"هذه األيادي التي يمنحها لنا اإلله"...
نظمت ب+الجزائر العاص+مة ،تم ع++رض ش++ريط وث++ائقي
خالل األيام الوطنية لشبكة كاريتاس الجزائر ( 29-28أبريل) التي ِ
ممتاز حول استقبال األطفال المعاقين والتكفل بهم من إنجاز أبرشية غرداية  -األغواط.
هذا الشريط الوثائقي بعنوان "هذه األيادي التي يمنحها لنا اإلله "...كان بمثابة أل ف ن دوة من ف رط ت أثيره على المش اركين
ولقد اعترف الجميع بفضل المجموعات الستة لألخوات التابع ة ألبرش ية غرداي ة  -األغ واط إزاء التح ديات ال تي تواجهه ا
وروح التضحية التي يتحلين بها ..قدمت األخت مارتين نونغو ،م ديرة كاريت اس بأبرش ية األغ واط ،ه ذا الموض وع ال ذي
ت ابعت إنج ازه م ع المجموع ات الس تة من األخ وات وأش ادت بال دعم المق دم من ط رف م يزيريور ()Misereor
وكيندرميشينويرك ( )KinderMissionsWerkمنذ  5سنوات لمشروع إعان ة األطف ال المع اقين خاص ة ال ذين يع انون
من اإلعاقة الحركية المخية والتوحد ومتالزمة داون.
المجموع ات الس تة المش اركة في مش روع "إعاق ة" هي األخ وات الص غريات لقلب يس وع األق دس (فرنس ا) المتواج دة
بتمنراست منذ  1999واألخوات الفرانسيسكانيات المبشرات لمريم (بولندا وفرنسا وإسبانيا) المتواجدة بعين الص فراء من ذ
 2006ومجموع ة س يدة الس اليت (مدغش قر) المتواج دة بالمنيع ة وأخ وات س يّدة بح يرة ب ام (بوركين ا فاس و) المتواج دة
شرات ّ
بتيميمون منذ  2014واألخوات المب ّ
للط اهرة (الهند ،بابوا ،البرازيل) المتواجدة بحاسي مسعود منذ  2013وأخوات
الحبل بال دنس (بوركينا فاسو) المتواجدة بورقلة منذ  ..2016ك ّل مجموعة ،سواء كانت حديث ة العه د ب الجزائر أو وريث ة
لتواجد قديم ،تأخذ على عاتقها حاالت معقّدة ألنّها تواجه ليس الفقر فحس ب ب ل أيض ا نقص اإلمكانيّ ات واألحك ام المس بقة
االجتماعيّة الّتي تعيق التّكفّل المب ّكر بمشاكل اإلعاقة للوصول إلى نتائج أفضل.
ّ
رغم ّ
أن التّكوين هو شرط مسبّق أساسي للتّكفّل بطفل معاق ،لم ت تردّد بعض األخ وات في الخ وض في المس ألة متس لحات
ّ
باإلرادة والمعارف التّجريبيّة التي اكتس بنها بالممارس ة والنّص ائح المتبادل ة بين األخ واتّ ..
إن اإلعتم اد على النّفس قاع دة
ّ
يرهن ويطبّقن عليهم منهج
صفراء اللّ واتي يس تقبلن المص ابين باإلعاق ة الحركيّ ة الم ّخيّ ة دون غ
ولقد سمح ألخوات عين ال ّ
ّ
بأنفسهن جبائر األطفال ..تحكي األخت إيزابيل " :نحن نتابع احتياجات األطفال وبم ا أنّ ه لم
بوباث إلعادة التّأهيل بصناعة
نجرب ..لق د اس تغرق منّ ا ص ناعة جب يرة
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نكن نملك شيئا ،كان علينا
ّ ّ
الركبة سنة كاملة ..".اآلن ،تستغرق صناعة جبيرة قدم طفل يبلغ من العمر ما بين عام وعامين أربع ساعات ..إنّها تجرب ة
ّ
صناعة.
رائعة وعمل احترافي يساهم فيه األولياء ماليّا بدفع ثمن العتاد فقط ( 1000دج) وليس تكاليف ال ّ
ّ
بالطفل ..األ ّمهات يستثمرن وقتهن في المركز
االستعانة بالعائالت هي أمنيّة الجميع ألنّها مفتاح نجاح أو فشل عمليّة التكفّل
أن تنقّل األخوات إلى المنازل يسمح بمتابعة التّمارين ..لألسف ،هناك أ ّمه ات ينك رن أطف ّ
وفي البيت ح ِيث ّ
الهن أو يعت برن
ّ
الط فل المعاق وصمة عار يجب إخفاؤها ..األحكام المسبقة عنيدة وتمنع اندماج بعض األطفال في المدرس ة كم ا ه و الح ال
ّ
بالنّسبة للمصابين بالتّوحّد وبالمالزمة هاون ..هنا ،البا ما تكون مساهمة السّلك الطبي إيجابيّة حيث كثيرا ما يمنح كش وفات
ّ
المعوزين إلى األخوات من أجل تكفّل منقذ.
طبّيّة بالمجّان ويوجّه األطفال
ّ
يمكن أن تكون اللّغة عائقا في العالقة م ع األطف ال أو م ع أولي ائهم ّ
لكن أخ وات حاس ي مس عود الل واتي يتكفّلن بالمص ابين
بالتّوحّد والمالزمة هاون الحظن ّ
صص ت
أن "وجود عالمة نفس جزائريّة م ّكنت األطفال من أن
ّ
يتحس نوا بس رعة" ..لق د خ ّ
ّ
األخوات قاعات مختلفة حسب الدّاء ّ
ألن قدرات التّعلم واالس تيعاب تختل ف ..في مرك ز المنيع ة ،خلقت العالق ات العالجيّ ة
والحميميّة أواصرا ال مثي ل له ا م ع األطف ال الّ ذين يرفض ون اآلن علن ا تغي ير اإلط ار التّرب وي أو المؤسّس ة التّربويّ ة أو
صة.
يعبّرون عن رفضهم بطريقتهم الخا ّ
في نهاية طريق االختبار ،هناك السّعادة الّتي يخلقها التّقدّم في العالج وأيضا ،بإجماع األخوات ،تلك اإلبتس امة الّ تي تتجلّى
في نظرة ّ
الطفل وكذا والديه" ..نحن نعتمد على فضل اإلله ونستعمل ه ذه األي ادي الّ تي منحه ا لن ا إلعط اء نص يبنا" ،كم ا
ختمت األخت برناديت من تيميمون.
س .ك.

