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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

مجـمة البحوث العممية
جـامعة إفريقيا لمعموم اإلنسانية
والتطبيقية
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

(البحوث العممية)
مجمة عممية محكمة نصف سنوية تصدر عن جامعة إفريقيا لمعموم اإلنسانية
والتطبيقية  -طرابمس -ليبيا
منشورات جامعة أفريقيا لمعموم اإلنسانية والتطبيقية 2018م
جم يع الحقوق محفوظة

رقم اإليداع القانوني - 2016/201 :دار الكتب الوطنية  -بنغازي
ال يسمح بإعادة إصدار محتويات ىذه المجمة أو تخزينيا في نطاق

استعادة المعمومات أو نقميا أو استنساخيا بأي شكل من األشكال دون إذن
خطي مسبق من الناشر.
All rights reserved. No part of this Journal maybe

reproduced or transmitted in any form or any means،
electronic or mechanical، including photocopying recording

or by any stored retrieved system، without the permission
from the publisher.
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

ا

مجمة (البحوث العممية)
العدد األول السنة األولى (النصف األول ) من سنة 2016م
منشورات مجمة(البحوث العمية) جامعة أفريقيا لمعموم اإلنسانية والتطبيقية
أسعار المجمة
سعر النسخة داخل ليبيا

الجيات

سعر النسخة خارج ليبيا

الطمبة

 3د .ؿ

 4دكالرات أمريكي

المشترككف

 5د .ؿ

 6دكالرات أمريكي

 7دكالرات أمرمكي

 6دكالرات أمريكي

األفراد
الك ازرات كالييئات كالمؤسسات كما في

حكميا

 10دكال انر أمريكي

 12دكال ار أمريكي

تنويو
إن تقديم البحوث المنشورة أو تأخيرىا في ترتيب الصفحات ال يعني المفاضمة لكن

متطمبات التنسيق الفني ىي التي تتحكم في ىذا الترتيب .وان البحوث المنشورة ال تعبر
بالضرورة عن رأي المجمة أو الجامعة.
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

الييئة االستشارية لمجمة
(البحوث العلم ية)
جامعة أفريقيا لمعموم اإلنسانية والتطبيقية

تاح أبكشينة
المشرف العام :د.المبركؾ مؼ
رئيس التحرير :أ.د .عابديف الدردير الشريؼ

أعضاء لجنة التحرير:
د.عبد الحميد عمي المقركس
أ .أكرـ اليادم محمد
أ.عبدالرزاؽ المبركؾ الكافكني

المراجعة والتصحيح المغوي:
د .محمكد عمار المعمكؿ
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

قواعد النشر وشروطو
بمجمة (البحوث العممية)
بجامعة أفريقيا لمعموم اإلنسانية والتطبيقية
نبذة عن المجمة:
مجمة محكمة نصؼ سنكية تصدر عف جامعة

أفريقيا لمعموم اإلنسانية

والتطبيقية -طرابمس  -ليبيا بالمغتيف العربية كاإلنجميزية  .كتيتـ المجمة بنشػر البحكث
كالدراسات العمميػة ،إلى جانػب عرض ممخصات الكتب كالدكريات ،كالرسائؿ العممية

(الماجستير كالدكتكراه ) ،كالتقارير الصادرة عف المؤتمرات كالندكات ككرش العمؿ مف داخؿ
ليبيا كخارجيا.
أىداف المجمة:


تفعيؿ البحث العممي كاثراؤه في كافة المجاالت العممية ذات العبلقة بالتخصصات
العممية في الجامعة.




االىتماـ بقضايا التنمية الشاممة في ضكء المتغيرات المحمية كاإلقميمية كالدكلية.

إتاحة الفرصة لمباحثيف لنشر بحكثيـ كدراساتيـ العممية ،كنقؿ أفكارىـ العؿ مية مف
أجؿ تكسعة دائرة المعرفة لدل الباحثيف كصانعي الق اررات كالممارسيف في داخؿ
ليبيا كخارجيا.



خمؽ حكار عممي ٌبناء بيف الباحثيف كالميتميف بالمكضكعات المستجدة في كافة
المجاالت العممية ذات العبلقة بالتخصصات العممية
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و
قواعد النشر :يشترط في الموضوعات المقبولة للنشر بالمجمة إتباع القواعد والشروط
اآلتية:

- 1البحوث والدراسات :يشترط في البحكث كالدراسات المقدمة لمنشر في المجمة أف تتصؼ
باآلتي:
أ.

أصالة أفكار البحث كمكضكعو ،كككنو لـ يسبؽ نشره أك تقديمو لمنشر في

مجمة أخرل كلـ يكف جزنءا مف رسالة ماجستير أك أطركحة دكتكراه.
ب .سبلمة المنيج العممي المتبع في البحث.
ج .سبلمة لغة البحث ككضكح أفكاره كترابطيا.

- 2اإلشارة إلى المرجع  :عند التكثيؽ تتـ اإلشارة إلى مصادر البحث كمراجعو بأرقاـ
متسمسمة كفقان لترتيب كركدىا فيو ،ككذلؾ األمر في ثبت المصادر كالمراجع

 .كعمى

الباحث أف يمتزـ باألسمكب التاؿم-:

(أ) في حالة الكتب يذكر اسـ المؤلؼ كامبلن ،عنكاف الكتاب ،مكاف النشر،

سنة النشر ،كرقـ الصفحة أك الصفحات.

(ب) في حالة البحكث أك المقاالت المنشكرة في دكريات متخصصة ،يذكر
اسـ الكاتب كامبلن ،كاسـ الدكرية ،كرقـ العدد ،كتاريخ النشر ،كرقـ الصفحة أك

الصفحات التي يشغميا المقاؿ أك البحث.
(ت)

إذا كاف النقؿ غير مباشر ،يذكر صاحب المصدر األصمي.

- 3اليوامش :يقتصر استخداـ اليكامش عمى شرح أك تكضيح بعض النقاط الغامضة
التي ال يتسع المجاؿ لتناكليا في المتف ،أك بيدؼ تسميط الضكء عمييا ،كترقـ كؿ

صفحة بشكؿ مستقؿ ،كيظير اليامش في أسفؿ الصفحة.
- 4قائمة المراجع والمصادر  :يراعى في كتابة قائمة المراجع كالمصادر كتابة المراجع

العربية أكال ،ثـ األجنبية ،عمى أف تتضمف فقط ما اعتمد عميو الباحث كأشار إليو في

متف البحث ،كيرتب كؿ منيا ترتيبا ىجائيا ،كأف تكتب عمى النحك اآلتي :
أوال :المراجع العربية:

 -الميدم غنية "مبادئ التسكيؽ"( ،طرابمس :الجامعة المفتكحة (.).)2002
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و
 عبد السبلـ أبكقحؼ "مقدمة في إدارة األعماؿ الدكلية "( ،اإلسكندرية :مطبعةاإلشعاع الفنية (.)1998
 محمد المكي "أىمية المراقبة الداخمية لممراجع الخارجي "( ،طرابمس :مجمة دراساتفي اإلدارة كاألعماؿ الـ صرفية) ،العدد  ،)1984( 6ص ص.18 – 5 :
ثانيا :المراجع األجنبية:

 5th ، Management and Cost Accounting، Colin (2000)،Drury(London: Thomson Learning). ،edition
 Financial ،” Balance without profit”، Robert (2000)،Kaplan23 26.، (January)،Management
ثالثا :مصادر ومراجع اإلنترنت:
Learning about professional ، (1997)، Arthur،Andersen-

،development: Our commitment to training

: http://WWW. Arthurandersen.com/careers/training.asp.
 - 5الشروط العامة والفنية:

 أف يكتب الباحث اسمو كدرجتو العممية ك كظيفتو كجية عممو في الصفحة األكلىمف بحثو ،مع ضركرة ذكر العنكاف الذم تتـ مراسمتو عميو ،كرقـ الياتؼ كالفاكس
كالبريد اإللكتركني.
 أف تككف البحكث كالدراسات العممية مكتكبة بالمغة العربية ،كما تقبؿ بالمغةاإلنجميزية بشرط إرفاقيا بممخص بالمغة العربية ال يتجاكز  150كممة.

 أال يزيد عدد الصفحات عف ) )20صفحة ،بما فييا الجػداكؿ كالمراجع كاألشكاؿالتكضيحية مف صكر كرسكمات.
 -أف تككف البحكث كالدراسات العممية مطبكعة عمى برنامج

،Microsoft Word

كتقدـ في شكؿ كرقي بحجـ ( )A4مع ترؾ مسافة مفردة بيف األسطر ( Single
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و
 ،)Spacedكعمى كجو كاحد ،باإلضافة إلى نسخة مخزنة عمى قرص ليزرم
) ،(CDمع إرفاقيا بنسخة مف السيرة الذاتية لمباحث.
 أف تككف كتابة البحكث المكتكبة بالمغة العربية بالخط .)Simplified Arabic(:أما البحكث المكتكبة بالمغة اإلنجميزية فتكتب بالخط المعركؼ باسـ

( Times

.)New Roman
 أف يككف حجـ الخط عمى النحك التالي: بنط  18داكف لمعناكيف الرئيسة.
 بنط  16داكف لمعناكيف الفرعية.
 بنط  14لممتف.
 بنط  12لممستخمص بخط مائؿ.
 بنط  10لميكامش كالحكاشي.

 -تككف اليكامش عمى النحك التالي:

 أعمى كأسفؿ  2.5سـ.
 أيمف  3سـ.
 أيسر  2.5سـ.
 تخضع المكاد العممية المقدمة لمف شر في المجمة لمتقكيـ العممي كالمغكم مف قبؿأساتذة متخصصيف تحددىـ ىيئة التحرير بشكؿ سرم ،يحؽ لممجمة مطالبة

صاحب المادة العممية بإجراء التعديبلت الكاردة مف المقكميف ،كما يحؽ لممجمة
إجراء التعديبلت الشكمية فقط متى تطمب األمر ذلؾ دكف أخذ اإلذف المسبؽ مف
الباحث .كما يجكز لييئة التحرير االستعانة بأكثر مف محكـ عند الضركرة  .كيبمغ
الباحث بقبكؿ البحث مف عدمو أك تعديمو كفقان لتقارير المحكميف.

 ال يحؽ لمباحث الذم لـ يقبؿ عممو العممي لمنشر أف يطالب باسترجاعو. عمى الباحث أف يتعيد كتابيان بعدـ نشر البحث أك الدراسة بأية كسي لة أخرل إالبعد مركر سنتيف مف تاريخ النشر.

 جميع اآلراء الكاردة في المجمة تعبر عف آراء كاتبييا ،كال تعبر بالضركرة عفكجية نظر المجمة أك الجامعة.
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و
 تمتزـ المجمة بإشعار الكاتب بكصكؿ عممو كاحالتو إلى ىيئة التحرير في مكعدغايتو أسبكعاف مف تاريخ استبلمو.
 تيشعر الـ جمة الكاتب بصبلحية عممو لمنشر خبلؿ أسبكعيف مف استبلـ ردكدالمحكميف.
سيتـ نشر بحثو.
 تعمـ المجمة الكاتب في ٌأم عدد ٌ
 تنتقؿ حقكؽ طبع البحث كنشره إلى المجمٌة عند إعبلـ صاحب البحث المقبكؿلمنشر بقبكلو.

 -يتـ ترتيب نشر البحكث في أعداد المجمة كفقان العتبارات فنية بح

تة كأكلكية

تسميميا لممجمة ،كال عبلقة ليا بأىمية البحث أك مكانة الباحث.

 يحصؿ الباحث عمى ثبلث نسخ مف عدد المجمة عند نشر بحثو أك دراستو. – 6عناوين المراسمة :كافة البحكث كالدراسات وجميع المراسالت المتعمقة بالمجمة ترسل
باسم رئيس تحرير مجمة (البحوث العممية) جام عة إفريقيا لمعموم اإلنسانية والتطبيقية ‘–

طرابمس  -ليبيا .كذلؾ عمى العنكاف التالي:
العنوان(:البحوث العممية ) مجمة جامعة إفريقيا لمعموم اإلنسانية والتطبيقية  ،-طرابمس ،

ليبي.
ا

أك ترسؿ إلى العنكاف البريدم التالي  :صندوق بريد  83060:بريد شارع الزاوية -طرابمس

 -ليبيا.

أك ترسؿ عمى التالي :البريد اإللكترونيInfo@africaun.edu.Ly:
الياتف

+218217291428:

بريد مصور+218217291428:
موقع الجامعة عمى االنترنتWWW.africaun.edu.ly:
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و
محتويات يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و
ر.م

عنوان البحث

1

رؤٌة مقاصدٌة وواقع فكري معاش

2

الرعاٌة االجتماعٌة لألطفال األٌتام فً
المجتمع اللٌبً( ،العوامل ,و األسالٌب
االجتماعٌة)

3

تحدٌد معامل أمان ثبات الصخور
لالنهٌار المستوي

اسم الكاتب

رقم الصفحة

د.طارق مصطفى أبو بكر
الحصائري

11

أ.نومة حمد محمد األسود
34

د.عبد السالم محمد مادي
د.أبوبكر فرج السراط
م.محمد الجمنً ابوشاقور
م.أبوبكر حسن بارود

67

4

التمهٌد للغزو اإلٌطالً للٌبٌا -1881
1911م

أ.عائشة الجروشً علً الجروشً

86

5

نموذج مقترح لحم لة إعالمٌة حول
المشارٌع الصغٌرة كمصدر للدخل

د.مجمد سالم موسى المنفً

117

6

نموذج مقترح من منظور خدمة الفرد
للتخفٌف من المشكالت االجتماعٌة
والنفسٌة واالقتصادٌة التً تواجه
أمهات أطفال التوحد

د.رمضان عٌاد جمعة الطوٌل

151

7

اختصاص مجلس األمن فً إرجاء
إجراءات المحكمة الجنائٌة الدولٌة

د /سعاد سالم المهدوي

10
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

رؤية مقاصدية وواقع فكري معاش
د  .طارؽ مصطفى أبك بكر الحصائرم

المبحث األول :مقدمة في مصطمح المقاصد:
تتعمؽ بو نًػيػتي ىػنػا كتتجو إليو إرادتينا عند الفعؿ كالقكؿ
المقصد ىك ما
ي
ي
شرعيا اهلل ػ مف المكمفيف ليصمكا
كالشرعية ىي تمكـ التكميفات المطمكبة ػ التي َّ
تنشد في الم ىكمَّ ًػفػيف أف يطمبكا ما أ ار دت كأف يسعكا
إلييا كيطبقكىا  ,فالشريعة ي
()1

و
ِّ
اتحاد في
إلى ما ىدفت  ,كىذا يجعمنا أماـ
المصب الكاحد شرعان كقانكنان

,

,

فالشريعة تحفظ عمى البشر بسننيا المبادئ كالقيـ كاألخبلؽ  ,كالقكانيف تيمزـ
كيػطبقكا مكاد ما نص عميو القانكف  ,فالقانكف
األشخاص أف يحترمكا ألكائح ي
ينبثؽ مف ركح الشريعة كمقا صدىا  ,كالترابط كالتداخؿ بيف مقاصد الشريعة
ي
و
نصؼ إذ ال بكف بينيما البتة .
كركح القانكف كالغاية منو يراه كؿ يم

يغيب َّ
عنا مفيكـ " المقاصد " ال
المطمب األول  :مفيوم المقاصد  :إننا يكـ
ي
ً
ًو
ػتمبس التكاليؼ كالقكانيف بالجفاؼ كالجمكد ك الظاىرية
ريب أنو حينئػذ ستػتَّػس يػـ كت ي

كتصبح
العمياء ,كتصاب الفاعمية كالثمرة بالشمؿ كالفساد كالتخمؼ كاالنحطاط ,
ي
التكاليؼ الشرعية حركات كطقكسان  ,كالقكانيف نصكصان كمكادان مبعثرةن في بطكف
ً
ً
غير مطبقة إال في أضي ً
صبر عمييا كال
ؽ السبؿ كأسيؿ العمؿ  ,فبل ى
الكتب ى
ً
بؿ اليدؼ كسمكا الغاية .
التزاـ بيا  ,إنيـ فقدكا ركح
كن ى
المقصد ي

( )1د .أحمد الريسكني مدخؿ إلى مقاصد الشريعة صػ . 7
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

إف الذم ييمارس القضاء بأم و
المطمب الثاني :العمم بالمقاصدَّ :
شكؿ كاف كعمى
اء كاف يقضي بيف أىمو في بيتو أك يقضي بيف أقاربو في
أم
ِّ
مستكل يك ى
جد  ,سك ه
ن

قبيمتو أك يقضي بيف الناس في الدكائر الحككمية كفي المحاكـ  ,ىؤالء جميعان
الب ٌد ليـ مف و
عمـ بما يقضكف بو نصان كركحان كلك تفاكتت نسب معارفيـ حسب
ن
أحكاليـ كثقافتيـ كمضمكف ما يقضكف بو  ,فقاضي المحكمة ال بد لو مف
معرفة المقاصد مف النصكص سكاء كانت النصكص منعة أك أمراة

 ,فيفيـ

يجكز قانكنان كشرعان  ,كيدرؾ ما يمكف التسامح فيو
يجكز تأخيرهي كما ال ي
كيفقو ما ي
حتى حيف أك التغاضي عنو مطمقان  ,كما لو أف يعرؼ الضركرم مف غيره ,

ميز كيفرؽ بيف الكسائؿ المكصمة لتطبيؽ القانكف كغيرىا التي ليست
كأف يي ى
بكسائؿ بؿ ىي قد تتعارض مع القكانيف الكضعية كاألعراؼ فضبلن عف
نجد سبحانو يكجينا جميعان ليذا ً
كمو بقكلو
التشريعات الربانية  ,كفي ىذا الصدد ي
تعالى  (:لقد أرسمنا رسمنا بالبينات كأنزلنا معيـ الكتاب كالميزاف ليقكـ الناس
بالقسط كأنزلنا الحديد فيو بأس شديد كمنافع لمناس)

()1

المطمب الثالث :قواعد مقاصدية:إف مف القكاعد المقررة عند العمماء كالفقياء"
اتسع" كمف
التيسير" كمما يتفرع عنيا قكليـ" :األمر إذا ضاؽ
تجمب
أف المشقة
ي
ى
ى
ً
طاع فأمر بما ييستطاع " فالناس
الح ىكًـ السائرة بيف الناس قكليـ ":إذا أردت أف تي ى
معادف  ,كاإلفياـ كالقيػدرات كالثقافات تختمؼ مف مجتمع إلى آخر  ,كليذا كاف
مف حكمة اهلل البالغة كضع الرخص في مكاطف الشدة كالمشقة.

( )1سكرة الحديد اآلية (.)26
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المطمب الرابع :األسباب التي دعتنا ليذا البحث :إف مف جممة األسباب التي
دعتنا ليذا البحث ما يمي :ػ
 1ػ ارتباط المقاصد باألدلة كىذا ال يعني تعطيؿ المصالح اإلنسانية

بمختمؼ أنكاعيا أك تضيؽ نطاقيا أك العمؿ عمى تحجيـ العقؿ البشرم

كاىماؿ أثره اإليجا بي عمى الفيـ كاإلدراؾ

كالقياس.

كاالستنباط كالترجيح

 2ػ الكسائؿ الخادمة لمثكابت القانكنية كالثكابت الشرعية ييػمكف فييا
النظر المقاصدم كالبحث كاالجتياد  ,قصد اختيار أصمحيا كأحسنيا
خدمة لمقكاطع مف األدلة  ,كىذا يعني َّ
ػتعيف فييا
أف غير الثكابت يي ي
المػق َّػن يػف
االجتياد الـ قاصدم األصيؿ كالنظر المصمحي المشركع ي
بالقكانيف كالتشريعات .

 3ػ َّ
إف النكازؿ المستحدثة تثرل في حياتنا الدنيا كال حصر ليا  ,فعمى
سبيؿ المثاؿ ال الحصر المستجدات الطبية ػ كىي كثير متسمسمة ػ

كبنكؾ الحميب كبنكؾ المني كالتبرًع باألعضاء

الفكؽ صكتية كالجينات كأثرىا في إثبات النسب

كاالستعانة بالمكجات
 ,ككذلؾ في

التعامبلت المالية المستجدة كالسندات اإللكتركنية أك البيكع المعاصرة
التي تعتمد عػمى التحكيبلت المالية كنفاذ معامبلت الككبلء كالبيع

بالتقسيط كالتأميف عمى البضائع كالممتمكات كغير ذلؾ  ,كميا يتعػيف

ييا االجتياد المقاصدم كال ريب  ,كتحتاج إلى النظر إلى المآالت
ؼ
كفيـ الكاقع كاعماؿ المقاصد كتنزيمو عمى الكاقع .
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 4ػ كضع لبنة في بناء الفيـ الصحيح لممقاصد كمحاكلة الرقي بركح
المقاصد عند تطبيقنا لمنصكص

القانكنية ,كبيذا نبتعد عف الجمكد

كالتحجر.

المبحث الثاني:رؤية في االجتياد المقاصدي واعتبار الواقع:
َّ
إف العقؿ البشرم ىك عق هؿ غائي برىاني استقرائي يعتمد عمى
و
شيء في الكجكد إال كلو عمة
االستنتاج  ,كيدرؾ اإلنساف بذلؾ أنو ما مف

سيرهي يسػنف كقكانيف ربانية تنظـ الحياة كتسير بيا إلى ىدؼ كغاية
كسبب تحكـ ىم ى
 ,فقد جعؿ اهلل تمؾ النكاميس مكصمة إلى تحقيؽ المقاصد كالنتائج  ,كطمب
العقؿ مف البشر استيعاب ىذه السنف كأخذ العبر التاريخية كالحجج المنطقية ,

حسف تسخيرىا لمصالح البشرم  ,كعميو فالعقؿ المسمـ مطالب ببذؿ الجيد
كنشد
ى
ى
كاعماؿ الفكر كضركرة المسارعة إلى النفرة إلى االجتياد كالفقو كالفيـ لمكاقع
كانزاؿ األحكاـ المناسبة عمييا

 ,كس ُّػف القكانيف التي تعتمد عمى النصكص

الشرعية بالنظر إلى عمؿ النصكص كمبانييا كمقاصدىا كالى المآالت التي

تؤكؿ إلييا  ,كالتدرج كالمرحمية المدركسة في سػ ِّػف تمؾ القكانيف الحاكمة بيف

ً
الناس .

المطمب األول :صوابية االجتياد المقاصدي :نحف نعمـ َّ
أف صكابية االجتياد
مشكبلتو كأفكارًه كطيػرؽ تى ً
ً
طبيقو كظيركفو
كلمجتمع بعينو لو
في زمػاف يمعيف
و

يسف القكانيف
الخاصة المحيطة  ,فالنكازؿ تتغير كتتبايف بتغير أحكاليا  ,كمف ٌ
مف لكازمو كمف ضركرياتو أف يمتمؾ القدرة كالمركنة عمى المتاب عة كاستشراؼ
المستقبؿ ككضع و
كن و
الم ً
عاش فػتيػش ٌػرعي تمكـ التشريعات
ػظـ تتعامؿ مع الك ً
آليات ي
اقع ي
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كتمكـ القكانيف التي تنظر لممصالح العامة كالمصمحة العميا لمدكلة بعيدة عف

الفئكية أك الجيكية أك غيرىا مف الجزئيات َّ
اليدامة .

إننا بح و
ؽ ػ كىذا الكاقع المعاش ػ نحتاج إلى القدرة عمى تحديد األىداؼ
كالمقاصد المرحمية اإلستراتيجية  ,ككما أننا نحتاج إلى القدرة عمى الربط بيف

االستطاعة الحركية التطبيقية كالتشريع القانكني بعيدان عف األماني كىدر

بصر أىدافيا  ,كحتى ال نسير ببل
التضحيات تحت الرايات ي
العػمػيَّة التي ال تي ي
بكصمة ىادئة  ,كنسبح ض َّػد التيار كبدكف شاطئ  ,كنحف نحسب أننا ين ً
حس يػف
ي
ي
صنعان .
ي
أقك يؿ َّ
شئت يمفك انر أك مثقفان سياسيان أك
إف الناظر إلى الكاقع ػ سمو ما ى
درؾ خطكرة عممية إلغاء االستفادة مف
عالمان دينيان أك رجبلن قانكنيان ػ يمزمو أف يي ى

تجارب اآلخريف ممف حكلنا مف األمـ كالحضارات القائمة أك السابقة  ,كيمزموي
أيضان أف يدرؾ َّ
أف تغييب فكرة السببية كانيداـ معيار التقكيـ كالنقد البناء
كالمراجعة كتحديد مكاطف الخمؿ الفكرم  ,فيذه المكازـ كال ريب مف الضركرة

بمكاف حتى ييبنى الحكـ عمى الكاقع بصكرة صحيحة يمستقيمة .
ً
ً
كلمفكر عمكمان ىك الذم ييػكلِّ يػد ينخبة مف
كلمتديف
كلعؿ الفيـ المعكج لمعدالة
األكفىػاء ال األ ٍكػفى ً
ً
ػاء يتبنكف مبدأ اإلقصاء كالتعصب المنيجي الفكرم  ,ناىيؾ
عف التضميؿ كاالتياـ بالخيانة كالعمالة كالقدح في الكفاءة كالتشكيؾ في

اإلمكانيات كالقدرات .

كفؽ بيف خاصيتي األخذ بظاىر النص كالنظر إلى
عمـ المقاصد عمـ يي ي
مدلكلو الباطف كركح النص كمقصده كال يخ ٌؿ فيو بالمعنى ظاى انر أك باطنان (. )1
( )1أبك اسحاؽ الشاطبي المكافقات مجػ  2صػ . 392
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المطمب الثاني:االجتياد المقاصدي ومحاولة إسقاطو عمى الواقع المعاش :إف
 ,تبني جيبلن مف ال ُّػنػخ ً
ػب

الثقافة المقاصدية تعمؿ عمى ينقمة منيجية تربكية
تيساير الكاقع كتيحافظ عمى الثكابت كتيػنمي العقػؿ كتجدد المنيج كتطكر الفكر ,
يتحرر مف التمػق ً
ػيف كالتمقي الغير كاعي لمكاقع
كعميو يمكف لمعقؿ البشرم أف
ى
عممية فكر ً
ً
ية ناضجة
كيتحرر مف القبكؿ كالتقميد األعمى لآلخر ,كما ييػحفزه إلى
تؤمف بالفحص االختبارم كالمراجعة الدكرية كاالستدالؿ بالمبلحظة
ة
كفعاؿ ي
ً
البناء  ,فنبني بذلؾ الشخصية االستقبللية التي تمتػمؾ
كاالستقراء كقبكؿ النقد
المعايير كالمفاتيح البلزمة الفعالة لمكاكبة العصر كاحتكاء الكاقع بحيث ينتقؿ

الشخص مف العطمة كالسمبية إلى الفاعمية كاإل

يجابية فاالجتياد المعاصر

المطابؽ لمكاقع اجتياد مطمكب شرعان كقانكنان  ,كالكاجب أف يككف مفتكحان طالما
كانت حركة المجتمعات في تطكر كتقدـ كنمك كتغير كتبدؿ في المصالح

كطبيعة المشكبلت .

َّ
إف الحاجة الممحة لمنظر في يمستجدات الكاقع كالنكازؿ كالعمؿ عمى إدراج ىذه
ؼ بالمصالح
عر ي
المتغيرات ضمف تمؾ المقاصد كالمصالح العميا ًكف ى
ػؽ ما يي ى

المرسمة أك االستحساف أك القياس الكمي  ,فقد أكرد ابف عاشكر فصبلن عنكنو

قائبلن":أحكاـ الشريعة قابمة لمقياس عمييا باعتبار العمؿ كالمقاصد القريبة ك

العالية"( )1كىذا العنكاف لعمرم يتضمف تقدير الكسائؿ كالسبؿ المفضية إلييا .
المطمب الثالث  :معنى الوسائل الموصمة لممقاصد  :كلعمنا بالضركرة نحتاج
 ,كىي

إلى أف ينعرىج عمى معنى الكسائؿ كىي ك ٌؿ ما أكصؿ إلى المقاصد
منع
مرتبطة مف حيث الحصكؿ كعدمو  ,كحكميا ىك حكـ ما أفضت إليو مف و
( )1محمد الطاىر بف عاشكر مقاصد الشريعة صػ . 108
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و
كا و
تحميؿ ( )1كيػسقط اعتبار الكسائؿ بتغير الحاؿ كالظرؼ
يجاب أك تحر ويـ أك
كالتي تثبت صبلحيتيا لمقاصدىا عف طريؽ

االجتياد المضبكط بالشرع ك

القانكف  ,فيبذؿ المشرع المجتيد الجيد ليصؿ إلى أحسف الكسائؿ إذا تعددت أك
مقصد ك و
و
احد بعينو أك مقاصد كثيرة
تداخمت كقد تعينت جميعيا لتككف طيرقان إلى

متنكعة .

لعؿ الحاجة ممحة لتدكيف و
و
كقانكني عاـ يحتكم
فقيي
معتدؿ
كمنياج
نظاـ
و
ٍّ
ٍّ
مختمؼ النكازؿ كالمستجدات الحادثة  ,كما يشمؿ الظكاىر المعاصرة كالتطكرات

يدؼ إلى صياغة فكرية قانكنية شرعية كاقعية مضبكطة بالكسطية
كي ي
المتتالية  ,ى
بعيدة عف التقميد كالتش ديد  ,كمبني عمى األخذ باآلراء المتنكعة كاألقكاؿ ك

االجتيادات المختمفة كال ييحيد كال يييمش المشارب كأصحاب األفكار األخرل ,
كبيذه السعة كرحابة الصدر  ,ييمكف لنا أف نكاجو تصرافات المجتمعات مع
كنحتكم تعامبلتيـ بما ؼ ييا مف
اختمؼ بيئاتيـ كبمقدار تنكع أعرافيـ كعاداتيـ ى
المستجدات كفؽ تعاليـ الشريعة كمقاصد كمصالح الناس كمعاشيـ ك
الحكادث ك ي
بما يتكافؽ مع النصكص القانكنية المعمكؿ بيا كركح القانكف العاـ .

لمطمب الرابع :تعارض التقميد األعمى مع الرؤية المقاصدية  :ال بد لنا أف

نؤكد عمى َّ
أف المقاصد مبنية عمى األدؿة الشرعية كالمصالح المرسمة  ,كليست

مبنية عمى األذكا ً
ؽ كالغرائز كاليكل  ,فالمقاصد ال تنفؾ كال ريب عف الشريعة
كعف النظر لممآالت  ,كعميو فالتقميد المذىبي البعيد عف كاقع الناس ييػفكت

الكثير مف المصالح كقد يتعارض التقميد األعمى مع مقاصد الشارع في بناء

ثـ بناء األسرة كالمجتمع  ,لقد جاءت الشرائع لتيمحؽ الرحمة
الفرد كمبنة أكلى َّ

( )1العز بف عبد السبلـ قكاعد األحكاـ صػ .175
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بالناس أجمعيف في مختمؼ القضايا كالمعاشات  ,كقضايا التنمية كالبيئة كالحرية

كالعدالة كالحقكؽ اإلنسانية ...الخ.

صالح مصمح يجتيد في إطار كاليتو أف ييراعي الصالح
إف أىداؼ كؿ
و
العاـ كيأخذ في يحسبا نو أساسيات كركائز دعت إلييا كؿ األعراؼ البشرية ككؿ
الديانات السماكية كىي تتمثؿ في اآلتي  :ػ

 1ػ بناء اإلنساف الصالح المصمح السكم القائـ بالكاجبات التي عميو كينا يؿ في
المقابؿ حقكقوي الكاممة .
 2ػ بناء مجتمعات ترتقي بأفرادىا أخبلقيان كترتقي بقيميـ كمبادئيـ كثقافتيـ

عمكمان.

 3ػ النيكض بالمجتمعات لجعميا مفمحة منتجة متعممة تتشرب القيـ التربكية
كالعممية.
 4ػ نشر قيـ التسامح كقبكؿ اآلخر كدعكتو بالتي ىي أقكـ كرجاء الخير لكؿ
الناس بمختمؼ تكجياتيـ كدياناتيـ كمعتقداتيـ

البشرية قاطبة.

الفكرية ,كالدعكة إلى خير

المبحث الثالث :التراث الديني والموروث الثقافي

وتأثيرىما عل ى

المقاص:
بعد ىذا العرض السابؽ يصبح في اإلمكاف أف نمج بالقارئ الكريـ إلى

معضمة التراث كالتراكمات التاريخية كالـ

كركث الثقافي  ,كما يحكيو مف

تج يػرنا إلى القيقرة كتضعنا في زاكية ضيقة ال
مسميات ي

نستطيعي أف ننفؾ أك
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نتحرر مف قيكدىا كمف أغبلؿ الماضي كسمبياتو التي نجترىا كىي التي تسقط
ً
بظبلليا عمينا إلى اليكـ .
قميمكف ىـ أكلئؾ الذيف يستطيعكف أف يدرككا العبلقة الكثيقة بيف تردم

األكضاع الحاضرة كثقافة كأفكار الماضي  ,فقد كرثنػا أفكا انر أحياىا ُّ
الدخبلء
ِّ
بأحط
المتعالمكف  ,كصار الرأم اآلخر المخالؼ سببان ألف نصؼ صاحبو

ػباب كالشاتـ كاليجك قبؿ التحية كالسبلـ كالحمد.
الس ي
الصفات كالمسميات  ,فيبدأ ٌ
المطمب األول  :التنوع حالة صحية :إف ثقافة التنكع كنظرية اآلراء المتنكعة ك
مبدأ قبكؿ اآلخر أصبحت في عصرنا الحاضر ػ كباألخص في ىذه السنيف

العجاؼ ػ تأخذ مف يينادم بيا في زاكية مف ُّ
يشؽ الصؼ كفي زاكية ىم ٍف
أف مف كاف ىذا ديدنو فيك الذم يي ِّ
يبصمكنو بالخيانة كالعمالة  ,ك َّ
يد يد اإلجماع ك

ػيد يـ البنياف  ,كمف يجترئ عمى المراجعة كالتصحيح كالنظر ك
كي ي
يي ي
فرؽ الؾلمة ى
و
تعميكهي كال جرـ شعارات َّ
شيء حكلو  ,كيجد نفسوي بيف
تدمر كؿ
التدقيؽ ٍ
ىدمة ي
كحمميكه الرجعية مرة أك الميبرالية مرة ثانية أك العممانية
ليمة كضحاىا قد ىح ىػممكه َّ
أك غيرىا مف المسميات  ,كقد يصفكنو بالكفر أك الزندقة أك التسيب كاالنحبلؿ

أك الضبلؿ كاالبتداع  ,كىـ يتف َّػننكف في استخراجيا بسرعة كدىاء .

كحجر عمى فكرىـ
أكلئؾ الذيف ىـ مف بني جمدتنا يكـ يغ ِّػيػبت عقكليـ ي
صاركا ييرددكف مقاالت ما أنزؿ اهلل بيا مف سمطاف  ,يتبنكنيا كينادكف بيا ,
 ,كمف تمكـ النداءات كالمقاالت

" ليس

كىـ يحسبكف أنيـ ييحسنكف صنعا
باإلمكاف أفضؿ مما كاف " ك" ما ترؾ السمؼ لمخمؼ شيئان "  ,كلك نظرنا بعيف

و
كقاص
المنصؼ في ىذا التراث كفي أثر سمفنا الصالح لكجدنا سعد بف أبي

رضي اهلل عنو يكـ القادسية كقد كاف الصحابة في حضرتو كم حيطكنو مف كؿ
و
صكب  ,يكميا لـ يي ًقػـ سعدان العقكبة عمى أبي ًم ٍحجف الثقفي رغـ معاقرتو
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لممسكر آنذاؾ كقد سبؽ لو أف عكقب لمسبب نفسو  ,ككاف إجماعان سككتيان مف
الصحابة عمى قرار و
يمر بو إلى القيد .
سعد  ,كغاية ما حكـ بو ه
سعد أف أ ى
فمما التقى الجيشاف كعبل الغبار كالصياح  ,طمب أبك محجف مف ابنة
حفصة زكجة سعد أف تطمقو عمى أف يرجع إف سممو اهلل لمقيد  ,فأطمقتو ككثب
فرس و
أبك محجف عمى و
لسعد تيسمى البمقاء كدخؿ بالبمقاء المعركة ككاف ال

و
سعد مف
فصيؿ مف األعداء إال اخترقيـ كشتت جمعيـ
يحمؿ عمى
 ,كرآه ه
الظفر ظفر أبي محجف  ,كأبك محجف في
العذيب فقاؿ" :
الصبر صبر البمقاء ك ي
ي
القيد ! " فمما يىػزـ العدك كعاد أبك محجف لقيده  ,أخبرت ابنة حفصة سعدا بما
حدث فقاؿ سعد  " :ال كاهلل ال أضرب اليكـ رجبل أبمى لممسمميف ما أببلىـ ,
فخمَّى سبيمو ".
ً
اليقيف َّ
نحف نعمـ ًع ىمـ
أف سعدان
شؽ لو غبار ػ كمف جانب آخر ليس مف
كمسألة أكلى كميمة ػ فيذا يمقاتؿ ال يي ي
بعد فالركح
المصمحة كقكع العقاب ساعة الحرب كالمعركة لـ تضع أكزارىا ي
نظر إلى المصمحة العميا لمجيش المسمـ

نظر لممقاصد كالمآالت ك
المعنكية لمجند غاية في األىمية  ,كىذا لعمرم ه
المصالح كالمفاسد  ,فأيف نحف مف أمثاؿ ىذا السمؼ الصالح الكسطي المعتدؿ
الحكيـ ؟!
إذف مف ىذا األثر نفيـ أف القكاعد الشرعية تبيح لكلي األمر أف
يتصرؼ في المباح لما يراه مف المصمحة العامة ( )1كلذلؾ أقكؿ إذا كاف حفظ
العقؿ عمى المستكل الضركرم يتمثؿ في تحريـ كؿ م ً
ذى وب ضار بالع قؿ  ,فكؿ
ي
المسكرات ككؿ المخدرات ييعاقب عمييا قانكنان بسبب الحرمة كالضرر الذم
( )1د عبد السبلـ محمد الشريؼ العالـ نظرية السياسة الشرعية صػ . 178
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تكقعو فمف باب أكلى حفظنا لعقكلنا كفكرنا مما يكقع التخمؼ كالرجعية فينا

كالسحر كالشعكذة ك َّ
الدجؿ كاألفكار كاإلشاعات اليدامة .

ؿ

مف الكاجب إذف عمى األمـ الناضجة إخراج مجتمعاتيا مف الجو
كالغفمة كالتقميد لممناىج المنحرفة كاإلعبلـ اليابط ,كال يتحقؽ ذلؾ إالَّ بسمكؾ

يف كتجنب عثرات
سبيؿ العمـ كنيج طريؽ الفيـ كاالستفادة مف تجارب اآلخر ى
مف سبؽ.
ـضمـون المقاصد في مسألة الحفظ  :إذا كاف حفظ العقؿ
المطمب الثاني َ :م ُ
لمفرد البشرم عمى المستكل الضركرم ـ ف الضركريات الحتمية في كؿ و
كقت
و
كحيف في نظر كؿ سكم  ,بؿ كأرل أف يجتيد لضماف سبلمة عقمو مف كؿ

أقرت
المؤثرات كاألفكار المختمفة  ,فإننا في المقابؿ نجد الشرائع السماكية قد ٌ

يحػرمة كؿ المسكرات كالمخدرات  ,كالمعاقبة عمييا  ,كقد نص القانكف الميبي
عمى معاقبة كؿ مع اقر ألم مخدر أك يمسكر يمذىب لمعقؿ  ,فمف باب أكلى
و
يكمئذ حفظ العقؿ عمى المستكل المعنكم ػ كقد أطمؽ عمييا البعض الحاجيات

 ,كتككف

ال الضركريات ! ػ فتككف المعاقبة عمى كؿ ما ييغيب العقؿ كالفكر
كيعاقب كؿ مف
سيء إليو كالسحر كالشعكذة  ,بؿ ي
المعاقبة عمى كؿ ما يضره ي
كي ي

جؿ أك
كيعاقب كؿ مف ينشر ال َّػد ى
ييدخؿ المجتمعات في الجيؿ كالغفمة كالتخمؼ  ,ي
اإلشاعات كاألكاذيب أك ينشر األفكار َّ
اليدمة فيدخؿ األفراد في التشدد أك

اإلرىاب أك المقابؿ التميع أك االنحبلؿ ,كقد ييدخميـ ىذا الفكر الدخيؿ في بيع
حيث ال يشعركف .
األكطاف مف ي

أرل َّ
أف كاجب حفظ األفراد كالجماعات كالمجتمعات مف ىذه اآلفات ك
النكسات  ,ال يككف إالَّ بالكعي التربكم مف الصغر  ,كبالعمـ المتدرج المدركس
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في الكبر  ,كثقافة يتربى عميو النشا كيترعرع عميو الجي يؿ  ,كتيصقؿ ىذه الثقافة
سند ىذه الثقافة
بالنظر كالتفكر في العمكـ التجريبية كالنظرية كاإل نسانية  ,كتي ي

بالػتَّػم يع ًف في ما تبثو الكسائؿ اإلعبلمية مف ٍّ
و
كسميف  ,كتػنػقية كتصفية تمكـ
غث
ى
و
الدكائر كالقنكات اإلعبلمية الممنيجة عمى ِّ
كؿ ىابط كسقيـ .

كأما حفظ الماؿ فيتمثؿ في مشركعية التكسع في كسبو بالطرائؽ
القانكنية المشركعة كتى ىم ُّؿ يكوي بنفس الطير ً
ؽ  ,كمف أكجو الحفظ الحاجي لمماؿ
ػجم يد أمكالو ك
تحريـ اإلسراؼ كالتبذير ,كمشركعية الحجر عمى السفيو فتي َّ
ممتمكاتو كال يتصرؼ فييا إالَّ بالكلي  ,كقد أكرد البخارم في صحيحو عف

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ َّ ":
كره لكـ ثبلثان  :ؽيؿ كقاؿ ك
إف اهلل َّ

كثرة السؤاؿ كاضاعة الماؿ "

()1

 ,فمف كاف ديدنو سمب أمكاؿ الناس بالباطؿ

كباالحتكار أك برفع األسعار أك بالحرابة كقطع الطريؽ أك ينيب ممتمكات

كيحجر عمييـ
الدكلة أك بسرقة أمكاؿ كثركات الشعكب  ,فيكاء كأمثاليـ ييعاقبكف ي
بحؽ ؾ ٌؿ مكاطف في الدكلة  ,فتي ُّ
كتصادر أمكاليـ لكبير يجرميـ ِّ
رد تمؾ األمكاؿ

إلى يمستحقييا بالقانكف  ,كليذا كاف مف بعض حكمتو تعالى أف ىش ٌرع في
و
بعض في النفكس كاألبداف
الجنايات الكاقعة بيف الناس بعضيـ عمى

كاألعراض كاألمكاؿ  ,كالقتؿ كالجراح كالقذؼ كالسرقة  ,فأحكامو تعالى في ىذه

المخالفات زاجرة رادعة مع عدـ المجاكزة لما يستحقو الجاني مف الردع فمـ

 ,كال في

شرع في الكذب قطع المساف كال القتؿ كال في السرقة إعداـ النفس
يي َّ
الزنا الخصاء  ,كانما شرع ليـ في ذلؾ ما ىك مكجب أسمائو كصفاتو كحكمتو

كرحمتو كلطفو كاحسانو كعدلو  ,لتزكؿ النكائب كتنقطع األطماع عف التظالـ

( )1صحيح ركاه البخارم كتاب الزكاة باب قكلو تعالى  (:ال يسئمكف الناس إلحافان ) .
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كالعداكل كيقػتػنع كؿ إنساف بما آتػاه مالكو كخالقو فبل يطمع في استبلب غيره

حقو (. )1

المطمب الثالث  :السمطات الثالث وعمميا بضوابط المقاصد  :إف اجتيادات
مر العصكر كانت كال زالت ليا الدكر الكبير في الحياة
العمماء كالقضاة عمى ِّ
االجتماعية كالسياسية كالقانكنية  ,فيي التي ليا دكر كبير في تي ً
ػكجيو دفة الحكـ
ه
االجتيادات لو تأثير كبير في
في مجتمعاتنا الشرؽ أكسطية كما أف ىذه
األجيزة القضائية كاألجيزة التنفيذية كاألجيزة التشريعية .

كمعمكـ أف السمطة التنفيذية مف جية ػ كجياز أك كياف في الدكلة

ػ كالسمطة التشريعية كجياز مف جية أخرل  ,حمقتاف تتبلمساف بحيث تتصبلف
كتتقارباف في مراحؿ كتتباعداف كتتصادماف في مرحمة أخرل  ,كالجدير بالذكر

كيرشدكا
كيقاربكا ي
أف أغمب تمكـ المراحؿ يحاكؿ الطرفاف جيدىما بأف يسددكا ي

لمـ صمحة العامة لمكطف فمـ يخ يؿ األمر مف تصادـ كاحتكاؾ بيف الجيازيف كما
أسمفنا  ,كفي ىذا اإلطار يأتي دكر كتأثير أىمية المقاصد لدل األطراؼ
جميعيا  ,فالسمطة القضائية باستقبلليتيا عف المؤثرات السياسية تعمؿ

بالمقاصد العميا لمكطف  ,كالسمطة التنفيذية كمدل شفافيتيا كفضج عمميا كذلؾ

تعمؿ كفؽ المقاصد  ,كالسمطة التشريعية كأمانتيا في ِّ
سف القكانيف كالضكابط
ىي كذلؾ تعمؿ كفؽ المقاصد .

نحف نعمـ أننا أصبحنا نرل أطرافان مف ىذه األطراؼ الثبلثة تمعب

بالنيابة عف آخريف في رقعة الشطرنج أك أنيا مجرد العب ػ بيدؽ ػ غير مؤ ثر
تـ اختزاؿ أثرىا في
في القرار الناىض بالدكلة أك في رسـ سياساتيا العامة فقد َّ
()1إعبلـ المكقعيف ابف القيـ مجػ  2صػ . 114
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الجير بو عمى المؤل ,
رأم تبديو إف يسمح ليا ػ مجرد رأم ػ أك رأم ال ييباح ليا
ي
كمف ىنا تفقد تمكـ األجيزة الغاية منيا لفقدىا العمؿ بالمقاصد الشرعية ثـ
ِّ
كحب المصمحة اؿ شخصية كتغميبيا عمى المصمحة العامة أك
بغياب الكطنية

ربما حفاظان عمى مناصب فردية أك خكفان مف كيانات قزمية  .فالنب يذ كالقطيعة
ً
اف لمف ينظر
الجكر كاليك ي
لمف يضعي المقاصد الشرعية في أعمى يسمٌـ درجاتو  ,ك ي
عايف المآالت كال ييقيد نفسوي بالتراث  ,كفي المقابؿ القيربى
إلى فقو األكلكيات ي
كي ي
كالمناصب لمف باع شعبو كاستباح كطنو .
إننا بحاجة ماسة إلى

تضافر جيكد األ ٍكفاء كالشرفاء مف النخب

كالساسة كالعقبلء كتصحيح الفكر أإلقصائي الذم يعمؿ عمى تيميش اآلخر .
إننا بحاجة إلى استعماؿ سائر العمكـ اإلنسانية كالتطبيقية كرصد الخبرات

الكطنية كاالستعانة بالتجارب األجنبية لمنيكض بدكلة الفتية .
إف تبسيط المقاصد كاختزاؿ

االجتيادات بشخص أك و
رمز أك دائرة

ً
األرحب ك
ضيقة غير حيادية أك غير متخصصة  ,كمف دكف النظر إلى األفؽ

ً
بد أف تظير فينا المؤثرات السمبية الخطيرة ك
إلى الكفاءة
األقدر فإننا كال ٌ
كنتباعد
نغرؽ في الجزئيات
االفحرافات المنيجية العميقة  ,كىذا لعمرم يجعمنا
ي
ي
عف الكميات  ,فيتكاثر عندنا المتعالميف

الم ٍقػصيف لمغير .
ي

المتشبثيف بالتقميد أك المتشدديف

االرتباط بيف

إف مف جممة السمبيات التكاكؿ كعدـ التككؿ كتجاىؿ
األسباب كالمسببات مما ييػسبب لنا في نًتاج يخمط بيف ما ىك ثابت كما

ىك

متغير  ,فينشغؿ الناس بالشعارات كالييػتافات كينسكف أك يتناسكف المضاميف ك
كيػفصؿ
يستعجمكف النتائج كيضطربكف بيف اليأس كالطمع كاإلحباط كالغركر  ,ي
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بيف العمـ كالعمؿ كالفكر كالنظر كيتكىـ أف التعارض أصيؿ بيف العقؿ كالنقؿ ,

ف يػيحصر االجتياد كينكمش القياس كاالستحساف لحساب أصحاب الظاىرية
الجدد الذيف ييػعممكف النصكص عمى ظاىرىا كدكف النظر إلى عمميا كأسبابيا .
ي
قاؿ ابف القيـ  " :كال يتمكف المفتي كال الحاكـ مف الفتكل كالحكـ بحؽ إال
بنكعيف مف الفيـ  :أحدىما فيـ الكاقع كالفقو فيو كاستنباط عمـ حقيقة ما كقع

 ,كالثاني فيـ الكاجب في

بالقرائف كاألمارات كالعبلمات حتى ييحيط بو عممان
الكاقع  ,كىك فيـ حكـ اهلل الذم حكـ بو في كتابو أك عمى لساف رسكلو في ىذا
ػمف بذؿ جيده كستفرغ كسعو في ذلؾ
الكاقع ثـ ييطبؽ إحداىما عمى اآلخر  ,فى ٍ
لـ يعدـ أجريف أك أج انر  ,فالعالـ مف يتكصؿ بمعرفة الكاقع كالتػفقو فيو إلى
معرفة حكـ اهلل كرسكلو" (. ) 1

المبحث الرابع :أىـمية المقاصد في واقعنا المعاش:
و
مجتمعات ,
لممقاصد الشرعية أه مية كبيرة في مسار حياتنا اليكمية أفرادان كنا أك
فيي التي ترسـ الخط الفاصؿ بيف األىـ كاألكثر أىمية (األكلكيات) كترسـ لنا

الغايات مف تمكـ اإلنجازات كتمكـ األعماؿ ميما صغرت أك كانت ضخمة
النتاج كاألثر فيبقى اإلنجاز تاركان بصمتوي عمى األجياؿ .

( )1إعبلـ المكقعيف ابف القيـ مجػ  1صػ . 87
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المطمب األول :األىمية واألولويات الشرعية  :كنكجزىا كاآلتي :
أوالً المناعة الطبيعية :

مف يعرؼ المقصد ًمف كراء كؿ و
بد لو مف اكتساب رؤية
عمؿ ال ٌ
صائبة كفكر
و
ناضج يمجمو عف االنجراؼ كراء التيارات المتشددة اؿمتطرفة ػ أيان

كانت مشاربيا سياسية أك دينية أك عنصرية ػ التي تيكم بالطاقات البشرية إلى
و
شيء كاف  .المقاصد تػنػقذ صاحبيا مف األفكار المستكردة
القاع فتدمر كؿ
الدخيمة التي تستتر كراء دعايات كشعارات كا و
خادع ب ار و
ؽ ظاىرهي فيو
عبلـ
و
ي
الرحمة كباطنوي مف قبمو العذاب.
ثانياً :النجاة من االضطراب الفكري :
بالمقاصد يتبيف لنا ػ بكضكح كجبلء كدكف تشتت فكرم ػ الغرض مف
مصالح الطاعات كالمعامبلت كسائر التصرفات التي يسعى العباد في

تحصيميا

()1

 ,كما تتكضح بالمقاصد تمكـ المخالفات كاليفكات التي تتجاسرىا

األنفس فتسعى بعد فيميا لممقا صد إلى االبتعاد عف المخالفات كتجنبيا فػتهػقدـ
بعض المصالح عمى بعض أك تؤخر األكثر مفاسد عف األقؿ كىكذا .
ثالثاً  :التمكن من فيم األولويات:
المدرؾ لمعانييا ممكةن تجعمو يتبصر
إف فيـ حقيقة المقاصد ي
تكلد عند ي
األكلكيات  ,فيقدـ الضركريات ثـ الحاجات ث ـ التحسينات كأخي انر ينظر

كيصدر المصمحة العامة
لمكماليات  ,كلذلؾ تجده يؤمـ األصؿ عمى التابع ي
عمى المصمحة الخاصة  ,فيحذر الناس مف الضرر األكبر خط انر قبؿ تحذيرىـ
()1العز بف عبد السبلـ قكاعد األحكاـ جػ  1صػ . 9
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مف الضرر األقؿ خطكرة  ,كما تجدهي يخاطب الناس عمى قدر عقكليـ كعمى
جادة فيميـ .
رابعاً :التقميل من ِشقة الخالف :
فيـ المقاصد كسيمة تؤدم كالبد إلى التقميؿ مف االختبلفات  ,كما تعمؿ
 ,فػتيػضيؽ شػقة النزاع
كال ريب عمى الػتػقػريب بيف كجيات متباعدة النظر
الم ًمـ بمقاصد الشريعة
كالخػػبلؼ بيف المشارب المتباينة  ,كتجعؿ مف المجتيد ي
ً
المستكعب لمنكازؿ ػ كقد حباه الح ُّ
بممكة رحابة الصدر كسعة األفؽ كاحتكاء
ؽ
الجيَّػاؿ فتيػرشد السارم منيـ إلى
الرؤل المتنكعة ػ نبراسان ينير ظممات عتمة ي
ي
أنكار اليداية كركح الرسالة .

خامساً :االنفتاح عمى الجديد الصالح :
عندما ندرؾ مغزل المقاصد نستكعب كال ريب النصكص الدينية كاؿ قانكنية

و
و
كمصر بما ىي عميو حقيقة
عصر
كنتمكف مف فيـ الحكادث كالنكازؿ في كؿ

المشرع مف تمقؼ الحياة بكؿ تقمباتيا كتشعبيا كنخريج
كمعنى  ,كبيذا يتمكف ي
بمجتمعاتنا مف الجمكد كالتقميد األعمى إلى سعة االجتياد كرحابة اإلبداع ,

فنقدر بعكف اهلل عمى معالجة كؿ نازلة جديدة ككؿ حادثة عظيمة .
سادساً  :ترسيخ اإليمان في القموب :

إف في معرفة المقاصد كعمؿ األحكاـ زيادة لنا في اإليماف كمرسخة لمعقيدة
اإلسبلمية فتتككف القناعة الثابتة بعظمة ىذه الشريعة في دىف كؿ مسمـ مكحد

مما تجعمو يممتزمان بأحكاـ شريعتو كيحذ ير مف المخالفة دكف استعاضة أك و
تدمر,
فيفخر بدينو كرسكلو كأمتو.
ي
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سابعاً :نفقو الواقع وُنحقق المناط :
ستطيع المقاصدم أف يينزؿ األحكاـ عمى الظركؼ المكانية كالزمانية
بفيمو لمنص كادراكو لمكاقع المعاش زمانان كمكانان مع قدرتو عمى فيمو لنكعية

المؾلؼ
ي

()1

و
و
لمصر كالعادات المختمفة مف
مصر
كالمامو باألعراؼ المتبدلة مف

عصر لعصر كالتقاليد المتنكعة مف مجتمع لمجتمع

 ,فعندىا ال ييصاب

القاضي كالعالـ الجميؿ بالخسراف كالخيبة في اجتياده فػيطمئف قمبو كتيدأ

فيعـ العدؿ ك الرخاء كاألمف ك
جكارحو فيتحقػؽ التكازف كاالعتداؿ في األحكػاـ ي
األماف .
المطمب الثاني :ضوابط معرفة المصمحة الشرعية والقانونية :الضابط مؤشر
أساسي ألم عمؿ كلكؿ عامؿ ,كبو ييصاف المفكر أك المشرع مف االنحرافات
كالضبلالت كاتباع المغريات كالشبيات كالشيكات ,كسنمتمس ىاىنا ما تناثر
نظمو كصعب جمعو كىي كاآلتي:

 1ػ النظر إلى المصمحة كالمفسدة بميزاف الشرع كالقانكف ال باألىكاء
كالرغبات كالظنكف  ,ألف الناس لك ترككا ألىكائيـ لما استطاعكا

الكصكؿ إلى المصمحة كال استطاعكا الحصكؿ عمييا

 ,فأكثر الناس

يسعكف إلى مصالح شخصية أك مصالح فئكية جيكية ضيقة كقد

تخفى عمييـ كثي اىر مف الـ صالح المعتبرة فاإلنساف بطبيعتو غير كامؿ ,

مدبر و
فكـ مف ً
أمر ال يتـ لو عمى كمالو أصبلن كال يجني منو ثمرةن كال

مشاىد بيف العقبلء فميذا بعث اهلل النبييف
ييحصؿ منو أج انر كىذا معمكـ
ه
الرس ىؿ لمناس أجمعيف
كأرسؿ ي

( )1الخادمي .االجتياد المقاصدم جػ  2صػ . 58
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شرعي القكانيف ليمتزـ بىا كؿ مف يقتف الببلد كاف
الم ِّ
مبشريف كمنذريف  ,ككضع ي
كاف عابر سبيؿ.
 2ػ ال يمكف أف يتعارض النص مع المصمحة الحقيقة كلكنو قد
كبناء عمى ذلؾ فإف أم مصمحة إذا
يتعارض مع المصمحة المكىكمة,
ن
عارضت دليبلن شرعيان فإف ىذه المصمحة ممغاة كال اعتبار ليا ,كالربا

أبيف مثاؿ لذلؾ.
ي

 3ػ البد أف نعمـ أفق ال تبلزـ بيف المصمحة الشرعية كالمذات كالرغبات
البشرية المتنكعة  ,فقد تكجد إحداىما كال تتكافر األخرل كىذا بخبلؼ

القكانيف البشرية الكضعية  ,كدليؿ ذلؾ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ " :

داء إال أنزؿ لو شفاء
تداككا ياعباد اهلل فما أنزؿ اهلل ن
التداكم كإف كانت النفس تكرىوي .

"

()1

فشرع اهلل

و
جانب آخر فػنػتكىـ
 4ػ قد يختمط الصالح بالطالح كيغمب جانب عمى
المصمحة كلكنيا في الحقيقة مصمحة يممغاةه كليست مصمحة يمعتبرة
كالدليؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى  ( :كمف أض ٌؿ ممف اتبع ىكاه بغير يىدل

مف اهلل )

سكرة القصص اآلية 50

كقكلو تعالى ( :ام داككد إنا جعمناؾ خميفة

فيضمؾ عف سبيؿ
في األرض فاحكـ بيف الناس
ٌ
بالحؽ كال تػتبع اليكل ي
اهلل) سكرة ص اآلية  , 25إذف معيار المصمحة كمعيار المفسدة في الشريعة
ليس الضابط فيو الدنيا فقط بؿ يشمؿ النظر إلى المصالح كالمفاسد

في الدنيا كاآلخرة  ,كليذا شرعت الحدكد كالعقكبات ككضعت التعزيزات
في كؿ الشرائع كالقكانيف الكضعية حتى يرتدع البشر عف الخرقات
( )1صحيح ركاه اإلماـ البخارم في فتح البارم كتاب الطب باب ما أنزؿ اهلل مف داء رقـ ()5354
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كالتجاكزات كاالعتداءات ,فػتيػمجـ الشيكات كتنحصر الشبيات كيعتد يؿ
الشخص بالقانكف كتتأدب المجتمعات كتيصق يؿ النخب  ,كمف ثمرات

األمكر كاألحكاؿ كاستؽامت العباد كأمف
تمكـ الركادع كالزكاجر تحسف
ي
الببلد.
 5ػ إف الكسيمة قد تككف لمكصؿ إلى المفسدة كقد تككف الكسيمة

المعتبرة كالمشي في قضاء حكائج الناس فيذه
مكصمة إلى المصمحة ي
كمثيبلتيا كسائؿ لمطاعات فتأخذ حكـ المقصكد منيا فتككف مف

المندكبات  ,كأما السفر لممعصية كارتكاب المكبقات فيذا السفر

في

ذاتو يمحرـ لككنو كسيمة مكصمة إلى الحراـ  ,كليذا فالمسافر لممعصية
يككف آثمان في سفره ىذا مف يكـ خركجو ألف الكسائؿ ليا حكـ

المقاصد.

