




المسؤولية المجتمعية واجب أخالقي
العربي  عاملنا  في  نسبياً  احلديثة  املصطلحات  من  املجتمعية  املسؤولية  مصطلح  يعد 
املدني خلدماته وحتقيقاً  املجتمع  احتياج  نتيجة  الغربية  ال��دول  وظهر بشكل مبكر في 
ألهداف التنمية املستدامة، واملسؤولية املجتمعية وسيلة من وسائل تقدم املجتمعات حيث 

تقاس قيمة الفرد في مجتمعه مبدى حتمله للمسؤولية جتاة نفسه وجتاة اآلخرين .
املجتمع  ومؤسسات  اخلاص  القطاع  مؤسسات  بني  شراكة  هي  املجتمعية  واملسؤولية 
املدني لتحقيق التنمية املستدامة في اجلوانب التعليمية والصحية واالجتماعية والرياضية 
واالقتصادية والبيئية وغيرها من اجلوانب التي تهم الفرد واملجتمع ومن أجل أن نطور 
مفهوم املسؤولية املجتمعية علينا أن نهتم بتنميتها بداية من األسرة إذ تعد األسرة هي 
الركن األول في غرس قيم املسؤولية املجتمعية لدى األبناء وتشير الدراسات النفسية إلى 
أن الطفل يتشكل بنسبة 80 % من قيمه داخل االسرة كما تلعب املؤسسات التعليمية دوراً 
هاماً وبارزاً في تنمية مفهوم املسئولية املجتمعية من خالل بناء قيم املجتمع االجتماعية 
وطرق  الطالبية  واألنشطة  التعليمية  والبرامج  املدرسية  الكتب  تطرحه  مبا  والوطنية 

التدريس من مفاهيم وأفكار وبرامج.
ويعد دور مؤسسات اإلعالم في تشكيل وتنمية املسؤولية املجتمعية لدى النشء دوراً 
هاماً من خالل طرح املواضيع ذات العالقة باملسؤولية املجتمعية وإبراز دور املؤسسات 
وللجامعة دوره��ا في   ، للمجتمع  الناجحة  التجارب  ونشر  املجال  تساهم في هذا  التي 
تشكيل وتنمية املسؤولية املجتمعية من خالل إعداد الدراسات والبحوث وبرامج النشاط 
املسؤولية  مفهوم  ونشر  لتطوير  العلمية  والندوات  املؤمترات  وتنظيم  الهادفة  الطالبي 
املجتمعية، وللقطاع اخلاص دوره املؤثر واملعزز في تنمية وتعزيز املسؤولية املجتمعية 
من خالل استثمار األرباح في حتسني احلياة االجتماعية وحماية ودعم الفرد واملجتمع 

والعمل على تنمية الهوية الوطنية.
بالدور  للقيام  اخل��اص  والقطاع  الدولة  بني  التكامل  من  مناسبة  بيئة  تكوين  وعلينا 
املأمول وااللتزام باملسؤولية املجتمعية جتاة املؤسسات خاصة اجلمعيات األهلية اخليرية 
تقدمي  على  تعمل  التي  اإلعاقة  ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية  ومنها  العام  النفع  ذات 
الطبية  االجهزة  وتوفر  اإلعاقة  والتدريب لألشخاص ذوي  التأهيل  جملة من خدمات 
املسؤولية  خ��الل  م��ن  إال  اليتأتي  وه��ذا  واملعنوية  امل��ادي��ة  امل��س��اع��دات  ومنح  والتعويضية 
املجتمعية وأملنا كبير في املستقبل القريب ملا تتمتع به شركاتنا الوطنية من وعي كبير 

مبسؤوليتها االجتماعية جتاة املجتمع .

الشيخ ثاني بن عبد اهلل آل ثاني
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 كلمة العدد 
تعمل دولة قطر على قضايا دمج األشخاص ذوي 

وبرامج  سياسات  كافة  في  واحتياجاتهم  اإلعاقة 

ومتابعة  رصدها  على  دائ��م  بشكل  وتعمل  ال��دول��ة 

ذوي  األشخاص  حقوق  باتفاقية  التزاماتها  تنفيذ 

وحماية  تعزيز  بأهمية  منها  إمياناً  وذلك  اإلعاقة 

ح���ق���وق اإلن���س���ان ب��ش��ك��ل ع����ام وح���ق���وق االش���خ���اص 

باجتاة  الدولة  وتعمل   ، بشكل خاص  اإلعاقة  ذوي 

وال  2030م  لعام  املستدامة  التنمية  أهداف  حتقيق 

النتائج املرجوة إن لم يتضمن  ميكن أن يؤدي إلى 

اإلع��اق��ة  ذوي  األش��خ��اص  لقضايا  ال��ف��ع��ال  اإلدم����اج 

الدولة،  تقدمها  التي  والبرامج  األه��داف  كافة  في 

التي صادقت  ال��دول  أوائ��ل  وتعتبر دول��ة قطر من 

ات��ف��اق��ي��ة ح���ق���وق األش����خ����اص ذوي اإلع���اق���ة  ع��ل��ى 

إلى  تهدف  وه��ي  التاريخ  ذل��ك  ومنذ  2008م  ع��ام 

عليها  تقوم  التي  واألس��س  املبادئ  وترسيخ  حتقيق 

ضمن  من  ويأتي  2030م  للدولة  الوطنية  ال��رؤي��ة 

فئات  والعدالة جلميع  املساواة  بنودها حتقيق  أهم 

املجتمع ومنهم األشخاص ذوي اإلعاقة كما تتعاون 

لتقدمي  بالدولة  واألهلية  الرسمية  اجلهات  جميع 

اخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم .

إمكانية  بقضايا  خ��اص��اً  اهتماماً  أول��ت  وال��دول��ة 

ل���ألش���خ���اص ذوي اإلع����اق����ة خ���اص���ة ف��ي  ال����وص����ول 

التي  للبيئة  مل��ا  وذل���ك  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ص��ح��ة  م��ج��االت 

كبير  دور  اإلعاقة من  ذوو  األشخاص  فيها  يعيش 

ف���ي ت��ع��زي��ز ق���درات���ه���م وحت���س���ني ف����رص دم��ج��ه��م 

ب��امل��ج��ت��م��ع ب��ه��دف زي�����ادة ف���رص ال��ع��م��ل واإلن���ت���اج. 

األفضل  نحو  التغيير  إح��داث  في  أهميته  وللتعليم 

اإلع��اق��ة حيث ساهمت  ذوي  األش��خ��اص  ف��ي حياة 

الدولة بشكل كبير في العديد من املبادرات الدولية 

وخدمات  وب��رام��ج  سياسات  لتحسني  تهدف  التي 

التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقة .

أميـر المال
المدير التنفيذي- رئيس التحرير
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رئيس الوزراء يشهد اإلحتفال
باليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة

خاص - الحياة:
ثمن سعادة الشيخ ثاني بن عبد اهلل آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي 
مجلس  رئيس  ثاني  آل  خليفة  بن  ناصر  بن  اهلل  عبد  الشيخ  معالي  جهود  الخاصة  االحتياجات 
اء وزير الداخلية لدعم ذوي اإلعاقة في قطر، وأكد في تصريحات لمجلة الحياة أن رعايته  الوزر
اإلعاقة تحت  العالمي لذوي  باليوم  االحتفال  التي شاركت في  الوطنية  المؤسسات  لعدد من 
شعار »كلنا سوا« وحضوره شخصيًا هو دليل على مدى االهتمام الذي توليه الحكومة لهذه الفئة الغالية 
ًا إلى أن دولة قطر أصبحت بفضل هذه الرعاية والتوجيهات من الدول التي يشاد بها  على قلوبنا، مشير
حيث  والدولي،  العربي  المستويين  على  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  دعم  مجال  في  الحضارية  لتجربتها 
ًا دوليًا أساسيًا لقياس حضارة األمم ومدى تقدمها. يعتبر مستوى الرعاية باألشخاص ذوي اإلعاقة معيار
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في  العمل  أن  إل��ى  ثاني  الشيخ  وأش���ار 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  رع��اي��ة  حقل 
ل����ه دواف�����ع�����ه، ال���ت���ي ال ي���ؤط���ره���ا ف��ق��ط 
ذل���ك اجل��ان��ب اإلن��س��ان��ي احل��اف��ز مل��ع��اون��ة 

ال���ف���ئ���ات م����ن ذوي  ه�����ذه 
كبشر  املختلفة  اإلع��اق��ات 
ل����ه����م اس����ت����ح����ق����اق����ات����ه����م، 
ل��ه��م  ي���ك���ون  أن  وي���ن���ب���غ���ي 
متاحة  وف��رص��ا  موقعهم 
ل�����ه�����م. ول�����ك�����ن م������ن ب���ني 
حاجة  أيضاً  ال��دواف��ع  ه��ذه 
امل��ج��ت��م��ع ل��ت��ع��م��ي��م ال��ن��ع��م 
واخل�����ي�����رات ال����ت����ي ي��رف��ل 
أيضاً  لتشمل  أف��راده  فيها 
ه�������ذه ال�����ف�����ئ�����ات، ول���ي���ت���م 

الن��ت��زاع  ق��دري��اً،  ب��ه  خلقت  مم��ا  انتشالها 
ذلك الشعور الغائر في ذواتهم بأن عجزاً 
ما أو قصوراً في طاقة ما يحرمهم من 

فرص متاحة إلخوانهم األسوياء.

ال���رع���اي���ة واالع���ت���ن���اء ب���ذوي  وأك����د أن 
اإلع����اق����ات ه���و ب���واق���ع األم�����ر ج����زء م��ن 
ال��ف��ط��رة ال��س��ل��ي��م��ة واخل���ي���رة ال��ت��ي جبل 
ع���ل���ي���ه���ا م��ج��ت��م��ع��ن��ا وع����رف����ه����ا أج����دادن����ا 
وي������واص������ل������ه������ا األب������ن������اء 
واألح���ف���اد ب��غ��ي��ة ت��ك��وي��ن 
م����ن����ظ����وم����ة م���ؤس���س���ي���ة 
حت���ق���ق ل���ه���ؤالء األف�����راد 
ال������ف������رص ك�����اف�����ة ال���ت���ي 
إلى  حتولهم  أن  ميكنها 
ط����اق����ات م��ن��ت��ج��ة وإل����ى 
حت���اص���ره���م  ال  أف��������راد 
إع����اق����ات����ه����م ف�����ي زواي������ا 

معتمة من احلياة.

اإلعاقة تمكين ذوي 

وم����ن ج��ه��ت��ه ق����ال أم���ي���ر امل����ال امل��دي��ر 
لتأهيل  ال��ق��ط��ري��ة  للجمعية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
“إن  اخل������اص������ة  االح�����ت�����ي�����اج�����ات  ذوي 

تتويجاً جلهود  تعد  العام  االحتفالية هذا 
الدولة  قطاعات  كافة  في  تبذل  حثيثة 
ل��ن��ه��وض مب��س��ت��وى اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة 
ل����ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل���اص���ة، وح��ج��م 
املسؤولني  إميان  من  نابع  هذا  االهتمام 
ف���ي دول����ة ق��ط��ر ب��أه��م��ي��ة دع����م ودم���ج 
ومساعدتهم  املجتمع  في  اإلع��اق��ة  ذوي 
اإلب���داع���ي���ة بشكل  إف�����راغ ط��اق��ات��ه��م  ف���ي 
جميع  مبشاركة  امل��ال  وأش���اد   ، إي��ج��اب��ي” 
امل��ؤس��س��ات امل��ع��ن��ي��ة ب����ذوي االح��ت��ي��اج��ات 
اخل��اص��ة ف��ي ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة م��ن خ��الل 
ن���ش���اط���ات���ه���ا امل���ت���ع���ل���ق���ة ب�������ذوي اإلع����اق����ة 
املعنية  اخل���اص���ة  ل��ل��ق��وان��ني  وم��س��اي��رت��ه��ا 
ب���ذوي اإلع��اق��ة س���واء ال��ق��ان��ون رق���م “2 
لسنة 2004م” أو لالتفاقية الدولية التي 
وقعتها دولة قطر وشجعت دول العالم 
على توقيعها، وأوضح أن أهم األهداف 
والعمل  السعي  اجلميع  على  يجب  التي 
بتمكني  امل��ت��ع��ل��ق  اجل��ان��ب  ه��و  لتحقيقها 

الشيخ ثاني 
بن عبد اهلل آل 

ثاني: الحكومة 
تولي فئة 

ذوي اإلعاقة 
اهتمامًا كبيرًا
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ال��ع��م��ل وال��ت��أه��ي��ل أو  ذوي اإلع���اق���ة ف��ي 
ورأي��ن��ا  املجتمع  ف��ي  األك��ادمي��ي  اجل��ان��ب 
من����اذج م��ش��رف��ة س��ل��ط��ن��ا ع��ل��ي��ه��ا ال��ض��وء، 

اإلعاقة  ذوي  أن  إلظهار  ذل��ك  وتعمدنا 
ولديهم  إعاقاتهم  حتدي  على  ق��ادرون 
احمليطة  ال��ظ��روف  م��ع  للتأقلم  القابلية 

ال س��ي��م��ا ع��ن��د ت��ه��ي��ئ��ة األج������واء اخل��اص��ة 
باالرتقاء بهم في كافة املجاالت.

حضارية تجربة 

ال�����ذي مت ت��ن��ظ��ي��م��ه  وك�����ان االح���ت���ف���ال 
ق���د ش���ه���د ك��ل��م��ة أل��ق��ت��ه��ا ال���ط���ال���ب���ة ن���ورة 
ال���ن���ع���ي���م���ي ب����اس����م األش�����خ�����اص احمل��ت��ف��ى 
ل��ش��رف كبير أن  إن���ه  ب��ه��م، ق��ال��ت ف��ي��ه��ا: 
اإلع��اق��ة  ذوي  ك��ل��م��ة  إلل��ق��اء  بينكم  أق���ف 
ال��ي��وم  ق��ط��ر مبناسبة  ال��غ��ال��ي  ف��ي وط��ن��ن��ا 
إل����ى أن دول�����ة ق��ط��ر  ال���ع���امل���ي، م���ش���ي���رة 
الغالي  ب��ب��ذل  احلكيمة  بقيادتها  ع��ّودت��ن��ا 
وتأهيلهم  مواطنيها  رعاية  في  والنفيس 
العالم  في  فارقة  حضارية  جتربة  لبناء 
األب��رز  ال��دور  لقيادتنا  ك��ان  وق��د  املعاصر 
اإلع���اق���ة  ذوي  األش����خ����اص  مت���ك���ني  ف����ي 
ل���ي���ك���ون���وا ج�����زءا ال ي���ت���ج���زأ م���ن ن��س��ي��ج��ن��ا 
املجتمعي، لهم ما لنا من حقوق وعليهم 

ما علينا من واجبات. 

أمير المال: على 
الجميع العمل 
لتمكين ذوي 

االحتياجات الخاصة 
في المجتمع
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االتفاقية  تدشين 
الدولية

وق������ال ال���دك���ت���ور خ��ال��د 
ال��ن��ع��ي��م��ي رئ���ي���س االحت����اد 
ال���ع���رب���ي ل��ل��م��ك��ف��وف��ني: ال 
تعد  ق��ط��ر  أن دول����ة  ش��ك 
م���ن ال������دول ال����رائ����دة ف��ي 
امل���ن���ط���ق���ة ال����ت����ي ك�����ان ل��ه��ا 
اه���ت���م���ام ب�����ذوي اإلع���اق���ة 
االتفاقية  تدشني  قبل  من 

الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.. 
وأض����اف: ث��م ج���اءت االت��ف��اق��ي��ة اخل��اص��ة 
ل��دي��ه��ا  وق���ط���ر  اإلع����اق����ة،  ب��ح��ق��وق ذوي 
اه��ت��م��ام س��اب��ق ب���ذوي اإلع���اق���ة م��ن قبل 
إقرار االتفاقية وأصبحت من الدول التي 
ذوي  رعاية  في  املتقدمة  الدول  تضاهي 
اإلعاقة، والدليل على ذلك رعاية معالي 
لليوم  وح��ض��وره  ال����وزراء  مجلس  رئ��ي��س 
ال��ع��امل��ي ل����ذوي اإلع���اق���ة رغ���م ان��ش��غ��االت��ه 
ب��احل��ض��ور  ب�����ادر  أن����ه  وم���س���ؤول���ي���ات���ه إال 

لنهاية  واس��ت��م��ر  م��ب��ك��راً 
االح������ت������ف������ال وه���������و م���ا 
ي���ؤك���د ح����رص ال���ق���ي���ادة 
ع���ل���ى االه���ت���م���ام ب���ذوي 

اإلعاقة.

اإلعاقة تحدي 

وق������ال������ت ال����دك����ت����ورة 
أس���م���اء ال��ع��ط��ي��ة رئ��ي��س 
ق��س��م ال���ع���ل���وم ال��ن��ف��س��ي��ة 
وع��ض��و م��ت��ط��وع ف��ي اجل��م��ع��ي��ة ال��ق��ط��ري��ة 

االحتياجات  ذوي  لتأهيل 
امل���ش���ارك���ة  “إن  اخل���اص���ة 
ف�����ي االح����ت����ف����ال ب���ال���ي���وم 
العاملي لذوي االحتياجات 
اخل��������اص��������ة ف��������ي دول��������ة 
ق���ط���ر ه����و ش�����رف ي��دع��و 
ل����الع����ت����زاز وه������و ي��ح��م��ل 
ف���ي  ع����ظ����ي����م����ة  دالالت 
املختلفة  امل��ؤس��س��ات  دع��م 
مب��ا ي��ح��ق��ق امل��ع��اي��ي��ر ال��ت��ي 

حت���رص دول����ة ق��ط��ر ع��ل��ى االل���ت���زام بها 
ف��ي م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ح��ق��وق األش���خ���اص ذوي 

اخلاصة«. االحتياجات 
املساعي  من  الكثير  هناك  “إن  وقالت 
وامل�����ب�����ادرات ال���ت���ي س����وف ن���ح���رص ع��ل��ى 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا ف���ي امل��ؤس��س��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��دع��م 
ي��ح��ق��ق  اإلع����اق����ة، مب���ا  األش����خ����اص ذوي 
م��ع  ي���ت���واف���ق  ومب�����ا   ،2030 ق���ط���ر  رؤي�����ة 
امل��ع��اي��ي��ر ال��دول��ي��ة اخل���اص���ة، واالت��ف��اق��ي��ة 
اإلع����اق����ة،  ذوي  ب���األش���خ���اص  اخل����اص����ة 
مع  ق��ط��ر  ج��ام��ع��ة  ف��ي  مشاركتنا  وك��ان��ت 
مركز ذوي االحتياجات 
اخل������اص������ة، ب���امل���ش���ارك���ة 
م������ع ت�����ل�����ك امل�����ؤس�����س�����ات 
ال���وط���ن���ي���ة، إض����اف����ة إل���ى 
م���س���اه���م���ات م��ج��م��وع��ة 
كلية  ن����ادي  ط����الب  م���ن 
ب��ج��ام��ع��ة قطر  ال��ت��رب��ي��ة 
بفاعلية  ش��ارك��وا  ال��ذي��ن 
ف����ي جل�����ان االس���ت���ق���ب���ال 

. والتنظيم« 

نورة النعيمي: 
لقيادتنا الدور 

األبرز لنكون 
جزءًا ال يتجزأ 
من نسيجنا 
المجتمعي

رئيس االتحاد 
العربي 

للمكفوفين: 
قطر رائدة في 

مجال دعم 
ذوي اإلعاقة



المعرض السنوي للجمعية القطريـة لتأهــــــــــــــــــــيل ذوي االحتياجات الخاصة يبهر الزوار

الدوحة - الحياة
لتأهيل  القطرية  اجلمعية  افتتحت 
مقرها  في  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 
16 حتت  ال��س��ن��وي  امل���ع���رض  ال��رئ��ي��س��ي 
ش���ع���ار »أب���ن���اؤن���ا أم����ل ال���غ���د« واش��ت��م��ل 
وطالبات  ط��الب  أع��م��ال  على  امل��ع��رض 

امل���رك���ز ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وال��ت��أه��ي��ل��ي ل��ل��ب��ن��ات 
وامل����رك����ز ال��ت��أه��ي��ل��ي ل��ل��ب��ن��ني ال���ي���دوي���ة 
وال��ف��ن��ي��ة وامل��ش��غ��والت واإلك��س��س��وارات، 
وأع����م����ال اخل���ي���اط���ة وال���ت���ط���ري���ز وه��ي 
م���ن أع���م���ال امل��ن��ت��س��ب��ني ل��ل��م��راك��ز م��ن 
ال��ذه��ن��ي��ة  اإلع����اق����ة  ذوي  األش����خ����اص 
وامل����ت����ع����ّددة واس���ت���م���ر امل����ع����رض ع��ل��ى 

الصباحية  ال��ف��ت��رت��ني  ف��ي  ي��وم��ني  م���دار 
جماهيري  ح��ض��ور  وش��ه��د  وامل��س��ائ��ي��ة، 
على  االط���الع  ف��ي  يرغبون  مم��ن  كبير 
التعليمية  املراكز  طالب  وإنتاج  أعمال 
ب��اجل��م��ع��ي��ة وال��ع��م��ل على  وال��ت��أه��ي��ل��ي��ة 
دع��م��ه��م ال��ن��ف��س��ي وامل��ع��ن��وي م��ن خ��الل 

الفنية. أعمالهم  االطالع على 

الشيخ ثاني: 
المعرض 

شكل نقلة 
نوعية في 

أعمال الطالب
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المعرض السنوي للجمعية القطريـة لتأهــــــــــــــــــــيل ذوي االحتياجات الخاصة يبهر الزوار

رسالة تعليمية

وصرح سعادة الشيخ ثاني بن عبد اهلل 
إدارة اجلمعية  رئيس مجلس   - ثاني  آل 
االح��ت��ي��اج��ات  ل��ت��أه��ي��ل ذوي  ال��ق��ط��ري��ة 
اخلاصة بهذه املناسبة وقال: إن معرض 

»أبناؤنا أمل الغد« ميثل نقلة نوعية في 
اليدوية  ال��ط��الب  أع��م��ال  وكمية  نوعية 
وال���ف���ن���ي���ة، وامل����ع����رض ي��ن��ق��ل ل��ل��م��ش��اه��د 
امل��ع��ل��وم��ات وامل����ه����ارات ال��ت��ي ي��ت��م��ت��ع بها 
م��ن��ت��س��ب��و امل���رك���ز م���ن األش����خ����اص ذوي 
اإلعاقة، وميثل رسالة تعليمية وتثقيفية 

كما  ال��ك��رمي،  اجل��م��ه��ور  وه��و  للمستقبل 
ال��زائ��ري��ن ع��ل��ى ابتكار  يُ��س��اع��د امل��ع��رض 
أن�������واع أخ������رى م����ن ال���ف���ن���ون واألع����م����ال 
وعامل إثارة للمتلقي ما يزيد من شغفه 
للتعّرف على مهارات وقدرات وسمات 
األشخاص ذوي اإلعاقة. ويضيف الشيخ 

أمير المال: 
يهدف إلبراز 
الموهوبين 

وتسليط الضوء 
على إبداعهم
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احلالي  امل��ع��رض  إن  ب��ن عبد اهلل:  ث��ان��ي 
الفنون  تنقل  ال��ت��ي  امل��ع��ارض  نوعية  م��ن 
وال����رس����وم����ات وال����ص����ور ل��ل��م��ج��ت��م��ع من 
يعكس  ما  اجلمعية  مراكز  ط��الب  إنتاج 
تطّبق  التي  التعليمية  والبرامج  املهارات 
املراكز ويشرف عليها نخبة مميزة  في 
واألخصائيني  وامل��ع��ل��م��ات،  املعلمني  م��ن 
اخلبرة  أص��ح��اب  م��ن  األك��ف��اء  املميزين 
احمل���ّب���ة ل��ه��ذا ال��ع��م��ل اإلن��س��ان��ي ال��ع��ظ��ي��م، 
ويُ����ح����دث امل����ع����رض من����وذج����اً ت��ع��ل��ي��م��ي��اً 
على  ت��ع��م��ل  تعليمية  وح���ال���ة  ل��ل��ج��م��ه��ور 
واالبتكار،  اإلب���داع  تنمية 
وم������ن اآلث������ار 
التي  النفسية 
ن��ه��دف��ه��ا من 
إق����������ام����������ة 
املعارض 
ت��ش��ج��ي��ع 
الطالب 

وال���ط���ال���ب���ات ل���الس���ت���م���رار ف����ي اإلب������داع 
واإلنتاج ورسم االبتسامة والسعادة على 
القائمني  وجوههم الكرمية والثناء على 
م��ن املعّلمني وامل��دّرب��ني وأول��ي��اء األم��ور 

الكرام.

ابراز الموهوبين

التنفيذي  املدير  املال  بدوره قال أمير 
ي��ع��ك��س  امل����ع����رض  إن ه������ذا  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
الطلبة  التي يتمتع بها  القدرات اجلميلة 

وال��ط��ال��ب��ات وإم��ك��ان��ي��ات��ه��م امل��ت��ف��ردة في 
اإلب������داع، م��ض��ي��ف��ا: امل��ع��رض ي��ه��دف في 
األس���اس إل��ى أب���راز امل��وه��وب��ني م��ن ذوي 
اإلعاقة وتسليط األضواء على منتوجاتهم 
املختلفة وبضائعهم التي يجب تطويرها 
وم����ده����م ب���������األدوات امل���ن���اس���ب���ة إلت���اح���ة 
ال��ف��رص��ة ل��ل��ع��م��ل، خ���اص���ًة أن امل��ج��ت��م��ع 
اإلع��اق��ة  وذوو  ال��ف��ئ��ات،  جلميع  بحاجة 
ق���ادرون على العطاء واإلن��ت��اج، وه��و ما 
املال  ودع��ا  امل��ع��رض،  في  شهدناه جميعاً 
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الى ضرورة إنشاء مشغل متكامل يتبع أي 
القدرة  اإلعاقة  يتيح لذوي  جهة حكومية 
على اإلنتاج دون أي معوقات. وكرم املدير 
املبدعة شهد  املال  التنفيذي للجمعية أمير 
بتطريز  وم��ش��ارك��ت��ه��ا  تفوقها  ع��ل��ى  امل���ري 
إعجاب  نالت  والتي  وتصاميمها  الفساتني 
احلضور، مشيداً بدور األسرة في مساندة 
اجلمعية  م��ع  املستمر  وت��ع��اون��ه��م  ابنائهم 
مهاراتهم  وتطوير  الطلبة  ق��درات  إلب��راز 
املجتمع،  ف��ي  لدمجهم  رئيسية  ك��خ��ط��وة 
والطالبات  ال��ط��الب  ك��اف��ة  ت��ك��رمي  بجانب 

املشاركني بأعمالهم في املعرض.

تنمية للقدرات

مجلس  عضو  عفيفة  طالب  ق��ال  فيما 
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ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية  إدارة 
امل���ع���رض  أن  اخل����اص����ة  االح����ت����ي����اج����ات 
ال��س��ن��وي ل��ه��ذا ال���ع���ام ش��ه��د ت��ط��وي��را في 
امل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ي أب��دع��ه��ا ال��ط��الب حيث 
ع��ل��ى  اإلع����اق����ة  ذوي  امل����ع����رض  ي��ش��ج��ع 
اإلنتاج من خالل االعتماد على أنفسهم 
والفنية  األك��ادمي��ي��ة  ق��درات��ه��م  وتنمية 
ودع���م���ه���م ذه��ن��ي��ا ون��ف��س��ي��ا م���ن خ��الل 
إت��اح��ة الفرصة إلث��ب��ات وج��وده��م، مما 
فضالً  والبدنية،  النفسية  املهارات  يعزز 
ع���ن إب�����راز م��ن��ت��ج��ات��ه��م وخ���ل���ق م��ص��در 

على  االع��ت��م��اد  م��ن  ميكنهم  ل��ه��م  رزق 
على  والتشجيع  األم��وال  لكسب  أنفسهم 
العام  امل��ع��رض ه��ذا  اإلن��ت��اج، حيث شهد 
مختلفة  ومنتجات  عديدة  معروضات 
ق�������ادرة ع���ل���ى ت���ط���وي���ره���ا وب���ي���ع���ه���ا ف��ي 

األسواق احمللية.

تأهيل مهني

م�����ن ج���ان���ب���ه ق������ال ال����دك����ت����ور ط�����ارق 
ال��ن��ف��س��ي خبير  ال��ع��ي��س��وي االس���ت���ش���اري 
ال��ت��رب��ي��ة اخل���اص���ة : أي ن��ش��اط ف��ن��ي أو 

يدوي أو حركي يبرز الكثير من املواهب 
التي تؤثر كثيراً في النواحي االجتماعية 
لذوي اإلعاقة، وتساعد في تنمية معدل 
املهارات  ذكائه من خالل عملية إكسابه 

واملعلومات املصحوبة للعمل.
التأهيل  أهمية  إل��ى  العيسوي  وأش���ار 
امل��ه��ن��ي ل���ذوي اإلع��اق��ة وم���ا ي��ق��دم��ه من 
املجتمع من  أهمها حماية  فوائد عديدة 
ال���ذوق  وتنمية  ال��س��ل��وك��ي��ة،  االن��ح��راف��ات 
وال��ع��دوان،  التوتر  وال��ق��ض��اء على  ال��ع��ام، 
فضالً عن إرساء التسامح والدمج وسط 

طالب عفيفة: 
يتيح الفرصة 
إلثبات الذات 

وتنمية 
القدرات
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ق��ي��ود  أو  ح���واج���ز  أي  دون  امل��ج��ت��م��ع 
بتسجيل  اإلع��اق��ة  ذوي  أهالي  مطالباً 
أبنائهم في أي نشاط يدوي أو رياضي 
ذوي  بتأهيل  املتخصصة  امل��راك��ز  ف��ي 

اإلعاقة.
لقدرات  املجتمع  تقدير  عدم  وبني 
يقدموه  أن  ميكن  وم��ا  اإلعاقة  ذوي 
م����ن إب�����داع�����ات وم����ش����ارك����ات ف��ع��ال��ة 
وتقدمي منتجات قادرة على املنافسة 
في األسواق، وهذا ما يؤمن به كافة 

العاملني في مجال ذوي اإلعاقة.
اك��ت��ش��اف  وك���ش���ف ع���ن أن ع��م��ل��ي��ة 

امل������واه������ب دائ������م������اً م�����ا ت��خ��ض��ع 
دون  ت������ت������م  و  ل������ل������ص������دف������ة، 
اخ���ت���ب���ارات،م���ط���ال���ب���اب���ت���ك���ات���ف 
الصناعات  اجلهات كافة لدعم 
ذوو  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  التكميلية 
اإلع���اق���ة وت��خ��ص��ي��ص م��ح��الت 
جت����اري����ة ب�����أس�����واق ال���ف���رج���ان 
اإلعاقة  ذوي  منتجات  لتسويق 
إلى  للدخول  الفرصة  وإت��اح��ة 
س���وق ال��ع��م��ل، واس��ت��غ��الل��ه��ا مبا 
ي���ع���ود ب��امل��ن��ف��ع��ة ع��ل��ى اجل��م��ي��ع 
ودعم ذوي اإلعاقات املختلفة.

د. طارق 
العيسوي: 

التأهيل المهني 
جزء من العالج 

لذوي اإلعاقة
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العب منتخب 
قطر السابق سيف 
السناري في حوار 
لمجلة الحياة: 

أهلي وأصدقائي سبب تغلبي على إصابتي 
وعودتي لممارسة حياتي الطبيعية

استمرار حياة

ڈ ه����ل ت���ق���دم ل���ن���ا ب���ط���اق���ة ت��ع��ري��ف 
بسيطة عن نفسك؟

- أن�����ا س���ي���ف ع���ل���ي ال���س���ن���اري ع��م��ري 

في  القانون  بكلية  وأدرس  سنة،   ”33“
القدم  ل��ك��رة  الع��ب��اً  كنت  ق��ط��ر،  جامعة 
وأمضيت  ال��ري��ان،  ن��ادي  لصالح  ولعبت 
س��ن��ت��ني ك���الع���ب ف���ي امل��ن��ت��خ��ب ق��ب��ل أن 
أتعرض حلادث سير جنم عنه إصابتي 
األم��ر  ه���ذا  أع���د  ولكنني  رب��اع��ي،  بشلل 
احلياة،  عنده  تتوقف  أال  ويجب  ق���دراً، 
لهذا فقد استأنفت حياتي بشكل طبيعي، 
وهلل  والصعاب  التحديات  كل  وواجهت 
احلمد أموري تسير بشكل جيد وطبيعي.

اهتمام ورعاية

ڈ حّدثنا عن هذه املرحلة التي كنت 
فيها العباً في منتخب قطر لكرة قدم؟
- ه���ذا ال��ك��الم ق���دمي ج����داً وق���د كنت 
الع��ب��اً ف��ي ن����ادي ال���ري���ان وف���ي املنتخب 
ال��ق��ط��ري ل��ألش��ب��ال ف���ي ال��ف��ت��رة م���ا بني 
ملست  وق���د  1999م،  وح��ت��ى  1997م 
االهتمام  الفترة مدى  في هذه 

ال����ذي ت��ول��ي��ه ال���دول���ة ألب��ن��ائ��ه��ا س����واء في 
ال��دراس��ي��ة أو ف��ي دع��م الشباب  امل��رح��ل��ة 
ال��ذي��ن مي��ارس��ون ه��واي��ات��ه��م ال��ري��اض��ي��ة، 
في  تسبب  حل��ادث  تعرضي  بعد  وحتى 
ح�����دوث إع���اق���ة ح���رك���ي���ة، وف����ي جميع 
ل��م أج��د أي تقصير من  م��راح��ل حياتي 
الدولة في رعايتي واالهتمام بي وتوفير 
شؤوني،  كافة  في  يساعدني  لي  مرافق 
الهامة  ذلك االهتمام كان أحد األسباب 

في جتاوزي لألزمة.
ڈ ك��ي��ف ت��غ��ل��ب��ت ع��ل��ى ه����ذا احل����ادث 

وعدت ملمارسة حياتك بشكل طبيعي؟
اإلميانية  البيئة  ث��م  أوالً  اهلل  بفضل   -
بسبب احمليطني  وأيضا  فيها،  نشأنا  التي 
بي سواء األهل أو األصدقاء والذين كانوا 
ال ي��ت��رك��ون��ن��ي إال ع��ن��د ال��ن��وم ف��ق��ط وه��و 
أم���ر ه���ام ج���داً حيث ل��م ي��ت��رك��وا فرصة 
ل��ي ألك���ون وح���ي���داً وم���ن ث��م أف��ك��ر فيما 
حدث لي من ُمصاب، فالتفكير في هذه 
ي��ك��ون أم���راً سلبياً وليس  األوق����ات رمب��ا 

القطرية لتأهيل ذوي
اإلعاقة أهم داعم في حياتي
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خاص - الحياة:
“لكل إنسان على وجه األرض حقوق يجب أن يحصل عليها دون أن يعتدي على حقوق اآلخرين”.. 
ي والذي ُيعد من النماذج المتميزة  هذه هي الرسالة التي حرص الشاب والشاعر سيف السنار
لمتحدي اإلعاقة الذين يجب علينا الفخر بهم، وقد حرص على أن تصل رسالته لكل من يقرأ 
ائه معه بمجلة “الحياة” باعتباره قدوًة وجب االقتداء به في  لقاءنا معه، والذي حرصنا على إجر
ي العب منتخب قطر  تحدي اإلعاقة وصعوبات الحياة وفي الهمة العالية، وقد التقينا بالسنار
السابق في كرة القدم ليروي لنا قصة نجاح مليئة بالجهد والمثابرة بعد إصابته بشلل رباعي إثر حادث 
سيارة أليم، إال أنه نجح في التغلب على إصابته وقهر المستحيل وواصل حياته بشكل طبيعي، حيث 
استه بكلية القانون في جامعة قطر ووصل للسنة السنة الثالثة فيها، ويسعى بكل جد  يواصل اآلن در

ًا قانونيًا ينتصر للعدالة ويقف دائمًا إلى جانب الحق.. وجهد ألن يكون محاميًا أو مستشار

امل��ص��اب، وهلل احلمد جنحت  في صالح 
في جت��اوز الصدمة واألزم��ة بفضل اهلل 

تعالى.

حقوق إنسانية

ڈ م��ا األس��ب��اب ال��ت��ي دع��ت��ك الختيار 
دراسة القانون؟

- أن���ا أح���ب أن أك���ون م��ح��ام��ي��اً ضمن 
����ام����ني ب���ال���دول���ة، أداف������ع ع���ن احل��ق  احمُلَ
العدالة،  أن��ص��ر  وال��ع��دال��ة، وأن���ا أح��ب أن 
ولو لم أكن محامياً، فأنا أحب أن أكون 

مستشاراً قانونياً.
التي  ڈ من وجهة نظرك ما األم��ور 

لو حتققت ستخدم ذوي اإلعاقة؟
معكم  أكون واضحاً وصريحاً  حتى   -
ي��ع��ي أن لكل  ي��ج��ب ع��ل��ى اجل��م��ي��ع أن   ..
إن���س���ان على  ل��ك��ل  ش��خ��ص ح���ق���وق، وأن 
وجه األرض حقاً في التعلم وفي العيش 
الكرمي واملنافسة وكافة احلقوق، بشرط 
أال يتجاوز حدوده أو يعتدي على حقوق 

اآلخرين.

عزيمة وإرادة

ڈ م�������اذا ت����ق����ول مل����ن مي����ر ب���ظ���روف 
مشابهة لظروفك وفي بداية األزمة؟

أق��ول له عليك أن تتغلب على هذه   -
الصدمة وأن تتجاوز هذه الفترة سريعاً 
هذه  ف��ي  جميعاً  أن��ن��ا  ت���درك  أن  وعليك 

احل���ي���اة من���ر ع��ل��ي��ه��ا م���ج���رد م�����رور في 
أن  أبدية، ويجب  أخرى  طريقنا حلياة 
قوية  وإرادة  ب��ع��زمي��ة  ال��ش��خ��ص  يتحلى 
ملواصلة حياته، ويجب أن يعيش في بيئة 
إيجابية تشعره دوما بقدرته على جتاوز 

هذه األزمة.

إصرار على الحق

تبلغها  أن  ت���ود  ال��ت��ي  ال��رس��ائ��ل  م��ا  ڈ 
ل��ل��م��س��ؤول��ن ف����ي اجل���ام���ع���ة م����ن أج���ل 

تعاملهم مع ذوي اإلعاقة؟
ب����ني ذوي  ن��س��ب��ي  ه���ن���اك اخ����ت����الف   -
ي��داوم  أن  يستطيع  م��ن  فهناك  اإلع��اق��ة 
ف��ي اجل��ام��ع��ة وه��ن��اك م��ن ال يستطيع، 
يعرفونني  أصبحوا  جميعاً  هم  ولألمانة 
جيداً بسبب إصراري على حقي، فهناك 
ب��ه حتى  وي��ط��ال��ب  م��ن يصر على حقه 
ي��ح��ص��ل ع��ل��ي��ه، ول��ك��ن ف���ي األخ���ي���ر أن��ا 

أقول طاملا أننا نعيش في دولة مثل 
ق��ط��ر ف��ل��ن ي��ظ��ل��م أح�����د، وأوج����ه 
الرشيدة  لقيادتنا  الشكر  خ��ال��ص 
حفظه  األم��ي��ر  س��م��و  ف��ي  متمثلة 
ال���رش���ي���دة، وال��ت��ي  اهلل وح��ك��وم��ت��ه 

األشخاص  ملساعدة  جهداً  تدخر  ال 
وأق���دم شكر خاص  اإلع��اق��ة،  ذوي 
الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  رئيس  ملعالي 
الشيخ عبد اهلل بن ناصر الذي يولي 

ذوي اإلعاقة اهتماماً خاصاً ويقدم 
لهم كل سبل الدعم.

دعم بال حدود

القطرية  اجلمعية  دور  ترى  كيف  ڈ 
اإلع������اق������ة؟ وم������ا ه��ي  ف����ي دع������م ذوي 

جتربتك اخلاصة معها؟
اجلمعية  أن  أق���ول  حينما  أب��ال��غ  ال   -
القطرية لتأهيل ذوي اإلعاقة هي الداعم 
األه���م ل���ذوي اإلع��اق��ة، وخ��اص��ة األس��ت��اذ 
ي��ت��ع��ام��ل م���ع منتسبي  ال����ذي  امل����ال  أم��ي��ر 
أق��ارب��ه،  أو  ذوي��ه  م��ن  وكأنهم  اجلمعية 
وميد يد العون لهم جميعاً، فهذا الرجل 
علي،  كبير  فضل  ص��اح��ب  ه��و  اهلل  بعد 
ال��ذي  ال��دع��م  أت��ذك��ر  وأن���ا ال أستطيع أن 

مقابلة الشخص المعوق أمر 
واجب على أي مسؤول
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ومن  منه  عليه  حصلت 
اجل���م���ع���ي���ة م����ن ك��ث��رت��ه 
س����واء ك���ان دع��م��اً م��ادي��اً 
ال���ذي  أو م��ع��ن��وي��اً، ف��ه��و 
س����اع����دن����ي م���ن���ذ وق�����وع 
احل���������ادث ح���ت���ى ي��وم��ن��ا 
هذا، وهو الذي ساعدني 
إيجاد وظيفة، وهو  في 
يتقبل اتصالنا به في أي 

الليل، وأن��ا لم  وقت وحتى في منتصف 
أكن أعرفه قبل احلادث وازددت شرفاً 
على  وللقائمني  له  اهلل  وأدع��و  مبعرفته 
اجل��م��ع��ي��ة ف���ي ك���ل األوق������ات جل��ه��وده��م 

املخلصة في دعم ذوي اإلعاقة.

مقابلتنا واجبة

ڈ ما السلبيات املجتمعية التي تتمنى 
أال تراها في التعامل مع ذوي اإلعاقة؟

- أن����ا أرج�����و م���ش���ارك���ة أك���ب���ر ل��ل��ق��ط��اع 
اخل��اص ف��ي دع��م ذوي اإلع��اق��ة، فأنا ال 
م��وج��ودي��ن في  ليسوا  ألن��ه��م  بهم  أش��ع��ر 
حياة ذوي اإلعاقة، كما أن هناك بعض 
األم����ور ال��ت��ي حت��ت��اج إل���ى ت��ع��دي��الت مثل 
املباني التي ال يوجد بها أماكن مخصصة 
مصممة  ف��ه��ي  اإلع���اق���ة،  ذوي  ل��ص��ع��ود 
ب��ط��رق غ��ي��ر ص��ح��ي��ح��ة وال ت��ك��ون آم��ن��ة 
بعض  على  أمتنى  كما  استخدامها،  في 

امل����س����ؤول����ني ال����ذي����ن ال 
ي���ق���اب���ل���ون األش����خ����اص 
أن  اإلع���اق���ة  م��ن ذوي 
ي��ع��رف��وا أن��ن��ا م��ن حقنا 
م���ق���اب���ل���ت���ه���م وع�����رض 
وج����������ه����������ات ن�����ظ�����رن�����ا 
ل���دي���ه���م ول����ي����س ل���دى 
أننا  ومب��ا  مساعديهم، 
فمقابلتنا  إليكم  ذهبنا 

واجبة.

صعوبات في الدراسة

ڈ حدثنا عن دراستك وكيف تقضي 
يومك؟ وهل تدرس بانتظام أم انتساب؟
ك��ن��ت منتظماً  ب���داي���ة دراس���ت���ي  ف���ي   -
وأح���ض���ر ج��م��ي��ع احمل���اض���رات ول��ك��ن في 
الصعوبة  ف��ي  غ��اي��ة  ك���ان  األم���ر  احلقيقة 
وبعد ذلك تقدمت بطلب لرئيس اجلامعة 

ل���ك���ي أح����ظ����ى ب��ف��رص��ة 
الدراسة من املنزل ولكن 
طلبي قوبل بالرفض في 
أك��ث��ر م���ن م����رة وك��ان��ت 
ه��ن��اك جل��ن��ة ل��ل��ب��ّت في 
األم��������ر، وأن�������ا أص�����ررت 
على هذا األم��ر باعتباره 
أح����د ح��ق��وق��ي وب��ال��ف��ع��ل 
جن��ح��ت ف���ي أن أح��ص��ل 

وإن  انتظام،  دون  للدراسة  استثناء  على 
كان األمر أيضاً له صعوبات وأنا ال أنصح 
القهرية  للظروف  إال  بعد  عن  بالدراسة 
خاصًة أن حضور احملاضرات يسهم كثيراً 
 ،”70%“ بنسبة  ال���دروس  استيعاب  ف��ي 
فأنا   ،”30%“ فقط  املنزلية  وامل���ذاك���رة 
ك��ن��ت أس��ت��ف��ي��د م���ن م��ن��اق��ش��ات ال��ط��الب 
استفيد  أن  اآلن  األس���ات���ذة، وأح����اول  م��ع 
م��ن تسجيل احمل���اض���رات ص��وت��اً وص���ورة 

ملراجعتها فيما بعد.

ُأمنيات مبدع

ڈ هل لديك مواهب أخرى متارسها 
إلى جانب دراستك؟

- عندي بعض االهتمامات في جانب 
النبطي  الشعر  الشعر وأكتب قصائد في 
وب��ي��ن��ي وب����ني ب��ع��ض األص����دق����اء ت��ب��ادل 
ال  احلقيقة  ف��ي  ولكن  وقصائد  ألب��ي��ات 
ي��ح��ض��رن��ي م��ن��ه��ا ش��يء 
أي���ض���اً  ون����رج����و  اآلن، 
ال���دع���م  ي����ت����واص����ل  أن 
وااله����ت����م����ام ب��امل��ش��ه��د 
ال���ث���ق���اف���ي وال����ش����ع����راء 
احمل�������ل�������ي�������ني خ�����اص�����ة 
ق��ط��ر  ف�����ي  ل���دي���ن���ا  أن 
م��ج��م��وع��ة ك��ب��ي��رة من 

املبدعني.

العديد من 
المباني في 

الدولة بحاجة 
لتعديالت لتناسب 

ذوي اإلعاقة

طالما أننا 
نعيش في 
دولة مثل 
قطر فلن 
يظلم أحد
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تقرقُر من  البيت وبطنه  إل��ى  ب��ال  أب��و  ع��اد 
: أم بال،  شدة اجلوع، دخل إلى البيت منادياً 

يا أم بال، هلمي إلَي!
فوجئ عندما فتح الباب وهو ما زال ينادي 
ف��ق��ال: م��ن؟ أم ب���ال؟! ق��ال��ت: م��ن غ��ي��ري؟ ه��ل اشتقت 
إلي؟ فأسكتها قائاً: أجيبيني! سألته وهي تبتسم: ماذا 

تريد يا عزيزي؟
خ��ل��ف اب��ت��س��ام��ت��ه��ا ك��ان��ت ت��ن��ت��ظ��ر ك��ل��م��ة ل��ط��ي��ف��ة ه��ذه 
اشترتها  التي  اجلديدة  مابسها  الحظ  هل  ترى  امل��رة، 
منذ بضعة أيام وهي تعد نفسها لبداية عمل جديد؟ أم 
تزال  ال  كانت  أس��ب��وع،  منذ  تتضح  ب��دأت  التي  رشاقتها 
ولكن  االبتسامة،  لها  أع��دت  وقد  احللوة  كلمته  تنتظر 
صوته األجش انطلق قائاً » ما الغداء اليوم يا أم بال؟«
ضاقت أم بال ذرعاً بسؤاله اليومي الذي لم تستطع 

أناقتها أن تنسيه إياه:
� ماذا ؟ غداء ؟ ماذا تقول؟

� كفى ولولة وأجيبيني اآلن وحاالً.
� ردت عليه باستهتار لم يتعوده: لم أَطُه غداًء اليوم.

إذاً؟  ال���زوج غ��اض��ب��اً: م���اذا ع��س��اك ك��ن��ت تفعلن  ص��اح 
فأجابت بفخر: كنت في الدوام. 

عم  ع��م��ل؟  وأي  عمل  ق��ائ��اً:  بسخرية  ال���زوج  ضحك 
تتحدثن ومب تثرثرين؟ وهل عملك في خدمة البيوت 

وتنظيفها أم تربية أطفال اآلخرين؟ 
اشتعلت أم بال غضباً: أنا التي تثرثر؟

اغ��رب��ي وتعالي حاملة غ��دائ��ي با  � ع��دت ال أحت��م��ل، 
تأخير.

لم يكن تأثير أهانته قد انتهى لذا فقد ردت الزوجة 
بشكل مستفز: أنا متعبة وأريد أن أستريح قلياً.

قائاً:  ينبري  ثم  لشيء  يخطط  وكأنه  ال��زوج  يصمت 
فترقبي  ال��ت��اف��ه  عملك  بسبب  ج��وع��اً  س��ن��م��وت  ك��ن��ا  إذا 

مفاجأتي؟
لتهديد زوجها حيث لم يزد في  لم تلق أم بال باالً 
ن��ظ��ره��ا ع��ن رد ف��ع��ل ق��ل��ي��ل احل��ي��ل��ة، ف��ت��رك��ت��ه وأك��م��ل��ت 

طريقها إلى غرفتها.
التالي كعودتها  اليوم  العمل في  لم تكن عودتها من 

واالبتسامة وكل  البهجة  اختفت  األول، فقد  يومها  في 
ش��يء، لقد ط��ردت م��ن عملها ب��أم��ر م��ن زوج��ه��ا ال��ذي 

استرق منها البهجة.
عادت الزوجة ال حتتمل البقاء في املنزل، فخططت 
إال كتابة  للعودة فاملعارك كلها كّر وفّر، فما كان منها 
ورق����ة م��زي��ف��ة ك��أم��ر م���ن امل���س���ؤول ب���أن ت��ع��ود للعمل، 
وعندما كان بعلها يغُط في سبات عميق أخذت أم بال 
كتوقيع  الورقة  على  ووضعته  باحلبر  ولطخته  إصبعه 
أْضفت عليه  لتزاول عملها وقد  باملوافقة، وعادت  منه 

شيء من املغامرة.
اس��ت��ي��ق��ظ ال����زوج ص��ب��اح ال���ي���وم ال��ت��ال��ي ورأى زوج��ت��ه 
خارجًة من البيت فصاح بها: أنت! تعالي، أين تذهبن؟ 
ف���ردت ال��زوج��ة ب��ن��ب��رة ح��ن��ان زائ��ف��ة: إب���ق ن��ائ��م��اً فأنت 
متعب ي��ا ع��زي��زي، أم��ا أن��ا ف��س��أذه��ب إل��ى ال��ع��م��ل ال��ذي 

تعرفه، لقد استدعوني ثانيًة كما تعلم.
فغمغم متنهداً: حسناً.

 وف��ي ص��ب��اح م��ش��م��س، ذه��ب��ت أم ب��ال ك��ع��ادت��ه��ا إل��ى 
والبهجة، ولم ال؟ وقد أصبحت  العمل ميلؤها احلماس 
تزاول عملها با أدنى مشكلة، فزوجها لم يعترض على 
احملتدم  نقاشهما  بعد  العمل  بدئها  منذ  إط��اق��اً  عملها 
واألخ���ي���ر ب��ش��أن ذل���ك امل���وض���وع، ت��رف��ع رأس��ه��ا م��زه��وًة 
فخورة  تبتسم  مكتبها،  نحو  اخلطى  واثقًة  تسير  وهي 
بانتصارها،  فرحاً  تدندن  وه��ي  املكتب  ب��اب  فتحت   ..
 : صعقت   .. بالداخل  زوجها  رأت  حتى  دخلت  إن  وم��ا 

أبو بال؟
نظرت  ب��ال،  أم  يا  وسهاً  أه��ا  مرحباً،  ضاحكاً:  رد 
إلى القدر بن يديه فشهقت: ملاذا حتمل معك قدراً وما 

عساه يفعل في املكتب؟
البارحة؟ لقد  أنك لم تعدي غداء  بلؤم: ها نسيت  رد 
هيا،  ش��يء،  وك��ل  واخل��ض��ار  واللحم  األرز  لك  أحضرت 

اطبخي.
القصة منشورة ضمن املجموعة القصصية  ڈ املصدر: 
ال��ك��ات��ب��ات اجل��دي��دات  مل��ج��م��وع��ة م��ن  »ال��ص��م��ت األول«، 
الثقافة  الثقافي – وزارة  اإلبداع  إص��دارات مركز  سلسلة 

والرياضة 2010م.

ويلك أم بالل 
قصة قصيرة

الكاتبة القطرية : خلود حمد أبو شريدة 
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قطر تستحق األفضل من أبنائها

رئاسة "اليونسكو" طموحنا القادم

بقلم: د. ربيعة بن صباح الكواري

"قطر تستحق األفضل من أبنائها"، 
البالد  أمير  سمو  أطلقها  جميلة  عبارة 
امل��ف��دى، وت��ن��م ع��ن رؤي���ة ث��اق��ب��ة لقائد 
يعي معنى ما يقول ويستشرف املستقبل 
لنيل  ال��ق��ط��ري  اإلن��س��ان  ف��ي  لالستثمار 
ه�����ذا االس���ت���ح���ق���اق ب�����ج�����دارة، وامل���ت���اب���ع 
قطر  لدولة  والثقافي  احلضاري  للنمو 
أنها منت  يجد  املاضيني  العقدين  خالل 
وحققت  للنظر  الف��ت  بشكل  وتطورت 
ب��ع��ض األرق�����ام ال��ق��ي��اس��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة، ما 
بإجنازاتها في شتى  نفتخر  يدعونا ألن 
امل����ج����االت، وم��ن��ه��ا االه���ت���م���ام ب��ت��ع��زي��ز 
على  الوطنية  والهوية  والثقافة  التعليم 
احل��وار مع  وجه اخلصوص، من خالل 
اآلخر والتواصل مع الشعوب والثقافات 

واالنفتاح على عصر املعرفة.
وما من شك أن الوصول إلى رئاسة 

شيئاً  ل��ي��س  ع��امل��ي��ة  كمنظمة  ال��ي��ون��س��ك��و 
يبدأ  دائما ما  األلف ميل  هيناً، فطريق 
من  املزيد  ب��ذل  يتطلب  وه��ذا  بخطوة، 
اجل��ه��د وال��ع��م��ل ال������دؤوب ل��ت��ح��ق��ي��ق ما 

نصبو إليه من أجل اسم "قطر".
وم������ا م���س���اه���م���ات ص���اح���ب���ة ال��س��م��و 
ال��ش��ي��خ��ة م�����وزا ب��ن��ت ن���اص���ر، إال أب���رز 
أجمع  للعالم  قدمت  التي  الركائز  هذه 
العديد من املبادرات الناجحة واملتفردة 
اإلن��س��ان واإلن��س��ان��ي��ة، مب��ا يعزز  خلدمة 
ال��ش��ع��وب واألمم، وت��أت��ي  ب��ني  ال��ش��راك��ة 
لتقدم   "2030" ال��وط��ن��ي��ة  ق��ط��ر  رؤي���ة 
ال��ن��م��وذج األف��ض��ل ف��ي ه��ذا امل��ج��ال، مبا 
الوطنية  الهوية  على  التأكيد  في  يسهم 
واالرتقاء باملوروث الثقافي عبر التأكيد 

على عدة جوانب مهمة منها:
� ت���رس���ي���خ ق���ي���م وت���ق���ال���ي���د امل��ج��ت��م��ع 

القطري واحملافظة على تراثه.
اإلب��������داع  ال�����ن�����شء ع���ل���ى  � وت���ش���ج���ي���ع 

القدرات. واالبتكار وتنمية 
� وغرس روح االنتماء واملواطنة.

