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درادةةمقارنر ةةمقبةة اقبشةةعقا وذةةر شننقاا رةةاا  اقا ار   م  ةة ا ققققققق

قا حنجننقا خنصم،قاقا وذر عقا جزائر ق هؤالء 
 

 *د. موسى بن ابراىيم حريزى
 **اح أبي مولودـد الفتـأ. عب

قا ا خةةةص
 

قانونية في البلدين: الجزائر وأمريكا في العينـة الحدـددة   تهدف ىذه الدراسة إلى اإلطالع على الوضعية ال
كحـا ترمـي إلـى إ ـالح وضـعيتهم ال ـلبية بالقـانون ليتكيفــوا أفاـه مـل بيلـاتهم الح تلفـة كييـرىم مـن ا ســويا  

 للحشاركة في اإلنتاج.
  وانصـــــهت امىتحـــــام أك ـــــر علـــــى فلـــــة الحعـــــويين حركيـــــاً   نهـــــم أك ـــــر الحتاـــــرترين بحشـــــكلة التـــــنقالت
والحوا ــالت  وال ــكن فــي العحــارات العليــا  والشــيه  فاــالً عــن  إىحــال الح ــيرين والحجتحــل لهــم  إذ ىــم 

 ا ك ر اعتحاداً عليهم.
ويد اىتحت ىذه الدراسة بالحقارنة الحنهجية لذوي الداجـات ال ا ـة بـين البلـدين الحـذكورين  واسـتهلت 

لبلـدين  كحـا تناولـت الحقارنـة بـين تـواري   ـدور القـوانين فـي ىذه الحقارنات بتعاريف اإلعاية  ومقارناتهـا بـين ا
الحوضـــوع باعتباراتهـــا اإلن ـــانية والتاري يـــة  كحـــا اىتحـــت بالحقارنـــة بـــين مـــا ترتكـــز عليـــو تلـــ  القـــوانين مـــن 
موضــوعات أو تنميحــات وترتكــز مجــامت تنميحهــا علــى تدديــد مصــادر الحــوارد الحاليــة  والحــوارد البشــرية  

كوينها  وتنميم عالياتها  ويتصدر ذل  مجال التعلـيم والحعلـم الحت صـو  والتربيـة ال ا ـة  وت صصاتها وت
 والتكوين الحهني للحعويين  مل امىتحام بحوضوع اإلدماج وإعادة اإلدماج لهؤم   والتكيف النف ي.
امىتحـام  وتبين من خالل الحقارنات  بعض ال يرات والنقائو فـي تشـريعات البلـدين فـي الحوضـوع  كعـدم

بالتربيــة ال ا ــة للحوىــوبين فــي الجزائــر  وعــدم إ ــراك ا وليــا  فــي إ ــدار القــرارات... وانتهــى البدــ  إلــى 
اســت الب بعــض النتــائ  منهــا أن وضــعية الحعــويين فــي الجزائــر مازالــت مزريــة  وبعــض القــوانين  يــر م بقــة  

 إن اني برا حاتي. ألحعويون حركيا على مبدومسيحا ا وايترحنا بعض الدلول لعالج بعض مشكالتهم العالقة 
 

 *كلية اآلداب والعلـو اإلنسمانية، قسم علم النف  وعلـو الرتبية، جماسعة ورقلة اصتزائر
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 ةالمقدم - 1 
سػ  اظتاػما ر اتجاعماعيػة والعػنماعية السػلةية ا اضتيػػماة اظتعماهػرة، انػد كلعػما ة ػحلسا اضتيػماة اضت ػػمار ة ا 

ع ػػػحلة، ازدادت عنػػػواع لػػػوادث الععػػػو، وةعػػػماعحلت عنػػػواع اإلعماقػػػػمات علػػػ  اتخرتاعػػػمات والالنولوجيػػػما اظت
 الرغم س  اضتػذر واتلايماطمات الالزسػة ا الطرقػمات، وداخو اظتعمانع واظتؤسسمات ......وغري ذلك.

وناػػػرا لػػػذلك الاعػػػماعحل ا اإلعماقػػػمات ؾتػػػحل اتاععػػػمات اظتاح ػػػرة ةز ػػػحل ا ات اعػػػماـ  ػػػؤت  اظتعػػػوق ، 
 ةشر عمات حتفظ كراساهم ول وقهم ا رتيع غتماتت اضتيماة.وذلك لس  قوان  و 

إف اصتمانػػا الاشػػر عل وال ػػمانوو للععػػوق  واظتؤسسػػمات الػػو ةالفػػو  ػػم، والػػو ة ػػحلـ عتػػم اطتػػحلسمات 
اتجاعماعيػػة، علػػ  اخػػػاالؼ ةنوعمابػػما، وةطةيػػن ةلػػػك ال ػػوان  جرونػػة سػػػع ذوي اضتماجػػمات اطتماهػػة،  عػػػحل 

 الطةيعيػة ا الاعلػيم والاي يػو اضتػل عتػذا الفتػمات، وذلػك برعما ػة ل ػوقهمسعلعػماً بػمارزاً لل ػعري اإلنسػماو 

واتجاعماعيػػػة وذلػػػك ب عػػػحل بلػػػوغ ع ػػػحلاؼ الرتقيػػػة و الانعيػػػة للػػػو  والاعهػػػ  والرعما ػػػة العػػػحية والنفسػػػية
 سواط  سهعما كمانا هفاد.

 لاعحل لهما وحتسينهما  و سةحلع س  سةمادئ الحلمي راطية ا سساوى اضتن اإلنسماو.
اظتةػػحلع ةنطلػػن  ػػذا الحلراسػػة، و ػػن سناػػور اظتػػنهن العلعػػل اظت ػػمارف جو ػػوعية، وذلػػك سػػعيما وسػػ   ػػذا 

ورا  حت يػػػػػن ا  ػػػػػحلاؼ اشػػػػػحلدة ا الاشػػػػػر عمات ال مانونيػػػػػة،وةطةي هما وت  اح ػػػػػن ذلػػػػػك إت سػػػػػ  خػػػػػالؿ 
س مارنػػمات نعػػوص جزائر ػػة ختػػغ  ػػؤت  بوري ػػما سػػ  نعػػوص عسر ليػػة قعػػحل الاعػػحل و و الاحسػػ  لعػػما  

اطتماهػػػػة الػػػػو  ػػػػل ا لماجػػػػة دائعػػػػما إغ ةعػػػػو ا ن عػػػػهما إذا بلونػػػػما سسػػػػاوى الاعػػػػو ا  ذوي اضتماجػػػػمات
 لل رر الذي سسهم ا الععيم.

 نعا ا اعماـ  ذا الةحث عل  ذوي اضتماجػمات اطتماهػة الػذ   ةعهبػر  ػم لػظ اضتيػماة  يهػما بنػوع سػ  
 ل كعما  لل: عنواع اإلعماقمات اظتعنفة ا الوزارة اظتللفة بماضتعما ة اتجاعماعية ا اصتزائر، و 

  تة اظتلفو  . -1
  تة العم الةلم. -2
  تة اظتاخلف  ذ نيما. -3
  تة اظتعوق  لركيماً عل  درجمابم اظتخالفة: سعوق  جزئيما، عو ساوسط ، عو كليماً. -4
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 اهػػر  ػػذا الاعػػنيم عنػػد سػػ  العػػعوبة جلػػماف عف ن ػػمارف ا  ػػذا الةحػػث ال عػػري بػػ  رتيػػع الفتػػمات 
ر وعسر لػػما، وإ ػػما نركػػز س مارنماةنػػما علػػ   تػػة والػػحلة   ػػو، دوف ا خر ػػمات، و ػػل الفتػػة بػػ  الةلػػحل  ، اصتزائػػ

ا خرية،  تة اظتعوق  لركيما، وهنام بمالةحث ا قػوان   ػؤت ، وسػما  اعلػن  ػم سػ  ةناػيم ورعما ػة وةعلػيم، 
وةي يػػػػو وةطةيػػػػا، وةربيػػػػة خماهػػػػة، وةلػػػػو  ، وةوجيػػػػد، وةليػػػػم نفسػػػػل... وغػػػػري ذلػػػػك، سػػػػ  ة ػػػػحل  

والرعما ػػػة اإلنسػػػمانية اظتعاػػػ ة جػػػما ب ػػػل عتػػػم سػػػ  اتسػػػاعحلاد وال ػػػوة اإلنسػػػمانية للعػػػي  ا غتػػػماتت  اطتػػػحلسمات
 اضتيماة اظتعامادة  ع  ا شخماص الطةيعي  بطعينينة، ورالة نفسية، دوف ةع يحل، عو شعور بمالن غ.
لػك سنخعغ سةػحلئيما لػحل هبنما لظناعػة وال ػوان ، والاشػر عمات ون ػمارف ا دراسػانما  ػذا بػ  بعػا ة

 الاشر عمات ا الةلحل   جتماا ذوي اضتماجمات اطتماهة،  تة اظتعوق  لركيما.
 
 ةالدراس ةأهمي - 2

وعف اتلافػػػػمات إلػػػػيهم  علػػػػ  الػػػػرغم سػػػػ  عف ات اعػػػػماـ بػػػػذوي اضتماجػػػػمات اطتماهػػػػة سػػػػما زاؿ ا سهػػػػحلا،
بػػػػمال وان  والاشػػػػر عمات اإلنسػػػػمانية ظتعمارسػػػػة ل ػػػػوقهم الطةيعيػػػػة سػػػػما زاؿ ا عل ػػػػماف الشػػػػك و الػػػػرتدد ا 

و اتجاعماعيػة واتقاعػماد ة.  حل رهػرت  ػذا الاشػر عمات ساػيخرة جػحلاً إذ إهنػما    جحلواا و مائحلةد النفسػية
 عصتػوز   مابن ا عسر لػما كعػما ذكػر  سػيلحل ك و ةاةلػور ا العػما  إت ا بحلا ػة اطتعسػينيمات سػ  ال ػرف السػ

"Yeseldyke & algozzine ر ع اطتػماص لاػو ري إت عنػد علػ  الػرغم سػ  وجػود ةػمار   طو ػو نسػةيما للاشػ
سوجهػػة عسماسػػماً ؿتػػو ٜٓ٘ٔخػػحلسمات  شػػخماص سعػػوق ،  ػػذف سهبػػو  ػػذا الاشػػر عمات كمانػػا قةػػو عػػماـ 

 (ٚٔص. ،ٜٗٛٔوآخر  ) سيلحل ك .مات الاي يو، عو سؤسسمات الرعما ة  ةو ري خحلس
ا  و  ةاهر ا اصتزائر اظتعماهػرة الاشػر عمات اظتاعل ػة بػماظتعوق   يهػما،إت ا بحلا ػة الهبعمانينيػمات إذ هػحلر

سرسػػػـو  ا ػػػع  إلػػػحلاث اظتراكػػػز الطةيػػػة الرتبو ػػػة،واظتراكز اظتاخععػػػة  ٜٓٛٔآذار سػػػنة  سػػػمارس  ٛٓ
   د سع   ٕٙبما، كعما هحلر سرسـو آخر ا ر ادليم عطفماؿ سعوق  وةنايعهما وإلاع

 ا ػػػػع  إنشػػػػما  سركػػػػز وطػػػػل للالػػػػو   اظتهػػػػل للععػػػػوق  جسػػػػحل ما )اصتر ػػػػحلة  ٜٔٛٔكػػػػمانوف ا وؿ سػػػػنة 
وهػػػػػحلر دسػػػػػاور  (، ٓٗٙٔ، ص.ٜٖٚ-ٔٛسرسػػػػػـو رقػػػػػم و  ،ٕٖٚ، ص ٜ٘-ٓٛـو الرشتيػػػػػة ، سرسػػػػػ

علػػ   ٜٓٔو  ٕٕٔ،صٕٜٛٔالاي يػػو اظتهػػل، عػػ  سناعػػة الععػػو الحلوليػػة )   ػػذكر ةمار ػػد( )شػػرؼ ،
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 ف ات اعماسمات رهرت ونشطا خالؿ النعػم الهبػماو سػ  ال ػرف العشػر   جتػماا  ػذا الفتػة.إالاوايل( عي 
 اححلد ا الن ماط الامالية: وعليد  ذف عمهية  ذا الحلراسة ة

 ة جتػػماا  ػػذا الفتػػة سػػ  اتاعػػع علػػ إرهػػمار ل ػػمائن ؽتمارسػػة الرعما ػػة النفسػػية و العػػحية واتجاعماعيػػ 
 سساوى اظتؤسسمات اظتللفة  م.

 .حتحل حل ا دوار اظتناارة للو سؤسسة س  سؤسسمات الالفو بذوي اضتماجمات اطتماهة 

 ماجػػػػمات اطتماهػػػػة، وخماهػػػػة اإلعماقػػػػػةةوطيػػػػة الػػػػن غ الوا ػػػػت ا الاشػػػػر عمات اطتماهػػػػة لػػػػذوي اضت 
 اضتركية.       

 ،وعمهياهما ا اإلناماج والانعية كمالعماد   دتماسما. إرهمار ال يعة اإلنسمانية عتذا الفتة 

 الفتػػة ةوعيػػة اظتؤسسػػمات اتجاعماعيػػة و الرتبو ػػة و اتقاعػػماد ة لل يػػماـ بػػحلور ما اإلنسػػماو جتػػماا  ػػذا 
 واجةماً إنسمانيماً ووطنيماً.  بمالرعما ة، والرتبية والاعليم والاوريم، بوهفد

   بيػػػماف قيعػػػة الالػػػو   والاي يػػػو للػػػل   ػػػـو كػػػو ذي لماجػػػة بنفسػػػد سسػػػاونيماً عػػػ  غػػػريا إغ عد
 درجة.

 
 ةأهداف الدراس - 3

بػػػحلؼ ال ػػػوان  الاشػػػر عية للععػػػوق  ا ععوسياهػػػما إغ الاخفيػػػم سػػػ  سعمانػػػمابم سػػػ  اآل ػػػمار السػػػلةية 
هم.وعف   اظتعػػوؽ الوا ػػن بنفسػػػد، وب حلرةػػد، اظتػػا   لععلػػػد لنشػػماطهم سػػع عنفسػػهم وسػػػع اتاعػػع وسػػع سهنػػػا

 اظتعاعػػحل علػػ  نفسػػد  ةا بيتػػة سالئعػػةي  ناعػػل إليهػػما بيسػػلوب سػػليم، وواقعػػل  ناعػػل إغ رتماعػػة سنماسػػةة،
 اعماسػػو سػػع ا خعػػمائل اتجاعػػماعل ا جػػو سػػ  العػػرالة واضتا،ال ػػمادر علػػ  ةلػػو   عالقػػمات طيةػػة، 

اآلخػػر    ػػذا كلهػػما قػػيم ة لػػو ...سػػ   ػػذا اظتشػػلالت الػػو  عػػماو وعلػػ  عسػػماس اتلػػرتـا اظتاةػػمادؿ سػػع 
 (.  ٖٙ،ص. ٕٔٓٓو سهو الاعماسو سعهعما جو وعية   )عةحلا ،و آخروف. سنهما،

 ػذا  ػػو اعتػػحلؼ العػػماـ لاي يػو اظتعػػوق ، وسػػع ذلػػك ميلػػ  عف ؾتعػو ع ػػحلاؼ  ػػذا الحلراسػػة ا الن ػػماط 
 الامالية:
 م إغ عقرب ن طة لإلنسماف العمادي. حتس  عو ماع ذوي اضتماجمات اطتماهة، و الوهوؿ  
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 سعماصتػػػػة الػػػػن غ اظتاللػػػػظ ا الاشػػػػر ع اظتاعلػػػػن صعما ػػػػة ذوي اضتماجػػػػمات اطتماهػػػػة، وسػػػػحا 

 الععوبمات سنهم.

 اضتيماةية. س مارنة عو ماع  ؤت  بيو ماع عسهبماعتم ا بعا الحلوؿ اظتا حلسة لاحس  عو ماعهم 

 ص ػػػوقهم وواجةػػػػمابم جتػػػماا اتاعػػػػع  ةوعيػػػة ذوي اضتماجػػػمات اطتماهػػػػة بػػػمال وان  الانايعيػػػػة اظتاعل ػػػة
 واظتؤسسمات اطتماهة  م، عو الو ةالفو  م عو  ناعوف إليهما.

 ةوعيػػة اتاعػػع ا كيفيػػة الاعماسػػو السػػليم سػػع  ػػذا الفتػػة سػػوا  عكػػماف ا اآلسػػرة عـ اظتحلرسػػة عـ 

الشػػػوو... وة و ػػػة  اصتمانػػػا النفسػػػل ا الاعماسػػػو سعهػػػم وخفػػػا شػػػعور الػػػن غ لػػػحل هم وذلػػػك 
 ل مانوف ضت وقهم برد اتعاةمار  عتم كي راد طةيعي .صعما ة ا

  إرشػػػػماد ععليػػػػة اإلدسػػػػماج وةوجيههػػػػما، وةسػػػػهيو ععليػػػػة اتنػػػػحلسماج ا الشػػػػوو علػػػػ  لسػػػػا سػػػػما
 الععلية ا  ذا اتماؿ. الحلراسمات ةوهلا إليد

  ةرقيػػػة الرعما ػػػة العػػػحية و الطةيػػػة عتػػػذا الفتػػػة إغ درجػػػة الرالػػػة و اترةيػػػماح النفسػػػل، ور ػػػع ال لػػػن
 ؼ س  سسا ةلهم ا سري واظتهل. وةلو   العمائلة كوري م.واطتو 

  ذا سما ميل  عف ؾتعلػد ا  ػذا اظت حلسػة سػ  عمهيػة  ػذا الحلراسػة وع ػحلا هما، وت نسػاةعحل حت ي هػما 
 إذا كماف عهحماب ال رار ؼتلع  وعطو   وػتة  عتذا الفتة.

 
 ةمشكمة الدراس - 4

  عي غتاعػػع سػػوا  عكػػماف قحلميػػد ولحل هبػػد، سا ػػحلسماً ـع ظتػػما كػػماف ذوو اضتماجػػمات اطتماهػػة جػػز اً ت  ا ػػزع سػػ
ة، سماداسػػػا عسػػػةماب لػػػحلو هما سوجػػػودة والػػػو ع رزبػػػما ساخلفػػػماً، و ػػػو سؤلػػػم سػػػ  سلونماةػػػد الةشػػػر ة الطةيعيػػػ

عو  عو الورا ػػة الطةيعيػػة، الالػػو   الةشػػري  ي غتاعػػع، وذلػػك ناي ػػة ال  ػػما  و ال ػػحلر، ػػرورة اتةعػػماؿ و 
والععػػو، عو اضتػػروب عو اتنف ػػمار الػػذري ... وسػػما شػػمابد ذلػػك، وسػػ   الطفػػرة ... عو لػػوادث السػػيمارات،

 مث  ذف وجود م ا اضتيماة اتجاعماعية  سالـز عسر   سهع  ومهما: 
وؽتمارسػػػاهما ا اضتيػػػماة الفعلية، نػػػدؤ س  لػػػن  ػػػؤت  عف  يػػػوا بلماسػػػو  ّسػػ  ةشػػػر عمات ة ػػػع  اضت ػػػوؽ،

هبعػػػر،   ػػػحلرات السػػػليعة،قػػػوا م اإلنسػػػمانية وعف ةفسػػػت عتػػػم غتػػػماتت الػػػاعلم، و ػػػو ال
ؤ
وعف  ؤ لػػػوا للععػػػو اظت
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ل هػػم عف  سػػرتجعوا ل ػػوقهم اظتسػػلوبة ةبسػػ   سػػ  و ؤػػحلربوا للحيػػماة اللرميػػة اظتنا ػػة ةو سػػ  جهػػة عخػػرىي
وةػو م ال ػعم،   و اتنػزوا  وعت  ساسػلعوا لل ػعم، ال وان  عتمي ةلك اضت وؽ الػو ع ػحلربما اإلعماقػة.

