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مقدمة:

وبيداغوجية  معرفية  حقيبة  من  جزءا  امل�صوغة  هذه  تعترب 
ترتجم توجه الرابطة املحمدية للعلماء واإ�صهامها يف جمال اإدماج 
ومكافحة  املراأة  وحقوق  االجتماعي  والنوع  االإجنابية  ال�صحة 
الفعل  يف  وال�صيدا  الب�صري  املناعي  العوز  فريو�س  خماطر 
االجتماعي ببلدنا املبارك. وت�صتند الرابطة يف ذلك اإلى جمموعة 

من االعتبارات:

1-  اأهمية املوا�صيع املدرجة يف هذه امل�صوغة من حيث ارتباطها 

الوطيد بحياة االإن�صان بيولوجيا واجتماعيا و�صيكولوجيا و�صرعيا؛

2-  وظيفية حمتويات هذه امل�صوغة يف االرتقاء باأفراد املجتمع 

يف  والتثقيف  بالرتبية  عالقة  من  لها  ملا  التنمية  مدارج  �صمن 
على  والعتمادها  جهة،  من  االإن�صانية  احلياة  جماالت  خمتلف 
االجتماعي  الن�صيج  داخل  االن�صياب  لها  ت�صمن  �صرعية  دعامات 
من جهة اأخرى، مبا حتققه هذه احلوامل الدينية من قناعات لدى 

ال�صاكنة املغربية؛
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3-  �صقل قدرات وكفايات القادة الدينيني يف تكييف حمتويات هذه املوا�صيع وفق 

القواعد ال�صرعية واإدراجها �صمن اخلطاب الديني درءا لل�صاكنة املغربية من خماطر 
عدة مت�س معي�صهم اليومي �صحيا واجتماعيا وثقافيا...

الو�صطاء  العلماء  تكوين  هو  ا�صرتاتيجي  اإلى حتقيق هدف  امل�صوغة  ترمي هذه  و 
مبهام  لي�صطلعوا  للعلماء،  املحمدية  الرابطة  علماء  طرف  من  انتقاوؤهم  مت  الذين 
تثقيف خمتلف �صرائح املجتمع عرب لقاءات منظمة ومنتظمة ير�صخون من خاللها قيم 
التنمية الب�صرية املتمثلة يف اإدراج جمموعة من الوحدات املعرفية ق�صد االإقناع بتبني 
�صلوكيات وممار�صات �صليمة فيما يخ�س ال�صحة االإجنابية والنوع االجتماعي وحقوق 
ذلك  يف  م�صتندين  وال�صيدا،  الب�صري  املناعي  العوز  فريو�س  خماطر  ومكافحة  املراأة 
االأ�صعرية  والعقيدة  املالكي  الفقه  املتمثلة يف  ال�صرعية �صمن �صوابطها  املرجعية  اإلى 

وال�صلوك اجلنيدي.

وقد مت اعتماد هذه امل�صوغة وما يدعمها من حوامل ووثائق بيداغوجية اأخرى )دليل 
امل�صوغة(  هذه  وحمتويات  ملرامي  املو�صحة  واملطويات  املل�صقات  الو�صطاء،  العلماء 
�صمن حقيبة تكوينية متكاملة بتعاون مع �صركاء الرابطة املحمدية للعلماء، ومنهم على 
املتحدة  االأمم  و�صندوق  ال�صيدا  ملكافحة  امل�صرتك  املتحدة  االأمم  برنامج  اخل�صو�س 

لل�صكان ووزارة ال�صحة وبرنامج متكني.

العلماء  تكوين  جمال  يف  منها  منتظر  هو  ما  التكوينية  احلقيبة  هذه  حتقق  ولكي 
الو�صطاء وتثقيف خمتلف �صرائح املجتمع يف املوا�صيع املكونة ملحتوياتها فقد مت اتباع 

امل�صالك التالية يف �صياغتها:

1- اإعداد الت�صور اال�صرتاتيجي لربنامج تكوين علماء الرابطة املحمدية والعلماء 

الو�صطاء، �صارك فيه اإ�صافة اإلى الرابطة املحمدية للعلماء و�صركائها، خرباء وممثلون 
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عن منظمات املجتمع املدين التي لها �صلة باملوا�صيع التي تقاربها احلقيبة؛

1- اإعداد جلنة قيادية متعددة التخ�ص�س، لالإ�صراف على اإجناز حقيبة التكوين 

وتتبع مراحله؛

2- اإعداد ال�صيغة االأولية ملحتويات احلقيبة، وعر�صها على اللجنة القيادية الإبداء 

الراأي فيها؛

3- عر�س نف�س ال�صيغة االأولية على نخبة من العلماء لتاأ�صيل اجلوانب ال�صرعية 

ح�صب متطلبات كل مو�صوع؛

4- ال�صياغة النهائية ملكونات احلقيبة؛

احلكومية  والهيئات  املدين  واملجتمع  االجتماعيني  لل�صركاء  احلقيبة  تقدمي   -5

املهتمة؛

6- اقرتاح خطة عمل العلماء الو�صطاء وبناء ال�صراكات. 

ولكي حتقق هذه احلقيبة التكوينية مقا�صدها على م�صتوى الفئات امل�صتهدفة، فاإنه 
من ال�صروري بناء �صراكات، واإعداد خطط عمل مع منظمات املجتمع املدين، والهيئات 

احلكومية، مما هو قيد التنزيل.

                                    واهلل الهادي اإلى �صواء ال�صبيل.

 الدكتور اأحمد عبادي

االأمني العام للرابطة املحمدية للعلماء
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1.   ملاذا اإ�سراك العلماء يف الهتمام بال�سحة الإجنابية 

والنوع الجتماعي  وحقوق املراأة ومكافحة خماطر 

فريو�س العوز املناعي الب�سري وال�سيدا؟

ذلك  يف  مبا  مكوناتها  بكل  االإجنابية  ال�صحة  تعترب 

الب�صري  املناعي  العوز  وفريو�س  جن�صيا  املنقولة  التعفنات 

على  فيها  االهتمام  يقت�صر  ال  �صحية  م�صكلة  وال�صيدا 

تدخالت  خماطرها  من  احلد  يتطلب  بل  وحده،  الطبيب 

كل الفاعلني االجتماعيني الذين منهم عامل  الدين   بكل 

اأطيافه، خا�صة واأن احلديث فيها يثري اجلدل واحل�صا�صية 

االأحيان.  بع�س  يف  واحلرج  بل  املغربي،  للمجتمع  بالن�صبة 

غالبا،  املو�ضوعات،  هذه  ارتباط  هو  ذلك  يف  وال�ضبب 

يدخل  فيها  احلديث  زال  ال  التي  اجلن�صية  بال�صلوكيات 

فاإن  ولذلك  املناطق.  من  كثري  يف  عنه،  امل�صكوت  �صمن 

تدخل عامل الدين له ما يربره ال �صيما  واأن خماطر ال�صحة 

االإجنابية مبا فيها التعفنات املنقولة جن�صيا وفريو�س العوز 

املناعي الب�صري وال�صيدا يف تزايد م�صتمر، واإن ا�صتح�صار 

االإح�صائيات املتعلقة باملو�صوع قد يربز �صرورة اإ�صراك كل 

الفاعلني من اأجل تطويق هذه املخاطر.
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الجتماعي  والنوع  الإجنابية  ال�سحة  خماطر  انت�سار  من  احلد  خطط    .2

وفريو�س العوز املناعي الب�سري وال�سيدا

وتطويقا ملخاطر ال�صحة االإجنابية مبا فيها التعفنات املنقولة جن�صيا وفريو�س العوز 

املناعي الب�صري وال�صيدا املتنامية با�صتمرار، بذلت جهود كثرية، كما ال زالت تبذل، 

على خمتلف امل�صتويات واالأ�صعدة، دوليا وجهويا ووطنيا.

وزارة  �صدارتها  حتتل  حكومية  قطاعات  قبل  من  كثرية  جهود  تبذل  املغرب  ويف 

املخاطر،  هذه  ملكافحة  طموحا  وطنيا  برناجما  االإطار  هذا  يف  اأعدت  التي  ال�صحة، 

�صيا�صة  يعتمد  برنامج  وهو  املو�صوع.  يف  اأجنزت  ميدانية  درا�صات  عدة  من  انطالقا 

وطبقا  احلكومية،  ال�صيا�صة  توجهات  �صوء  يف  التعفنات،  ومكافحة  والتكفل  الوقاية 

للتو�صيات التقنية ال�صادرة عن املنظمة العاملية لل�صحة وفق االأخالقيات املعمول بها 

والتكفل مبعية  والعالج  للوقاية  ال�صحة خطة   وزارة  اعتمدت  االإطار  دوليا. ويف هذا 

�صركائها من الهياآت احلكومية ومنظمات املجتمع املدين واملنظمات الدولية ووكاالت 

التعاون الثنائي الدويل املغربي وهياآت االأمم املتحدة.

وتفعيال لدور العلماء املغاربة يف درء خماطر ال�صحة االإجنابية مبا فيها التعفنات 

املنقولة جن�صيا وفريو�س العوز املناعي الب�صري وال�صيدا عملت الرابطة املحمدية للعلماء 

بدعم من �صندوق االأمم املتحدة لل�صكان )FNUAP( وبرنامج االأمم املتحدة امل�صرتك 

ملكافحة ال�صيدا )ONUSIDA(على و�صع برنامج متكامل لتكوين العلماء واإ�صراكهم يف 

ومكافحة خماطر فريو�س  املراأة  وحقوق  االجتماعي  والنوع  االإجنابية  ال�صحة  اإدماج 

العوز املناعي الب�صري وال�صيدا يف التوعية الدينية.
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: )Le Module( 3.  اأهداف امل�سوغة

عنه   اأ�صفرت  ما  على  بناء  العلماء  حلاجات  ا�صتجابة  امل�صوغة  هذه  اإجناز  ياأتي 

الدرا�صة امليدانية النوعية، من نتائج وهي درا�صة ا�صتهدفت عينة وا�صعة من العلماء يف 

خمتلف جهات اململكة ق�صد تبني حاجاتهم فيما يخ�س التكوين واأدوارهم يف التوعية. 

ولذلك فاإن هذه امل�صوغة تعترب اأداة تكوينية نظريا)معرفيا ومنهجيا( وعمليا يف جمال 

اإدراج ال�صحة االإجنابية والنوع االجتماعي وحقوق املراأة ومكافحة التعفنات املنقولة 

جن�صيا وفريو�س العوز املناعي الب�صري وال�صيدا يف اخلطاب والتوجيه الدينيني. ومن 

ثمة فاإن اأهدافها تتمثل يف : 

1.   هدف عام:  .3

ال�صحة االإجنابية مبا  واإ�صراكهم يف مكافحة خماطر  الو�صطاء  العلماء  تكوين 

فيها التعفنات املنقولة جن�صيا وفريو�س العوز املناعي الب�صري وال�صيدا �صمن مقاربة 

علمية ت�صتند اإلى ال�صريعة االإ�صالمية.

2.   اأهداف خا�سة:  .3

االإجنابية      ال�صحة  يخ�س  فيما  علمية  مرجعية  من  الو�صطاء  العلماء  متكني   -

والنوع االجتماعي وحقوق املراأة والتعفنات املنقولة جن�صيا وفريو�س العوز املناعي 

الب�صري وداء ال�صيدا؛

لها �صلة باحلد من  التي  الدينية  الو�صطاء من تبني املرجعية  العلماء  - متكني 
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انت�صار هذه املخاطر؛

امل�صتع�صية  للم�صاكل  مالئمة  اأجوبة  اإعداد  على  الو�صطاء  العلماء  م�صاعدة   -

فيما يخ�س ال�صحة االإجنابية بكل مكوناتها مبا يف ذلك التعفنات املنقولة جن�صيا 

وفريو�س العوز املناعي الب�صري وال�صيدا واإعداد ر�صائل تثقيفية يف املو�صوع خالل 

جل�صات التثقيف التي جتمعهم بجمهورهم.

و لكي تتحقق هذه االأهداف فاإن امل�صوغة بنيت من �صتة اأق�صام:

• ال�صحة االإجنابية؛	

• النوع االجتماعي؛	

• العنف املبني على النوع؛	

• حقوق املراأة والفتاة؛	

• التعفنات املنقولة جن�صيا وفريو�س العوز املناعي الب�صري وداء ال�صيدا؛	

• التوا�صل وتقنيات التن�صيط. 	

وهكذا فاإن موا�صيع هذه امل�صوغة تتمحور حول جوانب اأ�صا�صية من احلياة العامة 

للمواطنني ، ويتعلق االأمر باالأن�صطة ال�صحية ) ال�صحة االإجنابية بكل مكوناتها مبا يف 

ذلك التعفنات املنقولة جن�صيا وفريو�س العوز املناعي الب�صري وال�صيدا( والرتبية على 

القيم وحقوق االإن�صان واملواطنة واعتبار النوع االجتماعي من اأجل حتقيق هدف اأ�صا�س 

هو مواجهة العنف �صد املراأة والفتاة، علما اأن مواجهة العنف ال تقوم اإال انطالقا من 
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الربط املتكامل بني جمموعة من االأ�صا�صات التي ميكن اإجمالها يف االأن�صطة ال�صحية، 

ما تطلب، حني مراحل  واملواطنة. وهذا  االإن�صان  القيم وحقوق  الرتبية على  واأن�صطة 

اإعداد امل�صوغة، من الت�صور حتى نهاية االإجناز، اعتماد مقاربات من �صاأنها اأن حتقق 

هذا التكامل بني االأن�صطة، ويتعلق االأمر باملقاربة الت�صاركية واملقاربة احلقوقية واملقاربة 

االإدماجية ومقاربة النوع االجتماعي �صمن بناء تفاعلي كما تو�صحه اخلطاطة اأ�صفله.      

 املقاربة
 احلقوقية

 املقاربة
 الت�صا ركية

املقاربة          
االإدماجية

مقاربة النوع 
االجتماعي
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4.  يف كيفية توظيف امل�سوغة اأثناء ور�سات العمل:

جلعل حمتويات هذه امل�صوغة اأكرث فعالية يرجى اال�صرت�صاد بالبيانات التالية :

• ي�صتوجب 	 جاهزا  كتابا  امل�صوغة  هذه  اعتبار  يجب  ال  ال�ستخدام:  يف  املرونة 

معلوماتية  اقرتاحات  عن  عبارة  ولكنه  العمل،  ور�صات  اأثناء  حرفيا  به  التقيد 

لكل  االأهداف  تكون  اأن  االأهم  ويبقى   . التكوين  وطرائق   ملحتويات  ومنهجية 

جل�صة تكوينية وا�صحة،  واأن يتم احلر�س على حتقيقها يف نهاية كل جل�صة؛

• ي�صاحب 	 كمرجع  امل�صوغة  و�صع  يجب  ال  ال�سخ�سي:  للإبداع  حيز   ترك 

م�صتعمله طيلة جل�صة التكوين، فمن املهم اأن تكون اخلطوات جاهزة يف ذهن 

امل�صتعمل قبل ال�صروع يف التكوين. وعليه اأال ين�صى اأن يرتك لنف�صه حيزا لالإبداع 

املحدد  الوقت  يف  ال  خلاًل،  ذلك  ي�صّكل  اأن  دون  الفردية  واملبادرة  ال�صخ�صي 

للتكوين، وال يف مو�صوع التكوين ذاته؛

• اعتبار عامل الوقت : يعترب عن�صر الوقت عامال مهما يف التكوين، ولهذا ال�صبب   	

يتم ربط كل ن�ضاط تكويني بفرتة زمنية حمددة ، لذا يجب التاأكد من �ضبط 

الوقت وااللتزام بالفرتة املحّددة لكل ن�ضاط، على اأال يجعل م�ضتعمل امل�ضوغة 

من �صبط الوقت هاج�صا كاأن يعتمد على �صاعة طيلة الوقت، مما يجعل منها 

النظر  تكرار  التكوين، من خالل  وللم�صتفيدين من  له  بالن�صبة  للقلق  م�صدرًا 

اإليها وب�صكل ملحوظ؛
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• اختيار التقنية التن�سيطية املنا�سبة: تقرتح امل�صوغة اأكرث من تقنية تن�صيطية 	

يبقى  ولذلك  التكوين.  اإليه من خالل موا�صيع  التو�صل  املراد  الهدف  لتحقيق 

على م�صتعملي امل�صوغة اختيار التقنية التي تتنا�صب وواقع التكوين، الأن املكون 

هو الذي باإمكانه اأن يختار ما ينا�صب ح�ص�س التكوين الأنه اأعرف به من غريه؛ 

• الإيجاز: على م�صتعمل امل�صوغة اأن يراعي االإيجاز يف اجلوانب املعرفية التي 	

على  وحثهم  التكوين  من  امل�صتفيدين  تفعيل  هو  املهم  الأن  للمتكونني،  يقدمها 

حلل  الذاتي  البحث  على  ت�صجعهم  تكوين  و�صعيات  بناء  طريق  عن  امل�صاركة 

االإ�صكاالت املتعلقة باملو�صوع املتحدث فيه؛ 

•  الدقة والو�سوح: على املكونني اأن يتعاملوا مع امل�صتهدفني من التكوين بو�صوح 	

من حيث دقة البيانات و�صدق الدالالت للمفاهيم واعتبار الق�صايا النابعة من 

خالل  من  ذلك  ويتحقق  يوميا.  هاج�صا  اإليهم  بالن�صبة  ت�صكل  والتي  و�صطهم، 

توجيه االأ�صئلة ب�صكل مبا�صر، ومطالبة املتكونني باإبداء مواقفهم واآرائهم ب�صكل 

املتكونني،  وواقع  التكوين  مو�صع  الق�صايا  بني  الربط  جدًا  املهم  ومن  وا�صح، 

والتاأكد من اأن الق�صايا املطروحة ذوات �صلة مبا�صرة بهوؤالء النا�س وحميطهم، 

ودعم ذلك باأمثلة من الواقع املعي�س لتقريب االأفكار وتو�صيح املقا�صد.  
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الق�سم الأول

ال�سحة الإجنابية  بيانات وحقائق علمية عن 
ومكافحة  املراأة  وحقوق  الجتماعي  والنوع 
خماطر فريو�س العوز املناعي الب�سري  وال�سيدا
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ال�سحة الإجنابية

1.    تعريف ال�سحة الإجنابية:  

والتنمية  لل�صكان  الدويل  املوؤمتر  عمل  برنامج  يف  االإجنابية  ال�صحة  تعريف  مت 

بالقاهرة �صنة 1994 كما يلي: 

يف  واجتماعيًا  وعقليًا  بدنيًا  كامل  رفاه  حالة  هي  االإجنابية  »ال�صحة 

ولي�صت  وعملياته،  ووظائفه  التنا�صلي  باجلهاز  املتعلقة  االأمور  جميع 

االإجنابية  ال�صحة  تعني  ولذلك  االإعاقة.  اأو  املر�س  من  ال�صالمة  جمرد 

قدرة االأفراد على التمتع بحياة جن�صية مر�صية وماأمونة، وقدرتهم على 

االإجناب وحريتهم يف تقرير االإجناب وموعده وتواتره، ...«  ومتا�صيًا مع 

من  »جمموعة  باأنها  الإجنابية  ال�سحية  الرعاية  تعرف  التعريف،  هذا 

والرفاه  االإجنابية  ال�صحة  يف  ت�صهم  التي  واخلدمات  والطرق  االأ�صاليب 

ت�صمل  وهي  وحلها،  االإجنابية  ال�صحة  م�صاكل  حدوث  منع  خالل  من 

اإلى حت�صني نوعية احلياة والعالقات  اأي�صا ال�صحة اجلن�صية التي ترمى 

باالإجناب  املتعلقة  الطبية  والرعاية  امل�صورة  تقدمي  جمرد  ال  ال�صخ�صية 

واالأمرا�س اجلن�صية«.

1 املو�سوع
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2.    الفئات امل�ستهدفة من ال�سحة الإجنابية :

بالقرار  واملراأة  الرجل  اإ�صراك  من  االإجنابية  لل�صحة  اأف�صل  م�صتوى  لتحقيق 

االإجنابي لالأ�صرة. وتقدمي هذه املفاهيم لكل من ال�صباب ذكورا واإناثا يف عمر مبكر. 

وال�صحة االإجنابية مل تعد من اهتمام الن�صاء املتزوجات، وهن يف �صن االإجناب فقط، 

واإمنا هي م�صوؤولية اجلميع يف كافة املراحل العمرية:

• الرجل واملراأة يف �سن الإجناب : لرفع امل�صتوى ال�صحي لهما. 	

• املراهقني وال�سباب : لتجنيبهم ال�صلوكيات ال�صارة التي قد توؤدي الأخطار تهدد 	

�صحتهم احلالية وامل�صتقبلية، ولرفع الوعي لديهم ليجهزوا اأنف�صهم للم�صتقبل 

ويتحملوا م�صوؤولياتهم جتاه �صحتهم واالأ�صر التي �صي�صكلونها. 

• الن�ساء ما بعد �سن الإجناب: للوقاية من االأمرا�س التي تتعلق باجلهاز التنا�صلي 	

وك�صفها املبكر ما اأمكن وتدبريها. 

• الطفل ما بعد فرتة الولدة: للحفاظ على �صحته وبقائه وحمايته ومنائه.	
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3.    مكونات ال�سحة الإجنابية: 

1.  الرعاية ما قبل الزواج:  .3

االإناث  لدى  وخا�صة  املبكرة  االأعمار  االإجنابية يف  ال�صحة  االهتمام مبفهوم  يبداأ 

فال بد من تهيئة الفتاة للزواج واالإجناب يف مرحلة الطفولة والبلوغ، ولي�س فقط بعد 

الزواج، فهناك م�صاكل �صحية متعلقة بفرتة ما قبل الزواج وم�صاكل بعد الزواج.

لتاأمني رعاية �صحية جيدة البد من االنتباه للم�صاكل التالية:

• نق�س النمو واأمرا�س �سوء التغذية: فاجل�صم يحتاج اإلى غذاء متكامل لتاأمني 	

طاقة كافية ت�صاعد على النمو ال�صليم فالفتيات الناق�صات النمو معر�صات اإلى 

خطر اإجناب اأطفال ناق�صي وزن.

• البلعوم 	 بالتهاب  املتكررة  االإ�صابة  عن  تنجم  الروماتزمية:  احلمى  اأمرا�س 

واللوز، مثل هذه االإ�صابات توؤثر على القلب وتوؤدي اإلى تغريات مزمنة وب�صكل 

خا�س على �صمامات القلب وعند احلمل تتفاقم احلالة وي�صبح احلمل خطرًا 

على حياة االأم.

• اأخذ مادة االأن�صولني يوميا 	 اإلى  الذي ي�صيب االأطفال ويحتاجون  داء ال�سكري 

فعند احلمل البد من الدقة يف متابعة العالج حلماية اجلنني.

• الزواج واحلمل املبكر يعر�صان الفتيات خلطر كبري ب�صبب عدم اكتمال الن�صج، 	

فيه من  ملا  الثامنة ع�صرة  �صن  اأول حمل قبل  االأف�صل �صحيا عدم حدوث  من 
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اأ�صرار على املراأة واجلنني.

• العائالت 	 بني  تنتقل  التي  الوراثية  باالأمرا�س  اإ�صابات  لتاليف  الأقارب:  زواج 

قبل  طبية  فحو�صات  اإجراء  من  فالبد  بع�صها  من  التزاوج  يف  ت�صتمر  التي 

التال�صيميا                             مثل  وراثية  اأمرا�س  فيها  تكرث  التي  العائالت  يف  خا�صة  الزواج 

Thalassémie )مر�س وراثي مزمن ينتقل باجلينات وي�صبب فقر دم مزمن 

تتدمر فيه الكريات احلمراء قبل اأوانها ومتوت غالبا يف الطحال(

• ال�سلوكيات ال�سلبية توؤثر �صلبًا على ال�صحة مثل: التدخني، الكحول، االأمرا�س 	

�صلوك  اتباع  و�صرورة  ال�صخ�صية  النظافة  اأهمية  على  الرتكيز  التنا�صلية.مع 

�صحي �صليم.

من هنا يت�صح مدى اأهمية الرعاية والتوعية ال�صحية والفح�س الطبي قبل الزواج.

2.  حت�سني الرعاية يف مرحلة احلمل والولدة وما بعدها ورعاية املواليد:  .3

اأ-  مراقبة احلمل:

�صاهد املغرب حت�صنا ملحوظا يف العناية الطبية بالن�صاء احلوامل، بحيث ت�صتفيد 

بالو�صط  املائة  يف   48 مقابل  احل�صري،  بالو�صط  الن�صاء  من  املائة  يف   85 منها 

املراأة  زيارة  �صكل  تكون يف  قد  املراقبة  اأن هذه  علما  القروي خالل فرتة احلمل، 

احلامل ملهني واحد بالقطاع ال�صحي لي�س اإال.

املنتظم  غري  يبقى  الوالدة  قبل  ملا  الطبية  الزيارات  من  النوع  هذا  كان  واإن 
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�صعيفة  فر�صة  يبقى  بحيث  الدموي،  ال�صغط  درجة  قيا�س  جمرد  يهم  واملحدود، 

خالل  وقوعها  املحتمل  واأعرا�صها،  ال�صحية  امل�صاعفات  موؤ�صرات  على  لالطالع 

املخا�س اأو الو�صع.

ب- الولدة يف و�سط اآمن ومراقب لتفادي وفيات الأمهات عند الولدة:

من  مكنت  املغربية  باململكة  ال�صحة  وزارة  طرف  من  املبذولة  املجهودات  اإن 

هذه  الزالت  ذلك  مع  ولكن  الوالدة  وحديثي  االأمهات  وفيات  لن�صبة  مهم  تقلي�س 

الن�صبة مرتفعة، وتعترب م�صكال �صحيا عموميا.

3.  تقدمي خدمات عالية اجلودة لتنظيم الأ�سرة، مبا يف ذلك خدمات مكافحة   .3

العقم:

البدء  تنظيم االأ�صرة �صلوك ح�صاري يوفر للزوجني خيارا منا�صبا للتحكم مبوعد 

التوقف  يجب  ومتى  واالآخر  الواحد  بني  الفا�صلة  والفرتة  وعددهم  االأطفال  باإجناب 

عن االإجناب كل ح�صب ظروفه ومقدرته وموافقة الزوجني �صمن االإطار ال�صحي الذي 

يركز على �صحة االأم والطفل. ومن فوائد تنظيم االأ�صرة:

• تو�صيع الفرتة بني الوالدتني: لو كانت كل الفرتات بني الوالدة �صنتني على االأقل 	

الأمكن تاليف 1/5 وفيات الر�صع.

• خف�س اإ�صابة الن�صاء بفقر الدم.	

• خف�س معدل منو االأ�صرة وهذا ي�صاعد على حت�صني م�صتوى احلياة وال�صحة.	
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• احلد من ال�صعوبات االقت�صادية امل�صاحبة لكرثة االأوالد.	

• حماية ال�صابات اأو الن�صاء العليالت من اأخطار الوالدة.	

• احلد من االإ�صابة من �صوء التغذية لالأم والطفل.	

• خف�س احتمال جلوء ال�صيدات لالإجها�س غري امل�صروع الذي يكون خطرًا عليهن.	

وهناك  ال�صحية  املراكز  يف  جمانًا  تتوفر  االأ�صرة  تنظيم  و�صائل  اأن  واملعروف 

جتارب رائدة يف مو�صوع تنظيم االأ�صرة يف بع�س القرى ومثالها دار االأمومة يف 

اإثنني اأوريكة - اإقليم احلوز التي من اأن�سطتها :  

2000 امراأة قبل الوالدة  2005 ما يناهز  - ا�صتقبال منذ تاأ�صي�صها �صنة 

وال�صرب  واالأكل  االإيواء  فيها  وا�صتفادتها من جميع اخلدمات مبا  وبعدها 

وح�ص�س التوعية ال�صحية؛

باإقليم  ال�ضحية  االأو�ضاط  يف  الوالدات  ن�ضبة  من  الرفع  يف  م�ضاهمتها   -

احلوز اإلى 34%؛

- تزويد ما يناهز 500 اأ�صرة باالأدوية والعالجات االأ�صا�صية.

ولها اأن�سطة مرتقبة تتمثل يف :

الرفع من عدد الن�صاء امل�صتفيدات اإلى اأكرث من 800 امراأة �صنويا؛

ا�صتقبال50% من ن�صبة الوالدات املنتظرة باجلماعات املعنية؛

%من اأ�صر اجلماعات املعنية. توفري التغطية ال�صحية الأكرث من 50 
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4.  احلمل غري املرغوب فيه والإجها�س غري الآمن:  .3

اأ.  احلمل غري املرغوب فيه ظاهرة عاملية انت�سرت يف ال�سنوات الأخرية:

فاالإح�صائيات توؤكد اأن هناك 46 مليون حالة اإجها�س تتم �صنويًا مما يوؤدي اإيل 

وفاة 68 األف �صيدة لعدم اللجوء لالإجها�س االآمن. وقد اأكدت درا�صة ميدانية متت 

يف 3 م�صت�صفيات اأن املراأة العاملة اأكرث وعيًا باالأ�صاليب ال�صحية عن ربة املنزل.

التي  الوفاة  حاالت  من  واحلد  لالأمهات  اأف�صل  �صحة  ولتوفري  االإطار  هذا  ويف 

االإجها�س  والوقاية من  االأ�صرة  بتنظيم  املهتمة  لل�صيدات. تدعو اجلمعيات  حتدث 

غري االآمن اإلى �صرورة توفري خدمات ما بعد االإجها�س.   

