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سائل اإلعاقة والمعوقین في الجزائرم
- مقاربة تحلیلیة- 

*سات العمري

ملخص ال

يطرح نفسه بإلحاح، ما انفكيكـتسي موضوع رعاية وإدماج المعاقين اهتماما خاصا في أالوساط العلمية وأالكاديمية؛ حيث 
؛المساعداتيمنحىآالنية والمناسباتية ذات الناولةوفي حدود الم،نظري تجريديفبعد ٔان اقتصر تناوله لسنوات عدةضمن إطار 

مستقل عن سياق حركة المجتمع، و موضوع الخ، كٔانما ه...على جهود وزارات وهيائت تطوعيةتقتصر اوفي إطار برامج وسياسات 
ذلك ٔان الرعاية المطلوبة ،المساعداتية والمناسباتيةيفرض تناوله بعيدا عن المقاربة -ٔاكـثر من ٔاي وقت مضى-اليومفرضا علينا ٔاصبح 

.الولوج إلى فضاء العطاء المنتجمما يسمح لهذه الشريحة بالخالق في التنمية؛ همواندماجهمهي التي تساعد على تكيفللمعاقين 
طاء، وصوال إلى تنمية عوتٔاهيال وإدماجا ومشاركة ينوجدإلى ما يجب ٔان -وقاية وعالجا-موجودهذا التصور ينطلق مما هو 

.مجتمعية فعالة تٔاخذ بعين االعتبار إلزامية استثمار العنصر البشري وفق ٔاسس علمية واقعية ووظيفية

.الرعاية االجتماعية، المعاقين، اإلعاقة، اإلدماج، التٔاهيل، التنمية:الكلمات المفتاحية

Résumé

Aujourd’hui, dans les milieux académiques et scientifiques, le thème lié à l’handicap occupe une place
spéciale. Après avoir été traité durant des années dans un cadre théorique rigide et occasionnelle se résumant
dans les aides humanitaires et dans un cadre de programmes, politiques de certains ministères et volontariats.
Actuellement, il s’impose par sa nécessité. Le traitement de cette problématique exige, plus qu’avant, un
éloignement du circuit des aides, car la vraie prise en charge est celle qui contribue à l’adaptation, Le
développement, et l’intégration de cette couche dans un espace productif. Ce programme commence par le fait
de prendre soin de cette catégorie de personnes  par le biais de la rééducation, l’intégration, la contribution et la
production, en arrivant à un développement social efficace qui prend en considération l’obligation d’investir le
capital humain sur des fondements scientifiques, réelles et professionnelles.

Mots clés : la prise en charge sociale, les handicapés, handicap, l'intégration, la rééducation, le développement.

Summary

The subject of disabled's care and integration has an important place in the academic and scientific
communities. In the past it was just discussed from a theoretical side and during occasions organized for help
and by programs and politics based on public charities. Today, the appropriate care of those people integrates
and adapts them in the development where they can produce and show their abilities.This perception stems from
what really exists, cautiously and carefully speaking, to what should be for rehabilitation, integration,
contribution and production. The objective is to reach an effective social development that takes into account the
mandatory investment of the human element  on a scientific, realistic and professional base.

Keywords: social care, the disabled, disability, integration, rehabilitation, development.
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تمهيد

العــــالم تعاظمــــا ملحوظــــا فــــي نســــب المعــــاقين، يشــــهد
ت التكنولوجيـــة، الصــــراعات تجديـــداال: لعديـــد أالســـباب ٔاهمهـــا

الداخلية والعرقية، حوادث المرور ومـا ينجـر عـن كـل ذلـك مـن 
نتـــائج ســـلبية متفاوتـــة الخطـــورة علـــى العنصـــر البشـــري بالدرجـــة 

.أالولى
-علــى أالقــل-وإذا كانـت الــدول المتقدمــة قـد اســتطاعت

تحكم فــــــي تــــــداعيات المشــــــكلة ولــــــو بمنظــــــار مــــــادي، فــــــإن الــــــ
المجتمعــــــات الناميــــــة بصــــــفة عامــــــة والعربيــــــة بصــــــفة خاصــــــة، 
والجزائــر علــى وجــه الخصــوص ال تــزال جهودهــا فــي هــذا الشــٔان 
مبعثــرة ومشــتتة تكــاد تنحصــر فــي تبنــي سياســات هشــة تقتصــر 
علــــى بعــــض المؤسســــات الخاصــــة، وبعضــــها آالخــــر عبــــارة عــــن 

ر رسمية ومساعدات مناسباتية ٓانية سرعان ما جهود تطوعية غي
.تخبو

ــــوحي ــــل يؤكــــد-هــــذا الواقــــع ي ــــة المعتمــــدة ال -ب ٔان الرؤي
زالــت بعيــدة عــن مســتلزمات التخطــيط االســتراتيجي ومتطلبــات 
التنظــــيم وخصوصــــية الســــياق المجتمعــــي لهــــذه البلــــدان، ممــــا 
ســينعكس ســلبا بالدرجــة أالولــى علــى المســار التنمــوي؛ الســيما 

نا ٔان نسبة هـذه الشـريحة لمالمشكلة تزداد خطورة إذا ما عؤان 
مــن إجمــالي عــدد ســكان العــالم % 20المجتمعيــة تفــوق حاليــا 

قــــارب يالثالــــث، والجزائــــر واحــــدة مــــن ٔابــــرز هــــذه البلــــدان التــــي 
، على اختالف نوعيـة ؤاسـباب 1قاماليين مع03المعاقين فيها
, 52منهممن مجموع السـكان،%10ٔاي بنسبة هذه اإلعاقات

75مليـون فـي سـن الطفولـة والشـباب، ٔاي مـا يعـادل نسـبة2%

2.من مجموع المعاقين بالجزائر%

-مثلمـــا بينـــاه ٓانفـــا-مـــن هـــذا المنطلـــق يـــٔاتي هـــذا المقـــال
كمحاولــــة لتشـــــخيص واقـــــع رعايـــــة وإدمـــــاج هـــــذه الشـــــريحة فـــــي 

تتٔاســـــس علـــــى الـــــوعي تنمويـــــة، -الجزائـــــر وفـــــق مقاربـــــة سوســـــيو
ـــة الواقـــع  ـــى أالفـــق الـــذي يتـــيح لهـــذه بمعادل ومحاولـــة تجـــاوزه إل

الشـــريحة العريضـــة مبارحـــة وضـــعية العجـــز والَكليـــة إلـــى فضـــاء 
بمــــا يغيــــر صــــورة ،المشــــاركة الفعالــــة فــــي زخــــم الفعــــل اإلنمــــائي

المعاق مـن ذلـك الشـخص المقعـد بسـبب اإلعاقـة إلـى الشـخص 
.اإليجابي والمشارك في تنمية مجتمعه

اق السوسيولوجي لٕالعاقةقراءة مفهومية للسي-ٔاوال

إلـــى حـــول مفهـــوم المعـــاق الحفـــر السوســـيولوجي يقـــود 
جملـــة مفهومـــات وتعريفـــات تتـــداخل فيمـــا بينهـــا، وهـــي بـــذلك 

االســـــــتخدامات النظريـــــــة فـــــــيفـــــــي حالـــــــة مـــــــن الشـــــــك ناتضـــــــع
. مفهـوم اإلعاقـةدالالتواإلمبيريقية التـي ُقـّدمت ٔالجـل تشـكيل 
ٔالبعـاد المفهوميـة التـي وعليه انبرى الباحـث إلـى محاولـة حصـر ا

يجــري اســتخدامها فــي الســياق السوســيولوجي، والتــي نجــد مــن 
:بينها

المعوق-1

المعـــوق مصـــطلح يطلـــق علـــى كـــل مـــن تعوقـــه :لغـــة-أ 
قدراتـــه الخاصـــة علـــى النمـــو الســـوي إال بمســـاعدة خاصـــة، وهـــو 

3لفظ مشتق من اإلعاقة، ٔاي التٔاخير ٔاو التعويق

ال يوجـــد تعريـــف مثـــل ٔاي مفهـــوم ٓاخـــر، : اصـــطالحا-ب
للمعــاق متفــق عليــه، لــذلك ســيحاول الباحــث فــي هــذا الصــدد 
التطــرق ٔالهــم التعــاريف الخاصــة بــالمعوق، لــيخلص فــي أالخيــر 

.إلى تعريف إجرائي يتالءم وطبيعة الدراسة

عرفتــــه منظمــــة العمــــل الدوليــــة فــــي دســــتور التٔاهيــــل -
1955المهنــي للمعــاقين والــذي ٔاقرتــه أالســرة الدوليــة منــذ عــام 

كــل فــرد نقصــت إمكانياتــه للحصــول علــى عمــل مناســب '' : بٔانــه
، كـل هـذا فـي إطـار ''...واالستقرار فيه نقصا فعليا نتيجـة لعاهـة 

4:الخصائص التالية 

.فقدان القدرة على كـفالة نفسه ٔاو من يعوله•
ٔان تتعطــــل مقــــدرات جســــده ٔاو عقلــــه الطبيعيــــة مــــن •

.ٔاداء ٔادوارها الوظيفية الطبيعية
اإلعاقــــة فــــي فقــــدان احتــــرام مــــن حــــول قــــد تتســــبب •

.المعاق في بعض الحاالت
قد تكون ٔاسباب اإلعاقة وراثيـة ٔاو مكـتسـبة مـن جـراء •

.حوادث ٔاو مرض
لتعيــد ) مؤسسـة اجتماعيـة(حاجـة الشـخص لجهـة مــا •

إليـــه الثقـــة فـــي نفســـه وتدربـــه كـــي يتٔاهـــل علـــى ٔان يســـتغل بقيـــة 
.طاقاته الجسمانية غير المعطلة

