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  داءــــــــاإله
  

 وإىل أبي رمز الكفاح والعطاء، إىل إخوتي ،إىل أمي الغالية منبع احملبة واحلنان
   ،مجيع أقاربي وأصدقائيإىل زوجيت وأبنائي مجيعاً، إىل وأخواتي ، 

  ، اإلسالمية، اليت هي مشعل �ور و�رباس حياةبالعقيدة إىل املتشبثني 
الفلسطيين الصامد املرابط على أرضه ، القابض على اجلمار ، إىل أبناء شعيب 

والذي تكسرت على صخرته كل املؤامرات ، إىل دعاة اهلزمية وأبواق السوء 
  .ليعرفوا أن ا حمبط كيد الكائدين 

  .إىل من يف قلوهبم مرض دفني ، ليعلموا أن ا مطلع على ما يف الصدور 
منني ، ليوقنوا أن ا لن يتخلى عن عباده إىل املشككني يف �صر ا للمؤ

  .املخلصني 
   فائق شحادة عاطفوإىل األستاذ

  . هذا عمليإىل هؤالء مجيعاً أهدي 
  

  أحمد سليمان محمد ضميدي: الباحث
  



أ  

  

  

  

  

  

  

  

  :إقرار

  

أقر أنا معد الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأنهـا نتيجـة               
باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الدراسة، أو أي جـزء              أبحاثي الخاصة،   

  .منها، لم يقدم لنيل أي درجة علمية عليا ألي جامعة أو معهد آخر
  
 

  أحمد سليمان محمد ضميدي
 

   : التوقيع
  

  م6/6/2013: التاريخ 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  



ب  

  كر وعرفانــــش
لي لزاماً أن أتقدم بعظيم الشكر  إىل حيز الوجود ، أرى أ�ه عزت  رساليت  ن برأبعد 

ومن ثم أتقدم جبزيل الشكر  ،عملي هذاعز وجل أوالً بعد أن أعا�ين ووفقين يف إجناز 
  :والعرفان إىل فضيلة الدكتور

  ) شفيق عياش (
  . وعلى ما قدمه يل من توجيه وإرشاد الرسالة املشرف على

 من مما لقيته منه املساعدة  و األيادي اليت امتدت لتقدم يل أصحاب مجيعكما واشكر 
  .حسن املشورة ومجيل النصح

  . يل من دعم وإرشادته رام ا على ما قدم يف كما وأشكر مجعية املركز العلمي
اليت ارتدهتا إلمتام هذه الرسالة مجيع العاملني والقائمني على املكتبات أيضاً كما واشكر 

  . ومكتبة بلدية �ابلس، القدسجامعةمكتبة   و،كمكتبة جامعة النجاح الوطنية
  .وأبارك خطواهتم على ما لقيته من حسن االستقبال والرتحاب فأمثن هلم جهودهم،

ومجيع القائمني عليها فأتقدم هلم جبزيل ) القدس جامعة ( وال أ�سى أخريا إدارة جامعيت احلبيبة
  .واالزدهار الشكر والتقدير وأمتنى هلم املزيد من التقدم
  

  
  

  

  

  



ج  

  :ملخصال
  

 حيث ،تناولت الدراسة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة في الشريعة اإلسالمية والقانون الفلسطيني
 وضمن ، وكيف تبلور مفهوم اإلعاقة عبر التاريخ،بين الباحث مفهوم اإلعاقة في اللغة واالصطالح

 الخلفاء  ثم تحدث عن مكانة ذوي اإلعاقة في القران والسنة وعند،ذلك الحديث عن أنواع اإلعاقة
 مستندا إلى النصوص الشرعية وشواهد من ، وبين حكم العناية بهم ورعايتهم في اإلسالم،والعلماء
  .وتضمنت الدراسة مجموعة من مواد القانون الفلسطيني المتعلقة بالمعوقين وتفسيراتها ،التاريخ

ؤسسات الفلسطينية ولم يغفل الباحث الجانب العملي في الدراسة من خالل التعريف بالكثير من الم
 وذلك من خالل عمل استبانه توضيحية بينت اهتمام هذه ،في محافظة نابلس الراعية للمعوقين

  .المؤسسات وجهودها في خدمة المعوقين في كافة المجاالت 
وتكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء بشكل موضوعي وعلمي على مدى اهتمام اإلسالم 

 من خالل استعراض نصوص الشريعة وتفسيراتها وكذلك الوقوف ،عوقينوالقانون الفلسطيني بالم
على مواد القانون الفلسطيني وقفة ناقدة وإظهار مدى حسن أو سوء تطبيق هذه المؤسسات الرسمية 

  . واألهلية لهدي اإلسالم ولمواد القانون الخاصة بالمعوقين 
الذي يتناسب مع موضوع دراسته واعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي والتحليلي 

وذلك من خالل التفصيل في التفريعات واألدلة الشرعية والقانونية التي تؤكد حق . وأهدافها
  .المعوقين في الرعاية والعناية واالهتمام 

وتتلخص مشكلة الدراسة في وجود فجوة كبيرة بين هدي اإلسالم ومواد القانون الفلسطيني من جهة 
أو فراد أ سواء كانوا ،األصحاء وتعاملهم اليومي مع المعوق من جهة أخرىوبين سلوك الناس 

  . مؤسسات
م وكذلك القانون الفلسطيني للمعوقين كل اإلسالم قد أن وقد خلص الباحث إلى عدد من النتائج منها

ما يحتاجون إليه من األمن واالطمئنان على الصحة والعمل والرعاية في كل المجاالت رغم سوء 
  .ق هذه األحكام أحياناتطبي

وعلى الرغم من اشتمال القانون الفلسطيني على ما يحقق أماني المعوق  إال انه بقي قاصرا في 
 لذا يبقى محتاجا إلى بعض التعديالت مثل ضرورة تضمينه نصوصا تتعلق بتحديد ،بعض النواحي

األحكام الجزائية  وكذلك نصوصا واضحة حول ،نسب العاملين في المؤسسات الخاصة بالمعوقين
 في حين أن الشريعة اإلسالمية نصت بوضوح على ،وعدم ترك الباب مفتوحا لقلة االلتزام بالقانون

  .عقوبات أخروية ودنيوية توقع على المعتدي على حقوق المعوقين 
ومما يوصي به الباحث إضافة نص قانوني بضرورة تشكيل المجلس الوطني لشؤون المعوقين 

عية التي تتولى إقرار ما يتعلق بشؤون المعوقين في مختلف المجاالت  وكذلك ليكون هو المرج



د  

 من اجل تقوية المشاعر الدينية لدى الوالدين ،ينبغي تثقيف أباء وأمهات المعاقين بأمور الدين
  .  وخفض المشاعر السلبية من إحباط واكتئاب وحزن ،وإيمانهم بالقضاء والقدر

المنظمات والهيئات التي تعنى بشؤون المعوقين تقديم المساعدة وكذلك ينبغي قيام المؤسسات و
 ، وارشادهم إلى كيفية تعاملهم مع االبن المعاق داخل األسرة،والمشورة واإلرشاد ألهل المعوق

 وكذلك ينبغي تفعيل وتعزيز تقديم الخدمات الترفيهية للمعوقين للتخفيف من ،وكيفية تدبير شؤونه
  .    منها بسبب اإلعاقة حدة اآلثار التي يعانون

  



ه  

Caring of the disabled in Islamic Law and Palestinian Civil Law 
Prepared by: Ahmed AL-Domide 
Supervisor: Dr. Shafiq Ayash. 

  

Abstract: 
 
The study  discussed  the caring the of disabled  according to the Islamic Shareea and 
Palestinian  Law. The researcher has indentified the concept of the disability linguistically 
and technically and how this meaning developed through history. The researcher also talks 
about the types of the disability and the position of the disabled in  Quran and  Suna, and  
according to the Caliphs and scientists. He also affirmed the importance of taking care of 
disabled in Islam through religious texts and historical evidences. It also included a group 
of Palestinian law materials. 
The researcher didn’t ignore the practical side of the study through indentifying many 
Palestinian institutions that take  care of the disabled in Nablus Governorate  through an 
explanatory questionnaire . 
The importance of this study lies in how it focuses objectively and scientifically on how  
Islamic and Palestinian law take care of the disabled  through considering  Shareea’ and its 
interpretations in addition to considering  how good or bad the application of these official 
and civil institutions of the Palestinian law and Islam. 
The researcher  depended on the prescription and analytical method in his study which  fits 
in with the theme of the study and its objectives through  religious evidences which affirms 
the right of the disabled in care and interest. 
The study’s problem lies in the presence of a big difference between the Islamic 
instructions and Palestinian materials law on one side, and between the healthy people's 
behavior  with the disabled on the other side . 
The researcher has concluded that the Islam and the Palestinian Law have offered the 
disabled everything they need  such as health safety , labor and care in all fields-despite the 
bad application sometimes, and the Palestinian Law is still in need of some amendments 
such as penal provisions while Islamc Sharrea’ included worldly and  after death 
punishments. 
The researcher’s recommends that there is a necessity for forming the National Council  
for the disabled affairs, and the disabled parents are to be taught that the disability is a 
matter of God’ will. And the concerned establishments  and the organizations must offer 
help, advice and educating programs to the disabled and their families and provide them 
with amenities which reduce their suffering. 



و  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المقدمة

ره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهـده  إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغف  
اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله  إال اهللا وحده ال شريك له، وأشـهد أن                       

  .محمداً عبده ورسوله
  

  :وبعد
  
ِأنْسان ِفي َأحـسِن    لَقَد خَلَقْنَا الْ  :  قال تعالى  ، صورته وأحسن وصوره   سبحانه اإلنسان  خلق اهللا    فقد

ولَقَد كَرمنَا بِني آدم وحملْنَـاهم ِفـي الْبـر           :قال جل وعال  ،  كرمه على كثير من خلقه    و 1ٍتَقِْويم

 حـول   آخـر  وفي بيان    .2والْبحِر ورزقْنَاهم ِمن الطَّيباِت وفَضلْنَاهم علَى كَِثيٍر ِممن خَلَقْنَا تَفِْضيالً         
يا َأيها الِْأنْـسان   :  من قائل وجّل فقال عز، وركبه كيف شاءاإلنساننه خلق أالموضوع ذكر اهللا 

 وشـاء اهللا   .3ِفي َأي صورٍة ما شَـاء ركَّبـك       * الَِّذي خَلَقَك فَسواك فَعدلَك    * ما غَرك ِبربك الْكَِريمِ   
أرادهـا   لحكمـة  ، دائمـة أو مؤقتـة  وإعاقاتن بعاهات يالناس مبتلبعض  يكون أنسبحانه وتعالى   

 يرضـى بقـضاء اهللا وقـدره،    أن  على العبـد   ينبغيو ، علمها من علمها وجهلها من جهلها      سبحانه
 ،، أخـراه  ما فيه خير له في دنياه وفـي  إالوجل ال يختار له  ن اهللا عز   أل ؛ استسالم أيمايستسلم له   و

ـ  أولئـك  مـع    ءاألصحا يرى كيف يتعامل     أني ذلك   ومن بين حكم اهللا عز وجل ف       ن بتلـك   ي المبتل
 والقيـام علـى     ،في رعايتهم واالعتناء بهم   تعالى   اهللا   أمر  إلى  يمتثلون أو لونهممسيه هل   ،اإلعاقات
يعتبـر  إذ   و . من نعمة الصحة والعافيـة     أوالهم من شكر اهللا عزوجل على ما        اًءجزوا  دليؤشؤونهم  

 ، المعاق معياراً أساسياً لقياس حـضارة األمـم وتطورهـا          ه يحاط ب  لذيامستوى العناية والرعاية    
 والتي تنبثق من مشروعية     ،وتشكل رعاية المعاقين إحدى أولويات اإلسالم وبعض المنظمات الدولية        

   4. غيره في كافة المجاالتأسوة وتوفير فرص متكافئة له ،حق المعاق في العيش بكرامة
  

 سواء كان ذلـك فـي      من تمييز سلبي ضده في العمل،         يعاني المعاقونجد في واقعنا المعاصر أن      
ليها ل إ والوصصعب عليه   ي خاصة وأن المرافق العامة      . األجر  تقاضي في وأ بها   عملاألعمال التي ي  

                                                 
  .95/4 رقم :التينسورة  1
  .17/70 رقم :سراءاإلسورة  2
  .8-82/6 رقم :سورة االنفطار 3
   ، الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن الفلسطيني،حقوق المعوقين الفلسطينيين: السعدي، بهاء الدين وآخرون 4

 .4م، ص2005، رام اهللا، )47(سلسلة تقارير خاصة، رقم   



ز  

فالبنايـات  .  ذوي اإلعاقـات الحركيـة  وأكثر من يعاني من هـذه الـصعوبات  ، ن عملهامكأو إلى   
 يستخدمون الكراسـي    نعامة األخرى، ال يستطيع األشخاص الذي     والمدارس والجامعات والمرافق ال   

 مما يحد   ،المتحركة الدخول والتنقل في الكثير منها، وال تتوفر وسائط النقل الخاصة بذوي اإلعاقات            
  .من قدرتهم على االنخراط في مجاالت الحياة العامة

 
نبهـت علـى ضـرورة      ة التي   األحكام الشرعي  قد تضمن الكثير من      اإلسالم نفإ ،األمروفي حقيقة   

 وكذلك  ، النبوية الشريفة  واألحاديثن الكريم   آ القر آيات في كثير من     اإلعاقة ذوي   األشخاصرعاية  
 والمسلمون في عزة    اإلسالم حين كان    ،اإلسالمفعل الخلفاء والحكام وعامة المسلمين على مر تاريخ         

ن عاتـب   أ ب األمرام حتى وصل     اهتم وأفضل رعاية   بأحسن اإلعاقة، وقد حظي ذوو     وسؤددومنعة  
 مكتوم رضي اهللا عنه حين جـاء        أم ابن   إلىالسالم حين لم يلتفت     الصالة  اهللا عز وجل رسوله عليه      

َأن جـاءه   * عبس وتَـولَّى  : نزل اهللا في ذلك قرآنا قال تعالي      أ ، ف  اإلسالم أمر من   يءيسأل عن ش  

وبعدها كان النبي صلى اهللا عليه وسلم        .1َأو يذَّكَّر فَتَنْفَعه الذِّكْرى   * ىوما يدِريك لَعلَّه يزكَّ   * الَْأعمى
، وهذه المنزلة وهذا التكريم والتنويه الرباني الذي        2 )مرحبا بمن عاتبني فيه ربي      ( : لقيه يقول له   إذا

 أهميـة ، وهذا يدلل بشكل واضح على        آخر  صحابي أي به    يحظ م ل ،األعمى مكتوم   أمحظي به ابن    
  . احتياجا للرعايةاألشدجر من يرعى هؤالء أو
  

 انتهجت الدول في دساتيرها وقوانينها نهجا يأخـذ         ،اإلعاقة في رعاية ذوي     اإلسالموسيرا على نهج    
دور كـل   و من خالل وضع القوانين واللوائح التي تحدد طبيعة          ،اإلعاقةبعين االعتبار رعاية ذوي     

  . في رعاية هؤالءاإلدارية األقسامبقية من المؤسسات الحكومية والشعبية و
  

 سـلم   رأس ووضـعه علـى      ، وعدمها في تناول هذا الموضـوع      اإلجادةوتفاوتت الدول من حيث     
 في تناول هذه القـضية      اإلسالماقتربت اقترابا كبيرا من نهج      الكثير من الدول     ف ، عدمه أو أولوياتها

  .هم ويحل الكثير من مشاكلهم  معاناتاإلعاقة يخفف عن ذوي ،ومعالجتها عالجا ناجعا
  

 اهتمـام  عدم مع  ،يء في شاإلسالم ال يعنيها ة من تلك الدول المبدعة دوال غربي      فإن الشديد   ولألسف
ن أل ، غيرها في رعاية هؤالء المحتاجين      من أولىهي  و ،بالمعاقين واإلسالميةالدول العربية   بعض  

 المـسلمين  رعايـة المعـاقين بالنـسبة لغيـر          وأما ،لمسلم عبادة يؤجر عليها    ل في رعايتهم بالنسبة  
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ح  

   !!. إنسانيا واجبا أو واجبا قوميا ونهايعتبرف
  

 يراه الـدارس    ، المعاقين والمصابين بالعاهات الدائمة بشكل مضطرد      زيادة عدد  ، في بالدنا  والملفت
  المعاش ويومياتـه    الشعب الفلسطيني   من واقع  أصيال اًء جز أصبح بل   ،وغير الدارس في كل مكان    

 واستهداف  ، القمعية بحق كل فئات الشعب الفلسطيني      وإجراءاته وذلك بسبب االحتالل     ،واجتماعياته
 إصـابة  إلـى  الفتاكة التـي تـؤدي       األسلحة ى أنواع  بشت الفلسطينيينللمواطنين   جيشه ومستوطنيه 
 سـالم اإل رعايـة    أهمية وهذا يستدعي من الدارسين التنبيه على        ،اإلعاقات أنواعالكثيرين بمختلف   

مما قد يحسن من     ،باإلعاقة إصابتهم بغض النظر عن سبب      ،اإلعاقةوكذلك القوانين الوضعية لذوي     
 األحزان في رعاية المعاقين ومسح      واألفراد األسر وكذلك   ، المؤسسات الراعية لشؤون المعاقين    أداء

  .اإلمكانعن قلوبهم وكشف الضر عنهم قدر 
  

  مشكلة البحث
  

  : من خالل النقاط اآلتية البحثمكن تلخيص مشكلةي
  
اتساع الفجوة بين هدي اإلسالم فيما يخص المعاقين، وما بين سلوك النـاس األصـحاء اتجـاه                  .1

  . ما أدى إلى قله االهتمام بهم وإهمال معاناتهم وعدم االكتراث بمشاعرهم واحتياجاتهم،المعاقين
 وكذلك  المؤسسات التي     ،نفسهمانتشار الجهل بالقوانين الخاصة بذوي اإلعاقة بين ذوي اإلعاقة أ          .2

 وهذه القوانين لو درست وفهمت وطبقت يمكن لها أن تسهل ظروف حياتهم إلى              ،تعنى بشؤونهم 
 وعمل أبحاث لمراجعتها ومقارنتها بهدي اإلسالم       ، لهذا يجب نشر الوعي لهذه القوانين      ،حد كبير 

 ليصبح ذوو الشأن على     ، وكذلك عمل ندوات وورشات عمل     ،وتعديل المواد التي ينبغي تعديلها    
 . وبالتالي تقام الحجة على الجميع أفراد ومؤسسات،علم وإدراك لها

كثير ما تحصل تعديالت على حقوق ذوي اإلعاقة وإجحاف بحقهم حتـى مـن قبـل ذويهـم                   .3
 وعدم االعتراف بحقهم في     ، وإلغاء وجودهم  ، تصل إلى حد حبسهم في المنازل      ،والمقربين منهم 

 ،ت ومصادرة حقهم في تبوء المناصب والمسؤوليا      ،في قضايا الزواج والميراث    و ،الحياة العملية 
 وبأنهم ليسوا أهالً للقيام بما قد يقع علـيهم مـن تبعـات              ،اعتقادا منهم بعجزهم وعدم كفاءتهم    

 ، دور المتسول المحتاج العالة على أهله ومجتمعـه         بممارسة ان عليهم أن يكتفو   إ و ،تومسؤوليا
ة إلى تعريف المجتمع من خالل هدي اإلسالم والقانون بحاجـات المعـاق             الحاجنحن بأمس   لذا  

 .وحقوقه وإمكاناته



ط  

 وتعزيـز   ،استسالم الكثير من ذوي اإلعاقة وشعورهم باإلحباط من إمكانية تغيير واقعهم المرير            .4
الكثير من أفراد المجتمع ومؤسساته لهذا الشعور السلبي للمعاق، بسبب ما أشرت إليه من جهل               

 كانوا من ذوي اإلعاقـة  ءر الجميع سواكِّذَأق ذوي اإلعاقة وتعدي عليها، لذا كان لزاما أن         بحقو
 ا الـذين أسـهمو    ، بالكثير من النماذج الرائعة المبدعة من ذوي اإلعاقـة         ،أو بقيه أفراد المجتمع   

 بيضاء فـي المجـاالت      ، وكان لهم بصمات واضحة وأيادٍ     إسهامات كبيرة في تطور مجتمعاتهم    
 . أبدعوا وابتكروا فيهاالتي 

  
  أهمية البحث

  

) الفلـسطيني  رعاية ذوي اإلعاقة في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي       ( تكمن أهمية هذا البحث   
  : عدة أمور منهافي
  
  والشعوب العربيـة   ،بالنسبة لشريحة واسعة من الشعب الفلسطيني خاصة      أهمية هذا الموضوع       .1

  .إلعاقة على أمتهم ومؤسساتهم الشعبية والرسمية وذلك لتعريفهم بحقوق ذوي اعامة،
 ، تسليط الضوء بشكل موضوعي وعلمي على مدى اهتمام اإلسالم بالمعاقين وحقوقهم كـأفراد             .2

وإظهـار مـدى سـوء أو حـسن تطبيـق           ،   ناقدة ةوقفالفلسطيني   مواد القانون    والوقوف على 
  .المؤسسات لهدي اإلسالم ومواد القانون فيما يتعلق بحقوقهم

 مـن   رعاية ذوي اإلعاقة في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضـعي الفلـسطيني          تعتبر دراسة     .3
نها لم تستوف حقهـا فـي       ألالدراسات الهامة التي تحتاج إلى المزيد من البحث الجاد والعميق،           

عداد ذوي اإلعاقة من مختلف الـشرائح واألعمـار بـسبب           أ حيث الزيادة المفرطة في      ،البحث
 ، وهذا يستدعي دراسة كل ما يتعلق بهم من وسـائل لمـساعدتهم            ،وادث وغيرها الحروب والح 

 . اإلسالم والقوانين السائدة ورعايتهم من خالل هدي،وتعريف المجتمع بكيفية التعامل معهم

 وضـرورة تـوفير   ،ينأهمية توعية أفراد المجتمع بإنسانية المعـاق      من  تنبع أهمية هذه الدراسة      .4
 لكي يستطيعوا أن يعيشوا حياة كريمـة      ؛والمساواة في الحقوق للمعاقين   الخدمات وتكافؤ الفرص    

 .في ظل هذا المجتمع

  
  

  

  

  



ي  

  ثأهداف البح
  

  : من أهمها،عدة أمورتحقيق يهدف هذا البحث إلى 
  
 .انون الفلسطيني حقوق المعاق التي يضمنها له اإلسالم مقارنة بالقالتعرف على .1

  .ي فلسطين فلذوي اإلعاقةوالصحي واالقتصادي التعرف على الواقع النفسي واالجتماعي  .2
 .معرفة احتياجات المعاقينلتزويد الجهات والمؤسسات المعنية والمكتبات بدراسة جديدة  .3

  

  أسئلة البحث
  

  .ما حكم العناية باألشخاص ذوي اإلعاقة في اإلسالم .1
 .ما هي مكانة األشخاص ذوي اإلعاقة في الشريعة اإلسالمية .2

 . األشخاص ذوي اإلعاقة في الشريعة اإلسالميةما هي مجاالت رعاية .3

 .ما هي مجاالت رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة التي تناولها القانون الفلسطيني .4

 .ما واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطين .5

 .ما دور المؤسسات الرعاية لألشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع الفلسطيني  .6

  

  حدود البحث
  

  . هذه الدراسة على األشخاص ذوي اإلعاقة في محافظة نابلساقتصرت: الحدود البشرية  .1
اقتصرت هذه الدراسة على المؤسسات الرعاية لـذوي األشـخاص ذوي           : الحدود المكانية    .2

 .اإلعاقة في محافظة نابلس

اقتصرت هذه الدراسة عن الحديث عن رعاية الـشريعة اإلسـالمية           : الحدود الموضوعية    .3
 .ون الفلسطينيباإلشخاص ذوي اإلعاقة والقان

 -2/2012( أجريت هذه الدراسة في الفترة الواقعـة مـا بـين شـهري              : الحدود الزمانية  .4
5/2013.(  

  

  

  



ك  

   البحثةنهجيم

  

الذي يتناسـب مـع موضـوع دراسـته         والتحليلي  سينتهج الباحث في دراسته المنهج الوصفي        .1
نونية التي تؤكـد حـق       الشرعية والقا  واألدلة وذلك من خالل التفصيل في التفريعات        ،وأهدافها

  .المعاقين في الرعاية والعناية واالهتمام
وتخـريج  ،   وكتب الحـديث   ، القرآنية الكريمة  ورس مصادرها من ال   إلى واألحاديث اآليات عزو .2

 . تخريجا علميا مناسبااألحاديث

 وذلـك بـذكر     ، منهـا  االستفادة  سيتم   والثانوية التي    األصلية المصادر والمراجع    إلىالرجوع   .3
 وأخيـرا تاريخ النـشر    - ثم مكان النشر   فالطبعة المجلد   أو فالجزء ثم عنوان الكتاب     أواللف  المؤ
  .الصفحةرقم 

 والتحدث  أنفسهم واالتحادات التي ترعى شؤون المعاقين للقاء ذوي الشأن          مراكززيارة بعض ال   .4
  .ة عملهم والمعيقات التي يواجهونهاع حول طبيإليهم

5.   تصميم استبانه وللتعـرف علـى     ؛ملين في مؤسسات رعاية المعاقين ومدرائهم     عت على العا  ز
 وعمق الـضرر    ، معاناتهم وظروف معيشتهم   وأسباب ،وإبداعاتهم أوضاع المعاقين وإمكانياتهم  
وتوضح بعض األرقام أعداد كل فئة من الفئات المـستهدفة           اإلعاقة،النفسي الالحق بهم بسبب     

  .بالبحث
ا وإعطاء النتائج لها وترجيح بعضها على البعض اآلخـر          دراسة المعلومات وموازنتها وتحليله    .6

 .أحيانا

 . أسجل أهم النتائج والتوصيات التي سأتوصل  إليها في خاتمة البحث .7

  

  الجهود والدراسات السابقة
  

 وكتبوا بحوثاً ورسائل علمية ومؤلفـات       ،تطرق الباحثون لموضوع حقوق ذوي اإلعاقة في اإلسالم       
 ومنها ما هو بعيد نوعـاً مـا مثـل           ،قة قريبة ووطيدة بموضوع بحثنا    ومخطوطات منها ما له عال    

المعوق والمجتمـع فـي     (للدكتور مروان القدومي، و كتاب      ) حقوق المعاق في الشريعة اإلسالمية    (
لهنـد  ) أثر العوامل االجتماعية في حدوث اإلعاقة       (لسعدي أبو حبيب، ودراسة     ) الشريعة اإلسالمية 

براهيم بـن   إل) آثارها في الفقه اإلسالمي   اإلعاقة السمعية وأحكامها و   (دراسة   الكليبي، و  بنت عبداهللا 
 للدكتور موسـى البـسيط،    ) حقوق المعوقين في الشريعة اإلسالمية    (ودراسة   عبد العزيز الخرجي،  

    . مركز الدراسات  المعاصرة2000
  



ل  

وضوع دراسة الباحث   مع م ومن هذه الدراسات السابقة التي قد تختلف وبعضها قد يتفق إلى حد ما              
  :مما يلي

  
، "اتجاهات على المدارس اإلسالمية ومديريها نحو المعاقين في التعلـيم العـالي           "دراسة بعنوان    .1

إعداد عثمان عبدو عيسى عبد اهللا، وهذه الدراسة ركزت على جانب مـن جوانـب موضـوع                 
دون التطرق   وب ،وع وهذا ليس كل الموض    ، أال وهو مسألة دمج المعاقين في التعليم العام        ،بحثي

عاقة لن تتم   اإلسالم والقانون الوضعي لذوي اإل    دلة في موضع رعاية     بشكل علمي وموسع وباأل   
 .عمليه دمج المعاقين بالشكل المطلوب

 
دراسـة حالـة فـي      (دمج المعاقين حركيا في المجتمع المحلي بيئيا واجتماعيا         "دراسة بعنوان    .2

د صبحي عواده، وهذه الدراسة هي عبارة عن نموذج         رنا محم ، أعدتها الباحثة    ")محافظه نابلس 
مـا   أكثر إذا    ، وتصبح مجدية  عملي ناجح لشكل من أشكال رعاية المعاقين ودمجهم في المجتمع         

 . إضافتها إلى موضوع دراسة البحث بإذن اهللا سبحانهتمت 

لمحافظات مستوى الضغط النفسي لدى والدي األطفال ذوي اإلعاقة العقلية في ا          "بعنوان  دراسة   .3
 وهذه الدراسة كان هدفها التعرف على       ، مروان محمد إبراهيم أبو رزق     ، أعدها الباحث  "الشمالية

مستوى الضغوطات النفسية التي يعاني منها والدا األطفال ذوي اإلعاقة العقليـة فـي الـضفة                
 . لتسليط مزيد من الضوء على معاناة والدي األطفال ذوي اإلعاقة العقلية،الغربية

قوم الباحث بإبراز حقوق ذوي اإلعاقة في القانون الفلسطيني مبيناً مجاالت رعاية األشخاص             سي .4
ذوي اإلعاقة التي تناولها القانون الفلسطيني ومدى تطبيق المؤسسات الراعية لذوي اإلعاقة لها             

 .في محافظة نابلس
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



م  

  خطة البحث
  

   إقرار-
   اإلهداء-
   شكر وعرفان-
   ملخص بالعربية-
   ملخص باإلنجليزية-
   المقدمة-

  اإلعاقة مفهومها وأنواعها وحكمها: الفصل األول

  اإلعاقة في اللغة واالصطالح: المبحث األول

  نشأة مفهوم األشخاص ذوي اإلعاقة: المبحث الثاني

  أنواع اإلعاقات :المبحث الثالث

  اإلعاقة الجسمية الفيزيائية :المطلب األول
  العقلية والنفسيةاإلعاقة  :المطلب الثاني
  الحكمة من االبتالء: المطلب الثالث
  حكم العناية باألشخاص ذوي اإلعاقة في اإلسالم: المبحث الرابع

  نظرة اإلسالم لذوي اإلعاقة: الفصل الثاني

  مكانة ذوي اإلعاقة في الشريعة اإلسالمية: المبحث األول 

  مكانة ذوي اإلعاقة في القرآن الكريم:  المطلب األول 
   مكانه ذوي اإلعاقة في السنة النبوية :لمطلب الثانيا

   الشريعة اإلسالمية بذوي اإلعاقةرعاية :المطلب الثالث
  والتابعين رعاية المعاقين زمن الصحابة :المطلب الرابع 
  مجاالت رعاية ذوي اإلعاقة في الشريعة اإلسالمية: المبحث الثاني

  اقة في الشريعة اإلسالميةالرعاية النفسية لذوي اإلع: المطلب األول 

  الرعاية المادية للمعاقين في الشريعة اإلسالمية: المطلب الثاني 

  لذوي اإلعاقة في الشريعة اإلسالميةالرعاية الصحية : المطلب الثالث

  لذوي اإلعاقة في الشريعة اإلسالمية الرعاية االجتماعية: المطلب الرابع

  اإلعاقة في الشريعة اإلسالميةلذوي  الرعاية السياسية: المطلب الخامس

  رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة في القانون الفلسطيني المعاصر: الفصل  الثالث



ن  

  تمهيد

  نبذة عامة حول القوانين والمواثيق الدولية التي وضعت لرعاية شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة

  ب نوع اإلعاقةقانون رعاية المعوقين الفلسطينيين وتقسيماته للمعاقين حس: المبحث األول

   اإلعاقة في فلسطين:المطلب األول
  مفهوم وأنواع اإلعاقة وفقاً للقانون الفلسطيني: المطلب الثاني

  قانون حقوق المعوق الفلسطيني :المطلب الثالث
  مجاالت رعاية األشـخاص ذوي اإلعاقـة التـي تناولهـا القـانون الفلـسطيني              :المبحث الثـاني  

  قين                لحقوق المعا

   الرعاية النفسية لألشخاص ذوي اإلعاقة في القانون الفلسطيني المعاصر:المطلب األول

   الرعاية الوقائية لألشخاص ذوي اإلعاقة في القانون الفلسطيني المعاصر:المطلب الثاني

   الرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة في القانون الفلسطيني المعاصر:المطلب الثالث

   الرعاية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة في القانون الفلسطيني المعاصر:المطلب الرابع

   الرعاية السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة في القانون الفلسطيني المعاصر:المطلب الخامس

  واقع األشخاص ذوي اإلعاقة  في فلسطين: المبحث الثالث

   واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في قطاع الصحة:المطلب األول

   واقع األشخاص ذوي اإلعاقة المتعلق باألوضاع الترفيهية:لمطلب الثانيا

   واقع األشخاص ذوي اإلعاقة والمشاركة السياسية :المطلب الثالث

   واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في قطاع التعليم:المطلب الرابع

  امة واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في الحق بالسكن وموائمة األماكن الع:المطلب الخامس

   واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في قطاع العمل والتدريب المهني:المطلب السادس
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  الفصل األول

  

 اإلعاقة مفهومها وأنواعها وحكمها

  
  :وفيه أربعة مباحث

  

  اإلعاقة في اللغة واالصطالح: المبحث األول

 مفهوم األشخاص ذوي اإلعاقةنشأة : المبحث الثاني

 أنواع اإلعاقات: المبحث الثالث

 اإلعاقة الجسمية الفيزيائية: المطلب األول

  اإلعاقة العقلية والنفسية: المطلب الثاني

  الحكمة من االبتالء: المطلب الثالث

  حكم العناية بالمعاقين في اإلسالم : المبحث الرابع
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  .صطالحاإلعاقة في اللغة واال: المبحث األول
  

  اإلعاقة في اللغة: أوالً
تختلف تعريفات اإلعاقة حسب الجهة التي تبنت التعريف بها، فكل جهـة تُعرفهـا وفقـاً لرؤيتهـا                  

وقبـل  . الخاصة بها، فنجد تعريفات طبية، وأخرى اجتماعية، وأخرى تربوية، وتعريفـات مهنيـة            
  .غة واصطالحاًالخوض في تعريف المعاق ال بد لي من التعريف لمعنى اإلعاقة ل

  
فجاء في  . مشتقة من عوق، وهي تحمل معاني المنع والحبس والصرف والتثبيط         : واإلعاقة في اللغة  

صرفه وحبسه، ومنه التعويق واإلعتياق، والتعويق تريـث        : عاقه الشيء يعوقه عوقاً   : لسان العرب 
: وائـق الـدهر   التثـبط، وع  : حبسه وصرفه، والتعـوق   : الناس عن الخبر، وعوقه وتعوقه واعتاقه     

هم قوم من المنافقين    :  والمعوقون 2قَد يعلَم اللَّه الْمعوِقين ِمنْكُم    : قال تعالى . 1الشواغل من أحداثه  
  .3كانوا يثبطون المسلمين عن الجهاد في سبيل اهللا، وهو تفعيل من عاق يعوق

  
عامة عن الشيء ) عوق(ادة  في المعجم الوسيط، نجدها في شرح م وبالرجوع إلى مصطلح اإلعاقة 

. منعه منه، وشغله عنه، فهو عائق، والجمع عوق للعاقل ولغيره عوائق، وهي عائقة عوقا أي
  .4وتعوق أي امتنع وتثبط. وعوائق الدهر شواغله وأحداثه

فيحمل مصطلح العوق معاني الحبس والـصرف والتثبـيط         : وال يختلف األمر في القاموس المحيط     
وتعوق فالنـاً،  . وتأخر وتعوق تثبط. ياق، يقال الدابة إعواقاً، أي عجزت عن السفركالتعويق واالعت

كل ما عاقك وشغلك، ومنه عوائق : وعوق أي صرفه عما أراد وحبسه عنه، والعائق والجمع عوائق
يعوق الناس عـن  : العائق، أي ما يعيق عن العمل، ورجل وعيق الدهر أو شواغله، والعائقة مؤنث

  .5الخير

  
  

  

                                                 
 .دار صادر، بيروت.   مادة عوق.297، ص10، ج معجم لسان العرب:  ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد1
  .33/18 سورة األحزاب رقم 2
  .33، ص2008. دار الوفاء، مصر. 3، ج9، طتفسير القرآن العظيم ابن كثير، الحافظ، 3
  ، المكتبة 2إبراهيم مصطفى، و أحمد حسن الزيات وآخرون، ط: ، تحقيق2، ج2، طمعجم الوسيط:  أنيس، إبراهيم وآخرون4

  .637م، ص 2009، )ع و ق(ندرية، مادة   اإلسالمية، اإلسك
  .1179، دار العلم للماليين، بيروت، ص1، ج5، طالقاموس المحيط:  الفيروز أبادي، الشيرازي محمد يعقوب5
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  اإلعاقة في االصطالح: ثانياً

اإلعاقة مفهوم يختلف باختالف نظرة المجتمع الذي تتواجد فيه، وتقدمه ومدى إدراكه لقيمة الفرد، 
. ومدى إمكاناته، وكيفية تعامله معها من جانب اآلخرين، ومدى تقبل ذوي اإلعاقة في ذلك المجتمع

  : وهي تحمل معها معاني

  
 الجسمية والعقلية واالجتماعية للفرد عن اآلخرين، وعليه االنحراف السلبي في الخصائص  - أ 

 يتيح له االستفادة من ما يتوفر لديه من  فصاحب اإلعاقة شخص بحاجة إلى إعداده تعليمياً
  .1إمكانات وقدرات، وتعديل سلوكه ليستفيد من هذه القدرات ودمجه في المجتمع

د من قدرة الفرد على األداء أنها ضرر أو خسارة تصيب الفرد نتيجة ضعف أو عجز يح  - ب 
الصحيح، وهي تمثل الجانب االجتماعي للضعف أو العجز، ونوع اإلعاقة ودرجته تؤثر في 

 .2القيم واالتجاهات والتوقعات التي تُراعى فيها البيئة االجتماعية لألفراد

رات حالة من القصور أو الخلل في القد: "وعرفت منظمة الصحة العالمية اإلعاقة على أنها  - ج 
الجسدية أو الذهنية ترجع إلى عوامل وراثية، أو بيئية تعوق الفرد عن تعلُّم بعض األنشطة 
التي يقوم بها الفرد السليم المشابه في السن، ويرتبط مفهوم اإلعاقة هنا بالمستوى 

 3".االقتصادي واالجتماعي للدولة التي يعيش بها الفرد

ر أو ضعف يصيب الفرد في جسمه أو عقله أو    ويمكن إجمال تعريف اإلعاقة بأنها ضر
  .سلوكه يعوقه عن أداء األنشطة التي يقوم بها الفرد السليم

  

  :  تعريف المعوق
   لقد تعددت المصطلحات التي تطلق على األشخاص ذوي اإلعاقة، فمنهم من يطلق عليهم اسم 

ذا كانت اإلعاقة عبارة عن حالة العجزة، والمقعدين، وكلمة المعوقون هي التسمية األكثر شيوعاً، فإ
نشأت ألسباب صحية أو جسمية أو نفسية أو عقلية، تقيد أو تحد من قدرة صاحبها على القيام 
بواحدة أو أكثر من الوظائف األساسية، كرعاية الذات، ومزاولة العالقات االجتماعية واألنشطة 

أو قدرةً أو مهارة أو أكثر تجعله االقتصادية، فالمعوق إذن هو الشخص الذي فقد حاسة أو عضواً 

                                                 
  ، سلسلة موسوعة كتب علم النفس اإلعاقة في التشريعات المعاصرة، مع سبل العالج والتأهيل:  العيسوي، عبد الرحمن1

  225 ، ص1997ب، بيروت،   الحديث، دار الرات
  ، رسالة ماجستير غير رعاية المعوقين في الفكر التربوي اإلسالمي في ضوء المشكالت التي يواجهونها:  أبو الكاس، رائد2

 .31م، ص 2008  منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، 
  ، العدد الخامس، فبراير فولة والتنميةالط، "االتصال الجماهيري حول ظاهرة اإلعاقة بين األطفال: " الهيتي، هادي نعمان3
  .36م، ص 2002  
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يعجز بشكل مستمر عن القدرة على اإلنجاز الناجح وتحقيق الذات وإشباع الحاجات بصورة 
  1.استقاللية، فال يستطيع أن يعول نفسه أو أن يحيا حياة كريمة، دون رعايِة ومساعدِة اآلخرين

  
س حركته فأقعده ومنعه عن القيام  اسم مفعول، وكذا المعاق من به عائق حب:المعوق في اللغة 

  :وقد عرف المعوق بما يلي. بحاجاته واستقالله، وألجأه إلى عون غيره
  

الشخص الذي استقر به عائق أو أكثر، يوهن قدرته ويجعله في أمس  ":المعوق في االصطالح 
نتيجة الحاجة إلى عون خارجي، أو هو من فقد قدرته على مزاولة عمله، أو القيام بعمل آخر 

لقصور بدني، أو جسمي، أو عقلي، سواء أكان هذا القصور بسبب إصابته في حادث أو مرض أو 
  2".عجز ولد به

  
الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي، خلقي أو غير خلقي،   ":المعوق في القانون الفلسطيني 

لمدى الذي يحد من وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية، إلى ا
  .3"إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين

  
أي شخص عاجز عن أن يؤمن بنفسه، بصورة كلية أو جزئية  ":المعوق في القانون الدولي 

في . 4"ضرورات الحياة االجتماعية، بسبب قصور خلقي أو غير خلقي في قدراته الجسمية أو العقلية
أي شخص عاجز عن أن يؤمن "م أن المعوق هو 1975ن وضح القانون الخاص بالمعوقين للعام حي

بنفسه بصورة كلية أو جزئية  ضرورات حياته الفردية، أو االجتماعية العادية، بسبب قصور خلقي 
  .5"أو غير خلقي في قدراته الجسمية أو العقلية

  
، كالعجز أو اإلصابة أو العطل أو عاقةهناك مصطلحات أخرى تستخدم كمترادفات لمفهوم اإلو

 ذوي الحاجات الخاصة، غير أن مفهوم ذوي االحتياجات الخاصة أوسع من أو لنقص االعاهة أو
مفهوم اإلعاقة،  فهو لم يخرج عن وصفه أشخاصاً ابتالهم اهللا تعالى بفقدان شيء من قدراتهم أو 

                                                 
  ، جامعة اإلسكندرية، التربية الجنسية لألطفال والمراهقين ذوي االحتياجات الخاصة:  أبو حالوة، محمد السعيد عبد الجواد1

 .3م، ص2004  قسم الصحة النفسية، جمعية الحياة للجميع لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة، 
 .157، ص 1999، دار الفكر، القاهرة، الخدمة االجتماعية الطبية والتأهيل: حمد عبد المنعم نور، م2
  م بشأن حقوق المعوقين، تعاريف وأحكام 1999لسنة " 4"، قانون رقمموسوعة التشريع الفلسطينية:  اآلغى، تغريد عبداهللا3

 .2585، ص2007، 4، طبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ج)1(  عامة، المادة 
 .م9/12/1975، )3447(، قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعالن الخاص بحقوق المعوقين 4
  .11-10، ص 2004،)47( الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن، حقوق المعوقين في المجتمع الفلسطيني،سلسلة تقارير خاصة 5
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أو العطاء كغيرهم من الناس، ومن ثَم حواسهم، فأصبحوا معوقين عن الحركة والعمل والكسب 
كبار السن، الذين أثَّر فيهم تقدم : احتاجوا إلى مزيٍد من الرعاية والعناية، و يدخل في معنى هؤالء

العمر، فصاروا يتحركون بصعوبة أو يأكلون بعناء شديد، وكذلك األطفال الصغار الذين يحتاجون 
م، وشربهم، ونومهم، وعالجهم، واإلنفاق عليهم، مأكله: إلى رعاية خاصة في شتى الجوانب

  .1وتوجيههم وتعليمهم
  

ويجب أن نحدد فروقاً بين العجز واإلعاقة، فـصاحب اإلعاقـة شـخص بحاجـة إلـى إعـداده                   
إعداداً تعليمياً، يتيح له االستفادة مما يتـوفر لديـه مـن إمكانـات وقـدرات، وتعـديل سـلوكه                    

   2.المجتمع بسبب إصابة معينة في جسمهليستفيد من هذه القدرات، ودمجه في 
  

وأما العجز فهو وجه من أوجه التقصير الـوظيفي المختلفـة التـي تحـدث لـدى أي مجموعـة                    
من السكان وجميع بلدان العالم، فقـد يتعـوق النـاس بـاعتالل بـدني أو ذهنـي أو حـسي، أو                      

 دائمـة أو  بسبب أحوال طبية، أو مرض عقلي، وقد يكـون هـذا االعـتالل أو المـرض بـصفة                
) اإلصـابة (فإذا ظهرت اإلصابة لدى إنسان في جانب مـن جـسمه أو عقلـه فتحولـت                 . 3مؤقتة

إلى مصيبة، ثم عمت المصيبة سائر جوانـب الحيـاة عنـد صـاحبها، فأفقـده شـجاعته وثقتـه                    
  4.بنفسه فهو عاجز

  
فع بعض الكتاب ومن المالحظ أن هذه التعريفات متعددة ومتشعبة، حيث يتعذر التمييز بينها، مما د

تتمثل في تقدير العجز والفجوة للمعوقين وغير المعوقين، : إلى نهج طريقتين لتقييم اإلعاقة، أوالهما
غير أن المتغيرات . في حين تركز األخرى على تقدير نسبة العجز في أداء األدوار االجتماعية

عند قياس التقدم والعقبات في البيئية تؤثر على هذين البعدين، وعليه ينبغي اعتبار جميع األبعاد 
النهوض بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وتصميم سياسات وبرامج تستهدف مجاالت محددة من 

  .مجاالت الحياة يكون لها أكبر األثر على تحقيق المساواة في الفرص بين الجميع
  

  :لمجتمع منهاوقد وردت في القرآن الكريم، وفي كتب الفقه اإلسالمي ألفاظ تشمل هذه الفئة من ا

                                                 
  م، شبكة المشكاة اإلسالمية 2003، وي الحاجات الخاصة في اإلسالمدور الدولة في رعاية ذ:  الحاج، إسماعيل محمد حنفي1
  http://www.meshkat.net/node/23141.  
  .225 ، صاإلعاقة في التشريعات المعاصرة، مع سبل العالج والتأهيل:  العيسوي، عبد الرحمن2
 .7، ص1999، دار الفكر، القاهرة، التكيف النفسي عند الفرد المعاق حركياً:  سماح، قاسم3
 .17م، ص1998، دار الفكر المعاصر، بيروت، معاقون وليسوا عاجزين:  السبيعي، عدنان4
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لَيس علَى الضعفَاِء وال علَى الْمرضى وال :  كما جاء في قوله تعالى في سورة التوبة:الضعفاء

 اللَّهِبيٍل وس ِمن ِسِنينحلَى الْما عوِلِه مسروا ِللَِّه وحِإذَا نَص جرح نِْفقُونا يم ونِجدال ي لَى الَِّذينع

غَفُورِحيمر 1 .الضعفاء هم أصحاب األعذار التي ال حرج على من قعد ألجلها عن : *قال ابن كثير
القتال، فذكر منها الضعف الذي ال يستطيع صاحبه الجهاد، ومنه العمى والعرج ونحوهما، ولهذا بدأ 

  .2به، ومنها ما هو عارض بسبب مرض ألم به في بدنه، شغله عن الخروج في سبيل اهللا
: من رأى صاحب البالء فقال: " قال أن الرسول *كما ورد في حديث عبداهللا بن عمر: لبالءأهل ا

الحمد هللا الذي عافاني مما ابتالك فيه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيال، عوفي من ذلك البالء 
  .3"كائناً ما كان ما عاش

ْؤِمِنين غَير ُأوِلي الضرِر والْمجاِهدون ِفي ال يستَِوي الْقَاِعدون ِمن الْم:  قال تعالى: أولو الضرر

سِبيِل اللَِّه ِبَأمواِلِهم وَأنْفُِسِهم فَضَل اللَّه الْمجاِهِدين ِبَأمواِلِهم وَأنْفُِسِهم علَى الْقَاِعِدين درجةً وكُلّاً 

   4وعد اللَّه الْحسنَى
أن يكون غير صفة : رفع، وغيره بالنصب، فأما الرفع فمن جهتينقرأت غير أولي الضرر بال

للقاعدين، وإن كان أصلها أن تكون صفة للنكرة، والمعنى ال يستوي الذين هم غير أولي الضرر، 
أي ال يستوي القاعدون من األصحاء والمجاهدون وإن كانوا كلهم مؤمنين، ويجوز أن يكون غير 

نى ال يستوي القاعدون والمجاهدون إال أولو الضرر، فإنهم يساوون المع. رفعاً على جهة االستثناء
                                                 

 .9/91 سورة التوبة رقم 1
  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي، أبو الفداء، عماد الدين، :  ابن كثير*

   هـ ورحل في طلب 706ن أعمال بصرى الشام، وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة ولد في قرية م.   حافظ ومؤرخ وفقيه
  ). تفسير القرآن الكريم(في التاريخ،  و) البداية والنهاية: (من كتبه. تناقل الناس تصانيفه في حياته. وتوفي في دمشق.   العلم

، 1،ج3األعالم، ط): هـ1396ت (ي الدمشقي، الزركلي، خير الدين بن محمد بن علي بن فارس، الزركل:   انظر ترجمته في
  .321-320،ص " ت. د"دار الفكر، القاهرة ، 

  ، 2، تحقيق سامي بن محمد سالمة، طتفسير القرآن العظيم): هـ774ت ( ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 2
 .199، ص1998، مكتبة الفيحاء، دمشق، ومكتبة دار السالم، الرياض، 4  ج

  هو أبو عبد الرحمن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب، قرشي عدوي، صحابي، شهد الخندق وما بعدها، ولم يشهد :  عمر ابن*
  ، توفي بمكة سنة   بدراً وال أحداً لصغره، كُف بصره في آخر حياته، وهو أحد المكثرين من الحديث عن رسول اهللا 

، مطبعة دجى 3، مأسد الغابة: ألثير أبو الحسن علي بن محمد الجزريابن األثير، عز الدين بن ا: انظر ترجمته في. هـ74  
، مطبعة 4 ،جاإلصابة في تمييز الصحابة، ) هـ852ت ( وابن حجر، أحمد بن علي محمد الكتاني،. 240-235الشعب ، ص

  .187-181م ، ص1939مصطفى محمد ،مصر ،
  ، وقال حديث غريب، 3431، حديث رقم5، جالترمذيسنن ):  هـ279ت ( الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي 3

سنن ابن  ):هـ273ت (أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني وابن ماجة، . م2002دار المعرفة للطباعة والنشر، . 493  ص

لعربية، دار إحياء الكتب ا. 642، ص 3892: ، كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا نظر إلى أهل البالء، حديث رقمماجة
 .حسن: وقال الشيخ األلباني. فيصل عيسى البابي الحلبي

  .4/95 سورة النساء رقم 4
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المجاهدين، ألن الذي أقعدهم عن الجهاد هو الضرر، والضرر أن يكون ضريراً أو أعمى أو زِمناً 
العمل  المعوق هو إنسان به إصابة جسمية أو نفسية، تمنعه من أن يمارس: والمضرور. أو مريضاً

  . كاألعمى واألعرج،  فهذه الفئة يمنعها ضررها من الجهاد في سبيل اهللالذي يقوم به كل البشر،
وأما في النصب جاءت على االستثناء من القاعدين أو من المؤمنين أي إال أولي الضرر فإنهم 

ال يستوي القاعدون من : يستوون مع المجاهدين، وقد تكون بالنصب على الحال من القاعدين أي
   .1هماألصحاء أي في حال صحت

  
مروان بن    أنه رأى*سهل بن سعد الساعدي ابن شهاب قال حدثني جاء في صحيح البخاري عنكما

أن رسول : أخبره *فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت:  في المسجد، قال*الحكم
ابن أم  هفجاء". ال يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل اهللا: " أملى عليهاهللا 

 -  وكان أعمى - يا رسول اهللا، واهللا لو أستطيع الجهاد لجاهدت : وهو يمليها علي، قال مكتوم،
، وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، ثم سري فأنزل اهللا على رسول اهللا 

  .2"غير أولي الضرر: "تعالى عنه، فأنزل اهللا
  

                                                 
عبد الجليل عبده شلبي، دار الحديث، القاهرة، : ، تحقيقمعاني القرآن وإعرابه الزجاج، أبو اسحق إبراهيم بن السري، 1

 .75، ص2م، ج2004 -هـ 1424
  َأبو يحيى، سهل بن سعد بن ماِلِك بِن خَاِلِد بِن ثَعلَبةَ، صحابي من مشاهيرهم خزرجي : َأبو الْعباِس، وِقيَل:  سهل بن سعد*

 النَِّبي فِّيتُو موي أنصاري من بني ساعدة، من أهل المدينة،َ لَه  ِقيَلو ،اِنينثَماٍن ونَةَ ثَمس فِّيتُونَةً، وة سشَرع سى:  خَمدِإح =  
 =ِدينَِة، وقد عاش نحو مئة سنة، له في كتب الحديث وِبالْم ِعينأبي نعيم، معرفة الصحابة : انظر ترجمته في.  حديثا188ًِتس  
  ).3/143(، والزركلي، األعالم 200، ،ص 3، وابن حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة ،ج) 3/1312  (

  بن أبي العاص األموي، ولد بمكة ونشأ بالطائف، لم يثبت له صحبة، هو أبو عبد الملك مروان بن الحكم :  مروان بن الحكم*
  ، وروى عن غير واحد من الصحابة، ولما كانت أيام عثمان جعله في خاصته   كان يعد من الفقهاء، أرسل عن النبي 

   هـ،   65، ومات مروان سنة   واتخذه كاتباً له، ولي إمرة المدينة أيام معاوية، وبويع له بالخالفة بعد موت معاوية بن يزيد
 ).208-7/207(، والزركلي، األعالم )6/258(، وابن حجر، اإلصابة .  يوما18ً أشهر و 9  ومدة حكمه 

  ، وقيل غير )هـ45 - ق هـ 11(هو أبو خارجة وأبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك األنصاري الخزرجي، :  زيد بن ثابت*
  في المدينة ونشأ بمكة، شهد الخندق وما بعدها، وتعلم وتفقه في الدين، فكان رأساً   ذلك، صحابي من كتاب الوحي، ولد 

   من األنصار، وعرضه     بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض، وكان أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي 
الزركلي، : انظر ترجمته في. ف إلى األمصار  عليه، وهو الذي كتبه في المصحف ألبي بكر، ثم لعثمان حين جهز المصاح

) هـ852ت ( وابن حجر، أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقالني الشافعي المعروف بابن حجر). 3/57(األعالم 
 .35م، ص1939، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة، 2، جاالستيعاب في معرفة األصحاب

  ، باب ال يستوي القاعدون 4، جصحيح البخاري): هـ256ت ( البخاري الجعفي  البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا2
 .1678م، ص1998  غير أولي الضرر، دار الفكر، بيروت، 
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نجد تعبيراً آخر لمصطلح المعاق، وهو مصطلح الزمني أي ذوي  وفي التراث اإلسالمي  : الزمنَى
األمراض المزمنة والعاهات المستديمة، ورجل زِمن أي مبتلى بين، والزمانة هي العاهة، والجمع 

  .1ِزمنى على وزن فعلى، ألنها جنس للباليا التي يصابون بها ويدخلون فيها وهم لها كارهون
  

 الضعيفة التي أصابها عذر معين أقعدهم عن القيام بما يريدونه من وهم الفئة: أصحاب األعذار
لما  *مالك بن أنسفي حديث ومنها ما جاء أعمال كانت واجبة في حقهم في الحاالت الطبيعية، 

المدينة أقواماً ما قطعنا وادياً وال وطئنا موطئاً  فيإن : " في غزوة تبوك قالخرج رسول اهللا 

وكيف : "، قالوا"بالمدينة ذلك وهم يغيظ الكفار وال أنفقنا نفقة وال أصابتنا مخمصة إال شركونا في
  .2فشركوا بحسن النية" حبسهم العذر: "؟ قال"ذلك يا رسول اهللا وليسوا معنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
  4-3م، ص2000، مركز الدراسات المعاصرة، أم الفحم، حقوق المعوقين ورعايتهم في الشريعة اإلسالمية:  البسيط، موسى1
   وخادمه، رحل إلى دمشق، ومنها  النجاري الخزرجي األنصاري، صاحب رسول اهللا  هو أنس بن مالك بن النضر:  أنس*

  انظر ترجمته . هـ، أحد المكثرين من الحديث عن رسول اهللا 93  إلى البصرة، فكان آخر من مات بها من الصحابة سنة 
  ).128-1/126(، وابن حجر، اإلصابة )95-9/92(ابن كثير، البداية والنهاية :   في

 .26، ص4، ج2839، كتاب الجهاد والسير، باب من حبسه العذر عن الغزو، رقم الحديث صحيح البخاري:  رواه البخاري2
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  .ي اإلعاقةاص ذونشأة مفهوم األشخ: المبحث الثاني
  

عانى األشخاص ذوو اإلعاقة في األمم المختلفة من االضطهاد والسخرية واإلهمـال، وكـان ذلـك            
 هو الشيطان بعينه،    *بسبب معتقدات تلك الشعوب الفاسدة بأن األعمى ظالم والظالم شر، والمجذوم          
 يموتون جوعـاً أو     ومرضى العقول هم أفراد تقمصهم الشيطان واألرواح الشريرة، فكانوا يتركون         

يوأدون وهم أطفال، وقد شهدت ذلك مجتمعات روما وإسبارطة وبعض قبائل الجزيرة العربية، بينما              
   1.كان البعض يتمتع ببعض الرعاية في مصر والهند

  
وعبـئ علـى     *وخرجت في بعض الدول شعارات تقول بأن أصحاب العاهات هـم فئـة طفيليـة              

  2.السلبية وال تبغي للمجتمع الضررالمجتمعات، وإن اتسمت بالمسالمة و
  

أما  المجتمع اإلسالمي فقد تميز عن المجتمعات األوروبية بنظرته اإليجابية إلى المعوقين، فطبقـت               
أحكام الشريعة التي راعت حق المعوق، وأوصت ولي األمر برعايتهم ومراعاة ظروفهم، فخصص             

وقد كان النّبي صلى اهللا عليه وسلم أول        ت،  لهم من يساعدهم على الحركة والتنقل وإنشاء المستشفيا       
هـ، حيث أمر بنصب    5في اإلسالم وكان ذلك في غزوة الخندق في السنة          . *من أنشأ البيمارستانات  

  . عندما أصيب في رجله*خيمة في المسجد لعالج سعد بن معاذ
  

                                                 
المنجد في معلوف لويس، : أنظر .  الجذام داء كالبرص يسبب تساقط اللحم واألعضاء وسمي بذلك لتجذم األصابع وتقطعها*

 .83م ص1964، دار المعارف ،بيروت 15، طاللغة
  ، دراسة في الخدمة االجتماعية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 1، طالسلوك االجتماعي للمعوقين: فهمي، محمد سيد 1
 .80م، ص 1995 
نبات أو حيوان يعيش على ما هو حي ) : ن،ح(الذي يدخل وليمة ولم يدع إليها وهو منسوب إلى رجل اسمه طفيل :  الطفيلي*

المنجد في معلوف لويس، : أنظر . ل الجعفيل والدبق في النباتات والقملة والبرغوث في الحيواناتمن النبات أو الحيوان مث

 .469، ص15، طاللغة
  ، سلسلة جدران المعرفة، اإلسكندرية، الرعاية الطبية والتأهيلية من منظور الخدمة االجتماعية:  المليجي، عبد الهادي إبراهيم2
 .233م، ص2006  
  )  ستان(مريض أو عليل أو مصاب، و  :بمعنى )بيمار: ( كون السين وهي كلمة فارسية مركبة من كلمتين بفتح الراء وس*

 ).المشفى(ويعبر عنها في العصر الحاضر بـ . مكان أو دار :  بمعنى
  ألوس،  سعد بن معاذ بن النعمان بن أمرئ القيس األوسي األنصاري، صحابي من األبطال من أهل المدينة كانت له سيادة ا*

    وحمل لواءهم يوم بدر وشهد أحد فكان ممن ثبت فيها، وكان من أطول الناس وأعظمهم جسماً، رمي بسهم يوم الخندق فمات  
 ).3/139(الزركلي، األعالم : انظر ترجمته.   من أثر جرحه ودفن بالبقيع وعمره سبع وثالثون سنة
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 *بـن مـروان  ففي عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وعبد الملـك     وبقي األمر على حاله من البساطة       
وعمر بن عبد العزيز، تعهد الخلفاء بتوفير الرعاية للمعوقين، فخصصوا لكل كفيف قائد، ولكل مقعد               

 1.خادم

  
 ببنـاء دور للعجـزة واأليتـام        – رحمـه اهللا   – *وفي بداية العصر العباسي قام أبو جعفر المنصور       

ـ         . ورعاية المعوقين عقلياً    بإنـشاء   *ام هـارون الرشـيد    ثم تتابع  بناء دور لرعاية المعـوقين، فق
  2.هـ171:  في بغداد سنة )بيمارستان الرشيد: (البيمارستان المعروف باسمه

  
" بـصرياً " قواعد تأهيـل المعـوقين       - أول جامعة إسالمية في العالم     -وقد أرسى األزهر الشريف     

 مـنهم ومـن     المكفوفين في مصر، ونجح في دمجهم في المجتمع كدعاة لرسالة اإلسالم، وقد استفاد            
علمهم العديد من الناس، وفي أوائل القرن التاسع عشر بدأ المعنيون في تكوين الجمعيات الخيريـة                
لخدمة المعوقين، وكانت لهذه الجمعيات بصمات رائدة في معاونة المعوقين والمـساهمة فـي حـل                

  3.مشاكلهم
  

عيات الحكومية أو األهليـة     وقد اتخذت خطوات إيجابية في بعض الدول العربية، فقامت بإنشاء الجم          
لرعاية وتأهيل األفراد المعوقين فكرياً وحسياً وجسمياً ونفسياً، كذلك اهتمت دول الخلـيج والعـراق     

                                                 
نشأ في المدينة المنورة ، فقيهاً . من أعاظم الخلفاء ودهاتهم: أبو الوليد هو عبد الملك بن مراوان بن الحكم األموي القرشي، *

واسع العلم ، تولى الخالفة بعد مقتل مصعب وعبداهللا ابني الزبير  ونقلت في أيامه الدواوين من الفارسية والرومية إلى 
وابن .312،ص4 األعالم ، جأنظر ترجمته في. هـ86العربية، وضبط الحروف بالنقط والحركات، توفي في دمشق سنة 

 .198،ص4األثير، ج
  - هـ1422، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، 2، مج 1، طالموسوعة العربية الميسرة والموسعة:  حلواتي، ياسين1
 .1051م، ص2001  
بالعلوم من ملوك ثاني خلفاء بني العباس ، وأول من عني :  هو عبداهللا بن محمد بن علي بن العباس أبو جعفر، المنصور*

العرب ، كان عافاً بالفقه واألدب، مقدماً في الفلسفة والفلك محباً للعلماء ولي الخالفة بعد وفاة أخيه أبي العباس السفاح سنة 
هـ 158هـ وهو باني مدينة بغداد وجعلها دار ملكه وفي أيامه شرع العرب يطلبون علوم اليونانيين والفرس، توفي سنة 130

 .259، ص4ته في األعالم ، جأنظر ترجم. 
  خامس خلفاء الدولة العباسية في ).  هـ193-149(هو الخَِليفَةُ العباِسي، َأبو جعفٍَر هارون ابن المهِدي :  هارون الرشيد*

  لَفَاِء، وَأحشَِم الملُوِك، ذَا حج، وِجهاٍد، وغَزٍو،   العراق، استُخِْلفَ بعد الهاِدي، ِفي سنَِة سبِعين وماَئٍة، وكَان ِمن َأنبِل الخُ
 ).8/62(، والزركلي، األعالم 296-284السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص : انظر ترجمته في.   وشَجاعٍة، ورْأٍي

   لألوقاف، الجامعة  ، بحث مقدم للمؤتمر الثالثدور الوقف في رعاية المعوقين:  السكران، تركي بن عبد اهللا بن حمود2
 .هـ1430/ شوال  / 20 – 18 قسم الدعوة، المدينة المنورة، –  اإلسالمية كلية الدعوة 

  .14م، ص1994، دار النهضة، القاهرة، بحوث في سيكولوجية المعاق:  موسى، رشاد علي عبد العزيز3
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 بإنشاء الكثير من المراكز والجمعيـات الخيريـة         واألردن وسوريا ودول المغرب العربي والسودان     
اسات وجود هذه الجمعيات فـي الـوطن        والمسئولة عن رعاية المعوقين وتأهيلهم، وتؤكد أكثر الدر       

  1.العربي منذ بداية الخمسينيات من هذا القرن
  

أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعالن الخاص بحقوق المعوقين، وفي عام           ) م1975(وفي عام   
صدر إعالن حقوق األشخاص المتخلفين عقلياً، إضافة إلى قرار المجلـس االقتـصادي             ) م1979(

  2.الخاص بالوقاية من اإلعاقةواالجتماعي 
  

أما في فلسطين فلم يختلف األمر كثيراً، فتم إنشاء الجمعيات والمؤسسات الخيرية لرعاية المعوقين 
، ثم أقيمت المؤسسات )م1887(في فلسطين، ومنها مؤسسة شنيلر األلمانية التي تأسست عام 

فوفين في بيت لحم والجمعية العربية المماثلة في كل من القدس وبيت لحم كالمدرسة العالئية للمك
للمكفوفين في القدس، وغيرها من المدن الكبرى في فلسطين، وقد كان هدفها خيرياً بحتاً، حيث 
شرعت في توفير الرعاية للمعوقين في دور رعاية داخلية، وبدأت بتقديم العالج الطبيعي والوظيفي 

ي إحداث تحسن واضح وملموس على حياة والتدريب وبعض التأهيل المهني التقليدي، فساهمت ف
المعوقين، إال أن لهذا األمر أثر سلبي لم يكن في الحسبان، أي كون هذه المؤسسات داخلية معزولة 
عن المجتمع،  فقد أثر ذلك سلبياً على نمو المعوقين النفسي واالجتماعي، وخلق بينهم وبين المجتمع 

