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الخطوة األولى
م�سرية جناح برنامج الدمج يف اجلمعية بد�أت خطوة..
خطوة ،وهي م�سرية حافلة ب��الإجن��ازات والإخفاقات
�أي�ضا ً ،ولكن مع الإ��ص�رار على �إجن��اح ه��ذا الربنامج
من �أجل فائدة الأطفال املعوقني متكنت اجلمعية ـ
بف�ضل من اهلل تعالى ثم بدعم الدولة و�أهل اخلري يف
بالدنا الغالية ـ من حتقيق �إجنازاتها غري امل�سبوقة
يف دمج الأطفال املعوقني من من�سوبي مراكزها يف
مدار�س التعليم العام.
وهذا النجاح الذي �شهدته �أروقة اجلمعية ومراكزها يف
دمج الأطفال املعوقني هو �صفحة نا�صعة البيا�ض
يف تاريخ م�سرية اجلمعية ،وهو ثمرة اجلهود املبذولة
خالل هذه ال�سنوات ،ومقيا�س الإجن��از ال��ذي حتقق،
و�أ�صبح م�صدر فخر واعتزاز ملن�سوبي اجلمعية وكل
َمن �أ�سهم يف م�ساندة دورها جتاه ه�ؤالء الأطفال.
وق�ضية الدمج واحدة من الق�ضايا املهمة التي �أولتها
اجلمعية اهتماما ً غري عادي؛ لأنها الهدف والر�سالة
واملق�صد من ما تفعله وتقدمه لهذه الفئة الغالية
من الأب��ن��اء؛ ف���إذا كانت البداية الت�صدي للإعاقة،
وقاي ًة وعالجا ً ،من خالل عالج وتعليم وت�أهيل الأطفال
املعوقني ،فال بد �أن تكون النهاية �إحلاقهم مبدار�س
التعليم العام؛ ال�ستكمال درا�ستهم وحتقيق �أحالمهم
وطموحاتهم يف �أن يكونوا عنا�رص بناء يف م�ستقبل هذا
الوطن؛ ولهذا حفل هذا العدد من «اخلطوة» مبلف
خا�ص عن ق�ضية «الدمج» الذي هو «عنوان النجاح
وم�ؤ�رش الإجناز».
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�أمني عام اجلمعية

عو�ض بن عبـد اللـه الغامـدي
رئيــــ�س التحرير:
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“موبايلي» توقع مذكرة تعاون مع اجلمعية وتتربع
مبليون ريال

املراكز
مركز امللك فهد بن عبد العزيز
بالريا�ض
�ص.ب 8557الريا�ض 11492
ت )01(4543917:ـ ف)01(4543521:
info@dca.org.sa
مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
بجدة
�ص.ب 13213جدة21493
ت )02(6224080:ـ ف)02(6224070:
Jeddah@dca.org.sa
مركز الأمري �سلطان بن عبد العزيز
باملدينة املنورة
�ص.ب 7187املدينة املنورة
ت )04(8424599:ـ ف)04(8424699:
Maddinah@dca.org.sa

مركز الأمري �سلمان بن عبد العزيز بحائل
�ص ب  6762حائل
ت )06(5669555:ـ ف)06(5343917:
مركز مكة املكرمة
�ص.ب 13456مكة املكرمة
ت )02(5270090:ـ ف)02(5270091:
Makkah@dca.org.sa
مركز اجلوف
�ص.ب� 1199سكاكا اجلوف
ت )04(6251357ـ ف)04( 6251468:
Jof@dca.org.sa
مكتب ع�سري
�ص ب  4213ابها 61491
ت  )07(2317040 :ـ ف )07(2317041 :
asir@dca.org.sa

مدير التحــرير:

منت�صــــــــــــر جابــــــــــــــــــر
املدير الفني:

م �سعـــــــــــــــد ال�ســــــداوي
املرا�سلون
حممد علي �سعيد ـ املدينة املنورة
�سالف حجازي ـ مكة املكرمة
غادة ال�شاعر ـ جـدة
جواهر الدو�رسي ـ اجلوف

رقم الإيداع :
 51/1831يف 5141/21/3هـ
ردمد :
 1234ـ 1319ـBSSN
املرا�ســــــالت
بـا�سم رئي�س التحرير
اململكة العربية ال�سعودية
�ص ب  8557الريا�ض 11492
هاتف :
 )01(4543913ـ )01(4543917
ـ فاك�س :
)01(4562750
الربيد الإلكرتوين :
al_Khatwa@yahoo.com

طبع مبطابع
�شركة املدينة املنورة
للطباعة والن�شر
جدة ـ تليفون  0606936 :ـ فاك�س 3001936 :
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خرب و�صورة
الأمري �سلطان بن �سلمان :

ال�شكر والتقدير ملقام خادم احلرمني ال�رشيفني
لتف�ضله بتعزيز بند الإعانات املخ�ص�صة للمعوقني

رف���ع ���ص��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم�ي�ر
�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س
جمل�س �إدارة اجلمعية رئي�س جمل�س
�إدارة جمعية الأم�ي�ر �سلمان لأب��ح��اث
الإعاقة� ،أ�سمى �آي��ات ال�شكر والتقدير
�إلى مقام خادم احلرمني ال�رشيفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز؛ لتف�ضله – حفظه
اهلل – بتعزيز بند الإعانات املخ�ص�صة
للأ�شخا�ص املعوقني امل�سجلني لدى

وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية مببلغ قدره
 259مليون ريال ،وذلك زيادة على ما
اعتمد يف امليزانية للعام اجلاري.
وو�صف �سمو الأمري �سلطان بن �سلمان
ه��ذا ال��ق��رار ب�أنه «�إح���دى ال�صور التي
جت�سد مالمح مملكة الإن�سانية ،وما توليه
الدولة من رعاية ودعم لفئات املجتمع
املختلفة ،ويف مقدمتها املعوقون».
وق��ال �سموه يف ت�رصيح �صحفي�« :إن

الأمري عبدالعزيز بن ماجد يدعم مركز الأمري �سلطان
لرعاية الأطفال
بن عبدالعزيز

الأم��ي��ر ���س��ل��ط��ان بن
�أ�شاد �صاحب ال�سمو
ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��رع��اي��ة
امل����ل����ك����ي الأم����ي���ر
الأط���ف���ال املعوقني
�سلطان ب��ن �سلمان
باملدينة املنورة».
بن عبدالعزيز رئي�س
وو�صف �سموه التربع
جمل�س �إدارة اجلمعية،
ب�أنه «�إ�ضافة جديدة
مب�����ب�����ادرة ���ص��اح��ب
ل�سجل �سمو الأم�ي�ر
ال�سمو امللكي الأمري
عبدالعزيز بن ماجد يف
عبدالعزيز ب��ن ماجد
العمل اخلريي ب�صفة
ب��ن عبدالعزيز �أم�ير
عامة ،وللجمعية على
م���ن���ط���ق���ة امل���دي���ن���ة
ماجد
بن
عبدالعزيز
أمري
ل
ا
املنورة ،واملتمثلة يف
وجه اخل�صو�ص ،حيث
التربع مببلغ � 500ألف ريال ل�صالح يحر�ص �سموه على ال��ت��وا���ص��ل مع
مركز الأم�ير �سلطان بن عبدالعزيز اجلمعية و�أن�شطتها ب�صفة دائمة».
لرعاية الأطفال املعوقني باملدينة و�أ�شار الأمري �سلطان بن �سلمان �إلى
املنورة.
�أن اجلمعية ت�رشفت بقبول �سمو �أمري
وق��ال الأم�ير �سلطان بن �سلمان يف منطقة املدينة امل��ن��ورة الع�ضوية
ت�رصيح �صحفي« :ي�سعدين بالإنابة ال�رشفية للجمعية؛ وذل���ك تقديرا ً
ع��ن ك��ل من�سوبي اجلمعية و�أول��ي��اء مل�ساندته للجمعية وخدماتها.
�أمور الأطفال امل�شمولني بخدماتها ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ���ص��اح��ب ال�سمو
يف الكثري م��ن مناطق اململكة �أن امللكي الأم�ير عبدالعزيز بن ماجد
�أعرب عن تقديري و�شكري ل�صاحب بن عبدالعزيز يعد �أحد �أبرز الداعمني
ال�سمو امللكي الأم�ير عبدالعزيز بن جلمعية الأط��ف��ال امل��ع��وق�ين ،حيث
م��اج��د ب��ن عبدالعزيز �أم�ي�ر منطقة ي�شمل �سموه مركز الأمري �سلطان بن
املدينة املنورة؛ ملا يوليه من دعم عبدالعزيز لرعاية الأطفال املعوقني
كرمي للجمعية وبراجمها ،ومن ذلك باملدينة املنورة برعايته الكرمية يف
ه��ذا ال��ت�برع ال��ك��رمي ل�صالح مركز خمتلف املنا�سبات.
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خادم احلرمني ال�رشيفني

بناء الإن�سان ال�سعودي وتنمية واقعه
وم�ستقبله ميثل هدفا ً ا�سرتاتيجيا ً يف
خطط حكومة خادم احلرمني ال�رشيفني،
ومن ثم ف�إن ما ت�شهده برامج الرعاية
والت�أهيل واخل��دم��ات املتكاملة التي
ُت��ق� ّدم للمعوقني يف اململكة الآن من
نقلة نوعية هو من��وذج حلر�ص الدولة
على �أن ت�شمل مظلة التنمية كل فئات
املجتمع».
و�أ����ض���اف ���س��م��وه« :ب���الإن���اب���ة ع��ن كل
املهتمني بق�ضية الإعاقة يف اململكة
و�أولياء �أمور مئات الآالف من املعوقني
الذين �سي�ستفيدون من مكرمة خادم
احل���رم�ي�ن ال����شري��ف�ين ،ي�����س��ع��دين �أن
�أتقدم �إلى مقامه الكرمي بوافر ال�شكر
والعرفان؛ ف�أبناء ه��ذه الفئة الغالية
وق�ضيتهم تعي�ش الآن م��رح��ل��ة غري
م�سبوقة من الرعاية واالهتمام متثلت
لي�س فقط يف منظومة برامج الرعاية،
ب��ل �أي�����ض�ا ً يف التعاطي املجتمعي مع
احتياجاتهم و�أولوياتهم ،ومن بني ذلك
التوظيف والزواج واالندماج مبا ي�سهم
ـ مب�شيئة اهلل ـ يف ا�ستثمار قدراتهم
خلدمة �أنف�سهم وجمتمعهم».
و�أك���د �سموه يف ختام ت�رصيحه �أهمية
ت��ك��ام��ل ج��ه��ود ك��ل اجل��ه��ات املعنية
برعاية املعوقني بدءا ً بالقطاع العلمي
والبحثي ،م��روراً بالقطاعات ال�صحية
والت�أهيلية والتعليمية ،و���ص��والً �إلى
اجلانب الت�رشيعي والتنظيمي حلقوق

“موبايلي» توقع مذكرة تعاون مع اجلمعية وتتربع مبليون ريال

الأمري �سلطان بن �سلمان يك�شف عن توجه اجلمعية للعمل �ضمن ا�سرتاتيجية جديدة
وق���ع ���ص��اح��ب ال�سمو امل��ل��ك��ي الأم�ي�ر
�سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز رئي�س
جمل�س �إدارة اجلمعية  ،مع املهند�س
خالد الكاف ،الع�ضو املنتدب والرئي�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل����شرك��ة احت����اد ات�����ص��االت
«موبايلي» ،مذكرة تعاون بني اجلمعية
وال�رشكة مبقر اجلمعية بالريا�ض.
وت��ت�����ض��م��ن ات��ف��اق��ي��ة ال���ت���ع���اون بني
اجلانبني على �أن تفتح �رشكة «موبايلي»
الباب حلملة التربعات من خالل خدمة
الر�سائل الن�صية ،التي يتم �إر�سالها
�إلى رقم تخ�ص�صه ال�رشكة ،ليذهب ريع
ذلك لدعم �أعمال و�أن�شطة اجلمعية.
وعلى هام�ش توقيع االتفاقية ت�سلم
الأمري �سلطان بن �سلمان من املهند�س
خالد الكاف � ،شيكا ً مببلغ مليون ريال
ميثل دع��م �رشكة «موبايلي» للأعمال
الإن�سانية ،التي تقوم بها اجلمعية.
كما ك�شف الأم�ي�ر �سلطان ع��ن قرب
الإعالن عن �إ�سرتاتيجية جديدة للجمعية
للمرحلة املقبلة ،تعتمد على ال�رشاكات
الإ�سرتاتيجية ،التي و�صفها بالنقلة
واخلطوة الكبرية جدا ً.

م�س�ؤولو موبيلي ي�سلمون �شيك التربع لأطفال اجلمعية

وذك�����ر الأم���ي��ر ���س��ل��ط��ان خ��ل�ال حفل
توقيع م��ذك��رة التعاون ب�ين اجلمعية
و«موبايلي» �أن عمل اجلمعية يف الفرتة
املقبلة �سيعمل على حتقيق طموحات
ر�ؤي����ة اململكة وط��م��وح��ات امل���واط���ن ،يف
الوقت ال��ذي حققت فيه اجلمعية نقالت
كبرية.
و�أك����د �أن اجلمعية �أع����ادت ت�صنيف
وتنظيم العمل اخل�ي�ري يف اململكة،
خا�صة يف جانب ال����شراك��ات والأوق���اف

يف �إطار خطة جمعية الأطفال املعوقني
لتطوير الأداء ورفع كفاءة العمل �أ�صدر
الأ�ستاذ عو�ض بن عبد اهلل الغامدى
�أمني عام اجلمعية قراراً بتويل الأ�ستاذ
خالد بن �سليمان الفهيد مهام مدير
�إدارة ال��ع�لاق��ات العامة والإع��ل�ام يف
الأمانة العامة باجلمعية .
خالد الفهيد
يذكر �أن خالد الفهيد خريج جامعة
امل��ل��ك �سعود وت��ول��ى ال��ع��دي��د م��ن امل��ه��ام وامل�س�ؤوليات
باجلمعية منها مدير الربامج وامل�رشف على مدير مكتب الأمني
العام،وم�سئول عالقات عامة و�إع�لام ،وامل�رشف على برنامج
توظيف املعوقني ،وم�رشف وحدة �أع�ضاء ال�رشف،م�رشف وحدة
الأع�ضاء  ،كما انه ع�ضو اجلمعية العمومية باجلمعية .
كما عمل» الفهيد» يف املجال ال�صحفي والإعالمي يف العديد
من امل�ؤ�س�سات ال�صحفية منها اجلزيرة والريا�ض و املجموعة
ال�سعودية للأبحاث والت�سويق و�شم�س وجملة فوا�صل  ،كما
عمل م�ست�شاراً �إعالميا ً لعدد من امل�ؤ�س�سات واجلهات .

املنظمة� ،إ�ضافة �إلى فتح باب االحتكاك
املبا�رش من خالل براجمها مع اجلمهور،
ونقل ق�ضية الإعاقة �إلى ق�ضية حا�رضة
يف ال��ذه��ن� ،أم���ام ال��و���س��ط على جميع
امل�ستويات.
و�أع����رب الأم��ي�ر �سلطان ع��ن تقديره
مل���ب���ادرة ��ش�رك���ة «م���وب���اي���ل���ي» ب��دع��م
اجلمعية وحر�صها على �إق��ام��ة عالقة
�رشاكة دائمة بني الطرفني ،وا�صفا ً ذلك
ب�أنه غري م�ستغرب من �رشكة بحجم وح�ضور

ا�صدر �أمني عام اجلمعية قرارا
بتويل الأ�ستاذ �سليمان بن احمد
املن�صور مديرا لإدارة تنمية
امل��وارد والأن�شطة باجلمعية ،
وذلك لال�ستفادة من خرباته يف
هذا املجال.
�سليمان املن�صور
يذكر �أن « املن�صور» كان قد
تولى من�صب مدير �إدارة العالقات العامة والإعالم
باجلمعية ملدة ثالث �سنوات � ،ساهم خاللها بفاعلية
يف تفعيل العديد من الأن�شطة والربامج الإعالمية
وكلف على مدار �ستة �أ�شهر ما�ضية ب�أعمال مدير
تنمية امل��وارد باجلمعية وقد �أثبت خاللها قدرته
على القيام مبهام هذه الوظيفة ،.وفى هذا الإطار
تتطلع الأمانة العامة للجمعية �إلى �إحداث نقلة نوعية
يف خطط تنمية موارد اجلمعية خالل املرحلة القادمة.
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برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز عقد
جمل�س �إدارة اجلمعية اجتماعا ً م�ؤخراً
مبقر مركز اجلمعية بالريا�ض لبحث
ت�شكيالت و�إ�سرتاتيجيات عمل اللجان
املنبثقة عن املجل�س يف دورته التا�سعة
 ،وم�ستجدات م�رشوعات اجلمعية.

و�أو���ض��ح �أم�ين ع��ام اجلمعية الأ�ستاذ
عو�ض عبداهلل الغامدي �أن املجل�س �أطّ لع
على ت�صورات الأع�ضاء ر�ؤ�ساء اللجان
ح��ول الت�شكيالت املقرتحة لع�ضوية
جلان تنمية املوارد والرعاية والت�أهيل
والإع��ل�ام ،وم��ه��ام عملها وخططها يف
�إطار الإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية للجمعية

رئي�س جمل�س الإدارة �أعرب عن اعتزازه باالختيار

جمموعة  HSBCاالقت�صادية تختار اجلمعية يف
مقدمة امل�ؤ�س�سات اخلريية الأولى بالدعم
و�صف �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
�سلطان ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية اختيار
جمموعة  HSBCامل�رصفية العاملية
جلمعية الأطفال املعوقني يف مقدمة
امل�ؤ�س�سات اخل�يري��ة الأول���ى بالدعم
وامل�ساندة يف ك��ل �أن��ح��اء ال��ع��امل ب�أنه
«���ش��ه��ادة ت��ق��دي��ر ع��امل��ي��ة للجمعية
ولدورها ولإجنازاتها على مدى خم�سة
وع�رشين عاما ً».
و�أعرب �سمو الأمري �سلطان بن �سلمان
ع��ن اع���ت���زازه ب��ه��ذا االخ��ت��ي��ار القائم
على معايري عملية واقت�صادية من
�إح��دى �أك�بر امل�ؤ�س�سات امل�رصفية يف
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العامل ،وال��رائ��دة يف جمال امل�س�ؤولية
االجتماعية ،م�شرياً �إل��ى �أن اجلمعية
تفخر بهذا التقدير الذي ي�ضاعف من
م�س�ؤولياتها.
وبعث �سمو رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية
بخطاب �شكر وتقدير �إلى نائب الع�ضو
املنتدب للبنك ال�سعودي الربيطاين
(�ساب) �أعرب فيه عن امتنانه ملبادرة
جمموعة  HSBCبتخ�صي�ص جزء من
م�ساهمتها اخل�يري��ة ل��دع��م اجلمعية
واختيارها من بني امل�ؤ�س�سات اخلريية
ع��ل��ى م�ستوى ال��ع��امل اجل��دي��رة بهذا
الدعم.
وكان �سموه قد تلقى �شيكا ً مببلغ 281

التي ت�ستهدف تطوير الأداء عطفا ً على
ماحتقق م��ن م��ن��ج��زات وم��ا حظيت به
اجلمعية من اهتمام ودعم وثقة من والة
الأمر واملواطنني مبختلف فئاتهم.
و�أ�ضاف الغامدي »..كما اطلع املجل�س
ع��ل��ى ت��ق��ري��ر ح���ول م�ستجدات م����شروع
مركز اجلمعية مبحافظة الر�س  ،و�أعرب
املجل�س عن �شكره وتقديره ملبادرة
ال�شيخ خالد البلطان وت�أكيده بالتزامه
بكافة تكاليف امل����شروع البالغة 15
مليون ريال ،وثقته الكاملة يف اجلمعية
وجهودها وخططها لإي�صال خدماتها
�إلى املناطق التي حتتاجها».
و�أ�شار �أمني عام اجلمعية �إلى �أن جلنة
امل�شاريع باجلمعية بالتعاون مع مكتب
الزيد لال�ست�شارات الهند�سية �ستقوم
مبراجعة مكونات م�رشوع مركز اجلمعية
بالر�س و�إع��داد الت�صميمات املعمارية
الالزمة متهيداً لتحديد موعد االحتفال
بو�ضع حجر الأ���س��ا���س للم�رشوع قريبا ً
مب�شيئة اهلل .
وذكر الغامدي �أن جمل�س الإدارة ا�ستمع
�إل���ى ��ش�رح ح���ول م�����س��ت��ج��دات م�رشوعي
م��رك��زي اجل��م��ع��ي��ة ب��ال��ب��اح��ة وع�����س�ير ،
وتقرير حول الزيارة امليدانية ملوقعي
امل����شروع�ين اجل��دي��دي��ن ،وب��ن��اء عليه
مت �إق���رار التو�صية ب��إع��ادة الت�صميم
املعماري للم�رشوعني مبا يتنا�سب مع
طبيعة الأر�ض املخ�ص�صة لهما.

بتربع من �رشكة اخلليج للتدريب
والتعليم

تد�شني مركز االت�صال
د���ش��ن �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
���س��ل��ط��ان ب��ن ���س��ل��م��ان ب��ن عبدالعزيز
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية م��ؤخ��را ً،
مركز االت�صال اخلريي للجمعية (خدمة
الهاتف املجاين  ،)800وذلك بالتعاون
مع �رشكة اخلليج للتدريب والتعليم،
ممثلة يف م��راك��ز االت�����ص��ال (���س��م��ارت
لينك) التي تبنت برنامج املركز وكل
تكاليف �إن�شائه وجتهيزه جمانا ً ملدة
عام.
ويتيح املركز اجلديد للجمهور التوا�صل
م���ع اجل��م��ع��ي��ة ع�ب�ر ال��ه��ات��ف امل��ج��اين
للح�صول على معلومات متكاملة عن
براجمها وخدماتها وم�رشوعاتها وو�سائل
دعمها و�آليات االن�ضمام �إلى ع�ضويتها،
وفر�ص التوظيف بها ،وكذلك الفئات
التي تقوم برعايتها و��شروط قبولها،
واملراكز التابعة لها يف مناطق اململكة
املختلفة ،وال���وح���دات ال��ت��ي ي�ضمها

الأمري �سلطان بن �سلمان يد�شن املركز

كل مركز .و�أك��د �سمو الأم�ير �سلطان
بن �سلمان �أهمية هذا املركز يف تلبية
احتياجات اجلهات والأفراد ذات العالقة
مع اجلمعية؛ �إذ يوفر كل املعلومات
املطلوبة لهم ،كما �أنه من خالله �سيتم
ال��رد على اال�ستف�سارات هاتفيا ً مبا
مي��ك��ن م��ن �إي�����ص��ال ر���س��ال��ة اجلمعية

م�ؤ�س�سة التدريب املهني ت�ص ّنع الأجهزة التعوي�ضية للجمعية
عبدالعزيز �أم�ير منطقة
نوه �صاحب ال�سمو امللكي
امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة حلفل
الأمري �سلطان بن �سلمان
و�ضع حجر �أ�سا�س م�رشوع
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز رئي�س
كلية ال�سياحة والفندقية
جمل�س �إدارة اجلمعية،
باملدينة املنورة� ،أ�شاد
مب�����ب�����ادرة امل���ؤ���س�����س��ة
بحر�ص حمافظ امل�ؤ�س�سة
العامة للتدريب التقني
وامل�����ه�����ن�����ي يف دع����م
العامة للتدريب التقني
وامل��ه��ن��ي ال��دك��ت��ور علي
م���رك���ز الأم���ي��ر ���س��ل��ط��ان
الغفي�ض
على
الدكتور
ب����ن ن����ا���ص�ر ال��غ��ف��ي�����ص
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��رع��اي��ة
الأطفال املعوقني باملدينة املنورة ورئي�س امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب
وت��زوي��ده باحتياجاته م��ن الأج��ه��زة التقني واملهني باملدينة املنورة
امل�ساندة التي �سيتم ت�صنيعها يف الدكتور عيد بن عياد ال��ردادي على
املعاهد وم��راك��ز ال��ت��دري��ب التابعة التعاون مع جمعية الأطفال املعوقني
يف ه��ذا املجال احل��ي��وي ،م�شرياً �إلى
للم�ؤ�س�سة.
و�أ���ش��اد الأم�ي�ر �سلطان ب��ن �سلمان� ،أنه �سي�سهم يف خف�ض تكاليف هذه
عقب رعاية �سموه و�صاحب ال�سمو الأجهزة التي يتم ا�سترياد بع�ضها
امللكي الأمري عبدالعزيز بن ماجد بن م��ن اخل���ارج وحتمل م��وازن��ة اجلمعية

التعريفية والتوعوية ب�سهولة �إلى �أكرب
قطاع ممكن من اجلمهور امل�ستهدف.
و�أو�ضح �سموه �أن اجلمعية ت�سعى �إلى
�إقامة ج�سور من التوا�صل مع املجتمع
لبناء ر�أي ع��ام واع بق�ضية الإع��اق��ة
وطرق جتنبها ،وكذلك كيفية التعامل
مع املعوقني وم�ساعدتهم ،وتتبنى يف
هذا ال�صدد عدة و�سائل ي�أتي من بينها
مركز االت�صال املبا�رش.
و�أ���ش��اد �سموه مب��ب��ادرة �رشكة اخلليج
للتدريب والتعليم (�سمارت لينك)
بدعم املركز وحتمل تكاليف جتهيزه
وفريق العاملني به ملدة ع��ام ،م�شرياً
�إلى �أن ذلك يعك�س الدور املميز الذي
تقوم ب��ه من�ش�آت القطاع اخل��ا���ص يف
دعم وم�ساندة العمل اخلريي وحتقيق
�أهدافه.
و�أع��رب �سموه عن �شكره للم�س�ؤولني
يف ال�رشكة على حر�صهم على حتقيق
�أهداف اجلمعية و�إي�صال ر�سالتها.
م��ن جهته �أع���رب املهند�س �صفوان
اخلطيب املدير التنفيذي ل�رشكة اخلليج
للتدريب والتعليم (�سمارت لينك) عن
اعتزاز �رشكته ب�أداء دورها اخلريي جتاه
م�ؤ�س�سة رائ��دة بحجم جمعية الأطفال
املعوقني ،م�شريا ً �إلى �أن امل�شاركة يف
دعم ر�سالة اجلمعية وحتقيق �أهدافها
تعد من برامج امل�س�ؤولية االجتماعية
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مب�شاركة  120معاقا و 60م�ؤ�س�سة خا�صة

وكيل �إمارة منطقة مكة املكرمة يفتتح ملتقى توظيف املعوقني
اخل�ضريي  :اجلمعية منوذجا ً للعمل اخلريي املتميز

�أحت�شد نحو  120معاقا ً و � 16رشكة
وم�ؤ�س�سة وم�صنع �شاركوا يف ملتقى
توظيف املعوقني ال��ذي �إق��ام��ة مركز
اجلمعية مبكة املكرمة ،ومت تد�شينه
ي��وم الأح��د  13ذو القعدة 1430ه��ـ.
املوافق  1ن��وف��م�بر2009م .املا�ضي
 ،برعاية الدكتور عبدالعزيز بن علي
اخل�����ض�يري وك��ي��ل �إم����ارة منطقة مكة
املكرمة.
 .وتوا�صلت فعاليات امللتقى على
مدى ثالثة �أيام  ،والذي ت�ضمن معر�ضا
للجهات امل�شاركة والراعية  ،ومواقع
ل��ل����شرك��ات وامل ��ؤ���س�����س��ات ال��ت��ي تتيح تلك الفر�ص و�إمكانات املتقدمني.
ع��ب��دال��ع��زي��ز اخل�����ض�يري ع��ن �سعادته
ف��ر���ص ت��وظ��ي��ف للمعوقني ح��ي��ث مت وكان امللتقى قد بد�أ بجولة يف املعر�ض بتفاعل امل��ؤ���س�����س��ات وال����شرك��ات مع
عربها عقد لقاءات للتعرف على طبيعة امل�����ص��اح��ب �أع������رب ف��ي��ه��ا ال��دك��ت��ور فكرة امللتقى وبرنامج اجلمعية لإتاحة
الفر�صة لتوظيف املعوقني عقب ذلك
ب��د أ� احلفل اخلطابي ب��آي��ات من الذكر
تعاون بني اجلمعية ومدينة امللك فهد الطبية
احلكيم تالها �أحد �أطفال اجلمعية ،ثم
كلمة لأمني عام اجلمعية الأ�ستاذ عو�ض
لتطوير برامج الرعاية والت�أهيل
عبداهلل الغامدي �أعلن فيها عن جناح
ال��رع��اي��ة املطبقة داخ��ل اجلمعية يف �إتاحة فر�ص التوظيف لنحو
يف �إط������������ار ب����رن����ام����ج
امل��رك��ز وم���ا ي�ضمه من  150معاقا ً عرب �أكرث من خم�سني ملتقى
االخت�صا�صي الزائر الذي
�إم��ك��ان��ات وجتهيزات يف للتوظيف مت تنظيمها يف مراكز اجلمعية
تطبقه اجلمعية قام وفد
جم���ال ال��ع�لاج الطبيعي  ،م�شريا ً �إلى �أن التوظيف يعد تتويجا ً
ي�����ض��م م��ع��ايل ال��دك��ت��ور
وال���ت���وا����ص���ل ال�����س��م��ع��ي لربامج الت�أهيل والرعاية املقدمة لهذه
عبدالرحمن بن عبدالعزيز
وال�����ع��ل��اج ال���وظ���ي���ف���ي الفئة .
ال�سويلم ن��ائ��ب رئي�س
وم��ن جهته ق��ال �سعادة وكيل �أم��ارة
والأجهزة امل�ساعدة.
جمل�س �إدارة اجلمعية،
و�أ���ش��ار الدكتور حم�سن منطقة مكة املكرمة الدكتور عبدالعزيز
والدكتور حم�سن بن علي
احل��ازم��ي �إل��ى �أن جمعية اخل�ضريي خالل كلمته يف امللتقى ”..
ف��ار���س احل���ازم���ي ع�ضو
الأطفال املعوقني التي �إن جمعية الأطفال املعوقني برئا�سة
جم��ل�����س الإدارة رئي�س
د .حم�سن احلازمي
احتفلت قبل فرتة مبرور الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز
جلنة الرعاية والت�أهيل،
والدكتورة �سحر حممد الغزايل ع�ضوة خم�سة وع�رشين عاما ً على ت�أ�سي�سها تب ّنت تعد من��وذج �ا ً للعمل اخل�ي�ري املتميز
جلنة الرعاية والت�أهيل ،بزيارة ملدينة خطة طموحة لتقييم �أداء مراكزها وما وقد �أ�صبحت جمعية مناف�سة بعطائها
تقدمه من خدمات رعاية وت�أهيل للآالف وريادتها ،حتى �أن كثري من الأ�صحاء
امللك فهد الطبية الأ�سبوع املا�ضي.
و�أو����ض���ح ال��دك��ت��ور حم�����س��ن احل��ازم��ي من الأط��ف��ال املعوقني بهدف تطوير يتمنون هذه الرعاية  ،م�شرياً على �أن
�أن ال��زي��ارة ج��اءت بنا ًء على دع��وة من تلك الربامج ومواكبتها لأحدث ما يتم القائمني على اجلمعية مل يرتكوا بابا ً �إال
الدكتور �أحمد بن حممد �أبو عباة مدير تطبيقه يف العامل ،ويف هذا الإط��ار يتم طرقوه للعمل املتميز” .
مركز الت�أهيل الطبي مبدينة امللك التوا�صل مع الكثري من مراكز الت�أهيل و�أ���ض��اف اخل�ضريي ”.ال �أنظر للمعوق
ف��ه��د ال��ط��ب��ي��ة وع�����ض��و جل��ن��ة ال��رع��اي��ة العاملية وت��ب��ادل الآراء واخل�ب�رات مع كمعاق ولكن امل�صطلح هو الذي ُف ِر�ض
عليه.
والت�أهيل باجلمعية؛ لالطالع على برامج املتخ�ص�صني فيها.
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مركز امللك فهد بالريا�ض نظم مهرجان «تلوين ال�سرياميك» يف مركز �صحارى

يف �إط�����ار ب���رام���ج اجل��م��ع��ي��ة للتوعية
مبخاطر الإع��اق��ة والتعريف بخدماتها
نظم مركز امللك فهد بن عبدالعزيز
لرعاية الأط��ف��ال املعوقني بالريا�ض
ي����وم االث���ن�ي�ن 1430/7/ 13ه��������ـ
امل���واف���ق 2009/7/6م ،مهرجان
«تلوين ال�سرياميك» يف مركز �صحارى
التجاري ،وذلك برعاية الأ�ستاذ عبداهلل
الدخيل مدير مركز امللك فهد للأطفال
املعوقني بالريا�ض والأ���س��ت��اذ زي��اد
الرقيب ع�ضو جمل�س الإدارة وع�ضو
املجل�س التنفيذي ملجموعة �رشكة
الرقيب القاب�ضة.
و��صرح الأ���س��ت��اذ ع��ب��داهلل الدخيل بهذه

املنا�سبة قائالً�« :إن اجلمعية حتر�ص
على تنظيم الكثري من املهرجانات يف
خمتلف املنا�سبات ب��ه��دف التعريف
بخدمات اجلمعية ور�سالتها الإن�سانية
النبيلة جت��اه ه��ذه الفئة الغالية من
الأبناء� ،إ�ضافة �إلى �أن هذه الفعاليات
ت�سهم يف ح�شد الدعم املعنوي واملادي
خلدمات اجلمعية العالجية والتعليمية
وال��ت���أه��ي��ل��ي��ة امل��ج��ان��ي��ة ل�ل�أط��ف��ال
امل��ع��وق�ين» ،م�شرياً �إل��ى �أن مهرجان
«تلوين ال�سرياميك» �سيعود ريعه كامالً
على اجلمعية ،حيث �سيخ�ص�ص ركن
تعريفي للجمعية مب�شاركة من�سوبيها
م��ن الأط��ف��ال امل��ع��وق�ين يف فعاليات

املهرجان الذي �سي�ستمر ملدة �شهر.
و�أعرب مدير مركز امللك فهد عن �شكره
وتقديره ،بالأ�صالة عن نف�سه وبالإنابة

دعوة  116جهة للم�شاركة يف الدورة  14مل�سابقة
الأمري �سلطان بن �سلمان حلفظ القر�آن الكرمي للأطفال املعوقني

اعتمد �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س
جمل�س �إدارة اجلمعية وراع��ي م�سابقة
الأمري �سلطان بن �سلمان حلفظ القر�آن
الكرمي للأطفال املعوقني �إقامة الدورة
الرابعة ع�رش للم�سابقة اعتبارا ً من يوم
ال�����س��ب��ت 1431/6/8ه��������ـ امل��واف��ق
2010/5/22م.

و�أو���ض��ح �أم�ين ع��ام امل�سابقة الأ�ستاذ
عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال�سبيهني �أنه
مت توجيه الدعوات لرت�شيح مت�سابقني
ومت�سابقات للم�شاركة يف هذه امل�سابقة
�إل��ى جميع �إدارات الرتبية والتعليم
للبنني وال��ب��ن��ات و�إدارات ال�����ش ��ؤون
االجتماعية وجمعيات حتفيظ القر�آن
الكرمي اخلريية ومراكز رعاية الأطفال

فر�ص عمل جديدة يف ملتقى توظيف املعوقات

نظمت اجلمعية م�ؤخرا ً فعاليات ملتقى توظيف املعوقات التا�سع ع�رش،
وذلك مبقر اجلمعية بالريا�ض ،بح�ضور �أكرث من  41معوقة وما يزيد على
خم�س م�ؤ�س�سات خا�صة .وي�ستهدف امللتقى �إتاحة فر�ص توظيف ن�سائية
للمعوقات مب�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ،وذل��ك بالتعاون مع الكثري من
اجلهات ذات العالقة ،ويف مقدمتها وزارة العمل ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
والغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�ض.
و�أو�ضح عو�ض عبداهلل الغامدي �أمني عام اجلمعية �أن «اجلمعية جنحت من
خالل برنامج توظيف املعوقني يف �إتاحة ع�رشات الفر�ص الوظيفية لأبنائنا
املعوقني ،وذلك يف الكثري من امل�ؤ�س�سات وال�رشكات» ،م�شريا ً يف الوقت
ذاته �إلى عناية واهتمام �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن
عبدالعزيز رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية بربنامج توظيف املعوقني ،وذلك يف
�ضوء النجاح املتوا�صل الذي حتققه هذه امللتقيات .

املعوقني الأهلية واحلكومية وغريها
داخ��ل اململكة بالإ�ضافة �إل��ى اجلهات
املعنية بدول جمل�س التعاون اخلليجي
التي بلغ عددها  116جهة.
و�أ�شاد الأم�ين العام للم�سابقة برعاية
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �سلطان
بن �سلمان امل�سابقة معنويا ً وماديا ً منذ
انطالقة حيث بادر �سموه ب�إن�شاء هذه
امل�سابقة ومتويلها من ح�سابه اخلا�ص
ابتغاء ما عند اهلل من الثواب والإ�سهام
يف رعاية تلك الفئة خالل ت�شجيعها على
حفظ كتاب اهلل الكرمي ا�ست�شعاراً من
�سموه الكرمي ملا يحققه حفظ كتاب
اهلل الكرمي من غر�س الإمي��ان والهدوء
والطم�أنينة وال�سكينة واال���س��ت��ق��رار
النف�سي للمعوقني.
و�أ�ضاف ال�سبيهني� »..أن الدورة احلالية
للم�سابقة �ستعود �إلى مكان انطالقتها
�أول مره حيث �ستعقد مبدينة الريا�ض
بعد �أن �أقيمت يف كل من مكة املكرمة
واملدينة املنورة وجدة».
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ملف العدد
«الخطوة» ت�ستعر�ض جتارب وت�ستطلع �آراء خرباء:

دمج املعوقني . .
كيف؟ وملاذا؟
13

جمعية الأط��ف��ال املعوقني
وجتربة  13عاماً من الدمج
•نحو  1500طفل ا�ستفادوا من الربامج

على مدى  13عاماً ومنذ عام 1416هـ .على وجه التحديد،انطلق برنامج
الدمج الذي تبنته جمعية الأطفال املعوقني �ضمن �إ�سرتاتيجيتها
لتحجيم الآث��ار ال�سلبية للإعاقة  ،و�إتاحة الفر�صة لأبناء هذه الفئة
خلدمة �أنف�سهم وجمتمعهم..

ويف ه��ذا الإط���ار ي�ؤكد �صاحب ال�سمو
امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر ���س��ل��ط��ان ب��ن �سلمان
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز رئ��ي�����س جمل�س �إدارة
اجلمعية �أن اجلمعية تعترب ق�ضية دمج
من�سوبيها من الأط��ف��ال املعوقني يف
مدار�س التعليم العام من �أبرز �أهدافها،
وق�ضية ا�سرتاتيجية وحمورية يف كل ما
تقوم به من جهود و�أدوار يف الت�صدي
للإعاقة ،م�شريا ً �سموه �إل��ى �أن ق�ضية
ال��دم��ج تعد �أح��د �أه��م املقايي�س على
ال��ن��ج��اح ،حيث �إن النجاح يف احل��د من
�آث��ار الإعاقة لدى املئات من الأطفال
املعوقني �إل��ى درج��ة �أن يتمكنوا من
موا�صلة حياتهم وا�ستكمال مراحلهم
التعليمية املختلفة ،ه��و يف احلقيقة
ت��ت��وي��ج ل�����س��ن��وات ط��وي��ل��ة م��ن العمل
ال������د�ؤوب ال�����ص��ادق يف رع��اي��ة ه����ؤالء
الأط���ف���ال ،م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير خدماتها
املتطورة املجانية يف كل مراكزها وعرب
منظومة �شبكة من مراكزها املنت�رشة يف
خمتلف مناطق اململكة يف مركز امللك
فهد بن عبدالعزيز بالريا�ض ،ومركز
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة ومركز
الأمري �سلطان بن عبدالعزيز باملدينة
امل���ن���ورة ،وم��رك��ز الأم��ي�ر ���س��ل��م��ان بن
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عبدالعزيز بحائل ،ومركز مكة املكرمة،
ومركز اجلوف ،وقريبا ً يف ع�سري والر�س
واملركز الفرعى بجنوب الريا�ض.
�إن ق��ي��ام اجل��م��ع��ي��ة ب��رع��اي��ة الأط��ف��ال
امل��ع��وق�ين م��ن��ذ �أك�ث�ر م��ن  26ع��ام �ا ً،
وتوفريها اخلدمات املجانية لأكرث من
ثالثة �آالف طفل وطفلة �سنويا ً ،وجناحها
يف دمج �أك�ثر من �أل��ف طفل وطفلة يف
املدار�س العادية هي ملحمة �إن�سانية
فريدة ورائعة ت�ستحق التوقف عندها
كثريا ً من �أجل التوثيق والت�سجيل وت�أمل
هذه امل�سرية بر�صد وحتليل م�ساراتها
و�أعمالها بهدف تعظيم اال�ستفادة من
هذه التجربة الرائدة وتلم�س الطريق
عرب درو�سها وعربها الإيجابية وال�سلبية
�أي�ضا ً ،متهيداً النطالقة �أخرى ت�شهدها
اجلمعية حاليا ً ،من جمرد م�ؤ�س�سة �أهلية
تهدف �إلى خدمة الأطفال املعوقني �إلى
«جمعية وطن» تت�صدى لق�ضية الإعاقة قيا�سية م��ن خ�لال ال��ت��ع��اون املتميز
من كل جوانبها� ،إلى حد �أن ا�سم جمعية بني اجلمعية ووزارة الرتبية والتعليم،
الأطفال املعوقني �أ�صبح الآن مرادفا ً لكل ممثلة يف الأمانة العامة للرتبية اخلا�صة،
ق�ضايا الإعاقة واملعوقني يف اململكة.
يف ب��رن��ام��ج دم��ج ال��ط�لاب والطالبات
م�سرية
ولهذا ..ومع بدء مرحلة جديدة يف
املعوقني يف م��دار���س التعليم العام،
اجلمعية ،ويف ظل تو�سع خدماتها �إلى ك��ان م��ن الأه��م��ي��ة وال����ضرورة التوقف
م�ستوى غري م�سبوق وبعد حتقيق نتائج

الأمري �سلطان بن �سلمان:
الدمج هدف ا�سرتاتيجي للجمعية يتوج جهودها يف عالج وتعليم وت�أهيل الأطفال
لال�ستئنا�س واال�ستنارة ب ��آراء العلماء
بهدف ا�ستطالع وجهة النظر ال�رشعية،
�إ����ض���اف���ة �إل�����ى اخل���ب��راء ال�ترب��وي�ين
واملهتمني بق�ضية الدمج ور�ؤية وبحث
ما مت �إجنازه يف هذا املجال ..حيث يذكر
ان��ه مت �إج��راء درا�سة الوطنية لتقييم

جتربة اململكة العربية ال�سعودية يف
دمج التالميذ ذوي االحتياجات اخلا�صة
يف مدار�س التعليم العام والتي �أجراها
فريق يتكون من الدكتور نا�رص بن علي
املو�سى امل����شرف ال��ع��ام على الرتبية
اخلا�صة بوزارة الرتبية والتعليم (باحث

رئي�س) ،الدكتور زيدان �أحمد ال�رسطاوي
�أ�ستاذ بق�سم الرتبية اخلا�صة ،كلية
الرتبية جامعة امل��ل��ك �سعود (باحث
م�شارك) ،الدكتور زيد بن حممد ال�شال
�أ�ستاذ م�ساعد بق�سم الرتبية اخلا�صة
بجامعة امللك �سعود (باحث م�شارك)،
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الدمج . .
عندما فكرنا يف « اخلطوة» يف فتح ملف الدمج مل
نكن نت�صور �أن هناك من هم �أكرث تعاطفا وتفاعال
مع هذه الق�ضية من �أولياء �أمور الأطفال املعوقني
�أنف�سهم . .
وعلى مدى �شهور �أدركنا �أن للق�ضية �أبعاداً �إن�سانية
ودينية واقت�صادية واجتماعية ت�ستحق الدرا�سة
والنقا�ش . .
فكانت ال��ب��داي��ة م��ن ب�ين ج���دران جمعية الأط��ف��ال
املعوقني ومراكزها  ،ولكن �رسعان ما ات�سعت دائرة
احلوار لت�شمل العديد من الدول العربية ،وبتفاعل
17

•جل�������ان م��ت��خ�����ص�����ص��ة
باجلمعية تتابع دمج
الأط���ف���ال ب��امل��دار���س
ل�������ض���م���ان ت��ف��وق��ه��م
الدرا�سي
•ت�����ع�����اون م���دي���ري���ات
ال��ت��ع��ل��ي��م وامل���دار����س
وراء جناح برنامج دمج
�أطفال اجلمعية
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ويف ه��ذا الإط���ار �أك���دت الإح�صائيات
العلمية الدقيقة � ّأن اجلمعية جنحت
يف �إحل������اق �أك��ث��ر م���ن  1479ط��ف�لاً
وطفلة من من�سوبي مراكزها مبدار�س
ومعاهد وزارة الرتبية والتعليم ،وذلك
ال�ستكمال املراحل الدرا�سية مع غريهم
من الأطفال العاديني بعد �أن تخرجوا
من اجلمعية.
و�أو�ضحت الإح�صائية � ّأن مركز امللك
فهد بن عبدالعزيز يف الريا�ض ،وهو
�أول مركز �أن�ش�أته اجلمعية ،وكان ذلك
عام 1407هـ ،جنح يف دمج  345طفالً
وطفلة من املعوقني مبدار�س التعليم
ال��ع��ام خ�لال ت�سع ���س��ن��وات (-1416
1424ه��������ـ) ،ويف ال���ع���ام ال��درا���س��ي
1427/1426ه���������ـ جن���ح امل���رك���ز يف
تطوير ب��رن��ام��ج ال��دم��ج ب��ال��ت��ع��اون مع
اجلهات املعنية ،حيث متكن من دمج
 78طالبا ً وطالبة يف مدار�س التعليم

ال��ع��ام والتعليم اخل��ا���ص .ويف العام
ال��درا���س��ي 1428/1427ه�������ـ متكن
املركز من �إكمال دم��ج  193طفالً يف
امل��دار���س العادية بعد �إمت���ام برنامج
الت�أهيل� .أما يف عام 1430/1429ه��ـ
فقد جنح املركز يف ا�ستكمال برنامج
الدمج لـ 61طالبا ً وطالبة مت �إحلاقهم
مبدار�س التعليم العام ،فيما مت تقدمي
امل�ساندة لـ 34طالبا ً وطالبة من خارج
اجلمعية لاللتحاق باملدار�س العادية.
بينما جن��ح م��رك��ز امل��ل��ك ع��ب��داهلل بن
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ج��دة ال����ذي �أن�����ش��ئ ع��ام
1420ه��ـ يف �إحل��اق  145طفالً وطفلة
مب��دار���س التعليم ال��ع��ام خ�ل�ال �ست
�سنوات (1424-1419ه�����ـ) بعد �أن
ا�ستكملوا براجمهم العالجية والتعليمية
والت�أهيلية باملركز.
ويف العام الدرا�سي 1427/1426ه��ـ
متكن املركز من دمج  34طالبا ً وطالبة

يف مدار�س التعليم العام بعد اكتمال
برامج ت�أهيلهم.
ويف العام الدرا�سي 1428/1427ه��ـ
مت �إك��م��ال ت��أه��ي��ل  26ط��ف�لاً وطفلة
ودجم��ه��م يف م��دار���س التعليم ال��ع��ام،
ويف العام الدرا�سي 1430/1429ه��ـ
متكن املركز من تطبيق برنامج الدمج
لـ 30طالبا ً وطالبة مت �إحلاقهم مبدار�س
التعليم ال��ع��ام بالتعاون م��ع �إدارات
التعليم يف املحافظة.
ك��م��ا جن��ح م��رك��ز الأم��ي�ر ���س��ل��ط��ان بن
عبدالعزيز لرعاية الأطفال املعوقني
باملدينة امل��ن��ورة يف �إحل��اق  30طفالً
وطفلة خ�لال �أرب��ع �سنوات (-1422
1425ه���ـ) بعدما افتتح امل��رك��ز عام
1422هـ.
ويف العام الدرا�سي 1427/1426ه��ـ
حقق املركز تطورا ً ملحوظا ً يف تنفيذ
برنامج الدمج ،حيث و�صل عدد الأطفال
الذين مت دجمهم يف مدار�س التعليم
العام والتعليم اخلا�ص  13طفالً ،بعد
�أن �أكملوا برامج ت�أهيلهم يف املركز.
ويف العام الدرا�سي 1428/1427هـ،
وب���ال���ت���ع���اون م���ع �إدارات ال��ت��ع��ل��ي��م
باملنطقة ،وا�صل املركز تنفيذ برناجمه

يف دمج الأطفال الذين �أكملوا ت�أهيلهم؛
لين�ضموا �إل��ى مدار�س التعليم العام،
حيث مت دم��ج  11ط��ف�لاً وطفلة� .أم��ا
يف العام الدرا�سي 1430/1429ه���ـ
فقد متكّ ن املركز من تفعيل برنامج
الدمج ،ومت ت�أهيل ع�رشة طالب وطالبات
ل�لال��ت��ح��اق مب���دار����س ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام
والرتبية الفكرية.
وبالن�سبة �إلى مركز مكة املكرمة فقد
مت��ك��ن م��ن �إحل����اق  66ط��ف�لاً وطفلة
م��ن من�سوبيه م��ن الأط��ف��ال املعوقني
مب��دار���س التعليم ال��ع��ام خ�لال خم�س
�سنوات (1424-1420ه�������ـ) ،وك��ان
املركز قد افتتح عام 1419هـ.
ويف العام الدرا�سي 1427 /1426هـ
وا�صل املركز جهوده يف تفعيل برنامج
الدمج ومتكن من دمج �سبعة �أطفال يف
مدار�س التعليم العام بعد �أن �أكملوا
ب��رام��ج الت�أهيل .ويف ال��ع��ام الدرا�سي
1428/1427ه������ـ متكن امل��رك��ز من
دم���ج  22ط��ف�لاً وط��ف��ل��ة يف م��دار���س
التعليم العام واملراكز املتخ�ص�صة.
وخالل العام املا�ضي 1430/1429هـ
توا�صل برنامج ال��دم��ج ،بالتعاون مع
�إدارات التعليم مبكة املكرمة ،وخالل

•مركز امللك عبد الـله
ب��ج��دة ي ��ؤه��ل نحو 15
ط����ف��ل�اً وط���ف���ل���ة م��ن
املعوقني ال�ستكـــــمال
تعليمهم باملــــــدار�س
العادية �سنويا
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•اجل���م���ع���ي���ة جن���ح���ت يف
�إحلاق �أكرث من 1479
طفالً وطفلة مبدار�س
التعليم العام
•دمج  423طفالً وطفلة
م���ن م��ن�����س��وب��ي م��رك��ز
امللك فهد بالريا�ض
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العام املا�ضي مت تطبيق الربنامج على
ت�سعة طالب وطالبات.
ويف مركز اجلمعية باجلوف مت �إحل��اق
 33طفالً وطفلة من من�سوبيه مبدار�س
التعليم العام باملنطقة ،وذلك خالل ت�سع
�سنوات منذ بدء ت�شغيله عام 1416هـ،
ويف العام الدرا�سي 1427/1426ه��ـ
وا���ص��ل امل��رك��ز تنفيذ برنامج الدمج
بالتعاون مع مدار�س التعليم العام ،ومت
دمج �سبعة �أطفال .ويف العام الدرا�سي
2008/2007م مت دم���ج وحت��وي��ل
 16طالبا ً وطالبة بالتعاون مع �إدارات
التعليم باملنطقة .ويف العام الدرا�سي
املن�رصم 2009/2008م متكن املركز
من ا�ستكمال برنامج الدمج لت�أهيل �ستة
طالب وطالبات مت �إحلاقهم مبدار�س
التعليم العام.
�أما يف مركز الأمري �سلمان بن عبدالعزيز
ب��ح��ائ��ل ،وه��و �أح���دث م��راك��ز اجلمعية،
حيث مت افتتاحه 2007/2006م،
ف�إنه تتويجا ً لربامج الرعاية والت�أهيل

ال��ت��ي يقدمها ،مت ـ بتوفيق م��ن اهلل ـ
يف ال��ع��ام ال��درا���س��ي ال��ت��ايل الفتتاحه
 2009/2008دم����ج ���س��ت��ة ط�لاب
وطالبات يف مدار�س التعليم العام بعد
اكتمال ت�أهيلهم يف املركز.
و البد من ذكر � ّأن النجاح الذي حققته
امل��راك��ز يف دم��ج الأط��ف��ال املعوقني
ه��و ثمرة اجل��ه��ود الكبرية التي تبذل
م��ن �أج���ل حتقيق �أق�����ص��ى جن��اح ممكن
مع هذه الفئة من الأطفال؛ حيث يتم
�أوالً ،وم��ن��ذ ال��ت��ح��اق الطفل باملركز،
تقييم حالته ب�أحدث �أ�ساليب وو�سائل
الت�شخي�ص ،وم��ن خ�لال املتخ�ص�صني
الأك����ف����اء يف ه����ذا امل���ج���ال ،وه����م من
ال��ك��ف��اءات العلمية واملهنية القليلة
على امل�ستوى ال���دويل ،ولي�س فقط
�إقليميا ً وحمليا ً ،ثم يتم و�ضع برنامج
متكامل للعالج والت�أهيل للطفل ،ويف
هذه املرحلة تكون هناك رعاية طبية
دقيقة لتقدير العالج الناجع لكل طفل
ومتابعة مراحل العالج واال�ستجابات،

طالب معوقون يغادرون مدر�ستهم العادية

ويف ه��ذه املرحلة �أي�����ض�ا ً ميكن �إج��راء
جراحات لبع�ض ح��االت الإعاقة ،وذلك
ب��ال��ت��ع��اون م���ع �أك��ب�ر امل�ست�شفيات
املتخ�ص�صة يف هذا املجال ،ثم تكون
هناك ب��رام��ج لت�أهيل الطفل بالعالج
الطبيعي وحتديد الو�سائل التي ميكن
�أن ي�ستخدمها الطفل للحركة وامل�شي
مثل امل�شايات والكرا�سي املتحركة �أو
الأجهزة التعوي�ضية ..كل ذلك يتم مع
تطبيق برنامج تعليمي للطفل بح�سب
الفئات العمرية ،حيث لكل فئة مرحلة
تعليمية تبد�أ من الرو�ضة والتمهيدي
م��رورا ً مبرحلة الطفولة املبكرة ،وحتى
االب��ت��دائ��ي��ة .وع��ن��دم��ا تكتمل منظومة
العالج والت�أهيل والتعليم باملركز يتم
تقييم احل��االت التي ت�سمح قدراتها
العقلية واجل�سدية با�ستكمال مراحل
التعليم ،وهنا ت��ب��د�أ عملية ال��دم��ج يف
املدار�س ،ولهذه العملية منهجية علمية
دقيقة يف التطبيق جتنبا ً للآثار ال�سلبية
على الأط��ف��ال امل��دجم�ين ب��امل��دار���س،

وللعمل على تعظيم الآث���ار الإيجابية
وت�أكيدها.
ويف ذلك ي�شكل املركز فريقا ً متكامالً
م��ن املتخ�ص�صني ط��ب��ي �ا ً وتعليميا ً
واجتماعيا ً ونف�سيا ً و�أي�����ض �ا ً �إداري����ا ً؛
ملتابعة عملية دمج الأطفال بكل مدر�سة
بالتن�سيق مع الإدارات التعليمية التي ال
ي�ألو م�س�ؤولوها جهدا ً يف م�ساندة عملية
ال��دم��ج بالتعاون املثمر م��ع م�س�ؤويل
م���راك���ز اجل��م��ع��ي��ة ك���اف���ة ،وع��ل��ى وج��ه
اخل�صو�ص ال��دور البارز الذي يقوم به
مديرو املدار�س واملعلمون واملعلمات،
وهو �أمر يح�سب لوزارة الرتبية والتعليم
والإدارة العامة للتعليم اخلا�ص؛ فبدون
هذا التعاون والتن�سيق ال تكتمل عملية
دمج هذه الفئة الغالية من الأطفال يف
املدار�س العامة.
البد من التفوق
وال يتم االكتفاء بعدم التعرث الدرا�سي
للأطفال املعوقني ،ب��ل يكون هناك
حر�ص على النجاح بتفوق ،وتلك �سمة

كل �أب��ن��اء اجلمعية الذين مت �إحلاقهم
مبدار�س التعليم العام ،وهلل احلمد ،ف�إن
جميع �أطفال اجلمعية من املتفوقني
يف درا�ستهم ،وح�صلوا على �شهادات
تقدير عديدة من املدار�س والإدارات
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��اب��ع�ين ل��ه��ا ت��ق��دي��راً
لتفوقهم الدرا�سي ،وقد �أ�صبح الكثري
من ه�ؤالء التالميذ م�صدر فخر واعتزاز
للمدار�س املنت�سبني �إليها بعد �أن
رف�ضت بع�ض املدار�س ا�ستقبالهم يف
البداية؛ لعدم وجود �إمكانات ملتابعة
درا���س��ت��ه��م ب��امل��در���س��ة وع���دم ت�أهيل
وتهيئة املدر�سة لين�ضم �إليها �أطفال
م��ع��وق��ون ،حيث � ّإن ذل��ك يحتاج �إل��ى
الكثري من التهيئة يف حجرات الدر�س
ودورات املياه واملمرات ،ولكن تعاون
م�س�ؤويل الإدارات التعليمية ومديري
امل����دار�����س وامل��ع��ل��م�ين وامل��ع��ل��م��ات
والطالب العاديني� ،إ�ضافة �إلى �أولياء
الأمور ،وعلى وجه اخل�صو�ص الأمهات،
�أدى �إلى جناح تفعيل عملية الدمج بل
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�سماحة مفتي اململكة العربية ال�سعودية لـ « الخطوة »:

الدمج يبد�أ من الأ�رسة وي�ضمن كرامة املعوق
�سماحة ال�شيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن حممد �آل ال�شيخ مفتي عام اململكة العربية ال�سعودية
ورئي�س هيئة كبار العلماء و�إدارة البحوث العلمية والإفتاء ،يرى �أن الدمج يبد�أ من الأ�رسة،
وي�ستهل حديثه قائالً :لقد اقت�ضت حكمة اهلل �أن يخلق اخللق لعبادته ،ويجعلهم خمتلفني يف
�ألوانهم ،وعقائدهم ،و�أعمالهم ،وقدراتهم اجل�سمية ،والعقلية ،وكرم اهلل بني �آدم و�رشفهم ب�أن
خلقهم على هذه ال�صورة احل�سنة من امتداد القامة ،واعتدالها؛ مي�شي الإن�سان قائماً على �أح�سن
الهيئات و�أكملها منت�صباً لي�س منكباً على وجهه ،وزينه باحلوا�س والفرا�سة ،والف�ؤاد ،والعقل
الذي هو مناط التكليف .ولكن اهلل �سبحانه يبتلي من ي�شاء من عباده ببع�ض الباليا وامل�صائب،
وال يبتلي �إال من يحب من عباده .
قال النبي ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ�« :إن
عظم اجلزاء مع عظم البالء ،و�إن اهلل �إذا
�أح��ب ق��وم�ا ً اب��ت�لاه��م ،فمن ر�ضي فله
الر�ضا وم��ن �سخط فله ال�سخط» رواه
الرتمذي ،وعن �أبي هريرة ـ ر�ضي اهلل عنه
ـ قال :قال النبي ـ �صلى اهلل عليه و�سلم
ـ« :ما يزال البالء بامل�ؤمن وامل�ؤمنة يف
نف�سه ،وولده ،وماله حتى يلقى اهلل وما
عليه خطيئة» رواه الرتمذي و�صححه
الألباين .و�إن مما يعنينا يف هذه الكلمة
تلك الفئة الغالية يف قلوبنا العزيزة
على نفو�سنا ،وهم َمن اب ُتلي يف قدراته
اجل�سمية� ،أو احل�����س��ي��ة� ،أو العقلية؛
ف�سببت له نوعا ً من الإع��اق��ة ،و�أ�صبح
م��ن ذوي االحتياجات اخلا�صة الذين
يحتاجون �إلى نوع من الإعانة ،والرعاية،
والت�أهيل بح�سب حاجتهم ودرجة �إعاقتهم
مل�����س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب�ش�ؤونهم
اخلا�صة ،وللقيام بذلك كما ينبغي ومبا
ي�ضمن كرامة املعوق ال بد من دجمه مع
نف�سه ،ومع �أ�رسته ،وجمتمعه ،ودجم��ه يف
م�ؤ�س�سات املجتمع.

دمج املعوق مع نف�سه

الخطوة
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وذل���ك بتهيئة امل��ع��وق نف�سيا ً حتى
يتقبل و�ضعه الذي هو عليه ،ويتطلب
ذلك ت�صميما ً كبريا ً من املعوق نف�سه
م��ن خ�لال �إث��ب��ات وج���وده داخ���ل �أ��سرت��ه
وجمتمعه ب�شجاعة وحما�س ،و�إذا ميز
امل��ع��وق و�أ���ص��ب��ح يفهم م��ا ي��ق��ال له
فعلينا �أن ن�شد من �أزره ونقوي �صلته
ب��اهلل ون��ذك��ر ل��ه �أن م��ا ح�صل ل��ه ابتالء
من اهلل ،و�أن اهلل �سيجازيه على �صربه
بالثواب اجلزيل والأجر العظيم ،وعليه
�أن يحت�سب ذلك عند اهلل ويتوكل عليه،
ويلج�أ �إليه بالدعاء ،لعل اهلل يفرج كربته،
ويك�شف ��ض�ره ،وف���رج اهلل ق��ري��ب وهو
امل��ب��دئ املعيد ،واهلل �سبحانه يقول:
«�إن م��ع ال��ع����سر ي�����س�را ً» ،ك��م��ا ن��ذك��ر له
مناذج من ذوي الإعاقات �أ�شد حالة منه
ومع ذلك �شقوا طريق حياتهم بنجاح
و�سعادة ،و�أ�صبحوا من م�شاهري العلماء
واملخرتعني ،ومل متنعهم �إعاقتهم من
النبوغ؛ لإعطائه الثقة بنف�سه ،وليكون
ذل��ك داف��ع�ا ً له على ا�ستغالل مواهبه
واالندماج يف جمتمعه و�أ�رسته.

دمج املعوق يف �أ�رسته

الأ��سرة هي اللبنة الأول��ى لنمو الطفل
امل��ع��وق اجتماعيا ً ونف�سيا ً ،وب��ق��ا�ؤه
يعي�ش مع �أ�رسته يوفر له جواً من الراحة
وال�سعادة ،وي�شعره بالأمن والطم�أنينة؛
مما ي�ساهم ب�شكل كبري يف تقدم عالجه،
وحت�����س��ن ح��ال��ت��ه ،وت��خ��ف��ي��ف م��ع��ان��ات��ه،
واج��ت��ي��از ح��ال��ت��ه؛ فعلى الأ���س�رة التي
يبتليها اهلل ب�أحد املعوقني �أن حتمد اهلل
على ذلك ،و�أن ت�صرب وتر�ضى بق�ضاء
اهلل وقدره ،وال ت�سخط من وجوده بينهم،
�أو حتاول نبذه ،واهلل �سبحانه �سيجازيهم
على ذلك �أوفر اجلزاء و�أعظمه ،فع�سى
�أن ي��ك��ون وج�����وده ب��ي��ن��ه��م ف��ي��ه خري
وبركة ،وتعمهم رحمة اهلل ولطفه ،قال
اهلل تعالى« :وع�سى �أن تكرهوا �شيئا ً
ويجعل اهلل فيه خرياً كثرياً» .ولت�سهيل
اندماج املعوق يف �أ�رسته ف�إن عليها �أن
تعامله معامله طبيعية كبقية �إخوانه
العاديني ،فال ُيبالغ يف العطف واحلنان
عليه حتى ال يف�رس ذلك تف�سرياً �سلبيا ً،
و�أن��ه مل يعامل بتلك املعاملة اخلا�صة
�إال لأجل �إعاقته فيذكره بحالته وي�سبب
له ذلك �إحباطا ً ونفوراً من �أ�رسته .كما

ُيحرم اال�ستهزاء �أو ال�سخرية به �أو �إهماله
ونبذه؛ ملا يورثه ذلك من احلقد يف قلبه
لكل َمن حوله ويزيد من معاناته فت�سوء
حالته النف�سية وال�صحية ويعي�ش منعزالً
عن �أ�رسته وجمتمعه ،ورمبا �أدى به ذلك
�إلى االنحراف؛ فيكون عبئا ً على �أ�رسته
وجمتمعه ،كما �أن على الأ�رسة �أال تكلفه
ب�شيء يعجز ع��ن القيام ب��ه ف ��إن ذلك
�سيحرجه ،وي�سبب ذلك �إحباطا ً و�صدمة
نف�سية.