هـو الشـخص الـذي يعـاني مـن قصـور ' ':كما عرف ٔايضا-
فيزيولـــوجي، ســـواء كـــان وراثيـــا ٔاو مكـتســـبا، يحـــول دون قيامـــه 
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بالعمـــــــل، ٔاو ٔان يتـــــــولى ٔامـــــــوره بنفســـــــه ٔاو يحـــــــول دون إشـــــــباع 
حاجاته أالساسية، بما يتناسب والمرحلة العمرية التـي يمـر بهـا 

''.5

وقـــد عـــرف المعـــوق مـــن طـــرف صـــموئيل وشـــيك علـــى -
درتــه علــى مزاولــة عملــه، نتيجــة لقصــور كــل شــخص فقــد ق'' : ٔانــه

حـادث، (بدني ٔاو عقلي ٔاو نفسي، سواء ٔاكان هــذا القصـور بيئـي 
6.''ٔاو عجز خلقي منذ الوالدة ) ٔاو مرض

ممــا تقــدم وفــي ظــل هــذه التعــاريف المتعلقــة بــالمعوق 
نســـتنتج ٔان مصـــطلح المعـــوق يعتبـــر حـــديث التســـمية، مقارنـــة 

الفئـــة مـــن المجتمـــع، بـــبعض المفـــاهيم التـــي ٔاطلقـــت علـــى هـــذه 
حيـــــث وصـــــفت الفـــــرد المـــــراد بالتســـــمية تـــــارة مقعـــــدا، ؤاخـــــرى 

إلــى ٔان اســتقرت علــى مفهـــوم ... عــاجزا، وطــورا ٓاخــر ذي العاهــة 
.المعوق

إن كل هذه أالسماء تعـد وصـفات سـلبية، ستحطــ دون 
شك ـ من قدر الشخص الذي ابتاله هللا سبحانه وتعـالى بإصـابة 

ــــه اإلنســــانية، التــــي يتمتــــع بهــــا بقيــــة النــــاس حــــددت مــــن قدرات
7.بمثل هذه االبتالءاتاآالخرين الذين لم يبتلو

ـــــــي  مـــــــن هـــــــذا المنطلـــــــق ومـــــــن خـــــــالل التتبـــــــع المرحل
لالصـــطالحات التـــي ٔاطلقـــت علـــى هـــذه الشـــريحة ، وفـــي حـــدود 
إطـــالع الباحـــث ـ المتواضـــع ـ بٔادبيـــات اإلعاقـــة فـــإن لتحديـــد 

اث العلميــــة المفــــاهيم وضــــبطها ٔاهميــــة بالغــــة فــــي ترقيــــة أالبحــــ
والدراســـات أالكاديميـــة مـــن منظـــور علمـــي منهجـــي ؛ وذلـــك لمـــا 
لهــذا التحديــد مــن ضــبط لمســار وجــوهر البحــث العلمــي عامــة ، 
ومضــمون وجــوهر المفهــوم بحــد ذاتـــه بصــفة خاصــة ، هــذا مـــن 

اإلسـقاط ( جهـة ، ومـن جهـة ثانيـة فـإن منظـور السـياق الـواقعي 
ضـــبطا ٔاكـثـــر دقـــة ، يقتضـــي هـــو آالخـــر) (**) الـــواقعي للمفهـــوم 

وذلك لما له من نتـائج وٓاثـار علـى جملـة أالدوار والوظـائـف التـي 
.يمارسها في المجتمع

وبرؤيــــــــة سوســــــــيولوجية تحليليــــــــة واقعيــــــــة الصــــــــطالح 
المعـــوقين، ومـــن خـــالل مـــا ورد مـــن تعريفـــات تتعلـــق بـــذلك ؛ 
فإننـــــــا نـــــــرى ٔان هـــــــذا االصـــــــطالح يشـــــــوبه نـــــــوع مـــــــن الغمـــــــوض 
ـــــواقعي للضـــــبط  والالوظيفيـــــة اســـــتنادا إلـــــى منظـــــور الســـــياق ال
المفهومي؛ إذ ٔان لفـظ معـوق لـه ٔاثـر سـلبي علـى الشـخص المـراد 

نـــوع مـــن التصـــنيف والدونيـــة، علـــى اعتبـــار ٔان بالتســـمية، فهـــي 

ـــــذاتي إلـــــى المســـــتوى  هـــــذا الشـــــعور ســـــينتقل مـــــن المســـــتوى ال
االجتمــــاعي غيــــر متصــــل التــــٔاثير بمدلولــــه النفســــي واالجتمــــاعي 

وبعـــــده التكيفـــــي فاالنـــــدماجي؛ ذلـــــك ٔان ) المـــــادي والمعنـــــوي(
الحيـــاة الصــــحية ال تعنـــي مجــــرد ٔاجســـاد ســــليمة، فالصـــحة هــــي 

يــاب االعــتالل الجســدي والمعنــوي علــى حــد حالــة موجبــة مــن غ
.تعبير ـ نادر الفرجاني ـ 

الصطالحات التـي ٔاطلقـت علـى هـذه الشـريحة اإن تتبع 
المقعـدون، ذو العاهـات، العـاجزون، غيـر (فـي ٔادبيـات اإلعاقـة 
إلــــى قودنــــاي) ذو االحتياجــــات الخاصــــة،نوالعــــاديين، المعوقــــ

المــدركات -شــكدون -ن جميــع هــذه التســميات تــدعمالتٔاكيــدبأ 
بمـــا يضـــعهاتحت الســـلبية لـــدى الشـــرائح المقصـــودة بالتســـمية، 

اإلحبـــــــاط والتمييــــــــز والشـــــــعور بالدونيـــــــة؛ إذ إن هــــــــذه طائلـــــــة
االصطالحات يشوبها نوع من الالوظيفية اسـتنادا إلـى محمولهـا 

ــــــذي يعــــــرض الوجــــــه المبتــــــذل واإليحــــــاء الســــــلبي  اإلحبــــــاط (ال
وبـذلك فـإن مفهـوم .بالتسـميةقصودعن الشخص الم) والدونية

نتقاصــــي الجســـــدي التوصــــيف االيفيــــدال المعنــــىاإلعاقــــة بهــــذا 
-، ولكنـه فـي المقابـل ُيشـيع سـياقا سـيكوفحسـبلحالة واقعيـة
ُيموضــع الفردفــي حالــة متفــّردة وغيــر مكـتملــة مــع سوســيولوجي

ــــــذين ُتمكــــــنهم حــــــالتهم الصــــــحية  أالفــــــراد آالخــــــرين، هــــــؤالء ال
الل الجســدي والمعنــوي مــن والموجبــة التــي يغيــب عنهــا االعــت

.االتصال والتكيف واالندماج
وعلى ذلك فقد مالـت ٔادبيـات سوسـيولوجية ٔاخـرى إلـى 
اعتمـــــاد مفهـــــوم بـــــديل لإلعاقـــــة، حتـــــى ترفـــــع عـــــن هـــــذا أالخيـــــر 
مضمونه السلبي، وتقتـرح فـي ذلـك مفهـوم اإلصـابة الـذي يكـون 

وبـذلك يصــبح . ٔاكـثـر قبـوال مـن النــاحيتين النفسـية واالجتماعيـة
عريــــف المصــــاب ذلــــك الفــــرد الــــذي ٔاصــــيب بقصــــور ٔاو خلــــل، ت

مــن قدرتــه علــى القيــام ســواء كــان وراثيــا ٔام مكـتســبا منعــه ٔاو حــّد 
بأالنشــطة وأالعمــال كغيــره مــن أالســوياء ويصــبح بــذلك محتاجــا 
إلــى رعايــة وتكـفــل خــاص حســب طبيعــة ونــوع اإلصــابة، تؤهلــه 

.ٔالن يصبح عنصرا فعاال منتجا في المجتمع
لى هذا فـإن المفهـوم اإلجرائـي للمعـوق الـذي وتٔاسيسا ع

المعوق كل شـخص ٔاصـيب '':يتبناه الباحث إجرائيا هو كما يلي
بقصور ٔاو خلل، سواء كـان وراثيـا ٔاو مكـتسـبا، منعـه ٔاو حـد مـن 
قيامــه بأالنشــطة وأالعمــال كغيــره مــن أالســوياء، ويصــبح بــذلك 
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يحتــاج إلــى رعايــة وتكـفــل خــاص حســب طبيعــة ونــوع إصــابته ، 
.''له ٔالن يصبح عنصرا هاما وفعاال في المجتمعتؤه

من الصعب ٔان نقف : للمعاقينالرعاية االجتماعية-2
التـــي تعرضـــت لمفهـــوم الرعايـــة االجتماعيـــة التعريفـــاتعنــد كـــل 

لنعطـي فيمـا ولي،شـمها،ٔايذات المنحىاللذلك سنركز علـى بعضـ
.بعد مفهوما إجرائيا يتوافق وموضوع المقال

الكل "ذلكهي لرعاية االجتماعية أانكمال ٔاحمديرى 
الحكوميــة وأالهليــة ،مــن الجهــود والخــدمات والبــرامج المنظمــة

والدوليــة التــي تســاعد هــؤالء الــذين عجــزوا عــن إشــباع حاجــاتهم 
الضـــــرورية للنمـــــو والتفاعـــــل االيجـــــابي معـــــا فـــــي نطـــــاق الـــــنظم 

، ويـذهب 8"االجتماعية القائمة لتحقيق ٔاقصى تكيف مع البيئة
تنظيم يهـدف إلـى مسـاعدة اإلنسـان "ٔانها إلى عبد المنعم شوقي 

على مقابلة احتياجاته الذاتية ٔاو االجتماعية ويقوم هذا التنظـيم 
علــــى ٔاســــاس تقــــديم الرعايــــة عــــن طريــــق الهيــــائت والمؤسســــات 

الحمايـة "يعرفهـا بٔانهـا فرشـيد زرواتـي ، ٔامـا 9"الحكومية وأالهلية
جماعـة، ويـتم ذلـك عـن طريـق االجتماعية، ٔاي حماية الفرد وال

تقـــديم جميـــع ٔانـــواع الخـــدمات االجتماعيـــة الماديـــة والمعنويـــة، 
وعلــــــى هــــــذا فالرعايــــــة االجتماعيــــــة هــــــي هــــــدف، ؤامــــــا الخدمــــــة 

