًحاالتًالنزاعًالمسمحً،
فيترتب ًعمى ًذلؾ ًالتأخير ًفي ًالكشؼ ًعف ًاألكبئة ًنتيجة ًلتأخر ًالمختبرات ًفي ًأخذً
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العينات ًكانعداـ ًالخبرة ًفي ًجمعيا ًكسرعة ًالتأكد ًمف ًالميكركبات ًالمسببة ًلتمؾً
اإلصاباتًً.
كقدًتعرقؿًالنزاعاتًالتحقؽًمف ًتفشيًالمرضًكتنفيذًتدابيرًالرقابةًالمناسبةً،
كتعكؽ ًالكصكؿ ًإلى ًالسكاف ًألخذ ًعينات ًلمتشخيص ًالمبكر ًلمختمؼ ًاألكبئة ًكماً
تعكؽًالنزاعاتًالمسمحةًفيًكثيرًمفًاألحيافًكصكؿًالمعكناتًالطبيةًكاإلنسانيةًإلىً
مناطؽًالنزاعًمماًيزيدًالحالةًسكءانًً.
إفًبعضًاألمراضًالمعديةًظيرتًمفًجديدًبسببًانخفاضًالتغطيةًبالمقاحاتً
مثؿ ًمرض ًفيركس ًشمؿ ًاألطفاؿ ًفي ًالبمداف ًالمتأثرة ًبالنزاعات ًكما ًحدث ًفيً
الصكماؿًكفيًدارفكرًبالسكدافً،كالصكماؿًالتيًكانتًخاليةًمفًمرضًشمؿًاألطفاؿً
لكجكدًحمبلتًتحصيفًمستمرةً،كلكفًفيًسنةًًََِٔكبسببًالنزاعاتًأصبحتًًُْ
فكرًالتيًس ًجمتًبياًالحالةًاأل ًكليًفيً
منطقةًمفًأصؿًًًُٗمتأثرةًبالمرضً،كفيًدار
ي
عاـ ًََُِ ًكبحمكؿ ًعاـ ًََِٓ ًتـ ًتأكيد ًَُٓ ًحالةًفي ًُٕ ًكالية ًمف ًأصؿ ًًِٔ
كالية ًفي ًالسكدافً ،كلـ ًيمكف ًاستئصاؿ ًالمرض ًنيائيا ًحتى ًاآلف ًمف ًبعض ًالبمدافً
مثؿًباكستافًكأفغانستافًبسببًالنزاعاتًالمسمحة.
كما ًتيسيـ ًالنزاعات ًالمسمحة ًفي ًتطكير ًمقاكمة ًالجراثيـ ًكالميكركبات ًلؤلدكيةً
المعركفة ًبفاعميتيا ًنتيجة ًألخذ ًالجرعات ًغير ًالكافية ًأك ًاألدكية ًالمصنعة ًتحتً
معاييرًغيرًمقبكلةًفيًمناطؽًالنزاع.
كأخي انرً ،ال ًمجاؿ ًلمشؾ ًبأف ًالحركب ًاألىمية ًكالنزاعات ًالمسمحة ًتسبب ًخمبلنً
كامبلن ًفيًالمنظكمةًالصحيةًكتيسيـًفيًإيجادًميكركباتًمعديةًكأكبئةًكانتشارىا ًبيفً
النازحيف ًكيمثؿ ًالكشؼ ًعف ًاألمراض ًالمعدية ًالناشئةًفي ًحاالت ًالصراع ًكاحتكائياً
كمراقبتيا ًتحديات ًرئيسية ًبسبب ًعكامؿ ًالخطر ًالمتعددة ًالتي ًتعزز ًانتقاؿ ًاألمراضً
كتعكؽًالسيطرةًعميياً.
ليذا ًكاف ًتشجيع ًالمنظمات ًالدكلية ًالمعنية ًضركريان ًالحتكاء ًالمرض ًكالتقميؿً
مفًخطرهًالناتجًعفًىذهًالصراعاتًً.
كما ًأف ًالمنظمات ًالعالمية ًيمكف ًأف ًتحشد ًخبراء ًدكلييف ًكشبكة ًإنذار ًمبكرً
كيمكف ًليا ًحشد ًفرؽ ًاستجابة ًلمتخفيؼًمف ًآثار ًىذه ًاألمراض ًكمنع ًانتشارىا ًعمىً
الصعيدًالدكليً،كىذاًكاجبًأخبلقيًيمسًالعالـًأجمعً.
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حالةًحقكؽًاإلنسافًفيًالعالـً،لندفً.
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ٓ .ككالة ًاألمـ ًالمتحدة ًإلغاثة ًكتشغيؿ ًالبلجئيف ًالفمسطينييف ًفي ًالشرؽ ًاألدنىً
(عدةًأعكاـ)ً،تقاريرًالمفكضًالعاـ.
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المبحث التاسع
العالم الرقمي وصحة السكان
أولً :مفيوم الصحة في العصر الرقمي:
ً يشػ ػ ػػتمؿًمفيػ ػ ػػكـًالصػ ػ ػػحةًاإللكتركنيػ ػ ػػةًعمػ ػ ػػىًتطبيقػ ػ ػػاتًكثي ػ ػ ػرةًمػ ػ ػػفًأىميػ ػ ػػاً
إدارة المعمومــــــات الطبيــــــةًكتشػ ػ ػػمؿًعممي ػ ػػةًجم ػ ػػعًالمعمكم ػ ػػاتًكتخزينيػػ ػػاًكمعالجتيػ ػ ػػاً
كالبح ػ ػػثًعني ػ ػػاًكاس ػ ػػترجاعياً،باإلض ػ ػػافةًإل ػ ػػىًتطبي ػ ػػؽًالســـــجل الطبـــــي اإللكترونـــــي
الموحـــــــدًال ػ ػ ػػذمًيحت ػ ػ ػػكمًعم ػ ػ ػػىًالمعمكم ػ ػ ػػاتًكالبيان ػ ػ ػػاتًالطبي ػ ػ ػػةًالخاص ػ ػ ػػةًب ػ ػ ػػالمريضً
ػاتًإلكتركنيػ ػػاًعػ ػػفًطريػ ػػؽًشػ ػػبكاتًالبيانػ ػػاتًبػ ػػيفًالم ارفػ ػػؽً
كاتاحػ ػػةًنقػ ػػؿًىػ ػػذهًالمعمكمػ ػ
ن
الطبيػ ػ ػػةًالمختمفػ ػ ػػةً.كػ ػ ػػذلؾًيشػ ػ ػػمؿًالمفيػ ػ ػػكـًنشػ ػ ػػرًكتبػ ػ ػػادؿًالمعمكمػ ػ ػػاتًالطبيػ ػ ػػةًبػ ػ ػػيفً
ػيفًإلكتركنيػ ػػاًكاج ػ ػراءًالعمميػ ػػاتًالجراحيػ ػػةًكالرعايػ ػػةًالصػ ػػحيةًعػ ػػفًبعػ ػػدًفيمػ ػػاً
المختصػ ػ
ن
ييعرؼًبالطب التصاليًككذلؾًتطبيقاتًالتصوير الرقمي.

ثانيا :تعريف منظمة الصحة العالمية لمصحة اإللكترونيةً:
ً

ىىًاالستخداـًعاليًالمردكدًكالمأمكفًلتكنكلكجياتًالمعمكماتًكاالتصاالتًمفً
أجؿ ًدعـ ًالصحة ًكالمياديف ًالمرتبطة ًبيا ًبما ًفي ًذلؾ ًخدمات ًالرعاية ًالصحيةً
كالترصدًكالكتاباتًالصحيةًكالتثقيؼًالصحيً.

كما ًتي ىع َّرؼ ًالصحة ًاإللكتركينة ًبأنيا ًتطبيؽ ًنظـ ًالمعمكمات ًكاالتصاالت ًفيً
المجاالتًالطبيةًكالصحيةًفيًنفسًالمكقعًعفًبعدً.
ً

ثالثًا :مجالت الصحة في العصر الرقمي:
ً مفًأىـًمجاالتًالصحةًفيًالعصرًالرقميًماًيمىً:
ٔ .الممف الطبي اإللكتروني الموحد:
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ىكًممؼًطبيًإلكتركنيًمكحدًلكؿًمكاطفًكمقيـًبحيثًيتـًربطًالسجؿًالطبيً
لممريضًكيمكفًألمًجيةًطبيةًأخذًنسبةًمفًالممؼًالطبيًلمتابعةًسجؿًالمريضً
كالعبلجاتًالمقدمةًفيًالجياتًالطبيةًاألخرلً.
ٕ .المستشفى الفتراضي عمى اإلنترنت:
إنشاء ًمكاقع ًإلكتركنية ًلممستشفيات ًالطبية ًكربطيا ًباألجيزة ًكاليكاتؼ ًالذكيةً
كيتـًمفًخبللياًتكفيرًالمعمكماتًالخاصةًباألطباءًكالخدماتًالطبيةًالمقدمةًكاخبارً
متمقى ًالخدمة ًالطبية ًبالمكاعيد ًكتأجيميا ًأك ًإلغائيا ًكربطيا ًبمكاقع ًالتكاصؿً
االجتماعيً ،كتمكينو ًمف ًأف ًيختار ًالطبيب ًالمعالج ًمف ًخبلؿ ًقاعدة ًالبياناتً
كالمعمكم اتًالمكجكدةً،لضمافًاالستفادةًمفًاألطباءًأصحابًالتخصصاتًالنادرةًفىً
أمًمكافًفيًالمدينةًكفيًأمًكقتًكتمكينوًمفًمراسمةًطبيبوًفيًأمًمكافًكفيًأمً
كقتًلتشخيصًحالتوًمفًخبلؿًقاعدةًالمعمكماتً.
ٖ .البطاقة الرقمية لكل مواطن التى تحتوي عمى شريحة ذكية:
ًمكاطف ًتحتكم ًعمى ًشريحة ًذكية ًتضـ ًتاريخو ًالطبيً
ىى ًبطاقة ًرقمية ًلكؿ ً
كمشكبلتوًالصحيةًكنكعًفصيمةًالدـًكاألشعةًكالتحاليؿًالخاصةًبحالتوًالصحيةً،كماً
تفيدهًالتقنيةًفيًالمكاعيدًكمراجعاتًالمرضىًفبدالن ًمفًأفًيظؿًالمريضًفيًساحاتً
المستشفىًنستطيعًأفًنطكرًأجيزةًالخدمةًالذاتيةً،كتنتيىًطكابيرًاالزدحاـًً،كتضمفً
ً
ؿًالطبيبًعفًبعدًمفً
يضًمفًقىب
راحةًالمرضىً،كيجبًأفًيككفًىناؾًتشخيصًلممر
ي
خبلؿًالتقنيةً،كبذلؾًنكفرًالكقتًكالجيدً.
ً
ٗ .الصيدلية الذكية:
يحدثًغالباًأفًالمريضًيبحثًعفًأحدًاألدكيةًفيًأكثرًمفًصيدليةًكيككفً
ن
الدكاءًغيرًمكجكدًً،فالحؿًىكًكضعًمكقعًلمصيدليةً يي َّدكفًعميوًاألدكيةًالمكجكدةًمعً
ربطيا ًبالمكاقع ًالمشتركة ًبحيث ًإنو ًعندما ًينقص ًأم ًدكاء ًأك ًيتـ ًشراؤه ًفقط ًبمسحً
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بطًنفسوًأكتكماتيكياًبالمكقعًكيحذؼًمفًالمكقعًكبيذهًالحركةً
البارككدًعمىًالدكاءًير
ن
يتـًتكفيرًالكقتًكالجيدً.
ً

ابعا :تطبيق خدمات الصحة اإللكترونية والستفادة منيا:
ر ً
وذلك في المجالت التالية:

ُ .اإلدارةًالطبيةًكالصحيةً.
ِ .التخطيطًالصحيًاالستراتيجي.
ّ .التثقيؼًالصحي.
ْ .الرعايةًالصحيةًكرعايةًالمرضىًكدعميـ.
ٓ .الصحةًالكقائية.
ٔ .التعميـًكالتدريبًالطبي.
ٕ .السجؿًالطبيًاإللكتركني.
ٖ .الطبًاالتصاليًكالطبًعفًبعد.
ٗ .الطبًالمبنيًعمىًالبراىيف.
َُ .الصدًالكبائي.
ُُ .نظـًالمعمكماتًالجغرافيةًالمتصمةًبالخدمةًالصحية.
ُِ .إتاحةًخدماتًالمنشكراتًكالمعمكماتًالطبية.
ُّ .الخدماتًالمرتكزةًعمىًالمعرفة.

خامسا :مكونات الصحة في العالم الرقمي:
ً
ً تتكون الصحة في العالم الرقمي من:

ٔ .التطبيب اإللكتروني:
التطبيب ًاإللكتركني ًأك ًما ًيعرؼ ًبالتطبيب ًعف ًبعد ًكىك ًشكؿ ًمف ًأشكاؿً
الممارسة ًالطبية ًيعتمد ًعمى ًاستخداـ ًتقنيات ًاالتصاالت ًالمتطكرة ًلتبادؿ ًالمعمكماتً
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الصحيةًكتقديـًالرعايةًالصحيةً،كىذاًبً ىغضًالنظرًعفًالحكاجرًالزمنيةًكالجغرافيةً،
أكًحتىًالثقافيةًكاالجتماعيةًً.
وينقسم التطبيب عن بعد من حيث النقل إلى نوعين:
نقل متزامنً :حيثًيككفًاالتصاؿًكالتفاعؿًفيًالكقتًالحقيقيًبيفً
ًأ)
الطبيبًمفًجيةًكمريضوًمفًالجيةًاألخرلً.
النقل غير المتزامنً :حيث ًإف ًالمريض ًيقكـ ًبنقؿ ًكتكصيؿ ًأكً
ًب)
تكفيرًالمادةًالطبيةًبكاسطةًالفيديكً،أكًالحاسكبًأكًأمًكسيمةًأخرلً
كيتمقىًأكًيحصؿًعمىًالردًمفًالطبيبًفيًكقتًالحؽ.
من أىم استخدامات التطبيب اإللكترونى:
االستشاراتًالطبيةًفيًالحاالتًالخاصة.
ًأ)
ًب) ظيكرًمرضًغيرًشائعًأكًنادرًمثؿًمرضًاإليبكال.
ًج) تضاربًاآلراءًكاألفكارًحكؿًمرضًمعيف.
أمراضًبمعالجةًتجريبية.
ًد)
مرضًميددًلمحياةً(كباءًقاتؿ).
ًق)
ي
من أىم فوائد التطبيب اإللكتروني:
تحسيفًالرعايةًالصحيةًبتعددًكسائطًشرحًالمرض.
ًأ)
ًب) تقميؿًنفقاتًانتقاؿًالمريضًإلىًأماكفًمتخصصةًبعيدة.
ًج) التكاصؿ ًبيف ًالمريض ًكالطبيب ًبما ًيكفر ًأكبر ًقدر ًمف ًالراحةً
لممريض.
إمكانية ًتطكير ًمبادلء ًالرعاية ًالصحية ًبشكؿ ًأسرع ًمما ًيعززً
ًد)
التعاكفًالطبىًكتقاسـًالمعمكماتًكالخبراتًالمتخصصة.
من أبرز الخدمات التى يقدميا التطبيب اإللكترونى عن ُب ْعد:
الخدمة ًالخاصة ًباالستشارات ًالطبية ًعف ًبعد – Tele
ًأ)
Consultant
ًب) المراقبةًالطبيةًعمىًبعدًمسافةًمعينةًTele – Surveillance
ًج) اإلجابةًالطبيةًفىًإطارًتنظيـًالطكارلءًTele – Urgencies
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ٕ .التعميم اإللكترونى :
التعميم والتدريب اإللكتروني فى مجال الصحة ىكًكسيمةًمفًالكسائؿًالتيً
تدعـًالعمميةًالتعميميةًكبالذاتًفىًالمجاؿًالصحىًكتحكلياًمفًطكرًالتمقيفًإلىً
طكر ًاإلبداع ًكالتفاعؿ ًكتنمية ًالمياراتً ،كيجمع ًكؿ ًاألشكاؿ ًاإللكتركنية ًلمتعميـً
ًالطرؽ ًفي ًمجاالت ًالتعميـ ًكالتدريبً
ً
كالتعمـ ًكالتدريب ًً ،حيث ًتستخدـ ًأحدث
كالنشر ًكالترفيو ًباعتمادًالحكاسيب ككسائطيا ًالتخزينية كشبكاتياً.كلقد ًأدتً
النقبلتًالسريعةًفيًمجاؿًالتقنية إلىًظيكرًأنماطًجديدةًلمتعميـًكالتدريبًً،مماً
زادًفيًترسيخًمفيكـًالتعميـًالفردمًأكًالذاتيً؛ًحيثًيتابعًالمتعمـًتعمٌموًحسبً
طاقتو ًكقدرتو ًكسرعة ًتعممو ًككفقا ًلما ً
ًلديو ًمف ًخبرات ًكميارات ًسابقةً .كيعتبرً
التعميـ ًاإللكتركني ًأحد ً
ًىذه ًاألنماط ًالمتطكرة ًلما ًيسمى ًبالتعمـ ًعف ًبعد ًعامةً،
كالتعميـًالمعتمدًعمىًالحاسكب خاصةً.حيثًيعتمدًالتعميـ ًكالتدريبً اإللكتركنيً
أساسا ًعمىًالحاسكب كالشبكات ًفي ًنقؿ ًالمعارؼ ًكالمياراتً .كتضـ ًتطبيقاتوً
التعمـًعبرًالكبًكالتعمـًبالحاسكبًكغرؼًالتدريس االفتراضيةًكالتعاكفًالرقميً.
كيتـ ًتقديـ ًمحتكل ًالدركس ًعبرًاإلنترنت كاألشرطة ًالسمعية ًكالفيديك ًكاألقراصً
المدمجةً .كقدًتـًاستحداثًبرامجًصحيةًتعميميةًكثيرةًفىًكؿًالمجاالتًكىناؾً
منظمات ًتقكـ ًبإعداد ًبرامج ًتعميمية ًكأدكات ًلتقييـ ًالدارسيف ًكامكانية ًالحصكؿً
عمىًشياداتًمعتمدةًكمنياًبرامجًمجانيةًكبرامجًمدفكعةًاألجرً.
ٖ .النشر اللكترونى :
النشرًاإللكتركنىًىكًاستخداـًاألجيزةًااللكتركنيةًفىًإدارةًكتكزيعًالمعمكماتً
الصحية ًكالطبية ًمف ًأجؿ ًالتكعية ًكالتثقيؼ ًكاإلرشاد ًالصحى ًلممكاطنيف ًعامةً
كتكجيييـًإلىًالكقايةًباستغبلؿًطرؽًككسائطًقدًتككفًمتكفرةًلدييـًأكًعفًطريؽ:
ًأ)
ًب)
ًج)
ًد)

قكاعدًالبيانات.
البكاباتًاإللكتركنيةً.
خدماتًشبكةًاالنترنتًكالبريدًاإللكتركنى.
المنتدياتًكالمكاقعًالطبيةًالمختمفة.
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ًق) المكتباتًالرقميةًكالدعايةًعبرًشبكةًاإلنترنت.
ً
ً
ْ .السجالت الطبية :
يمكف ًتعريؼ ًالسجبلت ًالطبية ًبأنيا ًمجمكعة ًالتقارير ًكالنماذج ًالخاصةً
بالمرضىًالتىًيستخدمياًكؿًمفًالممرضًأكًمكظؼًالسجبلتً،كماًأنياًتمتازًبدقةً
محتكاىا ًكسيكلة ًالكصكؿ ًإلييا ًمف ًخبلؿ ًتكامميا ًمع ًمصادر ًالمعمكمات ًالمختمفةً
اعتمادانًعمىًنظـًشبكاتًالمعمكماتًكىىًنكعاف:
 سجبلتًالرعايةًالتمريضية. -سجبلتًإداريةً.

سادسا :التوعية بمضار إدمان التقنية والتصالت وكيفية معالجتيا:
ً

إنشاء ًمراكز ًفى ًجميع ًأنحاء ًالمدينة ًتككف ًميمتيا ًالتكعية ًحكؿ ًمضارً
كمساكئ ًاستخداـ ًالتقنية ًكاالتصاالت ًكادمانيا ًكإدماف ًاإلنترنت ًكألعاب ًالفيديكً
كالدردشةًكالتحدثًلفتراتًطكيمةًعمىًاليائؼًالنقاؿًمثبلن ًباإلضافةًإلىًكيفيةًالعبلجً
منيا ًكالتخمص ًمنيا ًكتكثيؼ ًالتكعية ًحكؿ ًالعادات ًالسميمة ًفى ًاستخداـ ًالتقنيةً
كاالتصاالت ًنظ انر ًألنو ًظيرت ًفى ًاآلكنة ًاألخيرة ًالكثير ًمف ًالمساكئ ًكاألضرارً
كاألمراض ًنتيجة ًإدماف ًاالتصاالت ًكتقنية ًالمعمكمات ًعمى ًمستكل ًالفرد ًكالمجتمعً
بشكؿًعاـًكعمىًمستكلًالعبلقاتًاالجتماعيةًأيضان.

سابعا :العقبات التى تقف أمام تطبيق الخدمات الصحية اإللكترونية:
ً

يكجدًالعديدًمفًالعقباتًالتىًتعيؽًالخدماتًالصحيةًاإللكتركنيةًكالمعمكماتيةً
الطبيةًكبدكرىاًتضيؽًعمميةًتطبيؽًالصحةًاإللكتركنيةً:
ُ -عدـ ًأك ًنقص ًاإلدراؾ ًالكافى ًبقيمة ًكدكر ًالمعمكماتية ًالطبية ًكالصحةً
اإللكتركنيةًفىًتطكيرًكالرقىًبمستكلًالخدماتًالصحيةً.
ِ -غياب ًالرؤية ًالكاضحة ًلدل ًالمؤسسات ًالصحية ًالمعينة ًبتقديـ ًخدماتً
الرعايةًالصحية.
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ّ -غياب ًأك ًعدـ ًاالىتماـ ًبكضع ًالخطط ًاالستراتيجية ًالتى ًتناسب ًكضعً
المؤسسة ًالطبية ًكالمنطقة ًأك ًكضع ًالخطط ًغير ًالقابمة ًلمتطبيؽ ًلعدـً
مناسبتياًكمراعاتياًالحتياجاتًكمؤىبلتًالمكاردًالمتاحة.
ًْ -عدـ ًالقدرة ًعمى ًتحمؿ ًالتكاليؼ ًالمترتبة ًلكضع ًالبنية ًالتحتية ًكتطبيؽً
خدماتًالصحةًاإللكتركنية.
ٓ -نقص ًالخبرة ًكقمة ًالخبرات ًكالقدرات ًالبشرية ًالمؤىمة ًفى ًمجاؿ ًالمعمكماتً
الطبية.
ٔ -ضعؼ ًالبنية ًالتحتية ًكاألساسية ًلتطبيؽ ًخدمات ًالصحة ًاإللكتركنية ًبماً
فيياًتأىيؿًالككادرًالبشريةًالطبيةًكغيرًالطبيةًلمتعامؿًمعًمفيكـًالصحةً
اإللكتركنيةًكتقديـًخدماتيا.
ٕ -غيابًأكًضعؼًالقكانيفًكالتشريعاتًكاالختبلفاتًالخاصةًبتقديـًخدماتً
الصحةًاإللكتركنية.
ٖ -غيابًأكًتيميشًدكرًالقطاعًالخاصًكالمؤسساتًالطبيةًالخاصة.
ٗ -ضعؼًمستكلًالتعاكفًكالربطًبيفًالقطاعاتًالصحيةًالمختمفة.
ومما سبق يتضح أن أىم وأول الخطوات لمعمل عمى تطبيق مفيوم الصحة
اإللكترونية ىو:
ُ -كضعًرؤيةًكاضحةًلك ازرةًالصحةًمفًخبلؿًخطةًًاستراتيجيةًمبنيةًعمىً
المعطيات ًكشاممة ًلجميع ًاالحتياجات ًالحالية ًكالمستقبمية ًكتراعى ًجميعً
الظركؼًكالعكامؿًالمحميةًً.
ِ -التركيزًعمىًبناءًالككادرًالمؤىمةًكتأىيؿًالككادرًالحاليةًلمتعامؿًمعًمفيكـً
الصحةًاإللكتركنيةًكتقديـًخدماتيا.
ّ -كضع ًالمعايير ًكالقكانيف ًكالتشريعات ًالخاصة ًبالصحة ًاإللكتركنيةً
كأخبلقياتًالمينةًمعًالتأكيدًعمىًسريةًكحفظًمعمكماتًالمرضى.
ْ -التعاكف ًالكامؿ ًبيف ًجميع ًالقطاعات ًالصحية ًكمقدمى ًخدمات ًالرعايةً
الصحية.
ٓ -التأكيدًعمىًمفيكـًالممؼًالصحىًاإللكتركنى.
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ً

ثام ًنا :التأثير السمبى لمعالم الرقمى عمى صحة السكان:
ىناك العديد من السمبيات فى مجالت عديدة من الحياة الجتماعية والتعميم
والصحة ،وفيما يمى نذكر بعض السمبيات:








ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

إجبار ًالطبلب ًعمى ًاستخداـ ًميارات ًتعميمية ًأساسية ًبشكؿ ًأقؿً ،حيثً
أسيـ ًاستخداميـ ًلمحاسكب ًكما ًيحتكيو ًمف ًأنظمة ًلتصحيح ًاألخطاءً
اإلمبلئية ًعمى ًخفضًمياراتيـ ًالكتابيةًكاإلمبلئيةً،باإلضافةًإلى ًخفضً
مياراتيـًالحسابيةًنتيجةًاالستخداـًالمتكررًلآلالتًالحاسبةً.
انتشار ًاإلعبلنات ًالتجارية ًغير ًالصحيحة ًكالضارة ًأحيانان ًسكاء ًبصحةً
اإلنساف ًحيف ًشراء ًالمنتجات ًالمعركضة ًبيا ًكاستخدامياً ،أك ًالضارةً
بجيازًالمستخدـًمفًخبلؿًاتباعًركابطياًالتىًغالبان ًماًتككفًفيركساتً
لتصيبًجيازًالمستخدـ.
انتشارًالشائعاتًالتىًقدًتككفًسبباًفىًالكثيرًمفًالمتاعبًلمناس.
نً
اإلجيادًالتىًتتعرضًلوًالعيفًنتيجةًاستخداـًاألجيزةًالرقميةًأكًالحاسكبً
لساعاتًطكيمةً،كماًيصاحبًذلؾًمفًآالـًكتقمصاتًفىًالرقبةًكالرأسً،
كخفضًمستكلًالنشاطًالبدنىًكماًيصاحبًذلؾًمفًكسؿ.
المعمكمات ًالمغمكطة ًالتى ًترد ًعمى ًالمكاقع ًاالجتماعية ًمنيا ًكحتىً
المكسكعةًاإللكتركنيةًغيرًالمنقحة.
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المراجعًً:
 -1أبرارًعبدًا﵀ًباعطيةً(َُِٕ)ً:مفيكـًالصحةًاإللكتركنيةًكتاريخياً،متاحً
عمىً:
http://m-qality.net/?p=22839
 -2البراؾً(ََِٖ)ً:الصحةًاإللكتركنيةً..فكائدًكميةًكنكعيةً،متاحًعمىًً:
http://www.alriyadh.com/327484

ً

 -3الطيب ًمحمد ًأحمد ًعباس ً(َُِٔ)ً :تصميـ ًمنصة ًحكسية ًسحابيةً
لمصحةًاإللكتركنيةًباستخداـًكيندكزًأزكرً،رسالةًماجستيرً،جامعةًالنيميفً.

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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________________________________
الفصل الخامس

الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة

__________________________________
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~252~

تعريـف:

المبحث األول
الصحـة اإلنجابيـة

عرفت ًمنظمة ًالصحة ًالعالمية ًالصحة ًاإلنجابية ًعمى ًأنيا ًحالة ًمف ًالرفاةً
الصحيةًكالنفسيةًكاالجتماعيةًكليسًفقطًالخمكًمفًاألمراضًكاالعتبلؿًفيماًيتعمؽً
بالجيازًاإلنجابىًككظائفةًكعممياتوًً.
كقدًتـًاالتفاؽًبيفًالدكؿًالمشاركةًفيًالمؤتمرًالعالميًلمسكافًكًالتنمية،
كالذمًعقدًفيًالقاىرةًعاـًًُْٗٗ،بمشاركةًالكفكدًالرسميةًلدكؿًالعالـً،كالمنظماتً
الدكلية ًالمعنية ًبالصحة ًكالتنميةً ،كبمشاركة ًالمنظمات ًاألىمية ًعمى ًأف ًخدماتً
الصحةًاإلنجابيةًيجبًأفًتشتمؿًعمىًمجمكعةًمفًالخدماتًالتيًيجبًأفًتكفرىاً
األنظمة ًالصحية ًالسائدة ًفي ًالدكؿ ًالنامية؛ ًلتغطي ًاحتياجات ًالمرأة ًالصحية ًمنذً
الدتياً،مركراًبفترةًالشبابًكالخصكبةًكاإلنجابًأكًعدـًالقدرةًعمىًاإلنجابًثـًفترةً
ك
ن
ماًبعدًانتياءًعمرىاًاإلنجابيً.

مكونات خدمات الصحة اإلنجابية:
ً مككنات ًالصحة ًاإلنجابية ًمتشابكة ًكيعتمد ًبعضيا ًعمى ًاآلخر ًكلذلؾ ًفإفً
التحسفًفىًأداءًبعضًالمككناتًيسيـًايجابياًفىًتحسيفًبعضًالمككناتًاألخرلً،
كبالعكسًفإفًتدنىًبعضًالمككناتًيؤدلًإلىًانخفاضًمستكلًالمككناتًاألخرلً.
ً كافًكانتًجميعًمككناتًالصحةًاإلنجابيةًعمىًدرجةًكبيرةًمفًاألىميةً،إالً
أفًتنظيـًاإلنجابًيعتبرًعامبلًأساسياًكنقطةًالتقاءًلمعظـًىذهًالمككناتًخاصةًفىً
الظركؼ ًاإلجتماعية ًكاإلقتصادية ًكالبيئية ًكالصحية ًلمدكؿ ًالنامية ًحيث ًيؤثر ًمدلً
استخداـ ًتنظيـ ًاإلنجاب ًتأثي ار ًمباش ار ًعمى ًعدد ًحاالت ًالحمؿ ًغير ًالمرغكب ًفيوً
كغير ًالمخطط ًلو ًبما ًلو ًمف ًنتائج ًصحية ًسمبيةً ،ككذلؾ ًعمى ًمعدالت ًكفياتً
األميات ًبسبب ًالحمؿ ًكالكالدة ًكعمى ًكفيات ًاألطفاؿ ًكمعدالت ًانتشار ًاألمراضً
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ًجنسيا ًعمى ًنسبةًحدكث ًالعقـ ًكلذلؾ ًفإف ًالصحة ًاإلنجابية ًىي ًدكرة ًحياةً
المنقكلة
ن
تبدأًمنذًالطفكلةًكتستمرًحتىًالكبرً.
وتيدف برامج الصحة اإلنجابية لتوفير الخدمات اآلتية:


المشكرةًكالمعمكماتًكاالتصاؿًفىًمجاؿًتنظيـًاألسرة.



تكفيرًكسائؿًتنظيـًاإلنجابًاآلمنةًلممباعدةًبيفًفتراتًالحمؿًكلتجنبًاإلجياضً
غيرًاآلمفًكالحمؿًغيرًالمرغكبًفيو.



األمكمة ًكالطفكلة ًاآلمنة ً(رعاية ًالحمؿ ًكالكالدة ًكما ًبعد ًالكالدة ًكخاصة ًالعنايةً
بالرضاعةًالطبيعية).



عبلجًاإلجياضًغيرًاآلمفًكعكاقبوًكمضاعفاتو.



عبلجًالعقـًكمساعدةًالزكجيفًعمىًإنجابًأطفاؿًأصحاء.




عبلج ًعدكل ًالجياز ًالتناسمى ًكمرضًاإليدز ًككذلؾ ًاألمراضًاألخرل ًالمنقكلةً
جنسيا.
ن
العنايةًبالصحةًاإلنجابيةًلممراىقيف.



االكتشاؼًالمبكرًكالعبلجًألكراـًالثدلًكالجيازًالتناسمىًكخاصةًسرطافًعنؽً
الرحـ.



المشكرة ًالمتعمقة ًبالممارسات ًالضارة ًمثؿ ًختاف ًاإلناث ًكالزكاج ًالمبكر ًكالحمؿً
فيًالطفكلة.



تغطيةًاحتياجاتًالمرأةًفىًمراحؿًالعمرًالمختمفةًبدايةًمفًمرحمةًالمراىقةًكحتىً
مرحمة ًما ًبعد ًاإلنجاب ً( ًما ًبعد ًانقطاع ًالدكرة ًالشيرية ً) ًمف ًخبلؿ ًخدماتً
الصحةًاإلنجابية.



تكفير ًالمعمكمات ًكالمشكرة ًالبلزمةًلمرجؿًلممشاركة ًكدعـ ًتنظيـًاألسرة ًكاألمكرً
المتعمقة ًبالصحة ًاالنجابيةًأسكة ًبالمرأة ًكذلؾ ًلممساكاة ًكالمشاركة ًاإليجابية ًلكؿً
مفًالرجؿًكالمرأة.



دعكةًالحككماتًإلىًتكفيرًخدماتًالصحةًاإلنجابيةًبماًفيًذلؾًمشاركةًالقطاعً
الخاصًمعًالقطاعًالحككمىًضمفًخدماتًالرعايةًاألساسية.
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دعكة ًالتجمعات ًالنسائية ًكنكادل ًالمرأة ًكالجمعيات ًاألىمية ًكبرامج ًالشبابً
كالقيادات ًالدينية ًلممشاركة ًفى ًالدعكة ًإلى ًالتركيج ًألىمية ًالصحة ًاإلنجابيةً
لتحقيؽًالتنميةًالمستدامة.

أول :مرحمة الطفولة:
كتبدأًىذهًالمرحمةًمنذًكالدةًالطفمةًاألنثىًكالتىًقدًتتعرضًلبعضًاالنتياكاتً
أكًالممارساتًالضارةًأكًالحرمافًمفًبعضًالحقكؽًمماًيؤدلًإلىًآثارًسيئةًًخبلؿً
المراحؿًالتاليةًمفًعمرىاً
ٔ -التفرقة عمى أساس الجنس:
ما ًزالت ًىناؾ ًتفرقة ًفى ًالتعامؿ ًمع ًاألطفاؿ ًبيف ًالذككر ًكاإلناث ًداخؿً
بعضًاألسرًالمصريةًكتتمثؿًىذهًالتفرقةًفىًاآلتىً:
أ.

تفضيل جنس الجنين الذكر عمى األنثى

ً

ً

إف ًبعض ًالتقنيات ًالحديثة ًمثؿ ًاستخداـ ًالمكجات ًفكؽ ًالصكتية ًفي ًالمراحؿً
األكلىًمفًالحمؿًتمكفًاألسرةًمفًالتعرؼًعمىًجنسًالجنيفًكقدًتمجأًبعضً
االحتفاظًبوًإذاًماًكافًذكرا.
األسرًإلىًإجياضًالجنيفًإذاًماًكافًأنثىًك
ن

كلما ًكاف ًذلؾ ًيمثؿ ًأحد ًصكر ًكأد ًالبناتً ،فإف ًمف ًكاجب ًالمجتمع ًالطبىً
كضع ًالضكابط ًلسمككيات ًاستعماؿ ًما ًيستحدث ًمف ًتقنيات ًحتى ًال ًيساءً
استعماليا.

ًب.

التفرقةًبيفًالكلدًكالبنتًفىًالمعاممةًكالتغذيةًكالرعايةًالصحيةًكالتعميـً،كأحياناً
ينعكسًذلؾًعمىًارتفاعًمعدالتًكفياتًاألطفاؿًككذلؾًزيادةًنسبةًعدـًالتعميـً
كالتسربًمنوًبيفًالبناتًمقارنةًباألكالدً.

ً

كيعتبرًازالةًكؿًأشكاؿًىذهًالتفرقةًنقطةًاالنطبلؽًنحكًتحسيفًمكانةًالمرأةًفىً
المجتمعًكاالرتقاءًبصحتياًاإلنجابيةًً.

ً
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ج.

الممارسات الضارة بصحة األنثى:

ً

تمارس ًبعض ًالمجتمعات ًالممارسات ًالضارة ًعمى ًاألنثى ًفى ًمرحمة ًالطفكلةً
تحتًمسمياتًالحفاظًعمىًالتقاليدًكالمكركثاتًكسكءًفيـًكتفسيرًاالعتقاداتً
الدينيةًكقدًتؤدلًىذهًالممارساتًالضارةًإلىًعكاقبًكخيمةًكمضاعفاتًتؤثرً
عمى ًصحة ًاألنثى ًالجسدية ًكالنفسيو ًطكاؿ ًحياتياً .كمف ًىذه ًالممارسات ًماً
يمىً:
ُ .ختان اإلناث:

ال ًتزاؿ ًىذه ًالعادة ًتمارس ًعمى ًأكثر ًمف ًًَٖ %ً َٗ-مف ًبنات ًكسيداتً
مصرً .كتقؿ ًىذه ًالنسبة ًبارتفاع ًمستكل ًالتعميـ ًكالمستكل ًاالجتماعى ًلمعائمةً .كأحدً
األسباب ًكراء ًاستمرار ًىذه ًالعادة ًىك ًاالعتقاد ًالخاطىء ًأف ًقطع ًالبظر ًيقمؿ ًمفً
الرغبة ًالجنسية ًعند ًالفتاة ًكيحافظ ًعمى ًعفتيا ًكطيارتياً .كبذلؾ ًنغفؿ ًعف ًثبلثً
حقائؽًىامةًً:
األولىً :أفًقطعًالبظرًالًيقمؿًالرغبةًالجنسيةًألفًمركزًىذهًالرغبةًىكًالمخً
ًكالشـ ًكالممس ًكغيرىاً .كبذلؾ ًفإف ًإزالة ًالبظرً
الذل ًيتأثر ًبحكاس ًأخرل ًمثؿ ًالنظر ً
يتسببًفقطًفىًعدـًاالستمتاعًبالمعاشرةًالزكجيةًكصعكبةًاالرتكاءًالجنسىًالذلًقدً
يتسبب ًفى ًاحتقاف ًالحكض ًكاآلالـ ًالمزمنةً ،كالبركد ًالجنسىً ،كعدـ ًالكفاؽ ًبيفً
الزكجيفًكالذلًبدكرهًقدًيؤدلًإلىًأفًترفضًالزكجةًممارسةًالجنسًمعًزكجياًنتيجةً
لمعاناتيا ًكربما ًينتيى ًاألمر ًباالغتصاب ًأك ًالطبلؽ ًكما ًأنو ًأحد ًأسباب ًانتشارً
تعاطىًالمخدراتًبيفًالرجاؿًً.
الحقيقو الثانية :أنو عمىًغيرًماًىكًشائعًفإنوًليسًىناؾًأمًفائدةًطبيةًمفً
إجراءًالختافً.
الحقيقة الثالثةً :أف ًحسف ًالتربية ًكالرعاية ًالمنزلية ًكاألسرية ًلمبنات ًتأتى ًفىً
المقاـ ًاألكؿ ًلحسف ًسمككيف ًكليس ًبتر ًعضك ًأساسى ًميـ ًلبلستمتاع ًبحياتيفً
الزكجيةً.كليذاًفإفًأحدًعناصرًالصحةًاإلنجابيةًىكًالعمؿًعمىًمنعًإجراءًختافً
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البنات ًبنشر ًالمعمكمات ًالبلزمة ًكتكعية ًالجماىير ًكالمجتمع ًبمضار ًمثؿ ًىذهً
الممارساتًالخاطئة.
ً
ِ .الزواج المبكر:
كالزكاج ًالمبكر ًلمفتاة ًكقبؿ ًاكتماؿ ًنضجيا ًالعقمى ًكالجسدل ًكالجنسى ًقدً

يؤدل ًإلى ًحمؿ ًمبكر ًكالذل ًبدكره ًقد ًيؤدل ًإلى ًكارثة ًصحية ًليا ًكتتحايؿ ًبعضً

األسر ًكخاصة ًباألرياؼ ًكالصعيد ًعمى ًالسف ًالقانكنية ًلمزكاج ًبتسنيف ًالبنت ًحتىًً

يمكفًتزكيجياًمبكراًً.

كمفًالمعركؼًأفًالحمؿًفىًسفًمبكرةً(ًألًقبؿًًَِسنوً)ًقدًيعرضًاألـًأكً

الطفؿًلمخاطرًصحيةًكثيرةًمنياًً:


االجي ػػاضًً.



الكالدةًالمبكرةً.



تسػػمـًالحمػػؿً(ًارتفػػاعًضػػغطًالػػدـًالمصػػاحبًلمحمػػؿًمػػعًزالؿًفػػىًالبػػكؿًككرـً



التياباتًالجيازًالبكلىً.



فقرًالدـًالناتجًعفًنقصًالحديدً.



ازديادًمعدؿًالكالداتًالقيصرية.
الكالدةًالمتعسرةًك ً



النزؼًقبؿًكأثناءًكبعدًالكالدةً.



قصكرًكظيفةًالمشيمةًكنقصًكزفًالمكلكدً.



كفاةًالجنيفًكقتًالكالدةًأكًبعدىاً.



ارتفػاعًمعػدؿًكفيػاتًاالميػاتًالتػىًتمػػدًفػيًسػفًصػغيرةً،أضػعاؼًمعػدؿًكفيػػاتً

بالقدميف).

األمياتًفىًسفًَِ–ًًَّ.
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ارتفاعًمعدؿًكفياتًاألطفاؿًلؤلمياتًصغيراتًالسفًأضػعاؼًمعػدلياًلؤلميػاتً

فىًسفًًَِ–ًًَّ.

كمفًالمعركؼًأفًىناؾًعبلقةًكثيقةًبيفًالتعميـًكالزكاجًالمبكرًفكمماًزادً

مستكلًالتعميـًلمفتاةًكمماًارتفعًسفًالزكاجًكالحمؿًً.

ًأيضا ًأضرار ًنفسية ًكاجتماعية ًكاقتصادية ًفالفتاةً
كلمزكاج ًكالحمؿ ًالمبكر
ن
الصغيرة ًفي ًحاجة ًإلى ًالحب ًكالحناف ًكالعطؼ ًكالتمتع ًبطفكلتيا ًكال ًتستطيع ًأفً
تتحمؿ ًمسئكلياتيا ًتجاه ًزكجيا ًكعائمتيا ًكأكالدىا ًكمنزليا ًكذلؾ ًيؤدم ًزكاجيا ًالمبكرً

كالحمؿ ًكالكالدة ًإلى ًتسربيا ًمف ًالتعميـ ًكبذلؾ ًال ًتستطيع ًأف ًتحصؿ ًعمى ًمؤىؿً

يساعدىاًعمىًااللتحاؽًبسكؽًالعمؿًكالمساىمةًفيًتنميةًأسرتياًكمجتمعياًكدكلتياً.

مرحمة المراىقة:
ىناؾًخمط ًكعدـًكضكحًلدلًالعامة ًككثيرًمف ًالمثقفيف ًبيف ًالتثقيؼًكالتعميـً
اإلنجابى ًكتعميـ ًالجنسً .إف ًالتثقيؼ ًبالنسبة ًلؤلمكر ًالتى ًتتعمؽ ًباإلنجاب ًال ًتعنىً
تعميـ ًالجنس ًبمفيكمو ًالضيؽ ًكالخاطىء.كفى ًغياب ًالتثقيؼ ًاإلنجابى ًيمكف ًأفً
تضطرب ًالمراىقة ًعند ًنزكؿ ًالطمث ًألكؿ ًمرة ًكيتممكيا ًالرعب ًلحدكث ًنزيؼ ًمفً
جسمياًدكفًإنذارًأكًمعرفةًمسبقةً،كيمكفًأفًتصابًعركسًبارتباؾًكفزعًفىًليمةً
الزفاؼًخكفاًمفًالمجيكؿًكيمكفًأفًتفاجىءًآالـًالكضعًزكجةًالًتعمـًألًشئًعفً
فسيكلكجيةًالكالدةًكأطكارىاًكالزمفًالبلزـًلياً.
ًكلذلؾ ًيجب ًتثقيؼ ًالبنات ًبيذه ًالمعمكمات ًحتى ًال ًتتمقى ًالمعمكمات ًمفً
مصادر ًغير ًمكثكؽ ًبيا ًكبذلؾ ًتككف ًمعرفتيا ًقاصرة ًأك ًخاطئةً .كذلؾ ًفيناؾ ًمفً
األمكرًكالمعمكماتًعفًالجنسًيمزـًلمبنتًأفًتعرفياًلتككفًلياًىادياًألفًتككفًزكجةً
صالحةًكعاصماًلياًمفًالكقكعًفىًالخطأًإذاًماًتعممتياًعمىًأسسًعمميةًمكثقةًبدالً
مفًمصادرًأخرلًقدًالًتككفًأمينةً.
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إف ًالتثقيؼ ًكالتعميـ ًاإلنجابى ًالصحيح ًلممراىقات ًال ًيحرض ًعمى ًالفسؽ ًبؿً
يغرس ًفى ًنفكسيف ًالثقة ًكاالعتزاز ًبالنفس ًكاحتراميا ًكيجب ًأف ًيككف ًأحد ًمككناتً
الصحةًاإلنجابيةًً.
كالتغذية ًالسميمة ًلؤلنثىًفىًىذهًالمرحمة ًىامةًجداًحتىًالتتعرضًالمرأةًعندً
زكاجياًكحممياًلمضاعفاتًصحيةًقدًتؤدلًإلىًعكاقبًكخيمةً.

مرحمة العمر اإلنجابى:
كتبدأ ًىذه ًالمرحمة ًمنذ ًبمكغ ًاألنثى ًكحتى ًانتياء ًعمرىا ًاإلنجابى ًكعناصرً
الصحوًاإلنجابيةًالتىًتشممياًىذهًالمرحمةًماًيمىً:
ٔ -تنظيم اإلنجاب:
أثبتتًجميعًالدراساتًكالبحكثًأنوًيفضؿًأفًيبدأًالحمؿًبعدًسفًالعشريفًكأفً
يتكقؼ ًعندًالخامسة ًكالثبلثيفًكأف ًيفصؿًكؿًحمؿًفترةًزمنية ًمعقكلة ًحكالي ًًّٓ-
سنكاتًكأالًتتعدلًعددًمراتًالحمؿًثبلثةًأكًأربعةًمراتًعمىًاألكثرً.كسجمتًىذهً
الدراساتًاألضرار ًالنفسيةًكاالجتماعيةًكالصحيةًلمخركج ًعفًىذاًاإلطار.لذلؾ ًالبدً
كأف ًتكفر ًخدمات ًالصحة ًاإلنجابية ًالمعمكمة ًكالكسيمة ًالبلزمة ًلتحقيؽ ًىذا ًاإلطارً
الصحىًلئلنجابً.
ٕ -استعمال وسائل تنظيم النجاب:
يعتبرًاستعماؿًكسائؿًمنعًالحمؿًضركرةًلتحقيؽًالصحةًاإلنجابيةً.فبدكنياًالً
ًكنفسياً
ًعضكيا
يمكف ًأف ًيتحقؽ ًتنظيـ ًاإلنجاب ًفى ًظؿ ًالتمتع ًبحالة ًمف ًالرفاة
ن
ن
اجتماعياً.اذًالًيمكفًلسيدةًأفًتسعدًكتتمتعًبحمؿًغيرًالمرغكبًفيوًأكًأفًتقىً
ك
ن
نفسياًمفًضغكطًحمؿًالًتريدهًًيفسدًعمىياًالتخطيطًلحياتياًأكًاستكماؿًتعميمياً.
كيختمؼًاحتياجًالمرأةًالستعماؿًكسائؿًتنظيـًاإلنجابًفىًمراحؿًانجابياًالمختمفةً.
فربماًاحتاجتًإلىًتأجيؿًالحمؿًاألكؿًأكًإلىًفصؿًكؿًحمؿًعفًاآلخرًأكًإلىًمنعً
الحمؿًكمية ًبعدًاكتماؿ ًأسرتياً.كلـًيتكصؿًالعمـ-حتىًاآلفً -إلىًالطريقة ًالمثاليةً
التىًتحقؽًكؿًىذهًالرغباتًفيناؾًطرؽًعديدةًكالتفضيؿًيككفًعمىًأساسًمبلءمةً
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كؿ ًكسيمة ًالحتياج ًكؿ ًسيدة ًكلحالتيا ًالصحيةً .كلذلؾ ًفإنو ًمف ًالضركرل ًتكفيرً
ًيقررهً
كسائؿ ًمتعددة ًلتنظيـ ًاإلنجاب ًلتختار ًالسيدة ًالكسيمة ًالمناسبة ًليا ًطبقنا ًلما ي
الطبيب.
ً
ٖ -األمومة اآلمنة -وفيات الميات واصاباتين:
اًخاصاً،إذًالًيمكفًمقارنتياًبالكفياتًالناتجةًعفً
إفًلكفياتًاألمياتًكضع
ن
ن
أسباب ًمرضية ًأخرل ًفاألمكمة ًليست ًمرضا ًلكنيا ًعممية ًفسيكلكجية ًلمحفاظ ًعمىً
الكثيرًمفًالكفياتًيمكفًمنعًحدكثوًككذلؾًفإفًلكفاةًاألـًآثاراًسمبيةً
الجنسًالبشرلًك
ن
خطيرةًعمىًاألسرةًكعمىًحالةًاألطفاؿًالصحيةًكاإلجتماعيةًكخاصةًاألطفاؿًأقؿًمفً
خمس ًسنكاتً .كبذلؾ ًفإف ًالعمؿ ًعمى ًخفض ًمعدالت ًكفيات ًكاصابات ًاألمياتً
بسبب ًالحمؿ ًكالكالدة ًيعد ًمككنا ًأساسيا ًلخدمات ًالصحة ًاإلنجابيةً .حيث ًأظيرتً
الدراساتًحدكثًَّ ًمراضةًلكؿًكفاةًتيددًحياةًاألـًمثؿًالنزيؼًالشديدًكتشنجاتً
تسمـ ًالحمؿ ًكالنزيؼ ًكفقر ًالدـ ًكتسممات ًالحمؿ ًكعسر ًالكالدة ًكتمزقات ًالجيازً
التناسمىًكحمىًالنفاسً.
كتزدادًاحتماالتًالكفاةًكالمراضةًفىًالمناطؽًالريفيةًكبيفًاألمياتًكالمستكياتً
االجتماعيةًالمنخفضةًً.
ٗ -وفيات األطفال واصاباتيم حول الولدة:
ال ًيمكف ًفصؿ ًكفيات ًاألطفاؿ ًكاصابتيـ ًحاؿ ًالكالدة ًعف ًحالة ًاألمياتً
الصحيةًكالنفسيةًكلذلؾًفإفًخفضًىذهًالمعدالتًضركرلًلمحفاظًعمىًصحةًاألـً.
٘ -العقم:
العقـًليس ًمشكمةًطبية ًفحسبًلكنو ًمشكمة ًصحية ًكنفسيةًكاجتماعيةًلماًلوً
مفًآثارًأسريةًكاجتماعيةًكنفسيةًسمبيةً،كلذلؾًفإنوًيستحؽًأفًتتضافرًكؿًالجيكدً
لمنعوًكعبلجوً.
كمف ًالمعركؼ ًأنو ًال ًيمكف ًمنع ًجميع ًحاالت ًالعقـ ًلكف ًىناؾ ًبعضً
الممارسات ًتمنع ًحدكث ًبعض ًالحاالت ًمثؿ ًالتشخيص ًالمبكر ًكعبلج ًالتياباتً
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الجيازًالتناسمىًكالتطعيـًضدًالتيابًالغذةًالنكفيةًكعدـًحدكثًحمؿًغيرًمرغكبً
فيو ًكالذل ًبدكره ًقد ًيؤدل ًإلى ًحدكث ًاإلجياض ًالمفتعؿ ًأك ًالمتعمدً .كالمشكرة ًقبؿً
استعماؿًكسائؿًتنظيـًاإلنجابًكذلؾًفإفًالمنيجًالعممىًالصحيحًفىًالعبلجًيمنعً
حدكثًالمضاعفاتًالتىًتقمؿًمفًاحتماالتًحدكثًالحمؿً.لذلؾًفمفًالضركرلًنشرً
المعمكمات ًالصحيحةًكتعمىـ ًكتدريبًاألطباء ًكرصد ًالمكارد ًالبلزمة ًلمعبلجًفى ًظؿً
تقنياتًمتقدمةًكمرتفعةًالتكاليؼً.
إفًتكفيرًخدمةًصحيةًلعبلجًالعقـًيساعدًعمىًاستعماؿًكسائؿًتنظيـًاألسرةً
ألفًاألسرةًالتيًتستعمؿًكسائؿًتنظيـًاألسرةًتصبحًمطمئنةًمفًأنياًحينماًترغبًفيً
حدكثًالحمؿًفإفًالخدماتًالصحيةًالمتكفرةًسكؼًتساعدىاًعمىًتحقيؽًرغبتياً.
 -ٙاإلجياض
ًطبيا ًبأنو ًانتياء ًالحمؿ ًقبؿ ًأف ًيصبح ًالجنيف ًكائنا ًحياً–ً
ًيعرؼ ن
اإلجياض ي
كامؿ ًالنمك ًكلو ًفرصة ًكبيرة ًفى ًالحياة ًخارج ًرحـ ًاألـ ً– ًكيككف ًذلؾ ًعادة ًقبؿً
األسبكع ًالعشريفً ،كاإلجياضً :إما ًأف ًيككف ًتمقائياً،أك ًمفتعبلً ،كالمفتعؿً :قد ًيككفً
طبيانًأكًغيرًطبىً.
ًأ .اإلجياض التمقائىً:كنسبتوًتتراكحًبيفً(ًَُ)%ُٓ-%مفًحاالتًالحمؿً.
األسباب:
كىناؾًالعديدًمفًاألسبابًلحدكثًاإلجياضً،منياًعمىًسبيؿًالمثاؿً:
 عيكبًكراثيةًخمقيةًفىًالجنيفًكعدـًمناسبةًبيئةًالرحـًلمحمؿًً.
 بعضًاألدكيةًكاإلصابةًبالفيركساتًكالتعرضًلئلشعاعات.
 أسػػبابًفػػىًاألـًمثػػؿً:العػػدكلًالحػػادةً،كاضػػطراباتًاألعضػػاءًاإلخص ػػابيةً–ً
عيكبًفىًعنؽًالرحـً،كبعضًاالضطراباتًفىًالغددًالصماء.
كيعػػرؼًاإلجيػػاضًالمتكػػررًبأنػػوًاإلجيػػاضًالػػذمًيحػػدثًثػػبلثًم ػراتًأكًأكثػػرً
ي
متتابعػػةً،كفػػىًىػػذهًالحالػػةًغالبػػاًمػػاًيكػػكفًالسػػببًفػػىًعنػػؽًالػػرحـً،أكًكرـًبػػالرحـً،أكً
عيكبًكراثيةً.
ً
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ًب .اإلجياض المفتعلً:
كىكًيختمؼًعفًاإلجياضًالتمقائيًالذمًيحدثًدكفًقصدًكاإلجياضًالمفتعؿً
ىكًالذمًيتدخؿًالطبيبًأكًالمريضةًنفسياًفيًبعضًاألحيافًإلحداثوًلمتخمصًمفً
الحمؿًكغالباًماًيككفًالحمؿًغيرًالمرغكبًفيوًكاإلجياضًالمفتعؿًيشمؿً:
ن
ٔ -اإلجياض الطبى:

ًكىػػكًالػػذلًيجػػرلًبكاسػػطةًطبيػػبًكألسػػبابًطبيػػةًتحػػتـًىػػذاًاإلجيػػاضًمنيػػاً:
الفشؿًالكمكلًالمزمفًكاالرتفاعًالشديدًلضغطًالدـًأكًأمراضًالقمبًالمتقدمةً.
ٕ -اإلجياض غير الطبى:
باسػػتخداـًبعػػضًالطػػرؽًالبدائيػػةًمثػػؿًاألعشػػابً،أكًأدكيػػةًقاتمػػةًلمجنػػيفًبكميػػاتً
كبيػرةً،أكًإدخػػاؿًجسػػـًغريػػبًداخػػؿًالػػرحـً،كىػػذاًالنػػكعًمػػفًاإلجيػػاضًلػػوًمضػػاعفاتً
خطيرةًتبدأًمفًالنزيؼًكخرؽًجدارًالرحـًإلىًالمكتً،كيقكـًبوًأشخاصًغيرًمؤىميفً
طبياً،أكًتقكـًالسيدةًبإجياضًنفسياً.
اإلجياض ووفيات األميات:
اإلجياض ًأحد ًاألسباب ًاليامة ًالتى ًتؤدل ًلكفيات ًاالميات ًكمعظـ ًالسيداتً
البلتىًتمارسفًاإلجياضًمتزكجاتًكعندىفًأطفاؿًعمىًعكسًالمعتقدًكمعظميفًالً
يؤمفًبوًكيدركفًمخاطرهًلكنيفًيمجأفًإليوًلمتخمصًمفًحمؿًغيرًمرغكبًفيوً.
كبػػالطبعًالتسػػمحًاألديػػافًبإباحػػةًاإلجيػػاضًأكًتقنينػػوًكلػػذلؾًالبػػدًأفًيكػػكفًكػػؿً
حمؿًمخططًلوًكمرغكبًفيوًكذلؾًبالتكعيةًكتحسيفًخدماتًتنظيـًاألسرةًمعًتحسيفً
الخػػدماتًالتػػىًتقػػدـًلحػػاالتًاإلجيػػاضًعنػػدًحدكثػػوًفػػىًالمسػػتكياتًالصػػحيةًالمختمفػػةً
لخفضًمعدالتًكفياتًاألمياتًبسببًاإلجياضً.
 -ٚالتيابات الجياز التناسمى:
أف ًمعدالت ًاإلصابة ًباألمراض ًالتناسمية ًمثؿ ًالسيبلف ًكالزىرل ًكالكبلميدياً
كاليربز ًكنقص ًالمناعة ًالمكتسب ً(االيدز) ًكااللتياب ًالكبدل ًالكبائى ًفى ًازديادً
مستمرً.كيرجعًذلؾًإلىًالعديدًمفًاألسبابًاالجتماعيةًكاالقتصاديةًمثؿًاليجرةًإلىً
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المدف ًأك ًإلى ًالخارج ًكظيكر ًالعشكائيات ًالسكنية ًكالبطالة ًكالضغكط ًاالقتصاديةً
كخطرًاألمراضًالمنقكلةًعفًطريؽًالجنسًعمىًالمرأةًأكثرًمفًالرجؿًكذلؾًلتأخرً
استشارة ًالطبيب ًكلصعكبة ًالتشخيص ًكتسببيا ًفى ًحدكث ًالعقـ ًكالحمؿ ًخارج ًالرحـً
كالكالدةًالمبكرةًكصغرًحجـًالمكلكدًكسرطافًعنؽًالرحـًكاعتبلؿًالصحةً.
كلذلؾًفإفًالتكعيةًبخطكرةًىذهًاألمراضًكبأعراضياًكطرؽًالكقايةًمنياًكأىميةً
اإلسراعًفىًعبلجياًمككفًىاـًلمصحةًاإلنجابيةً.
ً
الرعاية الصحية لممرأة بعد سن الخصوبة:
الًتقتصرًمشاكؿًالمرأةًالصحيةًعمىًعمرىاًاإلنجابىًفقطًفجيازىاًالتناسمىً
ًكالتى ًغالبا ًما ًتحدث ًبعد ًانقطاع ًالدكرة ًالشيريةً،
يم ىع َّرض ًلئلصابة ًباألكراـ ًالخبيثة ً
كلمعظـ ًىذه ًاألكراـ ًعكامؿ ًكمؤشرات ًتزيد ًمف ًاحتماؿ ًحدكثياً ،كلذلؾ ًكاف ًالتعرؼً
عمى ًىذه ًالعكامؿ ًكمنع ًحدكثيا ًكالفحص ًالدكرل ًخاصةًلممجمكعاتًاألكثر ًتعرضاً
لئلصابة ًبيا ًبإستخداـ ًالمكجات ًفكؽ ًالصكتية ًكفحص ًالخبليا ًمف ًعنؽ ًالرحـًً
كفحص ًالثدييف ًبيدؼ ًالتشخيص ًالمبكرً ،أحد ًمككنات ًخدمات ًالصحة ًاإلنجابيةً.
كذلؾً ،يزداد ًحدكث ًكىفًالعظاـًفىًىذا ًالعمر ًبسبب ًنقص ًىرمكفًاالستريفً.كقدً
ازدادتًأىميةًىذهًالظاىرةًبسببًزيادةًمتكسطًعمرًالمرأةًالتىًأصبحتًتعيشًاآلفً
ماًيقربًمفًثمثًعمرىاًبعدًانقطاعًالدكرةً.