دمج املعوق يف املجتمع

املعوقون وذوو االحتياجات ج��زء من
املجتمع وهم �إخوة لنا ،لهم من احلقوق
ما لنا وعليهم ما علينا ،وانطالقا ً من
قيمنا الأ���ص��ي��ل��ة وم���ن تعاليم ديننا
الإ�سالمي املطهر التي كرمت بني �آدم،
ودعت �إلى مكارم الأخ�لاق ،والإح�سان،
والرفق يف كل �شيء ف�إنه ينبغي لكل
ف��رد من �أف���راد املجتمع �أن يبذل كل
ما ي�ستطيع ماديا ً ومعنويا ً مل�ساعدة
املعوق ،و�أن ي�سعى يف ق�ضاء حوائجه،
وحل امل�شكالت التي تعرت�ض حياته،
و�أن يغيثه �إذا ا���س��ت��غ��اث��ه وي�شجعه
ويعطيه الثقة واالعتزاز بنف�سه ،ويكون
له كالبنيان ي�شد بع�ضه بع�ضا ً؛ حتى
ينطلق ب��ح��م��ا���س وث��ق��ة؛ ف��ي��ن��دم��ج يف
املجتمع وي�شارك يف بنائه بح�سب قدرته
ويكون ع�ضواً نافعا ً ومنتجا ً ي�ستفيد منه
املجتمع .ولقد �سبق الإ���س�لام املطهر
القوانني الو�ضعية والأنظمة الغربية
يف العناية باملعوقني فحث على هداية
الأعمى ،وتعليم الأ�صم والأبكم ،و�إعانة
املحتاج ،وم�ساعدة َم��ن ال عمل له وال
�صنعة ،ونهى عن خذالنهم ،وتركهم
بال م�ساعدة؛ فقد جاء يف احلديث الذي
رواه �أبو ذر ـ ر�ضي اهلل عنه ـ �أن ر�سول
اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ ق��ال :على
ك���ل ن��ف�����س يف ك���ل ي���وم ط��ل��ع��ت فيه
ال�شم�س �صدقة منه على نف�سه ،قلت يا
ر�سول اهلل« :من �أين �أت�صدق ولي�س لنا

�أم��وال؟» ،فذكر النبي ـ �صلى اهلل عليه
و�سلم ـ جملة من �أبواب ال�صدقة فقال:
« ..وتهدي الأعمى وت�سمع الأ�صم الأبكم
حتى يفقه ..وت�سعى ب�شدة �ساقيك
�إلى اللهفان امل�ستغيث ،وترفع ب�شدة
ذراعيك مع ال�ضعيف» ..كل ذل��ك من
�أب��واب ال�صدقة منك على نف�سك ،ويف
رواي����ة «ي��ع�ين ذا احل��اج��ة امل��ل��ه��وف»
احلديث �أخرجه الإم��ام �أحمد والن�سائي
والبيهقي وابن حبان و�إ�سناده �صحيح.
وامل���ل���ه���وف ي��ط��ل��ق ع��ل��ى امل�����ض��ط��ر،
وامل�����س��ت��غ��ي��ث ال���ع���اج���ز ،وامل��ظ��ل��وم،
واملتح�رس على ما فاته وفقده ،ويدخل

•الإ�سالم �سبق الأنظمة
ال��و���ض��ع��ي��ة يف احل��ث
على دمج املعوق

23

فيه املعوق .وروى �أبو ذر ـ ر�ضي اهلل
عنه ـ ق��ال� :س�ألت النبي ـ �صلى اهلل
عليه و�سلم ـ �أي العمل �أف�ضل؟ قال:
�إميان باهلل ،وجهاد يف �سبيل اهلل ،قلت:
ف ��أي ال��رق��اب �أف�ضل؟ ق��ال� :أغالها
و�أنف�سها عند �أهلها ،قلت :ف��إن مل
�أفعل؟ قال :تعني �صانعا ً �أو ت�صنع
لأخ����رق »..احل��دي��ث �أخ��رج��ه البخاري
وم�سلم والإمام �أحمد ،والأخرق الذي ال
�صنعة له ولي�س له عمل� ،أو ال يح�سن
العمل كما ينبغي ،ويدخل فيه ذوو
االحتياجات اخلا�صة.

املعوقون يف الإ�سالم

كما عني اخللفاء ال��را���ش��دون وملوك
ال��دول��ة الإ���س�لام��ي��ة ب��امل��ع��وق�ين؛ فقد
�سطر لنا التاريخ الإ�سالمي �أروع الأمثلة،
و�أعلى املثل ،و�أنبل الأخالق يف االهتمام
باملعوق من رجل يعترب يف �أعلى مقام
يف الدولة؛ �إنه �صاحب ر�سول اهلل اخلليفة
الرا�شد الأول �أبو بكر ال�صديق ـ ر�ضي
اهلل عنه ـ ،حيث يروي لنا عمر بن اخلطاب
ـ ر�ضي اهلل عنه ـ فيقول :كنت �أفتقد �أبا
بكر ال�صديق ما بني فرتة و�أخرى فكنت
�أراه �إذا �صلى الفجر يخرج من امل�سجد
�إل��ى �ضاحية من �ضواحي املدينة كل
ي��وم ،ف�أت�ساءل ما مل يخرج ،ثم تبعته
ي��وم �ا ً ف����إذا ه��و ي��دخ��ل خيمة منزوية،
فظللت �أنتظره حتى خرج ،فلما خرج �أبو
بكر دخلت بعده ف��إذا يف اخليمة عجوز
ح�سرية ،ك�سرية ،عمياء ،وحولها �صبية
�صغار ،فقلت :يرحمك اهلل يا �أمة اهللَ ..من
�أنت؟ فقالت� :أنا عجوز عمياء ،ك�سرية،
ح�سرية ،مات �أبونا ومعي بنات ال عائل
لنا �إال اهلل ـ عز وجل ـ ،فقال عمر :ومن
هذا ال�شيخ الذي ي�أتيكم؟ قالت :هذا
�شيخ ال �أعرفه ي�أتي كل يوم فيكن�س
بيتنا ،وي�صنع فطورنا ،ويحلب �شياهنا،
ويجلب لنا املاء ،ثم يذهب؛ فبكى عمر،
وقال كلمته امل�شهورة�« :أتعبت اخللفاء
من بعدك يا �أبا بكر».
وك��ذل��ك اعتنى بهم عمر ب��ن اخلطاب
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ف�أن�ش�أ ديوانا ً للطفولة ،وامل�ست�ضعفني،
وفر�ضت للمفطوم وامل�سن واملعوق
فري�ضة �إ�ضافية من بيت املال .وكذلك
الوليد بن عبدامللك ـ رحمه اهلل ـ حر�ص
ع��ل��ى ف��ئ��ات امل��ر���ض��ى وامل��ج��ذوم�ين
واملعوقني؛ ف�أعطى لكل مقعد خادما ً،
ولكل �رضير قائدا ً ،و�أجرى عليهم الأرزاق
من بيت املال.
كما حر�ص الإ�سالم على حماية املجتمع
م���ن ال��ت��ف��ك��ك واالن��ق�����س��ام ،وح�����ص��ول
البغ�ضاء وال�شحناء وال��ن��ف��ور بينهم؛
فحرم احتقار امل�سلم لأخيه امل�سلم� ،أو
اال�ستهزاء به وا�ست�صغاره ،وال�شماتة به،
وذلك �أ�شد حرمة �إذا ق�صد به املعوق؛
ملا يف ذلك من ك�رس قلبه و�إدخال احلزن
عليه وق��ت��ل م��واه��ب��ه؛ فت�سوء حالته
وينعزل وينطوي عن النا�س؛ فال يندمج
يف املجتمع .وقد ورد عن النبي ـ �صلى
اهلل عليه و�سلم ـ �أن��ه ق��ال« :ال تظهر
ال�شماتة ب�أخيك فيعافيه اهلل ويبتليك»
�أخرجه الرتمذي ،وورد عنه ـ �صلى اهلل
عليه و�سلم ـ �أن��ه ق��ال« :امل�سلم �أخو
امل�سلم ال يظلمه وال يخذله وال يحقره»..
احلديث �أخرجه الإمام م�سلم و�أحمد.

دم��ج امل��ع��وق يف م�ؤ�س�سات
املجتمع

لقد �سبقت اململكة العربية ال�سعودية
ـ ب��ت��وف��ي��ق م��ن اهلل ـ ك��ث�يرا ً م��ن دول
ال���ع���امل ب��ع����شرات ال�����س��ن�ين يف ق�ضية
دمج املعوقني مع �أقرانهم العاديني

وااله���ت���م���ام وال��ع��ن��اي��ة ب��ه��م ،وم��ن
ذل��ك �سعت ـ وفقها اهلل ـ �إل��ى دمج
املكفوفني وتعليمهم مع �أقرانهم
من املب�رصين يف املعاهد ،وما ذلك
�إال لإدراكها لأهمية دمج املعوق مع
�إخوانه العاديني؛ ملا يعطيه ذلك من
الإح�سا�س باالعتزاز والثقة بنف�سه
والتخفيف من معاناته ،خ�صو�صا ً �أن
تلك املعاهد وامل�ؤ�س�سات التعليمية
تكت�شف مواهب املعوق فتنميها،
وت�صقلها ،وتهيئه لأن يكون ع�ضوا ً
نافعا ً يف املجتمع له مكانته و�إ�سهاماته
العلمية والعملية ،وكم من معوق فاق
�أقرانه الأ�سوياء ف�أبدع ،واخ�ترع ،ونبغ
يف العلم حتى �صار عاملا ً ،وتبو�أ �أعلى
امل��ن��ا���ص��ب ،وك��ث�ير م��ن امل��ع��وق�ين لو
�أع��ط��ي ال��ف��ر���ص��ة ،و�صقلت م��واه��ب��ه،
وهيئت له البيئة املنا�سبة يف التعليم
والعمل لأب���دع ،ومت��ي��ز ،و�أن��ت��ج ،ونفع
املجتمع .والإ�سالم عندما كرم بني �آدم
وف�ضلهم جعل مدار التكرمي على العمل
ال�صالح و�سالمة القلب ،ومل يجعله
ب�سالمة اجل�سم وجمال ال�شكل وكم من
معوق �أثقل يف امليزان و�أح��ب و�أق��رب
�إل��ى اهلل من كثري من الأ�صحاء ،ولذلك
ورد عن النبي ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ
�أنه قال�« :إن اهلل ال ينظر �إلى �صوركم وال
�إلى �أج�سامكم ولكن ينظر �إلى قلوبكم
و�أعمالكم» رواه الإمام م�سلم؛ فاملعوق
حقيقة هو معوق القلب والأعمال؛ قال
اهلل تعالى« :ف�إنها ال تعمى الأب�صار
ولكن تعمى القلوب التي يف ال�صدور».

كيف ندمج املعوق

ومن الأ�سباب التي تعني على اندماج
امل��ع��وق م��ع �أق��ران��ه ال��ع��ادي�ين درا�سة
قدراته ،وت�صنيف درجة �إعاقته ،ومدى
م�لاءم��ة ال��دم��ج حل��ال��ت��ه ،والتخ�ص�ص
املنا�سب لدجمه ،وذلك من قبل علماء
متخ�ص�صني يف ه���ذا ال�����ش ��أن ،ولكن
مما ينبغي مراعاته قبل ذل��ك ت�أهيله
جتميليا ً وطبيا ً ونف�سيا ً يف امل�ؤ�س�سات

وامل�ست�شفيات املتخ�ص�صة ملثل
ح��ال��ت��ه؛ وذل����ك لتخفيف �إع��اق��ت��ه �أو
�شفائها؛ حتى تخف النفرة منه ،ويتقبل
و�ضعه؛ في�سهل اندماجه يف املجتمع،
وجند لذلك �أ�صالً؛ فقد عمل ال�صحابة ـ
ر�ضي اهلل عنهم ـ بذلك ،وقد روى عرفجة
ب��ن �أ���س��ع��د ق���ال�« :أ���ص��ي��ب �أن��ف��ي يوم
الكالب يف اجلاهلية فاتخذت �أنفا ً من
ورق ف�أننت علي؛ ف�أمرين النبي ـ �صلى
اهلل عليه و�سلم ـ �أن �أتخذ �أنفا ً من ذهب»
�أخرجه الإمام �أحمد والرتمذي والن�سائي.
وحر�صا ً على ا�ستمرار اندماج املعوق
ينبغي �أال نكلفه م��ا ال ي��ط��ي��ق؛ عمالً
بقول اهلل تعالى« :ال يكلف اهلل نف�سا ً �إال
و�سعها» ،وقوله ـ �صلى اهلل عليه و�سلم
ـ�« :إمن��ا يرحم اهلل من عباده الرحماء»
متفق عليه؛ لأننا �إذا كلفناه ما ال يقدر
عليه ف�إن ذلك �سيحرجه ،ويكون لذلك
�آثار �سلبية ،وي�سبب له �إحباطا ً يزيد من
معاناته ويدفعه لالنزواء واالنطواء.
ومن الأ�سباب التي ت�ساعد على اندماج
املعوقني الإ�شادة بهم ،و�إب��راز جوانب
النبوغ والإب����داع لديهم ،وت�شجيعهم
ماديا ً ومعنويا ً ،وتوفري الآالت والو�سائل
التي تنا�سب حالتهم ،وتعينهم �أثناء
تعلمهم ،وب��ع��د ت��خ��رج��ه��م ومم��ار���س��ة
�أع��م��ال��ه��م ،م��ع �إع��ط��ائ��ه��م الأول���وي���ة يف
القبول يف الدرا�سة والتعيني يف العمل،
وغ�ير ذل��ك مما يخفف عليهم تكاليف
احلياة؛ فينطلقون لالندماج يف املجتمع
وم�ؤ�س�ساته.
و�إننا ـ بحمد اهلل ـ نلم�س اجلهود املباركة
واخلدمات اجلليلة التي تقدمها جمعية
الأطفال املعوقني للعناية باملعوقني
واح��ت�����ض��ان��ه��م ،ورع��اي��ت��ه��م وت��وف�ير
متطلباتهم وت�شجيعهم ،ماديا ً ومعنويا ً،
وت�أهيلهم من ال�صغر نف�سيا ً ،وثقافيا ً،
ووقائيا ً ،وعالجيا ً؛ حتى ي�سهل اندماجهم
يف املجتمع؛ فجزى اهلل القائمني على
ه��ذه اجلمعية �أح�����س��ن اجل����زاء ،و�أج���زل
لهم الأج��ر واملثوبة ،و�أ���س��أل املولى ـ

عدد من الرتبويني والرتبويات مبدار�س
يطبق فيها برنامج الدمج ح�رصوا �إيجابيات
الربنامج يف الآتي:
•التعرف على الفئات اخلا�صة وكيفية التعامل معهم.
•التعرف على قدرات الأطفال الفئات اخلا�صة.
•تقوية العالقة بني الأطفال العاديني و�أطفال الفئات اخلا�صة.
•توعية العاملني يف املدار�س بالفئات اخلا�صة.
•توعية الطالب والطالبات العاديني بالفئات اخلا�صة وكيفية التعامل
معهم.
•حب الأطفال العاديني للأطفال الفئات اخلا�صة وحبهم مل�ساعدتهم.
•بث روح الألفة والتعاون مع العاديني مع �أطفال الفئات اخلا�صة.
•رفع الروح املعنوية للأطفال الفئات اخلا�صة ولأ�رسهم بعد الدمج.
•يغري الدمج اجتاهات و�آراء العاملني مع الأطفال الفئات اخلا�صة بعد
الدمج.
•�أما �سلبيات الربنامج كما يرون فهي:
•عدم وعي املدار�س «مديرات ـ مديرون ـ معلمات ـ معلمون» بقدرات
الفئات اخلا�صة.
•مدار�س م�ؤيدة ومدار�س معار�ضة.
•مدار�س تطالب مدر�سي تربية خا�صة لتدري�س الطالب والطالبات.
•العمل على توفري العمالة مع الطالب والطالبات.
•طلب املدر�سني واملدر�سات عالوة خا�صة؛ لأنها تدر�س فئات خا�صة.
•مدار�س ترف�ض وجود الفئات اخلا�صة يف مدار�سهم خوفا ً من تعليق
العاديني لهم.
•بع�ض املدار�س ترف�ض ا�ستقبال الفئات اخلا�صة لديهم خوفا ً من
امل�س�ؤولية.
•كثري من املدار�س الأهلية ترف�ض قبول �أطفال الفئات اخلا�صة؛ لأن
الأ�رس العادية ترف�ض وجودهم معهم.
•املدار�س احلكومية �أعدادها كبرية جداً داخل الف�صل الواحد؛ لذلك
ترف�ض قبول طالب �أو طالبات الفئات اخلا�صة.
•العديد من املدار�س ترف�ض قبول الطالب والطالبات خوفا ً من رف�ض
املعلمني واملعلمات تدري�س تلك الفئة يف الف�صل العادي.
•امل��دي��رون وامل��دي��رات يرف�ضون قبول الطالب والطالبات بحجة �أن
املدار�س غري مهي�أة.
•املديرون واملديرات واملعلمون واملعلمات يرف�ضون تدري�س الطالب
والطالبات لأنهم ي�أخذون وقتا ً �أكرث.
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ال�شيخ �صالح بن عبدالعزيز �آل ال�شيخ وزير ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف:
معايل ال�شيخ �صالح بن عبدالعزيز بن حممد �آل ال�شيخ وزير ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة
والإر�شاد يقول� :إن الإ�سالم ُعني بجميع فئات املجتمع ،كما جاءت تعاليم ال�رشيعة على رعاية
املعوق واالهتمام به من جميع اجلوانب.
كما �أن ال�رشيعة دعت �إلى الرفق به ،وح�سن معاملته والتلطف به.
وقد عاتب اهلل ـ �سبحانه وتعالى ـ نبيه ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ ب�سبب �إعرا�ضه عن الأعمى «ابن �أم
جاءه الأعمى .وما يدريك لعله يزكى� .أو يذكر
مكتوم» الذي نزلت فيه الآيات« :عب�س وتولى� .أن
ُ
فتنفعه الذكرى» «عب�س.»4-1:

وه��ذا منهج يعرفنا كيف نتعامل مع
هذه الفئة من النا�س ،ف�سورة «عب�س»
ر�سمت فكرة وا�ضحة عن كيفية التعامل
مع املعوقني على ق��دم امل�ساواة مع
الأ�سوياء.
ولقد جاءت ال�رشيعة �صاحلة جلميع �أفراد
املجتمع ،ومنهم ذوو العاهات ،ولكن يف
حدود الإمكان واال�ستطاعة ورفع احلرج.
قال اهلل تعالى« :لي�س على الأعمى حرج
وال على الأع��رج حرج وال على املري�ض
حرج» «الفتح.»17:
وقد قال النبي ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ:
«رفع القلم عن ثالث :عن النائم حتى
ُ
ي�ستيقظ ،وعن املُب َتلى حتى يرب�أ ،وعن
ال�صبي حتى يكرب».
و�ش�أن املعوقني ك�ش�أن �أفراد املجتمع؛
فهم بحاجة �إلى تقوية معنوياتهم ،ومن
حقوق ه��ؤالء �أال ي�سخر بهم ،وال ينُبزوا
بالعاهات ،وال يخاطبوا �إال مبا يجلب لهم
ال�سعادة وال�رسور؛ قال اهلل تعالى« :يا
�أيها الذين �آمنوا ال ي�سخر قوم من قوم
ع�سى �أن يكونوا خ�يرا ً منهم وال ن�ساء
من ن�ساء ع�سى �أن يكن خريا ً منهن وال
تلمزوا �أنف�سكم وال تنابزوا بالألقاب»
«احلجرات.»11:
فازدراء ذوي العاهات ي�سبب لهم �شقاء
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و�أمل���ا ً ق��د يفوق �أمل م��ا ه��م فيه؛ فكم
من ذوي البالء من َحمل عاهته ور�ضي
بواقعه �إال �أنه ال ميكن �أن ين�سى نظرة
احتقار �أحد من النا�س؟ قال املتنبي:

جراحات ال�سنان لها التئام
وال يلتام ما جرح الل�سان

وقد رفع الر�سول ـ �صلى اهلل عليه و�سلم
ـ من معنويات «ابن �أم مكتوم»؛ فكان
ي�ستخلفه على املدينة يف عامة غزواته
ي�صلي بالنا�س وه��و �أه��ل لذلك ،وهو
ال��ذي نزلت فيه «غ�ير �أُول���ى ال����ضرر»..
مل��ا نزلت «ال ي�ستوي ال��ق��اع��دون من
امل���ؤم��ن�ين« »..ال��ن�����س��اء .»95 :وه��ذا
اال�ستثناء �صار خمرجا ً ل��ذوي الأع��ذار
املبيحة لرتك اجلهاد؛ من العمى والعرج
واملر�ض ،ومل�ساواتهم للمجاهدين يف
�سبيل اهلل ب�أموالهم و�أنف�سهم.
وقد راعت ال�رشيعة حال ذوي العاهات،
وجعلت لهم �أحكاما ً خا�صة؛ فاجلهاد ال
يجب على الأعمى ،وال يجب احلج �إال �أن
وجد قائداً.
وقد طلب ال�شارع احلكيم من املري�ض
�أداء ال�����ص�لاة ع��ل��ى ال��ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ي
ي�ستطيعها؛ روى عن عمران بن ح�صني
ـ ر���ض��ي اهلل عنه ـ �أن���ه ق���ال :ك��ان��ت بي
بوا�سري؛ ف�س�ألت النبي ـ �صلى اهلل عليه

و�سلم ـ عن ال�صالة ،فقال�« :صل قائما ً
ف�إن مل ت�ستطع فقاعداً ،ف�إن مل ت�ستطع
فعلى جنبك» وزاد الن�سائي« :ف��إن مل
ت�ستطع فم�ستلقيا ً؛ ال يكلف اهلل نف�سا ً �إال
و�سعها».
وقد �أجاز ال�شارع ملَن كان فيه عجز دائم
كال�شيخ الهرم ترك ال�صيام مع وجوب
الفدية عليه؛ قال اهلل تعالى« :فمن كان
منكم مري�ضا ً �أو على �سفر فعدة من �أيام
�أُخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
م�سكني« »..البقرة.»184 :
ورف��ع ال�����ش��ارع امل ��ؤاخ��ذة ع��ن املعتوه
البالغ؛ لق�صور العقل ،وكل ذلك مبني
على ي�رس ال�رشيعة وع���دم احل���رج؛ من
منطلق قوله تعالى» :وما جعل عليكم
يف ال��دي��ن م��ن ح����رج» «احل����ج،»78 :
وقوله �سبحانه« :ال يكلف اهلل نف�سا ً �إال
و�سعها« »..البقرة.»286 :
وق��د ��شرع اهلل تعالى خللقه م��ا يالئم
فطرتهم ،ومل يكلفهم مبا ي�شق عليهم،
وال حمل �أج�سامهم ما تنوء بحمله الطاقة
الب�رشية .وق��د و�ضع علماء الأ���ص��ول يف
ه��ذا املعنى قواعد منها« :ال����ضرورات
تبيح املحظورات» ،و«ال�رضورات تقدر
بقدرها» ،و«ال�رضر ي��زال» ،و«امل�شقة
جتلب التي�سري» .وقد �صح عن النبي

•الإ�������س���ل��ام اع���ت�ب�ر
امل���ع���وق�ي�ن ج�����زء ًا
اليتجز�أ من املجتمع
•عمر بن اخلطاب و�ضع
تنظيماً �إدارياً ومالياً
لل�ضعفاء واملعوقني

ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ �أنه قال�« :إذا
�أمرتكم ب�أمر ف�أتوا منه ما ا�ستطعتم».
والإ�سالم اعترب املعوقني جزءاً ال يتجز�أ
من املجتمع ،والتكاليف ال�رشعية كما
�أنها موجهة لأ�صحاء كذلك هي موجهة
�إل��ى املعوقني كل بح�سب قدرته كما
عرف من الن�صو�ص القر�آنية والنبوية
والقواعد الفقهية.
وحالة الإعاقة يف املجتمع توجب على
الأ�رسة واملجتمع والدولة �إعطاء املزيد
من الرعاية واالهتمام بهم.
ولقد كان الكثري من �أ�صحاب العاهات
م��ث��ار �إع��ج��اب وت��ق��دي��ر؛ مل��ا �أب���دوه من
كفاءة وقدرات غري طبيعية يف الرقي يف
خمتلف العلوم والفنون.
وقد و�ضع عمر بن اخلطاب ـ ر�ضي اهلل
عنه ـ تنظيما ً �إداري���ا ً وماليا ً لل�ضعفاء

واملعوقني .كما �أمر للذمي امل�سن بعطاء
مبا يكفيه من بيت مال امل�سلمني.
وحث عمر بن عبدالعزيز ـ ر�ضي اهلل عنه
ـ على عمل �إح�صاء للمعوقني ،وعني ـ
رحمه اهلل ـ بكل كفيف.
وق���د ذك���ر ع��ل��م��اء ال�تراج��م �أع�ل�ام���ا ً من
�أ���ص��ح��اب ال��ع��اه��ات ،ك��م��ا �أل���ف بع�ض
العلماء كتبا ً يف �أ�صحاب النبوغ من �أهل
العاهات ،ككتاب «الرب�صان والعرجان
وال��ع��م��ي��ان واحل������والن» لأب����ي عثمان
اجلاحظ املتوفى �سنة 255هـ ،وكتاب
«ال�شعور بالعور» لل�صفدي املتوفى
�سنة 764هـ ،وكتاب «نكت الهميان يف
نكت العميان» له �أي�ضا ً ،وغري ذلك.
ومل يكن من ق�صدهم النعي على ذوي
العاهات ،بل ق�صدوا بذلك �أن يجلوا
���ص��ورة نا�صعة م�رشقة للذين مل تكن

عاهاتهم لتحول بينهم وب�ين ت�سنم
الذرى ،واللحاق بركب املجتمع.
وقد كانت نظرة امل�سلمني �إلى ه�ؤالء
القوم نظرة رفيعة؛ فقد ي�صل مدحهم
�إي��اه��م �إل��ى ح��د كبري .وال��واق��ع �أن��ه قد
بلغ جماعة مع العرج ما ال يبلغه عامة
الأ�صحاء ،ومع العمى ما ال يدركه �أكرث
الب�رصاء .وقد وجد منهم من �صقله العلم
والأدب؛ حتى �أ�صبحوا م�رضب الأمثال يف
اخت�صا�صهم.
و�إين �أ�شيد باجلهود املبذولة من خادم
احلرمني ال�رشيفني وويل عهده الأمني
وج��م��ي��ع امل��ه��ت��م�ين ب��رع��اي��ة الأط��ف��ال
امل��ع��وق�ين وال��ع��ن��اي��ة بهم وت�أهيلهم
ودجمهم يف املجتمع لتنمية مواهبهم،
واكت�شاف قدراتهم ،ف�إنهم جزء ال يتجز�أ
من املوارد الب�رشية.
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د� .سعيد امللي�ص ع�ضو جمل�س ال�شورى واخلبري الرتبوي:

�إيجابيات الدمج الرتبوي تفوق �سلبياته
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور �سعيد بن
حممد امللي�ص ع�ضو جمل�س
ال�شورى النائب ال�سابق لوزير

ال�ترب��ي��ة والتعليم لتعليم
ال��ب��ن�ين ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�سعودية ي��ق��ول :لقد نال
م��و���ض��وع «الإع���اق���ة» ن�صيباً
واف���ر ًا م��ن البحث والتق�صي
يف الآون��ة الأخ�يرة على كافة
ال�صعد الر�سمية والأكادميية
واالجتماعية يف العامل وعلى
امل�ستوى املحلي الوطني يف
اململكة العربية ال�سعودية.
وي��ع��د ه��ذا االه��ت��م��ام مطلباً
�إن�سانياً ووطنياً يف �آن؛ ذلك �أن
املعوق ع�ضو فاعل يف املجتمع
�إذا �أح�سن التخطيط ال�سليم
ال�ستثمار طاقاته وقدراته يف
جماالت متنوعة ت�صب يف خدمة
برامج التنمية؛ كي نتمكن من
ترجمة هذا االهتمام يف �صور
خدمات وبرامج وقائية وعالجية
مفيدة للمعوق نف�سه وللوطن.
الخطوة
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من هنا تكمن �أهمية التخطيط ال�سليم
للو�صول �إل��ى جوهر الربامج امل�أمولة
والتي �أ�شارت �إليها العهود واملواثيق
واالت���ف���اق���ي���ات ال���دول���ي���ة ،مم��ث��ل��ة يف
ال��وك��االت املتخ�ص�صة كاليوني�سكو
واليوني�سيف ..بدءاً من الإعالن العاملي
حل��ق��وق الإن�����س��ان ع��ام  1945و�إع�ل�ان
حقوق الأ�شخا�ص املعوقني عام 1975
وكل القرارات الأخرى.
وم��ن التوجيهات الإيجابية التي كان
لها وقعها اخلا�ص يف هذا ال�ش�أن العمل
بحما�سة ك��ب�يرة لتغيري النظرة التي
كانت �سائدة فيما م�ضى جتاه املعوق
�إل��ى درج��ة �إع���ادة التفكري يف مفهوم
الإع��اق��ة و�أنواعها؛ فجاءت الت�رشيعات
القانونية ال��ت��ي ت�ضع ح���دا ً لل�صورة
النمطية امل��ر���س��وم��ة ع��ن امل��ع��وق يف
الذهنية االجتماعية ،وتبعا ً لذلك تطورت
الأه����داف والآل��ي��ات واال�سرتاتيجيات
الرامية �إلى تقدمي خدمة حقيقية �أف�ضل
لهذه ال�رشيحة ،خ�صو�صا ً �أن الإعاقة لها
�أ�سبابها املتنوعة التي ال تعني بال�رضورة
اال�ستبعاد من بيئة الإنتاج ،فقد يفقد
الإن�سان جزءاً من قدراته مع بقاء جوانب
�أخ��رى بنف�س امل�ستوى من القوة وقد
يتفوق على الآخرين العاديني.
ومما ينبغي الإ���ش��ارة �إليه هنا موافقة
جمل�س الوزراء يف جمادى الأولى من العام
الهجري 1429ه��ـ على العمل بالعقد
العربي لذوي االحتياجات اخلا�صة الذي
يعترب �أح��دث الأج��ن��دات العربية التي
ع��ززت جت��ارب دم��ج ذوي االحتياجات
اخل��ا���ص��ة يف امل��ج��ت��م��ع؛ ب��و���ص��ف ذل��ك
حقا ً من حقوقهم امل�رشوعة ..ويف ذلك
ر�سالة مهمة على امل�ستوى التعليمي
يف اململكة العربية ال�سعودية؛ فقد
طبق م�رشوع الدمج يف مدار�س التعليم

•الدمج الرتبوي يوفر للمعوقني بيئة �أكادميية
العام قبل قرابة عقد من الزمن ،وكانت
ه��ذه التجربة م�صدر �إل��ه��ام لكثري من
الدول الأخرى ال�شقيقة وال�صديقة التي
بادرت �إلى طلب نتائج تطبيق امل�رشوع،
والتي حققت جناحا ً كبريا ً بحمد اهلل.
و�أع��دت الأمانة العامة للرتبية اخلا�صة
درا�سة �شاملة مب�شاركة خم�سة باحثني
متخ�ص�صني ب��ه��دف «تقييم جتربة
اململكة العربية ال�سعودية يف جمال
دمج الأطفال ذوي االحتياجات الرتبوية
اخلا�صة يف م��دار���س التعليم ال��ع��ام»
و�أك��دت نتائج الدرا�سة التي مت ن�رشها
ع��ام 1429ه���ـ ـ 2008م �أن اململكة
ح��ق��ق��ت «م��ك��ا���س��ب ت��رب��وي��ة عظيمة
للتالميذ ذوي االح��ت��ي��اج��ات الرتبوية
اخلا�صة من خ�لال دجمهم يف مدار�س
التعليم العام»؛ ذلك �أن الدمج الرتبوي
يوفر لهم بيئة �أكادميية واجتماعية
ط��ب��ي��ع��ي��ة ت��ع��ت�بر �أف�������ض���ل ال��ب��ي��ئ��ات
التعليمية ،ح��ي��ث �إن ه���ذا الأ���س��ل��وب
يكفل لهم البقاء مع �أ�رسهم يف املنزل
نف�سه؛ وبالتايل توفري الأمن العاطفي
وميكنهم م��ن ال��درا���س��ة م��ع �أق��ران��ه��م
ال��ع��ادي�ين ،ك��م��ا ي�ضمن ل��ه��م ال��دم��ج
نظاما ً م�سانداً يفي بجميع احتياجاتهم
الأ�سا�سية الناجمة عن �إعاقاتهم ..وهنا
تكمن امل�ساواة يف اخلدمات واحلقوق.
و�أثبتت الدرا�سة �أي�ضا ً �أن التح�صيل
الدرا�سي لدى ه ��ؤالء التالميذ «ذكور
و�إن���اث» يتح�سن م��ن خ�لال دجمهم يف
مدار�س التعليم العام ،والأهم من ذلك
�أنه ال يت�أثر �سلبا ً بهذه العملية ،مع �إيالء
ال�سلوك التكيفي ومفهوم الذات مزيدا ً

من االهتمام والعناية يف بيئة الدمج.
ونتيجة لكل ذل��ك ف ��إن وزارة الرتبية
والتعليم �ست�ستمر يف تطبيق �أ�سلوب
الدمج الرتبوي و�ستعمل على تو�سيع
دائ���رت���ه واالرت����ق����اء مب�����س��ت��وى النمو
املهني لدى مديري املدار�س ووكالئها
ومر�شدي الطالب واملعلمني العاملني
بربامج الدمج ،من خالل �إقامة الدورات
التدريبية وور����ش العمل وال��ن��دوات
املتخ�ص�صة� ،إ���ض��اف��ة �إل����ى توطني
خ�برة املعلمني واملعلمات يف مناطق
وحمافظات اململكة املختلفة ،وذلك
من خالل التعاون مع اجلامعات للتو�سع
يف ا�ستحداث ب��رام��ج الرتبية اخلا�صة
يف الكليات واجلامعات ال�سعودية ،مع
تطوير دور معاهد ال�ترب��ي��ة اخلا�صة
لتمكينها من القيام مبهامها اجلديدة
يف �إط��ار االجت��اه��ات احلديثة؛ لت�صبح
مكملة ل�برام��ج ال��دم��ج يف امل��دار���س
العادية ولي�ست بديالً لها.
�إن الآثار الإيجابية للدمج الرتبوي تفوق
�سلبياته ،ويف �ضوء ذلك ف�إننا مطالبون
بتوفري البيئة التحتية املنا�سبة لإجناح
م����شروع ال��دم��ج على م�ستوى اخلدمات
االجتماعية عموما ً ،وال �شك �أن م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين تقوم بدور جيد وجهود
مقدرة «وعلى الأخ�ص جمعية الأطفال
املعوقني» ،وتزداد �أهمية التكامل بني
امل�ؤ�س�سات الوطنية الر�سمية واخلا�صة
عندما ن�شري �إلى تلك اجلهود الوطنية
الحت�ضان هذه الفئة املهمة يف املجتمع،
وتفعيل القواعد التنظيمية اخلا�صة بها
واال�ستفادة من جتارب الدول.
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د� .أبا اخليل مدير جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية بالريا�ض:

�إيجابيات الدمج تتعدى املعوق نف�سه

معايل الأ�ستاذ الدكتور �سليمان بن عبداهلل �أبا اخليل مدير جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية بالريا�ض يرى �أن ت�أهيل املعوق وتفعيل قدراته م�س�ؤولية �رشعية ،ور�سالة وطنية،
و�أ�ساليب مثالية ،وي�ضيف� :إن اهلل ـ �سبحانه وتعالى ـ بعث حممد ًا ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ رحم ًة
�شفاء ملا يف ال�صدور وهدى ورحمة .وجاءت ال�رشيعة
للعاملني ،و�أنزل عليه الذكر احلكيم،
ً
الغراء رحمة؛ فاكتملت معاين الرحمة ،وت�ضمنت هذه ال�رشيعة �أكمل املعاين ،و�أ�شمل الأحكام،
و�أوفى امل�صالح؛ فما من خري �إال دلت عليه ،وال �رش �إال حذرت منه .واملت�أمل يف معاين هذه
ال�رشيعة ومقا�صدها ،وامل�ستقرئ ملواردها وم�صادرها الدالة على �أحكامها ير�صد مقا�صد
رئي�سة تت�ضمن ال�سعادة للب�رشية �إن هي طبقت هذه الأحكام ،والطم�أنينة والراحة ،والتكافل
والتعا�ضد ،والتعاون على الرب والتقوى ،دون متييز وال طبقية ،وال حزبية وال ع�صبية ،ت�صل
برحمتها ال�صغري والكبري ،وال�ضعيف والقوي.

و ي�ضيف د� .أبا اخليل  . .ومما يدل على
�أن الفئات التي تعاين لها رعاية خا�صة،
وح���ق ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع� ،أن اهلل مل��ا ق��در
عليهم هذه العاهات والعوق واملر�ض
املزمن جرب هذا النق�ص ب�إ�سقاط بع�ض
التكاليف ع��ن��ه��م ،ورف���ع احل����رج ،كما
قال �سبحانه« :لي�س على الأعمى حرج
وال على الأع��رج حرج وال على املري�ض
ح��رج» ،وق��د وردت يف �سورة النور يف
�ش�أن العالقات االجتماعية ،ويف �سورة
الفتح يف �أح��ك��ام اجل��ه��اد .وم��ا ورد من
ن�����ص��و���ص �آم����رة ب��الإح�����س��ان وال��رح��م��ة
والعطف ت�شمل ه��ذه الفئات ب�صورة
�أخ�ص؛ فقوله �سبحانه« :و�أح�سنوا �إن اهلل
يحب املح�سنني» وقوله�« :إن اهلل ي�أمر
بالعدل والإح�سان و�إيتاء ذي القربى»،
وقوله تعالى�« :إن اهلل مع الذين اتقوا
والذين هم حم�سنون» ،وكلها ن�صو�ص
دال��ة على مكانة الإح�سان يف عبادة اهلل

الخطوة
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والإح�سان �إلى عباد اهلل ،وال �سيما َمن هم
يف حاجة �أك�بر ،وهذه الأوام��ر مطلقة يف
نوعية الإح�سان وطريقة �إي�صاله �إليهم؛
لت�شمل كل ما هو �إح�سان و�صلة ،وعناية
ورعاية؛ فما يندرج حتت هذه ال�صور
مما فيه م�صلحة ظاهرة �أو درء مف�سدة
عن هذه الفئات ف�إنه م�رشوع متبع ،ومن
الطبيعي �أن املتغريات التي ط��ر�أت
على املجتمعات يف هذا الع�رص احلديث
ع�رص التقنية واملعلوماتية تفر�ض
تغيري الطرق والأدوات التي تو�صل
ال�بر والإح�����س��ان والعناية بح�سب هذه
املتغريات ،و�صوالً �إلى تقدمي خدمات
غ�ير تقليدية ،وف���ق خ��ط��ط مر�سومة
وم���وزون���ة ،تعتمد �أ���س��ال��ي��ب البحث
العلمي ،وخ�ب�رات الآخ��ري��ن وجتاربهم
التي ال تتعار�ض مع املبادئ ال�رشعية؛
ف��ذوو االحتياجات اخلا�صة فئة عزيزة
غالية على قلوبنا ،ننطلق يف رعايتها

وت��وف�ير متطلبات التنمية والرتبية
والتن�شئة لها من مبادئ الدين التي
�أ�رشت �إليها ،ونتعاون ونتكاتف لنحقق
لهم �أمثل الطرق ،و�أوف��ى الأ�ساليب،
و�أح��دث الأدوات التي حتقق املقا�صد
ال�رشعية .ومن الأ�ساليب التي هي خربة
�سابقة وعمل تربوي يف�ضي �إلى م�صالح
ظاهرة ،وفوائد جمة ،وتكيف اجتماعي:
دمج املعوق يف ن�سيجه االجتماعي لتلبية
احتياجات هذه الفئة من قبل املعلم يف
املدار�س العامة ،وهذا املطلب تنادي
به الرتبية احلديثة ،وين�سجم مع مبادئ
الرتبية اخلا�صة .وما من �شك �أن ثمة
�سلبيات ترتتب على ه��ذا الأ�سلوب،
ولكن النظريات �أثبتت �أن امل�صالح
والإيجابيات املرتتبة على ذل��ك �أكرث
و�أك�ثر ،بحيث تعد ال�سلبيات مفا�سد
منغمرة يف مقابل هذه الإيجابيات ،وهي
ال تنح�رص يف املعوق بل ت�شمل �أقرانه

ممن عافاهم اهلل ،وعوائد هذا الأ�سلوب
يفيد منها �أولياء املعوق ،واملعلمون
واملجتمع .ومن وجهة نظري اخلا�صة،
وم���ن خ�ل�ال ق�����راءات يف ه���ذا امل��ج��ال،
�أ�ستطيع �أن �أقرر �أنه بالن�سبة لهذه الفئة
ف��إن ا�ستفادتهم ظاهرة؛ لأنها ت�شبع
حاجات املعوق النف�سية ،ويجد القبول
ممن حوله ،وهذا ي�شعره بالثقة ،وتقبل
و�ضعه ،و�إدراك ق��درات��ه و�إم��ك��ان��ات��ه،
وانتمائه لهذا املجتمع ،وغ�يره��ا من
الفوائد اجلمة التي ال ميكن حتقيقها

ل��و ع��زل ع��ن �أق��ران��ه ،و ُع��وم��ل على �أن��ه
منط وحده ،وحالة خا�صة .وبالن�سبة ملَن
حوله ممن عافاهم اهلل ف�إنهم يعرفون
قدر نعمة اهلل عليهم من وج��ه ،وتنك�رس
يف نفو�سهم عوامل اال�ستعالء والتكرب
واالزدراء ،وتخلق فيهم عوامل التقبل
والتعاي�ش والتعاطف وال��ت��ع��اون بل
اللهو واللعب معهم ،ومع تقدم الوقت
ال ي�����ش��ع��رون ب��ال��ف��روق بينهم وب�ين
�إخوانهم من ذوي االحتياجات اخلا�صة،
وتنمي فيهم ال�شعور ب��الأخ��وة وال�بر

والإح�سان وغريها .و�أما �أولياء املعوق
و�أ�رسته ف�إن هذا الأ�سلوب يعفيهم من
تبعات وم�س�ؤوليات كبرية يف ال�صغر،
ويربطهم ب��ه ب�صورة �أع��م��ق ،وعندما
ي��ك�بر يتحملون م�����س��ؤول��ي��ت��ه؛ لأن��ه��م
ي��رون فيه ان��دم��اج�ا ً و���ص��ورا ً �إيجابية،
ورمبا يكت�شفون فيه مواهب وقدرات
تدعوهم للتفكري فيه ،وهذا ي�ؤدي �إلى
حت�سن نف�سياتهم جتاهه .و�أما املعلمون
فيكت�سبون خربات تعليمية و�شخ�صية؛
لأن م��ن الفئات التي ال ت��ن��درج حتت
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ا�سم االحتياجات اخلا�صة م��ن يحتاج
�إل��ى تعامل خا�ص يكت�سبه املعلم من
التعامل مع املعوق .و�أما الفوائد التي
تعود على املجتمع فهي كثرية وكبرية،
و�أه��م��ه��ا :ال��ق��ي��ام ب��ح��ق ه���ذه ال��ف��ئ��ة،
وتهيئتهم للعي�ش يف املجتمع مع ما
كتبه اهلل عليهم ،فهم من �أفراد املجتمع،
وم��ن مواطني ال��دول��ة ،و�إذا متت هذه
العملية كان ذلك مدعاة لتحقيق كثري
من حاجاتهم ،والإف���ادة منهم من وجه
�آخر.
ومنها �إحياء روح التعاطف والتكافل
وال�بر والإح�����س��ان �إذا تعامل املجتمع
منطلقا ً م��ن ه��ذه ال��ق��ي��م .كما �أن من
ع���وائ���ده ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع م��ا ه��و جانب
�رشعي وف��وائ��د �إيجابية ،وه��و ح�صول
ال�برك��ة والرحمة وال���رزق والن�رص؛ لأن
النبي ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ جعل
العناية بالفئات ال�ضعيفة واملنك�رسة
�سببا ً لهذه الفوائد العامة واخلا�صة؛
ففي احلديث ال�سابق« :ه��ل تن�رصون
وترزقون �إال ب�ضعفائكم» ،ويف احلديث
الآخ��ر« :الراحمون يرحمهم الرحمن،»..
ويف احل��دي��ث الثالث« :ال�ساعي على
الأرملة وامل�سكني كاملجاهد يف �سبيل
اهلل ،و�أح�سبه ق��ال :وكالقائم ال يفرت
وكال�صائم ال يفطر».
ومن ابتاله اهلل بهذه الإعاقات ،وح�صلت
ل��ه ه��ذه الآف����ات؛ ف�أ�سكتته و�أقعدته
عن حاجاته ،يدخل القائم عليه يف هذا
الوعد النبوي ال�صادق؛ وبهذا يظهر
الأثر االجتماعي لهذا الأ�سلوب الرتبوي
ال��ه��ادف .وبقي �أن من ع��وائ��ده ما هو
جانب اقت�صادي؛ فالدولة ،ومن ورائها
املجتمع ،تتجنب تكاليف عالية تتطلبها
�سيا�سة الف�صل وال���ع���زل ،وتخت�رص
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•ت�أهيل املعوق وتفعيل ق��درات��ه م�س�ؤولية
�رشعية ور�سالة وطنية
•الربنامج ي�شبع حاجات املعوق النف�سية
�أ�ساليب ي��ط��ول فيها النف�س ،وه��ذا
مطلب مهم ،وبناء على ه��ذه الفوائد
والعوائد التي ي�شكل جمموعها م�صالح
�رشعية معتربة ميكن اجلزم ب�أنها �صورة
م�رشوعة� ،صارت ال�سيا�سة التعليمية
يف اململكة املنبثقة م��ن توجيهات
والة الأم�����ر ـ �أي���ده���م اهلل وح��ف��ظ��ه��م ـ
�إل��ى اعتماد ه��ذا الأ�سلوب مع اعتماد
الربامج اخلا�صة ،والأ�ساليب الرتبوية
املثالية ،وتخ�صي�ص الو�سائل والطرق
املنا�سبة ل��ذوي االحتياجات اخلا�صة
وفق قدراتهم ،وهي�أت الكوادر الوطنية
امل�ؤهلة خلدمة هذه الفئة من املجتمع،
ولي�س ذلك بغريب على قادة حملوا هم
الوطن واملواطن ،وجعلوا ذلك �أ�صالً من

�أ�صول هذه الدولة الرا�شدة ،والوالية
املباركة ،انطالقا ً من ن�صو�ص ال�رشيعة
وقواعدها و�أحكامها ،و�إعماالً للأ�ساليب
امل��ت��ط��ورة ال��ت��ي حت��ق��ق امل��ث��ال��ي��ة يف
اال�ستفادة م��ن امل��ع��وق�ين؛ فهم جزء
م��ن امل��واط��ن�ين ،لهم ح��ق��وق ،وميكن
الإفادة منهم ومن قدراتهم ومواهبهم
بدجمهم يف املجتمع ،وال عجب �أن يكون
ه��ذا االهتمام بهذه الفئة على �أعلى
امل�����س��ت��وي��ات ،وي��ع��ر���ض ع��ل��ى جمل�س
ال����وزراء ،وت�صدر ال��ق��رارات ال�سامية
والأوام��ر امللكية ب�أنظمة وطنية ترعى
هذه الفئة؛ لأن ويل �أمرنا ملك الإن�سانية
خادم احلرمني ال�رشيفني امللك عبداهلل
ب��ن عبدالعزيز يعي�ش ك��ل م��واط��ن يف

مقال

�أبعاد العلم واخلري ..يف دمج الأطفال املعوقني باملجتمع

بقلم:
عو�ض بن عبد اللـه الغامدي
�أمني عام اجلمعية

الدمج هو املح�صلة النهائية لأهداف جمعية الأطفال املعوقني التي ت�سعى �إلى تفعيلها من خالل
منظومة متكاملة من الربامج العالجية والتعليمية والت�أهيلية التي توفرها جمانا ً ملن�سوبيها من
الأطفال املعوقني يف خمتلف مراكزها املنت�رشة باململكة.
واحلقيقة � ّأن ق�ضية دمج الأطفال املعوقني مبدار�س التعليم العام يوليها �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية ،رعاية خا�صة حيث ال ي�ألو
جهدا ً لدعم هذه الق�ضية ،وذلك يف ظل �رشاكة متميزة مع وزارة الرتبية والتعليم واجلمعية ،من
خالل كافة قطاعات الوزارة و�إداراتها باملناطق الذين ي�ساهمون بفاعلية يف دعم هذا التوجه لدى
اجلمعية ،كما � ّأن الأمانة العامة للرتبية اخلا�صة بالوزارة تقوم بجهود غري عادية لنجاح عمليات
دمج الأطفال املعوقني مبدار�س التعليم العام.
ولكن ..البد من ذكر � ّأن ق�ضية «الدمج» لي�ست ق�ضية اجلمعية مبفردها ،ولكنها ق�ضية املجتمع
ب�أ�رسه؛ لأن الدمج كمفهوم عام هو خروج الطفل للمجتمع وت�أهيل املجتمع ال�ستقبال الطفل؛
وبالتايل ف�إن الدمج املدر�سي جزء من الدمج العام؛ ف�إذا كان الدمج ي�ساعد الطفل على تخطي
�إعاقته واكت�شاف قدراته والت�أقلم والتفاعل مع املجتمع ،فالبد �أي�ضا ً من م�ساعدة املجتمع على
تقبل ا�شرتاك ه�ؤالء الأطفال يف كل الن�شاطات احلياتية :التعليمية والرتفيهية واالجتماعية؛
لذلك تعد ق�ضية دمج الأطفال املعوقني يف املجتمع من الق�ضايا املهمة التي حتتاج �إلى منهجية
علمية ،وكفاءات مهنية مدربة؛ من �أجل جتاوز �صعوباتها و�ضمان جناحها بدون �آثار �سلبية على
كل الأطراف ذات العالقة ،وحتديدا ً على الطفل املعوق امل�ستهدف �أ�صالً يف عملية الدمج ،والعمل
على تعظيم الآثار الإيجابية وت�أكيدها.
وجتربة اجلمعية يف دمج الأطفال املعوقني باملدار�س �سجل حافل بالنجاحات وجتربة عري�ضة
ت�ستحق التوقف عندها وت�أملها؛ ملا تت�ضمنه من درو�س م�ستفادة كثرية ،ويكفي القول �إن
اجلمعية قد جنحت حتى عام 1430هـ يف دمج �أكرث من  1400طفل وطفلة من من�سوبيها من
كل مراكز اجلمعية ،ومنهم مناذج ناجحة ا�ستكملوا م�سريتهم التعليمية والتحقوا باجلامعات ،كما
قامت اجلمعية بتوظيف بع�ض اخلريجني منهم.
�إن اجلمعية تبذل جهودا ً كبرية من �أجل حتقيق �أق�صى جناح ممكن مع هذه الفئة من الأطفال يف
عملية الدمج؛ �إذ ال يبد�أ الدمج عند التخرج من اجلمعية ولكن منذ التحاق الطفل ب�أحد مراكزها �إثر
تقييم حالته ب�أحدث �أ�ساليب وو�سائل الت�شخي�ص من خالل املتخ�ص�صني الأكفاء يف هذا املجال
ثم يتم و�ضع برنامج متكامل للعالج والت�أهيل للطفل ،ويف هذه املرحلة ت�شمل الطفل رعاية طبية
دقيقة لتقدير العالج الناجع ومتابعة مراحل العالج واال�ستجابات ،ويف هذه املرحلة �أي�ضا ً ميكن
�إجراء جراحات لبع�ض حاالت الإعاقة ،بالتعاون مع �أكرب امل�ست�شفيات املتخ�ص�صة يف هذا املجال،
ثم تبد�أ برامج ت�أهيل الطفل بالعالج الطبيعي وحتديد الو�سائل التي ميكن �أن ي�ستخدمها للحركة
وامل�شي مثل امل�شايات والكرا�سي املتحركة �أو الأجهزة التعوي�ضية ..كل ذلك يواكبه تطبيق
برنامج تعليمي للطفل بح�سب الفئات العمرية .وعندما تكتمل منظومة العالج والت�أهيل والتعليم
باملركز يتم تقييم احلاالت التي ت�سمح قدراتها العقلية واجل�سدية با�ستكمال مراحل التعليم؛
لتبد�أ عملية الدمج يف املدار�س من خالل فريق متكامل من املتخ�ص�صني طبيا ً وتعليميا ً واجتماعيا ً
ونف�سيا ً ،و�أي�ضا ً �إداريا ً؛ ملتابعة عملية الدمج يف كل مدر�سة بالتن�سيق مع الإدارات التعليمية التي
ال ي�ألو م�س�ؤولوها جهداً يف م�ساندة عملية الدمج بالتعاون املثمر مع م�س�ؤويل مراكز اجلمعية كافة؛
فمن دون هذا التعاون والتن�سيق ال تكتمل عملية الدمج؛ �إذ �إن النجاح يف دمج هذه الفئة الغالية
من الأبناء يف املجتمع هو يف احلقيقة تتويج لرعاية الدولة الكرمية لكل �أبنائها ،ونتاج ملبادرات
�أهل اخلري وتفاعلهم ال�صادق مع ر�سالة اجلمعية الإن�سانية النبيلة.
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د .الوزان مدير جامعة �أم القرى:

�شخ�صية الفرد تت�شكل من خالل التعامل والتفاعل داخل اجلماعة

يف حديثه عن الدمج ي�سند
مدير جامعة �أم القرى معايل
الأ�ستاذ الدكتور عدنان بن
حممد ال���وزان حقوق الفئات
اخلا�صة يف املجتمع الإن�ساين
ع��م��وم�اً واملجتمع الإ���س�لام��ي
خ�صو�صاً� ،إلى حقوق يجب �أن
ت�ؤدى لفئات خم�صو�صة ب�صفتها
جمموعات ب�رشية و�إن�سانية لها
ح��ق��وق مماثلة كبقية �أف���راد
املجتمع مع اعتبارات خا�صة من
احلقوق التي �رشعها الإ�سالم
برفع احل��رج عن تلك الفئات
وع��دم ال�ضجر منها ،بل يجب
م��راع��اة ظ���روف تلك الفئات
والعناية بها عناية تامة.

وقد ذكر القر�آن الكرمي بع�ض مناذج
الفئات اخلا�صة يف املجتمع قال تعالى:
«لي�س على ال�ضعفاء وال على املر�ضى
وال على الذين ال يجدون ما ينفقون
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ح��رج �إذا ن�صحوا هلل ور���س��ول��ه م��ا على
املح�سنني من �سبيل واهلل غفور رحيم»،
وقال ر�سول اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ:
«� ..إمنا ترزقون وتن�رصون ب�ضعفائكم»،

وهذه مقاربة للحاالت الواقعة يف عامل
ال��ي��وم ،عاجلتها �أخ�ي�راً بع�ض مواثيق
وات��ف��اق��ي��ات ح��ق��وق الإن�����س��ان الدولية
والإقليمية ،وحلف املطيبني؛ ملا فيه

من الأعمال الإن�سانية الطيبة.
وما يجب �أن ن�شري �إليه هنا �أن جمتمعا ً
مفتوحا ً حتكمه ال�رشيعة الإ���س�لام��ي��ة،
وكل من فيه �آمن وخا�ضع لقواعد ال�رشع
الإ�سالمي� ،سواء كان من امل�سلمني �أو
من غري امل�سلمني ،و�أمام ال�رشع الإ�سالمي
لي�س هناك متايز ب�سبب الدين �أو العرق
�أو اجل��اه واملن�صب �أو �أي من العوامل
التي تفاوت بني النا�س ،وداخل املجتمع
الإ���س�لام��ي يت�ساوى النا�س يف التزام
الدولة جتاههم يف الدفاع عنهم ،ورفع
الظلم و�إح��ق��اق احل��ق ،و�ضمان الأم��ن
و�سبل املعي�شة واحلياة ،و�ضمان احرتام
حرية العقيدة وال���ر�أي وال��ع��ب��ادة ،ويف
الت�رشيع الإ�سالمي يعترب الفرد يف و�ضع
ا�ستثنائي �إذا حلت به حالة ال�رضورة �أو
احلرج؛ فالأولى تتطلب �إباحة املحظور،
والثانية تتطلب يف الغالب رفع احلرج
وال�ضيق بالتخفيف والتي�سري ،ويف هذه
امل�س�ألة ذكر الإم��ام ال�سيوطي ـ يرحمه
اهلل ـ يف كتابه« :الأ�شباه والنظائر» �سبع
حاالت لال�ستثناء هي« :ال�سفر ،املر�ض،
الإك��راه ،الن�سيان ،اجلهل ،الع�رس عموم
البلوى ،والنق�ص».
وامل��ع��وق��ون ف��ئ��ة ب��ح��اج��ة �إل���ى رع��اي��ة
�إن�سانية جمتمعية �أق���ر بها الإ���س�لام
لأ�صحابها قبل ما يزيد على �أربعة ع�رش
قرنا ً؛ مما اهتمت به هيئة الأمم املتحدة
الح��ق��ا ً ب��اع��ت��ب��اره��م ف��ئ��ة م��ن ال��ف��ئ��ات
اخلا�صة يف املجتمع الإن�ساين؛ ف�أ�صدرت
اجلمعية العامة لهيئة الأم��م املتحدة
يف 1975/12/9م الإع�ل�ان اخلا�ص
بحقوق املعوقني مبوجب القرار رقم
3447د ـ  30و�إن االهتمام باملعوقني
يف ال�رشيعة الإ�سالمية كان قد تبني يف
�أح��ك��ام ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي و�أق���وال النبي
امل�صطفى ال��ر�ؤوف الرحيم ـ �صلى اهلل
عليه و�سلم ـ.
�إن حت��دي��د م��ف��ه��وم امل��ع��وق ـ ب�رصف
النظر عن �أ�صناف الداخلية ـ غالبا ً ما
يركز على وجود خلل �أو نق�ص يف �أحد
�أع�ضاء الإن�سان �أو حوا�سه �أو قدرة من
قدراته ،وهذا يعني �أن التحديد يغلب
عليه امل��ع��ن��ى ال��ع�����ض��وي البيولوجي
ال�صحي� ،سواء كانت ال�صحة نف�سية �أو
عقلية �أو بدنية ج�سمية ،و�إذا كان هذا

•التعريف القانوين للمعوق يف اجلانب احلقوقي
قبل �إعاقتهم ب�سبب حادث نازلة �إال �أنه
مبجرد �إ�صابتهم بتلك احل��ادث��ة ،فقد
انف�ض اجلميع من حولهم ،ونظر �إليهم
على �أنهم عبء ثقيل ،و�أن الإعاقة �سبب
كاف لرتكهم دون مراعاة �أو �شعور �أو
�أداء حلقوقهم.
ويف ال��وق��ت ال���ذي يهتم ف��ي��ه علماء
االج��ت��م��اع وع��ل��م��اء ال��ن��ف�����س والأط���ب���اء
املخت�صون يف �أمرا�ض الإعاقة بالبحث يف
العوامل االجتماعية الطبيعية والأ�سباب
ال�صحية الوقائية ،كما يحذر من لوم
الإن�سان املري�ض �أو املعوق �أو توبيخه؛
لأنه بالطبع غري م�س�ؤول عن حالته ،ف�إن
الإ�سالم دون �شك �سبق علماء االجتماع
وغ�يره��م يف �إع��ف��اء املري�ض واملعوق
من امل�س�ؤولية عن �إعاقته؛ قال تعالى:
«لي�س على الأعمى حرج وال على الأعرج
ح��رج وال على املري�ض ح��رج» ،وطلب
الإ���س�لام من املجتمع حتمل م�س�ؤولية
الوقاية من الإعاقة ورعاية املعوقني
مع الت�أكيد �أن الرعاية ال�صحية الأولية
تنبع من املجتمع.

ه��و القيا�س ال�شائع ب�ين الدار�سني
املهتمني باملعوقني؛ فتوجد �أمن��اط
�أخرى من الإعاقة ذات طابع اجتماعي �أو
�أنها نتائج لو�سط اجتماعي معني ،ولعل
�إغفال العمق االجتماعي هو الذي جعل
معظم اجلهود تتوقف عند احلديث عن
رعاية املعوق يف مراكز خدمة املعوقني
ويف ح���دود الإم��ك��ان��ات امل��ادي��ة فقط،
مع العلم �أن ثمة عوامل �أخ��رى �أ�رسية
اقت�صادية قيمة ت�سهم بقدر كبري يف
حدوث الإعاقة ،ولو حتكمنا يف مثل هذه
ال��ع��وام��ل ،ب�أ�ساليب وقائية خلف�ضنا
ن�سبة الإعاقة� ،إن البنى االجتماعية يف
املجتمعات وما حتمله من روا�سب وما
علق بها من ت�شوهات على مر الع�صور
جعلها م�صدرا ً للكثري من امل�شكالت
االجتماعية مبا فيه املر�ض والإعاقة،
وق��د ج��اء يف امل��ادة الأول��ى من الإع�لان
اخلا�ص بحقوق املعوقني ب�أن املق�صود
بكلمة «املعوق» هو� :أي �شخ�ص «عاجز
ع��ن �أن ي ��ؤم��ن بنف�سه ب�����ص��ورة كلية
�أو جزئية ��ض�رورات حياته الفردية �أو
االجتماعية العادية ب�سبب ق�صور خلقي
�أو غري خلقي يف قدراته اجل�سمانية �أو حقوق املعوق
العقلية» .وتعرف منظمة العمل الدولية وميكننا ح�رص حقوق الإن�سان املعوق يف
يف د�ستور الت�أهيل املهني للمعوقني �رشيعة الإ�سالم يف اجلوانب الآتية:
ال��ذي �أق���ره م��ؤمت��ر العمل ال���دويل عام ـ حفظ كرامته وعدم ال�سخرية منه؛ قال
تعالى« :ال ي�سخر قوم من ق� ٍ
�وم ع�سى
1955م ،املعوق ب�أنه كل فرد نق�صت
�إمكاناته للح�صول على عمل منا�سب �أن يكونوا خريا ً منهم» .واحلفاظ على
واال�ستقرار فيه نق�صا ً فعليا ً نتيجة الكرامة بعدم ال�سخرية هو الأ�سا�س يف
احلفاظ على احلق يف احلياة وامل�شاركة
عاهة ج�سمية �أو عقلية.
الإن�سانية واالجتماعية.
ـ حقه الكامل يف امل�ساواة والعدل؛ قال
التعريف القانوين
وهكذا ف�إننا نرى �أن التعريف القانوين تعالى« :عب�س وتولى� .أن جاءه الأعمى.
للمعوق يف اجلانب احلقوقي ال يختلف وما يدريك لعله يزكى� .أو يذكر فتنفعه
عن الإن�سان ال�سوي العادي �إال يف بع�ض الذكرى» ،وقد ذكر ابن كثري عن هذه
النواق�ص اجل�سدية �أو العقلية التي الآي���ات �أن يف ال�سورة و�صية الإ�سالم
لي�س للمعوق فيها دخ��ل يف وجودها بامل�ساواة والعدل بني النا�س ،خ�صو�صا ً
على الأرج��ح ،بل قدرها له املولى ـ عز الإن�سان غري ال�سوي كالأعمى والأع��رج
وجل ـ؛ فكان على تلك الهيئة ،مع �أن والأبر�ص� ..إلخ.
هناك بع�ض املعوقني كانوا يتمتعون ـ العمل يف حدود طاقته وا�ستعداداته؛
بكل الإمكانات املتاحة لل�شخ�ص العادي ق��ال ت��ع��ال��ى« :ال يكلف اهلل نف�سا ً �إال
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و���س��ع��ه��ا .ل��ه��ا م��ا ك�سبت وع��ل��ي��ه��ا ما
اكت�سبت».
ـ احل��ق يف رعايته وااله��ت��م��ام ب��ه؛ قال
ر���س��ول اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ:
«من واله اهلل �شيئا ً من �أمور امل�سلمني
ف��اح��ت��ج��ب دون ح��اج��ت��ه��م وختلتهم
وفقرهم احتجب اهلل دون حاجته وختلته
وفقره يوم القيامة».
حتديد قيمة الإن�سان فيما يتقنه؛ قال
تعالى�« :إن �أكرمكم عند اهلل اتقاكم»،
يف �صدق عمله وقوله تقوى هلل وخوف
من مع�صيته مبا ي�رض الإن�سان نف�سه
وما ي�رض الآخرين من �ضياع حقوقهم؛
فالإن�سان ب�صفه عامة واملعوق ب�صفة
خا�صة ال ين�ش�أ يف �إط��ار حم��دود داخل
امل��ن��زل �أو يف امل��در���س��ة ف��ق��ط� ،إمن��ا
يتوا�صل يوميا ً ب�أ�صدقاء وزمالء و�أرحام
و�أق���رب���اء يف جم���االت �أرح����ب و�أو���س��ع،
جماالت اجلماعة واملجتمع؛ لذلك ف�إن
درا�سة ت�أثري هذه املجاالت على تربية
وت��أه��ي��ل امل��ع��وق ت�صبح ذات �أهمية
كبرية؛ ف�شخ�صية الفرد تت�شكل من
خالل التعامل والتفاعل داخل اجلماعة
و�أن يحتل الإن�سان مكانة ي�ؤدي بها دوراً
يتفق مع و�ضعه بينهم ومع مكانته يف
�أنف�سهم ،ويف املقابل ينتظر الفرد من
الآخرين االع�تراف به وتقديره؛ ولهذا
ف�إن �أوجه التفاعل بني املعوق وحميطه
املجتمعي للأ�سف ق��د ال تكون كلها
�إيجابية؛ مم��ا ال يقره الإ���س�لام ،وه��ذه
بع�ض الأمثلة:
�إن املعوقني ال ي�ستطيعون الظهور يف
الأماكن العامة وق�ضاء الأغرا�ض التي
يف متناولهم ب�سهولة دون �أن يلحق بهم
الأذى وال�سخرية من ط��رف الأ�سوياء،
وخا�صة الأط��ف��ال؛ وب��ال��ت��ايل ف���إن كل
ت�رصف حم�سو�س غري �سليم ميكن �أن
يف�ضي �إلى عزلة املعوق وابتعاده عن
التفاعل الإيجابي مع و�سطه ال��ذي هو
م�صدر عالجه؛ ولهذا حذر الإ�سالم من
ال�سخرية بهم.