واسعة من  واملشاركة في مجموعة   �
والرياضية. الثقافية  النشاطات 

ف����إن م���رش���ح ق��ط��ر ملنصب  ول���ه���ذا، 
املقبلة  للدورة  اليونسكو  منظمة  رئيس 
س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ح��م��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال������ك������واري، ي���س���ع���ى ه�����ذه األي��������ام ق���در 
امل���س���ت���ط���اع ل��ت��ش��ري��ف ق���ط���ر ل��ن��ي��ل ه���ذا 
امل���ن���ص���ب ال������دول������ي، خ����اص����ة أن������ه م��ن 
ال��ش��خ��ص��ي��ات ال��ق��ي��ادي��ة امل��ت��م��رس��ة في 
ه���ذا اجل���ان���ب، ف��ق��د ع��م��ل ف���ي ال��ث��ق��اف��ة 
وال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��ق��ط��ري��ة م��ن��ذ ع��ق��ود 
ال  املنصب  لهذا  بترشيحه  وهو  طويلة، 
ميثل قطر فقط، بقدر ما ميثل العاملنَي 
يعد  واإلس��الم��ي، و"أب��و متيم"  العربي 
وعاملياً،  عربياً  البارزة  الشخصيات  من 
االنتخابي مؤهل  املعترك  وهو في هذا 
ب��ك��ل ت��أك��ي��د، مل���ا ي��ت��م��ت��ع ب���ه م���ن خ��ب��رة 
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طويلة وحنكة ودبلوماسية قد ال يتمتع 
رئ��اس��ة  ملنصب  يتطلع  مم��ن  غ��ي��ره  ب��ه��ا 

اليوم. اليونسكو 
قطر  بني  التعاون  عالقات  أن  يذكر 
و"ال���ي���ون���س���ك���و" ق���دمي���ة وب�������دأت م��ن��ذ 
صاحبة  ت��ع��ي��ني  ع��ن��د  "2003م"  ال��ع��ام 
ناصر، مبعوثاً  بنت  الشيخة موزا  السمو 
خ���اص���اً ل��ل��ي��ون��س��ك��و ف���ي م��ج��ال ال��ت��ع��ل��ي��م 
األس��اس��ي وال��ع��ال��ي، وك��ذل��ك م��ن خالل 
مثل  التعليم،  جت��اه  قطر  دول��ة  ال��ت��زام 
التعليم  أج��ل  من  العاملي  القمة  مؤمتر 
"واي���ز"، و "ع��ّل��م ط��ف��الً"، و "التعليم 
أتاحت  مبادرات  وهي   ، اجلميع"  فوق 
الفرصة ألكثر من "10" ماليني طفل 
املناطق  في  بالتعليم  لاللتحاق  وطفلة 

األكثر هشاشًة وتهميشاً حول العالم.
الدورة  كما تشرفت قطر باستضافة 
س��ن��ة  ال���ع���امل���ي  ال����ت����راث  ل��ل��ج��ن��ة   "38"
تؤمن  قطر  أن  يؤكد  ما  وه��و  2014م، 
إمي���ان���اً راس���خ���اً مب����ب����ادرات ال��ي��ون��س��ك��و، 
تقدم  العالم  في  دولة  أول  كانت  حيث 
التابع  ل��ل��ت��راث  ال��ط��وارئ  ل��ص��ن��دوق  هبة 

لليونسكو.
عن هذا الطموح، يقول الدكتور حمد 

بن عبد العزيز الكواري:
"ال بد من تنشيط رسالة مخصوصة 
التي  املهمة  وه��ي  اليونسكو،  بها  تضطلع 
ت��ب��دو ل��ي ال��ي��وم ذات أه�����م��ي��ة م��ت��زاي��دة، 

ل��ق��د أرس�����ت ال��ي��ون��س��ك��و م��ن��ذ ت��أس��ي��س��ه��ا 
ح����واراً ب��ني ال��ث��ق��اف��ات وب��ني احل��ض��ارات، 
إل��ى ه��ذا احل��وار  اليوم بحاجة ماسة  إّننا 
متاماً  مقتنع  إنني  للتعايش،  ال��ض��روري 
تكتسي  تاريخي  مفترق  عند  نقف  أّن��ن��ا 
األط��راف صبغة  فيه احملادثات متعددة 
حيوية حلوار احلضارات، وهو ما يتطلب 
م���ن ك���ل ط����رف م��ن��ا ال���ق���ي���ام ب��واج��ب��ات��ه 
وحتمل مسؤولياته، أمامنا فرصة فائقة 
األهمية لتمتني التعاون متعدد األطراف، 
املشترك،  اإلن��س��ان��ي  مبصيرنا  والتذكير 
وم��د جسور احملبة ب��ني ك��ل احل��ض��ارات، 
إّن���ه���ا رس���ال���ة ال��ي��ون��س��ك��و وم���ن ش���أن ه��ذا 

االلتزام أن يزيدها قوًة وصالبة".
وع�����ن األول������وي������ات ال����ت����ي س��ي��ح��رص 
يقول: "إن  املنصب  إلى  إذا وصل  عليها 
من  نبيلة،  كلها  املتحدة  األمم  أه���داف 
أعتقد  ول��ك��ن��ي  وع���ل���وم،  وث��ق��اف��ة  تعليم 
في  تنجح  ل��م  ال��ي��وم  حتى  اليونسكو  أن 
للبشرية  السامية  الرسالة  ه��ذه  إي��ص��ال 
يتجاوب  حتى  امل��ط��ل��وب  ال��ق��وي  بشكلها 
معها الناس، وكمرشح أتفاجأ بأن بعض 
ال��ن��اس ف��ي ب��ع��ض ال���دول ال��ت��ي زرت��ه��ا ال 
يعرفون أين يوجد مقر اليونسكو، ولهذا 
م���ن ال��ص��ع��ب ت��خ��ي��ل أن��ه��م ي��ع��رف��ون ما 
اليونسكو باألساس"، ولهذا  هي أهداف 
"فإن انتخاب شخصية عربية للمنصب 
املنظمة فرصة  تاريخ  األولى في  للمرة 

التعاون  تاريخية ثمينة من أجل تعزيز 
برامج وأفكار  ول��دي  األط��راف،  متعدد 
كثيرة ال أريد اإلفصاح عنها اآلن، ولكني 
التنفيذي  واملجلس  الدول  مع  سأناقشها 
ل��ل��ي��ون��س��ك��و، وأن������ا ذاه������ب إل�����ى امل��ج��ل��س 
م��ح��ددة،  ب��أف��ك��ار  للمنظمة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
إلى كل  اليونسكو  أهمها ضرورة إيصال 

بيت وكل فرد في العالم" .
وف����ي اخل���ت���ام: ي��ك��ف��ي��ن��ا ف���خ���راً دع��م 
اليونسكو،  لرئاسة  قطر  ملرشح  الدولة 
وخ��اص��ة ال��دع��م ال���ال م��ح��دود م��ن قبل 
بن  متيم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 
حمد آل ثاني، وسمو نائب األمير الشيخ 
ع���ب���داهلل ب���ن ح��م��د آل ث���ان���ي وص��اح��ب 
ال��س��م��و األم���ي���ر ال���وال���د ال��ش��ي��خ ح��م��د بن 
الشيخة  السمو  خليفة آل ثاني وصاحبة 

موزا بنت ناصر.

كلمة أخيرة:

ت��رش��ي��ح س���ع���ادة ال���دك���ت���ور ح��م��د بن 
قطر  دول��ة  ب��اس��م  ال��ك��واري  عبدالعزيز 
ملنظمة  ال���ع���ام���ة  األم����ان����ة  م��ن��ص��ب  إل����ى 
"اليونسكو"  والعلوم  والثقافة  التربية 
خ���ط���وة ن��ح��و ان���ط���الق ق��ط��ر ل��ل��ع��امل��ي��ة، 
ال��ق��ط��ري  اإلن����س����ان  ذل����ك  وراء  وي���ق���ف 
ال��واث��ق م��ن ق��درات��ه وإم��ك��ان��ي��ات��ه، وم��ن 
اإلنسانية  خلدمة  طموحاته  حتقيق  ثم 

جمعاء.



الشيخ ثاني بن عبد اهلل: الجمعية تولي اهتماماً كبيراً للمواهب وأصحاب القدرات الخاصة من منتسبيها

بطل السرعة محمد الحرقان.. 
تحدى إعاقته وقهر المستحيل

خاص ـ الحياة:
نشأت اجلمعية القطرية لتأهيل ذوي 
اإلع���اق���ة ب��ه��دف ت��وف��ي��ر أك��ب��ر ق���در من 
الرعاية والدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة 
ف���ي اجل����وان����ب ال��ن��ف��س��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
والعمل  والتأهيلية،  واملهنية  والرياضية 
على دعم أُسر األشخاص ذوي اإلعاقة، 
ورع���اي���ت���ه���م وت���وف���ي���ر أك���ب���ر ق�����در م��ن 
مشاكل  على  للتغلب  والدعم  االستقرار 
األبناء، باإلضافة إلى العمل على اكتشاف 
امل��واه��ب ل���دى األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة 
في املجاالت الرياضية والفنية والدينية 

املادي  دعمهم  على  والعمل  والتعليمية، 
واملعنوي، وكان من أبرز املواهب املنتسبة 
للجمعية “محمد سعد احلرقان” بطل 
الرغم  فعلى  الصحراء  وقاهر  الراليات 
بالصمم  وإصابته  السمعية  إعاقته  من 
إل���ى أن���ه اس��ت��ط��اع امل��ش��ارك��ة ف���ي ال��ع��دي��د 
رياضات  في  الرياضية،  البطوالت  من 
في  املتقدمة  باملراكز  والفوز  السيارات، 
ب���ط���والت ع��رب��ي��ة وخ��ل��ي��ج��ي��ة م��ت��ن��وع��ة، 
وال��ب��ط��ل محمد احل��رق��ان ح��اص��ل على 
القطرية،  امل��دارس  من  الثانوية  الشهادة 
العام  وهو قطري من مواليد لندن في 

حياته  بداية  في  أُصيب  وقد  “1976م” 
بحمى قوية أثرت على قدراته السمعية 

والنطقية وأدت إلصابته بالصمم.
من  احل��رق��ان  محمد  البطل  ويعتبر 
العالم  مستوى  على  القالئل  الرياضيني 
العربي -إن لم يكن على مستوى العالم- 
السيارات  بطوالت  في  يشاركون  الذين 
ب��أن��واع��ه��ا رغ���م إع��اق��ت��ه ال��س��م��ع��ي��ة، فهو 
حالة فريدة ولديه مواهب متنوعة في 
تدريب  ف��ي  يساهم  كما  ال��ري��اض��ة،  تلك 
أفراد املجتمع على التواصل بلغة اإلشارة 
اخل��اص��ة ب��ال��ص��م، وي��ع��ت��ب��ر امل��ث��ل األع��ل��ى 
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استطاع  الصغار، وقد  الصم  للكثير من 
احلرقان املشاركة في سباقات الراليات، 
واملشاركة في سباقات السيارات في كل 
من: الكويت، وُعمان، واألُردن، ولبنان، 
ال��دول،  وس��وري��ا، وق��ط��ر، وغيرها م��ن 
التتويج  ع��ل��ى م��ن��ص��ات  ال��ص��ع��ود  وح��ق��ق 
بذلك  قاهراً  البطوالت،  العديد من  في 
السمعية،  إلعاقته  ومتجاوزاً  املستحيل 
وإجن�����ازات�����ه ال���ري���اض���ي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
فقد  األذن،  أو  ال��ع��ني  ع��ن  بعيدة  ليست 
عن  وتعلن  تتكلم  سيلني  صحراء  جعل 
املتوج في عالم سباقات  القطري  البطل 

السيارات.
وأكد الشيخ ثاني بن عبد اهلل آل ثاني، 
القطرية  اجلمعية  إدارة  مجلس  رئيس 
اجلمعية  ب���أن  اإلع���اق���ة،  ذوي  ل��ت��أه��ي��ل 
للمواهب  وخ��اص��اً  كبيراً  اهتماماً  تولي 
يتمتع  التي  اخلاصة  القدرات  وأصحاب 
وتعمل  اإلع���اق���ة،  ذوو  األش���خ���اص  ب��ه��ا 
ما  إلب��راز  واملعنوي  امل��ادي  على دعمهم 
ل��دي��ه��م م���ن ق�����درات وم����واه����ب، األم���ر 
امل��زي��د من  وي��دف��ع  ال���ذي يحفز ويشجع 
األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم حلث 
امل��ش��ارك��ة  أب��ن��ائ��ه��م ذوي اإلع���اق���ة ع��ل��ى 
على  والفنية  ال��ري��اض��ي��ة  ال��ب��ط��والت  ف��ي 
امل��س��ت��وى احمل��ل��ي واخل��ارج��ي، م��ا يعكس 
ال��دول��ة  ال��ت��ي تقدمها  ب��ج��الء اخل��دم��ات 
ل��ألش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة ف��ي اجل��وان��ب 
التعليمية والرياضية والفنية والثقافية.

وأش����اد ال��ش��ي��خ ث��ان��ي ب��ن ع��ب��د اهلل آل 
ث��ان��ي ب��ال��ب��ط��ل احل���رق���ان، م��وض��ح��اً ب��أن 

اهلل س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى م��ن��ح��ه م��ه��ارات 
رياضية في سباقات وراليات السيارات، 
بجانب مهارات في تدريب الكوادر على 
م��ه��ارات ال��ت��ع��ام��ل وال��ت��واص��ل م��ع الصم 
أنه  الرغم من  اإلش��ارة، وهو على  بلغة 
اجتماعياً  موهوب  لكنه  إعاقة  صاحب 
ورياضياً، وكشف الشيخ ثاني عن رعاية 
اجل��م��ع��ي��ة م���ادي���اً وأدب���ي���اً مل��ج��م��وع��ة من 
م��ن��ت��س��ب��ي��ه��ا م���ن أص���ح���اب امل���واه���ب في 
ل��ذل��ك برعايتها  م��ج��االت، وم��ث��ل  ع���دة 
ملنتسباتها الفنانات الصماوات في مجال 
ال��ب��ورت��ري��ه، ودعمهن في  ال��رس��م وف��ن 
واسع  نطاق  على  الفنية  منتجاتهن  بيع 
ب���ال���دول���ة، ب��ج��ان��ب دع��م��ه��ن ف���ي إق��ام��ة 

أن  موضحاً  املختلفة،  الفنية  امل��ع��ارض 
لوحاتهن  تزينه  اجلديد  اجلمعية  مبنى 
مجلس  رئ��ي��س  َد  وَش�����دَّ ال��رائ��ع��ة،  الفنية 
ل��ك��اف��ة  دع���م���ه���ا  ع���ل���ى  اجل��م��ع��ي��ة  إدارة 
بأولياء  مهيباً  فيها،  املسجلة  اإلع��اق��ات 
األم�����ور إش�����راك أب��ن��ائ��ه��م م���ن امل��ب��دع��ني 
م��ن أص��ح��اب اإلع��اق��ة ف��ي ورش العمل 
التعبير  بهدف  الرياضية،  والتدريبات 
عن أنفسهم من خالل مواهبهم والتأهل 
للمشاركة في احملافل احمللية والدولية، 
م���ا ي��ش��ع��ره��م ب��ال��س��ع��ادة وي���ب���ث فيهم 
الطاقة اإليجابية، وينمي قدراتهم على 
في  بذلك  ويساهمون  واإلجن���از  العطاء 

رفع اسم قطر عالياً في السماء.
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نحو شراكة حقيقية بين األسرة 
ومؤسسات التربية الخاصة

تَبّدل دور األسرة في مجال التربية 
ع���ن���دم���ا ب������دأت امل���ؤس���س���ات ال��ت��رب��وي��ة 
عنها  األس����رة، وحت��م��ل  دور  ت��ت��ج��اه��ل 
شخصيات  بناء  منها  متعددة،  أدوراً 
األب����ن����اء ورع���اي���ت���ه���م ت����رب����وي����اً، ب����دأت 
امل���ع���وق���ات ت��ظ��ه��ر ب��ش��ك��ل أوض�����ح ف��ي 
ك��ث��ي��ر م���ن امل���ؤس���س���ات ال��ت��رب��وي��ة على 
ق��ي��ام  ل��ت��ح��ول دون  ال���ع���ال���م،  م��س��ت��وى 
ال��وال��دي��ن ب���دوره���م ال��ف��اع��ل امل��ه��م مع 
ت��ل��ك امل���ؤس���س���ات ف���ي ب��ن��اء ش��خ��ص��ي��ات 
اآلب��اء  دور  وأص��ب��ح  وتأهيلهم،  األب��ن��اء 
متمثالً في فتح املظاريف واملالحظات 
والرسائل  التقارير  وق��راءة  املدرسية، 
اإلل����ك����ت����رون����ي����ة، وال������ل������وم م�����ن ع����دم 
االه���ت���م���ام ب���األب���ن���اء، ول���ط���امل���ا س��م��ع��ن��ا 
امل��درس��ني  -وكذلك  واألم���ه���ات  اآلب����اء 
يردون  التربية-  مجال  في  والعاملني 
ب���إل���ق���اء ال���ل���وم ع���ل���ى ال���ط���رف اآلخ����ر، 
التربوية  املؤسسات  في  ظاهرة  وه��ي 

العربية.

االتجاه نحو الشراكة في الغرب

ت��غ��ّي��ر احل����ال ف���ي ع��دي��د م���ن ال���دول 
ب��دأت  حيث  األس���رة،  بنهوض  الغربية 
وطالبت  احمل��اك��م،  إل��ى  قضاياها  برفع 
ب��ح��ق��وق أب���ن���ائ���ه���ا، وب����ن����اًء ع��ل��ي��ه ُس��ن��ت 
واملؤسسات  األنظمة  وأسست  القوانني، 
ال��ع��ل��م��ي��ة ب���ه���دف ت��ف��ع��ي��ل ال���ش���راك���ة م��ا 
ب��ني امل��ن��زل وامل��ؤس��س��ات ال��ت��رب��وي��ة على 
التربية  مجاالت  ومنها  الُصُعد،  جميع 
اخل���اص���ة، أص��ب��ح��ت ال��ش��راك��ة األس��ري��ة 
في الغرب قاعدة مهمة في التعامالت 
أو  ال���وال���دي���ن  ب���امل���دارس، وأص���ب���ح دور 
أف�������راد األس�������رة م���ظ���ه���راً م���أل���وف���اً ف��ي 
الدراسات،  في  الكتب،  في  املؤسسات، 
والقوانني  الدستور  وكذلك في نصوص 

واألنظمة.

االتجاه نحو الشراكة في واقعنا 
العربي

ال��ع��رب��ي��ة  األس�����رة  ي����زال دور   م���ا 
الواقعية  الفعالة  املشاركة  عن  بعيداً 
ف���ي ص���ن���ع ال����ق����رار، وف����ي ال���ش���راك���ة 
وتعليمهم  األب���ن���اء  ب��ت��رب��ي��ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ف���ي امل����درس����ة، وم����ا زال�����ت ح���واج���ز 
وم��ع��وق��ات امل��ش��ارك��ة م��ن املُ��ش��ك��الت 
ال��ت��ي ل���م جت���د ح����الً، وب���ال���رغ���م من 
التحسن في ذلك مقارنة بذي قبل، 
وب���ال���رغ���م م���ن ت���ن���اول م��وض��وع��ات 
ال����ش����راك����ة ف����ي ك���ث���ي���ر م����ن احمل���اف���ل 
ت��زل أهمية  ل��م  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ت��رب��وي��ة 
جناح  في  الوالدين-  -خاصة  األس��رة 
وغير  فعالة  غير  التربوية  العملية 
ولقد  ال���واق���ع،  أرض  ع��ل��ى  م��ل��م��وس��ة 
التربوية  الدراسات  من  العديد  ذكر 
ف���ي ال���غ���رب وال����ش����رق أه��م��ي��ة دور 
التربوية  األسرة في إنشاء املؤسسات 
األب��ن��اء  بتربية  املهتمة  واجل��م��ع��ي��ات 
وت��ع��ل��ي��م��ه��م، ب��ال��رغ��م م��ن ذل���ك ب��دأ 
القطاعات بدور  االهتمام في بعض 
في  ولكن  اهتماماً  ويوليها  األس��رة، 

نطاق محدود. 

وموضوعها الشراكة  مفهوم 

ل��ف��ه��م م���وض���وع ال���ش���راك���ة ال ب���د من 
اإلج���اب���ة ع��ل��ى ال���ت���س���اؤالت ال��ت��ال��ي��ة “م��ا 
حقوق أسرة الطفل من ذوي اإلعاقة؟، 
خدمات  تقدمي  في  الوالدين  دور  وم��ا 
وك��ي��ف ميكن  اإلع���اق���ة؟  ل��ط��ف��ل��ه��م ذي 
ن���زي���ل احل����واج����ز وال���ع���ق���ب���ات؟، م��ا  أن 
األس��رة  بني  والشراكة  التعاون  تعريف 

اخلاصة؟«.. التربية  ومؤسسات 
التربوية  العاملية  امل��ؤس��س��ات  تُشير   
إل��ى أهمية  اخل��اص��ة مب��ج��ال اإلع��اق��ة 
ت���ع���ري���ف ال����وال����دي����ن ب���ح���ق���وق األه����ل 
وكذلك  الدولي،  القانون  في  واألسرة 
ع��ل��ى امل��س��ت��وى احمل��ل��ي، ل��ذل��ك جندهم 
ي��ج��رون ح��ل��ق��ات ت��دري��ب��ي��ة ل��ل��وال��دي��ن، 
أو م��ن ي��ن��وب ع��ن��ه��م ل��ت��ع��ري��ف األس��ر 
ب������ص������ورة ُم�����ب�����اش�����رة ب���ال���ت���ش���ري���ع���ات 
وال���ق���وان���ني، وي��ق��دم��ون ل��ه��م ت��وص��ي��ف��اً 
دق����ي����ق����اً حل����ق����وق ال�����وال�����دي�����ن ب���ه���دف 
إع���ط���ائ���ه���م ال�����ق�����درة ع���ل���ى امل���ش���ارك���ة 
ال���ف���اع���ل���ة، وال���ع���م���ل ع���ل���ى مت��ك��ي��ن��ه��م 
م���ن ال��ت��أث��ي��ر ع��ل��ى امل��ؤس��س��ات امل��ع��ن��ي��ة 
اإلعاقة،  ذوي  من  األطفال  بخدمات 
ول����ق����د ت���ض���م���ن���ت ه������ذه ال���ت���ش���ري���ع���ات 
وال��ق��وان��ني اخل��ط��وات ال��ت��ي ي��ج��ب على 

د. بتول خليفة
أستاذ الصحة النفسية المشارك ـ جامعة قطر

منسق برنامج بكالوريوس التربية الخاصة
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األه������ل ال���ق���ي���ام ب���ه���ا ل���ض���م���ان ح��ق��وق 
ُمسبق قبل  إشعار  أبنائهم، ومن ذلك 
البدء بالعملية التربوية اخلاصة وأخذ 
إذن الوالدين بذلك، وحق االعتراض، 
في  ال��رس��م��ي��ة  للجهات  ش��ك��وى  ورف���ع 
ألبنائهم،  اخلدمات  توافر  عدم  حالة 
وك��ذل��ك االط����الع ع��ل��ى ال��س��ج��الت في 
أضف  والصحية،  التربوية  املؤسسات 
إل��ى ذل��ك املُ��ش��ارك��ة ف��ي ص��ن��ع ال��ق��رار، 
وح����ق ال���وال���دي���ن ف���ي احل���ص���ول ع��ل��ى 
موافقتهم  ُمحايد في حالة عدم  رأي 
والصحية  ال��ت��رب��وي��ة  ال��ت��ق��ي��ي��م��ات  ع��ل��ى 
ل���ل���ط���ف���ل، ك���م���ا ت���ض���م���ن ال���ت���ش���ري���ع���ات 
وال��ق��وان��ني ح��ق ال��وال��دي��ن ف��ي احلصول 
ع��ل��ى ال��ت��دري��ب��ات املُ��س��ان��دة ألب��ن��ائ��ه��م، 
عند  م��ه��م��اً،  ال���وال���دي���ن  رأي  واع��ت��ب��ار 
اتخاذ أي قرار يخص الطفل، وأكدت 
ه�����ذه ال���ت���ش���ري���ع���ات وال����ق����وان����ني ع��ل��ى 
-الوالدين  امل��س��ؤول��ة  اجل��ه��ات  ت��زوي��د 
الكافية  باملعلومات  األسرة-  أف��راد  أو 
وحقوق  حقوقهم  ح��ول  والتفصيلية 
ف��ي  احل�����ق  ل���ل���وال���دي���ن  وأن  ال���ط���ف���ل، 
التي  االجتماعات  جميع  في  املُشاركة 
بطفلهم  املُتعلقة  األم��ور  فيها  تُناقش 
ع���ل���ى ك����ل امل����س����ت����وي����ات ف����ي ال��ع��م��ل��ي��ة 
والتقييم،  التعرف،  من  بدءاً  التربوية 
التربوية  البرامج  والتشخيص، وإعداد 
وحتديد  للطفل،  وال��ف��ردي��ة  اخل��اص��ة 

امل��ك��ان ال��ت��رب��وي امل��نُ��اس��ب، واخل��دم��ات 
ال��ت��ي تُ��ق��دم ل��ل��ط��ف��ل، ك��ذل��ك ل��ل��وال��دي��ن 
البرامج  احلق في تقييم مدى فاعلية 

تُقدم للطفل. التي  واخلدمات 

وتعاون شراكة 

وه���ن���ا ي���ت���ب���ادر إل����ى ذه��ن��ن��ا م��اه��ي��ة 
فاملُتعارف  والتعاون،  الشراكة  تعريف 
أن  العربية-  م��ن��ط��ق��ت��ن��ا  -في  ع��ل��ي��ه 
اجليدة  الطيبة  العالقة  ه��ي  ال��ش��راك��ة 
م���ع ال���وال���دي���ن، واالح����ت����رام املُ���ت���ب���ادل، 
وإرس�����������ال ال�����رس�����ائ�����ل وامل�����ظ�����اري�����ف، 
وال��ت��وق��ي��ع��ات... إل��خ، وأن األس���رة هي 
مصدر العمل الدؤوب مع الطفل حتى 
امل��درس��ة،  أو  امل��ؤس��س��ة  أه���داف  يحقق 
ل��ك��ن امل��ف��ه��وم احل��دي��ث يُ��ش��ي��ر إل���ى أن 
ال��ت��رب��وي��ة هي  امل��درس��ة أو امل��ؤس��س��ات 
املؤسسة  أو  فاملدرسة  األس��رة،  امتداد 
التربوية واألسرة ما هما إال منظومة 
تتقاطعان  دائ���رت���ني  مُت��ث��ل  م��ف��ت��وح��ة، 
ح������ول ح����ي����اة ال����ط����ف����ل، وه������و م���ح���ور 
ويعتمد  معاً،  يعمالن  أي  جهودهما، 
ومؤسسات  امل��ن��زل  ب��ني  العالقة  جن��اح 
ال���ت���رب���ي���ة ع���ل���ى م����دى درج�����ة ال���وف���اق 
ب��ي��ن��ه��م��ا، وخ��ل��و ال��ع��الق��ة م��ن اخل��الف 
وتُ���ش���ي���ر م��ع��ظ��م األدب�����ي�����ات ال��ع��ل��م��ي��ة 
الناجحة  العالقة  أن  إل��ى  وال��دراس��ات 

ف���ي ال��ش��راك��ة ه���ي ال��ت��ي ت��ؤس��س على 
أن ك��ل ف���رد م��ن األف����راد ف��ي األس���رة 
مؤسسات  ب��رام��ج  ف��ي  أس��اس��ي  عنصر 
ال���ت���رب���ي���ة، ول���ه���ا ُم����ش����ارك����ة ف����ي س��ن 
والتدريب  البرامج،  وتنفيذ  األنظمة، 
اخلطط  إع��داد  ف��ي  واملُ��ش��ارك��ة  عليها، 

اخلدمية. األسرية 

الناجحة الشراكة 

ال���ع���الق���ة  إن  ال����ق����ول  ل����ذل����ك مي���ك���ن 
ال��ن��اج��ح��ة ف��ي ال��ش��راك��ة ه��ي ت��ل��ك ال��ت��ي 
تُبنى على أساس أن املؤسسات املُختصة 
اإلع��اق��ة هي  ل���ذوي  اخل��دم��ات  بتقدمي 
وتقوم  األس��ر،  م��ع  تشاركية  مؤسسات 
ب��ه��ا  ت���ق���وم  ال���ت���ي  واألدوار  ب��خ��دم��ات��ه��ا 
معتبرة  ق��ي��م��ة  األس����ر  أن  أس����اس  ع��ل��ى 
جل���وان���ب ال���ق���وة ال���ت���ي مت��ل��ك��ه��ا األس����رة 
ب������دالً م����ن ج����وان����ب ال���ض���ع���ف، وت��ع��م��ل 
عن  اإلف��ص��اح  على  األس���ر  تشجيع  على 
العمل  أثناء  وأولوياتها، خاصة  رغباتها 
األطفال من ذوي  معها خلدمة هؤالء 
اإلعاقة، وهي تلك املؤسسات التي تنمي 
التكاتفية  اجل��م��اع��ي��ة  ال��ش��راك��ة  م��ش��اع��ر 
تُقدم  التي  والبرامج  األسرة  أفراد  بني 
ل��ألش��خ��اص م���ن ذوي اإلع���اق���ة، وه��ي 
واملؤسسات  األسر  أن  قيمة  تتبنى  التي 
شركاء  واملجتمعية  واخلدمية  التربوية 
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ن��ش��ط وم��رك��زي  ل��ه��م دور  م��ت��س��اوون 
ذو م��دى ط��وي��ل ف��ي دورة ح��ي��اة ذوي 

اإلعاقة.

الشراكة جدوى 

وه���ذا ي��دع��ون��ا إل���ى ال��ت��س��اؤل: مل��اذا 
مهم  دور  لها  ف��ال��ش��راك��ة  ال��ش��راك��ة؟، 
اإلعاقة  ذوي  الشخص من  حياة  في 
وأس���رت���ه، وال��ع��ام��ل��ني م��ع��ه ع��ل��ى حد 
س���واء، وُم��ش��ارك��ة األه���ل وامل��ؤس��س��ات 
م���ع���اً ل���ه���ا ت���أث���ي���ر وع���ائ���د ك��ب��ي��ر ع��ل��ى 
ال��ت��ق��دم ال���ت���رب���وي، وجن����اح ال��ش��خ��ص 
ف����ي أث����ن����اء دراس����ت����ه األك����ادمي����ي����ة أو 
سلوكه  وحتسني  التربوية،  اخلدمات 
ُمشاركته  نسبة  وزي��ادة  االجتماعي، 
وح���ض���وره ف���ي امل��ؤس��س��ة ال��ت��رب��وي��ة، 
اإلع��اق��ة،  ذوي  أس��ر  صعيد  على  أم��ا 
مهارات  على  وتتدرب  األسر  فتتعلم 
للعمل  وتؤهلها  تُساعدها  وأس��ال��ي��ب 
اإلعاقة، خاصة  أبنائها من ذوي  مع 
وفنيات  السلوك،  تعديل  ب��رام��ج  ف��ي 
األكادميية  البرامج  في  معهم  العمل 

وامل�����ه�����ارات�����ي�����ة، ب���ال���ت���ش���ارك 
م����ع ف������رق ال���ع���م���ل م��ع 

وتُساعدهم  اب��ن��ه��م، 
ف�����������ي ال������ت������ع������رف 
ع������ل������ى رغ������ب������ات 
طفلهم،  وم��ي��ول 
وال���������ت���������ي ت�����زي�����د 
م�����ن اه���ت���م���ام���ه���م 

ب���ت���ق���دمي اخل���دم���ات 
ال������ت������ي ي���ح���ت���اج���ه���ا 
أن  ك����م����ا  ال����ط����ف����ل، 

األس��������ر م����ص����در رئ���ي���س 
للمعلومات  عنه-  غنى  -ال 
ال����ت����ي ي���ح���ت���اج���ه���ا امل��ه��ن��ي��ون 

واالخ��ت��ص��اص��ي��ون أث��ن��اء 
ب����ن����اء ال����ب����رام����ج ال���ت���ي 

للطفل. تُقدم 
أما على مستوى 

امل����������ؤس����������س����������ات 
ال������ت������رب������وي������ة، 

فتستفيد 

امل�����ؤس�����س�����ات م������ن ق����ي����م ال����ش����راك����ة 
اجلماعي  العمل  خالل  من  وقوانينها 
مع أسر األشخاص من ذوي اإلعاقة 
املجاالت  املختلفة، مثل  املجاالت  في 
والقانونية،  واالج��ت��م��اع��ي��ة،  النفسية 
نحو  التوجهات  فتتحسن  والصحية، 
اإلعاقة  أسر ذوي  املؤسسات، ويهتم 
أك����ث����ر ب����امل����ؤس����س����ات، وت����زي����د ن��س��ب 

معها. وتعاونهم  ُمشاركتهم 
وب����ه����ذه امل����ب����ادئ تُ���ص���ب���ح األس�����رة 
املُ��س��ان��دة اإلي��ج��اب��ي��ة ل��ه��ذه امل��ؤس��س��ات 
واالجتماعية  املعنوية  األشكال  بكافة 
ت��زي��د  وال��ع��م��ل��ي��ة، وت��ع��م��ل ع��ل��ى أن 
اإليجابي  وال��ت��واص��ل  التفاعل  ف��رص 
الفعال بني جميع األعضاء املُتشاركني 

مع الطفل داخل املنزل وخارجه.

وعقبات حواجز 

فتُشير  وال��ع��ق��ب��ات،  احل���واج���ز  أم���ا 
املختلطة  املشاعر  أن  إل��ى  ال��دراس��ات 
واملُ��ت��ب��اي��ن��ة م��ا ب��ني األس���ر وال��ع��ام��ل��ني 
التي  اخل��اص��ة،  التربية  م��ج��االت  ف��ي 
والتي  اإليجابية،  ف��ي  تتمثل 
تُ���ث���م���ن وت����ق����در اجل���ه���ود 
املُشتركة ما بني املنزل 
التربوية،  واملؤسسات 
فيشعر  السلبية  أم��ا 
ك���������ل م���������ن األس���������ر 
وامل�����������ؤس�����������س�����������ات 
اإلح��ب��اط  مبشاعر 
وال����ي����أس، 

ورمب���ا ال��غ��ض��ب، ن��ظ��راً ل��ل��ف��روق في 
يرجع  ب��رأّي��ي  وه��ذا  والفهم،  ال��رؤي��ة 
إل����ى ع����دم ال����ق����درة ع��ل��ى ال���ت���واص���ل، 
وح����������دوث س�������وء ال����ف����ه����م، وغ����ي����اب 
وع��دم  وامل���ه���ارات،  العلمية  امل��ع��رف��ة 
والتربوية،  التعليمية  املنظومة  فهم 
مؤسسات  برامج  في  العمل  وطبيعة 
ال��ت��رب��ي��ة اخل��اص��ة، وق��د ي��رج��ع أي��ض��اً 
إل����ى ال����ف����روق ال��ث��ق��اف��ي��ة ف���ي ال��ق��ي��م 
اللغة، وكذلك  واملعتقدات، واختالف 
للتشارك  الوقت  ضيق  إلى  يرجع  قد 
أو  التربوية،  املؤسسات  مع  والتعاون 

لضيق وقت املعلم أو املهني.
العالقات  ف��ي  الثلج  ق��ال��ب  ولكسر 
ال��ت��ش��ارك��ي��ة ب���ني األس����ر وامل��ؤس��س��ات 
ال���ت���رب���وي���ة ال ب���د م���ن ت��ع��زي��ز ال��ق��ي��م 
م���ن خ���الل امل���م���ارس���ات امل��ه��ن��ي��ة لكل 
والفنيات  وال��وال��دي��ن،  العاملني  م��ن 
سبعة  في  املجال  في  ُمفيدة  التالية 
م��ج��االت ه��ي “ال��ت��واص��ل، وال��ك��ف��اءة 
احترام  وخاصة   � واالحترام  املهنية، 
الثقافي  وال��ت��ن��وع  الثقافي  االخ��ت��الف 
ل���ل���ط���ل���ب���ة، واالل�������ت�������زام، وامل�����س�����اواة، 
والتمكني، والدفاع عن حقوق الطفل 

من ذوي اإلعاقة« .

26
2017



27
2017

بقلم: جمال فايز

جذور الكرسي المتحرك

قصة قصيرة

إن����س����ان، ت��ق��ط��ع��ت ج������ذوره إال م���ن ج��ذر 
ب��ذك��ره، ألن��ه آخ��ر ما  واح���د، يتشبث دوم���اً 
تبقى له، يزوره في املناسبات، يعطيه بعضا 
االنتم�اء  آخر،  أم��راً  ينشده  ولكنه  ماله،  من 
البشر،  إل���ى  ب��االن��ت��م��اء  م��ه��م��وم  جميعنا  ال��ب��ش��ر،  إل���ى 
نح�ق�قُه بالنسل، وجذورنا، لكنه ما ملك األول، وما 

سعد بالثاني.
ومازلت، كل�ما ذهبت إلى دار العجزة، حيث أعمل 
أليام صباحاً، وألخرى مساًء أراه في معظم األوقات 
يستر نصفُه  املتحرك،  .. يجلس على كرسيه  أمامي 
األس��ف��ل ط��اول��ة، حتجب عود 
س���اق���ي���ه، ي��ض��ع ُص�����ح��ف��اً، 
وش���ي���ئ���اً آخ������ر، ل��وح��ة 
ب���ي���ض���اء م����ن ال������ورق 
عليها  ُ�تب  ك� امل��ق��وى، 

“ت��ب��رع��وا إلخ��وان��ك��م احمل��ت��اج��ن..   ... األزرق  ب��احل��ب��ر 
من العجزة واملعاقن..”، وشيئاً آخر، ال يفارقُه أبداً، 
ابتسامته الدائمة، ت�ُغلف نفسه املكلومة، وتنوب عن 
فمه  من  يخ�رج  ال  إذ  يتعبه،  الكثير  فالكام  لسان�ه، 
ف�كه،  أسفل  ي�ده  راح��ة  يضع  أن  بعد  مشقه،  بعد  إال 
فتخرج الكلمات خاف�تة ُم�تعسرة، بحروف مشوهة.

التنق�ل، من  دائ�م  ألفناه  فقد  يكل..  وال  وال ميل.. 
املستشفى، تعرف  أروق��ة  إلى آخر، في داخل  مكان 
ب��اق��ت��راب��ه، م��ن األن���ن ال��ص��ادر م��ن ع��ج��ات كرسيه 
وال  الفؤاد،  يدمي  ح��اداً،  مكتوماً،  تسمعه  املتح�رك، 
يقترب..  يبتسم..  بش�راً..  أمامه  رأى  إن  إال  يتوقف، 
وي��س��ت��أذن ب��االق��ت��راب أك��ث��ر ف��أك��ث��ر، ي��ع��رض عليك 
إلى  الصغيرة  ي��ده  بكف  يشير  ُص�حفه، 
امل��ك��ت��وب ع��ل��ى ال��ل��وح��ة، وي��رف�����ض في 
امل��ق��اب��ل، أن ُي��ع��ان ع��ل��ى دف��ع 
ال���ك���رس���ي، ي���وض���ح اع���ت���ذاره 
ي��ده، ويضطر في  بإشارة من 
ب��ع��ض األح���ي���ان، إل���ى االت��ك��اء على 
راح���ة ي���ده، حت�����ت أس��ف��ل ح��ن��ك��ه: “على 
اإلن���س���ان أن ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ن��ف��س��ه.. أت��ري��د 
صحيفة؟” ، ويبتع�د غامناً  � أح�ياناً � دراهم 

جديدة.
إل���ى م��ك��ان آخ����ر، لتبقى  وي��ت��وج��ه 
في  عنه  تنوب  ابتسامة،  أثره 
طائراً  اآلخ��ري��ن،  مخيلة 
ي�����رف�����رف ف�����ي ف���ض���اء 
رده��������ات امل��س��ت��ش��ف��ى 

وناسه.
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خالل اجتماع ألمهات أطفال متالزمة داون

اإلعالن عن انطالقة الرابطة 
القطرية لمتالزمة داون

الحياة ـ نجالء حسين:
ع�������ق�������دت اجل����م����ع����ي����ة 
ال�������ق�������ط�������ري�������ة ل�����������ذوي 
االح���ت���ي���اج���ات اخل���اص���ة 
أطفال  ألمهات  اجتماعاً 
وج���اء  داون،  م��ت��الزم��ة 
االجتماع متهيداً إلطالق 
ال������راب������ط������ة ال����ق����ط����ري����ة 
والعمل  داون،  ملتالزمة 
ع������ل������ى حت��������دي��������د أه������م 
م��ت��ط��ل��ب��ات واح��ت��ي��اج��ات 
أطفال التوحد مبا يسهم 

ف��ي إع��ط��ائ��ه��م ح��ق��وق��ه��م وت��س��ل��ي��ط ال��ض��وء 
ع��ل��ى ه���ذه ال��ف��ئ��ة م���ن ذوي االح��ت��ي��اج��ات 

اخل����اص����ة، وإي����ج����اد احل���ل���ول وامل���ع���اجل���ات 
يواجها  التي  والصعوبات  اإلشكاليات  ألهم 
أط��ف��ال ال��ت��وح��د ف��ي ك��اف��ة 
امل����ج����االت، وال���ع���م���ل ع��ل��ى 
ت�����أه�����ي�����ل األم��������ه��������ات مب���ا 
التعامل مع  يساعدهن في 
أط��ف��ال��ه��ن ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون 

من هذه املتالزمة.
ون������اق������ش������ت األم������ه������ات 
خ�����الل االج���ت���م���اع م��ج��م��ل 
ال���ق���ض���اي���ا ال���ت���ي ت���ه���م ف��ئ��ة 
وأه�����م  داون  م����ت����الزم����ة 
االح���ت���ي���اج���ات ال���ت���ي ي��ت��ط��ل��ب ت���وف���ي���ره���ا، 
ثابتة  قاعدة  إيجاد  وش��ددن على ض��رورة 

الدعم  ال��راب��ط��ة م��ن خ��الل توفير  إلط��الق 
امل����ادي وامل��ع��ن��وي ل��ل��راب��ط��ة وحت���دي���د أه��م 
االح��ت��ي��اج��ات ووض���ع احل��ل��ول وامل��ع��اجل��ات 
مل��ش��اك��ل ه����ذه ال���ف���ئ���ة، واع���ت���م���اد اخل��ط��ط 
واإلس���ت���رات���ي���ج���ي���ات ل���ل���ن���ه���وض ب���ه���ا، م��ن 
والنوادي  الرياضية  األنشطة  توفير  خالل 
أطفال  تأهيل  على  يساعد  ما  التخصصية، 
ومت  احلياتية،  املهارات  وإكسابهم  ال��داون 
االت���ف���اق ع��ل��ى آل��ي��ة االس���ت���ع���داد ل��الح��ت��ف��ال 
باليوم العاملي ملتالزمة داون، والذي يوافق 
يوم “21 مارس” من كل عام، ووضع أهم 

مالمح االحتفال بهذه الفئة.
ورح���������ب ال����س����ي����د أم�����ي�����ر امل��������ال امل����دي����ر 
ذوي  لتأهيل  القطرية  للجمعية  التنفيذي 

أمير المال يعلن تكّفل 
الجمعية بتوفير 

كافة اإلمكانيات 
التي تساعد الرابطة 

على الخروج للنور
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الكلمة  اخل��اص��ة م��ن خ���الل  االح��ت��ي��اج��ات 
ال���ت���ي اف��ت��ت��ح ب��ه��ا ال��ل��ق��اء ب��أم��ه��ات أط��ف��ال 
ف��ي  ج���ه���وده���ن  وث���م���ن  داون،  م���ت���الزم���ة 
إيجاد هذه الرابطة على الواقع، مستعرضاً 
م��ن خالل  ب��ه اجلمعية  تقوم  ال��ذي  ال���دور 
ت����ق����دمي م���خ���ت���ل���ف األن����ش����ط����ة وال����ب����رام����ج 
فئة  مع  التعامل  جتاه  والتوعوية  التثقيفية 
متالزمة داون سواء لألسر أو العاملني في 
م��ج��ال ذوي اإلع��اق��ة، وت��وف��ي��ر اخل��دم��ات 
ال��ض��روري��ة ل����ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة 

وفق توجيهات سمو أمير البالد املفدى.
تكوين  على  اجلمعية  ح��رص  امل��ال  وأك��د 
راب��ط��ة ألم��ه��ات أط��ف��ال م��ت��الزم��ة داون، 
ال��دراس��ات  توفير  على  يساعد  ال��ذي  األم��ر 
لتعزيز  داعياً  اخلبرات،  وصقل  والدورات 
اإلع����الم وعلى  ف��ي وس��ائ��ل  ال��راب��ط��ة  دور 
م��واق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي، وم��خ��اط��ب��ة 
األمور،  كافة  املختصة في تسهيل  اجلهات 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ج����ذب امل��ج��ت��م��ع م���ن خ��الل 
األن��ش��ط��ة واالح���ت���ف���االت خ��اص��ة ف��ي شهر 
اجلمعية  استعداد  عن  املال  وأعلن  م��ارس، 
للتكفل بكل اإلجراءات، وتوفير اإلمكانيات 
ال���ت���ي ت���خ���دم خ�����روج ال���راب���ط���ة ال��ق��ط��ري��ة 
ملتالزمة داون إلى النور، من خالل اعتماد 
م��ك��ت��ب ل��ل��راب��ط��ة ب��ك��ام��ل م��س��ت��ل��زم��ات��ه في 
م��ق��ر اجل��م��ع��ي��ة ألج���ل دع���م ال���راب���ط���ة في 
ت��أدي��ة رس��ال��ت��ه��ا ورؤي��ت��ه��ا ومب���ا يسهم في 
من  ومتكينها  ودعمها  الفئة  ه��ذه  خدمة 
والكتب  وال��ب��رام��ج  األن��ش��ط��ة  توفير  خ��الل 
ثقافة  ت��ع��زي��ز  ف��ي  تسهم  ال��ت��ي  وامل��ط��وي��ات 

التعامل مع أطفال التوحد في املجتمع.
وأوض��������ح ال����دك����ت����ور ط�������ارق ال���ع���ي���س���وي 
القطرية  اجل��م��ع��ي��ة  ف��ي  ال��ن��ف��س��ي  امل��س��ت��ش��ار 
ل��ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة، ب��أن أهمية 
إي���ج���اد راب���ط���ة ألم���ه���ات أط���ف���ال م��ت��الزم��ة 
داون ج��اءت ألج��ل حت��دي��د وم��ع��رف��ة أهم 
األطفال  هؤالء  يحتاجها  التي  االحتياجات 

التوعية  جانب  على  والتركيز  وأس��ره��م، 
جتاه التعامل مع هذه الفئة، وكيفية إيجاد 
وإكساب هذه الفئة املهارات والقدرات من 
وزي���ادة  مشاكلهم،  ع��ل��ى  يتغلبوا  أن  أج��ل 
ت��وع��ي��ة األه���ال���ي ع��ل��ى اح���ت���واء أط��ف��ال��ه��م، 
العوامل  أهم  تلك  أن  العيسوي على  َد  وشدَّ
واألس�����ب�����اب إلن����ش����اء ال����راب����ط����ة ال��ق��ط��ري��ة 

ملتالزمة داون، الفتاً إلى 
الرابطة  من  ينتظر  أن��ه 
اإلس����ه����ام ف����ي م��ع��اجل��ة 
أهم املشاكل والصعوبات 
ال��ت��ي ت��ع��ان��ي م��ن��ه��ا ه��ذه 
بأسرهم  واملتعلقة  الفئة 
وت���ف���ه���م���ه���ا ل��ط��ب��ي��ع��ت��ه��م 
معهم  التعامل  وكيفية 
ول������ألس������ال������ي������ب امل����ث����ل����ى 
ل��رع��اي��ت��ه��م، وم����ا يجب 

أن يتم توفيره من احتياجات وأخصائيني 
ونواد صحية ورياضية لكل أنواع الرياضة 
االحتياجات  توفير  بجانب  لهم،  املالئمة 
امل��س��ت��وي��ات  أع��ل��ى  إل���ى  ل��ل��وص��ول  التعليمية 

لهم. التعليمية 
املقر  لتوفير  اجلمعية  باستعداد  وأش��اد 
األساسية  املعالم  إلي��ج��اد  للرابطة  امل��ؤق��ت 
به  الذي صرح  الكبير  الدعم  لها، ممتدحاً 

لتأهيل  القطرية  للجمعية  التنفيذي  املدير 
كلمته  خ��الل  اخل��اص��ة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
ب��ال��ل��ق��اء، م��ؤك��داً ب��أن ذل��ك ال��دع��م سيكون 
النواة احلقيقية النطالقة الرابطة وقيامها 
مب���ه���ام ك���ب���ي���رة ت���خ���دم ش���ري���ح���ة أط���ف���ال 

متالزمة داون وأُسرهم. 
املدّرسة  التميمي  حنان  السيدة  وبينت 
ف������ي م������رك������ز ال���ش���ف���ل���ح 
وإح�����������������دى األم�������ه�������ات 
بأن  باللقاء،  امل��ش��ارك��ات 
أه���م���ي���ة ه����ذه ال���راب���ط���ة 
ت����ن����ب����ع م������ن ال���ت���ع���ري���ف 
داون  مب��������ت��������الزم��������ة  
التي  ال��ق��درات  وتوضيح 
وأنها  أبناؤنا  لها  توصل 
مت���اث���ل ق������درات األب���ن���اء 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ني، وال��ت��أك��ي��د 
ع�����ل�����ى م�������ا ي����ح����ت����اج����ون 
الطبيعيني،  أقرانهم  من  اح��ت��واء  من  إليه 
احتياجات  لتوفير  األم��ه��ات  تطلع  وتلبية 
أب��ن��ائ��ه��م م���ن ج��م��ي��ع ال���ن���واح���ي ك��اجل��ان��ب 
ال��ص��ح��ي وت��وف��ي��ر األط���ب���اء واألخ��ص��ائ��ي��ني 
حل������االت ال���������داون، واجل�����ان�����ب ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
وت�����وف�����ي�����ر م������درس������ي دع�������م م���خ���ت���ص���ني، 
واجل���ان���ب ال��ري��اض��ي ب���أن���واع���ه، و اجل��ان��ب 
طفل  والدة  منذ  األم��ه��ات  ل��دع��م  النفسي 

حنان التميمي: يحتاج 
طفل الداون إلى 

االحتواء المجتمعي 
والعناية التامة بجميع 

الجوانب الحياتية 

د. طارق العيسوي: 
ينتظر من الرابطة 

توعية األهالي 
باحتواء أطفالهم
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ع��ن��د  األم  دع�����م  وك��ي��ف��ي��ة  ج����دي����د،  داون 
س���م���اع خ���ب���ر والدت����ه����ا ب��ط��ف��ل م��ت��الزم��ة 
بحالة  للمجتمع  التوعوي  واجلانب  داون، 
معاملة  ال����داون  أط��ف��ال  ومعاملة  ال����داون 
أقرانهم  مع  ومساواتهم  وعادلة  متساوية 
األص���ح���اء، وأوض���ح���ت ب���أن ط��ف��ل ال����داون 
واملجتمعي  األس����ري  االح���ت���واء  إل���ى  ي��ح��ت��اج 
املتعلقة  اجل��وان��ب  بجميع  التامة  والعناية 
الصغر  منذ  له  الرعاية  توفير  بجانب  به، 
ال��ك��ب��ر ح��ت��ى ت��ث��م��ر ق���درات���ه ويصبح  وإل����ى 
أجل  من  البستان،  في  اجلميلة  كالزهرة 
ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى امل��ش��ك��الت وال��ص��ع��وب��ات التي 
أخذ  عند  ويواجهنها  األمهات  منها  تعاني 

املستشفيات  إلى  أبنائهن 
توافر  وع���دم  وال���ن���وادي، 
أخ��ص��ائ��ي��ني ف���ي األن��دي��ة 
ال��ري��اض��ي��ة وِف���ي امل��راك��ز 
ال���ص���ح���ي���ة م���ث���ل ط��ب��ي��ب 
ذوي  ل���ألط���ف���ال  خ�����اص 
نفسي  وطبيب  اإلع��اق��ة، 
طبيعي  ع��الج  وأخصائي 
وم���درب ري��اض��ي ل��ذوي 

النوادي  جميع  في  اإلعاقة 
الرياضية.

سامية  ال��س��ي��دة  وأك���دت 
إح����������دى  م�������ح�������م�������د،  آل 
األم�����ه�����ات، ب�����أن ال���راب���ط���ة 
م��ه��م��ة ل���ألس���ر وألط���ف���ال 
إذ أن من أهدافها  ال��داون 
إلقاء الضوء على هذه الفئة 
م���ن امل��ج��ت��م��ع واالع���ت���راف 

ب��ه��م ك���أف���راد ف��ع��ال��ني ف���ي امل��ج��ت��م��ع ول��ه��م 
أي فرد في  حقوق وواجبات حالهم حال 
امل��ج��ت��م��ع، ب��ج��ان��ب أن���ه م��ن خ���الل ال��راب��ط��ة 
تواجه  التي  والصعوبات  املشاكل  طرح  يتم 
أط��ف��ال ال����داون وع��رض��ه��ا 
واملختصني  اجل��ه��ات  على 
وأش���ارت  رس��م��ي��ة،  بصفة 
ل��ت��ط��ل��ع األم���ه���ات ل��ي��ج��دن 
م���������ن ي�����س�����ت�����م�����ع إل����ي����ه����ن 
تسهيل  ف���ي  وي��س��اع��ده��ن 
تواجههن  التي  الصعوبات 
ن�����ح�����و ت�����رب�����ي�����ة ورع������اي������ة 
أب��ن��ائ��ه��ن، وأض���اف���ت ب��أن��ه 

ي���ن���ت���ظ���ر م�����ن ال���راب���ط���ة 
ت��ع��ري��ف امل��ج��ت��م��ع ب��ه��ذه 
ال��ف��ئ��ة وب��أن��ه��م ق���ادرون 
ع��ل��ى ال��ت��ع��اي��ش وال��ع��م��ل 
واإلب�������داع وال���ت���ط���ور ُك���ٌل 
ح����س����ب ق������درات������ه ال���ت���ي 
وأك��دت  ل��ه،  اهلل  منحها 
ب����������أن ط�����ف�����ل ال������������داون 
ط��ف��ل  أي  ك���ح���ال  ح���ال���ه 
وتنمية  وااله��ت��م��ام  للرعاية  يحتاج  ع��ادي 
ال��ت��ي تواجهه  ال��ص��ع��وب��ات  ق��درات��ه وت��ذل��ي��ل 
والتعليمية  والطبية  األسرية  النواحي  من 
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ن��ف��س��ي��ة، وأوض��ح��ت ب��أن 
األمهات  منها  تعاني  التي  املشكالت  أغلب 
ف��ه��ن يحتجن  ل���ذل���ك  ال������والدة  ت���ب���دأ م��ن��ذ 
ال��ص��دم��ة  ي��ت��ج��اوزن  ح��ت��ى  نفسية  ل��رع��اي��ة 
األول�������ى، ب���ج���ان���ب اح��ت��ي��اج��ه��ن مل����ن ي��ه��ت��م 
رعاية  كيفية  على  وتدريبهن  بتوجيههن 
خاصة،  رعاية  يحتاجون  ألنهم  أطفالهن 
كما حتتاج األمهات إلى زيارات دورية من 
ما  وش��رح  توجيههن  ليتم  أخصائيني  قبل 

يلزم فعله في كل مرحلة.