أفًخدماتًالصحةًاإلنجابيةًمتعددةًكمتنكعةً،كيمثؿًتقديـًىذهًالخدماتًتحدياً
كبي ار ًفى ًالمستقبؿ ًكيتطمب ًذلؾ ًأف ًنجعميا ًضمف ًمككنات ًالرعاية ًالصحية ًاألكليةً
التىًيجبًتكفيرىاًلمنساء؛ًفالصحةًاإلنجابيةًىيًأحدًالعناصرًاألساسيةًلبمكغًأىداؼً
التنميةًالمستدامةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
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المبحث الثانى
فسيولوجيا التكاثر

()Reproductive Physiology
تركيب ووظائف الجياز التناسمي لممرأة ً:
الفرج )ً:(Vulva
العضكًالخارجىًلمجيازًالتناسميًلممرأةًكيتككفًمف:
البظر) ًً:(Clitoris
الذلًيتكاجدًبمقدمةًالميبؿًكيتككفًًمفًأنسجةًقابمةًلبلنتصابًكغنيةًباألكعيةً
الدمكيةًكاأللياؼًالعصبيةًكيبمغًطكلةًفىًالمتكسطًحكاليًًُسـًكيمعبًدكراًكبيراًفىً
االستمتاعًالجنسىًلممرأةً.
الشفرات )ًً:(Labia
كتنقسـ ًإلى ًشفرة ًخارجية ًكشفرة ًداخمية ًكالشفرة ًالخارجية ًتتكاجد ًعمى ًجانبىً
الفرجًكىىًعبارةًعفًبركزًيحتكلًعمىًكميةًمفًالدىكفًكمغطىًبالجمدًالذلًيحتكلً
عمى ًغدد ًعرقية ًكغدد ًشمعية ًكيصيبلت ًالشعر ًأما ًالشفرة ًالداخمية ًفيى ًعبارة ًعفً
بركزًصغيرًيحاطًبالشفرةًالخارجيةًكيحتكلًعمىًأنسجةًرخكةًًكمغطىًبجمدًرقيؽً
خاؿًمفًالشعر.
كما ًيحتكل ًالفرج ًعمى ًفتحة ًلمتبكؿ ًكفتحة ًالميبؿ ًالتى ًتغمؽ ًجزيئا ًبغشاءً
البكارةًقبؿًالزكاجً.
غشاء البكارة ):)Hymen
ىكًغشاءًرقيؽًيحتكلًعمىًفتحةًصغيرةًيمرًمفًخبللياًدـًالحيضًكيتكاجدً
فىًأشكاؿًمختمفةً(حمقىً ،ىبلليً،مثقبًكذكًالجزئيف)ًكفىًأغمبًاألحيافًيتـًفضً
غشاءًالبكارةًأثناءًالجماعًلممرةًاألكلىًكينتجًعفًذلؾًكميةًبسيطةًمفًالدـًكحيثً
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إفًالغشاءًرقيؽًكفقيرًباألكعيةًالدمكيةًًفقدًاليصاحبًفضًالغشاءًبألًكميةًمفً
الدماءًكماًأفًىناؾًالغشاءًالمطاطىًالذلًيحتاجًإلىًتدخؿًجراحىًلفضوً.
الميبل ) :(Vagina
كىك ًعبارة ًعف ًقناة ًتصؿ ًالفرج ًبعنؽ ًالرحـ ًكىك ًالعضك ًالمخصص ًلمجماعً
حيثًيتـًادخاؿًالقضيبًفىًتمؾًالقناةًأثناءًالجماعًكيحتكلًجدارًالميبؿًعمىًخبلياً
عضمية ًكليفية ًكيبطف ًجدار ًالميبؿ ًبنسيج ًمخاطى ًقكل ًلتحمؿ ًعممية ًالجماع ًكماً
يبرزًالغشاءًالمخاطىًفىًصكرةًبركزاتًعرضيةًكالتىًتسمحًبتمددًالميبؿًالستيعابً
الجنيف ًأثناء ًعممية ًالكالدة ًكيكجد ًفى ًالميبؿ ًنظاـ ًمعقد ًلمكقاية ًمف ًالميكركباتً
كالنظافةًالذاتيةًلمميبؿًكيعتمدًذلؾًالنظاـًعمىًتكاجدًالبكترباًالصديقةًلئلنسافًفىً
تكازفًدقيؽًحيثًيقكـًبتحكيؿًمادةًالجميككجيفًالمتكاجدةًبكثرةًفىًالغشاءًالمخاطىً
إلىًحامضًالبلكتيؾًالذلًيقاكـًنمكًالبكترياً.
الرحم ( :(Uterus
كىك ًعبارة ًعف ًجسـ ًعضمى ًمجكؼ ًفى ًحجـ ًكؼ ًاليد ًكيبمغ ًطكلة ًفىً
المتكسطً ً7.5سـًكعرضوًًٓسـًكسمكةًًّسـًكيبمغًكزنوًًَٕجـًكيشبوًالرحـًفىً
الشكؿًثمرةًالكمثرلًالمقمكبةًحيثًيشبوًالجزءًالسفمىًعنؽًالرحـًكالجزءًالعمكلًيشبةً
جسـ ًالرحـ ًكما ًيتصؿ ًتجكيؼ ًالرحـ ًبالمبيض ًبكاسطة ًقناة ًفالكب ًعمى ًكؿ ًجانبً
كلمرحـ ًمقدرة ًعظيمة ًعمى ًالتمدد ًإذ ًيستطيع ًأف ًيمؤل ًتجكيؼ ًالبطف ًبالكامؿ ًأثناءً
الحمؿً.
كيبطفًتجكيؼًالرحـًًبغشاءًمخاطىًمعقدًحيثًيتـًتغيرًالجزءًالعمكلًشيرياً
أثناءًالدكرةًالشيريةً.
ًكلمرحـًأىميةًعظيمةًحيثًإنوًالمكافًالمخصصًلمحمؿًكنمكًالجنيفًكماًإنوً
يحتكل ًعمى ًعضمة ًقكية ًتمعب ًدك ار ًكبي ار ًفى ًعممية ًالكالدة ًكمنع ًالنزيؼ ًبعد ًنزكؿً
الجنيفً.
ً
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قناة فالوب ):(Fallopian tubes
كىىًعبارةًعفًقناةًتصؿًبيفًالجزءًالعمكلًلتجكيؼًالرحـًكًالمبيضًعمىًكؿً
جانب ًكتقسـ ًإلى ًأربعة ًأجزاء ًكيبمغ ًطكليا ًَُ ًسـ ًفى ًالمتكسط ًكيسمى ًالجزءً
ًصكابعً
المبلصؽ ًلممبيض ًبالقمع ً( ً (Infundibulumكيحتكل ًعمى ًبركزات ًتشبة ً
االخطبكط ً( (Fimbriaتبلمس ًالميض ًكتقكـ ًبالتقاط ًالبكيضة ًمف ًالميض ًحيثً
يحدثًاالخصابًفىًالجزءًالخارجىًلقنكاتًفالكبً.
المبايض (:)OVARIES
يكجدًمبيضًعمىًكؿًجانبًكيشبوًحبةًالمكزًكيبمغًطكلوًّ ًسـًكعرضوًًُٓ,
سـًكسمكوًًُسـًكىكًالعضكًالكحيدًداخؿًالبطفًالذلًاليحاطًبغشاءًبريتكنىًكذلؾً
لمسماح ًلمبكيضة ًبالخركج ًمف ًالمبيض ًكانتقاليا ًإلى ًقناة ًفالكب ًكيتصؿ ًالمبيضً
بالرحـًبكاسطةًرباطًيسمىًرباطًالمبيضً.
يحتكلًالمبيضًعمىًأعدادًكبيرةًمفًالجريباتًالبدائيةًغيرًالقابمةًلمتجددًالتىً
تشكؿ ًمخزكف ًالمبيض ًكيصؿ ًمجمكعيا ًعند ًالبمكغ ًإلى ًََْ ًالؼ ًجريب ًبدائىً
ًأعدادا ًكبيرة ًمنيا ًشيريا ًلتككيف ًبكيضة ًناضجة ًقابمة ًلمتخصيب ًكحدكثً
كتستيمؾ
ن
الحمؿًكتسنزؼًىذهًالجريباتًبالكامؿًعندًكصكؿًاألنثىًلسفًانقطاعًالطمثًً.
وظائف المبيض:
إنتاج ًىرمكف ًاالستركجيف ً) ًً (Estrogen hormoneكىرمكفً
البركجستركفً).) Progesterone hormone
يسمىًىرمكفًاالستركجيفًبيرمكفًاألنكثةًكيمعبًدكراًكبيراًفىًعمميةًالبمكغً
كفى ًتككيف ًكنضكج ًاألعضاء ًالتناسمية ًالداخمية ً( ًالمبيضً -الرحـ ً– ًالميبؿ)ًً
كالخارجيةً(الفرجًكالثدل)ً.
كماًأنوًمسئكؿًبشكؿًأساسىًعفًإعطاءًاألنثىًصفاتًاألنكثةًكالمظيرًالعاـً
كتكزيعًالدىكفًكالشعرًبالجسـًكنعكمةًالجمدًكًالصكتًكماًيمعبًدكراًكبيراًفىًنمكً
الرغبة ًالجنسية ًلؤلنثى ًكاليقتصر ًدكر ًاالستركجيف ًعمى ًنمك ًاألعضاء ًاألنثكية ًبؿً
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يمتدًلمحفاظًعمىًالصحةًالعامةًلؤلنثىًحيثًيحافظًعمىًكثافةًالعظاـًكالحفاظًعمىً
صحةًالقمبًكالشراييفًً.
أماًىرمكفًالبركجستركفً(ىرمكفًالحمؿ)ًفيمعبًدكراًكبيراًفىًتطكرًكنضكجً
الغشاءًالمخاطىًلممبطفًلمرحـًلكىًيتمكفًمفًاستقباؿًالحمؿًكاستم اررهًخصكصاًفىً
المراحؿًاألكلىًلمحمؿًكماًيحافظًعمىًىدكءًعضمةًالرحـًأثناءًالحمؿًلمنعًانقباضً
الرحـًمماًيمنعًحدكثًاإلجياضًكالكالدةًالمبكرةًً.
كما ًيساىـ ًىرمكف ًاالستركجيف ًكالب ًركجستركف ًفى ًتحضير ًالثدل ًلمرضاعةً
الطبيعيةً.
تكوين البويضات (:)FOLLICULOGENESIS
تفرزًالمبايضًبكيضةًناضجةًشيرياًقابمةًلئلخصابًعندماًتبمغًاألنثىًسفً
البمكغًكيتحكـًفىًعمميةًالتبكيضًالغدةًالنخاميةًكالتيًتقعًفىًقاعًالجمجمةًكتتصؿً
بمراكزًحساسةًبالمخًبكاسطةًألياؼًعصبيةًكدائرةًمغمقةًمفًاألكعيةًالدمكيةًالمعقدةً
التى ًتضع ًالغدة ًالنخامية ًباقى ًالغدد ًالصماء ًتحت ًالتحكـ ًالكامؿ ًلبعض ًالمراكزً
العصبيةًداخؿًالمخًمماًيفسرًتأثيرًبعضًالظكاىرًكاإلضطراباتًالنفسيةًعمىًعمميةً
التبكيضًكاختبلالتًالدكرةًالشيريةًكحدكثًالحمؿ.
يحتكلًالمبيضًعمىًعش ارتًاآلالؼًمفًالجريباتًالبدائيةًالتىًتككفًمخزكفً
المبيض ًكلسبب ًغير ًمعمكـ ًيتـ ًاختيار ًعشرات ًمف ًىذه ًالجريبات ًلمنمك ًكمع ًبدايةً
الدكرة ًالشيرية ًتفرز ًالغدة ًالنخامية ًىرمكف ً(ً )FSHالذل ًيحفز ًبعض ًالجريباتً
يباتًالناميةًىرمكفًاالستركجيفًكعندماً
ً
البدائيةًعمىًاستكماؿًرحمةًالنمكًكتفرزًالجر
يصؿًإلىًمستكلًمعيفًفىًالدـًيؤدلًذلؾًإلىًتكقؼًإفرازًىرمكفًً FSHبكاسطةً
الغدةًالنخاميةًمماًيؤدلًإلىًضمكرًمعظـًالجريباتًالناميةًكيسمحًلكاحدةًفقطًمفً
الجريباتًالتىًتممؾًأعمىًجكدةًباستمرارًالنمكًحتىًيتـًتككيفًالبكيضةًالناضجة.
التبويض )ًً:)Ovulation
كيقصدًبالتبكيضًخركجًالبكيضةًالناضجةًمفًجريبًجرافيافً(نسبةًإلىًالعالـً
الذلًقاـًبكصفياً)ًكانتقالياًإلىًقناةًفالكبًكىكًالمكافًالمخصصًلئلخصابًً.
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كتبدأ ًعممية ًالتبكيض ًبإفراز ًىرمكف ًً LHبكميات ًكبيرة ًبكسطة ًالغدةً
النخاميةًًحيثًيؤدلًذلؾًإلىًحدكثًالتبكيض.
كيفية حدوث الدورة الشيرية ( :) Menstrual cycle
كيقصدًبالدكرةًالشيريةًخركجًالدـًشيرياًفىًنفسًالمكعدًعفًطريؽًالميبؿً
كيستغرؽ ًخركج ًالدـ ًبضعة ًأياـ ً( ًًِ )ً ٕ-كيحتكل ًدـ ًالدكرة ًالشيرية ًعمى ًالجزءً
العمكلًلبطانةًالرحـًكبعضًإف ارزاتًالغددًككميةًمفًالدـًكتيدؼًالدكرةًالشيريةًإلىً
التجديدًالمستمرًلبطانةًالرحـًالتىًتشبوًحرثًاألرضًالزراعيةًقبؿًإلقاءًالبذكرًكذلؾً
لخمؽًالظركؼًالمبلئمةًلنمكًالجنيفً.
كتصاحبًالدكرةًالشيريةًبعضًالتغيراتًالنفسيةًكبعضًاآلالـًالتىًقدًتككفً
مبرحةًفىًبعضًاإلناثًخصكصاًقبؿًالزكاجً.
نً

كيعتمد ًحدكث ًالدكرة ًالشيرية ًعمى ًالتكامؿ ًكالتنسيؽ ًبيف ًالرحـ ًكالمبايضً
كالغدةًالنخاميةًكبعضًالمراكزًالعصبيةًداخؿًالمخً.

وتنقسم الدورة الشيرية إلى ثالثة مراحل:
المرحمة األولى ( :)FOLLICULAR PHASE
كىى ًمرحمة ًنمك ًكزيادة ًسمؾ ًبطانة ًالرحـ ًكتستغرؽ ًىذة ًالمرحمة ًحكاليً
أسبكعيف ًكتعتمد ًعمى ًىرمكف ًاالستركجيف ًالذل ًيفرز ًبكاسطة ًالجريبات ًالنامية ًفىً
المبيضً.
المرحمة الثانية (:)SECRATORY
كتستغرؽ ًتمؾ ًالرحمة ًأسبكعيف ًكتعتمد ًعمى ًىرمكف ًالب ًركجستركف ًالذل ًيفرزً
بكاسطة ًالجسـ ًاألصفر ًالمتككف ًمف ًبقايا ًالتبكيض ًكتيدؼ ًتمؾ ًالمرحمة ًإلى ًإعدادً
بطانةًالرحـًالستقباؿًالجنيفًكأثناءًتمؾًالمرحمةًيتـًاكتماؿًنمكًكنضكجًبطانةًالرحـ.
المرحمة الثالثة (:)Menstrual phase
كتستغرؽًتمؾًالمرحمةًبضعةًأياـً(ًِ)ٕ-كتتميزًبخركجًالدـًعفًطريؽًالميبؿً
كتحدث ًعند ًفشؿ ًتخصيب ًالبكيضة ًحيث ًيترتب ًعمى ًذلؾ ًضمكر ًالجسـ ًاألصفرً
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مما ًيؤدل ًإلى ًنقص ًشديد ًبيرمكف ًاالستركجيف ًكالبركجستركف ًكيترتب ًعمى ًذلؾً
ضمكر ًفى ًبطانة ًالرحـ ًكانقباض ًباألكعية ًالدمكية ًالمغذية ًلبطانة ًالرحـ ًمما ًيؤدلً
إلىًفصؿًالجزءًالعمكلًمفًبطانةًالرحـًكحدكثًالدكرةًالشيريةً.
أما ًفى ًحالة ًتخصيب ًلمبكيضة ًكحدكث ًالحمؿ ًيقكـ ًالجنيف ًبإفراز ًىرمكفً
كمنعًضمكرهًلبلستمرارًفىًإفرازً
ً
(ً)BHCGالذلًيحافظًعمىًسبلمةًالجسـًاألصفرً
ىرمكفًالبركجستركفًالذلًيحافظًعمىًسبلمةًبطانةًالرحـًكاستمرارًنمكًالحمؿًكمنعً
الدكرةًالشيريةً.
ً

التكوين البيولوجى لمجياز التناسمى لمرجل:
 الخصيتين ( :)TESTESكىىًعبارةًعفًغديتيفًتأخذافًالشكؿًالبيضاكلًكمحاطيفًبكيسًالصففًالذلً
يتكاجد ًخمؼ ًالقضيب ًكتفرز ًالخصيتيف ًىرمكف ًالتستكستركف ً( ًىرمكف ًالذككرة)ً
المسئكؿ ًعف ًالبمكغ ًكالتغيرات ًالمصاحبة ًلو ًكالصفات ًالمميزة ًلمرجكلة ًكنمك ًالرغبةً
الجنسيةًكماًتفرزًمبلييفًالحيكناتًالمنكيةًالمسئكلةًعفًتخصيبًالبكيضةًكحدكثً
الحمؿً.
كما ًيمعب ًكيس ًالصفف ًدك ار ًكبي ار ًفى ًعممية ًالتكازف ًالح اررل ًكخمؽ ًالبيئةً
المناسبةًلنمكًالحيكناتًالمنكيةًحيثًيكفرًدرجةًح اررةًًّدرجاتًأقؿًمفًدرجةًح اررةً
الجسـًمماًيخمؽًالبيئةًالمناسبةًلنمكًالحيكناتًالمنكيةً.
القضيب ):)PENIS
كىكًالعضكًالذكرلًالخارجىًلمرجؿًكالمسئكؿًعفًإتماـًعمميةًالجماعًكيتككفً
مفًجزئيفًرئيسيف:
-

جسم القضيب (:) BODY

يأخذ ًشكؿ ًاسطكانة ًكيتككف ًمف ًثبلث ًغرؼ ًمف ًاألنسجة ًاألسفنجية ًالتىً
تحتكل ًعمى ًفراغات ًكثيرة ًكيحدث ًاالنتصاب ًعندما ًتمتمىء ًىذة ًالفراغات ًبالدـً
المتدفؽًمفًاألكعيةًالدمكيةًالمغذيةًلمقطييب.
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-

الحشفة ( :)GLANCE

كىى ًرأس ًالقضيب ًكىى ًعبارة ًعف ًجزء ًمتضخـ ًمخركطى ًالشكؿ ًكمغطىً
بغطاء ًجمدل ًعند ًالكالدة ًكيزاؿ ًىذا ًالغطاء ًالجمدل ًأثناء ًعممية ًالطيارة ًكتحتكلً
الحشفةًعمىًفتحةًتسمحًبمركرًالبكؿًكالسائؿًالمنكلً.
الحبل المنوى ) :)SPERMATIC CORD
يحتكلًكؿًحبؿًعمىًقناةًمنكيةًتقكـًبنقؿًالحيكناتًالمنكيةًمفًالخصيةًإلىً
الحكيصمةًالمنكية.
الحويصمة المنوية ( :(SEMINAL VESICLE
كىى ًعبارة ًعف ًغدة ًعمى ًكؿ ًجانب ًمف ًالمثانة ًتقكـ ًبتخزيف ًالسائؿ ًالمنكلً
كافرازًمكادًمغذيةًلمحيكناتًالمنكيةً.
غدة البروستاتا ( :)PROSTATIC GLAND
كىىًغدةًتتكاجدًأسفؿًالمثانةًكتفرزًمكادًتحافظًعمىًحيكيةًالحيكاناتًالمنكيةً
بلنًابيضًقم ًكنياًيشكؿًالجزءًاألكبرًمفًالسائؿًالمنكلً.
كماًتفرزًسائ ً
السائل المنوى( :)SEMEN

كيتككفًالسائؿًالمنكلًمفًالحيكناتًالمنكيةًكىىًكائناتًدقيقةًالًتيرلًبالعيفً
المجردة ً ًباإلضافة ًإلى ًالسائؿ ًاألبيض ًالذل ًيتـ ًإنتاجو ًبكاسطة ًالحكيصمة ًالمنكيةً
كغدةًالبركستاتاًكتكفرًتمؾًاإلفر ازتًالكسطًالمبلئـًكالعناصرًالغذائيةًالبلزمةًلحيكيةً
الحيكناتًالمنكيةً.
كتقكـ ًالخصية ًبإنتاجًكافراز ًمبلييف ً ًالحيكنات ًالمنكية ًالتى ًتعتمد ً ًباألساسً
عمىًىرمكفً(ً)FSHك(ً)LHالمذيفًيتـًإفرازىاًبكاسطةًالغدةًالنخاميةًبالمخًكتستغرؽً
يكماً.
عمميةًإنتاجًالحيكافًالمنكلًحكاليًًَُِ نً

كتنتقؿًالحيكناتًالمنكيةًمفًالخصيةًعبرًالقناةًالمنكيةًإلىًالحكيصمةًالمنكيةً
حيث ًيتـ ًتخزينو ًثـ ًينتقؿ ًإلى ًغدة ًالبركستات ًالتي ًتضيؼ ًإليو ًالسائؿ ًاألبيضً
الشفاؼًالذلًيككفًًًَٖ%مفًحجـًالسائؿًًالمنكلً.
ويتكون الحيوان المنوي من ثالثة أجزاء:
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الرس(ً:)HEADمخركطيةًالشكؿًكتمثؿًالنكاةًالتىًتحتكلًعمىًالمادةً
منطقة أ
الكراثيةًالمسؤكلة ًعفًتخصيب ًالبكيضةًكما ًتحتكل ًمنطقةًالرأس ًعمىًغطاءًيشبوً
الكابًكًيحكلًعدداًمفًاإلنزيماتًتساعدًفىًاختراؽًجدارًالبكيضةً.
ن

جسم الحيوان المنوى( :)BODYكيحتكل ًعمى ًعدد ًمف ًالجسيمات ًالمعقدةً
التىًتمدًالحيكافًالمنكلًبالطاقةًالبلزمةً.
منطقة الذيل (.ً:)TAILكىىًمسئككلةًباألساسًعفًحركةًالحيكافًالمنكل.

كيفية حدوث الحملً:
يتككفًالسائؿًالمنكلًمفًمبلييفًالحيكناتًالمنكيةًكينجحًعددًغيرًقميؿًفيً
اختراؽ ًعنؽ ًالرحـ ًكالرحـ ًكالكصكؿ ًإلى ًقناة ًفالكب ًحيث ًيكتسب ًالحيكاف ًالمنكلً
القدرةًعمىًإخصابًالبكيضةًكيتـًااللتقاءًبالبكيضةًفىًالجزءًالخارجىًلقناةًفالكبً
حيث ًي نجح ًحيكافًمنكل ًكاحدًفى ًاختراؽ ًالبكيضة ًكتخصيبيا ًكيتبع ًذلؾًانقساماتً
متتاليةًكزيادةًفىًعددًالخبلياًحتىًتصؿًإلىًمرحمةًالمكريكالًكىكًتجمعًمفًالخبلياً
يبدأًمفًِّ ًخميةًكيمكثًالجنيفًفيًقناةًفالكبًثبلثةًأياـًكيبدأًبالحركةًاتجاهًالرحـً
مدفكعاًبحركةًاألىدابًالمتكاجدةًبالغشاءًالمخاطىًلقناةًفالكبًكانقباضًالعضبلتً
بجدار ًقناة ًفالكب ًكتستمر ًاالنقسامات ًالمتتالية ًكيتحكؿ ًالجنيف ًإلى ًمرحمةً
الببلستكسيستًكيتميزًبظيكرًتجكيؼًداخؿًالجنيفًكيستمرًالجنيفًفىًتجكيؼًالرحـً
ً
لمدة ًيكميف ًثـ ًتبدأ ًعممية ًانغماس ًالجنيف ًداخؿ ًالرحـ ًكبداية ًالحمؿ ًكفى ًأحسفً
األحكاؿ ًالتتعدل ًنسبة ًانغماس ًالجنيف ًَْ ًً %كما ًيكجد ًنظاـ ًمعقد ًداخؿ ًالرحـً
يسمحًبفرزًاألجنةًكالتخمصًمفًاألجنةًالمعيبةًالتىًتعانىًمفًتشكىاتًفىًصكرةً
إجياضً.
ً

المحافظة عمى صحة الجياز التناسمي وعمى سالمة الصحة اإلنجابية:
ًاالمتناعًعفًالتدخيفًكتناكؿًالخمكرًكالمكادًالمخدرةً.ًتجنبًالتكترًكاالىتماـًبالصحةًالنفسيةً.ًاإلكثارًمفًتناكؿًاألطعمةًالصحيةًالغنيةًبالخضركاتًكالفكاكةًكاأللياؼً.~~274

ً.ًالحفاظًعمىًالكزفًكتجنبًالسمنةً.ًبالنسبةًلمسيداتًعدـًتناكؿًاألدكيةًأثناءًالحمؿًإالًبعدًاستشارةًالطبيبً ً بالنسبة ًلمسيدات ًعدـ ًإجراء ًأل ًعمميات ًجراحية ًبالحكض ًإال ًفى ًاألماكفًالمعتمدة ًكبعد ًاستشارة ًأكثر ًمف ًطبيب ًكذلؾ ًلتجنب ًحدكث ًالتصاقات
ً.بالحكض
ً ً بالنسبة ًلمرجاؿ ًتجنب ًالعمؿ ًالذل ًيترتب ًعميو ًتعرض ًالخصيتيف ًلمح اررةًً.المباشرة
ً ًالحفاظًعمىًالتعاليـًالدينيةًكتجنبًالعبلقاتًالجنسيةًالمحرمةًالتىًقدًيتريبً.عميياًانسدادًبالحبؿًالمنكلًكالتصاقاتًالحكضًفىًالسيدات
ً
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المبحث الثالث
الزواج المبكر
ً
الزكاج ًالمبكر ًمف ًالقضايا ًكالمشكبلت ًالتى ًيتزايد ًاالىتماـ ًبيا ًفى ًالسنكاتً
األخيرة ًعمى ًمستكل ًدكؿ ًالعالـ ًالثالث ًكالدكؿ ًالنامية ًلما ًليا ًمف ًأبعاد ًصحيةً
كاجتماعية ًكنفسية ًكاقتصادية ًعمى ًالفتاة ًكالمجتمع ًكذلؾ ًالنتشار ًحاالت ًزكاجً
صغيرات ًالسف ًبشكؿ ًكاسع ًفى ًالمجتمعات ًالنامية ًكالفقيرة ًكذلؾ ًألسباب ًاقتصاديةً
أحياناًكأسبابًكمعتقداتًأخبلقيةًكدينيةًأحياناًأخرلًً.
اجً(سترة)ًمعًالجيؿًباآلثارًالسمبيةًلمزكاجًالمبكرًمثؿًاآلثارً
كماًيقكلكفًالزك
ي
الصحية ًالسمبية ًعمى ًاألـ ًكالمشكبلت ًالقانكنية ًالمترتبة ًعمى ًىذا ًالزكاج ًإذا ًانتيىً
بالطبلؽًألنوًغيرًقانكنىًفىًبعضًالببلدً.

الزواج المبكر:
ىكًزكاجًأكًاقترافًرسمىًأكًغيرًرسمىً(عرفى)ًقبؿًبمكغًسفًاؿًُٖ ًعاـً
لمفتىًأكًالفتاةًبالرغـًمفًتأثرًالفتاةًسمبياًكبأضرارًصحيةًكنفسيةًأكثرًمفًالكلدًألنوً
يتـًقبؿًالنضكجًالنفسىًكالجسدلًكالعاطفىًً.
أسباب ظاىرة الزواج المبكر:
ُ .الفقرًكاالحتياجًالمادلًكالرغبةًفيًالحصكؿًعمىًميرًمفًأجؿًإعالةً
باقىًاألسرةً.
ِ .االعتقاد ًالخاطئ ًبأف ًالزكاج ًالمبكر ًيحمي ًالفتاة ًمف ًاالنحراؼً
كالممارساتًالجنسيةًغيرًالشرعيةًكيصكفًعفتياً.
ّ .أحدًممارساتًاالتجارًبالبشرً.
أضرار الزواج المبكر:
الزكاجًالمبكرًلمفتاةًكقبؿًاكتماؿًنضجياًالعقمىًكالجسدلًكالجنسىًقدًيؤدلً
إلىًحمؿًمبكرًكالذلًبدكرهًقدًيؤدلًإلىًمشكبلتًصحيةًكاجتماعيةً.
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كمف ًالمعركؼ ًأف ًالحمؿ ًفى ًسف ًمبكرة ً(أل ًقبؿ ًُٖ ًسنة) ًقد ًيعرض ًاألـً
كالطفؿًلمخاطرًصحيةًكثيرةًمنيا:

















اإلجياضً.
الكالدةًالمبكرةً.
تسمـًالحمؿً(ارتفاعًضغطًالدـًالمصاحبًلمحمؿًمعًزالؿًفىًالبكؿًككرـً
بالقدميف).
التياباتًالجيازًالبكلى.
فقرًالدـًالناتجًعفًنقصًالحديد.
الكالدةًالمتعسرةًكازديادًمعدؿًالكالداتًالقيصرية.
النزؼًقبؿًكأثناءًالكالدة.
قصكرًكظيفةًالمشيمةًكنقصًكزفًالمكلكد.
كفاةًالجنيفًمعًالكالدةًأكًبعدىا.
معدؿ ًكفيات ًاألميات ًالتى ًتمد ًمبك انر ًأضعاؼ ًمعدؿ ًكفيات ًاألميات ًفىً
سفًََِّ-
معدؿ ًكفيات ًاألطفاؿ ًلؤلميات ًصغيرات ًالسف ًأضعاؼ ًمعدليا ًلؤلمياتً
فى ًسف ًًَِ .َّ-كمف ًالمعركؼ ًأف ًىناؾ ًعبلقة ًكثيقة ًبيف ًالتعميـً
كالزكاج ًالمبكر ًفكمما ًزاد ًمستكل ًالتعميـ ًلمفتاة ًكمما ًارتفع ًسف ًالزكاجً
كالحمؿ ًككمما ًارتفعت ًنسبة ًالزكاج ًالمبكر ًكمما ًزادت ًنسبة ًالتسرب ًمفً
التعميـ.
النساءًالبلتىًيتزكجفًمبك انرًينزعفًإلىًالتكقؼًعفًالدراسةًكيكفًمعزكالتً
ًنظر ًلعدـ ًحصكليف ًعمىً
اجتماعيان ًكال ًيستطعف ًالحصكؿ ًعمى ًكظائؼ نا
المؤىبلتًالبلزمةً.
غالبانًماًيحدثًالحمؿًكالكالدةًبعدًالزكاجًمباشرةًً.
كغالبانًيفتقدكفًالقدرةًألخذًق ارراتًخاصةًبصحتيفًكصحةًأطفاليف.
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المبحث الرابع
وفيات األميات فى العالم اإلسالمى
ً
عمىًمدلًالعقديفًالماضييفً،شيدتًالعديدًمفًدكؿًمنظمةًالتعاكفًاإلسبلميً

تحسنانًكبي انرًعمىًمستكلًتغطيةًكخدماتًالرعايةًالصحيةً،بناءًعميوًعرفتًانخفاضاً
في ًمعدالت ًكفيات ًاألميات ًكحديثي ًالكالدة ًكاألطفاؿً .كمنذ ًعاـ ًًَُٗٗ ،تمكنتً
بمدافًمنظمةًالتعاكفًاإلسبلميً،كمجمكعةً،مفًخفضًمعدؿًكفياتًاألمياتًبنسبةً

ِْ ًفيًالمائةًفي ًحيف ًانخفضًمعدؿ ًكفياتًاألطفاؿًأيضاًبنسبةًِٓ ًفي ًالمائةً.

كمع ًذلؾً ،كعمى ًالرغـ ًمف ًىذا ًالتحسفً ،حققت ًمجمكعة ًمنظمة ًالتعاكف ًاإلسبلميً

أقؿ ًقدرًمف ًالتقدـًفي ًالحدًمف ًكفيات ًاألميات ًكاألطفاؿ ًكفشمت ًالعديدًمف ًبمدافً
المنظمةًفيًتحقيؽًمقاصدًاليدؼًًْكًًٓمفًاألىداؼًاإلنمائيةًلؤللفيةً.
كظؿًتكفيرًالرعايةًالنكعيةًالسابقةًلمكالدةًمصدرًقمؽًكبيرًفيًالعديدًمفًدكؿً
منظمةًالتعاكفًاإلسبلميًمعًاستفادةًْٓ ًفيًالمائةًفقطًمفًمجمكعًالنساءًالحكامؿً

مف ًأربعة ًمعاينات ًما ًقبؿ ًالكالدةً .كال ًيزاؿ ًأكثر ًمف ًالثمث ً(ّٕ ًفي ًالمائة) ًمفً
الكالدات ًفي ًبمداف ًالمنظمةً ًتجرم ًدكف ًمساعدة ًمقابؿ ًَِ ًفي ًالمائة ًفي ًالبمدافً

الناميةًغيرًاألعضاءًفيًالمنظمةًكًًِْفيًالمائةًفيًالعالـً.

التعريف:
يعرفت ًكفيات ًاألميات بأنيا"ً :كفاة ًالمرأة ًأثناء ًالحمؿ ًأك ًبعد ًنيايتو ًب ًًِْ
يكماًألمًسببًلوًعبلقةًبالحمؿًأكًالتحكـًبوً،بغضًالنظرًعفًمدةًكمكافًالحمؿً،
ن
كليسًألسبابًعرضية.

أسباب وفيات األميات:
ً تكجد ًأسباب ًمباشرة ًكغير ًمباشرة ًلكفيات ًاألمياتً .أما ًعف ًاألسبابً

المباشرةًفييًالناتجةًمفًمضاعفاتًالحمؿًأكًالكالدةً،أماًعفًاألسبابًغيرًالمباشرةً
~~279

فييًناتجةًعفًكجكدًحالةًمرضيةًسابقةًلمحمؿًأكًغيرًمرتبطةًبالكالدةً.كيحدثًلياً
تدىكرًنتيجةًالحمؿًكالكالدةًمثؿًإرتفاعًضغطًالدـًأكًأمراضًالقمبًكتسمىًالكفياتً

اسةًنشرتً
أثناءًالحمؿًالتيًالًعبلقةًلياًبالحمؿًبكفياتًاألمياتًالعرضيةً.ككفقناًلدر ي

ً،فإفًاألسبابًاألكثرًشيكعاً
فيًمجمةًالنسيتًتغطيًالفترةًمفًَُٗٗ ًإلىًَُِّ
ن

ىي ًنزيؼ ًما ًبعد ًالكالدة ًًُٓ ،%كمضاعفات ًاإلجياض ًغير ًاآلمف ًًُٓ،%
كاضطرابات ًارتفاع ًضغط ًالدـ ًفي ًالحمؿ ًًَُ ،%كالتيابات ًما ًبعد ًالكالدة ًًٖ،%

كعسر ًالكالدة ًًٔ %كتشمؿ ًاألسباب ًاألخرل ًجمطات ًالدـ ًًّ %كالظركؼ ًالمكجكدةً

مسبقناًًِٖ.%كاألسبابًغيرًالمباشرةًىىًالمبلرياًكفقرًالدـًكفيركسًنقصًالمناعةً

البشريةً -اإليدزً -كأمراضًالقمبًكاألكعيةًالدمكيةً،ككمياًقدًتعقدًالحمؿًأكًتتفاقيـً
بسببوً.

ككفقنا ًلمنظمة ًالصحة ًالعالمية ًلعاـ ًًََِْ ،فإف ًالعكامؿ ًاالجتماعيةً
افيةًمثؿًالعمرً،كالحصكؿًعمىًالمكاردًكمستكلًالدخؿًىىًمؤشراتًىامةً.
ً
الديمكجر
كتكاجو ًاألميات ًالمراىقات ًمخاطر ًكنسبة ًأعمى ًمف ًكفيات ًالحمؿ ًكالكالدة ًمفً
ًسناً .كعبلكة ًعمى ًذلؾً ،يؤثرالحرماف ًاإلجتماعيًكالعزلة ًاالجتماعيةً
األميات ًاألكبر ن
ًسمبيا ًعمى ًصحة ًاألميات ًالتي ًيمكف ًأف ًتؤدم ًإلى ًزيادة ًكفيات ًاألمياتً.
نا
تأثير ن
كباإلضافة ًإلى ًذلؾً ،فإف ًنقص ًفرص ًالحصكؿ ًعمى ًالرعاية ًالطبية ًالمناسبة ًأثناءً
الكالدةً،كعدـًتكافرًمراكزًالرعايةًالصحيةًقربًسكفًالحكامؿًكازديادًعددًالكالداتً
السابقةً ،كالحكاجز ًاالجتماعية ًالتي ًتحكؿ ًدكف ًالحصكؿ ًعمى ًالرعاية ًالطبية ًقبؿً
كأثناء ًالكالدة ًكضعؼ ًاليياكؿ ًاألساسية ًلممنظكمة ًالصحية ًكميا ًتزيد ًمف ًكفياتً
األمياتًكماًأفًاإلجياضًغيرًاآلمفًىكًسببًرئيسيًآخرًلكفياتًاألمياتً.

قياس وفيات األميات:
يعتبرًقياسًكفياتًاألمياتًكأحدًأىـًمؤشراتًالصحةًاإلنجابيةًكتقييـًمدلً
كفاءة ًالخدمات ًالطبية ًالمتقدمة ًلمسيدات ًالحكامؿ ًكتقاس ًكفيات ًاألميات ًبمقاييسً
مختمفةًأىمياً:
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نسبةًكفياتًاألمياتً:كىيًنسبةًعددًكفياتًاألمياتًخبلؿًفترةًزمنيةًمعينةً
لكؿ ًَََََُ ًمكلكد ًحي ًخبلؿ ًنفس ًالفترة ًالزمنيةً .يتـ ًاستخدامو ًكمقياس ًلجكدةً
نظاـًالرعايةًالصحيةً.
أماًنسبةًكفياتًاألمياتًبيفًكفياتًالنساءًفيًسفًاإلنجابً:فييًعددًكفياتً
ةًزمنيةًمعينةًمقسكماًعمىًمجمكعًالكفياتًبيفًالنساءًالذيفًتتراكحً
األمياتًفيًفتر
ن
أعمارىفًبيفًًًُْٓٗ-سنةًً.
ً
تقديرات وفيات األمياتً:
كفقناًلتقريرًصندكؽًاألمـًالمتحدةًلمسكافًلعاـًًََُِ،فإفًالدكؿًالناميةًتمثؿً
تسعة ًكتسعيف ًفي ًالمائة ًمف ًكفيات ًاألميات ًكأغمب ًالدكؿ ًاإلسبلمية ًتقع ًفي ًىذهً
الفئة ًمف ًكفيات ًاألمياتً ،كمعظـ ًىذه ًالكفيات ًتحدث ًفي ًأفريقيا ًجنكب ًالصحراءً
الكبرلًكجنكبًآسياً.كعمىًالصعيدًالعالميً،تعانيًالبمدافًالمرتفعةًكالمتكسطةًالدخؿً
مفًكفياتًأمياتًأقؿًمفًالبمدافًذاتًالدخؿًالمنخفضً.كفيًمعظـًالحاالتً،تحدثً
معدالتًعاليةًمفًكفياتًاألمياتًفيًنفسًالبمدافًالتيًتشيدًمعدالتًمرتفعةًمفً
كفيات ًالرضعً .كتعكس ًىذه ًاالتجاىات ًأف ًالبمداف ًذات ًالدخؿ ًالمرتفع ًلدييا ًبنيةً
تحتيةًأقكلًلمرعايةًالصحيةً،كفرؽًطبيةًكافيةًلمرعايةًالصحيةً،كتستخدـًتكنكلكجياً
ًتقدماً ،كلدييا ًعكائؽ ًأقؿ ًلمحصكؿ ًعمى ًالرعاية ًمف ًالبمداف ًالمنخفضةً
طبية ًأكثر ن
ًشيكعا ًلكفيات ًاألميات ًفي ًالبمداف ًالمنخفضةً
الدخؿً .كلذلؾً ،فإف ًالسبب ًاألكثر
ن
الدخؿ ًىك ًنزيؼ ًالكالدةً ،تمييا ًاضطرابات ًارتفاع ًضغط ًالدـ ًفي ًالحمؿً ،كالكالداتً
المتعسرةًكاالجياضًغيرًاآلمفًعمىًالنقيضًمفًالبمدافًالمرتفعةًالدخؿً،التيًتككفً
السببًاألكثرًشيكعاًىكًالجمطاتًالدمكيةً.التيًيصعبًمنعًحدكثياًأكًالتنبؤًبياًفيً
ن
أحيافًكثيرةً.
كبماًأفًمعظـًكفياتًاألمياتًكاإلصاباتًيمكفًالكقايةًمنياً،فقدًتـًالقضاءً

اًكبيراًفيًخفضًنسبةً
عميياًإلىًحدًكبيرًفيًالعالـًالمتقدـً.كقدًأحرزًالعالـًتقدم
ن
ن
كفياتًاألميات ًمنذًعاـًَُٗٗ ًبمغتًحكالىًًْْ%مفًكفياتًاألمياتًكلكفًمازاؿً
ىناؾًالكثيرًالذمًيمكفًإح ارزهًفيًىذاًالمجاؿًبحمكؿًعاـًًََِّ.
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كالخفض ًلكفيات ًاألميات ًيصؿ ًإلى ًَٕ ًلكؿ ًَََََُ ًمكلكد ًىك ًأحدً

عناصرًاليدؼًالثالثًلمتنميةًالمستدامةًلعاـًََِّ ًكالذمًتبنتوًدكؿًالعالـًفيًعاـً

ًَُِٓ.
ً

التباين داخل البمدانً:
ىناؾًاختبلفاتًكبيرةًفيًمعدالتًكفياتًاألمياتً،التبايفًبيفًكفياتًاألمياتً
داخؿًالببلدًالكاحدةًكالًسيماًفيًالبمدافًالتيًتعانيًمفًفجكاتًكبيرةًفيًالمساكاةًفيً
الدخؿًكالتعميـًكالرعايةًالصحيةً.كتعانيًالنساءًالمكاتيًيعشفًفيًالمناطؽًالريفيةًمفً
ارتفاعًمعدؿًكفياتًاألمياتًمقارنةًبالنساءًالمكاتيًيعشفًفيًالمراكزًالحضريةًكشبوً
اءًأكًيتمقيفًتعميماًأعمىًأكًيعشفًفيًمناطؽً
الحضرية؛ًألنيفًيعشفًفيًأسرًأكثرًثر
ن
عايةًالصحيةً.كىناؾًأيضاًتفاكتاتًعرقيةًفيًنتائجً
حضريةًيستفدفًمفًخدماتًالر
ن
صحةًاألمياتًمماًيزيدًمفًكفياتًاألمياتًفيًالفئاتًالميمشةً.كىناؾًتفاكتًفيً
ًالغنيةًنظر ًلمتفاكت ًاليائؿ ًبيف ًىذهً
نا
نسبةًكفيات ًاألمياتًبيف ًاألسر ًالفقيرة ًكاألسر
األسرًفيًالحالةًالصحيةًقبؿًالحمؿًكأثناءًالحمؿًكالكالدةًكعقبًالكالدةً.
ً

تخفيض نسبة وفيات األميات:
ىناؾ ًأربعة ًعناصر ًضركرية ًلتخفيض ًكفيات ًاألمياتً ،كفقنا ًلصندكؽ ًاألمـً
المتحدةًلمسكافًً:
أولًً :الرعاية ًقبؿ ًالكالدةً .كيكصي ًبأف ًتتمقى ًاألميات ًما ًال ًيقؿ ًعف ًأربعً
زياراتًقبؿًالكالدةًلفحصًكمراقبةًصحةًاألـًكالجنيفً.
ثانياًً :الكالدةًعمىًأيدمًمتخصصيفًمثؿًاألطباءًكالممرضيفًكالقاببلتًالذيفً
لدييـًالمياراتًالبلزمةًإلدارةًالكالداتًالطبيعيةًكالتعرؼًعمىًبدايةًالمضاعفاتً.
ثالثًا :الرعاية ًالتكليدية ًالطارئة ًلمعالجة ًاألسباب ًالرئيسية ًلكفيات ًاألمياتً،
كىىًالنزؼً،كاإلجياضًغيرًاآلمفً،كاضطراباتًارتفاعًضغطًالدـً،كعسرًالكالدةً.
~~282

ابعاً :الرعايةًبعدًالكالدةًلمدةًستةًأسابيعً.خبلؿًىذاًالكقتًيمكفًأفًيحدثً
رً
نزيؼً ،كاضطرابات ًارتفاع ًضغط ًالدـً ،كلذلؾً ،يكصى ًبشدة ًبزيارات ًالمتابعة ًالتيً
يقكـ ًبيا ًمقدـ ًالخدمات ًالصحية ًلتقييـ ًصحة ًاألـ ًكالطفؿ ًفي ًفترة ًما ًبعد ًالكالدةً.
كيعتبر ًاالستخداـ ًاألمثؿ ًلكسائؿ ًتنظيـ ًاألسرة ًىك ًأحد ًاألسباب ًالرئيسية ًلخفضً
كفيات ًاألميات ًفإذا ًلبيت ًالحاجة ًغير ًالممباة ًلكسائؿ ًتنظيـ ًاألسرة ًفيمكف ًخفضً
كفياتًاألمياتًبحكاليًًّّ%ككذلؾًخفضًكفياتًاألطفاؿًالرضعًكتحتًسفًخمسً
سنكاتً.كفيًالبمدافًالتيًيسمحًالقانكفًفيياًباإلجياضًفإفًتكفيرًخدماتًاإلجياضً
اآلمفًيساىـًفيًخفضًكفياتًاألمياتًبأكثرًمفًًَُ.%
كقدًثبت ًأنوًبمجردًاالىتماـًبدراسةًكفياتًاألمياتًكمراقبتياًكتحميؿًأسبابياً
كاستنتاجًتكصياتًمستقبميةًيؤدمًإلىًخفضًكفياتًاألمياتًفيًالمستقبؿً.
ً

حقائق رئيسية:







ً
ً

تشيدًالبمدافًالناميةًكقكعًًٗٗ%مفًمجمكعًكفياتًاألمكمةً.
مف ًالمبلحظ ًارتفاع ًمعدالت ًكفيات ًاألمكمة ًفي ًالمناطؽ ًالريفية ًكبيفً
الفئاتًالفقيرة.
اىقاتً،أكثرًمفًالنساءًاألكبرًسناً،خطرًالتعرضًلممضاعفاتً
تكاجوًالمر
ن
كالكفاةًبسببًالحمؿ.
يمكفًأفًتسيـًالرعايةًالماىرةً،التيًتيقدـًقبؿًالكالدةًكخبللياًكبعدىاً،فيً
إنقاذًأركاحًاألمياتًككلدانيف.
شيدتًمعدالتًكفياتًاألمكمةًانخفاضاًبنسبةًًْْ%فيًالفترةًبيفًعاميً
ن
ًَُٗٗكَُِٓ.
ييسعىًفيًالفترةًالكاقعةًبيفًعامئًًَُِكًََِّكفيًإطارًتنفيذًأىداؼً
غًالغايةًالمحددةًلتخفيضًمعدؿًكفياتًاألمكمةًفيً
التنميةًالمستدامةًإلىًبمك
ي
العالـًإلىًأقؿًمفًًَٕكفاةًلكؿًًَََََُكالدةًطفؿًحي.
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ً؛2013ً ،األمـ ًالمتحدة،ً ًَُِّ تقرير ًاألىداؼ ًاإلنمائية ًلؤللفية ًلعاـ
ًبرنامج ًاألمـ ًالمتحدة ًاإلنمائي؛ ًصندكؽ ًاألمـ ًالمتحدة ًلمسكاف؛
.اليكنيسيؼ؛ًىيئةًاألمـًالمتحدةًلممرأة؛ًمنظمةًالصحةًالعالمية
.ًَُِٕتقريرًالصحةًلمنظمةًالتعاكفًاإلسبلميًلعاـ
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.ٔ

.ٕ
ً

المبحث الخامس
وفيات األطفال فى العالم اإلسالمى
ً
تدؿ ًالمعدالت ًالمرتفعة ًلمكفيات ًبيف ًاألطفاؿ ًفى ًالبمداف ًالنامية ًكمنيا ًبعضً
الببلدًاإلسبلميةًعمىً–ً كجكدًمشكمةًصحيةًخطيرةً،بماًيكجبًأخذىاًبعيفًاالعتبارًً
فى ًبرامج ًالرعاية ًالصحية ًاألساسية؛ ًفعمى ًالرغـ ًمف ًاالفتقار ًإلى ًالبيانات ً– ًفإفً
األرقاـًالمتاحةًتدؿًعمىًحدةًىذهًالمشكمةًكضخامتياً.
كلقدًأشارًالعديدًمفًاألبحاثًالعمميةًإلىًأفًنسبةًالكفياتًبيفًاألطفاؿًفيً
الدكؿ ًالنامية ًمرتفعة ًجدان ًكبشكؿ ًيدعك ًإلى ًالقمؽ ًحيث ًشيد ًعاـ ًَُِٔ ًكفاةً
ًَََ ُٓ,طفؿًيكميان ًقبؿًعاميـًالخامسً،كماتًْٔ ًفيًالمائةًمنيـًً -أمًًَََٕ
طفؿًً-فيًغضكفًاألياـًالثمانيةًكالعشريفًاألكلىًمفًحياتيـً،حسبًالتقريرًالجديدً
الصادرًعفًاألمـًالمتحدة ً.
فقدًكشؼًتقريرًالمستكياتًكاالتجاىاتًفيًكفياتًاألطفاؿًلعاـًًَُِٕ،عفً
أنوًعمىًالرغـًمفًأفًعددًاألطفاؿًالذيفًيمكتكفًقبؿًسفًالخامسةًانخفضًمفًجديدً
ًًٔ ٓ.مبلييفًطفؿًفيًعاـًَُِٔ ًمقارنةًبنحكًًٗ ٗ.مبلييفًطفؿًفيًعاـًًًَََِفإفًنسبةًالمكاليدًقدًزادتًمفًًُْ%إلىًًْٔ%خبلؿًالفترةًنفسيا.ككفقا ًلتقرير ًمنظمة ًاألمـ ًالمتحدة ًلمطفكلة ً(اليكنيسيؼ) ً"اينقذت ًأركاح ًًَٓ
مميكفًطفؿًدكفًسفًالخامسةًمنذًعاـًًَََِ،كيشيدًذلؾًعمىًااللتزاـًالجادًمفً
جانبًالحككماتًكشركاءًالتنميةًبالتصدمًلكفياتًاألطفاؿًالتيًيمكفًتبلفيياً.كلكفً
إذاًلـًنفعؿًالمزيدًلمنعًكفاةًاألطفاؿًيكـًمكلدىـًأكًبعدًأياـًمفًمكلدىـً،فإفًىذاً
التقدـًسيظؿًغيرًمكتمؿً.كلديناًالمعارؼًكالتكنكلكجياتًالبلزمةً،كليسًعميناًإالًأفً
نحممياًإلىًحيثًتمسًالحاجةًإلييا ".
كفيًظؿًاالتجاىاتًالحاليةً،سيمكتًَٔ ًمميكفًطفؿًقبؿًعاميـًالخامسًبيفً
عامي ًَُِٕ ًكًََِّ ،نصفيـ ًمف ًاألطفاؿ ًالحديثي ًالكالدةً ،كفقان ًلمتقرير ًالصادرً
عفًاليكنيسيؼً،كمنظمةًالصحةًالعالميةً،كالبنؾًالدكليً،كشعبةًالسكافًالتابعةًإلدارةً
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الشؤكف ًاالقتصادية ًكاالجتماعية ًباألمـ ًالمتحدةً ،كىي ًالجيات ًالتي ًتشكؿ ًالفريؽً
المشترؾًبيفًالككاالتًالمعنيًبتقديرًكفياتًاألطفاؿ.
كحدثتًمعظـًكفياتًالمكاليدًفيًإقميميفًاثنيفً،كىماً:جنكبًآسياً(ّٗ ًً)%
كأفريقيا ًجنكب ًالصحراء ًالكبرل ً(ّٖ ًً .)%كشيدت ًخمسة ًبمداف ًنصؼ ًالعددً
اإلجماليًلكفياتًالمكاليدً،عمىًالنحكًالتاليً:اليندً(ِْ ًً،)%كباكستافً(َُ ًً،)%
كنيجيرياً(ًًٗ،)%كجميكريةًالككنغكًالديمقراطيةً(ًًْ،)%كاثيكبياً(ًّ.)%
كبناءًعمىًتقريرًمنظمةًالصحةًالعالميةًفإنوً"لتحقيؽًالتغطيةًالصحيةًالشاممةً
ن
كضمافًبقاءًالمزيدًمفًالمكاليدًعمىًقيدًالحياةًكازدىارىـً،يجبًعميناًخدمةًاألسرً
الميمشةً ،فممنع ًالمرض ًيمزـ ًأف ًتككف ًاألسر ًلدييا ًالقدرة ًالمالية ًً ،كأف ًيككف ًلياً
ٌ
صكتًمسمكعًً،كأفًيتاحًلياًالحصكؿًعمىًالرعايةًالجيدةً،كيجبًإعطاءًاألكلكيةً
لتحسيفًجكدةًالخدماتًكالرعايةًالمبلئمةًأثناءًالكالدةًكبعدىا".
كيشيرًالتقريرًإلىًإمكانيةًإنقاذًالعديدًمفًاألركاحًبالحدًمفًاإلجحافاتًعمىً
الصعيدًالعالميً،فمكًكانتًجميعًالبمدافًقدًحققتًمتكسطًمعدؿًالكفياتًالذمًحققتوً
البمداف ًالمرتفعة ًالدخؿً ،لكاف ًمف ًالممكف ًتبلفي ًٕٖ ًفي ًالمائة ًمف ًكفيات ًاألطفاؿً
دكفًسفًالخامسةًكانقاذًًٓمبلييفًمفًاألركاحًفيًعاـًَُِٔ .
كما ًأشار ًتقرير ًالبنؾ ًالدكليًإلىًأنوً"مف ًغيرًالمعقكؿًفي ًعاـ ًَُِٕ ًأفً
يككف ًالحمؿ ًكالكالدة ًمف ًالحاالت ًالتي ًتيدد ًحياة ًالمرأةً ،كأف ًيمكت ًَََٕ ًمكلكدً
يكميانً.كيتمثؿًأفضؿًمقياسًلنجاحًالتغطيةًالصحيةًالشاممةًليسًفقطًفيًأفًتككفً
كؿًأـًقادرةًعمىًالحصكؿًعمىًالرعايةًالصحيةًبسيكلة؛ًبؿ ًكأفًتككفًىذهًالرعايةً
جيدةًكميسكرةًالتكمفةً،كأفًتضمفًتمتعًأطفالياًكأسرتياًبالصحةًكبحياةًمنتجةً".
كيتصدرًااللتيابًالرئكمًكاإلسياؿًقائمةًاألمراضًالمعديةًالتيًتحصدًأركاحً
مبلييف ًاألطفاؿ ًدكف ًسف ًالخامسة ًفي ًالعالـً ،كيتسبباف ًفي ًُٔ ًفي ًالمائة ًكٖ ًفيً
المائة ًمف ًالكفيات ًبالترتيبً ،كتسببت ًمضاعفات ًاإلخداج ًكالمضاعفات ًالتي ًتحدثً
أثناء ًالمخاض ًأك ًالكالدة ًفي ًَّ ًفي ًالمائة ًمف ًكفيات ًالمكاليد ًفي ًعاـ ًًَُِٔ،
باإلضافةًلؤلطفاؿًدكفًسفًالخامسةًالذيفًيمكتكفًسنكيان ًكالبالغًعددىـًًٔ ٓ.مبلييفً
طفؿً.
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كيمكفًكضعًنيايةًلكفياتًاألطفاؿًالتيًيمكفًتبلفيياًبتحسيفًقدرةًالفنييفًفيً
مجاؿًالصحةًأثناءًالحمؿًكالكالدة؛ًكاجراءًالتدخبلتًالمنقذةًلمحياةًالتيًتيعدًاآلفًفيً
غير ًمتناكؿ ًأشد ًالمجتمعات ًالمحمية ًفق انرً ،مثؿ ًالتمنيع ًكالرضاعة ًالطبيعية ًكاألدكيةً
الرخيصةً،كزيادةًإتاحةًالمياهًكخدماتًاإلصحاح.
تؤدمًالحكادثًكاإلصاباتًإلىًكفاةًمميكفًطفؿًتقريبانًمفًاألطفاؿًالذيفًتتراكحً
أعمارىـًبيفًًٓأعكاـًكًُْعامًان ً.

