
المعاقين بين التشريع والواقع والحرية والقانون في المجال ))
 ((الرياضي 

 
(1) 

األندية والمراكز الرياضية للمعاقين قد  فيالقادة الرياضيين  أنكل الشواهد الحديثة على تشير 
بين التشريعات والحقوق تقيدوا وأصبحوا تائهين بين االندماج واالتصال والتواصل من ناحية و

فيه وبهذا عليهم المجتمع االنخراط من ناحية أخري فالمبدأ األول يحتم بالضرورة ن الوضعيةوالقواني
ينكسر ويندثر حاجز الشريحة أو الفئة أو المجموعة داخل المجتمع وأما المبدأ الثاني فهو عنوان 
 التقيد وااللتزام والحيادية وبهذا يصبح المعاق معزواًل نهائيًا عن المجتمع في خصوصياته

 االجتماعية وحاجاته االقتصادية وأحتاجاته الخاصة الرياضية. 
أن مراكز التأهيل هي التي تقدم الخدمات التربوية والتعليمية والرياضية للمعاقين بنظرنا جداًل  وإذا

 بهدف تلبية حاجاتهم وتنمية قدراتهم ومساعدتهم علي االندماج في المجتمع .
وكامل في مجال رياضة ذوي االحتياجات الخاصة  وغياب المختصين رياضيًا تخصص حصري

يعتبر تقصير واضح وإهمال من المسؤولين بعدم إنشاء معاهد رياضية خاصة لهذه الشريحة لتخريج 
 المدرسين المتخصصين في مجال رياضة المعاقين . 
شاكل إلنشاء برامج شامل للتوعية والتعبير بموكذا تجهيز خطة مقننة بين مختلف شرائح المجتمع 

ومدى حجمها وأبعادها وأثارها وأساليب التصدي لها , ووضع كاًل في مكانه الرياضية المعاقين 
الحقوق  إليفي المجتمع دون تهميش ودون النظر  األدواربتحقيق مبدأ المشاركة الفاعلة في جميع 
د دون ونراها تسطع من بعي إليهادون الوصول  لألملالمزعومة والرنانة والتي نراها باعثة 

 هي العالج النهائي .الكاملة االقتراب منها فالمساواة هي الدواء الشافي والمشاركة 
 وإرادته في تفكيره واختياره اإلنسانتكبل رية االختيار تعني انعدام القيود التي ح إنعرفنا  وإذا

ارها حقًا الحرية باعتب إلينظرنا  وإذالرياضي افي المجال  والتألق واإلبداعوقدرته علي العمل 
 إذننتقيد به  أن يجب سلمنا بان كل الحق في جانبه االيجابي يحمل معه واجبًا وإذا لإلنسانطبيعيا 

 فان 
 

((2)) 
أن تحمل معها واجبًا هو مسؤولية اإلنسان الذي يتمتع بها عن أفكاره وتصرفاته الحرية البد 

 .هاتواختيار
من االعتراف  اإلنساننتقائها وجب أن يجعل ا إلياك الحريات بطريقة تؤدي كال يكون احت وحتى

حاجاته أو نقص شيئًا منها سلبت حريته فالمعاق  اإلنسانسلب  وإذاًا لحريته طضاب اآلخرينبحرية 
فهو فاقد كليًا  عند ئدًاله التشريعات النافدة في المجتمع احتياجاته الشرعية التي وجبتها  يأخذلم  إذا

والمعاق  إنسانزام الذي يعطي الحرية باعتبارها حقًا طبيعيًا لكل لحريته الطبيعية وهذا هو االلت
هو اختيار طبيعي يؤكد  اآلخرينفااللتزام بالواجب الطبيعي الذي يؤكد حرية  اإلطارداخل هذا 

 شرط من شروط الحرية . ألنه اآلخرينحريتي وحرية 
تزاع حقوق شريحة ذوي أما القانون ونحن نقصد القانون الوضعي باعتباره ضرورة حياتية الن

حقوقه التي  إليمن الوصول  اإلنسانتأكيد العدالة وتمكين  إلياالحتياجات الخاصة وأن كان يهدف 
حقوق المعاقين  تسلب  علي وضع القيود التي أهدافهيعترف بها القانون , فانه يعتمد في تحقيق 

 هذه الحقوق ليس بمعاقًا . ذي سنا الخاصة الن ال هوفرضها بالقوة واإلكراه دون النظر إلي احتياجات



من هنا يتناقض القانون فلسفيًا مع الحرية , فالحرية تعني انعدام القيود , والقانون يعني وجود القيود 
وجود السلطة الملزمة الذي يقتضي  واإلكراهبالقوة  اإللزام, والحرية يؤكدها االلتزام والقانون يؤكده 

. 
يجد مبرره في فقدان أو احتمال فقدان الضابط  طبيعيًا والقانونحقًا  والحرية تجد تبريرها في كونها

تنتفي  األخالقلك قال الفالسفة )) عندما توجد , لذ لإلنسانالمتمثل في االلتزام الذاتي  األخالقي
االحتياجات  يذو المأسوي نحن   تحتم علينا أن نثور ونجدد واقعنا واألخالقللقانون ((  إليالحاجة 
  .الدنيا غالبا(( تؤخذقال (( )) وما نيل المطالب بالتمني ولكن  جيد )) وصدق الشاعر    الخاصة 