 .(ٜ،ص.ٕٜٛٔالعي  بيد  عسماليةد )السةيعل،و 
و اظتشػػللة كعػػما وردت ا و ػػمائن سناعػػة الععػػو العربيػػة عف عػػحلد ذوي اضتماجػػمات اطتماهػػة ا الةلػػحلاف 

 ( شخعما.ٝ ٚٓ( سليوف شخغ عي سما  عمادؿ نسةة )ٕٓالعربية   حلر بيكهبر س  )
  وعف ا سػػػػم اظتاحػػػػحلة ا سؤدترابػػػػما العلعيػػػػة اظتخالفػػػػة قػػػػحل قػػػػحلرت ل ػػػػم اناشػػػػمار اظتعػػػػوق  ا اتاعػػػػع 

( سػػػػػػػػػػػ  ل ػػػػػػػػػػػم السػػػػػػػػػػػلماف و ػػػػػػػػػػػل نسػػػػػػػػػػػػػةة سع ولػػػػػػػػػػػة غػػػػػػػػػػػري سةػػػػػػػػػػػمال   يهػػػػػػػػػػػما ٝ ٓٔعػػػػػػػػػػػمادؿ )بنسػػػػػػػػػػػةة ة
(. و اوقػػػػع اطتػػػػ ا  ةزا ػػػػحل ل ػػػػم سشػػػػللة اإلعماقػػػػة ا اتاععػػػػمات ناي ػػػػة الا ػػػػحلـ ٘٘،ص.ٕٓٓٓ)عؤةيػػػػحل،

العلعػػل والالنولػػوجل، وازد ػػماد لركػػة الاعػػنيع و اظتواهػػالت و اضتػػروب وسػػهولة اسػػاخحلـا السػػيمارات ؽتػػما 
 .(ٙ٘،ص. ٕٓٓٓععر اإلنسماف.)عؤةيحل، اإلهمابمات، وز مادة ساوسو زاد ا سعحلتت اضتوادث و

( ذتمانيػػػػة سال ػػػػ  طفػػػػو سعػػػػوؽ ا الوت ػػػػمات ٛو شػػػري جػػػػماؾ سػػػػل سػػػػايوارت إغ  وجػػػػود عكهبػػػػر سػػػػ  )
اظتاحػحلة ا سر ليػػة، و ػؤت  ا طفػػماؿ ت  ال ػوف خػػحلسمات ةعليعيػة سنماسػػةة، وسليػوف ةا ل ي ػػة ا سػػري   

ماـ... و عف كهبػػرياً سػػ  ا طفػػماؿ اظتعػػوق  اآلخػػر      ّو  ػػوا ا دراسػػاهم اسػػاةعماد م سػػ  ناػػماـ الاعلػػيم العػػ
 (.ٕٓ،ص.ٜٛٚٔلعحلـ اكاشماؼ إعماقمابم ا لينهما  )سل سايوارت،

. ٜ٘ٚٔ( و ػػػن إلعػػػما   عػػػماـ  ٝ ٘.ٓو عف  نسػػػةة اإلعماقػػػة اضتركيػػػة   ػػػو ا عسر لػػػما ة ػػػحلر بنحػػػو )
( شخعػػػما و ػػػن إلعػػػما  ٜٚٗٙيػػػما ز ػػػما  )عسػػػما ا ا ردف  هػػػل نسػػػةة عماليػػػة إذ بلػػػ  عػػػحلد اظتعػػػماب  لرك

 (.ٕ٘،صٕٓٓٓس  غتعوع اظتعوق  ا ا ردف  )العزة، ٝ ٖ.ٖٗعي بنسةة  ٜٜٚٔ
وقػػػػحل ذكػػػػرت بعػػػػا اإللعػػػػمائيمات اظت ل ػػػػة ترةفػػػػماع اإلعماقػػػػة ا عي غتاعػػػػع سػػػػ  سػػػػلماف العػػػػما ، إذ 

مار ةػرتاوح اللةػمار و عرتعا ؼتالم اسا عما ات الةحػوث ا  ػذا اتػماؿ علػ  عف نسػةة اإلعماقػة بػ  العػو
، وقػػػحل ةرةػػػا علػػػ  رػػػروؼ الف ػػػر و اصتهػػػو و اظتػػػرض ز ػػػمادة ا  ػػػذا النسػػػةة، ؽتػػػما ٝ ٘ٔإغ  ٝ ٓٔسػػػ  

   .(ٚ،صٜٔٛ سالـز بمال رورة سز حلا س  الرعما ة الرتبو ة اطتماهة  )بركمات ،
عف  غتعػوع اظتعػوق   قػحل ذكػر ٖٕٓٓالػوطل لإللعػمائيمات لسػنة  عسما اإلعماقة ا اصتزائػر  ػذف الػحل واف

إذ كػػػماف غتعػػوع عػػػحلد  ٝ ٙٗ.٘ٓ( سعوقػػػماً عي بنسػػةة ٓٙٔ٘ٓٙ.ٔ ػػو ) ٜٜٛٔ ػػم ا سػػػنة  اظتعػػرح
ذكػػراًً  عي بنسػػةة  ٕٓٓ،٘٘ٛنسػػعة، وكػػماف سػػ  بيػػنهم:  ٖٕ٘.ٜٖٛ.ٜٕالسػػلماف  ا ةلػػك السػػنة: 
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 Office National Des  ) ٝ ٘٘،ٕعي بنسػػةة  ٜٖٔ.ٓ٘ٚماف عػػحلد  : ػماث كػػػواإلنػػ ٝ ٜٔ.ٕ

Statistiques,2003,p.150.) 
إذ بلػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػحلد م  ٕٗٓٓعلػػػػػػػػػم عف غتعػػػػػػػػػوع عػػػػػػػػػحلد السػػػػػػػػػلماف ا اصتزائػػػػػػػػػر ةزا ػػػػػػػػػحل ا عػػػػػػػػػماـ سػػػػػػػػػع ال

نسػػعة، و   ؿتعػػو علػػ  عػػحلد اظتعػػوق  ا ةلػػك السػػنة.وقحل ةعػػو نسػػةة ز ػػمادبم إغ  ٓٓٓ.ٓٓٗ.ٖٖ
ا اصتزائػر إغ عػػماـ  ٝٓ٘.ٙ اعػةت نسػػةة اتعماقػة لماليػما بمالا ر ػػا  ٝ  ٔٓعي قرابػة  ٝ ٖٜ.ٓز ػما  

ٕٓٓٗ. 

اإللعػػمائيمات السػػماب ة عف اإلعماقػػة ا ةزا ػػحل سسػػاعر سػػع ا سػػم، و ػػن النعػػو ناللػػظ سػػ  سؤشػػرات 
السػػلماو سػػع ةطػػور السػػنوات،ولل  سػػما  طعتننػػما  ػػو عف النسػػةة اظتتو ػػة ا اتاعػػع اصتزائػػري ععوسػػماً ة ػػحلر 

و ػػل نسػػةة بعيػػحلة ععػػما ذكرةػػد الو ػػمائن العماظتيػػة . وعلػػ  الععػػـو  ػػذف اظتشػػللة ال مائعػػة حتاػػماج ٝٓ٘.ٙب 
 جحل ة وععي ة لوهم العالج اظتنماسا. إغ دراسة

 ٕٗٓٓ ػذف عػحلد السػلماف ا سػنة  –بماعاةػمار عف الةحػث ععػحل  يهػما  –عسما لحلى وت ة ورقلة ولػحل ما 
سعوقػػما سعػػرلما  ػػم عي كمانػػا  ٜٗٗٙنسػػعة ، وعف عػػحلد اظتعػػوق  ا ةلػػك السػػنة بلػػ   ٛٓٙ.ٜٚ٘بلػ  

سعوقػػػما  ٕٙٔٛإغ  ٕ٘ٓٓسػػػنة جػػػما  ػػػيهم الػػػذكور واإلنػػػماث ، وعرةفػػػع عػػػحلد م ا  ٝ ٔٔ.ٔٓنسػػػةاهم 
 Officenational desسعوقػػػػما ) ٚٙٚٔعنهبػػػػػ  عي بز ػػػػػمادة  ٜٖٙٔذكػػػػرا ، و  ٜٙٗٗسػػػػ  بيػػػػػنهم 

Statistique  2004 ). 
إف سهبػو  ػػذا اإللعػػمائيمات اظتفزعػػة و الز ػػمادات النماسيػة و اظتاسػػمارعة ا الػػوتدات و اإلهػػمابمات اظتعي ػػة 

اصتععو ػة الالفػو ع اعتيتػمات الحلوليػة و اضتلوسيػة و يػلظجسماد،ةساحلعل بمال رورة ات اعػماـ اصتػحلي سػ  رت
جبعيػػع  تػػمات ذوي اضتماجػػمات اطتماهػػة، والاعماسػػو سعهػػم بعػػورة إنسػػمانية سػػليعة كػػي راد اتاعػػع العػػماد  ، 
سػػ  ةربيػػة و ةعلػػيم، و ةي يػػو سهػػل، ورعما ػػة هػػحية واجاعماعيػػة ونفسػػية سسػػاعرة سعهػػم سػػحلى اضتيػػماة  ف 

عػػػماد ة وةطو ر ػػػما ا الػػػةالد. كعػػػما   ا ػػػل سػػػ  اتاعػػػع بلػػػو سؤسسػػػماةد عتػػم  ماعليػػػة ا ةنعيػػػة اضتيػػػماة اتقا
اسػػػػاعحلاداً كػػػػماسالً وسهيتػػػػماً نفسػػػػيماً ذ نيػػػػماً لا ةػػػػو  ػػػػذا الفتػػػػمات إلدسماجهػػػػما ا  و يتماةػػػػد عف  لػػػػوف سسػػػػاعحلاً 

وة ػػحل  عولو ػػمات عتػػم ا اطتػػحلسمات اتجاعماعيػػة  سؤسسػػماةد، وقػػمادراً علػػ  الاعماسػػو اإلنسػػماو الوجيػػد سعهػػم،
ذا سػػػػػػػما كػػػػػػػا عف  لػػػػػػػوف سػػػػػػػ  جهػػػػػػػة عهػػػػػػػحماب ال ػػػػػػػرارات الاشػػػػػػػر عية وسػػػػػػػ  ا ؤسػػػػػػػر  ػػػػػػػ واإلنسػػػػػػػمانية،
 واصتععيمات ذات الطمابع اإلنسماو. الرعما ة،سسمات الشوو والالو  ،و اضتعما ة و واظتحلارس،وسؤ 
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وةةلػػ  اظتشػػللة لػػحلبما عكهبػػر عنػػػحلسما  عػػحلر سػػ  عهػػحماب ال ػػرار سوقفػػػماً  ةػػحلو إنسػػمانيماً ا رػػما را سػػػع 
سر عػػ  ا و ػػماع لػػحلى ذوي اضتماجػػمات اطتماهػػة سرتد ػػة عو  ػػل ةسػػري الاػػذو ذلػػك ناللػػظ عف الشػػلما مات 

. كعػػما عف عهػػحماب ال ػػرار عنفؤسػػهم علػػ  الػػرغم سػػ  اإللعػػمائيمات اظتازا ػػحلة ا اإلعماقػػة  علػػ  غػػري سػػما  ػػرـا
ا الافلػػػػػري بسػػػػػخما  ؿتػػػػػو م للاخفيػػػػػم سػػػػػ  سعمانػػػػػمابم وحتسػػػػػ  عو ػػػػػماعهم  ػػػػػي    لعػػػػػ   ؾتػػػػػحل شػػػػػحماً 

عـ  ػو  لعػ  ا قلػة اضتيلػة وذات اليػحل سػ   لسماس جعمانػمابم؟.اظتشلو؟،  و ا عحلـ الوعل و قلة اإل
 الطر  : س  اظتعني ، وس  ذوي اضتماجمات؟

 ةػػػػحلو سػػػػ  اظتاللاػػػػمات ا وليػػػػة ا للعو ػػػػوع، و الشػػػػلما مات العػػػػمادرة سػػػػ   ػػػػؤت  ذوي اضتماجػػػػمات 
علػػػ    اطتماهػػػة  عف ق ػػػياهم   جتػػػحل لػػػالً سنماسػػػةماً  الئعهػػػم، و ػػػل ةػػػحلعو إغ الافلػػػري الععيػػػن تلاوائهػػػما

كهبػػري سػػ  اإلؿتػػراؼ والػػن غ، سػػوا  عكػػماف ا سسػػاوى الاشػػر عمات ال مانونيػػة، عـ ا سسػػاوى ةطةيػػن ةلػػك 
ليػػػث  اهػػػر عف  ال ػػػوان ، عـ ا الاعماسػػػو سعهػػػم داخػػػو اظتؤسسػػػمات عـ ا سسػػػاوى ا  ػػػراد ا اتاعػػػع،

لعػحل، عو الاطةي ػمات ا الالفػو اتجاعػماعل، عو اظتهػل، عو ا نماؾ ةنماق مات وا ػحة بػ  النعػوص و 
 الرعما ة اظتساعرة عتم   ع  اظتسؤوؿ ع  ذلك كلدؤ ؟. 

ال ػػمانوو للععوق ،واظتؤسسػػمات الػػو ة ػػـو با ػػحل  اطتػػحلسمات اتجاعماعيػػة علػػ  إف اصتمانػػا الاشػػر عل و 
 عػػحل سّعلعػػماً بػػمارزا لل ػػعري  اخػػاالؼ ةنوعمابػػما وةطةيػػن ةلػػك ال ػػوان  جرونػػة علػػ  ذوي اضتماجػػمات اطتماهػػة،

 تمات برعما ة ل وقهم الطةيعية ا رتيع غتماتت اضتيماة. اإلنسماو عتذا الف
 
 
 أسئمة الدراسة - 5

بعػػػحل عف لعػػػرنما سو ػػػوع الحلراسػػػة ا غتمالػػػد اظتو ػػػوعل بػػػةعا الةيمانػػػمات اإللعػػػمائية وبعػػػا ن ػػػماط 
ال ػػػػعم الػػػػو حتاػػػػماج إغ إهػػػػالح، عو عػػػػالج عو ةعػػػػحل و، و إف ذلػػػػك الاةيػػػػماف  سػػػػماعحلنما علػػػػ  دراسػػػػة 

 بعحل عف اة حا لنما سحلاخلهما وسنما ذ سعماصتاهما. اظتشللة وحتليلهما جو وعية
 ػػػل هػػػيماغة اظتشػػػللة ا هػػػورة  واظتفيػػػحلة صتعػػػو اظتشػػػللة وا ػػػحة عكهبػػػر، وسػػػ  الوسػػػمائو اظتسػػػماعحلة،

إشػػػػلماليمات ػتػػػػػحلدة وةسػػػػماتتت واسافسػػػػػمارات ععػػػػػما غعػػػػا ا اظتشػػػػػللة، و ػػػػل بمال ػػػػػرورة ة ودنػػػػػما إغ 
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الحلراسػػػػة و إشػػػػلماليمات  ػػػػذا إجمابػػػػمات وا ػػػػحة للػػػػل ةعػػػػةت  ػػػػل بػػػػحلور ما اعتػػػػحلؼ اظتطلػػػػوب ا  ػػػػذا 
 الحلراسة ؿتحلد ما ا الاسماتتت الامالية:

  ػو ا ناعػة وال ػوان  الاشػػر عية لػذوي اضتماجػمات اطتماهػة ا اصتزائػػر ةلػم رتيػع لماجػمابم اضتيماةيػػة 
 واظتعيشية  وت  عرت هما عي ن غ؟

 رؽ و ػػو  ػػذا ال ػػوان  سطة ػػة ا الواقػػع اظتعػػي  لعػػماضتهم و ػػو ةا ػػع  ع وبػػمات رادعػػة ظتػػ   ػػػ
 ةلك ال وان ؟

 وسػػما  ػػل الوسػػمائو الوقمائيػػة و  و  ػػو ذّتػػة ةنماق ػػمات وا ػػحة  شػػالل سنهػػما ذوو اضتماجػػمات اطتماهػػة؟
 العالجية  للا ليو و الاخفيم س  ةلك اإلعماقمات ؟

 وسػما  ػػل   ػو ةلػك ال ػػوان  إنسػمانية ا الحلرجػة ا وغ، وت ةيخػػذ بعػ  اتعاةػمار ا ولو ػػة للعػمادة ؟
 بمال وان  ا خرى ا الحلوؿ اظتا حلسة ؟ درجة إنسمانياهما س مارنة

  افهعػػوف نفسػيمات  ػػؤت  و لػػو دوف هػػحلور قػػوان  ا ذلػػك   ػو اتاعػػع بلػػو  يتماةػػد وسؤسسػػماةد
 اتماؿ؟

 تجاعماعيػػػة وكػػػو سػػػما  ػػػو ةلػػػك ا ناعػػػة و ال ػػػوان  ةشػػػعو اصتوانػػػا النفسػػػية والرتبو ػػػة واظتهنيػػػة وا
 يو لذوي اضتماجمات اطتماهة ؟و الاي  و الرتقية، واتنحلسماج، ، اعلن بماإلدسماج

 إف  ػػػذا الاسػػػماتتت كفيلػػػة جسػػػماعحلةنما علػػػ  السػػػري ا خػػػو وا ػػػت ت  ػػػرج عػػػ  نطػػػماؽ اظتو ػػػوع،
ودتلننػػػما سػػػ  الشػػػروع ا ةنفيػػػذ اظترالػػػو اظتخططػػػة للحلراسػػػة بػػػماظتنهن اظت ػػػمارف وذلػػػك لفحػػػغ اضت ػػػمائن سػػػ  

ةسػػماعحلنما علػػ  الوهػػوؿ خػػالؿ س ػػماس  اظتعلوسػػمات والةيمانػػمات سػػ  سعػػمادر ما والايكػػحل سػػ  هػػحلقهما للػػل 
إغ ناي ػػػػة سعينػػػػة عو إغ ة ر ػػػػر سةػػػػحلع إنسػػػػماو ا اظتو ػػػػوع، عو ةععػػػػيم سع ػػػػوؿ و سنط ػػػػل كحػػػػن لػػػػذوي 

 اضتماجمات اطتماهة.
 
 التعريف اإلجرائي لبعض مصطمحات هذه الدراسة - 6

سفهوسػػػػماً سعينػػػػماً ا غتػػػػماؿ العلػػػػم  ( كلعػػػػة لػػػػي  عتػػػػما إت سعػػػػ  والػػػػحل حتػػػػحلدTerme عػػػػحل اظتعػػػػطلت ) 
و ػػػػو عنعػػػػر ا اللوػػػػة العلعيػػػػة حتػػػػحلد إدخمالػػػػد  ػػػػرورة اضتعػػػػوؿ علػػػػ  دتلػػػػة دقي ػػػػة ظتعطيػػػػمات  الةحػػػػث،و 
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 الةحث عو العلم س  غري لة  سع اتماتت العلعية ا خرى.
 .عتذا الحلراسة  لوف غر هما سما ة حلـوعليد  ذف الاعر م اإلجرائل لةعا اظتعطلحمات 

 تعريف الحاجة - 1 – 6
  للػػل   ربنػػما إغ  هػػم سعػػطلت ذي اضتماجػػة.  إف اضتماجػػة Need نعػػرؼ ا الةحلا ػػة سعػػ  اضتماجػػة   

 Need   لمالػة سػ  العػػوز والػن غ وات ا ػمار واضتماجػػة، ة ػرتف بنػوع سػػ  الاػوةر وال ػين، ت  لةػػث عف  . 
وةسػاععو اضتماجػة سراد ػة    ػزوؿ سػق ق ػيا اضتماجػة وزاؿ الػن غ و اتلايػماج، النفسػل عو الفيز ولػوجل

 .(ٚٙ،ص: ٜٛٙٔ،  و  )راجتػظتع  الحلا ع اظتعوؽ عو اظتعطاععو سراد ة للحلا ع للشل ، عو قحل ةس
 ذو الحاجات الخاصة -2 - 6
نفسػػػد وبمالػػػذات اسػػػاععو اظتعػػػطلت ةلطيفػػػما ظتعػػػطلت سعػػػوؽ،  هػػػو ا  : ػػػذو اضتماجػػػمات  ػػػو اظتعػػػوؽ 

نماسػػةة و اظتلاسػةة، وللػ  جسػػماعحلة اآلخػر   لػػد، عو بمالوسػمائو اظتغ بلػوغ سػػرادا ودوا عػد الفطر ػػة و لماجػة إ
عو سزدوجػػػماً   اظتسػػػماعحلة لةلػػػوغ ع ػػػحلاؼ اظتعػػػوؽ: لركيػػػما عو لسػػػيما )اظتلفػػػوؼ، و العػػػم الػػػةلم( عو ع ليػػػماً 

 بينهما.
 " Blockingاإلعاقة "  -3 - 6

  ػػل...  ذلػػك الػػن غ عو ال عػػور اظتػػزس  عو العلػػة اظتزسنػػة الػػو ةػػؤ ر ا قػػحلرات الشػػخغ،  يعػػةت 
ـ ع ليػػػة عـ اجاعماعيػػػة، ا سػػػر الػػػذي  ػػػوؿ بػػػ  الفػػػرد سعوقػػػما سػػػوا  عكمانػػػا اإلعماقػػػة جسػػػعية عـ لسػػػية ع

واتسػػػافمادة اللماسلػػػة سػػػ  اطتػػػ ات الاعليعيػػػة واظتهنيػػػة الػػػو  سػػػاطيع الفػػػرد العػػػمادي اتسػػػافمادة سنهػػػما، كعػػػما 
حتػػوؿ بينػػد وبػػ  اظتنما سػػة اظتالما تػػة سػػع غػػريا سػػ  ا  ػػراد العػػماد   ا اتاعػػع. ولػػذا  هػػو ا عشػػحل اضتماجػػة 

اسن الرتبو ػػػة الاي يليػػػة، و إعػػػمادة الاػػػحلر ا وةنعيػػػة قػػػحلرابم رغػػػم قعػػػور ما، لػػػق إغ نػػػوع خػػػماص سػػػ  الػػػ  
و ػػل لػػن    سػػاطيع عف  عػػي  و اليػػم سػػع غتاعػػع العػػماد   ب ػػحلر اظتسػػاطماع و نػػحلرج سعهػػم ا اضتيػػماة،

 .(ٕٕ،ص.ٕٓٓٓ،   طةيعل للععوؽ  )عةيحل
د  عػػماو إعماقػػة عـ نسػػال ػػمانوف اصتزائػػري  اظتعػػوق   جػػما  لػػل:  كػػو شػػخغ سهعػػما كػػماف سػػند وج عػػرؼ

عكمانػا ورا يػة عـ خل يػة عـ سلاسػةة، حتػحل سػ  قحلرةػد علػ  ؽتمارسػة نشػماط عو عػحلة نشػماطمات  عكهبر، سوا ٌ 
اتجاعماعيػػة ناي ػػة  إلهػػمابة ورمائفػػد الذ نيػػة، عو اضتركيػػة عو الع ػػو ة وليػػة ا ليماةػػد اليوسيػػة الشخعػػية و ع
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 ٖٗ،اصتر ػػحلة الرشتيػػة، العػػحلد:  ٕٕٓٓع ػػمار  سػػماي  ٛٓسػػؤرخ ا  ٜٓ-ٕٓعو اضتسػػية . )قػػمانوف رقػػم 
).   

 "Législation التشريع "  -4 - 6
ميلػػػػ  ةعر فػػػػد ا اظتو ػػػػوع بينػػػػد  إقػػػػرار ال ػػػػوان  وسػػػػنهما سػػػػ  قةػػػػو اعتيتػػػػة الاشػػػػر عية العليػػػػما ا الػػػػةالد، 

اظتهبػػػري  مالاشػػػر ع  ػػػو ال ػػػوة الرئيسػػػية الهبمانيػػػة )بماعاةػػػمار عف الا ما ػػػل  ػػػو ال ػػػوة ا وغ( ا الاطػػػور و الاوسػػػع 
ةػػو ري الاعلػػيم اتػػماو وة ػػحل  اطتػػحلسمات ا خػػرى للععػػوق  بذلػػحلى اإلعماقػػمات حلسمات الرتبيػػة اطتماهػػة، و طتػػ

 اظتعرتؼ  ما ا ةعنيم ذوي اضتماجمات اطتماهة ا الاشر ع نفسد.
 " Exceptional Childrenاألطفال غير العاديين "  -5 - 6
ف بػراسن الاعلػيم العماد ػة ا اظتػحلارس  م عولتك الػذ   ختالػم هػفمابم كهبػرياً عػ  عغلػا ا طفػماؿ،   

العماسػػة ت ةنماسػػةهم ،  هػػؤت  ا طفػػماؿ عػػماجزوف كهبػػرياً عػػ  حت يػػن طػػماقاهم اإلنسػػمانية اللماسلػػة دوف بػػراسن 
علػػػ  إعػػػماقاهم وغمالةػػػماً سػػػما ةسػػػاخحلـ بعػػػا  وسسػػػماعحلبم للاولػػػا  خماهػػػة سعػػػععة لانعيػػػة قػػػحلرابم

 Handicapped ، واظتعػػوؽ   Disabled   والعػػماجز   Exceptionalغػػري عماد ػػة    اظتعػػطلحمات سهبػػو:
 (ٚٓ، ص.ٜٗٛٔ،   Kneedler ، بمالانماوب لإلشمارة إغ الفرد نفسد .)