أثر الحمل الخطر عمى وفيات األطفال:
تجدرًاإلشارةًإلىًأفًاألطفاؿًالمكلكدكفًبعدًحمؿًخطرًًً -كىكًالحمؿًفىً
سفًمبكرةًقبؿًعمرًًُٖسنةًأكًمتأخرةًبعدًسفًًّٓسنةًأكًالمتعددًبعدًأربعًكالداتً
أكًالمتقاربًخبلؿًًفترةًأقؿًمفًسنتيفًًً-ىـًأكثرًعرضةًلئلصاباتً،فالمقاربةًبيفً
الكالداتًبأقؿًمفًسنتيفًتعرضًالطفؿًلخطرًبالغًبماًفىًذلؾًقمةًالكزفًعندًالكالدةً،
سكءًالتغذيةً،كالتقصيرًالمحتمؿًلمدةًاإلرضاعًالطبيعىً،كزيادةًالتنافسًعمىًالمكاردً
كالرعايةًالعائميةًً.فمفًالطفكلةًلممراىقةًيعانىًأطفاؿًًاألسرًالكثيرةًالعددًأكًاألسرً
ذكاتًالكالداتًالمتقاربةً،أكثرًمفًغيرىـًمفًاألمراضًكبطءًالنمكً،كافًتدنىًالكضعً
االقتصادلًكاالجتماعىًلوًتأثيراتًمماثمةً،كماًأفًأنماطًالكالدةًلياًأىميتياًالخاصةً.

تأثير الحمل الخطر عمى صحة الطفل:
مفًبيفًالمشكبلتًًالصحيةًلؤلطفاؿًفىًحاالتًالحمؿًالخطرًماًيمىً:
ُ -قمةًالكزفًعندًالكالدةً.
ِ -سكءًالتغذية.
ّ -تعددًاإلصابةًباألمراضًالمعدية.
ْ -بطءًالنمكًالجسمانى.
ً
ازديادًاحتماالتًحدكثًتشكىاتًخمقية.
ٓ-
كيؤدل ًالحمؿ ًالخطر ًإلى ًزيادة ًنسبة ًاألطفاؿ ًالمبتسريف ً(قميمى ًالكزف ًعندً
الكالدة).
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ككذلؾ ًتكضح ًمعدالت ًالكفيات ًالمرتفعة ًبيف ًالرضع ًفى ًالبمداف ًالناميةً
األخطارًالصحيةًالعديدةًالتىًتيددىـً،فكثيرًمفًالرضعًمعرضكفًألخطارًمختمفةًً
تمتدًمفًبطءًالنمكًإلىًالمرضًالعصبىًبسببًالكزفًعندًالكالدةً(أقؿًمفًًََِٓ,
يعانيًعشركفًمميكناً
كجـ)ً،فمفًبيفًُِِ ًمميكفًطفؿًيكلدكفًسنكيان ًفى ًالعالـً– ً
ن
منيـًمفًقمةًفىًالكزفً،كينتمىًمعظـًىؤالءًإلىًالبمدافًالناميةًًكمنياًجزءًكبيرًمفً
الببلدًاإلسبلميةً.
ً

العوامل التى تؤثر عمى خفض وفيات األطفال:
ٔ .تنظيم األسرة:
إف ًكسائؿ ًتنظيـ ًاألسرة ًأحد ًالعكامؿ ًالتى ًأرادىا ًا﵀ ً– ًسبحانو ًكتعالى ً–ً
لخفضًحاالتًالحمؿًعاليًالخطرًالذلًخفَّضًبدكرهًكثي انرًمفًالكفياتًفىًعددًكبيرً
مفًالبمدافً،كأنقذًحياةًكثيرًمفًاألمياتًكاألطفاؿً.
ً
ٕ .سن األم الحامل:
كقدًحقٌؽًالعالـًتقدمان ًكبي انرًفيًبقاءًاألطفاؿًعمىًقيدًالحياةًمنذًعاـًًَُٗٗ،
كعمى ًالصعيد ًالعالميً ،انخفضت ًعدد ًحاالت ًكفاة ًالمكاليد ًمف ًٓ ًمميكف ًفي ًعاـً
َُٗٗ ًإلى ًًٓ ِ.مميكف ًفي ًعاـ ًًَُِٕ .كمع ًذلؾً ،كاف ًاالنخفاض ًفي ًكفياتً
المكاليد ًمف ًعاـ ًَُٗٗ ًإلى ًعاـ ًَُِٕ ًأبطأ ًمنو ًفي ًالمكاليد ًالمتأخرة ًدكف ًسفً
الخامسةًبنسبةً(ًُٓ)%مقابؿً(ًًِٔ)%عمىًمستكلًالعالـً.
كفي ًأفريقيا ًجنكب ًالصحراء ًالكبرلً ،التي ًال ًت ازؿ ًالمنطقة ًذات ًأعمى ًمعدؿً
عتبرًنسبةًكفياتًالمكاليدًمنخفضةًبنسبةً(ًّٕ،)%
كفياتًلؤلطفاؿًدكفًالخامسةً،تي ى
كعمىًالنقيضًمفًذلؾًفيًأكركباًالتيًلديياًأدنىًمعدؿًلمكفياتًدكفًسفًالخامسةً
عمىًالمستكلًاإلقميميًبنسبةً(ًْٓ)%مفًجميعًكفياتًاألطفاؿًدكفًسفًالخامسةً
فيًفترةًالكالدةًالحديثةً.
ً
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ٖ .المباعدة بين الحمل واآلخر:
تىىبيَّف ًمف ًالدراسات ًالطبية ًأنو ًمف ًالميـ ًتجنب ًالكالدات ًالمتقاربة ًبً ًغيَّة ًتقميؿً
الكفياتًبيفًالرضعًً،كقدًبيَّنتًدراساتًتحميميةًتمتًفىًِٓ ًبمدان ًناميان ًأفًفترةًًِْ
شي انر ًعمى ًاألقؿ ًمف ًالمباعدة ًبيف ًكالدة ًكأخرل ًمف ًشأنيا ًأف ًتبقى ًعمى ًحياة ًعددً
أكبر ًمف ًالرضع ًكاألطفاؿً ،كىذا ًأفضؿ ًمف ًاتباع ًكسائؿ ًتنظيـ ًاألسرة ًفقط ًكذلؾً
خبلؿًالفترةًالعمريةًمفًَِ.ّْ-
إف ًمباعدة ًأطكؿ ًبيف ًالكالدات ًمف ًشأنيا ً– ًبإرادة ًا﵀ ً– ًأف ًتحدث ًخفضانً
بنسبة ً(ًَُ )%عادة ًمف ًمعدؿ ًالكفيات ًبيف ًالرضع ًكبنسبة ً(ًُٔ )%مف ًمعدؿً
الكفياتً بيفًاألطفاؿًالبالغيفًمفًالعمرًمفًسنةًإلىًأربعًسنكاتً،كماًأفًإدراؾًاألـً
لممخاطر ًالمتكقعة ًبالنسبة ًلسف ًاألـ ً ًكانجابياً ،مف ًشأنيا ًبإرادة ًا﵀ ً– ًأف ًتخفضً
الكفياتًبيفًالرضعًكاألطفاؿًبنسبةً(ًٖ.)%
كقدًأشارتًتقديراتًصندكؽًاألمـًالمتحدةًلمطفكلةًالتىًاعتمدتًعمىًبياناتً
ًكاردةًمفًًِٓبمدانًناميانً–ًأنوًلكًتـًاإلنجابًبيفًسفًًَِّْ-عامانًستنخفضًنسبةً
معدالتًالكفاةًبيفًالرضعًبنسبةً(ًٓ،ً)%كاذاًلـًيتـًألًإنجابًبعدًالطفؿًالثالثً
سينخفضًىذاًبحكالىً(ًّ)%أخرلً.كلكتباعدتًجميعًالكالداتًفإفًالمعدؿًينخفضً
بنسبةً(ًًَُ)%إضافيةً،كبذؾًيبمغًإجمإلىًىذاًاالنخفاضًفىًمعدالتًالكفاةًبيفً
الرضعً(ًُٖ.)%
المراجع:
1- World Health Organization (WHO), 2017
2- World Bank 2018.

 -3تحسيفًصحةًاألـًكالطفؿًمفًخبلؿًتنظيـًاألسرةًَُِٕ.

4- World Health Organization (WHO), 2016.
5- Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents' Health,
2016-2030. New York: United Nations; 2017.
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المبحث السادس
العقم في العالم اإلسالمي
ً
يعرؼًالعقـًبأنوًعدـًحدكثًالحمؿًبعدًمركرًسنةًأكًأكثرًمفًالزكاجًبالرغـً
مفًحدكثًمعاشرةًزكجيةًمنتظمةًدكفًاستخداـًأمًكسائؿًمنعًالحمؿًكىناؾًنكعافً
مفًالعقـً.
 العقم األوليً:كيشيرًإلىًعدـًحدكثًحمؿًعمىًاإلطبلؽًبعدًمركرًفترةًسنةًأكً
أكثرًمفًالزكاجً.
 العقم الثانويً:كيطمؽًعمىًعدـًحدكثًحمؿًآخرًخبلؿًسنةًأكًأكثرًعقبًفترةً
خصكبةًسابقةًكتتراكحًنسبةًحدكثًالعقـًبيفًاألزكاجًبيفًٖ.%ًُِ-ً%
كفيًعاـًََِٔـًقيدرًعددًاألزكاجًفيًالعالـًالذيفًيعان ًكفًمفًالعقـًبحكاليً
مميكناًكلكفًإذاًاستيخدـًالتعريؼًالديمكجرافيًلمعقـًكىكًعدـًكالدةًطفؿًحيً
ْ ً ِٕ.ن
خبلؿ ًخمس ًسنكات ًمف ًالمعاشرة ًالزكجية ًدكف ًاستخداـ ًكسائؿ ًمنع ًالحمؿ ًبيفً
السيداتًفيًعمرًاإلنجابً(ًًُْٓٗ-عاـ)ًفإفًعددًاألزكاجًالذيفًيعانكفًمفًالعقـً
مميكناًفيًالببلدًالنامية.
يرتفعًإلىًًُٖٔ نً

كلماًكافًاليدؼًاألسمىًلمعبلقةًالزكجيةًىكًالحمؿًكالتكالدًحفاظناًعمىًالنسؿًككانتً
الصمة ًالعضكية ًبيف ًالزكجيف ًذات ًدكافع ًغريزية ًفي ًجسد ًكؿ ًمنيماً .أضحى ًىذاً
التكاصؿ ًكاالختبلط ًالكسيمة ًاألساسية ًكالكحيدة ًألفضاء ًكؿ ًمنيما ًبما ًاستكف ًفيً
جسدهًحتىًتستقرًالنطفةًفيًسكفًنشكئياًكماًأرادًا﵀ًسبحانوًكتعاليًفإذاًكافًتمقيحً
الزكجةًبذاتًمنىًزكجياًدكفًشؾًفيًاستبدالوًأكًاختبلطوًبمنيًغيرهًمفًإنسافًأكً
حيكافًجائزًشرنعاً.

مشكمة العقم في العالم اإلسالمي:

كطبقناًلتحميؿًمتعمؽ )ً(Meta-Analysisلخمسًمسكحًفىًالمنطقةًفإفًنسبةً
األزكاج ًالذيف ًيعانكف ًمف ًالعقـ ًفي ًالعالـ ًاإلسبلمي ًقد ًبمغ ًً 17.2%ً .فيً
عاـً.)Eldip and Tashani, 2018(ًَُِٖ.
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إف ًاإلسبلـ ًيعطي ًأىمية ًكبرل ًلمزكاج ًكاإلنجاب ًكحفظ ًالنسؿ ًكيعتبر ًحفظً
النسؿًىكًأحدًمقاصدًالشريعةًاإلسبلميةًكلذلؾًفإفًاألسرًالمسممةًالتيًتعانيًمفً
عدـ ًالقدرة ًعمى ًاإلنجاب ًتصبح ًمعرضة ًلضغكط ًصحية ًكنفسية ًكاجتماعيةً
كاقتصاديةًكتتحمؿًالزكجةًالعبءًاألكبرًمفًىذهًالضغكطًحتىًكافًكانتًليستًىيً
سبب ًعدـ ًحدكث ًالحمؿ ًكقد ًيحدث ًالطبلؽ ًأك ًتعدد ًالزكجات ًنتيجة ًلعدـ ًحدكثً
الحمؿًمفًالزكجةًاألكلىًكقدًتتعرضًالزكجةًالتيًلـًتنجبًلمختمؼًأشكاؿًالعنؼً
اًشديداًكمعاناةًنفسيةًىائمةً
توًأكًالمجتمعًمماًيسببًلياًظمم
سكاءًمفًالزكجًأكًأسر
ن
ن
إذا ًلـ ًتستطع ًالزكجة ًالتغمب ًعمييا ًكابجاد ًالحمكؿ ًالمناسبة ًفقد ًتؤثر ًعمى ًحياتياً
كمستقبمياً.
ًمعا ًحيثً
ىذا ًباإلضافة ًإلى ًتبعات ًالعقـ ًالصحية ًالتي ًيتعرض ًليا ًالزكجاف ن
صنفتًمنظمةًالصحةًالعالميةًالعقـًعمىًأنوًأحدًاألسبابًاليامةًلئلعاقةًالصحيةً
كيأتيًترتيبًالعقـًالسادسًفيًقائمةًأسبابًاإلعاقةًبيفًالسيداتًقبؿًسفًالخامسةً
كالستيفً.
كيف يحدث الحمل ؟ً
ً عقبًنزكؿًالخبلياًالمنكيةًفيًميبؿًالزكجةًأثناءًالجماعًمعًالزكجًتتحرؾً
الخبلياًالمنكيةًإلىًأعمىًلتصؿًالرحـًثـًتدخؿًقناةًفالكبًحيثًتنتظرًلفترةًقصيرةً
أكًيككفًفيًانتظارىاًالبكيضةًالناضجةًالتيًأفرزىاًالمبيضًكيتـًإخصابًالبكيضةً
بحيكافًمنكمًكاحدًفيًالثمثًاألخيرًمفًقناةًفالكبًثـًتبدأًالبكيضةًالمخصبةًرحمتياً
فيًاتجاهًالرحـًلتصؿًإلىًتجكيؼًالرحـًبعدًحكالىًثبلثةًأياـًكتمكثًداخؿًتجكيؼً
ًأياما ًقميمة ًيحدث ًبعدىا ًانغماس ًالبكيضة ًالممقحة ًبالغشاء ًالمبطف ًلمرحـ ًبعدً
الرحـ ن
حكاليًسبعةًأياـًمفًتمقيحًالبكيضةًكينمكًالجنيفًداخؿًالرحـًلحيفًالكالدةًبعدًحكاليً
تسعةًأشيرًميبلديةًأكًعشرةًأشيرًقمريةً.
ً
ً
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أسباب العقم:
يحدثًالعقـًمفًعدةًأسبابًإماًفيًالزكجًأكًالزكجةًكيككفًالزكجًىكًسببً
الزكجافًمعاً
عدـًحدكثًالحمؿًفيًحكالىًًَْ%ًَٓ-%كالزكجةًفيًحكاليًًَْ%ك
ن
فيًحكاليًًَِ%كيمكفًتمخيصًأسبابًعدًحدكثًالحمؿًفيماًيميً:
ٔ .أسباب في الزوجين:
أ -مفًالمعركؼًأفًالخميةًالمنكيةًتعيشًحكاليًًًِْٖٕ-ساعةًأماًالبكيضةً
فتعيش ًحكالي ًًُِ ًِْ -ساعة ًفإذا ًلـ ًيحدث ًجماع ًبصفة ًمنتظمة ًفمفً
يحدثًالحمؿًكعمىًسبيؿًالمثاؿًإذاًكافًالزكجًيتغيبًعفًمنزلوًلظركؼً
ًتماما ًفرص ًحدكث ًالحمؿً
عممو ًلفترات ًطكيمة ًكؿ ًشير ًفإف ًذلؾ ًيقمؿ ن
ككذلؾًإذاًكافًالزكجًيعمؿًبخارجًالكطفًكيتغيبًعفًمنزلوًلفتراتًطكيمةً
كؿًسنةًفمفًالصعبًأفًيحدثًالحمؿًحتىًكافًمضيًعمىًالزكاجًسنكاتً
عديدة.
ب -عدـ ًحدكث ًالجماع ًبصفة ًمرضية ًنتيجة ًألسباب ًنفسية ًأك ًعضكية ًأكً
إجتماعيةًفيًآمًمفًالزكجيف.
ج -استعماؿًبعضًالكريماتًكالمكادًالمختمفةًلتسييؿًعمميةًالجماعًكالتيًقدً
تؤدمًإلىًإعاقةًحركةًالخبلياًالمنكية.
ٕ .أسباب في الزوجة:
أ -مثؿًحدكثًالتياباتًميبيمةًأكًفيًعنؽًالرحـًأكًإنسدادًقناتيًفالكب.
ب -كجكدًأكراـًفيًالميبؿًأكًعنؽًالرحـًأكًالرحـًمثؿًاألكراـًالميفيةًالتيًتعكؽً
حركةًالخبلياًالمنكيةًأكًتؤدمًإلىًحدكثًاإلجياض.
ج -عدـًانتظاـًأكًحدكثًالتبكيضًنتيجةًأسبابًعديدةًإماًنفسيةًأكًعضكيةً
أكًغدديةًأكًنتيجةًتكيساتًالمبيضيفًأكًاإلصابةًبمرضًاإلندكمتريكزيس.
د -كجكد ًعيكب ًخمقية ًفي ًالجياز ًالتناسمي ًلممرأة ًمثؿ ًعدـ ًكجكد ًالرحـ ًأكً
المبيضيفًعمىًاإلطبلؽ.
ً
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ٖ .أسباب في الزوج:
أ -ضعؼ ًالخبليا ًالمنكية ًكعدـ ًقدرتيا ًعمى ًاإلخصاب ًنتيجة ًالقمة ًالشديدً
لعددىاًأكًزيادةًنسبةًالتشكىاتًأكًالضعؼًالشديدًلحركةًالخبلياًالمنكية.
ب -عدـ ًكجكد ًخبليا ًمنكية ًعمى ًاإلطبلؽ ًفي ًالسائؿ ًالمنكم ًنتيجة ًانسدادً
الحبؿ ًالمنكم ًأك ًعدـ ًقدرة ًالخصيتيف ًعمى ًإنتاج ًكمية ًمعقكلة ًمف ًالخبلياً
المنكيةًأكًعدـًإنتاجًالخبلياًالمنكيةًعمىًاإلطبلؽ.
ًإجراءات ًعممية ًاستئصاؿً
ج -ارتجاع ًالسائؿ ًالمنكم ًإلى ًالمثانة ًعقب ً
البركستاتا.
د -عدـ ًقدرة ًالزكج ًعمى ًاإلنتصاب ًكاتماـ ًالمعاشرة ًالزكجية ًبصكرة ًمرضيةً
نتيجةًأسبابًنفسيةًأكًعضكيةًأكًخمقية.

الوقاية وعالج العقم:
ٔ) التثقيف الصحي السميم:
مف ًالمعركؼ ًأنو ًكمما ًتقدـ ًسف ًالمرأة ًقمت ًعدد ًالبكيضات ًكزادت ًنسبةً
التشكىاتًفيًالبكيضاتًكبذلؾًتنخفضًخصكبةًالمرأةًكيحدثًذلؾًعقبًسفًالرابعةً
يفًعاماًكلكفًبصكرةًبطيئةًحتىًسفًالخامسةًكالثبلثيفًثـًتنخفضًالخصكبةً
كالعشر
ن
ًتماما ًعقب ًسف ًاألربعيف ًكتتكقؼً
بنسبة ًكبيرة ًعقب ًسف ًالخامسة ًكالثبلثيف ًكتقؿ ن
عاما ًكلذلؾ ًينصح ًبعد ًتأجيؿ ًحدكث ًالحمؿ ًلسفً
الخصكبة ًعند ًسف ًحكالي ًْٓ ً ن
متأخرًكماًيحدثًذلؾًكثيراًفيًالعديدًمفًالبمدافًاإلسبلميةًنتيجةًتأخرًسفًالزكاجً
ن
كالعزكؼ ًعف ًالزكاج ًلحيف ًالكصكؿ ًإلى ًمركز ًمرمكؽ ًفي ًالعمؿ ًأك ًالمغاالة ًفيً
الميكرًكارتفاعًتكاليؼًالزكاجً.
ٕ) تصحيح نمط وسموك الحياة:
أيضا ًالنقص ًالشديد ًفي ًالكزف ًككبلىماً
الغذاء ًالسميـ ًكتجنب ًالكزف ًالزائد ًك ن
بسببًعدـًانتظاـًالتبكيض.
كاإلقبلع ًعف ًالممارسات ًالسيئة ًمثؿ ًالتدخيف ًكتناكؿ ًالكحكليات ًكاإلكثار ًمفً
تناكؿ ًالقيكة ًكالتعرض ًلممكاد ًالكميائية ًالضارة ًمثؿ ًالمبيدات ًالحشرية ًلمفكاكةً
رًسمباًعمىً
كالخض اركاتًألفًكؿًىذهًاألسبابًتؤدمًإلىًعدـًانتظاـًالتبكيضًكتؤث
ن
الخبلياًالمنكيةً.
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ٖ) الوقاية:
تعتبرًالكقايةًمفًأسبابًالعقـًمفًأىـًسبؿًتجنبًحدكثوًفبالنسبةًلمزكجًيتجنبً
ًكعبلجا ًفعاالن ًعند ًحدكثيا ًأما ًبالنسبة ًلمزكجة ًفيككف ًذلؾً
ًجنسيا
األمراض ًالمنقكلة
ن
ن
ًجنسيا ًأك ًحدكث ًالتياباتً
بتجنب ًحدكث ًااللتيابات ًعف ًطريؽ ًاألمراض ًالمنقكلة
ن
عقبًاإلجياضًكالكالدةًكالتيًىيًمفًأىـًأسبابًحدكثًالعقـًالثانكمًفيًببلدًالعالـً
اإلسبلميً.
ٗ) العالج الطبي بالعقاقير:
كيشمؿ ًذلؾ ًتناكؿ ًالعقاقير ًالمثيرة ًلمتبكيض ًلمسيدات ًالبلتي ًيعانيف ًمف ًعدـً
انتظاـًالتبكيضًكاألدكيةًالمقاكمةًلبللتياباتًفيًحالةًحدكثياً.
٘) العالج الجراحي:
كيمجأًالطبيبًإلىًالعبلجًالجراحيًإلزالةًااللتصاقاتًبالحكضًأكًإزالةًاألكراـً
مفًالرحـًمثؿًاألمراضًالميفيةًأكًالزكائدًداخؿًتجكيؼًالرحـًأكًأكراـًالمبيضيفًأكً
التكيساتًالتيًتحدثًفيًحاالتًاإلندكمتريكزيسًكيمكفًإجراءًمثؿًىذهًالعممياتًإماً
بالطريقةًالجراحيةًالتقميديةًأكًعفًطريؽًمنظارًالبطفًأكًمنظارًالرحـًكحتىًكقتً
ًأيضا ًفي ًحاالت ًانسداد ًقناة ًفالكب ًكلكف ًاستبدلت ًىذهً
قريب ًكانت ًتجرل ًالجراحة ن
يقةًبأطفاؿًاألنابيبًفيًمعظـًالحاالتًكذلؾًنظراًلمتقدـًاليائؿًالذمًحدثًفيً
الطر
ن
عمميةًأطفاؿًاألنابيب.
 )ٙالتمقيح الصناعي أو التمنية الصناعية:
كتستخدـًىذهًالطريقةًفيًبعضًحاالتًالعقـًالتيًتنشأًعفًضعؼًاالنتصابً
كالضعؼًالجنسيً،ككذلؾًالحاالتًالتيًتنشأًعفًنقصًلعددًالحيكاناتًالمنكيةًأكًقمةً
حركتيا ًأك ًحاالت ًالتنافر ًالمناعي ًكفي ًىذه ًالحالة ًيحصؿ ًالطبيب ًعمى ًالحيكاناتً
المنكيةًمفًالزكجًكقتًاإلباضةًعندًالزكجةًثـًيقكـًبمعالجةًالحيكاناتًالمنكيةًفيً
المعمؿًبحيثًيمكفًأفًيحصؿًعمىًالحيكاناتًالمنكيةًالنشطةًكيضاؼًإليياًبعضً
المكاد ًالطبية ًالتي ًتساعد ًعمى ًازدياد ًنشاطيا ًثـ ًيقكـ ًبحقف ًىذه ًالحيكانات ًالمنكيةً
داخؿًرحـًالزكجةًبكاسطةًقسطرةًرفيعةًأثناءًسريافًعقدًالزكاجً.
ً
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 )ٚاإلخصاب الطبي المساعد (أطفال األنابيب):
تتمخص ًىذه ًالطريقة ًفي ًالحصكؿ ًعمى ًعدد ًمف ًالبكيضات ًمف ًالزكجة ًعفً
طريؽًالميبؿًبمساعدةًالمكجاتًفكؽًالصكتيةًكذلؾًبعدًإعطائياًجرعاتًمفًاألدكيةً
المثيرةًلمتبكيض.
ثـ ًتمقح ًالبكيضات ًفي ًمعمؿ ًاألجنة ًبكاسطة ًالحيكانات ًالمنكية ًالتي ًتحصؿً
عم يياًمفًالزكجًكبعدًأياـًقميمةًتنقؿًاألجنةًإلىًرحـًالزكجةًنفسياًصاحبةًالبكيضاتً
أثناءًسريافًعقدًالزكاجًكنمجأًإلجراءًىذهًالطريقةًفيًحاالتًالعقـًالناتجًمفًانسدادً
ًأيضاً
قناتي ًفالكب ًأك ًسابؽ ًاستئصاليما ًألسباب ًمختمفة ًكما ًتيستخدـ ًىذه ًالطريقة ن
لعبلجًالعقـًالذمًاستمرًلمدةًطكيمةًعقبًالزكاجًأكًالعقـًالذمًلـًيستجبًلمطرؽً
التقميديةًلمعبلجً.كفيًحالةًالعقـًالناتجًمفًضعؼًأكًقمةًالخبلياًالمنكيةًيقكـًالطبيبً
بحقفًخميةًمنكيةًكاحدةًداخؿًالبكيضةًثـًينقؿًالجنيفًبعدًأياـًقميمةًإلىًرحـًالزكجةً
نفسياًصاحبةًالبكيضاتًأثناءًسريافًعقدًالزكاجًً.
ىذا ًكمف ًالمعركؼ ًأفًأكؿ ًطفمةًأنابيب ًكلدتًفيًإنجمتراًفي ًِٓ ًمفًيكليكً
عاـًُٖٕٗ ـًكسميتًلكيزًبراكفً،كتأخرًفيًاستخداـًىذهًالتقنيةًالحديثةًلعبلجًالعقـً
فيًالعالـًاإلسبلميًلحيفًصدكرًالفتاكلًمفًالجياتًالمنكطةًبذلؾًكقدًجاءتًفتكلً
يةًآنذاؾًثـًشيخاًلؤلزىرً
فضيمةًالشيخًجادًالحؽًعمىًجادًالحؽًمفتيًالديارًالمصر
ن
الشريؼًعقبًذلؾًفيًُِ ًمفًمارسًعاـًَُٖٗـًككانتًفتكلًشاممةًجامعةًكجاءً
فيياً":إذاًأثبتًقطعاًأفًالبييضةًمفًالزكجةًكالمنيًمفًزكجياًكتـًتفاعمياًكاخصابياً
ن
خارجًرحـ ًىذهًالزكجة ً(أطفاؿًأنابيب) ًكأعيدت ًالبييضةًإلىًرحـ ًتمؾًالزكجة ًدكفً
استبدالياًأكخمطياًبمنيًإنسافًآخرًأكًحيكافًككافًىناؾًضركرةًطبيةًداعيةًليذاً
اإلجراء ًكمرض ًبالزكجة ًأك ًالزكج ًيمنع ًحدكث ًالحمؿ ًالطبيعيً ،كنصح ًالطبيبً
صادؽًمجربًبأفًالزكجةًالًتحمؿًإالًبيذاًالطريؽًكلـًتستبدؿًاألنبكبةًالتيًتحضفً
فييا ًالبيضة ًكمنى ًالزكج ًفإذا ًتحقؽ ًكؿ ًذلؾ ًكاف ًاإلجراء ًالمسئككؿ ًعنو ًفي ًىذهً
الصكرة ًجائز ًشرنعا ًألف ًاألكالد ًنعمة ًكزينة ًكعدـ ًالحمؿ ًلعائؽ ًكامكاف ًعبلجو ًأمرً
اجباًفيًبعضًالمكاطفًحيثًيترتبًعميوًحفظًالنفسً
جائزًشرنعاًكقدًيصيرًالعبلجًك ن
كالذمًىكًأحدًمقاصدًالشريعةًاإلسبلمية"ً.
ً
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ً

~296~

المبحث السابع
تنظيم األسرة
تنظيم األسرة والسكان:
عدًأمراًمحكرنياً
الكصكؿًإلىًتنظيـًآمفًكطكعيًلئلنجابًىكًحؽًإنسانيً ً.كي
ن
بالنسبة ًإلى ًمساكاة ًالنكع ًاالجتماعي ًكتمكيف ًالمرأة ًمف ًخبلؿ ًإعطاء ًالنساء ًالقدرةً
عمى ًتقرير ًمتى ًيحدث ًالحمؿ ًكعدد ًاألطفاؿ ًكفترات ًالمباعدة ًبينيـً ،كىك ًعامؿً
أساسيًفيًالحدًمفًالفقرً.
إف ًعدـ ًتنظيـ ًاإلنجاب ًيساعد ًعمى ًتدىكر ًصحة ًالمرأة ًالبدنية ًكالنفسيةً،
كيجعميا ًغير ًقادرة ًعمى ًتحمؿ ًمسؤليتيا ًتجاه ًالبيت ًكالزكج ًكاألكالدً ،كما ًأف ًعدـً
التنظيـًإلنجابًعددًمناسبًمفًاألطفاؿًكعدـًتكفيرًفترةًراحةًكافيةًبيفًكؿًحمؿً
كآخرًيؤدمًإلىًآثارًسمبيةًعديدةً:
أولً :آثار الحمل المتكرر عمى صحة األمً:
ُ -نق ػػصًالكالس ػػيكـًف ػػىًالجس ػػـًممػ ػاًي ػػؤدلًإل ػػىًىشاش ػػةًالعظ ػػاـًكت ازي ػػدًآالـً
الظيرًكالحكضًكعدـًقدرةًالمرأةًعمىًاستعادةًتناسؽًجسمياً.
ِ -األنيمياًالتىًتؤدلًإلىًالضعؼًالعاـًكعدـًالقدرةًعمىًالقياـًبمسئكلياتياً.
ّ -يجعمي ػػاًأكث ػػرًعرض ػػةًلمعدي ػػدًم ػػفًاألمػ ػراضًمث ػػؿًالبكاس ػػيرً،س ػػقكطًال ػػرحـً
كالتيابًالم اررةًكسقكطًالشعرًكتسكسًاألسنافًكأمراضًسكءًالتغذية.
ْ -الحمػػؿًالمتقػػاربًيػػؤدلًإلػػىًمخػػاطرًعديػػدةًتتعػػرضًليػػاًاألـًأثنػػاءًالحمػػؿً
كالكالدةًمفًأىميا:
 النزيؼ.
 تسمـًالحمؿ.
 حمىًالنفاس.
 األكضاعًالخاطئةًلمجنيفًفىًالرحـًالتىًتؤدلًإلىًتعسرًالكالدة.
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ٓ -تقػػاربًعػػددًم ػراتًالحمػػؿًيػػؤدلًإلػػىًعجػػزًاألـًعػػفًتقػػديـًالرعاي ػةًلمػػزكجً
كبيتياًكاألكالد.
ٔ -االلتيابػاتًالميبميػػةًًلتػػىًقػػدًتحػػدثًأثنػػاءًالػكالدةًأكًمحاكلػػةًاإلجيػػاضًقػػدً
تؤدلًإلىًالتياباتًعنؽًالرحـًكالحكض.
ثانيا :آثار الحمل المتكرر عمى الطفل:
ً

ُ -تكرارًالحمؿًقدًيؤدلًإلىًكالدةًأطفػاؿًمبتسػريفً(ناقصػىًالػكزف)ًبسػببًسػكءً
التغذيػ ػػةًالػ ػػذلًيجعميػ ػػـًط ػ ػكاؿًفت ػ ػرةًالطفكلػ ػػةًيعػ ػػانكفًمػ ػػفًاإلسػ ػػياؿًكضػ ػػعؼً
المقاكمةً.
ِ -ازدحػػاـًالمنػػزؿًبسػػببًكث ػرةًاألكالدًيقمػػؿًنصػػيبًالطفػػؿًمػػفًاالىتمػػاـًكالحنػػافً
مماًيؤثرًعمىًحالتوًالنفسيةًكالصحيةً.
ّ -تعرضًالطفؿًلئلصابةًأثناءًالػكالدةًنظػراًلتعػرضًاألـًلػكالداتًمتعسػرةًنتيجػةً
الحمؿًالمتكرر.

ثالثا :آثار الحمل المتكرر عمى األسرة والمجتمع:
ُ -زيػ ػػادةًالسػ ػػكافًممػ ػػاًيػ ػػؤدلًإلػ ػػىًتقميػ ػػؿًنصػ ػػيبًالفػ ػػردًمػ ػػفًالغػ ػػذاءًكالخػ ػػدماتً
االجتماعيةًكالصحيةًً.
ِ -التػػأثيرًعمػػىًالحالػػةًاالقتصػػاديةًلؤلس ػرةًحيػػثًيػػؤثرًسػػمبياًعمػػىًدخػػؿًاألس ػرةً،
فػػإفًالمبمػػغًالػػذلًينفػػؽًعمػػىًتنشػػئةًخمسػػةًأطفػػاؿًمػػثبلًفػػىًمسػػتكلًمعيشػػىً
متدفًيمكفًأفًينفؽًعمىًطفميفًفىًمستكلًمعيشىًأحسفً.
ّ -زيادةًعددًأفرادًاألسرةًيؤدلًإلىًازدحاـًاألسرةًفىًمكافًكاحدًمماًيؤثرًسػمباً
عمىًسمكؾًاألفرادًفىًسفًمبكرةً،كقدًيككفًدافعاًلبلنحراؼًفيماًبعد.
ْ -استيبلؾًالمكاردًكالخدماتًالمتاحةًبالمجتمع.
كبناءًعميوًفإفًىناؾًحاجةًلتشجيعًالمباعدةًبيفًالكالداتً.
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تنظيم األسرة وصحة األم:
إن تنظيم األسرة لو فوائد عدة منيا:
ُ -تقميل مضاعفات الحمل والولدة ً:
يمنػػعًتنظػػيـًاألس ػرةًالحمػػؿًالمتكػػررً،كبػػذلؾًيقمػػؿًمػػفًالمخػػاطرًالتػػىًقػػدً
تحدثًنتيجةًلمحمؿًكالكالدةًمثؿً:
أً-تسمـًالحمؿًكحمىًالنفاسً.
بً-نزيؼًماًقبؿًكأثناءًكبعدًالكالدةً.
جً-األنيمياً.
دً-ركماتيزـًالمفاصؿً.
ىػً-العدكلًالمصاحبةًلمكالدة.
كً-الكالدةًالمتعسرة.
فػػإذاًتمكنػػتًكػػؿًالسػػيداتًالبلتػػيًالًيػػتـًتمبيػػةًحػػاجتيفًلكسػػائؿًتنظػػيـً
األسرةًمفًاستخداـًالكسػائؿًالحديثػةً،فسػيككفًمػفًالممكػفًأفًتػنخفضً
نسػػبةًكفيػػاتًاألميػػاتًبح ػكاليًًَّ%ككػػذلؾًيمكػػفًتجنػػبًًِْمميػػكفً
حالةًإجياضًإضافيةً(ًُْمميكفًمنياًيمكفًأفًتككفًغيرًآمنة)ً(ُ(ً.
ً
ِ -تقميل معدل الوفيات:
إفًالعنايػػةًالكاممػػةًبػػاألـًأثنػػاءًالحم ػػؿًتسػػاعدًعمػػىًمنػػعًأم ػراضًنق ػػصً
التغذيةً،ككذلؾًتقمؿًمفًمخػاطرًالمضػاعفاتًالمصػاحبةًلمحمػؿًكالػكالدةً.كىػذاً
بػػدكرهًيػػؤدلًإلػػىًخفػػضًمعػػدالتًال ًكفيػػاتًبػػيفًاألميػػاتً.باسػػتخداـًكسػػائؿًمنػػعً
الحمؿًالحديثةًيمكفًتجنبًًَٕألؼًحالةًكفاةًبيفًاألميات)ِ(ً.
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فوائد أخرى بخالف منع الحمل:
ثبت بالدراسات أن حبوب منع الحمل:
ًأ) تحم ػػىًم ػػفًس ػػرطافًالمب ػػيضًكبطان ػػةًال ػػرحـًالي ػػاجرةًكاألكراـًالميفي ػػةً
بالرحـًكاألكراـًالحميدةًبالثدلً.
ًب) تقم ػػؿًمش ػػكبلتًال ػػدكرةًالش ػػيريةًمث ػػؿًالتقمص ػػاتًكاآلالـًكك ػػذلؾًتعم ػػؿً
عمىًجعؿًالدكرةًالشيريةًأكثرًانتظاماً.
ًج) تقمؿًاألنيمياًالتىًتسببياًالدكرةًالشيريةًالغزيرة.
ًد) تسػ ػػتخدـًفػ ػػىًعػ ػػبلجًبعػ ػػضًالحػ ػػاالتًالمرضػ ػػيةًمثػ ػػؿًبطانػ ػػةًالػ ػػرحـً
المياجرة.
كما أن الواقى الذكرى فى مجال العالقة الجنسية بين الزوجين:
ًأ)

يحمىًمفًالتياباتًالجيازًالتناسمىً.

ًب) يقمؿًمفًاحتماؿًاإلصابةًبسرطافًعنؽًالرحـً.
لًالمنقكلةًجنسيا.
ًج) الكقايةًمفًمرضًاإليدزًكاألمراضًاألخر
ن

ًد) قػػدًيسػػتخدـًالمكلػػبًلمنػػعًحػػدكثًالتصػػاقاتًداخػػؿًالػػرحـًبعػػدًإج ػراءً
العممياتًالجراحيةًعمىًالرحـ.
ٖ -تعزيز فرص التعمم والعمل لممرأة:
قػػدرةًالم ػرأةًعمػػىًتنظػػيـًاألس ػرةً،تزيػػدًمػػفًفرصػػتياًفػػيًالحصػػكؿًعمػػىً
فرصًالػتعمـً،كالعمػؿًممػاًيسػاعدًفػيًتحسػيفًدخػؿًكاسػتقرارًاألسػرةًكصػحتيـً
العقميةًكسعادتيـ(ُ)ً.

1

) “New study shows benefits of family planning to the well-being of women,
families and economies”.
WWW.unfpa.org.21-3-2013,retriered9-4-2018.
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تنظيم األسرة وصحة الطفل:
ُ -تقميل معدلت الوفيات خاصة بين حديثى الولدةً:
ًأ -الحالػػةًالصػػحيةًكالغذائيػػةًلمسػػيدةًالحامػػؿًتػػنعكسًعمػػىًالجنػػيفًكتػػؤثرًعمػػىً
حالتوًالصحيةً،ألفًبنيةًالطفؿًتبدأًفػىًالػرحـًقبػؿًكالدتػوً،فػإذاًخرجػتًاألـً
م ػػفًحم ػػؿًس ػػابؽًمنيك ػػةًكص ػػحتياًض ػػعيفةًكحمم ػػتًمػ ػرةًأخ ػػرلًبس ػػرعةًفق ػػدً
يتسػػببًذلػػؾًفػػىًإجيػػاضًتمقػػائىًأكًكالدةًطفػػؿًميػػتًأكًطفػػؿًنػػاقصًالػػكزفً
تككفًفرصتوًفىًالحياةًضئيمةًأكًيككفًأكثرًعرضةًلؤلمراضً.
ب -تنظػػيـًاألس ػرةًيمكػػفًاألـًمػػفًإرضػػاعًطفميػػاًطبيعيػػاًألقصػػىًفت ػرةًممكنػػةً،
ً
كذلؾًيقمؿًمفًالمشاكبلتًالصحيةًالمترتبةًعمىًالفطاـًالمبكػرًبسػببًحمػؿً
آخرًسريعًًدكفًاستعدادًلرعايتوً،كالفطاـًالمبكرًيزيدًمفًاحتماالتًتعرضً
الطفؿًلؤلمراضًكالكفاة.
أثبت ػػتًالد ارس ػػاتًأفًكفي ػػاتًاألطفػ ػاؿًت ػػزدادًبمق ػػدارًالض ػػعؼًإذاًقم ػػتًالفتػ ػرةً
الزمنيةًبيفًالحمميفًعفًسنتيفً.باستخداـًكسػائؿًمنػعًالحمػؿًالحديثػةًيمكػفً
تجنبًالعديدًمفًحاالتًكفاةًاألطفاؿًالرضع(ُ)ً.
ًِ-الرتقاء بالحالة الصحية لألطفال:
كذلؾًعفًطريؽًإعطائيـًفرصةًأفضؿًفىًالحصكؿًعمىًالغػذاءًالمناسػبًليػـً
فىًفترةًالتككيفًاألكلىًكىذاًيقمؿًمفًفرصًإصابتيـًبأمراضًنقػصًالتغذيػةًكيعطػييـً
ً
الرعايةًالصحيةًالمناسبةً.
ّ -الرتقاء بالمستوى الجتماعى لألطفالً:
كذل ػػؾًبإعط ػػائيـًالفرص ػػةًالمناس ػػبةًلتعم ػػيـًأفض ػػؿًم ػػعًت ػػكفيرًالرعاي ػػةًالص ػػحيةً
كاالجتماعيةًكاالستقرارًالنفسىًليـًمفًخبلؿًرعايةًاألبكيفً.
كفيمػاًيمػىًنبػذةًسػريعةًعػفًكسػائؿًتنظػيـًاألسػرةًالمتػكافرةًحاليػاً،كمػفًالميػػـًأفً
نعػػرؼًأفًكسػػائؿًتنظػػيـًاألسػرةًالحديثػػةًقميمػػةًالمضػػاعفاتًبدرجػػةًكبيػرةًكالًتػػؤثرًعمػػىً
الخصكبةًالمستقبميةًإذاًاستعممتًبطريقةًصحيحة.
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1

وسائل تنظيم األسرة
نسػ ػػتعرضًاآلفًاألن ػ ػكاعًالمختمفػ ػػةًلمكسػ ػػائؿًمتض ػ ػمنةًطريقػ ػػةًعمميػ ػػاًكمميزاتيػ ػػاً
كآثارىاًالجانبيةًً،كمكانعًاستخدامياًكؿًعمىًحدهً.

اختيار الوسيمة المناســبة:
ىنػػاؾًالعديػػدًمػػفًالعكامػػؿًالتػػيًيجػػبًالتفكيػػرًفييػػاًالختيػػارًكسػػيمةًمنػػعًالحمػػؿً
المناسبةً،كفترةًالزكاجًً،كىؿًأنجبػتًالسػيدةًمػفًقبػؿًأكًالً؟ًكىػؿًىػىًمرضػعًأكًال؟ً
ككذلؾًعمرًالسيدةًكعددًالكالداتًالسابقةً،كيميياًتكاليؼًىذهًالكسيمةًبسيطةًكتكمفتياً
فىًحدكدًاسػتطاعةًالػزكجيفًماديػاًكنفسػياًأكًال؟ًً،كذلػؾًمػفًمنظػكرًفاعميػةًكامكانيػةً
العكدةًبعدىاًلمحمؿًمرةًآخرل.

أنواع طــرق منع الحـــمل:
ُ -الطرق الطبيعيةً(ًً:الرضػػاعةً،العػزؿً،فترةًاألماف)ً.
ِ -الطرق الموضعية(ً:كيمائيةً–ًميكانيكية).
ّ -الطرق اليرمونية(ًً:أقراصً،حقفً،غرسات).
ْ -طــرق جـــراحية(ًً:ربػػطًقنػػاتىًفػػالكبًفػىًالمػرأةًأكًالحػػبؿًالمنػػكلًً-الكعػػاءً
الناقؿًً-لمرجؿ)ً.

ُ .الطرق الطبيعية:
أ) الرضــاعة الطــبيعية:
تعتبر الرضاعةًالطبيعية كسيمةًمؤقتةًفعالةًلمنعًالحمؿً،حيػثًيمكػفًأف تعتمػدً
عميياًالسيدةًخبلؿًاؿًًٔشيكرًاألكلىًفقطًبعدًالكالدةًمعًتكافرًالشركط األخرلً.
تعتمدًفكرة استخداـًالرضاعةًالطبيعيةًككسيمةًلمنػعًالحمػؿًعمػىًأفًاليرمكنػاتً
الناتجةًعفًالرضاعةًالطبيعيػةًالكاممػةً،ألًالمتصػمةًتػؤدلًإلػىًمنػعًعمميػةًاإلباضػةً،
كبنػػاءًعميػػوًلػػفًيحػػدثًحم ػػؿً،حيػػثًلػػـًتكجػػدًبكيض ػػةًليػػتـًتمقيحيػػاًبكاسػػطةًالحيػ ػكافً
المنكمً.
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فاعميتيا:
تبمػػغًنسػػبةًفاعميػػة الرضػػاعةًالطبيعيػػةًالمطمقػػةًفػػيًمنػػعًالحمػػؿًًٖٓ%َٗ-ً%
خبلؿًاؿًًٔأشيرًاألكلىًبعدًالكالدةًكذلؾًإذاًاتبعتًالشركطًالتاليةًً-:
ُ .الرضػػاعةًالمتكػػررةًًعمػػىًحسػػبًرغبػػةًالرضػػيعًً،كًليسػػتًفػػيًمكاعيػػد معينػػةً
تحددىاًاألـً.
ِ .عػدـًإعطػاءًالرضػيعًألًغػذاءًآخػرًبػالفـًسػكلًلػبفًاألـ،خػبلؿًالشػيكرًالسػتةً
األكلىً،ألًأف يككفًالرضيعًمعتمداًكمياًفيًغذائوًعمىًلبفًاألـًفقط.
ّ .كػػذلؾًيشػػترطًعػػدـًنػػزكؿًالػػدكرةًالشػػيريةًنيائيػػاًخػػبلؿًتمػػؾًالمػػدةً(ًًٔشػػيكر)ًً
حيثًإفًنزكؿًالدكرةًالشيريةًيعنىًعكدةًاإلباضة.
مميزاتيا:
 أنياًفعالةًبدرجةًمقبكلة.
 أنياًسيمةًاالستخداـًكًغيرًمكمفة.
 أفًلياًالعديدًمفًالفكائدًالصحيةًالتيًتعكدًعمىًاألـًكًالطفؿ معا.
عيوبيا :ليسًلياًأية عيكبًسكلًقصرًفترةًاالعتمادًعميياًكمانعًلمحػػمؿً.
ب) العــزل:
الشؾ َّ
أف ًالعزؿ ًكغيره ًمف ًالطرؽ ًاألخرل ًلمنع ًالحمؿ ًإذا ًلـ ًيستخدـ ًبشكؿً
دقيؽًفإنوًيؤدمًإلىًرفعًنسبةًالحمؿًعندًاستخداـًىذهًالطريقةًكخاصةًاألزكاجًالذيفً
ال يستطيعكف ًالتحكـًالكامؿًفىًشيكتيـً ،فيخرجًمنيـ ًبعض ًالمني ًقبؿًأ ٍف ًيعزلكاً،
فيؤالء ًحتمان ًال تصمح ًمعيـ ًىذه ًالطريقة ًً ،ففي ًأغمب ًالحاالت ًيككف ًالسبب ًىكً
اإلنزاؿً( ًكلك ًبشيء ًبسيط جدان ً) ًقبؿ ًإخراج ًالقضيبًكامبلن ًمف ًفرج ًالمرأةً ،كلذلؾً
اليمكفًاالعتمادًعمىًىذهًالطريقةًإالًمعًكسيمةًأخرلًمعضدةًلياً.
ً
ً
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ج) فــترة األمــان:
تعتمدًىذهًالطريقةًعمىًاالفتراضًبأفًالبييضةًالًيمكفًتمقيحياًبعد مركرًًّٔ
ً،كأفًالحيكافًالمنكمًالًيعيشًفيًالجيازًالتناسميً
ساعةًعمىًخركجياًمفًالمبيض ً
لؤلنثىًأكثرًمف ثبلثة أياـًعمىًأكثرًتقديرً ،كأفًاإلباضةًتحدثًقبؿًنزكؿًالحيضً
يكماً.
يكما ًًِّ-ن
يكماً،إذاًكانتًالدكرةًالشيريةًمنتظمةًكؿًًِٖ ن
بػًًُْ ن
كلذلؾ ًال ًتصمح ًىػػذه ًالطػريقة ًإال ًلمنسػاء ًالبلئي ًلدييف ًدكرة شيرية ًمنتظمةً،
كتتراكحًماًبيفًًِٖ ِّ-يكمانً،كأفًتككفًالزكجةًمتعممةًبدرجةًكافيةًلتستطيعً أفً
تسجؿًبدايةًنزكؿًالطمثًكانقطاعوًعنياًليمكنياًًتحديدًفترةًاألمافًالخاصةًبياًً.
كتعتمدًىذهًالطريقةًعمى ًأفًاإلباضةًتحدثًفىًالغالبًماًبيفًاليكـًالحادلً
عشرًكالثامفًعشرًكلزيادةًاألمافًيزادًيكمافًقبؿًكبعدًىذهًالفترةًألًتحسبًمفًاليكـً
التاسعًلبدءًالدكرةًكحتىًاليكـًالعشريفًكيتجنبافًالجماعًخبللياً.
مزاياىاً:الًتحتاجًإلىًأدكيةًأكًعقاقيرً،فيىًغيرًمكمفةً.
عيوبياً :
 غيرًمضمكنة ًكمانعًلمحمؿًإالًبنسبةًًًَٔ.%
و
تحتاجًإلىًمستكلًعاؿًمفًالثقافة كاإلدراؾ.


ٕ – الطرق الموضــعية:
كىىًالطػػرؽًالتىًتيدؼًإلىًمنعًكصػػكؿًالحيكاناتًألمنكيةًلمبييضةًإماًبعزلياً
ميكانيكيا ًبحاجز ًأك ًبقتميا ًبمادة ًكيمائيةً ،أك ً ًبإجيادىا ًفبل ًتكمؿ ًرحمتيا ًلمقاءً
البييضةً،أكًباإلخبلؿًببطانةًالرحـًفبلًتككفًمييأةًالنغماسًالمضغةًبو.
أ) المركبات الكيمائية:
األقراص ًالمكضعية ًأككريـ ًأك ًجيممي ًأك ًالرغكات ًالقاتمة لمحيكانات ًالمنكيةً،
كىي ًمركبات ًدكائية ًتحتكم ًعمى ًمكاد ًتقتؿ النطفة ًبالميبؿ ًيمكف استعماليا ًبشكؿً
مستحضرات ًدكائية ًمختمفة ًتكضع ًبجكؼ ًالميبؿ ًعمى ًىيئةً :كريمات ًك ًأقراص ًأكً
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رغكيات ًكىي ًسريعة التأثيرً ،يمكف ًكضعيا ًبالميبؿ ًقبؿ ًالعبلقة ًبػ ًَُ ًدقائؽً ،أكً
تحاميؿًميبمية تكضعًقبؿًالعبلقةًالجنسيةًبساعةًعمىًاألقؿ ،كتستخدـ بإدخالياًإلىً
جكؼًالميبؿًقبؿًبدءًالعبلقةًالجنسيةًً،كينصحًبتركياًلمدةًٔ ًساعاتًبعدًالجماعً،
كال ًينصح ًباالغتساؿً ،ك ًخاصة ًالغسؿ ًالميبمي ًبعد الجماع ًفكراً ،ألف ًالغسؿ ًيزيؿً
مفعكلياًقبؿًأفًتقتؿ النطاؼً،كيمكفًأيضاًاستعمالياًكعامؿًمساعدًلمكاقيًالذكرمً .
سمبياتيا:
إفًشرطًاالستعماؿًقبؿًالعبلقة الجنسيةًيربؾًالعبلقةًالعارضةًأكًالطارئةً،كطريقةً
االستعماؿًقدًتفقدًالمقاءًالجنسيًًمتعتوًًً.
احتماؿًفشمياًيقدرًبيفًًٗ إلىًًِّ%بالنسبةًلباقيًمكانع الحمؿًً.
ب) الطرق الميكانيكية:
الحواجز:
الواقى الذكرىً ،كىك ًغشاء ًمطاطي ًيكضع ًعمى ًالقضيبً ،كيمنع ًمركرً
الحيكاناتًالمنكيةًمنوًإلىًالميبؿً،كىكًأكثرًالطرؽًالميكانيكيةًاستعماالن ًكىكًالكحيدً
الذم ًيقع عبء ًاستعمالو ًعمى ًالرجؿ ًال ًالمرأة ًً ،كلنجاحو ًال ًبد ًمف ًتركيبو ًعمىً
القضيبًكىكًمنتصب ،كيتـًإخراجًالقضيبًمفًالميبؿًكىكًمنتصبًحتىًالًتتسربً
الحيكاناتًالمنكيةًداخؿًالميبؿ ً،كيجبًاستعماؿًًكاؽًجديدًفيًكؿًمرةًلضمافًعدـً
كجكدًثقكبًبوً.
مزاياه:


أنوًرخيصًالثمفً.