ب.  م�ساعفات الإجها�س: 

غري  االإجها�س  م�صاعفات  هي  االأ�صا�صية  االأمهات  وفيات  اأ�صباب  اأحد  من  اإن 

اإنهاء حمل غري مرغوب فيه عن  االآمن. الذي ُتعرفه منظمة ال�صحة العاملية باأنه 

فيها  يتوافر  ال  بيئة  غالبًا يف  ويتم  املهارة،  يفتقدون  موؤهلني  اأ�صخا�س غري  طريق 

احلد االأدنى من املعايري الطبية وهناك مليون حالة حمل غري مرغوب فيه حتدث 

�صنويًا و46 مليون حالة اإجها�س يتم اإجراوؤها كل عام. منها مليون حالة اإجها�س 

غري اآمن. و68 األف امراأة متوت كل عام نتيجة مل�صاعفات هذا االإجها�س. 

ج.  الق�ساء على ظاهرة الإجها�س غري الآمن:

تدعو وزيرة ال�صحة، اإلى اإ�صراك جميع الفرقاء من حكومة وعلماء دين واأطباء 
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و�صيا�صيني يف اإطار اإ�صرتاتيجية عمل �صمولية للحد من تزايد هذه الظاهرة، وورد 

يف حديث ال�صيدة وزيرة ال�صحة عن هذا املو�صوع يف الربملان يوم 25 نونرب 2009 

الإجها�س،  وملف  تزايد..  يف  وهو  يوم،  كل  نعي�سه  واقعا  اأ�سبح  »الإجها�س  اأن 

بتعقيداته، لي�س ق�سية تهم وزارة ال�سحة وحدها، بل ق�سية وطنية«. وقالت اإن 

وزارتها ت�صعى اإلى »�سياغة م�سروع جمتمعي ل يتعار�س مع مقوماتنا الإ�سلمية، 

الأخذ بعني  املتمثلة يف احلق يف احلياة، مع  الأ�سا�سية للإن�سان،  واأحد احلقوق 

�سحة  على  للمحافظة  ك�سرورة  الإجها�س،  ت�ستوجب  التي  الظروف،  العتبار 

حياة الأم«.

وت�صري معطيات اإلى اأن حوايل األف حالة حمل يومية تطرح م�صكال اجتماعيا باملغرب، 

600 حالة تتعر�س الإجها�س طبي، و250 الإجها�س غري طبي بو�صائل تقليدية،  منها 

و10 حاالت تتابع احلمل مع التخلي عن الر�صيع اأو اللجوء اإلى االنتحار.غري اأن هذه 

املعطيات تعر�صت النتقادات �صديدة من طرف وزارة ال�صحة وهيئات طبية اعتربتها 

غري دقيقة. لكن وزارة ال�صحة مل تقدم حلدود ال�صاعة اإح�صاءاتها بخ�صو�س عمليات 

االإجها�س ال�صرية التي تخ�صع لها الفتيات.

 وجاء يف اأول درا�صة من نوعها يف املغرب حول االإجها�س، قامت بها اجلمعية املغربية 

للتخطيط العائلي خالل �صنة 2007 ون�صرت نتائجها االإجمالية اأخريا، اأن حوايل 600 

حالة اإجها�س حتدث يف ال�صر يوميا باملغرب. واأن زهاء 8 ماليني امراأة يف �صن احلمل 

ترتاوح اأعمارهن ما بني 15 و49 �صنة مهددات باالإجها�س ال�صري اأو غري االآمن، منهن 
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% اأرامل اأو مطلقات. % متزوجات و42 % عازبات و 6   52

االإجها�س  اأن خطورة  العائلي  للتخطيط  املغربية  للجمعية  التنفيذي  املدير  واعترب 

الوقاية  احتياطات  ي�صتعمل  وال  الو�صائل  مبختلف  ُيجرى  كونه  يف  تكمن  االآمن«  »غري 

وذلك من طرف امل�صعوذين اأو عن طريق تناول االأع�صاب، وتلجاأ اإليه الن�صاء من خمتلف 

االإجها�س  اإمكانية  اأما من لهن  اإمكانيات مادية لديهن،  تتوفر  االأعمار خا�صة من ال 

فيلجاأن اإلى اإجها�س اأنف�صهن دون اأن يعلم بهن اأحد، مربزا اأن هذا االإجها�س »غري 

% من   13 30 �صنة، ويت�صبب يف وفاة  15 و  االآمن« ي�صمل باخل�صو�س الفئة العمرية 

حاالت وفيات االأمهات باملغرب، وهو رقم كبري له دالالت عميقة.

وي�صنف القانون املغربي االإجها�س ال�صري يف خانة اجلرائم التي يعاقب اأ�صحابها 

بح�صب طبيعة اجلرم وظروفه. وت�صل العقوبة يف جرمية االإجها�س يف حال وفاة االأم 

اإلى 20 �صنة، فيما تتم معاقبة املراأة التي جته�س نف�صها بعقوبة ترتاوح ما بني 6 اأ�صهر 

و�صنتني.

5.  مكافحة الأمرا�س املنقولة جن�سيا، ومنها فريو�س العوز املناعي الب�سري   .3

و�سرطان عنق الرحم وباقي الأمرا�س الن�سائية:

اأ.  الأمرا�س املنقولة جن�سيا:

االأحيان.  غالب  يف  اجلن�صية  العالقات  طريق  عن  تنتقل  التي  التعفنات  وهي 

الكبد  والتهاب  التنا�صلية  والتقرحات  ال�صيالن  انت�صارا  االأمرا�س  هذه  اأكرث  ومن 

الفريو�صي والثاآليل التنا�صلية والعقبولة التنا�صلية وال�صيدا. ونظرا خلطورة فريو�س 
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العوز املناعي الب�صري وال�صيدا، فاإننا �صنخ�ص�س لهذا املو�صوع ف�صال م�صتقال رغم 

اندراجه �صمن ال�صحة االإجنابية.

ب. الك�سف املبكر عن ال�سرطانات الن�سائية:

هو   واإمنا  �صرطان،  اختبار  هنا  االأمر  ولي�س  لفح�صها،  الرحم  عنق  عينة  اأخذ 

اإجراء يفيد يف حتديد ال�صيدات اللواتي يحتجن اإلى اإجراءات ت�صخي�صية اإ�صافية 

للتحري عن �صرطان عنق الرحم حيث ميكن للعينة اأن تك�صف اخلاليا غري الطبيعية 

التي اإذا تركت دون معاجلة ميكن اأن تتطور اإلى �صرطان عنق رحم.

ج.  �سرطان الثدي:

ويق�صد به الفح�س الذاتي للثدي، اإن اأكرث من %95 من اأورام الثدي تكت�صف 

من قبل املراأة نف�صها لذلك البد من تثقيف الن�صاء للقيام بالفح�س الذاتي للثدي. 

الوقت املنا�صب له االأ�صبوع الذي يلي الدورة الطمثية للن�صاء يف �صن االإجناب، ويف 

مطلع كل �صهر بعد �صن االإجناب. وال بد من حتري اأي تغيري يف �صكل اأو حجم الثدي 

اأو تغري باحللمة وقد يكون معظم التغريات ناجتا عن كي�صات اأو كتل دهنية، وميكن 

معاجلتها ب�صهولة.

6.  تعزيز ال�سحة اجلن�سية  .3

فيما يخ�س تنمية �صحة اليافعني وال�صباب و�صعت يف املغرب اإ�صرتاتيجية مندجمة 

ومتعّددة القطاعات باإ�صراك فعلي لل�صباب، الهدف منها هو امل�صاهمة يف حت�صني النمو 
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فيها  مبا  �صنة   24 و   12 بني  ما  اأعمارهم  املرتاوحة  الفئة  لهذه  واالجتماعي  النف�صي 

�صحتهم االإجنابية.

ويف هذا ال�صدد، اأن�صاأت وزارة ال�صحة »ف�صاءات ال�صحة لل�صباب« وهي موؤ�ص�صات 

جديدة تقدم خدمات يف جمال االإ�صغاء، االإعالم، اال�صت�صارة الطبية، الدعم النف�صي، 

والتوجيه، �صهلة الولوج وت�صتجيب للحاجيات ال�صحية لل�صباب.
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 تذكري حول فريو�س العوز املناعي الب�سري وال�سيدا

وعواقب الو�سم والتمييز جتاه املتعاي�سني مع الفريو�س 

1.    تعاريف:

• »متلزمة 	 اأو  املكت�سب  املناعي  العوز  بـمتلزمة  )ويعرف   )sida( ال�سيدا 

نق�س املناعة املكت�سب«(: جمموعة من االأعرا�س املر�صية التي حتدث نتيجة 

لكثري  عر�صة  يكون  حيث  امل�صاب،  االإن�صان  جل�صم   املناعي  اجلهاز  تدهور 

من االأمرا�س االنتهازية واالأورام ال�صرطانية، نتيجة االإ�صابة بفريو�س نق�س 

املناعة الب�صري .

• اأو »فريو�س نق�س املناعة الب�سري 	 يعترب »فريو�س العوز املناعي الب�سري« 

)VIH(« : العن�صر الوحيد امل�صوؤول عن االإ�صابة  بال�صيدا الذي ي�صنف �صمن 

.»Infections Sexuellement Transmissibles«1 التعفنات املنقولة جن�صا

• جراثيم 	 عن  ناجت  تعفن  هو  ا�صمه،  عليه  يدل  كما  جن�سيا:  املنقول  التعفن 

)فريو�صات، بكترييا، طفيليات(، تنتقل من �صخ�س م�صاب بها، اإلى �صخ�س 

1.   للمزيد من البيانات واحلقائق عن التعقنات املنقولة جن�صيا وال�صيدا تراجع الدالئل املرجعية يف املو�صوع املعتمدة لدى وزارة الرتبية الوطنية 
ووزارة ال�صحة وكذالك دليل االأئمة واخلطباء والوعاظ الذي مت اإعداده يف املو�صوع �صراكة بني الع�صبة املغربية ملكافحة االأمرا�س التنا�صلية املعدية 

ووزارة االأوقاف وال�صوؤون االإ�صالمية .

2 املو�سوع
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اآخر، عن طريق العالقات اجلن�صية غري املحمية  يف غالب االأحيان.

• طرق انتقال فريو�س العوز املناعي الب�سري:	

- االت�صال اجلن�صي غري املحمي مع �صريك جن�صي م�صاب، يف جميع احلاالت 

)من ال�صرج اأو الفم اأو املهبل(؛

- الدم امللوث بجرثيم حمدثة لهذه التعفنات؛

- االأدوات احلادة امللوثة )حمقنة، �صفرة احلالقة، ...(؛

اأو  الو�صع  اأثناء   وليدها  اأو   ) الرحم  )داخل  اإلى جنينها  اأم م�صابة  من   -

ر�صيعهاعن طريق الر�صاعة الطبيعية.

• منها 	 بع�س  با�صتثناء  جن�صيا،  املنقولة  التعفنات  اإن  عليه:  التاأكيد  يجب  ما 

االأربع،  الطرق  هذه  عرب  اإال  تنتقل  ال   ، والتقمل  كاجلرب   طفيليات  �صببه 

وي�صتبعد ما �صواها مثل ل�صع احل�صرات وامل�صافحة باالأيدي وا�صتعمال اأحوا�س 

ال�صباحة امل�صرتكة ومقاعد املراحي�س والهواتف العمومية.



الق�سم الأول: بيانات وحقائق علمية
طاء

دليل العلماء الو�س

28

2.    الرتابط  القائم بني العنف �سد الن�ساء /الفتيات واله�سا�سة اأمام فريو�س 

العوز املناعي الب�سري/ ال�سيدا2: 

1.  النتقال املبا�سر :  .2

املناعي  العوز  بفريو�س  واالإ�صابة  /الفتيات   الن�صاء  العنف �صد  ترابط بني  هناك 

الب�صري/ ال�صيدا وذلك الأ�صباب منها :

• الن�صاء اأكرث عر�صة من الناحية اجل�صمانية لالإ�صابة بالفريو�س الأن من املحتمل، 	

اأثناء االت�صال اجلن�صي . وقد اأظهرت  اأن ي�صنب بخدو�س دقيقة  بدرجة اأكرب، 

التجارب املختربية اأن الفريو�س يرتكز يف  ال�صائل املنوي للرجل بدرجة اأكرب من 

تركزه يف االإفرازات االأنثوية؛

• جن�صية 	 عالقات  عن  ناجتة  الن�صاء  عند  بال�صيدا  االإ�صابة  حاالت  من   %  80

دول  يف  اأجنزت  درا�صات  وح�صب   ،)Rapports hétérosexuels( مغايرة 

اإفريقية ات�صح اأن الن�صاء املتزوجات ي�صنب بفريو�س العوز املناعي الب�صري من 

لدن اأزواجهن حيث ال ميكنهن مراقبة ممار�صتهن اجلن�صية، الأنها، يف نظرهن، 

عادية ؛

2.  يراجع يف هذا ال�صاأن :
a. Centre  de recherche   interdisciplinaire   sur la violence familiale et la violence faite aux femmes: »FEMMES ، VIOLENCE، IST/VIH-SIDA 

- Rapport de recherche «،  Collection ETUDES ET ANALYSES، Numéro 27، Novembre 2003 .
b. Programme National de Lutte contre le SIDA )PNLS(، Fonds de Développement des Nations Unies pour la Femme )UNIFEM(، Pro-

gramme Commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA )ONUSIDA( : » RAPPORT DE L’EVALUATION RAPIDE SUR LES VIO

LENCES FONDEES SUR LE GENRE ET LES RISQUES D’INFECTION PAR LE VIH«.  
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• من 	 ترفع  جن�صيا  املنقولة  بالتعفنات  االإ�صابة  فاإن  ذاتها  الدرا�صات  ح�صب  و 

الن�صاء  الكثري من  اأن  العلم  مع   ، اأ�صعاف   10 اإلى  بال�صيدا  االإ�صابة  احتماالت 

اأعدت  التعفنات. ويف هذا ال�صدد بينت درا�صة  اأنهن م�صابات بهذه  ال يعرفن 

يرجعن  الب�صري  املناعي  العوز  فريو�س  مع  املتعاي�صات  الن�صاء  اأن  تانزانيا  يف 

اأو اإلى  اإ�صابتهن، باحتمال كبري اإلى عالقات جن�صية مع �صريك مت�صم بالعنف 

حدث تعر�صن فيه لعنف ج�صدي اأو جن�صي من طرف �صركاء جن�صيني. وترجح 

الأفعال  الفريو�س  مع  املتعاي�صات  الن�صاء  تعر�س  احتمال  اأن  نف�صها  الدرا�صة 

تعنيفية يقدر ب 10 مرات مقارنة مع الن�صاء �صلبيات امل�صل من نف�س ال�صن3؛  

• حامل 	 جن�صي  �صريك  طرف  من  ال�صغط  حتت  اأو  بالقوة  جن�صية  عالقة  كل 

للفريو�س تعترب عامال من العوامل التي ت�صاعد على اإ�صابة املراأة بفريو�س العوز 

املناعي الب�صري اأو اأي تعفن جن�صي اآخر؛ 

• املمار�صة اجلن�صية. 	 نوع  العنف ح�صب  الفريو�س عن طريق  نقل  تتباين خطورة 

فاالأخطر هي املمار�صة ال�صرجية  ثم املمار�صة املهبلية ثم املمار�صة الفموية؛

• اإحداث 	 يف  العنف  يت�صبب  حينما  بالفريو�س  االإ�صابة  خطورة  حجم  يت�صاعف 

جروح اأو متزقات مهبلية، حيث  ي�صاعد ذلك عل ت�صرب الفريو�صات ؛

• بيولوجيا، ت�صري التقديرات اإلى اأن احتمال اإ�صابة املراأة بالفريو�س يزيد مبقدار 	

اأكرث  االحتمال  هذا  ويرتفع  الرجل.  اإ�صابة  احتمال  عن  مرات   4 اإلى  ال�صعف 

3.   Ibid. p.12.
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حينما تكون العالقة اجلن�صية �صرجية اأو عنيفة. 

2.  النتقال غري املبا�سر :  .2

• اأو�صحت بع�س الدرا�صات اأن الن�صاء �صحايا العنف اجلن�صي تتولد لديهن نزعة 	

الإقامة عالقات جن�صية مع �صركاء متعددين، اأو عالقات جن�صية خارج الزواج، 

اأو البحث عن عالقات مبقابل مادي مما يعر�صهن اأكرث لالإ�صابة بالفريو�س4.

• على 	 وت�صجيعهن  الطفولة  مرحلة  يف  البنات  جتاه  اجلن�صي  العنف  يعترب 

ممار�صة اجلن�س يف مرحلة املراهقة عامال من بني العوامل التي تدفع بالفتاة 

اإلى ممار�صات جن�صية مبكرة �صرجية يف غالب االأحيان،  مما قد ي�صاعد ب�صكل 

كبري على االإ�صابة بالفريو�س5؛

• لعنف جن�صي يف 	 تعر�صن  اللواتي  الن�صاء  اأن  نيكاراغوا  درا�صة يف  بينت  وقد   

باأكرث  اأولى ممار�صاتهن اجلن�صية قبل زميالتهن  املراهقة عرفن  اأو  الطفولة 

من �صنتني ، وكان لهن  عدد كبري من ال�صركاء اجلن�صيني؛

• على 	 املبنية  واملراأة  الرجل  بني  والعالقة  واجتماعيا  اقت�صاديا  املراأة  ه�صا�صة 

املراأة  الإ�صابة  كبري  احتمال  يف  متحكمني  عاملني  يعتربان  االجتماعي  النوع 

بفريو�س العوز املناعي الب�صري، ذلك اأن اأغلبية الن�صاء لي�س لهن القدرة على 

اختيار وقت املمار�ضة اجلن�ضية وال  القدرة على التحكم  يف �ضروط اإجرائها:  

4. Dunkle KL، Jewks RK، Brown HC et al. 2004، Transactional sex among women in Soweto، South Africa : Prevalence، risk factors and 
association with HIV infection. Social Science and Medicine. 59)8(: 1581-1592.

5.  Maman S، Campbell J، Sweat MD and Gielen A. 2000. The intersections of HIV and violence : directions for future research and inter-

ventions. Social Science and Medicine. 50 : 459-478.
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اأكرث  املغايرة  املراأة يف حال العالقة اجلن�صية  البيولوجي تكون  امل�صتوى  فعلى 

عر�صة لالإ�صابة  بالفريو�س  من الرجل  بن�صبة مرتني اإلى اأربع مرات، ويكون 

التمزقات  ب�صبب  العالقة اجلن�صية �صرجية  اأكرب كلما كانت  االإ�صابة  احتمال 

جراء  من  بالعنف  املت�صمة  اجلن�صية  العالقة  هذه  عن  الناجتة  واجلروح 

االغت�صاب اأو االت�صال اجلن�صي العنيف؛ 

• كثري من الن�صاء �صحايا االغت�صاب يعانني من خملفات ج�صمية و/اأو نف�صية 	

قد ت�صل اإلى حد اال�صطرابات العقلية وقد تقود اإلى املوت؛

• الن�صاء �صحايا االغت�صاب هن من اأكرث االأ�صخا�س ميال اإلى االنتحار؛	

• وكما اأن العنف �صبب يف االإ�صابة، فهو كذلك نتيجة لها. فالعديد من الن�صاء 	

للعنف، مما يحرمهن  التعر�س  اإ�صابتهن خمافة  االإف�صاح عن  يف�صلن عدم 

من احل�صول على امل�صاعدة والولوج اإلى العالج.
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3.    الو�سم والتمييز جتاه املتعاي�سني مع الفريو�س:

• ما، 	 ب�صخ�س  اإل�صاقها  يتم  �صمة  اأو  �صفة    :)Stigmatisation( الو�سم 

بدون وجه حق، ب�صورة توؤثر على قبوله لنف�صه، اأو قبول االآخرين له، يف اأي 

كلمة  االإن�صان يف  تلخي�س  ثقافة  هو  الو�صم،  اأخرى،  بعبارة  زمان  اأو  مكان 

يل�صقها به الوا�صم بدون وجه حق.

• اأو 	 االأفراد  يتبناه  الذي  الفعل  به  يق�صد   :)Discrimination( التمييز 

املجتمعات جتاه اآخرين، كنتيجة لو�صمهم ب�صفة معينة، والذي يوؤدي بالتايل 

والذنب  باخلجل  �صعورا  لهوؤالء  م�صببني  عادلة،  ب�صورة غري  معاملتهم  اإلى 

واالنعزال عن املجتمع.

4.    اأ�سباب الو�سم والتمييز:  

اأيا كانت اأ�صباب االإ�صابة مبر�س ال�صيدا، ال ي�صح اأن ياأخذها املجتمع �صببا اأو ذريعة 

لو�صم املري�س اأو املتعاي�س مع فريو�س نق�س املناعة الب�صري. وتتلخ�س اأ�صباب الو�صم 

والتمييز فيما يلي :

• نق�س املعرفة، اأو قلة املعلومات املتاحة عن فريو�س نق�س املناعة الب�صري/	

مر�س ال�صيدا؛ 

• اخلوف من املر�س؛	
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• الفقر؛	

• �صعف  الرعاية ال�صحية ؛	

• �صيا�صات الهيئات اأو احلكومات؛	

• عدم امل�صاواة بني اجلن�صني ...	

اأو  بالفريو�س  بالإ�سابة  املرتبط  والتمييز  الو�سم  تغذي  التي  العوامل      .5

املر�س:

هي عوامل كثرية، من اأهمها :

• اأن فريو�س نق�س املناعة ومر�س ال�صيدا ي�صكالن تهديدا فعليا للحياة؛	

• اأن النا�س يعي�صون يف خوف ورعب م�صتمرين خ�صية االإ�صابة بهذا الفريو�س؛	

• ممار�صة 	 )مثل  الالاأخالقية  بال�صلوكيات  النا�س  اأذهان  يف  يرتبط  املر�س  اأن 

اجلن�س، اأو تعاطي املخدرات(، والتي تعد اأ�صا�صا مو�صع و�صم يف املجتمع؛

• اأن الكثريين من املتعاي�صني مع الفريو�س اأو مر�صى ال�صيدا، م�صوؤولون �صخ�صيا 	

عن اإ�صابتهم؛

• اأو املر�س بارتكاب 	 اأن بع�س التقاليد واملعتقدات تربط بني االإ�صابة بالفريو�س 

املعا�صي والذنوب، وبالتايل فال�صخ�س امل�صاب هو �صخ�س مذنب.
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6.    عواقب الو�سم والتمييز:

يعانون  ال�صيدا  ومر�صى  الب�صري  املناعة  نق�س  فريو�س  مع  املتعاي�صون  االأ�صخا�س 

اآبائهم لهم. كذلك االأمر من جهة  يف معظم االأحيان من رف�س عائالتهم ومن ترك 

والتمييز  الو�صم  اأي�صا يف املجتمع. لذلك، يرتك  املجتمع، فهم منبوذون ومرفو�صون 

اأثره عليهم، ويظهر ذلك اأ�صا�صا يف �صورة ردود اأفعال على امل�صتوى ال�صخ�صي تعك�س 

الغ�سب  والإنكار.

  للو�صم والتمييز اآثار �صلبية على االأ�صخا�س املتعاي�صني مع فريو�س نق�س املناعة 

الب�صري  ومر�صى ال�صيدا: فالو�صم والتمييز عامالن اأ�صا�صيان قويان يف التحكم والقهر 

ي�صتخدمان لتهمي�س اأو نبذ اأو قهر فئة من الب�صر نتيجة حالة معينة يعي�صونها)مدمنو 

اأو  بالفريو�س  االإ�صابة  اأن  اإال  مثال.  التجاري  اجلن�س  جمال  يف  والعامالت  املخدرات 

اأو  باملر�س تزيد من هذا الو�صم والتمييز. وعندما يلقي املجتمع باللوم على االأفراد 

لذلك  ونتيجة  هوؤالء.  م�صوؤولياته جتاه  من  ي�صتعفي  اأن  بذلك  يحاول  فهو  اجلماعات، 

يحدث اإنكار لالإ�صابة من لدن االأ�صخا�س املتعاي�صني مع فريو�س نق�س املناعة الب�صري 

ومر�صى ال�صيدا الأن اإنكار االإ�صابة، هو رد فعل ال �صعوري يتجاوب به ال�صخ�س املتعاي�س 

مع الفريو�س حلظة اكت�صافه لالإ�صابة. واالإنكار اأي�صا هو ما تفعله االأ�صرة عندما ترف�س 

اأن تعرتف باأن اأحد اأفرادها قد اأ�صيب بالفريو�س. واالإنكار يحدث اأي�صا يف املجتمعات 

اإ�صابات وال  اأن هذا الفريو�س ال يوجد يف البالد، واأنه ال توجد  عندما ي�صر املجتمع 

حالة وبائية مرتبطة به. لقد اأ�صبح ماألوفا اأن جتد م�صابا ينكر اإ�صابته، اأو عائلة تنكر 
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اإ�صابة اأحد اأفرادها، على الرغم من كون ذلك حقيقة يعرفونها.

لكي  املري�س  اأو  املتعاي�س  ال�صخ�س  يتبناها  الذي  الو�صائل  اأحد  االإنكار هو  اأن  كما 

يحمي نف�صه من الو�صم والتمييز، ولكي يتجنب الرف�س والعزل �صواء من املجتمع، اأو 

املجتمع  ت�صود  وتوابعه )االإنكار(،  الو�صم،  وب�صبب هذا  واأ�صدقائه.  اأ�صرته  من دائرة 

باأ�صره، اأفرادا وعائالت وجماعات، اجتاهات التمييز �صد االآخرين، على نحو ي�صبب 

الكثري من املعاناة.

وهكذا، ي�سري الو�سم والإنكار والتمييز عوامل معطلة، تقلل من فر�س جناح 

اإدارة الربامج التي ت�ستهدف التعامل مع ق�سية انت�سار الفريو�س اأو مر�س ال�سيدا.

وميكن احلد من الو�صم  والتمييز عن طريق :

• توفري ون�صر املعلومات الدقيقة وال�صحيحة عن فريو�س نق�س املناعة الب�صري 	

ومر�س ال�صيدا على اأو�صع نطاق؛ 

• اإتاحة فر�س احلوار والنقا�س بني النا�س  للتحقق من هذه املعلومات؛	

• البحث عن اجلذور االجتماعية للو�صم والتمييز، وتوجيه االأنظار نحو الطرائق 	

والو�صائل التي ميكن بها حتدي تلك اجلذور، وتغيري التوجهات؛

• الفهم الواعي الأنواع العالقات االجتماعية التي تذكي الو�صم، واإدراك احلاجة 	

يف  والتمييز  الو�صم  اجتاهات  من  التخل�س  بهدف  العالقات  تلك  تغيري  اإلى 

املجتمع.
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النوع الجتماعي

1.    مفهوم النوع الجتماعي ومقارنته مبفهوم اجلن�س:

التي  والقيم  االجتماعية  واالأدوار  العالقات  على  االجتماعي  النوع  م�صطلح  يطلق 

يحددها املجتمع لكل من اجلن�صني )الن�صاء والرجال(. وتتغري هذه االأدوار والعالقات 

والقيم وفقًا لتغري املكان والزمان وذلك لتداخلها وت�صابكها مع العالقات االجتماعية 

االأخرى مثل الدين، الطبقة االجتماعية، العرق.

اأثر  من  كليهما،  واملراأة  للرجل  ملا  بالتنمية  مبا�صرة  لريتبط  املفهوم  هذا  وتطور   

مبا�صر على االأفراد واالأ�صرة واملجتمع ككل ودور كليهما يف التنمية.

اأهمية خا�صة  واإن كان يوليها  النوع االجتماعي املراأة وحدها.  ال ي�صتهدف مفهوم 

نظرًا لو�صع املراأة اخلا�س يف املجتمعات من حيث التمييز الواقع �صدها. اإال اأن تطوير 

املجتمع وفق مفهوم النوع االجتماعي يعني تطوير واقع املراأة والرجل معًا. بل اإن بع�س 

الق�صايا اخلا�صة بتطوير دور املراأة متر حكمًا بتطوير دور الرجل. كما اأن لتطوير واقع 

يف  هامًا  دورًا  والثقافية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  املختلفة،  م�صتوياته  يف  ككل  املجتمع 

مفهوم النوع االجتماعي.

كما ال يخفى االرتباط الوثيق بني مفهومي التنمية والتمكني )يق�ضد بتمكني املراأة: 

3 املو�سوع
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اأخذ موقع م�صاو للرجل وامل�صاركة ب�صكل مت�صاو يف العملية التنموية من اأجل الو�صول اإلى 

التحكم بعوامل االإنتاج ب�صكل مت�صاو مع الرجل.( اللذين ي�صتهدفان املراأة والرجل معًا 

مبفهوم النوع االجتماعي مبا يعنيه مفهوم التنمية من توفري لالآليات واالأ�صاليب التي 

متكن االأفراد جميعًا من احل�صول على فر�س مت�صاوية ومتكافئة يف خمتلف جماالت 

والتعليمية  الثقافية  والو�صائل  االآليات  توفري  من  التمكني  مفهوم  يعنيه  ومبا  حياتهم. 

التي ت�صمح لالأفراد بامل�صاركة يف اتخاذ القرارات والتحكم باملوارد املختلفة  واملادية 

يف حياتهم.

اإن مفهوم النوع االجتماعي يعتمد تلبية م�صتويني من االحتياجات. االأول احتياجات 

االعتيادية.  باأدوارهم  االأفراد  قيام  ت�صهيل  وت�صتهدف  هو  كما  الواقع  تعتمد  عملية 

كت�صهيل قيام االأم بدورها كاأم وربة اأ�صرة. والثاين هو احتياجات ا�صرتاتيجية وت�صتهدف 

تقلي�س الفجوة بني املراأة والرجل بحيث يتمكنان كالهما من اإدارة حياتهما على قدر 

مت�صاو.
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2.   التمييز بني املعطيات التي ُت�سند للجن�س وللنوع الجتماعي 

اإن مفهوم النوع االجتماعي يعني العالقات واالأدوار وال�صلوك املنا�صب الذي يحدده 

املجتمع لكل من الرجل واملراأة م�صبقا“ يف �صوء موروثات اجتماعية ومنظومة ثقافية 

ال�صائدة يف جمتمع ما ويف فرتة زمنية  والقيم  والتقاليد  العادات  ت�صم جمموعة من 

معينة.