أمهات: الرابطة 
ستساعدنا في 

تسهيل الصعوبات 
التي تواجهنا نحو 

تربية ورعاية أبنائنا

سامية آل محمد: 
الرابطة مهمة لألسر 
واألمهات واألطفال 

وتلقي الضوء على هذه 
الفئة من المجتمع 



خاص ـ الحياة:
ن��ظ��م��ت اجل��م��ع��ي��ة ال��ق��ط��ري��ة ل��ت��أه��ي��ل 
ملدة  ملنتسبيها  عمرة  رحلة  اإلع��اق��ة  ذوي 
التوالي، وشارك  على  السابع  للعام  أسبوع 
ف����ي ال���رح���ل���ة ل���ل���ع���ام احل����ال����ي م��ج��م��وع��ة 
م��ن األش���خ���اص ذوي اإلع���اق���ة احل��رك��ي��ة 
واإلعاقة املزدوجة، و جاءت رحلة العمرة 
بتوجيهات من الشيخ ثاني بن عبد اهلل آل 
ثاني، رئيس مجلس إدارة اجلمعية، وذلك 
بأهمية  اجلمعية  إدارة  وم��ن  منه  إمي��ان��اً 
تنمية الوازع الديني لدى منتسبي اجلمعية 
تنفيذ  ومت  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  من 
ك��رمي ومتميز من  ب��دع��م  العمرة  رح��ل��ة 
مجموعة من املؤسسات والشركات التالية 
ال��ق��ط��ري��ة، وجمعية  “اخل���ط���وط اجل��وي��ة 
ق��ط��ر اخل���ي���ري���ة، وال���ع���م���ادي ل��ل��م��ش��اري��ع، 
وشركة “أوري��دو” لالتصاالت، ومؤسسة 
الشيخ ثاني بن عبد اهلل آل ثاني للخدمات 
األح���م���ر  وال����ه����الل  “راف”،  اإلن���س���ان���ي���ة 

القطري.
وكشف الشيخ ثاني بن عبد اهلل آل ثاني، 
برامجها  ض��م��ن  اجلمعية  تخطيط  ع��ن 
ف��ي اجل��ان��ب ال��دي��ن��ي إلش����راك امل��زي��د من 
املنتسبني  م��ن  اإلع���اق���ة  ذوي  األش���خ���اص 
للجمعية وأول��ي��اء أم���ور األش��خ��اص ذوي 
اإلعاقة في رحالت العمرة القادمة، والتي 
األماكن  وزي���ارة  العمرة،  مناسك  تشمل 
التاريخية املقدسة مبكة املشرفة واملدينة 
امل���ن���ورة، وأوض�����ح ب���أن اجل��م��ع��ي��ة قدمت 
ألع���ض���اء ال���وف���د امل���ش���ارك ب��ال��ع��م��رة للعام 
احلالي لقاءات قبل سفرهم لشرح مناسك 
ال���ع���م���رة وخ���ط���وات���ه���ا ب���ه���دف مت��ك��ي��ن��ه��م 
الوجه  على  ومناسكها  ال��ع��م��رة  أداء  م��ن 
اإلمياني  ال���وازع  تنمية  بجانب  الصحيح، 
والديني لديهم، ولتحقيق رغبتهم الدائمة 
للمشاركة في مناسك العمرة التي تنظمها 

اجلمعية. وشارك في رحلة العمرة للعام 
اجلمعية  منتسبي  م��ن  مجموعة  احل��ال��ي 
البسيطة،  احل��رك��ي��ة  اإلع���اق���ات  ذوي  م��ن 
راف��ق��ت��ه��م ف��ي��ه��ا ك������وادر م��ت��خ��ص��ص��ة من 
املساعدات  لتقدمي  اجلمعية  في  العاملني 
وال���رع���اي���ة ل��ه��م أث���ن���اء م��ن��اس��ك ال��ع��م��رة، 
وترأس وفد اجلمعية ألداء مناسك العمرة 
ال��س��ي��د إب��راه��ي��م ال��ش��اف��ع��ي رئ��ي��س��اً للوفد، 
عاماً  منسقاً  العنزي  صقر  أحمد  والسيد 
الوسائل  ك��اف��ة  اجلمعية  ووف���رت  للوفد، 
الوفد،  أع��ض��اء  م��ن  للمعتمرين  امل��س��اع��دة 
وكافة  اإلح���رام  ملالبس  توفيرها  بجانب 
الوفد  أع��ض��اء  وق��ام  العمرة،  مستلزمات 

عقب فراغهم من مناسك العمرة، بزيارة 
أماكن مقدسة متنوعة فتم تنظيم زيارات 
لهم إلى “منى، ومزدلفة، وعرفة، وغار 
حراء، في مكة املكرمة، وزيارة “مسجد 
شهداء  وزي����ارة  السبعة،  وامل��س��اج��د  ق��ب��اء، 
أُح����د، وال���س���الم ع��ل��ى ال���رس���ول ص��ل��ى اهلل 
عليه وسلم” في املدينة املنورة، ومن ثََّم 
الوطن،  ألرض  تعالى  اهلل  بفضل  ال��ع��ودة 
من  ملجموعة  اجلمعية  تنظيم  وينتظر 
التوعوية  وال��ب��رام��ج  والفعاليات  األنشطة 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة خ���الل ش��ه��ر رم��ض��ان 
من  اجلمعية  ملنتسبي  مخصصة  الفضيل 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

نظمتها الجمعية للعام السابع على التوالي

رحلة عمرة لمنتسبي الجمعية
من األشخاص ذوي اإلعاقة
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الجمعية تحتفل باليوم العالمي لمتالزمة 
داون في محاضرة علمية بمقرها

خاص ـ الحياة:
باليوم  اإلع��اق��ة  ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية  احتفلت 
العاملي ملتالزمة داون، الذي يصادف “21 مارس” من كل عام 
مبحاضرة عنوانها “متالزمة داون والغذاء” ، قدمتها السيدة 
ميسون كامل عقاد أخصائية الطب التكميلي، واحلاصلة على 
الطبيعة، ونظمت احملاضرة بقاعة  البورد األمريكي في طب 
االحتفالية  وافتتح  للجمعية،  الرئيسي  املقر  في  احمل��اض��رات 
القطرية  اجلمعية  إدارة  مجلس  عضو  عفيفة  ط��ال��ب  السيد 
لتأهيل ذوي اإلعاقة والسيد أمير املال املدير التنفيذي للجمعية.
ث��ان��ي، رئ��ي��س مجلس  ث��ان��ي ب��ن عبد اهلل آل   وص���رح الشيخ 
االحتفالية  أن  اإلعاقة  ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية  إدارة 
ب��ق��درات  للتعريف  اجلمعية  وغ��اي��ات  أه����داف  ض��م��ن  ج���اءت 
للرابطة  اجلمعية  ودع��م  داون،  متالزمة  ومواهب  ومهارات 
اجلمعية  مظلة  حت��ت  ت��ن��درج  وال��ت��ي  داون  ملتالزمة  القطرية 
وأولياء  األم��ه��ات  من  مميزة  مجموعة  عضويتها  في  وتضم 
بأن اجلمعية عملت على  أمور أطفال متالزمة داون، مؤكداً 
احتياجات  عن  لتعبر  داون  ملتالزمة  القطرية  الرابطة  تكوين 
لتحقيق  استهدافها  بجانب  داون،  متالزمة  أُس��ر  وحت��دي��ات 
التواصل الفعال بني  مجموعة من األه��داف الهامة منها دعم 
أمهات متالزمة داون، والعمل على تطوير مشاركة األسر في 
املجاالت االجتماعية والتأهيلية والنفسية والترفيهية، والسعي 

ال��راب��ط��ة وخاصة  أع��ض��اء  ب��ني  وال��ت��ع��اون  التكامل  إل��ى حتقيق 
داون،  متالزمة  أس��ر  احتياجات  لدراسة  باإلضافة  األم��ه��ات، 
تلبيتها  على  للعمل  ب��ال��دول��ة  املعنية  امل��ؤس��س��ات  م��ع  وال��ت��ع��اون 
والسعي إلى حتقيق التوافق النفسي واالجتماعي ألسر متالزمة 
ال��ع��الق��ة بني  ال��وع��ي وت��وث��ي��ق  ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى تنمية  داون م��ع 
الرابطة واملؤسسات املعنية بالدولة خاصة الصحية والتعليمية 
في  والكفاءات  باخلبرات  واالستعانة  والنفسية،  واالجتماعية 

مجال تأهيل وتعليم وتدريب حاالت متالزمة داون.
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وأشادت السيدة ميسون عقاد بالتجاوب والشغف الذي قالت 
أنها ملسته من احلضور للتعرف على العالقة بني الغذاء ومتالزمة 
داون ومدى تأثير الغذاء على االنتباه والتركيز، وعددت األطعمة 
واألطعمة  والسمنة،  واالنتباه  التركيز  على  تؤثر  التي  والعوامل 
تؤثر  التي  العوامل  أنه من  إلى  املفيدة ملتالزمة داون، وأش��ارت 
الكريهة  والروائح  السيئ  والتنفس  الضوضاء  الذاكرة  على  سلباً 
التغذية وكبت املشاعر والضوء اخلافت،  السريع وسوء  والرجيم 
ومن العوامل التي تؤثر إيجابياً على زيادة التركيز وفقاً لدراسة 
امل��ط��ل��وب  ال��ع��م��ل  أداء  ق��ب��ل  “ه��وري��ش��ي��م��ا” ع���رض ص���ور جميلة 
اللبان  ومضغ  التركيز،  على  يساعد  ذل��ك  ف��إن  دق��ائ��ق،  بخمس 
واإلضاءة التي حتاكي ضوء الشمس والعطور خاصة املستخلصة 
ختام  وف��ي  والنعناع،  والالفندر  والقرفة  وال��ت��وت  الليمون  من 
احملاضرة مت تكرمي السادة احلضور من املؤسسات املختلفة ذات 

الصلة برعاية ذوي اإلعاقة.



أواًل: الفروق بين مناهج األطفال 
العاديين واألطفال من متالزمة داون

األط����ف����ال  م���ن���اه���ج  أن  امل����الح����ظ  م����ن   
ت��خ��ت��ل��ف اخ��ت��الف��اً كلياً  ال��ع��ام  ال��ت��ع��ل��ي��م  ف��ي 
ع��ن م��ن��اه��ج م��ن ل��دي��ه��م م��ت��الزم��ة داون، 
اإلع���داد وطريقة  م��ن حيث ط��رق  وذل��ك 
توضع مسبقاً  للعاديني  فاملناهج  التدريس، 
تتناسب  والتي  قبل جلنة متخصصة،  من 
العمري  ال��دراس��ي��ة واجل��ان��ب  امل��رح��ل��ة  م��ع 
متالزمة  من  األطفال  أم��ا  املرحلة،  لهذه 
مسبقاً،  املناهج  وضع  فيها  ميكن  ال  داون 
حدة،  على  طفل  لكل  منهج  وضع  يتم  بل 
وف��ق��اً ل��ق��درات��ه واس��ت��ع��دادات��ه وم��دى أدائ��ه 
فكل طفل  املختلفة،  للمهارات  تعليمه  في 
ل��ه خ��ط��ة ف��ردي��ة خ��اص��ة ب��ه ت��وض��ع وف��ق��اً 

الفردية  األدائية وتوضع اخلطة  لقدراته 
الفترة  مثل  معينة  ملعايير  وفقاً 

أداء  وم���������دى  ال����زم����ن����ي����ة، 

الطفل في تعلم املهارة، وحتديد األهداف 
امل��دى،  قصيرة  واأله����داف  امل���دى،  طويلة 
اخلطة  في  الفرعية  األه��داف  وضع  ويتم 
وحتديد املواد أو الوسائل التعليمة الالزمة 

املهارة.  لتحقيق 

التدريس الفْرق في طريقة  ثانيًا: 

كما أن هناك اختالفاً في طريقة وضع 
لديهم  العاديني ومن  األطفال  املناهج بني 
في  اختالف  أيضاً  فهناك  داون،  متالزمة 
املستخدمة  وال��وس��ائ��ل  ال��ت��دري��س،  طريقة 
ال��ه��دف من  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، أن  ال��ع��م��ل��ي��ة  ف��ي 
ت���دري���س أو ت��ع��ل��ي��م م���ن ل��دي��ه��م م��ت��الزم��ة 
إل��ى  يصبحوا  ح��ت��ى  مساعدتهم  ه��و  داون 
نصل  وقد  العاديني،  أقرانهم  مثل  ما  حد 
إلى ذلك الهدف من خالل تغيير أو تعديل 
س��ل��وك ه��ؤالء األط��ف��ال، وخ��اص��ة في 
م��ج��ال م���ه���ارات احل��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة 
استعمال  على  ال��ت��دري��ب  مثل 
احل������������ّم������������ام، وإط��������ع��������ام 

وأن  بنفسه،  مالبسه  ي��رت��دي  وأن  نفسه، 
يعتمد ويستقل بذاته دون احلاجة إلى أي 
مساعدة من اآلخرين، وعلى املعلم عندما 
أن  معينة  مهارة  اكتسب  الطفل  أن  يشعر 

ينتقل إلى مهارة أصعب منها.

أطفال متالزمة داون:  كيفية تعليم 

التي  النشاط  ألنواع  اجليد  التخطيط   -1
مرغوب  غير  سلوك  استبدال  على  تساعد 
ف��ي��ه ب��س��ل��وك م��رغ��وب ف��ي��ه وال��ع��م��ل على 

السلوك. تعزيز ذلك 
2- ال��ع��م��ل ع��ل��ى إت��اح��ة ال��ف��رص��ة ل��ه��ؤالء 
األط�����ف�����ال وت��ش��ج��ي��ع��ه��م ل���الع���ت���م���اد ع��ل��ى 

ذواتهم.
ع��ل��ى  ال����ف����ردي����ة  اخل����ط����ط  اع����ت����م����اد   -3
امل��ج��ال  نفسح  بحيث  وق��درات��ه��م  ميولهم 
والرغبة  الدافعية  اس��ت��م��رار  إل��ى  أم��ام��ه��م 

التعليم. في 
قصيرة  العمل  فترة  تكون  أن  يجب   -4

حتى ال يشعروا بامللل.
املرغوب  للسلوك  اإليجابي  التعزيز   -5

فيه.
التعليمي فعند  حصر عناصر املوقف   -6
على  فنعمل  معينة  مهارة  الطفل  تعليم 
ح��ص��ره��ا ف��ي أض��ي��ق احل���دود وحت��دد 

تستخدمها. التي  الوسائل 
يعمالن  وال��ت��م��ري��ن  ال��ت��ك��رار   -7
املتعلمة وذلك  املهارة  على تثبيت 
بالنظر إلى االستجابات املرغوب 

وتعزيزها. والصحيحة  فيها 

أساليب تعليم أطفال متالزمة داون

إعداد:
شيماء عبدالحميد 
أخصائية تربية خاصة
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متالزمة  أطفال  لتعليم  المتبعة  األساليب 
داون:

الفردي:  التعليم  أسلوب   -1
وي���ق���ص���د مب���ف���ه���وم ال���ت���ع���ل���م ال����ف����ردي 
التربوية  اخل��ط��ة  م��ن  التنفيذي  اجل��ان��ب 
التعليمية  اخل��ط��ة  إع���داد  فبعد  ال��ف��ردي��ة 
امل��دى  طويلة  التعليمية  األه���داف  تكتب 
واأله�����������داف ق���ص���ي���رة امل�������دى وت���ش���م���ل 

مكونات اخلطة الفردية ما يلي:
الطفل  ال��ع��ام��ة ع��ن  امل��ع��ل��وم��ات  ب��ع��ض   �

األولية. وبياناته 
� ال���ه���دف ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وي���ك���ون َم���ص���وغ���اً ف��ي 

عبارات محددة.
املستخدم. التعزيز  � أسلوب 

التعليمية قصيرة  � األهداف طويلة املدى واألهداف 
املدى.

امل��ع��ل��م  ي��س��ت��خ��دم��ه��ا  ال��ت��ي  وال���وس���ائ���ل  ال���الزم���ة  األدوات  ڈ 
التعليمي: الهدف  لتحقيق 

املتبع  هو  الفردي  التعليم  أسلوب  ف��إن  قبل  من  ذكرنا  كما 
فردية  فروقاً  هناك  إن  حيث  داون،  متالزمة  أطفال  لتعليم 
ب��ه ويتم  ت��رب��وي��ة ف��ردي��ة خ��اص��ة  ل��ه خ��ط��ة  بينهم ف��ك��ل ط��ف��ل 

تعليمه عن طريق:
ل��ل��م��ه��ارة  ال��ط��ف��ل م���ن م��ت��الزم��ة داون  ت��ه��ي��ئ��ة  1/ م��ح��اول��ة 

تعليمه. املراد  والسلوك 
اجلسمية-  )اللفظية-  بأنواعها  املساعدة  طرق  استخدام   /2

اإليحائية(.
3/ تقدمي املهارة أو السلوك املراد تعليمه كما هو.

التكرار. التعلم واكتساب املهارة عن طريق  4/ تثبيت عملية 
تعليمية  أه��داف  حتقيق  إلى  أو  مهارة  إلى  االنتقال  عند   /5
أخ����رى الب���د م��ن ال��ت��أك��د م��ن اك��ت��س��اب ال��ط��ف��ل ل��ل��م��ه��ارة ال��ت��ي 

. يتعلمها
2/ أسلوب حتليل املهام:

 ي��ق��ص��د ب��ت��ح��ل��ي��ل امل���ه���ام، جت���زئ���ة امل���ه���ارة وت��ق��س��ي��م��ه��ا إل��ى 
مكوناتها األولية ثم ترتيب هذه األجزاء أو املكونات في نظام 

حتى تصل إلى املهارة األساسية.
متالزمة  أطفال  لتعليم  األمثل  هو  املهام  حتليل  أسلوب  إن 
ويتطلب  الذاتية،  الرعاية  وم��ه��ارات  احلياتية  امل��ه��ارات  داون 
إكساب  إل��ى  نصل  أن  نستطيع  حتى  امل��ه��ام  بهذه  القيام  األم��ر 

الطفل املهارة التي نحاول تعليمها له، مثال على ذلك:
اليدين  تعليم الطفل مهارة غسل 

اليدين  غسل  داون  متالزمة  لديهم  ممن  األطفال  لتعليم 
املهارة،  تكّون هذه  التي  املَهام  نعرف  أن  البداية  في  نحاول 

إلى  بالطفل  نصل  حتى  أج���زاء  إل��ى  امل��ه��ارة  جتزئة  فيتم 
ال��ق��درة ف��ي تعليم ه��ذه امل��ه��ارة وق��د ت��ك��ون على 

التالي: الشكل 
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1/ أن يرفع الطفل أكمام القميص.
2/ أن يفتح صنبور املاء.

3/ أن ميسك قطعة الصابون.
4/ أن يُرغي الصابون في يده بالفرك.

5/ أن يضع قطعة الصابون مكانها.
6/ أن يغسل يديه باملاء.
7/ أن يغلق صنبور املاء.

8/ أن ينشف يديه باملنشفة.
9/ أن يعيد املنشفة في مكانها.

أك��م��ام  ي��ع��ي��د م��ا مت رف��ع��ه م��ن  10/ أن 
الطبيعي. إلى وضعه  القميص 

وك���م���ا ه���و واض�����ح م���ن أس���ل���وب حت��ل��ي��ل 
امل��ه��ام ف��إن ال��ه��دف األس��اس��ي ه��و محاولة 
جت��زئ��ة امل��ه��ارة إل���ى ع��ن��اص��ره��ا األس��اس��ي��ة 
وذل����ك م���ن أج���ل ت��س��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ة ت��دري��ب 
هنا  أي��ض��اً  ننسى  إت��ق��ان��ه��ا وال  ع��ل��ى  ال��ط��ف��ل 
امل���ه���ارة من  ت��ع��ل��ي��م  وي���ت���م  ال��ت��ع��زي��ز  دور 

األسهل إلى األصعب.
احملاولة  على  القائم  التعليم  أسلوب   /3

واخلطأ:
في  يستخدم  أن  ميكن  األس��ل��وب  وه��ذا 
ب��ع��ض ال��ت��رك��ي��ب��ات م��ث��ل ع��م��ل من����اذج من 

اخلرز أو تركيب “بازل” .
فمثالً ميسك الطفل قطعة البازل ويبدأ 
فيبدأ  لها  املناسب  املكان  في  وضعها  في 

يصل  أن  إل��ى  مكان  أي  في  التجريب  في 
ل��ه��ا ومي��ك��ن أن نعيد  امل��ن��اس��ب  امل��ك��ان  إل��ى 
ونكرر تركيب البازل مرة أخرى وفي كل 
مرة نالحظ قلة احملاوالت اخلطأ وكثرة 

الناجحة. احملاوالت 
م��ب��ادئ  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي  التعليم  أس��ل��وب   /4

اخلاصة: التعليم 
بها  يتصف  التي  األساسية  الصفات  إن 
هي  داون  متالزمة  لديهم  ممن  األطفال 
املستوى  بنفس  التعليم  يستطيعون  ال  أنهم 
العمر  نفس  ف��ي  ال��ع��ادي  للطفل  والسرعة 
التي  القدرات  في  النقص  إلى  يعود  وذلك 
لدى األطفال من متالزمة داون ما يؤدي 
إل����ى ال���ب���طء ف���ي ع��م��ل��ي��ة ت��ع��ل��ي��م��ه وك��ذل��ك 
هناك  أن  أيضاً  ويالحظ  تعليمه،  طريقة 
الطفل  يتعلمها  امل��ع��رف��ي��ة  امل��ه��ارات  ب��ع��ض 
العادي دون احلاجة إلى توجيهات املعلم، 
أما األطفال من متالزمة داون فهم دائماً 
كل  في  والتوجيه  التدريب  إلى  حاجة  في 

ما نود أن نعلمه له. 
يتبعها  ال��ت��ي  وال���ط���رق  ال���ق���واع���د  ب��ع��ض 
من  األط��ف��ال  تعليم  لعملية  الناجح  املعلم 

متالزمة داون:
1/ تعزيز خبرات الطفل الناجحة وذلك 
من خالل تنظيم ما نود أن نعلمه، ونقدم 

كلما  الصحيحة  اإلج��اب��ة  على  املساعدة  ل��ه 
دع��ت احل��اج��ة إل��ى ذل���ك، وك��ذل��ك التقليل 
فمثالً  األش���ي���اء،  م��ن  االخ��ت��ي��ار  عملية  م��ن 
اللون  وليكن  األل���وان  الطفل  يتعلم  عندما 
وض��ع  ال��ب��داي��ة  ف��ي  كمعلم  عليك  األخ��ض��ر 
تزيد  وال  أص��ف��ر  أخ��ض��ر،  فقط  اختيارين 
على ذلك بإضافة ألوان أخرى مثل األحمر 
واألس�������ود، ف��ت��ص��ب��ح ع��م��ل��ي��ة االخ���ت���ي���ار من 
الطفل  تعزيز  يجب  اثنني،  من  بدالً  أربعة 
عند اإلجابة الصحيحة وتقدمي له املساعدة 

بأنواعها وعدم تركه في حالة تردد.
2/ ت��زوي��د ال��ط��ف��ل ب��ال��ت��غ��ذي��ة ال��راج��ع��ة، 
فالطفل يجب أن يعرف متى كانت إجابته 
أن  في  املعرفة  لديه  يكون  وأن  صحيحة 
إجابته صحيحة أو خطأ وذلك عن طريق 

الصحيحة. لإلجابات  اإليجابي  التعزيز 
أن يكتب كلمة  الطفل  تعليم  فمثالً عند 
)ح���ص���ان( ب��ع��د أن ي��ن��ظ��ر إل��ي��ه وي��ت��ع��رف 
بتغطية  يقوم  أن  املعلم  فعلى  الكلمة  على 
يكتب  أن  الطفل  والطلب من  الكلمة  هذه 
ال��ك��ل��م��ة وع���ن���دم���ا ي��ك��ت��ب��ه��ا جن��ع��ل ال��ط��ف��ل 
ي��ق��ارن ب��ني م��ا كتبه وم��ا ه��و م��وج��ود في 
تعد  الطريقة  ه��ذه  ف��إن  )ح��ص��ان(  الكلمة 

إليه. تغذية راجعة 
ال���ص���ح���ي���ح���ة،  اإلج�������اب�������ات  ت����ع����زي����ز   /3
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االستجابة  بعد  مباشرة  يكون  أن  ويجب 
الصحيحة وأن يكون واضحاً حتى يقترن 

باالستجابة. التعزيز 
وال��ت��ن��ظ��ي��م في  ل���ل���درس  ال��ت��خ��ط��ي��ط   /4
ع��م��ل��ي��ة ت��ع��ل��ي��م امل����ه����ارة، ي��ج��ب أن ت��ق��دم 
إلى مهارة  االنتقال  خطوة خطوة وال يتم 
التي  املهارة  التأكد من إمتام  جديدة دون 

اآلن. يتعلمها 
ال��ط��ف��ل م��ن م��ت��الزم��ة داون  ت��زوي��د   /5
بعملية التكرار الكافي للخبرة التي تعلمها 
ما  سريعاً  داون  متالزمة  م��ن  ف��األط��ف��ال 
الطفل  أن  إل��ى  ه��ذا  يرجع  وغالباً  ينسون، 
ما  الكافي،  القدر  تعلمه  عملية  يكرر  لم 

التعليمية. أدى إلى نسيان هذه اخلبرة 
6/ إع�����ادة ت���ك���رار م���ا ت��ع��ل��م��ه م���ن وق��ت 
آلخر، فعندما يأتي مبفهوم جديد نحاول 
تعلمه  ال����ذي  ال���ق���دمي  ل��ل��م��ف��ه��وم  ن��ع��ود  أن 

ولكن في وضع جديد.
الطفل  تعلم  من  األول��ى  املرحلة  في   /7
نعلمه  ال  أن  ي��ج��ب  واحل������روف  ل���ل���ق���راءة 
األشكال  الكلمة واحلرف في  كيفية كتابة 
بتعليم  ق��م��ن��ا  إذا  ذل���ك  وم��ث��ال  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
ف���ي نفس  ن��ع��ل��م��ه  ف���ال  ال��ط��ف��ل ح���رف )ع( 
ال��وق��ت ط��ري��ق��ة ك��ت��اب��ت��ه ف��ي اجل��م��ل��ة مثل 

ع���ص���ف���ور، م���ع���ل���م، م����رب����ع، إمن���ا 
احل��رف  شكل  تعليمه  يتم 

التأكد  بعد  الكلمة  في 
م����ن أن�����ه ق����د ت��ع��ل��م 

احلرف.
ال�����ت�����ن�����وع   /8
ف�����ي اس���ت���خ���دام 
ت  ا و د أل ا

والوسائل التعليمية عند تعليم الطفل مهارة 
التأكد من  األدوات بعد  معينة يجب تغيير 
وم��ع��روف��ة  م��أل��وف��ة  أص��ب��ح��ت  األدوات  أن 
أو  الفواكه  تعليمه  عند  فمثالً  ل��ه،  بالنسبة 
احل���ي���وان���ات ن��س��ت��خ��دم م��ع��ه م��ج��س��م��ات أو 
استخدم بعض  ب��ازل أيضاً  ك��روت صور أو 
أو  اآلل���ي  احل��اس��ب  على  التعليمية  ال��ب��رام��ج 

الفيديو.
9/ على معلم األطفال من متالزمة داون 
عائقاً  تقف  التي  اإلحباط  عوامل  كل  إزال��ة 
التصرف  وكذلك  التعليمة،  العملية  أم��ام 
ع��ل��ى امل��ش��اك��ل ال��س��ل��وك��ي��ة ال��ت��ي جت��ع��ل��ه غير 

متكيف، والعمل على تشجيعه باستمرار.

أساس  المبني على  التعليم  أسلوب 
السلوك: طرق تعديل 

ت��ع��دي��ل ال��س��ل��وك ه���و ش��ك��ل م���ن أش��ك��ال 
العالج والذي يهتم بتغيير السلوك، لذا فإن 
تعتبر  جوهرها  في  السلوك  تعديل  عملية 
عملية محو تعلم وإعادة تعلم، محو تعلم 
ال��س��ل��وك غ��ي��ر امل��رغ��وب ف��ي��ه وال��ع��م��ل على 
ألمناط  جديد،  من  تعليم  وإع��ادة  إطفائه 
التي  السلوكية  األمناط  سلوكية حتل محل 
لتعديل  ك��ث��ي��رة  أس��ال��ي��ب  وه��ن��اك  محيت 
بأنواعه  التعزيز  منها  السلوك 
“ال����ت����ق����ل����ي����د، ال����ع����ق����اب، 

احملاكاة ....”
من  األطفال  إن 
داون  م��ت��الزم��ة 
مشاكل  لديهم 
س�����ل�����وك�����ي�����ة 

عديدة تتم في غرفة الصف مثل “العناد، 
م���ص األص����اب����ع، احل���رك���ة ال�����زائ�����دة، ق��ل��ة 
أو  تعليم  في  عائقاً  يقف  قد  ما  االنتباه” 
فمن  للطفل  التعليمية  امل��ه��ارات  اكتساب 
ه��ن��ا ج�����اءت أه��م��ي��ة ت��ع��دي��ل ال���س���ل���وك في 

تعليم األطفال من متالزمة داون.

التعلم: أساليب  تطبيق 

 ي���ق���وم امل��ع��ل��م ب��اخ��ت��ي��ار أف���ض���ل ال��ط��رق 
واألساليب في تعليم األطفال من متالزمة 
أو  ال��ط��ري��ق��ة  اخ���ت���ي���ار  ق��ب��ل  ول���ك���ن  داون، 
امل��ع��ل��م في  ي��ق��وم  للتعلم  األم��ث��ل  األس���ل���وب 
البداية بتحديد األهداف التعليمية الفردية، 
ومي���ك���ن ت��ع��ري��ف ال���ه���دف ال��ت��ع��ل��ي��م��ي على 
أن���ه )ت��وض��ي��ح رغ��ب��ة ف��ي ت��غ��ي��ر م��ت��وق��ع في 
ميكن  التعريف  ه��ذا  وم��ن  املتعلم(  سلوك 
تتعلق  رئيسية  أم���ور  أرب��ع��ة  نستخلص  أن 

باألهداف التربوية وهي:
� أن تتوافر الرغبة في إحداث التغيير.

� أن يحدث التغيير املتوقع.
ن��ه��اي��ة  ف����ي  ال��ت��غ��ي��ي��ر  ي���ت���ح���دد ه�����ذا  � أن 

البرنامج الدراسي والتدريبي.
ال��س��ه��ل م��الح��ظ��ة ه��ذا  � أن ي���ك���ون م���ن 

التغيير أو التحسن.
في  مراعاتها  يجب  ش��روط  ع��دة  هناك 

صياغة األهداف التعليمية وهي:
امل��ت��وق��ع م��ن جانب  ال��ه��دف  1/ أن نصف 

املتعلم.
يفك  أن  تعليمي:  ه��دف  لصياغة  مثال 
خلع  عند  يلبسها  التي  املالبس  أزرار  الطفل 

مالبسه دون مساعدة.
2/ أن نصف الهدف في صورة أو عبارة 
لتسهل مالحظته وتقوميه مثال على ذلك 
أو  نوعها  حسب  املالبس  الطفل  يصنف  أن 

لونها دون مساعدة.
وأن  بفعل،  التعليمي  الهدف  يبدأ  أن   /3
يكون مضارعاً على اعتبار أن املعلم سيقوم 
أن  يتعرف،  أن  يشير،  )أن  مثل  ب��ه 
إلى  يشير  وأن  يقلد(  أن  يسمي، 
ن��ت��ي��ج��ة ال���ت���ع���ل���م ول����ي����س إل���ى 

عملية التعلم.



خالل مجموعة من األنشطة والفعاليات المتنوعة

الجمعية تحتفل بأسبوع األصم العربي 
بمشاركة كبيرة من المؤسسات واألسر 

لتأهيل  ال��ق��ط��ري��ة  اح��ت��ف��ل��ت اجل��م��ع��ي��ة 
ذوي اإلعاقة واملراكز التابعة لها بأسبوع 
العالم  به  العربي، وال��ذي يحتفل  األصم 
ال��ع��رب��ي خ��الل ال��ف��ت��رة م��ن “20 إل��ى 27 
أبريل” من كل عام حيث حتتفل بهذه 
املناسبة االجتماعية والثقافية والتوعوية 
املؤسسات واملراكز واملدارس العاملة في 
السمعية  اإلع��اق��ة  ذوي  وت��أه��ي��ل  رع��اي��ة 
من الصم وضعاف السمع، وجاء أسبوع 
األص�����م ال��ع��رب��ي ال��ث��ان��ي واألرب����ع����ني في 
اإلش��ارة  “لغة  شعار  حتت  احلالي  العام 
وس��ي��ل��ة م���س���اع���دة ه���ام���ة ل��ل��ت��واص��ل مع 
الصم”، باعتبار أن لغة اإلشارة هي اللغة 
وبعضهم  الصم  بني  للتواصل  الرئيسية 
احمليط  املجتمع  مع  وتواصلهم  البعض، 

بهم، كما متثل أهمية كبرى لهم.
وأشاد الشيخ ثاني بن عبد اهلل آل ثاني 
بالتعاون الذي شهدته فعاليات االحتفال 
واألربعني  الثاني  العربي  األص��م  بأسبوع 
اجلمعية  نظمته  وال����ذي  ق��ط��ر،  ب��دول��ة 
وش��ارك��ت��ه��ا ف��ي��ه ب���احل���ض���ور وال��ت��ن��ظ��ي��م 
وال����رع����اي����ة م��ج��م��وع��ة م����ن امل���ؤس���س���ات 

واجل����ه����ات ال��رس��م��ي��ة وال��ش��ع��ب��ي��ة 
برعاية  الصلة  ذات  واخل��اص��ة 

ومتكني وتأهيل الُصم وذوي 
إن  وق��ال  بالدولة،  اإلعاقة 

التعاون بني تلك اجلهات 
م������ع اجل����م����ع����ي����ة ك����ان 

م����ث����م����راً وس���اه���م 
ب�������ق�������در ك���ب���ي���ر 
ف����������ي إجن����������اح 
ال����ف����ع����ال����ي����ات 
ومت�������ي�������زه�������ا 

بالشكر  ث��ان��ي  الشيخ  وت��ق��دم  وت��ف��رده��ا، 
ل��ل��ح��اض��ري��ن ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات، م��ث��م��ن��اً دور 
اجل��م��ه��ور ف���ي إجن����اح ك��اف��ة ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا اجل���م���ع���ي���ة، ك���م���ا ت��ق��دم 
على  امل��ؤس��س��ات  لكل  وال��ت��ق��دي��ر  بالشكر 
م��ج��ه��ودات��ه��م وخ���ص ب��ال��ش��ك��ر اخل��ب��راء 
الذين  واملتخصصني  واألطباء  واملدربني 
ون�����دوات ودورات  م��ح��اض��رات  ق��دم��وا 
تدريبية خالل فعاليات االحتفال، وقال 
إن���ه���ا أس��ه��م��ت ف���ي ت��ن��م��ي��ة ال���وع���ي ل��دى 
اجلمهور بفئة الُصم وأسهمت في تطور 
الصم  يتعامل مع  كافة من  ل��دى  الوعي 
حول ثقافة الدمج والتمكني لهم ولكافة 
ذوي اإلعاقة في املجتمع، متمنياً تواصل 
في  املثمرة  اجلهود  وتلك  التعاون  ذل��ك 
تخدم  ال��ت��ي  والفعاليات  األن��ش��ط��ة  ك��اف��ة 
وتدفع  حياتهم  وحت��س��ن  اإلع��اق��ة  ذوي 
بهم لالندماج في املجتمع وحتقيق ذاتهم 
وعيش حياة كرمية أُسوًة بنظرائهم من 

األصحاء.
وكشف السيد أمير املال املدير التنفيذي 

اإلعاقة  لتأهيل ذوي  القطرية  للجمعية 
األص��م  ب��أس��ب��وع  اح��ت��ف��االت اجلمعية  أن 
التعريف  الثاني واألربعني جاءت بهدف 
بحقوق الصم وفقاً ملا جاء في االتفاقية 
الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 
والتي وقعت عليها دولة قطر في العام 
ثقافية  “2008م”، وهي متثل تظاهرة 
وال��وق��اي��ة  ��َم��م  ب��ال��صَّ للتعريف  إع��الم��ي��ة 
الوسائل، باإلضافة للتعريف  منه بكافة 
ب��ال��ش��خ��ص األص�����م وق����درات����ه ووس���ائ���ل 
على  ال��ض��وء  وتسليط  وتعليمه،  تأهيله 
احل����ق����وق ال���رئ���ي���س���ي���ة ل��ل��ص��م ال��ص��ح��ي��ة 
وال��ن��ف��س��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
وال��ري��اض��ي��ة واألس���ري���ة واالق��ت��ص��ادي��ة، 
ومت���ك���ني األش����خ����اص ال���ص���م واجل���ه���ات 
الفاعل  ب���دوره���م  ل��ل��ق��ي��ام  ال��ع��الق��ة  ذات 
واإليجابي في عجلة التنمية االجتماعية 

واالقتصادية.
األصم  بأُسبوع  االحتفاليات  وشملت 
العربي بدولة قطر، على برنامج حافل 
ب��األن��ش��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ت��ن��وع��ة، حيث 
السيد  ب��اس��ت��ض��اف��ة  ق��ام��ت اجل��م��ع��ي��ة 
سعيد القحطاني، عضو مجلس 
للهيئات  العربي  االحت��اد  إدارة 
العاملة في رعاية الصم من 
السعودية،  العربية  اململكة 
العربي  ل��الحت��اد  مم��ث��الً 
ل�����ل�����م�����ش�����ارك�����ة ف���ي 
ال������ف������ع������ال������ي������ات 
واألنشطة التي 
ن����ظ����م����ت����ه����ا 
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محاضرة  القحطاني  وق���دم  اجلمعية، 
العربي  االحت��اد  وتطلعات  رؤى  بعنوان 
ل��ل��ص��م، ك��م��ا مت ت��ن��ظ��ي��م م��ج��م��وع��ة من 
ال��ف��ع��ال��ي��ات م���ن ن������دوات وم���ح���اض���رات 
ع��ل��م��ي��ة وط��ب��ي��ة وت���وع���وي���ة م��ت��ن��وع��ة في 
امل��اض��ي،  أب���ري���ل   26  � م���ن “23  ال��ف��ت��رة 
وش��ارك  التخصصي  األه��ل��ي  باملستشفى 
املؤسسات  باحلضور مجموعة من  فيها 
وامل����راك����ز ال��ع��ام��ل��ة ف���ي م���ج���ال ت��أه��ي��ل 
والعاملني  وامل��س��ؤول��ني  ال��ص��م  وت��دري��ب 
باملجال، وشمل البرنامج محاضرات في 
والعاملني  الصم  تهم  متنوعة  مجاالت 

ب���امل���ج���ال، ح��ي��ث ق����دم ال���دك���ت���ور ط���ارق 
القطرية  اجلمعية  مستشار  ال��ع��ي��س��وي، 
األول  ال��ي��وم  ف��ي  اإلع��اق��ة  ذوي  لتأهيل 
م��ح��اض��رة ب��ع��ن��وان: “م��ع��ن��ى ال��ّس��م��ع في 
ال���ق���رآن ال���ك���رمي”، وق���دم���ت ال��دك��ت��ورة 
هناء حسني الصناديقي، استشاري السمع 
التخصصي،  األهلي  باملستشفى  والتوازن 
في اليوم الثاني محاضرة بعنوان “كيف 
وقدمت   ، أطفالنا؟”  سمع  على  نحافظ 
اخل��ب��ي��رة  اهلل،  ج�����اد  ران����ي����ا  األس�����ت�����اذة 
باللجنة  ال��ع��ام  األم��ني  مبكتب  القانونية 
الوطنية حلقوق اإلنسان، في اليوم الثالث 

ل��ل��ب��رن��ام��ج م��ح��اض��رة ب��ع��ن��وان: “ح��ق��وق 
القطري”  والتشريع  القانون  ف��ي  الصم 
، ب��ج��ان��ب م��ح��اض��رة ل��ل��دك��ت��ور إب��راه��ي��م 
مبركز  النطق  ع��الج  أخصائي  العيسى، 
ق��ط��ر إلع�����ادة ال��ت��أه��ي��ل مب��ؤس��س��ة حمد 
الطبية حول “إعادة تأهيل أطفال زراعة 
القوقعة” ، كما قدم السيد ناجي زكارنة 
خ��ب��ي��ر ل��غ��ة اإلش�����ارة وم��س��ت��ش��ار اإلع��اق��ة 
السمعية باجلمعية، دورة تدريبية حول 
الصم”  التواصل مع  “أساسيات مهارات 
ال��ب��رن��ام��ج االحتفالي  أي���ام  ع��ل��ى م���دار   ،

بأسبوع األصم العربي.



آلية عمــــــــــــــل حاسة السمع
ل��ك��ي ت��ف��ه��م ك��ي��ف ن��س��م��ع ي��ج��ب أوالً أن 
تعرف أن األصوات هي عبارة عن اهتزازات 
غير مرئية تنتقل عبر الهواء. عندما يتحدث 
شخص ما أو تهتز أوراق الشجر أو يدق 
الهاتف أو يقوم أي ش��يء آخر  ج��رس 
االه��ت��زازات  تنبعث  بعمل "ص���وت" 
ال��ه��واء ف��ي جميع االجت��اه��ات.  عبر 
يعرف ذلك باسم املوجات الصوتية. 
كل املوجات الصوتية تقريباً فريدة. 
أو  ك��ل شخص  ي��ب��دو  السبب  ل��ه��ذا 
- كما أن��ه ال يصدر  ش��يء مختلفاً 
عن ش��يء ما أو شخص ما نفس 
ال����ص����وت دائ������م������اً. ت����ك����ون ب��ع��ض 
املوجات الصوتية عالية الطبقة أو 
ناعمة.  أو  أومرتفة  منخفضتها 
ع��ن��دم��ا ت��ل��ت��ق��ط آذان���ن���ا امل��وج��ات 
ال��ص��وت��ي��ة ت��ق��وم ب��ت��ح��وي��ل��ه��ا إل��ى 
رسائل ميكن للمخ أن يفهمها. 
التقاطها  ج��ودة  م��دى  ويرتهن 
إرسالها  عند  وضوحها  وم��دى 
إل����ى امل����خ مب����دى اجل�����ودة ال��ت��ي 

تعمل بها آذاننا.

األذن الخارجية: 

ي��ق��وم اجل����زء اخل��ارج��ي 
من األذن )صيوان األذن( 
)ال��ق��ن��اة  األذن  وق����ن����اة 
اخلارجية(  السمعية 
ب���ال���ت���ق���اط ال���ص���وت 
وت���وج���ي���ه���ه إل���ى 

الداخل.
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آلية عمــــــــــــــل حاسة السمع
األذن الوسطى:

ي���ح���ول غ���ش���اء ال��ط��ب��ل��ة وال��ع��ظ��ي��م��ات 
ال��ص��غ��ي��رة ال���ث���الث )ع��ظ��ي��م��ات ال��س��م��ع( 

األصوات الواردة إلى اهتزازات. 

األذن الداخلية:
بسائل  اململؤة  الداخلية  األذن  حتتوي 
)ال���ق���وق���ع���ة( ع��ل��ى خ���الي���ا ش��ع��ري��ة ع��ال��ي��ة 
احلساسية تتحرك استجابه لالهتزازات. 
وينقل العصب السمعي معلومات الصوت 
من اخلاليا الشعرية إلى مركز السمع في 

الدماغ.
تشتمل األذن الداخلية أيضا على نظام 
ال��ده��ل��ي��ز ال�����ذي ي��ت��ح��ك��م ف���ي اإلح���س���اس 

بالتوازن.

آلية السمع:
-1 تلتقط األذن الصوت ومت��رره عبر 

قناة األذن إلى غشاء الطبلة
ال��وارد  الصوت  الطبلة  غشاء  يحول   2-

إلى اهتزازات.
نتيجة  ال��س��م��ع  ت��ت��ح��رك ع��ظ��ي��م��ات   3-

االهتزازات وتنقلها إلى القوقعة
باالهتزاز  القوقعة  في  السائل  يبدأ   4-

محفزا اخلاليا الشعرية.
-5 ت��ك��ون اخل���الي���ا ال��ش��ع��ري��ة إش����ارات 
ال��س��م��ع��ي،  ال��ع��ص��ب  يلتقطها  ك��ه��رب��ائ��ي��ه 
وت���ق���وم اخل���الي���ا ال��ش��ع��ري��ة ع��ن��د ط��رف 
ذات  الصوت  معلومات  بإرسال  القوقعة 
الطبقة املنخفضة وتقوم اخلاليا الشعرية 
ع��ن��د ال��ط��رف اآلخ���ر ب��إرس��ال معلومات 

الصوت ذات الطبقة العالية. 
-6 يستقبل الدماغ اإلشارة من العصب 

السمعي ويفسرها إلى صوت.

 فقدان السمع:
تخطيط السمع:

مخطط  ه��و  للسمع  البياني  املخطط 
ي���وض���ح ال���ق���درة ال��س��م��ع��ي��ة ل��ك��ل شخص 

ومقدار فقدان السمع في كل أذن.
إن لكل صوت طبقة معينة يشار إليها 

ب��ت��ردد ال��ص��وت، وي��ق��اس ت���ردد ال��ص��وت 
ب��ع��دد امل��وج��ات أو ال����دورات ال��ت��ي يعملها 

الصوت في ثانية واحدة. 
وي��ب��ني امل��خ��ط��ط ال��ب��ي��ان��ي ل��ل��س��م��ع في 
األص���وات من طبقة  ت��ردد  العليا  الشبكة 

الصوت الدنيا إلى العليا.
 وي��ق��اس ارت���ف���اع )ش����دة( ال��ص��وت من 

املنخفض إلى العالي )أعلى إلى أسفل( 
وع��ن��د اخ��ت��ب��ار ال��س��م��ع، ي��ق��وم أخصائي 
األص�����وات على  ب��ت��ول��ي��د  ال��س��م��ع  تخطيط 
ت��ردد واح��د في كل م��رة وتوضع إش��ارة 
على املخطط على أخفض صوت ميكن 
للشخص سماعه على كل ت��ردد لتحديد 
التردد وشدة الصوت. وتسمى هذه عتبة 

السمع.
إن هناك ع��ددا من األس��ب��اب التي قد 
ت����ؤدي إل���ى ف���ق���دان ال��س��م��ع ون��ح��ن منيز 
ع��م��وم��ا  ب��ن��اء ع��ل��ى اجل���زء امل��ع��ط��وب من 
األذن بني ثالث أن��واع من فقدان السمع. 
فقدان  و  التوصيلي  السمع  فقدان  وه��ي 

ال��س��م��ع احل��س��ي ال��ع��ص��ب��ي، وف��ق��دان 
السمع العصبي..

 فقدان السمع التوصيلي:

األذن   تعرف أي مشكلة في 
اخلارجية أو الوسط متنع األذن 
من توصيل األصوات على النحو 
ال��ص��ح��ي��ح ب��أن��ه��ا ف���ق���دان سمع 
ت��وص��ي��ل��ي. وغ���ال���ب���ا” م��اي��ك��ون 
ف�����ق�����دان ال���س���م���ع ال��ت��وص��ي��ل��ي 
خ���ف���ي���ف���ا” إل������ى م���ع���ت���دل ف��ي 
طبيعته مسببا” فقدان سمع 

حتى 60 أو 70 ديسبل. 
وف��������ي ب����ع����ض احل��������االت 
ف���ق���دان  ي���ك���ون  أن  مي���ك���ن 
ال��س��م��ع ال��ت��وص��ي��ل��ي م��ؤق��ت��ا. 
وف��ي الكثير من احل��االت 
ال���دواء أو  ميكن أن يكون 
تبعا  م��ف��ي��دي��ن  اجل���راح���ة 

لسبب املشكلة احملددة.

السمع  ف��ق��دان  ع���ادة تعويض  ومي��ك��ن 
التوصيلي بأجهزة مساعدة على السمع.

 م��ث��ال: ق��د مينع ان��س��داد أو ت��ش��وه في 
ال��س��م��ع من  ع��ظ��ي��م��ات  ال��وس��ط��ى  األذن 

االهتزاز على نحو صحيح.

 فقدان السمع الحسي العصبي:
)األذن  ال���ق���وق���ع���ة  ف����ي  آلف������ة  مي���ك���ن 
حسي  سمع  ب��ف��ق��دان  التسبب  ال��داخ��ل��ي��ة( 
عصبي وميكن أن يكون ذلك ناجتا عن 
)اخلاليا  احلسية  اخلاليا  تلف  أو  فقدان 

الشعرية( في قوقعة األذن.
ويعرف فقدان السمع احلسي العصبي 
يكون  أن  ومي��ك��ن  العصب  بصمم  أي��ض��ا 
خفيفا، أو متوسطا أو شديدا أو عميقاً. 

ل��ل��م��داخ��ل��ة  مي���ك���ن  اجل���������راح���������ي���������ة وال 
فقدان  معاجلة 

ال��������س��������م��������ع 
احل����س����ي 
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املعاجلة  تكون  أن  ميكن  وإمن��ا  العصبي 
ال���دوائ���ي���ة م��ف��ي��دة ف���ي ب��ع��ض احل�����االت.  
الفائدة  حتقيق  السمع  ملساعدات  وميكن 
في حاالت فقدان السمع احلسي العصبي 
امل��ت��وس��ط��ة إل���ى ال��ش��دي��دة.  ومي��ك��ن ع��ادة 
م��س��اع��دة ح���االت ف��ق��دان ال��س��م��ع احلسي 
بواسطة  العميقة  إل��ى  ال��ش��دي��دة  العصبي 

غرسة قوقعة.
 م��ث��ال: ال��ق��وق��ع��ة الت��ع��م��ل ع��ل��ى النحو 
الصحيح وال تتمكن من حتويل األصوات 
يحتاجها  التي  الكهربائية  النبضات  إل��ى 

العصب السمعي.

فقدان السمع العصبي: 
مشكله تنتج عن فقدان أو تلف العصب 
السمعي فتسبب فقدان سمع عصبي  يكون 

فقدان السمع العصبي عميقاً ودائماً.
القوقعة  وغ��رس��ات  السمع  م��س��اع��دات 
غير مفيدة في هذه احلاله ألن العصب 
ال يكون قادرا على نقل معلومات صوت 
كافيه إلى الدماغ. ميكن أن تكون الغرسة 
املخ مفيدة في بعض  السمعية في جذع 

احلاالت. 
 م����ث����ال: ال���ع���ص���ب ال��س��م��ع��ي ت���ال���ف أو 
غ��ي��ر م���وج���ود، والمي��ك��ن ن��ق��ل اإلش����ارات 

الكهربائيه إلى الدماغ.

غرسة القوقعة:
ماهي غرسة القوقعة ؟

غ����رس����ة ال���ق���وق���ع���ة ه����ي خ����ي����ار ط��ب��ي 
ل��ألف��راد ال��ذي��ن يعانون م��ن ف��ق��دان سمع 
ح��س��ي ع��ص��ب��ي ع��م��ي��ق. وف����ي ه����ذا ال��ن��وع 
م��ن ف��ق��دان ال��س��م��ع، الحت��ق��ق مساعدات 
السمع سوى فائدة محددة ألنها مصممه 
تقدر  ال  القوقعة  لكن  الصوت  لتضخيم 
ع��ل��ى م��ع��اجل��ة ال���ص���وت وت��ع��م��ل غ��رس��ة 
العامل  اجل��زء غير  القوقعة على جت��اوز 
إش��ارات  وتوصيل  الطبيعية  القوقعة  من 

الصوت مباشرة إلى العصب السمعي.
ت��ع��م��ل غ���رس���ات ال��ق��وق��ع��ة م���ن خ��الل 
العصبية في  للخاليا  الكهربائي  التحفيز 
القوقعه وميكن استخدامها بفعالية من 
قبل األطفال قبل أو بعد تعلم اللغة ومن 
قبل البالغني. يتألف نظام غرسة القوقعة 

من جزأين رئيسيني:
الداخلي: الغرسة )تثبت جراحيا حتت 

اجللد( 

ت��ت��أل��ف ال��غ��رس��ة م���ن ال���غ���الف )ال����ذي 
ي���ح���ت���وي اإلل����ك����ت����رودي����ات( وم��ص��ف��وف��ة 

اإللكترود املرجعي.
اخل��ارج��ي: )ال���ذي يتم ارت����داؤه خلف 
وح��دة  م��ن  ال��ك��الم  معالج  يتألف  األذن( 
ال��ت��ح��ك��م )م���ع الق���ط ال���ص���وت وم��ف��ات��ي��ح 
ال��ت��ح��ك��م ب��ج��ه��ارة وح��س��اس��ي��ة ال��ص��وت( 

ومجموعة البطاريات وامللف مع الكابل.