 " Mainstreamingالدمج األكاديمي "  -6 - 6
  عػػػحل بػػػػد ػتماولػػػة جعػػػػو ا طفػػػماؿ غػػػػري العػػػماد   عقػػػػرب إغ ا سػػػو ما ، و إف الػػػػحلسن ا كػػػػمادميل ا  

ؿ غػػػري العػػماد   ا العػػػفوؼ اظتالئعػػػة عتػػم ةسػػػع غػػػري م سػػػ  الاعلػػيم ا سر لػػػل  ا ػػػد ؿتػػو و ػػػع ا طفػػػما
ا سػػو ما ي بػػحلتً سػػ  عػػزعتم ا هػػفوؼ ةعليعيػػة خماهػػة ة ػػمي. و شػػري سعػػطلت الػػحلسن ا كػػمادميل إغ 

ةعي . ماف، وسعيشػاهم ا بيتػة عقػو ةع يػحلاو عهم ا هفوؼ عماد ة وػتماولػة جعلهػم عسػو ما  قػحلر اإلسلػ
 ظتنماسا عتمي.الفعو العمادي اظتالئم سع الاعليم ا

عسػػػما ععليػػػة الاوز ػػػع،  ي ػػػا عف ةيخػػػذ ا اتعاةػػػمار سػػػحلى ال ػػػحلرات الع ليػػػة و الةحلنيػػػة للطفػػػو اظتعػػػوؽ 
 مالطفػػػػػو ا عػػػػػرج قػػػػػحل  عػػػػػ  لإلدسػػػػػماج ا  عػػػػػو عػػػػػمادي ةػػػػػحلرس  يػػػػػد ا نشػػػػػطة الفلر ػػػػػة و اتنفعماليػػػػػة 

 .(ٖٕ،ص  1978ةالولحلاتي و عو اخايماري آخر ةحلرس  يد الرتبية الر ما ية )اسايوارت ،
 " Normalisationالدمج االجتماعي " -7 - 6
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الععػػػػو علػػػػ  إدسػػػػماج اظتعػػػػوق  ا اضتيػػػػماة اتجاعماعيػػػػة العماد ػػػػة وةةػػػػحلو ععليػػػػة اإلدسػػػػماج  ػػػػذا ا   ػػػػو 
 ػػو إدسػػماج اظتعػػوؽ ا غتػػماؿ الععػػو ،وةػػو ري الفػػرص اظتهنيػػة اظتنماسػػةة للععػػوق    ا ول:ساهػػر   رئيسػػي ، 

 يةػػػحلو ا اإلدسػػػماج السػػػلل،  :ال ـــانيعسػػػما اظتاهػػػر  جاعماعيػػػما.كػػػي راد سنا ػػػ  ا اتاعػػػع ،وة ةػػػو ذلػػػك ا
تةمالػػة الفرهػػة للععػػوق  للسػػل  و اإلقماسػػة ا ا ليػػما  السػػلنية العماد ػػة كيسػػر سسػػا ةلية، وسػػما  شػػعلد 

و الاعماسػو سعهعػػما علػ  عسػػماس سػ  للػػم   ال ػرور ة الالزسػػة لا ةػو  ػػذا ا سػر اإلجػػرا اتذلػك سػ   
(  وكػػػػػو ذلػػػػػػك  علػػػػػ  اتجتما ػػػػػػمات اإلكمابيػػػػػة ؿتػػػػػػو ٘ٗ، ص:  ٕٓٓٓاصتػػػػػرية و سسػػػػػػالزسمابما )عةيحل ، 

 .اظتعوق 

 المنهج المستخدم في الدراسة - 7
إف اظتػػنهن اظتنماسػػا عتػػذا الحلراسػػة  ػػو سسػػاول  سػػ  عنػػواف اظت ػػماؿ، و ػػو اظتػػنهن اظت ػػمارف. وقػػحل طتػػغ  

(   و العػػػما  اإلؾتليػػػزي بر ػػػماف  ػػػوظتز )ب تGeorge Beredayكػػػو سػػػ  جػػػورج بري ػػػحلاي )ب ت(  
 Brian Holmes،سػػػما ميلػػػ  عف  سػػػاخحلـ ا خطػػػوات اظتػػػنهن اظت ػػػمارف وقػػػحل عر ػػػد عز ػػػز لنػػػما داود   

 و رتػػػػػع بيمانػػػػػمات للعيناػػػػػ ، سو ػػػػػوع اظت مارنػػػػػة بشػػػػػرط ةػػػػػوا ر اظتو ػػػػػوعية ا عدا   :، كعػػػػػما  لػػػػػل وآخػػػػػر
 اظتاللاة، وةعنيم ةلك الةيمانمات وةنايعهما، وحتليػو ةلػك اظتعلوسػمات دتهيػحلا لاعػور الفر ػيمات ظتشػللة
الحلراسػػة، مث ػتماولػػة الةحػػث عػػ  الاعما ػػو عو الا ػػماد بػػ  الةيمانػػمات اظتاحعػػو عليهػػما ا جػػحلاوؿ، لاسػػ يو 

  ليسػػهو  ػػما اظت مارنػػة لػػق  ػػاعل  Criteriaعو ػتلػػمات      Normsاظت مارنػػة، سػػع و ػػع سعػػما ري  
  لػػػػػوؿ س ػػػػحلار الاشػػػػمابد عو الاةػػػػما  ، واسػػػػػاخالص Judgementsالةمالػػػػث سػػػػ  الوهػػػػوؿ إغ عللػػػػماـ  

 (ٖٗٔ،ص  1990  امائن الو حتلم ةلك اظتشللة )داود، وآخر،الن
وبنما  عل   ذا الاححل حلات اظتو ػوعية للعػنهن اظتسػاخحلـ ا  ػذا الحلراسػة )اظت ػمارف(  ذننػما ؿتػماوؿ عف 
نا يػػحل بماظتو ػػوعية واظتاللاػػمات اظتنط يػػة ع نػػما  اظت مارنػػة ونعػػنم الةيمانػػمات والا ر ػػا بينهػػما ا اظتو ػػوعمات 

 للوهوؿ إغ للم عو ناي ة سعينة.واظتهماـ وا  حلاؼ 
اضتماجػػمات  ن عػػحل بماظت مارنػػة بػػ  الاشػػر عمات ا سر ليػػة، عو غري ػػما، وبعػػا الاشػػر عمات اصتزائر ػػة لػػذوي

اطتماهػػػػة ا دراسػػػػانما  ػػػػذا، إجػػػػرا  س مارنػػػػمات بػػػػماظتنهن العلعػػػػل اظت ػػػػمارف سػػػػ  خػػػػالؿ س ػػػػماس  النعػػػػوص 
قعػػػحل بيػػػماف سػػػما  اظتعاعػػػحلة  ري ػػػما سػػػ  اظتراجػػػع الاشػػػر عية اظتعػػػرح  ػػػما ا سعػػػمادر ما اإلعالسيػػػة الرشتيػػػة، عو غ
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ميلػػ  عف مياػػماز بػػد ةشػػر ع قػػمانوو ا اظتو ػػوع علػػ  ةشػػر عمات عخػػرى سػػ  سيػػزات و  ػػمائو سفيػػحلة لػػذوي 
اضتماجػػمات اطتماهػػة عو سػػما ميلػػ  عف  اعػػم بػػد ةشػػر ع قػػمانوو آخػػر سػػ   ػػعم عو ن ػػمائغ وذلػػك بن ػػحل 

، وةف ػيو انايعػلسػل عو اتقاعػمادي عو الاإلنسػماو عو اظتػمادي عو النف  بنػما  و سو ػوعل، سػ  اصتمانػا
قػػمانوف علػػ  آخػػر جو ػػوعية. واعتػػحلؼ سػػ  ورا  ذلػػك حتسػػ ، عو ةعػػحل و عو اترة ػػما  بمالاشػػر ع ال ػػمانوو 
اصتزائػػػػري إلشػػػػةماع ذوي اضتماجػػػػمات اطتماهػػػػة صماجػػػػمابم اظتلحػػػػة بوهػػػػفهما ل ػػػػماً إنسػػػػمانيماً واترة ػػػػما   ػػػػم إغ 

 سساوى اإلنسماف العمادي اظتطعت  ا ليماةد.
 
 :عينة المقارنة بزمانها ومكانها - 8

إف عينػػة الحلراسػػة للع مارنػػة  ػػل غتعوعػػة ال ػػوان  الاشػػر عية و الانايعيػػة العػػمادرة ا سو ػػوع اإلعماقػػة 
ا الوت ػػػػمات اظتاحػػػػحلة ا سر ليػػػػة بعػػػػورة عماسػػػػة عي لػػػػذوي اضتماجػػػػمات اطتماهػػػػة، و ػػػػل ال ػػػػوان  العػػػػمادرة 

لػػحلى اصتعهور ػػة اصتزائر ػػة، ال ػػوان  الاشػػر عية العػػمادرة ا  ، و ػػلالعػػمادرة ا اصتعهور ػػة اصتزائر ػػة ال ػػوان و 
 ٖٕعي العػػمادرة خػػالؿ  ٖٕٓٓإغ سػػنة  ٜٓٛٔالربػػع ا خػػري ة ر ةػػما سػػ  ال ػػرف العشػػر   عي سػػ  سػػنة 

ةشػػر عماً، وكػػذلك  ٛٔسػػنة بماعاةػػمار بػػحلا مات هػػحلور ما ا سو ػػوع اإلعماقػػة إغ ا عػػوـا ا خػػرية وعػػحلد ما 
 لػػوف اتعاةػػمار  يهػػما بػػحلا مات هػػحلور ما ا اظتو ػػوع نفسػػد، و ػػل العػػمادرة  ال ػػوان  الاشػػر عية ا عسر لػػما

 ٕٓعي خػػػالؿ  ٜٛٚٔإغ سػػػنة  ٜٛ٘ٔخػػالؿ الربػػػع الهبمالػػث سػػػ  ال ػػرف العشػػػر   ة ر ةػػما عي سػػػ  سػػنة 
ةشػػر عماً. إف  ػػذا الاححل ػػحل  سػػماعحلنما ا سػػهولة اظت مارنػػة بػػ   ٗٔسػػنة سػػ  الاشػػر ع ا اظتو ػػوع وعػػحلد ما 

 مابعما.الاشر ع  بماعاةمار بحلا 

 

 مجال المقارنات بين التشريعين - 9
نشػػػري ا الةحلا ػػػة إغ عف غتػػػماؿ اظت مارنػػػمات واسػػػع،  ػػػذف   ؿتػػػحلد س ػػػعوف اظت مارنػػػمات  ذننػػػما سػػػنايد ا   

سو ػػوعمات وسػػما  افػػرع عنهػػما سػػ  ةفعػػيالبما، وعليػػد  ذننػػما سػػ  الةحلا ػػة نشػػري إغ بعػػا اظتاللاػػمات الػػو 
سػػن مارف بػػ  سو ػػوعمات ال ػػوان  ،الػػو ةشػػري إغ سػػما  ا ػػعند سػػنعاعحل عليهػػما ع نػػما  اإلجػػرا  سنهػػما: عننػػما 

إذ إف الاطػػػرؽ إغ اظتػػواد  اػػػماج إغ  ال ػػمانوف   ػػػو دوف الاطػػرؽ إغ سػػػوادا وةفعػػيالةد إت عنػػػحل ال ػػرورة ،
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وسنهػػما كػػذلك عف س مارنماةنػػما سػػاعاعحل علػػ   .ا ذلػػك سػػع ةػػوا ر الوقػػا اظتسػػافيا ةػػيليم كاػػماب  ػػخم
 عمات وا سػػػػػة ية ا ذلػػػػػك بماعاةػػػػػمار اظتسػػػػػما ة الزسنيػػػػػة الػػػػػو ةفعػػػػػو بػػػػػ  ةػػػػػمار   هػػػػػحلور ال ػػػػػوان  والاشػػػػػر 

اتسػػػا الؿ للةلػػػحل وهػػػحلور ال ػػػمانوف وسنماقشػػػة عماسػػػو الفعػػػو لػػػذلك. وسنهػػػما كػػػذلك اإلشػػػمارة إغ نوعيػػػة 
،  ذننػػػما ا السيماسػػػة واضتلػػػم ا الةلػػػحل   وبعػػػا اتعاةػػػمارات الامار يػػػة و النفسػػػية  ا ذلػػػك، وسنهػػػما عخػػػرياً 

لظ الفراغػمات عو الفروقػمات ا الاشػر ع بػػ  الةلػحل  ،  رجػما لػحل نما سػ  الاشػر ع سػما لػػي  ع نػما  اظت مارنػة سػنال
 .  نماالاشر ع ا اظتو وع سما لي  لحل  لحل هم، وبمالعل ، رجما لحل هم س 

 وعل  الععـو  ذننما سنححلد بعا غتماتت اظت مارنمات العماسة و ل كعما  لل: 
 .وقماتإلعماقة س مارنمات و  ر ةعر م ا - ٔ
 .حلور ال وان  بماعاةمارابما اإلنسمانية و الامار يةةمار   ه - ٕ
 رةلزات ال وان  وحتحل حل سو وعمابما وغتماتبما وةنايعمابما ... و ل ةرةلز عل  ػس – ٖ

  لل: سما

 سعمادر اظتوارد اظتمالية لانفيذ ذلك ال مانوف، للوسية، عو رتعو ة عو خري ة. - 1 – 3
   .الت و العالقمات اظتهنية و الانايعيةاظتوارد الةشر ة وختععمابما عو اظتعماس - 2 – 3
 .الاعليم عو الرتبية اطتماهة و اظتعلم اظتاخعغ، و الالو   اظتهل - 3 – 3
 .اإلدسماج و إعمادة اإلدسماج - 4 – 3
 المجال األول لممقارنة: تعريف اإلعاقة - 1 – 9
لحهما ا سػماس ةةحلو عمهية اظتو وعية العلعيػة للةحػث ا عي سشػللة إت سػ  خػالؿ ةعر ػم سعػطت 

 وحتحل حلا بما لفماظ العلعية الحلقي ة، وسنهما ةعر م سعطلت اإلعماقة ا الةلحل  :
 تعريف اإلعاية في القانون الجزائري - 1 – 1 – 9

اظتاعلػػػػػن صعما ػػػػػة  ٕٕٓٓع ػػػػػمار  سػػػػػماي  ٛٓاظتػػػػػؤرخ ا  ٜٓ-ٕٓسػػػػػ  قػػػػػمانوف رقػػػػػم  ٕةػػػػػنغ اظتػػػػػمادة 
ي، كػو شػخغ سهعػما كػماف سػند عو جنسػد  عػماو ا شخماص اظتعوق  وةرقياهم ا سفهـو ال ػمانوف اصتزائػر 

سػػ  إعماقػػة عو عكهبػػر ورا يػػة عو خل يػػة عو سلاسػػةة حتػػحل سػػ  قحلرةػػد علػػ  ؽتمارسػػة نشػػماط عو عػػحلة نشػػماطمات 
عوليػػػة ا ليماةػػػد اليوسيػػػة الشخعػػػية واتجاعماعيػػػة ناي ػػػة إلهػػػمابة ورمائفػػػد الذ نيػػػة عو اضتركيػػػة عو الع ػػػو ة 
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 اضتسية 
 شػػري  : حلد ما بعػػا اتسػػر لي  ب ػػوعتمعو اإلعماقػػة كعػما  ػػ ،ؽما الاعر ػػم ا سر لػػل للشػػخغ اظتعػػو عسػ

سعطلت اإلعماقة إغ الف ػحلاف الللػل عو اصتزئػل للوريفػة السػلوكية، الع ليػة عو اصتسػعية عو اضتسػية وجعػ  
آخػػر كػػو النػػماس اظتعػػوق   عػػحلوف غػػري عػػماد  ، و العلػػ  غػػري هػػحيت،  ماإلعماقػػة عو اتسػػاهبنما  ساعلػػػن 

 شػري اإلعماقػة إغ ال يػود الةيتيػة ةفػرض علػ  الفػرد بسػةا ع ػزا عو عػحلـ قحلرةػد. )بػمالفرد نفسػد، بينعػما ة

Fiscus & Mandell ,1981).   
وقػػحل هػػنم  ػػذا العػػما  اإلعماقػػة إغ عهػػنماؼ عحل ػػحلة اسػػانةطهما سػػ  الاعر ػػم السػػمابن ؽتػػما   ػػين اظت ػػماـ 

 بالخيعهما و ل ليسا ػتو الافعيو  نما كذلك.
اظتعػػوؽ، و الفػػماف ا بع ػػهما لاشػػعو عنواعهػػما علػػ  لسػػا  إف الاعػػر ف   اف ػػماف ا سعاػػم هػػفمات

  ما ة الةلحل  ، ل حل ركز الاعر ػم اصتزائػري علػ  السػ  واصتػن  والنشػماط اتجاعػماعل. وسػما  ػو ورا ػل وسػما 
 ػػػو سلاسػػػا   ف اصتزائػػػر، ت ةفػػػرؽ بماطتعػػػوص بػػػ  اصتػػػن  و اللػػػوف و الطة ػػػة اتجاعماعيػػػة وةػػػؤس  

ة بينعما ركػز الاعر ػم ا سر لػل علػ  سعػطلت الفػرد غػري العػمادي وال يػود بمال  ما  وال حلر ا اطتل ة والورا 
الةيتية واتسػاهبنما  و  ػحلاف الوريفيػة السػلوكية.  ف اظتعػطلت غػري العػمادي  ػو سعػطلت عػماـ  ػحلخلوف  يػد 
سػػػ   شػػػماتوف، و ةعػػػحلوف عنػػػد سػػػ   شػػػماتوف، كػػػمالزنوج والف ػػػرا ، وسػػػ   ػػػو لػػػي  بػػػيسر لل عو  ػػػؤس  بوػػػري 

واظتنحػػػرؼ خل يػػما و اظتػػر ا نفسػػػيما ا غػػري العػػػمادي العة ػػري والنمابوػػة والسػػيلوبما ،  د ػػماناهم، و ػػحلخلوف
 الفماقحل للوريفية السلوكية ععوسماً.و 

ا بلػم واللفيػم(  اإلعماقػة اضتسػية )ا هػم و و افن الاعر فماف ا سفهػـو اإلعماقػة الع ليػة عو الذ نيػة، و 
 ركةة هنفماً خماهماً.واإلعماقة اصتسعية. ا اظتفهـو اصتزائري  عغ لإلعماقة اظت

وعلػػػػ  وجػػػػد اإلرتػػػػماؿ  ػػػػذف الاعر ػػػػم اصتزائػػػػري كػػػػماف عكهبػػػػر دقػػػػة، وع ػػػػو ا اإلنسػػػػمانية والنشػػػػماطمات 
 .اتجاعماعية بعحل اإلدسماج وإعمادة اإلدسماج س  الاعر م ا سر لل الذي مياماز بععوسية علفماظ سعطلحد

دين المجاااال الثااااني لممقارناااة: تاااارين صااادور قاااوانين اإلعاقاااة فاااي البمااا - 2 – 9
 باعتباراتهما اإلنسانياة والتاريخية

عوؿ هػػػحلور  ن ػػػمارف ا  ػػػذا اتػػػماؿ الفػػػمارؽ الػػػزسل بمالسػػػنوات بػػػ  ةػػػمار   اسػػػا الؿ الةلػػػحل   و ةػػػمار   
سػػةاع   ٖٓ ػػذذا كمانػػا عسر لػػة قػػحل اسػػا لا رشتيػػماً عػػ  إنللػػرتة  باػػمار    .وؽ اظتعػػوق ػراعل ل ػػػوف  ػػػقمانػػ
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 ٕ٘ٓٓهػػما بنهما ػػة لػػرب اتسػػا الؿ ا سر ليػػة )سوسػػوعة بػػػ  و ي ػػة بػػمار    ةعػػرح  ي ٖٛٛٔع لػػوؿ  
Encarta.) 

 ا ػػػع  إنشػػػما  سعػػػحة لإلعماقػػػػػػة وإنشػػػما   ٖٜٙٔوهػػػحلر  يهػػػما عوؿ قػػػمانوف ةشػػػر عل للععػػػوق  سػػػنة 
(  ػػػذف اظتػػػحلة الزسنيػػػة و الفػػػرؽ ٛٔ .، صٜٛٚٔ)سػػػايوارت، ٙٙٔ-ٛٛسركػػػز للع اعػػػع، ال ػػػمانوف العػػػماـ 

سػػػنة  هػػػل  ػػػرتة طو لػػػة جػػػحلاً ا عػػػحلـ ات اعػػػماـ والناػػػر ا  ٓٛٔالسػػػنوي بػػػ  الاػػػمار   ا عسر لػػػما  ػػػو 
 ق ية إنسمانية ا بلحل  اعاع بماضتر ة و حلعل ل وؽ اإلنسماف وسراعمابما إغ ذلك الامار  .