1.  مفهوم اجلن�س :   .2

• االختالفات البيولوجية بني اجلن�صني؛	

• مرتبط اأ�صا�صا بوظيفة التوالد؛	

• اأنثى وذكر؛	

• ثابت ال يتغري.	

2.  مفهوم النوع :   .2

• التن�صئة االجتماعية التي حتدد طريقة �صلوك االأفراد ح�صب جن�صهم؛	

• تختلف من جمتمع اإلى اآخر، ومن حقبة زمنية اإلى اأخرى؛	

• واملراأة 	 الرجل  حتقيق  تت�صمن  للجن�صني  االجتماعية  والعالقات  االأدوار 

لتوقعات جمتمعية؛ 

• ال يقت�صر التمييز بني االأفراد وفر�صهم يف احلياة على اأ�صا�س النوع فقط، بل 	

على اأ�صا�س االنتماء الطبقي واللون.
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3.  الفرق بني املفهومني :  .2

النوع الجتماعياجلن�س

الفروقات البيولوجية بني الرجال والن�صاء
االأدوار االجتماعية التي يقوم بها الرجال 

والن�صاء 

 يتغري مع الزمن ويتاأثر بعوامل كثرية ال يتغري مع الزمن 

الفروقات بني الن�صاء والرجال هي نف�صها يف 
جميع اأنحاء العامل

تختلف الفروقات باختالف العرق واللون 
والطبقة االجتماعية والّدين والّثقافة والعمر 

واحلالة االجتماعية 

م�صطلح النوع االجتماعي مفهوم دينامي حيث تتفاوت االأدوار التي يلعبها الرجال 

اإطار  يف  اأخرى  اإلى  اجتماعية  جماعة  ومن  واأخرى  ثقافة  بني  كبريًا  تفاوتًا  والن�صاء 

الثقافة نف�صها، فالعرق، والطبقة االجتماعية، والظروف االقت�صادية، والعمر، عوامل 

توؤثر على ما يعترب منا�صبًا للن�صاء من اأعمال. ولذا فاإن طرح مفهوم النوع االجتماعي 

كبديل ملفهوم اجلن�س يهدف اإلى التاأكيد على اأن جميع ما يفعله الرجـال والن�صـاء وكل 

ما هو متوقع منـهم، فيمـا عـدا وظائفهم اجل�صدية املتمايـزة جن�صيـًا، ميكن اأن يتغري 

مبرور الزمن وتبعًا للعوامل االجتماعية والثقافية املتنوعة.
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3.    اإدماج النوع الجتماعي يف �سياق التنمية:

بها  يقوم  التي  االأدوار  هو  االجتماعي  فالنوع  بيولوجية،  حقيقة  اجلن�س  كان  اإذا 

ولي�صت  اجتماعيا  مبنية  تكون  االأدوار  هذه  تربزها  التي  والعالقات  والرجال  الن�صاء 

حمددة بيولوجيا وتتغري مبرور الزمن. 

اأما التنمية الب�صرية: فهي التوازن بني املقت�صيات االقت�صادية والق�صايا االجتماعية 

واالهتمامات البيئية والديناميكية الدميقراطية مع اعتبار االإن�صان و�صيلتها وهدفها، 

ومن هذا املنطلق يعترب احرتام حقوق كل االأفراد يف املجتمع ن�صاء ورجاال كهوال و�صبابا، 

االجتماعي  النوع  ربط  ،لهذا  للتنمية  وامل�صاندة  املرافقة  االأ�ص�س  ح�صريني  اأو  قرويني 

اأغلب  يف  للمراأة  املتدين  وبالو�صع  واملراأة  الرجل  بني  بالعالقات  باالهتمام  بالتنمية 

االأحيان مقارنة بالرجل واأي�صا االإجحاف يف عدة جماالت منها احل�صول على املوارد 

والتحكم فيها.

4.    معايري وموؤ�سرات التنمية الب�سرية يف علقتها بالنوع الجتماعي:

اإذا كان يق�صد بالنوع االجتماعي االأدوار التي يقوم بها كل من الرجل واملراأة خالل 

دورة احلياة العادية. وهي اأدوار حتمل الكثري من التمييز. فاملراأة يف جمتمعاتنا تقوم 

املنزلية  باالأعمال  اأي�صًا  وتقوم  الوظيفة..(  اأو  املعمل  اأو  البيت )احلقل  بالعمل خارج 

املختلفة دون اأن ُيعرتف بعملها الثاين هذا كعمل حقيقي. بل يعد واجبًا عليها م�صتمدًا 

من  حرمانها  املراأة  هذه  تعاين  ذاته  الوقت  ويف  كاأنثى.  املفرت�صة  )طبيعتها(  من 
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العادية  احلقوق  تلك  اأي�صًا  بل  فح�صب،  القانونية  لي�س  احلقوق،  من  كبرية  جمموعة 

يف اتخاذ القرارات املنا�صبة حلياتها من حيث اختيار وقت حملها اأو عدد اأطفالها اأو 

مهنتها اأو اأ�صلوب تربية االأطفال.. 

اأمام فريو�س العوز املناعي الب�سري )ه�سا�سة  5.    عدم امل�ساواة بني اجلن�سني 

املراأة(:

ملاذا الن�ساء اأكرث عر�سة للإ�سابة من الرجال؟

• اجلن�صية 	 الثقافة  يف  ونق�س  ال�صيدا  عدوى  عن  مالئمة  معلومات  توفر  عدم 

عامة؛

• عدم احل�صول على اخلدمات الوقائية ب�صكل كاف؛	

• لالحتكاك 	 املعر�صة  امل�صاحة  للمراأة:  التنا�صلي  للجهاز  البيولوجي  التكوين 

خالل العالقة اجلن�صية اأكرب، اإ�صافة اإلى اأن الغ�صاء املخاطي الذي يحمي هذه 

املنطقة عر�صة اأكرث للتمزق؛ 

• يف 	 منها  اأكرث  الرجل  لدى  املنوية  االإفرازات  يف  ال�صيدا  فريو�س  كثافة  ن�صبة 

االإفرازات املهبلية لدى املراأة، كما اأن املراأة هي ال�صخ�س املتلقي يف العالقة 

اجلن�صية؛

• كون مواقف املجتمع اأكرث ت�صاهاًل مع الرجل فيما يتعلق باحلياة اجلن�صية؛	
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• عدم توفر و�صائل وقائية ت�صتطيع املراأة ا�صتخدامها دون ا�صت�صارة الرجل؛	

• اعتماد املراأة االقت�صادي على الرجل؛	

• طبيعة الو�صع االقت�صادي قد يجعل املراأة تقوم مبمار�صات تعر�صها للعدوى.	

6.    النوع الجتماعي ومكانة املراأة يف الثقافة ال�سعبية املغربية6:

يف  وتوؤثر  االأفراد  و�ضلوك  اأمناط  تر�ضد  للمجتمع-  -كفل�ضفة  ال�ضعبية  الثقافة  اإن 

الرجل  بني  االجتماعية  لالأدوار  اجلن�صاين  فالتق�صيم   . وت�صرفاتهم  تفكريهم  طرق 

واملراأة يعود اأ�صال اإلى التمثالت التي ينتجها املجتمع بتاأثري عاداته وثقافته.

وتربز م�صاهمة املوروث الثقايف يف ق�صية النوع االجتماعي حيث اأن القيم املجتمعية 

مازالت ترف�س باإ�صرار م�صاواة الرجل مع املراأة بحجة االأدوار االأمومية والزوجية ...

ففي االأمثال ال�صعبية املغربية حتتل املراأة الن�صيب االأكرب، اإال اأنها تت�صمن اإ�صاءة 

مبا�صرة لها.

»فهي  ال�صعبية  الثقافة  يف  باملراأة  املكر  �صورة  الت�صاق  فهناك  هذا،  اإلى  اإ�صافة 

�صراعاته  كل  م�صوؤولية  ويحملها  تناق�صاته،  كل  الرجل  عليها  ي�صقط  التي  االأ�صطورة 

كل  ود�صها.  لكيدها  االحرتا�س  يجب  والتي  لها،  يوؤمن  ال  التي  املراأة  اإنها  العالئقية. 

خالفات الرجل تل�صق باملراأة املحتالة املاكرة، التي تزرع بذور ال�صقاق بني االأ�صقاء«7.

6.  ر�صيد اأوبجا ، مقاربة النوع االجتماعي يف اخلطاب و الواقع الرتبويني باملغرب )بت�صرف(، احلوار املتمدن ، العدد 2687.
7.  حجازي مصطفى، »التخلف االجتامعي، مدخل إىل سيكولوجيا اإلنسان املقهور«.
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نا�صجة  غري  اأنها  على  املراأة  ت�صور  املغربية  ال�صعبية  فالثقافة  اأخرى  زاوية  ومن 

فكريا و�صعيفة فكريا واحلث على عدم م�صاورتها مثال:

• » �صاورها وخالف ريها «.	

• » طاعة املراة ندامة «.	

• » الراجل ولد الراجل االلي عمرو م�صاور املراة «.	

• » ويل اللي عطا �صرو ملراتوا طال عذابو و�صقاتو «. 	

اإلى جانب هذه ال�صور، فهناك �صور وجوب ا�صتعمال العنف مع املراأة واملثال على 

ذلك:

» املرا بحال الزربية مرة مرة خا�صها تنف�س «.

اأما يف طقو�س الوالدة، فنجد متييزا بني الذكر واالأنثى. فعندما يولد الذكر تردد 

عبارة » ربي يا مول العزة يكرب ويدير الرزة« مع زغرودتني.

زغرودة  مع  املعزة«  وحتلب  تكرب  العزة  مول  يا  ربي   « فيقال  االأنثى،  تولد  وعندما 

املثل  هذا  يعك�صه  ما  وذلك  االأمازيغية،  الثقافة  يف  جنده  ال�صيء  نف�س  فقط.  واحدة 

ال�صعبي: 

» متغارت د اأوبنكال د ايزم د وا�صيف يان كي�صن يومن ان ان�صان اورد اروح«. وهنا 

مت ت�صبيه املراأة بكل من الثعبان واالأ�صد والواد، ووجه ال�صبه هنا هو غياب الثقة فيهم.
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واخلطري يف االأمر، اأن نظرة الثقافة ال�صعبية تنعك�س على جماالت اأخرى )التعليم، 

االإعالم، الفن، االأدب...(

حيث  والتقاليد،  والعادات  القيم  توؤيد  متثيلية  م�صهد  نرى  االإبداعي،  املجال  ففي 

تروج �صورة املراأة وفق قوالب منطية، مما يعيق تاأكيد الدور الفعال للمراأة يف املجتمع. 

اأما االأغاين امل�صورة فغالبا ما ت�صور احلب بني املراأة والرجل بطريقة مبتذلة، حيث 

والغدر.  اخليانة  باأدوار  املراأة  وتخ�صي�س  واالإغراء،  االإثارة  على  تعتمد  قيما  جت�صد 

ق�صد  وذلك  االبتذال،  اإطار  اإلى  والذوق  الوجدان  تربية  اإطار  من  االأغنية  وتتحول 

الو�صول اإلى النجومية وال�صهرة وجني املال.
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العنف املبني على النوع الجتماعي

1.    ماهو العنف ؟

»العنف« باملعنى العام مو�صوع وا�صع ومتعدد اجلوانب، الأن كثريا من العنا�صر تتدخل 

ا�صتخدام  على  يوافق  ومن  يرف�س  من  جند  بحيث  العنف،  جتاه  مواقفنا  على  وتوؤثر 

العنف لنف�س املوقف، وهذا نابع من عدة عوامل كالثقافة ال�صائدة واجلن�س واخللفية 

القيمية / االأخالقية وغريها.

 وح�صب تعريف منظمة ال�صحة العاملية  فاإن العنف هو اال�صتعمال املق�صود للقوة 

اأو  اآخر  �صخ�س  اأو  الذات  �صد  الفعلية  املمار�صة  اأو  بالتهديد  )اجل�صدية(  الفيزيقية 

اأو  املوت  اأو  ال�صرر  به  يق�صد  اأو  اأو جرح،  �صرر  عنه  ينتج  والذي  اأو جمتمع،  جماعة 

ال�صرر النف�صي اأو احلرمان...

 ويت�صمن العنف كلَّ اأ�سكال الإيذاء: البدين والعقلي و�صوء املعاملة واالإهمال.، واأي�صا 

هو ا�صتخدام و�صائل اإكراهية لتحقيق االأهداف ،اأو هو �صلوك اأو فعل يت�صم بالعدوانية 

ي�صدر عن طريق فرد اأو جماعة اأو طبقة اجتماعية  بهدف ا�صتغالل واإخ�صاع طرف 

اآخر، يف اإطار عالقة قوة غري متكافئة اقت�صاديًا واجتماعيًا و�صيا�صيًا، مما يت�صبب يف 

اإحداث اأ�صرار مادية اأو معنوية.  

4 املو�سوع
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2.    تو�سيف )Profil( ال�سخ�س العنيف:

يتميز ال�صخ�س العدواين ببع�س املظاهر ال�صلوكية التي تالزمه يف اأغلب االأوقات، 

ومن اأبرز هذه املظاهر ال�صلوكية :

• فقدان ال�صيطرة على االأع�صاب يف اأغلب املواقف؛	

•  النزعة التخريبية؛	

• ال�صجار باالأيدي؛ 	

• االإفراط يف ا�ضتعمال املخدرات والكحوليات؛ 	

• االإقدام على ال�صلوك املتهور؛	

•  النزعة التفكريية امل�صتمرة يف اقرتاف العنف؛	

• ا�صتعمال عبارات القذف والت�صهري وتهديد االآخرين؛ 	

• اال�صتمتاع باإيذاء احليوانات؛	

•  حمل االأ�صلحة )�صكاكني، �صيوف، اأدوات اأخرى حادة، �صال�صل... (	
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3.    ما هي اأنواع العنف؟

ي�صنف املخت�صون العنف اإلى ثالثة اأ�صناف تو�صحها اخلطاطة التالية:

3. العنف املعنوي:

هو كل ما يوؤثر يف 
النف�س من اإهانة 

اأو زجر اأو قذف اأو 
ا�صتهزاء اأو حتقري، 
اأو معاملة دونية، اأو 
تعذيب نف�صي، اأو 

حرمان من االأوالد اأو 
ما اإلى ذلك مما يوؤمل 

النف�س دون اجل�صد.

2. العنف املادي:

هو االإ�صرار اأو 
حماولة االإ�صرار 

املادي باأي �صكل من 
االأ�صكال، كاالإ�صتيالء 
على اإرث اأو متاع اأو 

راتب ال�صحية.

اأنواع العنف

1. العنف اجل�سدي:

هو ما يوؤدي اإلى 
اإيالم اجل�صد 

كالقتل وال�صرب، اأو 
االغت�صاب والتحر�س 
اجلن�صي، اأو التعذبيب 

باحلرق واجللد، 
وبا�صتخدام اأدوات 
حادة وما اإلى ذلك.
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4.  العنف �سد الذات:

عندما يف�صل ال�صخ�س يف التخل�س من �صحنات الغ�صب التي تدفعه ملمار�صة العنف 

�صد االآخرين، قد يوجه العنف اإلى ذاته.

وهناك عالمات يربز من خاللها حتول العنف جتاه الذات ، منها :

• حماوالت �صابقة لالنتحار؛ 	

•  اإ�صاءة ا�صتخدام العقاقري والكحوليات؛ 	

•  التطرف بالتفكري لالنتحار اأو التخل�س من احلياة؛	

• االنعزال؛ 	

• تقلب املزاج؛	

•  تغري يف عادات االأكل اأو النوم؛ 	

•  فقدان االأمل؛	

• االإح�صا�س بالذنب ؛ 	

•  عدم تقدير الذات؛ 	

• عدم ال�صيطرة على ال�صلوك. 	

•  �صلوك عدواين مندفع؛	



الق�سم الأول: بيانات وحقائق علمية
طاء

و�س
 ال

ماء
لعل

ل ا
دلي

49

• �صعف يف االأداء الدرا�صي؛ 	

• فقد االهتمام بكثري من االأ�صياء؛	

• عدم ممار�ضة الن�ضاط املعتاد. 	

•  الوقوع يف م�صاكل مع االآخرين؛	

• التخلي عن امتالك االأ�صياء؛	

• عدم وجود نظرة م�صتقبلية وا�صحة .	

5.  العنف املبني على النوع الجتماعي: تعريفه واأنواعه: 

 اأما فيما يخ�س العنف املبني على النوع االجتماعي �صد املراأة والفتاة، فاإن اأن�صب 

تعريف له هو التعريف القانوين الذي قدمته املادة االأولى من االإعالن العاملي حلقوق 

االإن�صان، ال�صادر �صنة 1993. 

تعريف الأمم املتحدة للعنف املمار�س �سد املراأة   

اإلى  يوؤدي،  اأن  اأو من املحتمل  يوؤدي،  اأ�صا�س اجلن�س  اأّي عنف مُيار�س على  هو 

اإحلاق �صرر ج�صدي اأو جن�صي اأو نف�صي باملراأة، اأو تعّر�صها للمعاناة ب�صببه، مبا يف 

ذلك االأخطار التي تنجم عن تلك االأعمال اأو اأ�صكال الق�صر اأو احلرمان من احلرية 
ب�صكل تع�صفي يف حياة املراأة عمومًا اأو حياتها ال�صخ�صية على حد �صواء.8

8.   انظر املادة 13 من 
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لقد ح�صرت املادة املذكورة العنف �صد الن�صاء يف االعتداء �صد املراأة املبني على 

اأ�صا�س اجلن�س الذي يت�صبب اأو قد يت�صبب يف اإيذاء اأو اإحداث اأمل ج�صدي، جن�صي اأو 

نف�صي للمراأة. كما ي�صمل اأي�صا التهديد بهذا االعتداء، اأو ال�صغط، اأو احلرمان التع�صفي 

من احلريات، �صواء حدث ذلك يف اإطار احلياة العامة اأو اخلا�صة. كما اأ�صافت املادة 

يف الو�سط الأ�سري، اأو داخل  يرتكب  الذي  العنف  اأنواع  بع�س  ذاته  االإعالن  من   2

املجتمع، اأو من قبل الدولة على ال�صكل التايل:

• االأ�صرية، 	 املوؤ�ص�صة  داخل  يحدث  الذي  والنف�سي،  اجلن�سي،  اجل�سدي،  العنف 

باملهور  املرتبط  والعنف  الطفالت،  على  اجلن�صي  االعتداء  ال�صرب،  وي�صمل 

واالغت�صاب يف اإطار العالقة الزوجية، وختان البنات؛ واملمار�صات االأخرى التي 

ت�صبب اإيذاء للمراأة، اإ�صافة اإلى العنف خارج الزواج، والعنف املتعلق باال�صتغالل 

اأيا كانت طبيعته .

• ب�صكل 	 املجتمع  اإطار  يف  يحدث  الذي  والنف�سي،   ، واجلن�سي  اجل�سدي،  العنف 

واالإهانة  اجلن�صية،  والتحر�صات  اجلن�صي،  واالعتداء  االغت�صاب،  وي�صمل  عام، 

و�صوء املعاملة والتهديد والتخويف يف اأماكن ال�صغل واملوؤ�ص�صات التعليمية وغريها 

الق�صري وجتارة  والبغاء   )Le proxénétisme( والو�صاطة يف جتارة اجلن�س

اجلن�س .

• العنف 	 املتحدة  االأمم  تعريف  يف  وهو  والنف�سي  واجلن�سي،  اجل�سدي،  العنف 

La plate forme d’action de Beijing. La violence à l’égard des femmes . Egalité ، Genre ، Plate forme de Pékin p.2/9 . 
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املرخ�س به من الدولة، اأو املمار�س من طرفها. ومن اأمثلته خرق حقوق الن�صاء 

اجلن�صي  واال�صتغالل  واالغت�صاب  القتل  خا�صة  امل�صلحة،  النزاعات  مناطق  يف 

والت�صبب يف احلمل. كما ي�صمل هذا النوع من العنف �صد الن�صاء التعقيم )االإحالة 

دون االإجناب( واالإجها�س االإلزاميان، وفر�س منع احلمل عن طريق امل�صايقات 

اأو القوة، واالنتقاء االإجنابي يف اختيار الذكور بدل االإناث وقتل البنات. 

لكن ظاهرة العنف �صد الن�صاء باملغرب اأ�صبحت ت�صطدم بطموحات فئات وا�صعة من 

املجتمع املدين، وخا�صة اجلمعيات احلقوقية الن�صائية التي تنا�صل من اأجل االعرتاف 

باحلقوق االجتماعية والقانونية للمراأة. بل اإن وجود هذه الظاهرة قد يتعار�س اليوم 

اأي�صا مع اإرادة جماعات متفتحة داخل موؤ�ص�صات املجتمع وموؤ�ص�صات الدولة. ذلك اأن 

العنف وامليز �صد الن�صاء انتقل خالل ال�صنوات االأخرية من و�صعية ظاهرة اجتماعية 

ظاهرة  اإلى  »طبيعية«، تتطلب حلوال �صاملة قانونية واقت�صادية واجتماعية وثقافية، 

مر�سية يف املجتمع، اأ�صبحت مبثابة اإ�صكالية تعرقل امل�صار التنموي للبالد، وتهدد كيان 

املجتمع ونظمه9.

9.   نف�س املرجع ، ونف�س ال�صفحة.
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6.   حقائق حول العنف �سد الن�ساء /الفتيات:

1.  على امل�ستوى العاملي:  .6

تقدم االإح�صائيات �صورة مروعة للعنف املبني على النوع االجتماعي �صد الن�صاء 

والفتيات للعواقب االجتماعية وال�صحية املرتتبة عنه.

وهذه بع�س احلقائق يف مو�صوع تعنيف الن�صاء على امل�صتوى العاملي :

• % من الن�صاء عرب العامل �صرحن باأنه �صبق لهن اأن تعر�صن 	 % و 69  ما بني 10 

لعنف ج�صدي من طرف �صركائهن مرة واحدة على االأقل يف حياتهن10؛

• %  من الن�صاء البالغات عرب العامل �صرحن باأنه �صبق لهن اأن 	 %  و47  ما بني 6 
تعر�صن لعنف جن�صي من طرف �صركائهن خالل حياتهن؛11

• ما بني 7 % و48 % من الفتيات املرتاوحة اأعمارهن ما بني 10 و24 �صنة �صرحن 	

باأن اأول ات�صال جن�صي مار�صنه كان حتت ال�صغط12.

• ترتاوح 	 اللواتي  للن�صاء  بالن�صبة  واالإعاقة  للوفاة  رئي�صًا  �صببًا  العنف  يعترب   

اأعمارهن بني 14 و15 �صنة13؛  

• بينت درا�صة اأُعدت �صنة  1994، بطلب من  البنك الدويل ، حول عوامل اخلطر 	

10.   OMS ،2002 . Garcia-Moreno et Watts ، 2000 ، Helse et Al .1999.

11.   Ibid.

12.   Ibid.

13.   Referred to by Mar&iacute;a José Alcal&aacute;. State of World Population 2005. The Promise of Equality: Gender Equity، Repro-

ductive Health and the Millennium Development Goals. UNFPA. 2005. 65.
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املنزيل  والعنف  الغت�ساب  اأخطار  اأن   ، العمرية  الفئة  هذه  ن�صاء  تواجه  التي 

تفوق اأخطار ال�سرطان وحوادث املركبات الآلية واحلروب  وامللريا14؛  

• اأبانت عدة درا�صات اأن هناك عالقة متنامية بني العنف �صد الن�صاء واالإ�صابة 	

تعر�صن  اللواتي  الن�صاء  تكون  حيث   ، الب�صري/ال�صيدا  املناعة  نق�س  بفريو�س 

للعنف اأكرث عر�صة خلطر االإ�صابة بفريو�س نق�س املناعة الب�صري. وت�صري درا�صة 

مت اإجراوؤها على 1366 امراأة من جنوب اإفريقيا اأن احتمال االإ�صابة بفريو�س 

نق�س املناعة الب�صري لدى الن�صاء اللواتي يتعر�صن لل�صرب من قبل �صركائهن 

% 15؛ يفوق احتمال اإ�صابة باقي الن�صاء بن�صبة 48 

• يف �صنة 2006 اأكدت درا�صة معمقة لالأمني العام لالأمم املتحدة اأن العنف �صد 	

الن�صاء، �صواء يف املنزل اأو يف مقر العمل اأو يف اأي مكان اآخر، ي�صكل خرقا �صافرا 

حلقوق االإن�صان، ويتعني الق�صاء عليه16؛

• على الرغم من اأن املراأة اأكرث عر�صة للعنف من قبل �صريك حياتها قي مقابل 	

على  اجلن�سي  العنف  ارتكاب  فاإن  اآخرين،  اأ�صخا�س  قبل  من  للعنف  تعر�صها 

يد �ضخ�ص غري �ضريكها اأمر �ضائع يف اأو�ضاط كثرية. وتو�ضح  الدرا�ضة املعمقة 

لالأمني العام  لالأمم املتحدة  ل�صنة 2006 اأن »العنف اجلن�سي على املراأة من  

14.   Parliamentary Assembly of the Council of Europe 2002، Recommendation 1582 )2002( on Domestic Violence against Women.

15.  World Bank 1993، World Development Report: Investing in Health، New York، Oxford University Press Referred to by UNAIDS، 

UNFPA، UNIFEM، Women and HIV/AIDS 

16.  General Assembly. In-Depth Study on All  Forms of Violence against Women: Report of the Secretary General، 2006. A/61/122/

Add.1. 6 July 2006. 41)20(.
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غري  �صريك حياتها  ، هو  عنف يرتكبه قريب للمراأة اأو �صديق اأو رجل معروف 

لديها، اأو جار، اأو زميل عمل، اأو غريب. ومن ال�صعب حتديد مدى انت�صار العنف 

على يد �صخ�س غري ال�صريك، الأن العنف اجلن�صي يظل يف كثري من املجتمعات 

م�صاألة جتلب العار ال�صديد للمراأة، ويف الغالب الأ�صرتها اأي�صًا. واإن االإح�صاءات 

حول الغت�ساب امل�صتمدة من ملفات وحما�صر ال�صرطة، مثالً، غري موثوقة اإلى 

حد كبري، ب�صبب قلة  اجلرائم املبلغ عنها من هذا النوع«17؛

• ت�صري التقديرات اإلى اأن واحدة من بني خم�س ن�صاء يف العامل تكون قد تعر�صت 	

اإجراوؤها على ما  اأو حماولة اغت�صاب18. ففي درا�صة مت  يف حياتها الغت�صاب 

% من   20 التا�صع يف جنيف )�صوي�صرا(،  ال�صف  تلميذة يف   1200 يقرب من 

ج�صدي  اعتداء  حلادث  االأقل  على  واحدة  مرة  تعر�صن  اأنهن  �صرحن  الفتيات 

وجن�صي19؛

• وتبني الدرا�صة املتعددة االأقطار حول العنف املنزيل التي اأجرتها منظمة ال�صحة 	

و�صاموا   البريو  يف  الن�صاء  من   % و12   %  10 بني  ما  اأن    2005 �صنة  العاملية 

وتانزانيا تعّر�صن للعنف اجلن�سي من طرف اأ�صخا�س لي�صوا �صركاء حياتهن بعد 

�صن اخلام�صة ع�صرة.

17.  Ibid .

18.  Referred to by Mar&iacute;a José Alcal&aacute;. State of World Population 2005. The Promise of Equality: Gender Equity، Repro-

ductive Health and the Millennium Development Goals. UNFPA. 2005. 65.

19.  D Halperin et al. Prevalence of child sexual abuse among adolescents in Geneva: results of a cross-sectional survey. British Medical 
Journal. 1996. Vol. 312، 132.



الق�سم الأول: بيانات وحقائق علمية
طاء

و�س
 ال

ماء
لعل

ل ا
دلي

55

• املراأة 	 �صد  التمييز  اأ�صكال  جميع  على  بالق�صاء  املتعلقة  االتفاقية  اأن  ورغم  

جلنة  فاإن   ، املراأة  �صد  للعنف  �صريح  ب�صكل  ت�صري  ال   1981 ل�صنة  )�صيداو( 

املذكورة  االتفاقية  تاأويل  عن  امل�صوؤولة  وهي  املراأة20،  �صد  العنف  على  الق�صاء 

اأن الدول   )1992( 19 العامة رقم  اأو�صحت يف تو�صيتها  ومتابعة تنفيذها قد 

االأع�صاء يف االتفاقية ملزمة باتخاذ جميع التدابري الالزمة للق�صاء على العنف 

�صد املراأة. ورغم قتامة ال�صورة التي قدمتها البيانات فاإن هذه االإح�صائيات 

الب�صري  املناعي  العوز  املتزايد لالإ�صابة بفريو�س  االنت�صار  بال�صرورة  تعك�س  ال 

اإلى  ا�صتنادا  ووطيدة  حا�صلة  بينهما  ال�صلة  اأن  العلم  مع  بالعنف،  املرتبطة 

�صهادات ر�صمية، اأو من ذوي اخلربة يف املو�صوع؛

• تقول �صارلوت وات�س، وهي رئي�صة وحدة ال�صيا�صة ال�صحية يف كلية لندن للطب 	

اال�صتوائي، اإّن اال�صتغالل اجلن�صي لالأطفال الذي ميكن اأن يحمل بذورا  ل�صلوك 

خطري يف احلياة والعنف اجلن�صي من ال�صريك وغري ال�صريك والعنف العاطفي 

والنف�صي واجل�صدي »يجعل من ال�صعب على الن�صاء حماية اأنف�صهن من فريو�س 

نق�س املناعة الب�صري«. 