 6ػ الذريعة المؤدية إلى السكء كلك مف باب

االحتماؿ النسبي ييسد

طريقيا ػ مف باب ِّ
سد الذرائع ػ فمجالسة رفقاء السكء ذريعة لمغ

يبة

كالنميمة كالمفسدة العامة فتككف المجالسة معصية لككنيا سبب يؤدم

إلى الكقكع في المعصية كالخطأ  .كليذا كمو فمف األىمية بمكاف أف
تنظر المجاف العممية كالقانكنية كالقضائية المجتيدة في التشريعات

المزمع إقرارىا ك ٌؿ حسب تخصصو إلى المصمحة ظاى انر كباطنان  ,كىؿ
ي
يترتب عمى مثؿ ىذه الق اررات كاإلجراءات كمثؿ ىذه التشريعات مفسدة
كلك بعيدة اآلجاؿ فتككف ممنكعة سدان لمذرائع .لعمنا نبيف بالمثاؿ فإف

العميد كالكزير كاألميف
المقاؿ يستمزـ استحضار الشاىد  ,فالقاضي ك ي
عمى المؤسسة كغيرىـ مف أمثاليـ كنظرائيـ  ,ىؤالء جميعان ممنكعكف
مف قبكؿ اليدية مف العامة عمكمان أك الخاصة ممف ييرتاب في ىديتيـ
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كلـ ً
تجر العادة بمياداتيـ  ,كالسبب في عدـ قبكؿ اليدية خشية أف
يميمكا ليـ كينحازكا إلييـ في و
أمر مف أمكر السياسة أك الحكـ أك

فيظمـ الغير .
القضاء عمى حساب
ٌ
الحؽ كالعدؿ ي
 7ػ ضابط ميـ كىك ككف المصمح ة المتعمقة بذات العمؿ يمقدمة عمى
المتعمقة بزماف العمؿ كمكانو  ,كمف ىذه القاعدة استنبط
المصمحة ي

العمماء كأصحاب الفكر أنو كؿ ما ييكقع الشخص في الحرج كالمشقة
كيشغمو عف أداء عممو المنكط بو ككاجبو المكمؼ بو أك ييشغمو عف
ي
ذىب عنو اإلتقاف
أداء عبادتو الكاجبة عميو بالصكرة الصحيحة  ,أكقد تي ي
أك الخشكع فييا فإنو يجكز لو لمصمحة عميا مطمكبة أف يؤدم عممو

بالطريقة األفضؿ كاألنسب التي يراىا بما يتكافؽ مع ما تىسمح بو
األعراؼ كالقكانيف كالتشريعات  ,كلكي ينزيؿ المبس الممكف نأتي بأمثمة

المراد  :ػ
تكضح ي

أ ػ تحصيؿ الصؼ األكؿ

لمرجاؿ في الصبلة مصمحة مطمكبة

تفكيت الخشكع بسبب
شرعان ,لكف إذا ترتب عمى تحصيؿ الصؼ األكؿ
ي
الزحاـ فيككف آنذاؾ التأخير ىك األفضؿ كذلؾ بسبب تعارض مصمحة
يمتعمقة بالمكاف مع مصمحة متعمقة بالعمؿ ذاتو.
ب ػ أداء العمرة في غير شير رمضاف تككف أفضؿ مف أدائيا في
الشير الفضيؿ بشرط أف يتعذر في شير رمضاف الفضيؿ الخشكع

كالقياـ الصحيح كلكازـ الشير الفضيؿ  ,فإذا تعذر ذلؾ كانت العمرة

في غير رمضاف مف باب أكلى ألف المصمحة المتعمقة بذات العمؿ

أكلى مف المصمحة المتعمقة بذات الزماف .
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جػ ػ األفضؿ أف م طكؼ الطائؼ بالكعبة المكرمة قريبان منيا ما لـ

يكف ىنالؾ زحاـ يؤذم الناس  ,فإف كاف الزحاـ مؤذم صار الطكاؼ
مف بعيد ىك األفضؿ  ,ففيـ يارعاؾ اهلل .
 8ػ تقديـ المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة  ,كلذلؾ فإف إيقاع

العقكبة عمى مف يحتكر البضائع في مخازنو كيمنع الناس منيا بقصد

بيعيا عند ارتفاع أسعارىا أك بغرض تسريب بضاعة أقؿ منيا سع انر ,

حتكر ظالمان لمجتمعو سالبان لحؽ
الم ي
ففي ىذه الحالة كمثيبلتيا يككف ي
و
نص القانكف الميبي عمى يجرـ
غيره معتد عمى اقتصاد بمده  ,كقد ٌ

االحتكار تقديمان لممصمحة العامة لممكاطنيف عمى المصمحة الض يقة
الفئكية القميمة كىـ التجار  ,قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  " :ال
يحتكر إال خاطئ"

()1

.

المراجع:
المعرؼ بيركت لمطباعة كالنشر طبعة صبيح مصر
ة
 1ػ إبراىيـ بف مكسى المخمي (المكافقات) دار
كالطبعة الخامسة لسنة 2001ـ .
 2ػ د  .أحمد الريسكني (مدخؿ إلى مقاصد الشريعة) دار الكممة لمنشر كالتكزيع بالقاىرة الطبعة
األكلى  2010ـ .
 3ػ أحمد بف حجر العسقبلني (فتح البارم بشرح كتاب صحيح البخارم ) دار البياف الحديثة كمكتبة
الصفا الطبعة األكلى لسنة 2003ـ الدار البيضاء بالمممكة المغربية .

( )1ركاه اإلماـ مسمـ في صحيح مسمـ شرح النككم في المساقاة رقـ ( )1605كركاه اإلماـ الترمذم
في سننو كتاب البيكع رقـ ( )3447كصححو األلباني في صحيح ابف ماجة رقـ ()2154
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 4ػ العز بف عبد السبلـ السممي (قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ) دار الشركؽ لمطباعة بالقاىرة
لسنة 1968ـ.
 5ػ محمد الطاىر بف عاشكر

(مقاصد الشريعة اإلسبلمية ) دار النفائس لمنشر كالتكزيع األردف

الطبعة الثانية  2001ـ .
 6ػ محمد بف أبي بكر المشيكر بابف القيـ الجكية

(إعبلـ المكقعيف عف ر العالميف ) دار الجبؿ

لبناف.
 7ػ د  .محمد سعيد بف أحمد بف مسعكد اليكبي

(مقاصد الشريعة اإلسبلمية ) كعبلقتيا باألدلة

الشرعية دار اليجرة لمنشر كالتكزيع الطبعة األكلى لسنة 1998ـ .
 8ػ نكر الديف بف مختار الخادمي

(االجتياد المقاصدم حجتو ضكابطو مجاالتو ) الناشر رئاسة

المحاكـ الشرعية كالشؤكف الدينية بالدكلة القطرية لسنة 1998ـ .
 9ػ يحيى بف شرؼ النككم (صحيح مسمـ بشرح النككم ) دار الفكر لمطباعة كالنشر الطبعة الجديدة
لسنة

2000ـ بيركت لبناف .

 10ػ د .يكسؼ القرضاكم (دراسة في فقو مقاصد الشريعة ) دار الشركؽ لمطباعة كالنشر ا لطبعة
الثالثة لسنة 2008ـ .
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الرعاية االجتماعية لألطفال األيتام في المجتمع الميبي
(العوامل ,واألساليب االجتماعية)
أ .نومة حمد محمد األسود

محاضر مساعد في عمـ اجتماع التنمية-كمية اآلداب-جامعة سرت

المقدمة

تعتبر مسألة رعاية كتربية الطفؿ بعيدان عف أسرتو مف ا لمسائؿ التي

شغمت اىتماـ المربييف كالمفكريف كالباحثيف  ,أكالن ألنيا مسألة تخص اإلنساف

في طفكلتو  ,كثانيان ألنيا ترتبط بمجاؿ حياتي ميـ ال يقتصر عمى مرحمة

الطفكلة كحدىا  ,بؿ يمتد ليشمؿ حياة ىذا اإلنساف حيث بعد أف يجتاز ىذه
المرحمة  ,كثالثان ألف مجاؿ الدراسة فييا

لـ يحسـ بعد حيث تتشعب اآلراء

كتختمؼ نتائج الدراسات العتبارات بعضيا جغرافي مكاني

 ,كبعضيا ثقافي

اجتماعي ,كبعضيا األخر اقتصادم.

حيث أف المجتمع الميبي فقد بدأ االىتماـ بالرعاية االجتماعية خبلؿ

الفترة (  1960 – 1952ـ) ,كلكف اقتصرت الرعاية عمى بعض اإلعاقات
اؿعينية كالمادية لمفقراء كاليتامى ال تكاد تفي باحتياجاتيـ الضركرية نظ انر ألف
تغمب عميو طبيعة البداكة كقمة المكارد

 ,كلكف بعد اكتشاؼ النفط في بداية

الخمسينات صار االقتصاد يحقؽ معدالت نمك حقيقية

االجتماعي كاالقتصادم في أكؿ الستينات كتـ تنفيذ أكؿ

 ) 1968 – 1963كبمغ إجمالي مخططاتيا في ذلؾ الكقت

 ,كبدأ التخطيط

خطة خمسيو (
( )603مميكف

جنيو كذلؾ مف أجؿ تكفير سبؿ المعيشة الكريمة ألفراد المجتمع األمر الذم

مكف مف تفشي األمية كالجيؿ كالمرض كالتخمؼ بشتى صكره في ذلؾ المجتمع
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الذم كاف يتصؼ بالبدائية كعدـ تكفر الرعاية االجتـ اعية مف صحة كتعميـ

كاسكاف كمكاصبلت كاتصاالت كغيرىا(.)1

كليذا فإف الدراسة تيدؼ لمعرفة األساليب االجتماعية لرعاية الطفؿ

المحركـ مف السند العائمي ,ككذلؾ اإلحصائيات كالتقارير الصادرة عف الجيات
المختصة بالضماف االجتماعي.
مشكمة البحث

يعتبر مفيكـ الرعاية االجتـ اعية كنسؽ عاـ مف البرامج كالخدمات

االجتماعية  ,كتعمؿ األنساؽ الفرعية في نظاـ الرعاية االجتماعية كمداخؿ
تكميمية شمكلية تسعى إلى مقابمة االحتياجات التنمكية لؤلفراد أك تكفير

الخدمات لكافة أفراد المجتمع أم الحقكؽ االجتماعية لممكاطنيف كالمكاطنات
باعتبارىا الفكا ئد كالمنافع االجتماعية كتتضمف التسييبلت كاإلمكانيات إلشباع

الحاجات اإلنسانية .

مما الشؾ أف المجتمع الميبي يعتبر مف إحدل المجتمعات التي اىتمت

ببرامج الرعاية االجتماعية ,كأصدرت ليبيا كثير مف التشريعات الحديثة كأنشأت

كثير مف المؤسسات كالمراكز الخاصة برعاية اؿيتامى كبذلت كثير مف الجيكد
لمرفع مف مستكل تمؾ الفئة لتمكينيا مف االندماج في المجتمع لتدبير شئكنيـ

بأنفسيـ كليساىمكا في عمميات التنمية كاإلنتاج عمى قدـ المساكاة مع باقي أفراد

المجتمع .

كمف ثـ تشير اإلحصائيات المتكفرة بصندكؽ التضامف االجتماعي

بمدينة سرت ,بمغ عدد األيتاـ عاـ  2012ـ ( )203يتيـ ,أما في عاـ 2013

( )1رمضاف مكلكد ذ الكيش  ,تطكر الرعاية االجتماعية لممعاقيف في ليبيا
بنغازم ,ليبيا ,2006 ,ص ص . 84 – 82

 ,دار الكتب الكطنية ,
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فقد بمغ عددىـ ( )194يتيـ ,كما تشير إحصائيات التضامف االجتماعي إلى

أف عدد األرامؿ بمدينة سرت لعاـ  2012ـ بمغ ( )1240أرممة  ,كفى عاـ

 2013ـ بمغ عدد األرامؿ ( )1179أرممة عمما بأف بعض األرامؿ يتامى

عمما بأف تـ حرؽ بعض اإلحصائيات بصندكؽ التضامف االجتماعي بمدينة

,

سرت لعاـ  2011ـ أما بالنسبة لصندكؽ الضماف االجتماعي المختص بباقي
البيانات اإلحصائية بمدينة سرت لـ يكافيني باإلحصائيات المتكفرة لدييـ)1(.

كمف ىذا المنطؽ تحددت مشكمة الدراسة الحالية في معرفة أىـ األسا

ليب

المناسبة لرعاية األطفاؿ األيتاـ في المجتمع الميبي.

أىمية البحث

تكمن أىمية البحث في األتي :

-1تتمثؿ في معرفة التطكر التاريخي لرعاية األطفاؿ المحركميف مف السند
العائمي في ليبيا ,ككذلؾ العكامؿ المؤدية إلي حرماف الطفؿ مف السند العائمي.

-2تكمف في معرفة اؿ برامج التنمكية التي تقدميا الجيات المختصة لرعاية
األطفاؿ المحركميف مف السند العائمي.

-3كذلؾ تكمف أىميتيا في رصد اإلحصائيات كالتقارير الصادرة مف الجيات
المختصة في الشئكف االجتماعية كالضماف االجتماعي فيما يخص بعدد

األطفاؿ اليتامى بالمجتمع الميبي.

أىداف البحث

تيدؼ البحث إلى مجمكعة مف األىداؼ كىي كاألتي-:

.1التعرؼ عمى األساليب المتبعة بمراكز الرعاية االجتماعية بميبيا لرعاية
األطفاؿ اليتامى كخاصة المحركميف مف السند العائمي.
إحصائي بعدد األطفاؿ األيتاـ بمدينة سرت.)2013-21012( ,
ة
( )1صندكؽ التضامف االجتماعي,
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.2التعرؼ عمى العكامؿ كالمتغيرات التي أدت إلى حرماف األطفاؿ مف الرعاية

الطبيعية في أسرىـ .
تساؤالت البحث

حاكؿ البحث اإلجابة عف التساؤالت اآلتية:

 .1ما األساليب االجتماعية المتبعة بمراكز الرعاية االجتماعية بميبيا لرعاية
األطفاؿ األيتاـ كخاصة فاقدم السند العائمي؟

 .2ما العكامؿ التي أدت إلى حرماف األطفاؿ مف العيش في أسرة طبيعية؟
 .3ما دكر األسرة الميبية في رعاية الطفؿ الميبي؟
مفاىيم الدراسة

مفيوم الرعاية االجتماعية:
تعرؼ الرعاية االجتماعية بأنيا عبارة عف

((نسؽ مف الخدمات

االجتماعية كالبرامج كالمؤسسات التي تيدؼ إلى مساعدة األفراد كالجماعات
كالمجتمعات لمكصكؿ إلى مستكل مبلئـ مف الحياة الكريمة كتيدؼ

إلى قياـ

كتمكيف عبلقات اجتماعية جيدة كسكية بيف األفراد بما يتفؽ كحاجات المجتمع

لمكصكؿ إلى أكبر قدر مف الراحة لؤلفراد كالجماعات سعيان لمكصكؿ إلى رفاىية

المجتمع  ,كتحسيف دخؿ الفرد كتقديـ خدمات الصحة كالتعميـ كالسكف كتكفير
األماف االجتماعي كحماية المجتمع مف الظكاىر السمبية)) (. )1

مفيوم الطفولة:

تعرؼ الطفكلة بأنيا عبارة عف ((مجمكعة الجيكد المينية التي تقدـ

لؤلطفاؿ في أسرىـ أك مؤسسات رعاية األطفاؿ بقصد تحقيؽ النمك السكم أك

( )1رمضاف مكلكد الكيش  ,تطكر الرعاية االجتماعية لممعاقيف في ليبيا  ,دار الكتب الكطنية  ,بنغازم
ليبيا ,ص .25
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تصحيح أخطاء التنشئة االجتماعية مف خبلؿ برامج تعد لذلؾ اليدؼ يشرؼ

عمييا أخصائي اجتماعي

))()1

مفيوم الحرمان لغوياً:

يعني المنع أك عدـ الحصكؿ عمى رزؽ أك خدمة  ,أك ىك خسراف حؽ

أك ممؾ أك حاسة (.)3

مفيوم الطفل المحروم
يعرؼ بأنو :كؿ طفؿ ال يمكنو العيش في أسرتو الطبيعية ,كيتـ رعايتو

في المؤسسة ()2
مفيوم األسرة

تعرؼ األسرة بأنيا  :عبلقة ارتباطيو تؽكـ عمى الزكاج بيف زكجيف
بطريقة شرعية أك زكجيف كأبناء يقيمكف معان في مسكف مستقؿ ,كيقكمكف بتكزيع
. 3

أدكارىـ االجتماعية الخاصة بيـ ( )
مفيوم الضمان االجتماعي

يعرؼ بأنو ىك ضماف الدخؿ أم مجمكعة لمتدابير التي تتخذىا الدكلة

لتضمف لمبعض أك لمجميع ليككف مطابقان لمتأـ يف االجتماعي أك بمعنى أكسع
ليشمؿ ضماف الدخؿ كالخدمات الصحية كالخدمات الخيرية التي تقدـ حاالت

الككارث كالحكادث (.)4
( )1سامية محمد فيمي كآخركف  ,الرعاية االجتماعية  ,أساسيات كنماذج معاصرة  ,دار المعرفة
الجامعية ,اإلسكندرية  ,مصر  , 2004 ,ص .222

( )2معجـ مصطمحات التنمية االجتماعية كالعمكـ المتصمة بيا,القاىرة,مصر.1983,

()3نكمة حمد األسكد ,اآلثار اإليجابية كالسمبية لعممية التحديث عمى ثقافة المجتمع الميبي ,دار ابف
خمدكف ,القاىرة ,مصر ,2013 ,ص.50

()4عبد المحي محمكد صالح ,الرعاية االجتماعية ( تطكرىا – قضاياىا) ,دار المعرفة الجامعية,

اإلسكندرية ,مصر ,2003 ,ص .321
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مفيوم المجتمع:يعرؼ بأنو مجمكعة مف الناس تقيـ في منطقة محددة  ,كالذيف
لدييـ شعكر باالنتماء لبعضيـ البعض ,كالذيف مف خبلؿ عبلقاتيـ مع المنطقة
. 1

رككف كيقكمكف بأكجو نشاط لتحقيؽ اىتماماتيـ ( )
يشت

النظرية االجتماعية المفسرة لمبحث(النظرية الماركسية)
لقد أكدت أراء " ماركس " في نظريتو عف تطكر المجتمع اإلنساني في
مراحؿ مف العبكدية إلى اإلقطاع إلى الرأسمالية ثـ إلى الشيكعية مع تأكيده

عمى حتمية الصراع الطبؽ

م كحتمية دكتاتكرية البركليتاريا حيث يرجع

األيديكلكجية إلى تاريخ البشر فيي إما أف تعكد إلى فيـ ىذا التاريخ أك إلى

تجريده  ,كلقد عنى " ماركس " ( )1883–1818بالتأكيد عمى حتمية قياـ

مجتمع المستقبؿ الذم تصبح فيو أدكات اإلنتاج ممكان لمجميع  ,كاف السبيؿ إلى

ذلؾ ىك ثكرة الطبقة العاممة حتى يمكف الكصكؿ إلى المجتمع الذم تتقدـ فيو

الطبقات كتتبلشى الممكية الخاصة لكسائؿ اإلنتاج حيث تقكـ فمسفة "ماركس "

عمى نظرية المادية التاريخية  ,نظرية فائض القيمة ,

كالصراع الطبقي  .كما هيعرؼ " ماركس " األيديكلكجية بأنيا نظاـ
لممفاىيـ االج تماعية السياسية االقتصادية القانكنية التربكية األخبلقية الفنية
الفمسفية التي تعبر عف مصالح طبقة معينة كتتضمف معايير سمككية كتقكيمات

مناسبة.

حيث تقكـ تمؾ األيديكلكجية عمى المركزية

 ,كأف دكر الدكلة ىك

األساس في تكفير خدمات الرعاية االجتماعية مع انكماش دكر اؿ مكاطنيف ,
كأف أساس الرعاية االجتماعية تكضح كتنفذ بكاسطة الدكلة كال يسمح

لممستكيات غير المركزية تمؾ السياسات أك تعديميا

 ,فميس ىناؾ فرصة

()1معف خميؿ العمر ,مناىج البحث في عمـ االجتماع ,دار الشركؽ,عماف,األردف,1997,ص.159
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لممكاطنيف أك الحؽ في اتخاذ ق اررات بشأف أمكر اجتماعية مؤثرة خارج نطاؽ

سياسة الرعاية االجتماعية الرسمية  ,كتستيدؼ تمؾ األمديكلكجية تأميف حقكؽ
الطبقة العاممة تنفيذان لمسؤكلية  ,الدكلة لتكفير أفضؿ معيشة محمية لممحتاجيف
ليعكدكا مرة أخرل قادريف عمى سكؽ العمؿ كاإلنتاج في إطار مف التعاكف

كترفض الطبقية كالممكية كالتمييز العنصرم أك الديني أك الجنسي  ,فبل مجاؿ

لسيطرة أكىاـ عقائدية أك دمنية فالحياة المادية ىي الحقيقة التي يجب أف يمتؼ

حكليا المجتمع(.)1

يرفض المنظكر الماركسي المفيكـ الغربي لمرعاية االجتماعية بؿ ينظر

إلييا باعتبارىا تنظيـ حككمي لتأميف حقكؽ الطبقة العاممة إلى مستحقييا
كتنفيذان لمسؤكلية الدكلة لتكفير أفضؿ معيشة ممكنة لممحتاج

أخرل قادريف إلى سكؽ العمؿ كاإلنتاج

,

يف ليعكدكا مرة

.كلقد تحدد مكقؼ األيديكلكجية

الماركسية مف الرعاية االجتماعية في اتجاىيف رئيسيف:

االتجاه األول  :مسؤكلية الدكلة في المجتمع مف تقديـ كافة أنكاع الرعاية
االجتماعية بالمجاف كحؽ ليـ كىك ما أكدت عميو تمؾ األيديكؿكجية .

االتجاه الثاني  :تفسير الماركسية لنظاـ الرعاية االجتماعية في المجتمع
الرأسمالي  ,فقد الحظت الماركسية أف الدكؿ الرأسمالية الصناعية شرعت في
تقديـ خدمات رعاية اجتماعية لمكاطنييا كفسرت الماركسية ذلؾ بأف الرعاية

االجتماعية في الدكؿ الرأسمالية ما ىي إال آؿ

ية لتأخير تحكيؿ المجتمع

الرأسمالي إلى المجتمع الشيكعي  ,كمف ثـ فإف الرعاية االجتماعية الرأسمالية
ليست سكل ضرب مف الضبط االجتماعي  ,إذ تحاكؿ الطبقات الحاكمة في

( )1سمير نعيـ أحمد  ,النظرية في عمـ االجتماع  ,دار الكتب المصرية  ,القاىرة ,مصر ,ب ت  ,ص
ص.156-155
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المجتمع الرأسمالي تكفير قدر مف الرعاية االجتماعية لممكاطنيف لتعطيؿ

الصراع الطبقي الستم اررية النظاـ الحالي السائد كلذلؾ كفرت الدكلة السكفيتية
في إطار اإليديكلكجية الماركسية لمكاطنييا التعميـ كالعبلج المجاني

كأكجو رعػػاية األم ػ ػػكمػػة كالطفػػكلة كالش ػػباب كف ػػرص في العام ػ ػػمة الكاممة كذلؾ
انطػبلقان مف نػ ػ ػفػ ػػي الماركسية كجكد رعاية اجتماعية حقيؽية خارج نظاـ الرعاية
فيك في صمب كصميـ الماركسية فقط.

كلقد أكدت األيديكلكجية الماركسية عمى مسئكلية الدكلة الكامنة إزاء

تكفير الرعاية االجتماعية لمكاطنييا مع عدـ السماح بمنظمات رعاية اجتماعية

غير حككمية  ,كمع ذلؾ فقد كانت الدكلة السكفيتية السابقة تشجع المكاط نيف
عمى االشتراؾ في مساعدة الدكلة عمى حسف تأدية الخدمات تمبية الحتياجات

المكاطنيف  ,كلكف ىذه المشاركة كانت ضئيمة نتيجة دكر الدكلة الرئيسي ك

مسؤكلياتيا عف تمؾ الخدمات كمف أىـ مجاالت الرعاية االجتماعية الماركسية

كىي تتمثؿ في خدمات اجتماعية عاجمة عند األزمات ك الطكارئ  ,كخدمات

إعاشة لممسنيف  ,كخدمات تأىيمية لممعاقيف  ,كتعميـ عاـ بالمجاف  ,كرعاية
صحية متكاممة بالمجاف ,كتدعيـ أسعار السمع الضركرية كالخدمات الحيكية

()1

ترل الباحثة أف النظرية الماركسية فيي النظرية البناءة كالمفسرة لمظاىرة الحالية

 ,كذلؾ مف خبلؿ األتي:

-أكد ماركس أف البناء االقتصادم ىك الذم يؤدم إلى تحقيؽ التكازف بيف أفراد

المجتمع الكاحد.

( )1ماىر أبك المعاصي الدسكقي  ,االتجاىات الحديثة في الرعاية االجتماعية  ,المكتب الجامعي
الحديث ,القاىرة ,ـ صر ,2010 ,ص ص .255 – 252
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كما يرل ماركس أف الدكلة تعد ىي األساس في تكفير خدمات الرعايةاالجتماعية لممحتاجيف.

-كما فسرت الماركسية بأف الرعاية االجتماعية في الدكؿ الرأسمالية ما ىي إال

آلية لتأخير تحكيؿ المجتمع الرأسمالي إلى المجتمع الشيكعي كمف ثـ فإف

الرعاية االجتماعية الرأسمالية ليست سكل ضرب مف الضبط االجتماعي(.)1

تطور مفيوم الرعاية االجتماعية

ظير مفيكـ الرعاية االجتماعية باعتباره برنامجان منظمان عالميان في

مجاؿ المشكبلت االجتماعية التي ارتبطت بمجتمع التصنيع  ,كمف ىنا يعتبر
ىذا المفيكـ حديثان نسبيان ذلؾ أنو عمى الرغـ مف أف المشكبلت اإلنسانية قديمة
قدـ التاريخ اإلنساني كأظيرت خبلؿ تاريخ اإلنساف إال أنو في القرف التاسع
عشر كالقرف العشريف كاف عمى المجتمعات كالدكؿ أف تكاجو المشكبلت

االجتماعية ذات اؿطابع الجديد كالتي لـ تكف سائدة مف قبؿ  ,كمنذ حكالي مائة
عاـ دعت الحاجة الماسة إلى ضركرة تنظيـ الخدمات االجتماعية لمكاجية تمؾ

المشكبلت سكاء عف طريؽ المبادرات التي تقدمػ ػ ػ ػػيا الي ػ ػػيئػات الخاصة أك

اليػ ػػيئات الحك ػ ػػكمية  ,كحيث تحمػ ػػمت الح ػ ػك ػػكـ ات منذ ىذا الكق ػ ػػت

مسؤكليات متزايدة لرعاية مكاطنييا كرفاىيتيـ ,ككذلؾ كاف لتقدـ العمكـ اإلنسانية

دك انر ىامان في إعادة النظر في أساليب التعامؿ مع ىذه المشكبلت بيدؼ
التكصؿ إلى أساليب عبلجية حديثة.

إف مفيكـ الرعاية االجتماعية يمثؿ نظامان مركبان مف النظـ االج تماعية

 ,كىك يتضمف إطا انر كاسعان مف الميف كاألعماؿ التي تيتـ بمساعدة الناس

,

(1) Max siprin, Interaduction , to social work practice Macmillan pwblishing
, Co . N . Y . 1975 , p 4
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كذلؾ فيك يتضمف مختمؼ أنكاع الخدمات المكجية لمقابمة الحاجات  ,كتيدؼ
الرعاية االجتماعية إلى تحسيف مستكل معيشة الناس كتأمينيا  ,ككذلؾ تيدؼ

إلى تحسيف األداء االجتماعي  social functioningلكؿ أفراد المجتمع فيي
أداء رئيسية مف أجؿ الكصكؿ إلى االستقرار االجتماعي كاحداث التغيير

االجتماعي كتدعيـ كتقكية الضبط االجتماعي  social orderمف أجؿ رفاىية

. 1
الناس في المجتمع( ) مما الشؾ يشيد الكطف العربي في كقتنا الحاضر نمكان

كاضحان في مقدمات الرعاية االج

تماعية لمكاجية الحاجات التي أفرزتيا

التغيرات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كيظير ذلؾ في النمك المتزايد

لميزانيات كأنشطة الك ازرات العاممة في المجاؿ العريض لمرعاية االجتماعية ك

ظيكر العديد مف المؤسسات لخدمة فئات مختمفة مف الناس في المجتمع.

تشتمؿ الرعاية االجتماعية عمى األنشطة كالبرامج الحككمية كاألىمية المنظمة ك

التي تسعى عمى الكقاية  exhibitionكالتخفيؼ  ,Alleviationككذلؾ اإلنشاء
كالتأىيؿ  Prohibitionلممشاكؿ كالقضايا االجتماعية  ,أم أف الرعاية تسعى

إلى تحسيف حالة الفرد كالجماعات كالمجتمعات ,كيقكـ بتأدية الخدمات كالبرامج
مجمكعة مف المينييف في التخصصات المختمفة.

ويمكن عرض األىداف العامة لمرعاية االجتماعية في الصور التالية :

 -1نظم الرعاية العالجية

Curative:ىذه المؤسسات تقدـ خدمات عند

ظيكر الحاجة إلييا كمف أمثمتيا الرعاية الصحية المجانية في حاالت

المرض .كمثاؿ أخ ر التي تقع في المجاؿ القانكني كالدفاع االجتماعي كاألمف
االنضباط مثؿ خدمات الشرطة كنظاـ المراقبة لؤلحداث

المنحرفيف  ,كمحاكـ

( )1السيد رمضاف كآخركف ,مدخؿ في الرعاية االجتماعية كالخدمة االجتماعية ,مكتب الجامعي
الحديث ,اإلسكندرية ,مصر  , 1987 ,ص ص .6-4
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األحداث كمؤسسات اإليداع ...الخ ككذلؾ مثاؿ أخر لمرعاية االجتماعية
الخدمات التي تقدـ لؤلسر كالمساعدات الخاصة باألطفاؿ المحركميف مف

الحب ك الرعاية األسرية

البديمة  ,كالككارث المتمثمة في الحرائؽ

كالفيضانات ...الخ كعادة تشمؿ ىذه المساعدات دعـ مالي كمادم استثمارات
عائمية كزكاجية كتكجيو أسرم.

-2نظم الرعاية االجتماعية الوقائية : Preventiveىذه المؤسسات تسعى
إلى منع المشاكؿ قبؿ حدكثيا كمف بينيا الخدـ

ات الصحية كالطب الكقائي

كخدمات رعاية األـ كالطفؿ ككذلؾ خدمات التأمينات االجتماعية كالصحية  ,ك

تقديـ ىذه الخدم ػػات يؤدم إلى الكق ػ ػ ػ ػ ػ ػػاية مف االنح ارفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات كالتدىكر الصحي

كىذه الفئات تشمؿ األطفاؿ كاألميات كاألرامؿ كالشباب المقبؿ عمى الزكاج  ,ك
مف أمثمة الخدمات الكقائية التعميـ األساسي الذم يتضمف الخدمات التعميمية

لؤلطفاؿ في المراحؿ المبكرة  ,ىذا التعميـ يتضمف لمتبلميذ زيادة الكعي في

المراحؿ التعميمية البلحقة  ,كذلؾ برامج رعاية الشباب مف الجكانب الصحية ك
االجتماعية كالثقافية ككذلؾ فرص العمؿ بجافب البرامج الرياضية كالمعسكرات

الكشفية  ...الخ.

-3نظام الرعاية االجتماعية التأىيميه : Rehabilitative
كىي تمؾ الخدمات التي تساعد مف لدييـ مشكبلت كتساعدىـ في

التغمب عمييا كمحاكلة تجنبيا في المستقبؿ.

كمف أمثمة ذلؾ االستثمارات الزكاجية لمف يمركف بمشاكؿ عائمية بحيث يمكف
مساعدتيـ لمتكيؼ في مثؿ ىذه المكاقؼ كتنمية المكاىب كالقدرات كالميارات

لدييـ إلمكانية تجنب مكاقؼ مماثمة في المستقبؿ.
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كمثاؿ أخر ليذا النكع مف الرعاية نجده في مجاؿ الخدمات العمالية

لممتعطميف عف العمؿ كتشمؿ برامج المعطميف كتدريبيـ عمى ميارات تجنبيـ
اؿتعطؿ في المستقبؿ.

كتعتبر مؤسسة رعاية المسجكنيف كأسرىـ أحد برامج الرعاية التأىيمية ,

حيث تمنح ىذه األسر فرص لتعميـ الميارات أك الحصكؿ عمى مكارد مادية

كمعنكية تيسر ليـ مقابمة احتياجات الحياة أثناء كجكد العائؿ بالسجف كأحيانان

تشمؿ ىذه الخدمات تشغيؿ أبناء باأل سر لمساعدة أسرىـ  ,كما تشمؿ برامج
الرعاية التأىيمية المتخمفكف عقميان كفكريان ككذلؾ المعكقيف جسميان أك المصابيف

في الحرب كذلؾ بتكفير الكسائؿ كاألدكات كالبرامج التي تمكنيـ مف االستمرار

حتى رغـ إصابتيـ .

ىذا كنبلحظ أف النظـ العبلجية كالكقائية التأىيمية مكممة

لبعضيا

البعض  ,كفي الكقت ذاتو سنجد أنيا متداخمة كمتكاممة كمتطكرة كيرجع ذلؾ
إلى طبيعة اإلنساف المتغيرة حسب احتياجاتو كحسب المكارد المتكاجدة

( )1

.

خصائص الرعاية االجتماعية:

تكجد مجمكعة مف السمات كالخصائص تتسـ بيا برامج الرعاية

االجتماعية المنظمة بالرغـ مف ع

دـ ثبكتيا بؿ ىي تتغير كفقان لظركؼ

المجتمع  ,كلكف ىذه تعبر عف مجمكعة مف المعايير تمثؿ أنكاع الرعاية
الرسمية .

أوالً :التنظيم الرسمي (المنظم):

التنظيـ الرسمي يقصد بو أف برامج الرعاية االجتماعية تعتبر جيكدان

منظمة تنظيمان رسميان  ,كيتـ تقديـ ىذه البرامج مف خبل ؿ منظمات كىيئات
( )سامية محمد فيمي ,السيد رمضاف ,مقدمة في الرعاية االجتماعية  ,المعيد العالي لمخدمات االجتماعية ,
1

اإلسكندرية ,مصر ,1990 ,ص .11
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كمؤسسات ينشئػػيا المجتمع كاستج ػػابة إلشػ ػػباع احتياجاتيـ المختمفة ككؿ

منظمة مف ىذه المنظمات ليا بناء سكاء مف الناحية اإلدارية كالقكاعد التي
تنظـ طبيعة العبلقات بيف مف يحصؿ عمى الخدمة كبيف مف يقدـ ىذه الخدمة

– أك تحديد لمكظائؼ كاألدكار  ,كتتعد المؤسسات كفقان لنكع البرامج المقدمة ,
كىذه المؤسسات ىي التي تتحمؿ عبء تقديـ الرعاية بصكرة منظمة كعمميا

األساس ىك أف الرعاية االجتماعية

– كعمى ذلؾ تشير بأف الصدقات

كاإلحساف الفردم كالخدمات كالمساعدات المتبادلة بيف األسر كالجيرة ال تدخؿ

في نظاـ تعريؼ الرعاية االجتماعية.

ثانياً  :المسؤولية المجتمعية (الحماية االجتماعية):

كيقصد بذلؾ أف الرعاية االجتماعية في العصر الحديث تعتبر مف

مسئكليات المجتمع  ,كبمعنى ىذا أف جميع المسئكليات كاألجيزة حككمية أك

أىمية مسئكالف عف إشباع احتياجات األفراد بصكرة مبلئمة ىذه الخدـ ات التي
تقدميا أجيزة الرعاية االجتماعية تمثؿ نكع مف الحماية االجتماعية التي يقدميا

المجتمع ألعضائو  ,كمف ثـ فيي مسئكلية المجتمع لتكفيرىا _ كلذلؾ البد كأف
يككف ىناؾ اتفاؽ كتعاكف بيف ىذه المؤسسات .

ثالثاً  :البعد عن الربح:

تعتبر خدمات الرعاية االجتماعية مف أ نكاع الحقكؽ التي يتحصؿ

عمييا المكاطنيف بدكف مقابؿ سكاء قدمت ىذه الخدمات مف مؤسسات أىمية أك

مؤسسات حككمية  ,لذلؾ يجب أف تستبعد كؿ دكافع الربح المادم _ كفي ىذا
اإلطار نكد أف نشير بأف األنشطة التي يدفع فييا الفرد مقابؿ مادم تخرج عف

إطار مفيكـ الرعاية االجتماع ية  ,ككذلؾ السمع التي يشترييا اإلنساف بمقابؿ
مادم تخرج عف مفيكـ الرعاية البلحقة .
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رابعاً :الشمول والتكامل:

كيعنى ذلؾ أف برامج الرعاية االجتماعية البد أف تككف متكاممة في

نظرتيا لئلنساف فبل تشبع بعض االحتياجات كتترؾ األخرل  ,ألف ذلؾ يعتبر
قصك انر في برامج الر عاية االجتماعية يترتب عميو الكثير مف المشكبلت  ,كما
يعني الشمكؿ كالتكامؿ أيضان أال تككف برامج الرعاية االجتماعية قاصرة عمى

فئة دكف أخرل أك مجتمع دكف مجتمع أخر  ,فرعاية األطفاؿ يجب أف تتبلءـ

مع رعاية األسرة.

خامساً  :االىتمام بالحاجات اإلنسانية:

تيدؼ برامج اؿرعاية االجتماعية إلى تحقيؽ األىداؼ لئلنساف كذلؾ

عف طريؽ إشباع احتياجاتو  ,فعف طريؽ الخدمات المختمفة كتحسيف المكارد

كحماية اإلنساف ,فيي بيذا تصبح ذات تأثير مباشر عمى اإلنساف.

سادساً :الرعاية االجتماعية ذات مردود اجتماعي اقتصادي:

برامج الرعاية االجتماعية ليس ت استيبلكان بدكف عائد  ,ذلؾ أف ألكاف

كبرامج الرعاية االجتماعية إنما تستيدؼ تحقيؽ إشباع الحاجات اإلنسانية

كاإلقبلؿ مف حدة المشكبلت ,كذلؾ يترتب عميو تنمية المكارد البشرية مما يعني
أنيا تمثؿ شكبلن مف أشكاؿ االستثمار بعيد المدل كالذم نبلحظ نتائجو في
تحسيف األحكاؿ المعيشية كمكاجية الخمؿ كاألمراض االجتماعية (.)1

الرعاية االجتماعية في اإلسالم :

جاء اإلسبلـ بنظاـ متكامؿ لمرعاية االجتماعية ككخاتـ لمرساالت

السماكية عمى أساس الترابط بيف الفرد كالجماعة كعمى أساس مف التكافؿ

( )1محركس خميفة كآخركف ,اتجاىات الرعاية االجتماعية كمداخميا المينية  ,المكتب الجامعي
الحديث ,اإلسكندرية ,مصر , 1983 ,ص .12
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كالتعاكف بيف الناس في سبيؿ الضمير كحث الناس عمى التراحـ كالتكدد كالبر
كالعدؿ كاإلحساس كقد جاء القرآف الكريـ كالسنة القكلية كالفعمية كالتقريرية
بمبادئ عامة لمرعاية االجتماعية ساىمت في تطكير الرعاية االجتماعية

كأساليبيا  ,فقد قرر اإلسبلـ حؽ الفرد المحتاج عمى المجتمع اإلسبلمي في
الرعاية  ,كلـ يجعؿ ذلؾ منو تفضيبلن كانما حقان مقر انر مفركضان عمى المجتمع ,
كأساسو في ذلؾ الزكاة التي فرضت عمى المسمميف كحدد الفئات التي تستفيد

مف أمكاؿ الزكاة خاصة لمفقراء كالمساكيف  ,كابف السبيؿ كالغارميف كفي سبيؿ
اهلل كالمؤلفة قمكبيـ كفي الرقاب

 ,كما فرض اإلسبلـ النفقة لممطمقات

كاؿمرضعات كأكجد نظاـ الغنائـ كالنذكر كالكفارات كالكصية كالكقؼ كلمصدقات
بالضرائب لئلنفاؽ منيا عمى الفقراء كالمساكيف ككما ىك معركؼ فإف اإلسبلـ

جعؿ مف المسئكلية االجتماعية جزءان أساسيان مف الديف كالعبادة كأمر كؿ مسمـ

بأف يقكـ بكاجبو كمسئكليتو تجاه أخيو المسمـ في السراء كالضراء ك كأف يتعاكف

أفراد المجتمع عمى البر كالتقكل كأال يتعاكنكا عمى اإلثـ كالعدكاف.

الرعاية االجتماعية اإلسالمية:

لقد اىتـ اإلسبلـ اىتمامان كبي انر برعاية األسر  ,كما ليا مف أىمية بالغة

في بناء المجتمع فيي حجر األساس ليذا البناء بؿ ىي المبنية األ كلى التي إف

أصمحت كقكيت صمح البناء كتـ النماء كقد أقر اإلسبلـ حقكقان كاممة لكؿ فرد

مف أفراد األسرة كشرع القرآف الكريـ مف النظـ كالقكاعد ما يؤمف الحياة الكريمة

لكؿ فرد منيا((. )1

( )1أحمد محمد اضبيعو  ,مجاالت الرعاية االجتماعية  ,دار الكتب الكطنية  ,بنغازم  ,ليبيا ,

 , 2007ص 2
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كما أعطى اإلسبلـ المرأة حقكقيا كاممة كأعطاىا الحرية في التصرؼ

في أمكاليا كفي ا ختيار شريؾ حياتيا بإرادتيا دكف إكراه كسكل بينيا كبيف
الرجؿ في األجر كالثكاب فقاؿ تعالى:

ون ِبا ْلمعر ِ
ض ُي ْم أ َْولِ َياء َب ْع ٍ
وف
ون َوا ْل ُم ْؤ ِم َن ُ
( َوا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ات َب ْع ُ
ْم ُر َ َ ْ ُ
ض َيأ ُ
ِ
ِ
ون َّ
سولَ ُو
ون َّ
يع َ
الصالَةَ َوُي ْؤتُ َ
يم َ
ون المّ َو َو َر ُ
الزَكاةَ َوُيط ُ
َوَي ْن َي ْو َن َع ِن ا ْل ُمن َك ِر َوُيق ُ
أُولَ ِـئ َك سيرحميم المّ ُو إِ َّن المّ َو ع ِز ٌ ِ
يم)(.)1
َ
ْ
يز َحك ٌ
َ َْ َ ُ ُ ُ
أما بالنسبة لرعاية الطفكلة فقد يرل العديد مف العمماء كذكم

االختصاص بيذا المجاؿ بأف حياة اإلنساف ال ارشػػد الجيد يعتمد عمى ما يمقاه

مف رع ػ ػ ػ ػػاية كمف إعد اد كتدريػػب طػ ػكاؿ مراحؿ طف ػػكل ػػتو  .ففي مرحمة الطفكلة
يبدأ بناء شخصية الفرد عف طريقيا يتـ اكتساب الفرد لقدراتو كتفاعمو مع بيئتو

كالمحيطيف بو  ,كبذلؾ يرل جكرج ىربرت ميد بأف الطفؿ مف كالدتو ىك عبارة

عف كائف حي قابؿ ألف يككف إنسانان كأف مبلمح شخصيتو تمتد

كبمقدار ما

يجده مف رعاية كتأىيؿ كبيذا اتضح أىمية رعاية الطفؿ حيث أف سمكؾ

اإلنساف بحياتو يرجع إلى أسباب كامنة بطفكلتو كما أف تقدـ أم مجتمع يرتكز

عمى حد كبير عمى مدل اىتمامو كفاعمية برامجو التي يضعيا مف أجؿ تحقيؽ

االستفادة القصكل كالعممية مف إمكانياتيا كمكارده البشرية

(.)2

أوالً :الرعاية االجتماعية اإلسالمية في مجال األسرة :

تعتبر األسرة النظاـ اإلنساني األكؿ في المجتمع  ,كالنظاـ األسرم ىك

النظاـ الذم يزكد المجتمع اإلنساني باألفراد كينظـ العبلقة التي تقكـ بيف

الذككر كاإلناث كما ينظـ عبلقة الزكاج  ,كيتضمف تنظيـ عبلقة اآلباء كاألبناء

( )1سكرة التكبة ،اآلية .71

( )2جيمرجع السابؽ ,ص .35
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ككما أف األسرة تحدد األدكار االجتماعية المختمفة التي يقكـ بيا كؿ فرد في

األسرة كالمكانة االجتماعية لكؿ عضك فييا  ,كيتضمف النظاـ األسرم أيضان

أساليب التنشئة االجتماعية zation

 socialأم التطبيع االجتماعي الذم

بمقتضاه يتـ نقؿ األفكار ك القيـ كاالتجاىات كمختمؼ العناصر الثقافية مف

المجتمع إلى الطفؿ منذ ميبلده حتى يستطيع أف يتكيؼ كأف يتكافؽ مع

مجتمعو.

كلذلؾ يجب أف تككف ىناؾ كؿ الحماية كالكقاية كالضمانات لؤلسرة

ىدفيا تقديـ العكف كالتدعيـ الكامؿ لؤلسرة حتى تؤدم كظائفيا بالشكؿ المناسب

لتحقيؽ أىداؼ الرعاية االجتماعية  ,كذلؾ تنمية كتطكير إمكانياتيا حتى تقكـ
بكظائفيا في المجتمع عمى النحك الذم يجب أف تككف عميو

(.)1كباعتبار أف

األسرة ىي الخمية األساسية كاألكلى في المجتمع فقد تحصمت مكانو كبيرة في

تسع ػػدىا عمى تككيف
الديف اإلسبلمي الذم كضع ليا العديد مف القكاعد كالتي ا
أبناء أصح ػ ػػاء كأقػ ػ ػػكياء يشكمكف مجتمعان إسبلميان بناءان  .ىذه القكاعد نذكر منيا

األتي:

أسموب الزواج  :كضع اإلسبلـ لمرجؿ في اختيار الزكجات مما يذىب عنياالحيرة كالبمبمة كيشير عمبيا الزكاج مف أرجح النساء خي انر ,كمف ال خكؼ منيا

كال خك ؼ معيا .عف أبي ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ  تُْن َك ُح
ا ْلم أرَةُِ ألَرب ٍع لِمالِيا ولِحس ِبيا ولِجمالِيا وِل ِد ْي ِنيا  ،فَا ْظفَر ِب َذ ِ
ات الد ِّْدي ِن تَ ِرَب ْت
َْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ْ
اؾ صحيح البخارم.
ىي ىد ى

( )1محمكد حسف  ,األسرة كمشكبلتيا  ,دار النيضة العربية  ,بيركت  ,لبناف,198 ,ص.1
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حقوق الزوجين  :كضع اإلسبلـ القكاعد لحقكؽ كؿ مف الزكجيف عمى األخر
كحتى يحمي األسرة مف الخبلفات كالشقاؽ كاالنييار كحتى ال يتعدل أحدىما

حقكقو.

نفقة الحضانة :أكصى اإلسبلـ بدفع النفقة لمف تحتضف طفبلن لرب األسرة  ,ك
الحضانة في اإلسبلـ حؽ لمصغير لحاجتو إلى رعاية النساء في أطكار نمكه

األكؿ كقد جعؿ الحضانة لؤلـ ثـ لمجدة(أـ األـ) في البنيف إلى السابعة  ,كفي
البنات إلى التاسعة إال إذا كانت حالة الطفؿ تحتاج إلى رعاية األـ لمدة أطكؿ
أقصاىا سنتاف عمى السف المقررة فإف لـ تكجد األـ أك أـ األـ انتقؿ حؽ

الحضانة إلى األب فإف لـ يكجد انتقؿ ىذا الحؽ إلى الخالة فإف لـ تكجد انتقؿ

إلى العمة كىكذا نجد أف اإلسبلـ نظر إلى الحضانة عمى أنيا كسيمة تربكية
مف الضركرم لمناس القياـ بيا.

نفقة الصغار :كىي تستحؽ عمى كالداىـ إذا كاف قاد انر كال تستحؽ عمى كالدتيـ

كلك كانت مف األثرياء كىدؼ التشريع مف ذلؾ النظاـ ىك تحديد العبلقة األبكية

كدعـ كياف األسرة القائمة عمى سمطة األب كمسئكليتو.

نفقة الزوجة والمطمقة  :الزكج ممزـ بنفقة زكجتو حتى كلك كانت مسيرة كال
يتدخؿ القضاء في نفقة الزكجة التي في كنؼ زكجيا ألف ما بيف الرجؿ كأسرتو

أقكل مف القضاء كمف التشريع

 ,كلكف التشريع اإلسبلمي يتدخؿ كتشريع

اجتماعي لحساب أفر اد األسرة إذا جانب أفراده الصكاب

 ,فيك يمزـ الزكج

لزكجتو في حالة الخبلؼ بينيما كعدـ التفاىـ كما أنو إذا طمقت الزكجة كاف
ليا الحؽ في نفقة سنة حتى ال تتعرض المرأة لمد يدىا لمسكء أك الفساد.

نفقة الوالدين :كىي النفقة التي يستحقيا الكالداف العاجزاف كالعمؿ لكبره ما مع
فقرىما فقد كجبت ىذه النفقة عمى األبناء فإف كانكا فقراء أك لـ يككنكا مكجكديف
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ش ْي ًئا
اع ُب ُدوا المَّ َو َوال تُ ْ
ش ِرُكوا ِب ِو َ
كجبت عمى األحفاد فقاؿ اهلل تعالى َ  :و ْ
ِ
سا ًنا)1(.
َوِبا ْل َوال َد ْي ِن إِ ْح َ

العالقات مع األبناء  :اىتـ اإلسبلـ باألبناء كتنشئتيـ أل نيـ رجاؿ المستقبؿ ك
عمى سكاعدىـ تزدىر األمة كرأل أف يح ػفػ ػػظ عمى األسػرة ات ػفػػاق ػػيا كرضػػاىا
كيح ػػمييا مف أس ػػباب االخ ػػتبلؼ كالتحػػاسد كالشعكر بالظمـ)2(.

ثانياً :الرعاية االجتماعية اإلسالمية في مجال رعاية األيتام:
ليست ىناؾ طائفة حظيت بالرعاية اال

جتماعية في اإلسبلـ مثمما

حظي بيا األيتاـ .إف نظاـ الرعاية االجتماعية في اإلسبلـ كاضح المعالـ مؤكد

في الكثير مف اآليات ىي الطائفة التي أكصى بيا اهلل في كتابو كصايا كصمت

إلى حد التيديد بالعذاب لمف ال يراعي ىذه الطائفة كيحفظ ليا حقكقيا  ,كقد
ِ
ِ
يما
جاء ذكر ىذه الط ائفة في آيات كثيرة مف كتاب اهلل منيا  أَلَ ْم َيج ْد َك َيت ً
4
فَآَوى   (3) ,فَأ َّ ِ
ون ا ْل َي ِتيم , )5((
يم فَال تَ ْق َي ْر َ ,) ( ك َّال َبل َال تُ ْك ِرُم َ
َ
َما ا ْل َيت َ
ت
 أ َأ
حتى أف المكلى عز كجؿ جعؿ المذؿ باليتيـ بمثابة الكافر بالديف
َر َْي َ
ِ
الَِّذي ي َك ِّدذب ِبالد ِ ِ َِّ
يم )6(.
ُ ُ
ِّدين .فَ َذل َك الذي َي ُدعُّ ا ْل َيت َ
كقد نكه اإلسبلـ في الناحية االجتماعية المادية بأىمية تكفير حاجات
األيتاـ مف مأكؿ كممبس كايكاء لمفقراء منيـ  ,كقد قرف القرآف الكريـ في عدد

س
كبير مف اآليات األيتاـ بذكم القربى كالفقراء كالمساكيف فيقكؿ تعاؿ ل  لَّ ْي َ

()1سكرة النساء ،آية .36

سي فيمي كمرجع سابؽ الذكر ،ص.213
()2محمد د
()3سكرة الضحى ،آية .6
()4سكرة الضحى ،آية .9
()5سكرة الفجر ،آية .17

()6سكرة الماعكف ،آية .1
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ِ ِ
ش ِر ِ
آم َن ِبالمّ ِو َوا ْل َي ْوِم
وى ُك ْم ِق َب َل ا ْل َم ْ
ا ْل ِب َّر أَن تَُولُّواْ ُو ُج َ
ق َوا ْل َم ْغ ِرب َولَـك َّن ا ْل ِب َّر ىم ٍف َ
ِ
ِ
اب َو َّ
اآلخ ِر والمالئكة َوا ْل ِكتَ ِ
امى
ين وآتى ا ْل َم َ
الن ِب ِّدي َ
ال َعمَى ُح ِّدبو َذ ِوي ا ْلقُ ْرَبى َوا ْل َيتَ َ
وا ْلمس ِ
ين )1( فإف اهلل سبحانو كتعالى جعؿ حؽ اليتيـ قاؿ لحؽ ذكم القربى ,
اك َ
َ َ َ
2
كفضمو في البر عمى المساكيف) (.
ىذا التنظيـ الذم كضعو القرآف الكريـ خير سياج لؤليتاـ مف التعرض

لمفاقة كالحاجة كقد ناؿ األيتاـ بفضؿ ىذا التنظيـ أفضؿ رعاية عمى مر

العصكر اإلسبلمية  ,ككاف الحفظ حقكؽ ا

أليتاـ حظ كبير في الرعاية

االجتماعية في القرآف الكريـ  ,فقد قاؿ اهلل تعالى (( كال تقربكا ماؿ اليتيـ إال

بالتي ىي أحسف حتى يبمغ أشده كأكفكا بالعيد إف العيد كاف مسئكالن )) (( ,إف

الذيف يأكمكف أمكاؿ اليتامى ظممان إنما يأكمكف في بطكنيـ نا انر كيصمكف سعي انر

)) )3(.كىكذا نرل أف اإلسبلـ قد اىتـ برعاية اليتامى كدعي المسمميف كافة إلى
العطؼ عمييـ كرعايتيـ كتكفير سبؿ الحياة الكريمة ليـ)4(.

كىكذا نرل أف اإلسبلـ قد اىتـ برعاية اليتامى كدعي المسمميف كافة إلى

العطؼ عمييـ كرعايتيـ كتكفير سبؿ الحياة الكريمة ليـ.

العوامل المؤدية إلى حرمان األطفال من الرعاية األسرية الطبيعية:
تكجد العديد مف العكامؿ االجتماعية التي أدت إلى حرماف األطفاؿ مف أسرىـ
كمف بينيا ما يمي:

()1سكرة البقرة ،آية .177

()2محمد سيد فيمي كمرجع سابؽ الذكر ,ص 213
()3سكرة النساء ،آية 10

()4محمد سيد فيمي ,مرجع سابؽ ذكره,ص.214
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أوالً :وفاة أحد األبوين أو كالىما

تعتبر كفاة األبكيف أك كمييما مظير مف مظاىر التفكؾ العائمي غير

أنو يختمؼ عف الـ ظاىر األخرل ،في ككنو حرمانان أبديان مف أحد األبكيف أك

منيما معان.

كتعتبر حاالت كفاة األبكيف مف أىـ العكامؿ التي تيدد الرعاية األسرية

لمطفؿ ،إذ أف ذلؾ يعني انتياء المصدر الطبيعي لمرعاية ،كانقطاع كؿ أمؿ في

عكدتيا أك تكفير البديؿ المكافئ ليا تمامان ،فاألـ الط بيعية كاألب الطبيعي ال
يتكرراف كغيابيا يشكؿ فراغان  ،كيترتب عف ىذا الفراغ خمؿ ،بدرجة أك بأخرل

في أنماط كأساليب كطبيعة الرعاية كالعبلقات القائمة بيف الطفؿ كأبكيو  ،كيعني

مكت األبكيف ،خاصة المكت المفاجئ لؤلثنيف معان كفي نفس الكقت  ،كما
يحدث في الحركب كحكادث

المركر كالككارث الطبيعية كغيرىا ،الحرماف

المفاجئ منيما معان كتكقؼ انسياب الرعاية الطبيعية ،كعدـ تكفر البديؿ

المباشر بشكؿ سريع كبنفس الكفاءة كالصمة  ،أف مفاجأة مكت األبكيف معان،
كما يترتب عنيا مف فجائية انقطاع الرعاية الطبيعية في كتفيما  ،كبيف

أحضانيما ال مقابمو ذلؾ البديؿ بنفس السرعة كالكيفية  ،كىنا يحدث نكع مف
االنقطاع كالخمؿ في أسمكب كنمط الرعاية كالعناية بالطفؿ ،كما يتصؿ بذلؾ

مف حرماف قاسي كشديد مف عاطفة األمكمة كاألبكة(.)1

ثانياً :عجز أو مرض أحد األبوين أو كالىما

يشترط في الرعاية األسرية الطبيعية قدر ة الكالديف الصحية كالجسمية

عمى تقديميا كذلؾ كشرط مف بيف جممة الشركط البلزـ تكفرىا لقياـ األسرة

( )1مصطفى حجازم كآخركف  ،ثقافة الطفؿ العربي بيف القريب كاألصالة  ،المجمس القكمي لمثقافة
العربية  ،الرباط  ،المغرب  ، 1990 ،ص38
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بميمتيا ككظيفتيا في تكفير الرعاية الطبيعية ألطفاليا بما يضمف تكامؿ

كتكازف نمك الطفؿ في أبعاده األمكر التي يككف ليا أثرىا في حرماف الطفؿ مف
الرعاية الطبيعية بشكؿ كمي أك جزئي ،تبعان لنكع المرض أك العجز أك اإلعاقة .
كتؤدم إصابة أحد األبكيف أك ك ػػبلىما بػ ػػمرض مزم ػػف أك بنكع مف أنكاع

اإلعػ ػػاقة إلى التقػػميؿ مف قدرتيما عمى تقديـ الرعاية ألطفاليما بؿ كأحيانان انتفاء

ىذه القدرة إطبلقان كما يحدث في حاالت الجنكف أك اإل صابة بمرض سار كمعد
كمرض فقداف المناعة كغيره كيصبح الكالداف في حاجة ماسة لمف يقدـ ليا
الرعاية بدؿ قياميما برعاية أبنائيما كفي ىذه الحاالت فإف مظاىر حرماف

الطفؿ مف الرعاية الطبيعية تختمؼ باختبلؼ نكعية المرض أك نكع اإلعاقة
كيككف الحرماف إما كميان أك جزئيان كت تدرج إثارة مف حيث الشدة كقكة التأثير

لتنعكس سمبان بدرجات مختمفة عمى رعاية الطفؿ كحرمانو مف الرعاية

الطبيعية(.)1

ثالثاً :األطفال غير الشرعيين

يعتبر إنجاب أطفاؿ غير شرعييف ،أم اإلنجاب في غير عبلقة زكاج

مشركعة ،مف العكامؿ األكثر انتشا انر في حرماف الطفؿ مف ا

لحياة األسرية

خاصة في المجتمعات المحافظة .كالمعركؼ أف األسرة الطبيعية ،ىي األسرة

التي تنشأ أك تتككف كفؽ شريعة المجتمع كفي إطار نظاـ الزكج الشرعي ،كمف

ىناه فأف أم عبلقة بيف ذكر كأنثى ،فيما يتعمؽ بالزكاج الجنسي ،كانجاب

األطفاؿ ،خبلفان لما تحدده نظـ المجتمع كتشريعاتو ،ىي عبلمة غير مشركعة،

كأف األطفاؿ الذيف ينجبكف في إطار ىذه العبلقة ىـ أطفاؿ غير شرعييف ,كفي

الشريعة اإلسبلمية فإف الزكاج الشرعي سبب لثبكت النسب ،بعد أف تتكافر
( )1عبدالسبلـ الدكيبي ,حقكؽ الطفؿ كرعايتو ,دار الكتب الكطنية,بنغازم,ط ,1992 ,1ص.8
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الشركط المحددة لذلؾ  ،متى ثبت الزكاج بأية كسيمة مف كسائؿ اإلثبات المقررة

في الفقو اإلسبلمي ,ثبت نسػب كؿ مف تأتي بو المرأة أكالد إذا تكافرت الشركط
المعتبرة لثبكت النسب  ،كما أف الزنا ال يعد سببان لمنسب  ،كفي ىذا يقكؿ

الرس ػػكؿ الكريـ محمد صمى اهلل عميو كسمـ  " :الكلد لمفراش كلمعاىر الحجر "
بمعنى أف مف يكلد نتيجة لزكاج صحيح ينسب إلى أبيو كأف مف

العير أم (الزنا) ال ينسب إليو(.)1

يكلد نتيجة

رابعاً :عجز األسرة الطبيعية عن توفير الرعاية ألطفاليا

مما ال شؾ أف األسرة الطبيعية قد ال تتمكف مف تقديـ الرعاية الطبيعية

ألطفاليا بالشكؿ كبالقدر المناسب لعكامؿ منيا مرض األبكيف أك أحدىما

كتفكؾ األسرة كىناؾ حاال ت أخرل تعجز األسرة فييا كبدرجة أك بأخرل عف
تقديـ الرعاية المطمكبة لمطفؿ كذلؾ ربما يرجع لعدة عكامؿ منيا -:

انتشار األمية كالجيؿ كقمة كعى األبكيف بأسس كمبادئ رعاية الطفكلة

كحاجاتيا كمطالب نمكىا:

إذ يع ػػتبر التعمػػيـ كالكعػػي بأسالػػيب رعػاية الطف ػػكلة كا

دراؾ طبيع ػػة مشاكػ ػػميا

كالمتػ ػطػػمبات البلزمة لمكاجيتيا مف الجكانب الميمة التي تمعب دك انر ميمان في

تمكيف األسرة مف التعامؿ بقدر عاؿ مف الكفاءة كالق ػػدرة كالفاعمية مع

احتي ػػاجات كمشاك ػػؿ أبنائيا كمف تكف ػػير الرعػػاية الػػبلزمة ليـ بالق ػػدرة كالحجـ

المطمكب كاف غياب التعميـ كقمة المعرفة الدقيقة بأمكر الطفكلة كأسس كمبادئ

رعايتيا يجعؿ األسرة الطبيعية لمطفؿ غير قادرة بدرجة معينة عمى فيمو كتكفير

احتياجاتو كمساعدتو عمى حؿ مشاكمو.