كيف تعمل غرسة القوقعة ؟
حت������ول أن���ظ���م���ة غ�����رس�����ات ال��ق��وق��ع��ة 
كهربائية  نبضات  إل��ى  اليومية  األص���وات 
مشفرة وحتفز هذه النبضات الكهربائية 
ال��ع��ص��ب ال��س��م��ع��ي. وي��ف��س��ره��ا ال���دم���اغ 
ي��ت��ل��ق��ى  ال�����دم�����اغ  ك�����أص�����وات وح���ي���ث إن 
يتم  فإنه  ج��داً  سريعا  الصوت  معلومات 

سماع األصوات وقت حدوثها.
األص������وات  امل���ي���ك���روف���ون  ي��ل��ت��ق��ط   1-

ويحولها إلى إشارة كهربائية.
مبرمج  إل���ى  اإلش����ارة  ه���ذه  تنتقل   2-
الكالم حيث يتم تشفيرها )حتويلها إلى 

منط خاص من النبضات الكهربائية(
-3 يتم إرسال هذه النبضات إلى ملف 

ثم نقلها عبر اجللد إلى الغرسة
-4 تقوم الغرسة بإرسال النبضات إلى 

اإللكترودات في القوقعة
ال��س��م��ع��ي ه���ذه  ال���ع���ص���ب  ي��ل��ت��ق��ط   5-
إلى مركز  الضئيلة  الكهربائية  النبضات 
السمع في املخ ويدرك املخ هذه اإلشارات 

كأصوات.
م��ن ميكنه االس��ت��ف��اده م��ن غرسة 

القوقعة؟
 مي���ك���ن ل���غ���رس���ات ال���ق���وق���ع���ة أن 

ح��االت  ذوي  والبالغني  األط��ف��ال  تساعد 
فقدان السمع احلسي العصبي العميق في 

كال األذنني.
ڈ ت��ف��ض��ل زراع�����ة ال��ق��وق��ع��ة ف���ي عمر 
مبكر ألن السمع مهم لتطور اللغة وألن 
األب���ح���اث ق��د أث��ب��ت��ت ن��ت��ائ��ج أف��ض��ل ل��دى 
القوقعة  بغرسة  زودوا  ال��ذي��ن  األط��ف��ال 

باكراً.
ي��ك��ون أداء األط���ف���ال األك��ب��ر ع��م��راً  ڈ 
لديهم مهارات  الذين تطورت  والبالغني 
احل��دي��ث واللغة أفضل ع��ادة م��ع غرسة 

القوقعة.
ڈ ك��ل��م��ا ك�����ان ال���ص���م���م ال��ع��م��ي��ق 

أط����ول أم����داً، 
ك��ل��م��ا ك��ان��ت 
ال��������ف��������ائ��������دة 

ال�����ت�����ي مي��ك��ن 
أكثر  حتقيقها 

محدودية.

المعايير 
العامة للترشيح 

لزراعة غرسة القوقعة: 
 ب��ال��ن��س��ب��ة إل�����ى األط���ف���ال، 

ف������ق������دان س����م����ع ح��س��ي 
ع���ص���ب���ي ع��م��ي��ق 

ف�����ي ك��ال 
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األذنني.
فقدان سمع حسي  للبالغني،  بالنسبة   

عصبي شديد إلى عميق في كال األذنني. 
ڈ ميكن أن تتم الزراعة بعمر صغير 
ق��د ي��ك��ون ع���دة أش��ه��ر ح��س��ب ال��ظ��روف 

الفردية واملمارسات احمللية.
ڈ في حالة االستفادة الضئيلة أو عدم 

االستفادة من مساعدات السمع.
ڈ عند عدم وجود موانع طبية.

ڈ دافعية عليا وتوقعات ذات معقولية
تثقيف  ع���ل���ى  احل����ص����ول  إم���ك���ان���ي���ة  ڈ 

ومتابعة الحقة إلعادة التأهيل.
الفوائد من غرسات القوقعة:

مي��ك��ن ل��غ��رس��ات ال��ق��وق��ع��ة أن ت��وف��ر 
م��ج��م��وع��ة واس���ع���ة م���ن ال��ف��وائ��د مب���ا في 
ذل���ك س��م��اع ال��ك��الم واألص�����وات احمليطة 

واملوسيقى
إلى  بالنسبة  املعلن عنها  النتائج  وت��دل 
مستمرة  دالل��ة  حالياً  القوقعة  غ��رس��ات 
على فهم الكالم من قبل غالبية املرضى 

ال���ذي���ن أج���ري���ت ل��ه��م ع��م��ل��ي��ات زراع���ة 
من  الفوائد  وتكون  القوقعة.  غرسة 
غ���رس���ة ال���ق���وق���ع���ة أك���ث���ر ج��اه��زي��ة 

العلمي  امل��ج��ت��م��ع  ل��ل��ق��ي��اس ض��م��ن 
مبقدار نسبة الكالم التي يتمكن 

مستخدم غرسة القوقعة من فهمها في 
ج��و مخبري دون ق���راءة ال��ك��الم. ورغ��م 
هو  مفتوح  محيط  ف��ي  ال��ك��الم  فهم  أن 
مقياس هام جداً للقدرة على السمع إال إنه 
ال يعتبر في أي حال من األحوال الفائدة 
غرسة  ملستخدمي  ميكن  التي  الوحيدة 
القوقعة اإلعالن عنها. إن إدراك األصوات 
احمليطة وص��وت ج��رس الباب وإش��ارات 
اإلنذار...  ميكن أن يشكل اختالفاً أساسياً 
ف��ي ح��ي��اة ال��ع��دي��د م��ن األش��خ��اص الذين 

يعانون من صعوبة في السمع.

األصوات اليومية:
يستفيد جميع املستخدمني أساساً من 
التمكن من  خ��الل  م��ن  القوقعة  غ��رس��ة 
سماع املزيد من األصوات احمليطة وهذا 
على صلة  البقاء  على  األش��خ��اص  يساعد 
م��ع احمل��ي��ط ويعتبر ذل��ك م��ن اع��ت��ب��ارات 
ال��س��الم��ة ال��ه��ام��ة إذ أن���ه ميكن 
األش����خ����اص م���ن س��م��اع 
أص����������������وات احل������رك������ة 

امل��روري��ة وال��ص��ف��ارات واإلن����ذار وم��ا إلى 
ذلك. 

 فهم الكالم:
 ي��س��م��ع ج��م��ي��ع امل��س��ت��خ��دم��ون أص���وات 
أس��اس��اً  القوقعة  غ��رس��ة  بوساطة  ال��ك��الم 
ولكن يستغرق األم��ر ع��ادة بعض الوقت 
قبل البدء بفهم هذه األصوات وخصوصاً 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ألط��ف��ال ومي���ك���ن م���ن خ��الل 
برنامج فعال متابعة فهم أصوات الكالم 
الكالم  س��م��اع  م��ن  التمكن  أن  ت��دري��ج��ي��اً 
يحقق قفزة كبيرة للذين يقرأون الشفاه 
اليومي  التواصل  وه��ذا يجعل من عميلة 
أسهل كثيراً بالنسبة لغالبية املستخدمني 
وعالوة على ذلك قد يستمر املستخدمون 

في فهم الكالم بدون قراءة الشفاه.

تحسين كالم المستخدم نفسه: 
ب��ف��ض��ل س���م���اع���ه���م ك���الم���ه���م وك����الم 
اآلخ�����ري�����ن ف������إن م���س���ت���خ���دم���ي غ���رس���ة 
القوقعة يتمكنون من التحسني واالرتقاء 
القوقعة  غ��رس��ة  متلقو  وي��ب��ني  بكالمهم 
ال��ذي��ن حتسنت ل��دي��ه��م م��ه��ارات ال��ك��الم 
أن ذلك قد فتح لهم آفاقاً اجتماعية 

وتعليمية ومهنية جديدة.

استخدام الهاتف قد يصبح 
حقيقة: 

 يتمكن الكثير من املستخدمني 
ف���ي آخ����ر األم����ر م���ن ف��ه��م ال��ك��الم 
ب�������دون ق��������راءة ال���ش���ف���اه وي��ت��م��ك��ن 
م��س��ت��خ��دم��ون آخ������رون م���ن إج����راء 
محادثات تفاعلية على الهاتف الثابت 

أو املتحرك.
 م��ت��ى ت��ك��ون غ��رس��ة ال��ق��وق��ع��ة غير 

مناسبة؟
ت��ش��م��ل م��ج��م��وع��ة األس���ب���اب ال��ش��ائ��ع��ة 

مايلي:

 السمع الجيد أكثر من الالزم:
من  مايكفي  يسمع  الشخص  ك��ان  إذا 
أص�����وات ال���ك���الم ب��واس��ط��ة م��س��اع��د سمع 
إلى قراءة  إذا كان بحاجة  مناسبة حتى 
الشفاه ملساعدته على الفهم فإن هذا هو 

اخليار األمثل.

المعاناة من صمم عميق لفترة 
طويلة جدًا:
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ال��ع��ص��ب  ل���م ي��ك��ن ق���د مت حت��ف��ي��ز  إذا 
السمعي على اإلطالق أو لم يتم حتفيزه 
ل��ف��ت��رة ط��وي��ل��ة ف��ق��د ال ي��ن��ق��ل امل��ع��ل��وم��ات 
الصوتية إلى املخ بشكل جيد. إذا لم تكن 
ال��ق��وق��ع��ة ه��ي ال��س��ب��ب ال��رئ��ي��س��ي لفقدان 

السمع:
للتعويض  القوقعة  غرسة  تصميم  مت 
ع��ن ض��ع��ف وظ��ي��ف��ة األذن ال��داخ��ل��ي��ة وال 
إذا  املساعدة  القوقعة  بوسع غرسة  يكون 

كانت املشكلة عائدة لسبب آخر.

قد ال تكون الجراحة ممكنة أو ميسرة:
قد تكون القوقعة في حالة سيئة جدا” 
وع��ل��ى سبيل  األل��ك��ت��رود  تلقي  ال ميكنها 
أو  تالفاً  السمعي  العصب  يكون  املثال قد 
غير موجود وف��ي ه��ذه احلالة ال تساعد 

غرسة القوقعة.

 غير الئق صحيًا:
طبية  بصحة  املريض  يكون  أن  يجب 
جيدة حتى ميكن إخضاعه للجراحة كي 
يتحمل ويصحو من التخدير واجلراحة. 
ويجب أن يكون للشخص طبيعة متكنه 
من اخلضوع لبرنامج املتابعة الضروري 
ك���ي ي��س��ت��ف��ي��د م���ن ال���غ���رس���ة ع��ل��ى ال��ن��ح��و 
ال��ص��ح��ي��ح وي��ش��م��ل ذل���ك ارت�����داء األج����زاء 

اخلارجية للجهاز.

التوقعات غير الصحيحة:
توقعات  تكون  أن  األس���اس يجب  م��ن 
املتحملة  الفوائد  بشأن  وأس��رت��ه  املريض 

واقعية.
االف��ت��ق��ار إل���ى ال���دع���م م���ن األس�����رة أو 

القائمني على الرعاية:
 يعتبر الدعم من األس��رة أو القائمني 
على الرعاية هاماً وحيوياً في جناح نظام 
غرسة القوقعة وفي حالة األطفال الذين 
مت تزويدهم بغرسة القوقعة. فإن مثل 

هذا الدعم يعتبر بالغ األهمية.

االتصال بفريق غرسة القوقعة:
 ي��ت��م إج����راء ج��راح��ة غ��رس��ة القوقعة 
بزراعة  املتخصصة  املراكز  في  واملتابعة 
املرضى  إح��ال��ة  القوقعة ومت��ك��ن  غ��رس��ة 
إل����ى امل����راك����ز م���ن ق��ب��ل أط���ب���اء ال��رع��اي��ة 
األول���ي���ة أو ال��ط��ب��ي��ب امل��خ��ت��ص ب��أم��راض 
األذن واألن����ف واحل��ن��ج��رة.  خ��ب��راء علل 
املعالج  وت��رك��ي��ب  ال��س��م��ع  تقييم  ال��س��م��ع: 

وال���ب���رم���ج���ة أخ���ص���ائ���ي���و ج����راح����ة األن����ف 
واألذن واحلنجرة: املتابعة للتقييم الطبي 

واجلراحة والرعاية الالحقة. 
تقييم  واللغة:  ال��ك��الم  ع��الج  أخصائيو 
ح���ال���ة ال���ك���الم وال��ل��غ��ة وإع�������ادة ال��ت��أه��ي��ل 
تقييم  م���درس���ون:   - معلمون  وال���دع���م. 
البيئة التعليمية وأسلوب التعليم وخيارات 

إعادة التأهيل. 
طبيب نفسي تعليمي: التقييم النفسي 
وتوقعات األسرة ونظام الدعم  أخصائي 
اج��ت��م��اع��ي: ت��وق��ع��ات األس�����رة وامل��ري��ض 

والتوجيه.
منسق فريق الغرسة: تنسيق التقييمات 

والنشاطات األخرى للفريق 

التقييمات:
 ي��خ��ض��ع امل���رش���ح���ون ل��ع��م��ل��ي��ة زراع����ة 
غ���رس���ة ق��وق��ع��ة ل���ع���دد م���ن ال��ت��ق��ي��ي��م��ات 
اإلجرائية قبل العملية اجلراحية ومتكن 
القوقعة  غ��رس��ة  ف��ري��ق  التقييمات  ه��ذه 
ح�����االت  أو  ش��������روط  أي  حت����دي����د  م�����ن 
إضافية ومساعدة املرشحني على حتديد 

التوقعات الصحيحة.

السمعية:
ڈ م���س���ت���وي���ات ال���س���م���ع م�����ع وب������دون 

مساعدات سمع لألحلان والكالم.
ڈ تقييم وظيفة العصب السمعي.

الطبية:
ڈ تقييم سبب فقدان السمع.

ڈ احلالة الصحية العامة.
 الطب اإلشعاعي:

ڈ ت��ص��وي��ر م���ح���وري ط��ب��ق��ي أو رن��ني 
مغناطيسي لألذنني. 

 النفسية:
ڈ القدرة على التكيف مع اجلراحة.

امل��ش��ارك��ة ف��ي برنامج  ال��ق��درة على  ڈ 
املتابعة. 

 الكالم واللغة:
ڈ تقييم مرحلة تطور الكالم واللغة.

التعليمية:
ڈ تقييم احلاجات التعليمية.

العملية اجلراحية لزراعة القوقعة 
ت��س��ت��غ��رق ال��ع��م��ل��ي��ة ع�����ادة ب���ني س��اع��ة 
إل���ى ث���الث س��اع��ات وامل��خ��اط��ر املرتبطة 
بجراحة غرسة القوقعة ضئيلة، مقارنه 

باجلراحات األخرى التي جُترى لألذن.
-1 يجرى عادة إجراء تخدير عام.

-2 يحلق اجللد حول مكان الشق.
-3 يشق اجللد.

-4 يحفر مهاد في العظم خلف األذن 
للغرسة. 

-5 يحفر ثقب في القوقعة. 
-6 تولج املصفوفة القطبية في القوقعة.
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والغرسة  القطبية  املصفوفة  تثبت   7-
في مكانيهما. 

-8 يتم اختبار األلكترود )القطب( قبل 
إغالق الشق. 

-9 يشعر املريض عادة ببعض االنزعاج 
عندما يصحو ويعطى مسكنات األلم إذا 

كان ذلك الزماً. 
ن��ش��اط��ه��م في  امل���رض���ى  ي��س��ت��أن��ف   10-
البقاء  فترة  وت��ت��راوح  ع��ادة  التالي  ال��ي��وم 
في املستشفى بني يوم إلى عدة أيام تبعا” 
للممارسة احمللية  سماع األصوات األولى 

بواسطة غرسة القوقعة
يشتمل برنامج معالج الكالم ويعرف 
أي��ض��ا” ب��اخل��ري��ط��ة ع��ل��ى ض��ب��ط لطبقة 

الصوت وشدة الصوت والتوقيت.
بحيث  الطلب  حسب  ال��ب��رام��ج  وتعد   
ت��ف��ي ب��احل��اج��ات احمل����ددة ل��ك��ل مريض 
أخصائي  م��ع  التثبيت”  “جلسات  خ��الل 
الكالم  مبرمج  تركيب  يتم  السمع  علل 
بعد فترة من ثالثة إلى ستة أسابيع بعد 
اجل���راح���ه وي��ت��م ض��ب��ط م��ب��رم��ج ال��ك��الم 

على نحو مفرد لكل مستخدم.
للمستخدم  الكالم   ولبرمجة مبرمج 

يتم اتباع اخلطوات التالية:
ڈ يرتدي املستخدم مبرمج الكالم. 

ڈ ي����وص����ل م���ب���رم���ج ال����ك����الم أي���ض���ا” 
بكمبيوتر العيادة. 

ڈ ي���ق���وم ك��م��ب��ي��وت��ر ال���ع���ي���ادة ب��ت��ول��ي��د 
بها  التحكم  يتم  مستويات  في  إش��ارات 

بعناية. 
ڈ ي���ب���ني امل���س���ت���خ���دم أخ���ف���ض إش�����ارة 
ي��س��م��ع��ه��ا )ص�����وت ال��ع��ت��ب��ة( أع��ل��ى إش����ارة 
األكثر  )امل��س��ت��وى  مريح  بشكل  مسموعه 

راحة( 
امل���س���ت���وي���ان جلميع  ه������ذان  ي���ق���اس  ڈ 

األقطاب اإللكترودات في القوقعة 
ڈ ب��ن��اء ع��ل��ى ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات ي��ح��دد 
ال���ذي يخصص  ال��ك��الم  ب��رن��ام��ج مبرمج 
األصوات بني هذين املستويني أي الصوت 
العالي بدرجة كافية لسماعه ولكن دون 

أن يشكل إزعاجا«. 
ڈ ي��ت��م ض��ب��ط ال��ب��رن��ام��ج ب��دق��ة خ��الل 

اجللسات التالية:

 برنامج المتابعة:
إلى  القوقعة   يحتاج مستخدم غرسة 
املصمم  املتابعة  ببرنامج  الكامل  االلتزام 

لتحقيق  القوقعة  غرسة  فريق  قبل  من 
االس��ت��ف��ادة ال��ق��ص��وى م��ن ن��ظ��ام الغرسة 
اإلج��راءات  على  املتابعة  برنامج  ويعتمد 

املتبعة احمللية ولكن ميكن أن تشمل:
 توفير املساعدة واملشورة والدعم:

لألسئلة  امل��س��اع��ده  ت��ت��وف��ر  أن  ي��ج��ب   
دعم  وجماعات  التقنية  واألم��ور  العامة 

مستخدمي غرسة القوقعه وعائالتهم. 

 الفحوصات الطبية الدورية:
دوري���اً  الغرسة  م��وض��ع  يجب فحص   

وبانتظام ومن قبل طبيب
إعادة برمجة مبرمج الكالم على نحو 

منتظم:
ي���ت���ع���ني ع���ل���ى م���س���ت���خ���دم���ي غ���رس���ة 
القوقعة زيارة عيادتهم بانتظام إلعادة 
تهيئة مبرمج الكالم وهذا األمر ميكن 
من  التأكد  م��ن  السمع  علل  اختصاصي 
الشكل  على  وظيفتها  تؤدي  الغرسة  أن 
ال��ص��ح��ي��ح، ك��م��ا مي��ك��ن إج���راء تعديالت 
بحيث  للبرنامج  حتسينات  أو  بسيطة 
قدر  أكبر  حتقيق  في  املستخدم  يستمر 

من الفائدة من نظام الغرسة.

العالج في نواحي الكالم واللغة:
ي��وص��ى ب��ال��ع��الج وامل���ش���ورة ف��ي ن��واح��ي 
الكالم واللغة على نحو منتظم وخصوصاً 

لألطفال.

المشورة والدعم التعليمي لألطفال:
ي��ك��ون ل��ألط��ف��ال ال���ذي���ن ي��س��ت��خ��دم��ون 
ع��ادة  منتظم  ات��ص��ال  القوقعة  غ��رس��ات 

للعمل  مؤهلني  تعليميني  مختصني  م��ع 
مع ضعاف السمع على نحو ميكنهم من 
التقدم  ومراقبة  والدعم  النصح  تقدمي 

الذي يحققه الطفل.
االحتياطات اليومية لغرسات القوقعة: 
في حني تكون أنظمة غرسة القوقعة 
أن���ه يجب  ع����ادة س��ه��ل��ة االس���ت���خ���دام إال 

اتخاذ بعض االحتياطات:
ح�����اف�����ظ ع����ل����ى ج�����ف�����اف األج���������زاء   -

اخلارجية للجهاز
- قلل التعرض للكهرباء السكونية.

ال��الس��ل��ك��ي��ة )مثل  ل��ل��م��وج��ات  مي��ك��ن   -
تشويشاً  تسبب  أن  امل��ت��ح��رك��ة(  ال��ه��وات��ف 
م����ؤق����ت����اً ع����ل����ى ال������ص������وت ل�������دى ب��ع��ض 

املستخدمني. 
-الينصح مبمارسة الرياضات البدنية 
مثل املالكمة وسواها التي قد ينتج عنها 
ال���رأس.   من  تلقي ضربات قوية على 
السمع قد  نوع من نقص  أي  يعاني من 
التي تساعد  يجد بدائل للعالج و الطرق 

في التواصل مع اآلخرين.

د. مها السليطين 
مؤسسة   - ت���وازن  و  سمع  أخصائية   -

حمد الطبية - الدوحة
- أس��ت��اذ م��س��اع��د ف��ي كلية ط��ب واي��ل 

كورنيل- قطر

 أ. آمنة راشد
- فنية سمعيات مبؤسسة حمد الطبية/ 

وحدة السمع والتوازن. 
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الدوحة- الحياة:
لتأهيل  ال��ق��ط��ري��ة  اجلمعية  نظمت 
ال��ق��ط��ري��ة  وال����راب����ط����ة  اإلع����اق����ة  ذوي 
ختام  ف��ي  مميز  حفل  داون  مل��ت��الزم��ة 
ورش��ة )ارس��م ..ل��ون ..أب���دع( وذل��ك في 
مقر اجلمعية في املنتزه بحضور املدير 
وق��د  امل����ال،  أم��ي��ر  للجمعية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
شهد احلفل اخلتامي تكرمي املشاركني 
ف��ي ال���ورش���ة م��ن ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات 
الذي  كمال  امل��درب مصطفى  وتكرمي 
قدم الورشة لألطفال طيلة شهر كامل 
م��ن ١ أب��ري��ل ح��ت��ى ٣٠ أب��ري��ل وك��ان��ت 
الورشة ملدة يومني أسبوعياً من الساعة 

اخلامسة وحتى الثامنة مساًء.
املال  أم��ي��ر  السيد  وم��ن جانبه ص��رح 
ال��ق��ط��ري��ة  للجمعية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
الورشة  ه��ذه  أن  اإلع��اق��ة  لتأهيل ذوي 
تهدف إلى الكشف عن املبدعني في فئة 
إن  ال���داون سيندروم حيث  أبنائنا من 
هؤالء األطفال لديهم مهارات ومواهب 
إب��داع��ي��ة ع��دي��دة حت��ت��اج فقط إل��ى من 
يكتشفها ويصقلها وهو ما نسعى للقيام 
به في اجلمعية، وأشاد مبستوى الورشة 
وم��س��ت��وى أع���م���ال األط���ف���ال امل��ش��ارك��ني 
م��ؤك��دا أن امل��س��اع��دة وامل��س��ان��دة بشكل 
دم��ج هؤالء  كثيرا في  تسهم  مستمر 
األطفال مع املجتمع وتخريج مبدعني 
منهم لديهم القدرة على املنافسة في 

شتى املجاالت.
وب�����������دوره ق������ال امل���������درب ال���ف���ن���ان 

مصطفى كمال أنه سعيد جدا بتقدميه 
فيها  تعلم  والتي  املميزة  ال��ورش��ة  ه��ذه 
األط��ف��ال بقدر  الكثير م��ن ه���ؤالء  ه��و 

وق���ال كمال  تعليمهم،  ف��ي  س��اه��م  م��ا 
أن��ه ق��ام ب��إع��داد لوحة خاصة لألطفال 
للجمعية  بإهدائها  وق��ام  اإلعاقة  ذوي 
وأشاد  اإلعاقة،  ذوي  لتأهيل  القطرية 
ك��ث��ي��را ب��ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ه����ذه ال��ورش��ة 

م��ؤك��دا أن االه��ت��م��ام ب��األط��ف��ال ذوي 
اإلع���اق���ة ي��ك��ون ل��ه ن��ت��ائ��ج مميزة 

تنعكس عليهم باإليجاب.
وت���ع���ت���ب���ر ورش��������ة ال���رس���م 
والتلوين هي باكورة أنشطة 
ملتالزمة  القطرية  الرابطة 
م��ن  ت���ت���أل���ف  وال����ت����ي  داون 
أم�������ه�������ات األط��������ف��������ال م���ن 
س��ي��ن��دروم  داون  م��ت��الزم��ة 
وإعالنها  تدشينها  مت  والتي 

القطرية  اجل��م��ع��ي��ة  ب��رع��اي��ة 
وتضم  اإلع��اق��ة  ذوي  لتأهيل 

أع������������دادا ك����ب����ي����رة م��ن 
األم�����������ه�����������ات 

لن  د يتبا

ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ن اخل����ب����رات ح�����ول ط���رق 
وأس���ال���ي���ب ت���رب���ي���ة أب���ن���ائ���ن���ا م����ن ذوي 

االعاقة.

ختام ورشة ارسم ولون
وأبدع ألطفال متالزمة داون
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الكويت ـ الحياة:
ش����ارك����ت م���ج���م���وع���ة م����ن م��ن��ت��س��ب��ات 

اإلعاقة  ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية 

الصماء  العربية  املرأة  متكني  ملتقى  في 

معهد  نظمه  وال���ذي  العامة،  احل��ي��اة  ف��ي 

امل������رأة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة وال����س����الم، حت���ت ش��ع��ار 

"ن���ح���ن ن��س��م��ع��ك��م" خ����الل ال���ف���ت���رة م��ن 

العاصمة  ف��ي  امل��اض��ي،  ف��ب��راي��ر   22  �  20

مشاركة  وج���اءت   ، "ال��ك��وي��ت"  الكويتية 

الفتيات  من  ومنتسباتها  اجلمعية  كوادر 
منتسبات  ب��ني  اخل���ب���رات  ت��ب��ادل  ب��ه��دف 
اجل���م���ع���ي���ة وامل����ش����ارك����ات ب��امل��ل��ت��ق��ى م��ن 
الفتيات الصماوات، باإلضافة إلى عرض 
منتجات منتسبات اجلمعية من اللوحات 
واألعمال الفنية واملنسوجات في املعرض 
امل��ق��ام ع��ل��ى ه��ام��ش امل��ل��ت��ق��ى، يُ��ذك��ر ب��أن 
عبد  كوثر  احملامية  برئاسة  نُظم  امللتقى 
للتنمية  املرأة  اهلل اجلوعان رئيس معهد 
وال����س����الم ب��ال��ك��وي��ت، وج������اءت م��ش��ارك��ة 

الثانية  للمرة  احلالي  للعام  فيه  اجلمعية 
ع��ل��ى ال���ت���وال���ي، وق����د ح��ظ��ي��ت امل��ش��ارك��ة 
بأصداء طيبة خالل امللتقى وإشادات من 
ال��وف��ود امل��ش��ارك��ة، ك��م��ا أب���دى امل��ش��ارك��ون 
منتسبات  مب��ن��ت��ج��ات  ال��ك��ب��ي��ر  إع��ج��اب��ه��م 
املصاحب  باملعرض  املعروضة  اجلمعية 
على  امل���ع���رض  زوار  وأث���ن���ى  ل��ل��م��ل��ت��ق��ى، 
الفنية  ال��ل��وح��ات وامل��ن��س��وج��ات واألع��م��ال 
منتسبات  الفتيات  نفذتها  التي  املتميزة 

اجلمعية.

منتسبات الجمعية يشاركن 
بملتقى تمكين المرأة العربية 

الصماء في الحياة 
العامة بالكويت
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خاص ـ الحياة:
لتأهيل  ال��ق��ط��ري��ة  اجل��م��ع��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
ف��ن��دق  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  اإلع�����اق�����ة  ذوي 
اإلش����ارة  ل��غ��ة  "ج���ران���د ح���ي���اة"، دورة 
الفندق حتت  األول��ى ملوظفي  التأسيسية 
األص���م"،  م��ع  ال��ت��واص��ل  "كيفية  مسمى 
ونظمت الدورة مبقر فندق جراند حياة 
بالدوحة، وقدم الدورة مستشار اإلعاقة 
اإلشارة  لغة  وخبير  باجلمعية  السمعية 
السيد ناجي زكارنة، وخبير لغة اإلشارة 
السيد محمد البنعلي، بالتعاون مع بطل 
محمد  السيد  األص��م  القطري  الراليات 
احل����رق����ان، وح��ق��ق��ت ال�������دورة جن��اح��اً 
قبوالً  الق��ت  أه��داف��ه��ا، حيث  ف��ي  كبيراً 
وم��ش��ارك��ة ك��ب��ي��ري��ن م��ن ق��ب��ل موظفي 
الفندق الذين أبدوا سعادتهم باحلصول 
ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��ت��دري��ب املختلف 
اإلش��ارة  لغة  تعلم  أن  وأك���دوا  واملتميز، 
حياتهم  وف���ي  عملهم  ف��ي  س��ي��ف��ي��ده��م 
ال��ع��ام��ة، وي��ي��س��ر ل��ه��م ال��ت��ع��ام��ل م��ع فئة 
الصم وسيمكنهم من تقدمي اخلدمات 
الذي  األم��ر  لهم بصورة سهلة وسلسة، 

يساعد على توسيع قاعدة املدركني للغة 
الصم و متكني الصم وتفعيل تواصلهم 
م���ع ب��ق��ي��ة أف������راد امل��ج��ت��م��ع، م���ا ي��س��اع��د 
بصورة فاعلة في إدماجهم مع املجتمع، 
ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية  وتقوم 
الدورات  بتنظيم مجموعة من  اإلعاقة 
امل��ت��خ��ص��ص��ة ال���ت���أس���ي���س���ي���ة وامل���ت���ق���دم���ة 
امل��ؤس��س��ات  ال��ع��ام��ل��ني ف��ي  ملجموعة م��ن 

امل��خ��ت��ل��ف��ة احل��ك��وم��ي��ة واأله��ل��ي��ة ب��دول��ة 
من  فئة  أك��ب��ر  تعليم  مستهدفًة  ق��ط��ر، 
بالصم  اخل��اص��ة  اإلش����ارة  للغة  املجتمع 
بهدف دمجهم في املجتمع وفك طوق 
ال��ع��زل��ة ع��ن��ه��م ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن احل��ي��اة 
خلق  بجانب  املجتمع،  وس��ط  ال��ك��رمي��ة 
ت��ف��اع��ل إي��ج��اب��ي وم��ث��م��ر م��ع ف��ئ��ة الصم 

وكافة أفراد املجتمع.

الجمعية تنظم دورة في لغة 
اإلشارة لموظفي فندق جراند حياة



الرياض ـ لندن- وكاالت: 
حصد  من  سعودية،  مبتعثة  متكنت 
ق��ف��ازاً  اب��ت��ك��رت  بعدما  عاملية  ج��وائ��ز   3
إلكترونياً ميكنه حتويل لغة اإلشارة إلى 
خلدمة  ومسموعة،  م��ق��روءة  ن��ص��وص 
الصّم والبكم، وقالت هديل أيوب- طالبة 
في  الكمبيوتر  وتقنية  بالفنون  دكتوراه 
إلى  يهدف  اختراعها  إن  لندن-  جامعة 
خدمة الصم والبكم، وتيسير تواصلهم 
م����ع امل���ج���ت���م���ع، وأوض�����ح�����ت ل��ص��ح��ي��ف��ة 
“املدينة” السعودية، أن اختراعها يحّول 
ل��غ��ة اإلش�������ارة، إل����ى ن���ص���وص م���ق���روءة 
صغيرة  شاشة  على  تظهر  ومنطوقة، 
مدمجة في تصميم القفاز، وتُسمع عن 

طريق سماعة صغيرة مدمجة 
في تصميم القفاز أيضاً.

وح���ص���ل���ت امل��ب��ت��ع��ث��ة ه���دي���ل أي�����وب، 
على ج��ائ��زة االب��ت��ك��ار وري���ادة األع��م��ال 
ل���ل���س���ع���ودي���ني ال�����دارس�����ني ف����ي امل��م��ل��ك��ة 
مؤمتر  في  االبتكار  وج��ائ��زة  املتحدة، 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ق��اب��ل��ة ل���الرت���داء ف���ي ل��ن��دن، 
لشركة  العاملي  التقني  االبتكار  وجائزة 

“IBM” املقامة في كوريا اجلنوبيَّة.
ال���ق���ف���از إل����ى أس�����الك أو  وال ي��ح��ت��اج 
هديل  مبتكرته  -بحسب  ذكيَّة  أجهزة 
ب��ه،  ال��ب��رم��ج��ة  ك��م��ا مت حت��دي��ث  أيوب- 
لغة  إض��اف��ة  م��ن  مستخدموه  ليتمكن 

اإلشارة اخلاصة بهم، وترجمتها إلى 
 IBM“ اللغات عن طريق جميع 

.”Cloud

سعودية تبتكر قفازاً يحول لغة اإلشارة 
إلى نصوص مسموعة ومقروءة
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ت��ع��ت��ب��ر م��ه��ن��ة ت��رج��م��ة ل��غ��ة اإلش�����ارة 
ال��ع��رب��ي رغ��م  ف��ي وط��ن��ن��ا  ح��دي��ث��ة نسبياً 
ثابتة  معايير  ووج��ود  وقانونيتها  قدمها 
عربياً  لكنها  دول��ي��اً،  ملنتسبيها  وراب��ط��ة 
اآلن غير مدرجة كمهنة وظيفية  حتى 
للعاملني  لها واج��ب��ات وح��ق��وق واض��ح��ة 
اللَّْبس  الكثير من  الذي سبب  بها، األمر 
وال���ت���داخ���ل امل��ه��ن��ي وال��وظ��ي��ف��ي وض��ي��اع 
كثر  متسلقني  وج��ود  وبالتالي  هويتها، 
ال��ت��واص��ل  ال��ص��م ف���ي  زادوا م���ن م��ع��ان��اة 
الكثير  ففقد  ال��ص��ح��ي��ح،  التعليم  وح���ق 
م���ن احل���ق���وق ب���احمل���اك���م، أو ع��ب��ر س��وء 
الطبي وغيرها من مصائب  التشخيص 
األص�����م، وم���ن ه��ن��ا ج��اء  ك���ان ضحيتها 
ال��ك��ث��ي��ر م���ن االج���ت���ه���ادات واحمل������اوالت 

لوضع احللول واالبتكارات. 
التوضيح  ه���ذا  م��ق��ال��ن��ا  ف��ي  يهمنا  م��ا 
ال��وظ��ي��ف��ي وامل���ه���ام���ي ل��ك��ل م���ن “أس���ت���اذ 
األساس  ألن  املعتمد”،  واملترجم  الصم، 
ي���ب���دأ م����ن ح����ق احل����ص����ول ع���ل���ى ت��ع��ل��ي��م 
ص��ح��ي��ح، أُس�������وًة ب��ال��س��ام��ع��ني م���ن غير 
االنطالق  يكون  ومنها  أو ضعف،  نقص 
ل���ل���م���ط���ال���ب���ة ب���ب���اق���ي احل�����ق�����وق امل��ه��ن��ي��ة 
واملجتمعية وغيرها، وهنا البد من هذا 
السؤال “هل يُعتبر أستاذ الصم مترجماً 

م��ع��ت��م��داً؟”، و “ه��ل م��ق��وم��ات وش��روط 
التي تطبق على  الصم هي نفسها  أستاذ 
هذه  على  ولإلجابة  املعتمد؟”،  املترجم 
األسئلة البد أن نذكر شروط ومهام كل 
النحو  على  وعلمي  مفصل  بشكل  منها 

التالي:

 مميزات وصفات المترجم

-1 صفات جسدية، بأن يكون صحيح 
البنية، يتميز بليونة األطراف � مرونتها، 

التحكم بتعابير الوجه ولغة اجلسد.
-2 ص���ف���ات ذه���ن���ي���ة، وه�����ي س��رع��ة 
إشاري  ملف  امتالك  والبديهة،  اإلدراك 
ذهني ألكبر قدر من اإلشارات، مقدرة 
التي  اجلسم  أج���زاء  ب��ني  للربط  عصبية 

تنطق اإلشارة. 
-3 ص���ف���ات أخ���الق���ي���ة، وه����ي أم��ان��ة 
التوصيل، حفظ األسرار، الصبر والقدرة 
على التحمل، البشاشة وتقبل األصم بكل 

حاالته.
وال��ع��ل��م��ي��ة  ال���ث���ق���اف���ي���ة  احل���ص���ي���ل���ة   4-
ل��ل��م��ت��رج��م، ي��ج��ب أن ي���ك���ون امل��ت��رج��م 
م��ث��ق��ف��اً، وع��ل��ى درج����ة ع��ل��م��ي��ة ك��ب��ي��رة، 
يحصل عليها من خالل االحتكاك الدائم 
التي  واحمل��اض��رات  وال��ق��راءة  واملستمر، 

يقوم بترجمتها للصم مبختلف املواضيع. 
-5 ال��ت��ع��اي��ش وال���ت���أق���ل���م ال����ت����ام، وه��و 
االن���س���ج���ام ال��ك��ام��ل ف���ي م��ج��ت��م��ع ال��ص��م 
همومه  ومعرفة  وإيجابياته،  بسلبياته 

وآماله وتطلعاته ويصبح جزءاً منه.

مميزات ومؤهالت أستاذ الصم

-1 أن ميتلك شهادة جامعية أكادميية 
على  وق��ادر  مادته  من  متمكن  كأستاذ 
توصيل املعلومة بأسهل الطرق وأبسطها.
ل��دي��ه ح��ص��ي��ل��ة إش��اري��ة  ت��ك��ون  -2 أن 
تتناسب مع طبيعة املادة والفئة العمرية 
يكون  أن  مبعنى  بتدريسها،  يقوم  التي 
ب��ك��ل املقاييس  أك��ادمي��ي��اً م��ؤه��الً  أس���ت���اذاً 
العلمية التدريسية، يضاف إليها حصيلة 
لتوصيل  تساعده  مبادته  خاصة  إشارية 

املفهوم “موصل إشاري”.

مهنة ورسالة

مجتمع  في  امل��وج��ودة  املشاهدات  من 
احتكاك  نتيجة  كثيراً  -ونالحظها  الصم 
األش������خ������اص م�����ع ال����ص����م وت����واج����ده����م 
أس��ات��ذة  أو  أق���ارب  أو  ك��أص��دق��اء  معهم 
األش��خ��اص  ه���ؤالء  ام��ت��الك  أكادمييني- 

بقلم:
عائشة جرار

ميسم بدر 
مترجمتي لغة اإلشارة ـ الدوحة
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حصيلة إشارية تواصلية تكون في كثير 
تتبع  وال  وركيكة،  ضعيفة  األحيان  من 
إش��اري��ة معتمدة  ق��وان��ني  أو  ق��واع��د  ألي 
كمعايير ثابتة وواضحة، فقّيموا أنفسهم 
وهم  املهنة،  تلك  وامتهنوا  كمترجمني، 
املوصل  أو  فاملؤدي  بصلة،  لها  ال ميتون 
قال  م��ن  فليس  مترجماً  ليس  اإلش���اري 
ب��ل��غ��ة اإلش�����ارة “م���رح���ب���اً، وإل����ى ال��ل��ق��اء، 
وأكل وشرب، وافرح” أصبح مترجماً!.. 
امل���ت���رج���م يخضع  ف��ك��م��ا ذك���رن���ا س���اب���ق���اً 
وهي  متاماً  مختلفة  ومقاييس  ملعايير 
التي تصنفه في هذه اخلانة أو عدمها، 
أي��ض��ا يشترط أن ميتلك  ال��ص��م  وأس��ت��اذ 
صفات ومؤهالت أكادميية كمتخصص 
أوالً،  تعليمية  تربوي على عاتقه رسالة 
متكنه  ثانياً:  مناسبة،  إشارية  وحصيلة 
ال��ع��ل��م��ي��ة بطريقة  ت��وص��ي��ل م���ادت���ه  م���ن 
وهي  وط��الب��ه،  تتناسب  وبسيطة  سهلة 

إذن  ومادته،  ألستاذ  أستاذ  من  تختلف 
ل��دى  املكتسبة  اإلش���اري���ة  احل��ص��ي��ل��ة  ه��ن��ا 
وموصلة  بحته  أكادميية  تكون  األستاذ 
ف��ق��ط، ول����و أدرك كل  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ل��غ��اي��ة 
ال��ص��م ه��ذه احلقيقة، ورك���زوا  أس��ات��ذة 
على رسالتهم التعليمية، مَلا أصاب تعليم 
ال��ض��ع��ف الشديد  ال��ص��م األك���ادمي���ي ه���ذا 
وال������ذي أث����ر ب���ذل���ك ع��ل��ى ب���اق���ي ج��وان��ب 
حياة األصم كمستقبله املهني واجلامعي 

وغيره.

مسؤولية وأمانة

أن  فيجب  اإلش����ارة  لغة  مترجم  أم��ا 
الكمبيوتر  ت��ش��ب��ه  ق��وي��ة  م��وه��ب��ة  مي��ت��ل��ك 
االسترجاع  وسرعة  التخزين  سعة  في 
واالن���ت���ق���ال ب���ني امل���دخ���الت وامل��خ��رج��ات 
بينها،  فيما  الصحيح  والربط  واملعاجلة 
وط��ب��ع��اً ه���ذه م��ن أق���وى امل��ق��وم��ات التي 

واالستمرار  اإلب���داع  من  املترجم  متكن 
التي حتمل في  الصعبة،  املهنة  في هذه 
مسؤولية  ذات  أخالقية  صفات  طياتها 
الصفات  تلك  إن  حيث  صعبة،  وأم��ان��ة 
وعبء  ثقيلة  هنا  نعنيها  التي  األخالقية 
ك��ب��ي��ر، ه��ن��ا امل��ش��ك��ل��ة، واحل����ل ي��ب��دأ من 
حت��دي��د “م��ن ه��و امل��ت��رج��م؟..”، و “من 
هو األستاذ؟..” من خالل معايير دولية 
للمترجم  ت��ع��ط��ي  واض���ح���ة،  وق��ان��ون��ي��ة 
عمله  في  ليركز  وظيفته  مهام  املعتمد 
وع�����ط�����اءه، وب����ذل����ك ي���ق���وم ك����ل م��ن��ه��م��ا 
ب���رس���ال���ت���ه امل����ن����وط ب���ه���ا ب��ش��ك��ل ص��ح��ي��ح 
وأم��������ني، ف���م���ت���رج���م اإلش���������ارة م��ه��ام��ه 
وقدراته املهنية تختلف متاماً عن مهام 
وخ��ص��ائ��ص أس��ت��اذ ال��ص��م، ف��ك��ل منهما 
“ذكرناها  مختلفة  وق���درات  رس��ال��ة  ل��ه 
ويضع  ذل��ك  منهما  كل  ول��ي��راِع  سابقاً”، 

أمام ناظريه مخافة اهلل.



عبر وفد ضم ثالثاً من منتسباتها

الجمعية تشارك في مـعسكر الــــــــــــــــــمرأة الخليجية الكفيفة بالبحرين

خاص - الحياة:
شاركت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي اإلعاقة بوفد من منتسباتها من الكفيفات في معسكر 
ادتنا  المرأة الكفيفة الذي ُنِظَم بمملكة البحرين الشقيقة في شهر أبريل الماضي تحت شعار »إر
آة الحياة« ، واستمر المعسكر لمدة أسبوع بدعوة من جمعية الصداقة للمكفوفين بمملكة  مر
الحداد  داود  وحنان  ي  الكوار دسمال  مريم  السيدة  المعسكر:  في  الجمعية  ومثلت  البحرين، 
امج متميزة في مجال التنمية  ي، وهن من المنتسبات للجمعية ولهن أنشطة وبر ومنى دسمال الكوار
البصرية من  ي واالجتماعي ألسر األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي اإلعاقة  البشرية والدعم واإلرشاد األسر

المكفوفين وضعاف البصر.
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الجمعية تشارك في مـعسكر الــــــــــــــــــمرأة الخليجية الكفيفة بالبحرين

 وأع��ل��ن ال��ش��ي��خ ث��ان��ي ب��ن ع��ب��د اهلل آل 
اجل��م��ع��ي��ة  إدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  ث���ان���ي 
أن  اإلع�����اق�����ة  ذوي  ل���ت���أه���ي���ل  ال���ق���ط���ري���ة 
على  ح��رص��ا  إدارت��ه��ا  ومجلس  اجلمعية 
األشخاص  من  اجلمعية  منتسبي  متثيل 
وال��ن��دوات  املعسكرات  ف��ي  اإلع��اق��ة  ذوي 
وامل������ؤمت������رات واحمل������اض������رات ال���داخ���ل���ي���ة 
واخل��ارج��ي��ة، م��وض��ح��اً  أن���ه أص��ب��ح ل��دى 
اجل��م��ع��ي��ة ق��ط��اع مم��ي��ز م���ن األش��خ��اص 
ي��ش��ارك��ون في  ذوي اإلع���اق���ة وأُس���ره���م 
احمل���اف���ل امل��خ��ت��ل��ف��ة داخ���ل���ي���اً وخ���ارج���ي���اً، 
املسجلة  اإلع��اق��ات  وأن��ه��م م��وزع��ون على 
والبصرية  »احل��رك��ي��ة  وه���ي:  باجلمعية 
ومتالزمة  التوحد  واضطراب  والسمعية 
ال��ذه��ن��ي��ة  اإلع���اق���ة  أُم�����ور  داون وأول���ي���اء 

بأنواعها« .
وأكد الشيخ ثاني بن عبد اهلل آل ثاني 
بتنفيذ  االل��ت��زام  ف��ي  اجلمعية  اس��ت��م��رار 
العمل  على  القائمة  وفلسفتها  سياستها 
ألجل الدمج احلقيقي الشامل لألشخاص 
امل��ج��ت��م��ع، وال��ت��أك��ي��د  ف���ي  اإلع����اق����ة  ذوي 
ع���ل���ى أن���ه���م األق�������در ع���ل���ى ال��ت��ع��ب��ي��ر ع��ن 
باحتياجاتهم  معرفة  واألك��ث��ر  أنفسهم، 
وم����ط����ال����ب����ه����م، وط��������رق ال���ت���غ���ل���ب ع��ل��ى 
التحديات والصعوبات التي تواجههم في 
اجلمعية  إدارة  أن  على  َد  وَش����دَّ احل��ي��اة، 
واملقترحات  التوصيات  تنفيذ  على  تعمل 
األش��خ��اص  م��ن  منتسبوها  يقدمها  ال��ت��ي 
ذوي اإلع��اق��ة وأس��ره��م وتُ��درج��ه��ا ف��وراً 
ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ ب���ع���د ال����ع����رض ع���ل���ى اخل���ب���راء 

باجلمعية. واالستشاريني 
وك����ش����ف����ت ال����س����ي����دة م������رمي دس����م����ال 
ال����ك����واري إح�����دى امل��ن��ت��س��ب��ات ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
ومم��ث��الت��ه��ا ف��ي امل��ع��س��ك��ر أن���ه ي��ع��د األول 
الكفيفة،  اخلليجية  ل��ل��م��رأة  ن��وع��ه  م��ن 
م��وض��ح��ة ب��أن��ه ه���دف إل���ى ت��ع��زي��ز دور 
املرأة الكفيفة ومتكينها من أداء دورها 

ال��ف��ع��ال ف���ي ش��ت��ى امل����ج����االت، وت��ش��ج��ي��ع 
البيضاء،  العصا  املشاركات على استخدام 
املعسكر متثلت  أه��داف  أه��م  إن  وق��ال��ت 
مبنطقة  اإلعالم  وسائل  مع  التعاون  في 
متلكه  م��ا  ع��ل��ى  ال��ض��وء  لتسليط  اخل��ل��ي��ج 
امل����رأة اخل��ل��ي��ج��ي��ة ال��ك��ف��ي��ف��ة م��ن ق���درات 
تطلعات  م��ن  إل��ي��ه  وم��ا تصبو  وم��ه��ارات 
ل���الرت���ق���اء ب���ذات���ه���ا وخ���دم���ة م��ج��ت��م��ع��ه��ا، 
عضو  ال��ك��واري  م��رمي  السيدة  وأوضحت 
أنه  املعسكر  ف��ي  امل��ش��ارك  اجلمعية  وف��د 
ش��ج��ع اجل��م��ع��ي��ات وامل����راك����ز اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
باملرأة  اخلاصة  املعسكرات  تنظيم  على 
وقالت:  تطويرها  على  والعمل  الكفيفة 

ف��ي��ه  امل��ع��س��ك��ر اخل��ل��ي��ج��ي ش����ارك����ت  إن  
الصلة  وامل��ؤس��س��ات ذات  ال����وزارات  ك��اف��ة 
اخلليج  ب��دول  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص 
بتأهيل  اه��ت��م  ب��أن��ه  م��وض��ح��ًة  ال��ع��رب��ي، 
الكفيفة ودفعها  املرأة  وتثقيف وتدريب 
إل��ى امل��زي��د م��ن االس��ت��ق��الل��ي��ة، وأن���ه ضم 
وورش  واملسابقات  األنشطة  من  العديد 
العمل وفن اإلتيكيت وممارسة الرياضة 
وغيرها من األنشطة املتنوعة واملتميزة، 
القطري  الوفد  مشاركة  ب��أن  وأوضحت 
في  الكبير  األث���ر  لها  ك��ان  اجلمعية  م��ن 
حظيت  وأن��ه��ا  املعسكر  ف��ع��ال��ي��ات  إجن���اح 

بإشادة اجلميع.
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بقلم: د. شادي األشول 

الصحة  وزارة  العمى..  من  الوقاية  برنامج 
العامة - قطر

بسم اهلل والصالة والسالم على رسول 
اهلل وعلى آله وصحبه وسلم.. وبعد:

ف����إن ال���ع���ني ج���وه���رة وال���ب���ص���ر نعمة 
وتعالى  سبحانه  اهلل  نعم  م��ن  عظيمة 
سبحانه  ق��ال  عليها،  احمل��اف��ظ��ة  وي��ج��ب 
��ْم��َع  وت��ع��ال��ى ف��ي ك��ت��اب��ه ال���ع���زي���ز:)إِنَّ ال��سَّ
َواْل��بَ��َص��َر َواْل���ُف���َؤاَد ُك��لُّ أُْولَ���ئِ���َك َك���اَن َعْنُه 

َمْسئُواًل( اإلسراء اآلية “36«.
ال��ع��ي��ون س��ب��ب��اً رئيسياً  وت��ع��د إص��اب��ات 
ل��ض��ع��ف ال���ن���ظ���ر واإلع�����اق�����ة ال��ب��ص��ري��ة، 
وتكثر إصابات العيون بني عمال الورش 
واملصانع، خاصة عمال اللحام والسمكرة 
ف����ي ال�������ورش ال���ص���غ���ي���رة، ح���ي���ث ت��ع��ت��ب��ر 
إص���اب���ات ال��ع��ي��ون م��ن ض��م��ن اإلص��اب��ات 
التي قد يتعرض لها اإلنسان في أماكن 
ال��ع��م��ل، ول��ه��ا ت��أث��ي��ر سلبي ع��ل��ى احل��ال��ة 
االق���ت���ص���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة، ح��ي��ث إن 
وتأهيل  املصاب  ملعاجلة  ماسة  احلاجة 

من فقد بصره بسبب إصابات العمل.

إصابات العيون:
 أك���ث���ر إص����اب����ات ال���ع���ي���ون ت��ن��ت��ج ع��ن 
األج���س���ام احل����ادة ال��ط��ائ��رة أث��ن��اء العمل 

الذين  للعمال  واحل����دادة  اخل��راط��ة  ف��ي 
يستعملون املناشير العادية أو الكهربائية 
ل��ق��ط��ع احل����دي����د وامل���������واد ال���ص���ل���ب���ة، وال 
ي��ل��ت��زم��ون ب��ل��ب��س وس��ائ��ل احل��م��اي��ة مثل 
أثناء  ال��وج��ه  ال��واق��ي��ة وأغطية  ال��ن��ظ��ارات 
هناك  أخ��رى  ناحية  عملهم، من  تأدية 
تنتج  ال��ع��ي��ون  إص��اب��ات  م��ن  كبيرة  نسبة 
الكيماوية  وامل���واد  الصلبة  األج��س��ام  ع��ن 
الورش  في  الصبغ  وم��واد  املنظفات  مثل 
وامل�����ن�����ازل، وك���ذل���ك احل�����رق ب���ال���ن���ار أو 
مب�������واد ح�����ارق�����ة، واإلص������اب������ة ب���األش���ع���ة 
التعرض  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  البنفسجية  ف��وق 
للشمس، خاصة في الصيف احلار لدولة 
لقطر، فهي األخرى من األسباب الهامة 
إلص��اب��ات ال��ع��ي��ون، وق��د ت���ؤدي اللتهاب 

ال��ق��رن��ي��ة وت���س���رع م���ن اإلص���اب���ة ب��امل��ي��اه 
تأثير  ولها  الشيخوخي،  والنظر  البيضاء 
ف���ي اإلص���اب���ة ب��س��رط��ان اجل���ف���ن، ون���ود 
التنويه هنا إلى أن العمال الذين يعملون 
املظللة  ال�����ورش واألم����اك����ن غ��ي��ر  خ����ارج 
كعمال الطرق واملباني، هم أكثر عرضة 
ي��ج��ب عليهم  ال��ش��م��س ول���ذل���ك  ألش���ع���ة 
اس��ت��ع��م��ال أغ��ط��ي��ة ال�����رأس وال���ن���ظ���ارات 

الشمسية جتنباً لإلصابة.

العيون والتثقيف الصحي:
معظم إصابات العيون بني العمال مت 
تسجيلها عند العمال الذين تقل خبرتهم 
يتلقوا  ول��م  واح���دة،  العمل عن سنة  في 
من  الوقاية  عن  صحياً  وتثقيفاً  تدريباً 
فإن  ولهذا  العمل،  أماكن  في  اإلصابات 
برامج الوقاية من العمى في دولة قطر 
ب��ج��ان��ب اس��ت��ه��داف��ه��ا ل��ل��ص��غ��ار وال��ك��ب��ار، 
فئة  على  خ��اص��ة  وبصفة  أي��ض��اً  رك���زت 
ال��ع��م��ال ب��امل��ص��ان��ع وال����ورش وال��ش��رك��ات، 
عملهم  طبيعة  بحكم  م��ع��رض��ون  ف��ه��م 

إلصابات العيون.