2.  على امل�ستوى املغربي:   .6

اأما على م�صتوى املغرب، فالدرا�صات املنجزة يف املو�صوع، تفيد اأن كل اأنواع العنف 

حا�صرة يف حياة املراأة والفتاة املغربية: فقد اأو�صحت درا�صة وطنية اأجنزت يف املو�صوع 

20.  UN General Assembly. 1979. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
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اأن من بني الن�صاء اللواتي �صملتهن الدرا�صة فيما يتعلق بالعنف داخل بيت الزوجية21:

• الطرد 	 النفقة،  من  احلرمان  اأمثلته  ومن  القانوين:  العنف  من  يعانني   %  76

من بيت الزوجية، احلرمان من االإجناب، اإنكار االأبوة، رف�س ت�صجيل االأبناء يف 

دفرت احلالة املدنية، تعدد الزوجات، االمتناع عن االعرتاف بالزواج؛

• % يعانني من العنف اجل�سدي:  ال�صرب، اجلرح، التهديد بالقتل، احلرق، 	  8.3

القتل، التقييد بال�صال�صل، الت�صويه؛

• با�صتمرار، 	 والقذف  ال�صب  )النف�سي(:  ال�سيكولوجي  العنف  من  يعانني   %  5

التنكيد وامل�صايقة، احلرمان من اخلروج، احلرمان من امتالك اأ�صياء �صخ�صية، 

احلرمان من متابعة الدرا�صة، التبول على الوجه؛

• اال�صتحواذ 	 ال�صروريات،  من  القت�سادي:احلرمان  العنف  من  يعانني   %  1.9

على اأجرة الزوجة، التجويع، توريط الزوجة يف الديون، تزوير ال�صيكات، احتكار 

املال،... 

• % يعانني من العنف اجلن�سي: الهجرة، عالقات جن�صية غري �صوية )العالقات 	  3

ال�صرجية ب�صكل خا�س(، اخليانة الزوجية، االغت�صاب، زنى املحارم... .

ال�صحة  لوزارة  التابعة  اال�صتماع  مراكز  �صجلت  اأي�صا  اجلن�سي  العنف  اإطار  ويف 

21.  Programme National de Lutte contre le SIDA )PNLS(، Fonds de Développement des Nations Unies pour la Femme )UNIFEM(، 

Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA )ONUSIDA( : » RAPPORT DE L’EVALUATION RAPIDE SUR LES VIO-

LENCES FONDEES SUR LE GENRE ET LES RISQUES D’INFECTION PAR LE VIH.
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»العنف  حول  ال�صحة  وزارة  درا�صة  ح�صب  لال�صتماع،  الوطني  واملركز  العدل  ووزارة 

املبني على النوع االجتماعي وخماطر االإ�صابة بفريو�س العوز املناعي الب�صري«22 :

% من جمموع الن�صاء امل�صتمع اإليهن على م�صتوى وزارة  - بالن�سبة للمتزوجات: 50 

% من جمموع الن�صاء امل�صتمع اإليهن على م�صتوى وزارة العدل يعانني  ال�صحة، و 73 

من عنف جن�صي )العالقات ال�صرجية خا�صة(؛ 

% من جمموع االعتداءات امل�صجلة لدى املركز  - بالن�سبة لغري املتزوجات: 51.9 

وزارة   م�صتوى  على  اإليهن  امل�صتمع  الن�صاء  جمموع  من   % و44.8  لال�صتماع،  الوطني 

ال�صحة . ويتمثل العنف اجلن�صي لدى هذه الفئة من الن�صاء يف اعتداءات من طرف 

زوج �صابق اأو خطيب اأو �صريك جن�صي .

7.   عواقب العنف �سد الفتيات/الن�ساء:

اإن من اأهم العواقب ال�صلبية للعنف �صد املراأة هو فقدان الثقة بالنف�س والقدرات 

الذاتية لها، وعدم قدرتها على تربية االأطفال، وتن�صئتهم ب�صكل تربوي �صليم، اإ�صافة 

اإلى عدم �صعورها باالأمان الالزم للحياة واالإبداع، والتدهور  ال�صحي الذي قد ي�صل اإلى 

حد االإعاقة الدائمة. وهكذا يبدو، من اأول وهلة، اأن للعنف املبني على النوع االجتماعي 

خملفات �صلبية،  مت�س خمتلف جوانب حياة املراأة/الفتاة يف احلال )على م�صتوى االأمد 

القريب( واملاآل )على م�صتوى االأمد البعيد(.

22.  ANARUZ Réseau National des CENTRES D’Ecoute des Femmes Victimes de Violences Fondées sur le Genre au Maroc : Deuxième 
rapport، Analyse des plaintes enregistrées par les centres d’écoute et d’assistance juridique des femmes victimes de violence.
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1.  بع�س عواقب العنف �سد  الفتيات /الن�ساء على م�ستوى الأمد القريب:  .7

املجال النفعايل / الوجدايناملجال الجتماعاملجال  ال�سلوكي 

- الالمباالة؛
- عدم االن�ضباط يف 

احلياة العامة؛
- تعاطي ال�صرقة؛

- الكذب؛
- القيام ب�صلوكيات �صارة 

مثل �صرب اخلمور اأو 
ا�صتعمال  املخدرات..؛

- اإتالف اأثاث وممتلكات 
املدر�صة ؛

- اإ�صرام النار واإثارة 
ال�صغب؛

- عنف كالمي مبالغ فيه؛
- تعذيب احليوانات.

- انعزال عن النا�س؛
- قطع العالقات مع 

االآخرين؛
- عدم امل�صاركة 
يف االأن�صطة  

اجلماعية.

- �صعف الثقة بالنف�س؛
- العدوانية  جتاه االآخرين؛

- خماوف م�صتدامة غري مربرة؛
- الع�صبية الزائدة؛

- االكتئاب؛
- ردود اأفعال �صريعة؛

- امليل اإلى الهجومية والنزوع 
اإلى املواقف الدفاعية؛  

- التوتر الدائم؛
- ال�صعور باخلوف وعدم االأمان؛

- انعدام الهدوء واال�صتقرار 
النف�صي؛

- فقدان الرتكيز؛
- الغ�صب؛ 
- القلق؛   

 - بناء �صخ�صية مهزوزة يف 
التعامل مع االآخرين؛

- اإهانة ج�صدها الذي تعر�صت 
ب�صببه للتحر�س. 
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2.  بع�س عواقب العنف �سد  الفتيات /الن�ساء على م�ستوى الأمد البعيد:  .7

  وقد يوؤدي العنف �صد املراأة/الفتاة على م�صتوى االأمد البعيد اإلى:

• كراهية 	 اإلى  يوؤدي  كما   ، احلياة  بناء  يف  تاأزم   عنه  ينجم  مما  الرجل  كراهية 

الزواج.

• خملفات مر�صية متمثل بع�صها يف:	

-  حمل غري مرغوب فيه  ؛

-  حمل املراهقات  ؛ 

الرحم  وتعقن  نزيف  من  املحتملة  امل�صاعفات  كل  ا�صتح�صار  اإجها�س  مع    -

وا�صطراب نف�صي... ؛

-  االإ�صابة بتعفنات  منقولة جن�صياً  وفريو�س العوز املناعي الب�صري وال�صيدا؛

-  العقم  ؛

-  التدهور ال�صحي عموما.

من  لتمكينها  متاما  جوهرية  خ�صوبتها  يف  التحكم  على  املراأة  قدرة  اإن   «

حتقيق امل�صاواة، فعندما ي�صبح مبقدور املراأة اأن تخطط الأ�صرتها، فاإنه ميكنها 

اأن تخطط لبقية حياتها. وعندما تكون موفورة ال�صحة فاإنه ميكن اأن تكون اأكرث 

ت�صارك  اأن  لها  يتاح  وحماية،  تعزيزا  االإجنابية  حقوقها  تلقى  وعندما  اإنتاجا، 

االإجنابية  فاحلقوق  الرجل،  مع  امل�صاواة  قدم  وعلى  اأوفى  م�صاركة  املجتمع  يف 

اأ�صا�صية للنهو�س باملراأة«

املديرة التنفيذية ل�صندوق االأمم املتحدة يف تقرير حالة �صكان العامل 2005
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8.   كيفية الت�سدي لظاهرة العنف �سد الفتيات/الن�ساء:

للت�صدي لهذه الظاهرة ال بد اأن نتوجه يف بداية االأمر اإلى الن�صاء املعنفات ثم اإلى 

اجلهات املخت�صة. 

1.  م�ساندة وم�ساعدة الن�ساء املعنفات:    .8

 تلعب املنظمات غري احلكومية دورا رئي�صيا يف م�صاندة الن�صاء �صحايا العنف ويف 

م�صاحبتهن يف كل فعل يردن القيام به والوقوف اإلى جانبهن. 

 واملالحظ اأن من اأهم  مظاهر امل�صاندة التي ميكن اأن تقوم بها هذه املنظمات هو 

ت�سجيع الن�ساء على ك�سر جدار ال�سمت على العنف وحثهن على اخلروج من العزلة. 

اإذ عادة ما تفكر الن�صاء اأن العنف امل�صلط عليهن هو حالة �صاذة منفردة وتخ�صى 

الت�صريح باآالمها، وعندما يكون العنف ممار�س داخل الف�صاء العائلي تف�صل الن�صاء 

مالزمة ال�صمت عو�س ف�صح اأ�صرار عائلية وخا�صة. 

اجلن�صي  التعدي  وياأخذ مظهر  والبنات خا�صة  باالأطفال  العنف  يتعلق  عندما  اأما 

و�صفاح القربى من قبل االأب اأو اأحد اأفراد العائلة فعادة ما جتد االأم نف�صها جمربة على 

كتم ال�صر خوفا من الف�صيحة وامل�س ب�صرف العائلة. 

اإذ  الزوج على زوجته  الذي ميار�صه  الزوجي  بالن�صبة لالغت�صاب  ال�صاأن  و كذلك 

تبني ال�صهادات  اأن الن�صاء يخفن من التعبري عن العنف امل�صلط عليهن الأن العائلة تقف 

اأنها مطالبة بالقيام بواجباتها الزوجية حتى واإن  ب�صفة عامة اإلى جانب الزوج بعلة 
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كان ذلك باالإكراه. 

اأماكن  يف  جن�صي  حتر�س  اإلى  تعر�صن  اللواتي  الن�صاء  عند  نالحظه  ال�صيء  نف�س 

العمل، فكثريا ما تف�صل هاته الن�صاء ال�صمت خوفا من العقلية ال�صائدة التي حتملها 

اجلن�صي الذي عادة ما يكون امل�صرف املبا�صر اأو زميل من الزمالء. 

مرتكب  �صد  �صكوى  تقدمي  بعد  العمل  فقدان  من  وخ�صية  االأفعال،  هذه  م�صوؤولية 

التحر�س فك�صر جدار ال�صمت ي�صجع الن�صاء على اخلروج من العزلة وال�صعور ب�صرورة 

الدفاع عن كرامتهن، وميكنهن من البحث عن م�صاعدة قانونية ونف�صية كما يقنعهن 

بعدم حتمل امل�صوؤولية واالنتقال من و�صع ال�صحية اإلى امل�صوؤولة. 

و ميكن التعبري على العنف �صد الن�صاء من القوة ومن االقتناع ب�صرورة االلتجاء 

اإلى املحاكم واالأجهزة االإدارية لتقدمي ال�صكاوى والدفاع على حقوقهن وعلى كرامتهن 

االإن�صانية وك�صب الثقة يف اأنف�صهن وجتاوز اخلوف الذي يحيطهن يف بع�س االأحيان. 

2.  مطالبة الدولة مبعاجلة هذه الظاهرة:   .8

اأن نعمل اليوم يف اجتاه الدولة حلثها على تناول م�صاألة العنف امل�صلط على  ال بد 

الن�صاء ب�صفة جدية وذلك: 

• باعتبار العنف ظاهرة اجتماعية تقت�صي معاجلة �صحيحة، ولي�س جمرد حاالت 	

�صاذة يكفي التدخل لفائدة هوؤالء الن�صاء حللها والقيام ببحوث علمية وميدانية 

حول هذه الظاهرة.
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• باعتبار العنف انتهاكا حلقوق االإن�صان للن�صاء وجرمية �صد اإن�صانية الن�صاء. 	

• باتخاذ �صيا�صات وطنية للق�صاء على العنف وتطوير االأ�صاليب الوقائية والت�صدي 	

لكل التربيرات ال�صيا�صية والثقافية والدينية التي ت�صرع ا�صتعمال العنف. 

• بو�صع قانون خا�س حلماية الن�صاء املعنفات مهما كان املجال الذي ميار�س فيه 	

العنف لتفادي نقائ�س القانون الذي ال يهتم بهذه امل�صاألة اإال يف حاالت معينة 

ولرفع احل�صانة التي حتيط بع�س مرتكبي العنف. 

• تقدميها 	 ي�صهل  حتى  االأدلة  وتخفيف  ال�صهود  وحماية  العنف  مرتكبي  مبعاقبة 

وتعتمد عند اإ�صدار االأحكام. 

• بحماية الن�صاء �صحايا العنف لكي ال تتحول من و�صع ال�صحية اإلى و�صع املتهمة 	

وتنتهك حقوقهن. 

• بتوفري امل�صاعدة املادية والنف�صية والقانونية وتقدمي اخلدمات ال�صحية والعالج  	

للن�صاء املعنفات.   

• بامل�صادقة على االتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق الن�صاء وخا�صة االتفاقية 	

والربوتوكول  الن�صاء  على  امل�صلط  التمييز  مظاهر  كل  باإلغاء  اخلا�صة  الدولية 

االختياري امللحق لالتفاقية حتى ي�صهل تقدمي ال�صكاوي لدى جلنة ال�صيدا وعند 

انتهاك حق من احلقوق التي اأقرتها االتفاقية. 

• بتبني تعريف العنف كما حدده االإعالن العاملي ب�صاأن الق�صاء على العنف �صد 	
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املتعلقة  الدولية  واالآليات  ال�صكوك  بكل  والتعريف  الن�صاء  على  امل�صلط  املراأة 

حقوق  جلنة  لدى  ونتائجه  اأ�صبابه  بالعنف  اخلا�صة  املقررة  مثل  باملو�صوع، 

االإن�صان. 

• بتمكني املنظمات غري احلكومية من كل االإمكانيات وكل و�صائل االإعالم لتنظيم 	

احلمالت الوقائية والتح�صي�صية حول هذه الظاهرة. 

فاإذا �صرعنا يف العمل على ق�صاء العنف امل�صلط على الن�صاء نكون حققنا �صوطا يف 

احرتام كرامة الن�صاء وحتقيق امل�صاواة بني اجلن�صني.
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حقوق الإن�سان:
)املراأة والفتاة( مع مراعاة احل�سا�سية الثقافية

مقدمة: 

كوك الّدولّية  الّتمييز والعنف م�صطلحان ي�صّميان القمع امل�صّلط على الّن�صاء يف ال�صّ

ويف اأدبّيات حقوق االإن�صان. اأّما الّتمييز �صّد الّن�صاء فتعّرفه املاّدة االأولى من »اّتفاقّية 

تفرقة  »اأّي   :  )1979 �صنة  )املعتمدة  املراأة  �صّد  الّتمييز  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء 

اأو  توهني  اأغرا�صه  اأو  اآثاره  ويكون من  اأ�صا�س اجلن�س،  يتّم على  تقييد  اأو  ا�صتبعاد  اأو 

ال�ّضيا�ضّية  امليادين  االأ�ضا�ضّية يف  االإن�ضان واحلّرّيات  للمراأة بحقوق  اإحباط االعرتاف 

واالقت�ضادّية واالجتماعّية والّثقافّية واملدنّية، اأو يف اأّي ميدان اآخر، اأو توهني اأو اإحباط 

وعلى  الّزوجّية،  حالتها  عن  الّنظر  ب�صرف  لها،  ممار�صتها  اأو  احلقوق  بهذه  متّتعها 

اأ�صا�س امل�صاواة بينها وبني الّرجل.«

اأكرث املوا�صيع خالفًا، فهناك من  كما يعترب مو�صوع مكانة املراأة يف االإ�صالم من 

يتحدث عما اأجنز االإ�صالم بحق املراأة وكيف اأن االإ�صالم هو الذي منح املراأة حقوقها 

اإلى  امل�صلمة  املراأة  و�صعية  تعرتي  التي  ال�صلبيات  ين�صب جميع  من  وهناك  وكرامتها. 

االإ�صالم.  

5 املو�سوع
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1.   حقوق املراأة بح�سب التفاقيات الدولية: 

املراأة  م�صاواة  ق�صية  على  املتحدة  االأمم  وموؤمترات  واإعالنات  مواثيق  ت  ن�صّ لقد 

بالرجل دون اأي متييز، بل وعقدت اتفاقيات مو�صوعها الرئي�صي والوحيد م�صاواة املراأة 

بالرجل.

1.  التفاقيات ب�سورة عامة:    .1

• 1948 على امل�صاواة يف 	 توؤكد ديباجة االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان ل�صنة 

احلقوق بني الرجل واملراأة.

• على 	 للق�صاء  الدولية  االتفاقية  هي  جديدة  اتفاقية  ظهرت   1979 �صنة  يف 

اعتبار  على  التاأكيد  يتم  مبوجبها  والتي  املراأة،  �صد  التمييز  اأ�صكال  جميع 

حقوق املراأة مطابقة حلقوق الرجل.

2.  املوؤمترات العاملية حلقوق الإن�سان:   .1

عرفت العقود الثالثة املا�صية ت�صارعا يف جمال حقوق املراأة منذ �صنة 1975 التي 

اعتربت �صنة دولية للمراأة باإ�صراف من االأمم املتحدة.

• اإ�صراك 	 133 دولة حول  1975 املوؤمتر العاملي يف امليك�صيك بح�صور ممثلي 

املراأة يف ال�صيا�صة والرتبية وال�صحة وال�صغل.

• 1980 موؤمتر االأمم املتحدة يف كوبنهاجن حول التنمية وال�صحة وقدرة املراأة 	
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على ممار�صة حقوقها يف املجتمع وتوظيف الفر�س والرعاية ال�صحية.

• االأع�صاء 	 الدول  املوؤمتر  من  ال�صادرة  الوثيقة  حتث  نايروبي:  1985موؤمتر   

التمييز  اأ�صكال  جميع  على  للق�صاء  وقانونية  د�صتورية  خطوات  اتخاذ  على 

�صد املراأة، و�صّن ا�صرتاتيجيات قومية لتي�صري م�صاركة املراأة من اأجل تعزيز 

ال�صالم والتنمية.

• 1993 موؤمتر فيينا: حول العنف �صد املراأة.	

• 1994 موؤمتر القاهرة: الذي اهتم بحق املراأة يف االإجناب وامل�صوؤولية امل�صرتكة 	

يف احلياة العائلية.

• اإلى 	 املراأة  تنمية  من  االنتباه  حول  الذي   1995 �صنة  بيكني  موؤمتر  اأخريا  و 

املراأة  تقدم  بني  املتداخلة  العالقة  اأهمية  على  م�صددا  النوع،  تنمية  مفهوم 

وتقدم املجتمع.

كما و�صع املوؤمتر برنامج العمل الثني ع�صر جماال من جماالت االهتمام والتي تعترب 

حيوية لتقدم املراأة يف جميع مظاهر احلياة مبا يف ذلك: املراأة والفقر، تعليم وتدريب 

القرار،  ال�صلطة ويف اتخاذ  املراأة، املراأة والنزاع امل�صلح، املراأة واالقت�صاد، املراأة يف 

املراأة والبيئة والطفلة االأنثى.

اأ�سكال التمييز �سد املراأة: التي تن�س يف  التفاقية الدولية للق�ساء على جميع 

بندها االأول على اأنه:
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الأغرا�س هذه االتفاقية يعنى م�صطلح » التمييز �صد املراأة » اأي تفرقة اأو ا�صتبعاد اأو 

تقييد يتم على اأ�ضا�ص اجلن�ص ويكون من اآثاره اأو اأغرا�ضه اإ�ضعاف اأو اإحباط االعرتاف 

واالقت�صادية  ال�صيا�صية  امليادين  يف  االأ�صا�صية  واحلريات  االإن�صان  بحقوق  للمراأة 

واالجتماعية والثقافية واملدنية اأو يف اأي ميدان اآخر، اأو اإ�ضعاف اأو اإحباط متتعها بهذه 

اأ�صا�س امل�صاواة  احلقوق اأو ممار�صتها لها، ب�صرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى 

بينها وبني الرجل.

3.  حتفظات الدول الإ�سلمية على التفاقيات الدولية:  .1

واجهت االتفاقية الدولية للق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة باخل�صو�س 

على  بالق�صاء  املتعلقة   16 املادة  ولعل  االإ�صالمية.  الدول  طرف  من  حتفظات  عدة 

التمييز �صد املراأة يف كافة االأمور املرتبطة بالزواج والعالقات العائلية، والتي تن�س 

اإلى التحفظ مربرة ذلك  على امل�صاواة بني الرجل واملراأة هي التي دفعت هذه الدول 

بتوفر الت�صريعات الوطنية على ما يعادل بنود هذه املادة اأو ب�صبب التكامل احلا�صل بني 

الرجل واملراأة يف االإ�صالم.
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2.   الو�سم والتمييز وحقوق الإن�سان جتاه املتعاي�سني مع الفريو�س:

العالقة بني الو�صم والتمييز عالقة تبادلية: هناك ترابط بينهما، يعزز كال منهما 

االآخر، وي�صفي �صرعية ما عليه. فالو�صم يتطور لينتج التمييز، والتمييز بدوره يعزز 

ويغذي الو�صم.

التمييز انتهاك حلقوق الإن�سان: فمبداأ عدم التمييز موؤ�ص�س على فكرة امل�صاواة 

وكافة  االإن�صان،  حلقوق  العاملي  االإعالن  يف  تعزز  الذي  املبداأ  وهو  النا�س،  جميع  بني 

املواثيق احلقوقية االأخرى. وتاأكيد االلتزام بحماية واحرتام حقوق االإن�صان، وتطبيق 

مبداأ عدم التمييز بني الب�صر، تعترب اأمورا ذات فعالية يف التخل�س من الو�صم والتمييز 

الذي يالحق املتعاي�صني مع فريو�س نق�س املناعة الب�صري، ومر�صى ال�صيدا. فالو�صم 

والتمييز املرتبطان باملر�س، وما يتبعهما من انتهاكات اأخرى حلقوق هوؤالء، اإمنا يجب 

التعامل معها بنف�س الو�صائل امل�صتخدمة يف الدفاع عنها. وحماية حقوق االإن�صان، يف 

اأو  اأو املري�س، بغ�س النظر عن �صبب  هذا االإطار، تقت�صي حماية ال�صخ�س املتعاي�س 

طريقة انتقال الفريو�س اإليهما، وكذلك ال�صعي بكل الو�صائل الإتاحة العقاقري واالأدوية 

امل�صادة، والتي تبطئ من �صرعة انت�صار الفريو�س داخل خاليا اجل�صم، من دون التمييز 

بني �صخ�س اأو اآخر.
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3.    حقوق املراأة يف الإ�سلم:

تقع حقوق املراأة يف االإ�صالم �صمن حقوق االإن�صان التي ن�س عليها ال�صارع االإ�صالمي. 

فالقراآن الكرمي هو امل�صدر االأول يف ال�صريعة االإ�صالمية. ال نظر وال راأي الأحد فيه. 

كلها.  االأدلة  ومرجع  امل�صادر،  وم�صدر  االأ�صول،  اأ�صل  هو  القراآن«   « فاإن  هذا  وعلى 

ولذلك فهو مقدم على جميع امل�صادر واالأدلة ال�صرعية يف الرجوع اإليه عند اإرادة معرفة 

احلكم ال�صرعي؛ فاإذا مل يوجد احلكم فيه وجب الرجوع اإلى ال�صنة النبوية ال�صريفة، 

نة للكتاب )القراآن( و�صارحة ملعانيه، وتعد ال�صنة النبوية امل�صدر االأول  الأن ال�صنة مبيِّ

اإلى ن�س  ي�صتند  يليها االإجماع الأن االإجماع  الكرمي. ثم  بالقراآن  له ذكر  فيما مل يرد 

من القراآن اأو ال�صنة، واالإجماع هو اتفاق املجتهدين من االأمة االإ�صالمية )اأهل احلل 

والعقد( يف ع�صر من الع�صور على حكم �صرعي، بعد وفاة النبي �صلى اهلل عليه و�صلم، 

فاإن مل يكن اإجماع يف امل�صاألة، وجب الرجوع اإلى القيا�س. 

4.    مراجعة الأحوال ال�سخ�سية يف �سوء مدونة الأ�سرة باملغرب:

تعترب مدونة االأ�صرة ثمرة نقا�س �صغل الراأي العام املغربي لفرتة طويلة، وب�صدورها 

والعالقات  احلقوق  م�صتوى  على  ملحوظا  تقدما  املغرب  حقق   2005 فرباير   05 يف 

االجتماعية وتكري�س مبداأ امل�صاواة بني اجلن�صني.

جاءت مدونة االأ�صرة اأ�صا�صا حلماية املراأة و�صمان حقوق الطفل، وبالتايل حماية 

هذه  نتائج  ومن   ،2006 فرباير  يف  االأ�صرة  مدونة  على  امل�صادقة  متت  وقد  االأ�صرة 
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18 بينما كان �صن الزواج  االأخرية رفع �صن الزواج بالن�صبة للرجل واملراأة اإلى ال�صن 

اأو  والدها  مبوافقة  اإال  املراأة  زواج  عدم  بند  اإلغاء  مت  كما   ،15 هو  �صابقا  املراأة  عند 

اإح�صار 12 �صاهدا يف حالة وفاته الإعطائها احلق يف الزواج. وتن�س املدونة على:

• امل�صاواة بني الزوجني: حتديد �صن الزواج لكل من الزوجني يف 18 �صنة.	

• امل�صاواة بني الزوجني: و�صع االأ�صرة حتت رعاية وم�صوؤولية الزوجني.	

• امل�صاواة بني الزوجني: رفع الو�صاية واحلجر على جميع الن�صاء الرا�صدات.	

• امل�صاواة بني الزوجني: و�صع الطالق حتت مراقبة الق�صاء.	

• امل�صاواة بني الزوجني: ا�صتفادة الزوجة املطلقة من االأموال املكت�صبة اأثناء قيام 	

الزوجية.

• اإلى 	 اأ�صليا يف جميع الق�صايا الرامية  توازن االأ�صرة: جعل النيابة العامة طرفا 

تطبيق املدونة.

• توازن االأ�صرة: اإحداث اأق�صام لق�صاء االأ�صرة باملحاكم.	

• توازن االأ�صرة: االعرتاف بالزواج املدين املربم من طرف اأفراد اجلالية املغربية 	

لدى ال�صلطات املحلية يف بلدان االإقامة.

• حماية الطفل: االأخذ بعني االعتبار الو�صع االجتماعي للطفل عند افرتاق االأبوين 	

�صواء من حيث ال�صكن اأو م�صتوى العي�س الذي كان عليه قبل الطالق.

• حماية الطفل: االعرتاف بن�صب الطفل املولود يف مرحلة اخلطبة.	
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مناذج لأن�سطة العلماء

االإ�صالمي  الدين  منظور  من  الدينية  املرجعية  امل�صوغة  من  الق�صم  هذا  يعر�س 

املنقولة  التعفنات  فيها  االإجنابية مبا  ال�صحة  ق�صايا  مع  التعامل  كيفية  احلنيف  يف 

جن�صيا وفريو�س العوز املناعي الب�صري وال�صيدا ق�صد متكني العلماء الو�صطاء من تبني 

الر�صائل التثقيفية الدينية التي ميكن توظيفها يف مواجهة هذه املخاطر .   

   ويهدف على اخل�صو�س اإلى: 

• اإبراز اأمثلة من املبادئ االإ�صالمية التي ميكن اأن ت�صكل �صندا قويا 	

ملكافحة انت�صار هذه املخاطر؛

• امل�صابني 	 مع  التعامل  يف  االإ�صالمي  ال�صرع  بروؤية  النا�س  تب�صري 

بال�صيدا ق�صد املحافظة على حقوقهم االإن�صانية كاملة وحثهم على 

املحافظة على �صحتهم؛

• فيها 	 االإجنابية مبا  ال�صحة  ال�صلبية، يف مو�صوع  ال�صلوكيات  تغيري 

التعفنات املنقولة جن�صيا وفريو�س العوز املناعي الب�صري وال�صيدا، 

للتعاليم  �صائب  غري  فهم  اأو  خاطئ  عرف  ب�صبب  اإما  امل�صيطرة 

ال�ضحيحة  املعلومات  ا�ضتنباط  على  بناء  ال�ضمحة،  االإ�ضالمية 

مدعمة باأدلة من القراآن وال�صنة واجتهادات العلماء.

6 املو�سوع
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وقد جمعت حمتويات هذا الق�صم مبوبة يف ثالث ر�صائل:

-  ر�سالة اإلى ال�سباب؛

-  ر�سالة اإلى املجتمع؛

-  ر�سالة اإلى حاملي الفريو�س ومر�سى ال�سيدا.

وهذه  الر�صائل لي�صت �صوى اأمثلة ميكن اأن يبنى على �صاكلتها ر�صائل  تثقيفية اأخرى 

خماطر  ومكافحة  املراأة  وحقوق  االجتماعي   والنوع  االإجنابية  ال�صحة  موا�صيع  يف 

فريو�س العوز املناعي الب�صري وال�صيدا.
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» ر�سالة اإلى ال�سباب «

مقدمة:

 هذه ر�صالة اإلى ال�صباب، ت�صتهدفهم باعتبارهم طاقة حيوية، وفئة ن�صيطة حمركة 

لدواليب املجتمع، يف ن�صاطاته املختلفة وتفاعالته املتعددة.