في المجتمع بشكل كاف رغم ما اكتسبوه من مهارات، فجوة كبيرة، بحيث إن المعوقين لم يندمجوا 
وكذلك المجتمع بمؤسساته وأفراده لم يحتك بهم ويفهمهم بشكل كاف بحيث يساعدهم على الخروج 

وبسبب تركيز هذه المؤسسات الداخلية على تأهيل المعوقين، عززت االعتقاد بأن . من عزلتهم
هم بحاجة إلى تأهيل نفسي واجتماعي ، من أجل المعوقين يعانون من خلل يجب إصالحه وبالتالي 

اإلصالح وتعليمهم أساليب التكيف مع إعاقتهم ومع المجتمع، وهذا ما يعرف باسم النموذج الطبي 
في التأهيل، وتركزت الخدمات في ذلك الوقت على شكل رعاية مؤسساتية، يغيب عنها مفهوم 

 اإلعاقة، على أنها معابة اجتماعية  ونقص الدمج، وساد في المجتمع واألسرة الموقف السلبي من
  3.من مكانة األسرة

  

                                                 
 .16 المرجع السابق، ص1
  - 26، ص2004، )47(، سلسلة تقارير خاصة ين في المجتمع الفلسطينيحقوق المعوق الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن، 2
  27. 
  ، اللجنة المركزية نحو سياسات واستراتيجيات التأهيل في فلسطين: واقع خدمات التأهيل في فلسطين:  حرامي، غادة3

 .41، ص1998  الوطنية للتأهيل، القدس، 
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ولم يحدث تغيير حقيقي على حياة المعوقين، وعلى نمط عمل المؤسسات التي تعتني بهم إال بعد عام                 
م، عندما انطلقت االنتفاضة الشعبية الفلسطينية في بداية كانون األول، فمن ناحيـة التوزيـع               1987

القدس وبيت لحم   المؤسسات في مناطق الشمال والجنوب، ولم تعد تقتصر على          الجغرافي ازداد عدد    
كما كان في السابق، ومن ناحية النوعية ظهرت برامج ومؤسسات تأهيل جديدة، بفلسفات وتوجهات              
متطورة، وقد كان لالزدياد الكبير في إعداد المعوقين نتيجة ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي             

  .سير العظام تأثير في ذلكوخاصة سياسة تك
  

ومن أهم التطورات التي طرأت على حركة المعوقين في فلسطين، تأسيس االتحاد العام للمعـوقين               
، وظهور برامج التأهيل المبنية على تأهيل المجتمـع المحلـي           )م1991(الفلسطينيين في أيلول عام     

قامـت وزارة    ) م1994(ية عـام    لتفهم احتياجات المعوقين، وبعد قدوم السلطة الوطنيـة الفلـسطين         
الشؤون االجتماعية بتأسيس دائرة لذوي االحتياجات الخاصة، أنيط بها متابعة القـضايا والخـدمات              
المقدمة لهم، وصدر قانون حقوق المعوقين؛ الذي يحمل المؤسسات الحكومية المـسئولية الـسياسية              

ترام حقوقهم المقررة في القانون، لكـن مـا         واألخالقية والقانونية في تقديم الخدمات للمعوقين، واح      
من خدمات التأهيل للمعوقين في حين تقـدم المؤسـسات          %) 20(زالت السلطة تقدم ما ال يزيد عن        

) م1987(، ورغم النقلة النوعية التي حدثت منذ انطالقة انتفاضة عـام %)80(األهلية ما ال يقل عن      
داً بين المعـوقين ومـا زال هـؤالء يعـانون مـن              إال أن نسبة البطالة واألمية ما زالت مرتفعة ج        

  1.صعوبات أساسية في مختلف مناحي الحياة

                                                 
  ، الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن، شريعات السارية في فلسطينحقوق ذوي االحتياجات الخاصة في الت عمرو، زياد ، 1

 .9م، ص2001، رام اهللا، آب 25  التقرير رقم 
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  .أنواع اإلعاقات: المبحث الثالث
  

تتعدد أنواع اإلعاقات تبعاً للعامل الذي يؤخذ بعين االعتبار في تقسيمها، فمن الممكن أن يصنف 
جد أن بعضها يرجع إلى أسباب المعوق حسب سبب ظهور العجز، فإذا نظرنا إلى سبب العجز، ن

وراثية، أو خلقية عن طريق انتقال بعض األمراض أو العاهات من اآلباء واألجداد إلى األبناء، 
وإصابة الجنين أثناء الحمل أو أثناء الوضع، ومجموعة أخرى يعود عجزهم إلى أسباب مكتسبة 

 الحروب، أو كثرة الحوادث على حوادث السير، أو العمل، أو إصابات: غير وراثية، أو خلقية، مثل
  . اختالفها كحوادث السيارات أو السقوط وما في حكمها

  
مجموعة المعوقين التي تضم ذوي : وقد يصنف المعوقون بحسب عامل الزمن والثبات، مثل

  .العاهات المزمنة التي ال يرجى شفاؤها، ومجموعة المعوقين ذوي العجز الطارئ الماثل للشفاء
  

كأصحاب العاهات البدنية : حسب ظهور العجز، فمنهم أصحاب اإلعاقات الظاهرةوهناك تصنيف 
: ، ومنهم أصحاب عجز غير ظاهر، مثل...والحسية الظاهرة كالمكفوفين أو المقعدين والصم والبتر

  1.مرضى القلب والدرن وغيرهم من أصحاب األمراض التي ال تبدو ظاهرة
  

 اإلعاقات حسب مجال العجز إلى فئات عدة، كاإلعاقة أما التصنيف الشائع بين العلماء فيقسم
  . الجسمية الفيزيائية، واإلعاقة العقلية، وسنتناول كالً منها في المطالب التالية

  
  اإلعاقة الجسمية الفيزيائية: المطلب األول

  
تشمل العاهات الجسمية الحسية، وتظهر في حاالت المقعدين والمكفوفين والصم والبكم وليس 

ود باإلعاقة هنا هو حاالت األمراض العارضة أو حتى المزمنة التي ال يترتب عليها عجز المقص
حقيقي في قدرة اإلنسان عن أداء دوره االجتماعي، ولكن يقصد بها اإلصابة الجسدية التي  لها 

ماً أو صفة الدوام، والتي تؤثر تأثيراً حيوياً على ممارسة الفرد لحياته الطبيعية سواء كان تأثيراً تا
  .نسبياً

  

                                                 
 .256، صالرعاية الطبية والتأهيلية من منظور الخدمة االجتماعية:  المليجي، عبد الهادي إبراهيم1
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كل ما يتصل بالعجز في وظيفة األعضاء الداخلية، سواء كانت أعضاء متصلة : كما يقصد بها
بالحركة كاألطراف أو المفاصل، أو أعضاء متصلة بعملية الحياة البيولوجية، كالقلب وأمراض 

ز الحركي أو وعلى ذلك يكون المعوقون جسمياً هم من لديهم عجز في الجها. الرئتين أو الكليتين
 وتشمل 1.البدني بصفة عامة كالكسور والبتر، وكذلك أصحاب األمراض المزمنة كشلل األطفال

 :اإلعاقة الجسمية

  
  :اإلعاقة السمعية . أ

يعرف الشخص األصم من ناحية طبيعية بأنه ذلك الشخص الذي حرم من حاسة السمع، ويقصد 
ن الضعف البسيط فالشديد جداً، تصيب اإلنسان تباين في مستويات السمع تتراوح ما بي: بهذه اإلعاقة

في مراحل مختلفة من عمره، وهي إعاقة تحرم الفرد من سماع الكالم المنطوق مع أو بدون 
ومن أهم أسباب وجود .  2استخدام المعينات السمعية، وتشمل األفراد ضعيفي السمع واألطفال الصم

كتسمم الحمل والوالدة المبكرة، أو إصابتها هذه اإلعاقة أمراض تتعرض لها األم أثناء الحمل، 
بالحصبة األلمانية أو الزهري، وهناك عوامل تصيب المرأة أثناء الوالدة تتسبب في إعاقة سمعية 

حاالت الوالدة التي تطول مدتها أو المتعثرة، وحاالت عدم وصول األكسجين لمخ : للطفل، منها
ومنها عوامل تؤثر في . وليد بااللتهاب السحائيالجنين، وحاالت التهاب أغشية المخ وإصابة ال

الطفل بعد الوالدة، كاستخدام العقاقير، واإلصابة بالفيروسات واألمراض التي تصيب األذن 
 3.الوسطى

  

  :الخصائص السلوكية للمعوقين سمعياً

  

 يرى الباحث أن المعوقين سمعياً يتسمون بصفات معينة تجعلهم يختلفون عن المعوقين اآلخرين،
ومن أبرز هذه الصفات الضعف في القدرة اللغوية، إذ أن المبتلى باإلعاقة السمعية ال يسمع شيئاً 

العديد من الخصائص السلوكية ) 2008(فهو ال يستطيع التكلم أو النطق، وقد أجمل الروسان وسالم 
  :للمعوقين سمعياً، نذكر منها

  

                                                 
 .257، صور الخدمة االجتماعيةالرعاية الطبية والتأهيلية من منظ:  المليجي، عبد الهادي إبراهيم1
 .21، ص2001، الدار العلمية الدولية للنشر، عمان، األردن، التربية الخاصة:  العزة، سعيد حسني2
  ، رسالة ماجستير رعاية المعاقين في الفكر التربوي اإلسالمي في ضوء المشكالت التي يواجهونها:  أبو الكاس، رائد محمد3

  .35، ص2008مية، غزة، فلسطين،  غير منشورة، الجامعة اإلسال
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مظاهر النمو تأثراً باإلعاقة السمعية، فتحول يعتبر النمو اللغوي من أكثر : مجال القدرة اللغوية .1
اإلعاقة السمعية دون النمو اللغوي، ويؤدي الصمم بصورة مباشرة إلى البكم وخاصة لذوي 

  .اإلعاقة السمعية الشديدة جداً
تؤثر اإلعاقة بدرجة كبيرة على النمو العقلي للمعوق، إذ أن هناك عالقة : مجال القدرة العقلية .2

اإلعاقة السمعية والنمو العقلي،  وكلما زاد مستوى اإلعاقة السمعية زادت طردية بين درجة 
وقد لوحظ من . المشكالت اللغوية التي يواجهونها، وهي مرتبطة كذلك بالقدرة العقلية

االختبارات التي أجريت على المعوقين سمعياً أن هناك تدني واضح في نسبة الذكاء، بسبب 
 .وبالتالي تقل القدرات العقليةارتباطها بالمتغيرات اللفظية 

تعتبر اللغة وسيلة اتصال اجتماعي، وبخاصة في التعبير : مجال الناحية النفسية واالجتماعية .3
عن الذات وفهم اآلخرين، ووسيلة اتصال مهمة من وسائل النمو العقلي والمعرفي واالنفعالي، 

ولى في التواصل االجتماعي، وبذلك لذا يعتمد النمو المهني على اللغة، وتعتبر اللغة الوسيلة األ
يعاني المعوق من مشكالت في التكيف االجتماعي ومشاكل نفسية كثيرة، فهو يعيش حياة 

 .االنعزالية واإلحباط واليأس

يالحظ على المعوقين سمعياً أنهم لديهم مشاكل واضحة في أنشطة : مجال القدرة الحركية .4
ما يالحظ عليهم المشي غير المنتظم، وضعف في االتزان وذلك بسبب تلف القناة السمعية، ك

التوافق، كما توصلت األبحاث أن المعوق سمعياً تقل نسبة أدائه الحركي بمعدل سنة عن غيره 
 1.من المعوقين

  

ومن خالل المشاهدات التي عاينها الباحث في بعض حاالت اإلعاقة السمعية، فقد تبين له أن 
 النطق، والقدرات العقلية، وفي مجال التكيف النفسي المعوقين سمعياً يعانون من ضعف في

  .واالجتماعي، كما أنهم يعانون من بعض المشاكل الحركية واالتزان
  

   :اإلعاقة البصرية. ب
يوجد تعريفان لإلعاقة البصرية، تعريف طبي قانوني وتعريف تربوي، أما من الناحية الطبية 

، أو إذا كان مجال بصره ال يتعدى 20/200بصره أقل من القانونية فيعد الطفل كفيفاً إذا كانت حدة 
وأما .  درجة بعد تنفيذ اإلجراءات التصحيحية باستخدام العدسات الالصقة أو النظارات الطبية20

فالطفل يعد كفيفاً إذا لم يكن باستطاعته التعلم عن طريقة حاسة البصر، واعتمد : من الناحية التربوية

                                                 
  م، 2008، منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمان األردن، رعاية ذوي الحاجات الخاصة:  الروسان، فاروق، وسالم، ياسر1

 .268-266  ص
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لة فقدان البصر بشكل كامل، قد يؤدي هذا الحال إلى الحد من قدرة  ففي حا1.على طريقة بريل
الفرد على التواصل العلمي واالجتماعي، مما يؤثر سلباً في نموه وأدائه، وهؤالء ال يستطيعون 
القراءة والكتابة في الظروف الطبيعية، وقد تستطيع هذه الفئة القراءة والكتابة بحروف مكبرة أو 

  2.الطبيةباستخدام النظارات 
  

ومن أسباب اإلصابة باإلعاقة البصرية، وجود عوامل وراثية من جهة األب أو األم أو حدوث ثقب 
في شبكية العين، األمر الذي يؤدي إلى انفصال الشبكية عن األجزاء التي تتصل بها، أو اعتالل 

 العين الشبكية وحدوث نزيف بسبب مرض السكري، أو وجود الماء األبيض وهو تعتيم ممارسة
وهناك ) أ(التدريجي حيث يؤدي إلى صعوبة في رؤية األشياء، وقد يكون السبب هو نقص فتامين 

 3.الرمد الحبيبي أو الصديدي، وغيرها: بعض األمراض التي تتسبب في اإلعاقة البصرية، منها

  

  :الخصائص السلوكية للمعوقين بصرياً

  

د فروق بين المعوقين بصرياً وغيرهم من وجد أكثر الباحثين أنه ال يوج: الخصائص العقلية .1
  .األسوياء في الجانب اللفظي

ال تؤثر اإلعاقة البصرية تأثيراً مباشراً على اكتساب اللغة، ولكن يالحظ وجود : النواحي اللغوية .2
ظاهرة المبالغة اللفظية، والتي تعني المبالغة في وصف ظاهرة أو خبرة ما، والتي تعبر عن 

 . في إشعار اآلخرين بمعرفته المتكاملة  المرتبطة بتلك الخبرةرغبة المعاق بصرياً

حيث يواجه المعوقون بصرياً مشكالت في تكوين المفاهيم المرتبطة باإلحساس : النمو المعرفي .3
، كذلك يحدث خلل في استقبال )المسافة، المساحة، الحجم، اللون، االتجاهات(البصري مثل 

 ذلك يلجأ المعوق بصرياً إلى الحصول على معلومات المعلومات المرئية، ومن أجل تعويض
 .مسموعة أو منطوقة

يجد المعوق بصرياً صعوبات أكثر في التعلم بالمقارنة بالفرد الطبيعي، : التحصيل األكاديمي .4
 . وذلك بسبب صعوبة التعبير الكتابي، وبسبب طول االعتماد على المعلومات المسموعة

                                                 
 .24م، ص1990، 1، منشورات جامعة القدس المفتوحة، طالمعاق واألسرة والمجتمع 1
 .179، صةالتربية الخاص:  العزة، سعيد حسني2
  .36، صرعاية المعاقين في الفكر التربوي اإلسالمي في ضوء المشكالت التي يواجهونها:  أبو كاس، رائد محمد3
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ففي اإلعاقة البصرية تتأثر النواحي النفسي واالجتماعية للمعوقين، : الناحية النفسية واالجتماعية .5
كما يعاني المعاق بصرياً من نقص الثقة بذاته، وميل إلى اإلحساس بالفشل واإلحباط، وميل 

  1.اآلخرين إلى السلبية نحو المعاق، بحيث تأخذ هذه العالقات في أغلب حاالتها طابع الشفقة
 

ائص ال تنطبق على جميع المعوقين وليست بالعامة، حيث أنه يوجد ويرى الباحث أن هذه الخص
منهم من تحدى إعاقته وكان مثاالً لغيره من الناس بالجد واالجتهاد والعلم والمعرفة والثقة بالنفس 

  .واإلبداع، وسيتناول الباحث بعض هذه النماذج بالفصول السابقة
 
  :اإلعاقة الحركية. ج

كعضالته، أو عظامه، أو "لذي لديه قصور في جهازه الحركي المعوق حركياً هو الشخص ا
، ويشمل المصابين باضطرابات تكوينية، وهم الذين توقف نمو األطراف لديهم "مفاصله، أو أعصابه

أو أثرت تلك االضطرابات على وظيفة األطراف وقدرتها على األداء، كذلك المصابين بشلل 
 ويتصف المصاب بإعاقة حركية بعدد من 2. العصبياألطفال وهم من أصيبوا بخلل في جهازهم

 :السمات أهمها

  
  .الشعور بالنقص وعدم الشعور باألمان  .أ 
 .التأثر في السلوك االجتماعي فيشعر المعاق بالذنب ويتخذ موقفاً عدائياً تجاه البيئة  .ب 

 .الشعور باأللم والحسرة ويبرز ذلك على شكل بكاء أو انطواء  .ج 

 3.يام بدوره بالحياة فيضطر إلى االنطواء والعزلة عن اآلخرين  الشعور بعدم الكفاءة للق .د 

  
  :والنفسية اإلعاقة العقلية: المطلب الثاني

  
    إن العقل من أعظم النعم التي أنعم اهللا بها على اإلنسان، وبالعقل تميز اإلنسان على غيره من 

نسان على استخدام عقله أو الحيوانات وباقي المخلوقات، وكم من آية في القرآن الكريم حثت اإل
االعتبار واالتعاظ مما كان من األمم السابقة، ودعته إلى النظر في ملكوت اهللا وحسن صنيعه، قال 

                                                 
 .332 صرعاية ذوي الحاجات الخاصة،:  الروسان، فاروق، وسالم، ياسر1
  م، 2010بيروت لبنان، ، دار ابن حزم، حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في الشريعة اإلسالمية:  حوا، محمد بن محمود2

 .30  ص
  منشورات كلية فلسطين التقنية . مساق حاالت خاصة): 1999( فلسطين، وزارة التربية والتعليم العالي، قسم المناهج 3

 .10، قسم التربية الرياضية، ص"خضوري  "
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  .1ِإن ِفي ذَِلك لَآيةً ِلقَوٍم يعِقلُون : تعالى
ذ قديم وبالعودة إلى التاريخ، نجد أن الدراسات التاريخية أثبتت ظهور حاالت اإلعاقة العقلية من

الزمان، وقد اختلفت نظرة الشعوب إلى هذه اإلعاقة، فبعض الشعوب التي عاشت في العصور 
الوسطى اعتبرت وجود هذه اإلعاقة نتاج إثم أو جريمة، مما جعل البعض من المجتمعات تنهال 
عليه بالضرب لطرد األرواح الشريرة منه، أي أن المعاق عقلياً في هذه الحقبة من الزمن ضحية 
لمفاهيم ومعتقدات خاطئة، وبعد تطور المجتمعات أخذ ينظر إليه على أنه مخلوق ضعيف يستوجب 
الشفقة والعطف، وفي أوائل القرن العشرين ظهرت مؤسسات تربوية للعناية بذوي اإلعاقة، ثم 

. 18كثرت الفلسفات التربوية بأن اإلعاقة العقلية تظهر في المراحل النمائية منذ الميالد وحتى سن 
وتتمثل في حاالت التخلف العقلي بدرجاتها المختلفة، وصعوبات التعلم، كما وتتضمن هذه اإلعاقة 
إما نقصاً  في التكوين، أو في أعضاء المخ مثل حاالت الضعف العقلي، وإما خلالً في التفكير مثل 

 2.حاالت المرض النفسي، والمرض العقلي بأشكاله المختلفة

  

  :ركية للمعاقين عقلياًالخصائص السلوكية والح

  

يمكن تشخيص الخصائص والسمات السلوكية التي يتصف بها األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية على 
  :الشكل التالي

  
وهي من أكثر الخصائص وضوحاً وخاصة لدى األطفال المعوقين عقلياً والمتمثل : مجال التعليم  .أ 

  . نفس الفئة العمريةفي عدم أو ضعف قدرتهم على التعلم مقارنة مع أقرانهم من
حيث يواجه المعاق عقلياً صعوبات ومشاكل واضحة في القدرة على االنتباه : مجال االنتباه .ب 

 . والتركيز على المهارات، والتمييز من حيث شكل األشياء ولونها

تزداد درجة التفكير كلما زادت القدرة العقلية وتعتبر مشكلة التفكر والتذكر من : مجال التفكر  .ج 
 .لمشكالت التعليمية حدة لديهمأكثر ا

إن األطفال من ذوي اإلعاقة العقلية يعانون من مشكالت في تحريك : المجال الحركي  .د 
 3.األعضاء

  

                                                 
 .16/67 سورة النحل رقم 1
 .257، ص منظور الخدمة االجتماعيةالرعاية الطبية والتأهيلية من:  المليجي، عبد الهادي إبراهيم2
  .270-268، صرعاية ذوي الحاجات الخاصة:  الروسان، فاروق، وسالم، ياسر3
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وربما يرجع ذلك إلى ضعف االتصال العصبي ما بين بعض أعضاء الجسم والدماغ، أو ربما يكون 
بة من الدماغ للعضو المراد تحريكه السبب أن الخلل العقلي قد يؤدي إلى عدم إصدار األوامر المناس

  . بالشكل الصحيح أو المطلوب
  

، كما أن بعض )متعدد اإلعاقات(وينبغي اإلشارة أن بعض المعوقين يعانون من أكثر من إعاقة 
اإلعاقات يصاحبها قصور في نواح عدة، فقد يعاني المعوق من نوٍع أو أكثر من نواحي القصور، 

كما أن هناك إعاقات اجتماعية، تضم جميع . الخ...  أو التخاطبكالقصور في السمع أو الحركة
المشكالت الناجمة عن عدم التوافق النفسي، كاالضطرابات االنفعالية ومشكالت التوافق االجتماعي 

 وتتمثل في حاالت الجنوح وإدمان المخدرات أو الكحوليات 1.في البيت والمدرسة والمجتمع ككل
  وتشمل االضطرابات السلوكية المختلفة حاالت أخرى كالعصبية واالنحرافات الجنسية، كما

  2.واالضطرابات النفسية
  

  :الحكمة من االبتالء: مطلب الثالثال

     
    ما دام الحديث عن اإلعاقة بمفهومها العام والخاص وخصوصاً اإلعاقة الجسدية، فال بـد مـن                

تبار وامتحان من اهللا لعبده، والسطور التاليـة        فاإلعاقة هي ابتالء واخ   . اإلشارة إلى االبتالء وحكمته   
تبين للقارئ تعريف االبتالء وأنواعه باختصار مع التركيز على االبتالء الجسدي وكـذلك حكمـة               

فإذا عرفت كل ذلك يصبح الحديث عن اإلعاقة ذا مغزى ويهون األمـر علـى المعـوق                 . االبتالء  
  .والسليم على حد سواء

  
  طالحاالبتالء في اللغة واالص

  

  االبتالء في اللغةً: أوالً

امتحنه ، واالسم البلوى والبلوة والبليـة       : أبلى بمعنى أخبر، وابتاله اهللا      : "     جاء في لسان العرب   
  .3"والبالء، وبلي الشيء بالء وابتُلي

  
                                                 

 .23م، ص2006، سلسلة سفير التربوية، جامعة حلوان، جمهورية مصر العربية، رعاية الطفل المعاق:  عنان، محمود1
  ة بجامعة أسيوط للتنمية بالتعاون مع مركز خدمات المنظمات غير ، الجمعية النسائيرعاية المعوقين بين الشرائع السماوية 2

 .6، ص2006  الحكومية، منتدى التجمع المعني بحقوق المعاق، 
 ..84، ص14، مادة بلى،ج معجم لسان العرب ابن منظور،3
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نته استخبرته فأخبرني، وامتح  : وابتليت الرجل فأبالني  . أختبرته: وابتليته: *    وقال الفيروز أبادي  
   الغم كانه يبلي الجسم والتكليف بـالء،       : البلوى والبلية والبالء  : واالسم. واختبرته، كبلوته بلواً وبالء
  .1ألنه على البدن أو ألنه اختبار

  
: والـبالء . الحادث ينزل بالمرء ليختبر به    : ابتاله جربه وعرفه، والبالء   :     وفي المعجم الوسيط    

الـشديد  : والبلـي . الجهد في األمر، والبلى القدم، والبلوى المـصيبة       مبالغة  : الغم والحزن، والبالء  
الناقة يموت صاحبها فتحبس على قبره حتـى        : المصيبة وجمعها باليا، والبلية في الجاهلية     : والبلية
  .2تموت

  
  :االبتالء اصطالحاً: ثانياً

واة ليـشكروا، وتـارة        إن البالء يكون منحة ويكون محنة، إن اختبار اهللا تعالى لعبـاده بالمـسا             
بالمضار ليصبروا، فصارت المحنة والمنحة جميعاً بالء، فالمحنة مقتضية للصبر والمنحـة أعظـم              

  .3البالءين
  

والبالء يكون حسناً، ويكون سيئاً، وأصله المحنة واهللا عز وجل يبلو عبده بالصنع الجميل ليمـتحن                
   4للحسن بالء وللسيء بالءشكره، ويبلوه البلوى التي يكرهها ليمتحن صبره، فقيل 

  
  .يتضح مما سبق أن االبتالء والبالء بمعنى االختبار واالمتحان، وأن البالء يكون حسناً ويكون سيئاً

  
  : أنواع االبتالء

  

  :االبتالء في المال: أوالً

خلق اهللا الكون على أجمل نظام، وأبدع تكوينه، وخلق األرض جزء من هذا الكون الفـسيح، وأودع           
                                                 

سنة ) لدة بفارسب( هو مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد أو طاهر الشيرازي غمام في اللغة واألدب، ولد بكارزين *
، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان ، 2، ططبقات النسابينهـ، أنظر أبو زيد، بكر بن عبداهللا، 817هـ، وتوفي 729

  .214م،ص1998
  .84، ص14، جلسان العرب ابن منظور، معجم 1
  .  71، ص1، جمعجم الوسيط مجمع اللغة العربية أنيس إبراهيم، وآخرون، 2
م، 1992، تحقيق صفوان عدنان داوودي، دار العلم، دمشق ، 1، طمفردات ألفاظ القرآن لمغني فيا األصفهاني، الراغب، 3

  .145ص
  .263،  ص1 ، جالجامع ألحكام القرآن): هـ671ت ( القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد 4
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 الكنوز والخيرات، ومألها بالنبات والثمر، والحيوان والمخلوقات، وهيأها بمقومـات الحيـاة،             فيها
وقدر فيها أقواتها، وخلق اإلنسان ليعمرها بالخير، ويستخرج ما فيها من الكنوز، ويكتشف ما فيهـا                

جـل  من أسرار، وجعلها مسخرة له ليتمكن من عمرانه، والحياة فيها على أفضل وجه، واهللا عـز و  
اللَّه الَِّذي خَلَقَ السماواِت والَْأرض وَأنْزَل ِمـن        :( هو المالك لها والمتصرف وحده فيها، قال تعالى       

ـ                  م السماِء ماء فََأخْرج ِبِه ِمن الثَّمراِت ِرزقاً لَكُم وسخَّر لَكُم الْفُلْك ِلتَجِري ِفي الْبحِر ِبَأمِرِه وسخَّر لَكُ

ار1 )الَْأنْه.  
   2 )هو الَِّذي جعَل لَكُم الَْأرض ذَلُوالً فَامشُوا ِفي منَاِكِبها وكُلُوا ِمن ِرزِقِه وِإلَيِه النُّشُور(: وقال تعالى

  
تبين من ذلك أن اهللا هو مالك الكون وبيده مقادير السماواة واألرض وأن األرض وما فيها ومن فيها                  

تعالى، والمال الذي بين يدي اإلنسان هو ملك هللا سبحانه واإلنسان أمين عليه ومستخلف فيه               ملك هللا   
وآتُوهم ِمن مـاِل اللَّـِه      (: يتصرف فيه بحسب ما وهبه اهللا من قدره وما أتاه من علمه، قال تعالى             

 3 )الَِّذي آتَاكُم.  
  

 اإلنسان خليفة على هذا المال مكنـه اهللا         فأضاف اهللا المال إلى نفسه، ثم أشار في أية أخرى إلى أن           
من التصرف فيه، والقيام بأمره واإلنفاق لصالح البشر، فهو نائب في التصرف في هـذا المـال ال                  

 آِمنُوا ِباللَِّه ورسوِلِه وَأنِْفقُوا ِمما جعلَكُم مستَخْلَِفين ِفيِه فَالَِّذين آمنُـوا ِمـنْكُم            (: مالك له، قال تعالى   

كَِبير رَأج مَأنْفَقُوا لَه4 )و   
  

وتشير الكثير من األيات القرآنية أن المال قد يكون فتنه ومشغلة وملهاة للنفوس البشرية، ومن هـذه                 
   5 )ِإنَّما َأموالُكُم وَأوالدكُم ِفتْنَةٌ واللَّه ِعنْده َأجر عِظيم(: اآليات قوله تعالى
ومحنة ألنهما سبب الوقوع في الفتنة أو العذاب أو محنة من اهللا ليبلو الناس كيف               أي أن المال بالء     

  .6يحافظون على حدوده ويطيعون أمره 
  

                                                 
   .14/33 ابراهيم رقم 1
   .67/15 الملك رقم 2
   .24/33 النور رقم 3
   .57/7 الحديد رقم 4
   .64/15 التغابن رقم 5
الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل ، ) هـ538-467( الزمخشري، أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمرو بن محمد 6

- 207،ص1995، تحقيق محمد عبد السالم شاهين ،دار الكتب العلمية، بيروت، 2، ج1،طوعيون األقاويل في وجوه التأويل
208. .  
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  :االبتالء في األبناء واألزواج: ثانياً

  قد يبتلى اهللا سبحانه وتعالى عباده الصالحين الذين أحبهم لتعرضهم المحن ال لينتقم منهم وإنما ألنه                
:     وقد ذكر اهللا تعـالى هـذا االبـتالء فـي قولـه تعـالى              .  يدرك هذا إال المؤمنون به     يحبهم، وال 

)ِظيمع رَأج هِعنْد اللَّه َأنِفتْنَةٌ و كُمالدَأوو الُكُموا َأموا َأنَّملَماع1 )و   
م بـالفرائض   ومن فتنة المال والولد أنهما قد يشغالن صاحبهما عن الجهاد واتبـاع الحـق والقيـا               

والواجبات الشرعية، وقد حذر اهللا المؤمنين من فتنة األزواج واألوالد واألموال ونـبههم أنهـا قـد         
يا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإن ِمن َأزواِجكُم وَأوالِدكُم عدواً لَكُم فَاحذَروهم وِإن            (: قال تعالى . تكون عدو لهم  

ِإنَّما َأموالُكُم وَأوالدكُم ِفتْنَةٌ واللَّـه ِعنْـده َأجـر           * ا وتَغِْفروا فَِإن اللَّه غَفُور رِحيم     تَعفُوا وتَصفَحو 

ِظيمفاآلية الكريمة تحذر المسلم من االنشغال باألموال واألبنـاء واألزواج عـن طاعـة اهللا                . 2 )ع
صالح فجاءت هذه اآلية تحذر المؤمن من هذه الفـتن          سبحانه وتعالى، وربما يلتهي بهم عن العمل ال       

  .3العظيمة التي قد تثبطه عن طاعة اهللا
   

  :االبتالء في الجسد: ثالثاً

في حدوث الشدة والرخاء، والسراء والضراء، والخير والشر، والنفع والضر، داللة واضحة علـى              
ن إلهاً يـستحق العبـادة، والـذي        قضية األلوهية والعبودية، فالذي يملك النفع والضر ال بد أن يكو          

يصيبه الخير والشر، والحسنة والسيئة ال بد أن يكون عبداً خاضعاً لذلك اإلله القـادر علـى نفعـه                   
وال . وقد يبتلى المؤمن بفقد جزء من جسمه كذهاب بصره أو سمعه، فيصبر علـى ذلـك               . وضره

اش العذاب واأللم والمرض والضعف،     يشعر اإلنسان بقيمة النعيم والمتاع والصحة والعافية إال إذا ع         
  .4فاختالف األحوال وتداول األيام أدعى ألن يشكر العباد نعمة ربهم ويعرفوا قيمتها

  
وقد وردت أحاديث كثيرة تبين عظيم الجزاء والمثوبة لمن أصابه البالء، ثم تلقى ذلك بالصبر 

قال : ك رضي اهللا عنه قالوالرضا، ومن ذلك االبتالء في البصر كما جاء في حديث أنس بن مال
إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته : " أن اهللا تعالى قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .5" منهما الجنة
  

                                                 
   .8/28 األنفال رقم 1
   .15-64/14تغابن رقم  ال2
  . .116، ص12 الطبري، جامع البيان، ج3
   .682،ص1995، دار الكتب العلمية، بيروت، 2 الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة، العقيدة اإلسالمية وأسسها ، ط4
   .116، ص10 رواه البخاري، فتح الباري، كتاب المرضى، باب فضل من ذهب بصره،ج5
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وهكذا نجد أن جزاء الصبر على البالء في الجسد عظيم، وفي الشدة تبتلى به النفـوس، والمـؤمن                  
وغير المؤمن تزلزله وال تزيده من اهللا إال بعداً         . يقاً بوعده تزيده الشدائد ثقة بربه ويقيناً بعدله، وتصد      

  .وتعود عليه بالخسران
  

وخير مثال للصبر على االبتالء في الجسد قصة أيوب عليه السالم ومحنته في جسده وأهله وولده،                
تاله اهللا  فقد اجتاز صبراً طويالً وشديداً، وتشير القصة إلى أن أيوب عليه السالم كان عبداً صالحاً، اب               

بذهاب األهل والمال والولد والصحة، لكنه ظل على صلة بربه بالذكر والدعاء والشكر ال شكو وال                
يعتب وال يتذكر وال يغضب، فم يزجره البالء عن حاله ، أو يفسد من يقينه بربه الـرحيم، وكـان                    

ه فأخذها فلـه الحمـد      على إيماناً بأن كل شيء فقده إنما كان عارية استردها اهللا، ووديعة كانت عند             
وَأيوب ِإذْ نَادى ربه َأنِّي مسِني الـضر وَأنْـتَ          (: قال تعالى . على ما أعطى وله الحمد على ما أخذ       

اِحِمينالر مح1 )َأر   
 وفي ذلك أدب نبوي فلم يقل عافني واشفني، ولم يكن قوله أن مسني الضر جزعاً ألن اهللا سـبحانه                   

فاستجبنا لـه، أي  : وجدناه صابراً بل كان ذلك دعاء وهو ال ينافي الرضا، وقوله تعالى: وتعالى قال 
  2 )اركُض ِبِرجِلك هذَا مغْتَسٌل باِرد وشَـراب      (: أجبنا دعائه بأن أمره بأن يركض برجله فقال تعالى        

األلـم واألذى والـسقم     فأنبع له عين ماء باردة وأمره أن يغتسل فيها فأذهب اهللا عنه ما يجـد كـم                  
ومن الجدير بالذكر أن ما تناقلته كتب التفـسير     . والمرض، وأبدله صحة ظاهرة وباطنة وجماالً تاماً      

حول الضر الذي أصاب أيوب عليه السالم بأن أصابه مرضاً منفراً فليس له سند صحيح فهو مـن                  
  . 3اس منهماإلسرائيليات التي ال تصح ألن األنبياء ال يمرضون مرضاً ينفر الن

  
ويظهر لنا أن البالء باختالف أنواعه وألوانه ال يدل على الشقاء فإن السعادة والشقاء في هذا العالم 
ال يترتبان على صالح األعمال وسيئها ألن الدنيا ليست دار جزاء بل هي دار امتحان ومزرعة 

  .لآلخرة 
  

  :الحكمة من االبتالء

والفتن، وذلـك   أصناف األمراض والمحن، وأنواع المصائبسنة اهللا في خلقه في ابتالئهم، ب جرت
بما قدر، وصـبرهم علـى مـا     المتحانهم، وإظهار حقائق نفوسهم، وصدق إيمانهم، ومدى رضاهم

                                                 
   .21/83 األنبياء رقم 1
   .38/42 ص رقم 2
، خرج آياته وأحاديثه 5، ج1نظم الدرر في تناسب اآليات والسور،ط) هـ885( البقاعي، برهان الدين أبو الحسن بن عمر، 3

   .104، ص1995ووضع حواشيه عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية ،بيروت، 
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تْهم َأم حِسبتُم َأن تَدخُلُوا الْجنَّةَ ولَما يْأِتكُم مثَُل الَِّذين خَلَوا ِمـن قَـبِلكُم مـس               (:  قال تعالى  .1قضى

الْبْأساء والضراء وزلِْزلُوا حتَّى يقُوَل الرسوُل والَِّذين آمنُوا معه متَى نَصر اللَِّه َأال ِإن نَصر اللَّـِه                 

2 )قَِريب  

  
قبيحها، وصدق أقـوالهم مـن    ومن ِحكَم االبتالء إقامة الحجة على الخلق، ليظْهر حسن أعمالهم من

   3 )ِإنَّا جعلْنَا ما علَى الَْأرِض ِزينَةً لَها ِلنَبلُوهم َأيهم َأحسن عمالً(: ، قال تعالىزيفها
فأما أولوا األلباب، فيسلّمون لِحكَِمه، ويرضون بقدره، ويصبرون على قـضـائه، فينجحـون فـي               

 .االمتحان

  
 ويتضجرون من قضائه، فيخسرون في      وأما الغافلون فيعترضون على حكمه، ويسخطون من قدره،       

يريـد اهللا    4 )ولَنَبلُونَّكُم حتَّى نَعلَم الْمجاِهِدين ِمنْكُم والصاِبِرين ونَبلُو َأخْباركُم       ( : قال تعالى  .االمتحان
ـ   ماذا يفعل اإلنسان حين االبتالء، هل- علم الحجة -أن يعلم  دي يلتزم شرعه أم يتبع هواه؟ هل يقت

. أم يجري وراء المفسدين؟ هل يرضى بقضائه وقدره؟ أم يسخط ويتـضجر؟           . باألنبياء والصالحين 
ويضاف إلى ذلك ما في التفاوت بين الناس من ابتالء بعضهم بـبعض، فتبـتال إرادة الغنـي فـي                    

ـ                ام اإلحسان والتواضع أمام فقر الفقير، وتبتلى إرادة الفقير في الرضا والقناعة ومجانبة الحـسد أم
الغني، وهكذا يبتلى الصحيح بالسقيم، والسقيم بالصحيح، ويبتلى القـوي بالـضعيف، والـضعيف              
بالقوي، وربما كان االبتالء بالضراء بالنسبة إلى بعض الناس أصلح مـن االبـتالء بالـسراء، ألن                 

ي استعدادهم للصبر على المصيبة أكبر من استعدادهم للصبر على ضبط النفس عن التمادي في البغ              
، نجد اإلشارة إلى ذلك قولـه       5واإلثم، إذا هم انغمسوا في زينة الحياة الدنيا، واغتروا بحالوة إقبالها          

   6 )وبلَونَاهم ِبالْحسنَاِت والسيئاِت لَعلَّهم يرِجعون(: تعالى

لحسنات التـي  أي اختبرناهم بالرفاه في العيش والخفض في الدنيا، والدعة والسعة في الرزق وهي ا            
  . 7ذكرها جل ثناؤه، ويعني بالسيئات الشدة في العيش والشظف فيه، والمصائب والرزايا في األموال

                                                 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون ) هـ538ت ( الزمخشري، أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر بن محمد1

   .81، رتبه وصححه محمد عبد السالم شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ص2، ج1،طاألقاويل في وجوه التأويل
   .2/214 البقرة رقم 2
   .18/7 الكهف رقم 3
   .47/31 محمد رقم 4
   .93ص، 2008 ، 3، ج9، طتفسير القرآن العظيم ابن كثير، الحافظ، 5
   .7/168 األعراف رقم 6
، منشورات محمد علي بيضوي، دار الكتب العلمية، 6، ج3 الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تاويل القرآن،ط7

  .104، ص1999بيروت، 
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  .حكم العناية باألشخاص ذوي اإلعاقة في اإلسالم: المبحث الرابع
 

اختلفت نظرة الشعوب لظاهرة اإلعاقة عبر العصور، وقد اعتبرت بعض الشعوب أن ظاهرة 
 إثم أو جريمة، مما جعل البعض من الناس يعتدون على المعوق جسدياً العتقادهم اإلعاقة ناتجة عن

بضرورة معاقبته لطرد األرواح الشريرة التي تسكن جسده بحسب معتقداتهم السائدة لديهم، وهناك 
بعض األسر لم تكن تتوقع أن ترزق بطفل معوق، لذلك فهي ال تقبل هذا الوضع المؤلم وتتهرب منه 

 أما عندنا 1.شكال شتى، كأن يتبادل الزوجان التهم حول السبب في وجود الطفل المعوقوترفضه بأ
في اإلسالم فقد جعل اهللا ركناً من أركان اإليمان الذي ال يسمى المؤمن مؤمناً إال إذا آمن به، فقد 

 أمر أراده ، ومن األقدار التي ال يحبها الناس، ولكنها2أمرنا اهللا تعالى بأن نؤمن بالقدر خيره وشره
اهللا لحكمة قد ندركها أو ال ندركها أن يرزق بعضنا بأطفال من ذوي اإلعاقة، وبالتالي علينا كأفراد 
وأسر ومجتمع بشكل عام أن نعتني بهم ونقدم لهم كل وسائل الرعاية التي يحتاجون إليها ونبتغي 

  . بذلك األجر من اهللا سبحانه
  

، وال ريب 3عليه كفالته، وفرض كفاية على المسلمينوالعناية بالمعوق فرض عين على من تجب 
في أن واجب العناية بكل فرد منهم تقع أوالً على من أناط به اإلسالم كفالته، وهم األصول 
والفروع، فاآلباء كافلون ألبنائهم ألنهم فروعهم، واألبناء كافلون آلبائهم ألنهم أصولهم، واألقارب 

وعلى كل مسلم أن يقوم بما . ، فكما يتوارثون فإنهم يتكافلونواألرحام يجب أن يكفل بعضهم بعضاً
أوجبه اهللا عليه في ذلك، ويجب على األمة المسلمة مساعدة كافل العاجز والقائم بشأنه، وخاصة إذا 
عجز عن كفالته والقيام بشأنه، وخاصة من يحتاجون ويعتمدون في كل شؤونهم، ومن أهم واجباتنا 

  :تجاههم
  
يره بالصبر والعمل على عالج نفسيته، فإن العاهة تصيب النفس قبل أن تصيب مواساته وتذك .1

  .البدن، وقد تصل إلى مرحلة تُحطّم بها اإليمان

                                                 
  ، ، الجامعة اإلسالمية، غزةالطفل المعاق، حقوقه ومتطلبات تربيته من منظور إسالمي:  الهمص، عبد الفتاح عبد الغني1

  .347م، ص2006  فلسطين، 
  فتح : البخاري. 157، ص1، جالمنهاج شرح صحيح مسلم): هـ676ت ( النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي 2

 .97-96، ص1، ج  الباري
  .6، مركز البحث العلمي، جمعية إحياء التراث اإلسالمي، صالمشوق في أحكام المعوق:  عبد الخالق، عبد الرحمن3
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والمقصود به هو االستفادة من قدرات المعاق وطاقاته، فاليد المدربة تعمل : تأهيل المصاب .2
قلب وِحدة الفهم ورهافة عمل اليدين السليمتين، وربما عمى فاقد البصر كان له من وعي ال

  .الحس والسمع، يجعله قادراً على التعلم أكثر من مبصر العينين
 1.إشراك المعاقين في الحياة العامة وعدم عزلهم عن المجتمع .3
 

إن تعليم المعوق وتدريبه وتأهيله وتيسير الوسيلة المعينة له واجب كفائي على األمة، وهو كذلك 
 يجب أن تتنافس المنظمات الخيرية عليه والمؤسسات الحكومية باب من أبواب الخير واإلحسان

العامة في تحقيقه للمعاق؛ خاصة أن برامج التأهيل هذه مكلفة، كما أن بعض األجهزة الخاصة ال 
يقدر عليها ذوو المرضى، فالصرف من المال العام على هذه الفئة المحتاجة وإعطائهم من أموال 

ِإنَّما الصدقَاتُ ِللْفُقَراِء والْمساِكيِن والْعاِمِلين علَيها (:  ع لقوله تعالىالزكاة أمر واجب؛ ألن المتتب

 ِليمع اللَّهاللَِّه و ةً ِمنِبيِل فَِريضِن السابِبيِل اللَِّه وِفي سو الْغَاِرِمينقَاِب وِفي الرو مهَؤلَّفَِة قُلُوبالْمو

ِكيم3.شموله كل أنواع الطاعات والخيرات) وفي سبيل اهللا ( معاني  يجد من2 )ح  
  

  :وتأتي مسؤولية المجتمع المسلم تجاه هذا المعاق من مجموعة من األصول الشرعية أهمها
  

فالمسؤولية القانونية واألخالقية عن األشخاص ذوي اإلعاقة نصت : األصول الشرعية العامة: أوالً
عاياه في الدولة، والمعوق من رعاياه، فعن عبداهللا بن عمر عن على أن ولي األمر مسئول عن ر

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فاألمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن : " قالالنبي 
رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت بعلها وهي 

 مال سيده وهو مسئول عن رعيته أال إن كلكم راع وكلكم مسئولة عن رعيتها، والعبد راع على
فيجب على إمام المسلمين وكذلك على أولياء هذا المعوق ممن يجب عليهم . 4"مسئول عن رعيته

  .إعالته تقديم المساعدة والخدمات لهذا المحتاج فهو أولى الناس بالمساعدة
  
  
  

                                                 
 .7-6، صالمشوق في أحكام المعوق: بد الخالق، عبد الرحمن ع1
 ).60/ 9(  سورة التوبة رقم 2
 .653، ص)ت.د(، دار اإلرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 2، ج16، طفقه الزكاة:  القرضاوي، يوسف3
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ، صحيح مسلم): هـ261ت  (مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري رواه مسلم، 4
  ، 3ج

 .1829، ص3414  حديث رقم 
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  إنسان مكرم: ثانياً

ولَقَد كَرمنَا بِنـي    : كرم، فقد كرم اهللا تعالى بني آدم  فقال تعالى         إن المعوق هو إنسان، واإلنسان م     

  1آدم وحملْنَاهم ِفي الْبر والْبحِر ورزقْنَاهم ِمن الطَّيباِت وفَضلْنَاهم علَى كَِثيٍر ِممن خَلَقْنَا تَفْـِضيالً              
، وهـذا   2وما َأرسلْنَاك ِإلَّا رحمـةً ِللْعـالَِمين      : ميع الناس  رحمةًً لج  وقد أرسل اهللا نبينا محمداً      

التكريم، وتلك الرحمة، لكل الناس على اختالف أجناسهم وأعراقهم وِمللهم وطوائفهم، وأخص الناس             
وأحوجهم لهذه الرحمة من كان به علة أو مرض أو إعاقة، فهو بحاجة إلى يد حنونة تمـسح علـى                    

بلطف، وتقدم له الرعاية وتساعده في تجاوز إعاقته، والسير فـي هـذه الحيـاة دون           رأسه وتعامله   
  .الوقوف عن حد العجز واإلعاقة

  
  األخوة اإلنسانية: ثالثاً

إن اإلنسان مكرم، فقد جاء اإلسالم رحيماً لكافة البشر، وشملت رحمته الضعفاء ومن أكثرهم ضعفاً               
لمسلمين علومهم لالرتقاء بهذا المعوق وتسهيل أمـوره        األشخاص ذوي اإلعاقة، وبذلك جند علماء ا      

: ، يقول الرسول    )آدم و حـواء عليهما السالم    (ودمجه بالمجتمع، النَّاس كلُّهم أخوة ألٍب وأم هما         
 واألخوة تعني الترابط والتراحم والتعاطف ومد يد العون لكـل مـن             .3)كُلّكم آلدم، وآدم من تراب    (

 يا َأيها النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم ِمن ذَكٍَر وُأنْثَـى وجعلْنَـاكُم شُـعوباً              : عالىقال ت . يحتاج إلى المساعدة  

   .4وقَباِئَل ِلتَعارفُوا
  

  اُألخُوةَ اإليمانية:  رابعاً

فقد بين لنا اهللا سبحانه وتعالى أن هناك رابطة تفوق كل الروابط، وهي رابطة اإليمـان، يقـول اهللا                   
 واإلخاء اإليماني يقتضي الوالء والمناصـرة والمعاونـة، قـال           5 ِإنَّما الْمْؤِمنُون ِإخْوةٌ      :تعالى
  6 والْمْؤِمنُون والْمْؤِمنَاتُ بعضهم َأوِلياء بعٍض: تعالى

  
                                                 

  .17/70 سورة اإلسراء رقم 1
 .21/107 سورة األنبياء رقم 2
  سنن أبي ): هـ275ت ( رواه أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السَِجستاني 3

  سنن : وبنحوه الترمذي. واللفظ له. 926: ، صفحة5116: األحساب، حديث رقم، كتاب األدب، باب في التفاخر ب  داود

  و . هذا حسن غريب: ، وقال885: ، صفحة3955: ، كتاب المناقب، باب في فضل الشام واليمن، حديث رقم  الترمذي
 .حسن: كتابينوقال األلباني في ال. هذا حديث حسن صحيح، وهذا أصح من الحديث األول:  بأخصر منه، وقال3956  
  . 49/13 سورة الحجرات رقم 4
 .49/10 سورة الحجرات رقم 5
  .9/71 سورة التوبة رقم  6
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ى منه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كَمثِل الجسد الواحِد إذا اشتك: (وفي الحديث
  .1)عضو تَداَعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

  
واألشخاص ذوي اإلعاقة هم أخوة لنا، مؤمنون، يمثلون عضواً من الجسد المسلم، وقد ُأصيب ذاك 
العضو واشتكى، فكان ال بد من تداعي سائر جسد المجتمع من األصحاء بالسهر والحمى، أي أن 

ؤسساتهم ابتداء من رأس الدولة وانتهاء بأصغر فرد مؤمن لنجدة يهبوا بكل أطيافهم وشرائحهم وم
  .هؤالء المصابين المتألمين لما أصابهم من إعاقة

  
  اإلحسان والبر: خامساً

إن من ثمرات اإليمان الحقيقي أن يتراحم المؤمنون فيما بينهم، فيرحم الكبير الصغير، 
كثر الناس احتياجاً إلى البر ويوقر الصغير الكبير، ويحسن القوي إلى الضعيف، وأ

واإلحسان والرحمة وبذل الود لهم األشخاص ذوي اإلعاقة، فالمعوق كالطفل بحاجة إلى 
وقد دعانا اإلسالم وحبب إلينا البر واإلحسان مع أخوتنا .  والتودد إليهالمزيد من الحنو والترفق

  . 2الِْأحساِن وِإيتَاِء ِذي الْقُربى  ِإن اللَّه يْأمر ِبالْعدِل و: المسلمين فقال سبحانه
  

فإن كان البر واإلحسان مطلوبين مع جميع . 3)إن اهللا كتب اإلحسان في كل شيء: (وفي الحديث
ومن ثم يكون . الناس، فإنَّهما يكونان أكثر طلباً مع من يحتاج إليهما مثل األشخاص ذوي اإلعاقة

  .إليهم أكثر منه مع غيرهمالثواب المترتب على اإلحسان والبر 
  

واإلسالم قد رغّب في قضاء الحوائج وتقديم العون لمن يحتاجه، كما ورتَّب وعيداً شديداً على أهل 
أتيت : "كل حي أو قرية أو مدينة قصروا تجاه المحتاجين، فقد روي عن عبد الرحمن بن شمالة قال

 بيتي  اللهم من ولي من أمر أمتي  يقول فيسمعت رسول اهللا : عائشة أسألها عن شيء فقالت

  .4"شيئاً فشق عليهم فشق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فالرفق به
                                                 

  : بلفظ. 1210: ، صفحة6011: ، كتاب األدب، باب رحمة الناس والبهائم، حديث رقمصحيح البخاري:  رواه البخاري1
  : اب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، حديث رقم، كتاب البر والصلة واآلداب، بصحيح مسلم: ومسلم). ترى المؤمنين  (
  .واللفظ له. 1086: ، صفحة2586  
  .16/90 سورة النحل رقم 2
 .107-106، ص13، جصحيح مسلم بشرح النووي:  النووي3
  حيح ابنص، )هـ354ت (محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي أبو حاتم الدارمي البستي  ابن حبان، 4

 .553ص م، 1988 - هـ 1408، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2، ج1، تحقيق شعيب األرنؤوط، ط  حبان
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  استثناء األشخاص ذوي اإلعاقة من بعض األحكام الشرعية: سادساً

  

من رحمة اهللا بعباده وخصوصاً الضعفاء والمرضى منهم أن خفف عنهم أعباءهم التكليفية، وقد 
هللا تعالى في القرآن الكريم الكثير من األمثلة التي تنبض بالرحمة، وتحمل أسباب التخفيف أثبت ا

عنهم بسبب وضعهم الخاص الذي يستدعي معامالتهم  معاملة خاصة، والتي تجب على األصحاء 
 لَيس علَى : قال تعالى. الجهاد منهم، ومن أمثلة التخفيف عن الضعفاء، إسقاط وجوب القتال

عمى حرج وال علَى الَْأعرِج حرج وال علَى الْمِريِض حرج ومن يِطِع اللَّه ورسولَه يدِخلْه جنَّاٍت الَْأ

  .1تَجِري ِمن تَحِتها الَْأنْهار ومن يتَولَّ يعذِّبه عذَاباً َأِليماً
  
  :العبادات.أ

ذن بالفطر لمن ال يقدر على الصوم منهم، و قصر الصالة في ومن تلك األحكام االستثنائية اإل
السفر، والتيمم بدالً عن الوضوء، والجمع بين الصالتين، وأكل الميتة للمضطر الذي أوشك على 

وكانت هذه الرخص بسبب عارض يتعرض له اإلنسان فكيف بمن هو مبتلى بشيٍء في . 2الهالك
الذي يجوز له أن يصلي قاعداً أو على جنب إن لم أعضائه أو حواسه، فحكمه حكم المريض؛ 

. يستطع، أو يسقط عنه الواجب كما لو كان فاقداً للعقل، أو مرفوعاً عنه اإلثم في حالة غياب عقله
، وفي الحج 3"صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب: "قال رسول اهللا 

نوب عنهم أداء هذه العبادة باعتبارهم من الزمنى غير رخص اإلسالم لألشخاص ذوي اإلعاقة من ي
 رضي اهللا عنهما أن امرأة من قبيلة خثعم أتت النبي *القادرين، ودليل ذلك ما روي عن ابن عباس

يا رسول اهللا إن فريضة اهللا في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً ال : صلى اهللا عليه وسلم فقالت 
نعم كما لو كان على : أينفعه ذلك؟ قال: قالت. نعم : أفأحج عنه ؟ قاليستطيع أن يثبت على الراحلة 

                                                 
  .  48/17 سورة الفتح رقم 1
  .93، ص1982ط، دار الثقافة، القاهرة، .، دأصول الفقه:  البرديسي، محمد زكريا2
  .1117/2/51قاعداً صلى على جنب، حديث رقم، كتاب تقصير الصالة، باب إذا لم يقدر صحيح البخاري:  رواه البخاري3
وترجمان  وإمام التفسير وفقيهها مةحبر األ ،محمد النبي ، ابن عمهاشم بن المطلب عبد بن عباس عبد اهللا بن  صحابي جليل، هو*

 مقدما عند كان.  حديثا1660، وقد روي له ) م619 =   ه68 -  ق ه 3 (سنين بثالث الهجرة عام قبل هاشم ببني القرأن، ولد

إذ أنه لم يتعود  بالبحر  كان غزير العلم، لقب.البصرة واليا على طالب أبي بن علي ، ثم جعلهالصديق بكر وأبو ،عفان بن عثمان
أخبر به، فإن كان  اهللا رسول وكان عن نالقرآ أخبر به، وإن لم يكن في القرآن  أمر سئل عنه، فإن كان األمر فيأن يسكت عن

أخبر به، فإن لم يكن في شيء من هؤالء قدم رأيه فيه، كانت حجته كضوء الشمس ألقاً، ووضوحاً،  الصحابة أحد سيرة من
  .95، ص4،جاألعالمالزركلي، : أنظر. بالطائف )  م687 - هـ68  (سنة   توفي.وبهجة



 30

 وهذا واضح في الداللة على جواز اإلنابة في الحج عن الشخص المعاق 1"أبيك دين فقضيتيه نفعه
 .الذي ال يستطيع أن يقوم بواجبات الحج بنفسه 

  
  :الجنايات. ب

ق العقوبات على بعض ذوي اإلعاقة ألن  وفي تطبيق أحكام الجنايات تسامح اإلسالم في تطبي
الضرر الذي سيلحق بالمعاق عند تطبيق العقوبة أكبر من المطلوب وهو ال يحتمل اقاع العقوبة 
نتيجة ضعفه وعجزه ودليل ذلك ما حصل في عهد النبي إذ أن صبية حملت من الزنا فسؤلت من 

إنه : ل النبي صلى اهللا عليه وسلمأحبلني المقعد، فسؤل عن ذلك ، فاعترف ، فقا: أحبلك ؟ قالت
  .2فضربه بها واحدة) عصي ضعيفة جداً كالقش( لضعيف عن الجلد فأمر بمئة عثقول

  
  :المعامالت. ج

 وفي المعامالت فقد أعفى اإلسالم المعاقين من حق الدولة في الخراج والجزيات وما يؤخذ من 
فقد جاء في كتاب السير انه عندما سؤل المواطنين لصالح الدولة حتى لو كان هؤالء من الذميين، 

موظف الخراج والجزية، هل يؤخذ من األعمى والشيخ الكبير الفاني والمجنون والمجذوب أو المقعد 
وكل . 3عنهم مواليهم شيئاًالخراج أو الجزية قال ال يؤخذ من أحد من هؤالء خراج رأسه وال يؤدي 

وضاع، سواء أكان في العبادات أو المعامالت أو ذلك يؤكد المنهج العام في اإلسالم مع هذه األ
  .الجزاءات

                                                 
  ).5/359(، وأحمد في المسند ) 1656(، وأبو داوود ) 4/151( رواه المصنف في السنن الكبرى1
 ،تحقيق محمد عبد القادر 8 ، جسنن البيهقي الكبرى، ) هـ458( البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر،2

  .  230، ص1994عطا،مكتبة دار الباز، مكة المكرمة،
، المكتب اإلسالمي ، 3،ط1، جاد المسير في علم التفسيرز، ) هـ597ت ( الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، 3

  .  421هـ ، ص1404بيروت 
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  الفصل الثاني

  

 نظرة اإلسالم لذوي اإلعاقة

  
  :وفيه أربعة مباحث

  مكانة ذوي اإلعاقة في الشريعة اإلسالمية: المبحث األول

   مكانة ذوي اإلعاقة في القرآن الكريم:  المطلب األول

    السنة النبويةمكانة ذوي اإلعاقة في: المطلب الثاني

   رعاية الشريعة اإلسالمية بذوي اإلعاقة:المطلب الثالث

  رعاية المعوقين زمن الصحابة والتابعين :المطلب الرابع

  مجاالت رعاية ذوي اإلعاقة في الشريعة اإلسالمية: المبحث الثاني

   الرعاية النفسية لذوي اإلعاقة في الشريعة اإلسالمية:المطلب األول

   الرعاية المادية للمعاقين في الشريعة اإلسالمية:نيالمطلب الثا

   الرعاية الصحية لذوي اإلعاقة في الشريعة اإلسالمية:المطلب الثالث

  لذوي اإلعاقة في الشريعة اإلسالمية الرعاية االجتماعية: المطلب الثالث
  الرعاية السياسية لذوي اإلعاقة في الشريعة اإلسالمية: المطلب الرابع
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  .مكانة ذوي اإلعاقة في الشريعة اإلسالمية: األولالمبحث 

  
إن من فضل اهللا تعالى علينا وعلى الناس أن أنعم اهللا علينا بهذه الشريعة الغراء، التي أعطت كل 
ذي حق حقه، وقد أولت عناية خاصة بذوي اإلعاقة، فأنصفتهم أيما إنصاف وأفرغت عليهم وابل 

م قربة إلى اهللا من أعظم القربات، وقد سار على هذا النهج الرحمة والحنان، وجعلت اإلحسان إليه
أئمة المسلمين ووالة أمورهم على مر العصور، وكذلك عامة المسلمين، وإذا تتبعنا آيات القرآن 

 وجدنا ذلك واضحاً جلياً، وفي هذا المبحث الذي خصصه الباحث الكريم وأحاديث رسول اهللا 
، سيتحدث بالتفصيل عن مكانة ذوي اإلعاقة في القرآن والسنة، لبيان نظرة اإلسالم لذوي اإلعاقة

وكيف عنيت الشريعة بأحوالهم وظروفهم المعيشية والتعليمية والنفسية واالقتصادية وغير ذلك من 
  .وسيتضح كل ما ذكر في المطالب اآلتية. أشكال العناية المادية والمعنوية

  

  :ن الكريمنة ذوي اإلعاقة في القرآمكا:  المطلب األول

  
القرآن الكريم هو دستور األمة، شمل مسائل متعددة ومتنوعة، وقد أنزل اهللا سبحانه وتعالى القرآن 

قَد جاءكُم ِمن اللَِّه نُور وِكتَاب   :قال تعالى.  لينشر الهداية، ويسعد الخلق في الدارينعلى نبيه 

ِرض عِن اتَّبم ِدي ِبِه اللَّههي ِبينم ِديِهمهياِت ِإلَى النُّوِر ِبِإذِْنِه والظُّلُم ِمن مهخِْرجيالِم وَل السبس انَهو

، ويخرجهم من الظلمات إلى ..."أي طرق النجاة والسالمة ومناهج االستقامة " 1ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍم
يوضح لهم أبين المسالك، أي ينجيهم من المهالك و"النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، 

فيصرف عنهم المحذور، ويحصل لهم أحب األمور، وينفي عنهم الضاللة ويرشدهم إلى الطريق 
  .2"المستقيم

  
 ِإن هذَا الْقُرآن يهِدي ِللَِّتي ِهي َأقْوم ويبشِّر الْمْؤِمِنين : فالقرآن نهتدي ونقتدي به، قال تعالى

لُونمعي راً كَِبيراً الَِّذينَأج ملَه اِت َأناِلحالص 3  ويمدح اهللا تعالى في كتابه العزيز بأنه يهدي ألقوم 
الطرق وأوضح السبل، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم جزاء كبيراً في الدنيا 

  .واآلخرة
  

                                                 
  .16-5/15 سورة المائدة رقم 1
 .48، ص3 جتفسير القرآن العظيم،:  ابن كثير2
  .   17/9 سورة اإلسراء رقم 3
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قه، الصحيح والمعوق، وبالقرآن يقام القسط وينشر العدل ويرفع الظلم، فيأخذ كل ذي حق ح
  .والضعيف والقوي، والقادر والعاجز، والصغير والكبير، والذكر واألنثى

  
وفي القرآن آيات كثيرة تبين مكانة ذوي اإلعاقة، وتنوه إلى فضلهم وحقوقهم وواجباتهم وكيفية 

  :احترامهم، ومن ذلك
  

لتقوى، ولم يجعله بناء على األشكال كرم اهللا تعالى الناس وجعل مناط التمييز بينهم ا: تكريمهم: أوالً
 يا َأيها النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم ِمن ذَكٍَر وُأنْثَى وجعلْنَاكُم شُعوباً وقَباِئَل ِلتَعارفُوا : ، قال تعالى1واأللوان

 خَِبير ِليمع اللَّه ِإن اللَِّه َأتْقَاكُم ِعنْد كُممَأكْر ِإن2، رجة االستدالل بهذه اآلية أن مقياس التفاضل ود
بين الناس ليس الدم وال العرق وال العائلة، بل إن أكرم الناس على اهللا وأقربهم إليه هم المتقون، 
بغض النظر عن صحة أجسامهم أو اعتاللها،  فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم 

ون باألمور الدينية وهي طاعة اهللا تعالى ومتابعة رسوله وحواء عليهما السالم سواء، ولكن يتفاضل
.3  
  

وأما اختالف األلسنة واأللوان، واختالف الطباع واألخالق، واختالف المواهب واالستعدادات، 
فالتنوع ال يقتضي النزاع والشقاق، بل يقتضي التعاون للنهوض بجميع الحاجات، وليس للون 

المعاني من حساب في ميزان اهللا، إنما هناك ميزان واحد أال والجنس واللغة والوطن وسائر هذه 
إن اهللا عليم (وهو التقوى الذي تتحد به القيم ويعِرف فضل الناس، وهو يزنهم من علم وخبرة 

  4).خبير
  

يعتبر اإلسالم أفراد المجتمع  إخوة  تجمعهم رابطة اإليمان باهللا  تعالى : األمر بأداء حقوقهم: ثانياً
وهذه . 5ِإنَّما الْمْؤِمنُون ِإخْوةٌ فََأصِلحوا بين َأخَويكُم واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُرحمون : ىقال تعال

الرابطة مقدمة على رابطة النسب، وال فرق في ذلك بين ذوي اإلعاقة وغيرهم، وانطالقاً من ذلك 
لى أخيه المسلم ال يعفيه من أدائها ضعف فقد رتب القرآن على هذه المساواة حقوقاً للمسلم ع

إن ضعفهم هذا جعلهم أولى الناس وأحقهم في تحصيل . أصحابها، وعدم قدرتهم على تحصيلها

                                                 
  .277، ص3، جتفسير القرآن العظيم:  ابن كثير1
  .49/13 سورة الحجرات رقم 2
  .277، ص3، جير القرآن العظيمتفس:  ابن كثير3
 .338م، ص 2005، دار الشروق، القاهرة، 6، ج1طفي ظالل القرآن، ): هـ1385ت ( قطب، سيد 4
 .49/10 سورة الحجرات رقم 5
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حقوقهم، كما إن جميع النصوص الشرعية عندما تذكر الحقوق يدخل فيها ذوو اإلعاقة من باب 
ا يتناسب مع أهليتهم وقدرتهم أولى، أما النصوص التي تتحدث عن الواجبات فيتحملون منها بم