كأنوًقدًيساعدًفيًبعضًحاالتًالقذؼًالمبكر.



كليسًلوًأضرارًصحية؛ًبؿًقدًيمنعًالعدكلًببعضًاألمراض التناسمية.



مريحًلممرأةًألنوًيجعؿًمسئكليةًمنعًالحمؿًعمىًالرجؿ.
عيوبو:



أنوًغيرًمضمكفً.
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كأنوًيعطؿًالعمميةًالجنسيةًأثناءًتركيبو.



كيقمؿًمفًالمذةًالجنسيةًلمزكجيفًكخاصة الرجؿ.

الواقى األنثوىً ،كىك ًنفس ًفكرة ًالكاقى ًالذكرلً ،كلكف ًلبلستعماؿ ًالنسائى ًحيثً
يكضعًفىًالميبؿًقبؿًالجماع.
الحجاب الواقي النسائي ( الحمقة الميبمية ):
غشاءًمطاطيًيكضعًداخؿًالميبؿًلمنعًمركرًالحيكاناتًالمنكيةً،أمًً:منعً
حدكثًاإلخصابًً،لكفًنسبةًنجاحًىذهًالكسيمةًضعيفةً،كىكًعبارةًعفًقرصًمفً
المدائف ًأك ًالمطاط ًذم ًحافة ًصمبة ًنكعان ًما ً ،تضعو ًالسيدة ًفي ًالميبؿ ًتحت ًعنؽً
الرحـًبحيثًيسدًقناةًالميبؿًتمامانً،كتتعمـ السيدةًطريقةًاستعمالوًمفًالطبيبًً،كماً
يجب ًاستعمالو ًمع ًكريـ ًاك ًجيممي ًقاتؿ ًلمحيكانات المنكيةً ،كيجب ًتنظيفو ًيكميانً
كتركيبوًقبؿًالذىابًلمفراشًً،كبذلؾًالًتتعطؿًالعممية الجنسية.
مزاياه:
 أنوًمريحًلممرأة .
 كأنوًليسًلوًأضرارًصحيةًماًداـًيستعمؿًبالطريقةًالصحيحة.
عيوبو:
 يحتاجًإلىًنسبةًذكاءًعاليةًالستعمالو.
 غيرًمضمكفًكخاصةًعندًاستعمالوًبدكفًقاتؿًلمحيكاناتًالمنكية.
ً
ً

الىاقً الذكزي
الحلقة الوهجلية

ً

اللىلت الزحوً

ً
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المولب الرحمى (النمائط الرحمية):
ًكىكًعبارةًعفًجسـًببلستيكىًمفًمادةًببلستيكيةًخاممةًيكضعًداخؿًتجكيؼًً
الرحـً ،كلمكالب ًأشكاؿ ًمختمفة ًكما ًأنو ًقد ًأضيؼ ًإلييا ًبعض ًالمعادف ًكالنحاس ًأكً
الفضةًلزيادةًكفاءتياًكاطالةًفترةًعممياً،كذلؾًأضيؼًىرمكفًالبركجيستيركفًبطئً
االمتصاص ًإليياً ،كحتى ًيككف مفعكلو ًمزدكجًان كما ًأنو ًمفيد ًلتقميؿ ًكمية ًالدـ ًأثناءً
الدكرةًالشيريةًكالذلًيعتبرًمفًأحدًاألعراضًالجانبيةًلمكلبًً.
مزاياه:
 عدـًشعكرًالرجؿًأكًالمرأةًبكجكده.
 يمكثًمدةًطكيمةًتصؿًإلىًعشرًسنكات.
 يمكفًلممرأةًأفًتنساهًإذاًلـًيحدثًمتاعب ليا.
عيوبو :
 زيادةًكميةًالطمثًمماًقدًيؤدمًإلىًفقرًالدـ .
 مغصًفيًأسفؿًالبطفًكآالـًفيًالظيرًفيًبعض الحاالت.
 قدًيحدثًالتياباتًفيًالجيازًالتناسميً،كفيًىذهًالحالةًيجب إزالتوًفك انر.
 قدًيساعدًعمىًحدكثًحمؿًخارجًالرحـًفىًحاالتًنادرة.
 قدًيحدثًانسدادان ًلقناتيًفالكبًنتيجةًعدـًمعالجةًااللتيابات فكرًحدكثياً
مماًقدًيؤدمًإلىًحدكثًعقـ.
 قد ًيحدث ًحمؿ ًبنسبة ًًِ %كال ًتكجد ًأم ًأضرار ًعمى ًالجنيف ًمف ًكجكد
المكلب.
 قدًيخترؽًالمكلبًجدارًالرحـًكيدخؿًإلىًتجكيؼ البطف.
نصائح حول المولب:
 يجبًعدـًتركيبًالمكلبًإذاًكافًىناؾًاشتباهًفيًكجكد حمؿ.
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 أكًًإذاًكافًىناؾًأمًالتياباتًبالجياز التناسمي.
 أكًإذاًكافًىناؾًاضطراباتًفي الطمث.
 أكًإذاًكافًىناؾًأكراـًليفية.
 أكًلمفًسبؽًلياًأفًحممتًخارج الرحـ.
 كيجبًالكشؼًعمىًالمكلبًبعدًشيرًمفًتركيبو .
 يجبًالكشؼًعمىًالمكلبًكؿًستةًأشيرًلمتأكدًمفًعدـًحدكث التياباتًأكً
أمًمضاعفاتً،ككذلؾًًلمتأكدًكجكدًالمكلبًفيًمكضعوًالصحيح.

ّ -الطــرق اليـــرمونية:
أولً :حبوب منع الحمل:
حبكب ًمنع ًالحمؿ ًكسيمة ًفعالة ًكآمنة ًلتأجيؿ ًالحمؿ ًاألكؿً ،فيى ًليست ًلياً
مضاعفاتًعمىًمستخدمتياً،كماًأفًعكدةًالخصكبةًإلىًطبيعتياً،بعدًالتكقؼًعفً
استخداـًالحبكبً،تحدثًسريعانً،كلكفًيجبًعمى ًمفًتختارًالحبكبًككسيمةًلتأجيؿً
الحمؿً،أفًتعمـًأنوًمفًالمضاعفاتًالجانبيةًالمعركفةًلمفًتستخدـًالحبكبًحديثانً،
الشعكرًًبالغثيافًأكًالدكارًمعًبدءًاستخداـًالحبكبً،كلكفًمعًاالنتظاـًكاالستمرارً
في ًاستخداـ ًالحبكب ًتزكؿ ًىذه ًاألعراضً -غالبان ًً -في ًخبلؿ ًشيريف ًإلى ًثبلثةً
أش يرً،كماًيجبًعمىًمفًتختارًاستخداـًالحبكبً،االلتزاـًبأخذً(حبة)ًأكًقرصًكؿً
يكـًبانتظاـًسكاءًحدثتًأكًلـًتحدثًعبلقةً(جماع)ًمعًزكجياً.كمفًفكائدًاستخداـً
حبكب ًمنع ًالحمؿ ًأنيا ًتساعد ًعمى ًعبلج ًاألنيمياً ،حيث ًإف ًكمية ًالدـ ًالمفقكد ًفيً
الدكرة ًالشيرية ًتككف ًأقؿ ًمع ًاستخداـ ًالحبكبً ،كما ًأف ًىناؾ ًفكائد ًأخرل ًعديدةً
الستخداـ ًحبكب ًمنع ًالحمؿ ًمثؿ ًتحسف ًحاالت ً(حب ًالشباب)ً ،كزكاؿ ًاآلالـً
المصاحبة ًلمدكرة ًالشيريةً ،كانتظاـ ًالدكرةً ،كماًأنيا ًتحميًمفًأكراـًالرحـ ًكالمبيضً
كالتياباتًالحكضً.
ً
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ثانياًُ :حقن منع الحمل:

الحقنةًمفًالكسائؿًالمتاحةًلمزكجةًالشابةًلتأجيؿًالحمؿً،كىناؾًحقنةًتعطىً
شيريانً،كأخرلًكؿًشيريفًأكًكؿًثبلثةًأشير.
كتأثير ًالحقنة ًفعَّاؿ ًكأكيد ًبشرط ًااللتزاـ ًبمكاعيد ًالحقنةً .كلكف ًعمى ًالزكجيفً
المذيفًيختارافًاستخداـًىذهًالكسيمةًلتأجيؿًالحمؿًأفًيعمماًأفًعكدةًالخصكبةًإلىً
معدلياًالطبيعيًقدًتتأخرًمدةًتتراكحًمفًستةًأشيرًإلىًعاـًمفًتاريخًآخرًحقنةً،
ً
كمفًالميـًأفًيعمـًالزكجافًىذهًالحقيقةًحتىًالًيتأثراًبماًقدًيشاعًحكليماًإذاًتأخرً
الحمؿًبعدًاستخداـًالحقنةًليذهًالفترةً،كغيرًصحيحًإطبلقان ًماًيشاعًعفًالحقنةًمفً
أنياًتسببًالعقـًً،كلكفًمفًآثارىاًالجانبيةًعدـًانتظاـًالدكرةًالشيريةً،أكزيادةًكميةً
الدـً،أكًالنقيضًكىكًانقطاعًالدكرةًالشيرية.
ثالثا :كبسولت تحت الجمد:
ىناؾ ًنكعاف ًمف ًالكبسكالت ًتحت ًالجمد"ً :النكرببلنت ًكاإلمببلنكف"ً ،كىيً
كبسكالتًتكضعًتحتًالجمدًفيًأعمىًالذراعًباستخداـًمخدرًمكضعيً،كىيًكسيمةً
فعالة ًلمنع ًالحمؿً ،كالفرؽ ًبيف ًالنكعيف ًأف ًالنكرببلنت ًعبارة ًعف ًٔ ًعصى ًصغيرةً
كتأثيرىاًيمتدًلمدةًخمسًسنكاتً،أماًاإلمببلنكفًفيكًكبسكلةًكاحدةًً،كتأثيرىاًلمدةًًّ
سنكاتً،كىذهًالكسائؿًيمكفًاستخدامياًلمزكجةًالشابةً،كتعكدًالخصكبةًإلىًالمعدؿً
الطبيعي ًلمسيدة ًبمجرد ًالتكقؼ ًعف ًاستخداميا ً(كتتـ ًإزالتيا ًمف ًتحت ًالجمد ً ًأيضاً
باستخداـًمخدرًمكضعي)ً.

ٗ -الطرق الجراحية:
كمفًالميـًأفًتدرؾًأفًكسائؿًمنعًالحمؿًالدائمةًكالكسائؿًالجراحيةًمثؿًتعقيـً
الرجاؿ ًأك ًالنساء ًممنكعة ًتماما ًإال ًفى ًحاالت ًنادرة ًيقرىا ًالطب ًكيكافؽ ًعميياً
الزكجافًً.
كىذهًالطريقةًعبارةًعفًربطًقناتىًفالكبًفىًالمرأةً،كبذلؾًالًتصؿًالحيكاناتً
المنكيةًإلىًالبكيضةً،كبناءًعميوًالًيحدثًاإلخصابًً،أماًلمرجؿًفيتـًربطًأكًقطعً
الكعاء ًالناقؿ ًلمحيكانات ًالمنكية ًمف ًالخصية ًإلى ًالحكيصمة ًالمنكيةً -التى ًكظيفتياً
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تخزيفًالحيكاناتًالمنكيةًالقادمةًمفًالخصيةً،كتغذيتياًلحيفًحدكثًالجماعً،فتقذؼً
الحيكاناتًالمنكيةًلمخ ػ ػ ػ ػارجًبانقباضًفصكصًالبركستاتاًالثبلثً،كبقط ػعًالحبؿًالمنكلً
(ًالكعاءًالناقؿ)ًالًتخرجًالحيكاناتًالمنكيةًً.
ومن مميزاتًىذهًالطرؽًالجراحيةًً:أفًنسبةًنجاحياًفعالةًًًََُ%تقر نيباً.

ومن أىم عيوبياً:أفًالعكدةًبعدىاًلمحمؿًضئيمةًجداًكالًيمكفًإالًبإجراءً
عمميةًجراحيةًميكركسككبيةًأكًعفًطريؽًأطفاؿًاألنابيبًككبلىماًعاليًالتكمفةً
كمنخفضًالنسبةًفىًحدكثًالحمؿًكيحتاجًلمراكزًمتخصصة.
ً
ربط قناتى فالوب

ربط الوعاء الناقل

ً

الوسائل الطارئة لمنع الحمل:
ىىًكسائؿًيتـًالمجكءًإليياًفىًحاالتًطارئةًمثؿً:
أً-ح ػػدكثًجم ػػاعًدكفًاس ػػتخداـًكس ػػيمةًلمن ػػعًالحم ػػؿًقبم ػػوً(مث ػػؿًع ػػكدةًال ػػزكجً
الفجائيةًمفًسفرًأكًعمؿ)ً.
بً-فش ػػؿًإح ػػدلًالكس ػػائؿًالعازل ػػةًلمن ػػعًالحم ػػؿًمث ػػؿًح ػػدكثًقط ػػعًف ػػىًالػ ػكاقىً
الذكرلً.
جً-حاالتًاالغتصابًكالتىًيمكفًأفًيحدثًحمؿًفيياً.
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أنواع الوسائل الطارئة لمنع الحمل:
ُ -حبكبًمنعًالحمؿًالطارئةً(بركستينكف).
ِ -المكالبً:يمكنياًأفًتمنعًالتصاؽًالبكيضةًبجدارًالرحـً.
ّ -حبكبًمنعًالحمؿًالعاديةًتؤخذًبجرعاتًمعينػةًعمػىًأفًي ارعػىًاسػتعماؿً
ىػػذهًالكسػػائؿًمبكػراًكممػػاًأمكػػفً،كيفضػػؿًأفًتكػػكفًخػػبلؿًًِٕسػػاعةًبعػػدً
الجماعًغيرًالمحمى.

التطور فى وسائل تنظيم األسرة :
العمػـًفػػىًتقػػدـًمسػتمرً،كىنػػاؾًكسػػائؿًحديثػةًتػػـًتجريبيػػاً،كأخػرلًتحػػتًالتجربػػةً
كيتـًحالياًتقميؿًالجرعاتًكالعمؿًعمىًخفضًالمضاعفاتً،كمفًالكسائؿًالحديثةً:
 الكاقىًالذكرلًالرقيؽًجدانًحيػثًإنػوًمصػنكعًمػفًمػادةًاليكليرثػايفًكىػىًأرؽًمػفًمػػادةًالتصػػنيعًالحاليػػةً(البلتػػيكسً)ً،كتعطػػىًمممسػػاًأفضػػؿًكتػػأث انرًأقػػؿًبػػالح اررةً
كالزيكتً.
 الحمقاتًالميبميةًالتىًتفرزًببطءًىرمكفًالبركجستيركفً. -بعضًأنكاعًمفًالمكالبًأقؿًحجماًكأكثرًفاعمية.
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المراجع:
1. Report of a WHO technical consultation on birth spacing. World
Health

Organization.

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/birth_spaci
ng05/en/. Accessed Jan. 12, 2017.

ِ .استراتيجية ًالتنمية ًالمستدامة ً"رؤية ًمصر ًََِّ ً"،ك ازرة ًالتخطيط ًكالمتابعةً
كاإلصبلحًاإلدارم.
ّ .االستراتيجيةًالقكميةًلمسكافًكالتنمية،ًًَُِْ،المجمسًالقكميًلمسكافً.
ْ .االستراتيجيةًالكطنيًلتمكيفًالمرأة،ًًَُِٕ،المجمسًالقكميًلمطفكلةًكاألمكمة ً.
ٓ .األمـًالمتحدةً(ًُْٗٗ(.تقريرًالمؤتمرًالدكليًلمسكافًكالتنميةًُْٗٗ)ً.المؤتمرً
الدكليًلمسكافًكالتنميةًًُْٗٗ.القاىرةً،
ٔ .جرجسً ،حنافً ،تكطيف ًأىداؼ ًالتنمية ًالمستدامة ًعمى ًمستكل ًالمحافظاتً،
ًَُِٖ،المركزًالمصرمًلبحكثًالرأمًالعاـً،بصيرة ً(.
ٕ .سميرًفريدً(ًُّٗٗ(.تنظيـًاألسرةًكالصحةًكرفاهًاألسرةًفيًالعالـًالعربيً.كرقةً
مقدمةًإلىًالمؤتمرًالعربيًلمسكافًالمنعقدًًْٔ-إبريؿً،عمافً.
ٖ .عبدًالعزيزً،حسيفً،الفرصةًالسكانيةً:حالةًمصرً،ً ًَُِٖ،الجيازًالمركزمً
لمتعبئةًالعامةًكاإلحصاءًكصندكؽًاألمـًالمتحدةًلمسكافً.
ٗ .فرزانة ًركدم ًفييميً .احمد ًعبد ًالمنعـً ،الحمؿ ًغير ًالمرغكب ًفيو ًفي ًمنطقةً
الشرؽًاالكسطًكشماؿًإفريقياً،المشركعًالعربيًلصحةًاألسرةً،يكليكًًََُِ
َُ .نبيؿ ًيكنسً ،كالمجمكعة ً(ُٓٗٗ) ً(.صحة ًالمرأة-أمراض ًالنساء ًمف ًمنظكرً
طبيًكاجتماعي .سمسمةًالسياساتًالسكانيةًفيًمجاؿًالصحةًاإلنجابيةً.
ً
ً
ً
ً
ً
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ً
ً
ً

________________________________
الفصل السادس

الجوانب الدينية لممسائل السكانية

__________________________________
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المبحث األول
النواحى الشرعية فى الصحة اإلنجابية ومستجداتياً
تمييد:
خمؽًا﵀ًتعالىًاإلنسافًفيًىذهًالحياةًلمقياـًبرسالةًنبيمةًكغايةًشريفةًكاستخمفوً
إلعمار ًاألرضً ،كبناء ًالح ػ ػ ػضارةً ،كاق ػ ػ ػامة ًالع ػ ػ ػدؿً ،كاش ػ ػ ػاعة ًاألم ػ ػ ػفً ،قػ ػ ػ ػ ػاؿ ًا﵀ً
ض ًكاستىعمريكـ ً
تعالى ًً ﴿:ىك ًأ ٍىن ىشأى يكـ ً
ًفييىا ً﴾ ً(ُ)ً .كتكميؼ ًاإلنساف ًبذلؾً
ًم ىف ٍ
ًاأل ٍىر ً ى ٍ ٍ ى ى ٍ
ٍ
يى
يقتضىًكجكدًاألىميةًالكاممةًالتىًالًتتـًإال ًمفًخبلؿًإنسافًيتمتعًبحالةًجيدةًمفً
الصحةًاإلنجابيةً"ًً.

المقصود بالصحة اإلنجابية:
حالة ًاكتماؿ ًالرفاىة ًالبدنية ًكالعقمية ًكاالجتماعية ًكالركحية ًكال ًتقتصر ًعمىً
غياب ًالمرض ًأك ًاإلعاقة ًفى ًجميع ًاألمكر ًالمتعمقة ًبالجياز ًالتناسمى ًككظائفوً
كعممياتو"ً،كقدًكضعًاإلسبلـًأحكامان ًلضمافًتحقيؽًىذاًاليدؼًالسامىًكتتكزعًىذهً
األحكاـًعمىًدكرةًحياةًاإلنسافًكقبؿًتككفًالجنيفًعمىًالنحكًالتالىً :

أولً :قبل الزواج:
ٔ) حسن اختيار الزوجين:
حث ًاإلسبلـ ًالخاطبيف ًعمى ً ًحسف ًاختيار ًالزكج ًاآلخر ًكأعطى ًلكؿ ًمنيماً
حؽًاختيارًشريؾًحياتوً،كأرشدىماًإلىًاختيارًمفًيتمتعًبالديفً؛ًفقدًأرشدًرسكؿًا﵀ً
(ً)المرأةًكأىمياًإلىًزكاجًذلًالديفًكالخمؽًً،فقاؿًً( "ً:)إذا جاءكم من ترضون
دينو وخمقو فزوجوه ،إل تفعموه تكن فتنة فى األرض وفساد كبير" (ِ).

ًُ)ًسكرةًىكدً،مفًاآليةًُٔ.

ِ)ًسنفًالترمذلً،كتابًالنكاحً،بابً:إذاًجاءكـًمفًترضكفًدينوًفزكجكهً،الحديثًرقـًًَُٖٓ.
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كماًأرشدًالشابًكأىموًإلىًزكاجًذاتًالديف؛ًفقاؿً("ً:ً)تنكح المرأة ألربع
لماليا ولحسبيا ولجماليا فأظفر بذات الدين تربت يداك" (ُ).
ً
ٕ) الفحص الطبى قبل الزواج:
مف ًالميـ ًالتأكد ًمف ًصحة ًالمقبميف ًعمى ًالزكاجً ،كسبلمتيما ًالبدنية ًكالنفسيةً
عف ًطريؽ ًإجراء ًكشؼ ًطبي ًلممقبميف ًعمى ًالزكاج ًحتى ًيؤسسا ًأسرة ًآمنة ًمفً
األمراضًالمعديةًكالكراثيةً،فإذاًتحقؽًالفحصًأدلًإلىًتحقيؽًصحةًإنجابيةًجيدة.
ّ) الزواج الشرعى والصحة اإلنجابية:
الزكاجًفىًاإلسبلـًيجعؿًالزكجيفًآمنيفًمطمئنيفًمتمتعيفًبصحةًكاممةًكحياةً
سعيدة ًحيث ًجعؿ ًلئلنجاب ًطريقان ًكاحدان ًكىك ًالزكاج ًالشرعى ًبشركطو ًالتى ًتدعـً
كتؤمفًالمرأةًفىًأمكمتياًكمستقبميا ً ًفتككفًآمنةًفىًحممياًكنسبوًألبيوً ،كالًيمكنوً
إنكارهً،بؿًينسبًإليوًحتىًكافًرفضً.
ٗ) الزواج المتكافئ:
مفًدعائـًالصحةًاإلنجابيةًالزكاجًالمتكافئً،كىكًماًيعبرًعنوًالفقياءًبشرطً
الكفاءةًفىًالنكاحًحيثًيختؿًعامؿًمفًالعكامؿًالتىًتحقؽًالصحةًاإلنجابيةًإذاًلـً
يتحقؽًالتكافؤً،فإذاًتزكجتًصغيرةًبعجكزًأكًفتاةًمؤىمةًبغيرًمؤىؿًفإفًىذاًيؤثرً
ً
عمىًنفسيتياًفىًالمستقبؿًكيككفًذلؾًسبباًفىًإصابتياًباألمراضً،أكًتتزكجًالفتاةًً
كىىًصغيرةًالسفً،كقدًعبَّرًالفقياءًعفًذلؾًبشرطًالقدرةًعمىًتحمؿًأعباءًالزكاجً،
كاذاًًتزكجتًكىىًصغيرةًفمفًتتحمؿًأعباءًالزكاجًكالًتستطيعًأداءًحؽًالزكجًكأداءً
ش َر
ًنادل ًرسكؿ ًا﵀ ً(ً )الشباب ًكقاؿَ "ً :يا َم ْع َ
كاجبات ًاألـ ًتجاه ًاألسرةً ،كلذلؾ ى
اع ِم ْن ُكم ا ْلباءةَ َف ْميتََزَّو ْج ،فَِإنَّ ُو أَ َغ ُّ ِ
الش َب ِ
َّ
ص ُن لِ ْمفَ ْر ِجَ ،و َم ْن
ص ِرَ ،وأ ْ
استَطَ َ ُ َ َ َ
ابَ ،م ِن ْ
َح َ
ض ل ْم َب َ
لَم يستَ ِطع فَ ِ
اء" ً(ِ)ً ،كلـ ًيخاطب ًً -)(-األطفاؿً ،كألفًً
عميو ِب َّ
ْ َْ ْ
الص ْوِم؛ فَِإ َّن ُو لَ ُو ِو َج ٌ
ًي ىكمَّؼ ًبو ًإال ًالبالغكفً،كليذا ًتـ ًتحديد ًالسف ًفى ًأكثر ًدكؿ ًالعالـً
الزكاج ًتكميؼ ًكال ي
بثمانيةًعشرًعامانًعمىًاألقؿً.
ُ)ًصحيحًالبخارلً،كتابًالنكاحً،بابً:االكفاءًفىًالديفً،الحديثًرقـًًََٗٓ.

ِ)ًصحيحًالبخارلً،كتابًالنكاحً،بابً:مفًاستطاعًمنكـًالباءةًفميتزكجً،الحديثًرقـًًَٓٔٓ.
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ثانياً :بعد الزواج:
اىتم اإلسالم بصحة األم والجنين وقرر ليما حقوقاً تتبين فيما يأتى:
ٔ -العناية باألم فترة الحمل والولدة:
مف ًالمعركؼ ًأف ًالمرأة ًتعانى ًمعاناة ًصعبة ًفترة ًالحمؿً ،فى ًأكلو ًكأكسطوً
كآخرهً ،كقد ًراعى ًاإلسبلـ ًىذه ًالحالةً ،كأعطى ًلمحامؿ ًحقيا ًفى ًرعاية ًصحتياً،
كأجازًلياًالفطرًفىًرمضافً،إذاًكافًالصكـًيؤثرًعمىًجنينياًأكًعمىًصحتياً،
كىذاًيشيرًإلىًكجكبًتغذيةًالحامؿًتغذيةًمتميزةًطكاؿًفترةًالحمؿً،كاالىتماـًبياً
طبيانً،حتىًتتمتعًبصحةًإنجابيةًكاممةً،لذاًبيفًاإلسبلـًالمشقةًالتىًتتحممياًالمرأةً
ض َع ْتهُ ُكشْ هًب )(ُ)ً،كقػ ػ ػ ػاؿًأيضاًً:
أثنػ ػ ػاءًالح ػ ػ ػمؿًحيثًقاؿًَ (ً:ح ًَهَ ْتهُ أُ ُّيهُ ُكشْ هًب َو َو َ
﴿ًكًافً يك َّف ًأيكىال ًت ًحم وؿ ًفىأ ً
ف ج﴾(ِ)  ،كما أوجب الشرع
ًح ٍممىيي ًٌ
ىنفقيكاًعمي ًي َّف ىً
ض ٍع ىف ى
ًي ى
ًحتَّ َٰى ى
ىٍ
ى
رعاية األم أثناء ًالكالدة ًبما ًيحقؽ ًكالدة ًآمنة ًلؤلـ ًكالمكلكد ًً ،لقكلو ًتعالىً:
بًالتخفيؼً،كقدًعد ًرسكؿًا﵀ً(ً)
ض ىعتٍ ًويً يك ٍرنىا )ًألًً:فىًمشقةًكالمشقةًتكج
ى
( ىكىك ى
مف ًتمكت ًبسبب ًجنينيا ًمف ًالشيداء ًفى ًالحديث ً(الشيداء ًسبعة ًسكل ًالقتؿ ًفىً
الح ًرؽًشييدً،كالذلًيمكتًتحتًاليدـً
سبيؿًا﵀ًً:المطعكفًشييدًكالمبطكفًشييدًك ى
(ّ)
مع(ًألًً:تمكتًكفىًبطنياًكلد)ًشييدً .
شييدًكالمرأةًتمكتًبً يج و
ٕ -رعاية األم فترة الرضاعة:
أكجب ًاإلسبلـ ًعمى ًالكالدات ًإرضاع ً ًأكالدىف ًلمدة ًعاميفً ،حيث ًقاؿ ًا﵀ً
ضعْيَ أَ ْو ََل َدهُيَّ َحـــــــ ْىلَ ْي ِي َكب ِهــــــــلَ ْي ِي ۖ لِ َويْ أَ َرا َد أَى يُحِ َّن
تعالىَ (ً :وا ْل َىالِذَاتُ يُ ْز ِ
(ْ) ً ً
ضب َعةَ  ، )...كقاؿ ًا﵀ ًتعالىَ (ً :و َو َّ
سبًًب ۖ َح َولَ ْحهُ أُ ُّههُ
سبىَ ثِ َىالِ َذ ْي ِه إِ ْح َ
اْلً َ
ال َّز َ
ص ْيٌَب ْ ِ
ش ْه ًزا ۚ ً.)ٓ(ً)...
صبلُهُ ثَ ََلثُىىَ َ
ض َع ْحهُ ُك ْزهًب ۖ َو َح ْولُهُ َوفِ َ
ُك ْزهًب َو َو َ

ُ)ًسكرةًاألحقاؼً،مفًاآليةًًُٓ.

ًِ)ًسكرةًالطبلؽً،اآليةًًٔ .

ّ)ًالحديثًً:فىًمكطأًمالؾًرقـًِٗٔ.
ْ)ًسكرةًالبقرةً،مفًاآليةًًِّّ ً.

ٓ)ًسكرةًاألحقاؼً،مفًاآليةًًًُٓ.
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َّ
كقدًقدرًاإلسبلـًماًتبذلوًاألـًالمرضعًمفًمجيكدً،كأكجبًالرحمةًبياً،كلذلؾً
أجازًلياًالفطرًفى ًرمضافًإفًكانتًمرضعان ًككافًالرضاعًيؤثرًعمىًصحتياًأكً
عمىًرضيعيماًأكًعمييماًمعاً.
كمفًىناًيجبًتغذيةًاألـًالمرضعًتغذيةن ًمناسبةن ًلحالياًحتىًتتمكفًمفًإدرارً
المبفًلطفمياً.
ً
ثالثًا :تجنب العادات السيئة الضارةً:
لتحقيؽ ًالصحة ًاإلنجابية ًالجيدة ًيجب ًحماية ًالفتيات ًمف ًالممارسات ًالضارةً
التى ًاعتاد ًعمييا ًبعض ًالناسً ،مثل :كراىية البنات والتمييز بين اإلناث والذكور
(وِا َذا ُب ِّ
َح ُد ُىم
وختان اإلناث ،كىك ًأمر َّ
ش َر أ َ
ًذمو ًاإلسبلـ ًكحاربوً ،قاؿ ًا﵀ ًتعإلىَ ً :
ِ ج
ِ
ِ
ِ
سو ِء َما ُب ِّ
ش َر بو
ِب ْاألُنثَ َٰى َ
ظ َّل َو ْج ُي ُو ُم ْ
يم( (َ )٘ٛيتََو َار َٰى م َن ا ْلقَ ْوِم من ُ
س َودِّا َو ُى َو َكظ ٌ
س ُو ِفي التُّر ِ
أ َُي ْم ِس ُك ُو َعمَ َٰى ُى ٍ
ون (ً ،)ٔ( ))ٜ٘كىذهً
ون أ َْم َي ُد ُّ
اء َما َي ْح ُك ُم َ
س َ
اب أََل َ
َ
الكراىيةًتنعكسًعمىًالمكلكدةًمماًيؤثرًعمىًصحتياًسمبانً.
التمييز بين الولد والبنت ًفى ًالترفيوً ،كالمعاممة ًمما ًيؤثر ًعمى ًنفسية ًالطفمةً
كيؤلميا ًكيشعرىا ًبالدكنية ًمما ًيؤثر ًعمى ًصحة ًاألـ ًكالبنت ًكيحرميا ًمف ًالصحةً
اإلنجابيةًنتيجةًالقيرًالنفسىً.
-

زواج الصغيراتً:

كىك ًالزكاج ًقبؿ ًسف ًالرشد ًكذلؾ ًحتى ًتتمتع ًالفتاة ًبصحة ًإنجابية ًطكاؿً
حياتياً،كتحمؿًكتمدًكترضعًكتربىًكتعيشًكىىًبصحةًجيدةًيمزـًأالًتيىزىكجًإالًبعدً
بمكغًسفًالرشدً،كمفًالمعركؼًأفًسفًالبمكغًغيرًسفًالرشدًًلقكؿًا﵀ًتعالىً:
(َ ....حتَّ َٰى إِ َذا َبمَ ُغوا ِّ
ش ًدا فَ ْادفَ ُعوا إلي ِي ْم أ َْم َوالَ ُي ْم ً.)ِ(ً)....
ستُ ْم ِم ْن ُي ْم ُر ْ
الن َك َ
اح فَِإ ْن آ َن ْ

ُ)ًًسكرةًالنحؿًً،اآليتافًًٖٓ.ٓٗ-
ِ)ًسكرةًالنساءً،مفًاآليةًٔ.
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 عدم المباعدة بين الولدات:نبلحظًكنشاىد ًأف ًبعض ًاألسر ًتتعجؿ ًفىًالحمؿ ًقبؿًاكتماؿًفترةًالرضاعةً
لمطفؿًكيفطمكنوًمبك انرًكمفًثـًتحمؿًبطفؿًجديدًكىكذاًكنشاىدًأماًتمسؾًبيدىاًطفبلنً
صغي انر ًكتحمؿ ًعمى ًكتفيا ًاآلخر ًكقد ًنحؿ ًجسميا ًكىزؿ ًنتيجة ًالتسرع ًفى ًإنجابً
األطفاؿ.
كالًشؾًفىًأفًىذهًالصكرةًترىؽًالمرأةًكتذىبًبصحتياً،كتحرمياًمفًالحياةً
بصحةًجيدةًكالًتتمكفًأبداًمفًالتمتعًبحياتياًكسائرًالبشرً.
كمفًىناًيجبًالتركلًفىًالحمؿًكتعطىًالمرأةًنفسياًفرصةًالستعادةًصحتياً
بعد ًالحمؿ ًكترضع ًكىى ًمستريحة ًكال ًتفكر ًفى ًالحمؿ ًالتالى ًإال ًبعد ًأف ًيستغنىً
الطفؿًاألكؿًعنياًتمامانً.
ً كيجبًعمىًالزكجًأفًيعينياًعمىًتحقيؽًذلؾًألنوًمفًالمكدةًكالرحمةًبيفً
حمُوا َم ْن
ار َ
الزكجيف ًكىك ًطابع ًالزكاج ًعند ًالمسمميف ًقاؿ ًرسكؿ ًا﵀ ً(ْ (ً :)
السم ِ
ِ
ِ
َر ِ
اء)(ُ)ً.كقاؿًأيضانً(ًالًضررًكالًضرار)ًُّ.
في األ ْ
ض يَ ْر َحمْكُمْ َم ْن في َّ َ
 -المتناع عن التطعيم:

ظيرت ًفى ًالفترة ًاألخيرة ًدعكة ًفى ًبعض ًالببلد ًإلى ًعدـ ًتطعيـ ًاألـ ًكطفمياً
بدعاكلًغيرًصحيحةً،كقكليـًإفًمصؿًالتطعيـًمخمكطًبدىفًالخنزيرً،كأفًالتطعيـً
يصيبًاإلنسافًبالعقـً،كأنوًيؤلـًالطفؿًمدةً،كأنوًيتنافىًمعًالتككؿًعمىًا﵀ً.
ككؿًىذهًالدعاكلًمردكدًعميياًفىًمحمياًكالًتحتمؿًالنقاشًكالذلًأشيرًإليوً
أفًحرمافًاألمياتًكاألطفاؿًمفًالتطعيـًيعرضيـًلئلصابةًباألمراضًكيحرميـًمفً
الحياةًبصحةًجيدةًكيحكؿًدكفًتمتعيـًبصحةًإنجابيةًطكاؿًحياتيـً.
ً
ً
ً
ُ)ًأخرجوًأبكًداكدًكتابًاألدبً،بابً:فىًالرحمةً،الحديثًرقـًًُْْٗ.
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المبحث الثاني
موقف اإلسالم من العنف ضد المرأة
مقدمة:
تقكـًالعبلقةًبيفًالرجؿًكالمرأةًفيًاإلسبلـًعمىًأسػ ػ ػ ػاسًالتكاصؿًالمبنيً
عمػ ػ ػ ػ ػىًالرحمةًكالمكدةًكاحتراـًالذات؛ًألنياًالًتخرجًفيًإطارًىذاًاألصؿًعفًأفً
تككفًأماًاكًبنتناًأكًجدةًأكًعمةًأكًخالةً،ث ػ ػ ػ ػ ػـًىيً-مفًقبؿًكمفًبعدً-زكجةً،
ن
تشارؾًزكجياًحمكًالحياةًكمرىاً،كيخمؽًا﵀ًمنيماًنسبلنًيتكاصؿًبعدىماً،كتؤدمً
لمحياةًكلئلنسانيةًماًكاناًيتمنيافًأفًيحصبلهًلكًأفًالعمرًقدًامتدًبيماً،فاألبناءً
الذيفًيصمكفًحياتيماًكيحققكفًأمميماً،كيطيمكفًأعمارىماًبقدرًم ػ ػ ػاًتمتدًحياةً
خمف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيماًإلىًماشػ ػ ػ ػاءًا﵀ً،لذاًك ػ ػ ػ ػ ػافًمنػ ػ ػ ػيجًالنبيًًفيًدينوًكدنياهً،حبًالرفؽً
كالبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػعدًعفًالعنؼً،كم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاًج ػ ػ ػاءًفىًالحديثًالنبيًًً:
(ُ)ً
و
و
عًمفًشيءًإالًشانو" ً،كقاؿًأيضانًً:
يككفًفيًشيءًإالًزانوً،كالًينز
"إفًالرفؽًالً
(ِ)
اك
س ْم َن َ
"ًإفًا﵀ًرفيؽًيحبًالرفؽًفيًاألمػ ػ ػ ػرًكمو" ً،كلعػ ػ ػمكـًاآليةًً ً﴿ًً:ىك ىماًأ َْر َ
ين﴾(ّ)ً .
إَِّل َر ْح َم ًة لِ ْم َعالَ ِم َ

لذاًفإفًالممارساتًالتيًتمثؿًعنفناًفيًالتعامؿًمعًالمرأةًلـًتيترؾًطميقةًتناؿً
مف ًالمرأة ًأك ًتستبد ًبحياتيا ًككرامتيا ًأكتحكؿ ًدكف ًالتعامؿ ًمعيا ًبالرفؽ ًكالرحمةً
اـًكالتقديرً،حيثًتقؼًلياًاألحكاـًالشرعيةًالصحيحةًبالمرصادًلتبيفًماًفيياً
كاالحتر ً
مفًخطأًكتكشؼًعماًيكتنفياًمفًالزيؼًكالزكرًكالبعدًعفًمعيفًاإلسبلـًالصحيحً،
كمنيجوًالقكيـً.
كيمكف ًإرجاع ًالممارسات ًالتي ًتمثؿ ًعنفنا ًضد ًالمرأة ًإلى ًأصميف ًيشتمؿ ًكؿً
منيما ًعمى ًعدد ًمف ًتمؾ ًالممارساتً ،كليذا ًيككف ًمف ًالمفيد ًبياف ًىذيف ًاألصميفً

ُ)ًًركاهًمسمـًفيًصحيحوًً-النككمً-السابؽً-صًًِٓٔ.
ِ)ًًالنككمً-السابؽً-رقـًًًّٖٔ.
ّ)ًًاآليةًًَُٕمفًسكرةًاألنبياءً.
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كمككنات ًكؿ ًمنيما ًمف ًالممارسات ًالتي ًتمثؿًعنفناًبالمرأةً ،ثـ ًبياف ًمكقؼ ًاإلسبلـً
مفًمحاربةًالعنؼًالكامفًخمؼًتمؾًالممارساتًكذلؾًفيًمحكريفً:
أوليماً:لبيافًالممارساتًالتيًتمثؿًعنفناًضدًإرادةًالمرأةًككرامتياً.
ثانييماً:لبيافًالممارساتًالتيًتمثؿًعنفناًعمىًبدفًالمرأةًكحرمةًأنكثتياً.
وذلك كما يمي:

أولً :الممارسات التي تمثل عنفًا ضد إرادة المرأة وكرامتياً:
إفًمفًأخطرًماًيصيبًالمرأةًمفًالعنؼً،ذلؾًالنكعًالذمًييدرًإرادتياًكيؤدمً
ىاًشيئاًمفً
إلىًالتعامؿًمعياً،ليسًعمىًأنياًإنسافًلوًحريةًكارادةًككرامةًبؿًيعتبر
ن
األشياءًالمشمكلةًبإرادةًالرجؿًكحدهً،كالتيًتعتبرًالمرأةًفيياًمحبلن ًلتمؾًاإلرادةًكليسً
اًجمياًمفًخبلؿًزكاجًالقاصراتً،كالتمييزً
طرقن
ن
اضح ن
اًفيياًأكًنداًلياً،كيظيرًذلؾًك ن
ًكالعنؼً
المبني ًعمى ًالنكع ًاالجتماعي ًفي ًاألسرة ًكالتعميـ ًكالعمؿً ،كاالتىجار ًبالنساءً ،
الذمًيمارسًضدًالمرأةًفيًالنزاعاتًالمسمحةًخاصةًكيمكفًبيافًذلؾًفيماًيأتيً:
ٔ .الزواج القسري ،وزواج الصغيرات:
الفسادًالذمًيعترمًالزكاجًالقسرلًيصيبًأساسًتمؾًالعبلقةًالمتمثؿًفيًعقدً
الزكاجًالذمًيقكـًأكثرًمفًغيرهًمفًالعقكدًاألخرلًعمىًاإلرادةًالحرةًالبصيرةًالتىً
يعرؼًمنياًكؿًكاحدًمفًالزكجيفًمالوًكماًعميوً،أكًحقكقوًككاجباتوً،كالصغيرةًأكً
التيًيمارسًعميياًىذاًالنكعًمفًالزكاجً،ليستًلياًإرادة؛ًبؿًكمفًالسيؿًأفًيزيفًلياً
ي
مفًيستيدفكفًاإليقاعًبياًفيًفخًىذاًالزكاجً،أمرًذلؾًالعقدًبماًيفرحًبوًاألطفاؿًألمً
شئ ًحتى ًكلك ًكانت ًنيايتو ًمرة ًعمييف ًأك ًمؤدية ًليبلكيفً ،كاذا ًكاف ًالتراضي ًىكً
أساسًكجكدًالعقدًكسببًبقائوً،كمفًثـًمشركعيتوً،يككفًالعقدًعمىًالصغيراتًباطبلنً
اماًيتعيفًمنعوً.كارادةًالكليًالًتصححًىذاًالبطبلفًلماً
كمنعدماً،كمفًثـًيككفًحر ن
ن
فيو ًمف ًاإلضرار ًبمصمحة ًالصغيرةً ،كما ًاف ًالزكاج ًيترتب ًعميو ًالتزامات ًبدنيةً
ًقادر ًعمى ًالكفاء ًبالتزاماتياً ،كالفتاهً
كصحية ًكنفسية ًتقتضي ًاف ًيككف ًالقائـ ًبيا نا
الصغيرةًالًتستطيعًمفًالنكاحيًالصحيةًأكًالبدنيةًأكًالنفسيةًأفًتقكـًبياً،كيككفً
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تحميمياًبالتزاماتًعقدًالًتستطيعًالقياـًبكاجبياًفيوًتكميفناًبماًالًيطاؽً،كىكًمحظكرً
ؼ ًالمَّو ى ً َّ
ًك ٍس ىعيىا﴾(ُ)ً،كقكلوً
فيًالتشريعًاإلسبلميًكلقكؿًا﵀ًتعالىً﴿ً:الً يي ىكمِّ ي ي
ًن ٍف نساًإال ي
ج (ِ)
يًالد ً ً
تعالىً ً﴿ً:كماًجع ىؿ ًعمي يكـ ً
ًف ِّ
يد ًالمَّوي ًبً يك يـً
ًح ىروج ً ﴾ ً،كقكلوًتعالىً﴿ً:يي ًر ي
يف ًم ٍف ى
ى ىى
ٍ
(ّ)
يدًبً يك يـًاٍل يع ٍس ىًر﴾ .
ًي ًر ي
ًكىال ي
ٍ
اليس ىر ى
كماًأفًزكاجًالصغيرةًيحرمياًمفًحقكقياًكإنسافًفيًمستيؿًحياتوًلوًحقكؽً
منيا ًالتعميـ ًكالترفيو ًكالتككيف ًالبدني ًكالنفسي ًالصحيح ًإف ًكؿ ًتصرؼ ًيؤدم ًإلىً
حرمافًاإلنسافًمفًحقكقوًأكًمفًأحدًتمؾًالحقكؽً،يككفًمحظكراًشرنعاًً،ألفًماً
ن
اماًكفقناًلماًقررهًالفقياءً.
يكصؿًإلىًالحراـًيككفًحر ن

كليسًمماًيسكغًفيًتبريرًىذاًالنكعًمفًالزكاجًماًيقاؿًمفًأفًفيوًاقتداءًبزكاجً
النبيًً بالسيدةًعائشةً -رضيًا﵀ًعنياً،-حيثًتزكجياً -كماًيرددكفً -كدخؿًبياً
كىي ًابنة ًتسع ًسنيفً ،فإف ًذلؾ ًاالستدالؿ ًخاطئ ًألف ًما ًيتعمؽ ًبزكاج ًالنبي ًً
كخصكصياتًحياتوً،مفًقضاياًالمجتمعًالتيًالًتعـً،كمفًثـًالًيمزـًاالقتداءًبياً،
كربماًكافًفيًىذاًالزكاجً -كفيًكقتوً -مصمحةًراجحةًتبررًاإلقداـًعميوًمعًحظرهً
لمخالفتوًلمضكابطًالشرعيةًالمتعمقةًبالتراضيًكالتكميؼًبماًالًيطاؽً،ثـًاستبافًفيً
أيامنا ًأف ًفيو ًمف ًالمضار ًما ًيستكجب ًمنعو ًكالعقاب ًعميو ًلغمبة ًالمفسدة ًفيو ًعمىً
المصمحةً ،كمعمكـ ًأف ًاألحكاـ ًالشرعية ًتتغير ًبحسب ًمآالتياً ،كما ًيؤدل ًإليو ًمفً
مفسدةًأكًمصمحةً،كاذاًأدلًاألمرًإلىًمفسدةً،فإنوًيتعيفًمنعوًألفًالفاسدًالًيؤدلً
إلىًأمرًصحيحً.
ًسائغاًً،
اتًمحظكراً،كافًالعقابًعميوًبالتعزيزًأم انر
كحيثًكافًزكاجًالقاصر
ن
ن
كلوًماًيبررهًفيًشرعًا﵀ًككاقعًالحياةً.
ً
ً

ُ)ًاآليةًاألخيرةًمفًسكرةًالبقرةً.

ِ)ًًاآليةًًٖٕمفًسكرةًالحجً.

ًّ)ًاآليةًًُٖٓمفًسكرةًالبقرةًً.
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ٕ .التجار بالمرأة:
االتجارًبالمرأةًيعنىًاالستيبلءًعميياًلممتعةًكتمكيفًالغيرًمفًاالستمتاعًبياً
كىكًيعتبرًمفًأخسًأنكاعًالعنؼًالذمًيمارسًضدىاً،كىكًأخطرًمفًالزكاجًالقسرمً
ٌ
فيًإىدارًإرادةًالمرأةًكالزجًبياًإلىًالتيمكةًاالجتماعيةًباسـًالزكاجً.
كاالتجار ً بالمرأة ًييدر ًاإلرادة ًكالكرامةً ،كيحكؿ ًالمرأة ًإلى ًسمعة ًتباع ًكتشترمً
لمجرد ًاالستمتاعً.كجريمةًاالتجار ًبالمرأة ًتؤدمًإلى ًالتعدم ًعمىًحؽًا﵀ ًفي ًخمؽً
عتوًفيًأحدًمخمكقاتوً،كىكًيعدًنكعاًمفًاإلفسادًفيًاألرضً،كتقعً -منذً
المرأةًكمناز
ن
بدايةًالتفكيرًفيياً -باطمةًالًيترتبًعمىياًأثرً،ألفًاإلنسافًالًيدخؿًتحتًاليدًفبلً
يممؾًبالعقدً،كالًبأمًسببًدكنوًكالسبىًكاألسرًأكًالخطؼًأكًغيرًذلؾًمفًكسائؿً
االستيبلءًعمىًالمرأةً.
ٖ .التمييز المبني عمى النوع:
كمفًالممارساتًالتيًتمثؿًعنفناًضدًالمرأةً،التمييزًبينياًكبيفًالرجؿًبحسبً
النكعًمعًأفًالمرأةًلـًتخمؽًنفسياًامرأةًبإرادتياً،كماًأفًالرجؿًلـًيخمؽًنفسوًرجبلنً
ادتوً،بؿًخمقيماًا﵀ًتعإلىًعمىًىذاًالنحكًليكمؿًبعضيـًبعضاًبالتساكمًكالعدؿً
بإر
ن
كليس ًبالتمييز ًكالظمـً ،كاذا ًكاف ًثمة ًاختبلؼ ًفي ًالخمقة ًكالدكر ًاالجتماعي ًبينيماً
ًبيف ًحكـ ًتمؾً
كالحمؿ ًكالكالدة ًكالحيض ًكالنفاس ًكغمبة ًالعاطفة ًلديياً ،فإف ًا﵀ ًقد ٌ
األمكر ًكليسًمنياًأف ًيتميزًالرجؿ ًعميياً،فيًالتعميـ ًك ًالكظائؼ ًبؿ ًيجب ًأف ًيتـً
التعامؿًبينيماًعمىًأساسًالمساكاةًكليسًعمىًأساسًالتمييزً،كألفًالحؽًفيًالتعميـً
كتكليًالكظائؼًالعامةًمبناهًعمىًالكفاءةًالقائمةًعمىًالتفكؽًالعمميًكالممكةًالذىنيةً
أكثرًمنوًذكاءًككعياً،كصدؽًا﵀ً
الحاضرةً،كالمرأةًقدًتككفًأحدًمفًالرجؿًفييماًك
ن
ج
ً
ً
ًخ ٍي نراً ىكثً نيراًًً
ت ًاٍل ًح ٍك ىمةى ًفىقى ٍد ًأيكتً ىي ى
ًي ٍؤ ى
اء ً ً ىك ىم ٍف ي
ًم ٍف ى
ًي ىش ي
العظيـًفيًقكلو ً ﴿ً:يي ٍؤتيًاٍلح ٍك ىمةى ى
﴾(ُ) ًكاذاًكافًا﵀ًيكتيًالحكمةًمفًيشاءً،فإفًذلؾًالًيمنعًمفًأفًيككفًحظًالمرأةً
جؿًأكًأكثرًمنوً،كفيًالحاالتًالتيًتساكيوًفيياًتككفًنداً
مفًتمؾًالحكمةًمساكياًلمر
ن
ن
لو ًفي ًحقكؽ ًالكظيفة ًكاذا ًكانت ًأكثر ًمنو ًتككف ًأكلى ًبالحؽً ،مثميا ًفي ًذلؾ ًكمثؿً
حالوً،كألفًالخركجًعفًىذاًالمبدأًقدًيحرـًالمجتمعًمفًخبرةًإضافيةًكتفكيرًثاقبً
ُ)ًاآليةًًِٗٔمفًسكرةًالبقرةً.
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يمكف ًأف ًتقكـ ًبو ًالمرأةً ،كمف ًثـ ًيككف ًالمصير ًإلى ًمساكاتيا ًمع ًالرجؿ ًفي ًتمؾً
اًلمصمحتيماًمعاً،كلمصمحةًالمجتمعًعمىًكجوًالعمكـ.
الحقكؽًمؤدي
ن
ن

ٗ .العنف ضد المرأة في حال النزاع المسمحً:
إفًأشدًماًيككفًالعنؼًضدًالمرأةًفيًكقتًالحركبً،كفيًحاؿًالنزاعًالمسمحً،
ًالمتنازعيف ًال ًيعترقاف ًبأسس ًالمشركعية ًالتي ًتحمي ًحقكؽ ًاألفرادً
ً
ذلؾ ًأف ًالطرفيف
لدل ًكؿ ًطرؼً ،كيعتبراف ًأف ًإىدار ًتمؾ ًالمشركعية ًيعد ًإجراء ًييكف ًمف ًكجكدً
ًمبكر ًبأف ًأعداءىـ ًلـ ًيعد ًليـ ًقكةً ،كلـ ًيبؽ ًليـً
نا
تياحا
خصكميـ ًكيعطي ًلدييـ ًار ن
قانكفً.
كالقانكفًفيًأم ًبمد ًىك ًالذم ًيحمي ًحقكؽًاألفراد ًكحرياتيـًككرامتيـًفإذا ًماً
تياكل ًذلؾ ًالقانكف ًكتعطمت ًالمؤسسات ًالتي ًتكفؿ ًتطبيقو ًكاإللزاـ ًبوً ،كحمؿ ًالناسً
ًمستباحا ًلخصكـ ًىذاً
بالقكة ًالمنظمة ًعمى ًاحتراموً ،أصبحت ًحرمات ًاألفراد ًحمى
ن
البمدً.
اًمقصكداًلمخصكـًعندًالنزاعًالمسمحً،فإذاًماً
كقدًكانتًالمرأةً-كالًتزاؿً-ىدفن
ن
عمىًمساحةًمفًارضًخصموًاتجوًقصداًإلىًالنساءًفيأخذىفًسباياً
سيطرًالخصـً
ن
لممتعةًالمباشرةًأكًالفداءًنظيرًمقابؿًيكافئًحرمتيفًكقدسيةًأعراضيفًعندًاىمييفً
كذكييفً.
كمنيج ًاإلسبلـ ًفي ًحماية ًالمرأة ًعند ًالنزاع ًالمسمح ًيقكـ ًعمى ًصياغة ًآدابً
المكاجيات ًبما ًيخرج ًالمرأة ًعف ًالصراع ًالمسمح ًبيف ًالطرفيفً ،فمـ ًيكجب ًعميياً
الدخكؿًفيًالصراعًابتداءً،كليذاًقررًالفقياءًأفًالمرأةًالجيادًعميياً،كحيثًكانتً
المرأةًخارجةًعفًنطاؽًالصراعًالًيككفًمفًالمشركعًقتمياًأكًالتعدلًعمىًحرماتً
حياتياً،ألفًالمكاجيةًالمسمحةًفيًاإلسبلـًمقيدةًبكجكدًالتعدلًمفًالخصـً،كلقكؿً
اًفيًسبً ً َّ ً ًَّ
ا﵀ًتعالىً﴿ً:كقىاتًميك ً
ًكىال ًتى ٍعتى يدكاًج ﴾(ُ) ًكىيًليستًطرفناً
ًيقىاتًمي ى
يف ي
يؿ ًالمو ًالذ ى
ى
كن يك ٍـ ى
ى
ًقصدا ًضمف ًمف ًشمميـ ًالنيي ًعف ًامتداد ًأذل ًالقتاؿً
في ًالقتاؿً ،كقد ًجاءت ًالمرأة
ن
(ِ)
الًامرأة" ً،كً
إلييـًبقكؿًالنبىًً"ً:انطمقكاًباسـًا﵀ً،التقتمكاًشيخاًفانياًكالًطفبلًك ً
ُ)ًًاآليةًًَُٗمفًسكرةًالبقرةًً.