ة ػػػع  للععػػػوق  لػػػن اظتسػػػػماواة ا ٜٗٙٔوسػػػ  اظتاللػػػظ عف ال ػػػوان  ا سر ليػػػة بػػػحلعت سػػػ  سػػػنة 
لػػ  عسػػماس اللػػوف عو الػػحل   عو الػػوط  ا هػػلل عو اصتػػن  اضت ػػوؽ اظتحلنيػػة وإغ عػػحلـ الاعييػػز بػػ  ا  ػػراد ع

 إت عف  ذا لي  سطة ما ا عرض الواقع  .
إعػػمادة سراجعػػػة ال ػػوان  بشػػيف ل ػػوقهم اظتحلنيػػػة سػػ  خػػالؿ إهػػحلار اشلعػػػة  ٕٙٓٓ  وشػػهحل العػػماـ 

للعما  ؤكحل س  جحل حل عحلـ الاعييػز علػ  عسػماس الع ػز و ػحلعو إغ اظتسػماواة بػ  رتيػع ذوي اضت ػوؽ ا 
 .(James .F.2006, p12 وقهم اظتحلنية جما  يهما لن اضتعما ة والرعما ة العحية )ل

لسػػػا ةػػػوا ر الو ػػػمائن عسماسنػػػما  –بينعػػػما هػػػحلر ا اصتعهور ػػػة اصتزائر ػػػة عوؿ قػػػمانوف ةشػػػر عل للععػػػوق  
 ٜٓٛٔع ػػمار سػػنة  سػػماي  ٛٓا ةػػمار    –بوػػا الناػػر عػػ  قػػوان  سعطػػور لػػرب الاحر ػػر اصتزائر ػػة 

راكػػػز الطةيػػػة الرتبو ػػػة و اظتراكػػػز اظتاخععػػػة لاعلػػػيم ا طفػػػماؿ اظتعػػػوق  ع ليػػػماً ولركيػػػماً  ا ػػػع  إلػػػحلاث اظت
 جو ليػػة  ٘ٓسنػػد. سػػع العلػػم عف اصتزائػػر قػػحل اسػػا لا ا  ٕٓوععػػةيماً وبعػػر ماً وشتعيػػماً وخماهػػة اظتػػمادة 

و  سػػنة   ػػو عي الفػػرؽ بػػ  الاػػمار   ا سر لػػل ٛٔ ػػمالفرؽ بػػ  الاػػمار   ا اصتزائػػر  ػػو  .ٕٜٙٔدتػػوز
سنػػد ا   ػػرة  ٕٔسػػنة ختلفػػما عػػ  اصتزائػػر. وةػػنغ اظتػػمادة  ٕٙٔاصتزائػػري سػػحلة السػػلوت عػػ   ػػذا الفتػػة 

اخاعػػػماص ا شػػػخماص: عف الطةيػػػا  عػػػحلر عواسػػػر العنما ػػػة و العػػػالج و راقةهػػػما و نشػػػو الفرقػػػة الطةيػػػة و 
،ص. ٜٓٛٔع ػػػػمار سػػػػماي ٛٓ، الا نيػػػػة و اػػػػمابع لػػػػماتت ا وتد الةحلنيػػػػة و النفسػػػػية  )اصتر ػػػػحلة الرشتيػػػػة

ٖٖٚ).   
اتجاعػػػماعل  عاػػػ  ساطػػػوراً ةطػػػوراً سػػػر عماً وواعيػػػماً بععػػػن لنفسػػػل و إف  ػػػذا الععػػػو اإلنسػػػماو العػػػحل ا

ال ػػوان  ا سر ليػػة  و ػػعية اظتعػػوق  ا اصتزائػػر س مارنػػة بعػػحلور ال ػػوان  ا سر ليػػة ا اظتو ػػوع علعػػماً بػػيف
 ػػما بذنشػما  سركػػز لإلعماقػػة، ، لػة  ساعلٕٜٙ-٘ٛحتػا رقػػم:  ٜٛ٘ٔعوؿ قػػمانوف  يهػما سػػنة  ا وغ هػحلر
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و إ ما  اعلن باو ري اظتوارد اظتمالية لاحلر   اشرت ػ  للػل   وسػوا باػحلر   سحلرسػل ا طفػماؿ اظتعػوق  ع ليػماً. 
 (.ٛٔ، ص . ٜٛٚٔ، )اسايوارت

كعػػػما عف الاشػػػر ع اصتزائػػػري لػػػذوي اضتماجػػػمات اطتماهػػػة  عػػػحلر سػػػ  غتلػػػ  وطػػػل شػػػعم ميهبػػػو الشػػػعا 
حلث و الواقػع اظتػؤ  و الاػمار   اتسػاععماري اظتر ػر، بينعػما ال ػوان  ا سر ليػة اصتزائري و ع  ع  سساوى اضت

للععػػػوق  غمالةػػػما ت ةشػػػرّع إت عػػػ  طر ػػػن  ػػػردي بماظت ما ػػػماة و الشػػػلما مات و اشماكعػػػمات  ػػػحل ةعػػػر مات 
قػػػحل نعػػػا ا ق ػػػػية  ٜٗ٘ٔخماطتػػػة جتػػػماا اظتعػػػوق ، وكعهبػػػماؿ ودليػػػو علػػػ  ذلػػػك عف اشلعػػػة ا سػػػنة 

  بلنسػماس سػيو، إذ ع ةاػا بعػحل ما لػن كػو ا طفػماؿ Topeka غتلػ  ةوبيلػما      بػراوف  ظترا عػة  ػحل
بفػػػرص ساسػػػماو ة ا الاعلػػػيم ،و عف ق ػػػية  بػػػراوف   ػػػذا كػػػماف عتػػػما دور كةػػػري ا إهػػػحلار ال ػػػمانوف اطتػػػماص 

(:  عنػد بػػمالهبورة اعتمادئػة قػحل   اللفػػماح ٜٗٚٔوقػحل وهػم كػػو سػ   و ػ  ةػػروب  و عبريسػوف  ) .بػماظتعوق 
لي  ا لاعلػػيم ا سر لػػل خػػالؿ السػػنوات ال ليلػػة اظتما ػػية سػػ  عجػػو زتما ػػة لػػن كػػو ا سػػر  ػػما ا ناػػماـ ا

الاعليعيػػة خػػحلسمات ة و م الع ليػػة و اصتسػػعية واتنفعماليػػلػػا سشػػلالب، الػػذ   ةاطالاعلػػيم تسػػيعما اظتعوقػػوف
 لوػػػريو عف  ػػػذا الهبػػػورة الػػػو بػػػحلؼ إغ ةػػػو ري لػػػن الاعلػػػيم للععػػػوق  كعػػػما  ػػػل اضتػػػماؿ .الرتبيػػػة اطتماهػػػة 

اظتعػػوق ، بػػحلعت بماتناشػػمار ا طػػوؿ الػػةالد، و عسػػماس  ػػذا الاحػػحلي نػػماةن سػػ  اضتعما ػػة اظتاسػػماو ة صتعيػػع 
 .(ٕٔ، ص. ٜٛٚٔالنماس  )اسايوارت، 

س  خالؿ  ػذا اظت مارنػة ا وليػة نسػانةو عف اظتشػرع اصتزائػري كػماف عسػرع ةنفيػذاً و عععػن شػعوراً جعمانػماة 
 س ما ػػماة، وسػػ  ليػػث سسػػماب ة الػػزس  إذ إف الفػػرتة الزسنيػػة ذوي اضتماجػػمات اطتماهػػة سػػ  غػػري شػػلما مات وت

كمانػػػا قعػػػرية جػػػحلاً للػػػزس  الطو ػػػو الػػػذي   ٜٓٛٔالػػػو ةفعػػػو بػػػ  اإلسػػػا الؿ وهػػػحلور ال ػػػمانوف سػػػنة 
وسػػ  نماليػػػة عخػػرى  ػػػذف ال ػػمانوف الاشػػػر عل .سػػػنة  ٓٛٔ فعػػو بػػػ  اسػػا الؿ عسر لػػػما عػػ  إنللػػػرتا و ػػو 
الالفػػو  ػػم سػػ  طػػرؼ الحلولػػة اصتزائر ػػة قػػحل هػػحلر سػػر عما و  لػػذوي اضتماجػػمات اطتماهػػة اعتػػمادؼ لرعػػما اهم ،

نوعػػما سػػما بعػػحل اإلسػػا الؿ وذلػػك بػػماضت  الػػحل ل و الػػواقعل واتجاعػػماعل الر يػػع،   ف الشػػعا اصتزائػػري 
 مياماز بذلك س  قحل  الزسماف، و ذلك بمال هر  اتساععماري الطو و.

األمريكااي ي و الجزائاار  –موضااوعات التشااريعين  المجااال الثالااث لممقارنااة: - 3 – 9
 ومرتكزاتها  –

ؿتػػماوؿ ا  ػػذا اظت مارنػػة عف نةػػ  سػػ  خػػالؿ ػتاو ػػمات العيناػػ  اشػػحلدة  آنفػػما علػػ  عي شػػل  ةرةلػػز 
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ةلػػك الاشػػر عمات عكهبػػر سػػ  غري ػػما ؟ وسػػما الػػحلواعل و اتعاةػػمارات لاشػػر ع ذلػػك علػػ  لسػػا سفهوسنػػما، 
 وسما لحلدنماا آنفما؟

الػػحلواعل اظتنط يػػة ةاػػحلاع  ا الاشػػر ع اصتزائػػري، سػػوا    ةػػحلو للو لػػة ا وغ عف اتعاةػػمارات ةاػػزالم وعف
عكمانػػػا اتعاةػػػمارات د نيػػػة، عـ إنسػػػمانية عـ ةمار يػػػة ... وغػػػري ذلػػػك، إلهػػػحلار قػػػوان  لرعما ػػػة اظتعػػػوق . إف 
اصتزائر قػحل ةلػوف ا ناػر بعػا النػماس ساػيخرة نوعػماً سػما عػ  بعػا الةلػحلاف ا خػرى اظتا حلسػة، ا إهػحلار 

ؾتػػحل ما سا حلسػػة علػػ  غري ػػما بنػػما  علػػ    اطتماهػػة وللػػ  بنعوهػػهما وػتاو مابػػما،ةشػػر عمات لػػذوي اضتماجػػمات 
 اظت مارنمات ب  ةشر عمات العينا  وبيماف ذلك كعما  لل:

 مصادر الموارد المالية: حكومية أو جمعوية لرعاية المعوقين  - 1 – 3 – 9
ة قوانيػػػػػ  عو ستسػػػػ ٘ٓناللػػػػظ ا غتعػػػػوع ال ػػػػوان  العػػػػمادرة ا  ػػػػذا الشػػػػيف ا الاشػػػػر ع اصتزائػػػػري، 

ةػػػنغ علػػػ  سعػػػمادر النف ػػػمات للعؤسسػػػمات و اظتناعػػػمات لػػػذوي  ،قمانونػػػما ا العينػػػة ٛٔسراسػػػيم سػػػ  بػػػ  
ةػػػنغ علػػػ  عف سعػػػمادر  ،ٝ ٚٚ.ٕٚاضتماجػػػمات اطتماهػػػة، عي عكهبػػػر سػػػ  ربعهػػػما ب ليػػػو  و ػػػل نسػػػةة 

 النف مات لذوي اضتماجمات اطتماهة  ل س  اضتلوسة و ذا وا ت س  خالؿ: 
 1993تحوز ويلية ج 77الحؤرخ في  56-93ي ريم الحرسوم التنفيذ -9-3-1-1

 ا ػػػع  إنشػػػما  سركػػػز للاعلػػػيم اظتاخعػػػغ وسركػػػز   طةيػػػ  ةربػػػو   للطفولػػػة اظتعوقػػػة )اصتر ػػػحلة الرشتيػػػة 
 .(٘ٗعحلد. 
 
 فيفــــــري  77الحــــــؤرخ فــــــي  39 – 2777الحرســــــوم التنفيــــــذي ريــــــم  -9-3-1-2
 2777 باط

ة اطتماهػػػػة، وكيفيػػػػػمات إلػػػػحلا هما وةنايعهػػػػػما  ػػػػحلد ال ػػػػػمانوف ا سماسػػػػل للعؤسسػػػػػمات اطتػػػػحلسمات اطتري ػػػػػ
 (٘ٓوسري ما، )اصتر حلة الرشتية،عحلد.

تشـــــــرين  نـــــــوفحبر  17فـــــــي الحـــــــؤرخ  351-71الحرســـــــوم التنفيـــــــذي  -9-3-1-3
 2771ال اني
 ٕٓٗٔرس ػػػماف  ٘ٔاظتػػػؤرخ ا  ٔٔ-ٜٜ :سػػػ  ال ػػػمانوف رقػػػم ٔٓٔ : ػػػع  ةطةيػػػن عللػػػماـ اظتػػػمادة  ا
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واظتاعل ػػػة بليفيػػػمات  ٕٓٓٓواظتا ػػػع  قػػػمانوف اظتماليػػػة  ٜٜٜٔكػػػمانوف ا وؿ  د سػػػع   ٖٕاظتوا ػػػن ؿ 
عػػحلد.  الرشتيػػة، سراقةػػة اسػػاععماؿ إعمانػػمات الحلولػػة عو اصتعماعػػمات اشليػػة لل ععيػػمات واظتناعػػمات، ) اصتر ػػحلة

ٙٚ.) 
تشـــــــــرين  نـــــــــوفحبر  22فـــــــــي القــــــــرار الـــــــــوزاري الحشـــــــــترك و الحــــــــؤرخ  -9-3-1-4
 1994ال اني

وكػػذلك قمائعػػة اصتععيػػمات  .والرسػػم علػػ  ال يعػػة اظت ػػما ة ػػحلد كيفيػػمات اإلعفػػما  سػػ  الرسػػـو اصتعركيػػة 
عو اظتؤسسػػػػػػػػمات اطتري ػػػػػػػػة ذات الطػػػػػػػػمابع اإلنسػػػػػػػػماو الػػػػػػػػو ميلػػػػػػػػ  عف ةنافػػػػػػػػع  ػػػػػػػػذا اإلعفػػػػػػػػما . )اصتر ػػػػػػػػحلة 

 .(ٜٓالرشتية،عحلد.
 1996حزيران جوان  23الحؤرخ في  القرار الوزاري الحشترك و -9-3-1-5

 )اصتر ػػػػػحلة الرشتيػػػػػػة، .دسػػػػػة سػػػػػػ  اطتػػػػػمارج ون لهػػػػػػماا عػػػػػػمات ال ما ػػػػػحلد الليفيػػػػػمات الاطةي يػػػػػػة إل عػػػػػماؿ ال
 سند. ٗ( ا اظتمادة ٔٛعحلد.

ةػػنغ  عف اإلنفػػماؽ علػػ  ذلػػك لل زائػػر لػػي  جشػػللة ةػػذكر علػػ  الػػرغم سػػ   ػػعفهما ا ذلػػك، كعػػما 
اضتعما ػػػة  -، اظتيزانيػػػة اتجاعماعيػػػة للحلولػػػةٕٕٓٓعلػػػ  ذلػػػك و ي ػػػة الػػػحل واف الػػػوطل لإللعػػػمائيمات ناػػػمائن 

 ٔ٘.ٔخعػػػغ عتػػػػما  ٜٜٛٔهػػػما  اظتعػػػػوق  و الطفولػػػة اظتسػػػعفة ا سػػػنة  اتجاعماعيػػػة اظتخععػػػة لػػػػ  
 ٕٓٓٓسليػػمار د نػػمار جزائػػري. و ا سػػنة  ٛٙ.ٔخعػػغ عتػػما  ٜٜٜٔسليػػمار د نػػمار جزائػػري. و ا سػػنة 

 (.  ٘ٔ، ص.ٖٖائري  )اصتزائر بما رقماـ، رقم  الث سليمارات د نمار جز  ٖخعغ عتما 
 ٚ  ػػػػذا الشػػػػيف بمالاشػػػػر ع ا سر لػػػػل ؾتػػػػحل عف  ما ناللاػػػػد سػػػػ  غتعػػػػوع ال ػػػػوان  العػػػػمادرة اػما سػػػػػبينعػػػػ

 قمانونما  حلد كيفية ةو ري اظتوارد اظتمالية عتؤت  اظتعوق ، ودتهبو  ذا  ٗٔ)سةعة( قوان  س  ب  
سػػ   غتعوعهػػما، عي نعػػفهما ةفػػا  عػػ  اظتػػوارد اظتماليػػة سػػ  اضتلوسػػة عو سػػ  الوت ػػمات، عو  ٝ ٓ٘ال ػػوان  

( و ٜٔ، ٛٔ، ص. ٜٛٚٔعوهنما ا اظترجػػػػع   )اسػػػػايوارت،سػػػ  اصتععيػػػػمات اطتري ػػػػة، اناػػػػر ػتاػػػػوى س ػػػػ
 اعلػػن  ٜٛ٘ٔ ػػل كهبػػرية، وؾتػػحل  يهػػما عف ال ػػمانوف ا وؿ الػػذي  لػػر  يػػد اظتسػػؤولوف الػػذي هػػحلر ا سػػنة 

صعما ػػة الاعلػػيم ال ػػوسل، إذ  هػػام باػػو ري اظتػػوارد لاػػحلر   اشرت ػػ  للػػل   وسػػوا باػػحلر ا سحلرسػػل ا طفػػماؿ 
 اعلػن بذلػحلاث اظتراكػز  ٜٓٛٔ اصتزائػر ال ػمانوف ا وؿ الػذي هػحلر ا سػنة اظتعوق  ع ليما، بينعػما ؾتػحل ا

الطةية الرتبو ة، و اظتراكػز اظتاخععػة لاعلػيم ا طفػماؿ اظتعػوق  وةنايعهػما وسػري ما. وإف الاػو ري قػحل جتماوز ػما 
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، وسػػما ا بػػحلا مات اإلهػػحلار –اظتػػوارد اظتماليػػة -ؼ ا اظتو ػػوع  إغ الةنػػما  و الاعلػػيم.  ػػذف دؿ  ػػذا اتخػػاال
سنة، ا ال مانون ،  ذ ما  حلؿ علػ  عف اضتلػم  ػاحلم ا الاسػيري اظتػمايل و الةنػما  ولػي  ذلػك  ٕٕبينهعما 

سرتوكػػما للوت ػػمات الفيحلراليػػة، كعػػما عف اإلنفػػماؽ اظتػػمايل لػػي  لػػد اعاةػػمار كةػػري سهبلعػػما كػػماف اتعاةػػمار ا اإلسػػراع 
د، و إدسماجػد اتجاعػماعل د وزتما اػد وةرقياػ ف الالفػو بػ للالفو اإلنسماو بماظتعوؽ، وبػماظتراكز اظتاخععػة 

ا و ؽتػػػما سػػػماعحل علػػػ   ػػػذا اإلسػػػراع،  ػػػو عف ةػػػحلاوؿ اضتلوسػػػمات ا اصتزائػػػر قػػػحل ةةنػػػ . ػػػو ع ػػػم سػػػ  اظتػػػماؿ
الامار يػػة اظتشػػرتكة، عسػػما سػػري  ػػذا الععػػو انطالقػػما سػػ  اظتشماعػػػر الحل نيػػة  و  ،الععػػو اإلنسػػماو بمالحلرجػػة ا وغ

ا  ػػذا  –ةين ا اظتيػػحلاف  وبمالاوذ ػػة الراجعػػة عسػػماـ قػػوان  عسر لػػما وحتسػػيند وةعحل لػػد وةطػػو را  لػػوف بػػمالاط
 ذهنػما قػحل ةةنػا سةػحلع الاخعػغ وةػحلر ا سحلرسػل اظتعوقيػػ  والرتكيػز علػ  اللفػما ة العلعيػة، قةػو  –اتماؿ 

إنشػػما  اظتراكػػز، و ػػو سػػما نػػغ عليػػد ال ػػمانوف ا وؿ ا  ػػذا الشػػيف، كعػػما  ػػنغ عليػػد ال ػػمانوف العػػماـ لسػػنة 
اللػػذ    ٕٙٚ-ٚٛحتػػػا رقػػم:  ٜٔٙٔ، وكػػذلك ال ػػمانوف العػػماـ لسػػنة ٕٜٙ-ٛ٘: حتػػا رقػػم ٜٛ٘ٔ

  باػػو ري اظتػػوارد اظتماليػػة لاػػحلر   اشرت ػػ  للػػل   وسػػوا SPECIAL EDUCATIONا اعػػما بمالرتبيػػة اطتماهػػة  
باػػحلر ا سحلرسػػل ا طفػػماؿ اظتعػػوق  ع ليػػما. وسحلرسػػل ا طفػػماؿ العػػم، و   اهػػر قػػمانوف إلنشػػما  سعػػحة 

ا وؿ للالػو   ا غتػماؿ عي بعػحل عربػع سػنوات سػ   هػحلور ال ػمانوف  ،ٖٜٙٔة إت ا سنة لإلعماقة الع لي
الرتبيػػػة اطتماهػػػة، عو جعػػػ  آخػػػر  عػػػحل  راغػػػماً طػػػو الً لامار هػػػما الطو ػػػو، عي هػػػحلر بعػػػحل اسػػػا الؿ الاػػػحلر   و 

 سنة. ٚٔاصتزائر بعماـ، وقةو هحلور قمانوف إنشما  اظتراكز للععوق  ع ليما  يهما  بِػ 
نسػػانةو عف قيعػػة النماليػػة اظتماد ة،س مارنػػة ب يعػػة اإلنسػػماف ذي اضتماجػػمات اطتماهػػػػة ت ةعػػحل   وا الناي ػػة

قيعػػػة ساححل ػػػة إلرادة دععػػػد و اعاةػػػمارا إنسػػػمانما سنا ػػػما بعػػػحل ةي يلػػػد سهنيػػػماً، بينعػػػما   جتػػػحل عسر لػػػما اظتماد ػػػة، 
 ٜٓٚٔالعػػماـ لسػػنة والفرد ػػة اظتاحػػررة  ػػمالاهما ل يعػػة اظتعػػوق ، عو ا طفػػماؿ غػػري العػػماد   إت ا ال ػػمانوف 

و الػػػذي    طةػػػن  ٕٔٔ-ٖٜحتػػػا رقػػػم:  ٖٜٚٔوا ال ػػػمانوف لسػػػنة  ٖٕٓ-ٜٔالعػػػمادر حتػػػا رقػػػم: 
وقػػحل هػػػرح  يػػد بػػػيف ا  ػػراد اظتعػػوق ،ت ميلػػػ  إبعػػماد م سػػػ  عي برنػػماسن عو نشػػػماط  .ٜٚٚٔإت ا سػػنة 

عي   ةةػل ذلػك قةػو هػحلور عوؿ قػمانوف جزائػري هػمادر ا  ولد اضتلوسػة الفيحلراليػة تػرد اإلعماقػة   ػو،دت
إّذ   ػّر جػما  ػو سػمائر عليػد ة ليػحل ماً إنسػمانيماً ب ػرار لػن اظتعػوق  ا الاعلػيم  ٜٓٛٔع مار سماي  ٛٓةمار   

(  ػػالث سػػنوات ٖٓوإلػػحلاث سراكػػز ساخععػػة عتػػم، عي وقػػع ذلػػك بعػػحل ) اتػػماو كما طفػػماؿ العػػماد  ،
ماد عي سعػػػوؽ سػػػ  عي برنػػػماسن عو نشػػػماط دتولػػػد اضتلوسػػػة الفيحلراليػػػة تػػػرد   ػػػو سػػػ  ةةػػػل عسر لػػػما لعػػػحلـ إبعػػػ



 2009 – الثانيالعدد  - السابعلمجمد ا...……...............…….. مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس

 
 

 

 711  

اإلعماقة   و،و ذا  عحل ةطوراً سر عماً ا اإلنسػمانية بػماصتزائر ظتػ  ختّلػم عػ  اإلنسػمانية الػو  ػحلعِيهما،و اخيو 
 عند ساطور  يهما. 