ال نرضي بهذا الواقع بل  اننعاق فأسلمنا أن هذا واقعا ملموس بأن السوي سوي والمعاق م وإذا
 هو أنني سوي منذ الخليقة وعلي هذا فاألصلنحمل الصفتين )) سوي ومعاق ((   ألننانتمرد عليه 

 أنا من يوضع  األساس
 

((3)) 
ياء وأنا من يسن الحقوق للمعاقين . فالمعاق الحقيقي هو الذي ال يفكر وال يضع هدفًا وسجبات لألاالو

 ..للمستقبل .
)) الجسدية  إعاقاتهابمختلف  اإلنسانالخالدة لعزة وكرامة وآدمية  اإلنسانيةلقد جاءت المبادئي 

بما تفرضه طبيعية  إالجبات اال فرق بينهما في الحقوق أو الووالعقلية والروحية والعضوية (( ف
 تفضل وال منة . ألحدشرعيًا ليس  حقًا اهلل عز وجل أختص بهاتكوين كل واحد منهما وهذه الحقوق 

, هذه عملية مرفوضة شكاًل  آخرينعلي حساب  أفرادوأن احتكار الممارسة الرياضية من قبل 
لجميع دون استثناء فالذين اتحديًا واعتداء علي حق مشاع أمام   وهي في ذاتها تعتبر,وموضوعًا 

 واإلمكانياتممارسة الشمولية والدعايات الفضائية الي فياخدوا حق الغير  أن ألنفسهم أجازوا
الذين  وأمثالهمفهم  األموالفي هدر  األحمرتجاوزا الخط  همالطوعية التي تصرف لهم بدون حدود

 إعاقتهموالي أبطالها بعين الشفقة علي  إليهاحتياجات الخاصة ونظروا همشوا دور رياضة ذوي اال
 اإلعاقةالقياسية الرياضية عندما قهر المستحيل وتحدي  األرقاموليس بعين الحقيقة المجردة بتحطيم 

ل ظعفين من الجهد والعطاء أولها العامل النفسي الذاتي وأخرها العامل الرياضي السامي ذفانه قد ب
المجرد وتؤكد في ذاته أهمية الرياضة في  اإلنسانيجانب ال إلي فها تقفوأهدا اإلنسانيةالن قيم 

أن تتحول المنافسات  إليالشريف وتدعو  حياته وتعمق القيم الفاضلة في ميدان التنافس الرياضي
وأواصر  ةمن خاللها المود روتتجد األخويةالروح تسمو خاللها  مهرجانات رياضية  إليالرياضية 

مثل لتكوين ألق ااتعني الممارسة تعتبر المنط أساسًالمحبة بين كل الشعوب . فالرياضة التي هي ا
والخبرة والمعرفة والممارسة الفعلية  اإليمانالبنية النفيسة والفكرية واالجتماعية , ومن مقوماتها 

 أحساسا أوكانت الرياضة ممارسة فأن المتعة في مجالها تأتي عرضًا وليس هدفًا مقصودًا  ,ولما
ثابت يندرج ضمن  مبدأوتزدهر وتنمو , بل هو  عيتنهو مناعة متأصلة  وإنماباطنيًا فحسب , 

 . إنسانيلم تكن تدعيم أسس بناء حضاري  أنالمبادئي التربوية التي تستهدف الفكر والجسم معًا , 
لكي يرتقي المستوي الرياضي لذوي االحتياجات الخاصة ولكي تولد المواهب وتصقل وتنتقي ف

 العناصر المتميزة في كل األلعاب البد من البدء في 
((4)) 

وقواًل وعماًل وتطبيقًا وننشئ فعاًل  ولنبدأإعادة الثقة فيما بيننا والبد من إزاحة كل المعوقات 
لمسابقات الرياضية العربية واألفريقية والعالمية وان نتيح أمامها ونحتضن مراكز خاصة وننظم لها ا

 فرص اإلبداع والتألق .



 ىتطوير المستو هو ةالحركة االولمبيهدف  أن(( ناتاالولمبية ))ديكو بر  األلعابيقول مؤسس 
ي لحظة لقاء جميع رياضي العالم ف أنهاوالنفسي الذي يعتبراالساس لرياضة الهواة , كما  لبدنيا

   االحترام و المسؤولية الدولية.وأكبر تجمع رياضي بروح من الوعي و 
تنمية مدارك  إليقاعدة رياضية تهدف  أنهاالرياضية , الهواية ليست فقط روحا للمنافسة  أنيعني  

تقوم ببلورة  أنهاآرائها على الغير ,  وقدرات الرياضيين و اللجنة االولمبية الدولية لم تفرض أبدًا
هدف أسمى وأعلى للرياضة بدون  إليالفنية لتكون قاعدة عمل , للوصول  األسئلةة مختلف وصياغ