ِ)ًًنيؿًاألكطارًلمشككانيً-جًٕ-صًًًِْٔ.
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لماًرألًالنبىًًامرأةًمقتكلةًفيًإحدلًالمكاجياتً،قاؿً"ً:ماًكافًليذهًلتقاتؿً،كنيىً
عفًقتؿًالذريةًمفًالنساءًكاألطفاؿ"ً،كانعقدًإجماعًعمماءًاألمةًعمىًذلؾ(ُ)ً.
كحيث ًكافًاالشتراؾًفيًالقتاؿ ًغيرًكاجبًابتداء ًعمىًالمرأةً ،يككفًإقحامياً
اماًلنفسياًبماًلـًيمزمياًالشارعًبوً،كتككفً
فيوًمعًالمقاتميفًتطرفناًفيًفيـًالديفً،كالز ن
كمفًيمقيًبنفسوًفيًالتيمكةًدكفًسببًشرعيً،كدكفًدليؿًصحيحًيبررلياًذلؾً،كماً
ي
يفعموًنساءً(داعش)ًكًأمثاليفًمفًىذاًالقبيؿًالمخالؼًلشرعًا﵀ً.حيثًفرضفًعمىً
أنفسيفًماًلـًيفرضًا﵀ًعمييفً،كىذاًشططًفيًالديفً ًكتطرؼًفيًفيموً،كانحراؼً
فيًالعمؿًبأحكاموً.
ً

ثانيا :الممارسات التي تمثل عنفًا عمى بدن المرأة وحرمة أنوثتيا:
ً

ٔ .ختان اإلناث:
أخطرًماًفيًختافًاإلناثً،أكًكماًيسمىً(خفاضًاألنثى)ً،أنوًجريمةًتمارسً
باسـًالديفًضدًاألنثىًكتسببًلياًعاىةًمستديمةًتؤدمًإلىًإفسادًحياتياًاالجتماعيةً
كفشمياًكزكجةً،كمفًثـًتعطيؿًالخصائصًاإلليية ًالتيًاختصًا﵀ًبياًاألنثىًلتككفً
أماًتحقؽًمعًالزكجًمقصكدًا﵀ًمفًخمؽًاإلنسافً،كانجابًنسؿًيقكـًبماًقصدًإليوً
ن
الخالؽًالحكيـًمفًاستمرارًتعاقبًاألجياؿً،كاستخبلؼًاألبناءًلآلباءًكالخمؼًلمسمؼً،
فيستمرًبذلؾًالخيرًإلىًيكـًالديف.
كمفًثـًكافًالختافًجريمةًتفكتًعمىًا﵀ًمقصكدهًحيفًجعؿًاإلنسافً -كمنذً
بدايةًخمقوً -خميفةً،فنفسدًعمىًالفتاةًمكطفًالتناسؿًمنياً،كينفرىاًمفًالزكاجًالذمً
جعموًا﵀ًضركرةًحياتيةًيتكقؼًعميياًاألنسًاالجتماعيًكالتكاصؿًاإلنسانيًبالنسبً
كالمصاىرةً ،كمف ًعجب ًأف ًىذه ًالجريمة ًالتي ًتفكت ًمقصكد ًالديف ًكتفسد ًرسالةً
اإلنسافًفيًالحياةً،تمارسًباسـًالديفً،كتمسحاًفيًأدلةًتنسبًإلىًالديفًمعًماًثبتً
ن
عتىدًبوًً،
العمماءًالفاىميفً،مفًأفًختافًاألنثىًلـًيردًفيوًدليؿًي ً
يً
لدمًالفقياءًالمحققيفًك
ً
عتىمد ًعميو ًكال ًسنةً
ًي ً
رجع ًإليوً ،كال ًدليؿ يً
ًي ىً
قاؿ ًابف ًالمنذرً "ً :ليس ًفي ًالختاف ًخبر يً
ُ)ًالمرجعًالسابؽً-جًٕ-صًًِْٕ.
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ًتيًتىبع"(ُ) ً.بؿًإفًاألخبارًالتيًاستندًإليياًالقائمكفًبمشركعيتوًكمياًضعيفةًكالًتقكـًبياً
حجةً.
كاذا ًما ًقكرنت ًتمؾ ًاألحاديث ًالضعيفة ًباألصكؿ ًالراسخة ًالمبنية ًعمى ًأدلةً
متيقنة ًفي ًثبكتيا ًكفي ًداللتياً ،فإنيا ًال ًتمبث ًأف ًتتياكل ًأماـ ًقكة ًتمؾ ًاألصكؿً
يقيناًفيًحجةًالكداعً،كفيًخطبتوًالشييرةًمفً
الراسخةً،كمنياًماًثبتًعفًالنبيً ً ن
تحريـ ًالدماء ًكاألعراض ًكاألمكاؿً ،كاذا ًكاف ًاألصؿ ًفي ًالدماء ًالتحريـ ًيككف ًكؿً
مساسًبالبدفًدكفًتحصيؿًمصمحةًتتساكلًمعًىذاًاألصؿًفيًالمنزلةًكالتيقفً،غيرً
فسادا ًلحياة ًاألنثىًكلعؿ ًما ًكرد ًمفً
جائزة ًشرنعا ًكتمثؿ ًعبثنا ًبحرمة ًالبدف ًاآلدمي ًكا ن
اآلثارًأك ًاألحاديث ًالتي ًتتعمؽ ًبالختافًمقيدةًبيذاًاإلطار ًالمحدكدً،كيككف ًماًيدؿً
عميوً ،مثمو ًكمثؿ ًحاالت ًالتدخؿ ًالعبلجي ًتحصيبلن ًلمصمحة ًأرجح ًمف ًالبقاء ًعمىً
األصؿًكىكًالحظرًفييًالًتجكزًإالًعندًالضركرةًكبالضكابطًالتيًتتقيدًبياً،كمفً
ثـًيككفًإطبلؽًالقكؿًبسنيتوًاكًجكازهًكاخضاعًجميعًالفتياتًلوًتطرفناًفىًفيـًالديفً
كشططناًفىًالتعامؿًمعًأدلةًالشرعًالحكيـً.
ٕ .التحرش الجنسي بالمرأة:
كىكًيعنىًً:تعرضًشخصًآلخرًبنظرًأكًقكؿًأكًفعؿًبقصدًشيكةًمحرمةً
مباشرة ًأك ًغير ًمباشرةً ،كالتحرش ًالجنسي ًبالمرأة ًجريمة ًقائمة ًبذاتياً ،كمدخؿ ًإلىً
سمسمةًمفًالجرائـًالتيًتنتييًبالتعدمًعمىًبدفًاألنثىًكانتياؾًحرمةًأنكثتياً،كابتذاؿً
ًخالصا ًعمى ًالمرأة ًكيجنى ًعمى ًكرامتياً
ًتعديا
عرضياً ،كما ًأنو ًيمكف ًأف ًيمثؿ
ن
ن
كعرضياًدكفًإرادةًمنيا.
كلذلؾ ًكاف ًمف ًحكمة ًاإلسبلـ ًأنو ًتعامؿ ًمع ًتمؾ ًالجريمة ًالمتسمسمة ًفيً
مخاطرىاً ،بما ًيحاصرىا ًكيمنع ًخطرىا ًمف ًمبتدأ ًالتفكير ًفيياً ،كحتى ًنياية ًكبرياتً
المخاطر ًالتي ًتنتيي ًإليياً .فجعؿ ًلكؿًمرحمةًمف ًتمؾًالمراحؿًسياسة ًعقابية ًتبلئـً
الكاقعً ،كتكاكب ًالتطكر ًفي ًتمؾ ًالجريمةً -كتستكعب ًما ًيظير ًمنيا ًعبر ًكسائؿً
االتصاؿًالحديثةً،بؿًكبماًتتطكرًإليوًتمؾًالكسائؿًكغيرىاً.

ُ)ًنيؿًاألكطارًلمشككانيً-جًُ-صًُُّ.
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ؼًماًلى ٍيسًلى ىؾًبً ًو ً
ًعٍم هـًجًإً َّفً
كيدرؾًىذاًالمعنىًمفًيتأمؿًقكلوًا﵀ً ً﴿ً:ىكىالًتى ٍق ي ى ى
ال﴾(ُ)ً،كقكلوًً﴿ً:ماًيٍم ًفظي ً
َٰ ً
ًم ٍفًقى ٍك وؿً
ًم ٍسيئكنً
ى ى
اف ى
ًكاٍلفي ىؤ ىادً يك ُّؿًأيكلىئ ىؾً ىك ى
ًكاٍل ىب ى
الس ٍ
ًع ٍنوي ى
ص ىر ى
َّم ىع ى
(ِ)
إً ًَّ ً
يد﴾ ً.كبماًكردًانوًًً:قاؿً"ً:المسمـًمفًسمـًالناسًمفًلسانوً
ًعتً هً
ًرًق ه
يب ى
ال ًلى ىد ٍيو ى
كيده"(ّ)ً،كقكلوًً"ً:مفًيضمفًليًماًبيفًلحييوًكماًبيفًرجميوًأضمفًلوًالجنة"(ْ)ً،
كبماًكردًأفًرجبلنًسأؿًالنبيًً"ً:قاؿً:قمتً:ياًرسكؿًا﵀ًماًأخكؼًماًتخاؼًعمىً
فأخذ ًبمساف ًنفسوً ،ثـ ًقاؿً :ىذا"(ٓ)ً ،كاألدلة ًفي ًىذا ًالمعنى ًكثيرة ًمف ًكتاب ًا﵀ً-
تعالىً-كسنوًنبيوًً،كىىًفيًجممتياًتستحثًفيًاإلنسافًجكانبًاإلنسانيةًكتميموً
القكةًالتيًيقدرًبياًعمىًأفًيحكـًلسانوًكيسيطرًعمىًجكارحوً،فبلًيشرعًفيًأكلىً
خطكاتًجريمةًالتحرشًالجنسيً.
فإذاًلـًتفمحًتمؾًالكسائؿًالمانعةًمفًاقتحاـًحمىًالجريمةً،يككفًالردعًالعقابيً
تمثؿًعدداً
بديبلن ًلمفًلـًيردهًالتخكيؼًمفًغضبًا﵀ًً،كالجريمةً -فيًمجممياً -
ن
مف ًالجرائـ ًالتعزيرية ًيتطكر ًمقدار ًالعقاب ًعمييا ًكنكعو ًبحسب ًما ًيقع ًمنيا ًعمىً
شرؼ ًالضحية ًكبدنياً ،كلعؿًفيًالتشريعاتًالمستمدة ًمف ًنظاـًالتعزيرًفيًالتشريعً
اإلسبلميًماًيرتقيًبالسياسةًالعقابيةًلتمؾًالجريمةًالنكراءًإلىًماًيقطعًدابرىاً،أكً-
عمىًاألقؿ ً -يقمؿًمفًكقكعياً،أكًيحدًمفًمقدارًالخطرًفيياً،كليذاًجاءًفيًاألثرً
(إف ًا﵀ ًيزع ًبالسمطاف ًما ًال ًيزع ًبالقرآف) ًً ،كلعؿ ًفي ًتمؾ ًالسياسة ًالتشريعية ًالتيً
بلنً -ما ًيدؿ ًعمى ًنجاحً
تعالج ًجكانب ًتمؾ ًالقضية ًكتضع ًالحمكؿ ًلياً -عاجبلن ًكآج ً
اًعمىًاإلنسافًعمكماً،كعمىًالمرأةً
سياسةًاإلسبلـًفيًعبلجًمشكبلتًالتيًتمثؿًخطر
ن
ن
عمىًكجوًالخصكصً،كفيًكؿًزمافًكمكافً،ىذاًكبا﵀ًالتكفيؽً.

ُ)ًاآليةًًّٔمفًسكرةًاإلسراءً.
ِ)ًاآليةًًُٖمفًسكرةًؽً.

ّ)ًمتفؽًعمىوً-النككمً-رياضًالصالحيفً-رقـًًَُِٓ.
ْ)ًالمرجعًنفسوً-رقـًُُِٓ.
ٓ)ًالمرجعًنفسوً-رقـًُِٓٓ.
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المبحث الثالث
حقوق المرأة في اإلسالم
مقدمة :
قيوً ،كبقدرً
المرأة ًمرآة ًالمجتمعً ،فيي ًالتي ًتىعكس ًمدل ٌ
ًكر ٌ
طكره ي
ًتقدمو ًكتى ٌ
ً
مراعاة ًالمجتمع ي ً
قكؽً
ًفح ي
ًكم ى
ككف ًارتقاؤه ًبأجيالو؛ ي
ساندتيا ًكاالىتماـ ًبتعميميا ى
ًي ي
ًلحقكقيا ي
ي
و
و
ًكطنيةه ًترتىبطًبمختمؼًالمجاالتًالفكرٌيةً،
ة
ًبؿًقضي
ة
ًإنساني
ة
دًقضي
جر
أةًليستًم
المر
ٌه
ٌ
ٌ
ٌ
ي ٌ
السياسيةً،كاالقتصاديةً.
ك
ٌ

فالمرأة ًتشكؿ ًنصؼ ًالمجتمعً ،كىي ًالمسئكلة ًعف ًتربية ًكتنشئة ًالنصؼً
اآلخرً ً ،كاالىتماـ ًبقضاياىا ًكحقكقيا ًإنما ًيمثؿ ًاىتماما ًبحقكؽ ًالمجتمع ًكمو؛ً
كاالىتماـ ًبمكانة ًالمرأة ًكرفاىيتيا ًيؤدم ًإلى ًرفاىية ًالمجتمعً ،كحصكؿ ًالمرأة ًعمىً
حقكقيا ً(اجتماعيةً ،سياسيةً ،تعميميةً ،كغيرىا) ًيمثؿ ًخطكة ًفي ًطريؽ ًدخكؿ ًالمرأةً
عالـًالحداثةًكالمشاركةًفيًالتنميةًكفيًاتخاذًالقرارً،مماًيجعؿًالنساءًقكةًأساسيةًفيً
التنميةً.
ً

مكانة المرأة في اإلسالم:
لقد ًعني ًالقرآف ًالكريـ ًبشئكف ًالمرأة ًفي ًالكثير ًمف ًسكر ًالقرآفً ،حتى ًسميتً
إحدلًسكرهًبالنساءً،كعرفتًسكرةًأخرلًبالنساءًالصغرلًكىيًسكرةًالطبلؽً،كافًدؿً
ً
ىذاًعمىًشيءًفإنماًيدؿًعمىًمكانةًالمرأةًفيًاإلسبلـً،كأنياًمكانةًلـًتحظًالمرأةً
بمثميا ًفي ًشريعة ًأخرلً ،بؿ ًكال ًفي ًأم ًمجتمع ًإنساني ًأك ًتطكر ًإنساني ًعمى ًمرً
العصكرً،كسكؼًنعرضًفيماًيميًحقكؽًالمرأةًكماًأقرتياًشريعةًاإلسبلـً:
ً
ً
ً
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حقوق المرأة فى اإلسالم:
قرر ًالقرآف ًالكريـ ًكالسنة ًالمطيرة ًحقكقان ًلمنساء ًتتصؿ ًبكؿ ًجكانب ًالحياةً
ككؿًمراحؿًعمرىاًكمفًىذهًالحقكؽًماًيمىً:
ٔ -حقوق المساواة بين المرأة والرجل:
ساكل ًاإلسبلـ المرأة ًمع ًالرجؿ ًفي ًالحقكؽ ًكالكاجبات ًعمى ًأساس ًالعدؿ ًً،
الذلًيراعىًاالختبلفاتًالفطريةًبيفًالرجؿًكالمرأةً،فاإلسبلـًلـًيسكًبيفًالرجؿًكالمرأةً
تسكية ًمطمقة ًكتمؾ ًالتي ًينادم ًبيا ًالمطالبكف ًبانعداـ ًالفركؽ ًبينيما ًبصكرة ًمطمقةً،
حيثًجاءًفيًاتفاقيةًالقضاءًعمىًكؿًأشكاؿًالتمييزًضدًالمرأةًلؤلمـًالمتحدةًفيً
البند ًالثانيًمنيا ًما ًنصوً "ً:إن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة يتطمب إحداث
تغير في الدور التقميدي لمرجل ،وكذلك في دور المرأة في المجتمع واألسرةً"ً،كالقكؿً
بذلؾًفيوًتجاكزًلطبيعةًكؿًمفًالرجؿًكالمرأةً،كماًاستكفًفيًىذهًالطبيعةًالمتغايرةً
مفًالخصائصً،كالكظائؼًالعضكيةًكالنفسيةً،كافًتساكياًفيًاإلنسانية.
إفًاالعتراؼًبكجكدًالفكارؽًبيفًالرجؿًكالمرأةًالًيعنيًتفضيؿًجنسًعمىًآخرً،
ً
كلكنوًاعتراؼًبأمرًكاقعً،فكبلىماًمفًنفسًكاحدةً،كالًيتميزًبعضيماًعفًبعضً،بؿً
ض ُي ْم
ون َوا ْل ُم ْؤ ِم َن ُ
كؿ ًمنيما ًمسئكؿ ًعف ًاآلخر ًفي ًالرعاية ًكالكالية ً( َوا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ات َب ْع ُ
عز َّ
ض ج ً،)ُ(ًً)....فا﵀ًَّ ً-
اء َب ْع ٍ
ًكجؿًً-خمؽًالرجؿًكالمرأةًمختمفيفًفيًالخمقةً
أ َْولِ َي ُ
ً،كلكنيماًمتكامبلفًً،يفتقرًكؿًمنيماًلماًعندًاآلخرًمفًمميزاتًكخصائصً،حتىً
يتحقؽًالسكفًكالمكدةً،كحتىًيستطيعاًأداءًالميمةًالمنكطةًبيماً،كىيًإعمارًاألرضً
كعبادةًا﵀ًسبحانوًكتعالىً،كالتمايزًكالتكامؿًسنةًككنيةً،حيثًتختمؼًعناصرًالككفً
ش ْي ٍء َخمَ ْق َنا َز ْو َج ْي ِن لَ َعمَّ ُك ْم
(و ِمن ُك ِّل َ
كتتكامؿًنحكًأداءًكؿًمنياًكظيفتوًفيًتنكعًفريدً َ
ون))ً .)ِ( )ٜٗفاألصؿ ًالمساكاة ًبيف ًالرجؿ ًكالمرأة ًلحديث ًرسكؿ ًا﵀ ً"ً إنماً
تَ َذ َّك ُر َ
النساء ًشقائؽًالرجاؿ" ً(ّ) ًبأسمكب ًالحصرً،كبناءًعمى ًذلؾ ًفكؿ ًما ًيثبت ًمف ًحكـً
لمرجؿ ًيثبت ًمثمو ًتماما ًلممرأةً ،إال ًما ًبينت ًالنصكصًالشرعية ًاختصاصو ًبأحدىماً
دكفًاآلخرً،فالمرأةًتتساكلًمعًالرجؿًفيًأمكرًكثيرةً،منيا:
 ) 1سورة التوبة ،من اآلية .41
 ) 2سىسة انزاسَبث  ،اَِت .49
 ) 3سٍُ أبى داود ،كتبة انطهبسة ،حذَث سقى  ،236انتشيزي 113
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أ) التساوي في أصل الخمق
خمؽ ًا﵀ ًالمرأة ًكالرجؿ ًمف ًنفس ًكاحدةً ،كأعدىما ًليككنا ًخمية ًكنكاة ًلممجتمعً ،كقدً
(يا
جاءت ًآيات ًقرآنية ًعديدة ًبيذا ًالمعنى ًمنيا ًَ ً :
سوِ
ِ
ِ
ق ِم ْن َيا َز ْو َج َيا َوَب َّ
ُّيا َّ
ث ِم ْن ُي َما ِر
اح َد ٍة َو َخمَ َ
أَي َ
اس اتَّقُوا َرَّب ُك ُم الَّذي َخمَقَ ُك ْم م ْن َن ْف ٍ َ
الن ُ
ج
ج
ِ
ان عمي ُك ْم
ير
َج ًال َك ِث ًا
ون ِب ِو َو ْاأل َْر َحا َم إِ َّن المَّ َو َك َ
اءلُ َ
س َ
اء َواتَّقُوا المَّ َو الَّذي تَ َ
س ً
َوِن َ
س وِ
رِقيبا ﴿ٔ﴾)(ُ) ًًكًفيًسكرةًاألعراؼً ُ ِ
اح َد ٍة َو َج َع َل ِم ْن َيا
َ ً
(ى َو الَّذي َخمَقَ ُكم ِّمن َّن ْف ٍ َ
ً(ِ)
َز ْو َج َيا ً. ً)ٜٔٛ( (.....
ًكاالختبلؼًبينياًكبيفًالرجؿًفيًالتككيفًالعضكمًكالنفسيً،الختبلؼًالمسئكليةًالتيً
نىيِّئ ًكؿ ًمنيما ًلياً ،فكبلىما ًيكمؿ ًاآلخر ًكال ًيستقيـ ًأمر ًالدنيا ًإال ًبيذه ًالطبيعةً
المزدكجةً،كىذاًالتداخؿًالكثيؽً.
ب) المساواة في حرمة الدم وحق الحياة :
يعتبر ًحؽ ًالحياة ًمف ًأعظـ ًأنكاع ًالحقكؽ ًفى ًاإلسبلـ ًكليذا ًقرره ًاإلسبلـ ًلكؿ ًمفً
الرجؿًكالمرأةًبدرجةًسكاءًًكأكجبًبوًمفًكسائؿًالحفظًكالرعايةًماًيكفؿًلوًالحمايةً
ً
ًاإلسبلـًفعؿًأكلئؾًالذيفًكانكاًييددكفًحؽًحياةًاألنثىً،كيدفنكنياًحيةً
البقاءًكقدًذـ
ك
ٌ
عند ًمكلدىاً ،كما ًكاف ًالعرب ًيفعمكنو ًفى ًالجاىمية ًكحكاه ًالقرآف ًالكريـ ًلمحذر ًمنوً
ِ
(وِاذا ُب ِّ
يم ()٘ٛ
ش َر أ َ
َح ُد ُى ْم ِب ْاألُ ْنثى ظَ َّل َو ْج ُي ُو ُم ْ
كمنعوً،كقاؿًتعالىَ ً:
س َودِّا َو ُى َو َكظ ٌ
ِ
ِ
س ُو ِفي التُّر ِ
ش َر ِب ِو أ َُي ْم ِس ُك ُو َعمى ُى ٍ
سو ِء ما ُب ِّ
اب أَل
ون أ َْم َي ُد ُّ
َيتَوارى م َن ا ْلقَ ْوِم م ْن ُ
ون ))ً.ً)ّ(ً)ٜ٘
ساء ما َي ْح ُك ُم َ
ً

ج) مساواة المرأة والرجل في التكميف والجزاء :
َّ
ًكجؿً:
إفًمسئكليةًالمرأةًمسئكليةًخاصةًمستقمةً
عفًالرجؿً،يقكؿًا﵀ًعز ى
ة َّ
ّللاُ َهثَ ًَل لِلَّ ِذييَ َكفَ ُزوا ا ْه َزأَتَ ًُىح َوا ْه َزأَتَ لُىط َكـــــــبًَحَب ج َْحثَ َع ْج َذ ْي ِي ِهيْ
ض َز َ
( َ
 ) 1سىسة انُسبء ،اَِت .1
 ) 2سىسة اْلعشاف ،يٍ اَِت .189
 ) 3سىسة انُحم ،اَِتبٌ .59 ،58
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صبلِ َح ْي ِي فَ َخبًَحَبهُ َوب فَلَ ْن يُ ْغٌِيَب َع ٌْ ُه َوب ِهيَ َّ
بر َه َع
ّللاِ َ
ش ْيئًب َوقِيــــ َل اد ُْخ ََل الٌَّـــــ َ
ِعجَــــب ِدًَب َ
(ُ)
َّاخلِييَ ﴿ٓٔ﴾)ً ً،فالم ػ ػ ػ ػرأةًمسئكلةًأماـًا﵀ًعفًأعمػ ػ ػ ػالياًكالًيؤثرًعميياً
الذ ِ
فسػ ػ ػ ػ ػ ػادًزكجياًأكًصبلحوً،فمسئكليتياًمستقمةًفيماًيتعمؽًبكاجباتياًأماـًا﵀ًعزً
كجؿً،كالقرآفًالكريـًيرسـًصكرةًكاممةًلممساكاةًبيفًالم أرةًكالرجؿًكأنيماًفيًنظاـً
اإلسبلـًمفًحيثًالمسئكليةًكالجزاءًسكاءً،فيقكؿًسبحانوًكتعالىًً:
ِ ِ
ات وا ْلقَ ِ
ِ
ين وا ْلمسمِم ِ
(إِ َّن ا ْلم ِ ِ
الصــــَ ِاد ِقي
ـــــــــــان ِت َ
ات َوا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ُْ
ين َوا ْلقَانتَات َو ّ
ين َوا ْل ُم ْؤ ِم َن َ
سمم َ َ ُ ْ َ
ات وا ْلمتَصدِّقــــِ
ِ
ِ
ات وا ْل َخــــ ِ
ِ
الص ِادقَـــــ ِ
ين َو َّ
ات َو َّ
َن َو َّ
اش ِع َ
الصــــــا ِب ِر َ
ين َوا ْل َخــــاشــــــــــ َع َ ُ َ
الصــــا ِب َر َ
ات و َّ
ِ ِ
ات وا ْلح ِ
ين و َّ ِ ِ
ين وا ْلمتَص ِّدقَــــات ِت و َّ ِ ِ
الذا
ــــــاف ِظ َ
ين فـــــــُُر َ
الصائ َم َ َ
وج ُي ْم َوا ْل َحافظَ َ
الصائم َ َ
َ
َ َ ُ َ
(ِ)
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
يما ﴿ٖ٘﴾)ً ً.
ين المَّ َو َكث ًا
ِك ِر َ
َع َّد الم ُو لَ ُي ْم َم ْغف َرةً َوأ ْ
ير َوالذاك َرات أ َ
َج ًار َعظ ً
ًد) المساواة في الذمة المالية وحق التممك والتصرفًً:

لممرأة ًحؽ ًالتممؾ ًكالتصرؼ ًفي ًماليا ًكبيعيا ًكشرائياً ،فيي ًمتساكية ًمعً
ً
الرجؿًفيًكماؿًأىميتياً،فمياًحؽًمباشرةًعقكدًالمعامبلتً.
كألف ًليا ًذمة ًمالية ًمستقمة ًفبل ًيحؽ ًلمرجؿ ًأف ًيأخذ ًمف ًأمكاليا ًشيئان ًبغير ًرضاىاًً
ًتعالىً:
لقكلو
ص ِ
ض ج لِ ِّمرجـــــــــــ ِ ِ
ض ُك ْم َعمَ َٰى َب ْعـــــــ ٍ
س ُبو
( َوَل تَتَ َم َّن ْوا َما فَ َّ
ض َل المَّــــــــ ُو ِب ِو َب ْع َ
ال َن ٌ
َ
يب م َّما ا ْكتَ َ
ص ِ
ا ولِ ِّمن ِ ِ
س ْب َن ً ،ً ً )ّ(ً )﴾ٖٕ﴿.....كال ًيعطي ًعقد ًالزكاج ًالزكجً
ساء َن ٌ
يب م َّما ا ْكتَ َ
َ َ
الحؽًفيًأفًيتدخؿًفيًتصرفاتًزكجتوًالماليةً.
ِ -حق المرأة في الميراثًًًًًًًًًًً :
قررًاإلسبلـًحؽًالمرأةًفيًالميراثًبعدًأفًكانتًمحركمةًمنوًفيًالجاىميةً،
ً
كذلؾًفيًقكؿًا﵀ًتعالىًًً:
ِ ِ
(لمرجـــــ ِ ِ
يب ِم َّما تََر َك ا ْل َوالِ َد ِ
يب ِم َّمـــــا تََر َك ا ْل َوالِ َدا
ان َو ْاألَقــــــــَْرُب َ
ســــــــاء َنص ٌ
ال َنص ٌ
ِّ َ
ون َولِ ِّمن َ
()4
ونً. ً)﴾ٚ﴿ ...
ِن َو ْاألَق َْرُب َ
 ) 1سىسة انتحشَى ،اَِت .11
 ) 2سىسة اْلحضاة ،اَِت .35
 ) 3سىسة انُسبء ،يٍ اَِت. 32
 ) 4سىسة انُسبء ،يٍ اَِت .7
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كاختبلؼ ًالحؽ ًفى ًالميراث ًيرجع ًإلى ًالعبء ًالمالي ًالذم ًيكجب ًالشرعً
ً
اإلسبلميًعمىًالكارثًتحمموً،كالقياـًبوًتجاهًاآلخريفً،كىكًالمعيارًالذمًيثمرًتفاكتاً
بيف ًالذكر ًكاألنثىً ..لكنو ًتفاكت ًال ًيفضي ًإلى ًأم ًظمـ ًلؤلنثى ًأك ًانتقاص ًلحقياً،
فالمرأةًليستًمكمفةًباإلنفاؽًعمىًنفسياًكالًعمىًغيرىاً،كمعًذلؾًفيناؾًحاالتًكثيرةً
مفًالمكاريثًيمكفًأفًترثًالمرأةًمثؿًالرجؿًأكًأكثرًمنوً،كحاالتًأخرلًترثًفيياً
دكفًالرجؿً .
ٖ -حق المرأة في الصداق ووجوب اإلنفاق عمييا:
قرر ًاإلسبلـ ًأف ًالمير ًحؽ ًالمرأة ًكحدىاً ،قاؿ ًا﵀ ًتعالىً
ً
(ُ)
(وآتُوا ِّ
ص ُدقَ ِات ِي َّن ِن ْحمَ ًة ج ً. ًً)﴾ٗ﴿ ...
اء َ
س َ
الن َ
َ
ق ُذو ٍ
كلمزكجةًعمىًزكجياًحؽًالنفقةً،قاؿًتعالى(ً:لِي ِ
س َع ِت ِو َو َمن قُِد َر
نف ْ
ُ
س َعة ِّمن َ
َ
عميو ِرْزقُ ُو َف ْمي ِ
ِ
ق ِم َّما آتَاهُ َّ
ّللاُ ۖ ًًً)ِ(ًً))ٚ( ....
نف ْ
ُ
ٗ -حق المرأة في اختيار زوجيا:

لممرأة ًالحؽ ًفي ًاختيار ًزكجياً ،كال ًيجكز ًإكراىيا ًعمى ًزكج ًال ًترضاهً،
ً
لمحديث(ً:ل تنكح الثيب حتى تستأمر ،ول تنكح البكر حتى تستأذن)ً(ّ)ًً.
٘ -حق المرأة في التعميم:
التعميـًحؽًأساسيًلممرأةً،كًإعطاءًالمرأةًىذاًالحؽًمفًشأنوًأفًيسيـًفيً
ً
عمميةًالتنميةًبالمجتمع؛ًإذًإفًجيؿًالمرأةًكتخمفياًيؤدمًإلىًتخمؼًشطرًالمجتمعً،
مماًيساعدًعمىًتأخرًعممياتًالتنميةًفيًالمجتمعً،إفًاالىتماـًبرفعًمكانةًالمرأةً،
االىتماـًبتثقيفياً،كتكعيتياً،ي ىم ًِّكفًالمرأةًمفًأفًتقكـًبأدكارًرائدةًفيًخدمةًالمجتمعً،
ك
ي
ككذلؾًيساعدىاًفيًاالعتناءًبصحةًأطفالياًكأسرتياً.
ً
ً
 ) 1سىسة انُسبء  ،يٍ اَِت .4
 ) 2سىسة انطَلق  ،يٍ اَِت .7
 ) 3يسُذ اإليبو أحًذ2469 ،
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ٔ -حق المرأة في العملً:
أف ًاإلسبلـ ًلـ ًيكجب ًعمى ًالمرأة ًاإلنفاؽ ًعمى ًنفسيا ًأك ًعمىً
ً
بالرغـ ًمف ٌ
غيرىاً،الًفيًمرحمة كجكدىاًفيًكنؼًأبيياً،كالًحيفًتككفًفيًكنؼًزكجياً.كمعً
ًاالقتصادم ًكالماليً
حؽ ًالعمؿ ًكالتكسُّب ًكاالستقبلؿ
ذلؾ ًفقد ًأعطى ًاإلسبلـ ًلممرأة ٌ
ٌ
التصرؼًبأمكالياًبصكرةًمستقمٌةً.
عفًالرجؿً(أبانًأكًزكجان)ً،كما
أعطاىاًحؽًالتممُّؾًك ُّ
ٌ
-ٚ

ً

الحقوق السياسية لممرأة:

حفظ اإلسالم لممرأة حقوقاً سياسية كثيرة ،منيا-:
 -حق إبداء الرأي :

فمممرأةًالحؽًأفًتشيرًكأفًتستشارًً،كأفًتنصحًبماًتراهًصكابان ًً،مثمياًمثؿً
ً
اء ًبسكاءًً،فالرسكؿًً قدًاستشارًالسيدةًخديجةًفيماًنزؿًعميوًمفًالكحيً
الرجؿًسك ن
ً ،كاستشار ًالسيدة ًأـ ًسممة ًالتي ًأنقذت ًالمسمميف ًمف ًمكقؼ ًعصيب ًحيف ًقدمتً
المشكرة ًلمنبي ًً في ًصمح ًالحديبيةً ،بأف ًيخرج ًلمناس ًكال ًيكمميـ ًكيحمؽ ًرأسوً
كينحر(ُ)ً،كقدًأخذًالرسكؿًبمشكرتياًككانتًىذهًالمشكرةًنجاةنًلممؤمنيفًيكمئذً،حيثً
استجابًالمسممكفًألمرًنبييـًً،فكانتًمشكرتياًخي انرًكبركةًعمىًالمسمميفً.
ً
 حق النتخاب ًً:لمم ػ ػ ػ ػرأةًفػ ػ ػ ػػيًاإلسػ ػ ػ ػػبلـًحػ ػ ػ ػػؽًاالنتخػ ػ ػ ػػابًكالمبايعػ ػ ػ ػػةًالسياسػ ػ ػ ػػيةًيسػ ػ ػ ػػتكمًفيػ ػ ػ ػػوً
ً
الرجػ ػػاؿًكالنسػ ػػاءًدكفًأمًفػ ػػرؽً،كلقػ ػػدًحكػ ػػىًلنػ ػػاًالق ػ ػرآفًالك ػ ػريـًمبايعػ ػػةًالنسػ ػػاءًعمػ ػػىً
الس ػ ػػمعًكالطاع ػ ػػةًً،كأفًلي ػ ػػفًالح ػ ػػؽًتمام ػ ػػاًمث ػ ػػؿًالرج ػ ػػاؿًف ػ ػػيًمبايع ػ ػػةًالح ػ ػػاكـً،كق ػ ػػدً
كردًذك ػ ػ ػ ػ ػ ػػرًذل ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾًف ػ ػ ػ ػ ػ ػػيًس ػ ػ ػ ػ ػ ػػكرةًالممتحن ػ ػ ػ ػ ػ ػػةًحي ػ ػ ػ ػ ػ ػػثًيق ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿًا﵀ً-ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ َّػزًكج ػ ػ ػ ػ ػ ػ َّػؿًً:
ـــرْك َن ِبالمَّـ ِ
ُّيــــا َّ
شـ ِ
ـــي ًئا
ـــك َعمَـ َٰ
ـــى أَن َّل ُي ْ
ـــو َ
ـــات ُي َبا ِي ْع َنـ َ
الن ِبـ ُّ
ـــاء َك ا ْل ُم ْؤ ِم َنـ ُ
شـ ْ
(ً َيــــا أَي َ
ـــي إِ َذا َجـ َ
(ِ)
ين َوَل َي ْقتُ ْم َن أ َْوَل َد ُى َّنًً.ً ً))ٕٔ(....
ْن َوَل َي ْزِن َ
س ِرق َ
َوَل َي ْ

 ) 1فتح انببسٌ347/5،
 ) 2سىسة انًًتحُت ،يٍ اَِت .12
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كقدًبايعًالنساءًالنبيًًيكـًفتحًمكةًككفًسبعاًكخمسيفًكأربعمائةًامرأةًً(ُ)ً.
 حق الترشحًً:إذا ًكافًاإلسبلـ ًال ًيمنعًالمرأةًمف ًأف ًتككف ًناخبةً ،فيك ًال ًيمنعيا ًمفًأفً
ً
تككفًنائبةًأيضانً،ألفًالنيابةًعفًاألمةًالًتخمكًمفًعمميتيفًرئيستيفًىماً:
ُ -التشريع ً:تشريعًالقكانيفًكاألنظمةً.
ِ -المراقبة ً:مراقبةًالسمطةًالتنفيذيةًفيًتصرفاتياًكأعمالياً.
أماًالتشريعًفميسًفيًاإلسبلـًماًيمنعًالمرأةًمفًأفًتككفًمشرعةً،ألفًالتشريعًيحتاجً
إلىًالعمـًكمعرفةًحاجاتًالمجتمعًكضركراتوًكاإلسبلـًأعطىًحؽًالعمـًلممرأةًكالرجؿً
عمىًالسكاءً،كأماًمراقبةًالسمطةًالتنفيذيةً،فإنوًالًيخمكًمفًأفًيككفًأم انرًبالمعركؼً
أكًنيياًعفًالمنكرً،كالرجؿًكالمرأةًفيًذلؾًسكاءً،كليسًفيًنصكصًالقرآفًالصريحةً
ماًيمنعًالمرأةًمفًالعمؿًالنيابيً.
ً
ً
المراجع العربية:
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.

ابف ًالجكزم ًً .سيرة ًكمناقب ًعمر ًبف ًالخطابً .القاىرة ًً :دار ًالفجر ًلمتراث ًً،
ًُٗٗٗ.
ابفًالقيـً.زادًالمعادًفيًىدمًخيرًالعبادً.جػًًِ.القاىرةً:دارًالمنار.ًََِّ،
ابفًرجبًالحنبميً.جامعًالعمكـًكالحكـًً.القاىرةً:دارًالمنارًً.ًُٗٗٗ،
ابف ًكثيرً(ًأبكًالفداء ًإسماعيؿ ًبف ًالخطيب ً)ً .تفسير ًالقرآفًالعظيـًً.جػ ًًًٖ.
القاىرةً:دارًالشعب.
أبك ًحامد ًالغزالي ًً .إحياء ًعمكـ ًالديفً .جِ ًً .القاىرة ًً :دار ًالفجر ًلمتراثً،
ُٗٗٗ.

 ) 1صحُح انبخبسٌ.118 ،
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ٔ .األمـًالمتحدةً:)ُٕٗٗ(ً،اتفاقيةًالقضاءًعمىًجميعًأشكاؿًالتمييزًضدًالمرأةًً.
الجمعية ًالعامة ًلؤلمـ ًالمتحدة ًً ،البند ًالثاني ًً ،فيً:
www.hrw.org/arabic/un-fil
ٕ .األلبانيً(ًمحمدًناصرًالديفًاأللبانيً)ًً.سمسمةًاألحاديثًالصحيحةًً.جُ ًً.
الرياضًً:دارًالمعارؼًلمنشرًكالتكزيعًً.ًُٗٗٓ،
ٖ .األلباني ً( ًمحمد ًناصر ًالديف ًاأللباني ً)ً .سمسمة ًاألحاديث ًالضعيفة ًً ،المجمدً
الثالثًً،جًًِ،الرياضً:مكتبةًالمعارؼً.ًُٖٖٗ،
ٗ .األلبانيًً.سمسمةًاألحاديثًالضعيفةًً،المجمدًالثالثًً،جًِ ًً،الرياضًً:مكتبةً
المعارؼًً.ًُٖٖٗ،
َُ .األلبانيً.صحيحًأبيًداكدًً.جػًًُ.الرياضًً:مكتبًالتربيةًالعربيًلدكؿًالخميجً.
ُُ .البخارمً(ًأبكًعبدًا﵀ًمحمدًبفًإسماعيؿً)ً.صحيحًالبخارمً،جػًًِ،القاىرةً:
المكتبةًالتكفيقيةً،دً.ت.
ُِ .المساكاة ًالعادلة ًبيف ًالجنسيف ًً .مؤتمر ًتحرير ًالمرأة ًفي ًاإلسبلـً .المجنةً
اإلسبلميةًالعالميةًلممرأةًكالطفؿًًِّ–ًِِ(ً،فبرايرً.)ًًََُِ،
ُّ .النككم ً( ًمحي ًالديف ًابف ًزكريا ًيحي ًبف ًشرؼ ً)ً .رياض ًالصالحيف ًمف ًكبلـً
سيدًالمرسميفًً .تحقيؽًعبدًالرحمف ًىاشـًً.القاىرةًً :دار ًالدعكة ًاإلسبلمية ًً،
ََِِ.
ُْ .جادًالحؽًعمىًجادًالحؽً.حكؿًاتفاقيةًالقضاءًعمىًأشكاؿًالتمييزًضدًالمرأةً
مفًالمنظكرًاإلسبلميً.ىديةًمجمةًاألزىرًً(ً.يكليكً.)ًًُٗٗٓ،
ُٓ .جمعية ًالمعارؼ ًاإلسبلمية ًكالثقافيةً :المرأة ًحقكؽ ًكأدكارً ،جمعية ًالمعارؼً
اإلسبلميةًكالثقافيةًَُِِ،ـ.
ُٔ .خيريةًحسيفًطوً.دكرًاألـًفيًتربيةًالطفؿًالمسمـً.جدةًً:دارًالمجتمعًلمنشرً
كالتكزيع.ًُِٗٗ،
ُٕ .سعادًصالحًً"ً.المشاركةًالعامةًلممرأةًفيًعيدًالنبكةًكًعصكرًاالزدىارًككاقعً
دكر ًالم أرة ًالمسممة ًالمعاصرة ً"ً .مؤتمر ًتحرير ًالمرأة ًفي ًاإلسبلـ ًً .المجنةً
اإلسبلميةًالعالميةًلممرأةًكالطفؿًِّ–ًِِ(ً،فبراير.ََُِ،
ُٖ .صبلحًعبدًالغنيًً.الحقكؽًالعامةًلممرأةًً.جػًًُ.القاىرةًًًمكتبةًالدارًالعربيةً،
ًُٖٗٗ.
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ُٗ .عطيةًصقرً.األسرةًتحتًرعايةًاإلسبلـً.سمسمةًتربيةًاألكالدًفيًاإلسبلـ.جػًْ.
القاىرةً:الدارًالمصريةًلمكتاب.ًَُٗٗ،
َِ .محمد ًبمتاجيً .مكانة ًالمرأة ًفي ًالقرآف ًالكريـ ًكالسنة ًالصحيحةً .القاىرةً :دارً
السبلـًلمطباعةًكالنشرًًًًًًكالتكزيعً.ًَََِ،
ُِ .محمدًسعيدًالبكطيً.المرأةًبيفًطغيافًالنظاـًالغربيًكلطائؼًالتشريعًالربانيًً.
بيركتً:دارًالفكرً.ًَََِ،
ِِ .محمدًسعيدًالبكطيً.المرأةًبيفًطغيافًالنظاـًالغربيًكلطائؼًالتشريعًالربانيً.
بيركتً:دارًالفكرً.َََِ،
ِّ .مسمـً(ًأبكًالحسفًمسمـًبفًالحجاجً)ً.صحيحًمسمـً.جػًِ ًً.القاىرةًً:مطبعةً
عيسىًالبابيًالحمبيًكشركاهًً،دً.تً.
ِْ .مصطفىًالسباعيً.المرأةًبيفًالفقوًكًالقانكفًً.القاىرةً:دارًالمعارؼ.ًُٖٗٗ،
المراجع األجنبية:
1. Felix , DE -Sousa -Isabela ." can Repeproductive Health
Eucation Empower women ? A Brazilian Qualtative study " , PH . D,
Unversity- of Southern California , DAI ,Vol .57-02A ,1995.
2. Sanogo , Diouratie ." Determinantes of Breast Feeding and
Amenorrhoea Duration and their Fertility Impact in Mali, PH.D,the
johns Hoprins Unversity , DAI. Vol . 50 - 07A , 1989.
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المبحث الرابع
حقوق الطفل في اإلسالم
ً
قررًاإلسبلـًلمطفؿًحقكقناًتكفؿًلوًنشأةًكريمةً،كرعايةًمف كؿًالجكانب ًكمفً
أىمياًً:

أول :حقوق الطفل قبل الزواج:
ٔ -حق الطفل في العناية باختيار شريك الحياة قبل الزواج:
ً
ًيكتؼ ًاإلسبلـ ًبتقرير ًحؽ ًالطفؿ ًفي ًالنشأة ًمف ًزكاج ًشرعي ًصحيحً،
ًًًًلـ
كانماًأكجبًالعنايةًباختيارًمفًسيصبحًأباًليذاًالطفؿً،كمفًستصبحًأماًلوً.
ًفحثًعمىًاخ ػ ػ ػ ػ ػتيارًالزكجًصاح ػ ػ ػبًالديفًكالخمؽً،مقرراًذلؾًبنصكصً
القرآفًكالسنةً،مفًذلؾًقكلوً
ْ
ْش َلةاا َوال َــ ْاواأ ََْع َب ْت ْاكاا
ّتاي ْؤ ِم َاناجا َو َ ََل َامــــــةاام ْؤ ِمنَةااخ ْ ا
تا َح َ ىا
ْش ََك ِا
َيا ِم ْانام ْ ِ
تعالىَ (:و َالاتَ ْن ِكحاــــوااالْم ْ ِ

ْش اكا َول َ ْاواأَ ْ َْعَابــــــــ ْاكاا
ّتاي ْؤ ِمنـــــــــاواا ا َول َ َع ْبداام ْؤِامـــــنااخ ْ ا
يا َاح َ ىا
ْش ِل َا
َيا ِم ْانام ْ ِ
َو َالات ْن ِاكــــحوااالْم ْ ِ
ونااىلاالنَا ِارا َوالال َـــــهاايَدْ عاــــــــــــوااىلاالْ َاجــــــــانَ ِاةا َوالْ َامــــــــــ ْغ ِف َرِاةا ِِب ْذِاهــــــ ِاهاا
كايَدْ عاـــــــ َا
أُول َ َٰـِائـــــ َا
ّ
ونا﴿ ،)ٔ( )﴾٢٢٢وقولو  -صمى ا﵀ عميو وسمم" :إذا
اسال َ َعلَه ْماَت ََذلَر َا
ياأ ٓ ََيتِ ِاها ِللنَ ِ ا
ا َواي َب ِ ّ ا
ج

جاءكم من ترضون دينو وخمقو فزوجوه")ٕ( ،وقولو" :فاظفر بذات الدين")ٖ(.

ٕ -حق الطفل في أن يولد ألبويو من زواج صحيح شرعا:
ًًًًفالزكاجًىكًالخطكةًاألكلىًكالسببًالرئيسي ًفيًكجكدًالطفؿً،كقدًحرصً
اإلسبلـ ًعمى ًالحث ًعميوً ،ككضع ًقكاعده ًكأحكاموً ،باعتباره ًالطريؽ ًالشرعي ًالكحيدً
لتككيفًاألسرةًكانجابًاألكالدًً.
ً
ً
ُ)ًًسكرةًالبقرةًً،اآليةًًُِِ.

ِ( سنفًابفًماجةً:كتابًالنكاحً،بابًاألكفاء،حديثًرقـً(ُٕٓٗ)ًً.

ّ( صحيحًمسمـً:كتابًالنكاحً،بابًاستحبابًنكاحًذاتًالديفً،حديثًرقـً(ِٗٔٔ)ًً.

~~337

ً

ثانياً :حقوق الطفل قبل ولدتو:
الطفؿ ًقبؿ ًكالدتو ًيككف ًجنينا ًفي ًبطف ًأموً ،لذا ًيحميو ًاإلسبلـ ًمف ًأل ًأذلً
ًي ىحِّرـ ًإجياضوً
كيضع ًأحكامان ًشرعية ًتكفؿ ًلو ًصحتو ًكسبلمتوً ،كلذلؾ ًفإف ًاإلسبلـ ي
)ُ(
كيخفؼ ًالكاجبات ًعف ًأمو ًالحامؿً ،كيكجو ًاألبكيف ًبالمباعدة ًبيف ًالحمؿ ًكاآلخر ً،
ضر ًبالجنيف ًكغيرىا ًمف ًاألحكاـً
ًم نا
كيجيز ًليا ًالفطر ًفى ًرمضاف ًإف ًكاف ًالصكـ ي
الشرعيةًً.

ثالثًا :حقوق الطفل بعد ولدتو:
قررًاإلسبلـًلمطفؿًمنذًكالدتوًحقكقانًكثيرةًمنياً:
ٔ-

ونا﴿)﴾٢٢٢
اسال َ َعلَه ْماَت ََذلَر َا
ياأ ٓ ََيتِ ِاها ِللنَ ِ ا
حقو فى اإلرضاع:ا َوي َب ِ ّ ا

(ٕ)

يجبًإرضاعًالطفؿًلمدةًعاميفًلقكلوًتعالىًً:

()3

ياا ِل َم ْاناأَ َرا َاداأَ ْاناي َِاتا َاالرضَ اعَ َاةا ) ا.ا
يا ََك ِمل َ ْ ِا
َ(والْ َو ِ َاِلاتااي ْر ِض ْع َاناأَ ْو َلدَه َانا َح ْول َ ْ ِا
ج

يجب حماية حياتوً،لقكلوًتعالىً :
ٕ-
ُهاۖ)ً ً
( َالاتَ ْقتلوااأَ ْو َلد اَكْا ِم ْاناا ْم ََلقااا َ َْنناانَ ْرزق ْكاا َوا ََي ْ
ّ
ّ
حقو في النسب:
ٖ-
كىكًمفًأىـًالحقكؽًالمقررةًلمطفؿًحتىًالًيككفًعرضةًلجيالةًالنسبً،
ً
وُها
بما ًيرتبو ًذلؾ ًمف ًضياع ًحقكؽ ًكثيرةً ،كالنفقة ًكالميراثً ،قاؿ ًا﵀ ًتعالى(ً :ادْع ْ
(ْ)

َِل ٓ َِبِئِ ِ ْماه َواأَقْ َسطا ِعندَ َ ِ
ااَّللاۚافَانال َ ْماتَ ْعلَموااأ ٓ َِب َء ُْهافَاخ َْوان ْك ِاِف ّ ِ
لىكا ا)ا(.)5ا
ااِل ِين َاو َم َوا ْا
ّ
ّ
ج

الحق في التسمية باسم حسن:
ٗ-
ًًًًفمفًحؽًالطفؿًعمىًكالديوً،أفًيسمىًبعدًمكلدهًباسـًحسفًالًيعيرًبو؛ً
بؿًيجبًاختيارًاالسـًالحسفًالطيبً،لقكلوًً -صمىًا﵀ًعميوًكسمـ"ً:إنكـًتدعكفً
بأسمائكـًكأسماءًآبائكـًفأحسنكاًأسماءكـ")ُ(.
)ُ( دً.عبلءًالديفًزعرمً،مرجعًسابؽً،صًًٔ.

ً

سكرةًالبقرةًً،اآليةًًُِِ.
ِ)ًً ً

ًّ)ًًسكرةًالبقرةً،اآليةًًِّّ.

ًْ) سكرةًاألنعاـً،اآليةًًًُُٓ.
ًٓ)ًًسكرةًاألحزابً،اآليةًٓ.
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٘ -الحق في التربية السميمة:
إفًأفضؿًعطاياًاآلباءًلؤلبناءً،التربيةًالحسنةً،كىذاًكاجبًعمىًاألبكيفً،
ً
كىذهًالتربيةًتقكـًعمىًمحكريفً،أكليماً:دينيً،بتنشئةًالطفؿًعمىًالطاعةًسعياًلرضاً
ارةُ
ِين آ َم ُنوا قُوا أَ ْنفُ َس ُك ْم َوأَهْ لِي ُك ْم َنارً ا َوقُو ُد َها ال َّناسُ َو ْالح َِج َ
ا﵀ًكجنتوً،قاؿًتعالىَ ( :يا أَ ُّي َها الَّذ َ
علي َها َم ََل ِئ َك ٌة غِ ََل ٌ
ُون) (ٕ) ،وثانييما :دنيوي:
ون َما ي ُْؤ َمر َ
َّللا َما أَ َم َر ُه ْم َو َي ْف َعل ُ َ
ظ شِ َدا ٌد ََل َيعْ ص َ
ُون َّ َ
بإعداد الطفل لمالحقة ركب الحياة ومواجية متطمباتيا ،وذلك يكون بالتعميم والعناية
ونفسيا لقولو  -صمى ا﵀ عميو وسمم( :اتقوا ا﵀ واعدلوا في
بدنيا
ً
بالصحة العامة ً
أولدكم) (ٖ).
 -ٙالحق في النفقة:
ًًًًالنفقةًعمىًالطفؿًكاجبةًعمىًاآلباءً،كىيًتككفًبتييئةًالغذاءًكالمسكفً
كالممبسًالصالحًكالبلئؽًلمطفؿً،قاؿًتعالىًً:
نا ِِبلْ َم ْعروفاج)(ْ)ً.
لاالْ َم ْولوِادا َالا ِر ْزقه َانا َو ِل ْس َوُت َا
(ً َوعَ َ ا
 -ٚالحق في حفظ مالو حال يتموً :
ًًًًاىتمت ًالشريعة ًاإلسبلمية ًبحفظ ًحقكؽ ًالطفؿ ًاليتيـ ًالمالية ًكاالقتصاديةً،
فبل ًيجكز ًأكؿ ًمالو ًبالباطؿ؛ ًبؿ ًيجب ًحفظػ ػ ػو ًكاستثماره ًكالعناية ًبو ًكتنميتوً ،لقكلوً
تعػ ػ ػ ػالى :ا( اا َن َ ِ
ون ِاِف ابطوِنِ ِ ْم اَنَ ًراا َۖاو َس َي ْصل َ ْو َنا
ون اأَ ْم َوا َل االى َتا َم ىى اظلْ ًما ااه َ َما ايَبُِك َ
ااَّل َين ايَبُِك َ
ّ
ّ
َس ِع ًيا) (ٓ)ً،كفيًجميعًاألحكاؿًالًيجكزًلمكليًأكًالكصيًأفًتمتدًيدهًإلىًماؿًالطفؿً
الصغيرًإالًبماًيحفظوًكينميوً.

ُ( سنفًأبيًداكدً،حديثًرقـً(َْٓٗ)ًً.
ًِ)ًًًسكرةًالتحريـً،اآليةًًًٔ

ًّ)ًًصحيحًمسمـًكتابًاليباتًًحًُِّٔ
ًْ)ًًسكرةًالبقرةً،اآليةًًِّّ
ًٓ)ًًسكرةًالنساءً،اآليةَُ.
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المبحث الخامس
حقوق المراىقين والشباب في اإلسالم
ودورىم في التنمية البشرية
مقدمة:
الشبابًىـًعمادًأمًأمةًكسرًالنيضةًفيياً،كىـًبناةًحضارتياً،كىـًيمثمكفًرأسً
الماؿًالبشرلًاألساسيًأللًمجتمعًً.
انو؛ًحيثًيتكاجدًفيًالعالـً
كنسبةًال ٌشبابًفيًالعالـًتيقاربًًُٖ%مفًمجمكعًس ٌك
ي
بابً،كمفًالمتكقعًزيادةًعددىـًبماً
مايقاربًًِ ُ.مميارًشخصًيقعكفًضمفًفئةًال ٌش
ٌ
ًأف ًاإلحصائياتً
مقداره ًِٕ ًمميكف ًفي ًاألياـ ًالقادمة ًكحتٌى ًحمكؿًعاـًَِِٓـً ،كما ٌ
الشبابًفيًالجيؿًالحاليًتفكؽًأم و
ًأفً
ًعددًمضىًعبرًالتار
شيرًإلىًأفًأعدادً
ٌ
تي
يخً،إال ٌ
ٌ
ي ٌ
يادةًنسبةًكبارًالسفًحكؿًالعالـً.
ستمرةًفيًالتٌناقصًمعًز
ٌ
نسبتيـًم ٌ
ي

معني المراىق:
اىؽً:ىكًالغبلـًالذمًقاربًالحميـً(ُ)ً،كىىًمرحمةًعمريةًمرتبطةً
ًيقصدًبالمر
ي
غالباًبالتيكرًكاالندفاعً.
ن

معني الشباب:
يقصد بالشاب ً :مف ًأدرؾ ًسف ًالبمكغ ًإلى ًأف ًيصؿ ًلمرحمة ًالرجكلةً ،كعندً
الفقياءًأنوًيككفًمسئكالنًشرنعاًكمحاسبًعمىًكؿًماًيصدرًمنوًبمجردًالبمكغً.
ولياتين الفئتين حقوق فى اإلسالم ،من أىميا:

ُ)ًالمعجـًالكسيطًًُ.ًُّٗ/
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أول :حقوق المراىقين والشباب في اإلسالم:
ُ -الحق في التعميمً:مفًحؽًالمراىؽًكالشابًالتعميـًالصحيحًالذمًيساعدىـً
عمى ًالتككيف ًالعقمي ًالسميـ ًالذم ًيككنكف ًبو ًقادريف ًعمى ًاإلبداع ًكالتفكرً،
كابتكار ًالجديد ًالذم ًيضاؼ ًلما ًتعممكه ًكينميوً ،كأف ًتككف ًمصادر ًالتعميـً
آمنةً،كتكاكبياًثقافةًحياتيةًرشيدةًفيًكافةًمناحيًالحياةً.
ًِ -الحق في المحافظة عمى الصحةً :كذلؾ ًبتكفير ًأسباب ًالحياة ًالمعتدلةً
لمبدفً،كمنياًالغذاءًالمتكامؿًالخاليًمفًالتمكثًكالغشً،كالمشربًكالممبسً
ًأساسيا ًلممحافظة ًعمىً
كالمسكف ًالصحيً ،فإف ًتمؾ ًالحاجات ًتمثؿ ًمدخبلن
ن
صحةًالمراىقيفًكالشباب.
ًالحق في تنمية الجانب الروحي لدى المراىقين والشبابً ً :ال ًيخفي ًمدلً
أىمية ًىذا ًالجانب ًفي ًالمحافظة ًعمى ًصحة ًالمراىقيف ًكالشبابً ،كقكامو ًتمثيؿ ًفيً
تعميؽًمعنىًاإليمافًالصحيحًبا﵀ً،كماًيستمزموًذلؾًاإليمافًمفًاألفعاؿًالتيًتصدقوً
كتدؿ ًعمى ًكجكدهً ،كألكاف ًالعبادات ًالمختمفة ًمف ًصبلة ًكصياـ ًكزكاة ًكحجً ،كااللتزاـً
باألخبلؽًالفاضمةًكالصدؽًكاألمانةًكالكرـًكالشجاعةًكالصبرًكالتكاضعًكالعفةًكالبعدً
ان فَ ِ
عفًمضاداتًتمؾًاألخػ ػ ػ ػبلؽً،لقكلوًتعالىَ ﴿ :ول تَ ْق َرُبوا ِّ
اء
اح َ
الزَنى إِ َّن ُو َك َ
س َ
ش ًة َو َ
س ِبيالً﴾ً(ُ)ً،كلقكلوً–ًصمىًا﵀ًعميوًكسمـ"ً:ياًمعشرًالشبابًمفًاستطاعًمنكـًالباءةً
َ
فميتزكج ًفإنو ًأغض ًلمبصر ًكأحصف ًلمفرجً ،كمف ًلـ ًيستطع ًفعميو ًبالصكـ ًفإنو ًلوً
كجاء"(ِ)ً،كيدعكًاإلسبلـًإلىًمساعدتيـًفىًقضاءًأكقاتيـًفيماًينفع.
كلممجتمعًدكرهًفيًالحرصًعمىًتقكيـًسمكؾًالمراىقيفًكالشبابًكاالرتقاءًبالقيـً
كالمفاىيـًالتيًتأخذًبأيدييـًليككنكاًإضافةًلبناءًالحضارةًاإلنسانيةًً.
ً
ً
ُ)ًسكرةًاإلسراءً،اآليةًًِّ.