فكيف  وال�صياع.  الرتدي  اأ�صباب  كل  من  ال�صباب  حماية  على  االإ�صالم  حث  وقد 

نعمل على توجيه ال�صباب وحمايتهم، وفق �صرع اهلل، من نزوات ال�صهوات املف�صية اإلى 

االأمرا�س واالآفات ؟

1.   الإ�سلم اأولى اأهمية لل�سباب:

اأولى االإ�صالم اأهمية لل�صباب ميكن مل�صها يف جوانب عدة منها:

-  وقاية ال�صباب من االأخطار �صمان ل�صالمة املجتمع: 

قال تعالى: {          

)�صورة   {            

التحرمي، االآية: 6(.

- ال�صباب دعامة املجتمع واأمل امل�صتقبل:

الر�سالة الأولى
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عن ابن عبا�س ر�صي اهلل عنهما اأن النبي s قال لرجل وهو يعظه: »اغتنم خم�صا 

قبل خم�س، �صبابك قبل هرمك، و�صحتك قبل �صقمك، وغنائك قبل فقرك، وفراغك 

قبل �صغلك، وحياتك قبل موتك«23.

- املجتمعات املتح�صرة تقا�س بقوة �صبابها:

 عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه قال: قال ر�صول اهلل s: »املوؤمن القوي خري واأحب 

اإلى اهلل من املوؤمن ال�صعيف...«24.

اإن انت�صار ال�صيدا يت�صاعد ويتنامى، ومنطقتنا العربية ال ت�صكل ا�صتثناء، فاملعطيات 

ت�صري اإلى االزدياد امل�صتمر يف عدد االأ�صخا�س الذين يعانون من الوباء �صنة بعد �صنة، 

وخا�صة يف فئة ال�صباب من اجلن�صني.   

االإ�صالم  الأن  التهلكة،  الوقوع يف  اإلى احلر�س على عدم  ال�صباب  تدعوا  اأن  عليكم 

يدعو النا�س اإلى التحلي بال�صلوك الذي يوؤمن ذلك...فكل ت�صرف يعر�س �صحة الفرد 

اأو اجلماعة لالأخطار هو حمظور �صرعا.

وقال   ،)195 البقرة.االآية:  )�صورة   { قال تعالى: {      

} )�صورة الن�صاء.االآية: 29(. اأي�صا׃ {      

وعدم  االآخرين،  �صالمة  على  احلر�س  على  الفريو�س  حامل  حث  واجبنا  ومن 

اإيذائهم، والتاأكيد على مبداأ »ال �صرر وال �صرار«، م�صداقا لقوله تعـالــى:  {  

23.  اأخرجه احلاكم يف امل�صتدرك، ح)7846(، )4/341(، وقال: »هذا حديث �ضحيح على �ضرط ال�ضيخني ومل يخرجاه«.

24.  اأخرجه م�صلم يف �صحيحه، كتاب القدر، باب يف االأمر بالقوة وترك العجز واال�صتعانة، ح)6945(، )8/56(.
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)�صورة االأحزاب االآية: 58(.

ومن باب التذكري فاإن فريو�س ال�صيدا ال ياأتي من تلقاء نف�صه بل  يوؤتى اإليه : فمن 

اإلى التهلكة،  انتهج �صلوكا عر�س به نف�صه لالإ�صابة بهذا الداء فذلك هو امللقي بيده 

النف�س  حفظ  وهي  اأال  ال�صمحاء،  االإ�صالمية  ال�صريعة  مقا�صد  من  ملق�صد  الهادم 

اأن  النف�س عمدا، الأنه ثبت علميا  وحمايتها من االأ�صرار واملخاطر. وهو نوع من قتل 

ال�صيدا مر�س قاتل.

اأفعال  امل�سالح: فردود  املفا�سد مقدم على جلب  درء  اأن  لل�صباب  تبينوا  اأن  عليكم 

ن�صاطات االإن�صان اإما اأنها م�صالح تفيده اأو هي مفا�صد ت�صره، وقد ت�صطدم م�صلحة 

مرجوة مع مف�صدة موؤكدة، فال بد من دفع املف�صدة و�صررها قبل التمتع بامل�صلحة 

اللذة  البع�س  يرى  وقد  االإ�صالمية.  ال�صريعة  وهذا مق�صد من مقا�صد  وعواقبها، 

يف عمل ما فيقدم عليه، ولكن ال�صرر االأكرب املرتتب عن ذلك ال ينتبه اإليه، ومثال 

ذلك الزنى الذي نهى اهلل عنه. قال تعالى: {                  

           } )�صورة االإ�صراء.االآية: 32( فهو لذة عابرة قد تعقبها م�صار كثرية.

اإال  وغالبا ما يحمل الفرد فريو�س العوز املناعي الب�صري نتيجة ل�صلوك مل ير فيه 

املتعة، ون�صي مف�صدة املر�س.
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2.   تبيان اأهمية الوقاية يف درء الإ�سابة بال�سيدا:

اإن مهمة العامل الو�صيط، يف مثل هذه املواقف، وهو يثقف احل�صور، اأن يبني لهم اأن 

ال�صيدا، كغريها من التعفنات املنقولة جن�صيا، تعفن �صلوكي واأن الوقاية منها تكمن يف 

اأمور، منها:

• االمتناع؛ 	

• العفة؛	

• الزواج مع الوفاء املتبادل؛	

• التوبة من املع�صية؛	

• االإملام مبو�صوع الرتبية اجلن�صية؛	

1.  المتناع:  .2

يعترب االمتناع عن العالقات اجلن�صية خارج الزواج من االأمور التي يفر�صها الدين 

بغية التحلي باأخالق االإ�صالم. قال تعـــالـــى :  {     

                    } )�صورة النور االآية: 

.)31 االآية:  من  وجزء   ،30

فاالإ�صالم يعترب املمار�صة اجلن�صية اخلارجة عن الزواج خروجا عن منهج ال�صرع، 

ويحرمها حترميا باتا. قال تعالى: {          } 

)�صورة االإ�صراء، االآية: 32(.
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ويوؤدي االمتناع عن اإتيان الفاح�صة اإلى اال�صتقامة على منهج ال�صرع واإتباع الهدى، 

الدنيا  ال�صنك يف  والبعد عن  من اخلوف،  االأمان  فيها  رباين  اأمر  اال�صتقامة  الأن 

واالآخرة. قال تعالى: {         

     } )�صورة هود، االآية: 212(.

 { وقال اأي�صا׃ {           

)�صورة االأحقاف،االآية: 13(.

وحدد اهلل عز وجل املنهج الب�صري يف احلياة بقـولـــــه: {    

 {              

.)124  - )�صورة طه ، االآية: 123 

ثم اإن النبي s اخت�صر الطريق يف اال�صتقامة بقوله: » قل اآمنت باهلل ثم ا�صتقم«25.

فمن ا�صتقام  على هدى ال�صرع وجنب نف�صه هذه ال�صلوكيات املحرمة املت�صلة اإما 

نف�صه  الفريو�س جنب  تنقل  التي  والت�صرفات اخلاطئة  العادات  اأو  بالرغبة اجلن�صية 

االإ�ضابة به، فاال�ضتقامة هي احلاجز االأول؛ الأنها تعني البحث عن ال�ضراط القومي، 

والبعد عن كل درب معوج موبق.

25.   اأخرجه م�صلم يف �صحيحه، كتاب االإميان، باب جامع اأو�صاف االإ�صالم، ح)168(، )1/47(، من حديث �صفيان بن عبد اهلل الثقفي مرفوعا، 
َك  َ َدَك - َوِفى َحِديِث اأَِبى اأُ�َصاَمَة َغريرْ ُه اأََحًدا َبعرْ اأَُل َعنرْ اًل اَل اأَ�صرْ اَلِم َقورْ ؛ ُقلرْ ِلى ِفى االإِ�صرْ ِ َقِفىِّ َقاَل: ُقلرُْت: َيا َر�ُصوَل اهللَّ ِ الثَّ ِد اهللَّ ِن َعبرْ َياَن برْ ولفظه: »َعنرْ �ُصفرْ

.» َتِقمرْ ِ َفا�صرْ ُت ِباهللَّ -؟ َقاَل: » ُقلرْ اآَمنرْ
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2.  العفة:  .2

لقد ن�ص القراآن الكرمي ن�ضا جامعا على ح�ضر الن�ضاط اجلن�ضي يف الزواج. قال 

تعالى: {           

              } )�صورة املوؤمنون، االآيات: 

.)7  -  6  -  5

اأ�صوة ح�صنة حني  ولنا يف ق�صة �صيدنا يو�صف عليه ال�صالم مع امراأة عزيز م�صر 

راودته طلبا للفاح�صة فامتنع وا�صتع�صم طلبا للعفة.

َت َلَك  َواَب َوَقاَلترْ َهيرْ أَبرْ �ِصِه َوَغلََّقِت االرْ فرْ ِتَها َعن نَّ ِتي ُهَو يِف َبيرْ ُه الَّ قال تعالى: { َوَراَوَدترْ

امِلُوَن } )�صورة يو�صف، االآية: 23(. ِلُح الظَّ ُه اَل ُيفرْ َواَي اإِنَّ �َصَن َمثرْ ُه َرِبّي اأَحرْ ِ اإِنَّ َقاَل َمَعاَذ اهللَّ

وتظهر املكانة الكربى للعفة يف االإ�صالم حينما ن�صتح�صر، من خالل ال�صنة النبوية 

اإال ظله،  يوم ال ظل  القيامة يف ظل عر�صه،  يوم  تعالى  املولى  العطرة، من يظلهم 

فنجد من بينهم: »رجال دعته امراأة ذات من�صب وجمال فقال اإين اأخاف اهلل«26. 

وقد جعل اهلل العفة �صفة من �صفات عباد الرحمن، قال تعالى: {                             

           

} )�صورة الفرقان، االآية: 68(.  

وقال اأي�صا׃ {          

26.   اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب االأذان، باب من جل�س يف امل�صجد ينتظر ال�صالة، ح)660(، )1/150(، وم�صلم، كتاب الزكاة، باب ف�صل 
اإخفاء ال�صدقة، ح)2427(، )3/93(. من حديث اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه مرفوعا، وهو جزء من حديث ال�صبعة الذين يظلهم اهلل يوم القيامة يوم 

ال ظل اإال ظله.
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النور،  )�صورة   {               

االآية: 33(.

3.  الزواج مع الوفاء اأ�سمن وقاية من الإ�سابة بال�سيدا:  .2

ويتمثل ذلك يف عدة اأمور منها: احلث على الزواج، وتي�صريه و�صرورة اإجراء فحو�س 

اخللو من التعفنات املنقولة جن�صيا قبل الزواج.

1.   احلث على الزواج:  .3  .2

يبني القراآن الكرمي اأن الزواج نعمة مينت اهلل بها على عباده الأن فيها �صكينة وتوادا 

واتزانا نف�صيا، قال تعالى: {        

           

       } )�صورة النحل، االآية: 72(.

ويجعل االإ�صالم من واجب املجتمع تزويج من مل يتزوج من اأفراده رجاال ون�صاء.. 

قال تعالى: {          
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.)33  - } )�صورة النور، االآية: 32    

2.   تي�سري �سبل الزواج:  .3  .2

واإناثا(  لل�صباب )ذكورا  بالن�صبة  الزواج  ت�صهيل  املجتمع نحو  اأن نوجه  من واجبنا 

عمال بقول ر�صول اهلل s: »اإذا اأتاكم من تر�صون دينه وخلقه فزوجوه اإال تفعلوا تكن 

فتنة يف االأر�س وف�صاد كبري«27. 

وال�صيدا  الب�صري  املناعي  العوز  وبذلك نحميهم ب�صورة غري مبا�صرة من فريو�س 

وباقي التعفنات املنقولة جن�صيا، وكذلك الرذائل التي تغ�صب اهلل.

3.   �سرورة اإجراء الختبار قبل الزواج :  .3  .2

نظرا لكون ال�صخ�س امل�صاب بفريو�س ال�صيدا ال تبدو عليه اأي اأعرا�س مر�صية ، 

ونظرا خلطورة هذا الفريو�س، كما تبني يف املرجعية الطبية، يكون من الالزم اأن نبني 

اأهمية الفح�س قبل عقد القران، ولكن وفق القواعد واالأخالق  للمقبلني على الزواج 

املعمول بها )الطوعية واملجانية وال�صرية(، وهذا ال يتنافى مع تعاليم الدين االإ�صالمي 

طبقا للقاعدة ال�صرعية املعمول بها »ما ال يتم الواجب اإال به فهو واجب«.

وعلينا اأن نبني لل�صباب اأن الفح�س املخربي للك�صف عن التعفنات املنقولة جن�صيا 

قبل الزواج، ويف مقدمتها فريو�س العوز املناعي الب�صري يوفر عليهم الكثري من  الوقت 

واجلهد، وال عيب يف مطالبة ال�صريك به. اإذ يحرم �صرعا اإخفاء العيوب على �صريك 

اأخرجه الرتمذي يف �صننه، كتاب النكاح، باب ما اإذا جاءكم من تر�صون دينه فزوجوه، ح)1084(، )2/385(، وابن ماجه يف �صننه، كتاب     .27
َُزيِنِّ ، َوَعاِئ�َصَة«. النكاح، باب االأكفاء، ح)1967(، )1/632(، كالهما من حديث اأبي هريرة مرفوعا، وقال الرتمذي: »َويِف الَباب َعنرْ اأَِبي َحامِتٍ املرْ
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امل�صتقبل »فمن غ�س امل�صلمني فلي�س منهم«28 وال يوجد منا من ير�صى مبوقف يت�صم 

بالغ�س.

4.   احلث على ا لوفاء والتما�سك الأ�سري:  .3  .2

اأفراد  بني  واملادي  الوجداين  الرتابط  من  �صلة  اإيجاد  االأ�صري  بالتما�صك  يق�صد 

االأ�صرة الواحدة حتى تتحول االأ�صرة اإلى الكيان االأهم يف احلياة، ففيها تنجب الذرية، 

وفيها تربى وتن�صاأ على قيم اخلري والف�صيلة، وبداخلها يجد الزوجان متعتهما، وينف�صان 

عن رغباتهما اجلن�صية والعاطفية، وهي التي حتمى االأفراد من الوقوع يف املحرمات، 

يف  االإجحاف  وعدم  باحت�صانه  وذلك  بالفريو�س،  وامل�صاب  بال�صيدا  املري�س  وتدعم 

اأن  اأي�صا  واجبنا  اأو حرمانه من موا�صلة احلياة ب�صورة طبيعية. ومن  اأو طرده  حقه 

ندعو ال�صباب ونحثهم على الوفاء

ومتا�صك االأ�صرة م�صداقا لقوله تعالى: {       

 {            

)�صورة الروم، االآية: 21(.

وقوله تعالى: {          

      )�صورة الفرقان، االآية: 74(.

فالتما�صك االأ�صري يحفظ االأ�صرة من االنحالل والتف�صخ، ويجنب اأفرادها الوقوع 

28.    وهو مفهوم احلديث الذي اأخرجه م�صلم يف �صحيحه، كتاب االإميان، باب قول النبي: من غ�صنا فلي�س منا، ح )294(، )1/69(، من حديث اأبي 
ا«. �َس ِمنَّ َنا َفَليرْ ا، َوَمنرْ َغ�صَّ �َس ِمنَّ اَلَح َفَليرْ َنا ال�صِّ هريرة ر�صي اهلل عنه مرفوعا، ولفظه: »َمنرْ َحَمَل َعَليرْ
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اأي�صا �صملها يف  يف املحظور، وهكذا فاإن االأ�صرة التي يجتمع �صملها يف الدنيا يجتمع 

االآخرة.

قال تعالى: {         

             } )�صورة الطور، االآية: 21(.

ماذا نقول ملن �صيطرت عليه ال�صهوة من ال�صباب و�صار ال يفكر اإال يف املتعة ؟

ماذا نقول للم�صر على اإتيان الفاح�صة ؟

بالعزم  دينه  حفظ  فاته  ومن  واجب  النف�س  حفظ  واإن  واجب،  الدين  حفظ  اإن 

واالإ�صرار على اإتيان الفاح�صة فليعمل على اأال يفوت  حفظ نف�صه وحفظ نف�س االآخرين 

باإدراك خطورة املع�صية وما يرتتب عنها من عواقب مر�صية وخيمة.

ويتم ذلك بالتوبة. قال تعالى : {        

           

         } )�صورة البقرة، االآية: 223(.

وقال اأي�صا: {         

               } )�صورة الن�صاء، االآية: 17 و 18(.

وقال اأي�صا ׃  {          

    } )�صورة املائدة، االآية: 39(.

وقال جل جالله اأي�صا׃ {         
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     )�صورة لقمان، االآية: 22(. 

4.  املع�سية لي�ست نهاية الطريق:  .2

على ال�صباب اأن يعلم  اأن املع�صية لي�صت نهاية احلياة، واأن التوبة منها �صبيل حلياة 

جديدة ير�صاها اهلل، م�صداقا لقوله تعالى: {      

} )�صورة التحرمي،االآية: 8( ويقول تعالى:{        

     } )�صورة النور، االآية: 31( ويقول تعالى:  {     

       } )�صورة هود، االآية: 90( ويقول تعالى: {    

} )�صورة طه، االآية: 82(.     

غري  جن�صية  عالقات  يجري  الذي  ال�صاب  فلتخربوا  االإقالع.  معانيها  من  والتوبة 

زيارة  عليه  يتوجب  اأنه  م�صرتكة  حماقن  طريق  عن  خمدرات  ي�صتعمل  اأو  �صرعية 

ت�صرف عليها جمعيات  الطوعي، وهي كثرية  املجاين  للك�صف  املعدة  ال�صحية  املراكز 

متخ�ص�صة، حتى يطمئن على �صحته، ويفتح �صفحة جديدة يقلع فيها عن جميع هذه 

ال�صلوكيات. الأن »االإ�صالم يجب ما قبله«29.

5.  �سرورة اإملام ال�سباب مبو�سوع الرتبية اجلن�سية:    .2

والعامل وهو ي�صطلع مبهامه التثقيفية لل�صباب عليه اأن يلم مبو�صوع الرتبية اجلن�صية 

اإال  له ذلك  يتاأتى  ولن  والتمكن من تطبيقات مقت�صياتها يف خمتلف مناحي احلياة. 

َعا�ِس،  َن الرْ َرو برْ 29.    اأخرجه االإمام اأحمد يف م�صنده ح)17813(، )29/349(، من حديث عمرو بن العا�س ر�صي اهلل عنه مرفوعا، ولفظه: » اأَنَّ َعمرْ
َواإِنَّ  َلُه،  َقبرْ اَلَم َيُجبُّ َما َكاَن  إِ�صرْ اإِنَّ االرْ َو�َصلََّم:  ِه  َعَليرْ لَّى اهلُل  َفَقاَل َر�ُصوُل اهلِل �صَ ِبي؟  َم ِمنرْ َذنرْ َتَقدَّ ِفَر يِل َما  َتغرْ اأَنرْ  اأَُباِيُعَك َعَلى  َيا َر�ُصوَل اهلِل،  ُقلرُْت:  َقاَل: 

َلَها«. بُّ َما َكاَن َقبرْ َرَة جَتُ ِهجرْ الرْ
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باالأمور التالية :

• التحديد العلمي ملفهوم الرتبية اجلن�صية؛	

• معرفة البلوغ ومظاهره؛	

• تبيني االهتمامات وامل�صاغل التي تعرتي ال�صباب يف فرتة املراهقة؛	

• املجال 	 يف  ال�صباب  لدى  ال�صائدة  املغلوطة  واالأفكار  املفاهيم  ت�صحيح 

اجلن�صي.

1.  مفهوم الرتبية اجلن�سية:  .5  .2

احلقائق  هما  اأ�صا�صني  جانبني  على  العلمي،  معناها  يف  اجلن�صية،  الرتبية  ت�صتمل 

اجتاهات  تكوين  على  الفرد  ت�صاعد  التي  اجلن�صية  والرعاية  ال�صحيحة،  البيولوجية 

ومواقف �صوية تقوم على تلك احلقائق، وتوؤثر يف خمتلف مناحي ال�صلوك مرتبطة، يف 

كل ذلك، ارتباطا مبا�صرا مبعايري اجلماعة وقيمها اخللقية واإطارها الثقايف.

يف  الفرد  عند  اجلن�صي  اال�صتعداد  بتطور  ال�صحيحة  اجلن�صية  الرتبية  وترتبط 

طفولته ومراهقته . وميكن اإدراج املراحل االأ�صا�صية للرتبية اجلن�صية فيما يلي :

• التنا�صلية 	 باأع�صائه  البلوغ،  قبل  اهتمامه،  يف  وتتمثل  بنف�سه:  الطفل  اهتمام 

ومدى اختالفها بني اجلن�صني، وقد يحاول فهم �صبب هذا التباين في�صاأل والديه 

اأ�صئلة علمية ب�صيطة.
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• الأهمية اجلن�سية للأم: يف �صن قريب من مرحلة البلوغ يهتم الطفل بالوظيفة 	

البيولوجية الأمه، وخا�صة عندما حتمل، فيود معرفة وظيفتها يف االإجناب )اإنتاج 

االأطفال(.

• حتى 	 التنا�صل  يف  االأب  الأهمية  الطفل  اإدراك  يتاأخر  للأب:  اجلن�سية  الأهمية 

التا�صعة اأو العا�صرة من عمره، ولعل اأح�صن و�صيلة مل�صاعدته على تبني ذلك هي 

درا�صة اأطوار حياة احليوانات االأليفة املحيطة به.

• اإطاره 	 يف  اجلن�صي  للدافع  �صحيح  فهم  اإلى  املراهق  يحتاج  اجلن�سية:  امل�ساكل 

االإن�صاين، واأهدافه التي ت�صعى حلفظ النوع، وم�صاكله التي ترتبط، عن قرب، 

باحلياة العائلية ونظام االأ�صرة ودرا�صة م�صكلتي ال�صكان وتنظيم الن�صل، واأهمية 

الوراثة يف احلياة...

وقد ت�صبح الرتبية اجلن�صية م�صاألة اأ�صا�صية بالن�صبة للفرد عند البلوغ.

2.   البلوغ ومظاهره:    .5  .2

يعرف البلوغ باأنه مرحلة من مراحل النمو الف�صيولوجي الع�صوي التي ت�صبق املراهقة 

على  قادر  جن�صي  كائن  اإلى  جن�صي  ال  كائن  من  الفرد  يتحول  وفيها  ن�صاأتها،  وحتدد 

فيها  ت�صل  التي  الفرد  الثانية يف حياة  املرحلة  باأنها  البلوغ  وتتميز مرحلة  االإجناب. 

�صرعة النمو اإلى اأق�صاها، علما اأن املرحلة االأولى التي يت�صارع فيها النمو هي املرحلة 

التي متتد من قبل امليالد اإلى منت�صف ال�صنة االأولى بعده.
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يف  ونف�صية  ع�صوية  جوهرية  تغريات  اإحداث  اإلى  البلوغ  يف  ال�صريع   النمو  ويوؤدي 

وال�صرعات  للنمو،  الن�صبية  ال�صرعة  الختالف  البالغ  توازن  يختل  ولذا  الفرد،  حياة 

اجلزئية امل�صاحبة لها، وهكذا ي�صعر الفرد باالرتباك ومييل �صلوكه اأحيانا اإلى ما ي�صبه 

ال�صذوذ، ولذا ت�صمى هذه املرحلة اأحيانا باملرحلة ال�صلبية، خا�صة من ينتمي اإلى مرحلة 

الطفولة( وهو لي�س را�صدا. اإنه كائن حائر مل يتحدد عامله الذي يجد فيه نف�صه بعد.

3.   اهتمامات وم�ساغل املراهقني وال�سباب عند البلوغ:  .5  .2

اإن اأهم اهتمامات وم�صاغل املراهقني تتمحور حول ذواتهم، ومن ثمة فاإن مرحلة 

البلوغ تتميز باأمور عديدة ت�صكل ت�صاوؤالت لدى ال�صباب، وتوؤدي يف بع�س االأوقات اإلى 

اخلجل واالرتباك، ومن اأبرز هذه االأمور:

• ملاذا اهتمام ال�صباب باجلن�صانية ؟ 	

• ملاذا االهتمام باجلن�س االآخر ؟	

• بني 	 تربط  التي  العالقات  يف  �صرورية  م�صاألة  اجلن�صية  العالقات  تعترب  هل 

اجلن�صني يف هذه املرحلة ؟

• ما هي العادة ال�صرية؟ وما هي عواقبها النف�صية والع�صوية ؟ 	

• ملاذا يتجاهل االآباء مو�صوع اجلن�صانية مع اأبنائهم وال يناق�صونهم فيها ؟	

• هل امل�صاألة تعترب خروجا عن القيم والتقاليد ؟	
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• كيف يعمل ال�صاب على اإثارة اهتمام االآخرين نحوه ؟	

• ما هو احلب وما هي طرق اال�صتدالل عليه ؟	

• هل من ال�صروري اأن يرتبط احلب باملتعة اجلن�صية ؟	

• هل العالقات اجلن�صية مع حمرتفات اجلن�س تدخل �صمن احلب ؟	

• هل يعترب احلب مرحلة �صرورية للزواج ؟	

• ما هو ال�صن االأن�صب للزواج ؟	

• ما هي العنة ) ال�صعف اجلن�صي(؟ وما هي اأ�صبابها ؟	

• ما هو الربود اجلن�صي؟ وما هي اأ�صبابه؟	

4.   �سلوكيات جن�سية تت�سم باخلطورة يف مرحلة البلوغ واملراهقة:  .5  .2

اإن مرحلة البلوغ، بناء على ما �صبق تقدميه، قد تعرف بع�س ال�صلوكيات اجلن�صية 

اخلطرة ومن اأهمها: االغت�صاب وهتك العر�س والتحر�س اجلن�صي وتعاطي املخدرات 

يبقى من  ال�صلوكيات  لكل هذه  اآمنة(. وجتنبا  وممار�صات جن�صية غري حممية )غري 

املر�صية  ال�صلوكيات  هذه  قبيل  من  �صلوك  حدث  ما  واإذا  التثقيف،  تعميق  ال�صروري 

النف�صيني  اخلرباء  لدى  كاال�صت�صارة  املطلوبة  االإجراءات  اتخاذ  الالزم  من  يكون 

اآثارها اجل�صدية  والتخل�س من  االإ�صابة  واقع  تخفيف  والطبيني ق�صد  واالجتماعيني 

والنف�صية واالجتماعية.
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5.   اعتقادات مغلوطة لدى ال�سباب واملراهقني  .5  .2

املغلوطة  واملعتقدات  االأفكار  بع�س  لتاأثري  يخ�صعون  قد  وال�صباب  املراهقني  اإن 

املرتبطة باحلياة اجلن�صية يف هذه املرحلة من قبيل: 

• اأو 	 التنا�صلية  االأع�صاء  �صمور  يف  يت�صبب  اجلن�صية  لعالقات  ا  عن  اال�صتعفاف 

تلفها؛

• الريا�صة توؤدي اإلى فقدان العذرية ؛	

• العالقات اجلن�صية ال�صرجية ال تت�صبب يف حدوث اأمرا�س منقولة جن�صيا؛	

• املمار�صات اجلن�صية ال�صطحية )التالم�س( ال توؤدي اإلى احلمل؛	

واملعتقدات وعدم االن�صياع  االأفكار  اإلى مثل هذه  التنبيه  الواجب  اأن من  وطبيعي 

لها، بل طلب اال�صت�صارة فيها من لدن اخلرباء وذوي االخت�صا�س.
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» ر�سالة اإلى املجتمع «

وجتنيبه  املجتمع  اإ�صالح  يف  امل�صاهمة  اإلى  خاللها  من  يعمد  اأخرى  ر�صالة  وهذه 

ويالت ال�صلوكيات اخلطرة. وهي ر�صالة متعددة االأوجه االإ�صالحية الأنها حتر�س على: 

• وجوب العودة اإلى منهج ال�صرع االإ�صالمي يف دحر الرذيلة ون�صر الف�صيلة؛	

• اأو 	 تهمي�صهم  اأو  ال�صيدا  الب�صري/  املناعي  العوز  بفريو�س  امل�صابني  عزل  عدم 

اأن  كما  وحمددة،  معروفة  الفريو�س  انتقال  طرق  الأن  اإق�صائهم،  اأو  متييزهم 

املعامالت اليومية ال تنقل الفريو�س؛ 

• التاأكيد على اأن االأمرا�س ال�صلوكية �صورة لطبيعة قيم املجتمع وثقافته.	

1.   العودة اإلى منهج ال�سريعة يف دحر الرذيلة ون�سر الف�سيلة:

خلق اهلل عز وجل الب�صر، وهو اأعلم بطبائعهم، واأعلم مبا ينفعهم وما ي�صرهم ف�صن 

لهم ال�صرائع ليتبعوها.. قال تعالى:{      

 .)18              } )�صورة اجلاثية، االآية: 17- 

    ومنهج ال�صريعة االإ�صالمية هدي من اهلل، وهو اأح�صن الهدي، قال تعالى:{  

      } )�صورة طه، االآية: 123(،وقال تعالى اأي�صا:{   

             } )�صورة البقرة، االآية: 37(. وقال تعالى:       

الر�سالة الثانية



الق�سم الأول: بيانات وحقائق علمية
طاء

دليل العلماء الو�س

90

            }

           } )�صورة النحل، االآية: 90(.

وياأمر  اتبع هواه،  لتقواه، وياأخذ بيد من  الف�صيلة يرفع الطائع  وهكذا، فاإن منهج 

بالطيبات وينهى عن اخلبائث، ويكلف باال�صتطاعة، قال تعالى: {    

      }  )�صورة البقرة، االآية: 286(.