ويستَفْتُونَك ِفي النِّساِء قُِل اللَّه يفِْتيكُم ِفيِهن وما يتْلَى علَيكُم ِفي الِْكتَاِب ِفي :  قال تعالى1التكليفية،

تَنِْكح َأن ونغَبتَرو نلَه ا كُِتبم ناِء اللَّاِتي ال تُْؤتُونَهى النِّستَاماِن يالِْولْد ِمن ِفينعتَضسالْمو نوه

ويستدل من هذه اآلية ، 2وَأن تَقُوموا ِللْيتَامى ِبالِْقسِط وما تَفْعلُوا ِمن خَيٍر فَِإن اللَّه كَان ِبِه عِليماً
هم كانوا ال أن اهللا قد أفتاهم في أمر المستضعفين من الولدان أن يؤتوهم حقوقهم في الميراث، ألن

يورثون الصغار من أوالد الميت والضعفاء، وأمرهم أن يقسطوا فيهم فيعطوهم فرائضهم 
  3.وحقوقهم

  
حق التملك والتصرف والكسب والعمل : ومن الحقوق التي أقرتها الشريعة الغراء لذوي اإلعاقة

 األمور التي ساوى والتعليم والزواج والطالق، والمجادلة عن النفس، والمنافحة عن الحقوق، ومن
  .4فيها بينهم وبين غيرهم الميراث والديات وغيرها

  
وقد استثنى القرآن ذوي اإلعاقة من بعض التكاليف الشرعية؛ تخفيفا عليهم ورحمة بهم، نظرا 

ال : لحالهم، أو عدم قدرتهم، أو صعوبة القيام بهذه التكاليف، وقد أكد على هذا المعنى قوله تعالى

أي ال يكلف اهللا أحداً فوق طاقته،  (5ه نَفْساً ِإلَّا وسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْيكَلِّفُ اللَّ
  .6)وهذا من لطفه تعالى بخلقه، ورأفته وإحسانه إليهم

  
لَيس علَى  : ومن هذا التخفيف واالستثناء من التكاليف إسقاط فريضة الجهاد عنهم، قال تعالى

ضعفَاِء وال علَى الْمرضى وال علَى الَِّذين ال يِجدون ما ينِْفقُون حرج ِإذَا نَصحوا ِللَِّه ورسوِلِه ما ال

ِحيمر غَفُور اللَّهِبيٍل وس ِمن ِسِنينحلَى الْمع 7 ،) يبين اهللا تعالى األعذار التي ال حرج  على من
، فذكر منها ما هو الزم للشخص ال ينفك عنه، وهو ضعف التركيب الذي ال قعد معها عن القتال

                                                 
  م، 2010، دار ابن حزم، بيروت، 1، طحقوق ذوي الحاجات الخاصة في الشريعة اإلسالمية:  حوا، محمد بن حسين1

  .101  ص
 .4/127 رقم  سورة النساء2
   جامع البيان عن تأويل آي :)هـ310ت (محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي أبو جعفر الطبري  الطبري، 3

  .305م، ص2007، دار السالم، اإلسكندرية، 5، ج2، ط  القرآن
 . يستدل على ذلك كله بعموم األدلة التي تثبت ألي إنسان حقه في كل ما ذكرنا 4
 .2/286بقرة رقم  سورة ال5
  .174، ص تفسير القران العظيم:  ابن كثير6
  .9/91 سورة التوبة رقم 7
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بينت هذه اآلية أنه ال حرج على المعذورين، . 1)جلَد له على الجهاد، ومنه العمى والعرج ونحوهما
أي "  ما على المحسنين من سبيل"وهم قوم عرف عذرهم كأرباب الزمانة والهرم والعمى والعرج، 

: مطيعون هللا ورسوله، وثالثا: بعذر شرعي، وثانيا: سنوا في تخلفهم ألنه أوالليس على من أح
قلوبهم وأرواحهم مع اهللا ورسوله، وإن تخلفوا بأجسادهم  للعذر، فهؤالء ما عليهم من  طريق إلى 

وعلى ذلك يمكننا أن نلخص نظرة اإلسالم إلى حقوق . 2)انتقاصهم أو أذيتهم بحال من األحوال
  :لنسبة للتكاليف الشرعية كما يليالمعوقين با

  
 لَيس : الجهاد فرض على عموم المسلمين، وقد رفع الحرج عن بعضهم اآلخر، قال تعالى  .أ 

 ولَهسرو ِطِع اللَّهي نمو جرِريِض حلَى الْمال عو جرِج حرلَى الَْأعال عو جرى حملَى الَْأعع

   .3ي ِمن تَحِتها الَْأنْهار ومن يتَولَّ يعذِّبه عذَاباً َأِليماًيدِخلْه جنَّاٍت تَجِر

تقديم المعوقين في الذكر عند رفع الحرج عن الجميع، إن تقديم ذكر الشيء على غيره داللة   .ب 
أو تكريماً له، واهللا تعالى حين يرفع الحرج عن عباده عامة، ويقدم ذكر  على أهمية المقدم

 ليعطف عليهم من بعدهم من األصحاء، ففي هذا بيان لرفع الحرج عن هؤالء أوالً ثم المعوقين
 .عن بقية المذكورين بعدهم

العدل في رفع المسؤولية القانونية والشرعية عن المعوق ذهنياً، وإن من عدل اهللا تعالى أن   .ج 
 فال يكون العقل، والبلوغ، واإلسالم،: وضع الضوابط الشرعية، التي جعلت مناط التكليف

المسلم مكلفاً إال إذا كان بالغاً عاقالً قادراً على أداء ما كلّفه اهللا به، أما إذا فقد أهلية التكليف فإنه 
ال يعود مخاطباً باألحكام الشرعية حتى يستعيد ما فقده، كاإلفاقة من الجنون، أو االستيقاظ من 

 حتى يحتلم وعن النائم حتى عن الصبي: رفع القلم عن ثالث: "قال رسول اهللا . النوم

  .4"يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق

احترام الكفاءة متى تحققت في الشخص مع وجود اإلعاقة، فقد سبق اإلسالم غيره من الشرائع   .د 
السابقة والالحقة في احترام وتقدير وتقديم أصحاب الكفاءات واإلمكانات واإلبداعات، وإن كانوا 

فرصة كاملة في أن يثبتوا ألنفسهم ولآلخرين من قدرتهم على من ذوي اإلعاقة، وأعطاهم ال
 عبد وال أدل على ذلك من استخالف الرسول  . القيادة ولعب دور فعال في خدمة المجتمع

                                                 
  الجامع ): هـ671ت ( القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 1

 .207، ص1997، دار الكتاب العربي، بيروت، 2، ج1، ط  ألحكام القرآن
، )ت.د(، دار المعرفة للطباعة والنشر، 3، م)م1331-هـ732(،المختصر في أخبار البشر: و الفداء، عماد الدين إسماعيل أب2

  .572ص
  .48/17 سورة الفتح رقم 3
  ، كتاب الطالق، باب من ال يقع طالقه من السنن الكبرى:  النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخرساني4

  .265، ص5596ديث رقم   األزواج، ح
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 على المدينة المنورة عدة مرات حين كان يخرج للجهاد، وهذا اعتراف واضح *اهللا بن أم مكتوم
  1.بصريةبأهليته لقيادة المدينة رغم إعاقته ال

ذكرت سابقاً أن المسلمين عموماً سواسية أمام التكاليف : ذوو اإلعاقة والتكاليف الشرعية  .ه 
الشرعية، أما فيما يتعلق بتكليف ذوي اإلعاقة باألحكام الشرعية وإثبات مسؤولياتهم، ففي ذلك 

 :تفصيل يترتب على العقالء منهم كما يلي

وما يترتب عليها من حقوق لآلخرين، فقد يكون عدم إسقاط المسؤولية المالية عن المعوق،  .1
صاحب اإلعاقة مديناً للغير، ويكون على أمواله قيم يتولى رعاية شؤونه المالية، وبالتالي يترتب 

وبشكل عام ينبغي التذكير هنا . على هذا الولي أن يؤدي عنه إذا تعذر على المعوق أداءها بنفسه
 يا َأيها الَِّذين : قال تعالى. حتى يؤديه وإن كان معوقاًأن الدين يبقى في رقبة صاحبه األصلي 

 َأن كَاِتب ْأبال يِل ودِبالْع كَاِتب نَكُميب كْتُبلْيو وهفَاكْتُب ىمسٍل مٍن ِإلَى َأجيِبد نْتُماينُوا ِإذَا تَدآم

ملْيو كْتُبفَلْي اللَّه هلَّما عكَم كْتُبي ئاً فَِإنشَي ِمنْه خَسبال يو هبر تَِّق اللَّهلْيقُّ وِه الْحلَيِلِل الَِّذي ع

 . 2كَان الَِّذي علَيِه الْحقُّ سِفيهاً َأو ضِعيفاً َأو ال يستَِطيع َأن يِملَّ هو فَلْيمِلْل وِليه ِبالْعدِل

ا الحال، وقد يكون المرض أحد أشكال اإلعاقة سواء كان ال تسقط العقوبة وإن روعي فيه .2
عارضاً أو مزمناً، فتتعطل كثير من قدراته بسبب المرض، ومع ذلك قد يرتكب خطًأ أو إثماً 
يستحق عليه التعزير أو إقامة الحد، فعلى الرغم من إعاقته، إال أنه إن كان عاقالً مسؤوال عن 

 3.د عليه وإن روعي عند التنفيذ ما هو حال اإلعاقةتصرفاته، فعندئذ ال بد من إقامة الح

ال تسقط التكاليف العبادية مع القدرة على أدائها في حال اإلعاقة، فعلى صاحب اإلعاقة بقدر ما  .3
يتمكن من األداء أن يلتزم بأداء التكاليف المفروضة على المؤمنين، والرخصة واألعذار له بقدر 

 ولعل اإلعاقة تكون موجودة ويتعذر أو يصعب التنفيذ معها إعاقته، وما عدا ذلك فال عذر له،
الرجل الذي جاء إلى رسول اهللا فشكا : ، ومثال ذلك4بمشقة، ومع ذلك يبقى األداء فرضا الزما

                                                 
  عمرو وقيل عبد اهللا بن قيس بن زائدة بن األصم، صحابي شجاع، كان ضرير البصر، أسلم بمكة، وهاجر إلى :  ابن أم مكتوم*

   يستخلفه على المدينة يصلي بالناس في  في المدينة مع بالل، وكان النبي   المدينة بعد وقعة بدر، وكان يؤذن لرسول اهللا 
   ورجع بعدها إلى المدينة، -وهو أعمى-واته، وحضر حرب القادسية ومعه راية سوداء وعليه درع سابغة، فقاتل   عامة غز

  ).601-4/600(ابن حجر، اإلصابة : انظر ترجمته في.   فتوفي فيها قبيل وفاة عمر بن الخطاب
  ، 2008ة أصدقاء المعاقين، الشارقة، جمعيحقوق المعوقين في التشريعات والقوانين العربية والدولية، :  جابر، فايز1

 .194  ص 
 .2/282 سورة البقرة رقم 2
  ، اإلسكندرية، دار المطبوعات 1، طإشكاالت التنفيذ في المواد الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض فودة، عبد الحكم، 3

 .111، ص2006  الجامعية، 
 .195 ص لعربية والدولية،حقوق المعوقين في التشريعات والقوانين ا:  جابر، فايز4
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 له أنه أعمى، وأنه يصعب عليه حضور الجماعة بالمسجد إلعاقته البصرية، فسأله النبي 
 .1" أجد لك رخصةأتسمع األذان في بيتك؟ قال نعم، قال ال

 
وجه القرآن الكريم المسلمين إلى عدم النفور من ذوي اإلعاقة بالبعد عنهم، : عدم النفور منهم: ثالثاً

وقد حض القرآن على مخالطتهم ومجالستهم في المأكل والمشرب، فقد كان النفور منهم شائعاً قبل 
 2علَى الَْأعرِج حرج وال علَى الْمِريِض حرج لَيس علَى الَْأعمى حرج وال : اإلسالم، قال تعالى

اآلية كلها في معنى المطعم والمشرب، وكانت العرب ومن بالمدينة قبل البعثة تتجنب األكل مع أهل 
األعذار، فبعضهم كان يفعل ذلك تقذراً لجوالن يد األعمى، أو النبساط قدم األعرج، أو لرائحة 

ها أخالق جاهلية وِكبر، فنزلت اآلية مؤذنة لهم بتخفيف األحكام الشرعية المريض وِعالته، وهي كل
  .3عنهم ولهم العذر في ذلك بسبب إعاقتهم

  
وكان الرجل يذهب باألعمى، أو باألعرج، أو بالمريض، إلى بيت  أبيه أو أخيه أو بيت أخته أو (

ما يذهبون بنا إلى بيوت إن: بيت عمته أو بيت خالته، فكان الزمنى يتحرجون من ذلك، يقولون
وهذه اآلية تبين أن اإلسالم هو أول من دعا إلى دمج ذوي . 4)عشيرتهم، فنزلت هذه رخصةً لهم

اإلعاقة في المجتمع، وهذا المستوى األرقى في التربية الخلقية ال يمكن أن تصل إليه التشريعات 
  .األرضية

  
لسخرية أو االنتقاص أو التنابز باأللقاب بين ينوه القرآن إلى عدم ا: تحريم السخرية منهم: رابعاً

أفراد المجتمع اإلسالمي، وأولى الناس بأن يوصى بهم ذوو اإلعاقة؛ ألنهم األكثر عرضة لهذا األمر 
اء ِمن  يا َأيها الَِّذين آمنُوا ال يسخَر قَوم ِمن قَوٍم عسى َأن يكُونُوا خَيراً ِمنْهم وال ِنس: قال تعالى

 دعوقُ بالْفُس ماِلاس وا ِبالَْألْقَاِب ِبْئسزال تَنَابو كُموا َأنْفُسال تَلِْمزو نراً ِمنْهخَي كُني ى َأنساٍء عِنس

ونالظَّاِلم مه فَُأولَِئك تُبي لَم نماِن والِْأيم 5 .ان أي يا معشر المؤمنين، يا من اتصفتم باإليم
وصدقتم بكتاب اهللا، ال يهزأ جماعة بجماعة، وال يسخر أحد من أحد، فقد يكون المسخور منه خيراً 

ال قدر له عند الناس فهم يدفعونه عن (ورب أشعث مدفوع باألبواب،(... ، 6عند اهللا من الساخر
                                                 

  ، 653: ، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، حديث رقمصحيح مسلم:  رواه مسلم1
 .254  ص 

  .24/61 سورة النور رقم 2
  .170، ص 12، ج1، طالجامع ألحكام القرآن:  القرطبي3
  .407، ص 3، متفسير القرآن العظيم:  ابن كثير4
  .49/11 سورة الحجرات رقم 5
 .235، القاهرة، دار الصابوني للطباعة، ص 3، م9، طصفوة التفاسير:  الصابوني، محمد علي6
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  .1)لو أقسم على اهللا ألبره) أبابهم ويطردونه عنهم احتقاراً له
  

إن اهللا عم بنهيه جميع معاني السخرية، فال يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن  "*قال اإلمام الطبري
وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا : (، وقال...لفقره، أو لذنٍب ارتكبه، أو لعاهة ألمت به، وال لغير ذلك

ألن " مأنفسك: "أي ال يعب بعضكم بعضا، أو ال يدع بعضكم بعضا بلقب السوء، وإنما قال) "باأللقاب
أي بئس أن يسمى فاسقا بعد أن صار ) بئس االسم الفسوق بعد اإليمان(المسلمين كأنهم نفس واحدة، 

  .2مؤمنا
  

ومن لم (وفي اآلية داللة على أن التنابز فسق، والجمع بينه وبين اإليمان مستقبح، : "قال ابن كثير
لئك هم الظالمون بتعريض أنفسهم ، أي من لم يتب عن اللمز والتنابز فأو)يتب فأولئك هم الظالمون

  3.للعذاب
  

ومن السخرية واللمز، التنابز باأللقاب التي يكرهها أصحابها ويحسون فيها بسخرية وعيب، ومن 
حق المؤمن على المؤمن أال يناديه بلقب يكرهه ويزري به، ومن أدب المؤمن أال يؤذي أخاه بمثل 

نت ألصحابها أحس فيها بحسه المرهف، وقلبه الكبير  أسماء وألقاباً كاهذا، وقد غير رسول اهللا 
بما يزري بأصحابها أو وصفهم بوصف ذميم، واآلية بعد اإليحاء بالقيم الحقيقية في ميزان اهللا 
تعالى، وبعد استجاشة شعور األخوة بل شعور االندماج في نفس واحدة، تستثير معنى اإليمان، 

الفسوق عنه واالنحراف بالسخرية واللمز والتنابز، وتحذر المؤمنين من فقدان الوصف الكريم و
، فهو يشبه االرتداد عن اإليمان باعتبار هذا ظلما، والظلم أحد "بئس االسم الفسوق بعد اإليمان"

، وبذلك تضع قواعد األدب النفسي لذلك "ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون"التعبيرات عن الشرك، 
  4.المجتمع الفاضل الكريم

  
إن اهللا رفع مكانة ذوي اإلعاقة؛ لصبرهم على البالء، فبشرهم :  تبشير ذوي اإلعاقة بالجنة:خامساً

                                                 
  .2024، ص 4، جصحيح مسلم:  مسلم1
  المؤرخ المفسر اإلمام، ولد في آمل طبرستان واستوطن ببغداد وتوفي :  الطبري، محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر*
   جزءاً، وجامع البيان في تفسير 11هـ، من كتبه أخبار الرسل والملوك الذي يعرف بتاريخ الطبري مكون من 310يها سنة   ف

  ، 6أنظر ترجمته في الزركلي، األعالم، ج.  جزء، وله كتب أخرى30  القرآن والذي يعرف بتفسير الطبري مكون من 
  .  294  ص

 .131، ص26، ججامع البيان:  الطبري2
  .572، ص1، متفسير القرآن العظيم: ابن كثير 3
 .222، ص3 مصفوة التفاسير،:  الصابوني4
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ولَنَبلُونَّكُم ِبشَيٍء ِمن الْخَوِف والْجوِع ونَقٍْص ِمن الَْأمواِل والَْأنْفُِس والثَّمراِت وبشِِّر :بقوله

اِبِرينالص1، عباده ليختبرهم في أموالهم بالمصائب، وفي أنفسهم  فالبالء أمر ينزله اهللا على
باإلصابات أو اإلعاقات، أو بهالك األقرباء أو العشائر من أهل نصرتهم، ولمن صبر على البالء، 

، ومحبة اهللا 3واصِبروا ِإن اللَّه مع الصاِبِرين: ، قال تعالى2األجر والثواب العظيم، ومعية اهللا لهم
ِإنَّما : ، وعظم األجر الذي أعده  اهللا لهم، قال تعالى4 واللَّه يِحب الصاِبِرين: الىلهم، قال تع

ليس يوزن لهم وال يكال لهم، إنما : "*قال األوزاعي، 5يوفَّى الصاِبرون َأجرهم ِبغَيِر ِحساٍب 
 أي بشر الصابرين على المصائب والبالء، 7وبشِِّر الصاِبِرين ....: قال تعالى. 6"يغرف لهم غرفا

أي نزل بهم كرب " الذين إذا إصابتهم مصيبة: "بجنات النعيم، ثم بين تعالى تعريف الصابرين بقوله
، أي استرجعوا وأقروا أنهم عبيد هللا يفعل بهم ما "إنا هللا وإنا إليه راجعون: "أو بالء أو مكروه، قالوا

شرهم لصبرهم على االمتحان، والتزامهم بأحكام اهللا، وأدائهم ما أمر ب: ، أي"وبشر الصابرين. "يشاء
 وهاتان اآليتان وإن كانتا 8".إنا هللا وإنا إليه راجعون: "اهللا، مع ابتالء اهللا لهم، حيث كانوا يقولون

 دليالً عاماً على جزاء الصابرين على صبرهم على ما ابتالهم اهللا به فإن فيهما دليالً ضمنياً على أن
من أنواع االبتالء االبتالء الجسدي باإلعاقات كالشلل العرج والعمى والصمم وغيره ، وبالتالي اهللا 
تعالى يجزي المبتلى على صبره وإيمانه وتسليمه لقضاء اهللا وقدره بالحسنى وحسن العاقبة أي ان 

  .كان نوع هذا االبتالء سواء كان مادياً أو معنوياً
  

  

  

  

  

                                                 
 .2/155 سورة البقرة رقم 1
  .482، ص 1، ججامع البيان:  الطبري2
 .8/46 سورة األنفال رقم 3
  .3/146 سورة آل عمران رقم 4
  .10/ 39 سورة الزمر رقم 5
  من قبيلة أوزع، أبو عمرو، إمام الديار الشامية في ) هـ157-88(وزاعي عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد األ:  األوزاعي*

    الفقه والزهد، ولد في بعلبك وسكن بيروت وتوفي فيها، له كتاب السنن في الفقه، وكُِتب عنه كتاب محاسن المساعي في 
  .94، ص3أنظر ترجمته في الزركلي، األعالم، ج.   مناقب األوزاعي

 .493، ص 1، جانجامع البي:  الطبري6
  .2/155 سورة البقرة رقم 7
  .1980، ص في ظالل القرآن:  سيد قطب8
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   ذوي اإلعاقة في السنة النبويةمكانه: لمطلب الثانيا

  

 رحمة للعالمين، ليشرح به الصدور، ويخرج الناس من نبي الهدى محمداً _ عز وجل_أرسل اهللا 
َأومن كَان ميتاً فََأحيينَاه وجعلْنَا لَه نُوراً يمِشي ِبِه ِفي النَّاِس كَمن : الظلمات إلى النور، قال تعالى

وفي السنة النبوية ، 1الظُّلُماِت لَيس ِبخَاِرٍج ِمنْها كَذَِلك زين ِللْكَاِفِرين ما كَانُوا يعملُون مثَلُه ِفي 
 بذوي اإلعاقة، وتبين فضلهم ومكانتهم وما الشريفة مواقف وأحاديث كثيرة تبين رحمة النبي 

  :أعده اهللا لهم، ومن ذلك
  

أبغوني الضعفاء، : " يقولقال سمعت رسول اهللا   * الدرداءفعن أبي: أنهم سبب الرزق: أوالً
فمن هداية الحديث أنه عندما فهم الصحابة والسلف الصالح . 2"فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم

معنى هذا الحديث، قدروا الضعفاء واحترموهم، فوسع اهللا عليهم الرزق وأمدهم بالنصر، وعندما 
  .3لمين، شح الرزق، وقلت البركة، وغاب النصرغاب معنى هذا الحديث عن المس

  
إنما يرحم اهللا من : " أنه قال عن رسول اهللا *روى سعد بن عبادة: وجوب الرحمة بهم: ثانياً

الرحمة بكل ضعيف، والرحمة بكل من هو بحاجة إلى : ، ومن هدي الحديث4"عباده الرحماء
 ورحمة الكبير بالصغير، ومن أكثر الناس مساعدة القوي ومن واله اهللا من أمر المسلمين شيئاً،

  .حاجة إلى الرحمة هم ذوو اإلعاقة، فهم سبب لنيل رحمة اهللا تعالى التي بها يدخل أهل الجنة الجنة

                                                 
 .6/122 سورة األنعام رقم 1
  عويمر بن مالك بن قيس بن أمية األنصاري الخزرجي، صحابي من الحكماء والفرسان القضاة، ولما ظهر :  أبو الدرداء*

  هـ، روى عنه 32 دمشق بأمر من عمر بن الخطاب، مات بالشام سنة   اإلسالم اشتهر بالشجاعة والنسك، واله معاوية قضاء
  .281، ص5أنظر ترجمته في الزركلي، األعالم ج.  حديثا179ً  أهل الحديث 

 .574، ص2، مسلسله األحاديث الصحيحة:  األلباني2
والترمذي، . 891، ص)2382(، دار التراث العربي، حديث رقم 2، ج1، طالسنن:  أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاني3

، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في االستفتاح سنن الترمذي:  أبو عيسىمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك
: وقال األلباني في المصادر الثالثة. حديث حسن صحيح: وقال  الترمذي. 379، ص 1702: بصعاليك المسلمين، حديث رقم

  .صحيح
  بن حارثة، الخزرجي، أبو ثابت صحابي من أهل المدينة، كان سيد الخزرج، شهد العقبة مع السبعة  سعد بن عبادة *

    من األنصار، وشهد أحد والخندق، كان يلقب بالكامل؛ لمعرفته الكتابة والسباحة والرمي، خرج إلى الشام مهاجراً في عهد 
  .125، ص3ر ترجمته في الزركلي، األعالم، جأنظ. هـ14  عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه، فمات بحوران سنة 

 .180، ص4، جسنن الترمذي:  أبو عيسى الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك4
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المسلم أخو المسلم ال يظلمه : ( قال أن رسول اهللا عن ابن عمر : الحث على معاونتهم: ثالثاً

أن على "، فهذا الحديث الشريف يبين 1)هللا في حاجتهوال يسلمه، ومن كان في حاجه أخيه كان ا
صاحب الحاجة أن يحرص على بناء عالقاته مع غيره على أساس األخوة اإلسالمية، فالمسلم 

، ومن بركات ذوي اإلعاقة أن اهللا يقضي حاجة من يقضي لهم 2"الصادق ال يظلم وال يخذل
الناس إلى اهللا تعالى أنفعهم للناس، وأحب أحب : (أن النبي قال وعن عبد اهللا بن عمر . حاجتهم

سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينه، _ عز وجل_األعمال إلى اهللا 

أو يطرد عنه جوعا، وألن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد 

ولو شاء أن _ه، ومن كظم غيظه شهراً، ومن كفَّ غضبه ستر اهللا عورت) مسجد المدينة: يعني(

مأل اهللا قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجه حتى تتهيأ له، ثبت _ يمضيه أمضاه

  :وقد أرشد هذا الحديث إلى ما يلي. 3)اهللا قدمه يوم تزول األقدام
  

  .هللامن يقدم النفع إلى الناس يكثر نفعه، ويعم خيره، ويعظم أجره ويكون محبوبا إلى ا  .أ 
الوقوف مع األشخاص ذوي اإلعاقة حتى تقضى حوائجهم، أفضل من عبادة التطوع، وخير  .ب 

 .من اعتكاف شهر كامل في مسجد رسول اهللا 

التخفيف من معاناة األشخاص ذوي اإلعاقة بإدخال السرور على نفوسهم، فهم بحاجه لذلك، عن   .ج 
أال أريك امراة من أهل : _مارضي اهللا عنه_قال لي ابن عباس : قال عطاء بن أبي رباح 

 فأخبرته أن بلى، فأشار إلى امرأة كان من أمرها أنها جاءت إلى رسول اهللا : الجنة؟ قلت

إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت اهللا أن : بها صرع، وإني أتكشف، فقال لها

فمن هدي . 4)اإني أتكشف، فادع اهللا أن ال أتكشف، فدعا له: أصبر، ثم قالت: يعافيك، فقالت
الحديث أنه فيه تسرية وتسلية لمن أصيب بالصرع، وكذلك فيه حث على الرضا بالقضاء 

 .والصبر على البالء والشكر في الرخاء

                                                 
 .482، ص 2442:  كتاب في المظالم، باب ال يظلم المسلم المسلم وال يسِلمه، حديث رقمصحيح البخاري،:  رواه البخاري1
، عمان، دار اإلسراء للنشر 2، ج1، طالتجريد الصحيح ألحاديث الجامع الصحيح: اس أحمد الزبيدي الزبيدي، أبو العب2

 .374، ص2004والتوزيع ، 
  وحسنه األلباني لشواهده في السلسلة الصحيحة . 140-139، ص 6026: ، حديث رقمالمعجم األوسط:  رواه الطبراني3

  .906: ، حديث رقم)2/608  (
 .1152، ص 5652: ، كتاب المرضى، باب فضل من يصرع من الريح، حديث رقميح البخاريصح:  رواه البخاري4
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  رفعه إلى النبي  *عن أبي هريرة: من فقد بصره فصبر واحتسب عوضه اهللا الجنة: رابعاً
وعن . 1)تسب لم أرض له ثواباً دون الجنةمن أذهبت حبيبته فصبر واح: يقول اهللا عز وجل: (قال

إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته : إن اهللا قال: ( يقولسمعت النبي : قال أنس بن مالك 
فمن هدي الحديثين نالحظ أن من صفات اهللا عزوجل العدل، فقد أخذ . 2)منهما الجنة، يريد عينيه

ولما جعل اهللا تعالى الجنة عوضا عن العينين، . ن صبرفي الدنيا العينين ليعطي في اآلخرة الجنة لم
 . فقد دل ذلك على مكانة فاقد البصر

  
وبينت السنة الشريفة نماذج من ذوي اإلعاقة قد وطئوا الجنة بصبرهم على بالئهم، ومنها أعرج 

أتى عمرو بن الجموح  : (أنه حضر ذلك قال  *عن أبي قتادة: يمشي برجله صحيحة في الجنة
 فقال يا رسول اهللا أرأيت إن قاتلت في سبيل اهللا حتى أقتل، أمشي برجلي هذه  رسول اهللا إلى

نعم، فقتل يوم أحد هو وابن أخيه : صحيحة في الجنة، وكانت رجله عرجاء، فقال رسول اهللا 
كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة، فأمر :  فقالومولى لهم، فمر رسول اهللا 

  .3) بهما وبموالهما فجعلوا في قبر واحداهللا رسول 
  

يا رسول :  فقالأنه أتى رسول اهللا   *عن عتبان بن مالك:  يلبي دعوة ضريرالنبي : خامساً
اهللا إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت األمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم 

وتُ أنك يا رسول اهللا تأتي فتصلّي في مصالنا فنتخذه أستطع أن آتي مسجدهم فأصلّي لهم، ودد
 وأبو بكر فغدا رسول اهللا :  سأفعل إن شاء اهللا، قال عتبانفقال رسول اهللا : مصلى، قال

 فأذنت له، فلم يجلس الصديق وعمر رضي اهللا عنهما حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول اهللا 
فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام : أصلي من بيتك؟ قالأين تحب أن : حتى دخل البيت، ثم قال

                                                 
  هـ، وروى أحاديث كثيرة، استعمله عمر بن الخطاب على7عبد الرحمن بن صخر، قدم المدينة أيام غزوة خيبر :  أبو هريرة*

  ،1وعة دائرة المعارف اإلسالمية، جأنظر ترجمته في مجم. هـ58 أو 57  البحرين، ثم رجع إلى المدينة، توفي عام 
  .430-427  ص

  :وقال الترمذي. 541، ص 2401: ، كتاب الزهد، باب ما جاء في ذهاب البصر، حديث رقمسنن الترمذي:  رواه الترمذي1
 .صحيح: وقال األلباني.   حديث حسن صحيح

  صحيح البخاري مع: أنظر كذلك البخاري. 374، صالتجريد الصحيح ألحاديث الجامع الصحيح: أبو أحمد الزبيدي:  الزبيدي2

  .116، ص10، كتاب المرض، باب فضل من ذهب بصره، ج  الفتح
  ، شهد أحد وزمن علي رضي اهللاصحابي من األبطال الوالة، كان يقال له فارس رسول اهللا :  أبو قتادة الخزرجي السلمي*

  .183، ص1ي الموسوعة العربية الميسرة والموسعة، جأنظر ترجمته ف. هـ54  عنه، وشهد صفين، ومات بالمدينة سنة 
 .إسناده حسن: وقال شعيب األرنؤوط. 22553: ومسند أبي قتادة األنصاري، حديث رقم. 37/247، المسند:   رواه أحمد3
  صحابي من البدريين، كان ضعيف البصر ثم عمي:  عتبان بن مالك بن عمرو بن العجالن النصاري الخزرجي السالمي*

  .359، ص4أنظر ترجمته في الزركلي، األعالم، ج. هـ50مات في خالفة معاوية، له عشرة أحاديث، توفي سنة   و
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فثاب رجل من أهل الدار حولنا حتى :  فكبر فقمنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم، قالرسول اهللا 
لم يجلس في الدار "ويالحظ أن النبي عليه الصالة والسالم . 1اجتمع في البيت عدد كثير من الرجال

إلى قضاء حاجة هذا الصحابي وهي الصالة في بيته، وهذا يدل وال في غيرها حتى دخل مبادرا 
على رأفته عليه الصالة والسالم بالضعفاء، وحرصه على تلبية دعوتهم، كحرصنا على تلبية دعوة 

ألن رفض تلبية دعوتهم ستؤثر عليهم سلبياً، وتجرح ! أصحاب المناصب األقوياء بل أكثر
 ال يستحقون المجاملة، وفي ضعفهم أو إعاقتهم ما يزري مشاعرهم، وترسل لهم رسالة مفادها أنهم

بهم، ويجعلهم غير أهل لمجاراة غيرهم من األصحاء أو األقوياء، وفي ذلك أيضاً إفراد لذوي 
  . اإلعاقة بميزة عن غيرهم إكراما لهم

  
لدعاء أن ا"أصبح من المعلوم بالدين من الضرورة : االستعانة على البالء بالصبر والدعاء: سادساً

، وهو من أعظم الصلة بين العبد وربه، ويتأكد ذلك حين يبتلى العبد ببالء أو تلم به 2"هو مخ العبادة
 َأمن يِجيب : حادثة من الحوادث، وقد نوه اهللا سبحانه وتعالى أنه يجيب دعاء المضطرين، فقال

 وءكِْشفُ السيو اهعِإذَا د طَرضالْم3، وقال جل وعال : اُؤكُمعال دي لَوبر ُأ ِبكُمبعا يقُْل م 4 ،
وإذا تتبعنا آيات القرآن نجد فيها قصص يعقوب ويونس ونوح وإبراهيم وأيوب عليهم السالم، كيف 
ناجوا ربهم وأخلصوا له في الدعاء عندما أصابهم الهم والغم، وكيف أجاب دعاءهم ونجاهم مما هم 

 للمؤمنين، وتعليماً لهم وإرشاداً لهم أن يفعلوا مثل ما فعل هؤالء األنبياء فيه، وفي كل ذلك تذكرة
والصالحون في توجههم إلى اهللا في كل األحوال، مع الصبر وخصوصاً عند حصول الكرب 

وفي قوله . 5وكَذَِلك نُنِْجي الْمْؤِمِنين :والمصائب، وقد ختم اهللا كثيراً من اآليات بمثل قوله
وكمثل على ما ذكرت . 6ن ِفي ذَِلك لَِذكْرى ِلمن كَان لَه قَلْب َأو َألْقَى السمع وهو شَِهيد ِإ :تعالى

اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه ال يصيبني إال ما كتبت : "كان من دعاء النبي

يبين أن اهللا سميع مجيب لمن ، ونجد هنا أن الحديث 7"لي، ورضني من المعيشة بما قسمت لي
  .يدعوه، وفيه دعوة للعبد بأن يرضى بما اختاره اهللا له فهو الخير بعينه

                                                 
 .92، ص425: ، كتاب الصالة، باب المساجد في البيوت، حديث رقمصحيح البخاري:  رواه البخاري1
  . 244، ص)3383(، رقم الحديث5 رواه الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب منه ،ج2
  .27/62 سورة النمل رقم 3
  .25/77 سورة الفرقان رقم 4
  .21/88 سورة األنبياء رقم 5
  .50/37 سورة ق رقم 6
  .1192: ضعيف الجامع، حديث رقم: انظر. ضعيف جداً: وقال األلباني. 5385: ، حديث رقممسند البزار:  رواه البزار7
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  رعاية الشريعة اإلسالمية بذوي اإلعاقة: المطلب الثالث

  

حدد اإلسالم موقفه من اإلعاقة، وبين أن الفرد المعوق ال ذنب له بها، وإنما هي من عند اهللا 
اهللا ويشكره على كل حال من األحوال، والتوجه إليه بالدعاء لتخفيف عزوجل، ويجب أن يحمد 

 1ولَنَبلُونَّكُم حتَّى نَعلَم الْمجاِهِدين ِمنْكُم والصاِبِرين ونَبلُو َأخْباركُم  :ضرر هذه اإلعاقة، قال تعالى
هذا بجانب أن ، 2ها لَكَِبيرةٌ ِإلَّا علَى الْخَاِشِعين  واستَِعينُوا ِبالصبِر والصالِة وِإنَّ: وقال تعالى

اإلسالم يلزم المجتمع بضرورة التكافل االجتماعي، ويفرض على األسرة والدولة تأهيل المعوق 
   .3وتنمية قدراته ومساعدته على التكيف النفسي والتفاعل االجتماعي بعيداً عن العقد النفسية

  
عت الشريعة اإلسالمية أسس المجتمع اإلسالمي ووضحت معالمه، كيف ومن هذا المنظور فقد وض

 وجعلها خاتمة الرساالت والشرائع ،ال وهي شريعة كتب اهللا لها الدوام بمقاصدها ومبادئها وتعاليمها
وتحتل مسألة رعاية المعاقين ضمن موضوعاتها درجة كبيرة من االهتمام، فقد حرص . لما قبلها

 مرتباً شهرياً من لحياة الكريمة للمعوقين، حيث خصص عمر بن الخطاب اإلسالم على توفير ا
بيت مال المسلمين لكل معوق، وكذا جاء عمر بن عبد العزيز من بعده بأمر يعين بموجبه مرافقاً 

  4.للمعوق لعله يخفف عنه، ويساعده في قضاء حوائجه
  

ادي بها أفراد المجتمع عامة ورعاية ذوي اإلعاقة من أكثر الموضوعات احتياجاً إلى أن ين
المعاقين فنظرة المجتمع إلى . والعاملون في ميادين العلوم االجتماعية والخدمات االجتماعية خاصة

يجب أن ال تكون نظرة إهمال وازدراء، بل يجب أن تُحاط باالهتمام والرعاية المثمرة، لذلك يجب 
م بأمس الحاجة إلى يٍد تمتد لهم بالعون أن ال يغيب عن أذهاننا موضوع رعاية المعوقين الذين ه

ماذا نعني بالرعاية باللغة واالصطالح، وهذا ما سنجيب : والسؤال الذي يطرح نفسه. 5والمساعدة
  : عليه فيما يلي

                                                 
  .47/31 سورة محمد رقم 1
  .2/45 سورة البقرة رقم 2
  ، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة مجلة شؤون اجتماعيةاإلعاقة في منظور اإلسالم، :  الغالي، بالقاسم محمد3

  .10، ص77، مج 2003  الشارقة، عدد 
  ، مطبعة االعتماد، مصر، 2، تحقيق أحمد عبيد، طسيرة عمر بن عبد العزيز:  عبد الحكم، أبو محمد عبد اهللا4
 . 49-48م، ص1927  
 .49-48 المرجع السابق، ص5
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  الرعاية في اللّغة: أوالً

الحفظ والصيانة، ومراعاة المصالح : فهو راٍع، ورعاية بمعنى ِرعايةً، مصدر رعى، يرعى،"
العامة، : الوالي، والرعية: رعى الشَّخص عهده أي حِفظَه وحافظ عليه، والراعي: ها، يقالبأنواع
كلّكم راع، وكّل : "وفي الحديث. 1"رعى األمير رعيته رعاية، أي تولَّى أمرهم ودبر شئونهم: يقال

ناية، والرعاية في اللغة لها معان متعددة كاالهتمام، والع. 2"راٍع مسئول عن رعيته
  .3والضمان، والحفظ، والكفالة والتّعهد،

  
  تعريف الرعاية اصطالحاً: ثانياً

كافة العمليات المنظمة التي تؤدي وظيفة أساسية في المجتمع، : "يقصد بالرعاية في االصطالح
وتشتمل على برامج وخدمات اجتماعية لجميع فئات المجتمع، مبنية على سياسات محددة ومقرة من 

  . 4"وموجهة لألفراد والجماعات والمجتمعاتالدولة 
وقد شهد واقع المجتمعات اإلسالمية رعاية خاصة بذوي اإلعاقة بما كان يعرف من دور تسمى 

 من أمر البيمارستانات التي *تأوي المعوقين وتقوم على خدمتهم، وقد نقل ابن األثير" البيمارستان"
ا هؤالء المعوقون، وأنها كانت لهم مقراً للعالج ، وكان ينزل فيه*أنشأها الوليد بن عبد الملك

 وذكر الطبري 5.والمعاش في آن واحد، وكان فيها األطباء يقدمون العالج الدائم لهذه الفئة من الناس
حقق الكفاية للمعوقين المادية والمعنوية، وأغناهم عن سؤال الناس، وصرف لكل مقعد "أنه بذلك 

  . 6"خادماً، ولكل ضرير قائداً

                                                 
  .327رعى ، ص: ، مادة14، جلسان العرب:  ابن منظور1
  .245، ص5188: رقم ، كتاب النكاح، باب قوا أنفسكم وأهليكم النار، حديث9، جصحيح البخاري :  البخاري2
  .327رعى، ص: ، مادةلسان العرب:  ابن منظور3
   قسم –ث مقدم للمؤتمر الثالث لألوقاف، الجامعة اإلسالمية، كلية الدعوةبحدور الوقف في رعاية المعوقين، :  السكران4

  .هـ1430/شوال / 20 – 18  الدعوة، المدينة المنورة 
المؤرخ اإلمام ، من :  هو علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، أبو الحسن عز الدين بن األثير *

منزله مجمع الفضالء واألدباء من تصانيفه كاتب الكامل في التاريخ ، وأسد الغابة في معرفة العلماء بالنسب واألدب فكان 
  .153، ص5أنظر ترجمته في الزركلي، ج. هـ630الصحابة، وكثير من المؤلفات التصانيف ، توفي سنة 

  منه حدود الدولة اإلسالمية إلى الهند، من ملوك الدولة األموية في الشام، امتدت ز:  الوليد بن عبد الملك بن مروان أبو العباس*
    كان ولوعاً بالبناء والعمران، أول من أحدث المستشفيات في اإلسالم، وجعل لكل أعمى قائداً يتعاطى نفقته من بيت المال، 

  ه في أنظر ترجمت. هـ96  وأقام لكل مقعد خادماً، بنى المسجد األقصى، ومسجد دمشق الكبير، مات بدمشق ودفن فيها سنة 
  .141-140، ص9  الزركلي، ج

 .219، ص4، جالكامل في التاريخ:  ابن األثير5
  .338-337، ص7، جتاريخ األمم والملوك:  الطبري6
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  :ويمكن تلخيص احتياجات المعوقين إذا أردنا رعاية حقيقية صادقة لهم في االحتياجات اآلتية
  
وهي كل ما يحتاج إليه المعوق من األمن وتحقيق األمان، واالطمئنان : االحتياجات األساسية .1

على الصحة والعمل والمستقبل، والحقوق والمركز االجتماعي، ويؤدي عدم تحقيقه إلى 
يظهر ذلك في صورة االرتباك والخجل، كما ويشمل الحاجة إلى المركز والقيمة اإلحباط، و

  .االجتماعية، والشعور بالعدالة و تحقيق الذات واحترامها
  :االحتياجات الخاصة وتشمل .2

وفيها احتياجات بدنية، كاستعادة اللياقة البدنية من خالل الرعاية : االحتياجات الصحية  .أ 
توفير : ألنشطة التي تحسن من حالة المعوق الخارجية مثلالبدنية والخدمات، وكذلك ا

العالج واألجهزة التعويضية، وتقديم األعضاء وأية مساعدات وتجهيزات أخرى تساعد 
  .المعوق في استعادة واكتساب استقالله بدنياً

وتتمثل في توثيق صالت المعوقين بمجتمعهم، وتعديل نظرة المجتمع :  احتياجات اجتماعية .ب 
م، وتوفير الخدمات والمساعدات التربوية والمادية واالنتقالية واإلعفاءات الضريبية إليه

والجمركية، وتغيير االتجاهات والقيم االجتماعية السلبية تجاه اإلعاقة والمعوقين، إضافة إلى 
 .توفير مختلف األدوات والوسائل الثقافية

داني والمهني المبكر، واالستمرار فيه مثل التوجيه واإلرشاد والتدريب المي: احتياجات مهنية  .ج 
  .حتى االنتهاء من عملية التأهيل المهني

مثل إصدار التشريعات المتعلقة بالمعاقين وتوفير فرص العمل التي : احتياجات تشريعية  .د 
 1.تتناسب مع قدراتهم

 
  :مسؤولية رعاية المعوق في اإلسالم

  

ي المجتمع والمساهمة في تأهيلهم والتخفيف من إن رعاية المعوق والفئات األكثر ضعفاً واحتياجاً ف
حدة إعاقتهم والعمل على دمجهم في المجتمع والحياة العادية، يعمل على رفع مستوى كفاءتهم، 
ويعطيهم دورهم كأحد المكونات األساسية في المجتمع، ويقلل النظرة السلبية تجاههم، كما إن 

سلمين أفراداً وجماعات أن يكون هذا األمر على تمكينهم من أخذ حقوقهم هو أصل شرعي ال بد للم
  :وتؤصل هذه المسألة بما يلي. سلم أولوياتهم

  

                                                 
  .6، صالتربية الجنسية لألطفال والمراهقين ذوي االحتياجات الخاصة:  أبو حالوة، محمد السعيد1
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إن ولي األمر المسلم مسئول عن كل رعاياه في الدولة، والمعوق من رعاياه، فعن ابن عمر   .أ 
 عن النبي كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فاألمير الذي على الناس راع ":  قال

ن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية وهو مسئول ع

على بيت بعلها وولده وهي مسئوله عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه، 

  .1"أال كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته
إن واجب ولي األمر أن يرفق برعاياه ويخفف عنهم، وأولى الناس بذلك هم ذوي اإلعاقة  .ب 

 .2واخِْفض جنَاحك ِلمِن اتَّبعك ِمن الْمْؤِمِنين: ل تعالىقا

إن قضاء حاجات المحتاجين من أولى األمور باالهتمام من قبل ولي األمر المسلم، ولذا   .ج 
من واله اهللا شيئاً من أمور  "ورد التحذير الشديد من التهاون في ذلك، قال رسول اهللا 

تهم وخلتهم وفقرهم، احتجب اهللا دون حاجته وخلته وفقره يوم المسلمين، فاحتجب دون حاج
 .4"فجعل معاوية رجاالً لحوائج الناس"، 3"القيامة

 
 : المعوقين زمن الصحابة والتابعينرعاية: المطلب الرابع

  

 يكلف رجاال من ذوي اإلعاقة لتنفيذ مهمات لبناء الدولة اإلسالمية، وذلك لقدرتهم لقد كان النبي 
 إلى المدينة المنورة ليعلم الناس القرآن عبداهللا ابن أم هم، فمن أوائل من أرسلهم النبي وكفاءت
أول من قدم علينا مصعب بن عمير، وابن أم مكتوم، فجعال : " قالفعن عبداهللا بن عمر . مكتوم

  .5"يقرءان الناس القرآن
  

ي أدائها، كاألذان وإمامة  يوكل بعض المهمات لرجال من ذوي اإلعاقة لتميزهم فوكان النبي 
كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول اهللا : ( قالت_رضي اهللا عنها_المسلمين في الصالة، فعن عائشة 

كما كان . 7 عبداهللا ابن أم مكتوم ليؤم الناس وكان ضريراوقد استخلف النبي . 6 )وهو أعمى
، وذلك لصالح )المعوقين(وي اإلعاقة  يوجه القبائل الختيار األكفاء لقيادتهم وإن كانوا من ذالنبي 

                                                 
 .25 سبق تخريجه، ص 1
  .26/215 سورة الشعراء رقم 2
  .238، تحقيق عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ص5، ج1، طنوادر األصول في أحاديث الرسول: الترمذي 3
  ، دار 1، جسير أعالم النبالء): هـ748 (شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي الذهبي، 4

  .364، ص2006  الحديث، القاهرة، 
  .364 المرجع السابق، ص5
 .184، ص1صحيح مسلم، م:  مسلم6
  .361، ص1، جسير أعالم النبالء:  الذهبي7
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من كان سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا جد بن : (قال رسول اهللا :  قالالمجتمع وتقدمه، فعن جابر 
، وكان رضي 1)وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح: قيس على أنّا نبخله، قال

  .2مكتوم مرتين على المدينة وكان أعمى ابن أم استخلف النبي : وقال قتادة. اهللا عنه أعرجاً
 وتقديره لذوي اإلعاقة، فاختار منهم المعلم والمؤذن واإلمام فها نحن نرى كم بلغ حب النبي 

والقائد واإلداري، فهو ال يرضى لهم االنطواء وال يحب لهم االنزواء، فقد جاء عتبان بن مالك للنبي 
 وكان محجوب البصر فذكر للنبي هل تسمع النداء، قال نعم: (ن الجماعة، قال التخلف ع :
، وإن كان هذا الحديث يدل على أهمية صالة الجماعة إال أن فيه مسألة نفسية 3)فلم يرخص له: قال

اجتماعية، فمن كان قادرا على الذهاب واإلياب فليبق حاضرا في المجتمع فاعال في مؤسساته، وهذا 
ل وتدريب ذوي اإلعاقة، حتى يكونوا أعضاء فاعلين في  كان يعمل على تأهييدل على أن النبي 

وكان يساوي بينهم وبين األصحاء في المعاملة والتكاليف والنظرة، سواء بسواء، احتراماً . المجتمع
  . لقدرهم وحفظاً لمكانتهم وتعزيزاً لمعنوياتهم

ار الصحابة والتابعون  في التعامل الرحيم والعادل مع ذوي اإلعاقة فقد سواستمراراً لمنهج النبي 
حكاماً ومحكومين على نفس المنهج، فلقد لقي ذوي اإلعاقة عناية كبيرة واهتماما فائقا من الخلفاء 

 قد أكد في أول خطبة له ، فنجد أبا بكر والمسؤولين في الدولة اإلسالمية سيرا على نهج النبي 
يف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه الضع(بعد البيعة على أهمية نصرة الضعفاء، فجاء في خطبته 

  .4)حقه إن شاء اهللا
فقد حضر عمرو بن ( رعاية لهذه الشريحة ومعرفة بقدرهم، ونجد في خالفة عمر بن الخطاب 

طفيل، وذكر أن يده قد قطعت يوم معركة اليمامة، وبينما هم جلوس حضر الطعام، فتنحى عمرو عنه، 
واهللا ال أذوق : أجل، قال عمر بن الخطاب: ان يدك؟ قال عمرولعلك تنحيت لمك: فالتفت إليه عمر، وقال

  .5)، ما في الحاضرين من بعضه في الجنة غيرك)تحرك يديك في داخله(  بيدك*حتى تسوطه

                                                 
  .111، ص1985، بيروت، دار اإليمان، 296: ، حديث رقم2، طاألدب المفرد:  البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري1
 .361، ص1، جسير أعالم النبالء:  الذهبي2
  ، 653:  الصالة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، حديث رقم، كتاب المساجد ومواضعصحيح مسلم:  رواه مسلم3

 .254  ص
  ابن: أنظر كذلك. 228م، ص1975، بيروت، السيرة النبوية): هـ213ت ( ابن هشام، أبو محمد عبد الملك هشام المعافري 4

   .108، دار الفكر، ص 46، ماريخ دمشقت): هـ571ت (عساكر، أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي 
، 15معلوف، لويس، المنجد في اللغة، ط: أنظر.  وهي من ساط سوطاناً، والعامة تقول ساط اللبن ونحوه ،أي صار رقيقاً مائعاً ،فهو سائط*

 الدولة اإلسالمية إلى الهند، الوليد بن عبد الملك بن مروان، أبو العباس، من ملوك الدولة األموية في الشام، امتدت زمنه حدود .363ص
كان ولوعاً بالبناء والعمران، أول من أحدث المستشفيات في اإلسالم، وجعل لكل أعمى قائداً يتعاطى نفقته من بيت المال، وأقام لكل مقعد 

  . 141-140ص،9أنظر ترجمته في الزركلي،ج.هـ 96خادماً، بنى المسجد األقصى ومسجد دمشق الكبير مات بدمشق ودفن فيها سنة 

  ، دار الكتب العلمية، بيروت، 4، ج1، طالطبقات الكبرى): هـ230ت ( ابن سعد، محمد سعد منيع الهاشمي البصري 5
  .181  ص
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ونجد أن العناية بشؤون هذه الشريحة وقضاء حوائجها قد زاد بزيادة موارد الدولة اإلسالمية واتساع 
، 1زيز أمر لكل أعمى بقائد، وأمر لكل اثنين من الزمنى بخادمرقعتها، ففي عهد عمر بن عبد الع

  .وذلك على نفقة الدولة
  

ال تسألوا :  أعطى الناس وأعطى المجذومين، وقال لهم*وفي عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك
، وقد أنشأ الوليد بن عبد الملك مستشفى متخصصا 2الناس، فأعطى كل مقعد خادما وكل ضرير قائدا

  . 3ج مرضى الجذاملعال
  

كما بنى أبو جعفر المنصور مستشفى للمكفوفين، ومأوى للمجذومين، وملجأ للعجزة، وذكر 
 شاهد خالل تجواله في بغداد جماعة من المكفوفين يوفر لكل واحد منهم *المؤرخون أن ابن بطوطة

  4).خزينة الدولة(كسوة، وغالماً يقوده، ونفقةً تجري عليه من بيت المال 
  
ذا رأينا نموذجا مشرقا وصفحات مضيئة من التاريخ اإلسالمي، فحقوق كاملة ورعاية حانية من وبه

  .الخلفاء والمسئولين الذين التزموا بتعاليم اإلسالم لذوي اإلعاقة
  

  : نماذج مشرقة من ذوي اإلعاقات

ع إخوانهم إن لذوي اإلعاقة دوراً في نصرة الدين ونشره في ربوع العالمين، فنجدهم قد شاركوا م
من أهل العافية في كل الميادين، فقد برزوا في العلم والتعليم والتربية واإلعداد والبناء والتضحية 
والجهاد والفداء، فنرى لهم دورا في رفع همة اآلخرين من أصحاب العافية وشحذ عزيمتهم، فعندما 

مما بهم فإنهم يستقبلون يرى أهل العافية أهل البالء مقبلين على العمل مستمرين عليه بالرغم 
إشارات تحاكي عقولهم، ورسائل تخاطب نفوسهم، فيبدؤون بتحليلها والتفكير بها، ويقولون بلسان 

                                                 
  .2، ص 45، جتاريخ دمشق:  ابن عساكر1
  ، دار 9، ج1ط، البداية والنهاية): هـ774ت ( ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 2

  .354م، ص1986  الفكر، 
  م، 1999، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، السعودية، 23، ج2، طالموسوعة العربية:  دائرة المعارف العالمية3

  .167  ص
ي طنجة ولد ونشأ ف. رحالة ، مؤرخ: هو محمد بن عبداهللا بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي ، أبو عبداهللا، ابن بطوطة* 

هـ، وطاف بكثير في البلدان واتصل بكثير من األمراء والملوك ، ثم رجع إلى 725بالمغرب األقصى، وخرج منها سنة ، 
الكلبي بمدينة فاس وسماها تحفة النظار في غرائب " على محمد بن جزي" المغرب األقصى فأقام في بالده وأملى أخبار رحلته

  .114، ص7انظر ترجمته في الزركلي، ج. هـ779 األمصار وعجائب األسفار ، توفي سنة
  .1051، ص2001، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 2، م1، طالموسوعة العربية الميسرة والموسعة:  صلواتي، ياسين4
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حالهم ال بلسان مقالهم، أنعجز عن البذل والعطاء ونحن من أهل العافية؟ فيتولد من ذلك همة 
  1.وعزيمة ماضية وصبر وثبات

  
ثيرا من ذوي اإلعاقة، كاألعمى واألعرج واألشل من وبالرغم من أن اهللا عزوجل قد أعفى ك

الجهاد، إال أنهم بذلوا ما يستطيعون من الجهد لمشاركة إخوانهم من أهل العافية في الجهاد، متّحدين 
بذلك ما أصابهم من ضعف في أجسامهم، بهمة قوية، وعزيمة ماضية ونفس سامية، فها هو عمرو 

يد الجهاد رغم إصابة قدمه بالعرج فينهى الصحابة عن ذلك  يربن الجموح يأتي يوم أحد للنبي 
  . خوفاً عليه إلعاقته فيصر ويقسم ليطأ بعرجته الجنة

  
الذي أصيب يوم الخندق،   *وفي هذا الصدد يحضرني ذكر الصحابي الجليل سعد بن معاذ. 1

د وطئ تحته  فجيء به على حمار تحته وطاء قفأخذ ليطبب في المسجد، فبعث إليه رسول اهللا 
 الذين نزلوا على حكمه، فحكم عليهم بالقتل والسبي، واقر اهللا عينه *ليحكم في بني قريظة. لمرضه

فكان يغزو مع الصحابة ( فكانت نفسه تتوق إلى الجهاد وشفى صدره منهم، وأما ابن أم مكتوم 
مى ال استطيع أن أفر، ادفعوا إلي اللواء، فإني أع: رغم إعفائه من فريضة الجهاد، وكان يقول لهم

أن عبد اهللا بن أم مكتوم يوم القادسية كانت معه راية سوداء : وأقيموني بين الصفين، فعن أنس 
  2).عليه درع له

  
وهذا نموذج آخر من تلك النماذج المشرقة، لألشخاص ذوي اإلعاقة التي أضاءت جنبات . 2

 يده مشلولة، وهو من السابقين األولين إلى التاريخ، فهذا الصحابي الجليل طلحة بن عبيد اهللا كانت
اإلسالم، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد أصحاب الشورى، ولم يشهد بدراً ألنه كان في 
الشام، وشهد ُأحداً وما بعدها من المشاهد، وبايع بيعة الرضوان، وأبلى يوم أحد بالءا عظيما ودافع 

 حتى شلت، وضرب على رأسه وحمل إلى رسول رسول اهللا ، واتقى بيده النبل عن عن النبي 
: سمع رسول اهللا يقول: على ظهره حتى صعد الصخرة، فعن عبداهللا بن الزبير أنه قالاهللا 

                                                 
 .238، صرعاية وتأهيل ذوي الحاجات الخاصة بدولة اإلمارات:  إبراهيم، مروان عبد المجيد1
ن إمريء القيس زيد بن عبد األشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن النبيت بن مالك بن  هو سعد بن معاذ بن النعمان ب*

األوس األنصاري األشهلي سيد األوس ، شهد بدراً ورمي بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهراً حتى حكم في بني قريظة 
، االستيعاب في معرفة األصحابجر، ابن ح: أنظر ترجمته في. هـ 5وأجيبت دعوته في ذلك ثم انتقض جرحه فمات سنة 

 .35، ص2ج
أنظر صلواتي، الموسوعة .  بنو قريظة هم من قبائل يهود يثرب مع بني الضير وبني قينقاع، نفاهم النبي وصادر أمالكهم*

  .2718، ص1، ط6العربية الميسرة والموسعة، م
  .239، صة اإلماراترعاية وتأهيل ذوي الحاجات الخاصة بدول:  إبراهيم، مروان عبد المجيد2
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  . 1"أوجب طلحة"
طلحة والزبير جاراي في الجنة، وقال عليه :  يقولسمعت أذني رسول اهللا : وعن علي قال

يد يمشي على رجليه، فلينظر إلى طلحة بن عبيد اهللا، استشهد من أراد أن ينظر إلى شه: السالم
  2.*طلحة يوم الجمل

وهذا نموذج آخر من أولئك القناديل المضيئة التي يفتخر الزمان بها رغم إعاقته فهذا الصحابي .  3
، وهو عمران بن عبيد بن خلف، أسلم عام خيبر، وغزا مع رسول )كان مقعدا(عمران بن حصين 

 غزوات، بعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة، ليفقه أهلها وكان من فضالء الصحابة،  عدةاهللا 
  . *وواله القضاء عبد اهللا بن عامر على البصرة، فأقام فيها زمنا يسيرا، ثم استعفى فأعفاه

  
اسمه الضحاك، وقيل صخر، وشهر باألحنف لحنف رجليه، وهو العوج : األحنف بن قيس. 4

ووفد على عمر، حدث عن كبار الصحابة، كان ثقة . م، أسلم في حياة النبي كان سيد تمي. والميل
اللهم اغفر :  فقالدعا له النبي. مأمونا، كثير الصمت، قاد الجيوش في الفتح اإلسالمي عدة مرات

. وكان أعور أحنف، دميماً، قصيراً. فما شيء أرجى عندي من ذلك: لألحنف، فكان األحنف يقول
   3. بحلم األحنف أربعين سنةعاشت بنو تميم

                                                 
  .122-120م، ص1939 -هـ1358،  2،جاإلصابة في تمييز الصحابة ابن حجر، ، 1
 هي المعركة التي حدثت أيام الفتنة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعائشة رضي اهللا عنهم أجمعين قتل فيها *

 .219 ص7،ج)د ط(،البداية والنهايةابن كثير، : أنظر. أكثر من عشرة آالف
وكان مجاب الدعوة،  .  يفضل على عمران بن الحصينلم نر في البصرة أحداً من أصحاب النبي : *قال محمد بن سيرين *

حديثا، كان في مرضه تسلم عليه المالئكة، ) 180(، وروى عنه الحسن، وابن سيرين وغيرهما، مسنده وروى عن النبي 
 قال به سنين كثيرة وهو صابر عليه، شق بطنه وأخذ منه شحم، وثقب له *ان به استسقاءفاكتوى ففقد التسليم، ثم عاد إليه، وك

يا ابن أخي، : يا أبا نجيد، واهللا إنه ليمنعني من عيادتك ما أرى بك، فقال: سرير فبقي عليه ثالثين سنة، ودخل عليه رجل، فقال
،  4، جأسد الغابة: انظر ابن األثير. اثنتين وخمسين للهجرةأفال تجلس، أي أحب لنفسي ما اختاره اهللا لي، توفى بالبصرة سنه 

  .282-281ص
 هو محمد بن سيرين ويكنا أبو بكر وكان مولى ألنس بن مالك رضي اهللا عنه وكان زاهداً ورعاً عالماً فقيهاً مدرساً وكان *

كثير من األقوال والعبارات التي تبين هـ ، وللعلماء فيه 110مشهوراً بتفسير األحالم والرؤى ، وعاش بالعراق ، ومات سنة 
، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ، ) د،ط(، 7ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج: أنظر . فضله وأدبه وورعه 

  .206-193م،ص1958
ة في القلب أو  تراكم سائل في أنسجة الجسم أو في أحد تجاويفه، وقد يكون موضعياً أو عاماً، ومن أسبابه اعاقة الدورة الدموي*

الكبد أو الكلى ، وانسداد موضعي في األوعية الدموية كتجلط دموي، وتغير غير طبيعي في تركيب الدم كنقص محتواه من 
م، 1998بيرم، عبد المحسن ، الموسوعة الطبية العربية، دار القادسية للطباعة،بغداد ، : أنظر. المواد الزاللية أمالح الصوديوم

  .31ص
 .87-86، ص3، مأسد الغابة،  ابن األثير2
 .93، ص7، مالطبقات الكبرى:  ابن سعد3
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وكانت عامة صالته بالليل، . إني أعده لسفر طويل: إنك كبير، والصوم يضعفك، قال: قيل لألحنف
كان صديقا لمصعب بن . ذهبت من أربعين سنة ما شكوتها إلى أحد: ذهبت عين األحنف، فقال

  1.الزبير، فوفد عليه إلى الكوفة، فمات عنده بالكوفة سنة سبع وستين
  

  :أفذاذ وأعالم كانوا من ذوي اإلعاقة من التابعين والسلف الصالح

وبعد استعراض غيض من فيض النماذج المشرقة، والشموس الطالعة من الصحابة الكرام الذين 
أثبت التاريخ أنهم كانوا عظاماً وأفذاذاً، رغم إعاقات ألمت بهم، فها نحن نذكر مزيداً من النماذج 

  :ن ومجاهدين، أولئك الذين تكتب سيرهم بماء الذهب ومنهمألعالم وقراء ومحدثي
  
  ) كان كفيف البصر: (أبو عبد الرحمن السامي مقرئ الكوفة. 1

 وعرض القراءة على عثمان هو عبد اهللا بن حبيب بن ربيعة، وألبيه صحبة، ولد في حياة النبي 
 وعثمان رضي اهللا وعلي وابن مسعود رضي اهللا عنهم وغيرهم، وحدث عن عمرو بن العاص

وأخذ عنه القراءة عرضا خلق كثيرا، منهم الحسن والحسين رضي اهللا عنهما، وعاصم بن . عنهما
فذلك الذي أقعدني : أقرَأ الناس في المسجد أربعين سنه، وكان إماما في المسجد، وقال. أبي النجود
ان أعمى، ثقة كبير القدر، كنا نذهب بأبي عبد الرحمن إلى مجلسه وك: وقال أبو حصين. هذا المقعد

  2. من الهجرة رحمه اهللا74 أو 73وحديثه مخرج في الكتب الستة، توفي في سنة 
  
  ) قطعت رجله: (عروة بن الزبير بن العوام. 2

 للهجرة، روى عن كثير من الصحابة منهم أبو الزبير، وأخوه عبد اهللا، وأمه أسماء 23ولد سنة 
وروى عنه كثير من العلماء، كان من فقهاء . هللا عنهم أجمعينبنت أبي بكر، وخالته عائشة رضي ا

المدينة السبعة الذين أخذ عنهم الرأي، وكان مرجعاً في العلم، وقع في رجله األكلة فنشرها، كان 
 فما تركه إال ليلة قطعت رجله، ثم عاود جزء من 3يقرأ ربع القرآن كل يوم نهاراً، ويقوم به الليل،

إذا نضج ثمره أذن للناس أن يدخلوا ويأكلوا ويحملوا، توفي _ بستان _ ن له حائط الليلة المقبلة، كا
  4. للهجرة رحمه اهللا تعالى94 وقيل 93سنة 

                                                 
 .45، ص4، جسير أعالم النبالء:  الذهبي1
  ، دار الكتب العلمية، 1، طمعرفة القراء والكبار): هـ748ت ( الذهبي، اإلمام الحافظ أبو عبد اهللا محمد بن أحمد الذهبي 2