نسب اإلصابة:
اجلدير بالذكر أن نتائج البحث واملسح 
معدل  نسبة  أن  أظ��ه��رت  السابق  الطبي 
بلغت  العمل  أماكن  في  العيون  إصابات 

إصابات العيون.. المخاطر والحلول
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“%12.5”، والغالبية العظمى من هذه 
اإلصابات مت تسجيلها بني عمال اللحام 
والسمكرة واملصانع والورش الصغيرة، 
املنطقة،  ب��ني دول  األق��ل  النسبة  وه��ي 
وأظ���ه���ر ال��ب��ح��ث أن ع���وام���ل خ��ط��ورة 
إصابات العيون ترتبط بالعمر، حيث إن 
الفئة العمرية األكثر خطورة هي تلك 
األقل من أربعني عاماً، واجلنس حيث 
إن الرجال أكثر عرضة بخمس مرات 
إلصابات العيون مقارنة بالنساء وكذلك 
احل���ال���ة االج��ت��م��اع��ي��ة و االق��ت��ص��ادي��ة، 
وه��ن��ا ي��ج��ب ال��ت��ن��وي��ه ب���ض���رورة تعزيز 
العاملة  امل��راك��ز  بني  والتنسيق  التعاون 
هنا  وم��ن  املهنية،  السالمة  مجال  في 
بالتعاون مع  الشركات واملصانع  ننصح 
م��رك��ز ق��ط��ر ال��ع��امل��ي ل��ل��س��الم��ة املهنية 
لتدريب  العاملية  املعايير  وض��ع  وال���ذي 
العمال ضد اإلصابات بكل أنواعها، كما 
ال��ع��ام��ل��ني ع��ل��ى التعامل  ي��ج��ب ت��دري��ب 
أداء  ال��ب��دء ف��ي  األم��ث��ل م��ع اآلالت قبل 
لتجنب  وذل��ك  دوري���ة،  وبصفة  العمل 
إص����اب����ات ال���ع���ي���ون، ول����ه����ذا ال���ت���دري���ب 
م�����ردود اق���ت���ص���ادي ك��ب��ي��ر ل��ل��ش��رك��ات، 
ويقلل النفقات ويكسب العمال مهارات 
جديدة ويزيد من كمية اإلنتاج، ومن 
امل��ه��م ك��ذل��ك وض���ع خ��ط��ة لإلسعافات 
األولية والطوارئ في الورش واملصانع، 
وحت��دي��د م��ا ي��ج��ب فعله ع��ن��د ح��دوث 
إصابات العيون، واخلطوات املتبعة في 
م��ث��ل ه���ذه احل����االت، وت��وف��ي��ر م��ع��دات 
احلماية املطلوبة، وننصح بإيجاد طرق 
إخ����الء س��ري��ع ع��ن��د ح����دوث ال���ك���وارث، 
بخط  اإلسعافية  العمل  خطة  وكتابة 
ك��ب��ي��ر واض�������ح، ووض���ع���ه���ا ف����ي م��ك��ان 
متى  وتعديلها  عليها  ل��الط��الع  ظ��اه��ر 
م���ا ل����زم األم�����ر، أخ���ي���راً ي��ت��وج��ب على 
ال��ف��وري  التبليغ  على  التركيز  اجلميع 
لكل إص��اب��ات ال��ع��ي��ون، واحل���رص على 
اس��ت��خ��دام ال��ن��ظ��ارات ال��واق��ي��ة وم��ع��دات 
احلماية الطبية، خصوصاً للعاملني في 
أكثر  ألن��ه��م  والسمكرة  ال��ل��ح��ام  م��ج��ال 
بصفة  العني  قرنية  إلص��اب��ات  تعرضاً 

خاصة.
وفي اخلتام تذكر دائماً بأن “الوقاية 

خير من العالج«.
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؟ما معنى سهولة الوصول
م���اذا ل��و ق��دم��ت ل��ك ع��زي��زي ال��ق��ارئ 
أن  لتجد  املفضلة  الصباحية  جريدتك 
فارغة؟  صفحات  إال  ليس  فيها  م��ا  ك��ل 

هل تستطيع أن تقرأ منها شيئاً؟ 
ب��ال��ط��ب��ع ل���ن جت���د ف��ي��ه��ا م���ا ي��ف��ي��دك، 
مطالعة  ف��ي  ت��رغ��ب  كنت  إذا  خصوصاً 
أح�����دث األخ����ب����ار، ه����ذا ال���ش���ع���ور ال����ذي 
امل��ق��درة  ب��ع��دم  ت��ف��اج��أ  ع��ن��دم��ا  سينتابك 
ع����ل����ى م���ط���ال���ع���ة ج����ري����دت����ك امل��ف��ض��ل��ة 
وجتدها فارغة الصفحات، يشبه متاماً 
م���ا نُ��ط��لِ��ق ع��ل��ي��ه “إع����اق����ات ف���ي ق����راءة 
جريدة  أي  فتقدمي  امل��ط��ب��وع��ة”،  امل���واد 
يساوي  البصر  فاقد  لشخٍص  مطبوعة 
تقدمي مجلة فارغة الصفحات لشخص 
مبصر، فبدون االستعانة بشخص آخر 
يستطيع  ل��ن  م��س��اِع��دة،  تقنية  أداة  أو 
املباني،  على  العالمات  ق��راءة  املكفوف 

امل��ن��ت��ج��ات، وال  وال أس���م���اء وم����ارك����ات 
البريد  خطابات  وال  األع��م��ال  بطاقات 
ال��واردة إلى منزله وال أي نص مطبوع 
املطبوعة موجودة  امل��واد  أن  آخ��ر، ومبا 
اخلاصة  اإلع��اق��ات  ف��إن  كل مكان،  في 

بالوصول للمواد املطبوعة تلك قد متثل 
كبيراً ألصحابها. حتدياً 

إذاً كيف يقرأ املكفوفون اجلرائد؟
اجلريدة  ق��راءة  املكفوف  يستطيع  ال 
ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر، ل���ذا ف��إن��ه ي��ح��ت��اج لفعل 
ذل���ك ب��ط��رق أخ����رى، ف��ي امل��اض��ي ك��ان 
م���ن امل��م��ك��ن أن ي��ق��رأ ل��ل��م��ك��ف��وف أح��د 
أصدقائه، أو أن يقوم بعض األشخاص 
ب��ت��س��ج��ي��ل ت��ل��ك اجل���رائ���د ع��ل��ى أش��رط��ة 
كاسيت وتوزيعها على املكفوفني، أو أن 
يتم طباعة نسخة منها بطريقة “برايل” 
عبر  اإلخبارية  امل��واد  إلى  االستماع  أو   ،
لم  لو  التلفزيون، ولكن ماذا  أو  الراديو 
يكن هناك شخٌص متاح ليقرأ اجلريدة 
ل��ل��م��ك��ف��وف، أو م����اذا ل���و ل���م ي��ق��م أح��د 
يهتم  ال��ذي  املوضوع  عن  شيء  بتسجيل 
يكن  لم  لو  م��اذا  أو  مبعرفته،  املكفوف 
نسخة  على  احلصول  املكفوف  مبقدور 
“ب��راي��ل”،  بطريقة  املطبوعة  اجل��ري��دة 
وت��زن  أك��ث��ر  أوراق  لكمية  حت��ت��اج  ال��ت��ي 
“أو  العادية،  اجلريدة  من  بكثير  أكثر 
بطريقة  عاملاً  املكفوف  يكن  لم  لو  ماذا 
م��ن  ف���ق���ط   ”10%“ ف������إن  ب������راي������ل”، 
ب�”برايل”  ال��ق��راءة  يجيدون  املكفوفني 
تغطية  امل��ك��ف��وف  ف���ات  ل���و  “م�����اذا  أو   ،
تلك  كل  باختصار،  للحدث؟”،  اإلع��الم 
آخ��ري��ن  أش��خ��اص  ع��ل��ى  تعتمد  ال��ط��رق 
يستطيع  ال  ف��امل��ك��ف��وف  امل�����ادة،  ل��ت��وف��ي��ر 
للجريدة  الوصول  وباستقاللية  مبفرده 
هناك  احل��ظ،  حلسن  ولكن  وقراءتها، 

طريٌق أفضل.

النصوص الرقمية وبرامج قراءة 
الشاشة

م���ع اخ����ت����راع احل���واس���ي���ب، أص��ب��ح��ت 
ث����م مت اخ����ت����راع  ال����ن����ص����وص رق����م����ي����ة، 

إعداد: إكرامي أحمد أبو الفتوح 
أخصائي التكنولوجيا المساعدة ومنسق برامج 

مركز قطر االجتماعي والثقافي للمكفوفين 



“ُم��ح��ِرك��ات حت��وي��ل ال��ن��ص إل��ى ص��وت” 
ال��ت��ي م��َك��ن��ت امل��ك��ف��وف��ني م��ن االس��ت��م��اع 
إل����ى ال���ن���ص���وص امل����وج����ودة ع��ل��ى ش��اش��ة 
الذي  األم��ر  السماعات،  عبر  الكمبيوتر 
اإلنترنت  التنقل بني صفحات  لهم  أتاح 
قبلهم  م���ن  اس��ت��ي��ع��اب��ه��ا  ي��س��ه��ل  ب���ط���رق 
ف��� “ق��ارئ��ات ال��ش��اش��ة” ك��م��ا يُ��ط��ل��ق على 
البصر  لفاقدي  البرامج”، سمحت  تلك 
باستقاللية  امل��ع��ل��وم��ات  إل���ى  ب��ال��وص��ول 
م��ب��اش��رة من  مل��س��اع��دة  احل���اج���ة  دون 
أي ش��خ��ص آخ�����ر، واإلن���ت���رن���ت “ع��ل��ى 
وج���ه اخل���ص���وص” ف��ت��ح آف���اق���اً واس��ع��ة 
للمواد  ال��وص��ول  إع��اق��ات  أم��ام أصحاب 
امل��ط��ب��وع��ة، ف��امل��ع��ل��وم��ات م��ت��وف��رة دائ��م��اً 
االعتماد  أصبح  وشامل،  سريع  وبشكل 
ع��ل��ى األص���دق���اء أو األق�����ارب أم����راً من 
لهم  وفرت  التكنولوجيا  أن  إذ  املاضي، 
مستوى من االستقاللية لم يكن متاحاً 

من قبل.

توافق المحتوى

ع���ل���ى ال����رغ����م مم����ا س���ب���ق، ف�����إن ك��ل 
ذل���ك ل��ن ي��ك��ون م��ف��ي��داً ل���ذوي اإلع��اق��ة 
ل��س��وء  ل���ل���وص���ول،  ق����اب����الً  ي���ك���ن  ل����م  إذا 
ال��ذي  الكبير  ال��ت��ح��دي  احل���ظ، ه��ذا ه��و 
ال��ك��ث��ي��رون م��ن ذوي اإلع��اق��ة  ي��واج��ه��ه 
ف���ي ه����ذا ال��ع��ص��ر ال���رق���م���ي، ف��ب��ال��رغ��م 
للمعلومات  ال��وص��ول  إم��ك��ان��ي��ة  أن  م��ن 
كبيرة  امل��س��اِع��دة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  أدوات  ع��ب��ر 
امل��ص��ادر  م���ن  ك��ث��ي��راً  أن  إال  وم��ب��ه��رة، 
ال��رق��م��ي��ة امل��ت��اح��ة ل��م ي��ت��م إن��ش��اؤه��ا مع 
أخذ سهولة الوصول في االعتبار، عادًة 
م���ا ي��ت��م إق���ص���اء امل��ك��ف��وف��ني وأص��ح��اب 
اإلع���اق���ات األخ�����رى، وه���و األم����ر ال��ذي 
في  اخلوض  قبل  ولكن  لتغيير،  يحتاج 
لنتعرف  الفنية،  التفاصيل  م��ن  مزيد 

أوال على اإلعاقات.

قدراتنا مختلفة

ق���د ت��ك��ون ل��دي��ك إع���اق���ة ب��ش��ك��ل م��ا، 
فاحلقيقة هي أن شخصاً واحداً من كل 
نوع ما من  يعاني من  خمسة أشخاص 
أمناطها  مبختلف  فاإلعاقات  اإلعاقة، 
تنقسم  وه��ي  شائعة،  زال��ت  وم��ا  ك��ان��ت 
ل��ق��س��م��ني رئ��ي��س��ني “إع����اق����ات ظ��اه��رة 

بعض  هناك  خفية”،  وإعاقات 

اإلع����اق����ات مي��ك��ن مت��ي��ي��زه��ا ب��س��رع��ة، 
بإعاقاتهم  مشهورين  املوهوبني  فبعض 
فاألديب  الوقت،  نفس  في  ومبواهبهم 
ط��ه ح��س��ني م��ث��الً م��ع��روف ب��أن��ه عميد 
اجلميع  املعاصر ويعرف  العربي  األدب 
ليس  أمر  فهو  مكفوف،  أنه  عنه  أيضاً 
بإمكانه إخفاءه عن الناس حتى ولو لم 
يكن مشهوراً، وستيفن هوكينج “عالم 
الشهير”،  النظرية  والفيزياء  الكونيات 
بالتصلب  ومصاب  قعيد  بأنه  معروف 
أخرى،  ناحية  من  الضموري،  العضلي 
والتي ال  اإلعاقات اخلفية  هناك بعض 
فمثالً  وهلة،  أول  من  متييزها  ميكن 
الشخص  أن  تعرف  أن  ميكنك  “كيف 
امل��ط��ار ويقرأ  أم��ام��ك ف��ي  ال��ذي يجلس 

ك��ت��اب��اً أن����ه أص������م؟”، أو 
أن  ت������ع������رف  “ك������ي������ف 
م�����ن ي�����ق�����ود س���ي���ارت���ه 

أم��ام��ك ي��ع��ان��ي من 
اض��������ط��������راب 

ف�����������������������������������ي 
ال��ق��راءة؟”، 
“ك���ي���ف  أو 
أن  ت��خ��م��ن 
م������وظ������ف 

خ���دم���ة ال���ع���م���الء ال�����ذي ت���ت���ح���دث م��ع��ه 
متقطعة؟”،  ص���رع  ن��وب��ات  م��ن  ي��ع��ان��ي 
فهناك  ت��ع��رف،  أن  بالطبع  ميكنك  ال 
حتى  خفية  تظل  اإلعاقات  من  العديد 
ي��ح��دث م��وق��ف م��ا يُ��ظ��ِه��ره��ا، وه��ن��اك 
أي��ض��اً إع��اق��ات م��ؤق��ت��ة، م��ث��ل ت��ل��ك التي 
حتدث عندما حتد إصابة ما من حركة 
إعاقات  هناك  أن  كما  ال��ق��دم،  أو  اليد 
م��ت��ص��ل��ة ب��ك��ب��ر ال���س���ن، ف�����إذا ك��ن��ا ممن 

ال��ع��م��ر، أن�������ع�������م  ب��ط��ول  اهلل ع��ل��ي��ه��م 
ق�������د ن�����ع�����ان�����ي ب���ع���ض 
األع�������راض 
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امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ش��ي��خ��وخ��ة وال��ت��ي ق��د تؤثر 
أو  اإلدراك  أو  ال��س��م��ع  أو  ال��ن��ظ��ر  ع��ل��ى 

احلركة.

اإلعاقات على الويب

استخدام  على  اإلعاقات  كل  تؤثر  ال 
ال��ش��خ��ص ل��إلن��ت��رن��ت، ف��ال��ش��خ��ص ال��ذي 
ي��ع��ان��ي م���ن ش��ل��ل ف���ي رج��ل��ي��ه م���ث���اًل ال 
الشبكة  اس��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ق��درت��ه  ت��ت��أث��ر 
نتحدث  حني  ولكن  محتواها،  بجميع 
ع��ن اس��ت��خ��دام ش��ب��ك��ة اإلن��ت��رن��ت، ف��إن 
واليد  والدماغ  والسمع  البصر  إعاقات 
ب���أي تصميم  ي��ت��أث��ر أص��ح��اب��ه��ا  ه��ي م��ا 

إعاقاتهم. مع  متوافق  غير 

التقنية المساِعدة

اإلعاقة  ذوي  من  األشخاص  يحتاج 
بعض  ل��ت��ع��وي��ض  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ألدوات 
ق��درات��ه��م امل���ف���ق���ودة، ع����ادًة م���ا يُ��ط��ل��ق 
ع���ل���ى ت���ل���ك ال���ت���ق���ن���ي���ات ال����ت����ي ت��ص��م��م 
خ���ص���ي���ص���اً مل���س���اع���دة األش�����خ�����اص م��ن 
امل��س��اِع��دة”،  “التقنية  ب���  اإلع��اق��ة  ذوي 
وي��ع��ت��ب��ر ال��ك��رس��ي امل��ت��ح��رك ه���و أب���رز 
كما  املتوفرة،  املساِعدة  التقنيات  أمثلة 
آخ��ر  م��ث��االً  ت��ع��د  السمعية  امل��ع��ي��ن��ات  أن 
أنك  تعتقد  هل  ولكن  التقنيات،  لتلك 
التكنولوجيا  أدوات  إح���دى  ت��س��ت��خ��دم 
اإلعاقة،  ذوي  من  كنت  إذا  املساِعدة؟ 
أن تكون مستخدماً  فمن احملتمل جداً 

ل���واح���دة م��ن��ه��ا، ول��ك��ن م����اذا ل��و 
دون  نفسك  معتبراً  كنت 

إع����اق����ة؟، ه���ل ت��ع��ت��ق��د 
حياتك  تعيش  أن��ك 

دون أي من تلك 
رمب��ا  األدوات؟، 
ن������ع������م، ول����ك����ن 

ه���ن���اك ب��ع��ض 
م����ن����ه����ا ل���م 

ي���������������در 

ال��ت��ق��ن��ي��ة  أدوات  م�����ن  أن����ه����ا  ب����ب����ال����ك 
مكتمالً،  نظرك  يكن  لم  إذا  املساِعدة، 
أدوات  إح������دى  ت���س���ت���خ���دم  ق����د  ف���إن���ك 
ت��ص��ح��ي��ح ال��ن��ظ��ر ك��ع��دس��ات الص��ق��ة أو 
بشكل  الرؤية  على  لتساعدك  نظارات 
أف��ض��ل، ه���ذه ت��ع��ت��ب��ر ت��ق��ن��ي��ة م��س��اِع��دة 

. يضية تعو

التقنية المساِعدة على الويب
تقنيات  ابتكار  مت  سابقاً،  ذكرنا  كما 
ج��دي��دة ل��ت��س��اع��د األش���خ���اص م��ن ذوي 
اإلعاقة على استخدام أجهزة الكمبيوتر 
وال��وص��ول إل��ى اإلن��ت��رن��ت ب��ش��ك��ٍل أفضل 
وأك���ث���ر س��الس��ة واس��ت��ق��الل��ي��ة، وب����دون 
اخلوض في تفاصيل فنية، إليكم بعض 

تلك التقنيات في اجلدول التالي:

التقنية المساِعدةاإلعاقة

كف البصر
� برامج قراءة الشاشة

� أجهزة برايل اإللكترونية

الضعف اجلزئي للبصر
� ُمَكبِرات الشاشة

� برامج قراءة الشاشة

� نظارات تعزيز األلوانعمى األلوان

الصمم
� التسميات التوضيحية

� النصوص الكتابية املصاحبة للصوت

اإلعاقات احلركية

� عصا الرأس
� عصا الفم

� لوحات املفاتيح البديلة
� تقنيات تتبع حدقة العني

� التحكم عن طريق الصوت

إل��������ى أن  ي����ج����ب االن�����ت�����ب�����اه  ول�����ك�����ن 
ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��س��اِع��دة ت��ل��ك ال 
حت���ل امل��ش��ك��ل��ة ك��ل��ه��ا، 
ت���ق���وم  ال  ف���ه���ي 
يض  لتعو با
ع�����������������ن 

اإلع����اق����ة ب���ش���ك���ل ك���ل���ي، مب���ع���ن���ى أك��ث��ر 
عالم  في  املساعدة  التقنيات  وض��وح��اً، 
في  املتحرك  بالكرسي  أشبه  اإلنترنت 
أن  من  الرغم  فعلى  احملسوس،  العالم 
الرقمية  والتقنيات  املتحركة  الكراسي 
امل��س��اع��دة ت��ت��ي��ح إم��ك��ان��ي��ة ل��ل��وص��ول قد 
تبقى  لكن  بدونهما،  مستحيلة  تكون 
املتحركة  للكراسي  بيئية  عوائق  هناك 
وع����وائ����ق ت��ق��ن��ي��ة ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات ال��رق��م��ي��ة 
إم��ك��ان��ي��ات��ه��ا وتقلل  امل��س��اع��دة حت��د م��ن 
التقنيات  آخ��ر،  مبعنى  فعاليتها،  م��ن 
امل���س���اِع���دة ق��ي��م��ة وم��ه��م��ة ل��ل��غ��اي��ة، إال 
أو  “ال���واق���ع���ي���ة  ال���ب���ي���ئ���ات  ص���ان���ع���ي  أن 
ب��ع��ني  ي����أخ����ذوا  ي��ج��ب أن  ال���رق���م���ي���ة”، 
تصميم  أث��ن��اء  األدوات  تلك  اعتبارهم 
وت����ط����وي����ر ت����ل����ك امل����ش����اري����ع ألج������ل أن 
بالشكل  امل��س��اِع��دة  األدوات  ت��ل��ك  تعمل 

املطلوب.
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ه��ي ليست إع��اق��ة ب��ل إف��اق��ة ! وأن��ه 
ن��راه من  ليس مَبعوق بل متفّوق وم��ا 
حواس ناقصة عند املَعوقني هي ليست 

عجزاً بل فوزاً !!  
وأجمل ما في هؤالء الذين سنحكي 
قصصهم  فيما يلي من سطور، أنهم 
جميعاً وبال استثناء سبقوا من حولهم 
م��ن أص��ح��اء وف��اق��وا ال��وض��ع الطبيعي 
ل��ألش��ي��اء واألح������داث، وك����أن تأخرهم 
امل��ذه��ل،  ال��ص��ح��ي ه��و س��ب��ب تقدمهم 
وهذه حملات أجمعها مع بعضها لتكون 
شخصاً واح����داً ه��و املَ��ع��وق ال���ذي صنع 
التاريخ  في كل زم��ان و مكان شرقاً 
وق��دمي��اً  وغ��ي��ر مسلم  مسلماً  غ��رب��اً  و 
وحديثاً، تفتح لنا هذه اللمحات أسئلة 
كبيرة عن حقيقة  اإلجناز واستخراج 
أش��د ظروفه  ف��ي  ي��ك��ون  الطاقة كيف 
قوة وأصعبها حتققاً بل أبعدها مناالً، 
ومع ذلك يحقق صاحبها ما لم يقدر 
عليه غيره ممن هو أسهل حاالً وأقل 

حتدياً!! 
يتحركون  أمامكم  األبطال  هم  ها 
سليمة  حركة  ال��ت��اري��خ  صفحات  على 
ك��أن��ه ل��ي��س ب��ه��م إع��اق��ة ب��ل ه��م ال��ذي��ن 
ويقلبونها  التاريخ  صفحات  يحركون 

كيف شاؤوا ؟! 
التاريخ صنعوه  الذين صنعوا  هؤالء 
من كل زواي��اه فمنهم العلماء ومنهم 
ال����ش����ع����راء وم���ن���ه���م األدب����������اء وم��ن��ه��م 

املفكرون بل الرؤساء !! 
اإلم����ام ال��ت��رم��ذي ك���ان أع��م��ى لكنه 
وكتبه  احلديث  علماء  أمهر  من  ك��ان 

م���ن أك��ث��ره��ا ف���ائ���دة ف��ه��ل ه���و ب��ذل��ك 
أعمى؟! واألحنف بن قيس كان أعرَج 
و م��ع ذل��ك ك��ان أحلم ال��ن��اس رغ��م ما 
قيل: إنه إذا غضب غضب له مائة ألف 
سيف ال يسألونه فيما غضب و مع ذلك 
ك��ان ذا خلق و ش��رف و م���روءة فهل 
هو أعرج؟! موسى بن نصير من كبار 
ال��روم وفتح  ق��اوم  املسلمني  الفاحتني 
األندلس وإفريقيا ومدناً أوربية كثيرة 
أع��رج فحّدثني بربك كيف  أن��ه  رغ��م 
اإلق���دام  و  احل��رك��ة  و  الشجاعة  جتمع 

والقيادة مع عرجه ؟! 
األدي�����ب م��ص��ط��ف��ى ال���راف���ع���ي ع��ن��ده 
صمم ومع ذلك كان أديباً بارعاً خدم 
اإلسالم بسحر بيانه وقلم أفكاره التي 
ال يباريها قلم ويكفي أن تقرأ له وحي 
القلم فمن منا الذي ال يسمع، نحن أم 

هو؟! 
وهاهو الرئيس األمريكي )فرانكلني 
روزفلت( تخرج في كلية هارفارد ثم 

التحق بكلية احلقوق بجامعة كولومبيا 
والية  عن  الشيوخ  ملجلس  نفسه  رش��ح 
ثم أسندت  ذل��ك  نيويورك وجن��ح في 
ال��ب��ح��ري��ة  وزارة  وك���ي���ل  م��ه��م��ة  إل���ي���ه 
األمريكية أصيب بالشلل وعمره “39 
عاماً” و رغ��م ذل��ك فقد واج��ه األم��ور 
كأن  و  تصميم  و  مثابرة  و  بشجاعة 
طموحاته  يحقق  وظ��ل  يكن  ل��م  شيئاً 
وي��س��ي��ر ف���ي ح��ي��ات��ه إل����ى أن ان��ت��خ��ب 
وف��از  ألمريكا  رئيساً  “1936م”  ع��ام 
بانتخابات الرئاسة 4 مرات حتى توفي 
عام “1945م” فماذا نقول بعد هذا ؟! 
دول��ة  وألك��ب��ر  املناصب  أعلى  الرئاسة 
املعوقني  !!! وأعجوبة  َمعوق  ورئيسها 
وال��رح��ال��ة م��اج��الن وغير  هيلن كيلر 

هؤالء كثيرون فمن املَعوق إَذْن ؟! 
السادة، اخلالصة: )من يتغلب  أيها 
السليم ولو  على ظروفه وأحواله فهو 
َم��ع��وق��اً، وم��ن يستسلم لظروفه  ك��ان 
وأحواله فهو املَعوق ولو كان سليماً !!(.

َمعوقون صنعوا التاريخ !!
بقلم: حمدي سيد جازية



خاص ـ الحياة:
القفزة  أهمية  ح��ول  اثنان  يختلف  ال 
التقنية  النهضة  حققتها  ال��ت��ي  ال��ن��وع��ي��ة 
وللَمعوقني  ع���ام  بشكل  اإلع��اق��ة  ل���ذوي 
بصرياً بشكل خاص، إذ إنها مكنتهم من 
املهام والوصول ملعلومات كانت في  أداء 
املاضي ضربًا من املستحيل، ونظراً ملا لها 
من أهمية في حياة الكفيف، فإن مركز 
للمكفوفني  والثقافي  االجتماعي  قطر 
الثقافة وال��ري��اض��ة" قد  ل���وزارة  "ال��ت��اب��ع 
وذل���ك  ك��ب��ي��راً،  اه��ت��م��ام��اً  للتقنية  أول����ى 
لتأثيرها الهائل على حياة الكفيف املهنية 
الترفيهية،  وحتى  والثقافية  والتعليمية 
وي���ق���دم امل���رك���ز ال���ع���دي���د م���ن األن��ش��ط��ة 
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة، ت��ش��م��ل ال��ت��دري��ب 
والتطوير والتوعية والدعم الفني، وهي 

تنقسم على النحو التالي:

أواًل: دورات ومحاضرات خاصة 
بالتقنية المساعدة:

ي��س��ع��ى امل����رك����ز ب����ني ف���ت���رة وأخ�����رى 
لتقدمي دورات حول موضوعات متنوعة 
التكنولوجيا  أدوات  باستخدامات  خاصة 

املساعدة ذاتها، أو االستفادة 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  أدوات  م����ن 
ف�����ي اس����ت����خ����دام األج����ه����زة 
من  ال��ش��ائ��ع��ة،  والتطبيقات 

أمثلة تلك الدورات:
استخدام  ح��ول  دورة   1-
 "NVDA" ال��ش��اش��ة  ق���ارئ 
وهو برنامج مجاني مفتوح 
امل�����ص�����در ل���ن���ظ���ام وي����ن����دوز 

يساعد الكفيف على استخدام الكمبيوتر 
عن طريق الصوت أو لغة برايل اخلاصة 

باملكفوفني.
األج���ه���زة  اس���ت���خ���دام  ف����ي  دورة   2-
اللوحية  ك���اجل���واالت واألج���ه���زة  ال��ذك��ي��ة 
واحلاسبات احملمولة في قراءة وتصفح 
الكتب اإللكترونية، سواًء بصيغها النصية 

طريق  ع��ن  وذل���ك  املسموعة،  الكتب  أو 
عرض العديد من التطبيقات التي تسهل 
على الكفيف القراءة واستعراض محتوى 
الكتاب، وكذلك أشهر مكتبات اإلنترنت 
م��ق��روءة  أو  مسموعة  كتباً  م  تُ��ق��ِدّ ال��ت��ي 

بصيغ متوافقة.
م��زاي��ا  ع��ل��ى  ال���ت���ع���رف  ف���ي  دورة   3-
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إم��ك��ان��ي��ة ال��وص��ول إل���ى ن��ظ��ام أن��دروي��د، 
شملت التعرف على قارئ الشاشة ودعم 
ب��راي��ل،  ودع���م  البصر  لضعاف  التكبير 
توافقية  األكثر  األجهزة  اختيار  وكذلك 

وسالسة الستخدام املكفوفني.
اس��ت��خ��دام  م����ه����ارات  ح����ول  دورة   4-
 Microsoft" األشهر  النصوص  معالج 
على  ال��ت��ح��رك  كيفية  ش��م��ل��ت   "Word
ال��ن��ص��وص ب��اس��ت��خ��دام ل��وح��ة امل��ف��ات��ي��ح، 
وإج��������راء ال��ت��ن��س��ي��ق��ات األس���اس���ي���ة ع��ل��ى 
امل���س���ت���ن���دات، وك���ذل���ك إن���ش���اء اجل�����داول 

والقوائم واستخدام القوالب وغيرها.

ثانيًا: التدريب والتطوير:

ع��ات��ق��ه مسؤولية  ع��ل��ى  امل��رك��ز  ي��أخ��ذ 
ت���دري���ب وت���ط���وي���ر األع����ض����اء احمل��ت��اج��ني 
الك����ت����س����اب م�����ه�����ارات ت���ق���ن���ي���ة م��ع��ي��ن��ة، 
لتساعدهم على مواجهة حتديات معينة 
ذلك  يشمل  الدراسة،  أو  العمل  بيئة  في 
ج��ل��س��ات ت��دري��ب��ي��ة ف��ردي��ة إم���ا ف��ي مقر 
امل��رك��ز أو ف��ي م��ق��ر ع��م��ل ال��ع��ض��و متتد 
ل��ف��ت��رة م��ع��ي��ن��ة ي��ت��م حت��دي��ده��ا م��س��ب��ق��اً، 
م��وج��ه��ة  ع��ق��د دورات  أي���ض���اً  ي��ت��م  ك��م��ا 

ل��ف��ئ��ة م����ا، ت��ت��ش��اب��ه ف���ي ن��ف��س ال���ه���دف، 
اجل��ام��ع��ة  ل���ط���الب  ت��ن��ظ��ي��م دورة  م��ث��ل 
البصرية  اإلع��اق��ة  األش��خ��اص ذوي  م��ن 
ملساعدتهم على إجادة التعامل مع املوقع 
مثل   ، ق���ط���ر"  اإلل���ك���ت���رون���ي"جل���ام���ع���ة 
املناقشات  ف��ي  وامل��ش��ارك��ة  امل���واد  تسجيل 

واالطالع على البالك بورد" .

ثالثًا: أنشطة الدعم الفني:

للتواصل  دؤوب  بشكل  امل��رك��ز  يسعى 
وحتى  والهيئات  املؤسسات  مختلف  مع 
األف�����راد ال��ذي��ن ي��ق��دم��ون خ��دم��ة تقنية 
ل���ذوي اإلع��اق��ة البصرية،  م��س��اِع��دة م��ا، 
وذل�������ك ب����ه����دف ت���ق���ري���ب ال���ف���ج���وة ب��ني 
التقنيات  ل��ت��ل��ك  ال��ف��ع��ل��ي��ني  امل��س��ت��خ��دم��ني 
وصانعيها، من ذلك مثالً استضافة أحد 
مهندسي شركة "الناطق للتكنولوجيا"، 
والذي قام باإلجابة على أسئلة األعضاء 
اخلاصة مبنتجات الشركة، وكذلك حل 
برايل  بأجهزة  امل��وج��ودة  املشاكل  بعض 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة اخل���اص���ة ب���األع���ض���اء، كما 
اس��ت��ض��اف امل��رك��ز أي��ض��اً أح���د مهندسي 
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امل��ال��ي��زي��ة"،  "التسنيم  بشركة  التطوير 
التعليمية  املنتجات  بعرض  ق��ام  وال���ذي 
التي تقدمها الشركة باإلضافة إلى العصا 
الشركة  تسعى  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة  ال��ب��ي��ض��اء 
املركز يحرص  أن  إلطالقها قريباً، كما 
دائ����م����اً ع���ل���ى م����د ي����د ال����ع����ون ألص���ح���اب 
األفكار التقنية التي تخدم ذوي اإلعاقة 
البصرية، فاملركز على سبيل املثال لعب 
 Braille"تطبيق تطوير  في  ب��ارزاً  دوراً 
ق��ط��ر  م��ع��ه��د  ق���دم���ه  ال������ذي   ،  "Easy
ألبحاث وعلوم احلوسبة بهدف مساعدة 
املكفوفني على الكتابة بطريقة برايل بيٍد 
واحدة على شاشة اآليفون، كما اشترك 
امل��رك��ز ف��ي ال��ع��دي��د م��ن امل��ش��روع��ات مع 
حمد  بجامعة  الترجمة  دراس���ات  معهد 
مواد  بتحويل  تختص  والتي  خليفة،  بن 
للمكفوفني،  متوافقة  صيغ  إل��ى  بصرية 
م����ث����ل إع����������داد وص�������ف ص����وت����ي ل��ب��ع��ض 
فنية  لوحات  وإع��داد  والبرامج،  األف��الم 
للمس  صاحلة  األبعاد  ثالثية  برسومات 
واالس����ت����ك����ش����اف، ب���اإلض���اف���ة إل�����ى ذل���ك 
فاملركز يسعى دائماً إلطالع أعضائه على 
التكنولوجيا،  عالم  في  ما هو جديد  كل 
ب��ه��دف م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور وال��ت��ع��رف على 
املنتجات  تلك  تتيحها  ال��ت��ي  التسهيالت 
لفاقدي البصر ألجل احلصول على حياة 
ذلك  تضمن  استقاللية،  وأك��ث��ر  أف��ض��ل 
ع��ل��ى سبيل امل��ث��ال "ال��ت��ع��اون م��ع إح��دى 
واختبار  جتربة  في  البولندية  الشركات 
داخل  للتحرك   "I Beacons"���ال تقنية 
املباني، والتي تعتمد على إرسال إشعارات 

جل����وال ال��ش��خ��ص ال��ك��ف��ي��ف ع��ب��ر أج��ه��زة 
للمكان  ال��ت��وج��ه  ت��س��اع��ده على  ب��ل��وت��وث، 
ال�����ذي ي���ري���ده داخ�����ل امل���ب���ن���ى، ك��م��ا عقد 
االستشارية  اجللسات  م��ن  ع���دداً  امل��رك��ز 
مع مطوري "نظارة األمل للمكفوفني" 
ب��ه��دف االط����الع ع��ل��ى م��زاي��اه��ا واق��ت��راح 
ق��ّدَم  كما  عليها،  التطويرات  من  املزيد 
امل��رك��ز اس��ت��ع��راض��اً ل��ل��ق��ارئ اآلل����ي ال��ذي 
ي��ق��وم ب��ت��ح��وي��ل ال��ن��ص��وص ال��ورق��ي��ة إل��ى 

نصوص إلكترونية.

رابعًا: أنشطة خاصة بالتوعية 
والدمج والشمولية:

للمركز  ال��رئ��ي��س��ي��ة  األه�����داف  تتضمن 
وتغيير  وإم��ك��ان��ي��ات��ه،  بالكفيف  ال��ت��وع��ي��ة 

ال�����ص�����ورة ال��ن��م��ط��ي��ة ل�����دى امل��ج��ت��م��ع ع��ن 
ومن  البصرية،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
هذا املنطلق، فإن املركز يسعى من خالل 
املختلفة  التوعوية  املعارض  في  مشاركته 
أن  املساعدة  للتقنية  ميكن  مبا  للتعريف 
تقدم ل��ذوي اإلعاقة البصرية وكيف أنها 
ق���ادرة على أن تضعه على ق��دم امل��س��اواة 
املشاركة  أن  كما  امل��ب��ص��ري��ن،  أق��ران��ه  م��ع 
في املنتديات واملؤمترات وامللتقيات سواء 
الدولة وخارجها يعد سالحاً مهماً  داخل 
الكفيف،  ب��ق��ض��اي��ا  للتوعية  امل���رك���ز  ل���دى 
ه��ذه  م��ن  للتقنية نصيب  ف���إن  وب��ال��ط��ب��ع 
العديد من  املركز  ق��دم  النقاشات، حيث 
أوراق العمل التقنية شملت أهمية وسائل 
بقضايا  التوعية  في  االجتماعي  التواصل 
في  املساعدة  التكنولوجيا  ودور  الكفيف، 
ح��رك��ة وت��ن��ق��ل ال��ش��خ��ص ال��ك��ف��ي��ف داخ���ل 
احللول  تقييم  وآل��ي��ات  وخارجها،  املباني 
البصرية،  اإلعاقة  ل��ذوي  املناسبة  التقنية 
بطباعة  خاصاً  اهتماماً  املركز  يولي  كما 
ب���راي���ل، ح��ي��ث ي��ق��وم امل��خ��ت��ص��ون بتحويل 
واألدلة  والفنادق  باملطاعم  الطعام  قوائم 
اإلرش���ادي���ة واس��ت��م��ارات ال��ع��م��الء بالبنوك 
وال���وث���ائ���ق اخل���دم���ي���ة األخ������رى ل��ط��ري��ق��ة 
برايل بشكٍل مجاني، وذلك ملساعدة تلك 
هيئة  لتوصيات  االمتثال  على  املؤسسات 
ض��رورة  على  تشدد  التي  للسياحة  قطر 
وج��ود إرش���ادات وق��وائ��م بطريقة برايل، 
الذين يزورون  وأيضاً ملساعدة املكفوفني 
تلك األماكن على التعامل باستقاللية أكبر.
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قانون الضمان االجتماعي املعدل مبرسوم بقانون رقم “23” لسنة “2007م«:
� الفصل األول تعاريف املادة “1” املَعوق: كل شخص لم يتجاوز الثمانية عشر عاماً 

وثبت بتقرير من اجلهة الطبية املختصة أنه َمعوق وليس له دخل كاف للعيش.
الثامنة عشرة من عمره وثبت بتقرير من  العمل: كل من جت��اوز  العاجز عن   �
له  إعاقة وليس  أو  العمل بسبب مرض  أنه غير قادر على  املختصة  الطبية  اجلهة 

عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش.
التالية معاشاً  الفئات  املعاشات م��ادة”3” يستحق األشخاص من  الثالث:  الفصل   �
وفقاً ألحكام هذا القانون: األرملة، املطلقة، األسر احملتاجة، املَعوق، اليتيم، العاجز 

عن العمل، املسن، أسرة السجني، الزوجة املهجورة، أسرة املفقود.
املتزوجة من غير  القطرية  الضمان االجتماعي، تستحق  � مادة “7” من قانون 
قطري معاشاً إذا طلقت أو ترملت أو هجرها زوجها متى توافرت فيها الشروط 

املطلوبة الستحقاق املعاش.
� الفصل الرابع: إجراءات طلب املعاش وصرفه مادة “8” يقدم طلب املعاش إلى 
اإلدارة على النموذج املعد لهذا الغرض مرفقاً به املستندات املؤيدة له، وتقيد الطلبات 

مبجرد ورودها في سجل خاص مرتبة بأرقام مسلسلة تبعاً لتاريخ تسليمها.
املعاش وفقاً  االجتماعي من حالة طلب  البحث  بإجراء  اإلدارة  تقوم  امل��ادة “9”   
ألسبقية تقدمي الطلبات وتعرض على مدير اإلدارة نتيجة البحث مشفوعة برأيها 
ق��راراً خالل شهر من  اإلدارة  املعاش وم��ق��داره، ويصدر مدير  استحقاق  في شأن 
الصادر في هذا  الطلب بالقرار  الرفض ويخطر صاحب  الطلب بالقبول أو  تقدمي 

الشأن.
بقبول  ال��ق��رار  لصدور  التالي  الشهر  أول  من  اعتباراً  املعاش  يستحق   )10( امل��ادة 
الطلب، وإذا ثبت ألسباب جدية أن مستحق املعاش ال يحسن التصرف في معاشه 
جاز لإلدارة أن تقرر صرفه ألحد أفراد أسرته أو لشخص مؤمتن يتولى إنفاقه على 

املستحق وجتوز اإلنابة في تسليم املعاش بتوكيل معتمد من اإلدارة.

اعــرف
؟حقوقك.. د. طارق العيسوي

مستشار الجمعية
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خاص ـ الحياة:
حت��ت رع��اي��ة س��ع��ادة ال��دك��ت��ور عيسى ب��ن سعد 
والشؤون  والعمل  اإلداري��ة  التنمية  وزير  اجلفالي 
االج��ت��م��اع��ي��ة ن��ّظ��م م��رك��ز مت��ك��ني ورع���اي���ة ك��ب��ار 
السن “إحسان” بالتعاون مع وزارة التنمية حلقة 
األش��خ��اص  ال��س��ن م��ن  ك��ب��ار  نقاشية بعنوان دم��ج 
كل  الندوة  في  ش��ارك  املجتمع،  في  اإلعاقة  ذوي 
إدارة ش��ؤون  العبد اهلل م��دي��ر  ال��س��ي��دة جن��اة  م��ن 
العيسى  وداد  والدكتورة  التنمية،  ب��وزارة  األس��رة 
من دولة الكويت والدكتورة وفاء اليزيدي وعدد 
كبير من املهتمني بكبار السن وذوي اإلعاقة وأدار 
القطرية  اجلمعية  مدير  امل��ال  أمير  السيد  الندوة 

لذوي االحتياجات اخلاصة.
الذكر  آي��ات  بتالوة عطرة من  الندوة  افتتحت 
احلكيم، ورحب السيد مبارك بن عبد العزيز آل 
خليفة املدير التنفيذي ملركز “إحسان” باحلضور 
وأشاد بالتعاون بني املركز ووزارة التنمية اإلدارية 
القطرية  والعمل والشؤون االجتماعية واجلمعية 
اخل��اص��ة، وح��ث على  االح��ت��ي��اج��ات  لتأهيل ذوي 
ت��ق��دمي خدمات  م��ن شأنها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  تكثيف 

مميزة لهذه الفئة.
“استشارية  العيسى  وداد  ال��دك��ت��ورة  وسّلطت   
املواضيع  م��ن  ع��دد  ال��ض��وء على  نفسية وأس��ري��ة” 
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املهمة، من بينها: استراتيجية الدمج في 
السن،  ك��ب��ار  األش��خ��اص  جلميع  املجتمع 
والذين يعانون من إعاقة ما، وذلك مبا 
على  اعتمادهم  من  ق��در  أقصى  يحقق 
ذاتهم، واستقالليتهم في أنشطة احلياة 

اليومية.
وركزت الدكتورة وفاء اليزيدي مدير 
حمد  مؤسسة  في  الطبي  التأهيل  إدارة 
ال��ط��ب��ي��ة  ع��ل��ى أن امل��واظ��ب��ة ع��ل��ى أس��ل��وب 
ح��ي��اة صحي ق��د يساهم ف��ي رف��ع نسبة 

زي����ادة امل��ع��م��ري��ن، وي��ح��ت��اج اإلن��س��ان مع 
ال��ت��ق��دم ف��ي ال��ع��م��ر إل���ى رع��اي��ة وع��ن��اي��ة 
فائقة من ناحية التغذية حتى ال يتعرض 

ملشاكل صحية مختلفة.
وش����ارك����ت ف���ي ال����ن����دوة ال��ن��ق��ي��ب ب��ّن��ا 
اخلليفي من الشرطة املجتمعية وأكدت 
ع��ل��ى أن ال���دول���ة ب��ذل��ت ش��ت��ى ج��ه��وده��ا 
ب��احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى ح��ق��وق ذوي اإلع��اق��ة 
وفي  والنساء،  ال��رج��ال  من  السن  وكبار 
ح���ني ي��ع��ي��ش ب��ع��ض ك���ب���ار ال���س���ن وذوي 

اإلع���اق���ة ح���ول ال��ع��ال��م ف��ي ع��زل��ة وفقر 
وتشرد، فإن مجتمعاتنا جتاهد من أجل 

دمجهم باعتبارهم جزءاً من املجتمع.
وختم السيد أمير املال احللقة النقاشية 
التي أثمرت عدة أهداف وتوصيات من 
أهمها: استحداث مركز يضم كبار السن 
م��ن ذوي اإلع��اق��ة مب��ا يضمن االرت��ق��اء 
الفئة،  لهذه  املقدمة  اخلدمات  مبستوى 
واالستفادة من التجارب العاملية لتطوير 

مراكز الدمج والتأهيل.
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نصت عليه المواثيق الدولية والقوانين المحلية 

دمج ذوي اإلعاقة في نظام 
التعليم.. معوقات وحلول

تحقيق - نجالء حسين: 

باعتبار أهمية  تثير جدالً،  التي  التعليمي، من أكثر القضايا  النظام  يعد دمج ذوي اإلعاقة ضمن 
مصلحة  في  تصب  التي  الناجحة  المشاريع  من  ُيعد  الذي  الدمج 
اء وأخصائيون على ضرورة توفير البيئة  ذوي اإلعاقة ، حيث أكد خبر
األشخاص  الستقبال  والُمهيأة  المدارس،  في  المستقلة  التعليمية 
التعامل  ات  مهار على  فيها  العاملين  تدريب  بجانب  اإلعاقة،  ذوي 
“الدمج”  اعتبار  ظل  في  السيما  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  والدعم  والتواصل 
ًا مهمًا يستخدم لقياس مدى تقدم الدول والمجتمعات  سمًة بارزًة ومؤشر
امج التأهيل التربوية أو الطبية أو  اإلنسانية، وذلك لما له من أثر واضح في بر
الرياضية أو الترفيهية والتي تنعكس على ذوى اإلعاقة، كما أصبحت “قضية 
الدمج” من أهم قضايا التربية الخاصة في العالم، ألن الدمج بشتى مجاالته 
وتستعرض  البشر،  بين  بآدميتهم  يشعرهم  اإلعاقة  ذوي  حقوق  من  حق 

“الحياة” هنا أهم معوقات وإشكاليات دمج ذوي اإلعاقة في نظام التعليم وأهم ما يتوجب فيه، عبر 
اء والمختصين. اء مجموعة من الخبر آر

طالب عفيفة: 
الدمج حق 
من حقوق 

األشخاص ذوي 
اإلعاقة 
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تقويم ونهوض

ف���ي ب���داي���ة حت��ق��ي��ق��ن��ا ال��ت��ق��ي��ن��ا ب��ال��س��ي��دة 
التنفيذي  املكتب  رئيس  ال��ك��واري،  ال��ي��ازي 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة ل���إلع���اق���ة، وال���ت���ي 
دت ع��ل��ى أن ع��م��ل��ي��ة ت���ق���ومي ب��رام��ج  َش������دَّ
ال���دم���ج ال���ت���رب���وي ي��ج��ب أن ت��ت��م ب��غ��رض 
ال���ن���ه���وض مب���س���ت���وى خ����دم����ات ال��ت��رب��ي��ة 
ون�وعاً،  اً  كمَّ خاللها  من  املقدمة  اخلاصة 
أو  بالنجاح  عليها  احل��ك��م  ب��غ��رض  ول��ي��س 
مدارسنا  في  وجودها  أن  مؤكدًة  الفشل، 
يُ��ع��د ض����رورة ح��ت��م��ي��ة، ل��ك��ون��ه��ا ت��ق��دم لنا 
ال��وف��اء  م���ن  مت��ك��ن��ن��ا  م��رن��ة  تعليمية  آل��ي��ة 
اإلعاقة،  ذوي  األطفال  جميع  باحتياجات 
وااللتزام مبجموعة من الضوابط لتطبيق 
ال��دم��ج منها “إي��ج��اب��ي��ة االجت��اه��ات  م��ب��دأ 
وامل��ع��ل��م��ني نحو  امل��درس��ة  ال��ت��رب��وي��ة إلدارة 

تطبيق البرنامج، ووجود 
ن��ظ��ام م��س��ان��د ت��ق��دم من 
التربية  خ��دم��ات  خ��الل��ه 
اخل��اص��ة” ، ك��م��ا ح��ددت 
اإلج��راءات  من  مجموعة 
األولية الضرورية لتنفيذ 
عملية الدمج منها “عقد 
قصيرة  تأهيلية  دورات 
ل��ل��م��ع��ل��م��ني ع����ن م��ف��ه��وم 
ونظامه  وأهدافه  الدمج 
تغيير  بقصد  ومتطلباته، 

وإمكانية  اإلع��اق��ة  ذوي  نحو  اجتاهاتهم 
دمجهم.

تدريب وتأهيل

ال���ي���ازي ع��ن تطلعها  ال��س��ي��دة  وأع���رب���ت 
م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  إض���اف���ي���ة  أخ�����رى  أدوار  إل����ى 
ل��ل��دم��ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ف���ي م���دارس���ن���ا، وال��ت��ي 
ت��ت��م��ث��ل ف����ي اس���ت���ح���داث 
ب�������رام�������ج م���ت���خ���ص���ص���ة 
ب���ه���ا ل��ت��ع��ل��ي��م األط����ف����ال 
م����زدوج����ي وم���ت���ع���ددي 
اإلع��������اق��������ة، وغ����ي����ره����م 
م�����ن األط������ف������ال ال����ذي����ن 
ي��ص��ع��ب ع���ل���ى امل������دارس 
ال����ع����ادي����ة اس��ت��ي��ع��اب��ه��م، 
مركز  لدينا  يكون  وأن 
للمعلومات  متخصص 
واخل����دم����ات امل���س���ان���دة، 
وال����ذي ي��ق��وم ب����دوره ف��ي ت��زوي��د ب��رام��ج 
ال��ت��رب��ي��ة اخل���اص���ة ف���ي امل������دارس ال��ع��ادي��ة 
ب��� “اخل���ب���رات، وامل��ع��ل��وم��ات، واألس��ال��ي��ب، 
 ، التعليمية”  واألدوات  وامل��واد،  والوسائل، 

مبهامها  القيام  من  البرامج  هذه  لتمكن 
ع��ل��ى ال���وج���ه امل��ط��ل��وب، وأي���ض���اً أن ي��ك��ون 
ه���ن���اك م���رك���ز م��ع��ت��م��د وم��ت��خ��ص��ص في 
إقامة  م��ن خالله  يتم  أن  على  ال��ت��دري��ب، 
للمعلمني،  املتخصصة  التدريبية  الدورات 
وامل��ش��رف��ني ال��ت��رب��وي��ني، واإلداري����ني الذين 
هم على رأس العمل، باإلضافة إلى بعض 
الدورات التدريبية املبسطة ألولياء األمور، 
تُعنى  مستقبلية  برام�ج  لدينا  يكون  وأن 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وتأهيل  بتدريب 
ممن يحتاجون إلى تأهيل أو إعادة تأهيل 

أو تدريب على مهن مناسبة.

عيش مستقل

وأوض�����ح ال��س��ي��د ط��ال��ب ع��ف��ي��ف��ة، عضو 
لتأهيل  القطرية  اجلمعية  إدارة  مجلس 
ذوي اإلعاقة ، على أن الدمج يهدف إلى 
إك��س��اب األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة ملهارات 
التنمية  ف���ي  وامل��س��اه��ة  امل��س��ت��ق��ل،  ال��ع��ي��ش 
ال��وط��ن��ي��ة، وت��خ��ف��ي��ف ال���ع���بء ع���ن ك��اه��ل 
أُس�����ر ذوي اإلع����اق����ة، ومت���ت���ع األش���خ���اص 
والذهنية  النفسية  بالصحة  اإلعاقة  ذوي 
التي  املهام  بالسعادة، وذلك عبر  والشعور 
الذاتية  بالقيمة  وشعورهم  بها،  يقومون 
وال���ث���ق���ة ب��ال��ن��ف��س، وت���ك���وي���ن ال���ص���داق���ات 
م���ع اآلخ���ري���ن، واالط�����الع ع��ل��ى ال��ت��ج��ارب 

واألخبار وتكوين نسيج اجتماعي واحد.
ال��ق��ط��ري��ة  اجل��م��ع��ي��ة  دور  أن  وأض�����اف 
تأهيل ذوي اإلعاقة في هذا اجلانب يتضح 
ال��ت��رب��ي��ة اخل��اص��ة  إدارة  ال��ت��ن��س��ق م���ع  ف���ي 
التعليم والتعليم  املوهوبني بوزارة  ورعاية 
للتقييم  والتعاون مع مركز رؤى  العالي، 
ل��ل��وزارة”،  “التابع  وال��دع��م  واالس��ت��ش��ارات 

د. طارق العيسوي: 
الدمج يعتمد على 

القدرات الذهنية 
وليس على نوع 

اإلعاقة



ب����اإلض����اف����ة إل�����ى ال����ت����ع����اون م����ع امل������دارس 
املستقلة ومدارس الدمج والدعم التعليمي 
اإلض�����اف�����ي، ح���ي���ث مي���ت���د ذل�����ك ال���ت���ع���اون 
ل��ي��ش��م��ل م��ج��م��وع��ة م���ن األن���ش���ط���ة، منها 
اجلهات  تلك  في  العاملة  ال��ك��وادر  إش��راك 
ال��ع��م��ل  ال��ت��دري��ب��ي��ة وورش  ال������دورات  ف���ي 
ب��ه��دف تنشيط  ت��ق��دم��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة،  ال��ت��ي 
ال��ع��ام��ل��ني ف���ي م���ج���ال ال��ت��رب��ي��ة اخل��اص��ة 
ل��ألش��خ��اص  اإلض���اف���ي  التعليمي  وال���دع���م 
اجلمعية  مشاركة  بجانب  اإلع��اق��ة،  ذوي 
الثقافية والتوعوية املختلفة،  املعارض  في 
املتخصصة  وال��ك��ت��ب  اإلص�����دارات  وت��وزي��ع 
والتوصيات  التقارير  وإع��داد  املجال،  في 

للطالب املدمجني بالتعليم العام.
من  حق  الدمج  أن  عفيفة  السيد  وأك��د 
نصت  اإلع���اق���ة  ذوي  األش���خ���اص  ح���ق���وق 
وال��ق��وان��ني احمللية،  ال��دول��ي��ة  امل��واث��ي��ق  عليه 
وأنه باإلمكان تأهيل ذوي اإلعاقات مثل 
وضعاف  واملكفوفني،  احلركية،  “اإلعاقة 

ال�����ب�����ص�����ر، واإلع��������اق��������ات 
السمع،  احلسية، وضعاف 
اضطراب  ح��االت  وبعض 
ال�����ت�����وح�����د، واإلع�������اق�������ات 
ال���ذه���ن���ي���ة ال���ب���س���ي���ط���ة” ، 
وإك�����س�����اب�����ه�����م م������ه������ارات 
ت����ؤه����ل����ه����م ل����ل����دم����ج ف��ي 
وطالب  التعليم،  مرحلة 
عفيفة املدارس احلكومية 
وامل����ؤس����س����ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ب��ت��وف��ي��ر ال��ب��ي��ئ��ة 

األش��خ��اص  الس��ت��ق��ب��ال  امل��وات��ي��ة  التعليمية 
فيها  ال��ع��ام��ل��ني  وت���دري���ب  اإلع���اق���ة،  ذوي 

والدعم  والتواصل  التعامل  م��ه��ارات  على 
لألشخاص ذوي اإلعاقة وأولياء أمورهم.