ومن �صور الف�صيلة يف االإ�صالم تطهري النفو�س من الغل واالأحقاد. اإن تعامل املجتمع 

ال�صلوكيات  يذكي  االإق�صاء(  الو�صم،  )التهمي�س،  منفرة  ب�صورة  امل�صابني  مع 

مر�صية  حاالت  يف  يرتكزوا  اأن  فاإما  هوؤالء،  لدى  واأحقاد  وغل  كره  من  ال�صلبية 

ع�صابية وذهانية كامليل اإلى االنتحار والعزلة اأو التمرد على املجتمع �صعيا يف اإيذاء 

الغري، رغبة يف امل�صاواة يف الظلم )االنتقام(. قال تعالى :{                                      

        } )احل�صر، االآية: 10(.

2.    الأمرا�س ال�سلوكية تعك�س طبيعة قيم املجتمع وثقافته:

عليكم اأن تخربوا املجتمع اأن بع�س املتعاي�صني مع الفريو�س هم �صحايا ال ذنب لهم، 

واإمنا ت�صبب يف اإ�صابتهم اآخرون بطرق خمتلفة، منها: 

• نقل دم ملوث، وهنا يجب اأن ننبه اإلى: 	

-  التاأكيد على اأهمية االحرتاز عند التعامل مع الدم وم�صتقاته واإفرازات االإن�صان 

من  يعترب  االحتياط  هذا  يف  اإهمال  اأي  باأن  والتنبيه  ال�ضحيني(،  )للعاملني 
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التواكل املنهي عنه �صرعا، واأن من يتقاع�س اأو يهمل واجبه ي�صر باالآخرين؛

-  التاأكيد على اأهمية حتري الدقة املتناهية عند اإجراء بع�س االأمور اليومية كقلع 

اأي خطاأ  الأن  االأطباء،  اإال عند  يتم ذلك  اأن  تنظيفها، فال يجب  اأو  االأ�صرا�س 

ب�صيط قد يوؤدي لكارثة تودي بحياة اإن�صان.

• عن طريق اأحد الزوجني )كثري من الزوجات مل يفطن اإلى اإ�صابتهن بال�صيدا اإال 	

بعد وفاة الزوج امل�صاب(.

• عن طريق اأم م�صابة بفريو�س ال�صيدا نقلته جلنينها اأو ر�صيعها اأو وليدها.	

اإن البحث عن االأ�صباب االجتماعية النت�صار فريو�س  العوز املناعي الب�صري وال�صيدا 

ي�صنف �صمن اأولويات املجتمع، من الوا�صح اأن ال�صلوكيات ال�صائدة يف اأي جمتمع اإمنا 

تعك�س طبيعة ثقافية. وهكذا ميكن القول:

• املنظومة القيمية واالأخالقية لت�صرفات االأ�صخا�س هي �صورة للمجتمع.	

• انت�صار الفريو�س داللة على انت�صار �صلوكيات حمددة يف هذا املجتمع. وداللة على 	

تق�صري القوى الفاعلة يف املجتمع وعلى راأ�صهم امل�صلحون االجتماعيون الذين 

اأنتم منهم. قال تعالى:{         

           )�صورة ف�صلت، االآية: 33(.

على  اأنف�صنا  نلوم  ال  فلم  ال�صابق،  �صلوكه  على  ال�صيدا  مري�س  نلوم  اأن  قبلنا  اإذا 

تق�صرينا يف تربيته وتهيئته لهذا امل�صتقبل الذي اآل اإليه؟  
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اإن مكافحة داء ال�صيدا تفر�س على املجتمع الو�صول اإلى الفئات االأكرث عر�صة من 

املداخل  بتنوع  وذلك  املخدرات.  مدمني  مثل  من  ون�صره  الداء  بهذا  لالإ�صابة  غريها 

والطرائق التي �صن�صل بها اإلى هذه الفئات .  

واإن كنا ال نوافق على هذه ال�صلوكيات فاإننا مدعوون، بال�صرورة ، القرتاح وامل�صاهمة 

يف ت�صميم برامج تاأهيل وعالج لهذه الفئات نابعة من ثقافتنا وقيمنا الروحية.

3.   عزل امل�ساب ينذر بانت�سار الوباء:

املري�س جزء من املجتمع وعزله اأو متييزه قد يوؤدي اإلى تاأجيج نار احلقد يف قلبه: 

املتعاي�صون مع الفريو�س اأو املر�س هم اأفراد من هذا الن�صيج االجتماعي امل�صلم، فعلينا  

اأن نذكرهم باحلقائق  التالية :

• فريو�س العوز املناعي ال ينتقل اإال ب�صلوكيات تتعلق بال�صوائل اجلن�صية ) املني، 	

االإفرازات املهبلية ( اأو اختالط   دماء منها دم ملوث ؛

• الفريو�س ال ينتقل عن طريق الهواء اأو ال�صعال اأو امل�صافحة واملعانقة والتقبيل، 	

وال يعي�س يف اأج�صام احل�صرات كالبعو�س والذباب، وال ميكن لهذه احل�صرات اأن 

تنقله.

العزل ال�صحي. لذا فال  اأو  ال�صيدا وامل�صاب بالفريو�س للحجر  وال يحتاج مري�س 

ينطبق على حاله حديث النبي sعن الطاعون: »اإذا �صمعتم بالطاعون باأر�س فال 
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واالإدانة  الو�صم  وب�صبب  بها فال تخرجوا منها«30.  اأنتم  باأر�س  وقع  واإذا  تدخلوها 

التي توجه اإلى هوؤالء فاإنهم يختفون عن االأنظار وبالتايل يزداد انت�صار املر�س يف 

اخلفاء.

4.   املغفرة والرحمة ملر�سى ال�سيدا:

قال  قال:  عنه  اهلل  ر�صي  هريرة  اأبي  عن  الع�صمة.  عدم  على  االإن�صان  جبل  لقد 

ِنُبوَن  ٍم ُيذرْ اَء ِبَقورْ ُ ِبُكمرْ َوجَلَ ِنُبوا َلَذَهَب اهللَّ �ِصى ِبَيِدِه َلورْ مَلرْ ُتذرْ ر�صول اهلل s: »َوالَِّذى َنفرْ

«31. واإن مل يذنب العبد فكيف يتحقق ا�صم اهلل عز وجل  ِفُر َلُهمرْ َ َفَيغرْ ِفُروَن اهللَّ َتغرْ َفَي�صرْ

الغفار؟ وكم من مع�صية كانت �صببا يف جناة �صاحبها من النار اإذا و�صعها ن�صب 

عينيه وال زال ي�صتغفر منها ويتوب حتى يرفعه اهلل بها. اإن وقوع االإن�صان يف خطاأ 

ال يعني احتقاره ون�صيانه وطرده من ن�صيج املجتمع امل�صلم، بل من الواجب علينا اأن 

ناأخذ بيده، ونحثه على الطاعة، ونذكره بحق اهلل تعالى عليه ووجوب الرجوع اإلى 

ربه عمال بقوله تعالى: {                            } )�صورة 

النور، االآية: 31(.

اإن قيم االإ�صالم التي علمنا اإياها النبي s  تتمثل يف دعم املري�س ماديا ومعنويا، 

واإعالة املحتاج، وكفالة اليتيم، واالإعرا�س عن الت�صنيف والتمييز، وعن قذف املح�صن، 

وهتك االأعرا�س، والوقوع فيها يعترب اإثما...

30.   اأخرجه االإمام اأحمد يف امل�صند ح)1536(، )3/116(، من حديث اأ�صامة بن زيد ر�صي اهلل عنه مرفوعا.

31.   اأخرجه م�ضلم يف �ضحيحه، كتاب التوبة، باب �ضقوط الذنوب باال�ضتغفار توبة، ح )7141(، )8/94(.
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5.   للم�ساب حقوق علينا: 

اإن للم�صاب حقوقا علينا، منها : 

• حق امل�صاب يف تلقي العناية واالحرتام الالزم بالتعاون والكفالة والعيادة،	

• حقه يف معرفة اأنه م�صاب ؛	

• حقه يف احرتام اخل�صو�صية وعدم اإف�صاء �صره ؛	

• حقه يف امل�صاركة يف كل اأن�صطة املجتمع التي ال توؤثر عليه اأو على املجتمع �صلبا من 	

عمل وتعليم وتوا�صل مع اأ�صرته وجمتمعه ؛

• حاجاته 	 باإ�صباع  له  تكفل  ب�صورة  حلياة  ا  يف  وحقه  اإن�صانيته  على  التاأكيد 

االجتماعية وال�صحية واالقت�صادية..

االإ�صالمية،  للدعوة  ا�صتجابة  للم�صابني  اإعطاء هذه احلقوق  علينا  لزاما  وي�صبح 

قال ر�صول اهلل s: »اإن اهلل قد اأعطى كل ذي حق حقه«32. وقال اأي�صا: »اأعطوا 

كل ذي حق حقه«33. وقال اأي�صا: »لتوؤدن احلقوق اإلى اأهلها يوم القيامة حتى ليقاد 

لل�صاة اجللحاء من ال�صاة القرناء«34. 

32.   طرف من احلديث الذي اأخرجه اأبو داود يف �صننه، كتاب اجلهاد، باب ما جاء يف الو�صية للوارث، ح)2870(، )3/114(، وابن ماجه يف �صننه، 
الباهلي ر�صي اهلل عنه مرفوعا، ومتامه: »فال و�صية  اأمامة  اأبي  لوارث، ح)2713(، )2/905(، وغريهما من حديث  باب ال و�صية  الو�صايا،  كتاب 

لوارث«.
33.   طرف من احلديث الذي اأخرجه الرتمذي يف �صننه، اأبواب الزهد، ح)2413(، )4/212(، من حديث عون بن اأبي ُجحيفة عن اأبيه، وفيه موعظة 
ِلَك  ا ، َواإِنَّ الأَهرْ َك َحقًّ ِفَك َعَليرْ يرْ ا ، َوِل�صَ َك َحقًّ َك َعَليرْ ا ، َوِلَربِّ َك َحقًّ �ِصَك َعَليرْ وجهها �صلمان الفار�صي الأبي الدرداء ر�صي اهلل عنهما، ومنها قوله: »اإِنَّ ِلَنفرْ

َدَق �َصلرَْماُن«. ِه َو�َصلََّم َفَذَكَرا َذِلَك ، َفَقاَل َلُه : �صَ ُ َعَليرْ لَّى اهللَّ ِبيَّ �صَ ُه، َفاأََتَيا النَّ ِط ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ ا ، َفاأَعرْ َك َحقًّ َعَليرْ
34.   اأخرجه م�صلم يف �صحيحه، كتاب الرب وال�صلة، باب حترمي الظلم، ح)6745(، )8/18(، من حديث اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه مرفوعا.
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6.    الدعم الجتماعي والنف�سي ملر�سى ال�سيدا:

1.  التعاون على الرب والتقوى:  .6

واجب املجتمع جتاه حامل الفريو�س ومري�س ال�صيدا هو واجبه نحو كل مري�س اآخر. 

)�صورة   { قال تعالى: {           

املائدة، االآية: 2(،

االأ�صخا�س  وم�صاعدة  املر�س  مواجهة  بغية  والتعاون  االحتاد  على  االإ�صالم  ويحث 

امل�صت�صعفني. قال ر�صول اهلل s: »مثل املوؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 

مثل اجل�صد اإذا ا�صتكى منه ع�صو تداعى له �صائر اجل�صد بال�صهر واحلمى«35.

حيث  خطري  مر�س  من  يعانون  الذين  االأ�صخا�س  دعم  على   s الر�صول  وي�صجع 

قال: للم�صلم على امل�صلم �صت باملعروف: 

• اأن ي�صلم عليه اإذا لقيه؛	

• ويجيبه اإذا دعاه؛	

• وي�صمته اإذا عط�س؛	

• ويعوده اإذا مر�س؛	

• ويتبع جنازته اإذا مات؛	

35.   اأخرجه م�صلم يف �صحيحه، كتاب الرب وال�صلة، باب تراحم املوؤمنني وتعاطفهم وتعا�صدهم، ح)6751(، )8/20(، من حديث النعمان بن ب�صري 
ر�صي اهلل عنه مرفوعا.
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• ويحب له ما يحب لنف�صه.36	

وقال اأي�صا s: »امل�صلم اأخو امل�صلم ال يظلمه وال ي�صلمه ومن كان يف حاجة اأخيه 

كان اهلل يف حاجته، ومن فرج عن م�صلم كربة فرج اهلل عنه بها كربة من كرب يوم 

القيامة «37.

2.  ح�سن معاملة مر�سى ال�سيدا:   .6

ال يجوز االعتداء على كرامة امل�صاب مهما كانت الطريقة التي انتقل بها املر�س 

اإليه، وينهى الدين عن ال�صخرية من االآخرين..

قال تعالى: {          

 {             

)�صورة احلجرات، االآية: 11(.

وقال ر�صول اهلل s »امل�صلم اأخو امل�صلم ال يظلمه وال يخذله وال يكذبه وال يحقره، 

التقوى ها هنا واأ�صار بيده اإلى �صدره ثالث مرات ثم قال بح�صب امرئ من ال�صر اأن 

يحقر اأخاه امل�صلم، كل امل�صلم على امل�صلم حرام دمه وعر�صه« 38.

وفيما يخ�س طيب الكالم للمر�صى قال النبي s : »...ومن كان يوؤمن باهلل واليوم 

36.   اأخرجه الرتمذي يف �صننه، كتاب االأدب، باب ما جاء يف ت�صميت العاط�س، ح)2736(، )4/377(، من حديث علي ر�صي اهلل عنه مرفوعا.

37.   اأخرجه م�صلم يف �صحيحه، كتاب الرب وال�صلة، باب حترمي الظلم، ح)6743(، )8/18(، من حديث �صامل عن اأبيه مرفوعا.

38.   اأخرجه م�صلم يف �صحيحه، كتاب الرب وال�صلة، باب حترمي ظلم امل�صلم وخذله واحتقاره ، ح)6706(، )8/10(، من حديث اأبي هريرة ر�صي 
اهلل عنه مرفوعا.
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االآخر فليقل خريا اأو لي�صمت«39، ويقول اأي�صا : »الكلمة الطيبة �صدقة«40.

اإلى تلقي امل�صاب ومقابلته بوجه طلق مع ابت�صامة،  اأن نعلم النا�س املبادرة  علينا 

والرد على حتيته مبثلها اأو اأح�صن، عن اأبي ذر ر�صي اهلل عنه قال: قال يل ر�صول اهلل 

s : »ال حتقرن من املعروف �صيئا ولو اأن تلقى اأخاك بوجه طلق«41، وقال sاأي�صا: 

ا�ُس ِنَياٌم،  لُّوا َوالنَّ َحاَم، َو�صَ ُلوا االأَررْ َعاَم، َو�صِ ِعُموا الطَّ طرْ الَم، َواأَ �ُصوا ال�صَّ ا�ُس ، اأَفرْ »َيا اأَيَُّها النَّ

َة ِب�َصالٍم«42. وعن الرباء ر�صي اهلل عنه قال : قال ر�صول اهلل s: » ما  نَّ َ ُخُلوا اجلرْ َتدرْ

من م�صلمني يلتقيان فيت�صافحان اإال غفر لهما قبل اأن يفرتقا«43 .

3.  الرحمة والرفق مبر�سى ال�سيدا:  .6

ر�صول اهلل  قال  بالفريو�س.  وامل�صاب  ال�صيدا  يجب تقدمي كل حمبة ودعم ملري�س 

s: »ارحموا من يف االأر�س يرحمكم من يف ال�صماء«44. وقال ر�صول اهلل s: »من ال 

39.   طرف من احلديث الذي اأخرجه م�صلم يف �صحيحه، كتاب االإميان، باب احلث على اإكرام اجلار وال�صيف ولزوم ال�صمت، ح)182(، )1/49(، 
ِرمرْ  ِم االآِخِر َفلرُْيكرْ َيورْ ِ َوالرْ ِرمرْ َجاَرُه، َوَمنرْ َكاَن ُيوؤرِْمُن ِباهللَّ ِم االآِخِر َفلرُْيكرْ َيورْ ِ َوالرْ من حديث اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه مرفوعا، ومتامه: »َوَمنرْ َكاَن ُيوؤرِْمُن ِباهللَّ

َفُه«. يرْ �صَ
40.   �صمن احلديث الذي اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب اجلهاد، باب من اأخذ بالركاب ونحوه، ح)2989(، )4/68(، وم�صلم يف �صحيحه، 
كتاب الزكاة، باب بيان اأن ا�صم ال�صدقة يقع على كل نوع من املعروف، ح)2382(، )3/83(، من حديث اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه مرفوعا، ولفظه: 
»كل �صالمى من النا�س عليه �صدقة كل يوم تطلع فيه ال�صم�س - قال - تعدل بني االثنني �صدقة وتعني الرجل فى دابته فتحمله عليها اأو ترفع له عليها 

متاعه �صدقة - قال - والكلمة الطيبة �صدقة وكل خطوة مت�صيها اإلى ال�صالة �صدقة ومتيط االأذى عن الطريق �صدقة«.
41.   اأخرجه م�صلم يف �صحيحه، كتاب الرب وال�صلة، باب ا�صتحباب طالقة الوجه عند اللقاء، ح)6857(، )8/37(، من حديث اأبي ذر الغفاري ر�صي 

اهلل عنه مرفوعا.
42.   اأخرجه احلاكم يف امل�صتدرك ح)7277(، )4/176(، من حديث عبد اهلل بن �صالم ر�صي اهلل عنه مرفوعا، وفيه قوله: »ملا قدم ر�صول اهلل �صلى 
اهلل عليه و �صلم جفل النا�س اإليه و قيل قدم ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و �صلم فجئت يف النا�س الأنظر اإليه فلما ا�صتبنت وجه ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
و �صلم عرفت اأن وجهه لي�س بوجه كذاب فكان اأول �صيء تكلم به اأن قال : يا اأيها النا�س اأف�صوا ال�صالم«. قال احلاكم: »هذا حديث �صحيح االإ�صناد و 

مل يخرجاه«.
االأدب، باب يف امل�صافحة، ح)5212(، )2/775(، والرتمذي يف �صننه، كتاب اال�صتئذان، باب ما جاء يف  اأبو داود يف �صننه، كتاب  اأخرجه     .43

امل�صافحة، ح)2727(، )4/371(.
44.   اأخرجه الرتمذي)4/323(، كتاب الرب وال�صلة، باب ما جاء يف رحمة امل�صلمني، رقم1924، والبيهقي يف ال�صنن الكربى)9/41( عن عبد اهلل بن 

عمرو بن العا�س ر�صي اهلل عنه، قال الرتمذي:»حديث ح�صن �صحيح«.
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يرحم النا�س ال يرحمه اهلل«45. وقال اأي�صا: »ما كان الرفق يف �صيء اإال زانه«46. ويقول 

s اأي�صا: »مثل املوؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجل�صد اإذا ا�صتكى منه 

ع�صو تداعى له �صائر اجل�صد بال�صهر واحلمى«47.

7.   الدعم ال�سحي ملر�سى ال�سيدا:

1.  حق امل�سابني يف الرعاية والعلج:  .7

الطبية  والفحو�س  التحاليل  اإجراء  على  للخطر  تعر�صوا  قد  الذين  ت�صجيع  علينا 

)طوعا(، وعلينا املعاونة واملطالبة بتوفري الدواء ملري�س ال�صيدا، وت�صجيعه على حياة 

متزنة �صحيا )بدنيا ونف�صيا وروحيا(.

علينا �صمان حق امل�صاب يف تلقي العناية واالحرتام واحلنان، فهو يف حال مر�صه 

من اأ�صد النا�س حاجة حل�صن املعاملة، قال تعالى: {                    } 

)�صورة احلجر: 88(. وقال اأي�صا:{        

        } )�صورة ف�صلت، االآية: 33(.

وقال s: »اإن اهلل رفيق يحب الرفق..ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف 

45.   اأخرجه البخاري يف �صحيحه)-9/141 فتح الباري(، كتاب التوحيد، باب قول اهلل تبارك وتعالى: »قل ادعوا اهلل اأو ادعوا الرحمن اأيا ما تدعوا 
فله االأ�صماء احل�صنى«، رقم 7376 ، وم�صلم يف �صحيحه)4/1809(، كتاب الف�صائل، باب رحمته �صلى اهلل عليه و�صلم ال�صبيان والعيال وتوا�صعه وف�صل 

ذلك، رقم2319، واللفظ له، عن جرير بن عبد اهلل.
االإح�صان برتتيب �صحيح ابن حبان(، عن   11-  3  / 46.   اأخرجه اأحمد يف م�صنده)42/467( عن عائ�صة ر�صي اهلل عنها، وابن حبان يف �صحيحه) 2 

اأن�س ر�صي اهلل عنه، و�صنده �صحيح.
فتح الباري(، كتاب االأدب، باب رحمة النا�س والبهائم، رقم 6011، وم�صلم يف �صحيحه)4/1999(،   12- 47.   اأخرجه البخاري يف �صحيحه)-8/11 

كتاب الرب وال�صلة واالآداب، باب تراحم املوؤمنني وتعاطفهم وتعا�صدهم، رقم2586، عن النعمان بن ب�صري ر�صي اهلل عنه.
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s وما ال يعطي على ما �صواه«48، وعن جرير بن عبد اهلل قال: �صمعت ر�صول اهلل 

يقول: »من يحرم الرفق يحرم اخلري كله«49.

2.  زيارة مر�سى ال�سيدا وطماأنتهم:   .7

ال �صرر جتاه االأ�صخا�س الذين يتعاملون مع مري�س ال�صيدا، ومن واجبات امل�صلم 

جتاه اأخيه امل�صلم اأن يزوره اإذا مر�س. فاهلل اأمرنا بزيارة املر�صى والدعاء لهم. قال 

ر�صول اهلل s: »عودوا املري�س واأطعموا اجلائع وفكوا العاين«50. وعن ثوبان عن النبي

s قال: »اإن امل�صلم اإذا عاد اأخاه امل�صلم مل يزل يف خرفة اجلنة حتى يرجع ، قيل : وما 

خرف اجلنة؟ قال: جناها«51. وعن �صعد بن اأبي وقا�س ر�صي اهلل عنه قال: »عادين 

ر�صول اهلل s فقال: اللهم ا�صف �صعدا، اللهم ا�صف �صعدا، اللهم ا�صف �صعدا«52.

3.   طماأنة امل�ساب:  .7

قال ر�صول اهلل s: »ب�صروا وال تنفروا وي�صروا وال تع�صروا«53.

لتخربوا املجتمع اأن زيارة مري�س ال�صيدا ال متثل اأي خطر على �صحتهم، الأن مر�س 

48.  اأخرجه م�صلم يف �صحيحه)4/2003(، كتاب الرب وال�صلة واالآداب، باب ف�صل الرفق، رقم2593، من حديث عائ�صة، وبلفظ قريب منه اأخرجه 
�س الذمي وغريه ب�صب النبي ومل ي�صرح، رقم  فتح الباري(، كتاب ا�صتتابة املرتدين واملعاندين وقتالهم، باب اإذا َعرَّ  - البخاري يف �صحيحه)9/20 

.6927

49.   اأخرجه م�صلم يف �صحيحه)4/2003(، كتاب الرب وال�صلة واالآداب، باب ف�صل الرفق، رقم2592.

- فتح الباري(، كتاب النكاح، باب حق اإجابة الوليمة والدعوة، ومن اأومل �صبعة اأيام ونحوه، رقم5174 بنحوه عن اأبي  50.   اأخرجه البخاري)7/31 
مو�صى االأ�صعري.

51.  اأخرجه م�صلم يف �صحيحه)4/1989(، كتاب الرب وال�صلة واالآداب، باب ف�صل عيادة املري�س، رقم2568.

52.  اأخرجه م�صلم يف �صحيحه)3/1253(، كتاب الو�صية، باب الو�صية بالثلث، رقم1628.

53.  اأخرجه البخاري يف �صحيحه)1/163 - فتح الباري(، كتاب العلم، باب ما كان النبي �صلى اهلل عليه و�صلم يتخولهم باملوعظة والعلم كي ال ينفروا، 
رقم69، عن اأن�س، وم�صلم يف �صحيحه)3/1358(، كتاب اجلهاد وال�صري، باب يف االأمر بالتي�صري وترك التنفري، رقم1732، عن اأبي مو�صى واللفظ له.
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ال�صيدا ال ينتقل عن طريق امل�صافحة والتقبيل واللعاب واأدوات الطعام ودورات املياه 

واملخالطة العادية والعرق والبول.. اإن انتقال الفريو�س يحدث فقط عن طريق اجلن�س 

اإن�صان يحمل الفريو�س. قال عليه ال�صالة وال�صالم: »ال  اأو عن طريق دم  غري االآمن 

تنزع الرحمة اإال من �صقي«54.

8.   الدعم املادي والقت�سادي ملر�سى ال�سيدا وعائلتهم:

امل�صت�صعفني منهم  املر�صى وخ�صو�صا  لهوؤالء  املادي  الدعم  بتقدمي  املجتمع ملزم 

يف  االإيثار  مبداأ  من  انطالقا  وذلك  وحدهم.  بحالتهم  التكفل  ي�صتطيعون  ال  والذين 

 { الدين االإ�صالمي. قال تعالى:{         

)�صورة احل�صر، االآية: 9(.

فمن واجب املجتمع واأ�صحاب النوايا الطيبة اأن يبذلوا جهودا جبارة يف هذا ال�صدد؛ 

الأن االأ�صخا�س الذين يعي�صون بفريو�س نق�س املناعة �صعاف، وعاجزون عن حت�صيل 

تكاليف حياتهم اليومية حتى واإن كانوا قادرين على ممار�صة العمل، قال تعالى: {        

           

           

           

           

2 -13 االإح�صان برتتيب �صحيح ابن حبان(، واأبو داود يف �صننه)147-5/146(، كتاب االأدب، باب يف الرحمة،  54.   اأخرجه ابن حبان يف �صحيحه )2 / 
رقم 4942، والرتمذي يف �صننه)3/483(، كتاب الرب وال�صلة، باب ما جاء يف رحمة امل�صلمني، رقم 1923، عن اأبي هريرة، و�صنده ح�صن. 
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      } )�صورة البقرة، االآية: 176(. والدعم املادي للمتعاي�صني مع املر�س يدخل 

يف االإطار العام ملفهوم ال�صدقة الواجبة يف االإ�صالم. قال تعالى: {               

} )املائدة، االآية: 2(. وقال ر�صول اهلل s: » من ا�صتطاع منكم اأن ينفع اأخاه   

فليفعل«55.

يبدو من الوا�صح اأن من حق مري�س ال�صيدا التمتع بكافة حقوقه ال�صرعية من عمل 

وحرية وتعليم و�صحة وتنقل واندماج يف املجتمع، فهو اإن�صان مكرم �صواء كان م�صوؤوال 

عن اإ�صابته باملر�س اأم ال. قال تعالى:   {       

)�صورة   {             

االإ�صراء، االآية: 70(.

2199، وابن حبان يف  55.   اأخرجه م�صلم يف �صحيحه )4/1726(، كتاب ال�صالم، باب ا�صتحباب الرقية من العني والنملة واحلمة والنظرة، رقم 
- االإح�صان برتتيب �صحيح ابن حبان(، من حديث جابر ر�صي اهلل عنه.  290  / �صحيحه )2 
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» ر�سالة اإلى حاملي الفريو�س ومر�سى ال�سيدا «

منها  الهدف  ال�صيدا  ومر�صى  الفريو�س  حاملي  اإلى  موجهة  اأخرى  ر�صالة  وهذه 

الدين  مبادئ  على  اعتمادا  بها  ميرون  التي  ال�صعوبات  جتاوز  على  هوؤالء  م�صاعدة 

االإ�صالمي احلنيف. ومن الق�صايا االأ�صا�صية التي تعر�صها هذه الر�صالة االأمور التالية: 

• املر�س ابتالء رباين حتى واإن كان ناجما عن �صلوكيات الفرد نف�صه، حيث يجب 	

 { اأن يذكر االإن�صان برحمة اهلل ووجوب العودة اإليه، قال تعالى: {    

)�صورة الذاريات: 50(.

• الثقة فيما عند اهلل من رحمة، وعدم الياأ�ص والقنوط عمال مببداإ لكل داء دواء. 	

قال تعالى:{         } )�صورة الزمر: 53(. 

• اأهمية رفع الروح املعنوية، واال�صتمرار يف اأداء االأدوار يف احلياة؛	

• ال�صعي لتخفيف وطاأة املر�س با�صتخدام العالجات املتوافرة واالمتثال لالإر�صادات 	

الطبية؛

• العمل على حماية االآخرين من االإ�صابة وعدم نقلها اإليهم. قال تعالى: {   	

 {            

)�صورة االأحزاب: 58(.

الر�سالة الثالثة
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1.   املر�س ابتلء رباين: 

اأنهم م�صابون بفريو�س ال�صيدا من خالل حتليل دم.  حينما يكت�صف بع�س النا�س 

فاإن هذا االكت�صاف ي�صبب لهم �صدمة كبرية.

ولذلك ال بد من رفع معنويات الذين خ�صعوا لهذا االختبار ال�صعب، باأن نبني لهم 

اأن:

• املر�س ابتالء رباين يذكر االإن�صان برحمة اهلل ووجوب العودة اإليه ؛	

• االبتالء من �صنة اهلل يف احلياة يبتلي عباده مبا ي�صاء ومتى ي�صاء وكيف ي�صاء.	