بع   ػػػػػالً عػػػػػ  ذلػػػػػك  ػػػػػذف اصتزائػػػػػر قػػػػػحل ا اعػػػػػا عمّيػػػػػما ا اعػػػػػماـ بماصتععيػػػػػمات و اظتناعػػػػػمات ذات الطػػػػػما
اتجاعػػماعل واطتػػحلسمات اطتري ػػة اطتماهػػة، وزتما ػػة ا شػػخماص اظتعوق ،كعػػما  ػػو وارد ا اظترسػػـو الانفيػػذي 

و الػػذي  اعلػػن جػػنت اصتععيػػمات واظتناعػػمات   ٖٜٜٔدتػػوز جولييػػة  ٚٓالعػػمادر ا  ٙ٘ٔ-ٖٜرقػػم: 
 ػمانوف العػمادر ذات الطمابع اتجاعماعل لػن اإلنافػماع بماظتعاللػمات الامابعػة لظسػالؾ الوطنيػة، إ ػما ة إغ ال

واظترسػػػػـو  اظتاعلػػػػن بماصتععيػػػػمات. ٜٜٓٔكػػػػمانوف ا وؿ د سػػػػع   ٗٓاظتػػػػؤرخ ا  ٖٔ-ٜٓحتػػػػا رقػػػػم 
ػػػػػػحلد  يػػػػػػد ال ػػػػػػمانوف  ٕٓٓٓشػػػػػػةماط  يفػػػػػػري  ٚٓاظتػػػػػػؤرخ ا  ٜٖ -ٕٓٓٓالانفيػػػػػػذي رقػػػػػػم:  الػػػػػػذي لؤ

ا سماسػػػػل لاسػػػػيري اظتؤسسػػػػمات و اطتػػػػحلسمات اطتري ػػػػة اطتماهػػػػة، وكيفيػػػػمات إلػػػػحلا هما وةنايعهػػػػما وسري ػػػػػما. 
اظتاعلػػػػػن صعما ػػػػػة ا شػػػػػخماص اظتعػػػػػوق   ٕٕٓٓع ػػػػػمار  سػػػػػماي  ٛٓاظتػػػػػؤرخ ا  ٜٓ-ٕٓمانوف رقػػػػػم وال ػػػػػ

 ػػػػػحلد   ٖٕٓٓكػػػػمانوف الهبػػػػماو جػػػػػمانفل  ٜٔاظتػػػػؤرخ ا  ٘ٗ-ٖٓواظترسػػػػـو الانفيػػػػػذي رقػػػػم  وةػػػػرقياهم،
وغري ػػػما   ٕٕٓٓع ػػػمار  ي سػػػما ٛٓسػػػ  ال ػػػمانوف السػػػمابن اظتػػػؤرخ ا  ٚٓلػػػماـ اظتػػػمادة لعكيفيػػػمات ةطةيػػػن 

الاناػػػػيم ا غتػػػػماؿ زائػػػػر سػػػػ  ليػػػػث اإلنفػػػػماؽ  واإلنشػػػػما  والاسػػػػيري و نسػػػػمانية اظتهعػػػػة ا اصتن  اإلسػػػػ  ال ػػػػوا
 والاطو ر  يهما. اإلعماقة،
 لموارد البشرية لرعاية المعوقينالتشريعات المتعمقة با - 2 – 3 – 9

شػػػػرع اصتزائػػػػري بماصتمانػػػػا الةشػػػػري للاخعػػػػغ ا 
ؤ
ل والطػػػػم سػػػػع الاعماسػػػػو اإلنسػػػػماو و العلعػػػػع ػػػػام اظت
إف رتيػػػػع الاشػػػػر عمات اطتماهػػػػة بػػػػماظتعوق  بػػػػام بماصتمانػػػػا الةشػػػػري: اظتعػػػػوؽ نفسػػػػد، والطةيػػػػا، و اظتعػػػػوق  
اظتاخععػػػػػ  ا الرتبيػػػػػة اطتماهػػػػػة، اطتػػػػػحلسمات اتجاعماعيػػػػػة، و عحلة الطةيػػػػػا، واظتسػػػػػري   للعراكػػػػػز و وسسػػػػػما

الاي يػػو واإلدسػػماج  وإعػػمادة اإلدسػػماج وقػػحل عكػػحل عمهيػػة  ػػذا اصتمانػػا الةشػػري علعيػػماً عةػػحل الػػرزت  عيسػػوي و 
عخعػػػػمائل العػػػػالج و  نعػػػػما قػػػػماؿ:     ػػػػـو بععليػػػػة الاي يػػػػو اظتهػػػػل  ر ػػػػن  الػػػػوف عسماسػػػػماً سػػػػ  الطةيػػػػا،لي

إذ  سػػػهم كػػػو سػػػنهم ا  وا خعػػػمائل النفسػػػل وعخعػػػمائل الاػػػحلر ا، الطةيعل،وا خعػػػمائل اتجاعػػػماعل،
ا لػػحلود ختععػػد و لا ػػوف سعػػما بعػػفة دور ػػة  دراسػػة اضتمالػػة، وة ػػحل  سػػما  سػػاطيع ة حلميػػد سػػ  سعونػػة عتػػما،

 .(ٖٙ،ص.ٜٜٚٔة وةطورابما   )عيسوي،ماقشة اضتمالظتن
قػحل ا اعػما  ػذا اصتمانػا اظتهػم ا رعما ػة اظتعػوق  وةػي يلهم. وقػحل  وبنما  عل  ذلك  ػذف قػمانوو الةلػحل  ،
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كػػػػػػػمانوف  د سػػػػػػػع   ٔٓاظتػػػػػػػؤرخ ا  ٕٚ٘-ٚٛهػػػػػػػحلر ا  ػػػػػػػذا الشػػػػػػػيف ا اصتزائػػػػػػػر سرسػػػػػػػـو رقػػػػػػػم: 
 اتخاعماهػػػػي  ا سؤسسػػػػمات اظتعػػػػوق .  ا ػػػػع  إنشػػػػما  سركػػػػز وطػػػػل لالػػػػو   اظتػػػػورف  ٜٚٛٔا وؿ

 ا ػػع  ال ػػمانوف ا سماسػػل  ٖٜٜٔنيسػػماف ع ر ػػو  ٕٔاظتػػؤرخ ا  ٕٓٔ-ٖٜواظترسػػـو الانفيػػذي رقػػم: 
اظتػػؤرخ  ٘ٚٔ-ٖٓم ػا رقػػػذي حتػػػـو الانفيػػػواظترسػػ اطتػػماص بععػػماؿ اإلدارة اظتللفػػة بمالشػػؤوف اتجاعماعيػػة.

نػػػػة الطةيػػػػة الوتئيػػػػة اظتاخععػػػػة،و الل نػػػػة الػػػػذي  اعلػػػػن بذنشػػػػما  الل  ٖٕٓٓنيسػػػػماف  ع ر ػػػػو  ٗٔا 
 الوطنية للطع .كلهما دتهبو ةشر عمات للعوارد الةشر ة اظتاخععة لرعما ة ذوي اضتماجمات اطتماهة.

، الػػو ةا ػػع  إنشػػما  سراكػػز وطنيػػة ٕٚ٘-ٚٛسػػ  اظترسػػـو السػػمابن رقػػم: إف   ػػرات اظتػػمادة اطتماسسػػة،
 ػػػػػت بذكػػػػػماز سؤهعػػػػػة اظتركػػػػػز ا ةلػػػػػو   لالػػػػػو   اظتػػػػػورف  اتخاعماهػػػػػي  ا سؤسسػػػػػمات اظتعػػػػػوق ، ةؤو 

الطرائػػػن والوسػػػمائو الاعليعيػػػة عتم،وإشػػػراكهم ا إعػػػحلاد الػػػ اسن و اتخاعماهػػػي ، وةناػػػيم دورات ةحلر ةيػػػة 
وعسػػػماليا الا ػػػو ، كعػػػػما عف سعاػػػم سػػػػواد اظترسػػػـو ساعل ػػػة بماإلعػػػػحلاد الةشػػػري لرعما ػػػػة اظتعػػػوق  بلفما ػػػػة ا 

 اصتزائر.
ة اظت مارنػػػة  ا اعماسػػػماً كهبػػػريا بذعػػػحلاد اظتػػػوارد الةشػػػر ة إت ا قػػػمانون  ؾتػػػحل ا الاشػػػر ع ا سر لػػػل  عينػػػ وت

 ٜٛ٘ٔ اعل ػػماف بذعػػحلاد سحلرسػػل ا طفػػماؿ اظتعػػوق  ع ليػػما، وعطفػػماؿ العػػم، وةػػحلر ةهم ومهػػما: قػػمانوف سػػنة 
 اظتذكوراف آنفماً. ٜٔٙٔوقمانوف سنة 

  يهػػػما  ػػػحلعواؤ لل يػػػماـ وعليػػػد  ػػػذف الاشػػػر ع اصتزائػػػري صلػػػم طةيعػػػة الناػػػماـِ السيماسػػػل الػػػحلمي راطل الشػػػعم
اظتػػؤ ل  ا سركػػز الاخعػػغ ع  للعراكػز اظتنشػػية سػػ  قةلهػػما، و جبعيػع اظتهػػماـ اظتاعل ػػة بذعػػحلاد اظتػػورف  الاػػماب

 للاسيري، وسراكز اتخاعماص ا ةربية اظتعوق  ورعما اهم.
ت ػػمات، عسػػما الاشػػر ع ا سر لػػل،  ذنػػد صلػػم ناماسػػد السيماسػػل الفيػػحلرايل  هػػو سػػرتوؾ للناػػماـ الرتبػػوي للو 

 لػو وت ػة عتػما ناماسهػما ا اإلعػحلاد والاػحلر ا الةشػري والاوريػم   هل الػو ة ػـو جهػماـ ةلػو   اظتلػون ،
والانفيػػػػذ، ودتاػػػػماز الاشػػػػر عمات ا سر ليػػػػة بػػػػيف عوليػػػػما  الاالسيػػػػذ واآلبػػػػما  عتػػػػم دور  عػػػػماؿ ا اختػػػػماذ ال ػػػػرارات 

ق ػية س ماطعػة )نيو ػورؾ رة الاعلػيم   ػما ما اشلعػة  ػحل إداالرتبو ة   الً ع  الا ما ل وعللماسهما، وسػ  ق
ا وت ػػػػػة بلسػػػػػلفمانيما  ػػػػػحل إدارة الاعلػػػػػيم إذ قػػػػػررت اشلعػػػػػة عف علػػػػػ  سػػػػػحلارس  ٜٜٚٔالوسػػػػػط ( سػػػػػنة 

اسػػػػػاالـ ةيكيػػػػػحل سسػػػػػةن لػػػػػحل ع  ع  ماؿ اظتو ػػػػػوب  واظتافػػػػػوق . سػػػػػوا اظت ماطعػػػػػمات ةػػػػػو ري خػػػػػحلسمات لظطفػػػػػ
 (.ٗٔ،ص. ٜٛٚٔالاعو  مات س  قةو الوت ة، عـ    ام  )اسايوارت،
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 اػماجوف إغ رعما ػة  سع العلم عف الاشػر ع ا سر لػل  عاػ  اظتو ػوب  سػ  رتلػة ا طفػماؿ غػري العػماد  ،
 خماهة.
 التربية الخاصة، و التأهيل المهني - 3 – 3 – 9
ةعػػػحّل الرتبيػػػة اطتماهػػػة ا سعاػػػم عناعػػػة العػػػما  « Spécial Education»  ؤ عػػػحل بمالرتبيػػػة اطتماهػػػة: سما

ما  يهػما، و رتكػز دور الحلولػة ا بيتػة اظتؤسسػمات وإعػحلاد اللػوادر الفنيػة اظتاخععػة الاعليعية، جز اً عسماسػي
و الفتػػػػػمات الػػػػػو  شػػػػػعلهما سفهػػػػػـو الرتبيػػػػػة اطتماهػػػػػة ...  لرعما ػػػػػة اظتعػػػػػوق ، وو ػػػػػع الػػػػػ اسن اظتنماسػػػػػةة عتػػػػػم،

 : اظتاخلفػػػػوف ع ليػػػػماً بفتػػػمابم وسسػػػػاو مابم اظتخالفػػػػة واظتلفو ػػػػوف،ظتاعػػػمارؼ عليػػػػد عنػػػػد ع ػػػػم ةلػػػك الفتػػػػماتوا
الـ واظتعوقػػػوف وسػػػ  لػػػحل هم عؤيػػػوب ا النطػػػن واللػػػو ػػػعماؼ الةعػػػر، والعػػػم الػػػةلم، و ػػػعماؼ السػػػعع، 

جسػػعيما واظت ػػطربوف انفعماليػػما وسػػ  لػػحل هم هػػعوبمات ا الاعلػػيم ناي ػػة  سػػةماب غػػري ال ػػعم الع لػػل. 
و اػػماجوف واظتافوقػػوف ع ليػػما، واظتةػػحلعوف )اظتو وبػػوف والعةػػماقرة(  هػػم  اػػماجوف  طػػماً غػػري عػػمادي سػػ  الرتبيػػة 

 (. ٗٔٔ،ص.ٜٓٛٔرعما ة ةربو ة خماهة   )قنحل و،
عسػػما ةعر ػػم الرتبيػػة اطتماهػػة الػػذي اعاعحلةػػد اصتععيػػة ا سر ليػػة للاخلػػم الع لػػل  هػػو:   غتعوعػػة سػػ  
الػػ اسن الرتبو ػػة اظتاخععػػة ةعػػعيعماً خماهػػماً ظتواجهػػة لماجػػمات ا  ػػراد اظتعػػوق ، والػػو ت  سػػاطيع سعلػػم 

  ا سػػػػػماليا، والوسػػػػػمائو اطتماهػػػػػػػػػة، واظتسػػػػػماعحلة ا ةسػػػػػهيو ةعلػػػػػيم العػػػػػم العػػػػػمادي ة ػػػػػحلميهما، وةا ػػػػػع
 (.ٛٔ،ص.ٕٓٓٓاظتعوق ، وةنعية قحلرابم إغ عقع  لحل ؽتل    )عةيحل،

عسػػما الاعر ػػم الشػػماسو للرتبيػػة اطتماهػػة  هػػل  رتلػػة سػػ  ا سػػماليا الفرد ػػة اظتناعػػة الػػو ةا ػػع  و ػػعماً 
ائػػن ةربو ػػة خماهػػة، وإجػػرا ات عالجيػػة بػػحلؼ ةعليعيػػماً خماهػػماً وسػػواد وسعػػحلات خماهػػة، عو سليفػػة، وطر 

 –إغ سسػػماعحلة ا طفػػماؿ ذوي اضتماجػػمات اطتماهػػة ا حت يػػن اضتػػحل ا قعػػ  اظتعلػػ  سػػ  اللفما ػػة الذاةيػػة 
 الشخعية و الن ماح ا كمادميل.

علػػ  عف اعتػػحلؼ الػػذي ةاػػوخ  الرتبيػػة اطتماهػػة حت ي ػػد ت   اعػػر علػػ  ةػػوا ر سنهػػماج خػػماص عو طرائػػن 
سعلػػم خػػماص، وللػػ  اعتػػحلؼ  ا ػػع  إ  ػػماح ل ي ػػة عف كػػو شػػخغ  سػػاطيع ةربو ػػة خماهػػة عو لػػق 

، و الا ػحل ر، وعف كػو إنسػماف لػد  اظتشماركة ا  ماعليمات غتاععػد اللةػري، وعف كػو ا شػخماص ع ػو لاللػرتـا
 ( .ٛٔ، ص. ٕٓٓٓوالاعليم )عةيحل،ضتن ا عف ةاوا ر لد  رص النعو ا

علػ   هػو:   ما الشػماسلة عتػذا اظتعػطلت، ( وجهػة نارمهػٜٗٛٔو  حلـ كو س   يػورد، و عورتنسػلل )
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غمالةماً سما ةلوف الرتبية اطتماهػة،  ػل الاخطػيو الفػردي، والرتةيػا اظتػنام للو ػع اظتػمادي  اظتساوى العلعل:
واظتػػػػػواد واظتعػػػػػحلات اطتماهػػػػػة وإجػػػػػرا ات الاػػػػػحلر  ، وغري ػػػػػما سػػػػػ  الوسػػػػػمائو العالجيػػػػػة اظتعػػػػػععة ظتسػػػػػماعحلة 

سػػ  اتكافػػما  الػػذا  والن ػػماح ا كػػمادميل  )اسػػايوارت،  ا طفػػماؿ غػػري العػػماد   لاح يػػن عكػػ  قػػحلر ؽتلػػ 
 (.ٚٓ،ص.ٜٛٚٔ

   عػفدؤ  ػرج عةػحل ال ػمادر طػد  ب ولػد:    Vocational Rehabilitationالاي يػو اظتهػل للععػوق     
ا بعػػا ا ليػػماف قػػحل  عػػماب الفػػرد بنػػوع سػػ  الع ػػز، سػػوا  عكػػماف ذلػػك بسػػةا اظتػػرض عـ اضتػػوادث عـ 

ع ػز قػحل   عػحلا عػ  اتسػاعرار ا الععػو الػذي  ععػو بػد، عو   عػحلا عػ  الععػو الاشوا اطتلفػل و  ػذا ال
واإلناػػػماج وا كلاػػما اضتػػمالا   اػػماج العػػماجز إغ ععليػػة ةي يػػو سهػػل ةا ػػع  ا جو ر ػػما إعػػمادة قحلرةػػد علػػ  

اإلناػػػماج، إذا كػػػماف هػػػما، عو ةلسػػػةد ال ػػػحلرة علػػػ  الععػػػو و الععػػػو واإلناػػػماج لرت ػػػع عنػػػد لمالػػػة الع ػػػز و ةلوي
 اإلناماج. ز قةو عف  عو إغ سرللة الععو و صمالة الع سعمابماً 

و شػػػعو الاي يػػػو اظتهػػػل ا ةفعػػػيالةد اخايػػػمار ععػػػو عكهبػػػر سنماسػػػةة للعػػػماجز )عو اظتعػػػوؽ( صمالػػػة ع ػػػزا 
إضتماقػػد  عػػال بػػد، وسامابعاػػد  يػػد لعػػالج اظتشػػلالت الاوا  يػػة اظتهنيػػة عو اتجاعماعيػػة وةحلر ةػػد عليػػد، و الػػرا   

 (.ٚٛ،ص .ٜٓٛٔسسماعحلةد عل  الاولا عليهما وختطيهما   )طد،الو قحل ةعرت د  يد، و 
ل ػػحل سؤػػ نما  ػػذا الاعػػمار م ترةةماطهػػما بماظتفػػما يم الاشػػر عية سػػ  جهػػة، وسػػ  جهػػة عخػػرى سرةةطػػة بمالرتبيػػة 

وسػػػ  جهػػػة  مالهبػػػة عتػػػما ارةةػػػماط بمالععػػػو والاليػػػم اظتهػػػل واإلناػػػماج،  ف  ػػػحلؼ الرتبيػػػة  والاعلػػػيم والالػػػو  ،
 والنفسل و اتجاعماعل.اطتماهة الاي يو اظتهل 

 ر،ػ ةػػحلو للو لػػة ا وغ ا الاشػػر ع اصتزائػػري عف سفهػػـو الرتبيػػة اطتماهػػة  ػػو غػػري غتسػػحل بػػمالنغ كعػػما ذؤكػػ
 عكاػػػػوبر ٛٓاظتػػػػؤرخ ا :  ٖٖٖ/ٖٓوص سػػػػواد اظترسػػػػـو الانفيػػػػذي رقػػػػم :ػما  حػػػػغ نعػػػػػحل ةّععحلنػػػػػ  ػػػػ

وجيػػد اظتهػػل، لم نعهبػػر إت علػػ  سػػما  ػػو والا اظتاعلػػن بمالل نػػة الوتئيػػة للرتبيػػة اطتماهػػة، ٖٕٓٓةشػػر   ا وؿ 
الناػػػماـ الػػػحلاخلل.... وسػػػما شػػػمابد و  واختػػػماذ ال ػػػرارات، واتجاعماعػػػمات، ةنايعػػػل لاشػػػليو الل نػػػة اظتػػػذكورة،

 .ذلك
الػػػػػذي  ا ػػػػػع  ٜٚٛٔكػػػػػمانوف ا وؿ د سػػػػػع   ٔٓاظتػػػػػؤرخ ا ٕٚ٘-ٚٛوللػػػػػ  اظترسػػػػػـو رقػػػػػم: 

ا سمادةػػد اطتماسسػػة وجػػحلنما  اظتعػػوق ،إنشػػما  سركػػز وطػػل لالػػو   اظتػػورف  اتخاعماهػػي  ا سؤسسػػمات 
ا بعػػا   رابػػما ةػػنغ علػػ  بعػػا الانايعػػمات العماسػػة اظتاعل ػػة بمالرتبيػػة اطتماهػػة، والاي يػػو اظتهػػل، وإعػػمادة 
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الرتبيػػػػة، والاػػػػحلر  ، والا ػػػػو ، وللػػػػ  دوف حتحل ػػػػحل عو ةفعػػػػيو لرتبيػػػػة اظتنػػػػما ن والطرائػػػػن، و عنػػػػواع الرتبيػػػػة 
 غري ذلك،  هل غري ػتحلدة.هة، والشروط اشحلدة للاحلر ا...و اطتما

وعليػد  ػذف ال ػعم ا الاشػر ع اصتزائػري ا غتػماؿ الرتبيػة اطتماهػة و ػن الاعر ػم السػمابن ػ سػيعما   ػذا 
قػػػحل بػػػمات وا ػػػحماً ا ةرةيػػػا الرتبيػػػة اطتماهػػػة وةنايعهػػػما ا س ػػػعوهنما دوف  –ال ػػػعم بسػػػهولة ا نارنػػػما

اي يػػػو وإعػػػمادة الاي يػػػو للععػػػػل، الشػػػلو الػػػذي  ةشػػػلِو بماظتراسػػػيم،  مالشػػػلو واظت ػػػػعوف مهػػػما عسػػػماس ال
 واإلدسماج وإعمادة اإلدسماج لاو ري الطماقمات لإلناماج.