.10"االجتماعية فهي وسيلة

إال اتهذه التعريفــإنــه علــى الــرغم مــن النزعــة الشــموليةل
ز مجال تقـديم المسـاعدة لمـن عجـعلىالمفهوم دالالت صر قٔان 

يجابي داخل البيئة يجعـل هـذا تحقيق التكيف والتفاعل اإلنع
ذلك ٔان العديد من الفائت التـي تبـدو ؛المفهومي ضيقاتحدبدال

عاجزة عن تحقيق التكيف والتفاعل داخل المحـيط االجتمـاعي 
الــة منتجــة إذا هــي قــادرة علــى ٔان تكــون فئــة فّع ) المعـاقين مــثال(

ٔاتى ذلـك إال بإخراجهـا مـن ما ٔاحسـن اسـتغالل طاقاتهـا، ولـن يتـ
مــن هـــذا .حلقــة الخنــاق المســـاعداتي إلــى فضــاء العطـــاء المنــتج

المفهــوم اإلجرائــي للرعايــة االجتماعيــة فــي تصــورنا المنطلــق فــإّن 
دتـــههعيتٔاســس علــى ٔانهـــا ذلــك النســق االجتمـــاعي الــذي تنــاط ب

مــن قبــل المختصــين، المقدمـةجملـة مــن الوظــائـف والخــدمات 
، )كـــــل حســـــب طبيعـــــة احتياجاتــــــه(اد بغـــــرض مســـــاعدة أالفـــــر 

وبالتــــــالي تســــــهيل عمليــــــة تكـــــــيفهم، وانــــــدماجهم فــــــي الحيـــــــاة 
".هم المنتجؤفمشاركـتهم فعطا،المجتمعية

ـــــــاالٕ -3 تشـــــــير كلمـــــــة : للمعـــــــاقيندماج االجتمـــــــاعين
فــي الكـتابــات العربيــة إلــى معــاني التكامــل والتوحيــد، االنــدماج

ويقصــد بــه تكيــف الجماعــات وأالفــراد بكيفيــة تــؤدي إلــى تكــوين 
العمليـة التـي تسـمح "ويعرفه إيريكسـون بٔانـه . المجتمع المنظم

للفــــــرد بالــــــدخول فــــــي نظــــــام التبــــــادالت االجتماعيــــــة الخاصــــــة 
.11"بجماعته التي ينشٔا فيها

ومــا يمكــن مالحظتــه حــول هــذا التعريــف، ٔانــه اقتصــر 
اعي فــــي التنســــيق، فــــي حــــين ٔان علــــى عمليــــة االنــــدماج االجتمــــ

االنــدماج االجتمــاعي ئاخــذ ٔابعــاد ٔاخــرى تتعــدى البعــد التنســيقي 
إلـــــى ٔابعـــــاد مختلفـــــة كالمشـــــاركة اإليجابيـــــة والوظيفيـــــة فـــــي ٔاداء 

.أالدوار في المحيط االجتماعي

في صوغه '' : بيترون سوريكينٔاما مفهوم الدمج لدى -
فــي التعقيــد فــي شــكل قــانون مقســم علــى ثالثــة عناصــر متدرجــة 

ليصــل فــي ٓاخــر مرحلــة إلــى االنــدماج الــوظيفي ، الــذي عبــر عنــه 
ـــه انـــدماج فـــي العمـــق ، كمـــا ٔانـــه ال يعنـــي إدمـــاج أالفـــراد فـــي  بٔان
الجماعات والجماعات الصغرى في المجتمع الكلي ولكنـه يعنـي 
ــــــة ومندمجــــــة فــــــي  انــــــدماج عناصــــــر ثقافيــــــة متباينــــــة فــــــي البداي

12''.النهاية

ن اإلدمــاج االجتمــاعي هــو العمليــة وممــا تقــدم نســتنتج أ 
ٔان يتكيــف )المعــوق(التــي مــن خاللهــا يســتطيع الفــرد المصــاب

.هويتفاعل مع ٔافراد المجتمع، وبالتالي يصبح عنصرا فعاال في

رعايــة المعــاقين المــداخل المفســرة، والعوامــل : ثانيــا
المسببة

عمليــــة مســــحكشــــف ت: إالعاقــــةمســــبباتعوامــــل و-1
اإلعاقــــة عــــن وجــــود شــــبه ةأالدبيــــات المتراكمــــة حــــول موضــــوع

اإلعاقـــة؛ تحديـــد ٔاســـبابزاويـــةمـــن المشـــتغلين بهـــااتفـــاق بـــين 
:إلى نوعين ٔاساسيين هماحيث يجري تقسيمها

نتفــــرع عــــوتوالعوامــــل البيئيــــة، ،العوامــــل الوراثيــــة-
مجــــــال ذافرعيـــــة، ولـــــيس هـــــٔاخـــــرى هـــــذين العـــــاملين عوامـــــل 

السيما ؤان كـثيـرا ،في كل مسببات اإلعاقةإلسهاب والتفصيل ا
لــــذلك ،منهـــا يقـــع فــــي مجـــال االختصاصـــات الطبيــــة والنفســـية

ســـنحاول ٔان نتعـــرض ٔالهمهـــا بالقـــدر الـــذي يتـــيح إمكانيـــة وقايـــة 
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وعـــــالج وتٔاهيـــــل فإدمـــــاج هـــــذه الفئـــــة المجتمعيـــــة فـــــي العمليـــــة 
.التنموية الشاملة

ل مــن وتشـمل الحــاالت التـي تنتقــ:العوامـل الوراثيــة-أ 
االسـتعداد الموجـود : جيل إلـى جيـل عـن طريـق المورثـات مثـل

والضــــــــعف " Hémophilie"عنــــــــد بعــــــــض أالســــــــر كالهيموفيليــــــــا 
العقلــي، واالســتعداد لإلصــابة بمــرض الســكري والزهــري الــوراثي 

إلـى الجنـين، كمـا ثم الذي تنتقل فيه العدوى من أالب إلى أالم 
ض، ٔاو الـــنقص تعـــود بعضـــها إلـــى عـــدم وجـــود مناعـــة ضـــد أالمـــرا

البّين في وزن الطفل الوليـد، ٔاو عـدم االكـتمـال فـي نضـج بعـض 
وبصــــفة عامــــة يمكننــــا القــــول إن ). 13(أالعضــــاء لــــدى أالطفــــال

حـــاالت اإلعاقـــة الوراثيـــة ٔاقـــل مـــن حـــاالت اإلعاقـــة البيئيـــة، هـــذا 
وتعد العوامل الوراثية الجينية من ٔاهـم العوامـل التـي تـؤثر علـى 

مـن حجـم % 03ابات تقـدر بمـا يقـارب الجنين، إذ ٔادت إلـى إصـ
.14ٔاعداد الوالدة في العالم

وهـــــي مختلـــــف العوامـــــل التـــــي :العوامـــــل البيئيـــــة-ب
يتعرض لها الفرد خالل حياته منها على سبيل المثال الحوادث 
المنزلية التي تسبب تشوهات، يضـاف إلـى ذلـك مـا قـد يتعـرض 
لـــه الفـــرد مـــن ٔامـــراض مشـــوهة كشـــلل أالطفـــال وســـل العظـــام، 

ويـٔاتي .والتراكوما الحادة وغيرها من أالمراض الوبائية المتوطنـة
يــة وخاصــة بالنســبة لٔالطفــال الصــغار كواحــد عامــل نقــص التغذ

من ٔاهم عوامل التعرض لإلعاقة، ولعل ٔاهمية التركيز علـى هـذا 
جــات حــديثات العهــد و اء إقبــال العديــد مــن الز العامــل تــٔاتي جــرّ 

ـــــــة اصـــــــطناعية  ـــــــة ٔاطفـــــــالهن بٔاغذي ـــــــى تغذي ـــــــواع العصـــــــير (عل ٔان
تحــت مبــرر الحفــاظ ) الــخ...المختلفــة، ٔانــواع الحليــب المبســتر 

صـــحة ولياقـــة أالم الجســـمية والجماليــة، هـــذا اإلحجـــام فـــي علــى 
) الرضـاعة مـن ثـدي أالم(االعتماد على ٔاسلوب التغذية الطبيعية

ترتــــب عنــــه هشاشــــة فــــي التكــــوين العضــــوي وحتــــى الوجــــداني ت
يضــاف إلــى ذلـك مــا يرافــق . العـاطفي والعقلــي اإلدراكــي لٔالطفـال

مستشــفى اإلنجــاب مــن ظــروف كســوء اســتعمال ٓاالت التوليــد بال
علــى ٔايــدي القــابالت غيــر (ٔاو فــي المنــزل مــن دون إشــراف صــحي 

، وفــــــي هــــــذا الصــــــدد ٔاظهــــــرت إحــــــدى الدراســــــات )القانونيــــــات
مــن مجمــوع اإلعاقــات الجســدية قــد % 92االمبريقيــة ٔان نســبة 

فقــط مــن هــؤالء قــد تمــت % 08ٔابصــروا النــور فــي المنــازل ؤان 

ة قويـــة والدتهـــم فـــي المستشـــفيات، ممـــا يـــدل علـــى وجـــود عالقـــ
.15بين ظهور اإلعاقة ومكان اإلنجاب

الحـروب الناجمـة عـن صـابات كاإلوهناك عوامـل ٔاخـرى 
والنزاعاتباإلضــافة إلـــى حـــوادث المــرور التـــي ازدادت ٔاثارهـــا علـــى 
العنصــر البشــري ؤافضــت إلــى الكـثيــر مــن اإلصــابات باإلعاقــة، 

.ناهيك عن حصدها للعديد من أالرواح

ـــــرز المـــــداخل المســـــتخدم-2 ـــــة ٔاب ـــــي مجـــــال رعاي ة ف
المعاقين