وعلينا اأن نبني لهم اأن املر�س يف حقيقته امتحان، اإذا �صرب العبد و�صلم وا�صرتجع 

ومل يجزع اأثابه اهلل ثواب ال�صابرين، ونتذكر قوله تعالى عز وجل:  {   

.)6 –              } )�صورة ال�صرح، االآية: 5 

ولقد جعل النبي اإبراهيم عليه ال�صالم من ال�صفاء تعبريا عن الرحمة االإلهية، قال 

تعالى: 

 {             }

81(. وقال اأي�صا:   {        - )�صورة ال�صعراء، االآية: 78 

اأي�صا:         وقال   .)94 االآية:  االأعراف،  )�صورة   {                                                      

            }
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           } )البقرة، االآية: 154 - 156(.

وقد كان ال�صلف ال�صالح ال يبالون على اأي حال اأ�صبحوا اأعلى ما يحبون اأم على ما 

يكرهون، الأنهم ال يدرون يف اأيهما اخلري.

لدعائه،  ي�صتجيب  ال  وقد  ويرجع  اأكرث  يت�صرع  لعله  االإن�صان  يبتلي  وجل  عز  فاهلل 

ويحب اأن ي�صمع �صوت عبده وهو يدعوه.

علينا اأن نعلم امل�صاب لذة التعلق باالآخرة دون اأن ين�صى ن�صيبه من الدنيا. فالدنيا 

ال ت�صاوي بزخرفها وبريقها عند اهلل جناح بعو�صة، ولي�صت ب�صيء اأمام نعيم اجلنة. 

قال تعالى: {           

           

           

} )�صورة احلديد، االآية: 20(.  

علينا اأن نو�صح لهم اأن العودة اإلى اهلل و�صحذ الهمم وتقوية القلب باالإميان واللجوء 

اإليه مفتاح النجاة من كل داء والعافية من كل بالء. اإذا خاف املرء من اأحد فر منه 

اإليه. والثقة فيما عند اهلل من رحمة وعدم الياأ�ص والقنوط خري  واإذا احتاج اهلل فر 

�صكينة للنف�س.
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2.    ال�سرب على البتلء بالدعاء:

1.   علينا اأن ننمي لدى امل�سابني اأهمية الدعاء:  .2

الدعاء ي�صطرع مع البالء، وهو من قدر اهلل، فال تن�س وترتك ما يحبه اهلل منك. 

قال تعالى: {               } )�صورة غافر، االآية: 60(. وقال اأي�صا:    

{           } )�صورة االأعراف، االآية: 55(. وقال 

)�صورة  اأي�صا: {          

 { البقرة، االآية: 186(. وقال اأي�صا: {         

)�صورة النمل، االآية: 62(. وعن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه اأن ر�صول اهلل s قال: »اأقرب 

ما يكون العبد من ربه وهو �صاجد فاأكرثوا الدعاء«56. ومن اأدب الدعاء والت�صرع ترك 

العجلة يف حت�صيل االإجابة.قال s : »ي�صتجاب الأحدكم ما مل يعجل يقول دعوت ربي 

فلم ي�صتجب يل«57.

2.   علينا اأن ننمي لدى امل�ساب مواقف ال�سرب:  .2

ورد ذكر ال�صرب يف القراآن يف اأكرث من ثمانني مو�صعا. قال عز وجل: {   

             } )�صورة البقرة، االآية: 153( وقال تعالى: { 

   } )�صورة اآل عمران، االآية: 146( وقال تعالى: {   

        } )�صورة الزمر، االآية: 10(. فال�صرب �صبب لدخول اجلنان. ولقد 

56.  اأخرجه م�صلم يف �صحيحه )1/350(، كتاب ال�صالة، باب ما يقال يف الركوع وال�صجود، رقم 482، عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه.

92 - فتح الباري(، كتاب الدعوات، باب ي�صتجاب للعبد ما مل يعجل، رقم 6340. وم�صلم يف �صحيحه)4/2003(،  57. اأخرجه البخاري يف �صحيحه)8 / 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة واال�صتغفار، باب بيان اأنه ي�صتجاب للداعي ما مل يعجل، رقم2735، من حديث اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه.
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} )�صورة الرعد، االآية:  قال عز وجل: {       

24(. وقال s: » ال�صالة نور وال�صدقة برهان وال�صرب �صياء «58.

وقال عليه ال�صالة وال�صالم: » عجبا الأمر امل�صلم اإن اأمره كله خري ولي�س ذلك الأحد 

اإال للموؤمن اإن اأ�صابته �صراء �صكر فكان خريا له واإن اأ�صابته �صراء �صرب فكان خريا 

له«59.

واأعظم �صرب امل�صاب بال�صيدا عند �صماع نباأ حتقق اإ�صابته بالفريو�س، فعندئذ عليه 

اأن يدعو بالدعاء املاأثور : »اللهم اأجرين يف م�صيبتي واخلف يل خريا منها« ثم يبالغ 

يف حمد ربه وال�صرب على هذا االأذى  قال ر�صول اهلل s: »اإمنا ال�صرب عند ال�صدمة 

االأولى« 60.

وقد قال عليه ال�صالة وال�صالم: »ما يزال البالء باملوؤمن واملوؤمنة يف نف�صه وولده 

وماله حتى يلقى اهلل تعالى وما عليه خطيئة«61.

58.   طرف من حديث اأخرجه م�صلم يف �صحيحه )1/203(، كتاب الطهارة، باب ف�صل الو�صوء، رقم 223، واأحمد يف م�صنده )37/536(، من حديث 
اأبي مالك االأ�صعري.

155 - االإح�صان  59.   اأخرجه م�صلم يف �صحيحه)4/2003(، كتاب الزهد والرقائق، باب املوؤمن اأمره كله خري، رقم 2999، وابن حبان يف �صحيحه )7 / 
برتتيب �صحيح ابن حبان( عن �صهيب  ر�صي اهلل عنه.

كتاب  وم�صلم يف �صحيحه،  االأولى، ح)1302(، )2/105(،  ال�صدمة  ال�صرب عند  ال�صرب  باب  كتاب اجلنائز،  البخاري يف �صحيحه،  اأخرجه    .60
اجلنائز، باب ال�صرب على امل�صيبة عند ال�صدمة االأولى، ح )2178(، )3/40(.

- االإح�صان برتتيب �صحيح ابن حبان(، والرتمذي يف �صننه)4/203(، كتاب الزهد، باب ما جاء يف   187/ 61.   اأخرجه ابن حبان يف �صحيحه )7 
ال�صرب على البالء، رقم 2398، و�صححه، عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه.  
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3.    ال�سعي اإلى التداوي طلبا لل�سفاء:

1.   التم�سك برحمة اهلل وعدم الياأ�س من ال�سفاء:  .3

على املري�س اإمناء روح االأمل وال�صفاء . ويجعل الدين االإ�صالمي لل�صحة والعافية 

} )�صورة الزمر، االآية:  املقام االأول بعد اليقني،  قال تعالى: {     

53(. وقال ر�صول اهلل s: »�صلوا اهلل املعافاة فاإنه مل يوؤت اأحد بعد اليقني خريا من 

املعافاة«62. وقال s اأي�صا : »ما �صئل اهلل �صيئا اأحب اإليه من العافية«63.

2.    ال�سعي اإلى التداوي وطلب ال�سفاء:  .3

اأو�صى الر�صول عليه اأف�صل ال�صالة والت�صليم بالتداوي من املر�س، حيث قال عليه 

ال�صالة وال�صالم: »ما اأنزل اهلل داء اإال اأنزل له �صفاء«64.

• املتوافرة 	 العالجات  با�صتخدام  املر�س  وطاأة  لتخفيف  ي�صعى  اأن  املري�س  فعلى 

s: »اإن  واالمتثال لالإر�صادات الطبية فاإن للبدن علينا حقا. قال ر�صول اهلل 

الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، وال تداووا باملحرم«65  اأنزل  اهلل 

)اأخرجه اأبو داود يف كتاب الطب(.

- االإح�صان برتتيب �صحيح ابن حبان(، اأحمد يف م�صنده)1/184(، عن اأبي بكر ال�صديق ر�صي اهلل   233  / 62.   اأخرجه ابن حبان يف �صحيحه )3 
عنه، و�صنده �صحيح.

الدعوات  يف  والبيهقي  رقم3548،   ،113 باب  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  عن  الدعوات  كتاب   ،)5/515( �صننه  يف  الرتمذي  اأخرجه    .63
الكبري)1/182(، من حديث ابن عمر، و�صنده �صعيف كما يف �صعيف اجلامع ال�صغري، رقم5720.

- فتح الباري(، كتاب الطب، باب ما اأنزل اهلل داء اإال اأنزل له �صفاء، رقم 5678 عن اأبي هريرة.  158  / 64.   اأخرجه البخاري يف �صحيحه )7 

اأبي  3874، والبيهقي معرفة ال�صنن واالآثار)14/138(، عن  اأبو داود يف �صننه )4/134(، كتاب الطب، باب يف االأدوية املكروهة، رقم  65.   اأخرجه 
الدرداء ر�صي اهلل عنه.
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• علينا املطالبة بتوفري الدواء ملري�س ال�صيدا وت�صجيعه على حياة متزنة )بدنيا 	

ونف�صيا وروحيا(.

4.    العمل على حماية الآخرين:

وذلك  بامل�صلمني،  ال�صرر  ملنع  بالعدوى  االإ�صابة  من  االآخرين  حماية  على  العمل 

تطبيقا للقاعدة ال�صرعية:«ال �صرر وال �صرار«. قال تعالى: {     

             } )�صورة االأحزاب، االآية: 

.)58

وهكذا يكون لزاما على حامل الفريو�س اأن:

• يخرب الزوج وذلك ليتخذ االحتياطات الالزمة حفاظا على حياته و�صحته.	

• يطرح دائما ال�صوؤال االأهم: كيف تكون حياتي مثمرة وذات معنى؟	

- �صواء اأكان له يد يف اإ�صابته بهذا الفريو�س اأم ال، عليه بالدعاء وعبادة اهلل وطلب 

الرحمة واملغفرة.

- مهما اأخطاأ االإن�صان فاإن اهلل غفور رحيم.

- اإن عنايته بج�صده وحماربته للمر�س بالدواء وال�صالة هي تعبري عن اإميانه.

- اإن خار عزمه اأو �صعف فيطلب من اهلل قوة وعونا.

- طلب من اهلل اأن مينحه قوة على مواجهة كل �صعب بعزم واإميان.
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الق�سم الثاين

الإجنابية  ال�سحة  موا�سيع  اإدراج  مقاربات 
ومكافحة  املراأة  وحقوق  الجتماعي  والنوع 
خماطر فريو�س العوز املناعي الب�سري  وال�سيدا

يف اخلطاب الديني

 



الق�سم الثاين: مقاربات الإدراج
طاء

دليل العلماء الو�س

110

ماذا يعني اأن تكون مكونا للعلماء الو�سطاء 
والنوع  الإجنابية  ال�سحة  موا�سيع  يف 
الجتماعي وحقوق املراأة مكافحة خماطر 
فريو�س العوز املناعي الب�سري وال�سيدا ؟

يعني ذلك امتالك جمموعة من املعلومات واملعارف العلمية 
ال�صيدا،  ومر�س  الب�صري  املناعي  العوز  فريو�س  حول  الدقيقة 
اأن  مبوجبها  ت�صتطيع  التي  املهارات  من  جمموعة  اإلى  اإ�صافة 

تقنع النا�س بتجنب كل ما من �صاأنه اأن: 

• بالفريو�س، 	 االإ�صابة  و�صعيات  يف  الوقوع  اإلى  بهم  يوؤدي 
وتبني كل ما يقي من ذلك؛ 

• يعزز ال�ضلوك العدواين اأوال�ضلوك االإحجامي عن االنخراط 	
مع  املتعاي�صني  االأ�صخا�س  لدى  العالج  طلب  يف  امل�صتدمي 

الفريو�س كالو�صم والتمييز...  

1
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ومن املهارات الرئي�صية التي حتتاج اإليها باعتبارك مثقفا تقوم بتدريب اأو تثقيف 

البالغني )الرا�صدين( ما يلي:

 1.    معرفة من تقوم بتثقيفهم:  

ال بد اأن تعرف من هوؤالء، ومن اأية منطقة ينحدرون؟ وما هي الرتكيبة الدميوغرافية 

الذي  املو�صوع  يخ�س  فيما  وتقاليدهم  عاداتهم  هي  وما  املنطقة؟  لتلك  )ال�صكانية( 

�صتعاجله معهم؟ وما هي ح�صا�صياتهم جتاهه؟.

يف  خرباتهم  هي  وما  بها؟  يتميزون  التي  املهارات  هي  ما  اأي�صا  تعرف  اأن  بد  ال   

املو�صوع؟ وجماالت اهتمامهم؟ وتوجهاتهم الداخلية؟ وخلفياتهم الثقافية؟ باالإ�صافة 

اإلى حاجاتهم .

 2.    الإملام بقواعد تثقيف البالغني )الكبار(  اأو ما يعرف بالأندراغوجيا 

:)Andragogie(     

• معرفة كيف يتعلم البالغ؛	

• ربط احل�ص�س التدريبية بالواقع املعي�س للطلبة وجعلهم يلم�صون م�صاكلهم 	

باأنف�صهم؛ 

• م�صكلة 	 و�صعيات  بناء  طريق  عن  التكوينية  احل�ص�س  بناء  يف  اإ�صراكهم 
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يبحثون هم اأنف�صهم عن حلول لها؛ 

• طريق 	 عن  يح�صلونها  التي  واملنفعة  باجلدوى  التكوينية  احل�ص�س  ربط 

التعليمات املكت�صبة من هذه احل�ص�س التكوينية؛

•  اإ�صراكهم  يف اختيار اأوقات ح�ص�س التثقيف؛ 	

• تنويع طرائق واأ�صاليب التثقيف.	

 3.    اعتماد اأ�ساليب التعلم الثلثة الرئي�سة: 

اإ�صافة اإلى قواعد تعليم البالغني، ي�صتح�صن اأن تلم بثالثة اأ�صاليب رئي�صة معروفة  

تركز عليها نظريات التعلم، وتتمثل يف:

• الو�صطاء، عن طريق املالحظة، 	 العلماء  يتعلم  وفيه  بامل�ساهدة:  التعلم  اأ�سلوب 

جمموعة من املهارات واخلربات التي توؤدي اإلى تنمية املواقف االإيجابية وتغيري 

ال�صلوكيات ال�صلبية لديهم.

• اأ�سلوب التعلم عن طريق الإن�سات: فعن طريقه )االإن�صات( يتعلمون املواقف، 	

واملعلومات... التي من �صاأنها اأن تغري �صلوكياتهم ال�صلبية. ومن هذه االأ�صاليب 

اال�صتماع لربنامج اأو ق�صة اأو م�صاهدة حية. وقد يدعم هذا االإن�صات بال�صورة 

حيث يكون املوقف التثقيفي �صمعيا ب�صريا يف نف�س الوقت كما هو االأمر بالن�صبة 

للتعلم القائم على االأ�صرطة ال�صينمائية، اأو اأقرا�س الفيديو املدجمة...  وميكنك 
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اأن حتدث موقفا اإن�صاتيا من خالل دفع العلماء الو�صطاء اإلى لعب االأدوار حيث 

ميثل بع�س منهم  مواقف تتعلق باملو�صوع الذي يتم فيه التثقيف، بينما ي�صكل 

العلماء الو�صطاء االآخرون جمموعة اإن�صات.  

• اأ�سلوب التعلم من خلل امل�ساركة الفاعلة: ويتم فيه التثقيف عن طريق احلركة، 	

وامل�صاركة. ومن اأمثلة ذلك اإجناز اأعمال م�صرتكة،  لعب اأدوار…

 4.    ال�ستعداد لإجراء ح�س�س التثقيف:

ويحدث اال�صتعداد باتباع القواعد التالية :

• اعرف املو�صوع الذي �صتثقف فيه العلماء الو�صطاء جيدا؛ 	

• ا�صتخدم مهارات التنظيم الفعال يف جل�صات التدريب ؛	

• كن م�صتعدا دائما للمفاجاآت ومزودا  بخطة بديلة )حت�صبا الأية طوارئ( .	

 5.    معرفة كيفية تدبري واإدارة ح�سة تثقيفية: 

ويتطلب ذلك : 

• القدرة على اإدارة الوقت؛	

• القدرة على التعامل مع النظراء امل�صاك�صني؛	

• القدرة على التعامل مع املواقف احلرجة؛	
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• القدرة على التعامل مع معدات ومواد التثقيف.	

6.    التوا�سل بفعالية: 

وتتحكم فيه عدة عوامل منها ال�صوت، تعبريات الوجه، حركة العيون، النظرات، 

حركات اليدين،  حركات االأقدام … وميكن تقدمي اأمثلة على ذلك:

• طريقة الوقوف :	

-  الوقوف با�صتقامة؛

-  الوقوف بثبات ولي�س على رجل واحدة؛

-  الوقوف متزنا. 

• التموقع:	

-  معرفة حدود امل�صاحة التي يتم فيها التحرك؛

ويجعلهم  ي�صايقهم  قد  ب�صكل  الو�صطاء  العلماء  من  االقرتاب  عدم    -

يح�صون اأنك تتجاوز حدودك؛

-  عدم االبتعاد عنهم كثريًا ب�صكل يعطيهم انطباعا باأن هناك حاجزا ما 

بينك وبينهم، واملحافظة دائمًا على م�صافة منا�صبة.
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• التحكم يف النظرات:	

اإن التوا�صل بوا�صطة العيون مهم جدًا لتعزيز التوا�صل اللفظي، لكن احلملقة املبالغ 

فيها قد ت�صايق الطرف االآخر، وقد تعطيه انطباعا غري جيد عن املر�صل، كما اأن اإبعاد 

التوا�صل بوا�صطة العيون مع الطرف االآخر اأثناء الكالم  قد يعطيه �صعورًا باأن املر�صل 

غري مهتم.

لبد من اعتماد التوا�سل بوا�سطة العيون ، لكن دون  مبالغة فيه

 7.    ا�ستخدم املعينات الب�سرية )الو�سائل الب�سرية( بفعالية:

من اأجل ا�صتخدام جيد للمعينات الب�سرية البد من مراعاة ال�ضروط التالية:

•  االنتهاء من اإعداد املو�صوع قبل ال�صروع يف اإعداد املعينات الب�صرية؛	

•  االقت�صار يف ا�صتخدام املعينات الب�صرية على ال�صروري وما يفيد؛	

•  احلر�س على اأن تكون املعينات الب�صرية مرئية من لدن جميع النظراء؛	

•  احلر�س على اأن يكون احلديث، اأثناء العر�س، موجها اإلى النظراء، ولي�س 	

اإلى �صا�صة العر�س؛

• �صرح حمتويات العرو�س التقدميية عند حلظة عر�صها ؛	

•  اال�صتعداد لتقدمي املادة من دون االعتماد على املعينات الب�صرية.	
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8.    بع�س �سوابط جناح احل�س�س التثقيفية:

بع�س املهارات 
املطلوب توافرها

• دقة املالحظة؛	
• االإن�صات اجليد؛	
• االإح�صا�س الدقيق بقيمة ودقة التوقيت؛	
• الوعي برتكيبة )بناء( جمموعة العلماء الو�صطاء وديناميكيتهم؛	
• اإلى 	 املرونة يف التعامل مع العلماء الو�صطاء وال�صماح لهم بالتطرق 

جماالت قد ال يكون العامل الو�صيط نف�صه اأراد التطرق اإليها.

كيف تكون 
البداية؟

احلديث عن فريو�س نق�س املناعة الب�صري ومر�س ال�صيدا هو اأحد 

باب  فتح  يتطلب  واالأمر   . البلدان  الكثري من  املو�صوعات احل�صا�صة يف 

املغلوطة  واملفاهيم  النظر  وجهات  واإبراز  املو�صوع  هذا  حول  للحوار 

القائمة.

ال�صباب  من  جمموعة  مبحاورة  الو�صيط  العامل  يقوم  فعندما  لذا، 

حول فريو�س نق�س املناعة  الب�صري ومر�س ال�صيدا، عليه اأن:

• يتنبه اإلى اخللفيات الثقافية، والق�صايا القانونية ...؛	

• يفح�س توجهاته ال�صخ�صية جتاه املتعاي�صني مع الفريو�س؛	

• يخترب  معلوماته عن مو�صوع التثقيف؛	

• يتبني القوانني وال�صيا�صات املحلية واملوؤ�ص�صات، والقواعد التي تر�صده 	

لكيفية تناول مو�صوع فريو�س نق�س املناعة الب�صري ومر�س ال�صيدا؛

• يفكر يف اخللفية الثقافية، ويف توجهات املجتمع من جهة املتعاي�صني 	

مع الفريو�س؛ 

• يفكر يف تاأثري ذلك على االأهداف التي تعمل على حتقيقها من خالل 	

عملية التدريب.
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عند انتهاء 
احل�سة:

تقومي / تقييم 
العامل الو�سيط 
للأداء، ا�ستنادا 

اإلى نتيجة ما قام 
به اأثناء التدريب

يف  لتتجنبها  االأخطاء  الو�صيط  العامل  ير�صد  اأن  املفيد  من  يكون 
امل�صتقبل، والعمل على تنمية مهاراته التثقيفية. ولذلك عليه اأن ي�صتمع 
وعن  ال�صخ�صي،  اأدائه  وعن  بكاملها،  العملية  عن  زمالئه   اآراء  اإلى 
اأوراق  حمتوى التثقيف. ولتحقيق ذلك هناك عدة اأ�صاليب منها توزيع  
التقييم على الزمالء، حيث ميكنهم االإجابة عن بع�س االأ�صئلة، اأو كتابة 

انطباعاتهم ال�صخ�صية قبل اأن يغادروا قاعة التدريب.
يف  امل�صاهمة  على  الو�صيط  العامل  ت�صاعد  التي  العنا�صر  بع�س  وهذه 

التقييم / التقومي :
  اذكر:
• �صيئا جديدا تعلمته ؛	
• �صيئا قد ا�صتمتعت به اأثناء احل�صة لكي تفهم ؛	
• يف 	 ورد  مبا  اقتناعا  تغريها  اأن  قررت  لديك  داخلية  توجهات 

احل�صة التثقيفية ؛
• اأ�صياء اأخرى قررت اأن تعيد النظر فيها ؛	
• اأ�صياء  ميكن حت�صينها يف امل�صتقبل .	

حمددات جناح 
احل�سة التثقيفية

اإثبات اأن م�صتوى الوعي لدى العلماء الو�صطاء قد زاد عما كان عليه قبل 
احل�صة التثقيفية، واأن التوجهات ال�صلبية لديهم قد اأعيد النظر فيها.
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التــــــــــــوا�ســــــــــــــــــــــــــــــل

وتقنيــــــات التن�سيط

طرائق  على  والتدريب  التعريف  اإلى  الق�صم  هذا  يرمي 

الو�صيط  العامل  اإقدار  بغية  والتن�صيط  التوا�صل  وتقنيات 

به  واالنتقال  امل�صتهدفة  الفئات  مع  االإيجابي  التفاعل  على 

اإلى حماور يعتمد يف اأ�صاليبه التثقيفية الطرائق الت�صاركية، 

خا�صة التوا�صل والتن�صيط. وقد اأدرج هذا الق�صم يف امل�صوغة 

اأكيد عرب عنه العلماء يف الدرا�صة امليدانية  ا�صتجابة ملطلب 

التي مهدت الإجناز امل�صوغة.

2
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اأول: التوا�سل

تهدف هذه الوحدة اإلى امتالك اآليات التوا�صل مع جمهور عري�س والذي ت�صتهدفه 

الر�صائل التثقيفية، ويتمثل ذلك يف اإقدار العامل الو�صيط على تعرف التوا�صل وكيفية 

بناء اخلطاب التوا�صلي من حيث مكوناته املنهجية واملعرفية والقدرة على تقومي اأثر 

الر�صائل التثقيفية يف اجلمهور. كما تت�صمن هذه الوحدة اأي�صا بيانات حول التن�صيط.  

   ملا يفرت�س من العامل الو�صيط اأن يكون يف هذا امل�صروع من�صطا بامتياز، يح�صن 

التوا�صل ويتقن اآلياته، لذا يكون من الواجب عليه اأن:   

• يعرف مفهوم التوا�صل؛	

• يحدد اأمناط التوا�ضل ومميزات كل منط؛ 	

• يتبني �ضروط التوا�ضل الفعال؛ 	

• يعرف اأهمية االإن�صات اجليد وكيفية حتقيقه؛	

• يحدد مفهوم التن�صيط واأهميته يف حتقيق التوا�صل؛	

• يعرف اأهم اآليات وتقنيات التن�صيط. 	

• يتدرب عمليا المتالك مهارات من مثل:   	

-  مهارات التوا�صل الفعال. 

-  الو�صول اإلى االأفراد واملجموعات. 
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-  اإعداد خطاب توا�صلي فعال. 

-  اأخذ املبادرة.

1.   تعريف التوا�سل:

بني  واملعارف  واالأفكار  االآراء  تبادل  عمليات  كونه  يف  التوا�صل  مفهوم  يتحدد 

حتدث  الذي  »امليكانيزم  باأنه  البع�س  يعرفه  ولذلك  وغريلفظي.  لفظيا  االأ�صخا�س 

بوا�صطته العالقات االإن�صانية وتتطور...ويت�صمن تعابري الوجه وحركات اجل�صم ونربات 

ال�صوت والكلمات والكتابات واملطبوعات ...«66. ونظرا الأهمية التوا�صل، فقد تعددت 

و�صعه  الذي  النموذج  اأبرزها  ولعل من  وتربز مكوناته.  تو�صح مفهومه  التي  النماذج 

العامل االأمريكي ال�صويل )Lasswell( وبناه يف ال�صيغة التالية67:

ملاذا؟   من ؟       ماذا يقول ؟               باأية و�صيلة ؟                                 ملن ؟         

مر�صل      ر�صـالــة    و�صيط                   م�صتقبل   اأثر

لها، لكي يحدث لديه  اإلى م�صتقبل  اأن مر�صال ير�صل ر�صالة  وتفيد هذه اخلطاطة 

وقعا اأو اأثرا. ولذلك فاإن هذا النموذج يوافق الت�صور ال�صلوكي للعالقة التوا�صلية. 

66.   Charles COOLEY, Social organisation, in »  La communication anonyme «. Editions Universitaires . 

1969 p.42

67.   Gilles Amado Guillet »La dynamique des communications dans les groupes« Ed. Armand Collin, 

1975 p.4
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العامل 
الو�صيط

ر�صالة
تثقيفية

دعامات 
تبليغية

فئة 
م�صتهدفة

تغيري 
ال�صلوك

امل�صتهدفة  والفئة  الو�صيط  العامل  بني  العالئقي  ال�صلوك  اإلى  ترجمته  حاولنا  واإذا 

بالتوعية ، فاإننا نخل�س اإلى اخلطاطة التالية :

مق�صودا  لي�س  بالتوعية   امل�صتهدفة  والفئة  الو�صيط  العامل  بني  التوا�صل  اأن  ومبا 

لذاته، بل من اأجل حتقيق وظائف تربوية- تثقيفية، فاإنه يبقى من املفيد حتديد تلك 

الوظائف التي نقدمها كالتايل:

2.   وظائف التوا�سل:

• والزمان 	 املكان  بالت�صاوي  امل�صتهدفة  الفئة  مع  تتقا�صم  اأن  اأي  العادلة:  الق�سمة 

والكالم واالهتمام ...

• دون 	 النظر  ووجهات  االنطباعات  الفئة  مع هذه  تتبادل  اأن  ذلك  ويعني  التبادل: 

اإغفال تبادل النظرات بينك وبينهم.

• التوا�صل الناجح هو الذي يتخذ �صكل لعبة ال 	 اأن  اأن تعلم  عليك  الك�سب املزدوج: 

يكون فيها الربح الذي يحققه اأحد العنا�صر نق�صا من ح�صيلة االآخر، الأن التوا�صل 

يقوم باالأ�صا�س على جعل املتوا�صلني يك�صبون جميعا. وعلى �صبيل املثال، فالعامل 

الو�صيط الذي يقنع اأفراد الفئة امل�صتهدفة بالكف عن املمار�صة اجلن�صية املحفوفة 

باملخاطر  يحقق ك�صبا )النجاح يف املهمة(، يقابله ك�صب اآخر لهذه الفئة )امتالك 

بتعفن منقول  االإ�صابة  دون  وقائي يحول  �صلوك  تبني  اإلى  �صيوؤدي  اإيجابي  موقف 

جن�صيا(.
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• التبليغ: ومعناه نقل فكرة اأو معلومة اأو خرب اأو جتربة، اعتمادا على اأداة، من لدن 	

ومفهومة،  وا�صحة  ا�صتقبالها  ق�صد  امل�صتهدفة  الفئة  اأفراد  اإلى  الو�صيط،  العامل 

لتوظيفها يف حياتهم اليومية           

• فاإن 	 ولذلك  التوا�صل.  الذي يحدثه م�صمون  االإيجابي  االأثر  به  ويق�صد  التاأثري: 

هذه الوظيفة مرتبطة بالوظائف ال�صابقة، اإذ اأن التبادل والتبليغ والق�صمة العادلة 

كلها عمليات تهدف اإلى اإحداث تاأثري يعمل على تغيري ال�صلوك. فالتعبري مثال عن 

التثقيفية من  الر�صائل  نقل  على  يقت�صر  اأن  يجب  ال  ومعارف  اأو خربات  جتارب 

العامل الو�صيط اإلى اأفراد الفئة امل�صتهدفة، بل ينبغي اأن يحدث تاأثريات اإيجابية 

يف �صلوكهم.

اإن حتقيق هذه الوظائف ب�صكل فعال يتطلب من العامل الو�صيط العمل على جتاوز 

بع�ص العوائق التي قد تعرت�ص عمله، فينقلب التوا�ضل اإلى حاالت من االإحباط. ولذلك 

يبقى من ال�صروري معرفة اأهم هذه العوائق.