دور الأ�رسة

تعترب الأ�رسة التي تنجب طفالً معوقا ً يف
نظر غالبية النا�س مذنبة؛ فك�أنها اختارت
�إجنابه على هذا احلال ،وال تتلقى �شكر

الخطوة
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املجتمع وتقديره �إن التزمت برتبية
طفلها و�سهرت على ن�ش�أته؛ لأن ذلك
يف نظر املجتمع م�س�ؤولية الأ�رسة وحدها
دون �سواها ،وهذا ينعك�س �سلبا ً على
اجتاه الأ�رسة الإيجابي نحو ولدها؛ ولهذا
�أوج��ب الإ�سالم الإمي��ان الكامل والتام
بالق�ضاء والقدر.
غالبا ً النا�س يتعاملون مع املعوق من
منطلق ال�شفقة ال من منطلق العقل
والفهم ،و�أنه �إن�سان له حقوق؛ وبالتايل
تلبى كل حاجات املعوق دون حماولة
تعريفه مب��ا ل��ه وم���ا عليه م��ن حقوق
وواج��ب��ات ،وال حتى م�ساعدته بال�صرب
عليه يف ق�ضاء حاجاته بي�رس؛ ولهذا نهى
الإ�سالم عن ال�صد والإهمال ملثل ه�ؤالء.
وق��د ��شرع الإ���س�لام حقوق الإن�����س��ان يف
�شمول وعمق ،و�أحاطها ب�ضمانات كافية
حلمايتها ،و�صاغ جمتمعه على �أ�صول
ومبادئ ُت�سخر لهذه احلقوق وتدعمها،
وق���د ك��ف��ل الإ����س�ل�ام ل��ل��ف��رد احل���ق يف
احلماية من تع�سف ال�سلطات معه ،حيث
ال يجوز مطالبته بتقدمي تف�سري لعمل
من �أعماله �أو و�ضع من �أو���ض��اع��ه ،وال
توجيه له �إال بناء على قرائن قوية و�أدلة
دامغة تدل على تورطه فيما يوجه �إليه
لقوله �سبحانه وتعالى« :والذين ي�ؤذون
امل�ؤمنني وامل�ؤمنات بغري ما اكت�سبوا
فقد احتملوا بهتانا ً و�إثما ً مبينا ً» ،كما
حظر الإ�سالم ال�سخرية من النا�س؛ لقوله
تعالى« :يا �أيها الذين �آمنوا ال ي�سخر
ق��وم م��ن ق��وم ع�سى �أن يكونوا خ�يرا ً
يكن
منهم وال ن�ساء من ن�ساء ع�سى �أن
َّ
خريا ً منهن».
كما ال يجوز تعذيب ال�شخ�ص ج�سميا ً
ومعنويا ً لقوله عليه ال�صالة وال�سالم:
«�إن اهلل يعذب الذين يعذبون النا�س
يف الدنيا» ،كما ال يجوز حمل ال�شخ�ص
على االعرتاف بجرمية مل يرتكبها ،وكل
ما ينتزع بو�سائل الإكراه باطل؛ لقوله
عليه ال�صالة وال�سالم�« :إن اهلل و�ضع عن
�أمتي اخلط�أ والن�سيان وما ا�ستكرهوا
ع��ل��ي��ه»؛ ف��ح��ري��ة الإن�����س��ان مقد�سة يف
الإ���س�لام ،وهي ال�صفة الطبيعية التي
يولد فيها الإن�سان؛ لقوله عليه ال�صالة
وال�سالم« :ما من مولود يولد �إال ويولد
على الفطرة» ،وقد �سخر بع�ض ال�صحابة

بال�ضحك م��ن دق���ة �أو ���ض��ع��ف �ساق
ال�صحابي اجلليل ع��ب��داهلل ب��ن م�سعود
ـ ر�ضي اهلل عنه ـ عندما ر�أوه يت�سلق
�شجرة؛ فقال ـ عليه ال�صالة وال�سالم ـ:
«والذي نف�سي بيده �إن �ساق عبداهلل بن
م�سعود يف امليزان �أثقل من جبل �أحد».
وهناك من ال�صحابة املعوقني َمن �أثبت
قدرته على العي�ش بني النا�س؛ مما كان
له �أك�بر الأث��ر يف تخطي الإع��اق��ة وعدم
جعلها �سببا ً يف �سبيل ممار�سة احلياة
الطبيعية و�إث��ب��ات ال���ذات م��ن خاللها؛
فهذا عمر بن اجلموح ـ ر�ضي اهلل عنه ـ
الذي كان �أعرج؛ فلم يجعل �إعاقته �سببا ً
للتخلف ع��ن اجل��ه��اد واال�ست�شهاد يف
�سبيل اهلل ،على الرغم من �أن لديه ثالثة
�أوالد وق��د �أخ�ب�روه ب�أنهم �سيقومون
ب��ال��دور ب���دالً م��ن��ه ،ولكنه ـ ر���ض��ي اهلل
عنه ـ �أب��ى �إال �أن يجاهد بنف�سه ،وهذا
عبداهلل بن �أم مكتوم ال�صحابي الأعمى
الذي �أنزل اهلل فيه عتابه لر�سوله قر�آنا ً
يتلى؛ فقد كرمه الر�سول ـ �صلى اهلل
عليه و�سلم ـ عندما جعله �أم�ي�راً على
املدينة يف عدة غ��زوات على الرغم من
ك��ون��ه �أع��م��ى؛ مم��ا ي��دل دالل���ة وا�ضحة
على قدرة قيام املعوق ،ولو كان �أعمى
ب��ال��دور الفعال ال��ذي يلعبه ال�شخ�ص
غري املعوق ،و�أال تكون الإع��اق��ة �سببا ً
يف ع���زل امل��ع��وق وال��ن��ظ��ر �إل��ي��ه بعني
ال�شفقة والرحمة ،وكان ابن �أم مكتوم
�أح��د م��ؤذين ر�سول اهلل ـ �صلى اهلل عليه
و�سلم ـ �ضامنا ً م�ؤمتنا ً يف الدنيا ويعنق
طويل يوم القيامة ل�رشف الأذان وف�ضله
وع��ظ��م ث��واب��ه يف الآخ����رة ،ي��ك��ون منهم
امل��ع��وق املتخلف عقليا ً كاملجنون
ونحوه ،وقد اهتمت ال�رشيعة الإ�سالمية
باملتخلفني عقليا ً ،كما يف قوله ـ �صلى
اهلل عليه و�سلم ـ« :رفع القلم عن ثالثة:
النائم حتى ي�ستيقظ ،وعن ال�صبي حتى
يحتلم ،وعن املجنون حتى يعقل» ،وقد
�أ���ص��درت هيئة الأم��م املتحدة الإع�لان
اخل��ا���ص بحقوق املتخلفني عقليا ً يف
1971/12/20م بالقرار رقم 2856
د –  ،26ومتيزت ال�رشيعة الإ�سالمية
ب�سمو مبادئها ال��ع��ادل��ة ،حيث عنيت
بالفرد عناية فائقة ورعته رعاية تامة؛
فكانت �رشيعة كاملة حل��اج��ات العباد

الأمرية الدكتورة اجلوهرة بنت فهد مديرة جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن لـ « الخطوة »:

رغم اجلدل حول الدمج يبقى هو البيئة الرتبوية املنا�سبة
•خطت اململكة خطوات رائدة يف جمال رعاية ذوي االحتياجات اخلا�صة
•تعليم املتفوقني واملعوقني جزء ال يتجز�أ من النظام التعليمي

�سمو الأمرية الدكتورة اجلوهرة بنت فهد �آل �سعود مديرة جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن
�آل �سعود ت�ؤكد �سعي اململكة العربية ال�سعودية باهتمام �شخ�صي من خادم احلرمني ال�رشيفني
وويل عهده الأمني �إلى تطبيق العدل وامل�ساواة بني جميع �أفراد املجتمع ،وذلك بتطبيق
تعاليم ديننا احلنيف وجعل التعليم حقاً م�رشوعاً للجميع ،وقد خطت اململكة خطوات رائدة
يف جمال رعاية ذوي االحتياجات اخلا�صة .وانطالقاً من �سيا�سة التعليم يف اململكة التي ن�صت
على �أن تعليم املتفوقني واملعوقني جزء ال يتجز�أ من النظام التعليمي؛ لذلك �سعت اململكة
�إلى العناية بذوي احلاجات اخلا�صة من خالل دجمهم مع �أقرانهم العاديني .وقد �سبقت يف ذلك
الكثري من بلدان العامل يف ق�ضية الدمج ،وفتحت �أبوابها لتعليم املكفوفني يف املعاهد
العلمية والكليات مع املب�رصين ،على حد �سواء ،والقت هذه التجربة جناحاً كبري ًا ،خ�صو�صاً فيما
يتعلق بالإعاقة الب�رصية؛ الأمر الذي �أدى �إلى تعميمه على الإعاقات الأخرى مع اختالف املنهج
والطريقة .وذلك من خالل ق�ضاء املعوقني �أطول وقت ممكن يف الف�صول والقاعات الدرا�سية
العادية مع �إمدادهم باخلدمات �إذا لزم الأمر.
وقد يكون هذا الدمج مكانيا ً �أو وظيفيا ً
�أو اجتماعيا ً �أو جمتمعيا ً ،بحيث ي�ضمن
لهم ح��ق التعليم والعمل واالعتماد
على �أنف�سهم بعد اهلل ـ قدر الإمكان ـ،
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اجل���دل القائم حول
ج���دوى عملية دم��ج ذوي االحتياجات
اخلا�صة مع �أقرانهم العاديني �إال �أنه
ميكن القول �إن هناك �شبه �إجماع على
�أن عملية الدمج تعك�س فل�سفة �إن�سانية
ومتثل نقلة �أخالقية نحو توفري الرتبية
املنا�سبة لرعاية هذه الفئة.
وق��د �ساهم يف تطوير حركة التعليم
اخلا�ص باململكة ع��دد من اجلمعيات
املحلية مثل :جمعية الأطفال املعوقني،

وم�ؤ�س�سة الأمري �سلمان بن عبدالعزيز
اخلريية ،ومركز الأم�ير �سلمان لأبحاث
الإعاقة ،وغريها من امل�ؤ�س�سات التي
ت�سعى جاهده خلدمة هذه الفئة من �أفراد
املجتمع مل�ساعدتهم على اال�ستقالل
ال�شخ�صي والوظيفي امل�ستقبلي.
وتعد مرحلة التعليم العايل مرحلة ال
تقل �أهمية عن باقي مراحل التعليم
يف اح��ت�����ض��ان �أول���ئ���ك ال��ط�لاب ال��ذي��ن
ميكن �أن ت�ؤهلهم قدراتهم العقلية
واجل�سدية على االلتحاق بهذه املرحلة
امل��ه��م��ة .وق���د طبقت ج��ام��ع��ة الأم�ي�رة
ن��ورة بنت عبدالرحمن الدمج منذ عام
1426/1425ه������ـ حيث بلغ �إج��م��ايل

ال��ط��ال��ب��ات امل��ق��ي��دات ب��ه��ا يف ال��ف��رق
الدرا�سية الأرب��ع يف كليات اجلامعة يف
مدينة الريا�ض عام 1430/1429ه��ـ
 23طالبة .وعلى الرغم من ال�صعوبات
التي تواجه الطالبات و�أع�ضاء هيئة
التدري�س �إال �أن اجلامعة �أخ���ذت على
عاتقها؛ تنفيذاً للتوجيهات ال�سامية،
رعاية هذه الفئة حيث ا�ستحدثت ق�سم
الرتبية اخلا�صة يف كلية الرتبية يف
مدينة الريا�ض عندما مت هيكلة كلية
الرتبية و�أخ���ذ يف االعتبار احتياجات
ال��ط��ال��ب��ات امل���ع���وق���ات يف امل��دي��ن��ة
اجلامعية جلامعة الأم�ي�رة ن���ورة بنت
عبدالرحمن.
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ال�شيخ عبد اللـه �آل خليفة
الأم��ي�ن ال��ع��ام للمجل�س
الأعلى ل�ش�ؤون الأ�رسة بدولة
قطر:

الدمـــــــج ي�ســـــاعد
املعوق على التعلم

ال�شيخ ع��ب��داهلل ب��ن ن��ا��صر �آل
خليفة الأم�ين العام للمجل�س
الأعلى ل�ش�ؤون الأ��سرة بدولة
قطر ي��رى �أن جم��ال الإع��اق��ة
يف جميع دول العامل ي�شهد
تغريات جذرية نحو الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة حيث كانت ت�سود
يف العقود املا�ضية نظرات
نحو ذوي الإع��اق��ة على �أنهم
خمتلفون ع��ن غ�يره��م و�أن���ه
يجب عزلهم عن املجتمع يف
مالجئ ومراكز خا�صة ،ولكن يف
ال�سنوات الأخرية من هذا القرن
تغريت هذه النظرة ،ومن �أهم
م�ؤ�رشاتها الإيجابية املطالبة
والعمل على دم��ج الأ�شخا�ص
ذوي الإع��اق��ة يف كل قنوات
املجتمع اخلا�صة بعد �صدور
االتفاقية ال��دول��ي��ة لتعزيز
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
الخطوة
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ويف احلقيقة لقد تعددت الآراء ووجهات
ال��ن��ظ��ر ب�����ش ��أن دم���ج الأ���ش��خ��ا���ص ذوي
الإعاقة؛ فهناك َمن ينا�رصه على حني
يوجد من ينتقده ،ويف الآونة الأخرية بد أ�
�أ�سلوب الدمج يحظى باهتمام وقبول
الكثريين من ال��رواد� ،سواء عامليا ً �أو
عربيا ً؛ انطالقا ً من مبد�أ امل�ساواة؛ لذا
نرى �أنه من ال�رضوري �أن نعمل معا ً على
دجمهم دون النظر �إلى نوع �إعاقتهم،
���س��واء ك��ان��وا م��ن فئة ذوي �صعوبات
التعلم �أو الإعاقات اجل�سمية واحلركية
�أو الب�رصية �أو ال�سمعية.
ولعل �أف�ضل ما ميكن البدء فيه هو الدمج
التعليمي ..ولكن قبل اخلو�ض يف هذا
املجال ف�إنه يجب تعريف الدمج ،وهو:
عملية ت��ه��دف �إل���ى ت��وف�ير اخل��دم��ات
التعليمية ل��ذوي االحتياجات اخلا�صة

�إلى جانب �أقرانهم الأ�سوياء من خالل
الأنظمة التعليمية العامة ،حيث يعترب
مفهموم ال��دم��ج كفل�سفة حديثة يف
ال�ترب��ي��ة اخل��ا���ص��ة ظ��ه��ر نتيجة وج��ود
امل�ؤ�س�سات اخلا�صة والداخلية التي
قيدت الطفل ذا الإع��اق��ة وعزلته عن
جمتمعه؛ ف�أ�صبح يعي�ش غريبا ً يف و�سط
جمتمعه وب�ي�ن �أه��ل��ه؛ وب��ال��ت��ايل ظهر
م��ف��ه��وم ال��دم��ج .وامل��ق�����ص��ود بالدمج
التكامل والتطبيع والإدم���اج للأطفال
من ذوي الإعاقة مع الأطفال الأ�سوياء يف
املدر�سة العادية.
للدمج عدة �آثار على نف�سية الطفل ذوي
الإع��اق��ة م��ن خ�لال دجم��ه يف املدر�سة،
منها الآث��ار النف�سية واالجتماعية ،فلو
تطرقنا �إل��ى الآث���ار النف�سية فهي يف
�أغلب الأحيان لها م��ردود على نف�سية

الطفل من ذوي الإعاقة؛ فهو ي�ؤدي �إلى
�أن الطفل يقدر ذاته «مفهومه لذاته»
ويح�س بوجوده ،كما يجنبه الدمج تكرار
الف�شل يف بع�ض الت�رصفات الفردية،
حيث يتقم�ص �أو يقلد زميله ال�سوي
يف ردود بع�ض الأفعال �أو ال�سلوكيات
الإيجابية ،وينتج من ذلك ترافق نف�سي
واجتماعي؛ �أي يكون متكيفا ً مع نف�سه
و�شعوره ب�أنه �سوي مثله مثل �أقرانه
الأ�سوياء يف املدر�سة؛ �أي �أنه لي�س غريبا ً
يف جمتمعه .ك��ذل��ك يتعلم ويكت�سب
من زميله ال�سوي اللغة �أو نطق بع�ض
الكلمات ال�صعبة من خالل تفاعله معه،
كما يتعلم القدرة على احل��وار؛ لذلك
للدمج �أثره النف�سي حيث يك�سب الطفل
م��ن ذوي الإع��اق��ة ق���درة على تكوين
عالقات �شخ�صية وق��درة على احل��وار،
ول��و ب�شكل ب�سيط .و�أي�ضا ً املناف�سة
من خالل الألعاب اجلماعية التناف�سية.
وللدمج �أث��ره يف نف�سية وال��دي و�أف��راد
�أ�رسة الطفل ذي الإعاقة ب�أن يخفف من
معاناتهم ويريحهم نف�سيا ً ب�أن ابنهم
يدر�س �ضمن الأطفال الأ�سوياء الذين
ي�ؤثرون �إيجابيا ً يف نف�سيته و�سلوكه،
كذلك االرتياح النف�سي على �أ�رسة الطفل
ذوي الإع��اق��ة ب�أنه يدر�س يف مدار�س
التعليم العام ولي�س يف مدار�س خا�صة
بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة هذا االرتياح
النف�سي للأ�رسة ينعك�س �إيجابيا ً على
تقبل ابنهم واالهتمام واملتابعة الدائمه
له ،وكذلك االرتياح النف�سي للأ�رسة يف
نطاق املجتمع ب�أن املحيط االجتماعي
للأ�رسة ال يرون �أن هذا الطفل ذو �إعاقة
�شديدة؛ وبالتايل تكون النظرة �إليه
و�إل���ى �أ��سرت��ه �إيجابية؛ مم��ا يخفف من
معاناة الأ�رسة.
كما �أن للدمج �أث���ره االجتماعي على
الطفل م��ن خ�لال تكوينه ع�لاق��ات مع
�أقرانه الأ�سوياء وتفاعله معهم �ضمن
جمتمع املدر�سة؛ وبالتايل يعمم ذلك
على املجتمع اخلارجي واملجتمع ككل؛

�إيجابيات و�سلبيات الدمج

يف ���ض��وء جت��رب��ت��ه��ا ل��ع��دة �سنوات
يف تطبيق برنامج الدمج للأطفال
املعوقني ،ا�ستطاعت اجلمعية �أن
تر�صد �آراء العديد من �أولياء الأمور
حيال �إيجابيات و�سلبيات الدمج
والتي جاءت على النحو الآتي:
الإيجابيات:
ـ تطوير الطفل يف جميع املهارات
وم���ن خ�ل�ال دجم��ه��م م���ع �أق��ران��ه��م
العاديني.
ـ تطوير تفاعل الأطفال العاديني مع
�أطفال الفئات اخلا�صة بعد دجمهم
يف املدار�س العادية.
ـ تكوين عالقات قوية بني الأطفال
العاديني و�أطفال الفئات اخلا�صة
بعد دجمهم معهم يف املدار�س.
ـ حت�سني ملمو�س يف نف�سيات �أطفال
ال��ف��ئ��ات اخل��ا���ص��ة بعد دجم��ه��م مع
�أقرانهم العاديني.
ـ توعية العاملني يف املدر�سة ب�شكل
غري مبا�رش بقدرات �أطفال الفئات
اخلا�صة بعد دجمهم .
ـ دخ����ول ال��ط��ف��ل يف امل��در���س��ة مع
�إخ��وان��ه��م يعطي ال��ف��ئ��ات اخلا�صة
���ش��ع��ورا ً ب��امل�����س��اواة م��ع �أق��ران��ه��م

�أي �أن��ه يح�س ويقدر ذات��ه و�أن��ه �ضمن
هذا املجتمع .كذلك ي��ؤدي الدمج �إلى
التوافق النف�سي واالجتماعي وحني
يقدر ذاته �سيكون �صداقات مع �أقرانه
الأ�سوياء ،وحتما ً �سيتوافق اجتماعيا ً،
وق��د يلتقي م��ع �أح��د زم�لائ��ه الأ�سوياء
خ��ارج �إط��ار املدر�سة؛ مما ي���ؤدي �إلى
�أن الطفل ال�سوي يتقبل ه��ذا الطفل
غري العادي ويبني معه عالقة اجتماعية
جيدة ،نتيجة م��روره بتجربة �سابقة يف
التعامل م��ع ه��ذا الطفل �ضمن �إط��ار
املدر�سة .كذلك للدمج �أث��ره يف �أ��سرة
الطفل ذي الإعاقة ومن هنا �أ�ستطيع

•الدمج التعليمي �أف�ضل بداية للمعوق

العاديني.
ال�سلبيات:
ـ ا�شرتاط وج��ود مرافق مع الطالب
والطالبات عند دجمهم يف املدار�س
العادية.
ـ حما�سبة طفل ال��ف��ئ��ات اخلا�صة
كالطفل العادي.
ـ و�ضع �رشوط تعجيزية مثل الذهاب
للحمام مبفرده!!....
ـ عدم مراعاة طالب وطالبات الفئات
اخلا�صة يف كثري من الأحيان مثل:
ـ مواعيد مراجعة امل�ست�شفيات.
ـ ظروف مر�ضية.
ـ ع����دم م��ع��ام��ل��ة ط��ل�اب وط��ال��ب��ات
الفئات اخلا�صة من قبل العاملني يف
املدر�سة بال�شكل املفرو�ض.
ـ و���ض��ع ط�ل�اب ال��دم��ج ال��ف��ك��ري يف
بع�ض امل��دار���س التعليم العام مع
عدم مراقبة يف املدر�سة ي�ؤدي �إلى
تخويف الأه���ل م��ن ت�رصفاتهم مع
�أطفالهم ذوي الإعاقة احلركية مثل
دفع الكر�سي.
ـ ال��ت��زاح��م �أث��ن��اء دخ���ول امل��در���س��ة
واخل�����روج ي�سبب م�شكلة ل�ل�أه��ل
والطفل بع�ض الأحيان.
�أن �أق��ول �إن �أ�سلوب الدمج� ،سي�ساعد
الطفل من ذوي الإعاقة على �أن يتعلم
يف بيئته الطبيعية و���ض��م��ن �أف����راد
جمتمعه ولي�س مبعزل عنه ،و�أن يتلقى
تعليمه مع �إخوانه �ضمن �إطار املدر�سة
على الرغم من �أن��ه يف ف�صول مدجمة،
ولكن ذلك يخفف حدة ال�شعور لديه ب�أن
ه��ذا املجتمع ي�شعر ويح�س به ويثبت
كيانه و�شخ�صيته ب�أن جعله يدر�س يف
هذه املدر�سة العادية و�ضمن �أقرانه
الأ�سوياء.
ويختتم ال�شيخ عبداهلل حديثه بالقول� :إن
العامل اليوم يتطلع �إلى كل م�ؤ�س�سات
املجتمع امل��دين وامل�ؤ�س�سات العاملة
مبجال الإعاقة ومن خالل كل امل�ؤمترات
وال��ل��ق��اءات وال���ن���دوات اخل��ا���ص��ة ب��ذوي
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د� .أحمد ال�سيف مدير جامعة حائل:

عزل املعوق يفاقم معاناته

مدير جامعة حائل معايل الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن حممد ال�سيف ي�ستهل حديثه عن الدمج قائالً :تعد
ال�صحة من �أعظم النعم التي ت�ستحق ال�شكر والثناء على املنعم ـ �سبحانه وتعالى ـ ،و�صدق ر�سول اهلل ـ
�صلى اهلل عليه و�سلم ـ القائل« :نعمتان مغبون فيهما كثري من النا�س ال�صحة والفراغ» ،والقائل« :من
�أ�صبح منكم �آمناً يف �رسبه معافى يف بدنه عنده قوت يومه فك�أمنا حيزت له الدنيا ب�أ�رسها».

وق��د �شاء اهلل ـ عز وج��ل ـ �أن يجعل منا
امل��ري�����ض وامل��ع��وق وامل�����ص��اب ،وكما
�أن الإع��اق��ة ابتالء لهذا الإن�سان الذي
�أ�صيب بهذه الإع��اق��ة �أو تلك فهي يف
الوقت ذات��ه امتحان للأ�صحاء وتذكري
لهم بنعم اهلل عليهم ،وحتى يكون لهم
موقف �إيجابي �إن�ساين وديني مع �أولئك
الذين �شاء اهلل �أن يتعر�ضوا ملا هم فيه.
وي�شري م�صطلح الإعاقة HANDICA
عندما ُيطلق �إلى تلك امل�شكالت التي

الخطوة
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يواجهها الفرد ذو ال�ضعف �أو الق�صور
خ�لال التفاعل م��ع بيئته املحيطة به
وحني �أدائه الوظائف احلياتية املعروفة
للجميع ،ويرجع ذلك �إلى وجود عاهات
ج�سمانية �أو عقلية ن�ش�أت نتيجة مر�ض
�أو حادث �أو عنف �أو وراثة ،وهذا يعني
فقدانا ً �أو �إقالالً لفر�ص �إحراز التقدم يف
العناية بالنف�س �أو التعلم �أو العمل �أو
غريها من الأن�شطة الإن�سانية املعروفة،
والإع��اق��ة ـ كما يعلم اجلميع ـ درج��ات

و�أح���وال ،بع�ضها عقلي ذهني والآخ��ر
ب�رصي والثالث ج�سدي� ...إل��خ ،وهناك
�إع��اق��ات ت�ل�ازم الإن�����س��ان منذ امليالد
حتى الوفاة و�أخرى طارئة تزول ،ب�إذن
اهلل .وكما �أن لكل ح��ال �أحكاما ً؛ فلكل
معوق حقوق رعاها الإ�سالم واهتم بها
قبل غريه من النظم والأيديولوجيات
والفل�سفات املعا�رصة ،ومن هذا ما جاء
يف �سورة «عب�س» عندما عاتب اهلل ر�سوله
حممدا ً ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ؛ لإعرا�ضه

عن ابن �أم مكتوم الأعمى نتيجة ان�شغاله
ب�أحد �صناديد قري�ش يدعوه للإ�سالم،
فقد ُعوتب ـ عليه ال�صالة وال�سالم ـ؛
من �أج��ل املحافظة على حق من حقوق
امل�سلم عموما ً ،وذوي احلاجات اخلا�صة
على وجه اخل�صو�ص «الإعاقة الب�رصية»،
وك��ذل��ك يف ال���ق���راءة ال��واع��ي��ة حلديث
الأعمى الذي �أ�ست�أذن الر�سول ـ �صلى اهلل
عليه و�سلم ـ يف بيته؛ فقال له :هل ت�سمع
ال��ن��داء؟ ق��ال :نعم ،ق��ال :ف�أجب ،وهذا
ي��دل على �أن ال�شارع مل ي��رد �أن يعزل
هذا الكفيف عن ملتقى امل�سلمني �أو
حتى �إ�شعاره بالعجز عن ح�ضور �شعرية
ال�صالة� .أم��ا عن التاريخ ففي تراثنا
الإ�سالمي ذي البعد الإن�ساين ن�صو�ص
ومواقف عدة تدل بو�ضوح على اهتمام
�أمتنا الإ�سالمية بهذه الفئة الغالية على
قلوب اجلميع «فئة ذوي االحتياجات
اخلا�صة» التي �أ�ضحت م�شكلتها اليوم،
رعاي ًة وتعليما ً� ،إحدى الق�ضايا الإن�سانية
الأ�سا�سية التي تواجه املجتمع العاملي
ب�شكل عام والعامل الإ�سالمي على وجه
اخل�صو�ص وجمتمعنا املحلي ب�شكل
خا�ص ،وت�شري الكثري من الدرا�سات �إلى
�أن غالبية م�شكالت ذوي االحتياجات
اخلا�صة ترتبط مبا يلي:
ـ ن��ظ��رة امل��ج��ت��م��ع ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات
اخلا�صة؛ فهم لدى لكثريين ـ للأ�سف
ال�شديد ـ طاقة معطلة لعملية البناء
التنموي ال�صحيح؛ ول��ذل��ك ال ب��د من
تهمي�شهم واعتزالهم اجتماعيا ً ،وهذه
نظرة قا�رصة الزمت الإن�سان منذ القدم؛
ففي الع�صور ال��روم��ان��ي��ة م��ث�لاً َتبنى
الرومان والإغريق �رضورة التخل�ص من
ذوي االحتياجات اخلا�صة؛ كونهم عالة
على املجتمع؛ فال�صم والبكم ـ يف نظر
�أر�سطو «�صاحب املدينة الفا�ضلة»
ـ غ�ير جم��د تعليمهم؛ ل��ع��دم قدرتهم
على الكالم .وي��رى �أفالطون «�صاحب
اجلمهورية» ��ضرورة �إقامة جمتمع خال
م��ن العجزة وامل�شوهني� ،أم��ا يف روم��ا
ف��ك��ان��وا ي��غ��رق��ون املكفوفني يف نهر
التيرب؛ العتقادهم ب��أن املعوق يحمل
يف جنباته �شيطانا ً �أو روحا ً �رشيرة �أو �أنه
عقاب من الآل��ه��ة .والنتيجة املتوقعة
عندما نحمل مثل هذه النظرة ـ والعياذ

امل�رشفات على برنامج الدمج يتحدثن من واقع جتربتهن
حر�صت اجلمعية على تفعيل برنامج
الدمج بناء على خطة علمية متكاملة
 ،كان �أهم روافدها  ،قيام فريق من
امل����شرف��ات املتخ�ص�صات مبتابعة
الربنامج ،وقد خل�صت تقاريرهن �إلى:
ـ �أهمية منح الدمج �أطفال الفئات
اخل��ا���ص��ة ق�����ض��اء وق���ت �أط�����ول مع
�أقرانهم العاديني.
ـ زي����ادة ال��ت��ف��اع��ل �أط��ف��ال الفئات
اخلا�صة مع �أقرانهم العاديني.
ـ ي�ساعد الدمج على تطوير وحت�سني
الفئات اخلا�صة يف جميع املهارات
الأك��ادمي��ي��ة واللغوية واالجتماعية
والنف�سية.
ـ الدمج يف املدر�سة العادية احلكومية
ال يحمل الأهل �أعباء مادية.
يعمل الدمج على حتقيق �أف�ضل يف
الناحية الأكادميية للأطفال الفئات
اخلا�صة.
ـ حت�سني م�ستوى املفهوم ال��ذات
الإيجابي للأطفال ذوي احلاجات اخلا�صة.
الدمج ي�ساعد على تغيري اجتاهات
العاملني يف املدار�س العادية بعد
التعامل مع الفئات اخلا�صة.
ـ يعمل الدمج يف املدار�س العادية
على حت�سني دع��م نف�سي للطفل
والأ�رسة.
ـ يتخل�ص �أط��ف��ال الفئات اخلا�صة
من امل�سيات التي يرتبط بهم �سواء
كانت يف مراكز �أو جمعيات بعد الدمج
يف املدار�س العادية.
ـ ���ش��ع��ور �أط��ف��ال ال��ف��ئ��ات اخلا�صة
ب��ال��ف��رح��ة ب��ع��د ال��دم��ج م��ع �أق��ران��ه��م
العاديني وم�ساواتهم بهم.
ـ ت��وع��ي��ة ال��ع��ام��ل�ين يف امل���دار����س
بالفئات اخلا�صة وكيفية التعامل
معهم.
ـ توعية الطالب والطالبات بالأطفال
الفئات اخلا�صة بطريقة غري مبا�رشة.
توثيق العالقة بني �أطفال العاديني
و�أ«»ط���ف���ال ال��ف��ئ��ات اخل��ا���ص��ة بعد

الدمج.
وعن ال�صعوبات �أو ال�سلبيات ترى
�أنها تتمثل يف:
ـ ع����دم ق���ب���ول م���دي���ري وم���دي���رات
املدار�س والرو�ضات قبول الطالب
والطالبات لديهم يف املدار�س.
ـ ا���ش�تراط وج��ود مرافق مع الطالب
والطالبات يف مدار�س التعليم العام
والرو�ضات.
ـ معاملة الطالب مطالبات الفئات
اخلا�صة معاملة الطالب العاديني يف
مقيا�س املهارات.
ـ ع���دم م���راع���اة ال���ف���روق ال��ف��ردي��ة
للطالب والطالبات الفئات اخلا�صة
والعاديني.
ـ عدم �إعطاء بع�ض املدار�س الوقت
ال��ك��ايف ل��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات للإجابة
ب�شكل كاف.
ـ ا�شرتاط التدريب على احلمام مع �أن
الطفلة �إعاقتها متنعها من التحكم
يف احلمام و ي�رصون على عدم لب�س
احلفائظ من قبل �إدارة املدر�سة.
ـ ع���دم ق��ب��ول ال��ف��ئ��ات اخل��ا���ص��ة يف
املدار�س التعليم العام والرو�ضات
خوفا ً من امل�س�ؤولية.
ـ ع��دم تفعيل ال��ق��رارات ال�صادرة
من ال���وزارة ب�ش�أن « دم��ج» الطالب
وال����ط����ال����ب����ات داخ�������ل امل����دار�����س
والرو�ضات.
ـ عدم و�ضع الف�صل يف الدور الأر�ضي
مع �أن الطفل من الفئات اخلا�صة.
وجود بع�ض ف�صول �صعوبات التعلم
وا�ضطرابات التوا�صل يف الدور الثاين.
ـ وج���ود معامل امل��در���س��ة يف ال��دور
ال��ث��اين �أو ال��ث��ال��ث وب��ذل��ك ي�ضطر
�أط��ف��ال الإع��اق��ة احلركية �إل��ى عدم
ح�ضور تلك احل�ص�ص مع �أهميتها.
ـ ع����دم ت���ع���اون ب��ع�����ض امل��ع��ل��م�ين
وامل��ع��ل��م��ات م���ع ط�ل�اب وط��ال��ب��ات
التعليم العام يف �إجناح عملية الدمج
و�إعطائهم مهام تعجيزية.
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•اجلامعات ال�سعودية
�ساهمت يف تطوير
ال��ب�رام����ج و�إع������داد
ال��ك��وادر للعمل يف
ب��رام��ج تربية ذوي
االحتياجات اخلا�صة
باهلل ـ �أو ن�شعر بعدم جدوى الدمج لهذه
الفئة يف املجتمع ونعزلهم عنه ،النتيجة
ه��ي زي����ادة الإع���اق���ة ع��ن��ده��م وحتطم
نف�سياتهم نتيجة �إح�سا�سهم بالنق�ص،
وال�ضيق م��ن واقعهم ال��ذي ه��م فيه،
ورمبا النقمة على املجتمع والإح�سا�س
بعدم االنتماء �إليه.
ـ �أزم��ة التوا�صل بني ذوي االحتياجات
اخل��ا���ص��ة وب�ي�ن امل��ج��ت��م��ع؛ مم��ا ُي��وج��ب
االهتمام بهذا البعد املهم من �أبعاد
ال�شخ�صية ال�سوية التي تتعامل مع هذه
الفئة من منطلق �إن�ساين وديني ووطني
�سام ،وميكن �أن نوظف التقنية احلديثة
ونبتكر الو�سائل الفاعلة يف حتقيق
التوا�صل الإيجابي واملثمر مع ه��ؤالء
املعوقني.
ـ عدم التفريق بني �أنواع الإعاقة؛ فكل
ذوي االحتياجات اخلا�صة ن�ضعهم يف
�رشيحة واح��دة مع اختالف كبري بينهم؛
�إذ �إن هناك من لديه ق�صور يف اجلانب
العقلي ميكن ت�أهيله وفقا ً لقدراته
�أو �صعوبة يف اجلانب االنفعايل ميكن
عالجه �أو� ...إلخ؛ لذلك ال بد من الك�شف
والتحري؛ حتى يت�سنى التعامل بح�سب
نوع ودرجة الإعاقة.
ـ ���ض��ع��ف ال���ع�ل�اق���ة امل���ت���ب���ادل���ة بني
امل��ؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين الأهلية والتطوعية من
جهة وبينها وب�ين م�ؤ�س�سات الرعاية
املتخ�ص�صة بهذه الفئة العاملية من
جهة �أخ��رى؛ مما ي ��ؤدي �إل��ى عدم قدرة
هذه امل�ؤ�س�سات عموما ً على �أداء الدور
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املتوخى منها على الوجه ال�صحيح.
ـ غياب اللوائح والقوانني التنظيمية
التي بها ينال املعوق حقوقه ويعرف
دوره يف احلياة وه��ذه م�شكلة قانونية
ت��ع��ك��ف وزارة ال�����ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة
على ت�صحيحها وو�ضعها يف ميزانها
احلقيقي ب�إذن اهلل.
ـ جهل بع�ض الأ�رس وتخلف بع�ض البيئات
االجتماعية وبعدها عن حما�ضن رعاية
ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة امل�ترك��زة
ب�شكل كبري يف املدن الكربى.
ـ ع��دم وج���ود ال�ترك��ي��ز احلقيقي على
اك��ت�����ش��اف امل��ل��ك��ات ال��ت��ي يتمتع بها
املعوق وتوظيفها واال�ستفادة منها
اال�ستفادة املثلى.
ـ ت��وق��ف ال��رع��اي��ة ل��ل��م��ع��وق ع��ن��د �سن
الطفولة وع��دم موا�صلة رعايته بعد
خروجه من مراكز الطفولة التي حتظى
بالرعاية واالهتمام الرائع والفريد من
لدن خادم احلرمني وويل عهده الأمني،
وخ�صو�صا ً �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن عبدالعزيز و�صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير �سلطان بن �سلمان بن
عبدالعزيز ـ حفظهم اهلل جميعا ً ورعاهم ـ
ـ عدم توافر و�سائل نقل جمهزة جتهيزا ً
متكامالً لنقل ه��ذه الفئة م��ن و�إل��ى
املدار�س واملراكز بال�شكل ال�صحيح.
ـ عدم توافر القيادات الإدارية والكوادر
التعليمية امل�ؤهلة ب�شكل كبري للرعاية
والإ��شراف على �أن�شطة ومراكز الت�أهيل
والتدريب لهذه الفئة يف بع�ض مناطق
اململكة.
�إن ل��ه��ذه الفئة على ك��ل منا حقوقا ً
تختلف اختالفا ً ن�سبيا ً بح�سب قدراتنا
وم��وق��ع��ن��ا يف خ��ري��ط��ة ال��وط��ن ،و�إن��ن��ي
�إذ �أ���ش�ير �إل����ى ه���ذه احل��ق��وق �أ���ش��ي��د
بالدور ال��ذي تقوم به جمعية الأطفال
املعوقني ،وعلى ر�أ�سها �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير �سلطان بن �سلمان بن
عبدالعزيز ،والتي �أ�ضحت عالمة فارقة
متيز اململكة العربية ال�سعودية عن
غريها عربيا ً وعامليا ً يف االهتمام بهذه
الفئة؛ مل��ا تقوم ب��ه م��ن دور كبري يف
رع��اي��ة امل��ع��وق�ين وتثقيف املجتمع،
و�أهم من ذلك الوقاية من الإعاقة ومنع

بتاريخ  21ذو القعدة 1424ه��ـ مت
تنظيم االجتماع الأول ملمثلي الأمانة
ال��ع��ام��ة للرتبية اخل��ا���ص��ة وممثلي
جمعية الأطفال املعوقني ،حيث مثل
الأمانة العامة للرتبية اخلا�صة يف هذا
االجتماع كل من:
ـ د .زي��د امل�سلط امل�شاري ،الأم�ين
العام للرتبية اخلا�صة
ـ د�.إب��راه��ي��م ال��ف��وزان ،م��دي��ر �إدارة
الدرا�سات والتطوير بالأمانة
ـ د�.إب��راه��ي��م العثمان ،م��دي��ر �إدارة
التوحد وتعدد العوق بالأمانة
ـ �أ .عبد اهلل احل�سني ،مدير �إدارة الإدارة
التنفيذية بالأمانة
ـ �أ.ع��ب��د اهلل اجلهيمي ،م��دي��ر �إدارة
الرتبية الفكرية بالأمانة
ـ �أ .عادل الغامن ،وكيل معهد الرتبية
الفكرية ب�رشق الريا�ض
ـ �أ .م�ساعد العوال ،امل�رشف الرتبوي
لربنامج الرتبية اخلا�صة مبدر�سة �إبن
البيطار
ومثل اجلمعية يف هذا االجتماع كل من:
ـ �أ .عو�ض ال��غ��ام��دي ،الأم�ي�ن العام
للجمعية
ـ �أ .عبد اهلل الدخيل ،م�ساعد الأم�ين
العام لل�ش�ؤون املالية واال�ستثمار
ـ �أ .ف��ري��دة اخل��ي��ال ،م�ساعد الأم�ين
العام لل�ش�ؤون الرتبوية
ـ د .ب�شري الب�شري ،املدير الطبي
ـ �أ� .سعاد عبد الرحمن ،رئي�سة وحدة
تن�سيق خدمات الأطفال املعوقني
وه���و االج��ت��م��اع ال���ذي �أف�����ض��ى �إل��ى
ت�شكيل ال��ل��ج��ن��ة ال�ترب��وي��ة العليا
لربنامج التعاون مع وزارة الرتبية
والتعليم حيث عقدت ه��ذه اللجنة
اجتماعها الأول ب��ت��اري��خ  29ربيع
�أ�سباب حدوثها .كما �أثمن دور بع�ض
رج��ال الأعمال يف تبني ت�أ�سي�س مراكز
الأطفال املعوقني يف مناطق مملكتنا
الغالية وكذلك توظيفهم وتخ�صي�ص
ج���زء م��ن �أم��وال��ه��م لتحقيق ال��رع��اي��ة

الأول عام 1425هـ وبح�ضور كل من:
ـ مم��ث��ل��ي الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة للرتبية
اخلا�صة:
ـ د .زي��د امل�سلط امل�����ش��اري ،الأم�ين
ال��ع��ام للرتبية اخل��ا���ص��ة «»رئ��ي�����س
الفريق«»
ـ د .فوزية �أخ�رض ،مديرة عام الإ�رشاف
ال�ترب��وي للرتبية اخل��ا���ص��ة لتعليم
البنات
ـ د�.إب��راه��ي��م ال��ع��ث��م��ان ،م��دي��ر �إدارة
التوحد وتعدد العوق بالأمانة
ـ �أ .عبد اهلل احل�سني ،مدير �إدارة الإدارة
التنفيذية بالأمانة
ـ �أ.ع��ب��د اهلل اجل��ه��ي��م��ي ،م��دي��ر �إدارة
الرتبية الفكرية بالأمانة
ـ وممثلي جمعية الأطفال املعوقني:
ـ �أ .ع��و���ض ال��غ��ام��دي ،الأم�ي�ن العام
للجمعية
ـ �أ� .سحر احل�����ش��اين ،م��دي��رة الق�سم
التعليمي «نيابة عن م�ساعدة الأمني
العام لل�ش�ؤون الرتبوية»
ـ �أ� .سعاد عبد الرحمن ،رئي�سة وحدة
تن�سيق خدمات الأطفال املعوقني
ـ �أ� .سلمى الدوا�س� ،سكرترية تنفيذية
«مقررة االجتماع»
ولقد مت عقد خم�سة اجتماعات للجنة
ال�ترب��وي��ة العليا وم��ن تو�صياتها:
تكوين فرق عمل ميدانية يف كل من
مركزي الريا�ض وجدة وبعد ذلك تعمم
على جميع مراكز اجلمعية اخلم�سة،
ويتكون فريق العمل امل��ي��داين من
ممثلي ادارة التعليم للبنني والبنات
يف كل منطقة كالتايل:
واملمثلة يف كل من:
رئ��ي�����س��ة ق�����س��م ال�ت�رب���ي���ة اخل��ا���ص��ة
باملنطقة �أو من ينوب عنها
الطبية والنف�سية واالجتماعية لهم،
ع�لاوة على تثمني دور امل�ست�شفيات
واملراكز املتخ�ص�صة ومراكز الأبحاث
امل�ؤهلة يف تطوير برامج الرعاية وبرامج
التدخل املبكر .وال ُين�سى �أبدا ً دور وزارة

جتربة رائدة يف الدمج

امل�رشفة على برامج دمج املعوقني حركيا ً
ع�ضو من �إدارة �ش�ؤون الطالب
من ترى اللجنة �أهمية ع�ضويته �ضمن
فريق العمل
وبعد ذلك مت عقد  12اجتماعا ً لفريق
العمل امليداين الرجايل وامل�ؤلف من:
ـ ممثلي وزارة الرتبية والتعليم ـ �إدارة
الرتبية اخلا�صة:
د .معي�ض ال��زه��راين «م�ساعد مدير
�إدارة الرتبية اخلا�صة»
�أ .حممد نا�رص الهويدي «م�رشف تربوي
ـ م�رشف �ش�ؤون الطالب ـ ق�سم الرتبية
اخلا�صة»
�أ� .أح��م��د عبد اهلل ال�سويدان «م�رشف
العوق العقلي»
ـ وممثلي اجلمعية:
�أ� .سعاد عبد الرحمن «رئي�سة وحدة
تن�سيق خدمات الأطفال»
�أ� .أمل العمار «م�رشفة الدمج»
�أ .ناهد ال�سيد «م�س�ؤولة التدخل املبكر»
وك��ذل��ك  14اجتماعا ً لفريق العمل
امليداين الن�سائي وامل�ؤلف من:
ـ ممثالت الرتبية اخلا�صة:
�أ .ن��وف العبيكان «م�ساعدة مديرة
الإ�رشاف الرتبوي للرتبية اخلا�صة»
�أ .ندى الرميح «رئي�سة �شعبة الرتبية
اخلا�صة ب�إدارة التعليم بالريا�ض»
ـ وممثلي جمعية الأطفال املعوقني:
�أ� .سعاد عبدالرحمن «رئي�سة وحدة
تن�سيق خدمات الأطفال»
�أ� .أمل العمار «م�رشفة الدمج»
�أ .ناهد ال�سيد «م�س�ؤولة التدخل املبكر»
ولقد اتخذت عدة تو�صيات مهمة من
هذه اللجان� ،أهمها:
توثيق التعاون ب�ين وزارة الرتبية
والتعليم «بنني ـ بناتوجمعية االطفال

املعوقني للم�ضي ق��دم�ا ً يف عملية
ال��دم��ج لأط��ف��ال اجلمعية يف مدار�س
التعليم العام.
توعية املجتمع املدر�سي بخ�صائ�ص
واحتياجات الفئة املدجمة من خالل
ب��رن��ام��ج ت���وع���وي ن��ف��ذ يف ع���دد من
املدار�س من قبل م�رشفات من �إدارة
الرتبية اخلا�صة وموظفات اجلمعية.
دم���ج �أط���ف���ال الإع���اق���ة احل��رك��ي��ة يف
رو�ضات ومدار�س الرتبية والتعليم.
ف��ت��ح ف�����ص��ل خ��ا���ص ل�ل�أط��ف��ال غري
ال��ن��اط��ق�ين م�����س��ت��خ��دم��ي ل��غ��ة بل�س
ودجمهم يف مدر�سة التعليم العام.
جتهيز عدة مدار�س لتنا�سب البيئة
امل��در���س��ي��ة م��ع الإع���اق���ة اجل�سدية
«ا���س��ت��خ��دام ال��ك��ر���س��ي الكهربائي
املتحرك» ،وذلك بتمويل من اجلمعية
�أو متويل من الإدارة املدر�سية �أو
م��ن �أول��ي��اء �أم���ور الطالبات والطلبة
املعوقني.
تزويد الطلبة والطالبات املدجمني
من قبل اجلمعية بالكرا�سي والأجهزة
امل�ساعدة ال�ستمرارية ا�ستخدامها يف
مدار�س التعليم العام.
تقييم �أطفال اجلمعية من قبل م�رشف
تربوي من �إدارة التعليم بالريا�ض
وذل���ك الع��ت��م��اد ت��رف��ع��ه��م و�إ����ص���دار
�شهادات لهم.
وبتاريخ  4حمرم 1424ه��ـ املوافق
 23يناير  2007م �أقامت اجلمعية
حفالً رعته مكتبة جرير مبنا�سبة مرور
خم�س �سنوات على تطبيق برنامج
ال���دم���ج ج����رى ف��ي��ه ت��ك��رمي م��دي��ري
التعليم و�أع�ضاء جلان ومدار�س الدمج
البالغ عددها قرابة مئتي مدر�سة دمج
بها نحو  700طالب وطالبة.

الرتبية والتعليم يف �إجناح برامج الدمج
التعليمي وتطوير املفاهيم الأ�سا�سية
يف ميدان الرتبية اخلا�صة وخدماتها
التعليمية والت�أهيلية ومثلها الأق�سام
املخت�صة يف جامعاتنا ال�سعودية التي

عكفت على تطوير الربامج الأكادميية
و�إعداد الكوادر الالزمة للعمل يف برامج
تربية ذوي االحتياجات اخلا�صة وربطت
نف�سها ب��امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة التي
تعمل على توفري اخل��دم��ات الرتبوية
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مديرة مركز جمعية ال�شابات امل�سلمات بالأردن:

للدمج قواعد و�رشوط علمية وتربوية

الأ�ستاذة ر�شا ن�رص اهلل مديرة مركز جمعية ال�شابات امل�سلمات ب��الأردن تعترب �أن دمج ذوي
االحتياجات اخلا�صة يف املجتمع هو �إحدى اخلطوات املتقدمة التي �أ�صبحت برامج الت�أهيل
املختلفة تنظر �إليها كهدف �أ�سا�سي لت�أهيل ذوي االحتياجات اخلا�صة حديثاً.
واملق�صود ب�أ�سلوب الدمج هو تقدمي كل اخلدمات والرعاية لذوي االحتياجات اخلا�صة يف بيئة
بعيدة عن العزل ويف بيئة الف�صل الدرا�سي العادي يف املدر�سة العادية �أو يف ف�صل درا�سي
خا�ص باملدر�سة العادية �أو فيما ي�سمى بغرف امل�صادر التي تقدم خدماتها لذوي االحتياجات
اخلا�صة لبع�ض الوقت.

وينبغي �أال يغيب عن بالنا �أن للدمج
قواعد و�رشوطا ً علمية وتربوية ال بد �أن
تتوافر قبل و�أثناء وبعد تطبيقه ،كما
�أن رغ��م وج��ود املعار�ضني ف ��إن مبد�أ
الدمج �أ�صبح ق�ضية تربوية ملحة يف
جم��ال الرتبية اخلا�صة ،ولعل �أك�ثر ما
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يخ�شاه املعار�ضون مل��ب��د أ� ال��دم��ج هو
حرمان الطالب ذي االحتياج اخلا�ص
م��ن الت�سهيالت واخل��دم��ات والرعاية
اخلا�صة� ،سواء الرتبوية �أو النف�سية
�أو االجتماعية �أو امل�ساعدات الأخ��رى؛
فالدمج عبارة عن �أجراء خدمات خا�صة

للأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة يف
�أقل البيئات تقيداً مع مراعاة:
ـ �أن يو�ضع الطفل مع �أقرانه العاديني
ـ �أن يتلقى خدمات خا�صة يف ف�صول عادية.
ـ �أن يتفاعل ب�شكل متوا�صل مع �أقران
عاديني يف �أقل البيئات تقييداً.
وبالنظر �إلى �أنواع الدمج انظر التايل:
ـ ال�صفوف العادية امللحقة باملدر�سة
العادية ،وهي �شكل من �أ�شكال الدمج
الأك���ادمي���ي «ال��دم��ج امل��ك��اين» ال��ذي
يلتحق به الطالب ذو االحتياج اخلا�ص؛
كونه طالبا ً يف مدر�سة ع��ادي��ة �ضمن
وحدة �صفية خا�صة به مع �إحلاقه بغرفة
امل�صادر من وقت �إلى �آخر ،ومن املمكن
�أن ي��ك��ون ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��دم��ج غري
فعال يف �إجراء التوا�صل بني الأطفال،
خ�صو�صا ً �إذا مل جتر حت�ضريات م�سبقة
و�إ�رشاف منا�سب لأحداث تفاعل من بني
الأطفال العاديني وغري العاديني.
ـ ال��دم��ج الأك���ادمي���ي ،ويتمثل ب��إحل��اق
ال��ط��ل��ب��ة غ�ي�ر ال���ع���ادي�ي�ن م���ع الطلبة
العاديني يف ال�صفوف العادية طوال
ال��وق��ت م��ع ��ض�رورة ت��وف�ير الإج����راءات
التي تعمل على �إجن��اح ه��ذا النوع من
الدمج مثل االجتاهات االجتماعية و�إجراء
االمتحانات وت�صحيحها.
ـ الدمج االجتماعي «الوظيفي» ويتمثل

بدمج الأفراد غري العاديني مع العاديني
يف جم��ال ال�سكن وال��ع��م��ل والأن�شطة
والفعاليات املختلفة باملجتمع وهو
مفيد ج���داً يف ت��وف�ير ف��ر���ص منا�سبة
للتفاعل االجتماعي واحلياة االجتماعية
الطبيعية بني الأف��راد العاديني وغري
العاديني.
وم��ن وجهة النظر ال�ترب��وي��ة ،لتحقيق
الدمج املثايل يجب مراعاة التايل:
ـ توفري معلم تربية خا�صة واح��د على
الأقل يف كل مدر�سة يطبق فيها برامج
الدمج مع �إعداد الكوادر جيدا ً لذلك.
ـ تقبل الإدارة امل��در���س��ي��ة والهيئة
التدري�سية والطلبة يف املدار�س لربامج
الدمج وقناعاتهم بها.
ـ االختيار ال�سليم للفئة امل�ستهدفة
لإحلاقهم بهذه الربامج.
ـ امل�شاركة وال��ت��ع��اون م��ن قبل �أه��ايل
الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة لإجناح
الربنامج.
ـ حتديد �أهداف واقعية علمية مرجوة من
الربنامج.
ـ حتديد نوع الدمج املراد تطبيقه قبل
البدء.
ـ ت�سجيل م�ستمر لقيا�س تقدم الطالب
اخل��ا���ض��ع ل�برن��ام��ج ال��دم��ج يف خمتلف
اجلوانب النهائية.
ـ ع��دم زي���ادة ع��دد طلبة االحتياجات
اخلا�صة يف ال�صف العادي على طالبني
اثنني.
ـ التدرج يف تطبيق الدمج واتباع منحى
واقعي يف التغيري.

ـ ن�رش توعية منا�سبة جلميع الأطراف ذات
العالقة حول هذا الربنامج.
�إيجابيات و�سلبيات الدمج:
االيجابيات:
ـ املدار�س العادية يف بيئة طبيعية جتعل
الأطفال املعوقني وغري املعوقني �أن
ينموا فيها معا ً على حد �سواء.
ـ يتيح الدمج للأطفال املعوقني فر�صة
البقاء يف منازلهم بعد اليوم الدرا�سي؛
فيكونوا بذلك �أع�ضاء عاملني يف �أ�رسهم
وجمتمعهم.
ـ يحول الدمج دون ظهور االجتاهات
ال�سلبية ال��ت��ي ت�����ص��اح��ب ع��زل��ه��م يف
مدار�س خا�صة.
ـ يعمل الدمج على احلد من املركزية يف
تقدمي اخلدمات التعليمية.
ـ الدمج يزيد التقبل االجتماعي للأطفال

•الدمج هو تقدمي كل اخلدمات والرعاية لذوي
االحتياجات اخلا�صة يف بيئة بعيدة عن العزل
•الدمج �أ�صبح ق�ضية تربوية ملحة يف جمال
الرتبية اخلا�صة

املعوقني من قبل �أقرانهم العاديني مع
متكني املعوقني من حماكاة وتقليد
�سلوك �أقرانهم العاديني ويزيد فر�ص
التوا�صل بينهم .
ـ الدمج يعمل على تعميق فهمنا للفروق
الفردية بني الأطفال .
ال�سلبيات:
ـ جناح عملية الدمج الرتبوي تعتمد على
وجود نظام م�ساند لي�ستطيع املعلمون
والإداري���������ون ال���وف���اء ب��االح��ت��ي��اج��ات
الأ�سا�سية للأطفال.
ـ االجتاهات ال�سلبية التي قد توجد لدى
معلمني ال�صفوف العادية �أو الأطفال
العاديني جتعل الدمج جتربة �سلبية.
ـ مباين التعليم العام غري مهيئة لتعليم
تلك الفئة.
من وجهة نظري اخلا�صة باالطالع على
م��ا ذك��ر ت��رب��وي�ا ً ح��ول ال��دم��ج بتعريفه
وتطبيقه و�إيجابياته و�سلبياته ،ف�إن
تطبيق الدمج على �أ�س�س �صحيحة يف
بيئات منا�سبة باعتدال وذلك باختيار
ال��ف��ئ��ات امل��ن��ا���س��ب��ة ل��ل��دم��ج «م��راع��اة
ن��وع الإع��اق��ة و�شدتها» يجعل من هذا
ال�برن��ام��ج خ��ط��وة ناجحة ج���دا ً ً لتقدمي
كل ما ميكن تقدميه لتلك الفئة التي
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الدكتور زيدان اخلماي�سة م�ست�شار النطق والرتبية اخلا�صة
مبركز نازك احلريري اخلريي يف الأردن:

للدمج قيمة �إيجابية

يقول الدكتور زيدان اخلماي�سة م�ست�شار النطق والرتبية اخلا�صة مبركز
نازك احلريري اخلريي للرتبية اخلا�صة �إن مو�ضوع دمج الأ�شخا�ص ذوي
احلاجات اخلا�صة يف املدار�س العادية ويف جمتمعاتهم الطبيعية من
�أهم املو�ضوعات والق�ضايا التي القت اهتماماً خا�صاً يف الآونة الأخرية،
وقد �أ�شارت العديد من نتائج الدرا�سات يف هذا احلقل �إلى �أن الدمج
ي�ؤدي �إلى نتائج عامة ذات قيمة �إيجابية تعود على الأ�شخا�ص ذوي
االحتياجات اخلا�صة �أكادميياً واجتماعياً ومهنياً وانفعالياً واقت�صادياً.
ويعتقد الكثري من االخت�صا�صيني يف
ه��ذا امل��ي��دان �أن تكلفة ال��دم��ج تعترب
عالية خ�صو�صا ً �أن الربامج الأكادميية
وامل��ه��ن��ي��ة وامل����ه����ارات االج��ت��م��اع��ي��ة
املت�ضمنة يف تلك ال�برام��ج م��ع��دة يف
الأ�صل �إل��ى الأ�شخا�ص العاديني و�أن
عملية تكييفها مب��ا يتنا�سب وحاجة
الأف���راد من ذوي االحتياجات اخلا�صة
تعترب عملية معقدة ومكلفة يف حني
يرى اخت�صا�صيون �آخ��رون �أن التكلفة
ت�ضمحل �أم����ام م��ا يحققه ال�شخ�ص
امل��ع��وق م��ن ف��وائ��د جمة عند انخراطه
يف تلك ال�برام��ج التي تبدو جلية من
خالل حتقيق الفرد املعوق لذاته و�أنه
�سي�صبح لبنة نافعة وفاعلة يف جمتمعه.
يعرف الدمج االجتماعي الذي �سنتناول
�أ�س�سه وفقا ً لنظرية التعلم االجتماعي،
ب�أنه ذلك الدمج الذي يحدث بني الأفراد
�أو الأط��ف��ال غ�ير ال��ع��ادي�ين يف احلياة
االجتماعية العادية العامة وعملية الدمج
هذه تبد�أ يف مظهرين رئي�سيني:
الأول :هو الدمج يف جمال العمل والذي
ي�����ؤدي �إل���ى ت��وف�ير ال��ف��ر���ص املهنية
املنا�سبة لكل ف��رد م��ن الأف����راد غري
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العاديني ،كل ح�سب قدراته و�إمكانياته،
للعمل ك ��أف��راد يعملون وينتجون يف
املجتمع ال��ذي يعي�شون فيه ،وقبول
ذلك العمل والإنتاج اجتماعيا ً ،ويطلق
عليه ا�سم الدمج يف جمال العمل.
�أم����ا امل��ظ��ه��ر ال��ث��اين مل��ف��ه��وم ال��دم��ج
االج��ت��م��اع��ي وال����ذي ي��ظ��ه��ر يف عملية
دم��ج الأف���راد غري العاديني يف احلياة
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ع��ادي��ة ال��ت��ي يعي�شها
املجتمع مع الأف���راد العاديني وال��ذي
يطلق عليه ا�سم الدمج يف جمال ال�سكن
والإقامة خ�صو�صا ً بعد ت�أهيل الأف��راد
غري العاديني مهنيا ً واجتماعيا ً للعي�ش
ب�شكل م�ستقل يف الأحياء والتجمعات
ال�سكنية ال��ع��ادي��ة وتقبل ذل��ك لدى
الأف�����راد ال��ع��ادي�ين؛ مم��ا ي��ع��م��ل على
حتقيق ه��ذا املفهوم ب�صورة عملية،
�إ�ضافة �إلى حتقيق الأهداف املرجوة من
هذا املفهوم.
�إن ال�شخ�ص املعوق والذي ميكن دجمه
يف املجتمع الب��د له من �أن يتفاعل يف
ذلك املجتمع من خالل تعلمه للمهارات،
وقد تلعب نظرية التعليم االجتماعي
 social learning theoryوالتي

تعرف ب�أ�سماء �أخرى مثل نظرية التعلم
باملالحظة والتقليد learning by
� observing and imitatingأو
نظرية التعلم بالنمذجة learning
 by modelingوه��ي من النظريات
االنتقائية التوفيقية؛ لأنها حلقة و�صل
بني النظريات املعرفية وال�سلوكية
«نظرية االرتباط ـ املثري واال�ستجابة»؛
فهي يف تف�سريها لعملية التعلم ت�ستند
�إل���ى توليفة م��ن املفاهيم املختلفة
امل�ستمدة من تلك النظريات.
ي��رج��ع الف�ضل يف تطوير الكثري من
�أفكار هذه النظرية �إلى عاملي النف�س
ال�برت باندورا وول�تر «& bandura
 »1963,waltersوف��ي��ه��ا ي ��ؤك��دان
مبد أ� احلتمية التبادلية reciprocal
 determinationيف عملية التعلم
من حيث التفاعل بني ثالثة مكونات
رئي�سية وه��ي ال�سلوك وامل��ح��ددات
امل�تراب��ط��ة ب��ال�����ش��خ�����ص وامل���ح���ددات
البيئية.
تنطلق اق�تراح��ات ه��ذه النظرية فيما
ي��خ�����ص دم���ج الأ���ش��خ��ا���ص امل��ع��وق�ين
يف البيئات االجتماعية ال��ع��ادي��ة من

اف�ترا���ض رئي�سي م��ف��اده �أن الإن�سان
كائن اجتماعي يعي�ش �ضمن جموعات
من الأفراد يتفاعل معها وي�ؤثر ويت�أثر
فيها ،وعلى ه��ذا فال�شخ�ص املعوق
يالحظ �سلوكات وع���ادات واجت��اه��ات
الإف���راد الآخ��ري��ن ويعمل على تعلمها
م��ن خ�لال املالحظة والتقليد .ووفقا ً
لهذه النظرية ف�إن الأفراد ي�ستطيعون
تعلم العديد م��ن الأمن���اط ال�سلوكية
ملجرد مالحظة �سلوك الآخ��ري��ن حيث
يعترب ه�����ؤالء الآخ�����رون «ال��ع��ادي��ون»
مبثابة مناذج « »modelsيتم االقتداء
ب�سلوكياتهم.
ي��ت�����ض��م��ن ال��ت��ع��ل��م ب��امل�لاح��ظ��ة ج��ان��ب�ا ً
انتقائيا ً؛ �إذ لي�س بال�رضورة �أن عمليات
التعر�ض �إل��ى الأمن��اط ال�سلوكية التي
تعر�ضها ال��ن��م��اذج يعني تقليدها،
وهنا ت�أتي خ�صائ�ص ال�شخ�ص املعوق
املنوي دجمه يف املجتمع العادي حيث
�إنه يالحظ وي�شاهد �سلوكيات النماذج
وال��ت��ي ق��د يتعلمها �أو يتعلم جوانب
منها يف ظل وجود حم��ددات داخلية يف
ال�شخ�ص املعوق مثل �ضعف قدراته
العقلية �أو احلركية �أو احل�سية «ب�رصية،
�سمعية»؛ وم���ن ه��ن��ا ال ب��د م��ن وج��ود
االخت�صا�صي امل�����س��اع��د ال���ذي يعمل
على تب�سيط عر�ض النماذج لل�سلوكات
املنوي تعليمها للأ�شخا�ص املعوقني
والتي يعر�ضها �أقرانهم العاديون.
�إن املجتمع مليء بالنماذج ال�سلوكية
التي يقدمها الأ�شخا�ص العاديون ولي�س
مطلوبا ً من ال�شخ�ص املعوق املدمج يف
ذلك املجتمع �أن يتعلم كل ما يعر�ض
�أمامه مثله مثل الأ�شخا�ص العاديني،
وهنا ت�أتي اجلوانب االنتقائية لعملية
التعلم ،حيث �إن �أفراد املجتمع وب�إيحاء
من امل�رشفني واملدربني قد يعر�ضون
�أمن���اط���ا ً �سلوكية ب�سيطة يالحظها
ال�شخ�ص امل��ع��وق وي��ح��اول تقليدها
ومن ثم االحتفاظ بها وتعميمها على
املواقف امل�شابهة.