مــــن ٔاهــــم هــــذه المــــداخل المعتمــــدة فــــي مجــــال رعايــــة 
:المعوقين ما يلي

وهــو يهـــدف إلــى مســـاعدة : مــدخل العـــالج الجمــاعي-أ 
ــــــة علــــــى التغيــــــر فكريــــــا )ٔاي المعــــــاق مجــــــال المســــــاعدة(الحال

ال، وهـو عـالج يسـتثمر مـا وشعوريا وسلوكيا وروحيـا بشـكل فّعـ
بمــــــا ن تفاعــــــل وتــــــٔاثير متبــــــادل يقــــــوم بــــــين ٔافــــــراد الجماعــــــة مــــــ

ومـــن مميـــزات هـــذا . ســـلوكهم ونظـــرتهم إلـــى الحيـــاةينعكســـعلى 
مـن ٔافـراد تصدر التغذية الراجعة الحقيقية المدخل العالجي ٔان 

يثبــت ٔاعضــاء الجماعــة فيمــا بيــنهم قــدرا كبيــرا مــن ، ومختلفــين
اكـتسـاب ٔابعـاد جديـدة ونيسـتطيعوبذلك التشجيع والمساندة

فـي حـال -لهم هـذا المـدخل يتيح ي، كما الجماعهذا الفضاء في 
حقيقيـــــــة لممارســـــــة المهـــــــارات االجتماعيـــــــة افرصـــــــ-اســـــــتخدامه
ويكـتســـب أالخصـــائي مـــن خاللهـــا معلومـــات هامـــة ،وتحســـينها

وجدير بالذكر ٔان ٔاهـم عمليـات .عن السلوك االجتماعي الواقعي
العــالج الجمــاعي مــن منظــور إســالمي تعــد مــن ٔاحســن عمليــات 

:ٔاتيكن ذكر ٔاهمها فيمايويم،العالج

التــــرابط والــــتالحم مــــع اختيــــار ومعرفــــة الواقــــع الــــذي -
يشمل الحياة المادية واإلنسان والمجتمع والكـون والمـوت ومـا 

.بعد الموت
تحويــل المشــاعر نحــو الجماعــة، وهــذا تــدريب للحالــة -

علــــى جعــــل العــــالم محــــال لرؤيتهــــا ومشــــاعرها بــــدال مــــن تركيزهــــا 
.داخل ذاتها

القـــــدوة وضـــــغط المجموعـــــة لتحســـــين ســـــلوكها نحـــــو -
.أالفضل
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،عقلنــــــــة جــــــــزء كبيــــــــر مــــــــن المشــــــــكالت االنفعاليــــــــة-
والتنفيس وإخراج الشحنات االنفعالية المكبوتة مع التركيز على 

.غرس التصورات والقيم اإلسالمية

ٔاما عن مراحل التغير في العـالج الجمـاعي مـن المنظـور 
:اإلسالمي فهي

حيــث يحــاول أالخصــائي مــع :لبصــيرةمرحلــة تكــوين ا-
الحالــة رؤيـــة عيوبهـــا ومميزاتهــا ويســـاعد أالعضـــاء علــى ذلـــك مـــن 
خـــــالل التفــــــاعالت وأاللعــــــاب الجماعيـــــة والمناقشــــــات وتــــــوفير 

.نموذج القدوة والنموذج السلوكي
بعــــد ٔان يــــرى الحالــــة بصــــورة :اتخــــاذ القــــرار بــــالتغيير-

فـــي اتخـــاذ قـــرارات واضـــحة بإمكانياتهـــا الواقعيـــة ؤاهـــدافها يبـــدأ 
.لتغيير طريقة التفكير للحالة وسلوكها إلى أالصل

مرحلة التطبيق مع تدعيم أالعضاء وأالخصـائي وبقيـة -
.16ٔاعضاء الفريق للتغيير

مدخل العالج السلوكي-ب

يشـــار إليـــه بٔانـــه التطبيــــق المخطـــط والمـــنظم لمبــــادئ 
ك بتعــديل الســلولمتعلقــةالــتعلم التــي قامــت علــى التجريــب وا

الالتوافقي، وبصفة خاصة لتقليل ٔانماط السـلوك غيـر المرغوبـة 
. 17ولزيادة ٔانماط السلوك المرغوبة

يهـــــدف هـــــذا المـــــدخل بالدرجـــــة أالولـــــى إلـــــى تشـــــخيص 
الســـــــلوكات غيـــــــر المرغوبـــــــة لتعـــــــديلها، بغيـــــــة زيـــــــادة أالنمـــــــاط 

هـــذا ق، وعمومـــا فـــإّن االســـلوكية المرغوبـــة لـــدى الشـــخص المعـــ
امل مع ٔانواع السلوك القابلـة للمالحظـة التعيقوم على المدخل 

، ويتٔاســــس علــــى مـــن جانــــب الحيــــاة التــــي نصــــفها بعــــدم الســــوء
مـن السـلوك مـع االهتمـام بالفرديـة الرئيسـيةالتركيز على أالنـواع 
يعتمد على المالحظة ويستخدم القيـاس، ؛وفي تحليل السلوك

فـي كـثيـر مـن التركيـز ؛ حيـث يـتمويقوم على الدراسـة التجريبيـة
إدخـــال تعـــديالت ويـــتم علـــى وحـــدات ســـلوكية صـــغيرةأالحيـــان 

اســـــتخدام أالحاديـــــث والكـــــالم بعمليـــــة مباشـــــرة علـــــى الســـــلوك
فـيعدم التعمق في الماضي مـع االهتمـام ، وبشكل قليل نسبيا

،التــدريب علــى الســلوك إلــى ٔان يســتقر ثباتــه فــي موقــف محــدد
ة مـع التركيـز علـى وبعدها يتم تعميمه في كل المواقـف الضـروري

ٔان يتضــمن التــدريب البيئــة الطبيعيــة لٔالفــراد مــن خــالل ٔاقــران 
.18الدور المفتعل مع حاالت عن البيئة الطبيعية

:Logo therapyمدخل العالج بٕايحاء المعني-ج

؛ حيـــث Victor Frankleوضـــع ٔاســـس هـــذه الطريقـــة 
يــرى ٔان أالخصــائي يقابــل حــاالت كـثيــرة يرجــع الســبب الرئيســي 

شــكالتها لعــدم قــدرتها علـى إيجــاد معنــى ٔاو مغــزى لحياتهــا، فـي م
وقد وصف هذا الموقف بالصـراع الوحـداني، ويهـدف هـذا النـوع 
من العالج إلى معالجة إحباطات اإلنسـان الوجوديـة ومسـاعدته 

.في البحث عن معنى لحياته
كلمـا نجحـت الحالـة فـي التوقـف عـن هويعتقد فرنكل ٔان

علــى تحمــل مســؤولية مصــيرها، ؤاصــبحت قــادرة،لــوم ماضــيها
كلما كان هذا تحقيقا لحريتها وذاتها، ويجب ٔان تتقبل المعاناة 

ويتحقق هذا االتجاه مـن خالاللقصـد ،على ٔانها جزء من حياتها
اتٔاكـد لهـيخاف منها حتـى تقتحم المواقف التي ٔانتٔاي؛العكسي

إعــــادة النظــــر التــــي ا؛ ومــــن خــــالل وقلقهــــاعــــدم صــــحة مخاوفهــــ
ر اهتمـــــام الحالـــــة مـــــن داخـــــل نفســـــها إلـــــى ٔاهـــــداف تحـــــّول محـــــو 

فـي االنشـغال بالعـالم المحـيط بهـا تقـل هـاخارجيـة، وعنـد نجاح
. 19هاوتنخفض درجة قلق

درج العــالج المســتخدم ويتــ:مــدخل تصــحيح القــيم-د
:مراحل ثالث هيفي إطار هذا المدخل على

وتتضــــــمن إيجــــــاد تعــــــارف بــــــين : المرحلــــــة التمهيديــــــة-
بــين والحالــة بهــدف خلــق منــاخ طيــب تســوده الثقــةأالخصــائي 

.الطرفين
وتتضمن إيقاظ اإليمـان المخـدر فـي : مرحلة التصحيح-

نفس الحالة ومساعدتها على إدراك ما تحمله من قـيم دينيـة مـع 
الفرديــة بــين الحــاالت، ومســاعدة كــل حالــة علــى قرو فــمراعــاة ال

ماهيــة التعــرف علــى طبيعــة مــا يواجههــا مــن مشــكالت ٔاو إدراك
ل بعد التعرف حالتها بطريقة تدريجية، وإرجاع الموقف المشكّ 

عليــــه إلــــى المعــــايير اإليمانيــــة التــــي تــــم إيقاظهــــا، باإلضــــافة إلــــى 
تثبيــت القــيم اإليجابيــة الواضــحة عــن طريــق التٔاكــد مــن إعالنهــا 
واالعتــــراف بهــــا والعمــــل بمــــا تمليــــه ســــرا وعالنيــــة، واإلحســــاس 

ا مـن هلـة الحـرج ممـا قـد يعتـرض قـدراتوإزا هز انجـيـتم إبالفخر بما 
.نقص
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وتتضــمن متابعــة الحالــة عــن طريــق : مرحلــة المتابعــة-
االتصـــــــال بهـــــــا ٔاو إيجـــــــاد مجـــــــال التعـــــــارف والمشـــــــاركة داخـــــــل 
الجماعـــــــــة؛ حيـــــــــث يـــــــــداوم علـــــــــى الترجمـــــــــة العمليـــــــــة للقيمـــــــــة 

.20واستشعارها
علـى عرض المختصر لهذه المداخلبعد هذا النؤكد إننا 

قين وفــق ٔاســـس اي االختصــاص فـــي رعايــة المعـــٔاهميــة ودور ذو
. قاعلميـــة ومعـــايير تتوافـــق وطبيعـــة اإلعاقـــة واحتياجـــات المعـــ

هـــذه الرعايــة، والتـــي مــن خاللهـــا نجــد الحلـــول تحققــتوطالمــا 
فإنه من دون شـك سنصـل هؤالء المعاقينالممكنة لمشكالت 