 .30-27م، ص1997  بيروت، 
 .260-237، ص 4، ج دمشقتاريخ:  ابن عساكر3
  ، تحقيق محمود فاخوري، دار المعرفة للطباعة 2، جصفة الصفوة): هـ597ت ( ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج 4

  .87-84، ص )ت.د(  والنشر، بيروت، 
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  ) به صم: (محمد بن سيرين. 3
 هـ في خالفة عثمان، مولى األنصار البصري الفقيه، مولى أنس بن مالك، سمع عن 31ولد سنة 

ر أئمة العلم، رفض تولي القضاء، كان ثقة مأمونا، عاليا، رفيعا، كثير من الصحابة، وروى عنه كبا
ولد له ثالثون ولدا من امرأة واحدة، لم يبق منهم غير عبد اهللا، . كثير العلم، وِرعاً، وكان به صمم

ذلك ابن سيرين الذي يعبر الرؤيا كأنه من آل : كان عالما بتعبير الرؤى، قال الحسن البصري
  1. للهجرة رحمه اهللا تعالى110يعقوب، مات سنة 

  
  ) كان أعرجاً: (عبد الرحمن بن هرمز. 4

هو أبو داود المدني، مولى محمد بن ربيعة، أخذ القراءة عرضا عن أبي هريرة، وكان يكتب 
قيل هو أول من وضع . المصاحف، وكان األعرج أحد من برز في القرآن الكريم والسنة الشريفة

، أخذ عن أبي األسود، وله خبرة ألنساب قريش، وافر العلم، به ثقة العربية بالمدينة أي قواعدها
   2. للهجرة117وأمانة، واتفق أنه خرج إلى اإلسكندرية فأدركه أجله بها في سنة 

  
  : عطاء بن أبي رباح. 5

هو أسلم أبو محمد القرشي، اإلمام وشيخ اإلسالم، مفتي الحرم، كان من مولّدي الجند، نشأ بمكة، 
كان أسوداً، . ء خالفة عثمان، انتهت فتوى أهل مكة إليه والى مجاهد، وأكثر ذلك إلى عطاءولد اثنا

: وأعوراً، وأفطساً، وأشالً، وأعرجاً، ثم عمي، وكان ثقة، فقيها، عالما، كثير الحديث، قال عطاء
 يا: كان معلم كتاب، سأل أهل مكة ابن عباس فقال لهم. أدركت مائتين من أصحاب رسول اهللا 

فاق أهل مكة في الفتوى، وكان فصيحا إذا تكلم، فما قال . تجتمعون علي وعندكم عطاء! أهل مكة
كان المسجد الحرام فراش عطاء عشرين سنة، وكان من أحسن الناس صالة، . بالحجاز قبل منه

  3. للهجرة وهو أرضى أهل األرض عند الناس115توفي سنة 
  

  

  

  

  

                                                 
 .243-172، ص 53، جتاريخ دمشق:  ابن عساكر1
 .44-43ر، ص معرفة القراء الكبا:  الذهبي2
  ، دار 5، ج3طاألعالم، ): هـ1396ت  (دين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقيخير ال الزركلي، 3

 .30-29، ص )ت.د(  الفكر، القاهرة، 
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  :نأفذاذ من ذوي اإلعاقة من المعاصري

وتستمر المسيرة وما زال التاريخ يتحفنا بنماذج مشرقة رائعة من األشخاص ذوي اإلعاقة، الذين 
تصدروا أعالم الدنيا، واحتلت أسماؤهم وكأنها البارز في رأس قائمة المبدعين، وأولئك بعض 

ق المقام النماذج، التي اعتقد أنني يجب أن أشير إليها كمثال على مئات النماذج األخرى والتي يضي
  :عن حصرها ومن هؤالء

  
  )كان أصماً: (مصطفى صادق الرافعي. 1

  م، وأصله من طرابلس الشام 1881هو مصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي، ولد سنة 
بمصر، والده الشيخ عبد الرازق سعيد الرافعي، كان رئيسا _ بمنزل والد أمه _ مولده في بهتيم 

 األقاليم المصرية، حفظ القرآن وهو دون سن العاشرة، وفقد حاسة للمحاكم الشرعية في كثير من
السمع بسبب مرض أصيب به، ولم ينه إال المرحلة االبتدائية فقط، فأكب على مكتبة والده الحافلة 
التي تجمع نوادر كتب الفقه، والدين والعربية، فاستوعبها وراح يطلب المزيد، كانت علته سببا باعد 

ة الناس، فكانت مكتبته هي عالمه الذي يعيشه فيه، وناسها ناسه الذين يأنس إليهم، بينه وبين مخالط
وجوها جوه الذي ال يشغله غيره، وأهلها صحبته وخالنه وسماره، ال يرضى عنهم بديال، وقد ظل 
على دأبه في القراءة، واالطالع إلى آخر يوم في عمره، يقرأ كل يوم ثماني ساعات ال يكل وال 

وهو عالم باألدب، شاعر من كبار الكتاب، من أبرز .  يكن يرى أنه قد وصل إلى غايةيمل، ولم
ديوان شعر ثالثة أجزاء، وإعجاز القرآن والبالغة النبوية، وتحت راية القرآن، ووحي : مؤلفاته

القلم، تولى الدفاع عن اإلسالم في كتاباته، ورد على الشبهات التي أثارها بعض الكتاب في زمانه، 
  1.م في طنطا بمصر1937في عام تو
  
  كان مكفوف : (الشيخ عبد الحميد بن عبد العزيز بن محمد كشك من مشاهير الدعاة المصريين. 2س

  )    البصر
م، في قرية شبرا من أعمال محافظة البحيرة، فقد حاسة البصر بسبب 1933ولد بمصر عام 

ة من عمره، حصل على الشهادة الثانوية سنة، حفظ القرآن ولم يبلغ الثامن) 17(المرض وكان عمره 
  . األزهرية، وشهادة كلية أصول الدين بتفوق

  
م، وكان خطيبا مفوها، لُقِّب 1982- م1960عمل إماما وخطيبا في عدة مساجد ما بين األعوام 

بفارس المنبر، كان جريئا بالحق ال يخشى في اهللا لومة الئم، تعرض بعد ذلك لالعتقال والتعذيب 

                                                 
 .30-24م، ص1955-هـ1375، مطبعة االستقامة، مصر، 2، طحياة الرافعي:  العريان، محمد سعيد1
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بلغت مؤلفاته . م1994-م1982كيل عدة مرات، وفصل من وظيفته، تفرغ للتأليف ما بين عام والتن
شريط كاسيت ) 2000(، وله )في رحاب القرآن(مؤلفاً، له تفسير كامل للقرآن بعنوان ) 115(
 خطبة، له ثمانية أوالد، أربعة من الذكور وأربعة من اإلناث، عمل على تحفيظهم القرآن 425و

هل تعلم أن والدي لم يضرب أحدا منا طوال حياته قط، لقي ربه وهو : سه، يقول أحد أبنائهكامال بنف
  1.م6/12/1996ساجد قبيل صالة الجمعة، بتاريخ 

  
  )كان مكفوف البصر: (الشيخ عبد العزيز بن باز. 3

ختلف عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، كان أحد أبرز علماء الشريعة، وأحد مراجع المستفتين من م
 م، شاء اهللا أن يحجب عنه ضياء 22/11/1912أنحاء العالم اإلسالمي، ولد في الرياض بتاريخ 

البصر وهو في سن صغيرة، حفظ القرآن عن ظهر قلب قبل أن يبدأ مرحلة البلوغ، وحفظ سنة 
نهم ، وبحفظه لكتاب اهللا باشر انطالقته في طلب العلم، اتصل بالعديد من المشايخ يتلقى عالرسول 

سنة ونيفاً، وكان مصدر خير وبركة لكل من حوله، حرص على ) 14(ولي القضاء وبقي فيه . العلم
من الصعوبة بمكان محاولة الجمع بين القضاء : نفع الطلبة أثناء قيامه بمهمة القضاء، إذ يقول الشيخ

، أصبح رئيسا تخلى الشيخ عن عمله في القضاء ليتفرغ للتدريس في المعاهد والكليات. والتدريس
للجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، وكان له أثره البارز والعميق في كل تقدم أحرزته الجامعة تحت 

وتم تعينه في منصب الرئيس العام إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة بمرتبة وزير، . إشرافه
ف نشاط الشيخ العلمي عند حدود ، ولم يق2م عين مفتياً للمملكة العربية السعودية1414وفي عام 

الجامعة واإلفتاء بل امتد إلى األقاصي البعيدة عن أرض اإلسالم ومهاجر المسلمين، فهناك 
المدرسون الذين ينتدبهم باسم الجامعة للتدريس في أكثر من مدرسة وجامعة، وبخاصة في الهند 

مفيد، فال يترك وقتا يمر إال يمأله وأفريقيا وباكستان، وكان يستثمر ليله ونهاره بكل ما هو نافع و
إضافة إلى أعماله الرسمية، كان . بالطاعة والعبادة والتعلم والتعليم والفتاوى واستضافة طلبة العلم

التحذير من البدع، والعقيدة : محققا لمبدأ الشورى وخطيبا جريئا بالحق، له عدة مؤلفات منها
م 14/4/1999ة وفتاوى كثيرة، توفي بتاريخ ومحاضرات مسجل. الموجزة، ووجوب العمل بالسنة

  3.في الرياض

  )كان مصاب بالشلل في أطرافه العليا والسفلى وكان به شبه صمم( الشيخ الجليل أحمد ياسين . 4
 قضاء المجدل جنوبي قطاع –م في قرية الجورة 1936    ولد الشيخ احمد اسماعيل ياسين عام 

                                                 
  ).ت.د(ختار اإلسالمي للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، ، الممذكرات الشيخ كشك/ قصة أيامي:  كشك، عبد الحميد1
 .240-239، ص2003، دار الفكر، سورية، 2، طإتمام األعالم لخير الدين الزركلي:  أباظة، نزار محمد رياض صالح2
  ،  ، دار االعتصام ودار النصر للطباعة اإلسالمية، مصر1، ج1، طعلماء ومفكرون عرفتهم:  المجذوب، محمد المجذوب3

  .96-67  ص
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سته للرياضة نتج عنه شلل عم جميع أطرافه، عمل غزة، تعرض في شبابه لحادث أثناء ممار
مدرساً للغة العربية والتربية اإلسالمية، ثم عمل خطيباً في مساجد غزة، واشتهر بقوة حجته 
وصدوعه بقول كلمة الحق، شارك الشيخ ياسين وهو في العشرين من عمره في المظاهرات حيث 

م ثم افرج 1965ل المخابرات المصرية عام نشط مع رفاقه في الدعوة وعلى أثر ذلك اعتقل من قب
م بتهمة حيازة أسلحة 1983عنه بعد شهر، وعمل رئيساً للمجمع اإلسالمي في غزة، واعتقل عام 

م في إطار عملية تبادل أسرى مع 1985 سنة ، وأفرج عنه عام 13حكم عليه بالسجن لمدة 
الميين تنظيماً لحركة المقاومة االحتالل اإلسرائيلي، أسس الشيخ مع مجموعة من النشطاء اإلس

م، وقامت قوات االحتالل اإلسرائيلي بمداهمة 1987، في قطاع غزة عام )حماس( اإلسالمية ودعى 
م وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، ثم أفرج 1989منزله وتهديده بالنفي إلى لبنان ، ثم اعتقل سنة 

غتيال نفذها الجيش اإلسرائيلي أثناء م ، واستشهد بعد ذلك بسبع سنوات بعملية ا1997عنه سنة 
  . 1خروجه من صالة الفجر

                                                 
، دار التوزيع والنشر اإلسالمية ، 1، ط1 الواعي، توفيق يوسف، موسوعة شهداء الحركة اإلسالمية في العصر الحديث، ج1

 .105-103م، ص2006القاهرة، 
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  .مجاالت رعاية ذوي اإلعاقة في الشريعة اإلسالمية: المبحث الثاني
  

اهتمت الشريعة اإلسالمية بذوي اإلعاقة أيما اهتمام، وأولتهم العناية والرعاية في كل المجاالت، 
الصورة، بال إطناب وال اقتضاب، مجاالت وفي المطالب اآلتية سيتبين للقارئ بشكل صحيح 

الرعاية لذوي اإلعاقة في الشريعة اإلسالمية، والحمد هللا على نعمة اإلسالم فهو دين الرحمة والرأفة 
  .والمحبة والتسامح

  
  : الرعاية النفسية لذوي اإلعاقة في الشريعة اإلسالمية:المطلب األول

  

تعامله اإليجابي المميز مع أصحاب اإلعاقات من     ينطلق اإلسالم في رعاية ذوي اإلعاقة و
المبادئ العامة والمبادئ الخاصة التي أوصى بها رب العالمين، الذي قرر أن أكرم الناس عنده هو 

فنرى أن اآلية الكريمة تقرر أن أكرم  ،1ِإن َأكْرمكُم ِعنْد اللَِّه َأتْقَاكُم: أتقاهم،  فقال سبحانه وتعالى
أتقاهم، وليس الصحيح المعافى، فقد يكون من به إعاقة أكثر تقوى هللا، فيكون في نظر الناس هو 

الشريعة هو األكرم عند اهللا سبحانه وتعالى، وهذه قاعدة هامة جداً في تقييم اإلنسان وتكريمه، 
فتصغر أمامها كل الفلسفات التي تبنى عليها المدنيات المعاصرة في نظرتها لإلنسان، وهو نظير 

 ومن 2"ِإن اللَّه الَ ينْظُر ِإلَى صوِركُم وَأمواِلكُم ولَِكن ينْظُر ِإلَى قُلُوِبكُم وَأعماِلكُم" ل رسول اهللا قو
هذه القواعد نلحظ إن اإلسالم حرم كل ما يخل بتكريم اإلنسان الذي جعله اهللا مكرماَ في آدميته، 

 يا َأيها الَِّذين آمنُوا ال : لقاب، كل ذلك محرم عند اهللا قال تعالىفالسخرية واالستهزاء والتنابز باأل

يسخَر قَوم ِمن قَوٍم عسى َأن يكُونُوا خَيراً ِمنْهم وال ِنساء ِمن ِنساٍء عسى َأن يكُن خَيراً ِمنْهن وال 

لْقَاِب ِبْئس اِلاسم الْفُسوقُ بعد الِْأيماِن ومن لَم يتُب فَُأولَِئك هم تَلِْمزوا َأنْفُسكُم وال تَنَابزوا ِبالَْأ

ونالظَّاِلم3 . فاإلسالم ينهى عن أن تجرح كرامة المعوق وصاحب العاهة بالسخرية، أو بوصفه
بلقب ما، ينقص من قدره، فالمؤمنون كجسد واحد، يشعرون بشعور غيرهم من ذوي الحاجات 

قال رسول : لخاصة، يتألمون آلالمهم، يعطفون عليهم، ويتوددون لهم، فعن النعمان بن بشير قالا
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو، تداعى له : (اهللا 

ب ال يؤمن أحدكم حتى يح(  قال ، وعن أنس بن مالك عن النبي 4)سائر الجسد بالسهر والحمى

                                                 
 .49/13 سورة الحجرات رقم 1
  . سبق تخريجه ، ص ط 2
 .49/11 سورة الحجرات رقم 3
  .1999، ص4، ج الجامع الصحيح:  مسلم4
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  .1)ألخيه ما يجب لنفسه
  

إن مجتمع المؤمنين حين يتصف بصفات التراحم والتواد والتعاطف : وما يستنتج من الحديثين
والتعاضد والمحبة حتى يصل إلى اإليثار، فإن المعوق فيه لن يضام، وبتلك الصفات المذكورة 

حده، وال تجرح قلبه وحده، يصبح المعوق عضواً حقيقياً في ذلك الجسد الواحد، فإعاقته ال تؤلمه و
بل إن شكواه وألمه وأساه يسري في عروق باقي أفراد المجتمع، فيقتسمون معه ألمه وحزنه 
ويشاركونه مشاعره ويمسحون الحزن عن قلبه، وبذلك يكون المجتمع مستحقاً وصف الجسد الواحد، 

ق مكانته المتميزة عن غيره وعندما يكون المجتمع متمثالً بتلك الصفات الرائعة، عندها يحفظ المعو
 حين أشغلته دعوة بعض األصحاء من من األصحاء، حتى أن رب العزة قد عاتب رسول اهللا 

 المشركين أمالً في إسالمهم، أشغله ذلك عن إجابة سؤال لعبد اهللا بن أم مكتوم األعمى، فعوتب 
أهالً ومرحبا بمن عاتبني فيه : "حين عبس في وجهه، وبعد ذلك لم يلقه يوماً إال وسلم عليه، وقال له

وما يدِريك لَعلَّه يزكَّى *  َأن جاءه الَْأعمى *  عبس وتَولَّى :  وصدق اهللا  تعالى حيث قال2"ربي

رة ، فهنا يعاتب اهللا نبيه الكريم عتاباً شديداً ليرسي من خالل ذلك ضرو3َأو يذَّكَّر فَتَنْفَعه الذِّكْرى* 
مراعاة االعتبارات اإللهية السماوية في التعامل مع المعوق، فقد خلده اهللا بذكره في القرآن ليبين لنا 

  4.ضرورة رعاية المعوق وحفظ حقه وإنسانيته وكرامته
  

، وعن قيس بن أبي حازم 5" بيده فضرب فيها حتى شلتأنه وقى النبي "وعن طلحه بن عبيد اهللا  
من أصيب في عضو من : ومايستنتج من الحديثين أنه. 6 قد شلتا النبي رأيت طلحة وقى به: قال

  . أعضائه فليبق، واثقا من نفسه وال يخجل من الناس؛ ألن ذلك من اختيار اهللا تعالى
  

فقد اعتبر : وعلى ذلك فقد اتسمت معاملة أفراد المجتمع لذوي اإلعاقة بحفظ االعتبار المعنوي
 َأفَلَم يِسيروا ِفي الَْأرِض :  عمى القلوب، انطالقاَ من قوله تعالىاإلسالم أن العمى الحقيقي هو

فَتَكُون لَهم قُلُوب يعِقلُون ِبها َأو آذَان يسمعون ِبها فَِإنَّها ال تَعمى الَْأبصار ولَِكن تَعمى الْقُلُوب الَِّتي 

                                                 
  .67، ص1، كتاب اإليمان ، ج صحيح مسلم:  رواه مسلم1
  هذا حديث حسن : ، قال الترمذي756-755: ، ص3331: ، باب ومن سورة عبس، حديث رقمسنن الترمذي:  رواه الترمذي2

  .صحيح اإلسناد:   غريب، وقال األلباني
  .4-80/1 سورة عبس رقم 3
  .21-20، صريعة اإلسالميةحقوق المعوقين ورعايتهم في الش:  البسيط، موسى4
 .270، ص2، جالتجريد الصحيح ألحاديث الجامع الصحيح:  الزبيدي5
 .254م، ص 1998، 2، جصحيح البخاري:  رواه البخاري6
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إلسالم على تربية المسلمين على التفاوت فيما بينهم ، وذلك انطالقاً من حرص ا1ِفي الصدوِر
أي التقوى، هو : وبالتالي فإن النزول دون هذه الرتبة ،2إن َأكْرمكُم ِعنْد اللَِّه َأتْقَاكُمبمعيار التقوى 

 الِْجن والِْأنِْس لَهم  ولَقَد ذَرْأنَا ِلجهنَّم كَِثيراً ِمن: اإلعاقة الحقيقية في اإلسالم، فقد قال اهللا تعالى

 مْل هاِم بكَالَْأنْع ا ُأولَِئكِبه ونعمسال ي آذَان ملَها وِبه ونِصربال ي نيَأع ملَها وِبه ونفْقَهال ي قُلُوب

 الْغَاِفلُون مه لُّ ُأولَِئكَأض3 .فسه، وهي ذنب وال شك أن السخرية من المعوق من أكثر ما تؤذي ن
:  الذي تضمنه حديث خير المرسلين عليه الصالة والسالم عندما قال4عظيم يقع تحت طائلة الوعيد،

كما يندرج في . 5"إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق "
يا : هما في أحوال معينة، حينما قالهذا السياق نهي اهللا تعالى عن النجوى باإلثم والعدوان أو بغير

َأيها الَِّذين آمنُوا ِإذَا تَنَاجيتُم فَال تَتَنَاجوا ِبالِْأثِْم والْعدواِن ومعِصيِت الرسوِل وتَنَاجوا ِبالِْبر والتَّقْوى 

ونشَرِه تُحالَِّذي ِإلَي اتَّقُوا اللَّهو6 وحديث النبي ، إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان :"دما قالعن

فإذا كان هذا في أحوال الناس االعتيادية، فكيف بوجود ثالث . 7"دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه
بينهما معاق ومبتلى بنقص، فإن األمر هنا يصبح مشدداً، فقد يتوهم في النجوى أنها تناولت إعاقته 

  8.ص، ويتأزم نفسياًبالسخرية واالستهزاء، فيزداد شعوره بالنق
  

إن الشريعة اإلسالمية تقدم للمعوق الرعاية النفسية التي ترفع معنوياته إلى عنان السماء، فتبين له 
احتجت : ( قالأن الجنة تتزين له، والمالئكة تفتخر وتتباهى به، فعن أبو هريرة أن رسول اهللا 

ون ، وقالت هذه يا رب يدخلني الضعفاء الجنة والنار، فقالت هذه يا رب يدخلني الجبابرة والمتكبر

والمساكين، فيقول اهللا تبارك وتعالى للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء، ويقول للجنة أنت 

  9.)رحمتي التي وسعت كل شيء
  

أن معظم أهل النار من المتنفذين والمتكبرين لبعدهم في الدنيا عن : وما يستنتج من هذا الحديث

                                                 
  .22/46 سورة الحج رقم 1
  .49/13 سورة الحجرات رقم 2
  .7/179 سورة األعراف رقم 3
  .85-84، ص26، ججامع البيان في تفسير القرآن:  الطبري4
  .1293، ص6477: ، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، حديث رقمصحيح البخاري:  رواه البخاري5
  .58/9 سورة المجادلة رقم 6
  .936، ص2184: ، كتاب السالم، باب تَحِريِم منَاجاِة اِالثْنَيِن دون الثَّاِلِث ِبغَيِر ِرضاه، حديث رقمصحيح مسلم:  رواه مسلم7
  .5م، ص2007، 5 العدد مجلة الدراسات، معاملة ذوي احتياجات الخاصة، أسس:  بورقيبة8
  : ، حديث رقم4كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء،مصحيح مسلم، :  مسلم9
 .2186، ص2846  
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: قال ابن القيم(ة من الضعفاء والمساكين لقربهم في الدنيا من رب العالمين، الدين، ومعظم أهل الجن
من خلقه اهللا للجنة لم تزل هداياه تأتيه من المكاره، ومن خلقه اهللا للنار لم تزل هداياه تأتيه من 

  .1)الشهوات
  

عتقاد، ولم كفل اإلسالم للناس حرية اال حيث، ومن الرعاية النفسية للمعوق  كفالة حرية العقيدة
ال :يفرض اإلسالم فرضاً على العباد إال أن يكون الفرد مقتنعاً ومؤمناً به، ومن ذلك قوله تعالى

ِإكْراه ِفي الديِن قَد تَبين الرشْد ِمن الْغَي فَمن يكْفُر ِبالطَّاغُوِت ويْؤِمن ِباللَِّه فَقَِد استَمسك ِبالْعروِة 

ال تكرهوا أحداً على الدخول في دين اإلسالم، فإنه : أي، 2ى ال انِْفصام لَها واللَّه سِميع عِليمالْوثْقَ
بين واضح جلي، دالئله وبراهينه ال تحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيها، بل من هداه اهللا 

به وختم على سمعه لإلسالم وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى اهللا قل
  .3وبصره فإنه ال يفيده الدخول في الدين مكرها مقسوراً

  
وتطبيقاً على ما سبق، فبما أن المعوق إنسان، فقد كفل له اإلسالم حرية العبادة وحرية الدين الذي 
يختار دون إكراه من أحد، غير أنه من الضروري أن يعرض عليه اإلسالم إن لم يكن مسلماً 

يم اإلسالم، ومبادئ الشريعة الغراء كأي إنسان طبيعي، وال ينظر إليه على أنه ويوضح له تعال
معوق، ال يستحق االهتمام، ومن حقه الطبيعي أن يختار ديانته، وإذا كان مسلماً فتوجب له حق 

  .الرعاية والتفقه في الدين واالستنارة بنور الشريعة الغراء
  

  : في الشريعة اإلسالميةالرعاية المادية للمعاقين: المطلب الثاني

  

حد الكفاية في إن القارئ للتاريخ اإلسالمي يجد بأن الدولة اإلسالمية على مر العصور قد وفرت 
العيش لرعاياها عامة ولذوي اإلعاقة خاصة، وأما ذوو اإلعاقة فقد كان لهم ميزات كبيرة في عطايا 

 عنهم شبه التسول واحتياج الناس امتثاالً الدولة، فقد أنفقت عليهم وخصتهم بالعطايا واألرزاق لتبعد
  .4"واهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه: "بقول رسول اهللا 

  

                                                 
 .32، دار الفكر للطباعة والنشر، صالفوائد:  ابن القيم الجوزية1
  .2/256ورة البقرة رقم  س2
  .231، ص1، جالتفسير:  ابن كثير3
  : ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب فضل االجتماع على  تالوة القرآن وعلى الذكر، حديث رقمصحيح مسلم:  رواه مسلم4
  .1127، ص2699  
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واإلسالم دين الحياة والعدل، ودين المساواة، وقد شرع لذوي اإلعاقة كل ما يحفظ حياتهم ويوفر لهم 
فقد ، 1لْمالِئكَِة ِإنِّي جاِعٌل ِفي الَْأرِض خَِليفَةًوِإذْ قَاَل ربك ِل :مستلزمات العيش الكريم، قال تعالى

أوجب اهللا الخالفة لإلنسان بكل مستلزمات النهوض بهذه المهمة الجليلة، وفي مقدمتها أن كرمه 
ولَقَد كَرمنَا بِني  : عزوجل على سائر مخلوقاته، وسخر له كل ما هو موجود في الكون قال تعالى

. 2نَاهم ِفي الْبر والْبحِر ورزقْنَاهم ِمن الطَّيباِت وفَضلْنَاهم علَى كَِثيٍر ِممن خَلَقْنَا تَفِْضيالً آدم وحملْ

واإلسالم ينظر إلى الناس جميعاً نظرة متساوية، ال فضل ألحد إال بمقدار اإليمان باهللا الخالق، 
 يا َأيها النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم ِمن : كه في الحياة، قال تعالىوتقواه عزوجل، وانعكاس ذلك على سلو

 خَِبير ِليمع اللَّه ِإن اللَِّه َأتْقَاكُم ِعنْد كُممَأكْر فُوا ِإناراِئَل ِلتَعقَبوباً وشُع لْنَاكُمعجُأنْثَى وذَكٍَر و3. 
بعض خلقه بمرض أو عاهة خلقية أو يصاب بها نتيجة حادث وشاءت إرادة اهللا عز وجل أن يبتلي 

تعرض له أو مرض ألم به، لكن ذلك ال يؤثر على مكانتهم عند اهللا أو في المجتمع، بل إن اإلسالم 
ونَبلُوكُم ِبالشَّر والْخَيِر ِفتْنَةً وِإلَينَا : أعلى شأن هؤالء، إن صبروا على ما ابتالهم به، قال تعالى

، ففي 5وإن هذا االختبار الرباني قد شمل األنبياء وهم أحب خلق اهللا إليه عز وجل. 4رجعونتُ
يا رسول اهللا، أي الناس أشَد : "قلت: الحديث النبوي عن سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنه قال

ه، فإن كان ِدينُه صلْبا اشتَد األنبياء، ثم األمثُل فاألمثُل، يبتَلَى الرجُل على حسِب ِدين: بالء؟ قال
بالؤه، وإن كان في ِدينه ِرقَّة ابتُلي على حسِب ِدينه، فما يبرح البالء بالعبد حتى يتركَه يمِشي على 

  6".األرض وما عليه خطيئة
  

ل ويعتبر اإلسالم خدمة المعوق وإعانته قربى يتقرب بها العبد إلى اهللا عز وجل، وتقديم المعونة بك
ما يحتاجه المعوق من أدوات وأموال وتعليم وتأهيل هي من المعونة المادية، وقد تم اإلشارة إلى 
نماذج من رعاية اإلسالم للمعوقين في شتى المجاالت في ما مضى من المطالب والمباحث ال داعي 

لعاهات من فلقد عمل اإلسالم على معالجة أسباب اإلعاقة واإلصابة با. لمزيد من التكرار حول ذلك

                                                 
    .2/30 سورة البقرة رقم 1
  .  17/70 سورة اإلسراء رقم 2
  .49/13 سورة الحجرات رقم 3
  .   21/35 سورة األنبياء رقم 4
  ، 1، طالترغيب والترهيب: )هـ656ت (عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا، أبو محمد، زكي الدين المنذري  المنذري، 5

  .620م، ص1996  دار الكتب العلمية، بيروت، 
  وقال . 541-540، ص2398: حديث رقم، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البالء، سنن الترمذي:  رواه الترمذي6

  ، 4023: ، كتاب الفتن، باب الصبر على البالء، حديث رقمسنن ابن ماجة: وابن ماجة. هذا حديث حسن صحيح:   الترمذي
 .حسن صحيح: وقال األلباني في المصدرين. 665:   ص
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فاإلسالم ينظر إلى المال على أنه مال اهللا واإلنسان . 1خالل جملة من التشريعات التي أقرها
مستخلف فيه، فالملكية لها وظيفة اجتماعية، وتأكيداً ألهمية اإلنفاق في تحقيق التكافل المعيشي بين 

آِمنُوا ِباللَِّه ورسوِلِه : هأبناء المجتمع،  فقد قرنه اهللا سبحانه وتعالى باإليمان فقال جل في عال

كَِبير رَأج مَأنْفَقُوا لَهو نُوا ِمنْكُمآم ِفيِه فَالَِّذين تَخْلَِفينسم لَكُمعا جَأنِْفقُوا ِممو2 . وبناء على ذلك فقد
والثمار حدد نسباً من مال الزكاة تدفع لبيت مال المسلمين على موارد متنوعة من المعادن والزروع 

والمواشي واألنعام وعروض التجارة، بالشكل الذي بينته نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية 
  .  وعادة ما تقوم الدولة باإلنفاق على ذوي اإلعاقة مادياً من خالل مصارف الزكاة3.الشريفة

  

  :الرعاية الصحية لذوي اإلعاقة في الشريعة اإلسالمية: المطلب الثالث

  

اية الصحية باختالف وقتها، فالفرق كبير بين الرعاية الوقائية من اإلعاقة أو المرض تختلف الرع
، والشريعة اإلسالمية أرست قواعد الطب )أي العالجية(والرعاية التي نخصصها لمن أصيب بها 

الوقائي منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً من الزمان، وقد تنوعت أساليب الوقاية في اإلسالم بين 
وحذرت من أمور، وتوعدت . امر ونواه، واشتملت على بيان الطريق السليم أو المؤدي للهالكأو

أشد الوعيد من يخالف ذلك، ورتبت العقوبات الرادعة والزاجرة لمن يرتكبها، وكان ذلك كله لوقاية 
لحسية اإلنسان وحمايته أوالً، ووقاية مجتمعه ثانياً، وللحفاظ على السالمة الجسدية والنفسية وا

  .4لإلنسان، وكان ذلك كله ضمن إطار عملي لم يشهد التاريخ مثله
وإذا كانت اإلعاقة قدرا من أقدار اهللا، فليس معنى ذلك عدم العمل على تفاديها، إذ أن المسلم مطالب 

رقى نسترقي بها، ودواء نتداوى به، وتقاة نتقيها، : بأن يدفع األقدار باألقدار، وعندما قيل للنبي 
، ونجمل في بعض من الصفحات 5)هي من أقدار اهللا ( ترد من أقدار اهللا شيئا؟ قال الرسول هل

  .التالية بعضاً من التدابير الوقائية التي سنها اإلسالم للوقاية من اإلعاقة
  
  
  

                                                 
 .83-82، صك في الجانب التربويذوي االحتياجات الخاصة بين الشريعة والقانون وأثر ذل رعاية:  عبدون، هاشم1
    .57/7 سورة الحديد رقم 2
  .25، ص1983، دار العلم للماليين، بيروت، 1، طاألموال في دولة الخالفة:  زلوم، عبد القديم3
 .101، دراسة تأصيلية مقارنة، صحقوق ذوي االحتياجات الخاصة في النظام السعودي:  مطلق، عبد العزيز4
  هذا حديث حسن : ، قال2070، كتاب الطب، باب ما جاء في المرض واألدوية، حديث رقم  الترمذيسنن:  أخرجه الترمذي5

  .  صحيح
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  : التدابير التي سنها اإلسالم للوقاية من اإلعاقة

وال تَقْربوا الزنَى ِإنَّه كَان فَاِحشَةً وساء : ىقال تعال: تحريم الزنا والعالقات الجنسية الشاذة. 1

فالزنا هو من أسباب هالك األمم حسياً ومعنوياً، ومن ذلك ما ينشأ نتيجة النتشار الزنا من ، 1سِبيالً
وكل ما تقدم هو تصديق . أمراض مختلفة، ومن نتائج تلك األمراض المزيد من اإلعاقات والمعوقين

ولم تظهر الفاحشة في قوم حتى : " أشار إليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم في قولهوتحقيق لما 
  2"يعلنوا بها إال فشت فيهم األوجاع التي لم تكن في أسالفهم الذين مضوا

  
صاب  يا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإنَّما الْخَمر والْميِسر والَْأنْ: قال تعالى: تحريم الخمر والمخدرات. 2

ونتُفِْلح لَّكُملَع وهتَِنبطَاِن فَاجِل الشَّيمع ِمن سِرج المالَْأزو3 . ألن الخمرة تهدر إنسانية اإلنسان
وتفقده عقله، فبالتالي يتعرض شارب الخمر للحوادث وخاصة أثناء قيادة السيارة، وينتج عن هذه 

مخدرات، فإن أضرارها ال تقل عن أضرار الخمر بل وكذلك ال. الحوادث أعداداً هائلة من المعوقين
  . قد تزيد، وكثير من مدمني المخدرات يعانون من إعاقات نفسية وعقلية وجسمية

  
ال تتركوا النار : (قال عليه الصالة والسالم: النهي عن ترك النار مشتعلة حيث النوم في البيوت. 3

  .4)في بيوتكم حين تنامون
تخرب على أهل البيت بيتهم، فإذا انتفت العلة زال ) الفأرة... (لسبب بأن اوقد بين النبي محمد 

المنع، وهذا يشمل ترك األسالك الكهربائية عارية إذ يتسبب ذلك بإشعال الحرائق، التي أدى العديد 
  .منها إلى احتراق األثاث واألشخاص، وبالتالي حدوث اإلعاقات والعاهات نتيجة احتراق األعضاء

  
من بات على ظهر بيت : (قال عليه الصالة والسالم: عن النوم على سطح ليس له جسوراالنهي . 4

، وهذا النهي يسد باباً من األبواب المسببة لإلعاقة، فلو سقط 5)ليس له أحجار فقد برئت منه الذمة
الشخص النائم فإنه ال محالة سيرتطم باألرض بشدة، وقد يصاب بإحدى العاهات الدائمة كتلف في 

  .و أو أعضاء من جسمه، أو نوع من أنواع الشلل، أو غير ذلك من أنواع اإلعاقاتعض
  

                                                 
 .17/32 سورة اإلسراء رقم 1

، )8667، تحت رقم 5/749(المستدرك  ، والحاكم في)4068( رواه بن ماجة في كتاب الفتن، باب العقوبات، حديث رقم 2
  .)106(الصحيحة تحت الحديث رقم وحسنه األلباني في سلسلة األحاديث 

   .5/90 سورة المائدة رقم 3
  .187، ص 13، كتاب األكثرية، ج صحيح مسلم:ومسلم. 85، ص11، جكتاب األستئذان:  متفق عليه، رواه البخاري4
  . 911، ص5041: ، كتاب األدب، باب في النوم على السطح ليس عليه ِحجار، حديث رقمسنن أبي داود:  رواه أبو داود5

  .صحيح:   وقال األلباني
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فقد يشكل ذلك خطراً على اإلنسان، فربما يتعثر به : النهي عن المبيت على قارعة الطريق. 5
وفي هذا دليل استنتاجي . السابلة، أو تدوسه عجالت السيارات، أو تلدغه إحدى الهوام أو الحيوانات

  .هة وخطورة المبيت على قارعة الطريقعلى كرا
  
النهي عن اإلسراع في المشي وضرورة التقيد بقوانين السير للمشاة والسائقين على حد سواء، . 6

: قال تعالى. وفي ذلك نوع من التواضع مع المسلمين ورحمة بهم، وعدم التكبر والخيالء عليهم
ِش ِفال تَمِللنَّاِس و كخَد رعال تُصخْتَاٍل فَخُوٍروكُلَّ م ِحبال ي اللَّه حاً ِإنرِض مِفي * ي الَْأر اقِْصدو

والمالحظ أن عدداً كبيراً من ، 1مشِْيك واغْضض ِمن صوِتك ِإن َأنْكَر الَْأصواِت لَصوتُ الْحِميِر
، ونتيجة اإلخالل بقوانين السير اإلعاقات المنتشرة في أنحاء العالم نتيجة حوادث السير المختلفة
  .وعدم االلتزام بالقوانين العامة التي تحكم سلوك المشاة والسائقين

  
قال عليه الصالة . النهي عن إعطاء الرجل أخاه السيف مسلول، حرصا على سالمة أبدان الناس. 7

ويقاس عليه . 2)إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك عن نصالها: (والسالم
النهي عن استخدام األلعاب النارية التي أدى العبث بها إلى بتر العديد من األصابع، وفقء الكثير 

ومن ذلك أيضاً العبث باألسلحة واستخدامها لغير ما جعلت . من العيون، وغير ذلك من اإلصابات
ا يحتم على الجهات له، كإطالق النار في األعراس والمناسبات األخرى بال جدوى وال طائل، وهذ

  .المسؤولة سن القوانين التي تنظم استخدام األسلحة وكذلك حيازتها بترخيص من الدولة
  

ومن الجدير بالذكر، أن استخدام األسلحة في غير موضعها من قبل أشخاص غير مدربين على 
اهات استخدامها، أدى في كثير من الحاالت إلى قتل األبرياء وحدوث كثير من اإلعاقات والع

وقد نهى اإلسالم عن إخافة المسلم وترويعه، كاإلشارة إليه بالسالح أو بكل ما يخيفه . الدائمة
من أشار إلى أخيه بحديدة فإن المالئكة تلعنه، وإن كان أخاه ألبيه  "كحديدة، كقول رسول اهللا 

ابث، فيصيب ، ألنه ربما يفتك به أو يصاب بهستيريا وربما ينفلت الزمام من الشخص الع3"وأمه
  . أخاه، مما يؤدي إلى تعويقه

                                                 
  19-31/18 سورة لقمان رقم 1
  ، 7075:  من حمَل علَينَا السلَاح فَلَيس ِمنَّا، حديث رقم، كتاب الفتن، باب قَوِل النَِّبي صحيح البخاري:  رواه البخاري2

  مِر من مر ِبِسالٍَح ِفي مسِجٍد َأو سوٍق َأو  كتاب البر والصلة واآلداب، باب َأصحيح مسلم،: ومسلم. واللفظ له. 1402  ص
  .1097، ص2615:   غَيِرِهما ِمن الْمواِضِع الْجاِمعِة ِللنَّاِس َأن يمِسك ِبِنصاِلها، حديث رقم

  ، 2616: م الحديث، كتاب البر والصلة واآلداب، باب النهي عن اإلشارة بالسالح إلى المسلم، رقصحيح مسلم:  رواه مسلم3
  .2020، ص4  ج
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وهذا باب واسع للحد من اإلعاقات فكثيرا : الوعيد الشديد لمن يعذب الناس في الدنيا بغير حق. 8
  .نرى أو نسمع عن أناس أصبحوا معاقين جراء التعذيب

  
دمته أظن هذا وغيره الكثير شرعه اإلسالم للوقاية من حدوث اإلعاقات، ويطول الحديث عنه، وما ق
:  قال تعالى1أنه يكفي للتدليل على التدابير الرائعة التي شرعها اإلسالم للحد من اإلصابة باإلعاقات،

 نلَى كَِثيٍر ِممع ملْنَاهفَضاِت وبالطَّي ِمن مقْنَاهزرِر وحالبو رِفي الب ملْنَاهمحو مِني َآدنَا بمكَر لَقَدو

  . 2قْنَا تَفِْضيلًاخَلَ
  

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وبعد إصابة الفرد باإلعاقة، فقد رعى اإلسالم هذا اإلنسان، وأمره 
  .3وذويه بتقديم كل ما بوسعهم لتحسين وضعه الصحي، فحض على التداوي وأخذ األسباب للشفاء

وقد تحقق . 4" داء إال أنزل له شفاءتداووا عباد اهللا، ما أنزل اهللا: " قالعن النبي  هريرة أبي عن
الرعاية الطبية للمعاقين الشفاء المرجو بإذن اهللا، بعد األخذ بأسباب العالج التي وضعها اهللا تعالى، 

، فالمعوق يحتاج إلى رعاية صحية متكاملة، تبدأ بالرعاية 5وِإذَا مِرضتُ فَهو يشِْفيِن: قال تعالى
ات وأنشطة تحسن الحالة الصحية، وهذا يتضمن توفير األجهزة الطبية البدنية بما تشمله من خدم

التي تستخدم للرعاية البدنية، من أجل الوصول إلى لياقة بدنية تمنع جسد المعوقين من الترهل 
والضرر الصحي العام، نتيجة عدم ممارستهم ألي نشاط رياضي، كما أن األمر يحتاج إلى بعض 

دخلنا في مجال النفقات الباهظة التي يتكبدها المعوق، آخذين بعين األجهزة التعويضية، وهذا ي
االعتبار عدم توافر اإلمكانات المادية، مما يستوجب معه التسهيل على المعوقين للحصول على 
األجهزة التعويضية، وهذا األمر يحتاج إلى تشريع يكفل التنفيذ؛ لضمان وصول هذه األجهزة إلى 

سبق اإلسالم في تدابيره وتشريعاته كل األنظمة والقوانين الوضعية في  وقد 6.مستحقيها بالفعل
رعاية المعاقين صحياً على كل األصعدة المادية والمعنوية، وقد أشرت في الفصل ألول في المبحث 

                                                 
  ، كلية التربية، جامعة صنعاء، اإلعاقة وحكمتها، التدابير الواقية منها في الشريعة اإلسالمية:  السوري، علي عبد الجبار1

  .  موقع الشبكة العالمية
 .  17/70 سورة اإلسراء رقم 2
  منتدى التجمع المعني بحقوق المعاق، منشورات الجمعية ، رعاية المعاقين بين الشرائع السماوية:  الحسيني، علية حماد3

 .14  النسائية بجامعة أسيوط، بالتعاون مع مركز خدمات المنظمات غير الحكومية، ص
  -2150، ص5354: ، كتاب الطب باب ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء، حديث رقم صحيح البخاري:  رواه البخاري4
  2151 .  
 .26/80م  سورة الشعراء رق5
  ، دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون المصري، دار النهضة، القاهرة، أحكام المعاقين:  عطية، محمد سمير6
  .366-365م، ص2008  
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 فصاعداً إلى ذلك تفصيالً كيف بنت دولة اإلسالم المستشفيات ودور العجزة والمراكز 11الثاني ص
أما في ما يتعلق بحماية المواطنين االصحاء .  في رعاية ومداواة وتأهيل المعاقينالطبية المتخصصة

  .من الوقوع في شراك اإلعاقة فقد أشرت إلى ذلك فيما سبق من صفحات هذا المطلب 
  

  لذوي اإلعاقة في الشريعة اإلسالمية الرعاية االجتماعية: المطلب الرابع
  

 دالالته، وقيمة قديمة قدم التاريخ اإلنساني، فهي في إن الرعاية االجتماعية تعد مفهوماً له
المجتمعات البدائية، تعني المساعدات المتبادلة بين الناس في حل جزء من مشاكل حياتهم اليومية، 
وقد مارست تلك المجتمعات الكثير من األنشطة التي تدخل في نطاق الرعاية االجتماعية، 

الجتماعية كمفهوم مرادف لتقديم الصدقة واإلحسان وكل ما واستخدمت الحضارات القديمة الرعاية ا
  1.يفي لسد حاجة الفقير أو الضعيف، أو العاجز

  
ولما جاء اإلسالم، أسهمت تعاليمه في وضع األسس العامة للرعاية االجتماعية، إذ عدها مسؤولية 

 االجتماعي بنوعيه جماعية، حيث شرع اإلسالم مجموعة من المبادئ العامة لعل أهمها مبدأ التكافل
المادي والمعنوي، فالتكافل المادي دعامته المال، وسبيله مد يد العون للمحتاجين وتفريج كربة 
المكروبين، وتأمين الخائفين، وإشباع الجائعين، وقد دعا القرآن الكريم إلى هذا النوع من التكافل، 

ة فيه الداعية إليه، كالزكاة، وحث عليه واستنهض الهمم، وأطلق عليه جملة من األسماء المحبب
  2.واإلحسان والصدقة واإلنفاق في سبيل اهللا

  
ومن موارد التكافل االجتماعي ما شرعه اإلسالم من الصدقات التي تتجه جميعها إلى إنقاذ الفقراء 

وتحفظ . والمحتاجين من ذوي اإلعاقة لتمكينهم من العيش الكريم وترفع مكانتهم في المجتمع
  .كرامتهم

 وتشمل الرعاية االجتماعية دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع دمجاً كلياً، وقد أفردت له كما
مبحثاً خاصاً فيما سيأتي، فهي قضية إنسانية تتعلق بالمجتمع ككل، وتحتاج إلى كامل جهوده حتى 

لتي تعزز يتحقق إقبال كافة أفراد المجتمع عليها، والوعي بإزالة المعوقات واالتجاهات السائدة ا
المفاهيم االجتماعية الخاطئة التي تعتبر المعوق إنسانا ضعيفاً غير كامل، فتحط من قدره، ألن النفس 
بطبيعتها تكره المواقف التي تؤثر فيها انفعالياً، وتجعلها تشعر بعدم الراحة، وبالتالي االنعزال عن 

                                                 
  .448م، ص1978، دار النهضة، القاهرة، اإلسالم عقيدة وشريعة:  شلتوت، محمد1
 .450، صاإلسالم عقيدة وشريعة:  شلتوت، محمد2
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جل القرآن الكريم حادثة تدل على  لقد س1.مصدر القلق، أو إنهم ال يستطيعون التعامل معهم أصالً
عبس وتَولَّى : ضرورة حفظ المكانة االجتماعية للضعفاء ذوي اإلعاقات ودلنا على ذلك قول الحق

فأما من استغنى فأنت له * وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى* أن جاءه األعمى 

 وفي هذه ،2خشى فأنت عنه تلهىوهو ي* وأما من جاءك يسعى* وما عليك أال يزكى* تصدى
السورة الكاملة التي خصصت لعتاب أشرف الخلق ألنه عبس في وجه عبداهللا ابن أم مكتوم عندما 
. 3جاءه يسأله العلم ويستقرؤه، وكان نبينا الكريم قد شغل بغيره من الكفار أمالً في دخولهم اإلسالم

 اإلعاقة، وأن نقدرهم ونوقِّرهم، ونراعي وهذا يظهر لنا ضرورة حفظ المكانة االجتماعية لذوي
حاالتهم ونعطف عليهم، ونبرهم، وبهذا فإن اإلسالم جاء بمفهوم شامل وعميق للرعاية االجتماعية، 
ويتضمن مسؤولية المجتمع كامالً في رعاية المعوقين، سواء أكانت إعاقتهم بدنية أو ذهنية أو حسية 

  4.أو اجتماعية
  

إلسالم على االنسجام االجتماعي من جهة ودمج ذوي اإلعاقة في النسيج ومن ناحية أخرى حرص ا
لَيس علَى اَألعمى حرج ولَا علَى اَألعرِج حرج ولَا علَى : االجتماعي من جهة أخرى، فقال تعالى

يب َأو وِتكُميب تَْأكُلُوا ِمن َأن لَى َأنْفُِسكُملَا عو جرِريِض حوِت الميب َأو اِتكُمهوِت ُأميب َأو اِئكُموِت َآب

 وِت خَالَاِتكُميب َأو اِلكُموِت َأخْويب َأو اِتكُمموِت عيب َأو اِمكُمموِت َأعيب َأو اِتكُموِت َأخَويب َأو اِنكُمِإخْو

لَي ِديِقكُمص َأو هفَاِتحم لَكْتُما مم وتًا َأويب خَلْتُمَأشْتَاتًا فَِإذَا د ا َأوِميعتَْأكُلُوا ج َأن نَاحج كُملَيع س

ِقلُونتَع لَّكُماِت لَعاَآلي اُهللا لَكُم نيبي ةً كَذَِلكبكَةً طَياربِعنِْد اِهللا م ةً ِمنتَِحي لَى َأنْفُِسكُموا علِّمفَس5 ،
 على أهمية الدمج االجتماعي للمعوقين بعد أن ابتعد الناس عن األكل معهم في وهذه اآلية تدل
  . 6العصور السابقة

  
  الرعاية السياسية لذوي اإلعاقة في الشريعة اإلسالمية: المطلب الخامس

  

إن الشريعة اإلسالمية الغراء رعت المعوق سياسياً وذلك بأن أقرت له حقاً في االنتخاب والترشيح، 
                                                 

  ، دراسة ميدانية، كلية اآلداب، جامعة المنصورة،  التمكين االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة: صاص، مهدي محمد الق1
 .23م، ص2008  
  .10-80/1 سورة عبس رقم 2
  .56 انظر مناسبة نزول اآلية ، صفحة ط في المقدمة وص3
  ، كلية القانون، قانون وأثر ذلك في الجانب التربويرعاية ذوي االحتياجات الخاصة بين الشريعة وال:  عبدون، هاشم فارس4

  .29م، ص2008  جامعة تكريت، العراق، 
 .24/61 سورة النور رقم 5
  .8، صأسس معاملة ذوي االحتياجات الخاصة في اإلسالم:  بورقيبة، داود6
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والَِّذين استَجابوا ِلربِهم وَأقَاموا الصالةَ وَأمرهم : ك في القرآن الكريم في قوله تعالىوثبت ذل

نِْفقُوني مقْنَاهزا رِممو منَهيى بشُور1 . ،فمن صفات المؤمنين أنهم إذا حزبهم أمر تشاوروا بينهم
، كما قال 2ا بآرائهم قبل الحروب وما جرى مجراهافال يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه، ليساعدو

وانتخاب القائد . 3وشَاِورهم ِفي الَْأمِر فَِإذَا عزمتَ فَتَوكَّْل علَى اللَِّه ِإن اللَّه يِحب الْمتَوكِِّلين: تعالى
، وعلى ذلك أو الحاكم من األمور التي تجري فيها الشورى عادة، ويكون ذلك بإجراء االنتخاب

فنصوص القرآن الكريم قد بينت ضرورة المشاورة، وكون المعوق أحد أفراد المجتمع يحق له أن 
أخرجوا إلي : "يدلي بصوته، وثبت أن سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد قال ألهل بيعة العقبة األولى

ثة من األوس، فأخرجوا تسعة من الخزرج وثال" منكم اثني عشر نقيباً ليكونوا على قومهم فيهم
وبذلك أقر النبي عليه الصالة والسالم اختيار ممثلين عن القوم، وأقر االنتخاب بغض النظر عن 

  4.كون المختارين لتمثيل قومهم أصحاء أو من األشخاص ذوي اإلعاقة
  

وكان النبي عليه الصالة والسالم يشاورهم في األمور المصيرية والمفصلية في حياة المسلمين 
، فلما حضرت عمر بن وقد سار على هذا النهج خلفاء المسلمين بعد رسول اهللا . ثالًكالحروب م

عثمان وعلي وطلحه والزبير : الخطاب الوفاة حين طعن، جعل األمر شورى في ستة نفر وهم
  . 5وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي اهللا عنهم أجمعين

ارهم للتشاور في اختيار الخليفة طلحة قد جعل من بين الستة الذين اخت نجد أن عمر بن الخطاب 
فاإلسالم يدعو إلى أن يكونوا ممثلين في جميع مؤسسات . والذي كانت يده مشلولة، بن عبيد اهللا 

وبما أن ذوي اإلعاقة من أفراد المجتمع المسلم يؤخذ برأيهم ويسمع لقولهم إذا كانوا أهال . المجتمع
 الختيار أهل الحل والعقد، وهم الذين يحق لهم للشورى، فقد وضع العلماء المسلمون شروطاً

  :االنتخاب أو الترشح، ومن هذه الشروط
  .العدالة الجامعة لشروطها .1
  .العلم الذي يمكن من معرفة من يستحق اإلمامة بالنظر إلى توافر شروطها .2
الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من يصلح لتولي أمور المسلمين، ومن هو أصلح من  .3

وأما اشتراط سالمة الحواس وسالمة األعضاء الختيار الخليفة . حين لتولى أمر المسلمينالمرش
                                                 

  .  42/38 سورة الشورى رقم 1
  .569، ص6، ججامع البيان:  الطبري2
 .  3/159 سورة آل عمران رقم 3
  م، 1965، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، 3، مالكامل في التاريخ:  ابن األثير، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم4

  .51-50  ص
  ، تحقيق زينب إبراهيم القاروط، 1، طمناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب:  ابن الجوزي، الحافظ أبو الفرج جمال الدين5

 .80-78م، ص2003-هـ1424علمية، بيروت،   دار الكتب ال
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فضروري، ألن المعوق يجب أن يعترف أنه ليس قادراً قدرة مطلقة كاألصحاء على إدارة شؤون 
الدولة، فال يعقل اختيار خليفة فاقدا للعقل أو مشلول األعضاء، فإن بعض اإلعاقات تقعد اإلنسان 

 1.لقيام بوظائفه الشخصية واليومية وحتى البسيط منهاعن ا
 

أما بعض اإلعاقات كبتر يد، أو فقد بصر فربما ال تعيق بالكلية عن القيام بواجبات إدارة شؤون 
 لعبد اهللا بن أم مكتوم على المدينة المنورة في المسلمين، وقد استشهدت في ذلك بتولية الرسول 

 .عدة مواضع من الرسالة للحاجة

  
كما أقرت الشريعة اإلسالمية لجميع مواطني الدولة بما فيهم األشخاص ذوي اإلعاقة باعتبارهم 
مكوناً أساسياً من مكونات المجتمع كحق االنخراط في الجمعيات والمؤسسات السياسية، فقد عدت 
 العمل ضمن هذه المؤسسات من أعمال البر واإلحسان التي يجب على جميع  أفراد المجتمع أن

وتَعاونُوا علَى الِبر والتَّقْوى ولَا تَعاونُوا علَى : يعملوا بها في المجتمع اإلسالمي، فقال سبحانه

  .2اِإلثِْم والعدواِن واتَّقُوا اَهللا ِإن اَهللا شَِديد الِعقَاب
  

. 3"ين أصابعهالمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً وشبك ب"وفي الحديث الشريف 
فالشريعة اإلسالمية تبارك جهود الخيرين، في إنشاء وتكوين الجمعيات الخيرية والسياسية، والتي 
تخدم المجتمع وتعمل على مبدأ البر واإلحسان، وتقر لكافة أفراد المجتمع العمل في مثل هذه 

نفسهم ولمجتمعهم أنهم الجمعيات، وبخاصة المعوقين،ألنهم يستطيعون القيام بهذا العمل ليثبتوا أل
أعضاء فاعلين فيه ويمكنهم اإلدالء برأيهم واإلسهام بفكرهم في نهضة مجتمعهم على الصعيد 

وإذ يتيح المجتمع المسلم لألشخاص ذوي اإلعاقة االطالع بهذا . السياسي كما غيره من الصعد
  . م الثقة بالنفسالدور ويساعدهم على ذلك فإنه يرفع من معنوياتهم ويقوي عزائمهم ويعيد له

                                                 
  م، 1978، دار المعارف، القاهرة، األحكام السلطانية): هـ450ت ( الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البغدادي 1

  .6  ص
  .5/2 سورة المائدة رقم 2
  ، كتاب صحيح مسلممسلم، و. 80، كتاب األدب، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، صصحيح البخاري:  رواه البخاري3

  .65  البر والصلة واآلداب، رقم 
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  الفصل الثالث

  رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة في القانون الفلسطيني المعاصر
  

  

  قانون رعاية المعوقين الفلسطينيين وتقسيماته للمعاقين حسب نوع اإلعاقة: المبحث األول

  اإلعاقة في فلسطين: المطلب األول

  لفلسطينيمفهوم  وأنواع اإلعاقة وفقاً للقانون ا:  المطلب الثاني

  قانون حقوق المعوق الفلسطيني: المطلب الثالث

  مجاالت رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة التي تناولها القانون الفلسطيني لحقوق : المبحث الثاني

                  المعاقين

  الرعاية النفسية لألشخاص ذوي اإلعاقة في القانون الفلسطيني المعاصر: المطلب األول

   الرعاية الوقائية لألشخاص ذوي اإلعاقة في القانون الفلسطيني المعاصر:المطلب الثاني

  الرعاية الصحية للمعاقين في القانون الفلسطيني المعاصر: المطلب الثالث

  الرعاية االجتماعية للمعاقين في القانون الفلسطيني المعاصر: المطلب الرابع

  ون الفلسطيني المعاصرالرعاية السياسية للمعاقين في القان: المطلب الخامس

  واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطين: المبحث الثالث

 واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في قطاع الصحة: المطلب األول

  واقع األشخاص ذوي اإلعاقة المتعلق باألوضاع الترفيهية: المطلب الثاني

  واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في المشاركة السياسية : المطلب الثالث

  واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في قطاع التعليم: طلب الرابعالم

  واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في الحق بالسكن وموائمة األماكن العامة لهم: المطلب الخامس

  واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في قطاع العمل والتدريب المهني: المطلب السادس

  تأهيل ودمج ذوي اإلعاقة في المجتمع: المبحث الرابع

 تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع: مطلب األولال

  دمج المعوقين في المجتمع: المطلب الثاني
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  :تمهيد

  

تعرض األشخاص ذوو اإلعاقة على مر التاريخ ألبشع أنواع االستغالل واإلساءة واالضطهاد، 
ب هذا كونهم في نظر الكثيرين الحلقة الضعيفة في المجتمع، وما زال بعضهم يعانون من رواس

إن المتتبع لواقع المعوقين في معظم  الدول يرى جلياً وجود ثقافة واسعة وراسخة . الماضي البغيض
الشفقة واإلحسان التي يتصف بها كافة مكونات النظام االجتماعي ابتداء من "مبنية على نظرة 

ية، نجد أن وبسبب هذه النظرة السلب. 1"األسرة، مروراً بالمدرسة والحي، ومن ثم المجتمع ككل
األشخاص ذوي اإلعاقة في نظر هؤالء أصبحت حياتهم أكثر تعرضاً للتهديد، وأقل قدرة على 

ومن هنا ال بد من إصدار التشريعات . التكيف مع المتغيرات، والضعف في مهارات تواصلهم
في والقوانين الالزمة للمحافظة على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وتبدو أهمية وجود التشريعات 

  :الجوانب اآلتية
التشريعات والقوانين مظهر حضاري وإنساني، بواسطتها يصبح أفراد المجتمع قادرين على  .1

  .تنظيم عالقاتهم وحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم بمن فيهم ذوي اإلعاقة
تعمل التشريعات والقوانين على تحديد من هو المعوق، وتصنف اإلعاقة بهدف تقديم أقصى ما  .2

عاية وخدمات تربوية وتعليمية وتأهيلية وطبية واجتماعية ونفسية للمعاقين، بهدف يمكن من ر
تمكينهم من العيش بكرامة، واالندماج داخل مجتمعاتهم، وإزالة التفرقة والتحيز االجتماعي 

 .منهم

تعمل التشريعات والقوانين على توفير التسهيالت الالزمة والتعديالت في البيئات المختلفة، بما  .3
ناسب واستخدام المعوقين لها، وكذلك توفير وسائط النقل واألجهزة التعويضية المالئمة، يت

 .واإلعفاءات والرسوم الجمركية على مركباتهم

وهناك مبرر قوي إلصدار تشريعات وقوانين خاصة بالمعوقين على الرغم من وجود تشريعات  .4
 العامة قلة وجود أنظمة وتعليمات ودساتير وقوانين عامة، حيث يالحظ في القوانين والتشريعات

تفسيرية توضيحية لمواد تلك القوانين، وبالتالي تضيع حقوق المعوقين من خالل تناثر حقوقهم 
 2.بين مواد تلك القوانين وبشكل عشوائي غير واضح

 

                                                 
  ، فصلية حقوق المعوق الفلسطيني، عدد مجلة الفصليةواقع حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطين، :  الوراسنة، يوسف1
 .11م، ص2011، تشرين الثاني13  

  ، مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية، جمعية أصدقاء يةحقوق المعوقين في التشريعات والقوانين العربية والدول: جابر، فايز 2
  .202م، ص2008  المعاقين، الشارقة، 
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 *إن ما تم في الربع األخير من القرن الماضي من إنجاز قادته الهيئة العامة لألمم المتحدة
ات والمنظمات الدولية، التي هدفت إلى رعاية المعاقين وإقرار حقوقهم في الحياة والعيش والجمعي

الكريم، والرعاية النفسية والصحية والتعليمية واالجتماعية، والتوصيات إلى المبادئ الصادرة عنها، 
 يعها علىلها األثر الكبير في تحفيز السلطات والتشريعات في معظم أقطار العالم، وإن لم تكن جم

تضمين دساتيرها بنوداً تكفل حقوق ورعاية المعوقين، وتسن القوانين التي تكفل رعايتهم رعاية 
 .خاصة

وقد بلورت البالد العربية قوانينها وتشريعاتها الخاصة بالمعوقين من خالل مواثيق األمم المتحدة، 
، فضالً )م1981(حدة لعام ، وإعالن هيئة األمم المت)م1975(وفي مقدمتها اإلعالن الصادر عام 

عن أسباب أخرى مثل انتشار جمعيات المعاقين، وجهود العمل الدولية في جنيف بإعالناتها 
وتوصياتها ومؤتمراتها المختلفة، مما أثمر عن إصدار التشريعات والقوانين في بعض األقطار 

 مواطنين أسوة بأقرانهم العربية التي تضمن حقوق المعاقين في التربية والعالج والرعاية، بوصفهم
  1.األصحاء

  
إن المتأمل في التشريعات والقوانين العربية التي تعنى بذوي اإلعاقة يجد أن هناك اهتماماً جاداً 
ومحاوالت رائدة لرعاية هذه الفئة، ال سيما في األقطار التي توجد فيها قوانين وتشريعات لصالح 

قطار العربية كافة تشير إلى إن الدستور يكفل حق المعوقين، حيث إن القوانين الدستورية في األ
التعليم والعمل وتلقي المساعدات، وإن هذا حق عام لجميع المواطنين بمساواة تامة، إال إن بعض 
الدول العربية سنت قوانين خاصة بالمعاقين، تتضمن بنوداً تحدد شكل ونوع الخدمات العالجية 

مصر، والعراق، وتونس، : قديمها للمعاقين، ومن هذه الدولوالتربوية والنفسية الواجب توفيرها وت
وأما السعودية واليمن، فتوجد إلى جانب الدستور بعض النصوص . واألردن، وسوريا، وليبيا

في حين اكتفت بعض األقطار العربية بما جاء . التنظيمية الصادرة عن الوزارات المختلفة بالدولة
قطر، والكويت، واإلمارات، والبحرين، وسلطنة : ق، وهيفي الدستور من بنود تؤكد هذه الحقو

  2.عمان
  

                                                 
 تأسست منظمة األمم المتحدة بتاريخ. المستقلة تقريبًا العالم عالمية تضم في عضويتها جميع دول منظمة األمم المتحدة *
الذي عقد في  أوآس دومبارتون لمؤتمر األمريكية، تبعًا آاليفورنيا ،فرانسيسكو سان في مدينة 1945 توبرأآ24 

  http://ar.wikipedia.org/wiki .واشنطن العاصمة
  .202، صحقوق المعوقين في التشريعات والقوانين العربية والدولية: جابر، فايز 1
  ، المؤتمر الدولي رعاية ذوي االحتياجات الخاصة بين الشريعة والقانون وأثر ذلك في الجانب التربوي: عبدون، هاشم فارس 2

  .245م، ص2008، "تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة"  السادس 
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  :نبذة عامة حول القوانين والمواثيق الدولية التي وضعت لرعاية شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة

القانوني الذي تصدره السلطة التشريعية،   يجد مصدره في التشريعات الوضعية في النص* فالحق
لضمان احترامه، وفيها تقرير الجزاء المناسب الذي  دود الالزمةوالذي يتكفل بوضع الضوابط والح

يتم توقيعه على من يخالف أحكامه، فضال عن ذلك فهناك مصادر أخرى للحق تأتي في المرتبة 
فيما بينها على شكل اتفاقيات ثنائية أو  الدول الدولية التي توقعها التالية، وهى العرف واالتفاقيات

  .اإلطراف متعددة
  

لحماية  مجموعة من الحقوق التي نصت عليها التشريعات العربية: المعاقين ذلك يقصد بحقوق وعلى
غنى عنها في حياته  ساسية، أو األمور الهامة التي الحقوق المعاق بوصفها من حقوق اإلنسان األ

صاحبها في مركز قانوني  اليومية، بحيث أن أي انتقاص أو حرمان من أحدها أو منها جميعا يجعل
  1.أقل من غيره من المواطنين، ويخل بمبدأ المساواة بين الناس

  
سسات المجتمع، إن رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتهم وضرورة دمجهم في جميع مؤ

وإشراكهم في عملية التنمية في مختلف مجاالت الحياة، تشكل أولوية قصوى لدى دول العالم التي 
تتصف بالمدنية، باعتبارهم شريحة عضوية قادرة على اإلنتاج والعطاء، إذا ما أتيحت لهم فرص 