( )1عبد السبلـ بشير الدكيبي ،الطفكلة كفقداف السند العائمي ,مرجع سابؽ ذكره  ،ص ص -54

 .55كذلؾ -أنظر :زكى الديف شعباف ،األحكاـ الشرعية لؤلحكاؿ الشخصية ،منشكرات جامعة
بنغازم ،بنغازم ,ليبيا 1989 ،ـ.
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ج-األطفال غير المرغوب فييم:
قد يككف لعدـ الرغبة في الطفؿ إما لتشكىو أك ألنو قد جاء فكؽ العدد

الذم تفضمو األسرة أك لجنس المكلكد الذم يخالؼ الجنس الذم تنظره األسرة
كالمكلكد الذكر عند بعض األسر

الطفؿ برعاية أسرية طبيعية .

 ,قد يككف كؿ ذلؾ سبب في عدـ تمتع

د -سجن أحد األبوين أو كالىما:
يعتبر سجف أحد األبكيف أك كمييما ألم سبب مف األسبا ب عامبلن لو

أثر في حرماف الطفؿ مف العيش في أسرتو الطبيعية

 ,كيزداد أثر الحرماف

خطكرة كمما طالت فترة سجف األبكيف  ,كليذا تراعي معظـ المجتمعات عدـ
تنفيذ عقكبة السجف أك الحبس عمى األبكيف معان كفي كقت كاحد

لؤلبكيف الذيف ليما عدد كبير مف األطفاؿ

 ,خصكصان

 ,كفي اؿحاالت كالقضايا التي ال

يؤثر تأجيؿ تنفيذ العقكبة عمى سير العدالة ,كذلؾ مراعاة لمصالح األطفاؿ كلما
لتأجيؿ تنفيذ العقكبة عمى أحد األبكيف مف استم اررية قدر معيف مف الرعاية

األسرية لؤلطفاؿ ,كعدـ حرمانيـ الكمي مف أبكييـ معان.

()1

ه -عمل األم خارج البيت:

يعتبر غيا ب األـ عف بيتيا فترة طكيمة بسبب العمؿ سببان أخر مف

أسباب حرماف الطفؿ بشكؿ مؤقت مف الرعاية األسرية

 ,حيث تظير معظـ

األميات العامبلت لمبحث عمف يقكمكا مقاميف بتقديـ الرعاية كالعناية البلزمة

ألطفاليف طكاؿ فترة غيابيف عف البيت  ,كغالبان ما يككف البديؿ دكر حضانة

( )1عبد السبلـ الدكيبى ,حقكؽ الطفؿ كرعايتو  ,دار الكتب الكطنية  ,ط , 1992 , 1ص ص 86

. 87-
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فىارية أك قربيو كحاضنة بديمة  ,كلغياب األب أيضان مف البيت أثار سمبية

كثيرة.

()1

و -انحراف الصغار:
قد يرتكب الصغار مف األعماؿ كالتصرفات ما يعتبر خركجان أك

انحرافان مف السمكؾ المألكؼ  ,عف نظـ كقكانيف كتشريعات المجتمع

 ,األمر

الذم يجعميـ تحت طائمة القانكف مف بمك غ سف معينة تعرؼ بسف المسئكلية ,

كالتي تبدأ في بعض المجتمعات مع بمكغ الطفؿ سف الثامف عشر ,كفي بعضيا

األخر بمكغ الطفؿ سف الثانية عشر كالخامسة عشر.

ك -إصابة الطفل بمرض معدي أو إعاقة:

إف إصابة الطفؿ بمرض سار أك معدم أك مرض عقمي كالجنكف  ,قد

يككف سببان لحرمانو

مف العيش في أسرتو

 ,كعزلو في إحدل المصحات

كالمستشفيات إلى أف يتـ شفاؤه أك البقاء فييا مدل الحياة  ,كذلؾ محافظة عمى

بقية أفراد أسرتو كالناس المحيطيف بو مف جانب  ,ككذلؾ نظ انر لعجز أك عدـ
تمكف أسرتو مف تقديـ الرعاية المتخصصة التي يحتاجيا مف جانب أخر .

ل -الظروف االقتصادية الصعبة لألسرة:

تؤثر الظركؼ االقتصادية الصعبة لؤلسرة في مقدرتيا عمى تربية

كرعاية أبنائيا  ,فيي قد تعجز عف تكفير حاجاتيـ المادية األساسية

 ,فتدفع

بيـ إلى التشرد كيعانكف اإلىماؿ  ,أك قد تجد األـ نفسيا مضطرة إلى العمؿ

خارج البيت لدعـ ميزانية األسرة  ,كمكاجية متطمبات الحياة  ,كفي كؿ األحكاؿ

( )1المرجع السابؽ ,ص 88
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تؤثر الكضعية االقتصادية عمى مقدرة األسرة في رعاية أبنائيـ كتربيتيـ بيف

ظيرانييا  ,كىنا احتماؿ تزداد احتماالت تشردىـ كانحرافيـ(.)1
ر -التفكك األسري:

يحظى التفكؾ األسرم باىتماـ عمماء االجتماع كالنفس كالتربية

كالخدمة االجتماعية كغيرىا لصمتو برعاية كتربية الطفؿ

 ,كلتحديده لكياف

األسرة ككظائفيا  ,فكثي انر ما ينشأ الخبلؼ بيف الزكجيف لعدة عكامؿ كمسببات ,
كقد يككف ىذا الخبلؼ بسيطان ككقتيان ,كقد يككف عميقان كميددان  ,كقد ينتيي ىذا
الخبلؼ عمى الطبلؽ أك االنفصاؿ كبالتالي إلى تفكؾ األسرة)2(.

دور األسرة الميبية في رعاية األطفال المحرومين من السند العائمي:
إف لؤلسرة دكر ميـ كخطير في رعاية أطفاليا بؿ يككف لنكعية كطبيعة

األسرة التي يتربى فيو الطفؿ  ,األثر األكؿ في تشكيؿ نمك شخصيتو األساسية
 ,كعمى ذلؾ فإف دكر األسرة حماػية

نفسيا مف مخاطر الحياة االجتماعية

كالثاني ىك تكجيو اآلباء كأكلياء األمكر لتحمؿ مسئكليات األبكة ككاجبيا

كمسئكلياتيا.كمف ثـ تشير اإلحصائيات المتكفرة بصندكؽ التضامف االجتماعي
بمدينة سرت ,حيث بمغ عدد األيتاـ عاـ  2017ـ ( )201يتيـ  ,كما بمغ عدد

األيتاـ بكفالة ( )24يتيـ  ,ؾما تشير إحصائيات التضامف االجتماعي إلى أف
عدد األرامؿ ( )413أرممة عمما بأف ىذه األرامؿ يتامى ()3

دور المجتمع الميبي في رعاية الطفل المحروم من السند العائمي:
كاجو المجتمع الميبي مسألة تكفير الرعاية كالعناية بالطفؿ الذم حرـ

مف رعاية كعناية أسرتو بالعديد مف ا ألساليب المستمدة إما مف مبادئ دينو
( )1عبد السبلـ الدكيبي ,الطفكلة كفقداف السند العائمي ,مرجع سابؽ ذكره ,ص.60
()2عبد السبلـ الدكيبي ,حقكؽ الطفؿ كرعايتو ,مرجع سابؽ ذكره,ص.84
( )الييئة العامة لصندكؽ التضامف االجتماعي بمدينة سرت .2017,
3
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اإلسبلمي الحنيؼ الذم حدد أكجو التفاعؿ مع ىؤالء األطفاؿ مف اليتامى ك

مجيكلي النسب كالمشرديف كضماف حقكقيـ المختمفة  ,كاما مستمرة مف ثقافة
السائدة كالمتأثرة بالعديد مف المؤثرات المكانية كالمعنكية  ,فمقد أشارت الييئة

العامة لمضماف االجتماعي في ليبيا في تناكليا لمجمكعة تشريعات إلى ىذه
المؤثرات محدكدة بعضيا في الديف اإلسبلمي الحنيؼ كبعضيا األخر في

الصمة كالعبلقة بالخبرة الدكلية ,كمف ىنا يمكف أف تنطمؽ أساليب رعاية الطفؿ
المحركـ مف السند العائمي مف منطمؽ أساسيف يغطي األكؿ منيا اؿ

منطؽ

القانكني ليذه الرعاية  ,بينما يغطي الثاني منيا منطمؽ البرامج كالخدمات

المتكفرة فعبلن(.)1

أوالً :البعد القانوني لرعاية الطفل المحروم في ليبيا.

يستمد البعد القانكني  ,لرعاية كتربية الطفؿ المحركـ مف رعاية أسرتو

الطبيعية "السند العائمي " مصداقيتو كمبادئو ك فمسفتو التشريعية مف تراث ىذه

األمة  ,الذم يؤكد عمى احتراـ اإلنساف  ,يؤكد عمي أفضميتو عمى كثير مف
اى ٍـ ًفي اٍل ىبِّر ىكاٍل ىب ٍح ًر
مخمكقات اهلل لقكلو تعالى  ( :ىكلىقى ٍد ىك َّرٍم ىنا ىبنًي ى
آد ىـ ىك ىح ىمٍم ىن ي
).)2
ير ِّم َّمف ىخمى ٍق ىنا تى ٍف ً
كرىزٍق ىناىـ ِّمف الطَّيِّب ً
اى ٍـ ىعمىى ىؾثً و
ات ىكفى َّ
ضيبلن
ٍ
ضٍم ىن ي
ى
ىى ي ى
ثانياً  :رعاية الطفل المحروم في تشريعات الضمان االجتماعي والرعاية
االجتماعية.

صدر في الرابع عشر مف شير أبريؿ

 1980ـ  ,قانكف الضماف

االجتماعي رقـ  13لسنة  , 1980كقد جاء ىذا القانكف ليغطي منافع عينية
كنقدية كانت مكزعة كمشمكلة في عديد مف التشريعات كالتي منيا قانكف

( )1عبدالسبلـ الدكيبي ,الطفكلة كفقداف السند العائمي ,مرج ع سابؽ ذكره ,ص135
( )2سكرة اإلسراء ,اآلية .70
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الضماف االجتماعي رقـ ( )72لسنة 1973ـ  ,كقانكف التأميف االجتماعي
كقانكف التقاعد كقانكف الزكاة رقـ  89لسنة  1971ـ.

ثالثاً :مؤسسات رعاية الطفل المحروم.

نظاـ مؤسسات الرعاية االجتماعية ىك نظاـ اجتماعي قانكني لو

الشخصية االعتبارية كيتكلى تقديـ الرعاية كالعناية لكؿ طفؿ محركـ يحرـ مف
السند العائمي .كقد نظمت المجنة الشعبية العامة سابقان في ليبيا نظاـ الرعاية
االجتماعية بمكجب قرارىا الصادر  15نكفمبر  1979ـ.

وحددت المادة السادسة عشر شروط القبول بمؤسسات رعاية البنين

والبنات عمى النحو التالي:

 -1أف يككف مف األطفاؿ مجيكلي األبكيف

 ,أك مجيكلي األب الذيف كانكا

مكدعيف برياض األطفاؿ اإليكائية كالذيف أتمكا السنة السادسة مف العمر.

 -2أف يككف محركمان مف الرعاية األسرية الكاممة

 ,نتيجة الكفاة كالديو أك

حدىما مع عدـ كجكد عائؿ شرعي يرعاه.

 -3أف يككف في أسرة غير صالحة لمتنشئة االجتماعية السميمة

 ,بسبب

انفصاؿ األبكيف  ,أك بسبب مرض األـ مرضان شديدان مقعدان  ,أك بسبب الحكـ
عمييا بالسجف.

نظـ قرار كزير الشؤكف االجتماعية كالضماف االجتماعي رقـ

() 19

لسنة  ,1972مؤسسات دكر الحضانة كالرعاية االجتماعية اإليكائية لؤلطفاؿ
الذيف حالت ظركفيـ دكف العيش في كسط عائمي طبيعي  ,كحرمكا تبعان لذلؾ

مف السند العائمي  ,فقد نصت المادة  16مف ىذا القرار عمى أف تصرؼ لكؿ
طفؿ تقرر قبكلو بدكر الرعاية اإليكائية

 ,الكمية الكافية كالمبلئمة لو مف

المبلبس الشتكية كالصيفية  ,كما تصرؼ ؿ ق منح شيرية كمصركؼ شخصي
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,ككذلؾ خدمات التربية كالتعميـ

 ,كبرامج الرعاية الصحية  ,كتغذية النزالء ,

كالخدمات العامة ,كتنظيـ اإلقامة الداخمية.

ثالثاً :نظام االستضافة:

يعتبر نظاـ االستضافة مف األنظمة االجتماعية المكممة لنشاط الرعاية

اإليكائية المؤسسية مف خبللو يتـ إعطاء األطفاؿ النزالء بالمؤسسة إلى أسر ,
عمى سبيؿ االستضافة لبعض الكقت ,مثؿ المناسبات الدينية كالقكمية أك العطؿ

الصيفية كتظؿ تبعية الطفؿ كاجراءاتو لممؤسسة االجتماعية كقد صدر عف

المجنة الشعبية العامة سابقان بميبيا القرار رقـ

( )454لسنة  1985ـ بشاف

الئحة االستضافة.

رابعا :نظام الكفالة:
أصدرت المجنة الشعبية العامة سابقا القرار رقـ ( )453لسنة 1985
ببلئحة نظاـ الكفالة ييدؼ نظاـ الكفالة إلى تمكيف

األسرة التي تتكفر فييا

الشركط لكفالة نزالء دكر الرعاية االجتماعية  ,تحقيقا لمبدأ التكافؿ كالتضامف
بيف أفراد المجتمع  ,كلتييئة فرص التنشئة االجتماعية السكية كالتربية األسرية

الصالحة لمف حرمكا مف العيش في ظؿ أسرة (فاقدم السند العائمي).

خامسا  :الوالية عمى النفس:

يقترب أسمكب الكالية عمى النفس مف أساليب رعاية الطفكلة التي
سمفت اإلشارة إلييا أك عمى األخص نظاـ الكفالة  ,غير أف أسمكب الكالية عمى
النفس يشمؿ األطفاؿ المحركميف مف رعاية أسرتيـ الطبيعية كما يشمؿ الطفؿ

في أسرتو الطبيعية(.)1

( )1عبد السبلـ الدكيبي ,مرجع سابؽ ذكره ,ص.60
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استنتاجات البحث:
-1ىناؾ العديد مف الخدمات االجتماعية لمكاجية تمؾ المشكبلت اإلنسانية
عف طريؽ المبادرات التي تقدميا الييئات الخاصة ,أك الييئات الحؾكمية.

-2تيدؼ الرعاية االجتماعية إلى تحسيف مستكل معيشة األفراد كتأمينيا

ككذلؾ تحسيف األداء االجتماعي لكؿ أفراد المجتمع مف أجؿ الكصكؿ إلى

,

االستقرار االجتماعي كاحداث التغيير االجتماعي كتدعيـ كتقكية الضبط
االجتماعي مف أجؿ رفاىية األفراد في المجتمع.

-3باإلضافة إلى ذلؾ ىناؾ مؤسسات حككمية تقكـ بتكفير الحاجات األساسية
لمفئات المحركمة في المجتمع  ,كمف بيف تمؾ االحتياجات األساسية

 :ىي

المسكف كالمأكؿ كالممبس  ,ككذلؾ تكفير نظـ الرعاية العبلجية المتمثمة في

الرعاية الصحية كالدفاع االجتماعي كاألمف كاالنضباط  ,باإلضافة إلى ذ لؾ

تكفير الخدمات الكقائية المتمثمة في الكقاية مف االنحرافات كالتدىكر الصحي ,

كمف ىذه الفئات األطفاؿ

كاألميات كاألرامؿ كالشباب المقبؿ عمى الزكاج

,ككذلؾ إتاحة فرص التعميـ األساسي  ,كرعاية الشباب مف الجكانب الصحية ك

االجتماعية كالثقافية ,كتكفير فرص العمؿ بجانب البرامج الرياضية كالمعسكرات

الكشفية.

-4تكصؿ البحث إلى أف ىناؾ مراكز أك مؤسسات إيكائية لرعاية األطفاؿ
المحركميف مف السند العائمي ,ككذلؾ األطفاؿ ذكل الفئات الخاصة.

التوصيات:

-1زيادة االىتماـ بالمراكز اإليكائية ,كاعداد مراكز إيؤائية أخرل لؤلطفاؿ الذيف

حالت ظر كفيـ دكف العيش في كسط عائمي طبيعي  ,كالذيف حرمكا مف السند

العائمي.
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-2تفعيؿ دكر األخصائي االجتماعي كالنفسي بمؤسسات الرعاية االجتماعية
لمحاكلة التغمب عمى المشاكؿ التي تكاجييـ
كالصحية كاالقتصادية.

-3إعداد برامج ثقافية كتربكية ليؤالء ا

 ,نتيجة لظركفيـ االجتماعية

لفئات المحركمة عف طريؽ كسائؿ

اإلعبلـ لتنمية قدراتيـ كمياراتيـ كتأىيميـ لممستقبؿ.

 -4إعداد مؤسسات تربكية كتعميمية لمتعميـ الميني كالمعرفي في مجاؿ الرعاية
االجتماعية.

 -5تكفير السكف المناسب  ,ككذلؾ تكفير المرككب كالمعاش المبلئـ لسد

احتياجات الشباب الذيف حرمكا مف السند العائمي  ,كخاصة عند اإلقباؿ عمى

الزكاج.
قائمة المراجع
القران الكريم
المصادر

-1معجـ مصطمحات التنمية االجتماعية كالعمكـ المتصمة بيا,القاىرة,مصر1983,ـ.
المراجع العربية

-2احمد محمد اضبيعة  ,مجاالت الرعاية االجتماعية  ,دار الكتب الكطنية بنغازم  ,ليبيا ,
الطبعة الثانية2007 ,ـ.
-3السيد رمضاف كآخركف  ,مدخؿ في الرعاية االجتماعية كالخدمة االجتماعية

 ,المكتب

الجامعي الحديث ,اإلسكندرية ,مصر1987 ,ـ.

-4رمضاف مكلكد الكيش ,تطكر الرعاية االجتماعية لممعاقيف في ليبيا  ,دار الكتب الكطنية ,
بنغازم ,ليبيا2006 ,ـ.
-5سامية محـ د فيمي كآخركف ,الرعاية االجتماعية ,أساسيات كنماذج معاصرة ,دار المعرفة
الجامعية ,اإلسكندرية ,مصر2004 ,ـ.

-6سامية محمد فيمي  ,مقدمة في الرعاية االجتماعية  ,المعيد العالي لمخدمة االجتماعية ,
اإلسكندرية ,مصر1990 ,ـ
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-7سمير نعيـ احمد ,النظرية في عمـ االجتماع ,دار الكتب المصرية  ,القاىرة  ,مصر  ,بدكف
تاريخ.
-8عبد السبلـ بشير الدكيني  ,الطفكلة كفقداف السند العائمي  ,دار العربية القاىرة  ,مصر ,
الطبعة األكلي2005 ,ـ

 -9ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ,حقكؽ الطفؿ كرعايتو ,دار الكتب الكطنية ,بنغازم ,ليبيا ,ط1992 ,1ـ
-10عبد المحي محمكد صالح  ,الرعاية االجتماعية (تطكرىا – قضاياىا ) دار المعرفة
الجامعية اإلسكندرية ,مصر 2003ـ.

-11ماىر أبك المعاطي الدسكقي  ,االتجاىات الحديثة في الرعاية االجتماعية

 ,المكتب

الجامعي الحديث ,القاىرة ,مصر  2010ـ.
-12ماجدة عبلـ  ,السيد عطية  ,الرعاية االجتماعية كالخدمة االجتـ اعية  ,المكتب الجامعي
الحديث اإلسكندرية ,مصر 1985 ,ـ.

-13ماجدة عبلـ  ,مدخؿ إلى الخدمة االجتماعية  ,كمية الخدمة االجتماعية  ,جامعة حمكاف ,
القاىرة ,مصر 1996 ,ـ
-14محركس خميفة كآخركف  ,اتجاىات الرعاية االجتماعية كمداخميا المينية المكتب
الجامعي الحديث ,القاىرة  ,ـ صر 1983 ,ـ .
-15محمد سيد فيمي  ,الرعاية االجتماعية اإلسبلمية  ,دار الكفاء  ,اإلسكندرية  ,مصر
2006ـ.

-16محمد سيد فيمي  ,الرعاية االجتماعية كاألمف االجتماعي المكتب الجامعي الحديث
اإلسكندرية ,مصر2002 ,
-17محمكد حسف ,األسرة كمشكبلتيا ,دار النيضة العربية ,بيركت لبناف  1981ـ.

-18مصطفي حجازم كآخركف ,ثقافة الطفؿ العربي بيف التغريب كاألصالة المجمس القكمي
لمثقافة العربية الرباط ,المغرب 1990 ,ـ.
-19معف خميؿ العمر  ,مناىج البحث في عمـ االجتماع

 ,دار الشركؽ  ,عماف  ,األردف

1997ـ.
-20نكمة حمد األسكد ,اآلثار االيجابية كالسمبية لعممية التحديث عمى ثقافة المجتمع الميبي ,
دار ابف خمدكف ,القاىرة ,مصر 2013 ,ـ.
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الدوريات العممية

-21المركز القكمي لمبحكث االجتماعية كالجنائية  ,ظاىرة تشرد األحداث في العراؽ  ,مجمة
البحكث االجتماعية كالجنائية ,العدد  ,1السنة الثانية مارس  1973ـ.
 -22الييئة العاـ ة لصندكؽ التضامف االجتماعي  ,مدينة سرت.)2017-2012(,
-23زكى الديف شعباف  ,األحكاـ الشرعية لؤلحكاؿ الشخصية  ,منشكرات جامعة بنغازم
,ليبيا .المراجع األجنبية

24-Max siprin, Interaduction to social work practice Macmillan
publishing Co, No, y, 1975.
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تحديد معامل أمان ثبات الصخور لالنييار المستوي
د.عبد السالم محمد مادي عضك ىيئة التدريس بكمية اليندسة  -جامعة طرابمس

د.أبوبكر فرج السراط

عضك ىيئة التدريس بكمية اليندسة  -جامعة طرابمس

م.محمد الجمني ابوشاقور قسـ ىندسة التعديف -كمية اليندسة – جاـ عة طرابمس

م.أبوبكر حسن بارود

قسـ ىندسة التعديف -كمية اليندسة – جامعة طرابمس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممخص

تمت دراسة معامؿ استقرار الصخكر لمنطقة الدراسة  ،حيث بينت النتائج

كجكد تشكىات في بعض المكاقع كذلؾ عند تصميـ ارتفاع الكاجية مما يؤثر

بدكره عمى قيمة ـ عامؿ اآلماف ،حيث أف معامؿ اآلماف كاف في مدل االنييار

أم البد مف تخفيض ارتفاع الكاجية كما ىك مكضح في األشكاؿ ، 10 ، 9

 .11أما في حالة التشبع فكانت النتائج مقبكلة مف حيث السبلمة في اغمب
المكاقع ،كىذا دليؿ عمى أف ارتفاع الكاجية مف أكثر األسباب المسببة لعدـ
االستقرار.
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مقدمة:
يعتبر ثبات الكتؿ الصخرية في المناجـ السطحية كعمى جكانب الطرؽ

الجبمية كالتي بعبر عنيا بمعامؿ األماف مف أىـ األسس التي يجب إف تؤخذ
في االعتبار عند تصميـ المناجـ السطحية أك الطرؽ الجبمية أك إم عمميات

تعدينية أخرل .تزداد درجة الثبات بازدياد قيمة معامؿ األماف ىك يمثؿ محاكلة
لرسـ خط دقيؽ يفصؿ بيف حالة االنييار كحالة االستقرار  ،كيمثؿ االستقرار

نسبة القكة التي تقاكـ االنييار أك االنزالؽ  ،كفي حالة االستقرار الحرج فاف

معامؿ األماف يساكم كاحد كىذا يعني باف مقاكمة القص ستككف قادرة عمى

معادلة ؽكل القص المسببة لبلنييار كلكف بصعكبة إذا قؿ معامؿ األماف اقؿ
مف كاحد].[1

اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك تحديد معامؿ

أماف ثبات الصخكر لبلنييار

المستكم عمى جانبي الطرؽ الجبمية كفي أعماؿ التعديف األخرل كمعرفة
العكامؿ المؤثرة عمى معامؿ اآلماف.

موقع وجيولوجية منطقة الدراسة
تقع منطقة الدراسة جنكب مدينة طرابمس بحكالي

 80كـ كشماؿ مدينة

غرياف بحكالي  12كـ .تتبع منطقة الدراسة تككيف أبكغيبلف كالذم يتككف مف

طبقات مف األحجار الرممية  ،كالجيرية كالدكلكميتية الكاقعة بيف تككيف أبكشيبة

كككمة بمنطقة أبكغيبلف ،كيقع التككيف في الجزء األكسط مف كاجية اليضبة

بيف كاؼ تيشمت غربا كرأس الطاحكنة شرقا  ،ككمما اتجينا غربا يتدرج ىذا

التككيف إلى تككيف بئر الغنـ  ،أما في االتجاه الغربي نجد تككيف أبك شيبة
مكجكد مباشر فكؽ تككيف سيدم الصيد كىك مف العمر الترياسي العمكم  ،كىذا
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دليؿ عمى كجكد تراؾيب جيكلكجية تتككف مف صدع في تمؾ المنطقة كالتككيف

عبارة عف كحدة كربكناتية تتألؼ مف أحجار دكلكمتية كأحجار جيرية ذات طبقة

متمكجة كمارؿ كأحجار جيرية أكلية كطيف حبيبي كيتراكح سمؾ التككيف مف 0
إلى  180متر كالشكؿ ( )1يكضح العمكد الطبقي لتككيف أبكغيبلف ].[2
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شكل  : 1العمود الطبقي لتكوين أبوغيالن][2
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الدراسات الحقمية
تـ اخذ بعض العينات مف الكتؿ الصخرية المتكاجدة في منطؽ الدراسة

لمعرفة بعض الخكاص الفيزيائية كاليندسية ،حيث أخذت بعض البيانات

الحقمية مف ثبلث مناطؽ مجاكرة لبعضيا كما مكضح في الج دكؿ ( )1إليجاد

أفضؿ معامؿ أماف لثبات الكتؿ الصخرية في حالة الشد الشقي عندما يككف
جافا  ،في حالة عدـ التشبع الكامؿ  ،ثـ في حالة التشبع الكامؿ بالمياه .
جدكؿ ( : )1البيانات الحقمية لمنطقة الدراسة
المكقع

كثافة

زاكية

زاكية ميؿ

زاكية ميؿ

ارتفاع

قكة

الصخر()γ

االحتكاؾ()ϕ

الكاجية( )f

المستكل()p

الكاجية ()H

التماسؾ()C

()KN/m3

()degree

()degree

()degree

()m

( )Kappa

1

22.9

15

90

28

110

200

2

22.9

26

85

31

95

200

3

22.9

21

80

30

85

200

أسباب تكون االنييارات
تحدث االنييارات في الكتؿ الصخكر كالتربة إذا تكفرت بعض العكامؿ التي
تؼػاع  ،التراكيب الجيكلكجية
الميػ ػ ػ ػؿ كاالر ػ ػ ػ
مثؿ :ػ ػ
تؤدم إلى انييار الصخ ػ ػ ػكر ػ ػ ػ

( الصدكع كالفكاصؿ كالشقكؽ )  ،تأثير الجاذبية األرضية  ،تأثير مياه األمطار
كالزالزؿ.
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أنواع االنييارات الصخرية
ىناؾ أربع أنكاع رئيسية لبل نييارات الصخرية التي تحدث في الصخكر

كالتربة ىي  :االنييار الكتدم (اإلسفيني)  ،االنييار أالنقبلبي  ،االنييار
الدائرم  ،االنييار المستكم كالذم سكؼ نقكـ بدراستو بالتفصيؿ].[3

االنييار المستوي
يحدث االنييار المستكم عندما تنزلؽ كتمة الصخر

ضعيؼ .مف شركط حدكث االنييار المستكم األتي:

أسفؿ عمى مستكل

 يجب إف يككف المستكل الذم يحدث عمية االنييار مكازم لمكاجية
أك ينحرؼ عمييا بزاكية ال تزيد عف . 200

 يجب إف يككف اتجاه المستكل المنيار مع اتجاه المنحدر كتككف

زاكية الكاجية اكبر مف زاكية االنييار f <P

 زاكية االحتكاؾ تؾكف اقؿ مف زاكية مستكل االنييار P < ϕ

 كلكي يحدث االنييار يجب إف يككف التماسؾ اقؿ ما يمكف (القكه
البلحمة اقؿ ما يمكف ) اقؿ مف القكه المسببة مثؿ (كزف الكتمو في
اتجاه محكر االنزالؽ

)

كما في الشكؿ

(.)2

شكل  :2االنييار المستوي
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

يتطمب ثبات الصخكر تحميؿ القكل المتعامدة كالمكازية لسطح االنييار،

كتشمؿ قكة القص عمى طكؿ سطح االنييار كأيضا تأثير ضغط المياه كالقكة
الداخمية].[4
- 1تحميل االنييار المستوي لكتمة منفصمة جافة
يحدث ىذا النكع مف االنييار لجزء منفصؿ لكحدة أك مجمكعة كتؿ

صخرية غير متصمة يكجد بيا فكاصؿ كما في الشكؿ( .)3aيعتبر ىذا
االنييار غير مستقر نتيجة لكزف الكتمة الصخرية

(  )wعمى سطح

المستكل المائؿ بزاكية ( ) عمى المستكل األفقي .كارتفاع الميؿ ،H
كزاكية الميؿ

 .كىذا الكثمة سكؼ تحاكؿ التحرؾ عمى طكؿ مستكل

الفاصؿ  ACنتيجة الجاذبية ]. [4

()a

()b

شكؿ  : 3مخطط ميؿ االنييار المستكل
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

كيككف معامؿ أماف ثبات الصخكر (Factor of Safety )FOS
يعرؼ بأنو ىك النسبة بيف قكة القص

إلي نسبة اجياد القص كيمكف

إيجاد معامؿ األماف مف المعادلة التالية :
)1( ......................

حيث  = C :تماسؾ الصخر  = τ ،اجياد القص  = σ ،االجياد

العمكدم  = ϕ ،زاكية االحتكاؾ الداخمي  = γ ،كثافة الصخر ،
 = γwكثافة الماء  = H ،ارتفاع كاجية الميؿ .
مف الشكؿ  3bيككف

)2( ....................................

طكؿ الشؽ الصخرم =
مساحة القطعة المنيار =

)3( ....................... A= AC X 1m2

كزف الكتمة الصخرية الغير مستقرة =
اجياد القص =
االجياد العمكدم =

)4(...

)5( .........................................
)6( ....................................

كبذلؾ يككف معامؿ أماف ثبات الصخر
)7( .......................

- 2تحميل االنييار لكتمة صخرية في حالة وجود المياه بين شقوق الكتل
الصخرية أو داخميا

عندما تككف الكتؿ الصخرية مشبعة بالمياه فاف ضغط المياه بيف الكتؿ

الصخرية سكؼ يقمؿ مف اإلجياد العمكدم ،كبدلؾ تنخفض قكة القص
_____________________________________________________________74

يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

كيقؿ تماسؾ الكتؿ الصخرية مع زيادة الفرصة لبلنزالؽ  .الشكؿ ()4
يكضح انزالؽ الكتؿ الصخرية المشبعة بالماء

.

شكل  : 4انزالق الكتمة الصخرية المشبعة بالمياه

كيحسب تأثير اإلجياد العمكدم مف المعادلة التالية التي تكضح

اإلجياد العمكدم الفعاؿ نتيجة لكجكد الماء في الفكاصؿ مع فرض إف
الماء سيتغير مف النقط  ،Aكبذلؾ يككف ضغط المياه مساكية لمضغط

الجكم عند النقطة A, C

)8( .. .............................................
)9( ................................................
حيث:
= ضغط الماء
= الضغط العمكدم الفعاؿ
= اإلجياد العمكدم
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

= كثافة الماء
= hارتفاع عمكد الماء

- 3تحميل االنييار لكتمة صخرية في حالة وجود فواصل شد في السطح
المستوي العموي

في مثؿ ىذه الحالة تيمؿ فكاصؿ الشد المكا زية لكاجية الميؿ كما في

الشكؿ ( .)5كيؤخذ في االعتبار استقرار الميؿ مع حساب العمؽ

باستخداـ منحنى الميؿ (Hoek & Bary, ( ،)Stability Charts

 ،)1977كيمكف أيضا حساب عمؽ فكاصؿ الشد بالطريقة التحميمية.

إذا كاف مكقع فكاصؿ الشد اعمي سطح الميؿ  .كالشكؿ ( )5يكضح

ؼاصؿ الشد في السطح المستكم العمكم]. [5
مكقع ك

شكل  : 5كتمة صخرية في حالة وجود فواصل الشد في السطح المستوى العموي

كيمكف حساب عمؽ فكاصؿ الشد عمى السطح المستكم العمكم مف

المعادلة التالية:

)10 (..............................
كأيضا يمكف حساب مكقع فكاصؿ الشد بالمعادلة التالية:
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

)11 (..........................
أما إذا كاف مكقع فكاصؿ الشد اقؿ مف عمؽ فكاصؿ الشد يمكف
حسابيا بالمعادلة التالية:

)12 (..........................

حيث:
 = Hارتفاع الميؿ

= زاكية ميؿ الكاجية

= ميؿ مستكل االنزالؽ
 = Zعمؽ فكاصؿ الشد
 = bمكقع فكاصؿ الشد
كيمكف حساب معامؿ أماف ثبات الكتؿ الصخرية بالمعادلة التالية:
طكؿ الشؽ الصخرم=

)13 (................................

كزف الكتمة اؿصخرية=

()14

كبيذا يككف معامؿ أماف ثبات الصخكر=

)15(.
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

- 4تحميل االنييار لكتمة صخرية في حالة وجود فواصل شد في السطح
المائل

الشكؿ ( )6يكضح مكقع فكاصؿ الشد مطابقة مع السطح المائؿ.

الشكل  :6كتمة صخرية في حالة وجود فواصل الشد في السطح المائل

كفي ىذه الحالة نستطيع حساب عمؽ فكاصؿ الشد كمعامؿ أماف ثبات

الصخكر بالمعادلة التالية:

)16(.................
)17(.................
طكؿ الشؽ الصخرم =

)18 (...........................

كزف الكتمة الصخرية =

)(19
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

بيذا يككف معامؿ األماف =

)20(..............

تحميل االنييار لكتمة صخرية في حالة وجود المياه في فواصل الشد مع
زاوية ميل في األعمى
ىذا النكع مف الميؿ يككف شائع في تضاريس التبلؿ الصعبة مع فرض
إف فكاصؿ الشد تككف عمكدية كممتمئة بالمياه لعمؽ

 ، ZWفي ىذه

الحالة يككف ضغط المياه اقؿ كمكجكد في قمة الميؿ  ،كىذا الضغط

مكزع في القكة  Vنتيجة حركة المياه في الكتمة تحت القكة العمكدية
كقكة ارتفاع المياه  Uنتيجة انسياب المياه عند السطح بيف الكتمة

الصخرية كالسطح المائؿ  ،كالشكؿ ( )7يكضح الميؿ مع فكاصؿ الشد
تحت زاكية الميؿ].[6

شكل  :7االنييار المستوي مع وجود ميل وفواصل الشد تحت زاوية الميل

كيمكف إيجاد معامؿ أماف ثبات الصخكر في مثؿ ىذه الحالة باستخداـ

المعادالت التالية

عمؽ فكاصؿ الشد =
)21( ...
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

كزف الكتمة غير المستقرة =

)22(..............

............................

مساحة القطعة المنيار =
قكة حركة المياه =

قكة ارتفاع المياه =

()23

(25) ..........
)26 (...................................

)27 ( ..............................

بيذا يككف معامؿ أماف استقرار الكتؿ الصخرية =
)28( .........................
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

- 5تحميل االنييار المستوي عندما يتم التدعيم بمسامير الصخر
عندما تككف مسامير الصخر مثبتة عند زاكية

عمكديا عمى مستكل

االنييار  ،يؤدم إلى زيادة اإلجياد العمكد بػ ػ ػ ػ
الحركة بػ ػ ػ

 T cosكيقمؿ

 ،T sinكما في الشكؿ ( .)8كبذلؾ يمكف التعبير عمى

معامؿ أماف ثبات الكتؿ الصخرية ليصبح كالتالي:

معامؿ أماف ثبات الصخكر =

)29( ....................

شكل  :8االنييار المستوي مع فواصل في اعمي الميل مع وجود تثبيت بمسامير الصخر

النتائج واالستنتاجات

تـ دراسة ـ عامؿ استقرار الصخكر لمنطقة الدراسة لمحصكؿ عمى

أفضؿ

ثبات لمكتؿ الصخرية ،ككجد إف عند تصميـ ارتفاع الكاجية يكجد تشكىات في
بعض مف المكاقع ،كأف معامؿ األماف كاف في مدل االنييار لذلؾ تـ تخفيض

ارتفاع الكاجية كحؿ الستقرار الكاجية .كالمنحنيات في األشكاؿ (، )10( ، )9

( )11تكضح معامؿ األماف عند تخفيض ارتفاع الكاجية في الحالة الجافة ،
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

كفي حالة عدـ التشبع الكامؿ  ،كفي حالة التشبع الكامؿ كالتي

أظيرت إف

الطريقة أعطت نتائج مقبكلة مف حيث السبلمة في أكثر مف مكقع مما يؤكد أف
ارتفاع الكاجية مف أكثر األسباب المسببة لعدـ االستقرار .

شكل  :9العالقة بين ارتفاع الواجية ومعامل األمان في الحالة الجافة

شكل  :10العالقة بين ارتفاع الواجية ومعامل األمان في حالة التشبع الغير كامل

شكل  :11العالقة بين ارتفاع الواجية ومعامل األمان في حالة التشبع الكامل بالمياه

_____________________________________________________________82

يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

أما عند تخ فيض زاكية ميؿ كاجية المنحدر  ،تـ تصميـ زاكية االنحدار

لتتكافؽ مع معامؿ األماف حيث أظيرت النتائج إف معامؿ األماف يتغير كفقان

إلى تغيير زاكية االنحدار  ،كمف النتائج المتحصؿ عمييا كجد انو عند انخفاض

زاكية االنحدار تزداد قيمة معامؿ

أماف استقرار الصخكر  ،كالـ نحنيات في

األشكاؿ ( )14( ، )13( ،)12تكضح معامؿ األماف عند تخفيض زاكية ميؿ
كاجية المنحدر في الحالة الجافة  ،كفي حالة عدـ التشبع الكامؿ  ،كفي حالة

التشبع الكامؿ.

شكل  :12العالقة بين زاوية ميل الواجية ومعامل األمان في الحالة الجافة

شكل  :13العالقة بين زاوية ميل الواجية ومعامل األمان في حالة عدم التشبع الكامل
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

شكل  :14العالقة بين زاوية ميل الواجية ومعامل األمان في حالة التشبع الكامل

الخالصة

مف النتائج المتحصؿ عمييا عند دراسة الطرؽ المستخدمة في زيادة قيمة

معامؿ أماف ثبات الكتؿ الصخرية كالعناصر المؤثرة عميو تحصمنا عمى اآلتي:
 انييار الكتؿ الصخرية مرتبط بالعكامؿ الجيكميكانيكية كاليندسية
لمصخكر  ،كمعامؿ

األماف

األكثر استقرار لثبات الكتؿ

الصخرية يتـ الحصكؿ عميو مف تخفيض قيمة زاكية ميؿ الكاجية

 ،حيث زادت قيمة معامؿ األماف.


إما عند تخفيض ارتفاع كاجية الـ نحدر أعطيت زيادة مقبكلة

لمعامؿ أماف ثبات الكتؿ الصخرية بالرغـ مف التخفيض الكبير
في االرتفاع الذم قد يككف مكمؼ.
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

التمييد لمغزو اإليطالي لميبيا 1911 -1881م
أ.عائشة الجركشي عمي الجركشي
المقدمة:
يتطرؽ ىذا البحث لدراسة بداية التدخؿ اإليطالي في كالية طرابمس

الغرب كبرقة ،ىذا التدخؿ الذم ميدت لو إيطاليا بشبكة مف المبادرات

االستكشافية كالثقافية كاالقتصادية كالدبمكماسية ،فما أف حققت إيطاليا كحدتيا
عاـ 1870محتى بدأت تطبيؽ ىذا النيج السياسي ,كقد ساءىا خركجيا مف

مؤتمر برليف عاـ

1887ـ دكف أف تحصؿ عمى غنيمة تجعميا عمى قدـ

المساكاة مع الدكؿ األكربية األخرل.

كاذا بحثنا في التطكرات السياسية كالتاريخية لمغزك اإليطالي نجد أف
بداية ا ألعداد لبلستيبلء عمى طرابمس الغرب كبرقة قد ميدت لو إيطاليا منذ

سنكات ،كىيأت لو إعبلميان كسياسيان في األكساط اإليطالية.

كقد كاف الفشؿ الذم مني بو الطمياف في شرؽ القارة األفريقية سببا في

إف يعيدكا التفكير في امتبلؾ أراضي جديدة في الشماؿ األفريقي خصكصا في
كالية طرابمس الغرب كبرقة.

كقد كانت قضية طرابمس الغرب كبرقة مف منظكر رجاؿ السياسة

اإليطالييف مف بيف الضركرات الحتمية تاريخيان كسياسيان كعسكريان ،فمف الناحية

التاريخية كانت كالية طرابمس جزءان مف اإلمبراطكرية الركمانية ،كمف المنظكر

السياسي كاف يجب أف يككف ليا ـ كانة في حكض البحر المتكسط ،كلف يتحقؽ
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

ليا ذلؾ إال بالسيطرة عمى األراضي المحيطة بيذا البحر ،فيي ترل نفسيا

محاصرة مف قبؿ الدكؿ الكبرل،لذلؾ كاف البد مف فؾ ىذا الطكؽ لتككف ليا
مكانة أمنية كمتميزة في حكض البحر ،خاصة كأف تكنس التي كانت تأمؿ في

احتبلليا قد آلت إلى

فرنسا ،لذلؾ يجب أف ال تفكت فرصتيا ثانية في

االستيبلء عمى منطقة طرابمس الغرب كبرقة حتى ال تسبقيا إلييا دكلة أكركبية

أخرل.

كعمى ىذا األساس كما أف ضمنت إيطاليا مكافقة الدكؿ األكربية
الكبرل باالستيبلء عمى كالية طرابمس الغرب كبرقة ،حتى كشفت عف كجييا

الحقيقي ،ك شرعت في نشر الدعاية اإليطالية كمبر ر لمغزك ،كلعؿ مف بيف
اإلدعاءات التم بررت بيا عمميات الغزك عجز الدكلة العثمانية عف تأميف

األمف كاالستق ارر في كالية طرابمس الغرب،كبرقة ثـ فشميا في العثكر عمى حؿ

لمشاكؿ ليبيا االقتصادية.

 أسباب اختيار الموضوع:السبب األول  :ىك دافع شخصي لمباحثة حيث أرادات معرفة الجيكد التي
بذلتيا ايطاليا في احتكاء ليبيا سمميان مف خبلؿ الدراسات االستكشافية التجسسية
كنشاط الجالية األجنبية فييا.

والسبب الثاني  :أف الباحثة رأت أف ىذا المكضكع الذم ستتناكلو بالدراسة ك
البحث يعد مف المكضكعات الميمة التي تناكلت جانبان مف المبادرات كالمصالح
االقتصادية اإليطالية التي ساعدت عمى االمتصاص ،أك االبتبلع التدريجي ك

الخفي لمببلد المراد استعمارىا.
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

 أىمية موضوع الدراسة:تتضح أىمية ىذا المكضكع في الكشؼ عف المساعي الحقيقية إليطاليا

كغرضيا االستعمارم مف خبلؿ الرحبل ت االستكشافية  ,كانشاء المستشفيات ك

المبلجئ الصحية التي كاف مظيرىا تقديـ الخدمات اإلنسانية  ,كجكىرىا التأثير

في الناس لمصمحة إيطاليا

 ,ىذا إلى جانب الجالية االيطالية

 ,كنشاط

الجماعات التبشيرية االيطالية في ىذا المجاؿ  ,كالبحث عف منافذ قريبة لميجرة

تحددت أغراضوا في سياسة تغمغؿ السممي.
 -تحديد فترة الدراسة:

سكؼ تقكـ الباحثة باختيار الفترة الزمنية مف سنو 1881ـ1911 -ـ
حيث عممت ايطاليا خبلؿ ىذه الفترة عمى تسييؿ كافة الظركؼ المكاتية

إلنجاح سياسة التغمغؿ السممي في كالية طرابمس الغرب كبرقة ,بدكف اصطدامان

مكشكفان أك مج ابية عمنية مف القكل األخرل بفضؿ كجكد سياسييف إيطالييف

يرسمكف سياسة إيطاليا االستعمارية ,كيتحمسكف ليا مف أمثاؿ السنيكر كرسبي

Crispiكالسني كرجكليتم.Giolitti
 -منيج البحث:

سكؼ تعتمد الباحثة خبلؿ إعدادىا ليذه الدراسة عمى منيج البحث

التاريخي ،كالذم يعتمد عمى جـ ع المادة التاريخية مف مصادرىا األصمية،
باإلضافة إلي منيج البحث التحميمي الذم يعتمد عمى دراسة الحدث التاريخي،

كتحميؿ مككناتو ،كعناصره كصكالن إلى الحقيقة التاريخية المبتغاة بقدر

المستطاع ،ىذا إلى جانب منيج البحث أالستردادم  ،كالذم يقكـ عمى استرداد
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الحدث التاريخي مف كقت حدكثو ،كالحكـ عميو مف منطمؽ الفترة الزمنية التي

كقع فييا الحدث ،ال الفترة التي تعيش فييا اآلف ،مع تقديـ رؤية نقدية لمحدث.

 خطة البحث:سيتـ تقسيـ ىذا البحث إلى مقدمة كثبلثة مباحث كخاتمة كاآلتي:
المبحث األكؿ  :التغمغؿ السممي لئلعداد السياسي كسياسة

االختراؽ

االقتصادم 1911-1881ـ.
أ -الدراسات االستكشافية التجسسية.
ب -الجالية اإليطالية كدكرىا في تسييؿ عممية التغمغؿ السممي.
ج -المدارس اإليطالية كالكنائس.
المبحث الثاني  :بنؾ دم ركما كسياسة االختراؽ االقتصادم

-1905

1911ـ.
أ -نشأتو.
ب -نشاطاتو.
ج -ردكد الفعؿ الكطني كالتركي كفشؿ سياسة التغمغؿ السممي.
المبحث الثالث :اإلعداد الدبمكماسي في المحيط الدكلي قبيؿ الحرب 1881ـ-
1911ـ.
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أ -اإلعداد الدبمكماسي اإليطالي في إطار دكؿ التحالؼ الثبلثي.
ب -مكقؼ دكؿ التحالؼ مف الصراع التركي اإليطالي كمدل نجاح إيطاليا في
كسب تأييدىا.
ج -دكر الدبمكماسية اإليطالية في كسب دكؿ الكفاؽ الكدم فرنسا كانجمت ار
كركسيا.
أ -الدراسات االستكشافية التجسسية:
ال شؾ في أف ىذه الدراسات قد كفرت عمى اإليطالييف كثي انر مف الكقت

كالجيد في تعميؽ معرفتيـ عف طرابمس كبرقة ،كأكضاعيا السياسية

اعي  ،كقبؿ عشر سنكات مف بداية الغزك اإليطالي لميبيا،
كاالقتصادية كاالجتـ ة

ازدادت مبلمح كأىداؼ الرحبلت الكشفية كضكحان ،خاصة ما تعمؽ منيا
بدارسة اإلمكانيات العسكرية لمقكات التركية في كؿ مف طرابمس كبرقة،

كالتركيز بصفة خاصة عمى أكضاعيا الدفاعية.

كقد فتحت ىذه الرحبلت أفاقان كاسعة أماـ التغمغؿ اإليطالي ،كمستقبؿ

تيجير السكاف إلى طرابمس كبرقة ،كخاصة بعد احتبلؿ فرنسا لتكنس 1881ـ،

كمف ثـ بدأت إيطاليا تركز عمى دراسة طرابمس كبرقة سياسيا كاقتصاديان تمييدان

لخطكة مستقبمية(.)1

 -1أحمد عطية مدلؿ  :التدخؿ األجنبي في ليبيا

1915 -1881ـ ،ج ،1دار الكتب الكطنية

بنغازم2007 ،ـ ،ص .61
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كفي تمؾ األثناء أخذت المطامع االيطالية القديمة في طرابمس الغرب

كبرقة ،تتضح أكثر ،ككانت معظـ البعثات اإليطالية التي قدمت إلييا لزيارتيا
بناء عمى مبادرة مف الجمعية اإليطالية لبلستكشاؼ الجغرافي كالتجارم بإيعاز

مف رئيسيا كامببرتك مدير مجمة المستكشؼ
بعثات اإليطالييف

ىايماف haimann

( ،)1كىنا البد مف اإلشارة إلى

مانفريد ككامبيرتك  Manfredocampertoكجكزيبي
 Giuseppeكبيترك مامكلي mamoli

Petro

سنة

1881ـ ،كقد قاـ أكؿ ىؤالء المبعكثيف كامبيرتك في سنة 1880ـ برحمة إلى
طرابمس الغرب ،زار خبلليا الخمس ك مسبلتو كعند عكدتو إلى ميبلنك ألح

عمى جمعية االستكشاؼ اإليطالية ضركرة إرساؿ جكاسيس إلى برقة  ،ألقامو

مراكز تجارية ؼم بنغازم كدرنة كنقط انطبلؽ نحك التغمغؿ اإليطالي في

ليبيا ( ،)2ثـ قاـ كامبيرتك برحمة ثانية عاـ 1881ـ إلى طرابمس الغرب ،تمتيا

رحمة أخرل عاـ 1882ـ إلى برقة برفقة ىايماف ،كقد تشكمت برئاستيما بعثتاف
األكلى ذات ميمة اقتصادية كتجارية برئاسة

كامبيرتك ،كالثانية عممية فنية

برئاسة ىايماف(،)3أماالثالثبيتركمامكلي كمفتو إيطاليا بالتجسس عمى أكضاع ليبيا
االقتصادية كالزراعية ،كقد زارت ىذه البعثات الجاسكسية مدف كقرل بنغازم،
كتككرة ،كالمرج ،كدرنة ،كشحات ،كطمميثة ،كطبرؽ ،كما أتيح ليما االطبلع

عمى أحكاؿ ا لميبييف،كعاداتيـ،كحياتيـ بكجو عاـ ،ثـ عادكا إلى ايطاليا كرفعكا
 -1شارؿ فيرك  :الحكليات الميبية منذ الفتح العربي حتل الغزك اإليطالي  ،ترجمة محمد عبد الكريـ
الكافي ،الطبعة الثالثة1994 ،ـ ،ص.530
 -2شارؿ فيرك ،مرجع سابؽ ،ص  ،530كذلؾ فرانشسكك ككرك  :ليبيا أثناء العيد العثماني الثاني،
ترجمة خميفة التميسي،دار الفرجاني ،طرابمس ،ص.172
ليب منذ الفتح العربي حتل
 -3أحمد عطية مدلؿ ،مرجع سابؽ ،ص  ،60كذلؾ انظر أتكرم ركسي يا
سنة 1911ـ ،بيركت ،لبناف1974 ،ـ ،ص .397
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تقاريرىـ إلى سمطاتيما ،كألقكا المحاضرات لحث حككماتيـ كشعبيـ عمى

استعمار ليبيا(.)1

كترل الباحثة أف إرساؿ ىذه البعثات لـ يكف تحت ستار البحث

العممي  ,كما تدعي إيطاليا كلكنيا كانت في الكاقع تقكـ بدر اسة عممية عممية
عمى أراضي الببلد لتضع المصكرات كالخرائط  ,أم أف نشاطيا كاف لخدمة

الغرض االستعمارم إليطاليا كليس لخدمة العمـ كما كانكا يدعكف.

ثانياً :الجالية اإليطالية ودورىا في تسييل عممية التغمغل السممي:
لعبت الجالية اإليطالية في كالية طرابمس الغرب كبرقة د ك انر بار انز في

التمييد السممي لمغزك اإليطالي ،كمع اقتراب الغزك ازداد نشاط ىذه الجالية كما

ارتفع عدد أفرادىا إلى  1100نسمو ،حيث كانت مدينة طرابمس تحتضف العدد
األكبر إذ بمغ عدد أفراده الجالية فييا حكالي  930نسمة ،أما في بنغازم فقد

كصؿ العدد إلى  120نسمة ،في حيف تكزع عمى الخمس كدرنة  20نسمة لكؿ
منيما ،كفي مصراتو نصؼ ىذا العدد ( ،)2كقد أخذ اإليطاليكف يعممكف منذ

المحظة األكلى التي كطئت فييا أقداميـ أرض ليبيا لمسيطرة عمى الببلد

بطريقتيف استعماريتيف كىما  -:تشجيع اليجرة مف إيطاليا إلى ليبيا  ,كطمينة

الثقافة كالتعميـ حتى تضمف إيطاليا خضكع الميبييف كقبكليـ إلدعاء االحتبلؿ

اإليطالي ألنو جاء لتمديف الشعب الميبي كالتقدـ بو

 )3(.كقد كجدت الجالية

اإليطالية مجاالن حيكيان كمناخان خصبان في شؤكف الكالية كميدت بذلؾ الطريؽ

 -1شارؿ فيرك :مرجع سابؽ ص  530كذلؾ أتكرل :مرجع سابؽ ص .397
 -2أحمد عطية مدلؿ ،مرجع سابؽ ،ص.74
 -3رأفت غنيمي -:تطكر التعميـ في ليبيا في العصكر الحديثة ,الطبعة األكلى,1971 ,ص.188
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لمتغمغؿ السممي االيطالي في كالية طرابمس الغرب ،كفيما يتعمؽ

بتنظيـ

الجاليات االيطالية فقد اندمجت جميع القنصميات في قنصمية كاحدة تكالىا  .ب

إنسالدم G.B.Ansaldiسنة 1861ـ ككاف اليدؼ مف ىذا الدمج ربط الرعايا
اإليطالييف بالكطف األـ ،كغرس الشعكر القكمي في نفكسيـ بشتي الطرؽ

كالكسائؿ المتاحة.

()1

كقد اتخذت عدة إجراءات بيذا الخصكص نذكر منيا ما يمي(:)2
 -1ربط الجاليات اإليطالية بالقنصمية اإليطالية حيث فتحت سجبلت القيد
كسجبلت حاالت الزكاج كالكفيات كالمكاليد بؾؿ مكاتب القنصمية ,كتكجد بالقسـ

األجنبي التابع لبمدية طرابمس.

 -2تعييف قناصؿ مف الجالية االيطالية.
 -3إنشاء الجمعيات السي اسية كالخيرية ككانت جمعيات العماؿ أكائؿ

الجمعيات اإليطالية في طرابمس عاـ 1890ـ كترأسيا ميمكؿ ( )MiLulكتكلي
قيادتيا باكلك قراندا قنصؿ ايطاليا العاـ في طرابمس  ,كحددت اختصاصاتيا في
مساعدة الفقراء كالمعكزيف مف أبناء الجالية اإليطالية فقط.

كفي سنة 1910ـ كرس التج ار اإليطالييف جيكدىـ عمى استيراد

األسمحة كتكزيعيا عمى جاليتيـ ,رغـ الحظر عمييا مف الدكلة العثمانية كحككمة

الكالية  ,حيث اكتشفت جمرؾ درنة حاكيات بيا بنادؽ كذخيرة حية استعدادا

 -1خميفة محمد األحكؿ المجتمع الميبي 1950-1835ـ،تحرير محمد الطاىر الجرارم  ,دار الكتب
الكطنية ،بنغازم ،2005 ،ص .163
 -2خميفة محمد األحكؿ ،المجتمع الميبي  ,مرجع نفسو ص .188
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لمحرب كتميزت الجالية اإليطالية بالنشاط كالحيكية حيث اعتبرت مف أكثر

الجاليات األكركبية األخرل عددان.

()1

 المدارس اإليطالية والكنائس:لـ تكف ىناؾ سياسة تعميمية في بداية عيد االحتبلؿ لتعميـ الميبييف ,
كحتى التعميـ االبتدائي كتعميـ الكتاتيب  ,لـ يسمما مف التدخؿ كفرض السيطرة

مف جانب المستعمريف ,لذلؾ فقط تكقؼ النشاط التعميمي عند دخكؿ اإليطالييف

لؤلراضي الميبية بسبب انشغاؿ األىالي بمقاكمة الغزك (,)2كفي المقابؿ تزايد نفكذ

الجالية اإليطالية  ,تكسعت في افتتاح المدارس التبشيرية كجزء مف نشاطيا
االستعمارم تمييدان لبلحتبلؿ ،حيث كانت ليبيا خالية مف المدارس العامة

كالتعميـ النظامي حتى سنة 1890ـ ككاف التعميـ كمو حكؿ القرآف كالمغة العربية

ككافت الكتاتيب ىي الكسيمة الكحيدة التي استمرت في أداء كظيفتيا حتى أثناء

العيد اإليطالي ()3كلكف بصكرة محدكدة كحتى الزكايا السنكسية سرعاف ما

تعرضت لئلىماؿ كالتدىكر  ,نتيجة انصراؼ القائميف عمييا بتنظيـ حركة

الجياد.

()4

أما في مطمع القرف العشريف فقد تباينت المصادر كالمراجع في إعطاء

إحصائية دقيقة لعدد المدارس كطبلبيا حيث يقدـ لنا فرانشسكك ككرك تفصيبلن
 -1خميفة محمد األحكؿ ،المجتمع الميبي  ,مرجع سابؽ ص .166
-2رأفت غنيمي -:تطكر التعميـ في ليبيا  ,مرجع سابؽ ص.188
 -3فرانشككككرك  :ليبيا أثناء العيد العثماني الثاني ،ص  117كذلؾ انظر  :أ .ج ستيؿ جريج :
تاريخ التعميـ في إقميـ طرابمس ،ترجمة أحمد محمد العاقؿ ,الطبعة األكلى2005 ،ـ ،ص.13
 -4رأفت غنيمي -:تطكر التعميـ في ليبيا  ,مرجع سابؽ ص.188
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أدؽ لعدد المدارس ,كأنكاعيا ,كمدة الدراسة فييا إذ يقكؿ " -:كاف إليطاليا خمس
مدارس حككمية ،كىي تتككف مف رياض كمدرسة فنية تجارية مدتيا أربع

سنكات ،كتيتـ بالتعميـ التجارم ،كىناؾ أيضان مدرسة مسائية لمكبار ،ككاف

العنصر الييكدم مف أكثر العناصر ترددان عمى ىذه المدارس كاالستفادة منيا،
كقد برز في إدارتيا البركفسكر باجي ()Paggi

()1

كلما رأت سمطات االحتبلؿ

انصراؼ األىالي عف ىذه المدارس لعدـ اطمئنانيـ إلى ذلؾ النكع مف التعميـ

الذم تكفره ليـ السمطات اإليطالية(.)2

ترجع الباحثة أسباب رفض األىالي ليذا النكع مف التعميـ إلى الشؾ
في أىداؼ التعميـ في ذلؾ الكقت

 ,عدـ الرغبة في التعامؿ مع المحتميف

,

كالخكؼ عمى أبنائيـ مف تأثرىـ بأخبلؽ كمبادئ اإليطالييف ,إضافة إلى الخكؼ

مف ضعؼ تأثير الديف اإلسبلمي في نفكس أبنائيـ.