�إن عملية الدمج ترثي العمليات الإبدالية
للفرد العادي واملعوق؛ ووفقا ً لذلك
ف�إنه لي�س بال�رضورة �أن يتعر�ض الفرد
املعوق مبا�رشة �إلى اخلربات املتعددة
كي يتعلمها ،ولكن ميكن له مالحظة
النماذج املختلفة وه��ي مت��ار���س مثل
هذه اخلربات؛ ولهذا ف�إن تعلم اخلربات
والأمن����اط ال�سلوكية املختلفة ميكن
اكت�سابها على نحو بديلي م��ن خالل
مالحظة الآخرين دون احلاجة �إلى مرور
الفرد املالحظ بهذه اخلربات على نحو
مبا�رش ،ففي هذا ال�صدد يقول باندورا
�إن جميع اخلربات الناجمة عن اخلربة �أو
التجربة املبا�رشة ميكنها �أن حتدث على
�أ�سا�س تباديل من خالل مالحظة �سلوك
الآخرين ونتائجه على ال�شخ�ص املالحظ.
وان��ط�لاق�ا ً م��ن ه��ذا امل��ب��د�أ ف ��إن الكثري
من الأمناط ال�سلوكية �أو اخلربات التي

تظهر لدى الفرد يف بع�ض املواقف مل
يتم تعلمها بالأ�صل من خالل التجربة
ال�شخ�صية واخل�ب�رة امل��ب��ا��شرة .ولكن
ج���اءت نتيجة مالحظة من���اذج متار�س
مثل هذه ال�سلوكيات �أن هناك �أربعة
جوانب رئي�سيى يجب توفرها حلدوث
التعلم من خالل املالحظة ،حيث �إن عدم
توفر �أحدها رمبا ي�ؤدي �إلى حدوث خلل
يف ه��ذا ال��ن��وع م��ن التعلم وال��ن��اجت عن
الدمج ،وميكن النظر �إلى هذه اجلوانب
على �أنها عمليات �أو متطلبات �أو عوامل
�أو مراحل للتعلم االجتماعي وتتمثل
ه��ذه اجل��وان��ب يف االن��ت��ب��اه واالحتفاظ
واال�ستخراج احلركي والدافعية.
يلعب االنتباه واالهتمام & attention
 interestدورا ً مهما ً يف عملية التعلم
والناجت عن الدمج مع النماذج الطبيعية
ولكن هذا اجلانب يعترب �ضعيفا ً عند

47

بع�ض الأ�شخا�ص املعوقني ،خ�صو�صا ً
�أولئك الذين يعانون من الإعاقة العقلية
فمجرد وج���ود من���اذج تعر�ض �أمن��اط �ا ً
�سلوكية من خ�لال عملية الدمج لي�س
كافيا ً حل��دوث التعلم باملالحظة ما مل
يتم االنتباه ملا تعر�ضه مثل هذه النماذج
من �أمناط �سلوكية؛ فاالنتباه يعد عملية
مدخلية �أولية حلدوث التعليم ،ويعتمد
االنتباه املرتبط بالتعلم االجتماعي على
عدد من العوامل وهي:
ـ خ�صائ�ص النموذج� ،إن انتباه ال�شخ�ص
املعوق �إلى منوذج معني وما يعر�ضه
م��ن �أمن���اط �سلوكية يت�أثر �إل��ى درج��ة
كبرية بخ�صائ�ص ال��ن��م��وذج م��ن حيث
اجلاذبية املتبادلة والرعاية والتقبل
وكفاءة النموذج التي يتم �إدراكها ،وهنا
يواجه الفرد املعوق �صعوبة يف اختيار
ذلك النموذج من جمتمع كامل متعدد
النماذج تلعب فيه املتغريات املرتبطة
باملكانة امل��درك��ة وال��ق��وة االجتماعية
للنموذج وم��دى ق��درة ال��ن��م��وذج كلما
جلب اهتمام وانتباه املعوق وكذلك
اجلن�س والعمر وامل�ستوى االقت�صادي
واالجتماعي دورا ً مهما ً يف عملية التعليم
من خالل الدمج االجتماعي.
ـ خ�صائ�ص ال�شخ�ص املعوق ذهنيا ً ،ف�إن
درج��ة االنتباه �إل��ى �سلوكات النماذج
تتفاوت من فرد �إلى �آخر تبعا ً خل�صائ�ص
ذلك ال�شخ�ص من حيث قدرته العقلية

وم���ف���ه���وم���ه ل���ذات���ه
وا�ستقالليته وهناك
ق��د ي��واج��ه ال�شخ�ص
امل���ع���وق ال��ك��ث�ير من
امل�������ش���اك���ل يف ه���ذا
احلقل.
ـ تلعب ظروف الباعث
�أو املحفز دورا ً ب��ارزا ً
يف عملية االنتباه؛ �إذ
�إن مثل هذه الظروف
رمب��ا تعزز �أو ت�ضعف
االنتباه.
ـ يتطلب ال��ت��ع��ل��م ب��امل�لاح��ظ��ة توفر
ق��درات لدى ال�شخ�ص املعوق تتمثل
يف ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��م��ث��ي��ل ال��رم��زي
للأمناط ال�سلوكية وتخزينها على نحو
لفظي �أو حركي �أو تعبريي يف الذاكرة
«االح��ت��ف��اظ » retention؛ وذل��ك
جلعل مالحظة ال�سلوك ذات ج��دوى
ونفع ،وهذا �أي�ضا ً ما ي�شكل عائقا ً �أمام
بع�ض الأنواع من الإعاقات.
ـ للك�شف عن حدوث التعلم باملالحظة
ل��دى الأف���راد العاديني �أو املعوقني
ف���إن ه��ذا يتطلب ق���درات لفظية �أو
حركية لديهم لرتجمة هذا التعلم يف
�سلوك �أو �أداء خارجي قابل للمالحظة
والقيا�س وع��دم توفر ذل��ك ،بخا�صة
عند بع�ض �أنواع الإعاقات املدجمة؛ مما

•تكلفة الدمج تقل �أم��ام ما يحققه ال�شخ�ص
املعوق من فوائد لذاته وملجتمعه
•الدمج يف جمال العمل ي�ؤدي �إلى توفري الفر�ص
املهنية املنا�سبة

الخطوة
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ي�ؤدي �إلى عدم قدرة املعوق على �أداء
اال�ستجابات املتعلمة وه��ذا ما ي�سمى
باال�ستخراج احلركي production or
more electing
ـ �أما الدافعية  motivationف�إن التعلم
باملالحظة يعتمد على وجود دافع لدى
ال��ف��رد امل��ع��وق لتعلم ب��خ��ط �سلوكي
معني؛ لذا ف�إن غياب الدافعية من �ش�أنه
�أن يقلل م�ستوى االنتباه واالهتمام مبا
يعر�ضه الآخرون.
ـ على العموم ف�إن الدمج ي�ساعد املعوق
ع��ل��ى ت��ع��ل��م �أمن����اط �سلوكية ج��دي��دة
ومرغوبة فيها وتعترب �إيجابية �أكرث من
�سلبياته �رشط توفر النماذج الواقعية
ال�سليمة وك��ذل��ك م�����س��اع��دة الأف����راد
املعوقني على مالحظة وفهم وتخزين
تلك ال�سلوكيات م��ن خ�لال �إج����راءات
التب�سيط للنماذج ال�سلوكية ،فالتعلم
باملالحظة مباح لهذه الفئة املدجمة
يف ظل توفر الو�سيط «االخت�صا�صي
امل�ساعد» الذي يوجه كل من املالحظ
وال��ن��م��وذج ل��ف��ه��م ال�����س��ل��وك وع��ر���ض��ه
بالطريقة املنا�سبة وع��ل��ى ه��ذا ف ��إن
نظرية التعلم االجتماعي ذات قيمة
ع��ال��ي��ة يف ت��ع��ل��م الأف������راد امل��ع��وق�ين
للنماذج ال�سلوكية واالجتماعية من
خالل عملية الدمج مع �إجراء التعديالت
املتعلقة بتعلم تلك املهارات من قبل
�إزال���ة احل��واج��ز التي ت��ؤث��ر على ق��درة

بقلم:
اجلوهرة بنت حممد الوابلي

�إن اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة ال��ت��ي توليها
حكومتنا ال��ر���ش��ي��دة ل��رع��اي��ة وت�أهيل
املعوقني وتقدمي الدعم لهم ال تخفى
على �أح���د؛ �إذ �إن ه��ذه الفئة ال ميكن
�أن يتجاهلها املجتمع ،كما �أن جهود
اجل��ه��ات الأه��ل��ي��ة ،وم��ن��ه��ا اجلمعيات
اخلريية ،ت�ساند جهود احلكومة من خالل
�إقامة مراكز رعاية املعوقني ،وتقوم
بتقدمي الدعم للمعوقني ماديا ً ومعنويا ً
وتعليميا ً وترفيهيا ً وعالجيا ً وغريها.
وعلى الرغم من وجود �أ�شخا�ص يعي�شون
بيننا من ذوي االحتياجات اخلا�صة �إال
�أنهم ال يعي�شون مندجمني يف املجتمع
وال ي�����ش��ارك��ون يف ف��ع��ال��ي��ات احل��ي��اة
وب�شكل ع��ام هم مهم�شون ومنعزلون
مبا يتنافى مع قيمنا و�أخالقنا وتعاليم
ديننا و�سماحة �رشيعتنا ،كما ال يح�صلون
على كثري من حقوقهم كمواطنني يف
املجتمع .وعندما نناق�ش مو�ضوع الدمج
جن��د االه��ت��م��ام ب��ه ي��ت��زاي��د و�أن هناك
َم��ن ي ��ؤي��ده وه��ن��اك َم��ن ال يجد ج��دوى
ل��ه ،ويف �ضوء وجهات النظر امل�ؤيدة
يجب �أن ن�ترج��م ه��ذا ال��دم��ج بو�ضوح
من حيث االلتزامات واال�سرتاتيجيات
واخلطط التنفيذية وت�أثري ذلك يف حياة
الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات.
دم����ج الأ���ش��خ��ا���ص امل��ع��وق�ين يعني
م�شاركتهم يف ك��ل �أن�شطة املجتمع
وتكون لهم م�ساهمة فعالة فيها مع
ا�ستفادتهم من تلك الأن�شطة ،وهو يعني
التحاق الطفل املعوق بح�ضانة الأطفال
الآخ��ري��ن وذه���اب التالميذ املعوقني
يف امل��راح��ل ال��درا���س��ي��ة املختلفة مع
ال��ت�لام��ي��ذ الآخ���ري���ن؛ ي��خ��رج��ون معهم
ويتنزهون مع �أقاربهم يف كل الأماكن،
وكذلك لهم احلق يف ح�ضور املحا�رضات
وال���ن���دوات وامل�����ش��ارك��ة ف��ي��ه��ا ولهم
احلق يف ا�ستكمال درا�ستهم اجلامعية
وح�صولهم على الر�سائل العلمية �أ�سوة
ب�أقرانهم من الطالب؛ حتى يكون هناك
دمج باملعنى املطلوب.
ومن �ضمن حقوق الأ�شخا�ص املعوقني
�أن يكون لهم احلق يف:

دمج املعوقني يف املجتمع

ـ �أن ت��ك��ون ه��ن��اك �أم��اك��ن منا�سبة يف
امل���دار����س لت�سهيل ك��ل �أم����ور ذوي
االحتياجات اخلا�صة.
ـ حت�سني �أفكار �أفراد املجتمع ،ومنهم
الأطفال بالطبع؛ ليدعموا عملية الدمج.
ت��ط��وي��ر م��ن��اه��ج و�أ���س��ال��ي��ب و�أدوات
التدريب لتتنا�سب مع ذوي االحتياجات
وغريهم.
ـ �أن يكون هناك تدريب جيد للكوادر
العاملة لت�ستطيع التعامل مع الأطفال
وغريهم من داخل الف�صل.
ـ �أن تكون هناك م�ساندة جيدة وفعالة
وم�ستمرة من ذوي االحتياجات اخلا�صة
يف جمال الدمج التعليمي.
ـ التوا�صل ال��دائ��م م��ع �أول��ي��اء الأم���ور
ل��ذوي االحتياجات وللأطفال الآخرين
لتعريفهم بدورهم جتاه عملية الدمج.
ـ �أن تكون هناك م�شاركة فاعلة وتالحم
ب�ين الأط���ف���ال امل��ع��وق�ين والأط���ف���ال
الآخرين وال يقت�رص الدور على املعلم �أو
املعلمة داخل املدر�سة.
ونحن نهدف من خالل الدمج التعليمي
�إل�����ى حت��ق��ي��ق ال��ت��ك��ام��ل االج��ت��م��اع��ي
املجتمعي والبيئي واخلدمي والوظيفي
ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة� ،إ�ضافة
�إل��ى �إتاحة الفر�صة للمعوقني للحياة
يف املجتمع بعد تخرجهم من املدار�س
�أو املراكز الت�أهيل بحيث ن�ضمن لهم
ح��ق العمل واالع��ت��م��اد على �أنف�سهم،
كما نهدف م��ن خ�لال ه��ذا ال��دم��ج �إل��ى
تعديل االجتاهات الإيجابية ورفع كفاءة
وم��ه��ارات املعلمات ال��ق��ائ��م��ات على
امل�رشوع ،وتفعيل دور الأطفال من ذوي
االحتياجات اخلا�صة و�أ��سره��م و�ضمان
م�����ش��ارك��ت��ه��م ال��ف��ع��ال��ة يف التخطيط
والتنفيذ والتقومي الذي ن�ستهدفه من
عملية دمج االحتياجات اخلا�صة ،حيث
�إن عملية الدمج لها �أهداف �إيجابية من
النواحي الرتبوية والنف�سية واالجتماعية
واالقت�صادية ،ومن خالل الدمج حتدث
نقلة كمية ونوعية يف جمال التعليم ،وال
بد �أن نعمل متكاتفني على جناحها.

ـ �أن يتم توفري العمل لذوي االحتياجات
اخلا�صة مبا يتنا�سب مع قدراتهم.
�أن ميار�سوا الريا�ضة وينموا مواهبهم الفنية.
ـ �أن ي�ستخدموا و�سائل املوا�صالت و�أن
يكون لهم تواجد يف الأماكن وال�شوارع
ب�شكل طبيعي.
ـ �أن يكون لهم ح��ق االن��ت��ف��اع م��ن كل
اخلدمات التي تقدم للمواطنني.
ـ �أن يتمتعوا بكافة حقوق املواطنني.
ـ �أن يعي�شوا حياة كرمية مندجمني مع
املواطنني.
فوائد الدمج:
ـ ا�ستفادة ذوي االحتياجات اخلا�صة من
اخلدمات املقدمة للمجتمع من املنافذ
املتواجدة من خالل االندماج.
ـ �أن تكون ل��ذوي االحتياجات اخلا�صة
م�شاركة �إيجابية يف تنمية املوارد.
ـ م��ن خ�ل�ال ال��دم��ج نعمل ع��ل��ى تنمية
قدرات ذوي االحتياجات اخلا�صة.
ـ �شعور امل��ع��وق بالطبيعة الإن�سانية
عندما يتواجد بني الآخرين.
ـ تعليم ذوي االحتياجات اخلا�صة كيفية
التعامل مع الآخرين ب�شكل طبيعي.
وم��ن الإيجابيات التي ت�ساعدنا على
حتقيق الدمج� ،أن �إمكانات بالدنا ـ وهلل
احلمد ـ ت�ساعد على توفري املتطلبات
بكل �أ�شكالها (الكوادر الفنية املدربة
على تنفيذ الدمج يف املدار�س واجلهات
التعليمية الأخ�����رى ،وم��ن��اف��ذ تقدمي
اخلدمات) ،وهذا ي�ساعدنا على حتقيق
الدمج ب�شكل جيد؛ لن�صل �إلى الأهداف
ال��ت��ي ن��ري��د �أن ن�صل �إليها م��ن خالل
اخلطط الوا�ضحة واملدرو�سة.
و���س��وف �أت��ن��اول امل��و���ض��وع م��ن زاوي��ة
الدمج يف التعليم:
يعترب الدمج يف �أن�شطة املجتمع حلقات
مت�سل�سلة بع�ضها مع بع�ض ومتكاملة،
ولكن الدمج يف للتعليم يعترب �أهم تلك
احللقات؛ فعندما يحقق املجتمع جناحا ً
وتقدما ً يف دمج التعليم ف�إن ذلك يدعم
وي�سهل عملية الدمج يف بقية احللقات،
وم��ن �أ�شكال الدمج التي �أف�ضلها يف
التعليم:
رئي�سة جمل�س �إدارة جمعية امللك
طوال
املعوقون
�ال
�
�ف
�
أط
ل
ا
يكون
ـ �أن
عبدالعزيز اخلريية الن�سائية بالق�صيم
الوقت مع الأطفال الآخرين.
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زينات �أبو �شنب املديرة التنفيذية للم�ؤ�س�سة ال�سويدية للإغاثة الفردية يف الأردن:

الدمج لي�س هدفاًف يف حد ذاته . .

الأ�ستاذة زينات �أحمد �أبو �شنب املديرة التنفيذية للم�ؤ�س�سة ال�سويدية للإغاثة الفردية يف الأردن
ترى �أن الباحثني يف جمال الرتبية اخلا�صة يختلفون على حتديد معنى الدمج ال�شامل ،وترى �أن
معظم تعريفات الدمج تتلخ�ص �إما بتعليم جميع الأطفال ذوي الإعاقة يف �صفوف التعليم العادي
بغ�ض النظر عن نوع �إعاقتهم �أو �شدتها� ،أو حق ه�ؤالء الأطفال يف االلتحاق باملدار�س القريبة من
�أماكن �سكنهم والتي كان من املمكن �أن يتم ت�سجيلهم بها لو مل تكن لديهم �إعاقة .كما يقال
�إن الدور الأ�سا�سي يف تعليم الأطفال ذوي الإعاقة هو م�س�ؤولية الرتبية العادية ولي�س الرتبية
اخلا�صة مع �رضورة وجود اخت�صا�صيي الرتبية اخلا�صة بحيث يقومون بتنفيذ مهامهم الأ�سا�سية يف
ال�صفوف العادية.
و�أحيانا ً يتم �إعطاء �أمثلة على ما ي�سمى
بالدمج العر�ضي وهو ما ي�شري �إلى �أن
عدداً من الأطفال الذين مل يتم ر�صدهم
على �أ�سا�س حاجتهم �إلى الرتبية اخلا�صة
ويح�رضون ال�صفوف االعتيادية دون �أن
ي�صلهم �أي نوع من امل�ساعدة �أو الدعم
اخلا�ص .وهناك �أ�سباب لالعتقاد ب�أن
هذا و�ضع اعتيادي؛ فمن ه�ؤالء الأطفال
م��ن ير�سبون يف املدر�سة ومنهم من
يت�رسب من النظام التعليمي بال تف�سري،
وه��ذه الظاهرة موجودة يف العديد من
ال��دول؛ ففي غياب �أي تدريب خا�ص
ف�إن الأطفال ذوي الإعاقة يتم �إحلاقهم
مع الباقني ومن ثم ف�إنهم �إما يغرقون
�أو ي�سبحون ب�شكل كبري اعتمادا ً على
جهودهم اخلا�صة .ويبدو �أن الأغلبية
ت�سبح وال تغرق وهذه دون �شك عالمة
�إيجابية ،ولكن على املدى البعيد على
كل حال كان من املمكن �أن ي�ستفيدوا
�أك�ث�ر ل��و وج���د م��ن يتفهم ق��درات��ه��م
وي�ساعدهم على تخطي �إعاقاتهم.
والدمج هو عك�س العزل وعملية الدمج
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تتكون من املمار�سات واملعايري التي
تعظم م�شاركة الفرد يف جميع نواحي
احل��ي��اة يف املجتمع ،والتعليم اجلامع
ي�شري �إلى تلك املعايري التي ت�ساهم يف
توفري التعليم الدامج لذوي الإعاقات
���ض��م��ن ال��ن��ظ��ام التعليمي النظامي
املعتاد.
ومن املهم الت�أكيد �أن الدمج لي�س هدفا ً
بحد ذاته ،ولكن و�ضع طفل ذي �إعاقة يف
بيئة مدر�سية عادية هو اخلطوة الأولى
على طريق الدمج� .إن ت�أمني التعليم
يجب �أن يتم تطويره �ضمن خطة وا�ضحة
حتتوي على اخلطوات الالزمة� ،إ�ضافة
�إل���ى ت��وف�ير امل����وارد ال�لازم��ة ل�ضمان
دعم احتياجات الفرد �أو الطفل ب�شكل
متكامل.
�إن ت����أم�ي�ن �أو م��ق��اب��ل��ة االح��ت��ي��اج��ات
التعليمية يف املدار�س النظامية لذوي
الإع��اق��ة لهو �أك�ثر من قبول تواجدهم
املكاين ،ولكن هذا يتطلب �إعادة النظر
يف التفكري والتوجيه للأهداف .ف�إذا واجه
الطالب �أي �صعوبات؛ فعلى املدر�سة

�أن جت��د الو�سائل املنا�سبة لتعديل
املحتوى التعليمي و�أ�ساليب العمل
وتنظيم العملية التعليمية للو�صول
�إلى ا�ستجابة �أف�ضل الحتياجات الطفل.
ومن املهم �أي�ضا ً �أن منيز بني �أ�شكال
ودرجات الدمج التعليمي.

الدمج املكاين

ه��ذا ال�شكل للدمج هو حماولة تقليل
امل�سافة املادية بني ال�شخ�ص املعوق
وال�شخ�ص غري املعوق؛ فيمكن تكوين
وح��دة خا�صة �أو �صف خا�ص ملجموعة
م��ن ذوي الإع��اق��ة تقع �ضمن البيئة
املدر�سية.

الدمج الوظيفي

وهذا ال�شكل للدمج هو حماولة لتقليل
امل�����س��اف��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ب�ين ال�شخ�ص
املعوق وال�شخ�ص غري املعوق؛ لي�ساهم
يف اال�شرتاك يف امل��وارد والأن�شطة غري
ال�صفية م��ث��ل املو�سيقى وال��درام��ا
والريا�ضة� ..إلخ.

الدمج االجتماعي

هذا ال�شكل للدمج هو حماولة لتقليل
امل�����س��اف��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وي�����ش��ج��ع على
االت�صال التلقائي بني ال�شخ�ص غري
املعوق وال�شخ�ص املعوق.

الدمج املجتمعي

ه���ذا ال�����ش��ك��ل م��ن ال��دم��ج ه��و حم��اول��ة
لتو�سيع العالقات التفاعلية للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة للو�صول �إل��ى امل�شاركة
الكاملة وامل�ساواة.
�إن االن��ت��ق��ال م��ن ال��ع��زل �إل���ى ال��دم��ج
املجتمعي هو طريقة �أخرى لو�صف هذه
الأ�شكال وال��درج��ات من الدمج؛ حيث
�إن الدمج �أكرث بكثري من نظام �إداري.
وامل��ع��ن��ى الأع��م��ق للدمج ه��و ال�سماح
لتطوير ال��ع�لاق��ات ال�شخ�صية التي
�ستخلق بيئة ي�ستطيع اجلميع من خاللها
امل�ساهمة ب�شكل كامل يف �أن�شطة غنية
وذات معنى .مع الأخذ بعني االعتبار �أن
بع�ض الأ�شخا�ص يحتاجون �إلى م�ساعدة
�أك�ث�ر م��ن غ�يره��م؛ وب��ال��ت��ايل يجب �أن
ي�أخذوا الأولوية.
وعندما يتم اخت�صار الدمج �إلى ت�أمني
بع�ض املوارد الإ�ضافية وو�ضع الأطفال
ذوي الإعاقة �ضمن جمموعة من الأطفال
غري املعوقني دون �أي تغيري؛ فبالتايل
ال ي�ستطيع ال�شخ�ص �أن يتكلم عن على ا�ستعداد لتغيري �رشوط كينونتنا املجتمع على حد �سواء.
جميعا ً يف ال�صفوف واملدار�س ومكان �إن الرتبية اخلا�صة لها ت�أثري لي�س فقط
الدمج مبعناه احلقيقي.
على الأ�شخا�ص املعنيني مبا�رشة ولكن
�إن الدمج ال يجوز �أن يعني كم �أنت خمتلف العمل� ..إلخ.
ولكن نقبلك �أن تكون �ضمن جمموعتنا كما �أن الدمج ال ي�صبح م�س�ألة تنظيم ت��أث�يره��ا التعليمي وال��ت��دري��ب��ي ي�ؤثر
كمجموعة عادية �إن �صح القول ،ولكن ف��ق��ط ول��ك��ن��ه ج���زء م��ه��م م���ن ال��ن��ظ��ام يف اجلميع .وه����ؤالء الأ�شخا�ص الذين
يجب �أن يعني �أننا ك�أ�شخا�ص عاديني التعليمي نف�سه جلميع الأط��ف��ال يف تربوا مع �أ�شخا�ص لديهم �إعاقة خالل
�سنوات درا�ستهم و�أ�صبحوا يتقبلونهم
ك�أ�شخا�ص عاديني و�أع�ضاء يف املجتمع،
ي�سهمون يف خلق جمتمع �إيجابي.
•الدور الأ�سا�سي يف تعليم الأطفال ذوي الإعاقة كما �أنه يجب �أال نتجنب تقبل الأطفال
ذوي الإعاقة؛ لكونهم كذلك؛ فالهدف
هو م�س�ؤولية الرتبية العادية
هو اال�ستجابة جلميع الأطفال ك�أفراد،
•توفري التعليم الدامج لذوي الإعاقات �ضمن و�أن ننظر �إل��ى ك��ل واح��د منهم كفرد
يجب �أن ي��ح�ترم وي��ق��در ،م��ع حت�سني
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جناح مركز اجلوف يف �إحلاق  33طفالً وطفلة
تويل مراكز اجلمعية �أهمية كبرية لربنامج دمج
الأط��ف��ال املعوقني مبدار�س التعليم العام
من من�سوبي امل��راك��ز ،وذل��ك بهدف تطبيقه
مبنهجية علمية ،ومركز اجلمعية باجلوف من
املراكز التي قامت بدور بارز يف هذا املجال
على مدى �سنوات منذ �إن�شائه حتى الآن ،حيث
متكن امل��رك��ز ـ بف�ضل اهلل تعالى ث��م جهود
القائمني عليه من م�س�ؤولني �إداريني ومعلمات
واخت�صا�صيات ـ من �إحلاق  33طفالً وطفلة من
من�سوبيه مبدار�س التعليم العام باملنطقة،
ح��ول ذل��ك ح���اورت «اخل��ط��وة» بع�ض
امل�س�ؤولني يف �إدارة التعليم باجلوف؛
للتعرف على �أ�ساليب وو�سائل تطبيق
ب��رن��ام��ج ال��دم��ج ب��اجل��وف ،وع��ل��ى �أوج��ه
التعاون بينهم وبني اجلمعية يف �إطار
التعاون املتوا�صل بني اجلمعية ووزارة
الرتبية والتعليم.
ويف البداية �أردنا �أن ن�ستطلع �آراء بع�ض
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وذلك خالل ت�سع �سنوات منذ بدء ت�شغيله عام
1416هـ .ويف العام الدرا�سي 1427/1426هـ
وا�صل املركز تنفيذ برنامج الدمج بالتعاون
مع مدار�س التعليم العام؛ فتم دمج �سبعة
�أطفال .ويف العام الدرا�سي 2008/2007م مت
دمج وحتويل  16طالباً وطالبة خالل هذا العام
بالتعاون مع �إدارات التعليم باملنطقة .ويف
العام الدرا�سي املن�رصم 2009/2008م متكن
املركز من ا�ستكمال برنامج الدمج لت�أهيل �ستة
طالب وطالبات مت �إحلاقهم مبدار�س التعليم العام.

املعلمات الالتي تابعن عن قرب الأطفال
املعوقني من من�سوبي املركز الذين مت
�إحلاقهم مبدار�س التعليم العام ،بعد
ا�ستكمال براجمهم العالجية والتعليمية
والت�أهيلية باملركز ،حيث تقول معلمة
الف�صل للطفلة رغد العنزي من �أبناء
اجلمعية مبركز اجلوف حول الأ�ساليب
والو�سائل التعليمية والت�أهيلية التي

مت اتباعها مع الطفلة رغد؛ لت�صل �إلى
حالتها الآن� :إن الت�شجيع املادي وتوفري
الربامج اخلا�صة والأن�شطة التي تتوافق
مع قدراتها و�إمكاناتها واتباع الأ�سلوب
ال�سهل �أثناء ال�رشح �أدى �إل��ى تفاعلها
ب�شكل كبري ،وكذلك الو�سائل التعليمية
(مثل :جم�سم اجلهاز اله�ضمي ،خريطة
اململكة ،الكرة الأر�ضية وغريها؛ مما

يرتبط باملنهج الدرا�سي املتبع).
وعن كيفية تطور حالتها �إلى الأف�ضل
وت�سهيل عملية تعليمها ودجم��ه��ا
وزيادة ثقتها بنف�سها ،تقول املعلمة:
�إن تعزيز التعاون بني الق�سم التعليمي
والطبي له دور كبري على تطوير قدراتها
وامل�شاركة يف الرحالت اخلارجية التي
تنظمها اجلمعية؛ مما �أدى �إلى تذليل
ال�صعوبات وزيادة ثقتها بنف�سها.
وحول قدرات الطفلة رغد و�سلوكياتها
وعالقتها بزميالتها ت��ق��ول املعلمة:
�إن الطالبة رغ��د لديها ذاك���رة قوية
وخ��ي��ال وا���س��ع؛ مم��ا جعلها تتميز بني
زميالتها؛ فهي مواظبة وحمبوبة وذكية،
وحتب الر�سم والتلوين والكتابة على
الكمبيوتر؛ لذلك متت تنميتها من خالل
ح�ص�ص الرتبية الفنية والن�شاط نهاية
الأ�سبوع وح�ص�ص احلا�سب الآيل.
اما بالن�سبة للطفل با�سل ال�رشاري ،وهو
من �أبناء اجلمعية ،فتقول معلمة الف�صل:
�إن با�سل م��ن التالميذ املتفوقني؛
فلديه تفكري وا�سع و�أ�سلوب رائ��ع يف
احلديث مع الآخ��ري��ن حيث �إن عالقته
بزمالئه ممتازة؛ فهو اجتماعي وحمبوب
من الكل ويحر�ص على تقدمي امل�ساعدة
للآخرين.
وق��ال��ت معلمة الف�صل ع��ن ه��واي��ات
با�سل وكيف مت تنميتها� :إن با�سل
يحب الر�سم والألوان ولعب كرة ال�سلة
و�سباق العربات؛ لذلك متت تنميتها
م��ن خ�ل�ال ح�ص�ص الفنية والن�شاط
امل��ف��ت��وح يف نهاية الأ���س��ب��وع ،م�شرية
�إل��ى م�شاركة با�سل يف فعاليات خارج

اجلمعية مثل مهرجان الزيتون والعديد
من املنا�سبات الوطنية داخل اجلمعية
وخارجها.
وح���ول ال��ط��ف��ل �أجم���د ال��روي��ل��ي تقول
معلمة الف�صل� :إن الطالب �أجمد لديه
قدرة عقلية ممتازة على التفكري وذكي
ومتفوق وعالقته بزمالئه تتميز باملرح
والب�شا�شة ،وه��و حم��ب��وب واجتماعي
وي��ح��ب ال���ق���راءة ول��ع��ب ك���رة ال��ق��دم
وال�سباحة ،ولقد حر�صنا على تنمية
م��واه��ب��ه م��ن خ�لال ح�ص�ص الأن�شطة،
مو�ضحة �أن �أجم��د �شارك يف فعاليات
داخ���ل اجلمعية م��ث��ل م�سابقة الأم�ي�ر
�سلطان بن �سلمان حلفظ القر�آن الكرمي
للأطفال املعوقني ،كما �أن له العديد
من امل�شاركات الوطنية واالجتماعية
داخل اجلمعية.
�أما بالن�سبة �إلى الطفل مقرن الطرفاوي
فتقول معلمة ف�صله� :إن الت�شجيع

اللفظي وامل���ادي ك��ان ل��ه �أك�ب�ر الأث��ر
يف و�صول الطالب �إل��ى حالته اجليدة،
و�أي�����ض �ا ً ك��ان��ت امل��ح��اول��ة ال��دائ��م��ة يف
جتديد �أ�سلوب ال�رشح وتقدمي امل�ساعدة
للطالب عن طريق اخت�صا�صية العالج
حت�سن
الوظيفي الأثر الفعال ،كما �أن
ُّ
احلالة ال�صحية ملقرن �أ�سهم يف تطوير
حالته يف جميع النواحي؛ فقد �أ�صبح
متفوقا ً يف جمال الدرا�سة ،كذلك �أ�صبح
يتناق�ش م��ع �أ���ص��دق��ائ��ه يف الف�صل؛
للح�صول على �أف�ضل الدرجات .ومقرن
ذو ق��درات ممتازة وعالقته مع زمالئه
رائعة جداً؛ فهو اجتماعي ومهذب ولديه
�أ�صدقاء داخل الف�صل وخارجه.
وحول هوايات مقرن وكيف مت تنميتها
تقول معلمته� :إن مقرن يحب الر�سم
والتلوين وقد مت تنمية هذه املوهبة
ع��ن طريقة احل�ص�ص الفنية وكذلك
م�شاركته بالأن�شطة التي تنمي هذه
الهواية .ي�ضاف �إلى ذلك �أن مقرن يحب
كرة ال�سلة ويحاول ممار�ستها.
وتختتم معلمة الف�صل كالمها حول
م��ق��رن ال��ط��رف��اوي ب ��أن��ه ي��ح��ر���ص على
امل�شاركة يف فعاليات ك��ث�يرة داخ��ل
وخارج اجلمعية ،ومن �أبرزها م�شاركته يف
�إحدى دورات م�سابقة الأمري �سلطان بن
�سلمان حلفظ القر�آن الكرمي للأطفال
املعوقني ،والتي كان لها �أثر �إيجابي
كبري يف �شخ�صيته فيما بعد؛ �إذ �أ�سهمت
يف تعزيز ثقته بنف�سه وارتباطه بالقر�آن

الكرمي وحر�صه
وتالوتها.
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�أ�شاد بجهود اجلمعية يف االهتمام بهم ورعايتهم
مدير تعليم اجلوف:

الدمج وفر بيئة طبيعية
للطالب ذوي االحتياجات اخلا�صة
قام م�س�ؤولو التعليم يف مركز اجل��وف بدور
مهم يف تطبيق برنامج دمج من�سوبي املركز
من الأطفال املعوقني مبدار�س التعليم العام،
وذلك امتداد ًا للتعاون املثمر بني اجلمعية
ووزارة الرتبية والتعليم .وحول ذلك والكثري
من املحاور الأخرى عن ق�ضية الدمج جاء هذا
احل��وار مع املدير العام للرتبية والتعليم
للبنني يف منطقة اجلوف الأ�ستاذ عبدالرحمن بن
وح����ث الأ����س���ت���اذ امل��ه��ي��ن��ي و���س��ائ��ل
الإع�لام على �إب��راز متيز الأط��ف��ال ذوي
االحتياجات اخلا�صة من خالل الو�سائل
الإعالمية كافة ،وفيما ي�أتي ن�ص احلوار
معه.
•  يف البداية نود التعرف على ر�أيكم
ح���ول �أه��م��ي��ة ب��رن��ام��ج دم���ج الأط��ف��ال
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علي املهيني الذى قال� :إن دمج الأطفال ذوي
االحتياجات اخلا�صة يف مدار�س التعليم العام
�ساعدهم يف تكوين �صداقات ومنحهم االنتماء
�إلى اجلماعة .و�أ�شاد خالل حديثه �إلى «اخلطوة»
بجهود جمعية الأطفال املعوقني يف عدم عزل
ه ��ؤالء الأطفال عن بيئاتهم الطبيعية؛ فهي
تخدم ذوي االحتياجات اخلا�صة يف بيئتهم
الطبيعية.

املعوقني يف مدار�س التعليم العام؟
= دم���ج الأط���ف���ال ذوي االح��ت��ي��اج��ات
اخلا�صة يف مدار�س التعليم العام مطلب
يعك�س حقهم يف التعليم يف البيئات
الطبيعية دون عزلهم ،ويتم �إعدادهم
يف هذه البيئات الطبيعية دون �إق�صاء،

وليكونوا �أ�شخا�صا ً م�ستقلني قادرين
على التعامل والتفاعل م��ع الآخ��ري��ن
متحملني م�س�ؤولياتهم متبعني الأنظمة
ومتعلمني للنظام ومكت�سبني للمهارات
احلياتية.
ويف املدار�س يتم تنمية مداركهم عن
العامل املحيط ويتم م�ساعدتهم على

ت��ك��وي��ن ���ص��داق��ات ومنحهم االن��ت��م��اء
�إل��ى املحيطني بهم ،و�أي�ضا ً تعليمهم
الأن�شطة و�إك�سابهم امل��ه��ارات التي
ت�ساعدهم على القيام ب���أدواره��م يف
الأ���س��رة وامل��ج��ت��م��ع؛ ل��ي��ك��ون��وا �أع�����ض��اء
فاعلني معتمدين على �أنف�سهم بعد اهلل
عز وجل.
• ماذا تقولون عن حر�ص اجلمعية على تفعيل
برنامج الدمج باعتبار �أن نتائجه تعك�س
م�ستوى اخلدمات التي تقدمها للأطفال منذ
التحاقهم باملركز حتى تخرجهم؟
= �إن املتتبع خلدمات اجلمعية وحر�صها
على تفعيل ال��دم��ج لي�شد على يدها
ويقدم ال�شكر؛ ملا لها من �أدوار مهمة
غري مغفلة لدور املنزل واملجتمع وغري
ع��ازل��ة ل��ه ��ؤالء الأط��ف��ال ع��ن بيئاتهم
الطبيعية؛ فهي تخدم ذوي االحتياجات
اخلا�صة يف بيئاتهم الطبيعية ،مدركة
بذلك �أهمية الدمج الذي بدوره ينعك�س
�إيجابا ً على الطفل نف�سه �أوالً ،وعلى
املحيطني به ثانيا ً ،وي�ضيق الفجوة
بينهم وبني الأفراد العاديني.
• هل ميكن �إطالعنا على دور �إدارة
تعليم اجل��وف للبنني يف مو�ضوع

دمج الأطفال املعوقني ب�صفة عامة،
والتعاون الذي بينها وبني اجلمعية
ممثلة يف مركز اجلوف خا�صة؟
= تعترب الإدارة العامة للرتبية والتعليم
للبنني يف منطقة اجل���وف �أول �إدارة
تعليمية على م�ستوى اململكة طبقت
�أ�سلوب الدمج بافتتاح ف�صل لذوي
االحتياجات اخلا�صة يف مدر�سة عادية،
وذلك عام  1411هـ.
وم��ن��ذ ذل��ك ال��وق��ت وه��ي قائمة على
حت�����س�ين ال���ظ���روف وا���س��ت��م��رار ال���دور
املهم بكل جودة ،وقد مت ت�شكيل جلنة
ل��درا���س��ة �أو���ض��اع ال��ط�لاب يف اجلمعية
لدجمهم يف امل��دار���س العامة منذ عام
1425ه����ـ حتى ال��ي��وم ،وي��ت��م تعديل
البيئة املدر�سية لتكون دون عوائق
للطالب ذوي االحتياجات اخلا�صة.
• هل مت تهيئة املدار�س امل�ستهدفة
ال�ستقبال الأطفال املعوقني ،وكيف؟
= من الطبيعي �أن تتم درا�سة املبني
املدر�سي ومدى حاجته �إلى التعديالت
املنا�سبة للطالب ذوي االحتياجات
اخلا�صة؛ ليكون ذلك �أقل تقييدا ً له�ؤالء
الطالب.

وتتم التعديالت يف املداخل الرئي�سية
واختيار الف�صل ،وع���ادة م��ا يكون يف
الأدوار الأر���ض��ي��ة ،كذلك يتم تعديل
دورات امل��ي��اه وك��ل م��ا م��ن ���ش��أن��ه �أن
ي�ساعد الطالب على �أن يكون يف بيئة
مدر�سية مالئمة ي�ستطيع الو�صول فيها
�إلى جميع املرافق .كما مت تهيئة طالب
التعليم العام يف املدر�سة ب�إطالعهم
وتعريفهم ب�إمكانات الطفل املُدمج
والأ�سلوب الأمثل للتعامل معه.
•  هل لديكم مقرتحات حول ق�ضية
�سواء �أثناء وجود الأطفال
الدمج،
ً
املعوقني يف املركز وقبل تخرجهم
�أو عندما يتم �إحلاقهم مبدار�س
التعليم العام؛ متهيد ًا ال�ستكمال
مراحلهم التعليمية؟
= يعترب دمج الطالب ذوي االحتياجات
اخل��ا���ص��ة يف م�ؤ�س�سات املجتمع حقا ً
من حقوقه ،و�إذا �أردن��ا �أن ينجح الدمج
ك ��أ���س��ل��وب تعليمي ف����أق�ت�رح ات��خ��اذ
اخل��ط��وات التالية� :أن ُت����شرّع القوانني
والأن��ظ��م��ة اخلا�صة ب��ذوي االحتياجات
اخلا�صة م��ن �أع��ل��ى امل�ستويات ،و�أن
ي��ع��رف الأط���ف���ال ذوي االح��ت��ي��اج��ات
اخلا�صة و�أ�رسهم حقوقهم ،مع ت�ضافر
اجلهود بني امل�ؤ�س�سات التي ترعى
هذه الفئة العزيزة ،و�إبراز متيز الأطفال
ذوي االحتياجات اخلا�صة �إعالميا ً من
خالل الو�سائل الإعالمية كافة.
• كلمة �أخرية تودون �إ�ضافتها؟
= �أود �أن �أتقدم بخال�ص ال�شكر والتقدير
جلميع القائمني على جمعية الأطفال
املعوقني ،وللزمالء يف جملة «اخلطوة»
التي حتتوي على الكثري من املعلومات
املتخ�ص�صة وامل��ت��ن��وع��ة وامل��ف��ي��دة
للقراء ،وعلى جميع امل�ستويات .كما
�أود �أن �أ�شكر املجلة؛ لإتاحتها الفر�صة
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��ج��ه��ود ال���زم�ل�اء م��دي��ري
امل��دار���س واملعلمني وامل����شرف�ين يف
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مدير �إدارة التعليم للبنات مبنطقة اجلوف:

اململكة رائدة يف دمج ذوي االحتياجات
اخلا�صة مبدار�س التعليم
ح���ر����ص���ت «اخل�����ط�����وة» ع��ل��ى
ا�ستكمال ما بد�أته يف التعرف
عن قرب على جهود م�س�ؤويل
التعليم باجلوف فيما يتعلق
بق�ضية دمج الأطفال املعوقني
مبدار�س التعليم العام .ويف
هذا الإطار كان هذا اللقاء مع
الأ�ستاذ فالح العرفجي مدير
�إدارة التعليم للبنات مبنطقة
اجلوف.
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حيث تطرق �إل��ى الكثري من الق�ضايا
املهمة ح��ول دم��ج الأط��ف��ال املعوقني
مبدار�س التعليم العام ،ومنها كيفية
تهيئة امل��دار���س و�أبنيتها ال�ستقبال
الأط��ف��ال امل��ع��وق�ين ،وكيفية ت�أهيل
وت���دري���ب الإداري���ي���ن وامل�����س ��ؤول�ين
واملعلمني وامل��ع��ل��م��ات للتعامل مع
الأط���ف���ال امل��ع��وق�ين ،وغ�ي�ر ذل���ك من
ق�ضايا �أخ���رى تناولها اللقاء.يقول
الأ�ستاذ ف�لاح عن �أهمية برنامج دمج
الأطفال املعوقني يف مدار�س التعليم
ال��ع��ام� :إن عملية دم��ج الأط��ف��ال ذوي
االحتياجات اخلا�صة م��ع �أق��ران��ه��م من
الأ����س���وي���اء مب���دار����س ال��ت��ع��ل��ي��م مهمة
ج��دا ً حيث ت�صدرت اململكة العربية
ال�سعودية امل��ك��ان��ة ال��رائ��دة يف دعم
وتوطيد جتربة دمج ذوي االحتياجات
اخلا�صة مبدار�س التعليم العام ،وتكمن
�أه��م��ي��ة ال��دم��ج يف ع���دد م��ن الأه����داف
والغايات:

1ـ يتيح الدمج الفر�صة جلميع الأطفال
من ذوي االحتياجات اخلا�صة للتعليم
املتكافئ واملت�ساوي مع غريهم من
الأط��ف��ال؛ مما ي���ؤدي �إل��ى االن��خ��راط يف
احلياة العادية.
2ـ ي�ساعد الدمج يف تقدمي اخلدمات
التعليمية املحلية وال�ترب��وي��ة ل��ذوي
االحتياجات اخلا�صة يف بيئتهم املحلية؛
وبالتايل يخفف من �صعوبة انتقالهم
�إلى معاهد ومراكز بعيدة عن بيئتهم
وعن �أ�رسهم �إن كان الأمر ي�ستدعي اللجوء
�إلى ال�سكن الداخلي وحتمل معاناة البعد
عن ذويهم من �أجل التعليم.
3ـ ي�ساعد الدمج على تعديل اجتاهات
�أفراد املجتمع ،وخ�صو�صا ً العاملني يف
املدار�س العامة من مديرين ومدر�سني
و�أولياء �أمور ،نحو املعوقني.
وح���ول ح��ر���ص اجلمعية ع��ل��ى تفعيل
برنامج الدمج باعتبار �أن نتائجه تعك�س
م�ستوى اخلدمات التي تقدمها للأطفال

م��ن��ذ ال��ت��ح��اق��ه��م ب��امل��رك��ز ح��ت��ى يتم
تخرجهم ،قال الأ�ستاذ فالح العرفجي:
ه���ذا احل��ر���ص ن��اب��ع م��ن ا�ست�شعارها
�أهمية �إتاحة الفر�ص للأطفال من ذوي
االحتياجات اخلا�صة لالنخراط يف نظام
التعليم العام ك�إجراء للت�أكيد على مبد�أ
�إت��اح��ة الفر�صة يف التعليم؛ وبالتايل
مواجهة االحتياجات الرتبوية اخلا�صة
للطفل املعوق �ضمن �إط��ار املدر�سة
العادية وفقا ً لأ�ساليب ومناهج وو�سائل
درا�سية تعليمية يقوم على تقدميها
جهاز تعليمي متخ�ص�ص� ،إ�ضافة �إلى
كوادر التعليم يف املدار�س العامة.
وعن دور مديرية الرتبية والتعليم يف
ق�ضية دمج الأطفال املعوقني ب�صفة
ع��ام��ة ،وال��ت��ع��اون ال��ذي ب�ين املديرية
واجلمعية ،ممثلة يف مركز اجلوف ب�صفة
خا�صة ،قال مدير �إدارة التعليم للبنات
باملنطقة� :إن �إدارة الرتبية والتعليم
باجلوف ،ممثلة يف �إدارة الرتبية اخلا�صة
وه���ي اجل��ه��ة املخت�صة ب��ه��ذه الفئة
الغالية ،تتولى:
1ـ القيام بعملية امل�سح وح�رص احلاالت
املحتاجة �إلى خدمات الرتبية اخلا�صة
مبحافظات وق��رى منطقة اجل��وف ومن
مت حتديد وت�صنيف الإع��اق��ات وفتح
برامج الدمج املنا�سبة� ،سواء برامج دمج
تربية فكرية ،برامج دمج �ضعاف �سمع،
برامج �ضعاف الب�رص ،برامج �صعوبات

تعلم ،تعدد عوق� ...إلخ.
2ـ قيام اجلهة املخت�صة بتجهيز وت�أثيث
ه��ذه امل��راف��ق ،كذلك توفري الو�سائل
التعليمية م���ن خ�ل�ال املخ�ص�صات
املالية املعتمدة لها من وزارة الرتبية
والتعليم؛ �إذ ال تبخل حكومتنا الر�شيدة
يف ��صرف املخ�ص�صات املالية لتلبية
احتياجات هذه الفئة من املجتمع.
3ـ توفري الكوادر الب�رشية املتخ�ص�صة �أو
من ذوي اخلربة يف جمال تدري�س ذوي
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة للعمل مبعاهد
وبرامج دمج الرتبية اخلا�صة (فكري،
�سمعي ،ب�رصي� ،صعوبات تعلم.)...
4ـ متابعة م�ستمرة لهذه الربامج على
ال��ن��واح��ي الفنية والإداري������ة م��ن قبل
م�رشفات خمت�صات بالرتبية اخلا�صة
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى اخل���دم���ات ال�ترب��وي��ة
والتعليمية املقدمة للطالبات من ذوات
االحتياجات اخلا�صة ب�شكلها الأمثل.
5ـ تقوم الإدارة العامة للرتبية والتعليم
باملنطقة م��ن خ�ل�ال اجل��ه��ات (�إدارة
الرتبية اخلا�صة للبنات) بتمكني جميع
الطالبات من احل�صول على تخفي�ض
�إرك��اب للطالبة وويل �أمرها ب��را ً وبحرا ً
وجوا ً ،مع تعريف يقدم للبلدية باملنطقة
للح�صول على قطعة �أر�ض �سكنية.
�أم���ا م��ن ناحية ت��ع��اون الإدارة العامة
للرتبية والتعليم باملنطقة مع جمعية
الأطفال املعوقني باجلوف فتكمن يف

عدة �أمور ،منها:
�أـ العمل على م�شاركة �أطفال اجلمعية
مع طالبات االحتياجات اخلا�صة مبعاهد
وب��رام��ج الرتبية اخلا�صة باملهرجان
الريا�ضي ال�سنوي ل��ذوات االحتياجات
اخلا�صة باملنطقة.
بـ تكوين فريق دمج من �إدارة الرتبية
اخلا�صة وجمعية الأط��ف��ال املعوقني
برئا�سة مديرة �إدارة الرتبية اخلا�صة
باملنطقة �أ.عنود الرويلي.
تـ تبني �إدارة الرتبية اخلا�صة جميع
احل����االت ال��ت��ي تنطبق عليها ��شروط
ال��ق��ب��ول م��ن اجلمعية ب�برام��ج ال��دم��ج
وم�ساعدتها يف احل�صول على اخلدمات
الرتبوية والتعليمية بربامج دمج تربية
فكرية باملنطقة.
ثـ تزويد جمعية الأط��ف��ال املعوقني
باجلوف بالكتب الدرا�سية �سنويا ً.
ج ـ دعم جمعية الأطفال املعوقني برفع
كفاءة املعلمات العامالت لديها مهنيا ً
من خ�لال ح�ضور ال��درو���س التطبيقية
واملحا�رضات والدورات التدريبية التي
تعقدها �إدارة الرتبية اخلا�صة باجلوف.
وح���ول تهيئة امل��دار���س امل�ستهدفة
ال�ستقبال الأطفال املعوقني وكيف مت
ذلك قال الأ�ستاذ فالح العرفجي :مت
تهيئة املدار�س امل�ستهدفة ال�ستقبال
الأطفال املعوقني من خالل الآتي:
1ـ توفري امل�ستلزمات املكانية لبع�ض
الإعاقات.
2ـ توعية العامالت مبدار�س التعليم
ال��ع��ام امل����راد دم���ج ح����االت م��ن ذوي
االحتياجات اخلا�صة فيها بخ�صائ�صهم
وطرق التوا�صل معهم وطرق تدري�س
ه����ذه ال��ف��ئ��ة م���ن خ��ل�ال امل��ح��ا��ضرات
ال��ت��وع��وي��ة واحل���ل���ق���ات التن�شيطية
والدورات التدريبية التي تعقد �سنويا ً
من قبل �إدارة الرتبية اخلا�صة.
و�أخريا ً �أكد مدير �إدارة التعليم للبنات
مبنطقة اجل����وف م��ق�ترح��ات ب����ضرورة
ت���دري���ب وت��ث��ق��ي��ف ال��ه��ي��ئ��ة الإداري�����ة
واملعلمات باملدر�سة امل��راد الدمج فيها

ب�شكل يتنا�س
التقبل املط
املراد دجمه
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يف حوار خا�ص مع «اخلطوة»..
دكتور حممد الروي�شد وكيل
وزارة التعليم للبنني:

برامج الدمج
�أحدثت نقلة نوعية
يف جمال تربية
وتعليم املعوقني
فازت وزارة الرتبية والتعليم بجائزة اجلمعية
للخدمة الإن�سانية للم�شاريع والربامج املتميزة،
وذل��ك عن برنامج ال��دم��ج .وال���وزارة يف هذا
الربنامج كان لها دور فاعل يف توفري بيئة
�إيجابية للدمج الرتبوي �ساعدت على زيادة
التقبل االجتماعي مبدار�س التعليم العام
ل�ل�أط��ف��ال امل��ع��وق�ين م��ن قبل �أق��ران��ه��م غري
املعوقني ،والدرا�سة يف الف�صول العادية؛
ونظراً �إلى �أن برنامج الدمج مت تطبيقه
بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم منذ
�سنوات ،وحتديدا ً منذ �أكرث من ثمانية
�أع����وام ،ف��إن��ه م��ن الأه��م��ي��ة االط�ل�اع عن
قرب على هذا الربنامج من داخل �أروقة
الوزارة ،من خالل هذا احلوار مع �سعادة
الوكيل لتعليم البنني الدكتور حممد
بن �سليمان الروي�شد.
•  حققت اململكة العربية ال�سعودية،
ممثلة ب���وزارة الرتبية والتعليم،
�إجن�����ازات ملمو�سة يف جم���ال دم��ج
الأطفال املعوقني مبدار�س التعليم
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مما �أتاح فر�صة مواتية ملحاكاة وتقليد �سلوك
الأط��ف��ال العاديني؛ الأم��ر ال��ذي ع��زز �آليات
التوا�صل والتفاعل االجتماعي معهم .كما
لعبت الوزارة من خالل خربائها ،بالتعاون مع
اجلمعية ،دور ًا رئي�سياً يف حت�سني اجتاهات
الأطفال غري املعوقني نحو �أقرانهم املعوقني
وحت�سني اجتاهات الأطفال املعوقني �أي�ضاً نحو
�أقرانهم غري املعوقني.

العام ،وهو الربنامج ال��ذي نال عن
جدارة جائزة اجلمعية للخدمة الإن�سانية
للم�شاريع والربامج املتميزة؛ فكيف
يرى معاليك هذا التكرمي؟
= �إن تكرمي وزارة الرتبية والتعليم
م��ن خ�ل�ال �أح���د م����شروع��ات��ه��ا ال���رائ���دة،
وه��و دم��ج التالميذ ذوي االحتياجات
الرتبوية اخلا�صة ،يف مدار�س التعليم
العام ،من لدن �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سطام بن عبدالعزيز �أمري منطقة
ال��ري��ا���ض ب��الإن��اب��ة ،خ�لال احلفل ال��ذي
�أقامته جمعية الأطفال املعوقني ،يعد

فخراً لنا وو�ساما ً وحافزا ً للعاملني يف
م��ي��دان ال�ترب��ي��ة اخل��ا���ص��ة؛ مل�ضاعفة
اجلهد واال�ستمرار يف العطاء على طريق
العلم والنماء وخدمة املعوقني.
�أم��ا امل�رشوع ال��ذي ت�رشفت ال���وزارة من
خالله بالتكرمي فهو م�رشوع �إن�ساين وحق
تعليمي من حقوق الأطفال ذوي الإعاقة
التي �أكدها ديننا ون�صت عليها �سيا�سة
التعليم يف اململكة ،وال��دم��ج �أ�سلوب
تربوي فاعل يعمل على متكني التالميذ
امل��ع��وق�ين م���ن ت��ل��ق��ي تعليمهم مع
�أقرانهم العاديني يف مدار�س التعليم

العام يف �أقرب مكان لإقامة �أ�رسهم وعدم
عزلهم عن املجتمع.
وقد اكتملت يف هذا امل�رشوع الذي تتبناه
وزارة الرتبية والتعليم جميع مقومات
النجاح والتميز من التنظري والتخطيط
والتطبيق والتقومي.
وقد �رشعت الوزارة يف التو�سع يف تطبيق
�أ�سلوب الدمج يف جميع �أنحاء اململكة؛
لي�شمل جميع الفئات وو�ضعت الأنظمة
وال��ل��وائ��ح ال��ت��ي حتكم عملية تطبيق
هذا الأ�سلوب ،فمن حيث النمو الكمي
ارت���ف���ع ع���دد ب���رام���ج ال���دم���ج م���ن 12
برناجما ً للبنني عام 1416/1415ه��ـ
�إل��ى  3171برناجما ً للبنني والبنات
يف العام الدرا�سي 1428/1427ه���ـ
كما ارتفع ع��دد الطالب امل�ستفيدين
م��ن ه��ذه ال�برام��ج م��ن  380ط��ال��ب�ا ً يف
ال��ع��ام ال��درا���س��ي 1416/1415ه������ـ
�إل����ى  55490ط��ال��ب �ا ً وط��ال��ب�� ًة ع��ام
1428/1427هـ.
•  تعترب وزارة الرتبية والتعليم
�رشيكاً رئي�سياً للجمعية يف دمج
من�سوبيها من الأط��ف��ال املعوقني
يف م��دار���س التعليم ال��ع��ام؛ فما
تقييمك لتلك التجربة حتى الآن؟
= ل��ق��د �أح����دث م����شروع دم���ج التالميذ
امل��ع��وق�ين يف م��دار���س التعليم نقلة
نوعية يف جمال تربية وتعليم التالميذ
املعوقني ،وتعترب هذه التجربة رائدة
ع��ل��ى م�ستوى ال��وط��ن ال��ع��رب��ي؛ فقد
�أ�صبحت دول عربية عديدة تطلب من
اململكة اال�ستفادة من هذا امل�رشوع يف
جمال تربية وتعليم التالميذ املعوقني،
وهذا دليل على جناح تلك التجربة.
• تبنت وزارة الرتبية والتعليم م�رشوع
الدمج ال�ترب��وي منذ ع��ام 1417ه��ـ،
وحقق امل�رشوع الكثري من �أهدافه؛
فهل ترون �أن هناك حاجة �إلى مراجعة

امل����شروع يف ظل املتغريات التي
ط��ر�أت على برامج الدمج من تطوير
وحتديث من ناحية وت��زاي��د �أع��داد
الأطفال املعوقني من ناحية �أخرى؟
= نظراً �إلى ما لهذا الأ�سلوب الرتبوي
احل��دي��ث م��ن فاعلية تربوية ونف�سية
واجتماعية واقت�صادية �إيجابية �أثبتتها
الكثري م��ن ال��درا���س��ات املتخ�ص�صة؛
فقد تبنت وزارة ال�ترب��ي��ة والتعليم
م�رشوع الدمج الرتبوي الذي �أحدث نقلة
هائلة يف جمال تربية وتعليم التالميذ
املعوقني.
و�أ���ص��ب��ح��ت جت��رب��ة امل��م��ل��ك��ة يف جم��ال
ال��دم��ج ال�ترب��وي رائ����دة وم��ع��روف��ة يف
الوطن العربي كافة با�سم «النموذج
ال�سعودي» ،وق��د مت تقومي امل�رشوع
بوا�سطة ف��ري��ق علمي متخ�ص�ص من
الإدارة العامة للرتبية اخلا�صة بوزارة
ال�ترب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ،وق�����س��م ال�ترب��ي��ة
اخلا�صة بكلية الرتبية بجامعة امللك
�سعود ،حيث قام الفريق ب�إجراء درا�سة
علمية بعنوان «الدرا�سة الوطنية لتقييم
جتربة اململكة العربية ال�سعودية يف
جم��ال دم��ج التالميذ ذوي االحتياجات
الرتبوية اخلا�صة يف مدار�س التعليم
ال��ع��ام ،وق��د �صدرت ه��ذه الدرا�سة يف
كتاب عن وزارة الرتبية والتعليم يف
اململكة .وال��وزارة م�ستمرة يف التو�سع
بح�سب ما خطط له؛ لكي ت�ستوعب جميع
طالبها وطالباتها من املعوقني.
• على الرغم من تعدد �إيجابيات برنامج
ال��دم��ج �إال �أن���ه مت ر���ص��د ال��ك��ث�ير من
ال�سلبيات من واقع التجربة ،ومنها عدم
تفاعل امل�س�ؤولني باملدار�س ونق�ص
الدراية عن كيفية التعامل مع الأطفال
امل��ع��وق�ين ،ورف�����ض بع�ض امل��دار���س
قبول الطفل املعوق واخلوف من حتمل
م�س�ؤوليته؛ فما ر�أيكم؟

•ارتفع عدد برامج الدمج من  12برناجماً للبنني عام
� 1415إلى  3171برناجماً للبنني والبنات عام 1428هـ
•عدد الطالب امل�ستفيدين من برامج الدمج
ارتفع من  380طالباً �إلى  55490طالباً وطالب ًة

= �إن م����شروع ال��دم��ج ال�ترب��وي م�رشوع
ح�ضاري راق يقدم اخلدمات لأغلى فئة
على قلوبنا ،وقد خطط له ب�شكل دقيق
�إال �أن هذا امل�رشوع كغريه من امل�رشوعات
الإن�سانية الأخ��رى قد يتعر�ض لبع�ض
العقبات يف التطبيق ل�سبب من الأ�سباب،
�إما لنق�ص يف الكوادر �أو الت�أهيل .وهناك
جلان خا�صة تقوم مبعاجلة ال�سلبيات
التي يتم ر�صدها من خ�لال التقارير
التي ترد عن تطبيق التجربة ،كما �أن
هناك الكثري م��ن ال�برام��ج واللقاءات
التي تعقد يف املناطق التعليمية� ،سواء
لأ�رس املعوقني �أو للمعلمني �أو للطالب
يف م��دار���س التعليم ال��ع��ام؛ لت�سهيل
تطبيق هذا الأ�سلوب و�ضمان جناحه.
• تواجه بع�ض املدار�س م�شكلة عدم
تهيئة ومالءمة �أبنيتها ومرافقها
حلركة الأط��ف��ال املعوقني� ،سواء
الذين ي�ستخدمون كرا�سي متحركة
�أو عكازات �أو م�شايات؛ فكيف ترى
�إمكانية جتاوز ذلك؟
= ال �شك �أن هناك مدار�س قدمية �أو
تقع يف مبان م�ست�أجرة ،وهي ـ بال �شك
ـ ت��ع��اين م��ن بع�ض امل�شكالت نتيجة
عدم تهيئتها للمعوقني؛ لذلك نحاول
التكيف معها بح�سب ما هو متاح� ،إال
�أن املباين املدر�سية احلديثة ُروعي يف
ت�صاميمها جميع احتياجات املعوقني
ال��ذي��ن ي�ستخدمون كرا�سي متحركة
�أو ع��ك��ازات �أو م�شايات �أو غريها من
الو�سائل التي ي�ستخدمها املعوقون يف
تنقلهم.
•  م��ا كلمتكم لبع�ض امل��دار���س
الأهلية التي ترف�ض قبول الأطفال
املعوقني بدعوى رف�ض �أ�رس الأطفال
العاديني اختالط �أبنائهم معهم؟
= كلمتنا مل��دي��ري بع�ض امل��دار���س
الأهلية �أن املعوقني �أمانة يف �أعناقنا
ونحن جميعا ً م�س�ؤولون عنهم عند اهلل؛
فكلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته؛
فدور تلك املدار�س م�ساند ملا تقوم به
الوزارة من خالل مدار�س التعليم العام؛
فالواجب �أن تقوم تلك املدار�س ببث
الوعي يف املجتمع وحث �أولياء الأم��ور
والأ�رس التي يوجد لديهم ابن معوق على
�إحلاق هذا االبن بركب التعليم ليقوم
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يف حوار مع الدكتورة وفاء ال�صالح
مدير عام الإدارة العامة للرتبية اخلا�صة للبنات:

تهيئة املدار�س لتالئم احتياج الأطفال
املعوقني م�ستمرة
برنامج الدمج ال��ذي تتبناه اجلمعية وتقوم
بتطبيقه بنجاح بالتعاون مع وزارة الرتبية
والتعليم يف مدار�س التعليم العام ،منذ �سنوات،
وحتديد ًا منذ �أكرث من ثمانية �أعوام ،بتكاملية
و�رشاكة خالقة مع ال���وزارة ،ممثلة يف الأمانة
العامة للرتبية اخلا�صة ب��ال��وزارة� ،أف�ضى �إلى
دمج نحو  1400طالب وطالبة يف �أكرث من 200

لذلك حر�صت «اخل��ط��وة» على احل��وار
م��ع �سعادة ال��دك��ت��ورة وف��اء بنت حمد
ال�صالح املدير العام ل�ل��إدارة العامة
للرتبية اخل��ا���ص��ة للبنات ،ومت طرح
الكثري من الق�ضايا املهمة التي تو�ضح
مدى اجلهد الذي يبذل يف هذا املو�ضوع
احليوي.
• حققت اململكة العربية ال�سعودية،
ممثلة ب��وزارة الرتبية والتعليم،
�إجن����ازات ملمو�سة يف جم��ال دمج
الأطفال املعوقني مبدار�س التعليم
ال��ع��ام ،وه��و ال�برن��ام��ج ال���ذي نال
عن ج��دارة جائزة اجلمعية للخدمة
الإن�����س��ان��ي��ة للم�شاريع وال�برام��ج
امل��ت��م��ي��زة؛ ف��ك��ي��ف ت��ري��ن ه��ذا
التكرمي؟
= ت��ع��ت�بر ج���ائ���زة اجل��م��ع��ي��ة ل��ل��خ��دم��ة
الإن�سانية مبثابة دعم �إيجابي لربامج
الدمج بالتعليم العام وهي �أي�ضا ً حمفز
لتقدمي مزيد من الدعاية واخلدمات يف
جمال دمج الأطفال املعوقني ،وهذا مما
زاد من ال�شعور بامل�س�ؤولية والأمانة
امل��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق جميع العاملني
والرتبويني ب���وزارة الرتبية والتعليم
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مدر�سة للبنني والبنات مبناطق مراكز اجلمعية يف
كل من :مكة املكرمة ،املدينة املنورة ،الريا�ض،
جدة ،اجلوف وحائل ،وذلك �إجناز غري م�سبوق،
وخ�صو�صاً يف عملية دمج الطالبات املعوقات
الذي يتم بعناية يف هذا الإطار وبتميز ،وكانت
نتائج دجمهن يف مدار�س تعليم البنات كلها
�إيجابية ،حيث �إنهن من املتفوقات يف الدرا�سة.