بينعػػػما ؾتػػػحل الاشػػػر ع ا سر لػػػل عوغ اظتعلػػػم اظتاخعػػػغ، والرتبيػػػة اطتماهػػػة، ا اعماسػػػماً كةػػػرياً، كعػػػما ذكػػػر  
شػػماكر قنػػحل و    مالػػحلوؿ الػػو قطعػػا شػػوطما ل ي يػػما ا ةعلػػيم اظتعػػوق  قلػػة قليلػػة، و رجػػع ذلػػك  سػػةماب 

 كهبرية عل  رعسهما العواسو اتقاعماد ة ون غ اللوادر الفنية اظتعحلة لاعليم اظتعوق .
وةعػػحل الوت ػػمات اظتاحػػحلة ا سر ليػػة سػػ  عكهبػػر دوؿ العػػما  ا اعماسػػماً  ػػذا ال  ػػية، وذلػػك بعػػحل هػػحلور  

وج ا ػػماا  ػػذف رعما ػػة اظتعػػوق  عهػػةحا شػػينماً قوسيػػماً  يػػحلراليماً سهبػػو  ٖٜٙٔسػػنة  ٗٙٔ-ٛٛال ػػمانوف رقػػم
 (.ٖٔٔ،ص.ٜٓٛٔلشؤوف ال وسية اضتيو ة للوت مات اظتاححلة ا سر لية  )قنحل و،ا

و دععماً لذلك ال ؤوؿ ناللظ عف عوؿ قػمانوف هػحلر ا  ػذا الشػيف  اعلػن بمات اعػماـ بالػو   اشرت ػ   
وكػػػػذلك  ٜٛ٘ٔباػػػػمار    ٕٜٙ-٘ٛوةػػػػحلر ا سحلرسػػػػل ا طفػػػػماؿ اظتعػػػػوق  ع ليػػػػماً. و ػػػػو ال ػػػػمانوف رقػػػػم: 

اطتػػػػماص باطػػػػو ر الػػػػ اسن اطتماهػػػػة بما طفػػػػماؿ اظتعػػػػوق  ٜ٘ٙٔ، وقػػػػمانوفٜٔٙٔسػػػػنة ا سػػػػر لػػػػحلى قػػػػمانوف 
واظتاعل ػػػػػػة بمالرتبيػػػػػػة  ٜٗٚٔ ،ٜٜٙٔ ،ٜٙٙٔوكػػػػػػذلك ال ػػػػػػوان  العػػػػػػمادرة سػػػػػػنة واشػػػػػػروس  اقاعػػػػػػماد ما. 

العةػػػماقرة، بيػػػة اطتماهػػػة لظطفػػػماؿ اظتو ػػػوب  و اظتا ػػػع  قػػػراراً للرت ٜٛٚٔاطتماهػػػة للعو ػػػوب ، كػػػذلك قػػػمانوف
 إجرا  الةحوث.ري الاحلر ا عتم ع نما  الععو و ةو واكاشما هم، و 

وإف الرتبيػػػػػة اطتماهػػػػػة ا الاشػػػػػر ع ا سر لػػػػػل للععػػػػػوق   عػػػػػو بعػػػػػا السػػػػػعمات اصتو ر ػػػػػة لللراسػػػػػة 
اإلنسػػػمانية.كعما عف ا  ػػػحلاؼ اظتػػػذكورة ا الاعر ػػػم السػػػمابن للرتبيػػػة اطتماهػػػة والاي يػػػو، وةعهػػػحل اضتلوسػػػة 

ة، وجػػما  ال ػػمانوف ا اظتو ػػوع ليحعػػل الفػػرد سػػ  الاعػػنيم الفيحلراليػػة بماسػػاهبعمار جػػو ري ا الرتبيػػة اطتماهػػ
اطتػػػػػماط ، عو الوهػػػػػم غػػػػػري اظتالئػػػػػم، والاعلػػػػػيم غػػػػػري اظتاسػػػػػماوي سػػػػػع ا طفػػػػػماؿ غػػػػػري اظتعوق )ا سػػػػػو ما (، 
و عػػػػيهم سػػػػ  الاعييػػػػز ا اخاةػػػػمار الاشػػػػخيغ، وذلػػػػك بذعػػػػحلاد اتخاةػػػػمارات اظتو ػػػػوعية وعدوات الا ػػػػو  

بعحلالػة ا اظتسػاوى اظتنماسػا، الػو ةلػوف إداربػما وإعػحلاد ما بماللوػة  ا خرى الػو ةسػاخحلـ لاوز ػع ا طفػماؿ
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 .رض س  كو ذلك  و اتكافما  الذا ا هلية للطفو اظتعوؽ دوف دتييز عرقل عو   ماا. والو
  عف الهبعمانينيػػػمات سػػػ  ال ػػػرف العشػػػر  ، ةةػػػحلو وكيهنػػػما Shrybman،   ٕٜٛٔوقػػػحل تلػػػظ شػػػر ةعماف 

لوسػػػة الفحلراليػػة إغ إعػػػمادة كهبػػري سػػػ  السػػيطرة للوت ػػػمات واضتلوسػػػمات دتلػػة علػػػ  ععػػر زاد  يػػػد اجتػػماا اضت
اشليػػػة علػػػ  سيماسػػػة الرتبيػػػة اطتماهػػػة،  ف إدارة الاعلػػػيم ا سر لية،قػػػحل ةةنػػػا  ػػػحل ماً عماسػػػماً لاخفػػػيا ععةػػػما  

و سػػػوؼ ةسػػػاعر اإلدارة ا  ٕٗٔ-ٜٗالالػػػماليم اضتماليػػػة واظتسػػػا ةلية اظتاعل ػػػة بػػػذجرا ات ال ػػػمانوف العػػػماـ 
 (.ٙٔ،ص.ٜٛٚٔاإلجرا ات بماساعرار...  )اسايوارت، سراجعة  ذا

وخالهػػة ظتػػػما ة ػػػحلـ ن ػػوؿ إف الاشػػػر عمات الاعليعيػػػة ا الوت ػػمات اظتاحػػػحلة ا سر ليػػػة بلوػػا عكهبػػػر سػػػ  
لػي    ػو ا الهبعمانينيػػمات، وإ ػما نشػطا قةػػو ذلػك د ماعػػماً  خبعػػوص الرتبيػة اطتماهػة والاي يػػو،ٝ  ٓ٘

   لػوف الطفػو اظتعػوؽ سْةعػحلاً عػ  برنػماسن الاعلػيم العػماـ و  وسػوؼ لػ ع  ل وؽ ا طفماؿ غري العماد  ،
 .(ٙٔ،ص.ٖٜٚٔ  ) ليةعماف، وعخر. ٕٜٚٔع لوؿ الاحلر ا بعحل عوؿ سةاع  

 اإلدماج و إعادة اإلدماج - 4 – 3 – 9
عػػ   ٚوٙطلحمات  ػػذا الحلراسػػة ا الن طػػة ل ػػحل حتػػحل نما ا سو ػػوع، الاعر ػػم اإلجرائػػل لػػةعا سعػػ

وسعػػ   السػػل ،غتػػماؿ ا  ـا غتػػماؿ الععػػو ععكػػماف والػػحلسن اتجاعػػماعل، سػػوا   سعػػ  الػػحلسن ا كػػمادميل،
 دلك كلدؤ  نطةن عل   ذا اظتو وع.

ع ػػمار  سػػماي  ٛٓاظتػػؤرخ ا   ٜٓ-ٕٓوت سػػيعما ال ػػمانوف اصتحل ػػحل حتػػا رقػػم:  إف ال ػػمانوف اصتزائػػري،
، اظتخعػػػػغ الهبمالػػػػث سنػػػػد الفعػػػػو وخماهػػػػة: وةػػػػرقياهم، واظتاعلػػػػن صعما ػػػػة ا شػػػػخماص اظتعػػػػوق ،  ٕٕٓٓ
إعػػػمادة الالييػػم،  ػػحلد ا سػػوادِا الاسػػع سػػ  اظتػػػمادة  الالػػو   اظتهػػل  وإعػػمادة الاػػحلر ا الػػوريفل،للرتبيػػة و 
اظتخعػػغ لإلدسػػماج  واتنػػحلسماج اتجاعػػماعل و ػػحلد ا سػػوادا  و الفعػػو الرابػػع سنػػد، ٕٕإغ اظتػػمادة  ٗٔ

 .س عوف  ذا اظتو وع ٜٕ اظتمادة : إغ ٖٕس  اظتمادة :  السةع،
شػػر ع ا سر لػػل الػػذي  هػػحلؼ الػػحلسن ا كػػمادميل واتجاعػػماعل  يػػد إغ جعػػو ا شػػخماص غػػري وا الا

 مالطفػػو اظتعػػوؽ كػػا عف  رجػػع إغ الفعػػو العػػمادي ا عسػػرع وقػػا ؽتلػػ   العػػماد   عقػػرب إغ ا سػػو ما ،
 و ت ميلػػ  عػػزعتم ا هػػفوؼ ةعليعيػػة خماهػػة. و ػػاعلم سػػع ا طفػػماؿ العػػماد   ا ػتػػيو الفعػػو العػػمادي،

و ذلػك سػ  وجهػة  و ػحلعو إغ عػزؿ اظتعػوؽ لإلنسػمانية،  عسر لما  نػماؾ سػ   عػمارض  ػذا الػحلسن،ولل  ا
 حلسماجيػػة ا   ػػو لعػػما  الطفػػو اظتعػػوؽ،تنإذ ؾتػػحل عف الفلػػرة ت دتهبػػو بمال ػػرورة الو ػػعية ا الناػػر الرتبو ػػة،
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وإف  لنعو،ت  عػػو دائعػػما علػػ  الاعلػػيم ا سهبػػو الػػذي  سػػعت لػػد ج ػػماعفة قحلرةػػد اطتماهػػة بػػمارجػػما والػػذي 
كلػػػػػرة ال ػػػػػحلـ للفػػػػػر    ا  عو العػػػػػزؿ ليسػػػػػا سسػػػػػا رة ا الفر ػػػػػن اظتؤ ػػػػػحل عو اظتعػػػػػمارض،  لػػػػرة اإلدسػػػػػماج،

  امارة ةلوف لعما   ذا وةمارة عخرى ةلوف لعما  اآلخر.  اظتلعا،
 ٜ٘ٚٔ  ػذف ال ػػمانوف العػػماـ ا سر لػػل لسػػنة  وللػ  علػػ  الػػرغم سػػ  إبػحلا  اظتعمار ػػ  لفلػػرة اإلدسػػماج،

وةػػو ري الاعلػػيم العػػماـ )الػػحلسن(  غ هػػرالة: عف الاعلػػيم لػػن للػػو ا طفػػماؿ اظتعػػوق ، ػػن ٕٗٔ-ٜٗرقػػم 
اظتالئػػػػػػػػم و اتػػػػػػػػماو عتػػػػػػػػم بوػػػػػػػػا الناػػػػػػػػر عػػػػػػػػ  سػػػػػػػػحلى خطػػػػػػػػورة اإلعماقة...إ ،كينػػػػػػػػد شػػػػػػػػل  سفػػػػػػػػػروغ 

 (.ٜٔ،ص.ٜٛٚٔسند )اسايوارت،
مانيما ا  ػػحل وت ػػة بنسػػلف  ةػػحلو عف ال ػػمانوف قػػحل ةولػػحل عػػ  ق ػػية رتعيػػة بنسػػلفمانيما للعػػواطن  اظتعػػوق ،

ة ػػعنا شػػلوى ق ػػمائية عذتػػرت عػػ  سػػنت اسايػػماز برتسػػي  لػػن الاعلػػيم العػػماـ اتػػماو للػػو  ٕٜٚٔسػػنة 
عسػػما . و ػػو سػػما عقػػرا ال ػػمانوف السػػمابن (ٜٛٚٔا طفػػماؿ اظتعػػوق ، كعػػما  ػػذكر ذلػػك جػػماؾ سػػل اسػػايوارت )

مادث(إغ )اظتعػماب صػػ   ػحل و ػػحهما عةػحل الػرزت  عيسػوي ب ولػػد :   ...  اػماج العػماجز إعػمادة اتنػحلسماج،
 رت ػػع عنػػد لمالػػة الع ػػز،لععليػػة الاي يػػو اظتهػػل ةا ػػع  ا جو ر ػػما إعػػمادة قحلرةػػد علػػ  الععػػو و اإلناػػماج، 

 ػػز قةػػو عف  عػػو إغ سرللػػة اإلناػػماج إذا كػػماف سعػػمابما صمالػػة العهػػما، عو ةلسػػةد ال ػػحلرة علػػ  الععػػو و وةلوي
 ( .ٖٙ،صٜٜٚٔاإلناماج  ) العسيوي:الععو و 

ا الفعػػو الرابػػػع  ٕٕٓٓع ػػػمار  سػػماي  ٛٓو اظتػػػؤرخ ا  ٜٓ-ٕٓرقػػم إف سػػواد ال ػػمانوف  اصتزائػػػري 
وة ػػحلـ خػػحلسمات قمانونيػػة وا ػػحة  جتسػػحل ذلػػك الاعر ػػم، ٜٕإغ غما ػػة اظتػػمادة: ٖٕسػػ  اظتػػمادة  بػػحل اً  سنػػد،

 ا آف والحل. ماً وسحلني  ماً ود نيبوهفد ععالً إنسمانيماً لعما  اظتعوق  
 

 فروقات و ثغرات في تشريعات البمدين - 10
لهبوػػرات اظتهعػػة الػػو ا   ػػذا اظتو ػػوع، بعػػا الفػػرو قػػمات و ظت مارنػػة ا اتػػماتت السػػماب ة  ػػعاعرهػػرت 

ذلػك بعػا  كعػما بينػا سػ  خػالؿ سػ  اتسػافمادة سنهػما.اطتماهػة قحل ةؤفّوت الفرهة ع  ذوي اضتماجمات 
 ـةمار يػػػة ع ـ  ما يػػػة ع ـكمانػػػا بيتيػػػة ععا سػػػةماب والػػػحلواعل ا ذلػػػك للةلػػػحل  ، سػػػوا  عوجػػػد اتخػػػاالؼ و 

ات اعػػػماـ علػػػحلمهما علػػػ  اآلخػػػر ا اإلنسػػػمانية و ية.... وسػػػ  عغػػػراض ذلػػػك  ػػػو بيػػػماف سػػػحلى ة ػػػحلـ سيماسػػػ
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 .  اطتماهة بذوي اضتماجمات
و ة   عف ناسما ؿ بعػحل بيػماف ةلػك اظتفما ػلة عو الن غ،كيػم نعػما  ةلػك الهبوػرات ا علػحل الاشػر ع  

 ػػػل  لفروقػػمات، و ف  ا ػػت بعػػػحل بيػػماف ةلػػك او ػػػذا سػػما ميلػػ  ع ليسػػافيحل سنهعػػما ذوي اضتماجػػمات اطتماهػػة ؟
 كعما  لل: 
إف عهػػو الاشػػر عمات ا سر ليػػة  نةػػع سػػ  الا ما ػػل و الشػػلما مات اظتلحػػة للعحلعػػة ا  - 1 -17

جهػة عػ  سو وع   م ل وؽ ا طفماؿ غري العماد    حل سػلوؾ غػري إنسػماو عو غػري دسػاوري هػمادر 
 ػػػػية  د مانػػػػما   ػػػػحل   عوليػػػػما  الاالسيذ.ك عػػػػوخماهػػػػة الشػػػػلما مات العػػػػمادرة  عو الوت ػػػػة. سعينػػػػة كػػػػماإلدارة،

بنػػما   اتلػػ  الاعليعػػل لوت ػػة كماليفورنيما.هػػرلا بينػػد ت ميلػػ  و ػػع ا طفػػماؿ ا سعما ػػحل الرتبيػػة اطتماهػػة.
( عشػػر ٓٔعو اخاةػػمارات سؤوػػما رة للوػػة الطفػػو ال وسيػػة و نػػماؾ عكهبػػر سػػ  ) علػػ  اخاةػػمارات   ما يػػة ساعيػػزة.

 ق ما ما ةشةد  ذا ا سو وع الا ما ل.

هػو علػػ  خػالؼ ذلػك.  ػػذف الاشػر ع ت   ػع للا ما ػػل نفسػد   اظتو ػػوع لاشػر ع ا اصتزائػر ااعسػما 
وإ ػػػػما الاشػػػػر ع ا اظتو ػػػػوع   ػػػػع للعؤسسػػػػمات اظتعنيػػػػة بػػػػذلك كػػػػماتل    ػػػػحل اإلدارات عو الوت ػػػػمات.

ف نوعيػػػػة إعي  الػػػػوطل الشػػػػعم كسػػػػمائر الاشػػػػر عمات ا اتػػػػماتت ا خرى.كعػػػػما  ػػػػنغ بػػػػذلك الحلسػػػػاور.
سػ  لر ػة الاعةػػري  ةعاػ  الا ما ػػل جػز اً  ف عسر لػما سػهباًل ً  الاشػػر ع.  اضتلػم السيماسػل  ػاحلم ا سعػحلر

 و نشر العحلالة ا اتاعع.
ةركػػز الاشػػر عمات ا سر ليػػة علػػ   لػػرة اإلرشػػماد النفسػػل للععػػوق  و حتػػحلد اظتخاعػػ   - 2 – 17

ذ ال ػػرار لػػذلك بعػػورة علعيػػة وع ػػر ا سػػرة ا ذلك.كعػػما  ػػنام اإلرشػػماد اظتةلػػر ظتػػما لػػد سػػ  عمهيػػة سػػ  اختػػما
  ػػرات عو سػػواد  ػػع   عػػو ا  بػػو  نػػماؾ قػػمانوف خػػماص لػػذلك. نػػماؾ   لػػي عسػػما ا اصتزائػػر  لعػػماضتهم.

 . ٕٕٓٓع مار  سماي  ٛٓاظتؤرخ ا  ٜٓ-ٕٓال مانوف كعما ا الفعو الهبماو س  قمانوف 

 ععػػػػحلاد م ؤركػػػػز ال ػػػػمانوف ا سر لػػػػل علػػػػ  الرتبيػػػػة اطتماهػػػػة بلهبػػػػرة اظتخاعػػػػ  ا ذلػػػػك  - 3 – 17
و ػػػػو سػػػػما    اهػػػػر ا ال ػػػػمانوف اصتزائػػػػري إت لفتػػػػة اظتلفػػػػو   و العػػػػم  اخلفػػػػ  واظتو ػػػػوب ،خماهػػػػة للعو 

 الةلم. عسما اظتاخلفوف والنواب   ال ع ر عتم لذلك ا الاشر ع.

 هػػػػام الاشػػػػر ع ا سر لػػػػل بػػػػماظتو وب  و العةػػػػماقرة و  عاػػػػ  م سػػػػ  رتلػػػػة ا طفػػػػماؿ غػػػػري  - 4 – 17
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ةهم،وة ػػػػػحل  اطتػػػػػحلسمات اتجاعماعيػػػػػة عتػػػػػم و سػػػػػاوّلوؤف للانعيػػػػػة و ركػػػػػز علػػػػػ  ةلػػػػػو نهم  وةحلر  العػػػػػماد  ،
و ميهبػػو نسػػةة  ػػذا اصتمانػػا سػػ   ٜٛٚٔلسػػنة  ٔٙ٘-ٜ٘اتقاعػػماد ة و اعهبػػو ذلػػك ا ال ػػمانوف العػػماـ : 

سهبػػو  ػػذا ا غتػػماؿ ذوي اضتماجػػمات اطتماهػػة   لػػي   يػػدعسػػما الاشػػر ع اصتزائػػري  ، ٝ ٙٔ.ٖٙ ؿتػػوالاشػػر ع 
 و عا  م عماد  .

 وليػما  ا طفػماؿ غػري العػماد   ا اختػماذ ال ػػرارات  رئيسػيماً  ال ػمانوف ا سر لػل دوراً  ؤعطػل  - 5 – 17
لعػػػماـ  ٕٗٔ-ٜٗال ػػػمانوف العػػػماـاظتاعل ػػػة بيبنػػػمائهم سػػػ  ذوي اضتماجػػػمات اطتماهػػػة، عو غػػػري العػػػماد   كعػػػما ا 

 ا الاشر ع اصتزائري سهبو ةلك اظتشماركة.  يلو  ٜ٘ٚٔ

 ػػػػنغ علػػػػ  ع وبػػػػة  ماً اصتزائػػػػري و ا سر لػػػػل قمانونػػػػبماتسػػػػا را    ؾتػػػػحل ا الاشػػػػر ع :  - 6 – 17
الةشػر ة ع ععػحلاً علػ  اظتخمالفػمات اظتماليػة و اظتخمالف   ي قمانوف  عحلر ا  ػذا اتػماؿ ، ف  نػماؾ سػ   ا ػر 

 و اظتعنو ة و ت  ردعد عي رادع: شرعل عو سحلو عو  عريي عو عخالقل. 