ىذا إلى جانب الكنائس حيث انتشر فييا نكع التعميـ التبشيرم المجاني

الذم تكلت إدارتو راىبات كرىبانان في الكنيسة الكاثكليكية نتيجة لئلغراءات
كاإلعانات التي كانت تقدميا ىذه المدارس لمطبلب العرب المسمميف مقابؿ

االنتماء إلييا ،فعمى سبيؿ المثاؿ اإلعانا ت التي تكلتيا في طرابمس مؤسسة
الرعاية الثقافية الكبرل دانتي

اليغييرم ( dante )Alighieriالتي كضعت

تحت تصرؼ الجميع مكتبة إلعارة الكتب ،كمع ذلؾ فقد تكمفت بتكزيع

اإلعانات عمى التبلميذ الذيف يدرسكف بالمدارس اإليطالية(.)3

 -1فرانشسككا ككرك ،المرج ع السابؽ ،ص.121
 -2رأفت غنيمي -:مرجع سابؽ ص.190
 -3أحمد عطية مدلؿ ،مرجع سابؽ ،ص .83
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كقد لجأت إيطاليا إلى اتخاذ بعض اإلجراءات التعميمية مع نياية

1911ـ مف بينيا استخداـ المعمميف اإليطالييف  ,كاستكماؿ النقص باستخداـ
الضباط مف قكات االحتبلؿ  ,كىذه الخطكة تيدؼ إلى السيطرة عمى التعميـ
بكجكد المعمـ اإليطالي لتعميـ المكاطنيف الميبييف

(.)1

بنك دي روما وسياسة االختراق اإلقتصادي1911-1905م.
نشأتو-:
يعتبر بنؾ ركما الذم تأسس في طرابمس 1905ـ كأصبح لو فركع في

أنحاء أخرل مف الببلد  ,بمثابة المبنة األكلي في إرساء قكاعد التغمغؿ السممي
اإليطالي في كالية طرابمس الغرب كبرقة،

()2

ككاف ىذا البنؾ يقدـ القركض

لممزارعيف الميبييف كيشترم األراضي الزراعية مف المكاطنيف بأثماف مغرية

,

كيستكلي عمى األراضي التي اقترض أصحابيا قركضيا مف البنؾ  ,كتأخركا
في سدادىا ثـ انو كاف يمكؿ العمميات الدعاية اإليطالية بيف األىالي )3(,كىكذا

بدأت الخطكة األكلى في تأسيس بنؾ ركما في طرابمس  ,كقد عمؿ ىذا البنؾ
عمى إرساء شبكة مف الفركع المصرفية في معظـ المناطؽ المطمة عمى البحر

المتكسط ,مركز عمى صفة خاصة عمى مالطا  ,كمصر كاستانبكؿ  ,حتى يضع
مسألة طرابمس في إطار أكسع بعيدا عف الشبية

()4

 -1رافت غنيمي ,مرجع سابؽ,ص.189
 -2أحمد عطية مدلؿ -:مرجع سابؽ ص ,85ككذلؾ محمكد حسف منسي  -:الحممة اإليطالية عمى
ليبيا ,دراسة كثائقية في استراتيجية االستعمار كالعبلقات الدكلية ,القاىرة1980 ,ـ ,ص.31
 -3رأفت الغنيمي -:تطكر التعميـ في ليبيا ,مرجع سابؽ ص.179
 -4أحمد عطية مدلؿ -:مرجع سابؽ ص.87
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فكيؼ تأسس ىذا البنؾ ،كماىي أىـ فركعو ،كماىي أىـ الطرؽ التي

سمكيا في سبيؿ تحقيؽ أىدافو ،كما مكقؼ الدكلة العثمانية كالمكاطنيف الميبييف
منو؟
كترم الباحثة أف تأسيس ىذا البنؾ دليؿ قاطع عمى نية الحككمة
اإليطالية في السيطرة االقتصادية عمى ليبيا كبديؿ لبلحتبلؿ العسكرم  ,كتأميف

سياسة االختراؽ االقتصادم السممي.

كحسب المعمكمات المتكفرة فأف البنؾ باشر بافتتاح أكؿ فرع لو في
طرابمس في مقر نادم دانتي اليجييرم تحت إدارة براتشياني منذ مارس

1907ـ ،كما أعمف البنؾ عما يجب أف يقدمو مف مغريات لزبائنو في المرحمة
األكلي مف االقتراض ،كالقركض المالية لشراء األراضي كالبيكت الخالية مف

الفكائد ،كما يمكف أف يدفعو الزبكف مف فكائد مخفضة(.)1
نشاطاتو-:

ضاعؼ مصرؼ ركما نشاطو في شراء األراضي
االقتصادية بمختمؼ الطرؽ الممتكية ،فكاف يقدـ

المغرية التي تتجاكز أضعاؼ ثمف قطعو

 ,كالسيطرة

اإلغراءات المالية كالمبالغ

األرض الحقيقي ،كقد ركز نشاطو

 -1تقرير جكستيني الفاريز ،القنصؿ العاـ البريطاني في طرابمس إلي السير إدكارد جرام كزير
الخارجية البريطاني كالسفارة البريطانية في اسطنبكؿ ،ر قـ  ،7745بتاريخ فاتح مارس 1907ـ،
ك.ب.ـ .ج/ؿ شعبو الكثائؽ كالمحفكظات نقبلن مف أحمد عطية مدلؿ ،مرجع سابؽ ،ص.90
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عمى شراء أراضي بعض الجاليات األجنبية ,كباألخص الجالية الييكدية التي لـ
تتمكف مف مقاكمة اإلغراءات المالية(.)1

كشرع المصرؼ رسميان في نشاطو منذ تأسيس فرع لو في طرابمس في

 15أبريؿ 1907ـ ،كثبل ذلؾ تأسيس عدة ككاالت تجارية تتبعو في معظـ

المدف الساحمية كطرابمس ،كبنغازم كدرنو كالخمس ،كسرت كمص راتو كغيرىا

مف المدف األخرل  ,كجميعيا مؤسسات مالية تحت تصرؼ الحككمة اإليطالية
مباشرة(.)2

ككرس بنؾ ركما نشاطو في تمكيؿ قطاع الخدمات العامة كالمياه

كالغاز كالكيرباء كالمطاحف كقد كثؼ البنؾ مف نشاطو لكي يضع أساسا
لمتغمغؿ اإليطالي في كالية طرابمس الغرب كبرقة بيد

ؼ تممؾ األراضي ,

كتكطيف المياجريف اإليطالييف ليزداد عددىـ ,كيقكل نفكذىـ كخطكة أكلى في

التمييد لمغزك

()3

حيث قاـ بإنشاء مصنعان لمثمج  ,كآخر لمتصنيع اإلسفنج في طرابمس ,

إضافة إلى معصرة الزيتكف ,كالبحث عف المعادف ،كسير الخطكط المبلحية مف

 -2المرجع السابؽ ،ص.92
 -2فرنسييف ماككال ،حرب إيطاليا مف أجؿ الصحراء  ,ترجمة عبد المكؿل صالح الحرير  ,منشكرات
مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية1991 ,ـ ,ص.61
 -3أحمد عطية المدلؿ -:مرجع سابؽ ,ص .106
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بينيا خط مالطا-

طرابمس ،اإل سكندرية -طرابمس باإلضافة إلى رحبلت

أسبكعيو بيف طرابمس كبرقة(.)1

كىكذا ساعد التغمغؿ االقتصادم اإليطالي عمى رفع حركة التصدير كاالستيراد

مع ايطاليا ،كزادت كقائع الحركة التجارية ازديادان ممحكظان في الفترة الكاقعة بيف

سنتي 1905ـ1910-ـ ،طبقان لمجدكؿ اآلتي(-:)2
الصادرات اإليطالية إلى

االستيرادات اإليطالية من

1905

3088000

653000

1906

3951000

570000

1907

3026000

1054000

1908

3221000

676000

العـــــام

طرابمس

طرابمس

كترم الباحثة أف ايطاليا كانت تسعى إلى سيطرة بنؾ ركما عمى
طرابمس ،حتى انو تـ إنشائو بدكف مكافقة اؿحككمة التركية  ,التي لـ تستصدر

بشأنو مرسكما ,مبالغا في تدخمو في شؤكف الكالية رغـ الجيكد الذم بذليا رجب
باشا في التصدم لمبنؾ كنشاطاتو ,كقد كجد أحيانا مكقفا متكاطئا مف الحككمة

 -1فرانشسكك ككرك ،مرجع سابؽ ،ص  ،74ككذلؾ باكلك مالتيزم ،ليبيا أرض الميعاد  ,مرجع
سابؽ ،ص.47
 -2فرانشسككككرك ،المرجع السابؽ ،ص.92
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المركزية في اسطنبكؿ ,كفي شكؿ أكامر تدعكه لمتغاضي عف أعماؿ بنؾ ركما
كعدـ التشدد في ـ كاجيتق

 ردود الفعل الوطني والتركي وفشل سياسة التغمغل السممي:كاجيت سياسة التغمغؿ السممي في كالية طرابمس الغرب مكقفان حازمان عمى

المستكييف الكطني ك التركي ،كىذا ما نكد طرحو ىنا  :ىؿ نجح بنؾ ركما في
تحقيؽ أىدافو أـ ال؟
إذا حاكلنا تتبع المصاعب التي كاجييا بنؾ ركما في عيد كاليتي رجب

باشا كابراىيـ باشا ،كدكرىما في كبح جماح بنؾ ركما نجدىا تتفؽ مع ما دكنو

إنريككانساباتكا الذم أرسمو جيكلتيي(*)إلى طرابمس كبرقة عاـ 1911ـ لمتجسس
عمى الكضع في ليبيا مف معامبلت غير قانكنية بالغ بنؾ ركما في ارتكابيا

باعتبارىا تتعارض مع ا لقانكف العثماني ،ىذه المعامبلت المنقكصة أدت إلى

فسخ معظـ عقكد الشراء التي آلت إلى بنؾ ركما ( ،)1مما أدم إلى قياـ الكالي

رجب باشا 1906ـ1909 -بتحريض األغنياء العثمانييف كالميبييف عمى جمع

األمكاؿ بيدؼ إنشاء مصرؼ زراعي محمي يمد المكاطنيف بالقركض الزراعية،

كقد تمكف الكالي مف جمع مبمغ  23000ليرة عثمانية كأنشئ المصرؼ عمى

* -تكلي جيبكليتي الك ازرة األكلي خمس مرات ،كانت األكلى في سنة

1892ـ كالثانية في سنو

1903ـ ،ككاف آخرىا في سنة 1920ـ ،كىي فترة تعد مف أحمؾ فترات التاريخ اإليطالي الحديث
بظيكر الفاشستية ككصكليا إلي الحكـ في ايطاليا 1922ـ لممزيد ،أحمد عطية مدلؿ ،مرجع سابؽ،
ص .154
 -1نفسو ،ص.158
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قطعة أرض منحتيا بمدية طرابمس في مكاجية السرام ،كىك يعد أكؿ مصرؼ

إسبلمي يقاـ في ليبيا بمبادرة مف المكاطنيف المسمميف كبرأس ماؿ إسبلمي(.)1
كنتيجة لذلؾ فقد اعتبر انساباتك أف ضعؼ سند الممكية في األراضي التي

اشتراىا البنؾ مف بيف أىـ القضايا التي خمقت لو المشاكؿ ،كاعترؼ بتكرط

البنؾ في شراء مساحات شاسعة مف األراضي كىي طريقة كانت محؿ انتقاد

انساباتك ,كشيادة عمى تيافت البنؾ الحتكاء أكبر مساحة ممكنة مف األراضي
الزراعية بيدؼ ترسيخ عممية التغمغؿ السممي.

()2

كجشع البنؾ في امتبلؾ األراضي مف غير

استخدـ رجب باشا نفكذه مع الميبييف
كاستردادىا.

()3

أصحابيا الشرعييف  ,عندما

إلسقاط عمميات البيع مع البنؾ

كباإلضافة إؿ ل مكقؼ الكالي العثماني رجب باشا  ,فقد قامت الصحؼ

المحمية مثؿ صحيفة المرصاد ،كالترقي ،كأبي ق ٌشة بالتنديد بالسياسة اإليطالية،
كطالبت الحككمة العثمانية بأخذ كؿ التدابير البلزمة لكضع حد لمطمكحات

اإليطالية في ليبيا،كقد كتب القنصؿ اإليطالي إلى دكلتو معمنان استحالة العمؿ

في ليبيا ،بسبب محاربة الكالي رجب باشا لممصالح اإليطالية ( ,)4فقد كاف ىك
المعارض العنيؼ لمتكسع االيطالي في كالية طرابمس الغرب  ,كقد كجو جيكده

 -1مقاؿ لمدكتكر سعيد الحنديرم بعنكاف المقاكمة الميبية لؿ

غزك االيطالي مف بداية الغزك سنة

1911ـ إلى بداية حرب العالمية األكلى 1914ـ ,جامعة قريكنس ص.3
 -2أحمد عطية مدلؿ ,مرجع سابؽ,ص .159
 -3نفسو ص.160
 -4سعيد الحنديرم ،مرجع سابؽ ،ص .4
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في الدرجة األكلى ضد نشاط البنؾ حيث تمكف مف حظر بيع األراضي لمبنؾ

باعتباره مؤسسة ليس ليا صفة حقكقية

()1

كىناؾ العديد مف األمثمة التي تبرىف فشؿ سياسة التغمغؿ السممي التي

تبناىا بنؾ ركما في طرابمس كبرقة ،كلعؿ مف أىميا نكرد

تقرير القنصؿ

األلماني في طرابمس تيمجر ( )Tilgerالذم أكد عمى الفشؿ المستمر الذم الزـ
البنؾ في معامبلتو ،فعندما كصؿ إلى طريؽ مسدكد أثار حماس الحككمة

اإليطالية ,كزج بيا في عممية الغزك ،كعمؿ فعاؿ إلنقاذه مف كرطتو  ,مما حدا
بالحككـ ة اإليطالية في نياية األمر إلى الخركج عف صمتيا كالدخكؿ في
مغامرة عسكرية مف أجؿ حماية مصالحيا االقتصادية.

()2

في ذلؾ الكقت كاف الكضع االقتصادم في الببلد يزداد ترديا بعد الجفاؼ

الذم اجتاح عددان مف المناطؽ في سنة  ,1906مما اضطر أعدادا كبيرة مف
سكاف طرابمس الغرب إلى مغادرة الببلد  ,ككاف عمبلء بنؾ دم ركما يحرضكف
المياجريف عمى بيع أراضييـ لممصرؼ,

(.)3

غير أف ىذا الكضع ؿـ يثف األىالي عف مقاكمة التغمغؿ االيطالي في

الببلد حسب ما ترل الباحثة ,حيث انعقد في عاـ 1910ـ في الخمس اجتماع

حضره مندكبكف مف طرابمس كمصراتة  ,مف سرت  ,الخمس ,زليتف ,كاتخذ

 -1ف .إ -بركشيف -:تاريخ ليبيا في العصر الحديث  ,منتصؼ القرف السادس عشر -مطمع الؽرف
العشريف ,ترجمة عماد حاتـ ,الطبعة الثانية ,2005 ,ص.409
 -2تقرير تيمجر  ,قنصؿ ألماني في طرابمس إلى القنص األلماني العاـ في

اسطنبكؿ رقـ ,119

بتاريخ  10فبراير 1911ـ نقبل عف أحمد عطية مدلؿ مرجع سابؽ ص.166
 -3ف .إ -بركشيف -:تاريخ ليبيا في العصر الحديث ,مرجع سابؽ ص.410
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 ,كحظر بيع األراضي

المجتمعكف ق ار انر بقطع أم عبلقة مع بنؾ دم ركما

لممصرؼ ,كمقاطعة خطكط البكاخر التابعة لو كمطالبة السمطات التركية بأف

تكقؼ شحف بريدىا عمى البكاخر االيطاليا  ,كما طالب المشارككف في االجتماع
كبدأ التجنيد الفكرم

بمقاطعة المدارس االيطاليا في طرابمس كالخمس

ؿلطرابمسييف,كتكزيع السبلح عمى السكاف بيدؼ الدفاع عمى الببلد مما اضطر

حككمة االيطاليا في نياية األمر إلى الخركج مف صمتيا  ,لمدخكؿ في مغامرة
عسكرية مف اجؿ حماية مصالحيا االقتصادية خكفا مف أف تنزلؽ طرابمس

1911ـ رئيس كزراء

كبرقة مف أيدييـ فبدأ جيكليتي الذم أصبح في سنة
()1

ايطاليا في تجييز حممة مشددة لغزك الكالية

اإلعداد الدبموماسي في المحيط الدولي قبيل الحرب1881م1911 -م.
أوال -:اإلعداد الدبموماسي اإليطالي في إطار دول التحالف الثالثي.
أدركت ايطاليا أف ىذه المطامع ال يمكف أف تتحقؽ ما

لـ تنظر إلحدل

األحبلؼ الدكلية ،كمف ثـ فقد شرعت في بناء سمسمة مف التحالفات مع الدكؿ
األكركبية الكبرل التي ليا اليد الطكيمة في السياسة الدكلية ،كبالتالي فأف سياسة

األحبلؼ ىذه ،قد ألزمت ايطاليا بالتقارب مع الحمؼ الثبلثي ( ألمانيا -النمسا،

المجر )

()2

(*)

كحتى ىذا الكقت لـ يفكر بسمارؾ

في أف يضـ ايطاليا إلي

 -1نفسو :ص.411
 -2جاف بيشكف ،المسألة الميبية في تسكية السبلـ ،ترجمة عمى ضكم ،طرابمس،

1991ـ،

ص.103
* -تجمع معظـ المصادر التاريخية التي اىتمت بالصراع االستعمارم مف أجؿ السيطر

ة

اإليطالية عمى طرابمس كبرقة بدكر المستشار األلماني بسمارؾ،

فقد كاف بسمارؾ الميندس األكؿ ألسمكب األحبلؼ في أكركبا في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر كقد كقع اختياره عمى النمسا لتككف حميفة أللمانيا
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التحالؼ الثبلثي ،إال أف ايطاليا قد سعت إلي الدخكؿ فيو منذ سنة 1882ـ،

كفي البداية لـ يكف بسمارؾ متحمسان لقبكؿ ايطاليا كحميؼ جديد ،خاصة كأف

العبلقات اإليطالية النمساكية كاف ت متكترة منذ حركب التحرير اإليطالية ،إال
أف زيارة ممؾ إيطاليا لمنمسا ؽ د ميدت الطريؽ إلى تكقيع معاىدة التحالؼ

الثبلثي في 1882/5/20ـ في فنيسا(.)1

كأيان كاف األمر فأف اشتراؾ ايطاليا في التحالؼ الثبلثي كاف مفيدان

أللمانيا ،فقد اطمأنت األخيرة عمى الحدكد اإليطالية ،كفي الكقت نفسو

اضطرت فرنسا إلى كضع عدد مف قكاتيا عمى الحدكد الفرنسية اإليطالية(.)2
أما بالنسبة إليطاليا فإف فكرة انضماميا لمحمؼ الثبلثي  ,قد يحقؽ ليا األىداؼ
اآلتية.
 -1نكاية في فرنسا بعد أف امتؤلت نفسيا حقدان عمييا.
 -2أف تجد في ألمانيا تمؾ الدكلة القكية في أكركبا المساندة أثناء محاكالتيا
االستعمارية.
 -3بتحالؼ ايطاليا ـ ع النمسا المجر أبعدت عف كاىميا ضغطان سياسان كدينيان
كاف يؤرقيا.

()3

في العيد الجديدة ،خاصة بعد أف كشؼ المسألة الشرقية النقاب عف كجكد ىكة بف ركسيا كألمانيا لممزيد

 :ميبلد المقرحي ،مكجز تاريخ أكركبا ا لحديث

كالمعاصر ،منشكرات جامعو قاريكنس ،الطبعة األكلي 1998ـ ،ص.184

 -1المقرحي ،المرجع السابؽ،ص .167
 -2المقرحي -:ص .186
 -3باكلك مالتيزم :ليبيا أرض المعياد ،مرجع سابؽ ،ص  33كما بعده ا.
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

كىكذا جاءت فكرة اإلعداد الدبمكماسي اإليطالي في إطار دكؿ التحالؼ

الثبلثي ,كلكف السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا كيؼ يمكف إليطاليا أف تتحالؼ مع
دكلة النمسا المجر كىي تسيطر عمى جزء مف أراضييا.
 سيطرة المجر عمى األراضي اإليطالية:فمف الثابت لدينا أف عبلقة إيطاليا بدكلة النمسا المجر  ,لـ تكف عمى
ما يراـ فما زالت النمسا المجر تحتؿ األجزاء الشمالية مف ايطاليا كساحؿ

دلماشيا كاستيريا كالترنتيف ,كىذه المنطقة يسكنيا أكثر مف ربع مميكف ايطالي،
كلكف النمسا أيضان كانت في حاجة إلي مساندة ايطاليا ليا ضد أطماع ركسيا

في البمقاف  ,كلذلؾ فمف كاقع المصالح المتبادلة اجتمعت المصالح بيف الدكؿ

الثبلث ( ألمانيا – إيطاليا -النمسا المجر) كاستطاع بسمارؾ بحنكتو السياسة,
أف يجمع ىذه األطراؼ المتناقضة ،كقد تـ تجديد ىذه المعاىدة عا ـ 1887ـ

عف طريؽ فرانشيسككا ,ككريسبى الكزير األكؿ في الحككمة اإليطالية.
كقد جمد كريسبي مشكمو األراضي

اإليطالية الخاضع ة لمنمسا مف

أجؿ تحقيؽ ىدفيف:
 -1أكليما اعتراؼ صريح ككاضح مف دكؿ الحمؼ الثبلثي بمطالب ايطاليا في
كالية طرابمس الغرب كبرقة.
 -2كثانييما الحصكؿ عمى جزء مف منطقة البمقاف.

()1

 -1كىبي البكرم ،الغزك اإليطالي لميبيا ،الدار العربية لمكتاب طرابمس ،تكنس1983 ،ـ ،ص ,181
ككذلؾ أحمد عطية مدلؿ .مرجع سابؽ ص.181
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

إذا استطاعت الدبمكماسية اإليطالية أف تحقؽ نجاحان باى انر في ىذه المعاىدة

حيث حازت عمى مكافقة ألمانيا فيما يخص طرابمس الغرب كبرقة  ,كبمثميا مف
النمسا المجر فيما يتعمؽ بمطالبيا في منطقة البمقاف.

()1

ثانياً موقف دول التحالف الثالثي من الصراع التركي اإليطالي في طرابمس
ومدى نجاح ايطاليا في كسب تأييدىا:

كانت سفة 1911مقد شيدت اشتداد األزمة بيف كؿ مف تركيا كايطاليا حكؿ
مسألة طرابمس ,كؼم ألمانيا لـ يكف لدييا الرغبة في عرقمة المصالح اإليطالية

في طرابمس ،لكنيا كانت تستيجف الحرب بيف تركيا كامطاليا بدافع عبلقتيا مع
الشباف األتراؾ ،ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمنمسا فياجس الحرب يثير ليا مشكمة

البمقاف التي تقع عمى حدكدىا ،ليذه األسباب حاكلت الدكلتاف التكفيؽ بيف تركيا
ك ايطاليا ( ،)2كاذا حاكلنا تقييـ مكقؼ ألمانيا مف النزاع التركي اإليطالي في

الحرب الطرابمسية يتضح لنا أف ألمانيا كاف اىتماميا منصبا إلى الكقكؼ إلى
جانب تركيا في القضية الطرابمسية  ,لكف عبلقتيا بدكؿ التحالؼ تفرض عمييا
()3

بااللتزاـ بتكازف القكة في حكض البحر المتكسط

كترل الباحثة أف ىذا التداخؿ

في العبلقات الدكلية يكضح لنا إف االتفاقيات المبرمة بيف دكؿ التحالؼ الثبلثي
مبنية عمى التكيؼ مع المصالح الطبيعية لكؿ عضك مف

أعضائو  ,كإليطاليا

طبقا ليذا االتفاؽ الحؽ في اتخاذ مكقؼ سمبي في مكاجية المنافسات الفرنسية

في الشماؿ أفريقيا.

 -1أحمد عطية مدلؿ .مرجع نفسو ص.182
 -2نفسو ص.191
 -3باكلك ماليزم ,ليبيا أرض الميعاد مرجع سابؽ ,ص.104
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

أما بالنسبة لمنمسا الطرؼ اآلخر في الحمؼ الثبلثي اضطرت لممكافقة عمى

غزك ايطاليا لطرابمس ،فغزك ايطاليا إلحدل الكاليات التركية سيدفع دكؿ البمقاف
التابعة لتركيا بالثكرة عمييا ،كفي ىذا ما يجعؿ النمسا

كاليرسؾ

(*)

التي ضمت البكسنة

أماـ مكاجية حتمية فثكرة البمقاف ارتبطت في أساسيا بغزك ايطاليا

لطرابمس كبرقة(.)1

كلذلؾ فأنو عمى الرغـ مما يخمفو

غزك ايطاليا لطرابمس كبرقة مف

مشاكؿ سياسية فأف كؿ مف ألمانيا كالنمسا كانت عمى يقيف بأنو في حالة عدـ
تأييدىا إليطاليا في ىذه القضية ،فأف ايطاليا ستضطر لبلنضماـ إلى دكؿ

الكفاؽ الكدم ،في المقابؿ كافت ألمانيا عمى معرفة تامة بأف تركيا تعرؼ بأف
ألمانيا ىي الصديؽ الكحيد الذم يمكف االعتماد عميو  ,إضافة إلى رغبة ألمانيا
في االحتفاظ بعبلقات كدية مع كبل الطرفيف المتحاربيف كىك احد األسباب

الرئيسية لممناكرة السياسية بيف تركيا كايطاليا

()2

في إطار ىذه المعبة السياسية المتقنة ،كرغبة مف ألمانيا في إظيار

حسف نكاياىا نحك إيطاؿيا ،بدأت استعدادىا لحماية الرعايا اإليطالييف في تركيا،
كاألشراؼ عمى مصالحيـ االقتصادية ،كفي نفس الكقت تكلت حماية الرعايا
* -كاف أخطر قرار اتخذه مؤتمر برليف 1878ـ يكمف في منح النمسا المجر حؽ النفكذ في كاليتي
البكسنو كالورسؾ ,كمنذ ذلؾ تكلت النمسا إدارة ىاتيف الكاليتيف التابعتيف لمدكلة العثمانية عمى األقؿ
اسميان ،كقد كانت النمسا تطمع في ضـ ىاتيف الكاليتيف ألسباب تتعمؽ بأمنيا كسبلمة

إمبراطكريتيا

لممزمد انظر ميبلد المقرحي ،مكجز تاريخ أكركبا الحديث كالمعاصر ،ص.220
 -1مالتيزم ،مرجع سابؽ ،ص.104
 -2جاف بيشكف-:المسألة الميبية في تسكية السبلـ  ,مرجع سابؽ ص  105ككذلؾ عطية أحمد مدلؿ
,مرجع سابؽ ص.210
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

األتراؾ الذيف كانكا في ايطاليا ،فقد كانت

ألمانيا حريصة كؿ الحرص عمى

تأدية دكرىا السياسي كتقييـ المكقؼ ،بكؿ دقة كعناية ،أما النمسا فقد ت ميز

مكقفيا مف الصراع التركي اإليطالي بأنو أكثر حدة ،بسبب التناقضات

المستديمة التي صاحبت احتبلؿ النمسا لؤلجزاء الشمالية مف ايطاليا ،مما ترؾ
بصماتو عمى تحالفيا ،فاستمر ميزك انز ألبعد الحدكد سكاء بالنسبة إليطاليا،
ككذلؾ النمسا التي كانت ايطاليا تحد مف تدخميا في سالكنيؾ(.)1

ثالثا  -:دور الدبموماسية اإليطالية في كسب دول الوفاق الودي

إنجمتر ،روسيا)
ا

( فرنسا ،

أوالً :مع فرنسا:
بدأت العبلقات اإليطالية الفرنسية تتحسف بعد سقكط حككمة فرانشيسككا
كريسبي في مارس

1896ـ ككصكؿ المركيز دم ركديني

(Deك  )Rodiniإلى الحكـ ،فبدأت العبلقات تأخذ طريقيا نحك التحسف
كحاكؿ الطرفاف تجاكز األحداث السابقة ،كايجاد الحمكؿ لمكثير مف المسائؿ

العالقة بيف الدكلتيف ،ككانت أكؿ إشارة في التقارب الفرنسي اإليطالي صدرت

مف الكزير األكؿ الفرنسي لتطمئف تكرينالي ( )Tornielliالسفير اإليطالي في

ؼنسا ال تفكر في القياـ بأم شيء ضد طرابمس(.)2
باريس بأف ر

 -1جاؾ بيتشكف ،المسألة الميبية في تسكية السبلـ ،مرجع سابؽ ،ص ،105كذلؾ انظر مندؿ مرجع
سابؽ ،ص .210
 -2المرجع السابؽ ،ص  ،203ككذلؾ ماليتزل ،ـ رجع سابؽ ،ص .104
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

كقد انزعجت ايطاليا كثي انر بسبب التيديد الفرنسي لدكاخؿ طرابمس

الغرب ،كالناتج عف تكقيع اتفاقية 1899ـ بيف فرنسا كانجمترا ،كمما زاد مف
خكفيا أف ىذه االتفاقية تركت المجاؿ مفتكحان أماـ فرنسا لكي تعتبر كؿ دكاخؿ

إقميـ طرابمس تقريبان كمنطقة تكسع فرنسي ( .)1إال أف السفير الفرنسي في ركما
بارير تمكف مف تيدئة ركع ايطاليا كطمأنتيا ،كمثمو تحمؿ ديمكاسية كزير

الخارجية الفرنسي بناء عمى تكصيات مف بارير ،إضافة إلي تأكيدات

فيسككنيتيفينكستا كزير الخارجية اإليطالي سكاء مف خبلؿ الجمسة ا لتي جمعتو
ببارير ،أك في أثناء تكصياتو لمسفير اإليطالي في باريس تكرينالمي ،كقد طمبا

مفق أف يتجنب أثناء المناقشة مع ديمكاسية أم جداؿ حكؿ مسألة طرابمس

()2

عمى الرغـ مف أف فرنسا كانت تريد استغبلؿ الظرؼ
أكال :بسبب ضعؼ الكجكد التركي في طرابمس الغرب كبرقة.
ثانيا  :ربط مستعمرتيا الشمالية في تكنس كالجزائر بمستعمراتيا الجنكبية في
منطقة جنكب الصحراء.

()3

كقد أكد ديمكاسية لزميمو تكرينالمي استعداد فرنسا بترؾ حرية العمؿ إليطاليا في
منطقة طرابمس إذا التزمت الحككمة اإليطالية

اتجاه المصالح الفرنسية في

المغرب بنفس الكيفية ،كؽ د رفض فيسككنيتي ربط المسألة المغربية بالقضية
الطرابمسية،كترل الباحثة إف ىذا الكضع مثؿ نقطة ضعؼ في العبلقات بيف

 -1أحمد عطية ،مرجع نفسو ص .213
 -2نفسو ،ص .214
 -3نفسو ,ص.213
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

إيطاليا كفرنسا  ,كىي المرحمة التي تميزت بالفتكر كعدـ الثقة  ,بالرغـ مف
االتفاقيات المبرمة بينيما.

كىذا يعني أف قضية طرابمس كالمغرب كانتا جزءان مف مساكمات دكلية كبرل،

فمسمؾ فرنسا في المغرب ىك الدافع المحرؾ لمتدخؿ اإليطالي في طرابمس

:

فالقضيتاف إذف كطبقان لمفكرة اإليطالية تمثبلف طرفي معادلة كاحدة كىذا ما تـ

عمميان في مؤتمر الجزيرة(*)في عاـ 1906ـ بمنح فرنسا السيطرة السياسية عمى

المغرب ،مقابؿ مؤازرة إيطاليا في كالية طرابمس الغرب كبرقة (.)1كمف كاقع ىذه
االتفاقيات السابقة المعقكدة بيف الدكؿ األكركبية  ،تدؿ كؿ الشكاىد التي لدينا
عمى أنيا تقاسمت فيما بينيا منطقة الشماؿ األفريقي ،فمكال رغبة فرنسا في

المغرب لكانت األمكر في مصر عمى نحك مختمؼ تمامان ،كلكانت قضية

طرابمس عمى غير ما ىي عميو.

كمعني ىذا إف القضية الطرابمسية المغربية صارت قضية كاحدة ال تتجزأ ،حتى
إف بعض الصحؼ العالمية الكبرل كصحيفة الديمي جرافيؾ ()Dali graphic

نعتتيا تحت عنكاف بارز باسـ ( أغادير طرابمس)(.)2

* -عقد في 1906-1-16ـ بالجزيرة الخضراء ،كحضره ممثمي  12دكلة كسرعاف ما تحكؿ ىذا
المؤتمر إلى صراع سياسي بيف ألمانيا كفرنسا ،كفي ىذا النزاع حصمت فرنسا عمى منطقة المغرب
بتأييد مف ركس يا كبريطانيا كاسبانيا كايطاليا ،لممزيد انظر ،ميبلد المقرحي ،مكجز تاريخ أكركبا
الحديث كالمعاصر مرجع سابؽ ،ص.219
 -1أحمد عطية مدلؿ ,مرجع سابؽ ,ص.226
 -2برقية مف السفارة األلمانية في النمسا إلى ك ازرة الخارجية األلمانية رقـ،

 74بتاريخ  4أكتكبر

1911ـ ،ك.ـ.ج.ؿ ،1993 ،مج نقبلن عف أحمد عطية مدلؿ ،ص .245
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

ثانيان  :مع انجمت ار ( دكر الدبمكماسية اإليطالية في كسب المكقؼ االنجميزم )
تكاد تجمع معظـ المصادر التاريخية عمى كجكد تطابؽ تاـ بيف مختمؼ اآلراء

حكؿ مكقؼ انجمت ار الثابت في مباركة الغزك اإليطالي لطرابمس الغرب كبرقة،

كلعؿ ما أكرده بكالتي ( )bolatiسفير ايطاليا في برليف ،لمسفير األلماني في
انجؿ ار اعترفت إليطاليا بطرابمس ضمنتيا باالتفاقيات المبرمة
ت
ركما كمفاده أف

معيا ،كىذا نفسو ما أكده جيكلتي في مذاكراتو بقكلو " أف االتفاقيات مع انجمت ار
قد تمت باعترافيا لنا بأسبقية مصالحنا في ليبيا كبديؿ عمى عدـ اىتمامنا

بقضيتي المغرب كمصر(.)1

إال أف ما يمكف مبلحظتو ىك أف مكقؼ انجمت ار مف القضية الميبية قد
مر بمرحمتيف ففي العقديف األخيريف مف القرف التاسع عشر كانت انجمت ار أكثر

تحفظان مف االتفاؽ مع ايطاليا باحتبلؿ طرابمس الغرب كبرقة  ,كلكنو في العقد

األكؿ مف القرف العشريف ،كالى حيف إعبلف الحرب في

أكتكبر 1911ـ ،قد

انقمب مكقفيا ،كأع لنت رسميان عف مكافقتيا إليطاليا باحتبلؿ طرابمس الغرب

كبرقة كىذا المكقؼ لـ تتخذه انجمت ار مباشرة ،كقد ترددت كثي انر في بادئ األمر

لسببيف أثنيف:

أكليما  :أف كجكد ايطاليا مستقببلن في طرابمس الغرب كبرقة إلي جانب

األراضي المصرية ،كالسكدانية أثار قمؽ الدكائر اإلفجميزية الحاكمة مما ألزميا
الصمت في تأييدىا إليطاليا.

 -1تقرير السفارة األلمانية في ركما إلي ك ازرة الخارجية األلمانية رقـ

 A14959ركما في 19

سبتمبر 1911ـ نقبلن عف أحمد عطية مدلؿ ،المرجع نفسو ،ص.250
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ثانيان  :لما كانت الدكؿ العثمانية تمثؿ دكر دكلة الخبلفة

اإلسبلمية حتى ذلؾ

الكقت فقد كانت انجمت ار تخشى في حاؿ حدكث اقتساـ جديد لئلمبراطكرية

العثمانية ،انفجا انر إسبلميا كاسع النطاؽ خصكصان في األراضي العربية
كضعت اليد عمييا(.)1

التي

ثالثاً :مع روسيا ( :دور الدبموماسية اإليطالية في كسبا( الموقف الروسي)
سعت الدبمكماسية اإليطالية لكسب المكقؼ الركسي ،كمما عجؿ في

التقارب بينيما العداكة المزمنة التي تكنيا ايطاليا لدكلة النمسا المجر في منطقة

البمقاف ،كالتناقضات المستديمة بيف ركسيا كتركيا بسبب حرب المضايؽ ،كرغبة
ركسيا في إضعاؼ الحمؼ الثبلثي كقد ىيأت ىذه األجكاء إلى عقد اتفاقية
بينيما تناكلت مشاكؿ البحر المتكسط في الصميـ.

كىك إبعاد البمغارييف عف

()2

ككاف لركسيا ىدؼ كاحد

إسطنبكؿ  ،ككاف ذلؾ سنة 1912ـ ،ككاف االتفاؽ

يقضي بـ نع النمسا مف القياـ بأم أعماؿ قد تغير مف الكضع القائـ في منطقة

البمقاف ( .)3كبالتالي فأف السياسة الخارجية لركسيا كانت منسجمة مع انجمت ار

كفرنسا المتيف استقطعتا جزءان مف الممتمكات التركية في الشماؿ اإلفريقي  ،كاف

لـ تكف ركسيا ذات مصمحة مباشرة فييا فأنيا كانت تسعي لتحقيؽ عدة أىداؼ

أىميا(-:)4

 -1أحمد عطية مدلؿ ,المرجع السابؽ ،ص .258
 -2نفسو ,ص.226
 -3باكلك مالتيزل  -:ليبيا أرض الميعاد ،مرجع سابؽ ،ص ،52ككذلؾ انظر ميبلد المقرحي  .مرجع
سابؽ ،ص.226
 -4أحمد عطية مدلؿ ،مرجع سابؽ ،ص .263
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أكالن :أف ركسيا كانت ترل في الحرب التركية اإليطالية كسيمة الختراؽ الحصار
الذم تفرضو تركيا عمييا بسد منافذ البحر األسكد.

ثانيان  :رغبة ركسيا القيصرية في كسب صداقة ايطاليا ،كتقكية العبلقات معيا
كالكقكؼ صفان كاحدان ضد أطماع الفمسا في شبو جزيرة البمقاف.

ثالثان  :الحصكؿ عمى مكافقة الدكؿ األكركبية األخرل بفتح المضايؽ  ،كمركر

السفف الركسية.

الخاتمة :قكؿ أف ركسيا التي تذبذبت في سياستيا بيف تركيا كايطاليا
اقتنعت أخي انر بالتزاـ الحياد في الحرب  ,ألف ركسيا ال تكف كدان لمدكلة التركية

التي تحكمت في المنافذ البحر األسكد  ,كلكف ركسيا في سياستيا الخارجية

كانت منسجمة مع سياسة إنجمت ار كفرنسا المتيف استقطعتا جزءان مف الممتمكات

التركية في الشماؿ األفريقي.
الخاتمة:

مف المؤكد إف مشاكؿ ايطاليا الداخمية الخاصة بيا كانت مف بيف أىـ

العكامؿ التي أخرتيا عف حركة االستعمار األكربي الحديث ،مقارنة بما لفرنسا
كبريطانيا مف مستعمرات،كبانضماـ ركما إلييا ،كانتزاعيا مف سمطة البابكية

اكتممت كحدتيا ،كبرز الشعكر أف تككف ليا مكانتيا بيف تمؾ الدكؿ التي تقرر

مصير العالـ كقتئذ كتتقاسـ أراضيو كثركاتو  ,كتطمعت ايطاليا تبعا لذلؾ نحك
بناء مستعمرات جديدة تيدؼ الحصكؿ عمى مصادر لدعـ سكانيا ،كسكقان

لتصريؼ اإلنتاج ،كمنافد لميجرة.
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ككانت أفريقيا ىي المجاؿ الذم اتجيت إليو أنظار االيطالييف المتبلؾ

مستعمرات فييا بعد أف فشمت أك أدركت عدـ قدرتيا في التكسع في البحر
األدرياتيكي  ,ككاف اىتماميا منصبا عمى الساحؿ األفريقي المطؿ عمى البحر
المتكسط عمى أمؿ استعادة مجد اإلمبراطكرية الركمانية القديمة.

كقد أعمنت ايطاليا عف ىذه األغراض االستعمارية منذ بدء الرحبلت

االستكشافية في الثمث األخير مف القرف التاسع عشر ،إذ كانت تيدؼ إؿل
تكسيع ىجرة سكانيا في الشكا طئ المقابمة ليا ،كقد كجدت طمكحاتيا المستقبمية
مساندة فعالة مف كاقع ما نشرتو صحافتيا ككسائؿ إعبلميا المكاجية ،كقد

تحددت ىذه الطمكحات في سياسة التغمغؿ

السممي كىك مف المصطمحات

السياسية الحديثة التي دخمت القامكس السياسي في أكاخر القرف التاسع عشر

كأكائؿ القرف العشريف.

مف اجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ عممت إيطاليا منذ سنة  1881ـ كحتى
سنة 1911ـ عمى تسييؿ كافة الظركؼ إلنجا ح سياسة التغمغؿ السممي رغبة

منيا في تحقيؽ سيادة سيمة عمى كالية طرابمس الغرب كبرقة ،تكفر عمييا كثير

مف المتاعب الدكلية كالمغامرات العسكرية ,كال يمكف أف تحقؽ ايطاليا بمفردىا

ىذه المطامع  ,مالـ تنظر إلحدل األحبلؼ الدكلية كمف ثـ شرعت في بناء
شبكو مف التحالفات مع بعض الدكؿ

األكركبية الكبرل المؤثرة في السياسة

الدكلية مف أجؿ إيجاد الحمكؿ المناسبة لممشكبلت السياسية

كاالقتصادية

كالسكانية التي كانت تعانييا ايطاليا ,فقد أرادت الحككمة اإليطالية التخمص مف
الثكرات التي كانت تندلع مابيف الحيف كاألخر في األقاليـ اإليطالية

 ,كأدل

ازدحاـ السكاف إلى البطالة  ,كالفقر كالجكع  ,كتكدست األمكاؿ عند بعض
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األثرياء  ,ليذا كاف عبلج ازدحاـ السكاف  ,كاستثمار رؤكس األمكاؿ االيطالية

دافعا إلؽداـ إيطاليا عمى احتبلؿ ليبيا.
قائمة المصادر والمراجع
أوال -:الوثائق المنشورة والغير منشورة

 -1كثيقة خاصة بالمدرسة الفنية االبتدائية االيطالية بالخمس المكجية لمقنصؿ العاـ
بطرابمس تحت رقـ إشارم  28،1910مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية ،قسـ الكثائؽ
األجنبية.
 -2كثيقة رقـ  ,12شعبة الكثائؽ كالمحفكظات  ،مؿؼ كثائؽ التمييد لمغزك  ,طرابمس مركز
الجياد الميبييف لمدراسات التاريخية.

ثانيا -:المصادر المراجع العربية.
أ /المراجع العربية-:
 -1أحمد عطية مدلؿ  :التدخؿ األجنبي في ليبيا 1881ـ – 1915ـ  /الجزء األكؿ ،دار
الكتب العربية ،طرابمس2007 ،ـ.

2أحمد عطية مدلؿ :المقاكمة الميبية ضد الغزك االيطالي كتأثيرات األكضاع الدكلية عمييا،طرابمس ،مركز جياد الميبييف1989 ،ـ.
 -3رأفت الغنيمى :تطكر التعميـ في ليبيا في العصكر الحديثة ،مطابع دار الحقيقة بنغازم
1972ـ12.
-4الطاىر أحمد الزاكل  :جياد األبطاؿ في طرابمس الغرب الجزء األكؿ ،دار الفتح بيركت
1970ـ.
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 -5سعيد الحنديرم  ,المقاكمة الميبية لمغزك اإليطالي مف بداية الغزك

1911ـ إلى بداية

الحرب العالمية األكلى بنغازم جامعة قاريكنس.
 -6كىبي البكرم :تمييد لمغزك اإليطالي لميبيا,
www.libya books. Couk
-7محمكد حسف صالح منسى :الحممة االيطالية عمى ليبيا ،القاىرة1980 ،ـ.
 -8نقكال زيادة  :ليبيا في العصكر الحديثة ،معيد البحكث كالدراسات العربية،
القاىرة1966،ـ.
ب /المراجع المعربة-:
 -1ف .إ بركشيف -:تاريخ ليبيا في العصر اؿحديث منتصؼ القرف السادس عشر -مطمع
القرف العشريف  ,ترجمة عماد حاتـ الطبعة الثانية منشكرات مركز جياد الميبييف لمدراسات
التاريخية.2005 .
 -2اتيميكتركتسي ،برقة الخضراء ،تعريب خميفة التميسى ،طرابمس1991 ،ـ
 -3شارؿ فيرك ،الحكليات الميبية منذ الفتح العربي حتى الغ زك االيطالي ،منشكرات جامعة
قاريكنس ،الطبعة الثالثة 1994ـ.
 -4إتكرىركسى،ليبيا منذ الفتح العربي حتى
بيركت1973 ،ـ.

1911ـ ،تعريب خميفة التميسي ،دار الثقافة

 -5باكلك مالتيزل  :ليبيا أرض الميعاد ،ترجمة عبد الرحمف العجيمي،طرابمس مركز جياد
الميبييف لمدراسات التاريخية 1979ـ
 -6أنجيمك ديؿ يككا  :االيطاليكف في ليبيا ،طرابمس مركز جياد الميبييف لمدراسات
التاريخية،ج1995 ،2ـ
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 -7نيككالىإيمتيش ،تاريخ ليبيا منذ نياية القرف التاسع عشر حتى عاـ 1969ـ ترجمة عماد
حاتـ ،طرابمس ،مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية 1988ـ.
 -8ف ارنشسكك ككرك ،ليبيا أثناء العيد العثماني الثاني ،الطبعة
طرابمس.

األكلى  ،دار الفرجاني ،

 -9أ -ج سيتؿ جريج ،تاريخ التعميـ في إقميـ طرابمس منذ االحتبلؿ العثماني حتى السنة
الخامسة لئلدارة العسكرية البريطانية ،ت .أحمد العاقؿ ،الطبعة األكلى منشكرات مركز جياد
الميبييف لمدراسات التاريخية 2005ـ.
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نموذج مقترح لحم لة إعالمية حول المشاريع الصغيرة
كمصدر لمدخل
د.محمد سالـ مكسى المنفي
قسـ الصحافة كمية اإلعبلـ جامعة بنغازم
اإلطار المنيجي
مشكمة البحث
تعد الحمبلت اإلعبلمية مف أىـ األساليب التي يعتمد عمييا في غرس
المفاىيـ كالمكضكعات كبناء االتجاىات كالتمسؾ بيا ،ككذلؾ ترسيخ المبادئ
كالقيـ كالعادات كالتقاليد التي مف شأنيا أف تشكؿ ممارسات اإلنساف كحياتو
اليكمية كذلؾ الرتباط مكضكعاتيا بسبؿ العيش كمصادر الدخؿ.
كتبرز أىمية المشركعات الصغيرة مف الناحية االقتصادية كأحد أه

ـ

مقكمات مصادر الدخؿ لمفرد كالدكلة كأساس مف أسس تأميف العيش كدخؿ
الفرد.
كمف ىنا تبرز ضركرة كجكد طرؽ كأساليب ترسخ فكرة كثقافة
المشركعات الصغيرة لمصدر الدخؿ لدل الفرد.جاءت مشكمة البحث التي تدكر
بشكؿ مباشر حكؿ " الحمبلت اإلعبلمية كدكرىا في ترسيخ ثقافة المشر كعات
الصغيرة كمصدر لمدخؿ ".
_____________________________________________________________118

يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

كبالتالي فإف البحث يدكر بصكرة عممية دقيقة حكؿ الدكر الفعاؿ
لمحمبلت اإلعبلمية في ترسيخ ىذه المشركعات الصغيرة كمقترح يمكف تنفيذه
مف الجيات المختصة.
أىمية البحث
تتضح أىمية البحث مف خبلؿ النقاط التالية -:
 أف الحمبلت اإلعبلمية ليا أىمية بالغة في ترسيخ المفاىيـ كالمعتقداتكالقيـ كاالتجاىات كتبني األفكار المستحدثة.
 أف مكضكع البحث مف الممكف أف يساىـ بصكرة مباشرة كغير مباشرةفي تكسيع إدراؾ الفرد ألىمية المشركعات الصغيرة كمصدر لمدخؿ.
 تكمف أىمية البحث في ككنو يكشؼ عف أحد أىـ األساليب التي يمكفاعتمادىا في بناء االقتصاد الكطني .
 تكمف أىمية البحث عف ككنو أحد أىـ األساليب التي يمكف اعتمادىافي أقناع األفراد بأىمية المشركعات الصغيرة.
أىداف البحث
يحقؽ ىذا البحث مجمكعة مف األىداؼ أىميا-:
 -نشر ثقافة المشركعات الصغيرة كمصدر لمدخؿ في

المجتمع الميبي

كخاصة المجتمعات األخرل .
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 التعرؼ عمى أىمية المشركعات الصغيرة في ككنو أحد أىـ ركافداالقتصاد الكطني مف خبلؿ المعمكمات التي حكليا .
 التعرؼ عمى األساليب كالكسائؿ التي تأكد عمى أىمية الكسائؿاإلعبلمية في نشر كترسيخ ثقافة ىذه المشركعات كأىميتيا اقتصاديا.
 التعرؼ عمى أىمية الحمبلت اإلعبلمية كامكانية استخداميا في مثؿىذه المكضكعات عمى أساس أنيا ذات صمة مباشرة بأفراد المجتمع.
فروض وتساؤالت البحث
الفرض األول ىناؾ عبلقة دالة

إحصائيا بيف تنفيذ الحمبلت اإلعبلمية

بمضامينيا ذات الصمة بالمشركعات الصغيرة كبيف درجة االقتناع بيا مف قبؿ
القائميف باالتصاؿ.
الفرض الثاني ىناؾ عبلقة دالة إحصائيا بيف أىمية المشركعات الصغيرة
كمصدر لمدخؿ كبيف درجة االقتناع بيا مف قبؿ القائميف باالتصاؿ.
الفرض الثالث ىناؾ عبلقة دالة إحصائيا بيف مستكل معيشة الفرد كبيف اقتناع
القائمكف باالتصاؿ بأساليب اؿ حممة اإلعبلمية الخاصة بالمشركعات بثقافة
المشركعات الصغيرة.
تساؤالت البحث تتككف تساؤالت البحث مف اآلتي -:
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 س  /ما دكر الحمبلت اإلعبلمية في ترسيخ ثقافة المشركعاتالصغيرة لدل األفراد ؟ .
 س  /ىؿ تساىـ الحمبلت اإلعبلمية بشكؿ مباشر في اقتناع األفرادبتبني المشركع ات الصغيرة ؟ .
 س /ما النتائج المتكقعة بيف تنفيذ الحمبلت اإلعبلمية بيدؼ ترسيخثقافة المشركعات الصغيرة ؟ .
 س /ما أىـ األساليب التي تعتمد عمييا الحمبلت اإلعبلمية في ترسيخثقافة المشركعات الصغيرة ؟ .
منيج البحث
يعتمد البحث عمى المنيج الكصفي الذم يعتمد عمى رصد

البيانات

كالمعمكمات لمعرفة أبعاد الظاىرة كحجميا بيدؼ الكصكؿ إلى نتائج عممية
يمكف االعتماد عمييا في مجاليا .
باإلضافة إلى اعتماد أسمكب تحميؿ مضاميف الحمبلت اإلعبلمية التي
سيتـ اعتمادىا في ترسيخ ثقافة المشركعات الصغيرة لدل األفراد كىذا بعد
تنفيذىا صمة مباشرة بالعمؿ اإلعبلمي مع مراعاة الجكانب التخصصية لمجاؿ
االقتصاد كالمشركعات الصغيرة .
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مجتمع البحث
مجتمع البحث األصمي

يتككف مف مدينة بنغازم

(اآلف بصكرة

افتراضية لحيف تنفيذ الحمبلت اإلعبلمية في ىذا الخصكص)
اإلطار النظري لمدراسة
يرتكز ىذا البحث عمى نظريتيف ىما:-
نظرية الغرس الثقافي
يرل منظرك ىذه النظرية أف الغرس ينتج عف التعرض التراكمي
لكسائؿ اإلعبلـ خاصة التمفزيكف حيث يتعرؼ المشاىد عند كنكع م عمى
حقائؽ الكاقع االجتماعي ،كىي جزء مف عممية مستمرة ناتجة عف التفاعؿ بيف
الرسائؿ كالسياقات (الضبلعيف كآخركف :2016 ،ص)246
كعميو فإف ىذه النظرية تقكـ عمى " أف كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم
تحدث اثأ ار قكية عمى إدراؾ الناس لمعالـ الخارجي ،كخاصة أكلئؾ الذيف
يتعرضكف لكسائؿ اإلعبلمية لفترات طكيمة كمنتظمة ،كبالتالي فاف الصكر
الذىنية التي تسكد لدل جماعة ما تككف ناتجة عف تعرض أفراد ىذقالجماعة
ألنكاع مف الرسائؿ الجماىيرية (مكاكم كالسيد،2008،ص.)300
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نظرية االستخدامات اإلشاعات
يتبمكر مفيكـ نظرية االستخدامات اإلشاعات حكؿ مشاركة الجميكر
اإليجابية في بناء معاني لمرسائؿ التي يستقبميا عؿل اعتبار انو جميكر نشط
(ديمك : ،ص (32-31كيحقؽ منظكر االستخدامات اإلشاعات ثبلثة أىداؼ
رئيسية ىي:-
 معرفة كيفية استخداـ األفراد كسائؿ االتصاؿ. شرح دكافع التعرض لكسيمة معينة مف كسائؿ االتصاؿ. -التأكيد عمى نتائج استخداـ كسائؿ االتصاؿ بيدؼ

فيـ عممية

االتصاؿ الجماىيرم.
اإلطار المعرفي
تعد الحمبلت االتصالية احد األساليب الفعالة التي يتـ استخداميا
لتعديؿ كتغيير سمكؾ األفراد كالجماعات كذلؾ عبر الرسائؿ االتصالية التي
تبث مف خبلؿ كسائؿ االتصاؿ كذلؾ لتحقيؽ أىداؼ معينة مف قبؿ القائـ
باالتصاؿ ،كتنقسـ الحمبلت االتصالية إلى عدة أنكاع ىي ( -:دكرية2015 ،
 :ص. )27-23
الحمالت اإلعالمية  :تعنى ىذه الحمبلت بتكظؼ كافة كسائؿ االتصاؿ في
نفس الكقت كلمدة زمنية معينة بغرض تنمية الكعي...بأحد المشكبلت " أك
القضايا أك أفكار مستحدثة (مكاكم كخيرت :2008 ،ص .(174
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الحمالت الدعائية  :كىي المضاميف االتصالية التي تيدؼ خدمة العمؿ
الدعائي كىي " محاكلة متعمدة مف فرد أك جماعة باستخداـ كسائؿ اإلعبلـ
لتككيف االتجاىات أك السيطرة عمييا أك تعديميا عند األفراد كالجماعات كذلؾ
لتحقيؽ ىدؼ معيف ،كيجب في كؿ حالة مف الحاالت أف يتفؽ رد الفعؿ مع
ىدؼ رجؿ الدعاية "لمتكجيو أك تطكيع أفعاؿ الناس كأفكارىـ ،عمى أف تتركز
جيكد التطكيع أك التكجيو في مجاالت المعتقدات كالقيـ غير المتفؽ عمييا بيف
ىؤالء الناس" (رشتي في العبد:2007،ص.)25
الحمالت اإلعالنية :برنامج محدد ذك أىداؼ معينة ،إما تقديـ سمعة جديدة أك
مف أجؿ مكاجية منافسة أك مكاجية ظاىرة كانخفاض المبيعات مثبل ،كقد
تككف مف أجؿ اإلعبلف عف تعديبلت في السياسات التسكيقية لممشركع أك
إشعار المستيمكيف في السكؽ باسـ جديد كذلؾ مف أجؿ خمؽ الكالء" ( العالـ،
 : 2002ص.)183
الحمالت االنتخابية  ":العممية الدعائية المنظمة كالمخططة كالتي تتـ بعناية
فائقة مف المرشح نفسيا كالحزب نفسو أك الكياف السياسي كدلؾ باستخداـ كافة
إمكانات كسائؿ اإلعبلـ المتاحة كاألساليب اإلقناعية المختمفة إليصاؿ رسالة
معينة (البياف –البرنامج االنتخابي) إلى الجميكر المستيدؼ الناخبيف) كالتأثير
عمى عممية التصكيت لصالح المرشح أك البلئحة االنتخابية التي يمثميا
"(حجاب:2007،ص.)16
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كيعتمد ىذا البحث عمى الحمبلت اإلعبلمية نظر الطبيعة كنكعية
أىدافو التي تخاطب بالدرجة األكلى الجميكر كىك أساس مكضكع البحث مف
حيث ترسيخ ثقافة المشركعات الصغيرة كمؤشر لمدخؿ ككذلؾ لككنيا تتناسب
مع طبيعة الجميكر المستيدؼ مف حيث الثقافة كالمعرفة .كيناء عمى ذلؾ
سيتـ التركيز عمى الحمبلت اإلعبلمية
تعريف الحمالت اإلعالمية:
تتعدد كتتنكع التعريفات الخاصة بالحمبلت اإلعبلمية ،كمف أبرز تمؾ
التعريفات ما يمي-:
"الجيكد المكثفة كالمستمرة لفترة مف الكقت لمنشر المستمر كبكافة األساليب
كالكسائؿ لطرح كمناقشة كمتابعة مكضكع معيف "(شلبي :1989 ،ص)83
"المضمكف المعد إعدادا جيدا مف حيث المنطؽ االتصالي كالحجج اإلعبلمية
كالشكاىد التي تيدؼ إلى إقناع الجميكر المستيدؼ بؽضايا الحممة كأفكار
القائـ باالتصاؿ ،كتقديـ األدلة كالبراىيف التي تقنع الجميكر كتثير اىتمامو
كتدفعو لمبحث عف المعمكمات كالحكار كالنقاش مع اآلخريف" ( عكاد:2011 ،
ص.)124
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"مجمكعة مف الجيكد المنظمة التي تقكـ بيا جية معينة بيدؼ تركيج أفكار
معينة أك زيادة القبكؿ لفكرة اجتماعية كذلؾ إلحداث تغيير في اتجاىات
كسمككات األفراد كاقناعيـ قبكؿ فكرة أك سمكؾ اجتماعي معيف ،أك دفتر
كيخدمة أك مف تجمعيف خبلؿ فترة زمنية
معينة كتحقيؽ نتيجة محددة كالكصكؿ إلى رد فعؿ يتبلءـ معو دؼ
المرسؿ أك القائـ باالتصاؿ ،كبكجو عاـ تيدؼ الحممة إلى نشر الثقافة كالكعي
االجتماعي إلصبلح حاؿ المجتمع كأفراده "(البكرم  :2007،ص)61
مف خبلؿ التعاريؼ السابقة نستطيع أف نعرؼ الحمبل

ت اإلعبلمية

عمى النحك التالي ىي الجيكد المنظمة التي تستخدـ كسائؿ كأساليب االتصاؿ
المختمفة كذلؾ بيدؼ إلى تزكيد الجميكر المستيدؼ بالمعارؼ كالمعمكمات
التي تعمؿ عمى تغيير اتجاىاتيـ كتعديؿ كتبني سمككيات كتبني سمككيات تتفؽ
مع أىداؼ كالقائميف عمى تمؾ الجيكد خبلؿ فترة زمنية محددة .كتبرز أىمية
الحمبلت اإلعبلمية في ـ يمي(:أبك غانـ)2011 :2011 ،
 انجاز األىداؼ المرجكة بأقؿ التكاليؼ . إمكانية تقييـ النتائج مقارنة باألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا. كسب ثقة الجميكر مف خبلؿ أساليبو ااإلقناعية . المساىمة في تحقيؽ األىداؼ كاالستراتيجيات العامة بأساليب عمميةمدركسة كمنطقية.
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 يمكف مف خبلليا غرس المفاىيـ المستحدثة كالعمؿ كاالقتناع بتطبيقياليا .
 تشكيؿ كبناء االتجاىات باستخداـ الشكاىد كاألدلة كالبراىيف الكاقعيةالتي تساعد في مستكيات اإلقناع.
مراحل الحمالت اإلعالمية
أف أم حممة إعبلمية البد أف تمر بعدة مراحؿ يتـ مف خبلليا السعي
إلى تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية ليذه الحممة كتتمثؿ ىذه المرحمة في اآلتي:-
مرحمة تجميع المعمكمات كتحديد المشكمة أك مكضكع الحممة كجكانبيا
كالجميكر المستيدؼ منيا ،كقيمتيا المعرفية المعمكماتية.
كتتضمف ىذه المرحمة-:
دراسة السكؽ االجتماعية كالجميكر المستيدؼ كالقيمة اإلضافية

أ.

لمحممة مف حيث التغيير.
ب.

تحميؿ كدراسة اإلمكانيات المتكافرة مف أجؿ تسخيرىا في إطار الحممة،

كمعرفة اإلمكانات المادية كالبشرية مف أجؿ نجاح الحممة.
ج.

كفؽ لمخطط فيما يخص نشر
تحديد اليدؼ (الغايات ) المراد تحقيقيا ا

كبث المعمكمات عمى مراحؿ يبت المعمكمات يتـ تحقيؽ المراد منيا.
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مرحمة اتخاذ الق اررات كتحضير اإلستراتيجية التنفيذية ككضع برنامج محدد
لتطبيؽ اإلجراءات اإلستراتيجية لمحممة في المدة المحددة إلنجازىا.
كتتضمف ىذه المرحمة:-
تحديد فريؽ العـ ؿ المكمؼ بالحممة بعناية فائقة كبميارات شخصية

أ.

قكية لمف يقكـ بإجراءات التنفيذ.
ب.

اختيار كسائؿ االتصاؿ المناسبة لمضاميف الحممة حسب نكعية

كطبيعة المضمكف كمتطمباتو الفكرية كالفنية.
ج.

اختيار أساليب اإلقناع كصياغة الرسالة اإلعبلمية كمعالجتيا كعناصر

المصاحبة لمتكضيح مف أجؿ تحقيؽ درجات اإلقناع المطمكبة بمكضكع الحممة
بما يساىـ في نجاحيا كاستمرارىا.
د.