ــــــة التكيــــــف  ــــــة المرجــــــوة، وهــــــي مرحل ــــــى المرحل بهــــــذه الفئــــــة إل
ٔاداء ٔادوارهـــم االجتماعيـــة وفـــق مـــا يتوقعـــه التـــاليباالجتمـــاعي و

.منهم آالخرون، وفي إطار معايير وقيم وثقافة المجتمع

التشــــريعات االجتماعيــــة للمعــــاقين فــــي واقــــع -ثالثــــا
الجزائر مقاربة تحليلية

ال يخلـــو مجتمـــع مـــن المجتمعـــات منـــٔافراد معـــاقين، إال 
مــــع هــــذه تعاملهــــا طريقــــة ٔان الفــــرق يظهــــر فــــي طبيعــــة نظرتهــــا و

الفئــــــة، فلكــــــل مجتمــــــع خصوصــــــيته التاريخيــــــة والحضــــــارية، 
االجتماعيـــة التـــي تحكـــم تصـــرفات هومعـــايير يـــةالقيمتـــهومنظوم

ومــن المســّلم بــه ٔان .لحيــاةلحــدد نظــرتهم توتفــاعالت ٔافــراده، و
المجتمعــات اإلنســانية ال تخلــو مــن المشــاكل والصــعوبات التــي 

وعيــة هــذه المشــاكل حجــم ونتواجــه أالفــراد والجماعــات، إال ٔاّن 
من ٔاهم الفائت االجتماعية التـي يختلف من فئة ٔالخرى، ولعّل 

. تواجه مشاكل معقدة وحساسة هي شريحة المعوقين
المجتمع الجزائري يعاني هو آالخر وفي هذا الصدد فإّن 

الظـــــــروف السياســـــــية طبيعـــــــةعديـــــــدة ٔافرزتهـــــــا تمـــــــن مشـــــــكال
مشـكلة المعـوقين وتعـد ، االجتماعيـة والثقافيـةوواالقتصادية، 

هذه سيما ؤاّن ،التي تواجه الدولةتإحدى ٔاهم ؤابرز المشكال
باســــتمرار جــــراء ٔاســــباب وعوامــــل متعــــددة عــــددهازداد يــــالفئــــة 

قين بمختلـــــف االمعـــــتعـــــداد؛ حيـــــث بلـــــغ )وراثيـــــة ومكـتســـــبة(
،ماليــن معـوق، حســب ٓاخــر اإلحصــائيات03اإلعاقـات حــوالي 

. سبيل المثالوهو ما يفوق عدد سكان دولة قطر على 
وحســـــب اإلحصـــــائيات التـــــي ٔاوردتهـــــا مديريـــــة النشـــــاط 
االجتماعي لوالية سطيف بمفردها فإن نسبة المعـوقين بالواليـة 

وذلــــك ،حركيــــامعــــاق12232مــــنهم معــــاق،31335بلغــــت 
13/03/2008.21بتاريخ 

وقصد تسليط الضوء حـول رعايـة هـذه الفئـة ال بـٔاس ٔان 
ق مـن وجهـة نظـر التشـريع الجزائـري ثـم ٔاهـم انحدد مفهـوم المعـ

مـــــــن بشـــــــيءالتشـــــــريعات االجتماعيـــــــة المتعلقـــــــة بالمعـــــــاقين، 
.التحليل

جــاء تعريــف :فــي التشــريع الجزائـري المعــاق مفهـوم -أ 
16المـؤرخ فـي 05-85مـن القـانون رقـم 89ق فـي المـادة االمعـ

يعــد شــخص معــوق :"المتعلــق بالصــحة كمــا يلــي 1985فيفــري 
إمـا : كل طفل ٔاو مراهق ٔاو شخص بالغ ٔاو مسـن مصـاب بمـا يلـي

نقــص نفســي ٔاو فيزيولــوجي، إمــا عجــز عــن القيــام بنشــاط تكــون 
حـــدوده عاديـــة للكـــائن البشـــري، وإمـــا عاهـــة تحـــول دون حيـــاة 

22."اجتماعية عادية ٔاو تمنعها

بــــــــــذوي التشــــــــــريعات االجتماعيــــــــــة المتعلقــــــــــة-ب
حرصــت الدولــة الجزائريــة علــى االهتمــام :االحتياجــات الخاصــة

والعناية بالفائت الخاصة والهشة في المجتمع وهو مـا تجلـى فـي 
مختلـــــف التشـــــريعات المتعلقـــــة بهـــــذا المجـــــال، وحظيـــــت فئـــــة 
المعوقين باهتمام خاص ضمن هذا السياق، وتوالت بعد ذلك 

ا تــم فــي هــذا تشــريعات متعــددة ســنحاول التعــرض ٔالهمهــا، كمــ
الصـــــــــــــدد اســـــــــــــتحداث عديـــــــــــــد المراكـــــــــــــز المختصـــــــــــــة برعايـــــــــــــة 

كــالمراكز الطبيــة التربويــة والمراكــز المتخصصــة فــي 23المعــاقين
المـؤرخ فـي 59-80تعليم أالطفال المعوقين بموجب المرسـوم 

ٔاين يتم في كل والية إنشاء مركز طبـي تربـوي 1980مارس 08
ـــٔالوالد المختلـــين عقليـــا، ومركـــز ط بـــي تربـــوي ٔاو ٔاكـثـــر ٔاو ٔاكـثـــر ل

لـــٔالوالد المعـــاقين حركيـــا، ومركـــز طبـــي تربـــوي ٔاو ٔاكـثـــر لـــٔالوالد 
لـــــٔالوالد المعـــــاقين تخصصـــــيةاالنفصـــــاليين، ومراكـــــز تعليميـــــة 

.بصريا والمعاقين سمعيا 

ه ذوتجدر اإلشارة، إلى ٔان مراجعة التوزيـع الجغرافـي لهـ
ا؛ إذ نجد على سبيل المثال هسوء توزيععلىالمؤسسات يؤشر 

مراكز تتواجـد فـي واليـة الجزائـر وحـدها، فـي حـين ) 05(سة خم
تفتقــد واليــات ٔاخــرى ٔالي مركــز، وهــذا مــن شــٔانه تهمــيش فــائت 

وتجســــــيدا وتثمينــــــا . عريضــــــة هــــــي بحاجــــــة ماســــــة إلــــــى الرعايــــــة
ٔانشئت مـديريات النشـاط االجتمـاعي لسياسات رعاية المعاقين 
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فــي المــؤرخ317-96بكــل واليــة طبقــا للمرســوم التنفيــذي رقــم 
والمحــدد لقواعــد تنظــيم وتنفيــذ اإلجــراءات 1996ديســمبر 18

التــي مــن شــٔانها إلمــام النشــاطات المرتبطــة بالنشــاط االجتمــاعي 
.للدولة وترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع االجتماعي

27المـــؤرخ فـــي 07-81وقـــد جـــاء كـــذلك القـــانون رقـــم 

مــن 15ة المتعلــق بــالتمهين، وهــو مــا ٔاقرتــه المــاد1981يونيــو 
للمعـوقين بـدنيا المعتـرف : "هذا القانون، حيـث نصـت علـى ٔان

بهـــــم طبيـــــا الحـــــق فـــــي التمهـــــين طبقـــــا ٔالحكـــــام هـــــذا التشـــــريع 
المعمــول بــه، كمــا يمكــن للمؤسســات المســتخدمة ٔان تســتقبل 
ــــت تتــــوفر علــــى مناصــــب تتناســــب  ممتهنــــين معــــوقين، إن كان

".وظروف المعوق
-81رقــــم ومواصــــلة فــــي نفــــس الجهــــود صــــدر المرســــوم 

، والمتضـــــــمن إنشـــــــاء 1981ديســـــــمبر 12المـــــــؤرخ فـــــــي 338
تغيـــــــر تالمجلـــــــس الـــــــوطني االستشـــــــاري لحمايـــــــة المعـــــــوقين، ل

318-92تســـميته فيمـــا بعـــد بموجـــب المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 

ـــــــوطني "لتصـــــــبح1992ٔاكـتـــــــوبر 13المـــــــؤرخ فـــــــي  المجلـــــــس ال
االستشــــــــــاري للحمايــــــــــة االجتماعيــــــــــة لٔالشــــــــــخاص المعــــــــــوقين 

اســـتفادت فئـــة المعـــوقين ٔايضـــا مـــن التـــٔامين ، كمـــا "وإدمـــاجهم
) 05(االجتمــــاعي، وهــــذا وفقــــا لمــــا جــــاءت بــــه المــــادة الخامســــة

1983يوليـو 02المـؤرخ فـي 11-83من القـانون رقـم ) ب(فقرة

.والمتعلق بالتٔامينات االجتماعية
16المــــؤرخ فــــي 05-85هــــذا وقــــد صــــدر القــــانون رقــــم 

، 90اد المتعلــــق بالصــــحة؛ حيــــث نصــــت المــــو1985فيفــــري 
:على التوالي على92، 91

ن بــــــالحق فــــــي الحمايــــــة وقايتمتــــــع أالشــــــخاص المعــــــ-
.الصحية واالجتماعية طبقا للتشريع المعمول به

يجــــــب ٔان تتســــــم أالعمــــــال التـــــــي تكــــــون فــــــي فائـــــــدة -
قين بــــاحترام شخصـــيتهم اإلنســــانية، ومراعــــاة اأالشـــخاص المعــــ

.كرامتهم وحساسيتهم الخاصة

وقين بـالعالج المالئـم، وإعـادة ينتفع أالشـخاص المعـ-
.التدريب وأالجهزة المعدة لهم

09المـؤرخ فـي 27-88ليصدر بعـد ذلـك المرسـوم رقـم 

، المتضــــــــمن إنشــــــــاء ديــــــــوان وطنــــــــي لٔالعضــــــــاء 1988فبرايــــــــر 
:االصطناعية للمعوقين ولواحقها، وقد تلخصت مهامه في