جانب نفسي

وح�����������ول اجل�������ان�������ب ال����ن����ف����س����ي ل����دم����ج 
ال��ت��ع��ل��ي��م  ف���ي  اإلع����اق����ة  األش����خ����اص ذوي 
وال����ن����ظ����ام ال��ت��ع��ل��ي��م��ي، 
أوض����ح ال��دك��ت��ور ط��ارق 
التربية  العيسوي، خبير 
اخل���اص���ة واالس��ت��ش��اري 
ال����ن����ف����س����ي ب���اجل���م���ع���ي���ة 
ذوي  لتأهيل  القطرية 
دم�����ج  أن  اإلع���������اق���������ة، 
األشخاص ذوي اإلعاقة 
بالتعليم العام له العديد 
م�����ن اآلث����������ار ال��ن��ف��س��ي��ة 
اإليجابية  واالجتماعية 
ل���ألس���ر ول��ل��ش��خ��ص ذي اإلع����اق����ة ن��ف��س��ه، 
والذي يكتسب العديد من املهارات اللغوية 

وال��س��ل��وك��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة واألك���ادمي���ي���ة 
ذوي  غير  األشخاص من  مع  دمجه  عند 
“العمر”  الزمني  العامل  يعد  اإلعاقة، وال 
األكادميي  الدمج  يستطيعون  فهم  مهماً، 
األشخاص  مع  العمرية  املرحلة  نفس  في 
ب��ع��ض  اإلع�����اق�����ة، وف�����ي  غ���ي���ر ذوي  م����ن 
أكثر  أو  لسنة  االس��ت��ث��ن��اء  مي��ك��ن  احل����االت 

حسب طبيعة احلالة الصحية والذهنية.
ال��دم��ج  أن  ع��ل��ى  ال��ع��ي��س��وي  د.  د  وَش��������دَّ
على  وليس  الذهنية  ال��ق��درات  على  يعتمد 
ن���وع اإلع���اق���ة، م��وض��ح��اً ب���أن ك��ل اإلع��اق��ات 
ب��اإلم��ك��ان دم��ج��ه��ا ب���امل���دارس ال��ع��ادي��ة إذا 
حتى  مناسبة،  الذهنية  ق��درات��ه��ا  كانت  م��ا 
تستطيع اكتساب املهارات والبرامج التعليمية 
وحتقيق املعايير املطلوبة، وأكد د. العيسوي 
البرامج  ت��وف��ر  أن  امل��درس��ة  أن��ه يجب على 
التعليم  على  املساعدة  واألجهزة  واألدوات 
واكتساب املهارات، وأن تضع أُُسساً للتواصل 
م���ع األس������رة وامل���ع���اجل���ني واالخ��ت��ص��اص��ني 
التعليم  الطالب واستمراره في  ألجل دعم 
والتدريب وصوالً إلى االستقاللية واالعتماد 
على الذات، وأشار د. العيسوي إلى أن أبرز 
التحديات التي تقف أمام الدمج هي عدم 
املساندة  التأهيلية  اخل��دم��ات  بعض  ت��وف��ر 
في بعض املؤسسات التعليمية، مما يرهق 
كاهل ولي األمر ويؤثر على احلالة ويؤخر 
ت��ط��وره��ا، بجانب ع��دم وج���ود ع��الق��ة من 
ال���ت���ع���اون وال�������ود ب����ني األس�������رة وال��ش��خ��ص 
ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى العملية  ذي اإلع��اق��ة وب���ني 
التدريبية، وقلة توفير الدعم النفسي ألُسر 
األش��خ��اص ذوي اإلع���اق���ة، وال��ت��ع��رف على 

اخلطط واملسارات بشفافية.

تحقيق األحالم

وام���ت���دح���ت ال���س���ي���دة ف��خ��ري��ة م��ح��م��د، 

إليازي 
الكواري: 

يجب تقويم 
برامج الدمج 

التربوي
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م��ن��س��ق��ة ال����دع����م ال��ت��ع��ل��ي��م��ي اإلض����اف����ي، 
دمج  فكرة  النموذجية،  القدس  مبدرسة 
امل����دارس، م��ؤك��دًة أنها  ذوي اإلع��اق��ة ف��ي 
الكثيرين  وآم���ال  أح���الم  لتحقيق  ج���اءت 
دت على  من ذوي اإلعاقة وأُسرهم، وَشدَّ
أنه “من حق كل طفل أن يعيش مبجتمع 
ومهارات  خبرات  ويكتسب  ويتعلم  آمن، 
نفسه  ع��ل��ى  االع��ت��م��اد  م��ن  مُت��ك��ن��ه  حياتية 
باملدارس  أنهم  وأضافت   ، املستقبل”  في 
يكونون بحاجة إلى برامج خاصة وتدريب 
طريق  عن  والتعلم  الدعم،  لقسم  مكثف 
معايير  إل���ى  وب��ح��اج��ة  مختلفة،  أج��ه��زة 
خ��اص��ة ل��ط��الب ال��دع��م، وم��ن��اه��ج خاصة 

ملستويات التعليم الثالث واعتمادها.
الطفل  ال��ت��ح��اق  وأوض��ح��ت أن ش���روط 
ال���دع���م اإلض���اف���ي تتضمن  ل��ق��س��م  املَ���ع���وق 
ب��ص��ورة أس��اس��ي��ة ت��وف��ر ت��ق��ري��ر ط��ب��ي من 
ج��ه��ة م��ع��ت��م��دة، وال���ذي ي��ت��م ع��ل��ى أس��اس��ه 
تتضمن  ح��ال��ت��ه  م��ع  تتناسب  خ��ط��ة  وض��ع 
اجل��ان��ب األك��ادمي��ي وال��س��ل��وك��ي، وأض��اف��ت 
املعايير وتسهيل  أنه يجب مراعاة تبسيط 
استراتيجيات  باستخدام  لهم  االختبارات 
على  وال��ع��م��ل  املعلومة،  لتوصيل  متنوعة 
وتدريبهم  اإلعاقة  ذوي  الطالب  تدريس 
ودمجهم  اآلخرين  مع  صداقات  لتكوين 
في األنشطة املدرسية والرحالت، مشيرًة 
التي تواجه طالب  إلى أن أهم الصعوبات 
م��ن عملية دم��ج��ه��م مع  ال��دم��ج وجت��ع��ل 
اآلخ���ري���ن ف���ي ال��ف��ص��ل ال����دراس����ي ع��م��ل��ي��ًة 
العاديني  الطالب  بنظرات  تتعلق  صعبة، 
كانوا يصدرون سلوكيات  إن  لهم، خاصًة 
وحركات وأصوات، والصعوبة الثانية هي 
امل��ن��اه��ج واحمل���ت���وى ال����ذي ال ي��ت��ن��اس��ب مع 
املَ��ع��وق��ني، وم��س��اواة ال��ط��ال��ب ذي اإلع��اق��ة 
ب��ال��ط��ال��ب ال���ع���ادي ف���ي ال��ت��ق��ي��ي��م، ب��ج��ان��ب 
متابعة  األم��ور، وعدم  أولياء  تعاون  عدم 
ملتابعة  نفسيني  أط��ب��اء  ق��ب��ل  م��ن  ال��ط��ال��ب 

النفسية. احلالة 

جدال الدمج

استشارية  السعيد،  الدكتورة هال  وترى 
التعليم اخلاص، بأن موضوع الدمج يعتبر 
من املوضوعات التى ما زالت ُمثارة للجدل 
والنقاش فيما يتعلق بإيجابياته وسلبياته، 
اإليجابيات متعددة ويصعب  موضحًة أن 
أيضاً  متعددة  السلبيات  بينما  حصرها، 
يُطبق  ل��م  إذا  م��ا  ح���ال  ف��ق��ط  ت��ب��رز  لكنها 

الدمج بطريقة صحيحة، لكونه موضوعاً 
املسؤولني  ف��إن  لهذا  الساحة،  على  جديداً 
ع���ن امل���ؤس���س���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال���ت���ي ت��رع��ى 
ه��ذه ال��ف��ئ��ات ي��س��ع��ون ج��اه��دي��ن ل��ك��ي يتم 

في  النظام  ه��ذا  تطبيق 
التابعة  امل����دارس  جميع 
ل���ه���م، وض���م���ن األف�����راد 
العاديني في كل البرامج 
لكل  املقدمة  املجتمعية 
أو  تفرقة  دون  الفئات 

عزلة.
ال��دم��ج  أن  وأض���اف���ت 
لألطفال  ال��ف��رص��ة  أت���اح 
في  لالنخراط  املَعوقني 

للتأكيد  ك��إج��راء  اخل����اص،  التعليم  ن��ظ��ام 
التعليم،  ف��ي  ال��ف��رص  ت��ك��اف��ؤ  م��ب��دأ  ع��ل��ى 
إل��ى مواجهة  ع��ام  ال��دم��ج بشكل  وي��ه��دف 
للطفل  اخل���اص���ة  ال��ت��رب��وي��ة  االح��ت��ي��اج��ات 

العادية ووفقا  املَعوق ضمن إطار املدرسة 
ألسس ومناهج ووسائل دراسية تعليمية، 
ي���ش���رف ع���ل���ى ت��ق��دمي��ه��ا ج���ه���از ت��ع��ل��ي��م��ي 
في  التعليم  ك���ادر  إل��ى  إض��اف��ة  متخصص 

املدرسة العامة.
وقالت: “أعتقد أن 
املطبقة  الدمج  عملية 
ح�����ال�����ي�����اً مب����دارس����ن����ا 
ت����ف����ت����ق����د ل����ض����واب����ط 
وش��������روط وأه�������داف 
ال����دم����ج، إل�����ى ج��ان��ب 
التطبيق  ط��ري��ق��ة  أن 
خ������ط������أ ف���������ي ب���ع���ض 
امل������������دارس، وت��ف��ت��ق��د 
للمناهج ولالستراتيجيات وللمتخصصني 
ول��وس��ائ��ل ال��دع��م امل��س��ان��دة، واأله����م أنها 
لراحة  امل��الئ��م  الفيزيقي  للتجهيز  تفتقد 
املَعوق، وأرى من خالل خبرتي بالتعامل 

د. هال السعيد: 
الدمج أتاح الفرصة 

لألطفال المعوقين 
لالنخراط في نظام 

التعليم
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أن  باملركز  مبتابعتهم  ال��دم��ج  ط��الب  م��ع 
ال��دم��ج س��ي��س��اع��ده��م ع��ل��ى احل��ص��ول على 
يتناسب  ال  العلم  ألن  العلم  دون  الشهادة 

مع قدرات الطالب من ذوي اإلعاقة.
 ول���ن���ج���اح ع��م��ل��ي��ة ال���دم���ج م���ن وج��ه��ة 
تطبيق  إل��ى  حتتاج  فإنها  اخل��اص��ة  نظري 
منهاج   + مجهز  مبنى  ال��ت��ال��ي��ة:  امل��ع��ادل��ة 
خ�����اص+ وس���ائ���ل ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
تعليمية  هيئة   + واٍع  مجتمع   + مساعدة 
ع��ام��ل��ون( +  )م��دي��ر + معلمون +  واع��ي��ة 
من  طالب  ع��ادي+  )طالب  متفهم  طالب 
عادي  لطالب  أمر)  ولي   + اإلعاقة(  ذوي 
+ لطالب من ذوي اإلعاقة(+ إعالم نشط 

= حتقيق دمج ناجح.
وأش�������ارت إل����ى س��ل��ب��ي��ات ال���دم���ج ال��ت��ي 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى زي������ادة ال���ه���وة ب���ني األط���ف���ال 
املً��ع��وق��ني وط����الب امل���درس���ة خ��ص��وص��ا إذا 

التعليمي  التحصيل  اعتبر 
للنجاح،  األكادميي معياراً 
وق�����د ي������ؤدي إل�����ى زي�����ادة 
ع�����زل�����ة ال����ط����ف����ل املَ�����ع�����وق 
ع�����ن امل���ج���ت���م���ع امل����درس����ي 
خ���ص���وص���ا ع���ن���د ت��ط��ب��ي��ق 
ال��ص��ف��وف اخلاصة  ف��ك��رة 
دون  امل���ص���ادر  غ��رف��ة  أو 
ب����رن����ام����ج م���������دروس ق��د 
فكرة  تدعيم  في  يساهم 
ال����ف����ش����ل ع����ن����د املَ����ع����وق����ني 

دافعيتهم  مستوى  على  التأثير  وبالتالي 
متطلبات  ك��ان��ت  إن  خ��اص��ة  ال��ت��ع��ل��م  ن��ح��و 
املدرسة تفوق قدراتهم، ال بد من التأكيد 
أن ال���دم���ج ل��ي��س ه���دف���اً ب��ح��د ذات�����ه، إمن��ا 

وسيلة لتوفير أفضل فرص التعلم املمكنة 
لألطفال املَعوقني بقصد إعدادهم ملواجهة 

متطلبات احلياة. 

حقوق الطفولة

م������ن ج���ان���ب���ه���ا ت����رى 
دع�������اء م���ح���م���ود س��ل��ي��م 
-مدرسة تربية خاصة- 
ع���ل���ى أن�����ه ل����م ي���ع���د م��ن 
امل����م����ك����ن إغ������ف������ال ح��ق 
ال��ت��ع��ل��ي��م  ف���ي  أي ط��ف��ل 
وامل��ش��ارك��ة ال��ف��ع��ال��ة في 
احلياه بغض النظر عن 
وقدراته  وعمره  جنسه 
ي��درك أن األط��ف��ال ذوي  وأص��ب��ح اجلميع 
اإلعاقة لهم أيضا احلق نفسه، وملساعدتهم 
على حتقيق هذا الهدف البد من دمجهم 
العاديني  األطفال  مع  العادية  امل��دارس  في 

ألن ذل����ك ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة م��دارك��ه��م 
الدمج  ويتيح  سليمة  تربوية  بيئه  وتوفير 
ي��ك��ون��وا  أن  اإلع����اق����ات  ذوي  ل���ألش���خ���اص 
أعضاء فاعلني في مجتمعهم، إذ أن دمج 
األط���ف���ال ذوي اإلع���اق���ة ف��ي امل�����دارس مع 
سيساعدهم  ال��ع��ادي��ني  األط��ف��ال  أق��ران��ه��م 
إحساسهم  وسيزيد  صداقات  تكوين  على 
باالنتماء إلى املجتمع، وسيغير أيضا نظرة 
وتعليمهم  اإلعاقة،  إلى  العاديني  األطفال 
األن��ش��ط��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي ت��س��اع��ده��م على 
ال��ق��ي��ام ب���دوره���م ، ت��ن��م��ي��ة امل���واه���ب ل��دى 
العزل  فكرة  إلغاء  اإلعاقة،  ذوي  األطفال 
واإلق����ص����اء ض���د ف��ئ��ات املَ���ع���وق���ني، ت��ع��زي��ز 
ثقتهم بأنفسهم، شعورهم بأنهم قادرون 
ع���ل���ى ال���ع���ط���اء م���ث���ل األط����ف����ال ال���ع���ادي���ني، 
شعورهم بأنهم جزء ال يتجزأ من املجتمع 

وأنهم غير مفصولني عنه.
ال���دم���ج  م���ش���اك���ل  أك���ث���ر  أن  وأض����اف����ت 
قبول  العادية  امل��دارس  رف��ض  عند  تكون 
ه������ؤالء األط�����ف�����ال خ���ش���ي���ة م����ن ال��ت��ع��ام��ل 
غير  املعاملة  مسؤوليتهم  وحتمل  معهم 
امل��رض��ي��ة ل��ألط��ف��ال امل��ع��وق��ني ف��ي امل��دارس 
ال��ع��ادي��ة ك��إه��م��ال��ه��م وجت��اه��ل��ه��م، وع��دم 
وجود األدوات والوسائل والتسهيالت لهم 
داخل املدرسة، إضافة إلى إساءة السلوك 
العاديني نحو األطفال  من بعض األطفال 
الدمج  لتطوير  يتطلب  لهذا  املدارس،  في 
ال��ت��رب��وي م��ن خ���الل اخ��ت��ي��ار ك���ادر ناجح 
وم����ؤه����ل أك����ادمي����ي����اً م����ن امل����درس����ني ف��ي 
ال��ت��رب��ي��ة اخل���اص���ة، واخ��ت��ي��ار ال��ت��س��ه��ي��الت 
والعمل  طفل،  كل  إعاقة  حسب  املناسبة 
الطبيعيني  األطفال  لدى  الوعي  نشر  على 
األط��ف��ال ذوي  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  كيفية  ح��ول 

اإلعاقة.

معلمات: فكرة 
الدمج حققت 

أحالم وآمال 
كثير من ُأسر 
ذوي اإلعاقة 
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قصة نجاح
ترويها: هند مبارك عيد العيدان

لقد  سهلة،  إنها  عنها  يقال  أن  ميكن  ال  البداية 
ك��ان��ت واض��ح��ة ك��ل ال��وض��وح، ال��رغ��ب��ة ف��ي تكوين 
ح��ي��اة م��س��ت��ق��ل��ة، ه���ذه ال��رغ��ب��ة ال��ت��ي ط��امل��ا أردت��ه��ا 
من  كثير  إل��ى  حتتاج  كانت  ولكن  فيها  وت���رددت 
التفكير والعزم، القرار واتخاذ اخلطوه األولى كان األصعب، 
أكبر دافع هو حب احلياة، هذا دافعي، وال زال..  رمبا كان 
حب احلياة، وحب نفسي، ورغبتي أن أنال حقي في العيش 
كما أُري���د، ه��و داف��ع��ي ف��ي االس��ت��م��رار وف��ي ال��دف��اع ع��ن هذا 

الدافع. 
قضيت سنن طويلة في البيت متوقفة عن الدراسة، لم 
وبالقراءة  بهواياتي  فيها  انشغلت  فقد  ناضبة  سنوات  تكن 
بعض  في  شاركت  الفنية،  وميولي  شخصيتي  كونت  التي 
اآلداب  مختلف  على  واط��ل��ع��ت  كمبتدئة،  الفنية  امل��ع��ارض 
تنبأ  حيث  وثقافتي،  مداركي  من  زاد  ما  والعربية،  العاملية 
علي  يلحون  الكثيرون  وك��ان  مميز،  مبستقبل  اجلميع  ل��ي 

بإكمال دراستي واخلروج إلى العالم اخلارجي.
بيئة  وس��ط  البيت  ف��ي  قضيتها  ع��ام��اً  ع��ش��رة  خمس  بعد 
اخلارجي  العالم  ع��ن  والبعد  وامل��ع��ارف  األه��ل  م��ن  صغيرة 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ك��وي��ن شخصية خ��اص��ة ب��ي، ان��ت��اب��ن��ي خ��وف 
حتيطه شخصية ُيقرر لها، وال متلك اُسس اتخاذ القرارات، 
من هنا بدأت اخلطوة األُولى بالتساؤل ماذا أُريد وما الذي 

أُريد الوصول إليه؟..
أهمها  أذك��ر  أه���داف،  عشرة  وكتبت  وقلم  ب��ورق��ة  جئت 
ق��رار  ذات  قوية  شخصية  مستقلة،  شخصية  ل��ي  تكون  أن 
وحرية في اختيار إكمال دراستي والعمل واالستقال املادي، 
ال���ذي طاملا  ال��ع��ال��م  اخل���ارج���ي، وم��واج��ه��ه  للعالم  واخل����روج 

خفت أو خجلت منه.
وبدأت باخلطوات األولى، أسهلها كان التعامل مع نفسيتي 
اخلارجية،  والعوائق  الغير  مواجهة  وأصعبها  وشخصيتي، 
بكثير  األل��م،  من  بكثير  تقدمي،  يعيق  أن  ح��اول  والبعض 
من الصبر، والتوكل على اهلل سبحانه وتعالى حققت معظم 

أهدافي. 
الزل����ت أذك����ر م��ث��اب��رت��ي ف���ي إك���م���ال دراس���ت���ي ف���ي البيت 
“م����ن����ازل”، وم���واج���ه���ة ص���ع���اب ف���ي األم���اك���ن غ��ي��ر املُ��ه��ي��أة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة، حيث كانت معظم املدارس وقتها 
غير معدة الستقبال ذوي اإلعاقة، ال زلت أذكر كيف تغلبت 
في  يقف  أدع��ه  ل��م  ال��ذي  العالم  وعلى  الصعاب،  ه��ذه  على 

طريقي.
ال��ع��ام��ة، ونيلي  الثانوية  أذك��ر دم��وع جن��اح��ي ف��ي  الزل��ت 
للمرتبة الرابعة على مستوى قطر، التميز الذي طاملا الحظه 
وتوقعه اجلميع لي، وحينها كان القرار التالي بالدراسة في 

العالي مكنني من  أن مؤهلي  اجلامعة، ومن حسن حظي 
جامعة  أفضل  س��ادس  تعتبر  أمريكية  جامعة  في  ال��دراس��ة 
فرجينيا  جامعة  وال��ف��ن،  التصميم  م��ج��ال  ف��ي  ال��ع��ال��م  ف��ي 
مليلي  وذل���ك  التعليمية،  امل��دي��ن��ة  ف��ي  ق��ط��ر،  ف��ي  ك��وم��ن��ول��ث 

وموهبتي القدمية في الرسم والفن والتصميم.
حيث  ال��واس��ع  العالم  مواجهة  م��ن  أخ��رى  مرحلة  كانت   
تلّقي العلم، وااللتقاء بشخصيات مختلفة وثقافات مختلفة، 
عن  وللتعبير  اجلديدة،  شخصيتي  لبناء  األول��ى  اللبنة  كانت 
أفكاري بجرأة، وأن أكون هند جديدة، كانت مرحلة ممتعة 
م��ن ان��ط��اق األف��ك��ار واإلب����داع وال��غ��وص ف��ي األف��ك��ار وخلق 
م��ش��اري��ع إب��داع��ي��ة، ه��ذا ب��اإلض��اف��ة إل��ى االل��ت��ق��اء بشخصيات 
كبير علي  تأثير  لها  كان  رائعة  وعقليات مبدعة متسامحة 
واالعتزاز  التقدير  كل  لهم  أك��ن  أزال  وال  شخصيتي،  وعلى 

لتشجيعهم ومساندتهم وإميانهم بي وبعزمي وبأهدافي.
أعلى  قيمة  أضاف ألهدافي  بتميز جميل،  التخرج  وبعد 
ال��ع��م��ل ح��ي��ث عملت ف��ي بيئة  مم��ا ت��وق��ع��ت، ك��ان��ت خ��ط��وة 
الكثير،  ل��ي  أض��اف��ت  وثقافات  مختلفة  جنسيات  م��ع  أوس��ع 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى خ��ب��رت��ي ال��ع��م��ل��ي��ة، ح��ي��ث واج��ه��ت حت��دي��ات 
بعيداً عن  أف��رض شخصيتي  أن  أخ��رى، وكنت مصرة على 
نحو  وواجبي  وظيفتي  تأديتي  أم��ام  تقف  لم  التي  إعاقتي، 
عملي ونحو خدمة بلدي، واحلمد اهلل أنني أثبّت نفسي في 
مجال عملي، وتوليت مسؤوليات كبيرة في اإلشراف على 
مشاركة إدارتي في املؤمترات والفعاليات، وتوظيف رؤيتي 
أَثبُت  املشاركات، حيث  الفنية كمصممة جرافيك في هذه 
الفرق  على  اإلش���راف  في  اإلداري���ة  وق��درت��ي  الفنية  قدرتي 

التي أعمل معها، أو اللجان التي أنضم لها واحلمد هلل.
وخال سنوات العمل إجتهت لانضمام لبعض اجلمعيات 
واملنظمات اخلاصة بذوي اإلعاقة، ساعيًة لتوظيف خبرتي 
اخلليجية  وامللتقيات  امل��ؤمت��رات  ف��ي  كمتطوعة  وم��ه��ارات��ي 
والعربية، آملة أن أنشر الوعي وأعطي مثاالً طيباً عن أهمية 
املشاركة واالندماج في املجتمع من قبل السيدات والفتيات 

القطريات من ذوي اإلعاقة. 
واع��ي��ة  مثقفة  مستقلة  شخصية  ال��ي��وم  أن���ا  هلل  واحل��م��د 
العقول والنفوس والقلوب”،  إعاقة  مؤمنة أن “اإلعاقة هي 
الذي  الدافع  وتعالى هو  باهلل سبحانه  وإمياننا  احلياة  وحب 
ورضا  بإميان  وعيشها  احلياة  مصاعب  على  الصبر  يعطينا 
إليه،  وصلت  ما  على  هلل  فاحلمد  صبرنا،  على  مأجورين 

وما آمل أن أحققه وأسعى إليه بقدرة اهلل تعالى وتوفيقه.
االحتياجات  ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية  في  عضو  الكاتبة  ڈ 
ومنتسبيها  اجلمعية  خدمة  في  متميزة  فنية  إسهامات  ولها  اخلاصة، 

من األشخاص ذوي اإلعاقة.
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أص��ب��ح��ت ق��ض��ي��ة دم����ج ال��ط��ل��ب��ة ف��ي 
امل�������دارس ال���ع���ام���ة واح������دة م����ن أح����دث 
املواثيق  إل��ى  استناداً  املعاصرة،  القضايا 
واالت���ف���اق���ي���ات ال���دول���ي���ة وال��ت��ش��ري��ع��ات 
الوطنية التي تدعم وتتبنى تعليم الطلبة 
اخل��اص��ة  التعليمية  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
هذا  من  وبالرغم  العامة،  امل��دارس  في 

من  م���خ���اوف  ه��ن��ال��ك  أن  إال  ال���ت���وج���ه 
ميلكون  ال  إن��ه��م  حيث  املعلمني،  بعض 
امل���ه���ارات أو اخل���ب���رات وامل���ص���ادر ال��ت��ي 
مناسب  تعليم  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ت��س��اع��ده��م 
وجيد للطلبة ذوي اإلعاقة، وكذلك فإن 
يتبناها  ال��ت��ي  امل��ع��ت��ق��دات  أو  ال��ف��رض��ي��ات 
التعليمية  العملية  طبيعة  حول  املعلمون 

تعد من املتغيرات التي تؤثر على طريقة 
ت��ع��ام��ل��ه��م م��ع ال��ط��ل��ب��ة، وب��ال��ت��ال��ي حت��دد 
املعلمون  يتخذها  التي  القرارات  ماهية 

في العملية التدريسية.

التقييم الذاتي
وي����رى ب��ع��ض امل��خ��ت��ص��ني أن ب��رام��ج 
حٍد  إلى  تُخفق  احلالية  املعلمني  تدريب 
التعليمية،  امل��م��ارس��ات  حت��س��ني  ف��ي  م��ا 
ألنها تركز على طرق وأساليب التدريس 
امل��ع��ل��م��ني  ق���ن���اع���ات  ت��غ��ي��ي��ر  ت����ول����ي  وال 
اهتماماً كافياً حيث إن قناعات املعلمني 
في  دراستهم  أثناء  تتشكل  ومعتقداتهم 
مراحلها املختلفة، وتشير الدراسات إلى 
أن م��ن ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت��ؤث��ر ف��ي دافعية 
تفاعالته  وطبيعة  الطلبة،  لتعليم  املعلم 
م��ع��ه��م وحت��ص��ي��ل��ه��م ع���ام���ل “ف��اع��ل��ي��ة 
من  فإنه  وبالتالي  املعلم”،  ل��دى  ال��ذات 
الضروري أن تعمل املؤسسات التعليمية 
التقييم  إلج����راء  امل��ع��ل��م��ني  تشجيع  ع��ل��ى 
التعرف  من  معلم  كل  ليتمكن  ال��ذات��ي، 
على معتقداته حول ذاته، وكذلك الطلبة 
الذين يتعامل أو سيتعامل معهم، ومن 
امل��ق��اي��ي��س ال���ت���ي مي��ك��ن ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ذات���ي���اً 

إعداد المعلمين للتعليم 
الدامج المستند على الكفايات

بقلم:
د. علي موسى الشواهين

الخبير االستراتيجي في إدارة األزمات
دكتوراة في التربية الخاصة والتأهيل
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مت  الذي  الشخصية”،  الكفاءة  “مقياس 
تطويره من قبل “مكارثي، ومكادانيل، 

وميلر«. 

التربية القائمة على الكفايات
امل��ع��ل��م��ني  إع��������داد  ب����رام����ج  أن  ومب������ا 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال ت��ل��ب��ي م���ط���ال���ب ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال���دام���ج ض��م��ن م��درس��ة اجل��م��ي��ع، ف��إن��ه 
إعداد  برامج  إلى  اللجوء  الضروري  من 
املعلمني املستندة على الكفايات، ونتيجًة 
ل��ل��م��ت��غ��ي��رات ال��ت��ي ح��دث��ت ع��ل��ى ق��ض��اي��ا 
حركة  ظ��ه��رت  ف��ق��د  وأس��ال��ي��ب��ه  التعليم 
تربوية في أواخر الستينيات في جامعة 
على  القائمة  “التربية  سميت  ف��ل��وري��دا 
 Competence Based« ال��ك��ف��اي��ات«، 
“ح��رك��ة  أو   ،»Teacher Training
تدريب املعلمني املستندة على الكفايات” 
، ومم��ا ساعد على ظهور ه��ذه احلركة 
وت��ط��وره��ا ال��ش��ك��وى امل��س��ت��م��رة م��ن قبل 
التعليمية  ال��ب��رام��ج  أن  ع��ل��ى  ال��ت��رب��وي��ني 
ال���س���ائ���دة غ��ي��ر ق������ادرة ع��ل��ى االرت���ب���اط 
بحاجات اإلنسان املعاصرة وقدرته على 
أن  كما  احل��دي��ث،  العصر  واق��ع  مجابهة 
هذه البرامج لم حتقق تغييراً كبيراً في 
نشوء  وي��رج��ع  اخلريجني،  املعلمني  أداء 

كحركة  الكفايات  على  القائمة  التربية 
اخلاصة  وسماتها  مالمحها  لها  تربوية 
إل���ى ح��رك��ة “امل���درس���ة ال��س��ل��وك��ي��ة” التي 
ظهرت في عام “1950م” في أمريكا، 
وي��ش��ي��ر م��ف��ه��وم ال��ك��ف��اي��ة ف���ي ال��ت��رب��ي��ة 
واملفاهيم  امل��ع��ارف  م��ن  مجموعة  إل���ى 
واملهارات واالجتاهات التي توجه سلوك 
أداء  في  وتساعده  املعلم  ل��دى  التدريس 
ع��م��ل��ه داخ����ل غ��رف��ة ال��ص��ف وخ��ارج��ه��ا 
مب��س��ت��وى م��ع��ني م���ن ال��ت��م��ك��ن، ومي��ك��ن 

قياسها مبعايير خاصة متفق عليها.
إلى  التربية  ف��ي  املختصون  ويَخلُص 
عناصر  ث��الث��ة  م��ن  تتشكل  ال��ك��ف��اي��ة  أن 

هي: 
امل���ع���رف���ي وي���ت���أل���ف م��ن  ال��ع��ن��ص��ر   1-
وال��ق��درات  املعرفية،  العمليات  مجموع 
ال��ع��ق��ل��ي��ة، وال���وع���ي وامل����ه����ارات ال��ف��ك��ري��ة 

الضرورية ألداء مهام الكفاية.
ال��س��ل��وك��ي وي���ت���أل���ف من  ال��ع��ن��ص��ر   2-
م��ج��م��وع��ة األع����م����ال واحل����رك����ات ال��ت��ي 

ميكن مالحظتها.
-3 ال��ع��ن��ص��ر ال���وج���دان���ي وي��ش��ي��ر إل��ى 

االلتزام والثقة بالنفس.

خصائص معلم المستقبل

املستقبل  معلم  ف��إن  ذل��ك  على  وب��ن��اء 
العملية  يساير  أن  املثالي يجب  املعلم  أو 

التربوية وهي:
اخل���ص���ائ���ص اجل��س��م��ي��ة “ال���ب���دن���ي���ة”، 
القدرات العقلية، اخلصائص الشخصية، 
اخل����ص����ائ����ص األك�����ادمي�����ي�����ة وامل���ه���ن���ي���ة، 

واخلصائص األخالقية واإلنسانية.
التربية  ف��إن ممثلي  إل��ى ذل��ك  إضافة 
وال��ت��ع��ل��ي��م ف���ي ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ق��دم��وا 
املستقبل  معلم  خل��ص��ائ��ص  ت��ص��ورات��ه��م 

ومميزاته التي منها:
إدارة  الطالب، وحسن  على  »التركيز 
امل������وارد، وال��ت��ن��م��ي��ة امل��ه��ن��ي��ة امل��س��ت��دام��ة، 
ومشاركة أولياء األمور واملجتمع احمللي، 
وام���ت���الك م���ه���ارات ال��ت��ح��دي واالب��ت��ك��ار 
واإلب�������داع وال��ت��ف��ك��ي��ر ال���ن���اق���د، وم���ه���ارة 
ال��ت��ق��ومي وامل���راق���ب���ة، امل��ع��رف��ة وال���ق���درة 
على نقلها إلى اآلخرين، وإجادة املهارة 
احل��اس��وب��ي��ة وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات، 
اإلمي�������ان مب���ب���دأ دمي���ق���راط���ي���ة ال��ت��ع��ل��ي��م 

وتكافؤ الفرص التعليمية« .
أسس تطوير معلمي التعليم الدامج

ترتبط  القيم  من  أبعاد   ”4“ هنالك 
والتعليم ميكن حتديدها  التعلم  بعملية 
كأساس لعمل جميع املعلمني في التعليم 
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الدامج وهي:
-1 ت��ق��دي��ر ت��ن��وع امل��ت��ع��ل��م��ني ح��ي��ث إن 
مصدراً  تعد  املتعلمني  ل��دى  االختالفات 

أساسياً للتعليم. 
املتعلمني  ج��م��ي��ع  وم��س��ان��دة  دع���م   2-
جلميع  عالية  توقعات  لديهم  “املعلمني 

إجنازات املتعلمني« . 
“ال���ع���م���ل  اآلخ�����ري�����ن  م����ع  ال���ع���م���ل   3-
العمل منحى ضروري  التعاوني وفريق 

وأساسي جلميع املعلمني«. 
-4 التطوير املهني والشخصي املستمر 
“التعلم عملية مستمرة طيلة احلياة« . 

وف��ي��م��ا ي��ل��ي ن��ن��اق��ش ك���ل ج���ان���ب من 
اجل��وان��ب األرب��ع��ة وال��ت��ي تعتبر األس��اس 

لتطوير عمل معلمي التعليم الدامج:
-1 تقدير التنوع لدى املتعلمني

 ويشمل اجلانبني التاليني:
حيث  ال��دام��ج:  التعليم  مفهوم  أوالً: 
“يستند التعليم على االعتقاد في املساواة 
جلميع  والدميقراطية  اإلنسان  وحقوق 
ال��دام��ج  التعليم  يرتبط  كما  املتعلمني، 
ميكن  وال  التعليمي،  املجتمع  ب��إص��الح 
ال��ن��ظ��ر ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال���دام���ج وامل����س����اواة في 
التعليم على أنها قضايا منفصلة، بجانب 
ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أن احل���ص���ول وال���وص���ول 
وأن  يكفي،  ال  وح��ده  العام  التعليم  إل��ى 
امل��ت��ع��ل��م��ني  ت��ع��ن��ي أن ج��م��ي��ع  امل���ش���ارك���ة 
يشاركون في األنشطة التعليمية التي لها 

معنى بالنسبة لهم« .
ث���ان���ي���اً: ن���ظ���رة امل��ع��ل��م��ني الخ��ت��الف��ات 
الطبيعي  م��ن  بأنه  “االق��ت��ن��اع  املتعلمني: 
أن يكون هناك اختالف، واحترام التنوع 
تقدير  ال��ت��ن��وع  ل��ه��ذا  وأن  املتعلمني  ل��دى 
وق��ي��م��ة، وي��ج��ب ف��ه��م ه���ذا ال��ت��ن��وع على 
التعلم ويضيف  أنه مصدر يعزز فرص 
ق��ي��م��ة إل���ى امل�����دارس وامل��ج��ت��م��ع احمل��ل��ي، 
إل��ى أص���وات جميع  كما يجب االس��ت��م��اع 
املتعلمني وتقديرها، بجانب أن املعلم له 
الذات  مفهوم  تنمية  على  رئيسي  تأثير 
واح���ت���رام ال�����ذات ل���دى امل��ت��ع��ل��م وزي����ادة 
دافعيته لالستفادة من عملية التعليم«.

املتعلمني  جميع  وم��س��اع��دة  دع���م   2-
“الطلبة«

ويشمل اجلوانب واملرتكزات التالية:
»أن التعلم هو في املقام األول نشاط 

األك����ادمي����ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  وأن  اج���ت���م���اع���ي، 
والعملي واالجتماعي والعاطفي يتساوى 
بأهميته جلميع املتعلمني، والتأكيد على 
ال��ع��وام��ل  م��ن  املعلمني ه��ي  ت��وق��ع��ات  أن 
فإن  وبالتالي  املتعلم،  لنجاح  الرئيسية 
تعتبر  املتعلمني  من  املرتفعة  التوقعات 
املتعلمني  جميع  وأن  وه��ام��ة،  حاسمة 
ي��ج��ب إش���راك���ه���م ف���ي ص��ن��ع ال����ق����رارات 
فيما يخص تعليمهم وأي عملية تقييم 
تخصهم، والتأكيد على أن اآلباء واألسر 
تعليم  مصادر  من  أساسي  مصدر  هم 
امل��ت��ع��ل��م، ب��ج��ان��ب وج���وب ع��م��ل املعلمني 
التعليمية  الطلبة  ق���درات  معرفة  على 

وحفزها«.
-3 العمل مع اآلخرين

ويشمل اجلانبني التاليني:
وال���ع���ائ���الت،  اآلب�����اء  م���ع  ال��ع��م��ل  أوالً: 
وي��رت��ك��ز ع��ل��ى “ال���وع���ي ب��أه��م��ي��ة قيمة 
ال��ع��م��ل ب��ال��ت��ع��اون م���ع األه���ال���ي واآلب�����اء، 

واحترام اخللفيات االجتماعية والثقافية 
والعائالت،  األمور  أولياء  ووجهات نظر 
وال���ت���واص���ل ال���ف���ع���ال م���ع أول����ي����اء األم����ور 

والعائالت باعتبارها مسؤولية املعلم«. 
ث����ان����ي����اً: ال���ع���م���ل م����ع م���ج���م���وع���ة م��ن 
امل��خ��ت��ص��ني ال��ت��رب��وي��ني، وال�����ذي ي��رت��ك��ز 
من  يتطلب  ال��دام��ج  التعليم  “أن  ع��ل��ى 
جميع املعلمني العمل ضمن فريق عمل، 
والعمل  والشراكات  التعاون  يُعتبر  وأن 
املعلمني  جلميع  أساسياً  نهجاً  اجلماعي 

وأنه يُعد أمراً جديراً بالتقدير« .
-4 التطور املهني والشخصي املستمر

عملية  التعلم  ك��ون  على  يرتكز  وه��و 
أن  على  ويؤكد  احلياة،  طيلة  مستمرة 
ال��ت��دري��ب امل��س��ت��م��ر وح��ض��ور وم��ش��ارك��ة 
امل���ع���ل���م���ني ف�����ي ال�����������دورات ال���ت���دري���ب���ي���ة 
الدامج  بالتعليم  املتعلقة  العمل  وورش 
الوضع  إل��ى  باملعلم  ل��ل��وص��ول  ض��روري��ة 

الناجح. للمعلم  املثالي 
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خاص ـ الحياة:
اس��ت��ض��اف��ت م���درس���ة ع��ب��د ال��رح��م��ن 
للبنني  امل��س��ت��ق��ل��ة  اإلع���دادي���ة  ب��ن ج��اس��م 
ب����ال����وك����رة امل���ل���ت���ق���ى اخل����ام����س ل��ل��دم��ج 
اإلع���اق���ة  ذوي  ل���ألش���خ���اص  وال��ت��م��ك��ني 
للعام 2017م، وجاء امللتقى -الذي حقق 
حتت  كبيراً في حتقيق أهدافه-  جناحاً 
والتعليم  التعليم  وزارة  ودع��م  رع��اي��ة 
العالي، ووزارة التنمية اإلدارية والعمل 
اجلمعية  بجانب  االجتماعية،  والشؤون 
اإلعاقة، وهدف  لتأهيل ذوي  القطرية 
اخلدمات  على  ال��ض��وء  لتسليط  امللتقى 
ل��ألش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
واجلمعيات  امل��راك��ز  قبل  م��ن  ب��ال��دول��ة 
وامل��ؤس��س��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة، ك��م��ا ه���دف إل��ى 
ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب���ق���درات واح��ت��ي��اج��ات 
خ���اص���ة  اإلع������اق������ة  ذوي  األش������خ������اص 
ط�����الب ال����دع����م ال��ت��ع��ل��ي��م��ي اإلض����اف����ي، 
امل��ل��ت��ق��ى األش����خ����اص ذوي  واس���ت���ه���دف 
اإلع���اق���ة وأول���ي���اء أم���وره���م وال��ع��ام��ل��ني 
اإلض��اف��ي  التعليمي  ال��دع��م  م��ج��ال  ف��ي 
وأع��ض��اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س��ي��ة واإلداري����ة 
وامل��ه��ت��م��ني وأص���ح���اب ال��ع��الق��ة ب���ذوي 

الندوات  من  العديد  عقد  ومت  اإلعاقة، 
وال����ل����ق����اءات خ����الل امل���ل���ت���ق���ى، م���ا م��ك��ن 
امل��ش��ارك��ني م��ن ت��ب��ادل اخل��ب��رات واآلراء 
األف��ك��ار واالب��ت��ك��ارات، ونظمت  وط��رح 
مجاالت  في  عمل  ورش  امللتقى  خ��الل 
للعاملني  وال��ت��ع��ل��م  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��دري��ب 
باإلضافة  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  مع 
مل��ش��ارك��ة اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ب��األش��خ��اص 
مب����ع����ارض  ب����ال����دول����ة  اإلع������اق������ة  ذوي 

تقدمها  التي  وبخدماتها  بها  تعريفية 
وذوي���ه���م،  اإلع����اق����ة  ذوي  ل���ألش���خ���اص 
وش����ارك����ت ب��امل��ل��ت��ق��ى اخل���ام���س ل��ل��دم��ج 
اإلع���اق���ة  ذوي  ل���ألش���خ���اص  وال��ت��م��ك��ني 
مجموعة كبيرة من املراكز واملؤسسات 
امللتقى  وش��م��ل  املصاحب  امل��ع��رض  عبر 
وورش  احمل�����اض�����رات  م����ن  م���ج���م���وع���ة 
ال��ع��م��ل امل��ت��خ��ص��ص��ة ب��ج��ان��ب م��ش��ارك��ة 
املدارس وطالبها. مجموعة كبيرة من 

نُظَم بمدرسة عبد الرحمن بن جاسم اإلعدادية بالوكرة

الملتقى الخامس لدمج وتمكين 
ً األشخاص ذوي اإلعاقة يحقق نجاحاً كبيرا



التوافق النفسي حل لكثير من المشكالت 
في حياة األشخاص ذوي اإلعاقة

ال يتوقف التوافق النفسي على التغيرات 
ال��ت��ي حت���دث ف��ي ال��ب��ي��ئ��ة احمل��ي��ط��ة فقط، 
والتناغم  اإليجابية  املسايرة  من  الب��د  بل 
ومحيطه  الشخص  بني  واملتبادل  الفعال 
ال��ت��وازن  ذل��ك  يحدث  وحتى  االجتماعي، 
م���ع ال��ب��ي��ئ��ة احمل��ي��ط��ة الب����د م���ن ال��ت��ع��دي��ل 
التام  لالنسجام  وص��والً  املطلوب  والتغيير 
ون��ف��س��ه، وبني  الشخص  ب��ني 
الشخص والبيئة، ويسعى 

ذوو  األش�����خ�����اص 
اإلع����اق����ة 

م������ن 

ال��رش��د بوصولهم  اجل��ن��س��ني ف��ي م��رح��ل��ة 
للتوافق من  بالتحديد  العملية  إلى احلياة 
خ����الل س��ل��وك��ه��م، ب��ح��ي��ث ي���ت���الءم���ون مع 
أهدافهم،  ليحققوا  اخلارجية،  الظروف 
مع  يتكّيفوا  أن  احل��ي��اة  غ��اي��ة  ك��ان��ت  وإذا 

ال��ب��ي��ئ��ة، وي��ن��ج��ح��وا في 
مع  التعامل 

أف�������راد 

الشخصي  التوافق  لهم  ويتحقق  املجتمع 
وراح�����ة ال��ن��ف��س، ف��إن��ه��م ي��ت��ع��ل��م��ون كيف 
ي���ت���ك���ي���ف���ون م�����ع ال������ظ������روف وامل�����واق�����ف 
وي��ت��ف��اع��ل��ون م��ع اآلخ���ري���ن وي��ص��ل��ون إل��ى 
ق��در م��ن ال��رض��ا وال��دف��اع ع��ن النفس في 

ت��واف��ق��ه��م ه����ذا، وال���ت���واف���ق ه���و حجر 
ال���زاوي���ة ف��ي ح��ي��اة األش��خ��اص 

واحملصلة  اإلع���اق���ة،  ذوي 
مع  لتفاعلهم  النهائية 
ال����ب����ي����ئ����ة، وت���ن���ب���ع 
أه������م������ي������ة 

وج������ود 

بقلم:
 اليازي الكواري

ـ رئيس المكتب   نائب رئيس المركز الثقافي االجتماعي 
اجتماعية. ناشطة  ـ  بالدوحة  لإلعاقة  الخليجية  للجمعية  التنفيذي 
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كونه  م��ن  اإلع��اق��ة  ل��ذوي  النفسي  التوافق 
االجتماعي  واألم��ن  للضبط  مهًما  عامالً 
امل��ت��م��ث��ل ف���ي االل���ت���زام ال��دي��ن��ي وال��ق��ي��م��ي، 
املختلف  اآلخ���ر  وتقبل  ال��ق��ان��ون  واح��ت��رام 
وقاية  أن��ه  كما  م��ع��ه،  والتكيف  وال��ت��واف��ق 
ألب��ن��ائ��ن��ا ذوي اإلع���اق���ة م��ن االن��ح��راف��ات 
اجتاهاتهم  تشكيل  في  ويسهم  السلوكية، 
اإلي���ج���اب���ي���ة ن��ح��و اإلجن�������از، وي��ط��ل��ق على 
التوافق في العادة »التآلف مع البيئة« ، في 
حني أنه لدى الشخص ذي اإلعاقة نظام 
من  االجتماعي  باجلانب  يتأثر  اجتماعي 
دين، وأعراف وعادات وتقاليد، أكثر مما 
يرجع  ولذلك  البيولوجي،  باجلانب  يتأثر 
اختالف التوافق النفسي من مجتمع آلخر 
ف��ي خ��ص��ائ��ص��ه، ودواف���ع���ه، واالل��ت��زام��ات 

املترتبة عليه.
وك����م����ا ن���ع���ل���م ف����إن����ه ال ي���خ���ل���و ش��خ��ص 
ف����ي ح���ي���ات���ه م����ن س�����وء ال����ت����واف����ق، ول��ك��ن 
اخ��ت��الف م��س��ت��وى ال��ت��واف��ق ي��دف��ع البعض 
ل���ف���ق���دان ال��ت��ك��ي��ف، ول���ه���ذا ع��ن��دم��ا ن��ق��وم 
اإلع����اق����ة غير  ال��ش��خ��ص ذي  ب��ت��ش��خ��ي��ص 
نقوم  أن  الب��د  واجتماعياً،  نفسياً  املتوافق 
وميوله،  واستعداداته،  »قدراته،  بتحليل 
واهتماماته، وسماته، ودرجة اضطرابه، 
وأي����ض����اً م��الح��ظ��ة س��ل��وك��ه ف���ي امل���واق���ف 
ال��ف��ردي��ة واجل��م��اع��ي��ة« ل��ك��ي ي��ت��س��ن��ى لنا 
حت��دي��د درج���ة ت��واف��ق��ه، وإع����داد مقياس 
توافق نفسي يتناسب مع حالته، والبد أن 
بعدين  النفسي  ال��ت��واف��ق  مقياس  يتضمن 
للتوافق،  النفسي  »البعد  وهما  أساسيني 
النفسي  ف��ال��ب��ع��د   ، االج��ت��م��اع��ي«  وال��ب��ع��د 
لذاته  اإلع��اق��ة  ذي  الشخص  بتقبل  يتعلق 
واقعياً، وقدرته  وإلعاقته، وفهمها فهماً 
وش��ع��وره  ان��ف��ع��االت��ه،  على  السيطرة  على 
ب���ال���ث���ق���ة، ودرج�������ة اس���ت���م���ت���اع���ه ب��احل��ي��اة 
ال��ت��ي ال ت��خ��ل��و م��ن ال��ت��وت��رات واألم����راض 
يتعلق  فهو  االجتماعي  البعد  أما  النفسية، 
باستمتاع الشخص ذي اإلعاقة بالعالقات 
مشاركته  وم���دى  املتكافئة،  االجتماعية 
لثقافة  وتقبله  االجتماعية،  األنشطة  في 
اإلعاقة  ذو  فالشخص  وأنظمة مجتمعه، 
واجتماعياً،  نفسياً  م��ت��واف��ق  ب��أن��ه  ي��وص��ف 
ق��ادرة  متكاملة  شخصيته  تكون  عندما 
ع���ل���ى ال��ت��ن��س��ي��ق ب����ني ح���اج���ات���ه وس��ل��وك��ه 
ال��ب��ي��ئ��ة، متصفاً  ال���ه���ادف، وت��ف��اع��ل��ه م���ع 
بتناسق سلوكه، وعدم تناقضه، ومنسجماً 
عن  التخلي  دون  مجتمعه،  معايير  م��ع 

غير  سليم  بنمو  متتعه  م��ع  استقالليته، 
ان��ف��ع��االت��ه، ومب��ا أن سلوك  ف��ي  متطرف 
الشخص ذي اإلعاقة مع نفسه وبيئته، هو 
الذي يلعب دوراً بارزاً في عالقته معهما، 
الطريقة  اإلعاقة  الشخص ذو  يسلك  وأن 
التي تتفق مع ما تفرضه الرصانة الذاتية، 
واملعايير املجتمعية، والذي يحكم السلوك 
بشكل واض���ح، وي��ع��د ه��ذا م��رك��ز الضبط 
يعتبر  وال�����ذي  اخل����ارج����ي«،   � »ال���داخ���ل���ي 
نوع  تبنى على  التي  النفسية  املفاهيم  من 
التي  ب��ال��درج��ة  يتصل  وك��ذل��ك  ال��ت��ع��زي��ز، 
ي��درك بها الشخص ذو اإلع��اق��ة األح��داث 
التي تتوقف على سلوكه اخلاص، وسماته 
ذو  الشخص  ي���درك  فعندما  الشخصية، 
اإلع����اق����ة أن ه���ن���اك ع���الق���ة س��ب��ب��ي��ة بني 
وال��ن��واجت  األح���داث  وأن  والنتيجة،  الفعل 
منطقية  نتيجة  هي  والسلبية،  اإليجابية 
إلى حتكمه  به، وترجع  لألفعال اخلاصة 
اعتقاد مبركز  لديه  ينشأ  فإنه  الشخصي، 
ال��ض��ب��ط ال���داخ���ل���ي، وع��ل��ى ال��ن��ق��ي��ض من 
ذلك، فإن الشخص الذي ال يدرك وجود 
هذه العالقة السببية بني الفعل والنتيجة، 
غير  والسلبية  اإليجابية  األح���داث  أن  أي 
به،  اخلاصة  السلوكية  باألمناط  مرتبطة 
الشخصي،  إلى حتكمه  بالتالي  ترجع  وال 
ال��ص��دف��ة أو  إم���ا للحظ أو  ي��درك��ه  وإمن���ا 
حتكم اآلخرين أو أن احلياة معقدة جداً 
بحيث ال ميكن التنبؤ بها وبأحداثه، وينشأ 
ل��دي��ه اع��ت��ق��اد مب��رك��ز الضبط اخل��ارج��ي، 
ولشرح ذلك بطريقة مبسطة نقول مثاالً 
ع��ل��ى ذل���ك »ع��ن��دم��ا ي��ك��ون اع��ت��ق��ادن��ا ب��أن 
جن��اح��ن��ا ي��رج��ع إل���ى ج��ه��ودن��ا، ف��إن��ن��ا نعتز 
أكبر،  بجد  العمل  إل��ى  ومنيل  بإجنازاتنا 

كنا  إذا  أم��ا  وأه��داف��ن��ا،  مرامينا  لتحقيق 
نُ��ع��زو أداءن����ا إل��ى ع��وام��ل خ��ارج��ي��ة، فإننا 
احتمال  ي���زداد  وال  إشباعاً  فيها  نحقق  ال 
ولو  أهدافنا«،  لتحقيق  كبير  جلهد  بذلنا 
أخطائنا  ع��ن  م��س��ؤول��ون  أن��ن��ا  نعتقد  ك��ن��ا 
استعداد  على  فإننا  السليم،  غير  وأدائ��ن��ا، 
أكبر للعمل لتنظيم أنفسنا، وكذلك األمر 
فإن أكثر املصادر تأثيراً في فعالية أنفسنا 
اإلع��اق��ة من  ذو  الشخص  أداء  يحققه  ما 
الناجح بصفة  إجن��ازات، وذلك ألن األداء 
النفسية،  الفاعلية  ت��وق��ع��ات  ي��رف��ع  ع��ام��ة 
فيما يؤدي اإلخفاق إلى خفضها، ولذلك 
جن��د أن ال��ع��الق��ة ال��ت��ي جت��م��ع ب��ني مركز 
والتوافق  اخل��ارج��ي«،   � »الداخلي  الضبط 
ال��ن��ف��س��ي واالج��ت��م��اع��ي ل��ألش��خ��اص ذوي 
تفاعلية في مجملها،  اإلعاقة هي عالقة 
ف�����إذا ك����ان ال��ش��خ��ص ذو اإلع����اق����ة ي��ع��زو 
من  سلوكه  تعزيزات  ويستمد  إجن��ازات��ه، 
ض��ب��ط��ه ل���ذات���ه داخ���ل���ي���اً، ي��ت��وق��ع م��ن��ه في 
التوافق  ي��ك��ون م��ن ذوي  ه��ذه احل��ال��ة أن 
واملتمثل  اإليجابي،  واالجتماعي  النفسي 
في رضا الشخص ذو اإلعاقة، عن موقعه 
ول��آخ��ري��ن،  لنفسه  وتقبله  ال��ن��اس،  ب��ني 
ومقارنة بشخص ذي إعاقة آخر يعتقد أنه 
ويعجز عن حتقيق  يحقق  ما  يحقق  إمنا 
إمكانياته،  على  اعتماداً  ما يعجز عنه، ال 
العوامل  على  اعتماداً  بل  الذاتية،  وقدراته 
والصدفة، واآلخرين  اخلارجية كاحلظ، 
السيطرة  منه  يتوقع  ال  وبالتالي  األقوياء، 
ع��ل��ى أف��ع��ال��ه جت����اه م���ا ي��ت��ع��رض ل���ه من 

أحداث في بيئته.
ال����ت����واف����ق  ان������ع������دام  ڈ م�����ن م����ظ����اه����ر 
ل����دى األش���خ���اص ذوي اإلع���اق���ة وأول���ه���ا 
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ال��ش��ع��ور ب��ال��ت��ع��اس��ة، وه���و مظهر أس��اس��ي 
لكشف  معيار مهم  وه��و  التوافق  الن��ع��دام 
االض�����ط�����راب ال��ن��ف��س��ي ب���وج���ه ع������ام، ألن 
س���ل���وك ال���ف���رد ال��ظ��اه��ر ي���ب���دو ل��آخ��ري��ن 
أن����ه غ��ي��ر م���ت���واف���ق ول���دي���ه ع����دم ات�����زان، 
الهدوء  وعدم  والتوجس  والقلق  كاخلوف 
ال��ن��ف��س��ي، وث��ان��ي م��ظ��اه��ر ان��ع��دام ال��ت��واف��ق 
ه����و ع�����دم حت���م���ل امل���س���ؤول���ي���ة، ف��ن��الح��ظ 
يحسن  ال  بأنه  اإلعاقة  ذي  الشخص  على 
ات���خ���اذ ال�����ق�����رارات وي���ع���ان���ي م���ن احل��ي��رة 
ال��ت��ي يواجهها،  امل��واق��ف  أم���ام  واالرت���ب���اك 
وه����ذه احل���ي���رة جت��ع��ل��ه ُع���رض���ًة ل��ل��ص��راع 
ُعرضًة  النفسي، ويجعله  التوتر  يولد  مما 
ال��ق��درة  ع���دم  وإن  واالض����ط����راب،  للقلق 
ال��ق��رارات  امل��س��ؤول��ي��ة وات��خ��اذ  على حتمل 
يشير إلى ضعف في القدرة على التحمل 
العقلي  بالنضج  يرتبط  للمسؤولية، وهذا 
واالنفعالي واالجتماعي، أما ثالث مظاهر 
انعدام التوافق فهو اجلمود وعدم املرونة، 

ف��ن��الح��ظ ع��ل��ى س��ل��وك��ي��ات ال��ش��خ��ص ذي 
جامدة،  سلوكيات  بأنها  اتسامها  اإلعاقة 
الشخص ذي  ق��درة  إلى عدم  وهى تشير 
اإلعاقة على إيجاد صيغ وأساليب سلوكية 
مرنة وبديلة، ونالحظ عليه بأنه يرفض 
التغيير والتبديل، وهنا يشعر بعدم التوافق 
ألن طريقة استجابته للمتغيرات اجلديدة 
في البيئة طريقة جامدة، وينتج عن ذلك 
ضعف في االستفادة من اخلبرات، وذلك 
ألنه ال ينتبه إلى جوانب مهمة في املواقف 
تشير  التي  املظاهر  وآخ��ر  بها،  مير  التي 
إل��ى ان��ع��دام التوافق ل��دى األش��خ��اص ذوي 
العزلة واالنطواء وتظهر في  اإلعاقة هي 
اجتماعية  أي عالقات  تكوين  فشلهم في 
بالعزلة  شعورهم  يسبب  وه���ذا  ناجحة، 
وع��دم االن��س��ج��ام م��ع اآلخ��ري��ن، وبالتالي 
الرضا  بعدم  ويشعرون  السعادة  يفقدون 
عن ذواتهم وعن اآلخرين، ما يؤدي إلى 
رفضهم لذواتهم وهذا الرفض يؤدي إلى 

يؤثر  ما  ودائ��م��اً  والتوتر،  والقلق  ال��ص��راع 
سلباً على ثبات شخصياتهم.