جدكلة الحممة اإلعبلمية عمى فترات زمنية محددة كأىداؼ كاضحة

كدقيقة بالسبؿ العممية التي تحقؽ المراد منيا في الكقت المحدد كامكانية
االستفادة مف النتائج مف أجؿ استم اررىا .كمف أبرز االستراتيجيات المتبعة في
جدكلة الحمبلت اإلعبلمية:-
•

إستراتيجية التكامؿ
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يقصد بيذه اإلستراتيجية أف كسائؿ االتصاؿ المستخدمة في الحممة اإلعبلمية
مكممة لبعضيا كيستخدـ أكبر عدد منيا في نفس الفترة الزمنية لبلستفادة مف
عامؿ التداخؿ كازدكاج العرض (التباني :2012 ،ص )120

•

إستراتيجية التعاقب
تقكـ ىذه اإلستراتيجية عمى مبدأ استخداـ الكسائؿ اإلعبلمية بحيث ال

تستخدـ في نفس الفترة الزمنية كتحقؽ عنصر االستم اررية( نفس المرجع
السابؽ :ص)120
3.

التنفيذ ،المتابعة،التقييم
كتتـ ىذه المرحمة بكضع أساليب عممية منطقية ممكنة إلجراء التنفيذ

كالتطبيؽ كامكانية متابعتيا كتقييميا بما يضمف االستمرار في الحممة بما يحقؽ
النتائج المطمكبة.
وتتضمن ىذه المرحمة:-
أ.

التنفيذ :كىي الخطكة الفاعمة في عممية الحممة حيث أنيا تتطمب

التركيز كالدقة في إجراءات التنفيذ األساسية باألساليب المنطقية التي تساىـ في
فاعمية الجميكر المستيدؼ مع الحممة.
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ب.

المتابعة :كىي خطكة اإلشراؼ بشكؿ دقيؽ عمى إجراءات التنفيذ مف

أجؿ تصحيح أم أخطاء أثناء التنفيذ ،كتقكيـ ما يحتاج إلى تعديؿ كالسير
بالحممة إلى الصكاب كانجاز أبعادىا كتمبلثيا.

ج.

التقييم:كىي الخطكة الفىائية لمحممة قبؿ إعبلف نتائجيا ،كينقسـ التقييـ

إلى ثبلثة مراحؿ ىي( :عبد الغفار:2009 ،ص)26-24
O

التقييم السابق لمحممة :يستيدؼ ىذا التقييـ

االختبار المبدئي

إلجراءات تنفيذ الحممة كمضامينيا لمضمكف الحممة كذلؾ بعرضيا عمى عينة
مبدئيا عمى المتخصصيف مف أجمؿ تحكيـ أساليب قياسيا ككذلؾ أجراء تطبيؽ
عممي قبؿ بثيا بشكؿ نيائي
O

التقييم المرحمي :كىك تقييـ الحممة أثناء إجرائيا كتنفيذىا باألساليب

المتعارؼ عمييا عمميا.
O

التقييم النيائي :يستيدؼ ىذا التقييـ الكقكؼ عمى درجة تحققا

ألىداؼ المرجكة مف الحممة .بحيث يتـ التعرؼ عمى نسبة االنجاز الحقيقي مف
األىداؼ التي سعت إلييا الحممة كالعمؿ عمى معالجة القصكر.
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مقترح الحممة اإلعالمية
التعريف :ىذه الحممة ىي تكظيؼ لكسائؿ كأساليب االتصاؿ كاإلعبلـ بيدؼ
ترسيخ المختمفة كذلؾ لترسيخ ثقافة المشركعات الصغيرة كمصدر لمدخؿ بيف
األفراد في المجتمع الميبي كاثارة اىتماميـ كتشجعييـ عمى القياـ بيذه
المشركعات كاقناعيـ بأنيا تعزز مصادر الدخؿ الخاصة بيـ.
كمقترح ىذه الحممة يتـ مف خبلؿ عدة مراحؿ:-
المرحمة األولى
دراسة الجميكر المستيدؼ بكؿ مستكياتو االجتماعية كاالقتصادية

أ.

بحيث يتـ تستيدؼ ىذه الحممة الشباب
الشباب بمختمؼ مستكياتو مف (ذككركأناث) الذيف تتراكح أعمارىـ ما بيف مف
سف  35-22سنة كالمقيميف في مديف بنغازم مف ذكم الخصائص كالسمات
التالية:-
•العاطمكف عف العمؿ كالباحثيف عنو.
•أصحاب المستكل التعمي بمتكسط فما فكؽ إلى حد التعميـ الجامعي.
كسيتـ دراسة الجميكر مف خبلؿ إجراء مقاببلت شخصية لعينات مف ىؤالء
الشباب بأساليب عممية منيجية يتـ اختيارىا مف أحياء مدينة بنغازم
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لمتعرؼ عمى خمفياتيـ المعرفية كحاجاتيـ لمعمؿ كاتجاىاتيـ تبني المشركعات
الصغيرة كمصدر لمدخؿ .
األىداف
اليدف العام لمحممة
العمؿ عمى ترسيخ كاقتناع الجميكر المستيدؼ بتبني المشركعات
الصغيرة كمصدر لمدخؿ لمشباب في مدينة بنغازم.
األىداف الفرعية
زيادة الكعي بثقافة المشركعات الصغيرة.
إثارة اىتماـ الجميكر بالمشركعات الصغيرة كمصدر لمدخؿ.
تبنى فكرة المشركعات الصغيرة لمصدر لمدخؿ.
إبراز قيمة المشركعات الصغيرة كمصدر لمدخؿ عند مختمؼ الشرائح
االجتماعية.
المرحمة الثانية :مرحمة اتخاذ القرار كتحضير اإلستراتيجية:-
كتتضمف ما يمي:-
1.

تحديد فريؽ العمؿ المكمؼ بالحممة بدقة كبميارات شخصية مميزة

تستطيع أف تحقؽ أىداؼ الحممة.
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سيتـ تككيف الييكؿ اإلدارم لمحممة مف:-
•القائـ يف باالتصاؿ في الكسائؿ المختمفة التي سيتـ االعتماد عمييا لتنفيذ
الحممة ،باإلضافة إلى الطاقـ المشرؼ عمى الحممة كالتخطيط ليا كمحددم
أىدافيا.
•االختصاصيكف في مجاؿ االقتصاد كالمشركعات الصغيرة.
•االختصاصيكف في المجاالت االجتماعية كالثقافية بما يخدـ أىداؼ الحممة.
2.

وسائل االتصال
سيتـ االعتماد عمى كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم كالشخصي بمختمؼ

أنكاعيا كذلؾ عمى النحك التالي:-
أوال  -وسائل االتصال الجماىيري
أ .التمفزيكف
•يتـ إعداد  12حمقة تمفزيكنية تعالج أىداؼ كشعار الحممة مدة كؿ حمقة ساعة
أسبكعيا.
•االعتماد عمى معدم البرامج التمفزيكنية أصحاب الخبرة العممية ذكم القبكؿ
لدم مشاىدم التمفزيكف بحيث يمكف مف خبلليـ نقؿ أىداؼ الحممة بصكرة
إقناعي مف خبلؿ أسمكبيـ ،كاقتناع الجميكر بيـ .
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•االعتماد عمى كؿ أنكاع الفنكف التمفزيكنية المختمفة في حكار الناس كعمى
اؿرامج الحكارية المفتكحة عمى الناس.
رأسو اإلعبلنات المستمرة ك ب
ب  .اإلذاعة
•يتـ إعداد  12حمقة إذاعية مدة كؿ ساعة كاممة تعالج كؿ كاحدة منيا أىدؼ
كشعار الحممة.
•االعتماد عمى معدم البرامج اإلذاعية مف أجؿ االستفادة منيـ في إقناع
الجميكر بأىداؼ الحممة كذلؾ عبر أساليب إذاعية مميزة حتى تتحؽؽ درجة
اإلقناع المطمكبة.
•االعتماد عمى كؿ الفنكف اإلذاعية كالتي تقكـ عمى الحكار كفاعمية االتصاؿ
مع الجميكر كعمى رأسيا اإلعبلف اإلذاعي.
ج .الصحافة
تعتمد الحممة عمى كسيمة الصحافة بشقييا المكتكب كاإللكتركني
كصحافة البيانات مف أجؿ تحقيؽ شمكؿ التغطية كالكصكؿ إلى الجميكر
القارئ كذلؾ مف خبلؿ:-
 االستفادة مف خصائص كؿ مف الصحافة المكتكبة كالكرقية كالصحافةاإللكتركنية كصحافة البيانات.
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 االعتماد الصحفييف المميزيف في معالجة مكضكع الحممة كالتأكيد عمىأىدافيا .
 االعتماد عمى اإلعبلنات الصحفية مف أجؿ زيادة كعي المستيدؼبالحممة .
د .التواصل االجتماعي
سيتـ إنشاء حسابات عمى المكاقع األشير (فيسبكؾ– تكيتر – يكتيكب) مع
التركيز عمى مكقع فيسبكؾ كذلؾ ألنو يعتبر المكقع األكثر استخداما في ليبيا
كذلؾ مقارنة بمكاقع التكاصؿ األخرل حيث تصؿ نسبة استخدامو إلى % 93
يما تبمغ نسبة استخداـ يكتيكب  (%26تقرير
ؼ

كركاد كسائؿ التكاصؿ

االجتماعي : 2015،ص  (4كيتخذ المحتكل اإلعبلمي التفاعمي عبر فيسبكؾ
في فيسبكؾ األشكاؿ اآلتية( -:شقير، 2015-2014 ،ص)12-7
•البيانات الصحفية
•المقاالت المنشكرة في مكقع فيسبكؾ التي تتضمف أىدؼ الحممة.
•األخبار اإلعبلف المباشرة كالغير مباشرة المرتبطة بأىداؼ الحممة
•الفيديكىات ذات الصمة بمكضكع الحممة.
•المحاضرات التفاعمية مف المتخصصيف في مكضكع الحممة.
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•تركيج األنشطة التجارية االقتصادية ذات الصمة بالمشركعات الصغيرة
كمصدر لمدخؿ.
•التكاصؿ الشخصي مع القائميف عمى الحممة مف خبلؿ اإلجابة عمى
استشارات الجميكر مف كاقع المعمكمات كالحقائؽ الخاصة بمكضكع الحممة.
ه .الالفتات اإلعالنية
كتتمثؿ في الفتات إعبلنية في داخؿ المدينة كفي األماكف المميزة
األكثر برك از ككضكحا عمى أف تتضمف ىذه اإلعبلنات أىداؼ الحممة ككيفية
االستفادة منيا.
أساليب اإلقناع المستخدمة في الحممة
كذلؾ مف خبلؿ مضمكف الرسالة المبني عمى الحجج كالبراىيف كىي عمى
النحك التالي:-
•استخداـ االتجاىات كاالحتياجات التي يتشكؿ منيا الجميكر المستيدؼ
•عرض األدلة كالشكاىد كالبراىيف الكاقعية حكؿ أىمية المشركعات الصغيرة
كمصدر لمدخؿ.
•تعدد مداخؿ اإلقفاع المناسبة لممستكل الثقافي لمجميكر.
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•التأثير المتراكـ كتكرار الرسالة بمختمؼ الكسائؿ كاألساليب كتقكيميا بما
يتناسب كالجميكر المستيدؼ.
مضمون الرسائل االتصالية:-
•مضمكف كاضح كصريح كمبسط.
•الدقة في المعمكمات حكؿ مكضكع الحممة.
•اإليجاز في نقؿ المعمكمات.
•الشـ كلية في عرض جكانب المكضكع كالبساطة.
•التسمسؿ المنطقي لمضمكف الحممة.
ثانيا -االتصال الشخصي
يتمثؿ االتصاؿ الشخصي في جميع الكسائؿ الشخصية كعمى رأسيا
الندكات كالمؤتمرات حكؿ الحممة ك أىدافيا.
3.

جدولة الحممة اإلعالمية

الفترة الزمنية لمحممة :
البد ألم حممة مف فترة زمنية محددة يتـ بثيا فييا ،كيرتبط ذلؾ في
العمكـ ال يمكف أف تقؿ الحممة اإلعبلمية عف ثبلثة أشير متكاصمة كتمؾ
أقصر فترة زمنية لحممة تستيدؼ ترسيخ المفاىيـ كالقيـ كزرع االتجاىات ،كمف
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المسائؿ المتعارؼ عمييا في أزمنة الحمبلت اإلعبلمية أنيا تقسـ عمى النحك
التالي:-
حممة ذات فترة زمنية مدتيا ثبلثة أشير.
حممة ذات فترة زمنية مدتيا ستة أشير.
حممة ذات فترة زمنية مدتيا تسعة أشير.
حممة ذات فترة زمنية مدتيا سنة .
حممة ذات فترة زمنية مدتيا أكثر مف سنة ،كيتـ تحديدىا بدقة بعد
معرفة أسبابيا كأىدافيا.
كفي ىذه البحث نقترح أقصر فترة زمنية لمحممة كىي ثبلثة أشير.
المرحمة الثالثة :مرحمة التنفيذ ،المتابعة ك التقييـ
التنفيذ:الخطوات وفقا لما يمي  (:التباني ،مرجع سابؽ  :ص )122
التنفيذ :يتـ التنفيذ مف خبلؿ بث كنشر المضاميف اإلعبلمية الخاصة بالحممة
عبر كسائؿ اإلعبلـ التي تـ اختياره ا.
المتابعة :كيتـ خبلليا التػأكد مف حسف سير الحممة في االتجاه الصحيح
التقييم :كىك ثبلثة أنكاع مقسمة عمى النحك التالي-:
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التقييم القبمي كفيو يتـ عرض مضمكف الحممة عمى عينة مف الجميكر
المستيدؼ لمتأكد مف صحة مضمكنيا كالتعرؼ عمى أف الخطكات التنفيذية قد
اتخذت الشكؿ الصحيح ليا (أبك عرقكب 1993 ،ص .)230
التقييم المرحمي كىك يشمؿ عمى نكعيف مف التقييـ(-:القميني : 2008،ص
)145
التقييم الشكمي يتـ فيو تقييـ جميع العناصر المعركضة أثناء تصميـ الحممة
كعرضيا إضافة إلى العناصر الفنية التي تتككف منيا الحممة بشكؿ عاـ .
تقييم المضمون :كيرتبط ىذا التقييـ بمدل تحقؽ مضمكف الحممة لمكضكعيا
كالتأكيد عمى أف كسائميا مبينة عمى األىداؼ الصحيحة لمحممة.
التقييم البعدي كفيو يتـ تقييـ نتائج الحممة كتأثيراتيا فيما يتعمؽ بالمشركعات
الصغيرة كتبني الجميكر ليا كمصدر لمدخؿ كذلؾ بعدة أساليب أىـ ميا-:
 قياس كجيات نظر الجميكر حكؿ مكضكع الحممة كأىدافيا كمدلاقتناعيـ بمكضكعيا كتبينييـ ليا.
 استطبلع رأم المختصيف في مجاؿ المشركعات الصغيرة كمصدرلمدخؿ كاالقتصادييف عمى جدكل الحممة .
 تحديد نتائج الحممة بدقة ككفقا ليذا القياس بحيث يمكف تحديد الفائدةمف تك ارر الحممة.
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كفي ىذا البحث تـ تصميـ استبياف اليدؼ منو استطبلع

رأم القائـ

باالتصاؿ لمتعرؼ عمى جدكل الحممة
المصادر والمراجع
رسائل الماجستير :
 عبير التباني. )2012 ( .الحمبلت اإلعبلمية اإلذاعية الخاصة بالتكعية المركريةفي الجزائر  ،الجزائر  :كمية العمكـ اإلنسافية – جامعة محمد خضير،
 عمار دكرية ،.بيركت .دكر الحمبلت اإلعبلنية في العـ ؿية السياسية  ،بيركت :كميةاآلداب ،جامعة بيركت العربية
الكتب :
 إبراىيـ أبك عرقكب .)1993 (.االتصاؿ اإلنساني كدره في التفاعؿ االجتماعيعماف  :دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع.
 حجازم سعيد أبك غانـ. )2011 (.تخطيط كادارة النشاط كالحمبلت ا إلعبلمية،عماف :دار أسامة لمنشر كالتكزيع.
 سكزاف القميني.)2008(.التخطيط لمحمبلت اإلعبلمية كاإلعبلنية ،القاىرة  :دارالنيضة العربية.
 صفكت العالـ ،عممية االتصاؿ اإلعبلني ،)2002(.القاىرة  :مكتبة النيضةالمصرية.
 عادؿ عبد اؿغفار  .)2009 ( .اإلعبلـ كتفعيؿ المشاركة المجتمعية في الدكؿالعربية ،بدكف مكاف نشر ،اتحاد الصحفييف العرب.
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 عاطؼ شقير،تكجيات الجميكر نحك الحمبلت اإلعبلمية التي ينفذىا الصحفيكفعبر فيسبكؾ ، .) 2015 (.،راـ اهلل :مركز تطكير اإلعبلـ
 -عاطؼ عدلي

العبد.)2007(.الدعاية كاإلقناع :األسس النظرية كالنماذج

التطبيقية ،القاىرة :دار الفكر العربي.
 عماد حسف مكاكم – ليمى السيد .االتصاؿ كنظرياتو المعاصرة .القاىرة:لقاىرة:الدار المصرية المبنانية لمنشر كالتكزيع.
 عماد حسف مكاكم كعمر خيرت . )2008(.اإلعبلـ كالمجتمع في عالـ متغير،القاىرة :الدار المصرية المبنانية.
 فاطمة حسيف عكاد ،االتصاؿ كاإلعبلـ التسكيقي.)2011 ( .عماف  :دار أسامةلمنشر كالتكزيع.
 فضيؿ ديمك  ،)2004(.االتصاؿ(مفاىيمو -نظرياتو -كسائمو) ،القاىرة :دار الفجرلمنشر كالتكزيع كالنشر.
 فؤاده البكرم .القاىرة:لقاىرة :التسكيؽ االجتماعي ك تخطيط الحمبلت اإلعبلمية ،عالـ الكتب.
 كرـ شمبي .)1989(.معجـ المصطمحات اإلعبلمية ،القاىرة :دار الشركؽ. محمد منير حجاب .)2008( .إدارة الحمبلت االنتخابية :القاىرة :دار الفجرلمنشر كالتكزيع كالنشر
 محمد منير حجاب .)2010(.نظريات االتصاؿ ،القاىرة  :دار الفجر لمنشركالتكزيع.
 -نضاؿ فبلح الضبلعيف

كآخركف .)2016(.نظريات االتصاؿ كاإلعبلـ

الجماىيرم ،عماف:دار اإلعصار العممي لمنشر كالتكزيع.
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التقارير العممية
 تقرير كسائؿ التكاصؿ االجتماعي. )2015( .دبي :قمة ركاد التكاصؿ االجتماعيالعرب. 2015 ،

االستبيان
 .1ىل الحممة تستيدف مختلف مناطق المدينة
 .المدينة المركز
 .التقسيـ اإلدارم ليا
 .أطراؼ المدينة
 .2ما الجميور األكثر استيدافاً في الحممة
 .الجميكر العاـ
 .الجميكر المتخصص
 .الجميكر النكعي
أي األىداف األكثر تحقيقاً من وجية نظرك ومدي موافقتك عمي تحقيقو
األىداف

أوفق بشدة

أوافق محايد معارض معارض بشدة

زيادة الكعي بثقافة المشركعات
الصغيرة كمصدر لمدخؿ
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إثارة اىتماـ الجميكر بالمشركعات
الصغيرة كمصدر لمدخؿ
تنبي األفراد لفكرة المشركعات
الصغيرة كمصدر لمدخؿ
إبراز قيمة المشركعات الصغيرة
كمصدر لمدخؿ عند مختمؼ شرائح
المجتمع
رتب درجة أىمية الرسائل األكثر مساعدة لك في تحقيق أىداف الحممة

ميمة جداً
اتصاؿ شخصي

ميمة إلي حد ما

ليست ميمة

ندكات
مؤتمرات
تمفزيكف

اتصاؿ
جماىيرم

إذاعة مسمكعة
الصحافة
كسائؿ التكاصؿ
االجتماعي
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الفتات إعبلنية
رتب أىمية األشكال الخاصة بوسائل االتصال الجماىيري لتبني فكرة المشروعات الصغيرة
كمصدر لمدخل
أىمية عالية

أىمية متكسطة

أىمية ضعيفة

حمقات تمفزيكنية
التمفزيكف

االعتماد عمى معدم البرامج
التمفزيكنية
االعتماد عمى كؿ الفنكف
التمفزيكنية
حلقات إذاعية

اإلذاعة
المسمكع
ة

االعتماد عمى معدم البرامج
اإلذاعية
االعتماد عمى كؿ الفنكف اإلذاعية

أىمية عالية

أىمية متوسطة

أىمية ضعيفة
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االستفادة مف
الصحافة
المكتكبة

مميزات
الصحافة
المكتكبة
كاإللكتركنية
كصحافة
البيانات
االعتماد عمى
الصحفييف
المميزيف في
معالجة مكضكع
الحممة
االعتماد عمى
اإلعبلنات
الصحفية
بيانات صحفية
مقاالت منشكرة

كسائؿ التكاصؿ
االجتماعي

في الفيس
األخبار
كاإلعبلف
المباشر ك الغير
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مباشر
الفيديكىات
المحاضرات
التفاعمية
تركيج األنشطة
التجارية
التكاصؿ
الشخصي
البلفتات اإلعبلنية
في رأيك ىل يحقق استخدام كل الوسائل اإلعالمية اليدف األساسي لمحممة وىو تبني
األفراد لفكرة المشروعات الصغيرة كمصدر لمدخل
درجة االقتناع الكامؿ لممشركعات الصغيرة كمصدر لمدخؿ□
درجة التقريب اؿكامؿ لممشركعات الصغيرة كمصدر لمدخؿ□
إظيار اآلثار اإليجابية لممشركعات الصغيرة كمصدر لمدخؿ □
ىؿ تكافؽ عمي تحديد فترة زمنية لحممة لتبني المشركعات الصغيرة كمصدر لمدخؿ -:
مكافؽ بشدة

مكافؽ

محايد

معارض
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في رأيك ما فترات معدل معالجة فكرة تبني المشروعات الصغيرة كمصدر لمدخل-:
دائماً□أحيانا□ناد ارً□
ما المدة الزمنية التي تضعيا في اعتبارك لنتائج وأثار معالجتك لفكرة تبني المشروعات
الصغيرة كمصدر لمدخل-:
فترة زمنية بعيدة المدل
مدة زمنية قصيرة المدل
مدة زمنية غير كاضحة
ما ابرز االعتبارات التي تركز عمييا في معال

جة فكرة تبني المشروعات الصغيرة

كمصدر لمدخل-:
أ ) اعتبارات مادية اقتصادية
ب ) اعتبارات إنمائية
ج ) اعتبارات إنسانية مجتمعية
د)

أخرم تذكر

ما نوعية المضامين التي تعتمد عمييا في نجاح حممة تتبني فكرة المشروعات الصغيرة
كمصدر لمدخل-:
أ-

ـ ضاميف إنسانية اجتماعية□

ب  -مضاميف معمكماتية دقيقة □
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ج  -مضاميف ثقافية تعميمية □
د  -مضاميف اقتصادية تجارية□
 – 10ما األساليب الخطابية التي تعتمد عمييا في تبني فكرة المشروعات الصغيرة
كمصدر لمدخل-:
جيدة جدان

جيدة

متكسطة ضعيفة

ضعيفة جدان

أسمكب خطاب مباشر
أسمكب خطاب عقبلني
أسمكب خطاب عاطفي
أسمكب خطاب غير
مباشر
أسمكب خطاب مختمط
رتب األسموب اإلقناعي الذي تفضل أن تتضمنو الرسائل اإلعالمية لتبني فكرة المشروعات
الصغيرة كمصدر لدخل -:
أسمكب إشباع احتياجات الجميكر □
أسمكب عرض األدلة كالشكاىد كالبراىيف
الكاقعية□
أسمكب الحكار □
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أسمكب االستعانة بشخصيات مؤثرة في المجتمع □
عقد مقارنات يبيف مميزات الفكرة □
تعدد مداخؿ اإلقناع مف كاقع الفكرة □
التأثير المتراكـ كتكرار الرسالة □
في رأيك ما الوسائل التي تري

أنيا من الضروري أن تصاحب معال جة فكرة تبني

المشروعات الصغيرة لنجاحيا-:
أ -استخداـ الصكر الكاقعية لحياة مف تبني الفكرة □
ب – استخداـ أسمكب الكاقع اإلعبلمي كتمفزيكف الكاقع مثبل □
ج -تأطير المضاميف الخاصة بالفكرة بأشياء يحبذىا الجميكر□
د–

استخداـ برامج التصميـ كالجرافيؾ في إبراز الفكرة

مف الناحية المرئية

□
ما اآلثار األكثر أىمية بالنسبة لك من حيث استخداميا في معالجة فكرة المشروعات
الصغيرة كمصدر لمدخل-:

درجة األىمية أىمية
قكية

أىمية إلي حد أىمية
ما

ضعيفة

اآلثار السمككية
اآلثار المعرفية
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اآلثار الكجدانية
ما درجة االقتناع بمعالجة فكرة تبني المشروعات الصغيرة كمصدر لمدخل-:
درجة اقتناع عالية جدا □
درجة اقتناع عالية

□

درجة اقتناع إلى حد ما □
درجة اقتناع ليست عالية عمى اإلطبلؽ □
درجة اقتناع ليست عالية □
في رأيؾ ما العكا ئؽ كالصعكبات التي تكاجو اقتناع الجميكر بتبني فكرة المشركعات الصغيرة
كمصدر لمدخؿ
عدـ كضكح مضاميف الحممة حكؿ الفكرة
استعراض الفكرة بعدد مف الكسائؿ بصكر ضعيفة □
عدـ اختيار أكقات مناسبة لمحممة

□

عدـ كضع خطة زمنية لتنفيذ الحممة

□

عدـ التركيز بدقة حكؿ أىداؼ الحممة

□

عدـ استخداـ أساليب اإلقناع المباشرة بالفكرة

□

ما رأيؾ ما الجيات األكثر دعما لنجاح حممة تبني فكرة المشركعات الصغيرة كمصدر
لمدخؿ-:
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الجيات ذات االختصاص

□

الجيات الحككمية العامة

□

مؤسسات المجتمع المدني

□

رجاؿ األعماؿ
الييئات االستثمارية

□
□
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نموذج مقترح من منظور خدمة الفرد لمتخفيف من المشكالت
االجتماعية والنفسية واالقتصادية التي تواجو أميات أطفال التوحد
الدكتور /رمضان عياد جمعة الطويل -أستاذ خدمة الفرد  /بقسم الخدمة
االجتماعية -كمية اآلداب  /جامعة الزيتونة
مقدمة :
تعد رعاية المعاقيف مف ذكل االحتياجات الخاصة مف المشكبلت

الميمة التي تكاجو المجتمعات إذ ال يخمك مجتمع مف المجتمعات مف كجكد
نسبة ال يستياف بيا مف أفراده  ،كمف يكاجيكف الحياة كقد أصيبكا بنكع أك أكثر
مف أنكاع اإلعاقة التي تقمؿ مف قدرتيـ عمى القياـ بأدكار ٘ـ في المجتمع عمى

الكجو المقبكؿ مقارنة باألشخاص العادييف  ،كما صاحب كجكدىا تباينا في

كجيات نظر المجتمعات حيث القت ىذه الفئة مف ذكل ا الحتياجات الخاصة

الكثير مف المعامبلت التي اختمفت باختبلؼ فمسفة كؿ مجتمع مف المجتمعات
 ،فتدرجت المعاممة مع ىذه الفئة مف االزدراء كالقسكة إلى اإلشفاؽ عمييـ .

فإعاقة التكحد تعد مف االضطرابات النمائية  ،ك٘ل إعاقة ليست نادرة

كتمثؿ نسبة ال يمكف تجاىميا في ليبيا كخصكصان في السنكات العشر األخيرة ،
كلكنيا لـ تنؿ حظيا مف االىتماـ عمى المستكل البحثي في ليبيا عمى حد عمـ

الباحث  ،كيعتبر ليككانر ( (1943أكؿ مف أشار إلى إعاقة التكحد كاضطراب
يحدث في الطفكلة  ،كقد استخدمت تسميات كثيرة كمختمفة ليذه اإلعاقة مثؿ "
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التكحدية  ،كاالنغبلؽ الذاتي (االنشغاؿ بالذات )  ،كالذىاف الذاتكل  ،كفصاـ
الطفكلة ذاتي التركيب  ،كاالنغبلؽ الطفك لي  ،كغيرىا مف التسميات (.)1

كيرجع استخداـ ىذه التسميات إلى غمكض كتعقد التشخيص الفارؽ

لمتكحد  ،حيث يعد التشخيص مف أ ٘ـ الصعكبات التي تكاجو ىذه الفئة نظ ار
لتشا بييا مع فئات عديدة  ،كمعظـ الباحثيف الميتميف بالتكحد يشيركف إلى

قضية التشابو بيف سمكؾ التكحد كسمكؾ اضطرابات أخرل مثؿ اإلعاقة العقمية
 ،كفصاـ الطفكلة  ،كاإلعاقة السمعية  ،كاضطرابات االنتباه  ،كاضطرابات

التكاصؿ .

()2

كبالرغـ مف التطكر الحادث في تشخيص اضطراب اؿ تكحد ،

كاألساليب العبلجية الحديثة  ،كاألجيزة الطبية ؛ إال أف السبب الرئيسي كراء

٘ذا االضطراب ما زاؿ غير معركؼ  ،فبعض الدراسات أرجعتيا ألسباب

نفسية كاجتماعية  ،أم العبلقة بيف الكالديف كالطفؿ  ،كىناؾ مف أكد عمى

األسباب البيكلكجية  ،كما أشارت بعض الدراسات إلى

كجكد أسباب تتعمؽ

بالجينات  ،كظركؼ الحمؿ كالكالدة  ،كأيضا إلى التمكث البيئي  ،كالتطعيمات ،

كالفيركسات .

كمف المعركؼ أف أم نقص في نمك الطفؿ بزيد اليكة بيف طمكح

الكالديف كالكاقع  ،كما يصنع بعض الصعكبات في عبلقة الطفؿ بكالديو حيث

أف كجكد طفؿ معاؽ في األسرة يعد بداية سمسة مف ىمكـ اجتماعية كنفسية ال
تحتمؿ باإلضافة إلى األعباء المادية الشاقة  ،كخمؽ المخاكؼ كالشككؾ

المتزايدة لآلباء كاختبلفات في اآلراء كتبادؿ لبلتيامات كلكـ لمذات كلآلخريف
(ِ )1كّى أقّى نطحخ ١ْ ،ىٌٛٛؾ١س جٌطفً جٌطٛقى : ٞضؼٍ٠فٙح – ضظٕ١فٙح – أػٍجػٙح – أْرحذٙح – جٌطىنً
جٌؼالؾ ، ٟوجٌ جٌػمحفس ٌٍٕشٍ ٚجٌط٠َٛغ  ،ػّحْ  ،ص 2005 ، 9
( )2ئٌٙحِ ٟػرى جٌؼُ١ْ ، ُ٠ىٌٛٛؾ١س جٌفثحش جٌهحطس وٌجْس ف ٟقحٌس جًٌجض٠ٛس  ،جٌمحٍ٘ز  ،وجٌ جٌىطد ، 1999 ،
ص ، 174
 ػرى جٌٍق ُ١ذه١ع ػرى جٌٍق ، ُ١جٌطفً جٌطٛقى" ٞجًٌجض ٟأالؾطٍجٌ ،" ٞجٌم١حِ ٚجٌطشه١ض جٌفحٌق  ،جٌّإضٍّجٌى ٌٟٚجٌٓحوِ ٍِ ،وُ جإلٌشحو جئفٓٛٔ 12- 10 ، ٟفّرٍ  ،ؾحِؼس ػ ٓ١شّّ  ، 1999 ،ص ، 232
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كسيطرة لنزعات التشاؤـ كاالنكسار النفسي كتحطيـ الثقة بالنفس كىذا يككف

مصد ار ؿلضغكط االجتماعية كالنفسية لمكالديف .

كحيث أف النسؽ األسرم يتأثر كثي انر بيذه الضغكط كما تسببو مف

مشكبلت اجتماعية كنفسية لذا فيي ستككف محكر ىذه الدراسة بيدؼ التعرؼ
عمييا ككضع نمكذج مقترح مف منظكر خدمة الفرد لمكاجيتيا.

مشكمة الدراسة :

تنكع المشكبلت كاالضطرابات التي تتعمؽ بالطفؿ التكحدل سكاء كانت

سمككية  ،أك انفعالية  ،أك اجتماعية  ،حيث يتعرض الطفؿ التكحدل لعديد مف
المشكبلت التي تجعمو ال يعتمد عمى نفسو  ،كيحتاج إلى مساعدة اآلخريف ،

كلعؿ مف ابرز ىذه المشكبلت عجزه عف العناية بالذات متمثمة في عدـ قدرتو

عمى رعاية نفسو كحمايتيا  ،كما أشارت نتائج دراسات سميرة السعد ،عبد

الرحمف سميماف

()1

إلى أف الطفؿ التكحدل لديو قصكر في السمكؾ الخاص

بميارات العناية بالذات  ،بؿ يحتاج لمف يطعمو أك يقكـ عمى ارتداء المبلبس

كمساعدتو في خمعيا  ،كال يقدر األخطار التي قد يتعرض ليا .

كتعد ا ضطرابات التكاصؿ لدل الطفؿ التكحدم مػف االضػطرابات

المركزيػة كاألساسية ،التي تؤثر سمبان عمى مظاىر نمك الطفؿ الطبيعي ،كتفاعمو
االجتمػاعي حيث تشتمؿ اضطرابات التكاصؿ عمى اضطرابات المغة،

كالتكاصؿ المفظي كغير المفظي  ،كفي الكقت الذم يتصؼ فيو األطفاؿ

األسكياء بصؼات طفكلية طبيعية ،فػإف األطفػاؿ التكحدييف يتصفكف بالعزلة،

(ٍ١ّْ )1ز جٌٓؼى ِ ،ؼحٔحضٚ ٟجٌطٛقى ،وجٌ يجش جٌٓالًْ  ،جٌى٠ٛص  ، 1992 ،ص 54
 ػرى جٌٍقّٓ ْ١ى ٍّْ١حْ  ،جًٌجض٠ٛس ئػحلس جٌطٛقى ػٕى جألؽفحي  ،.جٌمحٍ٘ز ِ ،ىطرس ٍَ٘جء جٌشٍق 2000 ،ص 56
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كيميمكف إلى عدـ االشتراؾ مع اآلخريف كال يحبكف االنػدماج في المحيط

االجتماعي ،كتشكؿ ىذه المسألة مشكمة حقيقية ليـ كلذكييـ أيضا.

فبل شؾ أف األسرة التي يظير فييا طفؿ تكحدم تككف ىذه اإلصابة

التي أصابت طفميـ  ،قد أصابيـ ىـ أيضا  ،فإذا كاف قد أصبح لدييـ طفؿ
(تكحدم) مف ذكم االحتياجات الخاصة،فقد أصبحكا ىـ كذلؾ ذكم احتياجات
خاصة تختمؼ عف أم أسرة أخرل ألف تنشئة الطفؿ ألتكحدم تنطكم عمى

تحديات جمة ألف كالدية ال يتحمبلف المسؤكليات التي يتحمميا كؿ اآلباء في

المجتمع فحسب  ،كلكنيما يكاجياف تحديات خاصة كأعباء إضافية بسبب

أعاقة التكحد ،فيذه األعباء تتمثؿ في أعباء اجتماعية كاقتصادية كنفسية .
أف لخدمة الفرد في المجاؿ األسرم ىدؼ كاضح محدد في غاية

األىمية تسعي بكؿ أساليبيا الفنية كىك تحقيؽ الكئاـ األسرم عف طريؽ تقديـ

أقصى مساعدة ممكنة لؤلسرة سكاء كانت مساعدات بيئية أك ذاتية حتى
تصبح بيئة صالحة كقادرة عمى إشباع احتياجاتيا كاحتياجات أفرادىا حتى

تعيش األسرة في جك يسكده الحب كالتسامح كالعبلقات االيجابية بيف أفرادىا
كخدمة الفرد ال تقدـ مساعدتيا لؤلسرة كحاالت فردية بؿ تساعد األ سرة ككحدة
كبناء متكامؿ عف طريؽ تدعيـ العبلقات كتقكيتيا بيف أفراد األسرة حتى يصبح

بناؤىا قكيان كعمى درجة كبيرة مف المبلئمة كالكئاـ كالتكافؽ

 .كلذلؾ ازدادت

الحاجة إلى خدمة الفرد األسرية في الكقت الحاضر كال يرجع ذلؾ إلى زيادة

المشكبلت األسرية فقط بؿ يعبر عف االىتماـ بحؿ ىذه المشكبلت .
كأشارت دراسة ليمي دايسكف

( )1987كىي بعنكاف ضغكط أحدل

الكالديف ككظائؼ األسرة كالدعـ االجتماعي في األسرة  ،حيث ىدفت إلى

الكشؼ عف الضغكط التي يتعرض ليا الكالديف في حالة كجكد طفؿ معاؽ ،

كأجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف  55أسرة معاؽ مند الكالدة كحتى السابعة
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مف عمره  ،كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية أف الطفؿ الصغير المعاؽ

يسبب ضغكط لكالديو أكثر مما يسببو الطفؿ السميـ حيث أف األسرة التي لدييا

طفؿ معاؽ تكاجو مشاكؿ كثيرة متعمقة برعايتو  ،كما تشعر األسرة بالتشاؤـ

أكثر حياؿ مستقبؿ الطفؿ  ،كما أف تمؾ الضغكط تحدث تغيير في كالكظائؼ
العامة لؤلسرة .

أنو آف األكاف لنسؽ الخدمة االجتماعية أف ينتبو لمكضكع المشكبلت

كأف يجعميا مبحثان رئيسيان مف مباحثو  ,السيما  ,كأف الشطر األكبر مف ضغكط

الحياة يرجع إلى أسباب كعكامؿ كتفاعبلت اجتماعية تدخؿ في بؤرة اىت ماـ

األخصائييف االجتماعييف .

كمف ىنا جاءت فكرة الباحػث في بحث ىذه الظاىرة كمعرفة المشكبلت

النفسية كاالجتماعية كاالقتصادية التي تتعرض ليا األميات عنػد كالدة طفؿ

معاؽ كمساعد قـ كارشادىـ لتخفيؼ تمؾ المشكبلت لدييـ
نمكذج مقترح مف منظكر خدمة الفرد لمتخفيؼ مػنيا

 ,كالسعي لتقديـ

.

في إعداد

كفي ضكء ما سبؽ تتحدد المشكمة الرئيسة ليذه الدراسة

نمكذج مقترح مف منظكر خدمة الفرد لمتخفيؼ مف المشكبلت االجتماعية ك

النفسية كاالقتصادية التي تعاني منيا أميات األطفاؿ التكحدييف

.

أىمية الدراسة :

تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا في أنيا تناكلت مكضكعان يتعمؽ بفئة مف
األطفاؿ السيما أطفاؿ التكحد مف خبلؿ دراسة المشكبلت االجتماعية كالنفسية
كاالقتصادية التي تكاجو أسرىـ كتكمف أىمية الدراسة مف اآلتي:
 -1ندرة دراسة المشكبلت االجتماعية كالنفسية كاالقتصادية ألسر أطفاؿ
التكحد بالشكؿ الكافي في المجتمع الميبي (عمى حد عمـ الباحث ).
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 -2تتصدل لفئة مف ذكل االحتياجات الخاصة (أعاقة التكحد ) في حاجو إلى
مد يد العكف كالمساعدة  ،حيث أف ىذه الفئة لـ تنؿ حظ ٘ا مف البحث كالدراسة
(عمى حد عمـ الباحث ) في المجتمع الميبي .
 -3تحديد ىذه المشكبلت كاختبلفيا يساعد في بمكرة

حمكؿ كاليات لمتعامؿ

معيا .
 -4أف لؤلخصائي االجتماعي دكر كبير في التعامؿ مع أطفاؿ التكحد كأسرتو
مما يجعؿ حياتيـ أكثر تكيفان كذلؾ مف خبلؿ معرفة تمؾ المشكبلت كالتعامؿ
معيا.
 -5كيضاؼ إلى األىمية ىك االزدياد كاالنتػشار الممفػت لمنظػر باإلصػابة
بالتكحد بنسبة كبيرة

في السنوات األخيرة.

 -6نتائج الدراسة ستساعد في كضع خطة تدخؿ ميني مف منظكر خدمة الفرد
لمساعدة تمؾ األميات في التغمب عمى تمؾ عمى ىذه المشكبلت.
أىداف الدراسة .
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية :
 -1التعرؼ عمى طبيعة المشكبلت االجتماعية التي تكاجو

أميات أطفاؿ

التكحد.
 -2التعرؼ عمى طبيعة المشكبلت النفسية التي تكاجو أميات أطفاؿ التكحد.
 -3التعرؼ عمى طبيعة المشكبلت االقتصادية التي تكاجو أميات أطفاؿ
التكحد.
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 -4التكصؿ إلى نمكذج مقترح مف منظكر خدمة الفرد لمتخفيؼ مف تمؾ
المشكبلت التي تعاني منيا أميات أطفاؿ التكحد.
تساؤالت البحث.
 -1ما المشكبلت االجتماعية التي يعاني منيا أميات أطفاؿ التكحد ؟
 -2ما المشكبلت النفسية التي يعاني منيا أميات أطفاؿ التكحد ؟
 -3ما المشكبلت االقتصادية التي يعاني منيا أميات أطفاؿ التكحد ؟
 -4ما النمكذج المقترح مف منظكر خدمة الفرد ؿلتخفيؼ مف تمؾ المشكبلت ؟
مفاىيم ومصطمحات الدراسة .
المشكالت االجتماعية.
الظركؼ التي تنشأ بيف الناس كمجتمعاتيـ كالبيئة
وتعرف المشكالت االجتماعية إجرائيا بأنيا

 :ىي مجمكعة مف المشكبلت

التي تكاجو أسر األطفاؿ التكحديف بسبب كجكد طفؿ يعاني مف التكحد كتؤدم
إلى الشعكر بالقمؽ كاإلحساس بالخجؿ  ،كتؤثر عمى العبلقات األسرية مف كؿ
الجكانب .
المشكالت النفسية .
تعرؼ المشكمة النفسية  :بأنيا تعرض الفرد لعدة أزمات كصراعات
كاحباطات مكقفية حيف يسعى الفرد لتحقيؽ كتأكيد ذاتو لكي يحدث التكافؽ
()1

النفسي كاالجتماعي .

( )1جقّى ِكّى جٌٕٓ ، ٞ ٌٛٙجٌّّحٌْس جٌؼحِس جٌّطمىِس ٌٍهىِس جالؾطّحػ١س ف ٟجٌّؿحي جٌطرٌ – ٟػح٠س جٌّؼحل ، ٓ١جٌمحٍ٘ز  ،وجٌ جٌٕٙؼس  2002 ،ص 38
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مفيوم التوحد .
ىك اضطراب معقد لمتطكر يظير في السنكات الثبلث األكلي مف عمر
()2

الطفؿ نتيجة خمؿ كظيفي في المخ كاألعصاب.

التكحد  :حالة تصيب بعض األطفاؿ عند الكالدة  ،أك خبلؿ مرحمة
الطفكلة المبكرة تجعميـ غير قادريف عمى تككيف عبلقات اجتماعية طبيعية ،

كغير قادريف عمى تطكير مو ارات التكاصؿ كيصبح الطفؿ منعزال عف محيطو
االجتماعي  ،كيتقكقع في عالـ مغمؽ يتصؼ بتكرار الحركات كالنشاطات (.)3

مفيوم التوحد إجرائياً.

كيعرؼ الباحث التكحد إجرائيان بأنو الحالة التي تكشؼ عنيا مقاييس

الكشػؼ كالتشخيص المبكر المستخدمة لدل مراكز التكحد في ليبيا.

الطفل التوحدي إجرائياً .

ىك ذلؾ الطفؿ الذم يتراكح عمره ما بيف  10-3سنكات كيعاني مف

اضطراب عصبي يؤثر عمى تفاعؿ الطفؿ اجتماعيا كلديو صعكبة في التكاصؿ
مع محيطو االجتماعي.
نوع الدراسة

تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات الكصفية ألنو مف أكثر المناىج

مبلئمة لطبيعة ىذه الدراسة .
منيج الدراسة .

اعتمدت الدراسة عمى منيج المسح االجتماعي عف طريؽ العينة حيث

يتناسب ىذا المنيج مع ىذه الدراسة .

( )2ػرى هللا جٌظر ، ٟجٌطٛقى ٚؽ١ف جٌطٛقى  ،جٌٍ٠حعِ ،ىطرس جٌٍّه فٙى جٌٛؽٕ١س أغٕحء جٌٕشٍ ، 2003 ،ص 11
(ٌ )3ذ١غ شىٍْ ٞالِس  ،جٌطٛقى – جٌٍغُ جيي ٞق ٍ١جٌؼٍّحء ٚجألؽرحء  ، .جٌمحٍ٘ز  ،وجٌ جٌٕٙحٌ ، 2005 ،ص. 3
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مجتمع الدراسة .
تتككف عينة الدراسة مف أميات أطفاؿ التكحد في منطقة طرابمس
المتردديف عمى مركز التكحد باليضبة الذيف يتراكح أعمارىـ مف ( )12-3سنة
كالممتحقيف بالمركز أثناء جمع البيانات حيث بمغ العدد اإلجمالي لمطبلب الذيف
انطبقت عمييـ الشركط  40طفبلن.
عينة البحث.
تـ اختيار عينة عشكائية مف أميات أطفاؿ التكحد المتردديف عمى
مركز التكحد باؿىضبة حيث بمغت نسبة العينة  %50أم ما يقابؿ  20مفردة
مف مجتمع الدراسة حيث بمغ مجمكعو  40طفبلن .
مجاالت الدراسة .
المجال البشري:
تـ تطبيؽ الدراسة عمى  17أـ مف أميات األطفاؿ المصابيف إعاقة
التكحد كالمتردديف عمى مركز التأىيؿ باليضبة  .حيث امتنعف ثبلث أميات
عف التعاكف مع الباحث .
المجال المكاني :مركز التكحد منطقة اليضبة بطرابمس
المجال الزمني :من  2017 12-30إلي 2018-1-15
أداة الدراسة .
األداة الرئيسية المستخدمة في ىذه الدراسة ىك االستبياف.
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* األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كتحميؿ البيانات األكلية التي تـ جمعيا مف مفردات
العينة التي تـ اختيارىا مف مجتمع

الدراسة ،فقد تـ استخداـ العديد مف

األساليب اإلحصائية المناسبة باالعتماد عمى استخداـ برمجية الحزـ
اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية كالتي يرمز ليا اختصا انر . SPSSكفيما يمي
مجمكعة األساليب اإلحصائية التي قاـ الباحث باستخداميا-:
 .1المتكسط الحسابي.
 .2التكرار.
.3

النسب المئكية .

الدراسات السابقة .
 الدراسة األولي :العبلقة بيف المساندة االجتماعية كالتماسؾ األسرم لؤلطفاؿ()1

التكحدييف

ىدفت الدراسة إلى تحديد طبيعة العبلقة المساندة كالتماسؾ األ سرم لؤلطفاؿ ،
كذلؾ الكصكؿ إلى مؤشرات لدكر األخصائي االجتماعي مع أسر األطفاؿ
التكحدييف لتحقيؽ المساندة االجتماعية كالتماسؾ ألسر ىؤالء األطفاؿ  .كتنتمي
ىذه الدراسة إلى نمط الدراسات الكصفية .
كاعتمدت الدراسة عمى مقياس المساندة االجتماعية ألميات األطفاؿ التكح دييف
 ،ككذلؾ مقياس التماسؾ األسرم .
()1

ٔؼّس ٔحو ٞػرى جٌّٓ١غ  ،وٍ١س جٌهىِس جالؾطّحػ١س  ،ؾحِؼس قٍٛجْ ٌْ ،حٌس ِحؾٓط ٍ١غِٕ ٍ١شٌٛز. 2012 ،
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كتككنت عينة الدراسة مف
.كتكصمت إلى النتائج التالية

 53أسرة مف أسر األطفاؿ التكحدييف

 :تكجد عبلقة إيجابية دالة بيف المساندة

االجتماعية كالتماسؾ األسرم ألسر األطفاؿ التكحدييف .
كما تكجد عبلقة إيجابية دالة بيف أبعاد المساند

ة ( المعمكماتية
.

،الكجدانية ،السمككية ،المساندة المالية  ،كتماسؾ أسر األطفاؿ التكحدييف

ككذلؾ تكجد عبلقة إيجابية دالة بيف أبعاد التماسؾ األسرم ( العبلقات األسرية
 ،التعاضد األسرم  ،المشاركة في اتخاذ الق اررات كحؿ المشاكؿ  ،المياـ
األسرية ) كالمساندة االجتماعية ألسر األطفاؿ التكحدييف .
 -الدراسة الثانية  :بعض المشكالت النفسية الشائعة لدى أخوة األطفال

التوحديين "

()2

.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى بعض أىـ المشكبلت النفسية التي يعاني منيا
أخكة كأخكات األطفاؿ التكحدييف كىؿ تختمؼ ىذه المشكبلت عف المشكبلت

التي يعاف م منيا أخكة األطفاؿ العادييف  ،كمدل اختبلؼ ىذه المشكبلت
باختبلؼ الجنس .

كتعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات الكصفية المقارنة كقد اعتمدت عمى

المنيج الكصفي  ،كقد اعتمدت الدراسة عمى استمارة المستكل االجتماعي

االقتصادم  ،كاستمارة استبياف لممشكبلت النفسية ألخكة األ طفاؿ التكحدييف .

كتـ تطبيؽ الدراسة عمى ( )20مف أخكة كأخكات األطفاؿ التكحدييف ك( )30مف

أخكة كأخكات أطفاؿ ال يعانكف مف إعاقات .

كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف نتائج أىميا :
( ٓ٠ٍٓٔ )2ػٍِ ٝحٍ٘  ،ذؼغ جٌّشىالش جٌٕفٓ١س جٌشحتؼس ٌى ٜأنٛز جألؽفحي جٌطٛقىِ ،ٓ١٠ؼٙى جٌىٌجْحش
ٌٍطفٌٛس،ؾحِؼس ػ ٓ١شّّ ٌْ ،حٌس ِحؾٓط ٍ١غِٕ ٍ١شٌٛز .2005 ،

جٌؼٍ١ح
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 -1تختمؼ المشكبلت النفسية التي يعاني منيا أخكة األطفاؿ التكحدييف عف
المشكبلت التي يعاني منيا أخكة األطفاؿ العادييف .

 -2يعاني أخكة التكحدييف مف (الغيرة – الخكؼ – العزلة) .

 -3ال تختمؼ المشكبلت النفسية ألخكة التكحدييف باختبلؼ الجنس سكل فيما
يتعمؽ بمشكمة العدكاف التي سجمت أعمى لصالح الذككر .

 -الدراسة الثالثة ":االضطراب التكحدم لدل األطفاؿ كع القتو بالضغكط الكالدية

()1

ىدفت الدراسة إلى دراسة نظاـ الكالدية بأسر األطفاؿ التكحدييف لمتعرؼ عمى
العبلقة بيف االضطراب التكحدم كالضغكط الكالدية  .كتككنت عينة الدراسة مف
 40طفبل كطفمة مف المصابيف باالضطراب التكحدم كأمياتيـ ك

 40طفبل

كطفمة عادييف كأمياتيـ .
كاستخدمت الدراسة مقياس المستكل االجتماعي كاالقتصادم ككذلؾ
مقياس ضغكط الكالدية  ،باإلضافة إلى مقياس اختبارم خاص بضغكط الحياة.
كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة نتائج أىميا

 :كجكد عبلقة ارتباطيو ايجابية

دالة بيف االضطراب التكحدم ككجكد الضغكط الكالدية كما أف الضغكط الكالدية
في أسر األطفاؿ التكحدييف أعمى مف الضغكط الكالدية في األسر العادية .
 -الدراسة الرابعة  :االضطراب التوحدي لدى األطفال وعالقتو بالضغوط

الوالدية

()2

(ٔ )1حو٠س ئذٍج٘ ُ١ػرى جٌمحوٌ  ،جالػطٍجخ جٌطٛقىٌ ٞى ٜجألؽفحي ٚػاللطٗ ذحٌؼغٛؽ جٌٛجٌى٠س  ،وٍ١س جٌهىِس
جالؾطّحػ١س  ،ؾحِؼس قٍٛجْ ٌْ ،حٌس ِحؾٓط ٍ١غِٕ ٍ١شٌٛز . 2000 ،
(ٔ )2حو٠س ئذٍج٘ ُ١ػرى جٌمحوٌ  ،جالػطٍجخ جٌطٛقىٌ ٞى ٜجألؽفحي ٚػاللطٗ ذحٌؼغٛؽ جٌٛجٌى٠س ِ ،ؼٙى جٌىٌجْحش
جٌؼٍ١ح ٌٍطفٌٛس  ،ؾحِؼس ػ ٓ١شّّ ٌْحٌس ِحؾٓط ٍ١ػِٕ ٍ١شٌٛز ()2000
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 -ىدفت الدراسة إلى دراسة نظاـ الكالدية بأسر األطفاؿ التكحدييف لمتعرؼ

عمى العبلقة بيف االضطراب اؿتكحدم كالضغكط الكالدية .
فركض الدراسة :.

تكجد عبلقة االرتباط ايجابية دالة بيف االضطراب التكحدم كالضغكط الكالدية .

تكجد عبلقة االرتباط ايجابية دالة بيف االضطراب التكحدم كخصائص

الكالديف.

تكجد فركؽ جكىرية دالة بيف خصائص الطفؿ التكحدم كخصائص الطفؿ

العادم .

تكجد فركؽ جكىرية دالة بيف ضغكط الحياة

في أسر األطفاؿ التكحدييف ،

كضغكط الحياة عمى أسر األطفاؿ العادييف .
كاعتمدت الدراسة عمى استمارة المستكل االجتماعي االقتصادم  ،كمقياس
الضغكط الكالدية  ،باإلضافة إلى مقياس خاص بضغكط الحياة

 .كطبقت

الدراسة عمى ( )40طفبل كطفمة مف المصابيف باالضطراب التكحدم ك ()40
طفبل كطفمة عادييف كأمياتيـ  ،كتمثؿ المدل العمرم لدل األطفاؿ مف 12-6
سنة .
كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :
تكحد عبلقة ايجابية دالة بيف االضطرابات التكحدم ككجكد الضغكط
الكالدية  ،باإلضافة إلى أف الضغكط الكالدية في أسر األطفاؿ التكحدييف أعمى
مف الضغكط الكالدية .
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المشكالت االجتماعية والنفسية واالقتصادية التي تواجو أسر أطفال
التوحديين.
أوالً  -المشكالت االجتماعية.
إف لمعبلقات االجتماعية أىمية خاصة تساعد عمى تدعيـ كتقكية
األسرة في البيئة االجتماعية المحيطة

كىذه العبلقات تييئ الجك اليادم

كالشعكر باألمف الذم يساعد األسرة عمى الشعكر بالثقة في المحيط الذم
تتفاعؿ معو فإذا ضعفت عبلقاتيا مع اآلخريف تفقد األمف يختفي شعكرىا
االنتماء ككجكد طفؿ تكحدم في األسرة يككف لو أثر بالغ األىمية في حياتيا
بصفة عامة كفي حياة كالد يو بصفة خاصة فقد ينعكس ذلؾ بشكؿ كاضح أك
غير كاضح عمى العبلقة بيف الكالديف  ،التي تحمؿ ألكانان مف الشعكر بالذنب
أك القمؽ عمى مصير الطفؿ أك عدـ القدرة عمى تحمؿ مسئكليتو  ،ككما يؤثر
عمى قياـ الكالديف بأداء أدكارىما المختمفة  ،فقد يعجز األب عمى سبيؿ المثاؿ
مف القياـ بدكره مع باقي األبناء مف حيث متابعة ليـ  ،كالزكجة مثبلن قد تيمؿ
شؤكف الزكج كنقص في حقكقو النشغاليا الدائـ مع طفميا مما قد ينتج عنو
تصدع في البناء األسرم كيشكب األسرة جك التشاحف كعدـ االستقرار باإلضافة
إلى ذلؾ النزعات التي تنشب بيف الكالديف عمى أسمكب تربية مثؿ ذلؾ الطفؿ .
كيشير عثماف فراج أف كثي ار مف اآلباء يشككف مف عدـ اكتراث أك
تجاكب طفميما مع أية محاكالت إلبداء العطؼ أك الحب لو أك محاكالت تدليمو
أك تقبمو أك مداعبتو بؿ كربما ال يظير اىتماما بحضكرىـ أك غيابيـ  ،كقد

تمضى ساعات طكيمة كىك في كحدتو ال يوتـ بالخركج مف
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عزلتو أك تكاجد اآلخريف معو كمف النادر أف يبدل عاطفة نحك اآلخريف (.)1
كيرل حسف عبد المعطى

()2

أف كؿ األطفاؿ التكحدييف يفشمكف في

إظيار عبلقات عادية مع كالدييـ كمع الناس اآلخريف كيظيركف الفشؿ في نمك

التعاطؼ .

كفي ىذا الصدد يذكر فتحي عبد الرح يـ

()3

أف األطفاؿ التكحدييف

لدييـ النقص الكاضح في االستجابة لآلخريف كالفشؿ في االستجابة لمحاكالت

التدليؿ كنقص االنتباه إلى اآلخريف كىذا النقص الكاضح في االستجابة ال يؤثر
عمى الكالديف فقط بؿ يمتد تأثيرىا إلى اإلخكة كاألخكات أيضان .
كىذا ما أكدتو نتائج دراسة إسماعيؿ بدر

()4

مف أف الطفؿ التكحدل قد

ال يبتسـ كال يضحؾ كاذا ضحؾ ال يعبر ذلؾ عف الفرح لديو كالبعض ال يعانقو
حتى أمو  ،مع عدـ االستقرار االنفعالي في البيت  ،كالمدرسة .

كما ينظر إلى المشكبلت األسرية المترتبة عمى إعاقة التكحد عمى أنيا

تتعمؽ باالتصاالت األسر ية كالتفاعبلت األسرية كالتكازف األسرم كالقيـ

كالمعايير األسرية كالتي ال تتمكف خبلليا األسرة القياـ بكظائفيا الرئيسة بشكؿ

فعاؿ .

ثانياً -المشكالت النفسية .

أف المشكبلت النفسية التي يتعرض ليا الفرد تككف نتيجة لمكقؼ

يتعرض لو كيصعب عميو مكاجية متطمباتيا كبالت

الي يتعرض لردكد فعؿ

( )1ػػّحْ ٌر١د فٍجؼ ،جإلػحلحش جًٌٕ٘١س فٍِ ٟقٍس جٌطفٌٛس " ضؼٍ٠فٙح – ضظٕ١فٙح – أػٍجػٙح -ضشه١ظٙح –
أْرحذٙح – جٌطىنً جٌؼالؾ ، ٟجٌمحٍ٘ز ِ ،ىطرس جالٔؿٍ ٛجٌّظٍ٠س  ، 2002 ،ص 154
()2قٓٓ ِظطف ٝػرى جٌّؼط ، ٝجالػطٍجذحش جٌٕفٓ١س ف ٟجٌطفٌٛس ٚجٌٍّج٘مس " جألْرحخ – جٌطشه١ض – جٌؼالؼ
 ،جٌمحٍ٘ز ِ،ىطرس جٌمحٍ٘ز  ، 2001 ،ص 564
( )3فطك ٟجٌٓ١ى ػرى جٌٍق١ْ ، ُ١ىٌٛٛؾ١س جألؽفحي غ ٍ١جٌؼحوٚ ٓ١٠جٌطٍخ ٠س جٌهحطس  ،جٌؿُء جٌػحٔ, ٟؽـ , 4
جٌى٠ٛص  ،وجٌ جٌؼٍُ  ، 1990 ،ص 74
( )4ئّْحػ ً١ذىٌِ ،ى ٜفحػٍ١س ذٍٔحِؽ جٌؼالؼ ذحٌك١حز جٌ١ِٛ١س ف ٟضكٓٓ قحالش جألؽفحي ي ٜٚجٌطٛقى ،وّٓ٠رٍ ,
جٌّؿٍى جٌػحٔ , ٝوٍ١س جٌطٍذ١س  ,ؾحِؼس ػ ٓ١شّّ  ،ص ، 1997ص . 727
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انفعالية كعضكية كعقمية تتضمف مشاعر سمبية أعراض فسيكلكجية  ،كالشؾ

في أف كجكد طفؿ تكحدم يعد غالبان مصد انر لممشكبلت النفسية حيث تتطمب
رعايتو جيدان ينكء بكاىؿ الكالديف  ،كأكضحت العديد مف الدراسات أف أسر

المعاؽ تعاني مشكبلت نفسية تتمثؿ في اؿ تكتر  ،الحزف  ،كاألسى المزمف ،

اإلجياد .

()5

أف أكؿ صدمة يتعرض ليا الكالديف تسمى صدمة التشخيص كما

يتبعيا مف قمؽ كحزف كنكبات مف األسى كالحزف كالغضب ففي البداية تعيش
األسرة غالبان حالة صدمة نفسية كبعد ذلؾ ينمك لدييا القمؽ حكؿ المستقبؿ ،

كغالبان ما تأتي الصدـ ة فجأة فيبدأ الكالديف في الخكؼ كالشؾ عمى حياة الطفؿ

مستقببلن .