يلهم في المستويات متساوية مع أقرانهم غير المعوقين، وصوالً إلى إشراكهم شراكة حقيقية، وتمث
والميادين كافة، ويقاس اليوم تمدن الشعوب والدول بمستوى العناية والرعاية التي تقدم لهذه 

  :، وتستمد المعايير الدولية لحقوق المعوق من جهات عدة، وهي2الشريحة من المجتمع
  
  الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان: أوالً

قين من خالل اإلعالنات والمواثيق الدولية التي منحت أبدى المجتمع الدولي عناية واضحة بالمعو
وقد نصت معظم اإلعالنات والمواثيق الدولية المتعلقة بالمعوقين . أبعاداً عالمية لحماية المعوقين

على ضرورة تمتع المعوقين بكافة الحقوق اإلنسانية، ومنها الحصول على الرعاية الطبية والصحية، 
 :والتسهيالت التي تساعدهم في تسيير شؤونهم الخاصة، ومنهاوالتعليم، والخدمات، 

                                                 
سلطة أو قدرة إرادية، يتسلط بها الشخص على (، أو هي )يحميها القانون مصلحة(جمع حق وهو لدى شراح القانون : الحقوق *

األشخاص تحقيقا لمصلحة  السلطة والقدرة التي يمنحها القانون لشخص من(، أو هي )بموافقة السلطات ومساعدتها أعمال الغير
  .)مشروعة يعترف له بها ويحميها

  ، رام اهللا، المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع، احتياجات المعوقين في مخيمات الوسطاربة، أحمد، عد 1
  .24، ص2001  بانوراما، رام اهللا، 

  .10، ص2011، تشرين ثاني 13، العدد  مجلة الفصليةواقع حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطين،: الوراسنة، يوسف 2
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بما إن العديد من بنود اإلعالن العالمي : *م1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام   . أ
تعتبر جزءاً من القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول، بغض النظر عما إذا كانت عضواً 

ه فإنه يمكن االعتماد على ذلك في الدفاع عن حقوق المعوق في األمم المتحدة أم ال، وعلي
يولد جميع "من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنه ) 1(حيث نصت المادة . الفلسطيني

وهذه المادة تذكرنا بمقولة عمر بن الخطاب . 1"الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق
متى استعبدتم الناس : "ال مخاطباً عمرو بن العاصالشهيرة التي سبقت هذا اإلعالن، حيث ق

لكل إنسان حق التمتع بكافة "منه على أن ) 2(وتنص المادة . 2"وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا
الحقوق والحريات الواردة في هذا اإلعالن، دونما تمييز وال سيما التمييز بسبب العنصر أو 

كل "على أن ) 7(وتنص المادة . 3" أي رأي آخراللون أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو
الناس جميعاً سواء أمام القانون، وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، ولهم 

لكل شخص حق اللجوء "على أن ) 8(وتنص المادة . 4"الحق في التمتع متكافئة دون أي تفريق
ن أية أعمال تنتهك الحقوق التي يمنحها إياه إلى المحاكم الوطنية المتخصصة إلضافة الفعل م

  .5"الدستور
 

أي إن كافة المواد تنص على أن الحقوق العامة التي بموجبها توفر الحماية من أي انتهاك، مبنية 
على التمييز السلبي ضد األشخاص، بما في ذلك احتياجات المعوقين، ولكن اإلعالن العالمي لم 

  6.وقين باالسمينص في أي من أحكامه على المع
  
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية . ب

اشتمل العهدان : م1976 واللذان دخال حيز التنفيذ في العام 1966واالجتماعية والثقافية العام 
تالف أنواعها، على نصوص تحرم التمييز، مع ضمان حق التمتع بكافة حقوق اإلنسان على اخ

                                                 
 في قصر 1948 ديسمبر 10 المتحدة األمم الذي تبنته الناإلع دولية تمثل حقوق وثيقةن العالمي لحقوق اإلنسان هو اإلعال* 

 . المحمية لدى كل الناساإلنسان حقوقاإلعالن يتحدث عن رأي األمم المتحدة عن . باريسشايو في 
http://ar.wikipedia.org/wiki  

  ، ...ولد جميع الناس أحرارا، ي"1"، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة موسوعة حقوق اإلنسان: يوسف، أمير فرح 1
  .48  ص

  .79، ص1، طمناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: ابن الجوزي 2
  .48، ص"2"، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادةموسوعة حقوق اإلنسان: يوسف، أمير فرح 3
  .49، الناس جميعاً سواسية أمام القانون، ص"7"المادة: المرجع السابق 4
  .49، ص"8"المادة: ابقالمرجع الس 5
  ، االتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين، مشروع التوعية والتدريب، تقرير حول حقوق المعاقين الفلسطيني: قطامش، ربحي 6

  .15م، ص2004  
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الناس جميعاً "من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية على ) 26(حيث تنص المادة 
، وفي هذا الصدد يجب "سواسية أمام القانون، ويتمتعون دون تمييز بحق متساٍو في التمتع بحمايته

  .1"قيقية من التمييزأن يحظر القانون أي تمييز، وأن يكفل لجميع األشخاص على السواء حماية ح
  *م1989اتفاقية حقوق الطفل المعوق لسنة : ثانياً

أن يتمتع الطفل المعوق عقلياً وجسدياً بحياة كاملة  : من هذه االتفاقية على) 23(حيث نصت المادة 
. وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس، وتيسر مشاركته الفاعلة بالمجتمع

  :ذه المادةومن بنود ه
  .يحق للطفل المعوق التمتع برعاية خاصة .1
 .2تقدم كل االحتياجات الخاصة للطفل المعوق مجاناً .2

 : أنهمن هذه االتفاقية على) 26(كما تنص المادة 

  .* بما في ذلك التأمين االجتماعي*لكل طفل الحق في االنتفاع من الضمان االجتماعي .1
راعاة موارد وظروف الطفل واألشخاص ينبغي منح اإلعانات عند االقتضاء، مع م .2

  3.المسئولين عن إعانة الطفل
 

  :من هذه االتفاقية أيضاً على الحق في التعليم وذلك من خالل) 28(و تنص المادة 
  .جعل التعليم االبتدائي إلزامياً ومتاحاً ومجانياً للجميع .1
  .تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي سواء العام أو المهني .2
  4.التعليم العالي متاحاً للجميع على أساس القدراتجعل  .3

                                                 
  ، المادة موسوعة حقوق اإلنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:  يوسف، أمير فرح 1
  .790، ص5، ج"26 " 

تراقب تنفيذ االتفاقية لجنة حقوق الطفل التابعة . والثقافية صاديةاالقت، السياسيةهي ميثاق دولي يحدد حقوق األطفال المدنية، *  
  http://ar.wikipedia.org/wiki.  المكونة من أعضاء من مختلف دول العالمالمتحدة لألمم

  ، "23"موسوعة حقوق اإلنسان، حقوق الطفل، الوثائق والصكوك الدولية بشأن حقوق الطفل، المادة :  يوسف، أمير فرح2
  .788-787، ص1  ج

 به الجماعة يسود فيه االلتحام االجتماعي، والتعاون، والعمل الجمعي الموجه نحو إنجاز أهدافها، حالة أو ظرف تتميز*  
 ، دار العلم قاموس علم االجتماعغيث، محمد عاطف ، : أنظر. . ويستخدم المصطلح أحياناً لإلشارة إلى االلتحام االجتماعي

  .466،ص1979للطباعة والنشر، بيروت، 
يفرضه المشرع لصالح فئات من المواطنين أو لجميعهم ضد المخاطر التي يتعرضون لها هم أو أسرهم، هو تأمين إجباري *  

أنظر مدكور، . ومن المخاطر اصابات العمل والمرض والبطالة والشيخوخة واعتزال الخدمة بسبب السن ووفاة رب األسرة
  .107،ص1981للكتاب، القاهرة،  ، مطابع الهيئة المصرية العامة معجم العلوم االجتماعيةابراهيم، 

  .790، ص"26"، المادة1، جموسوعة حقوق الطفل، اإلعالن العالمي لحقوق الطفل: يوسف، أمير فرح 3
  .791، ص"28"المادة: المرجع السابق 4
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أن تتخذ الدول األطراف كل التدابير : "على الحق في التأهيل وذلك من خالل) 39(وتنص المادة 
المناسبة للتشجيع والتأهيل البدني والنفسي، وإعادة االندماج االجتماعي للطفل، ويجري هذا التأهيل 

 وكل ما ذكرت من مواد في .1"صحة الطفل واحترامه لذاته وكرامتهوإعادة االندماج في بيئة تعزز 
هذه االتفاقية التي تكفل حصول األطفال المعوقين وغيرهم على أفضل أشكال الرعاية تذكرني 

الحكيم والمفكر والسباق إلى رعاية حقوق األطفال المعوقين  بالخليفة عمر بن الخطاب 
رض عطاء من بيت المال ألمهات المواليد الجدد، واألصحاء على حد سواء، فهو أول من ف

وهو من أوقد النار بنفسه وحمل الطعام والثياب من بيت . إلعانتهن على رعاية أولئك المواليد
واهللا إنك ألحق "المال، حتى رسم البسمة على شفاههم، حتى قالت أمهم وهي لم تعرف عمر 

 ".بالخالفة من عمر

  
  *1971قوق المتخلفين عقلياً لسنة اإلعالن الخاص بح: ثالثاً

  :ونص هذا اإلعالن على

  .للمتخلف عقلياً إلى أقصى حد ممكن نفس ما لسائر البشر من حقوق .1
  .للمتخلف عقلياً الحق في الحصول على الرعاية والعالج الطبيين المناسبين .2
 2.للمتخلف عقلياً حق التمتع باألمن االقتصادي وبمستوى معيشة الئق .3

 
خالل هذا اإلعالن االهتمام الكبير باإلنسان مهما كانت حالته العقلية، ومراعاة لظروفه ونالحظ من 

الصحية بحيث تتناسب مسؤوليته القضائية واالجتماعية طردياً مع أهليته وقدرته العقلية هبوطاً 
وصعوداً، وهذا يذكرني بسماحة إسالمنا العظيم إذ أن ديننا الحنيف قد رفع القلم والمسؤولية 

رفع القلم عن ثالث عن النائم حتى : "قال . والتكاليف عن المجنون بسبب عدم تمييزه ألفعاله
  .3"يستيقظ وعن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق

  
  

                                                 
  .794، ص"39"، المادة 5، جموسوعة حقوق اإلنسان، اإلعالن العالمي لحقوق التعليم: يوسف، أمير فرح 1

ديسمبر /  كانون أول 20المؤرخ في ) 26 -د (2856ر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة اعتمد ونش*  
انظر مراد ، . حيث أكد على ضرورة حماية حقوق ذوي العاهات البدنية والعقلية وتامين الرفاهية لهم وإعادة تأهيلهم . 1971

  .1116عبد الفتاح، موسوعة حقوق اإلنسان ، ص
  .1116م، ص1971، مطبعة اإلسكندرية، اإلسكندرية، موسوعة حقوق اإلنسان: د، عبد الفتاحمرا 2
  .265، ص5596، كتاب الطالق، باب من ال يقع طالقه من األزواج، حديث رقم السنن الكبرى: النسائي 3
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  *م1975اإلعالن الخاص بحقوق المعوقين لسنة : رابعاً

المعوقين، وتقديماً وتكمن أهمية هذا اإلعالن في كونه قد يصبح أساساً مشتركاً لحماية حقوق 
  :العتماده بعد تطويره كاتفاقية دولية ملزمة، ومن أهم الحقوق التي نص عليها هذا اإلعالن

للمعوق حق أصيل في أن تحترم كرامته اإلنسانية، وله أياً كان منشأ وطبيعة وخطورة  .1
الذين أوجه التعويق والقصور التي يعاني منها نفس الحقوق األساسية التي تكون لمواطنيه 

  .هم في سنه
  .للمعوق نفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها سواه من البشر .2
للمعوق الحق في التدابير التي تستهدف تمكينه من بلوغ أكبر قدر ممكن من االستقالل  .3

 .الذاتي

للمعوق الحق في العالج الطبي والنفسي والوظيفي، بما في ذلك حقه في الحصول على  .4
اعية وأجهزة التقويم، وفي التأهيل الطبي واالجتماعي، وفي التعيين األعضاء الصن

والتدريب المهني، والمساعدة والمشورة، وخدمات التوظيف التي تمكنه من إنماء قدرته 
  1 .ومهاراته إلى أقصى الحدود وتعجل بعملية دمجه في المجتمع

 
 اإلعالن الخاص بحقوق المعوقين: خامساً

 الصادر 82/31عدة قرارات خاصة بالمعوقين وحماية حقوقهم ففي قرارها قدمت األمم المتحدة 
م بأنه على كافة الدول األطراف أن تأخذ بالحسبان، الحقوق والمبادئ 13/12/1976بتاريخ 

المضمنة في اإلعالن الخاص بحقوق المعوقين عند تأسيسها لسياساتها وخططها وبرامجها، وعلى 
ولة المعنية، أن تُضمن برامجها أحكاماً تضمن التطبيق الفاعل لهذه كافة المنظمات والوكاالت الد

الحقوق والمبادئ، وفي التعديل لهذا اإلعالن، أعلنت األمم المتحدة في الفترة الواقعة ما بين 
م عدة قرارات خاصة بالمعوقين، والغرض منها أن تكفل للمعوق إمكانية ما يمارسه 1992- م1983

  2.اتغيرهم من حقوق وواجب
  
  

                                                 
ديسمبر /  كانون أول 9ي المؤرخ ف) 30 -د (3447اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة *  

يعنى بشأن المعاقين ويضع نصب عينيه ضرورة الوقاية من التعويق الجسماني والعقلي وضرورة مساعدة المعوقين . 1975
  .1118انظر مراد ، عبد الفتاح، موسوعة حقوق اإلنسان ، ص. على إنماء قدراتهم 

  .1116، صموسوعة حقوق اإلنسان: مراد، عبد الفتاح 1
  .1117 ، صموسوعة حقوق اإلنسان:  عبد الفتاحمراد، 2
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  *منظمة العمل الدولية: سادساً

 كانون األول 9 المؤرخ في 3447اعتُمد ونُشر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
  .1"م، حيث قطعت الدول على نفسها عهداً برفع مستويات المعيشة وتهيئة الظروف1975

  
 الدول برعاية األشخاص ذوي ومما سبق يتبين مدى اهتمام العالم كمؤسسات مجتمع مدني وكذلك

اإلعاقة لذلك أسست العديد من المنظمات التي عنيت بهذا األمر والتاريخ الدولي يحتفظ بالكثير من 
المواثيق واالتفاقيات واإلعالنات العامة لحقوق اإلنسان التي تنظم شؤون المعاقين والتي تؤكد على 

ك قوانين خاصة بالكثير من الدول التي تنظم ضرورة العناية بهم، كذلك توجد قوانين عالمية وكذل
رعاية المعوقين، وأما بالنسبة للقانون الفلسطيني فسوف أتحدث عنه في الصفحات القادمة إن شاء 

  .اهللا

                                                 
انشئت هذه المنظمة بمقتضى معاهدة فرساي بعد الحرب العالمية األولى، وذلك تحقيقاً لهدف خضوع العمال في العالم أجمع *  

وكاالت لمبادئ عمالية موحدة لتحسين أحوال الطبقة العاملة وتحقيق أكفأ استخدام للقوى العاملة ، حيث أصبحت إحدى ال
 ، 1997، دار الفكر العربي، القاهرة، ) ط. د(أنظر عمر، حسين، دليل المنظمات الدولية، . المتخصصة التابعة لألمم المتحدة

  .93ص
  .1118، صموسوعة حقوق اإلنسان: مراد، عبد الفتاح 1
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قانون رعاية المعوقين الفلسطينيين وتقسيماته للمعوقين حسب نوع : المبحث األول

  .اإلعاقة
  

  :اإلعاقة في فلسطين: المطلب األول

  

د الحديث عن اإلعاقات في فلسطين، يجب أن نضيف إلى األسباب السابقة الذكر لإلعاقات سبباً عن
آخر يتمثل في القمع التعسفي اإلسرائيلي؛ والذي زاد من مخاطر التعرض لإلصابة باإلعاقة في 

من اإلصابات بين أفراد %) 13(فلسطين، حيث أفادت بعض الدراسات في جامعة بيرزيت أن 
ويشير تقرير الصحة عام . الفلسطيني خالل انتفاضة األقصى أدت إلى إعاقات دائمةالمجتمع 

حالة إعاقة في الضفة وحدها منذ اندالع انتفاضة األقصى ولغاية عام ) 1.183(أن هناك ) م2003(
، كما وتدل اإلحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني على أن نسبة )م2004(

معوق، وقد ارتفعت نسبة %) 1.7(بنسبة بلغت ) م2004(ي فلسطين بلغت في عام المعاقين ف
اإلعاقات بعد انتفاضة األقصى جراء اإلصابات برصاص االحتالل اإلسرائيلي، إذ بلغ عدد 

حتى ) 46353(المواطنين الفلسطينيين الذين أصيبوا خالل االنتفاضة بعاهات دائمة وشبه دائمة إلى 
وتشير الدراسات في هذا الموضوع أن اإلعاقة .  وفقاً إلحصائيات الهيئة العامة)م1/3/2006(تاريخ 

الحركية شكلت النسبة األعلى بين اإلعاقات، حيث إن حوالي ثلث المعوقين هم معوقون حركياً، 
من مجموع %) 18.7(، ويأتي بعدها اإلعاقة البصرية، حيث شكلت ما نسبته %)29.8(بنسبة بلغت 
 1.اإلعاقات

  
 نسبة المعوقين في فلسطين تعد عالية نسبيا عن باقي دول العالم، حيث بلغت نسبة انتشار اإلعاقة إن

، وهي النسبة ذاتها في كل من الضفة %)7(حوالي ) م2011(في األراضي الفلسطينية في عام 
من مجمل السكان، %) 2.7(فقد بلغت هذه النسبة في األراضي الفلسطينية . الغربية وقطاع غزة

كما . من مجمل السكان في قطاع غزة%) 2.4(من مجمل السكان في الضفة الغربية، و%) 2.9(و
في األراضي %) 2.5(، أما بين اإلناث فبلغت النسبة %)2.9(بلغت نسبة اإلعاقة بين الذكور 

  : ويعود ذلك إلى عدة أسباب، أهمها2.الفلسطينية
  

                                                 
  - 26، ص2004، )47(ر خاصة ، سلسلة تقاريحقوق المعوقين في المجتمع الفلسطيني الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن، 1
  27.  
 .19، ص2011، وزارة الشؤون االجتماعية، "مسح اإلعاقة الفلسطيني" فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2
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والناظر في حالة : سات االحتالل وجنودهاإلصابات المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن ممار .1
الشعب الفلسطيني يجد أن هذه اإلصابات تزداد يومياً مع استمرار االحتالل في ممارسته القمعية 
والتعسفية، حتى بات الكثير من منازل الفلسطينيين فيها مصاب بإحدى اإلعاقات الدائمة أو شبه 

  .الدائمة بسبب جرائم االحتالل
ففي كثير من الحاالت ينتج عن ضعف الرعاية الصحية حاالت من : حيةضعف الرعاية الص .2

ويعود ذلك إلى أن الكثير من القرى النائية والمخيمات ال تكاد تجد . اإلعاقة بمختلف أنواعها
فيها عيادة الرعاية الصحية األولية، وإن وجدت فإنها تقتصر على األدوية والكوادر الكافية 

 .ول الضعف في الرعاية الصحيةإلدارتها، وهذا كاٍف لحص

 .ضعف الوعي الصحي لدى األهالي، وضعف إجراءات الكشف المبكر .3

 الالزمة من قبل عدد كبير من المقبلين على الزواج وأثناء فترة *عدم إتمام الفحوصات الطبية .4
وهذا السبب أصبحنا قادرين على تجاوزه من خالل القانون الذي سنه مجلس القضاء . الحمل

، وذلك بربط عقد الزواج بوجود ورقة من إحدى الجهات الطبية الرسمية يقوم الشرعي
 .*بمقتضاها الزوجان بفحص الثالسيميا

حيث يرى بعض الباحثين أن زواج : ارتفاع نسبة زواج األقارب في المجتمع الفلسطيني  .5
 األخرين ال األقارب سبب واضح لوجود العديد من اإلعاقات بين المواليد لما بأن بعض الباحثين

يسلمون بهذا واعتبروا أن مجرد زواج القريب من قريبته ليس سبباً كافياً لحدوث اإلعاقة 
ويستدلون على وهة نظرهم هذه ، إضافة إلى استنتاجاتهم النظرية والعلمية بقوله تعالى مخاطباً 

 َأزواجك اللَّاِتي آتَيتَ ُأجورهن وما يا َأيها النَِّبي ِإنَّا َأحلَلْنَا لَك" رسوله صلى اهللا عليه وسلم 

ملَكَتْ يِمينُك ِمما َأفَاء اللَّه علَيك وبنَاِت عمك وبنَاِت عماِتك وبنَاِت خَاِلك وبنَاِت خَاالِتك اللَّاِتي 

ِبي ِإن َأراد النَِّبي َأن يستَنِْكحها خَاِلصةً لَك ِمن هاجرن معك وامرَأةً مْؤِمنَةً ِإن وهبتْ نَفْسها ِللنَّ

 كلَيع كُونال يِلكَي مانُهملَكَتْ َأيا ممو اِجِهموِفي َأز ِهملَينَا عضا فَرنَا مِلمع قَد ْؤِمِنينوِن الْمد

  1 )حرج وكَان اللَّه غَفُوراً رِحيماً

 االستدالل من هذه األية ان اهللا أحل بنبيه ثم للمؤمنين الزواج من القريبات كبنات العم ووجه .6
  .والعمة وبنات الخال والخالة وهو أعلم 

                                                 
عبارة عن فحوصات مخبرية أو سريرية تجرى لكل من الذكر واألنثى العازمين على الزواج، ويتم إجراؤها قبل عقد القران  *

موانع صحية تحول دون الزواج وحتى لمعرفة إمكانية اإلنجاب من عدمه بحيث يكون كال الخاطبين عالماً بما هو الكتشاف أي 
، 1ط" دراسة شرعية قانونية تطبيقية" عضيبات، صفوان محمد ، الفحص الطبي قبل الزواج: أنظر. مقبل عليه ومقتنعاً به تماماً

 .59 صم،2009دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 
  ) .33/50(  سورة األحزاب رقم 1
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نتيجة لالكتظاظ السكاني، أو اإلهمال في قواعد األمن : حوادث السير المختلفة، وإصابات العمل .7
 .والسالمة سواء على الطرق أو في أماكن العمل

 1.ئة الملوثة بسبب ممارسات االحتالل اإلسرائيليالبي

  

  :مفهوم  وأنواع اإلعاقة وفقاً للقانون الفلسطيني: المطلب الثاني

  

الشخص الذي يعاني من عجز "م المعوق بأنه 2000لسنة ) 4(عرف قانون العمل الفلسطيني رقم 
 أو سبب خلقي، أو عامل في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية، نتيجة مرض، أو حادث،

وراثي، أدى لعجزه عن العمل أو االستمرار أو الترقي فيه، أو أضعف قدرته عن القيام بإحدى 
الوظائف األساسية في الحياة، ويحتاج إلى الرعاية والتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في 

د في قانون حقوق ويالحظ على هذا التعريف أنه اختلف عن تعريف المعوق الوار. 2"المجتمع
المعوقين الفلسطينيين، إذ أنه نظر إلى المعوق من زاوية العجز وليس من زاوية القدرات المتاحة 

  .3التي يمكن توظيفها ألداء األعمال المختلفة
  

هو الشخص المصاب بعجز كلي أو : "فقد عرف الشخص المعاق بأنهأما قانون المعاق الفلسطيني، 
 وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو جزئي خلقي أو غير خلقي،

العقلية، إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير 
  .4"المعاقين

  
م، قدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تعريفاً 1997وفي التعداد العام للسكان الفلسطيني لعام 

كل فرد لديه قصور في نوع أو مقدار النشاط الذي يؤديه، بسبب : "إجرائياً للمعوق يفيد بأنه
" صعوبات مستورة تعزى إلى حالة جسمية أو عقلية، أو مشكلة صحية طال أمدها ستة أشهر فأكثر

وبهذا فإن أصحاب اإلعاقات المؤقتة والمرضى الذين يحتاج شفاؤهم إلى فترة زمنية تتجاوز ستة 

                                                 
  - 28، ص2004، )47(، سلسلة تقارير خاصة حقوق المعوقين في المجتمع الفلسطيني:  الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن1
  30. 

 .212-211، ص1، الفصل األول، تعاريف وأحكام عامة،  مادة 2000-96القوانين : المجلس التشريعي الفلسطيني 2
  ، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، سلسلة حقوق المعوق في المجتمع الفلسطيني:  بهاء الدين وآخرونالسعدي، 3

  .20م، ص2006  تقارير خاصة، 
  .23، ص"1"، المادة م1999قانون المعاق الفلسطيني الصادر سنة  4
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شهر يندرجون هنا ضمن تعريف المعوقين، رغم  أن القانون حدد اإلعاقة بحالة مستقرة تدوم ألمد أ
   1.زمني طويل

  
وفي الالئحة التنفيذية لقانون المعاقين الفلسطيني، صنَّفت المادة األولى منه اإلعاقات على النحو 

  :اآلتي
عصاب أو في العضالت أو العظم هي اإلعاقة الناتجة عن خلل وظيفي في األ: اإلعاقة الحركية .1

  .أو المفاصل، تحد أو تفقد الحركة للجسم
هي اإلعاقة الناتجة عن إصابة أو تلف في األعضاء الحسية، وينتج عنها إعاقة : اإلعاقة الحسية .2

 .بصرية أو سمعية أو نطقية

 والعد هي اإلعاقة الناتجة عن خلل في الوظائف العليا للدماغ، كالتركيز: اإلعاقة الذهنية .3
والذاكرة، وينتج عنها إعاقة تعليمية أو صعوبة في التعلم، أو خلل في التصرفات والسلوك 

 .للشخص

هي اإلعاقة الناتجة عن أمراض نفسية أو وراثية أو أجنبية، أو كل ما يعيق : اإلعاقة العقلية .4
 .العقل عن القيام بوظائفه المعروفة

 .ين لدى الشخص الواحدهي عبارة عن وجود إعاقت: اإلعاقة المزدوجة .5

 2.وهي عبارة عن وجود مجموعة من اإلعاقات المختلفة لدى شخص واحد: اإلعاقة المركبة .6
 

ويلحظ أن الالئحة التنفيذية لقانون حقوق المعوقين الفلسطيني قد اعتمدت على التصنيف الدولي 
انطالقاً من ذلك م كأساس لتصنيف هذه اإلعاقات، و1997الصادر عن منظمة الصحة العالمية عام 

التصنيف تعتمد نسبة العجز الواردة في اللوائح المعمول بها في وزارة الصحة الفلسطينية أساساً 
للتصنيف، وتقوم وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة الصحة والجهات الخاصة بتحديد نسبة العجز 

 .فيما لم يرد ذكره في هذه الالئحة

  
ريف اإلعاقة في القانون الفلسطيني يميل إلى تبني التعريف الوارد في أما حديثاً فإن االتجاه العام لتع

اتفاقية دول أمريكا الالتينية؛ إلنهاء كل مظاهر التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، والذي ينص 
العجز الجسدي أو العقلي أو في الحواس، سواء كان دائماً أو مؤقتاً، والذي : "على أن اإلعاقة تعني

حد من القدرة على ممارسة أحد أو عدد من النشاطات الرئيسة للحياة اليومية، والتي يؤدي إلى ال
                                                 

  .23، ص"1"، المادة م1999قانون المعاق الفلسطيني الصادر سنة  1
-2593، ص4م، ج2006، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 4، جمجموعة التشريع الفلسطيني: مي، تغريد عبد اهللا الدغ2

2594.  
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، وعلى هذا فقد شمل هذا القانون 1"يمكن أن تكون سبباً في تدهور البيئة االجتماعية واالقتصادية
  :الحاالت التالية

  ).عدم اكتمال النمو(التخلف العقلي البسيط والشديد  .1
  ). والجزئية، وعمى األلوان، وضعف البصرالكلية(اإلعاقة البصرية  .2
 ).خفيفة- متوسطة- حادة(اإلعاقة السمعية وإعاقات التخاطب الكلية والجزئية  .3

 ).كتعطل وظائف أعضاء الحركة بالجسم الكلية والجزئية(اإلعاقات الحركية  .4

 .االضطرابات االنفعالية والوجدانية .5

 .المشكالت الصحية الخاصة والصرع .6

  2.صعوبات التعلم .7
 

 :قانون حقوق المعوق الفلسطيني: المطلب الثالث

  

يعتبر قانون حقوق المعوق الفلسطيني اإلطار القانوني الشامل الذي يلزم مختلف الجهات الفلسطينية 
باحترام حقوق المعوقين، ويحث الدولة الفلسطينية بمؤسساتها المختلفة على القيام باإلجراءات 

ستثني قانون حقوق المعوقين، المؤسسات األهلية والخاصة الالزمة لضمان هذه الحقوق، وال ي
  منذ عام *واألفراد من مسؤولياتهم تجاه تلك الحقوق، فقد قام االتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين

م بمناقشات مع جهات عدة، لبحث آفاق سن قانون يضمن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في 1993
م تمت المصادقة من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 1999فلسطين، وفي السابع من آب عام 

، ونشر في مجلة الوقائع )4(الشهيد الراحل ياسر عرفات أبو عمار على قانون حقوق المعوقين رقم 
  3.م10/10/1999الرسمية بتاريخ 

  
عي لحقوق وبهذا يكون رسمياً قد دخل هذا القانون حيز التنفيذ، مشكالً بذلك اإلطار القانوني المرج

المعوقين الفلسطينيين، بعد أن مرت قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة في حالة تيه وضاعت فيها 
  :المسئوليات وقد جاء هذا القانون في أربعة فصول

                                                 
  م، الخاص بالالئحة التنفيذية لقانون رقم 2004لسنة ) 40(انظر مجموعة التشريعات الفلسطينية، قرار مجلس الوزراء رقم  1

  .نيم لحقوق المعوق الفلسطي1999لعام ) 4  (
  اجتماعات الدورة السابعة للجنة الخاصة لالتفاقية الدولية لحقوق     "التقرير الصادر عن جامعة الدول العربية حول : انظر 2

  .5م، ص2006 فبراير لعام 3  األشخاص المعوقين، نيويورك، 
  .113سيتم التعريف به في الفصل الرابع من الرسالة ص *
  ، تقرير حول حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في التشريعات السارية في فلسطين، سميةمجلة الوقائع الر: عمرو، زياد 3

  .23، ص113، العدد )25تقرير رقم   (
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يشتمل على تعريف المعاق، وأحكام عامة تبلور عالقة السلطة الوطنية : الفصل األول −
على إن للمعوق حق التمتع شأن غيره من الفلسطينية ووزاراتها بالمعوقين، مع التأكيد 

المواطنين، مع التأكيد على عدم جواز أن تكون اإلعاقة سبباً يحول دون تمكن المعوق من 
  .الحصول على تلك الحقوق التي يكفلها القانون األساسي والقوانين األخرى

الصحية، ويشتمل على الحقوق الخاصة للمعوق في المجاالت االجتماعية، و: الفصل الثاني −
 .والتعليمية، وفي مجال التأهيل، والتشغيل، والترويح، والرياضة، ومجال التوعية المجتمعية

الفصل الثالث يؤكد على مواءمة األماكن العامة للمعوقين، وبذلك يهدف إلى إيجاد بيئة تتناسب  −
واحتياجات المعوقين في المدارس، والكليات، والجامعات، والمواصالت كي يضمن حرية 

 .الحركة، ومرافق االتصاالت، واستخدام األماكن العامة

 1.الفصل الرابع يشتمل على أحكام عامة −
 

م جاء ليعنى بفئة كبيرة تكاد تكون مهمشة في 1999إن قانون حقوق المعاق الفلسطيني الصادر عام 
القانون فلسطين، وهذه الفئة يزداد عدد أفرادها بشكل مستمر في ظل الظروف الحالية، فجاء هذا 

ليحمي هذه الفئة ويرعاها، ويكفل لها الحياة الكريمة، كباقي أفراد الشعب، ويرقى بها إلى أعلى 
المستويات، وقد تعهد واضعوه برعاية وتأهيل من تنطبق عليهم بنود هذا القانون، حيث عرفت 

ية والطبية مجموعة الخدمات واألنشطة والمعينات االجتماعية والنفس: التأهيل بأنه) 1(المادة 
  2.والتربوية والتعليمية والمهنية التي تُمكّن المعاقين من ممارسة حياتهم باستقاللية وكرامة

  
وحيث إن التأهيل يعد من أهم األركان والركائز األساسية في إعداد الشخص، بغض النظر سواء 

. متخصصة بالتأهيلأكان معوقاً أم غير معوق، فالتأهيل يكون من قبل األسرة ومن قبل المؤسسات ال
وأعطى القانون الفلسطيني األشخاص ذوي اإلعاقة بطاقات تمكنهم من الحصول على كافة الحقوق، 
حيث تتضمن هذه البطاقة مجموعة الخدمات التي يحصل عليها الشخص المعوق، والذي يحمل هذه 

افة االمتيازات التي البطاقة تكون بمثابة وثيقة تميز المعوقين عن غيرهم، وتسهل عليهم اإللمام بك
، ويعد هذا القانون من أفضل القوانين  ويلحظ على هذا التعريف أنه جاء شامالً.يمكن أن تُعطى لهم

المهمة في الدولة؛ الهتمامه بشريحة كبيرة حرمت من بعض الحواس التي أنعم اهللا بها على اإلنسان 
 من عزلتها، ويمنحها الحقوق التي وكرمه بها، حيث جاء هذا القانون لينهض بهذه الفئة ويخرجها

تمكنها من التغلب على الواقع المرير الذي يعيشه الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه وأفراده، حيث 
نصت بنود هذا القانون على إنشاء المدارس والمعاهد والمؤسسات الخاصة للعناية بهذه الفئة، 

                                                 
  .248-245، ص2000، 2، ط2000-96القوانين المجلس التشريعي الفلسطيني،  1
  .2585، ص2007، 4، جمجموعة التشريع الفلسطينية: الدغمي، تغريد 2
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ومساعدتها على إبراز مواهبها بكافة لتمكنها من ممارسة حياتها بالشكل الطبيعي والمشرف، 
فقد نص ). فئة ذوي اإلعاقة(أشكالها وأنواعها، والتخلص من كافة المعيقات التي تواجهها هذه الفئه 

، حيث ألزم الدولة بوجوب بناء المدارس الخاصة بالمعوقين 1القانون على حق المعوق بالتعليم
  :لتسهيل عملية التعليم لهم ومنها

  
البكم، التي تُعنى بتعليم األشخاص الذين ال يتمكنون من النطق أو السمع مدارس الصم و .1

أوكليهما، فهذه المدارس تقوم بتعليمهم عن طريق اإلشارات الخاصة بهم والتي تمكنهم من 
  .التعليم وممارسة حياتهم بالشكل الطبيعي

لذين يعانون وهذه المدارس تقوم بحد ذاتها بتعليم وتدريس األشخاص ا: مدارس المكفوفين .2
؛ لكي يتمكن "بريل"من إعاقة بصرية، حيث تقوم هذه المدارس بتعليم المكفوفين على نظام 

. األساسي والثانوي والجامعي: هؤالء األشخاص من التعليم بكافة المستويات المختلفة للتعليم
اسي ، الذي بحد ذاته يعد السبب األس"بريل"فهذه المدارس هدفها األساسي هو تعليم نظام 

 .لتعليم الشخص الكفيف

أما المقعدون أو األشخاص الذين يعانون من إعاقة حركية في أرجلهم أو أيديهم، فعملية  .3
تعليمهم أسهل بكثير من غيرهم من المعوقين، فهؤالء يمكن دمجهم بالمدارس الحكومية 
ل العادية إلى جانب أقرانهم األصحاء، لكن ينبغي أن تخصص لهم تسهيالت حركية، كعم

جعل األماكن العامة وأماكن : "المواءمات الخاصة بهم، وقد عرف القانون المواءمة بأنها
حيث فرض المشرع على المؤسسات الحكومية عمل . 2"العمل مناسبة الستخدام المعوقين

 .مواءمة خاصة للمعاقين تمكنهم من التنقل والحركة بسهولة دون الحاجة ألحد

د ألزم القانون الدولة بإنشاء مؤسسات خاصة لرعاية األشخاص وبالنسبة للمعوقين عقلياً، فق .4
المعوقين عقلياً، والعمل على تعليمهم ووضعهم في مراكز خاصة بهم؛ لتحميهم ولترعاهم 
وتعمل على إصالحهم إذا أمكن لهم ذلك، وهذه المراكز تكون مغلقة، وأطلق عليها القانون 

اكز التي يكون فيها تأهيل للمعاقين بإعاقات المر: المشاغل المحمية، والتي عرفها بأنها
  3.عقلية شديدة، وتشغيلها وإيوائهم فيها

 
ووفقاً للقسم الثاني من هذا القانون الذي جاء لتوعية أفراد المجتمع بأهمية فئة ذوي اإلعاقة، ودورها 

 كيفية التعامل وأيضا جاء لتوعية أفراد المجتمع على. الفعال في بناء المجتمع والعمل على ترقيته

                                                 
  .247، ص"1"، الفصل الثاني، الحقوق الخاصة، المادة 2000-96القوانين الفلسطيني،  المجلس التشريعي 1
  .247، ص"1"المرجع السابق، المادة  2

  .245، ص"1"، المادة 2000-96القوانين المجلس التشريعي الفلسطيني، 
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مع األشخاص ذوي اإلعاقة، ونشر الوعي لدى أسرهم، وتبيين كيفية التعامل معهم، وإعدادهم بشكل 
 . سليم من خالل المؤسسات المختصة التي نص عليها القانون

  
فهناك العديد من البرامج التي تتبعها مؤسسات التأهيل في توعية األسر التي يوجد فيها معاقون، 

وأيضاً من خالل . نشورات الكتابية، والمحاضرات، والكتب، والصحف، والمجالتالم: ومنها
اإلعالم المسموع والمرئي، وأيضاً من خالل الزيارات الميدانية التي تقوم بها هذه المؤسسات 

  .لمنازلهم وأماكن تواجدهم
  

عوقين في ضمان  رديفاً لقانون حقوق الم1"م2000لسنة ) 4(قانون العمل الفلسطيني رقم "كما جاء 
حق المعوقين في فرص عمل متكافئة في القطاعات غير الحكومية، كما نص على حقهم في العمل، 

إعفاء األشخاص المعوقين والمؤسسات التي تُعنى بهم من : وعمل الترتيبات المناسبة لعملهم، منها
سات الراعية الضرائب والرسوم والجمارك، فمن أهم ما ورد في هذا القانون هو إعفاء المؤس

وبالنسبة للمؤسسات تُعفى . للمعاقين وحتى األشخاص المعوقين أنفسهم من هذه الرسوم والجمارك
هذه المؤسسات من رسوم الترخيص، وأيضاً تُعفى من الجمارك المترتبة على استيراد األجهزة 

لخاصة بهذه والمعدات الخاصة بالمعاقين التي تستوردها من الخارج، كما وتُعفى وسائل النقل ا
المؤسسات من الضرائب السنوية، فكل هذه االمتيازات منحها القانون للمؤسسات الراعية لألشخاص 
ذوي اإلعاقة؛ لتسهيل أعمالها، ولتقديم خدماتها على أكمل وجه دون تعقيد، والهدف منها أيضاً هو 

ستفادة من االمتيازات تشجيع المؤسسات والجمعيات الخاصة على رعاية المعوقين واالهتمام بهم لال
فقصد المشرع هنا هو العمل على تنوع وتكثير تلك . التي تمنح للمؤسسات الراعية للمعوقين

  2.المؤسسات والعمل على إنعاشها من كافة النواحي
  

أما بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة فهم أيضا معفَون من الضرائب والرسوم والجمارك، فهم معفَون 
لبناء، والضرائب السنوية والدورية التي تحصلها الدولة، وأيضاً هم معفون من من رسوم رخصة ا

أما بالنسبة للجمارك فإن األشخاص ذوي اإلعاقة معفون تماماً من . الضرائب المترتبة على الدخل
هذه الجمارك على المعدات الخاصة بهم، وأيضاً وسائل النقل الخاصة التي يستوردونها من الخارج، 

ك اعتراض من األشخاص المكفوفين لعدم حصولهم على اإلعفاء الجمركي، رغم أن لكن هنا
القانون قد شمل جميع المعاقين، فلماذا حرموا من هذا الحق؟ فردت الحكومة بعدم قدرة الشخص 

                                                 
  .233، ص"4"، المادة  بشأن العمل للمعاقين2000 لسنة 4قانون رقم : المجلس التشريعي الفلسطيني 1
  .23، صتقرير حول حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في التشريعات السارية في فلسطين: عمرو، زياد 2
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فهذا تبرير غير منطقي؛ ألنه لو لم يستطع الشخص الكفيف قيادة . الكفيف على قيادة السيارة
 . من يقودها عنه كأبيه أو أخيه أو حتى زوجته إن كان متزوجاًالسيارة، فإن هناك

  
وأيضاً يعفى الشخص المعوق من الرسوم والضرائب المترتبة على مزاولة التجارة إن كان 
يمارسها، ويعفى من الضريبة المترتبة على المحل الذي يمارس به التجارة، وتقوم وزارة 

 ذوي اإلعاقة، وتوفر وسائل نقل خاصة بهم، وتسهل  المواصالت بتسهيل عملية التنقل لألشخاص
من ذات ) 16(حصولهم على تخفيضات عامة لهم أو لمرافقيهم، وهو ما نصت عليه المادة 

 1.القانون

  
  :مالحظات على قانون حقوق المعوق الفلسطيني

 حصر صالحيات اإلشراف والمتابعة العامة بوزارة  الشؤون االجتماعية، رغم أنه معروف أن .1
قضايا المعوقين متنوعة جداً، وتتوزع احتياجاتهم على العديد من الوزارات، وتدخل في 
اختصاصات ومجاالت ومناطق نفوذ العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير 
الحكومية، لذا كان واجباً على المشرعين إضافة نص قانوني بضرورة تشكيل المجلس الوطني 

لمرجعية التقريرية التي تتولى إقرار ما يتعلق بشؤون المعوقين، وذلك لشؤون المعوقين، ليكون ا
  .لضمان فعالية وتكاملية سياسة المنافسة والمزاحمة على الصالحيات ومصادر التمويل

حيث ) 10(في التعريفات وفي المادة ) 1(فيما يتعلق ببطاقة المعوق التي ورد ذكرها في المادة  .2
 وكأن األمر مفهوم وواضح ويتكئ على خبرة مديدة، وكان ،2ورد نص إصدار بطاقة المعوق

 .من المفترض أن يجري توضيح وتفصيل ذلك أكثر

أغفل القانون وضع نص قانوني يتعلق بنسب العاملين من المعاقين في المؤسسات الخدمية  .3
ها على األقل من إجمالي العاملين في% 50للمعاقين مثالً، فال يعقل أن ال تشغل هذه المؤسسات 

ألنهم األقدر على تفهم حاجات زمالئهم الذين يشتركون معهم في نفس مصابهم . من المعاقين
وطريقة تفكيرهم، وهم األكثر تلمساً للمعاناة، كما أن المشرع لم يشر إلى وجود شرط لترخيص 

على األقل من أعضاء الجمعية العامة ومجلس % 50أية جمعية تقدم خدمات للمعاقين أن يكون 
 .ارة من المعوقيناإلد

                                                 
  ، "16"، الفصل الثالث، موائمة األماكن العامة للمعوقين، المادة 2000-1996القوانين : المجلس التشريعي الفلسطيني 1

  .248  ص
  والفصل الثالث، ". 1"، الفصل األول، تعاريف وأحكام عامة، المادة 2000-1996القوانين : المجلس التشريعي الفلسطيني 2

  .246، المجال االجتماعي، إصدار بطاقة المعوق، ص"10"  الحقوق الخاصة، المادة 
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عدم تحديد إطار زمني للجهات صاحبة االختصاص والتي تتحمل المسؤولية فيما يخص مواءمة  .4
ففي ذلك تهرب من المسؤولية القانونية وفقدان القيمة الفعلية للمساءلة . األماكن العامة للمعاقين

 .والمالحقة القضائية لمن يقصر وينتهك حقوق المعوقين

 أحكام جزائية مما قد يفسره البعض على أنه ترك الباب مفتوحاً لعدم خلو القانون من أي .5
 1.االلتزام بالقانون وإفراغه من محتواه

 

                                                 
  .28، صتقرير حول حقوق المعاقين الفلسطيني: قطامش، ربحي 1



 89

مجاالت رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة التي تناولها القانون : المبحث الثاني

  الفلسطيني لحقوق المعاقين
  

طرق في مواده وتشريعاته إلى ال شك أن القانون الفلسطيني لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة قد ت
العديد من مجاالت رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة، وفيما يلي بعض هذه المجاالت كنماذج لسبل 

  :معالجة هذا القانون الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة، وهذا ما ستتطرق إليه المطالب اآلتية

  

  :ن الفلسطيني المعاصرالرعاية النفسية لألشخاص ذوي اإلعاقة في القانو: المطلب األول
  

إن فقدان الشعور بالسالمة، إنما يرجع بدرجة كبيرة إلى عوامل نفسية، فتلعب الظروف النفسية 
للفرد المعوق دوراً بارزاً في تحويل حالة العجز إلى حالة تقبل، فاآلثار النفسية التي تتركها حالة 

 تكون من الدرجة العميقة التي تحتاج إلى العجز على حياة المعوق وعلى حياة أفراد أسرته، غالباً ما
كما أن مظاهر الضغوط النفسية التي يتعرض لها أفراد أسرة "جهد أكبر للتخفيف من حدتها، 

الشعور بالخجل، أو الدونية، أو الذنب، أو إنكار اإلعاقة، أو : المعوق، تتمثل في أوجه كثيرة، منها
األنظار، أو االنعزال عن الحياة االجتماعية وعدم الحماية الزائدة، أو رفض المعوق وإخفائه عن 

  .1"المشاركة في مظاهرها
  

فالمعوق بحاجة إلى مساعدة نفسية كبيرة لتساعده على فهم وتقدير خصائصه النفسية، ومعرفة 
إمكانياته الجسمية والعقلية، والوصول إلى أقصى درجة من التوافق الشخصي، وتطوير اتجاهات 

الذات، ومساعدته على التوافق النفسي واالجتماعي والمهني السليم، وتخفيض إيجابية سليمة نحو 
التوتر والكبت والقلق الذي يعاني منه المعوق، وضبط عواطفه وانفعاالته عبر تدريبه على تصريف 
أموره، وتعزيز ثقته بنفسه، وإدراكه إلمكانياته وكيفية استغاللها، وفي المقابل يشمل التأهيل النفسي 

: دة األسرة على فهم وتقدير وتقبل حاالت اإلعاقة، وتشمل خدمات ووسائل التأهيل النفسيمساع
توفير خدمات اإلرشاد النفسي للمعوق، واإلرشاد األسري، والتعليم المنزلي، وخدمات تعديل 

  2.السلوك، وخدمات التوجيه واإلرشاد المهني، وخدمات العالج المهني
  

                                                 
  .5، ص1998لنشر والتوزيع، ، دار المسلم لتأهيل المعوقين وإرشادهم:  الشناوي، محمد محروس1
  .20، صحقوق المعوق في المجتمع الفلسطيني:  السعدي، بهاء الدين وآخرون2
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نفسية في القانون الفلسطيني، فقد كفل القانون الفلسطيني عدة حقوق وبما أن الحديث عن الرعاية ال
الحق في الرعاية النفسية، من خالل تحقيق العالج النفسي : لألشخاص ذوي اإلعاقة، منها

والرفاهية، والحياة الكريمة المتكاملة، والحق في تشكيل الجمعيات والنقابات الخاصة بهم لدراسة 
حيث ألزم هذا القانون الدولة برعاية هذه الفئة غير القليلة من . تهم النفسيةأحوالهم والنظر باحتياجا

للمعوقين الحق في :  منه4المادة (المجتمع الفلسطيني، وجعل هذا األمر إلزامياً على عاتق الدولة 
، وهي الجهة الوحيدة الملزمة بكفالة هذه الحقوق وصيانتها 1)تكوين منظمات وجمعيات خاصة بهم

  .ياع واالستبداد، عن طريق المؤسسات الحكومية وغير الحكوميةمن الض
  

وفي الحقيقة فإن حق المعوق في الترفيه النفسي يقود إلى تحقيق النمو الشامل للمعاق، ويلعب دوراً 
أساسياً في تكوين شخصيته وإبراز مواهبه الكامنة، من خالل إتاحة الفرصة له بممارسة األنشطة 

، وقد سبق الحديث في الفصل الثاني عن كيفية رعاية اإلسالم للمعاقين نفسياً، 2الثقافية والترفيهية
وبالمقارنة فإنك ال تجد هوة كبيرة بين مواد القانون والنصوص الشرعية حول هذه النقطة وهللا الحمد 

  .سبحانه وتعالى
  

  :لمعاصرالرعاية الوقائية لألشخاص ذوي اإلعاقة في القانون الفلسطيني ا: المطلب الثاني

  

إن الوقاية الفاعلة من اإلعاقة تتطلب جهوداً مخلصة واسعة النطاق، يشارك في بذلها كل من الفرد 
واألسرة والمجتمع، فاإلعاقة تفرض اتخاذ تدابير عديدة قبل الزواج، وقبل الحمل، وقبل الوالدة 

مومة، ونشر المعلومات وأثناء الوالدة وبعدها، وعليه فال بد من إعداد أفراد المجتمع لألبوة واأل
حول عوامل الخطر الرئيسة، وسبل تجنبها، وتشجيع األنماط والعادات الشخصية واالجتماعية 
والغذائية والصحية، وإجراء المزيد من الدراسات العلمية حول أسباب اإلعاقة، والتأكيد على أهمية 

ستخدام األساليب التربوية معرفة مظاهر النمو اإلنساني الطبيعي في مراحل الطفولة، وأهمية ا
  3.والنفسية المناسبة في تنشئة األطفال، وذلك يتطلب اعتماد خطة عمل وطنية طويلة المدى

إن عملية التطعيم الوقائي ومكافحة األوبئة، والسعي للحد من الحوادث، وغيرها الكثير المتعلق 
ألخطار التي تؤدي إلى حدوث بالمبادئ العامة واألساسية، تدخل في نطاق الوقاية من األمراض وا

ات التي تطرأ أثناء الوالدة، أو مباشرة بعد الوالدة، يمكن مكافحتها  فاإلعاق. اإلعاقة أو العاهة الدائمة
بالكشف المبكر لها، وبوضع معايير صارمة تفرض على كل مشفى أو عيادة لديها فرع للتوليد أن 

                                                 
 .246، ص4، الفصل األول، تعاريف وأحكام عامة، المادة 2000-1996القوانين : المجلس التشريعي الفلسطيني 1
  .90، صحقوق المعوق في المجتمع الفلسطيني: السعدي، بهاء الدين وآخرون 2
  .29، ص2006، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 1، طمقدمة في اإلعاقات الجسمية والصحية: الخطيب، جمال 3
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  . معينةمن معدات وتجهيزات، إلى استخدام تقنيات: تؤمنها
  

كما أن برامج الجامعات والمعاهد المتخصصة بتخريج األخصائيين الصحيين ينبغي عليها تأمين 
  .المواد التي تعالج كيفية التعاطي مع حاالت اإلعاقة، وخاصة مع األهل المعنيين

  
ة وكذلك اإلعالم الموجه إلى جميع شرائح المجتمع، وخاصة إلى النساء الحوامل، فيما يتعلق بأهمي

  1.المتابعة الطبية أثناء الحمل، والشروط األساسية أثناء الوالدة
  

منه أن على الحكومة والمؤسسات الصحية تقديم ) 10(ولقد أوجب القانون الفلسطيني في المادة 
 وعلى هذا يمكن تلخيص 2اإلجراءات الوقائية للتقليل من نسبة اإلعاقة في المجتمع والحد منها،

  : من اإلعاقة على النحو التالياستراتيجيات الوقاية
  
الوقاية من الحوادث والمحافظة على سالمة األطفال، سواء في المنازل أو في المراكز التي  .1

، وذلك يتضمن حمايتهم، وعدم تعريضهم إلساءة )الحضانات ورياض األطفال(تعني بهم 
ألدوية والمنظفات المعاملة، وكذلك عمل كل ما من شأنه منع حدوث اإلصابات بينهم، كإبعاد ا

والمواد السامة عن متناول أيدي األطفال، واإلشراف عليهم، واختيار أدوات اللعب غير 
  .الخطرة، و إيالء االهتمام الخاص بأدوات الطبخ واألجهزة المستخدمة في المنزل

 بذل جهود مكثفة ومنظمة إلعداد الشباب والبنات لألبوة واألمومة، فالوقاية من حدوث اإلعاقات .2
ومن . تتطلب التوعية حول التدابير االحترازية قبل مرحلة الزواج، وإثناء الحمل وبعد الوالدة

ذلك ما قامت به المحاكم الشرعية في فلسطين من إلزام الخاطبين بفحص إمكانية حمل أحدهما 
لمرض الثالسيميا، حرصاً على عدم إنجاب أطفال مصابين بمرض الثالسيميا، بسبب كون هذا 

  3. وراثياً، وإصابة كال الوالدين به حتماً ستؤدي إلى إصابة أطفالهما بهالمرض

                                                 
  .16، ص2000، دراسة أولية مقارنة لبعض القوانين العربية المتعلقة بحقوق األشخاص المعوقين: مخيمر، غسان 1
  ، المجال الصحي، تقديم "10" الثاني، الحقوق الخاصة، المادة ، الفصل2000-1996القوانين : المجلس التشريعي الفلسطيني 2

  .247  الخدمات الوقائية والعالجية، ص
  ، )4(، دورية تصدر عن جمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا، عدد أمل، الفحص الطبي قبل الزواج: مصلح، رشا، وآخرون 3

  .24، ص2003  
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 من حيث أهدافه و أساليبه والجهات التي تقوم *توفير المعلومات الكافية حول اإلرشاد الوراثي .3
 .به في المجتمع المحلي، فاإلرشاد الجيني ضرورة لتحديد إمكانية وجود أخطار من عدمه

وري لألجنة ولألطفال، فالمتابعة الصحية قد تحول دون حدوث حاالت إجراء الفحص الطبي الد .4
 .إعاقة محتملة

هناك حاجة ماسة إلجراء المزيد من البحوث العلمية حول أسباب اإلعاقة وأفضل السبل  .5
 .للتصدي لها

توعية المجتمع بمخاطر تناول العقاقير الطبية دون وصفة طبية، فمن المعروف أن استخدام  .6
 .ن استشارة الطبيب وخاصة في حاالت الحمى مثالً قد ينجم عنه مضاعفات خطيرةالعقاقير دو

التأكيد على دور األساليب التربوية والنفسية المناسبة في الوقاية من اإلعاقات السلوكية  .7
 1.واالنفعالية وفي الحد من المشكالت المصاحبة لهذه اإلعاقات

 
  : اإلعاقة في القانون الفلسطيني المعاصرالرعاية الصحية لألشخاص ذوي : المطلب الثالث

  

فكرة وجوب تلبية احتياجات المعوق الصحية في لب الدفاع عن حقوق المعاقين بشكل عام، إذ تقع 
يتوجب على الدولة أن تمنح المعوقين أولوية خاصة للشعور بالتوازن الصحي والنفسي لمواجهة 

اً من االندماج في المجتمع، ومواصلة مسيرة وضعهم الخاص، والتعامل معهم بشكل يمكِّنهم الحق
وعليه فإن الخدمات الصحية تعد مهمة جداً للمعوقين رغم أهمية . حياتهم كغيرهم من األفراد

الخدمات األخرى والتي تعد في مجملها خدمات متكاملة، فالمعوق أحوج ما يكون إلى االهتمام 
د كغيره من المواطنين بصورة يمكن من بحالته الصحية التي تعوقه عن ممارسة نشاطه المعتا

خاللها بلوغ أقصى ما يمكن بلوغه من المستوى الصحي، الذي يمكنه من تحصيل بقية حقوقه 
األخرى، فتمتع المعوق بأعلى مستوى من الخدمات الصحية يعد من أهم  الحقوق وأكثرها إلحاحاً 

قة والوقاية منها، يعتبر بداية للمعوق، إذ إن تلقي الخدمات الصحية من أجل الكشف عن اإلعا
  2.التأهيل، لذا فإن العديد من التشريعات الفلسطينية شرعت هذا الحق

كما ينبغي أن يتم إعداد الكوادر الطبية والمهنية المتخصصة والمساندة ذات التأهيل والتدريب الجيد، 
راد ذوي اإلعاقة في حال والتي تتمتع بكفاءة مهنية عالية،إحدى الركائز األساسية للتعامل مع األف

                                                 
ج أو الزوجين قبل اإلنجاب وعند بداية الحمل مع إجراء الفحوصات هي عبارة عن دراسة ألسرتي الخاطبين قبل الزوا *

عضيبات، صفوان محمد ، الفحص الطبي قبل : أنظر. الوراثية الالزمة ثم إعطاء النصيحة الالزمة حسب نتيجة هذه الدراسة
  .59م، ص2009، " الزواج

  .30-29، صمقدمة في اإلعاقات الجسمية والصحية: الخطيب، جمال 1
  .44، صحقوق المعوق في المجتمع الفلسطيني: ي، بهاء الدين وآخرونالسعد 2
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تعرضهم للمخاطر واستخدامهم لألجهزة والوسائل، كذلك لما يلعبونه من ادوار وجهد وعمل من 
اجل التدريب وتقديم الدعم والمساعدة لهذه الفئات وكيفية التعامل مع األجهزة واألطراف والوسائل 

  1.االمعينات الخاصة باألفراد في حال حاجاتهم لها وطريقة استخدامه
  

وعلى ذلك فقد ضمنت االتفاقية الدولية لرعاية المعاقين صحياً والتي كانت فلسطين إحدى الدول 
من قانون ) 25(الموقعة عليها في أحد بنودها أن للمعوق الحق في العالج المناسب، ففي المادة 

 ذوو تعترف الدول األطراف بأن األشخاص"رعاية المعوقين الدولية، حيث جاء في نص المادة 
اإلعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس اإلعاقة، وتتخذ الدول 
األطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول األشخاص ذوي اإلعاقة على خدمات صحية تراعي 
الفروق بين الجنسين، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي، وتعمل الدول األطراف بوجه 

  :اص على ما يليخ
  
توفير برامج الرعاية الصحية المجانية أو المعقولة التكلفة لألشخاص ذوي اإلعاقة، تعادل في  .1

نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها لألصحاء، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية 
  .واإلنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان

الكشف المبكر، والتدخل : ين، بحيث تشمل هذه الخدماتتوفير الخدمات الصحية لكافة المعاق .2
 .عند االقتضاء، والخدمات التي تهدف إلى التقليل من اإلعاقات ومنع حدوث المزيد منها

 .توفير الخدمات الصحية المذكورة في البند السابق في أقرب مكان ممكن من مجتمعهم المحلي .3

 الصحية إلى األشخاص ذوي اإلعاقات بنفس الطلب من مزاولي الخدمات الطبية تقديم الرعاية .4
جودة الرعاية التي يقدمونها إلى اآلخرين، بما في ذلك تقديم الرعاية على أساس الموافقة الحرة 

زيادة الوعي بحقوق اإلنسان المكفولة لألشخاص : المستنيرة، من خالل القيام بجملة أمور، منها
 .الصحية في القطاعيين العام والخاصذو اإلعاقة، وكرامتهم، واستقاللهم بالرعاية 

حظر التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة في توفير التأمين الصحي والتأمين على الحياة،  .5
 .حيثما يسمح القانون الوطني بذلك، على أن يوفر بطريقة منصفة ومعقولة

بسبب منع الحرمان على أساس التمييز من الرعاية أو الخدمات الصحية أو الغذاء والسوائل  .6
 2.اإلعاقة

                                                 
  ، دار الشروق، الوسائل المساعدة واألجهزة التعويضية لألشخاص المعاقين: الغرير، أحمد نايل، والنوايسة، أديب عبد اهللا 1

  .43م، ص2009  رام اهللا، فلسطين، 
  م بشأن 1999لسنة ) 4(، قانون رقم تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةا: االتحاد الفلسطيني العام لألشخاص ذوي اإلعاقة، 2

  .28، ص"25"  حقوق المعوقين، المادة 
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  :وبهذا فإن الرعاية الصحية تشتمل على ما يلي

  
الحق في تمكين المعوق من الحصول على الوسائل العالجية التي تسهم في تخفيف نسبة وآثار  .1

  .اإلعاقة
 .الحق في حصول المعوق على وسائل عالجية استثنائية مدعومة .2

 .وجود مستشفيات أو أقسام خاصة بذوي اإلعاقات المختلفة .3

 .توفر العالج والدواء للمعوقين بشكل مجاني .4

 .توفر التسهيالت والرعاية الطبية المنزلية لمن يحتاجها منهم .5

 .إمكانية التزود بالوسائل المساعدة من نظارات، وسماعات، وعكازات وغيرها .6
 

فقد أوجب القانون العالج المجاني لألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة، وأصدر تأمينات خاصة بهم 
تمكنهم من العالج المجاني لهم وألسرهم التي يعيلون، هذا الحق من أهم الحقوق التي يتمتع بها 
الشخص المعاق، ويكفل هذا الحق العالج في المستشفيات والعيادات الحكومية، وفي حال عدم توفر 

ج له، العالج بالمستشفيات الحكومية، يأخذ الشخص المعوق كتاباً من المستشفى بعدم توفر العال
  1.وبعدها تقوم الحكومة بتغطية العالج بالمستشفيات الخاصة حتى لو كانت خارج الدولة

  
ولذلك أوجب القانون توفير وسائل التطبيب الشاملة من توفير األجهزة والمعدات الطبية للشخص 

  .المعوق؛ وذلك لتمكنه من العالج بصورة سهلة وسلسة
  

  ألشخاص ذوي اإلعاقة  في القانون الفلسطيني المعاصرالرعاية االجتماعية ل: المطلب الرابع

  

في غالب الدول العربية تكون الوزارة المعنية بالشؤون االجتماعية هي التي تتولى متابعة ورعاية 
في المجال ف .2) من القانون10المادة (وتأهيل المعوقين في المجاالت والحقوق المحددة في 

  :ت منهااالجتماعي، عليها القيام بعدة مهما
  
  .تحدد طبيعة اإلعاقة وبيان درجتها ومدى تأثيرها على أسرة المعوق وتقديم المساعدة المناسبة .1

                                                 
  ، المجال الصحي تقديم "10"، الفصل الثاني، الحقوق الخاصة، المادة 2000-1996القوانين : المجلس التشريعي الفلسطيني 1

  .249-247  الخدمات الوقائية والعالجية، ص
  ، مجال التأهيل والتشغيل، 10، الفصل الثاني، الحقوق الخاصة، المادة 2000-1996القوانين : لس التشريعي الفلسطينيالمج 2

  .247  ص
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تقديم الخدمات الخاصة بالمعوقين في مجاالت الرعاية واإلغاثة والتدريب والتثقيف، وإعطائه  .2
 .األولوية في برامج التنمية األسرية

 . لشديدي اإلعاقة والذين ليس لهم من يعولهمتوفير خدمات الرعاية االجتماعية اإليوائية .3

 .الفلسطيني *)بطاقة المعوق(إصدار  .4

 1.دعم برامج المشاغل المحمية .5
 

خططها وتقاريرها السنوية المتعلقة بخدمات "كما تتولى الوزارة الطلب من المؤسسات الحكومية 
مع القطاع غير الحكومي ، وكذلك تعمل على التنسيق ) من القانون الفلسطيني7المادة " (المعوقين

 .2"بمنح وإصدار التراخيص الفنية الالزمة لمزاولة الخدمات والبرامج واألنشطة"في جميع ما يتعلق 

  
ونص القانون على حق المعوق بالترفيه وممارسة األلعاب الرياضية بكافة أنواعها وأشكالها، وألزم 

هذه المالعب، وأوجب على المؤسسات ومنشئي المالعب بأن تراعى تسهيل الحركة داخل 
المؤسسات المعنية عمل برامج رياضية وثقافية خاصة بالمعوقين، لتمكنهم من االستفادة منها والعمل 
بها بشكل سهل ال يتعارض مع إعاقاتهم، وأيضاً سمح لهم بدخول المراكز الثقافية بكافة أنواعها 

لهم الحق بالمشاركة في المسابقات وأشكالها وأعفاهم من الرسوم بنسبة خمسين بالمائة، وأعطى 
والبرامج الدولية والوطنية، وأعطاهم الحق في إبراز مواهبهم في كافة المجاالت الثقافية واألدبية 

  3.وغيرها من المجاالت الفنية األخرى
  

ولقد أثمرت هذه التشريعات الفلسطينية وهذا التشجيع الرسمي والشعبي لألشخاص ذوي اإلعاقة 
رات تضاهي وتنافس مثيالتها لدى األصحاء، فمنهم المنشد المجيد، والخطيب المفوه، إبداعات ومها

والشاعر، والكاتب، ومنهم من يحترف ويتعلم ويبدع في مجاالت أخرى كالطب والقانون والهندسة، 
فهم يساعدون . ومنهم األديب ذو الحس المرهف، وغيرها من باقي المجاالت المهمة في المجتمع

.  المجتمع بدافع أن اإلعاقة ال تلغي الطاقة، واإلعاقة ال تكون عائقاً أمام اإلبداع والمواهبعلى بناء
فمن حق الشخص المعوق أن يمارس حياته كأي إنسان سليم، وال يستسلم للواقع المرير الذي يعيش 

                                                 
تقدم من وزارة الشؤون االجتماعية رزمة من الخدمات الصحية والدمج االجتماعي والمهني والتعليمي وإعادة : بطاقة المعوق *

ع اإلعاقة ودرجتها، وذلك من خالل بطاقة المعوق التي تصدرها الشؤون االجتماعية، ويتم من التأهيل، وخدمات الدعم وفق نو
خاللها تقديم خدمات للمعوقين بالتنسيق مع الوزارات والجهات الرسمية واألهلية ومع الهيئات األجنبية والدولية ذات العالقة في 