ِ)ًالحديثًأخرجوًالبخارمًفيًصحيحوً،كتابًالنكاحً،بابً:قكؿًالنبيًصمىًا﵀ًعميوًكسمـًمفًاستطاعً

منكـًالباءةًفمينزكجًًُّّْ-َّْ/حًَٓٔٓ،كمسمـًفيًصحيحوً،كتابًالنكاحً،بابً:اتحبابًالنكاحًلمفً

تاقتًنفسوًإلىوًككجدًمؤنةًكاشتغاؿًمفًعجزًبالصكـًًِ.َُُٖ/
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ثانيا :دور المراىقين والشباب في تحقيق التنمية البشرية
ً

ًدكر ًبالغ ًاألىمية ًفي ًتنمية ًكبناء ًالمجتمعات ًفيً
ً إف ًلمشباب ًفي ًاإلسبلـ نا
جميعًالمجاالتًاالجتماعيةًكاالقتصاديةًكالسياسيةً،كماًيميً:
أولً :دورىم في المجال الجتماعي:

مماًيؤكدًعمىًدكرًالشبابًاجتماعياًأنوًكردًفيًاألثرًأفًأصحابًرسكؿً
ً
ن
اًشباباً،ككردًفيًالحديثًقكلوًً -صمىًا﵀ًعميوً
ا﵀ًً -صمىًا﵀ًعميوًكسمـًً -كانك ن
كسمـً":عميكـًبالشبابًفإنيـًأرؽًأفئدةًفإنيـًنصركنيًعندًماخذلنيًالشيكخ"ً.
ً فالشبابًككذلؾًالشاباتًكبلىماًمسئكؿًعفًشبابوًتمؾًالطاقةًاليائمةًالتيً
منحوًا﵀ًإياىاً،منيـ ًمسئكلكفًعفًنشرًالعمـًكالعمؿًبوًلحديثًرسكؿًا﵀ًً -صمىً
ا﵀ ًعميو ًكسمـً ":لف ًتزكؿ ًقدما ًعبد ًيكـ ًالقيامة ًحتى ًيسأؿ ًعف ًأربع ًخصاؿً :عفً
عمرهًفيـًأفناهً،كعفًشبابوًفيـًأببلهً،كعفًمالوًمفًأيفًأكتسبوًكفيـًأنفقوً،كعفًعمموً
ماذاًعمؿًبو"ًُ،كمنياً:تضحيةًعمىًبفًأبيًطالبً"ابفًالخامسةًعشرةًآنذاؾ"ًبنفسوً
فداءًلرسكؿًا﵀ًً -صمىًا﵀ًعميوًكسمـًً-ليمةًاليجرةً،كعفًابفًعباسً،أفًعمياًقدً
باعًنفسوًتمؾًالميمةًحيفًلبسًثكبًالنبيًصمىًا﵀ًعميوًكسمـً،ثـًناـًمكانوً.كقدً
ًأياما ًحتى ًيؤدم ًأمانة ًالكدائعً
أمر ًالنبي ًصمى ًا﵀ ًعميو ًكسمـ ًعميا ًبأف ًيقيـ ًبمكة ن
كالكصايا ًالتي ًكانت ًعنده ًإلى ًأصحابيا ًمف ًأعدائو ًكاممة ًغير ًمنقكصة ًكىذا ًمفً
أعظـًالعدؿً،كأداءًاألمانةًكقدًكافًلمنساءًدكرًاجتماعيًالًيقؿًعفًدكرًالرجاؿًفقدً
كانتًأـًالمؤمنيفًعائشةًً -رضيًا﵀ًعنياً -رائدةًفيًالتعميـًكالفيتياًكلياًدكرىاًفيً
الحياةًالعامةًً
ككانتًمرجعاًلمصحابةً-رضيًا﵀ًعنيـً.كقدًشيدًلياًكبارًالصحابةً-رضيً
نً
ا﵀ًعنيـًً-كأبيًمكسىًاألشعرمًفقاؿً":ماًأشكؿًعميناًأصحابًالنبيًفسألتوًعائشةً
إالًكجدناًعندىاًفيوًعمـ"ً.
ً
ً
ُ)ًسنفًالترمذمًً،بابً:فيًالقيامةًًجًًُِْٕ
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ثانيا :دورىم في المجال القتصادي
ً

ًإخكانيـً
ً مف ًالمعركؼ ًأف ًالمياجريف ًعندما ًكفدكا ًإلى ًالمدينةً ،استقبميـ ً
األنصارًكآخىًالرسكؿًبينيماًككافًمماًعرضوًاألنصارًعمىًالمياجريفًأفًيقسمكاً
بينيـ ًأمكاليـ ًكأزكاجيـ ًكدكرىـ ًكلكف ًالمياجريف ًشكركا ًليـ ًكرميـ ًكعممكا ًفي ًشتىً
مناشطًالحياةًمعًإخكانيـًاألنصارًً.
ً ككاف ًاألنصار ًأصحاب ًمزارعً ،فقالكا ًلمرسكؿ ًً -صمى ًا﵀ ًعميو ًكسمـً":
أقسـً بينناًكبيفًإخكانناًالنخيؿً،فقاؿً:الً،فقالكاًتكفكناًالمؤكنةً،كنشرككـًفيًالثمرةً،
فقالكا(ً:سمعناًكأطعنا)"ُ.
إحياء األرض:
ً بدأت ًعممية ًمزارعة ًكبرل ًفي ًالمدينةً ،أعقبتيا ًحركة ًإحياء ًلؤلرضً
الزراعيةًالميممةً،كفقناًلمقاعدةًالشرعيةًالتيًكضعياًالرسكؿًً-صمىًا﵀ًعميوًكسمـً:
"ًمفًأحياًأرضاًمكاتناًفييًلو"ًِ.
ن
ًعيكناً
ً كقد ًأقطع ًالرسكؿ ًً -صمى ًا﵀ ًعميو ًكسمـ ًً -عمى ًبف ًأبي ًطالب
ن
بينبعً،اشتيرتًفيماًبعدًبكثرةًإنتاجياً،كعمؿًفيياًعمىً-رضيًا﵀ًعنوً-بنفسوً.

اـًأرضاًبالمدينةً،استثمرىاًفيًالزراعةًفيًحياةً
ً كماًأقطعًالزبيرًبفًالعك
ن
الرسكؿ ًصمى ًا﵀ ًعميو ًكسمـً ،كلقد ًاشتير ًالكثير ًمف ًاألكدية ًبالزراعة ًمثؿً :كادمً
العقيؽً،ككادمًلطحافً،ككادمًقناةً،ككادمًميزكزً،ككادمًراتكناًككادمًالقرلًكغيرىاً.
ً كماًقاـًالنبيًً -صمىًا﵀ًعميوًكسمـًً -بتكجيوًالتعامؿًمعًالماءًكالزرعً
تعامبلن ًيكفؿ ًأقصى ًالفاعميةً .كىكذا ًقاـ ًالرسكؿ ًصمى ًا﵀ ًعميو ًكسمـ ًبتنظيـ ًالمياهً
ًكياناً
كاألرض ًكاألسكاؽ ًكتشجيع ًالزراعات ًكالميف ًكالحرؼ ًبحيث ًتحقؽ ًلمدكلة ن
إقتصادياً.
ن
ُ)ًصحيحًالبخارمً،كتابًالحرثًكالمزارعةًًحًِِّٓ.

ِ)ًسنفًالترمذمً،بابً:ماًذكرًفيًاحياءًاألرضًالمكاتًًحًُّٕٗ.
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ثالثًا :دورىم في المجال السياسي
لمشبابًفيًاإلسبلـًتأثيرًكبيرًعمىًالسياسةًفحينماًفتحًالرسكؿًً -صمىً
ا﵀ًعميوًكسمـًً-مكةًجعؿًإمارتياًفيًيدًأحدًشبابياًعتابًبفًأسيدً،حيثًكافًأكؿً
أمير ًعمى ًمكة ًككاف ًعمره ًحيف ًاستعمؿ ًنيفنا ًكعشريف ًسنةً ،كأثبت ًأنو ًأىؿ ًليذهً
اًكمعمماًألىؿً
اإلمارةً،كجعؿًمعاذًبفًجبؿًالشابًاألنصارمًكز نير
ن
اًلوًكمرشداًكمكجين
ن
مكةًكىكًفتىًحدثً،أسبغًا﵀ًعميوًنعمةًالعقؿًالراجحً،كماًكافًعبدا﵀ًبفًأبيًبكرً
يقكـًبدكرًالمخابراتًرغـًحداثةًسنوًكافًيجكبًمجالسًقريشًبالنيارًليجمعًاألخبارً
منياًليكافيًبياًرسكؿًا﵀ًً -صمىًا﵀ًعميوًكسمـًً -فيًمجتمعوًبغارًثكرًدكفًأفً
تفطفًقريشًإلىًذلؾً.
المراجع:
 -1العمؿ ًمع ًالمراىقيف ًكالشباب ًلتحقيؽ ًأىداؼ ًالتنمية ًالمستدامةً ،االجتماعً
المشترؾ ًلممجالس ًالتنفيذية ًلبرنامج ًاألمـ ًالمتحدة ًاإلنمائى ًً /صندكؽً
األمـًالمتحدةًلمسكافًً/مكتبًاألمـًالمتحدةًلخدماتًالمشاريعًً/منظمةً
األمـ ًالمتحدة ًلمطفكلة ًً /ىيئة ًاألمـ ًالمتحدة ًلممرأة ًً /برنامج ًاألغذيةً
العالمىًً،نيكيكرؾًً،يكنيكًًًَُِٕ.
)ً،الشبابًكالتنميةً(الطبعةًاألكلى)ً،األردفً:عالـً
ً
 -2عباسًمحجكبً(َُِٔ
الكتابًالحديثً.
 -3عمى ًالصاكل ًكزيف ًعبد ًاليادلً ،الشباب ًكالمشاركة ًفى ًالمجتمعً ،مصرً
تقرير ًالتنمية ًالبشريةً :شباب ًمصر ًبناة ًمستقبمنا ًً ،البرنامج ًاالنمائىً
لؤلمـًالمتحدةًكمعيدًالتخطيطًالقكمىًً،مصركتابًدليؿًقضاياًالصحةً
ًلممراىقيف ًكالشباب ًمف ًمنظكر ًإسبلميً :المركز ًالدكليً
اإلنجابية ً
اإلسبلميًلمدراساتًكالبحكثًالسكانيةًجامعةًاألزىرً.ًَُِْ،
 -4محمد ًالعجاتي ًكعمر ًسميرً :مشاركة ًالشباب ًالعربي ًبيف ًاليمكـ ًالكطنيةً
كالطمكحات ًاإلقميمية ً(الطبعة ًاألكلى)ً ،بيركتً :مركز ًدراسات ًالكحدةًً
َُِّ.
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المبحث السادس
حقوق ذوي الحتياجات الخاصة في اإلسالم
ودورىم في التنمية البشرية
مقدمة:
يـً،أفًا﵀ًعز َّ
َّ
َّ
ًساكلًبيفًالناسًفيً
ًكجؿ
ًًًمفًالحقائؽًالتيًأكدىاًالقرآفًالكر
فضيؿًبينيـًىكًتقكلًا﵀ًعز َّ
الحقكؽًكالكاجباتً،كجعؿًمناطًالتَّ
َّ
(يا
ًكجؿً،قاؿًتعالىَ ً:
ُّيا َّ
وبا َوقَ َب ِائ َل لِتَ َع َارفُوا إِ َّن أَ ْك َرَم ُك ْم
اس إِ َّنا َخمَ ْق َنا ُك ْم ِم ْن َذ َك ٍر َوأُْنثَى َو َج َع ْم َنا ُك ْم ُ
ش ُع ً
أَي َ
الن ُ
ير) (ُ)ً ،فذكك ًاالحتياجات ًالخاصة ًمتساككف ًمعً
ِع ْن َد المَّ ِو أَتْقَا ُك ْم إِ َّن المَّ َو
عمىم َخ ِب ٌ
ٌ
غيرىـًفيًالحقكؽًكالكاجباتً،إالًفيماًاستثناىـًا﵀ًتعالىًمنوًتخفيفاًعمييـً،كإسقاطً
فرضًالجياد ًعنيـً ،فيذهًمف ًحقكقيـًالتيًجاءت ًفي ًالقرآفًالكريـ ًكىذا ًيدؿ ًعمىً
مكانتيـًعندًا﵀ًعزًكجؿً.
كيقصد ًبذكم ًاالحتياجات ًالخاصة«ً :كؿ ًمجمكعة ًمف ًأفراد ًالمجتمع ًبغضً
َّ
النظرًعفًأمًفركؽًفرديةًبسببًالسِّفًً،أكًالجنسً،كغيرًذلؾًبحيثًيتميزًأفرادً

المجمكعةًبخصائصًكسماتًمعينةًتعمؿًعمىًإعاقةًنمكىـًالحسيًأكًالجسميًأكً
النفسي ًً ،أك ًالعقمي ًً ،أك ًاالجتماعيً ،كتكافقيـ ًمع ًالبيئة ًالتي ًيعيشكف ًفييا» ً(ِ)ً،
نظمةًالصحةًالعالميةًاإلعاقةًعمىًأنياً«ً:حالةًمفًالقصكرً،أكًالخمؿًفيً
فتًم
ِّ
كعر ي
القدرات ًالجسدية ًأك ِّ
ًالذىنية ًترجع ًإلى ًعكامؿ ًكراثية ًأك ًبيئية ًتعكؽ ًالفرد ًعف ًتعمـً
بعضًاألنشطةًالتيًيقكـًبياًالفردًالسَّميـًالمشابوًفيًالسٍّف»ً(ّ)ً.
ًًلذا ًجاء ًىذا ًالمبحث ًلبياف ًبعض ًحقكؽ ًذكم ًاالحتياجات ًالخاصة ًفيً
اإلسبلـًفضبلنًعفًتأىيميـًفيًمجاالتًالتنميةًالبشريةًكماًًيمي:
ُ)ًسكرةًالحجراتً،اآليةًًُّ.

َّ
ً،مدحتًأبكًالنصرً(صً.ً)ًُِ:
نامجًالرعايةً»ً
ِ)ًينظرً«ً:اإلعاقةًالجسميةًالمفيكـًكاألنكاعًكبر
ِّ

ّ)

ًينظرً«ً:االتصاؿًالجماىيرمًحكؿًظاىرةًاإلعاقةًبيفًاألطفاؿ»ًً،ىادمًنعمافًالييتيًً(صً.)ًّٔ:

~~345

أولُ ً:حقوق ذوي الحتياجات الخاصة في اإلسالم :
ً
ٔ -حقيم في الحياة :

مفًحؽًذكمًاالحتياجاتًالخاصةًأفًيعيشكاًفيًالحياةًآمنيفًمطمئنيفً،فيذاً
حؽ ًلكؿ ًإنساف ًسكاء ًمف ًأىؿ ًالعافية ًأك ًمف ًذكم ًاالحتياجات ًالخاصة ًعمى ًحدً
ه
(وَل تَ ْقتُمُوا َّ
س
الن ْف َ
سكاءً،ككنيـًيحممكفًبيفًجكانبيـًنفخةًمفًركحًا﵀ً،قاؿًتعالىَ ً:
الَِّتي َح َّرَم المَّ ُو إَِّل ِبا ْل َحقًِّ ،ً )ُ() ...كجعؿ ًا﵀ ًعز ًكجؿ ًحرمة ًفرد ًكاحد ًمف ًالناسً
كحرمةًسائرًالبشرً،قاؿًتعالى(ً:مف ًأ ٍ ً
ً
ًم ٍف ًقىتى ىؿً
ىًبنًيًإً ٍس ىرائً ى
ٍ
اًعمى ى
ىج ًؿ ً ىذل ىؾ ً ىكتىٍب ىن ى
يؿ ًأَّىنوي ى
ض ًفى ىكأَّىنماًقىتى ىؿ ًالنَّاس ً
س ًأىك ًفىس واد ً
يًاألىٍر ً
ىح ىياً
ًف ًٍ
اىاًفى ىكأَّىن ىماًأ ٍ
اًك ىم ٍف ًأ ٍ
ىن ٍف نساًبً ىغ ٍي ًر ى
ىح ىي ى
ى ى
ًجم ن
ًن ٍف و ٍ ى
ى
يع ى
ًم ٍنيـ ًبع ىد ً ىذلً ىؾ ً
ات ًثيَّـ ًإً َّف ً ىكثً ا ً
الناس ًج ًميعا ًكلىقى ٍد ًجاءتٍيـ ًرسميىنا ًبًاٍلبي ىِّن ً
ًاأل ٍىر ً
ضً
ًفي ٍ
ى
ير ي ٍ ى ٍ
ى ى يٍ ي ي
ن
َّ ى ى ن ى
كف) ً(ِ)ً ،فيذه ًقيمة ًالحياة ًلئلنساف ًفي ًالقرآف ًالكريـً ،سكاء ًكاف ًمف ًذكمً
لى يم ٍس ًرفي ى
االحتياجاتًالخاصةًأـًغيرىـًً.
فحياةًاالنسافًفيًظؿًالقرآفًالكريـًلياًقيدسيةً،الًيجكزًالتَّعدمًعميياًإالًبحؽً
ان
س ُك ْم إِ َّن المَّ َو َك َ
فبلًيجكزًلئلنسافًأفًيقتؿًنفسوً،قاؿًتعالىَ ... (ً:وَل تَ ْقتُمُوا أَ ْنفُ َ
(ّ)
ِ
عمييم
(و َكتَ ْب َنا
يما) ً ًً ،كما ي
ًيحرـ ًعمى ًغيره ًأف ًيعتدم ًعميوً ،قاؿ ًتعالىَ ً :
ْ
ِب ُك ْم َرح ً
ف ِب ْاألَ ْن ِ
ِ
س ِب َّ
َن َّ
الن ْف ِ
الس ِّن
ييا أ َّ
الس َّن ِب ِّ
ف َو ْاألُ ُذ َن ِب ْاألُ ُذ ِن َو ِّ
س َوا ْل َع ْي َن ِبا ْل َع ْي ِن َو ْاألَ ْن َ
ف َ
الن ْف َ
وا ْلجر ِ
َّق ِب ِو فَ ُي َو َكفَّ َارةٌ لَ ُو َو َم ْن لَ ْم َي ْح ُك ْم ِب َما أَ ْن َز َل المَّ ُو فَأُولَ ِئ َك
صد َ
َ ُُ َ
اص فَ َم ْن تَ َ
ص ٌ
وح ق َ
(ْ)
َّ
آنيةًتنصًعمىًحفظًالنفسًالبشريةً،فبلًيجكزًإزىاؽً
ون) ًً،فاآلياتًالقر
ُى ُم الظَّالِ ُم َ
أمًنفسًلمتَّ
َّ
ًفيياًنقصاًأكًضعفناًأكًأعاقةً.
خمصًمنياًبحجةًأف
ن

ًالنبكية َّ
كاذا ًانتقمنا ًإلى ًالسُّنة َّ
ًالشريفةً ،فإ َّف ًاألحاديث ًالصَّحيحة ًالتي ًتيحذرً
َّ
ىاؽًالنفسًالمعصكمةًألنياًمفًالمكبقاتًكأكبرًالكبائرً،
كتينذرًمفًاقتراؼًجريمةًإز
ً
ًالنبً ِّي ًَّ َّ ً -
َّ
ًع ٍن ًوي ً -ىع ٍف َّ
اؿً:
ًك ىسمَّ ىـ ًً -قى ى
فع ٍف ًأىبًي ي
ًى ىرٍي ىرةى ً ً -ىرض ىي ًالموي ى
ى
ى
صمى ًالموي ًعميو ى
ُ)ً سكرةًاألنعاـً،اآليةًًُُٓ.
ِ)ً سكرةًالمائدةً،اآليةًًِّ.
ّ)ًسكرةًالنساءً،اآليةًًِٗ.

ْ)ًسكرةًالمائدةً،:اآليةًًْٓ.
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ًالشر ي ً َّ ً
ات ًًقىاليكا ًيا ًرس ى َّ ً
اجتىنًبكا ًالس ٍَّبع ًاٍلمكبًقى ً
ًكقى ٍت يؿً
ًى َّف ًقى ى
ًكالس ٍ
ًك ىما ي
« ٍ ي
ى ىي
اؿ ِّ ٍ
ى ي
ِّح ير ى
ؾ ًبالمو ى
كؿ ًالمو ى
(ُ)
َّ
الن ٍفسً. ».....
ً
ٕ -حقيم في التَّعمم والتَّعميم:
مفًحقكؽًذكمًاالحتياجاتًالخاصةً،التيًجاءتًفيًالقرآفًالكريـًحؽًالتَّعمـً
كالتَّعميـًً،فأكؿًماًنزؿًمفًالقرآفًالكريـًقكلوًتعالى(ً:اق َأْ
ق (ٔ)
اسِم َرِّب َك الَِّذي َخمَ َ
ْر ِب ْ
ُّك ْاألَ ْك َرم (ٖ) الَِّذي َعمَّم ِبا ْل َقمَِم (ٗ) َعمَّم ِْ
ق ِْ
ان ِم ْن َعمَ ٍ
ق (ٕ) اق َأْ
ان
ْر َو َرب َ
َخمَ َ
س َ
س َ
اإل ْن َ
اإل ْن َ
َ
َ
ُ
َما لَ ْم َي ْعمَ ْم (٘) (ِ) ًً،فالعمـًفيًالتَّصكرًالقرآنيً،لـًيقتصرًعمىًمجاؿًمعيفً،كانماً
اتسعًباتساعًآفاؽًالككفًالمختمفةً،كحؽًذكمًاالحتياجاتًالخاصةًفيًالتعمـًأ ِّ
يكدًفيً
القرآفًالكريـًًً.
فعف ً
ً{ع ىب ىس ًكتىكلَّى} ًفي ًبف ًأ ِّيـ ًم ٍكتي و
ت ًأىتىىً
كـ ٍ
ىع ىمى ًقىالى ٍ
ًاأل ٍ
ًعائ ىشةى ًقالت ًأنزلت :ى
ىٍ ى
ى
ى ى
َّ
النبً َّي ًَّ َّ ً -
ًك ًع ٍن ىد َّ
َّ
ًالنبً ِّيً
ًيا ً ىنبً َّي ًالمَّ ًو ًأ ٍىرًش ٍدنًيًقىالى ٍ
ًيقيك يؿ ى
ًعميوًك ىسمىًـ ًً -فى ىج ىع ىؿ ى
صمىًالموي
ى
ت ى
ى
ً
ً
ً
ً
يَّ َّ ًً-
َّ
َّ َّ
يفًفى ىج ىع ىؿ َّ
ًك ىسمَّ ىـً
ًالنبً ًُّ
ًريج هؿًم ٍف ي
صمىًالموي
ًعظى ىماءًاٍل يم ٍش ًرك ى
ى
ى
ًعميوًك ىسم ىـ ى
صمىًالمويًعميو ى
ى
َّ
َّ
َّ
ىًاآل ىخ ًر ًفىقىا ىؿ َّ
ً"ياًفي ىبل يف ًأىتىىرلً
صمىًالم ًوي ً
ًعمى ٍ
عميوًك ىسم ىـ ى
ًكيي ٍقبً يؿ ى
ض ى
 ً يي ٍع ًر يًالنبً ُّي ً ً -ى
ى
ًع ٍنوي ى
ًكتىىكلَّى}(ّ)ً.كفيًىذاًالمكقؼًكافًابفًأـًمكتكـً
بً ىماًأىقيك يؿًبأساًفيقكؿًالًفنز
ى
لت{ً:ع ىب ىس ى
يصاًعمىًالتَّ
عمـًمفًر يسكؿًا﵀ًً -صمىًا﵀ًعميوًكسمـًً -ليزكيًنفسو؛ًكلذاًقاؿً
حر ن
ى
اس ً
ًالن ً
ًفي ًإببلغ ًالعمـ ًبيف ً
ًشريفيـً
ًبيف ًَّ
ابف ًكثير«ً :ىذه ًالسُّكرةي ًتكصي ًبالمساكاة ى
كضعيفيـ»ً(ْ)ًً.
ُ)ًًًأخرجػػوًالبخػػارمًفػػيًصػػحيحوًكتػػابًالكصػػاياً-بػػابًقػػكؿًا﵀ًتعػػالى{ً:إفًالػػذيفًيػػأكمكفًأم ػكاؿًاليتػػامىً
ظمماً،إنمػاًيػأكمكفًفػيًبطػكنيـًنػاراًكسيصػمكفًسػعيرا}ً:النسػاءًَُ/ْ(ً]ًَُ:حًرقػـًِٕٔٔ)ً،كمسػمـً

فيًصحيحوًكتابًاإليمافً-بابًبيافًالكبائرًكأكبرىاً(ٖٗ)(ُْٓ)ً

ِ)ًًًسكرةًالعمؽً،:اآلياتًًُ.ٓ-

ّ)ًًًأخرجوًالترمذمًفيً«جامعػو»ً،أبػكابًتفسػيرًالقػرآفً-بػابًكمػفًسػكرةًعػبسً(ًِّْٓ/حًرقػـًُّّّ)ً،
ُّ
ءًاإلقباؿًعمىًالضػعفاءً
كابفًحبافًفيً«صحيحو»ًكماًفيًاإلحسافًكالمفظًلوًً،ذكرًماًيستحبًلممر

حًرقـًّٓٓ)ً.
فًكافًاستعماؿًمثموًمكجكداًمنوًفيًغيرىـً(ًِ ًِْٗ/
كالقياـًبأمكرىـًكا
ن

ْ)ًًًينظرًً:تفسيرًابفًكثيرً(ًٖ.ً)ُِّ/
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فمفًحؽًذكمًاالحتياجاتًالخاصةً،أفًتيييأًليـًاألسبابًكالظُّركؼًالمناسبةً،
لكي ًينالكا ًحقيـ ًفي ًالتَّعمـًكالتَّعميـًكينالكا ًالمكانة ًالعالية ًالتي ًقاؿ ًا﵀ًعنيا... (ً :
ين أُوتُوا ا ْل ِع ْمم َدرج ٍ
ات)(ُ) ًً ،فينفعكا ًأنفسيـ ًكينفعكاً
آم ُنوا ِم ْن ُك ْم َوالَِّذ َ
َي ْرفَ ِع المَّ ُو الَِّذ َ
َ ََ
ين َ
أمتيـً،فكـًمفًاألىئًمةًكالعمماءًالذيفًنفعًا﵀ًبيـًخمقاًكثيراًىـًمفًذكمًاالحتياجاتً
ئًالككفةًالذمًكافًأعمىًكلًدًفيً
ميًمقر
الخاصةً،فمفًىؤ
ُّ
الءً:أبكًعبدًالرحمفًالسمى ي
ي
رض ًالقراءةًعمىًعثمافًكعمىًكابفًمسعكدً
كع ى
حياةًالنبيًً -صمىًا﵀ًعميوً ًكسمـً ً-ى
َّ
ىـً،كحدثًعفًعمرًكعثمافًرضيًا﵀ًعنيماً.كأخذًعنوًالقراءةً
رضيًا﵀ًعنيـًكغير
ُّ
اًخمؽًكثيرًمنيـًعاصـًبفًأبيًالنجكدً،كيحيىًبفًكثابً،كعطاءًبفًالسَّائبً،
رض
ىع ى
ً(ِ)
كعبدا﵀ًبفًعيسىًبفًأبيًليمىً،ك َّ
الشعبيًً،كالحسفًكالحسيفًً-رضيًا﵀ًعنيماً ً
ُّ
الرئيسًاألسبؽًلجامعةًاألزىرً-فيً
كلقدًأجادًاألستاذًالدكتكرًإبراىيـًاليدىدًَّ -
َّ
ىرًالشريؼًبعنكافً«ً يبناةًالتراثًمفًذكمًاالحتياجاتًالخاصة»ً
مقاالتوًفيًمجمةًاألز
ًالمحدثً ،كابف ًسيده ًالمغكم ًً ،ك َّ
ِّ
ًكغيرىـ ًً،
الزمخشرم ًالمفسر ً
تكمـ ًفييا ًعف ًالتِّرمذم
َّ
رحميـًا﵀ًجميعاً.
يخًحسيفًالمرصفيً-
كمفًالمعاصر
يفًالش ي
ن
ً

ًٖ -حقيم في العمل وتحمل المسؤولية :
َّ
ًً َّ
قةًبيفًأحدًمفًالناسً
إف ًالحؽًفيًالعمؿًكتحمؿًالمسؤكليةًكاممةًدكفًتفر
ًأيضا ًمف ًحقكؽ ًذكم ًاالحتياجات ًالخاصةً ،فيـ ًكغيرىـ ًمف ًأفرادً
ن
كائنا ًمف ًكاف ن
المجتمعًبحاجةًإلىًتكفيرًفرصًعمؿًليـً،فبلًبدًأفًيككفًليـًدكرًفيًبناءًىذاً
المجتمعًكاعمارهً،كىـًأصحابًطاقاتًكامكاناتًفبلًبدًأفًتستثمرًبماًيعكدًبالنَّفعً
أف ًا﵀ًعزًكجؿًدعاًالجميعًلمعمؿًاألخركمًك ُّ
كالخيرًعمييـًكعمىًغيرىـً،ك َّ
الدنيكمً،
ُّون إلى َعالِِم
ستَُرد َ
سولُ ُو َوا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
(وُق ِل ْ
ون َو َ
س َي َرى المَّ ُو َع َممَ ُك ْم َو َر ُ
اع َممُوا فَ َ
قاؿًتعإلىَ ً:
ا ْل َغ ْي ِب َو َّ
ون)ً(ّ)ًًًً.
الش َي َ
اد ِة فَ ُي َن ِّب ُئ ُك ْم ِب َما ُك ْنتُ ْم تَ ْع َممُ َ
ُ)ًسكرةًالمجادلةً،اآليةًُُ.

ِ)ًينظر«ً:معرفةًالقراءًالكبار»ً َّ
لمذىبيً(ًُ.)ّٓ/
ّ)ًسكرةًالتكبةً،اآليةًًَُٓ.
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فالقرآفًالكريـًيحثًعمىًالعمؿًكالجدًكاالجتيادً،فالذمًيعمؿًينفعًنفسوًكينفعً
غيرهً،كذككًاالحتياجاتًالخاصةًينتفعكفًبالعمؿًمفًعدةًنكاحيً،منياًمؿءًفراغيـً
بما ًىك ًنافع ًكمفيدً ،كمنيا ًالمحافظة ًعمى ًصحة ًأبدانيـ ًفترؾ ًالحركة ًيضمرً
العضبلت ًكيضعؼ ًاألبدافً ،كمنيا ًالمحافظة ًعمى ًصحة ًنفكسيـ ًفبخركجيـ ًلمعمؿً
يعيشكف ًأجكاء ًمختمفة ًبعيدة ًعف ًجك ًاإلصابةً ،كما ًأنيـ ًبالعمؿ ًينتجكف ًكيكسبكفً
فبذلؾًلغيرىـًالًيحتاجكفً،فذككًاالحتياجاتًالخاصةًالًيمنعيـًماًأصابيـًمفًالعمؿً
َّ
ادةًً،كقدًحرصًالنبيًصمىًا﵀ًعميوًكسمـًعمىًدمجًأصحابً
فيـًأصحابًىمةًكار
االحتياجاتًالخاصةًفيًمجتمعيـًفقدًكلىًالرسكؿًصمىًا﵀ًعميوًكسمـًابفًأـًمكتكـً
َّ
عمىًالمدينةًعندماًخرجًإلحدلًغزكاتوًً،قاؿًابفًعباسًً-رضيًا﵀ًعنوً«ًً:-أ َّ
ىفً
ً
كـ ًعمىى ًالص ى ً
النبً َّي ًصمَّى ًا﵀ ًعميو َّ
َّ
ىم ًرً
ًاستى ٍخمى ى
ؼ ٍ
ًم ٍكتي و ى
ًك ىسم ىـٍ ً :
ى
ًك ىغ ٍي ًرىىا ًم ٍف ًأ ى
ًاب ىف ًأ ِّيـ ى
ي
َّبلة ى
ى
اٍل ىمًد ىين ًًة»(ُ) ً ًًً،كأمًعمؿًأعظـًمفًىذاًالعمؿًاإلدارمً،فابفًأـًمكتكـًاألعمىًنائباً
ىلر يسكؿًا﵀ًً-صمىًا﵀ًعميوًكسمـً.
ٗ -حقيم في َّ
الزواج واإلنجاب :
َّ
مفًحقكؽًذكمًاالحتياجاتًالخاصةًايضاً،حقيـًفيًالزكاجًكاإلنجابًإفً
ً
كانكاًمييئيفًكمؤىميفًلذلؾً،فقدًيككنكفًأحكجًلذلؾًمفًغيرىـً،فبزكاجيـًيجدكفًمفً
يقؼًإلىًجانبيـً،كيعينيـًفيًبعضًحكائجيـًكيؤازرىـًكيساندىـ.
ًقاؿًتعالىِ ً:
ين ِم ْن ِع َب ِاد ُك ْم َوِا َم ِائ ُك ْم إِن َي ُكوُنوا
امى ِمن ُك ْم َو َّ
الصالِ ِح َ
َ
(وأَنك ُحوا ْاأل ََي َ
(ِ)
ِ
ِ
ِ
َّ
عميم (ٕٖ)) ًً،قاؿًالطبرم«ً:يقكؿًتعالىً
اء ُي ْغ ِن ِي ُم المَّ ُو ِمن فَ ْ
فُقَ َر َ
ضمو َوالم ُو َواسعٌ ٌ
ًكزكجكا ًأييا ًالمؤمنكف ًمف ًال ًزكج ًلوً ،مف ًأحرار ًرجالكـ ًكنسائكـً ،كمف ًأىؿً
ذكرهٌ :
الصبلح ًمف ًعبيدكـ ًكمماليككـ»(ّ) ًً ،فمـ ًيفرؽ ًالخطاب ًاإلليي ً ًفي ًأمره ً ًبتزكيجً
َّ
ىـًمفًأىؿًالعافيةً،كلنعمـًبأف ًالحؽً
األيامىًبيفًذكمًاالحتياجاتًالخاصةًأكًغير
َّ
فيًالزكاجًمكفكؿًلكؿًأحدًامتمؾًاالستطاعةًالماليةًفيًاالنفاؽًكاالستطاعةًفيًالقياـً
ًالسكاءً ،كىكذا ًنزؿ ًالقرآفً ،رحمة ًلذكمً
ًلمرجؿ ًكالمرآة ًعمى َّ
بالكاجبات ًال َّزكجية َّ
ُ)ًًأخرجوًالضِّياءًالمقدسيًفيًاألحاديثًالمختارةً(ًُُِِْ/حًرقـًَِْ)ً.
ِ)ًسكرةًالنكرً،اآليةًًًِّ.

ّ)ًًينظرًً:تفسيرًالطبرمً(ًُٕ)ِْٕ/طًدارًىجرًً.
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ًنفسياً ،كيخفؼ ًعنيـً ،كينقذىـ ًمف ًأخطرً
االحتياجات ًالخاصةً ،يكاسييـً ،كيساندىـ ن
َّ
اضًالنفسيةًالتيًتصيبيـًً،جراءًعزلتيـًأكًفصميـًعفًالحياةًاالجتماعيةًً.
األمر
كبعكسًماًفعمتًاألمـًالجاىميةً،فمقدًأحؿًاإلسبلـًلذكمًاالحتياجاتًالخاصةً
الزكاجً،فيـًأصحابًقمكبًمرىفةً،كمشاعرًجياشةً،كأحاسيسًنبيمةً،فأقرًليـًالحؽً
فيًالزكاجً،ماًدامكاًقادريفً،كجعؿًليـًحقكقناً،كعمييـًكاجباتً،كلـًيستغؿًالمسممكفً
ضعؼ ًذكم ًاالحتياجاتً ،فمـ ًيأكمكا ًليـ ًحقناً ،كلـ ًيمنعكا ًعنيـ ًماالنً ،فعف ًعمر ًبفً
ٍ
س َيا َفمَ َيا
ص فَ َم َّ
ام َأرَةً َوِب َيا ُج ُن ٌ
ام أ َْو َب َر ٌ
ُّما َر ُجل تََزَّو َج ْ
الخطابًأنوًقاؿً "ً:أَي َ
ون أ َْو ُج َذ ٌ
(ُ)ً
ص َداقُيا َك ِ
ام ًالً"..
َ َ
٘ -حقيم في الميراث:

مفًحقكؽًذكمًاالحتياجاتًالخاصةًالكفايةًالمعيشيةًً،كحفظًأمكاليـًفبتمكيفً
ذكم ًاالحتياجات ًالخاصة ًمف ًحؽ ًالكسب ًكالتصرؼً ،يصيركف ًفاعمىف ًكمنتجيفً
كلجيدىـًكأكقاتيـًمستثمريفًكبأمكاليـًمنتفعيفً،كبيذاًالًيككنكفًعالةًعمىًاآلخريف؛ً
ألنيـ ًينالكف ًحؽ ًالتممؾ ًلمماؿ ًبكؿ ًطرقو ًسكاء ًمف ًناحية ًالعمؿ ًأك ًمف ًالميراثً
الشرعيًكغيرىـً.
فإف ًمف ًحقكؽ ًذكم ًاالحتياجات ًالخاصة ًحؽ ًالتممؾ ًبالطرؽ ًالمشركعة ًكماً
لغيرىـً ،كالتممؾ ًبالكسب ًأك ًاليبات ًأك ًاألعطيات ًأك ًالتممؾ ًبالميراثً ،قاؿ ًتعالىً:
صيب ِّم َّما ا ْكتَسبوا ولِ ِّمن ِ ِ
(  ...لِّ ِّمرج ِ ِ
س ْب َن ًً.)ِ( ) ...
ساء َنص ٌ
ال َن ٌ
َ
يب ِّم َّما ا ْكتَ َ
َُ َ َ

ُ)ًًأخرجوًمالؾًفيًالمكطأً(ًِ.)ِٓٔ/
ِ)ًسكرةًالنساءً،اآليةًًِّ.
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قاؿًالقرطبي"ً:كانتًالكراثةًفيًالجاىميةًبالرجكليةًكالقكةً،ككانكاًيكرثكفًالرجاؿً
ًعز َّ
ىبطؿًا﵀ي َّ
ًكجؿًذلؾًبيذهًاآلية"ً(ُ)ً.
دكفًالنساءً،فأ ى
فالرجاؿًك ِّ
النساءًليـًحؽًفيًالميراثًسكاءًكانكاًمفًذكمًاالحتياجاتًالخاصةً
ِّ
ون ولِ ِّمنس ِ
أك ًمف ًغيرىـً ،قاؿ ًتعالى(ً :لِّ ِّمرج ِ ِ
يب ِّم َّما تََر َك ا ْل َوالِ َد ِ
اء
ال َنص ٌ
َ
ان َو ْاألَق َْرُب َ َ َ
(ِ)
ِ
ِ
ان و ْاألَقْرب َ ِ
ِ
ِ
وضا (ً. ً))ٚ
يبا َّم ْف ُر ً
ون م َّما َق َّل م ْن ُو أ َْو َكثَُر َنص ً
ب ِّم َّما تََر َك ا ْل َوال َد ِ َ َ ُ
َنصي ٌ

قاؿ ًابف ًعاشكر«ً :كانكا ًقبؿ ًاالسبلـ ًقد ًاعتادكا ًإيثار ًاألقكياء ًكاأل َّ
ىشداءً
بقاء يىـ ًعالةن ًعمى ًأ َّ
ىشدائيـ ًحتَّى ًيككنكا ًفي ًمقادت ًيـً،
باألىمكاؿً ،كحرماف ًالضُّعفاءً ،كًا ى
ً
يكلئؾًلضعفيـًيصبركفًعمىًالحرمافًًً،كيقنعكفًبالعيشًفيًظبلؿًأىقاربيـً،
فكافًأ
(ّ)
ًألىنيـًإًفًنازعكىـًطردكىـًكحرمكىـً،فصاركاًعالةنًعمىًالناس» ًً.
َّ
مماًسبؽًنجدًأف ًالقرآفًالكريـًأبطؿًتمؾًالعاداتًالجاىميةًالمجحفةًفيًحؽً
الضعفاءً،فأنصفيـًككرثيـًكممكيـً،فالتَّممؾًحؽًمفًحقكؽًذكمًاالحتياجاتًالخاصةً
كالكسبًكالتَّصرؼًكالميراث؛ًليمبكاًمطالبيـًكيحققكاًماًيريدكفًفيًمعيشتيـً.
-ٙ

الرعاية الطِّبية:
حقيم في ِّ

إفًذكمًاالحتياجاتًالخاصةًمتساككفًمعًغيرىـًفيًالحقكؽًكالكاجباتًكمنياً
الرعايةًالطبيةً،بؿًنجدًأفًتكفيرًالرعايةًالطبيةًليـًآكدًمفًغيرىـًلحاجتيـًالماسةً
إلىًمراعاةًالجانبًالنفسيًمعًالجانبًالطبيً،كقدًأشارًالقرآفًالكريـًإشاراتًصريحةً
َّ
إلىًماًييـًالناسًمفًعمـًالطبًكترؾًليـًمجاؿًالبحثًفيماًعداًذلؾً؛ًكلذاًجاءتً

ًالصحة ًالعامة ًكالبعد ًعف ًاألسبابً
بعض ًاآليات ًالقرآنية ًداعية ًإلى ًالمحافظة ًعمى ِّ
الجالبة ًلممرضً ،كفي ًىذا ًبياف ًلممسمميف َّ
ًأف ًتحصيؿ ًعمـ ًالطِّب ًكاستعماؿ ًالعقؿً
اإلنساني ُّ
ًلمنبكغ ًفيو ًفرض ًكفاية ًعمى ًالمسمميف ًحتى ًيعيش ًالمجتمع ًمكفكنال ًبرعايةً
صحيةًتحفظًلمصَّحيحًصحتوًً،كتردًعمىًالمريضًعافيتوًً،ككردتًأحاديثًنبكيةً
شريفة ًفي ًدعكة َّ
ًالناس ًإلى ًالتَّداكم ًكاستشارة ًاألطباء ًكاألمر ًبالعبلج ًفاإلنساف ًىكً
ُ)ًتفسيرًالقرطبيًً:الجامعًألحكاـًالقرآفً(ًٓ)ٕٗ/
ِ)ًسكرةًالنساءً،اآليةًًٕ.

ّ)ًينظرً«ً:التَّحريرًكالتَّنكير»ًلمطاىرًابفًعاشكرً(ًْ.)ّٕ/
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َّ
ًمقكماتً
ًمتطمبات ًاإلنساف ًكأىـ ي
ىدؼ ًالتنمية ًكما ًأنو ًكسيمتيا ًكالصِّحة ًىي ًأكؿ ي
الحياةً،كمفًيمعفًالنظرًفيًالقرآفًالكريـًكاألحاديثًالنبكيةًالشريفةًيجدًماًالًحصرً
ىف ًام أرىةنً ىكاف ً
تًالخاصةًفع ٍف ًأ ىىن و
ًفيً
لوًمفًاأليسسًالصِّحيةًلرعايةًذكمًاالحتياجا
ى
ى
سً،أ َّ ٍ ى
كؿ ً
ًا﵀ ًإً َّف ًلً
ًانظي ًرمًأىمًَّ
اجةنً،فىقى ى
ى
اًر يس ى
اؿ «ً:ىياًأ َّيـ ًفي ىبل وف ٍ
ىع ٍقمًيىاً ىش ٍي هءً،فىقىالى ٍ
ًح ى
يًإليؾ ى
ت ى
ً:ي ى
ت ً
ً
ً
ً
ِّ ً ً ً
ضًالطُّير ً
يًب ٍع ً
ًم ٍفً
اجتى ًً
ً،حًتَّىًفى ىرىغ ٍ
ؽ ى
ًم ىعيىاًف ى
ًح ى
ً،حتَّىًأى ٍقض ىيًلىؾ ى
الس ىكؾًش ٍئت ى
ؾ»ًفى ىخ ىبل ى
اجتًيىاًً(ُ)ً.
ىح ى
فمننظرًإلىًالرعايةًالنَّفسيةًمفًالرسكؿًالكريـًصمىًا﵀ًعميوًكسمـًبيذهًالمرآةً
ِّ
بتمبيةًطمبياًحتىًفرغتًمفًحاجتياًقاؿًالنككم«ً:بركزهًصمىًا﵀ًعميوًكسمـًلمناسً
كقربً ًو ًمنيـً ،ليصؿ ًأىىؿ ًالحقكؽ ًإلى ًحقكقيـً ،كيرشد ًمسترشدىـ ًليشاىدكا ًأىفعالوً،
كحركاتوًفيقتدلًبياً،كىكذاًينبغيًلكالةًاأليمكرً،كفيياًصبرهًً-صمىًا﵀ًعميوًكسمـً-
اض ًعوً
ًم ٍف ًسأىلو ًحاجةنً ،كبياف ًتك ي
عمى ًالمشقة ًفي ًنفسو ًلمصمحة ًالمسمميفً ،كًاجابتو ى
بكقكفوًمعًالم أرىةًالضعيفة»ًً(ِ)ً.

فمف ًحؽ ًذكم ًاالحتياجات ًالخاصة ًفي ًالحرية ًكالتعبيرً ،كاالستماع ًلمطالبيـً
كماًفعؿًالرسكؿًً-صمىًا﵀ًعميوًكسمـًً-كاستمعًلممرأةًالتيًفيًعقمياًشيءً.

ثانيا :تأىيل ذوى الحتياجات الخاصة لتحقيق التنمية البشرية:
يقصدًبتأىيؿًذكلًاالحتياجاتًالخاصةًإكسابيـًمختمؼًالمعارؼًكاالتجاىاتً
كالقيـًكالمياراتًالتيًتؤىميـًلممشاركةًاإليجابية ًالفعالةًفيًبرامجًالتنميةًالبشريةًكفقاًً
إلمكانياتيـًكقدراتيـًإضافةًإلىًتغييرًثقافةًالمجتمعًنحكًالمعاقيفًكاإلعاقةًمفًثقافةً
.
التيميشًإلىًثقافةًالتمكيف
كتستندًفمسفةًتأىيؿًذكلًاالحتياجاتًالخاصةًإلىًأىميةًدمجيـًفىًالمجتمعً
عفًطريؽًاإلفادةًمفًجميعًالمكاردًالبشريةًكالماديةًكذلؾًمفًخبلؿًماًيمىًًً:

ُ)ًًأخرجػػوًمسػػمـًفػػيًص.)ّٖ-ِٖ/حيحػػوً،كتػػابًالفضػػائؿًً-بػػابًقػػربًالنبػػيًعميػػوًالسػػبلـًمػػفًالن ػػاسً

كتبركيـًبوً(ِِّٔ)(ٕٔ)ً.

ِ)ًًينظرًً:شرحًالنككمًعمىًمسمـً(ًُٓ
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تعديؿًاتجاىاتًالمجتمعًنحكًذكلًاالحتياجاتًالخاصةًً،مفًخبلؿًاإلعبلـً
المرئى ًكالمسمكع ًلتحسيف ًالصكرة ًالذىنية ًعنيـ ًباعتبارىـ ًأفراد ًال ًينقصيـً
الميارةًكلكفًينقصيـًتكفيرًاإلمكانياتً.
دمج ًذكل ًاالحتياجات ًالخاصة ًفى ًالبرامج ًالتنمكية ًمع ًاإلفادة ًمف ًالمراكزً
المتخصصةًفيًإشراكيـًبمختمؼًاألنشطةًالتىًينظمياًالمجتمعً.
االستفادةًمفًإمكانياتًذكلًاالحتياجاتًالخاصةًفيًبرامجًالتأىيؿًالتىًتقدمياً
المؤسساتًالمعنيةًليـ.
تكفير ًكافة ًأشكاؿ ًالمساندة ًاالجتماعية ًك ًالخدمات ًالصحية ًألسر ًذكمً
االحتياجات ًالخاصة ًلخفض ًمستكيات ًالضغكط ًالنفسية ًالكاقعة ًعمى ًىذهً
األسر.

كتختمؼًتاىيؿًذكلًاالحتياجاتًالخاصةًحسسبًالفركؽًالفرديةًً،كالتىًعمىً
ً
أساسياًيتـًتصميـًالبرامجًكالخططًالمناسبةًإلشباعًاحتياجاتيـًمفًخبلؿًالمجاالتً
التاليةًً:
ٔ -التأىيل الجتماعى
تعتبرًعمميةًتثقيؼًكتكعيةًالمجتمعًبفئةًذكمًاالحتياجاتًالخاصةًكمتطمباتً
دمجيـ ًفي ًالمجتمع ًمف ًالميمات ًالتي ًتسعي ًلتحقيقيا ًالمؤسسات ًالعاممة ًفي ًىذاً
المجاؿ مف ًخبلؿ ًإعطائيـ ًالفرص ًلبلندماج ًفي ًمختمؼ ًانشطة ًكفعاليات ًالمجتمعً
التنمكية ًكتسييؿ ًميمتيـ ًفي ًأف ًيككنكا ًأعضاء ًفاعميف ًكيضمف ًليـ ًحؽ ًالعمؿً
باستقئلليةًكحريةًالتنقؿًكالتمتع بكؿًماًىكًمتاحًفيًالمجتمعًمفًخدماتً.
كماًتشمؿًخدماتًالتأىيؿًاالجتماعىًخدماتًاإلرشادًاألسرلًألًإشراؾًكؿً
مف ًالكالديف ًفى ًعممية ًاإلرشاد ًكتكفير ًالدعـ ًكالفيـ ًلمكاجية ًالمشاكؿ ًالمتكقعة ًً،
كتشمؿ ًكذلؾ ًتقديـ ًالنصح ًلمكالديف ًبشأف ًخدمات ًالبيئة ًالتى ًيحتاج ًليا ًالطفؿ ًمفً
ذكلًاالحتياجاتًالخاصةًكمدلًتقدموً،كماًيستيدؼًالتأىيؿًالمجتمعىًالعمؿًعمىً
تخفيؼ ًكخفض ًاألعباء ًاالجتماعية ًكاالقتصادية ًً ،كالعمؿ ًعمى ًتسييؿ ًدمجو ًفىً
المجتمعًكالمحيطًالذلًيعيشًفيوًً.
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كمف ًالضركرة ًتكجيو ًالرأل ًالعاـ ًمف ًخبلؿ ًكسائؿ ًاإلعبلـ ًإلى ًأىمية ًذكلً
اال حتياجاتًالخاصةًكضركرةًرعايتيـًً،حيثًإفًرعايتيـًتجنبًالمجتمعًأعباءًكثيرةً
في ًالمستقبؿ ًً ،ألف ًتركيـ ًدكف ًرعاية ًسيؤدل ًإلى ًتحكليـ ًإلى ًفئات ًتعكؽ ًتحقيؽً
أىداؼًالتنميةًالبشرية؛ًلذاًيجبًأفًتتبنىًالدكؿًسياسةًإعبلميةًتكعكيةًلنشرًثقافةً
احتراـًذكلًاالحتياجاتًالخاصةًفىًالمجتمعًً،كالتعريؼًبحقكقيـًً،كتغييرًالصكرةً
النمطيةًعنيـًًً.
كمفًالضركرمًً -أيضاًًً -أفًتمتزـًالدكؿًفىًالمجتمعاتًاإلسبلميةًبتكفيرً
اإلمكانياتًالتىًمفًشأنياًمساعدةًذكلًاالحتياجاتًالخاصةًفىًحياتيـًاليكميةًمثؿً
مترجمى ًاإلشارات ًً ،ككتابة ًبرايؿ ًفى ًاألجيزة ًكالمنشأت ًالحك ًكمية ًمع ًضركرة ًإزالةً
الحكاجز ًكالعكائؽ ًالبيئية ًالمادية ًكالمعمكماتية ًكالسمككية ًلتكفير ًبيئة ًميسرة ًلذكلً
اإلعاقةًتساعدىـًعمىًالدمجًبالمجتمع.
ٕ -التأىيل األكاديمى
يي ىعد ًالتعميـ ًمف ًأىـ ًأساليب ًالتأىيؿ ًإذ ًتعتمد ًعممية ًالتعميـ ًكرعاية ًذكمً
االحتياجاتًالخاصةًًبصكرةًأساسيةًعمىًماًيعرؼً"ًبالخطةًالتربكيةًالتعميمية؛ لذاً
يعدً ًالتأىيؿًاألكاديميًإستراتيجيةًتربكيةًبديمةًتأخذًبياًمعظـًبمدافًالعالـًاإلسبلميً
لفيـ ًأكضاع ًذكم ًاالحتياجات ًالخاصة ًك ًقبكليـ ًكمراعاة ًاحتياجاتيـ ًالمتنكعة ًفيً
المؤسسات ًالتعميمية ًكمجتمعنا ً ًبيدؼ ًالتمكيف ًاالجتماعي ًليـ ًً ،كيعزز ًدمج ًذكلً
اإلعاقةًفىًالمدارسًالعامةًمفًاستكماؿًجميعًاألطفاؿًالتعميـًاألساسىًً،كيساىـًفىً
إزالةًالتمييزًضدىـًً،كلوًمردكدًذكًفعاليةًً،كيتطمبًدمجًاألطفاؿًذكلًاإلعاقةًفىً
التعميـًًإحداثًتغييراتًفىًالنظـًكفىًالمدارسًً،كيعتمدًنجاحًنظـًالتربيةًالشاممةً
(التعميـ ًالدمجى) ًاعتمادان ًكبي انر ًعمى ًالتزاـ ًالدكؿ ًباعتماد ًالتشريعات ًالبلزمة ًلتحقيؽً
ذلؾًً،كتقديـًتكجياتًسياسيةًكاضحةًً،كاعدادًخططًعمؿًكطنيةًً،كانشاءًالبنيةً
التحتيةًالمناسبةًً،كتكفيرًالقدراتًالخاصةًبالتنفيذًً،معًاالستفادةًمفًالتمكيؿًالطكيؿً
األمدًً،كلضمافًحصكؿًاألطفاؿًذكلًاإلعاقةًعمىًنفسًمستكلًنظرائيـًمفًالتعميـً
األمرًالذلًيتطمبًزيادةًالتمكيؿًً.
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إفًإيجادًبيئةًتعميميةًشاممةًكحاضنةًلذكلًاالحتياجاتًالخاصةًسكؼًيساعدً
جميعًاألطفاؿًعمىًالتعمـًكتحقيؽًإمكاناتيـًً،كتحتاجًالنظـًالتربكيةًكالتعميميةًإلىً
اعتمادًالمزيدًمفًاألساليبًالتىًتركزًعمىًالمتمقىًً،معًتغييرًالمناىجًالدراسيةًً،
كطرؽًكمكادًالتدريسًً،كنظـًالتقييـًكاالمتحاناتً.
إفًالتدريبًالمناسبًلممعمميفًبصفةًعامةًيمكنوًبناءًالثقةًبالمعمـًً،كتحسيفً
مياراتو ًكقدراتو ًعمى ًتعميـ ًاألطفاؿ ًذكل ًاإلعاقة ًً ،كيجب ًأف ًتدخؿ ًمبادلء ًدمجً
ىؤالءًاألطفاؿًفىًالمدارسًضمفًنطاؽًبرامجًتدريبًالمعمميفًً،كأفًتترافؽًمعًسائرً
المبادرات ًالتى ًتكفر ًالفرص ًليـ ًلمتشارؾ ًفى ًالخبرات ًكالتجارب ًالخاصة ًبأساليبً
ً.
التربيةًالشاممةً(ًالتعميـًالدمجىً)
ٖ -التأىيل الميني
التأىيؿ ًالميني ًىك ًتمؾ ًالعممية ًالمستمرة ًكالمنسقة ًالتى ًتشتمؿ ًعمى ًتقديـً
الخدماتًالمينيةًمثؿًالتكجيوًكالتدريبًالمعدًبقصدًتمكيفًالشخصًذكلًاإلعاقةًمفً
تأميف ًعمؿ ًمعيف ًكاالستمرار ًفيو ً ًمف ًخبلؿ ًاتخاذاإلجراءات ًالمتعمقة ًلتعميـً
االشخاص ً ًذكم ًاإلعاقة ً(جسميان ًأك ًحسيان ًأك ًعقميان) ًعمى ًأنسب ًالميف ًلقدراتيـً
المتبقيةًبعدًاإلعاقةًكالعجزًكتكظيفيـً،كذلؾًلتحقيؽًاألىداؼًاإلنسانيةًكاالجتماعيةً
كاالقتصادية ًكتحكيميـ ًإلى ًأفراد ًمنتجيف ًقادريف ًعمى ًالتفاعؿ ًكالتكيؼ ًفي ًالمجتمعً
تكيفان ًاجتماعيان ًيتيح ًليـ ًاالندماج ًكالمشاركة ًكتأكيد ًالذات ًفي ًمحيطيـ ًاألسرمً
كاالجتماعيًً.
ً
اآلليات التي تساعد عمى تأىيل ذوى اإلعاقة مينيا:
 التشريعات والقوانينً :فعندما ًيمزـ ًالقانكف ًأصحاب ًاألعماؿ ًبإجراءً
تعديبلت ًمثؿ ًإتاحة ًإجراءات ًالتكظيؼ ًً ،كاالختيار ًً ،كتكييؼ ًبيئة ًالعمؿً
كتعديؿًأكقاتًالعمؿًلتتناسبًمعًظركؼًذكلًاإلعاقةًً،كتكفيرًالتكنكلكجياً
المساعدة ًً ،كؿ ًىذا ًمف ًشأنو ًأف ًيحد ًمف ًالتمييز ًفى ًمجاؿ ًالعمؿً
كالتكظيؼًً.
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ًالتدريب المينى األساسىًً:كىكًتدريبًذكلًاإلعاقةًعمىًميفًمفًشأنياً
أفًتمغىًأكًتخفؼًإلىًأقصىًدرجةًممكنةًأثرًاإلعاقةًعمىًاإلنتاجًً،كالبدً
أف ًتككف ًىذه ًالميف ًتتسؽ ًمع ًمتطمبات ًسكؽ ًالعمؿ ًلذا ًفمف ًاألىميةً
القصكلًدراسةًكمعرفةًمتطمباتًكاحتياجاتًسكؽًالعمؿًالمحمىًلمحصكؿً
عمىًقائمةًالميفًالمحمية ًالمطمكبةًكالمياـ ًكالشركط ًالكاجب ًتكافرىا ًألداءً
كؿ ًمينة ًكظركؼ ًالعمؿ ًالتى ًتحيط ًبيا ًً ،كينبغى ًأف ًيتـ ًالتدريب ًفىً
ظركؼًمماثمةًكمشابيةًلظركؼًسكؽًالعمؿًالمفتكحًً.
التأىيل المينى المرتكز عمى األسرة والمجتمع ًً :يتـ ًمف ًخبلؿ ًدراسةً
إمكانيات ًاألسرة ًكالمجتمع ًلمشراكة ًفى ًمشركع ًإنتاجى ًيساىـ ًفيو ًذكلً
اإلعاقةًمعًأسرتوًكأفرادًمجتمعوًكذلؾًلتحسيفًمياراتوًالمينيةً.
إنشاء مراكز لمتأىيل المينيً :تختص ًبتأىيؿ ًكتدريب ًاألشخاص ًذكمً
اإلعاقة ًالجسميةً ،أك ًالحسيةً ،أك ًالعقمية ًعمى ًالميف ًالمناسبة ًلقدراتيـً
كتحكيميـًمفًطاقاتًبشريةًمعطمةًإلىًأفرادًمنتجيفًقادريفًعمىًالتفاعؿً
معًنظرائيـًمفًبقيةًأفرادًالمجتمعًكذلؾًبتدريبيـًعمىًأمًمينةًمناسبةً.
بناءًقدراتًالعامميفًفىًمجاؿًاإلعاقةًفيًالقطاعاتًالمينيةًالمختمفةً.
تشجيع ًاالستثمار ًفى ًبرامج ًكأنشطة ًمينية ًتقدـ ًخدمات ًلؤلشخاص ًذكلً
اإلعاقةً.