 سػػمارس اليػػـو الرابػػع عشػػر سػػ  و ا الاشػػر ع اصتزائػػري  ػػـو وطػػل ػتػػحلد للععػػوق  و ػػ - 7 – 17
ماضتسػػةماف وا  ػػذا الاػػمار   كػالـ كػػا عف  ؤخػػذ ب .آذار و  نعهبػر علػػ  حتحل ػػحل ذلػػك ا الاشػر ع ا سر لػػل

 (.  ٖٓعندؤ  مارقةد ا اظتاللن )اظتلحن رقم  ل  اضتحل ث
 
 

 استخالص النتائج - 11
 ػو حت  ػا ع ػحلاؼ  ػذا ؿ الاػمايل: االسػؤ   ميل  عف نساخلغ بعا النامائن س  خالؿ اإلجمابة عػ

الحلراسػػة؟ ناللػػظ عف اعتػػحلؼ سػػ  الاشػػر عمات اطتماهػػة لػػذوي اضتماجػػمات اطتماهػػة ةسػػع  ا ععوسهػػما إغ 
سػػع عنفسػػهم  ور ػػع كػػراساهم، لرتقيػػاهم،عكػػماف ذلػػك الاخفيػػم سػػ  سعمانػػماة اظتعػػوق  باناػػيم قػػمانوو سػػوا  

الاشػػػر عل اصتزائػػػري   ػػػناللظ سػػػ  خػػػالؿ الػػػنغ سػػػع ع ػػػراد غتػػػاععهم وةػػػوا  هم سػػػع سهنػػػاهم، لاػػػوا  هم
ا لمالػة سزر ػة، كعػما عػ ت عنػد  ؿزاسػماعف و ػع اظتعػوؽ ا اصتزائػر  –ورياب ادوعليمانما س مارن –بماطتعوص 

كعػػػػػما ناللػػػػػظ عف الاشػػػػػر عمات اصتزائر ػػػػػة لػػػػػذوي  لماد ػػػػػة اإلعاعػػػػػماـ للعلفػػػػػو   عسػػػػػماـ وزارة الا ػػػػػماس ،
ػتلعػة دوف بػو و السػةماقة إغ ذلػك اضتماجمات اطتماهة ةاعاع بلهبري سػ  اظتنط يػة و اظتع وليػة ا ةنايعهػما 

قػػػع اظتعػػػي  ااظتسػػػؤول  علػػػ  ةطةي هػػػما وةنفيػػػذ ما ا الو قةػػػو عو ةفما ػػػل، و للػػػ  الػػػن غ قػػػحل اعرتا ػػػما سػػػ  
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وو ػػعية اتؿتػػراؼ جتػػماا عػػحلـ ةطةيػػن  علػػ  لسػػا الػػنغ.  يهػػةت اظتعػػوؽ  عػػماو سػػ  و ػػعياد اطتماهػػة،
دور ا اضتيػػػماة  عتػػػما ال ػػػمانوف لػػػي  ٘/ٗال ػػػمانوف وكػػػحلليو علػػػ  ذلػػػك وجػػػحلنما عف عكهبػػػر سػػػ  عربعػػػة عستػػػماس 

وذلػػػك ؽتػػػما جعػػػو عغلةيػػػة اظتعػػػوق   عيشػػػوف ا لمالػػػة قلػػػن وةػػػذسر علػػػ   اليوسيػػػة ا واقػػػع اضتيػػػماة اليوسيػػػة،
ع اظتعػػػوق  ا بعػػػا الػػػحلوؿ كفرنسػػػما كمانػػػا ػترتسػػػة إغ درجػػػة  ما و ػػػعكعػػػما تلانػػػما عف  و ػػػعهم اظتػػػزري،

و ال ػوان  جتػماا ذوي اضتماجػمات    بماظتعمانػماة،كةرية وذلك ؽتػما  ػحلؿ علػ  عف الاوعيػة بما و ػماع و الاحسػي
وعكهبػػػر  زالػػػا  ػػػعيفة ا بلحلنما،وخماهػػػة ةوعيػػػة اآلبػػػما  و ا سػػػرة و اتاعػػػع واظتسػػػؤول  واظتالفلػػػ   ػػػم،سما

س  ذلك الاوعية ا كيفية الاعماسو السػليم سػع  ػذا الفتػمات سػ  طػرؼ  ػؤت  اظتاعػماسل  للػل  عيشػوا ا 
 اطعتنماف نفسل.

كعػما  يمهياػد،بعف ؽتمارسػة اإلرشػماد النفسػل آلبػما  اظتعػوق  قليلػة س مارنػة   اسػة عػوقحل كشفا  ػذا الحلر 
وعليػػد  ػػذف الرالػػة واتطعتنػػماف  ات اعػػماـ اللػػماا. يػػماالرعما ػػة العػػحية واللشػػم اظتةلػػر لإلعماقػػة    ل عف 

ا و ػرى نفسػد بعيػحلاً عػ  حت يػن عسػو ةلػو   عسػرة كوػري  زات ا لمالػة ا ػطراب وقلػن، سػماظتسا ةو اظتعػوؽ 
ون طػػة ال ػػعم ةةػػحلو ا  علػػ  سهنػػة دائعػػة عهػػةت غػػري س ػػعوف، واإلسػػا رار سػػ  ا شػػخماص العػػماد  ،

ميلػػنهم عف ا لػػ   وعػػحلـ اعاةػػمار م عشخماهػػماً ميلػ  عف  شػػماركوا ا الانعيػػة اتقاعػػماد ة،  ػػؤت  ، ةنشػتة
ة واتقاعػػماد ة وإدسػػماجهم ا اضتيػػماة اتجاعماعيػػ  وةلػػو نهم علعيػػما لمالػػة ةػػي يلهم بعنما ػػة، لونػػوا  ػػماعل  
 ا إنس ماـ ةماـ.

 و عليد  ػذف ن طػة ال ػعم ا ةطةيػن ال ػوان  العػمادرة ا لػن اظتعػوؽ حتاػماج إغ دراسػة سػ  جحل ػحل

وذلػػك بذلػػحلاث ع وبػػمات رادعػػة لل ػػمائع   و حتسػػينهما بعنما ػػة  مائ ػػة ؽتػػما  ػػر ت اظتعػػوؽ هػػحيماً واجاعماعيػػماً ،
...للػػػػػل  طعػػػػػت  اظتعػػػػػوؽ إغ سػػػػػالسة سػػػػػلوؾ بانفيػػػػػذا ا لمالػػػػػة اظتخمالفػػػػػة وةشػػػػػحل حل الرقمابػػػػػة و الافاػػػػػي  

اظتعػػوؽ بلهبػػري سػػ  العزميػػة واإلرادة، والاحعػػو والعػػ ، وؽتػػما ت  اعاػػع عف كػػا إذ ا هػػو  د،نػػاظتسػػؤول  ع
 عػػيةد اإللةػػماط  قػحل، و  شػحذ عزمياػػد إغ عف  ةلػ  ع حلا ػػد وت  شػك ا نفسػػد وقحلراةػد ؽتػػما  فػا ع ػػحلا،

، عو ا سنػماطن عخػرى سػ  الةلػحل بف ػو عنما ػة عسهبمالػد، ا دوؿ عخػرى بينػد وبػ  عو دتييػزاً  عنحل سما جبحل حتيػزاً 
 .هموحت ين سعماضت همعو بماشمابماة ا ةلةية سطمالة سسؤوليهم  م،
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 المقترحات والبدائل - 12
بعػػػػػػحل  ػػػػػػذا الحلراسػػػػػػة اظتنه يػػػػػػة والعلعيػػػػػػة،وسما نػػػػػػان عنهػػػػػػما سػػػػػػ  خػػػػػػالؿ اظت مارنػػػػػػمات و اظتفما ػػػػػػالت، 

السػػػلةيمات ا الاشػػػر عمات اصتزائر ػػػة لػػػذوى   بعػػػا الن ػػػمائغ و خالص الناػػػمائن،ةةواتنا ػػػمادات،وس  اسػػػا
وعػػػالج ةلػػػك وحتسػػػينهما علػػػ  ةلػػػك اتعاةمارات،وبويػػػة ةعػػػحل و ةلػػػك الن ػػػمائغ  اضتماجػػػمات اطتماهػػػة وبنػػػما 

 الو عية السلةية ا الاطةين، ذننما ن رتح رتلة س  اظت رتلمات والةحلائو و ل كماآل  : 
ةويػػػري ةػػػمار   اليػػػػـو الػػػوطل للععػػػوق  اصتزائػػػػر    ػػػػل  –ا نارنػػػما –ف عوغ ا ولو ػػػمات إ -1 -12

اظتػػػؤرخ ا  ٜٓ-ٕٓسػػػ  ال ػػػمانوف  ٖٚآذار سػػػ  كػػػو عػػػماـ ) اظتػػػمادة  سػػػمارس  ٗٔالػػذي لػػػحلد ا ةػػػمار   
 ٖٗالعػػحلد –اظتاعلػػن صعما ػػة ا شػػخماص اظتعػػوق  وةػػرقياهم( ) اصتر ػػحلة الرشتيػػة  ٕٕٓٓع ػػمار سػػماي  ٛٓ
(  واسػػاةحلالد بيػػـو وطػػل آخػػر  ٖٓذلػػك ا اظتلحػػن رقػػم  ف لػػذلك الاػػمار   دتتت سهينػػة  )عناػػرإإذ  (.

ما ةركػػا  هنػػ ونفاخػػر  ػػما علػػ  الػػرغم سػػ  قسػػوبما وسيسػػمابما، لػػد دتتت ةمار يػػة وطنيػػة ون ػػمالية نعاز ػػما،
 سػػػماي  ٛٓ)عناػػػر علػػػحلاث  ع ػػػمار سػػػ  كػػػو عػػػماـ. سػػػماي  ٛٓ، و ػػػو  ػػػـو آتؼ اظتعػػػوق  واظتشػػػرد  

 .(ٕٓؼتاعرة ا ظتلحن رقم  ٜ٘ٗٔ مارع
ف إدسػػػػماج اظتعػػػػوؽ ا الاعػػػػحلرس  اعػػػػحلرس كػػػػماآلخر   العػػػػماد   علػػػػ   ػػػػحل سعلػػػػم كػػػػماما  ظتػػػػ - 2 – 12

عف  لػػػوف عي سعلػػػم  ػػػحلرس  رع نػػػما و ػػػاعلم بػػػمالطرائن العماد ػػػة، عػػػمادي غػػػري ساخعػػػغ ا الرتبيػػػة اطتماهػػػة،
إف   ؾتػػػحل  ػػػرورة لعػػػحلـ  –سػػػمادة الرتبيػػػة اطتماهػػػة و  ؤلػػػرس  ػػػذا الاخعػػػغ بعػػػورة إلزاسيػػػة  هنػػػما ةلزسػػػد 

ف اإلدسػػماج ا الاعػػحلرس  فػػوت علػػ  اظتعػػوق  ل ػػوقهم جيػػزات الرتبيػػة اطتماهػػة،   –ماج عو الفعػػو اإلدسػػ
 .ماركة ا اإلناماج اتقاعمادي للوط ، للعشاطتماهةهم  رهة الافوؽ ، وإرهمار إبحلاعمابم ليو فوت ع
ا عف ةلػػػوف سرا ػػػن اضتيػػماة كلهػػػما سزدوجػػػة )للععػػوق  والعػػػماد   ( وسحلروسػػػة علعيػػػما كػػ - 3 – 12

السػري ا الرهػػيم  ـركػػوب السػيمارات، ععكػماف ذلػك  سيػحلانيما لاػاال ـ سػع ع ػػز اظتعػوق  جسػحل ما، سػػوا و 
العػػػعود ا السػػػال  للععػػػمارات، وا  ـاللراسػػػل، ع ـاظتواهػػػالت العماسػػػة، ع ـلػػػو لػػػحل م دوف سسػػػماعحل، ع

غلةهػػما سهػػرتة  عماليػػة والطرقػػمات عالاإلدارات، وسرا ػػن ق ػػما  اضتماجػػة .... وغػػري ذلػػك. سػػع العلػػم عف ا بنيػػة 
 .  س ماسمات ا سو ما   وا هحما    و هذا غتهزة عو سعحلة عل

شػػػر ع قػػػوان  ختػػػغ لػػػن الا ما ػػػل واظترا عػػػمات سػػػ  آبػػػما  عطفػػػماؿ غػػػري العػػػماد   سػػػنهم  ة - 4 – 12
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 .كذلك، للل ةاحس  و عية اظتعوؽ، و   اظتسؤوؿ عند سسؤوؿ وسراقا عنحل عحلـ ةنفيذ ال وان 
خالػػػػػم  تػػػػػمابم ا وزارة الاشػػػػػويو ماص سعوقػػػػػوف و عكفػػػػػما  جا عف  شػػػػػرتؾ عشػػػػػخكػػػػػ - 5 – 12

ظتػػحل ر مات، للػػل ةعػػحلر ال ػػرارات علػػ  عسػػماس إلسػػماس وشػػعور لػػحلى ا لكالا ػػماس  اتجاعػػماعل، وكػػذو 
 س  الواقع وس  الا ربة بوجود سشماكو كا للهما.

وغري ػػػما، بنػػػما  غػػػري العػػػماد    ا اختػػػماذ ال ػػػرارات الرتبو ػػػة ا عطػػػما  دور آلبػػػما  و عوليػػػما  إ - 6 – 12
سماد ػػة،  صسػػمابمات   ا هػػحما  الػػذ     يسػػوف قػػرارابموعتػػم عولو ػػة ا ذلػػك،  ف ا سػػر  هعهػػم عكهبػػر سػػ

 .لذوي اضتماجمات اطتماهة واظتعنو ةدوف اضتسمابمات اإلنسمانية، 
وجعػػػو  جسػػػحل ما،  ت اعػػػماـ بمالرتبيػػػة اطتماهػػػة صتعيػػػع  تػػػمات اظتعػػػوق ، وتسػػػيعما اظتعػػػوقا - 7 – 12

 . ة، وةسهم ا ر ع سعنو مات اظتعوؽهم بفعمالية ا الانعية اتقاعمادةية ةسةربياهم سفيحلة براغعما
ت اعػػماـ بمالرتبيػػة اطتماهػػة للعافػػوق  و العةػػماقرة بماعاةمار ػػما  ػػرورة سلحة،وإهػػحلار قػػوان  ا - 8 – 12

ـ ا اناعػماش اتقاعػماد ماسػهلإل وعلعيػماً  ههم ةوجيهػما  لر ػماً م وةػوجا ذلك واكاشما هم بماخاةػمارات ختعػه
 .الوطل
راجعػػػػػة رتيػػػػػع الاشػػػػػر عمات اطتماهػػػػػة بماإلعماقػػػػػة، وإدخػػػػػماؿ حتسػػػػػينمات علػػػػػ  ال ػػػػػعيم س - 9 – 12

واعاةمار ذوي اضتماجػمات علػن سػ  اآلخػر   بػمالاعاع ص ػوؽ اإلنسػماف، و ػو  والسلم سنهما لعما  اظتعوق ،
 .عل  سةحلع   ال عيم عسري الركا   عوغ ا ولو مات ا رتيع اضت وؽ

ورتيػػع اظتناعػػمات واعتيتػػمات اإلسػػالسية   بػػ  ا سمانػػة للععػوق ،قماسػػة جسػػر سعلوسػػما إ - 17 – 12
 والعماظتية، واتسافمادة س  خ ابم لاحس  عو ماع اظتعوق  السلةية، واختماذ قرارات ا ذلك.

 تػػػمات اظتعػػػوق  تسػػػاوالؿ  وائػػػحل ما  قةػػػوبراغعماةيػػػة لانفيػػػذ ما سػػػ   ماتعو بػػػحلاع سشػػػر إ - 11 – 12
وكػذلك ةوريػػم اظتعػوق  ا اظتراكػػز الػػو  وللسػػوؽ اتقاعػماد ة  مانيػػة. للعنفػذ   عنفسػػهم بمالحلرجػة ا وغ 

سػػػػػػالت الشػػػػػػفو ة بػػػػػػحلؿ احتاػػػػػػماج إغ خػػػػػػحلسمابم، عو إغ عععػػػػػػماؿ خفيفػػػػػػة، كن ػػػػػػو اظتلفػػػػػػمات وا وراؽ واظتر 
 اساخحلـا اعتماةم .... وسما شمابد ذلك.                     

 
   المراجاع
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 العربيةالمراجع 
 

 ،ٔط ،ٕج ،الكفــاح القــومي ال ياســي، (ٜٗٛٔإبػػرا يم )ف عةػػحل الرزتػػماف بػػ  ابػػ  الع ػػو  -
 .اظتؤسسة  الوطنية لللاماب: اصتزائر 
إر ــاد اابــا  وآخػػر،  ،ا غػػ ي عةػػحل العػػعحل  ما ػػحل :ةررتػػة (ٜٛٚٔ)اسػػاوارت جػػماؾ سػػل  -

 .جماسعة اظتلك سعود: اظتعللة العربية السعود ة ،ٔط ،ذوي ا طفال  ير العاديين

الر ػماض اظتعللػة ، ٔ، طالحعـويين فـي الـوطن العربـي تربيـة(، ٜٔٛٔبركمات لطفل عزتحل) -
 .دار اظتر  : العربية السعود ة

د ، العػحلمجلـة الديـاة،   العطو اظتحلرسػية ا اصتزائػر (، ٜٜٛٔلر زي سوسل ب  ابرا م ) -
 ، اصتزائر.ا وؿ، رتعية الرتاث، ال رار

 العراؽ. جماسعة بوحلاد، ،ٔط ،مناى  البد  التربوي، (ٜٜٓٔداود عز ز لنما ،وآخر) -

 .دار النفمائ : بريوت، لةنماف، ٕط التوراة : تاري ها و اياتها (، ٜٚٚٔد ا سهيو ) -

دار اللاػػػماب : ال ػػما رة، سعػػر، ٚ، طأ ـــول علــم الـــنف ( ، ٜٛٙٔراجػػت عزتػػحل عػػزت) -
 .ماعة والنشرالعرر للطة

ة العربيػػػػة اظتؤسسػػػػ:بػػػػريوت، لةنػػػػماف، ٕ، طموســــوعة علــــم الــــنف ، )ٜٜٚٔ(رزوؽ عسػػػػعحل -
 .شرللحلراسمات والن

قسػػػػػنطينة،  ،ٔط ،ال ـــــورة الجزائريـــــة فـــــي عامهـــــا ا ول، )ٜٗٛٔ(الػػػػػزبري ػتعػػػػػحل العػػػػػرر -
 .دار الةعثاصتزائر: 

دار الفلػػر لةنػػماف: بػػريوت،  ،ٔط ،معــايون ولي ــوا عــاجزين، (ٕٓٓٓ)السػػةيعل عػػحلنماف  -
   .راظتعماه

اصتػماسعل  اظتلاػا: ، سعػراإلسػلنحلر ة ،ٔ، طتأىيه الحعويين، (ٕٜٛٔ) شرؼ إشتماعيو -
 .اضتحل ث

بػريوت، ، التدليـه النف ـيمعجم علم النف  و (، ٜٓٛٔطد  رح عةحل ال مادر ،وآخروف) -
 .دار النه ة العربية: لةنماف
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، ٜ، طرعايــــة الحعــــويين ســــحعيا وحركيــــا( ٕٔٓٓ) وآخػػػػر، ،بػػػػحلر الػػػػحل   كعػػػػماؿ عةػػػػحلا، -
 .اصتماسعل اضتحل ث اظتلاااإلسلنحلر ة، سعر: 

، ٔط ،اجـــــات ال ا ـــــةتعلـــــيم ا طفـــــال ذوي الد ( ،ٕٓٓٓعةيػػػػػحل سماجػػػػػحلة السػػػػػيحل ) -
 .  للنشر و الاوز عدار هفماععماف، ا ردف: 

الػػػحلار : ععػػػماف، ا ردف،  ٕ، طاإلعايـــة الدركيـــة الد ـــية( ٕٓٓٓ) العػػػزة سػػػعيحل لسػػػل -
 .العلعية الحلولية للنشر

   ٚط ،سيكولوجية اإلعاية الج حية و العقلية ،(ٜٜٚٔ )وي عةحل الرزت  ػالعيس -

 .دار الراةا اصتماسعيةبريوت، لةنماف: 

 ياــــايا ودراســــات فــــي تــــاري  الجزائــــر الدــــدي  و الحعا ــــر، (ٜٜٗٔ)قنػػػػماف رتػػػػماؿ -
 .سنشورات اظتاحم الوطل للع ما حلاصتزائر: 

 .، اصتزائرٗ، العحلد مجلة العزيحة، ؼتالم اظتو وعمات ، (ٕ٘ٓٓ)صتنة الاحر ر -

، ٕط ،معجـم الحصـ لدات التربويـة الحعرفـة(  ٕٕٓٓو عخػر، ) الل ماو عزتػحل لسػ ، -
 .عما  اللاا ال ما رة:

(، ا شػػػػخماص اظتعوقػػػػوف، غتعوعػػػػة قػػػػوان  سػػػػ  ٕٗٓٓ) اظتحل ر ػػػػة العماسػػػػة للا ػػػػماس  الػػػػوطل -
 .، رتع وت ة ورقلػة، اصتزائرالجريدة الرسحية الجزائرية

 : سرتجم س  اليونمانية : كتاب العهد الجديد  (،ٜٓٚٔ سوع اظتسيت ، ) -

 .ٖٕاؾتيو لوقما ، اتهحماح    - أ
 .اظت حلس ا الشرؽ ا د  ، بريوت رتعية اللاماب، ٛٔاؾتيو  ولنما ،اتهحماح  - ب
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 1 الممحق رقم
 آذار من كه سنة  يوم عيد وطني للحعوق الجزائري مارس  14التدقيق في تاري  

ا ال ػػػػمانوف اظتػػػػذكور  ٖٗعػػػػحلد العنػػػػحلسما قػػػػرعت ا اصتر ػػػػحلة الرشتيػػػػة    عهػػػػةا بػػػػذ وؿ وةع ػػػػا كةػػػػري 
آذار سػػ  كػػو سػػنة  وسػػما وطنيػػما للشػػخغ  سػػمارس  ٗٔكعػػما  لػػل :    عاػػ  ، نعػػهما   ٖٚسػػماب ما  اظتػػمادة 