لالرتقاء بالعملية الرتبوية يف برامج
التعليم العام واخلا�ص.
•  تعترب وزارة الرتبية والتعليم
�رشيكاً رئي�سياً للجمعية يف دمج
من�سوبيها من الأط��ف��ال املعوقني
يف م��دار���س التعليم ال��ع��ام؛ فما
تقييمكم لتلك التجربة حتى الآن؟
= لتقييم التجربة بني وزارة الرتبية
والتعليم وجمعية الأطفال املعوقني ال
بد من وجود جلنة من املخت�صني لدرا�سة
الإيجابيات وال�سلبيات والتعرف على
نقاط ال�ضعف التي حتتاج �إلى تعديل
�أو تغري ل�ضمان جناح التجربة يف بيئتها
الرتبوية �إال �أن القيام بتطبيق دمج
الأط��ف��ال املعوقني مب��دار���س التعليم
العام كخطوة �أولية يعترب �أمراً �صائبا ً من
حيث حتقيق ال�رشاكة بني وزارة الرتبية
والتعليم واجلهات غري الر�سمية ذات
االهتمام ب��ذوي االحتياجات اخلا�صة؛
لذلك �أمتنى �أن تعمم هذه التجربة على
جميع القطاعات الأهلية ذات العالقة
والتعاون معا ً لتحقيق النجاح الرتبوي
يف دم���ج ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة
بالتعليم العام واال�ستفادة من جميع

اخلدمات الرتبوية التي وفرتها الدولة
الر�شيدة لطالبها� ،سواء للطالب ذوي
الإعاقة �أو العاديني.
•   تبنت وزارة الرتبية والتعليم
م����شروع ال��دم��ج ال�ترب��وي منذ عام
1417ه���ـ ،وحقق امل����شروع العديد
م��ن �أه��داف��ه؛ فهل ت��رون �أن هناك
حاجة �إل��ى مراجعة امل�رشوع يف ظل
املتغريات التي ط��ر�أت على برامج
الدمج من تطوير وحتديث من ناحية
وتزايد �أعداد الأطفال املعوقني من
ناحية �أخرى؟
= ب��ن��اء ع��ل��ى اه��ت��م��ام وزارة الرتبية
والتعليم باالرتقاء باخلدمات الرتبوية
بربامج الدمج فالبد من القيام باملتابعة
والتقييم امل�ستمر؛ للت�أكد من مدى
حتقيق الأهداف الرتبوية وتقدمي الدعم
واخلدمات امل�ساندة الالزمة خلدمة هذه
الفئة الغالية ،وذل��ك من خالل القيام
ب��ال��درا���س��ات والأب���ح���اث واال���س��ت��ف��ادة
من التجارب واخل�ب�رات يف جم��ال دمج
الأطفال املعوقني من قبل الرتبويني
واملخت�صني بالرتبية اخلا�صة.
•  على الرغم من تعدد �إيجابيات

برنامج الدمج �إال �أنه مت ر�صد العديد
من ال�سلبيات من واق��ع التجربة،
وم��ن��ه��ا ع���دم ت��ف��اع��ل امل�����س��ؤول�ين
باملدار�س ونق�ص الدراية عن كيفية
التعامل مع الأطفال املعوقني ،فما
ر�أيكم؟
= �أ�صدرت وزارة الرتبية والتعليم عام
1421ه��ـ القواعد التنظيمية للربامج
وم��ع��اه��د ال�ترب��ي��ة اخل��ا���ص��ة ،ت�ضمنت
جميع اجلوانب الإداري���ة والفنية التي
تنظم العملية الرتبوية بربامج الدمج،
وهي متوافرة ومتاحة جلميع الرتبويني
يف مواقع ال�شبكة العنكبوتية ب�شكل
مف�صل ووا���ض��ح .كذلك تقوم الإدارة
ال��ع��ام��ة ل��ل�ترب��ي��ة اخل��ا���ص��ة ،و�إدارات
الرتبية اخلا�صة باملناطق التعليمية
بالعديد من الور�ش والدورات التوعوية
والفنية جلميع العاملني بربامج الدمج،
وتتيح لهم فر�صة امل�شاركة وح�ضور
امل����ؤمت���رات ال�ترب��وي��ة ذات ال��ع�لاق��ة
بالرتبية اخلا�صة يف جميع التخ�ص�صات،
وعلى ال��رغ��م م��ن ذل��ك ف ��إن �أي جتربة
البد �أن يكون لها جانب �إيجابي و�آخر
�سلبي ،ودورنا اال�ستفادة من ال�سلبيات
وحتويلها �إل��ى نقاط قوة تخدم برامج
دمج املعوقني.
•  ت��واج��ه بع�ض امل��دار���س م�شكلة
يف ع��دم تهيئة وم�لاءم��ة �أبنيتها
ومرافقها حلركة الأطفال املعوقني،
�سواء الذين ي�ستخدمون كرا�سي
متحركة �أو عكازات �أو م�شايات؛
كيف ترين �إمكانية جتاوز ذلك؟
= ت��ع��ت�بر ع��م��ل��ي��ة ت��ه��ي��ئ��ة امل���دار����س
وتعديلها بال�شكل الذي يالئم احتياج
الأطفال املعوقني عملية م�ستمرة نتيجة
التو�سع يف الدمج وزيادة �أعداد الأطفال
املعوقني امللتحقني مبدار�س التعليم
العام ،والتي مت �إن�شا�ؤها وت�صميمها
�سابقا ً قبل التفكري يف عملية الدمج؛
ل��ذل��ك ال تعترب م�شكلة ح��ي��ث ميكن
جت��اوزه��ا وتعديل البيئة الفيزيائية
لهذه امل��دار���س وفقا ً لالحتياج ،ومن
الأول���وي���ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق دم��ج
امل��ع��وق�ين وع���دم تركهم مب��ع��زل عن
الطالب العاديني.

•اال�ستفادة من ال�سلبيات وحتويلها �إلى نقاط
قوة تخدم برامج دمج املعوقني
•�أهمية توعية املجتمع بفوائد الدمج وبحق املعوقني يف
احل�صول على اخلدمة املنا�سبة �أ�سوة بالطالب العاديني

•  م��ا كلمتكم لبع�ض امل��دار���س
الأهلية التي ترف�ض قبول الأطفال
املعوقني
ب���دع���وى رف�����ض �أ���س�ر الأط���ف���ال
العاديني اختالط �أبنائهم معهم؟
= يجب على جميع العاملني واملهتمني
مب��ج��ال ال�ترب��ي��ة اخل��ا���ص��ة���� ،س���واء يف
املدار�س الأهلية �أو احلكومية ،القيام
بالتوعية ل�ل�أه��ل وال��ط�لاب واملجتمع
عن �أهمية وفوائد الدمج وتو�ضيح حق
املعوقني يف احل�صول على الرعاية
واخل��دم��ة امل��ن��ا���س��ب��ة �أ���س��وة بالطالب
العاديني مبدار�س التعليم العام ،مع
التذكري بديننا الإ�سالمي احلنيف الذي
�أمر بالعدل والإح�سان .كذلك ال بد من
تفعيل القواعد التنظيمية بحيث تكون
�إلزامية على جميع مدار�س التعليم العام
واخلا�صة؛ مما ي�ضمن حق املعوقني يف
االلتحاق مبدار�س التعليم العام.
•  يحتاج الأطفال املعوقون الذين
مت دجمهم باملدار�س �إل��ى مراعاة
ظ��روف �إعاقتهم وع��دم معاملتهم
من الناحية الإداري��ة ،يف احل�ضور
واالن�رصاف واملواعيد واالختبارات،
مثل الأط��ف��ال ال��ع��ادي�ين؛ وذل��ك
الرت��ب��اط ال��ك��ث�ير منهم مبواعيد
حم���ددة مل��راج��ع��ة امل�ست�شفيات
ومراكز الت�أهيل ..م��اذا ميكن �أن
تقدم الوزارة يف هذا ال�صدد؟
= بالنظر �إلى القواعد التنظيمية لربامج
وم��ع��اه��د ال�ترب��ي��ة اخل��ا���ص��ة ال�����ص��ادرة
عن وزارة الرتبية والتعليم يت�ضح �أن
ال����وزارة تطرقت �إل���ى جميع اجل��وان��ب
الإداري���ة التي تخدم ذوي االحتياجات
اخل��ا���ص��ة ب�برام��ج ال���دم���ج ،وذل���ك مما
يتطلب م��ن جميع ال��ع��ام��ل�ين ب�برام��ج
الدمج االطالع عليها والعمل مبا جاء بها.

• ماذا ترون يف �أهمية عقد دورات
ت��دري��ب��ي��ة وت ��أه��ي��ل��ي��ة متوا�صلة
للمعلمات واملعلمني ب�ش�أن كيفية
التعامل مع الأطفال املعوقني؟
= الدورات التدريبية �أثناء العمل تعترب
من �أ�سا�سيات جناح العملية الرتبوية
واالرتقاء بامل�ستوى املعريف والعملي
جلميع العاملني مع ذوي االحتياجات
اخلا�صة وال�سبيل �إلى حتقيق اخلدمات
الرتبوية املالئمة ل��ذوي االحتياجات
اخلا�صة ،ومن هذا املنطلق تهتم وزارة
ال�ترب��ي��ة والتعليم ،ممثلة يف الإدارة
العامة للرتبية اخلا�صة والإدارة العامة
للتدريب ال�ترب��وي ،بتقدمي ال��دورات
التدريبية والت�أهيلية كخطة �سنوية
جلميع املعلمات بكل مناطق اململكة
مبختلف التخ�ص�صات ،وذلك يف اجلوانب
الفنية التخ�ص�صية وتنمية و�إدارة الذات
من �أجل حتقيق النمو املعريف والعملي
لدى املعلمات واملخت�صات.
• ما مدى �أهمية �أن حتر�ص املدار�س
على توعية الطالب العاديني بكيفية
التعامل مع الطالب املعوقني� ،سواء
من خ�لال تخ�صي�ص ح�ص�ص لذلك �أو
تنظيم ندوات توعوية على مدار العام؟
= توعية ال��ط�لاب ال��ع��ادي�ين بكيفية
التعامل مع الطالب املعوقني تعترب
�أحد الأهداف الرتبوية ب��إدارات الرتبية
والتعليم؛ مما ا�ستدعى تعاون جميع
الإدارات الرتبوية ذات العالقة بوزارة
ال�ترب��ي��ة والتعليم (ك�����الإدارة العامة
للرتبية اخلا�صة ،الإدارة العامة للتوجيه
والإر����ش���اد ،والإدارة العامة للتوعية
الإ�سالمية)؛ لو�ضع خطة توعية على
م��دى ال��ع��ام ال��درا���س��ي ،وذل��ك للقيام
بالتوعية يف م��دار���س التعليم العام
ت�ستمر �سنوات موجهة �إل��ى الطالبات
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رعى تد�شني وقف واحة طيبة بح�ضور �أمري املدينة املنورة
الأمري �سلطان بن �سلمان:

اململكة م�ؤ�س�سة خريية كربى

و�صف �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية ،اململكة العربية
ال�سعودية بامل�ؤ�س�سة اخلريية الكربى التي ن�ش�أت على ر�ؤية وهدف خري؛ لذلك فهي من خري �إلى
خري ومن ثروة �إلى ثروة �أعلى.
وقال :هذه البالد كلما تكالب عليها الأعداء اندحروا ،ب�إذن اهلل ،وكلما كرث اللغط يف م�ستقبلها
تعززت مكانتها ،و�أ�ضاف :الأحداث الأمنية التي عا�شتها بالدنا مرت مر ال�سحاب؛ فالوطن �آمن
والنا�س مرتابطون ،بحمد اهلل ،مندد ًا يف ال�سياق ذاته باحلدث الإجرامي اجلبان الذي تعر�ض له
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف م�ساعد وزير الداخلية لل�ش�ؤون الأمنية.
وع َّد �سم وه خالل الكلمة التي ارجتلها
مبادرة اجلمعية ب�إن�شاء �أوق��اف خريية
يكون ريعها لدعم خدماتها املجانية
خطوة رائدة يف ا�ستجالء ال�صور امل�رشفة
للوقف يف ما�ضيه امل��ج��ي��د ،وح��ا��ضره

الخطوة
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الزاهر ،م�ؤكداً �أن اجلمعية تدير جميع
الأوق���اف عرب م�صارف �إ�سالمية تهيئ
الطم�أنينة للمتربعني ،منوها ً مبا تبذله
القيادة الر�شيدة من جهد يف ت�سهيل
�أعمال اخلري يف بالدنا احلبيبة ،م�شريا ً

�إلى دور �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
مقرن بن عبدالعزيز رئي�س اال�ستخبارات
العامة و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
عبدالعزيز ب��ن ماجد يف تذليل جميع
العقبات وال�صعوبات ال��ت��ي واجهت

اجلمعية منذ �رشاء الأر�ض حتى ت�شييدها
وقف واحة طيبة.
جاء ذلك خالل رعاية �سموه حفل تد�شني
وقف اجلمعية باملدينة املنورة بح�ضور
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز
ب��ن ماجد ب��ن عبدالعزيز �أم�ير منطقة
املدينة املنورة ،و�صاحب ال�سمو الأمري
ال��دك��ت��ور ب��ن��در ب��ن �سلمان �آل �سعود
م�ست�شار خادم احلرمني ال�رشيفني ،حيث
كان يف ا�ستقبالهم لدى و�صولهم مقر
امل��رك��ز� ،أع�����ض��اء جمل�س �إدارة جمعية
الأطفال املعوقني و�أمني عام اجلمعية
عو�ض ال��غ��ام��دي وم��دي��ر امل��رك��ز طالل
كماخي وعدد من امل�س�ؤولني.
وف��ور و���ص��ول �سموهم ت�رشف �أطفال
املركز بال�سالم عليهم بعدها �شاهدوا
املج�سم املخ�ص�ص للوقف ثم اطلعوا
على اللوحات الهند�سية التي حتكي
مراحل �إن�شاء الوقف.
بعد ذل��ك ب��دئ احلفل اخلطابي املعد
بهذه املنا�سبة ب�آيات من الذكر احلكيم
ثم �ألقى معايل �أمني املنطقة ع�ضو جلنة
�أوقاف اجلمعية املهند�س عبدالعزيز بن

•الأمري عبدالعزيز بن ماجد :

وقف واحة طيبة �إجناز �إن�ساين وخريي

عبدالرحمن احل�صني كلمة �أ�شاد فيها
مببادرة اجلمعية يف تبني ا�سرتاتيجية
ال��وق��ف اخل�ي�ري ،م�شرياً �إل��ى �أن ذلك
يج�سد منهجية عمل اجلمعية وحر�صها
على ا���س��ت��م��راري��ة خدماتها املجانية
يف ظل ت�ضاعف التزاماتها ،مبينا ً �أن
�سنة الوقف اخلريي تهدف �إلى حتقيق
التكافل يف املجتمع وهو واج��ب ديني
وركن ح�ضاري ي�سهم يف عملية التنمية
االجتماعية والعلمية واالقت�صادية.
وق����ال� :إن وق���ف اجل��م��ع��ي��ة باملدينة
املنورة جاء ثمرة جلهود الكثريين من
اخلريين من �أ�صحاب املبادرات الذين
حر�صوا على �أن تكون لهم �صدقة جارية
يف مدينة امل�صطفى� ،صلى اهلل عليه
و�سلم ،داعيا ً احل�ضور �إلى امل�ساهمة يف
ا�ستكمال تكاليف الوقف التي و�صلت
�إلى نحو  80مليون ريال ،م�شرياً �إلى �أنه
ما زالت هناك حاجة �إلى  12مليون ريال

•عبدالعزيز احل�صني:
�سنة الوقف اخلريي تهدف �إلى حتقيق التكافل يف املجتمع

مت تق�سيمها �إلى �أ�سهم قيمة كل �سهم
 100ريال.
عقب ذلك ارجتل الأمري عبدالعزيز كلمة
�أكد فيها �أن وقف واحة طيبة يعترب من
م�شاريع الأوق��اف اخلريية التي تهدف
�إلى توفري امل�صادر التمويلية الدائمة
والثابتة التي ت�سهم يف دعم املتطلبات
الت�شغيلية للمركز ،حيث قام هذا الوقف
على ت�سابق �أهل اخلري مل�ساندة امل�رشوع؛
مل��ا ميثله م��ن �إجن���از �إن�����س��اين وخ�يري،
�شاكراً جميع امل�ساهمني والقائمني
على امل�رشوع ،وحاثا ً املي�سورين ورجال
الأعمال على امل�سارعة يف دعم مثل هذه
امل�شاريع التي تعد �صدقة جارية.
بعد ذلك مت تكرمي امل�ساهمني يف �إن�شاء
وقف واحة طيبة ،كما ت�سلم �سمو �أمري
منطقة املدينة املنورة هدية تذكارية
بهذه املنا�سبة.
عقب ذلك انتقل �سمو الأمري �سلطان بن
�سلمان و�سمو الأمري عبدالعزيز بن ماجد
واحل�ضور �إلى مقر الوقف (واحة طيبة)
الواقع باملنطقة ال�شمالية من املنطقة
املركزية للم�سجد النبوي ال�رشيف ،وفور
و���ص��ول �سموهما مت تد�شني الوقف
�إيذانا ً بافتتاحه ثم جتوال داخل الوقف
م�ستمعني �إلى �رشح واف عما يحتويه.
ي�شار �إلى �أن امل�رشوع ُيعد �رصحا ً معماريا ً
و�إ���ض��اف��ة مم��ي��زة للخدمات الفندقية
باملدينة امل��ن��ورة؛ فقد �أق��ي��م املبنى
على م�ساحة  935مرتا ً مربعا ً بارتفاع
 14طابقا ً� ،إ�ضافة �إل��ى قبو كموقف
لل�سيارات ودوري���ن ميزانني ،و�صمم
املبنى كدار فندقية ،ومت ت�أجري الوقف
ملدة ع�رش �سنوات بعد درا�سة م�ستفي�ضة
للفر�ص اال�ستثمارية التي تتنا�سب
مع احتياجات املنطقة واملوا�صفات
املعمارية ال�سائدة يف مباين املدينة.
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بتكلفة بلغت  80مليون ريال . .

تد�شني“وقف واحة طيبة”. .
يف املدينة املنورة

الوقف اخلريي جلمعية الأطفال املعوقني
يف املدينة املنورة (وقف واحة طيبة).
و هو واحد من م�رشوعات الوقف التي تتبناها
اجلمعية يف �إط��ار �إ�سرتاتيجيتها لت�أمني
م�صادر دخل دائمة ت�سهم يف دعم موازنتها
الت�شغيلية وخدماتها املجانية.

الخطوة
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و�أو���ض��ح �أم�ين ع��ام اجلمعية الأ�ستاذ
عو�ض الغامدي �أن «وقف واحة طيبة»
ال��ذي حتتفي اجلمعية بافتتاحه ميثل
�إجن��ازا ً ملمو�سا ً يف م�سعاها �إل��ى توفري
م�صادر متويلية دائمة وثابتة ت�سهم يف
دعم متطلبات الت�شغيل ملركز الأمري
�سلطان بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال
املعوقني يف املدينة امل��ن��ورة وبقية
مراكز اجلمعية يف كل من :الريا�ض ،مكة
املكرمة ،ج��دة ،حائل ،واجل���وف .وذكر
�أمني عام اجلمعية �أن “وقف واحة طيبة”
�أقيم على م�ساحة  935مرتاً مربعا ً يف
حي ب�ضاعة يف املنطقة املركزية و�سط
املدينة املنورة ويبعد نحو  250مرتاً
ع��ن امل�سجد النبوي ال����شري��ف ،و�أق��ي��م
الوقف كنزل فندقي بارتفاع  14طابقا ً
ودور �أر�ضي� ،إ�ضافة �إلى دور ميزانني

ومواقف لل�سيارات ،ويوجد فيه مهبط
للطائرات .و�أ�ضاف الغامدي“ :و�صلت
تكلفة �إن�شاء الوقف �إلى نحو  80مليون
ريال وبلغت م�ساحة امل�سطحات املبنية
 15900مرت مربع” .و�أع��رب �أمني عام
اجلمعية عن �شكره وعرفانه لأ�صحاب
املبادرات الكرمية يف دعم م�رشوع الوقف
منذ �أن كان فكرة ،م�شرياً �إلى �أن �إجمايل
التربعات التي و�صلت للوقف بلغت
نحو  26مليون ريال و�أ�سهمت اجلمعية
مببلغ  34مليون ري��ال .و�أ�ضاف :وعد
فاعلو خري بتقدمي تربع �إ�ضايف مببلغ
ثمانية ماليني ريال وبناء عليه يتبقى
مبلغ  12مليون ريال مت تق�سيمها �إلى
� 120ألف �سهم قيمة كل �سهم 100
ريال حيث يتاح لأهل اخلري والراغبني يف
�إقامة �صدقة جارية يف مدينة امل�صطفى

ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ امل�شاركة مبا
يرونه من �أ�سهم يف هذا الوقف.
ومما يذكر �أن جمعية الأطفال املعوقني
تعتمد يف �إيراداتها على تربعات �أهل
اخلري ،ومع تعدد م�شاريعها ومراكزها
ت�ضاعف حجم ميزانيتها الت�شغيلية
لت�صل �إلى �أكرث من  65مليون ريال؛
الأم�����ر ال����ذي ت��ط��ل��ب ت��ب��ن��ي اجلمعية
ا�سرتاتيجية جديدة لإيجاد م�صادر دائمة
للدخل ،ويف مقدمة ذلك م�شاريع الوقف
اخلريي ،حيث انطلقت اجلمعية يف �إن�شاء
�أوقاف خريية يف املناطق واملدن التي
حتت�ضن مراكزها بحيث يخ�ص�ص دخل
كل وقف لدعم نفقات ت�شغيل املركز
يف مدينته ،وي�رشف على �أوقاف اجلمعية
جلنة متخ�ص�صة برئا�سة معايل ال�شيخ
�صالح بن عبدالعزيز �آل ال�شيخ وزير

الأمري عبدالعزيز بن ماجد و الأمري �سلطان بن �سلمان يتفقدان املعر�ض امل�صاحب حلفل االفتتاح
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ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق��اف والدعوة
والإر�شاد.

دور الوقف يف احل�ضارة الإ�سالمية

لي�س �أدل على رق��ي الأم���ة وجدارتها
باحلياة وا�ستحقاقها لقيادة العامل من
�سمو النزعة الإن�سانية يف �أفرادها �سمواً
يفي�ض باخلري والرب والرحمة على طبقات
املجتمع كافة ،وبهذا املقيا�س تخلد
ح�ضارات الأم��م ،و�أمتنا بلغت يف ذلك
ال��ذروة بتبنيها نهج الأوق��اف اخلريية
وتخ�صي�صها لتلبية احلاجات االجتماعية
واملنفعة العامة؛ فالوقف يهدف �إلى
حتقيق اخل�ي�ر يف امل��ج��ت��م��ع ،وحتقيق
اخلري واجب ديني وركن ح�ضاري .وقد
كانت للوقف منافع ال ُتعد وال تحُ �صى؛
�إذ �شملت �أوق���اف امل�سلمني جوانب
كثرية من مرافق احلياة و�أ�سهمت على
م��دى التاريخ يف عملية النمو العلمي
ت�شغيل املراكز.
واالجتماعي واالقت�صادي.

جلنة الأوقاف

برامج الأوقاف

ل�ل��إ��ش�راف ع��ل��ى ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��وق��ف
باجلمعية وتوفري كل ال�ضمانات ال�رشعية
مل�رشوعات الوقف و�آلية تنفيذها ،مت
ت�شكيل جلنة للوقف برئا�سة معايل
ال�شيخ �صالح بن عبدالعزيز �آل ال�شيخ
وزي��ر ال�����ش��ؤون الإ�سالمية والأول��ق��اف
والدعوة والإر���ش��اد ،وع�ضوية كل من:
�سمو الأم�ير الدكتور بندر بن �سلمان
ب��ن حممد �آل �سعود ،ف�ضيلة ال�شيخ
�صالح بن عبدالرحمن احل�صني ،ف�ضيلة
ال�شيخ عبداهلل بن �سليمان املنيع ،معايل
املهند�س عبدالعزيز بن عبدالرحمن
احل�صني ،معايل ال��دك��ت��ور �صالح بن
�سعود �آل علي ،ف�ضيلة ال�شيخ زياد بن
حممد ال�سعدون ،املحامي عبدالرحمن
بن عمر ن�صيف ،املهند�س عبداملح�سن
بن حممد الزكري.

خدماتها املجانية ،ه��ي خطوة رائ��دة
يف ا�ستجالء ال�صورة امل�رشقة للوقف
يف م��ا���ض��ي��ه امل��ج��ي��د وح���ا��ض�ره ال��زاه��ر
وم�ستقبله ال���واع���د؛ لتحقيق اخل�ير
والثواب للمجتمع امل�سلم ،وقد �أمرنا
اهلل �سبحانه وتعالى ب�أعمال اخلري؛ فقال
تعالى يف حمكم تنزيله« :وافعلوا اخلري
لعلكم تفلحون» .كما يعد الوقف من
وجوه الإنفاق التي �أمرنا اهلل تعالى بها؛
«و�أنفقوا مما جعلكم م�ستخلفني فيه».
وت�سهم الأوق����اف ـ ب����إذن اهلل تعالى ـ
يف ت��وف�ير ن�سبة م��ن امل����وارد املالية
التي حتتاج �إليها املراكز مليزانياتها
الت�شغيلية ،ولكي تتمكن من تقدمي
اخلدمات والربامج العالجية والتعليمية
والت�أهيلية املجانية لأبنائنا الذين
اب��ت�لاه��م اهلل ب��الإع��اق��ة حلكمة يعلمها
�سبحانه وتعالى.

مع تعدد م�رشوعات اجلمعية وانت�شار
�شبكة مراكزها يف الكثري من مناطق
امل��م��ل��ك��ة وت��ط��ور م�����س��ت��وى خدماتها
املتخ�ص�صة امل��ج��ان��ي��ة وت���زاي���د ثقة
املجتمع بها� ،شهدت مراكز اجلمعية
ت�ضاعف �أعداد الأطفال املحتاجني �إلى
خدماتها املتخ�ص�صة؛ مما مثّل عبئا ً
على �إمكانات اجلمعية ،خ�صو�صا ً يف ظل
تذبذب �إي��رادات��ه��ا من التربعات؛ مما
�أ�صبح ميثل حتديا ً ال�ستمرارية خدمات
اجلمعية وخطط تطوير هذه اخلدمات؛
الأم���ر ال���ذي دف��ع جمل�س الإدارة �إل��ى
التفكري يف تبني برامج لتنمية املوارد
ت�ستهدف توفري م�صادر دائمة وثابتة
للتمويل مب��ا يقلل اع��ت��م��اد اجلمعية
ب�شكل رئي�سي على التربعات.
ف�ضل املدينة املنورة
وكان يف مقدمة هذه الربامج م�رشوعات
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
�أوق����اف خ�يري��ة ت��ق��ام يف امل���دن التي «و�أنفقوا مما جعلكم م�ستخلفني فيه»
«من كان له يف املدينة �أ�صل فليتم�سك
حتت�ضن م��راك��ز اجلمعية وتخ�ص�ص � ّإن مبادرة جمعية الأط��ف��ال املعوقني
به ،ومن مل يكن له بها �أ�صل فليجعل
�إي��رادات تلك الأوق��اف يف دعم نفقات ب�إن�شاء �أوقاف خريية يوجه ريعها لدعم
له بها �أ�صالً ،ولو ق�رصةٌ» ،كما قال عليه
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حيث عدد الغرف واملعاجلة الت�صميمية
ل�ل�أر���ض وامليزانني وال��ب��دروم��ات� ،أما
العامل الثاين فهو عامل رم��زي حيث
�صممت الواجهات ك�أنها ت�شري �إلى �شعار
اجلمعية حتى يظل ه��ذا املبنى عالمة
مميزة جلمعية الأطفال املعوقني.
يحتوي امل����شروع على ع��دد  2ب��دروم
كمواقف �سيارات ،ودور �أر�ضي ودور
ميزانني مرتبطني عن طريق ال�سالمل
و�أربعة ع�رش دوراً متكررا ً يتكون كل دور
من  23غرفة مب�ساحات خمتلفة ،وتبلغ
م�ساحة امل�سطحات املبنية 15900م2
ويوجد مهبط طائرات بال�سطح العلوي.

التكلفة

ال�صالة وال�سالم« :اللهم اجعل باملدينة حتديد نوعية الت�صميم؛ ليكون على
من��ط مبنى فندقي �سكني يتنا�سب مع
�ضعفي ما جعلت مبكة».
�إنها دعوة من امل�صطفى ـ عليه ال�صالة الطبيعة اال�ستثمارية للمنطقة والتطلعات
وال�سالم ـ لكل م�سلم يف �أ�صقاع الأر�ض املرجوة من هذا امل�رشوع.
للنيل م��ن في�ض ب��رك��ة طيبة الطيبة املوقع
واالغ�تراف من نبع اخلري فيها من خالل
يقع م����شروع واح���ة طيبة بحي ب�ضاعة
امل�ساهمة يف �صدقة جارية ت�ضاف �إلى
باملنطقة امل��رك��زي��ة و���س��ط امل��دي��ن��ة
ميزان ح�سناته حتى بعد مماته.
املنورة �شمال امل�سجد النبوي ال�رشيف،
وقف «واحة طيبة»
ويبعد موقع امل�رشوع قرابة  250مرتا ً
�أحد م�شاريع الأوقاف اخلريية التي تتبناها عن امل�سجد النبوي ال�رشيف ،ويكت�سب
جمعية الأطفال املعوقني ،وتهدف �إلى امل�����ش�روع �أه��م��ي��ة ا���س��ت��ث��م��اري��ة ك��ب�يرة؛
توفري م�صادر متويلية دائمة وثابتة لوقوعه يف املنطقة التي تعد �أن�شط
ت�سهم يف دع��م املتطلبات الت�شغيلية امل��واق��ع ذات الطابع الديني التجاري
مل��رك��ز الأم�ي�ر �سلطان ب��ن عبدالعزيز باملدينة املنورة؛ لقربها من امل�سجد
باملدينة املنورة ب�صفة خا�صة ومراكز النبوي ال�رشيف واملزارات املجاورة �إلى
اجلمعية التي تقدم خدماتها املجانية جانب احل��رك��ة الت�سويقية الن�شطة يف
اخلريية للأطفال املعوقني ب�صفة عامة .املنطقة ،وتبلغ م�ساحة �أر���ض امل�رشوع
و�صمم امل�رشوع مبتابعة من جلنة امل�شاريع  935مرتاً مربعا ً.
باجلمعية بعد درا�سة م�ستفي�ضة للفر�ص الت�صميم
اال�ستثمارية التي تتنا�سب مع احتياجات
قامت الفكرة الت�صميمية للم�رشوع على
املدينة املنورة واملوا�صفات املعمارية
عاملني �أ�سا�سيني� ،أول��ه��م��ا انتفاعي
ال�سائدة يف مباين طيبة الطيبة ،ومت
لال�ستفادة الق�صوى من قطعة الأر�ض من

بلغت التكلفة الإجمالية لوقف «واحة
طيبة»  80مليون ريال ،وبادر عدد من
�أه��ل اخل�ير �إل��ى امل�ساهمة يف امل�رشوع
مببلغ و�صل �إلى  26مليون ريال ،فيما
غطت اجلمعية  34مليون ريال ،ووعد
فاعلو خري بتقدمي تربع �إ�ضايف مببلغ
ثمانية ماليني ريال  ،وهو ما يعني تبقي
 13مليون ريال من تكاليف الوقف مت
تق�سيمها �إلى � 120ألف �سهم ،وبهذه
املنا�سبة تدعو اجلمعية كل من يدرك
قيمة الوقف ك�سنة �إ�سالمية ح�سنة �إلى
			
امل�شاركة يف هذا ال�رصح اخلريي والنيل
من بركة طيبة الطيبة وامل�ساهمة مبا
ي�ستطيع امتالكه من الأ�سهم اخلريية
املتبقية.

م�ساهمات �أهل اخلري

ح��ظ��ي م����شروع ال��وق��ف ب��ت��ف��اع��ل ك��رمي
م��ن �أه���ل اخل�ير مم��ن و�صلتهم دع��وة
اجلمعية ،وي�رسنا �أن ن�سجل قائمة ب�أ�سماء
امل�شاركني يف هذا الوقف؛ حتى تاريخه،
داعني اهلل �أن يخلف عليهم ما �أنفقوا و�أن
يحقق امل�رشوع (واحة طيبة) ما ي�أملون
من �إ�سهام لتع�ضيد م�سرية اجلمعية
ب�صفة عامة ،ودعم ميزانية ت�شغيل مركز
الأمري �سلطان بن عبدالعزيز باملدينة
		
املنورة ب�صفة خا�صة.
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ال�رشفية

•الأمري �سعود بن فهد بن عبدالعزيز:

جمعية الأطفال املعوقني �أبرز اجلمعيات

وامل�ؤ�س�سات يف اململكة

•الع�ضوية ال�رشفية للمجموعة ال�سعودية
للأبحاث والت�سويق

•امتيازات �أع�ضاء ال�رشف

•العمل اخلريي وق�ضية الإعاقة
•ملن الع�ضوية ال�رشفية ؟

•ملاذا الع�ضوية ال�رشفية ؟
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ال�رشفية
يف حوار خا�ص لـ « الخطوة » . .
الأمري �سعود بن فهد بن عبدالعزيز:

قبول خادم احلرمني ال�رشيفني للع�ضوية ال�رشفية . .
فخر لكل املهتمني بالعمل اخلريي

الأمري �سعود بن فهد يقبل �أحد �أطفال اجلمعية

متكنت اجلمعية على مدى نحو �ستة وع�رشين عاماً من حتقيق الكثري من الإجنازات على �صعيد
برامج الرعاية املتخ�ص�صة التي تقدمها للأطفال املعوقني �أو على �صعيد الت�صدي لق�ضية الإعاقة
ب�شكل عام؛ حتى �صارت واحدة من �أبرز امل�ؤ�س�سات الإن�سانية يف العامل العربي ،وحتظى بتقدير
دويل كبري ،بتوفيق من اهلل ـ عز وجل ـ ،ثم بتلك اجلهود املبذولة من اخلريين الذين ت�صاحلوا
مع م�سرية العطاء هذه من �أفراد وو�سخروا وقتهم وجهدهم وفكرهم ومالهم لدعم هذه اجلمعية.
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امتيازات �أع�ضاء ال�رشف
تنظيمية :

1.1مينح ع�ضو ال�رشف ع�ضوية دائمة (مدى احلياة) باجلمعية العمومية .
2.2ي�ستثنى ع�ضو ال�رشف الراغب يف ع�ضوية جمل�س الإدارة من �رشط مرور عام
على ع�ضويته باجلمعية العمومية ومن �رشط وفائه بر�سوم الع�ضوية .
3.3ع�ضو ال�رشف املنتخب لع�ضوية جمل�س الإدارة يحتفظ بامل�سمى ع�ضوية
ال�رشفية �إلى جانب ع�ضو .
�4.4إذا ت�ساوى ع�ضو ال�رشف مع ع�ضو جمعية عمومية يف الأ�صوات ترجح ع�ضوية
ال�رشفية ك�أولوية يف عملية الرت�شيح.

وت��ق��دي��را ً وع��رف��ان�ا ً لذلك ال���دور كنزر
ي�سري من املكرمات والوقفات اجلليلة
اعتبارية :
له�ؤالء اخلريين كانت الع�ضوية ال�رشفية
1.1لقاء �سنوي يح�رضه فقط �أع�ضاء ال�رشف وترعاه �شخ�صية مهمة بح�ضور
تاجا ً خرييا ً تقدمه لهم لقاء م�ساندتهم
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية.
البارة للجمعية؛ انطالقا ً من ر ّد اجلميل
2.2لوحة �رشف دائمة ب�أع�ضاء ال�رشف يف املداخل الرئي�سية ملراكز اجلمعية
ّ
باملثل يف لفتة عرفان و�شكر؛ فمن ال
املختلفة.
3.3تزويد �أع�ضاء ال�رشف بكل ما ي�صدر عن اجلمعية من ن�رشات وتقارير
ي�شكر النا�س ال ي�شكر اهلل .كما �سعت
ومطبوعات و�إهداءات على عناوينهم الربيدية .
اجلمعية ـ من خالل �إقرار هذه الع�ضوية
4.4ا�ستخدام �شعار اجلمعية على مطبوعاتهم وكروتهم اخلا�صة والإ�شارة
ال�رشفية ـ �إل���ى ت�أ�صيل ع�لاق��ة خا�صة
�إلى �أنهم ع�ضو �رشف جمعية الأطفال املعوقني (يتم ت�صميم �شعار خا�ص
ومميزة مع كبار الداعمني ..و�صاحب
بذلك).
ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن فهد بن
5.5تقدمي خدمات خا�صة للم�شرتكني يف الربنامج من خالل جملة اخلطوة
وموقع اجلمعية على االنرتنت.
عبدالعزيز نائب رئي�س جمل�س الأمناء
6.6دعوة �أع�ضاء ال�رشف حل�ضور منا�سبات اجلمعية العامة واخلا�صة وفق �آليات
ورئي�س اللجنة التنفيذية مل�ؤ�س�سة
�إجال�س وحجز م�سبق للمقاعد متى �أكدوا ح�ضورهم .
الأم��ي�رة ال��ع��ن��ود ب��ن��ت ع��ب��دال��ع��زي��ز بن
�7.7إبراز �إ�سهامات �أع�ضاء ال�رشف �إعالميا ً من خالل تعاون اجلمعية مع الو�سائل
م�ساعد بن جلوي �آل �سعود اخلريية،
الإعالمية .
من �أبرز رواد العمل اخلريي يف اململكة،
8.8ن�رش �أ�سماء �أع�ضاء ال�رشف يف الدليل الذهبي �أو مو�سوعة “الباذلون” التي
�ست�صدرها اجلمعية .
و�صاحب م�ساهمات فعالة يف م�ساندة
9.9الرعاية ال�رشفية لع�ضو ال�رشف لبع�ض املنا�شط والفعاليات يف مراكز
اجلمعية وبراجمها ومنا�شطها؛ ولهذا
اجلمعية.
ك��ان قبول �سموه للع�ضوية ال�رشفية
للجمعية تقديرا ً تعتز به اجلمعية خالل
واملنت�سبني �إليها والأع�ضاء ،وفخر لكل
م�سريتها ..ولهذا حر�صت «اخلطوة» احلوار.
على هذا احلوار مع �سموه حول ت�رشيف  .ت�رشفت اجلمعية بقبول خ��ادم العاملني يف املجال الإن�ساين واخلريي،
خادم احلرمني ال�رشيفني امللك عبداهلل احلرمني ال�رشيفني امللك عبداهلل وقد كرمنا جميعا ً ك�أبناء لهذا الوطن
بن عبدالعزيز للع�ضوية ال�رشفية ،وعن بن عبدالعزيز ـ حفظه اهلل ـ الع�ضوية بقبول الع�ضوية وكرمي العطاء والرعاية
دور اجل��م��ع��ي��ة يف ال��ت�����ص��دي لق�ضية ال�رشفية لها؛ فماذا تقولون عن امل�ستمرة لهذه الفئة الغالية ،وهذا ما
ي�ضاعف م�س�ؤولية اجلمعية ويزيد من
الإعاقة ،وحول اجلوانب املتعلقة بربامج ذلك القبول الكرمي؟
االحتياجات اخلا�صة مل�ؤ�س�سة الأم�يرة = �إن ت�رشيف خادم احلرمني ال�رشيفني حتديها وهي قادرة ـ ب�إذن اهلل ـ على �أن
العنود ـ رحمها اهلل ـ اخلريية ،وغري ذلك امل��ل��ك ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��داهلل للع�ضوية جتعل اخلطط امل�ستقبلية ـ مب�شيئة اهلل ـ
من حم��اور ن�رسدها بالتف�صيل يف هذا ال�رشفية هو ت�رشيف للجمعية وللقائمني يف م�ستوى الطموح.
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= ك��ي��ف ت�����رون ال����دور
ال����ذي ت��ق��وم ب���ه جمعية
الأطفال املعوقني لتوفري
اخلدمات املجانية للأطفال
املعوقني ،ويف الت�صدي
لق�ضية الإع���اق���ة وق��اي��ة
وعالجاً ،وذلك بعد مرور 25
عاماً على ت�أ�سي�سها؟
� .أعتقد �أن جمعية الأطفال
املعوقني من �أبرز امل�ؤ�س�سات
واجلمعيات يف اململكة ويف
العمل اخلريي بالتحديد ،وعلى
امتداد �سنوات منذ ت�أ�سي�سها
حت��ق��ق ل��ه��ا ال��ك��ث�ير م��ن خ�ل�ال ال��ه��دف
الأ�سمى وهو ا�شرتاك الفئة الغالية يف
املجتمع وحتفيز �أف���راد املجتمع على
امل�شاركة الإيجابية جتاههم� ،إ�ضافة
�إلى العالج والتعليم والت�أهيل والرعاية
وا�ست�ضافة امل�ؤمترات العاملية يف هذا
التخ�ص�ص لهم؛ ليكونوا عنا�رص م�ؤثرة
والعبور بهم بعد النجاحات الكبرية يف
الأع����وام اخلم�سة والع�رشين املا�ضية
يف �شتى املجاالت �إلى �آف��اق �أرح��ب من
املهنية واالحرتافية والتكامل لربامج
جمعية الأطفال املعوقني.
= تعد م�ؤ�س�سة الأمرية العنود بنت
عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي �آل
�سعود اخلريية من �أبرز امل�ؤ�س�سات
الإن�سانية يف رعاية فئات خمتلفة
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من املعوقني؛ فهل ميكن االطالع
م��ن خاللكم على خ��دم��ات وب��رام��ج
امل�ؤ�س�سة املتخ�ص�صة يف قطاع
الإعاقة وعلى وجه اخل�صو�ص برامج
التوعية املوجهة �إلى الأ�رس� ،إ�ضافة
�إلى الربامج املوجهة �إلى املعوق؛
مل�ساعدته على التكيف مع الإعاقة
واال�ستفادة الكاملة من قدراته؟
 .بالن�سبة �إلى م�ؤ�س�سة الأمرية العنود ـ
رحمها اهلل ـ اخلريية فاجلانب املتعلق
بربامج االحتياجات اخلا�صة يربز من خالل
العديد من الأن�شطة والربامج التي تقوم
به ،ولعل من �أبرزها �أن امل�ؤ�س�سة ع�ضو
م�ؤ�س�س جلمعية الأم�ير �سلمان لأبحاث
الإعاقة ،و�أي�ضا ً لدينا برامج امل�ساندة
االجتماعية ،ويتمثل الربنامج يف ن�شاط
موجه �إلى �أ�رس ذوي االحتياجات اخلا�صة،

وخ�صو�صا ً ج��دي��دي الإع��اق��ة
الذين تكون م�ساعدتهم من
الناحية النف�سية م��ن خالل
التعامل م��ع الو�ضع اجلديد
ودعم الأ�رسة يف احل�صول على
املعونة احلكومية الالزمة.
وه����ن����اك ب���رن���ام���ج ال���ع�ل�اج
الطبيعي ال��ذي مت التعاون
ف��ي��ه م���ع م�ست�شفى الأم�ي�ر
في�صل بن فهد بن عبدالعزيز
للطب الريا�ضي؛ لعالج حاالت
من ذوي االحتياجات اخلا�صة
ال��ذي��ن مت حتويلهم م��ن قبل
امل��ؤ���س�����س��ة ،و�أي�����ض �ا ً ب��رن��ام��ج توظيف
ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة وب��رن��ام��ج
املنح الدرا�سية ،وبرنامج موهبة ذوي
االحتياجات اخلا�صة ويتمثل يف ن�شاطات
تبد أ� مب�سح مواهب ذوي االحتياجات
اخلا�صة والعمل على �إن�����ش��اء قاعدة
بيانات ملن هم بحاجة �إلى دعم وتنمية
موهبتهم وتوفري اال�ست�شارة من قبل
خمت�صني والتن�سيق ب�ين امل��وه��وب
واجل��ه��ة ال��ت��ي تعنى ب��رع��اي��ة وتفعيل
قدراته.
= ر�ؤيتكم لدور الدولة يف م�ساندة
ق�ضية الإع��اق��ة واملعوقني وذل��ك
يف �إطار دورها البارز يف الرعاية
ملختلف الفئات والطبقات؟
 .ال��دول��ة ـ حفظها اهلل ـ ،ويف ق�ضية

العمل اخلريي وق�ضية الإعاقة

م .حممد بن م�ساعد ال�سيف

احلديث عن الأعمال اخلريية يطول ويت�شعب؛ ف�أبوابه وا�سعة وطرقه متعددة ،ولكن
املهم يف اختيار الأعمال اخلريية هو و�ضع الأولويات وفقا ً لأهميتها وحاجة املجتمع
�إليها؛ قال تعالى« :فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره».
ولعلنا نتطرق يف حديثنا �إلى باب من �أبواب الأعمال اخلريية ،وهو «جمال الإعاقة»؛
حيث �أخذ االهتمام بهذا املجال يتزايد ويظهر �إلى الواجهة ويحظى باهتمام املجتمع
بعدما كان �شبه غائب ،وهذا يرجع �إلى مبادرات تبناها عدد من رجاالت املجتمع
املخل�صني ،ويف مقدمتهم �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �سلطان بن �سلمان بن
عبدالعزيز؛ �إدراكا ً منهم لإمكانية حتويل املعوق �إلى ع�ضو فاعل يف املجتمع ميكن
�أن يقوم بدور مهم يخدم نف�سه وجمتمعه.
و�إذا ما عدنا �إلى املا�ضي يف بالدنا ف�سنجد �أن الأ�رسة كانت هي املعنية بالتعامل
مع �أفرادها الذين يتعر�ضون للإعاقة ،و�أمام غياب الإمكانيات املادية واملعرفية
وان�شغال �أفراد الأ�رسة ب�ش�ؤونهم اخلا�صة ف�إن التعامل مع املعوق ال يخلو من �أحد
�أمرين؛ �أما الإفراط يف العناية الزائدة على احلاجة؛ مما ي�شعر املعوق باختالفه عن
�إخوانه من �أفراد الأ�رسة ،و�إما التفريط يف الإهمال وترك املعوق دون عناية؛ مما يزيد
من م�شاغله النف�سية ويبعده عن القيام ب�أي دور فاعل يف املجتمع ،حتى لو كانت
�إعاقته قابلة للعالج ،بل �إن الكثريين من املعوقني يفقدون قيمتهم االجتماعية
وي�صبحون عبئا ً على الأهل واملجتمع وينظر �إليهم على �أنهم من �سقط املتاع الذي
يقع يف م�ؤخرة االهتمامات.
ولكن ،وهلل احلمد ،مع تزايد املعرفة باملجتمع وحت�سن الإمكانيات املادية لدى
�أفراده ،بد�أ االهتمام باملعوق من خالل العمل على ت�أهيله؛ ليكون ع�ضوا ً فاعال يف
جمتمعه من خالل �إقامة املراكز املتخ�ص�صة التي تعنى بدرا�سة �أو�ضاع املعوقني،
كل بح�سب حاجته ،وت�صنيف املعوقني ،بح�سب حالة كل منهم ،وتعليمهم وتدريبهم
وتثقيف الأ�رسة بالتعامل معهم ،بل جتاوز الأمر الت�أهيل والتدريب والتعليم �إلى
�إن�شاء مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة الذي بد أ� يف درا�سة الأ�سباب امل�ؤدية
�إلى الإعاقة والعمل على �إيجاد الو�سائل واحللول الكفيلة بتقليل ن�سبة الإعاقة يف
املجتمع ،وهذا �إجناز مت برعاية ومتابعة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
عبدالعزيز ـ وفقه اهلل ورعاه ـ حيث يعترب مركز الأمري �سلمان للمعوقني منوذجا ً فريداً
ومثاالً يحتذى به وقد حقق الكثري من الأهداف التي تخدم املعوقني ومتكنهم من
ا�ستعادة دورهم يف املجتمع.
وفق اهلل املخل�صني لدينهم ووطنهم و�أثابهم على ما يقومون به من جهد.

الإعاقة خ�صو�صا ً ،قامت بدور كبري يف
�سبيل حت�سني حياة املعوق ودجمه يف
املجتمع؛ لي�صبح من العنا�رص الفعالة
يف عملية التنمية من خالل الربامج التي
تطلقها ه��ذه اجلهة والدعم والرعاية
للقاءات وامل�ؤمترات التي ت�صب يف هذا
اجلانب والدعم غري املحدود للأبحاث
وال��درا���س��ات العلمية ال��ت��ي �أ�سهمت
يف ت��ك��ون اخل�ب�رات العاملية يف جمال
الإعاقة ،و�أ�صبحت لدينا مراكز وبرامج
ت�ضاهي مثيالتها يف الدول املتقدمة،
خ�صو�صا ً مع الندرة يف التخ�ص�ص على
م�ستوى العامل.
= كيف تقيم دور القطاع اخلا�ص
ورج��ال الأعمال يف دعم وم�ساندة
الأعمال اخلريية؟ وهل هذا القطاع
يف حاجة �إلى التحفيز للقيام بدور
�أكرب يف ظل الرعاية الكبرية التي
توليها الدولة لهذا القطاع يف �إطار
رعايتها لكل قطاعات الدولة؟
 .ال �شك �أن هذا ال��دور يجب �أن يفعل
ب�صورة �أف�ضل و�أن يرتقي �إلى امل�ستوى
امل����أم���ول؛ ف��ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ورج���ال
الأع��م��ال �رشكاء �أ�سا�سيون يف املجتمع
ع�ضو �رشف اجلمعية
ولي�س على اجلانب االقت�صادي فقط؛
فاحلكومة مل تق�رص يف دعم هذه ال�رشكات وتوظيف قدراتهم خلدمة ه��ذا البلد له م�ستقبالً م�رشقا ً للعمل ،و�أي�ضا ً دعم
وت�سهيل الإجراءات املتعلقة ب�أعمالها؛ وعلى �أكرث من اجتاه؛ فعلى �سبيل املثال الربامج البحثية وامل ��ؤمت��رات العلمية
وعليه ف�إن احلاجة قوية وملحة �إلى توجيه توظيف هذه الفئة وتوفري فر�ص عمل املتخ�ص�صة يف امل��ج��االت الإن�سانية
ه��ذه ال�رشكات والتجار ال�ستثماراتهم تتكيف مع خ�صو�صية املعوق وتفتح واملجتمعية املختلفة.
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= كيف ميكن تفعيل دور رج��ال
الأع��م��ال وامل�ؤ�س�سات وال�رشكات
يف العمل اخل��ي�ري ..مبعنى �آخ��ر
ماذا ينتظر هذا القطاع من مردود
�أو فائدة من م�ساهماته اخلريية
واالجتماعية؟
 .ال�رشكات عليها حتديد �أهدافها وو�ضع
�سيا�سة وبرجمية خلدمة املجتمع ،ولكن
يف الوقت ذاته على اجلهات املمنوحة
واملتلقية للدعم �أن تكون براجمها
وا�ضحة للمتربعني والداعمني ،و�أي�ضا ً
ينبغي �إب��راز دور هذه اجلهات الراعية
وال��داع��م��ة؛ فقد ت��ك��ون ه��ذه ال�برام��ج
وال��دع��م ذات ا�ستثمار ب�رشي تعليمي
يعود نفعه على املجتمع مبردود مادي
ومعنوي على املدى البعيد بحيث يتوفر
لهذه امل�ؤ�س�سات االرتباط القوي ب�أفراد
املجتمع وتعميق ال�شعور باالنتماء ،وهنا

يتحقق مفهوم ال�رشاكة امل�ستدامة.
= ما ر�أيكم يف تبنى اجلمعية ا�سرتاتيجية
ج��دي��دة لإن�����ش��اء �أوق���اف خ�يري��ة ي�سهم
ريعها يف م�ساندة امليزانية الت�شغيلية
للمراكز ،و�أن تكون م�صدر دخل ثابت
ي�ضمن ا���س��ت��م��راري��ة اخل���دم���ات التي

ملن الع�ضوية ال�رشفية ؟
متنح الع�ضوية ال�رشفية لـ:
�أوالً :الأفراد:
� 500ألف ريال ملن يقدم املبلغ دفعة واحدة� ،أو مليون ريال ف�أكرث ملن
يبلغ حجم دعمه الرتاكمي هذا املبلغ.
ثانيا ً :امل�ؤ�س�سات وال�رشكات العائلية:
ملن يقدم ثالثة ماليني ريال دفعة واحدة ،وملن يبلغ حجم دعمها الرتاكمي
خم�سة ماليني ريال ف�أكرث.
ثالثا ً :ال�رشكات امل�ساهمة والبنوك:
ملن تقدم خم�سة ماليني ري��ال دفعة واح���دة ،ومل��ن يبلغ حجم دعمها
الرتاكمي ع�رشة ماليني ريال ف�أكرث.
ملجل�س الإدارة احلق يف منح الع�ضوية ال�رشفية ملن يرى �أنه ي�ستحقها يف
�ضوء ما يتوفر لديه من قناعات� ،رشيطة �أن يوازي حجم ما قدمه للجمعية
من دعم معنوي واعتباري حجم حيثيات منح الع�ضوية ال�رشفية للفئات
ال�سابقة.
ق�رص منح الع�ضوية ال�رشفية على الأح��ي��اء فقط ،وملجل�س الإدارة حق
�إك�سابها ملن يرى من الأوالد البالغني للمتوفى يف �ضوء ما ي�ؤمل منهم
من دعم �إكماالً ملا بد�أه والدهم.
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تقدمها اجلمعية للأطفال املعوقني
وبنف�س امل�ستوى العلمي املتخ�ص�ص
واملتقدم؟
 .اجلمعية كانت �سباقة يف التوجه �إلى
ال��وق��ف اال���س��ت��ث��م��اري ،وحت��دي��داً لفت
االن��ت��ب��اه �إل���ى �أه��م��ي��ة ال��وق��ف اخل�يري
امل�ؤ�س�سي وتبنيها م����شروع ال��واح��ات
اخلريية يف املناطق ،ولهذه اال�سرتاتيجية
الطموحة دالل��ة وا�ضحة للتفكري ذي
البعد ال�سليم والتخطيط الفعال يف
معرفة االحتياجات امل�ستقبلية وكيفية
توفري الدعم املنا�سب لها ودعم نفقات
ت�شغيل مراكز اجلمعية يف الكثري من
املناطق ،وخ�صو�صا ً اخلدمات املجانية
التي تقدم للم�ستفيدين مع املحافظة
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال���ع���ايل م���ن اخل��دم��ة
واجلودة وكل ذلك بالت�أكيد ذو تكلفة
عالية.
= ما الإيجابيات التي مل�ستموها
الفتتاح فروع للجمعية يف عدد من
مناطق اململكة؟
� .أعتقد �أن فروع اجلمعية يف املناطق
يعك�س ال��ت��ط��ور ال��ك��ب�ير يف ب��راجم��ه��ا،
وتفعيالً ملنظومة متكاملة الأه���داف
�أب�����رزه�����ا ام����ت����داد م��ظ��ل��ة خ��دم��ات��ه��ا
املتخ�ص�صة وامل��ج��ان��ي��ة �إل���ى مناطق
اململكة ك��اف��ة وال����دور امل ��ؤث��ر ال��ذي

ملاذا الع�ضوية ال�رشفية ؟
ا�ستطاعت اجلمعية بتوفيق املولى عز وجل ثم بدعم والة الأمر والدولة ونخبة
من اخلريين �أ�صحاب الأيادي البي�ضاء من �أبناء هذا البلد �سواء كانوا ميثلون
�شخو�صهم الكرمية �أو م�ؤ�س�ساتهم و�رشكاتهم اخلا�صة �أو اجلهات التي يعتربوا
�أ�صحاب قرار فيها � ..أن متد مظلة خدماتها املجانية ملناطق  :الريا�ض  ،مكة
املكرمة  ،املدينة املنورة  ،اجلوف  ،حائل وقريبا ً �إن �شاء اهلل ع�سري  ،الباحة ..
�إلى جانب توجهاتها امل�ستقبلية ب�إن�شاء مراكز يف الأحياء واملحافظات لتكون
خدماتها يف متناول اليد ملن هم بحاجتها وقد �أمكن وهلل احلمد لهذه امل�ؤ�س�سة
اخلريية �أن تخدم �آالف الأطفال وتت�صدى بفاعلية لق�ضية الإعاقة وقاية
وعالجا ً وت�أهيالً وت�ساعد على تخفيف معاناة املعوقني عامة والأطفال خا�صة
مبا ي�ساعدهم على االندماج يف املجتمع مبا مهدت له من برامج رعاية وت�أهيل
متطورة وبنية �صلبة لر�أي جمتمعي م�ستنري حيال الإعاقة واملعوقني .وجمعية
بهذا احلجم وهذا احل�ضور املحلي والعربي والعاملي جتد نف�سها مبرور ربع
قرن على ت�أ�سي�سها بحاجة ما�سة لتوطيد عالقاتها بكبار داعميها خالل هذه
امل�سرية  ..ولعدة �أ�سباب �أهمها :
ـ رد اجلميل يف لفتة عرفان و�شكر فمن ال ي�شكر النا�س مل ي�شكر اهلل.
ـ الت�أ�صيل لعالقة خا�صة ومميزة وب�ين كبار الداعمني وهيئات اجلمعية
املختلفة كاجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه.
ـ تع�ضيد اجلمعية بظهري من النخب االجتماعية ميثل ال�رشكاء احلادبني على
�أهداف اجلمعية امل�ؤمنني بر�سالتها الداعمني مل�رشوعاتها.
ـ توطيد و�شائج العالقات ال�شخ�صية وامل�س�ؤوليات املهنية بني �أع�ضاء
ال�رشف من خالل اللقاء ال�سنوي الذي �سيعقد برعاية كرمية لأع�ضاء ال�رشف كل
عام مبا يعزز ال�صالت احلميمة بني كوكبة من رواد العمل اخلريي يف مملكة
الإن�سانية.
ـ �إثراء خربات اجلمعية وتقدمي الر�أي وامل�شورة فيما يرون على �صعيد ق�ضية
الإعاقة ودمج املعوقني وت�سهيل حياتهم يف �ضوء م�شاهداتهم وات�صاالتهم
حمليا ً ودوليا ً.
ـ جت�سيد القدوة جليل ال�شباب من �أبناء الوطن ملحاكاة ق�ص�ص جناح ومالحم
بذل وعطاء جعلت العمل التطوعي والتكافلي يف �سلم الأولويات وامل�س�ؤوليات
االجتماعية والوطنية لهذه القدوة.
ـ �إتاحة الفر�صة لأع�ضاء ال�رشف الراغبني لبناء عالقات �إن�سانية مع �أطفال
اجلمعية وذويهم مبا يحقق �أعلى درجات ال�سعادة والراحة النف�سية لأطراف
هذه العالقة.