بل هي رياضة للحيوية والنقاء و الطهارة بدون جور, رياضة بدون احتكار رياضة بدون عنصرية 
 من مثل عليا. لها استعطاف أو شفقة من أحد على شريحة ذوي االحتياجات الخاصة , ويا

الخاصة بعار لم نلطخ أبدًا تاريخ رياضة ذوي االحتياجات  إنناهلل ونشكره على ومن هنا نحمد ا
المنشطات و المنبهات الغير مشروعة , ورياضة النخبة والنجومية فليذكر التاريخ ذلك لألجيال 

 البراعم الرياضية من هذه الشريحة.  إليناصعة البياض الالقادمة فأننا سنسلم مبادئ هذه الرياضة 
ة المعاقين هم أولى بممارسة الرياضة لما لها من فوائد جمة تعود على أجسامهم و عقولهم وأن فئ

 بالخير الكثير.
كاًل حسب الحركية تعتبر الرياضة لها كعالج طبيعي دسم فالحركات الرياضية المختلفة  فاإلعاقة

دة وجسم سليم قادر, المنطقة المراد ترييضها فيرتد بذلك زيادة القدرة على التحمل وبناء خاليا جي
يعود كل هذا بالنفع التدريجي على فئة التخلف  السليم في الجسم السليم ( عندئذًا تحقيقًا لمبدأ )العقل

و الذهني فتزداد قدرتهم على التركيز و يزداد جسمهم على االتزان ويزداد عقلهم على التدقيق 
نتيجة لتجاوب القدرات الداخلية الكامنة  نيةلإلنساالذاتي  إثباتو الثقة بالنفس و  الالإراديالتحميص 

 . ةالبد نيفي الجسم و العقل على المؤثرات الخارجية عند ممارسة سحر الرياضة 
 

((5))  
ذا مسؤولية كبيرة وخطيرة في حمل الرأي العام وتوجيه  اإلعالميوفي وقت أصبح فيه الخطاب 

في كيفية التعامل معه وتوظيفه في صالح  , األمر الذي يتطلب منا جميعًا الحيطة والحذر وإدارته
نا وحقوقنا العادلة ألن الحق ال يعال عليه وال يتنازل عنه أحد وال يوهب وال يتغير في أصله قضايا

فهو ثابت بمضمونه وأحيانًا نراه يتطور مع تطور العصر نتيجة للتقدم التقني في المجاالت 
الرياضيين أي دور  اإلعالميينميثاق شرف  وألنجد, االجتماعية واالقتصادية والثقافية والرياضية 

بارز لترسيخ مفهوم رياضة المعاقين وكذا تحفيز هذه الشريحة لممارسة جميع أنواع  إعالمي
فتهميش  اإلطالق ىأحد علالتنازل عنه وال يمنحه  زال يجوالرياضات و هذا باعتباره حقًا شرعيًا 

خبرًا عن أحد البطوالت  اإلعالميةبرزت أحد القنوات  رياضات المعاقين جريمة ال تغتفر وحتى أن
تخص المعاقين فنلمس من وراء هذا الخبر استعطافًا ممزوجًا بالرحمة والشفقة و كأنهم  تأو الدورا

الرياضي  اإلعالميًا كاماًل برغم كل الصعوبات والعراقيل , أن بأن يحققوا انتصار بجذرينليسوا 
الرياضي الشامل لجميع شرائح  األعالممن المسؤولية بعدم لعب دور  بأدواته المختلفة يتحمل جزءًا

   والقياديين المكونة للعملية الرياضية . المسؤوليين و  المجتمع وشأنه في ذلك شأن جميع العناصر
                                     

التقدم والرقي هي  يإلالساعية أن الصحافة الرياضية الهادفة في أي مجتمع من المجتمعات  
الصحافة التي تتحدث بلغة الحقيقة , بلغة الصدق ، فالصحافة هي ضمير الشعوب و وجدت لتكون 

الرياضية  اإلحداث وإعطاءفي خدمة الجماهير بعيدًا عن لغة المهاترات و االنفعاالت و المبالغات 
رياضة  إليلنظر و ضرورة ا واإلنصافوالعدل  بالتساويأكبر من حجمها بل يجب التركيز 

 المعاقين ألن لها متتبعيها و عاشقيها .                                             



أن الرياضة قيمة صحية ونفسية في حد ذاتها ولها جمالها الذي تتفرد به و روعتها في ممارستها .  
                                                                                       

وفي نهاية هذه الورقة نؤكد لكم دون غيركم ألنكم القاعدة السليمة والصحية للدفع بهذه الشريحة  
ومستقبل واعد باألمل, وقسمًا أنكم أنتم من تتحملون هذه األمانة الغالية التي نحو غدًا أفضل وأروع 

متمثاًل فيكم رعاة  اإلنسانلها حم يحملنهاعرضت على السموات و األرض والجبال فأبينا أن 
  الصادقة .                                                            اإلنسانيةالحقوق 

ينشر زرع المحبة و السالم و ينبذ العنف و  ونؤكد لكم أيضًا بأن رياضة المعاقين فكر متجدد  
        .الحرب و يعمق المودة و األلفة بين شعوب األرض قاطبة .
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