صــــــنع أالعضــــــاء االصــــــطناعية ولواحقهــــــا والمعينــــــات -
.اص المعوقينالتقنية لٔالشخ

المشــاركة فــي إعــداد المقــاييس لٔالعضــاء االصـــطناعية -
.ولواحقها، كما يسهر على تطبيق المقاييس المقررة

القيـــــام بأالبحـــــاث والدراســـــات والتـــــدابير الراميـــــة إلـــــى -
.تحسين اإلنتاج كما ونوعا

المشـــاركة فــــي تكــــوين مســــتخدمي الــــديوان، وتجديــــد -
.معلوماتهم

كـــــل والمؤسســـــات والهيـــــائت التـــــي التعــــاون مـــــع الهيا-
تـــــرتبط ٔاعمالهـــــا بصـــــنع أالعضـــــاء االصـــــطناعية ولواحقهـــــا قصـــــد 

.تخطيط صنعها وتوزيعها

كما تتولى في إطار ٔاعمالـه تـوفير العـدد المناسـب مـن -
.مناصب العمل لٔالشخاص المعوقين

وقــد حظيــت هــذه الشــريحة مــن اإلعفــاء الضــريبي علــى 
26-89مــــن القــــانون رقـــــم 31المراتــــب وأالجــــور وفقــــا للمــــادة 

، إضــافة إلــى فــتح ٔاقســام خاصــة 1989ديســمبر 21المــؤرخ فــي 
بأالطفـــال ضــــعيفي الحـــواس، فاقــــدي الســـمع والمكـفــــوفين فــــي 
المؤسســات التعليميــة التابعــة لقطــاع التربيــة الوطنيــة، وهــو مــا 

. 1998ديسـمبر 10جاء في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
ن خـــالل استعراضـــنا المختصـــر ٔالهـــم وانطالقـــا ممـــا تقـــدم، ومـــ

التشــريعات المتعلقــة بفئــة المعــوقين، وتجســيدا وتثمينــا لكــل 
هذه السياسـات ٔانشـئت مـديريات النشـاط االجتماعيبكـل واليـة 

-96مـــن واليـــات الـــوطن وذلـــك طبقـــا للمرســـوم التنفيـــذي رقـــم 
المحــــدد لقواعــــد تنظــــيم 1996ديســــمبر18المــــؤرخ فــــي 317

جتمــاعي الوالئيـة المهيكلــة علـى شــكل وسـير مصــالح النشـاط اال
مكاتــب تعمــل علــى تطــوير النشــاطات، وتنفيــذ اإلجــراءات التــي 
من شٔانها إلمام النشاطات المرتبطة بالنشاط االجتماعي للدولة 

.وترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع االجتماعي
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ومن ٔابرز المهام المرتبطة بالنشاط االجتمـاعي للدولـة، 
دائهــا مــديريات النشــاط االجتمــاعي الوالئيــة، والتــي تســهر علــى أ 

والمتمثلــــــة فــــــي المصــــــالح المكلفــــــة بالمؤسســــــات المتخصصــــــة 
:والترقية االجتماعية للفائت المحرومة ما يلي

المســاهمة فــي إعــداد أالدوات البيداغوجيــة الضــرورية -
للتكـفـــل بـــالفائت االجتماعيـــة المحرومـــة ٔاو المعاقـــة فـــي المراكـــز 

.المتخصصة
علــــى تطبيــــق بــــرامج التعلــــيم وإعــــادة التربيــــة الســــهر-

والتكـفل بأالشخاص الذين يعانون من ٔامراض جسدية، نفسية 
.واجتماعية

ــــب - متابعــــة وتقيــــيم بصــــفة دائمــــة التســــيير مــــن الجان
.البيداغوجي واإلداري للمراكز المتخصصة

اتخــــاذ إجــــراءات مــــن ٔاجــــل ترقيــــة وتطــــوير نشــــاطات -
.اتجاه أالشخاص المعاقيناإلدماج االجتماعي والمهني ب

متابعـــة العمليـــات المخططـــة، فيمـــا يتعلـــق بالبنـــاء، -
اإلصــــــالح والتــــــرميم، وإعــــــادة تجهيــــــز المشــــــاريع والمؤسســــــات 

.التابعة لقطاع الحماية االجتماعية
إحصــــاء أالشــــخاص المعــــاقين، وتنظــــيم جهــــاز مــــنح -

.بطاقات المعاق
دج شــــهريا لكــــل معــــوق 3000وقــــد خصصــــت منحــــة 

ســـنة علـــى 18ويبلـــغ مـــن العمـــر ،%100بــــ تقـــدر نســـبة عجـــزه 
أالقل، وبدون دخل، كما تخصص شهريا لكل الفائت المعاقـة 

ســنة فمــا فـــوق المتحصــلين علــى بطاقـــة 18الــذين يبلــغ ســـنهم 
02،05معوق وليس لهم دخل، وهو ما نصت عليه المـادتين 

19المـؤرخ فـي 45-03م على التوالي من المرسوم التنفيـذي رقـ

.، والمتعلق بحماية وترقية أالشخاص المعوقين2002يناير 
وقصــــد تقيــــيم ومتابعــــة وضــــعية النشــــاط االجتمــــاعي، 
ســـيما مـــا تعلـــق منـــه بفئـــة المعـــوقين، فقـــد بـــادرت وزارة العـــدل 
والحمايـــة االجتماعيـــة إلـــى تنظـــيم نـــدوة وطنيـــة حـــول الحمايـــة 

وقـــد كـــان مـــن ضـــمن ، 2000مـــاي31و30االجتماعيـــة يـــومي 
ٔابــرز ٔاعمالهــا، اقتــراح مشــروع قــانون للمعــاق، يــدخل فــي إطــار 
السياسة العامة للرعاية االجتماعية، ويضمن لكل معوق الحق 

.القانوني في العزة والكرامة
:وقد تضمنت محاور هذا المشروع المقترح ما يلي

تعريفــات عامــة للمقصــود بالمعــاق، ؤانــواع اإلعاقــات -أ 
وتحديـــد الجهـــات المتدخلـــة ) ية،حركية،ذهنيةســـمعية، بصـــر(

ــــة لكــــل  فــــي شــــٔان الحمايــــة االجتماعيــــة، والصــــالحيات المخول
طــرف، وكــذلك البــرامج الوقائيــة والمخططــات الوطنيــة للصــحة 

.والسكان والضمان االجتماعي، والتوعية وغير ذلك

الحقوق العامة التي حددتها المواثيق والمعاهـدات -ب
، 53: تور الجزائــري، ال ســيما فــي مــوادهالدوليــة، وكرســها الدســ

. ؤاوضحته قوانين الجمهورية59، 58، 55، 54

الوقايــة والصــحة والتوعيــة، بحيــث توضــع المعــاني -ج
في شكل مواد قانونية، تتحمل كل جهة مـا عليهـا مـن واجبـات 
اتجــاه هــذه الفــائت، وبخاصــة الــوزارات ذات الطــابع االجتمــاعي 

ت والمجاهــدين وســواها، وكــذلك والتضــامن الــوطني والجامعــا
الحركات الجمعوية، والمجتمع المدني، والتنظيمـات اإلنسـانية 

.العالمية المهتمة بشؤون اإلعاقة

الحقــــــــوق والواجبــــــــات المتعلقــــــــة ٔاساســــــــا بالرعايــــــــة -د
الصـــحية واالجتماعيــــة والنفســــية والتربيـــة والتعلــــيم والتكــــوين 

والتــــدريب ) البيــــداغوجي(المهنــــي، وكيفيــــات اإلدمــــاج التربــــوي
.المهني لذوي اإلعاقات الخفيفة والمتوسطة

مــع اقتـراح إنشـاء مجلــس (القضـايا اإلداريـة والماليـة -ه
). وطني لشؤون المعاقين

وتبقـــــى هـــــذه السياســـــات والجهـــــود محتاجـــــة للتجســـــيد 
.الواقعي على أالرض، والمتابعة والتقويم

فــي ضــوء مــا تقــدم، فإننــا نســتطيع القــول إن طــابع هــذه 
عايــة ال يــزال بعيــدا عــن الــدور الحقيقــي الــذي يجــب ٔان تؤديــه الر 

مختلـــف المؤسســــات االجتماعيــــة، وكــــل مـــن يعمــــل فــــي حقــــل 
؛ إذ وبرؤيـــة -رغـــم الجهـــود الهامـــة المبذولـــة-الرعايـــة االجتماعيـــة

تحليليــة للترســانة التشــريعية فــي مجــال رعايــة المعــوقين يتبــين 
شريحة العريضـة ٔان مستوى وطبيعة الرعاية االجتماعية لهذه ال

من المجتمع لم يساير التحوالت المتسارعة التي عرفتها الجزائـر 
، والسيما ...)سياسية، اقتصادية، ثقافية(في مجاالت متعددة 

التحول االقتصادي للدولـة بانتهاجهـا لالقتصـاد الحر،االقتصـاد 
الـــذي فـــتح الشـــهية ٔامـــام القطـــاع الخـــاص، والـــذي لـــم ئاخـــذ فـــي 

الجتماعيــــــــة بكــــــــل تعرجاتهــــــــا ؤابعادهــــــــا، االعتبــــــــار المســــــــٔالة ا
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وخصوصـــية متطلباتهـــا، ممـــا انعكـــس ســـلبا علـــى واقـــع الفـــائت 
المعاقة، وعّمق بذلك حجم المشاكل والصعوبات التـي تعرقـل 
تكيــف هــذه الشــرائح الهامــة والطاقــات المعطلــة مــن المجتمــع، 
الشــيء الـــذي ال يســـاعد علـــى إرســاء جـــو االســـتقرار والـــوائم الـــذي 

.جميعانتطلع إليه 
ومن هذا المنطلق تبـرز ٔاهميـة الرعايـة االجتماعيـة التـي 
يجــــب ٔان تتجــــاوب مســــتقبال مــــع متطلبــــات هــــذه الفئــــة وفــــائت 