  .هذا المجال
  . 2587، صالفلسطينيموسوعة التشريع : الدغمي، تغريد عبد اهللا 1
 .18، ص2000، دراسة أولية مقارنة لبعض القوانين العربية المتعلقة بحقوق األشخاص المعوقين: مخيمر، غسان 2
  .2589، ص4، جموسوعة التشريع الفلسطيني: الدغمي، تغريد عبد اهللا 3
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هم فيه، بالعكس عليه أن يخرج من عزلته ويثبت للمجتمع أنه موجود وقادر، ويشاركهم في حيات
ويخرج معهم إلى المتنزهات وأماكن الرفاهية بكل ثقة، وأيضاً يذهب إلى المدرسة والجامعة إلثبات 

  1.قدراته أمام الطالب وأمام الهيئة التدريسية
  

 الرعاية السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة  في القانون الفلسطيني المعاصر: المطلب الخامس

  

ابي الحقوقي، والنضال الحزبي، وعلى هذا فقد تم إقرار يشتمل العمل السياسي على النضال النق
م، ونص القانون 1999لعام " 4"مشروع القانون الذي تُقُدم به إلى المجلس التشريعي قانون رقم 

على حق كل شخص أتم سن الثامنة عشرة بالمشاركة في الحياة السياسية، وصنع القرار، وتحديد 
من بين هؤالء األشخاص، حيث إن من حقهم المشاركة في الحياة من يمثله في البرلمان، والمعاقون 

ال تنطبق على جميع ) الترشيح(السياسية واالنتخاب، حتى من حقهم أن يترشحوا لكن هذه األخيرة 
األشخاص المعوقين، فهناك شروط يجب األخذ بها بالشخص الذي يرغب بالترشح، كالتعليم، وأن ال 

  2.ل دون قدرته على القيام بهذه األعمال وغيرهاتكون درجة اإلعاقة شديدة تحو

                                                 
  ، مجال الترويح عن "10"صة، المادة ، الفصل الثاني، الحقوق الخا2000-1996القوانين : المجلس التشريعي الفلسطيني 1

  .249  النفس، ص
  .14-13، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، صم1999لسنة ) 4(قانون حقوق المعاقين رقم : مطر، عوني 2
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  .واقع األشخاص ذوي اإلعاقة  في فلسطين: المبحث الثالث
 

إن قانون المعوق الفلسطيني يعد من القوانين العربية التي اهتمت بالمعوقين، حيث إن هذا القانون قد 
اً أال وقد تحدث عنه، اشتمل على معظم الحقوق الواجبة لألشخاص ذوي اإلعاقة، ولم يترك شيئ

وأواله اهتماماً وحماية خاصة، تضمن الحياة الكريمة والمشرفة لألشخاص ذوي اإلعاقة، كما لم 
يغفل في تشريعاته اإلشارة إلى ضرورة االهتمام بها وحمايتها وتعزيز مكانتها وترسيخ وجودها في 

 تقضي بأن كل حكم يتعارض مع المجتمع والمؤسسات الخاصة بهم، وضمنت بنود هذا القانون مادة
   .1) من قانون ذوي اإلعاقة18المادة (هذا القانون فهو باطل 

 
من هذا القانون حماية خاصة للمعوقين من العنف االجتماعي الذي قد ) 3(كما تضمنت المادة 

على الدولة وضع األنظمة والضوابط التي تضمن : (يتعرضون له، ورتب عقوبة على ذلك بقوله
 .2 )الحماية من جميع أشكال العنف واالستغالل والتمييزللمعاق 

 
ويظهر جلياً اهتمام المشرع الفلسطيني باألشخاص ذوي اإلعاقة، في ظل الظروف الصعبة التي 
يعيشها الشعب الفلسطيني بكافة أفراده، حيث تضمن القانون في مادته التاسعة نصاً وضع المسؤولية 

عاية األشخاص المعاقين، وهي الضامن األول والوحيد لحقوقهم، بشكل كامل على عاتق الدولة في ر
 3).تتكفل الدولة بحماية حقوق المعاق وتسهيل حصوله عليها: (حيث جاء في القانون

  
، لكن الواقع يقول عكس ذلك، فأغلب قواعد هذا )قانون المعوقين(هذا ما ورد في القانون الفلسطيني 

ل األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم، رغم أنها القانون هي غير مطبقة، وحتى ال يعلم بها من ِقب
خاصة بهم، والمؤسسات الراعية لهم، وإن هذا القانون هو عبارة عن وثيقة كتبت ووقعت ونشرت 

تكن، حتى إنه في الجريدة الرسمية ووقعت من كبار رموز الدولة، لكنها ُأهملت وأصبحت كأن لم 
 إال من خالل األصوات الرنانة التي ترددها حناجر المسؤولين لم يعد يعترف بها في بعض األحيان

وهناك العديد من األسباب التي أدت إلى إهمال تلك الوثيقة . الرسميين واألهليين في مناسبات بعينها
  : القانونية وعدم تطبيقها على أرض الواقع منها

 

                                                 
  .248، ص18، الفصل الرابع، أحكام ختامية، المادة2000-1996القوانين :  المجلس التشريعي الفلسطيني1
، مجال حقوق المعاق، "3"، الفصل الثاني، الحقوق الخاصة، المادة 2000-1996القوانين : لفلسطيني المجلس التشريعي ا2

  .152ص
  .246المرجع السابق، ص 3
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تي أضعفت الدولة ومؤسساتها،  تسبب االحتالل بكثير من األعمال الوحشية والهمجية ال:االحتالل .1
حيث عمدت إلى تدمير بعض األماكن والمراكز المهمة في الدولة، وأيضاً اعتمدت سياسة القمع 

كما أدى الحصار المالي الخانق في كثير من األحيان إلى عجز . والضغط إلنهاكها وتدميرها
الشعب، سواء كانوا أصحاء أو مؤسسات الدولة عن القيام بواجباتها وأداء التزاماتها اتجاه أفراد 

 .معاقين

حيث إن الحكومة غضت الطرف وصمت : عدم توفر إرادة سياسية للدولة بتطبيق هذا القانون .2
أذنيها في كثير من األحيان عن تطبيق قانون المعوقين، وخصوصاً فيما يتعلق بالتشغيل ألن 

س لديهم ثقة كافية بقدرات الكثير من مدراء المؤسسات وكذلك الوزراء وكبار المسؤولين لي
وكثير من هؤالء . األشخاص ذوي اإلعاقة نحو القيام بواجباتهم تجاه الوظائف المراد إشغالها

 .المسؤولين غير مقتنعين بإمكانيات المعاقين وكفاءتهم لشغل المناصب المطلوب توظيفهم فيها

حيث إن هناك : انونعدم الضغط الكافي من الجهات المختصة على الحكومة بتطبيق هذا الق .3
العديد من المؤسسات الخاصة والراعية للمعوقين، كاالتحاد العام لذوي اإلعاقة، وأيضاً وزارة 
الشؤون االجتماعية ال تضغط على الحكومة بشكل مستمر لتطبيق هذا القانون، وهذا بحد ذاته 

. اإلعاقةهو السبب األساس والرئيس الذي  يدفع الحكومة إلهمال مطالب األشخاص ذوي 
ويضاف إلى ذلك عدم مطالبة األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم بتطبيق هذا القانون والوقوف 
بجانب مؤسساتهم بعدم اهتمامهم به، من خالل القيام بفعاليات نضالية ومظاهرات واعتصامات 

ها فالحقيقة التي ال مراء في. للضغط على الحكومة وإجبارها على القيام بواجبها تجاه المعوقين
وينبغي أن نصارح أنفسنا بها أن المعاقين في فلسطين وفي عموم الدول العربية لو أنهم وقفوا 
صفاً واحداً للمطالبة بحقوقهم، لكان هناك حديث آخر وهو إجبار الحكومة على تطبيق القانون 
، الخاص بهم، وحتى العمل على تجديده والعمل على إدخال أحكام وبنود جديدة إلى نص القانون

 .لكن ليس هناك أي نوع من االهتمام من جانب األشخاص والمؤسسات الخاصة بهم
 

كما أن أحد أبرز المشاكل التي يعاني منها األشخاص المعوقون في فلسطين هي تعامل المؤسسات 
م، والئحته التنفيذية لعام 1999الرسمية مع هذه الشريحة عند تطبيق قانون حماية المعوق لعام 

إن احتياجات المعوقين وحقوقهم هي قضايا اجتماعية وليست حقوق إنسان فحسب، م، على 2004
لذا كان لزاماً على المؤسسات الرسمية والمنظمات األهلية التي تعنى بحقوق المعوقين وخصوصاً 
منظمات حقوق اإلنسان أن تعمل بشكل دءوب على تطبيق القانون، وعدم التمييز، وأن تعاملهم على 

  1. متساوون بالحقوق والكرامة اإلنسانيةأنهم مواطنون
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  :واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في قطاع الصحة: المطلب األول

  

إن التنظيم القانوني لحق المعوقين في بلوغ أقصى ما يمكن من الرعاية الصحية يختلف كثيراً عما 
ولية المترتبة هو معمول به على أرض الواقع، فعلى الرغم من تحديد قانون حقوق المعوقين المسؤ

على السلطة الوطنية الفلسطينية في تعاطيها لحق مع حقوق المعوقين، والتي اشتملت فيما اشتملت 
عليه التأمين الصحي الحكومي المجاني للمعوق وأسرته، إال أن الواقع العملي يكشف أن وزارة 

ت الخاصة بالمعوقين، الصحة الفلسطينية ال تزال تفتقر إلى وجود دائرة متخصصة لالهتمام بالحاال
والتعامل معهم وفقاً لبرنامج خاص برعاية احتياجاتهم المختلفة، كما إنه ومن الناحية األخرى ال 
تقوم الوزارة بتقديم خدمات خاصة للمعوقين بصفتهم تلك، وال يتم توفير التأمين الصحي والعالج 

دمات الرعاية الصحية المقدمة من المجاني لهم من قبل  الوزارة، تطبيقاً لنص القانون، كما إن خ
قبل وزارة الصحة ال تفي بالحاجات األساسية للمعوقين، فال يتلقى المعوقون أية تسهيالت أو معاملة 

  .خاصة ومميزة من المؤسسات الحكومية الصحية
  

مات ووفقاً ألحكام قانون المعوقين الفلسطينيين، فقد أوجب القانون على السلطة الفلسطينية تقديم الخد
الصحة الخاصة بالمعوق في المجال الصحي، وتوفير بعض األدوات واألجهزة الطبية الالزمة 

وعليه يقع على عاتق وزارة الصحة الفلسطينية واجب القيام بالعديد من المهام من بينها . لمساعدته
ال تفي توفير األدوات الطبية والمساندة، إال أن الوزارة ال تقدم سوى األجهزة البسيطة التي 

بالغرض المطلوب، بينما يتكلف المعوق وأحياناً المؤسسات الخاصة وربما أهل الخير أحياناً بتوفير 
  1.هذه األدوات

  
إجماالً تواجه الدولة الفلسطينية معوقات وتحديات كبيرة في تطبيق أحكام القانون الخاصة بتأمين 

أعلى مستوى صحي ممكن، ومنها المتطلبات الصحية للمعوقين، بشكل يمكنهم من الوصول إلى 
الصعوبات المالية، ومن جهة أخرى ال تتوافر في مناطق نفوذ الدولة الفلسطينية مستشفيات خاصة 
باإلعاقة العقلية، باستثناء مستشفى وحيد في مخيم الدهيشة التابع لمدينة بيت لحم، كما ال تتوفر فيها 

الحركية والبصرية، وتفتقر وزارة الصحة إلى إمكانيات توفير خدمات صحية كاملة لذوي اإلعاقات 
وجود برامج الفحص المبكر عن اإلعاقات الخلقية وسياسة الوقاية منها، أما فيما يتعلق بوزارة 
الشؤون االجتماعية فعلى الرغم من وجود دائرة األشخاص ذوي اإلعاقة فيها، إال أن هناك مشاكل 
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ت الحركية والعقلية، إضافة إلى نقص الكوادر المهنية تتعلق بتأهيل المكفوفين والصم وذوي اإلعاقا
  .1المدربة لدى وزارة الشؤون االجتماعية والصحة لتقديم الخدمات للمعوقين

    

وفي هذا السياق، فإنني  أود اإلشارة إلى بعض العيوب واإلشكاالت في تطبيق المواد القانونية 
ستناداً إلى معطيات جهاز اإلحصاء المركزي المتعلقة بالرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة، ا

الفلسطيني، والذي وثق هذه االنتهاكات الخطيرة، حيث إن بعض الجوانب الصحية التي كفلها 
من األفراد ذوي اإلعاقة البصرية بحاجة إلى عدسات % 18.2القانون الفلسطيني غير ملباة، إذ إن 

بحاجة إلى قوقعة % 14.4 طبية، ومن ذوي اإلعاقة السمعية بحاجة إلى سماعات% 46.5و
من ذوي اإلعاقة الحركية بحاجة إلى % 37.1بحاجة إلى منبهات مرئية، و% 12.5صناعية، و

بحاجة إلى % 23.5بحاجة إلى أدوات صناعية للحمامات، و% 24خدمات العالج الطبيعي، و
% 32.5ن ، وإ)عكازات، جهاز للمشي(بحاجة إلى أدوات مساعدة للمشي % 12كرسي متحرك، و

بحاجة % 38.2من ذوي اإلعاقة بحاجة إلى أدوية، وبالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة النفسية فإن 
  2.بحاجة إلى دعم ومساندة من مراكز متخصصة% 34.7إلى خدمات مقدمة من طبيب نفسي، و

  

  :واقع األشخاص ذوي اإلعاقة المتعلق باألوضاع الترفيهية: المطلب الثاني

  

اقع ذوي اإلعاقة في فلسطين وبالرغم مما أعطاه القانون لهم من حق في من المالحظ على و
الترفيه، إال إن مشاركة الشباب المعاق محدودة من حيث العدد والنوع، وقد قامت المؤسسات 
واالتحاد العام للمعاقين وبعض الجمعيات بعدد ال بأس به من المخيمات الصيفية، وقام االتحاد العام 

فظات غزة في الفترات األخيرة بعمل مخيم كل عام باالشتراك مع المجتمع المدني للمعاقين في محا
" اإلرادة والتحدي األول، واإلرادة والتحدي الثاني، ومخيم ياسر عرفات األول"والمحلي، كمخيمات 

وكان يقتصر على األطفال، وكانت مشاركة الشباب من الجنسين متوسطة، ومن جميع اإلعاقات 
دا؛ ألنه كلما زاد العدد زادت المصروفات، ويعاني المعاقون من عدم توفير خدمات ليست كبيرة ج

ترفيهية معدة خصيصا لهم؛ وذلك نتيجة عدم مواءمة الشوارع واألرصفة، وعدم وجود مرافق 
خاصة بهم، وعدم توفير كافة األدوات الرياضية المخصصة للمعاقين بالشكل الكافي، وعدم وجود 

م أن المعاقين 2011 وتبين من خالل جهاز اإلحصاء الفلسطيني لعام 3.شكل كافيالكوادر الفنية ب
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 سنة فأكثر، يواجهون صعوبات حول تأدية النشاطات الترفيهية والمجتمعية خارج 18من عمر 
من األفراد ذوي اإلعاقة لديهم صعوبة في % 54.7المنزل بصورة متوسطة وكبيرة، وقد تبين أن 

من أفراد % 60.4وارع غير مناسبة، وفيما يخص قطع الشوارع وجد أن التنقل كون أرصفة الش
ذوي اإلعاقة لديهم صعوبة في قطع الشوارع بسبب عدم توفر البنية التحتية المناسبة لذلك، وحول 

من أفراد ذوي اإلعاقة لديهم صعوبة في المشي وقطع % 40.3حجم اإلشارات اإلرشادية تبين أن 
وقد تم قياس مدى الصعوبة التي يواجهها .  حجم اإلشارات اإلرشاديةالشوارع بسبب عدم مواءمة

من هؤالء األفراد % 42.9حيث أن . األفراد ذوي اإلعاقة أثناء تأديتهم أنشطة ترفيهية خارج المنزل
منهم يواجهون صعوبات بسبب % 48.4يواجهون صعوبات بسبب عدم توفر خدمات ترفيهية، و

  1.عدم مواءمة مواقف السيارات
  

  :واقع األشخاص ذوي اإلعاقة والمشاركة السياسية: المطلب الثالث

  

ناضل االتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين من أجل إقرار مشروع القانون الذي تقدم به إلى المجلس 
م، ومازال النضال مستمراً إللزام الوزارات المعنية بتطبيق 1994لعام " 4"التشريعي قانون رقم 

  . يجد تطبيقاً على أرض الواقعالقانون الذي ال
ومن المالحظات على المشاركة السياسية لذوي االحتياجات الخاصة، أنه نادر التحقيق، حيث إن 
عدداً من القياديين الشباب ذوي االحتياجات الخاصة ال يستطيعون المشاركة في العمل السياسي، كما 

ونقص العمل على تدريب . تهميش السياسيإنهم  بحاجة إلى كثير من االهتمام، حيث يعانون من ال
ويدعو . قادة مجتمعيين من ذوي اإلعاقة، ونقص في صقل مواهبهم وتوجهاتهم نحو العمل السياسي

اتحاد المعاقين لتوجيه األحزاب السياسية لالهتمام بقضايا ذوي اإلعاقة، ومواصلة دعوة قياديات 
تلفة، ودعم توجهاتهم، وتحصيل كافة حقوقهم من ذوي التحديات الشبابية للمشاركة في األنشطة المخ

خالل المتابعة والتنفيذ، وانتهاء بالتقييم، لتحقيق المساواة والمشاركة الحقيقية لذوي التحديات في 
المجتمع، بمنحهم فرصاً متساوية، ونشر الوعي المجتمعي بحقوقهم واحتياجاتهم، ووقف العمل بكافة 

 مع قانون حقوق المعوقين، واإلسراع بإلزام الوزارات المعنية القوانين واألنظمة التي تتعارض
بتطبيقه وتنفيذه بشكل دائم، وإدخال التعديالت على كافة المباني والمنشآت ومراكز الخدمات العامة 
الجديدة والقديمة، واستمرار لجنة المتابعة مع مجلس الوزراء لمتابعة ضمان حصول المعاقين على 

  2.جاالت المختلفةحقوقهم في كافة الم
                                                 

  ، 2011، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح اإلعاقات الفلسطينية جهاز اإلحصاء المركزيالسلطة الوطنية الفلسطينية،  1
  .28يستخدمون أدوات وخدمات مساندة، ص  االحتياجات غير الملباة لألفراد ذوي اإلعاقة الذين ال 

  .13، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، صم1999لسنة " 4"قانون حقوق المعاقين رقم : مطر، عوني 2



 102

  :واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في قطاع التعليم: المطلب الرابع

  

أما بالنسبة لقطاع التعليم،  فواقع التعليم مرير أيضاً، إذ تبلغ نسبة األمية في صفوف المعوقين 
وفقاً لمسوح الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وتزيد نسبة تسرب المعوقين في % 53حوالي 
س عن غيرهم، وال يوجد لدى غالبية مؤسسات التعليم في فلسطين بما في ذلك مؤسسات المدار

التعليم العالي تسهيالت هندسية تضمن للمعوقين استعمال مرافقها بحرية وسهولة واستقاللية، كما ال 
تتوافر في أغلب هذه المؤسسات األدوات التعليمية المساعدة كأجهزة الكومبيوتر الخاصة، 

ت والخرائط الالزمة، وال يوجد هناك فروق واضحة بين أوضاع المعوقين في المدارس والمجسما
الخاصة والمدارس الحكومية، وبالرغم من وجود برنامج لدى وزارة التربية والتعليم لدمج المعوقين 
في المدارس، إال أن هذا البرنامج تأخر كثيراً في إحداث التغيير الالزم الذي يضمن دخول أكبر 

 ممكن من المعوقين إلى المدارس العامة، ويضع حداً لتعليمهم في مدارس معزولة يقيمون فيها عدد
  1.بعيداً عن أسرهم وبيئتهم االجتماعية

  
ص في حقهم في م أن ذوي اإلعاقة يعانون من نق2011وبينت دائرة اإلحصاء الفلسطيني لعام 

من األفراد ذوي اإلعاقة بحاجة إلى مواصالت % 3.8التعليم، حيث بينت اإلحصاءات أن ما نسبته 
. بحاجة لموائمات المباني المدرسية% 1.9و. موائمة إلعاقاتهم حتى يتمكنوا من استكمال تعليمهم

  .اهبحاجة لموائمات في دورات المي% 1.9و. بحاجة لموائمات الغرف الصفية% 5.8و
  

  :واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في الحق بالسكن وموائمة األماكن العامة: المطلب الخامس

  

أما قطاع السكن وموائمة األماكن العامة بما يتناسب مع حال المعوقين، فنالحظ أن المعوقين 
الفلسطينيين يواجهون مشكلة كبيرة على صعيد حقهم في السكن، تتمثل في عدم تمكنهم من التحرك 
والتنقل بيسر وسهولة واستقاللية من دخول المباني واستعمالها والخروج منها، بما يتيح لهم 
المشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة مع غيرهم، وهذا ينطبق وبشكل خاص على المعوقين 

دون حركياً خاصة أولئك الذين يستخدمون الكراسي المتحركة والعكاز، وعلى المكفوفين الذين يعتم
على العصي البيضاء في تحركاتهم، كما نالحظ أن غالبية المدن والقرى الفلسطينية غير مالئمة 
لمتطلبات حرية الحركة للمعوقين، فاألرصفة تزدحم بأعمدة الكهرباء والهاتف وإشارات المرور، 

صفات الفنية منذ والحفر واألدراج، أما بالنسبة للمنازل الخاصة فإنها في الغالب ال تتوافر فيها الموا
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اإلنشاء، والسبب يعود إلى ثقافة المجتمع، التي ال تتجه نحو تشييد منازل مناسبة لكافة مراحل العمر 
ولمختلف االحتماالت، والغريب في األمر أن وزارة اإلسكان ال تأخذ بعين االعتبار حاجات 

يص حصص للمعاقين عند المعوقين الحركية عند تصميم المشاريع السكنية، وبالتالي ال يتم تخص
توزيع الشقق، مما يعكس شكالً من التمييز الذي يكرس الفقر بسبب عدم قدرة المعاق من الناحية 

  1.االقتصادية على توفير المبالغ المالية لشراء منزل خاص به
  

وبالنسبة لقطاع المواصالت ووسائل النقل العامة، فهي غير مسهلة للمعوقين حركياً على اإلطالق، 
صة الذين يستخدمون الكراسي المتحركة، وال يحبذ كثير من السائقين التعامل مع مستخدمي خا

الكراسي المتحركة، معتقدين أن تحميل المسافرين المعوقين حركياً يحملهم أعباء إضافية هم بغنى 
صوتياً عنها، وغالباً ما يكون السائقون غير ملمين بكيفية التعامل مع المكفوفين، فال يتصلون معهم 

أو لغوياً وكثيراً ما يستخدمون اإلشارة في التخاطب معهم، مما يحرجهم ويتسبب ببعض األذى 
  2.النفسي الذي يمكن تجنبه في حال وعي السائق بطرق التعامل مع المكفوف

  

  :واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في قطاع العمل والتدريب المهني: المطلب السادس

  

لين عن العمل بشكل كبير، إذ بلغ عدد غير النشيطين اقتصاديا في ترتفع نسبة المعاقين العاط
 نشيطين اقتصاديا فقط، أي ما 9455، مقابل %64.26 معاق، أي ما يعادل نسبة 27418فلسطين 

، وفقا لبيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وهذا يعود إلى عدة %35.74يعادل نسبة
  :أسباب منها

  
كرر نفس أسباب قلة الفرص التعليمية لدى فحص فرص التدريب المهني، تت: التدريب المهني .1

والتي تفتقر إلى التسهيالت المالئمة في المباني، مما يعيق وصول المعاقين حركيا إليها بحرية 
واستقاللية، كما ال تتوافر فيها التعديالت الالزمة على اآلالت المستخدمة التي يحتاج إليها 

ين، كما ال تتوفر في هذه المراكز األجهزة والخبرات الفنية الكافية لدى المعوقون من المتدرب
طواقمها البشرية، مما يحد من إمكانية انتفاع المعاقين منها، هذا باإلضافة إلى انعدام السياسات 
والبرامج المتطورة التي تسهل دمج المعاقين فيها، عوضاً عن األفكار النمطية التي ال تشجع 

  .اللتحاق بهذه المراكزالمعاق على ا

                                                 
  .45المرجع السابق، ص 1
  .47، ص25، تقرير رقم تقرير حول حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في التشريعات السارية في فلسطين: و، زيادعمر 2
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عدم وجود مقاييس واختبارات مقننة تقيس قدرات المعوقين، سواء عند التأهيل المهني كعملية  .2
تستهدف اختيار المهنة المناسبة له، أو عند التوجيه المهني كعملية تستهدف اختياره المناسب 

 .لمهنة بعينها

قد ال تتوفر في بعض األحيان لدى تتطلب عملية التأهيل إمكانيات مادية وبشرية هائلة، و .3
 .المجتمع، آخذين في االعتبار حجم الفاقد المستهلك لتأهيل المعوقين

 
إن التأهيل هو إعادة تدريب المعاق على مهارة معينة تتناسب وقدراته الباقية، ففي حالة هجر أمر 

النزعة العامة مألوف إلى أمر آخر غير مألوف، فإن هذا يؤدي إلى مقاومة المعوق تماشيا مع 
لذا، فإن بعضهم يلتحقون بمراكز تأهيل مهني خاصة تديرها مؤسسات التأهيل التي تمتاز . للفرد

أعمال القش والخيزران : بمحدودية الخيارات، والمهن البسيطة غير المطلوبة في سوق العمل، مثل
  1.للمكفوفين، وأعمال الخياطة للمعاقين حركيا

                                                 
  .14، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، صم1999لسنة " 4"قانون حقوق المعاقين رقم : مطر، عوني 1
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  . ذوي اإلعاقة في المجتمعتأهيل ودمج: المبحث الرابع
  

  :تأهيل ذوي اإلعاقة في المجتمع: المطلب األول
  

لم يعد تأهيل المعوقين وقفاً على التعامل مع الفرد المعوق لمساعدته على العودة إلى المجتمع ليعيش 
فيه بما يزود به لتنمية طاقاته، وإنما أضحى التأهيل محاوالت من جانب تخصصات كثيرة لمساعدة 

وق للتغلب على عوائقه، وفي نفس الوقت تهيئة البيئة من جميع جوانبها المادية واالجتماعية المع
  1.الستقبال الفرد المعوق بصدر أرحب وتجهيزات أكثر مالئمة

  
إن الحاجات الملحة لتأهيل أكثر عدد ممكن من المعوقين والبحث عن أنجع طرق العالج والوقاية 

 طالب أحياناً، كما جهزت 3500 إلى 300 عدد الطالب فيها من أدت إلى إنشاء مراكز ضخمة يبلغ
المؤسسات الضخمة بأحدث الوسائل العالجية، وضمت أصنافاً عديدة من األطباء واألخصائيين 
والباحثين، ما أدى كل هذا إلى اكتشاف طرق عالجية وتأهيلية هامة، إال أن النتائج السلبية التي 

  :نت في مستوى ضخامتها أيضاً منهاتولدت عن عزل هذه المؤسسات كا
  

  .عزل المعوقين عن المجتمع وهياكله الطبيعية - 
حماية المعوقين حماية مفرطة أدت إلى نزع روح المسؤولية ومواجهة مصاعب الحياة  - 

  .والقدرة على التكيف االجتماعي
  .معاملة الطالب المعوقين معاملة مرضى أو قاصرين مدى الحياة - 
والتطلع إلى األحسن، من جراء معيشتهم مع الفئات الخاصة وفي استئصال روح التنافس  - 

  . أجواء محمية بصفة خانقة
  

العملية التي "وعلى ذلك تُعرف االتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق المعوقين التأهيل على إنه 
ن إلى تهدف إلى تهيئة الظروف أمام المعوقين بشكل يمكنهم من االندماج في المجتمع، بحيث يصلو

الحالة المثلى من المنظور البدني والحسي والذهني بما يتفق مع قدراتهم من الناحيتين التشريحية 
  2.والنفسية

  

                                                 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة ، جامعة اتجاهات حديثة في تأهيل المعوقين: الشناوي، محمد محروس محمد 1

  .3م، ص 1986  العربية السعودية، الرياض
  .37، ص2004، دار النهضة العربية، القاهرة، حقوق ذوي االحتياجات الخاصة بين الواقع والقانون: الصادق، محمد سامي 2
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وبعد حديثنا عن الرعاية بأنواعها وتعريف التأهيل، يتضح لدينا أن الرعاية والتأهيل وجهان لعملة 
طة والخدمات المقدمة لذوي واحدة، وكالهما مكمل لآلخر، فالرعاية عبارة عن مجموعة األنش

اإلعاقة، والتأهيل يمثل عملية توظيف هذه األنشطة وتلك الخدمات بهدف تنمية قدرات المعاق، حتى 
يكون عضواً منتجاً في المجتمع، ويترتب على ذلك نتيجة مؤداها أن المعنيين بدراسة أحوال متحدي 

الرعاية واعتبروا كالً منهما مرادفاً اإلعاقة درجوا على االكتفاء باستخدام مصطلح التأهيل أو 
لآلخر، وإن غلب عليهم استخدام التأهيل في المجاالت التعليمية والثقافية والمهنية، في حين قصروا 

  .في استخدام الرعاية على النواحي الصحية واالجتماعية
  

  :ميزات فكرة تأهيل المعوقين

عث خدمات خاصة داخل المؤسسة ضمان االندماج المادي لكل المعوقين، وذلك عن طريق ب  . أ
  .العادية سواء كانت تربوية أو مهنية أو عالجية

ضمان االندماج الوظيفي، وذلك بالسماح للمعوقين من استعمال المرافق العالجية أو  . ب
الترفيهية أو وسائل النقل العادية، بعد إجراء التعديالت الضرورية بدالً من جلب 

  .األخصائيين أو الوسائل العالجية
إتاحة الفرصة لضمان االندماج االجتماعي الشخصي، وذلك باحترام اختيارات وآراء كل  . ت

من يعاني من عجز جزئي أو كلي في إحدى وظائفه الجسمية أو الحسية أو الذهنية، وحثه 
  .على المشاركة الفاعلة في كل أوجه النشاطات االجتماعية طبقاً لقدراته وإمكاناته

ربوية أو مهنية ذات الحجم الكبير إذا تعذر االندماج في العدول عن إنشاء مؤسسات ت . ث
المؤسسات العادية، وجعلها أكثر ما تكون مفتوحة على المحيط الخارجي تفادياً للوقوع في 
أخطاء وسلبيات المؤسسات الضخمة الالإنسانية، والتي سرعان ما تنقلب إلى ثكنات أو 

 1.سجون مقنعة

عوقين من خالل اإلعالم  المرئي والمسموع؛ لتحسين  تعديل اتجاهات  المجتمع نحو الم  . ج
الصورة عن المعاق بأنه إنسان عادي ينقصه بعض االحتياجات والقدرات، وإن له الحق 

 .بالعيش بكرامة

إشراك المعوقين وأسرهم والمجتمع والجهات الرسمية والتطوعية والخاصة في عملية   . ح
ما بين المعاق واألسرة والمجتمع التأهيل، وذلك كي تكون فلسفة التأهيل متكاملة 

 .والمؤسسات األهلية والحكومية

                                                 
  .19، صاتجاهات حديثة في تأهيل المعوقين: الشناوي، محمد محروس محمد 1
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دمج األشخاص المعاقين وخدماتهم في البرامج التنموية القائمة في المجتمع، مع اإلفادة من   . خ
المراكز التحويلية المتخصصة في المنطقة، ويتبلور بناء عليها إقامة المراكز التربوية 

 .لتفعيل الدور االجتماعي

 بإمكانات األشخاص المعوقين البدنية والعقلية لحدها األقصى، واالنتفاع من الوصول  . د
الخدمات والفرص العادية المتكافئة، وذلك من خالل برامج التأهيل وكذلك المؤسسات 

 1.التأهيلية المؤهلة للموضوع
 

  :النظرة القانونية للحق في التأهيل

ن في التأهيل، وذلك في قانون توجيه المعوقين سعت القوانين منذ زمن بعيد إلى تأكيد حق المعوقي
م، ثم تم تنظيمه على نحو أكثر تفصيالً في قوانين أخرى متعاقبة ومتنوعة، فالتأهيل 1975لسنة 

المهني للمعوقين نظم من خالل قانون العمل، والتأهيل التعليمي من خالل  قانون التعليم، وتأهيل 
معوقين من خالل قانون البناء، فضالً عن الرعاية والتأهيل األماكن العامة ومالءمتها لتنقالت ال

  2.االجتماعي المعروف بقانون التحديث االجتماعي
  

  دمج المعوقين في المجتمع : المطلب الثاني

  

إن عملية دمج المعوقين ليست مقتصرة على خدمات التوظيف، بل يشل التعليم والتنقل بين الناس 
واحي االجتماعية واالقتصادية والصحية والنفسية والتربوية، حيث إن بحرية وأمان، ويشمل أيضاً الن

القصور في تطبيق قانون حقوق المعوقين، إضافة إلى عمليات عزل المعوقين عن األنظار، وكأنهم 
  .فئة منبوذة أصابها المرض المعدي، ينافي أخالقيات العمل اإلنساني وحقوق المعوقين

  

  :اتهمأهمية دمج ذوي اإلعاقة في بيئ

يركز برنامج دمج المعوقين على دمجهم في مجتمعهم والتخفيف من الصعوبات التي  .1
يواجهونها، سواء في التكيف والتفاعل والتنقل والحركة، وينطبق على طلبة المناطق البعيدة 

  .والمحرومة من الخدمات كالمناطق الريفية والنائية
  .لشعور بالذنب واإلحباطيساعد الدمج في تخليص أسر األفراد المعوقين من ا .2

                                                 
  ، دراسة حالة في محافظة نابلس-دمج المعاقين حركياً في المجتمع المحلي بيئياً واجتماعياً: وادة، رنا محمد صبحيع 1

  م، 2007  رسالة ماجستير غير منشورة في برنامج التخطيط الحضري واإلقليمي، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
  .22-21  ص

  .38، صحتياجات الخاصة بين الواقع والقانونحقوق ذوي اال: الصادق، محمد سامي 2
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تعديل اتجاهات أفراد المجتمع وبخاصة العاملين في المدارس العامة، من مدراء ومدرسين  .3
وطلبة وأولياء أمور، وذلك من خالل اكتشاف قدرات وإمكانات األطفال المعوقين الذين لم 

 .تتح لهم الظروف المناسبة للظهور

 .وقين في المجتمعيساعد الدمج على استيعاب أكبر عدد من المع .4

الصداقة غالباً ما تنشئ وتنمو بين العاديين والمعوقين في الفصل الدراسي والتي ال يوفرها  .5
 1.العزل

 
 :أشكال الدمج

  

 الدمج االجتماعي : أوالً

ويقصد بالدمج االجتماعي دمج األفراد غير العاديين مع األفراد العاديين في مجال السكن والعمل، 
وع مفهوم الدمج الوظيفي، ويهدف إلى توفير الفرص المناسبة للتفاعل ويطلق على هذا الن

   2 .االجتماعي والحياة االجتماعية الطبيعية بين األفراد العاديين وغيرهم
كما وقد يتمثل ذلك بدمج  األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل عام  وخاصة في برامج التدخل من أجل 

  :عوقين في برامج التدخل هذه تكون على مستويينإيقاف العنف الموجه للمعوقين، وإن دمج الم
  

حيث يجب العمل على دمج الشخص المعاق في : المستوى األول الدمج في البرامج العامة  . أ
كافة برامج التدخل المقدمة لعامة المعوقين، من أجل إيقاف العنف نحوهم، وخاصة األطفال 

ن في مثل هذه البرامج المقدمة منهم، وفي كثير من الحاالت يمكن إدخال األطفال المعوقي
لعامة الناس دون وجود عبء مادي إضافي، ومثل هذا الدمج سوف يسرع في فعالية 

  .التدخل من أجل منع العنف
في الوقت الذي يشجع فيه على دمج المعوقين في برامج تدخل منع العنف : المستوى الثاني . ب

خذ بعين االعتبار بأن هناك الكثير من االجتماعي المقدمة لعامة الناس، فإنه ال بد من األ
األطفال المعاقين الذين سوف يستفيدون من خدمات التدخل الخاصة بهم، نظراً للقدرات 
الخاصة التي يتمتعون بها، فعلى سبيل المثال، يحتاج األطفال المعوقون عقلياً إلى اإلعادة 

فة عن اآلخرين وذلك نظراً  والتكرار في تلقي المعلومات، واستخدام أساليب تعليمية مختل
لقدراتهم االستيعابية، مع ضرب الكثير من األمثلة المادية والملموسة التي تقدم بلغة سهلة 

                                                 
  .38، صحقوق ذوي االحتياجات الخاصة بين الواقع والقانون: الصادق، محمد سامي 1
  م، 1998، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن، قضايا ومشكالت في التربية الخاصة: الروسان، فاروق 2

  .29-30  ص
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وكذلك بالنسبة للمعوقين الصم مستخدمي لغة اإلشارة فهم يستفيدون عبر النقاش . وواضحة
 1 .روحةبلغة اإلشارة التي تمكنهم من طرح األسئلة بحرية ونقاش المواضيع المط

  
وبدمج المعوقين في المجتمع، وبتأصيل ذلك شرعاً وقانوناً، نحمي حق المعوقين، ونحقق مفهوم 

  :السلم االجتماعي في المجتمع، ومن أهم المرتكزات التي يركز عليها مفهوم الدمج االجتماعي
  

  .احترام حقوق األشخاص المعوقين وكرامتهم وحرية اختيارهم واحترام حياتهم الخاصة .1
المشاركة في وضع الخطط والبرامج وصنع القرارات الخاصة باألشخاص المعوقين  .2

  .وشؤونهم
  .تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المعوقين على أساس اإلعاقة .3
 .المساواة بين الرجل والمرأة المعوقين في الحقوق والواجبات .4

 .في المجتمعضمان حقوق األطفال المعوقين وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم ودمجهم  .5

توفير التجهيزات المعقولة لتمكين الشخص المعوق من التمتع بحقه وحريته، ليتمكن من  .6
 .االستفادة من خدمة معينة

 .قبول األشخاص المعوقين باعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري .7

الدمج في شتى مناحي الحياة والمجاالت، بما في ذلك شمول المعوقين وقضاياهم بالخطط  .8
 2.لتنموية الشاملةا

 
 الدمج األكاديمي: ثانياً

تعتبر قضية الدمج األكاديمي واالجتماعي لفئات األطفال غير العاديين من أكثر القضايا إثارة للجدل 
في أواسط التربية الخاصة، وذلك لتباين آراء مؤيدي الدمج ومعارضيه، وقد ظهرت برامج عديدة 

ج التربية الخاصة التي أدت إلى عزل المعوق عن المجتمع، نتيجة لالنتقادات التي وجهت إلى برام
وأدت تلك االنتقادات إلى ظهور أشكال متعددة من أشكال الدمج األكاديمي، والمتمثلة في الصفوف 

وفيما بعد، أخذ الدمج أشكاالً أخرى عرف باسم الدمج . الخاصة الملحقة بالمدرسة العادية
  .االجتماعي

  

                                                 
  ، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان،  الموجهة للمعاقين، األسباب واستراتيجيات الوقاية والعالجاإلساءة: عبدات، روحي 1

  .171-170، ص2010  األردن، 
  ، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر السلم دمج المعاقين في المجتمع وأثره في تحقيق مفهوم السلم االجتماعي: العويدي، عليا محمد 2

  .23التربوية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ص  االجتماعي، كلية العلوم 
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  :مفهوم الدمج األكاديمي

مفهوم يتضمن مساعدة األطفال المعوقين على : "تعددت التعريفات لمفهوم الدمج األكاديمي منها أنه
، في حين يعرفه مجلس األطفال العاديين على أنه "التعايش مع األطفال العاديين في الصف العادي

العادي، أو اعتقاد ومفهوم يتضمن وضع األطفال العاديين  مع األطفال  غير العاديين في الصف "
في أقل البيئات التربوية تقييداً للطفل غير العادي بحيث يكون الدمج إما بشكل مؤقت أو بشكل 

 ويتنوع الدمج ليشمل دمجهم في المدارس والدمج في النظام البيئي، ويستخدم هذا المصطلح 1".دائم
في فصول مناسبة ليشمل التعامل مع المعوقين بغض النظر عن نوع إعاقتهم وشدتها، إذ يدرسون 

ألعمارهم مع أقرانهم العاديين في مدرسة الحي إلى أقصى حد ممكن، مع توفير الدعم لهم في هذه 
  2.المدارس

هرم الخدمات التربوية "ويتم تنفيذ الدمج من خالل توفير بدائل تربوية متنوعة أطلق عليها اسم 
شكل األوضاع األكثر تعقيداً، كما هو ، حيث تشكل قاعدته األوضاع األقل تقييداً، وقمته ت"الخاصة

  : موضح في الشكل التالي

والبيئة األقل تقييداً ذات شقين رئيسين، األول يرتبط بتعليم الطالب ذوي اإلعاقة مع أقرانه العاديين 
إلى أقصى مدى ممكن، والثاني هو عدم حرمان الطالب ذي اإلعاقة من التعلم في الصف العادي، 

 إعاقته دون قدرته على التعليم بشكل أساسي وفعال، حتى عند توفر الوسائل إال إذا حالت طبيعة
التعليمية الداعمة، وتبعاً لمبدأ البيئة األقل تقييداً أو غير المقيدة، يمكن تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة في 
أوضاع تعليمية مختلفة في المدارس العادية من أهمها الصف الخاص، حيث يتعلم الطلبة ذوو 

                                                 
  دمج المعاقين حركياً في : وعوادة، رنا محمد صبحي. 29-30، صقضايا ومشكالت في التربية الخاصة: الروسان، فاروق 1

  .37، صدراسة حالة في محافظة نابلس -  المجتمع المحلي بيئياً واجتماعياً
  ، دراسة حالة في محافظة نابلس -حركياً في المجتمع المحلي بيئياً واجتماعياًدمج المعاقين : عوادة، رنا محمد صبحي 2

  .37  ص

التعليم في مدارس

 التعليم في صفوف خاصة

 التعليم في الصفوف العادية
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عاقة في غرفة صف خاصة في مدرسة عادية، وفي الصف الخاص يتلقى هؤالء الطلبة خدمات اإل
التربية الخاصة على أيدي أخصائي تربوي، وقد يكون الدوام كامالً أو جزئياً حيث يمكن دمج 

  .الطلبة المعوقين مع الطلبة غير المعوقين في النشاطات االجتماعية وغير األكاديمية
غرفة المصادر، وهي غرفة صف خاصة في مدرسة عادية، يقضي الطلبة ذوي وهناك ما يعرف ب

اإلعاقة فيها حصة أو حصتان يومياً، فهم يتلقون معظم تعليمهم في الصف العادي ولكنهم يأتون في 
طالب لتلقي تعليم خاص على يدي معلم التربية الخاصة، وهنا يكمن الفرق ) 5- 3(مجموعات تضم 

ي تعزل المعوق عن أقرانه العاديين فترة وجيزة من الوقت، مما يحد من بين غرفة المصادر الت
  .وصمة العجز وتأثيراته النفسية السلبية

  

  :أهمية الدمج المدرسي

  :وبناء على ما تم ذكره أستطيع أن الخص أهمية الدمج المدرسي واألكاديمي
  .تنمية مدارك األطفال المعاقين .1
 من تكوين صداقات، وتمنحهم اإلحساس باالنتماء إلى إيجاد بيئة تمكن األطفال المعاقين .2

  .الجماعة
تعليمهم األنشطة التي تساعدهم على القيام بدورهم في األسرة والمجتمع ليكونوا أعضاء  .3

  .فاعلين
اكتشاف نقاط القوة لدى األطفال المعاقين وتنمية نقاط الضعف لمساعدتهم على تعويض  .4

 1.العجز
 

 :المتعلمين ذوي اإلعاقةمهام وواجبات المعلم تجاه 

يتوجب على المعلم أن يشارك في تقييم وتشخيص الحاالت، وتحديد مستوى األداء التحصيلي  .1
  .للحاالت، والوقوف على أبعادها

أن يشارك المعلم في تحديد االحتياجات الفعلية الخاصة لكل حالة، مع التأكيد على االحتياجات  .2
  .التربوية واألكاديمية

  . األهداف التربوية والتعليمية بكل دقةأن يحدد المعلم .3
 .أن يحدد المعلم البرنامج التربوي والتعليمي الفردي أو الجماعي المناسب لكل حالة .4

 .أن يحدد المعلم الخطة التعليمية والتدرج في مستوياتها من السهل إلى الصعب .5

ة التدريس بالشكل أن يحدد المعلم أساليب التدريس والطرق المناسبة لكل متعلم، وتنفيذ عملي .6
 .الجيد

                                                 
  ، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر السلم دمج المعاقين في المجتمع وأثره في تحقيق مفهوم السلم االجتماعي: العويدي، عليا محمد 1

  .13  االجتماعي، ص
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أن يشارك األسرة وأولياء األمور في التوجيه واإلرشاد النفسي، والجوانب التحصيلية  .7
 .واألكاديمية للمتعلم، ومعرفة مشكالته والعمل على حلها

أن يعمل المعلم على تنمية مهارات المتعلمين الفنية واالبتكارية، والعمل على توظيفها على  .8
خاصة األنشطة في مجال التربية الفنية، لما لذلك من دور إيجابي فعال في الوجه األمثل، وب

 .تنمية هذه القدرات االبتكارية واإلبداعية لدى المتعلم

أن يهيئ المعلم الفرص والبرامج الترويحية واألنشطة المختلفة الثقافية واالجتماعية والفنية  .9
 شأنها أن تعزز شعور المتعلمين بالسعادة والرياضية، والزيارات العلمية والترفيهية التي من

وتعمل على توثيق الصلة بينهم وبين بيئتهم، وتحقق من خاللها االندماج مع المجتمع والتفاعل 
 1.معه

 

 دمج المعوقين في سوق العمل وخدمات التوظيف المتاحة :ثالثاً

المعاقين عناية واهتماماً تعتبر مسألة تشغيل ذوي اإلعاقة من أهم الموضوعات التي توليها تشريعات 
خاصاً، والسبب في ذلك يرجع إلى أن العمل هو أفضل السبل التي تسهم في تبديد شعور المعوق 
بالعزلة، إذ يساعد على سرعة اندماجه في المجتمع الذي يعيش فيه، كما يكشف عن طاقاته 

  2.امالمعطلة، ومن ثم يساعد على زيادة اإلنتاج ويدفع عجلة اإلنتاج إلى األم
وهناك توجهات جديدة نحو المعوقين وتوظيفهم في الوظائف الحكومية، وذلك من خالل مراكز خاصة 
أعدت لذلك يصطلح على تسميتها بالورش المحمية، أو المشاريع الخيرية أو الورش اإلنتاجية، وفي 

 المتوفرة لذوي السنوات الحالية تغير مفهوم دمجهم تغييراً ملموساً في دمجهم في فرص العمل والمهن
االحتياجات الخاصة في سوق العمل المفتوح، بوجود دعم من المختصين عند الحاجة، وأصبح هناك 
فهم خاص وواضح خالل العقدين األخيرين لآلثار االقتصادية الناجمة عن استبعاد األشخاص ذوي 

 القوى العاملة، إضافة اإلعاقة من سوق العمل، األمر الذي يؤدي إلى ضياع الطاقة اإلنتاجية لجزء من
إلى كلفة اإلعانات وخدمات اإلعاشة لهذا الكم الكبير من المعاقين، والتي أصبحت عبئاً اقتصادياً على 
ميزانية العديد من الدول، حيث أدركت هذه الدول أن فتح سوق العمل أمام األشخاص المعوقين سوف 

بإمكان هؤالء المعوقين العيش باستقالل يخفض من هذا العبء لدرجة كبيرة، وفي نفس الوقت، يصبح 
وكرامة، والشعور بالرضا وعدم النقصان في األهلية، وكذلك المشاركة في سوق العمل واالقتصاد 

  3.الوطني

                                                 
  مجلة مرآز ين ذوي االحتياجات الخاصة في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي، العالقة بين المعلم والمتعلم:  حسن، أحمد وجيه1

  .144هـ، ص1426، العدد السادس،   البحوث التربوية
  .50، صحقوق ذوي االحتياجات الخاصة بين الواقع والقانون:  الصادق، محمد سامي2
  ، وزارة الشؤون الممارسة العمليةتأهيل وتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة األسس النظرية و: عبدات، روحي مروح 3

  .11، ص2010  االجتماعية، دار مجدالوي، عمان، األردن، 
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  .تعريف بالمؤسسات الراعية للمعاقين في محافظة نابلس: المبحث األول
  

 في هذا المبحث سوف يتم بعد مشيئة اهللا تعالى التعريف بالمؤسسات التي تقوم على رعاية المعوقين               
وتقديم كافة الخدمات لهم، وفيه سوف يتم التعرف على منشأ هذه المؤسسات والجمعيات، والتعـرف     
على أهدافها ورؤيتها وهياكلها التنظيمية، ومن ثم التعرف على أهم الخدمات والمشاريع التـي تـم                

  :إنجازها ودورها في تطوير المجتمع، ومن أهم هذه المؤسسات
  

في ظروف ال يمكن وصفها إال باألصعب عمـل         : وقين في محافظة نابلس   اإلتحاد العام للمع  : أوالً
المعاق الفلسطيني على تأسيس اإلتحاد العام للمعاقين، وذلك بحكم حجم التعقيدات والصعوبات التـي              
يواجهها شعبنا الفلسطيني، والناتجة عن سياسة االحتالل العدوانية أوالً، وألسباب ذاتية تتعلق بنظرة             

لبية تجاه اإلعاقة ثانياً، إضافة إلى ضعف مستوى دعم وتنظيم المعاقين ألنفـسهم تجـاه               المجتمع الس 
قضاياهم واحتياجاتهم، غير أنه بتأسيس االتحاد العام تم تفعيل المعاقين وتنظيم صفوفهم في إطـار               
جامع نقابي، ليمثل هذه الشريحة االجتماعية الخاصة بالمجتمع الفلسطيني، وذلك للعمل علـى سـن               

لقوانين التي تضمن لهم حقوقهم بالمواطنة الصالحة والحياة الكريمة والضغط على تأمين احتياجاتهم             ا
الحياتية، بدءاً من الجوانب الصحية وانتهاء بتوفير فرص العمل، وذلك عبر خطة عمليـة وتوعيـة                 

ومؤسـساته،  مرتبطة مباشرة بالمعاقين، وما يحيط بهم من األسرة والمجتمع المحلي بكافة خدماتـه              
  .وصوالً إلى االتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق اإلنسان وتعمل على ضمان دمجهم في مجتمعاتهم

  
هو منظمة جماهيرية فلسطينية غير حكومية تعنى بحقوق المعاقين على اخـتالف            : تعريف باإلتحاد 

علـى مـستوى    إعاقاتهم وأسبابها، وبغض النظر عن الجنس أو الفئة العمرية، ويمارس نـشاطاته             
محافظة نابلس آخذاً على عاتقه توحيداً لكلمة المعاقين، وتنظيم صفوفهم، والعمل على تـذليل كافـة                
السبل من أجل انتزاع اعتراف المجتمع وكافة مؤسساته بكافة حقوقهم والدفاع عنها، وإبراز أهميـة               

. 1 وصوالً للمشاركة السياسية   دورهم بالمشاركة في كافة الفعاليات االجتماعية والثقافية واالقتصادية،       
م، حيث بدأت مسيرة تـشكيل هـذا اإلطـار          1994وتم إنشاء هذا االتحاد  في محافظة نابلس عام          

الديمقراطي لحركة حقوق المعاقين في المحافظة لتتعاون مع باقي فروع االتحـاد العـام للمعـاقين                
الراحـل ياسـر عرفـات عـام        الفلسطينيين، والذي أخذ الموافقة على ترخيصه من سيادة الرئيس          

م مـن وزارة الداخليـة تحـت رقـم          1/7/2004م، ثم حصل علـى ترخيـصه بتـاريخ          1993

                                                 
  -2007، نابلس، "اإلتحاد بين الماضي والحاضر"أوراق بيضاء لإلتحاد العام للمعاقين : اإلتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين 1

  .3، ص2008  
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  :الرؤية واألهداف

يسعى االتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين إلى المساهمة في تأسيس وإنشاء دولة فلـسطينية مـستقلة               
جتماعية والمبادئ الديمقراطية واحتـرام حقـوق       وديمقراطية تستند على سيادة القانون والعدالة اال      

  :اإلنسان، ويعتبرون أنفسهم جزءاً ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني له حقوق وعليه واجبات في
  

  .مقاومة االحتالل اإلسرائيلي .1
  .تقوية وتعزيز القيم الثقافية والديمقراطية في المجتمع الفلسطيني .2
 ومشاركة نضال شعبنا الفلسطيني العادل باتجـاه        تعزيز القدرات واإلمكانيات المتاحة لدعم     .3

 .االستقالل والحرية وعودة الالجئين

تطوير وسائل التعاون والتشاور في مختلف الفئات االجتماعية والقوى الفاعلة لتكون قضية             .4
 .اإلعاقة من أولى أولويات الشعب الفلسطيني على الصعيد االجتماعي والحقوقي

 
  :ى اتحاد المعوقين لتحقيقها ما يليومن أهم األهداف التي يسع

تمكين المعوقين من بناء كيان خاص بهم بغض النظر عن نوع اإلعاقة وأسـبابها أو فئتهـا          .1
  .العمرية

  .تمثيل األشخاص المعوقين وتطوير شبكة عالقاتهم .2
 .تطوير القدرات القيادية للمعوقين في كافة المجاالت الممكنة .3

 .قين واألعضاءإقامة مشاريع تنموية لخدمة المعو .4

 .تقوية العالقات االجتماعية بين األعضاء .5

 .تعزيز عالقات التواصل والتنسيق مع المؤسسات الحكومية واألهلية لخدمة المعوقين .6

تعميق الحوار الديمقراطي مع المؤسسات الحكومية والغير حكوميـة والـضغط لـضمان              .7
 .حصول المعاقين على حقوقهم القانونية

 .ر ألنصار االتحادالعمل على إيجاد إطا .8

حث الدوائر على تطوير القوانين واللوائح التنفيذية، ورصـد مـستوى تطبيقهـا للقـوانين                .9
 .المقررة

 .التأثير االجتماعي في توجهات المجتمع نحو قضية اإلعاقة .10

 .العمل على إيجاد كيان لذوي اإلعاقة الذهنية .11
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  :بنية االتحاد العام للمعاقين الفلسطينية التنظيمية

 وتضم كافة األعضاء المنتسبين لإلتحاد وتنطبق عليهم شروط العضوية، وينـاط            :يئة العامة اله .1
انتخاباتهـا   بهم إقرار التقارير اإلدارية والمالية، وهي الجهة التي تسائل الهيئة اإلدارية، وتجري 

  .الدورية كل سنتين
 أعـضاء، ويـتم مراعـاة       6 وهي الهيئة المنتخبة من الهيئة العامة وتتألف من          :الهيئة اإلدارية  .2

تمثيل اإلعاقة المختلفة والجنس، وتقوم بمتابعة تنفيذ توصيات المـؤتمر والخطـط والبـرامج              
  .الوطنية، وتشرف على متابعة عمل لجان االختصاص

 ويتم انتخابه مباشرة من الهيئة العامة ليقوم باإلشراف على تنفيذ التوصيات والبـرامج              :الرئيس .3
  .قرارات اإلدارة، وتوصيات الهيئة المركزيةالمقرة من المؤتمر، و

يتم انتخابهم من الهيئة العامة للفرع لتمثيله للمؤتمر الوطني مع مراعاة           : ممثلو المؤتمر الوطني   .4
  .تمثيل كافة أنواع اإلعاقات المشاركة باالنتخابات كحق أولوية

 جميع أعمـال اإلدارة،     ويتألف من رئيس اإلتحاد وجميع العاملين، ويناط به       ): التنسيق(المكتب   .5
  . وهم مساءلين أمام اجتماعات الهيئة اإلدارية

  

  :أهم المشاريع التي تم انجازها من قبل اإلتحاد العام للمعاقين

مشروع لتطوير قدرات الشباب المعاقين وغير المعاقين في المجاالت اإلنسانية والحقوقيـة             .1
  ).United Nations Development Business(بتمويل من 

مشروع برنامج الصحة النفسية الفردي والجمعي، بالتعاون مع مركز اإلرشاد الفلـسطيني             .2
  ).2007/2008(واألطباء العام فرنسا 

مشروع مع شركة االتصاالت الفلسطينية إلعادة برمجة أسماء وأرقام المعاقين المـستفيدين             .3
 .من الخدمة التي تقدمها الشركة

 .بر تشغيل المعاقين في هذه المشاريعاالستفادة من مشاريع بدل البطالة ع .4

 .مشروع الدعم النفسي واالجتماعي للمرأة بالتعاون مع بلدية نابلس .5

مشاريع متعددة لإلغاثات في مجال التمويل وصرف أدوية ومساعدات مالية، بتمويـل مـن         .6
 1.الجهات الحكومية واألهلية والقطاع الخاص

  
  
 

                                                 
  -2007، نابلس، "اإلتحاد بين الماضي والحاضر"بيضاء لإلتحاد العام للمعاقين أوراق : اإلتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين 1

  .7-3، ص2008  
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  مركز الخدمة المجتمعية نابلس: ثانياً

م، لتقديم خدمات مجتمعيـة     1999ئ مركز الخدمة المجتمعية التابع لجامعة النجاح الوطنية عام          أنش
وتقوم فكرة هذا المركز على مساعدة      . في مجالي العمل االجتماعي واإلسكان لذوي الدخل المحدود       

ليـات  المجتمع المحلي ليصبح منظماً وقادراً على المشاركة في حل المشاكل التي تواجهه، وإيجاد آ             
واعتمد المركز في الوصول لهذه المهمة على جهـود العـاملين           . عمل تمكنه من خدمة نفسه بنفسه     

فيه، والخبرة المهنية لدى الهيئة التدريسية واإلدارية في الجامعة وجهود المتطوعين مـن المجتمـع               
لمجتمـع  المحلي، إضافة إلى تنسيق هذه الجهود مع المؤسسات العاملة في المجاالت ذاتهـا فـي ا               

  .المحلي
  

ويتطلب التعامل مع المعوقين توفير جانبين أساسيين في شخصية العاملين معهم، من أجل مساعدتهم              
يتمثل الجانب األول بضرورة امتالك المعارف الالزمة حول اإلعاقة وتأثيرها، كجوانب           : ورعايتهم

وع إعاقته ودرجة هـذه     النمو المختلفة في شخصية المعوق، وامتالك المهارات مع المعاق حسب ن          
اإلعاقة، وما يلزم القيام به في التغلب على الصعوبات التي تعتـرض طريقـه، وهـذه المعـارف                  
والمهارات يمكن تعلمها بسهولة نسبية، إذا توفر الجانب الثاني خاصة بالنسبة لألطفـال المعـوقين               

  .الذين يجري العمل على دمجهم من خالل االلتحاق بصف الدراسة العادي
  

أما الجانب الثاني فيتعلق بضرورة توفر القيم واالتجاهات اإليجابية نحو المعاق، حيث يعتبـر هـذا                
الجانب في شخصية من يعمل مع المعاق متطلباً أساسياً ال غنى عنه لتكوين عالقة إنسانية ناجحـة                 

االنـدماج،  بين الطرفين، تفتح للمعاق طريق االندماج في المجتمع، وتسلحه بقوة االستمرار بهـذا              
  :وعلى ذلك يمكن تلخيص أهداف  الجمعية بما يلي

  
  .العمل على تنمية قدرات المعوق وأخذها بعين االعتبار والعمل على تنميتها .1
تنمية المهارات االجتماعية للحياة اليومية للمعوق، وما يرتبط بها من تنمية القدرات الذهنية              .2

  .وتعزيز ما ينتج عن ذلك من سلوك إيجابي
 ثقة المعوق بنفسه وباآلخرين، وأن دمجه أمر ممكن، ولكنه ليس تلقائياً، وهو يتطلب              تعزيز .3

 .التخطيط والسير وخطوات تدريجية
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خلق بيئة مساعدة لعملية االندماج، من خالل نشر الوعي حول قضية المعاق على مـستوى                .4
 1.المدرسة، والصف، وذلك بتنظيم الندوات واللقاءات واألنشطة األخرى

 
  جمعية الهالل األحمر الفلسطيني: ثالثاً

هي جمعية وطنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، معترف بها رسمياً وهي أحـد مكونـات اللجنـة                 
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، تمارس نشاطها في فلسطين، وفي مناطق تجمعات الشعب             

دولية للصليب األحمر وللهالل األحمر     الفلسطيني استنادا إلى اتفاقيات جنيف، وإلى مبادئ الحركة ال        
  .اإلنسانية، وعدم التحيز، الحياد، االستقالل، التطوع، الوحدة، والعالمية: السبعة

  
م وبدأت بتقديم خدماتها الصحية عبر عيادة صغيرة في أحـد           26/12/1968تأسست رسمياً بتاريخ    

االعتبارية، بموجب قـرار    مخيمات الشعب الفلسطيني في األردن، وكرست كجمعية لها شخصيتها          
م، لتصبح بعـد ذلـك مؤسـسة        1/9/1969المجلس الوطني الفلسطيني في دورته السادسة  بتاريخ         

صحية اجتماعية ضخمة من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم آالف الكوادر وعشرات             
  .اآلالف من األعضاء المتطوعين الفلسطينيين والعرب واألجانب

  
تطوير كادرها البشري، تنويع خـدماتها، بنـاء        :  خالل مسيرتها في اتجاهات ثالثة     عملت الجمعية 

 فرعاً وشعبة في الوطن     45وتقدم خدماتها عبر    . وتحديث مراكزها ومؤسساتها الصحية واالجتماعية    
  .والشتات، وعبر نشرات المستشفيات والمراكز الصحية واالجتماعية

  
برنـامج التأهيـل وتنميـة      : عيات الهالل األحمر الفلسطيني   ومن أهم البرامج التي تقدم من قبل جم       

القدرات للمعاقين، ومن أهداف هذا البرنامج دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في مجتمعـاتهم المحليـة               
  . عبر تطوير قدراتهم ومنحهم فرصاً متكافئة

  
قيه وتنطلق الجمعية في عملية تأهيل وتهيئة قدرات األشخاص ذوي اإلعاقات من قاعدة حقو

 مركز تأهيل ووحدة، منها ثمانية 29وتدير الجمعية . اجتماعية بديالً من البعد الخيري والشفقة
مراكز متخصصة في تأهيل وتنمية قدرات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية، وأربعة مراكز ومدارس 
 متخصصة في تعليم األطفال الصم، وقسمين متخصصين في تعليم األطفال ذوي الشلل الدماغي،

وعشرة مراكز ووحدات متخصصة في اإلعاقات الجسدية، الحركية، وخمس وحدات لتأهيل السمع 
                                                 

  م، 2004لجنة الدعم المتبادل ألسر المعاقين على مقاعد الدراسة، مركز الخدمة المجتمعية، نابلس، جامعة النجاح الوطنية،  1
  .3-1  ص
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والنطق، وستة فرق تأهيل متنقلة في قرى المحافظات، إضافة إلى برنامج التربية الخاصة 
الذي يركز ) اإلثراء المنزلي، الذي تنفذه الجمعية في عشر محافظات في الضفة والقطاع(المجتمعية 

  . طوير قدرات المعاقين عقلياً ودمجهم في الحياة اليومية ألسرهم ومجتمعاتهم المحليةعلى ت
  

وتدير الجمعية في خان يونس كلية جامعية متخصصة بالتأهيل وتنمية القدرات، وهي الوحيدة فـي               
فلسطين التي تمنح درجة البكالوريوس المعترف بها مـن قبـل وزارة التربيـة والتعلـيم العـالي                  

  .نية للمعاقينالفلسطي
  

  :الخدمات التأهيلية المقدمة

  .الوقاية والتوعية باإلعاقة وحقوق ذوي اإلعاقة .1
  .الكشف والتشخيص والتدخل المبكران .2
القيام بزيارات منزلية لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتقديم ما يلزم لهم ومتابعة أوضاعهم مـع               .3

 .األهل

، تأهيـل، عـالج، إرشـاد نفـسي،         تدريب، تعليم، تربية خاصة   "تنفيذ البرامج التخصصية     .4
 ".اجتماعي، عالج طبيعي ووظيفي، ونطقي وبرامج إبداعية

 ".رياضة معوقين، فنون، مكتبات ألعاب تربوية وغيرها"تنفيذ برامج الدعم واإلبداع  .5

تقديم خدمة األدوات المساعدة لألطفال ذوي اإلعاقات والمسنين والمرضى مـن سـماعات              .6
 .وكراسي متحركة

 
، إلـى جانـب     )CBR(شريك أساسي في برنامج التأهيل المبني على المجتمـع المحلـي          والجمعية  

مؤسسات وجمعيات أخرى في الضفة، والجمعية عضو أساسي فـي المجلـس األعلـى لـشؤون                
  1.األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطين

  

  )مركز األمل للتأهيل(لجان الرعاية الصحية : رابعاً

ن الواقع االجتماعي بهدف رفع المستوى الصحي للمجتمـع         م م 1985تأسست الرعاية الصحية عام     
الفلسطيني، خاصة للفئات األقل حظاً بالتنمية عبر عدد من البرامج الصحية المختلفـة فـي إطـار                 
التعاون مع مؤسسات ذات عالقة، والتنسيق مع الفئات المستهدفة للوصول بها إلى مستوى صـحي               

 مركزاً طبياً أبرزها مركـز      22، وتدير الرعاية الصحية     أفضل في إطار تسوده العدالة االجتماعية     
آخذين بعين االعتبار انتشار مراكز وبرامج الرعاية الصحية في مختلـف           . األمل للتأهيل في نابلس   