3.   العوائق التوا�سلية وقواعد التوا�سل الفعال:

ميكن ت�صنيف هذه العوائق اإلى �صنفني عوائق ذاتية وعوائق مو�صوعية.

1.   العوائق الذاتية:  .3

   وهي التي ترتبط بك اأيها العامل اأو االإمام كمن�صط جلمهورك، ومنها على �صبيل 

املثال ال احل�صر 
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• ال�صوت: من حيث ال�صدة والقوة...؛	

• النطق ال�صليم: فيما يخ�س التلفظ ومراعاة خمارج احلروف؛	

• و�صوح اخلطاب و�صموليته؛	

• �صحة املعلومات وتداوليتها؛	

• م�صداقية اخلطاب.	

2.   العوائق املو�سوعية:  .3

     وهي التي ترتبط مبوا�صيع غري ذاتية، ولكن ميكن ال�صيطرة عليها ومنها على 

�صبيل املثال:

• املكان الذي يتم فيه التثقيف؛	

• التوقيت غري املنا�صب؛	

• )عدم 	 املعنيني  االأ�صخا�س  وانتظارات  حلاجات  املو�صوع  مالءمة  عدم 

�صدق املو�صوع(.

اإن هذه العوامل هي التي تت�صبب يف نوعية العالقات التي ت�صود العامل واأفراد الفئة 

امل�صتهدفة، والتي تتمثل يف اأنواع ثالثة:       

• علقات اإيجابية: وتتمثل يف االإن�صات وتبادل االآراء والثقة فيما يقال.	

• عليه، 	 والت�صوي�س  العامل،  اإلى  االإن�صات  عدم  يف  وتربز  �سلبية:  علقات 

وحماولة  اإيقاعه  يف املغالطات والتناق�صات ومن ثمة التهجم عليه.

• علقات حمايدة: وتتمثل يف احلياد وعدم االهتمام مبا يقال.	
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التوا�صلي  التوا�صل االإيجابي، وذلك بتحليل املوقف  ولذلك البد من تعزيز عوامل 

بهدف االبتعاد عن كل ما يعترب حواجز توا�صلية. 

4.    الو�سعيات التوا�سلية: 

واملق�صود بها اأنواع املحادثات التي جتمع العامل الو�صيط مع الفئة امل�صتهدفة فرادى 

اأو جماعات بق�صد اأو غري ق�صد. وميكن اإجمالها يف الو�صعيات التالية :

طبيعتهانوع الو�سعية

حمادثة تاأثريية 

معه   للمتوا�صل  الوجداين  اجلانب  على  اأ�صا�صا  تن�صب 
ق�صد التاأثري فيه، ولذلك فهي ذاتية، الأن منطلقاتها تكون 
من العامل )اأفكاره، اآرائه، قناعاته، �صخ�صيته، معلوماته، 
...(. وقد ي�صاحبها الطابع التخويفي كعر�س �صور حلاالت 
مهولة  اإح�صاءات  ذكر  اأو  جن�صيا  املنقولة  التعفنات  من 
فريو�س  �صحايا  الأعداد  اأو  الو�صع  اأثناء  االأمهات  لوفيات 
اال�صت�صهاد  اأو  ال�صيدا،  ومر�س  املكت�صب  املناعة  فقدان 

باآيات واأحاديث ذات حمولة وجدانية...

حمادثة اإخبارية 

مع  االإمكان،  ق�صد  باملو�صوعية  االلتزام  فيها  ويتم 
تقدمي كل عنا�صر اخلرب وجوانبه. ويكون الق�صد من هذا 
النوع التوا�صلي تقدمي ر�صائل اإخبارية من م�صادر متعددة 

مثل:
- م�صاعفات التعفنات املنقولة جن�صيا يف حالة اإهمالها 

اأو عدم عالجها وفق ما هو مطلوب.
- خطورة العنف اجلن�صي يف ن�صر فريو�س فقدان املناعة 

املكت�صب
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طبيعتهانوع الو�سعية

حمادثة 
تكوينية  

الأفراد  الو�صيط  العامل  يقدم  التوا�صل  من  النوع  هذا  ويف 
على  يتوجب  ولذلك  بالوقاية  تتعلق  تقنيات  امل�صتهدفة  الفئة 

العامل اأن تكون له معرفة تامة مبا يقدمه جلمهوره.

حمادثة 
ظرفية

اأو عر�سية

دون  العر�صية  املنا�صبات  تفر�صها  التي  املحادثات  وهي 
تفكري �صابق يف االإعداد لها، ومنها:

- ا�صتغالل حدث يف ال�صارع.
- ا�صتغالل خرب يف �صحيفة.

- ا�صتغالل خرب يف التلفزيون.
منا�صبة  الإحياء  معني  مكان  اأو  منزل  يف  جل�صة  انتهاز   -

دينية اأو حفل.
وهذا النمط التوا�صلي يفر�س على العامل الو�صيط امتالك 
يتاأتى  وال  واالرجتال.  املبادرة  واتخاذ  املباداأة  على  القدرة 
بالتدرب على املحادثة واملناق�صة حتى يكون على  اإال  له ذلك 

ا�صتعداد الأخذ الكلمة يف كل الظروف واملنا�صبات.
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5.   الإن�سات اجليد: 

للفئة  اجليد  االإن�صات  على  مهم  جانب  يف  يتوقف،  التوا�صل  يف  العامل  جناح  اإن 

امل�صتهدفة. ويتمثل االإن�صات يف جمموعة من العوامل واملواقف من العامل الو�صيط جتاه 

املجموعة امل�صتهدفة، منها:

• عدم مقاطعة املخاطب.	

• ف�صح املجال له للتكلم بحرية.	

• حتمل ال�صمت والتوقف عن الكالم، الأن ال�صكوت اأحيانا قد يكون مدعاة للتفكري 	

اأو بحثا عن كيفية جتاوز بع�س العوائق. 

• احلياد )ال معاتبة وال تقريظ(.	

• عدم االمتعا�س مما ي�صمع.	

• االإن�صات باهتمام بالغ.	

• االن�صغال باملخاطب دون االهتمام باأ�صياء اأخرى.	

• اعتماد كل املواقف وال�صلوكيات التي جتعل املخاطب يح�س اأن العامل ين�صت اإليه 	

وي�صعى اإلى فهمه )التتبع املنتظم، اأخذ اأفكار املخاطب واآرائه ماأخذ اجلد،...(.

• توجيه النظرات اإلى املخاطب دون جعله يح�س اأن العامل يتفح�صه.	

• توجيه اجل�صم نحوه.	
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• تركيز االهتمام حوله دون الت�صوي�س عليه كالعبث ببع�س االأ�صياء.	

• التنف�س بهدوء.	

• اإظهار االرتياح واالنب�ضاط.	

6.   اأهمية اإعداد اخلطاب التوا�سلي:

اخلطاب  اإعداد  على  القدرة  مدى  على  يقوم  اجلمهور  مع  اجليد  التوا�صل  اإن 

الو�صيط  العامل  يراعي  اأن  املفرو�س  يكون من  ولذلك  ينا�صب اجلمهور.  ملا  التوا�صلي 

وهو يعد خطابه ما يلي:

1.   حمتوى اخلطاب التوا�سلي:  .6

يتم انتقاء م�صامني اخلطاب التوا�صلي يف �صوء االأ�صئلة التالية:

• موا�صفاتهم 	 هي  وما  امل�صتهدفة(  الفئة  )عنا�صر  املخاطبون  هم  من 

وخ�صو�صياتهم ...؟

• ما هي معارفهم ومواقفهم واأمناط �ضلوكهم يف املو�ضوع ؟	

• ما هي خرباتهم ال�صابقة ؟	

• ما هي العنا�صر التي ت�صكل االأولوية عندهم )م�صتوى اخلطورة ونوع التدخل(؟	

• ما هو م�صتوى التجان�س العقلي /الفكري واالجتماعي/الثقايف بينهم ؟	
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• ما هي احلمولة ال�صو�صيوثقافية التي ينبغي اعتبارها فيما يخ�س املحتويات ؟	

• ما هي املفردات وال�صيغ واالأفكار التي تالئم الفئة امل�صتهدفة وتوافق متثالتها 	

للواقع املعي�س ؟

2.   �شروط بناء اخلطاب:  .6

لكي يكون اخلطاب وقائيا وذا وقع على الفئة امل�صتهدفة، البد للعامل الو�صيط من اأن 

يبني خطابه التوا�صلي مبا يجعله:

• املو�صوع 	 اإلى  ت�صدهم  حاجة  لديهم  ويخلق  امل�صتهدفة  الفئات  اهتمام  يثري 

الذي يتم التوا�صل فيه.

• يحيط بكل جوانب املو�صوع واأبعاده، يف �صكل ن�صقي تفاعلي.	

• اإلى 	 نقلها  اأو  االإ�صابة  الوقاية من  املعتمدة طبيا يف  الناجعة  االأ�صاليب  يربز 

االآخر.

• يعمل على بناء وتر�ضيخ مواقف واأمناط �ضلوك اإيجابية فيما يخ�ص ال�ضحة 	

االإجنابية والنوع االجتماعي والتعفنات اأو امل�صابني بها.

• يحدد احليز الزمني الذي ي�صد فيه اهتمام الفئة امل�صتهدفة للمو�صوع بدرجة 	

عالية.

• يعتمد لغة توا�صلية تنا�صب الفئة امل�صتهدفة.	



الق�سم الثاين: مقاربات الإدراج
طاء

و�س
 ال

ماء
لعل

ل ا
دلي

129

3.   مترير اخلطاب:  .6

ولذلك  بامتياز.  م�صتمعة  جماعة  امل�صتهدفة  الفئة  يعترب  اأن  الو�صيط  العامل  على 

انتباها واهتماما باملو�صوع.  اأكرث  اأن يكون ممنهجا حتى يجعلها  فالتفاعل معها البد 

ويحدث ذلك عندما يكون العامل الو�صيط قد ا�صتح�صر االأ�صئلة املنهجية املوجهة لعمله 

واأجاب عنها ذاتيا:

• اأو هذا 	 التوا�صل مع هذه املجموعة  لتحقيقه من  اأ�صعى  الذي  الهدف  ما هو 

الفرد؟

• ما هي االأفكار العامة واجلزئية التي اأعاجلها يف هذا اللقاء؟	

• كيف اأنظم هذه االأفكار؟	

• ما هي امل�صلمات واالإ�صكاليات التي اأنطلق منها ملناق�صة اأفراد املجموعة؟	

• اأناق�صها )حجج 	 التي  لالأفكار  تر�صيخا  اأوظفها  التي  واالأدلة  ما هي احلجج 

عقلية/منطقية، �صرعية، اأمثلة �صعبية، اآيات قراآنية واأحاديث نبوية، ...(؟

• ما هي املقاربات املنهجية التي اأ�صلكها يف التعامل؟	

• ما هي الدعامات الديدكتيكية امل�صاعدة يف العمل؟	
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ثانيا: التن�سيط وتقنياته

يتحول  اأن  بد  ال  امل�صتهدفة  الفئة  عنا�صر  مع  جيدا  الو�صيط  العامل  يتوا�صل   لكي 

من خطيب يبني خطابه على جمال االأ�صلوب وبالغة التعبري واملح�صنات البديعية اإلى 

وبلورة  مناق�صتها  يف  للم�صاركة  جمهوره  يدعو  ثم  واإ�صكاليات،  و�صعيات  يبني  من�صط 

حلولها. ولهذا يجب عليه االطالع على التن�صيط وتقنياته حتى يتاأتى له اأن يكون من�صطا 

يف جمهوره ولي�س جمرد خطيب.

1.   حتديد مفهوم التن�سيط:

يفيد مفهوم »التن�صيط« اإ�سفاء احليوية على اجلماعة لتو�سيع جمال التوا�سل بني 

اأع�سائها، وذلك ق�صد الرفع من فعاليتها ومردوديتها ككيان ع�صوي. والإجناح ذلك، 

البد من فتح قنوات التوا�صل اأفقيا بني االأع�صاء، حتى تتاح لكل منهم الفر�صة للتعبري 

ال�صعوبات  وجتاوز  ال�صخ�صي  واالإبداع  التلقائي  التعبري  على  وت�صجيعه  اأفكاره،  عن 

والعوائق التوا�صلية وال�صيكوعالئقية، بهدف تبادل اخلربات واملعارف والقيم واملواقف 

بني اأع�صاء اجلماعة.

2.   جمالت اعتماد التن�سيط:

• ال�صحي(: 	 )املجال  معني  جمال  يف  ومهارات  ومعارف  مفاهيم  اكت�صاب 

معلومات حول ال�صحة االإجنابية والنوع االجتماعي والتعفنات املنقولة جن�صيا 
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وطرق انتقالها وم�صاعفاتها ...

• حماولة اإيجاد حلول الإ�صكاليات معينة، ومثالها: »كيفية التعاي�س مع حاملي 	

الفريو�س ومر�صى ال�صيدا«.

• مت�س 	 لق�صايا  عمل  وخطط  مناهج  اأو  ا�صرتاتيجيات  و�صع  يف  امل�صاهمة 

اجلماعة: كيف يتم العمل من اأجل تعبئة �صاملة وناجحة يف جمال الوقاية من 

االإ�صابة بالتعفنات املنقولة جن�صيا ب�صبب العنف املبني على النوع االجتماعي.

3.   الأ�س�س العامة للتن�سيط:

على العامل الو�صيط اأن يدرك اأن التن�صيط ي�صهم اإلى حد بعيد يف التعلم والتثقيف 

الذاتيني، وذلك لالعتبارات التالية:  

• طريق 	 عن  اجلماعة  من  الفرد  يكت�صبها  اجتماعية  اأفعال  والتثقف  التعلم 

التوا�صل والتفاعل بني االأفراد.

• يوفر 	 مما  ومعرفية،  واجتماعية  �صيكولوجية  اأبعاد  له  االأفراد  بني  التفاعل 

للفرد اإمكانية تنمية �صخ�صيته ب�صكل متكامل.

• تنمية 	 طريق  عن  الفرد  �صلوك  تغيري  اإلى  يوؤدي  اجتماعي  توا�صل  التن�صيط 

مواقف جديدة.

 ولكي يوؤدي التن�صيط اإلى التعلم والتثقف االجتماعيني، على العامل الو�صيط اأن يكون 
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من�صطا حتى ينجح يف مهامه، وهذا ما يدعو اإلى تقدمي الوظائف املنتظرة منه. 

 4.   وظائف العامل الو�سيط باعتباره من�سطا:

ميكن اإجمال هذه الوظائف يف العنا�صر التالية :

1.   ال�ستقبال:  .4

ويق�صد به و�صع االأمور يف اأماكنها وي�صمل:

• التعرف على امل�صاركني.	

• حتديد االأهداف من اللقاء .	

• حتديد اأدوار كل من العامل الو�صيط واجلمهور.	

2.   تقدمي املو�سوع:  .4

ويق�صد به جعل اجلمهور على بينة من املو�صوع الذي �صتتم مناق�صته. ويتعلق ذلك بـ:

• التحديد الدقيق للمو�صوع.	

• بناء املو�صوع يف �صورة جتعله يف م�صتوى امل�صاركني.	

• التنا�صب بني املو�صوع ووقت االإجناز.	
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3.   العمل على الإثارة والدفع اإلى العمل:  .4

واملق�ضود به احلر�ص على اأن ي�ضارك اجلمهور يف النقا�ص ويتقبل طواعية االنخراط 

يف ذلك، وحتدث الدافعية نحو املو�صوع با�صتح�صار العنا�صر التالية:

• ي�صبع 	 املو�صوع  اأن  يح�صون  )جعلهم  امل�صاركني  ورغبات  بحاجات  االهتمام 

حاجتهم وذلك بالعمل على ربطه باهتماماتهم(.

• اإثارة تفكريهم.	

• �صبيل 	 على  ذلك  ويظهر  مت�صاوين(  امل�صاركني  جميع  )اعتبار  الدميقراطية 

املثال يف التوزيع العادل للكلمة بني اأفراد املجموعة.

• قبول كل االأفكار والعمل على تقوميها.	

• ت�صجيع التوا�صل اجلماعي.	

• اأو 	 جوهرها  تغيري  دون  غام�صة  تبدو  التي  االأفكار  تو�صيح  على  امل�صاعدة 

االبتعاد عما يهدف اإليه من طرحها.

4.   ت�سميم للمو�سوع:  .4

ويق�صد به تناول املو�صوع وفق هيكلة مرتابطة خالية من عدم االن�صجام اأو احل�صو. 

ويكون من املفيد اأن يتناول كل مو�صوع العنا�صر التالية:

• حتليل الوقائع وجمع البيانات.	
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• البحث عن االأ�صباب.	

• حتديد امل�صكالت ودرا�صة احللول املقرتحة.	

• اختيار اأجنع احللول.	

5.   تن�سيط اجلماعة:  .4

واملق�صود بذلك اأن يتحرر العامل الو�صيط من اخلطيب اإلى املن�صط ويتم ذلك حينما 

يت�صبع العامل الو�صيط ويطبق خالل توا�صله مع اجلمهور العمليات التالية: 

• االإن�صات اجليد.	

• اإعادة التذكري باملو�صوع كلما دعت ال�صرورة.	

• التقيد باملو�صوع وعدم اخلروج عنه.	

• معاجلة امل�صاكل غري املتوقعة اأو تاأجيل ذلك اإلى وقت منا�صب.	

• املو�صوعية يف االأحكام.	

• ال�صبط العقالين ل�صري اأعمال املجموعة.	

• احلذر والتيقظ.	

• احل�صم واتخاذ القرارات.	

• منع وتوقيف التدخالت الهدامة بلباقة.	
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• اإ�صكات املهدار )الرثثار( دون التاأثري على �صري العمل.	

• حتريك غري الراغبني يف الكالم بتوجيه اأ�صئلة مبا�صرة لهم .	

• منع تكوين جماعات �صيقة داخل املجموعة )انق�صام املجموعة(.	

• عدم اعتبار و�صعيته الرتاتبية املبنية على ال�صلطة املعرفية )اأنت العامل وهم 	

العوام(.

• �صياغة االأفكار وتبويبها.	

• تو�صيح بع�س الق�صايا.	

• التلخي�س.	

• االتفاق الن�صبي على ما يقرر كنتائج واعتباره خال�صات نهائية.	

• التقومي.	



الق�سم الثاين: مقاربات الإدراج
طاء

دليل العلماء الو�س

136

5.   تقنيات التن�سيط: 

االإجراءات  جمموع  بها  ويق�صد  التقنيات.  من  جمموعة  على  التن�صيط  يرتكز 

واالآليات املوظفة لتن�صيط اجلماعة. وهي تقنيات متعددة يختار منها العامل الو�صيط 

ما يتنا�صب مع املو�صوع:

1.   الزوبعة الذهنية اأو الع�سف الذهني:   .5

تقوم تقنية الزوبعة الذهنية اأو الع�صف الذهني )brainstorming( على اإ�صراك 

اأفراد املجموعة يف مناق�صة ق�صية اأو م�صكلة بهدف اإنتاج واقرتاح اأفكار ب�صكل جماعي، 

الإيجاد احللول املنا�ضبة. ومثال ذلك جرد التعفنات املنقولة جن�ضيا يف االأو�ضاط التي 

يرتادها اأفراد املجموعة.

وت�ضتند هذه التقنية اإلى جملة من ال�ضروط اأو املبادئ منها:

• عدم نقد العامل الو�صيط اأو اأفراد املجموعة االأفكار التي يديل بها امل�صاركون 	

وتاأجيل ذلك حتى يتم اال�صتماع لكل امل�صاهمات.

• عدم اإيقاف وح�صر الطاقة التعبريية للمتدخلني.	

• العمل على اإغناء النقا�س: كرثة وغزارة يف االأفكار وامل�صاهمات واالقرتاحات.	

اأما من حيث التنفيذ، فاإن تقنية الع�صف الذهني تخ�صع للمراحل التالية:

• عر�س العامل الو�صيط املن�صط امل�صكلة اأو الق�صية اأمام املجموعة وتو�صيحها 	

وحتديد عنا�صرها.
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• اإدالء كل م�صارك باآرائه واقرتاحاته دون حكم اأو نقد من االآخرين.	

• حر�س العامل الو�صيط املن�صط على جمع االأفكار والتدخالت وتدوينها.	

• حتليل االأفكار واالقرتاحات يف النهاية للخروج با�صتنتاج معني.	

2.   حل امل�سكلت:  .5

هي تقنية تن�صيط يوزع خاللها امل�صاركون اإلى جمموعات �صغرى )3 اأو 4 اأفراد( 

عليهم.  عر�صه  يتم  امل�صكلة  لهذه  حل  عن  البحث  اأو  معينة  م�صكلة  مناق�صة  اأجل  من 

ومثال ذلك م�صكلة تهمي�س املتعاي�صني مع الفريو�س اأو املر�س.

وتتحدد اأدوار االإمام وجمهوره بالن�صبة لهذه التقنية عرب ثالث مراحل:

قبل االأدوار
بعد االإجنازاأثناء االإجنازاالإجناز

بالن�صبة 
للعامل 
الو�صيط

اإعداد 
دقيق 

للم�صكلة

الن�ضاط  تقدمي   -
و�صكليات العمل

الوقت  تدبري   -
و�صبطه.

- تقومي احللول املقرتحة 
للم�صكلة.

-ت�صجيل وتدوين احللول 
حول  مبلف  للخروج 

املو�صوع.

بالن�صبة 
للم�صاركني

امل�صاهمة 
يف االإعداد

التقارير  تنظيم   -
ي�صمح  ب�صكل 

بتحليلها 
واملقارنة بينها.

حول  الرتا�صي   -
االأكرث  احلل 

واقعية.

احللول  وتقومي  مناق�صة 
املقرتحة مبو�صوعية.
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ومثال امل�صاكل التي ميكن مناق�صتها وفق هذه التقنية : كيفية ك�صر حاجز ال�صمت 

جن�صيا  املنقولة  والتعفنات  االجتماعي  والنوع  االإجنابية  ال�صحة  مو�صوع  يلف  الذي 

وفريو�س العوز املناعي الب�صري وداء ال�صيدا وكذلك كيفية الوقاية من الوقوع يف خماطر 

االإ�صابة بالفريو�س.

3.   املناق�سة على مراحل:  .5

هي تقنية تن�صيط تتيح االإحاطة بجوانب مو�صوع معني عرب مراحل، حيث يتم اإنتاج 

جمموعة من امل�صاهمات عن طريق توزيع امل�صاركني اإلى جمموعات للعمل ملدة حمددة. 

وبعد ذلك تتم املقارنة بني خمتلف االإنتاجات ال�صتنتاج خال�صات نهائية تنال موافقة 

الزهري  تطور  مراحل  اأو  الن�صل  تنظيم  اأو  االإجها�س  مناق�صة  ذلك  ومثال  االأغلبية. 

ومناق�صة خمتلف حقوق املتعاي�صني مع الفريو�س من الناحية ال�صرعية حيث تناق�س يف 

كل مرحلة زاوية من زوايا حقوق هذه الفئة: 

• احلقوق االجتماعية	

• احلقوق الثقافية	

• احلقوق املدنية 	

4.   درا�سة احلالة:  .5

حتليال  حتليلها  على  فيعملون  ملمو�صة،  ملظاهر  حالة  اأو  م�صكال  امل�صاركون  يواجه 

دقيقا واختيار اأن�صب احللول ملعاجلتها. ومثال ذلك كيفية تعامل املقربني مع حالة تبني 

اأنها حتمل فريو�س العوز املناعي الب�صري )الزوج اأو الزوجة، االأبناء، االأقرباء، و�صط 
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العمل،...(.

وتتحدد اأدوار كل من العامل وامل�صاركني كالتايل :

بعد االإجنازاأثناء االإجنازقبل االإجنازاالأدوار

بالن�صبة 
للعامل 
الو�صيط

اإعداد حالة تف�صي اإلى 
اتخاذ قرارات وحلول 

)ن�س - ت�صجيل - 
�صريط - �صورة...(

- تنظيم التدخالت.
امل�صاركني  توجيه   -
املو�صوع  جوهر  اإلى 

حني خروجهم عنه.
- جتميع امل�صاهمات.

- تقومي العمل.
- تقدمي احللول 

واالقرتاحات 
املالئمة.
- تربير 

القرارات.

بالن�صبة 
للم�صاركني

امل�صاهمة يف:
 - التعرف على احلالة 

وو�صفها انطالقا من 
الوثيقة الذي يقدمها 

العامل عربها. 
- حتليل احلالة 

وفهمها.

- تقدمي احللول 
وامل�صاهمات.

- تغيري االآراء 
ال�صخ�صية حني 

االقتناع براأي 
االآخرين اأثناء 

املواجهة.

قبول احللول 
املتفق عليها.

5.   تقنية لعب الدور:  .5

الدرا�صة  الظاهرة مو�صوع  وا�صتح�صار جمتمع  تقوم على تخيل  تن�صيط  تقنية  هي 

وا�صتيعابه ثم متثيله وت�صخي�صه. ولذلك فهي تتيح لالأ�صخا�س تقم�س االأدوار والتكيف 

معها. ومثال ذلك اأن يطلب العامل الو�صيط من بع�س امل�صاركني يف اجلل�صة التثقيفية 
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لعب اأدوار ل�صخ�صيات النازلة التالية: يعود اأحمد اإلى بيته مهموما، ودون اأن يتمالك 

نف�صه يخرب اأ�صرته )االأم-االأب-الزوجة-االبن( بواقع احلال. ميثل املتطوعون ب�صكل 

ارجتايل دور كل من اأفراد العائلة. يناق�س العر�س من لدن امل�صاركني ثم يعاد متثيله يف 

�صوء مالحظات امل�صاركني. وقد يعاد التمثيل اأكرث من مرة حتى ي�صل امل�صاركون اإلى 

حلول توافقية من �صاأنها اأن تدمج حامل الفريو�س يف و�صطه االجتماعي.

وميكن حتديد اأدوار االإمام وامل�صاركني كالتايل:

بعد االإجنازاأثناء االإجنازقبل االإجنازاالأدوار

بالن�صبة 
للعامل 
الو�صيط

- تقدمي و�صعية 
ملمو�صة من الواقع 

املعي�س الإبراز 
التمثالت واملواقف 

والقيم املراد التعبري 
عنها.

- اختيار املمثلني 
واالأدوار.

- ت�صميم للعب 
االأدوار.

- تقدمي �صكليات 
اللعب.

- اإعطاء انطالقة 
اللعب.

- تدبري الوقت.
- مطالبة كل ممثل اأن 
يو�صح ما يريد التعبري 
عنه من خالل تقم�س 

الدور.
- املطالبة من 

امل�صاهدين حتديد 
امل�صاهد التي اأثارت 

انتباههم.

- تركيب االآراء 
املعرب عنها.

- اإعطاء 
خال�صة 

نهائية مطابقة 
لالأهداف 

املحددة يف 
البداية.
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بالن�صبة 
للم�صاركني

- لعب الدور بتفاعل 
مع املمثلني االآخرين 

ومتطلبات املوقف.
- احلر�س على التعبري 
عن املواقف والعواطف 

واالآراء.

قبول احللول 
املتفق عليها.

6.   كيفية اإعداد جذاذة حل�سة تن�سيطية:  

اعتماد املنهجية التالية:

اأ.  املو�سوع: 

وياأتي ذلك �صمن �صياغة وا�صحة يف �صكل حالة اأو اإ�صكالية اأو و�صعية...

ب.  الهدف:

املراد  املهارة  اأي  الن�ضاط،  هذا  من  حتقيقه  املراد  الهدف  حتديد  به  ويق�ضد 

التو�صل اإليها يف نهاية اجلل�صة.

ج.  مدة الإجناز:

البد من التن�ضي�ص �ضراحة على املدة الزمنية اخلا�ضة بالن�ضاط.

د.  التقنية املعتمدة:

يف  قبل  من  تعرفها  مت  التي  التقنيات  بني  من  للن�ضاط  منا�ضبة  تقنية  اختيار 
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اجلانب املنهجي: حتليل احلالة، لعب االأدوار الزوبعة الذهنية .

هـ.  الأدوات الداعمة:

ويق�صد بها االأدوات والو�صائل التي ي�صتعني بها العامل الو�صيط يف اأداء ن�صاطه 

كاالأوراق اجلدارية واالأقالم وال�صفافات وال�صور واالأجهزة ...

ز.  الإر�سادات:

وهي جمموع التوجيهات التي تو�صح للعامل الو�صيط كيفية اأداء ن�صاطه اخلا�س 

بتنمية املهارة.

ح.  عنا�شر الن�شاط:

ن الن�ضاط، الأن كل ن�ضاط ي�ضتوجب املرور من  واملق�ضود بذلك املقاطع التي تكوِّ

عدة عمليات اأو مراحل توؤدي يف جمملها اإلى بناء املهارة.  

طـ.  الإجناز:

و�صف مراحل االإجناح وكيفية �صريه من حيث تنظيم الف�صاء وتوزيع املهام على 

اأفراد املجموعة وتتبع اأعمال امل�صاركة.

ي.  تقدمي النتائج:

عر�س ما اأجنزه اأع�صاء املجموعة والتعليق على ذلك يف اجتاه املهارة.
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ك.  ال�ستنتاج:

وهو عر�ص الأهم املعلومات واملهارات مو�ضوع الن�ضاط.

ك.  التقومي:

املهارة  اجتاه  يف  عليها  والتعليق  املفاهيم  تلك  ا�صتيعاب  مدى  فح�س  به  ويق�صد 

احلياتية امل�صتهدفة.

ولكن هذه اجلذاذة تبقى خطة عمل ال تكت�صي فعالية ما مل يتم متكني العامل الو�صيط 

عمليا من التن�صيط واآلياته وتقنيته.  
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