ڈ هناك عوامل عديدة تؤثر في انعدام 
ال���ت���واف���ق ال��ن��ف��س��ي ل����دى األش���خ���اص ذوي 
اإلعاقة، أولها احلاجات األولية والنفسية 
واالج���ت���م���اع���ي���ة، وه������ذه احل����اج����ات م��ن 
املفترض أن يكتسبها الشخص ذو اإلعاقة 
في مراحل طفولته من بيئته عن طريق 
اخل��ب��رة وال��ت��ع��ل��م، وه���ذه احل��اج��ات تولد 
وتنمو تلقائياً عند الشخص العادي، ولكن 
ع��ن��د ب��ع��ض األش���خ���اص ذوي اإلع���اق���ة ال 
تنمو هذه احلاجات لديهم منذ والدتهم 
أو في مراحل طفولتهم، نظراً إلعاقتهم 
تفاعلهم  خ��الل  م��ن  يكتسبونها  ولكنهم 
مع البيئة احمليطة، بهم مثل احلاجة إلى 
التقدير و احلب واالحترام والنجاح، وإن 
إشباع هذه احلاجات له املكانة العالية في 
يتحقق  ل��م  ف��إن  النفسي،  ال��ت��واف��ق  عملية 
إشباع هذه احلاجات لن ينعم الشخص ذو 
النفسي،  التوافق  من  ك��اٍف  بقدر  اإلع��اق��ة 
وب��ال��ت��ال��ي ي��ك��ون ُع���رض���ًة ل��ل��ت��وت��ر وال��ق��ل��ق 
وع���دم االت����زان االن��ف��ع��ال��ي، أم���ا ع��ن ثاني 
العوامل التي تؤثر في انعدام التوافق فهي 
اجلسمية  اإلع��اق��ات  وتعد  اإلع��اق��ة،  تأثير 
ب���أن���واع���ه���ا م����ن ال���ع���وام���ل األس���اس���ي���ة ف��ي 
لدى  النفسي  التوافق  وقلة  ان��ع��دام  عملية 
اإلع���اق���ة، وث��ال��ث عامل  األش��خ��اص ذوي 
في انعدام التوافق النفسي لدى األشخاص 
املكتسبة  اخلبرات  قلة  هو  اإلعاقة،  ذوي 
ف���ي م���راح���ل ال��ط��ف��ول��ة، وت��ع��ت��ب��ر س��ن��وات 
ال��ط��ف��ول��ة األول����ى م��ن ال��ع��وام��ل األس��اس��ي��ة 
في تشكيل شخصية اإلنسان ذي اإلعاقة، 
وف�����ي ح���ص���ول���ه ع���ل���ى أك���ب���ر ق���س���ط واف����ر 
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حياته  مستقبل  ف��ي  السليم  ال��ت��واف��ق  م��ن 
االهتمام  م��ن  الب��د  ول��ذل��ك  االجتماعية، 
اجل��ي��د ب��األط��ف��ال ذوي اإلع���اق���ة ب��زي��ادة 
خالل  م��ن  واملتنوعة،  املختلفة  اخل��ب��رات 
م���راع���اة س���ن���وات من��وه��م األول�����ى، وال��ت��ي 
تضمن منواً سليماً فيه حتقيق حلاجاتهم 
ال��ف��س��ي��ول��وج��ي��ة وال��ن��ف��س��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة، 
ف��الب��د ه��ن��ا م���ن ت��وف��ي��ر األج�����واء امل��ن��اس��ب��ة 
والتي من شأنها  اإلع��اق��ة،  ذوي  لألطفال 
بعيداً  احلسنة،  واخلبرة  املعرفة  إكسابهم 
عن كل األج��واء التي من شأنها أن تسبب 
لهم اخل��وف وال��رع��ب وال��ت��وت��رات، والتي 
من شأنها االختباء في حيز« الالشعور« ، 
وتظهر من خالل أمراض نفسية تصيبهم 
في املراحل التالية من أعمارهم، فتوفير 
األجواء املناسبة لها األثر البالغ في الترويح 
اإلعاقة وإبعادهم عن  األطفال ذوي  عن 

مواطن التوتر واخلوف القلق.
ڈ هناك العديد من عوائق التوافق التي 
أولها  اإلع��اق��ة،  ذوي  ب��األش��خ��اص  حتيط 
اإلع��اق��ات  بها  ويقصد  اجلسمية  ال��ع��وائ��ق 
حتول  التي  احلسية  واإلع��اق��ات  احلركية 
اإلعاقة وأهدافه، ففي  الشخص ذي  بني 
عن  حاجزاً  اإلعاقة  تكون  األحيان  بعض 
امل���ش���ارك���ة ف���ي ب��ع��ض األن��ش��ط��ة وت��ك��وي��ن 
األص�����دق�����اء، وه����ن����اك ال���ع���وائ���ق ال��ن��ف��س��ي��ة 
االجتماعي،  ال��ذك��اء  نقص  بها  وامل��ق��ص��ود 
واملهارات  العقلية  القدرات  في  ضعف  أو 
ال��ن��ف��س��ي��ة، أو خ��ل��ل ف���ي من���و ال��ش��خ��ص��ي��ة، 
وال����ت����ي ت����ع����وق ع����ن حت���ق���ي���ق األه��������داف، 
تناقض  ينشأ عن  ال��ذي  النفسي  وال��ص��راع 
وت��ع��ارض األه����داف، وع���دم ال��ق��درة علي 
املناسب،  الوقت  في  األشياء  بني  املفاضلة 
االقتصادية،  املادية  العوائق  أيضاً  وهناك 
وي���ق���ص���د ب���ه���ا ن���ق���ص امل������ال وع������دم ت��وف��ر 
اإلم���ك���ان���ات امل���ادي���ة، وه����ذا ي��ع��ت��ب��ر ع��ائ��ق��اً 
في  أهدافهم  حتقيق  من  مينعهم  كبيراً 
احلياة وقد يسبب لهم الشعور باإلحباط، 
تعني  وه��ي  االجتماعية  ال��ع��وائ��ق  وأخ��ي��راً 
عاداته  في  املجتمع  يفرضها  التي  القيود 
وتقاليده وقوانينه لضبط السلوك وتنظيم 

العالقات.
م���ح���ددة  م���ط���ال���ب  ه���ن���اك  أن  ك���م���ا  ڈ 
النفسي  التوافق  لتحقيق  دائماً  بها  ننادي 
تنمية  م��ن��ه��ا:  اإلع���اق���ة،  ل��ألش��خ��اص ذوي 
اإلم��ك��ان��ي��ات اجلسمية  واس��ت��ث��م��ار ج��م��ي��ع 
امل��ت��اح��ة ل��دي��ه��م إل���ى أق��ص��ى ح��د ممكن، 

وحتقيق الصحة اجلسمية ألنها ذات صلة 
العمل  وك��ذل��ك  النفسية،  بالصحة  وثيقة 
على تنمية إدراكهم العقلي املعرفي ويتم 
املمكنة  احل��دود  أقصى  ذلك عند حتقيق 
للنمو العقلي، وحتصيلهم ألكبر قدر من 
مفهوم  تكوين  على  نعمل  وأن  امل��ع��رف��ة، 
ل��دي��ه��م، ألن تقدير  ال����ذات  إي��ج��اب��ي ع��ن 
الذات يسهم في الصحة النفسية للشخص 
ذي اإلع���اق���ة، وف���ي ت��واف��ق��ه االج��ت��م��اع��ي 
الفعالة  املشاركة  يقتضي  وذل��ك  املناسب، 
في حياة اجلماعة، واالتصال السليم املثمر 
مع أفرادها، وتنمية املهارات االجتماعية 
ل��دي��ه��م ال��ت��ي حت��ق��ق ال��ت��واف��ق االج��ت��م��اع��ي 
ال����س����وي، وذل�����ك ب��ت��ق��ب��ل ال����واق����ع ووج����ود 
الشخص  توجه  التي  القيم  من  منظومة 
ذا اإلعاقة وتكيفه مع بيئته احمليطة، كما 
االنفعالي  النمو  تنمية  على  العمل  يجب 
أق��ص��ى درج���ة ممكنة، وه��ذا  إل��ى  لديهم 
عنصر مهم لتحقيق الصحة النفسية، وإن 

هذه املطالب لن حتقق األه��داف املرجوة 
منها إال بعد اهتمامهم بالعناية اجلسمية 
للجانب  الفرصة  وإتاحة  إهمالها،  وعدم 
ال��ع��ق��ل��ي وامل���ع���رف���ي ل��دي��ه��م ف���ي اك��ت��س��اب 
اخل���ب���رة، وت��ك��وي��ن م��ف��ه��وم إي��ج��اب��ي عن 
الذات لديهم، والسعي لدمجهم في العمل 

اجلماعي.
ڈ التوافق النفسي للشخص ذي اإلعاقة 
يتحدد في مدى رضاه عن نفسه، ومدى 
ت��أث��ي��ر اإلع���اق���ة ع��ل��ى ن��ف��س��ه، وع���ل���ى من 
يتصف  حتى  احمليطة،  البيئة  م��ن  حوله 
نفسياً،  متوافق  بأنه  اإلعاقة  ذو  الشخص 
متكاملة،  شخصية  ل��ه  وأن  واجتماعياً، 
التنسيق بني حاجاته وسلوكه  قادرة على 
عناء  وحتمل  بيئته،  مع  وتفاعله  الهادف 
امل��س��ت��ق��ب��ل، وبالعكس  أج���ل  احل��اض��ر م��ن 
أي��ض��اً جن��د أن األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة، 
غ���ي���ر امل����ت����واف����ق����ني م�����ع أن���ف���س���ه���م، وم���ع 
ي��ت��ح��م��ل��ون  م��ح��ط��م��ون وال  م��ج��ت��م��ع��ه��م 
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االنطواء،  و  العزلة  ويفضلون  املسؤولية، 
ومن هنا أصبح من حق األشخاص ذوي 
النفسية  ال��رع��اي��ة  ي��ن��ال��وا م��ن  أن  اإلع��اق��ة 
واالج���ت���م���اع���ي���ة، م���ا ي��ن��ال��ه غ��ي��ره��م من 
األسوياء، على أساٍس من العدل واملساواة 
ف��ي  ي���ن���دم���ج���وا  ال����ف����رص، وأن  وت���ك���اف���ؤ 
وجماعاته،  أف���راده  بقية  م��ع  مجتمعهم 
بقدر  مجتمعهم  حياة  في  يشاركوا  وأن 
وأن  وإمكاناتهم،  قدراتهم  به  تسمح  ما 
وأن  وكرامتهم،  شعورهم  على  يحافظ 
ت��ل��ب��ي ح��اج��ات��ه��م اجل��س��م��ي��ة، وال��ن��ف��س��ي��ة، 
والثقافية،  والتعليمية،  واالج��ت��م��اع��ي��ة، 
وأن يتمتع الشخص ذو اإلعاقة باحلماية 
ال��ك��ام��ل��ة وغ��ي��ره��ا م��ن احل��ق��وق، كنقطة 
حت��ول ه��ام��ة ف��ي اجت��اه��ات املجتمع نحو 
أبنائه، وأن أحد األهداف التي نرمي لها 
يتقبل  اإلعاقة  ذا  الشخص  أن جنعل  هي 
إع��اق��ت��ه ف���ي ح���دوده���ا احل��ق��ي��ق��ي��ة، لكي 
امل��ت��ط��رف��ة،  امل���واق���ف  ف��ي  ال���وق���وع  يتجنب 
م��ث��ل زي���ادة االع��ت��م��اد ع��ل��ى اآلخ��ري��ن، أو 
االحتماء في موقف شبيه مبوقف الطفل 
إعاقته،  من  الدائم  التذمر  أو  الضعيف، 
وس���ي���ط���رة ش���ع���وره ب��ال��ع��ج��ز وال��ن��ق��ص، 
وق��د ي���ؤدي ه��ذا إل��ى ال��ت��ش��اؤم وال��ق��ن��وط، 
يؤدى  أو  النفس،  على  الزائد  اإلف��راط  أو 
إل����ى ال��ق��ي��ام ب��ح��رك��ات م��ط��ب��وع��ة ب��ط��اب��ع 
ال��ت��ب��ص��ر، وع��ن��دم��ا نعالج  ال��ت��ه��ور وع����دم 
ت��أث��ي��ر اإلع����اق����ة ي��ج��ب أن ن��ب��ح��ث ك��ي��ف 

والشعور  التفكير  طبع  إلى  النقص  ي��ؤدي 
يحول دون حتقيقه  وق��د  خ��اص،  بطابع 
مع  الناجح  واالجتماعي  النفسي  للتوافق 
ترسم  وغيرها  االع��ت��ب��ارات  ه��ذه  بيئته، 
اخل��ط��ة األس���اس���ي���ة ل��وض��ع م��ن��ه��ج خ��اص 
اإلع���اق���ة من  األش���خ���اص ذوي  مل��س��اع��دة 
ج��م��ي��ع ال���ن���واح���ي ال��ش��خ��ص��ي��ة وال��ن��ف��س��ي��ة 
نقاوم  سنبقى  ذل��ك  وم��ع  واالجتماعية، 
م��ي��ل ال��ش��خ��ص ذي اإلع���اق���ة امل��ت��ج��ه نحو 
االنطواء على نفسه، أو االن��زواء في عالم 
والرفقاء  األه��ل  إل��ى  نشير  وهنا  وهمي، 
ب����ض����رورة ت��ق��ب��ل ال��ش��خ��ص ذي اإلع���اق���ة 
إدماجه  في  اجلهد  وبذل  به،  والترحيب 
ق���در امل��س��ت��ط��اع ف��ي وس��ط��ه االج��ت��م��اع��ي، 

حتى ال تَُعوَّق قدرته على التوافق.
ب��أن اختالف  ن��ع��رف  وأخ��ي��راً يجب أن 
درج�������ات وم���س���ت���وي���ات ال���ت���واف���ق ال��ن��ف��س��ي 
أف��راد  اجت��اه��ات  إل��ى  يرجع  واالجتماعي، 
ي��ع��ي��ش فيهما  ال�����ذي  األس������رة وامل��ج��ت��م��ع 
الشخص ذو اإلعاقة، فذلك له األثر الكبير 
على مفهوم الذات لديه، وعلى فرصته في 
التوافق النفسي واالجتماعي، فعندما يشعر 
ال��ش��خ��ص ذو اإلع��اق��ة ب��امل��س��ان��دة األس��ري��ة 
وغيره،  العمل  صعيد  وعلى  واملجتمعية 
ف����إن ذل����ك ي��ح��ق��ق ل���دي���ه ال���ت���واف���ق ال���ذات���ي 
مستوى  ويحسن  واالج��ت��م��اع��ي  واألس����ري 
نابع  األم���ر  وه���ذا  ع��ن��ده،  النفسية  الصحة 
في  تؤصل  التي  اإلسالمية،  شريعتنا  من 

اإلنسان اإلميان بالقضاء والقدر، وبحسن 
امل��ع��ام��ل��ة م���ع اآلخ����ري����ن، وه����ذا ك����ان من 
في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ثماره شعور 
وهم  خاصة  باألمان،  القطري  مجتمعنا 
وسط أفراد األسرة ملا يجدونه من حضن 
دافئ لهم، ويجدون االحتياجات الالزمة 
من أفراد أسرهم، ومؤسسات مجتمعهم، 
كما أن األشخاص ذوي اإلعاقة يشعرون 
باحملبة واألل��ف��ة وال��ق��ب��ول واألم����ان وسط 
مجتمعنا، وهذا يعطي إشارة واضحة أن 
كالً من األسرة واملجتمع القطري يعطيان 
وال��دفء واحلنان لألشخاص ذوي  احلب 
العون  إل��ى  اإلع��اق��ة، وال��ذي��ن ه��م بحاجة 
املجتمعي،  ال��ت��واف��ق  أن  ك��م��ا  وامل���س���اع���دة، 
ونظرة املجتمع القطري لألشخاص ذوي 
اإلعاقة، ومدى حصولهم على اخلدمات 
العمل  ف��ي  وحقهم  والصحية،  التعليمية 
توافقهم  ف��ي  البالغ  األث���ر  ل��ه  ذل���ك،  وغير 
النفسي واالجتماعي، هذه األمور تنعكس 
عندما  الشخصي  توافقهم  على  مباشرة 
فتزداد  اآلخ��ري��ن،  من  بالقبول  يشعرون 
عندهم  يزيد  ما  بأنفسهم  الثقة  عندهم 
ويعطيهم  اجل��ه��د،  وب���ذل  للعمل  ال��ط��اق��ة 
ذاتهم  اإلجن���از، وحتقيق  نحو  الدفع  ذل��ك 
والعقلية  اجلسمية  إمكانياتهم  واستثمار 
وامل��ع��رف��ي��ة إل����ى أق���ص���ى درج�����ة مم��ك��ن��ة، 
ال��ت��واف��ق النفسي  م��ن أج��ل احل��ص��ول على 

واالجتماعي لهم وألسرهم ومجتمعهم.
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خاص ـ الحياة:
ش���������ارك م���ن���ت���س���ب���و امل�����رك�����ز ال���ث���ق���اف���ي 
االجتماعي التابع للجمعية القطرية لتأهيل 
ب��ف��ع��ال��ي��ات  اخل���اص���ة  االح���ت���ي���اج���ات  ذوي 
الذي أقيم  الرابع  التراثي  لبرثة  مهرجان 
حت��ت رع��اي��ة م��ع��ال��ي ال��ش��ي��خ ع��ب��داهلل بن 
مجلس  رئيس  ثاني  آل  خليفة  ب��ن  ناصر 
الوزراء وزير الداخلية مؤخراً في منطقة 
»القراريص« ، وذلك بحضور نائب مدير 
املركز الثقافي االجتماعي السيدة الي���ازي 
ال����ك����واري، وش���ه���دت األم��س��ي��ة اخل��ت��ام��ي��ة 
املهتمني  م��ن  ك��ب��ي��راً  ح��ض��وراً  للمهرجان 

بالتراث والصقور.
األرضية  اإلعاقة  ذوي  مشاركة  وتعد   
ال��ف��رص  ت��ك��اف��ؤ  ال���ض���روري���ة للعمل ع��ل��ى 
تفاعلهم  وضمان  املجتمع  في  ودمجهم 
وذلك  املجتمعي،  محيطهم  مع  اإليجابي 
املجتمع  في  الوعي  وزي��ادة  تعزيز  بهدف 
اإلع����اق����ة، حيث  ذوي  األش����خ����اص  ب��ف��ئ��ة 
تتضمن سياسة املركز الثقافي االجتماعي 
اخلدمات  مختلف  تقدمي  اإلعاقة  ل��ذوي 
لألشخاص ذوي اإلعاقة في ظل الظروف 
التي يحصل فيها أقرانهم  العادية  البيئية 
على نفس اخلدمات والعمل بقدر اإلمكان 

على عدم عزلهم في أماكن منفصلة. 

امل��ش��ارك��ون م��ن ذوي اإلعاقة  وأع���رب 
ف��ي ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان ل��ب��رث��ة ال��ت��راث��ي 
باملشاركة  الكبيرة  سعادتهم  عن  الرابع، 
شكرهم  عن  معبرين  الفعاليات،  خالل 
لتأهيل  القطرية  للجمعية  وت��ق��دي��ره��م 
دع���م  م�����ن  ت���ق���دم���ه  مل�����ا  اإلع�����اق�����ة  ذوي 
م���ت���واص���ل ل���ه���م، ك���م���ا ت���ق���دم���وا ب��ال��ش��ك��ر 
جل��م��ي��ع م��ن��ظ��م��ي ف���ع���ال���ي���ات م��ه��رج��ان 
لبرثة التراثي الرابع حلسن تنظيمه، وملا 
وحفاوة  الضيافة  ك��رم  من  منهم  ملسوه 

إدارة  وأعربت  اللقاء،  وطيب  االستقبال 
عن  ناحيتها  من  الذخيرة  شباب  مركز 
شكرها وتقديرها وثنائها ملشاركة املركز 
باملهرجان ووصفتها  الثقافي االجتماعي 
الكبير  إس��ه��ام��ه��ا  ب��اإلي��ج��اب��ي��ة، م���ؤك���دةً  
وال��ف��اع��ل ف��ي إجن���اح ف��ع��ال��ي��ات مهرجان 
ال��راب��ع وق��دم��ت للمركز  ال��ت��راث��ي  ل��ب��رث��ة 
درع  املهرجان  في  املشاركني  ومنتسبيه 
وش����ه����ادة ش��ك��ر وت���ق���دي���ر خ����الل احل��ف��ل 

اخلتامي للمهرجان.

نظم تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

منتسبو المركز الثقافي االجتماعي يشاركون 
بفعاليات مهرجان لبرثة التراثي الرابع
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لدى كل إنسان طرق وأساليب خاصة 
للوصول إلى السعادة، فسعادة أي إنسان 
في  م��ع��ني  ه���دف  ي��ح��دد  حينما  تتحقق 
ال��س��ع��ي لتحقيقه عن  ح��ي��ات��ه وي��ب��دأ ف��ي 
طريق االجتهاد، والعمل احلقيقي وليس 
م��ج��رد ال��ت��م��ن��ي، ح��ي��ن��ه��ا س��ي��ش��ع��ر ب��ل��ذة 
م��ج��ه��وده وم��ت��ع��ة خ��اص��ة ح��ي��ن��م��ا يصل 
يريد،  إلى ما  كٍد وتعب  بعد  النهاية  في 
السعادة بني شخص وآخر  وقد تختلف 
حسب منظوره ورؤيته للسعادة، فهناك 
أو  البنني  أو  امل��ال  في  السعادة  يجد  من 
راحة البال أو املنصب أو اجلاه أو السلطة 
)امْلَ��اُل  وتعالى:  قال سبحانه  الشهرة،  أو 
َواْلبَاِقَياُت  ْنيَا  الدُّ ��يَ��اِة  احْلَ ِزي��نَ��ُة  َواْل��بَ��نُ��وَن 
َوَخْيٌر  ثَ��َواب��اً  َربِّ��َك  ِعنَد  َخْيٌر  ��اُت  ��احِلَ ال��صَّ

أََمالً(.. سورة الكهف اآلية “46«.

أركان السعادة
حني ننظر إلى ذوي اإلعاقة فقد تكون 
أو  “ابتسامة،  على  تبنى  لديهم  السعادة 
وميكن  ح��رك��ة”،  أو  لعبة،  أو  مشاركة، 
ت��ق��س��ي��م ال���س���ع���ادة ب��وج��ه ع����ام إل����ى ع��دة 

أركان: 
ال��روح��ان��ي، وه��و يخص  ال��رك��ن  أوالً: 
رض��اء  على  والعمل  ب��رب��ه،  العبد  عالقة 
وأداء  وط��اع��ت��ه  وت��ع��ال��ى،  س��ب��ح��ان��ه  اهلل 
هذا  وبتحقيق  الدينية،  الفروض  جميع 

الركن يشعر الفرد بسعادة غامرة.

ث��ان��ي��اً: ال���رك���ن اجل��س��م��ان��ي، وي��رت��ب��ط 
بصحة اإلنسان البدنية. 

التغذية  يشمل  الصحي،  الركن  ثالثاً: 
وال��ت��رب��ي��ة ال��ن��ف��س��ي��ة، إض���اف���ة إل����ى قسم 

الرياضة وأهميتها في حياة اإلنسان.
راب���ع���ا: ال��رك��ن ال��ع��ائ��ل��ي، وي��ب��ن��ى على 
اجليدة  وعالقتك  األس���ري،  اس��ت��ق��رارك 

بني أفراد األسرة. 

ما  وه��و  االجتماعي،  ال��رك��ن  خامساً: 
ي��خ��ص ال��ع��الق��ة ب��ال��زم��الء واألص���دق���اء، 
ح��ي��ث حت��ق��ي��ق ال���ت���وازن ف��ي ه���ذا ال��رك��ن 
يزيد من ثقة اإلنسان بنفسه ورغبته في 

احلياة.
سادساً: الركن املهني واخلاص بالعمل 
ومدى االجتهاد به، ومدى قدرتك على 
حتقيق ذاتك به، فكل هذه األمور تسهم 

الطريق إلى السعادة لذوي اإلعاقة

بقلم:
دكتور أحمد مصطفى سالم 

Ahmed.salem3@yahoo.com

باحث تربوي بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة
منسق التعليم بالفنون بمدرسة عبدالرحمن بن 

جاسم اإلعدادية للبني
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في زيادة حبك لعملك وبالتالي شعورك 
بالسعادة.

س��اب��ع��اً: اجل��ان��ب امل����ادي وال����ذي ميثل 
وسيلة وليس غاية.

سعادة المعوقين:
ال��ن��اس أن أغلب  ق��د ي��ف��ت��رض ب��ع��ض 
م��ن وجهة  وه���ذا  س��ع��داء  ليسو  املعوقني 

فلماذا  صحيحاً،  ليس  اف��ت��راض  نظري 

إذن نفترض في الغالب أنهم غير سعداء، 

بالفشل  اإلع��اق��ة  تقترن  أن  الشائع  فمن 

واالعتماد على اآلخرين والعجز، ونشعر 

املَعوقني،  األش��خ��اص  إزاء  ب��األس��ى  ع��ادة 

بسبب  بؤساء  بالقطع  أنهم  نتخيل  ألننا 

إع��اق��ت��ه��م، ف��ال��س��ع��ادة ال��ب��ش��ري��ة ممكنة 

حتى إذا كنت تفتقد حاسة رئيسية مثل 

البصر، أو كنت غير قادر على املشي، أو 

بشكٍل  اآلخرين  على  بدنياً  معتمداً  كنت 

كامل.

تجربتي الشخصية مع ذوي اإلعاقة

اسمحوا لي بأن أحت��دث عن جتربتي 

الشخصية في املساهمة في إدخال البهجة 

والسعادة على نفوس ذوي اإلعاقة بدولة 

ق��ط��ر، ح��ي��ث ش��رف��ت ب��ال��ع��م��ل واإلع����داد 

الشباب  دم��ج  ملتقى  إلق��ام��ة  والتجهيز 

م��ع ذوي اإلع���اق���ة ل��ع��دة س��ن��وات مضت 

الرياضي،  قطر  بنادي  الثقافية  باللجنة 

وم����ن خ����الل م��ل��ت��ق��ى ال���دم���ج وال��ت��م��ك��ني 

خالل النسخ األربعة املاضية مبدرسة عبد 

املستقلة  اإلع��دادي��ة  ج��اس��م  ب��ن  الرحمن 

ذوو اإلعاقة 
هم نبض الحياة 

االجتماعية 
وشريان العالقة 

اإلنسانية
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ل��ل��ب��ن��ني، س����واء م��ن خ���الل ت��ق��دمي ورش 
ال��ع��م��ل وال��������دورات ل�����ذوي االخ��ت��ص��اص 
أو  من مشرفني وأخصائيني ومعلمني، 

م��ن خ��الل إق��ام��ة برامج 
ترفيهية أو ثقافية لذوي 
أنوعها  باختالف  اإلعاقة 
“احل��رك��ي��ة � ف��ق��دان كلي 
أو جزئي” أو “الذهنية، 
أو احلسية”،  البدنية،  أو 
أو  أو “إع���اق���ة س��م��ع��ي��ة، 
ن��ط��ق��ي��ة”،  أو  ب���ص���ري���ة، 
ال��س��ع��ادة  غمرتني  ول��ق��د 
لِنْيل  وال��س��رور  والبهجة 

هذا الشرف العظيم، حيث يعد املعوقون 
“ن��ب��ض احل���ي���اة االج��ت��م��اع��ي��ة، وش��ري��ان 
ال���ع���الق���ة اإلن����س����ان����ي����ة”، ول���ق���د واج���ه���ت 
ع��ل��ى  اإلع�����اق�����ة  ذوي  م����ن  ش���خ���ص���ي���ات 
الذكاء واحلضور  درج��ة كبيرة ج��داً من 
االجتماعي والفراسة واإلقدام، وتعلمت 
الكثير، وخالل محاولتي إلدخال  منهم 
بنفس  تفاجأت  عليهم  والسعادة  البهجة 
نحو  انطلقت  هنا  وم��ن  لديهم،  الشعور 
على  تبنى  وق��وي��ة  ش��راك��ة حقيقية  ب��ن��اء 
الصدق واألمانة واإلخالص مع أصدقائي 

ذوي اإلعاقة.

اهتمام دولة قطر بذوي اإلعاقة
خاصة  ب��رع��اي��ة  اإلع���اق���ة  ذوو  يحظى 
واهتمام كبير من اجلمعيات واملؤسسات 
املتخصصة  وامل���راك���ز 
بدولة قطر احلبيبة، 
ب���ت���وج���ي���ه���ات ودع�����م 
ال�����ق�����ي�����ادة احل��ك��ي��م��ة 
ب������رع������اي������ة ح����ض����رة 
الشيخ  السمو  صاحب 
متيم بن حمد آل ثاني 
أم��ي��ر ال��ب��الد امل��ف��دى، 
وس��م��و األم��ي��ر ال��وال��د 
الشيخ حمد بن خليفة 
من  ورع��اه��م��ا،  اهلل  حفظهما  ث��ان��ي  آل 
خالل دمج املعوقني في املجتمع واحلياة 
ال��ع��ام��ة إلظ���ه���ار ط��اق��ات��ه��م وق���درات���ه���م، 

منتجة  ف��ئ��ة  وج��ع��ل��ه��م 
تسهم بفاعلية في تنمية 
املجتمع، وعملية التنمية 
الشاملة في دولة قطر، 
املؤسسات  ع���ززت  وق��د 
من  جهودها  والهيئات 
أج���ل ت��ق��دمي اخل��دم��ات 
واإلرش����اد ال���الزم ل��ذوي 
منهم  ليجعلوا  اإلع��اق��ة 

االعتماد  على  ق��ادري��ن  فاعلني  أشخاصاً 
احلياة،  معترك  وخ��وض  أنفسهم،  على 
وتوفير الفرص الكفيلة لتحسني مستوى 
ح��ي��ات��ه��م، وحت��ق��ي��ق االس��ت��ق��الل��ي��ة وإزال����ة 
ال���ع���راق���ي���ل وال���ص���ع���اب ال���ت���ي ت��ع��ت��رض��ه��م 
للوصول إلى مستوى حياة أفضل، وتولي 
الدولة اهتماماً بذوي اإلعاقة من منطلق 
إنساني وتربوي واجتماعي وثقافي، ولم 
الرحمة  مظلة  حت��ت  االهتمام  ه��ذا  يعد 
واإلحسان والعطف، بل ألن املَعوق إنسان 
الشخص  مبستوى  إمكانات  ولديه  ق��ادر 
ال��س��ل��ي��م، وإت��اح��ة ال��ف��رص��ة ل��ه أن جتعل 
منافسة  على  وق���ادراً  ناجحاً  إنساناً  منه 
األص��ح��اء ف��ي ك��اف��ة امل��ج��االت، ويحظى 
اجلسدية  أنواعها  مبختلف  اإلعاقة  ذوو 
والدمج  باالهتمام  والذهنية  والبصرية 
الفئة،  املجتمع إلظهار طاقات هذه  في 
منتجة  ف��ئ��ة  وج��ع��ل��ه��ا 
ف�����ي امل���ج���ت���م���ع ت��س��ه��م 
ب����ع����م����ل����ي����ة ال���ت���ن���م���ي���ة 
النهاية  وفي  الشاملة، 
ت���س���ه���م  أن  ن�������أم�������ل 
ك�����ل ف����ئ����ات امل��ج��ت��م��ع 
ف����ي إدخ�������ال ال��ب��ه��ج��ة 
نفوس  على  وال��س��ع��ادة 

ذوي اإلعاقة.

السعادة لدى ذوي 
اإلعاقة قد تبنى 
على ابتسامة أو 

مشاركة أو لعبة 
أو حركة

علينا دمج األشخاص 
ذوي اإلعاقة في 

المجتمع والحياة 
العامة إلظهار 

طاقاتهم وقدراتهم
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طاقات ذوي اإلعاقة 
بقلم: موزة آل إسحاق إعالمية وناشطة اجتماعية

شرائح  م��ن  الكثير  عنها  يغفل  ق��د  حقيقة 
امل���ج���ت���م���ع امل���خ���ت���ل���ف���ة، ع����ن ح���ج���م ال���ط���اق���ات 
الفئة،  ه��ذه  متتلكها  التي  والعلمية  الفكرية 
كافة  في  متعددة  مواهب  من  يصحبها  وم��ا 
م���ج���االت احل���ي���اة، وه����ي مم���زوج���ة ب��ث��ق��اف��ة امل��ج��ت��م��ع 
احملدودة، وقلة الوعي الصحيح للرؤية احلقيقية لهذه 
الصحيح،  ب��ال��ش��ك��ل  واس��ت��ث��م��اره��ا  وامل���واه���ب  ال��ط��اق��ات 
وغياب الوعي الذي يتوارث من جيل إلى آخر وال يرى 
ال��ف��ئ��ات إال م��ن خ��ال إعاقتهم  ط��اق��ة وم��واه��ب ه��ذه 
احلركية، وتسليط األضواء عليها وعدم السماح لرؤية 
إلبرازها  مساحة  إعطائهم  أو  ميتلكونها،  مواهب  أية 
ورمبا  املجاالت،  كافة  في  منها  واالستفادة  وتنميتها 
املستوى  فوق  لديهم  الذكاء  نسبة  تفوق  منهم  الكثير 
الطبيعي، ورمبا يتفردون ببعض املواهب أو التخصص 
الضيقة  النظرة  تلك  وأصبحت  ن���ادرة،  م��ج��االت  ف��ي 
ي���رى موهبتهم  امل��ج��ت��م��ع، وي��ك��اد ال  ث��ق��اف��ة  ت���دور ف��ي 
خال  من  مباشر  بشكل  معهم  تعامل  من  إال  الفعلية 
ال��ق��ائ��م��ن ع��ل��ى خ��دم��ت��ه��م، أو م���ن خ��ال  أو  األس�����رة 
املراكز  خال  من  يقدمونها  التي  والفعاليات  األنشطة 
امل��ت��خ��ص��ص��ة ل���ه���م، أو ع��ب��ر م��ش��ارك��ات��ه��م ف���ي إح���دى 
القليل منهم  يكون  والدولية، ورمبا  احمللية  املسابقات 

بارزاً في هذه األنشطة ويكون ذلك غالباً بدعم نفسي 
دمج  على  وإصرارها  األس��رة،  من  وعلمي  واجتماعي 
مجال  ف��ي  موهبتهم  واك��ت��ش��اف  املجتمع،  ف��ي  أبنائها 
م��ع��ن، وق���د جن��ح ال��ك��ث��ي��رون م��ن��ه��م وال ي���زال ه��ن��اك 
ال��ك��ث��ي��ري��ن م��ن��ه��م م��ن ك��اف��ة أن����واع اإلع���اق���ات بحاجة 
الكافي  والوعي  واالجتماعي  النفسي  الدعم  إلى  ماسة 
م���ن األس�����رة، وت��ن��م��ي��ة ث��ق��اف��ة امل��ج��ت��م��ع ال����ذي ت��ت��وارث 
وغيرها  الفئة  ه��ذه  جت��اه  اخل��ط��أ  وأف��ك��اره  معتقداته 
رف��ع مستوى  إل��ى  هنا  بحاجة  من جيل آلخ��ر، فنحن 
وعي األُسرة في املقام األول، خاصة أن هناك الكثير 
والثقافي،  االجتماعي  اجلهل  يحكمها  التي  األُسر  من 
احلقيقي  ب��ال��ش��ك��ل  أب��ن��ائ��ه��ا  غ��ي��ر ملمة مب��واه��ب  وه���ي 
الكثير  يعيش  والقانونية، ورمبا  الفكرية  وال بحقوقهم 
منهم بن جدران املنازل، يعانون من العزلة االجتماعية 
واألمراض النفسية، ويليها في املقام الثاني احلاجة إلى 
املواهب  اكتشاف  بكيفية  األس��رة  لتوعية  اختصاصين 
وتنميتها من مرحلة ألخرى على حسب درجة اإلعاقة 
بحاجة  نحن  وك��م��ا  االب��ن��ة،  أو  االب���ن  منها  يعانى  ال��ت��ي 
ماسة إلى تسليط األضواء اإلعامية مبختلف الوسائط 
اإلع���ام���ي���ة، وط����رح ق��ض��اي��اه��م واحل������وار ح���ول كيفية 
بالصورة  ومواهبهم  طاقاتهم  من  الفعلية  االستفادة 
احل���ق���ي���ق���ي���ة، وخ�����اص�����ة م��ع 
ت��وف��ر دع���م ك��ب��ي��ر وم��ق��در 
من الدولة مادياً وقانونياً 
ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة، األم����ر ال���ذي 
يجب مقابلته بإتاحة كافة 
واحتضانهم  لهم  امل��ج��االت 
ب����ال����ش����ك����ل امل�����ط�����ل�����وب مب��ا 
مواهبهم،  مع  يتناسب 
وت��ف��ع��ي��ل��ه��ا ب��ال��ش��ك��ل 
ال��ص��ح��ي��ح وب��ت��ك��ات��ف 
ك����������اف����������ة ش��������رائ��������ح 
ذلك  ألجل  املجتمع 
وألجلهم.
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خاص - الحياة:
قدمت اجلمعية القطرية لتأهيل ذوي 
اإلع���اق���ة ع��ش��رات األن��ش��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات 
جهات  مختلف  م��ع  والتفاعلية  ال��ه��ام��ة 
املتنوعة  املجتمع  وفئات  الدولة  وهيئات 
وفقا  السنوية  وأنشطتها  برامجها  ضمن 
لألهداف التي تضعها وتسعى لتحقيقها، 
ومن أهمها نشر الوعي املجتمعي بأساليب 
اإلع��اق��ة بشكل  التعامل مع ذوي  وط��رق 
سليم، ومتكينهم في املجتمع ودمجهم 
الطبيعيني،  األش��خ��اص  من  أقرانهم  مع 
املساحة من مجلة  ونستعرض في ه��ذه 
التي قامت  “احلياة” ع��دداً من األنشطة 
بها اجلمعية خالل الفصل املاضي لصالح 

ذوي  األش��خ��اص من  منتسبيها وجلميع 
اإلعاقة في قطر. 

ربيع سوق واقف
ش��������ارك م���ن���ت���س���ب���و امل�����رك�����ز ال���ث���ق���اف���ي 
ال��ق��ط��ري��ة  للجمعية  ال��ت��اب��ع  االج��ت��م��اع��ي 
ف��ع��ال��ي��ات  ف����ي  اإلع����اق����ة  ل��ت��أه��ي��ل ذوي 
مهرجان ربيع سوق واقف بالوكرة بتاريخ 
الفعاليات  املاضي وقد تنوعت  يناير    21
بني الفنية والعروض الترفيهية، وجاءت 
زيارة منتسبي املركز الثقافي االجتماعي 
مل���ه���رج���ان س����وق واق�����ف ض��م��ن أن��ش��ط��ة 
واالجتماعية  الثقافية  اجلمعية  وبرامج 
إج��ازة  أث��ن��اء  امل��رك��ز  ملنتسبي  والتأهيلية 

الربيع للعام اجلاري.

مشاركة مميزة في »حلب لبيه«
ساهمت اجلمعية القطرية لتأهيل ذوي 
اإلعاقة مبشاركة متميزة في حملة “حلب 
لبيه” التي شهدتها فعاليات درب الساعي 
التي أُقيمت مبناسبة اليوم الوطني للدولة، 
والتي جتذرت فيها قيم الرحمة والتكاتف 
وال���ت���آزر ف��ي أرض ق��ط��ر ال��ط��ي��ب��ة، حيث 
وم��ؤس��س��ات وجهات  أف����راداً  اجلميع  لبى 
اإلنساني،  الواجب  نداء  حكومية وخاصة، 
فكانوا في مستوى احلدث، ووقفوا وقفة 
رجل واحد مع توجيهات حضرة صاحب 
ال��س��م��و ال��ش��ي��خ مت��ي��م ب���ن ح��م��د آل ث��ان��ي 
االحتفاالت  بتحويل  امل��ف��دى،  البالد  أمير 
للتبرع  إل��ى حملة  الوطني  ال��ي��وم  ب��ذك��رى 
أله��ل��ن��ا ف��ي ح��ل��ب اجل��ري��ح��ة، وف���اق رق��م 
اإلع��الن عنها في نقل  التي مت  التبرعات 
الساعي،  ب��درب  العلم  ساحة  من  مباشر 
توقعات البعض، بينما أكد البعض اآلخر 
أن هذا الرقم متوقع، وهو ليس غريباً عن 
للجمعية  وكانت  املضيوم”.  “كعبة  قطر 
مساهمة كبيرة في احلملة، وكشف السيد 
طالب عفيفة عضو مجلس إدارة اجلمعية 
القطرية لتأهيل ذوي اإلعاقة، عن تقدمي 
مببلغ  حلب  في  إلخواننا  لتبرع  اجلمعية 
التبرع  ذلك  ري��ال قطري، واصفاً  مليون 
الرياء”  ب��اهلل من  ونعوذ  منة  “ليس  بأنه 

تنوعت بين ثقافية ورياضية وتراثية وترفيهية واجتماعية

أنشطة الجمعية تبعث 
باألمل لدى ذوي اإلعاقة
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، م���ؤك���داً ع��ل��ى أن���ه “م��س��اه��م��ة ن��أم��ل أن 
م��ن معاناتهم وس��د جل��ان��ب من  تخفف 
احتياجاتهم في ظل الظروف القاسية التي 

يعيشونها هناك.

ورشة اكتشاف ذوي اإلعاقة
لتأهيل  ال��ق��ط��ري��ة  اجل��م��ع��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
ذوي اإلعاقة ورشة عمل بعنوان “كيفية 
والتعامل  اإلعاقة  ذوي  األطفال  اكتشاف 
معهم” في مدرسة القادسية النموذجية 
واألخصائيات  املعلمات  بحضور  املستقلة 
ف���ي ق��س��م ال���دع���م ال��ت��ع��ل��ي��م��ي اإلض���اف���ي 
ل��ل��ط��الب ذوي اإلع���اق���ة، واألخ��ص��ائ��ي��ات 
ب���امل���درس���ة وأول�����ي�����اء األم��������ور، وق���دم���ت 
األخصائية  دع���اء سليم  ال��س��ي��دة  ال��ورش��ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة، وال��س��ي��دة رش���ي���دة محمد 

األخصائية النفسية.

شواهين السيلية يدعمون الجمعية
لتأهيل  القطرية  اجلمعية  استقبلت 
ذوي اإلعاقة فريق نادي السيلية الرياضي 
رعاية  ف��ي  اجلمعية  دور  على  ل��الط��الع 
ذوي اإلعاقة، وشارك في الزيارة الفريق 
األول ل��ك��رة ال��ق��دم ف��ي ال��ن��ادي واجل��ه��از 
ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر  ب��ق��ي��ادة  واإلداري  ال��ف��ن��ي 
الذي  الطرابلسي  سامي  التونسي  للفريق 
وقام  الطيبة،  املبادرة  بهذه  كثيراً  رحب 
األقسام  جميع  على  بجولة  السيلية  وف��د 
املساندة  واخل��دم��ات  والتعليمية  الطبية 

داخل اجلمعية. 

سباق الدانة
ش������ارك أع����ض����اء اجل��م��ع��ي��ة ال��ق��ط��ري��ة 
الثانية  النسخة  في  اإلعاقة  ذوي  لتأهيل 
للجري  الدانة األخضر  عشرة من سباق 
يوم السبت “14 يناير 2017م” في حديقة 
خالل  من  للبيئة  دعمهم  إلب���داء  أسباير 
املشاركة في السباق، واجلدير بالذكر أن 
السباق ينظمه سنوياً بنك الدوحة بدعم 
وال��ه��الل  القطرية  األومل��ب��ي��ة  اللجنة  م��ن 
لألمن  العامة  واإلدارة  القطري  األحمر 
ب����وزارة  ل��ل��م��رور  ال��ع��ام��ة  واإلدارة  ال��ع��ام 

الداخلية وأكادميية أسباير.

الجمعية الخليجية تثمن الدور القطري
أق����ام امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب���دول���ة قطر 
للجمعية اخلليجية لإلعاقة حفل تكرمي 

على  القائمني  م��ن  2016م”  “مبدعي  ل��� 
ب��ح��ض��ورال��س��ي��دة  خ��دم��ة ذوي اإلع���اق���ة، 
التنفيذي  املكتب  رئيس  ال��ك��واري  ال��ي��ازي 
اخلليجية  اجلمعية  وعضو  قطر  ب��دول��ة 
لإلعاقة وخبير لغة اإلشارة السيد محمد 
أع��رب في كلمته خالل  البنعلي، وال��ذي 
احلفل عن خالص التقدير والشكر جلميع 
من  ألبنائنا  العون  تقدمي  على  القائمني 
ذوي اإلع��اق��ة م��ؤك��داً ب��أن “م��ن ال يشكر 
البنعلي  ووج����ه  اهلل”،  ي��ش��ك��ر  ال  ال���ن���اس 
وامل��راك��ز  وامل��ؤس��س��ات  للجمعيات  الشكر 
بالرعاية  القائمني  والعاملني واملتطوعني 
دم��ج  ل����دور وج��ه��ود  لتفعيلهم  وال���دع���م 
املجتمع،  ف��ي  اإلع���اق���ة  ذوي  األش���خ���اص 
املعوقات  على  التغلب  ف��ي  ومساعدتهم 

التي تواجههم.
والتقدير  بالشكر  البنعلي  ت��ق��دم  كما 
ثاني  آل  عبداهلل  بن  ثاني  الشيخ  لسعادة 
القطرية  اجلمعية  إدارة  مجلس  رئيس 
اجلمعية  ل��دع��م  اإلع���اق���ة  ذوي  ل��ت��أه��ي��ل 
لفعاليات وأنشطة املكتب التنفيذي بدولة 
للسيد أمير  ب��ال��ش��ك��ر  ت��ق��دم  ك��م��ا  ق��ط��ر، 
لدعمه  للجمعية  التنفيذي  امل��دي��ر  امل���ال، 
ب��دول��ة  التنفيذي  للمكتب  غ��ي��راحمل��دود 
ق���ط���ر، وح���رص���ه ال��ش��دي��د ع��ل��ى حتقيق 

التأهيل االجتماعي والنفسي واألكادميي 
وال��ص��ح��ي ل����ذوي اإلع���اق���ة داخ����ل ب��الدن��ا 

احلبيبة قطر.

االختصاصي االجتماعي الناجح
نّظمت اجلمعية القطرية لتأهيل ذوي 
اإلع���اق���ة أي���ض���ا، دورة ت��دري��ب��ي��ة ب��ع��ن��وان 
الناجح والفنيات  “األخصائي االجتماعي 
األس��اس��ي��ة ف��ي إدارة األزم����ات األس��ري��ة” 
على مدار يومني، مبشاركة األخصائيات 
االج����ت����م����اع����ي����ات ب�������امل�������دارس امل��س��ت��ق��ل��ة 
وامل���ؤس���س���ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ت��أه��ي��ل وت���دري���ب 
وق��دم��ت��ه��ا  اإلع�����اق�����ة،  ذوي  األش����خ����اص 
اخلبيرة السيدة فاطمة أبو راس املستشارة 

األسرية ومدربة التنمية البشرية.
وشارك في الدورة التدريبية عدد من 
األخ��ص��ائ��ي��ات االج��ت��م��اع��ي��ات م��ن مركز 
واللجنة   ، “وف��اق”  العائلية  االستشارات 
ال���وط���ن���ي���ة حل���ق���وق اإلن�����س�����ان، وم��ج��م��ع 
النور  ومعهد  السمعية،  التربية  م��دارس 
االجتماعي  ق��ط��ر  وم��رك��ز  للمكفوفني، 
الشفلح  وم��رك��ز  للمكفوفني،  وال��ث��ق��اف��ي 
لألطفال ذوي اإلعاقة، ومراكز اجلمعية 
القطرية لتأهيل ذوي اإلعاقة، واملدارس 

املستقلة بوزارة التعليم والتعليم العالي.



منهجية ماسجوتوفا 
منهجية عصبية حسية حركية للتكامل الال إرادي
Dynamic and Postural Reflex Integration

الطفل في سنوات  يغلب على سلوك 
ع���م���ره األول�����ى احل���رك���ة، ف��ه��و ي���درك 
م��ن ح��ول��ه واألج��س��ام احمليطة  ال��ع��ال��م 
امل��ع��ل��وم��ات احل��س��ي��ة التي  ب��ه ف��ي ض��وء 
ي��ح��ص��ل ع��ل��ي��ه��ا ع���ن ط���ري���ق احل���رك���ة، 
من  ب��ه��ا  يتمكن  ب��وس��ي��ل��ة  ت���زوده  ال��ت��ي 
ال��ت��ع��ام��ل ال��ف��ع��ال وب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر مع 
البيئة  ف��ي  امل��ادي��ة  أو  احل��س��ي��ة  ال��وق��ائ��ع 
احمل���ي���ط���ة ب�����ه، وم�����ن خ�����الل احل���رك���ة 
ت��ن��م��و م��الح��ظ��ات ال��ط��ف��ل وم��ف��اه��ي��م��ه 
املعرفة  ويكتسب  اإلبداعية،  وقدراته 
السلوك  على  فيتعود  مستوياتها،  بكل 
امل���ن���ط���ق���ي وح�����ل امل���ش���ك���الت وإص������دار 

تقوميية  أحكام 
ي��ك��ون  ف���إن���ه  ط��ف��ل  أي  والدة  ع��ن��د 
ال�����ردود  أو  األف����ع����ال  ب��ب��ع��ض  م�������زوداً 
امل���ن���ع���ك���س���ة، ال���ت���ي ت��ن��ت��ج 

أو عمل يفاجئ  كردة فعل ألي حركة 
ب��ف��ض��ل اهلل س��ب��ح��ان��ه  امل����ول����ود، وه�����ذا 
وت��ع��ال��ى، ه���ذه األف���ع���ال امل��ن��ع��ك��س��ة ما 
ت���ت���م م��ن  اس���ت���ج���اب���ة ح���رك���ي���ة  ه���ي إال 
ملثيرات حسية  احلواس  استقبال  خالل 
العصبية  اإلش��ارات  توصل  ثم  معينة، 
إل������������ى ع�����ض�����ل�����ة ف�����ت�����ق�����وم 
املناسبة،  باالستجابة 
ف������إن من�����و وت���ط���ور 
ال����ط����ف����ل ي���ت���ح���دد 
ب����امل����ن����ع����ك����س����ات، 
ك��م��ا ي���ول���د ل��دى 
األط���������������ف���������������ال 
م�����ج�����م�����وع�����ة 
ردود  م���ن 
ال�����ف�����ع�����ل 

ألنها  البدائية”،  الفعل  “ردود  تسمى 
ت��ن��ش��أ ف���ي اجل�����زء األك���ث���ر ب���دائ���ي���ة ف��ي 
األذى  من  حلمايتهم  ومصممة  امل��خ، 

التحديات. ملواجهة  وإعدادهم 

ڈ ما هي منهجية ماسجوتوفا؟

للتأهيل  جديد  عالجي  أسلوب  هي 
املنعكس  تنشيط  إل��ى  ت��ه��دف  احل��رك��ي 
باستخدام  حركي”   � “احل��س  العصبي 
م��ن��ه��ج��ي��ة “م����اس����ج����وت����وف����ا”، ال���ع���الج 
مسارات  تصلح  ماسجوتوفا  بتقنيات 
األع������ص������اب ومت�����ه�����ده�����ا ب����ت����دري����ب����ات 
م��ط��م��ئ��ن��ة ل��ل��م��خ، وت���رس���ل ل���ه رس��ائ��ل 
ت�����دع�����م غ������ري������زة ال�����ب�����ق�����اء، وت���ن���س���ب 
س��ف��ي��ت��الن��ا  “د.  إل�����ى  امل���ن���ه���ج���ي���ة  ت���ل���ك 

ماسجوتوفا”.