                                                 
  .12، ص2010 الهالل األحمر الفلسطيني، البيرة، رام اهللا، جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، تعرف على جمعية 1
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  .محافظات الوطن
  

 برنامجاً صحياً بدءاً من برنامج اإلسعاف والتثقيف الصحي، ومـروراً           12وتعمل الرعاية في إطار     
قة بالمرأة والطفل، وطلبة المدارس، والمسنين، وانتهاء بإصابات المالعب، وبرامج          ببرامج ذات عال  

وما . ذوي االحتياجات الخاصة االجتماعية، وبرامج الطوارئ المرتبطة باإلسعاف واإلغاثة اإلنسانية         
م في مدينة نـابلس كمركـز       1991يهمنا في هذا الصدد هو مركز األمل للتأهيل والذي تأسس عام            

ج الطبيعي، وفي إطار تقييم احتياجات المجتمع ال سيما في شمال الضفة الغربية، وتزايد عـدد                للعال
ذوي اإلعاقات جراء العدوان اإلسرائيلي، أجرت الرعاية الصحية دراسة كـان أبـرز توصـياتها               
ضرورة إنشاء مراكز للتأهيل، وعليه تمكنت من إنجاز هذا الهدف عبـر إنـشاء مركـز لرعايـة                  

  .المعاقين
  

  :أهداف المركز

  .تقديم الخدمات العالجية لألشخاص ذوي اإلعاقة .1
  ).إطراف صناعية، أدوات مساعدة، دعائم، أحذية طبية(تقديم الخدمات التكميلية  .2
  .التخفيف من أعباء المرضى مادياً وجسدياً من عناء السفر إلى الجنوب والوسط .3
  .الكشف المبكر عن اإلعاقات .4
ل إلى ذوي اإلعاقة في أماكن إقامتهم، وتفعيل برنامج التأهيـل           تسيير عيادات متنقلة للوصو    .5

 ).Based Community litationRehabi( المبني على المجتمع 

 .استيعاب عدد من الكفاءات العلمية والطبية للتخفيف من حدة البطالة في أوساطهم .6

  .تطوير وحدة األبحاث في المركز .7
  

  :الفئات المستهدفة

  .إصابات االنتفاضة .1
 .اإلصابات جراء حوادث السير وإصابات العمل وإصابات المالعب .2

 . فيها الشلل الدماغيالمرضى الذين يعانون من الشلل بكافة أشكاله بما .3

 .وما بعد العمليات الجراحية) أعصاب وعظام(المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة  .4

المرضى الذين يعانون من بتر كلي أو جزئي في األطراف، والذين يعانون من انبساط فـي                 .5
 .القدم

  

 



 121

ويشمل األقـسام   متر مربع،   ) 2600( يتكون المركز من عدة طوابق بمساحة إجمالية         :أقسام المركز 
  :التالية
وتشكل هذه العيادات مركزاً أساسياً في إطار برنامج شهري كونها          : قسم العيادات الخارجية    . أ 

على تماس مباشر باإلعاقة، وتتمثل في عيادة العالج الطبيعي، وعيـادة العظـام، وعيـادة               
مات التكميلية  األعصاب، والعيادة النفسية، وعيادة اإلرشاد والبحث االجتماعي، وعيادة الخد        

  ).األطراف الصناعية، واألحذية، والدعائم(
العـالج  : قسم العالج الطبيعي، وفيه ثالثة أقسام منفصلة للرجال والنساء واألطفال، ويشمل           . ب 

الكهربائي، والعالج باألشعة، والعالج بالحرارة والبرودة، والعالج بالتمـارين الرياضـية،           
 1.ين، والعالج المائيوالعالج الكهرومغناطيسي، والعالج بالط

  

  ) YMCA(جمعية  الشبان المسيحية : خامساً

في خيمة متواضعة في مخيم عقبة جبر بالقرب من مدينة أريحـا،            ) YMCA(أنشأت هذه الجمعية    
م، وهي تقـدم    1948وارتبط تأسيسها بالظروف السياسية المعقدة والشائكة التي سادت فلسطين عام           

 وخصوصاً في الظروف الصعبة، وقد بذلت جهـوداً كبيـرة مـن             خدمات إنسانية للمجتمع المحلي   
  :ومن هذه البرامجالبرامج التي تخاطب بصورة مباشرة احتياجات وآمال الشعب الفلسطيني، 

  .برنامج اإلغاثة .1
  .أريحا/ مركز التدريب المهني عقبة جبر .2
 .مراكز جمعية الشبان المسيحية في مدينة القدس .3

م وما ترتب   1987 عام   *ديثنا، فبعد أن اندلعت انتفاضة األقصى     وهو موضوع ح  : برامج التأهيل  .4
عليها من مواجهات عنيفة ووجود إصابات وإعاقات، فقد قامت هذه الجمعية بجهـود عظيمـة               
لتحمل مسؤوليتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، وكان هذا البرنامج بداية في بيت سـاحور، ثـم           

ملت الجمعية في كل المدن الفلسطينية مع فئة الجرحى         انتقل إلى جميع مدن الضفة الغربية، وع      
والمعاقين حركياً، بغض النظر عن سبب إعاقتهم، ومنذ اندالع انتفاضة األقصى الثانية توسـع              
العمل في البرنامج ليشمل خدمات اإلرشاد النفسي واالجتماعي لضحايا العنف الـسياسي مـن              

                                                 
  .3-1م، ص2003لجان الرعاية الصحية، مركز األمل للتأهيل، نابلس، 1
هي مصطلح يعني الرفض والتمرد الذي تمارسه القوى المظلومة والمقموعة ضد القوى المسيطرة بهدف التحرير : االنتفاضة *

نتفاضة بالنضال السياسي الفلسطيني في القرن العشرين إال أنها لقيت رواجاً عالمياً لفظاً وقد اقترنت كلمة اال. واالنتصاف
وهي ظاهرة فلسطينية .  خالل العقدين المنصرمين، بحيث أصبحت للفلسطينيين طريقة حياة وطريقاً للحياةIntifadaبالعربية 

رك الجماهيري الشامل، ومدرسة جديدة في النضال ديمقراطية شعبية ونتاج تراكمات نضالية كمية ونوعية ترتبط بالتح
موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية ، تحرير محمد شتيه، المركز الفلسطيني للدراسات اإلقليمية، : أنظر. الفلسطيني

  .89، ص2008
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نيات اإلرشاد الفردي والعائلي والجماعي، وينفذ      األطفال واألهالي والشباب، من خالل آليات وتق      
األخصائيون العاملون في الجمعية تدخالتهم إما عبر مكاتب الجمعية في المحافظات المختلفة أو             

 .عبر الزيارات الميدانية لمنازل المعوقين المتلقين للخدمات

لتـشخيص مهنـي،    وتتلخص خدمات برنامج التأهيل في اإلرشاد النفسي االجتماعي والمهنـي، وا          
قـسم  : ويضم المركز أقـساماً متعـددة، منهـا       . والتأهيل مهني، والتعديل السكني، والتشغيل الذاتي     

اإلرشاد النفسي واالجتماعي، وقسم التشخيص واإلرشاد المهني الذي يعنى بتحديد اآلفـاق المهنيـة              
مل فـي المجتمـع، وقـسم       المستقبلية للمعوقين، بناءاً على تقييم قدراتهم وميولهم وواقع ظروف الع         

التدريب المهني األولي في مجاالت الخياطة والتجارة والتنجيد، والحاسوب، والسكرتارية، والفنون،           
ووحدة شؤون المنتفعين التي تعنى باالحتياجات الخاصة للمعوقين الطبية منها واالجتماعية وغيرها،            

البـرامج االجتماعيـة والترفيهيـة      إضافة إلى قسم لإلشراف الليلي الذي يعد ويشرف على تطبيق           
والرياضية واالهتمام باألمور الحياتية للمنتفعين في الفترة المسائية، ووحدة خدمة المجتمـع لـدعم              

 1.وتأهيل المعاقين وتعزيز دور المجتمع في تبني احتياجات المعوقين وتقبلهم
 

  جمعية نابلس للعمل النسائي: سادساً

ي مخيم عسكر في نابلس، وحصلت على ترخيص مـن وزارة           م ف 1992تأسست هذه الجمعية عام     
 عضوة، وتـضم الجمعيـة      11م، وتم انتخاب هيئة إدارية مكونة من        1998الداخلية الفلسطينية عام    

مركزين أحدهما خاص بذوي اإلعاقة، واآلخر لحضانة األطفال، وما يهمنا بهـذا الـصدد مركـز                
ألطفال ذوي اإلعاقة، وعقد دورات وورشات عمل        االعتناء با : شعاع، والهدف األساسي للمركز هو    

لتوعية األم وتثقيفها في جميع مراحل حياتها، وتعليم النطق بأحدث الوسائل، إضـافة إلـى التعلـيم         
ويتم اإلشراف على أطفال المركز مـن قبـل سـتة مـشرفات             . الفردي والجماعي ألطفال المركز   

  2.متخصصات بالخدمة االجتماعية وعلم النفس
 

  *مركز الشيخ خليفة بن زايد للتأهيل المهني: اًسابع

م ليمثل باكورة التعاون الفني ما      1999جاء مشروع إنشاء مركز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عام            
                                                 

  .5-1م، ص2001برنامج التأهيل، نابلس، :  جمعية الشبان المسيحية1
  .3-2م، ص1992مرآز شعاع، حي السمرة، :  جمعية نابلس للعمل النسائي2

، ونهيان بن فالح "ذياب بن عيسى بن نهيان بن فالح بن ياس خليفة بن زايد بن سلطان بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن: "هو* 
آزها األساسي في مدينة العين حاضرة المنطقة ومر م، في المنطقة الشرقية إلمارة أبوظبي، وتلّقى تعليمه1948ولد سموه عام 

ويعود نسب سموه إلى   .النصف الثاني من القرن الثامن عشر(أبوظبي  اإلداري، وهو النجل األآبر لوالده وهو أول حكام إمارة
المتحدة، وقادت  القبائل العربية، التي استوطنت ما يعرف اليوم بدولة اإلمارات العربية قبيلة بني ياس التي ُتعّد القبيلة األم لمعظم

 توّلى سموه سلطاته الدستورية االتحادية رئيسا للدولة، وأصبح ."ياس حلف بني"بائل العربية، ُعرف تاريخيًا باسم حلفا من الق
وعمل على إنشاء مراآز . ، خلفًا لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان2004أبوظبي في الثالث من نوفمبر من عام  حاآما إلمارة

 .أنظر الموقع اإللكتروني. ة سمي بمرآز الشيخ خليفة بن زايد للتأهيل المهني تاهيل تنموية في األراضي الفلسطيني
 http://www.khalifafoundation.ae/new/index.php?module=news&nid=354&catid=56 
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بين السلطة الفنية الفلسطينية ومنظمة العمل الدولية، ليقدم نموذجاً خاصاً لالستثمار األمثل للموارد،             
ويهـدف هـذا    . ء الوطني الفلسطيني بما يخدم هدف بناء التنمية الشاملة        وتوجيهها نحو أهداف البنا   

المركز إلى مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة على تحقيق االستقالل االقتصادي واالندماج االجتماعي            
من خالل تزويدهم بالمهارات المهنية المناسبة لتحسين دمجهم في سوق العمل، ويهدف أيضاً إلـى               

ب والتشغيل المتاحة في المجتمعات المحلية وتشجيع المؤسسات المعنية علـى           استثمار فرص التدري  
المتـدربين   ويضع هذا المركز شروطاً لقبول    . إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في أنشطتها وبرامجها      

وجود حالة من اإلعاقة وبدرجـة      : أو المتدربات من جميع محافظات الشمال، ضمن الشروط التالية        
ن البرامج التدريبية والتأهيلية المقدمة، والقـدرة علـى اسـتخدام المواصـالت              تسمح باالستفادة م  

 .والوصول إلى المركز، واجتياز فترة التقييم المهني

  
توفير الرعاية الصحية والمساعدة في تـوفير       : أما الخدمات والنشاطات التي يقدمها المركز، فتشمل      

جهات المعنيـة، وتقـديم الـدعم األكـاديمي         األدوات واألجهزة المساعدة من خالل المؤسسات وال      
، "محـو األميـة   "للمتدربين الذين هم بحاجة إلى ذلك، وضمان النظام الفردي وبرنامج تعليم الكبار             

كذلك يقـدم   ). C.B.V.R(والتشغيل بكافة أشكاله، إضافة للتأهيل المهني في إطار المجتمع المحلي           
ويحية، ونشاطات التفريغ النفـسي، والنـشاطات       رياضية، وصحية، وتر  : المركز أنشطة ال منهجية   

التثقيفية واإلعالمية، لتحسين االتجاهات حول األشخاص ذوي اإلعاقة، وزيادة الـوعي المجتمعـي             
بحقوقهم وتعزيز فرص إدماجهم، إضافة إلى أنه يوفر صندوق إقراض وتـشغيل لألشـخاص ذوي               

  1.اإلعاقة
 

  جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية: ثامناً

م، شملت مناطق مختلفة في الضفة الغربية       2006هي جمعية غير مجانية، تأسست هذه الجمعية عام         
والموقع الرسمي لها في نابلس، يعمل بها ثمانية موظفين، وهي تستقبل ذوي اإلعاقات مـن عمـر                 

تـشكيل  :  عاماً، وتعنى باإلعاقة الحركية والصعوبات العقلية، ومـن أهـدافها          15شهر حتى عمر    
 للمعلومات عن اإلعاقة واألشخاص المعوقين، وإيجاد مرجعية ومصدر لخدمات التأهيل على            مصدر

كـالعالج  : وهو يوفر العديد مـن الخـدمات      . المستوى الثاني أو الوسيط في شمال الضفة الغربية       
، وإعـارة األجهـزة     )أعصاب، عظـام، تأهيـل    (الطبيعي والوظيفي، واإلرشاد النفسي، والعيادات      

  2.وقسم للمصادر والتدريبالمساعدة، 
                                                 

 .2-1م، ص1999وزارة الشؤون االجتماعية، مركز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، نابلس،  1
  -22م، ص2009رة، دليل المؤسسات العاملة في مجال خدمة وتأهيل المعاقين في محافظة نابلس، مركز شؤون المرأة واألس 2
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  صندوق إقراض األشخاص المعاقين: تاسعاً

بناء على االتصاالت التي تمـت بـين        . م وساهمت بتمويله منظمة العدل الدولية     2001تأسس عام   
، وتم اعتماد مركز    9/2001وزارة الشؤون االجتماعية ومنظمة العدل الدولية، وتم تأسيسه في شهر           

تمويل المشروعات  : ومن أهم مجاالت عمل الصندوق    . أهيل المهني مقراً له   الشيخ خليفة بن زايد للت    
الفردية للمعوقين من الجنسين، وتمويل نشاطات التدريب المنظم وغير المنظم لألشخاص المعوقين،            
وتقديم النصح واإلرشاد والتوجيه المهني لألشخاص المعوقين، والمساعدة فـي إجـراء الدراسـات              

جدوى االقتصادية واالجتماعية لعمل المعوقين ومشاريعهم وإجراء الدراسـات         والبحوث الخاصة بال  
المسحية لسوق العمل، وتمويل المشروعات الجامعية والتعاونية اإلنتاجية لهم، وتمويل واسـتحداث            

 1.وحدات تدريبية وإنتاجية في المناطق الريفية الفقيرة

  

  :الجمعية الخيرية الفلسطينية لرعاية الصم: عاشراً

م، وحصلت على   1995هي مؤسسة أهلية فلسطينية غير ربحية تعني بالصم وغيرهم، تأسست  سنة             
تعليم اللغة اإلرشادية للصم    : ترخيص من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون االجتماعية، ومن أهدافها        

، ودمج الصم بالمجتمع المحلي من خالل الـدورات المعقـودة للـسامعين             )قراءة، وكتابة (وغيرهم  
والصم، والمحافظة على العالقات الحكومية واألهلية، والدولية والتواصل معهـا، وإقامـة دورات             
تعليمية وإرشادية دينية، وتقوية وتعزيز دور الصم وزيادة ارتباطهم بالجمعية، وتفعيـل دور هـذه               

ـ  : ومن النشاطات والبرامج التي تقدمها. المؤسسة ثقافياً واجتماعياً ورياضياً    المؤتمرات المـشاركة ب
الدولية والمعارض والبازارات الخيرية لعرض منتجاتها وحضور ورش العمل داخـل محافظـات             
الوطن الكتساب المهارات والخبرات الالزمة، وعمل اإلفطارات الجماعية خالل شـهر رمـضان             

ة، العيني(المبارك بدعم من المجتمع المدني، وإعطاء الدروس والمواعظ خاللها، وتوزيع المساعدات            
: ، مثـل  )المهنيـة (من المؤسسات األهلية الداعمة للصم، وعمل األشغال اليدوية         ) الغذائية، التموينية 

التطريز بالخرز والخيطان على األقمشة، واألنشطة االجتماعية والثقافية والتعليم علـى الحاسـوب،           
نا الحنيف ومعرفة   إضافة إلى القيام بأداء مناسك العمرة للصم والمعوزين من أجل التعرف على دين            

  .الكتاب والسنة
  

أما فيما يتعلق بأبرز احتياجات هذه الجمعية، رغم كثافة الخدمات التي تقدمها، إال أنها بحاجة إلـى                 
قطعة أرض والتمويل والبناء عليها، وكذلك تنمية مواردها كمصادر الدخل لصرف مرتبات شهرية             

                                                 
  م، 1999وزارة الشؤون االجتماعية، صندوق إقراض األشخاص المعوقين، مركز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، نابلس،  1
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بحاجة إلى حواسيب للتواصـل مـع الغيـر         للموظفين الذين يتقاضون مكافئات رمزية فقط، وهي        
والجهات الداعمة، وكاميرات تصوير فيديو لتصوير األنشطة التي تقوم بها الجمعية، والعديـد مـن               
األجهزة األخرى التي تعينها في تنفيذ أنشطتها وخدماتها كماكنـات التطريـز، وشاشـات عـرض          

)LCD(1 .، وأجهزة اتصال، وشاشات عرض  
  

 غوث الدولية دائرة الخدمات العامةوكالة ال: حادي عشر

م، تمتد في مناطق شمال الضفة الغربية وتشمل كافة         1993هي مؤسسة خيرية مجانية تأسست عام       
المخيمات والقرى والالجئين، يعمل بها ثالثة موظفين، وتعنى بذوي اإلعاقات من عمر يـوم فمـا                

قات البصرية، واإلعاقـات العقليـة،      اإلعاقات الحركية، واإلعا  : فوق، وتشمل إعاقات متنوعة منها    
وتتلخص األهداف العامـة لهـذه      . الخ...واإلعاقات السمعية وإعاقات النطق، والصعوبات المتعددة     

بالدمج المجتمعي لذوي اإلعاقة، وتحقيق الحقوق القانونية مـن خـالل الـدعم العـالمي               : المؤسسة
والتوعيـة المجتمعيـة حـول اإلعاقـة،        والمحلي، وتوصيل الخدمات الممكنة إلى الفئة المستفيدة،        

التعديل المنزلـي   : أما أهم الخدمات التي توفرها، فمنها     . والتمكين لذوي الحاجات الخاصة وأسرهم    
، وشـراء األجهـزة     )مساهمة(والتسهيالت البيئية، واألجهزة المساندة من خالل تقديم مساعدة مالية          

 والتوعية المجتمعية من خالل المحاضرات      المطلوبة للشخص حيث يتم دفع مبلغ جزئي وليس كلي،        
وورشات العمل، إضافة إلى عقد المخيمات الصيفية واألنشطة الترفيهية من خالل مراكز التأهيـل              
المجتمعية التي يتم دعمها من خالل برنامج التأهيل المهنـي، والجلـسات اإلرشـادية والعالجيـة                

 .2لألطفال، من خالل أخصائية العالج الوظيفي

  

  جمعية رعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة:  عشرثاني

موظفاً، تعنى باإلعاقات   ) 11(م، وهي جمعية غير مجانية يعمل بها        1994تأسست هذه الجمعية عام     
 طفالً في مدرسة التربية الخاصة، والعدد       50السمعية والنطق والصعوبات العقلية، تستوعب حوالي       

ساعات لطالب التربية الخاصة، وساعة للمـراجعين       ) 4(معاق  مفتوح لباقي الخدمات، يقضي فيها ال     
تـأمين مركـز مؤهـل لعـالج        : ومن أهم أهدافها  . لقسم النطق والتأهيل السمعي والعالج الوظيفي     

اضطرابات الكالم وأمراض التخاطب المختلفة، وتأمين مركز للتربية الخاصة يـستهدف األطفـال             
ئات ذات النشاط الزائد والحاالت التي تعاني من ضـعف  الذين يعانون من تخلف عقلي متوسط، والف      

السمع بكافة درجاته، وكذلك تنمية الوعي حول اضطرابات النطق ومشاكل السمع، وتعريف أفـراد              

                                                 
  .3-1، ص2012-2011ة، نابلس، شارع رأس العين، نشرة صادرة عن الجمعي: الجمعية الخيرية لرعاية الصم 1
  5-4م، ص2009دليل المؤسسات العاملة في مجال خدمة وتأهيل المعاقين في محافظة نابلس، : مركز شؤون المرأة واألسرة 2
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المجتمع بماهية هذه االضطرابات وآثارها السلبية، إضافة إلى تأمين مركز مؤهل لتقـديم خـدمات               
طفال الذين يعانون من فقد السمع، والعمل علـى إيجـاد   فحص السمع وتركيب المعينات السمعية لأل   
يستهدف األطفال الذين يعانون من صعوبات      ) الحكومي(نظام تعليمي خاص على المستوى الرسمي       

  .التعلم
  

توفير خدمة فحص السمع بكافـة أنواعـه        : أما أبرز الخدمات التي تقدمها هذه الجمعية، فتتمثل في        
فير خدمة العالج الوظيفي، وتوفير خدمة عالج مشاكل النطق واللغة          وتركيب المعينات السمعية، وتو   

  1.وخدمة التأهيل السمعي، وتوفير خدمة التربية الخاصة
  

  جمعية رعاية الكفيف: ثالث عشر

 حالـة،   35م، تستوعب حوالي    1955جمعية متخصصة تعنى باإلعاقة البصرية فقط، تأسست عام         
الجمعية على تأهيل المكفوف وتدريبه، كما تعمـل علـى           موظفين، وتعمل هذه     7ويعمل بالمؤسسة   

أما عن الخدامات التـي توفرهـا       . توفير الخدمات للكفيف عن طريق االتصال مع المجتمع المحلي        
  2.تأمين فرص عمل لألعضاء، وجمع مساعدات مادية لهم: فهي

  
  :اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين مخيم العين: رابع عشر

عاقات الحركية والبصرية والسمع والنطق، والصعوبات العقليـة والـصعوبات          هي لجنة تعنى باإل   
 موظفين، تقدم خدماتها لذوي اإلعاقة من طـالب فـي           9م، يعمل بها    2001المتعددة، تأسست عام    

الكشف المبكر عن حـاالت     : ومن أهداف هذه اللجنة   . الجامعات أو أطفال أو جرحى في االنتفاضة      
مجتمع واألسرة اتجاه الشخص المعاق واألفكار الخاطئة، إضافة إلى أعـداد           اإلعاقة، وتغيير نظرة ال   

  .برامج وورش عمل وحلقات دراسية عن اإلعاقة وعن أي ظاهرة تهم المجتمع
  

تعديل المنزل، وخدمة الدعم النفسي،     / كما وتقدم هذه اللجنة العديد من الخدمات، كالزيارات المنزلية        
ات المساعدة، والعالج الطبيعي، والبرامج ترفيهيـة، وتقـدم أيـضاً           وبرامج التحويل، وتوفير األدو   

  3.التوعية واإلرشاد عن طريق ورشات العمل والدورات، وخدمة التربية الخاصة
 

                                                 
  -31م، ص2009دليل المؤسسات العاملة في مجال خدمة وتأهيل المعاقين في محافظة نابلس، : مركز شؤون المرأة واألسرة 1

  32.  
  .30  -31المرجع السابق، ص 2
  .19-18المرجع السابق، ص 3
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  اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين مخيم عسكر: خامس عشر

 والـصعوبات   هي لجنة تُعنى باإلعاقات الحركية والبصرية والسمع والنطق، والصعوبات العقليـة،          
: م، يعمل بها عدة موظفين، تقدم خدماتها لذوي اإلعاقة، ومن أهـدافها           2001المتعددة، تأسست عام    

الكشف المبكر عن اإلعاقة وتشخيصها وعالجها، وتقديم المساعدة والمشورة النفسية واالجتماعيـة،            
 في المرافـق العامـة،      والتدريب على أنشطة الرعاية الذاتية، وضمان التسهيالت الحياتية للمعاقين        

وتغيير االتجاهات األسرية والمجتمعية تجاه المعاقين، وتوجيه المعاق ودمجه للعمل والمشاركة فـي             
 .العمل مع المجتمع المحلي

العالج : أما أبرز الخدمات التي تقدمها اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين في مخيم عسكر، فتتلخص في             
التعـديل،  /لتربية الخاصة، واألدوات المساعدة، والتأهيل الـسكني      ، وا 1الطبيعي والوظيفي والنطقي  

دورات تدريبية ألهالي المجتمـع  (واألنشطة الترفيهية، والمخيمات الصيفية والشتوية، وورش العمل      
  2.، والتحويل للمؤسسات المحلية)المحلي

                                                 
  م، 2021خدمات التأهيل لحاالت الشلل الدماغي، عسكر، بدعم من مؤسسة كير العالمية،: اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين 1

  .2  ص
  -31م، ص2009 في محافظة نابلس، دليل المؤسسات العاملة في مجال خدمة وتأهيل المعاقين: مركز شؤون المرأة واألسرة 2

  30.  
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  .واقع الرعاية النفسية للمعاقين في محافظة نابلس  :المبحث الثاني
  

 في هذا المبحث آراء المسؤولين في مؤسسات رعاية المعاقين حول واقع الرعاية النفسية              نستعرض
في محافظة نابلس، وذلك باستخدام النسب المئوية المستخلصة من االستبانات التي قـاموا باإلجابـة            

  ):1(عليها كما يبينه جدول رقم 

  
  الرعاية النفسية بالنسب المئويةإجابات أفراد العينة عن األسئلة التي تضمنها مجال . 1جدول 

رقم  أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً

الفقرة

 الفقرات

% % % % % 

%3.1 %6.2 %6.1%44.6%40.0 .تقلل المؤسسة من شعور المعاق باليأس 1

2 
تساعد المؤسسة المعاق علـى الـشعور باالسـتقرار         

 .النفسي
44.6%40.0%10.8%4.6% - 

3 
سة بتحديد المشكالت النفسية التي يعـاني       تقوم المؤس 
 .منها المعاق

36.9%40.0%20.0%3.1% - 

4 
تقلل المؤسسة من حدة الخوف مـن المـستقبل لـدى           

 .المعاق
23.1%47.7%15.4%12.3%1.5%

 - %4.6 %9.3%36.9%49.2 .تساعد المؤسسة المعاق في اعتماده على نفسه 5

%1.5 %1.5%18.5%46.2%32.3 . والقلق لدى المعاقتخفض المؤسسة التوتر والكبت 6
 - %1.6%20.0%44.6%33.8 .تخفف الخدمات المقدمة للمعاق من اإلحباط 7

%1.5 %3.1%18.5%29.2%47.7 .تعمل المؤسسة على قبول المعاق لدى أسرته 8
  

مؤسسة من شعور المعاق    تقلل ال : "السابق أن الفقرة األولى والتي تنص     ) 1(يالحظ من الجدول رقم     
، قد حظيت بدرجة استجابة مختلفة من قبل أفراد العينة، فقد أجاب عنها بدائماً مـا نـسبته                  "باليأس

، أما من أجاب عنها بأحياناً فقد بلغت نسبتهم         %)44.6(، بينما أجاب عنها بغالباً ما نسبته        %)40.0(
لى ضعف دور المؤسسة في تقليل شـعور        ، وبنفس النسبة لمن أجابوا بنادراً، وهذا يدل ع        %)6.1( 

المعوق باليأس، ويظهر لنا أن خدمات المؤسسة غير كافية لتقليل حالة الشعور باليأس، أما ما نسبته                
من أفراد عينة الدراسة فقد أجابوا بأبداً، فهذه المؤسسات ال تقلل الشعور باليـأس نهائيـاً،                 %) 3.0(

شعرهم بحالة نقص، وبالتالي يتعزز لديهم الشعور بـاأللم         فربما انتماؤهم إلى مثل هذه المؤسسات ي      
  .واليأس

  
، فقـد   "تساعد المؤسسة المعاق على الشعور باالستقرار النفـسي       : "أما الفقرة الثانية التي تنص على     
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قد أجابوا ب غالباً، وإن     %) 40(من أفراد العينة ب دائماً وما نسبته        %) 44.6(أجاب عنها ما نسبته     
وا بأحياناً، ويبدو أن هذه المؤسسات تقدم للمعاق المساعدة النفسية الكافيـة، بهـدف              قد أجاب %) 10(

تحقيق األمن النفسي والتوافق الذاتي وإشباع الحاجات وتحقيق عزة النفس للمعاق، وتعميق الـشعور            
بحب اآلخرين له وبأنه مطلوب، وأن أهله في حاجة إليه، وإقناعه بأن ما لديه مـن قـوى عقليـة                    

 أما من أجاب بالسلب فقـد لـوحظ أن مـا            .ة تكفي إلسعاده في الحدود التي تفرضها إعاقته       وجسمي
قد أجابوا بنادراً ما يشعرون باالستقرار النفسي، ألن الخدمات النفسية غير كافيـة             %) 4.6(نسبتهم  

  .إلزاحة هموم المعاق التي تعترض طريق وصوله إلى األمن واألمان
  

، فقـد   "تقوم المؤسسة بتحديد المشكلة التي يعاني منها المعـاق        : "تنص على أما الفقرة الثالثة والتي     
من أفراد عينة الدراسة أجابوا غالبا، وإن       %) 40(وما نسبته   %) 36.9(أجاب عنها بدائماً ما نسبته      

قد أجابوا بأحياناً، ويبدو أن المؤسسة تسعى إلى التعـرف علـى مـشاكل              %) 20(هناك ما نسبته    
%) 3.1(وإن ما نـسبته     . تعوق طريق نجاحهم، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع       المعاقين والتي   

قد أجابوا بنادراً ويبدو أن هذه المؤسسات تقدم خدماتها المادية، وال يحظى المعوق فيها باهتمام كبير                
  .من قبل المؤسسات التي يجب عليها أن تتعرف على همومهم ومشاكلهم ودعمهم

  
تقلل المؤسسة من حدة الخوف من المستقبل الذي يعاني منـه           : "والتي تنص على  أما الفقرة الرابعة    

، وأن  %)47.7(، ومن أجاب بغالباً مـا نـسبته         %)23.1(، فقد أجاب عنها بدائماً ما نسبته        "المعاق
أجابوا بأحياناً ما تقلل المؤسسات من مخاوف المعوقين، وأن نـسبة مـن             %) 15.4(هناك ما نسبته    

، فالمعاق يعاني الخوف من المستقبل وقد يكـون         %)1.5(، ومن أجاب بأبداً     %)12.3(أجاب بنادراً   
  .هذا الخوف نابع من عدم وجود األمان االقتصادي واألمني والصحي

أما الفقرة الخامسة فقد لوحظ اختالف في استجابة أفراد عينة الدراسة من مديري المؤسسات التـي                
، فقد أجـاب    "تساعد المؤسسة المعاق على اعتماده على نفسه      ": تعنى بالمعاق، فقد نصت الفقرة على     

وأجاب عنها بنادراً وأبداً    %) 36.9(بينما أجاب عنها بغالباً ما نسبته       %) 49.2(عنها بدائما ما نسبته     
على التوالي، ولربما يعود السبب في ذلك إلى انخفـاض اإلمكانيـات            %) 4.6(و%) 9.3(ما نسبته   

ية المعوقين في فلسطين، والتي هي بحاجة إلى برامج وأجهزة هامة فـي             المادية لدى مؤسسات رعا   
  .ذلك األمر

  
، فقد  "تخفض المؤسسة التوتر والكبت والقلق لدى المعاق      : "وبالنسبة للفقرة السادسة والتي تنص على     

 %)46.2(بدائماً ما يكون ذلك، بينما أجاب عنها بغالباً ما نـسبته             %) 32.3(أجاب عنها ما نسبته     
 مـا نـسبته     منهم، أما من أجاب بأنه أحياناً ما تخفض المؤسسة مستوى الكبت والتوتر لدى المعوق             
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، وهي ذات النسبة التي أجابت بأبداً، وقد يعود السبب في ذلك إلى مدى شعورهم بالضغوط                %)1.5(
ـ                ا إال  النفسية وقلقهم المستمر، وبالتالي خلق حالة من التوتر عندهم التي من الصعب الـتخلص منه

  .بالشفاء التام
  

، فقد أجاب عنهـا     "تخفف الخدمات المقدمة للمعاق من اإلحباط     : "أما الفقرة السابعة والتي تنص على     
بغالباً، وأما من أجاب بأحياناً فقـد       %) 44.6(بدائماً، بينما أجاب عنها ما نسبته       %) 33.8(ما نسبته   

، ويرجـع   %)1.6(دراً بلغت نـسبتهم     ، وهناك من أجاب بنا    %)20.0(وصلت نسبة استجابتهم إلى     
سبب ذلك إلى أن المؤسسة تقدم لهم برامج تدفعهم للتفكير في ما ستؤول إليه أحوالهم وأوضاعهم إذا                 
سيطرت عليهم مشاعر اإلحباط، فقد تقودهم إلى حالة من اإلجهاد الذهني الدائم وعدم القدرة علـى                

غضب واإلخفاق في القيام ببعض األعمال البـسيطة،        التفكير السليم، وقد تنتابهم نوبات من القلق وال       
وبعضهم سيكون دائم القنوط، ويدأب على مقارنة وصفه الحالي وما به من عجز وإعاقـة مقارنـة                 
بحالته إذا ما تمكن هذا المعاق من التغلب على إعاقته والسير خطوة إلى األمام بإزالة هذه المشاعر،                 

 مشاعر اإلحباط، وتساعده في التكييف مع إعاقتـه مهمـا           وبذلك ترفع المؤسسة من مشاعره وتزيل     
  .كانت

  
تعمل المؤسسة على قبول "أما الفقرة األخيرة في الرعاية النفسية فقد نصت الفقرة الثامنة على 

، %)47.7(، فقد حظيت بنسب استجابة مختلفة، وبلغت نسبة من أجاب بدائماً "المعاق لدى أسرته
، ويعود سبب ذلك أن  %)18.5(، ومن أجاب بأحياناً بنسبة %)29.2(ه بينما أجاب بغالباً ما نسبت

المؤسسات القائمة على رعاية المعاق تتواصل مع األهل الذين قد ينتاب الوالدين شعور بالخجل 
والخوف واإلحباط من وجود طفل معاق في األسرة، فتعمل هذه المؤسسات وفق برامج توعية 

نفس المعاق، ويحاولوا ويبذلوا كل الجهود في التخفيف عن ابنهم خاصة، لتجعلهم يبثوا األمل في 
المعاق، ويتقبلوا إرادة اهللا عز وجل، ويعاملوا المعاق مثل باقي أفراد األسرة بحيث يكون معهم 
ويشاركهم حياتهم العادية، وربما يشاركهم بعض األعمال التي يقومون بها في حالة كانت إعاقته 

حالة يدمجوه في حياتهم االعتيادية، بحيث يكون جزء من هذه الحياة، تسمح بذلك، وفي هذه ال
بنادراً وهناك ما نسبته %) 3.1(بينما أجاب ما نسبته . وبالتالي إدماجه في المجتمع الذي يعيش فيه

قد أجابوا بأبداً، ولربما كانت هذه المؤسسات ال تتواصل مع األهل، إنما هي مؤسسات %) 1.5(
  .دود إمكانياتها ال تسمح بذلكرعاية للمعوق، وح
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  .واقع الرعاية الوقائية للمعاقين في محافظة نابلس: المبحث الثالث
  

وفي هذا المبحث نستعرض آراء المسؤولين في مؤسسات رعاية المعاقين عن واقع الرعاية الوقائية              
ـ           اموا باإلجابـة  في محافظة نابلس، وذلك باستخدام النسب المئوية المستخلصة من االستبانات التي ق

 ):2(عليها كما يبينه جدول رقم 

  
  إجابات أفراد العينة عن األسئلة التي تضمنها مجال الرعاية الوقائية بالنسب المئوية. 2جدول 

  

 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً
 الفقراتالرقم

%النسبة %النسبة %النسبة%النسبة%النسبة

 %10.7 %7.7 %27.7 %26.2 %27.7 .كر عن اإلعاقةتعمل المؤسسة على الكشف المب 9

10 
تساعد المؤسسة في تأمين المواد الالزمة للوقاية        

 .من اإلعاقة
12.3% 29.2% 38.5% 12.3% 7.7% 

11 

توعي المؤسسة المجتمع بمخاطر تناول العقـاقير       
الطبية التي قد تسبب اإلعاقة للحمل دون وصـفة         

 .طبية

20.0% 36.9% 26.2% 6.1% 10.8% 

 %43.1 %23.1 %21.5 %7.7 %4.6 .تسعى المؤسسة بمتابعة النساء أثناء الحمل 12

 %41.5 %26.2 %18.5 %9.2 %4.6 .تسعى المؤسسة بمتابعة النساء أثناء الوالدة 13

14 
تسهم المؤسسة في المحافظة على حماية األطفال       

 .من سوء المعاملة
23.1% 33.8% 21.5% 10.8% 10.8% 

15 
لمؤسسة بإصدار نـشرات لألسـر إلبعـاد        تقوم ا 

 .المواد السامة والمنظفات عن متناول األطفال
18.5% 18.5% 33.8% 10.8% 18.4% 

16 
تعمل المؤسسة على توعية الشباب المقبلين على       

 .الزواج بالحياة األسرية
10.8% 15.4% 26.2% 23.1% 24.5% 

17 
توفر المؤسسة المعلومات الكافية حول اإلرشـاد       

 .جيني من حيث أهدافه و أساليبهال
16.9% 18.5% 26.2% 15.4% 23.1% 

18 
تعمل المؤسسة على إجـراء الفحـص الطبـي         

 .المستمر لألطفال
9.2%  

 

29.2%  
 

27.7%  
 

16.9%  
 

17%  
 

  
تعمل المؤسسة على الكشف : "السابق أن الفقرة التاسعة والتي تنص على) 2(ويالحظ من الجدول 
قد حظيت بدرجات استجابة متباينة من أفراد العينة، فقد أجاب عنها بدائماً ما  ف،"المبكر عن اإلعاقة

، أما من أجاب عنها بأحياناً فبلغت )%26.2(، بينما أجاب عنها بغالباً ما نسبته )%27.7(نسبته 
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، ويدل ذلك على اهتمام  بعض المؤسسات بالرعاية الوقائية من وجود إعاقات % )27.7(نسبتهم 
، أما من أجاب بأبداً فقد %)7.7(، وأجاب أفراد عينة الدراسة بنادراً بنسبة مئوية بلغت في المجتمع

، ويظهر أن هذه النسبة من المؤسسات ال تعنى بالجانب الوقائي من وجود %)10.7(بلغت نسبتهم 
  .إعاقات أخرى

  
، "وقاية من اإلعاقةتساعد المؤسسة في تأمين المواد الالزمة لل: "أما الفقرة العاشرة التي تنص على

قد أجابوا بغالباً، ) %29.2(من أفراد العينة بدائماً، وما نسبته ) %12.3(فقد أجاب عنها ما نسبته 
قد أجابوا بأحياناً، ويبدو أن هذه المؤسسات يتوفر لديها إمكانيات تأمين اإلصابة ) %38.5(وإن 

أما من أجاب بالسلب . المبكر وغيرهابإعاقات في المجتمع، كبرامج التثقيف التي تقدمها، والفحص 
  . قد أجابوا بأبداً%)7.7(وأجابوا بنادراً، ) %12.3(فقد لوحظ أن ما نسبتهم 

  
توعي المؤسسة المجتمع بمخاطر تناول العقاقير الطبية : "أما الفقرة الحادية عشر والتي نص على

، وإن %)20.0(ئماً ما نسبته ، فقد أجاب عنها بدا"التي قد تسبب اإلعاقة للحامل دون وصفة طبية
أما من أجاب . بأحياناًقد أجابوا %) 26.2(قد أجابوا بغالباً، وما نسبته ) %36.9(هناك ما نسبته 

ويدل ذلك على %). 10.8(في حين بلغت نسبة من أجاب بأبداً ، )%6.1(بنادراً فبلغت نسبتهم 
ه البرامج تعوق أموراً يجب بحثها وجود رعاية وقائية غير كافية لتلك المؤسسات، ويظهر أنه هذ

  .واطالع الجهات المعنية عليها
  

، "تسعى المؤسسة للعمل على متابعة النساء أثناء الحمل: "أما الفقرة الثانية عشر والتي تنص على
، وإن هناك ما %)7.7(، وأجاب عنها بغالباً من نسبته %)4.6(فقد أجاب عنها بدائماً ما نسبته 

بوا بأحياناً، ويظهر من هذه النسب تقصير واضح لسبب أو آلخر بهذا الجانب، أجا%) 21.5(نسبته 
فمن المعلوم أن متابعة النساء في فترة الحمل من أهم الجوانب الوقائية للحد من وجود اإلعاقات 
المستقبلية، ويستدل على هذا التقصير من ارتفاع نسبة من أجابوا بالسلب، حيث كانت نسبة من 

  %).43.1(ونسبة من أجاب بأبداً %) 23.1 (أجاب بنادراً
  

أما الفقرة الثالثة عشر فقد لوحظ اختالف في استجابة أفراد عينة الدراسة من مديري المؤسسات 
، فقد أجاب "تسعى المؤسسة بمتابعة النساء أثناء الوالدة: "التي تعنى بالمعاق، فقد نصت الفقرة على

، وأجاب عنها بأحياناً ما %)9.2(جاب عنها بغالباً ما نسبته ، بينما أ%)4.6(عنها بدائما ما نسبته 
على التوالي، %) 41.5(و%) 26.2(، أما من أجاب بنادراً وأبداً فبلغت نسبتهم %)18.5(نسبته 

وربما يعود السبب في ذلك النخفاض اإلمكانيات المادية لدى مؤسسات رعاية المعوقين في 
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ية معوق موجود، ال معوق محتمل الوجود، وتترك مثل فلسطين، والتي تقتصر جهودها على رعا
هذا القسم للمستشفيات الحكومية والخاصة التي ترى أنها ملزمة بذلك، رغم أن إمكاناتها المادية ال 

  .تحتمل ذلك
  

تسهم المؤسسة في المحافظة على حماية األطفال : "وبالنسبة للفقرة الرابعة عشر والتي تنص على
بدائماً ما يكون ذلك، بينما أجاب عنها بغالباً %) 23.1(فقد أجاب عنها ما نسبته ، "من سوء المعاملة

، وربما يعود سبب ذلك إلى أن %)21.5( فبلغت ، أما نسبة من أجابوا بأحياناً%)33.8(ما نسبته 
أما . هذه المؤسسات تخصص بعض البرامج لتوعية األسرة وتضع قوانين لحماية ورعاية األطفال

، وربما يعني هذا أن هذه المؤسسات %)10.8(ادراً وأبدا فحصلوا على نفس النسبة من أجاب بن
  .ترى أن هذا األمر قد يعود لجهات أكثر تخصصية منها

  
تقوم المؤسسة بإصدار نشرات لألسر إلبعاد المواد : "أما الفقرة الخامسة عشر والتي تنص على

بدائماً وغالباً، بينما %) 18.5(نها ما نسبته ، فقد أجاب ع"السامة والمنظفات عن متناول األطفال
، وتدل هذه النسبة على اهتمام %)33.8(ارتفعت نسبة من أجاب بأحياناً فبلغت نسبة استجابتهم إلى 

المؤسسات بهذا الجانب، حيث أنه من الضروري اتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية التي تحد من زيادة 
، في حين كانت نسبة من أجاب %)10.8(أجاب بنادراً فكانت وأما نسبة من . اإلعاقات في بالدنا

  %).18.4(بأبداً 
  

أما الفقرة السادسة عشر في واقع الرعاية الوقائية للمعاقين في محافظة نابلس، فقد نصت الفقرة 
، فقد حظيت بنسب "تعمل المؤسسة على توعية الشباب المقبلين على الزواج بالحياة األسرية: "على

، وهناك %)15.4(، بينما أجاب بغالباً ما نسبته %)10.8(ختلفة بلغت لمن أجاب بدائماً استجابة م
، ويعود سبب ذلك إلى ضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة %)26.2(من أجاب بأحياناً بنسبة وصلت 
%) 24.5(بنادراً، وهناك ما نسبته %) 23.1(بينما أجاب ما نسبته . التي تحول دون وجود معوقين

  . جابوا بأبداًقد أ
  

أما الفقرة السابعة عشر في واقع الرعاية الوقائية للمعاقين في محافظة نابلس، فقد نصت الفقرة 
فقد حظيت ". توفر المؤسسة المعلومات الكافية حول اإلرشاد الجيني من حيث أهدافه وأساليبه: "على

ا أجاب بغالباً ما نسبته ، بينم%)16.9(بنسب استجابة مختلفة، وبلغت نسبة من أجاب بدائماً 
، ويعود سبب ذلك إلى إن اإلرشاد %)26.2(، وهناك من أجاب بأحياناً بنسبة وصلت %)18.5(

الجيني بنظر تلك المؤسسات له أهمية كبيرة في تحصين األسرة من اإلصابات بإعاقات متعددة، في 
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بداً، ورغم أنها نسب قليلة قد أجابوا بأ%) 23.1(بنادراً وما نسبته %) 15.4(حين أجاب ما نسبته 
  .إال أنها تدل على ضعف االهتمام بهذا الجانب من قبل بعض المؤسسات

  
تعمل المؤسسة على إجراء الفحص الطبي المستمر : "أما الفقرة الثامنة عشر والتي تنص على

ب ، بينما أجا%)9.2(، فقد حظيت بنسب استجابة مختلفة، فبلغت نسبة من أجاب بدائماً "لألطفال
، ويدل ذلك على وجود %)27.7(، وهناك من أجاب بأحياناً بنسبة بلغت %)29.2(بغالباً ما نسبته 

رعاية وقائية خاصة من قبل بعض المؤسسات التي تعنى برعاية المعوقين، غير أنها غير كافية، 
فاً في ، وتدل هذه النسبة على أن هناك ضع%)17(أما نسبة من أجاب بنادراً وأبداً فبلغت نسبتهم 

  .أداء بعض المؤسسات في مجال تقديم الرعاية الوقائية الخاصة بالمعوقين
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  .واقع الرعاية الصحية للمعاقين في محافظة نابلس: المبحث الرابع
  

وفي هذا المبحث نستعرض آراء المسئولين في مؤسسات رعاية المعـاقين حـول واقـع الرعايـة                 
لس، وذلك باستخدام النسب المئوية المستخلصة من االستبانات التـي قـاموا    الصحية في محافظة ناب   

 :التالي) 3(باإلجابة عليها كما يبينه جدول رقم 
  

  إجابات أفراد العينة عن األسئلة التي تضمنها مجال الرعاية الصحية بالنسب المئوية. 3جدول 

  

 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً
 الفقراتالرقم

%النسبة %النسبة  %النسبة  %النسبة  %سبة الن

 %13.9 %20.0 %29.2 %29.2 %7.7 .تعمل المؤسسة على توفير األدوية للمعاق 19

20 
تساعد المؤسسة بتوفير ما يلزم من أجهـزة        

 للمعاق
13.8% 36.9% 29.2% 9.3% 10.8% 

21 
تسهل المؤسسة تنقل المعـاق فـي األمـاكن         

 .المختلفة بدون مساعدة
12.3% 36.9% 26.2% 13.8% 10.8% 

22 
توفر المؤسسة فرص لتشغيل المعـاق بمـا        

 .يتناسب وقدراته
9.2% 24.6% 30.8% 16.9% 18.5% 

23 
تساعد المؤسسة بتهيئة المنزل الذي يقيم فيـه        

 .المعاق بما يتواءم وحالة المعاق
7.7% 13.8% 38.5% 21.5% 18.5% 

24 
ية ألسرة  تساعد المؤسسة بتخفيف األعباء المال    

 .المعاق
12.3% 32.3% 30.8% 13.8% 10.8% 

25 
تعمل المؤسسة على التوجيه المهني المناسب      

 .للمعاق
20.0% 36.9% 23.1% 9.2% 10.8% 

26 
يوجد وحدات في المؤسسة لعـالج ورعايـة        

 .إصابات الحوادث للمعاق
12.3% 35.4% 18.5% 9.2% 24.6% 

27 
 علـى   تساعد المؤسسة المعاق على االعتماد    

 . الذات
41.5% 32.3% 12.3% 10.8% 3.1% 

28 
تساعد المؤسسة بتـوفير العـالج الطبيعـي        

 .للمعاق
46.2% 20.0% 20.0% 7.7% 6.1% 

29 
  %46.2 .تقدم المؤسسة العالج الوظيفي للمعاق

 

26.2%  
 

12.3%  
 

10.8%  
 

4.5%  
 

  
تعمل المؤسسة على : "ىالسابق أن الفقرة التاسعة عشر والتي تنص عل) 3(ويالحظ من الجدول 



 136

قد حظيت بدرجة استجابة أفراد العينة بنسب مختلفة، فقد أجاب عنها بدائماً ما " توفير األدوية للمعاق
، أما من أجاب عنها بأحياناً فقد بلغت %)29.2(، بينما أجاب عنها بغالباً ما نسبته %)7.7(نسبته 

، وبلغت نسبة من أجاب بأبداً %)20.0(، في حين بلغت نسبة من أجاب بنادراً )%29.2(نسبتهم 
، ويعود سبب ذلك إلى أن أفراد عينة الدراسة يرون أن تقديمهم للعالج إنما هو في حدود %)13.9(

  .إمكانياتهم البسيطة التي ال تسمح بتوفيرها كاملة لضعف اإلمكانات المادية لهذه المؤسسات
  

، فقد " على توفير ما يلزم من أجهزة للمعاقتساعد المؤسسة": أما الفقرة العشرون التي تنص على
قد أجابوا بغالباً، وإن ) %36.9(من أفراد العينة بدائماً، وما نسبته ) %13.8(أجاب عنها ما نسبته 

، أما من )%9.3(قد أجابوا بأحياناً، أما من أجاب بنادراً فقد فلوحظ أن نسبتهم بلغت ) 29.2%(
، ويعود السبب إلى اعتماد كثير من المؤسسات الراعية )%10.8(أجاب بأبداً فقد وصلت نسبتهم 

  .للمعوقين على المساعدات الخارجية أو المحلية البسيطة والتي ال تكفي لجميع المعوقين
  

تسهل المؤسسة تنقل المعاق في األماكن المختلفة : "أما الفقرة الحادية والعشرون والتي تنص على
بغالبا، وإن هناك %) 36.2(بدائماً، وما نسبته ) %12.3(ته ، فقد أجاب عنها ما نسب"بدون مساعدة

لنادراً، %) 13.8(أما من أجابوا بالسلب فبلغت نسبتهم . قد أجابوا بأحياناً%) 26.2(ما نسبته 
وتظهر هذه النتائج المتباينة أن هناك نوع من المساعدة الصحية غير الكافية، ألبداً، %) 10.8(و

  .طبيق أكثر على أرض الواقع المحكوم باإلمكانات المادية المتواضعةوالتي تحتاج إلى تطوير وت
  

توفر المؤسسة فرصاً لتشغيل المعاق بما يتناسب : "أما الفقرة الثانية والعشرون والتي تنص على
أجابوا بغالباً، %) 24.6(،  وأن هناك ما نسبته %)9.2(، فقد أجاب عنها بدائماً ما نسبته "وقدراته

، ووصلت نسبة  %)16.9(، ونسبة من أجابوا بنادراً %)30.8(سبة من أجابوا بأحياناً بينما كانت ن
، وهذا يدل على بساطة وقلة المشاريع التي توفرها هذه المؤسسات، %)18.5(من أجابوا بأبداً 

  .والتي تحتاج إلى كثير من المعدات واألجهزة التي ال تتوفر في هذه المؤسسات إال بأعداد محدودة
  
 الفقرة الثالثة والعشرون فقد لوحظ اختالف في استجابة أفراد عينة الدراسة من مديري أما

تساعد المؤسسة بتهيئة المنزل الذي يقيم : "المؤسسات التي تعنى بالمعاق، حيث نصت الفقرة على
لباً ، وأجاب عنها بغا%)7.7(، فقد أجاب عنها بدائما ما نسبته "فيه المعاق بما يتواءم وحالة المعاق

، وكذلك فإن نسبة من %)38.5(، أما من أجاب عنها بأحياناً فقد وصلت نسبتهم %)13.8(ما نسبته 
، وهذا يدل على %)18.5(، وبلغت نسبة من أجاب عنها بأبداً %)21.5(أجاب عنها بنادراً بلغت 

نها الضعف الواضح والجلي في حرص واهتمام المؤسسات بتهيئة ومواءمة بيوت المعوقين، إذ أ
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بالكاد تستطيع تهيئة الظروف في المؤسسات التي ترعاها وتشرف عليها، وذلك لضعف الدعم 
المادي لها من قبل الهيئات الحكومية المختصة، أو من قبل مؤسسات المجتمع المدني الخاصة، 

  .حيث إن مثل تلك التجهيزات تتطلب توفير مبالغ مادية كبيرة ال تقوى المؤسسات على توفيرها
  
تساعد المؤسسة على تخفيف األعباء المالية : "النسبة للفقرة الرابعة والعشرون والتي تنص علىوب

بدائماً ما يكون ذلك، بينما أجاب عنها بغالباً ما %) 12.3(، فقد أجاب عنها ما نسبته "ألسرة المعاق
 وأبداً فبلغت ، ومن أجاب بنادراً%)30.8(، ومن أجاب عليها بأحياناً بلغت نسبتهم )%32.3(نسبته 

ويرجع ذلك إلى وجود معاناة مادية ظاهرة في ميزانية . على التوالي%) 10.8(و%) 13.8(نسبتهم 
  .تلك المؤسسات بمقابل أعداد المعوقين الكبيرة في فلسطين

  
" تعمل المؤسسة على التوجيه المهني المناسب للمعاق " أما الفقرة الخامسة والعشرون والتي تنص 

غالباً وأما من أجاب %) 36.9(بدائماً بينما أجاب عنها ما نسبته%) 20.0 (ها ما نسبتهفقد أجاب عن
%) 9.2(وهناك من أجاب بنادراً بلغت نسبتهم %) 23.1(بأحياناً فقد وصلت نسبة استجابتهم إلى

، ويدل ذلك إلى اهتمام بعض المؤسسات )10.8(يرجع سبب ذلك ومن اجاب بأبداً بلغت نسبتهم 
  .عوقين وحاجة سوق العمل الفلسطيني، مما يساعدهم في العملبميول الم

  
أما الفقرة السادسة والعشرون في واقع الرعاية الصحية للمعاقين في محافظة نابلس، فقد نصت 

، فقد حظيت "يوجد وحدات في المؤسسة لعالج ورعاية إصابات الحوادث للمعاق: "الفقرة على
، بينما أجاب بغالباً ما نسبته %)12.3( أجاب بدائماً بنسب استجابة مختلفة، فبلغت نسبة من

، ويعود سبب ذلك أن هناك جمعيات %)18.5(، وهناك من أجاب بأحياناً بنسبة وصلت %)35.4(
بنادراً، %) 9.2(ومؤسسات خيرية داعمة للمعوقين وتتولى رعايتهم صحياً، بينما أجاب ما نسبته 

  .اًقد أجابوا بأبد%) 24.6(وهناك ما نسبته 
  

أما الفقرة السابعة والعشرون في واقع الرعاية الصحية للمعاقين في محافظة نابلس، فقد نصت 
، فقد حظيت بنسب استجابة مختلفة "تساعد المؤسسة المعاق على االعتماد على الذات: "الفقرة على

ن أجاب ، وهناك م%)32.3(بينما أجاب غالباً ما نسبته %) 41.5(فبلغت نسبة من أجاب بدائماً 
، ويرجع ذلك إلى تبني بعض المؤسسات لبرامج صحية تساعد %)12.3(بأحياناً بنسبة وصلت 

بأبداً، %) 3.1(بنادراً، وما نسبته %) 10.8(بينما أجاب ما نسبته . المعاق على التغلب على إعاقته
  .وقد يعود ذلك الرتفاع تكلفة البرامج الصحية ونقص في وجود الخبراء

امنة والعشرون في واقع الرعاية الصحية للمعاقين في محافظة نابلس، فقد نصت الفقرة أما الفقرة الث
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، فقد حظيت بنسب استجابة مختلفة، "تساعد المؤسسة على توفير العالج الطبيعي للمعاق: "على
، وهناك من %)20.0(، بينما أجاب بغالباً وأحياناً ما نسبته %)46.2(فبلغت نسبة من أجاب بدائماً 

ويعود سبب ذلك إلى توفر كوادر طبية تعمل في بعض %) 7.7(ب بنادراً بنسبة وصلت أجا
  .قد أجابوا بأبداً%) 6.1(المؤسسات، بينما كان هناك ما نسبته 

  
أما الفقرة التاسعة والعشرون في واقع الرعاية الصحية  للمعاقين في محافظة نابلس، فقد نصت 

، فحظيت بنسب استجابة مختلفة، حيث بلغت "ظيفي للمعاقتقدم المؤسسة العالج الو: "الفقرة على
، وهناك من أجاب بأحياناً بنسبو %)26.2(، وأجاب بغالباً ما نسبته %)46.2(نسبة من أجاب بدائماً 

%) 10.8(ويعود سبب ذلك إلى توفر إمكانية هذا العالج، بينما أجاب ما نسبته %) 12.3(وصلت 
د أجابوا بأبداً، حيث ال يمكن توفير مثل هذا العالج في هذه ق%) 4.5(بنادراً وهناك ما نسبته 

  .المؤسسات
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  . واقع الرعاية االجتماعية للمعاقين في محافظة نابلس: المبحث الخامس
  

وفي هذا المبحث نستعرض آراء المسئولين في مؤسسات رعاية المعاقين حول واقع الرعاية 
لس، وذلك باستخدام النسب المئوية المستخلصة من االستبانات التي قاموا االجتماعية في محافظة ناب

 ):4(باإلجابة عليها كما يبينه الجدول رقم 

  
  إجابات أفراد العينة عن األسئلة التي تضمنها مجال الرعاية االجتماعية بالنسب المئوية. 4جدول 

  

 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً
 الفقراتالرقم

 %النسبة %النسبة  %النسبة  %النسبة %بة النس

 - %6.1 %6.2 %32.3 %55.4 .تشرك المؤسسة المعاق في األنشطة المجتمعية 30

31 
تعمل المؤسسة لدى المجتمع من أجـل تقبـل         

 .المعاق
50.8% 33.8% 10.8% 4.6% - 

32 
تعمل المؤسسة في تنمية الرغبة فـي تعـاون 

 .أفراد المجتمع مع المعاق
41.5% 44.6% 6.2% 4.6% 3.1% 

33 
تعمل المؤسسة على تعزيـز ودمـج وتأهيـل         

 .المعاق في المجتمع
52.3% 30.8% 13.8% 3.1% - 

34 
تسهم المؤسسة في تحـسين خبـرات األسـرة         

 .باحتياجات المعاق
46.2% 36.9% 12.3% 4.6% - 

35 
تساعد المؤسسة المعاق على ممارسة نـشاطاته       

 .بسهولة
40.0% 38.5% 18.5% 1.5% 1.5% 

 - %7.6 %10.8 %43.1 %38.5 .تساهم المؤسسة بتعريف المعاق بحقوقه 36

 - %6.2 %16.9 %32.3 %44.6 . تقوم المؤسسة بتنفيذ رحالت جماعية للمعاقين 37

38 
تساعد البرامج الترفيهية المقدمة من المؤسـسة       

 .على تكيف المعاق في المجتمع
40.0% 36.9% 13.8% 6.2% 3.1% 

 %3.1 %3.1 %20.0 %40.0 %33.8.تدفع المؤسسة المعاق لممارسة األنشطة الهادفة 39

40 
تعمل المؤسسة على إشغال وقت الفراغ لـدى        

 .المعاق
21.5% 35.4% 18.5% 12.3% 12.3% 

41 
تشجع المؤسسة المعاق على ترشيح نفسه فـي        

 .االنتخابات المحلية والبرلمانية
16.9% 27.7% 18.5% 13.8% 23.1% 

42 
تعمل المؤسسة على تدريب قادة مجتمعيين من       

 .ذوي اإلعاقة
16.9%  
 

27.7%  
 

24.6%  
 

12.3%  
 

18.5%  
 

تشرك المؤسسة المعاق في : "السابق أن الفقرة الثالثون والتي تنص على) 4(ويالحظ من الجدول 
%) 32.3(ا نسبته من أفراد العينة بدائماً وم) %55.4(، قد أجاب عنها ما نسبته "األنشطة المجتمعية
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قد أجابوا بأحياناً، ويبدو أن هذه المؤسسات تعمل على تلبية ) %6.2(قد أجابوا عنها بغالباً، وإن 
احتياجات المعوق اجتماعياً وتسعى جاهدة إلى تحقيق نوع من الدمج االجتماعي لهذه الفئة الخاصة 

أجابوا بنادراً، في حين لم ) %6.1(مع أفراد المجتمع، أما من أجاب بالسلب فقد لوحظ أن ما نسبتهم 
تحصل الفئة أبداً على أية نسبة مئوية، وقد تكون هذه الفئة من المؤسسات ممن تعمل على رعاية 

  .المعوقين الذين ال يرجى شفائهم ممن قد يكونوا مصابين بتخلف عقلي أو نحوه
  

لمعاق على ممارسة نشاطاته تساعد المؤسسة ا: "أما الفقرة الحادية والثالثون والتي تنص على على
قد أجابوا %) 38.5(قد أجابوا بدائماً،  وأن ما نسبته %) 40.0(، فلوحظ أن هناك ما نسبته "بسهولة

، في حين بلغت نسبة من أجابوا بنادراً وأبداً )18.5(%بغالباً، وأن نسبة من أجابوا بأحياناً كانت 
يجاب إذا ما قورنت بمن أجاب بالنفي، ويدل  ويظهر ارتفاع قيم نسب المستجيبين باإلفقط،%) 1.5(

  .ذلك على وجود رعاية اجتماعية ال بأس بها في تلك المؤسسات
  

، "تعمل المؤسسة لدى المجتمع من أجل تقبل المعاق: " والتي تنص علىوالثالثونأما الفقرة الثانية 
، وأن هناك ما نسبته %)33.8(، وأجاب بغالباً ما نسبته %)50.8(فقد أجاب عنها بدائماً ما نسبته 

، ويدل ذلك على %)4.6(قد أجابوا بأحياناً، بينما كانت نسبة من أجاب بنادراً وأبداً %) 10.8(
  .وجود جهود تبذل في كثير من الحاالت لتقبل المعوق ودمجه  في المجتمع

  
مديري المؤسسات  فقد لوحظ اختالف في استجابة أفراد عينة الدراسة من والثالثونأما الفقرة الثالثة 

تعمل المؤسسة على تنمية الرغبة في تعاون أفراد : "التي تعنى بالمعاق، فقد نصت الفقرة على
، وأجاب عنها بغالباً ما نسبته %)41.5(، فقد أجاب عنها بدائما ما نسبته "المجتمع مع المعاق

 أجابوا بالسلب، في حين لوحظ تدني نسبة من%). 6.2(، وبلغت نسبة من أجاب بأحياناً %)44.6(
، وتُفَسر هذه النتيجة على أن هناك اهتماماً %)3.1(وبأبداً %) 4.6(فوصلت نسبة المستجيبين بنادراً 

جيداً من قبل هذه المؤسسات بالمعاقين، حيث تعمل جاهدة على تنمية الرغبة لدى أفراد المجتمع في 
  .التعاون مع الشخص المعاق

  
تعمل المؤسسة على تعزيز ودمج وتأهيل : "والتي تنص علىثون والثالوبالنسبة للفقرة الرابعة 

بدائماً ما يكون ذلك، وأجاب عنها بغالباً %) 52.3(،  فقد أجاب عنها ما نسبته "المعاق في المجتمع
، ويالحظ هنا حرص واهتمام المؤسسات %)13.8( بنسبة وصلت ، وبأحياناً%)30.8(ما نسبته 

محافظة نابلس على تعزيز وتأهيل ودمج المعوقين في المجتمع الراعية لإلعاقة وللمعوقين في 
كما يالحظ من النتائج أن نسبة من أجابوا بنادراً . المحلي، من خالل األنشطة المختلفة التي تقوم بها
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فقط، وفي ذات السياق فإن فئة أبداً لم تحصل على أية %) 3.1(كانت متدنية، حيث بلغت نسبتهم 
 على المؤسسات التي ترعى المعوقين في محافظة نابلس تبذل جهود جبارة نسبة مئوية، وهذا يدل

في العمل على دمج المعوقين وتعزيز دورهم في المجتمع، انطالقاً من رؤيتها الراسخة والتي تنص 
على إن من حق الشخص المعاق أن يمارس حياته بكل روح رياضية، ويجب أن ال ندعه يستسلم 

 فيه، بل بالعكس علينا أن نجهد في إخراجه من هذا الواقع الذي يعيشه من للواقع المرير الذي يعيش
خالل تعزيز مشاركته في المجتمع، وتهيئة الظروف المناسبة له حتى نمكنه من مشاركة الناس 

  .الخ...األصحاء في نشاطاتهم، كالخروج إلى المتنزهات وأماكن الرفاهية
  

تسهم المؤسسة في تحسين خبرات األسرة : " علىوالتي تنص والثالثون أما الفقرة الخامسة
%) 36.9(بدائماً، وأجاب عنها ما نسبته %) (46، فقد أجاب عنها ما نسبته "باحتياجات المعاق

، وهناك من أجاب بنادراً بنسبة %)12.3(بغالباً، وأما من أجاب بأحياناً فقد وصلت نسبة استجابتهم 
هتمام المؤسسات الراعية للمعاقين في محافظة نابلس ، وهذا يفسر بحرص وا%)4.6(متدنية بلغت 