()1

أف صدمة ما بعد التشخيص تتعمؽ بالقمؽ كالحزف كضعؼ األيماف

أحيانان الذم يظير بكضكح في معظـ استجاباتيـ ،كالكلداف يحتاجاف إلى فرصة
لتعديؿ سمككيما كتغيير شعكرىما حتى يشع ار باألماف كي يمكنيما تحمؿ

مسئكلية المرض.

كىذا ما تؤكده دراسة خديجة مسعكد

()2

بأف األـ تمقت الصدمة كمرت

بالرفض كاإلنكار كالشعكر بالذنب كاإلحساس بالم اررة ثـ التقبؿ .

كأف األسرة التي تضـ بيف أفرادىا معاقان عرضة لكثير مف اإلحباطات

كالضغكط كاألزمات كيرجع ذلؾ لؤلسباب التالية -:

 -1شعكر الكالديف بالذنب أك الخجؿ.

(٠َ )5ىجْ أقّى جيٍْؽح ، ٜٚػرى جٌؼُ ُ٠جٌٓ١ى جٌشهض  ،ذطحٌ٠س ل١حِ جٌؼغٛؽ جٌٕفٓ١س ٚأْحٌ١د جٌّٛجؾٙس
ٚجالقط١حؾحش أل١ٌٚحء أِ ٌٛجٌّؼحل ، ٓ١جٌؼ ، ٓ١وجٌ جٌىطحخ جٌؿحِؼ ، 1998 ، ٟص .15 -9
( )1ػظحَ ِكّى َ٠ىجْ  ،جالٔٙحن جٌٕفٌٓ ٟى ٜآذحء ٚأِٙحش جألؽفحي جٌطٛقىٚ ٓ١٠ػاللطٗ ذرؼغ جٌّطغٍ١جش
جٌشهظ١س ٚجألٍْ٠س ِ ، .ؿٍس جٌركٛظ جٌٕفٓ١س  ،جٌؼىو  ، 1وٍ١س ضٍذ١س  -ؾحِؼس جٌّٕٛف١س  ،ص 2004 ، 20
( )2نى٠ؿس ِٓؼٛو  ،جٌطٛقى  ،ذكع ِٕشِ ، ٌٛؿٍس ؾحِؼس جٌُ٠طٔٛس  ،جٌؼىو جٌٍجذغ ػشٍ  ، 2015 ،ص 47
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 -2جيؿ الكالديف بظركؼ اإلعاقة كطبيعتيا كالسمات النفسية كاالنفعالية
كالشخصية ألبنيما يؤثر سمبيان عمى اتجاىاتيـ نحك أبنيما التكحدم .

 -3تعاني األميات ضغكط نفسية أكثر مف اآلباء نظ انر ألف عبء العناية
الشخصية باالبف التكحدم يقع عمى عاتقيف .

ثالثاً -المشكالت االقتصادية.

تؤثر اإلعاقة في مرحمة الطفكلة اقتصاديان عمى األسرة مف حيث

التكاليؼ المباشرة مثؿ النفقات المتعمقة برعاية الطفؿ مف رعاية طبية كتكاليؼ
غير مباشرة مثؿ ضياع كقت العمؿ لبلىتماـ برعاية الطفؿ التكحدم ،فيؤالء

األطفاؿ يمزميـ الكصكؿ إلى الخدمات كيستحكذكف عمى كقت كالدييـ بصكرة

أكثر مف غيرىـ مف أخكتيـ اآلخريف فالكضع االقتصادم العاـ لؤلسرة يمكف أف
يتأثر بعمؽ نتيجة اإلصابة بالتكحد  ،فقد تتطمب العناية بالطفؿ التكحدم جيد

ككقت مف الكالديف أثناء نقمو إلى المركز الخاص بأطفاؿ التكحد كىذ

ا يؤثر

عمى حياة الكالديف فقد يجعميـ يضطركف إلى التغيب عف العمؿ مما يؤثر عمى
الحياة االقتصادية لؤلسرة  ،ناىيؾ عف الرسكـ الدراسية الباىظة التي تثقؿ

كاىؿ الكلديف أثناء تسجيؿ ابنيـ التكحدم في أحد مراكز التكحد نظ ار لصعكبة

اندماج الطفؿ المصاب بالتكحد في التعميـ العاـ مما يجعؿ الكلداف يبحثاف عف

مركز متخصص لتعميـ ىذه الفئة

 .ىذا ما أكدتو خديجة مسعكد

()3

حيث

أفادت بأف تكمفة مراكز التكحد غالية جداى باإلضافة إلى أنيا غير متكفرة في

كؿ المناطؽ مما يكمؼ األسرة تكاليؼ إضافية متمثمة في مصاريؼ نقؿ الطفؿ

إلى مركز التكحد .

( )3نى٠ؿس ِٓؼٛو ٍِ ،ؾغ جٌٓحذك  ،ص . 51
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* أعاقة التوحد.

مفيوم التوحد

تعتبر إعاقة التكحد مف االضطرابات النمائية األكثر شيكعا في الكقت

الحاضر كالتي يبدأ ظيكرىا خبلؿ مرحمة الطفكلة المبكرة ؛ فاألطفاؿ

التكحديكف يعانكف مف قصكر شديد في التفاعؿ االجتماعي  ،كميارات العناية

بالذات  ،لذا فيـ يمثمكف فئة

تتميز عف غير ٘ا مف فئات ذكل االحتياجات

الخاصة بما يجعميـ في حاجة إلى إعداد برامج تربكية  ،كبرامج عبلجية

مناسبة ليـ

ليككانر

كيرجع التعرؼ عمى ىذه الفئة إلى الطبيب النفسي األمريكي

عندما قاـ بفحص مجمكعة مف األطفاؿ المتخمفيف عقميا بجامعة

٘ارفارد في الكاليات اؿمتحدة األمريكية  ،كلفت اىتماـ كجكد أنماط سمككية غير
عادية لعدد أحد عشرة طفبل أطمؽ عمييـ مصطمح اضطراب التكحد

 ،حيث

الحظ انغبلقيـ الكامؿ عمى ذكاتيـ  ،كاالبتعاد عف الكاقع  ،كاالنطكاء كالعزلة ،

كعدـ التجاكب مع المثيرات التي تحيط بيـ .كيؤكد ىذا العديد مف الد ار سات

مثؿ (عبد الرحمف سميماف  ،محمد خطاب  ،سكسف الحمبى )

()1

كلقد تعددت

المصطمحات حكؿ مفيكـ التكحد حيث أطمؽ عميو بعض الباحثيف الذات ،أك

األنانية كىناؾ مف يسميا االجترار  ،أك اإلجت اررية  ،أك اجترار الذات مثؿ (،

جابر عبد الحميد  ،عبلء الديف كفافي  ،عثماف فر اج)

()2

 ،كالبعض اآلخر

( )1ػرى جٌٍقّٓ ٍّْ١حْ  ،جًٌجض٠ٛس ئػحلس جٌطٛقى ػٕى جألؽفحي  ،.ؽـ ، 3جٌمحٍ٘زِ :ىطرس ٍَ٘جء جٌشٍق 2004 ،
 ْ ْٓٛشحوٍ جٌؿٍر ، ٝوٌجْس ضشه١ظ١س ٌٍهظحتض جٌٍٓٛو١س ٚجٌؼمٍ١س ٚجالٔفؼحٌ١س ٌألؽفحي جٌّظحذ ٓ١ذحٌطٛقىجٌطف ، ٌٝٛوِشك ِ ،إْٓس ػالء جٌى, 2005 ، ٓ٠
 ِكّى أقّى نطحخ ١ْ ،ىٌٛٛؾ١س جٌؾ فً جٌطٛقى : ٞضؼٍ٠فٙح – ضظٕ١فٙح – أػٍجػٙح – أْرحذٙح – جٌطىنًجٌؼالؾٍِ ، ٟؾغ ْرك يوٍٖ
( )2ؾحذٍ ػرى جٌكّ١ى ٚػالء جٌى ٓ٠وفحفِ ، ٝؼؿُ ػٍ ٝجٌٕفّ ٚجٌطد جٌٕفٓ . ٟجٌؿُء جٌٓحذغ  ,جٌمحٍ٘ز :وجٌ
جٌٕٙؼس جٌؼٍذ١س  ،ص 1995 ، 315
 ػػّحْ ٌر١د فٍجؼ  ،ئػحلس جٌطٛقى ضحذغ ِشىٍس ج ٌطشه١ض ٚجٌىشف جٌّرىٍِ ،ؿٍس جٌك١حز جٌطر١ؼ١س قك ٌٍّؼٛق ،جٌؼىو  ، 46جٌٕٓس جٌػحٌػس ػشٍ  ،جٌمحٍ٘ز  :جضكحو ٘١ثحش ٌػح٠س جٌفثحش جٌهحطس ٚجٌّؼٛل ، ٓ١ص 1996 ، 7
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أطمؽ عميو مصطمح الفصاـ الذككل مثؿ رمضاف ألقذافي

()3

كىناؾ العديد مف

المصطمحات األخرل التي أطمقيا العمماء عمى مفيكـ التكحد .

كيأخذ الباحث مصطمح " التكحد "  ،ألنو أكثر المصطمحات التي اتفؽ

عميو الكثير مف الباحثيف كاألكثر دقة لفظيان  ،حيث يرل عثماف فراج

()4

أف

مصطمح التكحدية يستخدـ لكصؼ إعاقة مف إعاقات النمك  ،كتتميز بقصكر

في اإلدراؾ  ،كتأخر أك تكقؼ النمك  ،كنزعة انطكائية انسحابية تعزؿ الطفؿ
عف الكسط المحيط بو بحيث يعيش منغمقا عمى نفسو  ،يكاد ال يحس بمف

حكلو أك مف يحيط بو مف أفراد أك إحداث أك ظكاىر  .يطمؽ رمضاف ألقذافي

()5

عمى إعاقة التكحد كممة الفصاـ الذككل

( ذاتى التركيب ) كأف الكممة

األجنبية  Autismتعكد إلى اصؿ كممة إغريقية تعنى أكتكس  Autosك٘ل

"الذات "  ،أك "النفس " كأنيا حالة اضطراب عقمي يصيب األطفاؿ  ،حيث

يبلحظ عمييـ عدـ الميؿ إ لى غير ٘ـ مف األطفاؿ بشكؿ طبيعي  ،كتميز ٘ـ
باالضطراب السمككي االجتماعي  ،كاالنفعالي  ،كالذىني كما أف لدييـ عدـ

القدرة عمى االنتماء لآلخريف حسيا أك لغكيا  ،كلدييـ اضطراب في اإلدراؾ

مما يؤدل إلى عدـ القدرة عمى التكاصؿ أك التعمـ أك المشاركة في النشاطات

التعمیمية .

كأخي انر يذكر ربيع سبلمة

()1

أف التكحد حالة تصيب بعض األطفاؿ

عند الكالدة أك خبلؿ مرحمة الطفكلة المبكرة تجعميـ غير قادريف عمى تككيف
عبلقات اجتماعية طبيعية  ،كغير قادريف عمى تطكير ميارات التكاصؿ ،

(ٌِ )3ؼحْ ِكّى أٌمًجف١ْ ، ٟىٌٛٛؾ١س جإلػحلس  .جٌؿحِؼس جٌّفطٛقس ١ٌ ,ر١ح ِ ،طرؼس جالٔطظحٌ ، 1994 ،ص
، 159
( )4ػػّحْ ٌر١د فٍجؼ  ،ئػحلس جٌطٛقى ضحذغ ِشىٍس جٌطشه١ض ٚجٌىشف جٌّرىٍ ٍِ ،ؾغ ْرك يوٍٖ ص . 3
(ٌِ )5ؼحْ ِكّى أٌمًجف١ْ ، ٟىٌٛٛؾ١س جإلػحلس ٍِ ،ؾغ ْرك يوٍٖ  ،ص . 159
(ٌ )1ذ١غ شىٍْ ٞالِس  ،جٌطٛقى – جٌٍغُ جًٌ ٞق ٍ١جٌؼٍّحء ٚجألؽرحء ٍِ ، .ؾغ ْرك يوٍٖ  ،ص 15
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كيصبح الفرد منعزال عف محيطو االجتماعي  ،كيتقكقع في عالـ مغمؽ يتصؼ

بتكرار الحركات كالنشاطات .

أسباب إعاقة التوحد

لقد اختمؼ العمماء فيما بينيـ حكؿ األسباب المؤدية لحدكث التكحد ،

كبعض العمماء كالباحثيف يؤكدكف انو لـ يتـ التكصؿ بعد إلى تحديد العكامؿ

المباشرة كاألساسية لحدكث التكحد ؛ إال أف البحكث كالدراسات التي تناكلت ىذا

الجانب مثؿ ( ماجد عمارة ؛ محمد خطاب )

()2

أشارت إلى أنو ينشأ مف

مشكبلت كعكامؿ عديدة منيا األسرية  ،كالنفسية  ،كالبيكلكجية  ،كالكيميائية ،

كسكؼ يتـ عرض ىذه العكامؿ كالتالي .

أوالً  -أسباب نفسية و أسرية :

يرل البعض أف أسباب اإلصابة بالتكحد إنما ترجع إلى أساليب التنشئة

الكالدية الخاطئة كالى شخصية الكالديف غير السكية كأسمكب التربية يسيـ في

حدكث االضطراب  .كيؤكد ذلؾ ليككانر إلى أف أعراض اإلصابة بالتكحد لدل

األطفاؿ تعكد إلى عدـ نضج ك تطكر األنا ك٘ذا يحدث في الحالتيف التاليتيف ،
نتيجة نمك األنا بطريقة خاطئة خبلؿ الثبلث السنكات األكلى مف حياة الطفؿ
 -نتيجة المناخ النفسي السيئ الذم يعيش فيو الطفؿ

 .ما كجد أف آباء

األطفاؿ المصابيف بالتكحد يتسمكف بالبركد االنفعالي  ،كنتيجة ليذا الجمكد

العاطفي كاالنفعالي في شخصية الكالديف كالمناخ األسرل عامة يؤدل إلى عدـ

تمتع الطفؿ باالستثارة البلزمة مف خبلؿ العبلقات الداخمية في األسرة  ,ك مف
ىنا يظير األساس المرضى الذم يككف نتيجة فشؿ

(أنا ) الطفؿ في تككيف

(ِ )2ح ؾى جٌٓ١ى ػّحٌٖ ،ئػحلس جٌطٛقى ذ ٓ١جٌطشه١ض ٚجٌطشه١ض جٌفحٌق  ،جٌمحٍ٘ز ِ ،ىطرس ٍَ٘جء جٌشٍق ،
2005
 ِكّى نطحخ ١ْ ،ىٌٛٛؾ١س جٌطفً جٌطٛقى : ٞضؼٍ٠فٙح –ضظٕ١فٙح – أػٍجػٙح – أْرحذٙح – جٌطىنً جٌؼالؾ، ٍِٟؾغ ْرك يوٍٖ
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إدراكو لؤلـ التي تعد بمثابة المثؿ األكؿ لعالمو الخارجي ؛ كتؤكد ذلؾ دراسة

عاطفی بيف الطفؿ ككالديو قد
ة
أكجكرماف ( (1990بأف الفشؿ في تككيف عبلقة
تككف أحد أسباب إعاقة التكحد ؛ فالطفؿ يعانى مف التكحد مف ىجر األـ لو أك

طكؿ فترة غيابيا عنو .

كيرل عمر بف الخطاب خميؿ

()1

أف أنصار كجية النظر ىذه يؤكدكف

عمى الخبرات األكلى في حياة الطفؿ لما ليا مف تأثير عمى مراحؿ نمكه التالية

شؿ في إقامة عبلقات مع الطفؿ قد تككف األسباب القكية لبلضطرابات
كأف الؼ

.كعمى

خاصة االنفعالية مما يؤدل إلى انسحابو كعزلتو داخؿ أسكاره الذاتية

الجانب اآلخر رفض البعض ىذه اآلراء كذىبكا إلى أف التكحد عامؿ مستقؿ
عف اآلباء كال يرتبط بكجكد األـ أك غيابيا  ،كأف خبرات الطفؿ

خبلؿ مراحؿ

حياتو ال تسبب المرض كأنو ليس كؿ آباء األطفاؿ المصابيف بالتكحد تنقصيـ

القدرة عمى حب أطفاليـ  .كتتفؽ العديد مف الدراسات عمى أنو ليس لمكالديف
دخؿ في إصابة طفميـ بالتكحد كمنيـ دراسة عمر بف الخطاب خميؿ
تكصمت نتائجيا إلى انو ال تكجد فركؽ دالة

()2

حيث

إحصائيا بيف شخصيات أباء

األطفاؿ المصابيف بالتكحد كآباء األطفاؿ األسكياء عمى استخبار إيزيؾ

لمشخصية .

ك٘كذا يتضح أف معظـ الدراسات الحديثة أكدت عمى عدـ كجكد مبرر

يسمح لمكالديف بأف يعتقدكا بأنيـ تسببكا في إصابة طفميـ بالتكحد .

( )1ػٍّ ذٓ جٌهطحخ نٍ ، ً١جٌطشه١ض جٌفحٌق ذ ٓ١جٌطهٍف جٌؼمٍٚ ٟجػطٍج ذحش جالٔطرحٖ جٌط ٛقى٠س .وٌجْحش
ٔفٓ١س ٌ ،جذطس جألنظحت ٓ١١جٌٕفٓ ، ٓ١١جٌّؿٍى  ، 3جٌمحٍ٘ز  ،وجٌ جٌٕٙؼس جٌؼٍذ١س  ،ص 1991 ، 85
( )2ػٍّ ذٓ جٌهطحخ  ،نظحتض أوجء جألؽفحي جٌّظحذ ٓ١ذحٌطٛقى٠س ػٍ ٝجْطهرحٌ أُٔ٠ه ٌشهظ١س جألؽفحي ،
ِؿٍس جٌك١حز جٌطر١ؼ١س قك ٌٍّغ ٚق  ،جٌؼىو  ، 49جٌٕٓس جٌٍجذؼس ػشٍ  ،جٌمحٍ٘ز  ،جضكحو ٘١ثحش ٌػح٠س جٌفثحش
جٌهحطس ٚجٌّؼٛل ، ٓ١ص 1994 ، 105
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ثانياً  -أسبػػاب بيـولـوجيـة .

بدأ اال ٘تماـ يتجو إلى دكر العكامؿ البيكلكجية في حدكث اضطراب

التكحد  ،كبسبب ما تـ نشره عف النظريات النفسية بأنيا لـ تعد تفسر أسباب
ىذا االضطراب  ،كبسبب ما يظير عمى األطفاؿ التكحدييف مف معاناة في

أنكاع مختمفة مف اإلعاقات البيكلكجية فإف ىناؾ ا ٘تماـ بالنكا حي البيكلكجية
كسبب في حدكث التكحد  ،كمف أىـ ىذه األسباب  ،الكراثية  ،الفيركسية ،

الطبية  ،الكيماكية الحيكية.

()3

ىذا ما أكدتو دراسة سميرة السعد

()4

مف أف أسباب إعاقة التكحد

ترجع إلى مشكمة بيكلكجية  ،كليست نفسية فقد تككف الحصبة األلمانية أك

ارتفاع الح اررة المؤثرة أثناء الحمؿ  ،أك كجكد غير طبيعي لكركمكسكمات
تحمؿ جينات معينة أك تمفا بالدماغ أثناء الحمؿ أك أثناء الكالدة ألم سبب مثؿ

نقص األككسجيف مما يؤثر عمى الجسـ كالدماغ .

كتؤكد بعض الدراسات عمى أف انتشار التكحد بيف أطفاؿ كلدكا إلخكة

يعانكف مف التكحد في أسره ـ يزيد  210ضعفا عف انتشاره بيف أطفاؿ المجتمع
العاـ كيعنى ذلؾ أف احتماؿ كالدة أطفاؿ تكحدييف أكثر بكثير عندما يككف ليـ

أخكه يعانكف مف التكحد .

أف العكامؿ المرتبطة بالجينات تمعب دك ار ىاما في حدكث إعاقة التكحد

 ،كلكنيا ال تممؾ اإلجابة الكاممة أك المسئكلية الكا ممة  .إذ يشير كبل مف (
عثماف فراج  ،سكسف الحمبي) ()1عمى أف الدراسات كالتحاليؿ الطبية تؤكد عمى

( )3ػرى هللا جٌظر ، ٟجٌطٛقى ٚؽ١ف جٌطٛقى ٍِ ،ؾغ ْرك يوٍٖ  ،ص 22
(ٍ١ّْ )4ز ػرى جٌٍط١ف جٌٓؼى  ،ذٍٔحِؽ ِطىحًِ ٌهىِس ئػحلس جٌطٛقى ف ٟجٌٛؽٓ جٌؼٍذ . ٟجٌّإضُ ٌ جٌى ٌٟٚجٌٓحذغ
الضكحو ٘١ٙثحش جٌفثحش جٌهحطس ٚجٌّؼٛل ،ٓ١جٌش٠ٛم  ،جٌمحٍ٘ز :وّٓ٠رٍ  ،1998 ،ص ، 135
( )1ػػّحْ ٌر١د فٍجؼ  ،جإلػحلحش جًٌٕ٘١س فٍِ ٟقٍس جٌطفٌٛس " ضؼٍ٠فٙح – ضظٕ١فٙح – أػٍجػٙح -ضشه١ظٙح –
جٌطّٕی  ،جٌمحٍ٘ز  ، 2002 ،ص . 61
ز
أْرحذٙح – جٌطىنً جٌؼالؾ ،." ٟجٌّؿٍّ جٌؼٍذٌٍ ٟطفٌٛس ٚ
 ْ ْٓٛشحوٍ جٌؿٍر ، ٝجٌطٛقى جٌطف " ٌٟٛأْرحذٗ– نظحتظٗ– ضشه١ظٗ – ػالؾٗ" ، .وِشك ِ ،إْٓس ػالءجٌى ، 2005 ، ٓ٠ص . 315
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معاناة طفؿ التكحد مف حاالت قصكر عضكم أك حيكم منيا ما يحدث أثناء
فترة الحمؿ  ،كبالتالي يؤثر عمى الجنيف  ،كمف أمثمتيا إصابة األـ بالحصبة

األلمانية أك حالة مف حاالت قصكر التمثيؿ  ،أك حاالت التصمب الدرني .

كما يذكر محمد خطاب

()2

أف ىناؾ حاالت حدكث عالية لتعقيدات في مرحمة

ما قبؿ الكالدة لدل األطفاؿ المصابيف باضطراب التكحد  ،رغـ أف بعضيا قد

يككف عرضان  .كفى مرحمة الحمؿ قد يؤثر نزيؼ األـ بعد الشيكر الثبلثة

األكلى عمى اؿجنيف .

ثالثاً -أسباب طبية .

ىناؾ حاالت كأمراض كثيرة قبؿ الكالدة كبعدىا ترتبط بالتكحد  ،كفي

ىذا الصدد تشير بعض األدلة إلى حدكث عالي التأثير لمعقاقير التي
تتعاطاىا األـ أثناء فترة الحمؿ عمى األجنة  ،كالنتيجة

٘ل ميبلد الطفؿ

التكحدل  .كبذلؾ أثبتت نتائج األبحاث كالدراسات الطبية في عدد مف المعا ٘د
الطبية في أمريكا كانجمت ار ككندا إلى أف مضاعفات ما قبؿ الكالدة

لدل أطفاؿ التكحد منيا في غير

٘ل أكثر

٘ـ مف األسكياء  ،أك حتى المصابيف

باضطرابات أخرل  ،كما يبلحظ كجكد عيكب خمقية طفيفة لدل التكحدييف أكثر

مف أشقائيـ كمف أقراف٘ـ األسكياء  ،ك ٘ذا يشير إلى كجكد مضاعفات ميمة
حدثت لمحمؿ في الشيكر الثبلثة األكلى  .كيذكر محمكد حمكدة

()3

أف ىناؾ مضاعفات عديدة تحدث أثناء الكالدة كتكثر في كالدة األطفاؿ

التكحدييف عف غير ٘ـ مثؿ الكالدة المبكرة كاألطفاؿ المبتسريف كتأخر الكالدة ،

كما يشير ما جد عماره

()4

أف االختناؽ كالتياب الدماغ كتشنجات الرضع

( ، )2ص ِكّى أقّى نطحخ ١ْ ،ىٌٛٛؾ١س جٌطفً جٌطٛقى : ٞضؼٍ٠فٙح –ضظٕ١فٙح – أػٍجػٙح – أْرحذٙح –جٌطىنً
جٌؼالؾ ، ٟصٍِ ، 245ؾغ ْرك يوٍٖ
(ِ )3كّٛو ػرى جٌٍقّٓ قّٛوز  ،جٌٕفّ أٍْجٌ٘ح ٚأٍِجػٙح  .ؽ  ، 2جٌمحٍ٘ز  :وجٌ جٌّؼحٌف  ، 1991 ،ص
. 106
(ِ )4حؾى جٌٓ١ى ػّحٌٖ ،ئػحلس جٌطٛقى ذ ٓ١جٌطشه١ض ٚجٌطشه١ض جٌفحٌق ٍِ ،ؾغ ْرك يوٍٖ  ،ص 225
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تحدث أثناء الكالدة  ،كأكد ذلؾ دراسة محمد الدفراكل

العكامؿ الكالدية كقبؿ الكالدية عف الطفكلة

()5

التي تناكلت ىذه

" التكحد في األطفاؿ التكحدييف

كالتقييمات كالمصاحبات اإلكمينيكية " ،كقد كجد أف ىناؾ زيادة في المشاكؿ

أثناء كالدة األطفاؿ التكحدييف ذات داللة إحصائية عالية أكبر مف التي رصدت

لدل إخكة ىؤالء األطفاؿ .

رابعان  -خمل في الجياز العصبي المركزي .

قد ترجع إعاقة التكحد إلى خمؿ في بعض كظائؼ الجياز العصبي

المركزم فقد يككف ىناؾ قصك ار معينا في الكظائؼ الفسيك لكجية كالكيربائية ،
فقد أثبتت دراسة إيماف أبك العبل

()1أف تصكير المخ باألشعة المقطعية

كالتصكير بالرنيف المغناطيسي يشير إلى احتماؿ كجكد دكر لجذع المخ في

حاالت التكحد  ،كما أنو تكجد اضطرابات في أسفؿ المخ كالجيد المستثار

ليؤالء األطفاؿ بنسبة كبيرة  ،كلكنيا اضطرابات عديمة الخصكصية كغير ثابتة

في كافة األبحاث  .كيعتقد رمضاف ألقذافي

()2

أف االضطراب العضكم الذم

يصيب بعض مراكز المخ قد يؤدل إلى إحداث خمؿ في كظائؼ تمؾ المراكز ،

كخاصة في مجاالت اإلدراؾ كالتكافؽ الحركي.

خامساً  -االلتيابات الفيروسية.

ىناؾ العديد مف االؿ تيابات الفيركسية التي تصيب األـ الحامؿ أك

الطفؿ في المرحمة المبكرة مف حياتو قد تؤدم إلى التكحد كمنيا فيركس

الحصبة األلمانية  ،التياب الدماغ الفيركسي ك يذكر عبد الرحمف سميماف

()3

(ِ )5كّى قٓ١د جٌىفٍج ، ٜٚجٌطفٌٛس جًٌجض٠ٛس ف ٟجألؽفحي جٌّظٍ , ٓ١٠جٌطمّ١حش ٚجٌّظحقرحش جإلوٍ١ٕ١ى١س .
جٌّؿٍس جٌّظٍ٠س ٌٍطد جٌٕفٓ ،ٟجٌؿّؼ١س جٌّظٍ٠س ٌٍطد جٌٕفٓ ، ٟجٌؼىو  ، 1998 ، 21 ،ص . 95
( )1ئّ٠حْ أذ ٛجٌؼال  ،جٌؿٛجٔد جٌٕفٓؼظر١س ف ٟأُ٘ أٍِجع جألؽفحي جٌٕفٓ١س ٚجٌؼظر١س ٌْ ،.حٌس ِحؾٓط ، ٍ١غٍ١
ِٕشٌٛز  ،وٍ١س جٌطد  ،ؾح ِؼس ػ ٓ١شّّ  ، 1995 ،ص ، 135
(ٌِ )2ؼحْ ِكّى أٌمًجف١ْ ، ٟىٌٛٛؾ١س جإلػحلس ٍِ ، ، .ؾغ ْرك يوٍٖ  ،ص 215
( )3ػرى جٌٍقّٓ ْ١ى ٍّْ١حْ ٚآنٍ ، ْٚوٌ ً١جٌٛجٌىٚ ٓ٠جٌّطهظ ٓ١١ف ٟجٌطؼحًِ ِغ جٌطفً جٌطٛقى ، . ٜجٌمحٍ٘ز ،
ِىطرس ٍَ٘جء جٌشٍق  ، 2003 ،ص . 55
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في ىذا الصدد أف البحكث كالدراسات أشارت إلى أف ىناؾ فيركسات معينة

باإلضافة إؿ ل فيركس الحصبة األلمانية تؤدل إلى حدكث التكحد كفيركس
الييربس البسيط.

ك يرل البعض أف أحد الفيركسات التي سبؽ اإلشارة إلييا يمكف أف

تنتقؿ عف طريؽ العدكل إلى الطفؿ ك

٘ك ال يزاؿ في الرحـ غير أف

٘ذا

الفيركس يككف عند الحد األدنى لو مف إحداث اإلصابة  ،كمف ثـ يكلد الطفؿ

كيبدك أنو طبيعيا سكيا عند الكالدة

 ,ثـ ينشط عف طريؽ ضغكط الحياة

الطبيعية  .ىذه النظرية تزكدنا عمى أقؿ تقدير – بتفسير ممكف  ،كشرح مقبكؿ
لكثير مف األسباب كاألعراض التي كردت في تقارير الكثير مف اآلباء

كاألميات مف أف طفميـ العادم أك السكم يصبح تكحديان ف تيجة أك بعد ىذه

اإلصابة .

أعراض أعاقة التوحد .
 - 1ضعؼ التفاعؿ االجتماعي :
عدـ القدرة عمى التفاعؿ االجتماعي يعتبر مف أىـ الخصائص

السمككية كمؤشر عمى اإلصابة بإعاقة التكحد  ،حيث إف الطفؿ التكحدل
يبتعد عف إقامة عبلقات اجتماعية مع غيره  ،كال يرغب في صحبة اآل خريف ،

أك تمقى الحب كالعطؼ مف ٘ـ  ،كما أنو ال يستجيب النفعاالت الكالديف  ،كما
ال يستجيب لما يصؿ إليو مف مثيرات مف المحيطيف بو في بيئتو  ،كيضيؼ

كماؿ زيتكف

()1

أف الطفؿ التكحدل يعانى مف الكحدة الشديدة  ،كعدـ االستجابة

لآلخريف الذم ينتج عف عدـ القدرة عمى ؼ ٘ـ كاستخداـ المغة بشكؿ سميـ ،
كقصكر شديد في االرتباط كالتكاصؿ مع اآلخريف  ،كعدـ االندماج مع

( )3وّحي ػرى جٌكّیو َ٠ط ، ْٛجٌطىٌ ًٌٜٚ ّ٠جالقط١حؾحش جٌهحطس  ، .جٌمحٍ٘ز :ػحٌُ جٌىطد  ، 2003 ،ص ، 25
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

المحيطيف بو ،كعدـ استجابتو ؿ

٘ـ  ،كميمو الدائـ لمتكحد بعيدا عف

كمقاكمتو لمحاكالت التقرب منو أك معانقتو .

٘ـ ،

 -2القصور المغوي.

يعتبر القصكر المغكم مف المبلمح الشائعة إلعا قة التكحد  ،كتتفاكت

درجات ٘ذا القصكر كأشكالو مف طفؿ إلى أخر ،فقد يكجد لدل األطفاؿ

التكحدييف نقصا كاضحا في المغة  ،كاالتصاؿ المفظي  ،كغير المفظي  ،كيتسع

مدل مشكبلت المغة المنطكقة لدل األطفاؿ التكحدييف  ،فيناؾ مشكبلت ترتبط

بفيـ تعبيرات الكجو كاستخداميا  ،كاإليماءات التعبيرية.
كيرل ماجد عمارة

()2

أف مشكبلت المغة لدل حاالت التكحد تتمثؿ في

التأخر في الكبلـ  ،كفى نقص النمك المغكم دكف أف تككف ىناؾ إشارات

تعكيضية  ،كأيضا استخداـ الكممات بشكؿ مفرط لمحساسية كالترديد لما يقكلو

اآلخركف  ،كتشير أيضا سكسف الحمبي

()3

أف ىناؾ مشكبلت تظير لدل

األطفاؿ التكحدييف خاصة بالمغة كتؤثر عمى التكاصؿ لدييـ فيي تعتبر مف

المبلمح غير السكية عند بدء الحديث لدل األطفاؿ التكحدييف .

 -3الصمت التاـ.

البعض مف أطفاؿ التكحد يعيشكف ىادئيف في صمت في عالميـ

الخاص كآخركف قد يككنكف ىادئيف لبعض الكؽ ت كلكف ال يستطيعكف التعبير
عف عكاطفيـ كأحاسيسيـ كال يستطيعكف التكاصؿ مع المجتمع مف حكليـ

فيظؿ الطفؿ معظـ كقتو ساكنا ال يطمب مف احد االىتماـ بو  ،كاذا ما ابتسـ

فإنما يككف ألشياء دكف الناس  .كما أكدت نتائج دراسات كبل مف (عادؿ عبد

(ِ )1حؾى جٌٓ١ى ػّحٌٖ ئػحلس جٌطٛقى ذ ٓ١جٌطشه١ض ٚجٌطشه١ض جٌفحٌق ٍِ .ؾغ ْرك يوٍٖ  ،ص 31
( ْْٓٛ )2شحوٍ جٌؿٍر ، ٝجٌطٛقى جٌط " ٌٟٛأْرحذٗ– نظحتظٗ– ضشه١ظٗ – ػالؾٗ" ٍِ ،ؾغ ْرك يوٍٖ ،
ص 33
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

اهلل أميرة بخش ( ))4عمى أف األطفاؿ التكحدييف لدييـ ميؿ لبلنسحابية  ،كعدـ
التفاعؿ االجتماعي  ،كالسمبية تجاه اآلخريف  ،فيـ يظيركف عدـ الرغبة في
مشاركة األطفاؿ ألعابيـ  ،كعدـ التفاعؿ بينيـ كبيف آبائيـ مع تجنبيـ أم

لقاءات عائمية  ،كقصكر شديد في االستجابة لممثيرات البيئية .

 -4الخكؼ مف بعض األشياء كالخكؼ مف بعض األصكات العالية كصكت
الطائرات أك األلعاب النارية الصاخبة  ،كعدـ الخكؼ مف يعض أشياء أخرل

قد تككف خطيرة عميو كالجرم في الشارع مع مركر السيارات كأبكاقيا العالية .

مظاىر الطفل التوحدي .

أف الطفؿ التكحدل تنتابو عدة مظاىر :

صعكبة فائؽ ة في االختبلط مع األطفاؿ خبلؿ المعب  ،التصرؼ

كاألصـ  ،مقاكمة شديدة لمتعمـ  ،فقداف الشعكر بالخكؼ مف األخطار المحدقة

 ،مقاكمة طمب إعادة ترتيب األشياء ،

فقداف المرح المعتاد مثؿ األطفاؿ

األسكياء ،يتميز باالندفاع الدائـ كزيادة الحركة النشاط المفرط ال يستجيب
بالنظر إذا ما تـ التحديؽ إليو  ،ال يعير انتباىان ألحد (.)1

معدل انتشار إعاقة التوحد.

إف األعداد في ازدياد مستمر سكاء كاف في العالـ أك في ببلدنا العربية إذ
أعمف المركز الطبي بمدينة ديتركيت األمريكية ( (1998أف اضطراب التكحدية

أكثر شيكعا مف متبلزمة داكف  ،ك٘ك يستمر مدل الحياة كيصيب عمى األقؿ (

 ( 5- 4أطفاؿ مف كؿ  10000آالؼ طفؿ  ،كتبمغ نسبة إصابة الذككر (4 :
( - )3أٍِ١ز ؽٗ ذهش  ،وٌجْس ضشه١ظ١س ِمحٌٔس ف ٟجٌٍٓٛن جالٔٓكحذٌ ٝألؽفحي جٌطٛقىٚ ٓ١٠ألٍجٔ ُٙجٌّطهٍفٓ١
ػمٍ١ح ِ ،ؿٍس جٌؼٍ َٛجٌطٍذ٠ٛس ٚجٌٕفٓ١س ،جٌى٠ٛص  ،جٌّؿٍى جٌػحٔ , ٟجٌؼىو جٌػحٌع ْ ،رطّرٍ2002 ،
 ػحوي ػرى هللا ِكّى  ،جألؽفحي جٌطٛقى – ٓ١٠وٌجْحش جٌطشه١ظ١س  ٚجٌرٍجِؿ١س  ،جٌمحٍ٘ز  ،وجٌ جٌٍشحو ،2002
( ِْٝٛ )1ػرى جٌؼٌُ ُ٠شحو  ،ػٍُ ٔفّ جإلػحلس  ،جٌمحٍ٘ز ِ ،ىطرس جالٔؿٍ ٛجٌّظٍ٠س  ، 2002 ،ص ص 203
– . 204
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

) 3أضعاؼ اإلناث  ،كما أعمنت الجمعية األمريكية لمتكحدية ( )1999أف

إعاقة التكحد تحدث بنسبة

( ) 500: 1مف األطفاؿ بما يعادؿ

 ، ) 10000كاف نسبة انتشارىا بيف البنيف إلى البنات ٘ل ( 1: 4

()2

اإلعداد في ازدياد مستمر سكاء كاف في الخارج أك في ببلدنا العربية ،

( :20

 ،إذف

كلؤلسؼ ال يكجد لدينا إحصائيات رسمية إلى اآلف الرسـ البياني التالي نسبة

ارتفاع مرض التكحد في العالـ .
المكف األحمر…… يرمز لمتكحد



المكف األزرؽ…… يرمز إلى اإلعاقات األخرل

معدؿ انتشار التكحد في العالـ

()1



 ،كىذا ما أكدتو نتائج دراسات كبل مف ( إليامي عبد العزيز كآخركف  ،عادؿ
عبد اهلل)

()2

العربي .

عمى عدـ كجكد دراسة كاحدة تحدد نسبة انتشار التكحدية في العالـ

( )2ػظحَ ِكّى َ٠ىجْ  ،جالٔٙحن جٌٕفٌٓ ٟى ٜآذحء ٚأِٙحش جألؽفحي جٌطٛقىٚ ٓ١٠ػاللطٗ ذرؼغ جٌّطغٍ١جش
جٌشهظ١س ٚجألٌِ٠سٍِ ، .ؾغ ْرك يوٍٖ  ،ص . 124
)1( http://www.fightingautism.org/idea/autism.php
( )2ئٌٙحِ ٝػرى جٌؼُ ُ٠ئِحَ ٚآنٍ١ْ ، ْٚىٌٛٛؾ١س ي ٜٚجالقط١حؾحش جٌهحطس  .جٌمحٍ٘ز :ذى ْٚوجٌ ٔشٍ 2001 ،
 ،ص . 20
 ػحوي ػرى هللا ِكّى  ،جألؽفحي جٌطٛقى – ٓ١٠وٌجْحش جٌطشه١ظ١س  ٚذٍ جِؿ١س ٍِ ،ؾغ ْرك يوٍٖ  ،ص 12_____________________________________________________________179

يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

نتائج الدراسة الميدانية
الجدول ( )1يوضح تكرار ونسبة الفئة العمرية لمطفل التوحيدي

عمر الطفل التوحدي

التكرار

النسبة المئوية

مف 5-3

2

%11.76

مف 7-5

6

%35.29

مف 9-7

5

%29.41

مف 11-9

3

%17.65

المجمكع

17

%100.0

يتضح مف الجدكؿ رقـ  1بأف الفئة العمرية مف  7-5ىي
األكثر شيكعا بيف أفراد العينة حيث بمغت نسبتيا

 % 35.29كىذه

النتيجة طبيعية عمى اعتبار أف ىذه السف التي تقابؿ السف القانكنية
لدخكؿ المدرسة كتمييا الفئة العمرية مف

 9-7إذ بمغت نسبتيا

 %29.41ثـ جاءت في المرتبة األخيرة الفئة العمرية مف

11-9

كبمغت نسبتيا .%17.65
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و
الجدول ( )2يوضح تكرار ونسبة المستوى التعميمي لألم
المستوى التعميمي األم

التكرار

النسبة المئوية

أمي

0

%00.0

ابتدائي

0

%0.00

إعدادم

4

%23.53

ثانكم

7

%41.18

جامعي

5

%29.41

دراسات عميا

1

%5.88

المجمكع

17

%100.0

يتبيف مف الجدكؿ رقـ  2بأف التعميـ المتكسط ىك الغالب عمى عينة
البحث حيث بمغت نسبة التعميـ المتكسط  %41.18كجاءت في المرتبة الثانية
التعميـ الجامعي حيث بمغت نسبتيف  %29.41كبمغت نسبة التعميـ العالي
(دراسات عميا )  %5.88كجاءت في المرتبة األخيرة .
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و
الجدول ( )3يوضح تكرار ونسبة عدد أفراد أسرة الطفل
التكرار

عدد أفراد األسرة

النسبة المئوية

مف 3-1

4

%23.53

مف 5-3

6

%35.29

مف  – 5فأكثر

7

%41.18

المجمكع

17

%100.0

يبيف الجدكؿ رقـ  3بأف الفئة مف  5فأكثر ىي األكثر شيكعا بيف أفرد
العينة فقد كانت نسبتيا ىي األعمى حيث بمغت
عدد أفرد األسر في عينة البحث مف

%41.18أم أف متكسط

 5أفراد فما فكؽ كىذا نابع مف ثقافة

المجتمع بصفتو مجتمع شرقي يعتمد عمى عدد األبناء في مساعدة األسرة في
الحياة المعيشية  ،كتمييا في

المرتبة الثانية فئة مف

 5-3أفراد بنسبة

 ،%35.29كجاءت في المرتبة األخيرة فئة مف  3-1بنسبة .%23.53
الجدول ( )4يوضح تكرار ونسبة صمة القرابة بين الوالدين لمطفل
صمة القرابة بالطفل

التكرار

النسبة المئوية

قرابة مف الدرجة األكلى

6

%35.30

قرابة مف درجة ثانية مف العائمة

1

% 5.88
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

ال تكجد قرابة

10

%58.82

المجمكع

17

%100.0

بالنظر إلى الجدكؿ رقـ  4يتضح بأف ال تكجد قرابة بيف الكالديف حيث بمغت
نسبة الكالديف الذيف ال تكجد أم قرابة  % 58.82مف مجمكعة العينة مما يؤكد
عدـ كجكد عبلقة بيف صمة القرابة بيف الكالديف كبيف إعاقة التكحد  ،كتمييا في
 %35.30كجاءت المرتبة

المرتبة الثانية القرابة مف الدرجة األكلي بنسبة

األخيرة القرابة مف الدرجة الثانية مف العائمة بنسبة .% 5.88
الجدول ( )5يوضح تكرار ونسبة مينة أم الطفل
مينة أم الطفل

التكرار

النسبة المئوية

مكظفة

7

%41.18

متقاعدة

1

%5.88

ربة بيت

9

%52.94

المجمكع

17

%100.0

يبيف الجدكؿ رقـ  5بأف مينة ربة بيت ىي األكثر شيكعا بيف أفرد العينة
فقد كانت نسبتيا ىي األعمى حيث بمغت

 %52.94مما يشير إلى تفرغ

األميات إلى العناية بأطفاليـ التكحديف  ،كتمييا في المرتبة الثانية مينة مكظفة
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

بنسبة  %41.18كىذه النسبة تشير إلى التعاكف بيف الكالديف مف الناحية
االقتصادية نظ ار الرتفاع المصركفات التي يحتاجيا طفؿ التكحد  ،كجاءت في

المرتبة األخيرة مينة متقاعدة بنسبة 5.88
الجدول ( )6يوضح تكرار ونسبة الدخل الشيري لألسرة

الدخل الشيري لألسرة

التكرار

النسبة المئوية

1000-500

15

%88.24

2

%11.77

 3000اقؿ مف 4000

0

%0.00

مف  4000فأكثر

0

%0.00

المجمكع

17

%100.0

2000

اقؿ مف 3000

يتضح مف الجدكؿ رقـ  6بأف فئة الدخؿ مف  1000-500ىي
األكثر شيكعا بيف أفراد العينة حيث بمغت نسبتيا

 %88.24مما

يشير إلى تدني مستكل الدخؿ في ضؿ ظركؼ معيشية صعبة تمر
بيا البمد مما يصعب عمى أسرة الطفؿ التكحدم األنفاؽ عميو نظ ار
الرتفاع التكاليؼ الدراسية كالصحية  ،كتمييا فئة الدخؿ  2000أقؿ
مف  3000إذ بمغت نسبتيا . %11.77
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و
الجدول ( )7يوضح تكرار ونسبة مصادر دخل لألسرة

مصدر الدخل الشيري لألسرة

التكرار

النسبة المئوية

عمل األب

15

%88.24

عمل األم

2

%11.77

معاش األب التقاعدي

0

%0.00

محل تجاري

0

%0.00

المجموع

17

%100.0

يتضح مف الجدكؿ رقـ 7بأف مصدر دخؿ األسرة عمؿ األب
ىك األكثر شيكعا بيف أفراد العينة حيث بمغت نسبتيا  %88.24مما
يشير إلى أف األسرة الميبية مازالت تعتمد اعتماد كمي في مصدر
دخميا عمى عمؿ األب  ،كتمييا عمؿ األـ إذ بمغت نسبتيا
 %11.77كىذه األسر التي معتمدة في دخميا عمى عمؿ األـ قد
تككف ليس ليا عائؿ نتيجة لمرض أك كفاة أك غياب الزكج .
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و
جدول ( )8يوضح أراء عينة الدراسة حول المشكالت االجتماعية

متوسط

درجة الموافقة
ت

الفئة

العبـــــارة

نعـ

إلى حد
ما

العينة

ال

ت

2

2

13

%

11.76

11.76

76.47

ت

15

2

0

%

88.24

11.76

0.00

ت

3

5

9

%

17.65

29.41

52.94

ت

1

1

15

عالقتي األسرية

%

5.88

5.88

88.24

5

انسحاب أبني االجتماعي والعزلة

ت

9

4

4

وعدم قدرتو عمى تكوين صداقة

%

1
2

3

أعاقة أبني السبب في معظم

مشكالتي األسرية

أقاربي يتقبمون أبني التوحدي
وجود أبني التوحدي

يمنعني

من المشاركة في المناسبات

االجتماعية
4

وجود أبني التوحدي يؤثر عمى

52.94

23.53

23.53

6

أجد نفسي المسئول األول عن

ت

15

2

0

رعاية أبني التوحدي

%

88.24

11.76

0.00

7

الخوف من أشياء عادية غير

ت

4

6

7

مؤذية

%

23.53

35.29

41.18

8

أعاقة أبني التوحيدي تؤثر عمى

ت

0

0

17

9

10

زواج أخوتو اآلخرين

التأخر في اكتساب المغة
آدا حركات غير عادية مما

يحرجني خاصة في وجود
الضيوف

11

نتبادل أنا وزوجي االتيامات

عند حدوث مشكمة ألبني
التوحدي

12

رفض التعاون والمشاركة مع

13

الترتيب

%

0.00

0.00

100.0

ت

12

3

2

%

70.59

17.65

11.76

ت

7

5

5

%

41.18

29.41

29.41

ت

3

2

11

%

17.65

11.76

64.71

ت

5

8

4

المحيطين بو

%

29.41

47.06

23.53

صعوبات في فيم الكالم واصدار

ت

8

4

5

1.35

12

2.88

1

1.65

10

1.18

13

2.29

3

2.88

 1مكرر

1.82

8

1.00

14

2.59

2

2.12

5

1.41

11

2.06

6

2.18

4
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و
أصوات غير مفيومة

%

47.06

23.53

29.41

ت

4

7

6

14

األقارب ينظرون ألينا نظرة

عطف وشفقة

%

15

عادات صعبة في تناول الطعام

والنظافة الشخصية

23.53

41.18

35.29

ت

4

4

9

%

23.53

23.53

52.94

%36.

%21.5

المتوسط الحسابي العام

يتضح مف الجدكؿ رقـ

08

7

%42.35

1.88

7

1.71

9

1.81

 8بأف أسرة أطفاؿ التكحد ال يعانكف مف

مشكبلت اجتماعية في ضؿ كجكد طفؿ تكحدم حيث

بمغ المتكسط المرجح

لمحكر المشكبلت االجتماعية  1.81كىك أقؿ مف المتكسط الحسابي الذم

يساكم  ، 2كبالرجكع إلى عبارات المقياس نجد أف عبارتي أقاربي يتقبمكف أبني
التكحدم ،كعبارة أجد نفسي المسئكؿ األكؿ عف رعاية أبني التكحدم

في

المرتبة األكلي بنسبة  %88.24كبكزف مرجح  2.88مما يذؿ عمى تحمؿ األـ
مسئكلية رعاية طفميا التكحدم كجاءت في المرتبة الثانية عبارة

التأخر في

اكتساب المغة بنسبة  % 70.59كبكزف مرجح  2.59كمما يزيد مف عبء األـ
تأخر طفميا التكحدم اكتساب المغة كتعمـ الكبلـ في السف المحدد حيث يزيد

ؿ  ،كتمييا في المرتبة الثالثة عبارة انسحاب أبني
مف صعكبة التعامؿ مع الطؼ
االجتماعي كالعزلة كعدـ قدرتو عمى تككيف صداقة بنسبة  %52.94كبكزف

مرجح  2.29أم نصؼ عينة البحث مف األميات عبرف عف قمقيف إزاء

مستقبؿ أطفاليـ مف حيث االنسحاب كالعزلة االجتماعية حيث نجد الطفؿ

التكحدم دائما منعزؿ بـ فرده كاحتمت المرتبة الرابعة عبارة صعكبات في فيـ

الكبلـ كاصدار أصكات غير مفيكمة بنسبة  %47.06كبكزف مرجح ، 2.18
كىذا ما يزيد مف مشكبلت األـ في صعكبة التعامؿ مع الطفؿ التكحدم لعدـ

فيمو لما تقكلو األـ أك عدـ فيـ الطفؿ ماذا يريد  ،كجاءت في المرتبة الخامسة
_____________________________________________________________187

يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

عبارة آدا حركات غير عادية مما يحرجني خاصة في كجكد الضيكؼ بنسبة
 %41.18مف أفراد العينة الذيف يركف بأف أطفاليـ يؤدف حركات
غير عادية تحرجيـ كخاصة في كجكد الضيكؼ كبكزف مرجح 2.12

 ،كاحتمت المرتبة السادسة عبارة

رفض التعاون والمشاركة مع المحيطين بو بنسبة

 %47.06كبكزف مرجح  2.6حيث عبرف األميات بأف أطفاليف يرفضكف
التعاكف مع المحيطيف إلى حد ما  ،أما باقي عبارات المقياس جاءت بكزف

مرجح أقؿ مف  2تعبر عف درجة مكافقة دكف المتكسط

مما يذؿ عمى أف

األميات ال يعتبركنيا تشكؿ ليف مشكمة اجتماعية في التعامؿ مع أطفاليف ،

كجاءت في أخر ـ رتبة عبارة أعاقة أبني التكحيدم تؤثر عمى زكاج أخكتو

اآلخريف بنسبة  %100مف أفراد العينة أشارت بأف الطفؿ التكحدم
في األسرة ال يؤثر عمى زكاج أخكتو اآلخريف كبكزف مرجح . 1
جدول ( )9يوضح أراء عينة الدراسة حول المشكالت االقتصادية

ارتفاع تكاليف رعاية الطفل
التوحدي
ارتفاع تكاليف المؤسسات التي

ت

4

العينة

نعـ

إلي حد ما

ال

10

5

2

58.82

29.41

11.76

10

1

6

58.82

5.88

35.29

2

2.47

2.24

4

ت

9

2

6

احتياجات الطفل التوحيدي لدييا

%

52.94

11.76

35.29

2.18

5

أقوم بعرض أبني التوحدي عمى

ت

6

8

3

2.18

 5مكرر

لمطفل التوحدي
3

ت
%

يقوم بتقديم الرعاية والتأىيل

درجة الموافقة

الفئة

ت

1

العبـــــارة

متوسط

الترتيب

عدم قدرة األسرة عمى استيفاء

%
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و
األطباء بصورة مستمرة

5

6

7

تسبب إعاقة أبني اقتراضي
(نستمف) من اآلخرين
الدخل الشيري ال يكفينا بسبب

9

10

11

17.65

29.41

52.94

13

3

1

76.47

17.65

5.88

10

3

4

58.82

17.65

23.53

1

1

15

5.88

5.88

88.24

ت

5

4

8

%

29.41

23.53

47.06

ت

1

1

15

5.88

5.88

88.24

2

3

12

11.76

17.65

70.59

ت

10

0

7

%

58.82

0.00

41.18

%
ت

ارتفاع المعيشة

عدم قدرة المؤسسات الخاصة

ت

بأطفال التوحد توفير اإلمكانيات
يساعدني األىل واألقارب في

اإل نفاق عمى ابني

ال أستطيع أن ألبي معظم
احتياجات أبنائي اآلخرين
جية العمل توفر لنا تأمين

%
ت
%

صحي

%

بسبب رعاية أبني التوحدي

ت

ماديا أصب حنا في وضع مادي
متدني
يتقاضى أبنك التوحدي معاش

12

ت

3

5

9

%

الالزمة
8

%

35.29

47.06

17.65

أساسي من صندوق التضامن

االجتماعي

%

المتكسط الحسابي العاـ

بالنظر إلى الجدكؿ رقـ

1.65

7

2.71

1

3

2.35

9

1.18

1.82

6

1.18

9مكرر

1.41

2.18

8

 5مكرر

1.96

 9أتضح بأف فقرات محكر المشكبلت

االقتصادية ال تشكؿ مشكمة كبيرة بالنسبة لؤلميات حيث جاء الكزف المرجح
بالنسبة لممحكر كامبل دكف المتكسط كىك

 2باستثناء بعض فقرات المحكر
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

كبالرجكع لفقرات المحكر نبلحظ أف أفراد العينة يعانكف مف أكضاع اقتصادية

صعبة في ظؿ ارتفاع األسعار كغبلء المعيشة حيث أكضحت ما

نسبتو

 %76.47مف مجتمع البحث يعانكف مف قمة الدخؿ بسبب ارتفاع المعيشة

كبكزف مرجح  2.71كىذا يدؿ عمى أف الناس يعانكف مف ارتفاع األسعار
كتمييا في المرتبة الثانية ارتفاع تكاليؼ رعاية الطفؿ التكحدم بكزف مرجح

 2.47فقد أجابت ما نسبتيف  % 58.82مف أفراد العينة بأف ىـ يعانكا مف
ارتفاع رعاية الطفؿ التكحدم سكاء كانت رعاية صحية أك تعميمية فيي مكمفة

كباىظة عدم قدرة المؤسسات الخاصة بأطفال التوحد توفير اإلمكانيات الالزمة كجاءت

في المرتبة الثالثة عدم قدرة المؤسسات الخاصة بأطفال التوحد توفير اإلمكانيات الالزمة

بكزف مرجح  2.35حيث أقركا ما نسبتو

 % 58.82مف أفراد العينة بأف

المؤسسات التي ترعى ىذه الفئة مف المعاقيف ال يتكفر فييا اإلمكانيات البلزمة

لفئة أطفاؿ التكحد كتمييا في المرتبة الرابعة
بتقديم الرعاية والتأىيل لمطفل التوحدي

ارتفاع تكاليف المؤسسات التي يقوم

حيث أفادت ما نسبتيف

 %58.82مف

أفراد العينة بأف تكاليؼ المؤسسات التعميمية أك الصحية باىظة جدا كخاصة

في ظؿ شح السيكلة النقدية كجاءت في المرتبة الخامسة عبارتي عدم قدرة األسرة
عمى استيفاء احتياجات الطفل التوحيدي لدييا  ،وأقوم بعرض أبني التوحدي عمى األطباء

بصورة مستمرة بكزف مرج ح  ، 2.18كجاءت باقي العبارات ضعيفة التأثير كال
تشكؿ أم مشكمة ألميات أطفاؿ التكحد حيث حصمت عمى كزف مرجح أقؿ مف

المتكسط كىك يساكم .2
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و
جدول ( )10يوضح أراء عينة الدراسة حول المشكالت النفسية

1

2

يصدمني وجود طفل توحدي

4

5

7

9

10

4

2

11

23.53

11.76

64.71

7

7
41.18

أشعر بالعصبية والتوتر

ت

3

%

17.65

41.18

أشعر بالقمق عمى مستقبل

ت

13

4

0

أبني التوحدي

%

76.47

23.53

0.00

تقمقني حاجة أبني التوحدي

ت

12

4

1

الدائمة لمرعاية في المستقبل

%

70.59

23.53

5.88

أشعر بالقمق في حيال

ت

5

4

8

%

29.41

23.53

47.06

أشعر باالكتئاب بسبب أعاقة

ت

3

4

9

أبني التوحيدي

%

17.65

23.53

52.94

يصعب عمي النوم عندما

ت

11

3

3

%

64.71

17.65

17.65

ألوم نفسي عند عدم تقبمي

ت

3

2

12

إعاقة أبني التوحدي

%

17.65

11.76

70.59

أخاف من أنجاب طفل أخر

ت

3

1

13

خوفا من أن يكون توحدي

%

17.65

5.88

76.47

ينتابني أحساس بأن ظروفي

ت

4

4

9

%

23.53

23.53

52.94

بسبب رعاية أبني الوحدي

مستقبل أبنائي بسبب إعاقة

أفكر في مستقبل أبني
التوحدي

8

نعـ

إلي حد ما

ال

في األسرة

أخوىم
6

ت

المرجح

%

المستمرة
3

درجة المكافقة

الفئة

ت

العب ػ ػػارة

الكزف

مختمفة عن الناس لوجود
طفل توحدي

الترتيب

1.59

1.76

7

5

2.76

1

2.65

2

1.82

1.53

2.47

4

8

3

1.47

9

1.41

10

1.71
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6

يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

11
12
13

14

اعتقد أن حالة أبني التوحدي

ت

1

1

15

عقاب من اهلل لي

%

5.88

5.88

88.24

أشعر بالخجل عندما يزورني

ت

1

1

15

اآلخرون

%

5.88

5.88

88.24

ال أرحب باصطحاب أبني

ت

11

3

3

التوحدي إلي األماكن العامة

%

64.71

17.65

17.65

أخجل عندما يتقدم أحد

ت

0

0

%

0.00

0.00

100.00

31.09

52.10

16.81

لخطبة ابنتي أن أخبره عن
أبني التوحدي

المتوسط الحسابي العام

بالنظر إلى الجدكؿ رقـ

1.18

11

1.18

11

2.47

 3مكرر

12

1.00

1.78

 10أتضح بأف فقرات محكر المشكبلت

النفسية ال تشكؿ مشكمة كبيرة بالنسبة لؤلميات حيث جاء الكزف المرجح
بالنسبة لممحكر كامبل دكف المتكسط كىك

 2باستثناء بعض فقرات المحكر

كبالرجكع لفقرات المحكر نبلحظ أف أفراد العينة يشعركف بالقمؽ عمى مستقبل

أبنائيم المصابين بإعاقة التوحد حيث أكضحت ما نسبتو  %76.47مف مجتمع

البحث بذلؾ كبكزف مرجح  2.76مما يشير إلى قمؽ األميات البالغ عف
مستقبؿ أبنائيـ  ،كجاءت في المرتبة الثانية

عبارة تقمقني حاجة أبني التوحدي

الدائمة لمرعاية في المستقبل بنسبة ، %70.59بكزف مرجح  2.47وتمييا عبارتي ال
أرحب باصطحاب أبني التوحدي إلي األماكن العامة  ،يصعب عمي النوم عندما أفكر في

مستقبل أبني التوحدي بنسبة  %64.71كبكزف مرجح  2.47كىذا ناتج مف
خكؼ األميات عمى أطفاليـ مف التعرض لمخطر في األماكف العامة

كفي

مستقبؿ حياتو نتيجة لعدـ قدرة الطفؿ التكحدم االعتماد عمى نفسو  ،كجاءت

باقي العبارات ضعيفة التأثير كال تشكؿ أم مشكمة ألميات أطفاؿ التكحد حيث

حصمت عمى كزف مرجح أقؿ مف المتكسط كىك يساكم .2
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

ويتمثل دور خدمة الفرد مع أسر أطفال التوحد فيما سنطرحو من تصور

مقترح لدور خدمة الفرد في ىذا المجال.
التصور المقترح

انطبلقان مف الدراسة الميدانية التي قاـ بيا الباحث ،كما أسفرت عنيا مف

نتائج كمف تحميؿ لمدراسات السابقة ،يمكف كضع تصكر مقترح لمكاجية

المشكبلت االجتماعية كالنفسية كاالقتصادية التي تكاجو أسر أطفاؿ التكح دييف

مف منظكر خدمة الفرد .

ويمكن توضيح النقاط التي يتضمنيا التصور المقترح كاآلتي:

أوالً :األسس التي يقوم عمييا التصور المقترح:

 .1اإلطار النظرم المكجو لمدراسة الحالية ،كما تضمنو مف معارؼ مرتبطة
بالممارسة المينية لخدمة الفرد  ،كمعارؼ في مجاؿ الرعاية االجتماعي ة

لؤلطفاؿ التكحدييف باعتبارىـ فئة مف المعاقيف .