قامت به اجلمعية يف رفع م�ستوى الوعي
لدى �أبناء املجتمع من خالل حتفيزهم
للم�شاركة والتفاعل مع هذه الفروع،
وخ�صو�صا ً �أه��ل اخل�ير ورج��ال الأعمال
بالدعم املادي واملعنوي؛ حتى حتقق
اال�سرتاتيجية امل�أمولة واملخطط لها.
= عرفاناً وتقدير ًا لدور الكثري من
ال�شخ�صيات البارزة يف دعم اجلمعية
وم�ساندتها معنوياً ومادياً ،تبنت
اجلمعية برنامج الع�ضوية ال�رشفية..
فكيف ت���رون ه��ذه امل��ب��ادرة من
اجلمعية؟
 .م��ب��ادرة متميزة وخ��ط��وة رائ��ع��ة من
اجلمعية ،وما ت�رشُّف اجلمعية بع�ضوية
خادم احلرمني ال�رشيفني �إال جناح لهذا
العمل وتتويج للقائمني عليه� ،إ�ضافة
�إل��ى �أن ت�رشيف النخبة من �أه��ل اخلري
م��ن �أم����راء ورج����ال �أع��م��ال بالع�ضوية
ال�رشفية للجمعية هو تقدير لهم و�إ�شادة
مببادراتهم ودعمهم الذي تلقاه اجلمعية
وتوطيد للعالقة املتميزة بني اجلمعية
وكبار الداعمني من النخب االجتماعية
وهو ما �سنيعك�س ـ مب�شيئة اهلل ـ على
الأعمال امل�ستقبلية.
= كلمة �أخرية تودون �إ�ضافتها.
 .يف اخلتام �أحب �أن �أ�شكر �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير �سلطان بن �سلمان بن
عبدالعزيز رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية
والعاملني يف اجلمعية والأع�ضاء على ما
ُبذل طوال ال�سنوات املا�ضية من جهد
حقيقي �أُ�س�ست من خالله بنية قوية �إ�ضافة �إلى حتويل نظر املجتمع بجميع �أن���ت جم��ل��ة «اخل���ط���وة» ه���ذا االه��ت��م��ام
ودعامة وطنية للعمل مع املعوق من �رشائحه �إل���ى ه��ذه الفئة وا�شرتاكهم وا�ستقبال م�شاركات املهتمني بق�ضايا
خالل الأن�شطة والربامج التي قدمت ،جميعا ً يف �أعمال واحدة ،كما �أ�شكر لكم الإعاقة يف اململكة.
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الع�ضوية ال�رشفية للمجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق

تقدير وعرفان بدورها البارز يف دعم اجلمعية
تعترب املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق �رشيكاً رئي�ساً للجمعية منذ

�أكرث من ثالث ع�رشة عاماً؛ ولهذا ا�ستحقت عن جدارة منحها الع�ضوية ال�رشفية
للجمعية؛ فهي من �أولى امل�ؤ�س�سات الوطنية الكربى التي بادرت �إلى امل�ساهمة

بفاعلية يف دعما وم�ساندة اجلمعية و منا�شطها على كل امل�ستويات الإعالمية..
وع��رف��ان�ا ً ب��دور املجموعة ال��ب��ارز فيما
�أجنزته اجلمعية خالل م�سريتها بادرت
اجلمعية �إل��ى منح املجموعة الع�ضوية
ال����شرف��ي��ة للجمعية؛ ت��ق��دي��را ً للجهود
التي بذلتها يف دعم اجلمعية منذ عام
1417ه��ـ؛ �إذ مت عقد اتفاقية تعاون
بني اجلمعية واملجموعة مب��ب��ادرة من
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�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �أحمد بن
�سلمان بن عبدالعزيز ـ رحمه اهلل ـ ،وقد
متثلت يف م�ساحات �إعالنية يف �إ�صدارات
املجموعة تن�رش ل�صالح اجلمعية ون�شاطها
وم�شاريعها يف �إ����ص���دارات املجموعة
املختلفة بح�سب ما تراه اجلمعية حمققا ً
لأغرا�ضها وداع��م�ا ً ملوقفها الإعالمي

والرتويجي؛ الأمر الذي �أ�سهم يف �إي�صال
ر�سالة اجلمعية والتعريف برباجمها
اخل��دم��ي��ة وال��ت��وع��وي��ة وح�����ش��د ال��دع��م
وامل�ساندة مل�رشوعاتها اخلريية على
مدى ال�سنوات املا�ضية .ثم مت جتديد
االتفاقية مببادرة �شخ�صية من �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن �سلمان

�سمو الأمري �أحمد بن �سلمان ـ يرحمه اهلل ـ يوقع �أول �إتفاقية تعاون مع اجلمعية

ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز رئ��ي�����س جمل�س �إدارة
املجموعة ،بهدف فتح �صفحة جديدة
م��ن ال��ت��ع��اون يف �سجل ح��اف��ل بالدعم
وامل�����س��ان��دة م��ن ه��ذا ال����صرح الإع�لام��ي
الوطني للجمعية.
وك���ان �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
���س��ل��ط��ان ب��ن ���س��ل��م��ان ب��ن عبدالعزيز
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية قد و�صف
هذه االتفاقية ب�أنها �صورة مميزة ملا
ميكن �أن يقدمه الإع�ل�ام ال��واع��ي من
خدمة للمجتمع ،وق��الّ �« :إن املجموعة
ال�سعودية ل�ل�أب��ح��اث والت�سويق تعد
من��وذج �ا ً رائ���دا ً للم�ؤ�س�سات الوطنية
املتفاعلة مع ق�ضايا املجتمع ،والداعمة
للعديد من م�ؤ�س�سات العمل اخلريي.
هذا �إلى جانب ريادتها الإعالمية ومتيز
مطبوعاتها».
و�أو�ضح �سموه« :املجموعة ُتعد �رشيكا ً

�سمو الأمري الدكتور في�صل بن �سلمان يجدد الدعم للجمعية

رئي�سيا ً فيما حققته اجلمعية من جناح
على �صعيد بناء ر�أي عام واع بق�ضية
الإع���اق���ة وم��واج��ه��ة �أ���س��ب��اب الإع��اق��ة،
وكذلك التوعية بكيفية التعامل مع
املعوقني» ،م�شرياً �إل��ى � ّأن «احلمالت
الإعالمية التوعوية التي تبنتها اجلمعية
عرب مطبوعات املجموعة حققت جناحا ً
متميزا ً يف الو�صول �إلى فئات املجتمع
امل�ستهدفة».
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن اجلمعية م��ن��ذ عقد
اتفاقية التعاون وهي تعول كثريا ً على
دعم املجموعة و�إ�صداراتها يف تنفيذ
احل��م�لات الإع�لام��ي��ة وب��رام��ج التوعية
وح�شد الدعم خلدمات اجلمعية اخلريية
وم�رشوعاتها اجلديدة .و»تعد �إ�صدارات
املجموعة نافذتنا للو�صول �إل��ى كل
قطاعات املجتمع ب��دءا ً برجال الأعمال
عرب ال�صحيفة املميزة (االقت�صادية)

�أو قطاع ال�شباب عرب (الريا�ضية) �أو
كل �أف��راد الأ��سرة والنخبة املثقفة عرب
(ال�رشق الأو���س��ط) �أو �سيدات املجتمع
ع�بر (�سيدتي) وك��ذل��ك الأط��ف��ال عرب
(با�سم)».
ومن جانبه قال الأ�ستاذ عو�ض عبداهلل
الغامدي الأم�ين العام للجمعية« :يف
ه��ذه املنا�سبة نتوجه �إل���ى اهلل العلي
القدير ب�أن يثيب الرجل الذي كان وراء
فكرة هذه املبادرة خرياً ،وهو �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �أحمد بن �سلمان بن
عبدالعزيز ـ يرحمه اهلل ـ؛ فقد تبنى ـ طيب
اهلل ثراه ـ هذا الربنامج ود�شن انطالقته
يف م��ب��ادرة كرمية م�ستمرة حتى الآن
بدعم مميز من �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير الدكتور في�صل بن �سلمان بن
عبدالعزيز رئي�س جمل�س �إدارة املجموعة
و�أع�ضاء جمل�س الإدارة».
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و�أ�ضاف الغامدي« :بالإنابة عن جميع
من�سوبي اجلمعية وم��راك��زه��ا والآالف
م��ن �أول��ي��اء �أم���ور الأط��ف��ال املعوقني
امل�شمولني بخدماتها �أت��وج��ه بتحية
�شكر وعرفان �إل��ى كل امل�س�ؤولني يف
املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق
على ما يقدمونه من دعم كرمي للجمعية،
وحلر�صهم على توا�صل عالقة �رشاكة
اخلري بني امل�ؤ�س�ستني».

امل�س�ؤولية االجتماعية

من م�شاركات املجموعة يف �أن�شطة اجلمعية

�إن امل��ج��م��وع��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل�ل�أب��ح��اث
والت�سويق �أ�صبحت الآن واحدة من �أبرز
امل�ؤ�س�سات التي تتحمل م�س�ؤولياتها
االجتماعية وال��ق��ي��ام بواجباتها جتاه
امل��ج��ت��م��ع ويف ه����ذا الإط������ار اه��ت��م��ت
املجموعة ،م��ن منطلق حر�صها على
تواجد دائم للمجموعة يف برامج اجلمعية
امل�ساهمة يف دع��م اجل��ه��ات اخل�يري��ة،
ح���ر����ص���ت امل���ج���م���وع���ة م����ن م��ن��ط��ل��ق
ب��ت��ق��دمي ال���دع���م جل��م��ع��ي��ة «�إن�����س��ان» ون�رش �أخبار اجلمعية وفعالياتها.
و�إي�صال ر�سالتها الإعالمية من خالل
م�س�ؤوليتها االجتماعية على دعم مركز
دعم املجموعة ال�سعودية
مطبوعات املجموعة املتنوعة ،ويتمثل
الأم�ير �سلمان لأب��ح��اث الإع��اق��ة ابتدا ًء
للأبحاث والت�سويق ملركز
مبنح اجلمعية م��ا ي��ع��ادل مبلغ مليون
م��ن رج��ب 1423ه���ـ امل��واف��ق �سبتمرب
ريال �سنويا ً ،على �شكل م�ساحات �إعالنية الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة
2002م ،م��ن خ�ل�ال ت��وق��ي��ع اتفاقية
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ت��ع��اون ب�ين املجموعة وامل��رك��ز ملدة
خم�س �سنوات تتمثل يف منح املركز ما
يعادل مليونني ون�صف املليون ريال
على �شكل م�ساحات �إعالنية وطباعة
الإ�صدارات التي حتقق �أهداف املركز
وتدعم ر�سالته التوعوية.

يناير 2005م ،من خالل توقيع اتفاقية
ت��ع��اون ب�ين املجموعة وامل��رك��ز ملدة
خم�س �سنوات تتمثل يف منح اجلمعية ما
يعادل خم�سة ماليني ريال ،على �شكل
م�ساحات �إعالنية وطباعة الإ���ص��دارات
اخلا�صة باجلمعية وتوزيعها.

متا�شيا ً مع ما توليه املجموعة ال�سعودية
للأبحاث والت�سويق من اهتمام كبري
جلانب امل�س�ؤولية االجتماعية؛ فقد
حر�صت على دعم هذه اجلمعية والتعريف
ب�أهدافها و�إي�صال ر�سالتها الإعالمية
من خالل مطبوعات املجموعة املتنوعة
ابتدا ًء من ذي القعدة 1425هـ املوافق

ب��ادرت املجموعة ال�سعودية للأبحاث
والت�سويق؛ انطالقا ً من دوره��ا املهم
وحر�صها على خدمة �أفراد جمتمعها� ،إلى
تقدمي امل�ساهمة والدعم للعديد من
اجلهات اخلريية والإن�سانية ،مبا ت�ستحقه
من االهتمام بغية �إي�صال ر�سالتها من
خ�لال مطبوعات املجموعة املتنوعة،
ومت يف ���ش��ع��ب��ان 1427ه�����ـ امل��واف��ق

دعم املجموعة ال�سعودية
للأبحاث والت�سويق جلمعية
الأمري فهد بن �سلمان لرعاية
مر�ضى الف�شل الكلوي

دعم املجموعة ال�سعودية
للأبحاث والت�سويق للمركز
ال�سعودي لزراعة الأع�ضاء

�سبتمرب2006م ،توقيع اتفاقية تعاون
بني املجموعة واملركز ال�سعودي لزراعة
الأع�ضاء ملدة خم�س �سنوات تتمثل يف
منح املركز ما يعادل مليونا ً وخم�سمائة
�ألف ريال ،على �شكل م�ساحات �إعالنية
ون����شر وط��ب��اع��ة الإ�����ص����دارات اخلا�صة
باملركز وتوزيعها.

دعم املجموعة ال�سعودية
للأبحاث والت�سويق لرعاية
فعاليات وطنية واجتماعية
واقت�صادية

�سعت املجموعة ال�سعودية للأبحاث
والت�سويق ،من منطلق حر�صها على
امل�ساهمة يف دعم عدد من اجلهات التي
تقوم بتنظيم �أحداث وطنية واجتماعية
واقت�صادية� ،إلى تقدمي الدعم الإعالمي
والإع�ل�اين لتلك الأح���داث واملنا�سبات
و�إي�صال ر�سالتها الإعالمية من خالل
مطبوعات املجموعة املتنوعة.
ي��ذك��ر �أن اجل��م��ع��ي��ة ���س��ع��ت م��ن خ�لال
�إق��رار الع�ضوية ال�رشفية �إل��ى ت�أ�صيل
عالقة خا�صة ومميزة مع كبار الداعمني
وهيئات اجلمعية املختلفة؛ حيث ن�صت
الفقرة (ج) من املادة اخلام�سة من نظام
اجلمعية على �أن متنح الع�ضوية ال�رشفية
ملن يقرر جمل�س الإدارة منحه �إياها يف
�ضوء ما يتوافر لديه من قناعات ونظري
ما قدمه لها من خدمات جليلة ،مادية
كانت �أو معنوية� ،ساعدت اجلمعية على
حتقيق �أهدافها.
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تغطية . .
رجال الأعمال يثبتون جناح �رشاكاتهم يف بناء
املجتمع

الر�س حتت�ضن تا�سع مركز
للجمعية
بتكلفة  12مليون ريال

رعى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن بندر بن عبدالعزيز
�أم�ير منطقة الق�صيم ،حفل و�ضع حجر الأ�سا�س ملركز رعاية
الأط��ف��ال املعوقني يف الر�س ،وذل��ك بح�ضور �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س
�إدارة اجلمعية و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور في�صل بن
م�شعل بن �سعود نائب �أمري منطقة الق�صيم وعدد من الأمراء والعلماء
وكبار امل�س�ؤولني وال�شخ�صيات العامة يف منطقة الق�صيم و�أع�ضاء
جمل�س �إدارة اجلمعية .وتتجاوز تكلفته الإن�شائية  12مليون
ريال تربع بها رجل الأعمال خالد بن عمر البلطان.
ويف كلمته خالل االحتفال� ،أعرب الأمري
في�صل بن بندر عن �سعادته واعتزازه
باحت�ضان الر�س هذا امل�رشوع اخلريي
التنموي ،وو�صفه ب�أنه �إ�ضافة متميزة
للخدمات املتخ�ص�صة التي ت�ضمها
منطقة الق�صيم.
و�أ���ش��اد �أم�ير الق�صيم بجهود جمعية
الأطفال املعوقني والأمري �سلطان بن
�سلمان يف الت�صدي لق�ضية الإع��اق��ة
واحلر�ص على �إي�صال خدمات اجلمعية
�إل��ى الكثري م��ن مناطق اململكة ،كما
�أعرب عن تقديره ملبادرة رجل الأعمال
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خالد البلطان بتبني �إن�شاء هذا املركز
والإ�سهام �أي�ضا ً يف م�رشوع الوقف اخلريي
الداعم له.
م��ن جهته� ،أع���رب الأم�ي�ر �سلطان بن
�سلمان ع��ن اع��ت��زازه وت��ق��دي��ره للثقة
ال��ك��رمي��ة ال��ت��ي �أواله�����ا �أم��ي�ر و�أه����ايل
الق�صيم للجمعية وللحر�ص على �إي�صال
خدماتها �إلى هذه املنطقة الغالية من
بالدنا ،و�أ�شاد مبا مل�سته اجلمعية “من
تكاتف بني جميع اجلهات والأفراد من
�أبناء املنطقة لتجاوز �أي �صعاب �أمام
هذا امل�رشوع”.

•�أمري الق�صيم ي�شيد بجهود اجلمعية والأمري
�سلطان بن �سلمان يف الت�صدي لق�ضية الإعاقة

•الأمري �سلطان بن �سلمان يعلن �إ�ستثمار
اجلزء املتبقي من م�ساحة الأر�ض لإقامة
الوقف اخلريي
و�أع��ل��ن الأم�ير �سلطان بن �سلمان عن
تو�صية ملجل�س �إدارة اجلمعية على
ا�ستثمار اجل���زء املتبقي م��ن م�ساحة
الأر�ض املخ�ص�صة مل�رشوع املركز لإقامة
الوقف اخلريي اخلا�ص باملركز .وقال:
“نتطلع �إلى ما عهدناه دوما ً من �أبناء هذا
البلد الطيب من دعم كرمي لهذه ال�سنة
الإ�سالمية احل�سنة”.
واختتم كلمته برفع �أ�سمى �آيات ال�شكر
والتقدير ملا حظيت به فكرة امل�رشوع
م��ن م�ساندة كرمية م��ن مقام حكومة
خ��ادم احلرمني ال�رشيفني وويل العهد
والنائب الثاين و�أم�ير الق�صيم ونائبه
و�إل���ى خ��ال��د ب��ن عمر البلطان �صاحب
امل��ب��ادرة ال��ك��رمي��ة يف حتمل تكاليف
�إن�شاء املركز و�أي�ضا ً الإ�سهام يف الوقف
اخل�يري ،كما �أع��رب عن �شكره ملحافظ
ال��ر���س وجمعية امل��ع��وق�ين يف ال��ر���س
ومكتب الزيد لال�ست�شارات الهند�سية؛
ملا قدموه من دعم للمركز.
و�أك��د رجل الأعمال خالد البلطان على
امل�س�ؤولية االجتماعية لرجال الأعمال
قائالً�“ :إنني على ثقة ب�أنكم تتفقون
معي يف �أن لهذا الوطن ف�ضالً علينا جميعا ً
وله دين يف �أعناقنا ،علينا �أن ن�ؤديه كل
ح�سب ا�ستطاعته ومكانه ،ومن ثم ف�إنني
�أفخر ب�أن �أقف بني �أياديكم الليلة بعد
�أن �أتاح يل �أمري منطقة الق�صيم ورئي�س
جمل�س �إدارة جمعية الأطفال املعوقني
الفر�صة للم�شاركة يف خدمة �أهلي عرب
الإ�سهام يف �إن�شاء هذا املركز اخلريي
ال��ذي �سيقدم ـ مب�شيئة اهلل ـ خدمات

�شاملة لفئة غالية علينا جميعا ً”.
ويف كلمة �أل��ق��اه��ا خ��ال��د ب��ن من�صور
الع�ساف حمافظ الر�س �أعرب عن “فخر
اخلي الذي
الر�س با�ستقبال هذا احل�شد رّ
ميثّل نخبة من �أبناء هذه الأر�ض الطيبة
– مملكة الإن�سانية الذين – اجتمعوا
لو�ضع اللبنة الأول��ى يف مركز ح�ضاري
يعك�س م��ا حتقق لبلدنا م��ن نه�ضة،
وما حتظى به فئة املعوقني من رعاية
بف�ضل من اهلل ثم بدعم حكومة خادم
احلرمني ال�رشيفني”.
وقال” “لقد تكاتفت أ�ي��ادي قطاعات
خ�ّي�ة حتى انطلقت
عديدة وم��ب��ادرات رّ
فكرة هذا املركز ،بدءاً باحت�ضان جمعية
الأطفال املعوقني لرغبة حمافظة الر�س
يف �إن�شاء مركز متخ�ص�ص ،مرورا ً باملبادرة
بتحمل
الرائعة من خالد بن عمر البلطان
ّ
تكاليف �إن�����ش��اء امل��رك��ز ودع��م الوقف
اخلريي املرافق به ،ثم تفاعل اجلمعية
اخل�يري��ة ل��رع��اي��ة امل��ع��وق�ين يف الر�س
ال��ت��ي ت�برع��ت مب�ساحة الأر�����ض التي
�سيقام عليها م�رشوع املركز ،و�صوالً
�إل��ى تف�ضلكم برعاية ه��ذا احلفل وما
�أوليتموه من م�ساندة ودعم للم�رشوع”.
ودعا حمافظ الر�س اخلريين وال�رشكات
وامل�ؤ�س�سات التجارية ورج��ال الأعمال
�إل���ى امل��ب��ادرة بامل�ساهمة يف م�رشوع
ال���وق���ف اخل��ي�ري ال����ذي طرحته
جمعية الأطفال املعوقني؛ ليكون
داعما ً لنفقات ت�شغيل هذا املركز
وم��ا يقدمه م��ن خ��دم��ات جمانية
مب�شيئة اهلل.
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يف حوار خا�ص لـ « الخطوة »:
وزير ال�صحة د .عبدالعزيز الربيعة:

نعاين من نق�ص الكوادر الب�رشية وهذه
خطتنا ملواجهة الإنفلونزا والإعاقة
الدكتور عبدالعزيز الربيعة
وزير ال�صحة ،لي�س غريباً
عن اجلمعية؛ فهو ع�ضو بارز
يف جلنة جائزة اجلمعية
التي ت�ضم �صفوة من العلماء
وال�شخ�صيات العامة الذين
يتولون باقتدار اختيار
املر�شحني للفوز بجوائز
اجلمعية كل عام.
وقبل �أن ينال الدكتور
الربيعة �رشف الثقة ال�سامية
بتويل م�س�ؤولية وزارة ال�صحة
فقد حظي بتقدير عاملي
وحملي ملا قام به من �إجنازات
طبية فريدة يف جراحات ف�صل
التوائم ،وقيادته لفريق
طبي ل�سنوات حقق خاللها
جناحات غري م�سبوقة يف هذا
املجال ،وكان وال يزال واحد ًا
من �أبرز العلماء املتخ�ص�صني
يف جراحات ف�صل التوائم
ال�سياميني حملياً و�إقليمياً
ودولياً.
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ولهذا ،حر�صت «اخلطوة» على �إجراء هذا
احلوار اخلا�ص مع معايل وزير ال�صحة؛
ل�لاق�تراب �أك�ثر م��ن فكر ال��رج��ل ،ومن
خططه و�أحالمه وطموحاته مل�ستقبل �أبرز
الوزارات اخلدمية يف اململكة ،والتي تقع
على عاتقها م�س�ؤوليات ج�سام لتقدمي
اخلدمات الوقائية والعالجية للمواطنني
واملقيمني وحجاج بيت اهلل واملعتمرين
وال���زوار على م��دار ال��ع��ام ..وخ�صو�صا ً
يف ظل ظهور وانت�شار �أمرا�ض جديدة
تتطلب جهداً �أكرب ..حول كل ذلك كان
هذا احلوار مع معاليه.
• بعد �أن حظيتم بالثقة امللكية
الكرمية بتويل م�س�ؤوليات وزارة
ال�صحة ..هل لديكم خطة لأن ميتد
النجاح ال��ذي حتقق يف جراحات
ف�صل التوائم �إل��ى م�ست�شفيات
وزارة ال�صحة؟
= تت�صدر الرعاية ال�صحية يف اململكة
العربية ال�سعودية �أول��وي��ات الدولة
للتنمية االقت�صادية ،وتنفيذا ًلتوجيهات
والة الأمر ،وعلى ر�أ�سهم خادم احلرمني
ال�رشيفني ـ يحفظه اهلل ـ القا�ضية ب�أن
تكون خدمة املواطن وتي�سري ح�صوله
على �أف�ضل خدمات �صحية هي مرتكز
�أهداف ال��وزارة ،ويف �سبيل حتقيق هذا
التوجه تو�صلنا ـ بحمد اهلل ـ �إلى العمل
مبنهج ال��رع��اي��ة ال�صحية املتكاملة
وال�شاملة؛ متا�شيا ً مع التوجه العاملي
الذي يواجه حتديات ت�ؤثر يف �أداء النظام
ال�صحي متمثلة يف:
 -1ارتفاع �سقف توقعات امل�ستفيدين
من تقدمي خدمات الرعاية ال�صحية.
 -2احلاجة �إلى مواكبة ت�سارع التقدم
امللمو�س يف جم��ال التقنية ال�صحية
والطبية.
 -3ارتفاع تكاليف الرعاية ال�صحية.
 -4املناف�سة ب�ين م��ق��دم��ي خ��دم��ات
ال��رع��اي��ة ال�صحية الج��ت��ذاب الطاقات
والكفاءات املتخ�ص�صة وكذلك التناف�س
على اجتذاب امل�ستفيدين والراغبني يف
تلقي خدمات الرعاية ال�صحية.

 -5الآثار ال�سلبية لالنكما�ش االقت�صادي
العاملي واالقت�صاد الوطني.
وملجابهة ذلك قامت الوزارة ـ بحمد اهلل
ـ ب�صياغة خطة طموحة لرفع م�ستوى
ال��رع��اي��ة ال�صحية باململكة م��ن خالل
الرعاية ال�صحية املتكاملة وال�شاملة
التي تتلخ�ص يف حت�سني اخلدمات ورفع
�أعداد وكفاءة الأ�رسّة وذلك ب�إن�شاء الكثري
من املرافق وامل�ست�شفيات املتخ�ص�صة
مع توفري خدمات التخ�ص�صات الدقيقة
من خالل �إن�شاء املدن الطبية يف املناطق
املختلفة م��ع زي���ادة ال�سعة ال�رسيرية
ودع���م البنية التحتية م��ن خ�لال دعم
ورفع كفاءة العاملني وتوفري الكوادر
ذات التخ�ص�صات النادرة؛ الأمر الذي
�سيقود ـ ب�إذن اهلل ـ �إلى و�ضع اململكة يف
مكانها ال�صحيح بني ال��دول املتقدمة
�إقليميا ً وعامليا ً ،و�سوف يتم ـ ب�إذن اهلل ـ
حتقيق املزيد من النجاحات يف اجلراحات
املتقدمة مبا فيها ف�صل التوائم.
وت��ق��وم ال����وزارة ب ��إع��داد ن��ظ��ام �صحي
ي��رت��ك��ز ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات امل�ستفيد
وخدمته وتقدمي امل�ستويات املتقدمة
للرعاية ال�صحية واحل���د م��ن خطورة
الأمرا�ض امل�ستع�صية من خالل املرافق
املرجعية التي �ستقوم الوزارة ب�إن�شائها
خالل �سنوات اخلطة اخلم�سية التا�سعة ـ
ب�إذن اهلل ـ.
• يف ظل املتغريات ال�صحية الدولة،
ومع ظهور م�شكالت و�أمرا�ض جديدة
مثل �أنفلونزا الطيور ثم اخلنازير
..ماهى الإج���راءات التي اتخذتها
الوزارة  ،واجلاري اتخاذها يف هذا
ال�صدد ،وخا�صة مع �أنفلونزا ( A/
 )H1N1املعروفة باخلنازير؟!
= منذ ظهور �أول حالة �إ�صابة مبر�ض
الأن��ف��ل��ون��زا م��ن النمط )N1 A(H1
(اخلنازير) عامليا ً �صدرت توجيهات
خادم احلرمني ال�رشيفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز ـ حفظه اهلل ـ باالهتمام بتعزيز
كافة التدابري االح�ترازي��ة والوقائية
ملواجهة هذا املر�ض وتف�شياته حلماية

امل��واط��ن�ين واملقيمني باململكة من
هذا املر�ض ومنع انت�شاره باململكة مع
االهتمام ومتابعة كافة تطوراته عامليا ً.
وتنفيذا لهذه التوجيهات ظلت وزارة
ال�صحة ومنذ ذل��ك احل�ين وحتى الآن
تطبق حزمة من الإج���راءات الوقائية و
العالجية على القادمني �إلى اململكة عرب
كافة املنافذ الربية واجلوية والبحرية
تنطلق من ر�ؤى وتو�صيات علمية من
خ�لال جل��ان علمية وطنية حملية من
ا�ست�شاريني متخ�ص�صني وتو�صيات
منظمة ال�صحة العاملية مب��ا يف ذلك
الإجراءات املتعلقة بال�سفر وامل�سافرين
مما مكنها ب ��أن تتملك نظما ً جيدة يف
جمال الرت�صد الوبائي مبا يف ذلك تتبع
�إجراءات اختباريه جيدة .
وق��ام��ت ال�����وزارة يف ال��ب��داي��ة بتعزيز
الإجراءات االحرتازية ملنع انت�شار مر�ض
�أنفلونزا اخلنازير باململكة من خالل
و�ضع كامريات حرارية لفح�ص القادمني
م��ن ال����دول ال��ت��ي ظ��ه��رت ب��ه��ا ح��االت
�إ�صابة باملر�ض �إ�ضافة �إلى الإج��راءات
التي تو�صي بها منظمة ال�صحة العاملية
ومركز الأمرا�ض املعدية ب�أطلنطا م�ؤكدة
�أن اللجنة الوطنية للأمرا�ض املعدية
باململكة يف اجتماع دائ��م ملتابعة �آخر
م�ستجدات امل��ر���ض م��ن حيث ظهور
حاالت جديدة �أو اكت�شاف لقاح �أو عالج
�أو �سبل وقاية ملنع تف�شي املر�ض.
ك��م��ا مت التعميم ع��ل��ى جميع مناطق
اململكة وم��ن��اف��ذ ال��دخ��ول وامل��راف��ق
ال�صحية واملختربات باملادة العلمية عن
املر�ض فيما يتعلق بت�شخي�ص املر�ض
والعالج والوقاية العامة واخلا�صة م�ؤكداً
�أن اللجنة الوطنية ظلت تتابع املتغريات
العاملية للمر�ض وعلى توا�صل م�ستمر
مع املنظمات ال�صحية العاملية للوقوف
على امل�ستجدات والتو�صيات ب�ش�أنها
وق���ام���ت ب��ال��ت ��أك��د م���ن ت��وف�ير ع��ق��ار
ال��ت��ام��ي��ف��ل��و ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال�����وزارة
واملناطق وهو العقار امل�ستخدم للعالج
والوقاية والتن�سيق مع جميع املختربات
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باململكة لتكون على �أهبة اال�ستعداد
للفح�ص املختربي  ،كما وفرت الوزارة
لقاح املر�ض و�سيتم تطعيم الفئات
امل�ستهدفة يف البداية ثم بقية الفئات
من مواطنني ومقيمني .
• �صحة الأطفال من القواعد الأ�سا�سية
لبناء م�ستقبل �أي وطن؛ فهم �شباب
الغد ورجال امل�ستقبل ..فما اجلديد
يف رعاية الأطفال وقائياً وعالجياً
بالوزارة؟
= تعترب اململكة من �أول��ى دول �إقليم
ال�رشق املتو�سط وال��دول العربية التي
�أدخ��ل��ت اللقاحات اخلا�صة ب�أمرا�ض
الطفولة ب��ه��دف ال��وق��اي��ة منها ومنع
الإ�صابة بها وم�ضاعفاتها والوفيات
الناجتة منها حيث ب��د�أ ا�ستخدام هذه
اللقاحات يف الن�صف الأول من حقبة
ال�ستينيات امل��ي�لادي��ة ،ول��ق��د ك��ان
ل�صدور املوافقات ال�سامية الكرمية يف
عامي 1399هـ (1979م) و1403هـ
(1983م) الأثر الكبري يف ارتفاع ن�سبة
التغطية بالتح�صني للمواليد يف اململكة
حتى و�صلت �إلى  %90يف عام 1409هـ
املوافق 1989م؛ مما كان له �أكرب الأثر
يف خف�ض معدالت الأمرا�ض امل�ستهدفة
بالتح�صني ،كما حتقق نتيجة لذلك
�إزالة مر�ض الكزاز الوليدي باململكة يف
1406هـ (1986م) ،وح�صول اململكة
على �شهادة اخللو من فريو�س �شلل
الأطفال عام 2007م .ومواكبة لهدف
�إزالة مر�ض احل�صبة واحل�صبة الأملانية
من دول �إقليم ال�رشق املتو�سط بحلول
ع���ام 2010م ول��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى م��ا مت
حتقيقه خالل ال�سنوات ال�سابقة ،ومن
�أج��ل التطوير للأح�سن كان لزاما ً على
وزارة ال�صحة �أن ت��ويل ه��ذا الربنامج
الأولوية الق�صوى من االهتمام ،وهذا
ما حتقق ـ بف�ضل اهلل �سبحانه وتعالى
ـ .وق��د واكبت ال���وزارة �آخ��ر التطورات
العلمية والعاملية يف جمال اللقاحات؛
ف�أدخلت اللقاحات املدجمة مثل اللقاح
اخلما�سي ب��ه��دف تقليل ع��دد احلقن
التي تعطى للأطفال ،كما �أدخلت عدة
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لقاحات جديدة على جدول التطعيمات
الأ�سا�سية خ�لال ال�سنوات املا�ضية،
ومنها لقاح امل�ستدمية املنزلية عام
2002م للوقاية من الأمرا�ض الناجتة
م��ن ه��ذا امل��ي��ك��روب ،و�أدخ��ل��ت كذلك
لقاحات االلتهاب الكبدي الوبائي (�أ)
ولقاح اجل��دي��ري املائي ع��ام 2008م
و�أخ��ي�را ً ك��ان �إدخ����ال ل��ق��اح امل��ك��ورات
العقدية املدمج (النيمو كوكال املدمج)
يف يناير 2009م .وق��ف��زت ميزانية
اللقاحات خالل العامني الأخريين �إلى
�أكرث من ثالثة �أ�ضعاف ،وال تزال وزارة
ال�صحة ،ممثلة يف الوكالة امل�ساعدة
للطب ال��وق��ائ��ي ،ت�سعى �إل���ى مواكبة
امل�ستجدات العلمية يف جمال الوقاية
م��ن الأم��را���ض امل��ع��دي��ة ال��ت��ي ت�صيب
الأطفال.
كما ارتفع متو�سط العمر امل�أمول عند
الوالدة �إلى � 73.3سنة ،وحت�سن معدل
وفيات الأطفال حتت عمر خم�س �سنوات
لكل �أل���ف م��ول��ود ح��ي م��ن  44يف عام
1990م �إلى  21.1يف عام 1428هـ
ـ 2007م ،وحت�����س��ن م��ع��دل وف��ي��ات
الأطفال الر�ضع لكل �ألف مولود حي من
 34يف عام 1990م �إلى  17.4يف عام
1428هـ ـ 2007م.
وحتظى رعاية الطفولة يف وزارة ال�صحة
باهتمام ي�صب يف ك��ل حم���اور �صحة
الطفل وقائيا ً وعالجيا ً من كافة النواحي
اجل�سدية والنف�سية واالجتماعية ،ومن
هنا �سعت ال��وزارة نحو تطبيق برنامج
الرعاية املتكاملة ل�صحة الطفل ك�إحدى
�أهم اخلطوات العلمية يف تطوير خدمات
رعاية الطفولة ،وال��ذي مت ا�ستحداثه

منذ عدة �سنوات بالتعاون بني منظمة
ال�صحة العاملية ومنظمة اليوني�سيف.
ويعنى برنامج الرعاية املتكاملة ل�صحة
ُ
الطفل بتكامل جوانب رعاية الطفل منذ
والدت��ه حتى ال�سنوات اخلم�س الأول��ى
من عمره .ومن �إيجابيات الربنامج �أن
هيكلة بناء الربنامج وتطبيقاته خا�ضعة
ملنهجية الطب املبني على الرباهني،
كما �أن الربنامج يعمل من خالل حماور
متعددة ،منها ـ على �سبيل املثال ال
احل�رص ـ ما يلي:
 الأن�شطة الوقائية مثل التح�صيناتوالتغذية والر�ضاعة الطبيعية ومتابعة
منو وتطور الطفل.
 �إدراج نظام املتابعة الدورية للطفلال�سليم �ضمن منهجية الوقاية ال�صحية
الأول���ي���ة ،ون��ظ��ام متابعة امل��ت��أخ��ري��ن
واملتخلفني عن احل�ضور �إل��ى املركز
ال�صحي.
 متابعة منو الطفل وتطوره للك�شفعن م�شكالت النمو والتطور عند الطفل،
وم�����ش��ك�لات ن��ق�����ص �أو زي�����ادة ال���وزن
و�إ�صابات فقر الدم (الأنيميا).
 تطبيق نظام الأط��ف��ال املعر�ضنيللخطر للمتابعة واالك��ت�����ش��اف املبكر
ملختلف امل�شكالت التي ق��د ت�صيب
الطفل �صحيا ً �أو اجتماعيا ً �أو نف�سيا ً �أو
�سلوكيا ً.
 ف��رز احل��االت املر�ضية واالكت�شافامل��ب��ك��ر ل��ل��ح��االت اخل��ط��رة وحتويلها
�إل��ى امل�ست�شفى يف الوقت املنا�سب
وبالأ�سلوب املنا�سب.
 ت�شخي�ص وع�ل�اج الأم��را���ض الأك�ثرانت�شاراً والتي متثل خطورة خا�صة على
الطفل يف �سنواته اخلم�س الأول��ى مثل
االلتهابات التنف�سية احلادة والإ�سهال
و�سوء التغذية واحل�صبة واملالريا.
 امل��ت��اب��ع��ة وال��ت ��أك��ي��د ع��ل��ى اكتمالحت�صينات ال��ط��ف��ل ط��ب��ق�ا ً للربنامج
الوطني املعتمد للتح�صينات.
 تقييم حالة تغذية الطفل واكت�شافم�شكالت التغذية والر�ضاعة وو�ضع
احللول املنا�سبة.

 ت��أ���س��ي�����س ن��ظ��ام مل��ت��اب��ع��ة احل���االتاملر�ضية املختلفة باملركز ال�صحي.
 متابعة احلاالت املحالة �إلى امل�ست�شفىوتقييم التغذية الراجعة �ضمن �سجل
متابعة الطفل.
 ال��رع��اي��ة امل��ن��زل��ي��ة ح��ي��ث ي�ساعدالربنامج �أم الطفل و�أهله على معرفة
الكثري من �أعرا�ض الأمرا�ض التي قد
ال ينتبه �إليها الأهل وكيفية اكت�شافها
يف وقت مبكر وقبل تفاقمها� ،إ�ضافة
�إلى تدريب �أم الطفل على كيفية �إعطاء
ال��دواء للطفل باجلرعات ال�صحية ويف
املواعيد املنا�سبة.
 توعية الأم وتقدمي امل�شورة للإجابةعن كل الت�سا�ؤالت وتقدمي الإي�ضاحات،
�إ���ض��اف��ة �إل���ى �إع����داد كتيب خم�ص�ص
يحتوي على �إر���ش��ادات التغذية �أثناء
ال�صحة واملر�ض يبني م�ستوى الرعاية
ال�صحية الأولية وم�ستوى الإحالة الأول؛
ومن هنا مت بناء برنامج رعاية الأم �أثناء
احلمل على عدة حماور �أ�سا�سية ت�شمل
توفري الأدوي��ة وامل�ستلزمات وجتهيز
خم��ت�برات امل��راك��ز ال�صحية وتنمية
مهارات العاملني مع نظام معلومات
�صحية� ،إ���ض��اف��ة �إل���ى ب��رام��ج التوعية
والتثقيف ال�صحي للأم احلامل.
�أهداف التوعية ال�صحية للأم احلامل:
 حت�سني املعرفة وتغيري �سلوكياتوممار�سات الأمهات قبل و�أثناء وبعد
احلمل والوالدة.
 ت��غ��ي�ير ع����ادة ال�����والدة يف امل��ن��زل،وخ�صو�صا ً يف الهجر والقرى.
 -ت�شجيع الوالدة باملراكز املتخ�ص�صة

وامل�ست�شفيات.
 �إيجاد الوعي ال�صحي بني املواطنني،وبخا�صة الأمهات فيما يتعلق ب�أهمية
�إجراءات الوقاية واملتابعة للأم احلامل؛
حر�صا ً على �صحتها و�صحة مولودها.
 التعاون مع و�سائل الإعالم املختلفة،واتخاذ الإج��راءات الالزمة لزيادة مرات
�إذاع����ة التنويهات التلفزيونية ويف
الأوقات املتميزة وبالكثافة املطلوبة.
 احلث على الوقاية من الكزاز الوليديبداية من �أ�سابيع احلمل الأولى.
�أ�ساليب توعية الأمهات و�أفراد املجتمع
ب�أهمية املتابعة ال�صحية �أثناء احلمل
عن طريق:
 تكثيف الن�شاط الإعالمي والتثقيفيمن خالل �أجهزة الإعالم املختلفة.
 عمل ال��ن��دوات التثقيفية للأمهاتاملرتددات على املراكز ال�صحية.
• و���ض��ع ال�ب�روت���وك���والت وك��ت��ي��ب��ات
الإر�شادات اخلا�صة برعاية الأم احلامل.
• ت��وف�ير امل��ل�����ص��ق��ات وامل��ط��ب��وع��ات
امل�صورة لتوزيعها على �أفراد املجتمع
والأمهات ب�صفة خا�صة.
• ت�شجيع م�شاركة املجتمع للتعريف
باخلدمة عن طريق:
• التعاون مع اجلمعيات الأهلية وغري
احلكومية.
• عقد ال��ن��دوات وح��ل��ق��ات العمل مع
املحليات وقيادات املجتمعات املحلية
ورجال الدين.
• ال��ت��ع��اون م��ع ال��ق��ط��اع��ات املختلفة
كوزارة الرتبية والتعليم ووزارة الثقافة
والإعالم ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.

	•اململكة من �أولى دول �إقليم ال�رشق املتو�سط
والدول العربية التي �أدخلت اللقاحات اخلا�صة
ب�أمرا�ض الطفولة
	•خطة ا�سرتاتيجية لتطوير خدمات الت�أهيل
الطبي بوزارة ال�صحة

• هل يرى معاليكم �أن هناك حاجة
إ�ل��ى زي��ادة �أع��داد الطالب بكليات
الطب؛ حتى ميكن دعم احتياجات
امل�ست�شفيات وامل��راك��ز ال�صحية
بالكفاءات الوطنية؟ وما ر�ؤيتكم يف
ذلك؟ وكيف ميكن �أن تتحقق؟
= على ال��رغ��م م��ن النمو املتحقق يف
تنمية املوارد الب�رشية يف �سائر قطاعات
اململكة ،مبا فيها القطاع ال�صحي� ،إال
�أن الزيادة املتحققة ال تلبي االحتياجات
الالزمة لإدارة وت�شغيل مرافق الرعاية
ال�صحية التي يزداد عددها با�ستمرار؛
�إذ ال تزال الفجوة قائمة بني احتياجات
�سوق العمل وخمرجات التعليم.
لقد بلغ عدد الأطباء العاملني ب��وزارة
ال�صحة بنهاية عام 1428هـ ()22643
طبيبا ً ،مبن فيهم �أطباء الأ�سنان ،ون�سبة
الأط��ب��اء ال�سعوديني منهم نحو %20
فقط .ومع �أن عدد كليات الطب حاليا ً
 16كلية للطب (ع�رش منها تتبع وزارة
التعليم ال��ع��ايل وواح����دة تتبع وزارة
ال�صحة وث�لاث كليات خا�صة وواح��دة
تتبع احلر�س الوطني) �إال �أن ت�سع كليات
منها تخرج نحو  1500طبيب �سنويا ً.
وهناك كليات الطب التي مت افتتاحها
م ��ؤخ��را ً وال��ت��ي �سوف ت�سهم يف زي��ادة
�أع�����داد اخل��ري��ج�ين ،وب�����ش��ك��ل ع���ام من
املتوقع زيادة �أعداد الأطباء ال�سعوديني
بالأرقام املطلقة� ،إال �أن ن�سبة ال�سعودة
�ستظل كما ه��ي ،ورمب��ا تنق�ص؛ نظراً
�إلى زيادة �أعداد الأ�رسة ب�شكل كبري عند
ت�شغيل امل�ست�شفيات اجلديدة اجلاري
تنفيذها خ�لال �سنوات خطة التنمية
التا�سعة؛ وبالتايل االعتماد على �أطباء
غري �سعوديني ل�سد نق�ص الطاقات
ال�����س��ع��ودي��ة ،خ�����ص��و���ص�ا ً �أن ج����زءاً من
اخلريجني يتوجه نحو اجلهات احلكومية
الأخرى ورمبا القطاع اخلا�ص.
وال �شك �أن هناك حاجة �إلى زيادة �أعداد
اخل��ري��ج�ين م��ن كليات ال��ط��ب ،وذل��ك
ل��زي��ادة ن�سبة ال�����س��ع��ودة يف الأط��ب��اء،
وكذلك ال بد من افتتاح كليات جديدة
للطب� ،سواء من قبل اجلهات الر�سمية
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حوار
�أو القطاع اخلا�ص؛ ملحاولة �سد الفجوة
بني احتياجات العر�ض والطلب.
• تقوم وزارة ال�صحة بدور مهم يف
عالج امل�صابني يف حوادث ال�سيارات
واحل��وادث املنزلية من الأطفال..
ولكن ماذا عن ت�أهيل ه�ؤالء الذين
ي�صابون ب�إعاقات دائمة؟
= يخ�ضع امل�صابون بالإعاقات الدائمة
لربامج ت�أهيلية متخ�ص�صة ت�ساعدهم
ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف م��ع و���ض��ع��ه��م احل���ايل،
�إ�ضافة �إلى تطوير مهاراتهم الوظيفية
ع��ن ط��ري��ق ب��رام��ج ال��ع�لاج الطبيعي
والعالج احلريف و�أق�سام علل التخاطب
ووح��دات الأط��راف ال�صناعية والأجهزة
التقوميية يف ح��ال احلاجة �إليها .كما
ت��وج��د م�ست�شفيات وم��راك��ز ت�أهيلية
متخ�ص�صة لذوي الإعاقات الدائمة التي
ت�ستدعي مكوث املعوق على ال�رسير
ف�ترات طويلة متمثلة يف م�ست�شفيات
النقاهة ومراكز الت�أهيل املتكاملة.
ولقد عكفت ال���وزارة على و�ضع خطة
ا�سرتاتيجية لتطوير خدمات الت�أهيل
الطبي بوزارة ال�صحة ترتكز على �أربعة
�أبعاد رئي�سية:
 -1البعد الوقائي.
 -2بعد النمو والتطوير.
 -3البعد اخلدمي ق�صري الأمد.
 -4البعد اخلدمي طويل الأمد.
كما يتوافر يف الوزارة حاليا ً:
 -1م�ست�شفيان ت�أهيليان هما:
• م�ست�شفى الت�أهيل الطبي مبدينة
امللك فهد الطبية.
• م�ست�شفى العناية الت�أهيلية باملدينة
املنورة.
 -2ت�سعة م�ست�شفيات نقاهة.
 -3ثالثة مراكز ت�أهيلية متكاملة يف كل
من:
• م�ست�شفى امللك عبداهلل ببي�شة.
• م�ست�شفى امللك عبدالعزيز ومركز
الأورام بجدة.
• م�ست�شفى امللك �سعود بعنيزة.
 131 -4ق�سم عالج طبيعي.
 -5ت�سعة �أق�سام عالج حريف.

الخطوة

العدد الثالث واخلم�سون ـ ذو القعدة  1430هـ ـ نوفمرب  2009م

86

	•برنامج رعاية متكاملة ل�صحة الطفل منذ والدته
حتى ال�سنوات اخلم�س الأولى من عمره
	•خطة طموحة لرفع م�ستوى الرعاية ال�صحية
بتح�سني اخلدمات ورفع �أعداد وكفاءة الأ�رسة
و�إن�شاء مزيد من امل�ست�شفيات املتخ�ص�صة

� -6سبعة �أق�سام عالج علل التخاطب.
 15 -7وح������دة �أط��������راف و�أج����ه����زة
تعوي�ضية.
• زي���ادة ال��وع��ي ال�صحي للمر�أة
عامة ،و�أثناء احلمل ب�صفة خا�صة،
�أح��د العوامل الرئي�سية للحد من
�إ�صابة الأطفال بالإعاقة ،ب�إذن اهلل،
فما الإجراءات التوعوية والوقائية
التي تتخذها وزارة ال�صحة يف هذا
املجال؟
= ت�ستهدف برامج رعاية الأمومة قطاعا ً
كبريا ً من املجتمع حيث ت�شكل الأمهات
رك��ن��ا �أ���س��ا���س��ي �ا ً يف ح��ا��ضر وم�ستقبل
امل��ج��ت��م��ع ،وت�����س��ت��ه��دف ه���ذه ال�برام��ج
فئات الأمهات يف مراحل الإجن��اب وما
بعده .وتعد ه��ذه الفئات من الفئات
احل�سا�سة باملجتمع والتي يجب �أن تولى
عناية خا�صة؛ نظراً �إلى ازدياد احتمالية
تعر�ضها للعديد من امل�شكالت ال�صحية.
ومن هذه امل�شكالت تعر�ض الأم ب�سبب
الإجن��اب للعديد من املتاعب ال�صحية
التي تهدد �صحتها وقد تودي بحياتها
يف بع�ض الأحيان ـ ال قدر اهلل ـ .وفيما
يلي �أهم امل�ؤ�رشات الإح�صائية حول هذا
املو�ضوع كما يلي:
 بلغ معدل اخل�صوبة الكلي 3.17يف ع��ام 1428ه���ـ ـ 2007م ،وارتفع
متو�سط العمر املتوقع عند ال��والدة
للإناث لي�صل �إلى � 74.3سنة يف عام
1428ه��ـ ـ 2007م ،كما بلغت ن�سبة
الن�ساء احل��وام��ل الالتي يح�صلن على
خدمات �صحية بوا�سطة عاملني �صحيني
م��درب�ين  %96وب��ل��غ امل��ع��دل ال��ع��ام
للمواليد لكل �ألف ن�سمة  24.5ولهذا

قامت ال��وزارة بو�ضع اال�سرتاتيجيات
الالزمة لالرتقاء باحلالة ال�صحية للأم
من خ�لال دع��م وتطوير خدمات رعاية
احلوامل ،ودعم نظام �إحالة فعال حلاالت
الوالدة الطارئة وبح�سب كل مرحلة من
عمر الطفل والعناية مبا يجب تقدميه
له من تغذية ورعاية وفحو�ص ولقاحات
ب�شكل دوري ومنظم.
وعلى ه��ذا ميكن عر�ض �أه��م خمرجات
و�إي��ج��اب��ي��ات تطبيق ب��رن��ام��ج الرعاية
املتكاملة للطفل املري�ض فيما يلي:
ـ النظرة ال�شمولية لرعاية الأطفال الأقل
من خم�س �سنوات.
ـ احل��د م��ن الإع��اق��ة وتقليل الوفيات
باالكت�شاف املبكر ل��ل��ح��االت اخلطرة
ول�ل�أم��را���ض الرئي�سية ل�ل�أط��ف��ال دون
اخلام�سة (االلتهابات التنف�سية احلادة
والإ�سهاالت واحل�صبة واملالريا و�سوء
التغذية).
ـ تر�شيد ��صرف وا���س��ت��ه�لاك الأدوي����ة،
وخ�صو�صا ً امل�ضادات احليوية ،حيث
روعي الرتكيز على الدواعي احلقيقية
ل�رصف هذه الأدوية.
ـ خف�ض التكلفة االقت�صادية للمر�ضى
م��ن خ�لال االكت�شاف املبكر للمر�ض،
وخف�ض م��ع��دل الإ���ص��اب��ة ب��ه ،وخف�ض
م��ع��دل ت���ردد الطفل على ال��ع��ي��ادات،
وخف�ض الكميات املن�رصف من الأدوية،
وحتديد نوعياتها.
ـ الت�سهيل على العاملني باملراكز
ال�صحية من خالل الرتكيز على برنامج
واحد متكامل (تكامل اخلدمات الوقائية
والعالجية والتعزيزية) يف جمال �صحة
الطفل ورعاية الطفولة.
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جمل�س �إدارة اجلمعية خالل اجتماع اجلمعية العمومية الثالث والع�رشين

الأع�ضاء ي�سجلون اعتزازهم مبا حققته اجلمعية من متيز

اجلمعية العمومية . . 23
تفاعل وحوار �رصيح وت�أكيد ثقة

�شهد اجتماع اجلمعية العمومية الثالث والع�رشون للجمعية ،الذي عقد م�ساء
الثالثاء 2009/6/9م ،برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن
عبدالعزيز رئي�س جمل�س الإدارة ،تفاعالً وحوار ًا �ساخناً و�رصيحاً متيز بال�شفافية
والعمق بني �أع�ضاء اجلمعية وجمل�س الإدارة وذلك يف مقر مركز امللك فهد بن
عبدالعزيز لرعاية الأطفال املعوقني يف الريا�ض.
الخطوة
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وب���د�أت وق��ائ��ع االج��ت��م��اع ب��ت�لاوة �آي��ات
م��ن ال��ذك��ر احلكيم ،عقب ذل��ك عر�ض
فيلم وثائقي ح��ول اجلمعية ،ثم قام
الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز
بت�سليم املكرمني هذا العام من اجلهات
والأف������راد��� ،ش��ه��ادات ال��ت��ك��رمي ،وه��و
تقليد حتر�ص اجلمعية عليه �سنويا ً؛
ت��ق��دي��را ً وع��رف��ا ًن��ا للجهود امل�ساندة
والداعمة خلدماتها على م��دار العام.
عقب ذل��ك مت الإع�لان عن ب��دء اجتماع

اجلمعية العمومية ،واقت�رص احل�ضور على
�أع�ضاء اجلمعية ،ثم قام �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير �سلطان بن �سلمان بن
عبدالعزيز رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية،
بتقدمي تقرير موجز عما مت �إجنازه خالل
العام املايل املن�رصم 1429/1428هـ
املوافق 2008م ،وهو العام الأول يف
ال��دورة التا�سعة ملجل�س الإدارة .و�أكد
�سموه �أن اجلمعية �سعت �إلى حتقيق عدة
�أه��داف ،منها ا�ستكمال مظلة خدمات

•اجلمعية توا�صل م�سريتها بتد�شني م�رشوع
مراكز الأحياء مبركز جنوب الريا�ض وو�ضع حجر
�أ�سا�س مركز جديد بالر�س

اجلمعية ،و�إجناز م�رشوعات املراكز التي
مت �إقرارها بح�سب �أولويات احتياجات
املناطق وامل���دن ،وحتقيق �أك�بر قدر
من النمو املايل ملوازنة ت�شغيل مراكز
اجلمعية ل�ضمان ا�ستمرارية خدماتها
املجانية ،وتعزيز الدور الوطني للجمعية
يف مواجهة ق�ضية الإع��اق��ة (تدريبيا ً،
ت��وع��وي��ا ً ،خدميا ً ،توظيفيا ً ،ت�رشيعيا ً،
وقائيا ً).
و�أ���ش��ار الأم�ي�ر �سلطان ب��ن �سلمان يف
كلمته �إلى �أن جناح اجلمعية يف حتقيق
تلك الأه��داف العام املا�ضي من خالل
تنفيذ الكثري م��ن ال�برام��ج والأن�شطة
وامل�رشوعات ،ومنها م�رشوعات املراكز
اجل���دي���دة وت��و���س��ي��ع خ��دم��ات امل��راك��ز
القائمة ،حيث احتفلت اجلمعية برعاية
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض بو�ضع
حجر الأ�سا�س ملركز جنوب الريا�ض،
وه��و امل����شروع الأول يف ا�سرتاتيجية
�إن�شاء مراكز فرعية يف �أنحاء املدن ذات
الكثافة ال�سكانية لإيجاد روافد خدمية
متقدمة قريبة من الأ�رس.
وقال �سموه �إن اجلمعية احتفلت برعاية
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن
بندر بن عبدالعزيز �آل �سعود �أمري منطقة
الق�صيم بو�ضع حجر الأ�سا�س ملركز
رع��اي��ة الأط��ف��ال امل��ع��وق�ين مبحافظة
الر�س ،وهو �إحدى ثمار التفاعل الإيجابي
من �أهل اخلري مع ر�سالة اجلمعية ،حيث
تبنى امل�رشوع رجل الأعمال ع�ضو �رشف
اجلمعية الأ�ستاذ خالد بن عمر البلطان،
وبادر �إلى حتمل تكاليف �إن�شائه ودعم
الوقف اخلريي للمركز.
�أم��ا بالن�سبة �إل��ى تعزيز ال��دور الوطني
للجمعية يف م��واج��ه��ة ق�ضية الإع��اق��ة
ف�أكّ د �سموه �أن اجلمعية رُ�شِّفت بقبول
خادم احلرمني ال�رشيفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز ـ حفظه اهلل ـ جلائزتها
للخدمة الإن�سانية وع�ضويتها ال�رشفية؛
الأم��ر ال��ذي نعده تتويجا ً مل�سرية هذه
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امل�ؤ�س�سة اخلريية ،وت�أكيدا ً ملا حتظى به
ق�ضية الإعاقة من اهتمام ودعم ورعاية
من قبل الدولة ،كما �أنه مبوافقة كرمية
م��ن خ���ادم احل��رم�ين ال�رشيفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز ،احتفلت اجلمعية
ب�إطالق ا�سمه الكرمي ـ حفظه اهلل ـ على
مركزها بجدة؛ تقديرا ً وعرفانا ً ملا يوليه ـ
رعاه اهلل ـ من م�ساندة للجمعية وبراجمها.
وحول امل�ؤمتر ال��دويل الثالث للإعاقة
والت�أهيل الذي نظّ مته اجلمعية بالتعاون
مع م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز �آل
�سعود اخلريية ومركز الأم�ير �سلمان
لأبحاث الإعاقة ،قال �إن��ه حظي برعاية
كرمية من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلطان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س ال����وزراء وزي���ر ال��دف��اع
والطريان واملفت�ش العام ـ حفظه اهلل
ـ ،ونتج من ه��ذا امل���ؤمت��ر منظومة من
التو�صيات احليوية التي بد�أنا العمل
على تفعيلها .هذا واحتفلت اجلمعية
حتت رعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سطام بن عبدالعزيز نائب �أمري منطقة

الخطوة
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�أع�ضاء اجلمعية العمومية

�أحد �أطفال اجلمعية يفتتح االجتماع ب�آيات من الذكر احلكيم

الأمري عبد العزيز بن �أحمد يتقدم �أع�ضاء اجلمعية العمومية

الريا�ض بت�سليم جوائزها يف دورتها
التميز للمعوقني
ال�ساد�سة يف ف��روع
ّ
واخلدمة الإن�سانية للم�ؤ�س�سات والربامج.
ويف اخلتام رف��ع �سموه ،با�سم �أع�ضاء
اجلمعية العمومية و�أع�����ض��اء ال����شرف
باجلمعية� ،أ�سمى �آيات ال�شكر والتقدير
�إل���ى م��ق��ام خ���ادم احل��رم�ين ال�رشيفني
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز و�سمو
ويل ال��ع��ه��د الأم��ي��ن و���س��م��و ال��ن��ائ��ب
الثاين ،و�إلى حكومة اململكة والوزارات
والهيئات وم�ؤ�س�سات القطاع العام
وو�سائل الإعالم ،ولأ�صحاب املبادرات
م��ن �أه���ل اخل�ي�ر ال��ذي��ن ن��ع��ول عليهم
ك��ث�يرا ً يف موا�صلة م�سرية اجلمعية.
عقب ذلك مت مناق�شة تقرير املحا�سب
القانوين عن احل�سابات اخلتامية للعام
امل����ايل امل��ن����صرم ،وامل�����ص��ادق��ة على
امليزانية التقديرية للعام ،حيث قام
�أع�ضاء اجلمعية العمومية للجمعية بحوار
مفتوح مع �أع�ضاء جمل�س �إدارة اجلمعية
ملناق�شة �أداء اجلمعية و إ�جن��ازات��ه��ا،
والتحديات التي تواجهها يف املرحلة

املقبلة ،ويف ختام االجتماع مت التقاط
ال�صور التذكارية.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ت�����ص��اع��د م��ن��ج��زات
اجلمعية وخدماتها ب��الأرق��ام م��ن عام
�إل��ى ع��ام ن��ال تقدير و�إ���ش��ادة �أع�ضاء
اجلمعية العمومية خ�لال ح��واره��م مع
�أع�ضاء املجل�س والذي �إت�سم بال�شفافية
وال����صراح��ة ي ؤ���ك��د م�صداقية “جمعية
وطن” يف تفعيل ر�سالتها وحتويلها
�إلى م�رشوعات تقدم خدمات متقدمة يف
خمتلف املجاالت العالجية والتعليمية
والت�أهيلية ملن�سوبيها م��ن الأط��ف��ال
املعوقني يف ك��ل امل��راك��ز التي تزيد
كل عام مركزا ً جديدا ً يف منطقة تعترب
الأك�ث�ر احتياجا ً �إل��ى خ��دم��ات اجلمعية
املجانية بني مناطق اململكة ،حيث �إن
ت��زاي��د �أع���داد الأط��ف��ال املخدومني يف
مراكز اجلمعية يعترب امل�ؤ�رش احلقيقي
للنجاح ال��ذي حتققه اجلمعية من عام
�إلى عام ،وهي تعك�س �أي�ضا ً تزايد ثقة
املجتمع باجلمعية ودورها يف الت�صدي
لق�ضية الإع��اق��ة .ويف ه��ذا الإط��ار فقد

و�صل عدد الأطفال املخدومني يف العام
املا�ضي �إلى  3077طفالً وطفلة تلقوا
منظومة من خدمات الرعاية املتكاملة
عالجيا ً وتعليميا ً وت�أهيليا ً ،بينما كان
عدد الأطفال املخدومني يف العام قبل
املا�ضي  2662طفالً وطفلة ،وذلك
بزيادة تقدر بنحو  415طفالً وطفلة،
وه��و ع��دد كبري بالن�سبة �إل���ى تكلفة
الرعاية ال�شاملة للطفل التي ترتاوح
بني  40و� 50ألف ريال �سنويا ً ،وذلك
يف الوقت التي ترتاجع فيه �إي���رادات
اجلمعية من التربعات ،وهي امل�صدر
الوحيد لتمويل نفقات ت�شغيل املراكز.
وعلى الرغم من ذلك تتو�سع اجلمعية يف
�إن�شاء مراكز جديدة ومد مظلة خدماتها
املجانية للمناطق التي حتتاج �إليها؛ �إذ
ال ت�ستطيع اجلمعية يف ظل تزايد ثقة
املجتمع بخدماتها؛ باعتبارها جمعية
وط��ن� ،أن تتخلى عن دوره��ا يف توفري
�أف�ضل م�ستوى متقدم م��ن اخلدمات
العالجية والتعليمية والت�أهيلية للأطفال
املعوقني يف خمتلف مناطق اململكة.
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•لقاء . .

ونوه بدعم القيادة للعمل اخلريي..
رعى اللقاء اخلام�س للم�ؤ�س�سني ّ
الأمري حممد بن فهد:

مركز الأمري �سلمان جتاوز دعم �أبحاث املعوقني
�إلى �أعمال �أخرى م�ؤثرة

�أكد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن فهد بن عبد العزيز �أمري املنطقة ال�رشقية� ،أن
مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة ،قد جتاوز دعم الأبحاث العلمية �إلى �أعمال �أخرى ت�ؤثر يف
حياة املعوقني ،مثل الن�شاطات الأكادميية والتدريبية ،وتوحيد وتن�سيق اجلهود ،التي لها
ت�أثري يف حياة املعوقني ،من خالل عقد اللقاءات الت�شاورية للجمعيات اخلريية واجلهات
املعنية بخدمات املعوقني.
وقال الأمري حممد بن فهد خالل رعايته
للقاء اخلام�س مل�ؤ�س�سي مركز الأم�ير
�سلمان لأب��ح��اث الإع��اق��ة «�إن��ن��ا يف هذه
اللقاءات نعي�ش �أج��واء العمل اخلريي
امل�����ش�ترك� ،إمي��ان��ا م��ن��ا ب��ال��دور ال��ذي
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ت��ق��وم ب��ه احل��ك��وم��ة ال��ر���ش��ي��دة بقيادة
خادم احلرمني ال�رشيفني امللك عبد اهلل
ب��ن عبد العزيز ،وويل العهد �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير �سلطان بن عبد
العزيز والنائب الثاين �صاحب ال�سمو

امللكي الأم�ي�ر نايف ب��ن عبد العزيز،
من اهتمام ودعم لهذا التوجه ب�إ�رشاك
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص يف دع��م الن�شاطات
االجتماعية وت��ق��وي��ة دع��ائ��م التعاون
والت�آخي والتكافل االجتماعي ،وم�ساعدة

الأمري حممد بن فهد يتو�سط �أع�ضاء جمعية امل�ؤ�س�سني للمركز

املحتاجني ،وتطبيق كل ما هو مفيد
وم�ساعد يف احلد من الإعاقة وم�سبباتها،
ودمج املعوقني يف احلياة االجتماعية».
و�شكر الأم�ي�ر حممد ب��ن فهد يف ختام
كلمته الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد
العزيز ،على اجلهود التي يبذلها لهذه
الفئة الغالية على قلوبنا ،كما �شكر عبد
الرحمن الرتكي ال�ست�ضافته هذا اللقاء
يف املنطقة ال�رشقية ،متمنيا للجميع
التوفيق والنجاح.