ْ -التأىيل السياسي:
ًًًًًًكالتأىيؿًالسياسىًلذكلًاالحتياجاتًالخاصةًىكًإزالةًالحكاجزًكتسييؿً
كاتاحة ًالفرص ًليـً ،لتطكير ًقدراتيـ ًكامكانياتيـ ًلمحصكؿ ًعمى ًحقكقيـ ًالسياسيةً
كالنيكض ًبمسئكلياتيـًكمشاركتيـ ًفى ًالتخطيطًكاتخاذ ًالقرار ًفى ًشئكنيـًكاسياماتيـً
فىًتنميةًمجتمعاتيـ؛ًًفعمىًسبيؿًالمثاؿً:أعطىًدستكرًمصرًَُِْ ًكافةًالحقكؽً
السياسية ًلذكل ًاالحتياجات ًالخاصة ًإضافة ًإلى ًذلؾ ًصدكر ًالقانكف ًرقـ ًَُ ًلسنةً
ًَُِٖ،حيثًأشارًفىًمادتوً(ُّ)ًعمىًأفً"األشخاصًذكلًاإلعاقةًيتمتعكفًبكافةً
الحقكؽ ًالسياسية ًالتى ًيتمتع ًبيا ًاآلخركف ًً ،كتتخذ ًالجيات ًالمعنية ًباإلجراءاتً
الخاصة ًبعمميات ًالترشيح ًكالتصكيت ًفى ًاالنتخابات ًكاالستفتاءات ًبجميع ًأنكاعياً،
اإلجراءاتًالكفيمةًبإتاحةًكتيسيرًمشاركةًاألشخاصًذكلًاإلعاقةًفىًىذهًالعممياتً
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بما ًفى ًذلؾ ًالحؽ ًفى ًاالستعانة ًعنو ًعند ًاالقتضاء ًبمرافقيف ًأك ًمساعديف ًيختارىـً
ىؤالءًاألشخاصً"ًكلتحقيؽًذلؾًيتطمبًاألمرًاتخاذًاإلجراءاتًالتاليةً:
 تتضافر ًالجيكد ًلدعـ ًالمرشحيف ًالمعاقيف ًكضماف ًتحقيؽ ًتكافؤ ًالفرصً
إعبلميانًأماميـًمفًخبلؿًالمجمسًالقكميًلشئكفًاإلعاقةً،كمنظماتًالمجتمعً
المدنيًً.
 تكجوًالرأمًالعاـ ًبشكؿ ًمنظـ ًكمخططً،لتغيير ًالصكرة ًالذىنيةًعفًالمرشحًً
مفًذكلًاإلعاقةًكالمساىمةًفيًتغييرًالثقافةًالمجتمعيةًالحاكمةًليذهًالصكرةً
مفًخبلؿًكسائؿًاألعبلـًالمختمفةً.
 إلزاـ ًكتشجيع ًاألحزاب ًالسياسية ًلؤلشخاص ًذكل ًاإلعاقة ًالترشح ًفىً
االنتخاباتًالبرلمانيةًكالمحميةًكالنقاباتًالمينيةًكالجمعياتًاألىميةًليككفًًليـً
دكرىـًفيًصناعةًكاتخاذًالقرار.
المراجع:
-1
-2
-3
-4

الجريدةًالرسميةً،القانكفًرقـًَُ ًلسنةًًَُِٖ،األشخاصًذكلًاإلعاقةً،
ًَُِٖ.
النشرة ًالدكرية ًلبلتحاد ًالنكعى ًلييئات ًرعاية ًالفئات ًالخاصة ًكالمعكقيفً،
العددًًْٗ،السنةًالثانيةًكالعشركفًأكتكبرًََِٗ.
كتاب ًدليؿ ًالمشكرة ًكالفحص ًلراغبي ًالزكاجً :المركز ًالدكلي ًاإلسبلميً
لمدراساتًكالبحكثًالسكانيةًجامعةًاألزىر.ًَُِٗ،
ميدل ًمحمد ًالقصاص ً"التمكيف ًاالجتماعي ًلذكل ًاالحتياجات ًالخاصةً
دراسة ًميدانية ً"ً ،المؤتمر ًالعربى ًالثانى ًعف ًاإلعاقة ًالذىنية ًبيف ًالتجنبً
كالرعايةً ،ينظمو ًمنتدل ًالتجمع ًالمعنى ًبحقكؽ ًالمعاؽً ،جامعة ًأسيكطً،
ديسمبرًََِْ.
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ً

المبحث السابع
الموجو لمطفل
موقف اإلسالم من العنف
ّ

ًتعديا ًغيرً
تشيد ًبعض ًالمجتمعات ًالعالمية ًظاىرة ًالتعدم ًعمى ًاألطفاؿ
ن
ًكقانكناً ،كال ًشؾ ًأنيا ًظاىرة ًمنكرةً
مشركعً ،كسمبيـ ًحقكقيـ ًالمكفكلة ًليـ ًشرنعا
ن
عًالحنيؼً،كمفًثـً
كمرفكضةًكغريبةًعمىًمجتمعاتناًاإلسبلميةًالمصكنةًبتعاليـ ًالشر
ٌ
كافًمفًالضركرمًكالكاجبًعميناًأفًنشيرًإلىًمكقؼًاإلسبلـًالصحيحًكالكاضحًمفً
ىذهًالظاىرةً،كتداعياتياًالسمبيةًعمىًالطفؿًكالمجتمعً،كذلؾًعمىًالنحكًاآلتيًً:

أول :اىتمام اإلسالم بالطفل:
ً

قكبات ًشرعي و
ًكمحميةه ًبع و
ًالطفؿ ًفي ًشر ً
ً
ً
َّة ًرادعةً،
يعة
ًحقكؽ
إف
ًمتنكعةه
ًاإلسبلـ ِّ
ى
َّ ي
ً
ً
ي ِّ
ًم َّ
ً
ًكم ِّبرنار ًمفً
ًكجميع
ًمقاصد ًاإلسبلـ
قد نسا ًمف
كىذه
ً
ًاألدياف ،ي
ًمقص ندا ي
ًالحقكؽ ًتيمث يؿ ى
ًُّ
ً
ً
ً
يموً،
وًجنً نين
َّةً،كحقكؽ
يم ِّبرراتًالشرائعًاإلليي
اًفيًبطفًأ ِّ
ي
ًالطفؿًفيًاإلسبلـًتبدأيًمن يذًتخمق ى
ً (ُ)
ً
ًالطفكلة.
ً
وًحتىًنيايةًمرحمة
كتصاحب
ي

ًكقد ًحكى ًالقرآف ًالكريـ ًطرفنا ًمف ًالحاؿ ًالذم ًكاف ًيعاني ًمنو ًاألطفاؿ ًقبؿً
ش َي َة إِ ْم َال ٍ
ق َن ْح ُن َن ْرُزقُ ُي ْم
(وَل تَ ْقتُمُوا أ َْوَل َد ُك ْم َخ ْ
اإلسبلـً،كمنوًماًجاءًفيًقكلوًتعالىَ ً:
(ِ)
وِايَّا ُكم إِ َّن قَ ْتمَيم َك َ ِ
ً،حيثًإفًبعضًالقبائؿًالعربيةًكانتًتقكـًبقتؿً
ً
يرا)
ان خ ْط ًئا َك ِب ً
ُْ
َ ْ
بعضًأكالدىاًبعدًالكالدةًمباشرةً،تحتًتأثيرًالفقرًكالحاجةً،دكفًرحمةًبالطفؿً،أكً
شفقةًعميوً.
َّ
أدًالبناتً،كقتميف ًأحياءً،كذلؾًبأفًتيحفرًلؤلنثىً
فقدًكافًبعضًالعربًيقكـًبك
حفرةًعميقةًكيييؿًعميياًالترابًكىيًحيةًبيديوً،لمجردًأنياًأنثىًفقطً،كىذاًالًشؾً
نعدهًعاراًعمىًجبيفًاإلنسانيةً– ً و
اً،كسدً
ـًذلؾًقطع
حتىًجاءًاإلسبلـً،كحر
كقتئذ ًً -
ٌ
ن
ٌ
ن
ُ(ًمفًكممةًفضيمةًاإلماـًاألكبرًأ.دً/أحمدًالطيبًفيً:مؤتمػ ً
ػرًق َّمػػةًاألديافًتحػػتًعن ػكاف"ً:تعزيزًك ارمػةً

الطفؿ"ًفيًالفاتيكاف.

ِ)ًًسكرةًاإلسراءً،اآليةًًُّ.
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(:وِا َذا ُب ِّ
َح ُد ُى ْم ِب ْاألُ ْنثَى ظَ َّل َو ْج ُي ُو
ش َر أ َ
كؿًالذرائعًالمفضيةًإليوً،كذلؾًفىًقكلوًتعالى َ
(ِ)
(ٔ)
ِ
َي َذ ْن ٍب قُِتمَ ْت ) ًً.
س ِئمَ ْت ِ .بأ ِّ
{وِا َذا ا ْل َم ْو ُء َ
ُم ْ
ودةُ ُ
يم}  ،وقولو تعالىَ :
س َودِّا َو ُى َو َكظ ٌ

كمف ًالتكجييات ًالنبكية ًالتي ًأمرت ًببر ًاألطفاؿً ،كحسف ًرعايتيـً ،كنيت ًعفً
ًحابً و
ص ىر َّ
يًى ىرٍي ىرةىً،أ َّ
صمَّىً
ىف ٍ
ًالنبً َّ
ًاألى ٍق ىر ى
ع ٍ
العنؼًضدىـً:ماًركمًع ٍف ًأىبً ي
ًب ىف ى
ى
ي ً ً -ى
سً،أ ٍىب ى
اح ند ً
تًك ً
ً
ً
ً
ً
اؿً
اًم ٍنيي ٍـً،فىقى ى
ًك ىسمَّ ىـًً-ييقىِّب يؿًاٍل ىح ىس ىفًفىًقى ى
اؿً:إً َّفًل ى
يًع ىش ىرةنًم ىفًاٍل ىكلىد ى
ًماًقىَّبٍم ي ى
ا﵀يًعميو ى
رسك يؿ ً
ًا﵀ًً-صمَّىًا﵀ ً
ًعميو َّ ً
ًي ٍر ىحًٍـ»ًًً)ّ(.
ًي ٍر ىح ٍـ ى
ًم ٍف ى
ًال ي
ًال ى
ى
ىي
ًك ىسم ىـ«ً:إَّنوي ى
ي
ى
ً
ً
ً
فًعم ً
يبًعفًأبيوًعفًجدهً،قاؿً:قاؿًرسكؿًا﵀ً-صميً
رك ًبفً يش ىع
كماًركمًع
ًح َّ
ؽ ً
َّ
ًكبيرنا"ً)ْ(ً.
ًصغير
اًمفًلـًي ٍر ىح ٍـ
ـ"ً:ليسًمن
ا﵀ًعميوًكسم
ناً،كيع ًر ٍ
ؼ ى
ى
ٍ
ى
اؿ ً
ًم ٍف ًرس ً
اف ًأىر ىحـ ًبًاٍل ًع ىي ً
كماًجاءًع ٍف ًأ ىىن ً
كؿً
اؿ «ً:ىم ىأ
ًمالً وؾً،قى ى
اًرٍىي ي
سٍ
ت ًأ ى
ى
ىي
ًب ًف ى
ىح نداً ىك ى ٍ ى
(ٓ)
ً
ً
ا﵀ َّ
ًك ىسمَّىًـ»ً ً.
ى
ًصمىًا﵀يًعميو ى

ًحقكؽ ًاألبناءًفيًاإلسبلـًحتىًصارًمفًبينً
ً
ُّ
َّ
ًالطفؿ ًعمىًأبيوً
ياًحؽ
ت
ي
كتعد ىد ٍ
عرضو ًلسخر ً
ً
ًاألطفاؿ ًكاستيزائًيـ ًبوً ،كحتى ًالً
ية
في ًأف
ًح ىسننا ًال ي
ًاسما ى
ًي ِّ ي ي
ى
ًيختار ًلو ن
ًيتدخ يؿ ً
ُّدًكالعدكاني ً
اءًكالتكحً
ًالنشازًإلىًاالنطك ً
ً
ًاإلسبلـ َّ
ًبنفسوً
ً،ككافًنبي
َّة
هًاالسـ
يضطر
ُّ
ي
ٌ
ي
و
ً
ً
ً
ً
ً
ًبياًأسماءً
ًاألطفاؿً،كيستبد يؿ
ؤذمًمشاعر
ً
ًاألطفاؿًالمسككنة
لتغييرًأسماء
ًبإيحاءاتًتي
ن
ى
أخرلًمشرقةنًكجميم ًةن(ٔ)ً.
كلذلؾ ًحرصت ًمدارس ًالسمكؾ ًفي ًالمجتمع ًالمسمـ ًعمى ًتقرير ًىذه ًالقضيةً
الخطيرةً،كحكلتياًلمنيجيةًسمككيةًفيًتربيةًاألطفاؿ؛ًكمفًذلؾًماًقالوًاإلماـًالغزاليً
اىرًجكىرةه ى ً
َّ ً
ًع ٍن ىد ً ً
–ًرحموًا﵀"ً:الطفؿًأىم ىانةه ً
ًع ٍفً
ً،سا ىذ ىجةه ى
ً،خاليةه ى
يسةه ى
ًنف ى
ً،كىقٍميبويًالط ي ى ٍ ى ى
ى
ًكالىًد ٍيو ى
ى
ًُ)ًًسكرةًالنحؿً،اآليةًٖٓ.

ِ)ًسكرةًالتككيرً،اآليتافًٖ.ًٗ،

ّ)ًًمتفؽًعمىوً:البخارمًرقـًًٕٗٗٓ،مسمـًُِّٖ.

ًْ)ًًسنفًالترمذمًً،أبكابًالبرًكالصمةًً،بابًماًجاءًفيًرحمةًالصبيافًً،حديثًرقـًًَُِٗ
ٓ)ًًحديثًصحيحً،أخرجوًمسمـًفيًصحيحوً،كتابً:الفضائؿً،بابً:ر ٍحمتً ًوًَّ ً-
ً
ًك ىسمَّ ىـًً-
ى
ى ى
صمىًا﵀يًعميو ى
ِّبيافًكا ٍل ًعيا ىؿًكتىك ً ً
ؾًَُٖٖ/ًْ،رقـًُِّٔ.
ض ًؿً ىذلً ى
ًكفى ٍ
الص ٍ ى ى ى ى ى ى ي
اضعو ى
ٔ(ًًمفًكممةًفضيمةًاإلماـًاألكبرًأ.دً/أحمدًالطيبًفيً:مؤتمػ ً
ػرًق َّمػػةًاألديافًتحػػتًعن ػكاف"ً:تعزيزًك ارمػةً
الطفؿ"ًفيًالفاتيكاف
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ً ً
ً
ِّ
ً ً ِّ
ص و
يك ِّؿ ى و
ًع ِّكىدً
اًن ًق ى
ًم ي
اًي ىما يؿ ًبًو ًإليوً،فىًإ ٍف ي
ًم ي
ً،ك ي ى
ً،ك ىمائ هؿ ًإلىً يكؿ ى
ً،ك يى ىك ًقىاب هؿ ًل يكؿ ى
ش ى
كرة ى
ًن ٍقش ى
ىًعميوً،كس ًع ىد ً
ًن ىشأ ً
ُّ
ًف ُّ
ًم ىعمِّوـًلىويً
اًك ٍاآل ًخ ىرًةً،كشاركوًفيًثك
يًالد ٍن ىي ىً
ًك يعمِّ ىموي ى
ىى
ابوًأبكهً،ك يكؿ ي
ى
اٍل ىخ ٍي ىر ى
ىك يم ىؤِّد وبً.

ًً ً
َّ
اف ًاٍل ًكٍزير ًفيًرقبةًالقيـً
يى ًم ىؿ ًإً ٍى ىم ى
ً،كأ ٍ
ً ىكًا ٍف ي
ً،ك ىك ى
ًك ىىمى ىؾ ى
اؿ ًاٍل ىبيىائـ ً ىشق ىي ى
ًع ِّكىد ًالش َّر ى
ًَّ
ًن ناراً
عميوً،كالك
ًكأ ٍ
ىىمًي يك ٍـ ى
ى
اليًلوً،كقدًقاؿًا﵀ًعزًكجؿً{ياًأىيُّيىاًالذ ى
يف ى
ًآمينكاًقيكاًًأى ٍنفي ىس يك ٍـ ى
اًالناس ً
جارةي}(ُ)ً.
ىكقي ي
ًكاٍلح ى
كد ىى َّ ي ى

كبعد ًأف ًتكمـ ًعف ًإحساف ًالمعاممة ًلمطفؿً ،أشار ًكيؼ ًيعامؿ ًعند ًالمخالفةً،
ً
اؿ ًم َّرةن ً
ً ً
ًاأل ٍ ً
ًب ٍع ً
ًكىالً
ض ٍ
ًخالى ى
"فىًإ ٍف ى
ًكاح ىدةن ًفىىي ٍن ىبغي ًأ ٍ
ًيتى ىغا ىف ىؿ ى
ىف ى
ؼ ًالصبي ً ىذل ىؾ ًفي ى
ًع ٍنوي ،ى
ىح ىك ى ى
ً
ً ًً
ًستٍرهً،كىال ً
ً ً
َّماً
ًي ٍ
ىح هد ى
ظ ًي ىرًلوًأنوًيتصكرًأفًيتجاسرًأ ى
ً،كىال ي
ىي ًٍيت ىؾ ى ي ى ي
ً،كىالًسي ى
ًعمىىًم ٍثمو ى
ًي ىكاشفىوي ى
ً
ً
ىًالً
ً،حتَّ ى
اًي ًف ي
ًج ىس ىارةن ى
يدهي ى
َّم ي
إً ىذ ى
اًستىىرهيًالصبيً،كاجتيدًفيًإخفائوً،فإفًإظيارً ىذل ىؾًعميو ي
ًرب ى
يي ىباليًبًاٍل يم ىكا ىشفى ًةً.

ًً
اد ًثىانًياً ،فينبغي ًأىف ًيعاتى ً
ًكييقىا يؿ ًلىويً:
ًفى ًع ٍن ىد ً ىذلً ىً
ًكيي ىعظَّ ىـ ٍ
ٍ يى ى
ًع ى ن
ؾ ًإً ٍف ى
ًاأل ٍىم ير ًفيو ،ى
ب ًس ِّار ى
ً
ى ً ً
ً ًً
ًالن ً
ًب ٍي ىف َّ
اسً،
ًيطَّمى ىع
إًي ى
ىف ًتى يع ى
ًعميؾ ًفيًم ٍث ًؿ ى
اً،كأ ٍ
ًب ٍع ىد ً ىذل ىؾ ًلم ٍث ًؿ ى
َّاؾ ًأ ٍ
ًى ىذاًفىتى ٍفتىض ىح ى
ىف ي
كد ى
ًى ىذ ى
ً
ً
ًفيً يك ِّؿ ً
اب ً
كىال ًتي ٍكثً ًر ًاٍلقىك ىؿ ً
ًعميو ًبًاٍل ًًعتى ً
ًح و
كبً
ً،كيريك ي
يفً،فىًإَّنوي ى
ًييي ي
كف ًعميو ى
ٍ
ًس ىماعي ًاٍل ىم ىبل ىمة ى
ى
ً
ً
ً
ِّخويً
ًي ىكب ي
ًم ىعويً،فى ىبل ي
ًكٍقعي ًاٍل ىك ىبلـ ًمفًقمبوً،كليكفًاألبًحافظان ًىيبةًاٍل ىك ىبلـ ى
ً،كىي ٍسقيطي ى
اٍلقىىبائ ًح ى
ً
ً
ً ً
ًنيى ناراً،
ًع ًف ًالنَّ ٍكًـ ى
إً َّال ًأ ٍ
ًكىي ٍن ىبغيًأ ٍ
ًي ٍم ىن ىع ى
ىف ي
ً،كتىٍزيج يرًهي ً ىع ًف ًاٍلقىىبائ ًح ى
اً،ك ٍاأل ُّيـ ًتي ىخ ِّكفيوي ًب ٍاألىب ى
ىح ىي نان ى
ًم ٍنوًلى ٍي نبل ً
ً
ًي ً
شًالكطيئةًحتىًتتصمبًأعضاؤهً،
كر ي
ًي ٍم ىنعيًاٍلفيير ى
ًكلىك ٍف ي
ًي ٍم ىن ىع ي
ً،كىال ي
فىًإَّنوي ي
ى
ثًاٍل ىك ىس ىؿ ى
كال ًيسمف ًبدنوً ،فبل ًيصبر ًعف ًالتَّىنعًُّـً ،ب ٍؿ ًيع َّكيد ًاٍل يخ يش ى ً
ش ًكاٍل ىمٍم ىب ً
ً
سً،
ى يى
كنةى ًفي ًاٍل ىم ٍف ىر ى
ط ىعًـ"(ٕ).
ىكاٍل ىم ٍ
وفي ضوء ما سبق يمكننا أن نؤكد أن اإلسالم يرفض العنف الموجو لمطفل
قاطعا ،كنقصدًبوًىناً:كؿًتصرؼًيؤدمًإلىًإلحاؽًاألذل ًبالطفؿً،سكاءًأكافً
رفضا
ً
ً
إيذاءًلفظيِّاً،أـًجسديِّاً،أـًنفسيِّاً،أـًجنسيِّاًً.
ن
ً

ًُ)ًًسكرةًالتحريـً،اآليةًًٔ.

ِ)ًإحياءًعمكـًالديفً.)ًّٕ،ًِٕ/ّ(ً،
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ثانيا :أشكال العنف الموجو لمطفل؛ ونظرة الشريعة اإلسالمية لتحريميا،
ً
وتجريميا:
يؤكدًالكاقعًكجكدًكثيرًمفًحاالتًممارسةًالعنؼًضدًالطفؿًفيًبعضًاألسرً
كالمجتمعاتً ،كيدعـ ًذلؾ ًما ًتنشره ًالجرائدً ،كالمكاقعً ،كالصفحات ًاإللكتركنية ًمفً
حكادث ًاالعتداء ًكالعنؼ ًالمكجو ًلمطفؿ ًبشكؿ ًيكمي ًكمتتابع؛ ًما ًيستدعي ًتضافرً
الجيكدًالرسميةًكالمؤسسيةًالتيًتحميًالطفؿًكتكفؿًلوًحقكقوًالمشركعةً،كمفًىذهً
األشكاؿًماًيأتيًً:
ٔ -اإليذاء الجسدي:
ييعد ًاإليذاء ًكاالعتداء ًالجسدم ًعمى ًالطفؿ ًأحد ًأشكاؿ ًالعنؼ ًالمكجو ًلمطفؿً
بشكؿ ًعاـً ،كيتمثؿ ًىذا ًاإليذاء ًعمى ًسبيؿ ًالمثاؿ ًفي(ً :الضرب ًالمؤذمً ،كالحرؽً،
كالحبس)ًً.
كالًشؾًأفًىذاًأمرًقدًحرمتوًالشريعةًاإلسبلميةًبشكؿًقطعيً،كيدخؿًذلؾًفيً
ً
ًَّ
ً ً ً
ًاحتى ىمميكاً
ًما ًا ٍكتى ىسيبكا ًفىقىًد ٍ
يف ي
كف ًاٍل يم ٍؤ ًمن ى
ًي ٍؤيذ ى
عمكـ ًقكلو ًتعالى (ً :ىكالذ ى
ًكاٍل يم ٍؤم ىنات ًب ىغ ٍي ًر ى
يف ى
ًمبً نينا)ً(ُ)ً.
ًكًاثٍمان ُّ
يب ٍيتىانان ى

أيضاًً -عمىًعدـًجكازًتعذيبًاإلنسافًبالنارً،فقدً
ً
كماًأكدًالشرعًالحنيؼً– ً ن
ً َّ
ًي ىع ِّذ ي ً
ب َّ
ًر ُّ
ًالن ًار"ً(ِ)ً،فتعذيبًالطفؿًبالنارً
ى
قاؿًصمىًا﵀ًعميوًكسمـ"ً:ال ي
ب ًبالنَّ ًار ًإال ى
حراـًشرعانًبغضًالنظرًعفًمكانةًالمع ٌذبً،كاإلقداـًعمىًىذاًالعمؿًظمـًكبيرً.
ٕ -اإليذاء النفسي
قدًيتعرضًاألطفاؿًلشيءًمفًاإليذاءًالنفسيًكالمعنكمً،كذلؾًمثؿ(ً:التحقيرً،
كاالزدراءً،كاإلىانة)ً.

ًُ)ًًسكرةًاألحزابً،اآليةًًٖٓ.

ِ)ًًحديثًصحيحً،سنفًأبيًداكدً،كتابًالجيادً،بابًفيًكراىيةًحرؽًالعدكًبالنارًْٓ/ًّ،رقـًِّٕٔ.
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أيضا ًً -حرمتو ًالشريعة ًاإلسبلميةً ،مف ًحيث ًإف ًالطفؿ ًنبتةً
ًكىذا ًأمر ً– ً ن
ًَّ
ًالً
ًآمينكا ى
يرجى ًليا ًأف ًتككف ًشخصية ًسكية ًكريمةً ،قاؿ ًا﵀ ًتعإلى :ى
{يا ًأىيُّيىا ًالذ ى
يف ى
اًم ٍنيـ ًكىال ًنًس ً ً و
كنك ى ً
ً
ًخ ٍي نراً
ًي يك َّف ى
ًي يك ي
ًع ىسىًأ ٍ
ًع ىسىًأ ٍ
ىف ى
اء ًم ٍف ًن ىساء ى
ىف ى
ىي ٍس ىخ ٍر ًقى ٍكهـ ًم ٍف ًًقى ٍكوـ ى
اًخ ٍي نر ي ٍ ى ى ه
ً
ً
اب ًبًٍئس ً
ًب ٍع ىد ًٍ
يم ً
ف ًلى ٍـً
ًك ىم ًٍ
ًاال ٍس يـ ًاٍلفي يس ي
كؽ ى
ًكىال ًتىىن ىاب يزكاًبً ٍاألىٍلقى ً ى
ًاإل ى
اف ى
ًكىال ًتىٍمم يزكاًأ ٍىنفي ىس يك ٍـ ى
م ٍنيي َّف ى
بًفىأيكلىئً ىؾًىـ ًَّ ً
كف}(ُ)ً.
ىيتي ٍ
ًالظال يم ى
يي
ٖ -التصال الجنسي

ًيتمثؿ ًاالتصاؿ ًالجنسي ًباألطفاؿ ًفي ً(االغتصابً ،أك ًالتحرش)؛ ًمف ًأجؿً
غباتًجنسيةًعندًالمتحرشً،مستخدماًالقكةًكالسيطرةًعميوً،كىذاًأمرًحرمتوً
إرضاءًر
ن
يعةًاإلسبلميةًقطعاًً.
الشر
ن
ٗ -اإلىمال (الجسدي ،الصحي ،التربوي ،العاطفي أو النفسي)

يرفضًالشرعًالحنيؼًكؿًأشكاؿًاإلىماؿًأكًالتقصيرًفيًحؽًالطفؿً،كمفًبيفً
ىذهًالنصكصًالتيًأكدتًذلؾًكقررتوًقكلوًتعالى{ً:ك ىعمىىًاٍلمكلي ً
كدًلىوي ً
ًك ًك ٍس ىكتييي َّفً
ىٍ
ًرٍزقييي َّف ى
ى
بًاٍلمعر ً
كؼ} ً(ِ) ً كفي ًاآلية ًدليؿ ًعمى ًكجكب ًنفقة ًالكلد ًعمى ًالكالد ًلعجزه ًكضعفو؛ً
ى ٍي
فجعؿًا﵀ًتعالىًذلؾًعمىًيدمًأبيو؛ًلقرابتوًمنوًكشفقتوًعميوًً.
كسارتًالسنةًالنبكيةًفيًتقريرًىذاًاألمرً،فقدًقاؿًالنبيًًً -صمىًا﵀ًعميوً
كسمـً" ً:-كالرجؿًراعًعمىًأىؿًبيتوًكىكًمسؤكؿًعنيـً،كالمرأةًراعيةًعمىًبيتًبعمياً
ككلدهًكىيًمسؤكلةًعنيـ"ً(ّ)ً.كمعنىًالرعايةًفيًالحديثًالحفظًكاالئتمافًعمىًماً
يميو؛ ًيأمرىـ ًبالنصيحةً ،فيما ًيمكنوً ،كيحذرىـ ًأف ًيخكنكا ًفيما ًككؿ ًإلييـ ًمنو ًأكً
يضيعكاً،كأخبرًأنيـًمسئكلكفًعنوً،كمؤاخذكفًبوً.
٘ -الستغالل في األعمال المحرمة كـ (اإلباحية).
أيضاً -مثؿ ًبيع ًالسبلحً ،كالبغاءً ،كتجارة ًالمخدراتً ،كالتسكؿً،
ًكذلؾ ً– ن
كالبمطجةً،كقطعًالطرؽً،كالسرقةً،كغيرًذلؾًً...كقدًقررًالقرآفًأنوًالًيجكزًبنكعً
ُ)ًًسكرةًالحجراتً،اآليةًُُ.
ًِ)ًًسكرةًالبقرةً،اآليةًِّّ.

ّ)ًمتفؽًعمىوً،البخارمًرقـًًِْٓٓ،مسمـًُِٖٗ.
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(ول تُ ْك ِرُىوا
الكاليةًاإلكراهًعمىًىذهًاألفعاؿً،كمنياًاألفعاؿًاإلباحيةً،كقكلوً–تعالىَ ً:-
ض ا ْلح ِ
غاء إِ ْن أَرْد َن تَح ُّ ِ
يات ُكم عمَى ا ْل ِب ِ
ِ
ياة ُّ
الد ْنيا َو َم ْن ُي ْك ِرْى ُي َّن فَِإ َّن
صناً لتَ ْبتَ ُغوا َع َر َ َ
َ
فَتَ ْ َ
َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
يم(ٖٖ))(ُ)ًًً.
ا﵀َ م ْن َب ْعد إ ْكراى ِي َّن َغفُ ٌ
ور َرح ٌ

ًعب و
َّاسً،
كنيىًالنبيًعفًميرًالبغيً،فقدًأخر
جًاإلماـًأحمدًفيًمسندهًع ًف ٍ
ًاب ًف ى
ى
اؿً"ً:نيىًرسك يؿ ً
ً
ًا﵀ ً-صمَّىًا﵀ ً
ًعميو َّ
ً،كثى ىم ًفً
ً،كثى ىم ًف ًاٍل ىكٍم ًب ىً
ى
قى ى ى ى ى ي
ًك ىسمىًـ ً -ىع ٍف ى
ي
ًم ٍي ًر ًاٍل ىبغ ِّي ى
ى
اٍل ىخ ٍم ًر" ً(ِ)ً .ككذلؾ ًاألفعاؿ ًالمحرمة ًمف ًاستغبلليـ ًفي ًالحركبً ،كمف ًاالتجار ًفيً
المخدراتً،كالتسكؿًكغيرىاًً.
ً

ثالثًا :آثار العنف الموجو لمطفل
تأتيًاآلثارًالسمبيةًكالسيئةًالتيًتترتبًعمىًالعنؼًالمكجوًلمطفؿًلتؤكدًمكقؼً
الشرعًالحنيؼًالرافضًليذاًالعنؼً،كالتيًمفًبينياًماًيأتيًً:
ٔ -الضطرابات النفسية:
حيثًإفًالعنؼًالذمًقدًيمارسوًاألبكافًأكًأحدىماًأكًأحدًأفرادًالمجتمعًضدً
الطفؿًيؤدمًبالضركرةًإلىًإصابتوًبكثيرًمفًاألمراضًالنفسيةًكالعصبيةً،كالتيًمفً
ًاألمراضً
ً
بينياً :القمؽ ً– ًاإلحباط ً– ًاالكتئاب ً– ًاالنطكائية ً– ًكالعزلةً ،ككؿ ًىذه
مجمكعةًأكًمنفردةًكفيمةًبأفًتدمرًحياةًالطفؿً،كتجعموًفيًحالةًبائسةًيصبحًمفً
اًعمىًالمجتمعً،أكًعدكاًلوً،أكًسمبيِّاً،كقدًتؤدلًىذهًاألمراضًبالفعؿًإلىً
خبللياًعبئ
ِّ
ن
االنتحار.
ٕ -األمراض البدنية:
الًيكتفيًالعنؼًالمكجوًلمطفؿًبإصابتوًباألمراضًالنفسيةًكالعصبيةًفقطً،بؿً
يصيبوًكذلؾًباألمراضًالبدنيةً،التيًقدًتؤدمًإلىًقطعًأحدًأطرافوً،أكًتشكيوًجسده؛ً
كالكدماتً،ككسكرًالعظاـً،كاصاباتًالرأسً،كتمزقاتًفيًاألربطةً،كحاالتًالنزيؼً
ًُ)ًًسكرةًالنكرً،اآليةًًّّ.

ِ)ًحديثًصحيحً،مسندًأحمدًٕ/ًْ،رقـًَِْٗ.
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الداخميً،كالتيابًالمفاصؿً،متبلزمةًالقكلكفًالعصبيً،اآلالـًالمزمنةً،آالـًالحكضً،
القرحةً ،كالصداع ًالنصفيً ،كمما ًازدادت ًحدة ًالعنؼ ًعميو ًحاؿ ًالتعرض ًلمضربً
العنيؼً،ينتجًعفًذلؾًنزيؼً،كجركحً،كانييارًعصبيًىستيرمً،أكًفقدافًلمكعيًكفيً
بعضًاألحيافًتحصؿًالمشكبلتًبعدًاالرتباطًباآلخرًلتككيفًأسرةً.
ٖ -اإلدمان:
أثبتتًدراسةًأمريكيةًجديدةًأفًتعرضًاألطفاؿًلمضربً،أكًالصفعً،أكًالدفعً،
أكًالعقابًالجسدمً،يزيدًمفًاحتماؿًإدمانيـًالمخدراتً.
ٗ -التطرف واإلرىاب:
عرفتًاألمـًالمتحدةًالطفؿًفيًالنزاعًالمسمحًبأنو أمًطفؿًيرتبطًبقكةًعسكريةً
ٌ
اؿً،أكًكافًمجن نداً،أكً
أكًبجماعةًعسكريةًدكفًسفًالثامنةًعشرةًمفًالعمرً،كالًيز
ٌ
ستخد نماًبكاسطةًقكةًعسكريةً،أكًجماعةًعسكريةًفيًأمًصفةً،بماًفيًذلؾً-عمىً
يم ى
سبيؿ ًالمثاؿ ًكليس ًالحصرً -األطفاؿ ًكالغمماف ًكالفتيات ًممف ًيجرم ًاستخداميـً
بيفً،أكًطياةً،أكًحماليفً،أكًجكاسيسً،أكًألغراضًجنسية.
محار
ٌ
في ًأكثر ًمف ًنصؼ ًالدكؿ ًالمتحاربة ًعبر ًالعالـً ،تشير ًالتقارير ًإلى ًكجكدً
مقاتميف ًأطفاؿً .كمف ًبيف ًاألسباب ًالتي ًتؤدم ًإلى ًمشاركة ًاألطفاؿ ًفي ًالعممياتً
العسكرية ًمحاربيفً ،البحث ًعف ًاألمف ًكالحماية ًكالغذاءً ،كالشعكر ًبالضجر ًكاإلذالؿً
ًفضبل ًعف ًالكعكد ًالتي ًيتمقاىا ًىؤالء ًاألطفاؿ ًبشأف ًاالنتفاعً
كاإلحباطً ،كالترىيب،
ن
بالتعميـً،كالحصكؿًعمىًفرصًلمعمؿً،أكًرغبتيـًفيًالثأرًلمقتؿًأفرادًمفًأسرىـً.

ًمباشر ًفي ًالقتاؿً ،كمع ًذلؾ؛ ًفإفً
نا
ًدكر
في ًكثير ًمف ًالنزاعات ًيتكلٌى ًاألطفاؿ نا
ًمقصكر ًعمى ًالحرب؛ ًفكثير ًمف ًالفتيات ًكالفتياف ًيبدؤكف ًبميماتً
نا
دكرىـ ًال ًيككف
أصبلً -عمى ًخطر ًجسيـ ًكمشقة ًبالغةً ،كمف ًاألعماؿ ًالشائعةً
لمدعـ ًالتي ًتنطكم ً– نً
التي َّ
ًحماليفً ،فينكؤف ًبحمؿ ًأثقاؿ ًفادحةً ،بما ًفيياً
ي
ًي ىكمؼ ًبيا ًاألطفاؿً ،أف ًيعممكا ٌ
الذخائرًأكًالجنكدًالمصابيفً.
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ًر يس نبلً ،أك ًطياةً ،كينفٌذكف ًكاجباتً
ًي ى
كبعض ًاألطفاؿ ي
ستخدمكف ًمستطمعيفً ،أك ي
ةًخاصةً،كغالباًماً
ركتينيةًأخرلً.أماًالفتياتًفيفًيعانيفًحالةًاالستضعاؼًبصكر
ن
جبرفًعمىًالعمؿًكإماءًلؤلغ ارضًالجنسيةًً.
يي ى

كاستخداـ ًاألطفاؿ ًألعماؿ ًاإلرىابً ،بما ًفي ًذلؾ ًانتحارييفً ،نشأ ًظاىرةن ًمفً
اىرًالحربًالحديثة؛ًمدفكعاًبرغبةًالثأرًلمقتؿًأبكيوًً.
ظك
ن

ًتممكو ًشعكر ًغريب ًمف ًالخكؼ ًكالتكترً ،لكنوً
كعندما ًقتؿ ن
ًطفبل ًما ًألكؿ ًمرة ٌ
سمعًمفًرؤسائوًأفًذلؾًسيككفًطريقوًإلىًالجنة؛ًحيثًكالداهً،فيًالمراتًالتاليةًبدأً
يقتؿًبحماسةً،إلىًأفًىربوًأحدًأقربائوًعنكةًإلىًلبنافً.اآلفً،الًيشعرًبأنوًقكمًإالً
ٌ
يةً،كيعجزًعفًالنكـًأحياناًكثيرةً.
حيفًيحمؿًالسبلحً،كلديوًميكؿًانتحار
ن
والمطموب:

 تكفيرًبرامجًإعادةًالدمجًلؤلطفاؿًالذيفًارتبطكاًسابقناًبالقكاتًأكًالجماعاتً
المسمحةًفيًأثناءًالنزاعًالمسمحً.
التأكدًمفًعد ًاألطفاؿً-الجنكدًالسابقيفً-ضحاياًبصكرةًرئيسةً،كمعاممتيـً

ٌ
بصكرةًمختمفةًعفًمعاممةًالمقاتميفًالكبارً.
 كضع ًبرامج ًإلعادة ًالدمجً ،تختمؼ ًعف ًإعادة ًدمج ًالكبارً ،كتركز ًعمىً
الحاجاتًالمحددةًلؤلطفاؿً.
 إببلغ ًاألطفاؿ ًكأسرىـً ،كالمجتمعات ًالمحميةً ،بكضكح ًأغراض ًكغاياتً
المساعدةًالمقدمةًإلعادةًالتأىيؿًكالدمجً.
 تطكير ًبرامج ًإعادة ًالتأىيؿ ًكالدمج؛ ًتستيدؼ ًالمجتمعات ًالمحمية ًبرمتياً،
عكضاًعفًاألطفاؿً-الجنكدًالسابقيف؛ًكبذاًيتحقؽًتجنبًالعزؿًكالكصمة.
ن
ً
ً
ً
ً
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ٔ -الجنوح نحو السموك المنحرف ،كالكذب ،والسرقة :
يقررًعمماءًاالجتماعًأفًاالنحراؼًمعناهً:خركجًالشخصًعفًالخطًالمعيارمً،
كالقانكنيً،كالقيميًالخاصًبكؿًمجتمعًعمىًحدةً،أكًبالنظاـًاالجتماعيًبشكؿًعاـً،
مثؿًسمكؾًالسرقةًأكًخرؽًالقكانيفًأكًرفضًعاداتًكتقاليدًالمجتمعً.
كعمماءًالنفسًيربطكفًبيفًمفيكـًاالنحراؼً،كالسكيةًالنفسيةًلمشخصً،كأكدتً
كثيرًمفًالدراساتًأفًتصرفاتًاألطفاؿً-ضحاياًالعنؼً-تكلدًلدييـًالكذبًكالسرقةً،
كاإلحساسًبالفشؿًفيًالدراسة*.
ٕ -التأثير عمى النمو الجسدي والمعرفي:
يشدد ًالباحثكف ًكأخصائيكف ًفي ًالعمكـ ًالنفسية ًعمى ًضركرة ًعبلج ًضحاياً
العنؼًاألسرمًمفًخبلؿًالعمؿًعمىًتط ًكيرًالثقةًبالنفسًلدلًاألطفاؿً،كابعادًالطفؿً
عف ًجك ًالعنؼً ،كعف ًاألشخاص ًالذيف ًمكرس ًضدىـ ًالعنؼ؛ ًكذلؾ ًألف ًتعرضً
األطفاؿ ًلبلعتداء ًعمىيـ ً-ضحايا ًالعنؼً -يجعميـ ًيتحدثكف ًبغير ًمنطقيةً ،كعندىـً
صعكبات ًكقت ًالنكـً ،كتصرفات ًمدمرة ًلمذاتً ،كتغيرات ًفي ًعادات ًاألكؿ ًكنمطً
الحياةً،كعندىـًشراسةًفيًإيذاءًالحيكاناتً،كحالةًمزاجيةًمتقمبةً،كالتبكؿًالبلًإرادمً،
كصعكباتًكامساؾًكقتًالحماـً،كاالكتئابً،أحبلـًمزعجةً،الحركةًالزائدةً،ماًيؤكدً
أفًاالعتداءًعمىًاألطفاؿًمؤثرًجداًعمىًنمكهًالجسدمًكالمعرفيًكالعقميً.
ً
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وختاما :
ً
-

-

-

-

-

-

-

سيماًالمعنيةًبالطفؿًكاألسرةً،-فيً
أؤكدًعمىًدكرًجميعًالمؤسساتً-الً ٌ
كضع ًبرامج ًىادفة ًتككف ًميمتيا ًنشر ًالكعي ًكالثقافة ًلمكقاية ًمف ًالعنؼً،
كتساعدًعمىًبناءًمنظكمةًالقيـًكاألخبلؽً.
أىمية ًكضع ًبرامج ً ًكاقتراح ًآليات ًلمكاجية ًالمخاطر ًالتي ًتيدد ًاألطفاؿً
كاعداد ًاستراتيجيات ًحقيقية ًلمكاجية ًىذه ًالمخاطرً ،عمى ًالمستكل ًالنظرمً
ًتماشيا ًمع ًخطة ًالتنميةً
كالتطبيقيً ،كالعمؿ ًعمى ًتذليؿ ًالعقبات ًكافة؛
ن
المستدامةًََِّ.
عقدًجمساتًحكاريةًبصفةًدكريةًًتتضمفًمجمكعةًمفًالعناكيفًالتيًتدعـً
استقرار ًاألسرة ًالمصريةً ،تشارؾ ًفييا ًالمؤسسات ًالعممية ًكاإلعبلميةً
كاألجيزةًالمعنية.
إعدادًمجمكعةًمفًالمحتكياتًاإلعبلميةًاليادفةًالتيًتدعـًأمفًكاستقرارً
أمتوًكتؤكدًعمىًأفًعطاءهً
اعياًبقضاياًكطنوًك
ن
ٌ
المجتمعاتً،كتنشيءًجيبلًك ن
يسيـًفيًمكاجيةًالمخاطرًالتيًتحيطًبكطنناًكأمتناًمفًقريبًأكًبعيد.
اىتماـ ًالمؤسساتًالجامعية ًبتدريب ًالشبابًكتكعيتيـًكتثقيفيـً،مف ًخبلؿً
برامج ً ًكمبادرات ًتؤسس ًلممعرفة ًالحقيقيةً ً ،كتكضح ًأىـ ًاألسس ًكالركائزً
العمميةًالتيًتدعـًاالبتكارًفيًكؿًماًينفعًأمتناًً،كماًتكضحًليـًمخاطرً
الجكانب ًالمثبطةً ،كالتي ًتعد ًمف ًأكبر ًمعاكؿ ًاليدـ ًكأخطرىا ًعمى ًأبنائناًً،
كانعكاسًذلؾًعمىًالفردًكالمجتمع.
الحريةً ،كالمكاطنةً ،كالكسطيةً ،كالتسامحً ،كاالعتداؿً،
تعزيز ًقيـ ًالسبلـً ،ك ٌ
كقبكؿ ًاآلخر ًلدل ًالطبلب ًمف ًخبلؿ ًالمناىج ًكاألنشطة ًالتربكيةً ً ،كنشرً
ثقافة ًالحكار ًاليادؼً ً ،كتقبؿ ًالرأم ًاآلخرً ً ،كنشر ًثقافة ًالحكار ًاليادؼً
َّ
اءً،بماًي ىرسِّخًلحمكؿًاألزماتًً،كاإلفادةًمفًمناىجًاألزىرًالشريؼًفيً
البن
ي

ذلؾ.
ربط ًمناىج ًالتعميـ ًبكاقع ًالحياة ًكمشكبلت ًالمجتمع ًالمعرفية ًكالفكريةً
المعاصرة؛ًلكيًنتمكفًمفًإيجادًحمكؿًناجعةًليا؛ًكذلؾًببناءًجيؿًجديدً
يدرؾًخطرًىذهًالمشكبلتًعمىوًكعمىًاألجياؿًالقادمة.
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المبحث الثامن
حماية اإلسالم لألسرة واألطفال من ظاىرة العنف الرقمي
(اإللكتروني)
مقدمة:
الًيخفىًعمىًالمتابعً،ماًيعيشوًالعالـًمفًتقدـًفيًتكنكلكجياًاالتصاؿً،حتىً
أصبح ًالعالـ ًبرغـ ًتباعد ًأقطاره ًكالقرية ًالصغيرةً ،ككصمت ًالثكرة ًالمعمكماتية ًاليائمةً
َّ
كؿ ًمكافًفيًالعالـً،حتىًأصبحتًلغةًالتكنكلكجياًلغةى ًالعصرً،يتحدثًمفًخبللياً
مفًيعيشًفيًأقصىًاألرضًفيتجاكبًمعوًمفًيحياًفيًأدناىاً،كأصبحًالتكاصؿًمعً
أم ًإنساف ًعمى ًكككب ًاألرض ًال ًيحتاج ًسكل ًىاتؼ ًذكيً ،أك ًجياز ًحاسكبً
«كمبيكتر»ً،متصميفًبشبكةًالمعمكماتًالدكليةً«اإلنترنت»ً.
يجابياتوًالمفيدةًحيثًسيَّ ىؿًعمىً
كاذاًكافًليذاًالتقدـًكالتطكرًكجيوًالمػي ٍشرؽً،كا
ى
ًكيسَّر ًليـ ًسبؿ ًالحكار ًكالتفاىـً ،إال ًأنو ًال ًيمكف ًأف ًنغضً
الناس ًطرؽ ًالتكاصؿ ،ى
الطرؼًعفًآثارهًالجانبيةًكسنبيفًذلؾًفيماًيمىً:

أول :المقصود بالعنف الرقمي:
ً
العنف الرقمي ًىكًكؿًفعؿًضارًباآلخريفًعبرًاستخداـًالكسائؿًاإللكتركنيةً،
َّ
اتؼًالنقَّالةً،كشبكاتًاالتصاؿًالياتفيةً،كشبكاتًنقؿًالمعمكماتً،
مثؿًالحكاسيبًكاليك
اصؿًاالجتماعيً،متمثبل ًبألفاظًالقذؼً،كالسبً،كالشتـً
كشبكةًاالنترنتً،كمكاقعًالتك
ن
التحقيرًلمفردً،كماًيمكفًكصفوًأيضاً
بيفًاألفرادً،كاألذلًبأشكالوً،ككذلؾًالتركيجًك
ن
(ُ)
بأنوًكؿًسمكؾًغيرًأخبلقيً،كغيرًمسمكحًبوًيرتبطًبالكسائطًاإللكتركنية .

)ًي ٍنظىر«ً:العنؼًااللكتركنيًكمشكمةًاجتماعيةًعامة»ً،عبلًمحمدًناجيً،مكقعًمركزًالفراتً.
(ُ ي
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ثانيا :أشكال العنف الرقمي:
ً

فيًتقريرًلمنظمةًيكنيسؼًعفًنسبةًمستخدميًاإلنترنتًالشرؽًاألكسطً،
كشماؿًإفريقياً،ذكرتًتحتًعنكاف«ً:حمايةًاألطفاؿًعمىًاإلنترنتًفيًمنطقةًالشرؽً
األكسطًكشماؿًإفريقيا»ًأنوًيكج ػ ػ ػ ػ ػدًنسبةًًً)%ًْٔ.ِ(ً:مفًمست ػ ػخدميًاإلنترنتًمفً
النشءًكالشبابً،مقابؿًنسبةً)%ًّْ.ٕ(ً:مفًالبالغيفً.
كىذه ًاإلحصائيةًتبيفًحجـًالخطرًالذمًيتعرضًلوًأبناؤناًأثناءًجمكسيـًعمىً
شاشاتًالحاسكبً،الًسيماًحاؿًغيابًالكازعًالدينيً،كالرقابةًاألسريةًً.
كمعًانتشارًكسائؿًالتقنيةًالحديثةً،كتعددىا ،ككصكلياًإلىًأيدمًالطبلبً،تغيَّرً
أصبحًيأخذًأشكاالًأخرلً.
لعنؼً،ك
ن
ا ي
إذًبإمكافًاألشخاصًعمىًشبكةًاإلنترنتًأفًيتقمصكاًىكياتًمتعددةًكمختمفةً
و
ًصفحات ًكمكاقعًكمنصات ًعمىً
ًجدا ًإنشاء
مف ًأجؿ ًمضايقة ًاآلخريفً ،كمف ًالسيؿ ن

ُّ
شبكات ًالتكاصؿ ًمجيكلة َّ
ًم ٍف ًشاء ًما ًشاءً ،كتتيح ًالتقنيةً
ًالنسبً ،يبث ًعف ًطريقيا ى
انتشار ًالمحتكل ًالرقمي ًبسرعة ًفائقةً ،كتساعد ًفي ًنشرهً ،كتعميمو ًعمى ًنطاؽ ًكاسعً
جداً،لدرجةًيصعبًالسيطرةًعميياًفيًكثيرًمفًاألحياف.
ن
ُ)

و
ًلشخص ًماً ،كالسطك ًعمى ًحسابو ًالخاصً ،ثـً
قرصنة ًالبريد ًاإللكتركني
إرساؿ ًرسائؿ ًبذيئةً ،أك ًصكر ًغير ًالئقة ًإلى ًقائمة ًاألشخاص ًالمضافيفً
فيًقائمةًاالتصاؿًلديوً.

ِ)

اختراؽ ًالمكاقع ًالخاصةً،كالصفحاتًالشخصيةً ،بغرض ًترؾًرسائؿ ًتتسـً
ًأحياناً ،كربما ًيتجاكزهً
بالعنؼ ًالذم ًقد ًيصؿ ًإلى ًمرحمة ًاالستفزاز ًالمادم
ن
إلىًالتيديدًبالقتؿً.

ّ)

نشرًرقـًالياتؼًلشخصًماًعمىًشبكةًاإلنترنتً،خاصةًعمىًالصفحاتً
التيًتحمؿًطابعاًغيرًأخبلقيً،مصحكباًبكمم و
اتًكعباراتًكرسائؿًإيحائيةً،
ن
ن
ً
ًع ٍرضةن ًلسيؿ ًمف ًالرسائؿ ًالبذيئة ًمف ًقىبؿً
مما ًيجعؿ ًصاحب ًىذا ًالرقـ ي
مجيكليف.

ْ)

يفةًأحياناً– ًبغرضًإلحاؽًالضررً،كإليقاعً
نشرًالصكرًالحقيقةً،بؿًكالمز
ن
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صاحبياًفيًالحرجً،الًسيماًإذاًكافًشخصيةًمشيكرةًبيفًالناسً.
ٓ)

إفشاء ًالخصكصيات ًالشخصيةً ،كعرضيا ًعمى ًشبكات ًالتكاصؿً
ًطابعا ًعدائيِّاً ،أك ًتعمؿً
االجتماعي ًلمناقشتياً ،أك ًإنشاء ًمجمكعات ًتحمؿ
ن
عمىًنشرًالشائعاتً،كاألكاذيبًحكؿًالشخصياتًالعامةً.

ٔ)

إرساؿ ًالبرمجيات ًالضارة ًعمى ًشكؿ ً«فيركسات»ً ،بكاسطة ًالبريدً
اإللكتركنيً،أكًالبرامجًكالتطبيقاتًالمختمفةً،بغرضًالكصكؿًإلىًالبياناتً
المكجكدةًفيًحاسكبًالضحيةً،أكًىاتفوً.

ٕ)

انتشارًألعابًالعنؼً،كالقتاؿًالمكجيةًلؤلطفاؿً،كالتيًقدًتؤثرًعمىًمخيـً
كأعصابيـً ،كما ًأنيا ًقد ًتؤدم ًإلى ًترسبات ًفي ًداخميـ ًتجنح ًبيـ ًإلىً
العنؼً.

ٖ)

تقديـ ًبعض ًالمكاقع ًاإللكتركنية ًمحتكيات ًضارة ًأخبلقيِّاً ،كمحرمة ًشرنعاً،
عًالتيًتقدـًأفبلماًكارتكنيةًتؤسسًلنظريةًالصراعًالكافدةًإليناًمفً
مثؿًالمكاق
ن
ِّاً،مماًيؤثرًسمباً
ثقافاتًأخرلً،كتقديـًالبعضًاآلخرًمحتكياتًمدمرةًفكري
ن
عمىًأطفالناً،كبيكتناً،مثؿًالمكاقعًالتيًتقدـًاإللحاد.