 .2نتائج البحكث كالدراسات السابقة ذات الصمة بالمكضكع كالتي سبؽ
عرضيا في متف ىذه الدراسة.

 .3نتائج الدراسة الحالية كالتي أكضحت المشكبلت التي تعاني منيا أسر
األطفاؿ التكحدييف في حدكد عينة .

 .4مبلحظات الباحث في الكاقع الميداني.
ثانيا :أىداف التصور المقترح:
ً

يسعى التصكر المقترح إلى مكاجية

المشكبلت التي تعاني منيا أسر

األطفاؿ التكحدييف  ،إضافة إلى رفع مستكل الكفاءة المينية لؤلخصائي
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

االجتماعي لمممارسة مينة لمخدمة االجتماعية بصفة عامة كخدمة الفرد بصفة
خاصة  .كذلؾ عف طرمؽ البرامج التالية :
أوالً -برنامج االجتماعات التدعيمية لألسر .
يحتاج ىذا البرنامج لفريؽ عمؿ متكامؿ يعممكف مع األخصائي االجتماعي

ىـ" معممة التربية الخاصة ،األخصائية النفسية ،أخصائية النطؽ كالتكاصؿ ".
فالجميع يعرؼ بأف أميات أطفاؿ التكحد يحتاج إلى دعـ كمساف

دة مستمرة

كمتكاصمة الختبلؼ تطكر أبنائيـ في الطفكلة كالمراىقة كالبمكغ كما بعد ذلؾ

كىنا يأتي دكر األخصائي االجتماعي في الكصكؿ مع األسرة إلى بر األماف
كمساندتيـ باستمرار ليتخطكا ىذه المراحؿ ،كلما لؤلسرة تجارب يمكف االستفادة

منيا في تكظيفيا لنكاحي االيجابية كـ ساعدتيـ لمخركج بيـ إلى التقدـ بحالة
أبنائيـ

اليدف من االجتماع .

 -1تبادؿ الخبرات بيف األميات مثبل (طرح مكضكع أك مشكمة سمككية
كالحمكؿ) المقترحة

 -2المتحدث في االجتماع ىـ األميات كاألخصائي

يدير الجمسة كييتـ بنقاط القكة كالضعؼ في كؿ أـ حتى يتـ معرفة احتياجات

كؿ أـ ككؿ أسرة .

 -3في نياية االجتماع ألتدعيمي يعطى األخصائي لكؿ أـ استبياف تكتب فيو

بنكد معينة تجيب عمييا األسرة كذلؾ لتعرؼ األخصائي عمى احتياجات كؿ

أسرة .

آلية العمل لالجتماع ألتدعيمي .

 -1يتـ تحديد مكعد مسبؽ مع األسرة مف قبؿ األخصائي االجتماعي .

تحديد اليدؼ مف االجتماع لؤلسرة كعادة يككف اليدؼ مشاركة األميات أك
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اآلباء لبعضيـ في نفس المشكمة مثبل"تدريب الحماـ ،التكاصؿ ،البمكغ كغير

ذلؾ مف المكاضيع اليامة لبلـ .

 -2في تحديد المجمكعة لبلجتماع يراعى أف يككف ليـ نفس اليدؼ كيككف

في االجتماع األميات اؿمتعاكنات كغير المتعاكنات ليتـ تدعيميف لبعض .

 -3االجتماع ألتدعيمي ال يقتصر عمى األميات فقط بؿ يشمؿ تدعيـ األخكة
كاألخكات حسب تعاكنيـ مع أختيـ أك أخييـ التكحدم كيتـ تدعيميـ أما

بحضكرىـ لممركز كمعرفتيـ لبرنامج أخييـ كبمشاركتيـ في الرحبلت كاألنشطة
االجتماعية أك الترفييية التي تقدـ لؤلطفاؿ.

خطوات تنفيذ البرنامج .

يتم تنفيذ البرنامج عمى النحو التالي:
اجتماعيف تدعيميف خبلؿ الشير الكاحد (عدد األميات فيو ال يزيد عف ثماف

أميات ) ليـ نفس المشكمة كأكالدىـ نفس األعمار ) يتـ إرساؿ جدكؿ بذلؾ

عف مكاعيد االجتماعات كاألموات المشاركات فييا كالمكضكع المطركح في كؿ

اجتماع.

محاضرتيف كؿ أسبكعيف تضـ مجمكعة مف األميات أك جميع األميات يتـ مف

خبلليا التطرؽ لمكضكع مشترؾ ذك أىمية لجميع األميات ،يحدد مكضكع ىذه
المحاضرات كالمشاركات في إلقاء المكاضيع اليامة لؤلميات في جدكؿ سيتـ

إرفاقو قبؿ االجتماعات.

ثانياً  -البرنامج المنزلي.

يحتاج اسر أطفاؿ المعاقيف بشكؿ عاـ كاسر أطفاؿ التكحد بشكؿ خاص إلى

دعـ كمساندة مستمرة الختبلؼ تطكر أبنائيـ في الطفكلة كالمراىقة كالبمكغ كما

بعد ذلؾ كىنا يأتي دكر األخصائي االجتماعي في الكصكؿ مع األىؿ إلى بر
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األماف كمساندتيـ باستمرار ليتخطكا ىذه المراحؿ بحثيـ عمى العمؿ مع ابنيـ
كحث جميع أفراد العائمة مف خبلؿ البرنامج المنزلي.
كمف أىـ أىداؼ البرنامج المنزلي ما يمي -:

 -1تقديـ الدعـ كاإلرشاد المستمر لؤلسرة .

 -2مساندة األىؿ لمخركج مف مرحمة الصدمة كاإلنكار كلف يتـ ذلؾ إلى إذا
أشركناىـ فيما نعممو ألكالدىـ كنحفزىـ بذلؾ كنككف قريبكف منيـ مف خبلؿ

تكاجدنا معيـ في المنزؿ مما يقمؿ الرسمية التي تككف عمييا األسرة لدينا في

المركز .

 -3التعرؼ عمى بيئة الطفؿ كمدل تكيفيا مع الطفؿ كتييئتيا لتككف مناسبة

لو كألسرتو لنتحدل جميع العكائؽ التي تكاجو األسرة كالطفؿ كأيضا فريؽ العمؿ

الذم يعمؿ مع الطفؿ .

 -4البرنامج المنزلي ليس ىدفو اجتماعي فقط بؿ ىدفو أيضا تربكم كنفسي .

 -5تدريب األسرة في محيط بيئة الطفؿ األساسية.
 -6مشاركة األخكة كاألخكات مع أخييـ أك أختيـ التكحدم بتدريبيـ عمى ما
يحتاجكنو لمعمؿ معو كدعميـ لتابعة ما بدأه الكالديف كحمؿ العبء عف األـ

كاألب مف قبؿ األخكة .

آلية عمل البرنامج المنزلي .

 -1يتـ تحديد األسر التي تحتاج إلى برنامج منزلي كال تمزـ كؿ األسر بذلؾ

مراعاة لظركؼ بعض األسر في الدرجة األكلى إما لعدـ الحاجة أك أف تدريب

أالـ في المركز يغنييا عف البرنامج كتطبؽ أالـ بنفسيا البرنامج.

 -2يتـ التركيز عمى األسر التي تحتاج لدعـ خاصة األسر المتياكنة كالتي

تحتاج لمتابعة مستمرة كيتـ إقناعيـ في الجكانب التي تخص ابنيـ كتككف في
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مصمحتو.

 -3يككف األخصائي االجتماعي مسئكؿ عف التنسيؽ لعمؿ الزيارة كادراج
جدكؿ بذلؾ حتى تككف العممية منظمة كعممية كيتـ تحديد زيارتيف كؿ شير

لؤلسرة التي نرل أنيا تحتاج لذلؾ.

 -4تكزيع األدكار في الزيارة المنزلية مع فريؽ العمؿ حيث يككف دكر

األخصائي دكر تدعيمي كارشادم كتأىيمي كنفسي كاجتماعي كيككف مستمر

حتى في غير الزيارات المنزلية ،بينما دكر المعممة ىنا ميـ في نقؿ البرنامج
التربكم كالتعميمي إلى بيئة الطفؿ كتدريب أالـ كأفراد األسرة عمية مما يساعدنا

في التكاصؿ مع األسرة كيزيد مف نجاح الخطة كسرعة تنفيذ األىداؼ كبالتالي
تقدـ الطفؿ التكحدم .

 -5فريؽ العمؿ المعنى بالزيارة ىـ كؿ ـ ف يعممكف مع الطفؿ في المركز سكاء
المعممة أك أخصائية التكاصؿ أك األخصائية النفسية كغيرىـ ممف يعممكف مع

الطفؿ.

 -6مف شركط الزيارة تحديد الكقت المناسب لؤلسرة كااللتزاـ بالخصكصية
كالسرية التامة لممعمكمات الخاصة باألسرة كالطفؿ .

 -7تحتاج بعض األسر لزيارة منزلية خاصة يقكـ بيا فقط األخصائي لعمؿ
"دراسة حالة لمكضع االقتصادم " كىنا يتـ تحديد مكعد مع األسرة مف قبؿ

األخصائي االجتماعي فقط كتطمع عمى المنزؿ كتأخذ المعمكمات كالمستندات

البلزمة لمحالة كيتـ رفع تقرير بذلؾ لئلدارة لتتخذ البلزـ كيككف لؤلخصائي رائيو

تو بظركؼ األسرة كتككف المعمكمات سرية ال يطمع عمييا إلى
في ذلؾ لمعرؼ
اإلدارة فقط.

 -8مف ضمف أىداؼ األخصائي األساسية لمبرنامج المنزلي ىك التعاكف مع
األسرة فيما يخصيـ مف مشاكؿ بيف ابنيـ التكحدم كأخكاتو في المنزؿ  .ككذلؾ
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ىنا دكر األخصائي عمؿ اجتماعات أك جمسات مع األخكة كتدعيـ دكرىـ سكاء
في المنزؿ أك في المركز كتعزيزىـ عند التعاكف مع أخييـ الف تكاصؿ األخكة

مع أخييـ لو اثر كبير في إدماج أخييـ.

 -9تشجيع أالـ عمى العمؿ الصحيح مع ابنيا في المنزؿ كاألخذ بأفكار األـ
إذا كانت مناسبة لقدرات ابنيا ،مما يساعد فريؽ العمؿ خاصة في تطكر الطفؿ

فالطفؿ معظـ كقتو في المنزؿ كاألـ أدرل بو أكثر.
خامسا  :االستراتيجيات المستخدمة -:

ىناؾ العديد مف االستراتيجيات التي يمكف استخداميا في التصكر المقترح كمف

بينيا  :إستراتيجية المشاركة – إستراتيجية التدريب – إستراتيجية االتصاؿ –
إستراتيجية اإلقناع – إست ارتيجية حؿ المشكبلت .
سادسا  :تكتيكات العمل التي يستند عمييا التصور المقترح -:
 -1المقاببلت الفردية كالجماعية مع كاألميات .

 -2استخداـ المناقشات الجماعية مف اجؿ اكتساب المعارؼ كالميارات
كالمعمكمات لدل اآلباء كاألميات .

 -3الحكارات كالجمسات مع األخكة كتدعيـ دكرىـ سكاء في المنزؿ أك في

المركز كتعزيزىـ عند التعاكف مع أخييـ الف تكاصؿ األخكة مع أخييـ لو اثر
كبير في إدماج أخييـ

 -4الزيارات المنزلية كذلؾ لزيادة التكاصؿ كتدريب األسرة في محيط بيئة
الطفؿ األساسية
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سابعا  :متطمبات اإلعداد الميني-:
يتطمب المقترح إعد اد األخصائي االجتماعي إعدادا مينيا مف خبلؿ إطار

نظرم يعتمد عمى مجمكعة مف المعارؼ كالميارات كالخبرات كالعمميات كمف

أىميا-:

أ  -المعارف  :معارؼ عمى المركز كاألسرة كالمجتمع المحمى ،كاىـ الخدمات
كاألنشطة المكجكدة بيما  ،كاىـ المؤسسات االجتماعية المرتبطة بيا

 ,نقاط

القكل كالضعؼ في األسرة .

ب -الميارات  :مثؿ الميارة في التسجيؿ كالتقكيـ كالمبلحظة كالحكار كالمناقشة
كالتفاكض كالمتابعة كالبحث كالميارة في االتصاؿ كالتخطيط كتككيف العبلقات

االجتماعية كادارة الكقت كالقيادة كاستخداـ المكارد كاإلمكانيات المتاحة.

جػ -الخب ار ت  :خبرات في التعامؿ مع المجتمع المدرسي (الخدمة االجتماعية
المدرسية ) عمى اعتبار أف المركز تأىيمي تعميمي  ,خبرات عف أىـ مشاكؿ
الطبلب ككيفية التعامؿ معيا ,خبرات إدارية  ,خبرات فنية  ,خبرات تعميمية .

د -العمميات  :مثؿ دراسة كحدات المجتمع المدرسي المختمفة ( فرد – جماعة
– مجتمع ) في المكاقؼ المختمفة  ,ككيفية تشخيص العكامؿ المتداخمة داخؿ

المكقؼ ,ككيفية تنسيؽ الجيكد المختمفة داخؿ المركز  ,باإلضافة إلى عمميات
اإلشراؼ كالمتابعة كالتقكيـ كالتسجيؿ.

النتائج العامة لمبحث

 -1يتضح بأف أسرة أطفاؿ التكحد ال يعانكف مف مشكبلت اجتماعية في ضؿ
كجكد طفؿ تكحدم حيث بمغ المتكسط المرجح لمحكر المشكبلت االجتماعية

 1.81كىك أقؿ مف المتكسط الحسابي الذم يساكم  ، 2كبالرجكع إلى عبارات
المقياس نجد أف عبارتي أقاربي يتقبمكف أبني التكحدم ،كعبارة أجد نفسي
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المسئكؿ األكؿ عف رعاية أبني التكحدم في اؿمرتبة األكلي بنسبة %88.24

كبكزف مرجح  2.88كجاءت في المرتبة الثانية عبارة التأخر في اكتساب المغة

بنسبة  % 70.59كبكزف مرجح  ، 2.59كتمييا في المرتبة الثالثة عبارة
انسحاب أبني االجتماعي كالعزلة كعدـ قدرتو عمى تككيف صداقة

بنسبة

. %52.94

 -2أتضح بأف فقرات محكر ا لمشكبلت االقتصادية ال تشكؿ مشكمة كبيرة
بالنسبة لؤلميات حيث جاء الكزف المرجح بالنسبة لممحكر كامبل دكف المتكسط

كىك  2باستثناء بعض فقرات المحكر كبالرجكع لفقرات المحكر نبلحظ أف أفراد
العينة يعانكف مف أكضاع اقتصادية صعبة في ظؿ ارتفاع األسعار كغبلء

المعيشة حيث أكضحت ما نسبتو  %76.47مف مجتمع البحث يعانكف مف قمة
الدخؿ بسبب ارتفاع المعيشة كبكزف مرجح  ، 2.71كتمييا في المرتبة الثانية

ارتفاع تكاليؼ رعاية الطفؿ التكحدم بكزف مرجح  2.47فقد أجابت ما نسبتيف

 % 58.82مف أفراد العينة بأنيـ يعانكا مف ارتفاع رعاية الطفؿ التكحدم سكاء
كانت رعاية صحية أك تعميمية فيي مكمفة كباىظة عدم قدرة المؤسسات الخاصة
بأطفال التوحد توفير اإلمكانيات الالزمة

كجاءت في المرتبة الثالثة

عدم قدرة

المؤسسات الخاصة بأطفال التوحد توفير اإلمكانيات الالزمة بكزف مرجح  2.35حيث
أقركا ما نسبتو % 58.82

.

 -3أتضح بأف فقرات محكر المشكبلت النفسية ال تشكؿ مشكمة كبيرة بالنسبة
لؤلميات حيث جاء الكزف المرجح بالنسبة لممحكر كامبل دكف المتكسط كىك 2
باستثناء بعض فقرات المحكر كبالرجكع لفقرات المحكر نبلحظ أف أفراد العينة

يشعركف بالقمؽ عمى مستقبل أبنائيم المصابين بإعاقة التوحد حيث أكضحت ما

نسبتو  %76.47مف مجتمع البحث بذلؾ كبكزف مرجح  ، 2.76كجاءت في
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المرتبة الثانية عبارة تقمقني حاجة أبني التوحدي الدائمة لمرعاية في المستقبل

بنسبة  ، %70.59بكزف مرجح  2.47وتمييا عبارتي ال أرحب باصطحاب أبني
التوحدي إلي األماكن العامة ،يصعب عمي النوم ع ندما أفكر في مستقبل أبني التوحدي

بنسبة  %64.71كبكزف مرجح . 2.47

التوصيات

 -1فتح مراكز تأىيؿ كتعميـ عامة خاصة باألطفاؿ المصابيف بإعاقة التكحد

داخؿ نطاؽ طرابمس الكبرل .
 -2تحديد تكمفة الرسكـ الدراسية كالعبلجية بالنسبة لؤلطفاؿ المصابيف بإعاقة
التكحد .
 -3أقامة دكرات تدريبية لؤلخصائييف االجتماعييف عمى القياـ ببرامج تدريبية
لؤلميات لكيفية التعامؿ مع أطفاليـ التكحدييف .
 -4تكعية المجتمع بيذا النكع مف اإلعاقة إذ أصبحت في السنكات األخيرة
آخذه في االنتشار .
مراجع البحث
 -1أميرة طو بخش  ،دراسة تشخيصية مقارنة في السمكؾ االنسحابى لؤلطفاؿ التكحدييف
كأقراف٘ ـ المتخمفيف عقميا  ،مجمة العمكـ التربكية كالنفسية ،الككيت  ،المجمد الثاني  ,العدد
الثالث  ،سبتمبر.2002 ،
 -2إليامي عبد العزيز  ،سيككلكجية الفئات الخاصة دراسة في حالة الذاتكية  ،القاىرة ،
دار الكتب 1999 ،

 -3إليامي عبد العزيز إماـ كآخركف  ،سيككلكجية ذكل االحتياجات الخاصة .القاىرة:
بدكف دار نشر . 2001 ،
 -4إسماعيؿ بدر ،مدل فاعمية برنامج العبلج بالحياة اليكمية في تحسف حاالت األطفاؿ
ذكل التكحد ،ديسمبر  ,المجمد الثانى  ,كمية التربية  ,جامعة عيف شمس . 1997 ،
_____________________________________________________________201

يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و
 -5احمد محمد السنيكرم  ،الممارسة العامة المتقدمة لمخدمة االجتماعية في المجاؿ الطبي
– رعاية المعاقيف  ،القاىرة  ،دار النيضة 2002 ،
 -6سميرة السعد  ،معاناتي كالتكحد ،دار ذات السبلسؿ  ،الككيت 1992 ،

 -7إيماف أبك العبل  ،الجكانب النفس عصبية في أ٘ـ أمراض األطفاؿ النفسية كالعصبية،.
رسالة ماجستير  ،غير منشكرة  ،كمية الطب  ،جامعة عيف شمس . 1995 ،
 -8جابر عبد الحميد كعبلء الديف كفافى  ،معجـ عمى النفس كالطب النفسي .الجزء السابع
,القا٘رة  ،دار النيضة العربية .1995 ،

 -9حسف مصطفى عبد المعطى  ،االضطرابات النفسیة في الطفكلة كالمراىقة " األسباب –
التشخيص – العبلج  ،القا٘رة ،مكتبة القا٘رة . 2001 ،
 -10خديجة مسعكد  ،التكحد  ،بحث منشكر  ،مجمة جامعة الزيتكنة  ،العدد الرابع عشر ،
. 2015

 -11رمضاف محمد ألقذافي  ،سيككلكجية اإلعاقة .الجامعة المفتكحة  ,ليبيا  ،مطبعة
االنتصار1994 ،

 -12ربيع شكرم سبلمة  ،التكحد –

المغز الذم حير العمماء كاألطباء ،القاىرة  ،دار

النيار. 2005 ،
 -13زيداف أحمد السرطاكل  ،عبد العزيز السيد الشخص  ،بطارية قياس الضغكط النفسية

كأساليب المكاجية كاالحتياجات ألكلياء أمكر المعاقيف  ،العيف  ،دار الكتاب الجامعي ،
. 1998

 -14سميرة عبد المطيؼ السعد  ،برنامج متكامؿ لخدمة إعاقة التكحد في الكطف العربي .
المؤتمر الدكلي السابع التحاد ىيئات الفئات الخاصة كالمعكقيف ،الشكيخ  ،القا ٘رة :ديسمبر

. 1998 ،

 -15سكسف شاكر الجمبى  ،دراسة تشخيصية لمخصائص السمككية كالعقمية كاالنفعالية
لؤلطفاؿ المصابيف بالتكحد الطفكلى  ،دمشؽ  ،مؤسسة عبلء الديف .2005 ،
 - 15سكسف شاكر الجمبى  ،التكحد الطفكلي " أسبابو– خصائصو– تشخيصو – عبلجو".
 ،دمشؽ  ،مؤسسة عبلء الديف .2005 ،
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 -15عادؿ عبد اهلل محمد  ،األطفاؿ التكحدييف –

دراسات التشخيصية ك البرامجية ،

القا٘رة  ،دار الرشاد .2002 ،
 -16عصاـ محمد زيداف  ،اإلنياؾ النفسي لدل آباء كأميات األطفاؿ التكحدييف كعبلقتو
ببعض المتغيرات الشخصية كاألسرية  ، .مجمة البحكث النفسية  ،العدد  ، 1كمية تربية -
جامعة المنكفية . 2004 ،

-17

عبد الرحمف سيد سميـ اف  ،الذاتكية إعاقة التكحد عند األطفاؿ ،.القا٘رة  ،مكتبة

ز٘راء الشرؽ 2000 ،

 -18عبد الرحمف سميماف  ،الذاتكية إعاقة التكحد عند األطفاؿ
ز٘راء الشرؽ 2004 ،

 ،.طػ  ، 3القا ٘رة :مكتبة

 -19عبد الرحيـ بخيث عبد الرحيـ  ،الطفؿ التكحدم "الذاتي أالجترارم " ،القياس
كالتشخيص الفارؽ  ،المؤتمر الدكلي السادس  ،مركز اإلرشاد النفسي  12- 10 ،نكفمبر ،
جامعة عيف شمس 1999 ،
 -20عبد الرحمف سيد سميماف كآخركف  ،دليؿ الكالديف كالمتخصييف في التعامؿ مع الطفؿ
التكحدل ، .القا٘رة  ،مكتبة ز٘راء الشرؽ . 2003 ،
 -21عبد اهلل الصبي  ،التكح د كطيؼ التكحد  ،الرياض ،مكتبة الممؾ فيد الكطنية أثناء
النشر. 2003 ،

 -22عثماف لبيب فراج  ،إعاقة التكحد تابع مشكمة التشخيص كالكشؼ المبكر ،مجمة الحياة
الطبيعية حؽ لممعكؽ  ،العدد  ، 46السنة الثالثة عشر  ،القا٘رة  ،اتحاد ىيئات رعاية
الفئات الخاصة كالمعكقيف . 1996 ،
 -23عثماف لبيب فراج ،اإلعاقات الذ
أعراضيا

٘نية في مرحمة الطفكلة

" تعريفيا – تصنيفيا–

-تشخيصيا– أسبابيا– التدخؿ العبلجي  ،القا ٘رة  ،مكتبة االنجمك المصرية ،

2002
 -24عثماف لبيب فراج  ،اإلعاقات الذ٘نية في مرحمة الطفكلة " تعريفيا– تصنيفيا –
أعراضيا -تشخيصيا – أسبابيا – التدخؿ العبلجي " ،.المجمس العربي لمطفكلة ك التنمية
 ،القاىرة .2002 ،
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 -25عمر بف الخطاب خميؿ  ،التشخيص الفارؽ بيف التخمؼ العقمي كاضط ار بات االنتباه
التك حدية  .دراسات نفسية  ،رابطة األخصائييف النفسييف  ،المجمد  ، 3القاىرة  ،دار
النيضة العربية . 1991 ،

 - 26عمر بف الخطاب  ،خصائص أداء األطفاؿ المصابيف بالتكحدية عمى استخبار أيزنؾ
لشخصية األطفاؿ  ،مجمة الحياة الطبيعية حؽ لممعكؽ  ،العدد  ، 49السنة الرابعة عشر ،
القاىرة  ،اتحاد ىيئات رعاية الفئات الخاصة كالمعكقيف .1994 ،
 . -27فتحي السيد عبد الرحيـ  ،سيككلكجية األطفاؿ غير العادييف كالتربية الخاصة ،
الجزء الثاني ,طػ  , 4الككيت  ،دار العمـ . 1990 ،

 -28كماؿ عبد الحميد زيتكف  ،التدريس لذكل االحتياجات الخاصة ، .القا٘رة :عالـ الكتب
. 2003 ،
 -29ماجد السيد عماره ،إعاقة التكحد بيف التشخيص كالتشخيص الفارؽ  ،القاىرة  ،مكتبة
ز٘راء الشرؽ 2005 ،

 -30محمد حسيب الدفراكل  ،الطفكلة الذاتكية في األطفاؿ المصرييف  ,التقيمات
كالمصاحبات اإلكمينيكية .المجمة المصرية لمطب النفسي ،الجمعية المصرية لمطب النفسي
 ،العدد .1998 ، 21 ،
 - 31محمد أحمد خطاب  ،سيككلكجية الطفؿ التكحدم  :تعريفيا –تصنيفيا – أعراضيا –
أسبابيا –التدخؿ العبلجي  ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع  ،عماف 2005 ،

 -32محمكد عبد الرحمف حمكدة  ،النفس أسرار٘ا كأمراض٘ا .ط  ، 2القا٘رة :دار
المعارؼ .1991 ،
 -33مكسى عبد العزيز رشاد  ،عمـ نفس اإلعاقة  ،القا ٘رة  ،مكتبة االنجمك المصرية ،
2002
 -34نادية إبراىيـ عبد القادر  ،االضطراب التكحدم لدل األطفاؿ كعبلقتو بالضغكط
الكالدية  ،كمية الخدمة االجتماعية  ،جامعة حمكاف  ،رسالة ماجستير غير منشكرة 2000 ،

ق بالضغكط
 -35نادية إبراىيـ عبد القادر  ،االضطراب التكحدم لدل األطفاؿ كعبلقت

الكالدية  ،معيد الدراسات العميا لمطفكلة  ،جامعة عيف شمس رسالة ماجستير عير منشكرة
()2000
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 -36نسريف عمى ماىر  ،بعض المشكبلت النفسية الشائعة لدل أخكة األطفاؿ التكحدييف،
معيد الدراسات العميا لمطفكلة،جامعة عيف شمس  ،رسالة ماجستير غير منشكرة .2005 ،
 -37نعمة نادم عبد السميع  ،كمية الخدمة االجتماعية  ،جامعة حمكاف  ،رسالة ماجستير
غير منشكرة. 2012 ،

http://www.fightingautism.org/idea/autism.php -38
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اختصاص يجهس األيٍ في إرجاء إجزاءاث انًحكًت انجُائيت
انذونيت
وْ: /ؼحو ْحٌُ جٌّٙى- ٞٚػؼ١٘ ٛثس جٌطىٌ ّ٠ذىٍ١س جٌمحٔ / ْٛؾحِؼس جٌُ٠طٔٛس
يقذيت
أؾٍش ٌؿٕس جٌمحٔ ْٛجٌى ٌٟٚف ٟوٌٚضٙح جٌػحٔ١س ٚجألٌذؼ ٓ١جٌّؼمٛوز ػحَ
 ،1990وٌجْس شحٍِس ٌّٓأٌس ئٔشحء ِكىّس ؾٕحت١س و١ٌٚس يجش ؽحذغ وجتُ ضىْٛ
ٌٙح طٍس ذّٕظّس جألُِ جٌّطكىز ًِٕٚ ،ػحَ ٚ 1992قط ٝػحَ  1997ضٛجطٍص
جٌطكؼٍ١جش ٚجالؾطّحػحش ذشأْ ئػىجو ٔض ِٛقى ِٓ أؾً ئٔشحء ِكىّس
ؾٕحت١س و١ٌٚس ٚ.نالي جٌّإضٍّ جٌىذٍِٛحْ ٟجًٌٔ ٞظّطٗ جألُِ جٌّطكىز فٌِٚ ٟح
ف ٟجٌفطٍز ِٓ ٚ ٛ١ٔٛ٠ 15قط ،1998 ٛ١ٌٛ٠ 17 ٝضُ جػطّحو " ٔظحَ ٌِٚح
جألْحٌٍّْ ٟكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس "  .ئْ ئٔشحء جٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس ِٓ
جٌهطٛجش جٌّّٙس ف ٟئؽحٌ ضٍْ١م لؼحء و ٌٟٚؾٕحتِٓ ٟطمً ،ئال أْ جٌهطٛز
جٌطٌ ٟجفمص ً٘ج جإلٔشحء ٚجٌط ٟأغحٌش ؾىالً ٚجْؼح ً ذٚ ٓ١فٛو قىِٛحش جٌىٚي
جٌّشحٌوس ف ٟجألػّحي جٌطكؼ٠ٍ١س جٌهحطس ذاػىجو جٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس
 ٝ٘،جنطظحص ِؿٍّ جألِٓ ف ٟؽٍد ئٌؾحء ئؾٍجءجش جٌطكم١ك أ  ٚجٌّمحػحز
أِحَ جٌّكىّس ٌّىز ( )12شٍٙجً لحذٍس ٌٍطؿى٠ى ٚفمح ً ٌٍّحوز (ٔ ِٓ )16ظحَ ٌِٚح
جألْحْ.ٟأِح أّ٘١س ً٘ج جٌركع فططّػً ذحإلشحٌز ئٌ ٝأغٍ يٌه جالنطظحص ػٍٝ
ِرىأ ضىحًِ ٔظحَ ٌِٚح جألْحْ ،ٟفؼالً ػٓ أغٍٖ ػٍ ٝجالٌطُجَ ذحٌطؼحِ ْٚغ
جٌّكىّس ِٓ ؾحٔد جٌىٚي جألؽٍجف ف ْ ٟظحِٙح جألْحْ،ٟوّح أْ جٌّؿٍّ
ّ٠حٌِ جالنطظحص جًٌّو ٌٛجٔطاللح ً ِٓ ِٙحِٗ جألْحْ١س جٌّطّػٍس ذكفع جٌٍُٓ
ٚجألِٓ جٌىٚ ٓ١١ٌٚجٌط٠ ٟكظ ٝذّٛؾرٙح ذٍٓطس ضمى٠ٍ٠س ٚجْؼس جْطٕحوجً ئٌ ٝجٌّحوز
(١ِ ِٓ )39ػحق جألُِ جٌّطكىزٚ ،ذحٌطحٌ٠ ٟهؼغ جنطظحص ؽٍد جإلٌؾحء
ٌّظحٌف وٚي ِؼٕ١س ِّح ٠ؿؼً ٘١ثس لؼحت١س وجتّس نحػؼس ٌؿٙحَ ْ١حْ، ٟ
جألٍِ جًٌ ٞلى ٕ٠طؽ ػٕٗ ػىَ ِؼحلرس ٍِضىر ٟجٌؿٍجتُ.
ئْ ئطىجٌ ِؿٍّ جألِٓ ٌمٍجٌ ٠طٍد ف ِٓ ٗ١جٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس
ػىَ جٌرىء أ ٚجٌّؼ ٟف ٟئؾٍجءجش جٌطكم١ك أ ٚجٌّمحػحز ٚفمح ً ٌٍشٍٚؽ جٌّكىوز
فٔ ٟظحِٙح جألْحْ، ٟفاْ ً٘ج جأل ٍِ ٠ػ ٍ١ضٓحؤالش ػى٠ىز أّ٘ٙح  ً٘ :أْ ٌطٍد
جإلٌؾحء ضأغٍ١جً ػٍ ٝجنطظحص جٌّكحوُ جٌٛؽٕ١س جٌطٌٙ ٟح جنطظحص جٌٕظٍ فٟ
جٌمؼ١س جٌّطٍٛخ ذهظٛطٙح جإلٌؾحء ؟وّح ئْ جٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس أٌَُ
جٌىٚي جألؽٍجف ف ٗ١ذحٌطؼحِ ْٚؼٙح  ،ف٠ ًٙىٌ ْٛطٍد جإلٌؾحء أغٍ ػٍ ٝيٌه
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جالٌطُجَ ؟ ً٘ ٚئْ ٌإلٌؾحء أغٍ ػٍ ٝجٌكمٛق جٌّّٕٛقس ٌٍؼكح٠ح ٚجٌّطٓ١ّٙ
ذّٛؾد جٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس ٚجٌّٛجغ١ك جٌى١ٌٚس جٌهحطس ذكمٛق جإلٔٓحْ
:ق١ع
؟٘ٚ.ىًج ،فمى ٌإٔ٠ح ِؼحٌؿس ً٘ج جٌّٛػٛع ِٓ نالي جٌطمٓ ُ١ج٢ضٟ
نظظٕح جٌّطٍد جألٚي ٌر١حْ ِف َٛٙجنطظحص ؽٍد جإلٌؾحءٚ ،لى لُٓ ً٘ج
جٌّؾٌد ئٌ ٝفٍػ، ٓ١ضٕحٌٕٚح ف ٟجألٚي ِٕٗ ِؼٕ ٝجإلٌؾحء ٚف ٟجٌفٍع جٌػحٟٔ
ذكػٕح شٍٚؽ ؽٍد جإلٌؾحء ٚ.ضكىغٕح ف ٟجٌّطٍد جٌػحٔ ٟػٓ أغٍ ؽٍد جإلٌؾحء
ػٍِ ٝرىأ جٌطىحًِ ٚ ،لُٓ ً٘ج جٌّطٍد ئٌ ٝفٍػ، ٓ١ق١ع ضٕحٌٕٚح ف ٟجٌفٍع جألٚي
جٌطؼٍ٠ف ذّرىأ جٌطىحًِ ٚ ،ف ٟجٌفٍع جٌػحٔ ٟذكػٕح ِى ٜضأغٍ ِرىأ جٌطىحًِ ذطٍد
جإلٌؾحءٚ.نظض جٌّطٍد جٌػحٌع ٌىٌجْس أغٍ ؽٍد جإلٌؾحء ػٍ ٝضؼح ْٚجٌىٚي
ِغ جٌّكىّس ِٓ ،نالي وٌجْس أٚؾٗ ضؼح ْٚجٌىٚي ِغ جٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس
ف ٟجٌفٍع جألٚي  ،أِح جٌفٍع جٌػحٔ ٟفمى نظض ٌركع أغٍ ؽٍد جإلٌؾحء ػٍٝ
جٌطُجَ جٌىٚي ذحٌطؼحِ ْٚغ جٌُقىّس .
انًطهب األول:يعًُ اختصاص طهب اإلرجاء وشزوطه
ئْ ذكع ِٛػٛع ج٢غحٌ جٌّطٍضرس ػٍ ٝجنطظحص ِؿٍّ جألِٓ فٟ
ؽٍد ئٌؾحء ئؾٍجءجش جٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس٠ ،ططٍد ف ٟجٌرىج٠س ذ١حْ ِؼٕٝ
ً٘ج جالنطظحص ٚ ،وًٌه ذ١حْ شٍٚؽ ِّحٌْطٗٚ.ذٕح ًء ػٍْٕ، ٗ١مُٓ ً٘ج جٌّطٍد
ئٌ ٝجٌفٍػ ٓ١جٌطحٌ. ٓ١١
انفزع األول:يعًُ اإلرجاء
ضشِ ٍ١ؼحؾُ جٌٍغس جٌؼٍذ١س ئٌ ٝأْ ِف( َٛٙجإلٌؾحء) ِظىٌ جٌفؼً ٌؾح ،
أٌؾأ ٍُ٠ؾة ئٌؾح ًء فٍُِ ٛٙؾة ٚ ،جٌّفؼٛي ٍُِؾّأ ً ٚ 1 ،لى ٌٚو جْطؼّحٌٗ ذّؼحْ
ػىز ،فمى ٠ى ْٛذّؼٕ ٝجٌطأن ِٓ ٛ٘ٚ ٍ١ضرؼ١ى ٚلص جٌشة ػٓ ٚلص غ. ٍٖ١ف١محي
أٌؾأ جألٍِ أ ٞأ ّنٍٖٚ ،أٌؾأ جٌشة أؾٍّٗ ف١محي أٌؾأ جٌظحتى أ٠ ٌُ ٞظى ش١ثح ً
ٚ،لى ٠ى ْٛذّؼٕ ٝلٍخ ٚؤح ف١محي أٌؾأش جٌٕحلس أ ٞلٍخ ٚؤح ٔطحؾٙح ٚ .وًٌه
لى ٠ى ْٛذّؼٕ ٝجألًِ ،ف١محي ٌؾح أٍِجً أ ٞأٍِٗ  2.أِح ِؼٕ ٝجإلٌؾحء جططالقحً،
فحٌرؼغ فٍّٖٓ ذأٔٗ
فمى جنطٍف فمٙحء جٌمحٔ ْٛجٌى ٌٟٚف ٟذ١حْ ِؼٕ ٝجإلٌؾحء
ِىٕس لحٔ١ٔٛس ٠ؿ َٛذّٛؾرٙح ٌّؿٍّ جألِٓ أْ ٠طٍد ِٓ جٌّكىّس جٌؿٕحت١س
جٌى١ٌٚس ػىَ جٌرىء أ ٚجٌّؼ ٟف ٟئؾٍجءجش جٌطكم١ك أ ٚجٌّمحػحز ٌّمطؼ١حش
 - 1جٌش١م أذ ٛػٍ ٟجٌفؼً ذٓ جٌكٓٓ جٌطرٍِْ: ٟؿّغ جٌر١حْ ف ٟضفٓ ٍ١جٌمٍآْ ،جٌؿُء جٌػحٌع ،ؽ ِ ،1إْٓس
جألػٌٍٍّّ ٟطرٛػحشٌ ،رٕحْ  ،1995 ،ص .172
 - 2جذٓ ِٕظ ٌٛؾّحي جٌى ٓ٠أذ ٛجٌفؼً ِكّى ذٓ ِىٍَ ٌٓ :حْ جٌؼٍخ ،جٌّؿٍى جألٚي ،وجٌ جٌىطد جٌؼٍّ١س ،ذٍٚ١ش
 ، 2005 ،ص.93
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جٌٍُٓ ٚجألِٓ جٌى ، ٓ١١ٌٚفحٌرؼغ فٍّٖٓ ذأٔٗ جنطظحص ٠هٛي جٌّؿٍّ ضأؾً١
جٌىػٚ. ٜٛآنٍ ٍٗٔٚ٠ ْٚضؿّ١ىجً ٌٙح ٚ .آلٌ ْٚي٘رٛج ئٌ ٝأٔٗ ضؼطً١
ٌٍىػ1.ٜٛذّٕ١ح  ٍٜ٠آنٍ ْٚأْ جإلٌؾحء ٘ٚ ٛلفح ً ٌٍىػٔٚ، ٜٛكٓ ٔإ٠ى يٌه
جالضؿحٖ ٚال ٔإ٠ى جْطهىجَ ِظطٍف ( ضأؾ )ً١أ ٚأِ ٞؼٕ ٝآنٍ ٌٍىالٌس ػٍِ ٝؼٕٝ
جإلٌؾحء ؛ ألْ ِىز جٌطأؾ ً١ال ضكىو ٍْفح ً  ،وّح أْ جٌطأؾ ً١ال ّٕ٠غ ِٓ جٌم١حَ ذأٞ
ٔشحؽ ئؾٍجت ،ٟف ٟق٠ ٓ١مغ ذحؽالً أ ٞئؾٍجء ٠مغ نالي فطٍز جإلٌؾحء ،فؼالً
ػٓ أْ ضأؾ ً١جٌىػ٠ ٜٛى ْٛذٕح ًء ػٍ ٝؽٍد جٌهظ. َٛذّٕ١ح جإلٌؾحء ٠طُ ِٓ لرً
ؾٙس ٌٓ١ص ؽٍفح ً ِ ٛ٘ٚؿٍّ جألِٓ .
انفزع انخاَي:شزوط طهب اإلرجاء
ٌمى ٔظص جٌّحوز ( ِٓ )16جٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس ػٍِ ٝح  ": ٍٟ٠ال
٠ؿ َٛجيذىء أ ٚجٌّؼ ٟف ٟضكم١ك أِ ٚمحػحز ذّٛؾد ً٘ج جٌٕظحَ جألْحٌّْ ٟىز
جغٕ ٝػشٍ شٍٙجً ذٕح ًء ػٍ ٝؽٍد ِٓ ِؿٍّ جألِٓ ئٌ ٝجٌّكىّس ذًٙج جٌّؼٕٝ
٠طؼّٕٗ لٍجٌ ٠ظىٌ ػٓ جٌّؿٍّ ذّٛؾد جٌفظً جٌٓحذغ ِٓ ِ١ػحق جألُِ
جٌّطكىز٠ٚ ،ؿٌٍّ َٛؿٍّ ضؿى٠ى ً٘ج جٌطٍد ذحٌشٍٚؽ يجضٙح " ً٘ ِٓ ،ج جٌٕض
٠طر ٓ١أْ ٕ٘حن ِؿّٛػس ِٓ جٌشٍٚؽ جٌط٠ ٟؿد ضٛجفٍ٘ح ف ٟؽٍد جإلٌؾحء قطٝ
ّ٠ىٓ جػطرحٌٖ طك١كح ً  ٝ٘ٚوحٌطحٌ: ٟ
أوالً  /انشزط انًتعهق بجهت طهب اإلرجاء:
ِٓ ٔض جٌّحوز (ْ )16حٌفس جًٌوٍ ٠طر ٓ١أٔٙح ِٕكص جنطظحص ضمىُ٠
ؽٍد جإلٌؾحء ئٌ ٝؾٙس ٚجقىز فمؾ ِ ٝ٘ٚؿٍّ جألِٓ ٚيٌه ذم ٌٗٛج"...ذٕح ًء ػٍٝ
ؽٍد ِٓ ِؿٍّ جألِٓ ئٌ ٝجٌّكىّس ٚ،"...ذحٌطحٌ ٟال ٠كك أل ٞؾٙس أنٍْٛ ٜجء
وحٔص وٌٚس إِٔ ٚظّس و١ٌٚس ؽٍد ئٌؾحء جٌطكم١ك أ ٚجٌّمحػحز أِحَ جٌّكىّس ،وّح
ال ٠كك أل ٞؾٙحَ آنٍ ِٓ أؾُٙز جألُِ جٌّطكىز ؽٍد يٌه .
ئْ ْرد ِٕف ِؿٍّ جألِٓ جنطظحص ؽٍد ئٌؾحء ئؾٍجءجش جٌّكىّس جٌؿٕحت١س
جٌى١ٌٚس و ْٚأ ٞؾٙحَ آنٍ فِٕ ٟظّس جألُِ جٌّطكىز أ ٚإِٔ ٞظّس و١ٌٚس أنٍٜ
ػٍ ٝجػطرحٌ أْ ئٌؾحء ئؾٍجءجش جٌّكىّس  ،وّح ؾحء ف ٟجٌّحوز ( ِٓ )16جٌٕظحَ
جألْحٌٍّْ ٟكىّس٠ ،ى ْٛذّٛؾد جٌفظً جٌٓحذغ ِٓ ِ١ػحق جألُِ جٌّطكىز
(جٌّطؼٍك ذكفع جٌٍُٓ ٚجألِٓ جٌى ،) ْ ٟ١ٌٚفحٌّؿٍّ ٠ؼطرٍ جٌ١ٙثس جٌّٓثٌٛس ػٓ
- 1ػٍ ٟػحوي وحشف ٚ ،لف جإلؾٍجءجش جٌمحٔ١ٔٛس ،وٌجْس ِمحٌٔسٌْ ،حٌس ِحؾٓط ،ٍ١وٍ١س جٌمحٔ ،ْٛؾحِؼس
جٌمحٍ٘ز ،1999 ،ص  ٚ ،220أ٠ؼح ً و .فحٌٚق ِكّى طحوق جألػٍؾ ،ٟجٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس ٔشأضٙح
ٚؽر١ؼطٙح ٔٚظحِٙح جألْحْ، ٟؽ ، 1وجٌ جٌهٍٛو ذٍٚ١ش ،2012 ،ص .167
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قفع جٌٍُٓ ٚجألِٓ جٌى ٓ١١ٌٚذٓرد جٌٍٓػس ٚجٌفؼحٌ١س ٚجالْطٍّجٌ٠س ف ٟػٍّٗ
ٔط١ؿس لٍس ػىو أػؼحتٗ ،وّح ئْ ِؿٍّ جألِٓ ٠ؼًّ ٔحترح ً ػٓ ؾّ١غ جٌىٚي
جألػؼحء ف ٟجألُِ جٌّطكىز فِ ٟؿحي قفع جٌٍُٓ ٚجألِٓ جٌى ٓ١١ٌٚذّٛؾد جٌّحوز
(١ِ ِٓ )24عجق جألُِ جٌّطكىزٚ ،ضٍطَُ ؾّ١غ جٌىٚي ذمرٛي لٍجٌجضٗ ٚضٕفً٘١ح
جْطٕحوجً ئٌ ٝجٌّحوز ( ِٓ )25جٌّ١ػحق ،فؼالً ػٓ ئْ جٌّؿٍّ ٘ ٛجًٌ٠ ٞمٌٍ ئيج
وحْ لى ٚلغ ضٙى٠ىجً أ ٚئنالي ٌٍٍُٓ ٚجألِٓ جٌى ٓ١١ٌٚأ ٚػّالً ِٓ أػّحي جٌؼىٚجْ
ٍْ ٌٗٚ،طس ضمٍِ ٍ٠ح ٠ؿد جضهحيٖ ِٓ جٌطىجذٚ.1 ٍ١لى  ٍٜ٠ف ٟجٌكحٌس جٌٍّفٛع
ذّٛؾرٙح جإلوػحء أِحَ جٌّكىّس ضٙى٠ىجً ٌٍٍُٓ ٚجألِٓ جٌى ٍٜ٠ٚ ٓ١١ٌٚف ٟئٌؾحء
2
ئؾٍجءجش جٌّكىّس قفظح ً ٌّٙح .
حاَيا ً /انشزط انًتعهق بصيغت اإلرجاء :
ٌمى ٔظص جٌّحوز ( ِٓ )16جٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس أ٠ؼح ً ػٍ ٝجٌشٍؽ
ي ٞجٌظٍس ذظ١غس جإلٌؾحء ذمٌٙٛح "...ذٕحء ػٍ ٝؽٍد ِٓ ِؿٍّ جألِٓ ئٌٝ
جٌّكىّس ذًٙج جٌّؼٕ٠ ٝطؼّٕٗ لٍجٌ ٠ظىٌ ػٓ جٌّؿٍّ ذّٛؾد جٌفظً جٌٓحذغ
ِٓ ِ١ػحق جألُِ جٌّطكىز ً٘ ِٓٚ ، "...ج جٌٕض ٠طر ٓ١أْ جٌشٍؽ جٌّطؼٍك ذظ١غس
جإلٌؾحء ٠طؼّٓ شمّ٘ ٓ١ح :
ٔ-1ظص جٌّحوز جًٌّوٌٛز آٔفح ً ػٍ ٝط١غس ِؼٕ١س إلٌؾحء جٌطكم١ك أٚ
جٌّمحػحز ٝ٘ٚ،أْ ٠ى ْٛجإلٌؾحء ذظٌٛز ؽٍد ٠مىَ ِٓ ِؿٍّ جألِٓ ئٌٝ
جٌّكىّسٚ ،ػٍ ٗ١فاْ جْطهىجَ جٌّؿٍّ أل ٞطفس أنٍ ٜواذالؽ جٌّكىّس أٚ
ئنطحٌ٘ح ذاٌؾحء جٌطكم١ك أ ٚجٌّمحػحز فأٗ ال ٠كمك جٌّؼٕ ٝجٌّمظٛو ف ٟجٌّحوز
جًٌّوٌٛز٠ٚ ،مظى ذحٌطٍد ٌغسً ِكحٌٚس ٚؾىجْ جٌش ٞء ٚأنًٖ ٚ ،ضطٍّرٗ ذّؼٕٝ
قحٚي ئ٠ؿحوٖ ٚأنًٖٚ ،لى جنطٍف جٌفمٙحء قٛي ٌفع (٠طٍد) جٌٛجٌوز ف ٟجٌّحوز
(ٔ ِٓ )16ظحَ ٌِٚح جألْحِْٚ ٟى ٜئٌُجِ١س لٍجٌ جٌّؿٍّ ذطٍد جإلٌؾحء
ٌٍّكىّس  ،ق١ع ي٘د ذؼؼ ُٙئٌ ٝأْ جٌّكىّس ضٍطَُ ذحٌمٍجٌ ٌٙ ّ١ٌٚح أٞ
ٍْطس ٌفكض ِىِ ٜشٍٚػ١طٗ ٚضؼّٕٗ ٌؿّ١غ جٌشٍٚؽ جٌط ٟقىو٘ح ٔظحِٙح
جألْحْ ٟذّٛؾد جٌّحوز ( 3.)16ذّٕ١ح  ٍٜ٠آنٍ ْٚأْ جٌّكىّس ضٍّه ٍْطس
جٌرص فِ ٟشٍٚػ١س لٍجٌ جٌّؿٍّ ٚضمٌٍ ِى ٜجٌطُجِٙح ذٗ ؛ ألْ جٌٕظحَ
- 1أقّى ػرى جٌظحٍ٘ ،وِ ٌٚؿٍّ جألِٓ ف ٟجٌٕظحَ جٌؿٕحت ،ٟؽ  ، 1وجٌ جٌٕٙؼس جٌؼٍذ١س ،جٌمحٍ٘ز ، 2012 ،ص
ِٚ 242ح ذؼى٘ح.
ِ - 2كّٛو شٍ٠ف ذٓ، ٟٔٛ١جٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚسِ ،ىنً ٌىٌجْس أقىحَ ٚآٌ١حش جإلٔفحي جٌٛؽٌٍٕٕ ٟظحَ
جألْحْ ،ٟؽ ،1وجٌ جٌشٍٚق ،ػّحْ  ،2004 ،ص .75
 - 3و.نحٌى قٓٓ ٔحؾ ٟأذ ٛغٌُس ،جٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس ٚجٌؿٍجتُ جٌى١ٌٚس ،ؽ  ،1وجٌ ؾٍ ّ١جٌُِحْ ،ػّحْ
 ،2010،ص .372
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جألْحٌٍّْ ٟكىّس جْطهىَ وٍّس (٠طٍد) ػٓ ْحذك لظى  ّ١ٌٚأْ (٠مٌٍ) ،
ٚذحٌطحٌ ٟفٌٍٍّ ّ١ؿٍّ أْ ٠أٍِ جٌّكىّس١٘ ٝ٘ٚ ،ثس لؼحت١س ِٓطمٍس ،ذحٌم١حَ
1
ذاؾٍجء ِح أ ٚذحالِطٕحع ػٕٗ.
-2أْ ٠ىً٘ ْٛج جٌطٍد ِطؼّٕح ً ف ٟلٍجٌ طحوٌ ػٓ جٌّؿٍّ ذّٛؾد جٌفظً
جٌٓحذغ ِٓ ِ١ػحق جألُِ جٌّطكىز  ،ئي ٠شطٍؽ ف ٟط١غس جإلٌؾحء جْطٕحوجً ٌٍّحوز
( ِٓ )16جٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس ذحإلػحفس ئٌ ٝطىٌ٘ٚح ذشىً ؽٍد ِٓ
ِؿٍّ جألِٓ ئٌ ٝجٌّكىّس ،أْ ٠ؼّٓ جٌّؿٍّ ؽٍرٗ ً٘ج ف ٟلٍجٌ ٠ظىٌٖ
جْطٕحوجً ئٌ ٝجٌفظً جٌٓحذغ ِٓ ِ١ػحق جألُِ جٌّطكىز .
ئْ ئطىجٌ لٍجٌ جإلٌؾحء ٠ططٍد ػىَ جػطٍجع ئقى ٜجٌىٚي وجتّس
ً
جٌؼؼ٠ٛس ف ٟجٌّؿٍّٚ ،يٌه ٌ ّ١ذحألٍِ جٌٓ ًٙألْ ِظحٌف ضٍه جٌىٚي غحٌرح ِح
ضىِ ْٛطؼحٌػس ،وّح ئْ ٚؾٙحش ٔظٍ٘ح ضىِ ْٛهطٍفس وجتّح ًٚ .ذحٌطحٌ ٟفحػطٍجع
وٌٚس ٚجقىز ِٕٙح ٠ىفٌ ٟؼىَ طى ٌٚلٍجٌ ؽٍد جإلٌؾحء ،جألٍِ جًٌ١ْ ٞمًٍ قطّح ً
ِٓ نطٌٛز ئطىجٌٖ  2.ذحإلػحفس ئٌِ ٝح ضمىَ٠ ،ؿد أْ ٠ى ْٛلٍجٌ جٌّؿٍّ
ذطٍد جإلٌؾحء ِطٛجفمح ً ِغ ِمحطى جألُِ جٌّطكىز ِٚرحوتٙح ،فًٙج جٌم١ى ضٛؾدٖ
جٌفمٍز ( ِٓ )2جٌّحوز (١ِ ِٓ )24ػحلٙح جٌط ٟضٕض ػٍ ٝأْ ٠ " :ؼًّ ِؿٍّ
جألِٓ ف ٟأوجء ًٖ٘ جٌٛجؾرحش ٚفمح ً ٌّمحطى جألُِ جٌّطكىز ِٚرحوتٙح,"...وّح ٠ؿد
(ِٓ )25
أ٠ؼح ً أْ ٠ظىٌ جٌمٍجٌ ٚفمح ً ٌّ١ػحق جألُِ جٌّطكىز ،ئي ٔظص جٌّحوز
جٌّ١ػحق ػًٍ٘ ٝج جٌم١ى ذمٌٙٛح "ٚ...فك ً٘ج ج ٌّ١ػحق" ً٘ٚ ،ج جٌم١ى أْٚغ ٔطحلح ً فمى
٠ى ْٛجٌمٍجٌ ِٓطؿ١رح ً ٌم١ى جٌّمحطى ٚجٌّرحوب ٌٚىٕٗ غِ ٍ١طفك ِغ جٌّ١ػحق ذٓرد
ػ١د ٔحشة ػٓ ػىَ جضرحع لٛجػى جإلؾٍجءجش أ ٚلٛجػى جالنطظحطحش جٌّمٌٍز
ف.ٗ١ذحإلػحفس ٌّح ضمىَ ،فمى أٚؾرص جٌّحوز (ٔ ِٓ )16ظحَ ٌِٚح جألْحْ ٟأْ
٠ظىٌ لٍجٌ ؽٍد جإلٌؾحء جْطٕحوجً ٌٍفظً جٌٓحذغ ِٓ ِ١ػحق جألُِ جٌّطكىز ،جًٌٞ
ؾحء ضكص ػٕٛجْ ( فّ١ح ٠طهً ِٓ أػّحي ف ٟقحالش ضٙى٠ى جٌٍُٓ ٚجألِٓ
جٌىٚ ، )ٓ١١ٌٚذحٌطحٌ٠ ٟؿد أْ ٠كىو جٌكحٌس جٌّمىِس ٌٍّكىّس ٚجٌطٍ٠ ٟج٘ح جٌّؿٍّ

- 1و.ػرى جٌكّ١ى ِكّى ػرى جٌكّ١ى ،جٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس ،ؽ  ،1وجٌ جٌٕٙؼس جٌؼٍذ١س ،جٌمحٍ٘ز،2010 ،
ص.443وًٌه جٔظٍ و .غمً ْؼى جٌؼؿِّ ،ٟؿٍّ جأل ِٓ ٚػاللطٗ ذحٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس
(وٌجْس ضكٍ١ٍ١س ٌمٍجٌجش ِؿٍّ جألِٓ ِ، )1497ٚ1487ٚ1422ؿٍس جٌكمٛق ،جٌٕٓس ( ، )29جٌؼىو جألٚي،
 ،2005ص .59
- 2و .ذٍجء ًٌِٕ وّحي ػرى جٌٍط١ف ،ػاللحش جٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس ،ذكع ِمىَ ئٌِ ٝإضٍّ جٌطّٕ١س جٌرشٍ٠س
ِٕ ،7ش ٌٛػٍ ٝشرىس جالٔطٍٔص :
ٚجألِٓ ف ٟػحٌُ ِطغ ٍ١جٌّؼمٛو ف ٟؾحِؼس جٌطفٍ١س جٌطمٕ١س ،جألٌوْ  ،ص
http//www.ziddu.com/download/5669407/.doc.html
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ضٙى٠ىجً ٌٍٍُٓ ٚجألِٓ جٌى ٓ١١ٌٚأ ٚضهً ذٗ أ ٚضٛلغ جٌؼىٚج
1
جإلٌؾحء جٌطىذ ٍ١جٌّٕحْد ًٌٌه.