و�أع��ل��ن �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
�سلطان ب��ن �سلمان ب��ن ع��ب��د العزيز
رئي�س جمل�س �إدارة مركز الأمري �سلمان
لأبحاث الإعاقة ،خالل احلفل ،عن �إطالق
برنامج الأم�ير �سلطان بن عبد العزيز
للأبحاث املتقدمة يف جم��ال الإع��اق��ة،
الفتا �إلى �أن مدينة الريا�ض تعترب �أول
مدينة يف ال�رشق الأو�سط تطبق �أنظمة
الو�صول ال�شامل لتكون بيئة �صديقة
للمعوق .و�أو���ض��ح الأم�ي�ر �سلطان بن

•الأمري �سلطان بن �سلمان � :إطالق برنامج الأمري
�سلطان بن عبد العزيز للأبحاث املتقدمة يف
جمال الإعاقة
•الريا�ض �أول مدينة يف ال�رشق الأو�سط تطبق
�أنظمة الو�صول ال�شامل كبيئة �صديقة للمعوق

�سلمان �أن املركز ابتعث �أكرث من 100
معوق للدرا�سات العليا ،ومت طلب نحو
 200منحة للمعوقني �أي�����ض��ا ،داعيا
�إل��ى دعم برنامج املنح البحثية ،مبينا
�أن��ه مت م��ن خ�لال امل��رك��ز يف ال�سنوات
املا�ضية الك�شف عن نحو � 370ألف
طفل �ضمن برنامج امل�سح الوطني،
حيث مت اكت�شاف 441حالة �إعاقة منها،
ومت التدخل املبكر فيها و�إن��ق��اذه��ا.
و�أكد الأمري �سلطان بن �سلمان �أن 70
يف املائة من تو�صيات امل�ؤمتر الدويل
الثالث لأب��ح��اث الإع��اق��ة ال��ذي عقد يف
الريا�ض حتققت ،وهي قيد التفعيل
حاليا .و�أكد عبد الرحمن بن علي الرتكي
م�ست�ضيف احلفل والع�ضو امل�ؤ�س�س،
خ�لال حفل اجلمعية العمومية الثاين
واللقاء اخلام�س مل�ؤ�س�سي مركز الأمري
�سلمان لأبحاث الإعاقة� ،أن املركز حر�ص
على �إبرام عديد من اتفاقيات التعاون
وال�رشاكة مع عديد من اجلهات العلمية
املعروفة يف الداخل واخلارج ،وذلك يف
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تغطية . .

�إطار االرتقاء مب�ستوى الأبحاث العلمية
يف جم��ال الإع��اق��ة .و�أو���ض��ح الرتكي � َّأن
الإجن��ازات الكبرية التي حققها املركز
والأب��ح��اث التي نفذَّها وم��ا زال ينفذ
ع��دي��د منها ك��ان لها الأث���ر الكبري يف
م�ساهمتنا يف ال��ع�����ض��وي��ة وااله��ت��م��ام
ب�أخبار املركز وامل�شاركة يف اللقاءات
التي يقيمها ،والتعرف عن كثب على
�أه��داف��ه املتمثلة يف مواجهة الإع��اق��ة
و�آثارها االجتماعية والإن�سانية ،مواجهة
علمية تهدف �إلى احلد منها والت�صدي
لها و�إي��ج��اد و���س��ائ��ل ال��ع�لاج وتي�سري
حياة املعوقني وامل�ساهمة يف دجمهم
يف املجتمع ليكونوا مواطنني فاعلني
لأنف�سهم و�أ�رسهم وجمتمعهم.
وق���ال ال�ترك��ي�»:إن��ن��ي �أع��ت��ز و�أف��ت��خ��ر
بان�ضمامي �إل��ى ع�ضوية مركز الأم�ير
�سلمان لأب��ح��اث ا إلع���اق���ة ،ال���ذي كان
ل�ل�أم�ير �سلمان ب��ن عبد ال��ع��زي��ز اليد
الطويل يف �إن�شائه وت�أ�سي�سه ،ليكون
م��ث��االً ي��ح��ت��ذي يف �أع��م��ال اخل�ي�ر ،فقد
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و�صل عدد امل�ؤ�س�سني حتى الآن �إلى
 110م�ؤ�س�سني ميثلون �رشائح املجتمع
املختلفة من م�ؤ�س�سات حكومية و�أهلية
وب��ن��وك و��شرك��ات و�أف����راد ،حيث يعود
الف�ضل بعد اهلل �سبحانه وت��ع��ال��ى يف
الو�صول لهذا العدد من امل�ؤ�س�سني
للأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز
رئي�س جمل�س �إدارة املركز ،الذي كان
وما زال يتابع بنف�سه ويحفز املهتمني
لع�ضوية املركز ويفتح لهم بابا ً من
الأجر الذي ال يتوقف فكلنا م�ؤ�س�سون
لعل ٍم ينفع النا�س».

و�أ���ض��اف ال�ترك��ي�« :إن��ن��ي �أق��ف اليوم
�صور رائعة ت�ستجلبها الذاكرة
و�أمامي
ٌ
ٍ
م�ضت ،حيثُ �أقيم اللقاء
منذ �سنوات �أربع
ْ
الأول للم�ؤ�س�سني يف مدينة �سلطان بن
عبد العزيز للخدمات الإن�سانية وبرعاية
كرمية من الأمري �سلطان بن عبد العزيز
ويل العهد ،ثم احت�ضنت جمعية الأطفال
املعوقني اللقاء الثاين برعاية الأمري
�سلمان ب��ن عبد ال��ع��زي��ز �أم�ي�ر منطقة
الريا�ض وم�ؤ�س�س املركز ،وبعده جاء
اللقاء الثالث ب�ضيافة الع�ضو امل�ؤ�س�س
ع��ب��د اهلل ب��ن �سعد ال��را���ش��د يف مدينة
الريا�ض ،برعاية الأمري �سلمان بن عبد
ال��ع��زي��ز ،وق��ب��ل ع��ام ت�رشفنا يف اللقاء
ال��راب��ع برعاية الأم�ير �سلطان بن عبد
العزيز ويل العهد ،وب�ضيافة كرمية
م��ن الع�ضو امل�ؤ�س�س عبد املق�صود
��ن اهلل
خوجة يف مدينة ج��دة ،وال��ي��وم مي ُّ
علينا �أن نعي�ش �سعادة وفرحة اللقاء
اخلام�س يف املنطقة ال�رشقية برعاية
الأمري حممد بن فهد بن عبد العزيز �أمري
املنطقة ال�رشقية ،حيث ي�رشفني �أ�صالة
عن نف�سي ونيابة عن زمالئي الأع�ضاء
امل�ؤ�س�سني ملركز الأمري �سلمان لأبحاث
الإعاقة �أن �أتقدم بال�شكر والتقدير لأمري
ال�رشقية ،على رعايته وتف�ضله بافتتاح
�أعمال اللقاء اخلام�س مل�ؤ�س�سي املركز،
كما �أتقدم بال�شكر للأمري �سلطان بن
�سلمان بن عبد العزيز رئي�س جمل�س
�إدارة مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة
على تف�ضله ال��ك��رمي بقبول دعوتنا
ال�ست�ضافة اجتماع اجلمعية العمومية

•املركز اكت�شف 441حالة �إعاقة من نحو 370
�ألف طفل �شملهم برنامج امل�سح الوطني ..ومت
التدخل املبكر فيها و�إنقاذها
•مركز الأمري �سلمان ابتعث �أكرث من  100معوق
للدرا�سات العليا

الثاين واللقاء اخلام�س للم�ؤ�س�سني».
و�أب����ان ال�ترك��ي �أن ال��ل��ق��اءات تتوالى
ل�شحذ الهمم ،وتعريف الرجال الكرام
ب��ال��دور الإن�����س��اين ال���ذي ق��ام��وا ب��ه من
خ�لال م�شاركتهم يف ت�أ�سي�س مركز
الأم�ير �سلمان لأبحاث الإع��اق��ة ،والذي
يعترب مركزا فريدا ً ومتميزا ً يف ن�شاطاته
العلمية والبحثية املتخ�ص�صة يف ق�ضايا
الإعاقة على امل�ستويات كافة املحلية
والإقليمية ،م�شريا يف الوقت ذاته �إلى
�أن التواجد يف مثل هذا املحفل ما هو �إال
حافز ودافع وداعم للر�سالة الإن�سانية
التي يتبناها املركز ،كما ميثل تعريفا
لق�ضية الإعاقة التي �أ�صبحت ق�ضية
وطنية ولي�ست حكومية ،فهي تتطلب
عمالً جماعيا ً وجهدا ً كبريا ً ت�شرتك فيه
خمتلف الهيئات وامل�ؤ�س�سات والأفراد،
ك��م��ا مي��ث��ل ه���ذا ال��ل��ق��اء دع����وة ل�ل�أ��سر
واملجتمع للإ�سهام مبا يحقق تطلعات
و�آم���ال امل��ع��وق�ين ،وذل���ك ا�ست�شعاراً يف �سبيل اخل�ير ال��ذي حث عليه ديننا عند ر�سالته و�أهدافه ،بل �أخذ على عاتقه
�أي�ضا امل�شاركة يف فعاليات �أخ��رى،
بتحمل امل�س�ؤولية امللقاة على عواتقنا الإ�سالمي احلنيف.
جميعا ً ،وجت�سيداً ملبد�أ التكافل والت�آزر وذكر الرتكي �أن دور املركز مل يتوقف تعود يف جمملها خلدمة ق�ضية الإعاقة
وامل��ع��وق�ين ،وم��ن ذل��ك ق��ي��ام املركز
بالدعوة �إلى اجتماعات �سنوية مب�سمى
اللقاء الت�شاوري للجمعيات واجلهات
املعنية بخدمات املعوقني ،وذلك على
م�ستوى ال�سعودية ،حيث مت تنفيذ
اللقاء الأول يف الريا�ض عام 1429هـ
واللقاء الثاين يف املنطقة ال�رشقية عام
1430ه���ـ و�سيقام اللقاء الت�شاوري
الثالث مب�شيئة اهلل ع��ام 1431ه���ـ يف
منطقة الق�صيم ،حيث متخ�ضت عن
اللقاء الأول تو�صيات وافقت عليها
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،كان من �أهمها
ت�شكيل املجل�س التن�سيقي الذي يتولى
مهمة التن�سيق والتوا�صل والتكامل بني
اجلمعيات اخلريية من جهة وبينها وبني
القطاعات احلكومية الأهلية املعنية
بالإعاقة من جهة �أخرى ،وكذلك العمل
على تفعيل ال���ق���رارات والتو�صيات
املتعلقة بالإعاقة واملعوقني.
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جمعيتنا
�شهدت مراكز اجلمعية خالل الآونة الأخرية الكثري من الفعاليات

والأن�شطة الثقافية واالجتماعية يف عدة منا�سبات دينية ووطنية،
وذلك يف �إطار برامج اجلمعية للتوا�صل مع املجتمع وتعزيز
العالقات مع كل امل�ؤ�س�سات واجلهات ذات العالقة والتعاون

امل�شرتك ..وكانت �أبرز هذه الفعاليات:

مركز امللك فهد نظم �أمري منطقة اجلوف رعى حفل اجلمعية مبركزها باجلوف
�سحور ًاخريياً ن�سائياً

نظم مركز امللك فهد لرعاية الأطفال
املعوقني بالريا�ض �سحوراً خرييا ً
ن�سائيا ً مبركز امللتقى الن�سائي
بالريا�ض ،يف رم�ضان املا�ضي ،وتخلل
ال�سحور عدد من املنا�شط والفعاليات
مب�شاركة �أطفال املركز ،كما مت عر�ض
فيلم ت�سجيلي عن اجلمعية وم�سريتها
على مدى خم�سة وع�رشين عاما ً ،كما مت
تنظيم مزاد خريي على لوحات ت�شكيلية
من �إبداع الأطفال.
و�أو�ضح الأ�ستاذ عبداهلل بن حممد الدخيل
م�ساعد �أمني عام اجلمعية ومدير مركز
امللك فهد لرعاية الأطفال املعوقني
بالريا�ض� ،أن ال�سحور اخلريي ي�أتي
يف �إطار برامج التعريف ب�أن�شطة
اجلمعية وبراجمها اخلريية
وي�ستهدف ح�شد امل�ساندة
املجتمعية والتفاعل مع ر�سالة
اجلمعية ،وكذلك ن�رش الوعي
بني القطاع الن�سائي مباهية
الإعاقة وكيفية التعامل مع
الأطفال املعوقني.
و�أ�شارت مديرة وحدة
الأن�شطة الن�سائية باملركز
الأ�ستاذة عاتكة الغ�صن
�إلى �أن «مثل هذه اللقاءات
ت�سهم يف تعزيز التوا�صل
مع ع�ضوات اجلمعية
للجمعية
العمومية
والو�صول �إلى قطاعات حيوية
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�أقيم احلفل الرم�ضاين ملركز
اجلمعية باجلوف لهذا العام يف مركز
الأمري عبدالإله احل�ضاري مبدينة
�سكاكا برعاية �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري فهد بن بدر بن عبدالعزيز �آل
�سعود �أمري منطقة اجلوف ،وبح�ضور
ع�ضو جمل�س �إدارة جمعية الأطفال
املعوقني فهيد بن فهد ال�رشيف.
وبدئ احلفل بالقر�آن الكرمي ثم جاءت
كلمة مدير املركز وارد الهذلول التي
رحب فيها ب�سمو الأمري وباحل�ضور
الكرمي ،م�ؤكداً �أن رعاية �سموه دعم
للمعوقني واجلهات اخلريية ،وقال:
�إن لكل �أب و�أم طموحا ً و�أهدافا ً
ينتظرونها لأبنائهم ونحن يف املركز
نعمل على حتقيق هذا الطموح ،ويف
مركز املعوقني ن�سعى للبناء فكريا ً

وج�سديا ً وم�شاركة الأ�رسة من خالل
توفري جو منا�سب.
ثم �ألقى فهد ال�رشيف كلمة �شكر
فيها �سمو الأمري على رعايته ،وقال:
�إنني �أت�رشّف �أن �أقف بني يديكم نيابة
عن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلطان بن �سلمان رئي�س اجلمعية،
وقال� :إن اجلمعية ت�سعى لتحويل
املبنى احلايل للمركز باجلوف �إلى
م�رشوع ا�ستثماري وبناء مركز جديد
يحوي �إمكانات متطورة ،و�شكر جميع
القطاعات امل�شاركة بدعم املركز
ثم وقع مركز اجلمعية باجلوف وجهاز
ال�سياحة مذكرة تعاون لإقامة م�رشوع
(هدية اجلوف) وقعها مدير مركز
اجلوف وراد الهذلول واملدير التنفيذي
جلهاز ال�سياحة ح�سني اخلليف.

من اجلمهور امل�ستهدف من �سيدات على دور القطاع الن�سائي يف حتقيق
الأعمال والفاعالت يف العمل اخلريي �أهدافها ،خ�صو�صا ً اجلانب التوعوي
والإن�ساين يف املجتمع» ،م�ؤكدة �أن والت�صدي لأ�سباب الإعاقة وو�سائل
جمعية الأطفال املعوقني تعول كثريا ً حتجيم �آثارها ال�سلبية.

الأمري م�شعل بن ماجد يرعى الأم�سية اخلريية ملركزي اجلمعية بجدة ومكة

رعى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
م�شعل بن ماجد بن عبدالعزيز
حمافظ جدة الأم�سية اخلريية
الرم�ضانية الأولى التي �أقامها مركز
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة
ومركز مكة املكرمة مبقر املركز
بجدة.
وبد�أ احلفل ب�آيات من القر�آن
الكرمي ثم �ألقى مدير مركز امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز لرعاية
الأطفال املعوقني الدكتور عثمان
عبده ها�شم كلمة �أو�ضح فيها �أن
الأم�سية الرم�ضانية فر�صة لإطالع
�رشكاء م�سرية اجلمعية اخلريية على
خططها وبراجمها وال�صعوبات التي
تواجهها ،خ�صو�صا ً فيما يتعلق
مبركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
بجدة ومركز مكة املكرمة.
وقال« :منذ انطالقة هذين
املركزين تنامت ب�شكل مطرد �أعداد
الأطفال امل�ستفيدين منهما ،خ�صو�صا ً
يف ظل التفوق امللحوظ فيما يتعلق
بتطبيق برنامج دمج الأطفال املعوقني
يف مدار�س التعليم العام بعد اكتمال

ت�أهيلهم وعالجهم يف املركزين».
وبني �أنه مع ت�ضاعف ثقة �أبناء منطقة
مكة املكرمة باملركزين وتزايد �أعداد
الأطفال املتطلعني للح�صول على
الرعاية تزايدت بالتايل االلتزامات
املالية على املركزين وت�صاعدت

وترية موازنتهما الت�شغيلية لت�صل
�إلى نحو  16مليون ريال �سنويا ً،
ومن املتوقع ارتفاعها مع البدء يف
�إن�شاء ثالثة مراكز للأحياء يف جدة
مب�ساندة كرمية من �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري خالد الفي�صل �أمري
منطقة مكة املكرمة و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري م�شعل بن ماجد بن
عبدالعزيز حمافظ جدة؛ الأمر الذي
واجهت معه اجلمعية �صعوبات
�شتى ،خ�صو�صا ً يف ظل اعتمادها
على التربعات كم�صدر رئي�سي
لتمويل موازنتها الت�شغيلية.
و�أ�شار �إلى �أن اجلمعية ارت�أت
مواجهة هذا الأمر بحلول م�ستدامة
خدمات
ا�ستمرارية
ت�ضمن
املركزين وا�ستيعاب املزيد من
الأطفال وتطبيق الربامج الرتبوية
والتعليمية والت�أهيلية احلديثة
املقرتحة لتطوير �أدائها مبا يتنا�سب
مع ر�صيد خدماتها املمتد لأكرث من 25
عاما ً .ثم �شاهد احل�ضور فيلما ً ت�سجيليا ً
عن اجلمعية وم�سريتها على مدى خم�سة
وع�رشين عاما ً.

�أطفال اجلمعية باجلوف ي�شاركون يف �أ�سبوع املرور اخلليجي
�شارك عدد من �أطفال مركز اجلمعية
باجلوف م�ؤخراً ،بزيارة ملعر�ض
�أ�سبوع املرور الذي �أقيم يف ثانوية
الأمري فهد بن بدر� ،ضمن فعاليات
�أ�سبوع املرور اخلليجي اخلام�س
والع�رشين حتت �شعار (ال تت�صل
حتى ت�صل) ،وكان يف ا�ستقبال
الأطفال عدد من رجال الك�شافة
ومدير املدر�سة نافع الرويلي
وخالد العتيبي مندوب �أرامكو
والوكيل رقيب فهد الع�ساف ممثالً
عن املرور ،وقام الأطفال بجولة
يف �أق�سام املعر�ض ،حيث �شاهد
الأطفال جناح �أرامكو ال�سعودية

�أرامكو ال�سعودية بتوزيع الهدايا
على الأطفال والتقاط ال�صور
التذكارية ،كما جتول الأطفال يف
جناح الكلية التقنية.
وقد خ�ص�ص مركز اجلمعية باجلوف
يوما ً كامالً لتفعيل هذه املنا�سبة،
بح�ضور عدد من قيادات املرور
باملنطقة ،منهم الرائد نهار ،حيث
قدم رجال املرور عر�ضا ً للأطفال
بدراجاتهم النارية وتوعية الأطفال
مبخاطر ا�ستخدام الهاتف اجلوال
�أثناء القيادة وقدموا الهدايا
وا�ستمعوا �إلى �رشح مب�سط عن �أ�سباب للأطفال ،وقد تفاعل الأطفال مع
احلوادث ،وبعد ذلك قام من�سوبو هذه املنا�سبة.
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ندوة
حتت رعاية الأمري �سلمان بن عبدالعزيز

الأمري �سلطان بن �سلمان يفتتح �أعمال ندوة
العقد العربي للمعوقني
حتت رعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز
�أمري منطقة الريا�ض افتتح �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س مركز الأمري �سلمان
لأبحاث الإعاقة رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية  ،م�ؤخرا ندوة
«و�ضع خطة عربية لتنفيذ العقد العربي للأ�شخا�ص املعوقني
واالتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة» والتي
رعتها �صحيفة «الريا�ض» �إعالمياً.

وقد بد�أ احلفل ب�آيات من الذكر احلكيم
تالها كلمة رئي�س اللجنة العليا املنظمة
للندوة الأ�ستاذ عبداهلل اليو�سف وكيل
الوزارة للرعاية والتنمية االجتماعية
حيث قال�:إن هذه الندوة هي اللقاء
العربي الأول يف هذا املجال الذي يعقد
بعد �أن وقعت معظم الدول العربية
اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
فلقد حر�صت الوزارة ممثلة بوكالة
الوزارة للرعاية والتنمية االجتماعية
على �أن تكون هذه الندوة هي اللقاء
الأ�سا�س يف و�ضع اللبنات الأولى خلطة
قابلة للتنفيذ تت�ضمن �أدلة و�إجراءات
عملية ميكن من خاللها جلميع الدول
العربية ان تنفذ كال الأمرين وتكون
نربا�سا ً يف جمال تطبيقها .و�أ�ضاف ولذا
ف�إن الربنامج العلمي حر�ص ان يحقق
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هذه الأهداف من خالل الرتكيز على
�إقامة ور�ش عمل مبا يزيد على ٪60
من وقت الندوة ،بحيث يناق�ش اخلرباء
ومندوبو الدول حول دائرة م�ستديرة
كيفية تنفيذ هذا العقد واالتفاقية
ح�سب الأولويات و�إمكانات كل دولة
واملعوقات وال�صعوبات التي ميكن
مواجهتها.
بعد ذلك �ألقى معايل الدكتور �صالح
اخلليوي رئي�س جمل�س �إدارة ال�رشكة
ال�سعودية لل�صناعات الدوائية كلمة قال
فيها� :إن اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة كان خطوة من �أجل حفظ كرامة
هذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا ً
وتوفري متطلبات احلياة الكرمية وان
العناية والرعاية بالأ�شخا�ص املعاقني
هي ت�ضافر للجهود الأهلية واحلكومية

يف حتقيق هذا الهدف ال�سامي ،وامل�ؤمتر
اليوم هو منا�سبة لتبادل اخلربات وطرح
الآراء للخروج بتو�صيات علمية وعملية
خلدمة هذه الفئة من �أفراد املجتمع،
ومن هنا ندعو �إلى ت�ضافر اجلهود
وتعاون اجلميع �أفراداً وم�ؤ�س�سات،
قطاعا ً خا�صا ً وحكوميا ً على امل�ساهمة
يف دمج هذه الفئة يف املجتمع فهم
فئة منتجة وفاعلة وهم �أهلنا و�إخواننا
و�أحبتنا.
بعدها �ألقى �إبراهيم ال�سوري مدير
�إدارة التنمية وال�سيا�سات االجتماعية
كلمة الأمانة الفنية بجامعة الدول
العربية �أكد فيها على �أن �أهمية العقد
العربي للأ�شخا�ص املعاقني تكمن
يف �أهدافه وغاياته التي متثل �أ�سا�سا ً
متينا ً لتحقيق امل�ساواة وامل�شاركة

للأ�شخا�ص املعاقني يف املجتمع
والإ�سهام يف م�ساراته على جميع ال�صعد
وتقدير مكانتهم وت�أهيلهم وتنمية
قدراتهم ،و�أ�صبحت هذه الأهداف يف

جمموعها و�سيلة فعالة للحكومات
ومنظمات الأ�شخا�ص املعوقني على
خمتلف م�ؤ�س�ساتها وت�شكيالتها لر�سم
�سيا�ساتها وو�ضع براجمها من �أجل حياة

•الأمري �سلطان بن �سلمان :

املعوق وغري املعوق من املواطنني وجدوا يف
هذا البلد الأمني املبارك الأمان وفر�ص التعليم
والعمل لتخطي الإعاقة
•وزير ال�ش�ؤون االجتماعية :

اململكة تويل كل الفئات الرعاية ال�شاملة
وخا�صة فئات �شديدي الإعاقة

�أف�ضل للأ�شخا�ص املعوقني ،فاملقاربة
ال�شاملة التي يت�ضمنها العقد تعد حافزا
لكافة امل�ؤ�س�سات لتناول الإ�شكاليات
اخلا�صة بق�ضايا املعاقني على نحو
�شامل ي�أخذ يف اعتباره جميع الأبعاد
ذات ال�صلة بق�ضايا الإعاقة.
و�أ�ضاف �أن �أهداف العقد وغاياته تكر�س
التحول من النظرة النمطية �إلى ال�شخ�ص
املعاق �إلى �أفق جديد يقوم على �أ�سا�س
متكني املعاقني ومنحهم القدرة على
الت�أثري يف حميطهم وحتقيق اندماجهم
االجتماعي وكفالة حقوقهم مبا ي�ضمن
اتخاذ التدابري الفعالة التي تعك�س
�صور ايجابية للمعاقني و�إيجاد مناخ
اجتماعي مالئم قادر على حتقيق
االندماج االجتماعي.
بعدها �ألقى معايل وزير ال�ش�ؤون
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االجتماعية الدكتور يو�سف العثيمني
كلمة بني من خاللها ان عقد هذه الندوة
العربية ي�أتي من حر�ص اجلميع على
و�ضع خطة عمل تنفيذ العقد العربي
للمعوقني واالتفاقية الدولية حلقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �إحدى �أهم
مراحل التكافل التكاملي يف �إطار خدمة
املعاق ورعايته والنهو�ض مبتطلباته
و�رضورياته وفق معطيات العمل
االجتماعي العلمي املدرو�س ،مبينا ان
الوزارة تويل كافة الفئات التي ترعاها
جل االهتمام والرعاية خا�صة فئات
�شديدي الإعاقة ،حيث تقدم لهم كافة
�أنواع الدعم والرعاية ومنها الإعانات
ال�سنوية التي ت�صل �إلى � ٢٠.٠٠٠ألف
ريال للمعاق ،حيث بلغ جممل ما تقدمه
الوزارة من �إعانات للمعوقني مليار
وثمان مئة مليون ريال �سنويا� ،إ�ضافة
�إلى اخلدمات االجتماعية والت�أهيلية،
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الأمري �سلطان بن �سلمان يكرم و�سائل الإعالم

والرعاية الطبية ،والنف�سية والإيوائية،
والرتفيهية كما تو�سعت الوزارة يف
�إن�شاء مراكز الت�أهيل ال�شامل للمعوقني
وبلغ عددها  ٢٩مركزا وبلغ عدد مراكز
و�أق�سام الت�أهيل املهني  ١٣مركزا
ومراكز الرعاية النهارية  ١٧مركزا منها
 ٧مراكز �أهلية كما تقدم  ١٧جمعية
خريية خدماتها للمعوقني يف خمتلف
مناطق اململكة.
بعدها �ألقى �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلطان بن �سلمان كلمة قدم
فيها حتيات �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �أمري منطقة
الريا�ض و�شكره وتقديره للقائمني
وامل�شاركني بهذه الندوة متمنيا
للجميع التوفيق وال�سداد و�أ�شار �سموه
�إلى �أن املعاق اليوم لي�س ناق�صا �أو
قا�رصا و�أنا �أرى عددا من �إخواين وزمالئي
متفوقني ممن �سموا بذوي االحتياجات

اخلا�صة و�أنا ا�سميهم اليوم ذوي
القدرات اخلا�صة الذين تفوقوا ومتيزوا
و�أبدعوا ،وبني �إلى ان كل منا لديه �إعاقة
بع�ضها ظاهر وبع�ضها ال يعلمها �إال اهلل
لكن الأهم من ذلك هو ان املعاق وغري
املعاق واملواطنني وجدوا يف هذا البلد
الأمني املبارك الأمان والفر�صة للتعليم
والعمل لتخطي الإعاقة وهذه الندوة
تعد نقطة انطالقة مهمة جدا.
و�أ�ضاف �سموه �إلى �إننا نريد ان ننتقل
بق�ضية الإعاقة وحقوق املعوقني للع�رص
اجلديد عرب الع�رص الذي ي�ست�رشفه قائد
هذه البالد و�سمو ويل عهده الأمني.
عقب ذلك مت تكرمي اجلهات الراعية
للحفل وجريدة الريا�ض لرعايتها
الإعالمية وت�سلم �سموه درعا من وزير
ال�ش�ؤون االجتماعية الدكتور يو�سف
العثيمني.

كاريكاتري
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�صحة وعافية

تقرير :املر�أة �أكرث عر�ضة للأمرا�ض العقلية والنف�سية من الرجل
�أك��د تقرير علمي �أمريكي ق��ام بدرا�سة
ال�صحة العقلية لدى الرجال والن�ساء� ،أن
امل���ر�أة �أك�ثر عر�ضة للإ�صابة باالكتئاب
احلاد بن�سبة ال�ضعف تقريبا ً ،كما تتعر�ض
لنوبات القلق �أك�ثر م��ن ال��رج��ال بن�سبة
ال�ضعفني �إلى ثالثة �أ�ضعاف.
وبح�سب التقرير متيل الن�ساء �إلى االنتحار
�أك�ثر من الرجال بثالثة �أ�ضعاف ،كما �أن
ع��وار���ض الأم��را���ض النف�سية والعقلية

تبد�أ الظهور يف �سن مبكرة لديهن؛ ما
يجعل �أو�ضاعهن تتعقد ب�سبب اخللفيات
الثقافية واالجتماعية التي تفرت�ض �أن
املر�أة هي رمز لل�ضعف واال�ست�سالم.
ال��ت��ق��ري��ر ال����ذي �أع�����ده م��ك��ت��ب ال�صحة
واخلدمات الإن�سانية احلكومي الأمريكي
يحمل ع��ن��وان «خ��ط��وات عملية لتح�سني
�صحة امل��ر�أة العقلية» ،وه��و يهدف �إلى
حتديد �آثار االنتماء اجلن�سي على ال�صحة

البطاط�س املحمرة لذيذة ولكن...

البطاط�س املحمرة �أكلة لذيذة يقبل عليها اجلميع ،ولكن لها �أ�رضارها الكبرية،
لي�س فقط على الوزن ل�سعراتها احلرارية العالية ،بل على �صحة الإن�سان ب�شكل
عام؛ �إذ �إن الدهون املوجودة يف الزيت تُ�رض بالأوعية الدموية والقلب� ،إ�ضافة �إلى
قلي البطاط�س يف زيوت منتهية ال�صالحية �أو نوعيتها �سيئة؛
�أنه كثرياً ما يتم ّ
لذلك عليكم التفكري كثرياً قبل الإفراط يف تناولها...
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العقلية والنف�سية بهدف تطوير و�سائل
العالج.
وي�شري التقرير �إلى �أن �أ�سباب وجود فوارق
يف ال�صحة العقلية ب�ين ال��رج��ل وامل���ر�أة
ال ت��زال غري وا�ضحة ،غري �أن��ه رجح وجود
عوامل بيولوجية مرتبطة بالهرمونات التي
تفرزها �أج�ساد الن�ساء و�أخرى وراثية.
وبح�سب التقرير ،ف�إن عوار�ض الأمرا�ض
النف�سية لدى الرجال والن�ساء ،على حد
�سواء ،تظهر يف �سن مبكرة ،حيث �إن معاناة
ن�صف املر�ضى على الأق��ل ب��د�أت عندما
كانوا يف ال��ـ 14من عمرهم ،لكن بع�ض
الأم��را���ض قد تظهر ل��دى الن�ساء مبجرد
البلوغ ،وت�ستمر معهن ف�ترات طويلة،
وبخا�صة ا�ضطرابات الأكل.
وي�شدد التقرير على ��ض�رورة ت�شخي�ص
وعالج هذه الأمرا�ض لدى الن�ساء يف �سن
مبكرة ،و�إال تفاقمت مع تقدم ال�سن بحيث
قد جتد املر�أة املري�ضة نف�سها يف ال�سجن
�أو امل�ست�شفى �أو خارج النظام التعليمي.
ك��م��ا ي����ؤك���د ���ض��رورة �أن ت����درك امل����ر�أة
املري�ضة �أنها قابلة لل�شفاء ،و�أن ترف�ض
املقوالت التي ت�صنف الن�ساء عموما ً على
�أنهن �ضعيفات وم�ست�سلمات وعليهن
بالتايل تقبل و�ضعهن؛ لأن ذلك �سيدفع
باملري�ضات نحو املزيد من االكتئاب.
ويو�صي التقرير بالتن�سيق بني اجلهات
املخت�صة بالطب العقلي وتلك املعنية
بالطب اجل�����س��دي خ�لال معاجلة الن�ساء
م��ن ع��وار���ض نف�سية ،وذل��ك باعتبار �أن
�أو�ضاع املر�أة العامة قد ت�ؤدي �إلى تفاقم
م�شاكلها النف�سية ،خ�صو�صا ً �إذا ما كانت
عر�ضة للعنف �أو ���س��وء امل��ع��ام��ل��ة� ،إل��ى
جانب �رضورة معرفة اخللفيات االجتماعية
والثقافية للن�ساء.

الأمالح املعدنية:
البوتا�سيوم عن�رص
�أ�سا�سي ل�صحة جيدة

البوتا�سيوم هو عن�رص معدين مالزم
ملعدن ال�صوديوم ،حيث يتحدان معا ً
ل�ضمان نقل التدفقات الع�صبية يف
اجلهاز الع�صبي الب�رشي؛ فالبوتا�سيوم
املوجود يف ثمر املوز عن�رص �أ�سا�سي
حل��ي��اة الإن�����س��ان ،وه��و م�����س ��ؤول عن
�صحة الع�ضالت والقلب ويقوم بدور
مهم يف الوقاية م��ن ارت��ف��اع �ضغط
الدم وي�شارك يف احلفاظ على �صحة
الكليتني ،وجن��ده بكميات كبرية يف
الفواكه واخل����ضراوات والبقوليات،
وبخا�صة البطاط�س والعد�س واملوز.

احلمل
واكت�ساب
الوزن

�أطباء :ال�ضو�ضاء تهدد الرجال
بفقدان ال�سمع �أكرث من الن�ساء
على الرغم من �أن العامل مليء بال�ضجيج،
�إال �أن بحثا ً حديثا ً �أظ��ه��ر �أن ال�ضو�ضاء
متثل خطراً كبرياً على بع�ض النا�س �أكرث
من الآخ��ر؛ �إذ تقول الدرا�سات �إن الرجال
عر�ضة لفقدان ال�سمع ب�سبب ال�ضجيج
�أكرث بثالث مرات من الن�ساء.
و�أك����د ب��ح��ث يف ج��ام��ع��ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا �أن
التعر�ض لل�ضو�ضاء يف العمل �أو خالل
اخل��دم��ة الع�سكرية� ،إل��ى جانب ممار�سة
ن�شاطات �أخرى ،يجعل الرجال �أكرث عر�ضة
لفقدان ال�سمع من الن�ساء.
�أثبتت �إحدى الدرا�سات فعالية برامج
الوقاية واملتابعة للن�ساء احلوامل يف
احلد من اكت�ساب الكثري من الوزن
خ�لال ف�ترة احلمل؛ �إذ �إن الزيادة
املفرطة يف ال��وزن �أثناء احلمل قد
ت����ؤدي �إل��ى ��ض�رورة �إج���راء ال��والدة
باجلراحة القي�رصية ،وهناك �أي�ضاً
عدد من الن�ساء يحتفظن بهذا الوزن
الزائد بعد ال���والدة .وهكذا ،تتيح
الوقاية املبنية على الن�صائح ال�صحية
والغذائية ال�سليمة احل��د م��ن هذه
الزيادة الكبرية يف الوزن.

و�أ���ش��ار البحث �إل���ى �أن املر�ضى الذين
ي��ع��ان��ون م�شاكل �سمعية �أ���ص��ي��ب��وا بها
على الأرج��ح من خ�لال �سماع املو�سيقى
ال�����ص��اخ��ب��ة �أو نتيجة ا���س��ت��خ��دام الآالت
املزعجة مثل املنا�شري الكهربائية �أو
قيادة الدراجات النارية .ويتفق �أ�ساتذة
ال�سمعيات باجلامعة على �أن الأ�شخا�ص
ال��ذي��ن ي�ستخدمون الآالت التي ت�صدر
�ضجيجا ً ،يكونون عر�ضة �أكرث من غريهم
لفقدان ال�سمع ،حيث �إن الن�شاطات التي
ميار�سها ال��رج��ال �أك�ثر م��ن الن�ساء مثل
قيادة الدراجات النارية وغري ذلك ت�سهم
يف زيادة معدالت الإ�صابة بني الذكور.
وين�صح اخلرباء الأ�شخا�ص الذين ميار�سون
�أعماالً تت�ضمن التعر�ض لأ�صوات �صاخبة
و���ض��ج��ي��ج ،ب��ا���س��ت��خ��دام ����س���دادات الأذن
لتجنب تعر�ضهم لفقدان جزئي لل�سمع.
وينتقل ال�صوت �إل��ى الأذن على �شكل
اهتزازات ،وحتوي الأذن الداخلية جتويفا ً
عظميا ً ي�سمى القوقعة ،فيه �سائل يتحرك
ا�ستجابة لتلك االه��ت��زازات ،بينما تعمل
خ�لاي��ا �شعرية يف القوقعة على حتويل
االهتزاز �إلى �إ�شارات تر�سل �إلى الدماغ.
ويقول العلماء �إن الأ���ص��وات العالية �أو
ال�صاخبة ،خ�صو�صا ً املفاجئة منها قد
ت���ؤدي �إل��ى م��وت اخلاليا ال�شعرية داخل
القوقعة ،ورمبا فقدان حا�سة ال�سمع كليا ً
�أو جزئيا ً.
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عامل بال �إعاقة . .

«التعليم العايل» حتدد ا�ستمارة
لت�شخي�ص حاالت ذوي االحتياجات
اخلا�صة التي حتتاج �إلى االبتعاث
دعت الإدارة العامة للرتبية والتعليم
مبنطقة الريا�ض للبنني جميع املدار�س
احلكومية والأه��ل��ي��ة ومعاهد وب��رام��ج
الرتبية اخلا�صة �إل���ى �إج���راء القيا�س
والت�شخي�ص جلميع طلبات االبتعاث
اخل���ارج���ي ل��ط�لاب ذوي االح��ت��ي��اج��ات
اخلا�صة بح�سب اال�ستمارة امل��ع��دة من
وكالة ���ش��ؤون البعثات ب���وزارة التعليم

العايل .و�أكد م�ساعد املدير العام للرتبية
والتعليم مبنطقة ال��ري��ا���ض للبنني
لل�ش�ؤون التعليمية الدكتور حممد بن
عبدالعزيز ال�سديرى �أنه بناء على طلب
من وزارة التعليم العايل لإجراء الفح�ص
على الطالب الذين يرغب �أولياء �أمورهم
�إحلاقهم ب�إحدى البعثات املتخ�ص�صة يف
تقدمي اخلدمات الإيوائية والرتبوية؛

لذلك البد من �إجراء الت�شخي�ص للحالة
بح�سب اال�ستمارة ال���واردة م��ن وزارة
التعليم العايل وت�شمل نوع الإعاقة وهل
تنطبق عليه ��شروط القبول يف معاهد
ومراكز وبرامج الرتبية اخلا�صة بوزارة
ال�ترب��ي��ة والتعليم �أو ��ش�روط القبول
ب��وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية وتو�صيات
االخت�صا�صي الذي يجري الفح�ص.

 1.7مليون �شخ�ص يعانون من م�شاكل يف الب�رص يف اململكة
تبني امل�ؤ�رشات ال�صحية باململكة �أن
ن�سبة العمى بلغت  %9.1و�أن ن�سبة
النمو يف م�شاكل الإعاقة الب�رصية هي
� %1.2سنويا ً باململكة؛ وعليه ف�إن
عدد املكفوفني يف البالد حتى عام
2008م جت��اوز � 159أل��ف �شخ�ص،
و�ضعاف الب�رص جت���اوزوا � 400ألف
�شخ�ص.
ج���اء ذل���ك يف حم���ا��ض�رة ت��وع��وي��ة يف
امللتقى الذي نظمه الق�سم الن�سائي
باجلمعية اخلريية لرعاية املكفوفني
مبنطقة الريا�ض بعنوان« :الإعاقة
ال��ب����صري��ة ..عناية ووق��اي��ة وت�أهيل
وع��ل�اج» مب��رك��ز امل��ل��ك عبدالعزيز
ال��ت��اري��خ��ي ،وق���د ح��ا��ضرت ك��ل من
الدكتورة فريال بنت حممد ح�سني
زريد الأ�ستاذ امل�ساعد بكلية العلوم
الطبية التطبيقية – ق�سم ب�رصيات ـ
جامعة امللك �سعود ،و�أول متخ�ص�صة
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يف ت���أه��ي��ل امل��ع��وق�ين ب����صري��ا ً على
م�ستوى اململكة ،واالخت�صا�صية
رمي القحطاين اخت�صا�صية ب�رصيات
مب�ست�شفى امللك عبدالعزيز ،حما�رضة
عن الإعاقة الب�رصية حيث مت تعريف
الإعاقة الب�رصية و�أ�سبابها وهي فقد

الإن�سان حا�سة الب�رص ب�شكل كلي
�أو جزئي بحيث يعتمد على حوا�سه
الأخرى وبع�ض الو�سائل والأدوات
اخلا�صة لتعوي�ض هذا النق�ص.
وع��رف��ت امل��ح��ا��ضرة ب��ال��ف��رق بني
�ضعيف الب�رص وهو ال�شخ�ص الذي
ي�ستطيع �أن يقر�أ الكلمات املكتوبة
بحروف مكربة �أو با�ستخدام النظارة
الطبية �أو �أية و�سيلة من الو�سائل
التكبريية ،وترتاوح حدة �إب�صاره ما
بني � 200/20إلى  70/20قدما ً
يف �أح�سن العينني حتى با�ستعمال
النظارة الطبية.
�أم���ا الكفيف ف��ه��و ذل���ك ال�شخ�ص
ال���ذي ال ت��زي��د ح���دة �إب�����ص��اره على
 200/20ق��دم يف �أح�سن العينني
حتى با�ستعمال النظارة الطبية وال
ي�ستطيع �أن يقر�أ �أو يكتب بالطريقة
العادية.

باحثان من جامعة الإمام يبتكران كر�سي �إعاقة ذكيا ً يتعرف
على �صوت و�إ�شارات وب�صمة املعوق

ا�ستحدث الباحثان الدكتور حممد العربي
بودهري �أ�ستاذ الذكاء اال�صطناعي بكلية
علوم احلا�سب واملعلومات بجامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية والدكتور خالد
بن عبدالعزيز ال�شلفان وكيل الكلية
لل�ش�ؤون العلمية ومدير وح��دة العلوم
والتقنية باجلامعة ،كر�سيا ً متطوراً لذوي
الإع��اق��ة احلركية يعتمد على تقنيات
الروبوت من حيث تنقل املعوق حركيا ً
ب�شكل ذاتي ،معتمداً على عدد من �أمناط
التفاعل بني الكر�سي واملعوق نف�سه،
ومن ذلك الأوامر ال�صوتية التي ي�صدرها
املعوق للكر�سي� ،سواء بحركة ر�أ�سه �أو
باللم�س على املوقع املراد االنتقال �إليه
عرب خريطة املنزل الظاهرة على �شا�شة
الكمبيوتر املوجود على طاولة الكر�سي،
�إ�ضافة �إل��ى �إمكانية حتديد الكر�سي
ملوقعه عرب ح�سا�سات ال�سلكية م�صممة
لهذا الغر�ض.
وقال الباحث الرئي�س الدكتور بودهري
يف ت�رصيحات �صحفية �إن حاجة النا�س
ت����زداد لتح�سني م�����س��ت��وى املعي�شة،
وخ�صو�صا ً ذوي الظروف اخلا�صة منهم؛

حيث �أدى ذلك �إلى تطور كثري من حقول
العلم كالذكاء اال�صطناعي وتقنيات
اال�ست�شعار الآيل؛ مما �أدى �إلى �إيجاد �أمل
كبري لدى املعوقني للعي�ش دون احلاجة
املا�سة �إلى الآخرين بحيث ي�صبح ذلك
واقعا ً ملمو�سا ً يف القريب العاجل.
و�أ�ضاف :هناك فئة مهمة من املعوقني
لديهم �إعاقة �شديدة ويجدون �صعوبة
�إن مل يكن م�ستحيالً يف بع�ض احلاالت
عند االعتماد على هذا النوع التقليدي

البدء يف بحوث لعالج مر�ض التوحد

�أكدت �رشكة فايزر لل�صناعات الدوائية �أنها تعمل حاليا ً على �إجراء بحوث
لإنتاج عالج ملر�ض التوحد� ،أو الـ «�أوتزم» .Autism
وقال رئي�س ق�سم الأبحاث والتطوير يف ال�رشكة �إنه مت ت�شكيل فريق مكون
من  14باحثا ً كلفوا مهمة تطوير عالج لهذا املر�ض .ي�شار �إلى �أن العالجات
امل�ستهدفة تكون م�صممة للتعامل مع بروتينات م�س�ؤولة عن ظهور هذا
املر�ض ،م�ؤكدا ً �أن الأبحاث العالجية ما زالت
يف مراحلها الأولى ،وعادة ما ي�شخ�ص املر�ض
يف مراحل الطفولة الأولى ،ومن �أبرز �أعرا�ضه
العزلة االجتماعية �شبه التامة وعدم القدرة
على التوا�صل ،وميول ل�سلوكيات غريبة وغري
عادية .وتعترب امل�ؤ�س�سة الأمريكية ملراكز
ال�سيطرة على الأم��را���ض التوحد ثاين �أخطر
�أنواع اخللل العقلي بعد الإعاقة الذهنية.

من هذه الكرا�سي .ولتقليل احلاجة �إلى
كثري م��ن امل��ه��ارات ال�لازم��ة لت�شغيل
وا�ستخدام الكرا�سي املتحركة ف��إن
ه����ذا امل�������ش�روع ي���ه���دف �إل�����ى ت��ط��وي��ر
ا�سرتاتيجيات جديدة مبنية على علم
ال��ذك��اء اال�صطناعي لإي��ج��اد كرا�سي
متحركة تعمل ب��ك��ف��اءة وت��ت��أق��ل��م مع
الظروف املحيطة بدرجة �أمن عالية.
من جانبه قال الدكتور خالد ال�شلفان
�إن هذا البحث املدعوم من مدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية يعد �أم�لاً
لكل املعوقني حركيا ً يف �أن ي�ستطيعوا
االعتماد على �أنف�سهم بعد اهلل يف الكثري
م��ن امل��ه��ام ،وي�ضيف تقنية منا�سبة
لهم ،م�شرياً �إلى �أن اجلامعات ال�سعودية
تزخر بالكثري من الباحثني املتميزين،
وم�����ش��ي��دا ً مب��ا ق��دم��ه زميله يف البحث
الدكتور بودهري من جهد وبحث وعمل
طويل حتى حتقق هذا الأمل.
وك��ان الكثريون من اخل�براء والعلماء
واملخت�صني من داخل وخارج اململكة،
قد �أ�شادوا بهذا البحث واالبتكار ،ومن
ذل���ك م��ا ذك���ره الأ���س��ت��اذ ج���وزف ك��ون
رئي�س الهيئة الدولية للتقنية ،حيث
ق���ال� :إن ه��ذا امل����شروع البحثي دالل��ة
كبرية على دعم اململكة حلركة البحث
العلمي وم��واك��ب��ة ال����دول املتقدمة،
كما �أب��دى الربوفي�سور جان روجري�س
الأ����س���ت���اذ ب��ج��ام��ع��ة «ج��ورج��ي��ا ت��ي��ك»
اندها�شه من وجود مثل هذه امل�شاريع
البحثية املتقدمة التي ما زالت يف طور
البحث والتطوير يف دول متقدمة مثل
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية و�أوروب���ا
واليابان ،يف حني �أ�شاد �سمو الأمري رعد
بن زيد كبري �أمناء ملك اململكة الأردنية
الها�شمية ورئ��ي�����س املجل�س الأع��ل��ى
ل�ش�ؤون املعوقني يف اململكة الأردنية
ب��ه��ذا البحث واع��ت�بره مفخر ًة ودل��ي�لاً
على العناية التي توليها حكومة خادم
احل��رم�ين ال�رشيفني ل��رع��اي��ة املعوقني
وت�سخري التقنية لإيجاد حياة �أف�ضل لهم.
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�إن اهلل مع ال�صابرين

نعمة الر�ضا و�أثرها يف احلياة

احلمد هلل رب العاملني الفعال ملا يريد� ..أنزل علينا خري كتبه ،و�أر�سل �إلينا �أف�ضل
مت علينا النعمة� ،أحمده �سبحانه و�أ�شكره ،و�أتوب �إليه
ر�سله؛ ف�أكمل لنا الدين ،و أ� َّ
و�أ�ستغفره..
و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �رشيك له ،و�أ�شهد �أن حممدا ً عبد اهلل ور�سوله و�صفيه
وخليله ..بلغ الر�سالة و�أدى الأمانة ون�صح الأمة ،وتركنا على املحجة البي�ضاء ليلها
كنهارها ال يزيغ عنها �إال هالك؛ ف�صلوات اهلل و�سالمه عليه وعلى �آل��ه الطيبني
الطاهرين ،وعلى �أ�صحابه والتابعني ،ومن تبعهم ب�إح�سان �إلى يوم الدين.

تقوى اهلل

�أما بعد ف�أو�صيكم �أيها النا�س ونف�سي
بتقوى اهلل �سبحانه والعمل على مر�ضاته
وت��رك م��ا ي�سخطه؛ فما زاغ م��ن اتقاه
وال خاب من رجاه « :أَ�ال إ� َِّن أَ� ْو ِلياء هّ
اللِ الَ
َ
ين � َآمنُواْ
خَ ْو ٌف َعل َْي ِه ْم َوالَ ُه ْم َي ْح َز ُن َ
ون ال َِّذ َ
ُون» ـ (� 63سورة يون�س).
َوكَ ا ُنواْ َي َّتق َ

نعمة الر�ضا

�أي��ه��ا ال��ن��ا���س� ..إن م��ن الأم���ور ال��ت��ي ال
مي��اري فيها العقالء وال يتجاهلها َمن
هم على هذه الب�سيطة �أحياء ولهم �أعني
ت��ط��رف وع��ق��ول ت���درك �أن الطم�أنينة
واال�ستقرار النف�سي مطلب الب�رش قاطب ًة
و�إن اختلفوا يف حتقيق معايريه و�سبل
ال��و���ص��ول �إل��ي��ه ،ورمب���ا �ضاقت بع�ض
النفو�س؛ عطنا ً يف نظرتها �إلى مثل هذا
املعنى الرفيع؛ فح�رصته كامنا ً يف املال
وحت�صيله ،ونفو�س �أخ���رى ح�رصته يف
اجلاه واملن�صب ،ونفو�س غريها ح�رصته
يف الأهل والولد.
وهذه املفاهيم ،و�إن كانت لها حظوة
يف معرتك احلياة الدنيا �إال �أنها م�س�ألة
ن�سبية يف الأف���راد ووقتية يف الزمن،
والواقع امل�شاهد �أن الأمر خالف ذلكم؛
غني مل يفارق ال�شقاء جنبيه
فكم من
ٍّ

الخطوة

العدد الثالث واخلم�سون ـ ذو القعدة  1430هـ ـ نوفمرب  2009م

106

ومل يجد يف املال معنى الغنى احلقيقي؛
غني يجد ك�أنه مل يجد �إال عك�س
�إذ كم من ٍّ
جاه ومنزلةٍ
ما كان يجد ،وكم من �صاحب ٍ
ٍ
رفيعة مل يذق طعم الأن�س واال�ستقرار
يف ورد وال �صدر ،وال الح له طيفه يوما ً
ٍ
ما ،وكم من �صاحب � ٍ
وولد يتقلب
أهل
على رم�ضاء احلزن والقلق واال�ضطراب
النف�سي وعدم الر�ضا باحلال..
بينما جند يف واقع احلال �شخ�صا ً مل يحظ
ب�شيء من ذلكم البتة؛ فال مال وال جاه
وال �أهل وال ولد ،غري �أن �صدره �أو�سع
م��ن الأر����ض برمتها ،و�أن�����س��ه �أب��ل��غ من
�شقاء �أهلها ،وطم�أنينته �أبلج قلقهم
وا�ضطرابهم ..ملاذا؟ وما هو ال�سبب؟
لأن تلكم الأ���ص��ن��اف ق��د تباينت يف
ٍ
نعمة ك�برى ينعم اهلل بها
تعاملها مع
ٍ
على عبده امل�ؤمن ..نعمة �إذا وقعت يف
قلب العبد امل�ؤمن �أرته الدنيا وا�سع ًة
رحب ًة ولو كان يف جوف حجرة ذرعها �ستة
�أذرع ،ولو نزعت من قلب العبد ل�ضاقت
عليه الوا�سعة مبا رحبت ولو كان يتقلب
بجنبيه يف حجر الق�صور والدور الفارهة.
�إن��ه��ا (نعمة ال��ر���ض��ا) ..عباد اهلل ..نعم
(نعمة الر�ضا) ..ذلكم ال�سالح الفتاك
الذي يطوي بحده على الأغ��وار الهائلة
ال��ت��ي ت��رع��ب النف�س؛ فت�رضب �أمنها
واط��م��ئ��ن��ان��ه��ا ب�����س�لاح �ضعف اليقني

والإمي���ان؛ لأن من �آم��ن ع��رف طريقه..
وم��ن ع��رف طريقه ر���ض��ي ب��ه و�سلكه
�أح�سن م�سلك ليبلغ وي�صل ..ال يبايل ما
يعر�ض له؛ لأن ب�رصه وفكره متعلقان
مبا هو �أ�سمى و�أنقى من هذه احلظوظ
الدنيوية ،وال غ��رو �أن ي�صل مثل هذا
�رسيعا ً؛ لأن املتلفت ال ي�صل وال ي�ؤتى
منها الو�صول..
يقول امل�صطفى ـ �صلى اهلل عليه و�سلم
ـ« :ذاق طعم الإميان من ر�ضي باهلل ربا ً
ٍ
ومبحمد ر�سوالً» رواه
وبالإ�سالم دينا ً
الرتمذي ،وقال ـ �صلى اهلل عليه و�سلم
ربا ً وبالإ�سالم
ـَ :
«من قال :ر�ضيت باهلل ّ
ٍ
ومبحمد ر�سوالً وجبت له اجلنة»
دينا ً
رواه �أبو داود.

عذوبة الر�ضا

�إن للر�ضا ح�لاوة تفوق ح�لاوة وعذوبة
دون��ه��ا ك��ل ع���ذوب���ة ،ول���ه م��ن امل���ذاق
النف�سي وال��روح��ي والقلبي م��ا يفوق
مذاق الل�سان مع ال�شهد املكرر؛ فهذان
احل��دي��ث��ان ـ ع��ب��اد اهلل ـ عليهما م��دار
ال�سعادة والطم�أنينة ،وبا�ستح�ضارهما ـ
ذكرا ً وعمالً ـ تتمكن النف�س من خو�ض
ُع��ب��اب احل��ي��اة وتكف�أ �أعا�صريها دون
ٍ
ٍ
ن�صب مهما خالط ذلكم من
كلفة �أو
م�شاق وعنت لأن احلديثني قد ت�ضمنا
ٍّ

الر�ضا بربوبية اهلل �سبحانه و�ألوهيته،
والر�ضا بر�سوله ـ �صلى اهلل عليه و�سلم
ـ واالنقياد له والر�ضا بدينه والت�سليم
له.
ِ
ف�أخلق مبن جمع هذه الدعامات الثالث
ر�ضيا ً؛
يف قلبه �أن يحيا هنيئا ً ويعي�ش
ّ
لأن ه��ذه ال��دع��ام��ات مقا�صد م�رشوعة
م�ضادة ملا يخالفها من الهوى وال�شبهة
وال�شهوة التي تعرت�ض امل��رء ما دام
حيا ً ،وه��ي معه يف �سجال معرتك بني
احلق والباطل والزين وال�شني والر�ضا
وال�سخط ،ومن ر�ضي فله الر�ضا ومن
�سخط فله ال�سخط ،وال يظلم ربك �أحدا ً.
قلة الر�ضا
�أيها امل�سلمون� ..إن الأمة يف هذا الع�رص
الذي متوج فيه الفنت بع�ضها ببع�ض
وتتناطح فيه ال�رشور والنكبات ،لهي
ربا ً
�أحوج ما تكون �إلى �إعالن الر�ضا باهلل ّ
ٍ
ومبحمد ـ �صلى اهلل عليه
وبالإ�سالم دينا ً
و�سلم ـ ر�سوالً.
نعم �إن��ه��ا �أح���وج م��ا ت��ك��ون �إل���ى �إع�لان
ذلكم بل�سانها وقلبها وجوارحها؛ لأن
ما تعانيه الأمة الإ�سالمية اليوم ي�صدق
فيه ق��ول احل�سن الب�رصي ـ رحمه اهلل ـ
�سئل :من �أي��ن �أت��ي هذا اخللق؟
حينما ُ
ق��ال :من قلة الر�ضا عن اهلل ،قيل له:
ومن �أين �أتي قلة الر�ضا عن اهلل؟ قال:
من قلة املعرفة باهلل.
وال جرم �أننا ن�سمع مثل هذا الإعالن على
الأل�سن ك��ث�يرا ً ..بيد �أن ه��ذا لي�س هو
نهاية املطاف وال غاية املق�صد ،بل �إننا
�أح��وج ما نكون �إليه يف الواقع العملي
ليالم�س �ش�ؤوننا املتنوعة يف امل�أكل
وامل����شرب وامل��ل��ب�����س وال��ع��ل��م والعمل
واحلكم واالقت�صاد واالجتماع والثقافة
والإعالم و�سائر نواحي احلياة.
�إن النفو�س م�رشئبة والأح��داق �شاخ�صة
�إل��ى �أن ت��رى يف واق��ع النا�س ب�ألوهية
الباري ـ جل �ش�أنه ـ املت�ضمن الر�ضا
مبحبته وح���ده وخ��وف��ه وح���ده ورج���اءه
وح��ده وك��ل ما من �ش�أنه �أن ي�رصف له

اي
�صال َِتي َو ُن ُ�س ِكي وَمحَ ْ َي َ
وحده« :قُلْ �إ َِّن َ
م� ِ
ِ
ِ
ني الَ شرَ� يكَ َلهُ
�ات��ي للِ هّ ِ َر ِّب ا ْل َعالمَ َ
َو مَ َ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
كَ
و
ت
�ر
�
م
أ
م
ل
ُ�س
ا
و
�
أ
ا
�
ن
�
أ
�
َل
َو ِبذ
لُ
ني قُلْ
لمْ
ْ
َ
ْ ُ َ َ َّ
ْ
َ
ٍ
ِ
هّ
ِ
�أَغَ يرْ َ الل �أ ْبغي َر ّبا ً َو ُه َو َر ُّب كُ لِّ َ�ش ْيء» ـ
(�سورة الأنعام).
�إنه الر�ضا بربوبيته �سبحانه املت�ضمن
الر�ضا بتدبريه وتقديره ،و�أن ما �أ�صاب
العبد مل يكن ليخطئه وم��ا �أخ��ط ��أه مل
يكن لي�صيبه ،و�إذا ر�ضي العبد بربوبية
اهلل و�ألوهيته فقد ر�ضي عنه ربه ،و�إذا
ر�ضي اهلل عنه رب��ه فقد �أر���ض��اه وكفاه
وحفظه ورعاه ،وقد رتب الباري �سبحانه
يف حمكم التنزيل يف غري �آية ر�ضاه عن
اخللق بر�ضاهم عنه ،ومن هذه الآيات:
�ضي هّ
َّ ِ
�ضواْ عنه».
الل ُ َع ْن ُه ْم َو َر ُ
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انت�شار الر�ضا

عباد اهلل� ..إن انت�شار الر�ضا بدين اهلل
يف �أر�ضه لهو مظنة �سعادة املجتمعات
امل�سلمة برمتها ،ومتى عظَّ مت الأم��ة
دينها ور�ضيت به حكما ً عدالً يف جميع
وه��دي��ت �إل��ى ��صراط
�ش�ؤونها �أفلحت ُ
م�ستقيم ..و�إن واقع جمتمع ي�شد النا�س
�إل��ى التدين ويذكرهم بحق اهلل وت�شم
رائحة التدين يف �أروقته لهو املجتمع
الر�ضي ح� ّق�ا ً امل�ست�شعر ��ض�رورة هذا
الدين لهم ك�رضورة املاء والهواء؛ لأن
كل �أمة تهمل �أمر دينها وتعطل كلمة
اهلل يف جمتمعها ف�إمنا هي تهمل �أعظم
طاقتها وتعطل �أعظم �أ�سباب فالحها يف
الدنيا والآخرة.
فيا للعجب ..كيف يتحلل �أق���وام عن
دينهم وي�ستخفون به ويقعدون بكل
ٍ
��صراط ي��وع��دون وي�صدون من �آم��ن به
يبغونها ع��وج �ا ً؟! وي��ا للعجب ..كيف
يتوارى �أقوام بدينهم وال يظهرونه �إال
على ا�ستحياء �أو تخوف؟!

ثالث من كن فيه وجد

حالوة الإميان

�أين ه�ؤالء من قول النبي ـ �صلى اهلل عليه
و�سلم ـ« :ثالث من كن فيه وجد حالوة
الإميان� :أن يكون اهلل ور�سوله �أحب �إليه
مما �سواهما ،و�أن يحب امل��رء ال يحبه
�إال هلل ،و�أن يكره �أن يعود يف الكفر بعد
�إذ �أنقذه اهلل منه كما يكره �أن يلقى يف
النار» رواه �أبو داود والن�سائي.

ر�ضينا باهلل

�أال م��ا �أع��ظ��م الأم���ة ال��واث��ق��ة بنف�سها
الرا�ضية بربها ودينها ور�سولها ـ �صلى
اهلل عليه و�سلم ـ تردد يف �رسها وجهرها:
ٍ
ومبحمد ـ
ربا ً وبالإ�سالم دينا ً
ر�ضينا باهلل ّ
�صلى اهلل عليه و�سلم ـ ر�سوالً.
�إن اال�ضطراب والتفرق والذل واخلوف
��ون� ،سلبا ً
وال��ف��و���ض��ى ك��ل ذل���ك م���ره� ٌ
و�إيجابا ً ،بالر�ضا بالدين وجوداً وعدما ً؛
قال تعالىَ « :و َم��ن َي ْب َت ِغ غَ �ْي�رْ َ الإِ� ْ��س�لاَ ِم
ِدينا ً َفلَن ُيقْ َبلَ ِم ْنهُ َو ُه َو فيِ ال ِآخ� َ�ر ِة ِم َن
الخْ َ � ِسررِ
�ا�� ِي� َ�ن» ـ (الآي��ة  85من �سورة �آل
عمران).
�إن��ه الدين الكامل ال�صالح لكل زم� ٍ
�ان
ومكان� ..إنه دين الرحمة والر�أفة والقوة
وال�صدق والأمانة واال�ستقامة والعبودية
ني خال ٌد ال ُيق ّو�ض بنيانه وال
هلل ..دي ٌن مت ٌ
تهز �أرك��ان��ه ..دي� ٌن ال ي�شوبه نق�ص وال
يفتقر �إلى زيادة ..دي ٌن كام ٌل ب�إكمال اهلل
ْت َلك ُْم ِدي َنك ُْم َو َ أ�تمْ َ ْم ُت
له« :ال َْي ْو َم أَ�كْ َمل ُ
َعل َْيك ُْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِ
يت َلك ُُم الإ ِْ�سال ََم
�ض ُ
ِدينا ً» ـ (الآية  3من �سورة املائدة).
ب��ارك اهلل يل ولكم يف ال��ق��ر�آن العظيم،
ونفعني و�إي��اك��م مب��ا فيه م��ن الآي���ات
والذكر احلكيم ..قد قلت ما قلت� ،إن
�صوابا ً فمن اهلل ،و�إن خط أ� فمن نف�سي
ومن ال�شيطان ،و�أ�ستغفر اهلل �إن��ه كان
غفارا ً.
ف�ضيلة ال�شيخ �سعود بن �إبراهيم
ال�رشمي
(خطبة اجلمعة � 18صفر 1430هـ)
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�أمومة وطفولة..

