بديعة بوفامة  :إسماع صوت المصابين بالتّو ّحد
بديعة بوفامة هي أ ّم لثالثة أطفال منهم لقمان الّذي بلغ هذا العام  22سنة ..لقمان مصاب بالتّو ّحد لكن تشخيص الم**رض
تأ ّخ ر كثيرا ..أمام عجزها إزاء هذا االضطراب ،خاضت بديعة مع أولياء آخ**رين معرك**ة أدّت إلى إنش**اء جمعيّ**ة "وف**اء"
في قسنطينة.
*رفاته غ*ير متوازن**ة ووعي**ه المتقلّب إاّل
لقد الحظت بديعة بعض االضطرابات عند ابنها ،لكن لم تستطع وضع ص**فة لتص* ّ
األول هي االق*تراب من أولي*اء
بعد سنوات عرفت خاللها العديد من العراقيل ..بعد تج*اوز ه*ذه المرحل*ة ،ك*انت خطوته*ا ّ
يعيشون نفس الحالة.
بقيت بديعة بوفامة مذهولة لسنوات عدّة في مواجهة محنة ببنها مع الشّعور أنّها تكافح دون جدوى لكن ذلك لم يضعفها
بل صقل فيها شخصيّة قويّة وأنمى فيها الصّبر وال ّطاقة والتّف ّهم الّتي صارت اتّجاهها في الحياة بل ممارستها اليوميّة.
لقد كان للقاء األولياء بطبيب في نفس األطفال والمراهقين فائ**دة كب**يرة في حيث أنّ مرافقت**ه لهم ونص**ائحه أع**ادوا لهم
األمل.
في  ،2004أنشأت بديعة بوفام*ة م*ع أص*دقائها جمعيّ*ة "وف*اء" لمواجه*ة العراقي*ل الكث*يرة والمطالب*ة بمكان*ة وفض*اء
لهؤالء األطفال المقصيّين من المجتمع و"الممنوعين" من المدرس**ة العموميّ**ة ..لم تكن الهياك**ل الموج**ودة ،س**واء تل**ك
ص ّحة ،تلبّي ال حاجيات هؤالء األطفال وال تطلّعات أوليائهم حيث لم تق* ّد ّم
المتعلّقة بقطاع التّضامن أو تلك التّابعة بقطاع ال ّ
أي اقتراح للتكفّل بهم أو لتوجيههم أو لدعمهم ولم تبد أيّة شفقة لهؤالء* المصابين بالتّوح ّد والمتالزمين داون والمع**اقين
ّ
ذهنيّا الّذين تو ّجه إليهم أصابع االتّهام.
*ر بص*فة متوالي**ة نخ**رت الميزانيّ**ة
لم يكن تجسيد إنشاء الجمعيّة وفضاء االستقبال بها أمرا هيّن**ا حيث أنّ اس*تئجار المق* ّ
وتبرعات المحسنين وكانت هذه معاناة طويلة..
والمتطوعين
المشكّلة من اشتراكات األعضاء
ّ
ّ
مقر لجمعيّة "وفاء"
ّ
من قال أنّ المثابرة ال تؤتي ثمارها ؟ بفضل الجهود المبذولة وتض*حية أعض*ائها ،اس*تفادت جمعيّ*ة "وف*اء" في 2016
مقر متمثّل في مدرسة قديمة فارغة ومغلقة منذ  ..2011لقد منحت لها مديريّة العمل االجتماعي مدرسة إبراهيم بن
من ّ
ّ
*رر إذن أعض**اء الجمعيّ**ة االحتف**اظ باس**م المدرس**ة
سيحامدي بشارع رومانيا غير بعيد عن محط**ة القط**ار لقس**نطينة فق* ّ
س*نّ
الرش*د ،معظمهم
بلغ*وا
40
منهم
طفال
160
بطب نفس األطفال والمراهقين الّذي يس*تقبل الي*وم
لمركزهم المختصّ
ّ
ّ
مصابين بالتّو ّحد.
يجب اإلشارة إلى أنّ جمعيّة "وفاء" هي األولى من نوعها على التّراب الوط**ني ولق**د تع* ّ
*ززت بفض**ل المش**اريع الكث**يرة
ممول**ة من قب**ل االتّح**اد األوروبّي ..ه**ذا التّق**دم م*ردّه أيض**ا نض**ال
المركّبة والمج ّ
سدة وللشّراكات العدي**دة منه**ا ش**راكة ّ
المتطوعين.
أعضائها الّذين هم في غالبيّهم أولياء إلى جانب أصدقاء أطفال معاقين دون أن ننسى
ّ
لقد كان منح المدرسة للجمعيّة مقيّدا بشروط وفي مقدّمتها ضرورة التّكفّل بجميع األطف**ال المس* ّجلين في ق**وائم االنتظ**ار
في المراكز العموميّة ..هذا لم يرعب بديعة بوفامة وأصدقائها ألن التّخفيف عن األولي**اء ومس**اعدتهم وتط**وير المص**اب
بالتّو ّحد ال تشكّل إلزاما أو عائقا بالنّسبة إليهم بل هو واجب وأكثر من ذلك تح ّد آخر وجب رفعه ..وال *دّليل على ذل**ك ه**و
ك ّل المشاريع الّتي ت ّم إطالقها منها ما هو بصدد اإلنجاز ومنها ما هو بصدد اإلنضاج ..على سبيل المثال ،هن**اك مش**روع
وستخص*ص للتّكفّ**ل الف**ردي
إنشاء أقسام جديدة (عالوة عن األقسام الثّمانية الموجودة حاليا) في فضاء تملكه للمدرس**ة
ّ
بالمرضى والتّحريك النّفسي والعالج بالموسيقى ومن المفروض أن تكون جاهزة في شهر يونيو .2019
من جهة أخرى ،التّكفّل بالبالغين المعاقين ذهنيّا هي مسألة مه ّم**ة بالنّس*بة لبديع**ة بوفام*ة وهي معرك**ة لم تكس*بها بع**د،
لكنّها تخوضها بعناد وتبصّر ..في هذا الصّدد ،قامت بإنش*اء مرك*ز للمس*اعدة بالعم*ل وأب*رمت اتّفاقيّ*ة م*ع مرك*ز للتّعليم
المهني حول مهنتين وهما اإلعالم اآللي وصناعة الحلوى *..سيت ّم فتح اختصاصات أخرى لتلبية تطلّعات وميوالت ه**ؤالء
يهون عن معيشتهم بعض الشّيء.
البالغين الّذين يعانون من هشاشة نفسيّة ليكتسبوا مهنة تكون لهم بمثابة مفتاح ّ
سماح بتوعية زائدة وتشخيص مبكّر وتكفّل
التّحدي اآلخر لبديعة بوفامة هو التّكوين والّذي س ّخرت له طاقة فائقة قصد ال ّ
أي رفض أو حكم مسبّق أو إقصاء اجتماعي.
أفضل بال ّطفل المعاق بعيدا عن ّ
ح اسكندر