ْ ٠ٚ ،ؿى ف ٟؽٍد

ئْ ِرٌٍجش ضؼّ ٓ١جٌطٍد ف ٟلٍجٌ ٠ظىٌ ذّٛؾد جٌفظً جٌٓحذغ ِٓ
جٌّ١ػحق ٘ ٛضكم١ك ٘ىف ، ٓ١جألٚي أْ ٠ظىٌ لٍجٌ ِؿٍّ جألِٓ جٌّطؼّٓ ؽٍد
جإلٌؾحء ٚفمح ً ألّْ لحٔ١ٔٛس ٠طم١ى ذٙح جٌمٍجٌ ٚ ،ذحٌطحٌ ٟضفٍع ػٍ ٝجٌّكىّس
جً
ٚجؾرح ً
لحٔ ٟٔٛذحقطٍجِٙحٚ ،جٌٙىف جٌػحٔ ِٓ ٟيٌه ٠طّػً ف ٟأْ ئطىجٌ جٌمٍجٌ
ٚفمح ً ٌٍفظً جٌٓحذغ ٓ٠طىػِ ِٓ ٟؿٍّ جألِٓ أْ ٠طكٍّ ٜؾ١ىجً ػٓ ٚؾٛو ضٙى٠ى
ٌٍٍُٓ ٚجألِٓ جٌى ٓ١١ٌٚأ ٚجإلنالي ذّٙح أٚ ٚلٛع ػىٚجْ  ،وّح ٠طكٍّ ٜأ٠ؼح ً ػٓ
2
أغٍ ِرحشٍز ئؾٍجءجش جٌطكم١ك أ ٚجٌّمحػحز ِٓ لرً جٌّكىُ ز ػٍ ٝيٌه .
حانخا ً  /انشزط انًتعهق بًذة اإلرجاء :
ئْ ئٌؾحء جٌطكم١ك أ ٚجٌّمحػحز أِحَ جٌّكىّس ٠ؿد أْ ٠ىِ ْٛكىٚوجً
ِٓ ق١ع جٌُِحْ  ،ق١ع ئْ ِىز جإلٌؾحء ِكىوز ذّٛؾد جٌّحوز ( ِٓ )16جٌٕظحَ
جألْحٌٍّْ ٟكىّس ٌّىز ( )12شٍٙجً ف ٟوً ؽٍد  ،فال ّ٠ىٓ ٌٍّؿٍّ أْ ٠طٍد
ئٌؾحء ئؾٍجءجش جٌّكىّس ٌّىز ألً أ ٚأوػٍ ِٓ ( )12شٍٙجً ،وّح ال ّ٠ىٕٗ
ئٌؾحء جإلؾٍجءجش ذظٌٛز ِطٍمس ٙٔٚحت١س ،ذً ػٍ ٝجٌّؿٍّ جٌطمّ١ى ذحٌّىز
جًٌّوٌٛز .ئْ ْرد ضكى٠ى ِىز ٌإلٌؾحء ٚػىَ ؾؼٍٗ ذظٌٛز ِطٍمس ٠ ،ىّٓ فٟ
أْ أقى أْرحخ ِٕف جٌّؿٍّ النطظحص ؽٍد ئٌؾحء ئؾٍجءجش جٌّكىّس ٘ٛ
يو٠ ٟطّىٓ جٌّؿٍّ نالي ضٍه جٌفطٍز ِٓ جٌم١حَ ذحألػّحي جٌالَِس ٌغٍع قفع
جٌٍُٓ ٚجألِٓ جٌىٚ ٓ١١ٌٚضٓ٠ٛس جٌّٓأٌس جٌّطٍٚقس أِحِٗ ذحٌطٍق جٌٍّٓ١س ،ذك١ع
٠ى ْٛجٌٍؿٛء ئٌ ٝجٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس قالً أنٍ١جً  ّ١ٌٚأ١ٌٚح ً .فايج جٔطٙص
ِىز جٌـ ( )12شٍٙجً ٠ ٌُٚطّىٓ جٌّؿٍّ ِٓ ضٓ٠ٛس جٌُٕجػحش جٌّطٍٚقس أِحِٗ ،
شٍػص جٌّكىّس ذاؾٍجءجضٙح  3.وّح ئْ ضكى٠ى ِىز جإلٌؾحء ٠ؼطرٍ شٍؽ
ػٍ ،ٌٞٚألْ ػىَ جٌطم١ى ذّىز ِكىوز ِٓ شأٔٗ أْ ٠رم ٟجٌكحٌس جٌط ٟطىٌ
ذشأٔٙح ؽٍد جإلٌؾحء ذؼ١ىز ػٓ جٌّكىّس ِىز ؽٍ٠ٛس وِ ْٚؼٍفس ِ١ؼحو جٔطٙحتٙح
ٚ،لى ٠ىٕ٘ ْٛحن أشهحص ِكطؿُ  ْٚػٍ ٝيِس لؼح٠ح ِٕظٌٛز أِحَ جٌّكىّس ،
فؼىَ ضم١١ى جإلٌؾحء ذّىز ِؼٕ١س لى ٠إو ٞئٌ ٝئؽحٌس أِى جقطؿحَ ٘إالء
- 1و.ؾٙحو جٌمؼحز ،وٌؾحش جٌطمحػٚ ٟئؾٍجءجضٙح ف ٟجٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس ،ؽ
، 2010،ص.60
- 2وْٛ٠ ًْٜٚ .ف جالو١حذ ،ٟئؾٍجءجش جٌمرغ ٚجٌطمىٌٍّ ُ٠كىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس ،ؽ  ، 1وجٌ جٌٕٙؼس جٌؼٍذ١س
،جٌمحٍ٘ز ،2011،ص .11
 - 3جٌطحٍ٘ ِهطحٌ ػٍ ، ٟجٌمحٔ ْٛجٌؿٕحت ٟجٌى ،ٌٟٚجٌؿُجءجش جٌى١ٌٚس ،ؽ  ،1وجٌ جٌىطحخ جٌؿى٠ى جٌّطكى ،ذٍٚ١ش،
 ،2000ص.11
 ،1وجٌ ٚجتً ٌٍٕشٍ ،ػّحْ
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جألشهحصِ ٛ٘ٚ ،هحٌف ٌّح ضمؼ ٟذٗ جٌفمٍز (ؼ) ِٓ جٌّحوز ( ِٓ )67جٌٕظحَ
جألْحٌٍّْ ٟكىّس جٌط ٟضٕض ػٍ " ٝأْ ٠كحوُ و ْٚضأن ٍ١ال ِٛؾد ٌٗ )1.وًٌه
ئْ ً٘ج جٌطكى٠ى ِٓ شأٔٗ أْ  ُٙٓ٠لىٌ جالِىحْ ف ٟػىَ ضٍف جألوٌس ٚقّح٠س
قمٛق جٌؼكح٠ح ،نحطس ٚأْ ٔظحَ ٌِٚح ٌُ ّٕ٠ف أ ٞؾٙس ف ٟجٌّكىّس ٍْطس
جٌم١حَ ذأ ٞئؾٍجءجش نالي فطٍز جإلٌؾحء ِٓ شأٔٙح قّح٠س جألوٌس ٚجٌشٛٙو
ٌؼّحْ قمٛق جٌّطٚ ٓ١ّٙجٌؼكح٠ح.
انًطهب انخاَي :أحز طهب اإلرجاء عهً يبذأ انتكايم
٠ؼطرٍ ِرىأ جٌطىحًِ ِٓ جٌّرحوب جٌُّّ١ز ٌٕظحَ ٌِٚح جألْحٌْٚ ،ٟر١حْ
ِى ٜضأغٍ ً٘ج جٌّرىأ ذطٍد جإلٌؾحء الذى ِٓ جٌطؼٍ٠ف ذحٌّرىأ جًٌّو ِٓٚ،ٌٛغُ
ئ٠ؼحـ ضأغٍٖ ػٕى ِّحٌْس ِؿٍّ جألِٓ النطظحطٗ ف ٟؽٍد جإلٌؾحء،
ْٕٚطٕحٚي وً ِّٕٙح ف ٟفٍع ِٓطمً.
انفزع األول انتعزيف بًبذأ انتكايم
٠مظى ذّرىأ جٌطىحًِ أْ جنطظحص جٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس ٕ٠ؼمى فٟ
ٔظٍ لؼ١س ِؼٕ١س ئيج ٌُ ٠ىٓ جٌمؼحء جٌٛؽٌٍٕ ٟىٌٚس جٌطٍف ف ٟجٌٕظحَ جألْحْٟ
ٌٍّكىّس لى جٔؼمى فٔ ٟظٍ يجش جٌمؼ١س ،فمؼحء جٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس ٕ٠ؼمى
ٌ١ىًّ جالنطظحص جٌمؼحت ٟجٌٛؽٕ ٟف ٟقىُ جٌؽ ٌجتُ جٌّٕظٛص ػٍٙ١ح فٟ
ٔظحِٙح جألْحٌْ ٟؼىَ جٌّٓحـ ٌٍّضىر ًٖ٘ ٟجٌؿٍجتُ ذحإلفالش ِٓ جٌؼمحخ ٚ 2.ال
ٙ٠ىف ِرىأ جٌطىحًِ ئٌ ٝجْطرىجي جٌمؼحء جٌٛؽٕ ٟذمؼحء جٌّكىّس جٌؿٕحت١س
جٌى١ٌٚس ،فٌٍ ّ١ألنٍ١ز ٚال٠س لؼحت١س ٌٍطكم١ك ف ٟؾٍّ٠س وجنٍس ف ٟجنطظحطٙح
ئيج وحْ جٌمؼحء جٌٛؽٕٕ٠ ٟع ٌ أ ٚأٌجو جٌٕظٍ ف ٟضٍه جٌؿٍّ٠س ئال ف ٟقحالش
ػىَ جٌمىٌز ٚػىَ جٌٍغرس ذّٛؾد جٌّحوز ( )17فٔ ٟظحِٙح جألْحّْ٠ٚ ، ٟىٓ
ضكى٠ى ضٍه جٌكحالش ذّح : ٍٟ٠
انحانت األونً :ئيج وحْ جٌطكم١ك أ ٚجٌّمحػحز ف ٟجٌىػ ٜٛضم َٛذٗ وٌٚس ِٓ جٌىٚي
ٌٙح جنطظحص ػٍ ٝجٌىػ،ٜٛئال ئيج ٌُ ضىٓ ضٍه جٌىٌٚس ٌجغرس ف ٟجالػطالع

- 1أِ ٍ١فٍؼ ْٛ٠ف ،جٌّكىّس جٌؿٕح ت١س جٌى١ٌٚس ٚجٌطحذغ جٌمحٌٔٙ ٟٔٛح ٔٚشٛء ػٕحطٍ فٛق جٌٛؽٕ١س ف ٟجٌمؼحء
جٌؿٕحت ٟجٌىِٕ ،ٌٟٚشأز جٌّؼحٌف  ،جإلْىٕىٌ٠س  ،2008 ،ص .674
- 2نحٌى جٌؼر١ىِ ،ٞرىأ جٌطىحًِ ف ٟجٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚسٌْ ،حٌس ِحؾٓط، ٍ١وٍ١س جٌمحٔ ،ْٛؾحِؼس ذحذً
 ،2004،ص.11
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ذحٌطكم١ك ٚجٌّمحػحز أ ٚغ ٍ١لحوٌز ػٍ ٝيٌه  ِٓٚ 1.جٌىالتً جٌط ٟضش ٍ١ئٌ ٝػىَ
2
ٌغرس أ ٚلىٌز جٌىٌٚس ػٍ ٝجٌٓ ٍ١ف ٟجٌىػِ ٜٛح ٠أض: ٟ
أ-ئيج جضهًش ضٍه جٌىٌٚس أ ٚذظىو جضهحي جؾٍجءجش ضمؼ ٟذكّح٠س جٌشهض
جٌّؼٕ ِٓ ٟجٌّٓإ١ٌٚس جٌؿٕحت١س ػٓ ؾٍجتُ ضىنً ف ٟجنطظحص جٌّكىّس جٌؿٕحت١س
جٌى١ٌٚس.
خ-ئيج قىظ ضأن ٍ١ال ِرٌٍ ٌٗ ف ٟئؾٍجءجش جٌمؼحء جٌٛؽٕ، ٟذّح ٠طؼحٌع ِغ
ٔ١س ضٍه جٌىٌٚس ئٌ ٝضمى ُ٠جٌشهض جٌّؼٌٍٕ ٟؼىجٌس .
ؼ-ئيج ٌُ ضرحشٍ جٌىٌٚس جالؾٍجءجش ذشىً ِٓطمً أِّ ٗ٠ُٔ ٚح ٠ش ٍ١ئٌ ٝػىَ
ٌغرس جٌمؼحء جٌٛؽٕٚ ٟػىَ ؾى٠طٗ فِ ٟكحن ِس جٌشهض جٌّطٚ ُٙضمىٌٍ ّٗ٠ؼىجٌس
.
و-ئيج وحٔص جٌىٌٚس غ ٍ١لحوٌز ػٍِ ٝرحشٍز جٌطكم١ك أ ٚجٌّكحوّسٚ ،ضى ْٛجٌىٌٚس
غ ٟلحوٌز ػٍ ٝيٌه ئيج وحْ ٕ٘حن جٔ١ٙحٌ وٍ ٟأ ٚؾٌٕ ٍٞ٘ٛظحِٙح جٌمؼحتٟ
جٌٛؽٕ ، ٟق١ع ئْ يٌه لى ّٕ٠غ ضٍه جٌىٌٚس ِٓ ئقؼحٌ جٌّط ُٙأ ٚجٌكظٛي ػٍٝ
جألوٌس ٚجٌشٙحوجش جٌؼٍ٠ٌٚس.
انحانت انخاَيت :ئيج وحٔص جٌىٌٚس جٌطٌٙ ٟح ٚال٠س ػٍ ٝجٌىػ ٜٛلى أؾٍش جٌطكم١ك
فٙ١ح ٚلٌٍش ػىَ ِمحػحز جٌشهض جٌّؼِٕ ،ٟح ٌُ ٠ىٓ جٌمٍجٌ ٔحضؿح ً ػٓ ػىَ
3
ٌغرس جٌىٌٚس أ ٚػىَ لىٌضٙح قمح ً ػٍ ٝجٌّمحػحز.
انحانت انخانخت :ئيج وحْ جٌشهض جٌّؼٕ ٟلى ْرك أْ قٛوُ ػٍ ٝجٌٍٓٛن ِٛػٛع
جٌشى ٜٛؽرمح ً ٌٍفمٍز ( ِٓ )3جٌّحوز ( ِٓ )20جٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس ٚ ،ضؼى
4
ًٖ٘ جٌكحٌس ضطر١مح ً ٌمحػىز ػىَ ؾٛجَ ِكحوّس جٌشهض ػٓ ؾٍَ ٚجقى ٍِض. ٓ١
انحانت انزابعت  :ئيج ٌُ ضىٓ جٌىػ ٜٛػٍ ٝوٌؾس وحف١س ِٓ جٌهطٌٛز ضرٌٍ جضهحي
5
جٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس إلؾٍجءجش جٌطكم١ك ٚجٌّكحوّس .

 - 1جٌفمٍز(/1أ) ِٓ جيِحوز ( ِٓ )17جٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس.
 - 2جٌفمٍض ِٓ )3(ٚ)2( ٓ١جٌّحوز ( ِٓ )17جٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس .
 - 3جٌفمٍز (/1خ) ِٓ جٌّحوز ( ِٓ )17جٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس.
- 4جٌفمٍز (/1ؼ) ِٓ جٌّحوز( ِٓ )17جٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس.
 - 5جٌفمٍز (/1ؼ) ِٓ جٌّحوز ( ِٓ )17جٌٕعجَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس .
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ٚلى ضرٕ ٝجٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس ِرىأ جٌطىحًِ ٔٚض ػٍ ٗ١طٍجقسً
ف ٟجٌفمٍز ( ِٓ )10و٠رحؾطٗ ذمٌٙٛح ٚ ":ئي ضإوى جٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس جٌّٕشأز
ذّٛؾد ً٘ج جٌٕظحَ جألْحْْ ٟطىِ ْٛىٍّس ٌٍٛال٠حش جٌمؼحت١س جٌؿٕحت١س جٌٛؽٕ١س"
ٚ ،وًٌه ٔض ػٍ ٗ١ف ٟجٌّحوز ( ،ِٕٗ )1ق١ع ٌٚو فٙ١ح (...ضى ْٛجٌّكىّس ِىٍّس
ٌٍٛال٠حش جٌمؼحت١س جٌؿٕحت١س جٌٛؽٕ١س  .)...ئْ أنً جٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس ذّرىأ
جٌطىحًِ ٌُ ٠ىٓ ١ٌٚى جٌظىفس ذً ٔط١ؿس جػطرحٌجش ػىز ِٕٙح :
-1ئٔٗ ؾحء ٌىفغ لٍك ذؼغ جٌىٚي جًٌ ٞضػ ٍٖ١جضفحل١س ئٔشحء جٌّكىّس ذشأْ ِٓأٌس
ػىَ جٌّٓحِ ذحٌٓ١حوز جٌٛؽٕ١س ٌٍىٚي ٚؽّأٔطٙح ف ٟيٌه ٚ 1.وحْ يٌه ِٓ نالي
جٌطأو١ى ػٍ ٝجٌطحذغ جٌطىّ ٍٟ١النطظحص جٌّكىّس ،ق١ع ٔظص جٌفمٍز (ِٓ )6
و٠رحؾس ٔظحِٙح جألْحْ ٟػٍٚ " ٝئي ضًوٍ ذأْ ِٓ ٚجؾد وً وٌٚس أْ ضّحٌِ
ٚال٠طٙح جٌمؼحت١س جٌؿٕحت١س ػٍ ٝأٌٚثه جٌّٓث ٓ١ٌٛػٓ جٌضىح خ ؾٍجتُ و١ٌٚس "
وًٌه جٌفمٍز (ِٕٙ )10ح جٌط ٟضّص جإلشحٌز ٌٙح ِٓرمح ً  ،فحٌىٚي جألؽٍجف فٟ
جٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس ٚجْطٕحوجً ٌّرىأ جٌطىحًِ ٌُ ضطٕحَي ػٓ جنطظحطٙح
جٌمؼحتٌٛ ٟال٠س لؼحء ِكىّس أؾٕر١سٚ ،ئّٔح جػطرٍش جٌّكىّس ِىٍّس ٌٛال٠س
لؼحتٙح جٌٛؽًٕ٘ٚ 2. ٟج ٠طٓك ِغ ِرىأ جٌٍػحت١س جٌّٕظٛص ػٍ ٗ١ف ٟلحْٔٛ
جٌّؼح٘ىجش جٌى١ٌٚس  3.ألْ جٌىٚي جألؽٍجف ف ٗ١ال ضطؼحًِ ِغ ِكىّس أؾٕر١س ،ذً
ِغ ٘١ثس لؼحت١س و١ٌٚس شحٌوص ف ٟئٔشحتٙح ٚضٓ ُٙف ٟجإلؾٍجءجش جٌهحطس
ذطٍٓ٘١١ح ،ذحػطرحٌ٘ح أػؼحء ف ٟؾٙحَ٘ح جٌٍت ٛ٘ٚ ٟٓ١ؾّؼ١س جٌىٚي
4
جألؽٍجف.
-2ئْ ئػطحء جأل٠ٌٛٚس فٔ ٟظٍ جٌىػ ٜٛئٌ ٝجٌمؼحء جٌٛؽٕ ٟف ٟجٌىٌٚس جٌّؼٕ١س
٠ؼطٌ ٟطٍه جٌىٌٚس فٍطس ئطالـ جٌفؼً غ ٍ١جٌّشٍٚع جٌٍّضىد ِٚؼحٌؿطٗ
5
ذٕفٓٙح و ْٚضىنً ؾٙس أنٍ.ٜ

ٌٔ - 1ح أقّى قؿحَ ،ٞجٌمحٔ ْٛجٌى ٌٟٚجإلٔٓحٔٚ ٟو ٌٖٚف ٟقّح٠س ػكح٠ح جٌُٕجػحش جٌٍّٓكس ،ؽ  ،1وجٌ جًٌّٕٙ
جٌٍرٕحٔ ،2009 ،ٟص.228
- 2و.أقّى جٌكّ١ى ،ٞجٌمحٔ ْٛجٌى ٌٟٚجإلٔٓحٔٚ ٟجٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس ،جٌمحٔ ْٛجٌى ٌٟٚجإلٔٓحٔ، ٟآفحق
ٚضكى٠حش ،ضمى ُ٠و.أْؼى و٠حخ ٚآنٍ ،ْٚجٌؿُء جألٚي ،ؽ ِٕ ،1شٌٛجش جٌكٍر ٟجٌكمٛل١س ،ذٍٚ١ش ،2005 ،
ص.53
ٔ - 3ظص جٌّحوز ( ِٓ )11جضفحل١س فٕ١١ح ٌمحٔ ْٛجٌّؼح٘ىجش ػحَ  1969ػٍّ٠ ": ٝىٓ جٌطؼر ٍ١ػٓ ٌػح جٌىٌٚس
جالٌطُجَ ذحٌّؼح٘ىز ذطٛل١ؼٙح ،أ ٚذطرحوي ٚغحتك ئٔشحتٙح ،أ ٚجٌطظى٠ك ػٍٙ١ح ،أ ٚذحٌُ ٚجفمس ػٍٙ١ح  ،أ ٚذمرٌٙٛح ،أٚ
ذحالٔؼّحَ ئٌٙ١ح ،أ ٚذأٍ١ْٚ ٞس أنٍِ ٜطفك ػٍٙ١ح ".
 - 4و.ؽحٌق ػرى جٌؼُ ُ٠قّى، ٞجٌّٓإ١ٌٚس جٌى١ٌٚس جٌؿٕحت١س ٚجٌّىٔ١س ػٓ ؾٍجتُ جإلٌ٘حخ جٌى ،ٌٟٚوجٌ جٌىطد
جٌمحٔ١ٔٛس ،جٌمحٍ٘ز ،2008 ،ص .216
 - 5جٌٍّؾغ جٌٓحذك  ،ص.217
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-3ئْ ِرىأ جٌطىحًِ ٍْ٠م ِرىأ جٌؼىجٌس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس ِٓ نالي ػىَ جٌّٓحـ
ٌٍّضىر ٟجٌؿٍجتُ جٌى١ٌٚس جٌؿّٓ١س ذحإلفالش ِٓ جٌؼمحخ ف ٟقحٌس ػىَ ٌغرس أٚ
ػىَ لىٌز جٌٍٓطحش جٌٛؽٕ١س ػٍِ ٝكحوّطٚ ، ُٙجٌط ٟضؼى ِٓ أُ٘ جألْرحخ جٌطٟ
وفؼص جٌىٚي ئٌ ٝئٔشحء جٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس.
-4ئْ ِرىأ جٌطىحًِ ٠إو ٞئٌ ٝػىَ ضٕحَع جالنطظحص ذ ٓ١جٌمؼحء جٌٛؽٕٟ
ٚجٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس  .فحٌىػ ٜٛأِحَ جألنٍ١ز ٌٓ ضىِ ْٛمرٌٛس ئيج أوش
جٌٍٓطحش جٌؿٕحت١س جٌٛؽٕ١س ٚجؾرحضٙح ذفحػٍ١س ِ ٛ٘ٚ،ح ٠ؼٕ ٟأٔٙح ٌٓ ضطّطغ ذحٌٛال٠س
جٌمؼحت١س ػٍ ٝلؼ١س ضكمك أ ٚضٕظٍ فٙ١ح ِكىّس ٚؽٕ١س ضٍّه جنطظحص ٔظٍ
1
جٌىػ.ٜٛ
-5ئْ جٌؼًّ ذّرىأ جٌطىحًِ ٠كمك جٌّرىأ جألْحْ ٟجٌمحػ ٟذؼىَ ؾٛجَ جٌّؼحلرس
ػٓ يجش جٌفػً ٍِضٚ 2. ٓ١جًٌ٠ ٞمظى ذٗ ػىَ ؾٛجَ ضؼٍ٠غ شهض ِح
ٌٍّكحوّس أ ٚجٌؼمحخ ػٓ ؾٍّ٠س ْرك أْ أو ٓ٠فٙ١ح أ ٚذٍُّب ِٕٙح ذكىُ ٔٙحتٟ
ٚفمح ً ألقىحَ جٌمحٔٚ .ْٛلى ػٍّص جٌّكىّس ذًٙج جٌّرىأ ٚأوىش ػٍ ٗ١ذّٛؾد جٌّحوز
(ٔ ِٓ )20ظحِٙح جألْحْْٛ ٟجء وحْ جٌشهض جٌّؼْٕ ٟرك ِكحوّطٗ أِحِٙح أٚ
أِحَ جٌمؼحء جٌٛؽٕ ،ٟئال ئيج وحْ جألن ٍ١لى أؾٍ ٜجٌّكحوّس ػٍٔ ٝك٠ ٛىي ػٍٝ
3
ٔ١طٗ ذؼىَ ضمى ُ٠جٌشهض جٌّؼٌٍٕ ٟؼىجٌس .
انفزع انخاَي :يذي تأحز يبذأ انتكايم بطهب اإلرجاء
ذؼى ذ١حْ جٌّمظٛو ذّرىأ جٌطىحًِ ٚجالػطرحٌجش جٌط ٟوػص ئٌ ٟجألنً ذٗ،
فاْ جنطظحص ِؿٍّ جألِٓ ف ٟج ٌطٍد ِٓ جٌّكىّس ػىَ جٌرىء أ ٚجٌّؼ ٟفٟ
ئؾٍجءجش جٌطكم١ك أ ٚجٌّمحػحز ْ١ى ٌٗ ْٛذطر١ؼس جٌكحي ضأغ ٍ١ػٍ ٝجٌمؼحء
جٌٛؽٕ ٟفٔ ٟظٍ جٌىػ ٜٛف ٟقحٌط ٟػىَ ٌغرطٗ أ ٚػىَ لىٌضٗ ػٍ ٝضكم١ك
جٌؼىجٌسِ ،حوجَ ف ٟجألطً ػىَ ضظ ٌٛجٔؼمحو جنطظحص جٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس

- 1وْ.حِ ٟػرى جٌكّ١ى ْؼ١ى ،جٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس :جالنطظحطحش ٚجٌّرحوب جٌؼحِس ،ؽ ، 1وجٌ جٌكٍ٠س
ٌٍٕشٍ ،جٌؿُجتٍ ،2012 ،ص.194
 2وِ.كّى قٕٓ ٟػٍ ٟشؼرحْ ،جٌمؼحء جٌى ٌٟٚجٌؿٕحت ،ٟوجٌ جٌٕٙؼس جٌؼٍذ١س ،جٌمحٍ٘ز ،2010 ،ص.272
ٔ - 3ظص جٌفمٍز ( ِٓ )3جٌّحوز ( ِٓ )20جٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس ػٍ ٝأ ٔٗ " :ال ٠ؿِ َٛكحوّس جٌشهض جًٌٞ
٠ى ْٛلى قٛوُ أِحَ ِكىّس أنٍ ٜػٓ ٍْٛن ٠ىِ ْٛكظٌٛجً أ٠ؼح ً ذّٛؾد جٌّٛجو ( )6أ )7(ٚأ )8(ٚأ)8(ٚ
( ٜأ) لى جضهًش
ِىٌٍجً أِحَ جٌّكىّس فّ١ح ٠طؼٍك ذٕفّ جٌٍٓٛن ئال ئيج وحٔص جإلؾٍجءجش ف ٟجٌّكىّس جألنٍ
ٌغٍع قّح٠س جٌشهض جٌّؼٕ ِٓ ٟجٌّٓإ١ٌٚس جٌؿٕحت١س ػٓ ؾٍجتُ ضىنً ف ٟجنطظحص جٌّكىّس أ( ٚخ) ٌُ ضؿٍ
ذظٌٛز ضطُٓ ذحالْطمالي أ ٚجٌُٕج٘س ٚفمح ً ألطٛي جٌّكحوّحش جٌّؼطٍف ذٙح ذّٛؾد جٌمحٔ ْٛجٌى ،ٌٟٚأ ٚؾٍش فٟ
ًٖ٘ جٌظٍٚف ،ػٍٔ ٝك ٛال ٠طٓك ِغ جٌٕ١س ئٌ ٝضمى ُ٠جٌشهض جٌّؼٌٍٕ ٟؼىجٌس " .
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ئال ف ٟجٌكحٌط ٓ١جًٌّوٌٛض 1.ٓ١أِح ئيج ِحٌِ جٌمؼحء جٌٛؽٕ ٟجنطظحطٗ فٟ
ٔظٍ لؼ١س ِؼٕ١س ِإوىجً ػٓ ٌغرطٗ ٚلىٌضٗ فِ ٟكحوّس جألشهحص جٌّطٓ١ّٙ
فٙ١ح ،فال ّ٠ىٓ أْ ٠ىٌ ْٛطٍد جإلٌؾحء أ ٞضأغ ٍ١ػٍ ٗ١قطٚ ٝئْ وحْ ِٓطٛف١ح ً
ٌؿّ١غ جٌشٍٚؽ جٌّكىوز ذّٛؾد جٌّحوز ( ِٓ )16جٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس
ٚ،ذمالف يٌه ضىٕ٘ ْٛحن ِهحٌفس طٍ٠كس ٌّ١ػحق ِٕظّس جألُِ جٌّطكىز جًٌٞ
ِٕغ جألنٍ١ز ِٓ جٌطىنً ف ٟجٌشإ ْٚجٌىجنٍ١س ٌٍىٚي ٚيٌه ذّٛؾد جٌفمٍز ()7
ِٓ جٌّحوز ( ِٕٗ )2ذمٌٙٛح  ّ١ٌ ":فً٘ ٟج جٌّ١ػحق ِح ّٛٓ٠ؽ ٌألُِ جٌّطكىز أْ
ضطىنً ف ٟجٌشإ ْٚجٌط ٟضى ِٓ ْٛطّ ُ١جٌٍٓطحْ جٌىجنٍ ٟي وٌٚس ِح ."...ذٕح ًء
ػٍِ ٝح ضمىَ ،فاْ جنطظحص ِؿٍّ جألِٓ ف ٟؽٍد جإلٌؾحء ٠فمى ِرىأ جٌطىحًِ
فحػٍ١طٗ ف ٟػىَ جٌّٓحـ ٌٍّضىر ٟأشى جٌؿٍجتُ نطٌٛز ذحإلفالش ِٓ جٌؼمحخ ،ئيج
ِح أنًٔح ذٕظٍ جالػطرحٌ أْ ػًّ جٌّكىّس ف ٟأغٍد جألقٛجي ٠ىِ ْٛاليجً أنٍ١جً
ٌٍىٚي ٚجٌؼكح٠ح فٔ ٟظٍضٚ ُٙئلحِس جٌؼىجٌسٚ ،يٌه ذّٛؾد ِرىأ ضىحًِ ٔظحِٙح
جألْحْ ، ٟف ٟق ٓ١لى ٠ى ْٛؽٍد جإلٌؾحء ػى ً٘ج جٌّالي جألن ِٓٚ ، ٍ١غُ ٌٓ
ضىٕ٘ ْٛحن ئؾٍجءجش ضؿحٖ جٌّط ٓ١ّٙذحٌضىحخ جٌؿٍجتُ جٌط ٟضهطض ذٕظٍ٘ح
جٌّكىّس ،نحطس ئيج ِح فشً جٌمؼحء جٌٛؽٕ ٟف ٟئؾٍجء جٌّكحوّس ٔط١ؿس ػىَ
لىٌضٗ أ ٚػىَ ٌغرطٗ ف ٟضكم١ك جٌؼىجٌس .
انًطهب انخانج:أحز طهب اإلرجاء عهً تعاوٌ انذول يع انًحكًت
فٍع جٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس جٌطُجَ جٌىٚي جألؽٍجف ف ٗ١ذحٌطؼحِ ْٚغ
جٌّكىّس ألغٍجع جٌطكم١ك ٚجٌّالقمس جٌمؼحت١س ٌٍؿٍجتُ جٌٛجلؼس فٔ ٟطحق
ٚال٠طٙح جٌمؼحت١سٚ ،يٌه ذّٛؾد جٌّحوز ( ِٕٗ )86ذمٌٙٛح  ":أْ ضطؼح ْٚجٌىٚي
جألؽٍجف ٚفمح ً ألقىحَ ً٘ج جٌٕظحَ جألْحْ ٟضؼحٔٚح ً ضحِح ً ِغ جٌّكىّس فّ١ح ضؿٍٗ٠
ف ٟئؽحٌ جنطظحص جٌّكىّس ِٓ ضكم١محش ف ٟجٌؿٍجتُ ٚجٌّمحػحز ػٍٙ١ح" ٚ،ضمَٛ
ضٍه جٌىٚي ذحإلؾٍجءجش جٌالَِس ذّٛؾد لٛجٕٔٙ١ح جٌىجنٍ١س ٌطكم١ك ؾّ١غ أشىحي
جٌطؼح ْٚجٌّٕظٛص ػٍٙ١ح ف ٟجٌرحخ جٌطحْغ ِٕٗ ،جألٍِ جًٌٓ٠ ٞططرغ ذحٌؼٌٍٚز
ل١حِٙح ذٍّجؾؼس لٛجٕٔٙ١ح جٌىجنٍ١س ٌطؼى ً٠جٌٕظٛص جٌط ٟضى ْٛػمرس أِحَ ضكم١ك
جٌطؼحِ ْٚغ جٌّكىّس ٚ 2.ذّٛؾد جالٌطُجَ ذحٌطؼح،ْٚضىٌٍّ ْٛكىّس ٍْطس ضمىُ٠
جٌطٍرحش جٌهحطس ذحٌطؼح ْٚئٌ ٝجٌىٚي جألؽٍجف 3.جٌط ٟضهٍُِِ ْٚس ذحٌّكحفظس
- 1و.ػحٌ ٞنٍِ ً١كّٛو ٚذحْْ ٛ٠ ً١ف ،جٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس ّٕ١٘،س جٌمحٔ ْٛأَ لحٔ ْٛجٌّٕ١ٙس  ،ؽ  ،1ذ١ص
جٌكىّس ،ذغىجو ،2003 ،ص. 98
 - 2ضٕض جٌّحوز ( ِٓ )88جٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس ػٍ ": ٝضىفً جٌىٚي جألؽٍجف ئضحقس جإلؾٍجءجش جٌالَِس
ذّٛؾد لٛجٕٔٙ١ح جٌٛؽٕ١س ٌطكم١ك ؾّ١غ أشىحي جٌطؼح ْٚجٌّٕظٛص ػٍٙ١ح فً٘ ٟج جٌرحخ " .
 - 3جٌفمٍز (/1أ) ِٓ جٌّحوز ( ِٓ )87جٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس .
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ػٍ٠ٍْ ٝطٙح ٠ٍْٚس جٌّٓطٕىجش جٌّإ٠ىز ٌٙح،ئال ذمىٌ ِح ٠ى ْٛوشفٙح ػٍ٠ٌٚح ً
ٌطٕفً٘١ح 1.وّح ٌٍّكىّس ذّٛؾد جٌفمٍز ( ِٓ )5جٌّحوز (ٔ ِٓ )87ظحِٙح جألْحْٟ
أْ ضىػ ٛوٌٚس غ ٍ١ؽٍف فٌ ٗ١طمى ُ٠جٌّٓحػىزٚ،يٌه ذّٛؾد ضٍض١د نحص أٚ
جضفحق ضؼمىٖ جٌّكىّس ِؼٙح ذًٙج جٌشأٌْ .ىٓ جٌطٓحؤي جًٌّ٠ ٞىٓ أْ ٠ػحٌ ٕ٘ح ِح
جألغٍ جٌّطٍضد ػٍ ٝجٌطُجَ ضٍه جٌىٚي ذحٌطؼحِ ْٚغ جٌّكىّس ػٕى ِّحٌْس ِؿٍّ
جألِٓ النطظحطٗ ف ٟؽٍد جإلٌؾحء؟ ْٕ .كحٚي جإلؾحذس ػًٍ٘ ٝج جٌطٓحؤي ِٓ
نالي ضمًٓ٘ ُ١ج جٌّطٍد ئٌ ٝفٍػ ،ٓ١جألٚي ٠هظض ٌر١حْ أٚؾٗ ضؼح ْٚجٌىٚي
ِغ جٌّف وّسٚ ،جٌػحْٕٔ ٟطٕحٚي ف ٗ١أغٍ ؽٍد جإلٌؾحء ػٍ ٝجٌطُجَ جٌىٚي ذحٌطؼحْٚ
ِغ جٌّكىّس.
انفزع األول:أوجه تعاوٌ انذول يع انًحكًت انجُائيت انذونيت
٠طر ِٓ ٓ١جٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس أْ ٕ٘حن طٌٛجً ػى٠ىز ٌطؼح ْٚجٌىٚي
ِؼٙحِٕٙ ،ح ِح ال ٠طأغٍ ذطٍد جإلٌؾحء ،وحٌطؼح ْٚجإلوجٌ ٞذ ٓ١جٌىٚي ٚجٌّكىّس
ف ٟجنط١حٌ جٌمؼحزً٘ٚ ،ج جٌٕٛع ال ِؿحي ٌركػٗ و ٗٔٛنحٌؾح ً ػٓ ئؽحٌ ِٛػٛػٕح
ٚ ،وًٌه ضؼح ْٚجٌىٚي ِغ جٌّكىّس ف ٟضٕف ً١جألقىحَ جٌظحوٌز ػٕٙح ،ق١ع ال
ّ٠ىٓ ٌّؿٍّ جألِٓ أْ ٠طٍد جإلٌؾحء ِٓ جٌّكىّس ذؼى ئطىجٌ٘ح ٌٍكىُ،
ٚذحٌطحٌ ٟال ّ٠ىٓ أْ ٠ى ٌٗ ْٛأغٍ ػً  ٜجٌطُجَ جٌىٚي ذحٌطؼح ْٚف ٟضٕفً٘١ح .أِح
ط ٌٛجٌطؼح ْٚجألنٍ ٜجٌطّ٠ ٟىٓ أْ ضطأغٍ ذطٍد جإلٌؾحء ،فأٙح ضشًّ جٌطؼحْٚ
ف ٟجٌمرغ ػٍ ٝجألشهحص ٚضمى ُّٙ٠ئٌ ٝجٌّكىّسٚ ،ضٕف ً١جٌمرغ جالقط١حؽ،ٟ
ٚجْطؿٛجخ جٌّطٚ ٓ١ّٙقّح٠س جٌؼكح٠ح ٚجٌشٛٙو.
أوالً  /انتعاوٌ في تقذيى األشخاص إنً انًحكًت :
٠ؿٌٍّ َٛكىّس أْ ضمىَ ؽٍرح ً ئٌ ٝأ ٞوٌٚس ؽٍف فٔ ٟظحِٙح جألْحْٟ
ضطٍد ف ٗ١ضؼح ْٚضٍه جٌىٌٚس ٌٍمرغ ػٍ ٝأ ٞشهض ِط ُٙذؿٍّ٠س ضىنً فٟ
جنطظحطٙح ئيج وحْ ِٛؾٛوجً ػٍ ٝئلٍّٙ١ح ٚضمىٌٙ ّٗ٠حٚ ،ػٍ ٝضٍه جٌىٌٚس أْ
ضّطػً ًٌٌهٚ 2.ف ٟقحي ٌفغ جٌشهض جٌّطٍٛخ ضمى ّٗ٠ؽؼٕح ً أ ِحَ ِكىّس ٚؽٕ١س
ِ،رٕ١ح ً ف ٗ١ذأْ ٕ٘حن قىّح ً ْحذمح ً ػٍ ٗ١ف ٟيجش جٌمؼ١س جٌّطٍٛخ ضمىّٗ٠
ذٓررٙح،ػٍ ٝأْحِ ِرىأ ػىَ ؾٛجَ جٌّكحوّس ػٓ يجش جٌؿٍَ ٍِض ،ٓ١ضطشحٌٚ
جٌىٌٚس جٌّٛؾٗ ئٌٙ١ح جٌطٍد ِغ جٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس ٌر١حْ ِح ئيج وحْ ٕ٘حن
لٍجٌ ٠طؼٍك ذمرٛي جٌىػ ٜٛذّٛؾد جٌّحوز (ٔ ِٓ )17ظحِٙح جألْحْ، ٟفايج لرٍص
 - 1جٌفمٍز ( ِٓ )3جٌّحوز ( ِٓ )87جٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس .
 - 2جٌفمٍز ( ِٓ )1جٌّحوز ( ِٓ )89جٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس .
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جٌّكىّس جٌىػ ٜٛضم َٛضٍه جٌىٌٚس ذطٕف ً١جٌطٍد ،أِح ئيج وحْ جٌمٍجٌ غِ ٍ١كَٓٛ
٠ؿٌٙ َٛح ضأؾ ً١ضٕف ًٖ١قط ٝضطهً جٌّكىّس لٍجٌجً ذشأْ يٌه ٚ 1.ئيج وحٔص ٕ٘حن
ئؾٍجءجش ؾحٌ٠س ف ٟجٌىٚي جٌّٛؾٗ ئٌٙ١ح جٌطٍد ػى جٌشهض جٌّطٍٛخ ضمىّٗ٠
أ ٚوحْ ٠مؼ ٟقىّح ً فٙ١ح ػٓ ؾٍّ٠س غ ٍ١جٌط ٟضطٍد جٌّكىّس ضمى ّٗ٠ذٓررٙح،
2
وحْ ػٍٙ١ح أْ ضطشحِ ٌٚغ جٌّكىّس ذؼى جضهحي لٍجٌ٘ح ذحٌّٛجفمس ػٍ ٝجٌطٍد .
ٚضأيْ جٌىٌٚس جٌطٍف ٚفمح ً ٌمٛجٕٔٙ١ح جٌىجنٍ١س ذٕمً أ ٞشهض ػرٍ ئلٍّٙ١ح ٍ٠جو
َ جألنٍ١ز ؽٍرح ً ذًٌه
ضمى ِٓ ّٗ٠وٌٚس أنٍ ٜئٌ ٝجٌّكىّس ِٓ ،نالي ضمىٞ
ِٚطؼّٕح ً ذ١حٔح ً ذأٚطحف جٌشهض جٌٍّجو ٔمٍٗ ِٛٚؾُ ذٛلحتغ جٌىػٚ ٜٛضى١١فٙح
جٌمحٔٚ ٟٔٛأٍِ جٌمرغ ٚجٌطمىِ ،ُ٠غ ذمحء جٌشهض جٌّٕمٛي ضكص جٌطكفع نالي
ِىز جٌؼر، ٌٛأِح ئيج وحْ ٔمٍٗ ْ١طُ ؾٛجً ٠ ٌُٚىٓ ِٓ جٌّمٌٍ جٌٙرٛؽ ف ٟئلٍ ُ١وٌٚس
جٌؼر ٌٛفال  ٍَُ٠جٌف طٛي ػٍ ٝئئٙح ٚ،ف ٟقحٌس قىٚظ جٌٙرٛؽ ؾحَ ٌٙح أْ
ضطٍد ِٓ جٌّكىّس ضمى ُ٠ؽٍد جٌؼرٚ ،ٌٛضم َٛذحقطؿحَ جٌشهض ئٌ ٝقٓ١
3
ٚطٛي جٌطٍد ػٍ ٝأْ ال ضُ٠ى فطٍز جالقطؿحَ ػٍْ )96( ٝحػس .
حاَيا ً  /انتعاوٌ في تُفيذ انقبض االحتياطي :
٠ؿٌٍّ َٛكىّس ف ٟجٌكحالش جٌؼحؾٍس أْ ضطٍد ِٓ وٚيز ِح ئٌمحء جٌمرغ جقط١حؽ١ح ً
ػٍ ٝجٌشهض جٌّطٍٛخ ٌ٠ػّح ٠طُ ئذالؽ ؽٍد جٌطمىٚ ُ٠جٌّٓطٕىجش جٌّإ٠ىز
4
ٌٍطٍد.
٠ٚطؼّٓ جٌطٍد ِؼٍِٛحش ضظف جٌشهض جٌّطٍٛخ ذحٌمىٌ جٌىحفٌ ٟطكى٠ى
٘٠ٛطٗ ،وّح ٠طؼّٓ ِؼٍِٛحش ذشأْ جٌّىحْ جًٌ٠ ٞكطًّ ٚؾٛوٖ فٚ، ٗ١ذ١حْ
ِٛؾُ ذحٌؿٍجتُ جٌط٠ ٟطٍد ِٓ أؾٍٗ ج جٌمرغ ػٍٚ ، ٗ١ذحٌٛلحتغ جٌّىػ ٝأٔٙح
ضشىً ضٍه جٌؿٍجتُ.
انفزع انخاَي :أحز طهب اإلرجاء عهً انتزاو انذول بانتعاوٌ يع انًحكًت
ئْ جٌىٚي جألؽٍجف ف ٟجٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس ضىٍُِِ ْٛس ذحٌطؼحْٚ
ِؼٙح ف ٟجألِ ٌٛجٌط ٟضُ يوٍ٘ح ِٓ أٚؾٗ جٌطؼحٚ ْٚال ّ٠ىٕٙح جٌطٕظً ػٓ يٌه
جالٌطُجَ وّح ؾحء ف ٟجٌفمٍز ( ِٓ )4جٌّحوز ( " ِٕٗ )93ال ٠ؿٌٍ َٛىٌٚس جٌطٍف

 - 1جٌفمٍز( ِٓ )2جٌّحوز ( ِٓ )89جٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس .
 - 2جٌفمٍز ( ِٓ )4جٌّحوز ( ِٓ )89جٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس .
 - 3جٌفمٍز ( ِٓ )3جٌّحوز ( ِٓ )89جٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس .
 - 4جٌفمٍز ( ِٓ )1جٌّحوز ( ِٓ )92جٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس .
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أْ ضٍفغ ؽٍد ِٓحػىز وٍ١ح ً أ ٚؾُت١ح ً  ِٓٚ 1."...جٌؿى ٍ٠ذحًٌوٍ ،أْ جٌٕظحَ
جألْحٌٍّْ ٟكىّس ّْف ٌٍىٚي جألؽٍجف ف ٗ١ػىَ ضٕف ً١جٌطُجَ جٌطؼحٚ ْٚيٌه فٟ
غالظ قحالش ٘:ٝ
-1ئيج وحْ ضمى ُ٠جٌٛغحتك أ ٚوشف جألوٌس ٠ؼٍ ذحألِٓ جٌٛؽٌٍٕ ٟىٌٚس جٌّطٍٛخ
ِٕٙح جٌطؼح.ْٚ
-2ف ٟقحٌس ٚؾٛو جٌطُجَ و ٌٟٚذّٕف جٌكظحٔس ّٕ٠ٚغ ضٍٓ ُ١جٌّط ٓ١ّٙأ ٚجضهحي أٞ
ئؾٍجء ذكم.ُٙ
-3ئيج وحٔص جٌٛغحتك أ ٚجٌّؼٍِٛحش جٌّطٍٛخ ضمىّٙ٠ح ِطٍمحز ِٓ وٌٚس أنٍٜ
ٌٓ١ص ؽٍفح ً ف ٟجٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس غٍِ ٍ١ش ذطس ذحضفحق ضؼحِ ْٚؼٙح،
2
ٌٚفؼص جألنٍ١ز جٌىشف ػٕٙح .
٠ٚطٛؾد ػٍ ٝجٌىٌٚس جٌطٍف جٌٍجفؼس جٌطؼح ْٚذّٛؾد جٌكحالش
جًٌّوٌٛز أْ ضهطٍ جٌّىػ ٟجٌؼحَ ٌٍّكىّس ذأْرحخ يٌهٚ.ف ْٜٛ ٟجٌكحالش
جًٌّوٌٛز آٔفح ً ،فاْ ٌُ ضّطػً جٌىٌٚس جٌطٍف ٌطٍرحش جٌطؼح٠ ْٚؿٌٍّ َٛكىّس أْ
ضك ً١جٌّٓأٌس ئٌ ٝؾّؼ١س جٌىٚي جألؽٍجف أ ٚئٌِ ٝؿٍّ جألِٓ ئيج وحْ جألنٍ١
لى أقحٌٙح ئٌ ٝجٌّكىّس ٚ.ف ٟقحي وحٔص جٌىٌٚس جٌّطٍٛخ ِٕٙح جٌطؼحٓ١ٌ ْٚص
ؽٍفح ً ف ٟجٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس  ٌُٚضؼمى أ ٞجضفحق ضؼحِ ْٚؼٙح ،ف١ىٌ ْٛطٍه
جٌىٌٚس جٌه١حٌ ذ ٓ١ئذىجء جٌطؼح ِٓ ْٚػىِٗ جْطٕحوجً ئٌ ٝجٌمح ػىز جٌط ٟضمؼ ٟذأْ
جالضفحلحش ال ضٍَُ ئال أؽٍجفٙح ،أِح ئيج ػمىش جضفحق ضؼحٚ ْٚجِطٕؼص ػٓ ضٕفًٖ١
ف١ؿٌٍّ َٛكىّس أْ ضهطٍ ذًٌه ؾّؼ١س جٌىٚي جألؽٍجف أِ ٚؿٍّ جألِٓ ئيج وحْ
جألن ٍ١لى أقحٌٙح ئٌ ٝجٌّكىّس ٚ.ػٍ ٝأ٠س قحي ،فاْ جٌطُجَ جٌىٚي ذحٌطؼحِ ْٚغ
جٌّكىّس ْٛ،جء وحٔص ؽٍفح ً ف ٟجٌٕظحَ جألْحٌْٙ ٟح أَ ٌُ ضىٓ ٚوحٔص ٍُِِس
ذّٛؾد جضفحق ِؼٙح ،لى ٛ٠جؾٗ ذؼمرس ضطّػً ذظى ٌٚلٍجٌ ِٓ ِؿٍّ جألِٓ
٠طٍد ف ِٓ ٗ١جٌّكىّس ػىَ جٌرىء أ ٚجٌّؼ ٟف ٟئؾٍجءجضٙح جْطٕحوجً ٌٍّحوز ()16
ِٓ ٔظحِٙح جألْحْ، ٟفؼٕىتً ضى ْٛضٍه جٌىٚي ٍُِِس ذؼىَ جضهحي أ ٞئؾٍجء
٠فٍػٗ جالٌطُجَ ذحٌطؼح٠ٚ ْٚطٕحفِ ٝغ جٌطُجِٙح جٌّٕظٛص ػٍ ٗ١ف١ِ ٟػحق جألُِ
جٌّطكىز .ئي ضؼٙىش ذّٛؾد جٌّحوز ( ِٓ )25جٌّ١ػحق ذمرٛي لٍجٌجش ِؿٍّ

 1جٌفمٍز ( ِٓ )4جٌّحوز ( ِٓ )92جٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس .
 - 2جٌّحوز (  ِٓ )93جٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس .
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جألِٓ ٚضٕفً٘١ح ٚ،ف ٟقحٌس ضؼحٌع ضٍه جالٌطُجِحش ِغ أ ٞجٌطُجَ و ٌٟٚآنٍ
1
فطى ْٛجأل٠ٌٛٚس ٌالٌطُجِحش جٌّطٍضرس ذّٛؾد جٌّ١ػحق .
ٚذهالف يٌه لى ٠ؼطرٍ جٌّؿٍّ ل١حَ جٌىٚي جٌّؼٕ١س ذحضهحي جؾٍجءجش
ضطؼحٌع ِغ لٍجٌٖ جٌهحص ذطٍد جإلٌؾحء ،ػٍ ٝفٍع ضكممٙح ،أٍِجً ٙ٠ىو
جٌٍُٓ ٚجألِٓ جٌىٚ ٓ١١ٌٚذحٌطحٌ٠ ٟطهً جٌطىجذ ٍ١جٌّٕظٛص ػٍٙ١ح ف ٟجٌفظً
جٌٓحذغ ِٓ ِ١ػحق جألُِ جٌّطكىز.
ٔٓطهٍض ِّح ضمىَ أْ ٌإلٌؾحء أغٍجً ٚجػكح ً فٚ ٟلف ضؼح ْٚجٌىٚي ِغ
جٌّكىّس  ،ق١ع ضطكٌٍ جٌىٚي ِٓ جٌطُجِحضٙح ذحٌطؼحِ ْٚؼٙح ٚضىٍُِِ ْٛس ذطٕفً١
لٍجٌ جٌّؿٍّ ذطٍد جإلٌؾحءِّ ،ح ٠إو ٞئٌ ٝػٍلٍس ػٍّٙح  ،ألْ أوجتٙح ٠طٛلف
ذظٌٛز فؼحٌس ػٍ ٝضؼح ْٚجٌىٚي ِؼٙح .
انخاتًت:
ِٓ نالي ِٛػٛع جٌركع ٠طؼف ٌٕح أْ ًٌٙج جالنطظحص آغحٌ نطٍ١ز
نحطس ِغ ئِىحٔ١س جٌّؿٍّ ذّّحٌْطٗ ف ٟؾّ١غ جٌكحالش جٌّكحٌس ئٌ ٝجٌّىػٟ
جٌؼحَ ٌٍّكىّس ِٓ لرً وٌٚس ؽٍف فٔ ٟظحِٙح جألْحْ ٟأ ِٓ ٚلرً جٌّؿٍّ
ٔفٓٗ أ ٚػٕى ِرحشٍز جٌّىػ ٟجٌؼحَ ذحٌطكم١ك ِٓ ضٍمحء ٔفٓٗ ،وّح ّ٠ىٓ ٌٍّؿٍّ
أْ ٠طٍد ِٓ جٌّكىّس ػىَ جٌرىء أ ٚجٌّؼ ٟف ٟجؾٍجءجضٙح نالي أٍِ ٞقٍس
٠شحء فٙ١ح ئٌِ ٝح لرً ئطىجٌ جٌكىُ ،جألٍِ جًٌ٠ُ٠ ٞى قطّح ً ِٓ نطٌٛز آغحٌ يٌه
جالنطظحصٚ ،لى ضٛطٍٕح ئٌ ٝجٌٕطحتؽ ج٢ض١س :
 -1ئْ جنطظحص ِؿٍّ جألِٓ ف ٟؽٍد جإلٌؾحء ُ٠فمى ِرىأ جٌطىحًِ فحػٍ١طٗ فٟ
ػىَ جٌّٓحـ ٌٍّضىر ٟجٌؿٍجتُ جٌط ٟضهطض ذٕظٍ٘ح جي ِكىّس ذحإلفالش ِٓ
جٌؼمحخ ،نحطسً ػٕى فشً جٌمؼحء جٌٛؽٕ ٟف ٟئؾٍجء جٌّكحوّس ٔط١ؿس ػىَ لىٌضٗ
أ ٚػىَ ٌغرطٗ ذًٌه.
 -2ػٕى طى ٌٚلٍجٌ ِٓ جٌّؿٍّ ٠طٍد ف ِٓ ٗ١جٌّكىّس ػىَ جٌرىء أ ٚجٌّؼٟ
ف ٟئؾٍجءجضٙح فاْ جٌىٚي جٌّؼٕ١س ذحٌطؼحِ ْٚغ جٌّكىّس ضىٍُِِ ْٛس ذطٕف ً١لٍجٌ
ؽٍد جإلٌؼ جءٚ ،ذحٌطحٌ ٟضطكٌٍ ِٓ جٌطُجِحضٙح ذحٌطؼحِ ْٚغ جٌّكىّس ِّح ٠إوٞ
ئٌ ٝػٍلٍس ػٍّٙح ؛ألْ أوجء٘ح ٠طٛلف ذظٌٛز فؼحٌس ػٍ ٝضؼح ْٚجٌىٚي ِؼٙح .

ْٛ٠ - 1ف قٓٓ ْٛ٠ف ،جٌّكىّس جٌى١ٌٚس  ،ؽ  ،1جٌٍّوُ جٌمٌ ِٟٛإلطىجٌجش جٌمحٔ١ٔٛس ،جٌمحٍ٘ز  ،2015 ،ص
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و

 -3لى ٠ؼطرٍ جٌّؿٍّ ل١حَ جٌىٚي جٌّؼٕ١س ذحضهحي ئؾٍجءجش ضطؼحٌع ِغ لٍجٌٖ
جٌهحص ذطٍد جإلٌؾحء ،ػٍ ٝفٍع ضكممٙح ،أٍِجً ٙ٠ىو جٌٍُٓ ٚجأل ِٓ جٌى،ٓ١١ٌٚ
ٚذحٌطحٌٌٍّ ٟؿٍّ أْ ٠طهً جٌطىجذ ٍ١جٌّٕظٛص ػٍٙ١ح ف ٟجٌفظً جٌٓحذغ ِٓ
ِ١ػحق جألُِ جٌّطكىز وحٌطىجذ ٍ١جٌّإلطس أ ٚجألػّحي غ ٍ١جٌؼٓىٍ٠س أ ٚقطٝ
جٌؼٓىٍ٠س ِٕٙح ئيج ضطٍد جألٍِ يٌه .
 -4ئْ طى ٌٚلٍجٌ ِٓ ِؿٍّ جألِٓ ذطٍد جإلٌؾحء ِٓ شأٔٗ أْ ٠إو ٞئٌٝ
ضأن ٍ١جٌُ ضٌّ ُٙىز ( )12شٍٙجً لحذٍس ٌٍطؿى٠ى ،نحطسً ٚأْ جٌّؿٍّ ٍّ٠ه جٌكٍ٠س
جٌطحِس ف ٟضمىِ ٍ٠ح ٙ٠ىو جٌٍُٓ ٚجألِٓ جٌىِّ ، ٓ١١ٌٚح ٠ؿؼً ِظ ٍ١جٌّط– ُٙ
ٚجًٌ ٞلى ٠ى ْٛذٍ٠ثح ًِ -ؼٍمح ً ٌّىز ؽٍ٠ٛس ٚ،لى ٠ىِ ْٛمرٛػح ً ػٍ ، ٗ١و ْٚأْ
٠ر ٓ١جٌٕظحَ جألْحِْ ٟظ ٍٖ١نالي فطٍز جإلٌؾحء  ،جأل ٍِ جًٌ٠ ٞؼطرٍ نٍلح ً
ٚجػكح ً ٌكمٛق جالٔٓحْ.
انًزاجع:
أوال  /انىحائق:
 -1جٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس ٌِٚ ،ح1998. ،
 -2جضفحل١س فٕ١١ح ٌمحٔ ْٛجٌّؼح٘ىجش  ،فٕ١١ح 1969. ،
١ِ -3ػحق جألُِ جٌّطكىزٌٛ٠ٛ١ٔ ،ن .1945 ،
حاَيا ً  /كتب ويقاالث ورسائم عهًيت:
 -1جذٓ َ ٔظ ٌٛؾّحي جٌى ٓ٠أذ ٛجٌفؼً ٌٓ ،حْ جٌؼٍخ ،جٌّؿٍى جألٚي ،وجٌ جٌىطد جٌؼٍّ١س  ،ذٍٚ١ش2005. ،
 -2جٌش١م أذ ٛجٌفؼً ذٓ جٌكٓٓ جٌطرٍِْ ،ٟؿّغ جٌر١حْ ف ٟضفٓ ٍ١جٌمٍآْ ،جٌؿُء جٌػحٌع  ،ؽ
جألػٌٍٍّّ ٟطرٛػحشٌ ،رٕحْ1995. ،

ِ ،1إْٓس

 -3أقّى جٌكّ١ى ، ٞجٌمحٔ ْٛجٌى ٌٟٚجإلٔٓحٔٚ ٟجٌُ قىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس ،جٌمحٔ ْٛجٌى ٌٟٚجإلٔٓحٔ ،ٟآفحق
ٚضكى٠حش ،ضمى ُ٠و.أْؼى و٠حخ ٚآنٍ ،ْٚجٌؿُء جألٚي ،ؽ ِٕ ، 1شٌٛجش جٌكٍر ٟجٌكمٛل١س ،ذٍٚ١ش2005. ،
 -4أقّى ػرى جٌظحٍ٘ ،وِ ٌٚؿٍّ جألِٓ ف ٟجٌٕظحَ جٌؿٕحت ٟجٌى،ٌٟٚؽ  ،1وجٌ جٌٕٙؼس جٌؼٍذ١س ،جٌمحٍ٘ز.2001 ،
-5جٌطحٍ٘ ِهصجٌ ػٍ ،ٟجٌمحٔ ْٛجٌؿٕحت ٟجٌى ،ٌٟٚجٌؿُجءجش جٌى١ٌٚس ،ؽ  ،1وجٌ جٌىطحخ جٌؿى٠ى جٌّطكىز ،ذٍٚ١ش ،
2000.
 -6أِ ٍ١فٍؼ ْٛ٠ف ،جٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس ٚجٌطحذغ جٌمحٌٔٙ ٟٔٛح ٔٚشٛء ػٕحطٍ فٛق جٌٛؽٕ١س ف ٟجٌمؼحء
جٌؿٕحت ٟجٌىِٕ ،ٌٟٚشأز جٌّؼحٌف ،جإلْىٕىٌ٠س2008. ،
 -7ذٍجء ًٌِٕ نِحي ػرى جٌٍط١ف ،ػاللحش جٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس  ،ذكع ِمىَ ئٌِ ٝإضٍّ جٌطّٕ١س جٌرشٍ٠س
ٚجألِٓ ف ٟػحٌُ ِطغ ٍ١جٌّؼمٛو ف ٟؾحِؼس جٌطفٍ١س جٌطمٕ١س ،جألٌوْ .
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يجهت (انبحىث انعهًيت) انعذد انخايس انُصف األول ،يٍ انسُت انخانخت 2018و
( وٌجْس ضكٍ١ٍ١س
-8و.غمً ْؼى جٌؼؿِّ ،ٟؿٍّ جألِٓ ٚػاللطٗ ذحٌٕظحَ جألْحٌٍّْ ٟكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس
ٌمٍجٌجش ِؿٍّ جألِٓ ِ ،)1497ٚ 1487 ٚ1422ؿٍس جٌكمٛق ،جٌٕٓس ،79 ،جٌؼىو جألٚي2005. ،
ٌٔ -9ح أقّى جٌكؿحَ ،ٞجٌمحٔ ْٛجٌى ٌٟٚجإلٔٓحٔٚ ٟو ٌٖٚف ٟقّح٠س ػكح٠ح جٌُٕجػحش جٌٍّٓكس،ؽ ،1وجٌ جًٌّٕٙ
جٌٍرٕحٔ،ٟذٍٚ١ش2009. ،
ْ -10حِ ٟػرى جٌكٍْ ُ١ؼ١ى ،جٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس ،جالنطظحطحش ٚجٌُ
جٌؼٍذ١س ،جٌمحٍ٘ز . 2008،

ذحوب جٌؼحِس ،ؽ  ،1وجٌ جٌٕٙؼس

ْٛ٠ ٍْٜٛ -11ف جألو١حذ ،ٟئؾٍجءجش جٌمرغ ٚجٌطمىٌٍّ ُ٠كىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس  ،ؽ ، 1وجٌ جٌٕٙؼس جٌؼٍذ١س،
جٌمحٍ٘ز2011. ،
 -13ػحٌ ٞنٍِ ً١كّٛو ٚذحْْٛ٠ ً١ف ،جٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚسّٕ١٘ ،س جٌمحٔ ْٛأَ لحٔ ْٛجٌّٕ١ٙس ،ؽ، 1ذ١ص
جٌكىّس  ،ذغىجو 2003. ،
-14ؽحٌق ػرى جٌؼُ ُ٠قّى ،ٞجٌّٓإ١ٌٚس جٌى١ٌٚس جٌؿٕحت١س ٚجٌّىٔ١س ػٓ ؾٍجتُ جإلٌ٘حخ جٌى ،ٌٟٚوجٌ جٌىطد
جٌمحٔ١ٔٛسِ ،ظٍ 2008.،
 -15ػرى جٌكّ١ى ِكّى ػرى جٌكّ١ى ،جٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس ،ؽ  ،1وجٌ جٌٕٙؼس جٌؼٍذ١س ،جٌمحٍ٘ز . 2010،
 -16ػٍ ٟػحوي وحشف ٚ،لف جإلؾٍجءجش جٌمحٔ١ٔٛس ،وٌجْس ِمحٌٔس ٌْ،حٌس ِحؾٓط ،ٍ١وٍ١س جٌمحٔ ،ْٛؾحِؼس
جٌمحٍ٘ز 1999. ،
 -17فحٌٚق ِكّى طحوق ،جٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس ٔشأضٙح ٚؽر١ؼطٙح ٔٚظحِٙح
ذٍٚ١ش. 2012 ،

جألْحْ،ٟؽ ،1وجٌ جٌهٍٛو،

ِ -18كّى ػحٌُ جٌٍجؾك ،ٟقٛي ٔظٍ٠س قك جالػطٍجع فِ ٟؿٍّ جألِٓ جٌى ،ٌٟٚؽ  ،1جٌىجٌ جٌؿّح٘٠ٍ١س ٌٍٕشٍ
ٚجٌط٠َٛغ ٚجإلػالْ١ٌ ،ر١ح1989. ،
ِ -19كّى قٕٓ ٟػٍ ٟشؼرحْ ،جٌمؼحء جٌى ٌٟٚجٌؿٕحت ،ٟوجٌ جٌٕٙؼس جٌؼٍذ١س ،جٌمحٍ٘ز2010. ،
ِ -20كّٛو شٍ٠ف ذٓ ،ٟٔٛ١جٌّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚسِ ،ىنً ٌىٌجْس أقىحَ ٚآٌ١حش جإلٔفحي جٌٛؽٌٍٕٕ ٟظح
جألْحْ ،ٟؽ ،1وجٌ جٌشٍٚق ،ػّحْ 2004.،
ْٛ٠ -21ف قٓٓ ْٛ٠ف ،جٌّكىّس جٌى١ٌٚس ،ؽ ،1جٌٍّوُ جٌمٌ ِٟٛإلطىجٌجش جٌمحٔ١ٔٛس ،جٌمحٍ٘ز.2015 ،
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