سػنة س ػا ا سسػودة قةػو نشػرا عػماـ  ٕٓ قةػو ؿتػو اظتعوؽ   ل حل سةن ا علعػل سنػذ عف كاةػا س ػماتً 
وجػػػػػػذور ما العطػػػػػػو الوربيػػػػػػة  حتػػػػػػا عنػػػػػػواف ) العطػػػػػػو اظتحلرسػػػػػػية ا اصتزائػػػػػػر / دراسػػػػػػة ا عهػػػػػػوؿ ٜٜٛٔ
بمالػػػذات  ػػػو ةػػػمار   عيػػػحل لليهػػػود و  ػػػو ذكػػػرى   الفػػػور    و اشػػػا ا (، عف ةػػػمار    ػػػذا اليػػػـو وغما مابػػػما

،  رجعػػا إغ   الاػمار   ،  لػػم ةسػعفل الػػذاكرةذ ػل لعلػػل عسػرتجع  يػػد ذكػرى سػػ  الػػذكر مات الوطنيػة عػػ
بعػػا اظتراجػػع عمههػػما كاػػماب اللفػػماح ال ػػوسل و السيماسػػل / اصتػػز  الهبػػماو للعػػؤرخ عةػػحل الرزتػػماف بػػ  إبػػرا يم 

ق ػػما ما ودراسػػمات ا ةػػمار   اصتزائػػر اضتػػحل ث واظتعماهػػر،  ٜٜٗٔوآخػػر صتعػػماؿ قنػػماف ،  ٜٗٛٔبػػ  الع ػػوف
.  لػػػم ععهبػػػر علػػػ  شػػػل   ػػػذكر ا لهبػػػورة اصتزائر ػػػة ا عماسهػػػما ا وغا ٜٗٛٔو مالػػػث شعػػػحل العػػػرر الػػػزبريي 

، إت سػػما ذكػػر ا اظترجػػع ا وؿ حتػػا عنػػواف  اظتػػؤدتر العاػػيم  لةػػماب الةيػػماف و اضتر ػػة   ص نفسػػدالاػػمار   
،  عػم  يػد اللماةػا بماخاعػمار جلسػمات اظتؤدتر،سنهػما قولػد :  عف علةػماب الةيػماف و اضتر ػة اجاععػوا ٜٕٛ

 سػػػمارس  ٗ-ٖ-ٕا سحل نػػػة اصتزائػػػر بػػػحلار جر ػػػحلة اظتسػػػماواة ونػػػمادي اظتولود ػػػة ا جلسػػػة إعالسيػػػة ع ػػػماـ 
، و الػػػذي ٖٜٗٔشػػػةماط  -  ا ػػػر ٓٔ عػػػرلوف بػػػيف بيػػػماف الشػػػعا اصتزائػػػري، اشػػػرر  ػػػـو  ٜ٘ٗٔآذار
 ػػذكر زاؿ ال ماعػػحلة ا سماسػػية  ععػػماعتم، و سػػما، ٖٜٗٔنيسػػماف  –ع ر ػػو  ٗٓـ للحلوسػػة الفرنسػػية  ػػـو قػػحل

 «21/11/2007 وصدرت الموافقة عمى نشره بتارين 29/5/2006 وصل هذا البحث إلى المجمة بتارين»
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، وذكػػػر ا هػػػفحة عخػػػرى ٖٔٓاظتػػػؤدتر بػػػيف  ػػػذا الةيػػػماف كػػػماف قػػػحل قػػػرر سػػػما  ػػػي  كعةػػػمادئ ... ا   ص 
ف اظتلاػػا اظتركػػزي ع ةػػا عنػػد بف ػػو الرقمابػػة السيماسػػية    ػػاعل  سػػ  نشػػر نعػػوص   الةيػػماف ع(  ٖٙٓ)
ة العماسػػة عف ةعطيػػد رخعػػة الناػػر. وع ػػماؼ:  وقػػحل عػػـز عف  طلػػا سػػ  السػػلطليلفػػا   وةوز عهػػمالعلػػد وس

 .  و    ذكر ةمار   النشر بمال ةوونشر ما الو مائن الهبالث.... اظتذكورة ععالا لطةع
ا ةػػػمار   آخػػػر: ال ػػػمانوف ا سماسػػػل  لةػػػماب الةيػػػماف و اضتر ػػػة الػػػو عر ػػػا سػػػواد ذكػػػر اظتؤلػػػم بينعػػػما 

، وقػػػحلسا لػػػحلار  ٜٗٗٔآذار  سػػػمارس  ٗٔمادقة عليػػػد سػػػ  ا ع ػػػما  ا اجاعػػػماع باػػػمار   قمانونػػػد للععػػػ
 (  ٕٚٛبواسطة  رلمات عةماس...ا  )ص ٜٗٗٔنيسماف  ع ر و  ٗٓوت ة )ععمالة قسنطينة (  ـو 

اظتو ػػوع و الاػػمار   . بينعػػما ػتعػػحل العػػرر  ٜٛٔ( / ص ٜٜٗٔقنػػماف ) وقػػحل عكػػحل  ػػذا الاػػمار   رتػػماؿ
 ػػػو  ٜٗٗٔآذار  سػػػمارس  ٗٔا سؤلفػػػة اظتػػذكور، ذكػػػر ذلػػػك الاػػمار    ٘ٙ( ا ص ٜٗٛٔالػػزبريي )

. إف عسهبػماؿ ةلػك الاػوار   و ا لػحلاث سهعػة جػحلا ا ةػمار   اصتزائػر، ةمار   لايسي  رتعية علةماب الةيػماف
و دتهبػػػو سنعطفػػػمات لماشتػػػة ؿتػػػو سسػػػرية الععػػػو الن ػػػمايل الػػػوطل، و إر ماهػػػمات لػػػوتدة الهبػػػورة الاحر ر ػػػة، 

 سػػػػػماي  ٛٓماط سنط ػػػػػل عو ةػػػػػمار ل عو   ػػػػػماا بماإلعماقػػػػػة سهبػػػػػو ارةةػػػػػماط علػػػػػحلاث وللػػػػػ  لػػػػػي  عتػػػػػما ارةةػػػػػ
 ٘ٗ، و الػػو عسػػفرت عػػ  ظتخز ػػة لالسػػاععمار الفرنسػػل الةليػحلللشػػعا اصتزائػري وا اظتؤظتػػة جػػحلاً  ٜ٘ٗٔع ػمار

علػػم شهيحل،لسػػا الروا ػػمات الشػػمائعة، و ػػل لماد ػػة سشػػهورة شػػهرة النػػمار علػػ  علػػم ، وا ةعػػورنما عف 
 سػػمارس  ٗٔعسػػما  ػػـو ا وعلػػـز ليلػػوف  وسػػما وطنيػػما ا كػػو عػػماـ ظتعػػوقل اصتزائػػر،حتحل ػػحل ذلػػك اليػػـو عنسػػ

إ  ػما  ػو سحلسػوس علينػما سػ  ليػث ت  و ت د نيػما، ماً آتسنما وت  اعػو بنػما وطنيػ آذار، لي  س  ةمار نما وت
 اظتراجع الامار ية . سما ةذكرا  و ننحلري ، كا سراجعاد، و و  ـو عيحل لليهود 

ع ػمار  سػماي  ٛٓتعاةػمارا  وسػماً وطنيػما للععػوق  ا اصتزائػر سػ  كػو سػنة  ػو و عليد  ذف عنسا  ـو 
آذار اظتععػػوؿ بػػد و ػػو  ػػـو غػػري سنماسػػا ( كعػػما سػػنة  تل ػػما .  سػػمارس  ٗٔسػػ  كػػو سػػنة )و لػػي  

ووخػػػػزا لل ػػػػعري الفرنسػػػػل،  ماً ينيةػػػػة   الاػػػػمار ل للشػػػػعا اصتزائػػػػري، و وذلػػػػك إليػػػػما  لػػػػذكرى اظتيسػػػػماة و ا
سػػػ  آتؼ اصترلػػػ     ػػػو، ةظتػػػما ةركاػػػد لماد ػػػة والػػػحل لل يػػػو ال ػػػمادـ وةعػػػو راً  وةػػػذكرياً واسػػػاععمارا اضت ػػػري، 

علػػم شػػهيحل وكػػماف سػػ   ٘ٗواظتعطػػوب  واظتشػػرد   واظتعػػوق  عػػحلا الشػػهحلا  الةػػمال  عػػحلد م علػػ  اظتشػػهور 
 كعيحل عوؿ نو ع  وغريا .  وطنيماً  اظتفرتض عف  لوف  ذا اليـو عيحلاً 

ع ػػػمار  سػػػماي  ٛٓراجت واظتػػػحلبر عف هػػػحلر ا  ػػػذا الاػػػمار   كػػػماف سػػػ  اضتلعػػػة والعػػػواب والع ػػػو الػػػ  
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 اعلػػػن  ٕٕٓٓع ػػػمار  سػػػماي  ٛٓاظتػػػؤرخ ا  ٜٓ-ٕٓ اعلػػػن بػػػماظتعوق   و ػػػو قػػػمانوف رقػػػم  والػػػحلاً  قمانونػػػماً 
قمانونػػماً  اعلػػن  ػػم، وكػػماف بػػودي لػػو عف كػػو ال ػػوان   ٜٔصعما ػػة ا شػػخماص اظتعػػوق   وةػػوقياهم سػػ  بػػ  

 ا  ػػػذا الاػػػمار   ، لر ػػػع سعنو ػػػمابم وز ػػػمادة  ػػػرلاهم ا عيػػػحل م و ػػػوسهم إت اظتاعل ػػػة بػػػماظتعوق  ت ةعػػػحلر
 الوطل.

 2الممحق رقم 

 1945أيار  ماي  08مأساة يوم 
وق  اصتزائػر    ػذنل عود عف عػسػماي سػ  كػو عػماـ  لػوف عيػحلا وطنيػما للع ٛٓجنمابة اقػرتاح اليػـو الةػحل و 

  اظتػػؤرخ   ػػم ، وللػػسػػا ساخععػػما ا الاػػمار  ر    ػػذا اليػػـو بماظتنماسػػةة للاػػذكري، وإف كنػػا لعذكػػر ةػػما
( و ػو  عػم ع ػواؿ ٜٗٛٔ،   حل ذكر اظتؤرخ ابػ  الع ػوف عةػحل الػرزت  بػ  إبػرا يم )الذ    اححل وف عند

 – ٜ٘ٗٔع ػػػمار  ػػػـو الهبػػػماس  سػػػماي  –ذلػػػك اليػػػـو قػػػمائال: )   ػػػو ؿ الشػػػماذيل سلػػػل :  فػػػل  ػػػذا اليػػػـو 
ال ػػرى اصتزائر ػػة، وخماهػػػة ا ما ر   ا اظتػػحلف و هػػوؿ والشػػػيوخ سااػػخرجػػا رتػػوع الشػػةماف والفايػػماف و الل

، و رةلػػوف عنماشػػيحل وةةسػػة و ...  نشػػحلوف عغػػماو اضتر ػػةسػػحلف سػػطيم ،وخراطػػة، و قماظتػػة ، ووادي زنػػما  ، 
، وعف الػػردى   ػػو سػػنهم نهم سػػوؼ ت  رجػػع إغ ذو ػػد و ع لػػداتسػػا الؿ وسػػما كػػمانوا  انػػوف عف اللهبػػري سػػ

الئػػػو علػػػ  خػػػروجهم سػػػ  دور ػػػم لػػػق ةةػػػحللا اضتػػػماؿ سػػػ  بماظترهػػػماد ، وذلػػػك بينػػػد   دتػػػا سػػػماعمات ق
ساػما رات سػػلعية إغ سعػػمارؾ داسيػة دارت رلما ػػما ا نػػواح كهبػرية سػػ  ال طػػر اصتزائػري وراح  ػػحياهما عكهبػػر 

وعشػػرات آتؼ السػ نما  و اظتعا لػػ  دوف عف   ػػعم  ( ٓٓٓ.٘ٗسػ  ستسػػة و عربعػػ  علػم شػػهيحل )
. بيعةػما  الرسػػمالة الاحر ر ػػة اظت حلسػػة، عو    ػػطلعوف ػػال –قلػػة سػػ  اظتنما ػل   سػػ  –سػ  ب ػػل سػػ  بعػحل م 

 .(ٕٜٖ،ص ٕ، جٜٗٛٔاب  الع وف،) سالينوف للعحلو اصتمائر والوماها اظتساةحل(. 
 ٓٓٓ.ٓٓٔإغ  ٓٓٓ.٘ٗ ػػذا اضت ي ػػة ) و ةػػرتاوح الا ػػحل رات اصتزائر ػػة بػػ   ٖٗ٘و ػػذكر ا ص 

ة ػػػحل ر م ت و لعػػػما  الفرنسػػػي . قايػػػو. عسػػػما الا ػػػحل رات ا جنةيػػػة  اخالػػػم ع  ما، ةع ػػػهما   ػػػرتب سػػػ  إ
 ٓٓٓ.ٓ٘ ػل ا الومالػا ةػرتاوح سػماب   هما   ػرتب سػ  إلعػما  اصتزائػر   و  ا ماوز العشرة آتؼ  وبع

ع ػػػػمار عتػػػػذا السػػػػنة  سػػػػماى  ٛٓ ػػػذكر رتػػػػماؿ قنػػػػماف  عف ذلػػػػك اليػػػػـو : )  اعهبػػػػو ا كػػػػوف  ٓٓٓ.ٓٚإغ 
، وظتػما كمانػا اتلافػماتت رشتيػة رشتيػما العماظتيػة الهبمانيػة  عوزار ػما و اليـو الذي و عا عنػد اضتػرب  ٜ٘ٗٔ
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(. و ا لػػحلاث  ٖٕٓ، ص. ٜٜٗٔ يهػػما رتيػػع اظتناعػػمات و اعتيتػػمات ...ا  ( )قنػػماف، اركماوشػػعةية شػػ
ـ سػػػػ  اظتطػػػػمالة  بماتسػػػػا الؿ خحل عػػػػة سػػػػ   رنسػػػػما لالنا ػػػػمار : قيػػػػو عنهػػػػما عهنػػػػما سليػػػػحلة سػػػػحلبرة و بماخاعػػػػما
( سػػػرة ا اليػػػـو الوالػػػحل  ٖٓٓالذتمائػػػة )  ػػػحل طػػػمار الطيػػػماروف الفرنسػػػيوف   ا  يهػػػما الطػػػمائرات، خحلسواسػػػا

( ع ػماـ، سسػاععل  ال ماذ ػمات ا سر ليػة الهب يلػة واظتاوسػطة، وسػو ا عػحلد سػ   ٜٓداسا اضتعلػة ةسػعة )
ال ػػػػرى والػػػػحلواو ر بػػػػما رض، مث طػػػػمارت الطػػػػمائرات اظت ماةلػػػػة الفرنسػػػػية ال  طمانيػػػػة العػػػػنع خلػػػػم ال ماذ ػػػػمات 

ماب  العمار ػػػة ا لػػػو حتطعػػػا وةرسػػػل ال نمابػػػو علػػػ  اظتخػػػا سر ليػػػة ةسػػػحن السػػػلماف اعتػػػمارب  سػػػ  اظتنػػػمازؿ ا
 .( ٖٗ٘اصتةماؿ / ص 

إف وهػػم ةلػػك ا  ػػماـ ت ةلفيهػػما اتلػػحلات و الػػحلواو   ، وإف ع ػػواؿ الوػػحلر اتسػػاععماري، و واجػػع 
ر ليػػػػػة و  سااض النفسػػػػػية، بما سػػػػػلحة الفرنسػػػػػية و ال اػػػػػو و الػػػػػحلسمار و ؼتلفمابػػػػػما سػػػػػ  اإلعماقػػػػػمات و ا سػػػػػر 

ع سػػ  اػػو سػػحلسرابم ا ةلػػك ا  ػػماـ اظتيسػػماو ة  ػػل عشػػحل وع وآتبػػم عسػػماكر م اضتماقػػحلة  ال  طمانيػػة بزبمانيػػة
والعواطػم الشػماعر ة اظتلاهةػة، ولػذلك بػحلت عمهيػة   عف ةوهم بمالللعمات و العةمارات الواقعيػة اضتسماسػة،

 ع مار كيـو وطل للععوق  اصتزائر  . سماي  ٛٓةةحل و ذلك الامار    ذا الامار   
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 3ممحق رقم ال

 14نبااذة تاريخيااة عاان جااذور اليااوم المحاادد لالحتفااال باااليوم الااوطني لممعااوقين 
 آذار مارس 

. و خماهػػػػة الفػػػػرس   عاػػػػ   ػػػػذا اليػػػػـو ا الاػػػػمار   سػػػػ  عشػػػػيـ ا  ػػػػماـ عنػػػػحل بعػػػػا الػػػػحل مانمات و ا قػػػػوـا
ر عنػػحل م بماسػػم آخػػ   سػػع، و سػػيحي  سػػرةةو بعيػػحل الفعػػت اليهػػوديواظتسػػيحي   عيػػحل الفعػػت عنػػحل اظت

الػػذي وقعػػا  يػػد ػتماكعػػة السػػيحل اظتسػػيت وهػػلةد كعػػما  ػػذكر ذلػػك لر ػػزي سوسػػ   -الفػػور  –و ػػو عيػػحل 
، و ػل عػػمادة قحلميػة عنػػحل م ا كػو زسػػماف ة ر ةػما عف  طلػػن عتػػم  ف سػ  عػػمادة اظتلػك اليهػػودي( : ٜٜٛٔ)

، اللعػوص، بنػما  علػ  ط وسػهمعلػحل اظتسػ ون  سػ  ال الػة  و  -عيػحل الفعػت اليهػودي–ا ذلك العيحل 
، وقػػحل نػػغ علػػ  ذلػػك، ا إؾتيػػو ت، كعػػما وقػػع للسػػيحل اظتسػػي لػػوف إطػػالؽ السػػ   بنػػما  علػػ  اضتػػظو 

ي ع نػػػما  ، والشػػػعا اليهػػػودقػػماؿ اظتلػػػك اليهػػػودي عسػػػماـ الووغػػما  ( ليػػػثٓٗٔ،صٛٔ ولنػػما/ اإلهػػػحماح 
، وللػػم عػػمادة عف عطلػػن للػػم  لػػل : عنػػما لسػػا عجػػحل  يػػد علػػة والػػحلة، سػػما ػتماكعػػة عيسػػ  عليػػد السػػالـ

وسعنػماا : اجايػماز ، و ػو ةعر ػا  سػت بمالع انيػة و ػو عيػحل ةػذكمار خػروجهم سػ  سعػر -عتلفا ا والحلاً 
( ع رت ػػحلوف عف عطلػػن للػػم سلػػك اليهػػود ؟ ) قماعتػػما اسػػاهزا  بماظتسػػيت ٘ٛ٘وعةػػور عو ؾتػػماة )اظتن ػػحل ، ص 

 – عػػل اظتسػػيت  –علػػيهم(  عػػرخوا رتػػيعهم قػػمائل  : لػػي   ػػذا  بينػػد  ر ػػحل عف  لػػوف سللػػماً  اظتػػاهم زوراً 
وا إؾتيػػػو لوقػػػما  – عػػػل اتػػػـر  طلػػػن سػػػرالة بػػػرا    – قةػػػو  بماربػػػماس  عطل ػػػد ، وكػػػماف بماربػػػماس  ػػػذا لعػػػماً 

:  ػيي شػر ععػو  ػذا ؟ إو   عجػحل   ػماؿ عتػم،  مالهبػة  – عل اظتسػيت  –: عهلةد، عهلةد  عرخوا قمائل 
وقاػػو الػػذي   يػػد علػػة للعػػوت،  ينػػما عتدبػػد وعطل ػػد ....  ػػيطلن عتػػم الػػذي طػػرح ا السػػ    جػػو  انػػة،

 .(ٖٛٔ، ص : ٖٕيو لوقما / اإلهحماح طلةوا، و عسلم عتم  سوع ظتشيتاهم )إؾت
الػذي عؾتػما  يػػد  – ػػور   –: عسػما عهػو  ػػذا العيػحل اليهػودي وسنماسػػةاد  هػو ذكػرى و ػذكر سػهيو د ػػا

و ػػػذا  - ماسػػػماف–عو سردخػػػماي الشػػػعا اليهػػػودي سػػػ  اإلبػػػمادة ، وسلػػػر الػػػوز ر الفمارسػػػل  –سردكػػػماي  –
، و ماسػػػماف  ػػػو الػػػوز ر للعلػػػك آذار سػػػ  شػػػهر سػػػمارس  ٘ٔ-ٗٔكرى ةعػػػمادؼ كػػػو سػػػنة العيػػػحل عو الػػػذ 
 ٓٓٓ.٘ٚرس ، وقػػػحل اناعػػػروا عليػػػد وقالػػػوا سػػػ  الفػػػو ػػػو عػػػحلو لليهػػػود -الشػػػورش اإلستيػػػل-الفمارسػػػل 
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، واسػرتالوا ا اليػـو الرابػع آذار   علوا ذلك ا اليػـو الهبمالػث عشػر سػ  سػمارس ،... علفما ستسة وسةع
رالوا ا اليػػـو اطتػػماس  ػ ػػذهنم اساػػ -شوشػػ –، وعسػػما اليهػػود ا وليعػػة و ػػرح وا  ػػـوسنػػد وجعلػػ(ٗٔعشػػر)
والافػػػماعتم ا العيػػػحل ميهبػػػو ذكػػػرى  (ٜٗص ٜٚٚٔ ا،ػ) د ػػػ(سنػػػد، وجعلػػػوا  ػػػـو وليعػػػة و  ػػػرح٘ٔعشػػػر)
وعةػػرؾ ا ع خػػري  ػػحلا اظتنماسػػةة سػػ  غػػري ةعليػػن  ليعاػػ  ولياػػحلبر  .و الا ليػػحلي للعولػػود ا وؿ اظتعػػريال اػػ

 (.ٚٓٔ-ٙٓٔص.ٜٜٛٔذلك)لر زي س  عراد
 