على االهتمام بأسر المعاقين وتثقيفهم وتأهيلهم في كيفية التعامل مع المعاق الذي يعيش بينهم، ويفسر 
ذلك بأن أفراد عينة الدراسة يدركون مدى األثر االجتماعي لإلعاقة على أسر المعاقين والصعوبات 

  .تعاون والتعامل مع المعوقالتي تواجههم في طرق ال
  

 في واقع الرعاية الوقائية للمعاقين في محافظة نابلس، فقد نصت الفقرة والثالثونأما الفقرة السادسة 
، فحظيت على نسب مختلفة في استجابة المبحوثين، "تساهم المؤسسة بتعريف المعاق بحقوقه: "على

، وهناك من أجاب بأحياناً بنسبة %)43.1(، وبغالباً %)38.5(حيث بلغت نسبة من أجاب بدائماً 
بنادراً ولم يكن هناك من أجاب بأبداً، ويرجع ذلك %) 7.6(بينما أجاب ما نسبته %) 10.8(بلغت 

إلى اعتقاد مديري المؤسسات الراعية للمعوقين بأهمية توعية أفراد المجتمع بإنسانية المعاق، 
في الحقوق للمعاقين لكي يستطيعوا أن يعيشوا وضرورة توفير الخدمات وتكافؤ الفرص والمساواة 

  .حياة كريمة في ظل هذا المجتمع
  

 في واقع الرعاية االجتماعية للمعاقين في محافظة نابلس، فقد نصت والثالثونأما الفقرة السابعة 
، فقد حظيت بنسب استجابة مختلفة "تقوم المؤسسة بتنفيذ رحالت جماعية للمعاقين: "الفقرة على
، وهناك من أجاب بأحياناً %)32.3(ونسبة من أجاب بغالباً %) 44.6(سبة من أجاب بدائماً فبلغت ن

، ويعود سبب ذلك إلى أفراد %)6.2(، في حين كانت نسبة من أجاب بنادراً %)16.9(بنسبة بلغت 
هم عينة الدراسة يدركون أهمية وأثر مثل هذه الرحالت الترفيهية على المعاقين، التي تشعرهم بأهميت

  .وتقرب ما بينهم وتزيد من تآلفهم االجتماعي
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أما الفقرة الثامنة والثالثون في واقع الرعاية االجتماعية للمعاقين في محافظة نابلس، فقد نصت 
، فقد "تساعد البرامج الترفيهية المقدمة من المؤسسة على تكيف المعاق في المجتمع: "الفقرة على

وأجاب بغالباً ما نسبته %) 40.0(سبة من أجاب بدائماً حظيت بنسب استجابة مختلفة فبلغت ن
ويعود سبب ذلك أن ما تقدمه المؤسسة %) 13.8(، وهناك من أجاب بأحياناً بنسبة بلغت %)36.9(

ويظهر ذلك من . من برامج تساعد على اندماجه في المجتمع وتعمل على حل مشاكل الوحدة لديه
على %) 3.1(و%) 6.2(بداً واللتين حصلتا على نسب بلغت خالل معرفتنا لنسبة من أجاب بنادراً وأ

  . التوالي
  

، "تدفع المؤسسة المعاق لممارسة األنشطة الهادفة: "أما الفقرة التاسعة والثالثون والتي تنص على
، ونسبة من أجاب بغالباً %)33.8(فقد حظيت بنسب استجابة مختلفة، فبلغت نسبة من أجاب بدائماً 

، ويعود سبب ذلك أن هذه األنشطة %)20.0(من أجاب بأحياناً بنسبة وصلت ، وهناك %)40.0(
تساعد على تفاعله مع اآلخرين، وتجعله يألفهم، وتقرب ما بين النفوس، مما يشعر المعاق بأنه بين 

قد أجابوا بأبداً، %) 3.1(بنادراً وهناك ما نسبته %) 3.1(بينما أجاب ما نسبته . أهله وأفراد مجتمعه
  .سب متدنية، ويمكن رد ذلك لطبيعة ونوع اإلعاقة التي قد ال تسمح بذلكوهي ن

  
تعمل المؤسسة على إشغال وقت الفراغ لدى المعاق " أما الفقرة األربعون فقد نصت الفقرة على 

بينما أجاب غالباً ما نسبته %) 21.5(فقد حظيت بنسب استجابة مختلفة بلغت نسبة من أجاب بدائماً "
بـ %) 12.3(بينما أجاب ما نسبته %) 18.5(اك من أجاب بأحياناً وصلت نسبتهم وهن%) 5.4(

قد أجابوا بأبداً  ويرجع سبب ذلك إلى أن ذلك يتطلب إلى برامج %) 12.3(نادراً وهناك ما نسبته
  .ومتخصصون وإمكانات مادية غير متوفرة بالمؤسسات الفلسطينية بشكل تام

  
ي واقع الرعاية االجتماعية للمعاقين في محافظة نابلس، فقد نصت أما الفقرة الحادية واألربعون ف

، فقد "تشجع المؤسسة المعاق على ترشيح نفسه في االنتخابات المحلية والبرلمانية: "الفقرة على
، بينما أجاب بغالباً ما نسبته %)16.9(حظيت بنسب استجابة مختلفة، فبلغت نسبة من أجاب بدائماً 

، ويعود سبب ذلك العتقاد عينة الدراسة %)18.5(أجاب بأحياناً بنسبة بلغت ، وهناك من %)27.7(
%) 13.8(بأنه إنسان له حقوقه كما عليه واجبات إن كانت إعاقته تسمح بهذا، بينما أجاب ما نسبته 

قد أجابوا بأبداً، وقد تكون هذه المؤسسات ممن تعنى باإلعاقات %) 23.1(بنادراً، وهناك ما نسبته 
  . تسمح بذلكالتي ال

  
أما الفقرة الثانية واألربعون في واقع الرعاية االجتماعية للمعاقين في محافظة نابلس، فقد نصت 
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، فقد حظيت بنسب "تعمل المؤسسة على تدريب قادة مجتمعيين من ذوي اإلعاقة: "الفقرة على
، %)27.7(ما نسبته ، بينما أجاب بغالباً %)16.9(استجابة مختلفة، فبلغت نسبة من أجاب بدائماً 

، ويعود سبب ذلك أن كل هذه البرامج تلعب دوراً %)24.6(وهناك من أجاب بأحياناً بنسبة بلغت 
أساسياً في تحقيق التوافق والتكيف بين المعاق والمجتمع الذي ينتمي ويعيش فيه، بينما أجاب ما 

  .قد أجابوا بأبداً%) 18.5(بنادراً، وهناك ما نسبته %) 12.3(نسبته 
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  . واقع الرعاية السياسية للمعاقين في محافظة نابلس: المبحث السادس
  

في هذا المبحث نعرض آراء المستجيبين من المسئولين في مؤسسات رعاية المعاقين عن واقع 
الرعاية السياسية للمعاق في محافظة نابلس، وذلك باستخدام النسب المئوية المستخلصة من 

 ):5(ستبانات التي قاموا باإلجابة عليها كما يبينه جدول رقماال
  

  إجابات أفراد العينة عن األسئلة التي تضمنها مجال الرعاية السياسية بالنسب المئوية. 5جدول 

 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً

النسبة  الفقراتالرقم

% 

النسبة 

% 

النسبة 

% 

%النسبة%النسبة

43 
سة على صقل مواهب المعـاقين وتـوجيههم        تعمل المؤس 

 .للعمل السياسي العام
12.3% 16.9% 20.0% 20.0% 30.8% 

43 
تسعى المؤسسة لتحقيق المـساواة والمـشاركة الحقيقيـة         

 .للمعاق بالمجتمع
23.1% 36.9% 12.3% 12.3% 15.4% 

 %35.5 %13.8 %20.0 %16.9 %13.8 .تشجع المؤسسة المعاق على ترشيح نفسه في االنتخابات 44

45 
تعمل المؤسسة على تدريب قـادة مجتمعيـين مـن ذوي      

 .اإلعاقة وتوجيههم للعمل السياسي
9.2% 16.9% 18.5% 16.9% 38.5% 

 %21.6 %13.8 %21.5 %26.2 %16.9 .تعمل المؤسسة على إزالة التهميش السياسي للمعاق 46

47 
تنشر المؤسـسة الـوعي المجتمعـي بحقـوق المعـاق           

 . ته السياسيةواحتياجا
26.2% 30.8% 18.5% 13.8% 10.7% 

48 
تسعى المؤسسة لدى الجهات المعنية لتحـصيل حقـوق         

 .المعاق في المجاالت المختلفة
35.4%  
 

27.7%  
 

23.1%  
 

6.2%  
 

7.6%  
 

  
تعمل : "أعاله يتبين لنا أن الفقرة الثالثة واألربعون والتي تنص على) 5(وباستعراض الجدول 

، فكانت نسبة من أجاب عنها  "ل مواهب المعاقين وتوجيههم للعمل السياسي العامالمؤسسة على صق
، في حين أن من أجاب عنها %)16.9(، ونسبة من أجاب عليها بغالباً فكانت %)12.3(بدائماً 

، أما من أجاب عنها بأبدا فارتفعت نسبتهم إلى %)20.0(بأحياناً ونادراً فقد وصلت نسبتهم إلى 
ا يدل على إن مديري المؤسسات الراعية للمعوقين لديهم تصور واضح حول ، وهذ%)30.8(

إمكانيات المؤسسات، وأنها ينقصها الكثير حتى تعمل على صقل مواهب المعوقين، فهناك جملة من 
التحديات التي تقف في سبيلها، والتي من الممكن أن يكون أهمها نقص الكوادر الطبية المدربة، 

  .ت المادية الغير متوفرةإضافة إلى اإلمكانا
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تسعى المؤسسة : "السابق أن الفقرة الرابعة واألربعون والتي تنص على) 5(ويالحظ من الجدول 
، فبلغت نسبة من أجاب عنها بدائماً "لتحقيق المساواة والمشاركة الحقيقية للمعاق بالمجتمع

ن أجاب عنها بأحياناً أو ، في حين أن هناك م%)36.9(، ونسبة من أجاب عنها بغالباً %)23.1(
، ويظهر أن هناك من أجاب عنها بأبداً بنسبة وصلت %)12.3(نادراً بنسبة بلغت لكليهما 

،  وقد يعود السبب في ذلك إلى نقص الرعاية السياسية التي تُضمن لكافة أفراد المجتمع، %)15.4(
  .يس أكثروالتي وإن وجدت في القوانين واألنظمة، فربما تكون حبراً على ورق ل

  
تشجع المؤسسة المعاق على ترشيح نفسه في : "أما الفقرة الخامسة واألربعون والتي نصت على

، غير %)16.9(، ومن أجاب بغالباً %)13.8(، فقد وصلت نسبة من أجاب بدائماً إلى "االنتخابات
نسبة بلغت قد أجابوا بأحياناً، وإن هناك من أجاب بنادراً وأبدا ب%) 20.0(أن هناك ما نسبته 

ويرجع سبب ذلك إلى إنه وإن كان من حق المعوقين أن . على التوالي%) 35.5(و%) 13.8(
يترشحوا، لكن الترشيح ال ينطبق على جميع األشخاص المعاقين، فهناك شروط يجب األخذ بها 
بالشخص الذي يرغب بالترشح، كالتعليم، وأن ال تكون درجة اإلعاقة شديدة تحول دون قدرته على 

  .القيام بهذه األعمال
  

تعمل المؤسسة على تدريب قادة مجتمعيين من : "أما الفقرة السادسة واألربعون والتي نصت على
، في %)9.2(، فقد وصلت نسبة من أجاب عنها بدائماً إلى "ذوي اإلعاقة وتوجيههم للعمل السياسي

قد أجابوا بأحياناً، %) 18.5 (، غير أن هناك ما نسبته%)16.9(حين أن هناك من أجاب عنها بغالباً 
ويرجع سبب . على التوالي%) 38.5(و%) 16.9(وإن هناك من أجاب بنادراً وأبدا بنسبة بلغت 

ذلك العتقاد عينة الدراسة من مديري المؤسسات والجمعيات الراعية للمعوقين بأن المعوق إنسان 
ادة، تحتاج إلى بنية جسمية ضعيف، وإنه بحاجة إلى رعاية طبية وصحية وطبيعة للعمل في القي

  .قوية وهي مسؤولية ال يقدر المعوق على حملها
  

تعمل المؤسسة على إزالة التهميش السياسي : "ويظهر أن الفقرة السابعة واألربعون والتي تنص على
، بينما من %)16.9(، فقد حظيت باستجابة أفراد عينة الدراسة ممن أجاب عنها بدائماً بنسبة "للمعاق
، في حين أن من أجاب عنها بأحياناً فقد وصلت نسبتهم %)26.2(عنها بغالباً فبلغت نسبتهم أجاب 

على التوالي، %) 21.6(و%) 13.8(، أما من أجاب عنها بنادراً وأبداً فبلغت نسبتهم %)21.5(إلى 
وهذا يدل على إن مديري المؤسسات الراعية للمعوقين لديهم تصور حول طبيعة العمل في هذه 

  .ؤسسة الخاضعة لسيادة القانون الغير مطبق على هذه الفئة من أفراد المجتمعالم
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تنشر المؤسسة الوعي المجتمعي بحقوق المعاق : "أما الفقرة الثامنة واألربعون والتي نصت على
، ونسبة من أجاب عنها  %)26.2(، فقد وصلت نسبة من أجاب عنها بدائماً "واحتياجاته السياسية

قد أجابوا بأحياناً، وأن هناك من أجاب بنادراً %) 18.5(، غير أن هناك ما نسبته %)30.8(بغالبا 
ويدل ذلك على إن المؤسسة تعمل واجبها . على التوالي%) 10.7(و%) 13.8(وأبدا بنسب بلغت 

تجاه المعوق وتنشر الوعي بين المعوقين، غير أن من أجاب بالسلب والنفي قد تكون مؤسسات 
  .عاقة العقلية، التي ال ترى أنه يجدي نفعاً العمل بهذه البرامج لهذه الفئة من المجتمعلرعاية ذوي اإل

  
تسعى المؤسسة لدى الجهات المعنية : "أما الفقرة األخيرة في الرعاية السياسية والتي تنص على

ن وم%) 35.4(، فبلغت نسبة من أجاب عليها بدائماً "لتحصيل حقوق المعاق في المجاالت المختلفة
، أما من أجاب %)23.1(، في حين من أجاب بأحياناً وصلت نسبتهم إلى %)27.7(أجاب بدائماً 

على التوالي، وقد يظهر من ذلك %) 7.6(و%) 6.2(بنادراً وأبداً فحصلوا على نسب متدنية بلغت 
وجود نوع من االهتمام بحقوق المعوق وإن كانت غير كافية وتحتاج إلى تطوير وإعداد وتحضير 

  .برامج قانونية معينة على ذلكل
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  :الخاتمة
  

الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، فقد فرغت بحمده تعالى وتوفيقه من الحديث 
عن رعاية ذوي اإلعاقة في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي الفلسطيني وخلصت إلى النتائج 

  :التالية
  
وضوع رعاية ذوي اإلعاقة في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي الفلسطيني إن البحث في م .1

وقد اعتبرت بعض الشعوب أن ظاهرة اإلعاقة ناتجة عن إثم أو له أهمية كبيرة وعظيمة، 
، وفرض  بينما عد اإلسالم اإلعاقة أمر اهللا وقضاؤه، وأوجب على األصحاء العناية بهمجريمة،

هاد في سبيل اهللا على عموم المسلمين، وقد رفع العذر عنهم في أحوال، على األمة اإلسالمية الج
  .وأمر بأداء حقوقهم وتكريمهم

ورد في القرآن الكريم إشارات واضحة تبين مكانة ذوي اإلعاقة، وفضلهم وحقوقهم وواجباتهم،  .2
 .وكيفيه احترامهم

، وتبين فضلهم ومكانتهم،  بذوي اإلعاقةفي السنة النبوية مواقف وأحاديث، تبين رحمة النبي  .3
وال تسقط عنهم التكاليف العبادية مع القدرة على أدائها، وأعطى الرخصة لهم في كثير من 
األحكام الشرعية، وتقدر األعذار  بقدر اإلعاقة، أما الواجبات الملقات على عاتقهم فهي مرهونة 

ملة مكلفون كغيرهم من بإمكاناتهم العقلية والجسمية التي تتفاوت من شخص آلخر، فهم بالج
األصحاء ولكن إذا أردنا التفصيل فإن كالً منهم مكلف بحسب امكاناته فقط وهذا عافي جميع 

  1)ال يكَلِّفُ اللَّه نَفْساً ِإلَّا وسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ( :"قال تعالى. المسلمين 

 والرعاية  إليه من األمن، واالطمئنان على الصحة، والعمل،كل ما يحتاجونقدم اإلسالم للمعوق  .4
 لحمايتهم ورعايتهم التامة، في كافة جوانب حياته ، وشرع من أجلهم  القوانين والتعاليم الالزمة

  . والعناية بهم في كل المجاالت وعلى كل الصعد
العناية بهم من قبل ال يتحمل اإلسالم مسؤولية اإلخالل بمصالح األشخاص ذوي اإلعاقة وإهمال  .5

 .أو كانوا أفراداً عاديين) المسؤولون(األصحاء سواء كانوا القائمين على شؤون الدولة 

وما بين التطبيق  هناك فجوة كبيرة واضحة ما بين تعاليم اإلسالم والقانون الفلسطيني من جهة  .6
 .والسلوكيات العامة والخاصة من حين إلى آحر

ية للمعوقين في محافظة نابلس، غير أنها جمعيات ينقصها تعددت وتنوعت المؤسسات الراع .7
 .الكثير من التجهيزات والمعدات الالزمة للمعوقين

                                                 
  )2/286( سورة البقرة ، رقم 1
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لم تكن اإلعاقة يوماً سبباً في شل تفكير اإلنسان المسلم عامة والفلسطيني خاصة ولم تكن عقبة  .8
ادات ألشخاص ذوي في طريق ابداعه، فالربما كانت حافزاً كبيراً تدفعه لإلقدام والتحدي، وإر

 .اإلعاقة وإصرارهم على تبؤ أرفع الدرجات في كل المجاالت ال ينكرها أحد على مر العصور

نجد من خالل الدراسة في جانبيها النظري والعملي كثير من جوانب الجهل في تعامل العديد من  .9
 األصعدة الناس مع المعوق وينظرون إليه رغم إبداعاته الكثيرة وحضوره الصارخ على مختلف
 .ينظرون إليه نظرة دونية ويصفونه بالعجز، وهذا بعيد عن الواقع في معظم األحيان

المتتبع لواقع المؤسسات الراعية لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة يجدها كثيرة ومتعددة  .10
وكبيرة العدد واألهداف والطموحات واألسماء والشعارات لكن حقيقة األمر أن هذه المؤسسات 

في أهدافها اوتطلعاتها وكل منها يسعى لمصلحته الشخصية وبرامجها التي تطرح ليست موحدة 
سنوياً للعمل ال يطبق منها الكثير على أرض الواقع، بل إن نشاطاتها تتركز في جزء بسيط من 

 . ديسمبر ثم تخلد إلى النوم3أيام السنة وهي أيام قليلة تسبق يوم المعاق العالمي في كل عام في 
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  :التوصيات
  

  :بناءاً على نتائج الدراسة، فإن الباحث يوصي بما يلي
  
ينبغي تثقيف آباء وأمهات المعاقين بأمور الدين؛ من أجل تقوية المشاعر الدينية لدى الوالدين  .1

  .وإيمانهم بالقضاء والقدر، وخفض المشاعر السلبية من إحباط واكتئاب وحزن
دية ألسر المعاقين، من أجل تحسين أوضاعهم االقتصادية، وخاصة ينبغي تقديم المساعدات الما .2

 .األسر الفقيرة منها

ينبغي إجراء البحوث والدراسات الميدانية ألسر األطفال المعاقين، من أجل الوقوف على  .3
 .احتياجاتها وما تعانيه من مشاكل، بسبب وجود اإلعاقة في األسرة

ت التي تعنى بشؤون المعاقين، بتقديم المساعدة ينبغي قيام المؤسسات والمنظمات والهيئا .4
والمشورة واإلرشاد ألهل المعاق، وإرشادهم إلى كيفية تعاملهم مع االبن المعاق داخل األسرة، 

 .وكيفية تدبير شؤونه

ينبغي تعزيز التعاون بين أهالي المعاقين، وعقد اللقاءات والمناقشات المفتوحة بينهم، من أجل  .5
كل التي تواجههم وكيفية التغلب على هذه المشاكل، الستفادة الجميع من طرح كل منهم للمشا

خبرات اآلخرين في مجال التعامل مع االبن المعاق داخل األسرة، مع ضرورة العمل على 
 .إنشاء جمعيات للمعاقين وأسرهم

انون ينبغي تفعيل وتعزيز تقديم الخدمات الترفيهية للمعاقين؛ للتخفيف من حدة اآلثار التي يع .6
 .منها بسبب إعاقتهم

ينبغي عقد الندوات والمحاضرات للجمهور حول أهمية وكيفية تقبل المعاقين وذويهم في  .7
 .المجتمع دون تحفظ

ينبغي تفعيل دور وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة اتجاه المعاقين، من حيث الحث  .8
ين وصناع القرار على تفعيل تطبيق على تقبلهم ودمجهم في المجتمع، وأن تقوم بحث المسؤول

 .قانون المعاق الفلسطيني على أرض الواقع

ينبغي حث المؤسسات الحكومية واألهلية والدولية على توفير المعينات الخاصة بالمعاقين بشكل  .9
مجاني؛ بغية التخفيف عن المعاق وذويه من أعباء اإلعاقة، وخاصة لألسر الفقيرة الغير قادرة 

 . هذه المعيناتعلى توفير مثل

ينبغي فتح مراكز لخدمات المعاقين على اختالف أنواعها في الريف الفلسطيني، وعدم اختصار  .10
 .هذه الخدمات على المدن، ذلك للحاجة إليها من أجل توفير عناء السفر على المعاق وذويه
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قول، توعية المعوقين بما يعزز صحتهم، والسيما التغذية المتوازنة والنشاط البدني المع .11
وممارسة الهوايات المناسبة، والحفاظ على ما أمكن من العالقات االجتماعية، والتزكية الروحية 

 .التي تقوي اإليمان، وتنزل السكينة في النفس وتسعدها باألنس باهللا

العمل على توفير العناية المناسبة للمعوقين على مستوى الرعاية الصحية األولية، والعيادات،  .12
ت الرعاية الصحية، وتكييف الخدمات الصحية بما يمكنهم من أخذ احتياجاتهم وسائر مستويا

الخاصة بعين االعتبار، وتدريب األطباء الممارسين العامين على اكتشاف وعالج األمراض 
 .النفسية والجسدية التي قد تختلف أعراضها فيما بين اإلعاقات المختلفة

الصحية إلى المعوقين، رجاال ونساء وأطفاالً، ضمان العدالة والمساواة في تقديم الخدمات  .13
والعمل على إنشاء نظام شامل للتأمين الصحي واالجتماعي يغطي مختلف قطاعات المعوقين 

 .ممن ال تغطيهم نظم التأمين الصحي القائمة

اتخاذ مختلف التدابير لحفظ صحة المعوقين، ابتداء من الحياة الجنينية والطفولة، ومواصلة ذلك  .14
لمراهقين والبالغين، وتقوية شبكة العالقات االجتماعية في األسرة والمدرسة والحي عند ا

والمجتمع المحلي، وتقوية صلتهم باهللا والتزامهم بتعاليم الدين، ووقايتهم من الممارسات الضارة 
 .بصحتهم

العمل على االستفادة مما لدى المعوقين من معارف وميول وهوايات، بهدف إشراكهم في  .15
 .تمعالمج

تعزيز دور األسرة في رعاية المعوقين فيها، وتقديم التسهيالت والمساعدات الخاصة لألسر  .16
التي ترعاهم، والحرص على أن يعيش المعوق دوما في جو عائلي، أو في المؤسسات الراعية 

 .لهم مع تواصلهم المستمر مع األسرة

عاقين في العمل جنباً إلى جنب ينبغي تفعيل تطبيق قانون العمل الفلسطيني الذي ضمن حق الم .17
 .مع األصحاء في القطاعات الحكومية وغير الحكومية
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  مسرد اآليات القرآنية الكريمة

  

  الصفحة رقم اآلية  اآلية اسم السورة

   45  44 َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّْبِر َوالصَّالِة َوِإنََّها َلَكِبيَرٌة ِإلَّا َعَلى اْلَخاِشِعيَن   البقرة
   155  39بشِِّر الصاِبِرينو ....   البقرة

َأْنُفِس          البقرة َأْمَواِل َواْل َن اْل ٍص ِم وِع َوَنْق ْوِف َواْلُج َن اْلَخ َشْيٍء ِم َونَُّكْم ِب َوَلَنْبُل
   َوالثََّمَراِت َوَبشِِّر الصَّاِبِريَن

155  39  

  البقرة
        سَّْتُهُم            َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّا َيْأِتُكْم ْبِلُكْم َم ْن َق ْوا ِم ِذيَن َخَل ُل الَّ َمَث

ْصُر             اْلَبْأَساُء َوالضَّرَّاُء َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َن
 اللَِّه َأال ِإنَّ َنْصَر اللَِّه َقِريٌب

214  34  

ْؤِمْن            ال ِإْآَراَه ِفي الدِّيِن َقْد َتَبيَّ        البقرة اُغوِت َوُي ْر ِبالطَّ ْن َيْكُف َن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَم
 ِباللَِّه َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى ال اْنِفَصاَم َلَها َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم

256  60  

  البقرة

  َى َأج َدْيٍن ِإَل َداَيْنُتْم ِب وا ِإَذا َت ِذيَن آَمُن ا الَّ ا َأيَُّه ْب َي اْآُتُبوُه َوْلَيْكُت َسّمًى َف ٍل ُم
ِل                       ْب َوْلُيْمِل ُه َفْلَيْكُت ُه اللَّ ا َعلََّم َب َآَم ٌب َأْن َيْكُت ْأَب َآاِت ْدِل َوال َي َبْيَنُكْم َآاِتٌب ِباْلَع

ذِ                 اَن الَّ ِإْن َآ ْيئًا َف ِه   الَِّذي َعَلْيِه اْلَحقُّ َوْلَيتَِّق اللََّه َربَُّه َوال َيْبَخْس ِمْنُه َش ي َعَلْي
  اْلَحقُّ َسِفيهًا َأْو َضِعيفًا َأْو ال َيْسَتِطيُع َأْن ُيِملَّ ُهَو َفْلُيْمِلْل َوِليُُّه ِباْلَعْدِل

282  36  

  ال ُيَكلُِّف اللَُّه َنْفسًا ِإلَّا ُوْسَعَها َلَها َما َآَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْآَتَسَبْت  البقرة
  

286  147  

    146  39 ُيِحبُّ الصَّاِبِريَنَواللَُّه   آل عمران
   159  68َوَشاِوْرُهْم ِفي اْلَأْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوآَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمَتَوآِِّليَن  آل عمران

  النساء
         اِهدجالْمِر ورُأوِلي الض رغَي ْؤِمِنينالْم ِمن ونتَِوي الْقَاِعدسِفي  ال ي ون

      َأنْفُـِسِهمو اِلِهموِبـَأم اِهِدينجالْم َل اللَّهفَض َأنْفُِسِهمو اِلِهموِبيِل اللَِّه ِبَأمس

  علَى الْقَاِعِدين درجةً وكُلّاً وعد اللَّه الْحسنَى
95  6  

  النساء

     ْاِب       َوَيْسَتْفُتوَنَك ِفي النَِّساِء ُقِل اللَُّه ُيْفِتيُكم ي اْلِكَت ْيُكْم ِف ى َعَل ا ُيْتَل يِهنَّ َوَم  ِف
وُهنَّ                   وَن َأْن َتْنِكُح نَّ َوَتْرَغُب َب َلُه ا ُآِت وَنُهنَّ َم ِفي َيَتاَمى النَِّساِء اللَّاِتي ال ُتْؤُت
نْ   وا ِم ا َتْفَعُل ْسِط َوَم اَمى ِباْلِق وا ِلْلَيَت َداِن َوَأْن َتُقوُم َن اْلِوْل ْضَعِفيَن ِم  َواْلُمْسَت

  َخْيٍر َفِإنَّ اللََّه َآاَن ِبِه َعِليمًا 

127  34  

وا اَهللا                  المائدة ْدَواِن َواتَُّق ِم َوالُع ى اِإلْث اَوُنوا َعَل َوَتَعاَوُنوا َعَلى الِبرِّ َوالتَّْقَوى َوَلا َتَع
 ِإنَّ اَهللا َشِديُد الِعَقاب

2  69  

  المائدة
     ِكتَابو اللَِّه نُور ِمن كُماءج قَد ِبينم         انَهـوِرض عِن اتَّبم ِدي ِبِه اللَّههي

سبَل السالِم ويخِْرجهم ِمن الظُّلُماِت ِإلَى النُّوِر ِبِإذِْنِه ويهِديِهم ِإلَى ِصراٍط           

 مستَِقيٍم

15-16  32  

ِسرُ            المائدة ُر َواْلَمْي ا اْلَخْم ْن         َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّم ٌس ِم َأْزالُم ِرْج َصاُب َواْل  َواْلَأْن
 َعَمِل الشَّْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن

90  63  
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ُه                 األنعام ْن َمَثُل اِس َآَم ي النَّ ِه ِف ِشي ِب َأَوَمْن َآاَن َمْيتًا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا َلُه ُنورًا َيْم
 ٍج ِمْنَها َآَذِلَك ُزيَِّن ِلْلَكاِفِريَن َما َآاُنوا َيْعَمُلوَن ِفي الظُُّلَماِت َلْيَس ِبَخاِر

122  40  

   168  24َوَبَلْوَناُهْم ِباْلَحَسَناِت َوالسَّيِّئاِت َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن  األعراف

   179  59ال َيْفَقُهوَن َوَلَقْد َذَرْأَنا ِلَجَهنََّم َآِثيرًا ِمَن اْلِجنِّ َواْلِأْنِس َلُهْم ُقُلوٌب    األعراف

   28  22َواْعَلُموا َأنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْوالُدُآْم ِفْتَنٌة َوَأنَّ اللََّه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم  األنفال
    46  39َواْصِبُروا ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبِريَن   األنفال
    71  27 َأوِلياء بعٍضوالْمْؤِمنُون والْمْؤِمنَاتُ بعضهم   التوبة

  التوبة
               ـام ونِجـدال ي لَى الَِّذينال عى وضرلَى الْمال عفَاِء وعلَى الضع سلَي

            اللَّهِبيٍل وس ِمن ِسِنينحلَى الْما عوِلِه مسروا ِللَِّه وحِإذَا نَص جرح نِْفقُوني

ِحيمر غَفُور 
91  34  

  مإبراهي
     َن اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض َوَأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرَج ِبِه ِم

ُم  خََّر َلُك َأْمِرِه َوَس ِر ِب ي اْلَبْح ِرَي ِف َك ِلَتْج ُم اْلُفْل خََّر َلُك ْم َوَس ًا َلُك َراِت ِرْزق الثََّم
 اْلَأْنَهاَر

33  21  

    90  28 يْأمر ِبالْعدِل والِْأحساِن وِإيتَاِء ِذي الْقُربى ِإن اللَّه   النحل

وَن        اإلسراء ِذيَن َيْعَمُل ْؤِمِنيَن الَّ شُِّر اْلُم َوُم َوُيَب َي َأْق ي ِه ِدي ِللَِّت ْرآَن َيْه َذا اْلُق ِإنَّ َه
   الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجرًا َآِبيرًا

9  32  

   32  63َرُبوا الزَِّنى ِإنَُّه َآاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبيًالَوال َتْق   اإلسراء

اِت                   اإلسراء َن الطَّيَِّب اُهْم ِم ِر َوَرَزْقَن رِّ َوالَبْح ي الَب اُهْم ِف ي َآَدَم َوَحَمْلَن ا َبِن  َوَلَقْد َآرَّْمَن
 َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َآِثيٍر ِممَّْن َخَلْقَنا َتْفِضيًلا

70  65  

   7  24ِإنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى اْلَأْرِض ِزيَنًة َلَها ِلَنْبُلَوُهْم َأيُُّهْم َأْحَسُن َعَمًال  الكهف

   35  61 َوَنْبُلوُآْم ِبالشَّرِّ َواْلَخْيِر ِفْتَنًة َوِإَلْيَنا ُتْرَجُعوَن  األنبياء

   83  23 َوَأْنَت َأْرَحُم الرَّاِحِميَنَوَأيُّوَب ِإْذ َناَدى َربَُّه َأنِّي َمسَِّنَي الضُّرُّ  األنبياء

   88  43َوَآَذِلَك ُنْنِجي اْلُمْؤِمِنيَن  األنبياء
    107  27وما َأرسلْنَاك ِإلَّا رحمةً ِللْعالَِمين     األنبياء

ا َأْو آ           الحج وَن ِبَه وٌب َيْعِقُل ْم ُقُل ْسَمُعوَن  َأَفَلْم َيِسيُروا ِفي اْلَأْرِض َفَتُكوَن َلُه َذاٌن َي
 ِبَها َفِإنََّها ال َتْعَمى اْلَأْبَصاُر َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُُّدوِر

46  58  

   33  21َوآُتوُهْم ِمْن َماِل اللَِّه الَِّذي آَتاُآْم   النور
    61  29َلى اْلَمِريِض َحَرٌجَلْيَس َعَلى اْلَأْعَمى َحَرٌج َوال َعَلى اْلَأْعَرِج َحَرٌج َوال َع  النور
   77  43 قُْل ما يعبُأ ِبكُم ربي لَوال دعاُؤكُم   الفرقان
   80  65وِإذَا مِرضتُ فَهو يشِْفيِن  الشعراء

   215  47َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن   الشعراء
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   62  43ْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء َأمَّْن ُيِجيُب اْلُم   النمل

لَّ                          لقمان بُّ ُآ َه ال ُيِح ًا ِإنَّ اللَّ َأْرِض َمَرح ي اْل ِش ِف اِس َوال َتْم َوال ُتَصعِّْر َخدََّك ِللنَّ
   ُمْخَتاٍل َفُخوٍر

18-19  64  

   42  23 َأْرَحُم الرَّاِحِميَنَوَأيُّوَب ِإْذ َناَدى َربَُّه َأنِّي َمسَِّنَي الضُّرُّ َوَأْنَت  ص

    10  39  ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَساٍب   الزمر

ا       الشورى َنُهْم َوِممَّ وَرى َبْي ُرُهْم ُش صَّالَة َوَأْم اُموا ال َربِِّهْم َوَأَق َتَجاُبوا ِل ِذيَن اْس َوالَّ
 َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن

38  68  

   31  24 َوَلَنْبُلَونَُّكْم َحتَّى َنْعَلَم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم َوالصَّاِبِريَن َوَنْبُلَو َأْخَباَرُآْم   محمد

  الفتح
                َرٌج ِريِض َح ى اْلَم َرٌج َوال َعَل َلْيَس َعَلى اْلَأْعَمى َحَرٌج َوال َعَلى اْلَأْعَرِج َح

َولَّ             َوَمْن ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه ُيْدِخْلهُ     ْن َيَت اُر َوَم ا اْلَأْنَه ْن َتْحِتَه ِري ِم اٍت َتْج  َجنَّ
 ُيَعذِّْبُه َعَذابًا َأِليمًا

17  29  

    10  33ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة    الحجرات

  الحجرات
      ِْنُهْم َوال َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى َأْن َيُكوُنوا َخْيرًا م

اَبُزوا                    َسُكْم َوال َتَن ُزوا َأْنُف ْنُهنَّ َوال َتْلِم رًا ِم نَّ َخْي َسى َأْن َيُك ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َع
ُم     َك ُه ْب َفُأوَلِئ ْم َيُت ْن َل اِن َوَم َد اْلِأيَم ُسوُق َبْع ُم اْلُف ْئَس اِلاْس اِب ِب ِباْلَأْلَق

 الظَّاِلُموَن

11  37  

ا َأيَُّه    الحجرات َل        َي ُعوبًا َوَقَباِئ اُآْم ُش ى َوَجَعْلَن ٍر َوُأْنَث ْن َذَآ اُآْم ِم ا َخَلْقَن اُس ِإنَّ ا النَّ
  ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْآَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُآْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيٌر

13  61  

   13  33ِإنَّ َأْآَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُآْم  الحجرات
    37  73 ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِذْآَرى ِلَمْن َآاَن َلُه َقْلٌب َأْو َأْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيٌد   ق

ْنُكْم             الحديد آِمُنوا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوَأْنِفُقوا ِممَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفيَن ِفيِه َفالَِّذيَن آَمُنوا ِم
 َوَأْنَفُقوا َلُهْم َأْجٌر َآِبيٌر

7  62  

ِصَيِت      المجادلة ْدَواِن َوَمْع ِأْثِم َواْلُع اَجْوا ِباْل ال َتَتَن اَجْيُتْم َف وا ِإَذا َتَن ِذيَن آَمُن ا الَّ ا َأيَُّه َي
  الرَُّسوِل َوَتَناَجْوا ِباْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َواتَُّقوا اللََّه الَِّذي ِإَلْيِه ُتْحَشُروَن

9  59  

   15  21ْم َوَأْوالُدُآْم ِفْتَنٌة َواللَُّه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌمِإنََّما َأْمَواُلُك  التغابن

  التغابن
                    َذُروُهْم َوِإْن ْم َفاْح ُدّوًا َلُك ْم َع ْم َوَأْوالِدُآ ْن َأْزَواِجُك وا ِإنَّ ِم ِذيَن آَمُن َيا َأيَُّها الَّ

يمٌ             وٌر َرِح َه َغُف ِإنَّ اللَّ ُروا َف ْصَفُحوا َوَتْغِف ْم        *َتْعُفوا َوَت َواُلُكْم َوَأْوالُدُآ ا َأْم ِإنََّم
 ِفْتَنٌة َواللَُّه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم

14-15  22  

ِه    الملك ْن ِرْزِق وا ِم ا َوُآُل ي َمَناِآِبَه ُشوا ِف وًال َفاْم َأْرَض َذُل ُم اْل َل َلُك ِذي َجَع َو الَّ ُه
 َوِإَلْيِه النُُّشوُر

15  21  

  عبس
   ه         *ءه األعمى   أن جا * َعَبَس َوَتَولَّى  وما يدريك لعله يزآى أو يذآر فتنفع

ا من   *  وما عليك أال يزآى    *فأما من استغنى فأنت له تصدى     * الذآرى وأم
 وهو يخشى فأنت عنه تلهى* جاءك يسعى

1-10  58  
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  :مسرد األحاديث النبوية الشريفة
  

  
  الصفحة  الحديث

  40  ..."أبغوني الضعفاء ، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم"
  41  ..."أحب الناس إلى اهللا تعالى أنفعهم للناس، وأحب األعمال إلى اهللا"
  59  ..."إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزن"
  64  ..."إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك عن نصالها"
  59  ..."رة والمتكبرونبجبا يا رب يدخلني الهذه الجنة والنار، فقالت حتجت ا"
  41  ..."بلى: أال أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت"
  43  ..."اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه ال يصيبني"
  28  ..."اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فشق عليه، ومن ولي"
  69  ..."صوصرالمؤمن للمؤمن كالبنيان الم"
  41  ..."خو المسلم ال يظلمه وال يسلمه، ومن كان في حاجة أخيهالمسلم ا"
  57  ..."إن اهللا ال ينظر إلى صوركم وألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم"

  28  ..."يءإن اهللا كتب اإلحسان في كل ش
  8  ..."إن في المدينة أقواماً ما قطعنا وادياً وال وطئنا موطئاً"
  40  ..."ماءإنما يرحم اهللا من عباده الرح"
  35  ..."رفع القلم عن ثالث"
  29  ..."صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً"
  47  ..."كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول اهللا وهو أعمى"
  42  ..."كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة"
  47  ..."كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فاألمير الذي على الناس راع"
  27  ..."م آلدم، وآدم من ترابكُلّك"

  
  
  
  
  
  



 156

  :مسرد األعالم والتراجم
  الصفحة  سماال

  36 أم مكتومابن . 1

  45  ابن األثير. 2

  8  أنس بن مالك . 3

  39  األوزاعي . 4

  49  ابن بطوطة. 5

  10  جعفر المنصورأبو . 6

  122  خليفة بن زايد. 7

  40  أبو الدرداء. 8

  7 زيد بن ثابت. 9

  40   عبادةسعد بن. 10

  50  سعد بن معاذ. 11

  7  الساعديسعد بن سهل. 12

  51  ابن سيرين. 13

  38  الطبري. 14

  29  ابن عباس. 15

  10  عبد الملك بن مروان. 16

  42  عتبان بن مالك. 17

  6 عمرعبداهللا بن . 18

  20  الفيروز أبادي. 19

  42  أبي قتادة. 20

  6 كثيرابن . 21

  7 مروان بن الحكم . 22

  10 هارون الرشيد. 23

  42  أبو هريرة. 24
  45  الوليد بن عبد الملك بن مروان. 25
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  :مسرد المصطلحات
  الصفحة  المصطلح

  75 اتفاقية حقوق الطفل المعوق. 1
  92  اإلرشاد الوراثي. 2
  51  استسقاء. 3
  76  اإلعالن الخاص بحقوق المتخلفين عقلياً. 4
  74  ان اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس. 5
  72  األمم المتحدة. 6
  95  بطاقة المعوق. 7
  9 بيمارستان. 8
  50  بني قريظة. 9

  48  تسوطه. 10
  75  التامين االجتماعي. 11
  75  الضمان االجتماعي. 12
  73 الحقوق. 13
  80  فحص الثالسيميا. 14
  78  منظمة العمل الدولية. 15
  51  يوم الجمل. 16
  9  الطفيلي. 17
  9  مالمجذو. 18
  121  انتفاضة األقصى. 19
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  :مسرد المؤسسات الراعية للمعوقين في محافظة نابلس
 الصفحة  اسم المؤسسة

  114 االتحاد العام للمعوقين في محافظة نابلس. 1
  124  الجمعية الخيرية الفلسطينية لرعاية الصم. 2
  125  وكالة الغوث الدولية دائرة الخدمات العامة. 3
  125  ية رعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصةجمع. 4
  126  جمعية رعاية الكفيف. 5
  126  اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين مخيم العين. 6
  127  اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين مخيم عسكر. 7
  117 مركز الخدمة المجتمعية نابلس. 8
  118  جمعية الهالل األحمر الفلسطيني. 9

  119  )مركز األمل للتأهيل(عاية الصحية لجان الر. 10
  121 جمعية الشبان المسيحية. 11
  122  جمعية نابلس للعمل النسائي. 12
  122  مركز الشيخ خليفة بن زايد للتأهيل المهني. 13
  123  جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية . 14
  124  صندوق إقراض األشخاص المعاقين. 15
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  جامعة القدس 

  .....ة المؤسسة المحترم/حضرة األستاذ مدير

  :تحية طيبة وبعد

رعايـة ذوي اإلعاقـة يف الـشريعة اإلسـالمية والقـانون الوضـعي يقوم الباحث بإجراء دراسة عـن           
لحـصول علـى    ويتطلب ذلـك ا    )دراسة تحليلية مقارنة    _ محافظة نابلس نموذجا    ( الفلـسطيني

معلومات ميدانية من كافة المؤسسات العاملة في مجال المعوقين ، لذا يرجى التعاون معي وتزويدي               
بالمعلومات الالزمة وفقاً لالستمارة المبينة أدناه ، وفي الوقت الذي يعجز فيه الباحث عـن شـكره                 

سوف تـستخدم للبحـث     لمؤسستكم لتعاونها معه ، ويؤكد أيضاً بأن المعلومات التي سيحصل عليها            
  .العلمي فقط 

מ מ א
  أحمد ضميدي: الباحث 

  ًيف املربع الذي تراه مناسبا ) X( ضع عالمة

أوافق   الفقرات  لرقما
ال رأي   أوافق  بشدة

أعارض   أعارض  يل
  بشدة

  جمال الرعاية النفسية  :أوال
 على التقليل من شعور المعـاق       ةتعمل المؤسس  .1

  .باليأس
          

 في االسـتقرار النفـسي لـدى        ةسسعد المؤ تسا .2
  .المعاق

          

 بتحديد المشكالت النفـسية التـي       ة المؤسس تقوم .3
  . المعاقهتواج

          

 بالتقليل من حدة الخـوف مـن        ةتساعد المؤسس  .4
  .المستقبل لدى المعاق

          

           . المعاق في االعتماد على النفسةتساعد المؤسس .5
لتـوتر والكبـت    تخفيض ا تساعد المؤسسة على     .6

  .لدى المعاقوالقلق 
          

            .تعمل المؤسسة تقبل المعاق لدى أسرتة .7

 )1(ملحق 

 االستبانة في صورتها األولية
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  الفقرات  الرقم
أوافق 
  أوافق  بشدة

ال رأي 
  أعارض  يل

أعارض 
  بشدة

 شـعوره تخفف الخدمات المقدمة للمعـاق مـن         .8
  .باإلحباط

          

  جمال الرعاية الوقائية  :ًثانيا
            .عن اإلعاقةتعمل المؤسسة على الكشف المبكر  .9

تساعد المؤسسة في تامين المواد الالزمة للوقاية       .10
  .من اإلعاقة

          

توعية المجتمع بمخـاطر    تساعد المؤسسة على    .11
  .تناول العقاقير الطبية  دون وصفة طبية

          

            .تسعى المؤسسة بمتابعة النساء أثناء الحمل .12
            .دةتسعى المؤسسة بمتابعة النساء أثناء الوال.13
تساهم المؤسسة في المحافظـة علـى سـالمة         .14

  .األطفال من خالل سوء المعاملة
          

تقوم المؤسسة بنشر نشرات لألسر مفادها إبعاد       .15
  .المواد السامة والمنظفات عن متناول األطفال

          

تعمل المؤسسة على إعداد الشباب المقبلين على       .16
  .الزواج لألبوة واألمومة

          

المعلومات الكافية حول اإلرشاد    المؤسسة  توفر  .17
  .الجيني من حيث أهدافه و أساليبه

          

تعمل المؤسسة على إجـراء الفحـص الطبـي         .18
  .المستمر لألطفال

          

  جمال الرعاية الصحية  :ًثالثا
            . للمعاقاألدوية على توفير ةتعمل المؤسس.19
 أجهـزة وفير ما يلـزم مـن       ت ب ةتساعد المؤسس .20

  للمعاق
          

 تنقل المعـاق داخـل وخـارج        ةسهلت المؤسس .21
  .المنزل بدون مساعدة

          

ـ   ةتوفر المؤسس .22 شغيل المناسـب بمـا     فرص الت
  .  المعاقيتناسب وقدرات

          

            . بتعديل المنازل للمعاقينةتساعد المؤسس.23
 ألسـرة  المالية   األعباء بتخفيف   ةتساعد المؤسس .24

  .المعاق
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  الفقرات  الرقم
افق أو

  أوافق  بشدة
ال رأي 
  أعارض  يل

أعارض 
  بشدة

 على التوجيه المهنـي المناسـب     ةتعمل المؤسس .25
  .للمعاق

          

 لعـالج ورعايـة     ةالمؤسـس يوجد وحدات في    .26
  . للمعاقإصابات الحوادث

          

عتمـاد علـى     المعاق علـى اال    ةتساعد المؤسس .27
   .الذات

          

            .عاق بتوفير العالج الطبيعي للمةتساعد المؤسس.28
            . العالج الوظيفي للمعاقةتقدم المؤسس.29

  جمال الرعاية االجتماعية  :ًرابعا
            .عيةتم المجاألنشطة المعاق في ةتشرك المؤسس.30
            .مع لهت المعاق بتقبل المجةساعد المؤسست.31
 في تنمية الرغبـة فـي تعـاون         ة المؤسس تعمل.32

  . مجتمعةأفرادالمعاق مع 
          

 المعاق  وتأهيلدمج   و تعزيزعلى   ة المؤسس تعمل.33
  .في المجتمع 

          

 األسـرة  في تحـسين خبـرات       ة المؤسس ساهمت.34
  .باحتياجات المعاق

          

 المعاق على ممارسة نـشاطاته      ةساعد المؤسس ت.35
  .بسهولة

          

            . بتعريف المعاق بحقوقهةساهم المؤسست.36
ماعيـة  جتنفيذ رحـالت      من قبل المؤسسة    يتم  .37

  .للمعاقين
          

 المقدمة من المؤسـسة     ةالترفيهيتساعد البرامج   .38
  .على تكيف المعاق في المجتمع

          

 األنـشطة يمـارس   بأن   المعاق   ةدفعت المؤسس .39
  .الهادفة

          

 وقت الفـراغ لـدى      إشغال على   ةتعمل المؤسس .40
  .المعاق
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  الفقرات  الرقم
أوافق 
  أوافق  بشدة

ال رأي 
  أعارض  يل

 أعارض
  بشدة

  جمال الرعاية السياسية   :ًخامسا
تشجع المؤسسة المعاق على ترشيح نفسه فـي        .41

  .االنتخابات المحلية والبرلمانية
          

تعمل المؤسسة على تدريب قادة مجتمعيين مـن        .42
ذوي اإلعاقة وصقل مواهبهم وتوجيههم للعمـل       

  .السياسي

          

تسعى المؤسسة لتحقيق المـساواة والمـشاركة       .43
  . للمعاق بالمجتمعيقيةالحق

          

تساعد المؤسسة المعاق في إعطـاءه االهتمـام        .44
  .الكثير لشعوره بالتهميش السياسي

          

تنشر المؤسسة الوعي المجتمعي بحقوق المعوق      .45
  . واحتياجاته السياسية

          

علـى العمـل بكافـة      المعاق   المؤسسة   ساعدت.46
القوانين واألنظمة التي تتعـارض مـع قـانون         

وق المعاقين واإلسـراع بـإلزام الـوزارات        حق
  .المعنية بتطبيقه وتنفيذه
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  جامعة القدس 

  .....ة المؤسسة المحترم/حضرة األستاذ مدير

  :تحية طيبة وبعد

لقـانون الوضـعي رعايـة ذوي اإلعاقـة يف الـشريعة اإلسـالمية وايقوم الباحث بإجراء دراسة عن          ف
ويتطلب ذلـك الحـصول علـى        )دراسة تحليلية مقارنة    _ محافظة نابلس ُأنموذجا    ( الفلسطيني

ونظراً لكون مؤسستكم من المؤسـسات       ،   لمؤسسات العاملة في مجال اإلعاقة    معلومات ميدانية من ا   
نها إليـه، لـذا     الرائدة المهمة في رعاية ذوي اإلعاقة ، ونظراً ألهمية المعلومات التي سوف تقدمو            

 المبينة أدناه ، وفـي الوقـت الـذي          لمعلومات الالزمة وفقاً لالستبانة    با يرجى التعاون معه وتزويده   
حصل عليها  وف ي  بأن المعلومات التي س    لكمؤكد  ي  فإنه  ، همؤسستكم لتعاونها مع    فيه عن شكر   يعجز

  .لبحث العلمي فقط ألغراض اسوف تستخدم 
מ מ א

  أحمد ضميدي: الباحث 

  ًيف املربع الذي تراه مناسبا ) X( ضع عالمة
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحيانا  ًغالبا  ًدائما  الفقرات  لرقما

اجملال 
  األول

  الرعاية النفسية

            . من شعور المعاق باليأسة المؤسستقلل .1
االستقرار الشعور ب  المعاق على  ةسستساعد المؤ  .2

  .النفسي
          

لمشكالت النفـسية التـي      بتحديد ا  ة المؤسس تقوم .3
  . المعاقيعاني منها

          

 من حدة الخوف من المستقبل لدى       ة المؤسس تقلل .4
  .المعاق

          

            .اعتماده على نفسه المعاق في ةتساعد المؤسس .5
لـدى  التوتر والكبت والقلـق     تخفض المؤسسة    .6

  .المعاق
          

 )2(ملحق 

 ائيةاالستبانة في صورتها النه
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  ًأبدا  ًنادرا  ًأحيانا  ًغالبا  ًدائما  الفقرات  الرقم
            .اإلحباطتخفف الخدمات المقدمة للمعاق من  .7
            .تعمل المؤسسة على قبول المعاق لدى أسرته .8

ــال  اجمل
  الثاني

  الرعاية الوقائية

            .تعمل المؤسسة على الكشف المبكر عن اإلعاقة .9
تساعد المؤسسة في تأمين المواد الالزمة للوقاية       .10

  .من اإلعاقة
          

جتمع بمخاطر تناول العقاقير    المتوعي المؤسسة   .11
 دون وصفة   التي قد تسبب اإلعاقة للحمل    الطبية  
  .طبية

          

            .تسعى المؤسسة بمتابعة النساء أثناء الحمل .12
            .تسعى المؤسسة بمتابعة النساء أثناء الوالدة.13
تسهم المؤسسة في المحافظة على حماية األطفال       .14

  .من سوء المعاملة
          

مؤسسة بإصدار نشرات لألسـر إلبعـاد       تقوم ال .15
  .المواد السامة والمنظفات عن متناول األطفال

          

تعمل المؤسسة على توعية الشباب المقبلين على       .16
  .الزواج بالحياة األسرية

          

المعلومات الكافية حول اإلرشاد    المؤسسة  توفر  .17
  .الجيني من حيث أهدافه و أساليبه

          

جـراء الفحـص الطبـي      تعمل المؤسسة على إ   .18
  .المستمر لألطفال

          

ــال  اجمل
  الثالث

  الرعاية الصحية

            . للمعاقاألدوية على توفير ةتعمل المؤسس.19
 أجهـزة وفير ما يلـزم مـن       ت ب ةتساعد المؤسس .20

  للمعاق
          

 في األماكن المختلفة   تنقل المعاق    ة المؤسس تسهل.21
   .دون مساعدةب

          

بما يتناسب  يل المعاق   لتشغ فرص   ةتوفر المؤسس .22
  . هوقدرات

          



 180

  ًأبدا  ًنادرا  ًأحيانا  ًغالبا  ًدائما  الفقرات  الرقم
بتهيئة المنزل الذي يقـيم فيـه        ةتساعد المؤسس .23

  .المعاق بما يتواءم وحالة المعاق
          

 ألسـرة  المالية   األعباء بتخفيف   ةتساعد المؤسس .24
  .المعاق

          

نـي المناسـب    على التوجيه المه  ةتعمل المؤسس .25
  .للمعاق

          

 لعـالج ورعايـة     ةالمؤسـس يوجد وحدات في    .26
  . للمعاقإصابات الحوادث

          

عتمـاد علـى     المعاق علـى اال    ةتساعد المؤسس .27
   .الذات

          

            . بتوفير العالج الطبيعي للمعاقةتساعد المؤسس.28
            . العالج الوظيفي للمعاقةتقدم المؤسس.29

اجملــــال 
  الرابع

  ية االجتماعيةالرعا

            .عيةتم المجاألنشطة المعاق في ةتشرك المؤسس.30
تعمل المؤسسة لدى المجتمع مـن أجـل تقبـل          .31

  .المعاق
          

 في تنمية الرغبـة فـي تعـاون ة المؤسس تعمل.32
  . مع المعاقمجتمعال أفراد

          

 المعاق  وتأهيلدمج   و تعزيزعلى   ة المؤسس تعمل.33
  .في المجتمع 

          

 األسـرة  في تحـسين خبـرات       ةلمؤسس ا سهمت.34
  .باحتياجات المعاق

          

 المعاق على ممارسة نـشاطاته      ةساعد المؤسس ت.35
  .بسهولة

          

            . بتعريف المعاق بحقوقهةساهم المؤسست.36
            . تقوم المؤسسة بتنفيذ رحالت جماعية للمعاقين.37
 المقدمة من المؤسـسة     ةالترفيهيتساعد البرامج   .38

  .لمعاق في المجتمععلى تكيف ا
          

            . الهادفةاألنشطة لممارسة المعاق ة المؤسستدفع.39
 وقت الفـراغ لـدى      إشغال على   ةتعمل المؤسس .40

  .المعاق
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  ًأبدا  ًنادرا  ًأحيانا  ًغالبا  ًدائما  لفقراتا  الرقم
تشجع المؤسسة المعاق على ترشيح نفسه فـي        .41

  .االنتخابات المحلية والبرلمانية
          

تعمل المؤسسة على تدريب قادة مجتمعيين مـن        .42
  .ذوي اإلعاقة 

          

اجملــــال 
  اخلامس

  الرعاية السياسية
تعمل المؤسسة على صقل مواهـب المعـاقين        .43

  .وتوجيههم للعمل السياسي العام
          

تسعى المؤسسة لتحقيق المـساواة والمـشاركة       .44
  . للمعاق بالمجتمعالحقيقية

          

اق على ترشيح نفسه فـي      تشجع المؤسسة المع  .45
  .االنتخابات

          

تعمل المؤسسة على تدريب قادة مجتمعيين مـن        .46
  .ذوي اإلعاقة وتوجيههم للعمل السياسي

          

تعمل المؤسسة على إزالة التهمـيش الـسياسي        .47
  .للمعاق

          

ق اتنشر المؤسسة الوعي المجتمعي بحقوق المع     .48
  . واحتياجاته السياسية

          

سسة لدى الجهات المعنية لتحـصيل      تسعى المؤ .49
  .حقوق المعاق في المجاالت المختلفة
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  :قائمة بأسماء المحكّمين لالستبانة) 3(ملحق 
  

  مكان العمل  االسم  الرقم

  جامعة النجاح الوطنية  غسان الحلو. د  1

  جامعة النجاح الوطنية  سامي محمد الكيالني. د  2

  معة النجاح الوطنيةجا  محمود رمضان. د  3

  جامعة النجاح الوطنية  حسن تيم. د  4

  جامعة النجاح الوطنية  ناصر الدين الشاعر. د  5

  جامعة القدس المفتوحة  زهير آل سيف. د  6

 نابلس. مديرية التربية والتعليم ج  محمد سليمان ضميدي. أ  7
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  :التحليل اإلحصائي لالستبانة) 4(ملحق 
  

Tables 
الرعاية النفسية

3.1% 6.2% 6.2% 44.6% 40.0% 100.0%
 4.6% 10.8% 40.0% 44.6% 100.0%
 3.1% 20.0% 40.0% 36.9% 100.0%

1.5% 12.3% 15.4% 47.7% 23.1% 100.0%
 4.6% 9.2% 36.9% 49.2% 100.0%

1.5% 1.5% 18.5% 46.2% 32.3% 100.0%
 1.5% 20.0% 44.6% 33.8% 100.0%

1.5% 3.1% 18.5% 29.2% 47.7% 100.0%

.تقلل المؤسسة من شعور المعاق باليأس
.تساعد المؤسسة المعاق على الشعور باالستقرار النفسي
م المؤسسة بتحديد المشكالت النفسية التي يعاني منها المعاق
.تقلل المؤسسة من حدة الخوف من المستقبل لدى المعاق
.تساعد المؤسسة المعاق في اعتماده على نفسه
.تخفض المؤسسة التوتر والكبت والقلق لدى المعاق
.تخفف الخدمات المقدمة للمعاق من اإلحباط
.تعمل المؤسسة على قبول المعاق لدى أسرته

النسبة%
ابدًا

النسبة%
نادرًا

النسبة%
أحيانًا

النسبة%
غالبًا

النسبة%
دائمًا

النسبة%
المجموع

 
Tables 

الرعاية الوقائية

10.8% 7.7% 27.7% 26.2% 27.7%
7.7% 12.3% 38.5% 29.2% 12.3%

10.8% 6.2% 26.2% 36.9% 20.0%
43.1% 23.1% 21.5% 7.7% 4.6%
41.5% 26.2% 18.5% 9.2% 4.6%
10.8% 10.8% 21.5% 33.8% 23.1%
18.5% 10.8% 33.8% 18.5% 18.5%
24.6% 23.1% 26.2% 15.4% 10.8%
23.1% 15.4% 26.2% 18.5% 16.9%
16.9% 16.9% 27.7% 29.2% 9.2%

.تعمل المؤسسة على الكشف المبكر عن اإلعاقة
.تساعد المؤسسة في تأمين المواد الالزمة للوقاية من اإلعاقة
سة المجتمع بمخاطر تناول العقاقير الطبية التي قد تسبب اإلعاقة للحمل دون وصفة طبية
. تسعى المؤسسة بمتابعة النساء أثناء الحمل
.تسعى المؤسسة بمتابعة النساء أثناء الوالدة
.تسهم المؤسسة في المحافظة على حماية األطفال من سوء المعاملة
قوم المؤسسة بإصدار نشرات لألسر إلبعاد المواد السامة والمنظفات عن متناول األطفال
.تعمل المؤسسة على توعية الشباب المقبلين على الزواج بالحياة األسرية
.توفر المؤسسة المعلومات الكافية حول اإلرشاد الجيني من حيث أهدافه و أساليبه
.تعمل المؤسسة على إجراء الفحص الطبي المستمر لألطفال

النسبة%
ابدًا

النسبة%
نادرًا

النسبة%
أحيانًا

النسبة%
غالبًا

النسبة%
دائمًا

 
Tables 

الرعاية الصحية

13.8% 20.0% 29.2% 29.2% 7.7%
10.8% 9.2% 29.2% 36.9% 13.8%
10.8% 13.8% 26.2% 36.9% 12.3%
18.5% 16.9% 30.8% 24.6% 9.2%
18.5% 21.5% 38.5% 13.8% 7.7%
10.8% 13.8% 30.8% 32.3% 12.3%
10.8% 9.2% 23.1% 36.9% 20.0%
24.6% 9.2% 18.5% 35.4% 12.3%

3.1% 10.8% 12.3% 32.3% 41.5%
6.2% 7.7% 20.0% 20.0% 46.2%
4.6% 10.8% 12.3% 26.2% 46.2%

.تعمل المؤسسة على توفير األدوية للمعاق
تساعد المؤسسة بتوفير ما يلزم من أجهزة للمعاق
. تسهل المؤسسة تنقل المعاق في األماآن المختلفة بدون مساعدة
. توفر المؤسسة فرص لتشغيل المعاق بما يتناسب وقدراته
.تساعد المؤسسة بتهيئة المنزل الذي يقيم فيه المعاق بما يتواءم وحالة المعاق
.تساعد المؤسسة بتخفيف األعباء المالية ألسرة المعاق
.تعمل المؤسسة على التوجيه المهني المناسب للمعاق
.يوجد وحدات في المؤسسة لعالج ورعاية إصابات الحوادث للمعاق
.تساعد المؤسسة المعاق على االعتماد على الذات
.تساعد المؤسسة بتوفير العالج الطبيعي للمعاق
.تقدم المؤسسة العالج الوظيفي للمعاق

النسبة%
ابدًا

النسبة%
نادرًا

النسبة%
أحيانًا

النسبة%
غالبًا

النسبة%
دائمًا
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Tables 

الرعاية االجتماعية

 6.2% 6.2% 32.3% 55.4%
 4.6% 10.8% 33.8% 50.8%

3.1% 4.6% 6.2% 44.6% 41.5%
 3.1% 13.8% 30.8% 52.3%
 4.6% 12.3% 36.9% 46.2%

1.5% 1.5% 18.5% 38.5% 40.0%
 7.7% 10.8% 43.1% 38.5%
 6.2% 16.9% 32.3% 44.6%

3.1% 6.2% 13.8% 36.9% 40.0%
3.1% 3.1% 20.0% 40.0% 33.8%

12.3% 12.3% 18.5% 35.4% 21.5%
23.1% 13.8% 18.5% 27.7% 16.9%
18.5% 12.3% 24.6% 27.7% 16.9%

.تشرك المؤسسة المعاق في األنشطة المجتمعية
.تعمل المؤسسة لدى المجتمع من أجل تقبل المعاق
.تعمل المؤسسة في تنمية الرغبة في تعاون  أفراد المجتمع مع المعاق
. تعمل المؤسسة على تعزيز ودمج وتأهيل المعاق في المجتمع
.تسهم المؤسسة في تحسين خبرات األسرة باحتياجات المعاق
.تساعد المؤسسة المعاق على ممارسة نشاطاته بسهولة
.تساهم المؤسسة بتعريف المعاق بحقوقه
.تقوم المؤسسة بتنفيذ رحالت جماعية للمعاقين
عد البرامج الترفيهية المقدمة من المؤسسة على تكيف المعاق في المجتمع
.تدفع المؤسسة المعاق لممارسة األنشطة الهادفة
.تعمل المؤسسة على إشغال وقت الفراغ لدى المعاق
جع المؤسسة المعاق على ترشيح نفسه في االنتخابات المحلية والبرلمانية
. تعمل المؤسسة على تدريب قادة مجتمعيين من ذوي اإلعاقة

النسبة%
ابدًا

النسبة%
نادرًا

النسبة%
أحيانًا

النسبة%
غالبًا

النسبة%
دائمًا

 
Tables 

الرعاية السياسية

30.8% 20.0% 20.0% 16.9% 12.3%
15.4% 12.3% 12.3% 36.9% 23.1%
35.4% 13.8% 20.0% 16.9% 13.8%
38.5% 16.9% 18.5% 16.9% 9.2%
21.5% 13.8% 21.5% 26.2% 16.9%
10.8% 13.8% 18.5% 30.8% 26.2%
7.7% 6.2% 23.1% 27.7% 35.4%

.تعمل المؤسسة على صقل مواهب المعاقين وتوجيههم للعمل السياسي العام
.تسعى المؤسسة لتحقيق المساواة والمشارآة الحقيقية للمعاق بالمجتمع
.تشجع المؤسسة المعاق على ترشيح نفسه في االنتخابات
المؤسسة على تدريب قادة مجتمعيين من ذوي اإلعاقة وتوجيههم للعمل السياسي
.تعمل المؤسسة على إزالة التهميش السياسي للمعاق
.تنشر المؤسسة الوعي المجتمعي بحقوق المعاق واحتياجاته السياسية
عى المؤسسة لدى الجهات المعنية لتحصيل حقوق المعاق في المجاالت المختلفة

النسبة%
ابدًا

النسبة%
نادرًا

النسبة%
أحيانًا

النسبة%
غالبًا

النسبة%
دائمًا

 
 

 
  