ر�ضاعات الأطفال بدون
مواد كيماوية

قررت �ست �رشكات �أمريكية
كربى تعمل يف جمال �صناعة
ر�ضاعات الأطفال �إزالة مادة
كيماوية تدخل يف تركيب
بال�ستيك الر�ضاعات ،وذلك
يف ظل املخاوف من ت�أثريات
هذه املادة ال�سلبية على �صحة
الأطفال الر�ضع.

م�شاكل وخماطر احلبل ال�رسي قبل الوالدة وبعدها!

يتكون احلبل ال�رسي من ثالثة �أوعية
دموية �رشيان ووريدين ،وي�صل احلبل
ال�رسي امل�شيمة باجلنني حيث يحمل
املواد الغذائية والأوك�سيجني الالزم
من دم الأم �إلى اجلنني ،وكذلك ف�إنه
يحمل ف�ضالت اجلنني للتخل�ص منها
عن طريق الدم �إلى دم احلامل .وتوجد
هذه الأوعية الدموية يف احلبل ال�رسي
حماطة بهالم ،ويكون عادة احلبل ال�رسي
قويا ً بحيث ال ميكن ف�صله ب�سهولة
�إال عن طريق املق�ص ،ويرتاوح طول
احلبل ال�رسي بني �50سم و�100سم
يف معظم احلاالت ،وينغر�س احلبل
ال�رسي يف امل�شيمة عادة يف منت�صفها،
ومن العيوب املعروفة للحبل ال�رسي
انغرا�سه يف طرف امل�شيمة ،وهو من
العيوب اخلطرية؛ �إذ ميكن �أن يحدث
نزيفا ً مفاجئا ً نتيجة لذلك ،و�أحيانا ً وفاة
اجلنني داخل الرحم �أو �أثناء الوالدة
ب�صورة غري متوقعة ،نتيجة انف�صال
�أحد الأوعية عن امل�شيمة ،كذلك ف�إن
ق�رص احلبل ال�رسي من العيوب ال�شائعة
حيث ميكن اكت�شاف ذلك فقط بعد

الخطوة
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الوالدة ،وقد ي�ستدل على ذلك �أثناء
الوالدة� .أي�ضا ً فقد يكون احلبل ال�رسي
طويالً جداً ،وذلك ي�ؤدي �إلى التفاف
احلبل ال�رسي حول رقبة اجلنني غالبا ً
�أو حول �أي جزء من ج�سد اجلنني مثل
اليد �أو الأرجل ،وتتم الوالدة يف معظم
الأحيان يف هذه احلاالت ب�صورة طبيعية
ويتم اكت�شاف ذلك فقط بعد الوالدة،
ولكن يف بع�ض احلاالت ي�ؤدي التفاف
احلبل ال�رسي حول �أي جزء من اجلنني
مثل الرقبة �إلى االختناق وهبوط دقات
اجلنني �أثناء الوالدة �أو قبلها ،ونادرا ً

قد ي�ؤدي ذلك �إلى وفاة اجلنني داخل
الرحم قبل حدوث الوالدة� .أما �أورام
احلبل ال�رسي فهي غري �شائعة ولكنها
حتدث �أحيانا ً ،ومن الآثار اجلانبية
لأورام احلبل ال�رسي الوالدة املبكرة
�أو ا�ست�سقاء اجلنني ،ومعظم �أورام
احلبل ال�رسي ميكن ت�شخي�صها ب�سهولة
بوا�سطة الأ�شعة ال�صوتية �أثناء احلمل.
ويعترب قيا�س جريان الدم يف احلبل
ال�رسي بوا�سطة موجات الدوبلر من
الأمور املهمة عند وجود ا�شتباه يف ورم
احلبل ال�رسي �أو خلل يف منو اجلنني قد
يكون ناجتا ً عن ق�صور التغذية الدموية
للجنني ،ومن الأهمية متابعة ذلك
ب�شكل �أ�سبوعي؛ حتى يتم تاليف حدوث
عواقب غري مر�ضية ،وتقوم معظم
�أجهزة الأ�شعة ال�صوتية احلديثة بقيا�س
ذلك ب�سهولة .وي�صادف ارتفاع �ضغط
دم احلامل عادة ق�صور يف جريان الدم
يف احلبل ال�رسي ،ويالحظ بعد الوالدة
�صغر قطر احلبل ال�رسي �أما يف حاالت
�سكر احلمل فيكرب عادة احلبل ال�رسي
مت�ضخما ً وي�صاحب ذلك والدة طفل
حجمه كبري نتيجة ارتفاع �سكر دم احلامل.

النوع
�أهم من الكم

ال�سلوك الغذائي ال�صحيح للحامل
ي�ساعد على والدة �سهلة لطفل �سليم
ويعترب اتباع ال�سلوك ال�صحيح يف
التغذية عامالً �أ�سا�سيا ً ي�ساعد على
والدة �سهلة لطفل يتمتع ب�صحة جيدة.
وتعتقد بع�ض ال�سيدات احلوامل �أن
�سلوكهن الغذائي وعادات طعامهن
اليومية �صحيحة ،وفقا ً للتجارب التي
مرت بها بع�ض الن�ساء ممن لديهن
جتربة مع احلمل والوالدة �إال �أن بع�ض
الدرا�سات احلديثة �أثبتت �أن العادات
الغذائية غري املتوازنة ت�ؤثر يف �صحة
الأم واجلنني معا ً.
وقالت الدرا�سات �إن  %33من احلوامل
يفرطن يف كمية الطعام بحجة تغذية
اجلنني و %67ينق�صن من الطعام
العتقادهن �أن ذلك ي�ؤدي الى والدة
�أي�رس ،فيما تفكر بع�ض الأمهات يف تناول
ال�سمن وال�شوربة وال�سكر والبي�ض؛ ظنا ً
منهن �أن هذه الأطعمة تزيد من الطلق
�أثناء الوالدة.
و�أو�ضحت الدرا�سات �أن اجلنني داخل
الرحم يعتمد على الغذاء الذي تتناوله
�أمه وال يعني ذلك �أن الأم ـ كما يقولون
ـ ت�أكل لفردين؛ فاملهم نوعية الغذاء
ولي�س كميته ،على �أال تزيد ال�سعرات
احلرارية بالن�سبة �إلى احلامل على 400
�أو � 500سعر عن املر�أة العادية ،مع
�رضورة تناولها �أطعمة معينة للمحافظة
على خمزون الفيتامينات داخل ج�سمها،
م�ضيفة �أن �أهم الأطعمة التي يجب
�أن تتناولها احلامل هي الن�شويات
وال�سكريات التي يحتاج �إليها اجل�سم
بقدر يتنا�سب مع كمية املجهود
الذي تبذله املر�أة �أثناء فرتة احلمل
والر�ضاعة.
وتن�صح الدرا�سات املر�أة احلامل بعدم

زيادة نوعية الأطعمة التي ميكن �أن
ت�سبب ال�سمنة وم�ضاعفاتها ،مثل
الأارز واملعكرونة واخلبز ،ويف�ضل �أن
تتناول احلامل الأغذية التي حتتوي
على الألياف الطبيعية كاخلبز الأ�سمر
والألياف الطبيعية.
وقالت الدرا�سات �إن الألبان تعد �أف�ضل
�أنواع الأغذية للحامل؛ لأنها حتتوي على
ن�سبة عالية من الكال�سيوم والربوتينات
والفيتامينات والأمالح املعدنية الالزمة
لبناء �أن�سجة اجلنني وحتتاج احلامل
�إلى كيلوجرام من احلليب يوميا ً �أو من
منتجات الألبان ،كما حتتاج �إلى اللحوم
والبي�ض وال�سمك؛ لأنها مفيدة جدا ً
للمر�أة احلامل؛ فهي حتتوي على عنا�رص
كثرية مهمة مثل الربوتينات والأمالح
املعدنية ،خ�صو�صا ً اليود املتوافر يف
الأ�سماك واحلديد املتوافر يف اللحوم
احلمراء؛ لبناء �أن�سجة ج�سم الطفل حيث
من املعروف �أن الطفل يعتمد خالل
الأ�شهر ال�ستة الأولى بعد الوالدة على
ما اختزنه ج�سمه من حديد خالل اال�شهر
الثالثة الأخرية من احلمل.
وتن�صح الدرا�سات احلوامل بتناول
الأ�سماك مرة واحدة �أ�سبوعيا ً على الأقل،
والإكثار من تناول الربوتينات النباتية
املوجودة يف البقول وتناول بي�ضة �أو
اثنتني يوميا ً؛ لأن البي�ض يحتوي على
الكثري من الربوتينات والفيتامينات
الأ�سا�سية ،كما تن�صح الدرا�سات
بتناول اخل�رضاوات والفواكه ال�رضورية،

منوهة �إلى �أنه يف�ضل تناول اخل�رضاوات
طازجة؛ الحتوائها على الألياف التي
ت�ساعد يف تخلي�ص اجل�سم من الف�ضالت
ومتنع الإم�ساك الذي ميكن �أن تعانيه
احلامل.
و�أكدت الدرا�سات �رضورة جتنب الدهون
�أثناء احلمل وعدم ا�ستخدامها يف الطهي
�أو القلي �أو التحمري؛ ملا ت�سببه من ع�رس
يف اله�ضم ،نتيجة حركة الأمعاء حتت
ت�أثري هرمونات احلمل ،الفتة �إلى �أن
هذه الدهون ت�سبب زيادة مفرطة يف
وزن احلامل؛ ما ي�ؤدي �إلى �إرهاق �أع�ضاء
اجل�سم املختلفة ،وتكون النتيجة
�شعور احلامل ب�آالم الظهر واملفا�صل
وال�ساقني والقدمني.
وقالت الدرا�سات �إن الفيتامينات
والعنا�رص املعدنية مثل احلديد والزنك
والكال�سيوم وحم�ض الفوليك التي
تزداد حاجة املر�أة �إليها �أثناء احلمل
والر�ضاعة ،تلعب دورا ً مهما ً يف زيادة
الطاقة واحليوية عند املر�أة ،م�شرية �إلى
�أن نق�ص الفيتامينات ي�ؤدي �إلى حدوث
ت�شوهات يف اجلنني ،بخا�صة نق�ص
حم�ض الفوليك الذي يزيد من احتماالت
الإ�صابة بت�شوهات خلقية يف العمود
الفقري واجلهاز الع�صبي .و�أ�ضافت
الدرا�سات �أن نق�ص الزنك ي�ؤدي �إلى
نق�ص وزن اجلنني؛ ولهذا يجب على
احلامل تناول كب�سوالت الفيتامينات
والعنا�رص املعدنية �أثناء احلمل بجرعات
يحددها الطبيب وفقا ً حلالة املر�أة.
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�أمومة وطفولة..
ذات �أهمية
عند معاناة املر�أة من نزيف

الأ�شعة ال�صوتية
تراقب منو اجلنني
وتكت�شف العيوب اخللقية مبكر ًا
حتديد موقع احلمل
وقابليته لال�ستمرار

يف �أواخر خم�سينيات القرن املا�ضي
ا�ستطاع الربوفي�سور �إيان دونالد يف
جال�سكو ب�أ�سكتلندا �أن ميهد الطريق
�أمام ا�ستخدام تقنية املوجات فوق
ال�صوتية يف ت�صوير الأمهات احلوامل
وذلك من خالل املعرفة التي اكت�سبها
يف جمال ال�سونار والرادار �أثناء عمله
يف �سالح اجلو امللكي ،ويقول :يف تلك
الأيام كان ب�إمكاننا فقط �أخذ بع�ض
القيا�سات الأ�سا�سية لر�أ�س اجلنني
�أما الآن فقد �أ�صبحت هذة التقنية
توفر فح�صا ً مف�صالً جلميع البنى
اجلنينية تقريبا ً ،و�أ�صبحت تعترب �أداة
ت�شخي�صية مفيدة .يقوم ب�إجراء الفح�ص
بالأ�شعة ال�صوتية �أطباء خمت�صون يف
جمال الن�ساء والتوليد وكذلك فنيات
خمت�صات يف هذا املجال حتت �إ�رشاف
الأطباء املخت�صني .وجترى الأ�شعة
ال�صوتية يف ت�شخي�ص �أمرا�ض الن�ساء
والتوليد �إما عن طريق البطن ويجب يف
هذه الطريقة �أن تكون املثانة ممتلئة
حتى يت�سنى احل�صول على �صورة جيدة
�أو عن طريق املهبل ،وهي طريقة
�أ�صبحت �أكرث �شيوعا ً .يف بداية الفح�ص
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الثالثة الأولى للحمل .ويف بداية احلمل؛
�أي يف الأ�سابيع الأولى ،قد يكون من
الأف�ضل �إجراء �صورة داخلية با�ستخدام
امل�سبار املهبلي ،حيث �إنه من املمكن
ر�ؤية كي�س احلمل ال�صغري جداً الذي
ال يرى بالأ�شعة التي جترى عن طريق
البطن .و�أظهرت ال�صورة ال�صوتية �أنها
م�أمونة ب�إرادة اهلل تعالى وقد �أ�صبحت
مقبولة على نطاق وا�سع للأمهات وجزءا ً
ال غنى عنه لأمور الرعاية املقدمة �أثناء
احلمل ،وت�ستخدم الأ�شعة ال�صوتية
لعدد من الأغرا�ض ،منها ما يلي:

يقوم ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن �إجراء
الفح�ص بو�ضع هالم  Gelخا�ص على
بطن املري�ضة؛ للتقليل ما �أمكن من
عدم و�ضوح ال�صورة وظهور الإ�شارة
ال�صوتية جيدا ً .بعد ذلك ي�ضع م�سبارا ً
وهو حمول الطاقة فوق البطن حيث
يقوم امل�سبار ب�إر�سال املوجات فوق
ال�صوتية وتلقيها حيث تتجمع املوجات
ال�صوتية املنعك�سة ب�شكل متوا�صل يف
�صورة تظهر على �شا�شة مبينة البنيات
ال�صلبة باللون الأبي�ض والبنيات
ال�سائلة باللون الأ�سود .ويقوم
مراقبة منو اجلنني و�صحته
االخت�صا�صي بتقييم �أع�ضاء اجل�سم
املتحركة مثل قلب اجلنني وحركة حتى الأ�سبوع الرابع ع�رش من احلمل
الرئة وي�ساعد �إيقاف ال�صورة على �أخذ يقا�س حجم الطفل بوا�سطة طوله
قيا�سات دقيقة للجنني يف الأ�شهر التاجي املقعدي crown-rump

 lengthوبعد ذلك يقدر وزن اجلنني
عن طريق قيا�س حميط الرا�س HC
وقطر ما بني اجلدارين  BPDوهو
عر�ض الر�أ�س ،وحميط البطن AC
وطول عظم الفخد  FLو�إذا تطلب الأمر
ت�ؤخذ قيا�سات النمو كل �أ�سبوعني،
ويعترب قيا�س كمية ال�سائل الأمينو�سي
مهما ً �أي�ضا ً؛ فقد ت�شري الكمية القليلة
�إلى �ضعف يف منو اجلنني.

حتديد مو�ضع امل�شيمة

ت�ستخدم الأ�شعة ال�صوتية لتحديد
مو�ضع امل�شيمة داخل الرحم من حيث
كونها �أمامية �أو خلفية �أو يف اجلزء
العلوي من الرحم �أو يف اجلزء ال�سفلي
من الرحم ،ويف هذه احلالة يعترب و�ضع
امل�شيمة غري طبيعي ،ويحمل خطورة
على الأم واجلنني ،ورمبا ي�ستدعي الأمر
�إجراء عملية قي�رصية ،وكذلك من املمكن
اكت�شاف حاالت انغرا�س امل�شيمة
اخلطري يف جدار الرحم ،و�أي عيوب قد
تكون موجودة يف امل�شيمة� ،إ�ضافة �إلى
�إمكانية معرفة عمر امل�شيمة .وميكن
�أن تنفذ بع�ض التدخالت اجلراحية �أثناء
احلمل مب�ساعدة الأ�شعة ال�صوتية ك�أخذ
عينة من الزغابة امل�شيمائية او بزل
ال�سائل الأمينو�سي وهي طريقة يتم
فيها �إدخال �إبرة طويلة عرب اجللد �أو
املهبل �إلى الرحم لأخد عينة من ال�سائل
املحيط باجلنني ،وت�ساعد الأ�شعة
ال�صوتية يف توجيه الإبرة ب�أمان �إلى
موقع �أخذ العينة من دون �أن ت�ؤذي الأم
�أو اجلنني.

الأ�شعة ال�صوتية يف بداية

احلمل من الأ�سبوع اخلام�س
�إلى الأ�سبوع الرابع ع�رش

من املمكن ت�شخي�ص احلمل بعد �أربعة
�أو خم�سة �أ�سابيع تقريبا ً على �آخر عادة
�شهرية بوا�سطة الأ�شعة ال�صوتية،
و�سي�ؤكد اكت�شاف دقات اجلنني يف
الأ�سبوع الرابع �أو اخلام�س قابلية احلمل
للنجاح ب�إذن اهلل تعالى؛ ولهذا ال�سبب
تعترب ال�صورة ال�صوتية مفيدة جدا ً
�إذا عانت املر�أة يف بدايات حملها من
نزيف مهبلي؛ لأنها متكن غالبا ً من
حتديد موقع احلمل وقابليته لال�ستمرار
والنجاح ،والأ�شعة ال�صوتية مفيدة
ب�شكل خا�ص يف بداية احلمل �إذا كانت
املر�أة غري مت�أكدة من تاريخ الدورة
ال�شهرية .ومع تقدم احلمل ي�صبح
حتديد مدة احلمل �أقل دقة وكذلك
ميكن �أن ت�ؤكد ال�صورة املبكرة احلمل
بتوائم وحتدد عدد امل�شيمات ،وبني
الأ�سبوعني  11و 14ميكن للأ�شعة
ال�صوتية �أي�ضا ً �أن تكت�شف وجود �أي
�شذوذ �صبغي يف اجلنني كمتالزمة
التثلث ال�صبغي  21املنغولية �أو
متالزمة داون عن طريق قيا�س �سماكة
الو�سادة الذهنية يف م�ؤخرة العنق
واملعروفة ب�شفوفية القفا.
قد يطلب الطبيب املعالج من املر�أة
احلامل �إجراء �أ�شعة �صوتية مف�صلة
للك�شف عن �أي ت�شوهات خلقية قد توجد
لدى اجلنني وتفح�ص هذه ال�صورة بدقة
كل جزء من �أجزاء الطفل على حدة ،ويتم
ت�سجيل �أي م�شكلة تالحظ .وال�صورة
قادرة على ك�شف �أي �شذوذ مهما كان

الريقان ..عند الأطفال حديثي الوالدة
ت�أثر املخ وتلف �أن�سجته �أحد �آثاره املقلقة

«الريقان هو واحد من �أكرث الأعرا�ض التي تتطلب رعاية طبية عند حديثي
الوالدة؛ �إذ ي�صاب نحو  60يف املئة من الأطفال حديثي الوالدة و 80يف املئة
من الأطفال اخلدج بالريقان يف �أ�سبوعهم الأول من احلياة .كما ي�صاب نحو
 10يف املئة من الأطفال الذين ير�ضعون طبيعيا ً بالريقان يف ال�شهر الأول من
العمر .ولدى معظم الر�ضع ف�إن الريقان الذي ي�صيبهم غري مرتبط ب�أمرا�ض كامنة؛
ففي هذا الوقت املبكر يو�صف بالريقان الف�سيولوجي وعادة ال يكون خطرياً».

�صغريا ً كال�شفة امل�شقوقة �أو وجود
ثقوب �صغرية جداً يف قلب اجلنني �أو
ت�شوهات يف العمود الفقري �أو الدماغ،
و�أحيانا ً تظهر ال�صورة �شذوذا ً يكون يف
حد ذاته غري ذي �أهمية ،لكنه قد يكون
عالمة على م�شكلة كامنة مثل العدد
غري ال�سوي لل�صبغيات مثل متالزمة
داون .وعادة يطلق على نتائج البحث
هذه م�صطلح عالمات لينة ،وهي ت�شمل
�سوائل مفرطة يف الكلية ت�سمى موه
الكلية  hydronephrosisمع عظم
فخد ق�صري وباحات براقة داخل القلب
(ب�ؤرة مولدة لل�صدى) ومظهر المع
ملعي اجلنني (�أمعاء مولدة لل�صدى).
وعلى الرغم من �أن وجود عالمة لينة
ميكن �أن ي�شري �إلى خطر متزايد ل�شذوذ
�صبغي �إال �أن ذلك لي�س �شائعا ً كما كان
يعتقد �سابقا ً.

ال�صورة ال�صوتية الدوبلرية
امللونة

يحول ا�ستخدام الدوبلر امللون حركة
لبنيات ـ على �سبيل املثال ـ الدم اجلائل
حول اجلنني �إلى �ألوان خمتلفة على
ال�شا�شة ،وتتيح هذه التقنية فح�ص
�أوعية دموية خا�صة ملعرفة كمية الدم
التي ت�رسي فيها؛ فمثالً ميكن ت�صوير
كل من احلبل ال�رسي و�رشايني الرحم
وقيا�س تدفق الدم فيهما ،وقد ي�شري
وجود مقاومة عالية للتدفق يف ال�رشايني
الرحمية �إلى تزايد خطر تطوير مقدمة
االرتعاج واملعروفة بت�سمم احلمل عند الأم.

الأ�شعة ال�صوتية الثالثية
والرباعية الأبعاد

حديثا ً �أ�صبحت الأ�شعة ال�صوتية الثالثية
الأبعاد متوافرة يف معظم م�ست�شفياتنا
ومتاحة بدرجة �أكرب وتوفر هذه التقنية
�صورا ً وا�ضحة وجميلة ملظهر اجلنني
اخلارجي وخ�صو�صا ً وجهه .ومن الناحية
ال�رسيرية ميكن �أن تكون هذه التقنية
مفيدة يف اكت�شاف ال�شفة امل�شقوقة
واحلنك امل�شقوق ،وعلى الرغم من �أن
الدور الكامل لها مل يت�ضح بعد �إال �أنه
مع تقدم التكنولوجيا .
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�إعاقنت . .
�سعودي يبتكر م�رشوعا ً لتعليم التوحد عرب الإنرتنت

ابتكر �شاب �سعودي م�رشوعا ً على �شبكة الإن�ترن��ت خا�صا ً
بتعليم �أطفال التوحد �أطلق عليه ا�سم «فهيم ..بوابة تعليم
�إلكرتونية للأطفال التوحديني».
و�أو�ضح مبتكر ومدير امل�رشوع �سلطان بن فار�س الفقري �أن
امل�رشوع ا�ستغرق العمل عليه عاما ً كامالً ،وهو يف املرحلة
النهائية منه ،م�شريا ً �إل��ى �أن��ه يبحث حاليا ً عن �رشكة ترعى
امل�رشوع الإلكرتوين ،الفتا ً �إلى التح�ضري لعقد دورة لتدريب
املعلمني واملخت�صني يف جمال التوحد على هذا امل�رشوع.
وق��ال الفقري يف ت�رصيحات �صحفية �إن ال�برن��ام��ج يعتمد
على �شا�شات تعمل عن طريق اللم�س وي�ستطيع الدخول
على البوابة الإلكرتونية �أي خمت�ص �أو �أي من �أهايل الطفل
التوحدي بكل �سهولة ،مو�ضحا ً �أن ميزة الربنامج �أنه ب�سيط،

�إ�ضافة �إلى وجود �إر�شادات تو�ضح طريقة العمل عليه ،م�ؤكدا ً
�أن امل�رشوع خريي وغري ربحي.
و�أ���ض��اف الفقري :توجد يف ال��ب��واب��ة خ��دم��ات متكاملة لكل
الفئات ،مبينا ً �أن امل�رشوع هو �إحدى خدمات املوقع ،ومنها
ثالثة مكتبات للم�ستندات وللنماذج ولل�صور ،كما يقدم
خدمات متكاملة لعقد االجتماعات عن بعد وخدمات �إخبارية.
من جهته قال مدير �إدارة التوحد والعوق املتعدد ب��وزارة
الرتبية والتعليم الدكتور �إبراهيم العثمان �إن هذا الربنامج
يتميز با�ستخدام برنامج « »pep-rوهو �أحد �أ�شهر املقايي�س
العاملية التي تقي�س ق��درات الأطفال ذوي التوحد وحتدد
م�ستوى قدرات الطفل املتنوعة ،م�ؤكدا ً �أن م�رشوع «فهيم»
�سيكون بداية وا�سعة مل�رشوع خدمة �أطفال التوحد وذويهم.

كيف ميكن �أن جنعل الدخول �إلى الإنرتنت �سهالً للمعوقني؟
ال�شبكة�« :إن الأهمية البالغة لل�شبكة
�أعلن احتاد ال�شبكة العاملية املعروف
العاملية كم�صدر للمعلومات جتعل
ب��ال��رم��ز  W3Cب��و���ص��ف��ه امل�����س ��ؤول
لزاما ً علينا �أن نت�أكد من �أنها لن تو�صد
الأ�سا�سي ع��ن و�ضع معايري ال�شبكة
�أبوابها �أم��ام �أي �أح��د ..و�إذا مل ت�صمم
ال��ع��امل��ي��ة� ،أخ��ي�را ً ،ع��ن ال��ق��واع��د التي
مواقع الإنرتنت بحيث ي�سهل التعامل
يجب �أن تتبع عند ت�صميم �صفحات
معها م��ن قبل ذوي الإع���اق���ات ،فمن
الإنرتنت التي يدخلها الأ�شخا�ص من
املحتمل �أن يخ�رس ه��ؤالء النا�س فر�ص
�أ�صحاب الإع��اق��ات .والهدف الرئي�سي
تعليم وعمل وت�سلية وجتارة خمتلفة».
م���ن وراء ذل����ك ه���و ال���ت����أك���د م���ن �أن
وهذه القواعد هي عبارة عن تو�صيات
اال�ستخدام املتزايد للر�سوم والفيديو
طوعية ال متتلك �أي �سلطة قانونية،
والأ����ص���وات يف م��واق��ع الإن�ت�رن���ت لن
ولكن لكون التو�صيات ال�سابقة لالحتاد
ي�ستثني امل�����س��ت��خ��دم�ين امل�صابني
كربوتوكوالت قد مت تبنيها على نطاق
ب��إع��اق��ات �سمعية �أو ب�رصية �أو غريها
وا���س��ع؛ ف ��إن بروير ت�أمل �أن جتد هذه
من الإعاقات على م�ستوى العامل �أجمع.
وت��ق��ول ج���ودي ب��روي��ر م��دي��رة م��ب��ادرة القواعد التي كتبت مل�صممي املواقع
االحتاد املتعلقة ب�إمكانات الدخول �إلى ومل��ن ي��رغ��ب يف التعامل م��ع امل��واق��ع
اخلا�صة باملعوقني ،على �أرب��ع��ة ع�رش
م��ب��د�أ ،طريقا ً للتنفيذ ،ول��ع��ل �أهمها
�رضورة �أن حتتوي املواقع على ن�صو�ص
اختربت درا�سة مت ن�رشها يف الدورية الطبية النف�سية Archives of General
بديلة يف حال ا�ستخدام �صورة �أو �صوت،
 Psychiatryفعالية التدخالت «�أون الين» بوا�سطة �شبكة الإنرتنت لعالج
وتكمن �أهمية ذلك لفاقدي الب�رص ب�شكل
الأرق .وبف�ضل برنامج معلوماتي م�ستوحى من عالجات التغري املعريف ـ
خا�ص؛ �إذ �إنهم غالبا ً ما ي�ستخدمون
ال�سلوكي� ،شهد ه��ؤالء الذين تعر�ضوا لهذا العالج الرقمي حت�سنا ً يف مدة
ب��رام��ج ل��ق��راءة الن�صو�ص التي تظهر
وطبيعة نومهم؛ فهل من املمكن �إذا ً �أن يقوم هذا النوع من الربامج احلا�سوبية
على ال�شا�شة �أو ترجمتها �إلى لغة بريل
بتعوي�ض نق�ص املعاجلني النف�سيني املتخ�ص�صني يف تقنيات عالج الأرق؟
اخلا�صة بهم؛ حيث ال ت�ستطيع هذه
الربامج قراءة ال�صورة وو�صفها.

عالج الأرق �أون الين
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االحتاد البحريني لريا�ضة
املعوقني :

من املواقع املهمة التي تعرف املت�صفح
على مهام االحتاد يف خدمة املعوقني.

ج���م���ع���ي���ة امل����ع����اق��ي�ن
بالإح�ساء:

ت��ه��دف �إل���ى جمتمع مثقف وا ٍع يت�صدى
للإعاقة ب�أ�سلوب علمي مقنن وم�س�ؤول عرب
تقدمي خدمات �شاملة ورائ��دة للمعاقني
يجني ثمارها املجتمع.

الأوملبياد اخلا�ص:

للتعريف ب��ال��دور ال��ك��ب�ير ال���ذي يقدمه
االوملبياد اخلا�ص يف جمالت عديدة خا�صة
باملعوقني والإعاقة.

معاق نت:

خمت�ص للت�أليف بني ذوي االحتياجات اخلا�صة
(املعاقني) والعمل على الروابط التي تنتج
�أ�رسة م�سلمة ب ّناءة تتغلب على كل العوائق التي
تواجهها .
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اخلطوة الريا�ضية..

�صورة تذكارية للمنتخب الوطني لكرة القدم لذوي الإحتياجات اخلا�صةمع خادم احلرمني ال�رشيفني

كان النجاح حليفها خالل �أربعة �أعوام

منتخبات اململكة لذوي االحتياجات اخلا�صة حتقق �إجنازات دولية
ال��رع��اي��ة ال��ك��رمي��ة م��ن ح��ك��وم��ة خ��ادم
احل��رم�ين ال�رشيفني امللك ع��ب��داهلل بن
عبد ال��ع��زي��ز للريا�ضة والريا�ضيني
كانت وال ت��زال حافزا ً لأع�ضاء الو�سط
الريا�ضي والأن��دي��ة واملنتخبات عامة
وللفرق والالعبني �أ�صحاب االحتياجات
اخلا�صة ،وللريا�ضيني منهم ب�صفة
خا�صة؛ لتحقيق النجاح والتفوق فى
خمتلف املحافل الريا�ضية الدولية
والإقليمية واملحلية ،وخالل فرتة زجيزة
حقق ه�ؤالء الالعبون ،وحتديدا ً من �أواخر

جمادى الآخرة 1426هـ� ،إجنازات كبرية
للريا�ضة ال�سعودية كانت مبثابة «�أيام
عنوانها النجاح».
ففى يوم الأح��د � 17شعبان 1427ه��ـ
امل��واف��ق � 10سبتمرب 2006م :حقق
ال�لاع��ب ال�سعودي يف منتخب �أل��ع��اب
القوى لذوي االحتياجات اخلا�صة �أ�سامة
ال�شنقيطي امليدالية الذهبية يف �سباق
الوثب الثالثي يف بطولة العامل التي
ا�ست�ضافتها مدينة �أ�سني الهولندية
وذل����ك مب�����س��اف��ة 15,17م ،وتغلب

الزهراين جنم فى نهائي �سباق 100م

خا�ض جنم املنتخب ال�سعودي لذوي الإعاقة احلركية جمعان الزهراين
نهائي �سباق 100م ،و400م (نهائي) و800م (نهائي) و T54للعمر
حتت � 16سنة بنجاح �ضمن مناف�سات بطولة العامل لألعاب القوى للإعاقة
احلركية لدرجة ال�شباب والتي ا�ستمرت ملدة �أ�سبوع.
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ال�شنقيطي على الإ�صابة التي حلقت
به �أثناء ال�سباق من �أجل حتقيق �إجناز
للوطن ،كما �أن العمل الفني الكبري
ال��ذي ق��ام به اجلهاز الفني للمنتخب
�أ���س��ه��م ك��ث�يراً يف حتقيقه امليدالية
الذهبية؛ وبذلك حجزت اململكة العربية
ال�سعودية م��ق��ع��داً يف دورة الأل��ع��اب
الأوملبية املقبلة يف بكني عام 2008م.
وي���وم ال�سبت � 23شعبان 1427ه���ـ
امل��واف��ق � 16سبتمرب 2006م� :أك��د
جنوم املنتخب ال�سعودي لكرة القدم
لذوي االحتياجات اخلا�صة �أن الإخال�ص
والتفاين ال يتوقفان يف حمطات وقتية؛
فبالروح والعزمية حقق جن��وم العامل
ك ��أ���س ال��ع��امل لأول م��رة �أم���ام منتخب
هولندا؛ فبعد �أن ك��ان خ��ا��سراً بنتيجة
ثالثية حتولت ـ بقدرة اهلل ثم بتما�سك
و�إ��صرار النجوم اخل�رض ـ �إل��ى فوز ثمني
وك ��أ���س ذهبية كنجوم ال��ذه��ب الذين

���ص��ال��وا وج��ال��وا يف امل��ي��دان الأخ����ضر،
وك��ان يقف خلفهم قائدهم املتميز
امل����درب ال��وط��ن��ي ع��ب��دال��ع��زي��ز اخل��ال��د
ومعه بقية اجل��ه��از الفني واجل��ه��ازان
الإداري والطبي ،حيث �أعلنوا عن مولد
بطل جديد يتجدد ف��وزه على �أف�ضل
املنتخبات العاملية ،فال جديد ن�ستطيع
�أن ن�ضيفه له�ؤالء الأبطال؛ فالع�سريي
وال�رشميي وك�سار الدو�رسي وحممد علي
وال�سعود واحلركان وزمال�ؤهم املبدعون
كانوا عند ح�سن الظن و�أبدعوا ونالوا
الإعجاب و�سطروا قوالً وفعالً؛ �سطروا
�أ�سماءهم� ،سطروا ا�سم بالدهم عاليا ً
ف��وق ه��ام ال�سحب ..لقد ترجم �أبطال
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة دع���م ال��ق��ي��ادة
واه��ت��م��ام رع��اي��ة ال�شباب بهذه الفئة
الغالية �إلى �إجناز جديد �أ�صبحت تزهو به
الإجنازات الريا�ضية التي �سجلت با�سم
الوطن على خمتلف الأ�صعدة وفر�ضوا
على ك��أ���س ال��ع��امل �أن يختار الريا�ض
(عا�صمة اململكة) موطنا ً ج��دي��دا ً له،
وعلى الرغم من قوة املنتخب الهولندي
وف��ارق اخل�برة ال��ذي جاء ل�صاحله قبل
و�أثناء املباراة �إال �أن �أبطالنا كانوا هم
�أ�صحاب الكلمة الأخرية يف ح�سم الأمور
ل�صاحلهم يدعمهم يف ذل��ك االهتمام
الكبري الذي حظوا به من امللك عبداهلل
وويل العهد؛ فكان �أن حولوا التقدم
الهولندي �إل��ى التعادل ( )4/4قبل
�أن يكون القرار الأخري لركالت الرتجيح
بعد لعب �شوطني �إ�ضافيني ،والتي
انتهت ل�صالح �أبطالنا (.)4/5
ويوم الثاين من �شهر �شوال 1428هـ
ع��ادت بعثة منتخبي اململكة لألعاب
ال��ق��وى وال�سباحة ل���ذوي االحتياجات
اخلا�صة �إل��ى الريا�ض بعد �أن �أنهت
م�شاركتها يف بطولة الأوملبياد اخلا�ص
الدويل ال�سابعة التي �أقيمت مناف�ساتها
يف مقاطعة �شنغهاي بال�صني والتي
حقق من خاللها منتخب اململكة ت�سع
ع����شرة م��ي��دال��ي��ة ( 17ذه��ب��ي��ة ،ف�ضية
واح����دة ،ب��رون��زي��ة واح����دة) �إل���ى جانب

بعثة �ألعاب القوى للإعاقة احلركية
حققت �أربع ميداليات يف بطولة العامل

حققت بعثة املنتخب ال�سعودي
لأل����ع����اب ال���ق���وى ل�����ذوي الإع���اق���ة
احلركية �أرب��ع ميداليات (ف�ضيتني
وب���رون���زي���ت�ي�ن) يف ب��ط��ول��ة ال��ع��امل
لأل��ع��اب ال��ق��وى ل�ل�إع��اق��ة احلركية
ل��درج��ة ال�����ش��ب��اب (حت���ت ���س��ن 23
�سنة) التي �أقيمت خالل الفرتة من
1430/7/27-19ه������ـ يف زي��ورخ
برئا�سة ع�ضو جمل�س الإدارة ع�سكر
احل��ارث��ي .ك��ان يف ا�ستقبال البعثة
لدى و�صولها �إلى مطار امللك خالد
ال��دويل ع�ضو جمل�س �إدارة االحت��اد
ال�سعودي لريا�ضة ذوي االحتياجات
اخلا�صة عبداهلل املقرين �إل��ى جانب
حتقيق �أرقام قيا�سية جديدة للمملكة
يف مناف�سات �ألعاب القوى وال�سباحة
من خالل هذه البطولة .وجاءت ح�صيلة
امليداليات التي حققها منتخبا اململكة
لألعاب القوى وال�سباحة يف هذه البطولة
بح�سب التوزيع التايل� :ألعاب القوى:
�إب��راه��ي��م امل��زي��ن ( 3ذه��ب��ي��ة)� ،أ�سعد

مدير ع��ام الإع�لام والن�رش بالرئا�سة
ع�ضو جمل�س �إدارة االحت���اد خالد
احل�سني ومدير عام العالقات العامة
ب��ال��رئ��ا���س��ة ع��ب��داهلل ال���داي���ل , .مثل
املنتخب ال�سعودي يف هذه البطولة
التي حقق خاللها �أرب���ع ميداليات
(ف�ضيتني وب��رون��زي��ت�ين) ك��ل من
ال�لاع��ب�ين :ب�����س��ام ع��ب��ده و�إب��راه��ي��م
قوتة اللذين ح�صال على برونزية،
وع��م��رع��ب��دال��رح��م��ن امل��ا���ض��ي ال��ذي
ح�صل على برونزية ،وجمعان �سعيد
ال���زه���راين ،وم���ازن ح�سن ال��دو��سري
وح�صال على ميداليتني ف�ضيتني
ومهدي �صالح املكينة.
�رشاحيلي ( 3ذهبية) ،تي�سري النتيف (3
ذهبية)� ،أجمد البقال (ذهبيتان) ،فار�س
غروي (ذهبيتان) .ال�سباحة :عبدالرحمن
احلمدان (ذهبيتان)� ،أحمد حكيم (ذهبية
واحدة) ،الرباء حلواين (ذهبية واحدة)،
عبداهلل ب�شاوري (ف�ضية واحدة) ،عبداهلل
الغامدي (برونزية واحدة).
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يقفزون فوق احلواجز با�ستخدام ال�ضوء

�ضعاف الب�رص يتغلبون على الإعاقة مبمار�سة ريا�ضة الفرو�سية مبهارة!!

ي��ع��اين امل�����ص��اب��ون ب�ضعف الب�رص من
���ص��ع��وب��ة ك��ب�يرة يف حت��دي��د الأم���اك���ن
واالجت��اه��ات ومعرفة الأج�����س��ام امل��راد
ر�ؤي��ت��ه��ا وحت��دي��د تفا�صيلها ب��دق��ة.

وتزداد ال�صعوبة �أكرث يف حالة انخفا�ض
م�ستوى الإ���ض��اءة �أو البعد عن اجل�سم
امل����راد ر�ؤي���ت���ه .ول��ق��د رك����زت بع�ض
الأبحاث على درا�سة م�ستوى التح�سن

جنوم املنتخب ي�شاركون �أطفال
جدة احتفاالتهم الريا�ضية

�شارك جنم املنتخب الوطني الأول
ون��ادي االحت��اد ال��دويل نايف هزازي
يف احتفالية اليوم الريا�ضي التي
نظمها مركز امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز لرعاية الأط��ف��ال املعوقني
بجدة حيث �ساهمت م�شاركة هزازي
يف �إ�ضفاء البهجة وال�رسور على قلوب
الأطفال املعوقني الذين احت�ضنوا
جنمهم املحبوب يف ���ص��ورة معربة
للغاية ه��ذا وق��د �شارك الكثري من
الأطفال املعوقني يف املهرجان وهم
يرتدون العديد من مالب�س الأندية
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املختلفة التي ينتمون لها .ومن
الطريف �أن بع�ض الأطفال قاموا
ب����أداء احل��رك��ات ال�شهرية للنجم
نايف هزازي يف امللعب.
وقام “الهزازي” مب�شاركة الأطفال
خالل الألعاب التي قاموا بها والتي
ك��ان �أ���ش��ه��ره��ا حرا�سته للمرمى
وت�سديد الأط��ف��ال للكرات عليه
حيث ا�ستطاع ع��دد م��ن الأط��ف��ال
�إح���راز الأه���داف يف �شباكه والتي
بلغت ثمانية �أه��داف ،كما �شهدت
االحتفالية عر�ضا ً ملخ�صا ً لأجمل
�أهداف هزازي.
ويف نهاية االحتفال قام الدكتور
عثمان عبده ها�شم مدير املركز
بت�سليم ال�لاع��ب ال����دويل نايف
هزازي الدرع التذكاري للجمعية.
اجلدير بالذكر �أن احتفالية اليوم
الريا�ضي الذي نظمه مركز امللك
ع��ب��د اهلل ب��ج��دة  ،وه���و اح���د اب���رز
مراكز جمعية الأطفال املعوقني ،
تقام �سنوية مب�شاركة �أب��رز جنوم
الريا�ضة حيث كان افتتح الالعب
ال���دويل حمزة �إدري�����س �أول دورة
للمهرجان الريا�ضي فيما كان جنم
الكرة الأهالوية مالك معاذ �ضيف

لدى �ضعاف الب�رص ومدي ارتباطه بقوة
وكثافة الإ�ضاءة؛ .
وت�شكل ه��ذه الإع��اق��ة الب�رصية عائقا ً
�أم������ام ال��ك��ث�ير م���ن امل�����ص��اب�ين بها
ملمار�سة حياتهم الطبيعية واليومية،
كما �أن��ه��ا تقف دائ��م �ا ً �أم���ام �إمكانية
ممار�سة ريا�ضتهم املف�ضلة ،ومن هذه
الريا�ضات الفرو�سية ،حيث تتطلب
هذه الريا�ضة مهارة كبرية ودقة عالية،
كما �أن التوا�صل بني الفار�س واحل�صان
يف جميع حركاته عن�رص مهم للنجاح،
لكن الأم��ر اختلف كثريا ً مع التطورات
التقنية التي تعو�ض امل��ع��وق ب�رصيا ً
ج��زءا ً كبرياً من ب�رصه املفقود وت�سهم
يف دجمه يف جمتمع يحتاج �إليه ويحتاج
�إل��ى �إ�سهاماته .ويبقى �س�ؤال �ضعاف
الإب�����ص��ار :ه��ل م��ن املمكن �أن منار�س
ركوب اخليل حتقيقا ً لرغبتنا و�إ�شباعا ً
لهواية حمببة لأنف�سنا؟ واجل��واب الذي
وج��دن��اه �أن ممار�سة رك���وب اخل��ي��ل مل
تعد م�شكلة �أب���داً ب��ل �إن الأم���ر جت��اوز
ذل��ك �إل��ى �أن �ضعاف الإب�����ص��ار �أ�صبح
ب�إمكانهم ممار�سة ريا�ضة قفز احلواجز
بكفاءة عالي ّه؛ فقد د�شن �أحد النوادي
اخلا�صة بالفرو�سية بالريا�ض برناجما ً
فريدا ً ومبتكراً بوا�سطة تقدير الأبعاد
بال�ضوء ملحدودي الإب�صار .وقال نوفل
بن عبداهلل النوفل مدير ال��ن��ادي :هذا
الربنامج يعتمد على متكني الفار�س
حم���دود الإب�����ص��ار م��ن ت��ق��دي��ر الأب��ع��اد
�أثناء ممار�سة الفرو�سية وقفز احلواجز
باالعتماد على نقاط �ضوئية خمتلفة
الأب��ع��اد داخ��ل جم��ال املمار�سة ويزيد
من قدرات املتدرب حمدود الإب�صار يف
حتديد الأبعاد� ،سواء بالليل �أو النهار،
وهو برنامج واعد �سيخ�ضع ـ ب�إذن اهلل ـ
لبحث علمي طبي متكامل بوا�سطة �أطباء
وا�ست�شاريني خمت�صني ،كما �سيخ�ضع
املتدربون يف هذا الربنامج مل�سح طبي
�أثناء وبعد الربنامج .ويتميز الربنامج
ب���أن��ه الأول م��ن ن��وع��ه ع��ل��ى م�ستوى

 160معوقاً ميار�سون هواياتهم املختلفة يف مركز ال�شباب ال�صيفي
مت��ك��ن �أك�ث�ر م��ن  160م��ع��وق �ا ً من
ممار�سة هواياتهم املختلفة يف مركز
ال�شباب ال�صيفي الذي �أقيم بنادي
ال�شباب ال�صيفي لذوي االحتياجات
اخل��ا���ص��ة م����ؤخ���را ً ،وق���ام م�ست�شار
الإدارة وامل����شرف العام على �إدارة
خ��دم��ة املجتمع بالغرفة التجارية
ال�صناعة بالريا�ض ع�ضو االحت��اد
ال�سعودي لريا�ضة ذوي االحتياجات
اخل��ا���ص��ة ع��ب��داهلل امل��ق�يرن ب��زي��ارة
املركز و�شاهد العرو�ض الريا�ضية
والرتفيهية ال��ت��ي ميار�سها ذوو
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة يف الربنامج
اليومي للمركز .وعرب عن �سعادته
مب��ا ���ش��اه��ده م��ن فعاليات يف هذا
املركز ال��ذي ينظم لل�سنة الثالثة
على ال��ت��وايل ،م��ع��ت�براً �أن م��ب��ادرة
ال�شباب داعم رئي�س لأن�شطة وبرامج
االحت��اد وامل��راك��ز التي تعنى بهذه
العامل وقد عكف على �إعداده وتطويره
امل�����س ��ؤول��ون ب��ال��ن��ادي ،و�سبقت هذا
الربنامج درا�سة م�ستفي�ضة عكف عليها
املخت�صون بالنادي وا�ستمرت قرابة
�ستة �أ�شهر مت خاللها �إج��راء اختبارات
لعينة من حمدودي الإب�صار و�أخ�ضعوا
ملتابعة مدى ا�ستفادتهم من الربنامج
وت�أثر م�ستواهم باال�ستعانة به �أو من
دونه وقد مت مالحظة فارق �شا�سع على

الفئة والتي جتد كل دعم واهتمام من
رعاية ال�شباب ،مثمنا ً الدعم واالهتمام
الذي يجده املركز من الرئي�س الفخري
لل�شباب الأم��ي�ر خ��ال��د ب��ن �سلطان
وكذلك اجلهود التي تبذلها الإدارة
اجلانب احلركي ودقة الأداء مب�ساعدة
هذا الربنامج.
و�أ�����ض����اف :ق���د ي��ف��ت��ح ه���ذا ال�برن��ام��ج
�آفاقا ً �أو�سع لريا�ضة املعوقني ب�رصيا ً
وي�صب يف �صالح مكافحة العمى ،وعند
ت ��أم��ل البعد النف�سي ل��ه��ذا الربنامج
ف ��إن املتدرب حم��دود الإب�صار عندما
يكت�شف قدرته على ممار�سة ريا�ضة
�شاقة ودقيقة تتطلب م�ستوى عاليا ً

ال�شبابية بقيادة البلطان؛ من �أجل
�إتاحة الفر�صة لهذه الفئة ملمار�سة
هواياتها ثم ت�سلم املقرين بعد نهاية
الزيارة هدية تذكارية ،وكان قد رافقه
ع�ضوا �إدارة االحتاد خالد احل�سني.
من الرتكيز والر�ؤية وت�صعب على كثري
من املب�رصين ف�إن هذا ينعك�س �إيجابيا ً
ب�صورة خالقة على نف�سيته ويزيل كثرياً
من احلواجز النف�سية من ناحية توا�صله
االجتماعي وم�ستوى الأداء لديه.
�أح����د ال��ف��ر���س��ان امل�����ش��ارك�ين يف ه��ذا
ال�برن��ام��ج ،وه��و يف الثالثة ع����شرة من
ال��ع��م��ر ،فقد الإب�����ص��ار يف طفولته يف
�إح��دى عينيه كليا ً ،والأخ��رى يعاين من
�صعوبة ح��ادة بالر�ؤية فيها ،على �أثر
عملية جراحية .يقول :يف بداية �سماعي
عن الربنامج ظننت �أنه من املحال �أن
�أمتكن من ممار�سة الفرو�سية املمار�سة
الفعلية التي ت�صل �إل��ى درج��ة اجلري
وال��ق��ف��ز وال��ت��ح��رك ب��ح��ري��ة ن��ظ��راً �إل��ى
�صعوبة الإب�صار ل��دي ،ولكن بعد �أن
جربت اال�ستعانة بهذا الربنامج �أ�صبحت
�أالح��ظ ح��دود امليدان ب�سهولة و�أالح��ظ
احلواجز؛ مما مكنني من التحرك بحرية
دون ت��ردد مع �شعوري التام بالأبعاد
وامل�سافات� .أ�شعر باالعتزاز حقيقة؛
ملمار�ستي الفرو�سية ،كما �أ�شعر ب�أنني
انت�رصت على �إعاقتي الب�رصية.
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طرائف وت�سايل
ـ

ابحث عن كلمة ال�رس
اب��ح��ث ع��ن الكلمات امل��وج��ودة �أدن���اه وا�شطبها يف جميع
االجتاهات امل�ستقيمة واملائلة قطريا ً لتح�صل بعد ذلك علي
عدة ح��روف متبقية ت�شكل (كلمة ال�رس) وهي (ن��وع الرعاية
املتكاملة التي تقدمها اجلمعية للأطفال املعوقني).

تعترب ـ الأوقاف ـ اخلريية ـ من ـ �أهم ـ �إجنازات ـ
اجلمعية ـ حيث ـ يوجه ـ ريعها ـ لتقدمي ـ خدمات
ـ جمانية ـ للأطفال ـ املعوقني ـ على ـ �أف�ضل ـ
م�ستوى.

هل تعلم

•يتعني على معدة الإن�سان �أن
تفرز بطانة خماطية جديدة كل
�أ�سبوعني و�إال ف�إنها �سته�ضم
نف�سها.
•هناك ن��وع من النمل ي�شتهر
ب��ا���س��م «ال���ن���م���ل ال�����س��ف��اح»
وذل��ك لأن��ه ي�شن غ��ارات على
م�ستعمرات النمل املجاورة له
حيث يقتل ملكاتها وينهب
حمتوياتها ثم يقتاد عددا من
ذلك النمل ويجربه على العمل
كعبيد لديه!
•الذهب عيار  24قرياطا لي�س
ذهبا خال�صا بن�سبة  100يف
املائة بل يحتوي على ن�سبة
�ضئيلة من النحا�س  ،وذلك �أن
الذهب اخلال�ص مئة يف املائة
يكون لينا كال�صل�صال لدرجة
انه ي�صبح من املمكن ت�شكيله
باليدين.
•ال�رسعة الق�صوى للعيار الناري
تبلغ ح���وايل  1065م�ت�راً يف
الثانية �أي ما يوازي � 3أ�ضعاف
�رسعة ال�صوت تقريبا ً.

الخطوة

العدد الثالث واخلم�سون ـ ذو القعدة  1430هـ ـ نوفمرب  2009م

118

�سودوكو

الكلمات املتقاطعة

الأفقي:

 1ـ امل�ساعدات املالية �أو
العينية للجهات اخلريية.
 2ـ خ��ا���ص��ت��ي ـ ���س�لام
و�إطمئنان.
 3ـ �أبو الب�رش ـ ي�ضع حدود.
 4ـ مت�شابهه ـ �إبداع.
5ـ والدتي ـ �أ�ساعد و�أمد
يد العون.
 6ـ راقد ـ فر�س.
 7ـ ���ش��ق��ي��ق ـ م��ر���ض
�صدري.
8ـ ت����ضرع للخالق ـ نهز
(معكو�سة)
 9ـ (�سعال) مبعرثة ـ رداء
(معكو�سة).
 10ـ الإع����ان����ات ل���زوي
الإحتياجات.

الر�أ�سي:

 1ـ جمع كلمة ( الإعاقة) .
 2ـ ي�ساعد ويعني ـ مر�ض
�صدري.
 3ـ م�ساعد ـ �إم��ت��ن��ع عن
الطعام وال�رشاب.
 4ـ دار حول نف�سه �أو �شئ
ـ كح (معكو�سة).
 5ـ يريد ـ للإ�ستثناء.
6ـ �أف�صح عن �رسه ـ زيارة
البيت احلرام يف غري وقت
احلج.
 7ـ مر�ض ي�صيب العني ـ
والد الوالد.
 8ـ رجع ـ �ضد ( ندخل ).
 9ـ �أداة ن�صب ـ ي�شحذ القلم.
 10ـ مر�ض ي�صيب اجلهاز
التنف�سي م�صحوبا ً بالر�شح.

�رشح اللعبة

يحتوي كل مربع من املربعات الت�سعة على على الأرقام
من 1ـ� 9رشيطة عدم ا�ستعمال الرقم مرتني وكذلك
الأ�سطر الأفقية والعمودية التي يجب �أن تظهر فيها
الأرقام من 1ـ 9وتقوم اللعبة على ترتيب الأرقام �ضمن
جدول بقواعد معينة.
بحيث يتم و�ضع �أرقام من 1ـ 9يف جميع اخلانات املكونة
للجدول والذي يحتوي على  81خانة (�9رضب )9والذي
بدوره يق�سم على  9مناطق (�3رضب )3حتتوي كل منها
على  9مربعات.

احللول

كلمة ال�رس هي  :جمانية
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الربيد

جهود م�شكورة

 الأخوة والأخ��وات الأع��زاء امل�رشفني على جملة اخلطوة ..بداية �أهنئكم
ب�شهر ال�صيام والقيام جعلنا اهلل و�أياكم من املقبولني ب�أذن اهلل تعالى
..تتقازم الكلمات وتخجل جل العبارات �أن جتاري قليل من جهودكم
املباركة ب��أذن اهلل..فلقد �أطللت ذات �صباح على نافذة من جهودكم
املباركة ب�أذن اهلل ( جرب الكر�سي )..ف�أحببت �أن �أ�صافحكم
�أخوكم  /ماجد بن عبد الرحمن (زاد الركب)
كاتب فى منتدى غرابيل وعدة منتديات �أدبية
حمافظة املجمعة

اخلطوة:

ال �شكر على واجب ,ونحييكم على م�شاعركم جتاه اجلمعية.

لكي ن�ستفيد

نفيدكم �إننا يف حمافظة املذنب ب�صدد �إن�شاء جمعية للمعاقني ون�سعى يف هذه
الفرتة �إلى جمع بع�ض املعلومات للقيام بدرا�سة عن الدور الذي ميكن �أن تقوم به
اجلمعية ولكي ن�ستفيد من املعلومات يف جملة خطوة امل ار�سال اعداد من جملة
اخلطوة التى ت�صدرها جمعيتكم.
حمافظة املذنب

بعد التحية

�أري��د ن�رش العديد من البحوث يف جمال
الإع��اق��ات مبجلتكم امل��وق��رة وبالتايل
�أري��د معرفة كل ما يتعلق باملجلة من
�إمكانية الن�رش �،ضوابط الن�رش  ،حوافز
ت�صلكم قريبا ً ب�إذن اهلل بع�ض �إعداد جملة «اخلطوة» ،ون�س�أل اهلل ان يوفقكم ملا فيه
الن�رش ،مزايا الن�رش مو�ضوعات املطلوبة
اخلري.
للن�رش ..و�شكرا
د.طارق عامر

اخلطوة:

مع ال�شكر

مرحبا ..نود منكم �إر�سال جملتكم على بريدنا مع ال�شكر اجلزيل لكم
با�سم الدكتور  /حممد عمرالقاريء

اخلطوة:

�سنحاول �إر�سال ن�سخ �إليك من «اخلطوة»

الخطوة
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اخلطوة:

مرحبا بك فى املجلة وال �ضوابط �سوى ان
تكون البحوث علمية ومتعلقة باالعاقة،
وحوافز ومزايا الن�رش هى امل�شاركة فى
زيادة الوعى بق�ضايا االعاقة

�أهال بالأ�صدقاء

ا�ستف�سار

�أري����د �أن �أ���س��ت��ف����سر ه��ل امل��ج��ل��ة التي
ي�صدرها م��رك��زك��م جم��ان��ي��ة؟ و كيف
�إميان�أً ب�أهمية ن�رش التجارب يف هذا الوطن
ميكن �أن �أ�ستقبلها؟
الغاايل نحو ق�ضايا الرتبية اخلا�صة و
ي�سار �أب��و عو�ض� /أخ�صائي عالج
الإعاقة ..
وظيفي
لدينا م����شروع َو جت��رب��ة َو ن��أم��ل ن�رشها
على �شكل «حتقيق م�ص ّور” يف جملّتنا
خل��ط��وة» بعنوان «�أ�صدقاء
ال��رائ��دة «ا ُ
ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى امل��ج��ل��ة ميكنك
ط�لاّب الرتبية اخلا�صة “ يف مدار�س
اال���ش�تراك بقيمة  150ري���اال يف
الدمج 2009م� .أي�ضا ً توجد عدة مقاالت
العام .
تعريفية لفكرة امل����شروع وتطبيقه..
ن�أمل التوا�صل و التجاوب معنا يف ذلك
لإي�صال ر�سالة امل�رشوع �إلى كل حمافظة
ومنطقة يف هذا الوطن الغايل
نذير بن خالد الزاير
�أك��ادمي��ي َو �إع�لام��ي يف الرتبية
ان برنامج ج��رب الكر�سى ال��ذى تبنته
اخلا�صة
اجلمعية م��ن��ذ ع��ام�ين تقريبا برعاية
�إدارة الرتبية و التعليم بالأح�ساء
�صاحب ال�سمو امللكى االم�ير �سلطان
بن �سلمان بن عبد العزيز رئي�س جمل�س
املو�ضوع جيد  ،و�سن�رش قريبا باذن اهلل ادارة اجلمعية  ،كان له �صدى كبري فى
املجتمع ورغ��م ذل��ك م��ا زال��ت العديد
وننتظر منكم املزيد
م��ن امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة
بالإ�ضافة �إل��ى بع�ض الطرقات العامة
غ�ير م��ه��ي��أة للمعوقني ���س��واء ال��ذي��ن
يتحركون بالكرا�سي املتحركة �أو غريها
من و�سائل احلركة الأخ��رى ..فمتى يتم
تنفيذ تلك املمرات والطرق ؟؟
�سعود احلارث -املدينة املنورة

اخلطوة:

جرب الكر�سى

اخلطوة:

اخلطوة:

اخل���دم���ات امل���ت���واف���رة ل��ل��م��ع��وق�ين يف
امل��م��ل��ك��ة ت���ف���وق وت�����ض��اه��ي ال����دول
املتقدمة وقد مت تطوير وتهيئة العديد
م��ن امل��م��رات وال��ط��رق لتي�سري حركة
املعوقني ,ولكن ال ب�أ�س باملزيد .

ردود �رسيعة

· عامر احلربي – الريا�ض.
 مركز امللك فهد بالريا�ض هو�أول مراكز اجلمعية.
· �سليمان العي�شيوى – الطائف
 اجلمعية تن�رش مظلة خدماتهاح�سب احتياجات كل منطقة.
· �أ�سامة الدريعى – مكة املكرمة
 �سوف ت�صلك "اخلطوة" قريبا· على الفهيد – جنران
 ����ض��رورة م���راج���ع���ة ال��ط��ب��ي��باملخت�ص.
· خالد اليامى – �أبها
 اجلمعية بد�أت يف م�رشوع مركزع�سري.
· �سعد الرا�شد – الريا�ض
 خ��دم��ات اجل��م��ع��ي��ة ل�ل�أط��ف��الفقط.
· نا�رص ال�سهلي – الق�صيم
 امل�ست�شفيات العامة تتوفربها خدمات الت�أهيل.
· فهد �شاكر – املدينة املنورة
 ال يتم طباعة " اخلطوة" علىا�سطوانات.
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يد ًا بيد ..

هيئة عليا للإعاقة
بقلم:
د .ها�شم عبده ها�شم *+
 . .ب�إعالن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلطان ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز
رئي�س جمل�س �إدارة مركز الأم�ير
�سلمان لأبحاث الإعاقة رئي�س جمل�س
�إدارة جمعية الأطفال املعوقني ،عن
�إط�لاق جائزة برنامج الأم�ير �سلطان
بن عبدالعزيز للأبحاث املتقدمة يف
جمال الإعاقة بهدف االرتقاء مب�ستوى
البحث العلمي يف هذا املجال حملياً
و�إقليمياً وعاملياً ،وذلك بالرتكيز
على ثالثة فروع هي:
ـ العلوم ال�صحية والطبية.
ـ العلوم الت�أهيلية واالجتماعية.
ـ العلوم التعليمية والرتبوية.
 . .ف�����إن ال��ف��ر���ص��ة ت�����ص��ب��ح ك��ب�يرة
�أم���ام الباحثني م��ن املتخ�ص�صني
واملهتمني بهذا النوع من الأبحاث؛
لتقدمي ر�ؤى علمية جديدة تت�صدى
لق�ضايا الإعاقة وتعمل على توفري
احل��ل��ول العلمية املالئمة ملواجهة
امل�شكالت التي تعرت�ض هذه الفئة
وت�ؤدي يف النهاية �إلى تدين معدل
م�شاركتهم يف احلياة العملية ،ويف
التنمية والتطوير ال�شاملني.
 . .وال �شك �أن جامعاتنا وم�ؤ�س�ساتنا
تزخر باملئات من الكفاءات العلمية
املتخ�ص�صة والقادرة على امل�ساهمة
يف هذه امل�سابقة ،و�إن كنت �أمتنى
�أن تكون تلك الأبحاث وامل�شاركات
العلمية منطلقة من �أبحاث ودرا�سات
ميدانية ت�ستق�صي واقع الإعاقة يف
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ه��ذه البالد بكل �أ�شكالها و�صورها
و�ألوانها؛ حتى ت�شكل �أ�سا�ساً متيناً
للتخطيط اال�سرتاتيجي ال�شامل يف
التعامل معها وتقدمي التو�صيات
العلمية ال�سديدة حللها.
 . .واحلقيقة �أن م�شكلة “الإعاقة”
يف بالدنا لي�ست هينة ،و�أن الدولة،
و�إن ت�صدت لها بكل قوة مبا تقدمه
من دع��م م��ادي ومعنوي للجمعيات
ال��ق��ائ��م��ة وامل���ؤ���س�����س��ات اخل�يري��ة
املتميزة ،و�إن �أ�سهمت ب��دور فعال
يف الت�صدي لها� ،إال �أن امل�شكلة من
ال�ضخامة بحيث ت�ستوجب التفكري يف
ت�أ�سي�س هيئة عليا ملكافحة الإعاقة
واالهتمام ب�ش�ؤون املعوقني ودجمهم
يف املجتمع ورفع م�ستوى الإح�سا�س
االج��ت��م��اع��ي مب�شكلتهم �إل���ى �أعلى
الدرجات.
 . .وال �أ�ستبعد �أن ت���ؤدي الأبحاث
التي �سيتقدم بها �أ�صحابها �إل��ى
االت��ف��اق معي على ��ض�رورة �إح��داث
هذه املرجعية املهمة ،خ�صو�صاً بعد
�أن بلغت اجلهود احلالية يف العناية
باملعوق يف بالدنا درجة متقدمة من
الرعاية واالهتمام والتطور والنجاح..
 . .فهل يتحقق هذا الأمل قريباً..؟!
 . .ذلك ما �أرجو و�أمتنى..
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