ا يتعــــين التفكيــــر فيــــه مليــــا وفــــي مــــٔاخــــرى مــــن المجتمــــع، وهــــو 
الســبل والوســائل التــي مــن شــٔانها ترقيــة وإدمــاج جميــع الفــائت 

لتوزيـــــع قين مـــــنهم، انطالقـــــا مـــــن اااالجتماعيـــــة وخاصـــــة المعـــــ
.العادل للخيرات

وفـــــي الوقـــــت نفســـــه مراعـــــاة الحفـــــاظ علـــــى المكاســـــب 
هـــذه المقاربـــة مـــن شـــٔانها تـــوفير الشـــروط . االجتماعيـــة المحققـــة

االعتبـــار للعامـــل دالتـــي تســـاعد علـــى ترســـيخ ثقافـــة جديـــدة تعيـــ
ــــد كـقيمــــة حضــــارية ســــامية  والعمــــل المنــــتج علــــى وجــــه التحدي

تقتصر على االستهالك ت السلبية التي السلوكياوتشجب بذلك 
.فقط، وبالتالي تحقيق رفاهية الجماهير وتنمية المجتمع

ٕاســتراتيجية ؤابعـــاد ٕادمــاج وتٔاهيــل المعـــاقين :رابعــا
ــالجزائر يمكــن فــي هــذا الصــدد ٔان نتحــدث عــن مجموعــة مــن :ب

أالبعاد التي ينبغي استحضارها في كل تخطيط يرمي إلى إدمـاج 
:ر نلخصها فيوتٔاهيل شرائح المعاقين في الجزائ

وهــو ٔاكـثــر هــذه أالبعــاد :البعــد االجتمــاعي الثقــافي-1
:خطورة ؤاهمية على اإلطالق ويشتمل

تـــؤدي أالســرة دورا محوريـــا :علــى المســـتوى أالســري -أ 
وهامــــا فـــــي عمليــــة التنشـــــئة االجتماعيــــة، وكـــــل خلــــل فـــــي ٔاداء 
أالدوار المنوطــــة بهــــا ينعكسســــلبا علــــى تكيــــف وانــــدماج ٔافــــراد 

ويـــــزداد هـــــذا الـــــدور ٔاهميـــــة إذا مـــــا تعلـــــق بالتنشـــــئة المجتمـــــع، 
االجتماعيـة للمعـاقين، إال ٔان هـذا الـدور وتلـك أالهميـة نجـدهما 

مـن بـين أالبعـاد الهامـة فـي وُيسـجل ٔاّن . قد تراجعا إلى حد كبير
عمومــا والجزائريــة علــى وجــه مشـكلة اإلعاقــة فــي الثقافــة العربيــة

ٔاو عقــدة الــذنب حيــال " وصــمة العــار"شــعور أالســرة بـــ-التحديــد 
وجود معـاق ٔاو معـاقين بـين ٔافرادهـا؛ فٔاغلبيـة أالسـر تعـاني مـن 
حالــــة المبــــاالة مزمنــــة بخصــــوص ٔابنائهــــا المعــــاقين، لهــــذا تبــــرز 

؛ٔاي ابــن "المعــوق ولــد الدولــة"العبــارة الشــائعة بيــنهم ومفادهــا 
هــــــذه العبــــــارة ترددهــــــا ٔاغلبيــــــة ٔاســــــر المعــــــاقين تجــــــاه الدولــــــة، 

.ن هذه المراكز مكانا للتخلص منهمٔاوالدهم؛ إذ يعتبرو 
هـــذه النظـــرة التصـــنيفية الدونيـــة ســـتحول دون نمـــو ٔاي 
قــدر مــن االعتمــاد علــى الــنفس لــدى هــذه الشــريحة المجتمعيــة، 
وهذا الواقع يجعلنا نقول إن مسؤولية أالسرة تمثل ٔاهم ؤاخطر 
المســؤوليات بالنســبة لتحســين وتطــوير ٔاحــوال المعــاقين حتــى 

الملتحقـــــين بمؤسســـــات الخـــــدمات بمـــــا فيهـــــا بالنســـــبة ٔالولئـــــك
تبصــــير أالســــرة بــــدورها فــــي ومــــن ثمــــة فــــإّن . المراكــــز المختصــــة

العــــالج والتٔاهيــــل واإلدمــــاج للمعــــاقين ينبغــــي ٔان يتســــاند مـــــع 
ة أالخــرى، وذلــك بخلــق ثقافــة يــمســئولية المؤسســات المجتمع

.أالســرة وتنشــئة أالطفــال ورعــايتهموإرشــادٔاســرية بــدءا بتكــوين
ســتحق التركيــز فــي هــذا المجــال ٔاهميــة الكشــوف الطبيــة وممــا ي

للمقبلــــين علــــى الــــزواج للتعــــرف علــــى مــــا قــــد يكــــون لــــديهم مــــن 
إلــى ةفاضــإٔامـراض وراثيــة قــد تـؤثر علــى النمــو السـليم لٔالطفــال، 

ذلك ما تتطلبه رعاية الطفولة من حمايـة ضـد مخـاطر الحـوادث 
.المنزلية ومصادرها المختلفة

والتثقيــف أالســري كـفــيالن بتهيئــة ادواإلرشــالتوعيــةإّن 
نفســـــية واجتماعيــــــة لإلســــــهام فــــــي الحيــــــاة االجتماعيــــــة، ومنــــــه 
اإلســـــهام فـــــي العمليــــــة التنمويـــــة باســـــتثمار جهــــــود هـــــذه الفئــــــة 

.المجتمعية المخصوصة
مســـؤولية إّن :علـــى مســـتوى المحـــيط المجتمعـــي-ب

منــــع اإلعاقــــة ٔاو مواجهتهــــا مواجهــــة موضــــوعية تتطلــــب ابتـــــداء 
والخــدمات ،بٔاســباب اإلعاقــة ومصــادرها والتعامــل معهــاالــوعي 

المتاحة لهـا علـى نطـاق المجتمـع كلـه، ومـن هنـا فإنـه ينبغـي ٔان 
يكــون لكــل مؤسســـة مــن مؤسســات المعـــاقين هــدف تربـــوي ٔاو 
تــــدريبي ٔاو اجتمــــاعي ٔاو عالجــــي تـــــٔاهيلي ٔاو مجموعــــة مــــن هـــــذه 
أالهــــداف، وال ينبغــــي ٔان يقتصــــر هــــدف ٔاي مؤسســــة للمعــــاقين 

فحسـب، بـل يتوجـب علـى المجتمـع ) الملجأ (مجرد اإليواء على 
بكــــل مؤسســــاته اتخــــاذ إجــــراءات وتــــدابير وفــــق سياســــة علميــــة 
وتخطيط هادف تراعى فيها االحتياجات أالساسية المتالئمة مع 

.24عاقةاإلكل ٔانواع 
وباإلضــــــافة إلــــــى دور هــــــذه المؤسســــــات فــــــإن لوســــــائل 

بلـورة الـوعي عـن طريـق التثقيف واإلعالم أالثر الكبيـر فـي نشـر و
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حتـى يمكـن إيجـاد رٔاي عـام " ثقافـة اإلعاقـة"ما يمكن ٔان نسـميه 
موضـــوعي لمواجهـــة مشـــكالت اإلعاقــــة باالعتمـــاد علـــى المعرفــــة 
العلميـــة وخلـــق بـــرامج تلفزيونيـــة وإذاعيـــة تغـــرس وعيـــا حقيقيـــا 
لدى الرٔاي العام عامة ولدى ٔاسر المعاقين خاصـة بٔاهميـة تقبـل 

همة مشـاركـتها االجتماعيـة وبالتـالي عطائهـا هذه الفئة وتسهيل م
.التنموي

يقصــــــد بالتٔاهيــــــل : البعــــــد االســــــتراتيجي التــــــٔاهيلي-2
بشكل عام ٔان يعمل اإلنسان على استعادة كل ٔاو بعض قدراتـه 
المفقودة بطريقة تمكنه من استغالل عناصره اإلنسانية ليكـون 

اقـة فـإّن ر إلـى ٔادبيـات اإلعظوبـالن. مستقال تماما ٔاو جزئيا بحياتـه
:25هناك شبه اتفاق على ٔان ٔانواع للتٔاهيل هي

-النفســـــــي واالجتمـــــــاعيالتٔاهيـــــــل-التٔاهيـــــــل الطبـــــــي-
التٔاهيل المهني

ــــة والعــــالج(التٔاهيــــل الطبــــي -أ  فــــي مواجهــــة ):الوقاي
درهم وقاية خيـر مـن : "قضايا اإلعاقة بشكل عام تسري الحكمة

وتشــــمل هــــذه الوقايــــة التحصــــين ضــــد أالمــــراض " قنطــــار عــــالج
المعروفــــة لــــدى أالطفــــال بمــــا فيهــــا الحصــــبة، وشــــلل أالطفــــال 
والوقايــة مــن رمــد التراكومــا ومــن تلــوث الميــاه، هــذا إلــى جانــب 

لتغذيــــة الصــــحية خاصــــة العنايـــة بتغذيــــة أالمهــــات الحوامــــل وبا
وتــتلخص هــذه المرحلــة عمومــا فــي . الرضــاعة الطبيعــة لٔالطفــال

االهتمام ببرامج التطعيم والعناية بصـحة الطفـل والكشـف علـى 
أالجنة المشوهة داخل الرحم، وفحص أالطفال بعد اإلنجـاب، 
والمتابعة الصحية المستمرة من قبـل ٔاخصـائيين وذوي خبـرة، 

ة الحديثـة حســب بيـلــف أالجهـزة الطوباالعتمـاد كـذلك علـى مخت
.طبيعة كل حالة إعاقة

نظـــــــــــرا ٔالّن : التٔاهيـــــــــــل النفســـــــــــي واالجتمـــــــــــاعي-ب
التشخيص النهائي للتٔاهيل يسـتهدف تحقيـق الكـفايـة الوظيفيـة 
الشــــاملة لــــذوي االحتياجــــات الخاصــــة فهــــو موضــــوع قــــائم علــــى 