مؤهالتها وخبراتها: 

النفس  ع��ل��م  ف��ي  ال��دك��ت��وراه  � درج���ة 
“1988م”. عام  والتنموي  التربوي 

“ب���ع���د  م�����ش�����ارك  أس�����ت�����اذ  � درج��������ة 
من  “1992م”  ع���ام  ف��ي  ال���دك���ت���وراه” 

روسيا.
وعميداً  باجلامعة  محاضًرا  عملت   �
في  وباحثا  العملي،  النفس  علم  لقسم 

الروسي. التعليم  أكادميية 
التدخل  كلية  ف��ي  م��ح��اض��راً  تعمل   �

بواروكلو. الطبية  باألكادميية  املبكر 
الدولي  ماسجوتوفا  ملعهد  ومديراً   �
ال��ف��ع��ل  ل��ل��ت��ط��ور احل��رك��ي وت��ك��ام��ل رد 

“بولندا”.
� ومديراً ملعهد سفيتالنا ماسجوتوفا 
العصبي،  املنعكس  “لتكامل  التعليمي 
بالواليات   ”LLC  � احلركي  احلسي 

األمريكية. املتحدة 
م�����ؤس�����س�����ة  وم�����������ؤس�����������س   �
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 ،”Masgutova.com“ م��اس��ج��وت��وف��ا 
العام “2014”. في 

1989م  ع���ام  م��ن��ذ  األب���ح���اث  ت��ق��ود   �
.”®MNRI“ مبعاهد 

وال����ك����ل����م����ة امل����ف����ت����اح����ي����ة مل���ن���ه���ج���ي���ة 
األف����ع����ال،  ردود  ه����ي  م���اس���ج���وت���وف���ا 
ب��س��ي��ط هي  ب��ت��ع��ري��ف  األف��ع��ال  وردود 
أح���د م��ي��ك��ان��ي��زم��ات ال��ن��م��و واحل��م��اي��ة 
ال���ت���ي أودع���ه���ا اهلل ع���ز وج����ل ف���ي ك��ل 

فرد.

وظيفة ردود األفعال

واحلماية  النمو  لوظيفتي  باإلضافة 
وظيفة  هناك  أن  ماسجوتوفا  اكتشفت 
منو  تطور  وه��ي  األف��ع��ال  ل��ردود  ثالثة 
امل���خ، ح��ي��ث إن ج���ذع امل���خ ي��ل��ي��ه اجل��زء 
األوس�����ط م���ن امل�����خ، ال���ق���ش���رة امل��خ��ي��ة، 
تتحكم  التي  مواضع  الثالث  هي  ه��ذه 
ثم  ومن  تدريجياً،  األفعال  ردود  في 
اع��ت��م��اداً  م��اس��ج��وت��وف��ا  منهجية  تعتمد 
ع��ل��ى فحص  أس��اس��ي��اً ورئ��ي��س��ي��اً وك��ل��ي��اً 
اك���ت���ش���اف  أج�����ل  م����ن  األف�����ع�����ال  ردود 
ج����وان����ب اخل���ل���ل امل��م��ث��ل��ة ف��ي��ه��ا خ��م��س 
م���ح���ك���ات ه���ي “ال���ت���رت���ي���ب، ال��ت��م��اث��ل، 
ال��ق��وة، االجت���اه، وال��ن��م��ط” ، ح��ي��ث لو 
اخللل  ذل��ك  ي��ؤدي  املنعكس  يكتمل  لم 
إل����ى ب��ع��ض امل��ش��ك��الت م��ث��ل “ال��ض��غ��ط 
األص��اب��ع،  وم��ع��ان��اة  القلم،  على  ال��زائ��د 
وع������دم ال���ق���ب���ض اجل���ي���د ع���ل���ى ال��ق��ل��م، 
اخل���ط ال��س��ي��ئ امل���ه���ارات ال��دق��ي��ق��ة، أو 
ف���ي ال���ت���واص���ل وال���ت���أخ���ر ف���ي ال��ت��ح��ك��م 
ف��ي ح��رك��ة ال��ل��س��ان، وض��ع��ف ال��ت��وازن، 
واخل���ج���ل وال����ت����ردد، وف����رط ال��ن��ش��اط 
واحلركة، ووجود اضطراب في شكل 
اجل��س��م ووض���ع اجل��س��م، وص��ع��وب��ة في 
احل��واس  ف��ي  مشاكل  بجانب  ال��ق��راءة، 
ال��ب��ص��ري��ة وال��س��م��ع��ي��ة، وص���ع���وب���ة ف��ي 
باإلضافة  والتعلم،  واالنتباه  التركيز 
الغير  ع��ل��ى  ال��زائ��د واالع��ت��م��اد  ل��ل��خ��وف 
ورف����ض ال����ذات واالن���ع���زال���ي���ة، إض��اف��ًة 
ل���وج���ود م��ش��ك��الت ح��رك��ي��ة وس��ل��وك��ي��ة 
واج����ت����م����اع����ي����ة، وب��������طء ف�����ي ال���ت���ق���دم 
ال������دراس������ي، واض����ط����راب����ات وظ��ي��ف��ي��ة 
ووض��ع��ي��ة، وض��ع��ف امل��ن��اع��ة، واخل��وف 
القدرة  التعليمية، وضعف  املواقف  من 

. املعلومات”  استقبال  على 
وم���ن خ���الل ت��ب��ني م���دى اخل��ل��ل في 
ه�����ذه امل���ن���ع���ك���س���ات ي���ت���م إع�������داد خ��ط��ة 

األفعال. لردود  التكامل  لتحقيق 

ڈ على من تقدم وتخدم ماسجوتوفا؟

ماسجوتوفا  منهجية  استخدام  يتم 
مل��ع��اجل��ة وخل��دم��ة ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
وال��ش��ل��ل   ،ADHD/ADD “ال���ت���وح���د 
ال���دم���اغ���يcp، وامل��ت��الزم��ات اجل��ي��ن��ي��ة، 
االض���ط���راب���ات احل��س��ي��ة، اض��ط��راب��ات 
ال����ن����ط����ق وال�������ك�������الم ل��������دى األط�����ف�����ال 
وال��ب��ال��غ��ني، ع��س��ر ال���ق���راءة وال��ك��ت��اب��ة، 
اض��ط��راب��ات م��ا ب��ع��د ال��ص��دم��ة، ت��أخ��ر 
ال����ن����م����و، االض�����ط�����راب�����ات ال���س���ل���وك���ي���ة، 

التعلم”. صعوبات 
وميكنهم  املهتمون  األش��خ��اص  أم��ا   
ال��ع��م��ل مب��ن��ه��ج��ي��ة م��اس��ج��وت��وف��ا ف��ه��م 
“أول��ي��اء أم��ور األط��ف��ال ذوي اإلع��اق��ة، 

وأخ���ص���ائ���ي���و ال����ع����الج ال��ط��ب��ي��ع��ي، 
أخ��ص��ائ��ي��و ال���ع���الج ال��وظ��ي��ف��ي، 

أخ�����ص�����ائ�����ي�����و ال����ت����خ����اط����ب، 
أخ������ص������ائ������ي������و ال����ت����ن����م����ي����ة، 
أخ��ص��ائ��ي��و ال��ت��ع��ل��ي��م، أط��ب��اء 
التعليم  أخصائيو  األطفال، 

العالجي”.

نماذج لبعض العاملين 
والدارسين لمنهجية 

ماسجوتوفا:

أي���ه���اب  د.   �  
رج��������������������������������اء 

“ط��ب��ي��ب، أس���ت���اذ دك���ت���ور ف���ي ال���وراث���ة 
التعامل  ف��ي  جن��ح  وق��د  اإلكلينيكية”، 
م���ع ب��ع��ض ح����االت ال��ت��وح��د، وال��ت��أخ��ر 

بعيادته. اللغوي 
أح�����د دارس�����ي  أح���م���د س���ل���ي���م���ان،   �  
م��اس��ج��وت��وف��ا وامل��خ��ت��ص ف���ي ال��ت��أه��ي��ل 
احل��رك��ي، وق��د ح��ق��ق جن��اح��ات داخ��ل 
تأخر  ح���االت  ع��الج  ف��ي  اخل��ل��ي��ج  دول 
املشي، وعالج فرط احلركة والنشاط.

بقلم: دكتورة رباب محيي عمار
م���ن���س���ق���ة ال�����دع�����م ال���ت���ع���ل���ي���م���ي 

� م��س��ت��ش��ارة  اإلض���اف���ي 
نفسية

89
2017



عائشة التركية.. بريشتها وقدميها تتحدى إعاقة ذراعيها 

اعتقدت أن آلة حصاد القمح لعبة.. 
فأدخلت يديها فالتهمتهما اآللة 

تركيا ـ وكالة األناضول لألنباء:

رغم فقدها لذراعيها وهي ال تزال في 
أل��ي��م، لم  ربيعها اخل��ام��س ج����ّراء ح���ادث 
تكن احلياة بالنسبة للفتاة التركية عائشة 
إيشيق )31 عاماً( محطة وقوف وانكسار، 
اكتشفت  ج��دي��دة  ان��ط��الق��ة  لها  شكلت  ب��ل 

ج��دي��دة  م��ع��ان��ي  فيها 
ل���ل���ح���ي���اة، ال��ف��ت��اة 

“إي��������ش��������ي��������ق” 

القمح،  حصاد  آل��ة  بسبب  ذراعيها  فقدت 
ح���ادث م���روع ك���ان ك��ف��ي��الً ب��ان��ه��ي��ار الفتاة 
عليه،  ب��ات��ت  ال���ذي  لعجزها  واستسالمها 
تتغلب  جعالها  وعزميتها  إص��راره��ا  لكن 
ال��ق��درات  ال��ص��ع��اب، وتفتش ع��ن  على ك��ل 
ل��ت��ع��وض م��ا ينقصها عن  ل��دي��ه��ا  امل��دف��ون��ة 
املكلومة  الفتاة  األسوياء، ووجدت  أقرانها 
ضالتها في أصابع قدميها، حيث اكتشفت 
وهي في رحم املعاناة قدرتها على الرسم 
ب��ه��ا، ف��ات��خ��ذت م��ن ت��ل��ك األص��اب��ع وسيلة 
إلض��ف��اء ل���ون ج��دي��د ع��ل��ى ح��ي��ات��ه��ا، و بها 
مت��ك��ن��ت م���ن رس���م م��ئ��ات ال��ل��وح��ات ال��ت��ي 
فنياً  ف��ي “32” م��ع��رض��اً  ب��ه��ا  ش��ارك��ت 

مختلًفا.

حادثة مأساوية

لألناضول،  املطول  حديثها  مستهل  في 
روت عائشة قصتها قائلة: “وقع احلادث 
حينما كنت في اخلامسة من عمري، وفي 
ذل���ك ال��ي��وم ك��ن��ا ع��ائ��دي��ن م��ن عطلتنا في 
على  -املطلة  مرسني  مدينة  في  اجلنوب 
البحر املتوسط- إلى بيتنا بوالية أدي ميان 
-جنوب تركيا- وتابعت: “عندما عدنا كان 
لرؤيته،  مشتاقة  وكنت  احل��ق��ل،  ف��ي  أب��ي 
ف��ذه��ب��ت إل��ي��ه، وك��ان��ت احل���اص���دة تعمل، 
ول���م ي��ك��ن ه��و ب��ج��واره��ا” ، واس��ت��ط��ردت 
“أعتقدت أن احلاصدة لعبة، وقمت برش 
داخ��ل��ه��ا، فسحبت  ف��ي  ال��ق��م��ح  م��ن  حفنة 
ذراعي على الفور، أردت أن أرجع جسمي 
بيدي األخرى فالتهمتها أيضاً، بقيت على 

إثرها عاماً كامالً ال أخرج من البيت”.
إصرار أم

استعمال أصابع قدميها  أما عن كيفية 
ثم  وم��ن  ال��ب��داي��ة،  ف��ي  احتياجاتها  لتلبية 
لفتت  ب��ع��د،  فيما  ال��رس��م  ف��ي  استخدامها 

ذل�������������ك، إل���ى أن ل��وال��دت��ه��ا ف��ض��ل في 
وأردفت “كانت تخرج 

أم����������ي ل���ت���ل���ب���ي���ة 

90
2017



احتياجاتنا، وأنا أظل في املنزل جائعة حتى 
ترجع، وعندما تعود أغضب غضباً شديداً، 
ول���ذل���ك ق����ررت ح��ي��ن��ه��ا ت��ع��ل��ي��م��ي طريقة 
اس���ت���خ���دام ق���دم���ي ك���ي أل���ب���ي اح��ت��ي��اج��ات��ي 
البسيطة”، ومضت بقولها: “كنت أغضب 
ف��ي ال��ب��داي��ة م��ن ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة، وأق���ول 
ل���وال���دت���ي: أن����ت ال حت��ب��ي��ن��ن��ي”، وت���واص���ل 
إص��رار  إل��ى  مشيرة  القصة،  س��رد  عائشة 
أم��ه��ا وإج��ب��اره��ا ع��ل��ى اس��ت��خ��دم��ه��ا أص��اب��ع 
قدميها، واملعاناة التي كابدتها في الصفني 

األول والثاني من املرحلة االبتدائية.

دور في الحياة

وأكملت عائشة حديثها: “عندما وصلت 
الصف الثالث، كنت قد تعلمت كيفية تلبية 
ك��اف��ة اح��ت��ي��اج��ات��ي ب��واس��ط��ة ق��دم��ي، لكن 
رغم ذلك كنت أشعر بالوحدة في قريتي؛ 
لعدم وجود أي َمعوقني غيري”، وأضافت 
في  وأن��ا  انتقلنا  عندما  “لكن  مستدركة: 
الصف احلادي عشر إلى إسطنبول، َسنحت 
ل���ي ال��ف��رص��ة ل��الل��ت��ق��اء ب��ك��ث��ي��ر م���ن ذوي 
وعلمت  املدينة،  في  اخلاصة  االحتياجات 
من خالل رفقتي لهم أن لنا وجوداً ودوراً 
الرسم  تعلمها  ، وح��ول  في ه��ذه احلياة” 
بأصابع قدميها تقول عائشة: “وأنا طالبة 
كنت أحب دروس الرسم كثيراً، فضالً عن 
التاسعة  بلغت  والتجوال،  بالطبيعة  شغفي 
يقبلني  أح��د  يكن  ول��م  العمر،  عشرة من 
ل��ل��ع��م��ل ع���ن���ده، ك���ان األم����ر ي��ؤمل��ن��ي ك��ث��ي��راً 
ويشعرني بأني عالة على املجتمع، ال فائدة 
تطوير  ق��ررت  اللحظة  ه��ذه  وم��ن  مني، 

نفسي بنفسي” .

شعور بالفخر

وتواصل إيشيق حديثها فتقول: “وبعدها 
بقيت طيلة عام كامل أتعلم الرسم بهذه 
معرٍض  أول  نّظمت  ث��م  وم��ن  الطريقة، 

2002م”، وأع��رب��ت عائشة  ال��ع��ام  ف��ي  ل��ي 
عن شغفها برسم لوحات حتاكي الطبيعة 
رس��م  ج���ان���ب  إل����ى  األزهار-  -خصوصاً 
املجسمات، الفتًة إلى أنها وصلت فيما بعد 
ملرحلة من التشبع بهذا الفن دفعها إلعطاء 
دروس فيه لآخرين، واآلن تشعر عائشة 

بالفخر “ألني منتجة في املجتمع”.
غير أن هناك ما يزعجها وهو “وجود 
َم��ع��وق��ني آخ��ري��ن غ��ي��ر م��ن��ت��ج��ني، تخجل 
أس��ره��م م��ن اخل���روج معهم، وه���ذا أمر 
غير صائب، فعلى العائلة أن متهد الطريق 
ينطلقوا  لكي  الفئة  أبنائها من هذه  أم��ام 
ف���ي رح����اب احل���ي���اة، وال ش���ك أن ال��دع��م 

الكبير يأتي من األب واألم” .

بعث لألمل

وأشارت عائشة إلى أنها ُدعيت حلضور 

 32 ونظمت  الرسم،  معارض  من  الكثير 
م��ع��رض��اً، ك��م��ا أن��ه��ا حت���رص ع��ل��ى حضور 
اإلعاقة  ذوي  تخص  التي  الفعاليات  كافة 
“لتبعث فيهم األم��ل”، وتذكر عائشة في 
حديثها أنها وّجهت دعوة للرئيس التركي 
أردوغ���ان، حينما كان رئيسا  رجب طيب 
للوزراء، من أجل حضور معرضها، قائلة: 
“بالفعل لقد لبى دعوتي وحضر املعرض، 
وق��ام بدعوتي إل��ى رئ��اس��ة ال����وزراء، وقبل 
اللوحة”  أهديته  ثم  برسمه  قمت  ذهابي 
، ومت����ض����ي “ل�����م ي����ص����دق ال���رئ���ي���س أن���ي 
ثم قمت برسم  بأصابع قدمي،  رسمتها، 
الفرحة لرؤيته لي  لوحة أمامه، فغمرته 
وأنا أرس��م” ، في ختام حديثها أفصحت 
عائشة إيشيق عن طموحها بالقول: “أريد 
الوصول إلى كافة ذوي اإلعاقة في العالم، 
وأن أص��ب��ح ق���دوة ل��ه��م ف��ي اإلق��ب��ال على 

احلياة” .

فقدت ذراعيها 
في الخامسة من 

عمرها وتحدت 
إعاقتها وقدمت 

32 معرضًا
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استهالل
وال���ص���الة  ال���ع���امل���ني  رب  هلل  احل���م���د 
وال���س���الم ع��ل��ى أش����رف امل��رس��ل��ني، نبينا 
آله  محمد صلى اهلل عليه وسلم وعلى 

وصحبه أجمعني.. وبعد:
ال���ن���ب���ي ص���ل���ى اهلل ع��ل��ي��ه  ق�����ال 

وس��ل��م: “احل��ك��م��ة ضالة 
وجدها  حيث  املؤمن 

فهو أحق بها” )1(، 
م������أث������ور ي��ح��ف��ظ��ه 
ال��ن��اس وي���رددون���ه 
ولكن أين جندها؟ 
وف���������ي م����ح����اول����ة 
ل�������إلج�������اب�������ة ع���ل���ى 

ه�����ذا ال����س����ؤال ف��إن��ى 

عنها  تعبر  أن  ميكن  احلكمة  “أن  أرى 
اللسان  بها  ينطق  التي  املوجزة  الكلمات 
له  بالنسبة  فتمثل  احل��ك��ي��م”،  ق��ل��م  أو 
“ع��ص��ارة خ��ب��رات��ه وم��ع��ارف��ه وت��أم��الت��ه 
في احلياة”، وواقع األمر أن املتأمل في 
القرآن الكرمي يجد أن لفظ احلكمة قد 
س��ورة،  ف��ي “12”  م��رة  ورد “20” 
واملتأمل في تلك اآليات ال�”20” 
ي���ج���د س���ب���ال ع�����دة ل��ت��ح��ص��ي��ل 
عبر  احلكمة  منها:  احلكمة، 
التعلم، كما في دعاء نبي اهلل 
)َربَّ��نَ��ا  ال��س��الم  إب��راه��ي��م عليه 
��ْن��ُه��ْم  َواْب���َع���ْث ِف��ي��ِه��ْم َرُس����واًل مِّ
َويَُعلُِّمُهُم  آيَ��اتِ��َك  َعلَْيِهْم  يَْتلُو 
يِهْم  َويَُزكِّ ْكَمَة  َواحْلِ اْلِكتَاَب 

ِكيُم( إِنََّك أَنَت اْلَعِزيُز احْلَ

مقدمة:
جتدر اإلشارة إلى أننا بحاجة إلى إعادة 
النظر في األساليب التدريبية املطبقة في 
إدارة األزمات، وقد أوصى بها عدد كبير 
امل��ج��ال، بضرورة  الباحثني في ه��ذا  من 
االس��ت��ف��ادة م��ن األس��ال��ي��ب احل��دي��ث��ة في 
التدريب على إدارة األزمات)3(، وهذا ما 
أوصى به العديد من املؤمترات والرسائل 
العلمية اخلاصة بإدارة األزمات، ونحاول 
م���ن خ����الل ه����ذا ال����ع����رض، أن ن��ت��ج��اوز 
احل������دود ال��ن��ظ��ري��ة امل��ت��م��ث��ل��ة ب��ال��وق��وف 
واجلمود عند حدود التوصيات الورقية، 
ب���������������أن ن������ع������رض 
من������������وذج������������اً 
ت���ط���ب���ي���ق���ي���اً 

الدقائق الذهبية لذوي اإلعاقة

بقلم:
لواء دكتور/ طارق خيرت 

الخبير االستراتيجي في إدارة األزمات
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ل���ل���ت���دري���ب، وف�����ق م��ن��ظ��وم��ة ل��ل��ت��دري��ب 
اإلبداعي إلدارة األزمات، وهو نوع خاص 
م��ن ال��ت��دري��ب، ن��ه��دف م��ن خ��الل��ه لنشر 
التي  العناصر  ملختلف  األزم��وي��ة  الثقافة 
تواجه األزمات، وكذلك الفئات التي تكون 
ت��ع��رض��اً لالستهداف م��ن األزم���ات  أك��ث��ر 
ذو”)4(  ط.  ن.  “ك.  اإلع��اق��ة  ذوي  مثل 
اخلسائر  أكثر  الغالب  ف��ي  ميثلون  وه��م 

البشرية في األزمات.
وه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��ت��دري��ب “ع��ق��ل��ي - 
ب���دن���ي” ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ت��ك��ت��ي��ك “ال��دق��ائ��ق 
الذهبية في مواجهة األزمات”، الدقائق 
األول�����ى ب��ع��د ح����دوث األزم�����ة م��ب��اش��رة، 
املختصة، وهي  اجل��ه��ات  حل��ني وص���ول 
األزم��ات  إدارة  فريق  كفاءة  حت��دد  التي 
وكذلك  ب��ك��ف��اءة،  التعامل  ف��ي  وأس��ل��وب��ه 
مستوى تدريبه وجديته في العمل، من 
اإلخ����الء وإس��ع��اف  خ���الل تنفيذ خ��ط��ط 
املصابني والسيطرة على األزمة.......الخ، 
ولذلك نطلق عليها “الدقائق الذهبية”.

 ”75%“ أن  إل����ى  اإلش�������ارة  وجت�����در 
م��ن امل��ج��ه��ود ال���ذي ن��ق��وم ب��ه ف��ي إدارة 
خالل  م��ن  حدوثها  قبل  يقع  األزم����ات، 
األزم��ات  املستقبل، وحت��دي��د  اس��ت��ش��راف 
بالفعل  حدثت  التي  أو  حدوثها،  املتوقع 
وتدريب  املناسبة  السيناريوهات  وعمل 

تتمثل   ”10%“ وأن  ع��ل��ي��ه��ا،  ال��ع��ام��ل��ني 
ف���ي دورن�����ا أث���ن���اء ح����دوث األزم�����ة عبر 
التى  السيناريوهات  تطبيق  م��ن  التأكد 
سبق إعدادها مع الواقع العملي لألزمة، 
األزمة،  بعد حدوث  تأتي  وأن “15%” 
والتغذية  املستفادة  ال��دروس  خ��الل  من 
بالتدريبات  السلبيات  لتالفي  العكسية 

العملية بطرق إبداعية.

تدريب ضحايا األزمات والكوارث )ك. 
ن. ط. ذو(

ي��ق��ص��د ب��ض��ح��اي��ا األزم�����ات وال���ك���وارث 
واإلن��اث،  ال��س��ن،  كبار  ذو(،  )ك. ن. ط. 
واألطفال، وذوي االحتياجات اخلاصة، 
ح���ي���ث ي���ت���م ت����دري����ب ك����ل ف���ئ���ة ت���دري���ب���اً 
داخل  التدريب  قبل  البداية  في  منفرداً 
امل��ن��ظ��وم��ة، وذل�����ك ع��ب��ر وج�����ود ع��الق��ة 
ب��ني طرفي  وال��ث��ق��ة  احل���ب  ع��ل��ى  مبنية 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال���ت���دري���ب���ي���ة، ك��م��ا ي��ج��ب على 
الفراسة في فهم  املدرب استخدام علم 
الذي  املسالم  س��واء  ونفسيتهم  املتدربني 
أو  زمالئه  مع  والعدواني  التعلم،  يتقبل 
مع املدرب، وكذلك استخدام لغة اجلسد 
ف���ي ت��وص��ي��ل امل��ع��ل��وم��ة ل����ذوي اإلع���اق���ة، 
ف��امل��درب ي��ج��ب أن ي��ك��ون مم��ث��الً ب��ارع��اً 
وي��ت��ق��م��ص ال�����دور إلق��ن��اع��ه��م ب��امل��ش��اع��ر 

واألح����اس����ي����س اخل����اص����ة ب���ك���ل م���وق���ف، 
ملحوظة هامة “يجب تواجد األخصائي 

أو املشرف املسؤول أثناء التدريب”. 
يقول املثل “الوقاية خير من العالج”، 
أو “دره������م وق���اي���ة خ��ي��ر م���ن ق��ن��ط��ار 
ع����الج”، وم���ن ه��ن��ا ي��أت��ي دور ال��ت��دري��ب 
والصحة  السالمة  مجال  ف��ي  والتوعية 
الوقائي  الوعي  رفع مستوى  املهنية، في 
ل����دى ال���ط���الب وال���ع���ام���ل���ني ب��امل��ن��ظ��م��ات 
اتباع  بأهمية  س���واء،  ح��ٍد  على  املختلفة 
ال��س��الم��ة لضمان جتنب  ق��واع��د وأس���س 
امل����خ����اط����ر واحل�����ف�����اظ ع���ل���ى ص��ح��ت��ه��م 
وس���الم���ت���ه���م، وذل������ك م����ن خ�����الل ع��ق��د 
وال���ن���دوات  ال��ع��م��ل  احمل���اض���رات وورش 
وامل����ؤمت����رات وامل����ع����ارض، وإن���ت���اج م���واد 
توعوية وإرش��ادي��ة في ص��ورة ملصقات 
أو نشرات أو مطويات أو أفالم وبرامج 
مستوى  رف��ع  في  تساعد  لكي  مختلفة، 
وللتوعية  ال��س��الم��ة،  مبتطلبات  ال��وع��ي 
التقليل  ف��ي  إيجابي  م���ردود  وال��ت��دري��ب 
بيئة  م��ن احل���وادث واإلص��اب��ات وتوفير 

تربوية آمنة باملنظمة.
وي�����ج�����ب ع����ن����د ت���ص���م���ي���م ال����ل����وح����ات 
مراعاة  ومسموعة”  “مرئية  اإلرشادية 

التالي:
� أن تغطي معظم جوانب السالمة في 
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البيئة املنظمة. 
ع����ام����ة  م����واض����ي����ع����ه����ا  ت�����ك�����ون  أن   �
واملعامل  األق��س��ام  معظم  على  وتنطبق 

واملختبرات. 
م��خ��ت��ص��رة  ال�����ع�����ب�����ارات  ت����ك����ون  أن   �

وموصلة للرسالة املطلوبة. 
الفتة  وطباعتها  إخراجها  يكون  أن   �

لالنتباه من حيث اللون واخلطوط. 
ظاهرة  أم��اك��ن  ف��ي  تعليقها  يتم  أن   �
مثل أماكن التجمع بحيث يسهل رؤيتها.

اإلجراءات الواجب اتخاذها:
� إزالة العوائق املوجود أمام املخارج.

� وض�����ع ع����الم����ات إرش�����ادي�����ة ت��وض��ح 
مسالك الهروب بكافة املباني. 

لصيانة  اخل���دم���ات  إدارة  م��خ��اط��ب��ة   �
ل���ل���درج  احل������واج������ز  ت����أم����ني  أو  ال���������درج 

واملمرات.
� وضع خطة لإلخالء وتدريب الطالب 

واملدرسني على كيفية تنفيذها. 
� حت���دي���د ن��ق��ط��ة ل��ل��ت��ج��م��ع ب��ع��ي��داً عن 

املباني ووضع الفتة ثابتة تدل عليها.

اإلسعافات األولية وتدابير الصحة 
المهنية:

اإلسعافات  وم��ع��دات  وس��ائ��ل  توفير   �
األولية الالزمة.

� وض���ع ص��ن��دوق اإلس��ع��اف��ات مب��ك��ان 
ظاهر.

� م��خ��اط��ب��ة ال���ه���الل األح���م���ر ل��ت��دري��ب 
بعض املعلمني على اإلسعافات األولية.

� مخاطبة وزارة الصحة إلجراء كشف 
طبي دوري للعاملني.

تدابير السالمة من مخاطر الكهرباء:
الكهربائية  التوصيالت  جميع  وض��ع   �

داخل مجاري خاصة بذلك.
� ت��وص��ي��ل األج���ه���زة ب��ن��ظ��ام األرض����ي 

“تأريض”.
� توفير قاطع كهرباء رئيسي بالورشة.

� توفير قاطع كهرباء لكل ماكينة.
� استبدال مجوفات الكهرباء املكسورة.
� توفير عدد كاف من فيش الكهرباء 

املطلوب استخدامها بالورشة.
� منع تكرار عمل توصيالت كهربائية 

ثانوية أو مخالفة لقواعد السالمة. 
� إزالة املواد املخزنة مبجمع الكهرباء. 

أجهزة إنذار الحريق:
� ه����ل ي���وج���د أج����ه����زة إن�������ذار ح��ري��ق 

باملنظمة؟
� ه���ل ي��وج��د ش��رك��ة ص��ي��ان��ة ألج��ه��زة 

إنذار احلريق؟
� ما اسم شركة الصيانة؟

� آخر تاريخ صيانة؟
ال��ت��ي يشملها ج��ه��از إن��ذار  � م��ا امل��ب��ان��ي 

احلريق؟

أجهزة إطفاء الحريق:
� ه��ل أج��ه��زة إط��ف��اء احل��ري��ق تتم لها 

الصيانة بصفة دورية؟ 
� ما اسم شركة الصيانة؟

باملباني  موزعة  اإلطفاء  أجهزة  هل   �
في أماكن يسهل الوصول إليها بسرعة؟

� ما آخر تاريخ صيانة؟ 
تتناسب  احلريق  إطفاء  أجهزة  هل   �

كماً وكيفاً مع حجم املنظمة؟ 
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باملنظمة  ال��ع��ام��ل��ني  ت��دري��ب  ه��ل مت   �
على استخدام طفايات احلريق؟

التدريبات الخاصة:
-1 ذوي اإلعاقة:

كانت  اإلع��اق��ة  ذوي  مع  التعامل  بداية 
مرة  أول  كانت  ألنها  الصعوبة  غاية  ف��ي 
أت��ع��ام��ل م��ع��ه��م، ل��ذل��ك ك���ان ي��ج��ب كسر 
حاجز اخلوف وعمل إستراتيجية تعتمد 
ع��ل��ى ال��ث��ق��ة واحل����ب م��ع��ه��م، م���ن خ��الل 
بعض األلعاب التي ت��روق لهم مثل لعبة 
ي��ح��ب��ون��ه��ا، وت���خ���دم ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة 
اخل��اص��ة بخطط اإلخ����الء، وب��ع��د البحث 
في الكثير من األلعاب وجدت أنسب لعبة 
هي “بر � بحر” وهي تعتمد على توضيح 

األمان واخلطر.
املرحلة األول��ى: “التعارف وبناء جسر 
م���ن ال���ث���ق���ة” حت���دي���د م��ن��ط��ق��ة م��ف��ت��وح��ة 
ل���ألل���ع���اب ت��ص��ل��ح ألن ت���ك���ون “م��ن��ط��ق��ة 
جتمع” في حالة تطبيق خطط اإلخالء، 
م��ن خ��الل وض��ع حبل طويل على أرض 
امللعب اخلاص باملركز الثقافي االجتماعي 
جانب  أي  على  وجتميعهم  للمكفوفني، 
م��ن احل��ب��ل وتسمى ال��ب��ر، وه��ي منطقة 
األمان، واجلانب اآلخر ميثل البحر، وهي 
النداء عليهم “بر”  منطقة اخلطر ويتم 
اآلم��ن، و “بحر”  إل��ى اجلانب  فيتوجهوا 
التدريب  ب��داي��ة  اخل��ط��رة، وه��ي  املنطقة 
ع��ل��ى األم����ن وال���س���الم���ة ب��ط��ري��ق��ة شيقة 

وبسيطة.
املشار  اللعب  منطقة  هامة:  ملحوظة 
إليها سوف تكون هي “منطقة التجمع” 
ف��ي ح��ال تطبيق خطط اإلخ����الء، لذلك 
يجب ت��رك ذك��رى جميلة لهم تربطهم 
بهذا املكان، كما يجب مكافأتهم جميعاً، 
في كل حركة أو لعبة، بثمار الفاكهة أو 
احللوى ويكون للجميع، واألولوية لألداء 

اجليد. 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة: “خ��اص��ة ب��امل��ت��درب” 
ي��ت��م ف����رز امل��ت��درب��ني واخ��ت��ي��ار ال��ع��ن��اص��ر 
النشطة األكثر تعاوناً، لتكوين فريق إدارة 
األزمات، وكذلك العناصر التي حتتاج إلى 
مساعدة من زمالئهم أثناء تنفيذ خطط 
ال���ذي يستطيع  العنصر  اإلخ����الء، حت��دي��د 
التحدث جيداً للتواصل تلفونياً مع اجلهات 

امل��خ��ت��ص��ة، ال��ع��ن��ص��ر ال��ق��ائ��د ال����ذي يتولى 
املتعاون  النوافذ،  وغلق  اإلش���راف  عملية 

الذي يقوم مبساعدة زمالئه.
املرحلة الثالثة: “تلقني املعلومات” يتم 
االنتقال إلى إحدى القاعات داخل املبنى، 
وإلقاء كلمة ال تتعدى “5” دقائق لشكرهم 
على مجهودهم وحتفيزهم على عرض 
امل��زي��د، وال��ب��دء في ع��رض أف��الم الفيديو 
اخل��اص��ة ب��األم��ن وال��س��الم��ة، وال��ت��ح��دث 
عن بعض املعلومات اخلاصة عن أسباب 

احلريق وكيفية الوقاية وطرق املكافحة.
العملي”،  “ال��ت��دري��ب  ال��راب��ع��ة:  املرحلة 
يتم عمل بروفة لعملية اإلخالء وحتديد 
حسب  ف����رد  ك���ل  ت��ن��اس��ب  ال���ت���ي  األدوار 
إمكاناته، وتكون نقطة التجمع في امللعب 

السابق اإلشارة إليه.
النظري  “التلقني  اخل��ام��س��ة:  املرحلة 
وب����روف����ة” ي��ت��م ت��ل��ق��ني امل���ت���درب���ني على 
مخاطر احل��ري��ق وال��ك��ه��رب��اء، م��ن خالل 
التي  التمثيلية  وال��ع��روض  الفيديو  أف��الم 
بعد  بأنفسهم،  اإلع��اق��ة  ذوو  بها  يشترك 

ذلك يتم عمل خطة إخالء مفاجئة.)5(

أب���و ه��ري��رة احمل���دث:  ال�����راوي:   )1(
ال��ت��رم��ذي - امل��ص��در: س��ن ال��ت��رم��ذي - 

الرقم: 2687
)2( اآلية “129” سورة البقرة.

املجيد،  عبد  ال��ص��الح��ني،  ان��ظ��ر:   )3(
ت���دري���س ال��ف��ق��ه اإلس����الم����ي، األه�����داف 
و ال��وس��ائ��ل، ت��دري��س ال��ف��ق��ه اإلس��الم��ي 
لكلية  ال��ث��ان��ي  امل��ؤمت��ر  ف��ي اجل��ام��ع��ات، 
ال��ش��ري��ع��ة، ج��ام��ع��ة ال���زرق���اء األه��ل��ي��ة، 

1999، ص436. الزرقاء، 
األب������ع������اد  ح�������م�������ود،  ع�����ل�����ي�����م�����ات،   -
االج��ت��م��اع��ي��ة وامل��ن��ه��ج��ي��ة ف���ي ال��ت��ع��ل��ي��م 
الشريعة  لكلية  الثاني  املؤمتر  الفقهي، 
تدريس  األهلية، عن  الزرقاء  جامعة   -
ال���ف���ق���ه اإلس�����الم�����ي ف�����ي اجل����ام����ع����ات، 

1999، ص556. الزرقاء، 
وال����ك����وارث  األزم�������ات  ض��ح��اي��ا   )4(  
اإلن���اث،  ال��س��ن،  ك��ب��ار  “ك.ن.ط.ذو”: 

األطفال، وذوو اإلعاقة.
م���ح���اض���رات  خ����ي����رت:  ط������ارق   )5(
االج���ت���م���اع���ي  ب���امل���رك���ز  ع���م���ل  وورش 

اإلعاقة. لذوي 
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 اف��ت��ت��ح��ت م����ؤخ����راً اجل��م��ع��ي��ة ال��ق��ط��ري��ة 
ب��ف��ن��دق رادي���س���ون  ل��ت��أه��ي��ل ذوي اإلع���اق���ة 
ب��ع��ن��وان: "زواج األش��خ��اص ذوي  ن��دوة  بلو 
اإلعاقة بني خوف األسرة ورفض املجتمع" 
ومت ت��ن��ظ��ي��م ال����ن����دوة ب���ن���اء ع��ل��ى م��ط��ال��ب��ة 
األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة خاصة اإلع��اق��ات 
أب��ن��اء  م��ن  والسمعية  واحل��رك��ي��ة  ال��ب��ص��ري��ة 

الوطن.
 وصرح سعادة الشيخ ثاني بن عبد اهلل آل 
ثاني رئيس مجلس إدارة اجلمعية القطرية 
لتأهيل ذوي اإلعاقة أن الندوة تهم الكثير 
م����ن م��ن��ت��س��ب��ي اجل��م��ع��ي��ة م����ن األش���خ���اص 
وتساهم  أم���وره���م  وأول���ي���اء  اإلع���اق���ة  ذوي 
ف���ي ت��ع��ري��ف امل��ج��ت��م��ع ب��ح��ق��وق األش��خ��اص 
ذوي اإلعاقة للزواج وتكوين أسرة سعيدة 

وم���س���ت���ق���رة م����ا ي��ح��ق��ق ل���ألش���خ���اص ذوي 
اإلع���اق���ة االس��ت��ق��رار ال��ن��ف��س��ي واالج��ت��م��اع��ي 
العمل  في  اجل��ادة  في مشاركتهم  ويساهم 
األشخاص  مع  باملساواة  واإلجن��از  والتنمية 

من غير ذوي اإلعاقة. 
 ويضيف الشيخ ثاني بن عبد اهلل آل ثاني 
أن الندوة تناقش عدة محاور رئيسية هي 
احملور الشرعي الديني ويناقشه الشيخ عايش 
القحطاني واحملور القانوني السيد فهد أحمد 
رعاية  مبركز  القانوني  املستشار  احمل��م��دي 
األيتام درمية واحملور الطبي للدكتورة وفاء 
للجمعية  التنفيذي  املكتب  رئيسة  اليزيدي 
إدارة  ومديرة  بالدوحة  لإلعاقة  اخلليجية 
التأهيل الطبي مبؤسسة حمد الطبية وتقدم 
العطية  ال���دك���ت���ورة أس���م���اء  ال��ن��ف��س��ي  احمل����ور 

ندوة زواج األشخاص ذوي اإلعاقة بين خوف األســـــــــــــــرة ورفض المجتمع

المركز الثقافي االجتماعي يحتفل بـــــــــــــــــــيوم القرنقعوه
ال��ت��اب��ع للجمعية  ال��ث��ق��اف��ي االج��ت��م��اع��ي  امل���رك���ز   اح��ت��ف��ل 
القطرية لتأهيل ذوي اإلعاقة خالل شهر رمضان الكرمي 
امل��س��رح مبقر  قاعة  ف��ي  االح��ت��ف��ال  وأق��ي��م  القرنقعوه  بيوم 

املركز مبشاركة األعضاء واملنتسبني. 
 وش��م��ل ب��رن��ام��ج احل��ف��ل ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ق��رات الفنية 
مشاركة  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  والترفيهية  الثقافية  واملسابقات 
األغاني  تقدمي  اإلعاقة  األشخاص ذوي  املركز من  أعضاء 
التراثية والشعر والشالت واستعراض ما لديهم من مواهب 
اجلميع.  والبهجة من  الفرحة  وإب��داع��ات وسط حالة من 
وأش���رف���ت ع��ل��ى االح��ت��ف��ال��ي��ة األس���ت���اذة ال���ي���ازي ال���ك���واري – 
العاملني  مبشاركة  االجتماعي  الثقافي  املركز  مدير  نائب 

واملتعاونني.
االحتفالية  إح��ي��اء  االج��ت��م��اع��ي  الثقافي  امل��رك��ز  وه���دف   
في  وش���ارك  ق��دمي��ة  تقليدية  شعبية  ع���ادة  وه��ي  التراثية 
املركز والضيوف وأولياء األمور إلحياء  االحتفالية منتسبو 
االحتفالية  وخالل  اجلميع  لدى  واملميزة  العزيزة  املناسبة 
ارتدى األطفال املالبس التقليدية الزاهية فارتدت الفتيات 
"ال��ث��وب ال����زري" وه��و ث��وب زاه���ي ال��ل��ون م��ط��رز بخيوط 
أيضا  وه��و  البخنق  ويضعن  امل��الب��س  ف��وق  وي��ك��ون  ذهبية، 
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دورة تدريبية حول كتابة التقارير 
نظمتها القطرية لتأهيل ذوي اإلعاقة

الدوحة-الحياة:
دورة  اإلعاقة،  ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية  اختتمت 
واإلعالمي  املدرب  وقدمها  التقارير"  "كتابة  تدريبية عن 
أحمد املهندي في مقر اجلمعية على مدار يومني. وافتتح 
التنفيذي للجمعية  املدير  املال  السيد أمير  التدريبية  الدورة 
والسيد طالب عفيفة عضو مجلس إدارة اجلمعية، بحضور 
السن  كبار  وقسم  العائلية  االس��ت��ش��ارات  مركز  م��ن  ك���وادر 
واألش����خ����اص ذوي اإلع���اق���ة ب������وزارة ال��داخ��ل��ي��ة وم��ؤس��س��ة 
التربية  م���دارس  ومجمع  وي��اك  النفسية  الصحة  أص��دق��اء 

السمعية.
مجلس  رئيس  ثاني  آل  اهلل  عبد  بن  ثاني  الشيخ  وص��رح 
ال��دورة  أن  اإلعاقة،  ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية  إدارة 
تقدمها  العمل  وورش  ال����دورات  م��ن  سلسلة  ضمن  ت��أت��ي 
اجلمعية لتنمية مهارات العاملني في املؤسسات التي تقدم 
دورات  يتبعها  وس��وف  اإلع��اق��ة،  ذوي  لألشخاص  خدمات 
ف���ي م���ج���االت م��خ��ت��ل��ف��ة م��ن��ه��ا ف��ن��ون ال��ت��ع��ام��ل م���ع وس��ائ��ل 
التواصل االجتماعي ودورات في إعداد املخاطبات الرسمية 
وب��رن��ام��ج إع����داد األش���خ���اص ذوي اإلع���اق���ة ل��س��وق ال��ع��م��ل، 
وغ��ي��ره��ا م��ن امل��وض��وع��ات ال��ه��ام��ة ال��ت��ي ت��درج��ه��ا اجلمعية 
والتأهيل  ال��ت��دري��ب  م��ج��ال  ف��ي  املستقبلية  خططها  ضمن 
ذوي  واألشخاص  تخصصاتهم  باختالف  باملجال  للعاملني 

اإلعاقة.
أنه وجد جتاوباً  املهندي  املدرب واإلعالمي أحمد  وقال 
وم���ش���ارك���ة مم��ي��زة م���ن ال����ك����وادر، ال��ت��ي ح��ض��رت ال����دورة 
ال��ت��دري��ب��ي��ة وه��م مي��ث��ل��ون امل��ؤس��س��ات اخل��دم��ي��ة لألشخاص 
ذوي اإلع��اق��ة، وأض��اف أن م��دة ال��دورة ست ساعات على 
م���دار ي��وم��ني وق���دم ب��ال��دورة ت��ع��ري��ف االت��ص��ال ومكوناته 
لنستطيع  نحتاج  وم��اذا  االتصال  وم��ه��ارات  االتصال  وأن��واع 
التقرير وسمات  كتابة  وأهمية  الكتابة  الكتابة؟ وصعوبات 
التقرير اجليد وأهداف التقرير واألجزاء الرئيسية للتقرير 
ومن سمات التقرير الوضوح واملوضوعية والدقة واإليجاز 
ومت  امل��ع��ل��وم��ات،  ع��رض  ف��ي  املنطقي  والتسلسل  واإلق��ن��اع 
تدريب املتدربني على كتابة التقارير مع التعديل والتصحيح 

وصوالً للتقرير النموذجي املثالي.

املناعي  ص��الح  وال��دك��ت��ور  قطر  بجامعة  النفسية  ال��ع��ل��وم  قسم  رئ��ي��س 
اخلبير مبركز احلماية والتأهيل االجتماعي يتناول احملور االجتماعي 
التوعية والتعريف بحقوق  األس��ري كما يتم مناقشة دور اإلع��الم في 
األشخاص ذوي اإلعاقة بشأن الزواج وتكوين األسرة وحتقيقاً لرؤية 

قطر 2030م.
وشارك في الندوة مجموعة من األشخاص ذوي اإلعاقة القطريني 
والسمعية  واحلركية  البصرية  اإلعاقات  من  نسبة  ميثلون  املتزوجني 
الضوء على  الندوة تسليط  أه��داف  باعتبار أن من  البسيطة  والذهنية 
حقوق ذوي اإلعاقة في املجتمع احمللي القطري بأهمية وأحقية الزواج 
باجلمعية  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ال  أم��ي��ر  ال��ن��دوة  وأدار  األس���رة  وتكوين 
وفيصل محمد الكوهجي رئيس مجلس إدارة مركز قطر االجتماعي 
والثقافي للمكفوفني وعريف احلفل مرمي دسمال الكواري متطوعة 
االجتماعي  قطر  مركز  ف��ي  وال��ب��رام��ج  األنشطة  ومشرفة  باجلمعية 
بالندوة  اإلع��اق��ة  ذوي  األش��خ��اص  كلمة  وق��دم  للمكفوفني  والثقافي 

السيد طالب عفيفة عضو مجلس إدارة اجلمعية.

ندوة زواج األشخاص ذوي اإلعاقة بين خوف األســـــــــــــــرة ورفض المجتمع

المركز الثقافي االجتماعي يحتفل بـــــــــــــــــــيوم القرنقعوه

ال��ق��م��اش تغطي رؤوس��ه��ن وت��زي��ن��ه��ا خ��ي��وط ذه��ب��ي��ة على  قطعة م��ن 
األطراف، وعادة يكون لونه أسودا، باإلضافة إلى احللي التقليدية، أما 
األوالد عادة يرتدون الثوب اجلديد والطاقية املزينة مع وجود شنطة 

تأتي بأشكال مختلفة لوضع احللوى والهدايا.
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محاضرة  اإلع��اق��ة  ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية  نظمت   
بعنوان التربية وسلوكيات الطفل "العناد" ، في قاعة احملاضرات 
التربية  أخ��ص��ائ��ي  دواس  أب���و  م����روان  وق��دم��ه��ا  اجلمعية  مب��ق��ر 
اخلاصة مبستشفى الرميلة وحضر احملاضرة أعضاء من الرابطة 
القطرية ملتالزمة داون واملؤسسات واملدارس العاملة في مجال 
رعاية الطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة وهدفت تطوير مهارات 
األمهات والعاملني باملجال حول أفضل وأحدث السبل في تربية 

ورعاية النشء.
أس��رة  إل��ى تكوين   وه��دف��ت اجلمعية م��ن تنظيم احمل��اض��رة 
سعيدة مستقرة تنعم بالتسامح، ما ينعكس على حلمة املجتمع 
ومتاسكه واجلمعية ترى أن األشخاص ذوي اإلعاقة والعاملني 
باملجال في حاجة إلى التثقيف املستمر ومواكبة التطورات العاملية 
واملواهب  امل��ه��ارات  وتنمية  واكتساب  السلوك  تعديل  مجال  في 
إلى أن سلوكيات  2030م.  وأشار احملاضر  لرؤية قطر  حتقيقاً 
الطفل متر مبراحل هي املرحلة السلبية ومرحلة اكتشاف الذات 

والتدليل  اإلجبار  السلوكيات  إلى هذه  تؤدي  التي  األسباب  ومن 
الزائد أو احلماي������������ة الزائدة واتباع النظام الصارم ووالدة طفل 
القدر  باألمان وعدم منحه  الطفل  باألسرة وعدم شعور  جديد 
ال��ك��اف��ي م��ن احل��ري��ة واحل��رك��ة وال��ل��ع��ب و ع���دم منحه احل��ن��ان 
الطفل احلب واحلنان  العالج منح  أوجه  اآلخرين ومن  وتقليد 

بالقول والعمل وإظهار األحاسيس اخلاصة.

عناد األطفال في محاضرة ألعضاء رابطة متالزمة داون

الدوحة – الحياة: 
لتأهيل  ال��ق��ط��ري��ة  اجل��م��ع��ي��ة  نظمت   
الغذاء  بعنوان:  محاضرة  اإلع��اق��ة  ذوي 
كامل  ميسون  قدمتها  للطالب  الصحي 
عقاد أخصائية طب الطبيعة واحلاصلة 
على البورد األمريكي وحضر احملاضرة 
امل��ع��ل��م��ات واألخ��ص��ائ��ي��ات وأول���ي���اء أم��ور 
طالب باملركز التعليمي والتأهيلي للبنات 

في الفترة الصباحية مبقر املركز.
ومت خ����الل احمل���اض���رة ع����رض أن����واع 
ال���غ���ذاء وط����رق اخ��ت��ي��ار ال���غ���ذاء الصحي 
امل���ت���وازن واألغ���ذي���ة ال��ت��ي ت��س��اع��د ال��دم��اغ 
باخللل  الغذاء  ارتباط  النمو وم��دى  على 
ال���س���ل���وك���ي ال�������ذي ي���ع���ان���ي م�����ن ح�����االت 
اض���ط���راب ال��ت��وح��د وال���ن���ش���اط احل��رك��ي 
املفرط ومتالزمة داون والسمنة وكيفية  
ال���وق���اي���ة م���ن ال��س��م��ن��ة ب���ال���غ���ذاء الصحي 

املتوازن. 
 واحمل�����اض�����رة ت���أت���ي ض���م���ن أن��ش��ط��ة 
واإلرش��ادي��ة  الثقافية  اجلمعية  وب��رام��ج 
التي تهدف إلى تنمية ق��درات ومعارف 

اجلمعية  مراكز  في  العاملني  ومهارات 
وال��ت��ع��رف ع��ل��ى اجل��دي��د واحل���دي���ث في 
امل���ج���ال مب���ا ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى ال��ط��الب 
السادة  إرش��اد  إل��ى  باإلضافة  والطالبات 
أولياء األمور باملوضوعات والقضايا التي 
الصحي  ال��غ��ذاء  ومنها  بأبنائهم  ترتبط 
وم����ه����ارات وإج��������راءات ت��ع��دي��ل ال��س��ل��وك 
وط�����رق ال���ت���دري���ب واك���ت���س���اب امل���ه���ارات 

املختلفة.
 وم��ن اجل��دي��ر بالذكر أن احمل��اِض��رة 

ميسون عقاد من املتعاونات مع اجلمعية 
وت��ش��ارك ف��ي إع���داد وإل��ق��اء احمل��اض��رات 
الصحي  ال��غ��ذاء  م��ج��ال  ف��ي  التخصصية 
النمو  على  الغذاء  وتأثير  الطبيعة  وطب 
واإلعاقة، ويؤكد الشيخ ثاني بن عبد اهلل 
اجلمعية  إدارة  مجلس  رئ��ي��س  ث��ان��ي  آل 
ع���ل���ى أه���م���ي���ة االس����ت����م����رار ف����ي ت��ق��دمي 
أولياء  للسادة  العمل  احملاضرات وورش 
األمور والعاملني باملجال لتقدمي خدمة 

متكاملة ألبنائنا ذوي اإلعاقة.

تعليمي وتأهيلي البنات ينظم محاضرة حول الغذاء الصحي للطالب



لكافة  والرعاية  الدعم  تقدم  التي  الرشيدة  لقيادتنا  نرفعها  وتقدير  شكر  كلمة   

واملقيمني  املواطنني  من  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص  البالغ  االهتمام  مع  املجتمع  فئات 

يأتي قرار مجلس الوزراء املوقر في االجتماع العادي الذي عقد في الديوان االميري 

يوم األربعاء 14 / يونيو / 2017م برئاسة معالي الشيخ عبد اهلل بن ناصر بن خليفة آل 

ثاني - رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باملوافقة على مشروع قرار وزير الداخلية 

الداخلية  وزارة  تؤديها  التي  اخل��دم��ات  بعض  رس��وم  من  الفئات  بعض  إعفاء  بشأن 

تتلقى  التي  والفئات  اإلعاقة  ذوو  يعفى  املشروع  تصدرها. ومبوجب  التي  والشهادات 

معاشاً شهرياً وفقاً ألحكام القانون رقم )38( لسنة 1995م بشأن الضمان االجتماعي 

املؤقتة، من رسوم اخلدمات  اإلقامة  وذوو االحتياجات اخلاصة من حملة تصاريح 

والشهادات كما ورد في املشروع، كما يعفى غير القطري املقيم من ذوي اإلعاقة من 

رسوم جتديد ترخيص اإلقامة .

وال يسعنا في هذا املجال سوى تقدمي الشكر اجلزيل إلى معالي الشيخ عبد اهلل بن 

دون  وأس��ره��م  اإلع��اق��ة  ذوي  األش��خ��اص  احتياجات  لتلبية  ورع��اه  اهلل  ناصر حفظه 

متييز بني القطريني وغير القطريني .

لدى  وال��واج��ب��ات  باحلقوق  القانوني  الوعي  نشر  في  االستمرار  ص��دورن��ا  يثلج  وم��ا 

قانون  وإص��دار  واللوائح  القوانني  تفعيل  وأهمية  واملجتمع  اإلع��اق��ة  ذوي  االش��خ��اص 

االشخاص ذوي اإلعاقة قريباً بعون اهلل تعالى.

طالب عفيفية
عضو مجلس اإلدارة