ٗ)

يستطيع ًقراصنة ًالحاسب ًاإللى ً«ً »Hackersالتكصؿ ًإلى ًالمعمكماتً
السريةً،كالشخصيةً،كاختراؽًالخصكصيةً،كسريةًالمعمكماتًبسيكلةً،كذلؾً
راجعًإلىًأفًالتطكرًالمذىؿًفيًعالـًالحاسبًاإللىًيصحبوًتقدـًأعظـًفيً
الجريمةًالمعمكماتيةً،كسبؿًارتكابياً،كالًسيماًكأفًمرتكبيياًليسكاًمستخدميفً
عادييفً،بؿًقدًيككنكفًخبراءًفيًمجاؿًالحاسبًاإللى(ُ).

ًانتشار ًعمى ًشبكات ًالتكاصؿً ،كمفً
نا
ىذه ًأبرز ًأشكاؿ ًالعنؼ ًالرقمي ًكأكثرىا
التيًيجبًأفًنتنبوًلياً:تجنيد
أخطرًأشكاؿًالعنؼًالرقمي؛ًكأسرعياًفت نكاًبالشبابً،ك
ٌ

ُ)ًيي ٍنظىر«ً:كسائؿًاإلرىابًاإللكتركنيًحكمياًفيًاإلسبلـًكطرؽًمكافحتيا»ً،دً/عبدًالرحمفًبفًعبدا﵀ً

السند(ً:صػًً،)ًِْ:دًتً.
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الشباب واستقطابيم نحو النضمام لمتنظيمات اإلرىابية من خالل محتوى إعالمي
موجو.
ّ

فمما ًال َّ
اضحا ًفيما ًيتعمؽ ًبانتشارً
ًشؾ ًفيو ًأف ًتأثير ًكسائؿ ًاإلعبلـ ًبات ًك ن
ًميما ًفي ًتنمية ًاألفكارً،
األفكار ًالمتطرفة؛ ًكذلؾ ًألف ًكسائؿ ًاإلعبلـ ًتمعب نا
ًدكر ن
كتكجيييا ًفي ًمسار و
ات ًمحددة؛ ًحتى ًإف ًالخبراء ًكالمراقبيف ًيكادكف ًيجمعكف ًعمى ًأفً
سيطرة ًالتنظيمات ًاإلرىابية ًعمى ًعقكؿ ًالشبابً ،كاستقطابيـ ًنحك ًفكرىا ًالمنحرؼً،
يع ًكدًإلىًاستخداـًاآللةًاإلعبلميةًالمكجَّيةًإلىًحشدًمزيدًمفًاألنصارًكاألتباعً.
كقد ًاستغمت ًالتنظيمات ًاإلرىابية ًفي ًاآلكنة ًاألخيرة ًكسائؿ ًاإلعبلـ ًالتقميديةً،
كغير ًالتقميديةً ،كاعتمدت ًعمى ًجميع ًأنماط ًاألدكاتً ،كالبرامج ًاإلعبلمية ًال ًسيماً
المنصاتًالرقمية؛ًكذلؾًلنشرًأيديكلكجياتياً،كتحقيؽًأىدافياًالفكريةً،كالعسكريةًفيً
ِّ
قميةًفيًبث ًمحتكلًإعبلميًمسمكعًكمرئيً،
فترةًكجيزةً،عبرًاستخداـًالمنصاتًالر
مفًخبلؿًقنكاتًمختمفةً،كأذرعًإعبلميةًمتعددةًتيجرلًعفًطريقياًحكاراتًتمفزيكنيةً
اًمباشراًعمىًقناعاتًاألطفاؿً،كالنشءً
فةً،بماًيؤثرًتأثير
معًقياداتًالتنظيماتًالمتطر
ن
ن
اًفشيئاً،كيجعؿًعندىـًالقابميةًلبلنضماـًألصحابًاألفكارًالمتطرفةً.
شيئ
ن
ن
كتكمف ًخطكرة ًاستخداـ ًاإلعبلـ ًاإللكتركني ًكأداة ًلنشر ًالعنؼ ًالرقمي ًفيً
اعتمادهًعمىًالمكاردًالمعمكماتيةً،كالكسائؿًاإللكتركنيةًفيًآفًكاحدًلمتأثيرًعمىًعقكؿً
المتمقِّيف ًمف ًخبلؿ ًمنيجية ًاإلغراؽ ًالمعمكماتي ًعبر ًمكاقع ً ًتمتمكيا ًالتنظيماتً
اإلرىابيةً ،أك ًحتى ًمكاقع ًال ًتمتمكياً ،لكف ًتستطيع ًالسيطرة ًعمييا ًعبر ًما ًيسمىً
ُّ
ًكتبث ًالصكر ًكالمقاطع ًكغيرىا؛ ًالستقطاب ًأكبر ًعدد ًمفً
بالقرصنة ًاإللكتركنية،
ًبقدر ً و
كبير ًمف ًالبشاعةً
وً
الشباب ًالناشيءً ،كفييا ًكثير ًمف ًالمقاطع ًالتي ًتتسـ
ًب ٍغ ىية ًإيصاؿ ًرسالة ًلممشاىديف ًعمىً
كالكحشيةً ،مثؿ ًمشاىد ًالقتؿً ،كالحرؽً ،كالذبح ،ي
أحياناًمقاطعًأخرلًتتسـًبالطابعًالخطابيً
اختبلؼًأعمارىـًعفًقكةًىذهًالتنظيماتً،ك ن
الستمالةًالشبابًعفًطريؽًدغدغةًالمشاعرًاإلنسانيةً،كاليابًحماسةًالشبابً.
ًالدردشة ًاإللكتركنية ًكسيمة ًمف ًكسائؿ ًالعنؼ ًالرقمي ًلدل ًالتنظيماتً
كتي ىع ُّد ً
ًمفًسيب ًؿًتجنيدًالشبابً،كاألطفاؿًعبرًمكاقعًالتكاصؿً
التيًيتخذكنياًسبيبل
اإلرىابيةً،ك
ن
ي
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االجتماعيً ،عف ًطريؽ ًالدردشة ًمع ًأفراد ًيتبعكف ًالتنظيـً ،ك ًمف ًثىَّـ ًالعمؿ ًعمىً
استقطابيـًبسيكلةً.
كقد ًقامت ًبعض ًالتنظيمات ًبإنشاء ًتطبيؽ ًىاتفي ًلؤلطفاؿ ًيحتكم ًعمى ًطرحً
أسئمةًعماًإذاًكانكاًيرغبكفًفيً ىش ِّف ًىجكـًإرىابيًعمىًمعالـًأثريةًفيًالعالـًالغربيً
مثؿًتمثاؿًالحريةً،كساعةًبيجًبيفً،كبرجًإيفؿً،كاذاًكانتًاإلجابةًنعـًفإنيـًيمنحكفً
نقاطناًتحفيزيةًعمىًذلؾ(ُ).
عرضًاألطفاؿًإلىًأفًيككنكاًضحاياًلمعنؼًالرقميًماًيتعمؽً
كمفًأخطرًماًي ِّ
ي
بألعاب ًالفيديك ًالقتاليةً ،كالتي ًترسخ ًلؤلفكار ًالعدكانيةً ،كالسمككيات ًالخاطئة ًالتيً
تتعارض ًمع ًتعاليـ ًاإلسبلـ ًالسمحةً ،كمبادئو ًالساميةً ،بؿ ًكتخالؼ ًالفطرة ًالسميمةً
النقيةًالتيًفطرًا﵀ًالناسًعميياً،كلؤلسؼًيغفؿًاآلباءًفيًأحيافًكثيرةًعفًمثؿًىذاً،
كىـًيركفًأكالدىـًمنشغميفًبيذهًاأللعابًالعنيفةً،فيترككنيـًساعاتًطكيمةًمعتقديفً
تيـً،كي ٍع َّكجًسمككيـًمفًحيثً
اًممتعاً،كىـًفيًالكاقعًتتغيرًفطر
أفًأكالدىـًيقضكفًكقتن
ى
ن
الًيشعركف!ً
كمفًأشيرًاأللعابًالتيًانتشرتًمؤخراً،كتي ُّ
عد ًإحدلًصكرًالعنؼًالرقميًلعبةً
ن
«الحكت ًاألزرؽ»(ً ،باإلنجميزيةً )Blue Whaleً :أك ًتحدم ًالحكت ًاألزرؽ ًكىيً
منتشرةًعمى كسائؿًالتكاصؿًاالجتماعيًفيًعدةًدكؿًحكؿًالعالـً،كيعكدًتاريخياًلعاـً
يكماً ،كفي ًالتحدم ًالنيائيً
َُِٔـً ،حيث ًتتككف ً«المعبة» ًمف ًتحديات ًلمدة ًَٓ ً ن
يطمب ًمف ًالبلعب ًاالنتحارً ،كمصطمح ً«الحكت ًاألزرؽ» ًيأتي ًمف ًظاىرة ًحيتافً
ًكي ٍشتىىبوي ًفي ًككف ًىذه ًالمعبة ًأصؿ ًعدد ًمفً
الشاطئً ،كالتي ًترتبط ًبفكرة ًاالنتحار ،ي
حكادثًاالنتحارً،كالًسيماًفيًصفكؼًالمراىقيف(ِ).

ُ)ًيراجع«ً:استراتيجيةًداعشًفيًاستقطابًكتجنيدًالشباب»ً،مرصدًاألزىرًالعالميًلمكافحةًالتطرؼً،
الطبعةًالثانيةً:سنةًَُِٖ:ـً.
ِ)ً«المكسكعةًالحرةً(كيكيبيديا)».
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ثالثًا :خطورة العنف الرقمي:
أما ًعف ًمدل ًخطكرة ًظاىرة ًالعنؼ ًالرقميً ،فيمكف ًالقكؿ ًبأف ًمرتكبي ًىذهً
ًيشجعيـ ًعمى ًاقتحاـ ًخصكصياتً
ًغالباً ،كىذا ي
الجرائـ ًااللكتركنية ًال ًيمكف ًمعرفتيـ ن
الناسً ،كالتمصص ًعمى ًحساباتيـ ًااللكتركنيةً ،كالتعدم ًعمييـ ًما ًدامكا ًقد ًشعركاً
بخفائيـًعفًاألعيفً،كأمنيـًمفًالمساءلةًالقانكنيةً.
كما ًأف ًىذا ًاإليذاء ًااللكتركني ًيمكف ًأف ًيطاؿ ًأم ًأحد ًفي ًأم ًمكافً ،كىذاً
الدكلةًأحياناً.
يعنيًاتساعًدائرةًالعنؼًااللكتركنيً،فيطاؿًالفردً،كاألسرةً،كالمجتمعً،ك
ن
ً

ابعا :سبل وقاية األسرة واألطفال من ظاىرة العنف الرقمي:
ر ً

لقدًجاءتًالشريعةًاإلسبلميةًبحفظًحقكؽًاآلخريفًكصيانتياً،قاؿًا﵀ًً -عزً
ين}(ُ)ً،فنيىًا﵀ً
{وَل تَ ْعتَ ُدوا إِ َّن المَّ َو َل ُي ِح ُّ
ب ا ْل ُم ْعتَِد َ
كجؿًً -فيًالنييًعفًاالعتداءَ ً:
عزًكجؿًعفًاالعتداءًبكؿًصكرهًكأشكالوً،كافًالمكاقعًعمىًشبكةًالمعمكماتًالدكليةً
حؽًلآلخريف ًال ًيجكزًاالعتداء ًعمىو ًبأمًكجوًمفًكجكهًاالعتداءً ،كقد ًصدر ًقرارً
مجمع ًالفقو ًاإلسبلمي ًفي ًدكرتو ًالخامسة ًسنةًَُْٗ :ىػ ًبأف ًحقكؽ ًالتاليؼً،
كاالختراعً ،أك ًاالبتكار ًمصكنة ًشرنعاً ،كألصحابيا ًحؽ ًالتصرؼ ًفيياً ،كال ًيجكزً
االعتداءًعمييا(ِ)ً.
وىذه ىي أىم وسائل اإلسالم لحماية األسرة ،واألطفال ،والمجتمع من العنف
اإللكتروني:
س ِّن القوانين التي تحمي األفراد والمجتمعاتً،كتضمفًسبلمتيـً
ً
أول :ضرورة َ
ًاإلسبلـ َّ
ًأف ًىذاً
َّف
النفسيةً ،كالبدنيةً،كتحفظ ًحقكقيـ ًالماديةً،كبراءتيـ
ى
ًاألخبلقيةً،كبي ى
ي
ُ)ًسكرةًالبقرةً،اآليةًًَُٗ.
ِ)
نظرًأيضاً:
)ً،العددًالخامسً،المجمدًالثالثً،كي
ظر«ً:مجمةًمجمعًالفقوًاإلسبلمي»(ً:صػًِِٕٔ:
ًيي ٍن ى
ن
ي
«كسائؿًاإلرىابًاإللكتركني»(ً:صػً.)ًِْ:
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{ولَ ْوَل َدفْعُ المَّ ِو َّ
ض ُي ْم ِب َب ْع ٍ
ض
اس َب ْع َ
الن َ
األمرًىكًميمةًالمسئكليفًاألكلىً،قاؿًتعالىَ ً:
(ُ)
ًحكاما ًعمى ًالناس ًألكؿ ًقكل ًالناسً
ًالممكؾ
ًإقامة
ال
ك
ًل
ًأم
،
ض}
س َد ِت ْاأل َْر ُ
لَفَ َ
ن
(ِ)
ًاالنتًصار ً
ًم ىف ًالظَّالًًـً ،ك ًٍ
اإل ىع ىانةي ًعميوً ،كدفعً
ضعيفيـ ً ،فحؽ َّ
ًالرًعية ًعمى ًاٍل ىكاليٍ :
ى
صنكؼًاألذلً،كصكرًالشرً،كالفسادًعنيـ(ّ)ً.
ًاألمرًأفً
كعمىًالحاكـًككلي
قاؿًإماـًالدعاةًالشيخًالشعراكمً– ًرحموًا﵀«ً:
ٍ
ٌ
يحافظًعمىًمنيجًا﵀ً،كيتابعًتطبيؽًالناسًلوً،فيقؼًأماـًأمًفسادً،كيأخذًعمىًيدً
صاحبوً،كيثً
َما
ال أ َّ
يبًالمجتيدًالعامؿً،كماًجاء ًفيًقكلوًتعالىًفيًقصةًالقرنيف{ً:قَ َ
ي
ى
ِ
ِ
ِ
ِّ
ِّ
صالحاً
َمن َ
ف ُن َعذ ُب ُو ثُ َّم ُي َرُّد إلى َرِّبو فَ ُي َعذ ُب ُو َع َذاباً ُّن ْك ارً َوأ َّ
س ْو َ
آم َن َو َعم َل َ
ظمَ َم فَ َ
َما َم ْن َ
ِ
س ًرا}(ْ)ً،كلكًتركناًأىؿًالفسادًكالمنحرفيفً
س َنقُو ُل لَ ُو م ْن أ َْم ِرَنا ُي ْ
آء الحسنى َو َ
َفمَ ُو َج َز ً
ًب َّد ً– ًكالحاؿ ًىكذا ًً -مف ًقكة ًتصكف ًصبلحً
لجزاء ًالقيامة ًلفسد ًالمجتمعً ،فبل ي
(ٓ)
المجتمعً،كتضربًعمىًأيدمًالمفسديف» ً.
ًككىزىعةنً
ًنظاـ ًالشريعة
ًالمفسر ًالطاىر ًابف ًعاشكر«ً :أقاـ
كقاؿ ًالعبلمة
ٌ
ى
ي
ًأمناء ى
لتنفيذ ًأحكامياً ،كمقاصدىا ًفي ًالناس ًبالرغبة ًكالرىبةً ،أعني ًبالمكعظة ًكالقكةً ،كقاؿً
عثمافًبفًعفافًً-رضيًا﵀ًعنو«ً:يزعًا﵀ًبالسمطافًماًالًيزعًبالقرآف»ً،فكافًمفً
أصكؿًنظاـًالحككمةًاإلسبلميةًإقامةى ًالخمفاءً،كاألمراءً،كالقضاةً،كأىؿًالشكرلًفيً
اإلفتاءً ،كالشرطةً ،كالحسبةً ،كنكاب ٍّ
ًكؿ؛ ًليتـ ًتنفي يذ ًاألحكاـ ًالمتعمقة ًبالحقكؽ ًالعامةً
ًالخاصة ًبيف ًأفراد ًاألمةً ،ك ىش ىرطىت ًفي ًأنكاع ًىذهً
لؤلمةً ،كاألحكاـ ًالمتعمقة ًبالحقكؽ
ٌ
ًاألمكر ًالمكككلةي ًإلييـً
الكاليات ًمف ًالصفات ًالذاتيةً ،كالعقميةً ،كالعممية ًما ًتستقيـ ًبو
ي
عمىًالكجوًاألكمؿ»(ٔ)ً.
ً
ً

ُ)ًسكرةًالبقرةً،اآليةًُِٓ.
ِ)
ظر«ً:الفتحًالرباني»ً،لمساعاتي.)ُُٔ/َِ(ً:
ًيي ٍن ى
ّ)ًيي ٍنظىر«ً:النياية»ً،البفًاألثيرً،)ِِٔ/ِ(ً:بتصرؼ.
ْ)ًسكرةًالكيؼً،اآليتافًًٕٖ–ًٖٖ.
ٓ)ًيي ٍنظىر«ًً:تفسيرًالشعراكم»ً.)َٕٗٔ/ُٔ(ً:
ٔ)
ظر«ً:مقاصدًالشريعةًاإلسبلمية»ً،لمطاىرًابفًعاشكرً،)ّْٓ/ِ(ً:تحقيؽً:محمدًالحبيبًابفًالخكجةً،
ًيي ٍن ى
طً:ك ازرةًاألكقاؼًكالشؤكفًاإلسبلميةً،قطرً،سنةًُِْٓ:ىػًًََِْ-ـً.
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ثانيا :توعية األسرة عامة ،واألطفال خاصة بمخاطر سوء استخدام
ً
النترنت:
إفًنظاـًاإلسبلـًفيًتككيفًاألسرً،كبناءًالمجتمعاتًقائـًعمىًالمسئكليةً،فى ىر ُّ
بً
ؽً
األسرةًالمسمـًليسًمسؤكنال ًعفًنفسوًفحسبً،كا
نماًىكًمسئكؿًعفًأىؿًبيتوً،في ىحقِّ ي
ي
أفًي ٍعيبرًبيـًإلىًبرًاألمافً،فيًالدنياًكاآلخرةً،
ىً
ليـًالصبلحً،كي ٍدفىعي ًعنيـًالفسادً،ك ى
الناس و ِ
الح َج َارةُ}(ُ)ً،
َىمِي ُك ْم َن ًا
س ُك ْم َوأ ْ
ار َوقُ ُ
ُّيا الَِّذ َ
قاؿًتعالىَ ً:
{يا أَي َ
ود َىا َّ ُ َ
َم ُنوا قُوا أَ ْنفُ َ
ين آ َ
ِ ِِ ِ
س ُئو ٌل َع ْن
ام َر ٍ
كقاؿًرسكؿًا﵀ًُ «ً:كمُّ ُك ْم َر ٍ
اع َو َم ْ
اعَ ،و ُكمُّ ُك ْم َم ْ
س ُئو ٌل َع ْن َرعيَّتو ،اإل َم ُ
َىمِ ِو و ُىو مس ُئو ٌل ع ْن رِعي َِّت ِو ،والم أرَةُ ر ِ
الرج ُل ر ٍ ِ
ِ ِِ
اع َي ٌة ِفي َب ْي ِت َز ْو ِج َيا
اع في أ ْ َ َ َ ْ
َ َْ َ
َ َ
َرعيَّتوَ ،و َّ ُ َ
ال ِ ِ
الخ ِادم ر ٍ ِ
ِ ِ
س ُئو ٌل َع ْن َرِعي َِّت ِو»(ِ)ً.
س ِّيده َو َم ْ
َو َم ْ
اع في َم ِ َ
س ُئولَ ٌة َع ْن َرعيَّت َياَ ،و َ ُ َ
فعمى ًاألب ًأف ًيغرس ًفي ًنفكس ًأبنائو ًتعظيـ ًحرمات ًا﵀ً ،كمراقبتو ًسبحانوً،
كالخشية ًمنو ًتعالىً ،كأف ًيككف ًىك ًنفسو ًقدكة ًصالحة ًليـً ،يتأثركف ًبفعالو ًقبؿ ًمفً
ون}(ّ)ًً.
ون َما لَ تَ ْف َعمُ َ
َم ُنوا لِ َم تَقُولُ َ
ُّيا الَِّذ َ
مقالوً،قاؿًتعالىَ ً:
{يا أَي َ
ين آ َ

كماًأرشدًاإلسبلـًاآلباءًإلىًتحذيرًأبنائيـًمفًرفقاءًالسكء؛ًقاؿًرسكؿًا﵀ًً:
الرج ُل عمَى ِد ِ ِ ِ ِ
َح ُد ُك ْم َم ْن ُي َخالِ ُل»(ْ)ً.
ين َخميموَ ،ف ْم َي ْنظُ ْر أ َ
« َّ ُ َ
كيجبًعمىًالكالديفًكذلؾًمراقبةًأكالدىـً،خاصَّةًفيًفترةًالمراىقةًالتيًتتشكؿً
كلدًأشدًإقباال ًعمىًىذهًالتكنكلكجياًبكؿًماًفيياً،
فيياًشخصيةًاألكالدً،كفيياًيككفًال
ن
ىاً،كحمكىاًكمِّرىىاً.
خيرىاًكشر
ي
ً
ً
ً
ُ)ً:سكرةًالتحريـً،اآليةًٔ]ًً.
ِ)ًمتفؽًعمىوً،أخرجوًالبخارمًفيً«صحيحو»ً،كتابً:الجمعةً،بابً:الجمعةًفيًالقرلًكالمدفً،رقـً:
(ّٖٗ)ً،كمسمـً«صحيحو»ً،كتابً:اإلمارةً،بابً:فضيمةًاإلماـًالعادؿً،رقـ.)ُِٖٗ(ً:
ّ)ً:سكرةًالصؼً،اآليةًِ].
ْ)ًأخرجوًأبكًداكدًًفيً«سننو»ً،كتابً:األدبً،بابً:مفًيؤمرًأفًيجالسً،)ِٓٗ/ْ(ً،برقـً،)ّّْٖ(ً:
كاسنادهًصحيحً.
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ثالثًا :تحريم اإلسالم لكل مفردات العنف الحقيقي أو اللكتروني:
حرـ ًاإلسبلـ ًالسبً ،كالمعفً ،كالقذؼً ،ككؿ ًصكر ًاإليذاء ًالمادم ًكالمعنكمً،
كاعتبر ًكؿ ًىذا ًمف ًكبائر ًالذنكبً ،كقد ًسجميا ًالحؽ ًجؿ ًكعبل ًعمى ًابف ًآدـً ،قاؿً
ِ
ِ ِ
يد}(ُ)ً ،كتشيد ًعميو ًيده ًكجكارحو ًيكـً
يب َع ِت ٌ
{ما َي ْمفظُ م ْن قَ ْو ٍل إَِّل لَ َد ْيو َرِق ٌ
تعالىَ ً :
ش َي ُد عمي ِي ْم
{ي ْوَم تَ ْ
القيامة ًبما ًكسبً ،كيشيد ًلسانو ًبما ًنطؽ ًمف ًشرً ،قاؿ ًتعالىَ ً :
ِ
ِ
ون}(ِ)ً.
يي ْم َوأ َْر ُجمُ ُي ْم ِب َما َكا ُنوا َي ْع َممُ َ
أَْلس َنتُ ُي ْم َوأ َْيد ُ
اضًالناسً،كشتماً
اليدًبالكتابةًخكضاًفيًأعر
كاعتبرًاإلسبلـًإطبلؽًالمسافً،ك
ن
ن
ًب ًف ً
فييـًمفًأخبلؽًالشياطيفً،فعف ً
ًع ىي ً
ً:ياً
ًح ىم وار ًً -رضيًا﵀ًعنوً،قى ى
اؿ ً:يقٍم ي
اض ٍ
ىٍ
ت ى
رس ى ً
ً
ً
ً
ً
ً
اؿً:
ٍس ًًأى ٍف ًأ ٍىنتىص ىر ًم ٍنوي؟ ًقى ى
ًك يى ىك ي
ًدكنيً ،عمى ى
ًريج هؿ ًم ٍف ًقى ٍك ًمي ى
ًبأ ه
ىي
كؿ ًا﵀ ،ى
ًي ٍشتي يمني ى
(ّ)
ِ
ِ
ِ
ِ
ش ْيطَا َنانَ ،يتَ َيا َذ َيان َوَيتَ َكا َذ َبان» ً.
ستَبَّان َ
«ا ْل ُم ْ

ًخركجا ًعف ًىدم ًاإلسبلـً،
كاعتبر ًالنبي ًً التعرض ًلمناس ًبالسبً ،كالشتـ
ن
ًع ٍبًد ًالمَّ ًو ًبفًمسعكدًً -رضيًا﵀ًعنوً،
كًق ىي
موًاألخبلقيةً،كحكـًعمىوًبالفسكؽً،فع ٍف ى
ى
ً
َّ ً
ً،كًقتىاليويً يك ٍفهًر»(ْ)ً.
اؿًً:قى ى
قى ى
ابًالمػي ٍسمًًـًفي يس ه
ًر يسك يؿًالموً«ً:س ىب ي
اؿ ى
كؽ ى
كح َّرىـ ًاإلسبلـ ًقذؼ ًاألعراض ًبأم ًكسيمة ًكانتً ،إلكتركنية ًأك ًغيرىاً ،فقاؿً
ى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ص َنات ا ْل َغاف َالت ا ْل ُم ْؤم َنات لُع ُنوا في ُّ
الد ْن َيا َو ْاآلخ َرة َولَ ُي ْم
ين َي ْرُم َ
تعالى{ً:إ َّن الذ َ
ون ا ْل ُم ْح َ
ِ
يم}(ٓ)ً.
َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ

ً
السبع الموبقات»ً،فىذكرً
يح ٍي ًً
اؿ«ً:اجتنبوا َّ
ىفًر يسكؿًا﵀ ًً قى ى
ىكًفيً«الصَّح ى
ف»ًأ ى
ًم ٍنيا«ً:قذف ا ْلم ْحص َنات ا ْل َغ ِ
اف َالت ا ْل ُم ْؤ ِم َنات»(ٔ)ً،كالمكبقاتًيعنيًالميمكاتً.
ى
ُ

ُ)ًسكرةًؽً،اآليةًًُٖ.
ِ)ًسكرةًالنكرً،اآليةًًًِْ.
ّ)ًأخرجوًاإلماـًأحمدًفيً«المسند»ً:برقـً،)ُّْٕٖ(ً:كاسنادهًصحيح.
ْ)ًمتفؽًعميوً:أخرجوًالبخارمًفيً«صحيحو»ً،كتابً:األدبً،بابً:ماًينيىًعفًالسبابًكالمعفً،رقـً:
(َْْٔ)ً،كمسمـًفيً«صحيحو»ً،كتابً:اإليمافًبابً:بيافًقكؿًالنبيًًسبابًالمسمـًرقـً.)ْٔ(ً:
ٓ)ًسكرةًالنكرً،اآليةًًِّ.
ًَّ
َّ ً
امىً
ٔ)ًأخرجوًالبخارمًفيً«صحيحو»
يف ى
ً،كتابً:الكصاياً،ب ي
ى
ًي ٍأ يكمي ى
ابً:قى ٍك ًؿًالموًتى ىعإلى{ً:إً َّفًالذ ى
كفًأ ٍىم ىكا ىؿًاليتى ى
ظيٍمماً،إًَّنماًي ٍأ يكمي ً
ًس ًع نيرا}ً،رقـً،)ِٕٔٔ(ً:كمسمـًفيً«صحيحو»ً،كتابً:
يًبطيكنً ًي ٍـ ى
كفًف ي
ن ى ى ى
اًك ىسىي ٍ
صًمى ٍك ىف ى
ًن نار ى
اإليمافً،بابً:بيافًالكبائرًكأكبرىاًرقـ.)ٖٗ(ً:
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ًكثير ًما ًيككف ًمصدرىا ًكسائؿً
ًحرـ ًاإلسبلـ ًإطبلؽ ًالشائعات ًالتي نا
ككذلؾ َّ
نتً،كس َّماىاًالحؽًً -جؿًكعبلًً -فيًالقرآفً
التكاصؿًاالجتماعيًعمىًشبكاتًاإلنتر
ى
اإلف ِ
اءوا ِب ِْ
ْك
الكريـ ً«اإلفؾ» ًيعني ًأشد ًالكذبً ،كأقبحوً ،فقاؿ ًتعإلى{ً :إِ َّن الَِّذ َ
ين َج ُ
ِ
ش ِّار لَ ُك ْم َب ْل ُى َو َخ ْيٌر لَ ُك ْم}(ُ)ً.
س ُبوهُ َ
ُع ْ
ص َب ٌة م ْن ُك ْم َل تَ ْح َ
{يا
كأ مر ًا﵀ ًتعالى ًالمؤمنيف ًبالتثبت ًكالتبيف ًعند ًتناقؿ ًاألخبار ًفقاؿ ًتعالىَ ً :
ٍ
ق ِب َنبٍإ فَتَب َّي ُنوا أ ْ ِ
ِ
ص ِب ُحوا َع َمى
ُّيا الَِّذ َ
َن تُص ُ
اء ُك ْم فَاس ٌ َ َ
يبوا قَ ْو ًما ِب َج َيالَة فَتُ ْ
أَي َ
آم ُنوا إِ ْن َج َ
ين َ
ين}(ِ)ً.
َما فَ َع ْمتُ ْم َن ِاد ِم َ

المسمـ ًعفًالسقكطًفيًمزلةًنشرًالشائعات«ً:إِ َّن ا﵀َ َك ِرهَ لَ ُك ْم
كنيىًالنبيًً 
ى
َن تَعتَ ِ
ضي لَ ُكم ثََال ثًا :ر ِ
ِ
ص ُموا
َن تَ ْع ُب ُدوهَُ ،وَل تُ ْ
ش ِرُكوا ِب ِو َ
ض َي لَ ُك ْم أ ْ
ش ْي ًئاَ ،وأ ْ ْ
َ
ثََال ثًاَ ،و َر َ ْ
ِ ِ
اع َة ا ْلم ِ
الَ ،و َكثَْرةَ
يل َوقَ َ
ص ُحوا لِ ُوَل ِة ْاأل َْم ِرَ ،و َك ِرهَ لَ ُك ْم ِق َ
يعاَ ،وأ ْ
الَ ،وِا َ
َن تَ ْن َ
ِب َح ْب ِل ا﵀ َجم ً
ض َ َ
الس َؤ ِال»(ّ)ً.
ُّ

ابعا :غرس قيمة الرفق في قموب أطفالنا والناشئة من شبابنا:
ر ً

ًجميعاً ،كتربيتيـ ًعميياً،
اعتنى ًاإلسبلـ ًبغرس ًقيمة ًالرفؽ ًفي ًنفكس ًأتباعو
ن
ًضد ًالعنؼ(ْ)ً،
كالرفؽ ًيعنيً :ليف ًالجانب ًبالقكؿً ،كالفعؿً ،كاألخذ ًباألسيؿً ،كىك ٌ
ًالخميؽ ًكسبلمة ًالصدرً ،كأما ًالعنؼ ًفيك ًنتيجة ًالغضبً
فالرفؽ ًكالمٌيف ًنتيجة ًحسف ي
ٌ
كالغمظة ًكالفظاظةً ،كقد ًأمر ًا﵀ ًنبيو ًً بالرفؽً ،كنياه ًعف ًالعنؼ ًفقاؿ ًجؿ ًشأنوً:
ضوا ِم ْن َح ْولِ َك}(ٓ)ً،
ظ ا ْل َق ْم ِب َل ْنفَ ُّ
ت فَظِّا َغمِي َ
ت لَ ُي ْم َولَ ْو ُك ْن َ
{فَ ِب َما َر ْح َم ٍة ِم َن المَّ ِو لِ ْن َ
ً
كعف ً
َّ
ً
ًع ٍنيىاً:أ َّ
اؿً:
َّاـ
ًعميؾً،قى ى
ى
ىف ًالييي ى
ًعائ ىشةى ً ً -ىرض ىي ًالموي ى
ىٍ ى
كد ًأىتىيكاًالنَّب َّي ًً،فىقىاليكاً:الس ي
ً
ً
ً
َّ
َّ
ًر يسك يؿ ًالموً
ب ًعمي يك ٍـً ،فىقى ى
« ىكعمي يكًٍـ» ًفىقىالى ٍ
ًك ىغض ى
ت ى
اؿ ى
ًعائ ىشةيً :الس ي
ً،كلى ىع ىن يك يـ ًالموي ى
َّاـ ًعمي يك ٍـ ى
ِ
ِ
الرْف ِ
تً:أ ىىكلى ٍـ ًتى ٍس ىم ٍعً
ش ُة،
عميك ِب ِّ
َ «ً:م ْي ًال َيا َع ِائ َ
الع ْن َ
ف ،أ َِو الفُ ْح َ
ش»ً،قىالى ٍ
قَ ،وِايَّاك َو ُ
ُ)ًسكرةًآؿًعمرافً،اآليةًُٗٓ.
ِ)ًسكرةًالحجراتً،اآليةًًٔ.
ّ)ًأخرجوًأحمدًفيً«المسند»ً:برقـً،)ّّْٖ(ً:كاسنادهًصحيحً.
ْ)
ظر«ً:فتحًالبارم»ً،البفًحجرً،ً)ْْٗ/َُ(ً:ك«دليؿًالفالحيفًلطرؽًرياضًالصالحيف»ً،البفًعبلفً:
ًيين ى
عبلفً.)ٖٗ/ّ(ً:
ٓ)ًسكرةًآؿًعمرافً،اآليةًًُٗٓ.
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ت عمي ِيم ،فَيستَج ِ ِ
اب
ىماًقىاليكا؟ًقى ى
تَ ،رَد ْد ُ
س َم ِعي َما ُق ْم ُ
ستَ َج ُ
ْ ُْ َ ُ
اب لي في ِي ْمَ ،ولَ ُي ْ
اؿ«ً:أ ََولَ ْم تَ ْ
(ُ)
ِ
الرفق رأس
لَ ُي ْم ف َّي» ًً،كعفًىشاـًبفًعركةًعفًأبيوً،قاؿ«ً:مكتوب في الحكمةّ « :
ؿًإلىًالجنةً،كدليؿًكماؿًاإليمافً،كحسفًاإلسبلـً،
يؽًمكص
الحكمة»(ِ)ً،كالرفؽًطر
ٌ
ٌ
ً
عاكفًبيفًالناسً،كدليؿًعمىً
اسً،كينميًرك
ةًالن
ًمحب
حًالمحبةً،كالتٌ
ٌ
ةًا﵀ً،كمحب ٌ
ٌ
ٌ
كيثٍم ير ٌ
ي
ٌ
ً
ِّ
ًمجتمعا ًسالمػنا ًمف ًالغؿ ًكالعنؼً ،كعنكاف ًسعادةً
صبلح ًالعبدً ،كحسف ًخمقوً ،كينشأ
ن
اإلنسافًفيًالداريف.
ٌ
ً

خامسا :تفعيل الدور التوعوي لممؤسسات التعميمية ،والمؤسسات المختمفة:
ً

كمعًماًتقدموًاألسرةً،كتبذلوًمفًجيدًلحمايةًأكالدىاًمفًكؿًخطرًيحدؽًبيـً،
كعمى ًرأسو ًالخطر ًالمتعمؽ ًبالعنؼ ًالرقميً ،يأتي ًدكر ًالمدارسً ،كالمناىج ًالتعميميةً
ادًتثقيفيةًب ٍغ ىيةىًتكعيةًاألطفاؿًبخطرًاالستخداـًالسيءً
التيًينبغيًأفًتشتمؿًعمىًمك
ي
لئلنترنتً،معًبيافًالطريقةًالمػيثمىًفيًالتعامؿًمعوً،ككيفيةًاالستفادةًمنوً،دكفًأفً
يتعرضًاألطفاؿًإلىًأمًشكؿًمفًأشكاؿًالعنؼًالرقميً،كبعدًىذاًكمِّ
و
ًميـً
ه
وًيبقىًدكر ه
لمؤسساتًالدكلةًالمعنيَّةًبشبكاتًاالتصاؿً،كمكاقعًالتكاصؿًاالجتماعيً،يحتـًعميياً
ُّ
نشرً،كماًيبثًمفً
قابةًلماًي
أفًيككفًىناؾًنكعهًمفًالر
إفًكناًنريدًحفظناًألبنائناًٍ ً-
–ً ٍ
ي
أفًيتـً
صكرًكمقاطعًمصكرةً،كعبار
اتًمكتكبةًمفًشأنياًأفًتؤثرًسمباًعمىًأكالدناً،ك َّ
ن
ًَّمحتكلًلوًعبلقةًبالعنؼًالرقميًمفًقر و
يبًأكًبعيد!ً
حجب؛ًبؿًكمساءلةًمفًينشرًأم
ي
ن
كا﵀ًمفًكراءًالقصدً،كىكًاليادمًإلىًسكاءًالسبيؿ.

ً

ُ)
ًعميوًكسمَّـ«ً:يستىجابًلىىن ً
ًالنبً ِّيًصمَّىًا﵀ ً
ابً:قى ٍك ًؿ َّ
اًفيً
ىىى يٍ ى ي
اتً،ب ي
ًأخرجوًالبخارمًفيً«صحيحو»ً،كتابً:الدعك ى
ى
ي
الييكًدً،كالىًيستىجابًلىيـ ً
ًف ىينا»/ٖٓ/ٖ(ً،رقـً،)ًَُْٔ:كمسمـًفيً«صحيحو»ً،كتابً:البرًكالصمةًكاآلدابً،
ي ى ي ٍ ى ي يٍ
ًالرفٍ ً
ؽً(ْ/ََِْ/رقـً.)ًِْٓٗ:
ض ًؿ ِّ
بابً:فى ٍ

ِ)ًأخرجوًًىنادًالسرمًفيً«الزىد»ً،كرجالوًثقات.
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المبحث التاسع
دور الدعاة في التربية السكانية
ً
الدعاة ًىـ ًاليداة ًكالمنارات ًالتي ًتعرؼ ًالخمؽ ًبالطريؽ ًإلى ًا﵀ ً– ًتعالىً-
كتحقيؽ ًمرضاتوً ،كىـ ًكرثة ًالمصطفى ًً -صمى ًا﵀ ًعميو ًكسمـ ًً -كما ًجاء ًفيً
نماًكرثكاًالعمـً
فًاألنبياءًلـًيكرثكاًديناراًكالدرىماً،كا
الحديثً(العمماءًكرثىةًاألنبياءً،كا
ٌ
ٌ
فمفًأخذهًأخذًبحظًكافر(ُ)ً،كقدًأخبرًربناًنبيوًً -صمىًا﵀ًعميوًكسمـًً -بطريقوً،
َّ ِ ج
ِ
كطريؽًأتباعوً( ُق ْل َىـَٰ ِذ ِه ِ
يرٍة أََنا َو َم ِن اتََّب َع ِني ً،)ِ()....
َ
س ِبيمي أ َْد ُعو إلى المو َعمَ َٰى َبص َ
كلذا ًيجب ًعمى ًالدعاة ًتكعية ًاإلنساف ً ػ ًالذم ًخمؽ ًا﵀ ًالككف ًلخدمتو ً ػ ًبالقضاياً
السكانية ًالتي ًيؤدم ًااللتزاـ ً ًبيا ًإلى ًالتعايش ًعمى ًنحك ًيحفظ ًلمجميع ًالحقكؽً
كالكاجباتً ،كىك ًماينتج ًمجتمعا ًمتيف ًاألركاف ًقكم ًالبنياف ًكتتضمف ًالتكعية ًحؽً
السكافًكحؽًالمكافًعمىًالنحكًاآلتيً:
ً

أول :التوعية بقضية السكان:
ُّيا َّ
اس إِ َّنا َخمَ ْق َنا ُكم
طبيعةًاإلنسافًتأبىًأفًيعيشًكحدهًقاؿًػًتعالىًػً( َيا أَي َ
الن ُ
وبا َوقَ َب ِائ َل لِتَ َع َارفُواجً ،ً )ّ()...فبل ًقيمة ًلئلنساف ًإالً
ِّمن َذ َك ٍر َوأُنثَ َٰى َو َج َع ْم َنا ُك ْم ُ
ش ُع ً
بمساكنةًغيرهًًكماًقاؿًالشاعرًً:الناسًلمناسًمفًبدكًكحاضرةًًبعضًلبعضًكافً
لـًيشعركاًخدـًً
كمفًىذاًالمنطمؽًيجبًعمىًالدعاةًػًتحمبلًلؤلمانةًػًتكعيةًالسكافًبحقكؽًمفً
حكليـًعمييـًككاجباتيـًنحكىـًً،كضبطًتصرفاتيـًعمىًالكجوًالذمًيرضيًا﵀ًً-عزً
كجؿًًً-طبقاًلدكائرًعبلقةًاإلنسافًبغيرهًمفًالسكافًعبرًالدكائرًالتيًنذكرىاً:
ً
ُ)ًالحديثًركاهًأبكداكدًفيًسننوً،كتابًالعمـً،حديثًرقـًُّْٔ.
ًِ)ًسكرةًيكسؼً،آيةًَُٖ.

ًّ)ًسكرةًالحجراتً،آيةًُّ.
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الدائرة األولىًًً:
دائرةًالكالديفًً:فيجبًعمىًاإلنسافًالبرًبالكالديفً،كفاءًبحقيماً،لقكلوًػًتعالىًػً
فًإً ٍح ىس ناناًجً ،)ُ()...كقد ًأفاض ًالقرآف ًكالسنةً
َّاهيً ىكبًاٍل ىكالً ىد ٍي ًً
ىالًتى ٍعيب يدكاًإً َّال ًإًي ً
ُّؾًأ ًَّ
ىً ىرب ىً
ض ًَٰ
( ىكقى ى
في ًالحديث ًعف ًحقكقيماً ،كجاء ًتطبيؽ ًالنبي ًالكريـ ًً -صمى ًا﵀ ًعميو ًكسمـ ًً-
كالصحب ًالكراـ ًليككف ًكؿ ًذلؾ ًخير ًمثاؿ ًتحتذيو ًاألمة ًإلنتاج ًمجتمع ًيشيع ًبالبرً
كاإلحسافًكيمتمئًبالخيرًكالسعادةًً.
الدائرة الثانيةًً:
بىً:يجبًعمىًالدعاةًتكعيةًاإلنسافًبحقكؽًذكمًالقربىًصمةً
ً
حقكؽًذكمًالقر
لمرحـًكذككًالقربىًىـًاألقاربًمفًجيةًاألبًكاألـً،فصمةًاألرحاـًمفًأسبابًالنجاحً
فيًاألرضً،ففيًالحديثًالصحيحً(مفًسرهًأفًيبسطًلوًفيًرزقوًأكًينسأًلوًفيًأثرهً
فميصؿًرحمو)(ِ)ً،كقطعًاألرحاـًمفًأسبابًاإلفسادًفيًاألرضًقاؿً–ًًتعالىً(ً:فىيى ٍؿً
ِّ
عس ٍيتيـ ًإًفًتىكلٍَّيتيـ ًأىفًتي ٍف ًس يدك ً
اًف ٍ ً
ام يكًٍـً)(ّ) ً؛ًفاإلسبلـًيرشدًاألمةً
ى ٍ
ىى ٍ
ًكتيقىط يعكاًأ ٍىر ىح ى
يًاأل ٍىرض ى
إلىًبناءًمجتمعًقكمًالتماسؾً،عظيـًاالتصاؿًبعضوًببعضًًً.
الدائرة الثالثةًًً:
دائرةًاألسرةًً:عمىًالدعاةًتعريؼًالسكافًبحقكؽًالزكجةًعمىًزكجياً،مفًنفقةً
كرعايةًكحسفًمعاشرةً،كحمايةًمفًالمخاطر،كحقكؽًالزكجًعمىًزكجتوً،مفًصيانةً
عرضو ًكمالو ًكطاعتو ًكالبر ًبوً ،كاشاعة ًجك ًالسكينة ًكالمكدة ًفي ًالبيتً ،كحقكؽً
األكالدً،مفًحسفًتربيةًتعنىًبالجكانبًكمياًبدناًكنفساًكركحاًكعقبلً،كالتكعيةًبقضاياً
الصحة ًاإلنجابية ًكتنظيـ ًاألسرة ًكالعمؿ ًعمى ًنسؿ ًقكم ًصالح ًلمدفاع ًعف ًالديفً
كالكطفًكالبعدًعفًالكثرةًالتيًتشبوًغثاءًالسيؿً،كغيرًذلؾًمفًالقضاياًالتيًتؤسسً
ألسرةًناجحةًقكيةًمتماسكةً.
ً
ًُ)ًسكرةًاإلسراءًً،آيةًِّ.

ًِ)ًركاهًالبخارمًفيًصحيحوً،كتابًالبيكعًً،حديثًرقـًَِٕٔ.
ًّ)ًسكرةًمحمدًً،آيةًِِ.
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الدائرة الرابعة ً:
ًً دائرةًالجكارً(المجتمع)ًأياًكافًديفًالجارًأكًمعتقدهً:يجبًتكعيةًالسكافً

بحقكؽ ًلمجكارً ،بؿ ًاإلحساف ًإلى ًجميع ًالساكنيف ًكالمعاىديف ًككؿ ًمف ًحصؿ ًعمىً

تأشيرةًدخكؿًكالدبمكماسييفًكالسياحًأياًكانتًدياناتيـًً:كقدًدلتًعمىًىذاًنصكصً
ًً
اًكبًاٍل ىكالً ىد ٍي ًفًإً ٍح ىس ناناً
القرآفًك
السنةًًقاؿًسبحانوًكتعالى(ً:ك ٍ
ًكالىًتي ٍش ًريككٍاًبوً ىش ٍينئ ى
اعيب يدكٍاًالمٌوى ى
ى
ً
ً
كبًًذمًاٍلقيربى ًكاليتىامىًكاٍلمس ً
الج ً
ً
اك ً
نبً
ًكالصَّاح ًب ًبً ى
ٍى ى ى ى ى ى
ىًكاٍل ىج ًار ًاٍل يجينب ى
ًكاٍل ىج ًار ًذمًاٍلقي ٍرىب ى
يف ى
ى
ً (ُ)ً
ً
ً
ًالسبيؿ) ً،كقدًكأفاضتًالسنةًالمطيرةًفيًبيافًحقكؽًالجارًكخطرًمجاكزتياً
ىك ٍابف َّ
ً،ككماًنرلًفيًاآليةًالكريمةًالتيًجعمتًالجكارًحقاًمفًالحقكؽًالعشرةًالمذككرة ًفيً
ىذهًاآليةً،كقدًقاؿًً-صمىًا﵀ًعميوًكسمـً:فيًالحديثً"الجيرافًثبلثةًجارًلوًثبلثةً

حقكؽًكىكًالجارًالقريبًالمسمـًلوًحؽًالجكارًكحؽًالقرابةًكحؽًاإلسبلـًكجارًلوً
حقافًكىكًالجارًالمسمـًغيرًالقريبًلوًحؽًاإلسبلـًكحؽًالجكارًكجارًلوًحؽًكاحدً

كىكًالجارًغيرًالمسمـًلوًحؽًالجكار"(ِ) ًً،فيذاًدليؿًعمىًأفًغيرًالمسمـًإذاًكافً

جا انر ًلؾًفإنؾًتحسفًإليوًفموًعميؾًحؽًالجكارًكالًتؤذهً،ىذاًمفًالمكاطنةًالشرعيةً

التيًأمرًا﵀ًجؿًكعبلًبياً.

ككذلؾ ًال ًيجكز ًاالعتداء ًعمى ًمف ًدخؿ ًفي ًكفالة ًكلي ًاألمر ًأك ًأحد ًمفً

المسمميفًفإنوًيجبًأفًيحترـًدموًكعرضوً ًكمالوًً،حتىًيخرجًمفًبمدًالمسمميفً،ا﵀ً
َّ
َّ ً
الح ِّ
ؽ)(ّ)ًً،كالنفسًالتيًحرـًا﵀ً،
يًح َّرىـ ًالمٌويًًإال ًبً ى
جؿًكعبلًقاؿ(ً:كالى ًتى ٍقتيميكٍا ًالنَّ ٍف ىس ًالت ى
ى
ىي ًنفس ًالمسمـ ًكنفس ًالمعاىد ًكالمستأمفً ،فيي ًنفس ًحرـ ًا﵀ ًقتميا ًبدليؿ ًأف ًا﵀ً
أكجبًفيًقتؿًالمعاىدًالكافرًخطأًماًأكجبوًفيًقتؿًالمسمـً(كماً ىك ً
ىفًي ٍقتي ىؿً
افًل يم ٍؤ ًم وفًأ ى
ىى ى
اًخطىنئاًفىتى ٍح ًريرًرقىب وة ُّ ً و
ىىمً ًوًًإًالًَّأىفً
ًكًد ىيةه ُّ
ًم ٍؤ ًمنن ى
يم ٍؤ ًمنناًإًالَّ ى
ًم ىسمَّ ىمةهًإلىًأ ٍ
ي ىى
اًك ىمفًقىتى ىؿ ي
ًم ٍؤم ىنة ى
ًخطىنئ ى
ًمؤ ًم ىن وة ًكًافً ىكاف ً
ًمفًقىكوـ ًع يد ٍّك ًلَّ يكـ ًكىك ًمؤًم هف ًفىتى ٍح ًرير و
َّدقيكٍا ًفإفً ىكاف ً
ىيص َّ
ًمفًقى ٍكوـً
ٍ ى
ى
ى
ًرقىىبة ُّ ٍ
ٍ ى يى ٍ ٍ
ي ى
ى
ًمسمَّمةه ًإلى ًأ ٍ ً ً
ًميثى ه ً
َّ
اـً
ًي ًج ٍد ًفى ًً
ًرقىىب وة ُّ
ًكىب ٍي ىنيي ٍـ ِّ
ًم ٍؤ ًم ىنةن ًفى ىمف ًل ٍـ ى
ًكتى ٍح ًر يير ى
اؽ ًفىد ىيةه ُّ ى ى
ص ىي ي
ىىمو ى
ىب ٍي ىن يك ٍـ ى
ًُ)ًسكرةًالنساءً،آيةًّٔ.

ًِ)ًركاهًأبكًنعيـًفيًحميةًاألكلياءً،حديثًرقـًَٖٕٓ.
ًّ)ًسكرةًاإلسراءً،آيةًّّ.
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ًمف ًالمٌ ًو ًك ىكاف ًالمٌو ًعميما ً
يما)(ُ) ًً ،فأكجب ًفي ًقتؿ ًالكافرً
ن ى
ى ى ي
ًمتىتىابً ىع ٍي ًف ًتى ٍكىبةن ِّ ى
ًحك ن
ىش ٍي ىرٍي ًف ي
المعاىدًخطأنًماًأكجبوًفيًقتؿًالمسمـًمفًالديةًكالكفارةً،أماًمفًقتؿًالمعاىدًمتعمدانً،
فيذا ًكما ًقاؿ ًالنبي ًصمى ًا﵀ ًعميو ًكسمـ ًفي ًحقو ًكذلؾ ًفي ًالحديث ًالذم ًركاهً
الشيخافً"ً:مفًقتؿًمعاىدان ًلـًيرحًرائحةًالجنةًكافًريحياًليكجدًمفًمسيرةًسبعيفً

سنة"(ِ)ًً،أكًكماًقاؿًً-صمىًا﵀ًعميوًكسمـًً.

فالذم ًدخؿ ًببلد ًالمسمميف ًبإذف ًمف ًكلي ًاألمر ًأك ًمف ًخكؿ ًلو ًاإلذف ًفإنوً

يكتسبًحرمةًالنفسًكحرمةًالماؿًكالًيؤذلًحتىًيخرجًمفًبمدًالمسمميفً،فيذاًمفً

المكاطنةًالشرعيةًحتىًكلكًكافًالمكاطفًكاف انرًلوًحؽًاإلقامةًفي ًبمدًالمسمميفًماداـً
مقيماًفيياًفموًحؽًالمكاطنةًالشرعيةً،فيذهًأمكرًيجبًعمىًالمسمميفًأفًيعرفكىاً.
ً

ثانيا  :التوعية بحقوق المكان
ُػًالحفاظ عمى المرافق العامةًً:
ً يجبًأفًيحافظًالمكاطفًعمىًمرافؽًبمدهًكالًيعتدمًعمىًالمرافؽًالعامةًالتيً

ىيًمفًمصالحًالبمدًكأىموً،فيحترمياًكالًيعتدمًعميياًكقدًجاءًفيًالحديث"ً:اتقكاً

المعانيف"ًقالكاًكماًالبلعنافًياًرسكؿًا﵀ًقاؿ"ً:الذمًيتخمٌىً(أمً:يقضيًحاجتو)ًًفيً
طريؽًالناسًكظمَّيـ"(ّ) ًً،فشكارعًالبمدًكطرقاتًالبمدًيجبًأفًتصافً،كالًيجعؿًفيياً
ً
العراقيؿ ًالتي ًتؤذم ًالمارة ًَّ
ً ً ً
ًما ًا ٍكتى ىسيبكا ًفىقىًدً
يف ي
كف ًاٍل يم ٍؤ ًمن ى
ًي ٍؤيذ ى
ً(كالذ ى
ًكاٍل يم ٍؤم ىنات ًب ىغ ٍي ًر ى
يف ى
ى
(ْ)ًً
اًمبً نينا)
اًكًاثٍ نم ُّ
ٍ
احتى ىمميك ي
اًب ٍيتى نان ى
ً

ًُ)ًسكرةًالنساءً،آيةًِٗ.

ًِ)ًركاهًالبخارمًفيًصحيحوً،حديثًرقـًًُّٔٔ.

ًّ)ًركاهًمسمـًفيًصحيحوًًكتابًالطيارةًحديثًرقـًِٗٔ.
ًْ)ًسكرةًاألحزابًآيةًٖٓ.
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كقاؿًً -صمىًا﵀ ًعميوًكسمـًً -في ًالحديث ًالذمًركاهًأبك ًداكدًفيًسننو ًً:
اًالمبلعفًالثبلثًالبرازًفيًالمكاردًكقارعةًالطريؽًكالظؿ"(ُ)ًً.
"اتقك
ي
ًِػًًإماطة األذى عن الطريقًًً:

ىكًمفًشعبًاإليمافًقاؿًً-صمىًا﵀ًعميوًكسمـ"ً:اإليمافًبضعًكسبعكفًأكً
بضع ًكستكف ًشعبة ًأعبلىا ًقكؿ ًال ًالو ًإال ًا﵀ ًكأدناىا ًإماطة ًاألذل ًعف ًالطريؽ"ً
كالحياءًشعبةًمفًاإليماف(ِ) ًً ،فبل ًيجكز ًألحد ًأف ًيق ٌذره ًعمييـً ،فما ًبالناًبمفًيفجرً
كيخربًكيدمر؟ً
ّػًًوجوب إعمار المكانًًً:
يجبًعمىًجميعًالسكافًأفًيعمركاًببلدىـًبطاعةًا﵀ًكاألمرًبالمعركؼًكالنييً
عفًالمنكرً،كمنعًالظمـًفيذاًمماًيعمرًالببلدً،كاستثمارًجميعًخيراتوًكافبلحًأرضوً،
كتشغيؿًمصانعوً،كصكفًالبيئةًكغيرًذلؾًمماًيصدؽًعميوًاإلعمارًككؿًماًيككفً
بوًاإلصبلحًلمببلدً،قاؿًتعالى(ً:كالىًتي ٍف ًس يدكٍا ً
ًفيًاأل ٍىر ً
صبلى ًحيىا)(ّ)ًًً.
ضى
ًب ٍع ىدًإً ٍ
ى
ىذهًبعضًالقضاياًالتيًيجبًعمىًالدعاةًتكعيةًالسكافًبياً،فالمجتمعًالقكمً

المتماسؾ ًالذم ًيعي ًكؿ ًفرد ًفيو ًحقكقو ًككاجباتو ًنحك ًغيره ًككطنو ًىك ًالمجتمعً

المنشكدً.
ًً
ً

ًُ)ًركاهًأبكداكدًفيًسننوًكتابًالطيارةًحديثًرقـًًًًِٔ:المكاردً(أماكفًكركدًالماء)ًكقارعةًالطريؽ(الطرؽً
التيًيمشيًفيياًالناس)ًًكالظؿً(كالظؿًمايستظؿًبوًالناسًمفًالشجر ًكالحدائؽًكالمرافؽًالتيًيتنفسًفيياً
أىؿ ًالبمد ًكيستريحكف ًفييا ًكيستظمكف ًبأشجارىا) ًكاتقكا ًالمبلعفً ،أمً :التي ًتكجب ًالمعنة ًعمى ًمف ًاعتدلً
عمييا،فكيؼ ًبمف ًيدمر ًالمرافؽً ،كيخربياً ،زعما ًمنو ًأنو ًينتصر ًلقضايا ًالكطف ًفما ًىك ًكا﵀ ًإال ًالضبلؿً
المبيفً،كىكًاإلفسادًفيًاألرضًالذمًنيىًعناًربناًتبارؾًكتعالى.
ًِ)ًركاهًمسمـًفيًصحيحوً،حديثًرقـًًّٓ.
ًّ)ًسكرةًاألعراؼً،اآليةًٔٓ.
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