:26ثالث عوامل وهي

إعــــداد شــــخص اجتمــــاعي قــــادر علــــى الشــــعور بــــأالمن -
ــــــى المســــــتوى الفــــــردي ــــــالنفس(والطمٔانينــــــة عل وعلــــــى ) الثقــــــة ب

الثقــــة واالحتــــرام والتقبــــل المتبــــادل مــــع (المســــتوى االجتمــــاعي
الشيء الذي يجعل هذه الفئة تتخطى عقبة المدركات )آالخرين

.السلبية وتصبح قادرة على التفاعل االجتماعي

أالداء للوظــــائـف البدنيــــة مــــنتحقيــــق ٔاعلــــى مســــتوى -
ية التي تستطيع المهارات الطبية تحقيقها وتنميتهـا وحتى النفس

.بالنسبة للشخص المصاب
تٔاهيـل الشـخص ليكـون عنصـر اسـتثمار فاعـل منـدمج -

التٔاهيـل النفسـي في الحياة االجتماعية، وعليه يمكن القـول إّن 
واالجتمــاعي عمليــة ديناميكيــة تتفاعــل فيهــا ٔادوار أالخصـــائيين 

مـع ) سـي، طبـي، اجتمـاعينف(على اختالف مجاالت تخصصهم 
ٔاســــــــر ذوي االحتياجــــــــات الخاصــــــــة والمؤسســــــــات االجتماعيــــــــة 
المختصة لتصـبح هـذه الفـائت بـذلك قـادرة علـى التكيـف الـذاتي 

.االجتماعيو

البعد الوظيفي التنموي-3

وتشــمل هــذه : التٔاهيــل التــدريبي الحرفــي والمهنــي–أ 
بيــب المرحلــة النظــرة التكامليــة للفــرد المعــاق؛ حيــث يقــوم الط

وجميـــــع أالخصـــــائيين النفســـــانيين واالجتمـــــاعيين والمهنيـــــين 
باســـــــتعراض مـــــــا يمتـــــــاز بـــــــه هـــــــذا أالخيـــــــر مـــــــن قـــــــدرات بدنيـــــــة 
واســــتعدادات نفســــية وعقليــــة، ومعلومــــات نظريــــة فــــي مجــــال 
المهنة المراد تٔاهيله فيها والتي تتوافق مع حالته الخاصـة، ٔايـن 

تكسـبه يتم بعـد ذلـك إخضـاعه للتـدريب علـى نـوع مـن أالعمـال 
.مهارات تؤهله لمرحلة التوظيف فيما بعد

ولقـــــد ٔاثبـــــت علميـــــا ٔان الفـــــرد المعـــــاق بإمكانـــــه مزاولـــــة 
العمــــل بإتقــــان ومثــــابرة ومهــــارة تفــــوق مهــــارة الشــــخص الســــليم 

ته ومواهبه، كمـا ا ٔاحيانا لو ٔاحسن اختيار العمل المناسب لقدر 
قين ٔاكـثـرأاثبتت التجارب التي ٔاجريت في هذا الصدد بٔان المعـ

مواظبـــة فـــي االســـتقرار ؤاقـــل تعرضـــا لإلصـــابة مـــن غيـــرهم ٔاثنـــاء 
.27العمل

إنــه ال منــاص اليــوم إذا مـــا ٔاخــذنا فــي الحســبان أالعـــداد 
الهائلـــة للمعـــاقين بــــالجزائر مـــن مختلـــف اإلعاقــــات مـــن ضــــرورة 
إعــــادة النظــــر فــــي طــــرق ؤاســــاليب تٔاهيــــل هــــذه الشــــريحة وفــــق 

هــــا الوســــائل ٔاســــس علميــــة تشــــرف عليهــــا كــــوادر مؤهلــــة تمــــنح ل
هنـاك عوامـل هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإّن . الالزمة لذلك

ٔاخــــرى الزالــــت تــــؤثر ســــلبا علــــى التكيــــف واالنــــدماج االجتمــــاعي 
لــــذوي االحتياجــــات الخاصــــة، خاصــــة فــــي المجتمعــــات العــــالم 

ـــــــث ومـــــــن بينهـــــــا الجزائـــــــر، والتـــــــي تفتقـــــــد لبنيـــــــة تحتيـــــــة الثال
الهندســـية للمنشـــٓات ؛ إذ وبنظـــرة فاحصـــة للطبيعـــة 28يةهندســـ
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نجــدها تفتقــد لتســهيالت ) مختلــف المرافــق العموميــة(العمرانيــة
هندســـــــية وإجرائيـــــــة ٔامـــــــام هــــــــذا العـــــــدد المتعـــــــاظم مــــــــن ذوي 
االحتياجات الخاصة، مما يعوق عملية استفادتهم مـن مختلـف 
الخــدمات المقدمـــة، لـــذلك فمــن أالهميـــة بمـــا كــان إعـــادة وضـــع 

لتكيف االجتماعي والمهني تصاميم بنائية هندسية تساعد على ا
.لهذه الفائت
إّن : التوظيــــف وإالدمــــاج فالمشــــاركة االجتماعيــــة-ب

الغايــة أالساســـية مـــن رعايــة ذوي االحتياجـــات الخاصـــة االرتقـــاء 
بإنسانية وكرامـة هـذه الفئـة بمـا يجعـل منهـا عنصـرا بشـريا يسـهم 
فــــي تنميـــــة ورقــــي المجتمعـــــات، ولمـــــا كانــــت قضـــــايا المعـــــاقين 

مع قضـايا التنميـة -ٔاسبابا ونتائجا–اعية متفاعلةمشكالت اجتم
المهمــة تصــبح ٔاكـثــر جســامة، فــال منــاص مــن ضــرورة تــوفير فــإّن 

المنــاخ المناســب لهــذه الفئــة مــن المجتمــع بتوظيفهــا وإدماجهــا 
خالقـة -وليسـت عالـة-في الحياة االجتماعية لتصـبح فئـة منتجـة

.قادرة على العطاء
نميــــة بوصــــفها تحســــين التصــــور الجديــــد لعمليــــة التإّن 

لنوعيـة الحيـاة إنتاجـا وتوزيعــا وتعظيمـا، لجهـة مواجهـة وإشــباع 
مـــــن الخاصـــــة االحتياجـــــات المتعاظمـــــة باســـــتمرار لهـــــذه الفئـــــة 

ــــــــــة  ــــــــــك ٔان مبــــــــــدٔا العــــــــــدل االجتمــــــــــاعي والرعاي المجتمــــــــــع؛ ذل
يقـــف بوصـــفه شـــرطا -تنمـــوي-مـــن منظـــور سوســـيو-االجتماعيـــة

الذي يتجسـد " جتماعيالسالم اال:"ن نسميهأ ضروريا لما يمكن 
ــــــين كافــــــة القــــــوى والفــــــائت  فــــــي حالــــــة التــــــوازن الــــــديناميكي ب

تسـاندا بنائيـا –دون شـك-مما سيخلق29والطبقات االجتماعية

ووظيفيـــــا بـــــين ٔانســـــاق المجتمـــــع مـــــن جهـــــة ومختلـــــف شـــــرائحه 
.ؤافراده من جهة ٔاخرى 

اســــتثمار كافــــة الطاقــــات البشــــرية وتنميتهــــا لتبــــذل إّن 
مــن اإلســهام والمشــاركة االجتماعيــة يعتبــر ٔاقصــى مــا تســتطيعه 

ركيــزة هامــة فــي ســبيل تحقيــق وتــوفير ظــروف موضــوعية ومنــاخ 
قيمي وثقافي لمزيد من الحيـاة الكريمـة لٔالفـراد، ولـن يـتم ذلـك 
إال عبـر إزالــة العوائــق البنائيــة ٔاو الهيكليـة لتحقيــق المســاواة فــي 

توى فـــرص الحيـــاة؛ فـــي الصـــحة والتعليمواالنجـــاز المهنـــي ومســـ
التنميـــة تعنـــي انبثـــاق الـــدخل واإلشـــباع المـــادي والروحـــي؛ إّن 

ونمو كل اإلمكانيات والطاقات الكامنـة فـي كيـان معـين بشـكل 
.المجتمع المراد تنميتهمتطلباتكامل وشامل ومتوازن وفق 

خالصة

تٔاسيســـــا علـــــى مـــــا تقـــــدم يتبـــــين لنـــــا ٔان االهتمـــــام بهـــــذه 
-يعـــد اليــــوم ؤاكـثـــر مـــن ٔاي وقـــت مضــــى-الشـــريحة المجتمعيـــة 

ٔاولويــــــة مجتمعيـــــــة تقتضـــــــي ضــــــرورة انتهـــــــاج سياســـــــات ورســـــــم 
اســــتراتجيات علـــــى مســـــتوى جميـــــع أالصـــــعدة والميـــــادين تـــــوفر 

الفئـة، خاصـة علـى ذهة لهـالرعاية والخـدمات التٔاهيليـة الضـروري
مســتوى مجتمعــاتهم وبيــائتهم المحليــة، وذلــك بخلــق تغييــرات 
جذريــــة ٔاكـثــــر إيجابيــــة فــــي ٔانمــــاط التنشــــئة االجتماعيــــة والقــــيم 

اإلنتاج والتوزيع وعدالة إتاحة الفرص ٔامام والعمل، والثقافية، 
الجميــع بمــا يضــمن مشــاركة وإســهام الجميــع بمــا فــيهم شـــريحة 

ــــــــــة المجتمعيــــــــــة الشــــــــــاملةالمعــــــــــاقين فــــــــــي الع .مليــــــــــة التنموي
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.221ص، 2002، القاهرة، كليةآالداب، مركزالبحوثوالدراساتاالجتماعية، دراساتمصريةفيعلماالجتماع: ٔاحمدٔابوزيدوٓاخرون.29


